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RESUMO: O TRABALHO APRESENTA DADOS DE UMA PESQUISA QUE FOI DESENVOLVIDA NA ESCOLA ESTADUAL 
ENOCH GARCIA LEAL NA CIDADE DE GUAÍRA, SP. TRATA-SE DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA CONTEXTUALIZADA 
COM ABORDAGEM CTSA PARA O ENSINO DE CONCEITOS SOBRE O LIXO E OS MATERIAIS POLIMÉRICOS. A 
PESQUISA FOI DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA SEGUNDA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO, OS REGISTROS FEITOS NO 
PORTFÓLIO, FORAM ANALISADOS E OS DADOS SÃO APRESENTADOS NO TEXTO. DURANTE A PESQUISA OS ALUNOS, 
REALIZAM ATIVIDADES DIVERSIFICADAS COMO, ATIVIDADES EXPERIMENTAIS, AULAS DIALOGADAS BASEADAS NAS 
DISCUSSÕES DE ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA, VISITA DE CAMPO, PRODUÇÃO DE 
RESENHAS E PARÓDIAS. AO PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES OS ALUNOS DESENVOLVEM HABILIDADES ATITUDINAIS, 
CONCEITUAIS E PROCEDIMENTAIS, NOTAM A RELAÇÃO ENTRE A QUÍMICA E AS DEMAIS ÁREAS DO CONHECIMENTO. 
ESSES FATORES SINALIZAM AS CONTRIBUIÇÕES DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA CONTEXTUALIZADA COM 
ABORDAGEM CTSA PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM E NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO. 
  
    INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa partiu da ideia de Vivenciar para Apreender, aonde o 
termo vivenciar significaria viver determinado momento de modo que o mesmo tenha 
um significado profundo, proporcionando uma aprendizagem mais significativa. A 
presença da Química no cotidiano das pessoas é mais que suficiente para justificar a 
necessidade de o cidadão ser informado sobre ela. O ensino de Química atualmente 
sofre críticas por supervalorizar a memorização de fórmulas, regras e cálculos, em 
detrimento do desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para que o 
aluno exerça a cidadania. Isso decorre, principalmente, da metodologia de ensino 
tradicionalmente empregada, baseada em um modelo de ação didática de transmissão-
recepção e que prioriza a memorização de conceitos e regras e a aplicação de 
fórmulas na resolução de problemas. Em consequência, tem-se um ensino que se 
coloca afastado da realidade do aluno, gerando espaço para um questionamento dos 
reais objetivos do estudo de Química. Além de desmotivar o aluno, este ensino não 
atinge o objetivo de formar um cidadão crítico, que pode discutir as questões químicas 
presentes em nosso dia a dia, e desse modo, o aluno acaba por não compreender e, 
consequentemente, não gostar da disciplina, pois não têm significado em suas vidas. 
“O conhecimento químico, tal como é usualmente transmitido, desvinculado da 
realidade do aluno, significa muito pouco para ele”. (Chassot, 2003, p. 126). 

É papel da escola desenvolver nos (as) alunos (as) o pensamento crítico-
reflexivo, possibilitando ao aluno não apenas estabelecer relações nos aspectos 
conceituais da ciência, mais também com os outros de natureza social, política, 
econômica e ambiental, integrando o aprendizado das ciências com questões 
problemáticas do meio em que estão inseridos. A educação deve promover o 
conhecimento do mundo natural e também a compreensão de como os seres humanos 
vem intervindo na natureza, modificando-a. 
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 
também orientam para a necessidade de uma formação cidadã: 

 
[...] as competências e habilidades cognitivas e afetivas 
desenvolvidas no ensino de Química deverão capacitar os alunos 
a tomarem suas próprias decisões em situações problemáticas, 
contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como 
pessoa humana e como cidadão (BRASIL, 1999, p.32). 
 

Santos e Schnetzler (2003), ressaltam que um dos requisitos fundamentais da 
cidadania é a participação na sociedade, sendo que o aluno só participará se sentir-se 
atraído e envolvido pelas relações sociais. Isso demonstra que a escola, por ter a 
função de auxiliar na formação cidadã, deve relacionar os conceitos científicos 
trabalhados com a realidade do aluno para que ele seja impulsionado a exercer sua 
cidadania. “A função do ensino de Química deve ser a de desenvolver a capacidade de 
tomada de decisão, o que implica a necessidade de vinculação entre o conteúdo 
trabalhado e o contexto”(Santos e Schnetzler, 1996, p.28) 

Nessa perspectiva, o ensino de ciências deveria permitir ao aluno (a) vivenciar 
situações que propiciassem o desenvolvimento da capacidade de julgar, avaliar e se 
posicionar frente às questões sociais que envolvam conhecimentos básicos de ciências 
e tecnologia, para que ele possa participar da sociedade tecnológica atual, bem como 
desenvolver atitudes e valores sobre as questões ambientais, políticas e éticas 
relacionadas a ciências e a tecnologia. 

 A interação social possibilita ao aluno vivências, reflexões e questionamentos 
que contribuem para o desenvolvimento cognitivo por favorecer o processo contínuo de 
(re)descoberta do conhecimento já formalizado, segundo Vygostky(1987) 
   A presente pesquisa aborda a utilização de uma sequência de ensino 
fundamentado em atividades contextualizadas com enfoque CTSA para o ensino dos 
Polímeros no Ensino Médio, como uma forma de incentivar, estimular e facilitar a 
aprendizagem. Desse modo, este trabalho busca investigar se o desenvolvimento de 
atividades com abordagem CTSA contribui para que os alunos compreendam os 
conceitos de Polímeros e os conceitos químicos ligados à temática do lixo que é 
produzido em suas casas e, sobretudo, se propicia a eles um posicionamento crítico e 
reflexivo frente às relações entre Ciência, Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, que 
são fundamentais para sua atuação como cidadãos. 

Segundo os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 138) a contextualização dos conteúdos a 
serem apreendidos é um importante recurso para retirar o aluno da condição de 
espectador passivo e tornar a aprendizagem significativa ao associá-la com 
experiências da vida cotidiana ou com os conhecimentos adquiridos espontaneamente. 

A discussão de aspectos sócio-científicos articuladamente aos conteúdos 
químicos e aos contextos é fundamental, pois permite que os alunos compreendam o 
mundo social em que estão inseridos e desenvolvam a capacidade de tomada de 
decisão com maior responsabilidade, na qualidade de cidadãos, sobre questões 
relativas à Química e à Tecnologia, e desenvolvam também atitudes e valores 
comprometidos com a cidadania, em busca da preservação ambiental e da diminuição 
das desigualdades econômicas, sociais, culturais e étnicas (BRASIL, 2006, p.119). 

A função do ensino médio está além da formação profissional, devendo 
estimular o aluno a participar, a posicionar-se criticamente e a propor soluções frente 
aos problemas sociais, (Santos e Schnetzler, 2003). Nessa perspectiva, defende-se a 
incorporação da abordagem de ensino Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio 
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Ambiente (CTSA) às práticas educativas como forma de vincular os conhecimentos 
científicos à tecnologia e ao cotidiano, possibilitando aos alunos a compreensão do 
mundo.  

A abordagem CTSA propicia a alfabetização científica, despertando o senso 
crítico e reflexivo do aluno, pois ele passa a compreender que a evolução da ciência e 
da tecnologia se dá por meio de atividades humanas e estão diretamente relacionadas 
à qualidade de vida das pessoas e às suas decorrências ambientais (SANTOS, 2007). 
Um cidadão cientificamente alfabetizado, certamente, terá subsídios melhores para 
abordar e intervir em decisões que envolvam a aplicação dos conhecimentos científicos 
(Guimarães, 2009). A abordagem temática permite a compreensão da dimensão social 
da ciência e da tecnologia e a construção pelo aluno de conhecimentos que o tornarão 
apto a encaminhar soluções, para os diversos problemas cotidianos. 

Neste contexto, esta pesquisa consistiu no desenvolvimento, na aplicação e na 
avaliação de uma abordagem de ensino CTSA tendo o lixo como tema, cujo objetivo é 
ensinar e refletir sobre os problemas ambientais decorrentes da produção e do 
descarte inadequado do lixo, bem como relacionar a essa temática com conceitos 
químicos envolvidos sobre os polímeros utilizados no dia a dia, de uma forma mais 
significativa. 

Metodologia 
Esta pesquisa tem caráter qualitativo (ANDRE E LUCKE, 1986) e contou com a 

participação de 70 alunos (as) da 2º Série A e B do Ensino Médio da Escola Estadual 
Enoch Garcia Leal.  A pesquisa qualitativa objetiva a obtenção de dados descritivos mediante 
contato direto e interativo do pesquisador com o objeto de estudo. Os dados coletados 
são ricos em descrição de pessoas e situações é foco de atenção do pesquisador o 
significado que as pessoas dão as coisas (ANDRE E LUCKE, 1986). 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como pesquisa ação, já que a mesma 
parte de uma situação social concreta a modificar, onde o pesquisador deve assumir os 
dois papeis complementares: de pesquisador e de participante do grupo (Lewin,1946). 

Nesta pesquisa, os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: 
�   Questionário pré-atividades– Aplicados com o objetivo de investigar as 

concepções dos (as) alunos (as) sobre os conceitos referentes a Polímeros e ao 
lixo; 

� Produção de Resenhas; 
� Atividades experimentais; 
� Debates; 
� Estudo de Campo; 
� Produção de Paródias; 
� Apresentação de uma peça teatral, 
� Portfólio - Construído ao longo do trabalho pelos (as) alunos (as) e que tinha 

como objetivo investigar como os conceitos de Química são incorporados ao 
discurso dos estudantes. 
Os dados coletados para analise desta pesquisa foram obtidos  através dos 

instrumentos acima mencionados, a partir das leituras sucessivas, onde é possível o 
(a) pesquisador (a) utilizar alguma forma de classificar os dados de acordo com as 
categorias teóricas ou segundo conceitos emergentes. 

 
Resultados e discussão. 
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As ideias prévias ou concepções prévias são os conhecimentos ou as 
representações construídas pelas pessoas de uma sociedade. São os conhecimentos 
derivados da primeira leitura de mundo por parte dos indivíduos, e da necessidade que 
os mesmos têm de responder e resolver os problemas do cotidiano (FLORENTINO, 
2004). 

A análise que segue usou como fonte de dados, os questionários pré-
atividades aplicados a 70 alunos (as). O questionário é um importante instrumento de 
investigação muito utilizado nas pesquisas educacionais. Sua aplicação é útil para 
identificar valores, opiniões e preocupações de um grupo em estudo (MUÑOZ, 2003). 

 
Quadro 1- Questionário pré-atividades- dados obtidos a partir da análise da questão - O que você 
entende por lixo? 
Categorias Porcentagem(%) Exemplos 
 
O que não presta e não 
serve mais 

 
67 

“É tudo aquilo que já que foi 
usado e deve ser descartado.” 
“É algo que esta estragado, e 
deve ser jogado fora.” 
“‘Tudo aquilo que não presta 
mais.” 
 

O que já usamos mais 
pode ser reaproveitado 

21 “É aquilo que já usamos mais 
podemos reaproveitar pra fazer 

um enfeite, por exemplo.” 
“É todo material utilizado e que 
ainda podemos aproveitar para 

outros fins.” 
Evasivas 12 “Não sei.” ou Não respondeu. 

 Na análise das concepções dos (as) alunos (as) sobre o que é o lixo, verifica-
se que os mesmos fazem associação de lixo com tudo àquilo que não presta, que 
polui, que contamina e com material estragado. Quando questionados sobre o que eles 
entendem por lixo, a maioria dos (as) alunos (as) deram respostas que apontam para 
uma não consciência do valor do lixo, ou seja, eles não o veem como sendo gerador de 
renda para uma grande parte da população. 
 
Quadro 2- Questionário pré-atividades – dados obtidos a partir da analise da questão-O que 
podemos fazer com o lixo? 

Categorias Porcentagem (%) Exemplos 

 
Reciclar  

 
83 

“Podemos reciclar 
fazendo várias coisas 
como um vaso, um 
porta caneta.” 

 
Evasivas 

 
5 

“Não sei” ou não 
responderam 

A análise das respostas dadas ao questionário levou-nos a concluir que na 
visão dos (as) alunos a Reciclagem tem o objetivo de diminuir o lixo e portanto, são 
capaz de resolver o problema, os (as) alunos (as) não comentam sobre o alto custo da 
reciclagem e nem sobre a diminuição da extração da matéria prima causada por ela, 
não apontam a diminuição de consumo como uma possibilidade e nem citam as 
possíveis formas adequadas de tratamento. Em nenhuma resposta encontramos a 
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presença dos cinco R’s da reciclagem, levando-nos a concluir que os (as) alunos (as) 
desconhecem as formas de tratamento adequado do lixo, as relações de 
custo/benefício da reciclagem e que os cinco R são ações práticas que, no dia a dia, 
podem propiciar a redução do nosso impacto sobre o planeta, contribuindo para a 
qualidade de vida, evidenciando a importância de um trabalho pedagógico voltado a 
estas questões. 

 
Quadro 3- Questionário pré-atividades – dados obtidos a partir da analise da questão- O que 
significa o termo reciclagem? 
Categorias Porcentagem (%) Exemplos 
 
Reaproveitar 

 
77 

“É reaproveitar o que já foi 
utilizado para fazer outras 
coisas, como um sofá de 
garrafa pet.” 

 
Reutilizar  

 
10 

“Reciclar é você usar de novo, 
é reutilizar, como no caso da 
garrafa retornável.” 

 
Transformar em novos 
materiais 

 
13 

“É você usar o que já foi 
utilizado como matéria prima 
para fabricar algo novo.” 

Os (as) alunos (as) demonstraram através de suas respostas confundirem 
reciclagem com reutilização ou reaproveitamento, apenas 13% dos (as) alunos (as) 
demonstrou clareza sobre o conceito. 

 
Quadro 4- Questionário pré- dados obtidos a partir da analise da questão- O que você entende 
por Polímero? 

Categorias Porcentagem (%) Exemplos 
Origem Orgânica  12 “Material de origem 

orgânica, que polui o 
ambiente.” 

Substância Química 8 “Substância química de 
grande massa molecular.” 

Um tipo de plastico 80 “Um plástico utilizado na 
fabricação de vários 
materiais.” 

A análise das respostas dadas a esta questão evidenciou que os (as) alunos 
(as) não conheciam o significado do termo polímero, a maioria associava polímeros 
apenas plásticos, ora relacionava polímeros a substâncias químicas poluentes, ora a 
materiais de origem orgânica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Quadro 5- Questionário pré-atividades-dados obtidos a partir da análise da questão- Em sua 
opinião o que é um plástico? 

 

Como podemos observar no QUADRO 5, os alunos (as) apresentaram 
dificuldades em discernir sobre as propriedades dos plásticos, ora citavam o plástico 
como sendo uma matéria, ora como sendo um material, ora como sendo uma matéria-
prima.  

Os conceitos sobre a constituição dos plásticos não estão nítidos em suas 
descrições. Percebe-se que os (as) alunos reconhecem o plástico como sendo um 
material muito utilizado no seu dia a dia, o que reforça a importância de estudarmos 
tais materiais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio sugere que 
o ensino de química “utilize a vivência dos alunos e os fatos do dia-a-dia, a tradição 
cultural, a mídia e a vida escolar, buscando construir os conhecimentos químicos que 
permitam refazer essas leituras de mundo, agora com fundamentação também na 
ciência”. (Brasil, 199, p. 242). 
Quadro 6- Algumas Expressões linguísticas sobre os plásticos apontadas pelos (as) alunos (as) 
em suas respostas. 
Alunos (as) Transcrição de Expressões linguísticas 
Carlito “material fácil de ser moldado.” 
Judite “matéria prima-prima muito utilizada no mundo todo.” 
Julieta “matéria que pode ser reciclado facilmente.” 
Napoleão “material que pode ser reaproveitado, com o qual podemos fazer 

vários enfeites.” 
Bonifácio “Material que pode ser reciclado servindo de fonte para novos 

materiais” 
Anália “Material feito de petróleo, muito utilizado que demora a se 

decompor causando danos ao meio ambiente.” 
Anastácia “Material feito do petróleo.” 
Josué “Material fácil de ser reciclado, originado a partir do petróleo.” 
Catia  “Material polimérico que polui.”  
José “O plástico é um material utilizado para fabricar sacolas, garrafa de 

refrigerante e sapatos.” 
 

A partir da análise das respostas dadas ao questionário pré-atividades 
pudemos concluir que os (as) alunos (as) possuiam algumas concepções equivocadas, 
tanto sobre o lixo como sobre os materiais poliméricos. 

Categorias Porcentagem (%) Exemplos 
Derivado 

do 
petróleo 

 
60 

“O plástico é um material derivado do petróleo fácil 
de ser moldado.” 
 “Material derivado do petróleo, que polui o meio 
ambiente.” 

Material 
polimérico 

 
11 

“O plástico é um polímero, ou seja, uma 
macromolécula que polui o meio ambiente.” 
“Material polimérico que não degrada e prejudica 
muito o meio ambiente.” 

Material 
reciclável 

 
29 

“Material fácil de ser reciclado.” 
“Material que pode ser reciclado, dando origem a 
um novo material”. 
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Desta esta forma propomos algumas estratégias didáticas visando proporcionar 
aos alunos (as) uma apropriação mais significativa  dos conhecimentos. 

A diversidade de atividades e de recursos didáticos contribui para motivar os 
(as) alunos (as), possibilitando atender as distintas necessidades e interesses.” Um 
pluralismo em nível de estratégias pode garantir maiores oportunidades, para a 
construção do conhecimento, além de fornecer subsídios para que os alunos 
encontrem as atividades que melhor os ajudem a compreender o tema 
estudado”(Sanmarti, 2002; Bueno, 2003). 
1ª- Leitura e análise de artigos científicos publicados na Revista Química Nova  
na Escola.  
  O uso da estratégia da leitura é visto por Prestes & Lima (2008) como uma 
possibilidade para a (re) construção de conhecimentos nas aulas de ciências, 
permitindo ao aluno ampliar seus horizontes e suas informações, sem ficar restrito 
apenas ao que foi dado pelo professor em sala de aula. A leitura é uma habilidade que 
deve ser estimulada por todos os professores, independente da área do conhecimento. 

Os artigos científicos foram utilizados nas aulas com os  principais objetivos : 
9 ensino e aprendizagem de conteúdos referentes  ao descarte do resíduos 

e aos polímeros;  
9 aperfeiçoamento de habilidades de comunicação oral e escrita em linguagem 

científica; 
9 familiarização com a literatura. 

A leitura dos artigos científicos propiciou aos (as) alunos (as) a buscarem 
respostas e discutirem questões como: 

I. Quais seriam as formas adequadas de tratamento do lixo. 
II. Quais as vantagens e desvantagens de cada processo. 

III. O que seria um polímero. 
IV. Todo polímero é um polue. 

Durante as aulas pode-se se observar que os (as) alunos (as) 
mantiveram-se estimulados a realizar a atividade de leitura e a falar sobre os assuntos 
relacionando-as com situações cotidianas, como no caso das formas adequadas de 
tratamento do lixo, os(as) alunos (as) relacionaram as informações do artigo com a 
forma que o lixo na própria cidade vinha sendo feita.Isso pode ser constatado 
analisando frases escritas nos portfólios dos (as) alunos). 

“ Na nossa cidade o tratamento do lixo não é adequado pois ele fica a céu 
aberto.”( Raquel) 

“O Aterro Sanitário seria a forma correta de tratar os resíduos aqui, do jeito que 
esta polue muito a ambiente.”(Aline) 

Os (as) alunos (as) buscaram informações junto a orgãos públicos e 
cobraram dos mesmos esclarecimentos, exercendo sua cidadania, Canivez(1991), 
caracteriza como cidadania ativa,a participação dos indivíduos nas decisões da cidade. 

O mesmo pode ser observado quanto ao conceito de Polímeros, após a leitura 
e discussão dos artigos publicados na Revista Química Nova na Escola, podemos 
constatar o desenvolvimento de habilidades conceituais, através das suas anotações 
no portfólio e pelas suas falas durante a aula. 
QUADRO8- Algumas Expressões linguísticas sobre os polímeros apontadas pelos (as) alunos 
(as). 
Alunos (as) Transcrições de Expressões Línguisticas  
Beatra “O que faz o plástico ser um poluente é o tempo de degradação 

dele, mais já existem alternativas.” 
Laisa “ Os polímeros são macromoléculas, formadas por unidade 
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menores, monômeros e fazem parte do nosso cotidiano mesmo 
sem sabermos.” 

Maciel “Os polímeros são grandes moléculas e nem todos poluem.” 
 
2ª-Debates  e apresentação de seminários. 

“O debate como estratégia, prevê um ambiente propicio para que os alunos 
aprendam a argumentar.”(Altarugio, 2002)  

Esta estratégia de ensino foi utilizada durante todo o projeto, os (as) alunos 
(as) realizavam suas atividades e expunham suas conclusões, gerando assim uma 
participação ativa dos mesmos e estimulando o diálogo entre educador e educando. Os 
(as) alunos (as) apresentaram seminários sobre as formas de tratamentos do lixo, os 
materiais poliméricos presentes no nosso dia a dia e os polímeros biodegradáveis. 
Através dessa estratégia os (as) alunos (as) buscaram informações sobre os temas 
citados e os mesmos foram estimulados a dialogar e refletir sobre a origem do material 
utilizado na fabricação dos plásticos, o crescente consumo de embalagens 
descartáveis, a sua corresponsabilidade pela produção do lixo entre outros fatores. 
Como podemos observar através de alguns relatos feitos pelos (as) alunos (as) 

 “Ao discutir com meus amigos o que iríamos apresentar no seminário, pude 
perceber que minhas atitudes colaboram para a degradação do meio ambiente.” 
(Afonso). 

“Nunca imaginei que existisse tantos polímeros assim, tem na minha 
alimentação, nos materiais que uso lá em casa, até no meu DNA, quando eu contar 
para minha mãe ela não vai acreditar.” (Junior). 

 Debates são importantes para estimular a reflexão e o diálogo, além disso, 
permitem ao aluno perceber melhor o outro e sentir-se parte de um grupo desperta o 
interesse e a motivação, favorecendo dessa maneira a realização de uma educação 
com abordagem construtivista, como podemos observar através da transcrição de 
alguns relatos dos (as) alunos (as) feito em seu portfólio. 

“Apresentar seminário não é fácil, mais aprendi muito, pois tive que buscar a 
informação sobre assuntos que desconhecia.” (Daniele). 

“Estou ansiosa para apresentar aos meus colegas nossas conclusões, pois a 
coleta seletiva não resolveria o problema do lixo em nossa cidade vamos ter que fazer 
um trabalho de conscientização.” (Fabíola). 

“Quando se abre espaço para o debate, reduz-se o isolamento entre os 
estudantes, favorecendo uma maior interação entre eles.” (PIMENTEL, et al., 2003).  
3ª- A produção de paródias  
 Inserir a música como método de aprendizado pode propiciar ao aluno um 
interesse pelo conteúdo que fuja da obrigação de assimilar algo contra sua própria 
vontade. De acordo com as afirmações de Ferreira (2008), ao longo da existência do 
ser humano, a prática de associar qualquer disciplina à música sempre foi bastante 
utilizada e demonstrou muitas potencialidades como fator auxiliar no aprendizado, 
podendo ainda despertar e desenvolver nos alunos sensibilidades mais aguçadas na 
observação de questões próprias à disciplina alvo, além de melhorar a qualidade do 
ensino e aprendizado, uma vez que estimula e motiva professores e alunos. 
 Usando o recurso do trabalho em grupo no processo de construção da  
paródia, foi possível observar a preocupação dos (as) alunos (as) na escolha das 
palavras corretas e na relação entre conceitos estudados e a música escolhida. Nesse 
momento a necessidade é de análise reflexiva do conteúdo, para que ele seja utilizado 
adequadamente na produção da paródia, em consonância com a melodia. 
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 Analisando as paródias produzidas podemos constatar a conscientização do 
valor do lixo que no inicio do projeto não foi constatada na fala dos (as) alunos (as), 
relação entre tratamento adequado do lixo e contaminação Ambiental. 
QUADRO 2- Fragmentos de paródias produzidas pelos alunos. 
É hora de cuidar. O ambiente preservado. 
“ A reciclagem do lixo “O lixo transformado 
Passa por transformação Será logo utilizado 
Gera emprego e renda E não será mais despejado 
É a conscientização.” Em lugar inadequado.” 

 
 
4ª-Atividades Experimentais.   
 É de consenso de professores e pesquisadores de química que atividades 
experimentais auxiliam na consolidação do conhecimento, além de ajudar no 
desenvolvimento cognitivo do aluno (GIORDAN, 1999). 
  A questão colocada para os alunos nesta aula foi: 
 Todos os plásticos são iguais? Como você faria para identificar a amostra de 
plástico que você recebeu? 
 Quando colocados frente a uma situação problema pode-se perceber o 
entusiasmo dos (as) alunos (as) em tentar resolvê-la. 

“A atividade experimental é considerada uma metodologia útil no ensino de 
Química por tornar as aulas mais dinâmicas, mais interessantes, o que melhora o 
aprendizado dos estudantes.” (Galiazzi, 2004). 

 Quanto à primeira questão todos os (as) alunos (as) afirmaram que os 
plásticos não são iguais e para isso apontaram características como mostrado na figura 
abaixo. 
FIGURA 1-Apresenta a resposta dos (as) alunos (as) sobre as características dos plásticos. 

 
Fonte: Produção da própria autora 
 
  Para responder ao segundo questionamento os (as) alunos (as) dispunham de: 
 Amostras dos plásticos: PET,PEAD, PEBD, PVC, PP. 
 Soluções de etanol/água, em %v/v, de várias densidades:1. 52% etanol 0,911 
g/cm3 2. 38% etanol 0,9408 g/cm3, 3. 24% etanol 0,9549 g/cm3 . 
 Soluções de CaCl2, em água, em % m/v, de várias densidades: 1.6% CaCl2 
1,0505 g/cm3 , 2.32% CaCl2 1.3059 g/cm3 , 3. 40% CaCl2 1,3982 g/cm3 . 
 Béqueres de 50 mL, 
 Pinças metálicas, 
 Tabela com a densidade de alguns polímeros. 
 Os (as) alunos(as) a príncipio tiveram dificuldades em associar o conceito de 
densidade como sendo uma propriedade física que pudesse ser utilizada para 
identificar os diferentes tipos de plástico, mais após o levantamento de hipóteses e 
discussão conseguiram realizar a atividade. As frases dos (as) alunos (as) no portfólio 
e as suas falas retratam que a atividade experimental possibilitou um enriquecimento 
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na aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades de conteúdos atitudinais, 
conceituais e procedimentais, como podemos observar no quadro abaixo: 
 
Quadro 9 – Relatos dos grupos sobre o experimento. 
Relato Habilidade Conteúdo 
“Vamos determinar a massa da 
nossa amostra assim 
poderemos calcular a 
densidade”(Grupo A) 

Tomada de decisão e 
Aplicação do conhecimento 

Conceitual e 
atitudinal 

“ Primeiro vamos transferir uma 
amostra de cada solução para 
um béquer e depois 
adicionamos uma pedaço da 
nossa amostra para ver o que 
acontece.( Grupo B) 

Tomada de decisão Procedimental 

“ A amostra flutuou na solução 
de etanol 52%, então sua 
densidade é menor,vamos 
confrontar os dados com os 
dados da tabela e descobrir 
quem tem uma menor 
densidade, assim chegaremos 
a resposta.(Grupo C) 

Aplicação do conhecimento, 
Pensamento reflexivo e 
Tomada de decisão 

Conceitual e 
atitudinal 

 
5ª-Estudo de Campo 
 
  Atividade de campo em Ciências é “toda aquela que envolve o deslocamento 
dos alunos para um ambiente alheio aos espaços de estudo contidos na escola” 
(Fernandes, 2007, p.22). “ A visita de campo como estratégia didática favorece o 
aprendizado pois permite a relação teoria  e prática”(Santos e Schnetzler, 2003) 
  Uma atividade de campo permite que “o aluno se sinta protagonista de seu 
ensino, que é um elemento ativo e não um mero receptor de conhecimento”(De Frutos 
et.al.,1996, p.15). 
 Nete sentido durante o projeto os (as) alunos (as) fizeram duas visitas de 
campo, uma a Usina de Reciclagem de Bonfim Paulista e outra a uma Feira de 
Ciências. 

Os (as) alunos (as) registraram em seus portfólios e manifestaram em suas 
falas durante a visita, muita satisfação ao constatar que tudo aquilo que eles haviam 
visto durante as aulas tinha uma aplicabilidade. 

 
Quadro 10- Feito a partir dos relatos dos (as) alunos (as) sobre a visita de campo. 
Categorias Porcentagem (%) Exemplos 
Entendimento 
do conceito 

60 “Agora eu não confundo mais, ver o material 
servindo de matéria-prima, me fez entender o 
que é reciclagem”. (Benedito).  

Relação teoria e 
prática 

25 “Você ouvir falar é uma coisa, você ver o que 
você estudou acontecendo é diferente.” 
(Samanta). 

Estimulador de 15 “Um jeito mais fácil e prático de aprender.” 
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aprendizagem (Beatriz). “Super legal, uma forma diferente 
de aprender.” (Jeniffer). 

 
A Visita de Campo , obteve um resultado muito significativo, pois percebeu-se o 

envolvimento social dos (as) alunos(as), que se sensiblizaram com as condições de 
trabalho naquele local, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes. 

“Deve partir da análise da sociedade que temos, ou seja, envolve 
necessariamente  um processo de conscientização, a possibilidade de olhar 
criticamente  a realidade econômica, social, política e cultural.”(Teixeira, 2003, p.59). 

 
6ª-O uso do Portfólio como instrumento de avaliação. 

“Os portfólios podem dar origem a uma outra “cultura”, a uma outra ideia de 
sala de aula, tornando-o num local onde as aprendizagens se vão construindo em 
conjunto e individualmente ao ritmo de cada um; em que se reflete e pensa em que se 
valorizam as experiências, instituições e saberes de cada aluno, em que se acredita 
que as dificuldades podem ser superadas e em que, essencialmente, se aprende.”        
(Veiga Simão, 2005, p: 281) 

Durante todo o projeto o portfólio foi uma estratégia indispensável, pois através 
dele a professora/pesquisadora pode observar todas as produções realizadas pelos 
discentes e desta forma acompanhar o processo de construção da aprendizagem. O 
uso do portfólio proporcionou aos alunos (as) o desenvolvimento de habilidades 
importantes como a reflexão, a autoavaliação e análise crítica. Cabe ressaltar que em 
uma avaliação formativa o que deseja é que os estudantes tenham clareza do que já 
aprenderam e do que lhes falta aprender.  

A princípio houve uma resistência por parte dos (a) alunos (as), que não 
estavam acostumados a expressar suas opiniões, criticar construtivamente. Como 
podemos observar em alguns registros feitos pelos (as) alunos (as). “Não foi fácil, não 
sabia como começar, mais hoje vejo que aprendi muito mais.” (Laura). 

 
CONCLUSÃO 
  Esta pesquisa teve como motivação a intenção de criar uma sequência 
didática na qual as estratégias de ensino utilizadas pudessem proporcionar aos alunos 
(as) viver momentos que tivessem um significado profundo, ou seja, criar momentos 
em que os (as) alunos (as) pudessem vivenciar as etapas da construção do 
conhecimento, participando ativamente, tomando decisões, posicionando-se 
criticamente e exercendo sua cidadania. Para tanto, foi proposto a utilização de uma 
sequência de atividades contextualizadas com abordagem CTSA, para o ensino de 
conceitos referentes ao lixo e aos materiais poliméricos.  

Podemos constatar que as atividades contextualizadas com enfoque CTSA, 
contribuíram em vários aspectos para a formação dos (as) alunos (as), tais como 
desenvolvimento de habilidades conceituais, procedimentais e atitudinais, o que pode 
ser observado tanto nos registros escritos como na fala dos (as) alunos (as), além, de 
auxiliarem a tomada de decisão e o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, 
característica fundamental no desenvolvimento da cidadania.  

Outro aspecto importante a ser enfatizado é a utilização de temas sócio-
científicos dentro da perspectiva CTSA, o desenvolvimento de discussões e debates 
auxiliaram os (as) alunos (as) na construção de argumentos e opiniões a respeito dos 
assuntos trabalhados, e esse fato é essencial para formar um cidadão crítico. 

As atividades contextualizadas com enfoque CTSA do ponto de vista cognitivo 
proporcionam um aprendizado mais eficiente, pois os (as) alunos (as) são os 
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responsáveis pela construção do conhecimento. Nessa perspectiva é importante 
ressaltar que o papel do professor passa a ser o de mediador, e não o de transmissor 
de conhecimento, como ocorre na abordagem tradicional de ensino. 
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Introdução 
A água potável de boa qualidade é fundamental para 
a saúde e o bem estar dos seres humanos, 
entretanto, a maioria da população mundial ainda 
não tem acesso a este bem essencial. Estudos 
apontam para uma escassez cada vez mais 
acentuada de água para a produção de alimentos, 
desenvolvimento econômico e proteção de 
ecossistemas naturais. Para exercer tais atividades, 
especialistas estimam que o consumo mínimo de 
água per capita deva ser de pelo menos 1000 m3 
por ano1.   
Ter água tratada e de boa qualidade para bebermos 
e para os demais serviços é de grande importância. 
Por isso, pode-se notar a grande relevância em 
estudar, debater e explorar o tema sobre água em 
sala de aula, onde os alunos terão a possibilidade 
de compreender o tratamento da água, quais as 
consequências em se tomar água não tratada, e 
também sobre o seu consumo excessivo.  
O objetivo desse trabalho foi contextualizar os 
conteúdos de Química com um tema de relevância 
social (CTS) através de uma oficina temática. Partiu-
se da questão da água na caixa d’agua e sua 
composição química. Com isso buscou-se conhecer 
os hábitos de um grupo de alunos na utilização e 
consumo da água tratada em suas residências.  
As aulas foram ministradas durante o 1º semestre 
de 2013, numa escola da rede pública de Itapetinga-
BA, no âmbito do estágio supervisionado IV do curso 
de Licenciatura em Química da UESB. A turma 
selecionada foi o 2ª ano do Ensino Médio, com 20 
alunos matriculados. A duração total da oficina foi 12 
h/aulas de 50 minutos cada aula.  
O desenvolvimento é descrito na Tabela 1 a seguir:  

Tabela 1. Etapas de desenvolvimento. 
Etapa/

CH 
Desenvolvimento 

I 
4 h/a 

- Responder o questionário (brainstorming) 
referente à temática da água e entregar ao 
professor; 
- Leitura do artigo: “As águas do planeta 
Terra” (GRASSI, 2001); 
- Formar uma roda de discussão sobre o 
artigo. 

II 
(extra-
classe) 

- Pesquisar e construir uma tabela com as 
seguintes informações: 
a) Quais minerais são encontrados na água? 
b) Qual a localização dessas espécies na 

Tabela Periódica. 
c) Importância para nossa saúde. 

III 
2 h/a 

- Formar grupos com 4-5 integrantes; 
- Resumir as informações encontradas por 

cada integrante e construir uma tabela para 
cada grupo; 
- Socializar os resultados. 

IV 
2 h/a 

- Exibir os vídeos (youtube) sobre: 
a) Estação de tratamento de água2; 
b) Controle de qualidade de água3; 
c) Limpeza da caixa d´água4 

V 
2 h/a 

- Experimento: construção de um filtro de 
tratamento de água. 

VI 
2 h/a 

- Fechamento: confecção dos cartazes com 
as informações. 

Resultados e Discussão 
Pela análise parcial das repostas do braimstorming, 
pode-se identificar alguns conteúdos de química 
abordados conjuntamente a questões ambientais, 
como visto em trechos selecionados abaixo: 1. “A 
agua da caixa d’agua está livre de poluição e 
microrganismos?” [...] o microrganismo precisa ser 
combatido com produto químico, se usa o cloro [...] a 
agua já deve vir tratada da SAAE, e por isso quando 
chega em casa não deve conter impurezas e nem 
microrganismos. 2. “Quais os tipos de atividade 
doméstica que mais consomem agua?” [...] que a 
quantidade gasta vai depender da pessoa que esta 
utilizando, pois se tiver cuidados pode gastar bem 
menos. 3.  “Que produto químico deve ser usado 
na limpeza da caixa d’água? [...] O cloro, pois vai 
ajudar a matar as bactérias. 4. A caixa d’água pode 
ficar quanto tempo sem ser lavada? [...] Mais ou 
menos 6 meses. [...] Vai depender de como a agua 
chega à caixa, pois tem dia que pode chegar muito 
suja com terra misturada e isso pode sujar mais 
rápido a caixa.5. Qual o rio em Itapetinga é 
captado a água para abastecimento da 
população? Todos responderam ”Rio Catolé”, que é 
a o rio que abastece a cidade.  

Conclusões 
Através dessa oficina foi possível perceber a 
participação mais ativa e maior interesse dos alunos 
em aprender sobre o tema. Foi possível relacionar 
os conteúdos de química com o cotidiano numa 
abordagem CTS. Os compostos químicos que são 
utilizados cotidianamente no tratamento de água, 
além de entender quais os riscos de consumir água 
não tratada, e também atenção ao desperdício.   
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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido a partir da iniciativa de se promover interdisciplinaridade entre 
duas disciplinas distintas - educação física e química. O artigo em questão relata a experiência 
vivenciada no Colégio Estadual Dom Veloso por alunas bolsistas do PIBID sobe a supervisão da 
professora de química da escola Daiana. O trabalho promoveu uma preocupação com o meio ambiente 
usando como plano de fundo a história do Brasil campeão nos mundiais de futebol aliado ao estudo dos 
corantes naturais e sintéticos. A partir da abordagem CTS pretende-se envolver conhecimento científico 
e a vivência pessoal e social dos alunos a fim de formar cidadãos críticos e comprometidos com a 
sociedade em que vivem, complementando com a perspectiva CTSA que envolve todas as atribuições 
da CTS e ainda visando à preservação ambiental e a diminuição das desigualdades econômicas, sociais, 
culturais e étnicas. 
 

Introdução 
Este trabalho foi desenvolvido a partir da iniciativa de se promover a II CSI – 

Ciência e Serviço da Sociedade – no Colégio Estadual Dom Veloso em parceira com o 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). O artigo em questão 
relata a experiência vivenciada pelas alunas pibidianas sobe supervisão da professora 
de química da escola Daiana com alunos do primeiro ano do ensino médio. 

O Brasil sediará vigésima edição da Copa do Mundo, o que nos levou à ideia 
de trabalhar a interdisciplinaridade, envolvendo as disciplinas de educação física e 
química. Quanto a disciplina de educação física, será trabalhado a temática da copa, 
abordando a historicidade dos mundiais vencidos pelo Brasil, quanto a disciplina de 
química será trabalhado o conteúdo envolvendo corantes. 

O trabalho desenvolvido durante a II CSI promoveu uma preocupação com o 
meio ambiente usando como plano de fundo a história do Brasil campeão nos mundiais 
de futebol. Assim foi pensado em fazer corantes naturais com as cores da bandeira do 
Brasil, os corantes são utilizados no tingimento de bandeiras, faixas, pulseiras e 
ornamentos variados. A partir daí surge o tema do nosso projeto – Copa Cor Brasil – 
onde se resgatou a história das copas que o Brasil foi campeão promovendo o 
patriotismo e espírito de equipe. Busca-se também conhecer alguns corantes naturais e 
formas de extraí-los. Houve também o interesse em se conhecer os possíveis riscos 
para a saúde e o meio ambiente do uso de corantes artificiais. 

Existem indícios do uso de corantes por antigos egípcios, povos da China e 
Índia, há milhares de anos atrás. No Brasil, os corantes naturais possuem importante 
relação com a história do país, a começar pelo nome, que se deu a partir da madeira 
do Pau-brasil, árvore abundante na época do descobrimento e importante fonte de 
corante vermelho no século XVI (ROSSI, 2008). Segundo Rossi (2008),  

 
Até a metade do século XIX, os corantes naturais eram essencialmente obtidos 
dos reinos animal e vegetal, que ofereciam todos os recursos para sua 
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obtenção. O cultivo de plantas e a criação de animais ou suas coletas junto às 
fontes naturais, o processamento e a comercialização de materiais corantes 
deles obtidos, tiveram importantíssimo papel sócio-econômico no passado, em 
nível mundial. No entanto, com o desenvolvimento do primeiro corante sintético 
em 1856, os corantes naturais foram rapidamente substituídos, devido ao baixo 
custo decorrente das economias de escala na produção, da flexibilidade de 
localização perto dos centros consumidores, homogeneidade da composição e 
garantia da qualidade (ROSSI, 2008, p.1). 
 

Corantes naturais são compostos orgânicos extraídos de matérias-primas 
como folhas, frutos e vegetais, são usados como objetivo de conferir ou intensificar a 
aparência de produtos alimentícios, têxteis, entre outros. Estes corantes apresentam 
uma capacidade de absorção seletiva da luz, ao adquirir coloração intensa podem se 
fixar em fibras não podendo ser removidos com água. Os corantes são utilizados 
principalmente em indústrias com a finalidade de colorir, porém, tem-se estudado 
outras formas de se obter coloração, pois os corantes artificiais podem causar danos 
graves ao meio ambiente se descartados de forma incorreta. Os corantes naturais são 
uma opção fácil e prática de se obter o mesmo resultado encontrado utilizando os 
corantes artificiais, sendo que, a matéria-prima dos corantes naturais é facilmente 
encontrada na natureza e seu descarte não agride de forma alguma o meio ambiente 
(ROSSI, 2007, p.87). 

 
Justificativa para a Interdisciplinaridade 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n° 9394/96) direciona o 

ensino para a formação de indivíduos críticos em relação aos fatos sociais a que estão 
envolvidos, para tanto determina 

 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina.(BRASIL, 1996) 
 

Analisando o OCNEM (2006) segundo citação do PCN+ (2002), temos que 
 

O ensino por meio de projetos, além de consolidar a aprendizagem, contribui 
para a formação de hábitos e atitudes, e para a aquisição de princípios, 
conceitos ou estratégias que podem ser generalizados para situações alheias a 
vida escolar. Trabalhar em grupo dá flexibilidade ao pensamento do aluno, 
auxiliando-o no desenvolvimento da autoconfiança necessária para se engajar 
numa dada atividade, na aceitação do outro, na divisão de trabalho e 
responsabilidades, e na comunicação com os colegas. Fazer parte de uma 
equipe exercita a autodisciplina e o desenvolvimento de autonomia, e o 
automonitoramento (BRASIL, 2002, p.27). 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) determinam ainda, que o ensino 
de química nas escolas promova uma contextualização sociocultural a fim de 
reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural, como também, 
reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da Química e 
aspectos sócio-político e culturais (BRASIL, 2002, p.39).  

Essencialmente a abordagem CTS visa instituir um senso crítico no aluno 
fazendo-o pensar a favor do ambiente envolvendo os três quesitos ciência, tecnologia e 
sociedade. Santos e Mortimer (2002), segundo citação de Layton (1988), afirma que  
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na perspectiva de formar um cidadão que possa compreender como a 
tecnologia tem influenciado o comportamento humano em prol de um 
desenvolvimento tecnológico sustentável, é essencial que haja uma discussão 
dos valores envolvidos nas discussões. (SANTOS e MORTIMER, 2002, p.9). 
 

Segundo Santos e Mortimer (2002) a abordagem CTS pretende envolver 
conhecimento científico e a vivência pessoal e social de cada indivíduo a fim de formar 
cidadãos críticos comprometidos com a sociedade em que vivem (2002, p.5). E ainda 
Fourez (1995) apud Santos e Mortimer (2002) diz que “não se trata de mostrar as 
maravilhas da ciência, como a mídia já o faz, mas de disponibilizar as representações 
que permitam ao cidadão agir, tomar decisão e compreender o que está em jogo no 
discurso dos especialistas”.  

Santos (2007) analisa a CTSA como uma perspectiva que envolve todas as 
atribuições da perspectiva CTS e ainda visando “preservação ambiental e a diminuição 
das desigualdades econômicas, sociais, culturais e étnicas”. 

 
Objetivos Disciplinares 
A fim de unir as disciplinas de educação-física e química na temática da Copa 

do Mundo teve-se como objetivo principal: 
 Resgatar a história das copas em que o Brasil foi campeão e associar as 

cores da bandeira do Brasil, para tanto serão feitos estudos bibliográficos e 
discussões sobre os assuntos em questão.  
Frente ao objetivo geral anteriormente apresentado teve-se como objetivos 

específicos: 
 Estimular o patriotismo resgatando as histórias das copas em que o Brasil 

foi campeão; 
 Analisar alguns efeitos tóxicos do consumo de alimentos que apresentam 

corantes artificiais em sua composição; 
 Promover discussão sobre a forma de descarte de rejeitos de corantes 

naturais e analisar se existem desvantagens para o meio ambiente. 
 Produzir corantes naturais para tingimentos de tecidos que foram usados 

na ornamentação do ambiente escolar no período festivo da copa. 
 
Materiais e Métodos 
Inicialmente, foi pedido aos alunos que fizessem um estudo bibliográfico sobre 

a história das copas em que o Brasil foi campeão. Neste contexto eles deveriam 
abranger questões como: em quais anos ele venceu, com quem o Brasil disputou a 
final, o placar, quais e quantos países participaram destes mundiais. 

O projeto foi embasado em pesquisas bibliográficas a cerca do tema - Copa 
Cor Brasil – que consistiu em apresentar os títulos que o Brasil conquistou nos 
mundiais que disputou. Neste contexto foram feitas inicialmente pesquisas detalhadas 
sobre as vitórias do Brasil abrangendo dados como: com quem o Brasil disputou a final, 
o placar, quais e quantos países participaram, quais os anos que ele venceu. Para 
representar estas disputas foram criadas miniaturas de bandeiras das nações que 
estavam envolvidas utilizando EVA de diversas cores. 

Em relação aos corantes naturais foi realizada, pelas alunas bolsistas com a 
supervisão da professora Daiana do projeto PIBID, uma aula teórico-prática, no 
laboratório de ciências do colégio que consistia no estudo da funcionalidade do uso de 
corantes com ênfase nos de origem natural. 

Para tanto, dividiu-se em três etapas essenciais, onde uma complementaria a 
outra. Sendo elas: I- Estudo dos efeitos tóxicos do consumo de alimentos contendo 
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corantes artificiais; II- Análise do descarte de resíduos industriais de indústrias têxteis; 
III- Produção de corantes naturais. 

 
I- Estudo dos efeitos tóxicos do consumo de alimentos contendo corantes 

artificiais 
Com a finalidade de propiciar uma análise sobre as desvantagens do consumo 

de produtos que apresentam em sua composição corantes artificiais foram expostos os 
efeitos tóxicos para a saúde humana de alguns destes, com o uso do seguinte quadro: 

 
Quadro 1: Nome de corantes artificiais e seus respectivos efeitos tóxicos para a saúde humana. 
Disponível em: <http://www.abqct.com.br/artigost/artigoesp14.pdf> Acessado em 06/05/2014. 

Tipo Aplicações Efeitos Adversos 

Amarelo Crepúsculo Cereais, balas, coberturas, 
xaropes, laticínios, gomas 
de mascar. 

A tinta azóica em algumas 
pessoas causa alergia, 
urticária e problemas 
gástricos. 

Azul Brilhante Laticínios, balas, cereais, 
queijos, recheios, 
gelatinas. Licores, 
refrescos. 

Pode causar 
hiperatividades, eczema e 
asma. 

Amaranto (Vermelho 
Bordeaux) 

Cereais, balas, geleias, 
sorvetes, xaropes, 
coberturas. 

Deve ser evitado por 
pessoas sensíveis a 
aspirina. Foi proibida em 
vários países. 

Vermelho Eritrosina Gelatinas, laticínios, 
geleias, refrescos. 

Tóxico, contém 557 mg de 
iodo/g de produto, pode 
causar hipertireoidismo. 

Indigotina (Azul Escuro) Gomas de mascar, 
bebidas, balas, iogurtes, e 
etc. 

Pode causar náuseas, 
vômito, problemas 
respiratórios e hipertensão. 

Vermelho Ponceau 4R Frutas em calda, refrescos, 
poupas artificiais, cereais, 
refrigerantes. 

Evitado por pessoas 
sensíveis a aspirina e 
asmáticas. Pode causar 
anemia e doenças renais. 

Amarelo Tartrazina Laticínios, cereais, 
iogurtes, fermentados. 

Pode causar reações 
alérgicas e insônia, nocivo 
para a flora intestinal. 

Vermelho 40 Xaropes para bebidas, 
refrigerantes, geleias. 

Problemas respiratórios, 
eczema. 

 
II- Análise do descarte de resíduos industriais de indústrias têxteis 
 Nesta etapa, foi escolhido os rejeitos têxteis para serem trabalhados por 

propiciarem uma abrangência maior quanto a poluição ambiental. 
GUARATINI E ZANONI (2000), a partir de citação de CLARKE (1995) afirma 

que 
Os riscos toxicológicos de corantes sintéticos à saúde humana estão 
intrinsecamente relacionados ao modo e tempo de exposição, i.e., ingestão 
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oral, sensibilização da pele, sensibilização das vias aéreas (GUARATINI e 
ZANONI, 2000, p.76). 
 

Os corantes sintéticos representam um grande problema para a indústria têxtil, 
pois cerca de 90% do consumo de água de toda a indústria se dá no processo de 
tinturaria, uma vez que, o uso da água no processo produtivo, gera uma grande 
quantidade de efluentes e o mesmo é despejado nos rios causando sérios danos ao 
meio ambiente (ROSSI, 2008). 

Ema vez que foram expostos os danos ao meio ambiente a cerca do descarte 
de resíduos industriais pode-se analisar a influência destes a saúde humana uma vez 
que poluem o solo e a água que estão sempre em contato direto com o homem. 

 
III- Produção de corantes naturais 
Foram utilizados materiais considerados de fácil acesso e baixo custo, sendo 

eles: açafrão, folhas de anileira, grama e urucum. Dentre os materiais de uso 
laboratorial o único item necessário que não continha no laboratório da escola era a 
chapa aquecedora que foi disponibilizado pelo IFG – Câmpus Itumbiara, os demais 
itens, bastão de vidro, almofariz e pistilo, béquer, peneira e espátula foram utilizados os 
da escola. 

Para preparação dos corantes naturais foram utilizados como matéria-prima o 
açafrão (amarelo), folhas de anileira (azul), grama (verde) e urucum (vermelho). Os 
alunos se dividiram em quatro grupos e cada um foi incumbido de preparar uma cor. O 
procedimento para os grupo que ficaram com as cores azul, verde e vermelho é 
parecido. Inicialmente, separaram as folhas de grama, de anileira e as sementes de 
urucum e as amassaram separadamente até formar uma pasta, em seguida, colocaram 
a pasta obtida em um béquer com água, sendo duas partes de água para uma de 
material. Essa mistura foi fervida por cerca de quarenta minutos e notar uma evidente 
pigmentação na água. Com o auxílio da peneira, filtrou-se essa água que foi utilizada 
posteriormente como corante natural. 

Quanto o açafrão, em um béquer, foi colocado um litro de água e 
posteriormente foram acrescidas três colheres de açafrão em pó. A mistura foi fervida 
por cerca de quarenta minutos, e resfriada para uso posterior. 

Como mordente (fixador de cor) utilizou-se uma mistura de água e vinagre, 
sendo quatro partes de água para uma de vinagre, em seguida, umedeceu-se os 
retalhos nessa mistura e colocados para ferver com seus respectivos corantes naturais. 

Foram disponibilizados pelos alunos amostras de tecido que após serem 
mergulhados no mordente, foram imersos no corante anteriormente preparado e fervido 
por cerca de quarenta minutos. Em seguida, lavados até que a água já não saísse 
colorida.  
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Figura 1: Alunos preparando material para produção do corante natural. 

 

 
Figura 2: Processo de fervura dos materiais para obtenção de cor. 

 

 
Figura 3: Painel feito pelos alunos com EVA ilustrando o mundial de 1994. 

Resultados e Discussão 
A escrita e desenvolvimentos de projetos interdisciplinares sobe a perspectiva 

CTSA propicia a construção de conhecimento por meio da junção de disciplinas tidas 
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como insociáveis. Porém, com o surgimento da necessidade de se unir as disciplinas 
de educação física e química pode-se notar que elas não estão tão alheias uma da 
outra, sendo assim, o trabalho teve um valor superior ao imaginado ao passo que se 
promoveu um diálogo harmonioso dos temas e os objetivos. Não há dúvidas de que 
basta comprometimento e uma boa interação entre os envolvidos no processo ensino-
aprendizagem para se obter construção de conhecimento.  

Foi necessário um estudo antecipado dos conteúdos abordados juntamente com 
uma visão geral do tema proposto e assim a ideias foram surgindo. Partiu-se do desejo 
de se trabalhar os mundiais vencidos pelo Brasil e analisando as cores da bandeira do 
Brasil concluiu-se que seria de relevância científica o estudo sobre os corantes. Neste 
sentido a cientificidade do trabalho se constrói onde a partir de uma ideia simples foi 
possível desenvolver um projeto no âmbito educacional. 

Esperava-se que com o desenvolvimento deste projeto os alunos exercitassem 
competências que os auxiliassem na elaboração de outros trabalhos, comprometimento 
com o trabalho em grupo e divisão de tarefas, bem como o exercício da 
responsabilidade com prazos e determinações das atividades escolares. Assim, 
esperava-se que eles mesmos fossem mediadores da construção do próprio 
conhecimento através da interatividade com os docentes exercitando a relação 
professor-aluno. 

Com a elaboração de uma prática a partir de materiais do cotidiano dos alunos 
pode-se mostrar aos alunos que nem sempre a química será espetaculosa, mas que 
mesmo simples ela pode ser surpreendente.  

 
Considerações Finais 
Agradecemos primeiramente a nossa coordenadora, Gláucia Rezende, por ter 
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Palavras-Chave: Agrotóxico, enfoque CTS.  
 
Resumo: Este trabalho discute a importância de abordar a temática dos agrotóxicos à luz do enfoque 
Ciência, Tecnologia e Sociedade em processos formativos em especial na formação inicial de 
professores de Ciências. Para tanto se apresenta uma unidade de estudo embasado nos momentos 
pedagógicos em que são sinalizadas possibilidades de como explorar a temática dos agrotóxicos à luz 
de conhecimentos químicos e biológicos associados a aspectos sociais, históricos, econômicos, 
políticos, ambientais no processo de formação inicial de professores.  
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Este trabalho consiste em uma discussão de uma unidade de estudo 
desenvolvida no âmbito de uma disciplina do curso de doutorado, cujo foco era a 
abordagem de aspectos relacionados à Ciência e à Tecnologia. A unidade de estudo 
foi pensada para ser desenvolvida em um componente curricular ligado a Ciências da 
Natureza no curso de licenciatura em Educação do Campo. Tal curso tem como 
objetivo a formação por área do conhecimento, qual seja, Ciências da Natureza 
(Biologia, Física e Química) e Matemática. A licenciatura em Educação do Campo é 
voltada, especialmente, para sujeitos que tenham relação com o campo e/ou que 
desejam atuar como educadores em escolas do campo. Sendo assim, a unidade de 
estudos foi elaborada pensando nesses sujeitos, mas as reflexões apresentadas 
também podem ser desenvolvidas em outros contextos, mediante adaptações. 

 A escolha de trabalhar com a temática dos agrotóxicos se deve ao fato de 
pertencer à realidade dos sujeitos do campo, mas igualmente da população, de modo 
geral e por apresentar relações CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Isto é, 
constitui-se como uma temática de envergadura, pois abrange os sujeitos do campo, 
enquanto produtores, e os sujeitos dos centros urbanos, enquanto consumidores. Além 
disso, existem discussões polêmicas em torno da possível produção de alimentos em 
larga escala sem agrotóxicos. 

Do mesmo modo, entendemos que a abordagem do uso de agrotóxicos pode ser 
uma oportunidade de desenvolver conteúdos científicos aliados a aspectos de cunho 
social, histórico, cultural, econômico e político. Portanto, essa unidade de estudo tem 
como foco abordar a temática dos agrotóxicos à luz de conteúdos da Química e da 
Biologia, buscando discutir igualmente fatores sociais, ambientais, econômicos e 
políticos, ligados à temática dos agrotóxicos.  

OS AGROTÓXICOS Á LUZ DO ENFOQUE CTS 
 

Os agrotóxicos são um dos principais produtos agroquímicos utilizados na 
agricultura. De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), são 
produtos e agentes de processos físicos e químicos ou biológicos para o uso no cultivo, 
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para armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e para alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação de seres vivos nocivos. 
Segundo Jardim, et al (2009), são substâncias que agem direta ou indiretamente em 
um organismo vivo, podendo matá-lo ou controlá-lo, de alguma maneira.  

No âmbito do ensino de Ciências os agrotóxicos são vistos como um tema 
científico polêmico, em razão das distintas visões sustentadas em relação às suas 
vantagens e desvantagens. Sendo, portanto, um produto do avanço científico e 
tecnológico, engloba na discussão relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. A 
respeito do enfoque CTS, Santos e Mortimer (2002) argumentam: 

 
Um estudo das aplicações da ciência e da tecnologia, sem explorar as 
dimensões sociais, podem propiciar uma falsa ilusão de que o aluno 
compreende o que é ciência e tecnologia. Esse tipo de abordagem pode gerar 
uma visão deturpada sobre a natureza desses conhecimentos, como se 
estivessem inteiramente a serviço, do bem da humanidade escondendo e 
defendendo, mesmo sem intenção, os interesses econômicos daqueles que 
desejam manter o status quo (SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 12). 
 

Explorar aspectos sociais relacionados à Ciência e a Tecnologia se faz 
imperativo no âmbito educacional e a temática dos agrotóxicos é uma possibilidade de 
discutir aspectos ligados ao desenvolvimento científico e tecnológico e os seus 
impactos sociais. Linsingen et al (2003) sinalizam as potencialidades de inserir 
discussões de cunho CTS em processos formativos: 

 
Os estudos CTS buscam compreender a dimensão social da ciência e da 
tecnologia, tanto desde o ponto de vista dos seus antecedentes sociais como 
de suas conseqüências sociais e ambientais, ou seja, tanto no que diz respeito 
aos fatores de natureza social, política ou econômica que modulam a 
mudança científico-tecnológica, como pelo que concerne às repercussões 
éticas, ambientais ou culturais dessa mudança (LINSINGEN et al, 2003, p. 
125). 
 

Portanto, a temática dos agrotóxicos parece ser uma possibilidade em articular 
aspectos ligados à Ciência e à Tecnologia que possuem forte impacto social, mas 
também ambiental, político, econômico como apontam os autores supracitados. 

As principais contribuições da visão ampliada relacionada ao enfoque CTS 
dizem respeito à superação de construções históricas ligadas à Ciência e à Tecnologia, 
tais como: o determinismo tecnológico que defende que as mudanças sociais são 
exclusivamente decorrentes do desenvolvimento tecnológico; a visão salvacionista que 
outorga à Ciência e à Tecnologia a solução de problemas de diferentes ordens; e, por 
fim, a visão tecnocrata que afirma que apenas especialistas podem tratar de Ciência e 
Tecnologia excluindo a sociedade de modo geral da tomada de decisões (AULER; 
DELIZOICOV, 2001).  

Para compreendermos as relações existentes entre a 
Ciência,Tecnologia,Sociedade, Silva (2004) chama a atenção para a importância do 
conhecimento social que coloca os problemas da Ciência envoltos em um contexto que 
engloba múltiplas relações de construção, fragmentação e reconstrução das ações e 
organizações humanas. Além do conhecimento ético que nega a neutralidade 
científica, o autor defende que o conhecimento deve ser comprometido com o contexto 
de sua aplicação (dimensão prática) e implicações (dimensão ética). Assim, na 
perspectiva do enfoque ético, através da interação, a sociedade é chamada a participar 
com o poder de influenciar a natureza, os rumos e as prioridades da tecnociência que 
mais lhe interessam (SILVA, 2004). 
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Santos (2007) argumenta que explorar aspectos CTS pode favorecer uma 
abordagem educacional contextualizada, além de tornar os conteúdos escolares mais 
relevantes socialmente. 

Atualmente, a utilização desmedida de agrotóxicos que não cumprem com as 
orientações da ANVISA tem se tornado um problema social, conforme destaca uma 
reportagem publicada na revista Ciência Hoje, em 2012: 

 
O Brasil é a lixeira tóxica do planeta. Desde 2008, somos os maiores 
consumidores globais de insumos químicos para agricultura. Mas, diante de 
uma balança comercial envaidecida por números sedutores, discutir os 
reveses desse modelo agrário tornou-se tabu. A eterna e robusta economia 
agroexportadora, baseada em bens primários de baixo valor agregado, insiste 
em se reafirmar – ainda que assombrada por uma crise de percepção e 
acompanhada de temerosas dívidas sociais e ambientais (KUGLER, 2012, p. 
21). 
 

Tais aspectos apontam para um quadro que necessita ser abordado também em 
espaços formativos, destacando a pertinência de discutir a temática dos agrotóxicos 
nos diferentes níveis de ensino. De acordo com Rigotto e Rosa (2012), diante do uso 
intenso dos agrotóxicos no Brasil, é possível considerar que a maior parte da 
população está exposta, de alguma forma, a esses produtos. As autoras ressaltam que 
os trabalhadores são os que primeiro sofrem − e por mais tempo − o efeito desses 
produtos. O segundo grupo seria formado pelas comunidades localizadas em torno de 
empreendimentos agrícolas ou industriais, enquanto o terceiro pelos consumidores de 
alimentos contaminados, que inclui praticamente toda a população (RIGOTTO; ROSA, 
2012). Com base no exposto, este trabalho sinaliza possibilidades de explorar a 
temática dos agrotóxicos na formação inicial de educadores do Campo que explorem 
relações entre Ciência Tecnologia e Sociedade. 
 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

As atividades descritas abaixo foram estruturadas a partir dos momentos 
pedagógicos constituídos de três etapas, a saber: problematização inicial, organização 
do conhecimento e aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002). Procurou-se, igualmente, a utilização de diferentes recursos 
didáticos no desenvolvimento das atividades. No entanto, essas reflexões não se 
encerram em si, pois outras ideias podem emergir por parte dos sujeitos que tenham 
interesse em desenvolver a unidade de estudo no âmbito de processos formativos. 

Na problematização inicial, apresentam-se situações reais dos estudantes 
acerca de seus conhecimentos quanto ao assunto abordado. Esse momento é 
estruturado de forma que os estudantes explicitem suas concepções iniciais sobre o 
assunto a ser estudado. No momento da organização do conhecimento, os saberes 
selecionados para a compreensão dos temas escolhidos na problematização inicial são 
sistematicamente estudados segundo orientações do professor. Diferentes atividades 
são realizadas a fim de compreender cientificamente as “situações problematizadas”. O 
momento de aplicação do conhecimento consiste em abordar de forma sistemática o 
conhecimento apropriado pelos estudantes (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2002). 

Cabe destacar que os três momentos pedagógicos foram pensados para o 
processo de investigação temática proposto pelo educador Paulo Freire. No entanto, 
entendemos que a temática dos agrotóxicos a ser explorada em um curso de 
Licenciatura em Educação do Campo pode aproximar-se do que Freire (2005) 
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denominou de “tema dobradiça” isto é, o tema não é detectado no processo de 
investigação temática como o tema gerador, mas são temas de importância para uma 
determinada comunidade e articulam entre si diferentes conhecimentos como o caso 
da temática dos agrotóxicos que está presente na fala da maioria dos estudantes do 
curso de licenciatura em Educação do Campo e também é uma realidade de vários 
municípios rurais nas quais os estudantes são originários. Além disso, os agrotóxicos 
aparecem no discurso dos estudantes de forma contraditória, ou seja, algo que faz mal 
ao ambiente e a saúde, mas que ao mesmo tempo é necessário para a produção em 
larga escala.  

As atividades da unidade de estudo também foram apresentadas aos 
acadêmicos do 7º período de um curso de Ciências Biológicas e também para 
estudantes de um curso de Licenciatura Intercultural Indígena, no intuito de que 
avaliassem as atividades da unidade de estudo antes desta ser desenvolvida no curso 
de Licenciatura em Educação do Campo. Uma vez apresentada à unidade, os 
estudantes foram solicitados a realizar uma produção textual de análise dessa unidade 
com a seguinte questão: “Discorra a respeito dos limites e possibilidades da unidade de 
estudo no que concerne à metodologia e aos conteúdos abordados. Igualmente, 
sinalize aspectos que poderiam ser incorporados ou melhorados na proposta 
apresentada”. A partir da análise dos estudantes, foram realizadas modificações nas 
atividades da unidade de estudo. 

Cabe destacar que as atividades da unidade não se caracterizam como um 
modelo definitivo, que deve ser seguido, mas entendemos que podem se caracterizar 
como uma possibilidade profícua de reflexão sobre como explorar a temática dos 
agrotóxicos em processos formativos. A unidade de estudo foi organizada por 
atividades e o número de aulas necessárias para o desenvolvimento de cada atividade 
pode variar de acordo com as intencionalidades dos sujeitos que possuem interesse 
em desenvolver as atividades. A unidade foi pensada para ser desenvolvida na 
formação inicial de professores, podendo ser igualmente realizada na Educação 
Básica, com modificações.  

 
AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ESTUDO1 
 
Atividade 1 
Objetivo específico: apreender as concepções iniciais dos estudantes a respeito da 
temática dos agrotóxicos. 

 
Inicialmente será aplicado um instrumento de apreensão da concepção inicial 

dos licenciandos a respeito da importância de se trabalhar a temática dos agrotóxicos 
na educação básica. Isto é, os estudantes serão solicitados a redigir um texto com os 
seguintes pontos: “Discorra a respeito da relevância de abordar a temática dos 
agrotóxicos na educação básica. Igualmente descreva como você abordaria essa 
temática na educação básica de escolas do campo”. O material elaborado pelos 
licenciandos necessita ser analisado e problematizado ao longo das aulas.  

                                                   
1  A unidade de estudo é constituída de treze atividades, em razão do espaço apresentamos seis 
atividades que não estão cronologicamente apresentadas na ordem da unidade de estudo completa. A 
ideia foi apresentar atividades que exploram de forma mais ampla a temática dos agrotóxicos e 
igualmente a conceituação ligadas ao conhecimento químico e biológico. Cabe destacar, que na unidade 
completa são abordados mais fortemente conceitos ligados ao conhecimento químico e biológico. 
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Esta primeira atividade relacionada à temática dos agrotóxicos tem a função de 
conhecer a concepção geral dos estudantes a respeito de seu entendimento de como o 
tema deveria ser explorado na Educação Básica. 

 
Atividade 2  
Objetivo específico: explorar aspectos históricos e sociais do uso de agrotóxicos. 
Problematização inicial2 

Quando se tem registro do início da utilização de agrotóxicos nas lavouras? 
Como esse produto era aplicado? 
Como as plantações se desenvolviam após a aplicação do produto? 

Organização do conhecimento 
Serão realizadas a leitura e o debate de textos3 que tratam da história do uso 

dos agrotóxicos no mundo. A turma será divida em grupos. E no intuito de fomentar a 
discussão, cada um deverá realizar uma leitura coletiva e levantar pontos relevantes 
para a discussão no grande grupo. Em seguida, os textos serão discutidos entre os 
estudantes e o professor.   

Ao mesmo tempo, a turma deverá realizar coletivamente um roteiro de entrevista 
para ser aplicado com agricultores locais. É de suma importância a elaboração coletiva 
do roteiro com a interlocução do professor para fomentar o debate a respeito do 
assunto estudado. A ideia é a elaboração de entrevistas semiestruturadas, ou seja, os 
estudantes realizam um roteiro prévio de perguntas, mas outras questões podem 
emergir no diálogo com o entrevistado. 
Aplicação do conhecimento 

Os licenciandos serão convidados a entrevistar um agricultor4 a fim de perceber 
se este usa ou não agrotóxicos em suas plantações, os motivos que o levaram à sua 
utilização, os pontos positivos e negativos desse uso, como aplica e manuseia tais 
produtos. Caso o agricultor não faça uso deles, será preciso questioná-lo acerca das 
razões de não utilizá-los e quais procedimentos ele se vale para proteger a plantação. 

                                                   
2 Esses questionamentos para apreender a concepção inicial dos estudantes são apenas algumas 
possibilidades, uma vez que outros questionamentos podem ser realizados. A interlocução do professor 
com os estudantes também pode propiciar o surgimento de outras questões. Portanto, os 
questionamentos apresentados na problematização inicial de todas as atividades caracterizam-se como 
possíveis sinalizações. Igualmente é possível apresentar uma situação problema para os estudantes 
para que estes levantem possibilidades de como resolver o problema no momento de problematização 
inicial. 
3 O objetivo é socializar três textos entre os estudantes, sendo o primeiro o Quadro 4, disponível em: 
GALIAZZI, M. C.; FIRME, M.V.; LINDEMANN, R.; SANTOS, V. Agrotóxicos: estratégias possibilitam o 
estudo do tema sob diversos enfoques. Revista do professor, Porto Alegre, 19 (75): 31-36, 2003. O 
segundo, o item denominado: “A história dos agrotóxicos; dos rituais religiosos aos organofosforados” 
disponível em: BRAIBANTE, M.E.F.; ZAPPE, J. A. A Química dos agrotóxicos. Química Nova na Escola, 
v. 34, nº 1, 2012. O terceiro: “História dos agrotóxicos”, que se encontra em: JARDIM, I. C. S. F.; 
ANDRADE, J. A.; QUEIROZ, S. C. N. Resíduos de agrotóxicos em alimentos: uma preocupação 
ambiental global - um enfoque às maças. Química Nova, v.32, nº 4, 2009. Os textos sugeridos para 
leitura são subtítulos dos artigos supracitados. 
4 Os cursos de Licenciatura do Campo são organizados a partir da Pedagogia da Alternância, que 
intercala tempo universidade e tempo comunidade. Tempo universidade se refere à ida dos estudantes à 
universidade para terem aula das diferentes componentes curriculares que compõem o curso. O tempo 
comunidade é o período em que os estudantes retornam para seus municípios de origem a fim de coletar 
dados para serem abordados no tempo universidade, sendo também um retorno para suas atividades do 
campo. A Pedagogia da Alternância caracteriza-se como uma forma de não afastar os sujeitos de suas 
atividades do campo. As entrevistas foram pensadas para serem elaboradas no tempo comunidade. 
Opcionalmente, os estudantes podem realizar as entrevistas com seus próprios familiares. 
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Após as entrevistas, cabe destacar a importância de discutir com os estudantes os 
dados obtidos.  
Atividade 3 
Objetivos específicos: discutir fatores de ordem social, cultural, política econômica e, 
especialmente, científica, que norteiam a temática dos agrotóxicos a partir do 
documentário “O veneno está na mesa”; sinalizar conteúdos de Biologia, Física, 
Química e Matemática que podem ser explorados na educação básica para melhor 
compreender a temática dos agrotóxicos. 
Problematização inicial 

Você vê benefícios no uso de agrotóxicos nas plantações de modo geral? Se 
sim, quais? 

Quais as implicações negativas do uso dos agrotóxicos? 
Em sua opinião, que fatores levaram ao uso de agrotóxicos no Brasil? 
É possível produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos? Justifique. 
Que conceitos de Ciências da Natureza podem ser explorados na educação 

básica tendo como foco a temática dos agrotóxicos?  
Organização do conhecimento 

Assistir-se-á o documentário “O veneno está na mesa”, de Silvio Tendler, de 
20095. Após a sua exibição, se iniciará o debate, momento em que os estudantes serão 
solicitados a levantar pontos relevantes para a discussão a partir de aspectos 
importantes abordados no documentário.  
 Aplicação do conhecimento 

Será solicitado aos estudantes que façam uma tabela listando os conteúdos de 
Química, Biologia, Física e Matemática que podem ser explorados em sala de aula, 
tendo como base o documentário. Ao mesmo tempo, terão que descrever como 
trabalhariam esses conteúdos em suas aulas na educação básica. 
Atividade 4 
Objetivos Específicos: Problematizar o uso de agrotóxicos na produção de alimentos; 
analisar as possíveis implicações do uso de agrotóxicos para a saúde humana. 
Problematização inicial 
A partir da charge abaixo discutir6: 
 

 
Fonte: disponível em http://ativandoneuronios.com/2011/03/25/agronegocio-e-a-contaminacao-do-
leite-materno 
 

 sua interpretação da tirinha? 
A sua família utiliza agrotóxicos nas plantações? Quais? Com qual finalidade? 

                                                   
5 Documentário disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg. 
6 Esta charge é um exemplar, em determinadas locais no Brasil, por exemplo, a ingestão de agrotóxico 
ingerida por habitante é significativamente superior conforme aponta o seguinte trabalho: Palma, D.C.A. 
Agrotóxicos em Leite Humano de mães residentes em Lucas do Rio Verde-MT. Dissertação de 
mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso. Instituto de Saúde Coletiva, Programa de Pós 
Graduação em saúde coletiva, Cuiabá, 2011. 
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Por que o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos? 
Você já vivenciou algum caso de intoxicação? Quais foram os procedimentos 

realizados? 
Organização do Conhecimento 

Leitura da reportagem da revista Galileu: Pesquisa aponta relação entre uso de 
agrotóxico e alto número de suicídios. 
Por que o contato com agrotóxicos causa esta reação em nosso organismo? 
Neste momento, será realizado o estudo comparado sobre a ação dos agrotóxicos no 
sistema nervoso dos insetos e do ser humano. Do mesmo modo, será estudada a 
fisiologia das sinapses nervosas. 

Na sequência, pretende-se abordar a ação dos organofosforados sobre a 
enzima acetilcolinesterase e conceituar o que é um neurotransmissor a partir do estudo 
da acetilcolina, relacionando-a com suas funções no organismo humano. Após a 
explicação, será realizada a leitura e discussão do texto7 intitulado “Biossíntese da 
acetilcolina”. Serão estudados também os efeitos dos agrotóxicos na inibição da ação 
de enzima acetilcolinesterase e seus efeitos no organismo humano e dos insetos, 
tendo como base o texto intitulado: “Agrotóxicos e seus efeitos na saúde”8.  
Aplicação do Conhecimento: 

Faça um levantamento no Posto de Saúde de seu município buscando maiores 
informações sobre o tema e preencha o quadro abaixo: 
Quadro 1 

Tipo de 
Agrotóxico 

Forma de 
intoxicação 

Sintomas Procedimentos 
médicos 
utilizados 

    
    

 
Após a visita e o levantamento dos dados no posto, relacionar os dados obtidos 

e apontar quais agrotóxicos utilizados pode ter efeito no sistema nervoso a partir dos 
dados da literatura. Após a obtenção dos dados, se faz imperativa a discussão no 
âmbito da sala de aula.  
Atividade 5 
Objetivos específicos: analisar o rótulo de um agrotóxico; interpretar as informações 
fornecidas à luz de conceitos químicos. 
Problematização inicial 

Você conhece ou já teve contato com um rótulo de agrotóxico? Qual? Quando? 
Que conceitos da área de Ciências da Natureza e Matemática você identifica no 

rótulo do agrotóxico? 
Você entende todas as informações mencionadas no rótulo? Caso contrário, 

quais entendem e quais não? 
Organização do conhecimento 

Será apresentado um rótulo de agrotóxico, preferencialmente o mais utilizado na 
região em que os estudantes residem, e as informações obtidas serão abordadas à luz 
dos conceitos de Química. O objetivo é compreender as informações fornecidas no 

                                                   
7 Texto presente no livro: SPINOSA, S. H.; GÓRNIAK, L. S.; BERNARDI, M. M. Farmacologia Aplicada 
à Medicina Veterinária. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2006. 
8 Texto disponível em: http://www.portaleducaçao.com.br/enfermagem/artigos/1725/agrotoxicos-efeitos-
sobre-a-saude. 
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rótulo9 como, por exemplo, o pH, grupo químico ao qual pertence o princípio ativo do 
agrotóxico.  

Abaixo segue um quadro contendo informações químicas a respeito de dois 
agrotóxicos, a saber: glifosato e deltametrina. Este quadro também pode ser uma 
possibilidade de explorar conceitos químicos relacionados à temática dos agrotóxicos. 
Quadro 2 

 
Fonte: BRAIBANTE, M.E.F. ; ZAPPE, J.A. (2012). 

 
Tendo como base o rótulo de agrotóxico analisado, é possível explorar nas aulas os 
seguintes conceitos: 
- substâncias e misturas; 
- ligações químicas, tendo como base a fórmula estrutural do principal componente 
ativo do agrotóxico analisado; 
- dispersões; 
- funções orgânicas; 
- nomenclatura; 
- funções inorgânicas, em especial, ácidos e base, tendo em vista a informação do pH 
do agrotóxico analisado. 
Outros conceitos podem emergir das informações fornecidas no rótulo, os quais 
constituem apenas sinalizações do que pode ser explorado no âmbito da sala de aula.  
Aplicação do conhecimento 

A partir dos dados levantados e com base no estudo das informações do rótulo 
do agrotóxico analisado, se solicitará aos estudantes a elaboração de um texto 
explicativo para os agricultores detalhando cada informação da embalagem, conforme 
os conceitos estudados. 
Atividade 6 
Objetivos específicos: discutir os possíveis impactos ambientais causados pelo uso de 
agrotóxicos; abordar as formas de dispersão dos agrotóxicos no ambiente. 
Problematização inicial 
O uso de agrotóxico pode causar problemas ao ambiente? Quais? Como? 
Organização do conhecimento 

                                                   
9 Uma análise dos diferentes rótulos de agrotóxicos se encontra em: YAMASHITA, N. G. M. Análise de 
rótulos e bulas de agrotóxicos segundo dados exigidos pela legislação federal de agrotóxicos e afins e 
de acordo com parâmetros de legibilidade tipográfica. Dissertação de mestrado apresentado ao 
Programa de Desenho Industrial da UNESP/FAAC, Bauru, 2008. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 CTS 
 

Ao iniciar a discussão sobre os impactos do uso de agrotóxicos no ambiente, é 
importante destacar a visão não dicotômica entre ser humano e ambiente, pois quando 
nos referimos ao ambiente, incluímos igualmente o ser humano como parte integrante 
do meio ambiente, uma vez que entendemos que os danos à saúde humana, causados 
pelos agrotóxicos, são também problemas ambientais.  

O foco de discussão serão os impactos ambientais causados pelo uso de 
agrotóxicos, especialmente na agricultura, mas será preciso ressaltar aos estudantes 
que a utilização destes não se limita ao plantio, se estendendo, por exemplo, aos 
agrotóxicos organofosforados, utilizados como estabilizantes de plásticos à base de 
policloreto de vinila (PVC), e também nas tintas aplicadas em embarcadouros, cascos 
de navios, recipientes para conserva de lagostas, redes de pesca, etc.  

O uso excessivo de agrotóxicos pode causar degradação dos recursos naturais, 
em alguns casos, de forma irreversível, levando a desequilíbrios biológicos e 
ecológicos (JARDIM et al., 2009). Estudos apontam que agrotóxicos são encontrados 
com frequência em rios, lagos e córregos, e que geralmente esses produtos penetram 
no solo contaminando lençóis freáticos e aquíferos. Os agrotóxicos também são 
arrastados pela água das chuvas para rios e outros ambientes aquáticos. Para os 
anfíbios, esses produtos são letais, mesmo em baixas quantidades (JARDIM et al., 
2009). Há também a evaporação e a dispersão desses produtos pelo vento. Para 
melhor compreender os aspectos mencionados, sugere-se a leitura do item: “A 
problemática ambiental e de saúde pública relacionada aos efeitos nocivos do uso de 
agrotóxicos”10. 
Aplicação do conhecimento 

Procurar reportagens em revistas, jornais, e também em noticiários que retratam 
possíveis problemas ambientais causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. 
Construir um banco de dados do material encontrado pela turma. Esta atividade pode 
ser realizada em grupos ou individualmente. Após a pesquisa, convém discutir com 
toda a turma quais reportagens chamaram mais a atenção. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que a temática dos agrotóxicos envolve várias áreas do 
conhecimento, portanto, a proposta aqui apresentada é limitada, pois centrou o 
desenvolvimento das atividades apenas a partir do olhar da Química e da Biologia, por 
conta da formação das autoras. Mas salientamos a pertinência de outras áreas 
pensarem igualmente a questão e na importância do conhecimento científico e 
tecnológico para uma melhor compreensão dessa temática de significativo impacto 
social. Sendo assim, as atividades da unidade de estudo foram pensadas de modo que 
aspectos ligados ao enfoque CTS estivesse permeando todas as atividades propostas. 

Cabe destacar que a temática dos agrotóxicos ainda é pouco explorada, uma 
vez que, nas cinco coleções de livros didáticos de Química do Ensino Médio aprovadas 
no último plano nacional do Livro Didático, apenas uma explora explicitamente a 
temática. Do mesmo modo, na revista Química Nova na Escola, revista de amplla 
divulgação na comunidade de ensino de Química encontram-se apenas dois artigos 
relacionados ao uso de agrotóxicos. Portanto, por ser uma temática intimamente 
relacionada com a vida da sociedade, de um modo geral, sua abordagem em diferentes 
níveis de ensino se faz imperativa. 

                                                   
10 Texto presente no artigo de: JARDIM, I. C.S.F.; ANDRADE, J. A; QUEIROZ, S. C. N. Resíduos de 
agrotóxicos em alimentos: uma preocupação ambiental global - um enfoque às maças. Química Nova, 
v.32, nº 4, 2009. 
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Introdução 
O livro didático apresenta-se como um importante 
instrumento, não só de apoio, mas de uso cotidiano 
da vida escolar por servir como base teórico-
metodológico para os professores e de base teórica 
importante para os alunos (MELZER, 2008). 
No entanto um aspecto que não á avaliado é a 
presença, nos livros didáticos, de obstáculos 
epistemológicos. Esses obstáculos são inerentes ao 
processo de ensino-aprendizagem e podem ser 
descritos como uma acomodação frente ao novo 
conhecimento (GOMES & OLIVEIRA, 2007). 
A realização desse trabalho permitirá a correção de 
possíveis erros existentes nos capítulos auxiliando 
um melhor ensino e aprendizagem para as futuras 
gerações. 
Diante dos fatos, esta pesquisa teve como objetivo 
analisar os obstáculos epistemológicos dos 
capítulos de relação estequiométrica de livros 
didáticos utilizados nas escolas de ensino médio da 
cidade de Itumbiara-GO. De modo específico 
objetivou-se: Quantificar obstáculos epistemológicos 
em dois livros do ensino médio dentro do Plano 
Nacional do Livro Didático (PNLD) 2012 a 2014; 
Fazer uma comparação epistemológica a respeito 
das figuras, exemplos e reações expostas nos 
livros. 

Resultados e Discussão 
Através da análise documental realizada nos 
capítulos de estequiometria dos livros didáticos de 
Química do ensino médio de acordo com o PNLD 
2012 a 2014. Os livros utilizados na pesquisa foram: 
Ser Protagonista Química (LISBOA, 2010), 
identificado como livro “A” e Química: Meio 
Ambiente, Cidadania, Tecnologia (FONSECA, 
2010), como o livro “B”. 
Pode-se observar que os capítulos analisados 
apresentaram algum tipo do obstáculo 
epistemológico, podendo ser observado na tabela 1. 
 
Tabela 1- Análise do capítulo sobre a Relação 
Estequiométrica nas transformações químicas.  

De acordo com Bachelard (2002) os obstáculos 
epistemológicos de experiência primeira estão 
relacionados com o conhecimento já adquirido pelo 
aluno acerca dos temas estudados, ou seja, como 
as ideias e explicações populares entendem os 
fenômenos. Este obstáculo foi observado no livro A 
e B totalizando 06 obstáculos de experiência 
primeira. 
No livro A e B totalizaram 05 obstáculos verbais que 
foram caracterizados quando utiliza-se termos do 
senso comum, do cotidiano ou analogias para tentar 
facilitar a compreensão de um determinado 
fenômeno.  
O obstáculo substancialista pode ser observado no 
livro B, quando na explicação dos fenômenos 
substitui-se a explicação correta do fenômeno pela 
análise das características substâncias.  
Em relação ao obstáculo animista, não foram 
encontrados em ambos os capítulos dos livros 
analisados, portanto minimizando o erro quando se 
refere a exemplos atribuídos a características de 
seres vivos e objetos inanimados. 
Para o obstáculo realista apenas o livro A, 
apresentou esta característica. Bacharelard (2002) 
conceitua como sendo quando o aluno se contenta 
com a explicação concreta de um fenômeno, não 
conseguindo promover a abstração necessária para 
obter uma explicação completa. 

Conclusões 
Observou-se que os livros analisados apresentaram 
obstáculos epistemológicos de experiência primeira 
com maior frequência quando comparado com os 
outros obstáculos. 
Na tentativa de facilitar a assimilação do aluno com 
o conteúdo, acaba-se fugindo do conhecimento 
cientifico, levando o educando a ter uma ideia 
errônea do conteúdo aplicado.  
____________________ 
BACHELARD, G. A formação do espírito científico – 
Contribuição para uma psicanálise do conhecimento. 2ª 
reimpressão. Ed. Contraponto, Rio de Janeiro, 1996.  
FONSECA, Martha Reis Marques da. Química: meio ambiente, 
cidadania, tecnologia. 1 ed. São Paulo: FTD, 2010.- (Coleção 
química, meio ambiente, cidadania, tecnologia), v. 2 . 
GOMES, H. J. P; OLIVEIRA, O. B. Obstáculos epistemológicos 
no ensino de ciências: um estudo sobre suas influências nas 
concepções de átomo. Revista Ciências & Cognição, vol. 12. 
dez. 2007. 
LISBOA, Júlio Cézar Foschini. Química. 1 ed. São Paulo: 
Edições SM, 2010. - (Coleção ser protagonista), v.1. 
MELZER, E.E.M; CASTRO, L; AIRES, J.A; GUIRAMÃES, O.M. 
Modelos Atômicos nos Livros Didáticos de Química: 
Obstáculos à Aprendizagem?. VII ENPEC, 2008. 
 

Obstáculos 
Epistemológicos 

Livros Didáticos do E.M. 
 

LIVRO A 
 

LIVRO B 
Experiência primeira 1 5 
Animista 0 0 
Realista 1 0 
Substancialista 0 2 
Verbal 1 4 
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RESUMO: Neste trabalho apresentamos uma análise dos casos supostamente com aspectos 
sociocientíficos produzidos por professores de Química em formação inicial. A análise é feita buscando-
se avaliar a estruturação dos casos, os aspectos sociocientíficos abordados e a adoção dos critérios 
estabelecidos por Herreid para um bom caso. Os casos produzidos foram do tipo estruturado, em sua 
maioria apresentaram aspectos sociocientíficos relacionados a questões ambientais e de saúde e bem-
estar e apenas um dos sete casos produzidos não se enquadrou em um caso. Como atitudes e valores, 
os casos trazem para debate questões de preservação ambiental e de desenvolvimento científico e 
tecnológico das indústrias e mineradoras, de condições de trabalho, de uso adequado de produtos 
químicos e de responsabilidade e participação social. A atividade proposta de elaboração de casos com 
aspectos sociocientíficos possibilitou ao professor de Química em formação exercitar e refletir 
criticamente sobre a produção de materiais e estratégias de ensino CTS. 

INTRODUÇÃO 

Pretende-se que as propostas curriculares a serem desenvolvidas no ensino de 
ciências busquem interrelacionar os problemas e mudanças sofridas no mundo em 
relação às questões políticas, ambientais, éticas, tecnológicas e os conhecimentos 
científicos, auxiliando os alunos a compreender e refletir sobre estes conhecimentos 
centrado na realidade vivida por eles. Esta pretensão é alicerçada nas Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio – OCNEM –, em específico na área da Química, em 
que se pode perceber que este conhecimento deve ser visto como uma ferramenta 
cultural para interpretação e transformação da realidade: 

A Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 
horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o 
mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus 
conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, 
relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em 
sociedade. (BRASIL, 2006, p. 87). 

A incorporação de assuntos com aspectos sociocientíficos é um dos caminhos 
para um ensino voltado para a formação de cidadãos capazes de posicionar-se de 
maneira crítica e responsável nas diferentes situações sociais e exercendo a sua 
cidadania. Aspectos sociocientíficos são definidos por Santos e Mortimer (2009) como 
questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à 
ciência e à tecnologia. Entretanto, compreendemos que isto só se consolida na escola 
a partir de uma postura do professor e que, para tanto, é necessária uma formação 
inicial e continuada que propicie vivências voltadas para uma abordagem de assuntos 
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sociocientíficos no ensino, já que várias pesquisas apontam para a grande dificuldade 
dos professores da educação básica em promover situações diferenciadas daquelas de 
memorização e repetição de fórmulas. 

Nesta perspectiva, apresentamos a futuros professores de Química o método 
de estudo de caso como proposta de ensino voltada para aspectos sociocientíficos. De 
acordo com Sá e Queiroz (2009) e Silva, Oliveira e Queiroz (2011a, 2011b), este 
método tem a pretensão de estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e a 
habilidade de resolver problemas a partir do contato dos estudantes com problemas 
reais e a sua aplicação é uma alternativa para professores que pretendem adotar uma 
postura que esteja de acordo com os preceitos CTS – Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Além disso, o estudante aprende conceitos de sua área em questão, no 
nosso caso, a Química. Acreditamos que, desta forma, propiciamos vivências voltadas 
para uma abordagem de aspectos sociocientíficos no ensino para os futuros 
professores de Química. Sendo assim, solicitamos a estes que produzissem casos 
sociocientíficos voltados para o ensino médio, objetivando que eles conhecessem este 
método e compreendessem as suas contribuições, assim como Massena, Sá e Guzzi 
Filho (2013). Neste trabalho, pretendemos apresentar os casos elaborados pelos 
professores em formação inicial, analisando-os de acordo com os critérios 
estabelecidos por Herreid para um bom estudo de caso (1998a apud SÁ; QUEIROZ, 
2009) e também buscando avaliar os seus aspectos sociocientíficos e a contribuição 
para a formação dos estudantes, tanto do ensino médio quanto superior. 

O MÉTODO DE ESTUDO DE CASO 

O método de estudos de caso é uma variação do método Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP), também conhecido como Problem Based Learning (PBL). Neste 
método, o professor apresenta um problema que estimula a participação e, 
consequentemente, a aprendizagem dos alunos. Esta metodologia de ensino promove 
a argumentação dos alunos e permite uma melhor compreensão das situações 
propostas no caso, além de possibilitar que o aluno explore e descreva os 
acontecimentos considerando a influência dos fatores para a sua ocorrência. Em 
síntese, um caso é o uso de narrativas sobre indivíduos enfrentando decisões ou 
dilemas. Estes casos podem adotar um objeto de estudo em que a problemática pode 
ser única, específica, diferente e complexa. Desta forma, o aluno precisa investigar o 
caso em todo o seu contexto e aprofundar o máximo todas as informações contidas 
nele. Tudo isso permite ao aluno conhecer a situação tal como ela surge, os seus 
impactos e, assim, confrontar as múltiplas opções para a sua solução, optando pela 
melhor de forma coerente e baseada em fatos relevantes (SÁ; QUEIROZ, 2009). 

A possibilidade de tratar estudos de casos com temas de  natureza social, 
tecnológica e científica tem como objetivos proporcionar a descoberta de soluções pelo 
aluno, colaborar para o levantamento de informações, fortalecer a capacidade de 
análise, incentivar o pensamento lógico e crítico e  tomar decisões. É importante 
ressaltar que os estudos de casos também proporcionam contribuições nos campos de 
interpretação contextual e de interações dos alunos que estão envolvidos com a 
problemática. Essa multiplicidade de pessoas envolvidas favorece diferentes pontos de 
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vistas, o que permite ver a situação sobre diversas perspectivas. Compreendemos que 
este conjunto de conhecimentos que um estudo de caso consegue abordar e assimilar 
é bastante relevante para o ensino de ciências, por demonstrá-la como uma construção 
social e cultural, além dos conhecimentos científicos e tecnológicos envolvidos. Desta 
forma, o método de estudo de caso com abordagem de aspectos sociocientíficos vai ao 
encontro da visão de vários pesquisadores que estudam relações CTS no ensino de 
ciências (RATCLIFFE; GRACE, 2003; ZEIDLER et al., 2005 apud SANTOS; 
MORTIMER, 2000; AULER, 2003; AULER; DELIZOICOV, 2001; SANTOS; 
SCHNETZLER, 1997). 

Para Herreid (1998a apud SÁ; QUEIROZ, 2009; SILVA; SILVA, 2011), um bom 
estudo de caso possui as seguintes características: narra uma história; inclui diálogos; 
é curto e atual; desperta o interesse pela questão; produz empatia com os personagens 
centrais; é relevante ao leitor; provoca um conflito; força uma decisão; tem uma 
utilidade pedagógica e possibilita generalizações. Casos que possuem essas 
características possibilitam o recolhimento dos dados relevantes e a identificação do 
respectivo problema do caso e, assim, proporciona um conhecimento de forma 
significativa. 

A forma como os casos são estruturados pode favorecer e enriquecer a 
aprendizagem dos que propõem alguma solução para a situação apresentada, pois 
podem promover a argumentação de forma mais elaborada, ou seja, a favor de uma 
determinada decisão quando existem outras possibilidade de resolução, uma análise 
mais profunda quando os casos tenham outro fatores a serem levados em 
consideração. Neste caso, a compreensão das situações e dos interferentes 
envolvidos, sejam eles econômicos, ambientais, sociais ou políticos é mais profícua. 
Sendo assim, Sá e Queiroz (2009) classificam a estruturação dos casos em três tipos: 
estruturados, mal estruturados e de múltiplos problemas. 

Nos casos estruturados, o problema a ser resolvido está bem definido, ou seja, 
está explícito, facilitando a sua identificação. Esses casos podem ou não apresentar 
múltiplas alternativas de solução. Ficará a cargo do estudante a tarefa de analisar e 
optar pela solução mais viável. Nos casos mal-estruturados, o principal problema não é 
definido de forma objetiva, o que leva a uma tarefa mais difícil, pois implica em 
identificar o problema a ser solucionado e ainda analisar as opções mais adequadas 
para a sua resolução. Nos casos de múltiplos problemas,  como o próprio nome diz, 
são apresentados vários problemas, ou seja, existem outros problemas inerentes ao 
problema principal que também necessitam de uma  solução. 

CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

Pretendendo propiciar aos futuros professores estratégias de ensino que podem ser 
vivenciadas em sua futura prática, proporcionamos a eles, anteriormente à elaboração 
de casos sociocientíficos pelos mesmos, várias situações de estudos de casos que 
podem ser considerados sociocientíficos, como filme (Erin Brockovich: uma mulher de 
talento), software (Carbópolis), júri simulado (o caso do tacho de cobre). Para o filme 
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proposto, o problema é explicitado, provocando na turma um debate sobre os aspectos 
sociocientíficos envolvidos e a resolução do caso. Nas outras situações, os próprios 
futuros professores de Química deveriam buscar identificar o problema e resolvê-lo. 
Estas estratégias de ensino fazem parte do cronograma de atividades de uma 
disciplina do curso de licenciatura voltada para o desenvolvimento de estratégias 
envolvendo o ensino de CTS, a fim de que os futuros professores de Química as 
vivenciem e possam, a partir destas, elaborar em suas futuras práticas atividades e 
materiais de ensino de CTS. 

Após a vivência destas atividades, propusemos aos futuros professores de 
Química, a partir de uma construção em grupo de três ou quatro, que elaborassem o 
seu próprio estudo de caso sociocientífico, utilizando com referência o caso “SOS Mogi 
das Cruzes”, proposto por Silva, Oliveira e Queiroz (2011a), no qual são apresentadas 
características de um bom estudo de caso. Os casos foram entregues por escrito e 
lidos em sala de aula pelos seus executores para toda a turma, para debate sobre a 
sua relevância, os conceitos químicos abordados e a sua possível solução. Também 
foram debatidas as atividades que poderiam ser realizadas para auxiliar o aluno do 
ensino médio na resolução do problema, como a pesquisa de reportagens sobre o 
assunto, a realização de experimentos, visitas técnicas e os aspectos sociocientíficos 
abordados. 

Foram elaborados sete casos, que receberam títulos específicos de cada 
grupo, sendo eles: “Mal de Alzheimer x contato com o alumínio residual”; “SOS – O 
mistério do shampoo”; “Fábrica de Papel e Celulose”; “Aumento do índice de câncer em 
Araxá”; “Plantação de Hortênsias – Mudança da Coloração, por quê?”; “SOS Mato 
Grosso”, “Problemas na tribo Pisigma”. 

Para realizar a análise dos estudos de caso elaborados, buscamos avaliar a 
existência das características de um bom estudo de caso de acordo com Herreid, a 
categoria de estruturação de cada caso proposto e os possíveis aspectos 
sociocientíficos englobados em cada caso e as contribuições na formação dos 
estudantes. 

A ANÁLISE DOS CASOS: PROPOSTAS E REFLEXÕES 

Com exceção de um dos casos – Mal de Alzheimer x contato com o alumínio residual – 
todos os outros casos produzidos são cartas dirigidas a uma pessoa em especial, a um 
grupo de especialistas ou ainda a algum órgão público, solicitando auxílio para a 
resolução do caso. Ao final, é aludido ao receptor da carta (nesta situação, pretende-se 
que este seja um aluno de ensino médio) que este exercerá o papel da pessoa, grupo 
ou órgão em questão. Alguns casos buscaram aproximar-se da realidade regional, 
trazendo situações ou ainda especulações ocorridas em localidades próximas. Isto vem 
ao encontro das propostas de alfabetização científica na visão freireana, defendida por 
pesquisadores brasileiros como Auler (2003) e Santos e Mortimer (2000), que 
entendem que “os conteúdos desenvolvidos na perspectiva da compreensão de 
temáticas locais, significativas, possuem um potencial transformador” (AULER, 2003, p. 
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9). Um caso em especial aborda questões culturais, trazendo como personagens 
pessoas indígenas. Importante ressaltar que um dos componentes deste grupo faz 
iniciação científica voltada para a produção de materiais de ensino que abordem 
questões das leis 10639/11645. Outro caso aborda as situações descritas por Rachel 
Carson em seu livro “Primavera silenciosa”. Isto demonstra que as pesquisas 
realizadas pelos futuros professores para a produção de seus casos envolveram as 
vivências pessoais e a leitura de textos. 

A fim de melhor compreendermos os aspectos sociocientíficos abordados nos 
estudos de casos elaborados, construimos um quadro (Quadro 1) com os principais 
aspectos encontrados: ambientais, tecnológicos, econômicos, públicos/políticos, saúde 
e bem-estar. Ressaltamos que, como em nossa análise o suposto caso produzido “Mal 
de Alzheimer x contato com o alumínio residual” não é considerado um caso, ele não 
faz parte do quadro. Percebemos a preponderância dos aspectos ambientais e de 
saúde e bem-estar e ainda que os temas escolhidos pela maioria dos alunos 
envolveram questões ambientais que acarretaram problemas de saúde na população 
humana, o que se deve aos grandes impactos ambientais que a humanidade vem 
causando e, consequentemente, sofrendo. Outro fator que possa ter contribuído para 
essa temática é o fato dos debates realizados nas disciplinas pedagógicas de Química 
enfatizarem o caráter transversal e interdisciplinar e o próprio meio ambiente no ensino 
de ciências. Como atitudes e valores, compreendemos que os casos trazem para 
debate questões de preservação ambiental e de desenvolvimento científico e 
tecnológico das indústrias e mineradoras, quando elas visam apenas o lucro e 
desconsideram aspectos sociais, ambientais e de saúde e bem-estar, tanto da 
população como de seus trabalhadores; de uso adequado de produtos químicos e de 
responsabilidade e participação social. Insere-se, desta forma, as contribuições para a 
formação cidadã dos estudantes de ensino médio se o caso fosse aplicado pelo 
professor (SANTOS et al., 2004). 

Nos casos desenvolvidos pelos futuros professores de Química, podemos 
perceber  que  foram produzidos somente casos estruturados. Estes casos favorecem 
apenas a capacidade de elaborarem possíveis soluções para as causas dos 
problemas, diferentemente dos casos de múltiplos problemas, que desencadeam uma 
gama de discussões e problemas que devem ser considerados durante a análise para 
a sua resolução. Os casos de múltiplos problemas possuem uma diversidade de 
fatores que devem ser considerados e/ou desfavorecidos, prós e contras, o que 
desenvolvem melhores habilidades nos alunos, como comunicação, análise, 
elaboração de argumentos, dentre outros. No entanto, ambas as categorias possuem 
valor pedagógico dentro do ramo do conhecimento em que foram propostos. 
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Quadro 1: Aspectos sociocientíficos abordados nos estudos de casos elaborados. 
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 
 

Caso 4 
 

Caso 5 Caso 6  
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atmosférica; 
- poluição 
das águas; 
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dos 
animais; 
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plantas; 
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do 
ambiente 
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climáticos); 
- mortanda-
de de 
peixes 
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- dever dos 
órgãos 
ambientais 
de fiscalizar 
a poluição 
gerada pela 
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(legislação 
ambiental) 

 
 

     
 
 
 

- dever dos 
órgãos 
ambientais 
de fiscalizar 
a poluição 
gerada pela 
empresa 
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ambiental) 

 

- condições 
de trabalho 
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- produção 
de 
shampoo 

- processo 
de 
fabricação 
de papel e 
celulose; 
- efluentes 
industriais 

- extração 
de minérios 

 
 
 

 
 
 

- adubação 
e calagem; 
- controle de 
pH do solo 

- análise da 
qualidade 
da água; 
- análise 
dos tecidos 
e órgãos 
das aves 
mortas; 
- métodos 
alternativos 
ao uso de 
agrotóxicos 

- extração de 
ouro 

  Sa
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e 
e 

be
m

 
es

ta
r 

 - problema 
respiratório; 
- diabetes 
 
 

- problema 
respiratório; 
- câncer;  
- outras 
doenças 
pulmonares 

 
 
 
 
 

- problema 
respiratório; 
aumento do 
câncer  

- perda da 
coordenação 
motora;  
- problemas 
visuais;  
- problemas 
psíquicos 

 

Ec
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os
 

         

- consumo 
de 
shampoo 

- instalação 
de indústria 

 

 

- indústria 
mineradora 

- produção 
de flores; 
- controle de 
pH do solo 

 

- agricultura 
como 
atividade 
lucrativa 

- garimpo de 
ouro 

Legenda – Caso 1: “SOS – O mistério do Shampoo”; Caso 2: “Fábrica de Papel e Celulose”; Caso 
3: “Aumento do Índice de Câncer em Araxá”; Caso 4: “Plantação de Hortênsias – Mudança da 
Coloração, Por quê?”; Caso 5: SOS Mato Grosso; Caso 6: Problema na tribo Pisigma. 

O caso “Mal de Alzheimer x contato com o alumínio residual” apresenta um 
texto com uma descrição rica de acontecimentos que vem ocorrendo na cidade de 
Uberlândia no mês de fevereiro de 2013, de acordo com uma pesquisa realizada sobre 
a doença de Alzheimer na cidade. O caso apresentado relatou os fatos com clareza e 
precisão, com dados estatísticos, e encontra-se vinculado a questões sociais, 
ambientais e de saúde. O texto tem a forma de uma entrevista, que introduz a 
problemática de forma explícita e apresenta ao leitor as causas e as possíveis 
resoluções para minimizar o problema. De acordo com os parâmetros determinados 
para um bom estudo de caso, podemos verificar as seguintes características que este 
apresenta: aborda um assunto interessante; o caso trata de um tema atual e apresenta 
relatos e informações precisas sobre a doença Alzheimer; o caso foi elaborado na 
forma de diálogos (entrevistas), o que, de certa forma, é um facilitador para a 
compreensão da situação; também apresenta uma utilidade pedagógica, já que trata 
sobre a questão residual do alumínio nos alimentos e cursos d’água da cidade, 
possibilitando ensino e aprendizagem. Entretanto, não forçou a uma tomada de 
decisão, pois não narra uma história objetivando que o investigador busque novas 
respostas, ou seja, o fim e a solução do caso já existem de forma explícita no texto. Em 
nenhum momento do texto foi solicitado ao leitor algum pedido de urgência e 
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necessidade para resolver a situação descrita. Desta forma, o caso proposto não se 
enquadra em um estudo de caso, pois não apresenta pontos fundamentais para 
proporcionar algum tipo de ação para sua resolução. Da forma como foi proposto, é um 
problema meramente descritivo e de cunho informativo para o leitor, pois a situação-
problema não é apresentada de formar a induzir o leitor a propor ou a tomar alguma 
decisão para resolvê-la. 

No caso “SOS – O mistério do shampoo” foi proposta uma investigação sobre 
uma determinada marca de shampoo que deixa os cabelos de duas amigas com 
aspectos físicos diferentes. É meramente um resumo, no qual não são apresentados 
fatores relevantes que chamem a atenção e criem empatia para que o leitor resolva o 
problema descrito. Um fator desmotivador é o caso focalizar-se apenas em dois 
indivíduos, sendo o problema voltado apenas para cunho estético, ou seja, não envolve 
uma comunidade, o meio ambiente ou aspectos sociais ou éticos, o que torna a 
resolução do caso uma simples curiosidade, fazendo com que o leitor não perceba que 
o problema é importante. Desta forma, aspectos sociocientíficos são praticamente 
ausentes no caso proposto. Além disso, ainda compreendemos que o caso não 
apresenta uma data da ocorrência da situação; não traz uma descrição ou relato de 
algum fato relevante além da simples curiosidade em entender os efeitos diferenciados 
que o shampoo causou nos cabelos. Por não envolver um drama, um suspense ou 
incluir um diálogo, não favorece um conflito ou algo controverso para uma tomada de 
decisão. Por tal motivo, a questão pode não causar uma empatia com os personagens 
e, consequentemente, não induzir o caso a ser resolvido. Por se apresentar de forma 
curta e concisa, pode ser um atrativo para os alunos de ensino médio e ter utilidade 
pedagógica ao propor que se compreenda as interações entre o shampoo e os 
diferentes tipos de cabelo. 

No caso “Fábrica de papel e celulose” é apresentada uma problemática 
ocorrida na cidade de Cachoeirinha no interior de Minas Gerais, desde a implantação 
de uma fábrica de papel e celulose em suas redondezas. A história descrita deixa bem 
claro o problema causado, tanto na natureza como na população, afetando todo o meio 
ambiente. O caso apresenta uma história com fundamentação, boas informações e na 
quantidade certa, o que favorece o leitor a identificar o problema e tomar uma decisão. 
Este estudo proposto se enquadra dentro de um bom estudo de caso e é possível 
verificar os seguintes aspectos: o caso narra uma história que parece real e com um 
drama, despertando o interesse do leitor e, ao apresentar uma urgência e importância 
para a sua resolução, força a uma tomada de decisão; apresenta informações de “o 
que, quem, quando, onde, como, porque”; trata de uma questão atual e com uma 
complexidade relevante, visto que traz uma problemática ambiental e malefícios à 
saúde de uma população. Apesar do caso não apresentar um diálogo, ele ainda 
consegue produzir uma empatia com a personagem que descreve a situação vivida 
pela população. Este caso permite ter uma complexa e conflituosa tomada de decisão, 
pois, além de apresentar uma situação química envolvida, é fundamentado em 
questões ambientais e socioeconômicas, apresentando aspectos sociocientíficos 
relevantes, sendo bastante útil para uma boa discussão. Santos e Mortimer (2009), em 
sua pesquisa sobre a abordagem de aspectos sociocientíficos em sala de aula, 
evidenciaram que estes potencializam o processo de interação neste ambiente e 
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possibilitam a emergência de situações vivenciais dos alunos e a discussão de atitudes 
e valores. 

No caso “Aumento do índice de câncer em Araxá”, toda a problemática é 
focada no aumento do número de casos de câncer e problemas respiratórios ocorridos 
na cidade de Araxá, em Minas Gerais. Um dos moradores da cidade relata que seus 
vizinhos eram mais saudáveis e o índice de câncer era menor antes da instalação de 
uma mineradora na região. Diante deste pequeno relato, o morador envia uma carta ao 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA –, solicitando investigação e 
esclarecimentos sobre as causas dos problemas e a sua possível relação com as 
atividades da mineradora. O estudo de caso proposto apresenta uma boa descrição 
dos fatos, com um foco voltado para a atividade mineradora, sendo um tema relevante 
para construir um bom caso, pois desperta o interesse e inclui uma diversidade de 
abordagens químicas, ambientais e econômicas, apresentando aspectos 
sociocientíficos. O texto é curto e claro, com dados importantes para gerar uma análise 
da situação, pois apresenta informações de “o que, quem, quando, onde, como, 
porque”. É um caso relativamente atual, pois aborda o câncer, doença que tem tido um 
aumento de incidência na população mundial, de acordo com o Instituto Nacional de 
Câncer – INCA – e que é associada ao desenvolvimento científico e tecnológico de 
nossa sociedade (INCA, 2006). Tem uma utilidade pedagógica, pois permite discutir 
sobre material particulado, minerais e metais (química), questões ambientais 
(poluição), econômicas, dentre outras. 

O caso “Plantação de Hortênsias – Mudança da Coloração, porquê?” ocorreu 
na cidade de Lagoa Santa – MG e refere-se à alteração da cor das flores devido à 
mudança do solo. A personagem da história quer saber a razão para estas mudanças 
e se tem como manipular essas colorações. O caso foi elaborado de forma simples, 
descrevendo os fatos e incluindo diálogos (declarações e comentários das 
personagens), o que favorece bastante o vínculo com o leitor. O relato do caso foi 
breve o suficiente para apresentar objetivamente os dados necessários para gerar 
uma análise da situação, pois apresenta informações de “o que, quem, quando, onde, 
como, porque”. O caso desperta o interesse pela questão, criando no leitor uma certa 
curiosidade, porém não traz consigo uma situação com uma gravidade, drama ou 
suspense. Todavia, apesar de ser um assunto relevante, não está relacionado a 
acontecimentos marcantes e abordagens sociocientíficos como mencionados nos 
outros casos propostos pela turma, pois foi construído com um objetivo 
didático/pedagógico voltado apenas para questões científicas (química e biologia). 

O caso “SOS Mato Grosso” trata de uma carta dirigida a profissionais de 
Química de uma universidade, discorrendo sobre a contaminação do meio ambiente e 
das pessoas ribeirinhas que vivem na zona rural no Mato Grosso. O texto possui 
bastante informação sobre o que vem ocorrendo na região e os danos causados. A 
história apresentada possui um foco definido e com informações precisas sobre o que 
ocorreu, tanto com o meio natural quanto com as pessoas afetadas, envolvendo o meio 
ambiente. Embora não seja apresentado um relato das personagens, o caso é atrativo 
e prende a atenção do leitor, pois é breve e apresenta um drama inicial, que é o 
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falecimento de um amigo do autor da carta. Desta forma, o caso força uma tomada de 
decisão, tem uma utilidade pedagógica e envolve questões ambientais e de saúde, isto 
é, aspectos sociocientíficos. 

O caso “Problema na tribo Pisigma” relata problemas de saúde vivenciados por 
uma população indígena após a instalação de um garimpo de ouro próximo à tribo. O 
caso traz informações sobre os sintomas de saúde apresentados pelos indígenas, mas 
não esclarece a respeito da prática de garimpo. Uma questão social também é 
levantada, ao ser colocado as condições de trabalho dos trabalhadores do garimpo, 
sendo alguns indígenas. A situação proposta é relevante; inclui um diálogo, o que 
provoca empatia, proximidade e facilidade de compreensão; tem utilidade pedagógica, 
pois instiga aos conhecimentos sobre a extração de ouro e os problemas de saúde; é 
curto e força a uma decisão, que pode apresentar-se conflituosa. 

Para a resolução destes casos, os estudantes de ensino médio podem analisar 
situações problemáticas, buscar os conhecimentos necessários para a sua resolução, 
avaliar as causas dos problemas, posicionar-se de maneira crítica  e com 
responsabilidade, construindo diferentes possibilidades de solução e utilizando 
diversas fontes de informação para tomar a melhor decisão, ao mesmo tempo em que 
compreendem conceitos químicos envolvidos em cada caso.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos que a atividade proposta de elaboração de casos com aspectos 
sociocientíficos pôde possibilitar ao professor em formação exercitar e refletir 
criticamente sobre a produção de materiais e estratégias de ensino CTS. Entretanto, 
ressaltamos que aspectos éticos, históricos, culturais foram pouco explorados pelos 
professores em formação na produção de seus casos e inferimos que a apresentação 
do modelo de estudo de caso impossibilitou a elaboração de casos mais criativos. 

Acreditamos que a utilização de casos sociocientíficos pode conduzir a um 
ensino de Química voltado para a problematização de questões que estão presentes 
dentro da realidade dos estudantes de ensino médio, permitindo uma melhor 
articulação entre as dimensões sociais e o conteúdo disciplinar e superando a forma 
tradicional de ensinar ciências numa perspectiva conteudista e totalmente 
descontextualizada. 
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Introdução 
Este trabalho foi realizado por bolsistas do PIBID da 
UESB, subprojeto Ensino de Química e Sociedade, 
e buscou no conteúdo de soluções o contexto que 
respaldasse a situação de ensino que permitisse a 
utilização da abordagem Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente (CTSA) por meio de oficinas 
didáticas realizadas no colégio da Polícia Militar 
CPM, junto a turmas de estudantes do 2° ano do 
ensino médio.  
As oficinas foram realizadas no período de abril a 
junho do ano 2013, no total de cinco intervenções, 
com a utilização de atividades experimentais e a 
experimentação permitiu a interface com a 
abordagem CTSA. De acordo com Santos e 
Schnetzler (2010), a experimentação no ensino de 
química é importante, pois possibilita a 
compreensão dos fenômenos químicos.  
A experimentação com a abordagem CTSA 
objetivou proporcionar aos alunos conhecimento do 
conteúdo de soluções relacionando-o com o seu 
contexto social. Assim, discutiu-se a degradação do 
meio ambiente associada à diluição ao descartes de 
produtos de uso sanitário e de medicamentos.   

Resultados e Discussão 
Os alunos do CPM, sob orientação dos bolsistas, 
participaram das atividades desenvolvidas nas 
seguintes oficinas:  
1ª oficina: Leitura e discussão do texto Química: a 
serviço do bem ou do mal? Por meio deste abordou-
se a diluição de soluções;  
2ª oficina: Abordou-se o conteúdo soluções, com a 
aula experimental preparo de soluções;  
3ª oficina: A diluição de produtos utilizados com 
mais frequência no cotidiano. Aula experimental 
relacionada à concentração de soluções;  
4ª Oficina: Titulação ácido-base, os conceitos de 
concentração, ácido e base;  
5ª oficina: A leitura de rótulos e o texto Diluição de 
produtos domésticos. Discussão sobre o problema 
da degradação do meio ambiente relacionado com o 
descarte e a diluição de produtos de uso doméstico.  
No inicio da primeira oficina foi aplicado um 
questionário de sondagem a fim perceber a 
concepção prévia dos alunos a respeito da temática 
soluções no cotidiano. Ao final da quinta oficina 
aplicou-se um novo questionário para que os 
estudantes manifestassem suas opiniões a respeito 

das oficinas trabalhadas, de forma a confrontar os 
resultados, com os dados requeridos no início das 
oficinas. No primeiro questionário, aproximadamente 
75% dos alunos não conseguiam contextualizar o 
conteúdo abordado. Posterior a realização das 
oficinas, com o segundo questionário, 95%, já 
conseguiam inter-relacionar o conhecimento com o 
cotidiano. Destacamos as seguintes respostas:  
Questão 1: Dê um exemplo de solução que fazemos 
no nosso dia a dia , indicando qual o soluto e o 
solvente utilizado na preparação desta solução.  
Aluno A: “O soro caseiro é mistura de água, sal e 
açúcar. O sal e o açúcar são os solutos e a água é o 
solvente, que em certa proporção forma o soro que 
é usado para a hidratação.”  
Questão 2: Qual a sua opinião sobre a leitura de 
rótulos desenvolvidas nas oficinas?  
Aluno B: “Que foi importante uma vez que fez refletir 
e lembrar que a química está presente em nosso 
cotidiano. E nos fez atentar sobre a importância de 
se ler os rótulos dos produtos antes de usar.” 

Conclusões 
A partir das oficinas realizadas, foi perceptível uma 
aprendizagem satisfatória dos alunos, de acordo 
com relatos e discussões no que diz respeito à 
abordagem CTSA por meio do conteúdo de 
soluções. Com isso se constata a compreensão do 
assunto trabalhado, levando a um posicionamento 
critico, quanto a sua participação, tanto em sala de 
aula como no contexto social, uma vez que ela 
possibilita a conexão do aluno com a sua realidade. 
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Resumo: 
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o interesse dos docentes e dos profissionais de apoio ao 
ensino do campus Vila Velha, que atuam nos cursos Técnico em Química, Licenciatura em Química e 
Técnico em Biotecnologia, em, utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação  e o Ensino Híbrido 
no processo de ensino-aprendizagem.  A utilização das TIC e o Ensino Híbrido tem sido tema de 
diversas pesquisas, e os resultados quanto ao desempenho dos alunos são muito promissores, 
entretanto, poucos trabalhos avaliam o impacto sobre os professores e os profissionais de apoio ao 
ensino. Os resultados observados demonstraram que há interesse dos docentes e dos profissionais de 
apoio ao ensino na utilização das TIC e no Ensino Híbrido, entretanto, observa-se grande carência de 
capacitação da maiorias desses profissionais nessas novas tecnologias.  
 
Introdução 
 

A popularização do acesso a internet e do uso do computador, o 
desenvolvimento das  Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a expansão 
do Ensino a Distância (EaD) têm influenciado os processos de ensino e aprendizagem, 
pois trazem outras perspectivas com relação as possibilidades dos recursos utilizados 
durante as aulas tanto no ensino básico, como no superior em cursos na modalidade 
presencial. 

Nessa nova realidade, universidades e escolas do ensino básico de vários 
países  como Canadá, Estados Unidos da América, Portugal e outros, têm 
desenvolvido pesquisas na utilização de um método de ensino denominado “Blended 
Learning". 

No Brasil o "Blended Learning" é conhecido como Ensino Híbrido e diversas 
universidades brasileiras já se aventuraram na utilização desse método de ensino e 
aprendizagem.    

Nesse contexto, Freitas (2012), afirma que existe uma necessidade de adoção 
de planos híbridos de ensino: 

A necessidade de adoção de planos híbridos de ensino, 
incorporando recursos tecnológico informacionais às aulas 
presenciais – recursos estes tradicionalmente associados às 
técnicas do ensino a distância – parece, a cada dia, mais 
evidente. São desenvolvidos cursos com variados formatos, 
desde aqueles que utilizam o "single mode" – caracterizado, 
basicamente, pela estrutura do autodidatismo dirigido a 
distância – até cursos que adotam o "dual mode", modelo 
que combina práticas a distância e presenciais (p.  240).  
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Segundo a autora, além dos modelos citados há também um terceiro modelo 
didático chamado  "mixed mode" ou o modelo misto de ensino e aprendizagem, que 
caracteriza-se pelo incentivo de um estudo autodirigido e  autônomo.  

No entanto, Siqueira e Torres (2010), ressaltam que a utilização do ensino 
híbrido requer um planejamento cuidadoso com reestruturação no modo de pensar a 
ação educativa:  

 
A utilização de meios digitais educacionais não significa 
digitalizar  conteúdos prontos e disponibilizar ao aluno para 
que este realize uma leitura on line. Requer uma 
reestruturação no modo de pensar e planejar a ação 
educativa, tomando como foco o aluno e as diferentes 
formas de aprende (p.336). 
 

O objetivo do ensino híbrido é potencializar a utilização das TIC integradas ao 
ensino presencial, com responsabilidade e planejamento focado  na ação educativa. 

De acordo com  Matheos (2012),  ensino híbrido pode ser definido como a 
integração de tecnologias da educação a distância  a educação presencial, 
cuidadosamente selecionadas com foco no aumento da eficácia e eficiência  do 
processo de ensino e aprendizagem 

No Brasil, algumas universidades como por exemplo, a Universidade Federal 
de Brasília (UnB), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Universidade Federal 
do Rio Grande (FURG), desenvolvem estudos sobre a utilização do Ensino Híbrido. 
Nesses estudos é possível verificar que  o Ensino Híbrido  pode ser a combinação de 
aprendizado on-line com off-line, em modelos que mesclam momentos em que o aluno 
estuda sozinho, de maneira virtual, com outros em que a aprendizagem ocorre de 
forma presencial. O objetivo é que os dois momentos sejam complementares e 
promovam  um aprendizado mais eficiente, interessante e personalizado, contribuindo 
para o desenvolvimento pleno do aluno e da  educação como um todo. Segundo Brod e 
Rodrigues (2011), cursos híbridos, combinam o melhor dos dois mundos, potencializam 
as relações de ensino-aprendizagem e estabelecem um canal de interatividade 
espontânea.  

No Brasil já existem pesquisas sendo realizadas com foco no Ensino Hibrido, 
Freitas (2012) apresentou resultados de uma pesquisa realizada após a adoção do 
plano híbrido por um departamento de uma universidade. Verificou que o grupo de 
alunos  participantes da pesquisa tendem, em sua maioria, a perceber o ensino híbrido 
como uma maneira de aumentar a qualidade do ensino.  Também observou que a 
maioria dos alunos avaliaram a experiência como "ótima" ou "boa", o que é compatível 
com os resultados de outros países que já adotaram e  avaliaram a implantação da  
hibridização do ensino, além disso os resultados indicaram uma melhora no 
desempenho dos alunos. 

Resultados semelhantes também foram observados por Matheos (2012), o 
autor em sua pesquisa afirmou que as boas práticas, do Ensino Hibrido resultaram em: 
melhoria no ensino-aprendizagem,  maior flexibilidade tanto para o docente quanto 
para o discente, maior satisfação, melhoria do desempenho dos alunos, otimização de 
recursos e geração de economia entre outros benefícios.  

Apesar dos bons resultados encontrados nas respostas dos alunos que 
participaram do Ensino Híbrido, Freitas (2012), observou que os estudantes possuíam 
limitações consideráveis, principalmente no que tange à estrutura de suporte 
organizacional. Um dos problemas citados foi as constantes quedas  de conexão dos 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Tecnologias da Informação e Comunicação  
(TIC) 

 

provedores de acesso à internet da universidade, o que dificultou a adoção das práticas 
inovadoras em questão. 

O conhecimento desse fato é importante para que  seja previsto na 
implantação do ensino híbrido por uma instituição, a preparação das condições 
materiais e organizacionais além do planejamento cuidadoso no que diz respeito ao 
processo ensino - aprendizagem.  

Atento às modificações nos processo de ensino e aprendizagem  o Instituto 
Federal do Espírito Santo (Ifes) elaborou uma Resolução interna (Nº 64/2011) que 
define, amplia e formaliza a utilização das TIC's em seus cursos, entretanto, a mesma 
não prevê as condições mínimas estruturais e formas de capacitação para que as 
estruturas organizacionais de ensino possam aplicar os conceitos e as normas 
descritas na resolução. 

O Ifes atualmente possui dezessete campi em funcionamento e outros três em 
implantação, o Campus Vila Velha, é um campus em desenvolvimento, iniciou suas 
ofertas de cursos (Técnico em Química e Licenciatura em Química) em 2010 utilizando 
a infraestrutura física de outro campus, a partir de 2012 se transferiu para a cidade de 
Vila Velha, e, em 2013, implantou o curso técnico em Biotecnologia. Na época da 
realização deste estudo, haviam cerca de trinta e três professores, atuando em sala de 
aula, sendo a grande maioria composta por mestres e doutores (~75%) da área de 
química ou afim. 

Durante a implantação dos cursos, Licenciatura em Química, Técnico em 
Química e Técnico em Biotecnologia, a equipe envolvida observou que muitos 
aspectos da prática, dos modelos de gestão e organização vigentes na instituição 
precisavam de análise, revisão e reformulação, principalmente em relação ao trabalho 
docente. Em função disso, foram iniciados estudos como o objetivo de  elaborar 
propostas para modernização dos recursos e metodologias de ensino utilizadas nos 
cursos do campus Vila Velha, bem como da possibilidade da implantação da resolução 
sobre as TIC e utilização do Ensino Híbrido. Preocupando-se em elaborar uma 
proposta desafiadora, moderna, que promovesse a sensibilização e o envolvimento dos 
professores e profissionais de apoio ao ensino, decidiu-se conhecer a percepção dos 
mesmos sobre esses temas, e como consequência, elaborar propostas a fim de 
promover a ressignificação das ações pedagógicas e da formação continuada, num 
processo em que a prática seja reflexiva, buscando sentido e envolvimento no âmbito 
escolar. 

Esse trabalho é importante do ponto de vista da formação do professor pois, 
percebe-se na prática cotidiana que os professores tendem a repetir as aulas que 
tiveram de seus professores na formação inicial. Por essa razão era preciso saber se 
havia interesse dos mesmos em modificar suas práticas para, a partir disso, planejar as 
ações da equipe de ensino no campus. Essas modificações da prática poderão trazer 
benefícios para o ensino de química do campus refletindo na formação dos alunos de 
licenciatura que terão a oportunidade de vivenciar aulas inovadoras com práticas 
atualizadas. Dessa forma, o aluno vivencia novas práticas de ensino e poderá  utilizá-
las quando iniciar sua carreira docente.  
 
Objetivo 
 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o interesse dos professores e dos 
profissionais de apoio ao ensino que atuam nos cursos Técnico em Química, 
Licenciatura em Química e Técnico em Biotecnologia, do Ifes, campus Vila Velha, em 
Tecnologias de Comunicação e Informação e implantação do Ensino Híbrido com a 
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finalidade de ampliar e modernizar as estratégias de ensino aprendizagem. 
 
Metodologia 
 
 

Foram utilizados dois instrumentos de coletas de dados e uma atividade de 
formação continuada derivada de uma reflexão dos resultados do primeiro instrumento. 
 
1) Primeiro instrumento de coleta de dados: Questionário sobre reuniões pedagógicas 
e formação continuada docente: 
Inicialmente foi elaborado um questionário de  preenchimento  on-line com perguntas 
objetivas e discursivas utilizando as ferramentas do  Google Drive.  O questionário foi 
enviado por e-mail a todos os professores do campus, dos trinta e três professores 
atuando diretamente na sala de aula, vinte e nove responderam ao questionário. Não 
houve identificação dos participantes da pesquisa. 
 

A partir dos resultados observados nesse questionário, foi desenvolvida uma 
atividade de formação continuada com participação dos professores e dos profissionais 
de apoio ao ensino. 

 
2) Atividade de formação continuada: foi realizado um evento denominado I Encontro 
Pedagógico dos Docentes do Ifes campus Vila Velha no formato de Workshop, com o 
tema, Tecnologias da Informação e Comunicação aplicada ao Processo de Ensino 
e Aprendizagem, apresentando a seguinte programação: 
 
I. Socialização das informações colhidas no primeiro questionário realizado com os 
com docentes; 
II. Palestra: A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos cursos 
Técnicos e de Graduação do Ifes; 
III. Palestra: Reflexões sobre as possibilidades das novas mídias aplicadas ao ensino: 
autonomia e cooperação;  
IV. Palestra: O Ambiente Virtual de Aprendizagem - Plataforma Moodle; 
V. Oficina: Inclusão de novas tecnologias na sala de aula. 
 

Durante o encontro pedagógico houve a participação de trinta e sete 
servidores, sendo  trinta professores e sete servidores que trabalham na equipe de 
apoio ao ensino no campus (pedagogo, estagiários em pedagogia, técnicos em 
assuntos educacionais e assistente social). 
 
3) Segundo instrumento de coleta de dados: Questionário de Avaliação do I Encontro 
Pedagógico. Após a realização do evento, foi elaborado e aplicado um questionário de 
preenchimento on-line aos participantes. O questionário continha algumas questões de 
múltipla escolha e espaços para que comentários e sugestões fosse colocados 
livremente, utilizando Google Drive e enviado aos participantes por e-mail. O formulário 
online foi respondido por 27 participantes. Não houve identificação dos participantes 
dessa pesquisa. 
 
Resultados e Discussão 
 

Com o primeiro instrumento de coletas de dados, foi possível constatar o 
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grande interesse dos professores em participar ativamente das decisões sobre os 
processos ensino - aprendizagem, já que 87,9 % dos professores do campus 
responderam voluntariamente ao questionário proposto. Além disso 70% responderam 
que necessitavam de formação pedagógica voltada à questão do processo de ensino - 
aprendizagem. 
O resultado das respostas à pergunta que tratava da prática e capacitação docente de 
forma mais direta, foi muito significativo, pois sugeria que os professores tinham grande 
interesse em  metodologias diferenciadas de ensino e em TIC. Esse resultado pode ser 
observado na figura 1. 
 

 
Figura 1. Resultado gráfico da distribuição entre respostas dos professores à pergunta: 
"Avaliando a sua prática docente você gostaria de realizar uma capacitação em":  
 

É importante ressaltar que no questionário, logo abaixo a essa pergunta, havia 
um espaço para que sugestões sobre a capacitação fossem feitas livremente, 
observou-se que as respostas confirmavam o interesse demonstrado acima, e muitas 
vezes confirmavam o interesse em realizar a capacitação na três opções. Um 
professor, sugeriu um curso de como publicar material didático, dois sugeriram cursos 
ou oficinas sobre inter e transdiciplinaridade, e outro sobre educação ambiental. 

Em função da reflexão dessas respostas, como ação, a equipe planejou e 
executou o primeiro encontro pedagógico já descrito anteriormente. 

Cerca de 91% dos professores do campus participaram do evento, reforçando 
o interesse dos mesmos, nos temas propostos na programação do evento. 

Após a realização do evento, foi aplicado o segundo  instrumento de coleta de 
dados, cujos resultados mais significativos quanto ao interesse dos professores e dos 
profissionais de apoio ao ensino na utilização de TIC e no Ensino Híbrido estão 
apresentados abaixo. 

Deve-se ressaltar que 73% dos participantes do evento responderam ao 
questionário. 

A equipe executora do estudo, observou que havia uma significativa carência 
de conhecimento sobre os assuntos relacionados aos temas propostos no evento, pois 
96% dos participantes afirmaram que o mesmo proporcionou-lhes novos 
conhecimentos, Figura 2. 
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Figura 2. Resultado gráfico da distribuição entre respostas dos participantes à pergunta:  
"A participação no encontro, proporcionou-lhe novos conhecimentos sobre o assunto?" 
 

Também foi observado que os participantes afirmaram que os assuntos 
tratados no evento, exerceram grande influência na reformulação de seus conceitos a 
respeito dos assuntos abordados, bem como na aplicação dos mesmos na prática 
profissional, figuras 3 e 4. 
 
 
 

 
Figura 3. Resultado gráfico da distribuição entre as respostas dos participantes quanto a 
pergunta: "No seu entender os assuntos abordados, possuem aplicação prática na sua vida 
profissional?" 
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Figura 4. Resultado gráfico da distribuição entre as respostas dos participantes quanto a 
pergunta: "A participação no encontro proporcionou-lhe a oportunidade de reformular conceitos 
e pontos de vista que tinha a respeito do assunto?" 
 

Na avaliação das respostas ao questionário, fica evidente o interesse dos 
participantes do encontro em utilizar as TIC bem como as técnicas de Ensino a 
Distância discutidas durante o evento em suas aulas presenciais (93%), já que o 
campus, no momento, oferta somente cursos na modalidade presencial, figura 5.  
 
 

 
Figura 5. Resultado gráfico da distribuição entre as respostas dos participantes quanto a 
pergunta:"Após o encontro, você se sentiu motivado a utilizar as metodologias apresentadas em 
sua aula?" 
 
Conclusões 
 

A partir dos resultados obtidos, é possível concluir, que existe um grande 
interesse tanto na utilização das TIC como na implantação do Ensino Híbrido, por parte 
dos profissionais que atuam no ensino no Ifes campus Vila Velha. 
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Entretanto, observa-se a necessidade de capacitação intensiva e sistemática 
desses profissionais, tanto no que diz respeito a questões técnicas como as 
pedagógicas, já que para ampla maioria pesquisada os assuntos abordados são 
considerados novos. 

Conclui-se que ampla maioria dos profissionais pesquisados, se sentem 
motivados a utilizar as metodologias apresentadas em suas salas de aula, o que 
demonstra uma grande oportunidade de ampliar e modernizar as estratégias de ensino 
aprendizagem na instituição estudada. 

Um importante alerta surge dos resultados observados, os profissionais que 
realizam o ensino, principalmente os que estão dentro das salas de aula e os que 
auxiliam no planejamento da mesma, também devem ser o foco das pesquisas sobre 
TIC e Ensino Híbrido 

 A implantação dessas tecnologias deve ser precedida de profunda 
capacitação, pois a falta da mesma, provoca uma ineficiência na aplicação daessas 
tecnologias  ou desinteresse do professor e do profissional de apoio ao ensino em 
utilizá-las. 
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Palavras-Chave: bioquímica, modelos visuais, alfabetização cientifica. 

RESUMO: Este trabalho é baseado no projeto de intervenção do grupo PIBID/QUÍMICA USP no 
segundo semestre de 2013 com alunos da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP. 
Foram ao total quatro projetos, dentre eles o projeto de intervenção deste relato que busca apresentar 
como foi a inserção dos conceitos científicos presentes na bioquímica a alunos do Ensino Fundamental 
II, com o auxilio de modelos visuais. A escolha do tema é baseada nos desafios deste no ensino, devido 
aos temas estarem espalhados em todo o ciclo e sem necessariamente terem conexão entre si 
resultando em pouca assimilação pelos estudantes, além de serem analisado superficialmente nos livros 
didáticos; outro fator que influenciou na escolha foi a possibilidade de trabalhar os instrumentos visuais 
facilmente observados no nível macroscópico e pouco investigados no nível microscópico nesta área. 

INTRODUÇÃO 

 A contextualização pode ser considerada como uma ferramenta de ensino, 
atualmente valorizada por ser uma forma de propor e problematizar situações 
significativas aos alunos, que através do conhecimento químico possam obter 
compreensão e resolução de casos. Este aspecto reunido com o estudo dos modelos 
visuais propostos por Gibbin e Ferreira (2010) pode ser visto como forma de mediação 
do conhecimento científico a interação dos alunos e professores de formas alternativas, 
que ao observar a dificuldade dos alunos da assimilação dos conceitos propõem uma 
série de modelos que contornam a dificuldades de uma exposição teórica e que podem 
ser realizados por meio do uso de experimentos e de animações, vídeos ou imagens 
estáticas que apresentem representações em nível microscópico e fazer a associação 
direta com o macroscópico, assim facilitando a transposição para a linguagem cientifica 
tão solicita.  

 A disciplina de química no Ensino Médio, apesar de vasta e com certa facilidade 
para ser contextualizada na vida dos estudantes, tem pouco despertado o interesse 
dos alunos no ciclo tradicional de aprendizado em sala de aula (CARVALHO et al., 
2007), levando em consideração estas dificuldades utiliza-se da construção de modelos 
uma maneira de representar um objeto, ideias ou fenômenos por meio de analogias, 
que é de extrema importância para a produção do conhecimento científico, pois permite 
explicar e fazer previsões aos eventos e fenômenos observados (GIBIN e FERREIRA, 
2010).   

 Segundo Ferreira (2010) a maioria das pesquisas na área de modelos visuais 
exploram os alunos e suas percepções, porém pouco foco tem os métodos de 
aplicação desta ferramenta por parte dos professores, o processo de construção e do 
trabalho realizado em particular na área de ensino de química. O desenvolvimento e a 
aplicação requerem um estudo criterioso que não apenas envolva o conhecimento 
químico, mas também pedagógico e psicológico, para o melhor desempenho cognitivo 
do publico alvo. 
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   Ferreira e Justi (2008) observam nesta discussão, que o aluno tem um melhor 
entendimento do conceito que o professor deseja que ele assimile, quando faz parte do 
processo de construção deste modelo, vendo sentido do por que ao final do trabalho, o 
modelo é adequado ou não a suas expectativas. O “fazer ciência” abrange todo 
processo de reconhecimento da importância do aluno estar próximo da construção dos 
modelos e não somente ter que aceita-los. Jordan & Jones (2005) levantam as maiores 
dificuldades dos alunos na compreensão e utilização dos modelos visuais, sendo estas 
divididas em quatro áreas: sutileza visual, complexidade, abstração e profundidade 
conceitual.  

  No campo da bioquímica, observamos que apesar de sua importância há poucos 
materiais didáticos atuais que exploram o tema com a profundidade necessária para o 
entendimento do aluno, também é importante ressaltar que temas complementares 
como digestão, biomoléculas e processos estão espalhados ao longo do ciclo de três 
anos do Ensino Médio, sem conexão direta entre eles quando expostos ao corpo 
discente. Além disso, as discussões abordam somente aspectos químicos ou 
biológicos, impedindo a interdisciplinaridade que pode ser desenvolvida em cima do 
tema. 

Os desenvolvimentos dos projetos realizados pelo grupo PIBID/QUIMICA USP 
foram baseados na oportunidade de desenvolver em conjunto uma proposta 
interdisciplinar que explorasse os modelos visuais, assim como uma forma de 
complementar o entendimento do aluno foram desenvolvidas as propostas da equipe. 

  Segundo Campos (1999) o estudo de química pode ser considerado enfadonho 
e exaustivo para os alunos, pois muitas vezes, os conteúdos ensinados em sala de 
aula não os fazem refletir sobre os fenômenos vivenciados no dia-a-dia nem 
conseguem desenvolver senso crítico de investigação pelo conhecimento. Partindo do 
pressuposto que o desenvolvimento do trabalho com alunos que nunca antes haviam 
tido contato com aspectos da química em seu cotidiano escolar, teria um melhor 
aproveitamento caso fosse desenvolvido o raciocínio a partir de algo cotidiano, assim 
este trabalho tem como objetivo principal explorar os modelos visuais e aspectos da 
vivência dos alunos como ferramenta de aproximação do mesmo ao universo científico, 
utilizando a bioquímica como representação deste.   
 

METODOLOGIA 
 

O projeto PIBID de Química da Universidade de São Paulo (campus São Paulo) 
iniciou suas atividades no segundo semestre do ano de 2012. O projeto foi 
desenvolvido por uma parceria entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Escola de 
Aplicação da Faculdade de Educação da USP e envolveu 14 bolsistas licenciados em 
Química. As atividades desenvolvidas durante todo o período de atividades 
(aproximadamente um ano e meio) visavam a formação do professor na prática 
docente e o desenvolvimento de metodologias de ensino que utilizem visualizações 
para auxiliar na aprendizagem dos alunos.  

Durante o último semestre de 2013, foi desenvolvido um projeto de ensino de 
bioquímica para alunos do ensino fundamental, no qual oito bolsistas participaram, 
trabalhando em duplas e produzindo minicursos com temas relacionados à bioquímica, 
essa proposta se deu a partir de uma oficina oferecida aos alunos no pelo 
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departamento de Bioquímica da Universidade de São Paulo, onde em um curso de dois 
dias os alunos realizavam processos com o objetivo de entender o embasamento 
prático de processos bioquímicos. Assim, os minicursos surgiram como uma proposta 
complementar à aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos de bioquímica. 

O trabalho contido neste relato é sobre o tema “Biomoléculas”, cujo objetivo 
principal era o aluno ter a dimensão da presença e importância dessas em nossas 
vidas. Além do trabalho com modelos, tivemos atividades de exercícios práticos e de 
exposições em power point. O projeto foi desenvolvido com duas intervenções de 60 
minutos cada e contou com a participação de três alunos da 8ª série do Ensino 
Fundamental. 

  O primeiro dia de intervenção tinha como objetivo criar condições para que os 
alunos conseguissem estabelecer uma relação entre os alimentos cotidianos e as 
biomoléculas, verificando a funcionalidade e importâncias destas no dia a dia. Os 
trabalhos foram iniciados com a recepção dos alunos em sala que foram alocados em 
roda onde houve breve apresentação da proposta do projeto e dos alunos. Em seguida, 
os alunos receberam diversos rótulos de alimentos e orientados a observar as 
composições destes e de que forma poderiam relacionar os componentes de diferentes 
alimentos. Neste ponto, os alunos foram abordados sobre as “pequenas” partes que 
constituem o universo e foi introduzido o conceito de como essas diferenças podem ser 
observadas quando os materiais são pequenos. Foi aplicado então o roteiro de estudos 
1. 

 
Figura 1: Roteiro de estudos I 

 Em seguida, os alunos foram instruídos a construir suas próprias moléculas de 
massinha baseados nas imagens de moléculas que foram fornecidas e com uma 
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demonstração utilizando o kit molecular que anteriormente havia sido montada pelo 
expositor. Posteriormente, foram comparados os modelos entre os colegas e utilizando 
uma apresentação de power point foram expostos as definições e funções das 
proteínas, lipídeos e carboidratos e em que alimentos eles estão presentes, utilizando 
as informações de rótulos do inicio da atividade. Por ultimo, o grupo construiu uma 
tabela alimentar na cartolina em que dividia alimentos dos seus respectivos cotidianos 
e biomoléculas características deles. 

  O segundo dia de intervenção, este após 15 dias que havia sido aplicado a 
primeira atividade, tinha como objetivo estudar a relação das ligações químicas e as 
propriedades especificas das moléculas. No caso, a intervenção utilizou como objeto 
de estudo as proteínas, tão presentes nos alimentos e de reconhecimento direto entre 
os alunos.  

 A intervenção foi iniciada relembrando aos alunos a discussão da primeira 
intervenção e foram disponibilizadas peças iguais de um jogo de Lego representando 
aminoácidos e modificando apenas uma peça (de cor diferente) que representaria o 
grupo R, após exposição foi pedido para que os alunos discutissem entre si os padrões 
observados. Após identificarem o padrão foi retomado o conceito discutido na primeira 
intervenção de que as proteínas são formadas pelas ligações de aminoácidos e os 
alunos foram questionados se eles achavam que as proteínas eram moléculas sempre 
iguais e se eram porque as proteínas podiam atuar em diferentes funções no 
organismo.  

  Enquanto pensavam sobre nosso questionamento foi proposto a realização de 
dois experimentos (extração da albumina da clara do ovo e extração da caseína). 

 
Figuras 2: Roteiro para realização dos experimentos – parte I. 
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Figuras 3: Roteiro para realização dos experimento – parte II. 

  Os alunos participaram da realização dos experimentos e após a extração da 
albumina e da caseína realizamos o processo da fabricação de cola. Depois de 
realizado o processo com as duas proteínas solicitamos que os alunos observassem a 
diferença entre os produtos obtidos, um produziu cola e o outro não. Uma discussão do 
porque esta diferença foi explorada, onde os alunos buscavam uma explicação sobre o 
“erro” ocorrido no experimento já que ambas eram proteínas e em uma concepção 
prévia, tinham a mesma função.  

  Após breve discussão provocando os alunos para que eles tentassem solucionar 
a problematização da cola, foram expostos os modelos moleculares montados pelos 
alunos PIBID/QUIMICA USP, os modelos simbolizavam diferentes aminoácidos e foi 
solicitado aos alunos que identificassem o padrão. Eles demonstraram um pouco de 
dificuldade para visualizar, mas colocando as moléculas sobrepostas conseguiram 
observar a mudança apenas de uma bolinha que representava o grupo R e a partir 
disso relacionamos com os modelos montados incialmente com Lego. Em seguida 
algumas imagens de aminoácidos impressas em folha A4 foram entregues para que 
observassem melhor as ligações e perceberam que o aminoácido tem ligações padrões 
e que modificavam apenas em seu grupo R. 

  Concluíram que como as proteínas são compostas pela ligação entre 
aminoácidos, teremos inúmeras proteínas uma vez que temos inúmeras possibilidades 
de grupo R para a formação de aminoácidos.  A partir disso os alunos voltaram a 
discussão do porquê acreditavam que a caseína virou cola e a albumina não e 
chegaram a conclusão que apesar de serem proteínas os compostos tinham funções 
diferentes e por isso comportamentos diferentes quando submetidos ao mesmo 
processo.  

  Como fechamento da atividade, os alunos PIBID/QUIMICA USP em uma breve 
conversa sobre as intervenções estimularam os alunos a relacionar cada atividade 
realizada desde o primeiro dia com os conhecimentos científicos adquiridos e 
justificando por que estas ajudaram. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   O primeiro desafio além de explorar resultados a partir de um número pequeno 
de voluntários para o projeto foi o fato que o público trabalhado tinha um avançado 
comportamento de inibição quando questionados acerca do trabalho desenvolvido. Na 
primeira intervenção, por considerarmos ainda o primeiro contado um momento onde 
seria necessária a familiarização dos alunos com as bolsistas, pedimos que eles 
expressassem as respostas respondendo os questionários (fig.1).  Na intervenção 
seguinte, seja pela atividade prática agregada a familiaridade conquistada, observamos 
uma menor inibição dos alunos, possibilitando uma maior participação dos mesmos nas 
atividades desenvolvidas, fugindo dos aspectos tradicionais de aula.   

 Na atividade de massinhas, os alunos foram receptivos, gostaram de construir 
as moléculas e não houve uma ordem ao construir os modelos, pois ainda não 
possuem embasamento para estabelecer como os átomos se ligam, porém a atividade 
foi bem sucedida pois os alunos entenderam que as biomoléculas são moléculas 
grandes e criaram modelos de acordo com o que foi observado. 

  A apresentação de power point fez com que os alunos entendessem melhor 
sobre as funções e diferenças entre as biomoléculas, porém foi uma a atividade muito 
expositiva e pouco dialogada com os alunos.   Na atividade final observamos que os 
alunos relacionaram bem em que alimentos estão presentes os lipídeos e proteínas e 
suas funções. 

  Houve certa confusão em relação aos carboidratos, pois não criaram uma área 
só para essa biomolécula e incluíram alimentos que contém carboidratos na área de 
proteínas. Acerca dos resultados teóricos, na atividade 1 observamos que os alunos 
associaram os lipídios  a gorduras como uma coisa ruim para o organismo e as 
verduras, frutas e proteínas a algo benéfico ao organismo , mas não explicaram o 
porque é ruim ou bom conforme o esperado, uma vez que o objetivo não era se 
aprofundar na parte de metabolismo e sim dar uma visão geral de como as 
biomoléculas atuam em nosso organismo. Um aluno (33%) associou os benefícios das 
verduras e frutas a presença de vitaminas e sais minerais mesmo sem termos discutido 
sobre esses conceitos, o que provavelmente se deve a respostas mecanizadas, pois é 
comum ouvirmos falar que vitaminas e sais minerais são benéficos mesmo sem saber 
o porquê ou o que isso significa, porém devem ter entendido melhor esse conceito na 
intervenção seguinte onde foram discutidos esses conceitos. Acreditamos ter sido um 
resultado favorável, pois intuitivamente chegaram ao resultado correto. 
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Figura 4: Atividade final: tabela alimentar em cartolina 

  Na intervenção seguinte, os alunos tiveram que se expor mais em forma oral e 
uma participação mais ativa no desenvolvimento do experimento, a inibição foi um fator 
que ainda atrapalhou o desenvolvimento da atividade, entretanto junto ao questionário 
e a construção de uma atividade que os alunos tiveram que expor sua concepção 
acerca dos assuntos explorados associando as atividades desenvolvidas, vimos que 2 
de 3 alunos compreenderam bem os conteúdos, podendo afirmar que há as diferenças 
entre as propriedades das proteínas e a questão da caracterização de um determinado 
grupo de biomoléculas a partir de seu grupo funcional. O terceiro aluno por questões de 
saúde se absteve da discussão, entretanto suas respostas foram completas e bem 
desenvolvidas alegando compreensão dos eventos estudados. Outro aspecto 
interessante deste trabalho foi a questão de explorar o “erro” experimental, vimos que 
na segunda intervenção o experimento com a Albumina do ovo não resultaria na cola 
desejada, entretanto ao expor aos alunos e eles buscarem o por que do fato esperado 
não ocorrer foi uma experiência positiva, pois fizeram os questionamento do que estava 
sendo exposto, e não apenas a aceitação do trabalho realizado. 

  Neste contato, trabalhamos com “Biomoléculas nos alimentos - Enfoque 
Químico”, e tivemos uma experiência com um grupo menor de alunos, com alto nível 
intelectual e que, no entanto tinham a timidez como um empecilho, promovendo 
assim resistência para certas atividades, assim foi necessário um trabalho de 
ambientalização com o público antes de efetivamente realizar as atividades. Com o 
grupo reservado de alunos, os bolsistas puderam explorar as diversas classes 
comunicativas: interativo/dialógico, não interativo/dialógico, interativo/ de autoridade e 
não interativo/de autoridade (MORTIMER, 2002). Além disso, a experiência propiciou 
liberdade maior para o trabalho no campo das ideias da utilização dos modelos visuais, 
animações, desenhos, experimentos e a criação de modelos moleculares com Legos e 
massinha de modelar explorando a criatividade dos alunos PIBID/QUIMICA USP para 
construir as atividades e verificar suas aplicações para contribuir para o conhecimento, 
tomando cuidado com a utilização destes modelos (FERREIRA E JUSTI, 2008).  

lipídeos 

vitaminas 

proteínas 
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Com a resposta dos alunos nas atividades, vimos que o Lego foi uma ferramenta 
importante junto ao modelo molecular para que fosse possível visualizar padrões nas 
moléculas sendo mais simples de verificar os mesmos. O uso do power point mostrou 
que em alguns casos os alunos não sabiam especificamente os nomes das proteínas, 
porém conseguiam indicar onde elas estavam presentes e suas funções de acordo com 
os esquemas expostos. Com a construção das moléculas através das massinhas de 
modelar foi possível os alunos experimentarem a construção de um modelo com 
padrões específicos e que poderiam ser identificados e como estruturar as ligações 
moleculares. Por fim, o experimento possibilitou aos mesmos que também vissem 
efetivamente as diferenças entre o produto da cola de caseína e a „cola‟ de albumina, 
nesta etapa eles estavam já habituados a observarem, e quando questionados sobre 
as diferenças entre os produtos, utilizaram em suas respostas aspectos visuais, como 
aderência, viscosidade, cor e tamanho das partículas.  

 

 
Figura 5: Exemplo de resposta Aluno 1, quando questionado sobre as diferenças dos 

produtos obtidos e se os resultados foram os esperados. 
 
  Outra experiência construtiva foi o trabalho com o grupo de alunos voluntários do 
Fundamental II que não haviam anteriormente tido contato com a Química, como 
ciência pura no seu ciclo tradicional de ensino, uma necessidade que já foi o foco de 
estudos de Palharini e Zanon (1995), que verificam que muitas das dificuldades do 
estudo por parte dos alunos na disciplina em questão é pela falta de sentido que ela no 
momento final da formação (Ensino Médio), a inclusão desta nos primeiros anos do 
ciclo educacional não só facilitaria a assimilação do corpo discente como desenvolve 
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habilidades de questionamentos, visualizações e compreensão das constantes 
transformações do mundo. 
 

CONCLUSÃO 

  O trabalho realizado com os alunos voluntários do projeto foi considerado ao 
final dos métodos avaliativos, positivo. Apesar do grupo pequeno, foi possível verificar 
através do roteiro de estudos e registros de falas que todos os alunos assimilaram bem 
os conceitos e os objetivos de cada atividade foram atingidos. Além dos aspectos da 
diversidade de avaliações propiciou uma forma ampla dos alunos exporem cada um de 
sua forma como assimilaram a proposta, respeitando assim a heterogeneidade em 
sala.   
  As inseguranças de seguir uma carreira acadêmica devido a preconceitos 
sociais vindo do senso comum são fortemente presentes na vida de um licenciado. A 
experiência ampla da participação no Programa de Institucional de Bolsa à Iniciação 
Docente (PIBID) além de promover uma perspectiva do que é o dia-a-dia do professor 
em sala, fez com que os alunos que participaram do projeto pudessem pensar em suas 
metodologias e a importância do aperfeiçoamento de novas técnicas de exposição 
docente e como elas obtêm respostas positivas no campo do ensino-aprendizagem. 

  Um aspecto que os alunos da licenciatura sempre questionam, é a falta de 
abordagem das metodologias de respostas dos conflitos reais em sala, o 
PIBID/QUIMICA USP possibilitou vivenciar estes conflitos e verificar a melhor forma de 
agir. Sendo assim, o desafio com a inibição dos alunos, por fim pode ser considerado 
bem sucedido, ao final verificamos a interação dos mesmos, claro que não de forma 
plena, entretanto o despertar do interesse e o esforço de expor seus conhecimentos 
adquiridos foi observado. 

 Em todas as etapas do projeto, as respostas vindas de professores e alunos 
foram abertas as intervenções e a experiência conseguiu realizar a reflexão que o 
ensino de Química tanto no ensino no fundamental II tem espaço para o 
desenvolvimento dos artifícios multimídia e que seus resultados são positivos para 
assimilação dos conceitos e melhor transito por parte dos alunos aos diversos níveis 
científicos: macro, micro e simbólico. Além disso, a sequência didática, o trabalho com 
outros estudantes fornecendo perspectivas diversas de conhecimento e tendo a 
orientação de professores com experiência no campo de ensino forneceu segurança 
para a busca para novos conhecimentos e aplicações das ferramentas conhecidas no 
projeto. Outro fator importante foi o desenvolvimento e uso de tecnologias e jogos que 
foram desenvolvidos das atividades e que poderiam ser explorados e incorporados 
como técnicas de aprendizagem simples e efetivas em sala de aula. 
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Palavras-Chave: Controvérsias, Principio Precaução, Valores, EqS.   

RESUMO: a partir de uma discussão sobre as relações entre química e biotecnologia, desenvolve-se uma 
análise axiológica por meio da regulação dos transgênicos no Brasil, considerando a necessidade de 
debater valores para a tomada de decisão participativa. Para tanto, são consideradas a influência do 
conceito de Equivalência Substancial (EqS) como estratégia de avaliação de riscos dos transgênicos 
aceita mundialmente para se discutir as controvérsias científicas e a necessidade de uma educação para 
a tomada participativa de decisão. Ao defender-se uma educação nessa perspectiva, discutem-se os 
valores e princípios por trás da EqS, desvelando-a como tecnocrática, introduzindo-se a necessidade de 
considerar o pluralismo metodológico e o princípio da precaução na tomada de decisões na educação 
científica/Química. 

INTRODUÇÃO 
 

As biotecnologias constituem um campo epistêmico, constituindo-se num 
conjunto de atividades que, embora distintas, guardam em si práticas e conhecimentos 
semelhantes entre si (GILDING e PICKERING, 2011). Hoje, são raros o ramo da vida 
humana em que as biotecnologias não estejam presentes: alimentação, medicina, 
produção de energia, etc. Elas estão ligadas com a transformação material desde as 
primeiras civilizações: egípcios e sumérios já realizavam fermentações há 6000 anos. 
Mas, as biotecnologias tiveram seu poder de transformação natural expandido graças 
às leis da genética e aos massivos investimentos na pesquisa. 

Devido ao seu papel na transformação da matéria, não é de se estranhar que 
esse campo guarda relações íntimas com a química. Em meados do século XX, com a 
diminuição dos recursos naturais devido ao aumento da demanda para de matéria 
prima para o setor bélico, surgiram as primeiras pesquisas em química que buscavam 
nos processos fermentativos a produção de substâncias a partir de substratos 
alternativos. Foi assim com a reação de Weizmann na Inglaterra (MALAJOVICH, 2012) 
e com as pesquisas de Oswaldo Lima no nordeste brasileiro. 

As Grandes Guerras acabaram, mas a união de química e biotecnologia 
continuou. Em 2010, de 9 a 20% das vendas do setor químico eram derivadas de 
processos biotecnológicos. A indústria químico-biotecnológica, ou biorrefinarias, 
produzem desde metabólitos secundários, de alto valor agregado (medicamentos, 
insumos agrícolas, aditivos alimentares, etc.), metabólitos primários (como ácidos 
orgânicos, solventes e polímeros) até produtos de baixo valor agregado, mas de alta 
produção crescente (como biocombustíveis – etanol, biogás, biodiesel). 

Outro importante nodo de interação é na regulação de organismos 
geneticamente modificados (OGMs). Um dos processos da avaliação de riscos desses 
organismos é a comparação da sua composição química com o perfil químico de seu 
análogo consumido tradicionalmente, considerado seguro, feito através da chamada 
Equivalência Substancial (EqS). Conceito este que vêm sofrendo consecutivas críticas 
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e defesas da comunidade científica, configurando-se como um tema controverso, como 
o é o próprio objeto de regulação — os transgênicos, por exemplo. 

Um problemas que se faz presente na discussão de temas controversos e 
questões sociocientíficas (QSC) no geral é o seu caráter complexo, ao ser 
multidisciplinar, heurístico e abrangente a diversos valores. O debate entre correntes 
científicas e filosóficas divergentes faz com que não haja um conhecimento científico e 
filosófico disponível para basear a discussão e tomada de decisão. Como diz Sadler 
(2011, p.4): 

Questões sociocientíficas (QSC) são questões socialmente controversas com 
ligações conceituais e/ou procedimentais à ciência (SADLER, 2004). Elas são 
problemas de final aberto sem resoluções claras; de fato, elas tendem a ter 
múltiplas soluções plausíveis. Essas soluções podem ser informadas por 
princípios1 científicos, teorias e dados, mas as soluções não podem ser 
completamente determinadas por considerações científicas.  

 
Todavia, a falta de pesquisas empíricas que investiguem diversos aspectos da 

segurança dos alimentos transgênicos já é apontada por alguns autores (MILLSTONE, 
BRUNNER e MAYER, 1999). O que leva a questionar quais são os conhecimentos 
científicos que poderiam contribuir para basear a tomada de decisão. Que conteúdos 
são disponibilizados pela Ciência para se tomar decisão? 

A controvérsia na ciência resulta do seu caráter social, configurando-se em 
uma atividade baseada em valores e visões do mundo, os quais orientam os problemas 
que passam a ser abordados, como estes serão abordados e quais as finalidades de 
sua resolução (LEVIDOW, 2001). Assim, ao se trabalhar o conhecimento científico em 
sala de aula deve-se discutir não somente os produtos da ciência, suas teorias e 
modelos, mas também debater sobre as visões de mundo que possibilitaram a sua 
construção (PONTCHUSKA, 1993). Logo, buscar conteúdos científicos para se abordar 
as biotecnologias em sala de aula é algo que não se restringe à busca de teorias e 
modelos científicos que as expliquem, devendo ir buscar as condições sociais, os 
objetivos, justificativas, valores e princípios que organizaram a construção desse 
conhecimento. 

Com base nas configurações dos transgênicos como um tema controverso e a 
construção de educação que prepare os sujeitos para processos democráticos de 
tomada de decisão, procuramos refletir sobre: que conteúdo de química pode ajudar a 
embasar as decisões sobre temas controversos, especificamente os relacionados aos 
OGMs? Procura-se com esse trabalho, discutir saberes, princípios e valores que 
possam contribuir para a tomada de decisão sobre controvérsias sociocientíficas, 
tomando como um caso os transgênicos. 

EQUIVALÊNCIA SUBSTANCIAL DE TRANSGÊNICOS: UMA CONTROVÉRSIA CIENTÍFICA? 
As contradições que permeiam os transgênicos e sua metodologia de avaliação 

(a EqS) não se dão apenas no domínio acadêmico, na verdade, sua gênese está nas 
configurações sociais em que as pesquisas são propostas e financiadas (LEVIDOW, 
2001). Paul Kennedy (1993) ressalta as contradições sociais, econômicas e políticas 
envolvidas com os transgênicos. Qualquer discussão sobre a viabilidade das novas 
tecnologias em resolver problemas devem ser feitas dentro do contexto, da situação 
real, em que ocorrem. Deve-se perguntar: quem cria, controla e acessa essas novas 
tecnologias; e qual o contexto econômico em que elas acontecem? (KENNEDY, 1993).  
                                                      
1 Aqui princípio tem a conotação de produto do conhecimento científico, como a teoria. Não se relaciona 
aos valores que conduzem a pesquisa. 
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O aumento de produção de alimentos em resposta ao crescimento 
populacional é procurado principalmente pelo uso de tecnologias mais eficientes. 
Entretanto, os meios de produção se encontram em posse de nações industrializadas 
desenvolvidas. Para atrair os investimentos das muiltinacionais que detém o 
conhecimento biotecnológico, o governo deve oferecer incentivos fiscais e mão de obra 
barata e especializada, diminuindo taxas que seriam revertidas em benesses para o 
povo. Essas empresas, no entanto, não tem ligação com esse povo. Assim que as 
condições não lhes são favoráveis elas partem para outro local. 

Ainda que os países em desenvolvimento/subdesenvolvidos conquistem a 
tecnologia (biotecnologia) necessária para aumentar sua produção, podem sofrer uma 
barreira comercial por parte dos países ricos, na forma de uma estratégia 
governamental para proteger os interesses dos agricultores desses países, 
fortalecendo o mercado interno (KENNEDY, 1993). 

Tal perspectiva de revolta começa a dar sinais de sua concretude. Em 17 de 
julho de 2013 a Monsanto declarou a retirada dos pedidos de aprovação de novos tipos 
de sementes transgênicas nos territórios da União Europeia, por falta de perspectiva da 
aceitação dessa tecnologia na região (GARRIC, 2013). O Relatório de 2012, sobre 
Cultura Biotecnológica, do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em 
Agrobiotecnologia (ISAAA) revela que a adoção da tecnologia de cultura biotecnológica 
no ano de 2011 por países em desenvolvimento foi duas vezes maior que em países 
desenvolvidos (11% e 5%, respectivamente). São os países em desenvolvimento os 
responsáveis pelo plantio de 46% das culturas biotecnológicas, sendo que 90% dos 
produtores de transgênicos são pequenos fazendeiros desses países (ISAAA, 2012). 

No âmbito científico, Lewgoy (2000), engenheiro químico, destaca duas 
posições científicas com relação aos OGMs: a crítica e a triunfalista. Esta última alega 
que os alimentos transgênicos são muito bem avaliados, que sua segurança se 
constata pela sua história de uso e ainda ressaltam suas benesses ambientais, como 
melhoria de rendimento de produção, redução de agrotóxicos em uso. Entretanto, o 
autor, ao expor sobre a posição crítica, elenca argumentos da literatura científica: não 
há conhecimento suficiente sobre o funcionamento do genoma para basear as atuais 
avaliações de risco; a técnica de inserção do exogene2 se baseia no acaso, pelo 
bombardeamento de células com fragmentos, que podem ocupar diversos espaços no 
cromossomo; que o próprio exogene é instável, uma coleção de fragmentos diversos, 
podendo causar silenciamento e promoção gênica, sendo esses dependentes da 
relação do organismo com o ambiente; e por fim, que as avaliações de toxicidade não 
possuem critérios definidos e adequados. 

Essa controversa pode ser demonstrada por um caso concreto. Em setembro 
de 2012, foi divulgada uma pesquisa francesa sobre os efeitos em longo prazo de 
alimentos transgênicos tratados ou não com o herbicida glifosato. Os resultados foram 
alarmantes, mostrando maior incidência de câncer mamário, nos rins e fígados dos 
ratos analisados em um período mais curto do que o convencional (SÉRALINI et al., 
2012). Entretanto, órgãos governamentais, tanto na Europa quanto no Brasil, 
rapidamente trataram de desqualificar a pesquisa. A CTNBio (Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança) divulgou dois pareceres, um por parte de dois integrantes 
especializados da Comissão e outro por dois especialistas ad hoc, desqualificando a 
pesquisa quanto ao método utilizado e concluindo que não há motivo para uma 
intervenção na produção de transgênicos (GARCIA et al., 2012). 

                                                      
2 Gene exógeno: aquele que é inserido no organismo para lhe conferir determinada característica e que, 
no caso dos transgênicos, provém de uma espécie diferente. 
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A toxicidade dos transgênicos é um assunto de grande importância, sendo 
motivo da existência de regulações em diversos países e em acordos de comércio 
internacional sobre a avaliação da segurança dos OGMs. Tais documentos abordam o 
problema pelo ponto de vista da química biológica e da bioquímica, ou seja, 
procurando, no perfil químico e metabólico desses novos alimentos, indícios de 
possíveis riscos ou segurança, em comparação com seus alimentos análogos 
convencionais, de segurança reconhecida. Essa estratégia é conhecida como 
Equivalência Substancial (EqS) (OECD, 1993). 

A EqS surgiu na década de 1990 em reuniões envolvendo um pesado jogo de 
interesses das empresas querendo sua liberdade de produção e comercialização e dos 
governos defendendo os seus interesses, ao mesmo tempo em que procuram uma 
regulação de validade internacional (MILLSTONE, BRUNNER e MAYER, 1999). A 
análise da equivalência teria: avaliação molecular do OGM; comparação fenotípica de 
um OGM com uma planta convencional próxima; comparação analítica da composição 
do OGM e seus derivados e seus análogos convencionais (FAO/OMS, 1996). Parte-se 
do pressuposto que o alimento tradicionalmente consumido é totalmente seguro e, por 
analogia, se a composição do OGM for equivalente, a sua segurança também o é.  

Alguns autores questionam a validade desse princípio para avaliar a segurança 
dos alimentos transgênicos. Millstone, Brunner e Mayer (1999, p. 526) defendem que a 
EqS é um conceito pseudocientífico, ―pois é um julgamento comercial e político 
mascarado como se fosse científico‖ (tradução nossa). Entretanto, Miller, Huttnel e 
Beachy (1993) defendem que os fatores de risco não mudam entre uma planta 
modificada geneticamente por cruzamentos sucessivos ou por técnicas modernas, 
como transformação, conjugação ou recombinação do ADN (ácido desoxirribonucleico). 
O risco está no desenvolvimento de características em si (persistência, resistência, 
fluxo gênico) e não na técnica de modificação. Assim, não há sentido em se questionar 
como a técnica altera os riscos. 

TOMADA DE DECISÃO 
Fica clara a existência de uma controvérsia relacionada aos transgênicos e à 

EqS. Agora, se a controvérsia envolvendo a EqS é científica, depende da aceitação de 
sua validade como abordagem científica dos riscos dos transgênicos. O importante é 
ter em mente que a gênese da controvérsia científica está nas estruturas sociais, ou 
seja, os cientistas teorizam dentro de grupos sociais e com visões de mundo 
diferenciadas. É esse modo de olhar diferenciado que os guia para o estudo de certos 
problemas, por determinadas abordagens, chegando a respostas que, pela 
determinação dos condicionantes anteriores, são inevitáveis (FLECK, 2010). Assim, 
torna-se necessário saber, discutir e questionar esses elementos da atmosfera social 
que orientam o olhar dos cientistas. Portanto, o conteúdo escolar não pode se restringir 
aos conceitos e aos produtos da atividade científica. Mas devem explorar criticamente 
os valores, os princípios e as filosofias que guiaram os especialistas àquela proposição. 

É por meio da discussão desses valores, aliados aos conceitos e teorias 
científicas, que se possibilitará uma educação para a democratização das decisões 
científico-tecnológicas, onde os cidadãos terão consciência das implicações sociais das 
ações científicas e poderão questionar e mobilizar-se pelo estabelecimento de critérios 
para a decisão que contemplem os valores e objetivos que anseiam. A participação 
social se dá tanto ―na definição dos rumos do desenvolvimento científico-tecnológico, 
na definição da agenda de pesquisa, e, não apenas, como é hegemônico no campo 
CTS, na avaliação dos impactos pós-produção‖ (AULER, 2011, p. 2). 
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Fiorino (1990, apud BAZZO, LINSINGEN e PEREIRA, 2003) elenca três 
argumentos para a participação do público na gestão de mudanças tecnológicas e 
científicas: Argumento instrumental, em que a participação ampla legitima a ação, que 
passa a ser mais bem aceita; Argumento normativo, que parte da definição de cidadão 
como alguém participante das decisões que o afetam; Argumento substantivo, em que 
o julgamento dos leigos é tão válido quanto o dos especialistas, mas com abordagens 
diferenciadas.  

No âmbito educacional, não é infrequente que a tomada de decisão se restrinja 
aos domínios científico-tecnológicos. Assim, tenta-se tomar decisões apenas com base 
em conhecimentos da CT, tornando o pano de fundo da decisão meramente 
tecnocrático (AULER, 2011). Auler e Delizoicov (2001) ressaltam esse modelo como 
tecnocrático, antidemocrático, pois age como imobilizador da ação humana, 
considerando que cada decisão pode ser mais bem tomada por especialistas com base 
na ciência. Considera-se o cidadão ―comum‖ destituído do conhecimento científico e 
sem o respaldo da ―certeza científica‖, sendo que sua presença nos processos 
decisórios só acrescentaria ambiguidades e incertezas. Não obstante, como melhor 
decisora, a ciência só faria boas escolhas, conduzindo inexoravelmente ao progresso 
social. Esses são considerados ―mitos‖, pois estão fora de uma análise crítica e são 
imagens pouco condizentes da atividade científica, sendo também antidemocráticos.  

Entretanto, Auler (2011) ressalta que os problemas sociais a serem decididos, 
são verdadeiros temas controversos social e cientificamente, sendo complexos e não 
podendo ser compreendidos e abarcáveis unicamente pela CT, por envolverem juízos 
de valores, dimensões econômicas e interesses diversos. Por exemplo, ―no caso da 
transgenia, além dos aspectos técnico-científicos ligados à sustentabilidade dos 
ecossistemas (o que inclui o ser humano), está em jogo, por exemplo, a 
soberania/autonomia na produção de sementes‖ (AULER, 2011, p. 6). 

Esses autores só confirmam a ideia de que o conteúdo escolar não pode se 
restringir aos meros conceitos. Segue, portanto, uma breve discussão sobre os valores 
e princípios que subjazem a EqS, de modo que possa constituir um conteúdo escolar 
de química que amplia a discussão dos critérios para a tomada de decisão sobre os 
transgênicos e, portanto, pode possibilitar a democracia participativa. 

EQUIVALÊNCIA SUBSTANCIAL: ABORDAGEM TECNOCRÁTICA 
Podem-se comparar os caminhos da EqS com os passos da tomada de 

decisão puramente racionalista3: 
Problema: uma situação surgida do mundo, da realidade que insta a uma 

ação. A necessidade da EqS surgiu com a insegurança da população em relação aos 
possíveis efeitos tóxicos dos alimentos transgênicos, e também do interesse das 
grandes corporações produtoras desse alimento em estabelecer um mercado vasto. 

Sistema de informação: definições de quais impactos tecnológicos são 
pertinentes e o público a ser afetado. Foram convocados fóruns internacionais entre a 
FAO, a WHO e representantes industriais para discutir quais os impactos dessa 
tecnologia e a melhor maneira de avaliá-los. 

Sistema de previsão: é a análise de impacto em si. Decidiu-se pela 
comparação de composição substancial entre o novo alimento e seu contraponto 

                                                      
3 Se distingue essa forma de tomar decisão, puramente racionalista e tecnocrática, de uma abordagem 
por Múltiplos Critérios, que possibilita a participação ampla. Cf. ZELENY, M. The Decision Process and 
its Stages. In: ZELENY, M. Multiple Criteria Decision Making. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1982. Cap. 3, 
p. 84-95. 
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convencional, como meio de legitimar sua segurança. Em caso de não equivalência, 
outros testes de toxicidade são realizados in vitro e in vivo dentro dos parâmetros 
determinados. Tais testes são realizados pela empresa proponente do alimento 
biotecnológico e submetidos a uma instituição pública para avaliação. 

Sistema de valoração: é o grau de importância atribuído aos impactos e aos 
dados do sistema de previsão. Um dos valores levados em conta na EqS é a 
segurança dos alimentos convencionais, consumidos há um longo período de tempo. 
Ele está em conjunto com o sistema de previsão e também de informação. É a 
dimensão axiológica que subjaz, explícita ou implicitamente, todo o processo. 

Sistema de preferência: é uma organização hierárquica dos dados obtidos. A 
aceitabilidade pública estaria garantida pela própria aceitabilidade da variedade 
convencional, ou pelos testes de toxicidade, caso a composição seja ambivalente. Está 
ligada com a avaliação dos relatórios tecnológico-científicos do sistema de previsão. 
Como base nos resultados fornecidos e nos valores atribuídos, elabora-se o parecer 
sobre a atividade a ser desenvolvida. No Brasil, o papel de avaliação dos testes de 
equivalência e toxidade realizados pelas indústrias para aprovação de consumo de 
OGM é feito pela CTNBio. É ela a responsável por agregar e organizar dados e dar o 
parecer sobre novos OGMs, bem como respaldar as decisões governamentais. 

Decisão: as medidas públicas em si, em sua burocracia, instituições 
responsáveis pelas análises, avaliações, etc., apoiadas nos relatórios técnicos prévios. 

Ressalta-se que a CTNBio é uma entidade multidisciplinar, formada por 36 
especialistas e 18 representantes governamentais. Ou seja, participam do processo os 
atores de tecnologia (as empresas que propõem os OGMs) e os atores do metanível 
(representantes governamentais, responsáveis por representar a vontade da grande 
população; e a assessoria técnica/política da CTNBio). Os atores sociais não são 
considerados, a não ser pela representação, no processo de construção e avaliação. 
Resta-lhes, como meio de intervenção, ações judiciais, que geralmente possibilitam 
interferir com a aplicação de uma tecnologia, mas não possibilitam participar 
amplamente do seu processo de construção.  

Nesse sentido, a EqS parece estar incluída no Paradigma de Risco 
(THORNTON, 2000; 2001), em que há grande predomínio de uma ação preventiva — 
de evitar riscos conhecidos. Entretanto, o sistema de avaliação tende a negar 
argumentos que insiram a incerteza sobre sua metodologia ou pressuposições. Os 
defensores da EqS, triunfalista (LEWGOY, 2000), consideram que não há qualquer 
risco desconhecido se a equivalência for demonstrada. Para eles, a alteração da 
técnica de mudança genética (da hibridização por cruzamentos para a engenharia 
genética) só ajudou controlar e prever os efeitos sociais e ambientais, trazendo mais 
segurança (MILLER, 1999; MILLSTONE, BRUNNER e MAYER, 1999). Há nessa 
abordagem a crença na capacidade científica de prever e controlar os riscos e qualquer 
argumento que contradiga essa afirmação é ignorado, conforme os modelos de 
persistência de Fleck (2010). Contribui-se para a imagem de ciência neutra, absoluta e 
salvacionista, que contribui para a manutenção da tecnocracia e que exclui a 
comunidade como um todo de participar da decisão dos rumos de suas vidas. 

 
A intolerância frente a ambiguidades inviabiliza o debate sobre o futuro: só há 
uma forma de avançar e o especialista, melhor do que ninguém, pode 
comandar o processo. A participação pública na escolha entre enfrentamentos 
possíveis a uma determinada situação, introduz, segundo a perspectiva 
tecnocrática, um elemento de incerteza, inaceitável nessa visão (AULER e 
DELIZOICOV, 2001, p. 3). 
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No PR, parte-se de uma definição científica e de ―senso comum‖ de risco, 
quantifica-o cientifica e tecnologicamente, para que então seja feita uma decisão 
política com base nesses dados e em ―senso comum‖ (LUCHESI, 2011, 32). Logo a 
participação social fica restrita à representação política e fugazmente na ideia de 
―senso comum‖. Mas há de se pensar que no ―senso comum‖ há uma infinidade de 
―sensos‖, representativos de diversas classes sociais, o que o torna uma arena de 
disputas de interesses distintos. Não há um ―senso comum‖, mas um ―senso‖ que se 
veste de comum, mas que acaba por concretizar uma visão de mundo. A palavra final, 
no entanto, está alicerçada nos relatórios técnico-científicos, sem se questionar quem 
são esses cientistas e quais os interesses que permeiam suas pesquisas. 

 
A tendência da tecnocracia é transferir a ‗especialistas‘, técnicos ou cientistas, 
problemas que são de todos os cidadãos. (...) Escolhas políticas são 
transformadas em questões a serem decididas por comitês de especialistas. 
Não digo que os tecnocratas sejam maus, nem que tomem sempre decisões 
erradas. Digo que é mau o sistema que lhes dá esse poder (THUILLIER, 1989, 
p. 22 apud AULER e DELIZOICOV, 2001, p. 3). 
 

Não obstante, essa metodologia é focada na análise tardia da tecnologia, ou 
seja, depois que já está pronta e na mensuração de seus efeitos. Portanto, ela 
desconsidera o contexto em que a tecnologia será inserida e as relações de retro 
transformações que ocorrerão.  ―Em síntese, fazer uma avaliação apenas dos impactos 
pós-produção, significa manter intocável, fora do alcance de uma análise crítica, o pano 
de fundo. Significa abster-se do essencial, focalizando o periférico‖ (AULER, 2011, p. 
8). 

O PR seria baseado na capacidade assimilativa do ambiente em absorver e 
degradar poluentes, sem danos; e na suposta existência de um grau de exposição ao 
qual organismos podem ser expostos com pouco ou nenhum efeito adverso. Com a 
licença de poluição como artefato central e baseado na avaliação de risco, esse 
paradigma é criticado por suas seis falhas: Falha 1 — resistência à degradação e 
concentração pela cadeia alimentar de substâncias tóxicas. Logo, a capacidade 
assimilativa do ambiente é zero e a licença de poluição não pode ser maior que zero. 
Falha 2 — desconsiderar a dispersão global do dano e a simultaneidade e continuidade 
de milhares de outras fontes poluidoras. Falha 3 — desconsiderar os efeitos sinérgicos 
que aumentam a toxidez e complexidade de uma mistura. Falha 4 — não há pesquisas 
científicas suficientes sobre os riscos de substâncias, mesmo individuais. Falha 5 — é 
que mesmo rotas sintéticas controladas geram produtos indesejáveis e muitos outros 
desconhecidos. Falha 6 — é a ineficácia das tecnologias de controle e descarte, pois 
só mudam o tempo, a forma e o local da exposição (THORNTON, 2000; 2001). 

Essas falhas do ponto de vista químico podem ser pensadas dentro da 
abordagem da EqS. Há de se relevar que a EqS não estabelece quantidade mínima de 
efeitos nocivos toleráveis, mas também não diz qual é o grau de equivalência mínimo 
para segurança. Os curtos períodos de tempo em que as análises de risco são 
efetuadas, conforme alegam Séralini et al.(2012), parecem incorrer nas falhas 1 e 2 do 
paradigma do risco (THORNTON, 2000), a saber, a bioacumulação e concentração na 
cadeia alimentar de substâncias tóxicas e a desconsideração da simultaneidade e 
globalização da contaminação. A comparação feita apenas com determinadas classes 
de substâncias entre os alimentos lembra a falha 3, que é desconsiderar os efeitos 
sinérgicos das misturas. As poucas avaliações de risco dos alimentos, principalmente 
no Brasil (DINON et al., 2010), remetem à falha 4 sobre a insuficiência de pesquisas 
sobre os efeitos tóxicos de um produto/processo. 
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Por último, e mais importante, está a consideração do caráter determinante dos 
genes na promoção de características, o que é motivo de controvérsia (TOGNOLLI, 
2003) e um fato com muito a ser estudado (LEWGOY, 2000). Esse argumente lembra a 
quinta falha do paradigma do risco: mesmo rotas sintéticas controladas geram produtos 
indesejáveis e muitos outros desconhecidos. Ao se considerar essa última asserção de 
Thornton, coloca-se em xeque os princípios da EqS, pois não há mais como se falar 
em equivalência. Além de haver necessariamente uma diferença no OGM (o próprio 
gene que foi enxertado), há uma gama de novos compostos desencadeados por esse 
gene exógeno, cujos efeitos finais serão decorrentes da interação sinérgica com os 
outros compostos produzidos pela planta e também, quando ingeridos, presentes nos 
demais organismos vivos participantes da cadeia alimentar. Ao se somar esses 
produtos desconhecidos com o espectro restrito da avaliação de equivalência, o que se 
estará efetivamente avaliando? 

Decidir em meio aos argumentos científicos somente torna-se uma tarefa de 
Sísifo. É necessário recorres a outros critérios para embasar a decisão, como a 
discussão dos valores que subjazem essas teorias. 

VALORES DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
A ciência atual está altamente vinculada com os valores do crescimento 

econômico. A ligação é tão forte que Lacey (2008) chega a dizer que ela afeta 
virtualmente todo o fazer científico atual, chamando a essa tendência de pesquisa de 
tecnociência. A tecnociência é baseada na abordagem descontextualiza da 
metodologia científica que mantém o objetivo na geração de inovações ou de 
resultados científicos que expliquem e corroborem para a sua eficácia. A abordagem 
descontextualizada da metodologia científica é aquela em que as teorias são 
consideradas admissíveis se puderem representar e explicar os fenômenos, 
restringindo as possibilidades do fenômeno (como, por exemplo, a geração dele) por 
meio de uma lei, baseando-se em seus componentes, interações e estruturas. É 
descontextualiza, pois isola o fenômeno de qualquer relação social a que esteja 
envolvido. Virtualmente, toda pesquisa contemporânea que siga a abordagem 
descontextualizada é tecnociência, sendo possível arriscar que toda a ciência atual é 
tecnociência (LACEY, 2008).  

Adotar a abordagem descontextualizada tem relações com um conjunto de 
valores sociais sobre a dominação de objetos naturais, que Lacey (2008) chama de 
valores do progresso tecnológico:  
x Atribuir alto valor ético para a capacidade humana de controlar os objetos naturais, 

principalmente quando se envolve inovações tecnológicas; 
x Alto valor ético para inovações que permitam a expansão das tecnologias para cada 

setor da vida cotidiana; 
x Alto valor para a definição de problemas em termos de soluções tecnocientíficas; 
x Princípio da pressuposição da legitimidade da inovação — não subordinar o valor 

da dominação dos objetos a quaisquer outros valores éticos ou sociais, mas 
pressupor a legitimidade das inovações tecnocientíficas, permitindo até mesmo um 
grau de desordem social e ambiental para sua implantação. 

O princípio da pressuposição da legitimidade considera que é legítimo 
programar uma inovação tecnocientífica (sem demora), desde que sejam eficazes, 
podendo até tolerar certo grau de perturbação social e ambiental. O que está em 
consonância com o paradigma de risco (PR) na química, que considera a capacidade 
assimilativa e o grau de exposição, quantificando os potenciais danos e estabelecendo 
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a dosagem máxima permitida de causadores de efeitos nocivos a serem liberadas pelo 
processo. Considera-se no PR a capacidade humana em controlar a natureza (ou os 
riscos), especialmente por meio das tecnologias de avaliação — tidas como inovações 
tecnológicas que resolvem os problemas gerados pela própria ciência. Assim, estão 
baseadas em valores do progresso tecnológico. 

Ao restringir a participação ampla na decisão, a EqS e o PR atribuem a 
responsabilidade decisória apenas para entidades científicas. Aqui se encontra mais 
valores da tecnociência: a supremacia das inovações tecnológicas e o poder de 
controle da natureza por meio da ciência acima de qualquer outro valor social. A partir 
dessa consideração, não podem ser admitidas alternativas à inovação tecnocientífica e 
os seus possíveis impactos são tolerados pela ideia de fatalidade, de sentimento de 
ausência de saída. Os produtos da ciência são considerados, portanto, os melhores 
produtos, as únicas vias eficazes de se abordar um problema. 

A pressuposição da legitimidade se opõe ao princípio da precaução (PP), que 
prevê a suspensão temporária da atividade, para que investigações sobre alternativas 
viáveis e o conjunto completo de riscos (LACEY, 2008). Assim Lacey (2008, p. 122) 
caracteriza o PP: 

Pratique a cautela em face da implementação de inovações tecnocientíficas. 
Adie a implementação até obter os resultados de pesquisa sobre possíveis 
riscos sociais e ambientais em longo prazo, levando em conta não apenas 
mecanismos biológicos, químicos e físicos, mas também o contexto 
socioeconômico das implementações planejadas. 
A seriedade de riscos possíveis é avaliada à luz de valores ético-sociais como 
a sustentabilidade social e ambiental, os direitos humanos universais, a 
igualdade inter- e intrageracional, a democracia participativa e (para alguns) os 
valores da participação popular. 
Ligado a uma posição ética geral: é irresponsável participar do tipo de pesquisa 
– por exemplo, em biotecnologia ou nanotecnologia – que leva a inovações 
tecnocientíficas a não ser que sejam conduzidas pesquisas rigorosas e 
sistemáticas de dimensões comparáveis sobre as consequências (riscos) 
ecológicas e sociais a longo prazo de sua implementação, levando em conta as 
condições socioeconômicas das implementações planejadas, e a não ser que 
sejam conduzidas pesquisas adequadas pertinentes para a avaliação do valor 
social geral (benefícios) das implementações. 
 

Em contraste com a abordagem descontextualizada da tecnociência, está o 
pluralismo metodológico científico, em consonância com o PP. Ele parte do espaço de 
alternativas (conjunto de todas as alternativas disponíveis para uma situação 
socialmente relevante), utilizando diversas metodologias, inclusive a 
descontextualizada, para fazer investigações sistemáticas empíricas das diferentes 
opções. O pluralismo considera obrigatória a avaliação das alternativas em 
complexidade, considerando as estruturas sociais em que serão inseridas, a superação 
das causas dos problemas e não somente sua remediação, bem como a consideração 
de riscos diretos e indiretos (LACEY, 2008). 

A partir das seis falhas do PR, Thornton (2000) propõe a adoção de um 
Paradigma Ecológico, apoiado no princípio da precaução (PP). Esse princípio aparece 
de forma explícita em 1992 na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio 92), por meio da Declaração do Rio, e de diferentes maneiras 
em diversos documentos. Em 1992 um consórcio de organizações ambientais norte-
americanas forma a Rede de Ciência e Saúde Ambiental (Science and Environmental 
Health Network – SEHN) para promover o PP, formulando uma definição para ele em 
1998: 

Quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio-ambiente ou à 
saúde humana, medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se 
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algumas relações de causa e efeito não forem plenamente estabelecidas 
cientificamente. Neste contexto, cabe ao proponente da atividade, ao invés do 
público, o ônus da prova. O processo de aplicação do princípio da precaução 
deve ser aberto, informado e democrático, além de incluir as partes 
potencialmente afetadas. Deve-se também incluir um exame da variadas 
alternativas, incluindo qualquer ação (SEHN, 1998, p. 1, tradução nossa). 

 
Enquanto o princípio da prevenção se baseia na certeza científica da 

ocorrência de um dano ambiental para a tomada de ação, o PP é mais abrangente e o 
antecede ou determina a prevenção: diz que na ocorrência de indícios de degradação, 
ainda que não haja comprovação científica do dano ou de sua relação causal, a ação 
deve ser evitada. Ou seja, a precaução se destina a evitar situações potencialmente 
arriscadas, ainda que não haja prova científica. Trata-se de uma forma de aversão ao 
risco (LUCHESI, 2011). 

O paradigma ecológico surge como uma ação característica de um período 
histórico chamado de paradigma da segurança por Ewald (1996), em que se busca 
pela segurança, em um mundo em que os riscos passam a ter papel primordial no 
período pós-guerras e também na repartição social dos encargos e riscos. A partir da 
década de 60 surge a consciência das perturbações sociais e ambientais e da 
necessidade de mecanismos para lidar com os riscos da atividade científica e 
tecnológica. Somente a partir da década de 70 houve a ―percepção de que a sociedade 
industrial e, contemporaneamente, a sociedade tecnológica, se baseiam não apenas na 
produção e distribuição de bens, mas de bens e de ‗males‘‖ (YOSHIDA, 2005, apud 
LUCHESI, 2011, p. 17). 

Contrariamente à tecnociência, que desonera o cientista da responsabilidade 
pela aplicação e distribuição dos conhecimentos científicos que desenvolveu, as ideias 
do paradigma da segurança e do pluralismo metodológico atribuem aos cientistas a 
responsabilidade em perceber condições socioeconômicas da produção de 
conhecimento e do espaço de alternativas. Assim, podem-se ter investigações 
sistemáticas das diversas opções. Por possibilitar o pluralismo metodológico, o PP abre 
a definição da agenda científica para a discussão ampla, envolvendo diversos grupos 
sociais. Assim, possibilita-se a participação democrática e plural (por meio de 
movimentos populares, sindicatos, escolas e comunidades) na definição das 
prioridades científicas, bem como dos critérios pelos quais as pesquisas serão 
desenvolvidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para um efetivo processo democrático, a tomada de decisão não pode ficar na 

mão de uma elite, ainda que essa tenha sido escolhida pelo povo por meio do voto 
(BAZZO, LINSINGEN e PEREIRA, 2003). É necessário que os interesses da população 
em geral sejam sempre levantados, discutidos, trazidos à tona. Isso evita que o ―senso 
de uns‖ vire o ―senso comum‖.  
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Contribuições de Metodologias Diversificadas para a 
formação crítico/reflexiva de alunos da Educação Básica. 

Fernanda Welter Adams* (IC), Scarlet Dandara Borges Alves (IC), Dayane Graciele dos 
Santos (PQ), Simara Maria Tavares Nunes (PQ). adamswfernanda@gmail.com 
Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, setor Universitário. Departamento de Química Universidade 
federal de Goiás- Catalão/GO 
 
Palavras-Chave: Estágio, CTS, Sustentabilidade. 
Resumo: Apesar das atuais recomendações educacionais para um ensino contextualizado, que 
promova uma formação cidadã, observa-se que o ensino ainda se baseia em metodologias 
tradicionais e descontextualizadas. Para promover a motivação dos alunos e a melhoria nos 
processos de ensino/aprendizagem as licenciandas do Curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão, durante a disciplina de Estágio de Licenciatura 2, 
desenvolveram um Projeto Temático que abordava um tema importante para a sociedade: “Lixo x 
Sustentabilidade”. Neste, as licenciandas desenvolveram aulas expositivo/dialogadas dentro do 
formato CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e propuseram a construção de um painel lúdico e 
uma dinâmica para promover diversas competências e habilidades fundamentais para a formação 
de cidadãos críticos, além de buscar promover a construção de um conhecimento significativo 
com os alunos da Educação Básica. Com o desenvolvimento deste as mesmas promoveram a 
motivação, a construção de competências/ habilidade e uma formação cidadã nos alunos.  
 
INTRODUÇÃO 

Nos Cursos de Formação de professores da atualidade se busca proporcionar 
aos licenciados uma sólida formação cientifica, pedagógica, crítica e consciente das 
mudanças na sociedade brasileira (BRZEZINSKI, 1992, p. 83). O licenciando em 
Química, em particular, merece uma formação que lhe retire do antigo modelo de 
transmissão/recepção do conhecimento (modelo da racionalidade técnica, baseado na 
transmissão do conhecimento ao aluno e na memorização de fórmulas e 
nomenclaturas) que, aliás, não contribui para uma formação significativa dos 
educandos, pois segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(PCN‟s): 

A memorização indiscriminada de símbolos, fórmulas e nomes de substâncias 
não contribui para a formação de competências e habilidades desejadas, e 
acaba deixando a disciplina de química chata aos olhos do aluno (BRASIL, 
1999).  

 Para isso, destaca-se aqui a importância de que os licenciandos possam 
vivenciar praticas diferenciadas e contextualizadas com a realidade do aluno em sua 
formação inicial de forma que quando forem atuar em suas próprias salas de aula 
tenham confiança para ousar e fazer diferente, agindo de acordo com o que hoje se 
espera de um professor/mediador. 

De acordo com o exposto, o ensino de química necessita ser modificado; este 
deve permitir que os educandos sejam autônomos e vivenciem uma formação cidadã, 
preparando o indivíduo para viver/participar em sociedade. Os PCN‟s (BRASIL, 1999) 
dizem que as competências e habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no 
ensino de Química deverão capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em 
situações problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento do educando 
como pessoa humana e como cidadão.  

Dessa maneira, o licenciando deve buscar conhecer e vivenciar as novas 
metodologias de ensino com o objetivo de fugir do modelo tradicional de ensino 
(transmissão/recepção/memorização) em busca de melhorar os processos de 
ensino/aprendizagem. Acredita-se que para tornar as aulas de química mais atrativas e 
consequentemente, melhorar o processo de ensino/aprendizagem, é necessário 
diversificar tantos os recursos didáticos como as metodologias desenvolvidas em sala 
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de aula. Acredita-se que a contextualização do ensino permite que o educando se 
envolva nos processos educativos, desenvolvendo assim a capacidade de participação 
e de se tornar sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento. 

A contextualização permite a vinculação do ensino com a vida do aluno, bem 
como com as suas potencialidades. Os PCN‟s (BRASIL, 1999) afirmam que a 
contextualização dos conteúdos a serem aprendidos é um importante recurso para 
“retirar o aluno da condição de espectador passivo” e “tornar a aprendizagem 
significativa ao associa-a com experiências da vida cotidiana ou com conhecimentos 
adquiridos espontaneamente”. 

O ensino de Química deve ainda vincular os conhecimentos científicos e 
tecnológicos ao cotidiano do educando, possibilitando que este compreenda o mundo 
em que vive. A abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) permite esta 
interação do educando com o mundo, pois esta propicia a alfabetização científica, 
despertando o senso crítico e reflexivo do aluno; este passa a compreender que a 
evolução da ciência e da tecnologia se dá por meio da atividade humana e está 
diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas e às decorrências ambientais 
(SANTOS, 2007). 

Nesta perspectiva, este trabalho consiste na avaliação do desenvolvimento de 
aulas contextualizadas a partir da abordagem CTS tendo como tema químico-social 
„„Lixo x Sustentabilidade‟‟. Assim, relatar-se-á o desenvolvimento de um projeto 
elaborado durante a disciplina de Estágio de Licenciatura 2 do Curso de Licenciatura 
em Química da Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão, tendo o mesmo sido 
desenvolvido em uma escola pública da cidade de Catalão-GO. Este projeto teve o 
objetivo de promover o desenvolvimento de competências e habilidades nos 
educandos como tomada de decisão, a capacidade de comunicar-se, de trabalhar em 
equipe, a capacidade de pesquisar, investigar e compreender informações, a 
capacidade de argumentar e de ser autônomo, a capacidade de cooperação, 
socialização e organização, a responsabilidade e a participação ativa dos educandos 
na sociedade, buscando assim uma formação cidadã, e ainda desenvolver o senso 
crítico dos mesmos para o problema ambiental e social do descarte inadequado do lixo.               
Este trabalho permite ainda a reflexão do uso de aulas contextualizadas 
expositivas/dialogadas com abordagem CTS como um recurso metodológico facilitador 
dos processos de ensino/aprendizagem, pois acredita-se que estas sejam motivadoras 
e promovam uma aprendizagem significativa. Buscou-se ainda avaliar se esta 
metodologia promove a formação de cidadãos críticos/reflexivos. 

 
METODOLOGIA 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a elaboração e o desenvolvimento 
de aulas expositivo/dialogadas baseadas no modelo de ensino CTS (Abordagem 
Ciência, Tecnologia e Sociedade) com atividades metodológicas diferenciadas como 
atividades experimentais, o uso de vídeos, a elaboração de um painel lúdico e uma 
dinâmica com a temática “Lixo x Sustentabilidade” desenvolvidas em uma escola 
pública do interior do Estado de Goiás com alunos do 1ª ano do Ensino Médio. Estas 
atividades foram desenvolvidas pelas licenciandas do Curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão durante a disciplina de 
Estágio de Licenciatura 2, sob orientação do professor supervisor da escola 
concedente do estágio e da professora responsável pela disciplina de estágio 
curricular.  

 As atividades propostas na escola campo abordaram de forma contextualizada 
os conceitos químicos a partir da temática „„Lixo x Sustentabilidade‟‟. As aulas foram 
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elaboradas de forma expositivo/dialogada dentro do formato CTS com o objetivo de 
superar o modelo tradicional de ensino baseado apenas na transmissão/recepção do 
conhecimento. Estas aulas procuraram desenvolver competências e habilidades a 
capacidade de argumentar e de ser autônomo, a capacidade de cooperação, 
socialização e organização, a responsabilidade e a participação ativa dos educandos 
na sociedade. Portanto, buscou-se promover uma formação cidadã, voltada para o 
desenvolvimento de ideais, valores e pensamento crítico/reflexivo diante das questões 
sociais e ambientais trabalhadas durante o desenvolvimento da aula. E é justamente 
esse o objetivo da abordagem CTS, formar cidadãos que possam tomar decisões que 
sejam relevantes para a sociedade, decisões estas embasadas no conhecimento 
científico. 

As atividades desenvolvidas no projeto foram divididas em 4 partes: a primeira 
parte se caracterizou pela aplicação de questionários prévios com o intuito de se 
levantar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática “Lixo x 
Sustentabilidade”. Em seguida, foi exibido o documentário „„Ilha das Flores‟‟, onde o 
protagonista de toda a história é um tomate. O filme de curta duração Brasileiro do ano 
de 1989 mostra como este tomate chegou à casa de uma consumidora; porém o 
mesmo é jogado no lixo por não servir para a alimentação de sua família; então o 
problema ambiental que o lixo causa é apresentado aos expectadores. A partir deste 
problema ambiental a Ilha das Flores é inserida no vídeo, sendo este o lugar para onde 
vai o tomate podre que aquela consumidora julgou não servir para sua alimentação. Ao 
chegar neste local, que é um grande depósito de lixo (Lixão), o tomate é novamente 
selecionado, agora para servir de alimento para os porcos. O tomate também não 
passa por este teste e é aí que observamos o verdadeiro sentido do documentário. O 
tomate, após ser desprezado como alimento para os porcos, fica à disposição da 
população que reside próximo ao Lixão. E estas pessoas se alimentam do que é 
“deixado pelos porcos”. Através do vídeo as questões ambientais, econômicas e 
sociais referentes ao lixo foram inseridas e discutidas com os alunos. Ao final, os 
mesmos foram questionados se o lixo é um problema ambiental ou social. 

A seguir, também foram discutidos e apresentados aos alunos a definição do 
que é lixo e qual a diferença entre os diversos tipos de lixo (lixo orgânico e inorgânico); 
trabalhou-se também o tempo de degradação de diversos materiais como os plásticos, 
papel, fralda descartável, garrafa pet, latas de alumínio, etc., e quais consequências 
este lixo traz para a sociedade e para o meio ambiente. O consumismo, abordado no 
documentário e que é fator de grande produção de lixo, também foi abordado em sala 
de aula. Discutiu-se ainda como os alunos quais são as melhores formas para o 
descarte do lixo e em seguida foram discutidas quais são as diferenças entre aterros 
sanitários e lixão e, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. 

No momento em que a diferença entre lixo orgânico e inorgânico foi trabalhada 
em sala de aula as licenciandas propuseram uma atividade aos alunos onde os 
mesmos deveriam separar em suas casas (durante uma semana) o lixo orgânico do 
lixo inorgânico. Para isto as licenciandas elaboraram uma tabela onde os alunos 
deveriam anotar quantas sacolas de cada tipo de lixo foram produzidas em sua casa 
durante cada dia; ao final da atividade discutiu-se em sala quanto lixo cada aluno 
produziu e a partir disto quanto lixo o Brasil produz. Discutiu-se ainda quais as 
consequências deste lixo para a sociedade. 

Na segunda parte do projeto trabalhou-se o lixo do ponto de vista químico. 
Discutiu-se com os discentes os tipos de transformações que o lixo sofre, ou seja, o lixo 
foi definido como matéria que pode sofrer tanto transformações químicas quanto 
transformações físicas. E, a partir das transformações químicas, argumentou-se o que 
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é uma reação química e quais são os indícios da ocorrência da mesma. A partir destas 
transformações mostrou-se qual o melhor destino para cada tipo de lixo, onde se 
discutiu que o melhor destino para o lixo inorgânico é a reciclagem e, para o lixo 
orgânico, a compostagem; mostrou-se ainda como a compostagem pode ser feita 
dando ênfase às composteiras caseiras. 

Na terceira parte do projeto trabalhou-se as questões ambientais relacionadas 
com a grande produção e consumo de plásticos e a reciclagem como alternativa 
sustentável para estes resíduos. Para tanto, abordou-se a composição e as diferenças 
existentes entre os diversos polímeros, como sua densidade, e como esta propriedade 
especifica da matéria pode auxiliar na separação dos diferentes tipos de plásticos. Para 
se inserir este conteúdo utilizou-se mais uma vez de um vídeo denominado “De onde 
vêm os plásticos”. Neste vídeo a boneca da protagonista Kika (chamada Loloca) 
apresenta a origem dos plásticos; esta inicia a explicação falando do petróleo e de sua 
origem e em seguida discute o refinamento do petróleo e os diversos subprodutos 
destes. No vídeo Loloca enfoca a nafta, que é a matéria-prima dos plásticos, e ainda 
apresenta a variedade de produtos existente no mercados que são feitos de plásticos. 
Loloca encerra o vídeo falando da importância da reciclagem dos plásticos.  

Após o vídeo foram desenvolvidos dois experimentos, sendo que o primeiro 
tinha como objetivo introduzir o conceito químico de densidade. Este foi dividido em 
duas partes; na primeira parte se forneceu dois béqueres aos alunos, um com água e 
outro com álcool. Também se disponibilizou cubos de gelo para que os alunos os 
adicionassem tanto ao béquer contendo álcool quanto ao béquer contendo água. 
Assim, os alunos puderam observar o que ocorre com o gelo em cada um dos 
béqueres. Nesta parte os alunos puderam relacionar a densidade com a capacidade de 
um material afundar ou flutuar. Na segunda parte deste experimento os alunos 
receberam duas provetas com 50 ml de água cada uma; em das provetas os alunos 
adicionaram um cilindro de ferro e na outra proveta os alunos adicionaram uma 
chumbada; assim os alunos puderam observar que o volume da proveta aumentava 
quando os materiais eram adicionados. A partir desta parte do experimento os alunos 
puderam determinar a densidade dos materiais utilizados a partir da massa (medida 
anteriormente) e do volume de cada um. Desse modo os alunos tiveram contato com 
instrumentos de medida de volumes e massa durante o experimento e construíram o 
conceito de densidade  

O segundo experimento proposto possuía um caráter investigativo, onde os 
alunos foram os responsáveis por propor uma forma de realizar o experimento. O 
roteiro apresentado aos alunos trazia um texto que citava a problemática do uso 
frequente de plásticos pela sociedade e os problemas ambientais que estes causam ao 
meio ambiente; o mesmo apresentava ainda a reciclagem como uma possível solução 
para tal problema e questionava os alunos em como os diferentes plásticos poderiam 
ser separados para se fazer a reciclagem dos mesmos, entretanto para isso foi criado 
uma situação hipotética, ou seja, a partir do conhecimento de densidade já construído 
os alunos deveriam propor uma forma de realizar a separação dos diferentes plásticos 
com os materiais fornecidos pelas licenciandas. Para tanto os alunos receberam 6 tipos 
diferentes de polímeros (Polietileno tereftalato (PET), Polietileno de alta densidade 
(PEAD), Policloreto de vinila (PVC), Polietileno de baixa densidade (PEBD), 
Polipropileno (PP) e Poliestireno (PS) e ainda 3 soluções distintas, água, álcool e 
solução de cloreto de sódio. Deu-se um tempo para que os alunos discutissem em 
grupo como poderiam realizar essa separação e em seguida os alunos expuseram 
como iriam separar os plásticos para seus colegas e as licenciandas. A partir do que os 
alunos propuseram as licenciandas discutiram o que seria feito no experimento. 
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A quarta parte do projeto foi o encerramento da temática trabalhada. Este 
encerramento foi divido em duas partes; na primeira parte as licenciandas, juntamente 
com os alunos, elaboraram um painel que foi denominado Cantinho da Química: „„Lixo 
x Sustentabilidade‟‟. Este painel foi elaborado pelos próprios alunos, pois foram eles os 
responsáveis por pesquisar e trazer para a sala de aula reportagens, figuras e poemas 
referentes à temática abordada. Este painel lúdico foi fixado no mural da escola com o 
objetivo de que todos os alunos da Instituição pudessem ver e se conscientizar sobre a 
temática “Lixo x Sustentabilidade”.  

Na segunda parte do encerramento da temática foi desenvolvida uma dinâmica 
com os alunos; para a realização da dinâmica a sala foi separada em grupos de três 
alunos. A dinâmica retornou a discussão sobre a melhor forma de se depositar os 
resíduos produzidos pela sociedade e teve ainda o objetivo de sistematizar e formalizar 
o conhecimento adquirido durante o desenvolvimento das aulas no formato CTS. O 
objetivo da dinâmica era que o aluno chegasse ao final de um tabuleiro através da 
melhor forma de se depositar o lixo. Este tabuleiro foi elaborado em PowerPoint e 
projetado no quadro, para isto realizou-se questionamentos referente ao conteúdo 
trabalhado em sala de aulas; estas perguntas eram referentes tanto ao conteúdo 
químico quanto ao conteúdo social abordado; o grupo que respondesse de forma 
correta avançava uma casa e o grupo que respondesse de forma incorreta ficava 
parado na mesma casa. As perguntas realizadas aos alunos eram ou questões abertas 
ou questões de verdadeiro ou falso. Antes de iniciar a atividade lúdica foram 
distribuídas aos grupos duas fichas, uma com a sigla V (verdadeiro) e outra com a sigla 
F (falso); as perguntas eram respondidas através do levantamento de uma destas 
fichas, mas vale destacar que os alunos deveriam justificar sua resposta e apenas 
desta forma avançariam no jogo. O tabuleiro possuía nove casas e duas destas casas 
eram coloridas; a casa vermelha correspondia ao retrocesso de duas casas pelo grupo 
e a casa verde correspondia a uma rodada sem jogar. Enfim, a dinâmica buscou 
propiciar o aprendizado e, de certa forma, avaliar se os alunos compreenderam os 
conteúdos químico/sociais discutidos nas aulas, pois era necessário que o educando 
tivesse domínio sabre os mesmos para chegar ao seu destino final e se consagrar 
campeão.  

Avaliou-se o desenvolvimento das aulas e seu impacto na formação dos alunos 
a partir do desenvolvimento de uma pesquisa com abordagem qualitativa/quantitativa 
(LUDKE e ANDRÉ, 1986). Na pesquisa qualitativa o principal interesse é avaliar o 
meio, o comportamento dos alunos e suas opiniões sobre a temática abordada e se os 
mesmos construíram conhecimentos. A observação participante, que não é a 
contemplação passiva, pois é observando situações que reconhecemos as pessoas e 
emitimos juízos sobre elas (LAVILLE e DIONNE, 1999), foi uma ferramenta utilizada 
para a coleta de dados. Nesta pesquisa também foram utilizados como instrumento de 
coleta de dados questionários. Segundo Chaer (2011) os questionários possuem uma 
série de vantagens, sendo de baixo custo, acessíveis, garantem o anonimato e 
possuem questões objetivas e de fácil tratamento. Os questionários foram utilizados 
para primeiramente levantar os conhecimentos prévios dos alunos, pois a partir das 
ideia que os alunos trazem frente aos assuntos a serem abordados é possível se 
elaborar/escolher a melhor metodologia para estes. Ao final do projeto e das atividade 
desenvolvidas novamente aplicou-se questionários com o objetivo de se avaliar o 
conhecimento que os alunos construíram a partir das aulas desenvolvidas e a 
aceitabilidade das mesmas e se foi possível a construção de competências e 
habilidades para uma formação cidadã. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O mundo tem passado por diversas mudanças e estas atingem tanto a 

sociedade quanto a educação. Esta última deve se adequar ao mundo para motivar o 
aprendizado dos alunos, ou seja, o conhecimento não deve ser apresentado como algo 
pronto e acabado e deve fazer sentido na vida do aluno. Assim, as escolhas sobre o 
que ensinar devem se pautar pela seleção de conteúdos e temas relevantes que 
favoreçam a compreensão do mundo natural, social, político e econômico (BRASIL, 
1999). Portanto, é preciso promover mudanças nas metodologias de ensino; mudanças 
estas que busquem fazer com que o aluno compreenda a química de forma dinâmica e 
crítica e assim possa ser autônomo e construtor de seus conhecimentos. Dessa forma, 
é necessário que a escola propicie aos seus alunos um ensino significativo, com 
experiências contextualizadas e interdisciplinares.  

Entretanto, percebe-se que a escola e mais especificamente os professores 
ainda se comportam de maneira tradicional, baseando o processo de 
ensino/aprendizagem somente na transmissão e memorização do conhecimento. Na 
disciplina de Estágio de Licenciatura 2 do Curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão se buscou proporcionar o encontro 
dos licenciandos com recursos didáticos e metodologias diferenciadas, de forma a 
modificar o processo de ensino/aprendizagem. Assim, após a experiência o presente 
trabalho buscou avaliar o desenvolvimento de aulas contextualizadas com enfoque 
CTS (Ciência, Tecnologia, Sociedade) em uma escola pública da cidade de Catalão-
Goiás. Acredita-se que a inserção de temas químico/sociais como o lixo são de grande 
importância para o desenvolvimento/sobrevivência/sustentabilidade da sociedade e é 
de suma importância para que os alunos desenvolvam o senso crítico a partir de aulas 
que abordem temas do seu cotidiano. As atividades desenvolvidas pelas licenciandas 
tinham assim o objetivo de promover a construção de uma série de habilidades e 
competências que contribuíssem para a formação de cidadãos capazes de lidar com as 
diversas situações do cotidiano, além da superação do ensino tradicionalista. Para o 
início do projeto temático utilizou-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa a fim 
de se conhecer quais eram os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática que 
seria trabalhada (Lixo x Sustentabilidade); ao final das atividades também houve uma 
nova coleta de dados com o objetivo de se avaliar o impacto das atividades 
desenvolvidas na formação cidadã dos discentes da Educação Básica. Tal avaliação foi 
realizada por meio de questionários respondidos pelos participantes das atividades, 
num total de 53 alunos, sendo 66% do sexo feminino e 34% do sexo masculino, com 
faixa etária entre 15 e 18 anos e pertencentes a duas turmas de primeiras series do 
Ensino Médio de uma Escola Pública da cidade de Catalão-GO. 
 No questionário final, quando os alunos foram inquiridos se gostaram das 
aulas ministradas pelas licenciandas, 88% dos alunos afirmaram que sim, justificando 
que estas foram aulas diferenciadas e mais dinâmicas. Comentaram ainda que as 
licenciandas utilizaram uma linguagem mais simples e com isto compreenderam melhor 
o assunto abordado e, consequentemente, construíram um aprendizado significativo, 
como pode ser observado no relato a seguir: „„Aprendi coisas novas e tivemos aulas 
diferentes o que foi muito bom‟‟[...].  
 A partir deste comentário e da observação realizada pelas licenciandas 
percebeu-se que a inserção de metodologias diferenciadas como aulas no formato CTS 
no ensino de química despertou um maior interesse e participação dos alunos nas 
aulas e como consequência aumentou. A motivação dos educandos pelo aprendizado, 
ou seja, os alunos se motivaram mais pelas aulas diferenciadas ministradas pelas 
licenciandas do que pelas aulas tradicionais; a motivação é de fundamental importância 
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para a aprendizagem dos alunos. De acordo com Almeida (1988) uma boa 
aprendizagem exige a participação ativa do aluno, de modo a construir e reconstruir o 
seu próprio conhecimento. Enquanto isso, os demais alunos (12%) não responderam o 
questionamento. As licenciandas acreditam que os alunos não responderam por 
preguiça, pois as mesmas observaram que alguns alunos aceitaram responder ao 
questionário, mas não demostraram interesse em fazê-lo; observou-se isso pelo 
comportamento dos alunos que conversavam com os colegas e brincavam o tempo 
todo. 

Os alunos foram inqueridos no questionário prévio e posterior sobre qual a 
diferença entre o lixo orgânico e o lixo inorgânico. No questionário prévio somente 53% 
dos alunos responderam; demais alunos (47%) não manifestaram suas opiniões. Dos 
que responderam, 37% afirmaram que o lixo inorgânico não se decompõe e o lixo 
orgânico se decompõe; 2% afirmaram que o lixo orgânico tem origem biológica e o lixo 
inorgânico é proveniente das ações humanas; os outros 14% não souberam diferenciar 
lixo orgânico de lixo inorgânico. Pôde-se observar que no questionário prévio os 
conceitos explicitados se originavam do senso comum e percebeu-se ainda que alguns 
alunos não souberam diferenciar o lixo orgânico e inorgânico. Já no questionário 
posterior 90% dos alunos responderam à questão, sendo que 73% dos alunos 
responderam que o lixo orgânico tem origem biológica enquanto o inorgânico é 
originado das ações humanas; os outros 17% responderam erroneamente. Portanto, 
pôde-se observar que a maioria dos alunos entendeu os conceitos de lixo inorgânico e 
orgânico, ou seja, após as aulas contextualizadas ministradas pelas licenciandas a 
maioria dos alunos conseguiram diferenciar lixo orgânico e inorgânico. Assim, 
percebeu-se que os alunos construíram um conhecimento significativo. Observou-se 
ainda que as respostas dos alunos se tornaram mais elaboradas após as aulas 
ministradas, como pode ser observado no comentário a seguir: “Lixo orgânico é todo 
resíduo” que tem origem animal ou vegetal, já o lixo inorgânico inclui todo material que 
não possui origem biológica, ou seja, que foi produzido através da ação humana como 
plásticos, metais e alumínios, vidro e que pode ser reciclada”. Assim, além de serem 
capazes de redigir respostas mais elaboradas, ainda foram capazes de citar exemplos. 

Em outra pergunta os alunos foram questionados sobre a importância da 
reciclagem dos materiais; no questionário prévio 46% dos alunos afirmaram que a 
reciclagem é importante devido ao fato de que a partir da mesma se têm atitudes a 
favor da preservação do meio ambiente; enquanto isso, 48% afirmaram que a 
reciclagem é importante devido ao fato de que a partir da mesma pode-se obter novos 
materiais e os outros 6% não expuseram suas opiniões. Já no questionário posterior 
71% dos alunos afirmaram que a reciclagem é importante por ser uma forma 
sustentável de resolver o problema do lixo e dessa forma diminuir a poluição e ajudar o 
planeta; percebe-se assim a incorporação no vocabulário dos alunos do conceito de 
sustentabilidade. Ou seja, a partir das aulas contextualizadas com a abordagem CTS 
os alunos passaram a refletir sobre desenvolvimento sustentável, o que pode ser um 
importante ponto de partida para a formação de cidadãos conscientes e ativos na 
sociedade. Para 21% dos alunos a partir da reciclagem há a diminuição da quantidade 
de lixo produzido. As licenciandas acharam isso interessante, pois se percebeu que os 
alunos estavam tendo consciência sobre a sustentabilidade, ou seja, a partir deste 
conhecimento construído os alunos serão mais críticos frente à problemática Lixo e 
outras problemáticas, de forma atuar na sociedade a favor da preservação ambiental. 
Os demais alunos (8%) afirmaram que a reciclagem é importante devido ao fato de 
prevenir o esgotamento dos recursos naturais, da matéria prima necessária para a 
produção dos materiais. Podemos afirmar que no questionário posterior as respostas 
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foram mais elaboradas e mais discursivas, sendo que se percebe uma posição mais 
crítica dos alunos em relação a questões ambientais referentes a temática trabalhada 
“Lixo x Sustentabilidade”. Isso é importante para a formação cidadã dos alunos porque 
os mesmos estão desenvolvendo o senso crítico e acredita-se que a partir disso 
poderão contribuir para mudanças na produção e consumo, o que é determinante para 
se alcançar o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas e garantir os 
recursos naturais para as próximas gerações.  

Ainda tendo como foco sondar o posicionamento dos alunos em relação à 
sustentabilidade, os mesmos foram inqueridos no questionário prévio sobre as suas 
concepções acerca sustentabilidade; somente 15% disseram que sustentabilidade são 
atitudes responsáveis em busca de um mundo melhor. Sendo assim, os demais (85%), 
não responderam a pergunta. Já no questionário posterior 99% dos alunos afirmaram 
que sustentabilidade são atitudes e ações em prol de um desenvolvimento sustentável 
sem agredir e prejudicar as futuras gerações. Assim, percebe-se que através do projeto 
“Lixo x Sustentabilidade” se alcançou bons resultados, pois se averiguou que os alunos 
foram sensibilizados a terem uma postura mais reflexiva diante do meio ambiente e da 
sociedade em que vivem, ou seja, o projeto promoveu a formação de cidadãos críticos 
e conscientes. Além disto, vale ressaltar que a licenciandas sempre tiveram uma 
preocupação de mediar uma educação ambiental na vertente crítica, mostrando que 
podemos usufruir dos bens de consumo, de forma a conscientizar gerações. 

Os alunos foram inqueridos sobre a prática de ações sustentáveis, ou seja, 
perguntou-se se aos mesmos se praticavam ações sustentáveis; dos que responderam 
a questão, 53% afirmaram que não praticam atitudes a favor da sustentabilidade do 
planeta; já 47% afirmaram ter atitudes sustentáveis em favor do desenvolvimento da 
nossa sociedade sem agredir as gerações futuras, como separação do lixo para coleta 
seletiva, reutilização de objetos e o descarte adequado do lixo. Destes, 35% afirmaram 
que foi a partir do início das aulas ministradas pelas licenciandas que passaram a ter 
atitudes mais responsáveis e sustentáveis. Assim, verifica-se que alguns alunos 
mudaram de atitude a partir do desenvolvimento do projeto, porém a grande maioria 
construiu o conceito de sustentabilidade, mas não a coloca em prática ainda. Mas vale 
destacar esse ponto positivo, a mudança de atitude de 35% dos alunos, o que 
comprova que as aulas diferenciadas contribuem para a formação de alunos 
conscientes da importância da sua atitude para a melhoria da sociedade em que vivem 
e acredita-se que estes possam ser multiplicadores de informação e de uma 
consciência sustentável. Percebe-se assim que o aluno precisa ter tanto o 
conhecimento químico quanto social/ambiental, pois é a inter-relação entre os mesmos 
que permitirá a participação ativa na sociedade e a busca por uma melhor qualidade de 
vida. 

 Um dos principais objetivos das aulas CTS era que os alunos resolvessem a 
problemática proposta, ou seja, se o lixo é um problema ambiental ou social. No 
primeiro momento em que os alunos foram questionados, ficaram um pouco confusos; 
alguns não souberam responder à questão, e os que responderam apresentaram 
respostas divididas, ou seja, uns afirmaram que o lixo é um problema ambiental e 
outros um problema social. No questionário posterior os alunos foram questionados 
novamente se o lixo era um problema ambiental ou social e 44% dos alunos 
responderam que o lixo é um problema social, pois a sociedade é muito consumista, 
tendo como resultado a produção de uma grande quantidade de lixo; 17% dos alunos 
afirmaram que o lixo é um problema ambiental, pois este prejudica a natureza 
causando a poluição. Enquanto isso, 39% dos alunos afirmaram que o Lixo é um 
problema tanto ambiental quanto social, porque é a sociedade que produz o Lixo e em 
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consequência o ambiente é prejudicado. Percebe-se que os alunos ainda ficaram 
divididos em suas respostas, mas de uma forma geral perceberam que o problema lixo 
envolve tanto questões ambientais como sociais. Assim, compreende-se pelos 
resultados obtidos que as aulas do projeto permitiram que a maioria dos alunos 
construísse um conhecimento significativo que os acompanhará pela vida, contribuindo 
para a formação de um cidadão crítico/reflexivo, desenvolvendo nestes uma série de 
competências e habilidades. Entende-se que isto seja consequência dos alunos terem 
sido instigados a resolverem a problemática proposta em sala de aula. Outro fator que 
deve ser ressaltado é que as aulas expositivo/dialogadas possuem uma série de 
vantagens em relação às aulas expositivas tradicionais; estas proporcionam uma maior 
aproximação entre aluno e professor e que o aluno se torne sujeito ativo na construção 
de seu próprio conhecimento. Identifica-se também que esta metodologia proporciona 
um maior interesse nos alunos em participar da aula, tornando assim a aula mais 
dinâmica e superando o modelo de ensino tradicional, baseado somente na 
transmissão/recepção/memorização de conteúdos não relevantes para a vida dos 
alunos. Isso pôde ser observado pelas licenciandas durante o desenvolvimento do 
projeto, estas notaram que os alunos demostraram maior interesse e discutiram com as 
licenciandas os conceitos químicos/sociais trabalhados. Isso também foi explicitado nas 
discussões realizadas entre o professor supervisor e as licenciandas, onde este ultimo 
relatou que observou que os alunos demostraram mais interesse nas aulas 
contextualizadas do que nas aulas tradicionais. 

Durante o desenvolvimento do projeto houve também o desenvolvimento de 
duas aulas experimentais, sendo que uma delas teve como objetivo introduzir o 
conceito de densidade e a outra atividade experimental teve um caráter investigativo, 
onde os próprios alunos propuseram uma forma de realizar o experimento. A segunda 
experimentação tinha o objetivo de propor que os alunos separassem diversos tipos de 
plásticos através do conceito de densidade que já haviam construído na atividade 
anterior. Percebeu-se que na experimentação investigativa os alunos se mostraram 
mais participativos, acredita-se assim que momento eles se tornaram agentes ativos no 
processo de ensino/aprendizagem, pois discutiram e refletiram de forma a 
compreender tanto os conceitos químicos quanto o mundo a sua volta. Para a 
avaliação desta atividade também foram aplicados questionários onde os alunos foram 
questionados se haviam gostado da atividade experimental; 95% dos alunos afirmaram 
ter gostado das aulas experimentais, pois estas foram aulas diferenciadas e que 
contribuíram para a construção de um novo conhecimento, o de densidade; ou seja, os 
alunos afirmaram que aprenderam mais com as atividades experimentais realizadas. 
Segundo Ramos (1990) o desafio é algo que também pode despertar o interesse; a 
segunda experimentação trouxe um desafio ou um problema em que o aluno precisou 
traçar uma estratégia com intuito de resolver o mesmo. Dessa forma, percebe-se que a 
experimentação é uma alternativa para que o aluno explore e construa o conhecimento 
químico de uma forma prazerosa e crítica. Um dos alunos afirmou que: “A aula 
experimental é uma aula diferente e permitiu que eu interagisse com meus colegas”. 
Assim, podemos perceber que além de permitir que os alunos construam 
conhecimento, as aulas experimentais ainda permitem que os alunos interajam e 
aprendam a aceitar as ideias dos colegas permitindo assim a interação aluno/aluno; ou 
seja, os alunos aprenderam a trabalhar em grupo. Vale destacar também que a 
experimentação permitiu que a interação aluno/professor fosse estreitada. 

 Os alunos ainda afirmaram que através dos experimentos foi mais fácil de 
compreender o conteúdo abordado; em um dos comentários um aluno afirmou que: 
“Com a aula experimental colocamos a mão na massa, é mais interessante, a gente 
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aprende e não esquece”.  Quando questionados se a partir da aula experimental foi 
mais fácil compreender o conteúdo, 100% afirmaram que sim, que a partir da atividade 
experimental ficou mais fácil de compreender o conteúdo, sendo que 74% dos alunos 
justificaram que com a atividade experimental fica mais compreensível o conteúdo 
químico. Enquanto isso, 11% dos alunos disseram que no experimento a explicação foi 
melhor e os outros 11% afirmaram que a aula experimental é mais fácil de 
compreender devido ao fato desta provocar/promover um maior interesse.  

Acredita-se que uma boa aprendizagem exige a participação ativa dos alunos; a 
partir dessa participação ele é capaz de construir e reconstruir o seu conhecimento, 
pois a experimentação aguça a curiosidade dos alunos. O restante dos alunos (5%) 
afirmaram não ter gostado da atividade proposta por não gostarem de trabalhar em 
grupo. 

 As estagiárias observaram que durante o desenvolvimento da atividade 
experimental a maioria dos alunos participaram ativamente da mesma, ou seja, os 
mesmos demonstraram entusiasmo com a atividade, que era uma novidade; 
demonstraram ainda curiosidade durante a realização do experimento, ou seja, faziam 
mais perguntas do que na aula teórica, que apesar de ser expositivo/dialogada não 
despertou tanto interesse como experimental. Dessa forma, os alunos se tornaram 
sujeitos ativos na construção de seu conhecimento como almejado pelas licenciandas, 
pois as mesmas procuraram elaborar e desenvolver atividades onde os alunos fossem 
sujeitos ativos na construção dos seus próprios conhecimentos. Portanto, observou-se 
que a experimentação despertou forte interesse entre os alunos proporcionando aos 
mesmos um caráter motivador e que os alunos se tornassem autônomos. Percebeu-se 
que as atividades experimentais desenvolvidas possibilitaram que o aluno construísse 
seu conhecimento de forma ativa e prazerosa. 

Quando os alunos foram questionados se apreenderam algo novo com o 
experimento, 92% destes afirmaram que sim. Segundo Souza e Merçon (2003), o 
trabalho experimental possibilita ao aluno um envolvimento ativo, criador e 
construtivista perante os conteúdos científicos, favorecendo o desenvolvimento 
cognitivo, uma reflexão crítica do mundo e a melhoria da qualidade do Ensino de 
Química. Dos alunos que responderam ao questionário 24% afirmaram que não sabiam 
que os plásticos possuíam densidades diferentes e que a partir do experimento 
apreenderam; outros 24% afirmaram que a partir da aula experimental compreenderam 
a importância de se separar os diversos tipos de plásticos; em um dos comentários um 
aluno afirmou que: “Eu aprendi que os plásticos possuem diferentes densidades, 
alguns tem baixa densidade e outros têm alta densidade, e que é possível separá-los 
pela diferença de densidade”. Já 8% dos alunos afirmaram que não aprenderam nada 
de novo com a aula experimental, entretanto os mesmos não justificaram a resposta. 
Assim pelos resultados obtidos percebe-se que através da experimentação foi possível 
propiciar a construção de conhecimento, conhecimentos estes tanto químicos e sociais. 

 Quando inquiridos se conseguiram separar os diferentes tipos de plásticos 
através do roteiro proposto por eles, 100% dos alunos concordaram que a sua proposta 
de realização da atividade experimental possibilitou a separação dos plásticos pela 
densidade. Nota-se que este foi um ponto positivo da atividade, pois todos os alunos 
afirmaram que fizeram propostas para a separação dos diferentes tipos de plásticos; 
deduz-se que os mesmos ficaram instigados com o contexto da história que foi 
apresentada no roteiro e se sentiram motivados a propor alguma solução. 

As licenciandas puderam ainda observar que durante o desenvolvimento das 
atividades experimentais, os alunos foram sujeitos ativos na construção de seu 
conhecimento, se interessaram e participaram mais da atividade quando comparado às 
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atividades em sala de aula; verificou-se uma motivação dos alunos em participar das 
aulas. Acredita-se que estas tenham sido mais dinâmicas, possibilitando assim a 
vivência de experiências interdisciplinares importantes para a formação para a 
cidadania. Durante a experimentação o professor se torna mediador do conhecimento e 
dessa forma participa indiretamente do desenvolvimento do experimento, sendo assim, 
o aluno se sente mais à vontade para dirimir suas dúvidas. A partir dos relatos dos 
alunos, constatou-se que a aula experimental fugiu do modelo tradicional de ensino, 
baseado na transmissão e recepção do conhecimento, ou seja, a atividade 
experimental permitiu que as licenciandas fossem mediadoras do conhecimento e os 
alunos sujeitos ativos na construção de seus conhecimentos.  

Outra metodologia diferenciada proposta no Projeto foi à elaboração de um 
painel de cunho lúdico denominado „„Cantinho da Química: Lixo x Sustentabilidade‟‟, 
onde os alunos foram responsáveis por alimentar o mesmo. Para isso, ficaram 
responsáveis por pesquisar e trazer para a sala de aula reportagens, charges, 
imagens, paródias ou poesias referentes à temática trabalhada nas aulas. Esta 
atividade possibilitou o desenvolvimento de competências como: autonomia, 
capacidade de pesquisar, selecionar e interpretar informação, criar e expor suas 
opiniões em público. Canives (1991) destaca a necessidade de se preparar o educando 
para o debate, ou seja, preparar o aluno para expor suas ideias, levando estes a 
perceberem o poder de influência que possuem enquanto cidadãos. A atividade ainda 
proporcionou uma formação cidadã voltada para questões ambientais, pois se acredita 
que a atividade possibilitou que os alunos refletissem sobre a sua atuação na 
sociedade, pois os mesmos levaram muitas reportagens e imagens mostrando o 
impacto ambiental do lixo na sociedade. Assim, percebeu-se que as discussões 
propostas levaram os alunos a refletirem sobre qual a influência de cada um nos 
impactos ambientais. 

Para o fechamento do projeto as licenciandas propuseram outra atividade de 
caráter lúdico que permitiu a avaliação dos conhecimentos construídos pelos alunos. 
Pôde-se observar que com esta atividade os alunos puderam desenvolver o trabalho 
em equipe, pois os mesmos deveriam discutir em grupo o questionamento feito pelas 
licenciandas apontando se o mesmo era verdadeiro ou falso. A competição também foi 
promovida pelo jogo: pôde-se observar isso através das atitudes dos alunos; eles 
queriam ganhar e faziam o possível para isto acontecer. Para isso, alguns traçavam 
estratégias para responder as questões e mesmo aqueles alunos que se mostraram 
desinteressados nas aulas buscaram responder às questões de forma correta para não 
ficar sem jogar. Pôde-se analisar que com esta atividade os alunos relembraram os 
conceitos aprendidos durante a aula e puderam ainda construir novos conceitos e 
alguns alunos ainda puderam dirimir dúvidas existentes, pois a dinâmica continha 
perguntas sociais e químicas referentes ao que foi trabalhado durante todo o projeto.  

Pôde-se observar que os alunos se sentem motivados quando o professor traz 
para a sala de aula uma atividade diferente; os alunos se interessam e participam mais 
da aula. Isto nos faz crer que trabalhar com metodologias diversificadas promove um 
aprendizado significativo e incentiva os alunos a participarem mais da atividade. Com 
isto as licenciandas viram a importância de se utilizar metodologias diferenciadas no 
processo de ensino/aprendizagem. A diversificação metodológica permite ainda uma 
ruptura com o modelo de ensino tradicional baseado na memorização de conteúdos, 
possibilitando assim uma aprendizagem significativa; as aulas contextualizadas no 
formato CTS basearam-se em uma problemática do cotidiano do aluno e os mesmos 
foram instigados a propor uma solução para tal problemática. Isto permitiu que o aluno 
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fosse sujeito ativo na construção de seu conhecimento, além de torná-lo 
crítico/reflexivo frente aos problemas que a sociedade atual vive/enfrenta. 

 
CONCLUSÃO 

A utilização de metodologias de ensino diversificadas foge do modelo tradicional 
de ensino baseado na transmissão/recepção do conteúdo (modelo da racionalidade 
técnica, baseado na transmissão do conhecimento ao aluno e na memorização de 
fórmulas e nomenclaturas), onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é 
a tabula rasa que apenas absorve este conhecimento. As metodologias possibilitam 
que os alunos vivenciassem uma aula diferenciada, onde este foi motivado a buscar o 
seu conhecimento e desta forma se familiarizar com o mesmo, tornando-se autônomo e 
capaz de alcançar um aprendizado significativo. Assim as metodologias de ensino 
diversificadas deixam a aula mais dinâmica e interativa e aproxima, a química dos 
educandos. 

Observou-se que a partir do projeto desenvolvido os alunos desenvolveram 
competências e habilidades tanto no campo cognitivo quanto no social; durante o 
mesmo os alunos tiveram contato direto com pessoas, aprenderam a trabalhar em 
equipe, a comunicar-se e a aceitar as ideias, formaram-se como cidadãos críticos. Vale 
destacar que a partir do projeto os alunos mudaram de atitude e levaram a 
sustentabilidade para a sua vida de forma a preservar as riquezas naturais a favor das 
próximas gerações. Portanto, o ensino de Química deve contribuir para a formação de 
cidadãos e, dessa forma, deve permitir o desenvolvimento de conhecimentos e valores 
que possam servir como instrumentos mediadores da interação do individuo com o 
mundo e assim melhorar os processos de ensino/aprendizagem. Percebeu-se através 
deste trabalho que se consegue isso mais efetivamente implementando metodologias 
diversificadas no aprendizado. 
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RESUMO: ESSE TRABALHO RELATA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ÁGUA EM FOCO EM UMA ESCOLA 
ESTADUAL DE BELO HORIZONTE, MG, ABORDANDO A QUALIDADE DA ÁGUA NA LAGOA DA PAMPULHA. NESTE 
PROJETO OS ALUNOS FIZERAM UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E A INFLUÊNCIA DA 
LAGOA NA VIDA DA POPULAÇÃO. HOUVE UM DESDOBRAMENTO DO PROJETO COM A INCLUSÃO DO CÓRREGO DO 
LEITÃO E A BARRAGEM SANTA LÚCIA POR SEREM PRÓXIMOS DA ESCOLA E FAZEREM PARTE DO COTIDIANO DOS 
ALUNOS. FORAM PRODUZIDOS REVISTAS E BLOGS DURANTE O ESTUDO DOS ESPAÇOS PROPOSTOS. ESTE TIPO DE 
ABORDAGEM COM CARACTERÍSTICAS INVESTIGATIVAS E ESTRUTURADO NA INTER-RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E SOCIEDADE BUSCOU PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DOS ESTUDANTES 
E O DESENVOLVIMENTO DE CIDADÃOS COM POSICIONAMENTO CRÍTICO FRENTE ÀS QUESTÕES SOCIAIS E 
TECNOLÓGICAS. O DESENVOLVIMENTO DOS BLOGS E REVISTAS CARACTERIZARAM UM TRABALHO NO QUAL OS 
ESTUDANTES  DESENVOLVERAM HABILIDADES NA PRODUÇÃO DE ESPAÇOS DE COMUNICAÇÃO DIFERENCIADOS. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho relata e analisa a produção de revistas e blogs por 
estudantes do Ensino Médio em uma Escola da rede Estadual de ensino da região 
metropolitana de Belo Horizonte. A professora de Química, os bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e os estudantes desenvolveram 
atividades integrantes projeto temático “Água em Foco: Qualidade de Vida e Cidadania” 
(MORTIMER, 2005), originalmente com foco na Lagoa da Pampulha, e promoveram 
um desdobramento do projeto com a inclusão do córrego do Leitão e da Barragem 
Santa Lúcia.  

Inicialmente os alunos fazem uma investigação profunda acerca da qualidade 
de água da Lagoa da Pampulha e seus afluentes. 

“A discussão central do projeto é a qualidade da água nos ambientes urbanos, 
partindo de uma situação local que é a água da Lagoa da Pampulha, cartão 
postal da cidade de Belo Horizonte. As atividades desse projeto fornecem 
subsídios para que os estudantes do ensino médio respondam a um problema 
real relativo à qualidade da água na Lagoa da Pampulha e ao consumo dos 
peixes.” (Silva e Mortimer, 2012,p.86) 

 

Nesse sentido, o projeto mobiliza os estudantes em um problema autêntico 
que envolve análise de dimensões sociais, econômicas e políticas. Um problema que 
não apresenta uma resposta única, nem um raciocínio algorítmico. Esse tipo de 
problema aberto é característico de atividades que se assemelham ao fazer científico 
acadêmico, importante em uma abordagem com caráter investigativo. 
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“Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de investigação, 
a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação ou 
observação, ela deve também conter características de um trabalho científico: 
o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as 
características de uma investigação científica.” (Azevedo, 2004, p.21) 

 
Apesar do problema apresentado aos estudantes ser aberto, existe um roteiro 

que orienta a condução das aulas e indica quais parâmetros serão analisados durante 
o projeto. Uma atividade investigativa aberta, em si, é uma forma de trabalho que não é 
normalmente contemplada na escola, que, na maioria das vezes, apresenta problemas 
fechados, com situações de limites bem definidos. 

O DESDOBRAMENTO 

O Córrego do Leitão tem as suas nascentes espalhadas pela atual região sul 
de Belo Horizonte e é um dos três principais corpos d’água que atravessam a região 
central da capital mineira. Esse córrego começa a ter um grande volume de água na 
Barragem Santa Lúcia, localizada no início da Avenida Prudente de Morais. O Córrego, 
então, flui canalizado sob essa avenida até atravessar a contorno e fluir sob um 
quarteirão da Rua Curitiba, depois Rua Bárbara Heliodora, Rua São Paulo até a Rua 
Padre Belchior, depois sob a Rua dos Tupis e Mato Grosso até desaguar no Ribeirão 
Arrudas. 

A Barragem Santa Lúcia foi construída, na década de 70, com objetivo de 
amortecer o volume de água das chuvas que causava frequentes enchentes do 
Córrego do Leitão na região centro-sul. Porém, ainda são frequentes as enchentes na 
Avenida Prudente de Morais. O parque da Barragem Santa Lúcia possui comércio 
voltado para público de alta renda que mora em um dos lados da Barragem, e do outro 
lado se situa a comunidade do Morro do Papagaio, um aglomerado importante da 
cidade. 

A escola em que o trabalho foi desenvolvido, não raramente, sofria com 
inundações do Córrego do Leitão que carregavam lixo e barro para dentro das 
instalações da escola. Atualmente, estão sendo feitas obras de duplicação de um 
trecho das câmaras subterrâneas por onde flui o Córrego do Leitão. 

O projeto Água em foco tem como um de seus objetivos, orientar a criação e 
desenvolvimento de trabalhos semelhantes com outro objeto de estudos. A Lagoa da 
Pampulha apresenta-se como um problema social, ambiental e econômico de grande 
relevância para a população da região, e o trabalho desse projeto centra-se em 
pesquisas e investigações acerca da Lagoa da Pampulha, sua bacia hidrográfica, flora, 
fauna etc. Porém, percebemos em conversas com os alunos da escola que muitos não 
conheciam a Lagoa da Pampulha. 

A partir dos relatos e da análise da proximidade da escola com a Barragem 
Santa Lúcia e com o córrego do Leitão, tivemos a ideia de criar uma ramificação do 
projeto Água em foco, na qual o objeto de estudos é a Barragem Santa Lúcia e o 
córrego do Leitão. Por este objeto de estudos situar-se muito próximo da escola, 
entendemos que ele poderia se tornar uma boa forma de mobilizar os alunos para a 
investigação de um problema complexo real. 

A Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) decretou o ano de 2013 
como Ano Internacional de Cooperação pela Água, no qual um dos principais objetivos 
foi conscientizar a população mundial acerca da importância e dos problemas 
relacionados aos recursos hídricos. Nesse sentido, o desenvolvimento desse 
desdobramento do projeto Água em Foco se tornou especialmente relevante na medida 
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em que ofereceu meios de investigação e ação sobre problemas reais de recursos 
hídricos regionais muito próximos dos estudantes da escola citada. 

Nesse contexto esse trabalho tem como objetivo relatar e analisar a produção 
de revistas e blogs por estudantes do Ensino Médio em uma Escola da rede Estadual 
de ensino da região metropolitana de Belo Horizonte no contexto do desenvolvimento 
do projeto água em Foco e seu desdobramento.  

II. O CURRÍCULO CTS E A PRODUÇÃO DE BLOGS E REVISTAS 

Uma das etapas de desenvolvimento do projeto relatado nesse trabalho foi a 
comunicação das pesquisas realizadas nos contextos da Lagoa da Pampulha, córrego 
do Leitão e Barragem Santa Lúcia na forma de blogs e revistas. 

As novas propostas curriculares orientadas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) (Brasil, 2002) propõem abordagens curriculares que levem em 
consideração as influências das mudanças culturais de nossa sociedade. Dessa 
maneira, atualmente não se pode conceber o ensino de ciências desvinculado dos 
seus aspectos sociais e tecnológicos. As Orientações Educacionais Complementares 
aos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN+, (BRASIL, 2002) com relação à 
contextualização dos aspectos sociais e tecnológicos no ensino de ciências apresenta: 

 
“a contextualização no ensino de ciências abarca competências de inserção da 
ciência e de suas tecnologias em um processo histórico, social e cultural e o 
reconhecimento e discussão de aspectos práticos e éticos da ciência no mundo 
contemporâneo“ (Brasil, 2002, p. 31). 

 
Segundo Santos e Mortimer (2002) o principal objetivo de um currículo 

estruturado na inter-relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) é promover a 
alfabetização científica e tecnológica dos estudantes, auxiliando-os a desenvolver 
habilidades para se posicionarem de forma crítica e atuante frente às questões sociais 
e tecnológicas. Dessa forma, esses autores discutem as visões que os currículos CTS 
apresentam sobre a ciência, tecnologia e sociedade. 

A ciência trabalha na construção de explicações para os fenômenos da 
natureza. Assim, seu objeto de estudo envolve, além dos próprios fenômenos, as 
construções científicas negociadas ao longo da história a partir de publicações e 
debates das teorias propostas (DRIVER et al.,1999). Com relação ao seu aspecto 
científico, o currículo CTS apresenta uma abordagem da ciência em sua dimensão 
ampla, em que são discutidos outros aspectos além da explicação de fenômenos, entre 
eles, podemos citar o aspecto social e histórico do conhecimento científico (Santos e 
Mortimer, 2008). 

Atualmente a tecnologia está relacionada intimamente com o conhecimento 
científico, de maneira que tecnologia e ciência são termos inseparáveis (Santos e 
Mortimer, 2008). Contudo, Abreu (2001) cita Newberry (1999) em seu trabalho 
apontando uma diferença entre ciência e tecnologia. De acordo com os autores, a 
ciência é centrada na aquisição e compreensão do conhecimento, enquanto a 
tecnologia foca nos resultados obtidos por meio do conhecimento científico. 

O aspecto social do currículo CTS inclui discussões das questões sociais que 
englobariam temas científicos problemáticos possibilitando a tomada de decisões pelos 
alunos. O processo de tomada de decisões, além de contribuir para uma visão mais 
adequada da ciência, contribui para a formação de cidadãos críticos e comprometidos 
com a sociedade (Mortimer e Santos, 2008). 
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Ressaltamos a compreensão da ciência como prática social discutida por 
Driver et, al.(1999), o que nos leva a abordar questões como a de produção e 
divulgação. Neste sentido, a formação de cidadãos letrados no conhecimento científico 
implica em abordar a ciência dentro dos contextos sociais e tecnológicos. 

Segundo Mortimer (2010), o letramento científico não se refere somente a 
saber ler e escrever, mas também utilizar a prática da escrita no contexto social. Ainda 
segundo o autor, aparentemente a linguagem científica é descontextualizada, sendo 
ela muito abstrata fazendo com que os alunos apresentem dificuldades em interpretar 
os termos científicos dentro de um contexto.  

A produção de Blogs e revistas pelos alunos pode ser uma oportunidade para 
desenvolver habilidades relacionadas à leitura e escrita, promovendo, ainda, o uso da 
linguagem científica nos contextos sociais e tecnológicos. Além dessas contribuições, a 
utilização desses recursos midiáticos possuem importantes funções no 
desenvolvimento de competências relacionadas à comunicação. Segundo o PCN+ 
(BRASIL, 2002), o desenvolvimento de códigos e linguagens em ciência e tecnologia 
pelos alunos possui interesses amplos envolvendo o desenvolvimento de uma 
competência geral de representação e comunicação: 

 
“...o desenvolvimento de códigos e linguagens em ciência e tecnologia deve ser 
tomado como um aspecto formativo de interesse amplo, ou seja, no ensino de 
cada disciplina científica, esse desenvolvimento não está somente a serviço 
dessa determinada ciência ou das ciências, mas sim promovendo uma 
competência geral de representação e comunicação” (Brasil, 2002, p. 25). 

 
 Nessa perspectiva de produção de blogs e revistas, os alunos não assumem 
apenas papeis de receptores, mas também de produtores e divulgadores de 
conteúdos, tendo em vista o forte caráter comunicativo desses espaços. Cabe ao 
professor mediar o processo em que os alunos realizam atividades de pesquisa, 
seleção, análise, síntese e publicação das informações nesses meios de comunicação. 

III. BLOGS NA EDUCAÇÃO 

Tim Berners Lee, um físico britânico e arquiteto da “world wide web” (web), 
criou o blog em 1992. O blog é uma ferramenta que possibilita aos internautas relatar 
notícias que achem interessantes sob a estrutura de uma webpage. A webpage é uma 
"página" da web que permite a navegação na maior rede de computadores do mundo, 
a Internet (Orihuela e Santos, 2004). Já o termo blog é uma abreviação de Weblog 
utilizado por Jorn Barger, considerado o primeiro blogueiro da história, em 1997 (Blood, 
2000). 

Em seu aspecto visual, os blogs se apresentam na forma de uma página da 
Web atualizada frequentemente. A maioria deles é composta por pequenos grupos de 
textos organizados em forma cronológica. Os grupos de textos apresentados no blog 
são chamados de posts e além de textos, os blogueiros também postam imagens, 
áudios e vídeos.  

O caráter gratuito e acessível tornou os blogs uma ferramenta utilizada por 
muitos internautas e a frequente utilização do serviço gerou uma diversificação na 
terminologia adotada para os blogs. Denominados em função da natureza de seus 
posts, são eles os blogs, fotoblogs e vídeo-blogs. Os Blogs também podem ser 
caracterizados de acordo com as suas temáticas, como por exemplo, os cineblogs e 
travelblogs. Nesse contexto, podemos incluir os edublogs que são os blogs passíveis 
de serem utilizados como um recurso educacional (Gomes e Silva, 2006). 
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De acordo com Gomes e Silva (2006), encontramos na Web diversos tipos de 
blogs educacionais. Existem os de autoria coletiva, criados por professores e alunos, 
há também aqueles com temáticas de disciplinas específicas e outros que buscam a 
interdisciplinaridade. Além desses blogs temáticos, existem também os que se 
constituem como portfólios digitais do trabalho escolar e blogs que funcionam como 
espaço de representação escolar na Web. 

Gomes e Silva (2006) fazem uma distinção entre os edublogs em blogs 
educacionais e os blogs escolares. De acordo com os autores, os blogs educacionais 
abrangem todos os blogs passíveis de serem utilizados pela educação, já os blogs 
escolares são os desenvolvidos por professores ou alunos e possuem como objetivos 
centrais atividades diretamente relacionadas ao contexto escolar. Dessa maneira, os 
blogs escolares estão incluídos no universo dos blogs educacionais. Os autores 
representaram esse modelo proposto de classificação dos blogs em um esquema geral 
denominado “blogosfera” representado na figura 1.  

 
Figura 1. Diagrama representativo dos blogs escolares no contexto geral da blogosfera. 

(Gomes e Silva, 2006). 
 
O termo blogosfera foi cunhado por Willian Quick em 2001 (Ferdig e Trammel, 

2004). A blogosfera seria uma cadeia de blogs interligados que compartilham e 
divulgam mensagens e informações aos internautas.  

Nesse contexto perguntamos: Por que alguns professores e alunos utilizam os 
blogs como recurso didático? Segundo Orihuela e Santos (2004), há três vantagens 
comparativas dos blogs em relação às demais páginas da Web que facilitam sua 
adoção na educação. A primeira delas é o rápido e fácil manuseio das ferramentas de 
publicação e criação de páginas da web. A segunda vantagem são os modelos pré-
definidos de design gráfico que permitem aos alunos se concentrar no conteúdo e nos 
processos de comunicação ao em vez de focar seus esforços no aspecto visual da 
página. A terceira é a série de recursos oferecidos pelos blogs, tais como comentários, 
sistema de arquivos, motores de busca interna e links para acessar as publicações 
permanentes, que agregam valor para a produção de conteúdo online. 

Gomes (2007) entende que os blogs educacionais são utilizados 
principalmente como “recurso pedagógico” e “estratégia pedagógica”. Nessa 
classificação, os alunos assumem papéis de leitores a autores do blog.  
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Os edublogs podem ser utilizados como “recurso pedagógico” de acesso a 
informações especializadas quando são considerados uma fonte de pesquisa relevante 
para o contexto da disciplina. Normalmente são os blogs desenvolvidos por 
especialistas. Os blogs utilizados como “recurso pedagógico” também podem ser um 
espaço para disponibilizar informações pelo próprio professor e, nesse caso, o blog é 
centrado na dinamização do conteúdo da disciplina. 

Os edublogs como uma “estratégia pedagógica” inserem o aluno em um maior 
grau de autonomia na criação dos blogs. De acordo com essa perspectiva, os blogs 
podem assumir as seguintes formas: 

- Portfólio digital e diário de aprendizagem: No portfólio digital os alunos 
assumem controle na criação dos blogs para publicar e desenvolver suas atividades 
escolares, já no diário de aprendizagem, os alunos postam suas reflexões acerca do 
conteúdo apreendido durante as aulas. 

- Espaço de colaboração e debate: O blog é usado como uma ferramenta para 
o desenvolvimento de projetos colaborativos e debates. Nessa perspectiva, o blog pode 
ser uma ferramenta de apoio no desenvolvimento de projetos realizados em grupo. 

- Espaço de comunicação: Através das publicações, o blog se constitui como 
uma ferramenta comunicativa, permitindo o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas à escrita. 

 

IV. O DESENVOLVIMENTO DOS BLOGS E REVISTAS PELOS ESTUDANTES 

O projeto relatado e analisado nesse trabalho foi desenvolvido pela professora 
supervisora do PIBID de Química, juntamente com os alunos bolsistas em três turmas 
do segundo ano do ensino médio. Todas as turmas tinham aproximadamente quarenta 
alunos por turma. 

Cada turma escolheu quatro alunos para serem líderes de grupo. Os líderes, 
então, escolheram os membros dos seus grupos. Assim, a professora determinou que 
cada turma teria quatro grupos, dois seriam responsáveis por investigar a Lagoa da 
Pampulha e dois seriam responsáveis por investigar o córrego do Leitão e a Barragem 
Santa Lúcia. Se os líderes entrassem em consenso sobre os focos de seus trabalhos 
eles poderiam escolher qual o seu objeto de estudos. Se houvesse divergência entre a 
escolha dos temas, esses seriam sorteados. 

Apenas uma turma conseguiu entrar em consenso sobre os temas. Os quatro 
grupos de uma segunda turma queriam investigar a lagoa da Pampulha, e um sorteio 
foi necessário para decidir os focos de estudo de cada grupo. Na terceira turma, um 
grupo queria investigar sobre a barragem Santa Lúcia e os outros três queriam 
investigar a lagoa da Pampulha, e um sorteio foi feito com esses três grupos para 
decidir os temas de seus trabalhos. 

Uma aluna que estava sem grupo pediu para entrar em um grupo de 
investigação sobre a barragem Santa Lúcia e argumentou que queria investigar esse 
tema por morar na comunidade que fica ao lado da barragem. Pedimos aos integrantes 
de cada grupo que nos informassem sobre o bairro em que moram e, identificamos 
que, nos grupos que optaram por trabalhar com a barragem, cerca de 70% habitam 
próximos à barragem, o que nos mostra um possível maior interesse em investigar a 
região onde vivem. 

Os líderes ficaram encarregados de gerenciar os alunos dos grupos e dividir as 
tarefas, também precisavam entregar relatórios parciais a cada duas semanas 
reportando o envolvimento de cada aluno nas atividades de pesquisa fora de sala, qual 
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o planejamento do grupo e o que já teria sido desenvolvido. Na avaliação final do 
trabalho os grupos apresentariam um blog, uma revista e uma apresentação oral para 
toda a turma. 

No planejamento entregue aos líderes dos grupos, foi proposta uma pergunta 
para cada foco de investigação: 

x Como transformar a qualidade da água da Lagoa da Pampulha de modo 
que ela possa ser usada pela população de Belo Horizonte para pescar e 
ter contato primário, como muitas pessoas já fazem atualmente? 

x Como incorporar de maneira saudável o córrego do leitão ao ambiente 
urbano da região centro-sul de Belo Horizonte, diminuindo a ocorrência e 
amenizando os danos provocados por enchentes? 

Os alunos foram orientados a fazer uma pesquisa sobre a história do córrego 
do Leitão ou da lagoa da Pampulha, entrevistas com moradores e comerciantes da 
região, levantamentos de dados junto aos órgãos responsáveis pelo monitoramento, 
qualidade das águas e obras de melhoria realizadas nas regiões estudadas. 

Uma aluna que visitou, junto com seu grupo, a barragem Santa Lúcia 
descreveu que se impressionou com o choque de realidades que se apresenta no local. 
De um lado da barragem temos prédios e comércio para população de classe média-
alta da região centro-sul de Belo Horizonte, e de outro lado temos um aglomerado em 
que vive uma população de baixa renda. 

Ao longo do projeto foram feitas visitas técnicas à Lagoa de Pampulha, ao 
córrego do Leitão e à comunidade Santa Lúcia. Os alunos entrevistaram líderes 
comunitários, moradores, frequentadores, comerciantes e autoridades responsáveis 
pelas regionais. 

As investigações dos parâmetros físico-químicos da qualidade das águas 
foram realizadas em aulas experimentais, com base nos roteiros do material didático do 
projeto Água em Foco. O laboratório da escola é pequeno e não conseguia acomodar 
todos os alunos de uma turma, portanto em um dia da semana os dois grupos que 
estavam investigando a lagoa da Pampulha iam ao laboratório realizar as atividades, 
enquanto os outros grupos ficam reunidos em sala discutindo e organizando as 
atividades de pesquisa do trabalho. Na aula seguinte os grupos que estavam 
investigando a barragem Santa Lúcia e o Córrego do Leitão iam ao laboratório e os 
outros grupos ficavam em sala discutindo os detalhes do trabalho. Na semana 
seguinte, era feita uma discussão, com todos, sobre a atividade experimental e sobre 
como tal parâmetro físico-químico interferia na qualidade das águas nos contextos 
estudados. 

Na confecção da revista cada grupo foi orientado a dividir o trabalho em 
etapas: produção da reportagem, transcrição das entrevistas, fotos, escolha do nome 
da revista, layout da revista e a impressão. 

Quase todos os blogs utilizaram plataformas gratuitas e os grupos iam 
atualizando suas páginas na medida em que os trabalhos eram concluídos. Foi 
necessária uma orientação quanto ao tipo de música e imagens que deveria ser 
utilizada em um blog já que seria um meio de consulta para um público diversificado. 

No final do projeto os estudantes fizeram uma apresentação oral, entregaram a 
revista e mostraram o blog para toda a turma. Na apresentação oral os alunos 
discutiram a urbanização realizada ao longo do tempo e compararam com outros 
países, apresentaram uma proposta de melhoria da qualidade da água e fizeram uma 
discussão apontando as limitações do poder público. No blog e na revista foram 
incluídas reportagens abordando o que já foi feito e o quanto já foi gasto em projetos de 
prevenção ou revitalização desses espaços urbanos. Foram incluídos ainda textos em 
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forma de artigo sobre a situação do córrego do Leitão e da lagoa da Pampulha, 
possíveis ações no interesse de melhorar a funcionalidade desses rios urbanos, 
entrevistas com moradores, frequentadores e autoridades municipais. Também foram 
incluídas partes diversificadas como curiosidades, jogos, etc. 

Se estendermos a classificação de Gomes (2005) dos blogs educacionais 
como “recurso” ou “estratégia pedagógica” às revistas produzidas no trabalho 
desenvolvido, podemos concluir que ambos foram usados como “estratégia 
pedagógica”. Tanto os blogs quanto as revistas foram construídos pelos alunos e se 
constituíram como espaços de produção de textos,  registro e divulgação de atividades 
envolvendo o projeto Água em Foco.  

Os blogs educacionais usados como “estratégia pedagógica” inserem o aluno 
em um maior grau de atuação em sua criação. De acordo com Gomes (2005), os blogs 
usados como “estratégia pedagógica” podem assumir a forma de um “portfólio digital e 
diário de aprendizagem”; um “espaço de colaboração e debate”; um “espaço de 
comunicação”. Os blogs criados pelos estudantes no decorrer do desenvolvimento do 
projeto Água em Foco assumiram essas três formas. Nem todos os blogs assumiram a 
forma de “portfólio digital e diário de aprendizagem”, no entanto alguns deles 
apresentaram uma organização cronológica das atividades desenvolvidas durante 
projeto.  

No texto a seguir, retirado de um dos blogs, os alunos apresentam o projeto e a 
problematização criada para desenvolver seus trabalhos.  

 
“Temos como trabalho não só explorar a Lagoa e as pessoas que dela 
usufruem, mas também conhecer seus aspectos químicos. O projeto “Água em 
Foco” foi proposto pelos estudantes do curso de licenciatura de Química da 
UFMG, com a ajuda dos professores.Nosso objetivo é investigar um problema 
real,  a qualidade da água da Lagoa da Pampulha e tentar chegar a uma 
solução de um problema que enfrentamos atualmente: Como transformar a 
qualidade da água da Lagoa da Pampulha de modo que ela possa ser usada 
pela população de Belo Horizonte para pescar e ter contato com a água como 
muitas pessoas já fazem atualmente?” 
(http://aguaemfocopampulha.wix.com/2013 acesso em 28/05/2014) 

 
Nesse mesmo blog, há uma seção contendo uma narrativa das atividades 

realizadas durante a semana , constituindo assim um portfólio digital.  
 

“2ª Semana 14/05/2013 - 21/05/2013 A segunda semana se baseou em 
entrevistas que realizamos na Lagoa da Pampulha com uma moradora do 
bairro mais próximo e um grupo de operários que estão realizando uma obra na 
orla da Lagoa.” (http://aguaemfocopampulha.wix.com/2013 acesso em 
28/05/2014) 

 
Os blogs foram construídos de forma coletiva, alguns deles apresentaram seus 

autores com suas respectivas funções e contribuições. Um outro blog apresenta a sua 
equipe criadora e o cargo assumido por cada um, como o de editor chefe, jornalista, 
colunista, editor de filmagens, fotógrafo, gerente de projeto e presidente. Dessa 
maneira, o blog criado pelos estudantes foi uma ferramenta para o desenvolvimento de 
projetos colaborativos, contudo seu espaço foi pouco usado para promover debates 
usando a ferramenta dos comentários.  

Através das publicações, os blogs, assim como as revistas, tiveram finalidades 
comunicativas, alguns deles focaram na divulgação de problemas ambientais e 
possíveis soluções envolvendo a Barragem Santa Lúcia, Lagoa da Pampulha e o 
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Córrego do Leitão, outros, além de abordar os problemas ambientais, apresentaram a 
história desses lugares. Tanto o blog quanto a revista constituem ferramentas 
comunicativas. Nesse aspecto, ambos oferecem aos estudantes a oportunidade de 
desenvolver habilidades relacionadas à leitura e escrita.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O projeto ofereceu meios de investigação e de ação envolvendo os alunos em 
situações reais de pesquisa e discussão relacionados aos recursos hídricos da cidade. 
Na lagoa da Pampulha as visitas monitoradas e o estudo dos parâmetros físico-
químicos propiciou a compreensão dos principais problemas: a contaminação da água 
e dos peixes e o processo de eutrofização causado pelo excesso de matéria orgânica 
provenientes de esgotos que são lançados na Lagoa. No desdobramento que abordou 
o estudo do Córrego do leitão e da barragem Santa Lúcia os alunos fizeram um estudo 
sobre a história, cultura e os projetos sociais que são desenvolvidos na comunidade. 
Demonstraram um real interesse pelos problemas e uma aproximação com líderes 
comunitários e com a comunidade. Também entenderam a importância das obras 
realizadas na região para evitar as enchentes participando ativamente em todas as 
etapas do projeto.  

Nas revistas os textos produzidos pelos alunos demonstraram uma melhora na 
aprendizagem dos conceitos químicos e na utilização da linguagem científica para 
descrever os problemas e possíveis soluções para as regiões. Os estudantes relataram 
dificuldades de ordem técnica. Entre elas a qualidade de impressão, fotografia, 
diagramação, estruturação das matérias e sua distribuição por páginas bem como o 
preço cobrado pelas gráficas para a impressão. 

Na construção dos blogs os alunos não relataram nenhuma dificuldade, talvez 
por apresentarem modelos pré-definidos facilitando sua construção, além de ser um 
instrumento rápido e de um alcance muito grande. A utilização dos blogs como 
ferramenta educacional mostrou-se eficiente na medida em que tornou-se um espaço 
de comunicação permitindo o desenvolvimento de habilidades relacionadas à escrita. 
Os pontos negativos foram que, em alguns casos, a não utilização como espaço de 
colaboração e debate se fez presente.  

O projeto contribuiu em vários aspectos na formação dos bolsistas e na 
formação continuada da professora já que abordou aspectos importantes como: uso de 
experimentação no ensino de ciências, as abordagens comunicativas, ensino por 
investigação e a abordagem CTS, além da introdução nas aulas da utilização de meios 
de comunicação, os blogs e revistas, para a divulgação dos trabalhos realizados. 

Esse trabalho tem sua continuidade no projeto de Mestrado Profissional da 
FaE/UFMG de um dos autores, o que aponta a necessidade de maiores 
aprofundamentos teóricos sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação 
no ensino. 
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Palavras-Chave: oficina temática, produção de energia, CTSA. 
 
RESUMO: Este trabalho tem o intuito de descrever e discutir a elaboração e o desenvolvimento de uma 
oficina temática a partir do tema ‘energia’, a qual teve como objetivo discutir as fontes de energia 
disponíveis, enfatizando a produção de energia hidrelétrica e nuclear. A fim de contemplar as relações 
CTSA, a presente proposta, fundamentada na abordagem metodológica dos 3 momentos pedagógicos, 
buscou articular os conceitos científicos ao cotidiano de forma problematizadora, por meio da utilização 
de diferentes recursos e estratégias como experimentação, vídeos, atividades lúdicas, finalizando com 
um debate na forma de um júri químico. Como resultados destacamos a potencialidade da abordagem 
utilizada, por meio da oficina temática, a qual propiciou momentos de discussão e interação entre os 
participantes, possibilitando uma melhor organização e (re)construção do conhecimento de maneira 
crítica e reflexiva. 

INTRODUÇÃO 
As demandas da sociedade atual impõem a necessidade de que todas as 

pessoas possuam conhecimentos sobre ciência e tecnologia, sejam estas cientistas ou 
não. Nesse sentido, a formação de cidadãos atuantes e críticos socialmente implica 
que estes estejam aptos a empreender seus conhecimentos científicos, auxiliando-os 
na tomada de decisões e no posicionamento frente aos acontecimentos e às 
informações presentes em seu dia a dia. Suas decisões devem se pautar na busca por 
um progresso científico e tecnológico que contribua para o desenvolvimento de 
inovações, o cuidado com o meio ambiente, levando em consideração aspectos 
sociais, econômicos e culturais e, sendo assim, “qualquer pessoa precisa usar a 
informação científica e capacidades de pensamento para participar ativa e 
responsavelmente de uma sociedade democrática” (UNESCO - ICSU, 1999). 
 As Leis de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB) incluem as disposições 
gerais da educação básica, que o ensino médio deve propiciar ao aluno aprimoramento 
de sua pessoa humana, formação ética e autonomia intelectual e pensamento crítico 
(BRASIL, 1996). Além disso, indica que o currículo deverá priorizar “metodologias de 
ensino e avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes” (BRASIL, 1996, p.35). 

Uma reflexão sobre a disciplina de Química no ensino médio aponta que 
existem grandes dificuldades na estruturação de um currículo que possibilite aos 
estudantes construírem o seu próprio conhecimento. Diante disso, a inserção de 
metodologias e abordagens que busquem integrar ao processo de ensino e 
aprendizagem das Ciências às relação entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente 
(CTSA) apresenta uma nova possibilidade de se trabalhar em sala de aula, buscando 
que os estudantes relacionem o conhecimento científico, suas implicações na 
sociedade e no desenvolvimento tecnológico e, dessa forma, possam contribuir para o 
seu desenvolvimento da sua capacidade de tomada de decisão (SILVA; OLIVEIRA; 
QUEIROZ, 2013). 
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Na busca por implementar abordagens CTSA ao processo de ensino, tem-se 
buscado trabalhar com a inserção de temas no ensino médio, relacionando-os ao 
conteúdo a ser trabalhado. Propostas desenvolvidas sob essa perspectiva contemplam 
as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998; 
2000; 2002; 2006), que sugerem a abordagem dos Temas Transversais no ensino 
fundamental e dos Temas Estruturadores no ensino médio, com vistas a um ensino 
mais significativo ao estudante da Educação Básica, que promova o desenvolvimento 
de competências e habilidades, a partir de um ensino contextualizado e interdisciplinar. 

O presente trabalho irá discutir o planejamento e o desenvolvimento de uma 
Oficina Temática, a qual busca por meio da utilização de um tema relacionar os 
conhecimentos cotidianos e científicos de forma a envolver os estudantes em 
processos ativos de reflexão e construção de seu próprio conhecimento, contribuindo 
para a formação de cidadãos críticos e participantes nas decisões que envolvem o seu 
contexto sociocultural, por meio de uma abordagem CTSA. 
 
Oficinas Temáticas no Ensino de Ciências 

Oficinas Temáticas se caracterizam por apresentar conteúdos a partir de temas 
que evidenciam como os saberes tecnológicos e científicos contribuíram e contribuem 
para a sobrevivência do ser humano, “tendo influência no modo de vida das 
sociedades, a fim de tornar o ensino mais relevante para os estudantes devido à 
interligação entre conteúdos e contexto social” (MARCONDES et al., 2008, p.2). Trata-
se de abordar dados, informações e conceitos para que se possa conhecer a realidade, 
avaliar situações e soluções e propor formas de intervenção na sociedade 
(MARCONDES et al., 2007). 

A escolha do tema deve permitir aos estudantes o estudo da realidade. Eles 
precisam reconhecer a importância que esta temática traz para o grupo e para a 
sociedade da qual ele faz parte. O tema deve dar uma significação ao seu aprendizado, 
para que ele construa uma (re)ssignificação dos seus conhecimentos de senso comum, 
por meio do conhecimento científico, de forma a se posicionar perante um problema e 
tomar decisões significativas. 

Dessa forma a temática escolhida para o desenvolvimento da Oficina Temática 
que será apresentada neste trabalho foi ‘energia’. A escolha deste tema foi baseada na 
ideia de levar os estudantes a pensarem qual a forma de energia seria mais viável para 
um país; quais as condições que deveríamos levar em conta para a escolha da energia 
a ser utilizada; se seria viável a utilização de mais de uma fonte de energia. Como 
energia é um tema que gera muita polêmica no âmbito social, ambiental e político, seria 
possível então estabelecer a relações entre CTSA. 

  
Abordagem CTS/CTSA e a formação do cidadão 

O movimento CTS surgiu com a perspectiva de compreender melhor a ciência 
e a tecnologia no seu contexto social. O movimento mundial de ensino de Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) teve sua origem no início da década de setenta e, 
desde então, tem-se defendido a sua inclusão no Ensino de Ciências em diversos 
países (SANTOS e SCHNETZLER, 1997). 

Segundo Santos e colaboradores (2011), quando se fala em uma construção 
da formação voltada para a cidadania, o enfoque CTS vem apresentando contribuições 
significativas, conectando princípios da educação ambiental.  

O objetivo do ensino CTS refere-se à tomada de decisões, solução de 
problemas da vida real relacionados à tecnologia, economia e política, proporcionando 
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que o indivíduo possa participar ativamente da sociedade democrática (SANTOS; 
SCHNETZLER, 1997; SANTOS; MORTIMER, 2000). Além disso, pretende analisar e 
desmistificar a ideia de que a ciência é a única área do conhecimento que leva ao 
desenvolvimento, compreender a importância da participação pública em decisões que 
envolvam conhecimentos tecnocientíficos e modificar a estrutura curricular, vinculando 
o contexto social às concepções de ciência e tecnologia (SANTOS et al., 2011). 

Segundo Freire (1970) são os temas que permitem o estabelecimento das 
relações do ser humano com o mundo. Portanto, devem estar vinculados as questões 
cotidianas do estudante. 

De acordo com os PCN (1999), o conhecimento químico, se “for promovido 
como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado 
como ciência (...) e como construção histórica” (p.87) pode contribuir para a formação 
humana, ampliando a autonomia no exercício da cidadania. Além disso, os PCN+ se 
contrapõem a memorização, aos conhecimentos desvinculados da realidade do aluno. 
Ao contrário, tem o objetivo de que o aluno reconheça e compreenda as 
transformações químicas nos diferentes contextos, para que seja capaz de julgar, com 
base em fundamentos verdadeiros, as informações recebidas. 

No Brasil, há uma demanda cada vez maior no consumo de energia e usinas 
vem sendo construídas sem que haja manifestação da população sobre o assunto. 
Dessa forma, é algo que apresenta um impacto cada vez maior no cotidiano dos alunos 
e envolve questões sociais e políticas, fazendo parte da realidade destes. Entretanto, a 
forma como esses conceitos vêm sendo ensinados no ensino médio não são 
suficientes para atingir os objetivos propostos na LDB e no PCNEM, para desenvolver 
a criticidade dos estudantes. Consequentemente, há necessidade de construir um 
conhecimento a respeito, proporcionando fundamentos para estes possam argumentar 
e participar dessas decisões como cidadãos. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir 
a elaboração e o desenvolvimento de uma oficina temática a partir do tema ‘energia’, 
propiciando aos participantes um ambiente de reflexões acerca das diversas fontes de 
energia possíveis para o país, enfatizando, principalmente, o debate entre a produção 
de energia hidrelétrica e nuclear, permitindo que o estudante construa uma visão crítica 
e fundamentada das potencialidades e problemas que cada uma das fontes citadas 
pode ocasionar na sociedade em que vive. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O desenvolvimento de Oficinas Temáticas é uma das atividades propostas na 

disciplina Química na Escola II, ofertada aos licenciandos do 2º ano do curso de 
Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que tem como 
objetivo discutir o desenvolvimento de projetos no ensino de Química direcionados ao 
ensino fundamental e médio. Durante o ano letivo são estudados referenciais teóricos 
de pesquisadores da área de Ensino de Ciências/Química que possibilitam aos 
estudantes discussões acerca do ensino de Química na Educação Básica, além da 
utilização de diferentes abordagens e recursos para o desenvolvimento das oficinas. 
Contextualização, abordagem CTS/CTSA, ensino por investigação, alfabetização 
científica, são alguns dos temas trabalhados na disciplina. 

Outra abordagem metodológica que integra as discussões da disciplina é os 
Três Momentos Pedagógicos, propostos por Delizoicov e colaboradores (2009), uma 
vez que as oficinas temáticas devem ser estruturadas de acordo com os pressupostos 
desta metodologia.  
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Os três momentos pedagógicos são uma metodologia utilizada, para que os 
interesses dos estudantes sejam levados em conta, para que estes sintam-se 
motivados a construir o seu próprio conhecimento. Fundamentado por Delizoicov e 
Angotti (1982), essa dinâmica aborda temas previamente definidos, inspirados nas 
ideias de Paulo Freire. Dessa forma, o desenvolvimento da oficina temática descrita no 
presente trabalho foi realizado seguindo a estrutura proposta na referida metodologia: 
problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

A escolha do tema levou em consideração a vivência dos estudantes e sua 
interação com a sociedade. Sendo assim visando contemplar essas relações, buscou-
se nas orientações dos PCN+ Ensino Médio a temática a ser desenvolvida. O tema em 
questão foi retirado da sessão de Química: “Tema 3 – Energia e transformação 
química” (p.97). A partir desse tema buscou-se trabalhar com a unidade temática: 
“Produção e consumo de energia nuclear” (p.98-99). Posteriormente, a oficina recebeu 
o título: ‘Energia: O que vale a pena?’. 

No tópico a seguir, descrevemos as etapas de elaboração da oficina, as 
atividades propostas, experimentos, debates, por meio das quais buscamos atingir o 
objetivo do trabalho. 
 
As etapas de elaboração: ‘Energia: o que vale a pena?’ 

No primeiro momento pedagógico, a problematização inicial, são discutidas 
situações reais, que possam fazer parte da temática vivenciada pelos estudantes no 
seu cotidiano, e estes vão expondo suas concepções sobre o tema. Delizoicov, Angotti 
e Pernambuco (2002) apontam que: 

 
A problematização poderá ocorrer pelo menos em dois sentidos. De um lado, 
pode ser que o aluno já tenha noções sobre as questões colocadas, fruto da 
sua aprendizagem anterior, na escola ou fora dela. Suas noções poderão estar 
ou não de acordo com as teorias e as explicações das Ciências, caracterizando 
o que se tem chamado de "concepções alternativas" ou "conceitos intuitivos" 
dos alunos. A discussão problematizada pode permitir que essas concepções 
apareçam. De outro lado, a problematização poderá permitir que o aluno sinta 
necessidade de adquirir outros conhecimentos que ainda não detém; ou seja, 
coloca-se para ele um problema para ser resolvido. Eis por que as questões e 
situações devem ser problematizadas (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002, p.201). 
 

A problematização foi apresentada em forma de um jornal televisivo1 (figura 1, 
2), gravado pelas ministrantes da oficina e intitulado Chemistry News. Este foi baseado 
em duas notícias reais2,3. 
 

                                                      
1 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Cl-oOgJBBPk>. Acesso em: 21 out. 2013. 
2 Disponível em: 
<http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Perguntasfrequentes/TemasgeraisoacidentenaCentraldeFukushima.asp
x>. Acesso em: 10 out. 2013. 
3 Disponível em: <http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2009/05/447303.shtml>. Acesso em: 14 out. 2013. 
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Figura 1: Apresentadoras do Jornal Chemistry 

News. 

 
Figura 2: Repórter entrevistando uma 

moradora da região. 
 

Ao final da reportagem, foi realizada a seguinte questão: Se você fosse 
responsável por decidir qual a melhor fonte de energia para o seu país, qual você 
escolheria? O que você levaria em conta? 

Os estudantes responderam a questão em um papel, e em seguida, criou-se 
uma discussão entre as respostas apresentadas. 

No segundo momento pedagógico, a organização do conhecimento, foi 
trabalhado os conteúdos necessários para a solução do problema gerado na 
problematização inicial. De acordo com Delizoicov (1982): 
 

Inicia-se, portanto, neste segundo momento do roteiro pedagógico, o estudo 
sistemático do conteúdo programático com o qual a "estrutura profunda" da 
codificação pode ser apreendida. É o momento de análise dos fatos 
procurando superar a visão sincrética e eminentemente descritiva, até então 
exposta. O questionamento que o professor passa a fazer, dá-se em 
observações sistemáticas do meio e/ou em experimentos relacionados 
diretamente com os fenômenos e é dirigido para a compreensão do processo 
de transformação envolvido (a "estrutura profunda" da codificação). Durante a 
problematização em torno das "codificações auxiliares" (as observações de 
fatos e/ou os experimentos), o professor irá definindo, conceituando, enfim 
obtendo e fornecendo as informações que delas possam ser abstraídas 
(DELIZOICOV, 1982, p.150).  

 
A Organização do Conhecimento foi desenvolvida em quatro etapas: 
� Realização de um experimento, para determinar a quantidade de fosfato 

presente na água, decorrente do processo de concentração dos nutrientes, causado 
pela construção das barreiras nas usinas hidrelétricas (FIGUEIREDO, 2000).  

� Apresentação de vídeos4,5 sobre o funcionamento das Usinas Nucleares e 
Hidrelétricas. O vídeo referente à Usina Nuclear apresentava as reações que ocorrem 
dentro dos reatores e mostrava as tecnologias existentes na geração de energia. 
Quanto ao vídeo sobre a Usina Hidrelétrica, abordava os processos envolvidos e 
impactos ambientais na produção de energia.  

� Apresentação dos impactos ambientais causados pelas usinas. 
� Desenvolvimento de uma atividade lúdica de perguntas e respostas as 

quais envolviam aspectos ambientais, políticos, sociais e econômicos sobre as duas 
fontes de energia desenvolvidas na Oficina Temática em questão. Essas questões 
trabalhavam aspectos que já haviam sido mencionados, e também aspectos para 
auxiliar a construção e organização do conhecimento. 

No terceiro momento, que é descrito como aplicação do conhecimento, a 
situação inicial é analisada e interpretada tendo como base as ideias e os conceitos 
                                                      
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Cl-oOgJBBPk>. Acesso em: 20 out. 2013. 
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1QDosHWmRcM>. Acesso em: 20 out. 2013. 
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trabalhados durante a oficina e outras situações problemáticas são apresentadas para 
que os participantes possam desenvolver os conhecimentos elaborados. Segundo 
Delizoicov (1982): 
 

Na “Aplicação do Conhecimento” podemos também ampliar o quadro das 
informações adquiridas ou ainda abranger conteúdo distinto da situação 
original (abstraída do cotidiano do aluno), mas decorrente da própria aplicação 
do conhecimento. É particularmente importante considerar esta função da 
“Aplicação do Conhecimento”; é ela que, ampliando o conteúdo programático, 
extrapola-o para uma esfera que transcende o cotidiano do aluno 
(DELIZOICOV, 1982, p.150). 
 

No desenvolvimento do terceiro momento foi realizado um Júri Químico, 
baseado na proposta descrita por Trevisan (2012). Este foi elaborado da seguinte 
maneira: a turma foi dividida em dois grupos, e foi sorteado um tipo de energia (Nuclear 
ou Hidrelétrica) para cada grupo. Este deveria defender a usina que lhe foi atribuída, 
baseando-se nos conceitos trabalhados durante a organização do conhecimento 
(segundo momento pedagógico). Cada qual teve cinco minutos para discutir suas 
ideias e em seguida apresentá-las ao Júri composto pelos ministrantes da oficina e um 
participante de cada grupo. Após a apresentação da ideia inicial, foi lhes concedido um 
minuto para argumentar sobre as concepções de seu oponente, repetindo isso por três 
vezes. Posteriormente o Júri se reuniu, e entraram em um consenso sobre qual dos 
grupos apresentou argumentos mais convincentes. 

Inicialmente a oficina foi pensada para alunos do nível médio, porém as vagas 
poderiam ser preenchidas por estudantes do ensino superior, professores da educação 
básica e professores em formação continuada (PDE). Participaram da oficina 18 
estudantes de licenciatura de duas universidades de Londrina-PR – UEL e UTFPR 
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná) – e alunos do ensino médio. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na sequência, apresentamos alguns resultados obtidos no desenvolvimento da 

oficina. Esse movimento está dividido em duas etapas. Na primeira, serão discutidas as 
respostas dos estudantes à problemática inicial, assim como as atividades realizadas 
durante a organização do conhecimento. Na segunda etapa, trazemos algumas 
reflexões acerca das principais ideias apresentadas no Júri Químico. 

 
Qual a melhor fonte de energia para o seu país? 

As repostas referentes à problemática inicial, na qual os estudantes foram 
identificados pelas siglas E1, E2...E18, foram analisadas e categorizadas segundo o 
tipo de energia escolhida pelo estudante e os principais motivos que justificaram tal 
escolha. 

 
Quadro 1: Resposta dos estudantes para a problematização inicial. 

Tipo de Energia Estudantes Motivos 

Hidrelétrica E1; E5; E7; E8; E9; E10; 
E11; E13; E16; E17. 

Recursos naturais 
Impactos ambientais 

Custo 
Fatores climáticos 

Nuclear E4; E6; E12. 
Baixo custo 

Energia limpa 
Impactos ambientais 
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Eólica E1; E7; E11; E12; E13; 
E14; E18. 

Recursos Naturais 
Impactos ambientais 
Fatores Climáticos 

Condições Socioeconômicas 
Eficiência 

Solar E2; E13. Recursos Naturais 
Fatores climáticos 

Biomassa E11; E12; E15. 
Redução da poluição 

Alta produção de resíduos 
agrícolas 

Marítima E13. Recursos Naturais 
 
Com base nas escolhas feitas pelos estudantes, apresentam-se alguns 

exemplos de respostas6, sendo estas apenas sobre as usinas nucleares e hidrelétricas, 
as quais foram desenvolvidas na oficina em questão: 

 
E9: Hidrelétrica, apesar dos danos a população em torno das usinas quando 
são construídas e a devastação que a maioria causa na fauna e na flora local, 
ainda é a fonte mais barata, mais viável para um país tão grande e populoso. 
 

Observa-se na resposta do E9, que este possuía um conhecimento prévio 
sobre este tipo de energia, porém sua resposta é complementada por elementos 
retirados da notícia apresentada no jornal televisivo. O estudante comenta sobre a 
importância de se pensar nos impactos que determinado tipo de energia pode causar à 
sociedade e ao ambiente, porém justifica sua escolha afirmando que o custo e as 
condições do país prevalecem frente aos impactos gerados. 

Nota-se com a análise feita sobre as respostas, que muitas vezes os 
estudantes se posicionam de forma vaga, permitindo várias interpretações, como a 
resposta dada por E4. 

 
E4: No Brasil uma opção a ser cogitada seria o aumento da energia nuclear, 
pois é um país que favorece este tipo de energia sem maiores problemas, com 
cuidado com os resíduos tóxicos. 
 

Ao comentar sobre o favorecimento do Brasil para esse tipo de energia, o E4 
permite uma interpretação na qual esse favorecimento pode ser devido a fatores como: 
tecnologia, custo e espaço físico, porém, equivoca-se ao dizer que este tipo de energia 
não causa maiores problemas, pois, como foi exposto no jornal esse tipo de energia 
pode gerar grandes impactos ambientais. 

Percebe-se que algumas respostas não apresentam uma coerência, 
demonstrando que o estudante não tem uma opinião formada sobre qual seria a melhor 
energia para o seu país. É o que podemos evidenciar na resposta do E12. 

 
E12: A melhor fonte seria um melhor uso das energias já existentes, biomassa, 
hidrelétrica, eólica, enfim. Além da energia solar, pouco aproveitada. O 
problema é que apenas o custo é levado em conta, não os impactos 
ambientais. Sem levar em conta os custos escolheria a energia solar 
combinado com nuclear e eólica. 
 

Em sua justificativa, o E12 aponta aspectos importantes, destacando que a 
adesão por um tipo ou outros de geração de energia é definida somente pelo custo, 
desconsiderando-se os possíveis impactos ambientais. Porém, não explicita de 
                                                      
6 As respostas foram transcritas exatamente como os estudantes apresentaram nos questionários. 
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maneira clara sua opinião. Já o E13 apresenta certa criticidade ao julgar as 
possibilidades de energia e os recursos disponíveis. 
 

E13: Usinas hidrelétricas, pois é um processo barato e mesmo que ocorra a 
produção de gases efeito estufa, o fornecimento de energia é mais limpa, o que 
é relevante para um país tão grande quanto o Brasil, porém não se deve 
descartar as energias como a eólica (força dos ventos), marítima (mar), solar, 
já que possuímos clima bem diversificado em todo território. 
 

Dentre as respostas analisadas, houve uma que não se enquadrou em nenhum 
tipo de energia, pois o estudante apenas menciona os motivos e a origem de 
determinada energia, não especificando qual seria essa energia, como exposto a 
seguir: 
 

E3: Vários fatores devem ser levados em conta, como o custo, viabilidade, 
impacto ambiental, entre outros. A fonte de energia que traria mais vantagens 
seria o cultivo de diferentes plantas que geram produção de óleo. Hoje, no 
país, a melhor administração dos recursos disponíveis traria bons resultados. 

 
A problematização inicial teve como objetivo trabalhar as diferentes formas de 

discurso trazidas por Jorge e Puig (2000): leitura, escrita e fala; para que a ciência seja 
compreendida de forma significativa. Isso implica em diversas maneiras de expressar 
uma ideia. Além disso, a discussão encadeada por meio das respostas apresentadas 
pelos participantes facilitou a quebra da barreira professor/estudante, pois, de acordo 
com Aquino (1996) se o relacionamento entre estudante e professor for positivo, haverá 
um melhor aprendizado. 

Em relação ao segundo momento pedagógico, a maneira como foi trabalhado, 
envolvendo vídeos e atividade lúdica, proporcionou interação tanto entre professor e 
estudante, quanto entre os próprios estudantes. Entre esses procedimentos, houve 
uma explicação sobre os conceitos relacionados aos impactos ambientais causados 
por tais formas de energia e a explicação do experimento referente a um desses 
impactos, auxiliando no processo de construção do conhecimento.  

O momento de maior interação entre os grupos deu-se com a realização da 
atividade lúdica, na qual as questões abordadas eram discutidas para a construção do 
conhecimento e (re)ssignificação das concepções espontâneas, apresentadas na 
problematização inicial, como no exemplo da resposta do E4 citada anteriormente. 

Um exemplo de questão desenvolvida nesta atividade é mostrado no quadro a 
seguir: 

 
Quadro 2: Exemplo de uma questão proposta na atividade lúdica. 
Durante muito tempo as usinas nucleares foram vistas como a “energia verde” do futuro. Hoje 
temos 3 usinas destas no Brasil, Angra 1, Angra 2 e Angra 3 e até pouco tempo havia muita 
expectativa em seu uso como produtora de energia elétrica e existia previsão para ampliá-las 
até 2020. Todavia, após acidentes envolvendo energia nuclear, especialmente Fukushima, a 
economia nuclear foi abalada e hoje observa-se a preferência do governo brasileiro pelas 
usinas hidrelétricas. De acordo com esta afirmação avalie as seguintes afirmativas: 
A)     Usinas hidrelétricas são mais fáceis e baratas para construir, e seu rendimento é maior, 
econômica e energeticamente. 
B)      No Brasil não há estrutura para usinas nucleares de grande porte. 
C)      A energia hidrelétrica é limpa, enquanto a nuclear possui resíduos radioativos, que são 
extremamente perigosos. 
D)     Essa é uma atitude que agrada a população, pois a energia nuclear é considerada 
perigosa. 
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E)      Os incentivos de grandes industrias são maiores para a construção de usinas 
hidrelétricas. 
 

Dessa forma verifica-se que o primeiro e o segundo momento pedagógico 
tiveram influência direta no desenvolvimento do terceiro momento, no qual era 
necessária essa união entre a construção do conhecimento e a interação do grupo 
como um todo. 

  
Júri Químico 

Este momento proporcionou a avaliação da evolução que os participantes 
tiveram ao decorrer da oficina, no qual deixaram de lado concepções errôneas e 
construíram novas compreensões acerca do tema. O que fica evidente em uma das 
anotações feita pelo grupo que defendeu a energia nuclear. 

 
G1 (Nuclear): Lixo radioativo leva muito tempo para o decaimento; Custo alto, 
mas há um maior rendimento em termos de energia. 

 
Essa anotação pode ser relacionada com a concepção apresentada pelo E4, 

notando-se a evolução conceitual citada anteriormente. 
Por meio do debate, observou-se que os participantes estavam mais seguros 

de suas respostas, apresentando suas falas de maneira mais direta, diferente das 
respostas iniciais. Com isso percebe-se que o processo de (re)construção do 
conhecimento foi eficaz em relação à formação de um pensamento crítico no 
estudante. Pode-se notar que o grupo que defendia a energia nuclear apresentou um 
melhor desempenho, pois demonstraram conceitos fundamentados, no decorrer do júri 
Químico, para rebater as ideias defendidas pelo grupo que estava a favor da energia 
hidrelétrica. Sendo assim eles possuíam uma melhor organização das ideias que foram 
discutidas, levando ao convencimento dos membros do Júri de que sua forma de 
energia era melhor. 

Durante o debate, pode-se perceber que o grupo que estava a favor da 
hidrelétrica teve pouca interação, fator este que prejudicou sua participação no decorrer 
do júri, ficando apenas para um dos integrantes o papel de defender sua forma de 
energia. O que pode ser levado em conta também é o fato de a hidrelétrica ser algo 
mais próximo do contexto social no qual os estudantes estão inseridos, sendo assim, 
os participantes poderiam ter suposto que todos saberiam se posicionar a respeito 
desta ser melhor em relação à energia nuclear, então não precisariam expor seus 
argumentos de maneira convincente. Sendo esse um pensamento que descaracteriza 
o objetivo do júri.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Com o presente trabalho foi possível observar uma evolução no 
desenvolvimento do pensamento crítico do estudante, pois este, ao final da oficina, 
conseguiu organizar seus conhecimentos de maneira concisa sobre o tema. Outro 
ponto importante na (re)construção do conhecimento está relacionado à interação, pois 
esta permitiu que os participantes expusessem suas formas de pensar desde o 
primeiro momento da oficina. 

A proposta aqui discutida mostrou que a utilização de diferentes metodologias 
e recursos – 3 momentos pedagógicos, experimentação, leitura, atividades lúdicas, 
debates – dentro do contexto da oficina temática, foi de extrema importância para que o 
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objetivo do trabalho fosse alcançado, proporcionando aos participantes da oficina 
diferentes formas de contato com os conteúdos e temas trabalhados, por meio do 
estabelecimento de relações entre CTSA. 
 Portanto, as atividades desenvolvidas no decorrer da oficina temática 
contribuíram de maneira significativa para que os estudantes desenvolvessem o senso 
crítico, permitindo que estes se posicionassem ativamente frente a problemas e 
situações reais do cotidiano. 
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Introdução 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio – PCNEM - (Brasil, 1999)1 
preconizam o ensino de química para o trabalho e 
para a vida em sociedade, utilizando-se de 
vivências e fatos do dia-a-dia para construir 
conhecimento, e que os conteúdos e temas 
abordados nas aulas de química favoreçam a 
compreensão do mundo natural, social, político e 
econômico, numa ação interdisciplinar. Nesse 
sentido, o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS) contempla a proposta dos PCNs, pois 
aproxima o aluno dos conceitos químicos através 
daquilo que ele vê, ouve e observa, associando 
com implicações sociais, ambientais, econômicas, 
políticas, éticas e culturais, possibilitando a 
formação de cidadãos críticos que vivem em 
sociedade e modificam o ambiente através da 
tecnologia (Santos, 2010)2. O presente trabalho 
teve como objetivo planejar, desenvolver e avaliar 
uma sequência didática de atividades com enfoque 
CTS com o tema sócio-científico petróleo, pois além 
de ser extremamente importante e fundamental para 
a sociedade moderna ele é abordado no caderno 
do aluno do Estado de São Paulo, 3º ano do ensino 
médio, vol. 3 – produção e usos sociais dos 
combustíveis fósseis. Este trabalho foi aplicado 
para três turmas do 3º ano do ensino médio de uma 
escola pública da cidade de Atibaia-SP. 
 

Resultados e Discussão 
A sequência didática foi planejada em 7 etapas, 
relacionadas na Tabela 1. As etapas foram 
realizadas durante 12 semanas nas aulas de 
química com 2 aulas/semana entre os meses de 
março e abril de 2014. No início das atividades foi 
realizado um debate em sala de aula sobre o tema 
petróleo para sensibilizar os alunos e verificar o seu 
conhecimento prévio. Na sequência foi exibido o 
vídeo institucional da PETROBRAS.  Na aula 
expositivo-dialogada foram trabalhados conceitos 
químicos sobre o tema em foco.  Na semana 
seguinte foi realizada a visita técnica à Refinaria de 
Paulínia – REPLAN. Na aula subsequente foi feita 
uma discussão e socialização da visita à Refinaria 
com os demais alunos da turma que não 
participaram da visita técnica. Os estudantes de 
cada turma foram organizados em grupos de até 5 
membros. Cada um dos grupos apresentou um 

seminário com um tema específico, tais como: 
“teorias sobre a origem do petróleo”, “processos 
químicos para obtenção de derivados do petróleo”, 
“petróleo e economia”, “história da PETROBRAS e 
sua importância para o país”, “impactos ambientais 
no consumo de derivados de petróleo”. A etapa final 
consistiu na leitura, discussão e reflexão sobre um 
artigo de jornal, para que cada aluno fizesse uma 
avaliação crítica e opinativa da reportagem, 
produzindo assim uma redação sobre o tema 
petróleo. 
 
Tabela 1. Sequência didática desenvolvida 

ETAPAS ATIVIDADES 
1 Debate sobre o tema  
2 Exibição de vídeo 
3 Aula expositivo-dialogada 
4 Visita técnica  
5 Discussão e socialização da visita 
6 Apresentação de seminários  
7 Artigo de jornal e redação 

Conclusões 
Observou-se que o professor tem papel 
fundamental no planejamento, na elaboração e 
mediação das atividades. Alguns termos específicos 
da área tecnológica abordada nas atividades não 
são usuais e não fazem parte do escopo de aulas 
convencionais de química. Ao trabalhar com 
enfoque CTS, o professor deve refletir a sua prática 
docente, atuar como um pesquisador ao elaborar 
sequências didáticas que rompam obstáculos e 
superem abordagens de um ensino tradicional. A 
abordagem CTS contribui para a construção do 
conhecimento, contextualizando temas técnicos e 
científicos, antes abstratos, para o cotidiano do 
aluno, promovendo a conscientização das 
implicações sociais e ambientais nas tomadas de 
decisão, contribuindo para a formação de um 
cidadão crítico e consciente. 
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RESUMO: O projeto Oficina de velas decorativas foi desenvolvido por bolsistas do PIBID do curso 
de Licenciatura Plena em Química do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia Baiano 
Campus Guanambi para alunos do ensino médio em duas escolas públicas estaduais do 
município de Guanambi/ BA. O projeto visa trabalhar a preservação do meio ambiente através da 
reciclagem por meio de uma oficina de velas decorativas baseado em conhecimentos químicos 
com enfoque na abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade (CTS) promovendo ao aprendiz a 
aproximação e a interação com a ciência e com todas as dimensões da sociedade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Com a expansão da energia elétrica, atualmente, as velas não são muito 
utilizadas nas nossas casas, mas no passado eram consideradas artigo de luxo para 
enfeitar e iluminar igrejas, teatros, restaurantes ou as casas de senhores nobres. As 
velas do passado eram feitas de gordura animal no estado sólido, conhecida 
popularmente como “sebo”, em seguida introduzia um pavio de fibras vegetais e 
armazenavam-nas dentro de um recipiente. Mas essas velas artesanais não 
agradavam muito quem as utilizava devido á fumaça que liberava no ambiente e ao mal 
cheiro da gordura queimada. Nos dias de hoje, as velas são fabricadas de parafina e 
tem uma infinidade de utilidades.  

De acordo com Fonseca (1993) a parafina é um hidrocarboneto saturado, ou 
seja, formado por carbonos e hidrogênios, pode ser classificada como um alcano e tem 
sua origem do petróleo. A pureza é uma de suas características, além de ter ótimo 
brilho, não apresentar odor, nem toxidade e possuir propriedades termoplásticas.  

A parafina é amplamente usada na fabricação de velas devido a sua facilidade 
em entrar em combustão, portanto é um produto inflamável. Mas, a produção de 
parafina não se limita a somente produzir velas, no mercado, atualmente, encontramos 
diversos produtos provenientes da parafina como, por exemplo: batom, giz de cera, 
tintas, embalagens de proteção, combustíveis, entre outros. 

Se no passado ela era considerada coisa de rico e fundamental para a 
iluminação pois não existia a energia elétrica que temos em nossa casa, hoje, é usada 
como artigo de decoração, envolvida pelo romantismo de casais apaixonados ou em 
festas de casamento, formaturas, enfim, existem no mercado velas de todo tamanho, 
cores, com essências e muitos formatos. 
 A Oficina de velas decorativas foi realizada com alunos do ensino médio em 
duas escolas publicas do município de Guanambi na Bahia no Colégio Estadual Idalice 
Nunes e no Centro Estadual de Educação em Saúde e Gestão. O projeto visa 
contextualizar o ensino de química por meio de uma oficina temática.  
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 Ao estudar química orgânica, o aluno aprende sobre os hidrocarbonetos 
saturados denominados alcanos, suas regras de nomenclaturas, conhecem suas fontes 
naturais, reatividade desses compostos e também as aplicações dos hidrocarbonetos 
para a sociedade atual. Estudar sobre a parafina é uma maneira de entender uma das 
aplicações dos alcanos que é a produção de parafina a partir do petróleo.  
 A oficina de velas decorativas é uma alternativa para trabalhar esse tema na 
teoria e também na prática onde os alunos são conduzidos a reutilizar restos de velas 
que possuem em casa para produzir velas artesanais e conhecer sobre as 
propriedades físicas e químicas da parafina, além de ser um tema propício para a 
execução de uma ação de educação ambiental através da reciclagem, dessa forma há 
verdadeiramente formação de cidadãos com comportamentos e hábitos de 
comprometimento com a proteção ambiental deixando que a convivência futura com o 
planeta seja acessível.  
 Nesse contexto Krasilchik (2005 p.192) afirma que: 
 

A educação ambiental deverá ter um enfoque global e 
integrado, não podendo ser reduzida a uma disciplina escolar. 
Deverá ser responsabilidade de toda a escola e permear todo o 
currículo escolar, visando, em última instância, que a 
comunidade se estruture e se organize para o desenvolvimento 
de pesquisas permitindo que, com recursos próprios e 
tecnologia adequada, sejam resolvidos os problemas 
prioritários.  

 
 O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) se manifestou desde 1970 
e segundo Pinheiro (2007) um dos principais campos de investigação e ação social 
desse movimento tem sido o educativo tendo como um dos objetivos ressaltar a 
importância social da ciência e da tecnologia enfatizando a necessidade de análises 
críticas e reflexivas sobre a relação científico-tecnológica e a sociedade.  

O trabalho educacional desenvolvido sob o enfoque CTS está sendo e deve ser 
disseminado pelos diversos espaços escolares, torna-se necessário, de fato, levar este 
conhecimento a todas as escolas brasileiras, pois traz discussões importantes a todo 
cidadão que deseja uma formação enquanto sujeito transformador. 

 Com o foco a abordagem CTS, ou seja, o ensino de química para a formação 
de um indivíduo capaz de entender como cuidar do espaço onde vive de modo criativo, 
eficaz e embasado pelo conhecimento científico. Através das aulas teóricas sobre a 
química orgânica, seus estudos sobre os hidrocarbonetos e das aplicações do petróleo, 
o aluno conhecerá um subproduto fabricado a partir da refinação do petróleo: a 
parafina.  
 

O petróleo é uma mistura complexa de centenas de 
hidrocarbonetos. Nas refinarias de petróleo, os componentes do 
óleo são separados em frações por um processo chamado 
destilação fracionada.  Após esse processo, os derivados do 
petróleo são utilizados como fonte de energia e também 
transformados em milhares de produtos usados diariamente pelo 
homem como medicamentos, pesticidas, plásticos, parafinas, 
etc. (BARBOSA, 2011, p. 37; 38).  
     

 A partir daí, sob o olhar da abordagem CTS, o estudante saberá que todos os 
derivados do petróleo são poluentes, e a reciclagem de pedaços de velas pode ser 
uma alternativa para não permitir que esses resíduos sejam lançados ao meio 
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ambiente sendo usados para fabricação de velas decorativas e podendo até render 
lucros para quem deseja tornar essa atividade um meio de ganhar dinheiro.  
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Na primeira etapa do projeto realizou-se uma palestra com a discente do curso 
de Licenciatura Plena em Química e também pibidiana Alaine Batista Vilasboas com 
alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Nesse encontro discutiu-se a 
retrospectiva histórica da origem da parafina até os dias atuais, abordou-se a 
composição química da parafina bem como a importância de não deixarmos esses 
resíduos de velas lançados ao meio ambiente.  
 Na segunda fase do projeto, os alunos produziram suas próprias velas 
decorativas. Essa oficina aconteceu em duas instituições e em dois diferentes dias e 
turnos, com o intuito de contemplar um contingente maior de alunos, visto que houve 
um grande número de interessados a partir das inscrições realizadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Iniciou-se a oficina com a palestra da discente do curso de Licenciatura Plena 
em Química Alaine B. Vilasboas. O objetivo da palestra foi fazer um apanhado histórico 
acerca da origem das velas e como a oficina de velas decorativas pode contribuir para 
uma formação ambiental mais crítica dos alunos envolvidos. 
 Esse momento da oficina é importante, pois é possível fazer uma sondagem do 
conhecimento prévio dos alunos acerca do tema proposto pela oficina. Segundo Paulo 
Freire (2002), essa sondagem é importante para que o educador desenvolva suas 
práticas valorizando e respeitando o conhecimento prévio de seu aluno, de modo a 
instigar sua curiosidade, inquietude e linguagem. 
 

 
Figura 1: Momento da palestra. 

 
Nesse encontro a palestrante fez uma retrospectiva do surgimento das velas, 

explicou a sua composição química e enfatizou a importância do reaproveitamento de 
resíduos que não será mais utilizado, neste caso, os pedaços de velas que geralmente 
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seriam descartados no meio ambiente podendo ser reaproveitados e transformados em 
velas decorativas.  
 A partir da discussão realizada a palestrante levantou diversos questionamentos 
aos alunos com o intuito de criar um ambiente de envolvimento, levá-los a pensar e 
analisar quais conhecimentos já possuía a cerca do tema abordado algumas das suas 
perguntas foram, por exemplo, se a parafina da vela queima ou apenas derrete? Se a 
própria parafina é inflamável, por que sempre sobra quando a vela acaba? Qual a 
função do pavio? Por que o pavio não queima dentro da vela de uma só vez? São 
dúvidas que muitas vezes falta-lhes o conhecimento científico para suas respostas, por 
isso é interessante proporcionar momentos como esse onde haja a participação dos 
alunos sanando suas dúvidas, expressando suas ideias e, além disso, adquirindo a 
aprendizagem. 
 É relevante para a formação desses alunos que a escola promova momentos 
como este dentro da sala de aula. Através dessa palestra os alunos puderam entender 
como Joseph Priestley um famoso químico inglês no século XX prestou suas 
riquíssimas contribuições para a química ao descobrir o elemento químico fundamental 
para nossa sobrevivência o oxigênio, por meio de experimentos usando a chama das 
velas.  
 Segundo Martins (2009) Joseph Priestley fez experimentos com a chama de 
uma vela baseado na teoria do Flogisto. Essa teoria dizia que os corpos combustíveis 
possuiriam uma matéria chamada Flogisto. Esse material seria lançado ao ar durante o 
processo de combustão. Diante disso, Joseph Priestley colocou uma vela acesa dentro 
de um recipiente fechado com uma amostra de “mercúrio calcinado” e observou que as 
chamas aumentavam, logo, por algum motivo a combustão era favorecida pela amostra 
de “mercúrio calcinado”.  
 Outra experiência feita por ele revelava que dentro de um recipiente fechado, um 
rato não sobrevivia por muito tempo e morria, mas na presença de “mercúrio calcinado” 
o rato não morreria rapidamente. Ele também colocou em um recipiente fechado com 
uma vela acesa, um rato e uma planta e observou-se que nessas condições o rato 
demorava muito mais tempo para morrer. A partir desses fatos Joseph Priestley 
concluiu que existia um elemento químico ainda não estudado e com isso ele 
contrariou a teoria do Flogisto. Mais tarde, Lavoisier, realizou inúmeros experimentos 
em recipeintes fechados e denominou esse elemento químico como oxigênio. Essa 
descoberta de Joseph Priestley e Lavoisier revolucionou a ciência da época e nos 
levou à Química Moderna. 
Depois de muitos estudos Eugene Micheu Chevreul (1825) descobriu que o sebo não 
era uma substância única, mas sim uma composição de dois ácidos gordurosos 
combinados com glicerina para formar um material não-inflamável. Removendo a 
glicerina da mistura de sebo, inventou uma nova substância chamada esterine, que era 
mais dura que o sebo e queimava por mais tempo e com mais brilho. Essa descoberta 
impulsionou a melhora na qualidade das velas e também trouxe melhoras ao fabrico 
dos pavios, que, devido à estrutura da vela, deixaram de ser mechas de algodão para 
se tornar um pavio enrolado, como conhecemos hoje. Essa mudança fez com que a 
queima da vela se tornasse uniforme e completa ao invés da queima desordenada, 
característica dos pavios de algodão. 
 Com as pesquisas e as aplicações do petróleo, passou-se a produzir um 
material mais resistente, sem cheiro, não tóxico e mais barato: a parafina. Aos poucos 
as velas feitas de parafina se tornaram um sucesso mundial. 

Dentre as aplicações atuais da parafina, a palestrante apontou o uso desse 
derivado do petróleo como combustível para ônibus espaciais. Trata-se de um 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

combustível produzido a base de parafina. As vantagens dessa invenção é que 
aumenta a segurança operacional e reduz custos. Como é feito a partir da parafina 
torna-se um combustível não tóxico, menos perigoso e de fácil manuseio em relação 
aos combustíveis que conhecemos. 
 Discutiu-se também nessa palestra como funciona uma vela. Explicou-se para 
os alunos, que a vela é formada por parafina e pavio e que para ela funcionar basta 
acender o pavio. Nesse momento da queima, a parafina funciona como um combustível 
sólido. O pavio, que é feito de fibra, queima na presença do oxigênio, e aos poucos o 
calor da chama começa a evaporar a parafina, para que esse processo não pare de 
acontecer é preciso que o pavio seja um bom absorvente da parafina líquida, que é 
produzida quando a cera se queima.  

É como se a vela se auto-sustentasse para manter essa combustão. Ao mesmo 
tempo em que o pavio se queima a parafina transforma-se em líquida e vai molhando o 
pavio para que ele não se apague.  Nas chamas da vela observa-se que os produtos 
dessa reação são vapores de água, gás carbônico e energia na forma de calor.  

Os alunos se mostraram surpresos ao entender como é de fato o funcionamento 
de uma vela. Por ser algo comum do nosso dia a dia, os estudantes disseram não 
imaginar quanta conhecimento há por trás de uma simples vela. A proposta de reciclar 
os pedacinhos vela que se tem em casa, também despertou no aluno a curiosidade de 
como era possível fazer as velas decorativas.   
 O despertar da curiosidade no aluno, o espírito investigador, o assumir uma 
postura de transformador da realidade, o sujeito questionador são características que 
segundo Pinheiro (2007) são possíveis quando há o enfoque CTS, mas para que isso 
aconteça de fato deve haver uma busca de questões que fazem parte do cotidiano do 
aluno, ampliando-se esse conhecimento para utilizá-lo nas soluções de problemas da 
sociedade. 
 Após essa etapa de palestra iniciou-s a oficina de velas decorativas. Os alunos 
foram divididos em grupos e cada um recebeu os recursos necessários para a 
produção da vela decorativa. Inicialmente, é preciso derreter a parafina, ou seja, os 
pedaços de velas que os alunos trouxeram de casa foram para uma panela e 
derretidas a banho Maria por 20 minutos. Após derreter é preciso manusear a parafina 
com agilidade, pois ela solidifica-se rapidamente. Em cada molde o aluno colocou a 
quantidade de parafina derretida suficiente para cobri-lo e em seguida fixou o pavio. 
 Cada grupo recebeu pedaços de batom ou de giz de cera. Essa técnica é uma 
forma de reaproveitar pedaçinhos de giz de cera que temos em casa ou de batons 
velhos para colorir a vela decorativa. Como esses produtos também são derivados da 
parafina, então derretem na mesma proporção. Após 20 minutos as velas solidificaram 
e puderam ser retiradas dos moldes.  
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Figura 2: Alunas fazendo velas decorativas. 

 
 Todas as velas produzidas na oficina foram expostas na I Semana de Química 
do Centro Estadual de Educação em Saúde e Gestão (I SeQuim), evento realizado 
pelos pibidianos do curso de Licenciatura em Química do IFBaiano/ Guanambi. Esse 
evento teve como metas divulgar trabalhos realizados por alunos do ensino médio nas 
escolas do município.  
Posteriormente, essa oficina de velas foi realizada novamente com alunos do ensino 
médio na Feira do Conhecimento do Colégio Estadual Idalice Nunes. 
 

 
Figura 3:  I Semana de Química do Centro Estadual de Educação em Saúde e Gestão 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Podemos concluir que a oficina temática desenvolvida neste projeto permitiu que 

os alunos envolvidos fizessem uma reflexão de como métodos simples como produzir 
velas decorativas podem contribuir para o meio ambiente e que através do 
conhecimento químico entendam melhor como reaproveitar esses materiais impedindo 
que sejam lançados ao lixo e consequentemente causando poluição.  

O objetivo do educador é buscar a coerência entre o seu discurso e sua ação, 
entre a teoria e a prática. Portanto, oficinas temáticas caracterizam-se como práticas 
pedagógicas diferenciadas, eficazes e motivadoras, colocando o aluno no foco do 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

processo de ensino e aprendizagem, pois é a partir dessas discussões e trabalhos 
interdisciplinares que enriquece e atrai o aluno de forma que se sentem inseridos na 
sociedade para a resolução de problemas futuros haja vista que o pensamento 
cientifico já faz parte de sua vida nas mais simples ações. 

Ao se pensar em metodologias diferenciadas é necessário desenvolver 
atividades que tenham como princípios norteadores a abordagem CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade), pois, todo conhecimento adquirido pelo estudante precisa 
contribuir para a sua formação cidadã, contribuindo para o desenvolvimento pessoal 
dos alunos e sua participação consciente na sociedade. 

O desenvolvimento de oficinas temáticas para o ensino de química 
principalmente com esse enfoque CTS promoveu um espaço de socialização e 
aprendizado, foram momentos que contribuíram efetivamente para a construção de 
saberes, habilidades e competências dos estudantes envolvidos. Além disso, serviu 
como um instrumento de formação para as pibidianas envolvidas permitindo o 
aperfeiçoamento da sua prática pedagógica. 
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RESUMO  

A proposta didática aqui apresentada parte de um tema gerador que é a produção de papel 
artesanal a partir da fibra de bananeira. Esse tema foi escolhido porque já fazia parte do contexto da 
escola por meio de outros projetos ambientais ali desenvolvidos. Para fundamentação do material 
proposto utilizamos com referenciais norteadores: o ensino por projetos numa perspectiva freireana, o 
enfoque CTS, a educação ambiental, a contextualização e a interdisciplinaridade. Um dos objetivos da 
nossa proposta apresentada é elaborar um material paradidático com enfoque CTS, relacionando esse 
tema gerador com os conteúdos de química e áreas relacionadas, na tentativa de tornar seu ensino mais 
significativo para os alunos. Acreditamos que o nosso material paradidático pode favorecer a 
compreensão dos processos químicos e possibilitar discussões de aspectos ambientais, sociais e 
tecnológicos relacionadas ao tema produção de papel artesanal, e, além disso, estimular discussões 
relacionadas com as mudanças de atitudes dos alunos. 

 
INTRODUÇÃO 

O ensino-aprendizagem com enfoque em questões de Ciência, Tecnologia e 
Sociedade – CTS tem como objetivo propiciar a possibilidade de despertar no aluno a 
curiosidade, o espírito investigador, questionador e transformador da realidade. Surge 
daí a possibilidade de discussão e proposição de soluções para problemas de nossa 
sociedade. 

De acordo com Pinheiro e colaboradores (2007), com o enfoque CTS, o 
trabalho em sala de aula passa a ser construído a partir do trabalho em equipe e o 
professor deixa de ser um repassador de conteúdos, presente no modelo de educação 
“bancária1”, denominada assim por Paulo Freire (1987). Para esse educador, segundo 
Santos (2008), a educação constitui em processo humano, cujo foco são as condições 
humanas e a realidade na qual os educandos estão inseridos. 

Para Santos (2008) o ensino de ciências que acontece na maioria das escolas 
muito se assemelha ao modelo criticado por Freire devido à utilização de metodologias 
que valorizam a memorização de termos científicos e sistemas classificatórios em 
detrimento da contextualização e da crítica. Um ensino sem problematização que  
coloca os interesses do mercado em primeiro lugar, deixando de lado os valores 
humanos. “Essa educação acaba sendo opressora, na medida em que reproduz um 
valor de ciência como um bem em si mesmo a ser consumido e aceito sem 
questionamentos” (SANTOS, 2008, p. 116). 

De acordo com Freire (1987), o diálogo se constrói como relação entre sujeitos 
mediatizados pelo mundo. Ou seja, os sujeitos têm autonomia, só interagem 
criativamente mediante a ação, a práxis, quando assumem problemas ou conflitos que 
se tornam desafios comuns. Poderíamos identificar essa relação como a ação 
educativa, explicitar os conflitos humanos e sociais para desafiar as pessoas, 
trabalhando com o diálogo e realizando as ações para superação desses conflitos. 
                                                     

1 Freire (1983) denominou de “educação bancária” a educação em que os opressores mantêm 
o processo de opressão. Por isso, defende uma educação dialógica que favoreça a libertação do 
oprimido.  
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Freire (1987) propõe, então, uma metodologia na perspectiva 
problematizadora, uma investigação do universo temático dos educandos ou o conjunto 
de seus temas geradores. Essa metodologia pode ser trabalhada por meio da 
investigação temática, termo proposto por Freire (1987), por meio da qual os 
educadores podem se aproximar da realidade de seus alunos, identificando os níveis 
de percepção que eles têm da sua realidade. 

De acordo com Nascimento e Linsigen (2006), através da investigação 
temática surgem temas geradores que dão sentido a ação pedagógica e permitem aos 
educandos superar a situação-limite2. Isso os leva a alcançar a consciência máxima 
possível, para que aconteça a superação da realidade acrítica e possibilite uma 
educação problematizadora, na qual os educandos são capacitados a analisar 
criticamente sua realidade. 

De acordo com Garcia (1999), uma das etapas importantes da metodologia do 
ensino por projetos é a problematização que acontece durante a reflexão e discussão 
sobre a escolha e os significados do tema. 

 
A problematização é um momento de extrema importância para assegurar que 
todos os alunos se envolvam com o desenvolvimento do projeto e, por isso, 
demanda que se criem e se proporcionem situações e recursos que instiguem 
ao máximo a curiosidade dos estudantes em torno do significado e abrangência 
do tema. O grau de aprofundamento e complexidade dos conteúdos que serão 
trabalhados no projeto estão intimamente relacionados à consistência e 
significação da problematização (GARCIA, 1999, p. 41). 

 
Martins (2005) ressalta que os temas podem ser escolhidos a partir do 

interesse dos alunos ou a partir de sua realidade, mas também podem estar 
relacionados com algum conteúdo que consta no planejamento. Quando o tema é de 
interesse do aluno, torna-se mais agradável para ele resolver problemas e ver os 
assuntos de “maneira inteligente e questionadora dentro dos contextos disciplinares e 
não isolados” (p. 47). Dessa forma, o currículo escolar terá função humanizadora, 
facilitando a apropriação do conhecimento científico e sua formação cidadã.  

Segundo Freire (1987), os temas geradores estão relacionados com a 
problematização da situação. Dentro da metodologia, os temas ajudam a compreender 
a realidade de maneira mais crítica, através da reflexão e das discussões em grupo, 
daí o diálogo se torna peça fundamental nesse processo de participação para se 
trabalhar com os temas geradores.  

O tema gerador, conforme Freire (1987) é uma proposta fundamentada na 
dialogicidade. Sem diálogo não existe comunicação, ou seja, não existe a verdadeira 
educação. É por meio da comunicação que podemos transformar nossa realidade. A 
escola pode deixar de ser campo de reprodução para ser agente de transformação da 
realidade. Os temas são denominados geradores porque partem de discussões e criam 
várias possibilidades de desdobramentos em outros temas, provocando novas ações 
para serem trabalhadas.  

Segundo Santos (2008), uma proposta CTS na perspectiva freireana favorece 
a compreensão das ações relacionadas com a sociedade atual. Nessa perspectiva, é 
importante termos uma visão critica sobre o ensino de ciências e seu potencial para 
ajudar a transformar o contexto sociopolítico do mundo moderno. Ao pensar em uma 

                                                     
2 As “situações-limites” são situações que parecem intransponíveis pelos indivíduos quando estes se encontram ao 
nível da consciência real efetiva. Apesar do clima de desesperança que elas geram, não devem ser vistas como o 
fim das possibilidades, mas sim um obstáculo a ser superado durante a caminhada da libertação. (NASCIMENTO E 
LINSIGEN, 2006, p. 93, em nota de rodapé). 
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proposta de ensino CTS na perspectiva humanística freireana, espera-se uma 
educação que vá além dos aparatos tecnológicos e favoreça a reflexão sobre as 
possibilidades humanas, levando os alunos a refletir sobre a sua condição no mundo 
frente aos desafios postos pela ciência e tecnologia. 

De acordo com Santos (2008), a escolha de tema social em CTS pode estar de 
acordo com as concepções freireanas, mas isso não quer dizer que tenha que seguir 
todas as etapas e orientações, pois essa escolha pode partir também de necessidades 
do grupo, do professor e dos alunos. É necessário que se tenha uma perspectiva 
política no ensino de ciências, produzindo ações para transformar o contexto social e 
político do mundo atual. Na visão de Santos (2008), essa seria a visão humanística de 
ensino de CTS em uma perspectiva freireana. 

Segundo Santos e Mortimer (2001), para que aconteça o enfoque CTS em uma 
perspectiva freireana, deve-se dar uma maior importância para a visão humanística, em 
que o compromisso seja trabalhar os valores humanos e não centrar-se em valores de 
mercado gerados pela sociedade tecnológica, como acontece em muitos trabalhos com 
enfoque CTS.  

Os autores não defendem uma educação que seja contra a utilização da 
tecnologia, mas uma educação que leve os alunos a pensar, refletir e discutir sobre o 
seu papel na sociedade, favorecendo discussões de valores e reflexões críticas sobre a 
relevância e as condições humanas. 

Para Santos e Mortimer (2001), é muito importante levar em consideração o 
desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão. Currículos de ciência que 
foquem a formação para a cidadania não podem se restringir apenas a dar informações 
atualizadas sobre questões de ciência e tecnologia. Mais do que isso, deve prepara-los 
a tomada de decisão.   
  Considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio PCNEM 
(Brasil, 1999) pretendemos desenvolver, por meio de nossa proposta, conhecimentos 
necessários não somente para saberes científicos, mas também para a formação 
humana, com intuito de formar cidadãos conscientes e capazes de utilizar o raciocínio 
e a compressão, deixando de lado a memorização e o ensino conteudista (BRASIL, 
1999). 

Então as discussões dessa proposta seguem algumas normativas da LDB, que 
planeja o currículo de forma integrada, transformando a organização disciplinar em um 
processo crescente de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, conseguindo, 
assim, integrar e articular os conhecimentos de todas as disciplinas. A integração dos 
conhecimentos se define melhor ainda quando a LDB determina o que o aluno deve 
adquirir no final do Ensino Médio, como o domínio dos princípios científicos e 
tecnológicos que presidem a produção moderna; o conhecimento das linguagens; o 
domínio dos conhecimentos necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 1996, Art. 
36°, § 1º). 

Para uma educação libertadora é preciso romper com as barreiras do ensino 
conteúdista e trabalhar com uma educação mais ativa, com formação de atitudes e 
valores que façam sentido para o aluno e a comunidade em que ele está inserido. Só 
assim teremos alunos que participem ativamente dos problemas que envolvem sua 
realidade (FREIRE, 1987). Com vista a uma educação problematizadora, 
desenvolvemos uma proposta de ensino, numa perspectiva CTSA, que busca favorecer 
a participação dos alunos, dando-lhes oportunidade de conhecer um pouco sobre a 
cultura, a tecnologia e o conhecimento científico relacionados à produção de papel a 
partir de fibra de bananeira. 
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Nossa proposta foi trabalhar com um tema gerador que seja reconhecido pela a 
comunidade local, possibilitando a reflexão e a interação com situações reais do dia-a-
dia. Por isso, escolhemos como tema a produção de papel de fibra de bananeira. 
Abordamos também aspectos ambientais, favorecendo o desenvolvimento de atitudes 
e valores que possam contribuir para a formação de formação de cidadãos críticos e 
responsáveis. Para fundamentação do material proposto utilizamos com referenciais 
norteadores: o ensino por projetos numa perspectiva freireana, o enfoque CTS, a 
educação ambiental, a experimentação investigativa, a necessidade de 
contextualização e de interdisciplinaridade. 

Como a Educação Ambiental é o primeiro eixo estruturante dessa proposta, 
abordamos questões tais como o consumo de papel na escola e a importância do  
reaproveitamento de pseudocaule de bananeira, já que na escola há uma área de 
cultivo de bananeira. Dessa forma, esperamos incentivar a reflexão e a mudança de 
hábitos da comunidade escolar. 

 
PERCURSO METODOLÓGICO 

A proposta de ensino aqui apresentada, consiste de um material paradidático 
que tem como objetivo principal o ensino de conteúdos da disciplina Química, a partir 
de um enfoque CTS, permitido também abordagens interdisciplinares. O 
estabelecimento de ensino em que a proposta foi desenvolvida é uma escola da rede 
pública estadual de Goiás. O desenvolvimento inicial desse projeto piloto contou com a 
participação de 15 alunos da 1a e 2a série do Ensino Médio. A proposta partiu de um 
tema gerador que é a produção de papel artesanal a partir da fibra de bananeira.  Esse 
tema foi escolhido porque já fazia parte do contexto da escola por meio de outros 
projetos ambientais ali desenvolvidos.  

Diante do contexto vivido pelos alunos do Ensino Médio nessa escola pública, 
caracterizada pelo baixo interesse dos alunos pela disciplina de Química, 
consequentemente, pelo baixo aprendizado dos conceitos e pela falta de 
contextualização do Ensino de Química, sentimos a necessidade de aprofundar a 
discussão desse tema. 

A partir dessa problemática nos deparamos com o seguinte problema: É 
possível favorecer a aprendizagem de conceitos químicos no Ensino Médio utilizando a 
produção de papel artesanal a partir de fibra de bananeira como tema? 

Diante desse problema, nossa hipótese é que é possível favorecer a 
aprendizagem de conceitos químicos no Ensino Médio por meio da produção de papel 
artesanal a partir de fibra de bananeira como tema gerador.  

De forma mais sistemática e fundamentada, conseguimos integrar o trabalho já 
desenvolvido com enfoque somente em EA a conceitos científicos interdisciplinares, 
mas com evidência maior, principalmente, à disciplina de Química. Com o objetivo de 
explorar conceitos científicos de maneira interdisciplinar e melhor direcionar o trabalho, 
foi proposto que os alunos formulassem questões sobre o que gostariam de aprender 
em relação ao processo. 

Para essa estruturação, fizemos uso de atividades, no contra turno, nas quais 
realizamos a produção do papel de fibra de bananeira e debates e levantamos 
questões relacionadas à produção de papel.  A produção do papel aconteceu segundo 
as  etapas ilustradas na Figura 1. 
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Figura 1. Etapas da produção do papel de fibra de bananeira no Colégio. 

 
Durante a realização das etapas de produção do papel de fibra de bananeira, 

foi apresentada aos alunos a seguinte questão: Considerando o processo de produção 
do papel, quais etapas e situações vocês gostariam de estudar e responder por meio 
do conhecimento científico?  

As respostas, apresentadas por escrito, foram tabuladas e as questões 
agrupadas para facilitar a busca de respostas. As principais questões geradas foram: 
Por que é importante estudar antes de começar um processo de fabricação? Qual o 
efeito do hidróxido de sódio no cozimento da fibra? Por que se utiliza o vinagre no 
caldo que restou do cozimento da bananeira? O que é celulose? Por que é importante 
estudar antes de começar um processo de fabricação? Por que é importante usar luvas 
durante a maceração? 

A partir dessas questões, foi possível relacionar com os conteúdos que 
permitem uma melhor compreensão do processo de produção de papel de fibra de 
bananeira, favorecendo a aprendizagem de conceitos científicos relacionados. O 
Quadro 1 lista os 23 assuntos relacionados com as questões levantadas pelos alunos.  

 
Quadro 1: Relação de Conteúdos envolvidos nas questões elaboradas pelos alunos 

Nº Conteúdos selecionados 
1 Processos de separação de misturas/processos mecânicos 
2 Método científico 
3 Transformações químicas (reações químicas) 
4 Propriedades das substâncias 
5 Medidas, grandezas físicas   
6 Ligações químicas  
7 Forças intermoleculares 
8 Substâncias orgânicas  
9 Polímeros  

10 Importância da utilização de Equipamentos de Proteção Individual  
11 Práticas de segurança em laboratório 
12 Propriedades dos Ácidos e bases  
13 Indicadores e pH 
14 Reações de neutralização 
15 Importância do tratamento de resíduos 
16 Variação de energia nas reações – Termoquímica 
17 Cinética química  
18 Assuntos relacionados com Biologia 
19 Assuntos relacionados com Geografia 
20 Assuntos relacionados com Artes 
21 Assuntos relacionados com História 
22 Assuntos relacionados com aspectos ambientais 
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23 Reaproveitamento 
 
No quadro 2 tem-se dois exemplos de como as questões dos alunos foram 

relacionadas com vários conteúdos.  
 

Quadro 2: Exemplos de questões elaboradas pelos alunos C e E. 
Questões - ALUNO C Conteúdos 

1. O que é pseudocaule? 18 
2. Qual o efeito do hidróxido de sódio no cozimento da fibra? 3, 4, 6, 8, 9 
3. Para que é feito o maceramento? 1 
4. Quais são as reações químicas na hora do clareamento? 3, 4, 8, 9 
5. O que a biologia tem haver com o papel da fibra da bananeira? 18 
6. Por que tem que cortar o pseudocaule? 17 
7. O que é celulose? 6, 7, 8, 9 

Questões - ALUNO E Conteúdos 
1. Por que quando está cozinhando o pseudocaule fede? 3 
2. O que é fibra? 6, 7, 8, 9 
3. Por que ocorre o clareamento da fibra? 3, 4 
4. Por que durante o cozimento a fibra escurece? 3, 4 
5. Por que precisa colocar soda no cozimento? 3, 4, 12 
6. O que é pseudocaule? 18 
7. Se picasse a fibra mais grossa, em pedaços maiores, o papel sairia do 
mesmo jeito? 

17 

8. Por que após a retirada do cacho, a bananeira não serve para mais 
nada? 

19, 22, 23 

9. Por que a celulose é usada na produção do papel? 9 
10. O que é nódoa? 4 

 
A partir dessas questões, elaborou-se o material que é apresentado a seguir. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
ESTRUTURAÇÃO DO MATERIAL 

A construção do material partiu de um trabalho que teve envolvimento dos 
alunos. Por isso, a proposta não constituiu “uma receita a ser seguida”, mas um 
conjunto de sugestões de metodologias e atividades dentro do tema escolhido.  A partir 
dela, é o professor quem decide com seus alunos as atividades e problemas que 
precisam ser resolvidos dentro do seu contexto escolar. Assim, o professor deixa de 
ser um mero repassador de conteúdos, como acontece no modelo de educação 
“bancária” (FREIRE, 1987). 

Quando utilizamos uma educação problematizadora, não podemos apresentar 
conteúdos predeterminados na escola. Devemos compreender a relação escola-
comunidade, propondo conteúdos que estejam inseridos na realidade local e as 
problematizações que surgirem dela, como, por exemplo, algumas das questões 
levantadas pelos alunos durante as discussões: por que se utiliza o vinagre no caldo 
que restou do cozimento da bananeira? A espécie da bananeira influencia na textura 
do papel? Que outro branqueador poderíamos utilizar no lugar da água sanitária? 
Essas são algumas das questões que surgiram da curiosidade dos alunos.  

Além disso, nada impede que o professor formule novas questões com seus 
alunos. Então, a partir dessas questões e pela busca das respostas, foi desenvolvido o 
material paradidático constituído por 10 unidades.  

Cada unidade é caracterizada por uma das etapas da produção de papel e 
apresenta os conteúdos relacionados e interligados de forma interdisciplinar. Dessa 
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forma, são apresentados os conteúdos de Química, além de conteúdos de outras 
disciplinas tais como História, Geografia, Biologia, Artes e Matemática. 

Um dos objetivos dessa proposta de ensino e abordar também questões 
relacionadas ao desenvolvimento científico e suas relações com a sociedade, 
considerando também o contexto histórico, social e cultural.  

Utilizamos o trabalho com tema gerador que, segundo Freire (1987), é uma 
proposta fundamentada na dialogicidade. Sem diálogo não existe comunicação, ou 
seja, não existe a verdadeira educação. Os temas se chamam geradores porque 
partiram de discussões e criam várias possibilidades de desdobramentos em outros 
temas, provocando novas ações para serem trabalhadas.  

A partir da temática produção de papel artesanal de fibra de bananeira 
podemos destacar as relações CTS presentes na proposta. Para atender ao aspectos 
científicos, por exemplo, as unidades elaboradas tratam de conteúdos e conceitos 
científicos, tais como a constituição química do papel, a fisiologia da bananeira, 
cálculos para medir a gramatura do papel, etc.  

Entre os aspectos tecnológicos apresentados podemos destacar as questões 
históricas da evolução da produção de papel e as diferenças entre processos 
artesanais e industriais. Também são abordadas ligadas às técnicas atualmente 
utilizadas, bem como problemas ambientais causados pela produção industrial, caso 
não se tomem os devidos cuidados com o tratamento de resíduos e rejeitos químicos.  

Para abordagem de aspectos relacionados à sociedade, as unidades 
apresentam as seções “tomando atitude”, constituídas por textos que abordam 
temáticas sociais, questões para serem debatidas e ações reais próximas ao contexto 
escolar. 

Considerando as questões ambientais, presentes em nossa sociedade, 
aspectos ambientais permeiam todas as unidades. Como exemplo, podemos citar as 
questões relacionadas à cultura da banana, ao tratamento de rejeitos após o cozimento 
e à redução da quantidade de água utilizada no processo. Essas questões ambientais 
podem se transformar em propostas de intervenções na escola, tais como: redução do 
uso de papel, controle de vazamentos de água, cuidados com o patrimônio público, 
coleta seletiva etc. 

 
A ELABORAÇÃO DO MATERIAL PARADIDÁTICO – A QUÍMICA E O PAPEL DE FIBRA DE 
BANANEIRA 

O material proposto é dividido em dez unidades elaboradas de acordo com a 
ordem das etapas da produção de papel artesanal, juntamente com os conteúdos 
elencados para explicação de cada etapa (Figura 2).  

Cada unidade se divide em seções. As seções são estruturadas de acordo com 
o objetivo da proposta: a - partir de questionamentos dos alunos, discutir  os conceitos 
científicos envolvidos na produção de papel enquanto este é feito. As seções são: 
Refletindo, Aprendendo, Pesquisando, Fazendo, Tomando Atitude, Um Pouco de 
História e Sugestões para o Professor. 

A primeira seção, “Refletindo”, traz uma discussão inicial com 
problematização de questões que estimulam o debate sobre um aspecto da produção 
do papel artesanal e a curiosidade dos alunos em descobrirem sobre o assunto. Nela, 
inicia-se o processo investigativo, na qual pretende-se que que o aluno desperte sua 
curiosidade e interesse por aprender os conceitos e temas a serem trabalhados 
posteriormente. 
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FIGURA 2. Organização das unidades – exemplos da divisão de seções 
 
Várias das perguntas utilizadas para iniciar as unidades, partiram de questões 

formuladas pelos alunos. Essas problematizações iniciais levam à necessidade de 
estudos conceitos científicos que são apresentados na seção “Aprendendo”, que o 
professor poderá abordar de diferentes formas. 

Convém lembrar que não temos a pretensão de esgotar conteúdos de Química 
ou de qualquer outra disciplina. Nosso objetivo é trabalhar com enfoque interdisciplinar, 
utilizando conceitos básicos que ajudarão a explicar as etapas de produção do papel 
artesanal a partir da fibra de bananeira, contextualizando assim esse conhecimento. 
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Contextualização e interdisciplinaridade constituem elementos-chave no 
tratamento dos conteúdos curriculares. Mais do que integração, a interdisciplinaridade 
se dá pelo envolvimento das disciplinas em projetos, atividades facilitadores da 
compreensão de temas complexos, desenvolvimento de pesquisas e estudos ou até 
mesmo pelo esforço coletivo da classe em analisar um fato, um conteúdo ou uma 
prática escolar sob diferentes enfoques. A transposição didática é o processo, por 
excelência, de contextualização do conhecimento. A ideia da contextualização é dar 
chance ao aluno de ressignificar o que aprendeu em cada disciplina, de tal sorte que 
perceba a dimensão do conhecimento e suas relações com sua vida (MAIA E 
CARNEIRO, 2000, p. 97-98). 

Machado (2000) relata que é impossível aprender determinado conteúdo, sem 
antes conhecer ou aprender os conteúdos que são “pré-requisitos”. Mas, em vários 
casos, como o autor menciona e nós também acreditamos isso parece não ser 
verdadeiro. Portanto, essa rigidez no encadeamento dos tópicos desenvolvidos é. Em 
muitos casos, desnecessária.  

Por essa razão, essa proposta não segue uma estrutura rígida como uma 
sequência tradicional dos conteúdos de Química. Os conceitos surgem de acordo com 
a necessidade de inserção para explicar e ajudar a entender os processos que 
acontecem durante a produção de papel. Assim, acreditamos ser esse um caminho 
para a construção de um trabalho verdadeiramente interdisciplinar e contextualizado. 

No material proposto, sugerimos também algumas atividades na seção 
“Pesquisando” e nas sugestões para os professores. Nossa intenção é, além de 
trabalhar os conhecimentos científicos e as questões CTS da produção do papel, 
estimular o gosto pela pesquisa, incentivar a leitura e a descoberta, para que, 
posteriormente, esse aluno consiga elaborar suas ideias, trabalhar em equipe e 
melhorar sua capacidade de redação. Apresentamos sugestões de várias atividades 
interdisciplinares e algumas estratégias de ensino com enfoque CTS como visitas, 
debates, projetos em grupo, pesquisa de campo, utilização de materiais audiovisuais 
(recursos tecnológicos), utilização de entrevistas etc. Essas estratégias visam à 
formação de opinião dos alunos e a influência deles nas decisões diante das situações 
reais dentro e fora da escola (SANTOS e SCHNETZLER, 1997). 

Na seção “Fazendo”, abordamos sugestões de atividades investigativas que 
envolvam a participação ativa dos alunos, utilizando experimentos que estimulem a 
curiosidade e o interesse em aprender. De acordo com Suart e Marcondes (2008), a 
experimentação investigativa fornece ao aluno o momento de discussão, 
questionamento de suas hipóteses e ideias iniciais, podendo confirmá-las ou refutá-las, 
através da coleta e análise de dados para resolver as questões encontradas.  

Segundo Machado (2004), o processo investigativo auxilia as relações entre os 
níveis fenomenológicos (macroscópicos) e teóricos (microscópicos) na elaboração 
conceitual e favorece também o debate entre alunos e professores. A função do 
professor é mediar a construção desses conceitos, sabendo que somente através da 
observação do fenômeno não é possível explicar o mesmo. 

Nossa proposta se fundamenta nos princípios da experimentação devido ao 
fato de que todo o processo de produção de papel artesanal baseia-se em atividades 
práticas que serão valorizadas de maneira a explorar todos os conceitos científicos que 
essa prática proporciona. 

A experimentação é recurso didático muito importante que deve possibilitar ao 
aluno a interpretação de fenômenos e a compreensão da ciência, tecnologia e 
sociedade. É necessária uma reflexão sobre sua importância no atual sistema de 
ensino-aprendizagem. Devemos analisar também a postura dos professores de 
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ciências na utilização desse recurso, juntamente com suas dificuldades de aplicações e 
sugestões para um trabalho mais significativo e problematizador. 

De acordo com Suart e Marcondes (2008), quando se utiliza da 
experimentação, ela deverá vir acompanhada de uma investigação, para que as aulas 
se tornem mais significativas para o desenvolvimento de capacidades tais como 
relacionar dados empíricos com os dados teóricos. 

Machado (2004) afirma que, quando os fenômenos não são trabalhados em 
sala, os alunos acreditam que as fórmulas, equações e modelos são reais. Por isso, 
para um bom entendimento, é necessário trabalhar com os três níveis de conhecimento 
(macroscópico, microscópico e representacional), de maneira equilibrada. A 
apropriação do conhecimento acontece sempre quando a relação teoria-experimento 
estão em sintonia, porque as atividades experimentais precisam ser analisadas. 

Os experimentos escolhidos para compor o material foram elaborados a partir 
de adaptações e relacionados à produção de papel. Podemos citar a unidade 5 que 
aborda as transformações químicas – o cozimento. Essa aula experimental envolveu 
várias etapas de processos se trabalharem aspectos relacionados aos fatores que 
interferem na rapidez das reações.  

Enfatizamos também a importância de se trabalhar em uma perspectiva 
humanística e voltada para a formação de atitudes e valores, necessária para que o 
aluno se transforme em um cidadão participativo na resolução de problemas da sua 
realidade, tanto na escola como na comunidade. Caracterizamos essa seção como 
“Tomando atitude”, na qual propomos textos para o professor desenvolver a leitura 
com seus alunos.  

Em seguida, para cada unidade após o texto da seção “Tomando atitude”, tem-
se um quadro com sugestões de resolução de problemas, para que os alunos tenham a 
oportunidade de realizar as ações propostas.  

Tentamos abordar nos textos aspectos éticos, humanos e cooperativos, 
seguindo a perspectiva CTS humanística de Freire, de acordo com Santos e Mortimer 
(2001), em que o compromisso com a sociedade é trabalhar os valores humanos, e 
não centrar-se em valores de mercado gerados pela sociedade tecnológica. 

Defendemos, juntamente com os autores citados acima, uma educação na qual 
os alunos possam pensar refletir e discutir o seu papel na sociedade e saber resolver 
problemas relacionados com a tecnologia, sem desfazer-se dela, dando relevância às 
condições humanas.   

Valorizamos também a formação para cidadania que, segundo Santos e 
Schnetzler (1997), é fundamentada em valores éticos que norteiam o comportamento 
dos alunos e desenvolve aptidão para discutir decisões necessárias, sempre de forma 
coletiva. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É preciso romper com as barreiras do ensino conteudista e trabalhar com uma 
educação mais ativa, com formação de atitudes e valores que façam sentido para o 
aluno e a comunidade em que ele está inserido. Só assim teremos alunos que 
participem ativamente dos problemas que envolvem sua realidade. Com a 
problematização e a utilização de temas geradores, o trabalho com projetos se torna 
mais significativo e o aluno que conhecemos no ensino convencional deixa de ser 
passivo e se torna um ser ativo. 

O pensar, a práxis do diálogo e a relação professor-aluno em sala de aula 
fazem parte de uma leitura de mundo, em que o aluno se vê inserido no processo de 
descobertas de assuntos que são relevantes para o significado de seu mundo.  
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Essa transformação lhe fornecerá meios para se apropriar do conhecimento e 
desenvolver atitudes e valores para sua formação cidadã, trabalhando com seu 
raciocínio e sua reflexão sobre fatos do dia a dia, aumentando seu interesse e seu 
desejo de saber e conhecer. Esse interesse também é influenciado quando o professor 
consegue despertar e motivar a curiosidade de seu aluno, que verá a possibilidade de 
mudar suas concepções e criar uma visão mais crítica sobre os fatos e problemas do 
seu cotidiano.  

A postura do professor, tanto na aceitação e participação dos processos 
interdisciplinares, quanto na mediação da dinâmica de projetos, é um fator primordial 
para o resultado satisfatório de um projeto. É preciso romper com os velhos 
paradigmas, com modelos mentais arraigados e com uma postura totalmente formal e 
convencional nas ações pedagógicas. 

Não é possível continuar tratando os alunos de hoje como aqueles de alguns 
anos atrás. O que se praticava no passado não é tão bem aceito atualmente. É 
necessário repensar a educação convencional e romper alguns paradigmas, para 
substituir posturas, conceitos e métodos inadequados, para satisfazer as novas 
necessidades dos alunos de hoje, que interagem de maneira muito rápida nos 
diferentes meios sociais. 

É importante ressaltar que o material paradidático, por ter um caráter 
interdisciplinar e contextualizado, deixa em sua estrutura a possibilidade do professor 
planejar suas atividades de acordo com sua realidade. Portanto, não é um material 
“engessado”, mas flexível a constantes mudanças de rota. Levando em conta a postura 
interdisciplinar, ou mais especificamente a postura aberta e receptiva, o professor 
deverá ter em mente que poderão aparecer focos específicos de interesse, os quais 
deverão ser mais explorados, independentemente do que foi planejado previamente. 

Pretendemos fornecer aos professores e alunos algumas condições para 
compreenderem o contexto científico, as etapas do processo de produção de papel 
artesanal a partir da fibra de bananeira e os benefícios do reaproveitamento para os 
alunos, pais, escola e comunidade.  

Acreditamos que o material paradidático pode favorecer a compreensão dos 
processos químicos e possibilitar discussões de aspectos ambientais, sociais e 
tecnológicos relacionadas ao tema produção de papel artesanal. Além disso, estimular 
discussões relacionadas com as mudanças de atitudes dos alunos, tornando-os 
comprometidos para desenvolverem uma cidadania plena.  
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RESUMO:  
Muitas pesquisas em ensino de Química têm buscado atenuar as marcas de práticas desconexas das 
vivências dos alunos. Isto é reflexo de mudanças sociais que, de alguma maneira, têm alterado as 
estruturas da educação básica. Esta pesquisa apresenta resultados de ações que envolvem o ensino de 
química e o cotidiano dos discentes. Para isto, foi proposto a alunos de uma turma do primeiro ano do 
ensino médio de uma escola do estado do Ceará que buscassem identificar as funções inorgânicas nos 
componentes de produtos comerciais presentes nos seus cotidianos, através da leitura dos 
rótulos/embalagens. Como a pesquisa foi realizada concomitantemente à discussão dos conteúdos em 
sala de aula, os resultados evidenciaram uma aprendizagem mais significativa, corroborada pela 
expressiva participação dos discentes que, a partir dos conhecimentos advindos das experiências 
cotidianas, percebiam a importância do conteúdo para a compreensão do mundo no qual estão inseridos 
e intervenção consciente. 
 
1- INTRODUÇÃO 
 

Há um consenso na comunidade de educadores químicos (CHASSOT, 1993, 
2004; SCHNETZLER, 1992; SCHNETZLER e SANTOS, 1996, 2003; SANTOS e 
MÓRTIMER, 2000) que o ensino de Química não tem alcançado seus objetivos, 
claramente expressos na legislação educacional brasileira (LDB, 1996; PCNEM, 1999). 
Os resultados de muitas pesquisas apontam que o ensino de Química não tem 
revelado significados que sustentem sua existência na educação básica. Tal 
problemática envolve a identidade deste ensino, que é resultado de variáveis 
desafiadoras como a deficiente formação inicial de professores, ausência de cursos de 
formação continuada, o caráter abstrato dos objetos de conhecimento desta ciência, 
materiais didáticos insipientes, infraestrutura física (laboratórios) deficiente e, em 
muitos casos, inexistente, desinteresse dos alunos, falta de interação entre a teoria e a 
prática, ausência de vinculação do conhecimento com o cotidiano, dentre outras. 

Tudo isto tem exigido um posicionamento incisivo de professores de Química 
na busca por ações que minimizem os problemas enumerados e potencializem práticas 
consolidadas na intenção de um ensino que dialogue com as vivências dos alunos de 
modo a possibilitar uma maior participação por parte destes últimos. Desconsiderar os 
discentes como sujeitos do processo de ensino e aprendizagem de Química tem 
cooperado para o seu fracasso, porque inviabiliza a participação, o espaço para a 
pesquisa, a curiosidade, a criatividade e a tomada de decisão por parte dos alunos. 

 Esta pesquisa investigou a influência do uso da contextualização a partir de 
temas sócio-científicos para o ensino e aprendizagem das funções inorgânicas (ácidos, 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade 

bases, saís e óxidos). Para isto, trinta alunos de uma turma de primeiro ano do ensino 
médio de uma escola localizada em uma cidade do interior do estado do Ceará foram 
convidados a investigar os rótulos de produtos comerciais de diversos ramos da 
indústria (alimentos, medicamentos, limpeza e higiene etc.) como motivação para o 
estudo das funções inorgânicas. A partir da nomenclatura dos compostos, os alunos 
formam motivados a identificar a presença destes compostos em produtos de uso 
diário assim como investigar a importância dos mesmos para a finalidade em cada 
produto (aplicação e riscos). 

Após a aplicação do conteúdo em sala de aula e realização da pesquisa nas 
embalagens e rótulos dos produtos, os alunos foram convidados a produzir painéis 
contendo informações sobre os compostos inorgânicos presentes nestes produtos 
visando a uma exposição para os demais alunos da escola. Como finalização da 
pesquisa, os alunos foram motivados a produzir vídeos em locais diversos (residências, 
supermercados, mercearias etc.) informando a respeito das funções inorgânicas, seu 
uso em produtos comuns, os riscos à saúde humana e ao meio ambiente, enfim, sua 
presença no dia a dia das pessoas. 
  
2- ENSINO DE QUÍMICA: O CONTEXTO COMO MEDIAÇÃO DE UMA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

Há uma tendência comum ao ensino de Química, em todos os níveis de ensino 
e, em particular, na educação básica, de entender a realidade e os conteúdos de modo 
segmentados e estanques, sem promover a compreensão integrada dos diversos 
conhecimentos às vivências diárias dos sujeitos. Esta forma de compreender o ensino 
é responsável pelos diversos desafios postos ao alcance dos objetivos do ensino 
médio. O ensino contextualizado emerge como uma alternativa promissora para 
superar os desafios naturais ao ensino de Química podendo atenuar as marcas de um 
ensino tradicional que tem se revelado como pouco satisfatório para a aprendizagem 
dos alunos da educação básica. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 1999) são 
firmes na defesa de um ensino contextualizado e apontam a ineficácia de práticas 
tradicionais pautadas no conteúdo e alheias ao interesse de estudo dos discentes. 

 
Todo conhecimento é socialmente comprometido e não há conhecimento que 
possa ser aprendido e recriado se não se parte das preocupações que as 
pessoas detêm. O distanciamento entre os conteúdos programáticos e a 
experiência dos alunos certamente responde pelo desinteresse e até mesmo 
pela deserção que constatamos em nossas escolas (p. 22). 

 
“Educar exige respeito aos saberes dos educandos” (FREIRE, 2002, p. 16) e 

sem ser respeitado, o aluno não percebe a importância de fazer parte do processo. 
Com base nesta compreensão, esta pesquisa é resultado de inquietações de uma 
professora de Química da educação básica que, mesmo diante de bons resultados 
obtidos por seus alunos em avaliações escritas, percebia pouca motivação para o 
estudo da ciência e pouco entendimento, por parte dos alunos, acerca da importância 
da mesma para a formação cidadã e científica.  

Numa luta, como afirma Chassot (2000, p. 93), “para tornar o ensino menos 
asséptico, menos dogmático, menos abstrato, menos a-histórico e menos ferreteador 
na avaliação” este trabalho busca, do contrário, um ensino mais humano, mais próximo 
da vida das pessoas, porque este ensino é realizado pensando em como a vida delas 
pode melhorar a partir do conhecimento desta ciência. De forma geral, a utilidade de 
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aprender Química está na viabilização de uma leitura de mundo que conscientize 
homens e mulheres acerca de seu papel transformador. Assim, das inquietações 
supracitadas e de estudos de artigos e livros, a docente propôs aos alunos o 
envolvimento em um projeto que se deteria em três momentos (1) Estudo das funções 
inorgânicas e identificação em embalagens e rótulos de produtos comerciais; (2) 
Discussão em sala de aula e produção de material para exposição no espaço da 
escola; (3) Produção de um vídeo em espaços não formais de conhecimento 
(residências, supermercados, mercearias etc.). 
 
2.1. Estudo das funções inorgânicas e identificação em embalagens e rótulos de 
produtos comerciais 
 

As funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos) são indicadas para o 
currículo do primeiro ano do ensino médio e têm sido trabalhadas ao longo de muitos 
anos de maneira técnica. Desde a década de 90 do século passado, algumas 
mudanças legais (LDB, PCNEM, DCNEM, ENEM) têm ocorrido e influenciado os 
currículos e materiais didáticos como na exigência da experimentação para viabilizar a 
integração da teoria e da prática e inserção de elementos do cotidiano para a 
compreensão de conceitos químicos. Tais mudanças ainda não foram efetivadas no 
ambiente da sala de aula e, por esta razão, o ensino de Química atual pouco difere 
daquele praticado antes das mudanças na legislação. 

Considerando que é na sala de aula, nas pequenas iniciativas, que as 
transformações requerentes ao ensino podem ser significativas, os alunos foram 
incentivados a participar desta nova metodologia de ensino, as pretensões iniciais eram 
modestas dadas ao conhecimento do comportamento dos alunos e sua inexpressiva 
participação em sala de aula.  

No primeiro dia de aplicação do conteúdo, os alunos foram envolvidos em uma 
atmosfera de muitos questionamentos que buscava investigar o conhecimento dos 
mesmos a respeito dos ácidos inorgânicos e de sua presença em elementos 
cotidianos, assim como a função destas substâncias nestes produtos. Santos e 
Schnetzler (2003, p. 47) afirmam que 

  
[...] é necessário que os cidadãos conheçam como utilizar as substâncias no 
seu dia a dia, bem como se posicionarem criticamente com relação aos efeitos 
ambientais da utilização da química e quanto às decisões referentes aos 
investimentos nessa área, a fim de buscar soluções para os problemas sociais 
que podem ser resolvidos com a ajuda do seu desenvolvimento. 

 
Ao serem questionados a respeito das propriedades dos ácidos e sua presença 

nos produtos de uso diário, muitos alunos apresentaram respostas amparadas no 
senso comum e, muitas vezes, equivocadas como evidencia a explicação do Aluno A 
sobre o que ele entende por ácido inorgânico: “Quando eu escuto a palavra ácido, me 
lembro logo de algo que corrói. Eu lembro que algumas frutas são ácidas como a 
laranja, o limão e o abacaxi”. O aluno menciona frutas como exemplo para substâncias 
que contém ácidos inorgânicos, no entanto, os ácidos presentes nas frutas citadas são 
exemplos de ácidos orgânicos. Sobre os alimentos que apresentam sais inorgânicos na 
estrutura, quando a professora questionou (propositalmente) acerca do percentual de 
sais presente em um biscoito de chocolate foi suficiente para gerar inquietações do 
tipo: “mas os biscoitos de chocolate não são doces?”. 

Além de investigar o que os alunos conheciam a respeito das funções, os 
questionamentos visavam retirá-los do estado de passividade comum às aulas 
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expositivas. Esta mudança na abordagem do conteúdo gerou um clima de insatisfação 
inicial por parte dos alunos que, visivelmente, esperavam que a professora 
respondesse aos seus próprios questionamentos, o que normalmente acontecia 
quando os alunos não respondiam nas aulas anteriores à pesquisa. 

Ao final da aula a professora solicitou que os alunos recolhessem embalagens 
de diversos produtos e iniciou por aqueles que os alunos consomem no espaço da 
escola (biscoitos, refrigerantes, pipocas, sorvetes etc.). As primeiras discussões tinham 
a prevalência da fala da professora, mas a participação dos alunos foi crescendo 
gradativamente à medida em que liam os rótulos e começavam a se questionar sobre a 
natureza das substâncias envolvidas na composição destes produtos. Vale ressaltar 
que mesmo a discussão iniciando em torno da função “ácidos”, gradativamente, as 
outras funções (bases, sais e óxidos) foram mencionadas porque os próprios alunos as 
identificavam nas embalagens e solicitavam mais informações sobre estes compostos. 

Este foi o ponto de partida para levar os primeiros conhecimentos adquiridos em 
sala de aula para outros espaços possibilitando a coleta de mais embalagens, agora de 
produtos diversos como, por exemplo, produtos de higiene pessoal. Esta ampla coleta 
tencionava a produção de um painel para divulgação da pesquisa dos alunos no 
espaço da escola. 
 
2.2. Discussão em sala de aula e produção de material para exposição no espaço 
da escola 

 
No segundo momento, os alunos foram divididos em equipes para a produção 

do painel de divulgação da pesquisa, após várias reuniões no contraturno (Figura 1); 
selecionaram as embalagens e rótulos que desejavam apresentar e expuseram o 
painel com os resultados de suas pesquisas, inicialmente, para os colegas da mesma 
turma (Figura 2). 

 
Figura 1 – Encontros para discussão e seleção das embalagens e construção do painel 

 
É importante destacar que a contribuição mais significativa desta etapa foi o fato 

de que, enquanto uma equipe apresentava suas embalagens e rótulos, havia inúmeros 
questionamentos da turma sobre a seleção de determinadas embalagens e era 
possível identificar que as intervenções pronunciadas não se pautavam mais no senso 
comum, mas possuíam fundamentação científica o que deixa evidente que a atividade 
não privilegiou os conhecimentos vulgares em detrimento do conhecimento científico, 
mas possibilitou que as discussões primitivas e os conhecimentos básicos e 
equivocados fossem, aos poucos, sofrendo reconstruções e evoluindo 
conceitualmente. Este receio de incluir o ensino por contextualização e “prejudicar” o 
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andamento do conteúdo ou até mesmo reduzi-lo a uma esfera secundária é uma das 
razões que mais justificam a resistência de alguns educadores em utilizar novas 
metodologias e trazer o cotidiano para o espaço da sala de aula. 
 

 

 
Figura 2 – Apresentação dos painéis de embalagens 

 
Para ratificar ainda mais a ideia de que a contextualização consolida a 

compreensão do conteúdo e o desenvolvimento de competências e habilidades 
múltiplas, registra-se a fala da Aluna B que, quando uma equipe apresentava uma 
embalagem de um protetor solar com Óxido de Zinco (ZnO) em sua composição, a 
aluna, que não pertencia à equipe, mencionou que o óxido em questão era responsável 
por refletir os raios solares incididos sobre a pele. O que mais chamou a atenção da 
professora foi que a referida aluna mencionou que sentiu a necessidade de pesquisar 
sobre a função do Óxido de Zinco no protetor solar porque antes entendia que os 
óxidos eram prejudiciais para meio ambiente e à saúde humana e esta informação a 
aluna atribuiu ao livro didático. A revelação da aluna torna claro que iniciativas de 
pesquisa no espaço da sala de aula promovem uma maior autonomia dos discentes e 
uma postura crítica e investigativa diante da compreensão de um novo conceito e da 
construção do conhecimento. Segundo Santos e Schnetzler, 

 
Os temas químicos sociais desempenham papel fundamental no ensino de 
Química para formar o cidadão, pois propiciam a contextualização do conteúdo 
químico com o cotidiano do aluno, condição esta enfatizada pelos educadores 
como sendo essencial para o ensino em estudo. Além disso, os temas químicos 
permitem o desenvolvimento das habilidades básicas relativas à cidadania 
como a participação e a capacidade de tomada de decisão (1996, p. 30). 
 

A participação maciça dos alunos na discussão sobre os painéis revelou que a 
abertura de espaços para que os conhecimentos dos mesmos sejam valorizados 
promove uma nova estrutura para o processo de ensino e aprendizagem onde o aluno 
é respeitado como sujeito e os seus saberes, advindos de suas experiências externas à 
sala de aula, podem cooperar para balizar novos conceitos para, em um processo de 
elaboração/reelaboração, poder atingir níveis conceituais superiores. 
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2.3. Produção do vídeo em espaços não formais de conhecimento – As funções 
inorgânicas e seu papel no exercício da cidadania. 
 

A última etapa da pesquisa foi um desdobramento das atividades desenvolvidas 
no decorrer das primeiras etapas. A priori havia a intenção única de expor os painéis 
em ambientes coletivos da escola (corredores, flanelógrafos, entrada principal etc.). 
Como o envolvimento dos alunos superou as expectativas iniciais da pesquisa, surgiu a 
ideia de produzir um vídeo com as informações que eles coletaram em rótulos e 
embalagens com a finalidade de informar outras pessoas acerca das funções 
inorgânicas, seu uso no cotidiano, precauções e riscos. O espaço onde o vídeo seria 
produzido, assim como o enfoque que os mesmos teriam, ficou a cargo dos alunos sob 
a orientação muito discreta da professora. 

Como resultado, destaca-se a discussão de duas equipes que resolveram 
abordar os seus temas vinculando-os a aspectos que congregam a ciência, a 
tecnologia e a sociedade: (1) a primeira equipe discutiu sobre os riscos à saúde 
humana provocados pelo consumo exagerado de cloreto de sódio (NaCl), o vídeo usou 
da interdisciplinaridade trazendo objetos de conhecimento de outras áreas e apontou 
como o conhecimento da Química e o reconhecimento destas funções nas embalagens 
podem contribuir para uma qualidade de vida melhor das pessoas. Uma das alunas da 
referida equipe mencionou: “Professora, em muitos destes rótulos não vêm 
especificando a presença de sais, às vezes, vem apenas dizendo o percentual de 
sódio. Pessoas que não estudam Química, jamais vão identificar a presença de sais 
naquele alimento”; (2) a segunda equipe abordou duas funções (ácidos e óxidos) e 
mencionou um problema ambiental que congrega os dois assuntos (chuvas ácidas). 
Além de elucidar as reações envolvendo óxidos na produção de chuvas ácidas, a 
equipe enumerou os principais emissores destes óxidos poluentes. 

Outro fator pertinente a ser mencionado sobre a produção dos vídeos é que as 
mídias em geral são uma realidade presente no dia a dia dos nossos alunos. Eles se 
comunicam em uma velocidade muito rápida, têm acesso fácil à informação, contudo, 
não conseguem selecionar criticamente as informações recebidas. Também é papel da 
escola preparar o aluno para uso consciente destas tecnologias e, sobretudo, para a 
reflexão e autonomia. 
 
3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não tem sido uma tarefa fácil aos professores de Química encontrar caminhos 
de superação dos problemas erguidos ao ensino da ciência em questão. Não há um 
caminho correto e não há uma metodologia infalível. Contudo, é consenso que a 
pesquisa se estabelece como ponto fulcral do entendimento do caminho mais 
adequado a cada realidade. 

Os resultados desta pesquisa apontam que a contextualização pode cooperar 
para o estabelecimento de comunicação entre o professor e seus alunos de modo que 
o professor conheça o que o aluno sabe (e vive!) para que este conhecimento seja 
ponto de partida no alcance ao que o aluno precisa aprender. Esta seleção do 
conhecimento que o aluno precisa saber não pode ser traçado pelo professor sozinho. 
O aluno deve participar ativamente das escolhas que envolvem sua formação. Por 
estas razões, a contextualização é tão importante: ela é capaz de inserir o cotidiano do 
aluno no espaço da sala de aula como motivação para os alunos, exemplificação 
partindo do que eles já conhecem, mas a contextualização é, acima de tudo, um 
retorno do que o aluno aprende no espaço da escola para a sociedade na qual ele está 
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inserido. Se o conhecimento adquirido na escola não ultrapassa os limites físicos dela, 
não houve contextualização e sim, apenas uma exemplificação com objetos do 
cotidiano. 

As discussões em sala de aula, os painéis produzidos, o envolvimento dos 
discentes produziram não somente a construção do conhecimento sobre as funções 
inorgânicas como possibilitaram o desenvolvimento de outras competências.  

Os alunos estiveram no centro de discussões importantes que estão presentes 
de forma bem clara no cotidiano das pessoas. É fato de que estas discussões sempre 
foram pertinentes e sempre exigiram o envolvimento dos alunos para ganharem 
maiores significados. É função da educação Química, viabilizar o encontro dos 
discentes com sua própria história de vida, seu contexto, para incentivá-los a cooperar 
com a construção de uma sociedade onde a prioridade é o bem coletivo e as pessoas 
compreendam o exercício da cidadania como condição de existência.  
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RESUMO: 

De um modo geral, as pessoas foram acostumadas a pensar e agir utilizando raciocínio lógico e por isso
utilizam mais o hemisfério esquerdo do cérebro, considerado racional, deixando de usufruir os benefícios
do hemisfério direito. Como os estudantes apresentam certa barreira em relação à disciplina de química,
o principal  objetivo foi verificar se o uso de música nas aulas de Química despertaria o interesse e
auxiliaria na aprendizagem do aluno. Para tanto, alunos do 3o ano do Ensino Médio foram divididos em
grupos e cada grupo compôs uma paródia sobre Termoquímica, Cinética e Equilíbrio Químico.  Após a
elaboração das paródias e suas apresentações,  os alunos responderam  um questionário,  podendo
identificar que estudar se tornou prazeroso, com uma aula descontraída e divertida. Assim, verificamos
que a música auxiliou na aprendizagem do aluno, além de melhorar o relacionamento na sala de aula e
despertar o interesse desse aluno pela disciplina de Química.

INTRODUÇÃO.

As ciências básicas como Química, Física e Matemática, normalmente não são
muito aceitas pelos alunos do Ensino Médio. Isto ocorre, muitas vezes, no caso da
Química, devido à maneira como é abordada nas escolas, que pode contribuir para a
difusão  de  concepções  distorcidas  dessa  ciência,  uma  vez  que  os  conceitos  são
apresentados de forma puramente teórica, visando apenas à memorização de nomes e
fórmulas, tornando assim a aula entediante para o aluno. Deste modo, o aluno entende
a  disciplina  como  algo  que  se  deve  memorizar  e  que  não  se  aplica  a  diferentes
aspectos da vida cotidiana (ARROIO et al., 2006).

A sociedade como um todo interage com o conhecimento químico por meio do
ponto de vista cientifico ou baseado em crenças populares, onde estas nem sempre
demonstram a realidade e importância da química, obtendo assim uma visão distorcida
desta como ciência. Contribui para essa visão o modo como a mídia e os meios de
comunicação  expõem a relevância  da  química  para  nossas vidas,  transformando-a
como a grande vilã ao ressaltar os efeitos poluentes que a mesma causa no ar, água e
solo, desconsiderando seu papel no controle das fontes poluidoras, através da melhoria
dos  processos  industriais,  tornando  mais  eficaz  o  tratamento  (RODRIGUEZ  et  al.,
2000)

Lima et al. (2007, p.2) explica que,
em geral, as pessoas foram acostumadas a pensar e a agir baseando-se no
raciocínio  lógico,  linear  e  sequencial,  deixando  de  lado  emoções,  intuição,
criatividade e capacidade de ousar soluções diferentes. Sendo assim, utilizam
muito mais o hemisfério esquerdo do cérebro, considerado racional, deixando
de usufruir os benefícios contidos no hemisfério direito, tais como imaginação,
criatividade, generalidade, visão global, capacidade de síntese e facilidade de
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memorizar,  dentre  outras.  Porém,  através  de  técnicas  variadas,  pode-se
estimular  o  lado  direito  do  cérebro  e  buscar  a  integração  entre  os  dois
hemisférios, equilibrando o uso de nossas potencialidades.

Embora se diga que a percepção da música se localiza primordialmente no
hemisfério direito do cérebro, sabe-se hoje que o aprendizado musical depende dos
dois hemisférios, uma vez que é interdependente de outras funções cerebrais, como a
memória,  a  linguagem verbal,  a  resolução  de  problemas e  a  análise,  entre  outras
(ILARI, 2003).

De acordo com Silveira (2004), para que a memória funcione adequadamente
no processo de informação, faz-se necessário a busca da integração entre os dois
hemisférios,  equilibrando  o  uso  de  nossas  potencialidades.  Por  processar  muitas
informações diárias, o cérebro acaba seletivo, guardando apenas informações que o
impressione,  desenvolvendo a capacidade para fixação dos fatos;  com isto fixamos
apenas informações que julgamos ser úteis e importantes para nossas vidas excluindo
as que não são muito utilizadas.

Arroio  et  al.  (2006)  descreve  que  é  possível  haver  o  equilíbrio  entre  os
hemisférios cerebrais através da utilização de musica apropriada, que diminui o ritmo
cerebral. Músicas para relaxamento têm a mesma frequência que um feto escuta e nos
direciona automaticamente ao lado direito do cérebro, fazendo com que as informações
sejam  gravadas  na  memória  de  longo  prazo.  Portanto,  o  indivíduo  encontra-se
motivado  e,  consequentemente,  muito  mais  receptivo  à  aprendizagem,  pois  sua
inteligência afetiva está sendo estimulada mediante sensações de prazer.

Segundo Bréscia (2003 apud CHIARELLI e BARRETO, 2005, p.02),
a  música  é  uma  linguagem  universal,  tendo  participado  da  história  da
humanidade desde as primeiras civilizações. Conforme dados antropológicos,
as primeiras músicas seriam usadas em rituais, como: nascimento, casamento,
morte,  recuperação  de  doenças  e  fertilidade.  Com  o  desenvolvimento  das
sociedades, a música também passou a ser utilizada em louvor a líderes, como
a executada nas procissões reais do antigo Egito e na Suméria.

Copetti, Zanetti e Camargo (2011) expõem que vivemos rodeados de sons no
nosso cotidiano e que, de certa forma, a música está presente em todos os momentos
de nossas  vidas;  desde a  antiguidade a  música  e  o  homem caminham juntos,  do
mesmo modo que sempre esteve presente em todas as culturas, como arte e também
como forma de passar de geração em geração a história da humanidade.

De acordo com Silva (2010), a música é um fator muito importante na vida do
indivíduo, pois, todos ouvem, apreciam e compartilham músicas; porém, nem sempre
paramos para pensar ou realmente sabemos de sua importância e no que ela contribui
para a vida. Ela nos proporciona sensações de alegria, tristeza, sensações de vitória,
nos traz recordações ou até mesmo saudades, de alguma forma a música nos toca em
algum momento de nossas vidas, e assim se faz presente e tem papel fundamental no
processo de socialização. 

Como a música está diretamente vinculada a nossas emoções, é uma peça
fundamental também na construção do conhecimento, onde podemos nos comunicar
através dela, sendo também uma forma de linguagem. Quando o ser humano a inclui
em sua vida, de alguma maneira, tem a colaboração da mesma para desenvolver seus
sentidos,  suas  emoções  e,  consequentemente,  a  harmonia  de  viver  (COPETTI,
ZANETTI e CAMARGO, 2011). 

Chiarelli e Barreto (2005) descrevem que a tem cocom função mais evidente,
preparar os alunos para o futuro, se referindo à vida adulta e suas responsabilidades.
Mas  a  escola  pode  parecer  um tanto  entediante,  como  um  passo  que  os  alunos
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precisam engolir  para assegurar, num futuro bastante indeterminado, uma felicidade
incerta. Tentando tirar essa visão de escola entediante,  a música pode contribuir para
tornar esse ambiente mais alegre e favorável à aprendizagem, contribuindo para aula
mais atrativa e, com isto, melhorando a qualidade do ensino.

Para  Ongaro,  Silva  e  Ricci,  (2006),  a  música  é  um  importante  fator  na
aprendizagem, pois desde pequeno a criança já ouve música, visto que muitas vezes
esta é cantada pela mãe quando o filho vai dormir, com as chamadas cantigas de ninar,
o que torna a música muito importante, pois o aluno convive com ela desde muito
pequeno. 

Copetti,  Zanetti  e  Camargo (2011)  acreditam que estudar  com o auxilio  da
musica, torna o ato de aprender prazeroso, sempre buscando novas informações e
expandindo o conhecimento do aluno. Para Chiarelli e Barreto (2005), a música serve
como  estímulo,  contribuindo  diretamente  no  desenvolvimento  intelectual  do  aluno,
favorecendo os sentidos do mesmo como também sua coordenação motora e atenção.

Segundo Silva e Miranda (s/d), é importante trabalhar com o aluno a partir de
resultados  de  experiências  que  ele  traz  consigo,  deixando  evidente  assim  a  sua
valorização onde, com isso, ele passe a se sentir importante, se sentindo mais seguro
para se expressar ao introduzir a música em seu ambiente escolar. A prática educativa
não pode estar distante da realidade em que vive o aluno, e o auxilio da música vem a
agregar no processo educacional, desenvolvendo assim até mesmo a autoestima deste
aluno. 

De acordo com Chiarelli  e Barreto (2005),  além de contribuir  para deixar o
ambiente escolar mais alegre, podendo ser usada para proporcionar uma atmosfera
mais receptiva à chegada dos alunos, oferecer um clima calmo após os períodos de
atividade física e reduzindo a tensão em momentos de avaliação, a música também
pode ser usada como um recurso no aprendizado de diversas disciplinas. O educador
pode selecionar músicas que falem do conteúdo a ser trabalhado em sua área, e isso
vai tornar a aula dinâmica, atrativa, além de ajudar a recordar as informações.

Ongaro, Silva e Ricci, (2006) relatam que, o trabalho do professor com o apoio
da  música  desenvolve  no  aluno  o  raciocínio,  a  criatividade  entre  outros  dons  e
aptidões, devendo ser ela muito bem explorada e utilizada dentro das salas de aula.

A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória e
a inteligência, relacionando-se ainda com habilidades linguísticas e lógico-matemáticas
ao desenvolver procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e a se orientar
melhor no mundo. Além disso, a música também vem sendo utilizada como fator de
bem estar no trabalho e em diversas atividades terapêuticas, como elemento auxiliar na
manutenção e recuperação da saúde (CHIARELLI E BARRETO, 2005).

Silva (2010) expõe que quando a música é utilizada apenas com o intuito de
ensinar conceitos, reforçar hábitos, cumprimentar ou despedir visitantes, o professor
estará desvirtuando sua função, pois a utilização da música não deve ser entendida
pelo aluno apenas como recreação ou até mesmo passatempo, ela pode ser utilizada
pelo professor para transmissão do conhecimento, tornando a aula mais atraente, e
com isto proporcionar sensações de prazer com a sua pratica, sendo possível assim
fazer com que o aluno fixe o conteúdo estudado por um longo período e que se sinta
motivado em aprender.

As  atividades  de  musicalização  também  favorecem a  inclusão  de  crianças
portadoras de necessidades especiais. Pelo seu caráter lúdico e de livre expressão,
não apresentam pressões nem cobranças de resultados, são uma forma de aliviar e
relaxar a criança, auxiliando na desinibição, contribuindo para o envolvimento social,
despertando noções de respeito  e consideração pelo outro,  e  abrindo espaço para
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outras aprendizagens (CHIARELLI E BARRETO, 2005).
Silveira  e  Kiouranis  (2008)  descrevem  que  a  música  como  abordagem  de

conhecimento químico ainda não é muito utilizada por professores nas estratégias de
ensino, contudo, entendemos que ela se revela absolutamente útil na interpretação de
mensagens  do  cotidiano  que  têm  significado  científico,  social  e  tecnológico,
contribuindo diretamente no processo de ensino aprendizagem.

Assim, o presente trabalho visou utilizar a música como apoio no processo de
ensino aprendizagem nas aulas de Química, para verificar se o uso dessa metodologia
desperta  o  interesse  do  aluno  pela  disciplina  em  questão  e  se  auxilia  na  sua
aprendizagem.

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

No  presente  estudo,  envolvendo  a  utilização  da  música  como  apoio  no
processo de ensino aprendizagem de alunos de química, alunos do 3o ano matutino do
Ensino Médio de um Colégio Estadual localizado na cidade de Guaraci – PR foram
divididos em três grupos, no qual cada grupo compôs uma paródia em relação aos
conteúdos  de  Termoquímica,  Cinética  e  Equilíbrio  Químico,  estudados  no  primeiro
semestre.

Para  a  elaboração  das  músicas,  os  alunos  se  reuniram em contraturno,  e
tiveram o auxílio da pesquisadora para tirar dúvidas.

Após  a  elaboração  das  paródias  e  antes  das  apresentações,  os  alunos
participaram de uma mesa redonda, na qual tiveram que responder verbalmente a 04
(quatro) questões para verificar se realmente a música os auxiliou na aprendizagem
dos conteúdos abordados e identificar as dificuldades encontradas na elaboração da
paródia. As questões foram: Qual foi a dificuldade encontrada pelo grupo no momento

de compor a música? Qual a contribuição da música na aprendizagem do conteúdo

trabalhado? Cite um lado positivo em se trabalhar com a música em sala. Como seria

se este trabalho fosse para suas aulas?

Ao final, os grupos apresentaram as músicas elaboradas para o restante da
sala  e  os  alunos  responderam  verbalmente  à  seguinte  questão:  Como  vocês  se

sentiram apresentando a música e no momento da apresentação dos outros grupos?

Para a análise das respostas dos alunos, utilizamos a Análise de Conteúdo
(AC).

Segundo  Moraes  (1999),  a  AC  constitui  em uma  metodologia  de  pesquisa
usada para  descrever  e  interpretar  conteúdo,  sendo que esta  análise  permite  uma
compreensão de significados que vai muito além de uma leitura comum.

Seguindo o método de Moraes (1999), foram utilizadas as seguintes etapas de
descrição  do  processo  da  análise  de  conteúdo:  preparação  das  informações,
categorização, descrição e interpretação.

Na preparação das informações, realizamos a leitura do material, no caso, as
respostas dos alunos (transcritas em papel), analisando se estas estavam de acordo
com os objetivos  da  pesquisa.  No  processo  de  categorização,  as  respostas  foram
agrupadas de acordo com a parte comum existente entre elas, classificando-as devido
às  semelhanças,  originando  assim  subdivisões  em  categorias.  Estas  categorias
surgiram após o agrupamento das respostas analisadas.

Como a pesquisa em estudo teve uma abordagem qualitativa, no processo de
descrição,  para  cada  categoria  foi  construído um texto  síntese  que  expressasse o
conjunto de significados presentes na análise em cada uma delas.
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Na interpretação, momento de compreensão de todo material  em mãos,  foi
realizada uma exploração dos significados expressos nas categorias, sendo este um
passo imprescindível para toda análise de conteúdo.

Como utilizaremos as falas de alguns alunos, estes serão representados por
códigos;  A1G1 (Aluno 1 do grupo 1),  A2G1 (Aluno 2 do grupo 1),  A1G2 (Aluno 1 do
grupo 2), e assim sucessivamente. Sendo que o primeiro número do código indica o
aluno e o último número do código indica o grupo que ele fez parte. 

RESULTADO E DISCUSSÃO

Para  esta  pesquisa  houve  a  participação  de  33  (trinta  e  três)  alunos.
Inicialmente, os grupos 1, 2 e 3  teriam que elaborar uma única música (paródia) sobre
os  conteúdos  de  Equilíbrio  Químico,  Cinética  e  Termodinâmica,  respectivamente;
porém o grupo 2 preferiu elaborar duas músicas sobre o conteúdo a ele estipulado. As
músicas  elaboradas  pelos  grupo  1  e  2  estão  indicadas  nas  figuras  de  1  e  2
respectivamente.

TEMA: Equilíbrio Químico.

MÚSICA: We Will Rock You

Toda reação para entrar em equilíbrio;
Se desloca para direita e volta para o início.
Consome reagente fornecendo o produto;
Esse novo ritmo contagia todo mundo.

REF: Equilíbrio Químico (X2)

A reação direta forma o produto;
a reação inversa o resto do conjunto.
E nessa reação a mesma velocidade;
reagente e produto entrando em igualdade.

REF: Equilíbrio Químico (X2)

O aumento da pressão desloca a reação;
Para o lado com menor concentração.
Já a temperatura é uma loucura,
O ∆H influencia o sentido da mistura.

REF: Equilíbrio Químico (X4). 

Figura 1: Música elaborada pelo grupo 1.

TEMA: Cinética 

MÚSICA: Só vou beber mais hoje

Já fiz a experiência e agora vou provar,
Superfície de contato faz acelerar.
Pressão e concentração aceleram também, 
É cinética o que nós vamos estudar.

Vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar,
o que faz pra reação poder acelerar.
Vou  estudar,  vou  estudar,  vou  estudar,  e  de
primeira no ENEM eu vou poder passar.

Só ter uma brechinha, que a galera reclama.
“Fessora” o que é isso? Quero voltar pra cama.
Calma gente vou explicar, vocês vão se interessar,
com os catalisadores, nós vamos começar.

 

Já expliquei a função, acelerar a reação, mas dela
participar, não da, não da, não da.
A pressão, concentração, aceleram também, agora
no vestibular, vocês não vão errar.

Já fiz a experiência e agora vou provar,
Superfície de contato faz acelerar.
Pressão e concentração aceleram também, 
É cinética o que nós vamos estudar.

Vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar,
o que faz pra reação poder acelerar.
Vou  estudar,  vou  estudar,  vou  estudar,  e  de
primeira no ENEM eu vou poder passar.

O que é cinética, pra sempre eu vou lembrar, vou
lembrar!

Figura 2: Música elaborada pelo grupo 2.

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014.

Área do trabalho
EAP



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)

De início,  com a leitura  das respostas  obtidas ao questionário,  foi  possível
detectar que em um mesmo questionamento as respostas foram diversas, tanto em
relação aos grupos, quanto individualmente.

Como a música também pode ser caracterizada como uma atividade lúdica,
pode atingir o público alvo de várias maneiras diferentes, podendo trazer melhora na
cognição, desenvolvendo a inteligência e personalidade do aluno; afetividade entre os
participantes; socialização; motivação e criatividade (MIRANDA, 2002).

A seguir  serão  discutidas  as  respostas  dos  alunos  referentes  às  questões
abordadas antes das apresentações.

Para a questão:  “Qual a dificuldade encontrada pelo grupo no momento de

compor  a  música?”, foram  encontradas  3  (três)  categorias  para  as  respostas  dos
alunos:  relacionamento  interpessoal,  elaboração da  música  em si  e, em relação à

disciplina de química.
A categoria Relacionamento interpessoal se deu ao fato do trabalho ter ocorrido

em equipe, fazendo com que todos os integrantes neste período de composição da
música  estivessem muito  próximos.  Isso  mostrou  que  nem sempre  as  ideias  para
elaboração da paródia eram as mesmas já que cada integrante tinha uma preferência
de estilo musical  e religiões diferentes, causando de imediato um conflito de ideias
entre os integrantes do Grupo 3. Uma das respostas que se enquadrou nessa categoria
foi: Conflito de ideia com os outros integrantes (A4G3).

Para a categoria  Elaboração da música, a maior preocupação dos grupos ao
elaborarem a paródia foi de escolherem uma música que prendesse a atenção dos
colegas de sala durante a apresentação, com isto foi possível notar uma dificuldade em
encontrar  uma música da atualidade na qual  todos conhecessem o ritmo. Algumas
respostas que se enquadraram nessa categoria  foram:  Demora muito  para fazer  a

música (A4G3); Conteúdo difícil para compor (A2G2).
Na categoria Em relação à disciplina de química, como citado anteriormente

por Arroio et al. (2006), a disciplina de Química não desperta muito interesse entre os
alunos, criando assim uma certa barreira entre muitos estudantes e a disciplina. No
momento de elaboração da paródia uma das dificuldades que mais se evidenciou foi
em relação ao conteúdo de química em si e, como cada grupo ficou com um conteúdo
diferente,  o  nível  de  dificuldade encontrado pelos  grupos  também variou  visto  que
alguns conteúdos tinham sido mais explorados pelo professor do que outros. Algumas
respostas dos alunos para esta categoria foram: Química já é difícil, fazer uma música

legal de química é mais difícil ainda (A1G1);  Encontrar palavras e frases certas para

dar ritmo (A9G1); Encaixar o conteúdo químico na música (A1G1).

Para a questão “Qual foi a contribuição da música no ensino dos conteúdos?”,

também foram encontradas 3 (três) categorias para as respostas dos alunos, sendo
estas: fixação de conteúdos, afetividade e motivação.

Para a categoria Fixação de conteúdos, muitos alunos responderam que com a
música, foi possível compreender melhor o conteúdo estudado anteriormente em sala,
além de ajudar na fixação. De acordo com Lira (2010), a música é uma forte aliada ao
ensino  por  ter  o  poder  de  despertar  habilidades  não  desenvolvidas  por  outras
linguagens como a escrita e a oral, além de estimular áreas do cérebro que beneficiam
o  desenvolvimento  de  outras  linguagens.  Algumas  das  respostas  fornecidas  pelos
alunos  nessa  categoria  foram:  Não  tem como  esquecer,  a  música  está  na  minha

cabeça  (A2G2);  Com  a  música  é  mais  fácil  aprender  e  até  “decorar”  o  conteúdo

(A8G1).
Na categoria  Afetividade, algumas das respostas foram: Conheci pessoas que

eu não conhecia, hoje tenho novos amigos, graças a este trabalho conheci o lado de
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quem não conhecia (A12G1); Até quem tem vergonha participa, é muito bom (A8G3);
Aprendemos a ouvir a opinião dos outros integrantes (A2G3). Segundo Miranda (2002),
a convivência ocasionada pelo lúdico,  provoca relações afetivas positivas,  podendo
chegar até em subcategorias como a sensibilidade,  estima e amizades. Através da
utilização de atividades paralelas, como a composição de parodias, os alunos podem
desenvolver sentimentos de afetividade pelos outros integrantes, obtendo assim uma
melhora no ensino.

Quanto à categoria Motivação, os alunos se divertiram compondo as paródias,
e  alguns  relataram  que  estudar  se  tornou  prazeroso  e  divertido,  e  que  com  a
elaboração  das  músicas,  eles  apresentaram  uma  vontade  maior  em  entender
corretamente  o  conteúdo  para  deste  modo,  criar  uma  letra  divertida  sem  sair  do
contexto real. Para Miranda (2002), é possível obter um maior estímulo e interesse à
participação na aula, injetando alegria, ânimo e entusiasmo. Isso ficou muito evidente
neste  trabalho  através  das  seguintes  respostas: É  muito  mais  legal  estudar  assim

(A2G1);  É engraçado  (A5G2);  A aula fica descontraída  (A6G3);  Estudar  se tornou

prazeroso (A8G3); A aula em si é cansativa, mas com a música não (A12G1).
Ao analisar as respostas referentes à questão “Qual foi o lado positivo em se

trabalhar com a música em sala?”, pode-se identificar 2 (duas) categorias: afetividade e
motivação. 

Para a categoria Afetividade, de acordo com Miranda (2002), é possível notar
que  o  desenvolvimento  emocional  do  aluno  está  envolvido  na  aprendizagem,  pois
quanto mais o aluno se sentir bem no local de estudo e estiver à vontade ao lado de
pessoas que gosta, melhor desempenho irá obter. Para a composição da música pode-
se  verificar  que  ocorreu  uma  maior  aproximação  dos  alunos  e  uma  melhora  na
compreensão do conteúdo. Isso ocorreu pelo fato da existência de laços afetivos entre
os  componentes  dos  grupos  visto  que  se  estes  laços  não  existissem ficaria  mais
complicado o diálogo e o momento de cada integrante expor suas opiniões. Uma das
respostas apresentada pelos alunos foi: União entre os integrantes do grupo (A1G3).

A  categoria  Motivação  já  havia  aparecido  no  segundo  questionamento,  e
aparece novamente neste, relatando o quão importante é a música no ensino, pois
além de contribuir para o aprendizado contribui também na interação entre os alunos,
podendo  observar  que  até  mesmo  os  alunos  que  não  gostavam  da  disciplina
começaram a se sentir motivados e com vontade de aprender, tornando prazeroso e
divertido estudar. Através da elaboração da música, o aluno se vê como construtor de
seu  conhecimento  e  não  apenas  como  um  participante,  conseguindo  deste  modo
alcançar resultados mais eficientes de aprendizagem. Algumas das respostas que se
enquadraram nessa categoria estão a seguir: Estudamos fora da sala (A9G2); Mesmo

quando  não  quero  estudar  ainda  estou  cantando  a  música  (A2G2);  Uma  aula

descontraída (A6G3); Foi uma diversão estudar (A1G3); Estudar se tornou prazeroso

(A7G3); A aula em si é cansativa, mas com a música não (A12G1); Muito mais gostoso

estudar assim (A1G1); Ajuda a interagir (A4G1); Até quem tem vergonha participa, foi

muito bom (A8G1).

No  quarto  questionamento  “Como  seria  se  este  trabalho  fosse  para  suas

aulas?”, pode-se dividir as respostas em 2 (duas) categorias: auxílio na aprendizagem

e motivação.

Algumas respostas que se enquadraram na categoria Auxílio na aprendizagem

foram: Eu sempre lembrarei a música (A4G1); Quando utilizamos do humor fixa mais

os  conteúdos  (A6G3).  Essa  categoria  se  mostra  muito  importante,  pois  os  alunos
tiveram que  revisar  o  conteúdo  estudado  para  elaborarem a  música,  além de,  no
momento em que os grupos apresentavam, também revisarem o conteúdo dos outros
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grupos.  Segundo  Crespo  e  Giacomini  (2011),  a  música,  como  atividade  lúdica,
apresenta-se como um recurso para fixação de conteúdos, promovendo discussão e
reflexão sobre  os  conceitos  e como forma de avaliar  o  aprendizado.  Quando bem
elaboradas e aplicadas são eficientes para promover a construção do conhecimento,
além de servirem como um estímulo na aprendizagem, sendo utilizada com o intuito de
proporcionar  uma  reflexão  dos  conteúdos  trabalhados  e  o  desenvolvimento  do
pensamento crítico.

Algumas respostas que se enquadraram na categoria  Motivação foram: Seria

mais fácil aprender, a aula seria mais interessante (A7G2); Eu nunca mais nem usaria

o  celular  (A9G2);  Tem  maior  participação  dos  alunos  (A2G3);  Seria  mais  legal  e

gostoso estudar assim (A9G1); Não ia ser aula chata, que só a professora fica falando

(A12G1).  Esse resultado vai de acordo com Oliveira, Guerreiro e Zanon (2008), ao
relatarem que a atividade lúdica, aos poucos ganha espaço como ferramenta e auxílio
de aprendizagem na medida em que estimula o interesse do aluno em estudar. Além de
construir novas descobertas, enriquece sua personalidade, e ela coloca o professor na
condição  de  condutor  e  estimulador  do  conhecimento,  deixando  o  aluno  como
construtor de seu próprio conhecimento. Isso foi verificado nessa pesquisa. 

Fazendo uma comparação entre os resultados obtidos é possível observar que
o A2G2, no primeiro questionamento relata que a disciplina de química é considerada
difícil, mas ao questionarmos sobre a contribuição da música, este relata que não tem
como esquecer o conteúdo estudado, pois a música está na sua cabeça. O A1G1, no
primeiro questionamento relata também sobre a dificuldade da disciplina e em compor
a música, já no terceiro questionamento ele diz que é muito mais gostoso estudar com
o auxílio da música.

Através desses exemplos fica evidente que uma grande parte dos alunos do
Ensino  Médio  tem muita  dificuldade e  pouca  aceitação em relação à  disciplina  de
química, porém, após a elaboração das parodias,  houve uma maior aceitação pela
disciplina além de os alunos terem começado a sentir prazer em estudar, despertando
a curiosidade e o interesse em aprender sempre mais.

Analisando as categorias de todas as perguntas, pode-se verificar que as que
mais se repetiram foram: motivação, afetividade e fixação de conteúdo.

Nos parágrafos a seguir faremos uma interpretação das músicas elaboradas
pelos alunos.

Para a apresentação das paródias, o G1 (grupo 1), que ficou com o tema de
Equilíbrio Químico, não utilizou de instrumentos musicais, apresentando apenas com
batuque nas carteiras para dar ritmo; o grupo 2, com o tema de Cinética, elaborou duas
paródias,  sendo  uma  de  cinética  no  geral  e  a  segunda  especificamente  sobre
catalisador, utilizando voz e violão para a apresentação; já o grupo 3, com o tema de
Termoquímica,  utilizou  um  instrumento  chamado  cajon para  a  sua  apresentação,
despertando  o  interesse  de  todos  que  estavam  assistindo  pelo  fato  de  ser  um
instrumento não muito utilizado.

Para a elaboração da paródia, o G1 solicitou que a pesquisadora participasse
no momento de escolha de ritmo, gênero musical e revisão do conteúdo já estudado.
Os alunos ficaram livres para confecção da paródia, expondo suas ideias e pontos de
vista,  obtendo  assim  um  resultado  significativo,  onde  todos  tiveram  que  estudar
novamente o conteúdo já visto em sala, inclusive o conteúdo que eles ainda tinham
dúvidas.

O G2 (grupo 2) contou com a contribuição da professora regente, além de uma
aula  extra  com a pesquisadora para  revisão do conteúdo através de experimentos
contextualizados.  O  apoio  da  professora  regente  foi  durante  toda  a  etapa  de
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elaboração da música.
O G3 (grupo 3) elaborou a música e fez a revisão de todo conteúdo apenas

entre os integrantes do grupo, sendo que estes optaram em elaborar sem o auxílio da
pesquisadora e da professora regente. Com isto foi possível identificar alguns erros
conceituais na música no momento da apresentação, ficando evidente a importância do
professor no processo de construção de conhecimento do aluno.

No questionamento verbal realizado após a apresentação dos grupos referente
à apresentação de todos os alunos, verificamos que as respostas obtidas foram todas
de  caráter  positivo,  nas  quais  a  maioria  citaram a  boa  sensação  que  tiveram em
apresentar e, o que no momento em que os colegas apresentavam, o restante dos
alunos conseguiram relembrar o conteúdo visto em sala com a professora regente.

Algumas das respostas que deixo isso evidente foram: Eu adorei (A8G1, A3G2
e A1G3); Foi muito bom (A4G3 e A6G1); Eu nunca mais vou esquecer (A8G1 e A7G2);
Relembrei do conteúdo enquanto os outros apresentaram (A3G3 e A6G3).

CONCLUSÃO

A química, considerada uma ciência básica, normalmente não é muito aceita
pelos alunos do Ensino Médio, e isto ocorre muitas vezes devido ao modo como esta é
abordada nas escolas. 

Ao utilizar a música para despertar o interesse do aluno pela disciplina, obteve-
se resultados positivos e significativos, pois,  através do uso da música foi  possível
verificar uma maior aceitação dos alunos, além de ser um incentivo para que estes
pudessem estudar e rever todo conteúdo.

Analisando  as  respostas  fornecidas  pelos  alunos,  os  principais  pontos
identificados  ao  se  utilizar  a  música  foram:  motivação,  afetividade  e  auxílio  na
aprendizagem.

Com base no estudo proposto, ficou evidente que a utilização da música veio a
agregar nas aulas, mostrando-se extremamente eficiente na propagação da disciplina
de Química para os alunos, pois até os que não gostavam e não tinham interesse em
estudá-la,  se  mostraram  entusiasmados  em  estudar,  e  com  sede  de  buscar
conhecimento.
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Introdução 
 A alfabetização científica (AC) vem sendo 
sinalizada como um importante objetivo da 
educação em ciências. Sasseron e Carvalho (2011), 
defendem que é necessário alfabetizar 
cientificamente os alunos para atuação na 
sociedade, que é marcada pela interação com a 
ciência e tecnologia. Segundo Sasseron e Carvalho 
(2011), existem 3 eixos que estruturam a 
Alfabetização Científica, fornecendo bases 
suficientes e necessárias para a elaboração e 
planejamento de aulas e propostas de aulas que 
visam a Alfabetização Científica. São eles: (i) 
conceitos e conhecimento da ciência, são os 
conhecimentos e conceitos científicos fundamentais 
que possibilitam a construção de conhecimentos 
científicos dos alunos para que sejam exercitados 
em seu próprio cotidiano; (ii)  natureza da ciência, 
onde ciência é um corpo de conhecimentos em um 
processo de transformação junto ao seu 
entendimento constante  na origem dos saberes; e 
(iii) relação entre ciência, tecnologia, sociedade e 
meio-ambiente, onde se trata da compreensão de 
como aplicar os saberes que foram construídos 
através da ciência. 

Este trabalho visa analisar o planejamento 
anual da disciplina química do ensino médio de 
uma escola pública da cidade de Macaé (RJ), 
ressaltando o favorecimento à alfabetização 
científica os estudantes. 

Metodologia 

Essa pesquisa foi realizada na perspectiva 
da análise qualitativa (BODGAN e BLINKEN, 1994). 
O colaborador foi o Colégio de Aplicaçao da 
Fundação Educacional de Macaé. Foram 
analisados os planejamentos anuais da disciplina de 
química para o primeiro, segundo e terceiro ano do 
ensino médio.Os dados foram analisado utilizando-
se a análise de conteúdo (BARDIN, 2000). O texto 
do planejamento foi separado em unidades de 
significado e, posteriormenta, foram identificados 
com as categorias teóricas adotadas. 

Resultados e Discussão 
A tabela 1 foi construída a partir da análise dos 

planejamentos. 
 

 
 

Tabela 1: Presença das Categorias 
Categoria 1° ano 2° ano 3°ano 

Conceitos e 
conhecimento da ciência 

6 7 6 

Natureza da ciência 5 4 4 

Relação ciência, 
tecnologia, sociedade e 

meio ambiente 

15 17 17 

 
  Segundo a tabela da Presença das Categorias, no 
planejamento anual da escola, para todas as séries, 
o terceiro eixo está em evidência, aparecendo mais 
vezes. Em segundo lugar está o conceitos e 
conhecimentos da ciência e, por fim, o eixo a 
natureza da ciência. Pode-se obsevar que nestes 
planejamentos não há um equilíbrio entre os eixos 
que estruturam a AC, deixando falha a base 
necessária para que se obtenha uma perfeita AC. 
   

Conclusões 
 Atualmente, a alfabetização cientifica se destaca 
como uma tendência no ensino de ciências. Para 
reverter o identificado na escola analisada, é 
necessária a elaboração de um currículo que 
privilegie as três categorias descritas em equidade. 
É necessário que a alfabetização científica esteja 
presente no contexto escolar, que ela faça 
realmente parte das atividades didáticas para que 
se tenha um desenvolvimento inicial e continuo dos 
alunos em Ciências, em especial, em Química.  
___________________ 
BARDIN L. Análise de conteúdo. Lisboa: Editora Edições 70; 2000. 
BODGAN, R. C. & BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em 
educação: uma introdução a teoria e aos métodos. Porto: Porto 
editora, 1994. 
SASSERON, Lúcia Helena; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. 
Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em 
ensino de ciências, v. 16, n. 1, p. 59-77, 2011. 
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Introdução 
A formação de professores de química é um dos 
campos mais problemáticos na realidade 
educacional brasileira, no que tange a grande falta 
de profissionais da área1. O ensino de química é 
considerado por muitas pessoas uma disciplina 
difícil e complexa por envolver situações que os 
discentes não conseguem relacionar com o meio em 
que vivem. Diante disso, novas metodologias para o 
ensino de química estão sendo trabalhadas e 
desenvolvidas em muitas escolas da educação 
básica2. As ferramentas pedagógicas utilizadas para 
isso são jogos educacionais e atividades lúdicas, 
estas ferramentas ainda são discutíveis em relação 
a sua eficácia, mas o que não pode ser negado é 
que os jovens e os adolescentes se interessam mais 
por algo quando lhe é apresentado de forma 
divertida e diferente. O jogo por si só não tem muitos 
resultados, ele deve ser aplicado como uma forma 
de revisão do conteúdo buscando a aprendizagem 
de cada aluno. O presente trabalho tem por objetivo 
a criação de um jogo educacional para aplicação na 
disciplina de Didática no Curso de Licenciatura em 
Química. Esse jogo chama-se “Encruzilhada 
Química” e pode ser moldado de acordo com cada 
conteúdo, podendo ainda ser aproveitado em outra 
disciplina. 

Resultados e Discussão 
Esse jogo foi criado para ser aplicado em todo o 
ensino médio e/ou disciplinas do curso de 
Licenciatura, e uma de suas maiores vantagens é a 
flexibilidade quanto ao conteúdo abordado, podendo 
ser constantemente modificado sem se tornar 
cansativo e monótono. A Encruzilhada Química se 
baseia em um tapete em forma de cruz que é 
colocado no chão e cada lado fica um adversário 
com seu grupo, totalizando quatro grupos. Depois do 
conteúdo ter sido exposto na sala de aula são 
elaboradas diversas perguntas envolvendo o 
assunto e cada grupo recebe um dado onde em 
cada face é escrito A, B, C, F e V, onde as letras A, 
B, C são as alternativas da questão e F e V é falso 
ou verdadeiro, respectivamente. Depois da pergunta 
todos os grupos devem mostrar o lado do dado na 
qual acham que seja a resposta, e a cada resposta 
correta, uma casa deve ser avançada pelo grupo.  

 
O grupo que chegar primeiro no centro da cruz é o 
vencedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Disposição do tabuleiro para início da atividade lúdica 
 
Esse jogo foi construído com o intuito de ser rápido 
e eficaz, e se algum jogo ou atividade for aplicada é 
indispensável que seja em tempo hábil, para que o 
foco principal que é a aprendizagem não seja 
prejudicada. Como experiência, esse jogo foi 
aplicado no IFES Campus Aracruz no curso de 
licenciatura em Química para o 3° período na 
disciplina de Didática. A reação dos estudantes foi 
muito interessante, pois eles entenderam bem a 
estratégia do jogo e afloraram o espírito competitivo, 
além de terem se divertido com a brincadeira e 
assimilado o conteúdo de forma mais natural e 
satisfatória. Ao final do jogo é conveniente que o 
grupo vencedor seja premiado com algum objeto 
pedagógico, como um livro, cadernos, dentre outros, 
e se o professor sentir liberdade poderá atribuir nota 
ao jogo realizado.  

Conclusões 
Com a aplicação desse jogo no ensino superior 
teve-se resultados bastantes satisfatórios, não só 
em termos de aprendizagem que é o foco principal, 
mas também em relacionamentos na sala de aula, 
pois os alunos se envolvem mais uns com os outros; 
descontração e maior interesse dos alunos na 
disciplina de Didática. 

Agradecimentos 
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RESUMO: ESSA INVESTIGAÇÃO É PARTE DAS ATIVIDADES DO PIBID EM QUÍMICA, MODALIDADE ENSINO 
PROFISSIONALIZANTE. DURANTE AS REUNIÕES NO COLÉGIO POLIVALENTE EDIVALDO BOAVENTURA AO 
ANALISARMOS O CURRÍCULO DE QUÍMICA PARA OS CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, TEC. EM ANÁLISES 
CLÍNICAS E TEC. EM SAÚDE BUCAL IDENTIFICAMOS QUE O MESMO NÃO É BEM PLANEJADO E CLARO O SUFICIENTE 
PARA ORIENTAR O TRABALHO DOCENTE. DIANTE DESTA SITUAÇÃO SURGIU A NECESSIDADE DE DESCREVER, 
CARACTERIZAR E PROPOR UMA INOVAÇÃO CURRICULAR PARA ESTES CURSOS PROFISSIONALIZANTES.  UMA 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE DO NOSSO ESTUDO É VERIFICAR QUE, APESAR DO CURRÍCULO DE QUÍMICA TER COMO 
OBJETIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL, PARADOXALMENTE, O ENSINO PROFISSIONAL AINDA NÃO É UM LÓCUS 
IMPORTANTE DA INVESTIGAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA. 

INTRODUÇÃO  
O Brasil é um país em desenvolvimento, membro do BRICs, com grande 

demanda por conhecimentos tecnocientíficos e por competência técnica qualificada. O 
país, entretanto, sofre da falta de mão de obra especializada, correndo o risco do 
“apagão de recursos humanos”, por exemplo, faltam cerca de 320 mil trabalhadores 
qualificados. Diante de tal quadro, esta ocorrendo a expansão dos cursos 
profissionalizantes (curso técnico nível médio) e tecnológicos (cursos superiores de 
graduação que duram de dois a três anos). (BERTELLI, 2010). 

Em Jequié, sudoeste da Bahia, existem três escolas com cursos 
profissionalizantes. O IFBa, o CEEP, colégio fundado a mais de três década dedicado 
ao ensino profissionalizante e o Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura- Jequié-Ba, 
objeto do nosso estudo. Neste colégio existem três cursos profissionalizantes, Saúde 
Bucal, Técnico em Análises Clínicas e Técnicas em Enfermagem. Seguindo a demanda 
de Jequié e região por novos profissionais de saúde implantou-se através da Portaria 
Nº16887/09, publicada no D.O.E de 25/11/2009 o curso Técnico de Enfermagem, 
inicialmente na modalidade EPI-Ensino Profissionalizante Integrado, sendo que no ano 
de 2011 foi incluído a modalidade PROEJA.  

O curso Técnico em enfermagem objetiva a formação de indivíduos críticos-
reflexivos, competente ética e tecnicamente, e profissionais de saúde comprometidos 
com a saúde da população. A formação exercida pelo colégio também tem como 
objetivo geral formar técnicos de enfermagem capazes de exercer atividades técnicas 
de nível médio. Utilizando como seus objetivos específicos contribuir para a qualidade 
da assistência de enfermagem nos serviços de atenção à saúde do município de 
Jequié e região. 

A implantação de Curso Técnico em Análises Clínicas deu-se no início do ano 
letivo de 2012, nas modalidades EPI e Proeja Médio, O Curso Técnico em Análises 
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Clínicas obedece ao disposto na legislação educacional vigente e tem por 
características: I - atendimento as demanda de profissionais de saúde, do mundo do 
trabalho e da sociedade; II - conciliação das demandas identificadas com a vocação, a 
capacidade institucional; III - estrutura curricular que evidencie as competências gerais 
da área profissional e específicas de cada habilitação, organizada em unidades 
curriculares. 

A partir deste novo conceito de saúde, os serviços de saúde do Brasil na década 
de 90 sofreram uma reestruturação, através da criação do Sistema Único de Saúde-
SUS e das Leis Orgânicas da Saúde 8080/90 e 8142/90. Com a criação do SUS os 
serviços de saúde devem funcionar seguindo os princípios de integralidade, equidade, 
descentralização e participação popular. As mudanças ocorridas a partir da criação do 
SUS demandam mudanças nos serviços de saúde, seja ele público ou privado. Para 
isso é necessário a formação de profissionais competentes e comprometidos, capazes 
de entender a saúde como um direito de todos os cidadãos.  

A cidade de Jequié conta hoje com uma rede de ensino ampla na área da saúde 
incluindo Universidades, Faculdades, tais como: Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB), oferecendo os cursos de Bacharelado em Enfermagem, Odontologia, 
Farmácia, Ciências Biológicas, Medicina e Fisioterapia; Faculdades de Tecnologia e 
Ciências (FTC) oferece curso de Bacharel em Enfermagem; e Faculdades Unidas de 
Pesquisa, Ciências e Saúde (FAPEC), oferecendo os cursos de Bacharel em 
Enfermagem e Biomedicina. Além de uma significativa rede de serviços de saúde 

O ensino profissionalizante esta assim em plena expansão, entretanto, a 
investigação no ensino de química privilegia o ensino regular. Uma consequência 
desse fato, como veremos, é o pouco planejamento curricular das unidades de química 
nestes cursos. Logo, existe necessidade real do seu estudo, análise, descrição e 
propostas de inovações curriculares, objeto do nosso estudo que hora se inicia. A 
pesquisa baseou-se em uma análise documental, inquérito com especialistas, 
professores da rede básica de ensino e os alunos. Organizamos o debate em torno da 
teoria curricular. A investigação tem carácter exploratório, mapeia e faz uma primeira 
aproximação ao campo na busca de domínios de inteligibilidade através de uma 
abordagem qualitativa. Inicialmente fazemos uma incursão pela teoria curricular e 
posteriormente elencamos alguns elementos empíricos, posteriormente analisamos e 
propomos inovações curriculares. 
 
CONTEXTO CURRICULAR E DA INVESTIGAÇÃO 

A primeira problematização curricular ocorreu em 1859, quando Hebert Spencer 
(1861) publicou nos Estados Unidos um artigo intitulado What the knowlogde is of most 
Worth? Esse artigo deixará em aberto um projeto referente ao tipo de conhecimento, 
propósito e objetivo do currículo. A decisão do “most worth” é prática, filosófica e 
política, e vai atravessar o século XX e chegar ao começo do século XXI como um 
campo de batalha. Qual é o conhecimento? Como se organiza? Como se transmite? 
Quem decide? Desde então estas perguntas têm tido muitas respostas e pouco 
consenso: cultura, ciência, técnica, humanidades, política, valores, poder, ideologia, 
etc.  

As problematizações curriculares continuaram e tiveram grande avanço após a 
década de 1950 com a publicação dos trabalhos de Ralph Tyler que propunha 
princípios para construção. Estes princípios, apesar das intensas críticas desde sua 
proposição em 1950, continuam a ser o núcleo duro da teoria curricular (Kliebard, 
2011).  Significa que, ao pensar em um currículo, devemos inicialmente organizar os 
objetivos educacionais, as experiências educativas, como estas experiências podem 
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ser selecionadas e organizadas e, por fim, a avaliação. As fontes do currículo, para 
Tyler, sãos os estudos sobre o aluno, a vida contemporânea e sugestões oferecidas 
pelos especialistas no conteúdo. E tudo isso sob o crivo da filosofia e da psicologia. Na 
atualidade o contexto curricular problematiza não apenas a organização e seleção, mas 
também quem organiza, para que, por quê, tal conhecimento é priorizado e legitimado 
em detrimento de outro. Significa que o currículo envolve questões de poder. O 
currículo é um território contestado. 

Um fato observado no nosso estudo, é que no contexto do ensino de química, as 
problematizações curriculares ocorrem em detrimento de pensar as modalidades. O 
ensino técnico e profissionalizante, apesar da importância atribuída no contexto social e 
tecnocientífico atual, não tem sido objeto de pesquisa na agenda de investigação da 
comunidade de ensino de química (FRANCISCO; QUEIROZ, 2008; SCHNETZLER, 
2008; LOPES, 2007). Mesmo que, paradoxalmente o principal foco do currículo de 
química seja desenvolvimento profissional do futuro cientista ou químico. Também, 
paradoxalmente, no contexto epistemológico, “o ensino de química, praticamente em 
todo o mundo, assume um currículo quimicamente puro que os estudantes têm que 
aprender. Independentemente do nível escolar, se indica que a química é uma ciência 
como ato de fé”, (CHAMIZO, 2007, p. 195, grifo nosso). Além do mais, o ensino de 
química parece focar no aspecto científico, em detrimento do aspecto tecnológico, do 
ensino para inovação e criatividade. Logo, existem muitas questões de investigações 
em aberto.  

Há a necessidade de caracterizar a química no contexto dos cursos 
profissionalizantes. Métodos, objetivos, avaliação e novas recontextualizações, em fim, 
quais os elementos principais de uma proposta curricular da química nos cursos 
profissionalizantes de enfermagem, análises clínicas e saúde bucal? Para o escopo 
desta investigação seguiremos o referencial de Tyler usando como fontes de 
investigação os documentos encontrados na escola, inquérito com especialistas da 
UESB, corpo docente do colégio e os alunos do colégio. A análise desse material 
permitirá caracterizar o currículo e propor inovações que se fizerem necessárias.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Em análise documental, observamos que as ementas não direcionam os 

conteúdos que deverão ser ministrados nas aulas de Química. Trazem apenas uma 
posição vaga sobre conteúdos curriculares. Não problematizam sobre objetivos, 
métodos e avaliação. A Base Nacional Comum – BNC traz a seguinte ementa:  

“Historicidade e estudo das substâncias da natureza, composição, 
propriedade, transformações, variações de energia e sua aplicação na 
realidade social. Estuda basicamente a observação e a transformação 
da matéria e a construção de novas moléculas. Leva-se em 
consideração também sua face negativa em virtude do seu efeito no 
plano social, politico e econômico, afetando, por conseguinte, a vida 
humana e de outros seres vivos”. (SUPROF, 2014). 

Além do mais, esta ementa é direcionada tanto para o ensino médio regular 
quanto para o ensino técnico profissionalizante, os conteúdos não mostram relação 
com a modalidade de ensino técnico. A tensão entre ensino médio regular, voltado para 
a cultura, e ensino profissionalizante, voltado para o trabalho está aqui instanciada. 
Observando a matriz curricular do BNC à disciplina de Química é ministrada em 
apenas dois momentos, esta ementa não esclarece os conteúdos que deveriam ser 
trabalhados nos mesmos. Há aqui a necessidade de propor um currículo que ofereça 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
 CA 

 

sugestão de alguns conteúdos, objetivos e métodos que são julgados indispensáveis 
para este contexto. Visto que no ensino médio regular é oferecido a disciplina de 
química em três anos o equivalente a 240 horas, já nos cursos técnicos são vistos 
como mostra a tabela 1.   

Tabela 1. Componente curricular.  
Curso Período Carga horária Modalidade 

Tec. Enfermagem 1º e 2º ano 160 horas EPI 
1º e 4º modulo 80 horas Proeja médio 

Tec. Analises clínicas 1º e 2º Ano 160 horas EPI 
1º e 4º modulo 80 horas Proeja médio 

Tec. Saúde bucal  1º e 2º ano 160 horas EPI 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Sendo que no curso técnico de análises clínicas apresenta a disciplina de 

química na Formação Técnica e Especifica – FTE com a seguinte denominação 
Química e Preparo de Solução (tabela 1) trazendo como ementa a seguinte sugestão –  

“A química aplicada a análises clínicas: estudos introdutórios e 
conceitos. A relação química, sociedade e tecnologia: interações e 
transformações no meio ambiente. Experimentos. A química e 
transformações na historia da produção. Interação matéria e energia. 
Estados dos materiais. Química atomista e tabela periódica. 
Transformações químicas e quantidades. Eletroquímica. Propriedades 
coligativas. Introdução a analises qualitativa. Equipamentos específicos. 
Preparo de soluções: soluto, solvente, concentração. Unidades físicas e 
químicas. Molalidade, normalidade, diluição e porcentagem. Noções de 
pesos e medidas”. (SUPROF, 2012). 

Esta sugere assuntos que já seriam vistos no 1º momento na BNC, não 
deixando clara a distribuição de conteúdos que deveriam ser trabalhados em cada 
momento.  

 
Tabela 2. Componente curricular da disciplina Química e Preparo de Solução. 

Período Carga horaria Modalidade 
4º ano 120 horas EPI 

3º modulo 40 horas Proeja médio 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 Analisando as tabelas 1 e 2 percebemos uma discrepância de carga horária 

entre o EPI (diurno) e PROEJA médio (noturno). O que torna um desafio trabalhar os 
mesmos conteúdos.   Como os documentos e diretrizes para o ensino apenas propõe 
estes elementos os professores seriam os principais construtores dos currículos. Estes 
teriam que identificar os objetivos, os conteúdos, competências, recursos 
metodológicos e avaliação. Isso é uma evidência clara da falta de planejamento e 
formulação curricular. Não há critérios explícitos e racionais de seleção e organização. 

A partir destes dados e tendo a teoria curricular podemos afirmar o seguinte: O 
currículo não foi planejado tendo em mente um fundamento curricular para os cursos 
técnicos; Não foram identificadas as fontes do currículo: necessidade dos alunos; 
sociedade contemporânea; Os dados não mostram problematizações sobre objetivos, 
métodos e avaliação; Os conteúdos contemplados não indicam especificidades quanto 
às modalidades; 

Estes dados mostram uma necessidade de pesquisa das fontes para o currículo. 
Fizemos isso através de um questionário para professores especialistas da UESB nos 
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cursos de enfermagem, análise clínicas e saúde bucal. Identificamos os especialistas 
pelas denominações P1, P2 e P3. Em análise do questionário para os especialistas do 
curso de enfermagem, podemos identificar alguns elementos. De acordo com as falas 
dos especialistas, os principais objetivos, finalidades e conteúdos da química nesse 
curso de saúde bucal, são:  

“O objetivo é deixar claro para quem vai atuar com ser humano é 
conhecer de que forma cada material e produto que ser utilizado na 
cavidade bucal reflete no ser humano como no todo. A finalidade é 
que o aluno saia preparado capacitado com conhecimentos suficientes 
para atuar juntos com o cirurgião dentista nos procedimentos 
odontológico”. (P1) (Grifo nosso) 

Para um professor a relação entre química e enfermagem é constitutiva 
“A enfermagem tem como objetivo principal na sua prática o cuidado ao 
ser humano de forma integral, e para isso é necessário o conhecimento 
científico e técnico. A relação da química com a enfermagem é 
importante no sentido de que o profissional de enfermagem precisa 
conhecer as reações químicas do organismo doente, bem como, as 
reações químicas que o medicamento exerce sobre o corpo em 
processo de saúde-doença. ” (P2) (grifo nosso) 

 
Para outro professor  

“A importância da química no curso de enfermagem se deve ao fato de 
ser a química uma ciência da vida, pois ela esta presente em todos os 
aspectos da vida humana. A natureza e tudo o que nela existe 
sobrevive por meio de reações químicas e contínuas.” (P3) (Grifo 
nosso).  

Em análise do questionário para os especialistas do curso de Odontologia, 
podemos identificar alguns elementos de química para o curso de saúde bucal, citados: 

“A química se faz presente em todo o curso de odontologia. Desde o 
inicio quando se tem a disciplina Bioquímica. Um técnico precisa 
entender sobre o pH da saliva, pois a mesma altera o desenvolvimento 
ou não da cárie, precisa conhecer também a química dos alimentos e 
como agem dentro da cavidade bucal no processo de desmineralização 
e remineralização, logo após a sua ingestão. Precisamos pensar e 
analisar quimicamente o processo restauradores que fica 
implícitos nos tratamentos odontológicos, como por exemplo o 
implante que vai ser inserido na boca, é preciso entender a 
biocompatibilidade entre o metal e osso e suas estruturas moles como a 
mucosa da cavidade bucal”. (P1) (Grifo nosso). 

Duas análises aparecem como importantes: uma primeira é a química como uma 
ciência da vida. Esta perspectivação não é inteiramente dada pela comunidade dos 
químicos, para os quais entendem a química como a ciências da matéria. Este é um 
ponto de análise importante para o currículo superior de química que forma estes 
profissionais, bem como para a componente curricular que estamos analisando. A 
química deve ser perspectivada como uma ciência também da vida. Uma segunda 
análise importante relaciona-se com os conteúdos de reações vinculados ao processo 
da saúde e da doença. Para este professor, este é o eixo principal da química. Este 
poderia ser um conteúdo nuclear do currículo. Quando observamos o currículo superior 
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de química, responsáveis por formar os profissionais que atuaram, tanto no ensino 
médio regular como o profissionalizante, estas duas perspectivas não são explícitas. 

Quanto aos conteúdos os professores defendem que: 
“Dentre vários que considero necessário e importante cito: conhecer 
reações e ligações químicas, reagentes e produtos, partículas 
elementares, classificação e propriedades periódicas, ácidos e bases, 
soluções (solvente e soluto), compostos orgânicos e inorgânicos, 
sistemas coloidais, solução tampão, meia-vida, estudar sobre: proteínas 
lipídios, glicídios, vitaminas, metabolismo celular e bioquímica da 
nutrição”. (P1) 
“Vários são os conteúdos que considera importante, dentre os quais 
cito: bioquímica da nutrição; produção de anticorpos; estudo das 
proteínas, vitaminas lipídios, glicídios; metabolismo celular; solubilidade 
dos compostos orgânicos e inorgânicos; sistemas coloidais; reações 
químicas; conceito de meia-vida; equilíbrio químico; solução solvente, 
soluto”. (P2) 
“Em relação aos conteúdos a serem ensinados são aqueles da química 
especifica que permitem a avaliação de materiais e substâncias. Da 
condição de saúde bucal, da formação e interação entre esses 
produtos/substâncias com o organismo humano”. (P3). 

Os professores do curso de Odontologia descrevem que os “componentes da 
saliva: composição Química de saliva; capacidade tampão da saliva; Fermentação 
láctica e cárie dental” são relações importantes que mostram a importância da química 
em um curso de saúde bucal. A Química (geral e orgânica) funcionaria como pré-
requisito para disciplina de bioquímica básica/oral, necessária para entender os 
fenômenos da saúde bucal. 

Identificamos que os conteúdos descritos pelos especialistas estão em 
discordância com os conteúdos apontados pelos documentos curriculares. Os 
especialistas selecionam os conteúdos de química no sentido de uma pertinência aos 
problemas do seu campo de trabalho. Os documentos, ao contrário, selecionam os 
conteúdos no sentido do valor científico da química. Há aqui um conflito não resolvido 
entre saber e fazer e entre formação para a cultura e formação para o trabalho. Um 
dualismo implícito e não problematizado. Uma proposta curricular deverá tematizar 
estas tensões e resolve-las.  

Quanto à metodologia, os professores de enfermagem tendem a indicar a 
vertente prática como um método importante de ensino. 

“Acredito que a melhor forma de tornar os conteúdos de química melhor 
entendidos/assimilados seja através da realização de aulas teóricas/ 
práticas”. (P1) 
“Os conteúdos de química poderiam e/ou deveriam ser ensinados não 
só a nível teórico em sala de aula, mais também por meio de conteúdos 
práticas em laboratórios específicos para este fim”. (P2) 

 Da fala dos especialistas podemos afirmar que o currículo deveria ser planejado 
atendendo a especificidade de cada campo; a metodologia deveria ser 
preferencialmente prática; não temos como afirmar a cerca do significado da palavra 
prática, contudo a fala sugere que sejam aulas práticas envolvendo as problemáticas 
específicas do campo.  

Os professores ratificam a necessidade do aprender fazendo e uma crítica 
implícita ao currículo enciclopédico. Um indício é que, apesar da escola dispor de um 
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laboratório bem equipado, tendo inclusive dois laboratórios móveis, estes não são 
usados devido a carga horária pequena e os conteúdos extensos, indícios de um 
currículo enciclopédico, havendo assim, um espaço de intervenção de propostas 
curriculares de cunho prático. Também, a partir da fala dos especialistas, identificamos 
que os objetivos do curso deveriam serem encontrados em função da especificidade do 
campo de trabalho e os conteúdos deveriam serem selecionados em função da 
especificidade de cada campo.  

Nossa investigação ainda não avança na direção de uma filosofia do ensino 
técnico, mas identificamos a necessidade do seu estudo. Propomos uma filosofia da 
práxis no lugar de uma filosofia meramente pragmática. Os objetivos deveriam ser 
selecionados pelo interesse e valor do trabalho no sentido humano e não apenas do 
mercado, como para os especialistas, bem como pelo seu valor cultural, nos 
documentos. Uma filosofia da práxis deve por o trabalho como categoria fundamental. 

Veremos agora como os professores em exercício representam estas questões. 
Um professor considera que “a carga horária é insuficiente. A maneira como estão 
distribuídas não satisfazem a necessidade do curso.” Para os professores os 
conteúdos deveriam estar sintonizados com os problemas da área.  

“Primeiro módulo: Abordagens sobre a importância da Química e o 
cotidiano, notadamente associando com o corpo e saúde humana. 
Terceiro módulo: química e preparo de soluções. Deveria ser oferecida 
no segundo módulo”. 
“Quarto módulo: noções de Química Orgânica, temas fundamentais 
para a disciplina Bioquímica. Se possível ministrada por profissionais 
que entendem o mínimo dos processos bioquímicos que ocorrem no 
corpo humano. As aulas de química devem ser em semestres anteriores 
às aulas de Bioquímica”. 

Quanto a finalidades e conteúdos os professores consideram que:  
“Compreender os aspectos químicos das moléculas, notadamente as 
encontradas no corpo humano. Compreender os aspectos estruturais, 
as características químicas e a atuação bioquímica de tais moléculas. 
Reconhecer as características estruturais de compostos orgânicos”. 

Percebe-se que os professores de química selecionam os conteúdos e os 
objetivos pelo valor do conhecimento em si, e não em relação ao Mercado de trabalho 
ou campo profissional. Também é perceptível que os professores buscam resolver a 
tensão entre o ensino médio regular com foco na formação geral e no ensino 
profissionalizante no ensino para o trabalho.  

 
Tabela 3: caracterização do currículo atual e da inovação 
Dimensões Currículo atual Inovação curricular 
Objetivos  Não explicita Perspectivar a química como uma 

ciência de fundamento aos processos 
vitais 

Conteúdos  Analisados do ponto de vista 
do conhecimento em si da 
química 

Selecionados do ponto de vista do 
interesse das problemáticas do campo 
como seguem abaixo 

Métodos  Não explicita Forte componente experimental e prática 
Fonte: Elaboração dos autores 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
 CA 

 

Conforme a teoria curricular, as necessidades dos alunos e da sociedade são 
fontes do currículo. Não foi possível ainda verificar as necessidades da sociedade e da 
comunidade que a escola atende. Quanto aos alunos fizemos um inquérito nos cursos 
de enfermagem e de análises clínicas. De acordo com os dados tabulados e postos em 
anexos, podemos afirmar o seguinte: os alunos mostram-se desencantados com o 
curso; existe uma confusão manifesta entre o ensino regular e o ensino médio que 
prejudica o desenvolvimento curricular dos alunos; o mercado de trabalho não foi 
decisivo na escolha do curso; o mercado de trabalho não determina a percepção dos 
alunos, isso pode ser evidenciado quando os alunos mostram interesse em não 
continuar no curso e fazer outras áreas. 

O modelo de currículo, pelos dados abaixo, mostra ser preponderantemente 
enciclopédico. Nossa pesquisa não focou neste aspecto, mas pensamos que o 
currículo deva ter uma componente social e com forte vinculação ao mercado de 
trabalho pensado como praxis. Este trabalho será feito posteriormente. A partir das 
análises realizadas acima foi possível propor uma inovação curricular de química para 
os cursos técnicos do Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura para a disciplina 
química: 

Deveria ser focado em uma filosofia da práxis, no trabalho como categoria 
fundamental. A perspectivação da química deve ser como uma ciência da vida, deve-se 
focar nos aspectos humanos e sociais e tecnológicos. A metodologia deve ser 
fortemente prática e como vínculos aos problemas do trabalho do campo. O currículo 
não deve ser enciclopédico e devem ser resolvidas as tensões ainda presentes de: 
trabalho e educação; cultura e trabalho. Quanto aos conteúdos, tendo as contribuições 
dos especialistas e outras discussões em grupo, podemos sintetizar nas tabelas 
abaixo. 

 
Tabela 4: conteúdos selecionados 
Cursos técnicos Módulo/série Conteúdos 
Enfermagem / Saúde 
bucal 

1º/1ª Conceitos básicos; Matéria e suas 
transformações; Separação de Misturas 
Atomística e evolução dos modelos atômicos 

Enfermagem / Saúde 
Bucal 

 
 

2ª e 4º 

Reações Químicas; Soluções; Propriedades 
Coligativas; Introdução a química orgânica 
Hidrocarbonetos; Funções orgânicas 
Oxigenadas; Funções orgânicas Nitrogenadas 
Outras funções orgânicas  

Fonte: elaboração dos autores 
 
Competências: Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas 

associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Perspectivar a 
química como uma ciência fundamental no entendimento dos processos vitais do 
organismo; Fundamentar quimicamente os processos que ocorrem do organismo 
como: reações e interações com o corpo humano; 

Habilidades do 1º ano: Diferenciar transformações químicas de transformações 
físicas da matéria. Reconhecer a descontinuidade da matéria e os diversos níveis de 
organização. Utilizar a Tabela Periódica para extrair dados relativos aos elementos 
químicos em geral (símbolo, número atômico, massa atômica, raio atômico e energia 
de ionização). Caracterizar os modelos atômicos a partir da evolução histórica de 
teorias e de tecnologias que levaram à sua elaboração. Associar a conservação das 
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massas nas transformações químicas à conservação das propriedades dos átomos. 
Identificar códigos, símbolos, equações e expressões próprias da linguagem química. 
Identificar a interações intermoleculares predominantes (ligações de hidrogênio, dipolo 
permanente e dipolo induzido). Reconhecer processos físicos de separação de 
misturas. Reconhecer grupos de substâncias que tenham o mesmo padrão de 
comportamento: ácidos, bases, sais e óxidos. Entender métodos e procedimentos 
próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 

Habilidades do 2º Ano: Associar intervenções que resultam em degradação ou 
conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 
científicas tecnológicas.  

Habilidades do 2º Ano: Distinguir uma solução dos demais tipos de dispersão a 
partir da análise de suas propriedades; Identificar informações relevantes fornecidas 
em imagem, esquemas, gráficos e tabelas; Reconhecer a constância das propriedades 
especifica (temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade) 
como critério de pureza e identificação dos materiais. Classificar as soluções de acordo 
com o coeficiente de solubilidade. Interpretar dados de concentração de soluções em g 
L-1, mol L-1, porcentagens e ppm. Aplicar o conceito de contração ou diluição. 
Caracterizar os processos de oxidação e redução.  Elaborar e utilizar modelos 
macroscópicos e microscópicos para interpretar transformações químicas; 
Compreender os fenômenos da tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e pressão 
osmótica; Analisar e interpretar os gráficos da pressão de vapor em função da 
temperatura. Articular o conhecimento químico com o de outras áreas em busca das 
resoluções de situações problema. Reconhecer grupos funcionais de compostos 
orgânicos (hidrocarboneto, álcool, éter, aldeído, fenol, cetona, ácido carboxílico, éster, 
compostos nitrogenados).  
Tabela 5: Conteúdos para o curso de análises clínicas 

Curso Técnico Módulo / Série Conteúdos 
    Análise Clínica 1º/1ª Conceitos básicos; Matéria e suas 

transformações; Separação de Misturas 
Atomística e evolução dos modelos atômicos 

2ª e 4º Introdução à química Orgânica; Hidrocarbonetos; 
Funções orgânicas Oxigenadas; Funções 
orgânicas Nitrogenadas; Outras funções orgânicas 

            3° e 4ª Reações Químicas; Soluções; Propriedades 
Coligativas 

Fonte: elaboração dos autores 
Competências do 1º Ano: Compreender as ciências naturais e as tecnologias a 

elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos 
de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

Habilidades do 1º Ano: Diferenciar transformações químicas de transformações 
físicas da matéria. Reconhecer que os materiais são constituídos de partículas muito 
pequenas, com diferentes níveis de organização, e espaços vazios. Utilizar a Tabela 
Periódica para extrair dados relativos aos elementos químicos em geral (símbolo, 
número atômico, massa atômica, raio atômico e energia de ionização). Reconhecer 
processos físicos de separação de misturas. Reconhecer grupos de substâncias que 
tenham o mesmo padrão de comportamento: ácidos, bases, sais e óxidos. Entender 
métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes 
contextos. 
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Competência do 2º Ano: Associar intervenções que resultam em degradação ou 
conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 
cientifica tecnológicos.  

Habilidades do 2º Ano: Classificar cadeias carbônicas em abertas ou fechadas, 
normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, aromáticas ou não aromáticas, 
homogênea ou heterogênea. Reconhecer grupos funcionais de compostos orgânicos 
(hidrocarboneto, álcool, éter, aldeído, fenol, cetona, ácido carboxílico, éster, compostos 
nitrogenados).  

Habilidades do 4º Ano: Distinguir uma solução dos demais tipos de dispersão a 
partir da análise de suas propriedades; Identificar informações relevantes fornecidas 
em imagem, esquemas, gráficos e tabelas; Reconhecer a constância das propriedades 
especificas (temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade) 
como critério de pureza e identificação dos materiais. Classificar as soluções de acordo 
com o coeficiente de solubilidade. Interpretar dados de concentração de soluções em g 
L-1, mol L-1, porcentagens e ppm. Aplicar o conceito de concentração ou diluição. 
Caracterizar os processos de oxidação e redução. Elaborar e utilizar modelos 
macroscópicos e microscópicos para interpretar transformações químicas; 
Compreender os fenômenos da tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e pressão 
osmótica; Analisar e interpretar os gráficos da pressão de vapor em função da 
temperatura. Articular o conhecimento químico com o de outras áreas em busca das 
resoluções de situações problema. 

CONCLUSÃO  
Com as falas dos professores e análises dos documentos foi possível identificar 

a organização do currículo atual e propor uma alternativa inovadora. Sabemos, 
entretanto, que estamos apenas no seu início. Temos indícios, entretanto, que o 
currículo deve centrar na química como um fundamento para o entendimento dos 
processos vitais. Deve perspectivar a química como uma ciência da vida. O ensino 
deve centrar na prática e nos problemas dos campos em estudos e ter mais relação 
com o mundo do trabalho, devem fazer contextualizações e encontrar situações de 
aplicação. O currículo atual apresenta características enciclopédicas, o que o torna 
inconsistente com a necessidade dos alunos e do ensino profissionalizante e da própria 
sociedade. Os conteúdos devem ser selecionados de acordo com a especificidade de 
cada curso; O currículo não indica estar integrando a experiência de trabalho, o que 
pode estar na origem da insatisfação dos alunos. Entretanto, este fato merece ser mais 
bem investigado em uma pesquisa ampliada. 

Nosso estudo representou um ponto inicial da questão ao problematizar o 
campo, descreve-lo e propor intervenções. Nosso trabalho encaminha-se no sentido de 
propor uma ampla investigação sobre esta modalidade de ensino. Por exemplo, qual o 
tipo de didática é mais adequada? Que forma de experimentação é mais propício? 
Como os objetivos deveriam ser formulados? Quais os princípios de seleção devem ser 
adotados? Uma possível direção para os nossos estudos é pensar em princípios e 
organizações específicas para o contexto do ensino profissionalizantes e ensino regular 
e articular isso com a formação inicial de professores. Pensamos que articular as 
dimensões de pensar, expressar, experienciar e finalidades devam orientar a 
construção de nossas propostas. A principal diferença, no nosso momento de 
investigação parece dar-se no tocante a finalidades e objetivos, diferença a qual, muda 
toda a concepção de currículo. Por exemplo, julgamos que Isso tudo deva estar 
relacionado a necessidade de pensar dentro de uma filosofia da tecnologia e não 
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apenas da ciência, de uma praxeologia e de uma axiologia. Bem como também tendo a 
inovação, o fomento de ideias e a criatividade como finalidades e objetivos. 
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ANEXOS 
Questionário para os especialistas 
 
1 Tomando a sociedade atual, de relações considera importante entre química e téc. 
enfermagem/ análise química/ saúde bucal? 
2-Quais os objetivos, finalidades e importância em ter a disciplina de química nos cursos 
técnicos profissionalizante de enfermagem? 
3-Que conteúdos de químicas consideram importantes e/ ou necessários para que os alunos 
de enfermagem apreendam? 
4-Como considera que estes conteúdos de química deveriam e /ou poderiam ser ensinado 
 
Questionário para os professores do ensino médio 
 
1. Professor como se pode observar a disciplina de química é oferecida no mod. 1 e 4º do 
curso de enfermagem do proeja e no EPI 1º e 2º ano com carga horária de 80 e 160 horas 
respectivamente, qual a sua opinião sobre a Carga horária e a maneira como estão 
distribuídas? 
2. Como podemos observar os temas geradores são oferecidos de acordo ao ano em que os 
educandos se encontram assim sendo serão oferecidos deferentemente para o proeja e para o 
EPI você acredita que esses temas fazem diferença para os cursos profissionalizantes?  
3. Quais seriam mais necessários já que os mesmos são oferecidos apenas em dois 
momentos específicos? Os temas deveriam ser os mesmos? 
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4. Sendo a disciplina de Química oferecida apenas na “Base Nacional Comum – BNC” Quais 
os conteúdos em nível de ensino médio que deveriam ser abordados no 1º ano e no 1º módulo 
e no 2º ano e no 4º módulo? 
5. Conhecendo a “Formação Técnica Específica – FTE” em quais disciplinas os discentes 
veriam química? Quais os assuntos que seriam trabalhados? 
6. Seria necessário a disciplina de química especificamente neste momento ou já teriam sido 
abordados nos conteúdo das disciplinas do FTE? 
7. Quais as habilidades e competências necessárias para ser trabalhado tais conteúdos 
indicados anteriormente? 

 
Questionário para os alunos 

 
1ª A escolha deste curso foi uma decisão própria ou foi feita por influência do seu cuidador(es) 
ou outros.  
2. Caso a escolha do curso tenha sido feita por você, qual o motivo da escolha? 
3. Em sua opinião, qual o perfil do profissional para exercer esta profissão? 
4. Você tem aptidão para exercê-la? 
5. Você já foi discriminado por estar fazendo um curso técnico? 
6. Você pretende exercer a profissão do curso técnico? 
7. Qual a razão de estar fazendo um curso técnico 
8. Você deseja prestar vestibular na mesma área ou pretende mudar? 
9. Este curso garante a você condições para prestar vestibular? 
10. Qual a sua opinião a respeito do curso em exercício? 
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influencia do cuidador
Escolha própria

Escolha pelo mercado de trabaho
Escolha por vocação

virtudes morais
conhecimento técnico
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A Estrutura Curricular Disciplinar vigente no Ensino Médio 
na contramão das novas necessidades curriculares  
Jaqueline Ritter1 (PG)*, Otavio Aloisio Maldaner2 (PQ). jaqueline.ritter@furg.br  
1 Av. Itália, 2111, ap. 203, bloco 1B, Condomínio Waldemar Duarte, Rio Grande – RS. 
2 Rua do Comércio, 3000, sala D 8-9, Bairro Universitário, Ijuí - RS. 
 
Palavras-Chave: Estrutura Disciplinar, Estruturação Curricular, Cultura Escolar. 

RESUMO: Apresentam-se resultados parciais e discussões sobre concepções e práticas de ensino dos 
professores da área de CNT segundo a lógica da ‘Estrutura Disciplinar’. Esta é uma das quatro 
categorias de análise produzida em pesquisa mais ampla que busca explicitar as marcas do processo de 
recontextualização das atuais políticas educacionais em práticas de ensino dos professores do Ensino 
Médio. Neste texto, apresenta-se a relação que essas marcas estabelecem com o contexto escolar e os 
artefatos culturais que ali circulam, a exemplo do Livro Didático e do ENEM. A Estrutura Disciplinar é 
parte da cultura escolar fortemente vigente que dificulta o processo de estruturação do conhecimento 
disciplinar pelo professor como autor de seus programas de ensino. Os índices dos livros didáticos e o 
anexo da Matriz de Referência do ENEM/2009, embora recontextualizem princípios das atuais políticas 
mantêm a tradicional listagem de conteúdos que se convertem em programas de ensino. 

INTRODUÇÃO 
Denomina-se Estrutura Disciplinar a maneira pela qual as escolas de Educação 

Básica organizam os conhecimentos e saberes disciplinares articulados a objetivos, 
finalidades, metodologias, processos de avaliação, constituindo, assim, um conjunto de 
práticas educativas e de ensino. O perfil dessas práticas funciona como uma espécie 
de grade, que existe e persiste na cultura escolar e dificulta a tomada de decisões e 
iniciativas de produção de currículo por parte de professores autores de seus 
programas de ensino. Em parte, isso se deve ao fato de que as “instituições escolares 
continuam organizando os tempos e os espaços pedagógicos com base na visão 
disciplinar na mesma racionalidade, como também os horários dos professores e 
alunos, as contratações, as matrículas, as avaliações” (MALDANER, 2007, p. 241). 
Paralelo a isso, o processo de formação inicial de professores, embora com mudanças 
significativas nos últimos anos, privilegia a formação disciplinar em detrimento da visão 
multi, inter e transdisciplinar do conhecimento como têm sido as demandas da escola 
que se almeja. Assim, se mantêm a racionalidade técnica que concebe o ensino de 
uma ciência da forma como a mesma foi estruturada historicamente e que, onipresente 
na cultura escolar, termina por aprisionar os professores, inibindo outras possibilidades.  

A Estrutura Disciplinar em cada componente do conhecimento científico-
escolar é muito forte e dificulta a entrada de propostas interdisciplinares e 
contextualizadas, conforme propõem os documentos oficiais e indicam pesquisas 
educacionais mais recentes. O problema não é a disciplina em si, mas a crença de que 
a “transmissão” da sequência dos conteúdos que a estrutura seja a melhor sequência 
didática. Os programas de ensino e as práticas deles decorrentes são sempre os 
mesmos nos mais diferentes contextos socioculturais, não importando o número de 
horas disponíveis e nem as necessidades dos estudantes. Com isso, se dilui o 
compromisso com a significação cultural através de articulações de conhecimentos 
científicos escolares que podem dar sentido ao mundo da vida dos estudantes. Dessa 
articulação poderia se esperar um conjunto de estratégias e práticas diferenciadas e 
que de alguma forma retratassem as expectativas, necessidade e aprendizagens mais 
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significativas dos sujeitos inseridos num dado espaço, tempo e lugar, mas não é o que 
predomina. 

Estrutura Disciplinar, junto com outras três categorias de análise, compõe o 
que está sendo produzido como Tese de doutorado, em andamento, desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). As concepções e práticas de 
ensino dos professores, que atuam no Ensino Médio e na área de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias (CNT) no município de Ijuí-RS, são parte desse estudo 
que objetivou identificar o que baliza e o orienta os processos de recontextualização de 
políticas públicas educacionais, propostas e práticas Pós-LDBEN/96, no Brasil e na 
Espanha. Especificamente para este texto, o objetivo foi identificar as marcas desse 
processo de recontextualização nas práticas de ensino dos professores da área de 
CNT, e que relação essas marcas estabelecem com o contexto escolar e os artefatos 
culturais que ali circulam, a exemplo do Livro Didático e da Matriz de Referência do 
ENEM/2009. Afinal o que contribui com as marcas da Estrutura Disciplinar que se 
mantêm na cultura escolar? O que penetra o contexto da cultura escolar e o que disso 
pode ser evidenciado como marcas que transcendem esse universo cultural? 

Segundo Vigotski (2001) a cultura está sempre sendo recriada, de maneira que 
com ela reconstituem-se os sujeitos capazes de mudá-la. Nessa perspectiva, a cultura 
escolar não se constitui apenas a parir do contexto sociocultural local, mas da relação 
com outros contextos culturais em movimento evolutivo e ininterrupto. As orientações 
curriculares de âmbito nacional e internacional, a exemplo dos pressupostos e 
princípios da interdisciplinaridade – contextualização – competências – habilidades – 
pesquisa – trabalho – cultura – dentre outros, aproximam as propostas das políticas 
públicas educacionais vigentes, ainda que seus fundamentos teórico-metodológicos, 
epistemológicos e sociológicos sigam uma linha de composição correlacionada e ao 
mesmo tempo independente, privilegiando aspectos do contexto de cada país ou deste 
para com os estados. Assim, também, a cultura escolar apresenta especificidades que 
dizem respeito a cada contexto, ao mesmo tempo em que carrega marcas muito 
semelhantes e que transcendem as fronteiras de um país, a exemplo da Estrutura 
Disciplinar que prevalece nas escolas no Brasil e em outros países. 

Assim, parte-se do pressuposto que as práticas de ensino baseadas na forma 
pela qual uma ciência é estruturada orientam-se na própria história de desenvolvimento 
da educação e do currículo, cuja racionalidade encarnada tem forte relação com a 
formação do professor e com a tradição escolar de organização dos conhecimentos 
científicos escolares. A escola é em si uma instituição que visa preservar a cultura e 
significar, junto às novas gerações, aquela que vale a pena e pode fazer sentido a elas. 
Isso implica escolhas por parte dos atores sociais que têm esse papel, que são os 
professores.  Contudo, novas aprendizagens para os professores devem existir a fim 
de que a cultura escolar, hoje necessária, seja recriada. Isso pode superar o mesmo 
modo de pensar e conceber uma Ciência e os Programas de Ensino dessa Ciência. 
Por hipótese, a crença na cultura curricular estabelecida no contexto das licenciaturas, 
livros didáticos, programas de concursos em itens de conteúdo e não em competências 
desejáveis para as novas gerações, pode estar dificultando a recriação de outra cultura 
escolar por parte dos professores. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
A presente pesquisa é qualitativa e os dados foram produzidos a partir de 

entrevistas semiestruturadas com os professores da área de Ciências da Natureza e 
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suas Tecnologias – CNT (Física, Química e Biologia) e o coordenador pedagógico das 
treze escolas de Ensino Médio, públicas e privadas, que abrangem esse nível de 
ensino no município de Ijuí-RS. Do total de 42 entrevistas, 11 são professores que 
atuam no ensino de Química em uma, duas ou até três dessas escolas identificadas 
com letras aleatórias do alfabeto. No corpo do texto, para as citações que se referem a 
esses entrevistados, optou-se por manter a identificação das iniciais que correspondem 
à disciplina escolar em que o professor atua separado por dois traços, das iniciais do 
nome e das letras que correspondem às escolas em que ele leciona. A entrevista 
consistiu em deixar os professores falarem livremente sobre a entrada na escola dos 
princípios da interdisciplinaridade e contextualização, competências e habilidades, 
através das diretrizes, parâmetros e orientações curriculares que compõem as atuais 
políticas públicas de reestruturação curricular Pós-LDBEN/96 no Brasil. Os professores 
também foram convidados a relatar uma de suas aulas escolhida como prática de 
maior ou menor potencial de articulação aos princípios supracitados. 

Para a organização e análise dos dados, utilizou-se a metodologia da Análise 
Textual Discursa (ATD) de Morais e Galiazzi (2007) que consiste na produção de 
categorias emergentes a partir de unidades de significados. Essas unidades foram 
retiradas do corpus das entrevistas e após sucessivos movimentos de nucleação 
permitiram a produção de quatro categorias emergentes, das quais uma delas está 
sendo apresenta e discutida neste texto. A categoria Estrutura Disciplinar sustenta-se 
por duas proposições as quais mostram a contradição que existe entre aquilo que é 
definido e proposto como formação geral necessária no nível dos 
documentos/normativas Pós-LDBEN/96 e a tradição propedêutica de preparar os 
estudantes para a seleção ao Ensino Superior, que opera no âmbito dos programas e 
práticas de ensino dos professores e, suas relações com o Livro Didático, Vestibular e 
o ENEM. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da ATD e as categorias emergentes foram produzidas algumas 

afirmações e que aparecem a seguir como Proposições a serem defendidas a partir 
dos dados empíricos, referência a autores trazidos ao texto e a compreensão produzida 
no âmbito da pesquisa. 

 
Proposição 1 - O perfil do novo aluno do Ensino Médio (EM) e o perfil do EM que se 
deseja manter nas escolas, se aproximam ou não, pela meta de ingresso no ensino 
superior. No entanto, tanto a escola pública quanto a escola particular movem-se pela 
mesma lógica, a de uma sequência linear de conteúdos disciplinares. 

 
A meta de ingresso no Ensino Superior é uma das marcas do Ensino Médio 

(EM) de caráter propedêutico no Brasil. Em contraposição, a concepção que inscreve o 
EM no âmbito da Educação Básica, através da atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996 (LDBEN/96), visa atender a duas tarefas urgentes: a 
universalização de acesso e a articulação entre formação científica, sócio-histórica e 
formação tecnológica. No que se refere à articulação entre formação geral e 
tecnológica, evidencia-se uma ruptura histórica entre a escola que ensinava a pensar 
através do domínio teórico-metodológico do conhecimento socialmente produzido e 
acumulado e a escola voltada ao saber-fazer por meio da memorização de 
procedimentos de habilidades psicofísicas (KUENZER, 2002). No entanto, essa 
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dualidade existe e é, segundo a autora, parte do desenvolvimento histórico do Brasil, 
que primeiro priorizou as escolas profissionais. 

Por inserir-se na história recente, o EM generalista como formação integral e 
para todos, ainda se opõe ao que prevalece como prática de ensino dos professores 
nas escolas. Com a universalização do acesso, o ensino praticado pelos professores 
não coincide com o novo perfil de estudante cuja pluralidade e diversidades de 
interesses são muito diferentes do que esses professores ainda esperam encontrar em 
suas salas de aula. São duas décadas da LDBEN/96 e persiste a meta de preparar os 
estudantes para o ingresso no Ensino Superior como parte da cultura escolar que deu 
legitimidade a um conjunto de práticas e concepções que se opõem a atual finalidade 
do EM como formação escolar básica. E o que os dados empíricos evidenciam quando 
comparados ao que se espera através das atuais políticas públicas de reestruturação 
curricular, são iniciativas tímidas e contraditórias, tanto no âmbito das práticas dos 
professores quanto de algumas políticas que visam dialogar com esse universo 
cultural. 

Nas escolas de Educação Básica, a primeira contradição foi à produção de 
documentos que atendem as exigências da educação integral e generalista, a exemplo 
da elaboração dos novos planos de estudos, porém, sem qualquer referência à 
intenção de preparar os estudantes para o Ensino Superior como acontece nas práticas 
de ensino dos professores. Na meta dos professores reafirma-se um aspecto ainda 
mais restrito da marca propedêutica, que é o de preparar os estudantes para as provas 
de ingresso no Ensino Superior, pela realização do tradicional vestibular como o 
PEIES, até agora, ou, mais recentemente, o novo ENEM, conforme destaca a fala da 
professora que segue: 

A organização curricular é baseada no PEIES1, então tu tem um roteiro de 
assuntos para trabalhar. Agora, dentro de cada curso daí sim você tem um 
estudo dos PCNs2 desde alguns anos atrás, [...] e foi feito o plano de estudo 
baseado nisso, por mais que você tenha uma exigência de currículo via PEIES! 
E daí nós fizemos a relação tu tem que trabalhar aquilo, mas como buscar lá ou 
trabalhar para ter esses pressupostos dentro do próprio conteúdo, que às 
vezes ele te engessa, engessa e nós temos uma cobrança bem séria de pais e 
da comunidade em geral é porque nos temos o PEIES para trabalhar 
(MAR_B_B001). 

A intenção de preparar para o vestibular é meta comum na escola pública e na 
particular. Para tal, os professores se orientam por uma extensa listagem de conteúdos 
disciplinares que precisa ser vencida dentro do que é, também, as exigências e 
expectativas do PEIES. Este por sua vez, passa a ser o programa de ensino dos 
professores, ano após ano, embora os reconheçam como engessamento e 
distanciamento ao que está nos planos de estudo e nos PCN, como pressupostos 
curriculares. O trecho de fala da professora, que segue, mostra que a professora tem 
consciência dessa prática e até queria mudar, mas que por uma série de razões tem 
sido difícil.  

Quando eu comecei em 2011, eu peguei o barco andando. [...]. Pra começar o 
conteúdo não era muito de acordo com a série, não que tenha que ser, lá no 
colégio J na Eja eu até queria mudar. Porque no primeiro ano eu tenho que 
trabalhar movimento, leis de Newton,... e o segundo ano, nem estavam no 
conteúdo [...]. Os alunos estavam acostumados no quê? Prova com consulta. E 
eu não poderia chegar propondo só aquilo que eu pensava. O professor estava 
lá no quadro, passava os exercícios, eles copiavam e tinham que fazer igual. 

                                                   
1 Nome dado ao Programa de Ingresso no Ensino Superior da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM/RS. 
2 Parâmetros Curriculares Nacionais 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(CA) 

 

Os alunos perguntavam pra mim o que era o G, que era a aceleração da 
gravidade, isso eles já tinham trabalhado! (JUL_F_IJ002). 

Essa é a lógica da Estrutura Disciplinar, entendida por alguém que a domina, o 
professor, e que é repassada aos pedaços (por série) aos estudantes que devem 
aprendê-la, do estilo, “siga o modelo”. Tal prática de ensino parece não resultar em 
aprendizagens efetivas, a exemplo do que constatou a professora acerca do conceito 
de aceleração da gravidade. Em decorrência disso compromete-se o processo de 
avaliação como diagnóstico para futuras intervenções e não apenas instrumento de 
facilitação e/ou atribuição de notas. Na estrutura disciplinar da Física, no primeiro ano 
do EM, ensina-se primeiramente os movimentos seguidos das Leis de Newton, 
exatamente como propõem os livros didáticos e a sequência de conteúdos na PS 
(prova seriada) do PEIES. 

Os próprios professores reconhecem que são “pedaços” ou “fragmentos” de 
conteúdo de uma Estrutura Disciplinar, muito distante do que se propõe nos 
documentos oficiais para a Educação Básica e do que se espera do professor e sua 
autonomia. A professora argumenta: como é que eu vou organizar isso? Eu não me 
preocupei em vencer conteúdo, embora eu pensasse que se saiu desta escola e não 
viu, não vai ver, porque a maioria das escolas trabalha com uma mesma sequência 
porque eu acompanho, né! (JUL_F_IJ003). Essa prática de ensino linear é justificada 
pelo argumento de uma ‘possível transferência’ de alunos entre escolas e também pela 
ideia do pré-requisito de A-B, por exemplo. Da mesma forma, o professor também não 
se desafia a assumir uma nova lógica de estruturação disciplinar, que de fato exige 
condições, conhecimentos e saberes, como está implícito nessa fala da professora 
JUL_F_IJ003.  

Assim, preparar para o vestibular seguindo uma sequência de conteúdos é o 
princípio pedagógico que unifica os objetivos as escolas, pública e particular, e 
evidencia no mínimo outra contradição: A escola particular diferencia-se quando 
assume essa filosofia e mostra seus resultados, que é o de colocar um maior número 
de alunos em universidades públicas, mesmo agora com o novo ENEM. De outra parte, 
a escola pública, com condições menos favoráveis em termos de condições 
econômicas do grupo familiar e escolar, expectativa social, entre outros, poucos alunos 
se sobressaem e, mesmo sem registrar avanços, não repensa sua proposta. Em 
muitos casos, os professores são os mesmos! Quando a escola pública assume o 
programa do PEIES como programa de ensino sem acompanhar o desempenho dos 
estudantes, fica difícil propor novas metas e ações. 

Quantos (estudantes) entram pelo PEIES? Eu não sei te dizer, essa pergunta 
que tu me fez eu realmente não posso te responder. [...] na escola do estado o 
pessoal não se liga muito de fazer isso, entender, de ver quantos entraram, 
mas a escola particular precisa fazer propaganda de sua escola, e a escola 
pública não tem necessidade, não tem registro disso e não tem necessidade, 
porque tem aluno sempre, né (SAD_B_CJL004). 

Frente ao maior ou menor alcance de resultados por parte dos estudantes em 
vestibulares tradicionais ou no ENEM, a fala da professora LEO_Q_F018 remete à 
problematização acerca do novo ENEM e o que ele suscita com relação ao que é dito 
na mídia acerca do “ranking” entre as escolas públicas e privadas. Segundo a 
professora, ao se referir à escola particular, eles, além de estarem cobrando conteúdo, 
estão cobrando mais do aluno. Por que a média das escolas particulares é melhor? 
Porque eles abraçaram a defesa do ENEM! 

Em Tese de Doutorado, o professor Ricardo Travitzki (2013) discute esse 
ranking das escolas particulares no ENEM. Pautado em dados estatísticos, conclui que 
por mais que a escola de fato exija mais, trabalhe mais e assuma essa meta de modo 
deliberado, os resultados apresentados pelos estudantes estão pouco vinculados ao 
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mérito da escola. Seu estudo mostrou que o nível socioeconômico dos alunos 
influencia em até 75% da nota das escolas no ENEM. Critérios como a escolaridade 
dos pais, renda familiar e bens domiciliares, somados a outros 4%, representam 79% 
daquilo que a escola não consegue controlar. 

Dados como estes são fundamentais para que a nova identidade do EM seja 
repensada. O que se defende hoje é o direito à aprendizagem e esta deve ser a 
aposta, seja em escola pública ou particular. Na escola pública o desafio é sempre 
maior, pois há muitas outras carências que não existem de forma tão acentuada na 
rede particular, como a busca e a necessidade pelo trabalho, como retrata o 
depoimento da professora. A grande maioria que vem dos Bairros [...] pensam em 
terminar o Médio, trabalhar, formar uma família e continuar nisso, ganhar o suficiente 
para manter a família, máximo fazer um curso técnico ou alguma coisa 
(ELI_Q_EH011). No entanto, a cultura escolar ainda opera na lógica da exclusão 
desses estudantes, mesmo que os professores admitam saber quem são eles e quais 
suas expectativas, quando aposta que deve trabalhar todos os conteúdos que 
supostamente poderão “cair no vestibular”. Essa prática mostra-se completamente 
alheia às reais necessidades dos estudantes e sem nenhum sentido para o mundo da 
vida desses sujeitos, porque geralmente os conteúdos são apresentados na forma de 
conceitos e mera aplicação de fórmulas matemáticas. Assim, esses e outros são 
exemplos frequente de práticas comuns em aulas das disciplinas da área de CNT como 
destacou a professora de física ao se referir a não compreensão dos estudantes ao 
conceito de aceleração da gravidade. 

Desmotivados para a meta de vencer na vida pelo estudo segundo essa prática 
curricular tradicional e com pouco sentido para o mundo da vida, os estudantes 
oriundos das classes populares sentem-se desencorajados a competir com estudantes 
de escolas particulares que vêm de um nível socioeconômico familiar mais favorecido. 
Estes, por sua vez, têm acesso aos meios de/para significação da cultura que não são 
exclusivos da escola e que cursar uma faculdade foi desde muito cedo uma 
necessidade culturalmente criada no e pelo contexto familiar. Para os estudantes 
oriundos de escolas públicas, ensino noturno, que vivenciam a dificuldade de trabalhar 
muito cedo, não lhes convence mais o discurso de que precisam aprender para passar 
no vestibular para ser alguém na vida. Hoje, segundo Enguita (2004), vive-se o 
desmantelamento da crença na associação entre educação e emprego, e os 
professores precisam tomar consciência que esse discurso já não tem mais o mesmo 
efeito de convencimento que teve em épocas anteriores (MALDANER, 2012).  

Frente a essas dissonâncias entre as metas do novo perfil de aluno, das 
escolas e das políticas públicas, a aposta mais contundente seria recuperar o valor da 
escola, atribuindo-lhe um novo sentido. Hoje, perseguir uma educação escolar que faça 
sentido para o aluno vem acompanhado da aposta na Educação Básica com ênfase no 
contexto sociocultural por relacionar a Ciência àquilo que esse aluno já conhece de 
suas vivências e experiências de vida cotidiana. Para isso, encontra-se na literatura 
relativa ênfase à estruturação do conhecimento disciplinar por meio de ‘abordagens 
temáticas’ que aportem situações reais e problemáticas de relevância social e cultural a 
serem estudadas de modo interdisciplinar e contextualizadas. Isso implica em escolhas 
e tomada de decisão de parte dos professores de quais conceitos científicos tornam-se 
essenciais para serem significados e ressignificados na mediação pedagógica sem que 
a grande quantidade de conteúdos se antecipe às escolhas desse professor. A 
organização do currículo por meio de sucessivas Situações de Estudos (SE), que vem 
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sendo produzida desenvolvida e pesquisada junto ao GIPEC/UNIJUÍ3, contém mais 
que um aporte teórico e metodológico do como fazê-la e por isso se justifica sua 
relevância no âmbito deste estudo e da Tese em andamento. 

Os aspectos psicológicos e epistemológicos pesquisados na SE permitem ao 
professor repensar o lugar, a natureza e a relevância do conhecimento científico na 
ação e mediação pedagógica com vistas à aprendizagem e desenvolvimento dos 
sujeitos, que a instituição escolar almeja fazer de modo deliberado e sistemático. 
Destaca-se o ato responsável do professor frente à escolha de conteúdos e conceitos 
relevantes, bem como o acompanhamento de sua evolução e apropriação por parte 
dos estudantes, como um diferencial desta abordagem em relação a outras. Segundo 
Vigotski (2001) o processo de formação e evolução conceitual é um processo lento e 
gradativo de atos de significação/ressignificação que acontece por aproximações 
sucessivas entre categorias conceituais e à concretude do universo cotidiano que os 
estudantes já conheçam. Nesses processos interativos, assimétricos e recursivos, os 
conceitos não obedecem a uma linearidade, mas voltam a cada nova SE estudada, 
com novas relações e em diferentes graus de generalidade. Quando isso acontece, 
tem-se o efetivo movimento de contextualização/recontextualização, fundamentais ao 
desenvolvimento do pensamento categorial e de competências intelectuais superiores, 
em maturação nos adolescentes e jovens em seu curso de vida escolar. 

Assim, entende-se que não é a quantidade de informações mobilizada que 
importa, mas o efeito psicológico dessa mobilização na formação da consciência 
humana e na leitura da realidade, que se deve perseguir como formação escolar básica 
na atual sociedade tecnológica e do conhecimento. A SE contempla a lógica de 
estruturação do conhecimento disciplinar porque remete o professor a um novo lugar, 
pouco explorado na história da educação e do currículo, como atestam as normativas 
que antecedem a atual LDBEN/96, que é de autoria na produção e desenvolvimento do 
currículo. Por tratar-se de um movimento recente, mantém-se a lógica de desenvolver 
programas de ensino de acordo com uma sequência cuja estrutura supostamente 
definida se mostra externa ao contexto cultural de saberes e práticas da maioria dos 
professores. Diferentemente, para a estruturação do conhecimento disciplinar é 
necessário que essa cultura de saberes e práticas estejam sendo permanentemente 
recriadas com condições de estudo e planejamento coletivo. E, portanto, são esses 
modos de recriação que se quer problematizar com a proposição que segue, e que 
discute o quanto o LD e o ENEM, como artefatos oriundos das próprias políticas 
públicas, estão dando conta de penetrar e recriar essa cultura escolar. 

 
Proposição 2 – O ENEM e o Livro Didático (LD) evidenciam a contradição no âmbito 
das políticas e no âmbito das políticas e práticas quando intencionam dialogar com as 
práticas propedêuticas dos professores, legitimando-as e sendo por elas legitimados. 

 
O livro didático (LD), assim como o ENEM, são artefatos/ ferramentas/ 

instrumentos e/ou meios de recontextualização de propostas, os quais procuram 
intencionalmente e de forma mais direta estabelecer maior aproximação com as 
práticas de ensino dos professores. Produzidos pela Secretaria de Educação Básica 
(MEC) como parte das políticas de reestruturação curricular, também intencionam dar 
visibilidade aos princípios e pressupostos que embasam as atuais reformas junto aos 
professores. Os princípios da contextualização e da interdisciplinaridade, bem como, 
estes com o desenvolvimento de competências intelectuais básicas chegam até as 
                                                   
3 Grupo Interdepartamental de Educação em Ciências, com iniciativas em Situações de Estudo 
(MALDANER e ZANON, 2001). 
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escolas através de dois instrumentos que pela história da educação e do currículo têm 
exercido força junto a cultura escolar. O que se questiona é que tanto no anexo da 
Matriz de Referência do ENEM quanto nos livros didáticos, tais princípios são 
recontextualizados, mas sem deixar de contemplar a lista de conteúdos por série que 
faz parte da tradicional linearidade curricular da prática escolar que impera há anos nas 
escolas de Educação Básica. 

É necessário que os LD ainda mantenham e reforcem essa prática que as 
demais políticas visam desconstruir principalmente com apostas em abordagens 
temáticas? Ou sem isso, seriam eles, assim como as demais políticas (diretrizes, 
parâmetros e orientações curriculares), artefatos alheios à escola e ao professor, ou, 
pode-se manter a tradição da linearidade curricular e ainda assim desenvolvê-la por 
meio de abordagens temáticas?  

O programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) está, 
desde o ano de 2008, abrangendo todas as regiões do país, disponibilizando livros 
didáticos para as escolas segundo escolhas feitas pelos professores de cada 
componente curricular. Iniciou-se com Português e Matemática e estendeu-se aos 
demais componentes. Trata-se de uma política recente, que entende o EM como 
educação geral básica, universal e gratuita, que visa, segundo o manual do professor, 
dar condições materiais de estudo para os alunos das escolas públicas, viabilizando, 
assim, o princípio da extensão da obrigatoriedade prevista desde a LDBEN/96.  Da 
mesma forma, é parte da política que visa pensar o currículo de forma interdisciplinar e 
em diálogo com o contexto social e cultural dos estudantes. 

Sendo ou não uma estratégia de diálogo com a cultura escolar, o LD e o anexo 
da matriz do ENEM traduzem-se, em boa medida, em discursos e práticas antagônicas. 
As falas que seguem explicitam esse antagonismo quando os professores são 
convidados a falar do LD e suas práticas de planejamento e ensino. O livro didático, ele 
muda o autor, a capa e o resto são tudo igual (MªES_Q_E021). Na escola pública o 
livro didático foi um ganho agora, a gente escolhe, e no outro ano ele vem, do PNLEM 
e ele vem demais, [...] pilhas e pilhas de livros de química, de biologia, meu Deus, tudo 
lá, vai tudo fora (SAD_B_CJL021). 

Para o que diz a primeira professora, por mais que os LD obtiveram uma série 
de mudanças com a implantação do programa PNLD, o que ocorre é que o professor 
ainda tem pouca autonomia para criar e desenvolver seu programa de ensino com 
base naquilo que os livros propõem. Além disso, o discurso da segunda professora 
mostra um descaso da escola frente a um investimento em material didático e 
pedagógico que deveria servir não somente ao professor, mas que é um direito do 
aluno. E ainda, podemos afirmar com isso que a influência pretendida de dialogar com 
as práticas dos professores não se alcançou e, ainda, sequer os livros chegaram aos 
estudantes. Vale então a reflexão: até que ponto se deve manter a linearidade de 
conteúdos por série nos LD para contemplar o que vem sendo desenvolvido como 
programa de ensino dos professores?  

Basta um olhar rápido nos índices dos livros didáticos, a exemplo do 
componente da Química, para evidenciar-se a mesma sequência de conteúdos por 
série. Com raras exceções, a tradicional lista de conteúdos traduz-se na Química Geral 
e Inorgânica que está no volume 1, Físico-Química no volume 2, e Química Orgânica 
no volume 3. Os três volumes visam garantir que sejam contemplados por série esses 
conteúdos que são oriundos da Estrutura Disciplinar rígida que é mantida nas escolas e 
nos cursos de licenciatura que formam esse professor. De outra parte, os LD também 
intencionam introduzir os princípios da contextualização dos conhecimentos científicos 
que as políticas públicas atuais preconizam. Neles, a contextualização teve avanços 
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significativos tanto pela história e desenvolvimento da ciência quanto pela 
experimentação, e com ênfase aos três níveis do conhecimento defendidos por 
Mortimer e ressaltados por Schenetzer (2010), no ensino de Química – o 
fenomenológico, o teórico e o representacional. 

Embora com avanços significativos, a Estrutura Disciplinar reforça-se pela 
sequência de conteúdos por série que é mantida nos livros didáticos. Evidentemente, 
não basta uma mudança somente nessa direção quando o que está em evidência 
também é uma compreensão de programa de ensino, de natureza da Ciência e da 
forma como ela pode ser estruturada, conforme expressa a professora. 

a gente construiu os nossos planos de estudo dentro daquela questão das 
Lições do Rio Grande, que não é mais aquela sequência que era antes, [...] 
então os conceitos vão se mesclando dentro dos três anos, a surpresa maior 
pra nós, porque eu não sei o que vai acontecer no ano que vem, não sei e não 
pensei nisso ainda, a nossa maior surpresa que quando a gente foi fazer a 
escolha do livro didático esse ano não poderia ser volume único, não veio 
opção de volume único [...] (MON_B_A028).  

A professora questiona o fato de não haver a opção de escolha do livro volume 
único que permite a ela outra lógica de estruturação dos conteúdos disciplinares. Assim 
como o LD, o novo ENEM, também opera nessa mesma lógica de tentar diminuir a 
distância entre as práticas descontextualizadas e de preparo para vestibular. Porém, 
contradiz-se ao inserir uma listagem de conteúdos como anexo à nova matriz de 
referência do ENEM-2009 quando a centralidade deveria ser o desenvolvimento dos 
cinco eixos cognitivos por meio de um conjunto de competências de área e suas 
habilidades associadas. Na fragilidade de como propor tal desenvolvimento, o 
professor volta sua atenção para o anexo e busca dar conta dos conteúdos na 
sequência em que foi proposto, que coincidem com o que sempre vivenciou, seja na 
escola, na academia e novamente na escola fazendo dessa listagem de conteúdos o 
seu programa de ensino. Assim, é pertinente a crítica feita ao anexo (MACENO, et al, 
2011), assim como,  a crítica da professora pela ausência no PNLD da opção do LD no 
volume único. 

O LD e o ENEM, assim como as demais políticas em recontextualização, 
deixam suas marcas na cultura escolar, com especificidades que lhes são próprios. Os 
LD almejam dar legitimidade à prática de preparar os estudantes para o vestibular 
tradicional ou para o novo ENEM, com uma marca bastante comum de inserir questões 
desses exames no final de cada capítulo, conforme destaca a professora: Eu não 
acompanhei as últimas provas e não trabalhei neste ano as questões do Enem, mas 
quando eu vou trabalhar um conteúdo e tem lá no livro alguma questão associada ao 
Enem a gente utiliza (SUZ_F_NE004). Se o livro legitima o ENEM e este serve às 
práticas das escolas pelo anexo semelhante ao PEIES, a escola particular tem sido 
mais que a pública legitimadora de ambos, do livro e das provas de seleção como o 
ENEM. Conforme pontua a professora que atua em ambas as redes, pública e privada, 
O livro... No particular os alunos compram. Compram, são obrigados a comprar, têm 
que comprar, aqui (escola pública) eles usam o livro como suporte (SAD_B_CJL023). 

E assim, a tradição propedêutica persiste, sendo realimentada por algumas 
políticas, como o ENEM e o LD, por mais que proponham o contrário. Concordo com 
Schnetzler (2010) que temos livros didáticos excelentes e que de fato visam concretizar 
os objetivos que vêm sendo propostos para o Ensino Médio de Química desde a 
década de 30 do século passado. Destacam-se entre as opções do PNLEM (2011), 
Mortimer e Machado, Química Cidadã do projeto PEQUIS coordenados por Santos e 
Mól, dentre outros (2011) pela abordagem voltada à significação conceitual a partir do 
mundo da vida ou do contexto sociocultural dos estudantes. Por outro lado, o foco no 
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desenvolvimento de competências intelectuais ainda está distante, não somente 
desses artefatos, como também das práticas dos professores. Em nome de um 
conjunto de conteúdos a serem vencidos, são negligenciadas as novas abordagens por 
competências como tem sido o foco do ENEM, embora os professores reconheçam 
essas diferenças quando o comparam com outras formas tradicionais de vestibular. 

Já o PEIES é conteudista. E a UFRGS é conteudista. Para preparar para o 
PEIES e para a UFRGS tu tens que ser mais conteudista. Eles têm que saber o 
conteúdo. No ENEM eles têm que saber jogar com isso (EDEeADR_BQ_N02). 
Eu vejo no ENEM uma filosofia; tem por trás do ENEM uma filosofia e por trás 
do PEIES eu vejo uma lista de conteúdo que tem que dar conta para que o 
aluno decore, ou entenda ou saiba, para dar conta de uma prova. E o ENEM 
não, ele é mais abrangente ele é mais filosófico ele não é só conteudista. Ele 
tem uma intencionalidade por traz, que é da formação do cidadão, da 
capacidade do cidadão de aplicar no cotidiano os conceitos (ENE_Q_EB013). 

O que a filosofia do ENEM, com sua intencionalidade de induzir mudanças 
curriculares, vem tentando fazer é mais do que ser um instrumento de avaliação da 
qualidade da Educação Básica no país, como foi o seu propósito inicial. O ENEM vem 
se tornando uma forma de vestibular unificado, consolidando-se através de outra lógica 
não mais centrada no desenvolvimento de conteúdos científicos escolares 
descontextualizados e, portanto, com pouco sentido. Entende-se que os conteúdos só 
servem aos escolares quando forem significados pelo contexto da cultura, visando ao 
desenvolvimento de competências intelectuais de ordem superior (VIGOTSKI, 2001). 
Esta foi, também, a intencionalidade dos PCN, Orientações Curriculares, Diretrizes e 
demais documentos produzidos desde a LDB de 1996, com muito menos repercussão 
se comparado ao ENEM. A necessidade que se coloca ainda desafia os professores a 
desenvolverem um ensino cuja contextualização e recontextualização de conceitos 
constitua e desenvolva competências intelectuais nos estudantes e provoque 
mudanças nas formas de avaliar e intervir. 

A expressão, saber jogar com isso, na fala da professora, remete à lógica da 
avaliação que visa reconhecer o quanto um conceito pode ser mobilizado num contexto 
diferente daquele em que foi apreendido pelos estudantes ao final da Educação Básica. 
Este é o propósito do ENEM, das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (2012) e apostas incisivas da comunidade de Educadores: não importa o 
quanto os estudantes demonstrem conhecer “coisas de química”, importa sim, ele 
saber “a química das coisas” (SCHNETZLER, 2010). Saber a química das coisas é 
uma perspectiva mais favorável ao desenvolvimento de competências num contexto de 
abordagem histórico-cultural por meio de abordagens temáticas 

Sarramona afirma: hay que añadir uma dimensión más al saber y al saber 
hacer, lo de saber movilizar los conocimientos y las habilidades em uma situación dada 
(SARRAMONA, 2004, p.06). A situação dada, neste caso, refere-se à articulação ao 
contexto e que é capaz de permitir uma ação de caráter situado. Ou seja, embora se 
observe a relação entre estes três pontos, saber, saber-fazer e atitude, a tradição 
escolar ainda privilegia apenas a dimensão do saber pelo saber. Sarramona (2004) 
compreende ainda que, quando a escola esteve mais centrada na aquisição de 
saberes acadêmicos em detrimento de uma vinculação de tais saberes com a realidade 
cotidiana, reforçava a perspectiva potencial do saber e, como consequência, resultava 
para muitos a dificuldade de resolver situações que não fossem idênticas àquelas em 
que ocorreu a aprendizagem.  

Neste caso, pode-se aproximar o conceito de mobilização em Sarramona 
(2004) para redefinir a recontextualização como ação cognitiva mobilizada. Trata-se de 
mobilizar o mesmo conceito em outro contexto ou situação e isso só é possível por 
meio de sucessivos atos de significação conceitual (VIGOTSKI, 2001). Logo, a 
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recontextualização que resulta em atos de significação/ressignificação cultural é o 
desafio a ser apreendido e enfrentado por todos nós professores-pesquisadores em 
todos os níveis de ensino. E com ela vêm à aposta na recriação da cultura escolar, as 
concepções e práticas em todos os níveis e direções. 

Em síntese, a categoria Estrutura Disciplinar descreve bem a cultura escolar 
vigente e que constitui os professores, seus saberes e suas práticas que entravam o 
processo de estruturação do conhecimento disciplinar em novos princípios que se 
propõem hoje. Ao contrário do que propõe e orienta o processo de recontextualização 
dos princípios da interdisciplinaridade e contextualização, competências e habilidades, 
a cultura escolar vigente mostra pouca evolução e recriação a partir das normativas e 
das discussões que circulam nas comunidades de pesquisadores da área da 
Educação. Os LD e o ENEM, embora contemplem tais princípios segundo a lógica das 
abordagens temáticas, revelam-se contraditórios quando não mexem na lógica de 
desenvolvimento dos programas de ensino dos professores como princípio pedagógico 
que unifica as escolas. Produzir modalidades de formação continuada e de 
reestruturação nas licenciaturas que consigam desestabilizar a cultura vigente 
mostram-se necessárias. A participação dos atuais professores e futuros professores é 
essencial nesse processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo permitiu que fossem evidenciadas algumas contradições 

que emergem de dentro da cultura escolar e também das próprias políticas públicas 
educacionais. A contradição em ambas às instâncias impera sob a óptica dicotômica de 
propostas e práticas, seus distanciamentos e processos de recontextualização, que 
ajudam na composição da Tese, e tem sido objeto de estudo de outros pesquisadores 
da área como, Lopes e Macedo (2002), Abreu e Lopes (2006; 2010), dentre outros. 

Os programas de ensino e o ensino dos professores da área de CNT revelam a 
lógica da Estrutura Disciplinar que está presente na cultura escolar, quando no lugar de 
criar programas os professores decidem copiá-los ou adotá-los. Estas são marcas do 
EM propedêutico que até aqui há pouco fazia parte da história de Educação e do 
Currículo que almejava preparar uma pequena parcela da população para o ingresso 
no Ensino Superior; por meio do desenvolvimento de uma extensa lista de conteúdos 
fornecido pelas grandes universidades na forma de manuais ou guias; e que também 
constituiu os professores, seus programas, seus saberes e conhecimentos. Hoje, as 
mudanças curriculares visam desconstruir essa prática pela defesa de uma educação 
integral, para todos e com um ensino contextualizado, mais voltado às reais 
necessidades desse novo perfil de aluno, ainda com pouco efeito sobre a cultura 
escolar. Esta vai à contramão do que as próprias normativas subsequentes à 
LDBEN/96 apregoam associadas à intenção claramente definida em Lei de colocar o 
professor no centro da produção e desenvolvimento do currículo.  

No entanto, entende-se que a autoria na proposição e desenvolvimento de 
programas de ensino pautados na nova lógica de estruturação do conhecimento 
disciplinar por meio de abordagens temáticas de relevância social, tem estreita relação 
com o processo de constituição desse professor-autor e da cultura escolar. Sem 
investidas nessa constituição, as mediações necessárias à significação do 
conhecimento científico ficam comprometidas, embora os caminhos e diretrizes 
apontadas tenham sido recorrentes, tanto em normativas quanto em publicações, 
eventos, documentos oficiais. Iniciativas nessa direção já são amplamente divulgadas 
na comunidade de pesquisadores, em eventos e documentos oficiais em nível nacional 
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e internacional, no entanto, têm exercido pouca influência na cultura escolar.  Assim, 
recria-se a cultura no âmbito das comunidades acadêmicas e científicas, mas 
permanecem as práticas da cultura escolar quase intocável. 

Aponta-se para a necessidade de criação de espaços formativos como meios 
para a renovação da cultura escolar vigente, como possibilidade de minimizar o fosso 
que há entre universidade x escola, políticas x práticas, ensino, pesquisa, extensão. 
Sem isso, outras iniciativas mostraram-se mal sucedidos.  

Outras partes do estudo maior em que se insere a categoria apresentada neste 
texto permitem afirmar que durante mais de duas décadas muitos documentos oficiais 
foram produzidos visando servir de diretrizes, parâmetros e orientações ao professor 
na elaboração de suas propostas pedagógicas e de programas de sua autoria. Porém, 
poucas iniciativas de formação continuada com condições efetivas de estudo dentro e 
fora da escola de fato aconteceram! E a despeito do que se problematizou neste texto, 
acerca dos artefatos do LD e do ENEM como parte das atuais políticas, pode-se 
reafirmar que os mesmos já estavam na cultura escolar com as mesmas marcas 
propedêuticas e da linearidade curricular. Logo, se os professores encontrarem 
condições favoráveis de autoria em processos amplamente interativos para propor e 
desenvolver currículo, pouco importa a presença ou não de uma lista de conteúdos, a 
cultura escolar tem chance de ser recrida em outras bases.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ABREU, R. G.; LOPES, A. C. A interdisciplinaridade e o ensino de química: uma leitura a partir das 
políticas de currículo. In: SANTOS, W. L. P.; MALDANER, O. A. (Orgs.). Ensino de química em foco. 
Ijuí: Unijuí, 2010. p.77-99. 
______. Políticas de Currículo para o Ensino Médio no Rio de Janeiro: O caso da disciplina de química. 
In: Contexto e Educação, Ijuí, ano 21, n.76, jul./dez.2006. p.175-200. 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 
DF, 1996. P. 1-31.  
______. Ministério da Educação e dos Desportos. Matriz de Referência do ENEM 2009. Disponível em: 
<http://www.inep.matrizdecompetenciaenem2009>. Acesso em: maio de 2014.  
ENGUITA, M. F. Educar em tempos incertos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  
KUENZER, A. Ensino Médio: Construindo uma proposta para os que vivem do trabalho. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
LOPES, A. C; MACEDO, E. O pensamento curricular no Brasil. In: LOPES, A.C e MACEDO, E. (Org). 
Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002. 
MACENO, N.G. et al. A Matriz de Referencia do ENEM 2009 e o Desafio de Recriar o Curriculo de 
Química na Educação Básica. Química Nova na Escola, v.33, n.3, p.153-159, ago. 2011. 
MALDANER, O. A. Uma história pessoal no Ensino da Química. In: MÓL, G. S. (Org.). Ensino de 
Química: Visões e Reflexões. Ijuí: Unijuí, 2012. p. 105-119. 
 ______. Situação de estudo no ensino médio: nova compreensão de educação básica. In: NARDI, 
Roberto (Org.). A pesquisa em ensino de ciências no Brasil. São Paulo: Escrituras Editora, 2007. 
MALDANER, O.; ZANON, L, B. Situação de Estudo: uma organização do ensino que extrapola a 
formação disciplinar em Ciências. In: Espaços da Escola, Ijuí, n.41, jul/Set. 2001. p.45-60. 
MORAES, R.; GALIAZZI, Mª C. Análise Textual Discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007.  
MORTIMER, E. F. Química, 1: Ensino Médio – Eduardo Fleury Mortimer, Andréia Horta Machado. São 
Paulo: Scipione, 2010. 
SARRAMONA, JAUME. Las Competencias Básicas en la Educación obrigatória. Barcelona (España). 
Ediciones CEAC, 2004. 136p. 
SCHNETZLER, R. P. Apontamentos sobre a história do Ensino de Química no Brasil. In: SANTOS, W. L. 
P.; MALDANER, O. A. (Orgs.). Ensino de química em foco. Ijuí: Unijuí, 2010. p. 51-76. 
TRAVITZKI, R. ENEM: limites e possibilidades do Exame nacional do Ensino Médio enquanto indicador 
de qualidade escolar. 2013. 320 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
VIGOTSKI, Lev S. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução Paulo Bezerra. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

A reestruturação curricular no Ensino Médio gaúcho: a visão 
discente na construção de Projetos de Vida à luz da 
interdisciplinaridade  

Everton Bedin1* (PG), José Cláudio Del Pino2 (PQ). *bedin.everton@gmail.com  
1Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Stella, Rua: Longino Zacarias Guadagnin, nº 100, CEP: 
95305-000. Fone (54) 3355.1171 - Ibiraiaras|RS 
2PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde-UFRGS e PPG em Ensino-UNIVATES 
Av. Bento Gonçalves 9500, CEP 91501-970, Fone (51) 33086270, Porto Alegre RS  

 
Palavras-Chave: Politecnia, Interdisciplinaridade, Discentes, Currículo  

RESUMO: ESTE ARTIGO APRESENTA RESULTADOS DE UMA PESQUISA QUE BUSCOU ENTENDER E REFLETIR A 
INTERDISCIPLINARIDADE A PARTIR DE CONCEPÇÕES DISCENTES À LUZ DOS PROJETOS DE VIDA, SOBRE A 
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO MÉDIO GAÚCHO. A METODOLOGIA ABORDADA FOI DE CUNHO 
EXPLORATÓRIO. COLETARAM-SE OS DADOS POR MEIO DE CINCO AFIRMAÇÕES INSERIDAS PELO PROFESSOR NA 
REDE. A ANÁLISE DESSES DADOS OCORREU DE FORMA QUALITATIVA (OBSERVAÇÃO) E QUANTITATIVA (ESCALA DE 
LIKERT). O PRESENTE ESTUDO CONSTATOU QUE, APESAR DA REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO MÉDIO 
PRESSUPOR ATIVIDADES DE CUNHO INTERDISCIPLINAR E OS PROFESSORES BUSCAREM DESENVOLVÊ-LAS, SE FAZ 
NECESSÁRIO DISPOSIÇÃO, COMPROMISSO E DEDICAÇÃO POR PARTE DOS ESTUDANTES, ASSIM COMO TEMPO E 
INFRA-ESTRUTURA PARA OS PROFESSORES PLANEJAREM AS ATIVIDADES EM CONJUNTO. DESTARTE, A AÇÃO 
DESTE ESTUDO INDICA A INICIATIVA E O INCENTIVO DOS ESTUDANTES BUSCAREM A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DE 
VIDA DE FORMA A INTEGRAR O SABER CIENTÍFICO NO CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL, VIA INTERCÂMBIO DOS 
SABERES DOCENTE. 

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Vivendo-se em uma era de transformação educacional, quebra de paradigmas 
docentes, construção de saberes, readaptação de currículo e inserção de tecnologias, 
ainda é possível encontrar no Ensino de Ciências a fragmentação entre a teoria e a 
prática, entre o fazer e dizer pedagógico o que, por deveras, acaba por desvalorizar a 
profissão professor por meio dos altos índices de evasão e reprovação do alunado.  

Pensando nas possibilidades de minimizar esses problemas e maximizar as 
habilidades e competências dos professores de modo a trabalharem a 
interdisciplinaridade nas atividades docentes, o presente estudo traz à tona resultado 
de um projeto de doutorado que visa investigar e refletir de que forma os professores 
das diferentes Ciências trabalhavam a interdisciplinaridade na politecnia1 como base 
para a construção de saberes discentes. 

A reformulação curricular surgiu com a necessidade de transformar o Ensino 
Médio em um ensino que na prática pedagógica ocorresse a permanente 
instrumentalização dos educandos, isto é, onde as atividades docentes levassem em 
consideração a necessidade da aprendizagem dos estudantes, uma vez que quando a 
compreensão do significado da ciência, das letras e das artes ocorre por meio do 
mesmo, acredita-se que a aprendizagem tem significado (SEDUC, 2011). Neste 
sentido, se faz jus ao processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, 

                                                      
1 Tem como fundamento uma concepção de conhecimento compreendido como processo 
humano, sempre provisório, histórico, permanente na busca da compreensão, da organização e 
da transformação do mundo vivido. A produção do conhecimento se origina nas práticas sociais 
e nos processos de transformação da natureza pelo homem o que dá ao conhecimento um 
caráter dinâmico (SEDUC, 2011). 
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assim como da língua portuguesa, instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e do exercício da cidadania 

Dentre esses fatores, emerge o Ensino Médio Politécnico, também conhecido 
nas escolas por meio da politecnia, o qual implica na integração dos conteúdos de 
formação geral e de formação profissional (SMED, 1999, p. 34), isto é, uma 
reformulação curricular no Ensino Médio das escolas do estado gaúcho. Essa 
reestruturação passou a ter como base unitária ações sobre as quais podem se 
assentar possibilidades diversas, por exemplo, preparação geral para o trabalho, para 
profissões técnicas na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica 
na cultura, uma forma de preparar o estudante da rede pública de ensino para adentrar, 
cada vez mais capacitado, nas universidades do estado (CNE/CEB, Resolução nº 
04/2010, Art. 26, § 1º).  

Assim, as áreas do conhecimento passaram a dialogar com o mundo do 
trabalho, interagindo com as novas tecnologias, superando a imobilidade, a 
seletividade e a exclusão de uma gradação curricular, priorizando o protagonismo do 
jovem, que passa a construir seu próprio aprendizado por meio de orientações 
docentes. Neste modelo, os conteúdos das ciências são organizados a partir da 
realidade vivida e da necessidade de compreensão desta realidade pelos estudantes. 

Estas práticas são definidas por Piaget (1979) como multidisciplinares, já que 
compreendem um nível inferior de integração entre as disciplinas.  

 
Multidisciplinaridade ocorre quando, para solucionar um problema, busca-se 
informação e ajuda em várias disciplinas, sem que tal interação contribua para 
modificá-las ou enriquecê-las. Interdisciplinaridade. Segundo nível de 
associação entre disciplinas, em que a cooperação entre várias disciplinas 
provoca intercâmbios e, conseqüentemente, enriquecimentos mútuos (p. 166). 

 
Assim sendo, pode-se observar na imagem a seguir (Imagem 1), a 

reestruturação do currículo para o Ensino Médio no estado do Rio Grande do Sul, antes 
por disciplinas e agora, após a mudança, por área de conhecimento, isto é, uma 
associação entre as disciplinas de um mesmo foco. 

 
Imagem 1: Reestrutura curricular no Ensino Médio gaúcho. 

 
Com a mudança, o currículo escolar passa a ser entendido como não 

dissociado da realidade sócio-histórica, do tempo social, cultural, econômico e dos 
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avanços tecnológicos da informação e da comunicação (BRASIL, Lei nº 9.394/1996, 
Art. 35), mas passa a ter uma articulação entre as áreas de conhecimento e seus 
componentes curriculares com as dimensões Ciência, Cultura, Tecnologia e Trabalho. 

Neste meio, a concepção de escola e de ensino passou a levar em 
consideração a prática social e a teoria aplicada, as quais contribuem para uma ação 
transformadora da realidade. Para tanto, os professores carecem desenvolver 
metodologias consideradas sobre três eixos: a interdisciplinaridade, onde o diálogo 
entre as disciplinas e as áreas do saber, sem a supremacia de uma sobre a outra, leva 
o eixo do trabalho como o objeto do conhecimento em sua totalidade. 

O trabalho, quando considerado mortizado nas vias da interdisciplinaridade, 
pode viabilizar o estudo de temáticas transversalizadas, isto é, temas que aliam teoria e 
prática, tendo sua concretude por ações pedagogicamente integradas no coletivo das 
diferentes áreas. Traduz-se, assim, a possibilidade real de solução de problemas, posto 
que carregue de significados científicos e sociais o conhecimento do estudante, e a 
pesquisa pedagógica sobre a vivência do aluno, um trabalho que leva em consideração 
sua realidade, desde a cidade até o campo.  

Os trabalhos vinculados a politecnia possuem um rumo totalmente diferente 
dos demais, pois se acredita que trabalhos neste viés possibilitam a construção de 
novos conhecimentos e a formação de estudantes mais críticos e pensantes sobre o 
meio, pois estes trabalhos, por meio da atualização docente, possibilitam a apropriação 
adequada da realidade, projetando possibilidades de intervenção potencializadas pela 
investigação e pela responsabilidade ética.  

Nesta teia, os professores oportunizam aos estudantes à busca do 
conhecimento por meio de pesquisas, onde os mesmos exploram seus mais íntimos 
interesses ao formular e ensaiar projetos de vida e de sociedade. Sendo assim, o 
educando, para desenvolver a pesquisa desejada, elabora, com o auxílio do professor, 
um Projeto de Vida devendo explicitar uma necessidade e/ou uma situação problema 
dentro dos eixos temáticos transversais (PCNs, 1999). Esse Projeto de Vida é 
elaborado na nova disciplina, advinda com a reformulação do currículo, Seminário 
Integrado, em interlocução com as áreas do conhecimento e os eixos transversais à luz 
da interdisciplinaridade.  

Não obstante, os estudantes são vistos como sujeitos em formação sócio-
cultural, isto é, a vida social e o trabalho, quando unidos, modificam a estrutura do 
pensar, pois são colaborativos a partir da produção em ciência e tecnologia, por isto o 
referido projeto auxilia o estudante na busca pelo conhecimento de forma a pensar 
sobre o mesmo, não mais simplesmente fazer de forma mecânica, mas de uma forma 
onde a capacidade de fazer passa a ser substituída pela intelectualização das 
competências, que demanda raciocínio lógico formal, domínio das formas de 
comunicação, flexibilidade para mudar, capacidade de aprender permanentemente 
(SEDUC, 2011).   

Portanto, os professores precisam incorporar métodos e maneiras de fazer com 
que os estudantes consigam compreender para transformar a realidade local a partir do 
domínio da teoria e da metodologia científica. O trabalho precisa ser coerente a 
participação na vida social monopolizada pelas novas tecnologias, pois a formação 
escolar sólida, ampliada e de qualidade social, pode derivar da socialização de saberes 
na escola, espaço possível de relação intencional com o conhecimento sistematizado, 
ou fora dela, através das tecnologias de informação e de comunicação.  

Diante dos fatos, o presente artigo tem por objetivo apresentar, por meio da 
escala de Likert utilizada em afirmações virtuais, as concepções e percepções que os 
estudantes do segundo ano do Ensino Médio Politécnico apresentam sobre o Projeto 
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de Vida desenvolvido na disciplina de Seminário Integrado à luz da interdisciplinaridade 
docente. Dessa forma, espera-se constituir uma ponte entre a teoria e a prática, a qual 
resultará em avanços na formação intelectual dos segmentos, uma vez que se 
considera os trabalhos desenvolvidos uma espécie de mecanismo auxiliador no 
desenvolvimento sócio-cultural dos mesmos, pois, de acordo com Sacristán (2000), é 
“um projeto seletivo de cultura cultural, social, política e administrativamente 
condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das 
condições da escola tal como se acha configurada”( p. 36).  

REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo dos anos, a educação tem se tornado alvo de muitos movimentos, 
principalmente aqueles que se referem à humanidade. Entretanto, nessas mudanças, o 
corpo discente, um dos principais arquétipos da educação, não encontra e/ou não 
consegue fazer uma leitura dinâmica de todo o movimento que se estabelece na teia 
atual, pois, a partir desta leitura, talvez consiga entender e perceber os movimentos 
culturais vivenciados pela humanidade e tentar neutralizar o que não é tão positivo, 
buscando valorizar o trabalho docente que se encontra nas diferentes instituições de 
ensino. 
 

Também é fato que o mundo globalizado exige mais e mais dos profissionais, 
indiferente da área do conhecimento em que atuem. Sendo assim, esses 
precisam buscar formação continuada, a fim de refletir sobre suas práticas para 
tentar melhorá-las. No ensino não é diferente: o profissional da educação 
também precisa buscar fortalecer sua identidade profissional (PACTO, 2013, p. 
3). 

 
Sendo assim, para que a formação, tanto discente quanto docente, de fato 

aconteça é necessário que haja união em todos os segmentos da escola, isto é, um 
esforço coletivo capaz de mobilizar e agrupar os diferentes saberes, buscando a 
reestruturação, a transformação e a qualificação da prática pedagógica, bem como a 
interação com os sujeitos envolvidos. 

Este desenho é colaborativo na prática construtivista, pois atrela diferentes 
concepções e modalidades que refletem o sentido distinto sobre o discurso de 
integração curricular. Acredita-se que a integração busca o melhoramento do processo 
ensino-aprendizagem, pois se associa a uma maior compreensão da realidade e dos 
conteúdos por parte do estudante, isto é, uma forma inovadora de minimizar a 
fragmentação do saber à compartimentação do conhecimento, já que para Sacristán 
(2000) esse distanciamento se deve à própria seleção de conteúdos dentro do currículo 
e a ritualização dos procedimentos escolares, esclerosados na atualidade.  

É extremamente perigoso denominar integração curricular, pois, muitas vezes, 
se incorpora perspectivas epistemológicas, pedagógicas e políticas bem distintas e, em 
alguns casos, desfavoráveis. Especificamente neste trabalho, buscou-se a visão de 
Sacristán (2000) para entender a questão curricular, ou seja, “o currículo nos níveis de 
educação obrigatório, pretende refletir o esquema socializador formativo e cultural que 
a instituição escolar tem”. 

Destarte, é possível pensar que a discussão que se faz sobre currículo 
integrado abarca questões diversas relacionadas a assuntos múltiplos que envolvem os 
estudantes, pois, de certa forma, apresenta-se repercussão nos processos de 
organização e desenvolvimento pessoal. Assim, o currículo escolar é tido como meio 
de captar esse caráter dinâmico da integração do conhecimento na múltipla relação e 
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inter-relação das diferentes áreas que concretizam a escola e resgatam o sentido da 
mesma como espaço de desenvolvimento, aprendizagem e ensino. Nesta mesma 
direção, os conteúdos escolares são selecionados e organizados a partir da realidade, 
da elaboração realizada historicamente nas diferentes áreas do conhecimento, da 
necessidade de compreensão e entendimento do mundo (SEDUC, 2011). 

Assim, é cabível mencionar que o currículo abarca uma seleção de conteúdos 
culturais que irão fazer parte do Projeto de Vida proposto pelo educando, 
ultrapassando a simples seleção de conteúdos e extrapolando os muros da 
determinada série, tendo sua realização complementada de acordo com as condições 
políticas e administrativas da escola.  

Sacristán (2000), diz ainda que: 
 

O currículo é muitas coisas ao mesmo tempo: ideias pedagógicas, estruturação 
de conteúdos de uma forma particular, detalhamento dos mesmos, reflexo de 
aspirações educativas mais difíceis de moldar em termos concretos, estímulo 
de habilidades nos alunos, etc (p. 173).   

 
Desta forma, percebe-se que o currículo influencia diretamente sobra a 

qualidade do ensino, uma vez que se torna centro da ação educativa, considerando 
sua inclusão na delimitação das atividades e dos conteúdos, a fim de reforçar com 
competências e habilidades o envolvimento da sociedade, das políticas públicas, da 
escola, do professor e do estudante na construção e socialização dos projetos. Eyng 
(2010) reforça que “o currículo escolar que se consubstancia no projeto pedagógico é a 
principal estratégia de definição e articulação de políticas, competências, ações e 
papéis desenvolvidos no âmbito do Estado, da escola e da sala de aula” (p. 9). 

Neste meio, as atividades docentes que se estabelecem no cerne da 
construção do Projeto de Vida levam em consideração questões culturais e sociais já 
vinculadas no Projeto Político Pedagógico da escola, pois Sacristán (2000, p. 165) diz 
que: 

 
O currículo é uma prática desenvolvida através de múltiplos processos e na 
qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas diferentes, é óbvio que, 
na atividade pedagógica relacionada com o currículo, o professor é um 
elemento de primeira ordem na concretização desse processo. Ao reconhecer 
o currículo como algo que configura uma prática, e é por sua vez, configurado 
no processo de seu desenvolvimento, nos vemos obrigados a analisar os 
agentes ativos no processo. Este é o caso dos professores; o currículo molda 
os docentes, mas é traduzido na prática por eles mesmos – a influência é 
recíproca. 
 

Este desenho é considerável eficaz quando o professor se debruça sobre as 
atividades discentes, isto é, Sacristán (2000, p. 185) ressalta que: 

 
O professor transforma o conteúdo do currículo de acordo com suas próprias 
concepções epistemológicas e também o elabora em ‘conhecimento 
pedagogicamente elaborado’ de algum tipo e nível de formalização enquanto a 
formação estritamente pedagógica lhe faça organizar e acondicionar os 
conteúdos da matéria, adequando-os para os alunos.  

 
Assim, é necessário que os professores estejam inteirados com os projetos da 

escola, especialmente com os Projetos de Vida dos estudantes, preferencialmente 
existindo interdisciplinaridade quando trabalhado questões que findam o contexto do 
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educando, buscando o cumprimento do currículo com clareza e responsabilidade por 
ambas as partes.  

METODOLOGIA  

Buscando alcançar o objetivo do presente trabalho, referindo-se basicamente 
sobre as questões empíricas do saber discente, proporcionaram-se cinco afirmações 
virtuais na rede, onde cada afirmação apresentava a escala de Likert, isto é, uma 
escala utilizada comumente em pesquisas e sondagem. Na grande maioria das vezes, 
a escala de Likert é utilizada para medir quantitativamente atitudes, utilizando-se 
referências (Concordo Plenamente; Concordo Parcialmente; Não Concordo 
Totalmente, Não Concordo Parcialmente, Indiferente) sobre as afirmações.  

Pensando-se em tonificar o viés da pesquisa, propôs-se uma investigação de 
cunho etnográfico que, no entender de Godoy (1995b, p.25), visa à realidade empírica 
do sujeito, suas particularidades e suas culturas, assim como uma pesquisa quali-
quantitativa. May (2004) relata sobre o elo entre estes dois tipos de pesquisa, quando 
reflete que 

 
[...] ao avaliar esses diferentes métodos, deveríamos prestar atenção, [...], não 
tanto aos métodos relativos a uma divisão quantitativa-qualitativa da pesquisa 
social – como se uma destas produzisse automaticamente uma verdade melhor 
do que a outra -, mas aos seus pontos fortes e fragilidades na produção do 
conhecimento social. Para tanto é necessário um entendimento de seus 
objetivos e da prática (p. 146). 

 
Entende-se, assim, que enquanto a pesquisa quantitativa tende a ser dedutiva 

e procura testar teorias a fim de quantificar o resultado a partir da apresentação de 
tabelas e/ou números, a pesquisa qualitativa estira-se a ser indutiva e procura gerar 
teorias que possam, de certa forma, qualificar os dados que emergem na ferramenta de 
coletas, ou seja, “a pesquisa qualitativa é muitas vezes entendida como indutiva, que 
gera teoria e segue processos não positivistas. Em contraste, a pesquisa quantitativa é 
muitas vezes entendida como dedutiva, objetiva, que testa teorias e segue processos 
positivistas” (Lee, 1999, p. 10). 

Toda a pesquisa desenvolvida na rede contou com a participação do professor 
da disciplina de Seminário Integrado, onde os estudantes buscaram desenvolver os 
Projetos de Vida, pois é nesta disciplina que se localiza a parte diversificada da 
construção dos saberes, uma vez que nela os estudantes se constituem em sujeitos na 
inter-relação com o outro, realizando desde o primeiro momento da elaboração do 
projeto uma complexidade crescente de afinidade. 

Contudo, cabe lembrar que todos os Projetos de Vida que os educandos 
desenvolveram em consonância à disciplina de Seminário Integrado são de 
responsabilidade do coletivo dos professores que atuam na formação geral, com a 
coordenação e o acompanhamento rotativo da direção, pois se oportuniza a 
apropriação e a construção coletiva da organização do saber de forma a interligar o 
científico ao contexto do estudante.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Esta parte do trabalho traz a tona representações direta da rede, isto é, se 
apresenta em forma de gráficos as afirmações postadas na rede e a interlocução dos 
sujeitos à luz das referências da escala de Likert. De acordo com Brandalise (2005, p. 
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4), "as escalas de Likert, ou escalas Somadas, requerem que os entrevistados 
indiquem seu grau de concordância ou discordância com declarações relativas à 
atitude que está sendo medida”. Ao tocante, será apresentado em cada gráfico uma 
reflexão teórica advinda da observação do pesquisador, professor titular da disciplina 
de Seminário Integrado. 

Todas as afirmações que o professor disponibilizou no grupo da rede foram 
visualizadas por trinta e quatro alunos, mas as mesmas não foram 
apontadas/respondidas por esse número de estudantes, isto é, apenas 18 estudantes 
apontaram/responderam as afirmações indagadas pelo professor; logo, os dados 
apresentados a seguir são referentes a uma parcela do grupo estudado na rede. 

Analisando o primeiro gráfico (Gráfico I), pode-se perceber que 83% dos 
estudantes acreditam parcialmente que “estudar com os professore sobre 
Sustentabilidade Ambiental no Ensino Médio Politécnico foi bom, pois os professores 
conseguiram passar o significado do tema e uni-lo na matéria que ensinam”. Da 
mesma forma, 12% dos estudantes concordam totalmente sobre isto, sendo que 
apenas 5% não concordaram parcialmente. Neste meio, percebe-se que ainda existem 
restrições na união das diferentes áreas do conhecimento, mas que felizmente os 
professores buscam trabalhar de forma diferenciada, uma vez que há necessidade de 
contemplar os conteúdos na perspectiva da sustentabilidade ambiental nos trabalhos 
docente.  
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Gráfico I: Afirmação docente sobre a união entre os trabalhos docentes e o eixo norteador da 

escola para o segundo ano do E.M.P. 
 

Outra consideração postada pelo professor referia-se sobre o desenvolvimento 
do projeto acoplado às diferentes áreas do conhecimento, tendo como base a 
afirmação: “o meu projeto desenvolvido na disciplina de Seminário Integrado no viés de 
Sustentabilidade Ambiental foi contemplado e associado em todas as áreas do 
conhecimento”. Diante do exposto, 72% dos estudantes concordaram totalmente com a 
afirmação. Entretanto, 11% dos estudantes afirmam que parcialmente suas 
concepções foram entendidas, assim como 11% que não concordam parcialmente. O 
restante, 6%, não concordam totalmente com a afirmação, isto é, para eles o projeto 
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não foi contemplado em todas as áreas do conhecimento, mas isto não significa que a 
interdisciplinaridade entre as áreas não tenha emergido. Analise o gráfico II. 
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Gráfico II: Afirmação docente sobre o desenvolvimento dos projetos na união das diferentes 

áreas do conhecimento. 
 

Todavia, é perceptível que alguns professores conseguem agrupar partes das 
diferentes disciplinas que compõem as múltiplas áreas do conhecimento dentro de 
cada projeto, considerando-se o eixo norteador, haja vista que a grande maioria dos 
estudantes na questão anterior esboçou que parte do grupo dos professores consegue 
conectar os diferentes conteúdos nos projetos desenvolvidos. 

Outra afirmação considerada na rede deu-se por meio da frase: “o Ensino 
Médio Politécnico está favorecendo a minha construção ética enquanto pessoa cultural 
e social, pois nesta modalidade consigo aprender de forma mais ampla e significativa”. 
De acordo com os estudantes, a politecnia favorece a construção do ser crítico e 
reflexivo, pois mais da terça parte dos entrevistados (78%) concordam totalmente com 
a afirmação, isto é, a politecnia favorece na construção de saberes mais específicos, 
assim como na construção de um cidadão ético, uma vez que se possibilita maneiras 
diferentes para aprender e se tornar autor da própria formação.  
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Gráfico III: Afirmação docente sobre a aplicação do projeto na construção ética do aluno. 

 
Neste soslaio de indagações realizadas pelo professor na rede, outra questão 

bastante pertinente e instigante aos estudantes diz respeito à interdisciplinaridade 
docente, afirmando-se: “os trabalhos no Politécnico sobre Sustentabilidade Ambiental 
foram ótimos, pois todos os professores conseguiram trabalhar de forma 
interdisciplinar”. Mediante a isto, apresenta-se o gráfico IV, onde se apresenta as 
considerações dos estudantes sobre a afirmação.  

Percebe-se que 72% dos entrevistados afirmam concordar parcialmente com a 
afirmação, isto é, acredita-se, hipoteticamente, que na construção destes trabalhos 
existiu uma fragmentação, a qual pode ter derivado dos trabalhos docentes de forma 
interdisciplinar, do desempenho e/ou participação/compromisso do aluno até a 
interpretação do que realmente seria um trabalho ótimo por parte dos estudantes. 
Contudo, pode-se afirmar que os trabalhos foram, de certa forma, insuficientes, pois 
23% afirmam não concordar parcialmente com a afirmação e 5% não concordar 
totalmente, isto é, algo, referente ao desenvolvimento do projeto acoplado ao tema 
norteador da escola e às práticas interdisciplinares dos professores aconteceu de 
forma não satisfatória aos estudantes. 
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Gráfico IV: Afirmação docente sobre o desenvolvimento do projeto de forma interdisciplinar. 
 

Por fim, afirmou-se aos estudantes sobre as atividades desenvolvidas de forma 
interdisciplinar como mecanismo de qualificar a formação discente. Em outras palavras, 
“os trabalhos desenvolvidos pelas áreas do conhecimento (Ciências da Natureza, 
Humanas, Linguagens e Matemática) sobre Sustentabilidade Ambiental, foram 
interdisciplinares a ponto de qualificar a minha aprendizagem”. Sobre esta, 50% dos 
estudantes pesquisados concordam totalmente com a afirmação, sendo que 39% 
concordam parcialmente, 7% não concordam parcialmente e 4% não concordam 
totalmente. Analise o gráfico V. 
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Gráfico V: Afirmação do trabalho interdisciplinar sobre a qualificação na aprendizagem do aluno. 
 

A justificativa pela grande variedade de posição, talvez, se dê pela 
consequência dos professores das diversas áreas não conseguirem trabalhar todos ao 
mesmo tempo seja pela falta de infra-estrutura, carga horária lotada (não possibilitando 
o entrosamento) ou pelo não planejamento das atividades em conjunto, não afirmando 
que a interdisciplinaridade não tenha brotado/emergido na realização das atividades, 
mas de uma forma uniformizada nas disciplinas, não entre as áreas. Outra justificativa 
pode ser o baixo desempenho do estudante, seu comprometimento em assumir 
atividades que exijam competências e habilidades, assim como momentos de leituras e 
participação íntegra. 

CONCLUSÕES 

Trabalhar de forma interdisciplinar nas escolas gaúchas tem se tornado, nos 
últimos anos, com a reformulação do currículo no ensino médio, uma atividade quase 
que obrigatória, pois, segundo estudiosos e a própria secretaria de educação do 
estado, é uma forma de articular teoria e prática, fazer do estudante um ser mais ativo 
e autor da construção do próprio saber, assim como um meio de fazer o professor sair 
da mesmice e desenvolver atividades e métodos didáticos mais atrativos e concisos ao 
contexto dos estudantes. 
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Assim, pode-se, por meio da pesquisa realizada no viés das redes sociais, 
averiguar que os professores, em meio às dificuldades, trabalham o contexto científico 
e social de forma interdisciplinar, pois, na íntegra, trocam saberes e experiências sobre 
temáticas associadas a vida dos estudantes, especificamente sustentabilidade 
ambiental, o tema norteador nos Projetos de Vida. Do mesmo modo, pode-se perceber 
que os educandos defendem a politecnia pela forma interdisciplinar que os professores 
adotaram para trabalhar, uma vez que esboçaram o favorecimento do mesmo sobre a 
construção ética, reflexiva e sócio-cultural, assim como asseguram que os trabalhos 
desenvolvidos pelas Ciências foram interdisciplinares a ponto de qualificar a 
aprendizagem de cada um. Neste desenho, entende-se que a politecnia, por meio da 
reestruturação curricular, vem justamente instigar a interdisciplinaridade, resgatando as 
propostas dos PCNs (1999) e reforçando a necessidade da estruturação do ensino 
dentro de um viés contextualizado. 

Igualmente, torna-se sagaz pensar em ações interdisciplinares no contexto 
escolar, contemplando o diálogo entre as áreas de conhecimento com os meios social, 
político, cultural e econômico, para promover a formação científico-tecnológica e sócio-
histórica do educando, para que, desta forma, os professores possam buscar cada vez 
mais trabalhos interdisciplinares. Não obstante, compreende-se que os trabalhos 
desenvolvidos sobre a perspectiva da interdisciplinaridade buscam uma qualificação no 
sujeito, desenvolvendo a habilidade de identificar, analisar, explicar e resolver 
problemas dentro e fora da sala de aula, fazendo com que o professor perceba que é 
incabível trabalhar de forma única, onde o processo ensino-aprendizagem é entendido 
de forma fragmentada, e que deve sempre aprimorar os diversos saberes docentes e, a 
partir da curiosidade do estudante nos Projetos de Vida, desenvolver atividades que 
ganham espaços em todo seu contexto cultural, científico e social. 
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Palavras-Chave: Olimpíada Científica, Química, Análise de Desempenho. 

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo verificar a adequação do exame realizado na Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior - Edição 2012, no sentido de proporcionar uma discriminação satisfatória 
dos alunos com melhor desempenho. Para tanto, analisamos as provas objetivas da segunda Fase dos 
alunos de uma escola privada da cidade de Uberlândia/MG, aceitando as premissas da Teoria Clássica 
dos Testes – TCT para o índice de dificuldade e de discriminação. Os resultados da pesquisa 
evidenciaram que o parâmetro de dificuldade do exame ofereceu distribuição equilibrada entre os itens 
analisados, e, por outro lado, o índice de discriminação não apresentou um resultado de boa qualidade. 
Nesse escopo, auferimos que a parte objetiva do exame possui baixa capacidade de seleção dos alunos 
com melhor desempenho. 
 

INTRODUÇÃO  
 

As avaliações do conhecimento têm como objetivo verificar o desempenho do 
candidato sobre os conteúdos abordados em sala de aula. Durante esses exames, os 
únicos adversários dos participantes serão seus próprios limites e dificuldades. 
Segundo o Regulamento (PROGRAMA NACIONAL DE OLIMPÍADA DE QUÍMICA, 
2013) a Olimpíada Brasileira de Química Júnior (OBQjr) é uma atividade realizada 
anualmente pelo grupo formado pela Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, pela Universidade Federal do 
Piauí – UFPI e pela Associação Brasileira de Química – ABQ. Ela é direcionada aos 
estudantes matriculados em turmas de 8º ou 9º ano do ensino fundamental e objetiva 
estimular o interesse dos jovens pelas Ciências da Natureza, em especial pela 
Química, assim como contribuir para a melhoria da aprendizagem e da identificação de 
jovens talentos com aptidão para as ciências. 

A OBQjr é realizada em 2 (duas) Fases. A primeira, sem limite de inscrições, 
ocorre no âmbito da escola. Na segunda fase, participam 15% (quinze por cento) do 
total de participantes na etapa anterior, sendo esses os melhores classificados.  

Os exames da OBQjr são de igual teor tanto para o 8º ano quanto para o 9º 
ano. A Fase I consta de vinte questões de múltipla escolha, cada uma com quatro 
opções de resposta, das quais apenas uma alternativa é correta. A avaliação da Fase II 
constitui-se de dez questões do tipo múltipla escolha, máximo de 40 pontos, e três 
questões analítico-expositivas, máximo de 60 pontos. 

As provas da Fase I são corrigidas em cada escola inscrita sob a 
responsabilidade do representante, normalmente um professor de química, tendo como 
parâmetro o gabarito fornecido pela coordenação nacional da OBQjr. O resultado da 
correção é encaminhado de forma eletrônica para a coordenação nacional. 
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Um total de trinta e seis estudantes recebem medalhas nas categorias ouro, 
prata e bronze, na proporção de 1:2:3 (um para dois para três), distribuídas conforme a 
classificação alcançada pelo aluno na última Fase do exame. Todos os participantes, 
agraciados com medalhas, são automaticamente inscritos como representantes do seu 
estado na Olimpíada Brasileira de Química – Modalidade A, do ano seguinte. Recebem 
Certificados de Honra ao Mérito todos os discentes que obtiverem notas iguais ou 
acima de cinquenta por cento na fase final da OBQjr. 

A tarefa de identificar talentos e incentivar seu ingresso em áreas científicas e 
tecnológicas (OBMEP, 2013), tido como um dos objetivos principais das olimpíadas do 
conhecimento, são iniciativas endossadas pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, como se constata no trecho a seguir: 

 

É necessário que os cidadãos participem mais de perto dos avanços e estejam 
preparados para participar de decisões importantes para a sociedade. Para 
isso, uma formação científica básica desde o início do processo escolar é 
fundamental, o que torna prioritário o investimento em educação científica. 
Essa abordagem contribui, de forma decisiva, para que jovens motivem-se a 
seguir carreiras científicas e tecnológicas. Porém, a consequência mais 
importante é contribuir para a melhoria da educação, tema que tem mobilizado 
vários segmentos da sociedade, devido à sua importância. 
(REPRESENTAÇÃO DA UNESCO NO BRASIL, 2013). 

 

No Brasil, o número de Olimpíadas tem crescido nos últimos anos. A proposta 
recebe apoio do Governo Federal que, em 2005, criou a Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, como “objetivo de estimular o estudo da 
matemática e revelar talentos na área” (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS, 2013). Além da OBMEP, o Ministério da Educação passou 
também a apoiar, a partir de 2008, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 
Futuro, objetivando a “contribuir para a melhoria do ensino da leitura e escrita nas 
escolas públicas brasileiras” (OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA ESCREVENDO 
O FUTURO, 2013). 

Vê-se que as características voltadas para a comparação, diferenciação e 
classificação dos participantes, tornam-se características fundamentais para a análise 
da qualidade dos itens das provas. Rodrigues (2006) compartilha dessa opinião e 
defende a seguinte metodologia de estudo de itens: 

 

Os itens elaborados para cada prova podem ser analisados 
qualitativamente em termos pedagógicos, de conteúdo e forma, assim 
como quantitativamente em termos psicométricos, ou seja, das 
propriedades estatísticas. A análise qualitativa é realizada com base na 
validade de conteúdo e nos procedimentos efetivos da elaboração dos 
itens. A análise quantitativa inclui procedimentos de análise da Teoria 
Clássica dos Testes (TCT), da Análise Fatorial e da Teoria de Resposta 
ao Item (TRI). Ambas as análises (qualitativas e quantitativas) visam 
avaliar a validade, a fidedignidade e a objetividade dos testes (2006, 
p.48). 

 

Diante das proposições apresentadas, e admitindo-se a importância da 
qualidade dos exames que visem promover um processo seletivo com a intenção de 
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realizar a triagem de alunos que atendam positivamente ao perfil avaliado, o presente 
trabalho procura contribuir, através de uma análise quantitativa dos resultados 
alcançados por aqueles que participaram da OBQjr, com a verificação da eficiência 
desse exame quanto à dosagem da dificuldade nas questões no sentido de 
proporcionar uma discriminação satisfatória entre os envolvidos. 

Para tanto, analisamos o desempenho dos alunos de uma Escola privada da 
cidade de Uberlândia/MG, na Olimpíada Brasileira de Química Júnior, Edição 2012, 
com o propósito de se verificar a adequação da avaliação no sentido de proporcionar 
uma discriminação satisfatória daqueles com melhor desempenho. 
Concomitantemente, este trabalho tem o intuito de: 

! Demonstrar a importância da qualidade das avaliações que visem realizar a 
triagem dos alunos com os melhores desempenhos; 

! Descrever a Psicometria e as teorias dos testes; 

! Identificar os índices de dificuldade das questões objetivas que compuseram a 
avaliação aplicada na edição 2012 da OBQjr; 

! Determinar os índices de discriminação das questões objetivas que compuseram 
a avaliação aplicada na edição 2012 da OBQjr. 

 

A PSICOMETRIA E AS TEORIAS DOS TESTES 
 

A problemática da avaliação cognitiva dos aprendizes pode ser estudada no 
viés da Psicometria que, de um modo geral, “busca analisar as características 
matemáticas constantes dos dados empíricos” (FIGUEIRAS, 2011, p.25). Nessa 
perspectiva, os pesquisadores em educação se valem desta técnica para explicar o 
sentido das respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas, tipicamente 
chamadas de itens dentro de uma avaliação de resultado final da aprendizagem 
(PASQUALI, 2009, p.993). Em um primeiro momento, é importante ressaltar que a 
avaliação psicométrica é normativa, classificatória e estandardizada, e tem como foco a 
testagem e a medição, direcionadas na comparação dos indivíduos (CUNHA; ENUMO; 
CANAL, 2011). Para realizar esta cobertura técnica, a Psicometria moderna trabalha 
com duas vertentes: a Teoria Clássica dos Testes – TCT, que tem por objetivo a 
interpretação da resposta final, ou seja, o que a soma dos itens diz sobre o sujeito, e a 
Teoria de Resposta ao Item – TRI, que tem a função de medir a habilidade do sujeito 
de acordo com as respostas dadas a cada item. (PASQUALI, 2003) 

 

A TEORIA CLÁSSICA DOS TESTES – TCT 
 

A análise clássica de uma prova baseia-se em parâmetros que determinam a 
qualidade do instrumento, evidenciando sua validade e fidedignidade. Para PASQUALI 
(2003), os parâmetros sugeridos pela TCT são: a dificuldade, a discriminação e a 
validade. 

O referido autor explicita que “a dificuldade do item é definida em termos da 
percentagem (proporção) de sujeitos que dão respostas corretas ao item”. Por sua vez, 
Abbad et al. (2012) exemplificam que, quando se toma exemplos de questões 
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fechadas, segundo a definição TCT, o grau de dificuldade será expresso como o 
percentual de pessoas que responderam corretamente ao item. Por essa forma, quanto 
menos respostas certas forem obtidas por determinada questão, maior será o seu grau 
de dificuldade. De modo inverso, quanto maior o número de respostas certas forem 
obtidas por determinada questão, menor o seu grau de dificuldade. 

Ao conceituarem o parâmetro discriminação Abbad et al. (2012) e Pasquali 
(2003) concordam que discriminação é a capacidade de diferenciar participantes com 
bom desempenho no teste, de indivíduos com baixo desempenho. Espera-se que, para 
um item com boa qualidade, a porcentagem de acerto seja maior para o grupo com 
melhor desempenho, e, quanto maior for a diferença entre as porcentagens de acertos 
dos dois grupos (com melhor e com pior desempenho), maior será a discriminação do 
item. 

Uma das maneiras de se calcular estatisticamente o índice de discriminação é 
através da correlação ponto-bisserial que relaciona o resultado do item com o resultado 
total dos itens do teste. Também é conhecida como correlação de Pearsen e utilizada 
quando uma das variáveis é dicotômica, na qual a resposta é “certo ou errado”.  

A fórmula dessa correlação é: 

 

Onde, 

XA é a média no teste dos sujeitos que acertaram o item; 

XT é a média total no teste; 

ST é o desvio padrão do teste; 

p é a proporção de sujeito que acertaram o item; 

q = 1-p 

(PASQUALI, 2003, p.135). 

 

Por outro lado, o parâmetro validade do item tem o objetivo de conferir se, de 
fato, mede aquilo que se pretende medir. Nas palavras de Pasquali (2003, p. 166), “a 
Psicometria clássica procura legitimar a validade de um instrumento dentro do conceito 
de erro de estimação, isto é, quanto o escore obtido pelo sujeito, no teste, se afasta do 
escore verdadeiro”.  

A fórmula apresentada por Pasquali (2003, p. 166) como proposta para o 
cálculo do erro de estimação segue abaixo: 

 

Onde, 

Sc é o desvio padrão da medida do critério; 

rtc é o coeficiente de validade, isto é, a correlação entre o teste e o critério. 
(PASQUALI 2003, p.166). 
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Com isso, para se obter o erro de estimação, na visão de Pasquali (2003, 
p.168) “é necessário possuir a medida de um critério, esse supostamente sendo a 
medida da aptidão”. Considerando isso, o autor pondera que nessa relação: “A grande 
dificuldade [...] se situa na demonstração da adequação da medida; [...] em geral, a 
medida dos mesmos é precária, deixando, por isso muita dúvida quanto ao processo 
de validação do teste” (p.188). 

 

A TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM – TRI 
 

A Teoria de Resposta ao Item se fundamenta no modelo do traço latente. No 
Brasil a TRI tem sido amplamente utilizada para avaliações do ensino promovidas em 
programas do governo. Um desses grandes exemplos é o Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM. 

Ao abordar a teoria da TRI, Pasquali (2003) cita um exemplo de como esse 
pode oferecer respostas à pesquisa: 

 

Você apresenta ao sujeito um estímulo ou uma série de estímulos (tais 
como itens de um teste) e ele responde ao mesmo. A partir das 
respostas dadas pelo sujeito, isto é, analisando as respostas aos itens 
especificados podemos inferir sobre o traço latente do sujeito, 
hipotetizando relações entre as respostas observadas deste sujeito com 
o nível do traço latente. Estas relações podem ser expressas através de 
uma equação matemática que descreve a forma de função que estas 
relações assumem (Pasquali, 2003, p.83). 

 

Além disso, o autor mostra que são ilimitados os números de modelos 
matemáticos que expressam a relação de probabilidade satisfatória em um item e a 
aptidão medida pelo teste. Na teoria de Paquali (2003), o padrão logístico de três 
parâmetros (ML3) predomina. Essa configuração considera, respectivamente: a 
dificuldade do item; a dificuldade e a discriminação; a dificuldade, a discriminação e a 
probabilidade de resposta correta dada ao acaso. 

O ML3 é dado por: 

 

 

Onde, 

Pi(θ) é a probabilidade de um examinado com aptidão  responder ao item i; 

ci é o parâmetro do item que avalia a resposta correta ao item por acaso; 
e é um número transcendental com valor de 2,7182818...; 
D é uma constante que vale 1,7. 
(PASQUALI 2003, p.88). 

 

Pasquali (2003) esclarece que, embora a TRI não entre em contradição com os 
princípios da Teoria Clássica, ela traz uma nova proposta de análise que pretende 
superar as limitações da Teoria Clássica. Assim, “ela não veio para substituir toda a 
TCT, mas apenas partes dela” (p.11). Dessa forma, a TRI se desenvolveu tendo como 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
CA 

um dos seus objetivos principais suprir deficiências da TCT, particularmente na análise 
dos itens e no tema da fidedignidade da medida.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 A Teoria Clássica dos Testes contribui para a compreensão das propriedades 
psicométricas de exames educacionais através de diversos coeficientes. Dentre eles, a 
correlação de Pearson (r),a  de Spearman (rho) e, ainda, pressupostos de autores 
como Cohen, Swerdili e Pasquali dentre outros. Para as análises apresentadas neste 
estudo, utilizaremos a abordagem de Pasquali (2009), por ser a que melhor se adequa 
às condições da proposta. Nesse momento, faz-se propícia a análise das limitações da 
TCT, proposta por PASQUALI (2003, p.80 – 82): 

i. Os parâmetros clássicos dos itens (dificuldade e discriminação) dependem 
diretamente da amostra selecionada, e se a mesma não for rigorosamente 
representativa da população, não podem ser consideradas válidas para essa 
população. 

ii. A avaliação das aptidões (ou habilidades) também depende do teste 
utilizado. Assim, testes diferentes que medem a mesma aptidão irão produzir escores 
diferentes da mesma habilidade para sujeitos idênticos. O mesmo acontece com testes 
com índices de dificuldades distintas. 

iii. A definição do conceito de fidedignidade ou precisão, na TCT, constitui 
também uma fonte de dificuldades. Ela é concebida como a correlação dos escores 
obtidos de formas paralelas de um teste, ou mais genericamente como o oposto do 
erro de medida. Ambos os conceitos apresentam obstáculos. Em primeiro lugar, é 
praticamente impossível satisfazer as condições de definição de formas paralelas e, no 
caso de erro de medida, é postulado que esse seja idêntico em todos os examinados, o 
que é improvável. 

iv. Outro problema da teoria clássica é a orientação para o teste total e não 
para o item individual. Toda informação do item deriva de consideração do teste geral, 
não se podendo assim determinar como o examinado se comportaria diante de cada 
item individual, como proposto pela TRI. 

Apesar das limitações apresentadas pela Teoria Clássica dos Testes, o 
presente trabalho foi analisado nessa abordagem, para verificar se, para a amostra 
selecionada, o exame ofereceu uma dosagem válida da dificuldade das questões no 
sentido de proporcionar uma discriminação satisfatória entre os participantes. A 
escolha desse método para análise é justificada pelas seguintes restrições: 

! Acesso apenas aos resultados das questões objetivas e apenas para os 
alunos que representam a amostra; 

! Falta de acesso a softwares para análises sob a perspectiva da TRI; 

! Adequação ao prazo para a investigação do tema, para o estudo dos 
referenciais teóricos e para a elaboração do trabalho. 

 

UNIVERSO E AMOSTRA 
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Informado sobre a existência da Olimpíada Brasileira de Química Júnior – 
OBQjr, desenvolvida para alunos regularmente matriculados no 8º ou 9º ano do ensino 
fundamental, o professor de química da escola, autor deste trabalho, realizou a 
divulgação da atividade, incentivando seus alunos a participarem. Verificado o 
interesse dos mesmos, o docente viabilizou o cadastro da instituição de ensino básico 
no Programa Nacional Olimpíadas de Química, buscando o cumprimento dos requisitos 
necessários. 

A atividade não teve pontuação nas disciplinas escolares e 24 (vinte e quatro) 
aprendizes do 9º ano participaram da prova da Fase I da Olimpíada. A baixa procura foi 
motivada pelo fato de que as provas foram realizadas no contraturno do horário de 
estudo dos alunos, de modo que muitos não se dispuseram a retornar ao Colégio para 
participação na Olimpíada. 

Do total de participantes da Fase I, onze foram convocados a participar da 
Fase II, representando os melhores classificados na etapa anterior. O desempenho 
destes 11 (onze) alunos do Colégio é analisado neste trabalho.  

Considerando as desistências ou outros problemas no envio das avaliações, 
participaram da Fase II, 2.699 (dois mil, seiscentos e noventa e nove) alunos. Desse 
total, foram divulgadas as notas de 963 (novecentos e sessenta e três) que 
correspondem a 35,7%. Estes representam o que obtiveram notas maior ou igual a 50 
pontos na avaliação da Fase II. 

 

COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 
 

Mediante a aprovação do representante da escola, realizou a cópia das folhas 
de respostas dos alunos referente às questões objetivas da Fase II da Olimpíada. Feita 
a coleta, os dados foram digitalizados pela coordenadora local e usados para subsidiar 
a análise realizada neste trabalho. 

Como a finalidade deste estudo é realizar uma análise quantitativa, foi utilizada 
a TCT para o tratamento dos dados de modo que os parâmetros índice de dificuldade e 
índice de discriminação forneçam informações que auxiliem na interpretação da 
distribuição das respostas no sentido de indicarem a capacidade de discriminação do 
exame. 

Para a interpretação das questões, de acordo com os parâmetros índice de 
dificuldade e índice de discriminação, utilizou-se como referência as classificações 
sugeridas por Silva (1992), que classifica os itens em cinco faixas de dificuldade, com 
valores entre 0,00 a 1,00 como se verifica abaixo: 

Tabela 1 – Classificação dos itens em função do índice de dificuldade: 

INDICE DE DIFICULDADE 
 

CLASSIFICAÇÃO DO ITEM 
0,80 a 1,00 Muito fáceis 

0,60 a 0,79 Fáceis 

0,40 a 0,59 Médias 

0,20 a 0,39 Difíceis 

0,00 a 0,19 Muito difíceis 

Fonte: SILVA, 1992. 
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E, para o índice de discriminação, também classifica-os em cinco faixas com valores 
entre -1,00 e 1,00, como se vê abaixo: 

 

Tabela 2 – Classificação dos itens em função do índice de discriminação 

FAIXAS DO ÍNDICE DE DISCRIMINAÇÃO 
0,40 e acima Itens muito bons. 

0,30 a 0,39 Razoavelmente bons, mas possivelmente sujeitos a melhoramento. 

0,20 a 0,29 Itens marginais, usualmente necessitando e estando sujeitos a 

melhoramento. 

0,19 e abaixo Itens deficientes. Devem ser rejeitados ou melhorados por revisão. 

Fonte: SILVA, 1992. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os gráficos apresentados a seguir detalham os resultados das análises da 

prova objetiva aplicada na Fase II da OBQjr 2012, de acordo com os parâmetros índice 
de dificuldade e índice de discriminação, como proposto pela TCT.  
 

Figura 01 – Representação gráfica dos índices de dificuldade para cada uma das questões 
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As análises dos resultados evidenciam que a avaliação objetiva, aplicada na 
Fase II da OBQjr, foi composta por uma questão muito difícil, três difíceis, uma média, 
três fáceis e duas muito fáceis, resultando em uma avaliação com índice de dificuldade 
média. Ao falar sobre a distribuição da dificuldade dos itens, Pasquali (2003) defende 
que, para discriminar vários níveis de habilidade nos participantes, é fundamental uma 
distribuição equilibrada dos itens em termos de dificuldade e, para possibilitar um 
número maior de comparações possíveis entre os indivíduos, sugere uma distribuição 
percentual de dificuldade no teste que prioriza as questões de média dificuldade (40% 
do total) e equilibra a distribuição das demais faixas de dificuldade (ver figura 02). 

Verificando a avaliação da OBQjr sobre esse mesmo prisma, atesta-se que sua 
distribuição de itens, de acordo com a dificuldade, atende parcialmente ao ideal 
sugerido por Pasquali, com o diferencial de que essa opta por elevar o número de 
questões de índices de dificuldade fácil e difícil e reduzir o número de questões de 
média dificuldade. Essa opção, no entanto, é realizada de forma equilibrada, de modo 
que são cobertas todas as magnitudes de dificuldade e a escala final de média 
dificuldade do teste, como proposto por Pasquali (2003, p. 128), não foi alterada. 

 

Figura 02 - Comparativo entre a distribuição percentual da dificuldade dos itens como proposto 
por Pasquali (2009) x resultado da avaliação objetiva aplicada pela OBQjr 

 

 

 

Sob a perspectiva do índice de discriminação a avaliação objetiva aplicada na 
fase II da OBQjr, forneceu o seguinte resultado: 
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Tabela 03: Análise do índice de discriminação: 

NÚMERO DA 
QUESTÃO 

ÍNDICE DE 
DISCRIMINAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO DO ITEM 

1 0,73 Muito bom  

2 0,05 Deficiente 

3 -0,72 Deficiente 

4 0,40 Muito bom  

5 0,33 Razoavelmente bom  

6 0,36 Razoavelmente bom  

7 -0,06 Deficiente  

8 0,40 Muito bom  

9 -0,24 Deficiente  

10 -0,24 Deficiente 

Média  0,10 Deficiente 
 

Os itens 4, 8 e, de maneira especial, o item 1, ofereceram correlações 
elevadas, indicando que esses itens se apresentam consideravelmente discriminativos. 
Os itens 5 e 6 também apresentaram correlações suficientemente elevadas, 
caracterizando itens razoavelmente discriminativos. Opostos a esses, os itens 2, 3, 7, 9 
e 10 são itens notadamente inadequados, pois não conseguem diferenciar claramente 
os participantes com bom desempenho daqueles de baixo desempenho. Entre esses 
itens não-discriminativos, dá-se especial atenção ao item 3, o qual apresenta o menor 
índice de discriminação, - 0,72, que indica o item inadequado sob o critério 
discriminação.  

Partindo para uma visão geral sobre o desempenho dos alunos inscritos na 
OBQjr, vê-se abaixo o histograma do desempenho dos participantes que obtiveram 
notas acima de 50 pontos: 

 

Figura 03 – Histograma do desempenho dos participantes da OBQjr 2012, cujas notas estão 
acima de 50 pontos 
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Os dados apontam que, ao final da edição 2012 da OBQjr, 80 (oitenta) alunos 
foram agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze e selecionados para 
representar seus Estados na edição 2013 da Olimpíada Brasileira de Química. Esse 
número representa 3% do total de participantes, 2.699 (dois mil, seiscentos e noventa e 
nove) que responderam à avaliação da fase II da OBQjr. Outros 963 (novecentos e 
sessenta e três) foram agraciados com certificados de honra ao mérito, sendo que três 
deles, com notas finais iguais a 54 (cinquenta e quatro), 59 (cinquenta e nove) e 
61,5(sessenta e um e meio) pontos, fazem parte do corpo discente da escola, onde foi 
realizado o trabalho.  

Esses números apontam que 27% dos discentes da instituição analisada 
alcançaram mais que 50% de acertos no teste, ficando um pouco aquém do 
desempenho geral, já que 35,7% do total dos participantes alcançaram esse resultado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise do desempenho dos alunos desta escola de Uberlândia, na 
Olimpíada Brasileira de Química Júnior, conclui-se que os objetivos propostos foram 
parcialmente atendidos, na medida em que foi verificado que a parte objetiva do exame 
apresentou índice de dificuldade média e índice de discriminação deficiente. Nesse 
sentido, os resultados indicam que essa parte da avaliação oferecia baixa capacidade 
de seleção dos alunos com melhor desempenho, de modo que essa tarefa foi realizada 
com maior propriedade pela parte descritiva da prova, cuja análise não foi possível 
neste trabalho. 

A importância da qualidade das avaliações foi demonstrada a partir de uma 
síntese sobre as preocupações de alguns autores quanto à qualidade dos itens de 
testes e avaliações que visam selecionar os melhores candidatos. Por sua vez, os 
índices de dificuldade e discriminação da avaliação aplicada na edição 2012 da OBQjr, 
foram determinados com base nos parâmetros sugeridos pela TCT. Ao realizar essas 
ações, o trabalho contemplou de maneira conveniente aos objetivos propostos. 

A elaboração da pesquisa ofereceu maior ênfase à importância da qualidade das 
avaliações que se propõem a realizar a segregação de alunos que apresentam os 
melhores desempenhos aos objetivos propostos, sendo, portanto, análises e 
avaliações dos processos na medida em que essas queiram ser reconhecidas pela 
eficiência em alcançar com propriedade a seleção a que se propõem. 
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Palavras-Chave: Avaliação; Grupos de Pesquisa. 

RESUMO: ESTE TRABALHO TRAZ AS PRIMEIRAS ANÁLISES DE UMA INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDA NO GRUPO DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS (GPECIEN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 
(UFFS), CAMPUS REALEZA, PARANÁ. BUSCAMOS OS GRUPOS DE PESQUISA QUE ABORDAVAM EM SUAS 
INVESTIGAÇÕES A EDUCAÇÃO QUÍMICA E ANALISAMOS SEUS TRABALHOS PUBLICADOS, ATENTANDO PARA OS 
TEMAS DE SUAS PESQUISAS. ENFOCAMOS AS PRODUÇÕES QUE TRAZEM COMO PONTO CENTRAL A AVALIAÇÃO, 
ARTICULANDO-AS COM O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO QUÍMICA. A ANÁLISE DAS PRODUÇÕES OCORREU COM 
BASE NA ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA (ATD), QUE POSSIBILITOU A ORGANIZAÇÃO DE CATEGORIAS A RESPEITO 
DAS TEMÁTICAS EMERGIDAS. DIAGNOSTICAMOS QUE A AVALIAÇÃO É FOCO DE DISCUSSÃO EM POUCOS TRABALHOS 
E ISTO IMPLICA EM MENCIONAR QUE AINDA NÃO INTEGRA AS INVESTIGAÇÕES DA MAIORIA DOS GRUPOS DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA, SENDO NECESSÁRIO POTENCIALIZAR AS DISCUSSÕES, DIÁLOGOS E 

PROBLEMATIZAÇÕES ACERCA DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINAR E DE APRENDER EM QUÍMICA.  

INTRODUÇÃO  
 

Diante dos desafios impostos pela Química escolar, que é considerada como 
uma disciplina difícil para a compreensão dos alunos, muitas pesquisas têm sido 
produzidas por diferentes grupos preocupados com as questões correlatas à educação 
escolarizada no campo da Química, como investigações acerca de: metodologias que 
busquem superar possíveis dificuldades dos alunos no processo de ensinar e de 
aprender; formação docente com objetivo de melhorar tanto a formação inicial quanto a 
formação continuada, possibilitando aos professores acesso e produção de materiais 
de apoio; experimentação, pensando-se em propostas alternativas para potencializar a 
atividade experimental em sala de aula, bem como a modificação de visões tradicionais 
em seu planejamento e realização; currículo, principalmente abordando a questão de 
quais conteúdos são pertinentes trabalhar na Educação Básica; avaliação com objetivo 
de contemplar o processo de ensinar e de aprender e não uma ferramenta de exclusão; 
dentre outras pesquisas e publicações.  

Embora haja inúmeros trabalhos publicizados, a Educação Química no Brasil 
ainda pode ser considerada uma área recente, mas que tem se desenvolvido muito nos 
últimos anos, principalmente com a constituição de grupos de pesquisa e dos 
programas de pós-graduação. Os estudos nessa área vêm sendo desenvolvidos desde 
as décadas de 60 e 70 e têm se destacado nos últimos anos como um importante 
campo de pesquisa nas universidades, tanto no Brasil quanto em outros países, 
conforme apontam os trabalhos de Schnetzler e Aragão (1995), Schnetzler (2002), 
Santos e Porto (2013). Nesse contexto, surgem pesquisas que registram a importância 
da Educação Química para a formação pessoal, dando a possibilidade de pensar e agir 
de forma responsável, contribuindo no conhecimento das pessoas e dando condição 
para participarem da tomada de decisões que visam o seu desenvolvimento e da 
sociedade (Maceno e Guimarães, 2013). Desta forma, acreditamos ser importante 
compreender o processo de desenvolvimento da área de Educação Química e como 
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esta tem de fato contribuído na tarefa de problematizar os processos de ensinar e 
aprender.  

Na intenção de compreender esse desenvolvimento da Educação Química, o 
Grupo de Pesquisa em Educação em Ciências Naturais (GPECieN) da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Realeza, Paraná, vem desenvolvendo uma 
investigação que tem por finalidade compreender a constituição da Educação Química 
no Brasil. A potencialidade desta pesquisa está em problematizar o contexto da 
formação dessa área a partir do estudo da formação desses grupos e, também, temos 
que o próprio ato de investigar a constituição dessa área implica em produzir e instigar 
a produção de conhecimentos referentes a ela/nela/com ela. É no conjunto dessa 
investigação do GPECieN que está inserido este trabalho. Aqui, buscamos apresentar 
um recorte de nosso estudo acerca das principais tendências de discussões dos 
grupos de pesquisa em Educação Química do Brasil constituídos entre o período de 
1982 (ano de formação do primeiro grupo encontrado) e 1995 (ano de constituição da 
revista Química Nova na Escola), que transitam ou se inserem diretamente na área da 
Educação Química, utilizando, para isso, os trabalhos publicados por eles desde seu 
início até o presente momento. 

Dentre as várias possibilidades de caminhos a percorrer nesta pesquisa, na qual 
emergem diversos temas que merecem ser discutidos com maior ênfase, neste artigo 
dialogamos sobre as investigações que trazem como foco a avaliação, buscando 
destacar quais rumos elas têm seguido, quais questões necessitam de maior 
investigação, além da relevância destas no desenvolvimento da Educação Química. 
Assim como a Educação Química, a avaliação pode ser considerada recente, porém, 
diferentemente de outros campos de pesquisa, como o currículo, a formação docente, 
as estratégia de ensino e de aprendizagem, dentre outras - que são mais investigados 
e discutidos acerca de suas potencialidades e problemas -, o processo avaliativo é 
discutido e problematizado ainda de forma incipiente. 

Este trabalho está organizado em três seções. Inicialmente apresentamos os 
caminhos metodológicos que descrevem o processo realizado desde a investigação 
dos grupos de pesquisa, perpassando pela busca dos trabalhos que originaram o 
recorte deste trabalho. A segunda seção contempla a análise e as discussões que está 
subdividida em dois momentos: panorama das produções analisadas, abordando a 
descrição de suas investigações, e, em seguida, análise sobre avaliação nos grupos de 
pesquisa. Na última seção traçamos algumas possibilidades para possíveis 
investigações posteriores acerca da avaliação. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS  
Na busca de compreendermos mais sobre a constituição dos grupos de 

pesquisa e o que tem permeado seus trabalhos, iniciamos investigando acerca dos 
diferentes grupos utilizando o Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP), vinculado à 
Plataforma Lattes. A procura baseou-se em palavras-chave como Química, Ciências, 
Ensino de Química, Educação Química, Ensino de Ciências e Educação em Ciências, 
resultando em 128 grupos. Tendo em vista a proposta de analisar os trabalhos 
produzidos pelos grupos encontrados, optamos por proceder a um recorte que 
proporcionasse uma análise de forma mais consistente. Nesse sentido, estabelecemos 
o período entre 1982, ano de criação do grupo mais antigo encontrado, e 1995, ano de 
constituição da revista Química Nova na Escola (QNEsc). Esta data final marca um 
momento importante em que surge essa revista como “um espaço de educadores, 
suscitando debates e reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem de 
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Química” (BELTRAN et al., 1995) e, ainda, possibilita uma articulação entre escola e 
universidade, proporcionando a publicação das produções de professores da Educação 
Básica, professores da universidade e licenciandos. Do recorte estabelecido, foram 
encontrados 11 grupos a partir dos quais procuramos analisar todos os trabalhos 
completos publicados em anais, artigos e livros, com base no Currículo Lattes dos 
pesquisadores desses grupos selecionados. Desses grupos, foram encontradas 1507 
produções publicadas no período que vai desde o surgimento da área até o ano desta 
pesquisa.  

Como nosso objetivo é realizar um mapeamento inicial das temáticas 
investigadas na área da Educação Química, em um primeiro momento realizamos uma 
análise exploratória integrada com a Análise Textual Discursiva (ATD) (Moraes e 
Galiazzi, 2007) aplicada aos títulos dos trabalhos selecionados. A ATD é uma 
metodologia de análise qualitativa que permite reconstruir o entendimento a respeito de 
determinado fenômeno ao aproximar elementos unitários, surgidos de bases 
elementares destituídas de um texto orgânico (chamadas unidades de sentido), por 
intermédio de uma categorização. Esta opção por utilizar a ATD a partir dos títulos dos 
trabalhos se embasa na concepção de que estes, em sua maioria, remetem ao foco ou 
às temáticas apresentadas no texto. Destacamos que, naqueles casos em que os 
títulos não possibilitavam a categorização do trabalho, buscamos os respectivos 
resumos no sentido de contribuir no processo de análise.  

Como apresentaremos à diante, essa delimitação do recorte e categorização 
da análise nos conduziu, a posteriori, à leitura dos trabalhos selecionados. 
Ressaltamos que no processo de unitarização em cada trabalho emergiu uma ou mais 
unidades de sentido. Isso foi possível por entendermos que os títulos poderiam ser 
decompostos em mais de uma ideia referente ao trabalho e, sendo assim, poderia 
estabelecer mais de uma relação com as outras produções.  

Em um segundo momento, realizamos uma categorização das unidades 
construídas. Aqueles títulos dos quais emergiram duas ou mais unidades podem estar 
contemplados em mais de uma categoria, as quais são apresentadas no Quadro 1. 
Quadro 1: Categorias e sua percentagem de distribuição entre os 1507 trabalhos* 

Aprendizagem 
5,2% 

Avaliação 
0,9% 

Cidadania 
5,0% 

Coletividade 
2,9% 

Concepções 
4,9% 

Cotidiano 
3,7% 

Currículo 
10,3% 

Ensino 
3,5% 

Educação Inclusiva 
1,0% 

 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

3,9% 

Estratégias de 
Ensino e de 

Aprendizagem 
23,0% 

Formação 
Docente 
22,0% 

Linguagem 
11,8% 

Material didático 
4,7% 

Percepções 
1,0% 

Pesquisa 
7,0% 

Educação Ambiental   
5,0% 

Saberes e 
Conhecimentos 

6,2% 

Situações 
Interativas 

5,4% 

Epistemologia 
1,7% 

Interdisciplinaridade 
2,8% 

Prática Docente 
6,3% 

Representações 
2,3% 

Conceitos 
9,7% 

*Assumimos a possibilidade de um mesmo título transitar em mais de uma categoria. 
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 Dentre as 24 categorias, a avaliação foi a que apresentou menor percentagem 
de trabalhos relacionados (0,9%). Assim, compreendendo que merece ser mais 
discutida uma vez que trata de questões complexas que se articulam com o ensino e a 
aprendizagem, possibilitando repensar esses processos em sua totalidade, decidimos 
por analisar estas produções. Com base no processo de desconstrução e unitarização 
dos títulos das produções, as unidades de sentido que emergiram e que constituem a 
categoria avaliação são: avaliação, prova e avaliação do ensino. Por meio dessas 
unidades, esta categoria contempla a avaliação do ensino, da aprendizagem e de 
materiais didáticos que foram avaliados tanto por professores de Ensino Superior e 
Educação Básica quanto por estudantes. Em cada trabalho analisado surgiu pelo 
menos uma destas unidades. Com base nos títulos dos trabalhos que são 
apresentados no Quadro 2, podemos perceber que há um número maior de pesquisas 
nos últimos anos que apresentam novos focos de investigação.  
Quadro 2: Trabalhos selecionados para análise da categoria avaliação* 

 Título do trabalho Autores Ano 
A Avaliação do livro Didático e confecção de 

materiais Instrucional Alternativos como 
estratégia de formação Continuada de 

Professores. 

Eichler, Marcelo L.; Loguercio, 
Rochele Q.; Del Pino, José C. 

1998 

 
B 

Avaliação de Materiais Didáticos 
Produzidos de Forma Integrada em 

Atividades de Formação Inicial e 
Continuada de Professores de Química. 

Del Pino, José C.; Pellenz, Ana 
G.; Eichler, Marcelo L. 

2001 

 
C 

Avaliação preliminar sobre o conceito de 
radiação e algumas de suas tecnologias: 
idéias informais de estudantes do ensino 

médio. 

Mortimer, Eduardo F.; Leal, 
Alexandre; Barragán, Patrícia. 

2007 

D Mapa conceitual como estratégia para 
avaliação da rede conceitual estabelecida 

pelos estudantes sobre o tema átomo. 

Del Pino, José C.; Nunes, 
Paula. 

2008 

E Check-list: um formulário para avaliação de 
softwares educativos. 

Chacon, Eluzir P.; Borges, 
Márcia N.; Silva, Cintia R. C. 

da; Clua, Esteban G. 

2012 

F Lessons from an Educational Game 
Usability Evaluation. 

Eichler, Marcelo L.; Perry, 
Gabriela T.; Kulpa, Cínthia. C.; 

Pinheiro, Eluza T. 

2012 

G A prova como instrumento de avaliação. Frison, Marli D.; Kovaleski, 
Aline B.; Ramos, Eliane F. 

2013 

*No Quadro constam apenas os trabalhos encontrados. 
 
 Adensando as discussões dialogamos com pesquisadores como Libâneo, 
Luckesi, Demo, Sant’Anna, dentre outros que investigam nos últimos anos a respeito 
da avaliação, embora não pertencendo à área da Educação Química. Isto reitera o 
nosso argumento de construirmos diálogos com pesquisadores de outras áreas do 
conhecimento no intuito de potencializar o nosso entendimento acerca da formação de 
professores. Junto a isso, buscamos também nas Leis de Diretrizes e Bases (LDB) dos 
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anos de 1961, 1971 e 1996 elementos que se articulem com o surgimento de diferentes 
direcionamentos nas pesquisas analisadas. 
 A partir da ideia de que a avaliação no contexto da Educação Química perpassa 
ainda poucas produções dessa área, procedemos, num terceiro momento, à leitura de 
7 trabalhos incluídos nessa categoria. Essa leitura buscou tanto um conhecimento da 
produção em si e sua análise de coerência, quanto da categoria criada, bem como um 
adensamento nas discussões que a área da Educação Química vem produzindo ao 
longo de sua história (compreendida pelos grupos incluídos em nosso recorte). Os 
trabalhos analisados se encontram no Quadro 2, cuja discussão será realizada nas 
seções posteriores deste trabalho com a intenção de dialogarmos a respeito destas 
produções elencadas no processo de pesquisa, sendo que os autores e o ano de 
publicação destes trabalhos constam nessa organização do quadro, construindo assim 
um movimento de sua historicidade e pontuando as temáticas investigadas neste 
período acerca da avaliação. 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

a. Panorama dos trabalhos 
 
Com o objetivo de discorrer mais acerca da avaliação, fizemos uma leitura dos 

trabalhos dialogando, a partir das ideias encontradas de acordo com a proposta 
metodológica da ATD, sobre sua importância nas pesquisas e sobre o processo de 
ensinar e de aprender em Química que foram constituídas nessa historicidade das 
produções apresentadas em nosso recorte. Na proposta de identificar seus enfoques 
investigativos, apresentamos neste momento um panorama de cada trabalho. 

O trabalho A reflete sobre o desenvolvimento de atividades realizadas por um 
grupo de pesquisa na área da Educação Química coletivamente com um grupo de 
professores e licenciandos de Química. As atividades se constituíram na análise de 
livros didáticos e na confecção de materiais alternativos utilizando temas geradores, 
visando contribuir na análise e na escolha do livro e a repensar a estruturação dos 
currículos de Química nos diferentes níveis de ensino. Os integrantes do grupo de 
pesquisa apostam na autoria docente na produção de materiais alternativos ao livro 
texto. 

Tendo semelhante objetivo, os autores do trabalho B desenvolveram um 
projeto buscando estreitar as relações entre a Universidade e a Escola com a intenção 
de desenvolver materiais didáticos com os professores e os alunos da Educação 
Básica, partindo de temas geradores. As atividades foram articuladas com os temas: 
Leite, Corantes Naturais e Processos de Tinturaria. O trabalho avalia os materiais 
didáticos e a sua relação com o processo de ensino e aprendizagem, chegando à 
conclusão de que a proposta é possível de desenvolver como tema gerador 
que permite integrar vários conteúdos de Química. Os dados foram produzidos por 
meio de questionário que permitiram a confecção de outros materiais didáticos. 

Já o trabalho C discute sobre a importância de reconhecer as ideias informais 
dos estudantes e o papel delas nos processos de ensino e aprendizagem, 
apresentando resultados de uma avaliação que foi proposta com intuito de identificar as 
concepções prévias dos estudantes. Foram avaliadas as concepções de energia 
nuclear, telefonia móvel, alimentos irradiados e radiação natural. As investigações 
confirmaram que qualquer tipo de radiação é sempre relacionada com a geração do 
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câncer e que este é um tema que aflige a comunidade, precisando ser mais trabalhado 
com os alunos. 

O trabalho D apresenta uma análise sobre a utilização de mapas conceituais 
como estratégia didática de avaliação, buscando compreender como os alunos 
relacionaram os conceitos trabalhados dentro de uma proposta integradora entre as 
disciplinas de Biologia e Química. Mesmo com os estudantes apresentando 
dificuldades na construção dos mapas conceituais, conseguiram estabelecer conexões 
válidas o que possibilitou a identificação de retomada de determinados conceitos para 
os estudantes terem melhor compreensão das relações existentes. A atividade mostrou 
que os mapas conceituais podem levar os estudantes a uma melhor organização e 
hierarquização dos conceitos. 

Ainda sobre instrumentos de avaliação, o trabalho E discorre acerca do 
desenvolvimento de um modelo de avaliação (check-list) para jogos educacionais, 
buscando avaliar aspectos ergonômicos, de conforto e eficácia, aspectos pedagógicos 
e quanto ao aprendizado que eles proporcionam. Para avaliação do jogo e do próprio 
check-list escolheu-se professores de Química que atuam no Ensino Médio, alunos do 
Ensino Médio e licenciandos em Química. O check-list foi considerado uma ferramenta 
importante para auxiliar no desenvolvimento de jogos. 

No trabalho F, os autores utilizaram de ferramentas como questionário e vídeo 
para avaliar um game educacional que tem como foco a tabela periódica e diagnosticar 
quais aspectos devem ser modificados ou melhorados, o jogo é para celular e estava 
em desenvolvimento. A avaliação foi realizada com alunos em uma escola estadual de 
Ensino Médio, procurando analisar a contribuição do jogo na construção do 
conhecimento, especialmente no que tange ao desempenho do aspecto mecânico do 
game. 

Em relação ao trabalho G os autores investigaram, por meio de um 
questionário, qual a visão de professores e alunos do Ensino Básico quanto a avaliação 
do conhecimento na forma de prova escrita. Chegaram à conclusão que a prova escrita 
ainda é vista apenas como um instrumento classificatório, para aferir nota, sendo que 
nenhum professor que participou da atividade mencionou a prova como instrumento 
para avaliar seu trabalho. 

É possível perceber pelos anos de publicação dos trabalhos que os primeiros 
tinham como foco a avaliação de materiais didáticos, principalmente num coletivo que 
reunia professores e licenciandos da universidade e professores da escola da 
Educação Básica, analisando a aceitação destes materiais e como colaboram nos 
processos de ensinar e de aprender. Já os trabalhos mais recentes, além dos materiais 
didáticos, buscam discutir como está sendo realizada a avaliação e, principalmente, a 
sua importância no desenvolvimento pessoal dos alunos e dos professores envolvidos 
nos processos educativos. Nesse sentido, as propostas de avaliação percorrem alguns 
caminhos na Educação Química, sendo que reiteramos o argumento da necessidade 
de investigação dos processos de ensinar e de aprender, da potencialidade de 
metodologias inovadoras, da inserção da Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), da experimentação na produção do conhecimento químico, da linguagem 
(escrita, leitura, oralidade, argumentação, diálogo), dentre outros aspectos 
concernentes à formação de professores de Química. No momento seguinte, 
procuramos analisar de forma mais intensa a avaliação publicizada nas experiências 
vividas pelos grupos de pesquisa em Educação Química investigados que se 
preocupam em compreender a avaliação no espaço-tempo da sala de aula de Química, 
tanto na escola da Educação Básica quanto na Universidade. 
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b. Análise a respeito da avaliação e seu trato nos grupos de pesquisa em 
Educação Química pertencentes ao recorte  
 

Dentre as possibilidades de investigações nesta pesquisa decidimos analisar a 
avaliação por apresentar um número incipiente de trabalhos. Ancoramos nossos 
argumentos sobre a nossa escolha nas compreensões de que a avaliação “manifesta-
se como um ato dinâmico que qualifica e subsidia o reencaminhamento da ação, 
possibilitando consequências no sentido da construção dos resultados que deseja” 
(Luckesi, 2011, p. 54) e ao entendermos que envolve a interação de diferentes sujeitos 
percebemos que a avaliação é um movimento participativo, de coletividade na 
problematização dos acontecimentos pertinentes (Demo, 2008). Compreendendo esse 
processo como uma ação coletiva, é necessário considerar as diferenças desses 
sujeitos tanto no ensino e na aprendizagem quanto na avaliação. Na educação de 
modo geral, Libâneo (1994) tem esta preocupação de não ignorar a complexidade de 
elementos que permeiam esses processos, por exemplo, as diferenças individuais, as 
situações sociais, econômicas e culturais dos estudantes, bem como os métodos do 
trabalho docente e as condições e meios de estruturação do ensino. Respaldados 
nestes elementos trazemos as discussões acerca dos trabalhos analisados dos grupos 
de pesquisas que pertencem ao nosso recorte, articuladas à história do 
desenvolvimento da Educação Química no Brasil. 

As produções A, B, E e F trazem discussões sobre a avaliação de materiais 
didáticos, argumentando sobre a necessidade de avaliar a abordagem dos conceitos 
em livro didático, jogos, games, dentre outros. Nesse sentido Chacon et al. (2012, 
p.03), menciona que  “o computador e suas mídias são excelentes ferramentas no 
apoio às disciplinas do currículo acadêmico, porém se a usabilidade não for garantida 
todo o processo de ensino-aprendizagem estará comprometido”. Diante das 
potencialidades que esses diversos materiais didáticos apresentam, e por serem cada 
vez mais utilizados em sala ou fora dela, principalmente jogos computacionais, se faz 
necessária a avaliação acerca de quais abordagens conceituais, sociais, culturais, 
éticas estão implicadas no jogo, livro ou outro material, uma vez que tais aspectos 
inerentes ao processo avaliativo contribuem tanto para sua melhoria quanto para a 
possibilidade de reencaminhar as estratégias de ensino. 

Outras produções buscam discutir a forma como é avaliado o conhecimento 
dos alunos. Os trabalhos demonstram em suas pesquisas diferentes concepções de 
avaliação, principalmente no que se refere a esta ser um processo constante (C e D), 
ou um momento pontual centrado unicamente no aluno (G). Acerca desta questão, 
pesquisadores da Educação em geral que investigam a avaliação trazem contribuições 
que possibilitam pensar a avaliação na área da Educação Química. Luckesi (2011) e 
Sant’Anna (2011) trazem a ideia de que o próprio ser humano está em contínua 
formação, sendo assim a avaliação deve partir desta concepção e, portanto, é um 
processo que traz elementos de movimento, temporalidade, dinamicidade, 
cooperatividade, entre outros. Esses autores, assim com Libâneo (1994), Loch (2000), 
se preocupam em descentralizar o processo avaliativo apenas da figura do aluno, mas 
que este seja mais abrangente, buscando analisar todos os envolvidos. Este 
movimento se faz importante partindo da ideia de heterogeneidade dos alunos e das 
diferentes maneiras de compreensão e aprendizagem, as quais exigem que a 
metodologia também seja avaliada, não apenas o aluno. 

Percebemos que o maior número dos trabalhos analisados enfocam a análise 
de materiais, não discutindo a avaliação em si, ou seja, os processos, procedimentos, 
objetivos e propostas acerca do avaliar, e isso nos remete a pensar que a área da 
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Educação Química se preocupou mais com os primeiros do que com os segundos. 
Neste sentido, argumentamos que a necessidade de avaliar os distintos processos 
(ensino, aprendizagem, produção e desenvolvimento de materiais didáticos), assim 
como o próprio modo como avaliamos, requer maiores espaço e tempo para diálogo, 
além de novos subsídios que intensifiquem os saberes acerca deste processo. 
Acreditamos que precisamos entender acima de tudo de que maneira aprendemos, ou 
seja, que compreensões temos a respeito dos processos de ensinar e de aprender? 
Que teorias sustentam os nossos entendimentos a respeito desses processos? Que 
sentidos atribuímos ao processo de avaliar? Como nos avaliamos nesse processo? De 
que maneira conseguimos potencializar um processo de avaliação que preconiza 
conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais, dentre tantos outros? Como 
apostamos na linguagem no processo de avaliar? Enfim, muitas são as inquietudes que 
nos movimentam a dialogar a respeito da avaliação que no nosso entendimento é o nó 
górdio da formação de professores.  

As mudanças que foram observadas nas pesquisas podem ser relacionadas 
com mudanças nas politicas educacionais do Brasil, estas são possíveis de identificar 
observando as reformulações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), que em sua primeira versão em 1961, a avaliação do aproveitamento do aluno 
era assegurado por meio de exames e provas (Brasil, 1961). Com as modificações que 
ocorreram em 1971 a avaliação passou a dar mais importância aos aspectos 
qualitativos do que aos quantitativos e os resultados obtidos durante o ano letivo 
prevaleceriam sobre os da prova final (Brasil, 1971). No entanto, grandes mudanças 
são observadas na LDB de 1996 que propõem que a avaliação seja efetuada de forma 
contínua e cumulativa do desempenho do aluno, mantendo o foco nos aspectos 
qualitativos (Brasil, 1996). A avaliação contínua permite que o professor promova 
mudanças no decorrer do processo assim que identificar as dificuldades especificas de 
cada aluno.  

As mudanças na LDB foram significativas, porém, como foi observado no 
trabalho G, a avaliação escolar em muitos momentos mantém o foco apenas no aluno, 
enquanto que, quando saímos da especificidade da Educação Química e entramos na 
área da Educação em geral, vemos que há tempos autores como Libâneo (1994) e 
Loch (2000) destacam que a avaliação também deve ser feita sobre o ensino. Esse 
problema também é mencionado por Peña (2003) que ao realizar uma pesquisa na 
escola da Educação Básica, argumenta que os professores têm dificuldades em 
construir uma avaliação que vai para além da verificação de avanços e dificuldades dos 
alunos. Em contrapartida, discute a necessidade de apostarmos numa avaliação que 
proporcione um processo de auto-avaliação. Acreditamos que esses problemas não 
estão presentes apenas na escola da Educação Básica, mas também nos espaços da 
universidade, pois a avaliação é um dos conteúdos da formação de professores que 
precisa ser mais investigado numa articulação entre a Escola e a Universidade. Ainda 
dialogando com o autor, reiteramos que o processo avaliativo não se caracteriza pela 
mensuração de notas aos sujeitos, mas, em sua complexidade, também estão 
imbricadas questões sociais, econômicas, éticas, afetivas que permeiam esse 
processo. A dificuldade dos professores em realizar uma avaliação coerente pode estar 
associada aos poucos trabalhos publicizados acerca das possibilidades e 
potencialidades que o processo avaliativo oferece, podendo este ser uma ferramenta 
importante que contribui no entendimento e melhora do processo de ensino e 
aprendizagem.  

Contudo, parece ser mais fácil aferir o conhecimento para que se torne tátil, 
tornando-se assim passível a mensuração, apontando explicitamente as dificuldades 
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dos sujeitos (estudantes) e não suas potencialidades, de modo que a avaliação se 
refere somente à aprendizagem. Para além disto, Sousa (2007) compreende a 
avaliação como uma prática de investigação do processo educacional, como um meio 
de transformar a realidade escolar, para além do desempenho do aluno, mas que este 
seja relacionado com o desempenho do professor e com as condições da escola, 
possibilitando assim a identificação de dificuldades e a tomada de decisões sobre 
ações necessárias. São essas compreensões diversas em torno da ação e do tema 
avaliação, como medida ou diagnóstico, por exemplo, que suscitam novas proposições 
ou repensar aquelas em desenvolvimento que contribuem no ensino e na 
aprendizagem.  

Acerca dessa questão, nas áreas da Educação em Ciências e da Educação 
Química existem estudos sobre esses entendimentos de avaliação vinculados às 
concepções de ensino e de aprendizagem dos docentes. No ensino de ciências, 
refletindo sobre os diferentes enfoques propostos nos últimos 30 anos, Pozo e Crespo 
(2009) analisam algumas questões que envolvem o currículo de Ciências, dentre elas 
as atividades de avaliação nas quais estão baseados esses enfoques, dialogando ao 
encontro da necessidade de adequação das metas, dos conteúdos e dos métodos 
durante o desenvolvimento dessas propostas. A partir dos próprios entendimentos 
oriundos das experiências, conflitos, estudos teóricos os professores individual ou 
coletivamente constroem seus sentidos e significados sobre o ensino e a 
aprendizagem. Consoante a isto, Ramos e Moraes (2010) discutem a avaliação no 
ensino de Química trazendo apontamentos de que o discurso dos professores nem 
sempre é coerente com sua prática educativa e propondo reflexões enquanto 
entendem a aprendizagem como um processo que complexifica os conhecimentos, 
mediada pela linguagem, seja pela escrita, fala, leitura. A partir deste argumento, os 
autores propõem uma avaliação que busque superar a ideia de que avaliar se refere a 
medir o acúmulo de informações sobre Química. A proposta se ancora na pesquisa 
compreendendo a avaliação como um processo de mediação e acompanhamento, no 
qual o professor acompanha as investigações e produções individuais e coletivas dos 
alunos, identificando suas potencialidades, bem como uma forma de reorientação e 
diagnóstico do ensino. 

A complexidade do processo de avaliação proporciona entendermos a forma 
como aprendemos, considerando assim os tempos de aprender dos alunos e dos 
professores, as condições que potencializam o processo educativo, a dimensão da 
linguagem na produção do conhecimento, a nossa constituição enquanto sujeitos 
sócio-históricos, dentre outros. Além disso, a avaliação também se articula com os 
nossos entendimentos acerca do currículo numa perspectiva que propõe analisarmos 
os conteúdos - conceituais, atitudinais, procedimentais, éticos, morais, culturais, 
sociais, religiosos, políticos - trabalhados no espaço da sala de aula de forma a 
produzir sentidos aos professores e aos alunos, uma vez que avaliamos no intuito de 
compreendermos o processo e não o produto.  

CONCLUSÃO 
Baseados nos trabalhos publicados por integrantes de grupos de pesquisa, nos 

deparamos com o fato de que dentre muitas produções, a avaliação, mesmo sendo 
fundamental nos espaços educativos, não integra as investigações de grande parte dos 
grupos de pesquisa dessa área nesse processo de sua constituição histórica. 
Buscando compreender os rumos que as pesquisas sobre avaliação têm seguido, 
percebemos no decorrer da história do desenvolvimento da Educação Química que ela 
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ainda é muito recente nas investigações dessa área, com poucos trabalhos publicados, 
mas que tem se desenvolvido nos últimos anos, propondo modificações significativas 
no processo avaliativo, porém, muitas dessas propostas nem sempre fazem parte da 
prática educativa dos professores da Escola e da Universidade. 

Nas produções analisadas as propostas de avaliação e seus encaminhamentos 
não objetivam dizer quais são melhores em comparação com outras, mas os 
argumentos apresentados colaboram a (re)construir nossas compreensões e ações 
avaliativas. Aprendemos nesse processo de pesquisa que a avaliação necessita estar 
articulada aos processos de formação de professores, tanto inicial quanto continuada, 
sendo que apostamos numa formação que integra licenciandos, professores da escola 
da Educação Básica e professores da Universidade que conversam acerca das suas 
experiências vividas no espaço-tempo da sala de aula. Os instrumentos de avaliação, 
as ferramentas que proporcionam outros caminhos no ensinar e no aprender, as TICs 
que (re)significam os nossos entendimentos de espaço e de tempo, enfim buscamos 
entender nesse processo as produções da comunidade pertencente à Educação 
Química, especialmente nos diversos grupos de pesquisa investigados. E sinalizamos 
com esse recorte da pesquisa que ainda precisamos intensificar as nossas 
investigações a respeito da avaliação, uma vez que compreender os processos 
avaliativos é apropriar-se de conteúdos concernentes a nossa formação enquanto 
professores, independente da área do conhecimento. 

As produções que constituíram a análise deste trabalho focam a avaliação com 
base em diversos aspectos, principalmente de materiais didáticos e, as mais recentes, 
no que tange aos processos de ensinar e de aprender. Sendo assim, apontamos para a 
necessidade de mudanças quanto ao que deve ser avaliado e como avaliar, 
proporcionando o entendimento de que essas ferramentas devem ir para além de 
apenas aferir nota, muitas vezes de forma classificatória, mas sim acompanhar e 
potencializar a compreensão do desenvolvimento dos professores e dos alunos quanto 
a aprendizagem, e para reorientar a atividade pedagógica.  

Dessa forma acreditamos que a avaliação exige mais investigações acerca de 
suas potencialidades nos espaços educativos que possibilitariam clarear e facilitar 
mudanças mais profundas no processo avaliativo. Acreditamos que o adensamento 
dessas investigações pode contribuir para uma proposta de (re)construir e (re)significar 
o currículo no espaço tanto da Escola quanto da Universidade, consolidando assim 
uma proposta dialógica que integre professores e alunos numa investigação a respeito 
do aprender, reiterando a importância de teorizarmos a respeito disso. 

Neste exercício de investigação da consolidação da Educação Química por meio 
de sua historicidade, baseados em suas produções, vemos na avaliação uma área que 
ainda precisa de muitas pesquisas e ações que busquem e, no mínimo, problematizem 
maneiras mais coerentes/diversificadas/ainda-não-pensadas de avaliar e de teorizar 
acerca da avaliação. Desta forma, salientamos a necessidade de novas investigações 
que deem conta de discutir os aspectos teóricos sobre a avaliação e outros elementos 
intrínsecos para então pensar em uma melhoria da avaliação. 
 Argumentamos em favor de uma formação de professores coletiva e cooperativa 
que proporciona um espaço de partilha de experiências acerca da avaliação, bem 
como outros conteúdos concernentes à formação de professores de Química. Avaliar é 
muito complexo, sendo que no momento que entendemos os processos de ensinar e 
de aprender, conseguimos coletivamente propor uma avaliação mais coerente, 
criteriosa, fundamentada teoricamente e especialmente que consiga estabelecer uma 
relação dialógica entre professores e alunos a respeito daquilo que se propõem a 
aprender. 
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Palavras-Chave: ecologia de saberes, problematização, significação cultural.  

RESUMO: ESTE TRABALHO APRESENTA UMA REFLEXÃO ACERCA DE POSSIBILIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM 
VISTAS A AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE FAÇAM SENTIDO PARA O “MUNDO DA VIDA” DOS SUJEITOS. DIALOGAMOS 
COM AS IDEIAS DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, PAULO FREIRE, LEV VIGOTSKI E OUTROS 
CONTEMPORÂNEOS QUE RECONTEXTUALIZAM PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR CUJOS SENTIDOS 
CONVERGEM PARA QUE O “MUNDO DA ESCOLA” NÃO TENHA FINS EM SI MESMO, MAS QUE SEJA VOLTADO PARA A 
SIGNIFICAÇÃO DO “MUNDO DA VIDA”. FORAM IDENTIFICADOS CONCEITOS-CHAVE QUE APONTAM POSSÍVEIS 
CONVERGÊNCIAS ENTRE OS DIFERENTES AUTORES ESTUDADOS: PROBLEMATIZAÇÃO EM FREIRE, A ECOLOGIA DE 
SABERES EM SANTOS E A SIGNIFICAÇÃO CULTURAL EM VIGOTSKI. PODEMOS AFIRMAR QUE ESSES CONCEITOS, 
ENTENDIDOS COMO PRINCÍPIOS CURRICULARES, EMBORA APRESENTEM ESPECIFICIDADES, SÃO MARCADOS POR 
UMA “INTERPENETRAÇÃO DE SENTIDOS” POR CARACTERIZAREM FORMAÇÃO ESCOLAR QUE PRIORIZA PENSAR E 
AGIR MELHOR NO MUNDO DA VIDA. TAIS ASPECTOS DIZEM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONTEXTUALIZAÇÃO, 
PERSEGUIDO EM ABORDAGENS TEMÁTICAS.  

UM CONVITE AO DIÁLOGO... 
Quais são os problemas deste meu tempo que os meus seguidores e sucessores vão identificar como 

sendo problemas de hoje que eu não identifiquei como tal? 
Boaventura de Sousa Santos 

Se eu não os identifiquei, seriam eles problemas pertinentes para o meu 
espaço e tempo? Talvez sim, daí a importância de assumirmos a particularidade 
propositiva do conhecimento, sem desconsiderarmos a sua história recursiva. Após 
escritas e tornadas públicas, as ideias são pensadas e analisadas por diferentes 
leitores e pesquisadores em tempos e contextos diversos e distintos. Quando 
aproximamos palavras de outras palavras para melhor compreendê-las novas relações 
e sentidos podem ser estabelecidos, implicando em aprendizagens e avanços para as 
teorias e, consequentemente, para as práticas a elas vinculadas. 

Os percursos dos saberes e da educação são marcados pela reconstrução e 
ressignificação linguística nos distintos espaços e tempos sociais e culturais. A 
educação se cumpre nessa dialética de conservação/transformação, em processos de 
interlocução que compreendem aprender com o que já se sabe em direção a saberes 
outros, ampliados e mais consensuais (MARQUES, 2002). Especificamente, quando se 
trata da educação escolar, temos vivenciado avanços de conceitos e teorias em passos 
lentos e por vezes recursivos.  

Na perspectiva do currículo escolar, conforme Marques (2002), não se pode 
isolar ou opor a educação nem aos saberes da vida cotidiana nem aos conhecimentos 
das ciências, tampouco entendê-la como uma simples amálgama de ambos. Se 
partirmos da leitura de mundo pela leitura da palavra, como sugere Paulo Freire (1987), 
podemos pensar a educação como possibilidade que caminha no sentido de tomada de 
consciência do mundo vivido. Conforme afirma este autor: 

Gosto de ser gente porque como tal, percebo afinal que a construção de minha 
presença no mundo, que não se faz no isolamento, isenta da influência das 
forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que herdo 
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geneticamente e o que herdo socialmente, cultural e historicamente, tem muito 
a ver comigo mesmo (FREIRE, 2010, p.53). 

Para Freire é nesse terreno tenso e indefinido de articulação entre a herança 
genética e sociocultural que se produziu o que a humanidade ou o que cada indivíduo 
desconhece e o que histórica e socialmente foi alcançado pela possibilidade de saber, 
como característica especificamente humana. Aprender como possibilidade de 
conhecer acerca de si, dos outros, das coisas humanas e da natureza torna-nos seres 
de possibilidades, contrariando concepções sobre a constituição humana por 
tendências e determinismos. Também, para Vigotski (2001), somos seres sociais que 
aprendemos pela inserção na cultura a partir da interação com a família e com os 
demais grupos socioculturais dos quais fazemos parte, dentre eles a escola. Sendo 
assim, torna-se a escola, dentre os espaços socioculturais dos quais intencionalmente 
se deseja fazer intervenção por meio do ensino e da pesquisa, lugar de ações que 
qualificam as aprendizagens humanas a partir daquilo que o currículo se propõe a 
desenvolver. 

A educação escolar representa “o alargamento do horizonte cultural, relacional 
e expressivo, na dinâmica das experiências vividas e na totalidade da aprendizagem da 
humanidade pelos homens.” (MARQUES, 1992, p. 560). O contexto escolar apresenta-
se como um espaço privilegiado para a constituição humana, em que processos 
interativos intencionais buscam aprender e ensinar a leitura do mundo por meio de 
palavras. Nessa perspectiva, para este texto, queremos tematizar “educação escolar”, 
em especial, o currículo como possibilidade de ler o mundo do ponto de vista dos 
conhecimentos científicos significados a partir do contexto sociocultural dos sujeitos, 
em processos de contextualizações e recontextualizações. Tal possibilidade é 
recorrente em abordagens temáticas, como é o caso das Situações de Estudo 
(MALDANER; ZANON, 2004).  

Parte-se do pressuposto de que quando a aprendizagem realmente acontece 
tem-se a humanização pelo conhecimento e a prática da liberdade reflexiva, premissa, 
cara a Freire, que se mostra inclusiva e promissora. Quando os sujeitos se reconhecem 
nos diálogos problematizadores da realidade social e cultural (FREIRE, 1987, 2010), 
mediados por processos ‘assimétricos’ (VIGOTSKI, 2001) atingidos em níveis de menor 
e maior generalidade nos processos de significação dos conhecimentos escolares, 
tem-se maior possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento. Desenvolvimento 
esse que é mais solidário justamente por substituir a monocultura pela ‘ecologia dos 
saberes’ (SANTOS, 2007). Assim, aproximam-se os referidos autores em ideias que 
são fundamentais quando o assunto é a aprendizagem de conhecimentos escolares.  

A preocupação com a educação escolar e com um currículo que proporcione 
uma formação de melhor qualidade com vistas ao desenvolvimento integral dos 
estudantes fez com que a noção de contextualização, que valoriza a articulação do 
mundo da escola com o mundo vivido fora dela, fosse tematizada em nossas 
dissertações de mestrado (COSTA-BEBER, 2012; RITTER-PEREIRA, 2011).     

A partir desses estudos e reflexões temos aprofundado entendimentos sobre 
tal conceito balizador do currículo e que tem sido abordado de maneira recorrente tanto 
nos documentos oficiais, que se destinam a normatizá-lo, quanto nas pesquisas que se 
ocupam em interpretar o seu desenvolvimento nas práticas de ensino dos professores. 
Nesse interim, consideramos pertinente abordar neste texto a seguinte questão: Que 
contribuições em Santos, Vigotski e Freire podem auxiliar na reflexão para repensar a 
abordagem dos conteúdos científicos escolares no âmbito da Educação Escolar 
Básica? E que aproximações podemos estabelecer com os mesmos autores quando 
nos referimos ao “mundo da vida” e à contextualização de conhecimentos científicos 
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escolares? Esses autores contribuem para ampliarmos as reflexões acerca de 
aspectos amplos e gerais da formação humana, bem como da articulação entre 
aprendizagem e desenvolvimento nas especificidades do contexto escolar e de 
abordagens temáticas. 

A organização curricular fundamentada em abordagens temáticas e a ecologia 
dos saberes são conceitos centrais nesta tarefa e são apontados como meios para a 
problematização e significação cultural no âmbito do que se deseja alcançar como 
educação básica. A pesquisa desenvolvida compreende estudos teóricos de caráter 
qualitativo, cuja “preocupação com o processo é muito maior do que com o produto” 
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12). O texto que segue tem por objetivo apresentar esses 
conceitos-chave que fundamentam teoricamente um currículo contextualizado, como 
entendemos que a Situação de estudo permite desenvolver. 

A contextualização de conhecimentos científicos também é foco das 
investigações que desenvolvemos como Teses de Doutorado em andamento, junto a 
um programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade X o que justifica a 
relevância dessa produção. 

POR UM CURRÍCULO QUE SE COLOQUE NO E DESDE O MUNDO DA VIDA 
No campo da educação básica o fazer pedagógico tem sido marcado pela 

racionalidade cognitivo instrumental, que para Santos (2002) tornou-se hegemônica e 
tem dificultado os processos de (re)construção curricular voltada para a valorização dos 
diferentes saberes constitutivos dos sujeitos. Conforme as ideias de Freire (1987, 
2010), essa valorização é possível em processos permeados pelo diálogo crítico e 
problematizador em torno das situações de vivência dos estudantes. Os diferentes 
tipos de saberes oriundos dessas vivências devem ser considerados numa perspectiva 
em que a reciprocidade esteja sempre presente, isto é, em processo de diálogo 
intercultural (SANTOS, 2007). A escola é sim um lugar onde se ensinam coisas que 
não seriam aprendidas em outros contextos sociais e culturais da vida mais imediata 
dos sujeitos, o que não significa ignorar os saberes não sistematizados e que não 
tenham sido validados cientificamente (YOUNG, 2007). 

Marques (1992) defende uma educação centrada na linguagem do mundo da 
vida (MARQUES, 1992). O mundo da vida pode ser pensado como o lugar onde os 
sujeitos se relacionam entre si e com suas objetivações, trata-se de “um mundo ainda 
não tematizado, (...) não fracionado pelas abstrações discursivas, pano de fundo e 
suporte, no entanto, por elas suposto” (MARQUES, 1992, p. 559). Ou então, “equivale 
a um saber de fundo que intuitivamente dominamos sob a forma de auto-evidências e 
que adquirimos por crescermos numa mesma cultura e compartilharmos uma mesma 
experiência.” (BOUFLEUER, 2001, p. 44-45). Infere-se que o mundo da vida consiste 
nos conhecimentos cotidianos (do senso comum), compartilhados por aqueles que têm 
em comum o mesmo contexto social. A educação, nessa perspectiva, tem como base a 
linguagem intercultural que dialogue com esse mundo e mostre possibilidades que 
estão para além dele, possíveis nas interações entre os sujeitos ao referirem-se ao 
mundo da vida.  

Ao considerar que as aprendizagens ocorrem nas interações entre os sujeitos 
mediadas pela linguagem, o papel do “mundo da vida”, no ambiente escolar, é servir 
como objeto referente sobre o qual todos têm condições de pensar e comunicar algo 
(VIGOTSKI, 2005). Assim, conhecimentos prévios dos estudantes e sentidos que suas 
experiências de vida lhes têm proporcionado vão sendo discutidos e refletidos, e as 
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situações ou temas do mundo da vida vão sendo compreendidos, também, pelos 
conhecimentos do mundo da escola.  

Professores e estudantes, por fazerem parte de um mesmo mundo da vida, 
possuem uma série de convicções comuns que não são tematizadas ou 
problematizadas no contexto extraescolar ou sem a intencionalidade escolar, mas que 
viabilizam suas interações pela linguagem. Compartilhar o mundo da vida permite que 
um ato de fala seja familiar, que ele faça sentido (BOUFLEUER, 2001).  

Somente a partir do saber que constitui o pano de fundo do mundo da vida os 
comunicantes podem pretender chegar a um acordo sobre algo no mundo, seja 
ele objetivo, o social ou o subjetivo. A esses três mundos correspondem, 
respectivamente, as tradições culturais, os ordenamentos sociais e as 
estruturas de personalidade, que Habermas toma como componentes básicos 
do mundo da vida. (BOUFLEUER, 2001, p. 46).   
 

Em sala de aula, situações do mundo da vida podem ser problematizadas com a 
intenção de tomar consciência das situações vividas, pensá-las sob novas 
perspectivas, atribuindo-lhes novos sentidos, agora em níveis de maior generalidade 
(VIGOTSKI, 2005). Assim, o mundo da vida e o mundo da escola se entrelaçam, de 
maneira que um possibilita com que o outro faça mais sentido. Tal postura pode ter 
como consequência uma seleção ou reorganização dos conhecimentos científicos que 
fazem parte da tradicional cultura curricular, validada historicamente. Concepções 
como essas nos fazem repensar o currículo vigente na maioria das escolas, 
naturalizado como ideal. De alguma forma, “o professor, assim como a comunidade 
escolar, foi alijado do essencial: fazer programas, fazer currículos. O que ensinar e por 
que ensinar geralmente é considerado como algo dado, definido em outras instâncias” 
(AULER, 2007, p. 15- 16). 

Segundo Boufleuer (2001), a escola tem a função de proporcionar as interações 
necessárias, de maneira intencional, para que as novas gerações construam 
aprendizagens relativas à tradição cultural, à inserção social e à formação de 
personalidade; tais dimensões emergem por intermédio da comunicação e são 
denominadas por Habermas como “estruturas simbólicas do mundo da vida”. Nesse 
sentido, tornam-se pertinentes as apostas com iniciativas de contextualização dos 
conteúdos científicos escolares em relação com os contextos reais da vivência 
cotidiana dos estudantes. Sendo assim, entendemos que o currículo escolar, norteado 
pelo princípio da contextualização, compreende um avanço no sentido de uma 
educação  

que se coloque no e desde o mundo da vida, direcionada para as 
aprendizagens relevantes e efetivas, (...) a aprendizagem coletiva da 
humanidade pelos homens se torna pressuposto fundante do quê aprender, do 
quando e do como. Não se ensinam ou aprendem coisas, mas relações 
estabelecidas em entendimento mútuo e expressas em conceitos, que, por sua 
vez, são construções históricas, isto é, nunca dadas de vez, mas sempre 
retomadas por sujeitos em interação e movidos por interesses práticos no 
mundo em que vivem. (...) Não se trata de chegar a soluções dadas às 
questões/aos problemas, mas de inventar, em cada situação e por cada 
comunidade de sujeitos, os conceitos com que irão operar sobre os temas que 
analisam. (MARQUES, 1992, p. 561). 
  

Sinaliza-se para a necessidade de a educação escolar entrar em consonância 
com as concepções que se fundamentam na articulação do mundo da escola com o 
mundo da vida. Isso nos remete a pensar a educação abstrata e descontextualizada do 
mundo da vida como um problema a ser enfrentado pelos atores deste tempo e que 
outrora não foi tomado como problema. Apostam-se na importância e na necessidade 
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da linguagem no processo de construção do conhecimento, assim, a relação entre 
“mundo da vida” e “mundo da escola” configura-se como condição para as 
aprendizagens no âmbito escolar. Isso vai ao encontro ao pensamento de Boufleuer, 
quando afirma que “a possibilidade de a linguagem operar o entendimento ou funcionar 
como coordenadora das ações resulta de sua inserção em contextos do mundo da 
vida, os quais asseguram um amplo consenso de fundo.” (2001, p. 44). Tendo como 
objeto de referência situações do mundo vivido cria-se a possibilidade de comunicação, 
em que a busca de entendimento pelas interações, através da linguagem significada, é 
possível na medida em que os sujeitos compreendem as razões dos conteúdos e 
conceitos, ou seja, que eles façam algum sentido para sua vida para além dos muros 
da escola.  

Da mesma forma, Bakhtin (2006) diz que somente nos interessamos por aquilo 
que nos causa ressonância ideológica e sentido concernente à vida. Por essa razão a 
problematização do cotidiano através da tentativa de compreensão, explicação e 
resolução de problemas de diferentes contextos com base no sistema conceitual das 
Ciências ou outros conhecimentos históricos, constitui-se como alternativa muito 
produtiva ao articular teoria e prática. O que apresenta o potencial de superar a 
concepção propedêutica de que “é preciso primeiro saber sobre algo para depois 
colocar em prática, dissociando o processo de pensar e de atuar. Os processos de 
conhecer e intervir no real não se encontram dissociados”, (AULER, 2007, p. 16) uma 
vez que a aprendizagem ocorre devido à participação que intensifica as interações. 
Conforme Fensterseifer, “não há educação relevante que não tome como ponto de 
partida e chegada o mundo da vida” (2001, p. 242).  Isso porque a religação entre o 
“mundo da escola” e o “mundo da vida” vai ao encontro do que esperamos de uma boa 
formação escolar, que permita ao estudante tomar consciência do que se passa ao seu 
redor, capacitando-o a opinar e agir mais deliberadamente. 

Essa concepção nos remete a adotar uma nova atitude epistemológica diante 
do saber do senso comum, colocando-o em diálogo com o saber científico. Trata-se de 
uma concepção de conhecimento que reconhece e respeita os diversos saberes das 
culturas existentes em uma determinada comunidade de aprendizagem. Vigotski (2001) 
explica que essa relação favorece a significação de conceitos escolares por meio de 
movimentos ascendentes e descendentes de conhecimentos cotidianos e 
conhecimentos científicos. Para o autor, esses movimentos permitem ao estudante 
transitar pelos diferentes saberes, de modo que o conhecimento do senso comum fique 
menos comum e o conhecimento científico ganhe maior concretude (MALDANER, 
2007; SANTOS, 2000), dentre outros. Esse tipo de diálogo tem chance de produzir 
conhecimentos de generalidade maior do que os conhecimentos do ponto de partida, 
atingindo maiores níveis de significação, não porque melhor representa o real, mas 
porque mostra o quanto o conhecimento intervém no real. 

Nessa perspectiva, podemos afirmar a partir das ideias de Santos que o 
currículo produz possibilidades, principalmente pela ecologia de saberes ao substituir 
monoculturas. A noção que envolve a ecologia de saberes, a interação entre 
diferentes conhecimentos para a melhor significação cultural e a problematização 
das situações vividas constitui possível aproximação entre os três autores, Santos, 
Vigotski e Freire, respectivamente. Tais conceitos são importantes para entendermos o 
que atualmente está sendo pensado como princípios norteadores do currículo escolar 
voltado para o mundo da vida. Entendemos uma estreita relação desses conceitos com 
o princípio da contextualização dos conhecimentos escolares, aqui entendida como a 
aproximação desses conhecimentos com o mundo da vida enunciado por Habermas e 
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seus interlocutores. Estaria nesta confluência a matriz para o princípio da 
Contextualização? 

Em educação, estamos sempre diante de ideias/princípios que apresentam uma 
nova roupagem para ideias pensadas há muito mais tempo. Repensar e buscar 
interrelacionar esses conceitos contribui para entendermos melhor as atuais propostas 
de reorganização curricular que sugerem melhorias pela inserção de novos sentidos às 
velhas palavras ou inserem novas palavras que conservam sentidos já consagrados. 
Assim, substituem-se palavras por outras palavras, mas o processo é contínuo e de 
“interpenetração de sentidos” (SMOLKA, 2004). Na história da educação somos 
tributários desse processo de recontextualização de conceitos que visam servir como 
princípios e pressupostos organizadores do currículo e da educação escolar, e a 
consequência disso tem sido as diferentes narrativas que visam penetrar a cultura 
escolar, a exemplo do conceito de contextualização e suas aproximações com o mundo 
da vida. Saturar de historicidade é resgatar os sentidos atribuídos aos conceitos 
quando se deseja interpretá-los (FRIGOTTO, 1994). Por isso, “reconstruir a educação 
que responda às exigências dos tempos atuais não significa o abandono do passado, o 
esquecimento da tradição” (MARQUES, 1992, p. 549), mas aponta para a necessidade 
de “olhar para trás” em termos de como as ideias de hoje foram e estão se 
constituindo.  

Segundo estudos realizados por Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2010), que 
identificaram possíveis articulações e distanciamentos entre Freire e Vigotski, a 
problematização e a significação cultural são os conceitos menos explorados pelas 
pesquisas que buscam por aproximações entre esses autores. Por outro lado, a 
linguagem, a concepção de conhecimento e a mediação são as categorias mais 
enfocadas. Entendemos que a valorização do contexto sociocultural no currículo 
escolar aproxima concepções teóricas de Freire, Vigotski e Santos e constitui um 
caminho de emergências e possibilidades para uma nova cultura emancipatória 
(SANTOS, 2007).  Um currículo que considera a ecologia de saberes, fundamentado 
em abordagens temáticas valoriza o contexto sociocultural dos estudantes. Santos 
explica como podemos pensar uma educação nesse sentido, de maneira que  

não se trata de ‘descredibilizar’ as ciências nem de um fundamentalismo 
essencialmente ‘anticiência’, como cientistas sociais, não podemos fazer isso. 
O que vamos tentar fazer é um uso contra-hegemônico da ciência hegemônica. 
Ou seja, a possibilidade de que a ciência entre não como uma monocultura, 
mas como parte de uma ecologia mais ampla de saberes, em que o saber 
científico possa dialogar com o saber laico, com o saber popular, com o saber 
dos indígenas, com o saber das populações marginais, com o saber camponês 
(2007, p. 32). 
 

A história dos atores educativos, bem como as suas práticas raramente 
perpassam o currículo das escolas, predominantemente monocultural e centrado no 
planejamento individualizado, fragmentado e descontextualizado da realidade. Essa 
característica tem sido responsável por uma tradição de práticas que foram se 
institucionalizando, permanecendo arraigadas e difíceis de serem abaladas. Isso 
porque ela carrega as marcas de uma escola seletiva e elitista que preparava para o 
Ensino Superior apenas uma minoria da população mais favorecida economicamente, 
mantendo o status quo social (KUENZER, 2002). O motivo que leva os professores a 
ensinarem determinados conteúdos é a tradição, independente da sua importância 
para a formação e desenvolvimento dos estudantes e do projeto de sociedade que 
queiram construir. As escolhas que culminam no currículo e na função social 
desenvolvida pela escola não são neutras; precisamos tomar consciência do que está 
por trás de decisões que parecem imparciais.  
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A valorização de apenas um tipo de saber traz consequências desastrosas 
para a aprendizagem escolar. Se de um lado o problema da tradição escolar era a 
hegemonia do conhecimento científico, de outro se pode cair na carência do mesmo. 
Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2010) alertam para que não se permaneça apenas no 
diálogo problematizador e na curiosidade epistemológica dos estudantes, mas que 
sempre esteja presente a introdução de novos conceitos, para a tomada de consciência 
do senso comum: 

alguns autores ao fazerem referência a Freire, em especial aos Temas 
Geradores, sinalizam que estes estão relacionados com a vivência dos 
educandos, mas equivocadamente, não mencionam o papel dos 
conhecimentos historicamente produzidos, inseridos na Redução Temática por 
especialistas segundo proposição de Freire (2010, p.136). 
 

Os autores salientam que tal omissão é uma interpretação equivocada das 
concepções freireanas e tem gerado a acusação de que as ações pedagógicas 
baseadas nesse referencial são espontaneístas e reducionistas. Desenvolver a 
ecologia de saberes na prática exige muito conhecimento teórico e capacidade de 
discernir na seleção e organização dos conteúdos. Isso implica em repensar a tradição 
curricular e, assim como Auler,  

defende-se a necessidade de mudanças profundas no campo curricular. Ou 
seja, configurações curriculares mais sensíveis ao entorno, mais abertas a 
temas, a problemas contemporâneos marcados pelo componente 
científicotecnológico, enfatizando-se a necessidade de superar configurações 
pautadas unicamente pela lógica interna das disciplinas, passando a serem 
configuradas a partir de temas/problemas sociais relevantes, cuja 
complexidade não é abarcável pelo viés unicamente disciplinar. (2007, p. 1-2).  
 

Da mesma forma, a LDBEN/96 (Lei 9394/96) preconiza a articulação dos 
saberes escolares à realidade sociocultural dos alunos, propondo uma escola de 
formação geral, básica e para todos. O Art. 26 dessa Lei afirma que o Projeto Político-
Pedagógico (PPP) da escola seja o ponto de articulação entre núcleo comum e a parte 
diversificada do currículo, esperando que seja a expressão da autonomia das escolas e 
dos seus professores. Isso quer dizer que se for uma decisão democrática da escola, 
ela tem autoridade para propor um currículo em que a significação cultural seja pautada 
na interculturalidade e no diálogo crítico e problematizador da realidade.  

Nesse contexto de novas necessidades, Boufleuer (2013, p. 407) sugere ao 
professor pensar sobre “o porquê da validade ou importância do conhecimento, as 
razões de esse conhecimento constar do currículo de sua disciplina de ensino”, 
questionando-se: “Qual o significado para mim do assunto que me proponho abordar 
com meus alunos? Encontraria em mim motivos para atestar a importância de sua 
aprendizagem?”. É sempre pertinente a análise e reflexão sobre os conteúdos que 
serão selecionados para o desenvolvimento curricular. Desenvolver programas de 
ensino para atender às tradições propedêuticas tem um motivo pouco apreciável pela 
nova clientela da escola após o processo de universalização do acesso. Tais reflexões, 
alicerçadas em estudos teóricos, fundamentam diversas pesquisas que vem 
produzindo possibilidades de organizações curriculares, inclusive, com base na 
articulação entre os mundos da escola e da vida a partir da abordagem em temas.  

Diversos grupos de pesquisa têm avançado na produção e desenvolvimento de 
organizações curriculares que recontextualizam importantes princípios norteadores no 
âmbito pedagógico, em especial, a contextualização e a interdisciplinaridade.   
Conforme as Orientações Curriculares - OCNEM (BRASIL, 2006) e investigações 
oriundas de grupos de pesquisas na Área das Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, apontam-se: o Projeto de Ensino de Química e Sociedade (Pequis) da 
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Universidade de Brasília; as Unidades Modulares de Química, do Centro de Ensino 
de Ciências de São Paulo (Cecisp); o material didático produzido pelo Grupo de 
Pesquisa em Ensino de Química da USP (Gepeq); as Situações de Estudo (SE) do 
Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências da UNIJUÍ (Gipec-
Unijuí); as Unidades de Aprendizagem, produzidas em parceria entre a FURG 
(Universidade Federal do Rio Grande) e a PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul); o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); os Temas 
Estruturadores (TE) propostos nos PCNEM+ (BRASIL, 2002); o Trabalho com o 
Cotidiano defendido por Lutfi (1988; 2005).  

Cada organização curricular apresenta especificidades que se comparadas 
entre si podem ser identificadas semelhanças e também divergências. Todas 
consistem em esforço para melhorar a aprendizagem escolar e assim entender e agir 
de forma mais consciente no mundo da vida. No caso da organização curricular com 
base em sucessivas Situações de Estudo, ela tem sido produzida e desenvolvida pelo 
Gipec-Unijuí (Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências, da 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul) há mais de uma 
década. As Situações de Estudo são produzidas, desenvolvidas e acompanhadas por 
núcleos de estudo e pesquisa, envolvendo professores de escolas e formadores de 
professores, estudantes de licenciaturas e de pós-graduação das áreas de educação e 
ensino. No desenvolvimento das Situações de Estudo em contexto escolar, busca-se 
atribuir sentidos e significados aos conceitos necessários para o entendimento de 
situações reais pertencentes ao mundo da vida dos estudantes (MALDANER; ZANON, 
2004).  

Os conceitos vão sendo significados de maneira inter-relacionada, ora no que 
tange ao sistema conceitual do conhecimento específico de um componente, como 
Biologia, Física, ou Química, ora extrapolando para conceitos interdisciplinares e 
transdisciplinares, rompendo com a sequência linear e fragmentada dos programas 
convencionais de ensino (MALDANER; ZANON, 2004; BRASIL, 2006). Propõe-se que, 
no Ensino Médio, uma mesma Situação de Estudo seja desenvolvida por todos os 
componentes curriculares da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
(CNT), isto é, uma mesma situação é estudada e compreendida sob os diferentes 
pontos de vista, da Física, Química e Biologia. Destaca-se que o ensino 
contextualizado, a partir de situações reais, permite a significação para os conceitos 
mais centrais de cada disciplina e, ao mesmo tempo, requer a superação imediata das 
sequências tradicionais de conteúdos em todas elas (MALDANER; ZANON; AUTH; 
2006).   

A Educação Escolar pouco responde ao que efetivamente se espera como 
resultado de uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada fundamentada em 
abordagens temáticas por mais que seja esta a intenção (RITTER-PEREIRA, 2011). 
Pela experiência com inovações curriculares, afirma-se que uma ruptura total com a 
tradição curricular, que consistem em uma mesma lógica de organização e 
desenvolvimento de conteúdos, tem dificuldade de prosperar em escolas reais.  A 
dificuldade de colocar em prática currículos organizados em abordagens temáticas 
existe embora se possa apostar em iniciativas de Situações de estudos desenvolvidas 
disciplinarmente ou na área de CNT. O que defendemos é justamente a aproximação 
dos mundos da escola e da vida ao colocarmos em diálogo problematizador os 
diferentes saberes, das Ciências e das vivências cotidianas. A crise de estruturação 
dos currículos disciplinares existe e persiste também nos espaços formativos de 
professores, o que contribui para manter a tradição cultural que impera nas escolas e 
dificultam novas iniciativa de transversalidade curricular. 
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Desta forma, sucessivas Situações de Estudo visam desencadear um processo 
que produz movimentos que levam ao conhecimento abstrato e à tomada de 
consciência dos conhecimentos do mundo vivido, conforme propõe Vigotski (2009). A 
Problematização em Freire (1987), e a Ecologia de Saberes proposta por Santos 
(2007) também estão na base teórica que fundamenta a Situação de Estudo em sua 
perspectiva teórico-metodológica, epistemológica e sociológica. Nessas relações, 
ampliam-se as compreensões acerca dos conceitos e dos referencias que buscamos 
aportar com o presente trabalho como princípios centrais das abordagens temáticas e 
contextualizadas, assim como, ganha maior amplitude e concretude a Situação de 
Estudo a luz desses referenciais. 

Conforme as Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), a 
organização curricular a partir de temas fundamenta-se teoricamente nos estudos de 
Paulo Freire e visa a uma educação problematizadora, de caráter reflexivo, na qual o 
diálogo começa a partir da reflexão sobre contradições básicas de situações 
existenciais em contraposição ao que denominou “educação bancária”. Outro autor 
também citado nas Orientações que ajuda na compreensão sobre os motivos de 
buscar um currículo organizado em temas é Vigotski. Assim, Freire, Vigotski e Santos, 
por meio de conceitos-chave discutidos no âmbito deste texto, têm relevância para as 
discussões acerca de abordagens temáticas na organização curricular com base no 
diálogo sociocultural preconizados em documentos oficiais e pesquisas educacionais 
com vistas a contextualizações e que estejam em consonância com o ideário 
pedagógico de aproximar o mundo da escola do mundo da vida dos sujeitos. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Teorias curriculares que defendem a articulação do currículo com a realidade 

contextual dos estudantes, em que o “mundo da escola” possibilite pensar o e agir mais 
adequadamente no “mundo da vida”, conforme aqui aportado, tem sido a emergência 
tanto nas normativas quanto nas pesquisas no Brasil. Tal perspectiva é apontada como 
promissora ao estreitar relações entre teoria e prática, contextualizando e integrando os 
diferentes conhecimentos que perpassam o contexto da Educação Escolar Básica. O 
estudo de temas sociais, aliados à mediação pedagógica, contribui para aproximar de 
forma interdisciplinar e contextualizada os conhecimentos científicos da realidade dos 
estudantes. Este é o intento da educação como ato dialógico em Freire e constitutiva 
do sujeito por meio da significação da palavra, signo mediador em Vigostski.  

Por isso é pertinente a recomendação para que os temas sejam próximos da 
vivência dos estudantes e para que os conhecimentos próprios da educação escolar 
não sejam deixados de lado, para que essa instituição educativa cumpra seu papel 
social. Entendemos que os temas sociais são considerados importantes para 
intensificar os processos de ensino e de aprendizagem se efetivamente associados à 
teoria e ao arcabouço conceitual que se deseja significar através do ensino. Do 
contrário, podem ser dispensados, pois sem essa articulação os temas não passam de 
meros elementos de motivação ou ilustração que correm paralelos às práticas 
pedagógicas dos professores.  

A despeito da relação tema/conteúdo, bem como, ser o conhecimento cotidiano 
ponto de partida para abordagens temáticas em Freire, questiona-se: faz sentido essa 
discussão sobre o ponto de partida das organizações curriculares fundamentadas em 
abordagens temáticas? Qual é o ponto de partida: os conhecimentos científicos ou os 
conhecimentos cotidianos? 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(CA) 

 

Parece-nos que tal relação não é tão direta assim, porque os temas escolhidos 
são situações reais, portanto, marcadas pela sua complexidade. Sendo assim, o estudo 
de temas sociais e situações reais talvez não seja um caminho unilateral, em que os 
conteúdos são escolhidos a partir do tema ou o tema é escolhido a partir dos 
conteúdos, mas constitui um movimento dinâmico em ambas as direções. O tema por 
si só não delimita os conceitos e conteúdos que devem ser estudados, mas a 
intencionalidade dos professores sempre influenciará na seleção dos conhecimentos 
que serão introduzidos para a compreensão do tema. Além disso, mesmo que se tenha 
escolhido um tema tendo em mente alguns conteúdos, a compreensão de uma 
situação real requer que muitos outros conceitos sejam introduzidos e 
recontextualizados. Ao promover a mobilização de conteúdos de diferentes disciplinas, 
conforme a necessidade para o entendimento do contexto em estudo, os temas 
atribuem sentido aos conhecimentos, ao mesmo tempo em que os conceitos científicos 
ajudam a na compreensão de temas sociais.  

Intencionamos encerrar temporariamente esta discussão com outra 
problematização, como a Epígrafe que abriu o diálogo deste texto. Estaria no mundo da 
vida de Habermas uma das matrizes possíveis que desencadeou estudos e 
proposições acerca do princípio da contextualização dos conhecimentos científicos 
escolares? 

Neste caso as estruturas simbólicas do mundo da vida aportariam os 
fundamentos que necessitamos para qualificar o mundo da escola sem relativismos. 
Tais estruturas compreendem um mundo ainda não tematizado por sujeitos que 
compartilham de uma mesma experiência de vida e de contexto as quais dão as razões 
para as confluências dos três mundos a que se refere Habermas: o objetivo, o subjetivo 
e o social. As tradições culturais, os ordenamentos sociais e as estruturas de 
personalidade medeiam o mundo da vida a despeito do quê aprender, do quando e do 
como aprender como necessidade à significação necessária a aprendizagem e o 
desenvolvimento. 

Foi buscando por aproximações entre as ideias de Freire, Vigotski e Santos 
que encontramos Habermas e o mundo da vida muito próximo à contextualização. A 
história de evolução da educação é marcada por um movimento complexo e 
ininterrupto de teorias e práticas. Sendo assim, torna-se importante que a pesquisa 
ressalte as continuidades e descontinuidades que atravessam o âmbito curricular e 
suas possíveis inovações para não incorrermos em posicionamentos ideologicamente 
marcados pela influência de um discurso cultural “comum” e empobrecido de 
historicidade. 
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RESUMO: Discutir a função da avaliação escolar é comum entre os discentes das licenciaturas, 
em eventos que debatem os rumos da educação de nosso país. Mas, os nossos alunos, muitas 
vezes fazem avaliações durante o ano letivo e nem sabem quais as verdadeiras intenções desse 
processo avaliativo dentro do contexto escolar. Por meio do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), foi possível realizar na Escola Municipal Colônia Agrícola de 
Ceraíma no município de Guanambi/BA o primeiro encontro de estudantes: Avaliação em foco. 
Atividades como essas no espaço escolar permitem ao estudante definir a avaliação como um 
momento de diagnóstico para contribuir com seu próprio processo de aprendizagem. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A avaliação escolar é considerada pelos alunos como um momento de punição. 
Estudar para a semana de provas parece tortura e a reprovação ao final do ano letivo é 
frustrante para o estudante. Mas, porque o aluno chegou a esse modo de ver a 
avaliação escolar?  
 Os estudantes não vêem nas avaliações sua real função dentro do contexto 
escolar, não sabem sua funcionalidade para seu processo educativo. É por essa 
maneira de conceber a avaliação que esta se tornou um dos principais problemas da 
educação escolar, por causa das reprovações os alunos sentem-se desestimulados 
para continuar na escola e tem-se aumentado a evasão escolar.  
 Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(2001) cerca de 100 alunos que frequentam o ensino fundamental somente 59 alunos 
conseguem finalizar o ensino fundamental, sendo que esses alunos muitas vezes são 
reprovados, principalmente em língua portuguesa e matemática. Outros 41 desistem 
dos estudos em função da repetência.  
 O primeiro encontro de estudantes da Escola Municipal Colônia Agrícola de 
Ceraíma visa trazer o aluno para o círculo de debates sobre a avaliação escolar. O 
objetivo principal é mostrar para o aluno que o processo avaliativo é um método para 
diagnosticar a sua situação e partir dessas análises elaborarem novas estratégias de 
estudos e onde os professores poderão pesquisar metodologias diferenciadas para 
contribuir com a aprendizagem de um determinado conteúdo ao aluno. 

 
Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo 
em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado 
possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao 
contrário, é diagnóstica e inclusiva. O ato de examinar, 



 

  

por outro lado, é classificatório e seletivo e, por isso 
mesmo, excludente, já que não se destina à construção 
do melhor resultado possível; tem a ver, sim, com a 
classificação estática do que é examinado. O ato de 
avaliar tem seu foco na construção dos melhores 
resultados possíveis, enquanto o ato de examinar está 
centrado no julgamento de aprovação ou reprovação. 
Por suas características e modos de ser, são atos 
praticamente opostos; no entanto, professores e 
professoras, em sua prática escolar cotidiana, não fazem 
essa distinção e, deste modo, praticam exames como se 
estivessem praticando avaliação. (LUCKESI, p. 79;88, 
2002). 
 

 Nota-se que muitas vezes para o estudante a nota é a principal meta da 
avaliação. Esquecem que o que está em jogo nesse processo todo é a aprendizagem 
significativa. A nota “boa” torna-se o centro das atenções e para alcançá-la vale tudo: 
colar, decorar ou estudar na última hora. A avaliação é entendida como meio para 
medir conhecimentos, medir o quando o aluno aprendeu ou quantificar quantos alunos 
foram aprovados ou reprovados. 
 

É preciso ter presente, também, que medir é diferente de 
avaliar. Ao medirmos um fenômeno por intermédio de uma 
escala, de provas, de testes, de instrumentos calibrados ou por 
uma classificação ou categorização, apenas estamos 
levantando dados sobre uma grandeza do fenômeno. (...) Mas, 
termos uma avaliação é preciso que se construa o significado 
dessas grandezas em relação ao que está sendo analisado 
quando considerado com um todo, em suas relações com 
outros fenômenos, suas características historicamente 
consideradas, o contexto de sua manifestação, dentro dos 
objetivos e metas definidos para o processo de avaliação, 
considerando os valores sociais envolvidos. (GATTI, 2003 p. 
110). 
 

 É preciso transformar a avaliação escolar como um método diagnóstico da 
aprendizagem e não como exame, seleção, método excludente do aluno dentro da 
escola. De acordo com o educador Paulo Freire, (1982) a finalidade de qualquer ação 
educativa deve ser a produção de conhecimentos que aumenta a consciência e a 
capacidade de iniciativa transformadora dos alunos. 
  A fala do maior educador de todos os tempos é de outra geração, mas parece 
que o discurso não mudou muito, hoje o debate é o mesmo, discutem-se ainda as reais 
finalidades da avaliação para a vida do aluno, para sua formação enquanto cidadão, 
para sua visão crítica e reflexiva. É preciso falar com o aluno, a instituição escolar 
precisa inserir o aluno nesses debates, é preciso ouvir as angústias desses estudantes, 
entender suas dificuldades para que possa ser possível criar programas, estratégias 
que mude esse descontentamento do aluno em relação às avaliações. 
 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está 
delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada 
prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio conceitual, mas 
está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de 
homem, de educação e, conseqüentemente, de ensino e de 
aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica. 
(CALDEIRA; p.122; 2000).  
 



 

  

 A avaliação escolar deve ser entendida como um processo contínuo, 
diagnóstico, abrangente e vinculado aos objetivos da prática educativa. Quando o 
aluno percebe essas características da avaliação passa a ver a sala de aula como um 
espaço para desafiar as mudanças através da coletividade, organização de estratégias. 
O aluno passa da condição de passivos, preguiçosos, desmotivados, imaturos ou 
medrosos para desafiadores, capazes de compreender a real utilidade de ser 
submetidos a uma avaliação que está muito além de uma prova onde o foco principal é 
exclusivamente a nota. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Para embasamento das atividades desenvolvias, realizou-se com os professores 
da instituição uma entrevista. A partir dessa etapa foi possível traças os caminhos a 
serem debatidos no encontro.  
 Realizou-se uma dinâmica com os alunos no qual eles depositavam no cantinho 
das angústias tudo de ruim que pensam e sentem pela avaliação. Em seguida os 
alunos participaram de um debate sobre a verdadeira função da avaliação escolar. 
 Na última etapa da atividade os alunos forma divididos em grupos e cada um 
apresentou estratégias de como estudar para as provas escolares e serem bem 
sucedidos.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A primeira atividade desenvolvida no projeto foi uma investigação com os 
professores da instituição. De acordo com os educadores o medo que os alunos têm 
das avaliações atrapalha o bom desenvolvimento nas disciplinas. Segundo uma 
professora de matemática “os alunos não estudam em casa, sentem dificuldades para 
interpretar problemas e não tem métodos de estudar os conteúdos ao longo da unidade 
escolar, quando chegam na prova não sabem o que fazer, ficam angustiados”. 
 Outra professora da língua portuguesa afirmou: “matemática e português são as 
disciplinas que mais reprovam nossos alunos, mas parece que os alunos não têm um 
perfil definido dentro da escola, não sabem exatamente onde querem chegar por meio 
dos estudos, não têm objetivos a alcançar. Por isso, colam, decoram as regras e não 
adianta de nada esse esforço, porque o principal, que é aprendizagem muitas vezes 
não acontece” 
 Uma terceira educadora desabafou: “o trabalho do professor fica comprometido 
porque os alunos não têm metas de estudos e quando são reprovados culpam a nós, 
professores, dizem que não fizemos nada para ajudá-los, quando na verdade é dever 
do aluno se preocupar com a própria aprendizagem.” Em seguida, outro professor 
complementou: ”falta intervenção da família, muitas vezes os pais cobram de seus 
filhos as notas e com medo de uma reprovação os alunos estudam de maneira 
errônea”.Essa entrevista com as professoras foi relevante para definirmos as metas do 
debate, portanto, o foco do debate estava em discutir juntamente com os alunos função 
da avaliação e desenvolver estratégias de estudos. 
 A segunda atividade desenvolvida pelo projeto foi proporcionar aos alunos um 
momento para desabafo. Por meio do cantinho das angústias os alunos tiveram a 
oportunidade de falar tudo o que sentem a respeito das avaliações.  
 



 

  

 
Figura 1: Aluno colocando suas dificuldades no cantinho das angústias 

 
 Observou-se que os alunos procuram culpados para suas reprovações nas 
avaliações. Disseram que os professores não explicam direito os conteúdos por isso 
não entendem os assuntos, outros disseram que estudam no dia antes da prova e não 
tem o hábito de fazer exercícios para complementar as aulas, alguns disseram que na 
hora da prova “dá um branco” e esquecem o que estudaram. 
 

Na verdade, a função da avaliação fica descaracterizada 
quando a ênfase é dada apenas ao aspecto classificatório. 
Deixa de ser encarada como um meio de fornecer as 
informações sobre o processo, tanto para que o professor 
conheça os resultados de sua ação pedagógica como para o 
aluno verificar seu desempenho. (FERREIRA; p.4; 1992).  
 

 Para Gonçalves (2011), não é para existir culpados pelos erros que os alunos 
cometem nas avaliações ou pelo que pensam sobre elas. Os erros, assim como as 
dúvidas, são eventos importantes e impulsionadores da ação de aprender. Quando 
iniciamos a aprendizagem, necessariamente erramos e temos dúvidas. No conflito 
cognitivo, para respondermos as nossas dúvidas, caminhamos para os acertos, para a 
compreensão do conhecimento, para a aprendizagem. 
 O cantinho das angústias é uma metodologia usada para o aluno depositar 
nesse lugar suas dúvidas, medos, mitos, desgostos sobre a avaliação. 
 Em seguida, iniciou-se o debate sobre avaliação escolar. Com embasamento 
nas falas dos alunos explicou-se que Luckesi, um pesquisador sobre a avaliação 
escolar defende, em suas publicações, a “pedagogia do exame”. Segundo o autor, 
todas as atividades docentes e discentes estão voltadas para o treinamento de resolver 
provas ou se preparar para vestibulares. A avaliação não é vista como uma ferramenta 
motivadora da aprendizagem.  
 Segundo Luckesi (2008), busca pela “promoção” parece ser, para os alunos, 
mais importante do que aprender. Os alunos muitas vezes agem como se desenvolver 
hábitos de estudos, analisar constantemente as etapas desse processo e aproveitar 
para criar metas para aprimorar conhecimentos não tivessem nada a ver com 
aprendizagem significativa.  



 

  

 
.Figura 2: Momento do debate 

 
 Diante das angústias apresentadas pelos alunos observou-se que a reprovação 
perece ser inadimissível e constrangedora. Para acabar com essa visão deprimente da 
avaliação enfatizou-se que a avaliação deve ser vista como um recomeço, uma 
oportunidade de novas aprendizagens e uma maneira de aprimorar os conhecimentos 
já adquiridos ao longo de todo processo educativo. Esse recomeço é realizado em 
parceria com os professores, direção da escolar e com a família.  
 Seguno Loch (2000), avaliar não é dar notas, fazer médias, reprovar ou aprovar 
os alunos. Avaliar é importante, mas, deve ser um processo feito participativamente no 
sentido da construção, da conscientização, busca da auto crítica, auto-conhecimento 
de todos os envolvidos no ato educativo, investindo na autonomia, envolvimento, 
compromisso e emancipação dos sujeitos. 
 Para finalizar o debate, os alunos foram divididos em grupos no qual cada grupo 
apresentou maneiras corretas de estudar para as provas. Os estudantes destacaram 
como metas para serem seguidas a partir desse encontro: estudar no mínimo 2 horas 
no turno oposto das aulas. Esse momento de estudos diários serve para responder 
atividades dos conteúdos que sentem mais dificuldades, estudar com antecedência 
para as provas, realizar pesquisas e manter-se atualizado quantos aos conteúdos 
estudados em sala de aula. 
 

.  
Figura 3: Grupo elaborando estratégias de estudos. 

 
 A segunda meta é fazer anotações nos cadernos, participar das aulas e 
perguntar o professor quando não entender um conteúdo. Quando o aluno é curioso, 
participativo, atento e estudioso a avaliação se transforma em uma continuidade desse 



 

  

esforço, onde o aluno simplesmente passa por esse processo mais seguro de si e 
confiante que sabe o que será cobrado na prova, desse modo vai respondê-la com 
calma, paciência e sem medos. 
 Diante das considerações feitas pelos alunos fica evidente que prova não pode 
ser vista como a única forma de avaliar, não pode ser o único instrumento para avaliar 
todo um processo. Se assim for, torna-se insuficiente no sentido de fornecer as 
informações de que o professor precisa para ajudar seu aluno a superar as dificuldades 
durante o processo de ensino e de aprendizagem. Portanto, é preciso entender que a 
avaliação precisa estar a serviço da aprendizagem (MENDES, 2006). Cabe ao 
professor encontra diferente maneira de avaliar seu aluno para que a avaliação não se 
transforme em um método monótono e desinteressante para o aluno. 
 A avaliação para ser significativa precisa atender a alguns importantes 
requisitos: o educador precisa saber o nível atual de desempenho do aluno, esta etapa 
é de diagnóstico. Em seguida deve apropriar-se dessas informações para investigar 
metodologias diferenciadas para enfim, tomar as decisões que possibilitem atingir os 
resultados esperados do processo avaliativo.  
 Essa observação do professor permite ao aluno uma aula mais elaborada, com 
atividades planejadas de acordo as necessidades da turma, com avaliações 
diversificadas por meio de outras estratégias como seminários, pesquisas 
bibliográficas, simulados, oficinas entre tantas outras excelentes maneiras de avaliar 
um estudante. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Desenvolver momentos de debates em sala de aula é relevante para a formação 
dos alunos envolvidos. O tema avaliação escolar é de interesse de todo estudante, 
embora as escolas muitas vezes não insiram os alunos nesses círculos de discussões.  
 A avaliação é importante para o aluno desenvolver competências e habilidades 
fundamentais para o seu desenvolvimento intelectual. Mas, não deixa de ser algo 
angustiante pelos alunos. De algum modo, a avaliação é um método de 
aprovação/reprovação. 
 Com a realização desse debate em sala de aula observa-se que o aluno precisa 
desenvolver estratégias de estudos, definir os objetivos que desejam alcançar por meio 
dos estudos, adotar atitudes mais responsáveis e comprometedoras dentro do espaço 
escolar e compreender que a avaliação não é instrumento de punição, pelo contrário, é 
uma oportunidade de adotar novas estratégias de estudos, aprimorar conhecimentos e 
vê-la como um recomeço e não como um fim em si mesma. 
  A realização desse debate permitiu que os alunos mudassem a visão do que 
pensavam sobre a avaliação. Deixando de lado a concepção de que o processo 
avaliativo é meramente uma forma de reprodução de conteúdos, fórmulas e conceitos 
científicos, na verdade, a avaliação deve ser concebida como um processo gradativo, 
sistemático e diagnóstico, no qual o próprio aluno perceba suas falhas, suas 
dificuldades, detectando onde precisa melhorar sem medo de errar. O erro não é a 
confirmação de que o aluno não aprendeu nada ou que não está habilitado para seguir 
em diante. O erro é a possibilidade do educador encontrar alternativa que estimule seu 
aluno a buscar a resposta correta. Através do erro o aluno aprende a se organizar, o 
professor também aprende a desenvolver metodologias diferenciadas para abordar os 
conteúdos em suas aulas e desse modo sanar as dúvidas de seus alunos. 



 

  

 Nessa perspectiva o aluno e o professor são vistos como parceiros nesse 
processo, onde um precisa do outro para se alcançar os objetivos da avaliação escolar 
que é a aprendizagem significativa. 
 Os alunos se mostraram muito receptivos a formas de avaliações diversificadas. 
Isso se deve ao fato do aluno não encarar um seminário ou uma oficina temática como 
uma prova, uma avaliação. Nessas outras maneiras de avaliação os alunos sentem-se 
mais dispostos a participarem, portanto o educador pode utilizar desses artifícios para 
desmistificar da mente do aluno que a única forma de avaliar um aluno está na 
avaliação tradicionalmente conhecida. 
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O presente trabalho trata de uma análise da Proposta Curricular de Química do Estado de São Paulo 
para o Ensino Médio e dos cadernos do professor e aluno. A análise baseou-se na leitura e identificação 
de aspectos relacionados à interdisciplinaridade, contextualização e atividades experimentais nos 
materiais fornecidos pela Secretaria Estadual de Educação, considerando sua importância na formação 
para cidadania. Os materiais apresentam princípios de abordagem interdisciplinar e contextualizada e 
atividades experimentais relacionados, principalmente, aos processos da sociedade moderna e 
tecnológica. No entanto, é importante que sua utilização em sala de aula seja objeto de reflexão. 
 

1. ENSINO DE QUÍMICA E FORMAÇÃO PARA CIDADANIA 
 

Um dos objetivos da Educação Básica é a consolidação da formação de jovens 
para o exercício consciente da cidadania. 

Formar o novo cidadão (o cidadão necessário) no aluno significa formá-lo com 
capacidade para ter uma inserção social crítica/transformadora na sociedade 
em que vive. Ou seja, a sociedade civilizada, fruto e obra do trabalho humano, 
cujo elevado progresso evidencia as riquezas que a condição humana pode 
desfrutar, revela-se também uma sociedade contraditória, em que grande parte 
dos seres humanos está à margem dessa riqueza, dos benefícios do 
progresso, da humanização, enfim. Assim, educar na Escola significa ao 
mesmo tempo preparar as crianças e os jovens para se elevarem ao nível da 
civilização atual - da sua riqueza e dos seus problemas - para aí atuarem. Isto 
requer uma preparação científica, técnica e social. (PIMENTA, 1993, p.78 e 
79). 

 
Segundo Canivez (1998, apud RIBEIRO, 2002), “a escola, de fato, institui a 

cidadania”. Para Moretti (1999, apud PERUZZO, 2002), “a escola,  além de dedicar-se 
a ensinar os saberes científicos e a habilitar pessoas para a vida profissional, deve ter 
um objetivo maior, o de preparar as pessoas para o exercício de seus direitos”. 
Considera-se que a formação para a cidadania contribui na formação dos estudantes, 
no sentido de torná-los participantes ativos da sociedade em que vivem, promovendo o 
desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, da compreensão de fenômenos ao 
seu redor, do senso crítico, ético, político e cultural, e do conhecimento sobre seus 
direitos e deveres. O Ensino de Química também deve contribuir nesse sentido. 

 
O aprendizado de Química no ensino médio [...] deve possibilitar ao aluno a 
compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da construção de 
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um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas 
e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. Dessa forma, 
os estudantes podem [...] julgar com fundamentos as informações advindas da 
tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos (BRASIL, 1999). 

 

A importância do Ensino de Química também se justifica diante da presença de 
produtos químicos no dia a dia das pessoas e na maneira com que esta Ciência está 
presente nas relações das pessoas com a sociedade, com o meio ambiente e tudo que 
a cerca. Segundo Chassot (1995 apud SANTOS; SCHNETZLER, 2010), “devemos 
ensinar Química para permitir que o cidadão possa interagir melhor com o mundo”.  

No entanto, somente a abordagem do conhecimento químico, por si só, não 
garante que o processo de formação se consolide. É necessário que o conhecimento 
estudado seja contextualizado, faça sentido aos estudantes e possibilite inter-relações 
com demais áreas do conhecimento. Apesar disso, não raro, o ensino tradicional da 
Química está baseado em memorização de fórmulas, regras e nomenclaturas, em que 
o conhecimento está fragmentado e descontextualizado, o que reflete na desmotivação 
e desinteresse dos alunos.  

 

2. INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 
 

A interdisciplinaridade e a contextualização exercem papéis importantes no 
processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de formar estudantes para o 
exercício consciente da cidadania, atribuindo sentido aos conhecimentos e contribuindo 
para uma aprendizagem mais significativa (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Auxiliam 
na relação entre os conteúdos, os conhecimentos aprendidos em sala de aula e a 
vivência do aluno, permitindo a ele estabelecer relações com diversas áreas de 
conhecimento. Nesse sentido, é essencial abordar no Ensino de Química, diferentes 
pontos de vista referentes a fatores ambientais, históricos, econômicos, éticos, sociais, 
culturais, entre outros. 

A contextualização e a interdisciplinaridade podem ser interligadas no que diz a 
respeito ao Ensino de Química. Dificilmente encontra-se algum conceito na Química 
que não possa ser relacionado a outras áreas de conhecimento e com o contexto 
social. Apesar disso, a fragmentação do ensino é uma situação ainda bastante 
vivenciada no sistema educacional brasileiro, em que as Ciências da Natureza e outros 
conhecimentos são vistos de forma individual e sem relação entre si. Nos documentos 
oficiais (BRASIL, 1996; 1999), é possível notar uma preocupação nesse sentido. A 
interdisciplinaridade é recomendada. 

 
Articular o conhecimento químico e o de outras áreas no enfrentamento de 
situações-problema. Por exemplo, identificar e relacionar aspectos químicos, 
físicos e biológicos em estudos sobre a produção, destino e tratamento de lixo 
ou sobre a composição, poluição e tratamento das águas com aspectos 
sociais, econômicos e ambientais. (BRASIL, 1999). 

 
A interdisciplinaridade pode auxiliar na contraposição ao enfoque na 

“memorização” de conteúdos e fórmulas, em que a aprendizagem não se torna 
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significativa para os alunos que, por sua vez, não adquirem capacidade de 
interpretação, análise, aplicação, mas somente memorizam o conteúdo para reproduzir 
nas avaliações realizadas na escola. Nesse contexto, o trabalho com enfoque 
interdisciplinar pode proporcionar um ensino mais integrado. “A interdisciplinaridade é 
uma exigência natural e interna das ciências, no sentido de uma melhor compreensão 
da realidade que elas nos fazem conhecer” (FAZENDA, 2000 apud BIERHALZ; 
ARÁUJO; LIMA, 2013). A interdisciplinaridade pode ser entendida como uma 
consequência natural da contextualização e vice e versa, sob a perspectiva de que a 
contextualização 

  
estabelece relações entre saberes culturalmente produzidos dentro e fora da 
escola, dentro e fora de cada disciplina, mediante formas de apropriação/uso 
de linguagens/ significados constituídos como modos de lidar com situações 
reais e acontecimentos do cotidiano a luz dos conhecimentos escolares 
(ZANON; MALDANER, 2007). 

 
             Entretanto, é possível que a interdisciplinaridade e a contextualização sejam 
desenvolvidas de maneira independente, sem que exista uma integração entre elas, 
dependendo do que será trabalhado, da forma e do objetivo esperado. 

 
A contextualização não se limita a relacionar e exemplificar o conhecimento com 

o cotidiano dos alunos, mas, também, abordar temas sociais e construir significados 
acerca desses conhecimentos, desenvolvendo, diante da aquisição do conhecimento, a 
capacidade de compreender os fenômenos que ocorrem ao seu redor e no mundo. Não 
envolve somente o domínio de conteúdos, mas, também, o domínio da sociedade e 
aspectos relevantes que atribuem significado para os alunos.  

 
Não deve ser usada para banalização dos conteúdos das disciplinas e sim 
como um recurso pedagógico que contribua para a formação cidadã do 
indivíduo, tornando-o ativo, capaz de interferir na sociedade, de identificar e 
problematizar, por exemplo, as questões sociais, ambientais e políticas. A 
contextualização como princípio de organização curricular pretende facilitar a 
aplicação e a relação dos conhecimentos escolares na compreensão das 
experiências pessoais, bem como facilitar o processo de construção dos 
conhecimentos abstratos na escola a partir do aproveitamento das experiências 
pessoais (BRASIL, 1999, p. 95-96). 

 

3. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 
 

A experimentação pode auxiliar na articulação entre teoria e prática no 
desenvolvimento da Química. Na teoria, o trabalho em nível microscópico merece 
destaque, enquanto, na prática, os níveis macroscópicos são privilegiados, ambos os 
níveis devem ser trabalhados de maneira articulada para que apresente significação. 
Buscando superar o ensino tradicional da Química, as atividades experimentais podem 
contribuir de uma forma extremamente rica. 

A experimentação no Ensino de Ciências foi reconhecida por volta do século 
XVIII e foram inseridas nos currículos de Ciências no final do século XIX, na Inglaterra 
e nos Estados Unidos. No Brasil, no início do século XX, foi recomendado por órgãos 
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oficiais que as instituições de ensino possuíssem laboratórios equipados para aulas de 
Ciências (SANTOS; MALDANER, 2010).  

Atualmente, atividades experimentais são recomendadas por documentos 
oficiais, como o PCN (1999) e Proposta Curricular do Estado de São Paulo para o 
Ensino Médio na área de Química (SÃO PAULO, 2008.). Segundo esses documentos, 
“[...] merecem especial atenção no ensino de Química as atividades experimentais. Há 
diferentes modalidades de realizá-las como experimentos de laboratório, 
demonstrações em sala de aula e estudos do meio” (BRASIL, 1999); “Habilidades 
gerais e especificas: Interpretar, propor e fazer experimentos” (SÃO PAULO, 2008). 

Como citado no Parâmetro Curricular Nacional (BRASIL, 1999), atividades 
experimentais não se restringem a atividades realizadas em laboratórios, são 
consideradas também diversas outras atividades realizadas fora de um laboratório, 
como salas de aulas, visitas, vídeos de experimentos, por exemplo. É necessário que o 
professor tenha clareza em relação aos objetivos e importância dessas atividades 
(SANTOS; MALDANER, 2010).     

A experimentação no ensino da Química constitui um importante recurso 
pedagógico que pode auxiliar na construção de conhecimentos. O aprender Ciências 
deve ser sempre uma relação constante entre o fazer e o pensar. A experimentação 
pode ser entendida como uma atividade que permite a articulação entre fenômenos e 
teorias (SANTOS; MALDANER, 2010). Pode ser uma maneira de se contextualizar o 
Ensino de Química e despertar maior interesse nos alunos. Contribui para a reflexão, 
desenvolvimento e construção de ideias relacionadas a procedimentos e atitudes, 
contribuindo para o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. 

São diversos os obstáculos que aparecem em relação ao desenvolvimento de 
atividades experimentais no sistema educacional brasileiro, como falta de estruturas 
nas escolas, deficiência dos laboratórios, ausência de materiais, aparelhos, reagentes 
e vidrarias, a grade curricular em função do pouco tempo disponível nas aulas, a falta 
de disponibilidade dos professores em relação ao preparo de aulas, despreparo de 
professores, entre outros.  Além disso, o sistema educacional brasileiro ainda se 
depara com uma distinta realidade acerca dos objetivos de aulas experimentais, que 
são reconhecidas, na maioria das vezes, como uma forma de comprovar a teoria, não 
sendo explorada de forma a desenvolver a reflexão, o questionamento, o raciocínio 
crítico dos alunos, promovendo a construção do conhecimento, desenvolvendo 
habilidades no indivíduo. 

O desenvolvimento de atividades experimentais pode estar relacionado com a 
prática de um ensino contextualizado e interdisciplinar, pois possibilita diversas formas 
de abordagens em relação ao que está sendo estudado, considerando que seja um 
processo bem planejado e executado. Diante disso, o presente artigo, resultado de um 
trabalho de conclusão de curso de licenciatura (QUIMENTÃO, 2008), tem como 
objetivo apresentar uma análise desses aspectos na Proposta Curricular de Química do 
Estado de São Paulo para o Ensino Médio e nos cadernos do professor e do aluno, 
identificando como a interdisciplinaridade, a contextualização e as atividades 
experimentais são abordadas para o Ensino de Química. 

O material didático, caderno do professor e do aluno, fornecido pelo governo do 
Estado de São Paulo é utilizado como apoio para os professores do Ensino 
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Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino e deve ser, portanto, elaborado de 
forma que atenda às necessidades educacionais dos alunos desta rede de ensino. É 
de extrema relevância para o processo de ensino-aprendizagem, desde que apresente 
um caráter inovador, coerente com os objetivos do ensino e que esses conteúdos 
sejam explorados de forma a desenvolver a construção de conhecimento.  

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo é um projeto da Secretaria da 
Educação do Estado que visa propor um currículo para os níveis de ensino 
Fundamental (Ciclo II) e Médio. O documento é composto por materiais como o 
Caderno do Professor Coordenador, a Proposta curricular, o Caderno do Professor e o 
Caderno do Aluno. A proposta é uma sugestão e as escolas deveriam ter autonomia 
para adotar outros materiais didáticos, adequando-os à proposta curricular. Foi 
implantada no ano de 2008, que corresponde ao material analisado neste trabalho, e 
reestruturada no ano de 2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4. METODOLOGIA 
 

Para identificação dos aspectos relacionados à interdisciplinaridade, 
contextualização e atividades experimentais no Ensino de Química, foram analisados a 
Proposta Curricular de Química do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008) e os 
cadernos do professor e do aluno, volumes de 1 a 4 do 1º ano do Ensino Médio: 
Volume 1 - Alguns materiais usados no dia a dia: obtenção e usos; Volume 2 - 
Combustíveis: transformação, massas envolvidas e produção de energia; Volume 3  e 
Volume 4 - Metais: processos de obtenção. 

A análise, de caráter qualitativo, foi baseada na metodologia de Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2009), consistindo em sistematizar, explicar e interpretar os 
conteúdos dos documentos. Inicialmente, foi realizada a leitura da Proposta Curricular 
do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008), identificando as concepções sobre 
interdisciplinaridade, contextualização e atividades experimentais no Ensino de 
Química. Após essa etapa, foi realizada a análise dos materiais (quatro cadernos do 
estudante e quatro cadernos do professor), referentes à primeira série do Ensino 
Médio.  

Foi realizada a leitura dos cadernos do aluno e do professor e, para auxiliar na 
interpretação, categorização e análise, foram elaboradas fichas de análise. Para 
análise acerca da interdisciplinaridade, foram indicadas, nesta ficha, as disciplinas com 
as quais foram estabelecidas relações no material e a forma de apresentação de cada 
abordagem interdisciplinar (se através de projetos ou no desenvolvimento dos 
conteúdos, por exemplo). Em relação à contextualização, foram consideradas as 
formas de apresentação, analisando a maneira com que o conhecimento químico é 
contextualizado e indicando os aspectos éticos, históricos, sociais, econômicos e 
tecnológicos abrangidos. No que se refere às atividades experimentais, foram 
consideradas a participação dos alunos e a forma com que foram propostas, 
analisando de que maneira são orientadas essas atividades, os roteiros, a segurança 
da atividade, o trabalho em equipe, os materiais utilizados, a manipulação de produtos 
químicos e possíveis danos causados por estes.  
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5. Resultados e Discussão 

5.1. A Proposta Curricular do Estado de São Paulo para a disciplina de Química 
 

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo para a disciplina de Química 
busca superar o ensino tradicional da disciplina, que dá ênfase à memorização de 
fórmulas, nomes, teorias e o conhecimento de forma fragmentada. A proposta busca 
desenvolver nos alunos a capacidade de um olhar crítico e a reflexão, formando 
indivíduos ativos em sociedade (SÃO PAULO, 2008).  

 
Uma das principais dificuldades no Ensino da Química é a falta de interesse dos 

alunos em relação à disciplina, sendo que um dos fatores que proporciona esse quadro 
é a falta de significado da disciplina para os alunos, que é decorrente da falta de 
articulação entre o conhecimento e suas vidas pessoais e a sociedade em geral. 
Buscando superar essas dificuldades, a Proposta Curricular do Estado de São Paulo 
tem como um eixo norteador a contextualização do ensino que ocorre a partir dos 
temas propostos e dos temas estruturadores, assim, abordando o conhecimento 
Químico através desses temas e contextualizando com o cotidiano.  

Em relação à interdisciplinaridade, a Proposta Curricular não a considera como 
princípio norteador. Não foram verificadas passagens em que a interdisciplinaridade foi 
citada.  Em apenas um trecho aponta-se que o Ensino de Química deve permitir que o 
aluno desenvolva a habilidade de articular o conhecimento químico com outras áreas 
do saber. As atividades experimentais também somente são citadas nas competências 
gerais, como habilidades gerais e específicas: “interpretar, propor e fazer 
experimentos”, não aparecendo em outros trechos no decorrer do texto da proposta de 
Química. 

 

5.2. Cadernos do Professor e do Aluno 

5.2.1. Interdisciplinaridade 
 

Nos cadernos analisados, há no total dezoito (18) situações de aprendizagem. 
Em metade delas não foi encontrada nenhuma proposta de interdisciplinaridade. Foram 
identificadas interfaces com as seguintes disciplinas:  

Matemática: verificado em três momentos. Primeiramente, quando se propõe 
aos alunos um desafio de calcular o custo/benefício entre utilização do álcool e da 
gasolina. Depois, em relação à necessidade dos conceitos de algarismos significativos, 
porém, nesse caso, é abordado somente no caderno do professor, sem explicação 
sobre o conceito. Caberá ao professor, então, a escolha de desenvolver esse conteúdo 
de maneira interdisciplinar em sala de aula. Por último, são abordadas questões de 
grandezas, procurando estabelecer relações de proporcionalidade, unidades e massas, 
introduzindo o conhecimento químico através das relações entre matéria, massa e mol.  

Língua Portuguesa: verificado em três momentos. Em um, é solicitada a 
utilização de dicionários para consulta de diversos significados de termos que serão 
utilizados durante a atividade. Em outra, sugere-se uma pesquisa em grupo sobre um 
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metal indicado pelo professor e a realização de um projeto para exposição, com o 
objetivo de envolver os alunos com a pesquisa, produção e apresentação do trabalho. 
Por último, é discutido sobre o impacto ambiental causado pela exploração de ferro em 
Itabira (MG), cidade de Carlos Drummond de Andrade, que publicou o poema “A 
montanha pulverizada”, fazendo referência a essa destruição. Juntamente com o 
poema, são apresentadas duas figuras e é proposto um trabalho interdisciplinar 
envolvendo o poema e o tema.  

História: verificado em um momento, onde são apresentados os processos 
antigos de produção de carvão, também no período da Segunda Guerra Mundial, assim 
como o desenvolvimento de tecnologias desde então.  

Física: verificado em dois momentos, no tratamento das radiações 
eletromagnéticas, apresentando uma explicação bastante interdisciplinar, envolvendo 
conceitos químicos e biológicos para explicar o fenômeno e, na relação de grandezas 
utilizadas para medir a quantidade de energia utilizando as unidades de Joule e caloria.  

Biologia: verificado em cinco momentos. É abordado o conceito de fermentação 
alcoólica, porém, não é descrito o processo, apenas há identificação dos produtos 
obtidos e dos processos químicos de destilação e separação. É relacionado o processo 
de liberação de energia com a combustão no interior de uma célula, no entanto, esse 
tópico não aparece no caderno do aluno, mas como uma sugestão ao professor. São 
tratadas problemáticas ambientais como efeito estufa e chuva ácida, alterações no 
ambiente que podem ser causadas pela produção e uso de combustíveis. Busca-se 
promover a discussão e a reflexão acerca dos problemas ambientais e também 
impactos ambientais decorrentes da extração de minérios e produção de metal e são 
abordados, também, os problemas de saúde, alguns processos, por exemplo, 
lixiviação, e problemas ambientais provenientes da produção de gases químicos.  

Geografia: verificado em sete momentos. O Brasil é citado como um dos maiores 
produtores de álcool do mundo e detentor da melhor tecnologia de produção de álcool 
pela cana de açúcar, descrevendo essa tecnologia no decorrer do texto. São 
apresentadas inúmeras possibilidades de interdisciplinaridade, por exemplo, tratando 
sobre a mineração de carvão, exploração de poços de petróleo e uso da monocultura 
da cana de açúcar para produção do álcool. Nesse contexto, essas temáticas devem 
ser exploradas pelos professores utilizando seus próprios conhecimentos e outros 
materiais de apoio, pois não são apresentadas como podem ser trabalhadas e, no 
caderno do aluno, em nenhum momento é proposta essa interdisciplinaridade. São 
apresentados dados do Brasil como produtor do carvão vegetal e como consumidor, 
indicando os principais Estados. É sugerida uma pesquisa sobre dois metais mais 
produzidos no Brasil, de quais minérios são extraídos e qual sua utilização pela 
sociedade, também são apresentas tabelas referentes à extração, reservas e produção 
de ferro no Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Ucrânia e Japão, com as posições 
que cada país se encontra e dados retirados do Sumário Mundial de 2007.  É proposta 
uma pesquisa em grupo sobre um metal em que deve ser pesquisado sobre as jazidas 
no Brasil e no mundo e os minérios dos quais se podem retirar esses metais, assim 
como seus processos de exploração e consequências.  

Verificou-se, através da análise realizada, que os materiais didáticos apresentam 
propostas interdisciplinares. Dentre as propostas identificadas, a interface com 
disciplina de Geografia foi a mais frequente e apresentada de maneira mais 
aprofundada, pois são abordadas e discutidas questões geológicas, não apenas 
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sinalizando sobre a possibilidade de interdisciplinaridade. Foi possível notar muitas 
relações entre os conceitos químicos e os geológicos, porém, considerando algumas 
situações de aprendizagens, como ocorre com as interfaces com outras disciplinas, 
alguns conceitos ou assuntos foram somente citados e não desenvolvidos. 

 

5.2.2. Contextualização 
 

 Através da análise nos materiais, foi identificada a contextualização do Ensino 
de Química com temas da sociedade atual, com abordagem da Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, História da Ciência, meio ambiente e outros aspectos históricos, assim 
como a ética e cidadania. Dentre as dezoito (18) situações de aprendizagem existentes 
no material, quatorze (14) apresentam-se de maneira contextualizada e quatro (4) não 
apresentam esse princípio. 

A contextualização através de aspectos históricos foi verificada em quatro 
momentos. É abordada a utilização da cal por civilizações antigas, como sua 
reutilização na Idade Média e na América colonial, citando os processos que eram 
utilizados naquela época, exercícios referentes à utilização do fogo na antiguidade, que 
proporcionou condições melhores aos seres humanos em relação a segurança, 
alimentação e conforto, aborda a utilização do carvão como combustível desde a época 
da II Guerra Mundial e, também, da diminuição da utilização por volta do século XX, a 
partir da utilização do petróleo e o histórico da invenção da lâmpada incandescente, 
assim como a sua composição inicial e as mudanças ao decorrer do tempo. Em relação 
à História da Ciência, verificou-se a contextualização em três momentos. É relatada a 
contribuição de Lavoisier para a Química, para introduzir conceitos de massa e 
descreve a história de Dalton, sua descoberta e relação com as Leis de Proust e de 
Lavoisier e as dificuldades encontradas pelo cientista. São apresentados os estudos 
acerca de Gay Lussac, Avogrado e Berzelius. Por último, é feita a abordagem histórica 
da classificação dos elementos, mostrando a evolução da Tabela de Mendeleev até a 
Tabela Periódica atual. 

 A abordagem da ética e cidadania foi verificada em dois momentos. É proposto 
um debate acerca de uma exploração de minérios em áreas indígenas, onde os alunos 
devem debater considerações sobre ser a favor ou contra, colocando-se como um 
cidadão ativo. Em outro momento, na abordagem de reciclagens de materiais, são 
propostas visitas e discussões sobre atitudes tomadas referentes à reciclagem de 
materiais, para evitar a poluição e impactos ambientais relacionados. A 
contextualização passa a ter sentido quando proporciona desenvolver nos indivíduos 
atitudes, refletindo sobre e como ele pode contribuir no processo.  

A contextualização com a atualidade, em que são abordados aspectos da 
economia, sociedade e tecnologia, é realizada através da apresentação de inúmeros 
impactos ambientais decorrentes dos processos de desenvolvimento da tecnologia e 
da sociedade contemporânea. Está presente em quase todas as situações de 
aprendizagem, através da apresentação de processos tecnológicos, como fabricação 
de alimentos e medicamentos, combustíveis, benefícios e prejuízos para a sociedade e 
seus impactos ambientais. Porém, a contextualização sobre impactos ambientais está 
relacionada com os processos tecnológicos e, nesses momentos, não foi notada uma 
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integração com o indivíduo, de forma a estimular os alunos a refletirem sobre suas 
próprias atitudes e como elas podem interferir na sociedade.  

É de extrema importância que a contextualização no Ensino de Química permita 
ao aluno uma reflexão sobre os aspectos relacionados. Desta forma, durante a análise, 
não foram considerados como contextualização os simples exemplos de cotidiano, que 
não passam de mera exemplificação de situações do dia a dia para auxiliar do 
desenvolvimento do conteúdo. Compreende-se que esta exemplificação não 
desenvolve a capacidade de reflexão e de debate, porém a ideia de contextualização 
como exemplificação de situações do cotidiano está constantemente presente nos 
materiais e bastante presente também nos exercícios propostos. 

 

5.2.3 Atividades experimentais 
 

As atividades experimentais são apresentadas nos volumes 1, 2 e 4 em ambos 
materiais, ou seja, tanto no caderno do aluno quanto no do professor. No volume 3, 
nenhuma atividade é apresentada. 

As atividades experimentais são apresentadas no decorrer dos cadernos, após a 
introdução de conceitos e, também, como introdução dos estudos. Esta última é uma 
característica importante no desenvolver de atividades experimentais, pois busca 
superar a visão de que as atividades experimentais servem apenas como comprovação 
da teoria. Permite que, durante a atividade experimental, seja abordado um assunto do 
qual os alunos ainda não têm conhecimento, mas será tratado em breve. É bastante 
orientado, no caderno do professor, que se faça um levantamento prévio das 
concepções dos alunos sobre o que será abordado no experimento.  

As atividades são orientadas em forma de roteiros fechados, com descrição 
detalhada de procedimentos, sem indicação de possibilidades de mudanças. Dessa 
forma, acabam por não ser desenvolvidas diretamente a partir de uma situação 
problema, pois, com exceção do experimento de queima de palha de aço, que 
apresentou uma discussão anterior acerca do experimento, nenhum outro experimento 
foi abordado dessa maneira. Essa característica incentiva o aluno a seguir um 
procedimento automático, o que caracteriza o foco no ensino tradicional. Assim, os 
alunos não são tão ativos no processo de formalização da atividade realizada, não 
sendo incentivados a proporem experimentos, como é orientado na proposta curricular, 
como habilidades gerais e específicas. Apesar disso, os experimentos apresentam 
caráter reflexivo e estimulam debates, pois são apresentados exercícios referentes a 
todos os experimentos realizados. Os exercícios tratam de conceitos químicos e da 
coleta de dados (tabelas para serem preenchidas durante a realização do 
experimento), estimulando a discussão através das questões propostas. Essa forma de 
abordagem é bastante presente também no caderno do professor. Em um dos 
experimentos, por exemplo, é proposto que a sala seja dividida em grupos 
responsáveis por uma análise e, depois, os resultados serão apresentados e discutidos 
por todos os grupos.  

Os experimentos são simples de realizar, seguindo o roteiro, e utilizam materiais 
simples. O caderno do professor apresenta sugestões no caso do laboratório não 
possuir reagentes e materiais necessários, indicando possíveis substituições por outros 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
CA 

 

de mais fácil acesso. No caso do espaço escolar não ser adequado, sugere-se que o 
professor apenas relate o experimento aos alunos, como uma alternativa para as 
escolas que não possuem um ambiente apropriado para a realização dessas 
atividades. Cabe, nesse contexto, questionar se o relato de uma atividade experimental 
pode alcançar objetivos da atividade experimental realizada pelos alunos. 

Em relação à segurança dos alunos e professor no desenvolvimento das 
atividades experimentais, inicialmente, se apresenta um quadro alertando sobre os 
cuidados que devem ser tomados no laboratório, mesmo quando as atividades são 
demonstrativas. Em algumas outras situações, no caderno do professor, é sugerido 
que o professor refaça um alerta sobre esses cuidados, mas, no caderno dos alunos, 
dificilmente se encontra novamente notas sobre esses cuidados.  
 

Em relação ao descarte de resíduos, apesar do enfoque da contextualização 
sobre impacto ambiental, especificamente, na apresentação das atividades 
experimentais, não há ênfase no descarte de resíduos gerados nas aulas. Somente em 
dois momentos é citada a geração de resíduos, ainda que de forma superficial: 
primeiramente, no caderno do professor, que sugere ao professor que não realize 
nenhum experimento com iodeto de chumbo, pois seu descarte inadequado causa 
danos ao ambiente e, em outro momento, também no caderno do professor, se faz 
uma relação entre desperdício de materiais e impacto ambiental. No caderno dos 
alunos, a questão só se apresenta em relação ao desperdício de reagentes e não ao 
impacto ambiental.  
 

Em uma sociedade que sofre tanto com os diversos impactos ambientais, 
inclusive os causados por formas de descarte inadequado de diversos materiais, existe 
a necessidade de que se incentive a conscientização dos alunos e o momento de 
realização das atividades experimentais é propício para motivar a reflexão e atitude 
consciente dos alunos.  

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A realidade da educação brasileira reflete a necessidade de se repensar sobre 
as metodologias de ensino em busca de melhorias que favoreçam a aprendizagem. Os 
processos de ensino e aprendizagem envolvem diversos fatores, entre eles, o uso de 
materiais didáticos. A maneira como esses materiais são elaborados e utilizados pelos 
professores são determinantes nesses processos.  

Com a realização do presente trabalho, pôde-se concluir que a Proposta 
Curricular do Ensino Médio para a disciplina de Química busca desenvolver o ensino 
de Química baseado na contextualização de conceitos. Não apresenta a 
interdisciplinaridade e as atividades experimentais como princípios norteadores, apesar 
de citar, em alguns momentos, a importância desses aspectos. 

Os cadernos do professor e do aluno apresentam princípios de abordagem 
interdisciplinar e contextualizada e apresentam atividades experimentais. É importante 
que sejam revisados e que a utilização em sala de aula seja objeto de reflexão e de 
pesquisas na área de ensino.  É necessário trabalhar em sala de aula, também, com a 
formação individual do aluno e não somente se referindo aos processos da sociedade 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
CA 

 

moderna e tecnológica, sendo importante ressaltar que o professor tem papel 
fundamental de mediador entre o aluno e o material.  
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RESUMO: A EDUCAÇÃO DE UMA MANEIRA GERAL VEM PASSANDO POR CONSTANTES MODIFICAÇÕES NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. PESQUISAS APONTAM QUE SOMENTE OS MÉTODOS TRADICIONAIS DE 
ENSINO NÃO ATENDEM EFICIENTEMENTE AS ATUAIS DEMANDAS PARA UMA FORMAÇÃO CIDADÃ E CIENTÍFICA DOS 
ESTUDANTES. NESSA PERSPECTIVA, OS TEMAS GERADORES (FREIRE, 1987) SÃO DE FUNDAMENTAL 
IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO, POIS DÃO SENTIDO SOCIAL, ECONÔMICO E POLÍTICO AOS CONTEÚDOS 
CURRICULARES. DESTA FORMA, PERMITEM QUE O ALUNO DESENVOLVA COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA 
COMPREENDER MELHOR SEU COTIDIANO, PARA ASSIM ATUAR DE FORMA CRÍTICA EM SUA REALIDADE.  NESTE 
CONTEXTO, O PRESENTE TRABALHO APRESENTA O TEMA GERADOR QUE EMERGIU DE UMA INVESTIGAÇÃO 
TEMÁTICA REALIZADA COM TODA COMUNIDADE ESCOLAR DE UMA ESCOLA PÚBLICA LOCALIZADA EM SANTA 
MARIA, RS, BEM COMO OS CONTEÚDOS DE QUÍMICA NECESSÁRIOS PARA SUA COMPREENSÃO.  

 INTRODUÇÃO  
 

Algumas pesquisas apontam que somente o ensino tradicional, ainda 
predominante em muitas escolas, não atende as atuais demandas necessárias na 
formação científica e cidadã dos estudantes. Uma das possibilidades para enfrentar e 
minimizar essas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem é a 
contextualização dos conteúdos abordados em sala de aula com realidade vivenciada 
pelos educandos.  

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006) 
salientam a importância de trabalhar os conteúdos curriculares relacionados com o 
contexto social dos alunos, de forma interdisciplinar e contextualizada. Assim, os 
conhecimentos adquiridos pelos estudantes se tornam significativos e duradouros, 
preparando-os para que possam pensar e agir de forma a interagir e compreender o 
mundo. 

Nessa perspectiva, os temas geradores (FREIRE, 1987) são de fundamental 
importância para a educação Química no nível médio, pois dão sentido social, 
econômico e político aos conteúdos. Desta forma, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de competências e habilidades que permitirão uma melhor 
compreensão do cotidiano, para assim atuarem de forma crítica em sua realidade.   

Os fundamentos metodológicos da concepção educacional proposta por Freire 
(1987) estão pautados em uma perspectiva libertadora de educação, a qual se apoia 
na dialogicidade e problematização em torno da realidade e das contradições sociais 
vivenciadas pelos estudantes, que se encontram representadas nos temas geradores.  

Para Freire (1987), uma das maneiras de colaborar para o processo de 
transformação da sociedade sem abrir mão dos conteúdos curriculares tradicionais é 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

através da inclusão de temas geradores na estrutura curricular da escola. Nesse 
contexto, os problemas de pesquisa desse trabalho são “Como obter os temas 
geradores em uma determinada escola?” e “Como estruturar o currículo escolar 
de Química tendo como referencial os temas geradores?”. 
 As hipóteses iniciais que motivaram esta pesquisa são: A utilização dos temas 
geradores sob uma perspectiva freireana pressupõe uma ressignificação dos 
conteúdos de Química, pois parte do pressuposto que se desenvolve uma real 
contextualização dos conteúdos científicos. Além disso, existe uma necessidade da 
inserção de uma abordagem dialógica e problematizadora como eixo metodológico 
para o ensino de Química através da utilização dos temas geradores. Nesse contexto, 
o objetivo do presente trabalho é apresentar e analisar as etapas da investigação 
temática desenvolvidas para a emersão do tema gerador, bem como os conteúdos de 
Química necessários para a sua compreensão. 
 
TEMAS GERADORES  
 
 A obtenção de temas geradores é um ato constante de investigação da 
realidade, proporcionando aos educandos a apreensão reflexiva dessa realidade e 
inserindo-os numa forma crítica de pensarem seu mundo (FREIRE, 1987).  Freire 
argumenta:  
 

O que se pretende investigar, realmente, não são os homens como se fossem 
peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referido a realidade, os 
níveis de percepção desta realidade, a sua visão de mundo, em que se 
encontram envolvidos seus “temas geradores” (FREIRE, 1987, p. 92).  

 
 Na obra a Pedagogia do oprimido, Freire (1987) propõe o desenvolvimento da 
dinâmica de investigação temática, destacando o processo, a obtenção e a redução 
dos temas geradores, a qual foi sistematizada em cinco etapas por Delizoicov (1994). A 
primeira etapa, levantamento preliminar da realidade, consiste no levantamento de 
informações referentes às condições da localidade. Estes dados são obtidos de várias 
formas, tais como: conversas informais com familiares e estudantes, fontes 
documentais obtidas em órgãos governamentais, visitas e entrevistas com 
representantes e lideranças locais, postos de saúde e comércio da localidade. Ao final 
do levantamento preliminar da realidade dos estudantes é elaborado um relatório 
constando os aspectos mais significativos de determinada população. 
 Na segunda etapa, “Análise das situações e escolha das codificações” 
(FREIRE, 2006), é realizada uma análise das informações e falas da comunidade 
levantadas anteriormente. Nesse momento, a equipe de professores avalia e escolhe 
as falas e situações significativas que representam contradições, ou seja, visões dos 
sujeitos sobre a realidade a ser compreendida pelos envolvidos no processo educativo. 
 A terceira etapa denominada de círculo de investigação temática, também 
conhecida como “Diálogos descodificadores” (FREIRE, 2006), refere-se ao processo 
em que as situações significativas percebidas pela equipe de educadores, na segunda 
etapa, podem tornar-se temas geradores. Nesse momento, é instituído um novo 
contato com a comunidade local para problematizar situações e contradições 
levantadas, com o propósito de confirmar se tais situações são realmente significativas 
para essa comunidade. A partir desta descodificação e problematização sobre as 
contradições é que emerge o tema gerador. 
 A Redução temática (FREIRE, 2006), quarta etapa da investigação temática, 
consiste na seleção de conteúdos que serão fundamentais para a compreensão dos 
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temas geradores. Essa etapa é de fundamental importância para a construção de 
currículos críticos, pois neste momento ocorre a estruturação prévia do conhecimento 
historicamente construído a partir do tema emergido nas etapas anteriores.   
 Já a quinta etapa é aquela que ocorre em sala de aula, em que os temas 
geradores são desenvolvidos com base na dimensão dialógica e problematizadora, 
através da articulação entre os temas e conteúdos científicos.  
 
METODOLOGIA  
 
 Em relação aos objetivos, a pesquisa desenvolvida neste trabalho pode ser 
classificada como descritiva. Segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas têm por 
objetivos estudar características de um grupo, condições de habitação, levantamento 
de opiniões, crenças e atitudes de uma determinada população. Dessa forma, esse tipo 
de pesquisa frequentemente assume a forma de levantamento de dados.  
Além disso, ainda de acordo com as características delineadas por Gil (2002), a 
presente pesquisa também pode ser classificada como pesquisa participante. O 
referido autor apresenta algumas características para a pesquisa participante:  
 

- Interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas; 
- Estudo preliminar e provisório da região e população pesquisada;  
- Análise crítica dos problemas (GIL, 2002, p. 149).  

 
 Nesse tipo de investigação há uma fundamentação política que favorece a 
intervenção na realidade social sustentando uma concepção conscientizadora de 
educação, proposta por Paulo Freire.  
Dentro desse contexto, essa pesquisa foi desenvolvida no Instituto Estadual Luiz 
Guilherme Prado Veppo, localizado na cidade de Santa Maria, RS. Os dados foram 
obtidos através de entrevistas, produção textual, construção de redes temáticas e 
questionários aplicados a cerca de 150 membros da comunidade escolar, dentre eles: 
alunos do ensino médio, pais, professores, funcionários e moradores do entorno da 
escola. No Quadro 1 estão descritas as etapas da investigação temática, os 
instrumentos de coleta de dados, bem como a metodologia para sua análise.  
 
Quadro 1 – Etapas da investigação temática. 

Etapas da investigação 
temática 

Instrumentos de coleta de 
dados 

Metodologia de análise 
dos dados 

Levantamento preliminar da 
realidade 

Questionários e entrevistas 
(escritas e áudio). 

Evocação livre das 
palavras  

Análise das situações e 
escolha das codificações 

Construção de redes 
temáticas  

Categorização por meio 
de redes temáticas  

Círculo de investigação 
temática  

Produção textual  Word of categorization 
pelo programa Wordle® 

Redução temática  Construção do programa 
curricular de Química  

- 

 
 A primeira etapa, levantamento preliminar da realidade, consistiu na coleta de 
dados junto aos pais, professores, funcionários, alunos e a comunidade do entorno da 
escola. O objetivo dessa etapa foi realizar um mergulho crítico no cotidiano da escola e 
da comunidade, no qual as adversidades, expectativas, desejos, aflições, sonhos, 
contradições e necessidades fossem apontados para extrair falas e situações 
significativas da comunidade. Para a coleta dos dados desta etapa foram utilizados 
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questionários, entrevistas semiestruturadas, observações e áudio. Esses instrumentos, 
de acordo com Arruda (2002), têm como propósito a compreensão do comportamento 
de indivíduos inseridos dentro de um contexto social. As perguntas utilizadas nas 
entrevistas se referiam, por exemplo, a escolaridade, sonhos, expectativas, problemas 
do bairro, meios de sustento, crenças, cuidados com a saúde, planos de saúde, 
hábitos, estudos, entre outros.  
 Para facilitar a categorização e organização das informações coletadas nesta 
etapa, utilizou-se a metodologia proposta por Vérges (apud Sá, 1996).  A qual, leva em 
consideração a combinação entre a quantidade de vezes que um determinado termo foi 
evocado pelos sujeitos da pesquisa e a ordem em que foram evocados. A ordem média 
de evocações (OME) representa a importância e relevância da palavra dentre as 
evocações e pode ser calculada segundo a expressão:  

        
 É possível constatar que a frequência (ƒ) é inversamente proporcional ao valor 
da OME, isto significa que quanto mais uma palavra é evocada, menor a ordem média 
de evocação. Ou seja, quanto mais frequente o termo for utilizado pelos sujeitos, maior 
importância a palavra possui, e por isso, torna-se parte do núcleo central das 
representações sociais1. Já as palavras que não aparecem com certa frequência, 
possivelmente farão parte do sistema periférico.  
Desta maneira, as informações são organizadas em um quadro de quatro quadrantes 
(Quadro 2), que possibilita a classificação dos termos evocados conforme a 
importância atribuída pelos sujeitos. Desse modo, favorece a identificação do núcleo 
central para a representação social daquele grupo. 
                   
Quadro 2 – Quadro das representações sociais 

Elementos Centrais Elementos intermediários 
Frequência ≥ média 

OME≤ média 
Frequência ≥ média 

OME≥ média 
Elementos intermediários Elementos periféricos 

Frequência < média 
OME< média 

Frequência < média 
OME≥ média 

 
 Neste trabalho, foi levada em consideração apenas a frequência das palavras 
utilizadas pelos sujeitos. Assim, os elementos foram dispostos no quadro de Vérgues 
em uma ordem decrescente de frequência, ou seja, os termos que apareceram com 
maior constância foram organizados do lado esquerdo superior, contemplando o núcleo 
central das representações. Em contra partida, as palavras menos citadas foram 
dispostas nos outros quadrantes (elementos intermediários e periféricos).  Nesta 
pesquisa, as palavras mais frequentemente evocadas foram utilizadas como categorias 
para análise e problematização da realidade vivenciada pelos sujeitos mediados.  
 A segunda etapa da investigação temática consistiu em uma reunião 
pedagógica com uma equipe de professores das áreas de Química, Biologia e 
Português. A partir da problematização em torno dos dados apresentados na primeira 
etapa, os docentes foram orientados a construir redes temáticas, com o objetivo de 
obter uma visão global e estruturada das possíveis situações significativas da 
comunidade mediada. Durante o processo de construção das redes temáticas foi 
possível, mediante a problematização e dialogicidade, articular, relacionar, analisar e 
categorizar falas e situações significativas que representam a visão do sujeito sobre a 
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sua realidade, ou seja, os possíveis temas geradores que serão legitimados ou não na 
próxima etapa.  
 A terceira etapa, círculo de investigação temática, ocorreu com o intuito de 
legitimar e confirmar se as situações levantadas na segunda etapa pela equipe de 
professores são realmente significativas para a comunidade. Dessa forma, o principal 
objetivo dessa etapa foi validar se os dados obtidos anteriormente poderiam se tornar o 
tema gerador. Nessa perspectiva, foi realizado um novo encontro com a comunidade 
local para problematizar sobre os possíveis temas geradores. Essa etapa ocorreu da 
seguinte maneira:  
 

I. Os participantes foram divididos em duplas. No primeiro momento, foram 
disponibilizados cartazes elaborados previamente que problematizavam os 
temas emergidos nas etapas anteriores. Cada dupla escolheu um cartaz (o mais 
significativo e importante para eles) para escrever sobre o assunto, e ao final 
escolheram uma ou duas palavras capazes de sintetizarem o texto escrito.   

II. No segundo momento, os participantes foram orientados a produzir cartazes. 
Para isso, foi disponibilizado recortes de jornal, matérias de entrevistas, artigos 
científicos e figuras sobre os possíveis temas. Ao final, mediante a 
problematização e dialogicidade, os cartazes foram apresentados pelos 
participantes.  

  
 Os dados desta etapa foram analisados através do método “nuvem de 
palavras”, criada pelo programa Wordle1 (Wordle.net). Este recurso proporcionou a 
organização, visualização e identificação das palavras ou temas mais utilizados pelos 
sujeitos da pesquisa. As palavras (temas) que estão em fontes maiores são os termos 
que aparecem com mais frequência.  
 Em sequência, na redução temática, 4ª etapa da investigação temática, foi 
realizada uma reunião pedagógica com o objetivo de desenvolver um planejamento 
coletivo para selecionar os conteúdos científicos necessários para a compreensão do 
tema gerador emergido no círculo de investigação temática. Segundo, Delizoicov 
(2002), a inserção de situações significativas (tema gerador) como ponto de partida 
para a elaboração de programas escolares pode possibilitar que o aluno construa seu 
próprio conhecimento, além de favorecer que perceba, analise criticamente e tome 
consciência dos problemas relativos ao contexto no qual estão inseridos. Portanto, 
essa etapa encerra-se com a construção do programa de conteúdos de Química a 
partir do tema gerador emergido.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
1ª etapa – Levantamento preliminar da realidade  
 
 A partir da análise das respostas dos sujeitos da pesquisa e da frequência de 
das palavras evocadas pelos mesmos, foram categorizados e levantados os termos 
pertencentes aos núcleos centrais, intermediários e periféricos das representações 
sociais para o grupo mediado. Os resultados estão na tabela 1 e Quadro 3.  
 
 
                                                      
1 Wordle é um código de Java de uso gratuito disponível em www.wordle.net e com o qual pode gerar 
“nuvens de palavras” de um texto fornecido.   
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  Tabela 1 – Representações sociais.  

 
 
 
Quadro 3 - Frequência das palavras mais utilizadas pelos sujeitos da pesquisa. 

 
  

As categorias foram criadas a partir das palavras que apareceram com maior 
frequência nos 150 questionários estudados e analisados. Dessa forma, avaliando o 
Quadro 3, pode-se perceber que as palavras mais utilizadas pelos sujeitos da pesquisa 
pertencem ao núcleo central das representações sociais, portanto a partir dessa 
análise criaram-se sete categorias (Figura 1): drogas, saúde, educação, lazer, 
insegurança, trabalho e infraestrutura. É importante ressaltar que muitas das palavras 
pertencentes aos elementos intermediários e periféricos estão presentes implicitamente 
nas categorias emergidas, pois, por exemplo, as evocações: álcool, ponto de drogas, 
bocas de fumo, combate às drogas, se encontram dentro da categoria drogas.  
 
 

Núcleo Central Elementos intermediários 
Palavra Frequência absoluta Palavra Frequência absoluta 
Drogas 80 Desemprego 20 
Saúde 60 Desigualdades sociais 18 
Educação 60   
Lazer 56   
Insegurança 42   
Trabalho 30   
Infraestrutura 30   

Elementos intermediários Elementos periféricos 
Palavra Frequência absoluta Palavra Frequência absoluta 
Futuro 18 Escola e família  8 
Fossas 16 Falta de policiamento  6 
Injustiça 16 Educação de 

qualidade 
6 

Ponto de drogas 14 Conscientização  6 
Álcool 13 Más companhias  2 
Bocas de fumo 12   
Combate às drogas 12   
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Figura 1 – categorias emergentes das palavras mais utilizadas pelos sujeitos 

 
A justificativa para as categorias que emergiram nesta etapa encontra-se 

sintetizadas nos Quadros 4 ao 10. Dessa forma, serão transcritas algumas 
respostas/falas dos sujeitos para fundamentar esta categorização.  
 
Drogas: Encontram-se nesta categoria os termos que remetem diretamente aos 
problemas e às consequências do uso de drogas no bairro, bem como tráfico, bocas de 
fumo, conscientização e combate às drogas.  
 
Quadro 4 – Respostas dos sujeitos da pesquisa classificadas na categoria Drogas.  
C32 - Muito ponto de droga, muitos usuários, até mesmo dentro da escola tem um monte. Os 
que vendem ficam por aí explicitamente, não estão nem aí e não respeitam ninguém. 
C46 - Moramos num bairro que achamos bom, mas queremos que mude a situação de ter 
vários pontos de drogas, e nada de ser feito nesse sentido para mudar, pois fecha um ponto 
de drogas e abre dois novos pontos de drogas. 
C78 - Drogas é um problema sério para o nosso bairro e o jovem precisa ouvir mais a família 
para não sentir a ameaça das drogas. 
C 79 - No bairro há várias bocas de fumo e é um problema que enfrentamos. Esses nossos 
jovens precisam ser mais conscientes dos prejuízos que as drogas causam, e acredito que a 
escola e a família têm um papel importante para alertar os jovens. 
C 81 - A violência me preocupa muito, muitas vezes não há segurança suficiente para 
combater tanta violência. Gostaria muito de poder andar na rua mais tranquila, sem precisar 
estar sempre cuidando, pois hoje em dia não temos segurança. 
C21 - Aqui na rua, tem uma vizinha, ela é evangélica, vivia criticando todo mundo e dizia que o 
filho dela nunca iria usar nada desse tipo de “coisa”, aí o que deu, mordeu a língua, o filho dela 
está preso por tráfico de drogas, eu até tenho dó dela, mas o que adianta ficar na igreja 
rezando dia e noite e deixar os filhos. Não adianta nada! 
C98 - O vizinho ali é viciado, ele sai daqui e vai para o centro roubar para comprar droga. 
 
Saúde: Fazem parte dessa categoria, os termos utilizados que se referem à indignação 
com o sistema único de saúde (SUS) no bairro, o cultivo hábitos saudáveis, 
alimentação, bem como a preocupação em manter uma boa saúde física e mental.  
 
Quadro 5 – Respostas dos sujeitos da pesquisa classificadas na categoria Saúde. 
C34 - O atendimento dos postos é péssimo, porque tem que posar quase para conseguir uma 
ficha. Falta material, ontem mesmo era 16h e não tinha mais material para fazer curativo no 
pessoal, total falta de respeito. 
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C 46 - O sistema de saúde tem que melhorar por que com o posto tu não pode contar, ou tu 
vai para o PA (Pronto Atendimento) que aquilo lá é um aglomerado de pessoas e o HUSM 
(Hospital Universitário de Santa Maria)  é só emergência por que coitados, acumulam tudo lá, 
então tu fica a deus dará, as vezes não tem dinheiro para pagar uma consulta, comprar um 
remédio...a pessoa morre, NÉ? Se for depender de exame pelo SUS às vezes leva um ano. 
C 98 - Eu procuro dar sempre uma alimentação saudável para meus filhos, embora esteja 
muito cara para um mero assalariado como eu. 
C 81 - Depender do SUS é uma vergonha, os postos estão sempre cheios. Para ser atendido 
tem quase que dormir na fila, é muito triste. 
C 12 - Eu falo para meu filho e não adianta, prefere comer xis, batata frita, salgadinho e 
refrigerante do que uma comidinha mais saudável. 
C101 - Os postos de saúde aqui do bairro não são sempre lotados, às vezes eu espero meses 
para conseguir fazer um exame. É um descaso total com a saúde. 
 
 
Educação: Fizeram parte dessa categoria as repostas referentes à importância da 
escola e do estudo, o papel da escola na formação de cidadãos, bem como na 
conscientização de indivíduos.  
 
Quadro 6 – Respostas dos sujeitos da pesquisa classificadas na categoria Educação.  
C34 - Parei de estudar porque casei, mas pretendo voltar a estudar para dar exemplo para 
minha filha que vai nascer e incentivar as outras. Nenhuma filha minha nunca rodou. 
C67 - A escola é um lugar de aprendizagem, necessário para os nossos filhos, dela depende o 
futuro. É na escola e no lar que se aprende tudo que precisam para ter uma carreira que os 
realizem. Sinto muita gratidão e respeito pela escola. 
C59 - Eu acredito que a escola tem um papel fundamental para conscientizar os nossos filhos 
com relação às drogas, álcool e gravidez. 
C98 - Esses nossos jovens precisam ser mais conscientes dos prejuízos que as drogas 
causam, e acredito que a escola e a família têm um papel importante para alertar os jovens. 
C12 - Espero que a escola prepare meu filho para a vida, que ofereça uma educação de 
qualidade. 
C32 - Acredito que a escola tem um papel fundamental para alertar os jovens quanto ao 
consumo de álcool e drogas, somente através da educação é possível mudar essa realidade. 
 
Lazer:  Remetem-se a essa categoria os termos que se referem à insatisfação por não possuir 
áreas de lazer no bairro mediado.  

 
Quadro 7 – Respostas dos sujeitos da pesquisa classificadas na categoria Lazer.  
C34 – No bairro não tem nada de lazer, não tem praça para ninguém e faz muita falta. 
C98 – Deviam fazer mais praças para o lazer do bairro, assim eles ocupam a cabeça com 
alguma coisa e param de aprontar por aí. 
C21 - O bairro possui vários pontos que poderiam fazer pracinhas de lazer, mas infelizmente 
não fazem nada.   
 
Insegurança: A essa categoria pertencem as respostas dos sujeitos referentes à falta de 
policiamento e segurança no bairro.  
 
Quadro 8 – Respostas dos sujeitos da pesquisa classificadas na categoria Insegurança.  
C 11 - Falta muito policiamento, até para ir ao postinho ali próximo, a senhora minha vizinha já 
foi assaltada umas quantas vezes. Para conseguir atendimento temos que sair 5h da manhã e 
ainda é noite, aí eles aproveitam e roubam tudo. 
C 26 - Deveria ter mais segurança, muito assalto, usuários de drogas. Se tivesse um posto 
policial próximo seria bem melhor, porque quando chamamos eles, tem que vir lá do centro e 
quando chegam aí já levaram tudo e fugiram. Aqui no bairro, raramente se vê algum tipo de 
segurança policial. 
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C 34 - Aqui no bairro não é muito seguro, mas gosto daqui, apesar de tudo é bom de morar. 
 C 89 - Não considero o nosso bairro seguro, nem policiamento tem! Mas hoje em dia não 
estamos seguros em lugar nenhum. 
C 92 - Não tem policiamento aqui no nosso bairro. Grupos ficam aí nas esquinas, tenho medo 
de passar, tinha que ter mais segurança. 
 
Trabalho: Fazem parte desta classificação as respostas, cuja ênfase foi nas desigualdades 
sociais, desemprego e falta de justiça.  
 
Quadro 9 – Respostas dos sujeitos da pesquisa classificadas na categoria trabalho.  
C 12 - Eu acho que há muitas desigualdades sociais, tem pessoas que trabalham pouco e 
ganham muito e outros trabalham tanto e não consegue ter uma vida digna. 
C 90 - A falta de justiça nesse país me indigna. Só o pobre que paga. O rico rouba e mata e 
nada acontece... no máximo fica um mês em prisão de luxo...fala sério poxa. 
C 101 - Estou desempregada tem seis meses, eu sofri um acidente e eles me demitiram sem 
piedade. Entrei na justiça e estou esperando.  
C 103 - Trabalho tem, o problema é que não estudei, fica muito difícil conseguir um trabalho 
descente, por isso faço bico, tem mais de 15 anos que trabalho fazendo bico sem carteira 
assinada.  
 
Infraestrutura: Encontram-se nessa categoria as respostas que remetem aos transportes 
coletivos e saneamento básico no bairro.  
 
Quadro 10 – Respostas dos sujeitos da pesquisa classificadas na categoria Infraestrutura.  
C3 – Aqui dentro do bairro esquece pegar ônibus no final de semana, quando passa é de uma 
e uma hora.  
C7 - Eu tenho que pegar quatro ônibus para chegar ao hospital. 
C88 - As questões de água, saneamento básico deixam muito a desejar... é uma pouca 
vergonha. 
C 92 - Não tem nem esgoto aqui, em pleno século XXI, dá para acreditar? 
 
2ª etapa – Reunião pedagógica – Análise das situações e escolha das codificações 
 
  A partir dos resultados da primeira etapa, foram analisadas, problematizadas e 
escolhidas situações significativas da comunidade mediada. A equipe de professores 
construiu uma rede temática para sintetizar as principais visões dos sujeitos sobre sua 
realidade. Dessa forma, o resultado dessa etapa encontra-se representado na Figura 2.  
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     Figura 2 – Rede temática construída pela equipe de professores.  

 
 
 3ª etapa – Círculo de investigação temática  
 
 Com o objetivo de organizar, sintetizar e visualizar os resultados dessa etapa 
optou-se por construir uma “nuvem de palavras” a partir dos textos produzidos pelos 
sujeitos. Na Figura 3, é possível observar o tema gerador que emergiu no círculo de 
investigação temática.  
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  Figura 3 – Nuvem de palavras construída a partir dos textos escritos pelos sujeitos. 

 
                                                                         

A Figura 3 é o resultado dos textos produzidos pelos estudantes. As palavras 
que apareceram mais frequentemente nos textos dos sujeitos estão em fontes maiores. 
O termo Drogas apareceu praticamente em todas as produções textuais, dessa forma é 
uma palavra que possivelmente possui um significado relevante para a comunidade 
mediada. Além disso, analisando os cartazes (Figura 4) elaborados pelos sujeitos da 
pesquisa, observa-se que as drogas, tanto lícitas como ilícitas, estavam bastantes 
presentes. Após uma análise crítica dessa etapa, é possível concluir que o tema drogas 
se confirmou, pois dentre os temas problematizados, foi o que mais se destacou em 
todos os aspectos avaliados.  
 
4ª etapa – Redução temática  
 
  A partir do tema gerador emergido na etapa anterior, selecionou-se juntamente 
com os professores de Química, Biologia e Português, os conteúdos científicos 
necessários para a compreensão do tema em questão. No Quadro 11, estão descritos 
alguns trechos de entrevistas que levaram ao tema gerador, sua problematização, bem 
como alguns conteúdos de Química que podem ser explorados.  
 
Quadro 11 – Programa de Química a partir do tema gerador 

Falas significativas Problematização  Conteúdo de Química 
 

"Temos problema sério com 
usuários de drogas aqui na 
escola, já até esconderam 

drogas no banheiro". 
 

"Precisamos de um programa 
eficiente que alerte de uma 

vez estes nossos alunos 
quanto ao malefício das 

drogas". 

Por que as pessoas se 
drogam? 

É possível evitar as 
drogas? 

Que substâncias são estas 
que podem alterar o estado 

mental de uma pessoa? 

Contexto sócio histórico, 
drogas e suas fórmulas 

estruturais, nomenclatura 
IUPAC, classificação da 

cadeia carbônica e 
funções orgânicas. 

“Eu queria sair desse mundo, 
mas não consigo”. 

Como reagem em nosso 
organismo? 

Reações orgânicas 
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Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

 
Analisando o Quadro 11, é possível observar que o tema gerador é o ponto de 

partida para o ensino dos conteúdos de Química. Esse tipo de prática pode favorecer 
uma real significação do ensino, pois o tema emergiu da realidade vivenciada pelos 
estudantes, ou seja, de situações significativas que fazem parte do dia a dia do grupo 
mediado.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
 A aplicação desse trabalho oportunizou a percepção de que o desenvolvimento 
da dinâmica da Abordagem Temática Freireana mediada pela problematização e 
dialogicidade, pode favorecer o processo de formação de sujeitos que possam atuar de 
forma crítica na sociedade, transformando a realidade em que vivem.  
 Neste trabalho, o tema gerador “Drogas” emergiu de uma investigação temática 
realizada com toda comunidade escolar. Isso possibilitará o desenvolvimento dos 
conteúdos científicos a partir da realidade dos estudantes, desta forma concluindo 
todas as etapas da investigação temática.  
 Além disso, a metodologia desenvolvida neste trabalho proporcionou uma real 
interdisciplinaridade através da elaboração de um programa de conteúdos que integrou 
as áreas de Biologia e Português. Neste trabalho, apresentamos somente o enfoque 
deste programa nos conteúdos de Química, porém também foi realizado para as 
demais disciplinas. 
 Por fim, é importante que esse tipo de investigação se torne uma prática mais 
presente no cotidiano das escolas, para que se dê uma real significação para o ensino 
de Química. Também acreditamos que este trabalho venha a contribuir com as 
pesquisas da área de ensino de Química e estimule o desenvolvimento de novos 
trabalhos que associam o ensino desta disciplina com a obra de Paulo Freire. 
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Desenho curricular de um curso de formação de professores de 
Química: que conhecimentos e práticas estão em jogo?  
Paula Del Ponte Rocha1 (PG)*, Maira Ferreira2 (PQ). Rochele de Quadros Loguercio¹ (PQ) 
pauladelponte@gmail.com  
1 Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  
2 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática e CCQFA/ UFPEL; Programa de 
Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde/ UFRGS. 
 
Palavras-Chave: Formação de professores de Química, Currículo, Licenciatura em Química. 

RESUMO: O TRABALHO SE REFERE À ANÁLISE DO CURRÍCULO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA 
UFPEL, CONSIDERANDO AS DISCIPLINAS E OS CONHECIMENTOS ENVOLVIDOS, A VALIDAÇÃO E LEGITIMAÇÃO DE 
TAIS CONHECIMENTOS. SERVIRAM COMO CORPUS DE ANÁLISE, OS DOCUMENTOS LEGAIS PARA CURSOS DE 
LICENCIATURA E OS PLANOS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS, O INSTRUMENTO DE PESQUISA E A ENTREVISTA 
SEMIESTRUTURADA, APLICADA A DEZ EGRESSOS DO CURSO, DE 2009 A 2011. A METODOLOGIA DE ANÁLISE 
UTILIZADA FOI ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA (MORAES E GALIAZZI, 2011), CUJOS DADOS FORAM ORGANIZADOS, 
CHEGANDO-SE A CINCO CATEGORIAS FINAIS DE ANÁLISE QUE VERSAVAM SOBRE O PLANEJAMENTO DAS 
DISCIPLINAS, OS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE QUÍMICA, AS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS E AS DISCIPLINAS DE 
INTERFACE DO REFERIDO CURSO. A ANÁLISE DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA ESTUDADO FOI BASTANTE 
PRODUTIVA EM RELAÇÃO AOS CONHECIMENTOS ABORDADOS NAS DISCIPLINAS DO CURSO, POIS POSSIBILITOU 
RECONHECER OS EFEITOS DAS POLÍTICAS CURRICULARES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

INTRODUÇÃO 
Historicamente, os cursos de formação de professores vêm passando por 

reformas e essas sempre visam tornar a universidade reconhecidamente uma agência 
formadora de professores para a educação básica brasileira. Fávero (2011), considera 
a universidade como realidade histórico-sociocultural e, sendo pensada dessa forma, 
deve ser o local de encontro de culturas diversas e diferentes visões de mundo. 

Diz ainda que, reconhecendo o papel social da universidade (além de oferecer 
formação profissional) como espaço de produção de conhecimento, esta não deve ser 
vista como “algo mágico, algo dado, sem história” (Fávero, 2011, p. 60). Trata-se de um 
conhecimento produzido por sujeitos situados e datados historicamente, que estão 
diretamente ligados com o desenvolvimento da sociedade. Para Fávero (p. 61), 

a universidade deve ser pensada não como uma instituição onde sujeitos se 
iniciam em certos conhecimentos construídos ou preestabelecidos, mas onde 
são possibilitadas condições para que esses indivíduos consigam uma 
formação que corresponda aos seus interesses, às suas aspirações e também 
à imagem que eles têm de busca da vida social e de seu papel na sociedade. 

Goodson (2013) considera que a história do currículo oferece uma pista para 
analisar as relações complexas entre a escola/universidade e a sociedade, pois mostra 
como essas instituições “refletem ou refratam” (p. 188) as visões sobre conhecimentos 
culturalmente válidos, desafiando os modelos simplistas de reprodução do 
conhecimento. Concordamos com esse autor, quando ele considera que a história 
curricular permite explicar o papel que as profissões desempenham na construção 
social do conhecimento. 

Para Sacristán (2000), o currículo expressa um projeto educativo globalizador, 
que agrupa diversas facetas da cultura, do desenvolvimento pessoal e social e das 
necessidades vitais dos indivíduos para seu desempenho na sociedade. O mesmo 
autor afirma que os conteúdos presentes nesse currículo vão além de uma seleção de 
conhecimentos pertencentes a diversos âmbitos do saber elaborado e formalizado. 
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Goodson (2013) complementa dizendo que o processo de seleção e organização do 
conhecimento não deve ser visto de maneira inocente, na qual os profissionais da 
educação, desinteressados e imparciais, determinam aquilo que melhor convém 
ensinar aos alunos, é bem mais do que isso, pois “o processo de construção social é 
constituído num amálgama de conhecimentos científicos, de crenças, de expectativas, 
de visões sociais” (p. 8), onde os professores decidem o que ensinar a partir dessas 
considerações. 

Assim, a discussão curricular não se esgota dentro dos cursos de formação de 
professores, ela aparece em práticas de diferentes naturezas como as práticas 
didático-pedagógicas, metodológicas, profissionais. Frente a essas considerações, 
passamos a discutir o processo em que se dá a formação profissional dos licenciandos 
no curso de Licenciatura em Química da UFPel, em relação aos conhecimentos e 
disciplinas curriculares, bem como visamos reconhecer os espaços – campos 
disciplinares – que legitimam os conhecimentos necessários para essa formação 
profissional.  

Esse trabalho trata, então, de uma análise do curso de Licenciatura em 
Química da UFPel, considerando o olhar dos egressos sobre o desenho curricular do 
curso em relação as suas disciplinas e conhecimentos envolvidos.  

PROPOSTA METODOLÓGICA 
O trabalho teve como corpus de análise: a) os planos de ensino de disciplinas e 

documentos sobre o curso analisado; b) o instrumento de pesquisa e entrevista 
semiestruturada com dez egressos do curso, de 2009 a 2011. A pesquisa com os 
egressos, inicialmente se deu pelas respostas ao instrumento de pesquisa com cinco 
questões sobre os conhecimentos envolvidos nas disciplinas do curso. Em um segundo 
momento, realizamos uma entrevista semiestruturada, versando sobre caracterização 
das disciplinas e a participação dos egressos em projetos ao longo da sua formação 
inicial.  

A análise dos dados da pesquisa foi orientada por pressupostos da Análise 
Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011), metodologia de análise de dados que 
compreende processos de unitarização, categorização e comunicação. A fase de 
unitarização corresponde à organização de unidades de significado. Para auxiliar na 
organização dos dados, essas unidades foram codificadas, sendo as questões do 
questionário identificadas pela letra Q, seguida do número da questão (de 1 a 5) e do 
número da unidade de significado, por exemplo: [Q2.30] é a trigésima unidade de 
significado da segunda questão do instrumento de pesquisa. Já as unidades de 
significado provenientes das entrevistas foram classificadas pelas letras QE (questão 
da entrevista) seguidas do número da unidade de significado, por exemplo: [QE.07] é a 
sétima unidade da entrevista. A partir das unidades de significado, passamos para o 
processo de categorização, onde reunimos as unidades em cinco categorias finais de 
análise que versavam sobre os planos de ensino das disciplinas e o curso de 
Licenciatura em Química, as disciplinas de conhecimentos específicos de Química, as 
disciplinas pedagógicas e as disciplinas de interface na formação de professores de 
Química. No processo de comunicação, houve a produção de metatextos, 
compreendidos como a conclusão de um caminho percorrido com “idas e vindas” no 
material de análise. 
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O CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UFPEL: UMA ANÁLISE DE SUA ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR 

O curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Pelotas foi 
criado em 1997, como curso de Química - Bacharelado e Licenciatura. Posteriormente, 
em 2005, foi separado em cursos distintos. Em 2009, o curso sofreu nova reformulação 
curricular com redistribuição das disciplinas e inserção da disciplina de LIBRAS. 
Atualmente, a formação para a docência em química, segundo o PP do curso (UFPel, 
2009), se dá a partir de três dimensões formativas: formação específica, formação 
complementar e formação livre. A primeira compreende os campos de conhecimentos 
singulares ao curso, ou seja, os conhecimentos que permitirão ao egresso possuir as 
qualificações propostas, divididos em formação geral, pedagógica e profissional. A 
formação complementar permite ao discente o direcionamento e ampliação de sua 
formação por meio de disciplinas optativas, atividades de pesquisa ou de extensão. A 
formação livre, como o nome diz, possibilita aos estudantes escolher o seu próprio 
itinerário acadêmico-formativo, não sendo caracterizada em nenhuma das duas 
modalidades anteriores (UFPel, 2009). 

Apresentamos a organização curricular em blocos de disciplinas, visando 
facilitar a apresentação e análise das manifestações dos alunos com relação ao 
desenho curricular do curso, na sequência desse trabalho. 
x Atividades Científico Acadêmicas, associadas às disciplinas de conhecimentos 

básicos gerais (Física, Matemática e Química) e de conhecimentos pedagógicos. 
x Práticas como Componente Curricular, associadas às disciplinas de formação 

profissional, caracterizadas como de interface ou disciplinas integradoras (Pereira, 
2000; Marques, 2003), cuja função seria relacionar os conhecimentos específicos e 
os conhecimentos pedagógicos e “vincular as licenciaturas com o ensino médio e 
fundamental” (Pereira, 2000). 

x Os Estágios Supervisionados. 
x Atividades Complementares e Atividades de Formação Livre.  

São finalidades das disciplinas, considerando os conhecimentos apresentados 
em seus planos de ensino: nas disciplinas de Matemática e Física, subsidiar 
fundamentos ou noções básicas de apoio aos estudos de disciplinas de Química; nas 
disciplinas pedagógicas, pensar a realidade escolar, problematizar, entender e intervir 
no processo educacional, a partir de conhecimentos sobre o currículo, a escola e a 
legislação; nas disciplinas de Química, possibilitar a compreensão dos princípios 
básicos de Química e relacionar seus conhecimentos com o ensino médio; e nas 
disciplinas de interface, viabilizar a discussão e desenvolvimento de metodologias 
alternativas para a construção do conhecimento químico, em nível médio. 

A análise documental e a análise das falas dos egressos, tanto no primeiro 
instrumento de pesquisa, quanto nas entrevistas, visaram investigar os conhecimentos 
envolvidos nas disciplinas do curso, tomados como sendo os necessários para 
formação dos licenciandos. A seguir, apresentamos as categorias finais e as categorias 
intermediárias emergentes do processo de análise, sobre o que dizem os documentos 
e os egressos sobre as disciplinas do currículo do curso de Licenciatura em Química da 
UFPel. 

OS PLANOS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS E O CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 
Ao pesquisar os planos de ensino no site do curso, em 2012, encontramos as 

caracterizações das disciplinas e vimos que estavam desatualizados, alguns com datas 
anteriores à separação dos cursos e construção do PP do curso de Licenciatura, 
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indicando que, ao menos nesses registros, algumas disciplinas (especialmente as de 
Química) não teriam sofrido adequações às finalidades do curso. Em 2014, refizemos a 
pesquisa e encontramos as mesmas versões da primeira busca. A falta de atualização 
não é referente apenas às datas, mas também às bibliografias indicadas para cada 
disciplina. Vimos, ainda, que em alguns planos (especialmente das disciplinas de 
Química) quando há referência aos “conhecimentos” para a formação de professores 
há a indicação “adaptação do conteúdo para o ensino médio”. 

Aguiar (2002, p. 2) diz que o plano de ensino de uma disciplina confere à ação 
pedagógica uma direção preferencial, entre tantas outras possíveis, na expectativa de 
torná-la mais efetiva. Observamos que a disciplina de Físico-Química I é uma das 
poucas que indica entre seus objetivos a capacitação de professores para a atividade 
docente, indicando a proposição de atividades com materiais alternativos, relacionando 
conteúdos da disciplina com a prática em sala de aula no ensino médio. 

Em algumas disciplinas, ofertadas em conjunto para diferentes cursos, os 
planos são os mesmos para cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química, 
Química Industrial, Licenciatura em Física, Bacharelado em Meteorologia, sendo 
comum haver no cabeçalho de algumas disciplinas a identificação “Licenciatura em 
Química”, mas no corpo do texto outros cursos são mencionados, indicando que houve 
apenas a mudança de nome, mas os objetivos e o programa da disciplina continuam os 
mesmos de antes da mudança curricular. Inclusive em algumas disciplinas de interface, 
não há referência à formação de professores ou à prática de ensino. 

Com o estudo dos planos de ensino, e a verificação de falta de atualização de 
ementas ou bibliografias, pensamos que talvez os conhecimentos que constam nos 
planos podem não ser aqueles tratados atualmente pelos professores, pois 
consideramos difícil que os conhecimentos não tenham passado por atualizações, em 
função das constantes mudanças científicas nas quais as áreas estão sujeitas. Seja 
qual for o caso, entendemos que o currículo do curso é constituído em diferentes 
espaços, sendo um deles os registros nos documentos que validam os conhecimentos 
considerados importantes para a formação profissional e que, independentemente do 
que seja trabalhado nas disciplinas, os documentos legitimam o que passa a ser visto 
como conhecimentos de referência para atender as finalidades dos curso. Para 
Sacristán (1998), o ensino é dirigido para um determinado fim e por isso deve ser 
planejado para o atendimento desse fim. Para o mesmo autor, nos planos de ensino 
estão a previsão e a articulação da ação educativa e a reflexão sobre a elaboração de 
tais documentos significa pensar o que se espera da prática educativa. Diante disso, 
surge a seguinte questão: será que os professores veem os planos de ensino como 
espaço de validação de suas práticas? 

Na sequência apresentamos a análise de blocos de disciplinas, considerando a 
pesquisa com os egressos sobre as disciplinas e os conhecimentos envolvidos. 

AS DISCIPLINAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE QUÍMICA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE QUÍMICA 

Uma discussão frequente no curso estudado, se refere ao reconhecimento de 
quais conhecimentos da área de Química seriam necessários ou imprescindíveis para 
a docência em química na Educação Básica, ou se as disciplinas deveriam ser comuns 
aos cursos de Licenciatura e Bacharelado. Essas e outras questões circulam no curso 
e procuramos ver como os egressos se manifestariam com relação a isso. 

Percebemos em todas as manifestações a valorização do conhecimento 
químico para a formação docente e, em algumas, a “defesa” para a abordagem desse 
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conhecimento em disciplinas comuns ao Bacharelado e a Licenciatura, tal como 
mostram as seguintes falas, 

[Q2.25] Conhecimentos especializados dentro dos diferentes ramos da química 
são necessários aos cursos de Bacharelado e Licenciatura. 
[Q2.24] A existência de disciplinas de conhecimentos de química comuns aos 
cursos de licenciatura e bacharelado é um fator positivo. 

Esses egressos consideram que a similaridade dos cursos é positiva em 
relação à continuidade dos estudos na área de Química ou à expectativa de lecionar 
em instituições federais de ensino. Essas considerações foram feitas no instrumento de 
pesquisa, momento em que muitos egressos estavam iniciando seus cursos de pós-
graduação, já nas entrevistas, quando os alunos tinham avançado nesses cursos, 
percebemos ainda mais seus posicionamentos com relação à valorização do 
conhecimento químico para a continuidade dos estudos na área de Química, como 
podemos ver a seguir: 

[Q2.30] Quem cursa Licenciatura tem a liberdade de fazer mestrado e 
doutorado na área da pesquisa, aí a similaridade é válida. 
[Q2.10] Considero que para os licenciados que desejarem lecionar em 
Instituições Federais, por exemplo, estão bem melhor preparados devido o 
estudo dessas disciplinas em conjunto. 
[QE.59] Se eu tivesse feito “bacharel”, ou tivesse trabalhado mais em 
laboratório, teria menos dificuldade no desenvolvimento da minha pesquisa de 
mestrado. 

Atualmente, existe incentivo (no curso pesquisado) e interesse dos alunos, 
também os egressos do curso de Licenciatura em Química, para a continuidade dos 
estudos em nível de pós-graduação na área de Química, o que não deixa de ser 
surpreendente, já que pelo tipo de formação e de projetos aos quais esses acadêmicos 
se envolvem durante a graduação, seria esperado que optassem por cursos de pós-
graduação em Ensino ou em Educação, mas, provavelmente, o fato de haver um curso 
de pós-graduação em Química na mesma unidade onde fazem a graduação, faz com 
que boa parte dos alunos invista nessa formação, deixando de lado o foco na docência 
na Educação Básica. A fala que segue é interessante, pois mostra a percepção de um 
egresso sobre a continuação dos estudos em Química: um licenciando que queira 
seguir em alguma área da Química tem que fazer as outras disciplinas da área [as do 
Bacharelado]. Se ele quer, não é mais culpa do curso, ele tem que correr atrás 
procurando [QE.66].  

Vemos nessa fala, mais uma vez, a ênfase do curso na área da Química, 
mostrando não ser problema haver um possível distanciamento dos conhecimentos 
químicos aos conhecimentos pedagógicos e à prática docente. Em pesquisa realizada 
por Silva e Silveira (2009) sobre a formação inicial em um curso de Licenciatura em 
Química, os egressos também “queixam-se” da grande ênfase na formação de 
pesquisadores nas áreas da Química, deixando a formação de professores em outro 
plano. Na manifestação que segue percebemos o distanciamento e a “falta de tempo” 
para estudar conhecimentos das disciplinas pedagógicas em relação às disciplinas de 
conhecimentos específicos de Química: 

[QE.73] As disciplinas pedagógicas poderiam ser melhores aproveitadas pelos 
alunos na licenciatura, pois acabamos indo mais pra área “dura”, vendo física, 
matemática, todas as físico-químicas, e não temos tempo para nos dedicarmos 
para parte pedagógica e ela acaba indo de qualquer jeito. 

Como é possível observar, a “concorrência” das disciplinas pedagógicas com 
as de conhecimentos específicos de química é “desleal”, já que os alunos acabam 
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dedicando mais tempo às últimas, pois a reprovação nessas dificultaria a continuidade 
dos estudos na graduação. E isso não é muito diferente em relação às disciplinas de 
interface e, algumas vezes, até aos estágios. 

Goodson (2013), apresentando como exemplo a biologia, explica como um 
campo torna-se uma ciência especializada e constitui-se como uma “ciência sólida” (p. 
122), tornando-se uma disciplina acadêmica. O status acadêmico é alcançado, 
historicamente, com o avanço de pesquisas em determinada área de um campo – no 
caso da Química, os avanços em pesquisas de Orgânica, Inorgânica, etc. –, e o 
aspecto utilitário do campo de pesquisa “para aplicação e exploração econômica em 
indústrias” (p. 121). Para que esse aspecto utilitário seja alcançado e divulgado, é 
necessário fazer pesquisas, experiências em laboratórios, gerando incentivos e 
recursos financeiros. À medida que a área de pesquisa foi se tornando “uma ciência de 
laboratório” (p. 122), ganhou espaço nas universidades, com mais especialistas, 
constituindo-se um campo de conhecimento especializado com status de disciplina 
acadêmica. Assim, a história das áreas de pesquisa culminou na transformação em 
disciplinas caracterizadas por um conjunto de conhecimentos cujos conteúdos foram 
selecionados por pesquisadores universitários, os professores da “área”, que passam a 
ter maiores recursos financeiros. Embora o campo do Ensino seja hoje uma área de 
pesquisa reconhecida no mundo todo, não é vista, no campo da Química, com o 
mesmo valor que a pesquisa da “ciência de laboratório”. 

Assim, considerando que a valorização do conhecimento químico foi construída 
historicamente em um curso com ênfase nesse tipo de conhecimento, outras áreas 
acabam “perdendo forças” nas disputas por imposição de significados, tendo como um 
dos efeitos a falta de maior aproximação das disciplinas de Química às necessidades 
do exercício da docência na Educação Básica. 

[Q2.51] Necessitamos de conhecimentos sobre química, mas com outro 
enfoque, buscando em cada disciplina de química os conteúdos que serão 
desenvolvidos pelo futuro professor em sua sala de aula. 
[Q4.28] Falta a “conexão” dos conteúdos químicos com a área da educação, 
assim os alunos entenderiam a utilidade das disciplinas específicas e não 
teriam a sensação de terminar o curso e não conseguir fazer a relação com 
conteúdos do ensino médio. 

A falta de aproximação dos conhecimentos específicos de Química e da 
formação de professores parece ser comum no curso, pois não é destaque de apenas 
uma ou outra disciplina, mas se repete em boa parte das disciplinas dessa área, 
priorizando esse conhecimento em detrimento da área pedagógica, como se formar um 
Químico antecedesse a formação do professor de Química. 

Com relação às práticas desenvolvidas pelos professores dos conhecimentos 
específicos de Química, os egressos abordam a necessidade de mudança de “postura” 
dos professores dessas disciplinas, pois alguns deles não estariam “preparados” para 
ensinar os licenciandos: 

[Q2.54] Os professores não possuem um conhecimento suficiente para 
trabalhar didaticamente com o licenciando, pois visam somente as pesquisas e 
os laboratórios. 
[QE.86] Os professores da química têm que entender que tem uma pessoa ali 
aprendendo e eles têm que ter pelo menos capricho e dedicação para dar aula, 
por mais que não saibam os conceitos de educação tem que lembrar que estão 
ensinando alguém.  

Segundo Goodson (2013, p. 122), na busca de objetivos profissionais 
relacionados à carreira e às condições de trabalho, os professores foram gradualmente 
abandonando sua clientela original. Podemos ver isso na fala dos egressos que citam o 
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envolvimento maior dos seus professores com a pesquisa “de bancada” do que com o 
ensino dos futuros professores de química. 

Para Vianna et al. (1996, p. 1), “nas universidades onde a pesquisa e a pós-
graduação na área de química são bem desenvolvidas é menor o interesse dos 
docentes com a questão da Licenciatura e a formação de professores”, vimos isso no 
“descontentamento” dos egressos com alguns de seus professores. Nesse sentido, 
Maldaner (2006) aponta um despreparo pedagógico dos professores universitários, que 
afeta a formação em Química, em geral, pois não há um compromisso social com a 
formação de professores. Para Marques (2003), não se pode justificar que um 
profissional de nível universitário não saiba lidar com pessoas ou grupos, que não 
consiga construir com os sujeitos os conhecimentos e as capacidades que lhes são 
necessárias. Assim, é preciso que os formadores de professores reflitam sobre o seu 
papel em um curso de Licenciatura, de modo a diminuir o distanciamento entre a 
formação acadêmica e o exercício profissional. 

Por outro lado, os professores das faculdades de educação, encarregados da 
formação pedagógica queixam-se do despreparo e da falta de motivação dos 
licenciandos nessas disciplinas (MALDANER, 2006). Essa desmotivação pode ter 
origem na própria universidade, pois como já comentado, os conhecimentos 
associados à formação de professores, por vezes, são vistos como sendo de pouco 
valor, tal como mostra o resultado da pesquisa que apresentamos a seguir. 

AS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA 
As disciplinas pedagógicas, ministradas por professores da Faculdade de 

Educação, tratam os fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos e 
pedagógicos da educação, além dos conhecimentos que envolvem os aspectos legais 
para a organização escolar. Na apresentação das manifestações dos egressos sobre 
esse conjunto de disciplinas, alguns comentam que elas são importantes para a 
formação docente e que se relacionam com as questões da prática que gostariam de 
ver em outras disciplinas, 

[Q3.18] As disciplinas pedagógicas são fundamentais para a formação dos 
profissionais da licenciatura. 
[Q3.35] Elas [as disciplinas pedagógicas] me deram uma base para que, hoje, 
eu pudesse ser um professor que sei buscar novos saberes. 
[Q3.33] Elas [disciplinas pedagógicas] garantiram a identificação com a 
profissão. 

Mesmo que para alguns egressos essas disciplinas sejam importantes e 
garantam a identificação com a profissão, outros manifestaram dificuldades em relação 
ao entendimento do papel de tais disciplinas para sua formação, como as 
manifestações que seguem: 

[Q3.40] Acredito que essas disciplinas seriam extremamente necessárias se 
fossem trabalhadas com seriedade e comprometimento pelos professores 
regentes. 
[Q3.05] Não consegui compreender o porquê das discussões, bem como, o 
sentido da maioria dos textos que eram sugeridos como tema das aulas. 
[Q3.39] Infelizmente, não saberia explicar a função dessas disciplinas em 
minha prática docente. 

Essas diferentes percepções sobre um mesmo conjunto de disciplinas ocorrem, 
muitas vezes, em função dos professores dessas disciplinas atenderem vários cursos 
de licenciatura da universidade, cujas especificidades são diferentes. Além disso, esses 
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docentes (com exceção de um professor) não têm formação em Química e, por isso, 
não conseguem atender as especificidades da área, o que pode dificultar aos 
licenciandos compreender os objetivos das disciplinas e os modos de relacionar essas 
disciplinas com a prática docente, sendo esse, talvez, o principal objetivo das 
disciplinas de interface: fazer a integração entre os conhecimentos pedagógicos e os 
conhecimentos específicos de Química. 

Na fala da aluna em [QE.67] podemos ver outro papel desempenhado pelas 
disciplinas pedagógicas. Um egresso referiu a “utilidade” das disciplinas pedagógicas 
para a realização de concursos públicos para a docência, já que os conhecimentos 
tratados nessas disciplinas normalmente são contemplados nas provas. 

[QE.67] O curso nos prepara muito bem pedagogicamente, isso sim. Tanto que 
na prova do estado [concurso público para professores da rede estadual] o que 
caiu na prova foi o que aprendemos nas aulas do professor A, B. Ali eu me 
senti preparada pedagogicamente para dar aula. 

Por outro lado, a “preparação” pedagógica não acompanha a formação em 
Química, como já citamos em outros momentos, pois a mesma egressa cita como uma 
das dificuldades do curso o aprofundamento dos conhecimentos químicos e o 
distanciamento desse conhecimento para o ensino na educação básica, 

[QE.68] Para dar aula de química não somos preparados, pois não é vendo 
estrutura cristalina cúbica de face centrada que vamos ensinar química no 
colégio, essa distância é uma das dificuldades do curso. 

Concordamos com Maldaner (2006), que chama a atenção para a preocupação 
acentuada com os conteúdos químicos em cursos de Licenciatura em Química, não 
importando o contexto em que esses conhecimentos poderiam ser significativos, seja 
na pesquisa, na indústria ou em atividades cotidianas que aproximem os conteúdos 
dos diferentes graus de ensino e que pode ser atribuído à construção histórica dos 
campos disciplinares, como comentado anteriormente. Pois, pensamos não ser um 
problema aprender “a estrutura cristalina cúbica de face centrada”, desde que os 
licenciandos compreendam o significado do que aprendem para que possam ver 
possibilidades de integração desses conhecimentos aos conteúdos escolares. 

AS DISCIPLINAS DE INTERFACE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA 
Com o referido distanciamento entre as disciplinas de conhecimentos 

pedagógicos e químicos, coube às disciplinas de interface a “missão” de realizar a 
aproximação desses conhecimentos. A importância da integração possibilitada por esse 
bloco de disciplinas é destacada por alguns egressos: 

[Q4.30] Essas disciplinas são onde realmente aprendemos a parte química 
mais útil e significativa para a prática de professor. 
[Q4.19] Na verdade estas disciplinas tentam ajudar/consertar o que as 
disciplinas específicas não conseguem. 

Todavia, mesmo que essas disciplinas tenham sua importância reconhecida 
pelos egressos, alguns manifestam seu descontentamento pelo fato de terem cursado 
algumas dessas disciplinas com professores que não eram da área de Ensino e, por 
isso, não teriam conseguido fazer a articulação entre os conhecimentos específicos e 
os pedagógicos. Sobre os formadores de professores, Pereira (2000) considera que 
esses deveriam ser profissionais interdisciplinares que dominassem tanto os conteúdos 
específicos como os conteúdos pedagógicos, com dedicação para a pesquisa sobre o 
ensino desses conteúdos, mas as falas dos alunos apontam a falta dos profissionais 
citados por Pereira, 
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[Q4.40] ...aprendi absolutamente nada sobre História da Química, que é 
extremamente necessário se quisermos realizar uma aula de química 
contextualizada historicamente. 
[Q4.50] Na disciplina de Informática da Química, também tivemos um professor 
sem formação na área [de Ensino], mas ele teve a consciência da necessidade 
de buscar ajuda para as aulas. 
[Q4.43] Também na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química, na 
qual reproduzíamos experimentos com materiais alternativos disponíveis em 
livros didáticos ou da internet e apresentávamos aos colegas, era só isso... 

Embora o ideal fosse contar com professores que tivessem formação para 
trabalhar com a área de Ensino, precisamos considerar que até 2011 não havia 
nenhum professor com essa formação lotado no curso de Licenciatura em Química, 
sendo algumas (poucas) disciplinas de interface e alguns Estágios Supervisionados 
ministrados por professores da Faculdade de Educação, com formação em Educação. 
Diante da falta de professores com essa formação, parte das disciplinas de interface foi 
assumida por professores da área de Química, como forma de amenizar as lacunas 
existentes, mas, segundo a fala dos egressos, as lacunas permaneceram. 

Já as disciplinas de interface assumidas por professores com graduação em 
química e formação em Educação, parecem ter atendido as finalidades. 

[Q4.05] A disciplina de Didática da Química foi de grande importância para 
minha formação. 
[Q4.46] Na disciplina de Didática da Química, por ter uma professora com 
formação adequada, tivemos outra visão do Ensino de Química. 
[Q4.48] Aprendemos Química em Didática da Química! 

Além disso, os egressos fazem considerações (praticamente sugestões) sobre 
algumas mudanças que consideram necessárias, como o aumento de horas para a 
disciplina de Didática, com uma parte para a Didática Geral, com as teorias principais, 
seguida por disciplinas de Didática da Química (mais de uma), nas quais tivéssemos 
tempo para trabalhar para as séries do EM – Quím. Geral, Físico-Química e Quím. 
Orgânica [Q4.49]. Outros egressos complementaram, dizendo: 

[Q4.06] A abordagem que a disciplina de Didática da Química faz do ensino 
deveria ser adotada nas demais disciplinas de interface. 
[QE.77] Vimos que algumas disciplinas que não eram suficientes, outras não 
eram tão necessárias, elas poderiam ser substituídas.   

Lembramos que nosso estudo está localizado em um dado momento que, 
como dito no início do trabalho, considera os processos de formação como sendo 
históricos e datados, em função disso, atendem demandas de uma dada época. É 
necessário fazer essa ressalva para localizar o leitor no período em que esses 
egressos eram alunos e nas condições do curso naquele momento. Porém, chamamos 
a atenção para o que afirmamos ao longo do trabalho: que o currículo de um curso é 
mais do que a listagem de conhecimentos ou mesmo a organização disciplinar, o 
currículo é constituído pelas práticas, e essas, por sua vez, estão relacionadas ao 
corpo docente, ou seja, o currículo foi reestruturado, as disciplinas reorganizadas, mas 
ainda assim parecem não ter atendido as finalidades da própria disciplina ou curso. 
Para Silva (2010), o currículo é uma zona de produtividade, e não pode ser 
desvinculada do caráter social dos processos e das práticas de significação, por isso 
deveria atender os objetivos e finalidades do curso. 

A análise desse bloco de disciplinas mostrou também que a falta de “afinidade” 
dos professores da área de Química com a formação de professores “joga” para as 
disciplinas de interface o papel de ensinar a “química” que os futuros professores 
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precisam compreender para dar aulas no ensino médio, mas vemos que isso não 
consegue resolver o problema, a não ser que fossem criadas mais e mais disciplinas 
de interface, a exemplo do que os alunos sugerem com relação à disciplina de Didática 
da Química, para preencher lacunas deixadas pelas disciplinas específicas de Química. 
Pensamos que um trabalho voltado para os objetivos do curso poderia suprir as 
carências e dificuldades abordadas em relação ao distanciamento entre os 
conhecimentos químicos e os conhecimentos necessários para a prática profissional. 

Diante do apresentado até aqui, pode-se perceber a disputa por espaço 
envolvendo áreas de conhecimento e disciplinas em um curso de Licenciatura em 
Química, o que Goodson (2013) considera como debate curricular que se dá pela 
busca de status, recursos e territórios, entre as disciplinas. Os envolvidos no processo 
educacional lutam pela busca de recursos para suas disciplinas e os territórios como os 
espaços destinados às mesmas no curso – carga horária nas matrizes curriculares, 
espaço físico disponível, investimentos – assim, a disciplina ganha espaço pelo seu 
status, sendo as disciplinas de status superior aquelas privilegiadas com maiores 
recursos e professores mais qualificados (Goodson, 2013). 

Para Lopes (2005), a ênfase no estudo das disciplinas justifica-se pelo fato dos 
currículos serem disciplinares (a despeito de todas as críticas a eles) e esses estudos 
serem considerados bem sucedidos na história do currículo. Essa autora relaciona a 
manutenção das disciplinas com o atendimento às finalidades sociais da escolarização: 
os processos de seleção de alunos e a produção de diplomas para o sistema produtivo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise do curso de Licenciatura em Química da UFPel, em relação aos 

conhecimentos abordados nas disciplinas do curso, foi bastante produtiva, pois 
possibilitou reconhecer o efeitos das políticas curriculares na formação de professores. 

A pesquisa nos planos de ensino nos fez pensar sobre a organização do curso 
e sobre as práticas dos professores, já que pela análise realizada percebemos que 
essa prática segue desvinculada das necessidades do curso de Licenciatura em 
Química, pois esse, de certo modo, ainda mantém a formação de conhecimentos 
específicos de Química voltada para o Bacharelado em Química, com enfoque e 
preparação mais voltadas para a pesquisa em Química e menos voltadas para a 
pesquisa em Ensino. 

Vimos ser necessário que haja valorização da formação de professores 
também nas disciplinas específicas de Química, para que não seja necessária a 
criação de mais e mais disciplinas para “corrigir” as lacunas apontadas pelos egressos 
em seu curso de formação. Nesse sentido, acreditamos que as reflexões sobre os 
objetivos do curso são essenciais e que os docentes precisam ser “chamados” a voltar 
sua prática para esses objetivos. 
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Médio Politécnico: novo currículo, novos olhares. 
Bruna Carminatti* (PG)1,2, José Claudio Del Pino (PQ)2,3  
 
1Escola Estadual de Ensino Médio Padre Aneto Bogni, Avenida 20 de Março, 777, Santo Antônio do 
Palma – RS, CEP 99265-000.  
2 PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde-UFRGS - 3PPG Mestrado em Ensino-
UNIVATES, Av. Bento Gonçalves 9500, CEP 91501-970, Porto Alegre RS  
 
Palavras-Chave: Ensino Médio Politécnico, currículo, Ensino de Ciências. 

RESUMO: A ALTERAÇÃO NO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO REGULAR, NO RIO GRANDE DO 
SUL, QUE ESTÁ OCORRENDO ENTRE 2012 E 2014, TROUXE À TONA UMA NOVA PROPOSTA DE 
ENSINO: O ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO. ESTA MUDANÇA REAVIVOU PARADIGMAS 
EDUCACIONAIS, TAIS COMO A INTERDISCIPLINARIDADE, JÁ PRESENTE NOS PCNS E NA LDBEN 
HÁ MUITOS ANOS. ALÉM DE TRAZER A INTERDISCIPLINARIDADE NOVAMENTE ÀS PAUTAS DA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA, NO SENTIDO DE SUPERAÇÃO DOS DISCURSOS E PASSAGEM À AÇÃO, O 
POLITÉCNICO SUGERIU O AGRUPAMENTO DAS DISCIPLINAS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA EM 
UMA ÚNICA ÁREA DE CONHECIMENTO: A ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA. ASSIM, A PARTIR 
DESTA REALIDADE, DESENVOLVE-SE UMA PESQUISA PARA ENTENDER DE QUE FORMA OS 
SABERES DOCENTES DOS EDUCADORES DA ÁREA EM QUESTÃO PODEM CONTRIBUIR PARA A 
CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR A PARTIR DO NOVO CURRÍCULO, O QUAL EXIGE 
QUE NOVOS OLHARES SEJAM LANÇADOS À REALIDADE DO ENSINO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS.  
 
INTRODUÇÃO 

 
O Ensino de Ciências sofreu modificações em consequência dos períodos 

históricos, sociais, culturais e políticos vividos pelo Brasil. Atualmente, observa-se 
ainda que, no que diz respeito às práticas de ensino nas Escolas Públicas de nível 
Médio, é o ensino tradicional – ou conteudista – que predomina. Este tipo de ensino é 
baseado na transmissão de conhecimentos, onde o educador é o detentor do saber 
enquanto o estudante é o “depósito” deste conhecimento, num modelo que, segundo 
os PCNEM  
 
 

a concepção de ensino-aprendizagem correspondente ao modelo transmissão-
recepção é retratada na pratica de ensino encaminhada quase que 
exclusivamente para a retenção do que se considera “saber sistematizado”, de 
posse do professor, transmitido ao aluno, considerado, por sua vez, como 
“tábula rasa”. (PCNEM, 2006, p.208). 

 
 

Segundo Mizukami (1987) a abordagem tradicional do ensino “trata-se de uma 
concepção e uma prática educacional que persistem no tempo, em suas diferentes 
formas, [...]” (p. 2) e que idealiza o aluno como tábula-rasa, receptor passivo dos 
saberes escolares, no qual o professor é quem detém este conhecimento (BECKER, 
1992). Esta troca se configura na transmissão de saberes, numa hierarquia 
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verticalizada em que o educador transmite o que sabe e o conhecimento não é 
construído coletivamente, mas apenas repassado. Este ensino retrata a concepção 
bancária (FREIRE, 2002), e vem se reproduzindo através do tempo nas Escolas, 
inclusive no Ensino Médio. 

Atualmente, com a necessidade de superação destes paradigmas tradicionais, 
embasados em teorias behavioristas e positivistas, outras teorias mais adequadas 
podem ser usadas como alicerces para o processo. Para Moreira (1999) as teorias 
cognitivistas de Ausubel e Piaget, bem como as teorias socioculturalistas de Vygotsky 
podem favorecer e facilitar a aprendizagem em Ciências, abrindo espaço para uma 
práxis mais interdisciplinar, ou seja, menos conteudista. 

Cada educador tem em sua bagagem profissional e pessoal um maior ou 
menor enraizamento teórico que, como já citado, pode ser mais ou menos adepto às 
práticas interdisciplinares. Com a chegada de uma nova proposta, a qual induz ao 
trabalho interdisciplinar, o professor precisa se adequar em seu trabalho para atender à 
nova demanda. Para isso, julga-se interessante considerar que os saberes docentes 
podem contribuir para o processo de mudança e adaptação ao novo currículo 
apresentado. 

Desta forma, apresentar-se-ão a partir de agora, algumas discussões acerca 
do desenvolvimento de uma pesquisa que está sendo realizada sobre estes temas, 
investigando a relação dos saberes docentes com a interdisciplinaridade frente à 
exigência de novos olhares dentro do novo currículo do Ensino Médio: o Politécnico. 

O objetivo principal da investigação é entender e refletir sobre como se dá a 
construção da interdisciplinaridade no Ensino de Ciências Naturais a partir da interação 
dos saberes dos professores desta área em duas Escolas Públicas da região norte do 
RS na qual esta professora-pesquisadora atua, buscando a percepção de como os 
educadores percebem a relação entre as disciplinas que compõem a área supracitada 
(Química, Biologia e Física) e como eles constroem e articulam entre si seus saberes, 
bem como as concepções sobre estes assuntos, de uma forma geral, mas relacionada. 
 
CURRÍCULO, INTERDISCIPLINARIDADE E SABERES  
 

A proposta do Ensino Médio Politécnico, implantada no fim de 2011 pela 
Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC, 2011) leva o currículo 
interdisciplinar para dentro das escolas, desta vez não mais apenas no discurso, mas 
sim nas práticas diárias através de um currículo reformulado e contextualizado. 

Antes de se comentar a reforma curricular é necessário resgatar o significado 
de “currículo”. Para Sacristán (2013), currículo “é uma seleção organizada dos 
conteúdos a aprender, os quais por sua vez, regularão a prática didática que se 
desenvolve.” (p. 17). Já Santomé (1998), vê o currículo “como um projeto educacional 
planejado e desenvolvido a partir de uma seleção da cultura e das experiências das 
quais deseja-se que as novas gerações participem, a fim de socializá-las e capacitá-las 
para ser cidadãos e cidadãs solidários, responsáveis e democráticos.” (p. 95). 

Em síntese, a finalidade do currículo escolar é organizar e selecionar os 
conteúdos das diferentes disciplinas, dividindo-os nos três anos do Ensino Médio. Nota-
se pois, a função reguladora do currículo, o qual possui um papel fundamental, pois 
dele deriva a organização primordial da escola. Entretanto, os currículos propostos em 
várias escolas não atendem essa finalidade básica de preparar pessoas para o futuro, 
devido à sua natureza fragmentada, pois 
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a forma mais clássica de organização do conteúdo, ainda predominante 
atualmente, é o modelo linear disciplinar, ou conjunto de disciplinas 
justapostas, na maioria das vezes de uma forma bastante arbitrária. Isto 
ocasiona o fim originário da educação como conhecimento, compreensão do 
mundo e capacitação para viver ativamente no mesmo. (SANTOMÉ, 1998, p. 
103). 

 
 

Atualmente, sabe-se que é necessário investir na elaboração de currículos 
mais adequados, os quais levem os educadores à prática contextualizadora, autônoma, 
reflexiva e interdisciplinar, na qual possam de fato, instigar a aprendizagem, de acordo 
com as propostas teóricas que reconheçam o estudante como agente construtor de seu 
próprio conhecimento. 

Sendo assim, um currículo construído a partir do comprometimento com a 
relação natural entre teoria e prática é proveniente da prática reflexiva do educador 
sobre sua ação pedagógica, considerando seus saberes docentes e seu próprio 
conhecimento sobre ser professor (SCHÖN, 1998 apud LINUESA, 2010), pois é 
necessário perceber que “um projeto curricular não é um plano fechado [...] e sim uma 
proposta aberta e possível que o professor leva como guia e que pode e deve, caso 
seja conveniente, ser modificada na prática” e que “qualquer plano educacional, por ser 
uma proposta de valores, deve ser tanto mais discutido criticamente como formulado e 
cumprido” (LINUESA, 2010, p. 235).  

Portanto, 
 
 

A tarefa educacional efetuada na instituição escolar é realizada mediante uma 
seleção, organização, análise crítica e reconstrução dos conhecimentos, 
crenças e valores, destrezas e hábitos, que são consequências do 
desenvolvimento sócio-histórico, isto é, construídos e aceitos como valiosos 
por uma sociedade determinada. (SANTOMÉ, 1998, p. 95). 

 
 

Para auxiliar a elaboração adequada do currículo escolar existem documentos 
legais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN) e os pareceres do Conselho Nacional de Educação. 
Todo esse aporte legal, desde a LDBEN, datada de 1996, traz em suas redações o 
apoio à interdisciplinaridade, ao ensino globalizado e contextualizador, ao preparo 
integral do aluno como ser humano. Entretanto, por muitos anos, o que se observava 
era que estes pressupostos ficavam apenas no papel, predominando o ensino 
fragmentado em detrimento da integração dos conhecimentos. 

Uma das alternativas à disciplinaridade fragmentada na escola é o currículo 
integrado. Assim, com o surgimento do Ensino Médio Politécnico, que propõe a 
integração curricular, foi necessária a reformulação curricular concreta no seio das 
Escolas Públicas de Ensino Médio do Rio Grande do Sul, levando para a sala de aula 
as influências da proposta de forma sólida e visível. A justificativa para a implantação 
da proposta refletiu-se na situação da política educacional, que pretende priorizar a 
democratização da gestão e do acesso à Escola, principalmente em nível Médio 
(SEDUC, 2011). Assim, nasceu a sugestão inovadora, para o “século XXI, o qual tem a 
responsabilidade de ofertar [...] um Ensino Médio que contemple a qualificação, a 
articulação com o mundo do trabalho e as práticas produtivas, com responsabilidade e 
sustentabilidade e com qualidade cidadã” (pp. 3-4). 
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Esclarecendo um pouco mais sobre o Politécnico, pode-se afirmar que é um 
ensino que 
 
 

Tem em sua concepção a base na dimensão politécnica, constituindo-se no 
aprofundamento da articulação das áreas de conhecimentos e suas 
tecnologias, com os eixos Cultura, Ciência, Tecnologia e Trabalho, na 
perspectiva de que a apropriação e a construção de conhecimento embasam e 
promovem a inserção social da cidadania. (SEDUC, 2011, p. 10). 

 
 

Desta forma, o que se pode afirmar é que a organização curricular escolar, a 
partir desta proposta, passou a ser pensada como um currículo integrado que 
contempla o diálogo entre as áreas do conhecimento na qual o aluno é protagonista do 
seu aprender e o que ele aprende tem significação social e cultural, tal como propõem 
Vygostky, Piaget e outros autores (MOREIRA, 1999), levando ao aprendizado pelas 
vias da interdisciplinaridade. 

Neste momento, fazem-se necessárias algumas considerações sobre 
interdisciplinaridade. É válido destacar que 
 
 

se algo está caracterizando a educação obrigatória em todos os países, é o 
seu interesse em obter uma integração de campos de conhecimento e 
experiência que facilitem uma compreensão mais reflexiva e crítica da 
realidade, ressaltando não só dimensões centradas em conteúdos culturais, 
mas também o domínio dos processos necessários para conseguir alcançar 
conhecimentos concretos e, ao mesmo tempo, a compreensão de como se 
elabora, produz e transforma o conhecimento. Tudo isso se reflete um objetivo 
educacional tão definitivo como é o „aprender a aprender‟.(SANTOMÉ, 1998, p. 
27). 

 
 

É a prática interdisciplinar que, ao se manifestar através de uma organização 
curricular adequada que privilegie a integração do conhecimento, pode ser fundamental 
para a superação das práticas arraigadas no conteudismo. Para Japiassu (1976), na 
interdisciplinaridade, todas as disciplinas – independentemente de serem de áreas 
afins, ou não – interatuam reciprocamente trocando métodos para que o estudante que 
aprende possa utilizar os conhecimentos destas disciplinas concomitantemente para 
agir melhor e com postura crítica às situações problema que porventura venha a 
enfrentar em diferentes âmbitos de sua realidade. 

Entretanto, entende-se que não é simples modificar a práxis de cada professor 
em prol da interação e cooperação entre o corpo docente das Escolas. A partir deste 
ponto é que os saberes docentes podem contribuir para que haja uma mudança de 
paradigmas e também, para que aconteçam as modificações necessárias na forma de 
trabalhar, fazendo-se um ensino mais contextualizado, construído coletivamente. 

Os saberes docentes são definidos por autores como Pimenta (2008) e Tardif 
(2008). Os mesmos autores categorizam estes saberes de acordo com a sua origem 
e/ou função. De qualquer forma, são os saberes que constituem a prática pedagógica 
dos educadores e acredita-se que, a partir deles é possível facilitar esta adaptação ao 
novo currículo que o Politécnico estabeleceu nas Escolas. 
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O CONTEXTO INVESTIGADO: CAMINHO DA PESQUISA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO 
MÉDIO  
 

O presente artigo versa sobre os resultados de uma pesquisa que vem se 
realizando desde o início de 2013 em duas Escolas Públicas de Ensino Médio na qual 
a pesquisadora atua como docente. Estas Escolas localizam-se no interior do Rio 
Grande do Sul, nos municípios de Casca e Santo Antônio do Palma e, em ambas, o 
Politécnico vem sendo implantado desde 2012, quando abrangeu o primeiro ano do 
ensino médio, estendendo-se ao segundo ano em 2013 e, neste ano, está se 
consolidando, ao atingir a totalidade de séries desta etapa do ensino básico.  

Como já citado anteriormente, o currículo do Ensino Médio Politécnico é 
realidade no território gaúcho, e advém de uma proposta elaborada pela SEDUC, em 
2011, com a finalidade de 
 

 
propiciar o desenvolvimento dos educandos, assegurar-lhes a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Destaca-se o Ensino Médio Politécnico como aquele em que na prática 
pedagógica ocorre a permanente instrumentalização do educando quanto a 
compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; do processo 
histórico de transformação da sociedade e da cultura; da língua portuguesa 
como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e do exercício da 
cidadania.” (2012, pp. 7-8). 

 
 

Portanto, através da pesquisa, busca-se compreender a chegada deste novo 
currículo sob a luz dos saberes docentes e da interdisciplinaridade, que são marcos 
fundamentais da educação brasileira, estando não só presentes na proposta em 
questão, mas também nas diretrizes e leis que regem a educação em nosso país. Para 
tanto, a realidade investigada, dentro destas duas Escolas Públicas, abrange um grupo 
de nove educadores, os quais trabalham com as disciplinas pertencentes à área das 
Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). A pesquisa tem cunho etnográfico, 
pois se preocupa em entender uma realidade específica, sua cultura e dinâmica 
(LUDKE; ANDRE, 1986), tratando-se de um estudo de caso. 

Este grupo de sujeitos respondeu a um questionário, no primeiro semestre de 
2013, a fim de se conhecer algumas opiniões preliminares sobre os temas pesquisados 
e de traçar o perfil destes sujeitos. Este questionário foi elaborado com dezesseis 
questões; as primeiras nove foram propostas com o objetivo de coletar dados acerca 
da idade, formação, tempo de serviço, planejamento e conhecimento sobre os 
documentos escolares, compondo a dimensão “Perfil do Professor” (QUESTIONÁRIO, 
2013); as sete questões subsequentes consistiam em afirmações sobre formação 
continuada, interdisciplinaridade, Ensino Médio Politécnico e saberes docentes. Nesta 
dimensão do questionário, intitulada “Concepções sobre interdisciplinaridade e Ensino 
Médio Politécnico” (QUESTIONÁRIO, 2013), foi utilizada a Escala de Lickert (1932) 
para identificar as concepções prévias dos educadores sobre o tema, nas quais eles 
deviam escolher para cada uma das sete afirmações, uma das cinco alternativas 
disponíveis - “concordo plenamente, concordo, não concordo e nem discordo, discordo, 
discordo plenamente” – para expor sua opinião sobre os assuntos. 

No mesmo ano, no segundo semestre, foi executada uma entrevista, com 
várias perguntas sobre a temática, visando aprofundar e conhecer melhor as 
concepções destes professores. 
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Durante o ano também foram observadas reuniões de área, momento rico em 
troca de saberes e opiniões entre os educadores e, no primeiro semestre de 2014 está 
sendo feita a análise de documentos (projetos políticos pedagógicos e regimentos 
escolares) e a análise dos demais dados já coletados, provenientes dos questionários e 
das entrevistas, as quais foram gravadas e transcritas. Todas estas análises estão se 
concretizando a partir da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2013) a 
qual 
 
 

pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de 
compreensão em que novos entendimentos emergem a partir de uma 
sequência recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos do 
„corpus‟, a unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos 
unitários, a categorização; o captar o emergente em que a nova compreensão 
é comunicada e validada. (p. 12).  

 
 

A partir deste ponto, serão expostos e discutidos alguns resultados da 
pesquisa, que tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2014, sendo 
que é importante reiterar aqui que  
 
 

a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos que 
investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa [...]. Não pretende testar 
hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a 
compreensão, reconstruir conhecimentos existentes sobre os temas 
investigados. (MORAES; GALIAZZI, 2013, p. 11, grifo nosso).  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O QUE PENSAM OS EDUCADORES EM CIÊNCIAS A RESPEITO DO 
POLITÉCNICO, DA INTERDISCIPLINARIDADE E DOS SABERES DOCENTES? 
 

Dos nove educadores participantes, sete são do gênero feminino e dois do 
gênero masculino. A faixa etária predominante entre estes professores é de 41 a 50 
anos, com quatro indivíduos neste intervalo etário; três têm idade entre 31 e 40 anos e 
dois com faixa etária de 25 a 30 anos. Quanto à formação inicial, todos os educadores 
possuem superior completo, sendo que um possui pós-graduação em nível de 
mestrado, seis já concluíram especializações e dois têm somente a graduação. Foram 
atribuídos nomes fictícios, começados com a letra A, escolhidos aleatoriamente para 
identificar os sujeitos da pesquisa, preservando suas identidades. 

A maioria dos educadores revelou conhecer superficialmente tanto o projeto 
político pedagógico/regimento escolar de seu local de trabalho, quanto a proposta do 
Ensino Médio Politécnico. Poucos deles, portanto, conhecem satisfatória ou 
plenamente estes importantes documentos que, juntamente com o currículo da escola, 
norteiam a sua prática diária. Nas perguntas feitas no questionário, essa lacuna foi 
reforçada, pois muitos educadores afirmaram não saber como trabalhar frente ao 
Ensino Médio Politécnico e também revelam dúvidas sobre interdisciplinaridade. 
Entretanto, os saberes docentes são reconhecidos como os grandes alicerces da 
prática docente e os educadores admitem que talvez seja possível, através deles, 
construir a interdisciplinaridade, tão visada na realidade do ensino médio.  

Outro ponto em comum, praticamente unânime, foram as declarações quanto 
ao tempo de planejamento que, na opinião deles, deve ser maior e melhor aproveitado 
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para que hajam mudanças no sentido das exigências impostas pelo novo currículo. 
Partindo das transcrições, sob a luz da Análise Textual Discursiva, já obtiveram-se 
alguns metatextos (os metatextos são produto derivados da 
unitarização/categorização/descrição das novas compreensões, propostos por Moraes 
e Galeazzi, (2013)). Alguns fragmentos destas reconstruções analíticas serão expostos 
aqui para reforçar as percepções que, neste momento, estão conduzindo a 
organização dos resultados preliminares da pesquisa.  
 
– PRIMEIRA CATEGORIA: CONSTITUIR-SE PROFESSOR: FORMAÇÃO E SABERES DOCENTES.  

 
Para a maioria dos educadores envolvidos na pesquisa, a formação continuada 

é fundamental para que a prática educativa esteja e se mantenha qualificada. Esta 
ideia mostrou-se forte ainda quando da aplicação do questionário, onde oito 
professores concordaram com a afirmação “Buscar e/ou participar de formação 
continuada contribui para uma prática cada vez mais qualificada”, assinalando as 
opções “Concordo plenamente” ou “Concordo.” (QUESTIONÁRIO, 2013). Quanto a 
isso, a professora Alice afirma que “tem que ampliar esse conhecimento [...] tem que 
buscar, [...] pra continuar aprendendo, então é um contínuo construir, estudar e 
aprender” (ENTREVISTA, 2013), ou seja, para ela é indispensável que o educador 
atualize-se, pois é da formação continuada que os saberes também se atualizam e 
reconhece que o educador nunca está pronto, acabado, deve estar sempre em 
constante crescimento, (re)construindo seus saberes.  

Estes educadores percebem que os saberes docentes, além de serem legados 
pelos cursos e formações, também provêm da prática diária e de outras experiências 
que são vivenciadas pelo professor. Isso ficou claro também no questionário, no qual 
sete educadores assinalaram “Discordo” ou “Discordo plenamente” para a afirmação 
“Os saberes docentes são adquiridos apenas na faculdade e em cursos de formação 
continuada” (QUESTIONÁRIO, 2013). Durante a entrevista, compreendeu-se que estes 
professores entendem que, tal como expõe a professora Antonia, “os conhecimentos 
do professor, eles estão em constante aperfeiçoamento [...] são construídos através de 
cursos, leituras, acontecimentos [...]” (ENTREVISTA, 2013), assim, saber docente é 
tudo aquilo que o professor aprendeu, através de toda sua caminhada como 
profissional e como ser humano. A professora Andreia, enumera seus saberes como 
“curriculares, disciplinares, [...] profissionais e os das experiências” (ENTREVISTA, 
2013), mostrando que os educadores também conhecem e embasam seu cotidiano em 
teóricos como Tardif (2008) e Pimenta (2008). 

Assim, entrou-se nas vias de aprofundamento, buscando saber se na opinião 
dos sujeitos da pesquisa “Os saberes docentes são fundamentais para um bom 
trabalho em sala de aula” e se “Os saberes docentes podem contribuir diretamente 
para a construção de práticas interdisciplinares”. (QUESTIONÁRIO, 2013). Para estas 
duas afirmações, todos os professores concordaram, seja plenamente ou em partes, 
obtendo-se para cada uma delas, nove marcações assinalando perfeito consentimento 
com as proposições. A partir disso, nas entrevistas, pode-se perceber que os 
educadores entendem que os saberes podem e devem ser articulados para produzir 
melhores resultados na prática pedagógica diária, pois envolvem diversas questões, 
tais como, a partir dos parâmetros norteadores do processo “proporcionar 
aprendizagem e [...] aproximar-se do aluno” (professor Alfredo, ENTREVISTA, 2013) e 
dialogar com o colega, para “juntar conhecimentos, planejar em conjunto” (professora 
Alexandra, ENTREVISTA, 2013). O professor Alfredo, claramente, faz referência que é 
preciso conhecer a legislação, as bases teóricas e as orientações do trabalho que se 
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desenvolve em sala, buscando a necessidade de conhecer os PCNs, a LDBEN, o 
projeto político pedagógica da escola e o Regimento Escolar e do próprio EMP. Já a 
professora Alexandra ressalta a necessidade de troca de experiências entre os 
professores, abrindo caminho para a integração de saberes na resolução de 
problemas, que é o que propõe a interdisciplinaridade (JAPIASSU, 1976), pauta da 
segunda categoria, juntamente com a discussão da proposta do Ensino Médio 
Politécnico.  

Quanto à necessidade de interação entre professores, todos eles reconhecem 
que há pouco tempo para planejar em conjunto, para trocar ideias e experiências, e 
demonstram que se houvesse mais tempo para encontrarem-se isso se refletiria em 
qualidade de ensino.  
 
– SEGUNDA CATEGORIA: ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO E INTERDISCIPLINARIDADE.  

 
Para todos os professores envolvidos na pesquisa, “O Ensino Médio 

Politécnico propõe a reformulação de práticas tradicionais e conteudistas, 
transformando-as em práticas interdisciplinares e contextualizadas” (QUESTIONÁRIO, 
2013). Esta era uma das afirmações propostas e os nove educadores concordaram 
com esta proposição. De fato, o Ensino Médio Politécnico reformulou o currículo 
escolar, gerando modificações na avaliação, no ensino em si, uma vez que propôs a 
reorganização das disciplinas por áreas de conhecimento (SEDUC, 2011). As 
disciplinas que perfazem o Ensino de Ciências no Ensino Médio - Química, Física e 
Biologia – foram reunidas na área das Ciências da Natureza a partir da chegada do 
EMP, embora essa sugestão já seja mais antiga, datada da primeira versão dos PCN 
do Ensino Médio, em 1999.  

Na entrevista, alguns os educadores revelaram que percebem que a proposta 
do EMP é interdisciplinar e exige uma mudança na forma de trabalhar as disciplinas e o 
conhecimento escolar, que é o caso da professora Alice, que coloca que “a proposta é 
boa e leva à interdisciplinaridade, mas isso exige planejamento em conjunto para uma 
relação mais aprofundada entre os conhecimentos e os próprios professores”. 
(ENTREVISTA, 2013). Em contrapartida, houve professores que disseram não 
conhecer bem a proposta do EMP, o que dificultaria também sua implantação 
adequada, pois não se conhecem seus pressupostos – inclusive a interdisciplinaridade. 
A professora Amanda diz, sobre o Politécnico: “eu pouco sei sobre o Ensino Médio 
Politécnico, [...] o que me passam é que a gente precisa trabalhar juntos nas 
disciplinas”, referindo-se à área das Ciências da Natureza; já a professora Andressa 
afirma que, em relação à proposta e à interdisciplinaridade “há muitas dúvidas que 
surgem diariamente [...] temos dificuldade [...] para reunir os professores, para que 
ocorra esse planejamento” (ENTREVISTA, 2013). 

Entretanto, surge uma estatística preocupante, ainda nos questionários. Seis 
educadores acreditam que unir as disciplinas em uma única área já configura o 
trabalho interdisciplinar. Apenas dois discordaram da afirmação “Unir disciplinas – tais 
como biologia, física e química – em uma área de conhecimento (Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias) significa trabalhar interdisciplinarmente” (QUESTIONÁRIO, 2013) 
e um professor assinalou não concordar, nem discordar da afirmação. Partindo disso, 
detectou-se na entrevista, a falta de clareza sobre interdisciplinaridade, ou mesmo, a 
falta de compreensão sobre o tema. González-Gaudiano (2008) afirma que a 
interdisciplinaridade é uma palavra polissêmica, ou seja, dotada de diversos 
significados, mas direciona o seu entendimento para “uma proposta epistemológica que 
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tende a superar a excessiva especialização disciplinar surgida da racionalidade 
científica” (p. 121) corroborando com autores como Santomé (1998) e Japiassu (1976).  

Dos professores que consideraram concordar com a afirmação acima, na 
entrevista esclareceram seu ponto de vista, mesmo partindo de compreensões 
variadas sobre interdisciplinaridade, as quais são admissíveis. Porém, alguns 
entrevistados ainda conceituaram a justaposição de disciplinas dentro de uma mesma 
área como sendo trabalho interdisciplinar. Os demais definiram interdisciplinaridade 
como a contextualização dos saberes (professora Andreia), trabalhar um mesmo tema 
nas diversas disciplinas (professora Antonia), enquanto a professora Alice fala que é 
preciso ir além da união de disciplinas reconhecendo que deve haver a “relação entre 
os conhecimentos trabalhados”, em consonância com o pensamento do professor 
Alfredo, que afirma que as disciplinas podem ser unidas sim, mas é preciso trabalhar 
“em rede, com o mesmo pensamento” (ENTREVISTA, 2013). Por fim, é a professora 
Alexandra que reforça que se deve ir além, e integrar os conhecimentos num 
movimento único e em conjunto, através do planejamento organizado entre os 
professores da área e até mesmo entre as áreas e termina dizendo que, em termos de 
interdisciplinaridade, ainda “estamos começando”. (ENTREVISTA, 2013).  

A prática docente de qualidade também foi associada, pela maioria dos 
educadores, à interdisciplinaridade. Sete, dos nove professores, pensam que “Uma 
prática docente qualificada é necessariamente interdisciplinar” (QUESTIONÁRIO, 
2013). Os outros dois educadores colocaram que é possível ensinar ciências com 
qualidade mesmo não se valendo da interdisciplinaridade, entretanto, reconhecem que 
esta última está há muitos anos nas pautas das inovações e exigências para um ensino 
mais qualificado e, sim, é preciso adaptar-se às novas propostas que chegam – tais 
como o EMP – e dar a elas novos olhares, mesmo que por vezes cautelosos e 
duvidosos.  

Através das considerações feitas até então, esta análise de dados permite 
afirmar que os educadores entendem quais são os seus saberes docentes, sua origem 
e construção, reconhecendo também que eles podem cooperar para que haja uma 
mudança de paradigmas e também, para que aconteçam as modificações necessárias 
na forma de trabalhar, fazendo com que, a partir da troca de saberes e redefinição dos 
olhares sobre a práxis, através da reflexão sobre e na ação, a interdisciplinaridade 
possa se tornar realidade nas Escolas Públicas, no que diz respeito ao Ensino de 
Ciências, principalmente no novo currículo sugerido pelo Ensino Médio Politécnico, 
mesmo que ainda haja dúvidas, questionamentos e resistências e, como eles apontam, 
falta de (tempo para) planejamento e diálogos.  

Percebe-se que há uma tendência para a superação das práticas arraigadas ao 
conteudismo e ao ensino fragmentado, aceitando-se a interdisciplinaridade como uma 
filosofia de trabalho (KLEIN apud SANTOMÉ, 1998) que está presente no Ensino 
Médio Politécnico, o qual requer  
 
 

o diálogo das disciplinas e áreas do saber, sem a supremacia de uma sobre a 
outra, trabalhando o objeto do conhecimento como totalidade. Viabiliza o 
estudo de temáticas tranversalizadas, que aliam teoria e prática, tendo sua 
concretude por ações pedagogicamente integradas no coletivo dos 
professores. Traduz-se na possibilidade real de soluções de problemas, posto 
que carrega de significado o conhecimento que irá possibilitar a intervenção 
para a mudança da realidade; (SEDUC, 2012, p. 15). 
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Desta forma, frente às mudanças que se deram – e ainda ocorrem - na 
realidade destas Escolas Públicas investigadas em termos de currículo, Ensino Médio 
Politécnico, e interdisciplinaridade, dar-se-á prosseguimento à pesquisa com o intuito 
de se aprofundar na compreensão das implicações destas mudanças na realidade 
investigada, relacionando-as com os saberes docentes e aos novos olhares sobre o 
Ensino de Ciências. 
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Palavras-Chave: Evasão, Química, Avaliação. 
 
Resumo: A evasão, suas causas e consequências, ainda é tema pouco explorado no cenário brasileiro, 
em especial no que se refere a promoção de alterações de ações das IES frente aos índices 
encontrados. Nesse contexto, iniciam-se os primeiros levantamentos dos dados referentes ao recente 
Curso de Licenciatura em Química do Campus de expansão em Macaé-RJ da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Os dados analisados referem-se aos primeiros cinco anos de implantação do curso 
(2008-1012) e mostram que ao longo desse período os índices de evasão vêm decrescendo 
significativamente, chegando a cerca de 50% dos valores iniciais dos primeiros dois anos. O histórico de 
implantação do curso sugere que o avanço nas conquistas relacionadas à própria implantação do curso 
somada as políticas estudantis especificas, sejam parte importante da redução desses índices. 

INTRODUÇÃO 
O estudo da evasão em Instituições de Ensino Superior (IES) ainda é tema 

recente de pesquisas no Brasil, principalmente no que se refere as suas motivações, 
consequências e proposições que levem as IES a promoção de alterações 
significativas de suas ações frente aos números que se apresentam (BRAGA, 1997). 
Caracterizada como problema comum às universidades do mundo contemporâneo, a 
evasão se apresenta com números alarmantes seja em IES nacionais ou internacionais 
(ANDIFES, 1997): 

 
“...os melhores rendimentos do sistema universitário são apresentados pela 
Finlândia, Alemanha, Holanda e Suíça enquanto que os piores resultados se 
verificam nos Estados Unidos, Áustria, França e Espanha. Nos EUA, por 
exemplo, as taxas de evasão estão em torno de 50% e esta porcentagem é 
constante nos últimos trinta anos, a mesma constância verifica-se na França 
onde as taxas, em 1980, eram de 60 a 70% em algumas Universidades.” 
 

Os dados sobre evasão nos cursos de graduação do Brasil não diferem muito 
das médias internacionais (LOBO, 2012); de modo geral, os estudos relacionam os 
dados ao perfil socioeconômico do aluno, índice de reprovação nas disciplinas e 
retenção. 

As perdas relacionadas à evasão representam não somente perdas de 
recursos financeiros (público e privado), mas também perdas sociais, de tempo dos 
envolvidos no processo de ensino, de má utilização de espaços e bens, caracterizando-
se, portanto, como uma perda coletiva. 

De modo geral, o ensino público superior não apresenta dificuldades no 
preenchimento de vagas ofertadas. Com o advento do programa de interiorização das 
IES públicas federais, esses índices passaram a direcionar parte dos recursos 
orçamentários governamentais e das vagas de servidores (docentes e funcionários). 
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Nesse sentido, surge nos últimos anos a preocupação com o aumento de matrículas, 
seja aumentando-se a oferta das vagas inicias dos cursos existentes e/ou seu 
preenchimento através de editais de transferências (por vagas de desistência de 
alunos) e matrículas ex officio, ou aumentando-se o número de cursos de interesse 
geral (FILHO, 2007). 

Mesmo diante desse cenário, o acompanhamento eficaz e a diminuição dos 
índices de todo o tipo de evasão, que poderia se caracterizar como uma nova proposta 
para o aumento total e manutenção do número de matrículas das IES ainda permanece 
pontual. Nesse contexto, iniciam-se os primeiros levantamentos dos dados referentes 
ao recente Curso de Licenciatura em Química do Campus de expansão em Macaé-RJ 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O curso de Licenciatura em Química do Campus UFRJ-Macaé foi implantado 
na cidade de Macaé em 2008 como parte das negociações da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro com a Prefeitura Municipal, para abertura inicial de quatro cursos de 
graduação no Campus avançado da UFRJ neste município. Um protocolo de intenções 
foi firmado entre a prefeitura e a Universidade em 2006 que previa ações efetivas para 
a implantação dos cursos de Química, Farmácia, Engenharia de Produção e a 
consolidação do curso de Biologia, no já implantado Núcleo de Pesquisas em Ecologia 
e Desenvolvimento Socioambiental (NUPEM). Atualmente, o Campus UFRJ-Macaé 
conta com sete cursos de graduação e dois de pós-graduação, e, é constituído por 
quatro polos que, com exceção do Polo Universitário que é localizado na Cidade 
Universitária do município, recebem os nomes dos bairros em que estão localizados: 
Polo Universitário, Polo Barreto, Polo Ajuda e Polo Novo Cavaleiros. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Licenciatura em Química  
previa a oferta inicial de 50 vagas anuais, sendo 25 para cada semestre. Essa oferta se 
configurou dessa forma de 2008 a 2010, mas a partir de 2011, com a implantação do 
curso de Bacharelado em Química, a oferta de ambos os cursos passou a ser de 25 
vagas com entrada anual no primeiro semestre para a Licenciatura. Assim, no período 
de 2008 a 2012, foram ofertadas 200 vagas para o curso de Licenciatura em Química. 

No período que se estende de 2008 a 2010, as aulas teóricas eram ofertadas 
no complexo de salas de aulas da Cidade Universitária (Polo Universitário do Campus 
UFRJ-Macaé) e as aulas práticas aconteciam no NUPEM (Polo Barreto do Campus 
UFRJ-Macaé). Em março de 2010 é entregue à UFRJ o prédio de Laboratórios de 
Química. A partir daí, todas as aulas do curso passaram a se concentrar no Polo 
Universitário. 

Em 2012 o curso passou pela primeira avaliação de reconhecimento do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP-MEC) 
tendo obtido nota 4,0 de um total de 5,0, contribuindo ainda mais para sua 
consolidação. 

Apesar das 200 vagas ofertadas no período de 2008 a 2012, no período de 
coleta de dados para o presente trabalho (janeiro a março de 2013), o curso contava 
com 91 matrículas ativas. Diante dos números, surge a necessidade de se conhecer o 
histórico do curso, bem como promover uma avaliação acerca da evasão para que se 
possam compreender suas causas, bem como prever ações conjuntas que minimizem 
os insucessos do curso. 
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METODOLOGIA 
 

Para o presente trabalho foram considerados os dados referentes às turmas 
ingressantes no período de 2008-1 a 2012-2, completando, portanto, um ciclo de cinco 
anos (tempo de integralização do currículo mínimo previsto para o curso). 

Para o cálculo da evasão foram considerados os dados oficiais levantados 
junto ao Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) da UFRJ. O método usado 
para cálculo da evasão estabelece a comparação direta entre as vagas preenchidas 
pelo ingresso via Vestibular (até 2010-2), ENEN-SISU (de 2011-1 atual) e 
transferências, e, o número de alunos vinculados (matriculas ativas) em cada período. 

 
Quanto ao significado dos termos utilizados, considera-se: 
 

- ingressante: aluno que ingressou no curso no ano-período considerado, independente 
da forma; 
- evadido: aluno que deixou o curso (que não apresenta matrícula ativa) antes da 
obtenção do diploma. 
- trancado: aluno que, por um tempo determinado, por solicitação própria, ou por ação 
sistêmica, possui a matrícula congelada, mas ainda ativa sem prejuízo acadêmico; 
- cancelado: aluno que teve ou tem sua matricula inativa por cancelamento a pedido ou 
por ação sistêmica; 
 

O estudo realizado tem caráter de pesquisa exploratória por coleta de dados 
através de pesquisa documental, questionário misto e entrevista não estruturada e 
informal, realizada por observação participante. O levantamento das informações foi 
realizado nos meses de janeiro a março de 2013 e foi dividido em quatro etapas: 

 
• Levantamento de dados e análise documental na secretária acadêmica do 
Campus UFRJ-Macaé; 
• Entrevista a partir de questionário com os alunos ativos do curso; 
• Entrevistas com a coordenação do curso; 
• Classificação dos dados e informações obtidas. 

 
O levantamento de dados e análise documental realizado na secretaria 

acadêmica do Campus Macaé foi efetuado considerando-se os seguintes casos: 
 

• Matrículas ativas; 
• Matrículas trancadas; 
• Matrículas canceladas; 

 
Os dados para cada um destes casos foram obtidos por levantamento 

sistêmico efetuado através de consulta direta ao Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica (SIGA). A análise documental realizada na secretaria acadêmica do 
Campus UFRJ Macaé constou de análise das principais justificativas informadas pelos 
estudantes em seus processos para cancelamento a pedido e informações de natureza 
qualificadora, tais como, sexo, idade e cidade de origem. 

A entrevista a partir de questionário com os estudantes ativos foi elaborada 
com questões abertas e fechadas baseadas em questões do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) e do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), 
além de questões com igual relevância para a pesquisa, com o intuito de conhecer as 
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condições socioeconômicas dos estudantes e as suas motivações para realização do 
curso, buscando saber suas perspectivas e intenção de permanência. Os alunos, total 
de 35, foram selecionados aleatoriamente. 

As entrevistas realizadas com a coordenação do curso foram realizadas de 
forma não estruturada com a primeira coordenação do curso instituída (2008-2010) 
com o objetivo de se conhecer o histórico de implantação deste, e informal com 
coordenação subsequente (2011-2013), a fim de se obter informações acerca da 
problemática e orientações sobre questões levantadas durante o processo de 
avaliação. 

A classificação dos dados e informações foi realizada por caracterização dos 
questionários obtidos através de entrevistas com os estudantes ativos e a inferência 
com os dados obtidos na secretaria acadêmica, correlacionando as características 
socioeconômicas dos estudantes ativos e sua intenção de permanência com as 
principais justificativas para evasão do curso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
No período de 2008 a 2012 foi ofertado um total de 200 vagas para o curso de 

Licenciatura em Química do Campus Macaé. O levantamento dos dados revela a 
ocupação de 189 dessas vagas via ingresso de alunos por vestibular e sistema ENEM-
SISU, permanecendo um total de 11 vagas remanescentes (5,5 %). Nenhuma 
informação foi obtida junto ao SIGA acerca da destinação dessas vagas 
remanescentes. Ao término do levantamento dos dados, o sistema indicava 91 alunos 
com matriculas ativas. 

Com base nesses dados, foi possível calcular a evasão total do período de 
cinco anos estudados. A evasão total foi calculada considerando-se o número total de 
ingressantes menos o número total de alunos ativos em 2012-2. O cálculo revela uma 
evasão total de 51,9% de alunos para o período citado. 

Apesar de expressivo, o valor encontra-se ainda abaixo dos 59 % apresentado 
pelo relatório ANDIFES (1997) para evasão dos cursos da área de Ciências Exatas e 
da Terra, onde a Química se encaixa. 

Dentre os 51,9 % de evasão, destaca-se na Figura 2, os principais tipos de 
cancelamentos de matrículas realizados no período de 2008 a 2012, em percentagem. 

 
 

Figura 2: Percentual dos tipos de cancelamento realizados no período de 2008 a 2012  
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Nos cinco anos, 37,5 % dos cancelamentos foram realizados a pedido do 
discente (cancelamento por transferência, por outra opção de curso, a pedido) e 62,5 % 
dos cancelamentos se deu por abandono do aluno (ultrapassagem do prazo máximo de 
trancamento e abandono definitivo).  

A análise dos processos acadêmicos abertos para cancelamento de matrícula 
a pedido do aluno (dados obtidos junto à secretaria acadêmica do Campus Macaé) 
revela que os principais motivos para fazê-lo são: mudança de curso e instituição, 
mudança de instituição, mudança de curso, indisponibilidade de horário e 
incompatibilidade com horário de trabalho.  

Para alguns autores esse índice de 37,5 % de cancelamentos feitos a pedido 
não deveria ser considerado como evasão, mas sim como mobilidade. A proposição 
aparece, por exemplo, na citação de RISTOFF (1995): 

 
"Parcela significativa do que chamamos evasão, no entanto, não é exclusão, 
mas mobilidade, não é fuga, mas busca, não é desperdício mas investimento, 
não é fracasso - nem do aluno nem do professor, nem do curso ou da 
instituição - mas tentativa de buscar o sucesso ou a felicidade, aproveitando as 
revelações que o processo natural do crescimento dos indivíduos faz sobre 
suas reais possibilidades.” 
 

Entretanto, nesse trabalho, até mesmo por falta de uma definição mais 
homogênea na literatura acerca da própria conceituação de evasão, considera-se 
evadido o aluno que não conclui sua formação e tem sua matricula inativada, como 
anteriormente definido. 

Diante do índice total bastante expressivo, optou-se por uma observação mais 
pontual, tendo sido verificada a percentagem de evasão por ano ao longo do período 
de 2008 a 2012. Os dados para o período são trazidos na Figura 1. 

 
 

Figura 1: Percentagem de evasão anual no período de 2008 a 2012. 

 
Observa-se que em 2008 e 2009 foram alcançados os maiores índices de 

evasão dos primeiros cinco anos do curso, com 53,66% e 65,38%, respectivamente.  
Os números são bastante similares a outras instituições de ensino de grande 

porte, como UFMG (BRAGA, 1997), UnB (CUNHA, 2001; SILVA, 1995), UFSCar 
(SENAPESCHI, 1985) e UFPR (MACHADO, 2005). 

Os altos índices de evasão encontrados nos anos de 2008 e 2009 podem se 
relacionar com fatores que não somente a indecisão por parte do discente diante da 
escolha da carreira. Sugere-se, que um dos fatores refira-se especificamente ao 
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histórico inicial da implantação do curso em 2008 e 2009 e as dificuldades inerentes a 
esse processo como, falta de professores para algumas disciplinas, dificuldades 
estruturais como número de salas de aulas, laboratórios, ausência de restaurante 
universitário e alojamento para estudantes, dificuldades referentes ao quantitativo de 
pessoal técnico, falta de acompanhamento psicossocial dos discentes e 
disponibilização de bolsas e auxílios estudantis. 

Em 2010, observa-se que o valor cai para aproximadamente 30%, e, em 2011 
e 2012, os valores chegam a 25%. 

A partir de 2010, a redução do índice é expressiva e coincide com a 
inauguração do prédio de laboratórios de química e com a implantação de uma política 
de distribuição de bolsas (bolsa de monitoria, bolsa de auxílio moradia e de auxílio 
permanência) específicas para os cursos implantados no Campus Macaé. Além disso, 
o quadro de docentes e técnicos concursados triplica a partir de julho de 2009 (Dado 
fornecido pelo Setor de Recursos Humanos do Campus UFRJ-Macaé). 

Instituem-se nessa mesma época, órgãos colegiados dentro do curso e 
também no Campus. Dentre os órgãos colegiados relacionados à estruturação dos 
cursos, destaca-se a Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) 
e o Núcleo Docente Estruturante (NDE). A COAA institui imediatamente o corpo de 
orientadores acadêmicos e passa a atuar diretamente junto ao corpo discente do curso 
no que se refere a diversas questões acadêmicas e de desenvolvimento da grade 
curricular proposta no PPP do curso. O NDE passa a atuar de forma que se garanta a 
consolidação do PPP do curso, em especial no que tange os objetivos do curso e 
formação dos egressos. A partir de 2011, frente a várias demandas docentes e 
estudantis, o NDE passa a promover as discussões para reformulação do PPP de 
forma ampla e abrangente, considerando-se inclusive reformas curriculares como 
estratégia de atuação frente aos índices expressivos da média de reprovações por 
aluno em algumas disciplinas, retenção e da própria evasão. 

Estratégia de atuação semelhante foi realizada pela UFMG na década de 90, 
como citado por BRAGA (1997) quando os índices de evasão do curso de química 
daquela IES chegaram a valores insustentáveis: 

 
Diante desses fatos, no início dos anos 90, o Colegiado de Curso procurou 
atuar no sentido de minimizar o problema. A ação se concentrou na 
organização do fluxo curricular e em melhorar o processo de acompanhamento 
e orientação dos estudantes. 

 
Entretanto, no caso da UFMG, mesmo com essa nova postura adotada pelos 

órgãos gestores daquele curso, os índices se estabilizaram em valores ainda 
considerados muito altos (cerca de 60 %) contribuindo para um efeito limitado. No que 
se refere ao curso de Licenciatura em Química da UFRJ-Macaé, os índices ainda não 
estão 100% estabilizados visto que os últimos dados analisados correspondem a um 
passado ainda muito recente, 16 meses, necessitando de um acompanhamento 
sistêmico para os próximos períodos. 

Nesse sentido, os alunos do curso foram entrevistados através da aplicação de 
um questionário com o intuito de averiguar aleatoriamente a intenção de permanência 
no curso dos alunos que se encontram com matricula ativa. A amostragem de 
aplicação do questionário foi de 35 alunos, de ambos os sexos, escolhidos 
aleatoriamente. 

O Quadro 1 traz os percentuais de intenção em prosseguir na carreira docente, 
enquanto o Quadro 2 mostra os percentuais referentes a intenção de realização de 
algum evento referente a continuidade ou descontinuidade do curso.  
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Quadro 1: Interesse em prosseguir na carreira docente 

42,8% têm interesse em seguir a carreira docente 
22,9% não manifestaram o interesse 
34,3% ainda não se decidiram. 

 
Quadro 2: Interesse na descontinuidade do curso 

Mudar de curso 13,8% 
Mudar de curso e de Campus 22,4% 
Trancar o curso 2,4% 
Mudar de Universidade 5,3% 
Mudar de Campus 2,4% 
Nenhuma das opções 53,7% 

 
Observa-se que 23% dos alunos não têm interesse em continuar na carreira 

docente e cerca de 34% ainda não se decidiram a respeito. Em contrapartida, cerca de 
44% dos alunos entrevistados manifestam interesse em algum tipo de mudança que 
leve à descontinuidade da realização do curso, seja através de mudança de curso, 
instituição ou Campus, evidenciando que existe uma intenção de abandono do curso 
de origem por parte dos entrevistados. 

O Quadro 3 mostra dados relativos a execução de trabalhos remunerados 
pelos alunos. Observa-se que cerca 23% dos alunos entrevistados trabalham. A 
mesma percentagem foi observada para trabalhos remunerados realizados durante a 
realização do curso de graduação. Quando questionados sobre a finalidade de terem 
trabalhado, 34,3% dos entrevistados alegaram trabalhar para independência 
econômica e 25,71% afirmaram que trabalhar durante a graduação atrapalhou os seus 
estudos, mas possibilitou crescimento pessoal. 

 
Quadro 3: Dados relativos à execução de trabalhos remunerados 

22,86% trabalham com carteira assinada. 
34,3%. já trabalharam mas não estão trabalhando no momento 
22,86% nunca trabalharam. 
22,86%. exerceram alguma atividade remunerada durante a graduação 

 

CONCLUSÕES 
Diante dos dados apresentados observa-se que o índice de evasão total do 

curso no período compreendido entre 2008 e 2012 ficou em 53,9%. Quando analisados 
os dados por ano no mesmo período, observa-se uma diminuição de cerca de 50% do 
índice de evasão observado para os dois primeiros anos de implantação do curso na 
cidade de Macaé (2008 e 2009) frente aos três anos subsequentes. Grande parte da 
evasão do curso ocorreu por cancelamento de matrícula decorrente de abandono 
definitivo. Ainda não se pode afirmar que a situação da evasão do curso de 
Licenciatura em Química UFRJ-Macaé seja pior ou melhor do que a média dos índices 
nacionais já que os dados referem-se aos primeiros cinco anos de existência do 
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mesmo. Para tanto, se faz necessário um estudo amplo e sistemático por maiores 
períodos. 

Vários são os motivos que podem levar o aluno a evadir seu curso de origem, 
mas o histórico da implantação do curso em Macaé, frente aos índices apresentados, 
sugere uma relação direta desses valores com as dificuldades encontradas nos anos 
iniciais, tanto por parte da adequação estrutural da própria IES, como por parte da 
adequação a uma nova realidade por parte dos alunos. Em contrapartida, observa-se 
também que políticas estudantis adequadas, como por exemplo, implementação de 
sistema de bolsas e auxílios estudantis, além da implantação de órgãos de 
acompanhamento estudantil, podem contribuir positivamente para a redução dos 
índices de evasão. A redução desses índices pode ser pensada como uma nova 
possibilidade real de manutenção de matrículas dos cursos o que pode beneficiar o 
curso não somente no que se refere à gestão estudantil adequada, mas também no 
que se refere ao repasse de recursos por parte dos governos. 

Além disso, o acompanhamento de índices como evasão, retenção e 
reprovações pode se caracterizar como ferramenta de avaliação do próprio curso e da 
IES onde o curso se apresenta. Nesse sentido, o curso de Licenciatura em Química 
UFRJ-Macaé vem desenvolvendo a discussão e proposição de alterações no seu PPP 
de modo a colaborar para redução de suas taxas, bem como propiciar a oferta de um 
curso de excelência para formação de egressos qualificados ao mercado e atuantes 
perante a sociedade. 
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Introdução 
O ENEM é composto de uma redação e 

questões de múltipla escolha sendo estas 
elaboradas de forma contextualizada com o cenário 
político, social e ambiental vigente. Este exame foi 
criado em 1998 e tem grande importância no 
território nacional devido ao elevado número de IES 
que o utilizam como única forma de ingresso e, 
portanto, o estudante que pleiteia uma vaga no 
ensino superior possivelmente irá realizá-lo1.    

 Os livros didáticos aprovados pelo PNLEM 
20072 e PNLD 20123 são materiais relevantes na 
preparação dos alunos - principalmente de escolas 
públicas - para a realização do exame. Assim, neste 
trabalho foi feita uma análise de todas as questões 
que se relacionam ao tema efeito estufa nas provas 
do ENEM. A mesma análise foi feita com os livros 
didáticos aprovados pelo MEC com objetivo de 
avaliar se as obras didáticas estão em concordância 
com o que avalia o ENEM.  

Metodologia 
Foi realizada uma leitura diagonal das provas do 

Enem selecionando as questões que tratavam do 
Efeito Estufa. Em posse destas, foi feita uma leitura 
detalhada das mesmas afim de verificar os assuntos 
principais. O mesmo procedimento foi adotado em 
relação aos livros aprovados pelo MEC 2007 e 2012.  

Resultados e Discussão 
Foram localizadas 30 questões referentes ao 

Efeito Estufa nesses 15 anos de ENEM, além de 
outras questões em que o mesmo aparece de forma 
indireta como alternativas erradas. Os assuntos 
abordados foram:  

-Protocolo de Kyoto,  
-Fontes emissoras dos gases,   
-Consequências do aquecimento global,  
-Ações mitigadoras, atitudes favoráveis a redução 

das emissões e responsabilidade antrópica / Tipos 
de energia alternativas e suas possíveis emissões 
(energia nuclear, eólica, biocombustíveis), 

Destacamos que os únicos gases estufas citados 
nas provas foram o CO2,CO e o CH4, mesmo sendo 
a água o gás estufa mais importante, o que também 
aconteceu em 3 coleções dos livros aprovados pelo 
MEC (Bianchi et al. 2005; Nóbrega et al. 2005; 
Lisboa, J.C.F. 2010). Também chama a atenção o 
fato de não haver uma única questão referente a 
conversão da radiação ultravioleta em infravermelho 
pela superfície da Terra e absorção do 
infravermelho por diferentes gases. Assim, foram 

preteridas questões referentes a própria teoria como 
um fim em si mesma. 

Quanto a origem dos gases, todos os livros citam 
o CO2 como tendo fonte de origem principalmente 
antrópica, atribuindo ao homem a responsabilidade 
pelo agravamento do efeito estufa 

Todos os livros analisados deram grande ênfase 
as consequências do aquecimento global através de 
imagens e texto, discorreram sobre o derretimento 
das calotas polares, desertificação de várias áreas, 
mudança do fluxo pluviométrico, tempestades e 
furacões, proliferação de pragas e insetos e 
aumento das espécies em extinção. Com o 
destaque dado as consequências da exacerbação 
do efeito estufa, era de se esperar que os livros 
propusessem métodos paliativos e mitigatórios ou 
estimulassem os alunos a debaterem sobre atitudes 
sustentáveis, o que não é feito. Dos livros 
analisados somente Feltre, R. (2005) e Bianchi et al. 
(2005), Mortimer et at. (2011), Lisboa,J.C.F. (2010) 
e Santos et al. (2010) indicam algumas alternativas. 
Entretanto essas ações para “salvar” o planeta só 
aparecem nas provas dos dois últimos anos do 
ENEM e neste período os livros já haviam sido 
publicados. Assim, é possível que nas futuras 
edições do exame sejam incluídos esses tópicos, 
não apenas com o foco no fenômeno, mas também 
na formação do cidadão critico e responsável.  

Conclusões 
Foram analisadas as provas do ENEM assim 

como os livros aprovados pelo MEC em 2007 e 
2012, sob a luz da teoria do efeito estufa. 
Constatamos que os livros de modo geral estão de 
acordo com a proposta da avaliação. Entretanto em 
2012 e 2013 são inseridas questões referentes a 
atitudes individual e coletiva para mitigar e reduzir a 
poluição atmosférica. Assim, é possível que nas 
próximas edições os autores de livros didáticos se 
atentem para essa nova tendência, não como forma 
exclusiva de avaliação, mas com foco na formação 
do individuo crítico e consciente do espaço e 
posição que ele ocupa na sociedade.   
____________________ 
1INEP . Disponível em : < http://portal.inep.gov.br/> acesso 25 
maio 2014. 
2 Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – 
PNLEM Disponível em : < 
http://portal.mec.gov.br/index.php?id=13608&option=com_conten
t&view=article>, acesso 20 maio 2014. 
3 PNLD Quimica. Disponível em < 
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-
livro/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-m%C3%A9dio>, acesso 
20 maio 2014. 
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RESUMO: Neste trabalho, temos como objetivo investigar o processo de elaboração e avaliação do livro 
didático de Química, no âmbito do PNLD, procurando compreender os efeitos produzidos nas obras 
didáticas a partir dos diferentes contextos. Inspiradas em Stephen Ball, compreendemos as políticas 
curriculares como redes discursivas que se estabelecem em contextos marcados por permeabilidades. 
Para adentrar na pesquisa, entrevistamos autores e avaliadores de livros didáticos de Química que 
participaram do PNLD. A partir dessas narrativas, trechos foram selecionados e nomeados, dando 
origem às mônadas. Com a fala desses narradores percebemos que a produção do livro, desde sua 
escrita, até seu uso em salas de aula, passando pela editoração, avaliação, distribuição, está cercada 
por diversos contextos que podem ser incorporados em sua elaboração, a partir da recontextualização e 
hidridização dos discursos produzidos nesses meios. Com essa dinâmica, a autoria das políticas passa a 
ser plural, diversos sujeitos delas participam e a constroem. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio de 
Química encontra-se em sua terceira edição. Desde o PNLEM 2007, milhões de livros 
de Química foram distribuídos para alunos do Ensino Médio da rede escolar pública do 
país. Contudo, antes de chegar às escolas, esses livros passam por diversas etapas 
desde sua elaboração até sua avaliação e distribuição. Em síntese, inicialmente o MEC 
divulga o Edital do Programa, anunciando os critérios para a seleção das obras 
didáticas, sendo que participa da elaboração desse Edital o Comitê Técnico do MEC, 
composto por coordenadores que representam as diversas áreas disciplinares que 
terão as coleções didáticas avaliadas. De acordo com as exigências do Edital, autores 
e editoras (re)elaboram suas obras na tentativa de atender aos critérios de seleção do 
Programa. Em seguida, uma equipe de avaliadores é formada, composta por 
professores e pesquisadores da área, que analisarão as coleções inscritas no PNLD. 
Após essa avaliação, o MEC divulga as obras aprovadas e disponibiliza aos 
professores da escola básica um Guia de Resenhas das coleções selecionadas. A 
partir disso, esses professores escolhem os livros que pretendem trabalhar com seus 
alunos nas escolas por um período de três anos, quando outro processo de avaliação é 
realizado. 

Nas formas de compreensão possíveis acerca dos efeitos produzidos pelas 
políticas educacionais, é comum, em muitas análises, a separação entre as fases de 
proposta e as de implementação, com foco nos momentos em que o governo cria leis, 
decretos e programas que são aplicados nos espaços escolares. Entretanto, não 
consideramos que o funcionamento da política se dê “de cima para baixo”, de maneira 
que as práticas escolares são determinadas exclusivamente pelas diretrizes oficiais. Ao 
contrário, baseadas em Stephen Ball, compreendemos que a política é resultado de um 
amálgama de ideias e interesses de diversos setores e organizações sociais. Para 
compreender essa dinâmica, Ball et. al. (1992) propõe uma abordagem através do ciclo 
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de políticas, composto por três contextos, a saber: contexto de influência, contexto de 
produção de textos e contexto da prática.  

 

 
Figura 1: Ciclo de Políticas (baseado em Ball et al., 1992, p.20). 

 
O contexto de influência é visto como aquele em que as políticas são iniciadas 

e no qual são construídos os discursos políticos. Atuam nesse contexto órgãos 
governamentais, partidos políticos, agências internacionais de financiamento, grupos 
privados, comunidades disciplinares e institucionais. Este contexto possui quase que 
uma relação simbiótica com o contexto de produção de textos (MAINARDES, 2006). 

O contexto de produção de textos é formado por documentos oficiais, ou não, e 
comentários sobre esses textos, que representam e/ou tentam definir o que é a política 
para a escola e para a sociedade em geral. Esses textos são resultados de disputas e 
negociações de grupos que tentam controlar a política. (LOPES e MACEDO, 2011) 

No contexto da prática, os discursos políticos construídos no contexto de 
influência e os textos produzidos no segundo contexto são submetidos a diferentes 
interpretações e recriações, modificando os sentidos iniciais (LOPES e MACEDO, 
2011; PETRUCCI-ROSA, VARSONE e RAMOS, 2008). Segundo Ball e colaboradores, 
 

os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por exemplo] não 
enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas 
histórias, experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão interpretadas 
diferentemente uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e 
interesses são diversos. A questão é que os autores dos textos políticos não 
podem controlar os significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, 
selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal entendidas, réplicas podem ser 
superficiais etc. Além disso, interpretação é uma questão de disputa. 
Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se relacionam com 
interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará, embora desvios 
ou interpretações minoritárias possam ser importantes. (BALL, BOWE e GOLD, 
1992, p.22, apud MAINARDES, 2006) 

 
Dessa forma, entendemos as políticas de currículo como produtos de 

processos de recontextualização de textos e discursos provenientes do governo, das 
agências de fomento internacionais, da comunidade acadêmica, das editoras e também 
da escola. 

Operamos com o conceito de recontextualização como proposto por Bernstein, 
no qual os textos advindos, ou não, das esferas oficiais, passam por um processo de 
fragmentação ao disseminarem no meio educacional. Alguns desses fragmentos são 
mais valorizados que outros e ao serem combinados com outros fragmentos de textos 
produzem novos significados e interpretações (LOPES, 2005). Dessa forma, 
orientações de agências internacionais se modificam ao serem inseridas nos contextos 
de cada país; as orientações curriculares nacionais são modificadas pelos governos 
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estaduais e municipais, pelas comunidades acadêmicas, pelas escolas e por diversos 
outros contextos. Assim, a política torna-se um híbrido em constante mutação. 

 
Em outras palavras, a recontextualização dos textos e discursos curriculares 
assume um caráter híbrido, na medida em que esses são deslocados das 
questões e relações de origem e recolocados em novas questões e relações, 
produzindo novos sentidos e significados para os recortes estabelecidos. 
(ABREU, GOMES e LOPES, 2005, p. 406) 

 
Contudo, esse processo de recontextualização por hibridismos não implica que 

qualquer sentido possa ser atribuído aos textos das políticas curriculares. A construção 
de sentidos e significados para a política se dá de maneira complexa, envolve disputas 
e negociações para legitimar possíveis leituras e interpretações sobre os textos e 
discursos produzidos.  

Diante desse quadro, temos como objetivo investigar o processo de elaboração 
e avaliação do livro didático de Química, no âmbito do PNLD, procurando compreender 
os efeitos produzidos nas obras didáticas a partir dos diferentes contextos.  
 
AS MÔNADAS COMO CAMINHO METODOLÓGICO 
 

Foram entrevistados participantes das equipes de avaliação de livros didáticos 
de Química, tanto no contexto do PNLEM 2007 como também do PNLD 2012, e 
autores de livros didáticos de Química aprovados no Programa. Para cada 
autor/avaliador foi solicitado que contasse sobre suas experiências vividas no âmbito 
do processo de elaboração/avaliação do livro didático de Química. As entrevistas foram 
realizadas individualmente, gravadas em áudio, transcritas e textualizadas. Após leitura 
exaustiva dessas narrativas, fragmentos das entrevistas foram selecionados e a eles 
foram atribuídos títulos, que expressam nosso foco, enquanto pesquisadoras, de 
significação da narrativa. Numa perspectiva Benjaminiana (BENJAMIN, 1994, 1995), 
esses trechos de história podem ser chamados de mônadas. A imagem de mônada 
que Walter Benjamin usa em seus escritos é inspirada em Leibniz. Elas podem ser 
entendidas como pequenos fragmentos de história que juntas exibem a capacidade de 
contar sobre um todo, embora esse todo possa ser contado por um de seus 
fragmentos, sendo que “em cada mônada, estão presentes todas as outras.” 
(PETRUCCI-ROSA et al., 2011, p. 205).  

Passamos agora a apresentar algumas1 mônadas de nossos narradores, que 
são identificados por nomes fictícios. Sílvio, Mariana, Marcos e Daniel são professores 
ligados a Instituições de Ensino Superior, que em dupla são autores de duas obras 
didáticas aprovadas pelo PNLD. Fábio, Mário, Patrícia, Carlos, Gabriela e Bruno 
também são professores de Instituições de Ensino Superior e participaram da equipe 
de avaliação do PNLD de Química. 
 
Não sobrou pedra sobre pedra 
Quando a gente recebeu o primeiro retorno a editora, olhei e falei: “se for assim, nós 
vamos ter que escrever tudo de novo, porque não sobrou pedra sobre pedra”. Liguei 
para o outro autor e falei: “eles mexeram no texto todo, está tudo vermelho”. Eu me 
lembro de uma vez que a gente recebeu junto a revisão do editor mais a revisão do 

1 Devido às limitações do trabalho, apenas seis mônadas foram apresentadas. Contudo, um conjunto 
maior dessas pequenas histórias pode ser encontrado na tese de doutorado intitulada: O livro didático de 
Química como discurso curricular – recontextualizações no campo das políticas educacionais, disponível 
na Biblioteca Digital da Unicamp (http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/) 
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especialista. Uma parte dizia: “retire o primeiro parágrafo”, o outro dizia: “retire o 
segundo parágrafo”. E nós tínhamos que decidir o que fazer: deixa os dois? Modifica? 
Tira tudo? São decisões difíceis, não é elementar, e você tem tempo para isso tudo. E 
tem que cuidar para que aquilo que é de essência não se perca, porque as pessoas 
veem as coisas de um modo muito diferente. Às vezes vem uma crítica e você tem que 
parar e refletir: de onde essa pessoa está falando? Como é que ela viu? O que ela 
entendeu? O que eu vou poder incorporar e o que eu não devo incorporar? Porque isso 
vai desvirtuar a linha que a gente quer ter. Foi acontecendo que, ao longo do processo, 
a gente foi tendo cada vez mais firmeza do que a gente queria, mas nem tudo dá 
tempo de fazer, então às vezes você foca mais numa coisa e menos em outra, que 
precisava de certa atenção, porém naquele momento não foi possível. (Mariana) 
 
Padrão estabelecido 
Aceitamos o convite da editora na perspectiva de produzir um material que fosse 
diferente e esperávamos ter uma editora que conseguisse chegar aos professores, que 
chegasse às escolas, porque a editora da universidade não conseguia fazer isso. No 
Ensino Médio e no Fundamental há um esquema da editora de fazer divulgação e de ir 
às escolas, coisa que a editora da universidade nem sabia que existia. Tivemos um 
medo muito grande, porque a gente tinha uma concepção de ensino muito clara, e ao ir 
para uma editora comercial a gente teve que mudar um pouco isso, mas a gente achou 
que seria interessante também. Diminuímos o número de experimentos e reduzimos o 
texto, porque começamos a nos enquadrar nesse padrão que já era estabelecido. Isso 
nos foi solicitado. Tivemos embates grandes por conta disso. Teve momentos em que 
falamos: “acabou o projeto, a gente para por aqui, não vamos fazer mais nada, porque 
isso que vocês estão querendo, a gente não quer”. Aí negociava e a gente conseguiu. 
Foi um processo de negociação muito grande. Saímos de um modelo muito acadêmico, 
em que a gente tinha uma liberdade muito grande. Quando publicamos pela editora da 
universidade era do jeito que a gente queria. Quando a gente faz para uma editora 
comercial, não é bem assim, porque tem o lado deles também. Isso é interessante, 
hoje em dia eu tenho uma clareza maior, porque quando você vê um livro pronto, ele 
tem uma participação muito grande dos autores, mas ele tem uma participação muito 
grande de um grupo que está na editora, que produz imagem, faz diagramação... Então 
o produto final é um diálogo de todos esses envolvidos. (Marcos) 
 
O MEC é autor do livro  
O volume único tinha a vantagem que o professor poderia inverter os conteúdos, 
fazendo uma nova sequência. Veio a exigência do PNLD que os livros tinham que ter 
três volumes. Pensei: “e agora, onde vai ficar a flexibilidade curricular?”. A sequência 
curricular do Programa de Avaliação da nossa universidade é diferente de outras. Se 
nós seguíssemos o Programa da universidade, para o resto do Brasil ficaria ruim. Fiz a 
seguinte proposta: já que trabalhamos com temas, vamos fazer um livro recursivo, em 
que alguns conteúdos vão e voltam. Como não tinha limite de páginas, abordamos o 
mesmo conteúdo em diferentes partes do livro. Mas na última avaliação, o MEC limitou 
o número de páginas, cada livro não podia ter mais de 320, e o nosso tinha 400. 
Tivemos que retirar os conteúdos que repetiam, tivemos que engessar o livro. Nós não 
queríamos, mas tivemos que engessar. Eu analisei o currículo do Brasil inteiro, cheguei 
à conclusão que na maioria dos estados determinado conteúdo era abordado em tal 
ano, então colocávamos esse conceito no volume adequado. [...] O livro é uma 
construção coletiva, começa com o MEC que fez o edital e decidiu que o nosso livro 
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não seria possível. Sim, porque alguém colocou no edital que o livro só pode ter 320 
páginas. O MEC é autor do livro, porque fala como deve ser o material. (Sílvio) 
 
O livro didático é uma coisa pobre 
Resisti muito a participar de avaliação de livro didático, muito mesmo. Tive uma colega 
minha de movimento de professores que estava na divisão do MEC que cuida do 
PNLD. Ela insistiu para eu participar, além disso, o coordenador de Ciências, que é da 
Química, me procurou para participar e eu não quis. Não tinha nenhum impedimento, 
mas tinha uma bronca particular com o livro didático, achava que não tinha nenhum 
que presta, que não adianta. Livro didático é, por definição, uma coisa congelada, 
rígida, pobre, empobrecedora. O livro didático era para quem não tinha nenhuma 
formação e tinha que se apegar naquilo. Nunca usei livro didático no meu trabalho com 
ensino de Química no Ensino Médio, nunca usei... Para não dizer que nunca usei, uma 
vez peguei duas classes de uma escola noturna e um outro professor que era efetivo 
lá, pegou umas seis turmas. Para não prejudicar os alunos, resolvi adotar o livro que o 
professor adotava para as outras classes, mas acho que prejudiquei muito mais 
adotando aquele livro. Prejudiquei porque não se aprendia nada, aquele livro era a 
negação do aprendizado de Química. Sempre trabalhei de uma forma muito mais 
criativa, pensando, vendo quem eram esses alunos e procurando produzir um curso 
voltado para a experiência deles, para os conhecimentos deles. Não estava inventando 
nenhuma outra Química, era a Química que existe mesmo, mas não seguia aquela 
sequência dos livros de jeito nenhum, porque eu acho muito fragmentado. Então, eu 
não tinha essa experiência de trabalhar com o livro didático, conhecia porque lá na 
universidade analisávamos os livros com os alunos. Não adianta, os alunos querem ter 
uma segurança, e precisam conhecer os livros didáticos. Não adianta fazer crítica ao 
material sem conhecer. Eles precisavam conhecer primeiro e sentir. Eu via que apesar 
de todas as críticas que se fazia ao livro didático, no final, eu propunha ao pessoal que 
elaborasse um material para aplicação para os alunos e o que vinha era a reprodução 
do livro didático. Toda a crítica tinha sido feita e eles faziam a mesma coisa! É muito 
impregnada essa sequência presente no livro didático. (Fábio) 
 
Multiplicidade de posições teóricas  
É muito diferente fazer avaliação para uma pesquisa e fazer avaliação para um 
programa de políticas públicas. Porque na pesquisa você analisa o livro sob um prisma, 
sob a ótica do seu referencial, e quando a gente vai fazer uma avaliação enquanto 
política, não pode impor uma forma de encarar o mesmo problema. É diferente, tem 
que pensar na multiplicidade de possibilidades de ensino, afinal de contas, existem 
muitas teorias de aprendizagem, mas a gente não pode dizer que o aluno aprende 
somente desta forma, ou que este ou aquele método de ensino seria o melhor. Por 
exemplo, o ensino tradicional é muito criticado, mas todos nós aprendemos pelo ensino 
tradicional. Não se pode impor uma forma. Quando você faz a análise por pesquisa é 
mais criterioso, tomando por base um referencial. O mais difícil nessa avaliação é 
justamente destituir um pouco disso, para deixar emergir essa multiplicidade de 
posições teóricas do livro. Acho que esse é o exercício mais difícil no início. (Mário) 
 
Feitos conforme o edital  
Dois dos critérios eram sobre a questão ambiental, estava no edital que tinha que ser 
abordado o problema ambiental. Tinham muitos livros que parece que foram 
preparados para atender ao edital. Teve um livro que acrescentou um capítulo sobre 
Química Ambiental mais por força de edital que por outra coisa, e não porque a 
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questão ambiental fosse tratada ao longo do livro. Era discutido com o avaliador como 
iríamos interpretar isso. Um dos critérios é a abordagem adequada da problemática 
ambiental, como vamos interpretar esse item? Com isso houve tensões, discussões... 
Outra questão que foi motivo de muita discussão, foi o Livro do Professor. Parece que 
mandaram fazer o Manual do Professor de acordo com o que o edital pedia. Estava 
escrito “baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais”, mas ao olhar o livro, não 
tinha nada daquilo. As pessoas da área técnica, da área dura, não tinham essa 
flexibilidade de entender, de relacionar o Livro do Aluno com o Livro do Professor. Até 
porque muitos colegas da área técnica, da ciência da Química, nunca lidaram com livro 
de Química do Ensino Médio, muitos nem sabiam que existia esse Livro do Professor. 
Havia a dificuldade de entender como aquilo que estava dito no Livro do Professor 
estava colocado no Livro do Aluno. Não podemos afirmar, mas estava evidente que 
aquele Livro do Professor foi escrito por outra pessoa que não escreveu o livro didático. 
Esse foi outro momento de tensão com as equipes de avaliadores. (Gabriela) 
 
O LIVRO DIDÁTICO NOS DIFERENTES CONTEXTOS 
 

Considerando a pluralidade de sentidos produzidos a partir das mônadas, 
passamos agora a apontar alguns aspectos suscitados com a leitura das narrativas dos 
autores e avaliadores dos livros didáticos. 

É importante ressaltar que os autores entrevistados fazem parte da academia, 
pois são professores ligados à universidade e, há anos, contribuem para o Ensino de 
Química com pesquisas, publicações e orientações na área. Com isso, a própria 
elaboração do livro didático parece seguir a dinâmica da pesquisa.  
 

Já tínhamos estudado um monte de coisas e a gente queria fazer isso 
funcionar na sala de aula. (Mariana) 
As palavras de pesquisadores estão presentes e as nossas também, como 
pesquisadores, estão presentes. (Daniel) 
Até hoje tem gente que faz estágio em cima do material, tem bolsistas que vão 
trabalhar comigo que investigam determinados aspectos. Com isso, a gente 
consegue refinar o material, vai tendo a contribuição das pessoas que vão 
passando por nós e vão trabalhando conosco. (Mariana) 

 
Entretanto, eles mesmos reconhecem que o desejável para um livro didático 

não está somente na academia, ao contrário, em alguns momentos, os saberes 
acadêmicos pesam em desfavor do material.  
 

Mas nós não estamos fazendo um texto acadêmico, a gente fala para o 
professor algumas coisas de um jeito mais leve, que ele consiga entender 
aquele fundamento, mas sem ficar preocupado se quem escreveu foi 
determinado autor, em tal artigo, porque isso não interessa para ele. (Mariana) 
Algumas coisas eu acabei incorporando, colocando uma linguagem menos 
técnica. (Sílvio) 
Esse não é um livro que eu faria considerando apenas minhas ideias, [ ] todo 
produto, traz um compromisso entre inovação e redundância. Se for muito 
inovador ninguém vai reconhecer aquilo e ninguém vai consumir. (Daniel) 

 
Apesar da maioria dos avaliadores estar inserida na comunidade acadêmica, 

eles também relatam que outros elementos devem ser usados na avaliação, que não 
aqueles valorizados pelo meio acadêmico. O professor Mário destaca os diferentes 
pontos de vista de uma avaliação do livro didático com finalidades acadêmicas e a 
avaliação do livro enquanto política pública, na mônada Multiplicidade de posições 
teóricas. Além dele, outros avaliadores destacam essa questão.  
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Na pesquisa você analisa o livro sob um prisma, sob a ótica do seu referencial, 
e quando a gente vai fazer uma avaliação enquanto política você não pode 
impor uma forma de encarar o mesmo problema, é diferente, tem que pensar 
na multiplicidade de possibilidades de ensino. (Mário) 
Não pode ser sua opinião (...) Mesmo que você ache que o erro esteja na 
concepção filosófica do livro, você não vai usar esse argumento para eliminar, 
porque o autor não é obrigado a seguir sua concepção. (Fábio) 
O problema era você argumentar, mas argumentar sem embasamento de 
autores (...) foi solicitado que a gente procurasse não falar de linhas teóricas. 
(Patrícia) 

 
Antes de firmarem acordo com as editoras comerciais, os autores falam sobre 

suas experiências com editoras universitárias. O processo de confecção do livro era um 
tanto quanto artesanal, mas os autores possuíam autoridade total sobre a obra. Em 
momento algum, eles citam alguma intervenção dessas pequenas editoras em suas 
obras. Todavia, esse processo muda com a chegada das editoras comerciais. No 
início, são nítidas em suas falas as tensões no trato com a equipe editorial.  
 

Desse jeito nós vamos parar por aqui, porque não dá. A gente escreve o livro, 
vocês mudam o texto, e depois na diagramação do livro, vocês fazem o que 
querem. (Sílvio) 
Quando a gente recebeu o primeiro retorno a editora, olhei e falei: “se for 
assim, nós vamos ter que escrever tudo de novo, porque não sobrou pedra 
sobre pedra”. (Mariana) 
Teve momentos que falamos: “acabou o projeto, a gente para por aqui, não 
vamos fazer mais nada, porque isso que vocês estão querendo, a gente não 
quer”. (Marcos) 
Teve um momento que sentamos com o editor e falamos: “esse livro não vai 
sair nunca. A gente escreve e manda para vocês, vocês reescrevem e mandam 
para a gente. A gente reescreve e manda novamente, três vezes vai e volta.”. 
Ele disse: “tudo bem, a partir de agora nós não vamos mexer mais”. (Sílvio) 
Saímos de um modelo muito acadêmico, em que a gente tinha uma liberdade 
muito grande, quando publicamos pela editora da universidade era do jeito que 
a gente queria. Quando a gente faz para uma editora comercial, não é bem 
assim, porque tem o lado deles também. (Marcos) 

 
Ao longo do processo, negociações vão sendo feitas que permitem o 

entrosamento dos discursos. Nesse momento, os discursos advindos dessas duas 
instâncias, autores e editoras, vão se reelaborando numa tentativa de tornar possível a 
negociação dos interesses desses grupos.  
 

Diminuímos o número de experimento e reduzimos o texto, porque começamos 
a nos enquadrar nesse padrão que já era estabelecido. Isso nos foi solicitado. 
(Marcos) 
Algumas coisas eu acabei incorporando, colocando uma linguagem menos 
técnica. Mas em outras coisas eles colocaram um monte de erro conceitual. Eu 
tinha que reescrever tudo. (Sílvio) 
Tem que cuidar para que aquilo que é de essência não se perca, porque as 
pessoas veem as coisas de um modo muito diferente. Às vezes vem uma 
crítica e você tem que parar e refletir: de onde essa pessoa está falando? 
Como é que ela viu? O que ela entendeu? O que eu vou poder incorporar e o 
que eu não devo incorporar? Porque isso vai desvirtuar a linha que a gente 
quer ter. (Mariana) 
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Nesse processo, vale destacar na narrativa dos autores que ao mesmo tempo 
em que eles tiveram que ceder na parceria com as editoras, elas também acabaram 
incorporando algumas demandas dos autores.  
 

Eu tinha uma aluna que fez uma monografia comigo, nós trabalhamos com 
internet, fizemos simulações sobre o capítulo de modelos. Eu consegui fazer a 
editora contratá-la. (Mariana) 
Eles admitiram a possibilidade de termos contato com a pessoa da 
diagramação. [ ] Foi uma surpresa para a editora ter autor que a 
questionasse. Até então, os editores faziam tudo, o autor entregava o texto e 
eles traziam o livro pronto e acabado. Eles acharam estranha essa relação 
conosco. (Sílvio) 

 
Todavia, em outros momentos a editora parece refratária aos argumentos e 

solicitações dos autores, continuando com sua dinâmica própria de funcionamento, 
como no caso das estratégias de divulgação, levantado por Daniel e Mariana.  
 

Eles têm uma estratégia de marketing que é por um caminho, e eu discordo 
radicalmente da estratégia de marketing deles, porque não adianta. (Mariana) 
Nós não conseguimos convencer a editora que se em algum evento da área 
ela distribuísse um livro para cada professor, esses professores são 
multiplicadores. (Daniel) 

 
Contudo, apesar dessa tentativa de negociação, por vezes a voz da editora 

parece se sobrepor a dos autores.  
 

Eles [da editora] pegam os resumos de vestibular e colocam no livro, mas são 
coisas que não tem no livro. No resumo do capítulo de termoquímica tem 
coisas que a gente nem fala no livro. Quando eu vi, já estava! O que você pode 
fazer? O livro já estava impresso. (Mariana) 
Na hora em que vimos a capa, falei para o outro autor: “mas essa capa é 
exatamente o contrário de tudo o que a gente fala, a gente quer desmistificar 
essa história do cientista, do louco e tudo mais, e vem uma capa como essa”. 
Daí liga para a editora, que responde e insiste: “não dá tempo”. Fazer o que? 
Falar que não vai mandar o livro por causa da capa, sendo que a gente investiu 
tanto? (Marcos) 
Então tem coisas que a gente não controla, por exemplo, a capa. Nós não 
vemos a capa, que sempre é uma surpresa. (Mariana) 

 
A participação do grupo editorial na produção do livro origina um texto 

recontextualizado, contudo essas intervenções podem resultar em um material sem 
coerência. Alguns avaliadores levantaram essa questão em suas falas, ao apontar que 
certas obras são “maquiadas”, ou seja, passam por pequenas mudanças para atender 
ao edital, são estratégias utilizadas pelas editoras na tentativa de tornar seu produto 
aceito e bem avaliado.  
 

Parece que mandaram fazer o Manual do Professor de acordo com o que o 
edital pedia. Estava escrito: “baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais”, 
mas ao olhar o livro, não tinha nada daquilo. (Gabriela) 
O que se tem encontrado na análise do livro didático é o Manual afirmar que 
vai fazer uma coisa e não faz. Ele diz que vai fazer isso e aquilo, mas você 
procura e não acha! (Bruno) 
O Manual do Professor era uma maravilha! Que coisa profunda, que coisa bem 
feita! Mas ao ler o livro, constata que ele não tem nada a ver com aquilo, é 
outra coisa. (Fábio) 
Tinham muitos livros que parece que foram preparados para atender ao edital. 
Teve um livro que acrescentou um capítulo sobre Química Ambiental mais por 
força de edital que por outra coisa. (Gabriela) 
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[as editoras] Aprenderam que os homens nas imagens não podem estar 
sentados, lendo jornal, enquanto a mulher está lá na pia... Esse tipo de coisa já 
estava mais ou menos limpa no livro, mas de uma forma falsa. (Fábio) 

 
Pontos semelhantes são levantados por Amaral e Megid Neto (1997), em 

estudo no final dos anos 90, quando apontaram que autores de livros didáticos 
procuravam incorporar conceitos e avanços educacionais na área de Ciências somente 
nas páginas iniciais do material didático, tanto do Livro do Aluno quanto do Manual do 
Professor. Entretanto, grande parte dos textos do livro não sofria modificação alguma. 

Além da participação do grupo editorial na produção do livro didático, 
professores da educação básica tiveram uma atuação marcante na elaboração do 
material, principalmente no início do processo. Com a fala dos autores, é possível 
perceber que o material surgiu de cursos de formação continuada para professores, 
com a colaboração desses profissionais. Entretanto, ao mesmo tempo em que as 
vozes desses professores são necessárias para legitimar material, por vezes elas são 
aceitas com restrições, por não possuírem o rigor conceitual necessário. Nessa 
dinâmica, os discursos desses professores vão sendo hibridizados ao discurso 
acadêmico.  
 

A gente se reunia, discutia como ia fazer, dividia os professores e eles iam 
escrevendo. Imprimíamos o material e eles levavam para as escolas, para 
trabalhar com os alunos. Pegávamos algumas coisas que eles já tinham, 
fazíamos pequenas adequações. (Sílvio) 
É uma tentativa de juntar o conhecimento acadêmico mais formal, dos 
professores da universidade, que estão mais atualizados nessa área de ensino, 
com o conhecimento do professor que está na sala de aula, vivenciando o 
ambiente e os problemas de ensino desse local. (Marcos) 
Foi um processo difícil, porque envolvia professores que não tinham prática em 
escrever e eles não têm a mesma preocupação conceitual que nós temos na 
universidade. Era toda uma discussão sobre isso, porque se a gente escrever o 
livro, os professores não vão usá-lo, se eles trabalharem junto conosco vão 
usar o livro, porque eles serão autores do material. (Sílvio) 

 
Na perspectiva de Ball, a participação desses professores da educação básica 

no processo de elaboração do livro situa-se no contexto da prática, já que eles trazem 
suas experiências de sala de aula incorporando-os ao material. Os professores que 
participaram da equipe de avaliação no PNLD, mesmo aqueles que trabalham com 
Ensino de Química na universidade, também trouxeram suas experiências com o livro 
didático vividas no Ensino Médio. Com isso, traços de um discurso híbrido vão se 
delineando nas narrativas, unindo o contexto da prática com o contexto de produção de 
textos no processo de avaliação.  
 

Me incomodava muito aquela Química que eu ensinava na escola. 
Incomodava-me muito aqueles livros didáticos, aquela Química tão 
fragmentada, tão cheia de conceitos, tão cheia de fórmulas, aquilo me 
incomodava muito. Porque na minha ideia como professora, eu achava que 
isso era culpa do livro didático. (Patrícia) 
Quando eu fui trabalhar na escola técnica, que era de nível médio, eu 
procurava livros de graduação para preparar minhas aulas, que é o ideal, claro 
que tem outros livros, mas eu procurava nos livros de graduação. (Gabriela) 
Livro didático é, por definição, uma coisa congelada, rígida, pobre, 
empobrecedora, o livro didático era para quem não tinha nenhuma formação, e 
tinha que se apegar naquilo. Nunca usei livro didático no meu trabalho com 
ensino de Química no Ensino Médio. (Fábio) 
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Além da academia, do grupo editorial, dos professores, outras instâncias 
permeiam a produção do livro didático. O poder aquisitivo do aluno é levado em 
consideração na produção do material delimitando o tamanho e, consequentemente, a 
quantidade de conteúdos selecionados no texto.  
 

O livro dentro da concepção da editora tinha que ter 127 páginas, para totalizar 
um custo de 10 reais e vender baratinho, não podia ser um livro muito grande. 
(Sílvio) 

 
As exigências presentes no edital do MEC também tem forte impacto na 

elaboração dos livros. Muitas das alterações realizadas nas obras didáticas foram 
originadas de demandas solicitadas pelo MEC. O número de volumes das obras, assim 
como a presença de objetos educacionais virtuais, foi solicitação do edital do PNLD. 

Ao contrário da relação construída entre autores e editoras, em que ambos os 
lados pareceu ceder em prol da elaboração do livro, num primeiro momento, parece-me 
que há pouco espaço de negociação entre os autores e o MEC, haja vista que se o 
material não atende aos requisitos exigidos no edital, ele é excluído do processo. Os 
autores vão se apropriando dessas exigências, hibridizando essas demandas com seus 
princípios, com aquilo que eles acreditam ser necessário e proveitoso no material. 
Todavia, algumas exigências os fazem distanciar de suas crenças, como é possível 
perceber na mônada O MEC é autor do livro. 

Ao colocar o MEC como autor do livro, ou seja, uma instância com poderes de 
determinar critérios para a seleção do livro didático através do edital, deve-se lembrar 
de que a própria comunidade acadêmica participa do processo de elaboração edital 
que rege o PNLD, que, segundo Carlos, é decidido em reuniões com a participação de 
coordenadores de diversas disciplinas. Além disso, questões como contextualização, 
meio ambiente, diversidade cultural, itens avaliados Programa, há muito circulam e são 
valorizadas nos meios acadêmicos.  
 

A indicação que nós tínhamos é que o instrumento de avaliação repetisse o 
conteúdo do edital e a organização dele, já que ele foi pensado em uma 
reunião onde os coordenadores da área de Ciências se reuniram. (Carlos) 
Muita coisa que está no edital do PNLD é incorporação do nosso esforço, 
nosso trabalho para trazer a nossa pesquisa para as instâncias 
governamentais. (Mariana) 

 
A partir da imersão nas narrativas dos avaliadores e autores dos livros 

didáticos, uma multiplicidade de sentidos é aflorada. Para o escopo desse trabalho, e 
procurando responder aos objetivos aqui expressos, considerando a abordagem do 
ciclo de políticas, selecionei alguns aspectos que julguei necessário analisar. 
Entretanto, um dos efeitos singulares da narrativa é que ela seja continuada pelo outro, 
com isso não foi minha pretensão esgotar as potencialidades que essas narrativas 
trazem ao abordar o processo de elaboração e avaliação do livro didático. Ao contrário, 
espero contribuir para outras inquietações e problematizações a respeito do tema. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como dito anteriormente, não opero com uma visão estadocêntrica da política, 
em que o Estado propõe medidas que são implementadas nas mais diversas 
instâncias. No caso das políticas educacionais, nessa visão verticalizada de política, 
Ministério, governos e secretarias produzem leis, decretos e programas que são 
implementados nas escolas, fortalecendo a separação entre a teoria, presente nos 
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documentos oficiais, e a prática, resultante da aplicação dessas teorias nos ambientes 
escolares. De encontro a esse modelo fortemente hierarquizado, considero ser profícuo 
compreender a política fazendo parte de um ciclo contínuo, em que diversos contextos 
participam de sua elaboração, tal qual proposto por Ball e colaboradores (1992). No 
caso específico das políticas voltadas para o livro didático, organizadas no Programa 
Nacional do Livro Didático, diversas são as instâncias que participam de sua produção, 
como Ministério da Educação, editoras, autores, comunidade acadêmica, alunos, entre 
outros. 

O ciclo de políticas proposto por Ball compreende três contextos, que estão 
interligados e juntos produzem efeitos políticos, são eles: contexto de influência, de 
produção de texto e da prática. Inspirada na figura do ciclo de políticas de Ball, ouso 
propor a imagem de uma rede como metáfora para compreender a dinâmica das 
políticas educacionais, em especial aquelas voltadas ao livro didático. No centro da 
rede imagino o livro didático permeado pelas instâncias que são capazes de produzir 
efeitos no material, que, como citado, são: Ministério da Educação, grupos editoriais, 
autores, comunidade disciplinar, escola, alunos etc. 
 

 
Figura 2: Diversas instâncias que compõem a política do livro didático. 

 
Para que essa rede seja uma metáfora possível à política do livro didático, é 

preciso imaginá-la flexível e desforme. Isso se faz necessário, pois a cada instante os 
discursos provenientes desses meios são recontextualizados e hibridizados, ganhando 
mais ou menos força, de acordo com os interesses dos grupos envolvidos. 

Consideramos que essas instâncias estão em constante movimento entre os 
três contextos do ciclo de políticas, marcando e se deixando marcar pelos diferentes 
agentes, movidos por diversos interesses e jogos de poder. No caso da comunidade 
acadêmica, por exemplo, ora ela participa iniciando discursos e disseminando ideias, 
elementos próprios do contexto de influência, ora produzindo artigos, materiais 
didáticos, pareceres e resenhas de obras, instrumentos de avaliação, editais etc., 
caracterizando o contexto de produção de textos. Além disso, a comunidade 
acadêmica, formada por pesquisadores e professores de diferentes níveis de ensino, 
que são atores de destaque nos ambientes escolares, atua também no contexto da 
prática. 

Diante desse cenário, a produção do livro, desde sua escrita, até seu uso em 
salas de aula, passando pela editoração, avaliação, distribuição, está cercada por 
diversos contextos que podem ser incorporados em sua elaboração, a partir da 
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recontextualização e hidridização dos discursos produzidos nesses meios. Com essa 
dinâmica, a autoria das políticas passa a ser plural, diversos sujeitos delas participam e 
a constroem. 
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Resumo: Este trabalho é uma primeira aproximação entre currículo, filosofia e química na busca de 
problematizar o campo disciplinar da filosofia da química como um fundamento do ensino de química. 
Primeiro é feito um estudo bibliográfico, através da técnica da análise temática, da produção literária do 
emergente campo disciplinar da filosofia da química. Como resultado propomos cinco campos de sentido, 
estruturas transversais e de especificidades químicas. De posse destas estruturas propomos uma 
problematização da seleção, articulação e inovações curriculares em química e um diagrama heurístico para 
a educação química, legitimado pelo confronto com literatura e crítica de experts. Numa segunda etapa da 
investigação sugerimos, problematizamos e testamos este diagrama como ferramenta formativa, de 
planejamento, de design e avaliativa de práticas curriculares e didáticas na formação inicial de professores de 
química. 

 
Introdução 

O debate curricular elenca alguns objetivos a serem atingidos no ensino de química: 
professor reflexivo, empoderamento dos professores, intelectual crítico, superação da 
racionalidade técnica, humanização da técnica, sustentatibilidade, contribuição da química 
para a humanidade. A necessidade de um currículo crítico é reiterada. Em contrapartida, 
quando olhamos a literatura, documentos curriculares e falas de professores, existe muita 
dificuldade de inserção da crítica no currículo de química, entre as mais importantes 
podemos citar: historiografia positivista; produtivismo da investigação; endogenia da 
comunidade; filosofia tácita dos professores; curriculo racionalista, disciplinar e 
fragmentado; foco da dimensão econômica e pouco na dimensão cognitiva; pouca relação 
da química com a filosofia; pluralismo da pratica química. O currículo foca numa 
racionalidade operativa e pouco em uma racionalidade reflexiva. Um curículo crítico, como 
praxis, exige um forte empenho na competência reflexiva e papel acentuado as ciências 
críticas como a filosofia. Há aqui um trabalho intenso e próprio da filosofia da química, que 
apenas se inicia e este trabalho é parte desse movimento. 

Como consequência da pouca reflexividade da comunidade química (Van Brakel, 
1999), o currículo não é orientado por uma estrutura explícita e especifica no nível sintático 
(especificidade disciplinar), filosófico (reflexão sobre esta especificidade) e pedagógico 
(transmissão desta especificidade). Embora a história da química tenha conquistado o 
interesse de químicos e educadores químicos, a filosofia da química ainda não recebeu 
muita atenção (Scerri, 2001). Desta forma, a quimica que é ensinada em todo o mundo 
implica uma posição filosófica caracterizada pelo positivismo filosófico e pedagógico (Van 
Berkel, 2000; Erduran, 2002; Van Aalsvoort, 2004). Berkel (2005) caracteriza o curriculo de 
química como rígido internamente e isolado externamente. É um currículo caracteristico de 
uma ciência normal no sentido kuhniano: trasmite o produto de uma ciência acabada; 
transmite algorítmos de forma dedutiva e problemas fechados. Contrariamente, filósofos da 
química tem careacterizado a quimica como: a ciencia mais produtiva, pluralista e 
contextualista, complexa e real, criativa e imaginativa, diagramática, relacional, histórica. 



Qualquer ciência, entretanto, constitui-se de racionalismos setoriais, epistemologias 
regionais e por um pluralismo (Ribeiro & Costa Pereira, 2012). Cada ciência possui sua 
organização cognitiva e epistemológica. Logo, é necessário pensa-la em quadros analíticos 
apropriados para melhor ensinar. A filosofia da química tem mostrado que a química tem 
sido pensada como uma física aplicada, reduzida à física. Isso tem gerado um fosso 
epistemológico entre a química que se faz e a química que se ensina. Filósofos da química 
tem mostrado a química como dinâmica, plural, heurística, interdisciplinar, criativa, 
histórica. Em contrapartida, seu ensino é algoritmo, disciplinar e dogmático. A química 
precisa render-se ao modo padrão de entendimento da ciência para ser aceita. Algo se 
passa neste contexto que precisa ser diagnostica e propostos intervenções.  

Há um longo trabalho a ser realizado no contexto do currículo de formação de 
professores em química. Este trabalho, apenas no seu início, deve ser um esforço conjunto 
entre filósofos químicos e educadores químicos (Berkel 2005; Van Aalsvoor, 2004 ). Em 
função da pouca distância temporal, do grande formalismo, da vastidão e complexidade 
dos conteúdos, a integração do debate da filosofia da química no contexto do ensino, ainda 
é muito pequeno, tendo sido mais estabelecido recentemente após uma chamada da 
revista Science & Education (2010)i. Como consequência, existem ainda poucos guias 
analíticos, o que dificulta a comparação e interlocução entre propostas. Há uma 
necessidade inicial de identificar, cartografar, propor campos de sentidos, estruturas 
subjacentes, de interesse curricular, presentes neste debate, que possa estruturar, 
fundamentar e organizar os conteúdos do ensino de química, os saberes docentes e a 
profissionalização dos professores no sentido de propor ações pedagógicas e curriculares 
mais fundamentadas e coerente com a especificidade epistemológica da química e que 
conduza a maiores níveis de autonomia da aprendizagem e humanização. 

O objetivo principal deste trabalho é problematizar o recente debate da filosofia da 
química no sentido de sua integração ao currículo de formação inicial de professores de 
química. Fundamentado neste debate iremos explicitar critérios de seleção e organização 
curricular; Problematizar a integração e articulação curricular a partir de elementos mínimos 
da praxis química; Explicitar princípios, orientações e exemplos de inovações curriculares 
em unidades curriculares; Propor um instrumento diagramático com poderes heurísticos 
para formação, avaliação, planificação e análise de práticas curriculares e pedagógicas. 

Filosofia da química: emergência de um campo disciplinar 
A filosofia da química é um campo disciplinar emergente na filosofia da ciência, 

tendo como marco de sua institucionalização o ano de 1994, quando foram realizados 
muitos eventos em vários países (Marburg, Londres, Roma e Alemanha). Durante o século 
XX, a filosofia da ciência, restrita a análise lógica e sintática da ciência ideal, e no contexto 
do positivismo lógico, negligenciou a filosofia da química. Contudo, na atualidade, é o 
campo mais fértil dentro da filosofia da ciência. Como síntese do campo disciplinar 
organizamos a tabela abaixo. 

 
Tabela 1 : Síntese da principais características do campo disciplinar da filosofia da química 
Dimensão Categoria Descritores 
Institucionalização Duas revistas Hyle: investiga mais  a prática da química 

Foundations of Chemistry: aproximação analitica 
ISPC Fundada em 1997 
Congressos ISPC 17 até o momento 
Infiltrando outros espaços Dois números da revista Syntheses (1997,  2007), ICMPS: 

1971, 1979, 1987, 1991 (1), 1995 (7), 
PSA: 1978 (1), 1990 (3), 1992 (2), 1994 (colloquium) 1998 
(Symposium) 
APA: 2000 (Simpósio) 



Cursos de curta duração Vários países 
Livros 4 livros principais 

Autores País principais Alemanha, Uk, USA, França e Itália 
Formação Filósofos e químicos 
Instituição Universidades 
Temática Ver texto 

Temáticas Principais temas Negligenciamento, reducionismo, autonomia da química, 
modelos, visualização, ética e química, tipos naturais, tabela 
periódica, construtivismo, realismo e química, relação da 
física com a química, clássicos da filosofia 

Transversais Reducionismo, autonomia e relação com os clássicos 
Principais debates Leis químicas, autonomia da química, reducionismo, 

pluralismo ontológico, ética e química,  
Relações Com física Reducionismo, superveniência 

Com biologia Ciência de serviço, bio e nanobiotecnologia, prática 
interdisciplinar, ciência de serviço 

Com clássicos da filosofia Kant, Peirce, Aristóteles, Leibniz, Whitehead, Hegel, 
Cassirer, Platão 

Com filósofos da ciência Ian Hacking, Hilary Putnam, peter Galison, Tomas Kuhn, 
Karl Popper, 

Químicos filósofos Paneth, Polanyi, Pierre Duhem, Prigogine, Bachelard, 
Caracterização da 
química 

 Classificações, relações internas, transformações, arte 
combinatória, ciência central, diagramaticidade, 
processualidade, interventiva, 

 
 

A procura da desejável visibilidade da Química no contexto da Filosofia da Ciência 
tem orientado um programa mínimo e inicial da pesquisa em Filosofia da Química: 
 
Tabela 2 : Principais linhas de pesquisa no inicio da filosofia da química, (Schummer, 2006) 
Problemas Problemas associados 
Ontologia da 
química 

Tipos naturais, referenciação, sistema de classificação, propriedades materiais e 
organizações das redes de relações, periodicidade (Schummer, 2006; Harré, 2005; 
Needham, 1996) 

Conceituação e 
representação 

Linguagem icônica e diagramática; modelos; à explicação estrutural; dualidade e 
circularidade dos conceitos. (Schummer, 2006; Goodwin, 2008). 

Questões 
fundacionais 

Axiomatização da tabela periódica; teoria dos grupos; simetria e topologia 
(Schummer, 2006; Earley, 2004, 2006, 2011) 

Relação com física 
e biologia 

Reducionismo/emergentismo/pluralismo; autonomia da química; ciência de serviço 

Uma aproximação ao contexto do ensino é ensaiada e aqui damos nossa proposição. 

Campos estruturantes da filosofia da química: Antinomias da química e seleção 
de conteúdos 

Das antinomias e tensões, são possíveis de serem pensadas filosoficamente e o 
currículo faz uma seleção. No cruzamento com a literatura é possível localizar como é feita 
esta seleção curricular dos conteúdos. Na tabela abaixo fazemos uma síntese. 



Parte Todo

Micro

Macro

Modelo

Realidade

Útil

Risco
Algorítimo

Heurístico

Nomotético

Idiográfico

Química
Filosofia
Currículo

Técnica

Ciência

Natural

artificial

 
Ilustração 1: Mapeamento das tensões/antinomias da química passíveis de serem selecionadas nos três níveis: 
sintático, pedagógico e filosófico. Fonte: análise temática na produção da filosofia da química. 

 O mapeamento feito acima nos permite muitas relações, inferências e 
problematizações sobre as relações filosofia, química e currículo. Para cada uma das 
tensões e/ou antinomias é possível uma avaliação mais clara sobre seleções curriculares e 
os principais elementos do currículo: Concepção e desenho; Finalidades e objetivos; 
Seleção e organização dos conteúdos; Desenvolvimento e implementação. Estes 
problemas, obviamente estão além do espaço deste trabalho. Por exemplo nos permite as 
seguintes afirmações: No tocante a seleção e organização curricular podemos inferir as 
seguintes afirmações.  
Seleções macrocurriculares: Tecnociência e interdisciplinaridade ao tecnicismo irrefletido 
(Tala, 2005; Chamizo, 2012);Valores explícitos e ética à endogenia e produtivismo 
(Schummer, 1999);Historicidade e contextualidade ao dedutivismo (Lamza, 2010; Earley, 
2004, 2012).  
Seleções microcurrículares: Superando a visão substancialista: pluralismo ontológico 
(Bachelard, 2009); Integração de substâncias e processos: Relacionismo ao 
essencialismo;Top Dow e Bottom Up: Superando a supremacia da visão micro; Superando 
o realismo ingênuo:Realismo prático e operacional (Bensaud-Vincent & Stengers, 1992); 
Diagramaticidade e realismo processual estrutural (Earley, 2004, 2009). 

Pluralismo da praxis química e diagrama fundamental: proposta 
O pluralismo tem sido defendido como uma filosofia mais apropriada para a 

química em oposição ao monismo cientificista e redutor. Filosófos da química têm 
reiteradamente qualificado a química como uma ciência complexa, operativa, criativa, 
inovativa, interventiva, heterogênea e pluralista, difícil de ser pensada e comunicada. 
Efetivamente, para além do fato de a teoria em que se baseia a conceitualização da 
química não ser unificadaii, esta ciência tem sido reiteradamente caracterizada por vários 
tipos de pluralismo: Ontológico (Bachelard, 2009), metodológico (Schummer, 1998, 2006), 
epistemológico (Bachelard, 2009) e axiológico (Kovac, 2002). 

O desenvolvimento de uma filosofia do ensino de química ainda não foi proposta e 
o currículo de química, regulado pela tradição (Laszlo, 2011) não transmite esta 
pluralidade. Defendemos em outro espaço (Ribeiro & Costa Pereira, 2012) que cartografar 
esta pluralidade e articula-los curricularmente é o objetivo primordial da educação química. 



Neste sentido identificamos cinco domínios de alto grau de inclusividade, transversalidade 
e especificidade entre filosofia, química e currículo (Tabela 3). 

 
Tabela 3 : Proposta dos domínios da praxis química ou campo de problemas da praxis 
química. Fonte. Análise temática da produção da filosofia da química  
Dimensão Campo de problemas 
Classificações Mereologia (Harre & Llored, 2010) 

Sistema periódico: História, previsão, retrodição,   (Scerri, 2004) 
Classificações (Lefreve, 2011) 
Essencialismo (Harre, 2011; Vihalemn, 2007) 
Pierre Duhem (Needham, 2006) 
Ontologia para química macroscópica (Needham, 2006) 

Processualidade  Química como ciência das relações (Soukup, 2005; Bernal & Daza, 2010; 
Earley, 2004) 
Realismo processual estrutural (Earley, 2006) 
Filosofia de processos (Earley,  2006; Stein, 2004) 
Emergência e auto-organização (Luisi, 2001) 
Influência de Prigogine na química (Lombardi, 2011; Earley, 2004) 

Diagramaticidade Semiótica, visualização (Schummer &Spector, 2003) 
Diagrama (Goodwin, 2008) 
Explicação estrutural na orgânica (Goodwin, 2008) 
Estrutura molecular Instrumentos de papel (Klein, 2001) 
Influência da química em Peirce (Seibert, 2001) 
Simetria e topologia (Earley, 2006) 

Fenomenotécnia Metaquímica (Nordhamm, 2006) 
Revolução instrumental (Schummer, 2006) 
Dependência espécie x instrumento (Rothbart, 1999) 
Realismo prático (Vihalhem, 2011) 
Realismo operativo (Bensaud-Vincent, 2009) 
Influência da química em Bachelard (Bensaud-Vincent, 2009) 
Filosofia dos instrumentos (Baird, 1999; Rothbart, 1999) 

Dimensão tácita Pensamento heurístico (Nicole e et al, 2009; Talanquer, 2007) 
Contexto da descoberta (Schummer, 2006) 
Razão prática (Kovac, 2002) 
Estética (Schummer, 2006; Laszlo, 2003) 
Razão histórica (Lamza, 2010) 
Polanyi e a química (Jo Nye, 2005) 

  Fonte: elaboração própria 
Tendo as dimensões descritas acima procedemos uma confrontação com a 

literatura da educação química e submetemos à crítica com professores experts. Após este 
processo reorganizamos a discursão e representamos no diagrama abaixo. 



Contextos
Aplicação Justificação Descoberta  Educação

Valores
Epistemicos Não epistemicos

Tácita
Códigos

Classificatória
Conceitos

Processual
Processos

Fenomenotécnica
Instrumentos

Diagramática
Representações

 
Figura 1: Caracterização diagramática da praxis química 

Proposições curriculares: modelo, estruturas, dinâmicas e orientações 
 É possível, para trabalhos futuros, tendo o diagrama acima descrito, propor 
alterações e inovações curriculares; explicitar formas de organização, integração e 
articulações curriculares. Por exemplo, é possível propor alterações em disciplinas de 
didática da química, estágio supervisionado, história da química, bem como pensar em 
um currículo integrado e articulado a partir da praxis química. Defendemos que em 
todos estes níveis de recontextualizações, como já dito antes, deva ser levado em 
conta a especificidade da química. Esta especificidade pode e deve ser pensada nos 
níveis sintático, filosófico e pedagógicos. Nas sessões abaixo iremos expor um 
exemplo real de inovação curricular em uma disciplina de história e filosofia da química. 
Entretanto, outras inovações podem ser pensadas tanto em disciplinas como no nível 
do currículo, tanto verticais como horizontais 
 
Modelo e característica do currículo 
 

Fundamentado da filosofia da química é possível propor um currículo com as 
seguintes características: 
Curriculo acadêmico e crítico. Tem nas disciplinas sua fonte, contudo trabalhado e 
articulado pela filosofia. 
Transversalidade e interdisciplinaridade a partir dos conteúdos. Tem nos 
conteúdos sua centralidade, contudo estes conteúdos são organizados por estruturas, 
dinâmicas e categorias específicas de sua filosofia. 
Foco na competência reflexiva. O currículo mostra um equilibrio entre formação 
técnica e humanista e privilegia uma competencia reflexiva capaz de articular a 
competencia técnica com a pedagógica. 

Orientações, estruturas e dinâmicas curriculares 

A partir da problematização da filosofia da química podemos propor dinâmicas, 
estruturas e orientações curriculares transversais.  



Orientações curriculares: dialética das tensões e antinomias; narrativa e 
recursividade (Lamza, 2010); contextualidade e níveis; diagramaticidade e 
relacionalidade (Soukup, 2005; Bernal & Daza, 2010).  

Dinâmicas e desenvolvimento curricular: Estas categorias são geradas 
pelas dinâmicas: Complexificação e Coordenação (Bachelard, 2009); Aproximações 
sucessivas às múltiplas contextualidades: Top Down e Buttom up entre as tensões 
químicas (Laszlo, 2012), Recuo e aproximação entre conhecimento pessoal e 
algoritimico;Cruzamentos à múltiplos contextos e conceitos. 

Estruturas e organização curricular: Classificações, diagramaticidade, 
fenomenotecnia, processualidade e dimensão tática. Estas estruturas, dispostas no 
diagrama atrás, devem orientar a práticas de formação, análise e desenho de práticas 
curriculares e pedagógicas. Das cinco dimensões identificadas explicitamos diferentes 
princípios de organização dos conteúdos do ensino com diferentes estruturas didáticas 
e filosóficas.  

Tabela 1: dimensões curriculares 
Dimensões Descritor mínimo  Princípios e orientações curriculares 
Tácita Códigos 

Heurísticas 
Práticas 
 

H
eu

ris
tic

a Comunidade de prática 
Ensino por heurísticas (Nicole et al, 2010) 
Transmissão de códigos, heurísticas na relação 
mestre-aluno. 
Explicitação progresssiva 

Classificatória Classificações 
Conceitos 

Al
go

rít
im

ic
a 

 

Ensino como sistematização e reorganização 
conceitual hierárquica 

Diagramatica Diagramaticidade 
Representações 
Signos 
Símbolos 

Ensino como linguagem (Lazlo, 2011) 
Ensino como modelagem (Justi, 2006; Gilbert et 
Al, 2009; Chamizo, 2010, 2011) 

Fenomenotecnica Instrumentos Medidas Habitar o instrumento (inferencia a partir de 
Polanyi e Bachelard) 

Processual Processualidade 
Recursividade 
Relações dinâmicas 

M
et

a-
al

go
rít

im
ic

a Ensino por recursividade 
Mapaeamento 
Redes (Earley, 2004, 2010) 
Rizomas 

Fonte: elaboração própria 

Guias e orientações para a construção do currículo 

Tendo o debate da filosofia da química é possivel propor guias e orientações para a 
construção do currículo: 

x O curriculo deve explicitar as tensões e antinomias da química e mostrar as 
seleções curriculares nos níveis sintático, pedagógico e filosófico. 

x Explicitar a filosofia do fisicalismo ainda como uma filosofia implicita no currículo 
de química. 

x O curriculo deve explicitar os vários diálogos da química: com os clássicos da 
filosofia (Kant, Polanyi, Peirce, Aristóteles, Bachelard, Duhem, Platão;  Leibniz, 
Hegel). Diálogos interdisciplinares: História (característica idiográfica da química 
e a possibilidade da química como ciência pan-idiográfica), fisica (principalmente 
o problema do reducionismo e do fisicalismo), biologia (ciência de serviço, ética, 
emergentismo e superveniência), linguistica (paralelos entre a linguistica e a 
química) 



x Organizar o currículo em atenção as categorias, dinâmicas e estruturas da praxis 
química. Atentando-se a coerencia do desenvolvimento cognitivo da química 

x Construir os programas de todas as disciplinas (especificas, pedagógicas, 
humanistas e culturais) em atenção as categorias, estruturas e dinâmicas da 
praxis química. 

Propostas de técnicas de aplicação do currículo 

Oficina de argumentação e metacognição: Aplicar as dinâmicas no sentido de fazer 
o aluno pensar na química em seus múltiplos contextos, em movimento de Top Down e 
Button Up. 
Trabalho com conceitos epistémicos: Verificar a conceituação precisa no dicionário 
e problematizar como se relaciona com a química. Por exemplo, um conceito de 
causalidade, problema, teoria, lei, modelo e problematizar na filosofia da ciência e na 
química. Como estes conceitos são resignificados na química? 
Explicitar as tensões: Usar as tensões da química para permitir ao aluno fazer um 
flash da química. Isso permite uma compreensão panorâmica e integrada da química. 
Diagrama fundamental. Utilizar o diagrama relacionando com o modelo complexo de 
ciência e com os saberes docentes para permitir o aluno um pensamento metacognitivo 
e integração com o o conhecimento curricular em química. 
Complexificar conceitos estrturantes. Uma vez identificado os conceitos mais 
importantes, estes seriam recursivamente complexificados em movimento de espiral 
ascendente. 
Trabalhar com controvérsias químicas.  Trabalhar com as controvérsias químicas 
cruzando com as dimensões da praxis, as dinâmicas, as categorias e as tensões 
químicas 
Explorar os argumentos decisivos na história da química.  Explorar estes 
argumentos relacionando com as categorias, dinâmicas e tensões da química. 
Estrutura conceitual de cada disciplina:  Relacionar a estrutura conceitual de cada 
disciplina com as categorias, dinâmicas e tensões da química. 
Descrição dos níveis do discurso químico:  Simbólico, descritivo, explicativo e 
heurístico. 
Linha do tempo: Construir linha do tempo para o laboratório, representações, sistema 
de classificações, instrumentos e técnicas, conceitos centrais e as diversas tensões da 
química 

 
Desenho curricular 
 
O desenho curricular que propomos fundamenta-se na organização do conhecimento 
tácito que se faz na forma distal e focal. No nosso caso esta organização distal e focal 
será feita entre interesses cognitivos, categorias centrais da química (classificações, 
aproximações, relacionalidade, níveis, contextualidade) e os estilos da praxis química 
(classificações, diagramaticidade, processualidade, fenomenotecnia, dimensão tácita). 
Esta organição deve ser feita em disciplinas dividades nos cinco eixos. A disciplinas já 
existem no currículo atual, somente é necessário sua organização. 
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Estágios  
Ilustração 2: Desenho curricular proposto 

Eixo 1: Conteúdos específicos e de Interfaces. Este eixo deve articular a 
partir do laboratório e fenomenotecnia química: análise, sintese e modelagem. O 
fenômeno químico como uma fenomenotecnia. Inicia com a problematização do 
laboratório na história, especiação e instrumentação, dependencia do instrumento, 
avança para compreender, análise (química analítica classica e instrumental), sintese 
(orgânica) e modelagem (química teórica).  

Neste eixo 1 teriam subeixos importantes. Subeixo 1: Desenvolvimento de 
métodos químicos: Química analítica classica e instrumental. Subeixo 2: Fundamentos: 
matemáticos, químicos e físicos: Química geral e descritiva, química teórica, 
Fundamentos matemáticos e físicos da química, finalisa com a química teórica. Inicia 
com uma disciplina sobre relações entre matemática e química, cálculo. Subeixo 3: 
química e ciências biomoleculares. Orgânica, bioquímica, biotecnologia, 
bionanotecnologia.  

Eixo 2: Metaciências e pesquisa. Inicia-se com uma disciplina de fundamentos 
da históricos e filosóficos da educação, continua com a problematização da cultura 
química, profissão, legalidade e legimitimidade da profissão de professor. Continua 
com uma disciplina de teoria do conhecimento e da ciência, uma disciplina de história e 
filosofia da química e as disciplinas de metodologia da investigação em educação. 



Finaliza com o TCC articulando ensino e pesquisa em uma perspectiva crítica. 
Articulando reflexivamente a ciência e a química entre os saberes, os fundamentos 
filosóficos e pedagógicos do ensino e investigação em química. Os estilos cognitivos, 
epistemológicos e didáticos da química, historicidade dos conceitos e práticas centrais 
da química. objetivos e finalidades da química; cartografia da pesquisa e investigação 
química. filosofia da química, principais problemas. 

Eixo 2: Didática e teoria do ensino da química. Finaliza com uma projeto de 
ensino articulando um conteúdo didático do ensino médio, as dimensões cognitivas, 
tipos de conteúdos, estilos cognitivos, epistemológicos e didaticos da química, 
competências e tradições didáticas 

Eixo 3: Formação e Ação pedagógica. Finaliza com um trabalho de 
intervenção escolar articulando, formação, modelos formativos, desenvolvimento 
profissional, profissionalidade, praxis química, valor formativo do químico. 

Eixo 4: temas abertos: fronteiras da química. Este eixo problematizará temas 
abertos e fronteiriços em química. 

Conclusão 
Mostramos neste trabalho que o debate da filosofia da química pode e deve 

iluminar questões curriculares em química. Propomos a organização deste debate em um 
instrumento diagramático que pode servir de guia heurístico para o planejamento, 
formação, avaliação de práticas curriculares e didáticas. 

A química é uma ciência fortemente inscrita em esquemas classificatórios; 
pensamento diagramático, simbólico, relacional, processual e heurístico; pela razão prática, 
influenciada por valores estéticos, criação e inovação; e dependente dos instrumentos e 
técnicas. Influenciado pela física, o contexto epistemológico da química e o seu aparelho 
pedagógico, tem escolhido um dos lados das antinomias químicas: substância/ processos; 
axiomatização à classificação e ao diagramático; o nomotético ao ideográfico; o 
essencialismo ao relacional e processual. O currículo, orientado pela filosofia da química, 
parece exigir um maior diálogo entre as antinomias e inerentes tensões da química. 

Pensamos que o currículo e a didática da química devam identificar-se com as 
estruturas do pensamento e da praxis química, da forma química de interagir com o mundo. 
Uma compreensão mais detalhada destas dimensões oferece ferramentas suficientes para 
uma compreensão profunda e uma coerência entre pensar, intervir e comunicar. Assim, 
partindo da problematização do próprio conteúdo da química, iluminado pela filosofia da 
química, o currículo poderá integrar práticas inter e transdisciplinares. Desta maneira o 
debate da filosofia da química pode ter uma função instrumental no sentido de iluminar a 
praxis química e a praxis pedagógica no sentido de uma pedagogia emancipatória e crítica.  

Pensamos também que a compreensão destas dimensões possibilite a integração 
da dimensão gnoseológica, axiológica, praxiológica e retórica dos conceitos químicos e dos 
conteúdos escolares em química levando necessariamente a que a educação química 
contribua com a uma literacia ou uma alfabetização científica humanista alargada. 
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i É perceptível, na atualidade uma grande emergência de aproximação destes dois campos. Vemos um indício 
destes movimento principalmente na chamada para um número especial da revista Science & Education e do 
crescente número de trabalhos em congressos como IHPST, ENEQ, ENPEC, ECRICE, etc. 
ii As duas grandes teorias são a Teoria de Ligação de Valência e a teoria das Orbitais Moleculares, com bases 
totalmente diferentes e de que derivam conceitos também muito diferentes, que na generalidade dos compêndios 
de Química aparecem indiferenciados, situação que contribui para a grande dificuldade de aprendizagem da 
Química 
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RESUMO 

Este trabalho propõe uma relação de descritores que abordam aspectos sobre Nature of Science (NOS), 
elaborados a partir de algumas reflexões decorrentes da articulação das proposições de Wong e Hodson 
(2008 e 2009), sobre o relato de cientistas a respeito de investigação científica, conhecimento científico e 
dimensões sociais da prática científica, com os temas elencados por Osborne et al (2003) em seu estudo 
empírico sobre o que deveria ser ensinado a respeito de NOS. Na primeira parte aborda-se brevemente 
características das avaliações em larga escala, seus princípios e metodologias, bem como o significado 
de uma matriz de referência e seus descritores. Na segunda parte as contribuições sobre NOS. Na 
terceira e última, apresenta-se a proposta de descritores elaborados a partir das considerações a 
respeito do ensino e avaliação de aspectos sobre NOS. 

APRESENTAÇÃO 
Diversas propostas de incorporação de aspectos sobre natureza da ciência 

(NOS – Nature of Science) nos programas curriculares têm sido apresentados nessas 
últimas décadas (SMITH & SCHARMANN, 1999; OSBORNE et al, 2003; 
BARTHOLOMEW et al, 2004; WONG & HODSON, 2008 e 2009). Filósofos, sociólogos, 
historiadores, cientistas e educadores em ciências têm argumentado sobre a 
importância de se promover entre professores e estudantes, em todos os níveis de 
ensino, uma compreensão reflexiva sobre algum significado da ciência, como ocorre o 
seu desenvolvimento, e sobre suas relações com a sociedade, cultura, economia, 
política, tecnologia e meio ambiente. 

Este trabalho aborda algumas perspectivas sobre NOS, bem como 
contribuições para a introdução do ensino de NOS em programas curriculares de 
ciências, e uma proposta de estruturação de avaliações por meio da elaboração de 
descritores para composição de matrizes de referência de avaliação em larga escala. 
Essa proposta nasceu como resultado das contribuições discursivas ocorridas em uma 
disciplina do “Programa de Pós-graduação em Educação – Conhecimento e Inclusão 
Social”, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

O objetivo deste trabalho, portanto, consiste em apresentar um conjunto de 
descritores que contemplem aspectos centrais sobre a natureza da ciência, a partir de 
importantes contribuições oferecidas por outros trabalhos dedicados à compreensão e 
incorporação de elementos sobre NOS em programas de educação em ciências.  

Dessa forma, a fim de desenvolver essa proposta, primeiramente foram 
apresentadas as características das avaliações em larga escala, seus princípios e 
metodologias, bem como o significado de uma matriz de referência e seus descritores. 
A segunda parte deste trabalho apresenta algumas perspectivas sobre NOS, bem 
como contribuições para o ensino da temática e ideias sobre como avaliar o processo 
de ensino e aprendizagem relativos à compreensão de alguns elementos vinculados à 
natureza do conhecimento científico. Retomando as ideias inicialmente apresentadas 
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sobre a concepção de uma matriz de referência para composição de instrumentos de 
avaliação larga escala e, principalmente, a síntese das perspectivas sobre NOS, na 
terceira e última parte estão apresentados descritores potencialmente capazes de gerar 
itens para avaliações dessa natureza. 

AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA 
As avaliações em larga escala, também chamadas de avaliações externas 

(ARAÚJO, 2005; UFJF, 2013), avaliações de monitoramento (BRASIL, 2001), ou ainda 
avaliações em massa (MAIA & JUSTI, 2008), estão entre os principais instrumentos 
para a elaboração de políticas públicas e redirecionamento das metas das unidades 
escolares. Seu foco é o desempenho da escola e o seu resultado é uma medida de 
proficiência que possibilita aos gestores a implementação de políticas públicas, e às 
unidades escolares um retrato de seu desempenho. A partir da década de 1990, 
principalmente em decorrência da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação 
Nacional, n˚ 9394/96 (BRASIL, 1996), diversas iniciativas de avaliação da educação 
surgiram no Brasil, sob a forma de programas instituídos pelo governo, como o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), criado em 1997, o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), proposto em 1998, o Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), criado em 2002, e o 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), destinado a avaliar o 
rendimento dos alunos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 
programáticos dos mesmos.  

MATRIZ DE REFERÊNCIA: CONJUNTO DE DESCRITORES 
Uma matriz de referência consiste em um documento institucional que 

apresenta o objeto de uma avaliação, e é formada por um conjunto de descritores, isto 
é, de elementos que descrevem as habilidades que são esperadas dos alunos em 
diferentes etapas de escolarização, passíveis de serem aferidas em testes 
padronizados de desempenho. Sua elaboração normalmente ocorre a partir de estudos 
das propostas curriculares de ensino, além de pesquisas em livros didáticos e debates 
com educadores em atividade nas redes de ensino e especialistas em educação 
(UFJF, 2013). 

Os descritores que compõem uma determinada matriz de referência constituem 
a base para elaboração de itens que comporão o instrumento da avaliação em larga 
escala, que reúne o conteúdo a ser avaliado em cada período escolar e disciplina, 
informando o que se espera do estudante em termos de desempenho escolar 
(ARAÚJO, 2005). 

Para cumprir com o seu papel no processo de elaboração de um item, ou seja, 
para descrever a habilidade a ser avaliada, cada descritor deve ser enunciado por meio 
de um verbo no infinitivo, com foco em um único aspecto de conteúdo. A experiência 
profissional em atividades de elaboração de descritores e itens para avaliação em larga 
escala revela que este cuidado é fundamental para a interpretação dos resultados 
obtidos sobre a aprendizagem, sendo, portanto, necessário para garantia de 
fidedignidade do programa. Em outras palavras, um descritor deve ser o mais 
específico possível em relação à habilidade a ser avaliada, de forma a não permitir a 
elaboração de itens divergentes ou que não expressem adequadamente o aspecto de 
conteúdo procedimental ou conceitual a ser avaliado. 
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NATUREZA DA CIÊNCIA (NOS – NATURE OF SCIENCE) 
A fim de contrapor algumas concepções sobre a compreensão a respeito de 

NOS, integrando, na medida do possível, elementos que possam nortear a redação de 
descritores, este trabalho articula as proposições de Wong e Hodson (2008 e 2009) 
com os temas elencados por Osborne et al (2003). Os primeiros apresentaram o que 
cientistas afirmavam sobre investigação científica, conhecimento científico, e 
dimensões sociais da prática científica. Os temas de Osborne et al  foram elencados 
por meio de uma pesquisa com 23 participantes (educadores em ciência, cientistas, 
comunicadores, historiadores, filósofos e sociólogos da ciência). Outra importante 
referência para este trabalho são as considerações de Lederman et al (2002), que 
descreveu o desenvolvimento de um instrumento aberto capaz de fornecer avaliações 
significativas das visões de estudantes sobre NOS.  

Primeiramente é importante considerar que Lederman et al (2002) chamaram a 
atenção para a dificuldade de se avaliar a compreensão das visões de NOS dos 
estudantes, apontando limitações de determinados instrumentos de avaliação, 
principalmente os padronizados destinados aos processos de avaliação em massa. 
Nesse sentido, Lederman e seus colaboradores se propuseram a desenvolver um 
“novo instrumento” aberto para avaliação das concepções de NOS, intitulado como 
Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS), descrevendo um processo que 
passou por três versões: VNOS-A, VNOS-B e VNOS-C. Há que se considerar que 
Lederman et al (2002) abordam as questões relacionadas a NOS referindo-se à 
epistemologia e sociologia da ciência, como uma forma de conhecimento, ou valores e 
crenças inerentes ao conhecimento científico e seu desenvolvimento. Os aspectos 
adotados no desenvolvimento deste instrumento, que segundo Lederman et al não são 
controversos até certo nível de generalidade, foram a provisoriedade do conhecimento 
científico, a sua natureza empírica, a orientação teórica inerente das observações 
(theory-laden) e, em parte, o papel da imaginação, da criatividade e inferência humana 
sobre o desenvolvimento da ciência, além das suas dimensões sociais e culturais. 

Em uma perspectiva semelhante ao exposto por Lederman et al (2002) sobre 
as dificuldades de se avaliar a compreensão dos estudantes sobre NOS, Maia e Justi 
(2008), ao abordar o desafio de se promover o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas às atividades de investigação em ciências, apontam que esse 
desenvolvimento deve ser acompanhado durante a realização de propostas, em 
relação ao aprendizado e em relação à contribuição das atividades ao mesmo. E dizem 
que a avaliação dessas habilidades constitui um ponto de grande complexidade, sendo 
necessário o desenvolvimento de um processo avaliativo coerente com o processo de 
ensino desenvolvido.  

Quanto aos aspectos sobre NOS, Wong e Hodson (2008) ressaltam que, 
embora tenha havido uma extensa pesquisa em torno de concepções de alunos e 
professores sobre a natureza da ciência, além de numerosos esforços para 
desenvolver currículos mais eficazes orientados pelas discussões sobre NOS, uma 
compreensão mais robusta sobre essa temática ainda está bastante incipiente. 
Semelhantemente, de acordo com Osborne et al (2003), embora exista consenso entre 
argumentos recentes dos educadores em ciências sobre a devida atenção que a 
ciência escolar deva conceder ao ensino da natureza da ciência e suas práticas 
sociais, não há unanimidade, no seio da comunidade acadêmica, sobre quais “ideias-
sobre-ciência” se constituem como elementos essenciais a serem incluídos nos 
currículos de ciências, ao contrário do consenso bem estabelecido quanto ao conteúdo 
da ciência (i.e. os produtos da ciência) a ser ensinado. Wong e Hodson afirmam 
também que a tentativa de melhorar a compreensão sobre NOS é bastante prejudicada 
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pela perpetuação de imagens estereotipadas da ciência e cientistas, tanto por livros 
didáticos quanto pelos currículos escolares de ciências, seja de forma consciente ou 
inconsciente. 

Nos artigos de Wong e Hodson (2008 e 2009) foram relatados comentários 
sobre a prática científica fornecidos por cientistas selecionados intencionalmente e 
convenientemente de vários campos e de diferentes áreas de fronteira, como biologia 
molecular, física experimental de partículas, medicina geneticista etc, a fim de ilustrar 
diversos elementos a respeito de NOS. Os autores discutiram o potencial dos relatos 
de prática científica autêntica para a concepção de atividades laboratoriais mais 
pertinentes e, por que não dizer, mais legítimas, bem como para a construção de 
estudos de caso da prática científica contemporânea. Por meio de sua investigação, 
Wong e Hodson retrataram uma visão de ciência que, segundo eles, pode ser 
contrastada e comparada às imagens estereotipadas da ciência apresentada em livros 
didáticos e currículos de ciências. Os dados relacionados à prática científica do grupo 
investigado por Wong e Hodson foram obtidos, primeiramente, por meio de uma versão 
modificada do questionário aberto desenvolvido por Lederman et al (2002), o VNOS-C, 
seguido por entrevistas individuais que pudessem fornecer avaliações significativas dos 
pontos de vista sobre NOS dos cientistas. Os aspectos relacionados à natureza da 
ciência tanto implícitos quanto explícitos nas respostas dos cientistas entrevistados por 
Wong e Hodson foram agrupados em 8 categorias: (1) métodos de investigação 
científica (incluindo o papel da hipótese e o design de experimentos), (2) a importância 
de teorias na investigação científica (incluindo reflexões sobre observação e 
inferência), (3) o caráter provisório da ciência (crenças e o status de leis e teorias), (4) 
criatividade na ciência (antes, durante e após a coleta de dados), (5) as influências 
sociais, políticas, econômicas, culturais sobre a ciência; (6) questões de financiamento, 
liberdade acadêmica e ética; (7) colaboração e competição, e (8) revisão entre os 
pares. 

Entre os seus resultados e conclusões, os autores fornecem evidências 
empíricas sobre o caráter evolutivo do conhecimento sobre natureza da ciência, bem 
como da relação entre ciência e tecnologia. Tais evidências deixam claro, para esses 
autores, que não há um único conjunto imutável de elementos de NOS capaz de 
representar qualquer “disciplina” e contexto. Essa proposição concorda com Lederman 
et al (2002) ao considerar que, semelhante ao conhecimento científico, que embora 
confiável e sujeito a alterações, as concepções de NOS também são provisórias e 
dinâmicas. 

Segundo Wong e Hodson (2008), a noção de objetividade científica absoluta 
seria um mito, ao contrário das ideias expressas em livros didáticos de ciências. Isso 
significa que não pode haver experiências absolutamente decisivas. Além disso, 
sinalizam que diferentes abordagens são utilizadas por cientistas em diferentes áreas 
de conhecimento, o que desmistifica a concepção alternativa de estudantes, reforçada 
por alguns livros didáticos, sobre a existência de “um método científico” único e 
universal.  

Wong e Hodson (2008) ainda ressaltam a importância de outro tipo de 
abordagem – as indutivistas (ou indutivas), afirmando que, além de ser bastante 
comum, esse tipo de abordagem é essencial para algumas áreas científicas, pois atua 
na construção de grandes bancos de dados que permitem os processos de 
especulação. Também revelam a importância do papel do cientista no desenvolvimento 
da investigação e do conhecimento científico, com ênfase na criatividade e imaginação 
como componentes essenciais da ciência. No entanto, a objetividade – não absoluta – 
da ciência é reafirmada pelo seu modo de desenvolvimento com base em dados 
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empíricos, pela natureza do cruzamento de dados do processo de revisão entre pares, 
e pelo mecanismo de publicações em periódicos. 

Outro aspecto importante das considerações de Wong e Hodson (2008) está 
relacionado ao modo como são compreendidas as concepções de leis, teorias, 
modelos e princípios na ciência. Segundo os autores, a partir das visões dos cientistas, 
que se diferem das concepções normalmente adotadas por professores de ciências, a 
capacidade de compreender uma determinada alegação científica e, sobretudo, a 
capacidade de usá-la de forma adequada e produtiva, é mais importante do que 
simplesmente defini-la ou classificá-la. Lederman et al (2002) consideram necessária a 
distinção, por parte dos estudantes, entre observações e inferências, bem como entre 
teorias e leis. No entanto, para a elaboração dos descritores aqui pretendidos, 
considera-se importante a capacidade de articular as alegações científicas em seus 
devidos contextos de aplicação de modo adequado e produtivo, e não o mero 
reconhecimento ou classificação dos “itens de conhecimento” como sendo leis, teorias, 
modelos, princípios científicos, ou ainda observações e inferências. Essa consideração 
se justifica pelo receio de haver no ensino de ciências, como consequência do 
desenvolvimento de instrumentos de avaliação com ideias contrárias, o mero recital de 
definições que não atendem aos pressupostos em vigor para a educação em ciências. 
Maia e Justi (2008) reforçam que o ensino de ciências deve corresponder às demandas 
do mundo atual, ultrapassando os limites de um conhecimento meramente declarativo 
e desenvolvendo um conhecimento aplicável e contextualizado, devendo ainda 
enfatizar os caminhos e processos da ciência, contemplando não apenas seus 
resultados, mas também seus meios. 

No segundo artigo desses autores (WONG e HODSON, 2009) a ênfase é dada 
aos aspectos sociais da prática científica autêntica. Ao abordar a dimensão 
sociocultural da prática científica, Wong e Hodson ressaltam que os ganhos na 
compreensão sobre NOS, em relação a esses aspectos, são menos substanciais ao se 
comparar com outros elementos. Uma das justificativas que os autores apresentam é a 
especulação de Akerson et al (20001 apud WONG e HODSON, 2009) ao se referir à 
impossibilidade de se capturar, em “cursos de curta duração”, as sutilezas das 
influencias subjetivas e socioculturais sobre a prática científica. Mas também defendem 
que essa percepção dos ganhos reduzidos sobre a compreensão dos aspectos 
socioculturais de NOS, se deve a uma incerteza sobre os resultados de aprendizagem 
pretendidos neste domínio particular, bem como à inadequação dos procedimentos 
de avaliação para captar a compreensão do estudante, além da difusão e do poder 
das imagens da ciência e cientistas adquiridos através de canais informais de 
aprendizagem. 

Entre as principais contribuições oferecidas pelo trabalho de Wong e Hodson 
(2009), quanto a dimensão sociocultural da prática científica, estão a compreensão das 
influências dos fatores sociais, econômicos, políticos e ético-morais na determinação 
de prioridades para o desenvolvimento da investigação científica, assim como a 
importância do trabalho colaborativo entre diferentes equipes de cientistas, mesmo em 
meio às inevitáveis competições, além da importância do mecanismo de revisão por 
pares necessário para salvaguardar a qualidade das publicações e reforçar a 
confiabilidade dos dados e a validade das alegações científicas. Ao enfatizar que a 
ciência é socialmente e culturalmente construída, esses autores sugerem que as 
“normas de conduta” mertonianas (Merton, 19732 apud Wong e Hodson, 2009), bem 
                                                        
1 Akerson, V. L., Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). Influence of a reflective activity-based approach on 
elementary teachers’ conceptions of nature of science. Journal of Researchin Science Teaching, 37(4), 295–317. 
2 Merton, R. K. (1973). The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. Chicago, IL: University of 
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como as “contra-normas” de Mitroff (19743, apud Wong e Hodson, 2009), 
aparentemente contraditórias, juntamente com os quatro aspectos da ciência de 
Weinstein (20084, apud Wong e Hodson, 2009), se bem exemplificados com casos 
autênticos da prática científica contemporânea, poderiam ser apreciados pelos 
estudantes. Destacam ainda o consenso entre os cientistas ao considerarem o caráter 
universal da ciência, em acordo com as descrições de Lederman et al (2002), embora 
estes últimos a considerem como uma visão ingênua. Wong e Hodson também 
destacam que a ciência, além de universal, é cumulativa, de modo que atuais 
pesquisadores utilizam o conhecimento gerado pelos cientistas anteriores e, ao fazê-lo, 
podem desenvolvê-lo ou descartá-lo. A ciência se constitui como uma atividade repleta 
de valores, uma vez que a construção e validação do conhecimento científico são 
diretamente afetadas pela "natureza profundamente humana dos cientistas". 

E por último, Wong e Hodson (2009) sugerem que a “natureza complexa” da 
interação entre ciência e sociedade se constitui como o “veículo” adequado para 
abordar questões sobre NOS no ensino de ciências. Essa sugestão pode ser 
considerada como uma orientação para a elaboração de descritores. 

Osborne et al (2003), por meio de um estudo empírico utilizando o método 
Delphi com 23 participantes, incluindo educadores em ciência, cientistas, 
comunicadores, historiadores, filósofos e sociólogos da ciência, elencaram nove temas 
que abordam aspectos sobre natureza da ciência, oferecendo, de certa forma, algum 
acordo entre os pares envolvidos com o ensino de ciências. Pode-se dizer que o 
objetivo geral de seu trabalho consistiu em fornecer evidências empíricas sobre o que a 
comunidade de especialistas envolvidos na prática, comunicação e ensino de ciências 
consideravam importante para o cidadão comum entender sobre ciência, em oposição 
a um conhecimento do seu conteúdo, durante a sua educação formal. Antes de 
apresentar os noves temas apontados em sua pesquisa, Osborne et al fizeram um 
apanhado sobre os esforços de diversos pesquisadores na tentativa de se esboçar um 
quadro geral, especialmente no campo da história e da filosofia da ciência, que 
caracterizasse a natureza da ciência. Osborne et al, confirmado por Wong e Hodson 
(2008 e 2009), dizem que alguns pesquisadores chegaram a concluir que “we have no 
well-confirmed general picture of how science works, no theory of science worthy of 
general assente5” (Osborne et al, 2003, p. 695).  

Os nove temas elencados por Osborne et al (2003) que abordam aspectos 
sobre NOS foram: (1) métodos científicos e testes críticos, (2) criatividade, (3) 
desenvolvimento histórico do conhecimento científico, (4) ciência e questionamento, (5) 
diversidade do pensamento científico, (6) análise e interpretação de dados, (7) ciência 
e certeza, (8) hipótese e previsão, (9) cooperação e colaboração. Todavia, Osborne et 
al completam o conjunto de temas indicando outros sete que apresentaram um 
percentual menor de consenso entre os entrevistados: ciência e tecnologia, dimensões 
moral e ética no desenvolvimento do conhecimento científico, base empírica do 
conhecimento científico, natureza cumulativa e revisionista do conhecimento científico, 
observação e medição, características do conhecimento científico, e métodos 
específicos da ciência. 

                                                                                                                                                                                   
Chicago Press. 
3 Mitroff, I. I. (1974). The subjective side of science: A philosophical inquiry into the psychology of the Apollo Moon 
scientists. Amsterdam: Elsevier. 
4 Weinstein, M. (2008). Finding science in the school body: Reflections on transgressing the boundaries of science 
education and the social studies of science. Science Education, 92(3), 389–403. 
5 “… não temos um quadro geral bem confirmado de como a ciência funciona, nenhuma teoria da ciência digna de 
assentimento geral”. 
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Entre os temas levantados por Osborne et al (2003) e as categorias de análise 
dos relatos de prática científica autêntica dos trabalhos de Wong e Hodson (2008 e 
2009) há elementos de NOS em comum. O quadro 1 constitui uma tentativa de se 
estabelecer um paralelo entre o trabalho de Osborne et al e as categorias de Wong e 
Hodson. 
Quadro 1 – Paralelo entre os temas do estudo Delphi de Osborne et al (2003) e as categorias 
criadas por Wong e Hodson (2008 e 2009), na pesquisa com cientistas. 

Temas de Osborne et al e suas orientações 
para o ensino de ciências 

Categorias de Wong e Hodson e suas 
características 

(1) Métodos científicos e testes críticos (1) Métodos de investigação científica (incluindo 
o papel da hipótese e o design de experimentos) 

Os alunos devem ser ensinados que a ciência 
utiliza o método experimental para testar ideias e, 
em particular, sobre algumas técnicas básicas, 
tais como o uso de controles. Deve ficar claro que 
o resultado de uma única experiência raramente é 
suficiente para estabelecer uma afirmação 
científica. 

Inexistência de métodos científicos com etapas 
rígidas.  

(2) Criatividade (4) Criatividade na ciência (antes, durante e após 
a coleta de dados) 

Os alunos devem perceber que a ciência é uma 
atividade que envolve criatividade e imaginação, 
tanto como muitas outras atividades humanas, e 
que algumas ideias científicas são enormes 
realizações intelectuais. Os cientistas, tanto 
quanto qualquer outra profissão, são seres 
humanos apaixonados e envolvidos, cujo trabalho 
depende de inspiração e imaginação. 

A criatividade e a imaginação são importantes 
em todas as fases de uma investigação 
(planejamento e projeto, coleta de dados, 
interpretação de dados), embora a natureza e a 
extensão da criatividade e imaginação possa 
variar entre os estágios. Impossibilidade de 
absoluta objetividade na ciência.  

(3) Desenvolvimento histórico do conhecimento 
científico 

(5) Influências sociais, políticas, econômicas, 
culturais sobre a ciência; 

Os alunos devem ser ensinados sobre algumas 
informações históricas a respeito do 
desenvolvimento do conhecimento científico. 

Os fatores sociais, econômicos, políticos e ético-
morais determinam prioridades para a 
investigação científica e desenvolvimento. O 
conhecimento científico é criado, sustentado, 
transmitido e modificado através de processos 
sociais, sendo, portanto, sócio-historicamente 
contextualizado. A ciência não está imune a 
influências culturais e ideológicas. 

(4) Ciência e questionamento  
Os alunos devem ser ensinados que um aspecto 
importante do trabalho de um cientista é o 
processo contínuo e cíclico de fazer perguntas e 
procurar respostas, que, em seguida, leva a 
novas perguntas. Este processo leva ao 
surgimento de novas teorias científicas e técnicas 
que são então testadas empiricamente. 

 

(5) Diversidade do pensamento científico (4) Criatividade na ciência (antes, durante e após 
a coleta de dados) 

Os alunos devem ser ensinados que a ciência usa 
uma variedade de métodos e abordagens e que 
não há um método científico ou abordagem. 

Influência da subjetividade na ciência. 
A intuição e estética pode desempenhar um papel 
importante na construção da teoria. 

(6) Análise e interpretação de dados (2) Importância de teorias na investigação 
científica (incluindo reflexões sobre observação e 
inferência) 

Os alunos devem ser ensinados que a prática da 
ciência envolve a análise hábil e interpretação dos 
dados. Alegações conhecimento científico não 
surgem simplesmente a partir dos dados, mas 
através de um processo de interpretação e 
construção de teoria que pode exigir habilidades 
sofisticadas. É possível que os cientistas 

Theory-laden (observação e interpretação dos 
dados são fortemente impregnadas de 
pressupostos teóricos); Possibilidade de “auto-
correção” por meio de investigações futuras 
correlacionadas. 
O conhecimento existente e as expectativas de 
impacto influenciam a observação e design 
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legitimamente cheguem a diferentes 
interpretações dos mesmos dados e, portanto, em 
desacordo. 

experimental. Toda experiência é realizada dentro 
de uma matriz teórica específica, o que rege a 
percepção do problema do investigador, 
determina o projeto experimental, e influencia a 
interpretação dos resultados. 

(7) Ciência e certeza (3) Caráter provisório da ciência (crenças e o 
status de leis e teorias) 

Os alunos devem entender porque muitos 
conhecimentos científicos, especialmente a 
ciência ensinada nas escolas, estão bem 
estabelecidos. Também deve ser explicado que o 
conhecimento científico atual, embora seja o mais 
adequado, está sujeito a alterações no futuro, 
dada novas evidências e novas interpretações de 
evidências antigas. 

A ciência é universal, porém a evolução e o 
desenvolvimento de NOS, assim como as teorias 
e leis científicas são sujeitas a alterações. 

(8) Hipótese e previsão (1) Métodos de investigação científica 
(incluindo o papel da hipótese e o design de 
experimentos) 

Os alunos devem ser ensinados que cientistas 
desenvolvem hipóteses e previsões sobre 
fenômenos naturais. Este processo é essencial 
para o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

A elaboração de hipóteses pode variar entre as 
áreas, podendo ser utilizada para guiar as 
observações e coletas de dados; mas nem toda 
investigação é guiada por hipóteses. 

(9) Cooperação e colaboração (7) Colaboração e competição;  
(8) Revisão entre os pares 

Os alunos devem ser ensinados que o trabalho 
científico é uma atividade comum e competitiva. 
Embora os indivíduos possam fazer contribuições 
significativas, o trabalho científico é muitas vezes 
realizado em grupos, muitas vezes de natureza 
multidisciplinar e internacional. Novas alegações 
de conhecimento são geralmente compartilhadas 
e, para ser aceita pela comunidade, deve 
sobreviver a um processo de revisão crítica por 
pares. 

A maioria dos cientistas trabalham como 
membros de uma equipe, independentemente de 
serem empregados em universidades, institutos 
de pesquisa ou na indústria. Os cientistas são 
dependentes uns dos outros quanto os recursos 
intelectuais e técnicos com os quais trabalham. 
As regras de procedimento científico e a 
legitimidade do "produto" são determinados pela 
comunidade de praticantes. A comunidade de 
cientistas determina o que conta como prática 
científica aceitável e exerce um controle rigoroso 
sobre o que é admitido no corpo de conhecimento 
aceito. A revisão por pares salvaguarda a 
qualidade das publicações e reforça a 
confiabilidade dos dados e a validade do 
conhecimento produzido. 

 (6) Questões de financiamento, liberdade 
acadêmica e ética; 

 Fatores socioculturais e econômicos determinam 
o tipo de investigação a ser realizada, inclusive 
em relação às prioridades de financiamento. A 
direção da pesquisa contemporânea é fortemente 
regulada por decisões políticas com base nas 
demandas sociais e econômicas. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

Os nove temas decorrentes do estudo de Osborne et al (2003), no quadro 1, 
foram convenientemente apresentados em ordem de 1 a 9, enquanto as oito categorias 
de Wong e Hodson (2008 e 2009) foram apresentadas segundo as possíveis relações 
com a primeira coluna. Algumas categorias da segunda coluna se repetem devido às 
relações com mais de um tema de Osborne et al. Contudo, não houve correspondência 
direta de um tema de Osborne et al (Ciência e questionamento) com as categorias da 
segunda coluna, assim como as questões de financiamento, liberdade acadêmica e 
ética (6ª categoria de Wong e Hodson) não se relacionava diretamente com nenhum 
tema de Osborne et al. 
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O QUE ENSINAR E O QUE AVALIAR SOBRE NOS? 
O conjunto de reflexões realizadas até aqui permite concluir que apenas o 

desenvolvimento de uma compreensão de conceitos científicos e de alguns 
procedimentos da ciência não são suficientes para uma educação em ciência. Isto 
significa também que, os programas de avaliação em larga escala, a fim de avaliar a 
aprendizagem em ciências, não podem se limitar em conteúdos conceituais referentes 
aos “produtos” da ciência. Assim como aspectos relacionados a natureza da ciência 
devem ser incorporados pelos currículos escolares, os mesmos devem ser 
contemplados nos instrumentos de avaliação. 

Para tanto, os nove temas elencados por Osborne et al (2003), e a 
incorporação de ideias decorrentes dos relatos sobre a prática científica autêntica, 
apresentados por Wong e Hodson (2008 e 2009), podem fornecer elementos ou pistas 
para a elaboração de descritores capazes de gerar itens que não meramente explorem 
os “produtos da ciência” de forma fragmentada, mas que o façam de forma mais 
contextualizada e socialmente relevante para a avaliação da compreensão sobre NOS. 
Embora a elaboração de uma “lista” de descritores remeta a uma ideia prescritiva para 
o ensino de ciências, o que se pretende aqui é a construção de descritores 
apresentados sob uma redação específica, que realmente possam ser úteis para a 
elaboração de itens capazes de avaliar a compreensão de estudantes acerca dos 
aspectos que caracterizam a natureza da ciência: (A) a diversidade dos métodos de 
investigação; (B) o caráter provisório do conhecimento produzido e a sua evolução; (C) 
a relevância da criatividade e imaginação no desenvolvimento das investigações 
científicas; (D) o papel e a importância das teorias e modelos tanto para o 
desenvolvimento da investigação, destacando a possibilidade de elaboração de 
hipóteses, quanto para a análise e a interpretação de dados coletados; (E) as 
influências sociais, políticas, econômicas, culturais, tecnológicas e ambientais; (F) os 
contextos históricos; (G) questões relacionadas ao financiamento das pesquisas 
científicas; assim como a relevância de outros tópicos, como a (H) colaboração entre  
cientistas e equipes de cientistas; (I) liberdade acadêmica, ética nas atividades de 
investigação; e ainda os (J) mecanismos de legitimação do conhecimento gerado e da 
qualidade das publicações científicas.  

Como já foi dito, deve-se ter cuidado para não ocorrer reduções prescritivas 
para o ensino dessa relação de aspectos a serem contemplados na elaboração de 
descritores. Ressalta-se, por isso, a constatação de Osborne et al (2003) na análise 
dos comentários dos participantes ao perceberem que algumas das ideias estavam 
interligadas e não resolvidas em proposições separadas. Concluíram que muitos dos 
aspectos da natureza da ciência representados pelos temas possuem características 
interligadas e não podem ser ensinados independentemente uns dos outros. 

PROPOSTA DE DESCRITORES SOBRE NOS 
Como foi apresentado anteriormente, um descritor deve descrever a habilidade 

a ser avaliada, devendo ser enunciado por meio de um verbo no infinitivo, com foco em 
um único aspecto de conteúdo, na tentativa de responder o que se espera que o 
estudante seja capaz de fazer diante de uma situação apresentada. 

O quadro 2 apresenta um conjunto de descritores elaborados em relação aos 
temas decorrentes das considerações de Osborne et al (2003) e de Wong e Hodson 
(2008 e 2009), apresentados na primeira coluna como conteúdos para os programas 
de avaliação em larga escala. Arbitrariamente foram elaborados dois descritores para 
cada tema sugerido. Códigos alfanuméricos foram criados utilizando as letras que 
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indicam cada tema, simplesmente para facilitar a identificação posterior de cada 
descritor. 
Quadro 2 – Conjunto de descritores elaborados a partir de alguns aspectos que caracterizam a 
natureza da ciência, apresentados como conteúdos sobre NOS. 

Conteúdos – Temas sobre NOS Descritores 

(A) Diversidade dos métodos de 
investigação 

A1 – Interpretar dados obtidos por diferentes métodos 
de investigação a fim de avaliar a validade das 
conclusões elaboradas. 
A2 – Avaliar a pertinência de procedimentos de 
investigação científica em torno de problemas típicos 
das ciências da natureza – Biologia, Física e Química. 

(B) Caráter provisório do 
conhecimento produzido e a sua 
evolução  

B1 – Confrontar conceitos científicos produzidos ao 
longo do tempo e em diferentes contextos. 
B2 – Reconhecer as limitações e a abrangência de 
modelos e teorias científicas. 

(C) Relevância da criatividade e 
imaginação no desenvolvimento das 
investigações científicas 

C1 – Reconhecer casos históricos na ciência nos quais 
a criatividade ou imaginação dos cientistas foram 
fundamentais para o desenvolvimento da investigação 
ou para a formulação de modelos e teorias. 
C2 – Avaliar propostas de investigação científica quanto 
à criatividade na tentativa de resolver algum problema 
de ordem social, tecnológica, ambiental, ou ainda 
relacionada à saúde individual ou coletiva. 

(D) Papel e importância das teorias e 
modelos tanto para o desenvolvimento da 
investigação, destacando a possibilidade 
de elaboração de hipóteses, quanto para 
a análise e a interpretação de dados 
coletados 

D1 – Identificar a pertinência de uma hipótese frente a 
dados obtidos por meio de um procedimento 
experimental. 
D2 – Articular as alegações científicas em seus devidos 
contextos de investigação de modo adequado e 
produtivo. 

(E) Relações sociais, políticas, 
econômicas, culturais, tecnológicas e 
ambientais com a ciência 

E1 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos 
científicos que apresentam alguma correspondência 
com problemas de ordem social, econômica, política, 
tecnológica ou ambiental. 
E2 – Identificar demandas sociais, econômicas ou 
tecnológicas que influenciam na escolha dos temas 
para pesquisa científica ou dos métodos de 
investigação. 

(F) Contextos históricos das 
investigações científicas 

F1 – Compreender o significado de uma alegação 
científica em seu devido contexto histórico. 
F2 – Reconhecer as limitações de procedimentos de 
investigação, dadas pelo conhecimento teórico e 
recursos tecnológicos disponíveis, historicamente 
contextualizados. 

(G) Financiamento das pesquisas 
científicas 

G1 – Analisar respostas dadas por investigações 
científicas a problemas de ordem social, tecnológica ou 
ambiental, tendo em vista limitações de ordem material 
ou financeira. 
G2 – Comparar a viabilidade de execução de 
procedimentos ou investigações científicas 
considerando recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis. 

(H) Relevância da colaboração entre  
cientistas e equipes de cientistas 

H1 – Reconhecer concepções e imagens 
estereotipadas a respeito do trabalho de um cientista. 
H2 – Identificar aspectos diretamente relacionados à 
prática científica autêntica que evidenciam o trabalho 
desenvolvido em equipe de cientistas. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 

Área do trabalho: CA – Currículo e Avaliação 
 

(I) Liberdade acadêmica, ética nas 
atividades de investigação 

I1 – Reconhecer fatores socioculturais e econômicos 
que determinam o tipo de investigação a ser realizada. 
I2 – Avaliar os procedimentos científicos e a tecnologia 
sob o ponto de vista ético. 

(J) Mecanismos de legitimação do 
conhecimento gerado e da qualidade das 
publicações científicas 

J1 – Distinguir conhecimentos científicos de outros tipos 
de conhecimento, por meio dos mecanismos de 
legitimação da comunidade científica. 
J2 – Reconhecer formas de legitimação do 
conhecimento científico ou de averiguação da 
qualidade dos trabalhos de pesquisa. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

A relação de descritores apresentados no quadro 2 não esgota as 
possibilidades para os temas sugeridos e nem estão redigidos em sua forma final. Isto 
significa que os mesmos estão sujeitos a testes de validação e reformulação pelo 
próprio autor e, principalmente por pares na comunidade de educadores em ciências. 
Vale lembrar que o propósito desta relação de descritores é composição de uma matriz 
de referência para elaboração de itens significativos, capazes de constituir 
instrumentos de avaliação em larga escala que contemplem aspectos da natureza da 
ciência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Embora ainda exista um considerável desacordo sobre qual versão da natureza 

da ciência deveria ser ensinada, conforme indicam Wong e Hodson (2009), considera-
se neste trabalho que determinados aspectos da natureza da ciência devem e podem 
ser incorporados no ensino de ciências e, consequentemente, nos processos de 
avaliação da aprendizagem. 

Provavelmente, ao se realizar uma análise minuciosa das considerações feitas 
por Lederman et al (19986 apud Lederman et al, 2002) em sua ampla revisão de três 
instrumentos desenvolvidos especificamente para avaliar o conhecimento de 
estudantes sobre NOS, nas décadas de 60 a 80, seja possível aprimorar alguns 
aspectos dos descritores aqui elaborados. 

Deve-se reiterar que a proposta de descritores apresentados neste trabalho, 
assim como os assuntos escolhidos no cruzamento das categorias de Wong e Hodson 
(2008 e 2009) com os temas de Osborne et al (2003), não constitui uma relação 
fechada e acabada. Para a sua efetivação e uso em matrizes de referência, seja por 
instituições públicas ou privadas interessadas em desenvolver programas de avaliação 
em larga escala, torna-se necessário o aprimoramento, seja por meio de testes 
padronizados conforme as práticas decorrentes da Teoria de Resposta ao Item (TRI), 
seja por meio do confronto com outras propostas de trabalho que pretendem avaliar 
concepções de estudantes sobre NOS, ou ainda pela análise e discussão entre 
educadores em ciências. 

 

                                                        
6 Lederman, N.G., Wade, P.D., & Bell, R.L. (1998). Assessing understanding of the nature of science: A historical 
perspective. In McComas, W. (Ed.), The nature of science in science education: Rationales and strategies (pp. 331–
350). The Netherlands: Kluwer Academic. 

!
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RESUMO: Este trabalho analisa as questões de Ciências do PISA a fim de investigar as competências 
científicas, os conhecimentos de e sobre Ciências e a componente curricular exigida nas questões 
liberadas pelo INEP. Foram analisadas 122 questões e estas foram classificadas em três categorias, 
com base nos referenciais do PISA 2012. Como resultados, evidenciamos um predomínio de questões 
que exigem a competência 2 – Explicar fenômenos cientificamente. Quanto aos conhecimentos 
científicos, 57,3% das questões referem-se a conhecimentos de Ciências, distribuídas em quatro áreas, 
com predomínio de questões que contemplam os sistemas vivos. No que diz respeito à categoria 
conhecimentos sobre ciências das 52 questões acomodadas nesta categoria, 24 estão relacionadas à 
investigação científica e 28 estão relacionadas à explicação científica. Quanto a componente curricular 
predominante nas questões destacamos a Biologia presente em 54,5 % das questões, seguido da 
Física, presente em 24,2 % e da Química compondo 21,3 % das questões.  

INTRODUÇÃO 
O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, do inglês 

Programme for International Student Assessment, é uma avaliação internacional de 
habilidades e conhecimentos proposta a estudantes na faixa etária dos 15 anos e 3 
meses à 16 anos e 2 meses, idade esta, relacionada com o término da educação 
básica obrigatória na maioria dos países participantes, que visa aferir até que ponto os 
estudantes adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para a participação 
efetiva na sociedade (BRASIL, 2001). 

O Brasil é o único país sul americano que participa do PISA desde sua primeira 
aplicação, realizada no ano 2000. Deste então, este tipo de avaliação acontece 
trienalmente e abrange três áreas do conhecimento ― Leitura, Matemática e Ciências 
― sendo que, a cada edição do programa, há maior ênfase em uma dessas áreas, em 
que dois terços do teste estão relacionados com a avaliação do domínio principal 
(BRASIL, 2001).  

Na primeira edição, no ano 2000, o foco foi em Leitura, em 2003, em 
Matemática e em 2006, em Ciências. Em 2009 iniciou-se um novo ciclo do programa 
com ênfase em Leitura (2009), Matemática (2012) e em 2015 volta-se para ênfase em 
Ciências (BRASIL, 2011). 

Este programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e em cada país participante há 
uma coordenação nacional, sendo no Brasil o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira − INEP (BRASIL, 2011). 

O objetivo do PISA é produzir indicadores que contribuam para a discussão da 
qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de 
melhoria do ensino básico. Para isso, investiga-se o grau de formação de jovens 
cidadãos nas escolas dos países participantes. Além disso, por meio de questionários 
específicos para os estudantes e instituições participantes, o programa coleta 
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informações contextuais, as quais possibilitam relacionar o desempenho dos 
estudantes à variáveis demográficas, socioeconômicas e educacionais (BRASIL, 2011). 

O PISA é uma avaliação externa, conhecida também como avaliação em larga 
escala. Essa avaliação é assim chamada por não ser uma avaliação rotineira de sala 
de aula, envolvendo instituições e redes de ensino. Segundo Blasis (2013), a avaliação 
é organizada e conduzida por quem não se encontra no interior das escolas, de certa 
forma, em contraposição com as avaliações internas, conduzida por professores. É 
realizada por diferentes instâncias do governo, Municipal, Estadual, Nacional e até 
Internacional, esta última já mencionada, como é o caso da avaliação do PISA. 

Em geral, esse tipo de avaliação tem como objetivo diagnosticar as possíveis 
insuficiências na aprendizagem de estudantes e direcionar ações pedagógicas, 
administrativas e financeiras contribuindo para a formulação de políticas educacionais e 
para o planejamento do trabalho escolar com o intuito de melhorar a qualidade da 
educação (SOUSA, 2011). 

As avaliações em larga escala podem ter ou não como foco cada escola das 
redes avaliadas. A avaliação do PISA, por exemplo, acontece por amostragem, sendo 
definidas as instituições de ensino por sorteio, uma tarefa realizada internacionalmente, 
com códigos e estratos aos quais elas pertencem (BRASIL, 2012). 

Participam da realização desta prova 34 países filiados a OCDE, além de 
outros 30 convidados, entre os quais o Brasil e mais quatro países da América do Sul 
(Argentina, Colômbia, Peru e Uruguai). O Relatório Nacional PISA 2012 constatou que, 
no PISA 2006 o desempenho em Ciências dos estudantes brasileiros foi intermediário 
em relação aos resultados de Leitura e Matemática, ficando atrás de países como 
Argentina e Uruguai, mas a frente da Colômbia e do Peru (BRASIL, 2012). 

As questões de Ciências desse exame buscam relações com o contexto real 
de vida dos estudantes, referindo-se a importância do letramento científico.  Ou seja, 
espera-se que o estudante tenha a habilidade de utilizar seu conhecimento de ciências, 
bem como compreender a ciência como um caminho para adquirir conhecimentos 
(BRASIL, 2012). 

Neste contexto, esse trabalho tem como objetivo analisar as questões de 
Ciências do PISA, a fim de investigar as competências científicas e os conhecimentos 
de/sobre Ciências exigidos nestas questões, bem como correlacionar com a 
componente curricular predominante da área de Ciências: Biologia, Física ou Química. 

METODOLOGIA 
Este é um trabalho prévio de investigação das questões de Ciências do PISA, 

que apresenta um objetivo maior, que consiste em avaliar a produção escrita dos 
estudantes de escolas públicas de Londrina, PR nas questões as quais a componente 
curricular predominante é a Química. 

Entretanto, pensamos ser necessário inicialmente investigarmos as questões 
de Ciências do PISA, quanto às competências e os conhecimentos de e sobre ciências 
exigidas nas questões, bem como a componente curricular predominante. 

As questões de Ciências aqui analisadas, no total de 122, foram retiradas do 
caderno dos itens liberados pela OCDE disponibilizado no site do INEP1. Estas foram 
classificadas com base nos referenciais do PISA 2012 – Matriz de Avaliação de 
Ciências, de acordo com:  

I - as competências exigidas,  
                                                      
1Disponível em: <http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf>. 
Acesso em 20 abr. 2014. 
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II - conhecimento de ciências e,  
III - conhecimento sobre ciências. 
O quadro seguinte apresenta de forma mais detalhada os critérios para 

enquadrar as questões nas três competências exigidas.  
Entendemos por competência a faculdade de mobilizar e associar um conjunto 

de recursos ou esquemas mentais de caráter cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor para 
solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações novas (PERRENOUD, 
1999 e 2002), ou seja, os conhecimentos que o estudante deve possuir para conseguir 
responder à questão. 

 
Quadro 1: Competências exigidas nas questões de Ciências do PISA.  
Identificar questões científicas (C1) 
Inclui reconhecer questões que são possíveis de serem investigadas cientificamente em uma 
dada situação, bem como reconhecer características chave de uma investigação científica, 
tais como: quais elementos devem ser comparados, quais variáveis devem ser alteradas ou 
controladas, quais informações adicionais são necessárias ou quais ações devem ser 
realizadas para coletar informações relevantes. 
Explicar fenômenos cientificamente (C2) 
Esta competência envolve aplicar o conhecimento de Ciência em situações específicas, 
descrever ou interpretar fenômenos cientificamente e prever mudanças, e identificar 
descrições apropriadas, explicações e previsões. 
Usar evidência científica (C3) 
Acessar informações e produzir argumentos e conclusões baseadas em evidências 
científicas. A competência também envolve selecionar conclusões a partir de evidências; 
procurar argumentos contrários e favoráveis para conclusões retiradas de informações 
disponíveis; identificar os pressupostos, as evidências e a lógica que embasam as 
conclusões; e refletir sobre as implicações sociais da ciência e do desenvolvimento 
tecnológico. 

 
No que diz respeito ao conhecimento científico, os documentos da Matriz de 

Avaliação de Ciências do PISA os categorizam em duas formas distintas: o 
Conhecimento de Ciências que se refere ao conhecimento do mundo natural através 
dos campos da física, química e ciências e; o Conhecimento sobre Ciências que se 
refere ao conhecimento da investigação em ciências e metas das ciências (explicações 
científicas). 

O Conhecimento de Ciências está dividido em quatro áreas, apresentadas no 
Quadro 2. 

 
Quadro 2: As quatro áreas de conteúdo do Conhecimento de Ciências. 
Sistemas físicos (SF) 

� Estrutura da matéria (por ex., modelo de partículas, ligações) 
� Propriedades da matéria (por ex., mudança de estado, condutividade térmica e 

elétrica) 
� Mudanças químicas da matéria (por ex., reações, transferência de energia, 

ácidos/bases) 
� Movimento e forças (por ex., velocidade, fricção) 
� Energia e suas transformações (por ex., conservação, dissipação, reações químicas) 
� Interação de energia e matéria (por ex., ondas de luz e rádio, ondas sonoras e 

sísmicas) 
Sistemas vivos (SV) 

� Células (por ex., estruturas e função, DNA, vegetal e animal) 
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� Ser humano (por ex., saúde, nutrição, doenças, reprodução, subsistemas - tais como 
digestão, respiração, circulação, excreção e a relação entre eles) 

� Populações (por ex., espécies, evolução, biodiversidade, variação genética) 
� Ecossistemas (por ex., cadeias alimentares, matéria e fluxo de energia) 
� Biosfera (por ex., serviços de ecossistemas, sustentabilidade) 

Sistemas da Terra e espaciais (ST) 
� Estruturas dos sistemas da Terra (por ex., litosfera, atmosfera, hidrosfera) 
� Energia nos sistemas da Terra (por ex., fontes, clima global) 
� Mudanças nos sistemas da Terra (por ex., placas tectônicas, ciclos geoquímicos, 

forças construtivas e destrutivas) 
� História da Terra (por ex., fósseis, origem e evolução) 
� A Terra no espaço (por ex., gravidade, sistemas solares) 

Sistemas de Tecnologia (STec) 
� Papel da tecnologia baseada na ciência (por ex., solucionar problemas, ajudar no 

atendimento de necessidades e desejos humanos, planejar e conduzir investigações) 
� Relações entre ciência e tecnologia (por ex., as tecnologias contribuem para o 

avanço científico) 
� Conceitos (por ex., otimização, negociações, custo, riscos, benefícios) 
� Princípios importantes (por ex., critérios, restrições, custos, inovações, invenções, 

resolução de problemas) 
 
Com relação aos Conhecimentos sobre Ciências, eles estão divididos em duas 

áreas, apresentadas no Quadro 3.  
 

Quadro 3: Áreas de conhecimento sobre ciências. 
Investigação científica (IC) 
Origem (por ex., curiosidade, questões científicas) 
Objetivo (por ex., produzir evidências que ajudem a responder questões científicas, tais como 
ideias atuais, modelos e teorias para orientar investigações) 
Experimentos (por ex., questões distintas sugerem investigações científicas e métodos 
distintos) 
Tipos de Dados (por ex., quantitativos, por medições; qualitativos, por observações) 
Medições (por ex., indeterminação inerente, replicabilidade, variação, precisão/exatidão em 
equipamento e procedimentos) 
Características de resultados (por ex., empíricos, por tentativa, comprováveis, falsificáveis, 
autocorretivos) 
Explicação científica (EC) 
Tipos (por ex., hipótese, teoria, modelo, lei científica) 
Formação (por ex., conhecimento existente e novas evidências, criatividade e imaginação, 
lógica) 
Regras (por ex., logicamente consistente, baseado em evidências, baseado em 
conhecimento histórico e atual) 
Resultados (por ex., novos conhecimentos, novos métodos, novas tecnologias, novas 
investigações) 

 
Por fim, as questões foram analisadas e classificadas segundo a componente 

curricular predominante, ou seja, buscamos identificar qual componente curricular 
prevalece nas questões investigadas, Química, Física ou Biologia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 1 apresenta a classificação das 122 questões de Ciências do PISA 

disponibilizadas, de acordo com os critérios estabelecidos. 
Na primeira coluna é mostrado o tema de cada conjunto de questões 

analisadas. Na segunda coluna observa-se a quantidade de questões referentes a 
cada temática, nas colunas seguintes, apresentamos a análise das questões referentes 
às competências, área de conteúdo de ciências e conhecimento sobre ciências. Por 
fim, apresentamos a componente curricular (CC) predominante nas questões em cada 
temática. 

Por exemplo, há seis questões que abordam o tema Diário de Semmelweis. 
Dessas seis questões, uma se enquadra na competência C1 − Identificar questões 
científicas −, três na competência C2 − Explicar fenômenos cientificamente − e duas na 
competência C3 − Usar evidência científica.  

No que diz respeito ao conhecimento científico, três questões se enquadram na 
área de conteúdo de ciências SV− Sistemas vivos  ̶  e três questões se enquadram na 
categorias de conhecimento sobre ciências, sendo uma questão na categoria IC  ̶̶ 
Investigação científica  ̶  e duas questões na categoria EC  ̶  Explicação científica. Com 
relação a componente curricular predominante, para o tema Diário de Semmelweis, 
prevalecem questões que abordam tópicos da Biologia.  

Para as demais questões, segue detalhamentos na tabela.  
 

Tabela 1: Classificação das questões de Ciências do PISA de acordo com os critérios 
estabelecidos.  

Tema 
Qtd.  de 
ques-
tões 

Competências 
Conhecimento Científico 

CC Área de conteúdo 
de ciências 

Conhecimento 
sobre ciências 

C1 C2 C3 SF SV ST STec IC EC 
Ônibus 4 -- 4 -- 3 -- 1 -- -- -- Física 

Clonagem 5 1 4 -- -- 4 -- -- -- 1 Biologia 
Claridade 2 -- 2 -- -- -- 2 -- -- -- Física 
Diário de 

Semmelweis 6 1 3 2 -- 3 -- -- 1 2 Biologia 

Mudança 
climática 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- 2 Biologia 

Moscas 2 -- 1 1 -- 1 -- -- 1 -- Biologia 
Clones de 
bezerros 5 1 4 -- -- 4 -- -- 1 -- Biologia 

Ozônio 6 -- 2 4 1 1 -- -- -- 4 Química 
Milho 7 3 3 1 1 2  -- 3 1 Química 

Água potável 5 -- 5 -- 3 1 1 -- -- -- Biologia 
Cáries dentárias 5 1 2 2 -- 1 -- 1 1 2 Biologia 

Trabalhar em 
dia quente 2 -- 2 -- 2 -- -- -- -- -- Física 

Varíola de 
camundongo 3 1 1 1 -- 1 -- -- 1 1 Biologia 
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O 
comportamento 
do Esgana-gata 

3 -- -- 3 -- -- -- -- -- 3 Biologia 

Tabagismo 4 1 3 -- -- 2 -- 1 1 -- Biologia 
A luz das 
estrelas 2 -- 2 -- 2 -- -- -- -- -- Física 

Ultra-som 3 -- 3 --- 2 1 -- -- -- --- Física 
Brilho labial 3 -- 2 1 2 -- -- -- -- 1 Química 
Evolução 3 1 1 1 -- 1 -- -- 1 1 Biologia 

Massa de pão 4 1 3 -- 3 -- -- -- 1 -- Química 
Trânsito de 

Vênus 3 1 2 -- -- 1 1 -- 1 -- Física 

Um risco para a 
saúde 

2 1 -- 1 -- -- -- -- 1 1 Biologia 

Conversor 
catalítico 3 -- 1 2 1 --- -- -- -- 2 Química 

Cirurgia de 
grande porte 4 -- 3 1 -- 3 -- -- -- 1 Biologia 

Energia eólica 4 -- 1 3 -- -- 1 -- -- 3 Física 
Efeito estufa 3 1 -- 2 -- -- -- -- 1 2 Química 

Roupas 2 1 1 -- 1 -- -- -- 1 -- Física 
O Grand 
Canyon 5 1 4 -- 1 -- 3 -- 1 -- Biologia 

Protetor solar 4 3 -- 1 -- -- -- -- 3 1 Biologia 
Mary Montagu 4 -- 4 -- -- 4 -- -- -- -- Biologia 
Chuva ácida 5 2 3 -- 3 -- -- -- 2 -- Química 

Exercício físico 4 -- 4 -- -- 4 -- -- -- -- Biologia 
Semente 

geneticamente 
modificadas 

3 3 -- -- -- -- -- -- 3 -- Biologia 

  
Na sequência serão apresentados alguns exemplos de análise das questões 

disponibilizadas, com a alternativa correta assinalada. 
Segue a questão de número 3 que aborda o tema Massa de Pão.   
 

 
Figura 1. Questão de número 3, cujo tema é Massa de Pão 
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Esta questão foi classificada com pertencente à competência C2 ̶ Explicar 
fenômenos cientificamente ̶ pois envolve aplicar o conhecimento de ciências para 
explicar a origem dos átomos de carbono nos produtos de uma reação química. 

Quanto ao conhecimento científico, esta questão foi classificada na categoria 
SF ̶ Sistemas Físicos ̶  do conhecimento de ciências por envolver reações químicas  
na etapa de crescimento do pão.  

A seguir, apresentamos a questão de número 2 também da mesma temática.  
 

 
Figura 2. Questão de número 2, cujo tema é Massa de Pão. 

 
Esta questão foi classificada como exigindo a competência C1  ̶ Identificar 

questões científicas  ̶  pois demanda o reconhecimento de características chave de 
uma investigação científica, nesse caso, quais frascos devem ser comparados, 
tomando como base a lei da conservação das massas de Lavoisier em um sistema 
fechado. 

Quanto ao conhecimento científico, esta questão foi classificada na categoria 
IC  ̶ Investigação científica  ̶  do conhecimento sobre ciências por se tratar de uma 
investigação científica utilizando um experimento, com dados quantitativos com 
medidas de massa. Tanto na questão 3 quanto na questão 2 a componente curricular 
predominante é a Química. 

Na sequência apresentamos a questão de número 3 que aborda o tema O 
comportamento do Esgana-gata. 
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Figura 3. Questão de número 3, cujo tema é O comportamento do Esgana-Gata 

 
 Esta questão foi classificada como pertencente a competência C3  ̶  Usar 

evidência científica  ̶ pois ela exige a interpretação das evidências científicas do 
comportamento dos peixes para a seleção dos diagramas que melhor os representam. 

 Quanto ao conhecimento científico, esta questão foi classificada na 
categoria EC  ̶  Explicação científica  ̶  do conhecimento sobre ciências por se tratar 
de uma conclusão baseada em evidências e em regras logicamente consistentes. 
Nesta questão, a componente curricular predominante é a Biologia. 

Apresentamos a seguir a questão de número 2 que aborda o tema Clones de 
Bezerros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Questão de número 2, cujo tema é Clones de Bezerros 

 
Esta questão foi classificada como pertencente à competência C2 – Explicar 

fenômenos cientificamente. Para resolvê-la o estudante deve descrever o fenômeno 
da divisão celular mobilizando os conceitos científicos.  

Quanto ao conhecimento científico, essa questão foi classificada como SV   ̶
Sistemas Vivos  ̶  pois envolve conhecimentos de embriologia como a clivagem, que é 
a fase de divisões celulares consecutivas. Nesta questão, a componente curricular 
predominante é a Biologia. 

Na sequência, apresentamos a questão de número 1, que aborda o tema 
Ônibus. 
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Figura 5. Questão de número 1, cujo tema é Ônibus.  
 

Esta questão foi classificada como pertencente à competência C2 – Explicar 
fenômenos cientificamente. Para resolvê-la o estudante deve aplicar o conhecimento 
científico, neste caso a lei da Inércia, em situações específicas, como identificar o 
movimento da água contida em um copo após a freada brusca do motorista do ônibus.  

Quanto ao conhecimento científico, essa questão foi classificada como SF  ̶ 
Sistemas físicos  ̶  pois envolve conhecimentos de movimento e força. Nesta questão, 
a componente curricular predominante é a Física. 

A partir da análise das questões disponibilizadas, notou-se que todas as 
questões que se enquadravam na competência C1, também se enquadram na 
categoria IC de conhecimento sobre ciências, e todas as questões que se 
enquadravam na competência C3, também se enquadraram na categoria EC do 
conhecimento sobre ciências. Já as questões que se enquadraram na competência C2, 
foram também enquadradas em uma das quatro áreas de conteúdo de ciências, SF, 
SV, ST e Stec. 

Das 122 questões, 24 exigiam a competência C1, 70 exigiam a competência 
C2 e 28 exigiam a competência C3. O gráfico a seguir mostra a distribuição das 
competências nas questões de ciências do PISA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Distribuição percentual das questões nas três competências 

 
No que diz respeito ao conhecimento científico, as questões foram distribuídas 

conforme os gráficos a seguir. As 70 questões (57,3%) referentes à competência C2, 
estão divididos nas quatro áreas de conhecimento. 
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Figura 7. Distribuição percentual das questões quanto à área de conteúdo do conhecimento de 

ciências. 
 

Já em relação aos conhecimentos sobre ciências, as 52 questões (42,7% do 
total) foram classificadas segundo as competências relacionadas. Como já mencionado 
anteriormente, todas as questões relacionadas a C1 enquadram-se também na 
categoria IC e todas as questões classificadas segundo a C3 enquadram-se na 
categoria EC, portanto, a análise evidencia um predomínio dos conhecimentos sobre 
ciências que exigem explicações científicas. 

 

 
Figura 8. Distribuição percentual das questões nos conhecimentos sobre ciências. 

 
No que diz respeito a componente curricular predominante nestas questões, 

prevalece a Biologia com 54,5%, seguido da Física com 24,2% e a Química com 
21,3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Distribuição percentual das questões quanto a componente curricular 

predominante 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise das questões de Ciências do PISA nos permite concluir que há um 

predomínio de questões que exigem explicações científicas de fenômenos relacionados 
aos temas propostos. Quanto ao conhecimento científico, em relação à área de 
conteúdo de ciências predominam questões que se enquadram na categoria sistemas 
vivos, envolvendo conceitos sobre células, reprodução, evolução, em sua maioria 
conteúdos ligados a componente curricular Biologia. No que diz respeito ao 
conhecimento sobre ciências, mesmo havendo um predomínio de questões que exigem 
explicação científica dos conceitos, o número de questões em que os estudantes 
necessitam mobilizar os conhecimentos científicos de maneira investigativa também é 
relevante. 

Temos ciência do limite da pesquisa, considerando que a análise aqui 
apresentada refere-se apenas aos itens liberados pelo INEP, podendo estes 
representar ou não a avaliação do PISA de maneira ampla, porém, por meio da 
investigação realizada foi possível evidenciar algumas tendências e aspectos gerais 
das questões presentes na avaliação e acreditamos que esse movimento nos ajudará 
nos próximos movimentos de pesquisa, quando investigaremos a produção escrita dos 
estudantes nas questões referentes à componente curricular Química, sendo este o 
objetivo maior da pesquisa, cujo recorte inicial foi aqui apresentado. 
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Resumo: A partir da constatação das dificuldades de estudantes de Química da Ufba para 
elaborar explicações científicas, foi criada uma disciplina, denominada Química e Linguagem, 
como experiência pedagógica e com o objetivo de “desenvolver a competência para a leitura e 
para a escrita de textos de química para o ensino superior”. Os resultados preliminares da 
avaliação da disciplina indicam que a mesma atingiu o objetivo proposto, ao menos parcialmente, 
uma vez que, segundo os estudantes, contribuiu para a aprendizagem da argumentação e para a 
transferência desta aprendizagem a situações externas à disciplina. As dificuldades vividas pelos 
estudantes sinalizam a necessidade de um ensino mais demorado e minucioso. Por isso, 
sugerimos que o ensino da argumentação seja realizado em todas as disciplinas do Curso de 
Química, de modo a desenvolver ao máximo a competência para a leitura e a escrita dos 
profissionais da química.  

INTRODUÇÃO 
O domínio da leitura e da escrita é uma competência necessária a todo cidadão 

e profissional. Através da linguagem comunicamo-nos com os outros, expressamos 
ideias, defendemos posições. Um gênero textual importante para o químico é o 
argumentativo. Um químico necessita produzir explicações ao apresentar os resultados 
do seu trabalho; um professor de química necessita produzir explicações para ensinar 
aos estudantes. Explicações, como se sabe, requerem argumentação (HEGENBERG, 
1973). 

Um argumento tem como finalidade persuadir ou convencer a alguém de uma 
afirmação que se faz. Para tanto, a organização das ideias que abarca deve ser 
suficientemente clara para ser compreendida pelo ouvinte ou leitor. Daí os estudos 
sobre argumentação discutirem as características necessárias à argumentação. 

Uma recente revisão da literatura (MENDONÇA; JUSTI, 2013) apresenta e 
discute uma variedade de pontos de vista acerca da argumentação e as consequentes 
propostas de estruturas do argumento. Os estudos de inserção da argumentação no 
ensino de ciências têm revelado que: falta aos estudantes esclarecimento do papel das 
justificativas na produção do conhecimento científico; há dificuldade em distinguir 
dados de teorias e teorias de evidências; o fato dos dados serem coletados pelos 
estudantes ou por outros (dados fornecidos), implica em diferentes modos de aceitá-los 
e de raciocinar com os mesmos; a argumentação pode contribuir para a aprendizagem 
de conceitos; há dependência entre habilidades argumentativas e conhecimentos 
prévios. Vários dos trabalhos revistos apontam para a necessidade de ensino do 
processo argumentativo nas aulas de ciências. 

Outro artigo de revisão (SÁ; QUEIROZ, 2011) informa que a pesquisa sobre 
argumentação no ensino de ciências realizada no Brasil tem-se focado, principalmente, 
em: estratégias de promoção de argumentação; ensino de argumentação; 
argumentação na formação de professores de ciências; padrões para avaliação de 
argumentos elaborados por estudantes; análise da argumentação em materiais 
didáticos. Os trabalhos abrangem as áreas de química, física, biologia e ciências, com 
predominância das duas primeiras. 
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A partir da constatação das dificuldades de estudantes de química da Ufba 
para elaborar explicações científicas, foi criada uma disciplina, denominada Química e 
Linguagem, como experiência pedagógica e com o objetivo de “desenvolver a 
competência para a leitura e para a escrita de textos de química para o ensino 
superior” (PROGRAMA, 2011).  

No segundo semestre de 2012 foi iniciado um processo de avaliação dessa 
disciplina visando compreender se e como a mesma tem contribuído para os 
estudantes que a cursaram e, desse modo, fundamentar a decisão acerca da 
necessidade de melhoria do ensino da disciplina e da continuidade de sua oferta. Esta 
comunicação apresenta os resultados preliminares dessa avaliação. 

O OBJETO DA AVALIAÇÃO: A DISCIPLINA QUÍMICA E LINGUAGEM  
A disciplina Química e Linguagem tem sido ofertada para os alunos 

ingressantes no Curso de Química da UFBA, semestralmente, em duas turmas de até 
20 estudantes, com carga horária de duas horas semanais, num total de 34 horas por 
semestre. A metodologia de ensino consiste em apresentar e discutir uma versão 
resumida do Padrão de Argumentos de Toulmin (ver adiante) — constituída pelos 
elementos: Dados, Garantia e Conclusão — e exercitar seu emprego em situações 
diversas. Durante as aulas (ou em casa) os alunos elaboram argumentos para 
responder às questões propostas, respostas estas que são discutidas pelo/a 
professor/a e colegas em sala de aula; depois da discussão, as respostas são 
reelaboradas com base nas críticas e de acordo com o padrão de referência.  

Na primeira parte do curso são trabalhados temas do cotidiano (por exemplo: 
“Explique porque se pode afirmar que se um aluno obtiver nota final de disciplina 
inferior a 5 será reprovado”), visando à apropriação do padrão argumentativo de 
Toulmin pelos estudantes. Uma das atividades importantes desenvolvida nessa etapa é 
a apresentação e discussão do filme “12 Homens e Uma Sentença”, que mostra como 
um jurado consegue salvar a vida de um jovem acusado de matar o próprio pai ao 
convencer os outros onze jurados que não havia provas suficientes para considerá-lo 
culpado. Através de argumentos bem estabelecidos ele consegue demonstrar a 
incoerência dos relatos das testemunhas e das provas e vai convencendo os outros 
jurados que o jovem talvez não seja realmente culpado.  

Na segunda parte trabalha-se com temas químicos (por exemplo: “Explique 
porque se pode afirmar que ao misturarmos 5 g de açúcar com 100 mL de água o 
açúcar desaparecerá de vista, mas permanecerá na mistura”), para exercitar o padrão 
aprendido na elaboração de explicações químicas. A avaliação de aprendizagem é 
realizada através de duas provas com questões similares às discutidas em aula, nas 
quais é necessário aplicar os conhecimentos adquiridos sobre argumentação. Após a 
correção das provas o/a professor/a discute as respostas dos estudantes e os pontos a 
serem melhorados, direcionando o ensino para os aspectos nos quais a turma 
encontrou maior dificuldade.  

PADRÃO DE ARGUMENTOS DE TOULMIN  
Em um ensaio que se tornou clássico, Stephen Toulmin (2006) elaborou um 

padrão de análise que visava dar conta do que “está envolvido no processo de 
estabelecer conclusões mediante a produção de argumentos” (TOULMIN, 2006, p. 
139). 
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Considerando que toda asserção precisa ser justificada por fatos reconhecíveis 
— denominados Dados [1] — a estrutura mínima da argumentação é: Dados levam a 
determinada Conclusão (D → C), pois toda Conclusão está relacionada a um ou mais 
fatos (Dados) a partir dos quais é enunciada. Se a relação entre Dados e Conclusão, 
não for totalmente clara, haverá necessidade de se apresentar Garantias (G), 
“afirmações gerais, hipotéticas, que sirvam como pontes, e autorizem o tipo de passo 
com que nos comprometemos em cada um de nossos argumentos específicos” 
(TOULMIN, 2006, p. 141). Uma Garantia deve possuir relações estreitas com os Dados 
e com a Conclusão, de modo a possibilitar entender como se passou de uns à outra, 
atribuindo força ao argumento. Muitas das vezes, a Garantia está implícita e faz-se 
necessário explicitá-la. 

Quando a Garantia não torna o argumento inequivocamente aceitável, pode ser 
utilizado um qualificador modal (P) que é uma medida da “força que a garantia 
empresta à conclusão” (TOULMIN, 2006, p.153). O qualificador modal é, geralmente, 
um advérbio de modo (tal como “provavelmente”, “necessariamente” ou 
“presumivelmente”) que dá aval à conclusão obtida e pode se apresentar na forma de 
possibilidade ou impossibilidade.  Há também as condições de exceção ou refutação 
(R) que fazem com que a garantia perca força, pois “indicam circunstâncias nas quais 
se tem de deixar de lado a autoridade geral da garantia”. (TOULMIN, 2006, p. 145) 
Pode, ainda, ocorrer da Garantia necessitar de um Suporte (S) que é o conhecimento 
básico que dá autoridade às Garantias.  

Esquematicamente, o Padrão de Argumentos de Toulmin pode ser 
representado do seguinte modo: 

 

 
Figura 1: Esquema do Padrão Argumentativo de Toulmin (HEGENBERG, 1973, p. 108). 

Na disciplina em foco foi ensinada uma forma reduzida do Padrão 
Argumentativo de Toulmin, consistindo apenas de Dados, Garantias e Conclusão, já 
que o tempo destinado ao ensino (2 horas semanais) não possibilitava que se pudesse 
avançar nos demais aspectos da argumentação delineados por Toulmin. Como texto 
didático adotou-se o Capítulo 7 do livro Explicações Científicas (HEBENBERG, 1973). 

AVALIAÇÃO 
Avaliação pode ser definida como o processo de contínua troca de impressões 

sobre dada coisa, ato ou curso de ação visando atribuir-lhe um valor ou qualidade. “O 
ato de avaliar exige uma tomada de posição favorável ou desfavorável ao objeto de 
avaliação, com uma consequente decisão de ação [...] A avaliação direciona o objeto 
numa trilha dinâmica de ação” (LUCKESI, 2011, p. 52-53) que pode e deve resultar na 
sua melhoria. 
                                                      
[1] Os elementos do Padrão de Argumentos de Toulmin serão escritos com iniciais maiúsculas para dar-
lhes destaque em relação ao texto. 
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Ao definir a disciplina Química e Linguagem como objeto de avaliação, 
definimos, também, o propósito da avaliação como compreender se e como os 
estudantes estão atingindo o objetivo proposto pela disciplina, qual seja: “desenvolver a 
competência para a leitura e para a escrita de textos de química para o ensino 
superior” (UFBA, 2013). Este objetivo geral da disciplina pode ser decomposto em 
quatro objetivos específicos de aprendizagem dos estudantes: (a) pedida uma 
explicação, saber elaborar a conclusão; (b) pedida uma explicação, saber selecionar 
dados necessários e suficientes para fundamentá-la; (c) pedida uma explicação, saber 
elaborar a(s) garantia(s) que une(m) os dados à conclusão; (d) pedida uma explicação, 
saber construir o modelo de argumentação ensinado para fornecê-la. 

Ao longo do curso o professor procurou mostrar que o Padrão de Argumentos 
de Toulmin possui grande amplitude de uso e os estudantes foram estimulados a 
utilizá-lo na leitura de textos durante seus estudos, procurando verificar se a 
argumentação seria convincente; usá-lo na resolução de exercícios e problemas de 
outras disciplinas e ao responder as avaliações. Desse modo, a extensão do uso do 
PAT para situações externas à disciplina constitui-se em um objetivo da disciplina não 
explícito no programa oficial. 

A avaliação é um processo complexo, que pode envolver várias dimensões. A 
primeira constitui-se na mensuração, em que dados quantitativos relativos ao objeto da 
avaliação são coletados, são qualitativamente analisados, produzindo resultados 
quantitativos. A segunda dimensão diz respeito aos aspectos qualitativos da avaliação, 
que incluem análise qualitativa interpretativa dos dados coletados e elaboração de 
explicações qualitativas dos resultados produzidos na análise. A terceira dimensão 
constitui-se na apreciação dos resultados e consequente tomada de decisão a respeito 
de como proceder em vista dos resultados. Tais decisões devem incluir todos os atores 
envolvidos com o objeto da avaliação, configurando a quarta dimensão da avaliação 
como a negociação. Por fim, a quarta dimensão constitui-se na melhoria do objeto da 
avaliação (VIEIRA; TENÓRIO, 2010). 

METODOLOGIA 
Coerentemente com a definição de avaliação adotada, a metodologia utilizada 

neste trabalho foi inspirada na pesquisa-ação, entendida, de um modo geral, como 
“toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a 
prática”.  (TRIPP, 2005, p.443). Mais especificamente: 

 
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à 
pesquisa tradicional, que é considerada como “independente”, “não reativa” e 
“objetiva”. Como o próprio nome já diz a pesquisa-ação procura unir a pesquisa 
à ação ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como 
parte da prática. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações 
em que também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a 
compreensão desta. (ENGEL, 2000, p.182) 
 

A pesquisa-ação deve ser um processo de aprendizagem para todos os 
participantes, tanto pesquisadores quanto pesquisados. Os resultados da pesquisa-
ação são avaliados de acordo com a utilidade que os dados coletados têm para os 
participantes da pesquisa.  Estes dados só serão úteis se forem capazes de refletir a 
situação dos envolvidos e se sua utilização proporcionar uma mudança na prática. “O 
pesquisador parece-se, neste contexto, a um praticante social que intervém numa 
situação com o fim de verificar se um novo procedimento é eficaz ou não.” (ENGEL, 
2000, p.184)  
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O objeto da pesquisa-ação constitui-se em atividades que devem produzir uma 
resposta prática. Ora, a disciplina Química e Linguagem é uma pretensa solução para 
os problemas de leitura e escrita identificados entre os estudantes. Portanto, a 
avaliação da consecução de seu objetivo poderá gerar decisões acerca do que o/a 
professor/a pode modificar no ensino, de modo que, os próximos alunos da disciplina 
tenham um curso melhor que o atual.  

Neste trabalho desenvolvemos a ação pesquisada (TRIPP, 2005), que 
emprega parte dos elementos da pesquisa-ação. As fases da ação pesquisada são 
apresentadas na Figura 2, abaixo. 

 
  

IMPLANTAR 
 MELHORA  

DA  

PRÁTICA 
AVALIAR OS 

RESULTADOS DA AÇÃO 
 

MONITORAR E DESCREVER 
OS EFEITOS DA AÇÃO 

 

AÇÃO 

PLANEJAR UMA 
MELHORA DA PRÁTICA 

  
 

Figura 2: Etapas da ação pesquisada (SANTOS, 2013, p. 19). 

A ação pesquisada começa a com a definição de um problema ligado à ação, 
ou seja, a definição de algo que pode ser melhorado na área de ensino. Partindo de 
uma ação existente, no caso, a disciplina Química e Linguagem, nosso problema 
consistiu em saber se a disciplina (a ação) estava cumprindo o objetivo para o qual foi 
planejada. Para tanto, procedeu-se a avaliação, que se confunde parcialmente com a 
pesquisa (TENÓRIO; LOPES, 2011). 

Definido o objeto da avaliação e seu objetivo, em vista das definições 
anteriores de avaliação e pesquisa-ação, podemos considerar vários momentos no 
processo: 

1º) definição dos critérios de avaliação; 
2º) coleta de dados acerca do objeto da avaliação; 
3º) análise dos dados coletados; 
4º) tomada de posição em relação ao objeto da avaliação; 
5º) proposição e definição de ações para a melhoria do objeto da avaliação; 
6º) realização das ações para melhoria do objeto da avaliação. 
Foram estabelecidos como critérios para avaliação da disciplina Química e 

Linguagem: (a) a aprendizagem da argumentação (de acordo com o Padrão de 
Argumentos de Toulmin) pelos estudantes; (b) o ensino realizado pelo professor; (c) a 
extensão do uso do Padrão de Argumentos de Toulmin a outras disciplinas.  

A coleta de dados foi realizada através de: observação participante das aulas 
da disciplina; questionários a serem respondidos por escrito pelos estudantes da 
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disciplina; entrevistas semiestruturadas com professores; entrevistas sem estrutura 
com estudantes. 

Uma vez que a observadora participava da disciplina como aluna, foi 
observada apenas uma das duas turmas (T02), composta por 21 alunos ingressantes 
do Curso de Química da Ufba, com idade entre 18 e 25 anos, sendo 10 homens e 11 
mulheres. As aulas eram ministradas às sextas-feiras no horário de 15-17h.  

Nas primeiras semanas de aula foi enviado aos alunos das duas turmas um 
questionário, por meio eletrônico, a fim de avaliar as expectativas dos alunos sobre o 
andamento da disciplina e se o objetivo da disciplina estava claro para eles. Ao longo 
do semestre foi observada a evolução da argumentação dos estudantes da turma 
observada em sala de aula e analisadas as respostas às questões das provas das 
duas turmas, a fim de avaliar a aprendizagem do Padrão de Argumentos de Toulmin. 
No final do semestre foi enviado um novo questionário aos estudantes das duas 
turmas. 

Foram feitas entrevistas com professores acerca do desenvolvimento dos 
alunos nas disciplinas do curso e a respeito de sua opinião sobre a disciplina Química e 
Linguagem. 

Outras informações sobre aprendizagem, ensino e uso do Padrão de 
Argumentos de Toulmin foram obtidas em entrevistas sem estrutura (conversas 
informais) com os estudantes. 

Os dados foram analisados quanto à similaridade do conteúdo das respostas e 
tabulados, conforme apresentado na próxima seção. Cada estudante foi identificado 
por uma letra — por exemplo: Aluno G — de modo a preservar sua identidade, 
conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido firmado entre pesquisadores e 
pesquisados. As respostas textuais dos estudantes são apresentadas entre aspas. 

RESULTADOS 
Nesta seção apresentamos os resultados preliminares da avaliação da 

disciplina Química e Linguagem, referentes a uma parte do questionário aplicado no 
final do curso, cujas questões foram respondidas por quantidades desiguais de 
estudantes. 

Ao responder a questão “O que aprendeu nesta disciplina?” a maioria dos 
estudantes (37,0%) afirmou haver aprendido a organizar suas ideias ou respostas. 
Outro grupo de estudantes (22,2%) informou haver melhorado na expressão e na 
argumentação, enquanto 14,8% citaram o aprendizado de elementos do Padrão de 
Argumentos de Toulmin. Por exemplo, o aluno F respondeu que aprendeu a “ler e 
escrever melhor, procurando Dados, Garantias e objetivo. Aprendi também a procurar 
Dados, Garantias e objetivo nos livros que uso para estudar”.  O Aluno U aprendeu a 
“desenvolver o pensamento para argumentar e escrever de uma maneira mais correta” 
e o Aluno C afirmou que “antes dessa matéria não gostava de escrever, pois não tinha 
uma boa escrita fazendo com que quem lesse pudesse interpretar outra coisa e com 
essa matéria estou aprendendo a organizar as ideias”. 

Tais informações são de grande importância, pois a organização do 
pensamento é condição para a leitura e compreensão de argumentos — já que um 
argumento constitui-se na expressão de um pensamento organizado e exteriorizado — 
bem como para uma expressão escrita compreensível. A aprendizagem da 
argumentação conduz ao desenvolvimento da compreensão leitora e da expressão 
verbal e escrita. 
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Alguns alunos (14,8%) disseram ter melhorado o senso crítico. Uma 
quantidade menor de estudantes afirmou ter aprendido a interpretar questões (3,7%), 
dar respostas objetivas (3,7%) e concluir um fato (3,7%). Estes resultados também são 
positivos, pois sem crítica não há conscientização do conteúdo dos textos lidos. O 
conjunto dessas respostas aponta para um aumento, também, da autocrítica: a 
percepção de melhorias expressa pelos estudantes resulta da percepção de seus 
estados anteriores ao estudo da disciplina. 

 Esses resultados, embora preliminares, sugerem que a disciplina cumpriu, ao 
menos em parte, seu objetivo de “desenvolver a competência para a leitura e para a 
escrita de textos de química para o ensino superior” (PROGRAMA, 2011). 

O Quadro1, abaixo, sintetiza as informações acerca da aprendizagem dos 
estudantes de Química e Linguagem no semestre investigado. 

 
Quadro 1: Informações dos estudantes sobre aprendizagem 

O que aprendeu nesta disciplina? Quant. % 

Organizar as ideias / respostas 10 37,0 

Melhor se expressar / argumentar 6 22,2 

Utilizou elementos do Padrão na resposta 4 14,8 

Melhorar o senso crítico 4 14,8 

Interpretar questões 1 3,7 

Dar respostas objetivas 1 3,7 

Concluir um fato 1 3,7 
 
Quanto ao emprego do conhecimento aprendido na disciplina, mais da metade 

dos estudantes (54,1%) informou estar usando-o para responder avaliações de outras 
disciplinas. O aluno K afirmou que estava “aplicando o conhecimento obtido em 
Química e Linguagem nas outras disciplinas que estava com dificuldade, entendendo 
melhor os assuntos de Química dados em sala de aula”; o Aluno J disse que a 
disciplina “Está me ajudando muito na organização das minhas ideias ao responder 
provas ou atividades de outras disciplinas, além de melhorar meu desempenho na hora 
de responder as perguntas principalmente nas provas”. Outros estudantes indicaram o 
uso do conhecimento aprendido “tentando alcançar a clareza dos conceitos e melhorar 
a escrita” (16,7%), na hora de estudar, buscando analisar os textos lidos (12,5%) e em 
discussões com colegas (4,2%), além do esperado emprego nas avaliações da própria 
disciplina (12,5%). 

A transferência da estrutura psicológica necessária à argumentação, das 
situações vivenciadas na disciplina para outras situações é sinal de desenvolvimento 
intelectual (VIGOTSKI, 2009). É sinal, ainda, que a metodologia de ensino da disciplina 
— exercícios, discussões, reelaborações — está contribuindo para os estudantes se 
tornarem mais competentes em leitura e escrita. 

O Quadro 2 resume os usos que os estudantes fizeram do que aprenderam. 
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Quadro 2: Informações dos estudantes sobre emprego do que aprenderam 

Como tem empregado o que aprendeu? Quant. % 

Em questões de outras disciplinas 13 54,1 

Na busca de clareza dos conceitos e de melhora da escrita 4 16,7 

Em avaliações da própria disciplina 3 12,5 

No estudo: procura Dados, Garantias e Conclusão nos textos 3 12,5 

Em discussões com colegas sobre assuntos de química 1 4,2 
 
A questão: “De acordo com o programa o objetivo da disciplina  é ‘Desenvolver 

a competência para a leitura e para a escrita de textos de química para o ensino 
superior’. Você considera que este objetivo foi atingido? Por quê? Dê exemplos.”, foi 
respondida positivamente pela grande maioria dos estudantes (76%). As justificativas 
repetem, em parte, o que foi aprendido: o ensino da argumentação, aplicação em 
outras disciplinas, aumento do senso crítico. O Aluno X respondeu que “Inicialmente a 
minha leitura era superficial e depois houve melhora, passei a prestar mais atenção aos 
textos”, ao passo que o Aluno P informou que: “Ao desenvolver o texto argumentativo 
utilizamos os conhecimentos adquiridos na disciplina, melhoramos os argumentos e 
entendemos como utilizar termos corretos sendo coerentes e coesos”.   

Os estudantes que discordaram da consecução do objetivo justificaram que o 
tempo de aula não foi suficiente para o desenvolvimento pretendido, a exemplo do 
Aluno J: “A carga horária não é suficiente para mudar hábitos que estão arraigados 
desde o Ensino Médio”. Outro gostaria que fosse ensinado mais conteúdo de química. 
Segue abaixo um quadro que mostra as respostas dos alunos a essa questão. 

 
Quadro 3: Informações dos estudantes sobre a consecução do objetivo da disciplina 

O objetivo da disciplina foi alcançado? Quant. % 

 
 

SIM 

Ensinou a argumentar 9  
 

76 
Aplicou o conhecimento em outras disciplinas 2 

Contribuiu para uma leitura mais crítica 4 

Repetiu o objetivo 3 

Outras respostas 1 

 
NÃO 

Tempo de aula insuficiente 4  
24 Faltou conhecimento químico 1 

Não entendeu o objetivo da disciplina 1 
 
Os resultados positivos foram alcançados com dificuldade por grande parte dos 

alunos (64,2%) que afirmaram ter tido dificuldades com a aprendizagem do Padrão de 
Argumentos de Toulmin, seja na apropriação do Padrão como um todo articulado 
(28,6%), seja na formulação e reconhecimento das Garantias (35,2%). Outra 
dificuldade relevante apontada pelos estudantes (10,7%) foi superar o modelo e os 
conceitos aprendidos no Ensino Médio, como mostra a resposta do Aluno O: “A 
dificuldade que tive foi separar Dados e Garantias em um argumento. Também tive 
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dificuldade em superar vícios do Ensino Médio que tentei aplicar nos conceitos e não 
deram certo”. Em menor quantidade foram apontadas dificuldades em interpretar 
questões, identificar o que falta nas questões, falta de tempo para estudar e 
dificuldades pessoais (3,6%, cada). Ver Quadro 4, abaixo. 

 
Quadro 4: Dificuldades dos estudantes na disciplina 

Quais as dificuldades que você teve nesta disciplina? Quant. % 

Formular/identificar a garantia 10 35,6 

Escrever o argumento 8 28,6 

Responder questões de conhecimento químico 3 10,7 

Conflito com as ideias do ensino médio 3 10,7 

Interpretar as questões 1 3,6 

Identificar o que está faltando nas questões 1 3,6 

Falta de tempo para estudar 1 3,6 

Dificuldades pessoais 1 3,6 
 
As dificuldades com a argumentação e a interpretação provêm do fato de que a 

maioria dos alunos não estava habituada a argumentar consistentemente. Nas 
discussões iniciais do curso, aceitavam, por vezes, alegações propostas em exercícios 
como seguras, sem perceber a necessidade de dados ou garantias. Superar este modo 
de pensar deve ter sido bastante difícil para os estudantes: para apropriar-se do 
Padrão proposto por Toulmin é preciso distinguir entre proposições que podem ser 
facilmente compreendidas e aceitas como plausíveis — “de decisão rápida”, no dizer 
de Hegenberg (1973), que constituem os Dados — e outras (as Conclusões) cuja 
aceitação se baseia no vínculo que mantêm com as primeiras. Ademais, é preciso 
saber avaliar até que ponto os Dados implicam nas Conclusões ou requerem Garantias 
para fortalecer seus vínculos. 

Vários estudantes relataram, em sala de aula, que durante o ensino médio 
aprenderam não ser adequado repetir expressões nas redações que escreviam. Este 
tipo de regra é pernicioso para a argumentação, pois a coesão por repetição pode ser 
necessária para quem está aprendendo o Padrão de Argumentos de Toulmin.  

Os pontos positivos da disciplina citados pelos alunos encontram-se listados no 
Quadro 5. O ponto mais citado foi o ensino da argumentação (25,0%). A seguir, vem: o 
ensino de como responder questões, o auxilio à organização do pensamento e o 
estímulo a prestar mais atenção ao que é lido (18,2%, cada). Segundo o Aluno I, a 
disciplina “desenvolveu atenção para leitura; contribuiu para elaboração de respostas; 
ter certeza dos pontos que influenciam uma resposta; colocou à prova o conhecimento 
obtido em outras disciplinas”.  

Ainda foram apontados o esclarecimento de conceitos químicos e como 
empregá-los (11,3%), — O Aluno J: “a disciplina desenvolveu a capacidade 
argumentativa e esclareceu conceitos químicos” — a discussão dos erros (4,5%), os 
debates em sala (2,3%), o desenvolvimento da confiança (2,3%). 

Como se pode notar, uma parte dos pontos positivos se refere ao 
conhecimento citado como aprendido no Quadro 1. Outra parte se refere ao ensino da 
disciplina e sua influência. 
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Quadro 5: Pontos positivos da disciplina, segundo os estudantes 

Cite os pontos positivos desta disciplina Quant. % 

Ensinou a argumentar 11 25,0 

Ensinou a responder questões 8 18,2 

Ajudou a organizar o pensamento 8 18,2 

Desenvolveu atenção para a leitura 8 18,2 

Esclareceu conceitos químicos e testou o conhecimento 
adquirido em outras disciplinas 

5 11,3 

Discutiu os erros dos alunos 2 4,5 

Proporcionou debates em sala 1 2,3 

O aluno adquire mais confiança 1 2,3 
 
Os pontos negativos da disciplina foram da mais variada natureza, sem que 

nenhum aspecto se destacasse. Diversos estudantes (25.3%) apontam para a 
monotonia das aulas: segundo o Aluno H, “As aulas são muito monótonas e repetitivas, 
toda semana são realizadas as mesmas atividades.” Embora a atividade de 
argumentação tenha se repetido, deliberadamente, a cada aula, os exercícios variaram 
bastante, tanto abordando questões do cotidiano, quanto de conhecimento químico. 

Outros (17,6%) reclamaram que o professor exigiu pouco o cumprimento das 
atividades (resolução prévia dos exercícios). Segundo o aluno B, “O professor deve 
exigir mais nas atividades, se possível atribuindo uma pontuação a cada exercício feito 
para que os alunos sejam ‘obrigados’ a fazer os exercícios. Dessa forma nós seríamos 
‘forçados’ a pensar”. Isto pode ser atribuído ao costume de fazerem atividades apenas 
quando se sentem avaliados.  

Cerca de um terço dos alunos (35,4%) reclamou da ausência de conhecimento 
químico (11,8%), falta de foco (11,8%) e da pouca variedade de conceitos químicos 
abordados nos exercícios (11,8%), como o Aluno I, que escreveu: “A disciplina trata de 
poucos assuntos e poderia abordar assuntos que serão estudados nos próximos 
semestres como Química Orgânica”. Aqui aparece uma expectativa da disciplina como 
preparatória para outras que consideram mais difíceis, ou seja: estes alunos não 
entenderam o objetivo da disciplina.  

A baixa carga horária da disciplina é um ponto a ser considerado para 
mudança, já que os resultados parecem ser bons; talvez possam ser melhores com 
maior carga horária, embora se corra o risco de maior reclamação dos estudantes 
acerca da monotonia das aulas. Entretanto, apenas um estudante (5,9%) apontou-a 
como ponto negativo. 

A pouca participação dos estudantes nas discussões (%,9%) é um problema a 
ser enfrentado pelo ensino, mas que não se resolverá de uma hora para outra.  

Embora o programa tenha sido discutido no início do curso, talvez seja o caso 
de voltar ao mesmo, periodicamente, para relembrar seu conteúdo aos estudantes.  

O Quadro 6 sintetiza os pontos negativos da disciplina citados pelos alunos. 
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Quadro 6: Pontos negativos da disciplina, segundo os estudantes 

Cite os pontos negativos desta disciplina Quant. % 
Monótona 4 23,5 

Atividades pouco cobradas 3 17,6 

Falta conhecimento químico 2 11,8 

Falta de foco 2 11,8 

Pouca variedade de conceitos químicos 2 11,8 

Pouco tempo de aula 1 5,9 

Pouca participação dos alunos 1 5,9 

Faltou discussão prévia do programa 1 5,9 

Pouca ênfase no conceito de argumento e sua importância 1 5,9 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em vista dos resultados apresentados, consideramos que a disciplina atingiu 

seu objetivo, ao menos parcialmente, pois vários estudantes afirmaram haver 
desenvolvido a organização do pensamento, o senso crítico, a capacidade de 
argumentar, a expressão escrita, a atenção durante a leitura, Portanto, em nosso 
entender, tais estudantes desenvolveram a competência para a leitura e a escrita de 
textos de química. Nesse sentido, a experiência de ensino está sendo bem sucedida, 
até o momento.  

Por outro lado, as dificuldades constatadas na apropriação do Padrão de 
Argumentos de Toulmin pelos estudantes, especialmente do conceito e do emprego da 
Garantia, sinalizam a necessidade de um trabalho mais demorado e minucioso, com 
maior quantidade de exercícios e discussão em aula, o que sugere o aumento da carga 
horária da disciplina. No semestre seguinte à obtenção dos resultados ora 
apresentados, foi intensificado o ensino do conceito de Garantia: procurou-se explicitar, 
em cada exercício, a necessidade da Garantia, como defini-la a partir das necessárias 
relações lógicas com os Dados e com a Conclusão. Foi dada maior atenção aos 
estudantes que demonstraram mais dificuldades na apropriação do conteúdo. 

Os estudantes informaram, também, haver realizado a transferência dos 
conteúdos aprendidos para outras disciplinas do curso, revelando que o ensino da 
argumentação realizado na disciplina Química e Linguagem pode trazer contribuições 
para os estudantes ao longo do curso, como um todo. Por isso, sugerimos que o ensino 
da argumentação seja realizado em todas as disciplinas do Curso de Química, de 
modo a desenvolver ao máximo a competência para a leitura e a escrita dos 
profissionais da química. Química e Linguagem pode constituir-se na introdução ao 
ensino da argumentação, no passo inicial que seria continuado nas demais disciplinas 
do currículo. 
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Resumo: O crescimento significativo da indústria química no Brasil, que desde 2011 é a 6ª maior 
indústria química do mundo, tem gerado novas demandas no mercado de trabalho. Para concretizar as 
perspectivas de, em 2020, ser a 5ª maior indústria química em faturamento líquido no mundo, algumas 
medidas foram traçadas para alcançar este objetivo e, entre elas, está a qualificação de mão de obra. 
Considerando esse cenário, o presente trabalho abordou este fato como objeto de pesquisa, por meio de 
questionários com profissionais da área química, sendo eles técnicos em Química ou gestores, avaliando 
a opinião de cada qual, referente ao preparo e desempenho desta classe profissional, juntamente com 
as diretrizes curriculares dos cursos de química. Unindo estas informações, elaborou-se uma nova 
proposta para o curso de Química de nível técnico, buscando melhorar a qualidade dos profissionais 
formados nesse nível, para que atendam às necessidades de seus empregadores.   
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A globalização e o aumento da competitividade entre as indústrias em busca de 
um “nicho” de mercado exigem que estas procurem inovar e busquem mão de obra 
especializada e capaz de executar diversas habilidades em uma mesma função ou 
cargo. Nesse contexto, se enquadram os cursos de nível técnico, que buscam formar 
profissionais capacitados para ingressarem no mercado de trabalho em determinadas 
áreas específicas de atuação. 

Segundo CASTRO (2003), este cenário iniciou-se após a Segunda Guerra 
Mundial, onde o rápido crescimento no processo de industrialização do mundo levou 
diversos países a olharem de uma forma crítica a necessidade de mão de obra 
especializada em alguma atividade desenvolvida pela indústria. Após essa percepção, 
os países com grande poderio econômico apontaram a necessidade de implantarem 
em suas instituições de ensino o que, até então, era visto como desnecessário: a 
formação profissional. 

A lei da oferta e da procura é responsável em ditar o ritmo do crescimento em 
diversos setores da sociedade, e não foi diferente em relação ao ensino 
profissionalizante, que raramente se encontrava estável. Em determinado momento da 
história, a educação profissionalizante se transformara em moda (LOPES, 2008), tendo 
como base a ideia de que quanto maior o número de áreas que o profissional pode 
atuar, melhor. Este embasamento entrou em descrédito assim que ao observar um 
mercado saturado, com lento crescimento econômico e alto índice de desemprego, a 
indústria vivenciou que a oferta se tornara maior que a procura, ou seja, não eram mais 
necessários profissionais com conhecimentos superficiais em diversos assuntos, como 
o mercado oferecera, e sim profissionais especializados em um determinado assunto, 
com conhecimentos aprofundados naquela área de atuação. Após este fato a 
educação profissionalizante tendeu a formar maior número de profissionais de acordo 
com a necessidade das indústrias no momento em que estavam. Isto gerou grande 
oscilação na formação de profissionais, pois a demanda deles se baseava na tendência 
de procura das indústrias. 
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Este trabalho abordou a educação profissionalizante focada no Ensino de 
Química, evidenciando que o nível técnico nessa área é fundamental para o 
desenvolvimento profissional de pessoas que se interessam e identificam com esta 
ciência e, ao mesmo tempo, buscam uma oportunidade de ingressar no mercado de 
trabalho. Isso porque os interessados veem neste curso ou na educação 
profissionalizante em geral, uma forma de se certificar se realmente esta é a área de 
atuação desejada para sua carreira profissional, sendo um passo muito importante para 
escolha dos caminhos a serem seguidos no futuro. Além disso, esse curso é de grande 
importância para as indústrias, pois ele fornece profissionais especializados para 
trabalhar em diversos segmentos e aptos para exercer variadas funções, gerando um 
custo-benefício relativamente positivo. 

Assim como toda área específica de atuação, o exercício profissional da 
Química é regida por um órgão, que é o Conselho Federal de Química (CFQ), por meio 
dos Conselhos Regionais de Química (CRQ), sendo estes os órgãos responsáveis por 
cuidar dos deveres e direitos dos profissionais da Química, definindo através de 
atribuições as funções designadas para efeito do exercício profissional de cada classe. 
Para mensurar estas funções e definir as atribuições de cada classe, é obsevada a 
natureza do currículo e o nível do curso realizado. 

O CFQ, através da resolução normativa nº 36 de 25/04/1974, que substituiu a 
resolução normativa nº 26, buscou corrigir as necessidades sobre algumas distorções 
em relação à regulamentação das atividades realizadas pelos químicos na época. Esta 
resolução foi complementada pela resolução ordinária nº 1.511 de 12/12/1975, com os 
créditos e disciplinas a serem cursadas. Vale ressaltar que esta normativa é o que rege 
a classificação dos profissionais da área química na atualidade, e fornece a subdivisão 
de funções a serem exercidas por meio de atribuições de responsabilidades. 

Em relação ao técnico em química, compete a ele desempenhar as atividades 
constantes de nºs 05-06-07-08-09, da mesma legislação, e em condições específicas, 
poderá cumprir as de nº 1 e 10, sob autorização do próprio Conselho. 

Estas classes de profissionais encontram na atualidade um mercado 
abrangente, podendo atuar em diversos setores industriais como, na produção de 
tintas, de produtos químicos para diversos segmentos industriais, indústrias 
alimentícias, de papel, cosméticos, produtos de limpeza, dentre outros. Este fato está 
atrelado ao crescimento acelerado da indústria química que, em apenas três anos 
(2010 a 2013), obteve um aumento de 36 bilhões de dólares. Especialistas em 
economia e governantes estimam que, em se mantendo o ritmo de crescimento anual 
da indústria química, em 2020 o Brasil tende a ser o quinto maior pais em relação a 
faturamento liquido da indústria química. (ABIQUIM, 2010)  

Em paralelo a esta ascensão da Indústria Química Brasileira, caminha a 
necessidade de desenvolvimento de profissionais com especialização nessa área. 
Segundo a ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química), para acompanhar o 
acelerado desenvolvimento industrial, serão necessários de 200 a 300 mil profissionais 
da área química, seja em nível técnico ou superior, porém há a necessidade de 
melhorar a qualidade dos profissionais a serem contratados. 

Este cenário de desenvolvimento deixa clara a importância de um olhar crítico 
em relação à educação profissionalizante no Brasil, e todo o contexto que este tema 
envolve. 

 
METODOLOGIA  
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Em um primeiro momento, foram obtidos dados relacionados a diversos pontos 
da atividade exercida pelo técnico em Química e sobre informações de sua formação 
acadêmica, por meio de dois modelos de questionários: 
9 1º modelo de questionário: Este questionário foi direcionado a pessoas que estão 

cursando técnico em Química, ou a pessoas formadas que já desempenham esta 
função na indústria, sendo aplicado a 47 pessoas que se enquadraram nessas 
características.  

9 2º modelo de questionário: Este questionário foi direcionado a gestores das 
indústrias, que possuíam a função de gerir profissionais técnicos em Química, 
sendo aplicado a 10 pessoas que se enquadraram nessas características. 

Ambos os questionários basearam-se em métodos qualitativos e quantitativos, 
por meio de questões abertas que foram interpretadas pela análise das respostas, de 
tal forma que buscaram deixar clara a relação da resposta com o tema, e questões 
fechadas que foram tabuladas de acordo com a igualdade das respectivas respostas.  

Em um segundo momento, estes dados foram tabulados e transmitidos 
graficamente para que os mesmo fossem comparados às informações teóricas, como a 
legislação e a grade curricular atual das escolas que ministram o curso Técnico em 
Química. 

Após comparação dos dados obtidos pela aplicação dos questionários com as 
informações teóricas previamente obtidas, foi elaborada uma proposta denominada 
“Proposta de currículo do técnico em Química de acordo com o perfil profissional do 
século XXI”, por meio de uma reflexão sobre métodos, conteúdos de ensino e, 
simultaneamente, uma revisão sobre as atividades desenvolvidas por cada classe de 
profissional concedida pela legislação responsável. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise dos dados obtidos: questionário com técnicos 
Na tabela 3 observa-se que 63 % dos pesquisados não praticaram com 

experiências dirigidas o que utilizam nas indústrias: é algo que confronta o real preparo 
destes profissionais nas respectivas áreas de atuação. 

 
 

                                                                                                         

          
Os resultados apresentados na tabela 4 mostram que 7 dos 9 pesquisados que 

não realizaram o estágio avaliaram o curso que participaram  como ótimo, ou seja, 
78%.  

Para comparação, a tabela 5 mostra os mesmos resultados considerando 
apenas os pesquisados que já atuaram ou atuam nas funções técnicas. 

 
 

Resposta Nº de 
pessoas % 

Não aprendi os conceitos que utilizo 2 5 

Não pratiquei os conceitos em experiências dirigidas 24 63 

Desenvolvi todos os conceitos no decorrer do curso 12 32 

Tabela 3: Qual a maior dificuldade que você encontrou, em relação aos conteúdos aplicados 
na indústria que você desenvolve(eu) durante o curso? 
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Comparando as respostas é perceptível que a atuação no meio industrial 

interfere na opinião do profissional sobre o curso que ele realizou. 
Buscando aperfeiçoar a pesquisa, foi feita a relação dos pesquisados que 

consideraram o curso bom ou ótimo e suas respectivas respostas sobre qual a maior 
dificuldade encontrada, relativa aos conteúdos aplicados na indústria e aqueles 
desenvolvidos no decorrer do curso (tabela 6). 

 
 

 
 

Resposta Nº de pessoas % 

Não aprendi os conceitos que utilizo 2 7 
Não pratiquei os conceitos em experiências 

dirigidas 19 61 

Desenvolvi todos os conceitos no decorrer do 
curso 10 32 

 
A tabela 6 mostra que 61 % dos pesquisados que avaliaram o curso realizado 

como bom ou ótimo, encontraram maior dificuldade ao ingressar e desenvolver seus 
trabalhos na indústria, uma vez que no decorrer do curso não praticaram os conceitos 
teóricos em experiências dirigidas. Outros 7% disseram que a maior dificuldade está 
atrelada ao fato de não aprenderem nos cursos os conceitos aplicados na indústria, e 
apenas 32 % dos pesquisados que possuíam a mesma visão referente a qualidades do 
curso, consideraram que desenvolveram todos os conteúdos aplicados na indústria no 
decorrer do curso. 

Este confronto de respostas é passível a questionamento se realmente o 
conceito de qualidade é ótimo, por estas possuírem certa contradição, acarretando a 
hipótese se realmente estes pesquisados consideram o curso de bom a ótimo, ou se 
optaram por esta resposta pelo ímpeto e força, positivos, transmitidos pelas palavras: 
bom e ótimo.  

Como já descrito neste trabalho, o técnico em Química possui determinadas 
atribuições fornecidas pelo CRQ, que descrevem as atividades que estão aptos a 
exercer. Na tabela 7 encontra-se o que os pesquisados dizem executar em suas rotinas 
diárias de trabalho. Vale ressaltar que no questionário entregue aos pesquisados, as 

Resposta Nº de pessoas % 

Ótimo 25 53 

Bom 14 30 

Regular 7 15 

Ruim 1 2 

Péssimo 0 0 

Resposta Nº de pessoas % 

Ótimo 18 47 

Bom 13 34 

Regular 6 16 

Ruim 1 3 

Péssimo 0 0 

Tabela 4: Respostas da questão: Como você 
avalia o curso técnico que você cursou, ou está 
cursando? 

 
 

Tabela 5: Resposta apenas de quem atua 
ou já atuou nas funções de técnico. 

 
 

Tabela 6: Respostas da questão: Qual a maior dificuldade encontrada, relativa aos conteúdos 
aplicados na indústria e aqueles desenvolvidos no decorrer do curso? (somente para os 
pesquisados que consideraram seu curso técnico bom ou ótimo). 
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atribuições estavam denominadas por código para não haver associação entre o 
número da atribuição e sua atividade, fazendo assim que eles respondessem de 
acordo com a descrição da atividade. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com as informações expressas na tabela 7, observa-se que de acordo com as 
respostas dos pesquisados, 76% deles, realizam atividades que não competem a sua 
classe profissional, ou seja, estão executando tarefas que, perante a legislação, não 
estão aptos a executar. 

Este fato é algo preocupante, pois nos evidenciam problemas em relação a 
legislação que rege essa classe de profissionais: ou a interpretação destas atividades 
não é clara para eles, ou estão executando tarefas para as quais não foram 
preparados. 

 
 

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS: QUESTIONÁRIO COM GESTORES  
 
 

  
As respostas obtidas 

nesta questão mostram 
algo extremamente 
preocupante, pois 50% dos 
gestores que comandam 
técnicos em Química 
consideram que estes 
profissionais estão entre 
50% ou menos preparados 
para desempenhar as 
atividades desenvolvidas 

na indústria, levando em consideração que o objetivo dos cursos de nível técnico é 
preparar profissionais para atuarem na área industrial, focando em atender as 
necessidades da indústria.  

Em uma das perguntas, foi questionado aos gestores qual a maior dificuldade 
encontrada pelos novos técnicos em Química ao ingressar na indústria. De forma 
quase que unânime, a resposta foi de que estes novos profissionais devem possuir um 
maior conhecimento relacionado a equipamentos laboratoriais, uma vez que, com o 
avanço tecnológico em todos os segmentos, as análises químicas realizadas por 
métodos convencionais, como titulações, vêm sendo substituídas por equipamentos 
que possuam maior precisão ou menor tempo para obtenção dos resultados. Mesmo 

Desempenho de Atribuições % de 
pesquisados 

Executam as atividades de técnicos 24 
Executam até duas atividades que não são de suas 

atribuições 47 

Executam mais de duas atividades que não são de suas 
atribuições 29 

Tabela 7: Quantidade de pesquisados que executam atividades de técnico em química 
 

Gráfico 1: Opinião dos gestores sobre o preparo dos 
técnicos em química. 
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assim, o questionamento sobre a prática de atividades laboratoriais básicas também 
deixa claro que o conhecimento inicial dos técnicos em Química não é tido como 
suficiente para a indústria, já que no universo industrial, onde tempo literalmente é 
dinheiro, não existe disponibilidade de pessoas para estarem dedicadas a acompanhar 
em tempo integral estes novos profissionais. 

A presença de experiências práticas no decorrer do curso, de forma similar ao 
que irão enfrentar no seu cotidiano na indústria, é fundamental para que ao 
ingressarem na atividade profissional, minimizem o período de adaptação ao trabalho 
em equipe, e a forma de se pensar e agir em situações problemas dentro do seu local 
de trabalho seja comportamental, de relacionamento, ou técnica. 

 Em outros questionamentos, os gestores sempre destacaram que estes novos 
profissionais não se encontram preparados para o que o mercado de trabalho deseja e 
exige, frisando a necessidades de profissionais mais atuantes, pois com a 
competitividade do mercado cada vez mais intensa, os profissionais da área química, 
possuem um papel fundamental para empresas que querem se destacar em relação às 
concorrentes. Portanto, como observado nessas respostas, a maior parte dos gestores 
é da área laboratorial, e reiteram a necessidade dos profissionais de laboratório estar 
engajados na busca de melhorias contínuas juntamente às áreas produtivas. 

O perfil profissional de laboratório que a indústria busca, seja de controle de 
qualidade ou principalmente de pesquisa e desenvolvimento, é de profissionais que 
estejam interessados em desenvolver seus conceitos e aplicá-los e, para que isso 
ocorra, o profissional atual deve estar sempre atento ao funcionamento da produção – 
apenas atrás de uma bancada, só irá ter a visão do “micro” (local de trabalho) e para 
obter-se a excelência, os profissionais devem preferencialmente conhecer a fundo o 
“micro”, mas ter uma boa ideia do comportamento quando se parte a escala do “macro” 
(empresa como um todo). 

Em contra partida, buscou-se saber quais as atribuições que os gestores 
designam a seus colaboradores, para execução no seu dia a dia (gráfico 2): 

 
 
 

 
 

Gráfico 2: Atividades apontadas pelos gestores como executadas por seus colaboradores. 
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Conforme expressado no gráfico 2, é notável que muitos colaboradores são 
indicados por seus gestores, para executarem determinadas atividades que não estão 
aptos a executar perante a legislação (resolução normativa nº 36 de 25/04/1974 - 
CFQ). 

 
 

REFLEXÂO 
 

Ao analisar as respostas obtidas nos questionários, sugere-se uma reflexão 
sobre o que dizem e pensam profissionais e gestores. Para realizá-la, é necessário 
confrontar o pensamento de quem executa a atividade, e o pensamento de quem é 
responsável por distribuir e gerir essas atividades, ou seja, comparar as respostas dos 
técnicos em Química, com as respostas dos gestores responsáveis por eles. 

O primeiro agravante é o fato de tanto os técnicos quanto os gestores dizerem 
que o preparo dos técnicos em Química para as atividades desempenhadas é 
relativamente insatisfatório, pois o objetivo dos cursos técnicos, como já citado, é 
preparar os profissionais para as indústrias, e o fato de esses profissionais não se 
sentirem preparados gera insegurança no desempenho de atividades, e 
automaticamente aumenta significativamente a probabilidade de erro, portanto, esse 
fato irá impedir o desenvolvimento desse profissional dentro da indústria. 

Um fato marcante apontado por ambos os níveis pesquisados, é a necessidade 
de conhecimento em relação a equipamentos e instrumentos, pois como a necessidade 
industrial é de resultados cada vez mais precisos e rápidos, a tendência é que o 
número de equipamentos de alta tecnologia nas empresas aumente. Na contramão 
deste fato, está o elevado custo para obtenção desses equipamentos e isso impede 
que algumas instituições de ensino possam adquiri-los. Assim, em diversas situações 
os alunos não possuíram o conhecimento prático nestes aparelhos e encontram 
dificuldades na indústria pela falta deste conhecimento, porém para minimizar estes 
fatos é importante a realização do estágio, já que com ele o aluno encontrará a 
possibilidade de vivenciar a operação desses equipamentos, relacionando o que 
aprendeu de forma teórica, com a execução deste lado prático e operacional. 

O mais crítico do confronto de opiniões é que as atividades desenvolvidas, na 
grande maioria apontada pelos profissionais técnicos, é que estes executam diversas 
atividades que não estão aptos perante a legislação, e que em alguns casos, gestores 
apontaram que seus funcionários realmente executam atividades indevidas, lembrando 
que seja em pesquisa e desenvolvimento, e principalmente controle de qualidade, os 
profissionais devem estar aptos, tanto na parte prática, quanto na parte teórica, com o 
conhecimento do que realmente estão fazendo. A exceção de qualquer um destes 
preparos é um problema de gravidade elevada, já que este pode gerar a emissão de 
resultados imprecisos ou até mesmo incorretos, e o produto final irá chegar ao seu 
objetivo, que é o consumidor, de forma inapropriada colocando em risco a todos 
aqueles que comprarem esses produtos, sejam para qualquer finalidade. Portanto, é 
extremamente importante um olhar crítico sobre esse tema, paralelamente à 
necessidade de uma fiscalização mais rígida, e a revisão sobre os conceitos 
fundamentais da legislação, ou seja, atentar se é preciso uma reforma. 

 
 

PROPOSTA DE CURRÍCULO DO TÉCNICO EM QUÍMICA DE ACORDO COM O 
PERFIL PROFISSIONAL DO SECULO XXI. 
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INTRODUÇÃO À PROPOSTA 
 

A proposta elaborada teve como embasamento as respostas obtidas na 
aplicação dos questionários, utilizados como ferramentas de pesquisa, em conjunto 
com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Química, utilizando as 
competências e habilidades disponíveis (BRASIL, 2002). 

 
PERFIL DOS FORMANDOS 
 
 O técnico em química deve ter formação focada, com domínio das técnicas 
básicas de utilização de laboratórios e equipamentos, e processos industriais de 
grande abrangência. Estes conhecimentos devem ser direcionados ao controle de 
produtos, participando e interpretando as etapas, efeitos e resultados. 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 
Com relação à formação pessoal 
 
9  Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio 
das técnicas básicas de utilização de laboratórios e equipamentos necessários para 
garantir a qualidade dos serviços prestados. 
9 Reconhecer a importância do trabalho em equipe; 
9 Compreender as diversas etapas que compõem um processo industrial; 
9 Estar apto a exercer plenamente sua cidadania e, enquanto profissional, 
respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos. 

 
Com relação à compreensão da química 
 
9 Compreender os conceitos, leis e princípios da química. 
9 Reconhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e 
compostos químicos que possibilitem entender e prever seu comportamento físico-
químico e aspectos de reatividade e estabilidade. 

 
Com relação à busca de informação, comunicação e expressão. 
 
9 Interpretar e utilizar as diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, 
símbolos, expressões etc.). 
9 Saber comunicar corretamente os projetos em idioma pátrio. 

 
Com relação ao trabalho de investigação científica e produção/controle de 
qualidade 
 
9 Conduzir análises químicas, físico-químicas e químico-biológicas qualitativas e 
quantitativas e a determinação estrutural de compostos por métodos clássicos e 
instrumentais, bem como conhecer os princípios básicos de funcionamento dos 
equipamentos utilizados e as potencialidades e limitações das diferentes técnicas de 
análise. 
9 Ter noções de classificação e composição de minerais. 
9 Ter noções de química do estado sólido. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

CA 

9 Determinar as características físico-químicas e substâncias e sistemas diversos.  
9 Reconhecer e empregar procedimentos e normas de segurança no trabalho. 
9 Empregar corretamente processos de manuseio e descarte de materiais e de 
rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do ambiente. 

 
Com relação à aplicação do conhecimento em química 
 
9 Reconhecer limites éticos envolvidos na aplicação do conhecimento científico e 
tecnológico. 
9 Reconhecer a importância social da profissão como possibilidade de 
desenvolvimento social e coletivo. 
9 Identificar e apresentar soluções criativas para problemas relacionados com a 
química ou áreas correlatas na sua área de atuação. 
 
Com relação à profissão  
 
9 Adotar os procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos 
acidentes mais comuns em laboratórios químicos. 
9 Ser capaz de atender às exigências do mundo do trabalho, com visão ética e 
humanística, tendo capacidade de vislumbrar possibilidades e ampliação do mesmo, 
visando atender às necessidades atuais. 
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A Educação Ambiental e a Formação de professores: 
consideração dos espaços pedagógicos no direcionamento 
da prática educativa 
Lorenna S. O. Costa (PG)1*, Jennifer S. de Oliveira (PG)2, Hiorrana C. Faria (IC)3, Agustina 
R. Echeverría (PQ)2, Amanda T. Naves(PQ)4 lorennasocosta@gmail.com  
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Inhumas/Universidade Federal 
de Goiás. 
2Universidade Federal de Goiás. 
3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Inhumas. 
4Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – Câmpus Umuarama. 
 
Palavras-Chave: espaços pedagógicos, formação cultural, educação ambiental  

RESUMO: 
Considerando aspectos da ação pedagógica na Educação Ambiental - EA é necessário ampliarmos 
nossa compreensão a respeito dos espaços pedagógicos na formação cultural dos sujeitos. Nesse 
âmbito, o presente trabalho tem como objetivo analisar os conceitos que licenciandos apresentam sobre 
meio ambiente, sustentabilidade e EA e relacionar com o conjunto de influências e experiências de 
socialização dos mesmos. Nosso foco de análise é a formação inicial de professores em um Instituto 
Federal de Educação. Realizamos a análise do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e de dois 
questionários que pretenderam delinear o perfil midiático e socioeconômico dos sujeitos e identificar 
suas principais ideias acerca dos temas citados. Observamos que a mídia e a igreja contribuíram na 
formação de um discurso híbrido sobre os temas, juntamente com as instituições escolares. Para 
estruturarmos práticas educativas que contribuam na formação dos sujeitos, precisamos reconhecer que 
o ser humano se constitui nessas relações de socialização.  

INTRODUÇÃO 
Ao pensarmos sobre a problemática ambiental, concordamos com Maia (2011) 

que esse é tema em constante debate, presente nas agendas públicas, privadas e 
coorporativas, nos meios de comunicação, nas escolas e nas organizações não 
governamentais. Tal tema é mote de várias interpretações da realidade, e como não 
poderia deixar de ser, abordado das mais diferentes formas: desde uma perspectiva 
ideológica reacionária e conservadora, a abordagens críticas e até mesmo, com 
apontamentos revolucionários. 

Como professoras que somos, ocupa-nos e preocupa-nos a abordagem escolar 
de tal tema. De modo que nos questionamos: o que deve ser considerado ao se 
trabalhar com a questão ambiental na educação escolar? Quais metodologias 
adequadas? Por que uns conhecimentos e não outros? Por que uma forma de 
organização e não outras? 

Obviamente que haverá inúmeras respostas a tais questões. Isso porque, a 
prática educativa, tendo os sujeitos consciência ou não disto, jamais será uma 
atividade neutra, isenta de intenções e fora de um de conjunto simbólico formado a 
partir de valores, crenças e, sobretudo, fora de uma perspectiva orientada por 
interesses de classes. Dessa maneira, uma resposta que podemos dar para as 
questões é: depende dos objetivos que orientam a prática educativa.  

Ao analisar a função social da Escola, podemos sintetizar de maneira genérica 
que a educação escolar pode reforçar seu papel histórico de reprodução das relações, 
e, portanto, das contradições e desigualdades sociais, como pode atuar contribuindo 
para a superação das relações sociais dominantes. Defendemos o conjunto de práticas 
educativas orientadas pelo segundo objetivo mesmo entendendo que são minoritários, 
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pois a escola é um instrumento de reprodução da sociedade posta em determinado 
momento histórico e a ela subordinada.  

Outra questão que deve ser ressaltada é que a escola não é o único espaço 
pedagógico responsável pela socialização1 e formação cultural dos sujeitos. Existem a 
igreja e a família, por exemplo, bem como a mídia, que nos tempos atuais tem ocupado 
um espaço significativo na sociedade.   

A mídia é um dos maiores suportes no processo de globalização tanto 
econômica, tecnológica, social, como também cultural, devido à sua capacidade de 
abrangência e interação com o público. No entanto, cabe ressaltar que as mídias. 

 
[...] fazem um papel de mediação entre a realidade e as pessoas. O que eles 
nos entregam não é a realidade, mas a sua construção da realidade. Isto é, da 
enorme quantidade de fatos e situações que a realidade contém, os meios 
selecionam só alguns, os decodificam à sua maneira, os combinam entre si, os 
estruturam e recodificam, formando mensagens e programas e os difundem, 
carregados, agora da ideologia, dos estilos e das intenções que os meios lhes 
atribuem (BORDENAVE, 2001, p. 80). 
 

É recorrente, na mídia, a abordagem da problemática ambiental sob uma 
perspectiva comportamentalista e individualista de educação, com o jargão “faça a sua 
parte”, como se as partes de todos fossem iguais (PORTO-GONÇALVES, 2011). 
Tenta-se promover uma ecologia ética, muitas vezes pautada numa compreensão 
naturalista e conservadora da crise ambiental.  

Nesse sentindo, ao pensarmos na Educação e em específico na Educação 
Ambiental - EA é necessário reconhecer que a mudança individual do sujeito é 
insuficiente frente à realidade social. Focar na mudança de comportamentos e na 
transmissão de conhecimentos, sem problematizar padrões econômicos e culturais 
hegemônicos limita a EA, retirando o seu aspecto político, que é condição sine qua non 
para uma educação que vise à transformação.  

Frente a essas questões é necessário ressaltar que em uma sociedade de 
classes, as ideias dominantes são sempre as ideias da classe dominante (MARX; 
ENGELS, 2007). Assim, a questão ambiental, como vem sendo abordada com um 
discurso de “esverdeamento” dos processos produtivos, jargões amplamente 
difundidos pela mídia como “jogue lixo no lixo”, tornou-se hegemônico na sociedade 
atual. No entanto, esses discursos são meios da classe dominante mudar algo para 
não se mudar nada e manter o status quo. Diante disso, nos posicionamos a favor de 
uma EA crítica ao modelo societário vigente, sabendo que esse é um dos campos de 
luta político/ideológica. 

Para pensarmos na problemática ambiental é necessário se partir do real. Uma 
afirmação clássica de Marx (1983) nos diz que não é a consciência dos homens que 
determina o seu ser e sim o seu ser social que determina a sua consciência, disso 
decorre que a consciência do indivíduo se forma de acordo com as relações sociais em 
que está inserido. Destarte, “o modo de produção da vida material condiciona o 
desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral” (MARX, 1983, p. 24).   

Dessa forma, quando a vida se limita a experiências medíocres em que se 
trabalha exclusivamente para a sobrevivência com o ser humano se tornando ele 
próprio mercadoria, há uma dissociação entre o conteúdo da ação e o motivo da ação. 
                                                     
1 A socialização é um processo amplo que resulta na construção contínua de um modo de ser e estar no 
mundo (BOURDIEU, 2006; SETTON, 2008). Na estrutura e formação da consciência e da personalidade 
humana (que constitui gostos, ideias, comportamentos) consideramos que nos constituímos na relação 
com o outro. Somos primeiramente sociais, e quanto mais sociais somos, mais individuais nos tornamos 
(VIGOTSKI, 2001).  
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Paralelo a isso, há um domínio da ideologia burguesa acerca da compreensão dos 
processos históricos civilizatórios, e as pessoas não se convencem da necessidade e 
da possibilidade de formas alternativas de organização, produção e reprodução da vida 
humana. As relações sociais e o modo de produção capitalista estão “naturalizados” o 
que dificulta vislumbrar outras formas de organização. 

Com base nesses pressupostos, ao pensarmos na EA crítica focamos nossos 
estudos na formação inicial de professores de Química, que lidarão com a EA na 
Educação Básica. Partimos do pressuposto de que as instâncias da educação, tais 
como a família, a religião e a escola, partilham com as instituições midiáticas uma 
responsabilidade pedagógica (SETTON, 2008). A fim de sinalizarmos contribuições 
curriculares para a abordagem da EA nos cursos de formação de professores 
procuramos analisar os conceitos que os licenciandos apresentam sobre meio 
ambiente, sustentabilidade e EA e relacionar com o conjunto de influências e 
experiências de socialização dos mesmos.  

Acreditamos que no ambiente social, o indivíduo “encontra condições de forjar 
um sistema de referências que mescle as influências familiar, religiosa, escolar e 
midiática (entre outras), um sistema de esquemas coerente, no entanto híbrido e 
fragmentado.” (SETTON, 2008, p. 115). A análise dessas questões pode contribuir nos 
aspectos teórico-metodológicos da abordagem da problemática ambiental nos cursos 
de formação, tanto inicial, quanto continuada de professores.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Esta pesquisa configura-se metodologicamente como a primeira etapa de uma 

pesquisa-ação que é dividida em cinco etapas (PEREIRA, 1998), sendo a primeira: 
aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que se quer 
melhorar ou resolver. Em nosso caso, se relaciona com os discursos científicos e 
midiáticos sobre a questão ambiental na formação inicial de professores.  

O estudo foi desenvolvido com os 12 alunos do curso de Licenciatura em 
Química, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - 
IFG - Câmpus Inhumas, que fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID/IFG). A escolha da instituição se deve à necessidade de 
análises das licenciaturas nos institutos federais que desde sua expansão em 2008 são 
obrigados, por lei, a oferecerem 20% de suas vagas para cursos de licenciaturas 
(BRASIL, 2008). Há também a necessidade de estudos voltados para o PIBID que foi 
instituído pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
em 2009 com a finalidade de fomentar a iniciação à docência contribuindo na formação 
docente e para melhoria da educação básica brasileira.  

Inicialmente realizamos a análise do PPC para identificarmos a presença ou não 
de conteúdos ambientais no mesmo. Depois aplicamos dois questionários para os 
alunos. Com o questionário 1 objetivamos identificar o perfil socioeconômico dos 
licenciandos, atividades que mais realizam, e os meios de comunicação que mais 
acessam e com o 2 objetivamos identificar os conceitos que os licenciandos têm acerca 
de meio ambiente, sustentabilidade e EA. Nesse questionário solicitamos aos alunos 
indicar seus graus de acordo para cada uma das proposições: 4 para quando houvesse 
concordância plena, 3 se mais concordassem do que discordassem, 2 se 
concordassem parcialmente, 1 se mais discordassem do que concordassem e 0 se 
houvesse total desacordo. (Quadro 1; Quadro 2; Quadro 3). 
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Quadro 1 – Fragmento do Questionário 2 acerca de conceitos sobre o meio ambiente  
 Meio Ambiente Grau de acordo 

1 É a mãe Terra que abrange todas as espécies de seres vivos, inclusive o homem, 
que devem viver num equilíbrio harmônico. 

 

2 O conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sócio-culturais, 
econômicos, políticos, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um 
prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas. 

 

3 É a parte da Terra que satisfaz nossas necessidades fisiológicas vitais, provendo 
alimentos e outras formas de energia, nutrientes minerais, ar e água. 

 

 
Quadro 2- Fragmento do Questionário 2 acerca de conceitos sobre sustentabilidade adaptado 
(GUIMARÃES; TOMAZELLO, 2004)  

 Sustentabilidade Grau de acordo 

1 
Sustentabilidade está intimamente relacionado à natureza, ciclos da água, do 
carbono, da fotossíntese, da ação microbiana no solo, etc.  

 

2 Não há nenhum tipo de incompatibilidade entre o crescimento econômico e a 
conservação do capital natural. 

 

3 A degradação ambiental é resultante, basicamente, do crescimento populacional 
e da pobreza. 

 

4 O desenvolvimento científico e a inovação tecnológica serão capazes de resolver 
problemas sociais e ambientais. 

 

5 Somente mudanças radicais das estruturas da sociedade e das relações sociais 
permitirão o alcance do desenvolvimento sustentável. 

 

 
Quadro 3 - Fragmento do Questionário 2 acerca de conceitos de EA 

 Educação Ambiental - EA Grau de acordo 

1 Pode estar presente em todas as disciplinas quando analisa temas que permitem 
enfocar as relações entre homem-homem, homem-natureza e natureza-natureza.  

 

2 Deve oferecer conhecimentos técnico-científicos do ambiente para que o mesmo 
possa ser preservado. 

 

3 É um processo social e cultural que busca construir meios para transformar o 
nosso modo de existir na natureza. 

 

4 

Objetiva a articulação do conhecimento sobre os processos ambientais, a 
intencionalidade dos sujeitos em sua relação com a natureza e a transformação 
social, ou seja, a substituição radical dos modelos de sociedade que vêm 
destruindo o planeta. 

 

5 
Promove a preparação intelectual dos indivíduos para que estes assumam a 
postura social de sujeitos ambientalmente corretos. Assim, todos devem assumir 
responsabilidades iguais diante da problemática ambiental. 

 

 
As proposições apresentadas nos quadros apresentam desde visões ingênuas 

acerca dos temas a visões mais contra-hegemônicas que procuram problematizar as 
questões que muitas vezes estão “naturalizadas”. Além dessas questões os 
licenciandos responderam discursivamente o entendimento que têm acerca dos temas. 
Tivemos como objetivo analisar a elaboração conceitual dos alunos a partir da escrita a 
fim de observarmos aproximações ou distanciamentos com o grau de acordo 
apresentado no questionário.  

Em todas as nossas análises nos pautamos nos fundamentos marxistas. Para 
tanto, procuraremos considerar a dialética (como expressão do movimento e da 
contradição do mundo, dos homens e de suas relações), a materialidade (como 
princípio fundamental da atividade humana ao se organizar para a produção e 
reprodução da vida) e a historicidade (como a forma pela qual o ser humano se 
organizou historicamente) (GADOTI, 1983). Além disso, recorremos a Bourdieu (2006) 
como referencial para explicarmos as influências no processo de socialização e 
apropriação/elaboração de cultura2 a partir das instâncias sociais como já foi citado 
anteriormente. 
                                                     
2 Entendemos cultura como produto da atividade material e simbólica dos humanos de criar significados, 
ou seja, é um produto da vida social e da atividade humana.  
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Para registro, compilação e análise dos dados coletados foram utilizadas 
planilhas eletrônicas e o webQDA, um software online de apoio à análise de dados 
qualitativos num ambiente colaborativo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO: A INCLUSÃO EXCLUDENTE DA DISCUSSÃO AMBIENTAL 
O PPC da Licenciatura em Química do IFG/Câmpus Inhumas está passando por 

reformulações, no entanto, analisamos apenas o projeto que está em vigência. Essa 
análise é importante, pois as propostas curriculares, como materialização da cultura, 
das relações de poder, da política e da economia (MOREIRA; SILVA,1995), se tornam 
currículo escrito pelos PPC. Esse projeto muito além de ser apenas uma seleção de 
procedimentos e organização de ementas e disciplinas apresenta-se como um campo 
de disputa entre agentes com interesses em conflitos e disputas.  

Cabe ressaltar que já em 1999, com a Lei nº 9795/1999 que dispõe sobre a EA e 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental já afirma a necessidade da EA, tanto 
na Educação Básica, quanto no Ensino Superior. Em 2012, com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental reafirma-se que a EA deve estar 
presente, de forma articulada nos dois níveis de ensino (BRASIL, 2012). 

Em nossa análise procuramos identificar inicialmente se havia explicitamente a 
proposta de abordagem das questões ambientais e a visão de meio ambiente, natureza 
e EA. Apesar de o PPC indicar como objetivos uma formação generalista e humanista 
visando o desenvolvimento da atitude crítica, criativa e ética na relação dos egressos 
com seu contexto cultural, socioeconômico e político, em nenhum momento cita a EA, 
não sendo possível identificá-la como tema transversal. Observamos que ao longo do 
projeto não se apresentou a visão explícita sobre essa temática e que palavras 
referentes, tais como ambiente, ambiental, natureza, entre outros, apareceram, 
somente, em três momentos específicos.  

No tópico 5 “Perfil profissional de conclusão dos egressos do curso” indica que o 
curso deve propiciar ao egresso a “Capacidade de utilizar o conhecimento químico 
adquirido e de avaliar suas implicações no meio ambiente, respeitando o direito à vida 
e ao bem-estar dos cidadãos. ” (CÂMPUS INHUMAS, 2006, p. 12, grifo nosso). No 
subtópico 5.1 “Habilidades e Competências” afirma que o egresso dever saber “Agir 
com ética e responsabilidade profissional, ciente do impacto das atividades da área 
da Química no contexto social e ambiental” (Idem, p. 14, grifo nosso). E por último 
observamos a existência de uma disciplina “Química Ambiental”. (Quadro 4) 
Quadro 4- Detalhamento da disciplina presente no PPC – objetivo e ementa. 

Disciplina Objetivos Ementa 
 
 
 
 
 
 

Química 
Ambiental 

[...] demonstrar como o homem pode viver em 
harmonia com o meio ambiente, utilizando os 
recursos naturais da Terra sem destruí-la; 
desenvolver atividades práticas dirigidas ao meio 
ambiente, junto a órgãos de ensino e industriais; 
reconhecer e identificar problemas ambientais; aplicar 
os conhecimentos de Química Ambiental em 
laboratórios químicos, nos processos industriais, nas 
estações de tratamento de água e esgotos; ser capaz 
de colaborar na aplicação da legislação ao 
realizar avaliações ambientais.   

A crise ambiental; Introdução à 
Química Ambiental; impactos 
ambientais: efeito estufa, 
destruição da camada de 
ozônio, chuva ácida, erosão do 
solo, resíduos sólidos e resíduos 
radioativos; ecossistemas 
aquáticos; ecossistemas 
terrestres; tratamento de água e 
esgotos. 

  
Nos três momentos em que aparecem referências sobre as questões 

ambientais, observamos que a natureza é considerada como fonte de recursos naturais 
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e que a relação homem-natureza é considerada como mediada pelo conhecimento 
científico. Sendo o conhecimento técnico-científico capaz de modificar a intervenção 
predatória do homem na natureza justificam-se os objetivos da disciplina. 

Pela análise, observamos a dicotomização entre o contexto social e ambiental 
com o homem separado da natureza. No entanto, se o homem vive da natureza é 
necessário considerar que  

 
[...] a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo 
contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem está 
interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza 
está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza 
(MARX, 2010, p. 84).  

 
Destarte, o ambiente é social é natural e essa interação sugere o homem-social-

natural e a natureza-natural-social (TOZONI-REIS, 2008). É necessário reconhecer que 
a visão de dominação da natureza, com o ser humano sendo o centro do mundo, 
possuidor de todo conhecimento, implica, inclusive, na dominação dos homens pelos 
próprios homens. Essa dominação se acentua com a divisão do trabalho e a 
propriedade privada (MARX, 2010). Tal discussão é essencial ao considerarmos a 
abordagem das questões ambientais e isso não se mostrou presente nas proposições 
do projeto.  

Outra questão que aparece no Tópico 5.1 é que o egresso deve estar ciente do 
impacto das atividades da área da Química no contexto ambiental e nos objetivos da 
disciplina é que deve-se “demonstrar como o homem pode viver em harmonia com o 
meio ambiente”. Observamos presença do conflito/harmonia no PPC. Em princípio 
podemos considerar um aspecto importante a existência dessa contradição, pois a 
dinâmica organizacional da vida pressupõe ordem e desordem, dissenso e consenso; e 
o conflito e a harmonia (LOUREIRO, 2011).  

No entanto, observamos que não há uma relação entre esses dois aspectos, 
pois aparecem em momentos distintos, não se considerando a dinâmica contraditória 
da sociedade. Logo após afirmar sobre a necessidade de viver em harmonia, afirma-se 
que deve-se viver na Terra sem destruí-la, desconsiderando os impactos, que foram 
citados anteriormente, que necessariamente vão ocorrer devido aos modos de 
produção vigente. A harmonia, nesse sentido, é reduzida a seu sentido organicista em 
que vê a natureza com princípio perfeito cabendo a nós reconciliarmos e 
considerarmos esse princípio (LOUREIRO, 2011). O que se apresenta é uma 
contradição, não apresentando uma concepção clara, mesmo que implícita, sobre a 
problemática ambiental.  

Concluindo, consideramos que EA concebida no PPC ainda privilegia a 
dimensão subjetiva do processo educativo, ou seja, busca transmitir conhecimentos 
sobre processos ambientais "carregados" de valores e atitudes para que se 
restabeleça o equilíbrio entre os indivíduos e o ambiente em que vivem 
desconsiderando, dessa forma, a dialética na relação sociedade-natureza.  

PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL: QUEM SÃO ESSES SUJEITOS? 
A partir das nossas análises sobre o PPC, observamos que o currículo escrito 

pode contribuir para a reprodução social e cultural de uma atitude acerca de meio 
ambiente, de natureza recursista e desvinculada da relação dialética entre sociedade-
natureza no curso de formação.  
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Por meio dos questionários pudemos identificar fragilidades na formação desses 
futuros professores, mesmo aqueles que já estão quase finalizando o curso. 
Inicialmente, observamos, por meio das análises das questões sobre o grau de acordo 
com as proposições apresentadas, falta de clareza, por parte dos alunos, sobre os 
temas. Pelo menos 2/3 dos alunos concordaram tanto com proposições 
conservadoras/comportamentalistas quanto com crítica/emancipatórias. Ou seja, eles 
não conseguiram se posicionar frente a questões divergentes, concordando com todas.  

Isso traz consequências para a atuação docente, pois lidamos frequentemente 
com questões polêmicas que nos exigem a tomada de consciência3 e capacidade de 
decisão. A questão ambiental é um exemplo claro dos jogos de interesse e 
contradições que precisam ser analisadas criticamente. 

No entanto, para esta análise, não podemos considerar que a formação dos 
sujeitos começa no ensino superior ou que o espaço escolar é exclusivo na ação 
pedagógica, pois esse partilha com a família, a igreja, a mídia, entre outros, a 
responsabilidade na socialização dos sujeitos, contribuindo na formação de habitus4 e 
gostos dos mesmos.  

Nesse sentido, procuramos analisar quem são esses sujeitos do PIBID. O que 
eles fazem ou gostam de fazer, o que assistem, onde estudaram na Educação Básica, 
o que gostam de estudar, entre outros, a fim de identificarmos as influências sobre o 
que pensam sobre meio ambiente, sustentabilidade, EA. O que faz eles pensarem 
da forma como eles pensam? Quais campos de socialização contribuem mais, a mídia 
ou educação escolar? Ou outra? Ou temos um híbrido na constituição dos conceitos 
apresentados? 

Os licenciandos estão entre o 3º e o 6º período do curso, tendo apenas um no 1º 
período. Várias questões foram feitas, no entanto, focaremos apenas em algumas. 
Inicialmente questionamos aos alunos quais assuntos que os interessavam no 
cotidiano (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1- Assuntos de interesse dos licenciandos. 

 
                                                     
3 Consideramos tomada de consciência como o processo de generalização que conduz ao domínio e 
uso arbitrário dos conceitos em sistemas conceituais. (VIGOTSKI, 2001).  
4 Habitus pode ser entendido como produto da história que produz práticas individuais e coletivas, sendo 
a materialização da memória coletiva, garantindo as conformidades das práticas e a constância ao longo 
do tempo. Dessa forma, o habitus é espontâneo, sem consciência e nem vontade. (BOURDIEU, 2012). 
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Podemos observar que os assuntos sobre o acesso e a qualidade dos serviços 

públicos de saúde e educação, desigualdade social, pobreza, desemprego, miséria, 
globalização, drogas, sexualidade e meio ambiente são os assuntos que mais lhe 
interessam. Por outro lado, política foi um dos temas de menor interesse, juntamente 
com o esporte, artes, teatro, cinema e música, racismo e discriminação contra 
mulheres. 

Ao colocarmos o item específico para “política” queríamos identificar se os 
sujeitos concebem de forma separada tal tema em relação a qualquer um dos temas 
acima citados. A partir das respostas observamos que sim, pois a maioria tem pouco 
interesse sobre política. Porto-Gonçalves (2013) ao estudar o conceito de política 
indica que na Grécia a política era a arte de definir limites para a vida na pólis, sendo 
tirania quando um definia os limites para toda a pólis e democracia quando todos os 
cidadãos governavam e autodefiniam esses limites. Assim, para todos esses assuntos 
devemos nos questionar acerca de quem vai definir limites. Indiscutivelmente a questão 
política perpassa por todos os assuntos citados.  

Acreditamos que o pouco interesse demonstrado nas respostas dos alunos se 
deve à ideia de política vinculada somente aos políticos e partidos políticos e por 
consequência à corrupção. No entanto, muitos não têm consciência disso. A forma de 
agir e de responder a determinados problemas cotidianos não tem um princípio 
racional, as pessoas simplesmente agem de uma determinada forma, “primado da 
razão prática” que é um conjunto de comportamento provido de uma lógica social, mas 
que não partem de um raciocínio explícito. É necessário “„desnaturalizar‟ e „desfatalizar‟ 
o mundo social e „requerer condutas‟ por meio da descoberta das causas objetivas e 
das razões subjetivas que fazem as pessoas fazerem o que fazem” (WACQUANT, 
2002, p. 100) mostrando que há um sistema bem montado em que os homens são os 
meios de legitimação e perpetuação do processo de dominação. Acreditamos que na 
formação de professores de química, ou de qualquer outra disciplina, as discussões 
políticas são essenciais para contribuir na tomada de decisões/questionamentos frente 
às demandas da sociedade, como por exemplo, referente à problemática ambiental.  

O próprio desinteresse pela arte demonstra que o pensamento tem os mesmos 
limites de sua condição, ou seja, sua condição impõe limites tanto materiais à sua 
prática quanto ao seu pensamento. (BOURDIEU, 2006). Afirmamos isso, pois ao 
questionarmos sobre atividade cultural a maioria afirmou nunca ter ido a concertos 
musicais, museus ou teatro. Às vezes vão ao cinema e a shows, sendo que o local que 
todos frequentam é a igreja. 

Podemos observar que esse processo de socialização contribui na formação 
conceitual. Um dos alunos, ao questionarmos sobre o que ele entende por meio 
ambiente - MA, respondeu o seguinte:  

 
A12 - MA é tudo que nós podemos ver ao nosso redor. É um problema que 
abrange o social, econômico, político e a educação do indivíduo. Segundo a 
Bíblia, tudo que Deus fez através do verbo, o verbo de Deus há poder, com 
objetivo do homem aproveitar o MA, porém, o homem é mau. 
 

Na resposta do A12 observamos um discurso híbrido. Inicialmente ele afirma 
que MA é tudo que nós podemos ver ao nosso redor. Com essa afirmação o homem é 
excluído do meio ambiente, se resumindo às coisas externas. Na próxima frase ele 
indica que o meio ambiente é um problema que abrange as questões sociais, 
econômicas, políticas, além da educação do indivíduo. Há uma confusão, pois o MA 
acaba sendo tratado como um problema que envolve várias questões e no final da 
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frase indica a educação do indivíduo como uma questão a ser considerada, 
demonstrando que sendo o MA um problema, o indivíduo necessita de educação para 
resolvê-lo. Podemos observar que a visão do indivíduo como um problema é 
reafirmado na terceira frase quando A12 traz o discurso religioso para a resposta. 
Afirma que Deus fez o MA para o homem aproveitar, porém o homem é mau. A 
afirmação que “o homem é mau” acaba trazendo a imagem de um homem abstrato 
diluindo-se as responsabilidades na destruição do MA. É válido afirmar que “não são os 
homens enquanto categoria genérica que estão destruindo a natureza, mas sim o 
homem sob determinadas formas de organização social, no seio de uma cultura” 
(PORTO-GONÇALVES, 2013) e com poderes e ações diferenciados dentro dessa 
mesma organização social.  

Ao questionarmos mais especificadamente sobre quais temas eles consideram 
que estão vinculados à questão ambiental, obtivemos respostas conforme o gráfico 2.  

 
Gráfico 2 – Temas relacionados à questão ambiental 
 

 
 

Podemos observar que praticamente todos os alunos reconhecem que 
poluição/degradação e tratamento de resíduos sólidos e líquidos são temáticas 
ambientais bem como recursos naturais, crescimento populacional, energia solar e 
combustíveis fósseis, agricultura e consumo. No entanto, poucos entendem que 
economia seja temática ambiental, e ninguém considera que as relações sociais estão 
relacionadas à temática.  

Tais dados demonstram que a ideia que os licenciandos possuem a respeito de 
meio ambiente está fundamentada numa visão naturalista, antropocêntrica e 
distanciada das relações sociais, não reconhecendo os aspectos históricos, políticos e 
econômicos como raízes da problemática ambiental 

Temos, na relação homem-natureza, a representação de um sujeito natural que 
admite que o "homem" deve submeter-se às leis naturais como todas as outras 
espécies garantindo o equilíbrio harmônico. A crise ambiental seria resultado da 
arrogância humana, da deturpação de "valores" e a sustentabilidade só seria alcançada 
mediante o retorno à condição inicial de harmonia e equilíbrio entre homem e natureza, 
conforme observada na resposta de A12. 
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A12 - sustentabilidade é um termo usado para [...] que os indivíduos 
possam [...] cuidar do planeta, [...] manter o equilíbrio neste mundo locão. 
 

Outro aspecto é a ênfase no sujeito instrumentalizado no qual a relação homem-
natureza é mediada pelo conhecimento técnico-científico, ou seja, a aplicabilidade do 
conhecimento nos processos naturais como condição para uma gestão eficiente da 
natureza. Dessa forma, a origem da problemática ambiental reside na falta de acesso a 
esse conhecimento, assim a educação, como forma de conscientização, tem por 
finalidade oportunizar a disseminação do mesmo, conforme observamos na resposta 
de A9 ao questionarmos o que seria EA. 

 
A9 - Educação ambiental é o ser se conscientizar do que deve ser feito 
para não poluir o meio ambiente, ou seja, tendo um conhecimento do que 
deve ser feito para diminuir a poluição. 

 
A fala de A9 mostra uma visão hegemônica da EA, apresentada em documentos 

oficiais, discursos midiáticos e no próprio PPC. Ao questionarmos sobre quais os meios 
de informação que eles mais utilizaram para responderem as perguntas dos 
questionários, observamos o peso que os alunos dão ao discurso científico, pois a 
maioria indicou periódicos científicos.  Menos de 1/3 indicou as aulas do curso e 
televisão aberta ou fechada. No entanto, ao solicitarmos que indicassem os nomes dos 
periódicos, revistas, sites, programas, jornais entre outros que abordam a questão 
ambiental e que eles acham interessantes, apenas um não citou programas da rede de 
televisão Globo. Os programas mais citados foram Globo Natureza, Globo Rural e 
Globo Ecologia que não têm caráter científico.  

Tais programas e os meios de comunicação de forma geral, bem como as 
instituições escolares, muitas vezes nos vendem ideias de “qualidade de vida” ou 
“desenvolvimento sustentável” com abordagens superficiais. Concordamos com Porto-
Gonçalves (2011) que soluções pífias e tímidas do tipo “plante uma árvore”, promova a 
“coleta seletiva de lixo”, “desenvolva o ecoturismo”, “selo verde”, “ISO 14000” camuflam 
as causas reais das problemáticas ambientais.  

No entanto, essa “verdade” difundida tornou-se legítima conseguindo-se uma 
relativa homogeneidade dos habitus que não é simplesmente subjetivo, mas uma 
“objetividade interiorizada”. Dessa forma, o habitus é uma estrutura incorporada na vida 
do indivíduo que o faz agir da forma que age. Valores e ações, como o consumismo 
que é recorrente nas políticas do governo, como por exemplo, aumento na oferta de 
créditos, a compra de carros, entre outros, são incorporadas tacitamente pelos sujeitos 
como se fosse a única forma possível de viver na sociedade moderna. Promove-se 
uma violência simbólica, que “se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e 
também, com frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são 
inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la” (BOURDIEU, 1997, p.22). 

CONCLUSÃO 
Com base em nossas discussões, algo importante a salientar é o 

reconhecimento dos gostos e habitus dos estudantes, seja na Educação Básica, seja 
no Ensino Superior, pois a instituição escolar não sendo a única responsável no 
processo de socialização e formação cultural precisa considerar outras instituições para 
se pensar na sua ação didático-pedagógica.   

Especificadamente, a problemática ambiental é controversa inclusive dentro da 
própria comunidade científica. Há discussões que vão desde abordagens naturalistas e 
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ingênuas, que foca na ação individual do sujeito, à abordagens críticas que consideram 
o sujeito dentro de uma sociedade estruturada sob determinado modelo societário em 
que as ações e responsabilidades são diferenciadas.  

Em relação à análise do PPC, consideramos de forma geral, que as concepções 
apresentadas em projetos envolvem visões de mundo dos sujeitos que o elaboraram e 
isso tem sérias implicações para os cursos. É necessário nos debruçarmos sobre essa 
temática para apresentarmos concepções e conceitos que consigam contemplar 
aspectos da complexidade da problemática ambiental e possibilitar maiores reflexões. 

Nesse contexto conflituoso situa-se a EA, que deve ser pensada na formação de 
professores. A prática docente em sala de aula acontece de acordo com um habitus 
estruturado e apreendido. Esse habitus está ligado a uma trajetória social, ou seja, a 
prática transcende ao presente imediato, referindo-se a uma mobilização prática do 
passado. Assim, a mídia, a igreja, a família, entre outros contribuem para a formação 
desses sujeitos. No entanto, a instituição de ensino deve ter o seu peso nessa 
formação.  

Por isso considerarmos a articulação dialética da estrutura social e o ator social 
que possibilita a modificação do habitus e as suas ações. Uma pedagogia realmente 
racional, isto é, fundada sobre uma sociologia das desigualdades culturais, contribuiria 
para diminuir as desigualdades diante da escola e da cultura. 

O espaço social pode ser utilizado na luta para a transformação. O que o mundo 
social fez, o mundo social pode desfazer. Acreditamos, dessa forma, que as nossas 
ações ajudam a conservar ou a transformar. Nos posicionamos em defesa da 
transformação. 
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A Pesquisa em educação ambiental na formação de 
professores pelo IFG: discussões e análises possíveis em 
uma unidade de proteção ambiental de Goiás  
1,2Alessandro Silva de Oliveira (PQ), 1Michele Ariane Januário (IC), 1Jacqueline 
Nascimento Gomes (IC), 1Hérika Danielle Almeida Vidal (IC), 1Priscilla de Paula Oliveira 
(IC). alchemistry@bol.com.br 
1-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), 2-Programa de Doutorado em 
Ciências Ambientais da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
 
Palavras-Chave: educação ambiental, formação de professores, unidades de conservação. 
 
Resumo: O trabalho apresentado situa-se na interface de pesquisa de doutoramento sobre educação 
ambiental (EA) realizada na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com o projeto de 
pesquisa em EA para a formação de professores de Química pelo IFG-Campus Anápolis. Neste, se 
procura pelo estudo, discussão e análises de questões sobre o meio ambiente a formação de 
professores pela EA em espaços diversificados. Um desses espaços corresponde ao Parque da 
Chapada dos Veadeiros, no qual se realizou pela Análise de Conteúdo uma investigação sobre o 
conceito de sustentabilidade pelas concepções de meio ambiente e EA dos sujeitos da região. A 
pesquisa mostrou que o conceito de sustentabilidade está diretamente relacionado a essas concepções 
que surgem entre os mesmos. Assim, acredita-se que essa região possa ser um espaço para a formação 
dos professores, por possibilitar a superação de visões simplistas de EA pelo contato com a 
complexidade dessa realidade. 

1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE A SUSTENTABILIDADE:  A CONSTITUIÇÃO DO CONCEITO 
E SUAS FRAGILIDADES 

 
A transformação pela qual o mundo passou no último século tornou-se bastante 

evidente não somente pela constatação da degradação proveniente das ações 
humanas no ambiente natural. As distorções causadas pelos modelos de 
desenvolvimento adotados fizeram  emergir problemas sociais como a pobreza, a fome 
e a miséria que acabaram por traduzir-se em violências perceptíveis em todas as 
camadas sociais e em vários locais do planeta pela acentuada exclusão social, 
concentração de riqueza e degradação,  que proporcionaram o início de 
questionamentos sobre os modelos econômicos então empregados. (PEDRINI, 2011) 

 Segundo Sachs (2002), pode-se afirmar que esse processo de degradação 
ambiental e posteriormente social está relacionado ao fato de grande parte das 
civilizações do passado  se alicerçarem  na utilização da biomassa como recurso 
principal para a sua sobrevivência. Daí a justificativa para a dominação e exploração 
sem fronteiras dos recursos naturais, cujo domínio e utilização resultaram em um 
processo de degradação que  dava seus primeiros sinais na década de 40. Nesse 
contexto, a sustentabilidade surge como alternativa de conciliar o processo de 
globalização visando assegurar as condições satisfatórias para as gerações futuras 
pela conservação dos recursos naturais. 

 Nesse contexto de degradação do meio ambiente e busca de alternativas para a 
mesma  que nasce a ideia da “sustentabilidade”. No entanto, essa se transformou em 
um conceito apenas em 1713, quando o Capitão Hans Carl von Carlowitz, em 
decorrência da grande utilização de carvão em fornos de mineração, escreveu um 
tratado científico sobre a sustentabilidade das florestas. Escrito em latim, esse tratado 
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propunha o uso sustentável da madeira para a continuidade dos negócios que 
dependiam dela. (BOFF, 2012) 

 Segundo Jacobi (2005), o conceito de sustentabilidade sempre esteve direta ou 
indiretamente relacionado ao conceito de desenvolvimento econômico.  O 
reconhecimento de um estilo predador dos recursos naturais nesse processo de 
desenvolvimento correspondeu ao início da proposta de discussão da sustentabilidade 
na esfera econômica. A partir da década de 1970 verifica-se no contexto mundial de 
debates sobre o meio ambiente a visibilidade das consequências ambientais pelo 
desenvolvimento econômico.  Principia a  discussão de uma perspectiva de abordagem 
de desenvolvimento, no qual deveria ser considerado os âmbitos políticos, sociais, e 
ambientais relacionados ao econômico de forma equilibrada.  

 Foi o Clube de Roma1, realizado em 1968 que inaugurou essa nova perspectiva 
de discussão, quando procurou relacionar os problemas ambientais com a utilização 
dos recursos naturais pelos países do planeta. Dessa maneira, o relatório denominado 
“Os Limites do Crescimento”2 (1972), aponta como necessidade para manutenção da 
sustentabilidade o controle do crescimento populacional. Apesar de responsabilizar os 
países em desenvolvimento como sendo os principais responsáveis pela poluição do 
planeta esse documento favoreceu a abertura para as discussões das relações 
homem/meio ambiente na perspectiva da sustentabilidade.  

 Em um contexto de embates entre os interesses e intenções dos países 
desenvolvidos e não desenvolvidos, surgiu o conceito de eco desenvolvimento em 
(1973). Utilizado como uma proposta de concepção alternativa para o desenvolvimento,  
procurava atender as necessidades do desenvolvimento econômico e social, e 
correspondeu a um prenúncio para a elaboração  do conceito de desenvolvimento 
sustentável referente às relações entre homem/natureza e economia . O eco 
desenvolvimento tinha como pressupostos a existência de cinco dimensões de 
desenvolvimento: 1) a sustentabilidade social, 2) a sustentabilidade econômica, 3) a 
sustentabilidade ecológica, 4) a sustentabilidade espacial e 5) a sustentabilidade 
cultural. Esse pressupostos foram então incorporados pela comissão de Brundtland3 e 
em 1987 foi elaborado o conceito atual de desenvolvimento sustentável como o 
conhecemos: 

“[...] aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. 
Ele contém dois conceitos-chave: 

                                                      
1 O Clube de Roma foi uma associação livre de cientistas, empresários e políticos de diversos países 
que se reuniu em Roma, no princípio da década de 1970, para refletir, debater e formular propostas 
sobre os problemas do sistema global (McCORMICK, 1992) 
 
2 Os Limites do Crescimento foi um livro escrito em 1972 por Donella H. Meadows, Jørgen Randers, 
Dennis L. Meadows e William W. Behrens III, que utilizando um sistema computacional denominado 
World3 para simular as consequências da interação entre os sistemas do planeta Terra com o sistema 
humano, procurou modelar as consequências do crescimento rápido da população mundial considerando 
os recursos naturais limitados, como fora  comissionado pelo Clube de Roma (MUELLER, 2003) 
 
3 Este relatório foi o resultado do trabalho da comissão da ONU World Comission on Environment and 
Development presidida por Gro Harlem Brundtland, então primeira ministra da Noruega, foi organizada 
pela ONU em 1983  para estudar a relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente e criar uma nova 
perspectiva para abordar essas questões. O Relatório “Nosso Futuro Comum”, produzido pela 
Comissão, veio a público em 1987 (McCORMICK, 1992) 
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x o conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais dos 
pobres do mundo, que devem receber a máxima priorioridade; 
x a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização 
social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender ás necessidades 
presentes e futuras.” (CMMAD, 1987, p. 46) 

 

Nessa perspectiva histórica de movimentos, encontros e conferências mundiais, 
houve a contribuição de cada evento realizado para discutir as questões ambientais e 
sua relação com o homem. Segundo Sachs (2002), o grande marco nas discussões 
sobre o desenvolvimento sustentável foi a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente (CNUMA), realizada em 1992 no Rio de Janeiro (Rio 92). Nessa 
conferência foi aprovada a Agenda 21, que correspondeu a um plano de ação mundial 
fundamental para a orientação e transformação do desenvolvimento por uma 
perspectiva sustentável. 

Estruturada em 40 capítulos e 115 áreas de ação prioritária, a Agenda 21 possui 
como um dos principais fundamentos para a sustentabilidade o fortalecimento da 
democracia e da cidadania através da participação da sociedade no processo de 
desenvolvimento pelo exercício dos ideais de ética, justiça e participação. Assim, além 
da participação democrática o documento propõem o processo de sustentabilidade 
pelo desenvolvimento da ciência, considerada essencial para a estruturação dos 
fatores para a sustentabilidade e aliança entre diversos grupos sociais responsáveis  
pelo desenvolvimento social e transformações necessárias. (AGENDA 21, 1994) 

 A proposta do desenvolvimento sustentável sinaliza então para uma crescente 
conscientização sobre a constatação dessas situações relacionadas como decorrentes 
das ações humanas, sendo as mesmas verificadas no âmbito dos discursos e das 
publicações que adquirem visibilidade no contexto do panorama mundial. Tanto países 
em desenvolvimento quanto países em desenvolvimento incorporaram o discurso da 
sustentabilidade em seus projetos de ações e políticas públicas. 

 No entanto, segundo Nobres e Amazonas (2002), a partir da década de 1990 a 
expressão “desenvolvimento sustentável” passou a ser usada com sentidos tão 
diversificados que se tornou  uma palavra chave que servia a todos, sendo utilizada  
por agências internacionais de fomento, jargão do planejador de desenvolvimento, 
tema de conferências, papers e slogan de ativistas do meio ambiente. Percebe-se no 
campo desse processo de formação de conscientização, outro movimento que 
correspondeu a uma banalização do conceito.  

 Com a banalização e utilizações inadequadas, várias foram/são as críticas ao 
conceito de desenvolvimento sustentável. Um exemplo dessas críticas corresponde ao 
exposto por Ruscheinsky (2004), na qual “a falta de especificidade e as pretensões 
totalizadoras tornou o mesmo difícil de ser classificado em modelos concretos, 
operacionais e analiticamente precisos. Críticas mais acentuadas foram feitas ao por  
Hobsbawn (1995), nas quais esse conceito frente as catástrofes das guerras, 
revoluções nos sistemas econômicos ou  da própria estrutura social, surge 
demasiadamente sem sentido e fundamentado em um conjunto vago de análises e 
recomendações que não direcionam á práticas concretas para as demandas e 
questões sociais que surgem. 

 De forma semelhante, “O Movimento Desenvolvimento Sustentável” não foi 
capaz de desenvolver um conjunto de conceitos, critérios e políticas coerentes ou 
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consistentes do ponto de vista interno ou da realidade social. Pode-se afirmar até 
segundo essas perspectivas que os resultados no início do século XXI, estão muito 
aquém das expectativas, principalmente pelas dificuldades de estabelecer e consolidar 
limites de emissões e proteção de biodiversidade, que correspondem a um dos 
princípios básicos da sustentabilidade. ( LÉLÉ, 1991), 

 Segundo Jacobi (2005), as críticas que surgem ao conceito de desenvolvimento 
sustentável decorrem principalmente das dificuldades inerentes á essas duas questões 
apresentadas, como também das necessárias redefinições das relações entre 
sociedades humanas e natureza. Nesse contexto, emerge o conceito da 
sustentabilidade para a complexa relação entre desenvolvimento e meio ambiente. 
Sendo o estilo predador no qual se fundamenta a relação homem/meio ambiente 
questionado pelos princípios da sustentabilidade, para um  desenvolvimento econômico 
sustentável, faz-se necessário o atendimento das necessidades humanas e a 
observação dos impactos dessa relação com a natureza. Nesse sentido, a EA 
corresponderia a um instrumento de formação possível para essa mediação. 

 

2 A EA COMO REFERENCIAL IDEOLÓGICO PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO: POSSIBILIDADES  
PARA A  INTERAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 
 

Com o esgotamento de muitos recursos e depois de catástrofes relevantes 
provenientes da degradação ambiental, o homem percebeu a necessidade de repensar 
o seu modelo estratégico de crescimento social pela utilização dos recursos naturais 
(JACOBI, 2005). Leis, multas e penalidades foram as principais tentativas de reverter o 
resultado dessas ações antrópicas. No entanto, logo foi a percepção de que tais 
medidas por si somente eram ineficazes, sendo a elas necessária a associação de um 
processo educativo para a concepção de uma sociedade comprometida com seu meio 
ambiente e responsável pela utilização dos recursos naturais não apenas por meras 
ações punitivas (LOUREIRO, 2012). Nesse sentido, inicia-se a proposta de um 
processo formativo que fora denominado como educação ambiental (EA). 

Segundo Araújo (2007), é também nesse contexto do uso inadequado dos 
recursos naturais planetários em diferentes escalas e proporções, que se inicia a 
proposta de (re)pensar a relação homem/natureza nas sociedades ocidentais por meio 
de um processo educativo. Como os efeitos do uso inadequado dos recursos e 
degradação do ambiente se faziam sentir de formas diretas na vida dos seres do 
Planeta, inicia-se uma confluência internacional de encontros, discussões, declarações 
e leis que buscavam analisar a relação homem/meio ambiente. A possibilidade de uma 
proposta formativa pela EA é então considerada como a alternativa formativa para a 
minimização dos problemas ambientais das ações de interação antrópica  com o meio. 

Vários foram os eventos e documentos internacionais realizados no século XX, 
que trataram da EA como possibilidade formativa nessa interação com o meio 
ambiente. Cabe ressaltar, que tais eventos não foram realizados especificamente para 
construir a proposta educativa da EA. Esta na verdade, foi uma consequência das 
necessidades que surgiram e eram discutidas nos mesmos.  De acordo com Araújo 
(2007), as discussões realizadas nas conferências do século XX proporcionaram a 
materialização da proposta da EA pela concretização de diretrizes na relação ambiental 
do homem com o seu meio.  
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 Percebeu-se então, pelo histórico dos fatos, elaborações, reuniões e 
conferências que a EA surgiu delineada em seus objetivos e finalidades na medida em 
que foi discutida como um processo formativo para os indivíduos e sociedade. Nesse 
processo ocorreu em 1977 na cidade de Tbilisi, capital da Geórgia, o que foi 
considerado o mais importante evento internacional de EA que fora chamado de 
“Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental”. Inspirada na 
Carta de Belgrado, a Conferência de Tbilisi foi a responsável pela definição dos 
princípios, estratégias e ações orientadoras adotadas em EA: 

 No Brasil, enquanto prática educativa, a EA configurou-se, diferentemente das 
outras pedagogias que nasceram dentro de uma esfera de preocupações específicas. 
A EA surge praticada no País em diversos outros espaços como em unidades de 
proteção ambiental, em processos de licenciamentos, veiculada a movimentos sociais, 
em empresas e junto a órgãos governamentais, dentre outros. De acordo com Carvalho 
(2003), esse diálogo estabelecido da EA com a educação popular, resultou em uma EA 
brasileira com características complexas e diversificadas, que possibilitam múltiplas 
abordagens da questão ambiental e suas causas. Daí, as classificações e modalidades 
de EA, caracterizadas pelas categorias da Ecopedagogia, Alfabetização Ecológica, EA 
Transformadora, Educação no processo de Gestão, EA Crítica, dentre outras. 
Categorias tais que correspondem não apenas a classificações, mas posicionamentos 
ideológicos específicos. 

A Ecopedagogia, por exemplo, corresponde a uma categoria da EA que 
considera como ponto fundamental para o início do tratamento das questões 
ambientais, a necessidade primeira de mudança de mentalidade em relação à 
qualidade de vida. O aspecto fundamental dessa corrente ideológica corresponde à 
contemplação da realidade considerada como a necessidade primeira das pessoas, 
para compreender seu papel no mundo. No entanto, esta categoria de EA não implica 
em uma ideologia crítica de percepção das questões ambientais de degradação como 
decorrentes das ações antrópicas em seu caráter sócio, político e econômico 
(LOUREIRO, 2012). 

Outra categoria de EA que pode ser tratada para situar essas classificações 
enquanto categorias ideológicas é a Alfabetização Ecológica. Nessa, a concepção de  
natureza corresponde a ideia de divindade e a corrente parte do princípio da 
necessidade primeira do autoconhecimento do “Eu”, em uma proposta mística de 
unidade entre corpo, mente e espírito. Somente após essa integração do “ambiente 
interno” do indivíduo, há a proposta de interação com a “natureza externa”, porém sem 
nenhuma ênfase as questões ambientais como decorrentes de interações e interesses 
sociais, políticos ou econômicos. (MUNHOZ, 2004) 

 Sem a pretensão de esgotar as possibilidades de detalhamento de cada uma 
dessas correntes que caracterizam as modalidades de EA, é importante ressaltar que 
cada uma corresponde a posturas ideológicas, que implicam em formas de se 
relacionar com o meio ambiente. A importância da compreensão das mesmas 
enquanto categorias está relacionada a representação  que proporcionam de ambiente,  
de indivíduo e de abordagem, que trazem  características fundamentais para a análise 
das relações que as pessoas estabelecem com o seu meio e espaço (SAUVÉ, 2005). 
Pela identificação dessas relações mantidas no ambiente natural e social, pode-se 
perceber dentro da complexidade dessas relações os sentidos socioambientais que 
são atribuídos a interação homem/meio ambiente. (MOSCOVICI, 2003) 
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Segundo Moscovici (2003), uma pessoa forma representações sobre diversas 
dimensões simbólicas dos objetos sociais. Essas, chamadas de representações 
sociais, não são criadas por um indivíduo isoladamente,  mas uma vez criadas circulam 
entre os indivíduos,  se aproximam ou se distanciam, sendo  os fenômenos e os 
conceitos  relacionados a elas constituintes do cotidiano e estão presentes nas 
relações interpessoais. As representações sociais possuem força para a materialização 
de propostas e não correspondem apenas a processos que servem para designar 
atividades puramente mentais. Podem direcionar para situações concretas relativas as 
condutas e comunicação que um determinado grupo social mantém com o seu espaço  
de interesse. 

Assim, independente de disciplinas sistematizadas e/ou tratamentos formais das 
questões ambientais, a representação social também tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação desses entre os indivíduos. Nesse sentido, a EA  
corresponde a uma possibilidade para a análise  e construção de posturas relacionadas 
as questões ambientais. Uma vez que, a EA ressalta a mudança de comportamentos, 
atitudes e valores na diminuição de situações impactantes ao meio ambiente, a 
compreensão das concepções e comportamentos existentes, podem ser um 
instrumento importante para ações favoráveis ás  questões relacionadas ao meio 
ambiente. Nesse sentido, o trabalho aqui apresentado corresponde a uma análise do 
conceito de sustentabilidade existente entre os sujeitos que vivem direta ou 
indiretamente da utilização de recursos naturais de uma região de proteção ambiental, 
o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. 

 

3 O PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS: SITUANDO A PROPOSTA DE PESQUISA  
COMO POSSIBILIDADE DE ESPAÇOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE  
 

Segundo Freire (1996), a educação não pode ser definida apenas como um 
mecanismo de aprendizagem. Corresponde a um processo de força transformadora 
capaz de possibilitar a formação do sujeito dentre as várias possibilidades que se 
apresentam reunidas para o ser humano. Assim, educar constitui-se em um processo 
de transformação e também na possibilidade de interação com o ambiente, podendo 
acontecer em circunstâncias, espaços, tempo e momentos históricos diversos, 
caracterizando o que temos como educação formal e informal, de acordo coma as 
características predominantes na realização da mesma. Com isso, educar não se 
constitui em um processo neutro, pois nela existem intencionalidades características da 
própria não neutralidade da Ciência.   

No período contemporâneo, são intensas as discussões quanto aos princípios e 
finalidades do processo educativo. Discute-se a função da escola, seus objetivos, o 
papel do professor e principalmente sobre a formação desejada desse professor. Com 
isso, a educação se dá enquanto processo historicamente situado, no qual o contexto 
deve ser necessariamente levado em consideração, pois há objetivos a serem 
alcançados e transformações a serem realizadas. Segundo Cachapuz (2001), no 
ensino de Ciências, dentre todos esses aspectos, a figura do professor e seu papel 
como mediador é fundamental, pois os primeiros contatos com a Ciência que permeia a 
vida cotidiana ocorrem por meio da concepção e visão transmitida pelo mesmo.   
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É através dessa formação que se pode possibilitar nos diversos níveis e espaços  
a compreensão de conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para o 
cidadão desenvolver-se na vida diária. Nesse sentido, o entendimento dos aspectos 
científicos e tecnológicos que permeiam as relações de apropriação dos recursos 
naturais pelo homem se constituem em um processo de Alfabetização Científica 
(CHASSOT, 2006) . Com isso, a compreensão desses aspectos torna-se importante 
para a construção social, uma vez que, através dela a pessoa pode compreender 
melhor os aspectos da sua realidade, realizar escolhas e ações, exercendo a cidadania 
pelo cumprimento de seus deveres e direitos. (CACHAPUZ, 2001) 

Segundo Shön (1998), nesta perspectiva contemporânea, cabe ao professor a 
necessidade de uma formação para a complexidade da realidade, na qual o modelo da 
Racionalidade Técnica se apresenta insuficiente. Mizukami (2008) aponta para a 
reflexão sobre essa prática e apresenta a proposta de uma formação em espaços 
diversificados como alternativa para a incompletude na formação de professores,  
herdada pelo modelo denominado 3+1, ainda predominante em muitos cursos de 
Licenciatura. Assim, esses espaços diversificados correspondem aqueles fora do 
âmbito formal de ensino, no qual o docente poderia ter sua Base de Conhecimento 
para o Ensino4 ampliada, bem como as pessoas participantes deles a possibilidade de 
contato e conhecimento dos conceitos científicos para o exercício da cidadania. 

Segundo Hammond, Snowden (2005), a formação para a docência pode ser 
enriquecida pela criação desses espaços. Acredita-se também que os processos de 
formação podem torna-se neles mais enriquecidos pela maior possibilidade de acesso  
ao contato com a realidade na compreensão dos fatos em âmbito político, social e 
econômico (NEIMAN e RABINOVICI, 2002). Dessa forma, situa-se nessa proposta de 
formação de professores o espaço do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros,  
como uma possibilidade desses espaços de formação inserido em um projeto de  
pesquisa em EA para a formação de professores desenvolvido no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)-Campus Anápolis. 

O Parque Nacional (Parna) da Chapada dos Veadeiros corresponde a uma área 
de proteção ambiental do Estado de Goiás, com uma área de 65 mil hectares. Criado 
em 1961 por Juscelino Kubitschek, essa área foi prevista para a proteção das belezas 
cênicas,  biodiversidade e  recursos hídricos da área. Localizado na região nordeste do 
Estado de Goiás esse parque situa-se entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, 
Colinas e Cavalcante a uma distância de 260 Km de Brasília e a 480 Km de Goiânia 
(Figura 01). São Jorge corresponde a um distrito de Alto Paraíso de Goiás e situa-se na 
entrada do Parna (Figura 02). Esta vila de ex-garimpeiros corresponde ao principal ponto 
de recebido de turistas que visitam o parque e os demais atrativos da região como 
cachoeiras, águas termais, estruturas rochosas, pinturas rupestres e locais de beleza 
cênica de contemplação. Dessa maneira, o turismo corresponde a sua principal fonte 
de renda sendo o discurso da sustentabilidade a proposta de investigação realizada no 
âmbito da formação de professores pelo grupo de pesquisa do IFG. 

 

                                                      
4 Segundo Shulman (1995), esse conhecimento chamado de  Base de Conhecimento para o Ensino, corresponde a 
uma modalidade de conhecimento dinâmico, constituído pela interação do Conhecimento Específico do Conteúdo 
com o Conhecimento Pedagógico.  Sendo a característica dinâmica desse conhecimento, constituída pelo processo 
de Raciocínio Pedagógico, que  corresponde a atividade de mudanças que ocorrem na prática docente 
proporcionando uma modificação contínua e espiralada, que configuram a prática pessoal de cada docente. 
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Figura 01: Localização do PNCV                                 Figura 02:  Vila de São Jorge na entrada do PNCV 
Fonte: ICMBio/2005                                                      Fonte: pesquisa de campo/2014 
 
 O Projeto de pesquisa denominado “A Educação Ambiental como compromisso 
de formação para cidadania realizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás (IFG)”, corresponde a um grupo de pesquisa e estudos para a 
formação de professores em EA que encontra-se registrado no Programa de Pesquisa 
de Pós-Graduação (PROPPG) do IFG. O mesmo alicerça-se em uma articulação 
teórico-prática com as questões socioambientais pela interação dos licenciandos com 
as comunidades de vários espaços de formação. Com isso, o projeto estrutura-se em 
propostas práticas e momentos de discussões em grupos de estudos dos referenciais 
teóricos em EA e pela pesquisa de situações da realidade, favorecedoras do processo 
de reflexão para a  formação de sujeitos coletivos e responsáveis para com as 
questões ambientais. Nesse, sentido, os alunos do Curso de Licenciatura em Química 
participam desde fevereiro de 2013 de encontros quinzenais em estudos dos principais 
referenciais teóricos em EA, organização de práticas de EA com o envolvimento da 
comunidade vizinha ao campus e discussão de questões que emergem da análise de 
dados dessas propostas em EA. Com isso, o grupo  apresenta como objetivos 
principais a formação de professores e do cidadão da comunidade. (LOUREIRO, 2012) 

4. A ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 
4.1 A proposta de estruturação da análise 

O trabalho apresentado situa-se na interface de pesquisa de doutoramento 
sobre (EA) na região do Parna da Chapada dos Veadeiros, realizado no âmbito do 
Programa de Doutorado em Ciências Ambientais da UFG, com o projeto de pesquisa 
em EA para a formação de professores de Química pelo IFG-Campus Anápolis. O 
mesmo corresponde a um recorte do estudo, discussão e análises de questões 
tratadas na formação de professores pela pesquisa em EA, nesse caso a formação de 
professores em espaços diversificados pela análise da ideia de sustentabilidade 
existente entre os moradores da região do Parque. Com isso, foram entrevistados no 
âmbito da pesquisa de doutoramento grupos de sujeitos da região do Parna por meio 
de um roteiro de entrevista semiestruturada (BOGDAN, BIKLEN,1994). Com a mesma, 
objetivou-se identificar a ideia de sustentabilidade relacionada às concepções de meio 
ambiente e EA desenvolvidas existentes entre os donos de pousadas, de agências de 
turismos e de proprietários de pontos turísticos da área do Parque, sujeitos que vivem 
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do uso direto ou indireto dos recursos naturais da região. Foram realizadas 15 
entrevistas em um período total de 08 meses por meio de visitações periódicas ao 
local, sendo os resultados das mesmas sobre a sustentabilidade discutidos e 
apresentados aos professores que visitarão o local.  

As entrevistas ocorreram na região do entorno do Parna da Chapada dos 
Veadeiros, envolvendo os proprietários dos pontos turísticos (PPT), os donos de 
pousadas (DP) e proprietários de agências de turismos (PAT). Esses sujeitos foram 
categorizados em grupos que receberam as denominações características de suas 
ocupações: Grupo de Proprietários de agência de turismos, Grupo de donos de 
pousadas e Grupo de proprietários de pontos turísticos. Para a escolha dos sujeitos 
entrevistado, foram definidos critérios, de maneira que a amostra pudesse fornecer 
uma visão geral sobre a questão  da sustentabilidade por meio das concepções 
propostas. Essas ideias foram discutidas com os professores em formação dentro do 
grupo de estudos e a proposta encontra-se em andamento com a visitação dos 
mesmos na região do Parna. 

A análise fundamentou-se na Técnica da Análise de Conteúdo de Bardin e 
apresentou como prosposta de pesquisa relação da proposta de sustentabilidade com 
as concepções de meio ambiente e EA dos sujeitos pretendidos pela pesquisa. Dessa 
maneira, pela identificação das unidades de registro e contexto foram definidas duas 
categorias para a estruturação da análise aqui pretendida na caracterização da ideia de 
sustentabilidade: Categoria 1- Concepções de meio ambiente; Categoria 2- 
Concepções de EA, sendo seus significados especificadas no quadro 01: 
Quadro 01: Categorias e subcategorias segundo a Técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 2005) 

Categorias de Análise Subcategoria de Análise Significado das Subcategorias de 
Análise 

Categoria 1- Concepções de Meio 
Ambiente: engloba as representações 
de meio ambiente. Reigota (2010): 

Subcategoria 1.1- Concepção 
Naturalista de Meio Ambiente:  

Concepção de meio ambiente como 
sinônimo de natureza. Nessa concepção 
o meio ambiente é o lugar onde os seres 
vivos habitam, sendo composto por seus 
elementos bióticos e abióticos. 

 Subcategoria 1.2- Concepção 
Antropocêntrica de Meio Ambiente 
 

Concepção de meio ambiente como 
espaço do homem. Nessa concepção o 
meio ambiente é o lugar do qual o 
homem retira os materiais necessários á 
sua sobrevivência, sendo ele  o ser 
dominante e a natureza  para servi-lo. 

 Subcategoria 1.3- Concepção 
Socioambiental de Meio Ambiente  
 

Concepção de meio ambiente como 
espaço determinado ou percebido no 
qual estão em relações dinâmicas os 
aspectos sociais, históricos, políticos e 
culturais. 

Categoria 2 - Concepções de EA: 
corresponde à categoria que engloba as 
concepções de EA enquanto seus 
processos formativos.Sauvé (2005): 
 

Subcategoria 2.1 - Concepção 
Naturalista de EA:  
 

Concepção que procura desenvolver o 
reconhecimento do valor do ambiente 
enquanto espaço natural para os seres 
vivos. 

 Subcategoria 2.2- Concepção 
Conservacionista de EA:  
 

 Concepção formativa que procura 
desenvolver ações de preservação e 
reconhecimento do meio ambiente 
enquanto fonte de recursos naturais de 
matéria prima. 

 Subcategoria 2.3 – Concepção Crítica 
de EA:  
 

Concepção formativa que procura 
através da informação, o 
reconhecimento, ação e participação da 
sociedade nas questões ambientais 
enquanto processos sociopolíticos. 

As categorias (Categoria 1- Concepções de meio ambiente e Categoria 2 - 
Concepções de EA), foram escolhidas como pressupostos de análise da ideia de 
sustentabilidade entre os sujeitos do grupo, pelo fato das mesmas favorecerem o 
reconhecimento das percepções de meio, que condicionam as formas de interação 
com o espaço e apontam para possibilidades formativas pela EA. Dessa maneira, na 
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análise foram verificadas a ocorrência das unidades de registro para situar a 
prevalência dessas concepções como indicativo das percepções e práticas de 
sustentabilidade por esses sujeitos.  
 
3. 2 Resultados e discussão da análise 

A verificação das concepções de meio ambiente correspondem a 
representações importantes, pois implicam em formas de reconhecer e interagir com o 
espaço e seus integrantes Moscovici (2003), Sauvé (2005) e Reigota (2010). Assim, 
inerente a Categoria 1- Concepções de meio ambiente, foi identificado uma 
predominância da Concepção Antropocêntrica de Meio Ambiente (Subcategoria 1.2) 
em um percentual de 75%, das apresentadas pelos Donos de Pousadas (DP) e 
Proprietários de Agência de Turismo (PAT) da região. As Concepções Naturalista de 
Meio Ambiente (Subcategoria 1.1) e Socioambiental de Meio Ambiente (Subcategoria 
1.3) foram percebidas em 25% das concepções desses sujeitos (DP) e (PAT), sendo 
predominantes entre o grupo de Proprietários de Pontos Turísticos (PPT). Essas 
concepções foram identificas pela ocorrência das unidades de registros e seguem 
exemplificadas  abaixo, pelo conteúdo das comunicações transcritas: 

Subcategoria 1.2: 
“[...] É o meio em que  agente vive. Então é o nosso meio de sobrevivência 
(grifo nosso), este é o meio ambiente.” (PAT1); 
“É tudo que nos cerca, é a nossa casa, nosso trabalho (grifo nosso),  né?  
Direta ou indiretamente é tudo que vem para nós da natureza (grifo nosso).” 
(PAT3); 
“Meio ambiente pra mim é tudo com seus espaços de cachoeira, sua 
vegetação pra gente lá (grifo nosso) [...]  é uma área inteira para o visitante 
(grifo nosso) com o lugar para o nosso contato.” (DP1); 
“[...] É o espaço que está aí pra ser preservado e usado pelos visitantes (grifo 
nosso), que vem e se hospedam na chapada [...]” (DP2); 
“[...] é o espaço que é pra ser preservado, mas é o espaço do homem (grifo 
nosso), onde ele interage.(PAT5); 
“[...] o universo mesmo pode ser considerado como meio ambiente [...] é o meio 
ambiente em que eu estou sobrevivendo (grifo nosso) e onde eu estiver eu 
tenho que ter consciência de preservar [...]”. (PAT2) 
Subcategoria 1.1: 
“[...] meio ambiente é tudo isso aqui (...) é o rio, a cachoeira (grifo nosso), é 
toda a beleza da natureza que existe [...] que a gente tem que preservar” 
(PPT2) 
“Meio Ambiente é o meio em que a gente vive que a gente habita [...] pra mim  
tudo o que habitamos  e todos nos seres vivos (grifo nosso),  é meio 
ambiente.” (PPT3) 
Subcategoria 1.3: 
“[...] o meio ambiente corresponde ao espaço que depende das pessoas (grifo 
nosso) que realmente  ajudam a cuidar. (PPT5) 
“no geral dizem que é a natureza que nós preservamos, mas é muito mais e 
depende das nossas ações (grifo nosso). (PPT4) 
 

A ocorrência das unidades de registro permite a verificação de uma concepção 
antropocêntrica de meio ambiente (Subcategoria 1.2), entre os Donos de Pousadas 
(DP) e Proprietários de Agência de Turismo (PAT), que reconhecem o meio ambiente 
enquanto fonte de recursos para o homem. Nesse sentido, a verificação da frequência 
de termos relativos a preservação remetem a percepção desses espaços enquanto 
possibilidades de exploração de recursos. A concepção naturalista (Subcategoria 1.1) 
e a concepção socioambiental (Subcategoria 1.3), apesar de menos frequentes (25%), 
é predominante no Grupo de Proprietários de Pontos Turísticos (PPT). Nesse Grupo a 
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frequência dos termos relacionados a preservação remetem a responsabilidade social 
para com os recursos naturais, aproximando-se do conceito de sustentabilidade. 

Quanto as concepções de EA, que segundo Sauvé (2005) direcionam as 
práticas dos sujeitos enquanto objetivos e finalidades desse processo formativo, 
percebeu-se uma predominância das Subcategoria 2.2 - Concepção Conservacionista 
de EA (47%) e da Subcategoria 2.2 - Concepção Naturalista de EA (35%) entre os 
grupos analisados. A Subcategoria 2.3 correspondente a Concepção Crítica de EA foi 
verificada com menor frequência entre os sujeitos de todos os três grupos (18%). Essa 
menor frequência da Subcategoria 2.3 indica uma maior preocupação com a 
informação sobre os componentes do meio ambiente e não propriamente com o 
desenvolvimento de posturas socioambientalmente enganjadas com as questões 
ambientais, necessárias ás práticas de sustentabilidade:  

 
Subcategoria 2.2: 
“[...] a educação ambiental seria para educar o cidadão pra trabalhar dentro do 
meio ambiente, pra ele poder usufruir do meio ambiente de forma que não 
devaste(grifo nosso), aquilo ali que ele tem e que preserve.”  (PAT1); 
“[...] é a educação para eu ter a consciência de preservar (grifo nosso), de 
cuidar pra manutenção da minha própria vida e dos meus genes enquanto 
espécie e representante da espécie humana [...]” (PAT2 ) 
“Bom, Educação Ambiental é (...) creio que a forma de conscientizar as 
pessoas para a preservação (grifo nosso), até de lembrar, talvez, do que elas 
já saibam e as vezes não praticam, tipo um reforço.” (DP1) 
“a Educação Ambiental é para você tomar consciência do contexto da 
preservação (grifo nosso) [...] (DP2) 
“Justamente, dá uma ideia educar o ser humano para esse convívio, ele ter 
noção dos conceitos de sustentabilidade (grifo nosso) [...] entender, é... 
entender o porquê, p da necessidade de preservar” (PAT3 ) 
Subcategoria 2.1 
“Para mim a educação ambiental seria para a gente deixar tudo bem 
natural(grifo nosso), a beira do rio alí (PPT2). 
Subcategoria 2.3 
“Então, Educação Ambiental pra mim seria as formas as regras corretas que 
nós deveríamos seguir, nós cidadãos (grifo nosso), que deveríamos seguir[...]” 
(PPT4) 
 

Após a análise da Categoria 2- Concepções de EA e pela constatação da 
predominância de uma Concepção Antropocêntrica de meio ambiente, se pode 
apreender que nos grupos (DP, PAT, PPT) predominam a concepção de meio 
ambiente como recurso e a proposta de EA situa-se na informação sobre os 
componentes dos meio. A presença das unidades de registro relativas a preservação 
remete a um contexto de sustentabilidade, que ainda há de ser verificado nas práticas 
dos sujeitos desses grupos. Nesse sentido, os resultados dessa análise, discutidos 
com o grupo de professores em formação, despertou questionamentos sobre os 
motivos e efetividades das ações desses grupos na região do Parna. Como o projeto 
encontra-se em andamento a visitação desses professores ao local acontecerá em 
agosto de 2013 para a análise das práticas de sustentabilidade relacionadas as 
concepções de meio ambiente e EA constatada. No grupo de estudos, já se constatou  
pela apresentação dos dados da pesquisa a superação de ideias simplistas 
relacionadas a EA. Logo, espera-se que o contato com a realidade desse espaço do 
Parna da Chapada dos Veadeiros, possa corresponder a um espaço de formação 
favorável a compreensão da complexidade inerente as questões ambientais, nesse 
foco de pesquisa para a formação de professores, correspondente a sustentabilidade.  
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RESUMO: Este trabalho discute a temática Poluição Química em uma escola da rede pública de 
ensino, através do Programa de Bolsas para Iniciação á Docência (PIBID), financiado pela CAPES. O 
presenta trabalho teve como objetivo abordar os assuntos do cotidiano, relacionados a poluição, 
aliando o uso da experimentação para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Para coleta de 
dados foi aplicado um questionário constituindo de quatro questões abertas e fechadas, sobre a 
poluição química, assim como sua as consequências para saúde e meio ambiente. Desse modo, 
trabalharam-se as causas e as consequências dos tipos de poluição química (ar, água e solo), assim 
como os métodos de tratamento, relacionando com o bem estar da população e do meio ambiente. 
Como resultado, verificou-se que 88,3% dos alunos entrevistados associaram a poluição química em 
geral à poluição atmosférica.  
 
INTRODUÇÃO 

A revolução industrial provocou uma demanda crescente de novos materiais 
extraídos e sintetizados, onde são fornecidos constantemente para população 
mundial (PITOMBO; COLOMBO, 2001).  

Segundo Mano; Pacheco; Bonelli (2005), poluição é toda alteração das 
propriedades naturais do meio ambiente que seja prejudicial à saúde, à segurança 
ou ao bem-estar da população sujeita aos seus efeitos, causada por agente de 
qualquer espécie. Dentre as formas de poluição química, destacam-se a poluição do 
solo, da água e do ar.  

De acordo com Nardocci et al. (2013), a cidade de São Paulo apresenta 23 
fontes industriais prioritárias de queima de combustíveis fósseis, as quais lançam 
anualmente para a atmosfera 3,7x103 toneladas de CO, 1,9x103 toneladas de HC, 
6,3x103 toneladas de NOx, 16,4x103 toneladas de SOx e 5,2x103 toneladas de 
material particulado. 

A poluição química da água, assim como a do solo é ocasionada por agentes 
químicos utilizados principalmente na indústria e agricultura. Esta pode ser a nível 
superficial gerando grandes alterações ambientais, como exemplo a contaminação 
dos oceanos por vazamento de petróleo e seus derivados; e em maiores 
profundidades, quando substâncias tóxicas infiltram no solo e atingem o lençol 
freático, contaminando a água e os locais por onde esta passa. 

Os materiais sintéticos produzidos atualmente possuem em sua composição 
substâncias químicas nocivas ao homem e ao ambiente. Segundo Zuin et al. (2008) 
além de nitratos totais, sulfatos totais e sólidos totais, as substâncias tóxicas 
despejadas irregularmente no ambiente que apresentam maior destaque são: o 
chumbo (Pb), zinco (Zn), Cobre (Cu), níquel (Ni), cádmio (Cd), que atuam 
diretamente sobre o organismo dos seres vivos.  
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Concentrações elevadas de metais no solo podem afetar a produtividade, a 
biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas, constituindo risco para a 
saúde dos seres humanos e animais (SUN et al, 2001 apud MELO et al, 2006). 
Quitério et al (2006) afirma que a exposição ambiental ao chumbo causa efeitos 
adversos em diferentes sistemas do organismo humano, incluindo alterações nos 
sistemas neurológicos, hematológico, metabólico e cardiovascular.  

Com as diversas substâncias químicas sendo despejadas 
descontroladamente no ambiente e os desastres ambientais ocorridos no mundo, a 
indústria química se torna alvo de muitas acusações, porém a mesma busca 
alternativa para amenizar a poluição gerada por suas atividades. O professor do 
departamento de Química Analítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Julio Carlos Afonso afirma que:  

Atualmente, a indústria química está entre as mais responsáveis e 
cuidadosas com o meio ambiente e a sociedade. Investe grandes somas em 
equipamentos de controle, novos sistemas gerenciais e processos 
tecnológicos para minimizar o risco de desastres ecológicos (GOUVEIA, 
2011). p1.  

Mas os riscos de acidentes, mesmo mínimos, lhe são inerentes e é preciso 
estar sempre alerta, porque muitos danos são irreversíveis (GOUVEIA, 2011). 
Portanto, é necessário investimento em tecnologias limpas, como métodos de 
prevenção, e na educação ambiental, pois desta forma, o setor industrial 
proporcionaria a população em geral um ambiente que garanta as mínimas 
condições de vida.  

Os métodos de tratamento foram criados para reduzir o índice de poluição 
ambiental, de modo que são métodos que não impedem o descarte de poluentes 
químicos, apenas amenizam. Somente alguns, como o filtro em indústrias colocado 
nas chaminés, impedem que substâncias tóxicas sejam liberadas para o ambiente.  

De acordo com Santos; Martins (2002), a poluição deve ter a atenção do 
Poder Público em geral, que deve procurar legislar, fiscalizar e gerenciar as 
atividades de forma a evitar danos ao meio ambiente por elementos poluidores, 
inibindo assim a prática de atos que possam implicar em dano ambiental.  

Partindo deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo abordar a 
temática “Poluição Química” com alunos de uma escola da rede pública de ensino, 
através do Programa de Bolsas para Iniciação á Docência (PIBID), financiado pela 
CAPES. O foco da pesquisa foi trabalhar as causas e as consequências da poluição 
química do ar, água e solo. 
MATERIAIS E MÉTODOS: 

O presente trabalho foi desenvolvido em uma Escola Pública, localizada na 
cidade de Belém-PA, tendo como participantes da pesquisa 30 alunos do 2º ano do 
ensino médio. Para coleta de dados foi aplicado um questionário constituído de 
quatro questões, sobre a poluição química, assim como sua as consequências para 
saúde e meio ambiente. 

A pesquisa foi realizada em quatro momentos, sendo o primeiro momento a 
realização da sondagem acerca da temática poluição química do ambiente, com os 
participantes da pesquisa, na qual consistiu em um diálogo onde buscou-se 
identificar nível de compreensão dos alunos acerca do tema. 
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Posteriormente foi realizada uma aula expositiva, na qual foram abordados o 
conceito de poluição, os tipos de poluição, as causas e consequências através de 
slides com imagens e vídeos ilustrativos.  

No terceiro momento consistiu no desenvolvimento de dois experimentos:  

Experimento nº 1: Liberação de gás carbônico (CO2) a partir de reação entre 
o ácido acético (CH3COOH), encontrado no vinagre e Bicarbonato de Sódio 
(NaHCO2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Explicação dos procedimentos para realização do experimento. FONTE: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Realização dos Experimentos pelos alunos. FONTE: Autor. 

Nesse experimento fez-se uma comparação entre a poluição atmosférica por 
dióxido de carbono no ambiente. Os exemplos de liberação de dióxido de carbono 
foram: queimada de florestas, carvão mineral, combustíveis fósseis e indústrias.  
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Para a realização do experimento utilizou-se: Balão de festas; espátula 
metálica, funil, garrafas plásticas, Bicarbonato de sódio, Vinagre comercial (ácido 
acético).  

Procedimentos:  

I) Estique o balão e certifique-se de que o mesmo não esteja furado;  
II) Com o auxílio de uma colher ou funil, adicione uma quantidade considerável de 
bicarbonato de sódio ao balão;  
III) Adicione o vinagre comercial à garrafa plástica de modo que o vinagre ocupe ¼ 
do volume da garrafa;  
IV) Encaixe a boca do balão no orifício da garrafa plástica;  
V) Despeje todo o bicarbonato de sódio no vinagre. Observe e anote as reações.  

Experimento nº2: O tratamento da água através de eletrofloculação, onde a água 
poluída com resíduos sólidos é tratada por eletrodos conectados a metais (ferro, 
cobre, alumínio, etc.) que realizam o processo de limpeza da água (Figura 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Experimento de Eletrofloculação da água. FONTE: Autor. 
 

Para realização deste experimento utilizou-se: 1 Bateria de 9 Volts, 2 pregos 
médios (comuns), fio de Cobre duplo (aproximadamente 20 cm), ou 2 fios de Cobre 
de mesmo comprimento, 1 Béquer de 100mL, Cloreto de Sódio - NaCl (Sal de 
Cozinha), corante alimentício líquido, filtro de Papel, Funil, Colher (ou espátula + 
bastão de vidro).  

Procedimentos: 

I) colocar 70 ml de água no béquer;  
II) Com o auxílio de uma colher ou espátula adicione uma quantidade de NaCl (Sal 
de Cozinha) no béquer com água;  
III) adicione corante alimentício à solução feita;  
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IV) conecte os dois fios de cobre em seus respectivos pregos;  
V) coloque os dois pregos dentro do béquer de uma forma que ambos não se 
encostem.  
VI) Conecte um fio de cobre no polo positivo da bateria e o outro fio no polo negativo 
e deixe conectado aproximadamente por 15 minutos.  
VI) após os 15 minutos a solução formada deve ser agitada com um bastão de vidro 
ou uma colher e posteriormente filtrada em outro recipiente. Após esses 
procedimentos observe e anote as reações.  

Nesse experimento, buscou-se demonstrar o tratamento de água por 
eletrofloculação, na tentativa de explorar métodos alternativos e mais eficazes para o 
tratamento de água.  

O quarto momento consistiu na aplicação do questionário constituído por 4 
perguntas, sendo 3 qualitativas e 1 quantitativas, a fim de avaliar o nível de 
conhecimento, dos alunos, sobre o assunto em estudo, que pôde ser adquirido a 
partir da abordagem da temática. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Quando questionados sobre o que entendiam por poluição química, 85,0% 
dos alunos responderam a esta questão, porém 88,3% responderam somente 
apontando a poluição atmosférica, demonstrando uma visão limitada em relação aos 
outros tipos de poluição (água e solo). 

Tal resultado é demonstrado pela resposta de um aluno: “Eu entendo que a 
poluição é causada por gases tóxicos, liberados pelos carros e indústria.”.  

Para Del Pino (s/d), poluição deve ensejar a vinculação dos diferentes tipos 
de poluição em um ciclo fechado. A poluição do ar provoca a poluição da água, que 
provoca a poluição do solo e vice-versa, desta forma a educação ambiental se torna 
mais completa e proporciona uma visão ampla sobre a temática.  

De acordo com Tuan, 1980 apud. Franco, 2014: 

Entende que o valor da percepção é fundamental quando se busca solução 
de determinadas agressões ambientais: “[...] percepção, atitudes e valores – 
preparam-nos para compreendermos a nós mesmos. Sem a auto-
compreensão não podemos esperar por soluções duradouras para os 
problemas ambientais que, fundamentalmente, são problemas humanos”. 
p.7.  

Em relação aos prejuízos da utilização de produtos químicos nocivos, 90% 
dos alunos reconhece que esses produtos podem ser prejudiciais também ao 
homem, e não somente ao meio ambiente. 

Os resíduos, sólidos e líquidos, descartados no ambiente inadequadamente, 
além de contaminar o solo, contaminam a água. Materiais como plásticos, e vidros 
levam anos para se desintegrar e, quando jogados em lugares inadequados, como 
ruas, entopem bueiros e causam acidentes.  
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Esses materiais são levados, na maioria das vezes, até rios e mares 
prejudicando a vida marinha e contaminando o ambiente aquático. Até os dias 
atuais, após seu uso nas mais diversas atividades, a água ainda é geralmente 
descartada para o corpo receptor mais próximo, muitas vezes sem que passe por 
qualquer tipo de tratamento (GRASSI, 2001).  

Em relação aos poluentes químicos que contaminam o meio ambiente os 
alunos foram solicitados a responder um questionamento em relação aos métodos 
tratamentos que podem ser utilizados para tratar a poluição química presente no 
meio ambiente, com isso foi possível perceber em percentual os principais métodos 
citados: coleta seletiva (45,5%), tratamento de água e esgoto (36,3%) e filtros para 
redução da poluição atmosférica (18,2%).  

A coleta seletiva é uma importante maneira de reduzir a quantidade de lixo 
nas pequenas e grandes cidades, pois vários materiais podem ser confeccionados a 
partir de resíduos que provavelmente seriam descartados em lixões ou próximo de 
moradias. (MANO et al. 2005).  

Segundo Lisboa; Schirmer (2007), atualmente existem dois métodos básicos 
de diminuir a quantidade de poluentes no ar, são eles: o método direto e o indireto. 
O método indireto consiste em modificar o processo/equipamento do meio de 
produção, alterando o tipo de matéria-prima utilizada por uma mais ecológica e etc, 
com o objetivo de não emitir poluentes ou inviabilizar a formação de gases.  

O método direto caracteriza-se por formular técnicas de tratamento, como 
incineração e biofiltração, apresentadas como técnicas de tratamento destrutivas; e 
absorção, adsorção e condensação, conhecidas como técnicas recuperativas.  

Sobre as doenças que a poluição química pode trazer ao ser humano foram 
citadas: doenças respiratórias (90,0%) e doenças de veiculação hídrica (10,0%), 
demonstrando que as respostas estão fortemente associadas com a poluição 
atmosférica.  

De acordo com Del Pino (s/d), O monóxido de carbono (CO), gás inodoro e 
incolor, representa 45% dos poluentes liberados na atmosfera, principalmente nas 
grandes cidades. Ele é capaz de se ligar na hemoglobina sanguínea e também 
provocar graves doenças respiratórias, como asma, bronquite e alergias 
respiratórias. Outros poluentes atmosféricos como o dióxido de enxofre (SO2) e o 
dióxido de nitrogênio (NO2), são oriundos de combustíveis fósseis e provocam 
doenças cardiovasculares e respiratórias.  

CONCLUSÃO: 

De acordo com a avaliação dos resultados é possível verificar que o trabalho 
contribuiu significativamente para o ensino e aprendizado sobre a temática 
ambiental, na qual enfatizou as consequências produzidas pelo homem e as 
medidas que se pode ter quanto à preservação do meio ambiente. 

Sendo a Educação Ambiental uma temática ampla e com diversos pontos, a 
serem abordados, é necessário desenvolver métodos capazes de amparar o ensino 
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acerca desse tema. A contextualização com cotidiano, aliado a interdisciplinaridade 
das Ciências Naturais é um meio capaz de se trabalhar tal temática.  

A partir disso, é notória a importância da abordagem Educação Ambiental, 
seja no ambiente escolar, ou em outros meios de divulgação de conhecimento 
científico, uma vez que contribui para a formação do cidadão. Além disso, 
proporciona ao cidadão conhecimentos mais completos sobre os meios de 
prevenção, tratamento e preservação do meio ambiente, a fim de combater e reduzir 
o índice de poluição ambiental. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAS E EDUCAÇÃO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
CURSO LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS NATURAIS – QUÍMICA 

 
 

Questionário sobre a Temática: Poluição Química no Meio 
Ambiente 

  
1- O que você entende por poluição química? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________              

 

2- Os produtos químicos nocivos ao ambiente, usados no cotidiano, podem afetar 

a saúde do homem? 

 

(   ) Sim                                  (    ) Não 

 

3- Que métodos de tratamento podem ser usados para tratar a poluição química 

no meio ambiente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________              

 

4- Que tipos de doenças a poluição química pode causar ao ser humano? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________              
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Concepções de educação ambiental de sujeitos de uma 
escola situada na região de uma Unidade de Conservação de 
Goiás: possibilidades para uma Educação Ambiental Crítica  
1,2Alessandro Silva de Oliveira* (PG), 1,3Agustina Rosa Echeverría (PQ). 
alchemistry@bol.com.br 
1-Programa de Doutorado em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2-Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), 3-Instituto de Química da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). 

 
Palavras-Chave: educação ambiental e unidades de conservação,  
 

RESUMO: O trabalho aqui apresentado corresponde a parte de uma investigação de doutoramento 
desenvolvida no âmbito do Programa de Pós- Graduação em Ciências Ambientais da UFG, que se 
propõe identificar as possibilidades de implementação de uma educação ambiental crítica em uma 
unidade de conservação do nordeste goiano, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Essa 
análise situa-se a partir das concepções existentes entre os grupos de moradores da região, sendo o 
enfoque dado aos sujeitos da escola para a proposta desse trabalho. Na mesma, foram consideradas as 
concepções e práticas dos professores e gestores da escola municipal situada na área do Parque. A 
técnica de análise correspondeu a Análise de Conteúdo com o auxílio de um Software de Análise 
Qualitativa Avançada, o WebQDA1 principal objetivo da análise foi a verificar as possibilidades de uma 
Educação Ambiental Crítica na sociedade. A pesquisa mostrou uma discordância entre as concepções e 
práticas desses sujeitos. 

 

1 BREVE DESENHO DA EA NO CONTEXTO MUNDIAL: A PROPOSTA FORMATIVA E AS CATEGORIAS 
DE EA NO BRASIL ENQUANTO NORTEADORES IDEOLÓGICOS 

A complexidade inerente a nós seres humanos, nossas relações com os outros e 
com o meio constituiu-se em uma das principais características que nos diferenciam 
dos demais seres vivos, bem como proporcionam a existência de uma diversidade na 
natureza das relações assumidas ao longo da história entre as civilizações. Assumindo 
modelos com características culturais, sociais e econômicas, várias foram as 
civilizações que surgiram, despareceram, coexistiram ou existem em espaços-tempo 
bastante variados. Com isso, a análise da história da natureza dessas relações 
demonstra de maneira em geral, uma sucessão no processo de hegemonia de alguns 
povos sobre outros em vários períodos do desenvolvimento social. 

Ao analisar a natureza dessas relações, Dowbor (1995) caracteriza essa ação 
de dominação de uma comunidade sobre a outra, principalmente pela ocupação e 
controle dos recursos naturais, realizados pelos povos hegemônicos. Assim, quando se 
atenta ao processo de hegemonia de muitas sociedades ao longo de diferentes 
períodos históricos, verifica-se que o mesmo aconteceu tendo como característica 
comum o acúmulo de riquezas provenientes em sua maior parte da dominação dos 
recursos ambientais existentes nas áreas ocupadas. A manutenção da dominação dos 
povos ocorria então, mediante a expansão do domínio geográfico das áreas e dos 
                                                      
1 O software WebQDA corresponde a um software de apoio à Análise Qualitativa Avançada, concebido pelo Centro de Investigação 
Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) da Universidade de Aveiro/Portugal. Este software permite uma 
maior qualidade à pesquisa qualitativa pela possibilidade de aprofundamento da análise através da definição e possibilidades de 
cruzamento de dados das categorias estabelecidas. 
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recursos naturais, que garantiam a preponderância dos interesses dominantes e 
submissão das comunidades dominadas. 

Pedrini (2011), afirma que essa prepotência de dominação não permitiu a 
percepção imediata de que muitos recursos naturais eram finitos e que deles 
dependem a própria sobrevivência humana. Somente após o esgotamento de muitos 
desses recursos e depois de catástrofes relevantes provenientes da degradação 
ambiental, que o homem constatou a necessidade de repensar o seu modelo 
estratégico de crescimento social pela utilização dos recursos naturais de forma 
sustentável. As primeiras tentativas na reorientação das relações entre o homem e seu 
meio na apropriação dos recursos naturais, consistiram basicamente na aplicação de 
penalidades. No entanto, a percepção de ineficácia de tais medidas como meras 
imposições punitivas favoreceu a concepção da necessidade de um processo formativo 
que fora posteriormente denominado como EA. 

Segundo Carvalho (2007), foi nesse contexto do uso predatório dos recursos 
naturais planetários em diferentes escalas e proporções, que se constatou a 
necessidade de (re) pensar a relação homem/natureza  principalmente nas sociedades 
ocidentais. Como os efeitos do uso inadequado dos recursos, que provocavam a 
degradação do meio ambiente se faziam sentir de forma direta na vida do ser humano, 
iniciou-se então no contexto mundial uma confluência de encontros, discussões e 
declarações que buscaram analisar por meio das Conferências Internacionais, a 
relação homem/meio ambiente. Gradualmente, a proposta formativa pela EA ganhara 
corpo consistente como uma possibilidade relevante para a formação de posturas 
socioambientais responsáveis e comprometidas com a realidade. 

Vários foram os eventos internacionais realizados no século XX, que de maneira 
em geral, contribuíram para a constituição da EA. Cabe ressaltar, que tais eventos não 
foram realizados exclusivamente para construir a proposta formativa da EA, pois 
tratavam de assuntos diversos da relação homem/meio ambiente/degradação 
ambiental. A EA como proposta formativa foi uma consequência das necessidades que 
eram apresentadas e discutidas em âmbito mundial (ARAÚJO, 2007). As discussões 
realizadas nas décadas de 1970 e 1980 proporcionaram no âmbito de seus contextos a 
materialização da proposta no contexto mundial pela concretização das finalidades, 
objetivos e diretrizes para a EA. 

A Conferência de Estocolmo (1972), realizada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) foi o marco inicial para as discussões das questões ambientais no 
contexto mundial, proporcionadas pelas declarações realizadas pelo Clube de Roma2. 
Assim, Considerando a relevância do assunto da EA, a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) promoveu três outras 
conferências que assumiram relevante importância no contexto mundial desse período: 
a Conferência de Belgrado (1975), Tbilisi (1977) e a de Moscou (1987). Cada qual,  
contribuiu dentro de seus contextos de discussão para a definição dos objetivos, 
finalidades e estratégias para a EA. (LOUREIRO, 2012) 

                                                      
2 O Clube de Roma, fundado em 1968, correspondeu a uma associação livre de cientistas, empresários e políticos de diversos 
países que se reuniu em Roma no princípio da década de 1970 para refletir, debater e formular propostas sobre os problemas do 
sistema global. Publicado em 1972 pelo clube de Roma, o relatório intitulado “Os limites do Crescimento”, apontava para um 
provável colapso da humanidade pelo esgotamento dos recursos naturais e atribuíam a responsabilidade desse colapso aos 
países do “terceiro mundo”, pelo crescimento populacional que apresentavam, sendo necessário um controle do crescimento 
demográfico nesses países.  Essa formulação apresentada, levantou uma série de questionamentos também sobre a 
responsabilidade dos países do “primeiro mundo”, favorecendo a proposta para as novas conferências que seguiram. 
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No Brasil enquanto prática educativa se constituiu, diferentemente das outras 
pedagogias, pelo diálogo que manteve com a educação não formal em vários espaços 
que possibilitam múltiplas abordagens para a questão ambiental. Carvalho (2003) 
aponta que esse diálogo favoreceu o surgimento de modalidades na EA brasileira, que 
podem ser classificadas em categorias: corrente Holística de EA, Alfabetização 
Ecológica, Ecopedagogia, EA Transformadora,  Emancipatória, Educação no processo 
de Gestão, EA Crítica ou para a Cidadania. No entanto, enfatiza que essas categorias 
não correspondem apenas a esquemas de classificações sobre concepções e práticas 
de meio ambiente ou EA. As categorias correspondem a um referencial ideológico, que 
segundo Sauvé (2005) representam concepções de meio ambiente, que condicionam a 
relação homem/meio ambiente e direcionam as práticas de interação entre ambos. 

A corrente holística, por exemplo, corresponde a uma categoria da EA que 
considera o meio ambiente como um “organismo vivo” de partes integradas com um 
todo maior e capaz de se autorregular. Nessa corrente de EA não se pretende o 
desenvolvimento de posturas questionadoras das questões ambientais, sob uma ótica 
socioambiental ou política, mas visa o desenvolvimento da noção de pertencimento ao 
meio. Já a corrente da Alfabetização Ecológica, apresenta uma concepção de meio 
ambiente como sendo um espaço para a aprendizagem dos fatores bióticos e abióticos. 
Com isso, sua proposta centraliza-se na informação sobre os componentes do meio 
ambiente e no aprendizado conceitual dos sistemas como proposta formativa na EA. 
(SAUVÉ, 2005) 

Longe da intenção de esgotar as possibilidades de detalhamento de cada uma 
dessas categorias da EA, torna-se importante ressaltar que cada uma delas favorece 
posturas ideológicas que implicam em formas de compreender e se relacionar no meio 
ambiente. Segundo Moscovici (2003), essas posturas ideológicas correspondem ás 
representações sociais, que são representações simbólicas construídas por  uma 
pessoa ou grupo ao longo de sua vida e que direcionam as formas de interação com 
esses objetos de suas representações. Com isso, as representações construídas de 
ambiente por um indivíduo ou comunidade, correspondem às concepções formadas e 
que direcionam condutas e práticas de um determinado grupo social em relação ao 
meio ambiente. 

O referencial adotado nesta proposta de investigação corresponde a EA em sua 
perspectiva crítica, que apresenta concepções ideológicas em relação ao processo 
educativo em EA. Dessa maneira,  uma breve descrição sobre as concepções de meio 
ambiente, principais aspectos dessa abordagem e estratégias utilizadas, favorecem a 
compreensão desse processo formativo. O referencial ideológico da EA Crítica foi 
inspirado no campo da Teoria Crítica, que desenvolvida inicialmente nas Ciências 
Sociais foi integrada ao campo da EA nos anos de 1980 (GRÜN,1996). A concepção 
de meio ambiente apresentada por essa corrente correspondeu a um dos primeiros 
aspectos tratados diferentemente no campo da Teoria Crítica. Diferentemente de 
outras perspectivas, este não é mais considerado apenas como espaço natural com 
seus componentes bióticos e abióticos.  O meio ambiente na perspectiva crítica da EA,  
é concebido enquanto espaço de relações dinâmicas e interações entre os aspectos 
sociais e naturais. Estes, influenciados por processos de criação cultural, histórica, 
tecnológica e política  proporcionam características e modificações nesses espaços 
enquanto lugares socioambientalmente construídos (REIGOTA, 2009).  
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A abordagem dessa corrente de EA centraliza-se nas relações que ocorrem na 
dinâmica da base das relações sociais nas diversas realidades do meio ambiente. Com 
isso, a mesma fundamenta-se na análise das intenções, posições, argumentos valores 
explícitos e implícitos nas decisões dos diferentes protagonistas em seus espaços 
socioambientais (SAUVÉ, 2005). Nessa perspectiva, a intenção principal dessa 
corrente de EA corresponde ao desenvolvimento de habilidades de análise crítica pela 
capacidade de identificação, reconhecimento, questionamento, busca de alternativas, 
tomada de decisões e ações frente ás questões de natureza socioambiental 
(LOUREIRO, 2012). A informação e a participação correspondem as possibilidades 
para o desenvolvimento das habilidades pretendidas, no entanto, as mesmas devem 
estar inseridas em seus contextos políticos e sociais para que  não correspondam a 
propostas inertes e inférteis para o desenvolvimento das pessoas enquanto 
protagonistas em seu meio social. 

Enquanto espaço socialmente construído, a articulação de seus atores em seus 
contextos socioambientais corresponde a uma das estratégias possíveis na formação  
por essa perspectiva educativa e vários podem ser os exemplos dessas estratégias 
que se apresentam para a articulação desses atores. No entanto, pela complexidade 
inerente a esse processo faz necessário como ponto de partida a identificação das 
características do campo de formação, dentre elas as concepções de meio ambiente e 
EA (REIGOTA, 2010). Nesse sentido, situa-se a proposta de investigação pretendida. 

2 OS PARQUES NACIONAIS COMO ESPAÇOS PARA A EA: AS POTENCIALIDADES E PROPOSTAS 
LEGAIS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Antes de tratarmos das potencialidades dos parques como espaços para a EA e 
dos aspectos legais que a fundamentam, cabe conceituar o que corresponde a uma 
Unidade de Conservação (UC). De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), considera-se como UC os espaços criados por ato do poder 
público, geograficamente definidos e especialmente protegidos destinados à 
conservação da biodiversidade, à pesquisa científica, aproveitamento público e uso 
econômico sustentável de seus recursos naturais. No Brasil, essas UCs correspondem 
a 12 categorias sistematizadas pelo SNUC  em dois grupos conforme o quadro 01 : 

 
Quadro 01: Categorias de UCs pelo SNUC. Fonte: Lei n. 9.985/00, Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Grupo de unidades de conservação Categoria de unidade de conservação 

 Estação Ecológica 

Unidades de Proteção Integral* Reserva Biológica 

 Parque Nacional 

*Permitido somente o uso indireto como visitação, Monumento Natural 

atividades educativas e pesquisa científica. Refúgio da Vida Silvestre 

  

 Área de Proteção Ambiental 

 Área de Relevante Interesse Ecológico 

Unidades de Uso Sustentável** Floresta Nacional 

 Reserva Extrativista 

 Reserva de Fauna 

**Permitido o uso indireto e direto como extração  Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

e utilização dos recursos naturais Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
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Dessas categorias instituídas pelo SNUC, o Parque Nacional corresponde a uma 
das mais importantes. Isso porque, constituído para resguardar áreas de notável beleza 
cênica natural, à essa categoria também é atribuída a finalidade de desenvolvimento de 
atividades de pesquisa, lazer e educação. A beleza natural dessas áreas corresponde 
a um potencial atrativo para as pessoas e pode ser aproveitada para as práticas 
formativas de EA como já ocorre como proposta educativa em vários parques do 
mundo. (BRITO, 2003) 

No contexto mundial o primeiro Parque Nacional foi o Parque Nacional de 
Yellowstone. Fundado em 1872 e situado entre os estados de Wyoming, Montana e 
Idaho, esse parque corresponde a um dos mais visitados em todo o mundo. Conhecido 
por seus vários atributos de beleza cênica como gêiseres, fontes termais e pela 
diversidade de fauna e flora, esse parque também é uma das referências mundiais 
para as práticas de EA em UCs. No entanto, como os outros que surgiram no contexto 
mundial, foi a riqueza da beleza cênica o principal fator que favoreceu a criação dessas 
áreas. (McCORMICK,1992) 

No Brasil o primeiro parque criado foi o Parque Nacional do Itatiaia fundado em 
1937 durante o governo de Getúlio Vargas. Localizado no maciço do Itatiaia 
(RJ/MG/SP), a criação deste parque ocorreu  mediante a incorporação de terras da 
região ao patrimônio do Jardim Botânico onde era mantida a Estação Biológica de 
Itatiaia, atividades para as quais essas UCs eram instituídas. de Itatiaia. Logo em 
seguida, no ano de 1939 foram também criados os Parques Nacionais do Iguaçú e o da 
Serra dos Órgãos (LOPES, 2010). 

De acordo com a origem e órgão de gestão, os parques podem ser classificados 
em estaduais ou municipais. Em Goiás existem oito parques dentre os estaduais e 
nacionais, sendo três, os parques nacionais: Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, Parque Nacional das Emas e o Parque Nacional de Brasília, criados em 
1961. De forma semelhante à proposta de criação dos parques mundiais, os parques 
do Estado também foram concebidos como locais de descanso e refúgio da turbulência 
da vida urbana (DIEGUES, 2000). A figura 01 representa a localização desses parques 
nas regiões do estado de Goiás: 

             
Figura 1: localização dos Paques Nacionais e Estadual de Goiás. Fonte: adaptado de Agência 
Estadual de Turismo de Goiás/2014 (AGETUR) 
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No entanto, seguindo as orientações das finalidades para a criação dessas UCs 
quanto ao seu potencial como espaço educativo, aos Parques é atribuída e justificada 
legalmente a possibilidade formativa pela EA. Dessa maneira, duas leis se destacam 
pela importância e justificativa da possibilidade da EA nessas UCs: a Lei n.6. 938/81 
que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), e a Lei n. 9.985/00 que 
instituiu o SNUC. O art. 2º da PNMA, que trata da preservação e melhorias da 
qualidade ambiental propícia a vida, ressalta como princípio em seu inciso X a 
necessidade da EA como fator de formação para a participação ativa da comunidade 
nas questões ambientais. Também, o art. 11 do SNUC que trata dos objetivos do 
Parque Nacional, reafirma a proposta legal da EA que torna-se enriquecida pelo 
contato com a natureza:  

 
Art. 2º “educação ambiental deve ser tratada em todos os níveis de ensino, 
inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a 
participação ativa na defesa do meio ambiente”. 

 
Art. 11 “O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico.” 

 
Considerando as características inerentes as UCs e as propostas legais para a 

EA nessas áreas, os Parques Nacionais podem favorecer ações formativas relevantes, 
pelo despertar de interesses que direcionado por uma EA bem planejada pode 
favorecer o desenvolvimento de ações participativas (NEIMAN e RABINOVICI, 2002).  
Com isso, a proposta de pesquisa sobre as possibilidades de uma EA crítica em UCs 
se justifica inicialmente pela possibilidade de minimização da dicotomia homem-
natureza, que consolidou historicamente a noção de não pertencimento e 
descompromisso humano com seus espaços de vida. HÖSLE (1991), GRÜN (1996), 
LENOBLE (2002). A construção de posturas e comportamentos para a análise crítica 
das questões sociais pela EA, podem ser favorecidos, também, pela interação e 
sensibilização com as questões socioambientais, relevantes nesses espaços de 
proteção ambiental como defendem as perspectivas críticas adotadas por NEIMAN e 
RABINOVICI (2002), GONÇALVES (2003), LOUREIRO (2012). Daí, a proposta de 
investigação na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás.  

3.  ANÁLISE E DISCUSSÃO 
3.1 A proposta de estruturação da análise 

O trabalho aqui apresentado corresponde a um recorte de pesquisa de 
doutoramento, realizado no âmbito do Programa de Doutorado em Ciências Ambientais 
da UFG, cujo problema consiste em verificar se é possível uma EA crítica a partir das 
concepções e práticas de EA existentes na região do Parque Nacional (Parna) da 
Chapada dos Veadeiros, uma UC situada no nordeste de Goiás. Nesta pesquisa,  em 
andamento, foram entrevistados grupos de sujeitos da região por meio de um roteiro de 
entrevista semiestruturada,(BOGDAN, BIKLEN,1994). Com o mesmo,  o objetivo 
correspondeu a identificação dos aspectos relativos às concepções de meio ambiente, 
de EA, existência de práticas de EA, envolvimento em projetos, interesse por questões 
ambientais, participação em projetos, participação em discussões sobre questões 
ambientais, bem como as motivações que levaram as pessoas a viverem nesses 
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locais. Foram realizadas 44 entrevistas em um período total de 14 meses por meio de 
visitações periódicas ao local.  

A pesquisa procurou verificar as possibilidades de implementação de uma EA 
crítica pela análise das concepções de meio ambiente e de EA de representantes dos 
sujeitos existentes na área do Parque. As entrevistas foram realizadas no entorno do 
mesmo, envolvendo os proprietários dos pontos turísticos, donos de pousada, os guias 
turísticos, proprietários de agência de turismo, gestores do Parque e formadores de 
opinião. Esses foram categorizados em grupos que receberam denominações 
características de suas ocupações: Grupo de donos de pousadas, Grupo de Guias 
Turísticos, Grupos de formadores de Opinião e demais especificações. Para a escolha 
dos representantes de cada grupo, foram definidos critérios, de maneira que a amostra 
de cada um pudesse fornecer uma visão geral do panorama para o problema de 
pesquisa.  

Os sujeitos da escola situam-se no Grupo denominado “Formadores de Opinião” 
e correspondem àqueles relacionados direta ou indiretamente aos processos de 
ensino-aprendizagem nesse ambiente formal. A escola é de pequeno porte e nela 
atuam doze professores, 2 coordenadores, 1 diretora, 4 funcionários administrativos e 2 
funcionários para a limpeza e alimentação dos alunos. Desses, foram entrevistados 6 
professores, a diretora (1) e os coordenadores da escola (2). Com exceção de 2 
professores, todos os demais nasceram na Vila de São Jorge e são descendentes (5) 
ou ex garimpeiros (2), trazendo consigo os aspectos culturais e históricos que 
caracterizam as comunidades tradicionais. Dentre os ex- garimpeiros encontram-se a 
diretora da escola municipal e o professor de Ciências naturais, que no 9º ano ministra 
os conteúdos especificados das disciplinas de Física e Química. 

O lócus de pesquisa acontece na região no Parna especificamente na 
comunidade de São Jorge, que situa-se na entrada do parque (figura 02). Proveniente 
do garimpo de cristal e com uma população aproximada de 500 habitantes, essa 
comunidade que teve início em 1910, apresenta uma característica bucólica e traz uma 
forte tradição própria das comunidades tradicionais. A escola atende crianças da 
alfabetização ao 9º ano (figura 03). Situada nesse contexto das comunidades 
tradicionais e cercada por paisagens naturais, animais silvestres, pelo turismo e por um 
apelo ás questões ambientais, surge a possibilidade de implementação da EA. 

 

                                
Figura 1: localização da Vila de São Jorge                             Figura 2:escola Municipal de São Jorge  
Fonte: ICMBio/2005                                                                   Fonte: pesquisa de campo/2014 
 

A análise fundamentou-se na Metodologia de Análise de Conteúdo de Bardin e 
apresenta como pergunta de pesquisa: “quais seriam as possibilidades para uma EA 
crítica a partir das concepções e práticas desenvolvidas pelos professores e gestores  
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da escola? Essa metodologia correspondente a uma modalidade de análise qualitativa, 
que pode favorecer a superação de uma apreensão superficial da realidade, que leva à 
análises equivocadas. A mesma estrutura-se pela identificação das unidades de 
registro e contexto para a definição de categorias e subcategorias, que fundamentam a 
análise (BARDIN, 2011). Na estruturação da análise aqui pretendida houve a 
consideração de três categorias de análise: Categoria 1 - Concepções de meio 
ambiente; Categoria 2 - Concepções de EA, Categoria 3 - Práticas de EA, sendo as 
mesmas e suas subcategorias especificadas no quadro 02: 

 
Quadro 02: categorias e subcategorias da análise sobre meio ambiente, EA e práticas de EA. Segundo 
Técnica de Análise de Conteúdo/Bardin (2011)  

Categorias de Análise Subcategoria de Análise Significado das 
Subcategorias de Análise 

Categoria 1- Concepções de Meio 
Ambiente: engloba as representações 
de meio ambiente. Reigota (2010): 
 

Subcategoria 1.1- Concepção 
Naturalista de Meio Ambiente:  
 

Concepção de meio ambiente como 
sinônimo de natureza. Nessa concepção 
o meio ambiente é o lugar onde os seres 
vivos habitam, sendo composto por seus 
elementos bióticos e abióticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcategoria 1.2- Concepção 
Antropocêntrica de Meio Ambiente 
 

Concepção de meio ambiente como 
espaço do homem. Nessa concepção o 
meio ambiente é o lugar do qual o 
homem retira os materiais necessários á 
sua sobrevivência, sendo ele o ser 
dominante e a natureza  para servi-lo. 

 Subcategoria 1.3- Concepção 
Socioambiental de Meio Ambiente  
 

Concepção de meio ambiente como 
espaço determinado ou percebido no 
qual estão em relações dinâmicas os 
aspectos sociais, históricos, políticos e 
culturais. 

   
Categoria 2 - Concepções de EA: 
corresponde à categoria que engloba as 
concepções de EA enquanto seus 
processos formativos. Sauvé (2005): 
 

Subcategoria 2.1 - Concepção 
Naturalista de EA:  
 

Concepção que procura desenvolver o 
reconhecimento do valor do ambiente 
enquanto espaço natural para os seres 
vivos. 

 Subcategoria 2.2- Concepção 
Conservacionista de EA:  
 

Concepção formativa que procura 
desenvolver ações de preservação e 
reconhecimento do meio ambiente 
enquanto fonte de recursos naturais de 
matéria prima. 

 Subcategoria 2.3 – Concepção Crítica 
de EA:  
 

Concepção formativa que procura 
através da informação, o 
reconhecimento, ação e participação da 
sociedade nas questões ambientais 
enquanto processos sociopolíticos. 

   
Categoria 3- Práticas em EA: 
corresponde a categoria que engloba as 
ações desenvolvidas em EA. Loureiro 
(2012): 
 

Subcategoria 3.1- Práticas 
Informativas sobre Aspectos Naturais:  
 

Correspondem às práticas de EA, que 
focalizam a conhecimento sobre os 
aspectos bióticos e abióticos do meio 
ambiente. 

 Subcategoria 3.2- Práticas de 
Formação para a Cidadania:  
 

Correspondem às práticas que focalizam 
o desenvolvimento de posturas e 
comportamentos para ações de decisões 
e participação social 

 
A escolha das Categoria 1- Concepções de meio ambiente e Categoria 2 - 

Concepções de EA, como pressupostos de análise, fundamenta-se no fato das 
mesmas favorecerem o reconhecimento das percepções de meio, que condicionam as 
formas de interação com o espaço e consequentemente refletem na visão formativa 
pela EA. Dessa maneira, na análise foram verificadas a ocorrência das unidades de 
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conteúdo como instrumento para situar a prevalência dessas concepções. Através da 
utilização do software WebQDA, realizou-se também uma matriz de cruzamento 
dessas duas categorias com a Categoria 3- Práticas em EA, para o apontamento das 
possibilidades para uma EA crítica a partir das concepções de meio ambiente e EA dos 
sujeitos envolvidos na escola. Dessa maneira, todas as entrevistas realizadas foram 
transcritas e analisadas pela Análise de conteúdo. 
 
3. 2 Resultados e discussão das categorias de análise 

O primeiro aspecto correspondeu à verificação das concepções de meio 
ambiente, que segundo Moscovici (2003), Sauvé (2005) e Reigota (2010) 
correspondem a representações importantes, pois implicam em formas de reconhecer 
e interagir com o espaço e seus integrantes. Dentro da Categoria 1- Concepções de 
meio ambiente, foi identificado uma predominância da Concepção Naturalista de Meio 
Ambiente (Subcategoria 1.1) em um percentual de 73%, das apresentadas pelos 
professores e gestores da escola, seguido da Concepção Antropocêntrica de Meio 
Ambiente (Subcategoria 1.2) em um percentual de 17% das concepções desses 
sujeitos. Apenas 10% dessas concepções corresponderam a Concepção 
Socioambiental de Meio Ambiente (Subcategoria 1.3). Sendo as mesmas identificadas 
pela ocorrência das unidades de registros exemplificadas por algumas das  
transcrições abaixo, referentes ao conteúdo das comunicações dos professores (P) e 
gestores (G):             

                       Subcategoria 1.1: 
“[...] meio ambiente seria tudo relacionado a fauna e a flora (grifo nosso), é o 
espaço da natureza onde a gente vive.” (P1); 
“Meio ambiente, meio ambiente engloba todo mundo, tudo o que nos cerca em 
volta aqui é meio ambiente, é o ser humano e principalmente a natureza 
(grifo nosso).” (P3); 
“Acredito que o meio ambiente é a própria natureza (grifo nosso) com seus 
espaços de cachoeira, sua vegetação, mas nós também nela, (G1) 
Subcategoria 1.2: 
“o meio ambiente corresponde a tudo o que está na nossa volta, né? São os 
recursos (grifo nosso) que a natureza oferece pra nossa sobrevivência [...]” 
(P6) 
“Acho que meio ambiente são as árvores, os animais e tudo o que a gente 
precisa dele (grifo nosso) pra viver e nos proteger.”(G2) 
Subcategoria 1.3: 
É o meio onde a gente vive. Tudo que se passa no mundo hoje (grifo nosso) 
está relacionado ao meio ambiente. Então, o nosso meio de sobrevivência é o 
meio ambiente, é o lugar onde nós estamos inseridos. Meio ambiente seria 
tudo relacionado ao contexto, tudo interligado [...]” (P4) 
“Meio ambiente não é só o espaço da vegetação [...] Ele deve ser entendido 
muito mais do que isso. É o local que nós como cidadãos construímos (grifo 
nosso) e devemos estar atentos a todas decisões que acontecem nele.” (P5) 
 

A ocorrência das subcategorias de análise permitiu a verificação da 
predominância das concepções naturalistas (73%) e antropocêntricas (17%). Quando 
relacionadas aos sujeitos constata-se que as concepções naturalistas surgiram 
principalmente entre os professores nativos da região do Parna. No entanto, nem todos 
compartilham da mesma concepção, pois o professor (P5) nativo da região e neto de 
garimpeiro manifesta uma concepção próxima a da proposta por Reigota (2010). Esse 
professor é articulado com as questões da Vila de São Jorge e participa semanalmente 
de discussões sobre questões diversas da comunidade na Associação de Moradores 
de São Jorge (ASJOR). A Concepção Antropocêntrica (Categoria 2.2), apesar de surgir 
entre os professores é principalmente predominante entre os gestores da escola. 
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O segundo aspecto correspondeu a verificação das concepções de EA, que 
segundo Lima (1999), Jacobi (2005) e Loureiro (2012) direcionam as práticas da EA 
enquanto  objetivos e finalidades para esse processo formativo. Nesse sentido, dentro 
da Categoria 2- Concepções de EA, ao contrário do que se esperava em consonância 
ao identificado pela análise da Categoria 1, foi identificada a predominância de uma 
proposta formativa pela Concepção de uma EA crítica (Subcategoria 2.3) com um 
percentual de 56% das apresentadas pelos professores da escola, seguido da 
Concepção Conservacionista de EA (Subcategoria 2.2) com  um percentual de 24% 
dentre professores e gestores e 20%  correspondentes a Concepção Naturalista de EA 
(Subcategoria 2.1). Seguem algumas das transcrições que permitiriam a categorização 
e pela ocorrência das unidades de registros nas comunicações de professores (P) e 
gestores (G): 

Subcategoria 2.3: 
“[...] Bom, a educação ambiental, eu acredito que deveria ser feita 
principalmente para conscientizar as pessoas dos problemas ambientais 
(grifo nosso), que passam despercebidos.” (P1); 
“Quando a gente fala de educação ambiental é importante acima de tudo 
mostrar para o aluno, que nós somos os responsáveis pelo nosso planeta. 
(grifo nosso) [...]” (P3 ) 
“Olha, educação ambiental é muito mais do que ficar falando de natureza, 
passa principalmente por questões da política (grifo nosso) porque existem 
interesses no meio ambiente [...] quando a gente vai fazer educação ambiental 
com os meninos tem que falar dessas questões também.” (P5) 
“Educar a criança ambientalmente é fazer ela se sentir responsável com o 
outro”(grifo nosso) (G3) 
Subcategoria 2.2:  
“Essa educação ambiental seria para educar o cidadão para ele preservar 
(grifo nosso) o meio ambiente. Para ele poder usufruir do meio ambiente de 
forma que não devaste aquilo ali [...]” (G1) 
“Eu penso que a educação ambiental seria importante para conservar (grifo 
nosso) as belezas naturais que existem no parque para as gerações futuras 
[...]” (P2) 
Subcategoria 2.1 
“É importante uma educação ambiental que pode fazer com a pessoa 
reconheça um animal, uma planta medicinal (grifo nosso) aqui da região, 
então eu acho que é isso, isso pra mim é educação ambiental.” (G2)  
“[...] bem, eu acho que essa educação ambiental deve ser feita para garantir a 
sobrevivência do planeta e pra isso é interessante entender de que ele é 
formado, como é o solo, como são as vegetações (grifo nosso)[...]” (P6) 
 

Após a análise da Categoria 2- Concepções de EA e pela constatação da 
predominância de uma concepção crítica para as propostas de EA (Subcategoria 2.3), 
realizou-se a construção de uma matriz de cruzamento (2x2) com o auxílio do Software 
WebQDA, no qual efetuou-se o cruzamento das informações obtidas sobre 
Concepções (Categorias 1 e 2) com a informações obtidas sobre as práticas realizadas 
por esses sujeitos Categoria 3- Práticas em EA. Como resultado dessa matriz de 
cruzamento, pode-se concluir que 90% dos sujeitos que apresentam uma concepção 
naturalista de meio ambiente, também trazem em suas falas, a proposta de uma 
concepção crítica de EA como processo formativo. No entanto, essa proposta não é 
confirmada em suas práticas de ensino na escola, que se restringem a informações 
sobre os aspectos naturais do meio ambiente. Somente o professor que participa das 
discussões da comunidade apresentou um alinhamento entre as suas concepções de 
meio ambiente e EA e as proposta formativas para seus alunos com uma abordagem 
socioambiental em suas práticas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Da análise  das concepções sobre meio ambiente e EA dos sujeitos envolvidos 

na escola, pode-se perceber que a concepção predominante constatada de meio 
ambiente foi a naturalista, enquanto verificou-se nas comunicações propostas de uma 
EA em sua perspectiva crítica. Quando da verificação das práticas em EA, essas 
reafirmaram a concepção naturalista de meio ambiente, não condizente com o discurso 
de meio enquanto espaço de interação social proposta pela EA crítica Com isso, pode-
se concluir que entre os professores há o reconhecimento da necessidade de uma 
proposta formativa para a cidadania, porém existe dificuldades para a materialização 
desse processo formativo que surge nas falas como o mais adequado para o 
desenvolvimento de habilidades para a cidadania. Respondendo a pergunta inicial da 
pesquisa: “quais seriam as possibilidades para uma EA crítica a partir das concepções 
e práticas desenvolvidas pelos sujeitos da escola?” Cabe ressaltar que não existem 
formulações prontas para essas questões e que as possibilidades que se apresentam 
não são imediatas. A verificação predominante da concepção naturalista de meio 
sinaliza a necessidade de percepção do meio enquanto espaço socialmente 
construído. O processo de formação desses professores e gestores para a reflexão 
sobre as questões ambientais em uma perspectiva socioambiental situa-se como uma 
das possibilidades para uma EA crítica. Com isso, a redifinição de políticas públicas 
para essa proposta formativa da EA corresponde a um eixo articulador possível. 
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RESUMO: Acreditamos que a Educação Ambiental (EA) propõe-se a formar cidadãos críticos, 
proporcionando um esclarecimento das relações da sociedade entre si e, desta, com a natureza. A 
Revista Química Nova na Escola (QNesc) tem publicado artigos de diferentes assuntos/temáticas 
relacionadas ao ensino de química. Este trabalho tem como objetivo analisar os artigos da QNesc no 
período de 1995 a 2013 segundo as correntes de Educação Ambiental proposta por Sauvé (2005). Os 
artigos foram analisados no software Adobe Reader e através da ferramenta “localizar” procurava-se o 
termo Educação Ambiental. Confronta-se então a correlação do artigo com as correntes de Educação 
Ambiental. 30 artigos apresentaram o termo Educação Ambiental, apesar da maioria dos artigos 
apresentarem concepções antigas sobre Educação Ambiental, a análise dos artigos realizado neste 
trabalho permitiu uma observação crítica sobre a educação ambiental que vem sendo discutida na 
QNesc e uma reflexão sobre a Educação Ambiental desenvolvida nas salas de aula. 

 
INTRODUÇÃO 

Ao avaliar a relação ensino/aprendizado atual percebe-se que transformações significativas vêm 
sendo propostas. Segundo o documento curricular oficial referente às Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias (BRASIL, 2006), no ensino médio o aprendizado tem como objetivo desenvolver a 
autonomia intelectual do educando, seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e 
o desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado. Ou seja, deve-se esperar que 
aqueles que já passaram por essa fase da vida escolar tenham aprendido alguns conceitos científicos 
básicos e que saibam aplicá-los a diferentes situações ao longo das situações cotidianas que possam 
vivenciar fora do ambiente escolar.  

A proposta para a educação básica é que a mesma apresente um caráter formador para a 
cidadania. O ensino médio tem o papel de concluir a formação básica comum a todo cidadão brasileiro. 
As orientações apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) propõe 
uma mudança na questão da formação do aluno. Na atual conjuntura, o professor tem um desafio 
complexo que seria pensar numa nova orientação para a formação dos alunos e preocupar-se, ainda, 
com os conhecimentos a serem ensinados. Uma ideia defendida por estes documentos oficiais propõe o 
ensino de forma contextualizada para o ensino de Ciências. Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram 
elaborados com o objetivo de orientar as escolas a planejarem seus currículos, que possam prever 
situações em que os alunos tenham acesso aos conhecimentos socialmente elaborados e que são 
necessários ao exercer a cidadania, que eles consigam evidenciar a importância que as ciências têm 
para compreender o mundo em sua volta. 

Desta maneira, a Educação Ambiental (EA) surge como um dos componentes e vetores 
imperativos de mudança e transformação substanciais nas relações sociais e de poder entre sociedade, 
natureza e meio ambiente, do questionamento a simplificação, a disjunção, de redução e abstração 
(MORIN, 2003). 

Discutindo o campo da educação ambiental, é evidenciada nos artigos publicados uma 
preocupação comum com o meio ambiente e uma valorização da educação na formação de um individuo 
critico e ativo na sociedade. Contudo, é percebida a existência de diversas concepções sobre educação 
ambiental como explicado por Sauvé (2005). 
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Quando se aborda o campo da educação ambiental, podemos nos dar conta de 
que apesar de sua preocupação comum com o meio ambiente e do 
reconhecimento do papel central da educação para a melhoria da relação com 
este último, os diferentes autores (pesquisadores, professores, pedagogos, 
animadores, associações, organismos, etc.) adotam diferentes discursos sobre 
a EA e propõem diversas maneiras de conceber e de praticar a ação educativa 
neste campo. Cada um predica sua própria visão e viu-se, inclusive, formarem- 
se “igrejinhas” pedagógicas que propõem a maneira “correta” de educar, “o 
melhor” programa, o método “adequado” (SAUVÉ, 2005, p.17). 
 

Em vista disso, alguns autores procuram classificar e problematizar a educação ambiental, 
classificando-a em categorias, parâmetros, intencionalidades, representações sociais, etc.  

A proposta deste trabalho irá basear-se nas correntes sobre educação ambiental, propostas por 
Sauvé (2005), de acordo com a autora 

A noção de corrente se refere aqui a uma maneira geral de conceber e de 
praticar a educação ambiental. Podem se incorporar, a uma mesma corrente, 
uma pluralidade e uma diversidade de proposições. Por outro lado, uma 
mesma proposição pode corresponder a duas ou três correntes diferentes, 
segundo o ângulo sob o qual é analisada. Finalmente, embora cada uma das 
correntes apresente um conjunto de características específicas que a distingue 
das outras, as correntes não são, no entanto, mutuamente excludentes em 
todos os planos: certas correntes compartilham características comuns. Esta 
sistematização das correntes torna-se uma ferramenta de análise a serviço da 
exploração da diversidade de proposições pedagógicas e não um grilhão que 
obriga a classificar tudo em categorias rígidas, com o risco de deformar a 
realidade. (SAUVÉ, 2005, p.17) 
 

Segundo Sato e Carvalho (2005) a autora traz uma bela contribuição com “Uma cartografia das 
correntes em educação ambiental”, por meio de suas diversas abordagens, que ela mesma define como 
as diferentes maneiras de conceber e praticar a EA. Ela é cuidadosa em não buscar hegemonias, 
permitindo a escolha livre no voo de cada pessoa e reconhecendo que os itinerários são (re)construídos 
pelas experiências dos sujeitos. Assim, acredita-se que as correntes ambientais propostas por Sauvé 
(2005) apresenta relevância considerável sobre o âmbito da educação ambiental.  

As correntes são apresentadas em função dos seguintes parâmetros: 
– a concepção dominante do meio ambiente; 
– a intenção central da educação ambiental; 
– os enfoques privilegiados; 
– exemplo(s) de estratégia(s) ou de modelos(s) que ilustra(m) a corrente. 

 
A existência de uma revista que discute o ensino de química é intrinsecamente importante para o 

desenvolvimento da educação através da química e principalmente para a pesquisa em ensino de 
química. De acordo com o site oficial a Revista Química Nova na Escola (QNesc), com uma 
periodicidade trimestral, propõe-se a subsidiar o trabalho, a formação e a atualização da comunidade do 
Ensino de Química brasileiro. Com vistas a atender a uma demanda tanto pedagógica, como científica e 
também social, a Revista Química Nova na Escola (QNEsc) da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) 
tem produzido textos abordando diferentes assuntos/temáticas relacionadas à Educação Ambiental. Os 
textos buscam apoiar os professores do Ensino Médio no trabalho com tais questões. A educação 
ambiental é um dos temas discutidos nas revistas, este trabalho irá permitir uma discussão sobre as 
correntes da educação ambiental que se encontra nas revistas da química nova na escola. 

Drews (2011) acredita que a análise do conteúdo destes artigos pode apontar para possíveis 
contribuições tanto a formação de professores de Química da Educação Básica quanto à elaboração de 
práticas didático-metodológicas problematizadoras voltadas à formação de cidadãos críticos e 
transformadores das condições socioambientais presentes nas sociedades as quais pertencem. 

Admitindo-se que a educação ambiental apresenta um papel central na qualificação da relação 
entre o homem e o meio ambiente e devido aos diferentes discursos sobre a educação ambiental, este 
trabalho tem como objetivo contribuir com a discussão sobre as práticas educativas associadas à 
temática da educação ambiental analisando os artigos da QNesc segundo as correntes ambientais 
proposta por Sauvé (2005). 
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METODOLOGIA 
 

Pretende-se, neste momento, expor a cerca dos métodos e técnicas que serão utilizados nesse 
trabalho, para que seus resultados possam ser discutidos e fundamentados. O objetivo do trabalho foi 
pesquisar nos artigos da Revista Química Nova na Escola as correntes da educação ambiental nos 
periódicos da revista. 

Neste trabalho, foi utilizado o programa Adobe Reader para leitura dos arquivos em formato pdf, 
dentro do conteúdo do artigo foi utilizada a ferramenta “localizar” com o objetivo de encontrar o termo 
educação ambiental. Quando o termo era encontrado, verificava a correlação do artigo com as correntes 
de educação ambiental, proposta por Sauvé (2005).  

As correntes propostas por Sauvé (2005) são: 
A corrente naturalista – Esta corrente é centrada na relação com a natureza.  
A corrente conservacionista/recursista - Esta corrente agrupa as proposições centradas na 

“conservação” dos recursos naturais. É evidenciada uma preocupação com a “administração do meio 
ambiente”.  Nesta corrente é desenvolvidas habilidades de gestão ambiental e ecocivismo. 

A corrente resolutiva - Trata-se de informar ou de levar as pessoas a se informarem sobre 
problemáticas ambientais, assim como a desenvolver habilidades voltadas para resolvê-las  

A corrente sistêmica - A análise sistêmica permite identificar os diferentes componentes de um 
sistema ambiental e salientar as relações entre seus componentes, como as relações entre os elementos 
biofísicos e os elementos sociais de uma situação ambiental.  

A corrente científica – Esta corrente esta baseada na indução de hipóteses a partir de 
observações e na verificação dessas hipóteses a partir de novas observações ou experimentação.  

A corrente humanista - Esta corrente dá ênfase à dimensão humana do meio ambiente, 
construído no cruzamento da natureza e da cultura. O ambiente não é somente apreendido como um 
conjunto de elementos biofísicos, o meio ambiente é também o da cidade, da praça pública, dos jardins 
cultivados, etc.  

A corrente moral/ética – Baseada na existência de uma relação ética com o meio ambiente, esta 
corrente propõe desenvolvimento de valores ambientais.  

A corrente holística - Esta corrente defende que o enfoque exclusivamente analítico e racional 
das realidades ambientais se encontra na origem de muitos problemas atuais.  

A corrente biorregionalista - A perspectiva biorregional nos leva então a olhar um lugar sob o 
ângulo dos sistemas naturais e sociais, cujas relações dinâmicas contribuem para criar um sentimento 
de “lugar de vida” arraigado na história natural assim como na história cultural.  

A corrente práxica - A ênfase desta corrente está na aprendizagem na ação, pela ação e para a 
melhora desta. O processo da corrente práxica é, por excelência, o da pesquisa-ação, cujo objetivo 
essencial é o de operar uma mudança num meio (nas pessoas e no meio ambiente) e cuja dinâmica é 
participativa, envolvendo os diferentes atores de uma situação por transformar (SAUVÉ, 2005). 

A corrente de crítica social - Esta corrente analisa as dinâmicas sociais que se encontram na 
base das realidades e problemáticas ambientais.  

A corrente feminista – Assim como a corrente da crítica social, a corrente feminista adota a 
análise e a denúncia das relações de poder dentro dos grupos sociais.  

A corrente etnográfica – Esta corrente dá ênfase ao caráter cultural da relação com o meio 
ambiente. A educação ambiental não deve impor uma visão de mundo; é preciso levar em conta a 
cultura de referência das populações ou das comunidades envolvidas.  

A corrente da ecoeducação - Esta corrente está dominada pela perspectiva educacional da 
educação ambiental. Não se trata de resolver problemas, mas de aproveitar a relação com o meio 
ambiente como cadinho de desenvolvimento pessoal, para o fundamento de um atuar significativo e 
responsável. 

A corrente da sustentabilidade – Nesta corrente, a educação ambiental esta com o objetivo de 
atender às necessidades do desenvolvimento sustentável.  

É importante destacar que os artigos que apresentaram o termo educação ambiental, mas não 
apresentaram nenhuma concepção sobre educação ambiental foram classificados como corrente não 
evidenciada. 

Foram pesquisados todos os artigos da Revista Química Nova na Escola disponíveis no site 
oficial da revista compreendendo um período de 1995 até o segundo volume do ano de 2013 incluindo 
na pesquisa os artigos publicados nos cadernos temáticos.  

Para realização deste trabalho foi utilizado o método de análise textual discursiva, proposta por 
Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2006, 2007). Essa abordagem transita entre a análise de conteúdo e 
a análise do discurso e segundo Drews (2011), tem sido cada vez mais utilizada em pesquisas 
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qualitativas. Organiza-se em quatro momentos principais, que Moraes (2003) denomina: desmontagem 
dos textos, estabelecimento de relações, captação do novo emergente e um processo auto-organizado.  

Segundo Moraes (2003), na desmontagem dos textos, é feito o processo de unitarização, em 
que os mesmos são separados em unidades de significado. De acordo com Moraes e Galiazzi (2006, 
2007), o estabelecimento de relações consiste num processo de articulação dos significados 
semelhantes, que seria a categorização. Os autores ainda salientam que a categorização pode se dar a 
partir de dois processos de naturezas diferentes, um conduzindo às categorias denominadas a priori e o 
outro produzindo as denominadas categorias emergentes. 

O terceiro momento da análise segundo Moraes (2003) consiste na descrição e interpretação, 
representando o conjunto um modo de compreensão e teorização dos fenômenos investigados, como 
um esforço para explicitar o que se compreendeu nas etapas anteriores. O quarto elemento – um 
processo auto-organizado – é a reconstrução teórica que parte da análise realizada e “constitui um 
processo auto-organizado do qual emergem novas compreensões” (MORAES, 2003). 

Para analisar os textos é preciso compreender que os textos podem apresentar diferentes 
significados. Baseado nos estudos da linguagem das correntes de Bakhtin e Vygotsky, onde Gonçalves 
(2005) descreve: 

“O sentido do texto não tem dono. Os autores dos textos […] não são os únicos 
responsáveis pelo sentido do texto, ate porque isso apontaria para um 
dogmatismo. Por outro lado, o sentido atribuído pelo leitor – professores e 
pesquisador – também não é o verdadeiro. O sentido do texto se da em uma 
interação entre autor e leitor” (GONCALVES, 2005, p. 66). 

 
Os múltiplos significados que podem conter em um texto é corroborado por Olabuenaga e 

Ispizua (1989, p. 185 apud DREWS, 2011): 
 

(a) o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido 
percebido pelo leitor do mesmo; 
(b) o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada leitor;  
(c) um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes 
leitores poderão captá-la com sentidos diferentes; 
(d) um texto pode expressar um sentido do qual o próprio autor não esteja 
consciente. 

 
Segundo Goncalves (2005), os múltiplos significados de uma mensagem esta associada ao 

caráter dialógico inerente à linguagem escrita ou falada, e que, portanto, igualmente se manifesta na 
leitura de um texto, considerada sempre como uma interpretação. Ainda sobre os diferentes sentidos que 
pode apresentar um texto onde Moraes (2003) afirma: 

 
Os diferentes sentidos que um texto suscita se relacionam com as 
diferentes teorias do leitor, ainda que implícitas, já que ler é, em resumo, 
teorizar. Além disso, as teorias do pesquisador não são estáticas, ou seja, 
elas podem se modificar ao longo da analise, possibilitando apontar novos 
sentidos a partir de um mesmo texto (MORAES, 2003, p. 67). 
 

Sobre validação, Moraes (2003) afirma que “um conjunto de categorias é válido quando é capaz 
de representar adequadamente as informações categorizadas, atendendo dessa forma aos objetivos da 
análise, que é de melhorar a compreensão dos fenômenos investigados”.  

Desta maneira, é necessário destacar que a análise proposta nesse trabalho sobre os artigos da 
QNEsc não é única, como discutido anteriormente outros significados podem ocorrer durante a leitura de 
um texto. De acordo Moraes (2003) “Ainda que, seguidamente, dentro de determinados grupos, possam 
ocorrer interpretações semelhantes, um texto sempre possibilita múltiplas significações”. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Dos artigos pesquisados 30 apresentaram o termo educação ambiental, o quadro 1 mostra a 
classificação destes artigos quanto à seção da Revista Química Nova na Escola; vale salientar que a 
seção Edições especiais proposta pelo autor deste trabalho engloba um artigo referente à edição dos 
cadernos temáticos e outra edição que tratava das perspectivas Ibero-americana. 
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Quadro 1 Relação da quantidade de artigos e as seções da QNesc 

SEÇÕES DA QNESC QUANTIDADE DE ARTIGOS PERCENTAGEM 
Relatos de sala de aula 8 26,67% 
Química e sociedade 6 20% 

Pesquisa no ensino de química 6 20% 
Educação em química e multimídia 2 6,67% 

Espaço aberto 2 6,67% 
O aluno em foco 2 6,67% 

Experimentação no ensino de 
química 2 6,67% 

Edições especiais 2 6,67% 
 

Percebe-se que a maioria dos artigos dividiu-se em 3 seções: Relatos de sala de aula que tem o 
proposito de divulgar as experiências dos professores de química desenvolvidas em sala de aula, na 
seção Química e sociedade que busca a educação apara a cidadania e na seção Pesquisa no ensino de 
química que investiga os problemas no ensino da química.  

A revista química nova na escola é publicada desde 1995, porém, apenas dois anos depois da 
sua primeira edição o tema educação ambiental apareceu em um dos seus artigos. Desde então, artigos 
sobre a temática aparecem esporadicamente nos artigos da QNesc. Somente a partir de 2008 quando 
quatro publicações no mesmo ano debateram a educação ambiental, o tema passou a ser discutido mais 
intensamente nos periódicos da revista. Devido as diferentes concepções a cerca do tema Educação 
Ambiental, todos os artigos que apresentaram o tema educação ambiental foram categorizados de 
acordo as correntes ambientais proposta por Sauvé (2005). A seguir estão as análises realizadas em 
alguns dos artigos publicados na revista. 

O primeiro artigo a apresentar o termo educação ambiental na QNesc foi Estudando os plásticos: 
Tratamento de problemas autênticos no ensino de química (Mai/1997) o artigo versa sobre a utilização 
do livro Plástico: Bem supérfluo ou mal necessário do autor Eduardo Leite do Canto onde são propostas 
discussões sobre a Educação Ambiental. O artigo é categorizado na corrente resolutiva, fundamentado 
em uma das discussões levantadas pelo artigo como observado no trecho: “Redução produtiva, 
incineração, degradação, reciclagem: qual a solução para o problema ambiental acarretado pelos 
polímeros artificiais?” (LIMA; SILVA, 1997).  

O artigo Lixo: desafios e compromissos (Mai/2001) publicado no caderno temático de química 
ambiental discute a geração de lixo pela população. Neste artigo são evidenciados duas correntes 
ambientais: A corrente conservacionista/recursista observada no trecho: 

 
Para o gerenciamento do lixo, é necessária a existência de um programa de 
educação ambiental que contemple a recusa de consumo de produtos com alta 
capacidade de geração de resíduos, redução do consumo, reuso e reciclagem 
(conforme será discutido no item “O Programa R3 – Redução de Consumo, 
Reutilização e Reciclagem do Lixo”) (FADINI; FADINI, 2001, p. 11). 

 
E a corrente práxica por propor a reflexão através da ação, evidenciada no trecho a seguir: 
 

Podemos nos habituar enquanto consumidores a exercer determinados tipos 
de escolha de embalagens de produtos, rejeitando, por exemplo, aqueles que 
possuem invólucros múltiplos e às vezes desnecessários e dando preferência a 
embalagens retornáveis em detrimento às descartáveis (FADINI; FADINI, 2001, 
p. 16). 

 
O artigo A importância da compostagem para a educação ambiental nas escolas (Mai/2006) foi 

classificado em três correntes. A corrente conservacionista/recursista foi percebida logo no resumo do 
artigo onde o autor informa:  

 
No sentido de conscientizar os alunos e a comunidade da necessidade de 
preservação do meio ambiente, foi implantado o processo de compostagem 
para minimizar o lixo gerado no restaurante do Colégio Adventista de São José 
do Rio Preto (SANCHES et al. 2006, p. 10). 
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O ano de 2008 foi quantitativamente e qualitativamente importante para a educação ambiental, 
pois foi a primeira vez que em um mesmo ano, quatro artigos da QNesc tratavam sobre educação 
ambiental. O Artigo pertencente à edição especial sobre as perspectivas Ibero-americana, Fazendo 
Educação em Ciências em um Curso de Pedagogia com Inclusão de Saberes Populares no Currículo 
(Fev/2008) é observado a corrente crítica-social devido à relação política transformadora da educação 
ambiental proposta pelo autor. No artigo A Pedagogia de Projetos no Ensino de Química - O Caminho 
das Águas na Região Metropolitana do Recife: dos Mananciais ao Reaproveitamento dos Esgotos 
(Ago/2008) é proposta a pedagogia de projetos para tratar do tema água evidenciando a corrente 
conservacionista/recursista. A concepção do autor é trabalhar o tema para sensibilizar a comunidade 
estudantil quanto à importância da preservação de recursos hídricos com enfoque na educação 
ambiental (SILVA et al. 2008). No Mesmo volume da revista o artigo O Conhecimento Químico e a 
Questão Ambiental na Formação Docente (Ago/2008) o artigo trata da formação docente e aborda sobre 
o aparecimento da questão ambiental na formação docente. O artigo pretende identificar e analisar o 
enfoque dado aos problemas ambientais na formação docente utilizando critérios estabelecidos para 
esta análise. Em um desses critérios denominado Prevenção é evidenciada a corrente resolutiva onde 
aborda questões pertinentes aos processos químicos, entendendo a Química como interventora nos 
problemas e nas soluções ambientais (LEAL; MARQUES, 2008) outra corrente observada foi a científica 
observada no critério Impacto ambiental onde debate não só as implicações da Química no meio 
ambiente, como também sua relação com os sistemas sociais. Oferecem, portanto, uma possibilidade de 
questionamentos ao modelo de desenvolvimento científico e tecnológico (LEAL; MARQUES, 2008). 

Outro artigo do mesmo volume na seção de Experimentação no Ensino de Química intitulado 
Resíduos e Rejeitos de Aulas Experimentais: O que Fazer? (Ago/2008) levanta a necessidade da 
discussão na comunidade escolar sobre o gerenciamento dos resíduos, este artigo foi categorizado em 
duas correntes: A corrente conservacionista/recursivista é explicita quando é discutida a teoria dos 4Rs 
(Reduzir, Reusar, Reciclar e Recuperar) e a corrente moral/ética é explicitada no fragmento: 

 
A gestão de resíduos químicos favorece a percepção da Química como uma 
ciência que tem papel fundamental no compromisso ético com a vida. O fazer 
consciente dessa gestão é também uma ação de Educação Ambiental, uma 
vez que favorece a obtenção de conhecimento, o desenvolvimento de 
percepção crítica e a mudança de atitude dos indivíduos (MACHADO; MÓL, 
2008, p. 41). 
 

 Em 2010, artigo intitulado O Lixo Eletroeletrônico: Uma Abordagem para o Ensino Fundamental 
e Médio (Nov/2010) discute o lixo eletrônico como uma temática ambiental, abordando a corrente 
conservacionista/recursista e a corrente da sustentação e da sustentabilidade. Essa classificação foi 
fundamentada na discussão dos autores sobre o papel da educação ambiental:  

 
A educação ambiental, voltada para o consumo consciente e à participação em 
programas de coleta seletiva desse lixo, valorizando-o como insumo para 
reciclagem. Todos têm o direito de dispor de produtos que facilitem a vida 
cotidiana. O problema é a velocidade com que o fenômeno da obsolescência 
vem ocorrendo. A sociedade se tornou vítima de um consumo compulsivo e 
sem controle, alimentado pela última palavra da tecnologia e insustentável do 
ponto de vista ambiental. A educação ambiental é primordial para uma 
mudança de atitude: crianças e jovens são particularmente decisivos para criar 
uma nova cultura comprometida com a sustentabilidade do planeta (OLIVEIRA; 
GOMES; AFONSO, 2010, p. 246). 
 

O artigo intitulado O Contexto Amazônico na Produção Acadêmica de Licenciandos em Química 
da Universidade Federal do Acre: Revelações de um Percurso Formativo (Mai/2012) esclarece que 
poucos trabalhos valorizam a cultura regional, quando pretende informar sobre alguns trabalhos que 
apresentam o caráter regionalista é explicito a aproximação com a corrente biorregionalista. 

No primeiro volume de 2013 a revista QNesc apresenta três artigos que apresentam o termo 
educação ambiental. O artigo A Inovação na Área de Educação Química (Fev/2013) discute a educação 
ambiental como inovação para a educação em química e destaca que a educação ambiental contribui 
para o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão dos estudantes e do desenvolvimento de 
valores (MACENO; GUIMARÃES, 2013). Assim, é evidenciada no artigo a corrente moral/ética, por tratar 
de valores e a corrente crítica-social quando discute a capacidade de tomada de decisão. 
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Dos artigos analisados nenhum apresentou características da corrente feminista e naturalista, 
acredita-se que esta ultima não foi evidenciada nos artigos por apresentar uma concepção muito ingênua 
sobre educação ambiental, onde o aprendizado se dá apenas por um enfoque experiencial com a 
natureza. É apresentado no quadro 2 os artigos e as correntes ambientais analisadas neste trabalho. 
Dos 30 artigos, 9 foram classificados em mais de uma corrente ambiental, 2 artigos não foram 
evidenciadas concepções sobre educação ambiental, 9 artigos (30%) apresentaram características da 
corrente conservacionista/recursista, corrente essa que mais foi evidente nos artigos da QNesc. 
Segundo Sauvé (2005) as correntes conservacionista/recursista agrupa as proposições centradas na 
“conservação” dos recursos, tanto no que concerne à sua qualidade como à sua quantidade: a água, o 
solo, a energia, as plantas (principalmente as plantas comestíveis e medicinais) e os animais (pelos 
recursos que podem ser obtidos deles), o patrimônio genético, o patrimônio construído, etc. Ainda de 
acordo com a autora a corrente conservacionista/recursista e a corrente resolutiva estão frequentemente 
associadas nelas são encontrados um imperativo de ação: modificação de comportamentos ou de 
projetos coletivos. Considerando apenas essas duas correntes percebe-se que 14 artigos (46,67%) se 
encontram classificados em uma dessas correntes e 2 desses artigos são classificados em ambas as 
correntes. Outra corrente que aparece em destaque foi a corrente cientifica com 4 artigos (13%),  

 
Quadro 2. Artigos analisados e sua corrente ambiental. 

CORRENTES AMBIENTAIS ARTIGOS 
Corrente naturalista ----------------------------------------------- 

 

Corrente 
conservacionista/recursista 

- (Re) conhecendo o PET (Mai/2002) 
- Lixo: desafios e compromissos (Mai/2001)* 
- A importância da compostagem para a educação ambiental nas 
escolas (Mai/2006)* 
- A Pedagogia de Projetos no Ensino de Química - O Caminho das 
Águas na Região Metropolitana do Recife: dos Mananciais ao 
Reaproveitamento dos Esgotos. (Ago/2008) 
- Resíduos e Rejeitos de Aulas Experimentais: O que Fazer? 
(Ago/2008)* 
- Articulação de Conceitos Químicos em Um Contexto Ambiental 
por Meio do Estudo do Ciclo de Vida de Produtos (Nov/2009) 
- Educação Ambiental em uma Abordagem Interdisciplinar e 
Contextualizada por meio das Disciplinas Química e Estudos 
Regionais (Mai/2010)* 
- O Lixo Eletroeletrônico: Uma Abordagem para o Ensino 
Fundamental e Médio (Nov/2010)* 
- Marcas do Currículo na Formação do Licenciando: Uma Análise a 
Partir dos Temas de Trabalhos Finais de Curso da Licenciatura em 
Química da UFRJ (1998-2008). (Fev/2011) 

 

Corrente resolutiva 

- Estudando os plásticos: Tratamento de problemas autênticos no 
ensino de química (Mai/1997) 
Contaminação por mercúrio e o caso da Amazônia (Nov/2000) 
- A importância da compostagem para a educação ambiental nas 
escolas (Mai/2006)* 
- A imagem da ciência no cinema (Fev/2009) 
- Educação Ambiental em uma Abordagem Interdisciplinar e 
Contextualizada por meio das Disciplinas Química e Estudos 
Regionais (Mai/2010) 
- Lavagem a seco (Fev/2013)* 
- O Conhecimento Químico e a Questão Ambiental na Formação 
Docente (Ago/2008)* 

Corrente sistêmica 

- Carbopólis, um software para educação química (Mai/2000) 
- O Emprego de Parâmetros Físicos e Químicos para a Avaliação 
da Qualidade de Águas Naturais: Uma Proposta para a Educação 
Química e Ambiental na Perspectiva CTSA (Fev/2009) 

Corrente científica 

- Determinação simples de oxigênio dissolvido em água. (Mai/2004) 
- O Conhecimento Químico e a Questão Ambiental na Formação 
Docente (Ago/2008)* 
- As Representações Sociais de Química Ambiental dos Alunos 
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Iniciantes na Graduação em Química (Fev/2009)* 
Práticas de Processamento de Alimentos: Alternativas para o 
Ensino de Química em Escola do Campo (Nov/2011) 

Corrente humanista - Lavagem a seco (Fev/2013)* 

Corrente moral/ética 

- Resíduos e Rejeitos de Aulas Experimentais: O que Fazer? 
(Ago/2008)* 
- Gestão de Resíduos de Laboratório: Uma Abordagem para o 
Ensino Médio (Fev/2010) 
- A Inovação na Área de Educação Química (Fev/2013)* 

Corrente holística - As Questões Ambientais e a Química dos Sabões e Detergentes 
(Ago/2010) 

Corrente biorregionalista 

- A importância da compostagem para a educação ambiental nas 
escolas (Mai/2006)* 
- Educação Ambiental em uma Abordagem Interdisciplinar e 
Contextualizada por meio das Disciplinas Química e Estudos 
Regionais (Mai/2010)* 
- O Contexto Amazônico na Produção Acadêmica de Licenciandos 
em Química da Universidade Federal do Acre: Revelações de um 
Percurso Formativo. (Mai/2012) 

Corrente práxica 
- A visão dos professores sobre a questão ambiental no ensino 
médio do norte fluminense (Nov/2003) 
- Lixo: desafios e compromissos (Mai/2001)* 

Corrente crítica-social 

- Fazendo Educação em Ciências em um Curso de Pedagogia com 
Inclusão de Saberes Populares no Currículo (Fev/2008) 
- A Inovação na Área de Educação Química (Fev/2013)* 
- A Explicitação do Conhecimento Discente Acerca de Temas 
Ambientais: Reflexões para o Ensino de Ciências da Natureza 
(Fev/2013) 

Corrente feminista ------------------------------------------------------- 

Corrente etnográfica 
- Tirando as argilas do anonimato (Nov/1999) 
- A Bioquímica do Candomblé – Possibilidades Didáticas de 
Aplicação da Lei Federal 10639/03 (Mai/2011) 

Corrente da eco-educação - As Representações Sociais de Química Ambiental dos Alunos 
Iniciantes na Graduação em Química (Fev/2009)* 

Corrente da sustentabilidade - O Lixo Eletroeletrônico: Uma Abordagem para o Ensino 
Fundamental e Médio (Nov/2010)* 

Corrente não evidenciada 

- Formação de Professores de Química na Universidade de 
Brasília: Construção de uma Proposta de Inovação Curricular 
(Mai/2009) 
- A Química Disciplinar em Ciências do 9º Ano (Fev/2010) 

* Artigos categorizados em mais de uma corrente ambiental. 

O gráfico 1 relaciona a quantidade de artigos e as correntes ambientais, vale salientar que o 
número de artigos apresentados no gráfico 1 leva em conta os artigos que foram classificados em mais 
de uma corrente ambiental. Devido a este fato, a quantidade total dos artigos contabilizados no gráfico é 
superior ao numero total de artigos encontrados. 

 
Gráfico 1: Relação da quantidade de artigos e correntes ambientais 
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O gráfico 2 tem o objetivo de apresentar a quantidade de artigos publicados que apresentaram o 
termo educação ambiental e o ano de publicação. É percebido desde 2008 quando a QNesc passou a 
possuir 4 volumes anuais que o número de publicações referente ao tema aumentou. Contudo é 
importante salientar que o tema vem sendo mais debatido atualmente principalmente quando é analisado 
o primeiro volume de 2013, o único publicado até momento dessa pesquisa, onde 3 artigos 
apresentaram o termo educação ambiental.  

 
Gráfico 2: Quantidade de artigos publicados em relação ao ano da publicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho permitiu observar que muitos artigos tratavam educação ambiental como Química 

Ambiental. É importante esclarecer que de acordo com a Sociedade Brasileira de Química, a Química 
Ambiental estuda os processos químicos que ocorrem na natureza, sejam eles naturais ou ainda 
causados pelo homem, e que comprometem a saúde humana e a saúde do planeta como um todo. 
Contudo, a educação ambiental é algo mais amplo, segundo Chassot (2008) a aproximação da Química 
Ambiental em relação à Educação Ambiental ocorre no contexto socioeconômico, no qual as análises de 
poluentes e substâncias relacionadas à degradação ambiental se dão em um âmbito de interesse 
políticos e sociais, mostrando a ciência como uma construção social permeada por interesses. 

Admitindo que o ensino de química pretenda forma um cidadão critico e atuante na sociedade, 
acreditamos que a apropriação consciente de duas ou mais correntes de Educação ambiental 
realizariam este propósito, principalmente as correntes crítica e científica. A corrente crítica como 
evidenciada pela contribuição da mesma à conscientização do sujeito e a corrente cientifica que dá 
ênfase ao processo científico, abordando as realidades e problemáticas ambientais, compreendendo-as 
de forma melhor. A corrente científica é centrada na indução de hipóteses a partir de observações e na 
verificação de hipóteses, por meio de novas observações ou por experimentação. Destarte, acreditamos 
que as características dessas duas correntes desempenham papeis importantes para o ensino de 
química e a educação ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho ficou evidente a aproximação entre a educação ambiental e o ensino de química 
no que se refere à formação de um individuo crítico. Assim, acredita-se que o ensino de química através 
da educação ambiental permite a formação de um individuo esclarecido sobre as relações da sociedade 
e da relação desta com o ambiente. Este trabalho permitiu categorizar a forma que a educação 
ambiental aparece nos artigos da QNesc ficando evidente que a maior parte dos artigos apresentam 
concepções antigas a cerca da educação ambiental, concepções essas, que eram dominantes na 
década de 70 e 80, ficando um pouco desatualizada quanto à concepção atual de educação que 
pretende formar para cidadania. Nas primeiras publicações da revista poucos artigos discutiam a 
educação ambiental. Em 2001 quando o caderno temático Química Ambiental foi publicado, apenas um 
dos artigos apresentou o termo educação ambiental, o que se torna uma quantidade insignificante 
tratando-se da principal revista de discussão sobre educação em química.   A análise dos artigos 
realizada neste trabalho permite uma observação crítica sobre a educação ambiental que vem sendo 
discutida na QNesc e consequentemente remete a uma reflexão sobre a educação ambiental 
desenvolvida nas salas de aula, principalmente, quanto a concepção que ela vem sendo realizada, já 
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que a leitura e discussão dos artigos do periódico são importantes para o desenvolvimento pedagógico 
do professor. 

Muitos artigos iniciais da Revista QNesc tratavam educação ambiental como Química Ambiental. 
Todavia, foi observado que nos últimos anos existiu uma maior publicação de artigos que debatiam a 
educação ambiental, e alguns desses artigos já apresentam concepções mais atuais sobre o tema, como 
a corrente critica que no primeiro volume de 2013 apresentou 2 artigos que foram categorizados nesta 
corrente.  

Portanto, é essencial que exista uma discussão mais ampla sobre a educação ambiental 
desenvolvida nos artigos da QNesc, é necessário que educação pela química seja desenvolvida de 
forma mais significativa e principalmente permita que o professor desenvolva no aluno atitudes críticas e 
reflexivas sobre a educação, sobre a química e o meio ambiente.  
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Controle do Tratamento de Esgotos em Propriedades Rurais 
Usando Indicadores de Impacto Ambiental: Oportunidade de 
Educação e Gestão Ambiental.  
 
Matheus Wink (IC)*, Maurício Kersting (IC), Fernanda Rodrigues (IC), Filipe V. Zerwes 
(PQ), Wolmar Alípio Severo Filho (PQ),  Ênio L. Machado (PQ)   
Grupo de Ciência e Tecnologia Ambiental, Departamento de Química e Física, Universidade de Santa 
Cruz do Sul- UNISC, RS. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental, Tratamento de Esgotos, Pequenas Propriedades Rurais.  

RESUMO: A educação ambiental, que dever ser uma constante nas ações de gestão ambiental, pode 
fortalecer a sustentabilidade do saneamento rural. Estes fatos direcionam pesquisas para saneamento 
descentralizado, com mínimo requerimento em manutenção, no entanto com envolvimento dos 
geradores para a manutenção necessária. Neste sentido, apesar das condições climáticas 
caracterizarem os estados da região sul com invernos rigorosos, processos de tratamento utilizando 
macrófitas nos sistemas chamados Wetlands Construídos (WCs) estão integrados com as possibilidades 
de saneamento rural de baixo custo e com potencial para reuso de águas residuárias. Para verificar a 
viabilidade da utilização de mini-estações de tratamento da água foi elaborado e implantado na 
localidade de Linha Andréas, no Município de Vera Cruz, Rio Grande do Sul, uma unidade de tratamento 
com fins de reutilizar águas residuárias, diminuindo o impacto ambiental e auxiliando na Educação 
Ambiental de alunos do ensino fundamental, médio e superior e dos agricultores.  

INTRODUÇÃO  
O principal problema no tratamento de esgotos em propriedades rurais está 

associado à ausência e estagnação de sistemas ”fossa negra”, buraco, poço, e 
fossa/sumidouro. Além disso, em propriedades com sistema fossa/sumidouro, há 
descontrole na localização (proximidade de corpos d’água e lençóis d’água) e ausência 
de seguir orientações para construção. 

Estas orientações estão disponíveis com técnicos de muitas prefeituras, já com 
recomendações de sistema fossa/filtro anaeróbio/sumidouro, porém com resistência de 
alguns agricultores, pois isto não aparece como “problema”.  Este perfil de problema 
para o saneamento em área rural é comum para todo o Brasil, apesar das diferenças 
de populações, em número e condição econômica. 

Segundo dados do IBGE (2002a e 2002b), dentre todas as regiões do Brasil, a 
região sul apresenta 18,9 % da população na área rural. No aspecto saneamento, o 
meio rural tem também como aspecto comum, a responsabilidade das sedes 
municipais para o atendimento da população rural, sem subsídios técnicos e 
financeiros acrescidos com esta transferência de responsabilidade. 

A Lei 9433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, a qual 
determina que a água possua padrões adequados de qualidade para os seus usos, o 
que nos remete a uma idéia de saneamento. Esta mesma lei ainda instituiu a cobrança 
pelo uso da água, que consiste no conceito de “usuário pagador” e de “poluidor 
pagador”, de forma que quem desperdiça e polui paga mais. No mês de dezembro de 
2007, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e a Agência Nacional de 
Águas (ANA) enviaram cobrança aos usuários que captam mais de 100 litros por 
segundo para irrigação agrícola e mais de 20 litros por segundo para atividades de 
saneamento, como a lavagem de baias de animais.  

No Rio Grande do Sul ainda não está instituída a cobrança pelo uso da água, o 
que já ocorre em outros estados, como Ceará, Paraná e Santa Catarina e, em nível 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EA) 

 

federal, para rios que cortam mais de um estado. Tais medidas serão favoráveis para 
induzir ações para reuso de águas residuárias. 

Para o reaproveitamento de águas residuárias no meio rural, há carência de 
maior número de estudos, pois ajustes técnicos são necessários para que o sistema de 
tratamento seja eficaz. Técnicas de tratamento eficazes, práticas, econômicas, mas 
com avaliação da receptividade dos agricultores, necessitam de continuidade de 
pesquisas. 

Especialmente para associar a qualidade do tratamento de águas residuárias, 
de forma a ser tema de educação ambiental, para alunos do ensino fundamental, 
médio, superior e agricultores, pensou-se também neste trabalho em usar um software 
agregador dos parâmetros de qualidade ambiental, especificando limites de escala 
para demonstrar eficiência em reduzir a poluição através de índices. 

Nos aspectos de Educação e Gestão Ambiental, os estágios de planejamento 
para organizar estudos de caso podem reproduzir as mesmas etapas: definição do 
escopo e dos objetivos; inventariar os pontos a estudar; entender o significado de 
impactos ambientais e associar as medidas de prognóstico.  

Assim sendo, o SAAP – Sistema de Avaliação Ambiental de Processos, software 
desenvolvido por Luciano Miguel Moreira Santos em 2002, que avalia as categorias de 
impacto ambiental utilizando dez indicadores ambientais para o processo em questão 
foi aplicado. Ele foi concebido visando padronizar e facilitar a utilização de uma 
metodologia para avaliar o desempenho ambiental de processos industriais, baseada 
nas normas de ACV- Análise do Ciclo de Vida e nas Normas ISO 14031. A partir dos 
indicadores são construídos índices ambientais para cada categoria de impacto de 
acordo com o atendimento à legislação ambiental. O software calcula o Índice de 
Pressão Ambiental – IPA, resultante da agregação dos outros índices por seus 
respectivos pesos. Diferentemente dos outros softwares, os pesos do SAAP são 
dinâmicos e variam conforme a pressão ambiental relativa de cada índice. 
 Com relação ao software, segundo dos Santos (2011), a primeira etapa é a 
definição dos indicadores ambientais, que são constituídos em 10 categorias de 
impacto ambiental:  

• Aquecimento global; Destruição da camada de ozônio; Acidificação; 
Eutrofização;Formação de oxidantes fotoquímicos; Toxicidade; Consumo de 
recursos naturais; Consumo de energia; Destruição do oxigênio dissolvido em 
águas naturais; Distúrbio local por material particulado na atmosfera. 
 
   A partir destes dados, ações de educação ambiental para alunos do ensino 

fundamental do município de Vera Cruz, RS, bem como prognósticos de aplicação para 
o sistema tanques sépticos associados aos alagados construídos, ou Wetlands  
Construídos (UASB – Upflow Anaerobic Sludge Blanket/Biofiltro - BF/ Wetlands 
Construídos- WCs) foram avaliados de forma a considerar os impactos eutrofizantes e 
de consumo de oxigênio dissolvido.  

Os objetivos executados na etapa de agosto de 2013 até a etapa de maio de 
2014 envolveram a definição de objetivos e escopo para unidade de saneamento rural 
no Vale do Rio Pardo e o inventário do sistema de tratamento considerando os 
parâmetros de carga poluente DQO, DBO5, Ptotal, NTK e N-NH3.  

 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EA) 

 

METODOLOGIA  
 
  A estação piloto tema de estudo foi concluída desde o final do mês de outubro 
de 2011 e está em funcionamento em propriedade rural no município de Vera Cruz, 
RS.  A Figura 1 apresenta a configura da ETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 1: ETE em propriedade rural no município de Vera Cruz, RS.  

           A aplicação do software SAAP, versão 2011, envolveu o desempenho ambiental 
do processo UASB/BF/WCs/UV com os seguintes índices: IAG (Índice de Aquecimento 
Global); IE (Índice de Eutrofização); IDOD (Índice de Destruição do Oxigênio 
Dissolvido) e IPA (Índice de Pressão Ambiental).  Foram consideradas as seguintes 
condições operacionais: vazão de 0,06 m3; IAG Anual (P1), considerando a relação:  
1kg DQO = 160 L de CH4; IE, IDOD e IPA diários. 

A etapa de ações de educação ambiental envolveu a visitação na estação de 
tratamento UASB/BF/WCs/UV do meio rural (ETE). Estas visitas foram agendadas 
através telefone e/ou ofícios. Os grupos de interessados foram recepcionados pelo 
Grupo de Ciência e Tecnologia Ambiental da UNISC/RS, envolvendo professores e 
alunos de iniciação científica. Na estação, especialmente visitantes foram informados 
sobre o funcionamento e a importância para o saneamento rural. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

          A primeira etapa dos resultados e discussão envolveu as características 
descritas com imagens e visita local para alunos do ensino fundamental, disciplina de 
ciências, referendando o dimensionamento e os princípios do que foi construído 
(Figuras 2 e 3). 
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Apresentação aos Visitantes da ETE Rural            

               A configuração da ETE no meio rural pode ser observada com maiores 
detalhes na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Unidades da ETE integrada: 1(P1) – Sistema UASB/BF; 2(P2) – Wetlands construídos de 
fluxo subsuperficial; 3(P3) -  Sistema de desinfecção com radiação UV (O = 254 nm, 30 W); 4(P4) – 

Sistema para reutlização dos efluentes tratados para descarga sanitária. 

   
            As quatro unidades componentes do sistema de saneamento trabalham com a 
anaerobiose (UASB/BF), sistema misto óxico/anóxico/anaeróbio (WCs) e fotoirradiação 
com sistema UVC. 

O banheiro construído para este experimento localiza-se ao lado da residência, 
onde os moradores o utilizam para realizar suas necessidades habituais e também 
para a lavagem de roupas e utensílios com utilização da máquina de lavar e do tanque. 

O efluente gerado na unidade 4 da Figura 2 segue por ação da gravidade para os 
reatores anaeróbios e, posteriormente, para o sistema de wetlands. Após o tratamento 
pelos WCs o efluente adentra em uma caixa de passagem de fibra de vidro com 
volume de 250 litros, onde através de uma bomba (marca Shurflo S2088) será 
encaminhado para o sistema de desinfecção por lâmpadas UV para, somente então, 
ser reutilizado. 
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O tratamento primário é composto por dois reatores anaeróbios (UASB e Biofiltro 
anaeróbio) adquiridos no comércio, os quais foram projetados para funcionar com 
eficiência média de 80%. O modelo adquirido é um sistema de tratamento de esgoto 
sanitário formado por um conjunto de unidades modulares e compactas, que utiliza o 
processo anaeróbio para a remoção da matéria orgânica. As unidades são 
confeccionadas em fibra de vidro, e dimensionadas para tratar efluentes em caráter 
permanente. 

 

  
Figura 3. Visitação dos alunos do ensino fundamental da Escola Polivante de Vera Cruz, RS 

para apresentação do projeto. 
 

 Para sistematizar a visitação constante aos alagados construídos consideram-se 
as seguintes ações:  Parceria com as Escolas da Região do Vale do Rio Pardo; Comite 
de Bacia do Vale do Rio Pardo, RS e Prefeituras da Região. Isto já possui histórico de 
ações sendo a UNISC uma universidade comunitária. 

Outro aspecto importante para a consciência ambiental considera o 
envolvimento dos agricultores e usuários para o tratamento de esgotos, onde a 
manutenção da estação é fundamental. A limpeza dos “canteiros” de Wetlands 
Construídos, com eventuais desobstruções dos encanamentos, a poda da 
Hymenachne grumosa e eventual ajardinamento do entorno do local. 

Agregando Parâmetros para Facilitar a Comunicação 
A partir do inventário de desempenho do sistema apresentado na Tabela 1 foi 

possível atestar sua eficiência e a potencialidade de uso e reúso dos efluentes 
tratados, uma vez que se obteve redução de DQO, que variaram entre 93 e 97%, da 
DBO com variação de 97 a 98%, de NTK superior a 97%, N-NH3 de 100% e de 
redução maior que 78% para fósforo total do efluente gerado na propriedade (Tabela 
1). 
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Tabela 1. Dados de inventário para caracterização do IPA do sistema UASB/CWs em propriedade 
rural. 

Parâmetros (mgL
-1
)
 
 P1  P2  P3  P4 

DQO  1074,47  356,94 94,47  15,68  

DBO5  903,89  262,53  95,17 4,68  

Ptotal  16,64  5,87  4,24 1,87  

NTK 232,86  47,7  19,67  1,12  

N – NH3 231,04 46,7 18,76  0,00  

 
 
As características de redução da depleção de oxigênio dissolvido, bem como do 

potencial eutrofizante são mais intensas no ponto P4 especialmente para o N-NH3, 
fruto da ação de redução de eutrofização do WC 4, justamente o ponto onde pode ser 
reutilizada a água residuária para descarga de vasos sanitários. 

A partir dos dados da Tabela 3 pode ser aplicado o software SAAP. Exemplo de 
aplicação pode ser visto na Figura abaixo, onde o índice de aquecimento global é 
calculado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Exemplo de aplicação do SAAP para cálculo do IAG. 
 
 A redução significativa dos índices IAG, IE e IDOD pode ser observada na 
Figura a seguir, considerando somente o impacto quanto ao funcionamento da estação 
de tratamento de águas resíduárias (são excluídos os impactos de construção). 
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Figura 5. Índices de composição para o cálculo do IPA 
 
A referência expressiva de maiores valores do IAG está relacionada com o efeito 

estufa do CH4 emitido nas etapas da biometanização e em parte dos wetlands. 
Reaproveitamento do gás emitido deve ser repensado para atenuar este impacto do 
processo. 
            Para reuso a água apresenta classe superior a 3, podendo ser reusada em 
descargas para vasos sanitários, com valores de turbidez  < 10 uT Coliformes 
Termotolerantes < 500 NMP/ 100 mL. 
 O grande diferencial da proposta, no âmbito educacional, foi a aproximação dos 
estudantes de ensino fundamental e médio do reconhecimento da termologia 
empregada pelos pesquisadores e a ressignificação para a vida de cada um dos 
atores, jovens, agricultores, comunidade do entorno e a sociedade de uma forma geral. 
Os parâmetros que supostamente não tem repercussão na vida de cada um, são de 
suma importância, impactando sobre a qualidade de vida de todos e sustentabilidade 
do ambiente que vivemos. 
 A contextualização da pesquisa para quem de fato depende dela é a maior 
realização do cientista e ou estimulo para formação de pessoas que se direcionam para 
a causa ciência para todos, onde que a ciência se encontra com o homem e 
conhecimento passa ser a sustentação da vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Os ganhos ambientais e a percepção para a aplicação do sistema 

UASB/BF/CWs/UV são significativos, especialmente considerando os seguintes itens: 
• Percepção do interesse dos alunos tanto de ensino fundamental, quanto de 

graduação, pós-graduação e agricultores que visitam a ETE; 
• Observação da resistência, na propriedade rural onde a ETE está instalada, para 

que os agricultores assumam atividades de manutenção da ETE (eventuais 
desobstruções dos canos de escoamento, poda das macrófitas e restrições 
quanto ao uso dos efluentes tratados, mesmo que analisados para permitir reuso 
em descargas de sanitários; 

• O sistema UASB/BF/WCs/UV reduz significativamente os indices IAG, IE, IDOD 
e IPA; 

• O indice IAG é reduzido no estágio pós UASB/BF, porém ainda necessita do uso 
do biogás para recuperar energia; 
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• Para os WCs a redução do IDOD e IE não implica em riscos para alterar o IAG 
em função da geração de biomassa, contribui para seqüestro de CO2. 

• Na sequência das pesquisas cabe a aplicação do software SimaPro para 
considerações do berço ao fim do processo, o que incluíra o peso ambiental dos 
materiais usados na construção e manutenção do sistema.  

• Além do legado estatístico técnico, a ambientação dos estudantes de ensino 
médio com a causa deu visibilidade e legitimou a pesquisa e seus fins. 
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Resumo: Os documentários estão entre os grandes gêneros cinematográficos e constituem ampla 
produção na história do cinema. Apesar de não necessariamente se configurarem como um recorte 
totalmente fidedigno, eles podem se apresentar como uma reelaboração criativa da realidade. Nesse 
sentido, a produção de documentários na escola ao agregar diferentes mídias, articulando linguagens e 
tecnologias, pode se caracterizar como um interessante instrumento pedagógico que contribuirá para a 
literacia mediática e para a formação de uma sociedade esclarecida que reflete, age, e acompanha os 
desenvolvimentos tecnológicos/digitais e os utiliza para se expressar e interpretar o mundo. Dentro 
dessa perspectiva, o presente trabalho investigou a relação que uma escola pública do município de 
Diadema estabelece com o conhecimento no que diz respeito à Educação Ambiental (EA) por meio do 
acompanhamento, filmagem e produção de documentário, a partir do desenvolvimento de um Trabalho 
de Conclusão de Curso de alunos do último ano do Ensino Médio. 

INTRODUÇÃO  
É de conhecimento geral que a preocupação com a problemática ambiental em 

escala global se deu na década de 1960, ainda que o assunto já fosse debatido de 
forma pontual por alguns países, como por exemplo, na Conferência para o 
Estabelecimento da União Internacional para a Proteção da Natureza (IUCN- sigla em 
inglês), realizada no palácio Fontainebleau, Paris, em outubro de 1948, trazendo a 
primeira discussão sobre a necessidade de se priorizar a natureza e seus habitats 
(UNESCO 1948). Entretanto, para muitos autores o marco inicial dessa preocupação 
ampliada foi a publicação do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson (1962), 
fazendo com que a questão ambiental ganhasse maior expressão, culminando com a 
realização da Conferencia da ONU sobre o Ambiente Humano também chamada de 
Conferencia de Estocolmo (1972), na qual, em suas diferentes plenárias, foi ressaltada 
a necessidade de se trazer a temática ambiental para a educação1. Pela primeira vez 
se refletiu, em escala mundial, a importância da educação na preservação do meio 
ambiente e, portanto, um evento marcante na história da Educação Ambiental (EA) 
(UNEP, 1972). A década de 1970 foi com certeza um período de grande 
desenvolvimento para a EA e de lá para cá, muito se discutiu a respeito do tema. 
Nessa época, ainda é grande o apoio governamental, principalmente nos Estados 
Unidos, mas com a chegada da década de 1980, este apoio começa a diminuir e outros 
atores aparecem, as organizações não-governamentais (ONGs) iniciam um ritmo 
crescente de desenvolvimento e divulgação da EA no mundo (Carter & Simmons, 
2010).  
 

                                                      
1 Ainda que para alguns autores essa conferencia tenha sido marcada pela visão antropocêntrica (Soler e col., 
2013). 
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A partir do seu surgimento, várias definições para o que seria uma EA ideal 
foram debatidas e adotadas e o conceito continua evoluindo. Em 1976, Chosica – Peru 
e Bogotá – Colômbia, realizam-se reuniões no âmbito da América Latina sobre o 
trabalho com EA. Nesta ocasião estabeleceu-se que a EA assume a posição de 
promover conhecimento dos problemas ligados ao ambiente, vinculando-o a uma visão 
global, preconizando a ação educativa permanente, por meio da qual a comunidade 
toma consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens mantêm 
entre si e com a natureza, dos problemas derivados destas relações e de suas causas 
profundas (Brasil, 2000). Já pela conferência de Tbilisi (1977), EA é o processo 
contínuo no qual indivíduos e comunidade tomam consciência de seu ambiente e 
adquirem conhecimento, valores, habilidades, experiências e determinação que os 
tornem aptos a agir – individual e coletivamente – resolvendo problemas ambientais 
presentes e futuros (Dias, 2003). No fórum Global (1992), ocorreu a Jornada 
Internacional de EA e ao final desse encontro produziu-se o “Tratado de EA para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global” em que definiram EA para uma 
sustentabilidade equitativa como: “um processo de aprendizagem permanente, 
baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações 
que contribuem para a transformação humana social e para a preservação ecológica. 
Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente 
equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade. Isto 
requer responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e planetário” 
(Guimarães, 1995). Atualmente já se fala em Educação Socioambiental, conceito que 
insere o indivíduo na ação. 

No Brasil, conforme discute Farias & di Traglia (2013), a preocupação com a 
questão ambiental de uma forma geral inicia-se entre o final da década de 1960 e o 
início da década de 1970. Entretanto, em época de regime militar e movido pelo 
crescimento econômico a qualquer custo, o Brasil não colocava empecilho às industrias 
estrangeiras que se instalavam no país sem nenhum planejamento ambiental e social. 
Foi um período que passou a ser conhecido do ponto de vista histórico como “o milagre 
brasileiro”. Conforme discute Rodrigues (2008), essa ideologia levou os representantes 
do governo brasileiro a declarar, durante a Conferência de Estocolmo em 1972, que o 
Brasil estaria aberto à degradação ambiental, desde que isso significasse 
desenvolvimento e progresso econômico. Todavia, devido principalmente à pressões 
internacionais, a agenda ambiental começa a ganhar corpo no país e, no início da 
década de 1980, foi publicada a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), a qual 
destacou a necessidade da inserção da EA em todos os níveis escolares. Entretanto, 
somente após 15 anos, com a Constituição Federal de 1988, marca-se o início de uma 
maior preocupação com relação à questão ambiental, bem como foi atribuído ao 
Estado o dever de “promover a EA em todos os níveis de ensino” (Constituição 
Federal, art. 225 (Do Meio Ambiente) § 1º inciso VI). 

Durante a Rio-92, com a participação do MEC, também foi produzida a “Carta 
Brasileira para Educação Ambiental”, que, entre outras coisas, reconhece ser a EA um 
dos instrumentos mais importantes para viabilizar a sustentabilidade como estratégia 
de sobrevivência do planeta e, consequentemente, de melhoria da qualidade de vida 
humana. A Carta admite ainda a lentidão da produção de conhecimentos, a falta de 
comprometimento real do Poder Público no cumprimento e complementação da 
legislação em relação modelo educacional que não responde às reais necessidades do 
país. Em 1995 foi criada a Câmara Técnica Temporária de Educação Ambiental no 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que realizou a sua primeira reunião 
em junho de 1996, quando se discutiu o documento intitulado “Subsídios para a 
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formulação de uma Política Nacional de Educação Ambiental”, elaborado pelo 
MMA/IBAMA e pelo MEC. Os princípios orientadores para esse documento eram a 
participação, a descentralização, o reconhecimento da pluralidade e diversidade 
cultural, e a interdisciplinaridade. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) estabeleceu que os currículos do Ensino Fundamental e do Médio 
abrangessem “o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 
política”. Ainda em 1996, incluiu-se no Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal 
(1996-1999), “a promoção da EA, por meio da divulgação e uso de conhecimentos 
sobre tecnologias de gestão sustentáveis de recursos naturais”, embora não se tenha 
determinado seu correspondente vínculo institucional. Em 1997, foram estabelecidos 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que orientam o ensino transversal 
incorporado às diferentes disciplinas. Em 1999, é publicada a Lei da Política Nacional 
de Educação Ambiental (Lei 9795/99) que prevê a EA como obrigatória em todos níveis 
de ensino, definindo-a como um componente essencial e permanente da educação 
nacional, sendo entendida como um processo para construir valores sociais, 
conhecimentos, atitudes e competências visando a preservação ambiental. Em 2000, é 
publicada a proposta de resolução para regulamentar a lei de EA, compondo a base 
para o Decreto 4281 de 2002 que confirma os principais pontos da Política Nacional de 
Educação Ambiental, prevendo ainda a criação de um Órgão Gestor e um Comitê 
Assessor para acompanhar a implementação da lei. 

Em 1994 foi criado pela Presidência da República o Programa Nacional de 
Educação Ambiental (PRONEA) executado pela Coordenação de EA do MEC e por 
setores do MMA/IBAMA, articulando sistema de ensino e gestão ambiental. A versão 
final do PRONEA foi lançada em 2005, após pesquisa que envolveu mais de 800 
educadores ambientais de 22 unidades federativas do país, configurando a construção 
participativa do Programa Nacional de Educação Ambiental e que se constitui ao 
mesmo tempo, num processo de apropriação do ProNEA pela sociedade (ProNEA, 
2005). Apresenta como eixo orientador a perspectiva da sustentabilidade ambiental na 
construção de um país de todos. Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito 
educativo, a interação e a integração equilibradas das múltiplas dimensões da 
sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e 
política – ao desenvolvimento do país, buscando o envolvimento e a participação social 
na proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida. 

Esse histórico aponta uma evolução aparentemente muito otimista da EA. 
Segundo o Censo Escolar, que avaliou no período de 2001/2004 diversas instituições 
de ensino brasileiras, 71,72%  diziam ter EA  em 2001 e, em 2004, o número chegou a 
94, 95%. Um resultado tão rápido e positivo levou o Ministério da Educação (MEC) a 
pesquisar quais atividades faziam essas unidades. Em 2006, foram visitadas 403 
instituições públicas de 12 estados, que afirmavam promover a aprendizagem do 
assunto. Verificou-se que o que ocorre normalmente são ações isoladas, que pouco 
contribuem para o real aprendizado. Ainda existe um baixo grau de inserção das 
escolas no que diz respeito às atividades comunitárias estreitamente relacionadas com 
a EA. Enquanto houve a universalização da EA em 94% das escolas de ensino 
fundamental no Brasil, a interação escola-comunidade das que “dizem que fazem EA” 
corresponde a 8% desse total. Apenas 5% das escolas reciclavam ou reutilizavam seu 
lixo (Órgão Gestor, 2005). Estudo financiado e divulgado pela Agência da FAPESP, em 
seu boletim virtual, também indicou que professores do ensino básico que trabalham 
com educação ambiental ainda estão distantes da produção acadêmica na área. A 
pesquisa apontou que a maioria dos professores busca informações em revistas (23%) 
e livros didáticos (16%), seguidos da internet (14%) e jornais (10%). Aparecem em 
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menor número materiais paradidáticos (6%), cursos, palestras e panfletos (4%), 
apostilas (4%), vídeos, filmes e músicas (4%), programas de televisão (3%), material 
acadêmico (3%) e projetos e práticas educativas (2%), entre outros. Sendo que nem 
todos os materiais consultados tratam as questões teóricas e pedagógicas do tema 
com a devida criticidade e reflexão (FAPESP, 2010). Estes resultados sugerem que o 
programa "Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas" implementado em 2004 pela 
Coordenação-Geral de Educação Ambiental da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (CGEA/DEDC/SECAD), com o objetivo de propiciar uma 
visão sistêmica à EA, e que baseia-se em um círculo virtuoso com quatro ações 
estruturantes (Figura 1), ainda não cumpriu seu objetivo em pelo menos duas dessas 
ações: “Presencial - Formação Continuada e Material didático” e "Tecnologias". 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Círculo Virtuoso (Ação sistêmica da Coordenação Geral de Educação Ambiental) 

(Fonte: Anais do III Encontro Estadual de Educação Ambiental, 2006).   
Outro aspecto importante do “Círculo Virtuoso” e que também está relacionado 

com a presente proposta, diz respeito à questão da inclusão digital e a educação para 
a literacia mediática. 

O conceito de literacia, conforme Lopes (2011), a partir de diferentes autores é: 
 

“A literacia é um recurso básico na contemporaneidade. O conceito, adotado em 
estudos de avaliação direta nos anos 70 do século XX, tem por base as três 
competências-chave elementares – as competências de leitura, escrita e cálculo – 
imprescindíveis à utilização e interpretação eficazes de informação na vida 
cotidiana (é a “capacidade de utilizar informação escrita e impressa para 
responder às necessidades da vida em sociedade, para alcançar objetivos 
pessoais e para desenvolver os conhecimentos e os potenciais próprios” (pág. 2)”. 
 

Ainda segundo a autora, o conceito está profundamente relacionado ao que 
Paulo Freire designou por “leitura da palavra e leitura do mundo”, numa perspectiva 
crítica e consciente, pedagogicamente transformadora, como ação para o 
conhecimento e a liberdade (Lopes, 2011). Todavia, nos últimos anos, o conceito de 
literacia ampliou-se com a inevitável inclusão de novas formas de expressão e 
comunicação audiovisual, eletrônica e digital. O lugar que os media ocupam hoje na 
vida cotidiana torna necessário que a população não seja uma mera receptora, passiva 
e desprovida de reflexão. Embora em muitos casos se comporte apenas como 
espectadora, que seja então, de forma ativa e crítica, uma exploradora autônoma 
nesse novo universo da comunicação mediática. 
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Nesse sentido, a Educação para os Media já é reconhecida como uma área 
fundamental para a formação de cidadãos a fim de que o consumo que estes fazem 
dos meios de comunicação social seja esclarecido e crítico. Aprender a ver, a 
descodificar as mensagens dos mass media2, bem como se expressar por meio deles, 
constitui, assim, uma das garantias de construção de uma sociedade mais democrática 
e mais igualitária. De forma que a escola da contemporaneidade tem um papel 
fundamental nessa questão (Tornero & Varis, 2010). 

Partindo destes pressupostos e reconhecendo, portanto, a possibilidade do 
desenvolvimento de uma EA transversal e integradora, a partir da perspectiva da 
literacia mediática, principalmente com relação à literacia audiovisual e fílmica, de 
forma a atender, pelo menos dois dos diferentes pontos do Círculo Virtuoso da EA 
(material didático e inclusão digital), o presente trabalho se propôs a investigar a 
relação que uma escola pública do município de Diadema estabelece com o 
conhecimento no que diz respeito à EA por meio do acompanhamento, filmagem e 
produção de um documentário, a partir do desenvolvimento de um Trabalho de 
Conclusão de Curso de alunos do último ano do Ensino Médio. 

METODOLOGIA  

 Como qualquer intervenção, qualquer projeto ou qualquer atividade com uma 
história particular, este trabalho apresenta alguns contornos que importa relatar quando 
se procura abordar as suas características. A ideia inicial do presente trabalho surgiu, 
na verdade, a partir de um curso de produção de documentários feito na Academia 
Internacional de Cinema, em São Paulo.  A participação no referido curso desencadeou 
a seguinte questão inicial de investigação: É possível produzir atividades envolvendo 
cinema sem recursos financeiros dentro do universo escolar? Esta é uma questão 
prática, aliada à outra questão, também objeto de pesquisa, que se refere a 
problemática vivenciada por muitas escolas públicas brasileiras: a falta de 
conhecimento sobre EA, bem como recursos e material didático para seu 
desenvolvimento no espaço escolar. Esse foi o dispositivo utilizado para iniciar o 
trabalho, sendo que a proposta consistia em realizar um mergulho no cotidiano escolar 
e fazer seu registro visual.  

O contato foi realizado no início de 2011 em uma escola da periferia do 
município de Diadema, no qual está localizado o Campus Diadema da UNIFESP, para 
apresentação da proposta. A escola foi escolhida por realizar um trabalho diferenciado 
com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, por meio do desenvolvimento de 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

Inicialmente, a proposta foi apresentada à direção e coordenação, esclarecendo 
que seu objetivo era a produção de um documentário a partir dos trabalhos de TCC 
desenvolvidos na escola e que, no futuro, poderia ser utilizado tanto como material 
didático cuja finalidade principal seria a inclusão da temática ambiental em sala de 
aula, como também instrumento sensibilizador para formação continuada de 
professores. Ao corpo gestor foi esclarecido que a escolha do formato “documentário” 
se deu principalmente porque este proporciona debate, instaura espaços de discussão 

                                                      
2 O termo “meio de comunicação” refere-se ao instrumento ou à forma de conteúdo utilizados para a realização 
do processo comunicacional, entretanto, quando refere-se a comunicação de massa normalmente é utilizado o 
sinônimo de mass media. 
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e constrói ou desconstrói olhares, que no presente trabalho seria sobre a própria 
escola. 

O trabalho foi dividido em seis fases, após apresentação ao corpo gestor da 
escola: 1) apresentação da proposta no ATPC ao corpo docente; 2) estruturação dos 
trabalhos juntamente com a professora coordenadora dos TCC; 3) escolha do grupo a 
ser acompanhado (incluindo nessa fase o pedido de autorização dos pais e assinatura 
de termo autorizando o uso da imagem); 4) filmagens (ocorrida ao longo do ano letivo 
de 2011); 5) edição (realizada ao longo do ano de 2012); 6) retorno à escola para 
apresentação do filme e aplicação de questionário avaliativo (2013). 

A ideia era produzir o máximo de qualidade, com o mínimo de recursos 
financeiros. O filme foi produzido a partir de uma Samsung 65X, Hiper DIS, com som 
direto e utilizando a iluminação da própria escola. 

Após os primeiros contatos com a professora coordenadora dos TCC, 
estabeleceu-se que as filmagens seriam realizadas todas as quartas feiras à noite, das 
19 às 21 horas, haja vista que era nesse dia e horário que ocorria a reunião com alunos 
do terceiro ano do Ensino Médio para discussão dos trabalhos em andamento. Essas 
duas horas seriam divididas entre um tempo de “acomodação”, no qual a pesquisadora 
conversava com o grupo e passeava pela escola com a câmara na mão, mas sem 
filmar, intercalando com períodos de filmagem, de forma a minimizar o estranhamento 
causado pela filmadora. O grupo escolhido para ser acompanhado foi o “Grupo 
Reciclic”, cuja proposta de trabalho era a temática reciclagem. Também foram 
realizadas algumas filmagens fora do horário de aula, como por exemplo, a realização 
da visita à uma Cooperativa de Catadores do município de Diadema pelo grupo, 
juntamente com dois professores da escola, sendo um deles a professora 
coordenadora dos TCC. Também acompanharam a visita a professora pesquisadora 
da UNIFESP e uma aluna de Iniciação Científica. As filmagens foram realizadas no 
período de abril a novembro de 2011, totalizando 634 minutos. Foram priorizadas as 
entrevistas com a professora coordenadora e com os alunos do grupo Reciclic, de 
forma individual e coletiva. Outras entrevistas foram realizadas com funcionários e 
professores da comunidade escolar. 

O material bruto foi analisado e posteriormente transcrito e editado ao longo de 
2012, com o objetivo de facilitar a montagem do roteiro e determinar as sequencias das 
imagens. A inspiração para o roteiro foi o relatório produzido pelo MEC intitulado “O 
que Fazem as Escolas que Dizem que Fazem Educação Ambiental”, sendo que o 
documentário recebeu o mesmo nome, com tempo de duração final 35:59´ e sinopse 
conforme segue: 

“O filme retrata o desenvolvimento de um projeto de Educação Ambiental de uma 
escola da periferia do município de Diadema ao longo do ano de 2011, por meio 
do olhar de uma professora coordenadora dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
e um grupo de alunos do terceiro ano do Ensino Médio, o grupo Reciclic. 
Constituindo-se em um convite à reflexão sobre a instituição escolar e as práticas 
educativas com a temática ambiental.” 

 
De forma resumida, o documentário produzido ficou estruturado conforme 

segue: 1) de 00:01´ a  02:36 - apresentação do universo escolar. 2) de 02:37´a 04:14´ - 
apresentação coletiva dos integrantes do grupo Reciclic e da professora coordenadora 
dos TCC, instante que  aparece o tema que o grupo abordará como trabalho final do 
Ensino Médio; 3) de 04:15´ a 05:34´ - entrevista com a professora coordenadora dos 
projetos, na qual ela relata o que é a proposta dos TCC na escola, bem como sobre a 
escolha do tema pelo grupo de alunos; 4) de 05:35´ a 11:31´ - entrevista individual com 
os alunos integrantes do grupo, na qual eles se apresentam e relatam o motivo pelo 
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qual escolheram a temática reciclagem. É nos itens 3 e 4 que se inicia a estruturação 
da argumentação proposta para o trabalho, a qual está relacionada com a publicação 
do MEC sobre projetos de EA desenvolvidos nas escolas; 5) de 11:32´a 13:17´ - nova 
entrevista coletiva com os alunos na qual eles relatam o andamento das pesquisas e 
como eles haviam estruturado o projeto de TCC; 6) de 13:18´a 15:03´ - apresentação 
do projeto de TCC nas salas de aulas para os diversos anos, haja vista que o referido 
projeto previa envolvimento da comunidade escolar; 7) de 15:04´ a 28:52´- visita à 
Cooperativa de Catadores como o propósito de aproximar a escola do seu entorno 
social; 8) de 28:53´a 33:38´ - entrevista final com a professora coordenadora, na qual 
ela faz uma reflexão a respeito da visita à Cooperativa e dos projetos; 9) de 33:39´ a 
35:59´ - seleção de fotos do desenvolvimento do projeto na escola e reflexão final 
sobre a argumentação proposta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Análise da produção do documentário  

A palavra documentary, introduzida em 1926, por Grierson, em um artigo para o 
jornal de New York, estabeleceu desde seu início, uma relação com o universo 
educacional: 

Foi na interpretação educacional e não na interpretação política ou estética que o 
filme documentário encontrou uma ‘demanda’, logo, tornou-se financiável (...) por 
um lado, foi de encontro à necessidade do governo de um meio atraente e 
dramático que pudesse interpretar as informações do Estado. Por outro lado, foi 
de encontro à necessidade dos educadores de um meio atraente e dramático que 
interpretasse a natureza da comunidade. Um proporcionava o público; o outro, o 
patrocínio. Assim, fechava-se o ciclo econômico. (GRIERSON apud DA-RIN, 1995, 
p. 60). 
 

No Brasil, o documentário manteve-se vinculado a fins pedagógicos, tornando-se 
sinônimo de filme educativo, no sentido em que sua temática relacionava-se com 
conteúdos curriculares conforme discute Jesus (2008). A autora, citando Graça apud 
Schvarzman, (2004) discute essa relação, citando Venerando da Graça, inspetor 
escolar do Distrito Federal, que em 1916, entendia “o cinema educativo como um 
cinema feito na escola, para a escola e sobre a escola”. Ainda segundo a autora, este 
reconhecimento da tradição documentária e sua relação com a educação ainda está 
presente não só no meio escolar, como também no campo cinematográfico. Hélio 
Godoy, teórico de cinema, afirma que é na educação que o documentário encontra a 
sua função primordial. Acredita que os documentários são educativos pela sua própria 
natureza, uma vez que eles são formas de produção de conhecimento (Jesus, 2008). 

Dentro dessa perspectiva - partindo do entendimento que a ação da Educação 
para os Media não se limita aos programas escolares, sendo mais amplo e devendo 
ser alvo de uma ação concertada, conduzida preferencialmente por meio de um projeto 
agregador, que inclua toda a comunidade escolar - fica claro que o presente projeto 
atingiu o seu objetivo ao conseguir o envolvimento da escola e dos alunos no 
desenvolvimento do documentário. Evidência desse envolvimento foi o fato de haver 
um professor, inicialmente descrente dos resultados, que acabou por escrever um 
poema, declamado ao término do documentário.  

Com relação ao “projeto agregador” a que se refere o parágrafo anterior, cabe 
aqui um destaque com relação ao processo de roteirização do documentário. No 
presente trabalho optou-se pelo estilo de documentário direto e de certa forma 
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observacional, diferentemente de filmes de ficção, nos quais os roteiros são elaborados 
na pré-produção e são marcados pelo encadeamento de diversas cenas dramáticas, 
com suas respectivas descrições e diálogos detalhados. Nesse estilo é comum se 
considerar apenas uma proposta de filmagem ou um argumento como peça síntese da 
proposta, no caso aqui “Educação Ambiental”, sendo, portanto, o roteiro resolvido na 
pós-produção, conforme discute Soares (2007). O filme vai se construindo no dia a dia 
das filmagens. O percurso é marcado pela perspectiva daquilo que está por vir, do 
inesperado, da captura de um real que gradualmente vai sendo moldado até se 
transformar em filme. Ainda conforme Soares: 

 
“Nota-se que o processo de maturação de um roteiro de documentário pode ser 
bem mais longo que o de ficção e envolver todas as etapas de produção do filme. 
Essa peculiaridade é consequência da maior dificuldade de apreensão e controle 
do universo de representação, universo aberto e sujeito a transformações, oposto 
ao universo fechado e controlado da ficção. Trata-se de um gênero em que o 
imprevisto pode desempenhar papel tão importante quanto aquilo que é 
cuidadosamente planejado (Soares, 2007, pág. 23). 

 
Essa característica foi fundamental no sentido de que o documentário foi se 

construindo a partir da interação espontânea do corpo docente, dos alunos e 
funcionários. De início um elemento estranho com uma câmera amadora em mãos, 
pouco a pouco passa ser visto como parte da escola, inclusive na participação no café 
dos professores no horário do intervalo. A escola se apropria do documentário, ainda 
que não haja um envolvimento e interesse de toda comunidade escolar . De forma 
gradual, a professora coordenadora dos TCC e os integrantes do grupo Reclicic 
passam a mergulhar nesse universo documental, entendendo o que é um 
documentário e como se expressar por meio desse estilo fílmico. 

 Toda produção e análise de documentários exigem conferir uma grande 
atenção às questões éticas, estéticas, políticas e aos impasses que delas surgem, já 
que o documentário é um campo de prática e criação audiovisual em que as relações 
entre essas dimensões se apresentam de forma bastante complexa, e essa 
preocupação foi uma constante no desenvolvimento desse trabalho. Talvez seja essa 
uma das razões do interesse que o documentário tem despertado (Rezende, 2008). 
Devemos sempre ter em mente, quando da produção de um documentário, que as 
pessoas filmadas continuarão suas vidas depois que o filme estiver pronto. Portanto, a 
maneira como o documentarista entende esses vínculos e se coloca frente ao mundo 
que filma revela como o seu posicionamento político e ideológico entra em jogo para 
apresentar a história e o argumento que ele deseja contar, como também as imagens e 
indivíduos que deseja mostrar. Estas histórias e imagens, organizadas de uma certa 
forma, promovem um conjunto de valores e ideias em detrimento de outros (Rezende, 
2008). No caso da escola, essas preocupações se materializaram em como mostrar a 
realidade do desenvolvimento de um projeto com a temática ambiental no universo 
escolar. Principalmente quando se teve como ponto de partida um documento oficial da 
área de educação que traz uma crítica a muitos dos projetos de EA desenvolvidos em 
escolas brasileiras. Uma preocupação constante da pesquisadora durante a edição e 
montagem do filme foi manter esse equilíbrio entre as questões éticas e a necessidade 
de trazer à tona a real prática escolar com relação ao tema, no sentido de promover a 
reflexão e debate dessa comunidade. Um trabalho realizado pela pesquisadora 
posteriormente ao período das filmagens e que teve como objetivo investigar as 
representações sociais desse grupo docente com relação à EA colaborou na etapa da 
edição do documentário no sentido de facilitar, por meio da análise do material 
registrado, ainda que isso não seja possível totalmente, a diferença entre a concepção 
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da pesquisadora sobre meio ambiente e EA e a concepção que o corpo docente e o 
grupo de alunos participantes apresentam a respeito desses temas. 

Por outro lado, quando se pensa na estética do filme, é possível adotar 
diferentes recursos os quais oferecem diversas opções e escolhas na realização do 
documentário. Com relação à abordagem, optou-se em alguns momentos por uma 
filmagem de observação, mantendo certa distância das pessoas e eventos filmados, 
procurando “apenas acompanhá-los". 

Ainda com relação à estética, algumas dificuldades como, por exemplo, 
iluminação e som, foram encontradas durante a filmagem, o que era esperado devido 
ao dispositivo inicial do trabalho. Esses problemas foram amenizados durante a edição, 
não sendo possível elimina-los totalmente.  

 
Análise das reflexões do grupo de professores da escola 

 
Finalmente, no mês de dezembro de 2013, houve um retorno à escola para a 

apresentação do documentário editado. Esse encontro ocorreu no horário de ATPC 
(Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo), no qual os professores discutem as 
atividades escolares. Antes de iniciar a sessão a professora pesquisadora agradeceu à 
escola por sua abertura e colaboração e também esclareceu os professores que não 
estavam na época das filmagens sobre o objetivo do trabalho. Após a apresentação do 
filme foi aplicado um questionário avaliativo com o objetivo de identificar como os 
professores refletiram tanto sobre o tema quanto sobre a finalidade do instrumento 
produzido, no caso o documentário. Os resultados são apresentados a seguir. 

Participaram dessa etapa um total de treze docentes, de diferentes áreas do 
conhecimento, entre elas: filosofia, química, português, geografia, biologia, história, 
ciências, educação física, matemática e inglês. Apenas dois professores possuíam 
idade inferior a 30 anos; do total de entrevistados, sete atuam como educadores a 
menos de dez anos. Essas informações são indicativos da experiência docente do 
grupo em questão. 

O instrumento utilizado, como já mencionado, foi um questionário semi-
estruturado composto por nove perguntas, as quais destacaram tanto o tema quanto o 
processo (produção do documentário), além de perguntas que suscitam a reflexão de 
como trabalhar atividades pedagógicas envolvendo o tema EA. (Figura 2). A análise se 
deu de forma qualitativa, buscando formas de discurso dos professores que sejam 
representativas no objetivo do trabalho. 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Perguntas do instrumento avaliativo 

  
Na primeira questão, o grupo deixou claro que gostou do documentário produzido 
dentro da escola; quando interrogados sobre o entendimento do documentário (Q2), os 
respondentes indicaram, de forma geral, a importância do tema reciclagem para 

Q1 : você gostou do filme apresentado? 

Q 2: De modo geral, qual o seu entendimento sobre o documentário apresentado? 

Q 3: No aspecto pedagógico, algum trecho lhe chamou mais a atenção? Qual? Por quê? 

Q 4: Você tinha conhecimento anterior do assunto "Educação Ambiental"? 

Q 5 e Q6: Você participa ou já participou de projetos de Educação Ambiental? 

Q 7: As situações apresentadas no documentário estimulam a atitude analítica e crítica com relação ao tema reciclagem? 

Justifique. 

Q 8: A discussão conduzida no documentário propicia o estabelecimento de relações com a própria vida? Justifique. 

Q 9: Esse instrumento ( um documentário sobre o espaço escolar onde você está inserido) é capaz de provocar a reflexão sobre 

a educação ambiental que se deseja trabalhar na escola? Comente. 
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preservação do meio ambiente. Um deles coloca que o documentário revelou diversos 
aspectos da EA, entre eles a reciclagem, a coleta seletiva, os catadores de Diadema, 
cidade onde a escola está localizada; outro ponto foi a conscientização do aluno em 
relação ao lixo e seu destino; alguns apenas indicaram que participaram do projeto, 
não revelando seu entendimento sobre o documentário. 
 Sobre o aspecto pedagógico do trabalho (Q3) as respostas sinalizam a 
consciência social proporcionada pelo contato direto dos estudantes com a realidade 
da cooperativa de reciclagem que visitaram, além do envolvimento tanto na 
investigação do trabalho quanto pelo fato do mesmo ter a intenção de arrecadar fundos 
para auxiliar os alunos menos favorecidos. Ficou evidente como os projetos de TCC e 
investigação científica podem ser articulados com projetos de EA de forma a 
proporcionar uma evolução na aprendizagem e formação cidadã desses alunos. A 
questão Q4 investiga o conhecimento dos professores sobre EA. Todos os 
respondentes assinalaram que já possuíam conhecimento anterior sobre o assunto. 
Nessa investigação não houve propriamente uma análise do significado do termo para 
eles. Este ponto é importante e foi aprofundado em um trabalho posterior, ajudando na 
edição do filme, conforme citado anteriormente. 
 Em relação a participação em projetos que envolvem educação ambiental (Q5 e 
Q6), do total de professores apenas três responderam que já participaram. Desses três, 
dois se referem a projetos com reciclagem de papel e um citou sua participação no 
documentário. Esses relatos  sinalizam uma deficiência ou talvez um desconhecimento 
sobre como elaborar projetos que envolvam meio ambiente e sociedade, ou ainda a 
ideia de que EA deve ser explorada em  disciplinas específicas (biologia, ciências, etc). 
Farias & di Traglia (2013) discutem essa questão relatando que na escola ainda 
predomina uma visão parcial e reducionista da questão ambiental, o que favorece uma 
compreensão despolitizada e alienada dos problemas ambientais na medida que oculta 
seus motivos políticos e a inevitável conexão entre suas múltiplas dimensões, bem 
como não favorecendo o fortalecimento da consciência crítica conforme propõe a nova 
Diretriz Curricular Nacional para Educação Ambiental (Brasil, 2012). O resultado obtido 
nesse trabalho vai ao encontro aos resultados apresentados pelo MEC no relatório “O 
que fazem as escolas que dizem que fazem Educação Ambiental?” (2006), o qual 
destaca como significativo o aspecto em torno da conceituação da EA na qual muitos 
entrevistados se referem aos temas trabalhados na escola, sendo os mais destacados: 
lixo e reciclagem, horta (ênfase significativa na sua construção) e plantio de árvores. A 
própria escolha do tema reciclagem para o TCC, ainda que importante, é um indício 
dessa associação. 
 A próxima questão (Q7) investigou se o documentário promove atitude analítica 
e crítica em relação ao tema abordado. As respostas apontam a conscientização da 
preservação e saúde do planeta, a reciclagem como meio de renda e valorização do 
profissional que dela vive financeiramente. Uma das respostas sinaliza um aspecto 
pedagógico importante: o fato de os discentes refletirem sobre as práticas individuais e 
coletivas. Essa importante reflexão amplia o aprendizado, saindo da esfera cognitiva e 
atingindo a esfera social.  
 A penúltima questão (Q8) apresentou como objetivo saber dos professores 
entrevistados se a discussão conduzida no documentário propicia o estabelecimento de 
relações com a vida. As respostas apontam que sim. Entre elas, que as pessoas 
devem pensar em "cuidar da casa onde vivem"; que existe todo um processo desde a 
fabricação de um determinado material até o seu descarte; a importância de refletir 
sobre os impactos ambientais que os resíduos podem gerar, sobre o mundo que 
queremos para as gerações futuras; que projetos que envolvem a comunidade são 
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importantes para levar a conscientização sobre preservação o planeta. Uma resposta 
com importante reflexão, inclusive pedagógica, foi o fato de que as pessoas acumulam 
objetos desnecessários (consumo desenfreado) e depois, o que fazer com eles? Ou 
seja, utilização desnecessária de matéria-prima ao invés de reciclar. 
 Finalmente, a Q9 foi direcionada à escola a qual os respondentes são parte 
integrante, interrogando se o instrumento (um documentário sobre o espaço escolar 
onde os professores estão inseridos) seria capaz de provocar a reflexão sobre a 
educação ambiental que se deseja trabalhar na escola. Algumas respostas 
continuaram na linha da importância da preservação do meio ambiente; outras 
contemplam a pergunta. Entre elas: o documentário propicia ideias para outros 
trabalhos e intervenções na escola; a linguagem visual mostrando todo o caminho 
beneficia a reflexão do tema; o documentário traz reflexões sobre a realidade social, 
cultural, econômica; é uma forma de motivação, mas também é necessário ações 
concretas, a verdadeira educação é realizada pelo exemplo, por meio de campanhas 
onde todos participam (coordenação, direção, professores e funcionários da escola). A 
professora que participou do documentário salienta sobre a continuidade do projeto 
desde as séries iniciais, para que essa conscientização se torne uma prática para a 
vida. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O documentário produzido neste trabalho poderá ser utilizado como instrumento 
sensibilizador, caso seja apresentado, em turmas de formação continuada para 
professores ou em ATPC, auxiliando a escola na reflexão sobre a problemática 
socioambiental. Constitui-se como um norteador de uma proposta pedagógica, ao 
propiciar a comunidade escolar enxergar e traduzir, em linguagem de audiovisual, essa 
realidade, evidenciado como a EA pode promover a interação de várias disciplinas e 
conteúdos conceituais, bem como conscientizar o corpo diretivo, professores, 
funcionários e alunos, sobre a importância de suas ações nos processos de gestão 
ambiental na escola e no seu entorno social.  

Outra discussão que pode ser suscitada a partir desse filme é o processo de 
produção, coleta e disposição de resíduo sólido no Brasil. Noções sobre elaboração de 
um projeto de EA na escola e a importância do envolvimento de todos e conceitos de 
consumo sustentável seria outro ponto importante de colaboração do documentário. 
Todavia, é importante que o professor, antes da apresentação do filme, investigue junto 
aos alunos quais noções eles trazem sobre os principais tipos de disposição final do 
resíduo sólido, principalmente aterro sanitário e depósito a céu aberto (lixão) e ainda 
noções sobre impactos da produção e disposição final do resíduo sólido à saúde 
humana e ao meio ambiente. Seria interessante também refletir junto ao grupo, quais 
diferenças e semelhanças observam com o dia a dia dessa escola e a sua própria 
realidade. 

Por fim, a conclusão que o corpo docente chegou, juntamente com a 
pesquisadora, é de que a sensibilização, reflexão e mobilização da comunidade escolar 
sobre o meio em que vivem pode ser atingida, mesmo sem grandes investimentos 
financeiros, mas é preciso empenho, vontade e envolvimento da comunidade escolar. 
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Palavras-Chave: Química, Educação, Meio Ambiente. 

RESUMO: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NESSE NOVO SÉCULO É UM DOS ASSUNTOS BASTANTE DISCUTIDO EM 
TODOS OS NÍVEIS DA EDUCAÇÃO, TENDO CONSCIÊNCIA DISTO VERIFICAMOS QUE AS QUESTÕES DO MEIO 
AMBIENTE AINDA NÃO VEM SENDO ABORDADA DE MANEIRA CONTINUA NO ENSINO DA QUÍMICA NO ENSINO 
MÉDIO. NO ENTANTO É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE O ALUNO SAIBA DISCERNIR ATÉ ONDE A QUÍMICA PODE 
INFLUENCIAR AS QUESTÕES AMBIENTAIS. DESSA FORMA, A ABORDAGEM DA QUÍMICA AMBIENTAL DEVE SER 
REPENSADA NO ÂMBITO EDUCACIONAL. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
 No Brasil, as questões sobre Educação Ambientais tornaram- se cada vez mais 

abordadas e discutidas através de Leis e diretrizes no mundo acadêmico, hoje temos a 
Lei 9. 795 criada pelo Plano Nacional de Educação Ambienta- PNEA que trás consigo a 
obrigatoriedade das aplicações em sala de aula do Ensino Médio e de outras etapas de 
Ensino as abordagens continuas sobre as questões Ambientais. 

 
Nesse sentido a Política Nacional de Educação Ambiental- Lei n° 9795 e 

regulamentada pelo Decreto 4.281/02, em seu artigo 2° afirma que “a educação 
ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 
estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal.” (BRASIL, 1999)  

 
Ainda nesse contexto Quintas (2008) sustenta que: 
 

A Educação Ambiental deve proporcionar as condições para o 
desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos 
sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, 
intervenham de modo qualificado tanto na gestão do uso dos 
recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de 
decisões que afetam a qualidade do ambiente, seja físico-natural 
ou construído, ou seja, educação ambiental como instrumento de 
participação e controle social na gestão ambiental 
pública.(QUINTAS,J.S.,,2008) 

 
Dessa maneira o professor deve inserir nos conteúdos referente à Química 

questões que correlacionem assuntos da Educação Ambiental, com isso estimulam os 
alunos a participarem diretamente em assuntos das atualidades que estão 
incorporadas na sociedade em que vivem. 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EA) 

 
Conforme Sorrentino (2005), a educação ambiental pode ser compreendida 

como um processo educativo que conduz a um saber ambiental materializado nos 
valores éticos e nas regras políticas de convívio social e de mercado, que implica a 
questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. 
Sendo assim, ela deve ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido 
de pertencimento e co-responsabilidade da ação coletiva e organizada, busca a 
compreensão e a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas 
ambientais. Nesse contexto, 

 
“Os conhecimentos difundidos no ensino da Química permitem a 
construção de uma visão de mundo mais articulada e menos 
fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como 
participante de um mundo em constante transformação.” (Brasil, 
2006, p. 32). 

 
Com as abordagens trabalhadas em sala de aula sobre a Química Ambiental o 

aluno poderá a vir a correlacionar o mundo em que ele está inserido em seu dia a dia 
com aqueles fatores estão sendo trazidos pelos professores para sala de aula, 
facilitando a sua compreensão em relação ao assunto de Química e o meio que ele 
vivi.  

  
“A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações 
que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de 
ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que 
vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um 
comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto em seus 
aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes 
necessárias para dita transformação.” Conferência Sub-regional de Educação 
Ambiental para a Educação Secundária – Chosica/Peru (1976) 
 

Nesse contexto a abordagem da Química Ambiental de maneira continua é 
fundamental importância na formação de um cidadão que possua um senso crítico em 
relação ao Meio Ambiente que ele mora. A relação do homem com a natureza se torna 
bastante turbulenta, quando o homem em questão não tem noções sobre o quanto está 
afetando sua própria sobrevivência, as aulas bem estruturadas com noções sobre 
Química Ambiental implicará em visão de uma natureza que necessita de cuidados 
sempre e que necessita de uma dupla troca entre o homem e natureza, pois o que o 
homem retira da natureza ele deve devolve- La.   

 
A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 

clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 
modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações 
entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental 
também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que 
conduzem para a melhora da qualidade de vida. (Conferência Intergovernamental de 
Tbilisi; 1977) 
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Nessa perspectiva, o contexto da educação ambiental torna-se uma forma de 

contextualização de muitos assuntos do conteúdo de Química, visando a maior 
compreensão dos alunos e contribuindo significativamente na construção dos conceitos 
e habilidades que se pedem dos conteúdos da disciplina. Essas correlações abrangem 
não apenas os conteúdos propriamente ditos de Química, mas também ajudam a 
convivência desses alunos com o outro. 

Quando submetemos assuntos que correlacionam a Química com o Meio 
Ambiente, “transforma-se a Química na grande vilã do final do século, ao se enfatizar 
os efeitos poluentes que certas substâncias causam no ar, na água e no solo. 
Entretanto, desconsidera- se o seu papel no controle das fontes poluidoras, através da 
melhoria dos processos industriais, tornando mais eficaz o tratamento de efluentes.” 
(Brasil, 2006, p. 30) 

A nova Resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de  
Educação (CEB/CNE) 2/2012 diz no Art. 22 que:  
 

Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa, em regime 
de colaboração, devem fomentar e divulgar estudos e 
experiências realizados na área da Educação Ambiental.§ 1º Os 
sistemas de ensino devem propiciar às instituições educacionais 
meios para o estabelecimento de diálogo e parceria com a 
comunidade, visando à produção de conhecimentos sobre 
condições e alternativas socioambientais locais e regionais e à 
intervenção para a qualificação da vida e da convivência 
saudável.  
 

Nessa perspectiva, a sala de aula possui uma grande força, pois através da 
escola que pode vir a ocorrer a o dialogo com a comunidade, proporcionando a escola 
a abrir suas portas não só para os alunos, mas para toda a comunidade que possuem 
o desejo de aprender ainda mais sobre um assunto que está em todos os veículos de 
comunicação, propondo para os mesmo a prática de atitudes corretas em relação ao 
Meio Ambiente. 

Portanto, nessa expectativa a Química vem a ser a grande vilã do século, devido 
que as abordagens em sala de aula sobre assuntos decorrentes as questões 
ambientais, não vem sendo discutidos de maneira que os estudantes possam a ver os 
dois lados da poluição, pois se o homem não utiliza seus recursos de forma coerente, 
esses recursos vem a prejudicar o meio ambiente. Com isso, devemos discutir também 
a importância que a Química possui no tratamento dessas águas, nos processos 
industriais que contribuem significativamente para a melhoria das nossas vidas. 
Através da Escola que os Alunos vêm a conhecer os porquês de vários acontecimentos 
no mundo, como esse intuito:  

 
 
A educação ambiental objetiva a formação da personalidade 
despertando a consciência ecológica em crianças e jovens, além 
de adulto, para valorizar e preservar a natureza, porquanto, de 
acordo com princípio comumente aceito, para que se possa 
prevenir de maneira adequada, necessário é conscientizar e 
educar. A educação ambiental é um dos mecanismos privilegiados 
para a preservação e conservação da natureza, ensino que há de 
ser obrigatório desde a pré-escola [...] (LANFREDI, 2002, p. 197, 
apud TOALDO, 2012, p. 4).  
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METODOLOGIA 

 
A pesquisa é de natura qualitativa, na qual envolveu alunos do ensino médio do 

primeiro, segundo e terceiro ano, da Escola Estadual localizada no Município de Vitória 
de Santo Antão. 

 
Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário, o qual buscou: (i) 

identificar se há abordagem sobre o Meio Ambiente na disciplina de Química; (ii) 
analisar se os aluno consegui visualizar a relação do Meio Ambiente com assuntos de 
química trabalhados em sala de aula; e (iii) analisar a importância da discussão das 
questões ambientais nas aulas de Química. 
 
ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 
 

Os alunos envolvidos na pesquisa foram convidados a responder um 
questionário que continha questões que abordavam as relações do Meio Ambiente 
relacionado ao componente  Química. Participaram da pesquisa 45 alunos do Ensino 
Médio. Constatamos que cerca de 35 alunos tinham o conhecimento que havia de 
algum modo uma abordagem do assunto sobre Meio Ambiente na disciplina de 
Química. 

 
As correlações com o Meio Ambiente em sala de aula devem ser realizadas com 

o intuito de estimular o aluno a saber visualizar as questões de Química no Meio 
Ambiente em que vivem, possibilitando aos estudantes a fácil compreensão dos 
assuntos de Química, através da aplicabilidade dos assuntos na Educação Ambiental. 

 
“Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos 

processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em 
estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, 
políticas e econômicas.” (Brasil, 2006, p. 31) 

 
         A crescente preocupação com os problemas ambientais tem impulsionado 

pesquisas químicas na perspectiva da Química Verde (QV), demonstrando uma salutar 
tendência por orientações éticas em relação ao meio ambiente, o que tem colocado 
novos desafios ao fazer e ao pensar dos químicos (GAIE,2002).  

 
O aluno em sala de aula deve ser preparado para ser um cidadão que saiba 

reconhecer fatos ocorridos na sociedade que possam ser trazidos para sala de aula, 
nesse contexto podemos ver a ocorrência de vários acontecimentos no Meio Ambiente 
que possa ser diretamente ligados a Química, mas hoje em sala de aula podemos ver 
que mesmo os alunos possuindo o conhecimento que a Química pode ser relacionada 
com questões ambientais a maioria dos alunos que responderam o questionário não 
souberam correlacionar nenhum assunto de Química com o Meio Ambiente.  
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Com isso, verificamos que não está sendo trabalhado em sala de aula a 

correlação dos assuntos vivenciados em sala de aula pelos alunos com o cotidiano que 
ele está inserido. Como podemos observa no trecho a seguir. 

 
 “Sim, para aprender mais sobre química no meio Ambiente.” 
(Aluno A). 
“Sim, porque é preciso ter uma noção sobre o Ambiente.” (Aluno 
F). 
 “Porque em qualquer matéria que seja é sempre bom discutir 
sobre o meio Ambiente.” (Aluno G). 

 
          Por ser uma Ciência relacionada à natureza e reconhecendo-se a 

importância e a necessidade de se buscar soluções para problemas ambientais, a 
Química tem tido papel importante na geração de alguns problemas associados à 
poluição da natureza (MOZETO; JARDIM, 2002). O assunto Meio Ambiente está sendo 
tão abordado no mundo que a maioria da população sabe o quanto é importante a 
preservação das matas, por exemplo, nesse contexto na sala de aula não é diferente, 
mesmo os estudantes que não sabem correlacionar o assunto de Química com algum 
fato sobre o Meio Ambiente possui a consciência da importância de tratar sobre essas 
questões, como podemos observa em um trecho abaixo. 
 

“Porque em qualquer matéria que seja é sempre bom discutir 
sobre o meio ambiente.” (Aluno B). 

 
Nesse contexto a Educação Ambiental surgi com um olhar de proporcionar a 

população uma conscientização que propõe a proteção da comunidade em que 
estamos inserida. Portanto, tem como um dos seus objetivos proporcionar a melhoria 
da qualidade de vida no planeta, buscando desenvolver procedimentos, técnicas e 
ferramentas para a detecção de resíduos tóxicos emitidos no meio ambiente, 
identificando as causas e os problemas derivados dos processos químicos e suas 
tecnologias, colaborando com a criação de ferramentas para o tratamento e 
remediação para tais problemas (LEAL; MARQUES, 2008).  

 
Existe em sua minoria estudantes que sabem de certa maneira a real 

importância de discutir questões relacionadas ao Meio Ambiente na disciplina de 
Química. Como podemos observar: 
 

 “Sim, porque as questões ambientes não está só ligada a uma só 
matéria e sim variais, também porque a química é importante até 
para ajudar o meio ambiente.” (Aluno C). 
 “Sim, para ver e discutir o que podemos melhorar no meio 
ambiente.” (Aluno D). 
 “Sim. Porque nós vamos aprender a como descartar elementos 
químicos corretamente e assim não poluir a natureza.” (Aluno E). 

 
Dessa maneira podemos observar que a Política Nacional de Educação 

Ambiental- Lei n° 9795/ 1999, Art 2°, que fala que a educação ambiental é um 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 
de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 
caráter formal e não-formal.  
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          Com isso essa minoria de alunos que sabem a importância da abordagem 

das questões ambientais em sala, possam vir a ser a grande maioria, possibilitando 
uma melhoria na preservação do meio em que habitamos.  

 
A respeito do papel do professor na Educação Ambiental, Araújo (2010, p. 38) 

diz que:  
 

é preciso resgatar essa cultura local, incentivando a percepção 
do aluno sobre os problemas que também fazem parte de sua 
vida e que ele possa lutar para a melhoria no seu espaço. 
Importa reconhecer que esses problemas já se fazem presentes 
na vida de toda a humanidade, a preocupação com essas 
causas não é somente para a área da educação, mas sim para 
toda a sociedade. 

 
 O papel do professor é o fator primordial para que ocorra essa 

interdisciplinaridade entre a Educação Ambiental com a Química, o professor por sua 
vez é quem deve procurar assuntos sobre o Meio Ambiente que estejam ligados 
diretamente com os assuntos de Química que eles estejam aplicando em sala de aula. 
Sabemos como é difícil para os professores possuírem tempo para uma dedicação 
maior para a preparação das nossas aulas, pois não possuem uma única sala de aula, 
dessa maneira torna-se um problema do sistema, onde ditas Leis a serem abordadas 
em sala e não preparam os professores para poderem trabalhar os respectivos 
assuntos ligados a Química. 

Muitos são os desafios e dificuldades a serem enfrentados nos espaços da 
educação, particularmente no que se refere à Educação Ambiental; Todavia, a solução 
não se restringe a quem, o quê ou como superá-los, mas em, juntos, governo e 
sociedade, transformá-los em motivações coletivas que constituirão o solo firme por 
onde será possível edificar as propostas de uma educação para, no e sobre o ambiente 
em que se vive (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO SISTEMA 
EDUCACIONAL DA BAHIA, 2010, p. 20).  
 

Portanto, o papel da Escola como motivadora das questões ambientais ligadas a 
disciplina de Química, parece ser um ato isolado, mas ganha uma proporção quando 
percebemos que estimulando nossos alunos, diretamente estamos estimulamos a 
comunidade que esses discentes estão inseridos, com isso esse ato de levar a 
Educação Ambiental através da disciplina de Química toma uma proporção que pode 
levar a conscientização de um número de pessoas ainda maior do que a comunidade 
acadêmica daquela escola. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Contudo, as respostas adquiridas nessa pesquisa nos levam a uma reflexão 
sobre de que maneira a Educação Ambiental está ou não sendo inserida 
continuamente nas aulas de Química. 
 

Desse modo, foi verificado que as maiorias dos alunos conseguem visualizar a 
importância que as questões que envolvem o Meio Ambiente possuem no século que 
estamos, mas os próprios estudantes que possuem essa certeza que o Meio Ambiente 
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deve ser estudado em sala de aula não conseguem visualizar ações de Química 
relacionadas ao Meio Ambiente, com isso, podemos concluir que não está sendo 
abordado em sala assuntos sobre Meio Ambiente diretamente relacionados com os 
assuntos que esses alunos estão estudando. 

 
Nesse contexto surge uma real necessidade que os professores sejam 

capacitados para que os mesmo possuam um leque de abordagem sobre  a Educação 
Ambiental, pois com essa capacitação os docentes conseguiram fazer a correlação 
sobre ações da Química com o Meio Ambiente que estão inseridos, possibilitando os 
docentes a fazerem o que sugere o PCN, abordagem sobre o cotidiano dos alunos na 
disciplina de Química, visando ao melhor ensino- aprendizagem dos discentes. 
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Palavras-Chave: sustentabilidade, subjetividade, ética. 
 

Resumo: A sustentação da vida exige de nós uma sociedade pautada na responsabilidade. Requer 
sujeitos ecológicos, responsáveis, participantes e críticos. O sujeito que se compromete com uma nova 
construção societária é um sujeito histórico concreto. Sua subjetivação articula processos simbólico-
emocionais produzidos em diferentes espaços sociais tornando-se referências permanentes do seu 
processo de constituição. Assim os sentidos subjetivos nos facilitam acessar espaços de produção 
subjetiva que representam complexas sínteses de momentos culturais e históricos entrelaçados ao 
contexto educativo. Neste sentido, esta pesquisa objetiva compreender sentidos subjetivos relacionados 
a ética para a sustentabilidade de quatro futuros professores de Química. As informações são oriundas 
de conversas em grupo e em entrevistas. O estudo aponta comprometimento processual, dinâmico, que 
articulam sentimentos de indignação, curiosidade e conciliação.     

INTRODUÇÃO 
A demanda pela sustentação da vida sempre existiu. Atualmente crescentes 

demandas exigem de nós um projeto societário sustentável (BOFF, 2012). Ao longo do 
último século, foram desencadeados esforços globais destinados ao enfrentamento do 
estado atual de insustentabilidade e de inviabilidade em longo prazo, de muitos dos 
projetos humanos, por não solucionarem questões como a desigualdade social, a 
poluição da pobreza e a poluição da riqueza; a concentração técnico-científica e a 
transferência de tecnologia; a erosão genética e o aquecimento global. Assim, surgiram 
propostas de construção de sociedades sustentáveis, mobilizando debates entorno da 
noção de sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema que envolve as dimensões 
ambientais, econômicas, sociais e culturais. Sobretudo, pelas freqüentes disputas 
humanas, o tema demonstra diferentes dimensões da inteligibilidade, de modelos e 
representações sociais sobre a convivência humana e daquilo que lhe dá suporte.  

Hans Jonas (1997) afirma que diante de um agir coletivo-cumulativo-
tecnológico, a compreensão de nossas demandas exige mais conhecimento e um novo 
agir frente a nossas utopias, aos nossos projetos, que inclua tanto a responsabilidade 
com a natureza como tornar viável o futuro da humanidade, com vistas ao bem comum. 
Assim o tema da responsabilidade sobre as crescentes demandas humanas coloca sob 
crítica os projetos humanos. Segundo o autor, assim como a ética, a responsabilidade 
deve lidar com dois aspectos: por um lado a existência de um fundamento racional do 
dever (como principio legitimador); por outro lado, um fundamento psicológico de 
permitir que sua ação seja influenciada pela vontade. Assim a responsabilidade tem um 
aspecto objetivo e outro subjetivo. Para ele nosso lado emocional tem de entrar em 
jogo, nos levando a um “sentimento de responsabilidade” (JONAS, 1997, p. 157). Neste 
intento, os esforços globais, da sociedade civil em seus movimentos sociais, 
redundaram em referenciais de responsabilidade por novas utopias, nova produção, 
novo consumo, por um projeto ecológico (CAPRA, 2010). Concomintante, o caráter 
múltiplo da noção de sustentabilidade auxilia na configuração de distintas 
responsabilidades, pública e privada. A noção de responsabilidade social surge como 
resultado da ideia de responsabilidade complementar entre o cidadão e suas 
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organizações e o dever do Estado, desta forma ela é defendida como uma 
responsabilidade de cunho político. Nas reflexões sobre a ética, a noção de 
responsabilidade está relacionada com a de liberdade, já que um indivíduo só pode ser 
responsável por seus atos se é livre, se realmente teve intenção de realizá-los, se tem 
plena consciência de os ter praticado, ou por descuido ou negligência (JAPIASSÚ; 
MARCONDES, 2006). Para Loureiro (2011) a ação de mudança individual associada à 
ação política pode vincular as pessoas às transformações societárias, levando-nos a 
outras condições planetárias de vida. 

Em um plano ético o princípio da sustentabilidade (BOFF, 2012) nos leva a 
atentar para as restrições ambientais à manutenção da vida, constituindo-se um 
enfoque que ocupa o debate público em várias esferas sociais (acadêmica, política, 
popular). Isso levou à elaboração de diversos documentos no século XX que tratam de 
critérios éticos e morais e que dão ênfase ao papel central da educação na busca de 
sociedades sustentáveis. Dentre eles foi elaborada, em 2000, e, assumida oficialmente 
pela UNESCO em 2003, a Carta da Terra (BOFF, 2012). Para Gadotti (2007, p. 77), 
este é um documento que representa “um código de ética planetário”, de maneira que 
nele encontramos uma formalização de princípios como: i. respeitar e cuidar da 
comunidade de vida; e compromisso com: ii. integridade ecológica; iii. justiça social e 
econômica; iv. democracia, não violência e paz. O texto traz o resultado de reuniões 
globais, de movimentos ecológicos e da sociedade civil em seus movimentos sociais, 
que nos remetem à ética para a sustentabilidade. 

Nesta construção societária de estilo de vida sustentável, de um mundo moral 
e socialmente justo, surge a demanda por sujeitos ecológicos, cidadãos responsáveis, 
consumidores participantes e por profissionais críticos (CARVALHO, 2012; PORTILHO, 
2010; LOUREIRO, 2012). Além de compreender os esforços de idealização de tais 
indivíduos, compreendemos que o sujeito que se compromete com uma nova 
construção societária é um sujeito histórico concreto. Isso requer uma releitura da 
categoria subjetividade, não mais com uma ênfase intrapsíquica, referindo-se a um 
processo que acontece no íntimo do sujeito, mas como uma categoria usada para tratar 
da relação de convivência e emancipação, para auxiliar na compreensão da complexa 
interação entre indivíduo e sociedade. Pensada desta maneira, a categoria ultrapassa a 
supremacia do sujeito (por vezes visto como sujeito soberano, racional, dono de seus 
atos, dominador da natureza), assim como supera a noção de sujeito como reflexo do 
social (por vezes a noção das representações sociais levou a eliminação do indivíduo, 
desconsiderando este como sujeito de suas construções).  

Para a tradição histórico-cultural, do ponto de vista dos processos psicológicos 
os sujeitos estão interagindo permanentemente ao articular sentidos vindos de diversas 
esferas da vida social (VIGOTSKY, 1998; GONZÁLEZ-REY, 2005). Para entendê-los 
sob tal enfoque, a teoria de González-Rey propõe a subjetividade articulada à 
experiência de vida social do sujeito, de forma que o histórico e o cultural são canais de 
constituição subjetiva. Nesta perspectiva, é central tanto a noção de processualidade 
do sistema subjetivo quanto a organização dialética da subjetividade humana e suas 
emoções. Isso requer ver o sujeito implicado pela capacidade de gerar uma 
emocionalidade que acompanhe seus processos constitutivos. Desta maneira a 
instância fundadora de qualquer dimensão afetiva é também social, pois é na vida 
social do sujeito que se constituem as numerosas tramas complexas de sua vida 
afetiva. Por tudo isso não nos é possível falar de fenômenos subjetivos de maneira 
simples, mas a partir da perspectiva histórico-cultural representamos esses fenômenos 
de maneira complexa, sistêmica, dinâmica, dialógica e dialética, na qual se articulam 
processos simbólicos e emoções (GONZÁLEZ-REY, 2005). Ao conceber a 
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personalidade como um sistema dinâmico, o autor utiliza o conceito de sentido 
subjetivo para representar o sistema simbólico-emocional em constante 
desenvolvimento, em função das experiências vividas e de seu valor para o próprio 
sistema subjetivo do sujeito. Essa organização de sentidos se processa em 
configurações subjetivas que são inseparáveis da cultura e da vida social da pessoa. 
Logo, a configuração subjetiva representa constelações simbólico-emocionais 
complexas, que definem múltiplos sentidos subjetivos. O enfoque destaca que o 
sentido tem caráter subjetivo, isto é, que os processos simbólicos e as emoções 
originam-se em espaços produzidos semioticamente pela cultura, sendo referências 
permanentes do processo de subjetivação da experiência humana.  

Com o debate sobre nossas crescentes demandas e suas múltiplas 
implicações no Planeta, ampliaram-se nossas reflexões sobre deveres e 
comprometimentos. As disputas por modelos de sustentação da vida trazem uma 
tensão permanente à produção subjetiva dos sujeitos nos diversos espaços que os 
mobilizam a cerca das obrigações e da vontade de agir. 

Essa íntima relação entre dever e querer por sua vez pressupõe a relevância 
de compreendermos a atribuição de sentidos subjetivos, valores e organização de 
meios quando se pretende dar conta de novos princípios para a reflexão moral e ética, 
no sentido da inclusão de finalidades socioculturais e da natureza.  

Os problemas humanos são situações cujo enfrentamento acontece por meio 
de acordos e soluções provisórias e envolvem desde princípios formais, até juízos e 
valores formulados nos diferentes grupos sociais, levando a ética ao domínio da 
justificação, da argumentação (PERELMAN, 1996; OLIVEIRA, 2010). Compreendemos 
a argumentação como uma articulação de princípios morais amplos, e juízos e valores 
diferentemente afetados, sendo esses de ordem histórico-cultural. Toda argumentação 
é assim carregada de proposições e suposições que configuram representações 
potenciais de um comprometimento dinâmico capaz de mediar o diálogo com o 
contexto da ação. Sobretudo, pelas disputas que surgem nas argumentações, 
podemos compreender quais elementos estão na base do que os grupos e sujeitos 
envolvidos estimam, os valores implicados pelo ponto de vista afetivo, assim como 
quais vínculos unem uma concepção a uma emoção. Assim podemos interpretar 
concepções aparentemente confusas, pelo quanto simbolizam valores dos sujeitos que 
defendem determinada concepção. 

Compreendemos que os professores inseridos no contexto contemporâneo se 
posicionam subjetivamente em relação às temáticas ambientais. Tendo a docência 
como uma intervenção profissional na prática social, tomamos como ponto de partida 
um ideal utópico: pensar os futuros professores como profissionais críticos, autônomos 
e responsáveis, com uma compreensão sistêmica de sustentabilidade, que procuram 
formar os estudantes para a cidadania. Concordamos com Contreras (2002) quando 
afirma que os professores devem ser autônomos em suas responsabilidades 
profissionais e, ao mesmo tempo, publicamente responsáveis.   

Nesta perspectiva desenvolvemos esta pesquisa com o objetivo de 
compreender os sentidos subjetivos que futuros professores de Química expressam 
sobre sustentabilidade e a motivação para aprender e ensinar ciências com ênfase em 
uma ética de responsabilidade. No presente trabalho apresentamos como os futuros 
professores concebem sustentabilidade e que relação esse tema tem com experiências 
de distintos contextos de sua vida social. Tomamos a síntese dos sentidos subjetivos 
como proposição argumentativa para interpretar a concepção ética desses sujeitos pelo 
quanto se aproximam dos princípios formalizados na Carta da Terra.  
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METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa realizou-se em um contexto educativo de formação inicial de 
professores de Química. Trata-se de um processo de investigação educacional que 
tem por objeto de estudo a subjetividade.  Compreendemo-na como dimensão 
discursiva que revela sentidos da vivência e convivência, sendo que os diversos 
discursos hegemônicos aparecem como sentidos subjetivos, como “aspectos que 
permanecem ocultos (...) e que devem ser destacados a partir da perspectiva histórico-
cultural” (GONZÁLEZ-REY, 2007, p. 164): 

 
Subjetividade não na constatação metafísica, racionalista e individualista que o 
termo tomou na história do pensamento filosófico ocidental, mas por uma 
expressão simbólica-emocional que caracteriza a produção psíquica nos 
diferentes espaços e áreas da vida humana. (p. 129) 

 
No caso desta pesquisa dá-se ênfase aos sentidos mobilizados pelas 

motivações e obrigações de sustentação da vida, associados ao contexto da vida social 
de procedências atual ou distante, que possam indicar áreas e aspectos distintos da 
vida dos sujeitos, inclusive de aspectos mais afetados pelos diferentes espaços sociais 
de origem (GONZÁLEZ-REY, 2005, p. 175). O estudo de tal objeto demandou uma 
abordagem qualitativa apoiada em um sistema dinâmico de conversação. Realizamos 
conversas, primeiro, em grupo de discussão e, em seguida, em sessões individuais 
com quatro futuros professores. O primeiro procedimento, apoiado em registros 
escritos e gravados, se desenvolveu durante as aulas, em disciplina do curso de 
licenciatura em Química da Universidade Federal de Mato Grosso, na qual os sujeitos 
entrevistados constituíram um grupo de estudo sobre temáticas ambientais. O segundo 
procedimento deu-se por entrevista, neste foram realizados registros escritos adicionais 
em documento adaptado para constituição de frases, que apresenta ao pesquisado 
indutores curtos de caráter geral e referentes ao tema sobre os quais se expressaram 
intencionalmente. Assim os instrumentos utilizados intencionavam registro e 
interpretação tanto de informações diretas, que se referem à intencionalidade dos 
sujeitos, como de informações indiretas, associadas com relações construídas com a 
tensão vivida no contexto educativo e com o contexto de sua vida em outros espaços 
sociais. 

Desenvolvemos a análise dos sentidos subjetivos associados à 
sustentabilidade em enfoque construtivo-interpretativo (GONZÁLEZ-REY, 2005), 
buscando uma configuração subjetiva expressa pelos futuros professores, bem como 
uma aproximação destes com princípios formais, juízos e valores morais de uma ética 
para a sustentabilidade, com implicações na motivação para aprender e ensinar sobre 
o tema. 

O CONTEXTO DE ESTUDO E OS PARTICIPANTES  
 

Realizamos a investigação relatada neste artigo no primeiro semestre de 2013, 
em um espaço de formação inicial de professores vinculados à disciplina Prática de 
Ensino de Química, da Licenciatura em Química na Universidade Federal de Mato 
Grosso. Trata-se de um componente curricular da formação pedagógica do curso. 
Portanto, a própria participação na disciplina propiciou as conversas no grupo de 
discussão. A disciplina desdobrou-se por um entrelaçamento de atividades com 
diferentes intencionalidades: fundamentação teórico-pedagógica, desenvolvimento de 
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metodologia investigativa, estágio supervisionado e participação em projeto de 
extensão. A integração das atividades se desenvolveu a partir de investigação temática 
(DELIZOICOV et. al., 2007), isto é, em um processo caracterizado por uma dinâmica 
de codificação-problematização-decodificação, que gera uma redução temática com 
elaboração de temas, contratemas, problematizações e planejamento de estudos (as 
informações expressas no documento adaptado para redução temática também foram 
aproveitadas como registros escritos adicionais). Neste contexto educativo, articulado 
como cenário de pesquisa, havia outros grupos de estudo sobre outras temáticas, que 
reuniam os dezenove outros futuros professores do curso.  

Os sujeitos pesquisados também estavam envolvidos com a iniciação científica 
em projetos desenvolvidos em laboratório de pesquisa sobre contaminantes 
inorgânicos e em laboratório de pesquisa sobre produtos naturais da referida 
universidade, especialmente com as pesquisas de discentes de mestrado em Química. 
Assim, o fato de serem bolsistas em pesquisas propiciava uma relação de tempo 
integral com o projeto de licenciatura. 

Desta forma, os sujeitos participantes da pesquisa desenvolveram dupla 
convivência com seu projeto de licenciatura: uma de formação para o ensino de 
Química, outra envolvida com pesquisas experimentais e manipulação de experimentos 
químicos junto a contaminantes e extratos químicos. Ainda, são futuros professores 
jovens, entre 22 a 26 anos de idade, egressos de escola pública, que sempre residiriam 
em área urbana, que relatam não terem vivido relacionamento mais intenso de cuidado 
ou manejo de sistemas e processos naturais ou ecológicos. Possuem pequena 
experiência de docência, dentre elas produção de mini-cursos em projeto de extensão, 
estágio supervisionado, participação em atividades de política pública de incentivo à 
docência, ou breve docência na educação básica.       

FUTURA PROFESSORA ROSA – “ESSA NOÇÃO DE QUESTÕES AMBIENTAIS, DE 
SUSTENTABILIDADE, DE CUIDAR DO PLANETA.”  
 

A primeira entrevistada foi Rosa, uma jovem com seis meses de experiência 
docente: tem experiência com pesquisa sobre produtos naturais, e se declara 
interessada pela temática ambiental anteriormente a esta vivência no projeto. É dela a 
frase acima que integra questões ambientais, e sustentabilidade, a cuidar do planeta. 
Sua preocupação com a “poluição ambiental” aparece logo de inicio, sobretudo, ao 
longo das conversas problematiza o tema em sua relação com “poluição das águas”, 
“poluição dos solos”, e “danos causados ao meio ambiente”. Na opinião da futura 
professora sustentabilidade é “ato de desenvolvimento da humanidade sem prejudicar 
o meio ambiente.” Além desses elementos Rosa apresenta em seu relato uma noção 
que expressa a ideia de solução. 

 
Para mim sustentabilidade é o fato da gente produzir alguma coisa, mas pensar 
também como isso que a gente produziu vai afetar o meio ambiente e 
tentarmos achar a solução para que não afete o meio ambiente. 

 
A futura professora entende a temática vinculada à produção, aos danos 

ambientais e formas de prevenção. Para entendimento das implicações ecológicas e 
dos hábitos de consumo atuais, os modelos explicativos recorrem a princípios físico-
químicos. Do ponto de vista termodinâmico, de acordo com a lei da dissipação de 
energia, uma parte da energia que é utilizada em todos os movimentos que ocorrem no 
mundo físico se dissipa em formas que não são mais utlizáveis, essa condição permite 
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compreender como durante toda a história de produção material da vida humana temos 
impactado sobre as condições climáticas do Planeta, e que não nos bastam soluções 
em termos de eficácia na área da produção industrial, assim “a consideração da 
entropia nega a argumentação de que o problema já esteja resolvido na esfera da 
produção” (PORTILHO, 2010, p.63). Para além das questões climáticas, a construção 
das formas vivas se dá, ao contrário de um final degradativo iminente, por um processo 
de neguentropia, ou seja, pelo intercâmbio energético e reciclagem permanente (BOFF, 
2012). Assim a condição multidimensional dos danos ambientais remete as implicações 
da entropia, e também a probabilidade da neguentropia. 

Desta forma a construção societária sustentável reivindica atenção com a 
capacidade de prevenção e a geração de soluções, sentidos que estão presentes no 
relato de Rosa, outros sentidos subjetivos também estão presentes quando ela vincula 
o tema com suas experiências: 

 
... eu fico possessa quando eu estou dentro do ônibus e vejo uma pessoa jogar 
uma latinha pela janela do ônibus. Isso me incomoda. Da até vontade de pedir 
para a pessoa descer do ônibus e pegar... mas isso me indigna, a pessoa estar 
em frente da lixeira... pegar o chiclete e jogar no chão, sendo que a lixeira está 
ao lado. Isso me incomoda... Só que lá em casa tem essa noção, o pessoal 
não tem noção de sustentabilidade. 

 
Rosa motiva-se por uma indignação diante da postura das pessoas em relação 

ao meio ambiente. Tognetta e Vinha (2009, p.20) indica este como um sentimento “em 
resposta a ações que o sujeito considera contrárias ao que ele valoriza”, assim 
intenciona buscar correspondência entre os próprios valores e aqueles que se espera 
“que os outros tenham.” Para as autoras a indignação pode ser moral e ética quando a 
defesa dos direitos amplos e pessoais incide sobre os valores morais, de maneira que 
considere normas que vem da sociedade, e também considere querer fazer o bem ao 
outro.  

Do exposto, a interpretação da argumentação desenvolvida pela futura 
professora quando expressa “essa noção de questões ambientais, de sustentabilidade, 
de cuidar do planeta...” nos leva a considerá-la como uma proposição. Para Boff (2012, 
p. 93) “sem o cuidado de todos os elementos que compõem a vida, o próprio Planeta 
Terra, o desenvolvimento necessário e a sustentabilidade não teriam condições de se 
firmar e se consolidar”. Portanto, podemos interpretar suposições que simbolizam 
valores no sentido da ética para a sustentabilidade tendo por base dois dos princípios 
da Carta da Terra: i. “Manejar a extração e uso de recursos não renováveis como 
minerais e combustíveis fósseis, de forma que diminua e não cause dano ambiental”; ii. 
“reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e 
garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos” (BOFF, 
2012, p. 171-172).  Para Rosa a atribuição de valores está entorno da precaução, em 
diminuir exaustão, em reciclar, neste sentido há um potencial moral e ético no seu 
sentimento de indignação. 

FUTURO PROFESSOR ADONIS – “A SUSTENTABILIDADE IMPLICA EM TER UM FUTURO MELHOR” 
 

Esta frase sintetiza os sentidos subjetivos articulados pelo futuro professor 
Pedro, um jovem com pouca experiência docente realizada em estágio supervisionado, 
monitoria, e mini-cursos em projetos de extensão, um bolsista em pesquisa 
experimental sobre produtos naturais, que problematiza o tema segundo a dimensão 
de futuro viável. Ao longo das conversas envolve sentidos como “sustentabilidade e 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EA) 

 

consumo”, “valores inversos”, “economia para você e para o meio ambiente”. Na 
opinião do futuro professor sustentabilidade é “manter o que temos, para as futuras 
gerações.” Ao longo de seu relato expressa seu comprometimento com o tema: 

 
Eu noto sustentabilidade em tudo porque quando a gente deixa de usar um 
pouco mais de água do chuveiro ou qualquer outra coisa, ou economizar um 
pouco mais de luz... a gente vê o corredor aqui da universidade com luz acesa, 
ai eu, sempre que passo, vou lá e apago, é uma forma de economia, também 
preservando (para) as gerações futuras. Porque sustentabilidade é isso, 
preservar agora para ter por muito mais tempo... Eu tinha uma ideia bem fixa 
de sustentabilidade que era „você‟ conseguir poupar para no futuro „você‟ 
continuar tendo... a gente consegue ver a sustentabilidade em muito mais 
coisa... usando a saúde, usando a ética. Então a gente pode notar 
sustentabilidade em vários termos, na água, a gente pode notar que se poluir o 
solo contamina a água, se poluir o ar está contaminando a água. 

 
O que parece ser a principal dimensão do tema em sua noção é a parcimônia 

com a qual entende existir tensões das decisões humanas diante das demandas 
físicas, cientificas e tecnológicas na manutenção da vida. Segundo Portilho (2010, p. 
156) a redução de gastos que inclui o questionamento sobre nosso estilo de vida 
insustentável, inclusive sobre os padrões de consumo, é uma forma de enriquecer o 
debate sobre sustentabilidade “desde que não se limite a uma questão tecnológica e 
econômica, mas seja ampliado para incluir processos políticos de distribuição de 
recursos”. Ao contrário de transferir igualmente responsabilidades para consumidores 
individuais, o tema envolve escolhas diferentemente afetadas. Para a autora de acordo 
com a teoria cultural, o consumidor enquanto escolhe, está protestando e mostrando 
também contra o que ele se coloca desta maneira há uma coerência nas escolhas de 
consumo.  

Desta maneira é que está presente na argumentação de Pedro a  
potencialidade da prudência como principio para um futuro viável no projeto societário 
sustentável. Também em seu relato, o futuro professor explicita o relacionamento do 
tema sustentabilidade com experiências anteriores. 

 
A sustentabilidade a gente vê muito nesses (manifestos do) Greenpeace e 
órgãos que cuidam do meio ambiente, a gente só vê o lado... Mas, tirando a 
economia, só vê o lado mais de preservação ambiental, mas a gente consegue 
conciliar tudo isso e é melhor para todos... então já notamos que estudando 
pode conciliar a parte econômica. 

 
Pedro articula uma noção de sustentabilidade de conciliação entre a dimensão 

ambiental e a econômica. No debate público sobre o tema entende como relevante os 
diálogos conciliadores, voltado para a mediação ambiental, visando entendimento 
mútuo, políticas, compromissos e metas locais e internacionais. Para Lima (2003), toda 
conciliação deve transcender as fronteiras do mercado, sendo um equivoco pautar pela 
minimização de conflitos, aceitar a dependência tecnológica e econômica, assim como 
despolitizar o processo educativo.  

Há uma proposição na argumentação desenvolvida pelo futuro professor em 
que “sustentabilidade implica em ter um futuro melhor” nos leva a considerá-la como 
uma proposição. Para Jonas (2006, p. 153) a prudência tem de se orientar pelas 
finalidades de caráter moral, definida de forma ética, em que esteja presente a 
natureza e a vida. Há também suposições que simbolizam valores no sentido da ética 
para a sustentabilidade que trazem presente dois dos princípios da Carta da Terra: 
i.“prevenir o dano ao ambiente com o melhor método de proteção ambiental e, quando 
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o conhecimento for limitado, tomar o caminho da prudência.”; ii.“estimular e apoiar os 
entendimentos mútuos, a solidariedade e a cooperação entre todas as pessoas, dentro 
e entre nações” (BOFF, 2012, p. 172; p. 176). Assim a argumentação que Pedro 
desenvolve traz atribuição de valores como conciliação, parcimônia, tolerância, 
cooperação e entendimento.  

FUTURA PROFESSORA MARGARIDA – “TEM QUE PENSAR UMA MANEIRA NÃO POLUIR, ACHO 
QUE ISSO É A SUSTENTABILIDADE”  
 

A futura professora Margarida possui um curto percurso docente, em especial 
através de política pública de incentivo à docência, e experiência com pesquisa 
experimental sobre contaminantes inorgânicos. Em seu relato encontramos a frase 
acima na qual traz uma síntese de busca por conhecimento para a sustentabilidade. 
Desde o inicio das conversas ela vincula “sustentabilidade com o uso e ocupação do 
solo”, e problematiza “maneiras corretas de ação” enquanto aponta um compromisso 
social em “não prejudicarmos uns aos outros, solos e ser vivo”. Na opinião da futura 
professora sustentabilidade é “educação ambiental, não destruir ciclos.” Assim ela 
expressa sentido subjetivo centrado na extração e nos processos de transformação 
material explicitada em outro trecho de seu relato:    

 
Sustentabilidade não seria pensar antes de retirar do meio? Porque a gente só 
retira do meio ambiente e não repõe, né? Ou repõe de forma negativa, repõe o 
lixo que a gente já usou do meio ambiente... tem que pensar uma maneira de 
não poluir, acho que isso é a sustentabilidade. (...) eu pensava assim: “ah eu 
vou reciclar, eu tenho uma empresa, eu poluo, mas eu faço tratamento daquela 
água eu faço tratamento daquela água que eu polui, da minha empresa, então 
eu estou pensando sustentavelmente, mas não é só isso. 

 
Na opinião da futura professora o tema refere-se aos ciclos biogeoquímicos e 

suas implicações ecológicas e hábitos de consumo atuais. Do ponto de vista da 
ciclagem de material, um princípio básico refere-se a equivalência entre a taxa de 
utilização material com capacidade de regeneração do ecossistema. Segundo Loureiro 
(2012, p.55) o desenvolvimento sustentável traz uma preocupação “crescer sem 
comprometer a capacidade de suporte dos ecossistemas e seus ciclos, garantindo a 
existência social e de outras espécies em longo prazo”. Para Margarida o tema envolve 
a responsabilidade de empresários e de trabalhadores. Para Portilho (2010, p. 90-92), 
na sociedade capitalista a relação vital entre trabalho e consumo é rompida, porque 
não há engajamento em atividades para produzir produtos que satisfaçam as próprias 
necessidades, todavia a relação entre diferentes mercadorias é expressão de 
diferentes atos de trabalho, sendo assim, todo valor-de-troca é expressão de uma 
relação social.  

Mas apesar de qualquer caráter explorador das relações econômicas 
insustentáveis, os esforços globais produziram conceitos como o de „mochila 
ecológica‟, desta forma estabeleceu que o “fluxo material e energético seja „anexado‟ à 
extração, processamento e eliminação de rejeitos da produção” (ibidem, p. 152). 
Preocupação também presente na argumentação de Margarida. Ao relacionar o tema 
com suas experiências anteriores surge a formação técnica em química, sua escolha 
pelo curso de licenciatura, neste momento do relato ao fazer memória ela narra: “... no 
início da quinta série eu quis fazer publicidade e propaganda... ai eu fui para biologia, 
para geografia, ai nutrição, aí Química”, logo em seguida, expressa um sentido 
subjetivo de que seja para ela “pensar”: 
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Por que eu escolhi Química? Eu queria fazer nutrição, meu primeiro 
vestibular... eu não passei... ai eu decidi fazer o curso técnico, e eu acabei 
gostando da Química, foi com o qual eu mais me identifiquei... ai que eu prestei 
vestibular para Química licenciatura... com a nutrição assim eu sempre via 
revista, eu procurava, recortava aquela parte da tabela de porcentagem... 
sempre em revista eu procurava essa parte... na  biologia tinha a revista, 
assim, que eu recortava. Eu colecionava página de revista... tantos cursos que 
eu já quis fazer. Ai eu sempre recortava. Eu gostava de borboletas. Toda 
revista que tinha borboleta eu recortava... ai eu tinha um caderno e eu anotava 
tudinho, as palavras...no segundo ano do ensino médio era nutrição, e foi feito 
todo esse processo de recorte de revista de novo... tudo eu ficava lendo... ai, 
2008 eu entrei no curso técnico. Em 2009 eu entrei aqui na UFMT... e agora 
estou estudando. 

 
Margarida refere-se a sua experiência de reflexão como processo de 

compilação. Para ela conhecer requer ação de recortar, colecionar, leitura. Ela entende 
que fazer registros conecta-a aos temas de seu interesse. Compreendemos que assim 
articula sua curiosidade no ato de coleção. Para Baudrillard (1973, p. 111) a noção de 
coleção distingue-se da de acumulação, pois a coleção emerge para a cultura, visa 
objetos diferenciados que tem frequentemente valor de troca, que são também 
“objetos” de conservação, de ritual social, de exibição, e são acompanhados de 
projetos. Estes incluem uma exterioridade social de relações humanas, contudo, 
mesmo quando a motivação externa é forte, a coleção jamais escapa à sistemática 
interna, “constitui da melhor maneira possível um compromisso entre os dois: mesmo 
se a coleção se faz discurso aos outros é sempre primeiro discursos a si mesma.” 
Lopes (2010) considera que a gênese das coleções tem um sentido relacional, compõe 
uma síntese entre imagens e objetos, que se projetam para a comunicação e guardam 
histórias particulares e afetividade, assim o ato de colecionar é um complexo de inter-
relações.  

Portanto a interpretação da argumentação desenvolvida pela futura professora 
em que expressa “tem que pensar uma maneira de não poluir, acho que isso é 
sustentabilidade” nos leva a considerá-la como uma proposição. Para Makiuchi (2005, 
p. 30) “esta impossibilidade de saber tudo, e da possibilidade de ser surpreendido pelo 
outro... é que torna o princípio da precaução, relacionado às questões tecno-científica-
ambientais, um princípio crítico, responsável e ético – uma ética crítica, que se 
contrapõe por um lado ao utilitarismo e por outro à ingenuidade”. Assim encontramos 
suposições que simbolizam valores no sentido da ética para a sustentabilidade 
presentes em dois dos princípios da Carta da Terra: i. “afirmar a fé na dignidade 
inerente de todos os seres humanos e no potencial intelectual, artístico, ético e 
espiritual da humanidade.”; ii. “impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e 
não permitir o aumento de substâncias radioativas, tóxicas ou de outras substâncias 
perigosas.” (BOFF, 2012, p. 170; p. 172). Assim a argumentação que Margarida 
desenvolve traz atribuição de valores à curiosidade e compilação, abertura, ampliação 
e troca de conhecimento e atenção aos fragmentos. 

FUTURA PROFESSORA DÁLIA – “FALAR DE SUSTENTABILIDADE É FALAR DE UMA MANEIRA 
COMPLEXA” 
 

Dália também é uma jovem cuja experiência docente se desenvolveu em 
especial através de política pública de incentivo à docência. Também tem experiência 
com pesquisa experimental sobre contaminantes inorgânicos. Em seu relato 
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encontramos a frase síntese em que considera relevante abordar o tema pela sua 
complexidade. Desde o inicio das conversas ela problematiza, “conhecer a região, o 
clima, a topografia e um levantamento histórico, seria uma solução?”, e também “então, 
pensar que tudo o que vivemos, nossa vida é fluxo, é transformação”. Na opinião da 
futura professora sustentabilidade é “pensar nos outros.” Em seu relato ganha sentido 
todas essa ideias:  

 
Porque a área do meio ambiente, e a sustentabilidade, está ligada, é tudo 
muito complexo. Porque falar de sustentabilidade é falar de uma maneira 
complexa. Para você pensar de maneira sustentável, você não vai pensar só 
numa prática nova, mas você vai pensar em uma prática além daquilo de fazer 
diferente, além de fazer diferente você vai estar ajudando, além de fazer 
diferente, você vai estar cuidando, além de fazer diferente, você vai estar 
respeitando, além de fazer diferente você vai estar criando uma nova prática, 
de pensar... então, pensar que tudo o que nós vivemos, nossa vida é fluxo, é 
transformação. 

 
Para Dália o tema refere-se ao saber, o conhecer, a complexidade do real. 

Sobretudo refere-se à alteridade, e implica em pensar em outros, nas futuras gerações, 
uma prática nova de ajudar. Podemos entender o princípio de alteridade como uma 
preocupação em não naturalizar o mundo sem o “outro”, sem relações responsáveis. 
Sendo assim, “alteridade é esta fratura na existência humana, a ruptura com este 
mundo natural que se dá a partir da consciência do “outro”, da distinção e da 
separação que se estabelece a partir daí” (MAKIUCHI, 2005, p. 29). Para Freire (2004, 
p.84) é reconhecer que o outro pensa diferente, assim a postura torna-se “ética: como 
é que eu respeito a cultura do outro”.   

A construção societária requer essa articulação entre sustentabilidade, saberes 
e complexidade que aparece também quando Dália diz sobre suas experiências 
anteriores: “ a química é um desafio, porque não é uma área muito fácil, que precisa de 
todas as outras áreas ligadas...”; “eu sou formada técnica em Química”; “ eu gostei bem 
de fazer e é um desafio”; “eu sempre encaro a Química como um desafio”. 

 
Assim como estou encarando para poder sair daqui da universidade e ir para 
uma escola pública e dar aula. Para mim vai ser sempre um desafio. Assim 
como é para mim um desafio ser professora, é um desafio ser professora. 

 
Dália entende o tema a partir dos desafios que julga inerentes a sua 

profissionalidade. Para Freire (1996, p. 143) essa abertura que faz a inteligência ser 
desafiada é uma exigência à prática docente.  Assim ela mostra-se como sujeito 
curioso. Para Marques (2002, p. 90) um sujeito assim apresenta-se voltado a 
integração de incertezas e de desafios, e sente-se desafiada a tecer integrações, 
assume e encara os obstáculos com os quais se defronte e admite sua incompletude. 
Neste sentido, segundo o autor a educação voltada às relações históricas e culturais 
reconhece o conhecimento como um processo intersubjetivo, e de entendimento 
compartilhado. Desta forma a educação abre-se à atuação argumentativa do senso 
comum e das muitas ciências (de forma interdependente e intercomplementar 
pertinentes a presença dos dinamismos das ciências em todos os setores da vida 
humana na sociedade). 

Há uma proposição na argumentação desenvolvida pela futura professora em 
que “falar de sustentabilidade é falar de uma maneira complexa”. Conforme Carvalho 
(2012, p. 120) a “... percepção de que o conhecimento disciplinar – despedaçado, 
compartimentado, fragmentado e especializado – reduziu a complexidade do real, 
instituiu um lugar onde conhecer é estabelecer poder e domínio sobre o objeto 
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conhecido, impossibilitando uma compreensão diversa e multifacetada das inter-
relações que constituem o mundo da vida.” Há também suposições que simbolizam 
valores, no sentido da ética para a sustentabilidade, próximas a dois dos princípios da 
Carta da Terra: i. “integrar na educação formal e aprendizagem ao longo da vida os 
conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável.”; 
ii. “reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor, 
independentemente do uso humano.” Assim a argumentação que Dália desenvolve traz 
atribuição de valores aos desafios, às novas atitudes sustentáveis, a lidar com a 
complexidade da vida.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os sentidos subjetivos que os futuros professores expressam se assemelham e 

também se diferenciam. Desta forma, compreendemos a argumentação que cada 
sujeito desenvolve como produção subjetiva, constituída por uma dimensão intelectual 
vinculada a outra dimensão de afetividade, sendo singular para cada sujeito. Rosa com 
sua indignação, atribui valor à precaução e à diminuição da exaustão. Pedro, partindo 
da conciliação, atribui valor à parcimônia e ao entendimento. Margarida atribui valor à 
curiosidade e à abertura para a troca de conhecimentos. Dália valoriza os desafios, as 
novas atitudes sustentáveis, a lidar com a complexidade da vida. Sendo processual e 
dinâmico cada sentido subjetivo inclui atribuição de valores que incorporam elementos 
dos contextos vividos. Isso nos leva a defender o cuidado, na formação docente, com a 
complexa relação indivíduo-sociedade, “é necessário, portanto, não dissociar indivíduo 
e sociedade para que os objetivos da educação ambiental se realizem.” (LOUREIRO, 
2012, p. 87). Cabe-nos reconhecer a mobilização de sentidos, a partir da motivação 
existente e fazer aproximações para torná-los pertinentes à Educação em Ciências e à 
Educação Ambiental. Isto nos possibilita planejar a abordagem dessa dimensão ética 
na formação de professores. Para Jonas (1997, p. 158) “os homens são seres morais 
potenciais porque possuem essa capacidade de ser afetados... essa lacuna entre a 
sanção abstrata e a motivação concreta só pode ser transposta pelo arco do 
sentimento, o único capaz de influenciar a vontade.” 

Defendemos que motivar (futuros)professores para ensinar sobre 
sustentabilidade depende de se levar em consideração, além dos conhecimentos 
teóricos das várias áreas, as experiências e os valores, que marcam os sujeitos em 
seus diversos espaços sociais, constituindo suas configurações de sentidos subjetivos 
Tais configurações, que incluem processos simbólicos e emoções, podem se 
desenvolver em sentimentos morais, quando no processo de ensino e aprendizagem 
se problematiza valores desta natureza.  
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Introdução 

Este trabalho é parte de uma pesquisa de 
doutorado que investiga como o tema ambiental é 
tratado nos cursos de engenharia química no estado 
de Minas Gerais. Pesquisa essa que se iniciou a 
partir de um levantamento sobre o Estado da Arte 
em Educação Ambiental no Ensino Superior no 
Brasil. 
Ainda que a questão ambiental acompanhe a 

humanidade desde os primórdios, só recentemente 
esse assunto começou a ser verdadeiramente 
considerado e discutido em nossa sociedade. 
Percebendo cada vez mais a necessidade de 
atenção às questões ambientais, torna-se 
igualmente necessária uma preocupação 
direcionada à Educação Ambiental para todos os 
cidadãos e, principalmente, aos profissionais de 
áreas intimamente relacionadas ao meio ambiente. 
De acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a formação básica do 
cidadão precisa assegurar a compreensão do 
ambiente natural e social e desenvolver o 
entendimento do ser humano e do meio em que 
vive, proporcionando ferramentas para o exercício 
da cidadania. Sendo a Educação Ambiental 
componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo. 
Devido à indiscutível importância da Educação 

Ambiental, nos dedicamos a uma busca na literatura 
para levantarmos o que tem sido investigado e 
discutido referente ao tema ambiental, em especial à 
formação de engenheiros químicos. 

Resultados e Discussão 

Segundo Moradillo e Oki (2002), a trajetória da 
Educação Ambiental vem enfrentando numerosas 
dificuldades para seu reconhecimento efetivo e 
implementação em todos os níveis de ensino formal 
e não formal devido principalmente à sua restrição a 
um enfoque naturalista e preservacionista, 
demonstrado na política governamental. Em nossa 
busca encontramos diversos trabalhos que apontam 
também várias dificuldades ao discutir a Educação 
Ambiental no Brasil. 
Trabalhos como de Reigota (2007) e Lorenzetti 

(2008) fazem um denso levantamento da produção 
acadêmica sobre Educação Ambiental e destacam o 

aumento da produção de trabalhos nesta temática 
nos últimos 40 anos. 
Em complemento a estes trabalhos do tipo Estado 

da Arte, direcionamos nossa procura para o período 
que compreende os últimos 10 anos (2003-2013). 
Buscamos no portal de teses e dissertações da 
CAPES e encontramos 33 trabalhos, 28 
dissertações de mestrado e 5 teses de doutorado, 
que apresentaram relação com educação e tema 
ambiental no ensino superior. 
De uma maneira geral os resultados apresentados 

nestes trabalhos se referem à necessidade de 
aprimoramento da Educação Ambiental no Brasil. 
Destacando-se a necessidade da definição de 
políticas educacionais; a formação de professores 
com especialidade na área ambiental; a definição de 
conteúdos disciplinares e interdisciplinares nos 
cursos superiores (com destaque para as 
licenciaturas e engenharias da área ambiental). 
Tudo isso tendo em vista a necessidade da 
formação de cidadãos e profissionais preparados 
para lidar com as questões ambientais. 

Conclusões 

Conforme evidenciado na análise dos trabalhos, 
podemos perceber conquistas já concretizadas na 
área de Educação Ambiental no Brasil. Entretanto, 
dentre as várias lacunas ainda existentes, 
destacamos a falta de trabalhos que tratem do tema 
ambiental no Ensino Superior, o que consideramos 
de fundamental importância, em especial nos cursos 
de licenciaturas e engenharias, que formam 
profissionais diretamente ligados ao meio ambiente. 
A pesquisa em Educação Ambiental tem crescido 

nos últimos anos, mas ainda há um longo caminho a 
ser percorrido. 
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Com a utilização de recursos didáticos diferenciados foi ministrado o conteúdo químico Misturas 
associado ao tema Vazamentos de Petróleo. Sendo este estudo aplicado no 1º ano do Ensino Médio de 
maneira que fosse possível observar o crescimento do conhecimento dos alunos presentes, no colégio 
Estadual Presidente Costa e Silva, localizado em Aracaju-SE. A metodologia adotada foi baseada na 
interpretação de texto, experimentos e apresentação de vídeo e imagens. A partir da aplicação do estudo 
tornou-se plausível obter retorno positivo dos alunos que se mostraram motivados e participativos em 
meio a toda aplicação da pesquisa, analisada a partir das respostas dos alunos juntamente com seus 
depoimentos.   

INTRODUÇÃO 

Entre as disciplinas presentes na educação encontra-se a Química, uma 
ciência que estuda os diversos fenômenos do planeta. Sendo possível discuti-la 
associada a vários temas como, por exemplo, a educação ambiental. Deste modo, 
surgiu a necessidade de inserir uma nova abordagem a respeito desta disciplina e as 
questões ambientais cotidianas, estabelecendo junto aos alunos um modo de ensino 
que conscientiza. Nesse sentido, o ensino tem um papel fundamental no processo de 
construção de um caráter sustentável que sabe expor a importância do conhecimento 
da química para formar cidadãos.  

Para o autor Oliveira (2012, s/n): 

 [...] o ensino diferenciado e contextualizado torna o aprendizado significativo 
na formação do aluno e permeia os conhecimentos específicos da disciplina 
associando-os aos já trazidos por eles como senso comum, permitindo assim, 
uma transição eficaz para a cultura científica. 

De acordo com o autor é possível alcançar o objetivo da aprendizagem a partir 
de uma forma diferente e até inovadora de ensino. Tendo o professor como mediador 
deste processo, levando em conta os pensamentos dos alunos e os auxiliando na 
construção do conhecimento cientifico. 

Segundo Schnetzler (2010, p. 66), ao selecionar e organizar o processo de 
ensino segundo os temas que querem abordar, o professor precisará, relacioná-lo a 
eventos e/ou assuntos da vida humana a fim de proporcionar aos alunos uma nova 
leitura (química) que complementa o modo usual de se ensinar e aprender os 
conteúdos. Assim evidenciará que os conhecimentos químico mantém estreitas 
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relações com a vida cotidiana, cujas aplicações e implicações sociais, tecnológicas, 
econômicas e ambientais precisam ser analisadas em sala de aula.  

Com o estudo dos vazamentos de petróleo existe a oportunidade de não só 
ensinar Química, mas também educação ambiental para que isto aconteça uma das 
etapas produtivas é a preparação de aulas a partir de embasamentos teóricos, para 
que existam melhores maneiras de aprendizagem por um ensino diferenciado. Para 
Jacobi (2003, p. 198), a educação ambiental deve ser vista como um processo de 
permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas de conhecimento e forma 
cidadãos com consciência local e planetária. Nesta pesquisa foram utilizados vários 
artigos que contribuíram vastamente para as etapas de aplicação, em especial o artigo 
do autor (2012, p. 76-85) que detalha as formas de limpezas de vazamentos de 
petróleo e auxiliou na preparação de um dos experimentos realizados em sala de aula.  

Uma das dificuldades dos professores da disciplina química é ministrar aulas 
didaticamente para que os conteúdos cheguem até seus alunos de forma clara e 
objetiva. Os docentes têm utilizado o cotidiano para que os alunos possam construir 
opiniões e passem a ter posições críticas. Segundo Alario (2010, p. 43), “contextualizar 
é construir significados e significados não são neutros, incorporam valores porque 
explicitam o cotidiano, constroem compreensão de problemas do entorno social e 
cultural, ou facilitam viver o processo da descoberta.”.  

Santos e Schnetzler (2009, p.50), afirmam ainda que:  

A química no ensino médio não pode ser ensinada como um fim em si mesmo, 
senão estaremos fugindo do fim maior da educação básica, que é assegurar ao 
individuo a formação que o habilitará a participar como cidadão na vida em 
sociedade. Isso implica em ensino contextualizado, no qual o foco não pode ser 
o conhecimento químico, mas o preparo para o exercício consciente da 
cidadania.  

Portanto, novos métodos de ensino podem tornar mais clara à aula, onde 
podem ser abordados também problemas ambientais atuais; proporcionando a 
associação da Química aplicada a Educação Ambiental. 

Esse trabalho tem como principal objetivo despertar formas de integrar o 
Ensino de Química à vida cotidiana do aluno, enfatizando a Educação Ambiental 
utilizando como tema transversal “Vazamento de Petróleo” associado ao conteúdo 
químico denominado misturas, partindo da experimentação ligada a questões 
ambientais e cotidianas, analisando o conhecimento prévio dos alunos em relação ao 
tema proposto, como também, discutindo o tema em sala com a utilização de recursos 
didáticos: vídeo, imagens e experimentos, acompanhamento e verificação a partir dos 
resultados obtidos do que foi acrescentado para o conhecimento dos alunos após a 
aplicação do estudo. Fazendo com que o aluno possa identificar as possíveis relações 
do homem com o meio ambiente e com os outros seres vivos, proporcionando a 
associação dos conteúdos das outras disciplinas sob o tema gerador. Estimulando o 
aluno ao estudo voltado à realidade, oportunizando o mesmo a desenvolver a 
sensibilidade frente aos problemas ambientais da sua comunidade, criando, assim, 
condições para o desenvolvimento da sua capacidade de investigação, despertando 
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seu senso crítico; desenvolvendo habilidade para leitura, interpretação e investigação, 
como elementos básicos para a aquisição de informações. 

MATERAIS E MÉTODOS  

O presente estudo foi aplicado no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, 
na 1ª série do Ensino Médio, turma com 27 alunos com idade entre 17 e 22 anos. 
Através do tema gerador, Vazamento de Petróleo, foi trabalhado a construção do 
conhecimento sobre o conteúdo químico Mistura Heterogênea. A partir deste tema 
gerador foi elaborada uma metodologia investigativa, formativa e avaliativa, onde foi 
possível a coleta de dados antes e depois da aplicação desta investigação observando 
o desenvolvimento dos alunos durante o processo. 

Foi providenciada uma revisão bibliográfica com o intuito de desvendar o que já 
existe sobre o tema, para propor algo novo na abordagem do conteúdo, enfocando o 
impacto no meio ambiente. O estudo foi dividido em seis etapas: 

1. No primeiro momento, foi realizada uma investigação do conhecimento dos 
alunos sobre a temática em foco para avaliar o nível de informação sobre o 
assunto. Nesta mesma aula, também foi discutido o texto Derrame Negro 
disponível na revista Superinteressante, na edição 15/(2000), escrito por 
Burgierman que aborda um vazamento de petróleo ocorrido no Rio de Janeiro. 
Em seguida os alunos fizeram uma leitura coletiva no sentido de apreender o 
conteúdo Químico presente no texto e responder às perguntas referentes ao texto 
que foi visto em sala.  

2. No segundo momento, foi apresentado (de forma contextualizada e motivadora) o 
conteúdo Misturas.  

3. Em seguida, passou-se à apresentação do vídeo Petróleo no Brasil6, disponível 
no site Portal do Brasil, publicado no ano 2013, que discute sobre a importância 
do petróleo para o Brasil, introduzindo também as noções de como se processa a 
extração do óleo e de como ele é refinado para que tenhamos os seus derivados.  

4. No quarto momento foi ministrado o conteúdo através da problematização dos 
vazamentos de petróleo para compreender o que é a mistura imiscível água/óleo, 
utilizando imagens ilustrativas para consolidar a aprendizagem.  

5. No quinto momento foram desenvolvidos dois experimentos: um que ilustra os 
tipos de misturas e outro que simula um vazamento de petróleo. Desta forma, um 
dispersante químico foi utilizado como agente de limpeza. Portanto, a exposição 
de um experimento demonstrativo-investigativo simples pode ser efetiva para 
problematizar os malefícios através do aumento e/ou diminuição da concentração 
das substâncias existentes no mar após o vazamento de petróleo, induzindo os 
alunos à reflexão até que os mesmos fizeram inferências sobre o que ocorre no 
meio ambiente em casos como o apresentado sobre o petróleo.  
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6. Por fim, processou-se uma avaliação qualitativa e quantitativa dos conhecimentos 
apreendidos pelos alunos através de uma análise dos questionários representada 
por gráficos gerados e, ainda, de seus depoimentos colhidos em todas as etapas 
de aplicação do estudo.  

O presente trabalho foi observado a fim de se perceber a receptividade, 
envolvimento e interação dos alunos, nas várias etapas do processo. Desta forma, 
foram anotados todos os pontos essenciais, bem como as falas dos alunos e suas 
reações diante de cada passo do processo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a 
temática foi tabulado e transpostas às informações para o Gráfico 1, acompanhado de 
depoimentos. O Gráfico 1 expressa o significado que os alunos atribuem à palavra 
petróleo.  

 

Gráfico 1 – Porcentagens de repetições de palavras associadas ao petróleo.                            
Fonte: Coutinho et al (2013) – Elaboração a partir da análise do questionário aplicado com os discentes 

Das palavras associadas ao petróleo, a mais cotada foi gasolina, portanto, o 
derivado mais conhecido pelos alunos, presente no dia-dia dos mesmos. O segundo 
mais citado foi o termo riqueza; representa o crescimento da economia em relação à 
extração do petróleo presente no Brasil e no Estado de Sergipe. A palavra plataforma 
vem em seguida, e refere-se, provavelmente, a existência de muitas delas visualizadas 
ao longo das praias de Aracaju, cidade em que os alunos vivem. Barril é a quarta 
palavra mais citada, representa a medida da quantidade de petróleo depois de 
extraído, que contém em média 158 litros e possui valor estimado a partir do índice 
econômico do país. A palavra extração vem depois, e decorre da retirada do petróleo 
da terra ou do mar, que são os processos onshore e offshore, respectivamente, e, no 
Estado de Sergipe estão presentes os dois processos. A palavra poluição demonstra a 
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presença dos acidentes relacionados ao petróleo, facilmente são vistos em vários 
locais em que se faz a extração. Por fim, a palavra destilação possivelmente foi 
associada ao assunto que está presente no conteúdo de Química do Ensino Médio.  

Em outro questionamento a maioria dos alunos (96%) respondeu que o petróleo 
não se mistura com a água, e também que já ouviu falar sobre algum vazamento de 
petróleo. Foram questionados, ainda, quais os vazamentos que eles conheciam e por 
que o petróleo não se mistura com a água. Os vazamentos citados com maior 
frequência foram os do Golfo do México e Estados Unidos, sendo que nenhum aluno 
citou um vazamento no Brasil, o que é preocupante, pois existem vários. Já o porquê o 
petróleo não se misturar com a água foram dadas respostas com erro conceitual, como 
por exemplo: Por que é uma substância homogênea.  

A análise diagnóstica comprovou que os alunos têm dificuldades em entender o 
que são misturas, porém, demonstraram dispor de conceitos subsunçores sobre o tema 
gerador quando mencionaram a palavra vazamento associando-a ao petróleo. 

Após a análise diagnóstica, a turma foi dividida em dois grupos, a fim de 
realizar a leitura do texto que trata de um vazamento de petróleo que aconteceu no 
Estado do Rio de Janeiro no ano 2000, retirado da revista Superinteressante. A 
proposta focalizou a detecção do conteúdo químico no texto para que fosse iniciada a 
discussão. Após a leitura e debate do texto, foi realizado um exercício de consolidação.  

A discussão, após a leitura do texto, foi produtiva aos alunos; que se 
mostraram interessados e fizeram diversas perguntas associadas ao texto. Ao discutir 
sobre a disciplina de química, presente no texto, a palavra mais discorrida foi misturas. 
Segundo Junior (2010, p. 221):  

A constituição histórica da leitura em âmbito escolar é marcada pela 
decodificação da palavra. Geralmente, há uma busca por respostas prontas e 
rápidas a questões estabelecidas previamente e que quase sempre são 
repetições formais, fato que obstaculiza a interação pessoal dos leitores, seja 
com o texto ou com as ideias por ele carreadas7. 

Na segunda aula foi apresentado o conteúdo Mistura, em uma aula expositiva, 
com a utilização da lousa e pincel, para que os alunos tenham ideia do assunto tratado 
na aplicação da pesquisa. Nesta aula um vídeo foi mostrado como ferramenta para 
aprendizagem dos alunos despertando o debate em relação à importância do petróleo.  

O vídeo é um recurso didático muito aceito e que auxilia a compreensão dos 
alunos, criando uma aula na qual prevalece um nível maior de participação. O vídeo 
apresentado na sala de aula trabalha a ideia da importância da energia e do petróleo 
para o nosso dia-dia. Desta vez foi possível mostrar que o petróleo é uma das maiores 
fontes de energia, responsável por 35% da matriz energética mundial. Ele é obtido 
como resultado da decomposição de matéria orgânica depositada no subsolo ao longo 
de milhões de anos. Este combustível fóssil é importante não só na geração de 
energia, também é a matéria prima principal de muitos produtos essenciais no mundo 
moderno. No Brasil, as maiores partes das reservas de petróleo estão localizadas no 
mar, em grandes profundidades, por isso foram desenvolvidas tecnologias próprias 
para extração em águas profundas.  
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Para encontrar os depósitos de petróleo é preciso muito estudo, e quando a 
jazida é localizada, são perfurados poços exploratórios. Assim é possível saber se o 
petróleo encontrado é do tipo pesado ou leve e, em seguida, com outras técnicas, 
começar a exploração. Para isso são montadas plataformas que concentram os 
trabalhos de extração; logo o óleo bruto é então transportado por oleodutos e navios 
petroleiros até chegar às refinarias. Nas refinarias o petróleo é fracionado, e cada 
fração é destinada a um uso específico e por fim é apresentado que depois de 
processados os derivados de petróleo são distribuídos.  

A produtividade dos alunos, demonstrada após o texto foi ainda maior que a 
que aconteceu depois da assistência ao vídeo, mas é fato que os alunos perceberam a 
importância do petróleo e questionaram sobre os derivados existentes e o seu 
fracionamento.  

Na terceira aula o conteúdo Misturas continuou sendo apresentado, utilizando 
exemplos do cotidiano. A aula preparada a partir de vários livros didáticos e a utilização 
de imagens e exercício de fixação para consolidar a aprendizagem. Este exercício de 
fixação faz parte do momento formativo e é importante para que exista uma revisão de 
tudo que já foi estudado até o momento. O exercício feito pelos alunos serviu como 
avaliação dos seus conhecimentos adquiridos, para despertar a curiosidade e resolver 
algumas dúvidas, abrindo mais um debate em sala.  

Uma das questões tratava-se dos fatores que ampliavam a contaminação no 
mar após um vazamento de petróleo segundo Gráfico 02. É possível observar no 
gráfico que a maior parte dos alunos respondeu de maneira correta. A partir da leitura 
do texto e das aulas com auxilio das imagens foi simples distinguir que tipo de mistura 
trazia a questão. 

 

               Gráfico 02 – Como ocorre a contaminação com o meio ambiente.                
 Fonte: Coutinho et al (2013) – Elaboração a partir da análise do questionário aplicado com os 

discentes 
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Em uma segunda questão perguntou-se como o petróleo é formado, essa 
explicação está associada ao vídeo. Gráfico 03 apresenta que a resposta correta foi 
unânime, mostrando que conseguiram absorver o que foi passado em sala.  

O petróleo é 
formado por:

a) Matéria 
orgânica 

depositada no 
subsolo ao 
longo de 

milhões de 
anos.

b) Água e areia 
depositados no 

subsolo.

c) Restos de 
animais que se 
acumulam no 
mar ao longo 

dos anos.

d) Matéria 
inorgânica 

depositada no 
subsolo ao 

longo dos anos.

100%

0% 0% 0%

Alternativa

 

Gráfico 03– Questionamento sobre como o petróleo é formado.                                      
Fonte: Coutinho et al (2013) – Elaboração a partir da análise do questionário aplicado com os discentes 

 

Segundo Souza (2007, p. 112):  

Em outro momento, o mais importante não será o recurso, mas sim, a 
discussão e resolução de uma situação problema ligada ao contexto do aluno, 
ou ainda, à discussão e utilização de um raciocínio mais abstrato, tendo como 
proposta formar um aluno reflexivo com relação ao seu contexto social e 
também voltado ao contexto mundial, que sofre transformações muito 
significativas a cada momento e esse aluno deve ter condições de acompanhar 
essas transformações, cabe ao professor com o apoio da escola onde está 
inserido, suprir esta necessidade8. 

Após o exercício de fixação, na quarta aula foram feitos dois experimentos: o 
primeiro foi o da mistura da água com a gasolina para que os alunos observassem as 
duas fases formadas que representam uma mistura heterogênea e a diferença de 
densidade.  

O segundo experimento simula um vazamento de petróleo e a utilização de 
técnicas de limpeza. A elaboração deste experimento foi feita a partir do artigo 
Técnicas de limpeza de vazamentos de petróleo em alto mar. Nesse caso, foram 
apresentadas as diversas técnicas de limpeza para que fosse possível a realização em 
sala de aula, detalhando-se o método de utilização de cada técnica.  
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Segundo Graig et al (2012, p.83):  

Remoção manual é um método de limpeza mais trabalhoso, feito manualmente 
com os utensílios como pás, rodos, baldes, latas, carrinhos de mão etc, não 
causando nenhum dano adicional ao ambiente afetado pelo derramamento. 
Porém bastante eficaz em ambientes como: costões rochosos, praias e, 
principalmente, em locais restritos como conjunções de rochas, fendas, poças 
de maré, e até mesmo em áreas maiores como praias de areia3. 

Portanto, neste segundo experimento foi simulado um vazamento de petróleo 
no mar e como os alunos fariam para efetuar o processo de despoluição das águas. Os 
materiais alternativos foram algodão, esponja, concha de plástico e detergente. 
Primeiro foi colocada à água no recipiente de vidro e adicionada tinta piloto para que a 
água ficasse com a coloração azul, depois foi adicionado óleo de cozinha. Os outros 
materiais eram escolhidos pelos alunos para que fosse procedida a limpeza da água. O 
item mais escolhido foi o algodão, mas foram feitas tentativas com todos os materiais 
alternativos. 

 

Figura 01 – Alunos fazendo uma descontaminação com materiais alternativos. 

Nesta aula também todos os alunos participaram e demonstraram motivação e 
curiosidade. A experimentação é um recurso de suma importância que pode ser 
utilizado em diversas aulas de química, a depender da especificidade do tema 
abordado em sala. 

 Segundo Silva (2009, p. 8)  

É possível ressaltar a importância da experimentação, no âmbito de se fazer 
uma representação fenomenológica do assunto. O aluno tem a oportunidade 
de observar o fenômeno, de forma que essa interação é parte da construção do 
conhecimento9. 

Após os momentos referentes à formação do conteúdo mediado com vários 
recursos didáticos, foi aplicado o questionário avaliativo para que fosse feita uma 
análise qualitativa e quantitativa do conhecimento que foi apreendido pelos alunos. As 
perguntas presentes referem-se a todo o conteúdo estudado na aplicação da pesquisa 
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e foram contextualizadas para que os alunos interpretassem cada questão, sendo 
também coletados os depoimentos dos alunos.  

Uma das questões apresenta as consequências da contaminação no ambiente 
em geral, após um vazamento de petróleo. Esta questão foi uma das mais debatidas. 
Apesar disto, a maioria dos alunos acertou a resposta, o que demonstra o crescimento 
do conhecimento dos alunos.  

 

 Gráfico 4 - Consequências causadas por um vazamento de petróleo.                                         
Fonte: Coutinho et al (2013) – Elaboração a partir da análise do questionário aplicado com os discentes 

O somatório foi feito a partir de quatro itens, o primeiro (09) comenta de 
maneira correta como os animais presentes nas áreas onde ocorrem os vazamentos 
são afetados. Partindo da ideia de que eles podem morrer sem respirar, pois o petróleo 
forma uma manta grossa que cobre o mar impedindo a entrada de oxigênio e também 
mortes por intoxicação devido ao consumo de folhas e alimentos contaminados. O 
segundo item (12) está incorreto por afirmar que as atividades pesqueiras não são 
atingidas. Ao contrário do que é dito, o petróleo vazado no mar destrói equipamentos e 
gera a morte ou migração dos animais que habitam a área afetada. Já o item com 
número (17) está correto quando explicita que o petróleo anula o odor natural dos 
animais impedindo, por exemplo, o reconhecimento familiar e o acasalamento, o que 
afeta a reprodução destes animais. O item (22) discorre sobre o impacto econômico 
que é gerado, atingindo vários tipos de atividades como as de lazer e outras relativas 
ao trabalho que se desenvolve no mar. O último item de número (28) está incorreto, 
pois as aves possuem uma ótima mobilidade e, quando são atingidas pelo petróleo, 
são imediatamente impedidas de voar. Assim, as somas dos itens que geram a 
alternativa correta é a letra c, com o resultado do somatório sendo 48.  

Com a apresentação do tema gerador e as questões tratadas no decorrer da 
aplicação da pesquisa, observa-se a que quando é discutida a educação ambiental, 
diversas outras disciplinas são facilmente abordadas existindo a possibilidade que os 
alunos aprendam não só a química, mas também biologia, geografia entre outras.  
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Segundo Oliveira (2010, p. 5)  

Os professores precisam se atualizar não somente em educação ambiental, 
mas também em uma teoria pedagógica crítica, emancipadora, 
problematizadora e questionadora. Porque mesmo utilizando os vários recursos 
metodológicos no processo do trabalho pedagógico com a educação ambiental, 
encontramos professores, na sua maioria, que não conseguem se desprender 
da concepção do modelo bancário (sujeito versus objeto), isto é, da 
racionalidade instrumental, permitindo, desta forma, desencadear uma 
educação ambiental conservadora10. 

Foi lançado um questionamento sobre se os alunos gostaram de aprender o 
conteúdo a partir do tema vazamento de petróleo. Abaixo estão alguns depoimentos:  

Jai: “Eu achei interessante, principalmente a parte do experimento 
quando tentamos separar o óleo da água”. 

Iane: “Achei muito bom, pois o assunto ficou fácil de aprender, 
com as imagens e o experimento a gente aprendeu os tipos de 
misturas e como separa misturas”. 

Em se falando de contextualização, os professores atribuem esta metodologia 
a um tipo de educação que lhes traz muito trabalho e medo. Esse temor, segundo 
Maldaner (2000, p.46) é verificado na fala de uma professora quando ela diz que:  

“Eu acho que a gente vai ter que aprender tudo de novo, de como dar aula... 
Eu vou ter que parar, pensar antes de ir dar a aula como vou chegar a isso, e 
prá isso preciso, sei lá, de uma base, de uma ajuda [...]. Então, você vai ter que 
pensar, eu vou ver o livro, ver os pontos principais... Mas e daí como é que eu 
vou passar esses pontos para os alunos? Pelo menos eu estou acostumada a 
dar aulas desse tipo (tradicional) que você falou [...]. Porque eles (os alunos) 
estão, também, acostumados com esse tipo de aula... Eu acho que isto é uma 
coisa que vai envolver bastante trabalho e tempo e precisa de orientação... 
Porque eu tenho bastante medo de, por exemplo, perguntar e eles lançarem 
perguntas para mim que eu não saiba responder”11.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os alunos participaram da leitura do texto habilitando-se para discutir assuntos 
mais profundos sobre o tema. O vídeo foi apresentado para cativar os alunos em 
relação à existência de temas interessantes que podem ser retirados da Internet em 
sites seguros. Nas aulas expositivas e contextualizadas foi possível obter uma 
discussão aberta com os alunos e a partir de seus questionamentos o conteúdo foi 
esclarecido, assim como abordadas questões interdisciplinares após um experimento 
com a simulação de um vazamento de petróleo. Os experimentos foram os momentos 
em que os alunos estiveram mais motivados em poder participar e visualizar os 
resultados obtidos. 

Portanto, a aprendizagem do conteúdo químico Misturas Heterogêneas, 
através do tema gerador vazamento de petróleo e partindo de vários recursos didáticos 
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foi satisfatória, observados pelos depoimentos e comportamentos dos alunos durante a 
pesquisa. As etapas produzidas para o processo de construção do conhecimento foram 
todas realizadas, de maneira que é possível discernir a importância do professor como 
mediador principal para que os alunos alcancem o aprendizado significativo. 

A necessidade de colégios que possuam uma boa estrutura, não tira do 
professor a possibilidade de criar aulas motivadoras e interessantes. O presente estudo 
pode demonstrar a partir de recursos didáticos e alternativos a possibilidade de aulas 
de ótima qualidade auxiliando a aprendizagem dos alunos, esquecendo a maneira 
tradicional e metódica de decorar fórmulas e conceitos. 
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Palavras-Chave: atividade não formal, coleta de dados, prática reflexiva. 

RESUMO: A coleta de dados torna-se um desafio para pesquisadores dentro do museu. Com o projeto 
Museu na Escola – ME, notou-se que contratempos acometiam o evento, buscou-se desenvolver um 
sistema de coleta de dados, lançando-se de diversos conceitos de outras áreas de conhecimento. O 
grupo de Estudo e Iniciação à Pesquisa – GEI elaborou um quadro com duas características delimitadas: 
‘administrativos’ e outra com foco para desenvolvimento de pesquisa. A produção escrita relativa à coleta 
– denominada por ‘memórias’, documentava o que era interessante para o grupo. No tocante às 
conclusões releva-se que: para chegar a uma forma padrão de coleta são necessárias diversas 
aplicações e verificações relacionadas ao ME, ao conhecimento dos ‘coletores’ ancorados na pesquisa e 
referencial teórico, observou-se que o efeito desta sistematização gerou interesse dos monitores com 
atendimentos nas escolas, no que diz respeito à melhoria desses atendimentos, portando-se como 
reflexivos da própria prática, desenvolvendo um olhar clínico-científico.  

INTRODUÇÃO 
Em um ambiente que permite o desenvolvimento de atividades informais 

relacionadas a contextos de ensino e de aprendizagem, a coleta de dados torna-se um 
desafio para os pesquisadores, já que as inconstantes são muito abrangentes e 
imprevisíveis. Fatores como: o espaço físico do ambiente, a qualidade sonora, o 
número de visitantes e seus propósitos, o tempo de apresentação, a presença ou não 
de monitores, são alguns exemplos de variáveis que interferem nas coletas de dados 
nessas situações (MARTIN, 2007).  

Foi notória a necessidade de uma organização dos atendimentos realizados 
em um Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina (MCTL). Assim, iniciaram-se as 
seguintes discussões: Como se devem coletar dados em um museu? Quais as formas 
mais eficientes de realizar essa tomada? Como sistematizar essas informações? Como 
comunicá-las ou apresentá-las a todos que fazem parte dos atendimentos como 
monitores?  

Diante de tal constatação alguns monitores, em período de estágio no MCTL, 
mobilizaram-se na busca por uma forma de coleta e de compartilhamento de dados 
nesse espaço formativo, que trouxesse contribuições para os serviços prestados à 
comunidade visitante e, também, colaborasse com a formação desses monitores tendo 
como pano de fundo “o ensino prático reflexivo para desenvolver habilidades 
profissionais” (SCHÖN, 2000, p.123). 

Tendo como inspiração Chassot (2006), na situação em que o autor destaca o 
quão interessante e “fantástico” é “buscar razões, ou pelo menos alguma explicação, 
de por que um determinado texto foi escrito [...] e a outra questão é como ele foi escrito 
[...]” (p.15). Neste artigo procura-se explicitar as razões pelas quais se desenvolve esta 
investigação e justificar a maneira como esse projeto foi se construindo – relacionado 
às ações do museu monitoradas por essa proposta.  
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Pelo fato de se ter como monitores, acadêmicos de cursos de licenciatura – 
mais especificamente, licenciaturas em física e em química – procura-se integrar 
atividades de ensino, de extensão e de pesquisa dentro de uma mesma proposta, 
avaliando-se e implementando-se como em uma unidade ensino-extensão/pesquisa-
ensino, ou seja, eles estão inseridos na sala de aula da licenciatura (ensino) e, 
também, desenvolvem atividades de atendimento no museu (como extensionista) – a 
questão que se coloca é a seguinte: por que não introduzi-los em ações investigativas 
(pesquisa) que contribuam com sua formação como professor e, por conseguinte, 
facilite, agilize e torne mais eficiente sua formação profissional (ensino)? 

Nessa direção foi constituído o grupo de estudo e pesquisa, formado por 
pesquisadores-professores, graduandos e pós-graduandos, naquela ocasião 
denominado Grupo de Memoristas – GM (2007/2008), atualmente um pouco 
reformulado e intitulado Grupo de Estudo e Iniciação à Pesquisa – GEI (a partir do 
segundo semestre de 2008), cujos caminhos percorridos e alguns dos resultados 
obtidos colocam-se, aqui, em divulgação.  

Com a abertura do projeto Museu na Escola – ME, proposta em que os 
acadêmicos que estagiam no Museu de Ciência e Tecnologia deslocam-se até as 
Instituição de Ensino para realizar o atendimento, notou-se que uma série de 
contratempos acometia o evento e buscou-se, então, uma forma de registro que 
pudesse amparar as reflexões e discussões sobre o ocorrido. Além deste fato 
percebeu-se que estas situações mostravam-se um ‘campo rico’ para coleta de dados, 
possibilitando a constituição de um banco de dados do museu que pudesse, 
posteriormente, ser utilizado para fins científicos e formativos. Na continuidade 
apresentam-se alguns movimentos iniciais da coleta e os referenciais que estruturaram 
essa proposta e sua sistematização. 

Destaca-se que um dos primeiros objetivos do projeto foi o de desenvolver um 
sistema de coleta de dados em um ambiente museal, e para isso lança-se mão de 
diversos conceitos e definições de outras áreas de conhecimento. (MARTIN, 2007) 
Neste caso específico, além ‘do prático reflexivo’ de Donald Schön, pauta-se nas 
formas de coletas estruturadas sobre ‘as escutas clínicas’ e ‘os jornais de pesquisa’, 
além de outros conceitos e definições adjacentes ou próximos dessa teorização. 

O sistema de padronização da coleta de dados, que se traz neste momento, é 
realizado da seguinte forma: preenchem-se os campos em branco do quadro – que foi 
construído pelo grupo de monitores e pesquisadores do projeto, segundo as 
necessidades levantadas durante as reuniões do grupo – e, em seguida, envia-se para 
todos os monitores envolvidos na pesquisa e que participaram daquele evento, sendo 
um deles o responsável pelo preenchimento inicial do quadro e pelo armazenamento e 
gerenciamento do banco de dados. 

AS BASES TEÓRICAS 
As investigações de Martin (2007) acerca de pesquisas voltadas ao ensino 

informal entre os anos de 1994 a 2004, apontam a necessidade de buscar referenciais 
teóricos de múltiplas áreas de conhecimento para compreender o processo de 
aprendizagem dentro de espaços fora da escola. Ressalta também a relevância do 
assunto quando se trata das propriedades de uma coleta de dados, os caminhos 
obscuros que tangem tal investigação e as tendências deste campo. Assim, dispomos 
de um acervo bibliográfico provindo de diversas áreas para compor o presente 
trabalho.  

Em outras ações investigativas deste grupo, os jornais de pesquisa e as 
‘memórias’ já foram utilizados. Uma delas refere-se à pesquisa desenvolvida junto a 
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professores de física do ensino médio que recebiam em suas salas de aula 
licenciandos em física para realizar o estágio supervisionado. Neste caso, analisava-se 
a eficácia das ‘memórias’ como proposta de coleta de dados. A coleta envolvia a 
observação e anotação das discussões ocorridas durante as reuniões do grupo, e, 
posteriormente, era realizada a redação de um documento que era compartilhado com 
os demais membros participantes. Comparado com as transcrições de gravações em 
vídeos ou áudio, ficou clara a eficiência e a agilidade deste trabalho documental, que 
são requisitos fundamentais para o amadurecimento do grupo (PASSOS et al., 2007 e 
2008). Entre outros aspectos, a ‘memória’ possibilita também um controle amplo sobre 
os dados (PASSOS et al., 2007 e 2008; TEIXEIRA, 2013).  

Na outra situação investigada a coleta foi realizada com alunos do primeiro ano 
do curso de licenciatura em matemática. Novamente constatou-se que a utilização 
desta metodologia de coleta de dados contribuiu com o crescimento do grupo envolvido 
nesse processo de pesquisa, e culminou com a construção de diversas categorias que 
justificam ou indicam os porquês de um adolescente optar, no momento da inscrição no 
vestibular, pelo curso de licenciatura em matemática (PASSOS et al., 2008). 

Por fim, o trabalho da Teixeira (2013) objetivou investigar a formação de 
pesquisadores dentro do grupo intitulado EDUCIM (Educação em Ciências e 
Matemática), onde utilizou-se um acervo de 116 memórias entre os anos de 2007 a 
2012. Deste trabalho emergiu-se que a participação dentro de um grupo de pesquisa é 
positiva no que tange à própria emancipação como pesquisador e seu desenvolvimento 
dentro das reuniões, pois é um momento de discussão dos trabalhos e análises 
realizadas.  

O jornal de pesquisa serviu como fase de aprendizado e de estudo para a 
composição das ‘memórias’. Segundo Barbosa (2000), ele possui como único objetivo 
ser um documento para o pesquisador, uma fonte de dados provinda de tudo aquilo 
que lhe chama a atenção, atendendo à total liberdade, sem preocupações com erros 
gramaticais. Na composição desses relatórios e para que o resultado seja denso e de 
qualidade, é necessário que o pesquisador (monitor) deixe de buscar o imediatismo e 
passe a apresentar maturidade e conhecimento do processo investigado, colocando-se 
ora em situação de convivência, ora distanciando-se e, por fim, envolvendo-se com o 
fenômeno observado.  

Como indicado anteriormente, agrega-se a esse desenvolvimento alguns 
conceitos próximos ao que se estruturava como aporte teórico. A abordagem 
transversal é um desses conceitos e, de acordo com Barbier (2003), toda a ciência 
possui uma base filosófica que precisa ser explicitada. Para isso, a pessoa é 
considerada como um sujeito existencial definido por qualidades identitárias, sendo 
uma delas a liberdade, ou seja, a capacidade de fazer escolhas em determinada 
situação. Esse potencial de se libertar provoca a emergência de conflitos, diretamente 
ligados à angústia da escolha, dentro de uma trajetória temporal irreversível. Pelo agir, 
o sujeito existencial é um ser existente total, que possui seus respectivos espaços 
transversos e experimenta sensações de ordem somática.  

Portanto, é um procedimento reflexivo, a fim de promover aos membros do 
grupo uma melhor interação e exteriorização, propondo aos envolvidos que eles 
alcancem as melhores condições de realização do potencial humano em questão, 
evidenciando, por conseguinte, as limitações existentes, dentro da totalidade do 
processo dinâmico inserida de uma perspectiva metadisciplinar, ligada à 
multirreferencialidade. Dentro deste ambiente – semelhante a um campo de forças – 
em que ele próprio (o monitor) precisava realizar suas escolhas e sentir quais eram 
suas necessidades para a realização da coleta e desenvolvimento das ações do 
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museu. As questões e os resultados sobre a formação do monitor apareceram 
posteriormente nesse contexto.  

Para Lévy (2001), a pesquisa clínica é uma forma de estudo dentro de um 
grupo. Seu objetivo não está na identificação e intervenção da problemática, mas sim 
chegar à compreensão pesquisador/objeto mantendo uma ressonância quanto aos 
“saberes relativos”. Visto de um ângulo empírico, segundo Barbier (2003), o 
experimentalista pode criar uma situação para controlar todas as variáveis possíveis e 
estudá-las. No caso do clínico (posição adotada pelos componentes deste grupo), isso 
não é possível, tendo em vista a imprevisibilidade das situações vividas pelo 
observador. O mundo de valores do ser humano é um ambiente impossível de ser 
generalizado, ao contrário do mundo experimental. 

Outros conceitos que contribuíram com o desenvolvimento e a aplicabilidade 
das ‘memórias’ foram as palavras e escutas científica; filosófica e poética. Na 
sequência relacionam-se algumas definições e informações sobre tais formas de 
‘olhar’, de ‘escutar’ e de ‘escrever’ a respeito dos eventos sob pesquisa.  

A palavra científica tenta estabelecer uma lógica, por meio de uma pertinência 
sobre um fenômeno argumentado racionalmente e que pode ser único ou reprodutível. 
Para o mesmo autor – Barbier (2003) – a palavra filosófica é aquela que exprime seus 
valores últimos; arrisca o que tem de mais importante em relação à sua experiência 
para fundamentar aquilo que pensa. A escuta e a palavra filosófica visa situar o homem 
revivendo as experiências vividas pelo protagonista a fim de compreender seu universo 
de valores últimos. Para completar, tem-se a escuta e a palavra poética: aquela em que 
o sujeito é dotado de uma ressonância afetiva e simbólica e em uma situação 
imprevista, culmina-se o caos dentro de um sistema ordenado, através da convivência 
do objeto em estudo. 

O pesquisador na abordagem transversal escuta a si mesmo, e aos outros, 
sem se preocupar com seus próprios fundamentos. Ele rompe com seus próprios 
hábitos, sabe lidar com imprevistos, e, a partir dessa experiência, passa a refletir sobre 
o acontecimento vivido, sendo possível uma mudança na perspectiva de vida. Mesmo 
em eventos, onde duas personalidades cujos universos simbólicos sejam diferentes, a 
palavra multirreferencial tenta compreender esses fatores e repercutir numa visão 
esclarecida para o grupo ou para o indivíduo.  

Nos parágrafos anteriores desta seção esclarecemos a respeito dos conceitos 
que procuram estruturar o perfil do monitor para esses atendimentos e 
desenvolvimento de coletas de dados em espaços como os museus. Fica explícito que 
sua forma de ‘olhar’, ‘escutar’, ‘perceber o ambiente e a si mesmo’ e ‘escrever sobre 
essas situações’ é fundamental para ações frutíferas neste campo. 

Para finalizar esta seção, define-se trabalho de campo como sendo aquele que 
permite ao pesquisador entrar no mundo do sujeito, de forma não invasiva, tentando 
aprender com ele, porém sem ser como ele. É empático e reflexivo. O objetivo do 
investigador é fazer com que o entrevistado ou observado passe a ter certa confiança 
nele, encorajando-o a falar e fazer confidências (BOGDAN e BICKLEN, 1999)  

As entrevistas dentro do trabalho de campo, em uma perspectiva qualitativa, 
podem ser utilizadas como uma base de dados dominante para a pesquisa, ou pode ter 
um papel secundário ao comportamento do indivíduo, permitindo ao investigador obter 
uma ideia do sujeito.  

A ELABORAÇÃO DO QUADRO DESCRITIVO: UMA SITUAÇÃO DIALOGADA  
Diante do exposto na seção anterior deste trabalho, releva-se que os 

referenciais selecionados, estudados e incorporados no ambiente investigativo pelos 
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monitores (em função da extensão), licenciandos (em função do ensino) e, também, 
coletores das informações (em função da pesquisa), tinham como principal meta 
instrumentalizar e orientar esses acadêmicos, quanto às percepções que precisam ser 
desenvolvidas para a coleta de informações em um ambiente assumido como de 
pesquisa e, também, mostrar a complexidade no ato de registrar, por meio de palavras, 
essas percepções e esses sentidos vistos e escutados.  

Para a organização das informações, elaborou-se um quadro com duas 
características delimitadas: a primeira com ênfase em dados que denominamos 
‘administrativos’, e a segunda, com foco para um possível desenvolvimento, posterior, 
de pesquisa. 

Na primeira parte estão contidos os seguintes itens: data; número do relatório; 
a pessoa responsável pelo preenchimento dos dados; período; transporte; instituição 
de ensino visitada ou visitante; endereço da instituição; cidade; estado; turmas 
atendidas; professor responsável; número de alunos; horário; duração; experimentos 
realizados e descrição resumida dos experimentos. Seu objetivo é gerenciar os 
atendimentos realizados com a tentativa de controlar o tempo de apresentação, 
mantendo assim, um padrão; ter um registro sobre os experimentos realizados, 
podendo, em apresentações futuras, propor a diversificação e a rotatividade. 

Os itens de ‘maior importância didática e formativa’ – segundo os critérios e as 
discussões do grupo – foram colocados em seguida, e trazem descrições a respeito da 
sistematização da coleta de dados; do coletor; da forma de coleta; das impressões e 
das percepções pessoais do relator; além de um espaço para notas e outras 
observações que o relator julga necessário indicar e, por fim, os depoimentos que pode 
coletar durante a apresentação da seção de experimentos ou, após, a apresentação – 
em entrevistas abertas em que solicita aos depoentes que comentem o que acharam 
do evento e o que mais os atraiu. 

Alguns esclarecimentos sobre as unidades de coleta apresentadas nos dois 
parágrafos anteriores, podem justificar a ‘importação’ de referenciais de outra área – as 
Ciências Clínicas, por exemplo – para a realização destas tomadas de dados. Entre 
elas destacam-se as seguintes subunidades: a coleta de dados realizada, o coletor, a 
forma de coleta e as dificuldades encontradas. Dentro da mesma linha de raciocínio, 
seguem as impressões e comentários pessoais do relator, outras observações que o 
relator julga necessário descrever e os depoimentos coletados. São nesses campos do 
quadro que o monitor que realiza a coleta aplica os conceitos importados da pesquisa 
clínica, sob uma escuta científica, filosófica e poética. A postura do coletor e 
entrevistador não deve ser crítica, mesmo que o entrevistado esteja sob um ângulo de 
senso comum, mas reflexiva, escutando a si mesmo e ao próximo. Conduzindo com o 
indivíduo uma entrevista neutra, evitando expressões indutivas nas indagações a 
respeito dos objetos estudados. 

Na sequência tem-se a produção escrita relativa à coleta – denominada por 
‘memórias’ – que pode ser comparada a um jornal de pesquisa, porém mais focada. 
Enquanto que, no jornal de pesquisa coloca-se tudo aquilo que chama a atenção, 
mantendo-o como notas exclusivas do pesquisador (BARBOSA, 1998), as ‘memórias’ 
tornam-se públicas na medida em que são produzidas e enviadas para que outros 
incluam suas observações (PASSOS et al., 2007 e 2008), e, além disso, nela é 
documentado aquilo que interessa para o indivíduo ou grupo, ou seja, tem-se uma 
‘noção’ do que se busca no campo de trabalho. 

Os depoimentos coletados (sobre o evento) seguiram o método das ciências 
clínicas, como forma de ação e atuação segundo um padrão não indutivo, com número 
de interlocutores reduzidos, através de questões breves elaboradas previamente e 
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aplicadas oralmente após o atendimento. Ou então, escolhe-se um grupo 
aleatoriamente para acompanhar durante todo o evento e realizar entrevistas nos 
intervalos entre as apresentações dos experimentos.  

A grande variação da quantidade de discentes atendidos, local onde se realiza 
o atendimento, faixa etária, disponibilização de recursos de áudio, faz com que as 
apresentações tenham significantes diferenças na qualidade e no tempo de 
atendimento. Por isso, são imprescindíveis as observações dessas dificuldades 
encontradas dentro da escola e também na coleta dos depoimentos. É importante 
nestes casos que o pesquisador (orientador dos monitores) tenha um olhar sensível 
sobre o ambiente e para essas questões; verificando se é ou não favorável para uma 
boa apresentação e coleta, avaliando aquilo que os monitores do projeto encaram 
como contratempos, até o que eles entendem por ‘educação não formal’, além do 
prazer de lidar com os equipamentos e experimentos de forma lúdica de tal maneira 
que fascinem o espectador. (CARVALHO, 2009) 

Por fim, o relatório é concluído com um relato por extenso dos dados coletados, 
com a inclusão de observações que têm por objetivo melhorar os atendimentos 
propostos por esse projeto vinculado ao Museu de Ciência e Tecnologia. Como se 
pode ver são duas formas de redação, uma enquadrada e outra ‘mais livre’. Isso se fez 
necessário, principalmente, pela relutância de alguns coletores em observar de forma 
focada alguns dos itens necessários para o preenchimento do quadro, indicando “eu 
preferia fazer do meu jeito” (Monitor 3). 

A tabela a seguir apresenta um exemplo de relatório para ilustrar as colocações 
apresentadas anteriormente e contribuir com a análise das considerações e conclusões 
possibilitadas pelo desenvolvimento deste projeto e da investigação a ele anexa.  
 
Tabela 1: Exemplo de relatório 
 

TABELA 28: Dados Sistematizados do Projeto Museu na Escola (ME) 
Data 31 de março de 2009 
Relatório nº  28 
Documentado por Monitor 2 
Período Vespertino 
Meio de Deslocamento Utilizado Transporte do Museu – Fiat Uno Mille 
Instituição de Ensino Escola BSM 
Endereço Avenida M, n° N 
Cidade L 
Estado P 
Turmas Atendidas 2 turmas do 3° ano do Ensino Fundamental 

2 turmas do 4° ano do Ensino Fundamental 
1 turma do 5° ano do Ensino Fundamental 

Professor Responsável pela Recepção dos 
Estagiários na Instituição 

Professora C 

Nº de Alunos  80 
Local do Atendimento Refeitório da escolar 
Nº de Atendimentos 02 
Horário do Atendimento 15h15min – 15h55min 

16h05min – 16h45min 
Duração do Atendimento 40 min 

40 min 
Experimentos Realizados ● Química: Decomposição da Água Oxigenada, 

indicadores Ácido-Base, Teste do Bafômetro Varinha 
Mágica. 
● Física: Base Giratória, Velas e Gerador de Van der 
Graaff. 
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Descrição Resumida dos Experimentos 
● Química: 
1 – Decomposição do Peróxido de Hidrogênio: proveta 200mL + 1/3 de H2O2 120 Volumes + detergente + 
catalisador (KI). Outra forma realizada foi com KMnO4, no lugar do KI, sem detergente. A reação tende a ser 
mais espontânea. 
2 – Indicadores Ácido-Base: Erlenmeyer com capacidade para 200mL+ álcool +algumas gotas de base 
(NaOH). Acrescentar o indicador sintético, Azul de Bromotimol, e, com um canudo, assoprar até ficar verde. E 
depois, assoprar até ficar amarelo. 
3 – Varinha Mágica: Cadinho + KMnO4 + 3-4 gotas de H2SO4 concentrado. Com um bastão de vidro envolvido 
com algodão embebido em álcool, tocar na mistura do cadinho. 
4 – Teste do Bafômetro: Erlenmeyer + álcool etílico comercial. Tampa-se com uma rolha com dois orifícios: 
no primeiro orifício insere-se um cânulo de vidro que liga ao ambiente externo e está submerso no álcool. No 
outro, há um cânulo de vidro que fica suspenso sobre o álcool, e vai até o ambiente externo submerso em uma 
solução de Dicromato de Potássio dentro de um tubo de ensaio que está ligado ao sistema. O Dicromato reage 
com o álcool, oxidando o Crômio, de 2+ para 3+. Assim, ele muda da cor amarela para a cor verde. 
● Física: 
1 – Base Giratória: Com um banco sobre a base giratória de atrito desprezível, um estagiário, segurando um 
altere em cada mão, explica conteúdos de física (centro de massa). Depois, segurando uma roda de bicicleta 
pendurada em um barbante, explica a terceira Lei de Newton, Lei da Ação e Reação, Energia Cinética e 
Potencial. 
2 – Velas: A vela, cujo suporte é uma base de madeira, é acesa e quando coberta por um tubo cilíndrico com 
as duas extremidades vazadas, apaga pela perda do Oxigênio e ao colocar uma placa dentro do cilindro de 
vidro, a vela se mantém acesa. Esse Fenômeno é explicado pela corrente de convecção. 
3 – Gerador de Van der Graaff: Convida-se um voluntário para utilizar o equipamento, que em função de suas 
propriedades levanta (arrepia) o cabelo da pessoa. Neste experimento, explicam-se conceitos de eletrostática. 
Em um segundo momento, chama-se mais dois voluntários para que eletrizem seus corpos e descarreguem 
sobre os demais voluntários participantes do experimento. 
Dificuldades 
Encontradas 

Durante o primeiro atendimento, tivemos problemas com o barulho, provindo do horário 
de intervalo das demais turmas de alunos da escola.  
O ambiente possuía uma acústica cuja reverberação potencializava o barulho causado 
pelo horário de intervalo. E não havia equipamento de som. 
Ao realizar o experimento do Teste do Bafômetro, o Dicromato já estava oxidado. 

Coleta de Dados Coleta de Dados Realizada: Perguntas relacionadas ao atendimento. 
Coletor: Monitor 2 
Forma de Coleta: Entrevista com alunos pós-atendimento. 
Dificuldades com a Coleta: Não houve dificuldade nesse aspecto. 

Impressões e 
Comentários 
Pessoais do 
Relator 

Foi muito fácil realizar a pequena entrevista com os alunos, eles se mostraram muito 
comunicativos e receptivos. 
Uma das turmas estava sem professor, e mesmo assim eles se comportaram, 
mostrando-se curiosos, interessados.  

Outras 
Observações que 
o Relator Julga 
Necessário 
Destacar 

A escola é muito bonita e possui um amplo espaço. 
No final do atendimento, os estagiários ganharam um presente: fato inédito no projeto. 

Depoimentos 
Coletados 

Pergunta: O que você achou do atendimento? 
Respostas: (A – indica aluno da escola) 
A1: A gente achou o máximo 
A2: Legal! 
A3: Eu achei massa. 
A4: Muito massa. 
A5: Muito legal. 
Pergunta: Por quê? 
Respostas: 
A1: Porque é muito interessante. Eu já tinha feito aqueles do indicador em um tubinho, 
eu joguei na camiseta da minha irmã e da minha tia e ficou vermelha a camiseta dela, 
ela ficou brava, mas depois saiu. 
A2: Gostei do negócio de fumaça. Eu também gostei daquele que deixou o cabelo da 
professora arrepiado. 
A4: O show de vocês é show! 
Pergunta: Da água oxigenada? Por quê? 
Resposta: 
A2: Parecia que tinha um vulcão lá. 

Monitores 
Presentes 

● Física: Monitor 4; Monitor 5.  
● Química: Monitor 2; Monitor 6.  

Funcionário 
Responsável 

JO 
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Alguns comentários a respeito da elaboração, aplicação e comunicação da 

Tabela 1 fazem-se necessários. Com relação às ações vinculadas ao processo de 
ensino em que esses acadêmicos estão inseridos relata-se:  

 
[...] quando vi o Monitor 2 anotando tudo isso, pedi para dar uma olhada e já fui 
estudando o que eu não sabia dos experimentos, prestei até mais atenção na 
aula do professor M [...]. (Monitor 1)  
[...] somente agora que estou no quarto ano é que vejo quanto tempo eu perdi 
em não prestar atenção nas aulas e em não estudar para aprender. Eu só 
estudava para tirar nota nas provas. Agora estou precisando ver tudo de novo 
[...]. (Monitor 4) 
[...] quando eu comecei a universidade estava na licenciatura, mas mudei para 
o bacharelado, pois não vi graça na licenciatura. Hoje estou fazendo o caminho 
de volta, foram os atendimentos do museu que me fizeram mudar de ideia, 
acho que agora quero ser professor mesmo. (Monitor 7) 
[...] não é fácil falar de química com as crianças, mas aqui no ME a gente 
aprende. Isso vai me ajudar quando for professora. (Monitor 2) 
[...] eu morria de medo do estágio, hoje estou no estágio e não quero sair de lá. 
Aprendi a lidar com os alunos durante os atendimentos [...]. (Monitor 6) 
 

Como se pode observar tem-se nessa seleção de depoimentos (parcela 
mínima do que compõe o banco de dados coletado durante as reuniões do grupo) 
questões que vão desde a relação do acadêmico com o conteúdo disciplinar, 
perpassam por sua manutenção do curso, mostra-se como aprendizado para a atuação 
pedagógica e coloca-se até como determinante para a escolha profissional – “acho que 
agora quero ser professor mesmo” (Monitor 7).  

No tocante às ações extensionistas, quando do planejamento das atividades a 
serem apresentadas durante as visitações, tem-se, também, diversas colocações que 
mostram como essa composição do quadro ou do relatório descritivo tem surtido 
resultados satisfatórios.  

 
Teve um dia que a Bobina de Tesla não queria funcionar. Nossa, que 
vergonha! Fomos socorridos pelo Monitor 8. Hoje a gente testa antes [...]. 
(Monitor 2) 
Desde que o Monitor 2 começou a fazer esses relatórios e preencher essas 
fichas aí e enviar para todo mundo, a gente tem ido bem mais preparado para 
os atendimentos, praticamente não esquecemos mais nada. Ninguém teve que 
voltar correndo para buscar algum equipamento [...]. Até os imprevistos 
diminuíram. (Pós-graduando 1) 

 
Ao se pensar em pesquisa, no olhar e na escuta que o pesquisador precisa 

desenvolver para se relacionar com seu campo de trabalho investigativo, percebe-se 
que mesmo os monitores, ainda sendo graduandos, estão desenvolvendo algumas 
habilidades relativas a essa ação – contudo, de forma mais acanhada ou tímida – como 
os fragmentos dos depoimentos apresentados na sequência podem ilustrar: 

 
Não achei que para coletar dados tinha que estudar tanto [...]. (Monitor 4) 
Esse negócio de anotar tudo, não é comigo não, prefiro fazer o atendimento do 
que coletar dados. Depois eu ajudo a completar (o quadro), mas não quero 
coletar. (Monitor 9) 
Um dia eu vou fazer ‘memórias’ como vocês, mas hoje ainda não me sinto 
preparado, não sei escrever assim [...]. (Monitor 10) 
De tanto fazer ‘memórias’ aqui no grupo, já estou usando isso até nas aulas do 
professor B, quando ele começa falar dos conceitos de física e da história que 
está por trás deles, eu anoto tudo, como nas ‘memórias’. Tem colegas de sala 
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que já estão perguntando o que é que eu estou fazendo [...] e os que pedem 
emprestado para xerocar. É muito legal! (Monitor 8) 
Será que esses dados aí não podem ser usados no meu mestrado? (Monitor 4) 
 

Diante das primeiras intenções do projeto – que em parte apresenta-se neste 
artigo – vê-se que a integração entre ensino-extensão/pesquisa-ensino mostra-se 
evidente. Contudo, um acompanhamento desses monitores por um período mais longo 
faz-se necessário e é uma das pretensões do grupo – inclusive com a formação 
precoce desses graduandos-pesquisadores e sua transposição contínua para uma 
situação de pós-graduandos-professores.  

Esse movimento insere-se na possibilidade de colaborar com algumas lacunas 
percebidas por Passos (2009), ao analisar mais de três décadas de publicação em 
periódicos da área de educação matemática (atualmente estendida para a área de 
ensino de ciências), em que as tendências apontam para questões como: a 
reelaboração de ‘um perfil para o licenciando’, que há três décadas enfatizava a 
necessidade desse licenciando ‘saber’ matemática, física, química e a graduação seria 
o momento em que essas disciplinas deveriam ser ‘ensinadas’ a ele.  

Posteriormente – durante a década de 90 do século passado – questionou-se 
que esses conteúdos disciplinares ‘estudados’ e ‘ensinados’ nas licenciaturas 
precisariam estar relacionados à sua profissão como professor, ou seja, além de ‘saber’ 
os conteúdos ele (licenciando) deveria ‘saber como apresentar essa matemática, física, 
química (entre outras disciplinas) ao seu aluno da escola’. É o momento em que o perfil 
do licenciando sofre alterações, isto é, precisa acomodar outras características, que 
não ser unicamente ‘um bom matemático, físico, químico, biólogo entre outros’, mas 
ser, também, ‘um bom professor dessas disciplinas’.  

Desde então, é possível observar, pelo que apresentam os artigos, 
pesquisadores e colaboradores do campo de formação em busca de uma inter-relação 
e/ou integração entre teoria e prática e, por conseguinte, a constituição de um perfil de 
licenciando que dê conta das necessidades da escola e dos anseios que os formadores 
desses licenciandos possuem no que diz respeito aos ‘saberes disciplinares’ e à 
superação dessa dicotomia entre a prática e a teoria.  

É na supressão dessa lacuna que se acomoda a proposta aqui projetada e 
descrita e, que alguns resultados podem ser observados. Indo um pouco além, 
buscando-se a integração entre ensino, pesquisa e extensão e antecipando as 
constatações que já se mostram tendências não para a formação inicial, mas para a 
formação continuada, a necessidade da formação de um professor-pesquisador da 
própria prática.  

Outra tendência observada por Passos (2009) e que se procura contemplar 
nesta proposta é nova constituição de ‘um perfil para o formador’ – situação esta em 
que se encontravam os pesquisadores envolvidos nesta investigação. 

 
[...] um movimento que o tira de uma posição de ‘formador’ para uma posição 
de ‘formador-pesquisador’, indicando que o formador de professores, 
necessariamente, precisaria ser aquele que desenvolve pesquisas nessa área. 
Somente assim teria condições de compreender quais são as ‘verdadeiras’ 
necessidades de seus graduandos em formação. (PASSOS, 2009, p.284) 

CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES 
Retoma-se neste momento de considerações a questão lançada por Chassot 

(2006, p. 15), “por que determinado texto foi escrito? E junto à qual, por inspiração, 
acomodou-se outra: por que determinado projeto foi proposto?”.  
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Como resposta à primeira indagação indica-se que: foi pela possibilidade de 
cristalização da caminhada do grupo na forma de um texto comunicativo – que possa 
se perpetuar nas páginas de um periódico e ser acessado ao longo dos anos para 
estudo, consulta e como orientação formativa – principalmente pelo fato de que os 
estágios de monitoria no Museu de Ciência e Tecnologia em que essa proposta se 
desenvolveu têm um caráter extremamente flutuante – os monitores estão ‘sempre’ de 
passagem pela instituição. 

No que diz respeito às justificativas ou explicações para a proposição do 
projeto, declara-se que: é uma tentativa de integração da pesquisa, da extensão e do 
ensino sob o olhar de formadores-pesquisadores em estado de importação, de estudo 
e de elaboração de referenciais que possam se adequar a situações de ensino e 
aprendizagem não formais agregadas ao desenvolvimento de pesquisas e sustentar 
teoricamente tais desenvolvimentos.  

No tocante às conclusões releva-se que: para se chegar a uma forma padrão 
de quadro de coleta (como o apresentado neste artigo) são necessárias diversas 
aplicações e verificações, principalmente, relacionadas ao projeto que se desenvolve – 
neste caso o Museu na escola – e que o conhecimento dos envolvidos com a coleta – 
denominados por ‘coletores’ – sobre o projeto e os referenciais que ancoram tais 
formas de pesquisa, mostra-se fundamental para a eficácia do processo.  

Outra conclusão que se traz neste momento é que: com os dados 
sistematizados, durante um ano de atendimento do projeto, com sua disponibilização 
para todo o grupo e, mediante sua discussão nas reuniões de estudo e introdução à 
pesquisa, já é possível observar que o efeito desta sistematização gerou interesse dos 
monitores (coletores ou não) envolvidos com os atendimentos nas escolas, no que diz 
respeito à melhoria desses atendimentos, portando-se como reflexivos da própria 
prática e desenvolvendo um olhar clínico-científico dentro do ambiente museal.  

Além disso, com base nos dados dessa tabela, deu-se início à elaboração 
subsequente de novas formas de coleta que se adequem a outros projetos alocados no 
Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina, entre eles citamos: Na rua, de olho para a 
Lua; Museu Itinerante de Ciências; A formação inicial e suas possibilidades em 
ambientes não formais de aprendizagem; O espetáculo A Ciência em Peças.  
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RESUMO: O presente artigo apresenta os dados de uma pesquisa desenvolvida em todas as escolas 
públicas da cidade de Toledo – PR. Procuramos investigar quais eram as escolas que realizavam 
feiras/mostras científicas. Entrevistamos representantes das escolas e as entrevistas foram analisadas 
por Análise de Conteúdo, proposta por Bardin. Dentre os resultados destacamos que em 14 escolas 
pesquisadas, apenas 3 realizam essas atividades. Os motivos apresentados pelos entrevistados por não 
desenvolver esse tipo de atividade nas escolas são variados e podemos destacar: falta de tempo no 
calendário escolar, concepção equivocada de feira de ciências, ensino médio apenas no período 
noturno, não envolvimento dos professores de ciências em atividades culturais, entre outros. Nas 
escolas que realizam essas atividades podemos verificar a satisfação e a motivação presente nas falas 
dos entrevistados. 

INTRODUÇÃO 

A divulgação da ciência acontece de diferentes formas, mas com um objetivo 
principal, ou seja, fazer com que a ciência faça parte da cultura do público leigo, 
tornando-a compreensível e adequada à população em geral, de modo que as pessoas 
possam participar de decisões que envolvem a sociedade. Podemos destacar algumas 
formas de divulgação científica (DC), como a utilização de textos, reportagens sobre 
ciência e tecnologia (CT) na mídia, filmes, feiras e mostras de ciências, projetos de 
ciências nas escolas, etc. 

As atividades de DC têm importância no processo de enculturação científica e 
escola pode mediar ações e atividades de DC. Assim, neste trabalho analisaremos as 
atividades realizadas nas escolas denominadas “feiras e mostras de ciências”, 
considerando que estas são processos de divulgação de ciência na escola.  

As Feiras ou Mostras de Ciências1 apresentam diversas concepções. Para 
Moraes (1986), as feiras de ciências são:  

 
[...] um empreendimento técnico-científico-cultural que se destina a 
estabelecer o inter-relacionamento entre a escola e a comunidade. 
Oportuniza aos alunos demonstrarem, por meio de projetos planejados 
e executados por eles, a sua criatividade, o seu raciocínio lógico, a sua 
capacidade de pesquisa e seus conhecimentos científicos. (MORAES, 
1986, p.20) 

 
As feiras de ciências iniciaram no Brasil na década de 1960, em São Paulo, 

promovidas pelo IBECC - Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e foram 
patrocinadas pela UNESCO (MANCUSO, 1995). Nessa época, segundo o mesmo 
                                                      
1 Mancuso; Filho (2006) apresentam diversas denominações que já foram propostas para essas 
atividades, como por exemplo, “Feira de Ciências, Artes e Criatividade”, “Feira de Ciências e 
Tecnologia”, “Feira de Conhecimentos”, “Feira de Ciência e Cultura”, entre outros. 
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autor, os estudantes apresentavam repetições de experimentos feitos em aula ou 
montavam aparelhos para fins demonstrativos. No entanto, foi no estado do Rio 
Grande do Sul que as Feiras de Ciências obtiveram um desenvolvimento maior 
(MANCUSO; FILHO 2006). Atualmente, no Brasil ainda se faz presente as Feiras de 
Ciências, no entanto, segundo os autores, com uma perspectiva diferenciada, sendo 
um evento que pretende modificar a concepção de ciência como conhecimento estático 
e procura “[...] atingir uma amplitude bem maior de ciência como processo, ciência 
como modo de pensar, ciência como solução de problemas. Muitas investigações já 
apresentam um caráter interdisciplinar [...]” (MANCUSO; FILHO, 2006, p.16) 

No ano de 2005, o Ministério da Educação brasileiro criou o Programa Nacional 
de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica – FENACEB, com o objetivo de 
“[...] estimular e apoiar a realização de eventos de natureza de divulgação científica, 
como feiras e mostras de ciências, que tenham como protagonistas alunos e 
professores da educação básica” (FENACEB, 2006, s/p). O projeto ofereceu uma 
premiação às escolas que submetessem projetos que se destacassem em suas feiras 
de ciências. Com o auxílio financeiro as escolas poderiam investir mais recursos 
nessas atividades. Cabe ressaltar que, para participar, a feira de ciências deve ser um 
projeto de toda a escola e não apenas de um professor. Pesquisando em sítios da 
internet percebemos que o FENACEB aconteceu em apenas duas edições. 

Em um contexto mais específico, no estado do Paraná foram promovidos 
projetos de estímulo às feiras de ciências, entre eles, o “Fera com Ciência” que é a 
junção de dois programas: Fera (atividades artísticas) e Educação com Ciência 
(atividades voltadas para a ciência). Neste tipo de projeto as escolas inscreviam seus 
trabalhos para participar e concorriam com as demais inscritas, passando por algumas 
etapas de classificação. Este projeto aconteceu entre os anos de 2007 a 2010, mas, a 
partir de 2010, com a troca do governo do estado, não ocorreu mais nenhuma edição. 

Atualmente algumas escolas do estado do Paraná participam da Feira de 
Inovação das Ciências e Engenharias (Ficiencias), que está em sua terceira edição e é 
definida como:  

 
[...] é um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e 
inovadoras com intuito de contribuir com o conhecimento e a evolução 
no mundo das ciências. É também um local de integração e troca de 
experiências que aproxima estudantes e professores do Ensino 
Fundamental, Médio e Superior do Paraná – Brasil; Alto Paraná, 
Canindeyu e Caaguazú – Paraguai; e a Província de Missiones - 
Argentina. A feira visa ainda promover a cultura científica, a 
disseminação e a popularização do método científico e experimentação 
como ferramenta do conhecimento. Ao término do evento, as melhores 
pesquisas são premiadas e poderão receber o acompanhamento de um 
professor de nível superior para continuar seus projetos. Assim, a 
Ficiencias pretende estimular, incentivar e valorizar os talentos em 
todas as áreas do conhecimento (FICIÊNCIAS, s/a, s/p). 

 
O projeto ainda é novo e acontece em estados dos países pertencentes a 

tríplice fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai). Em 2014 o evento acontecerá em Foz 
do Iguaçu – PR, de 11 a 14 de novembro e a organização se dá pela inscrição direta de 
estudantes e professores na Ficiencias.  

Mostramos aqui que existem projetos de feira de ciências em nível maior de 
visibilidade, no entanto, destacamos a importância da realização de feiras de ciências 
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na escola, abertas para a comunidade, nas quais o estudante começa a fazer 
pequenos projetos que podem estimulá-lo a participar destes maiores. 

Neste sentido, a escola atua como divulgadora da ciência, promovendo ações 
que ampliam o interesse dos estudantes pela pesquisa e pela ciência. Assim, 
estabelece-se uma relação entre educação formal e a educação não-formal, obtendo-
se resultados satisfatórios para a escola e para o processo de enculturação científica, 
visto que a maioria dos estudantes, ao participar de uma feira de ciências, sente-se 
estimulado, podendo assim modificar as suas percepções em relação à Ciências e 
Tecnologia. 

Julgando de fundamental importância divulgar a ciência nas escolas, 
procuramos investigar como essas atividades estão sendo desenvolvidas nas escolas 
de ensino médio da cidade de Toledo – PR. O objetivo principal foi pesquisar se a 
escola promove feiras ou mostras de ciências e como as realiza, para em trabalhos 
futuros promover ações neste sentido.  

METODOLOGIA 
Nos meses de outubro a dezembro de 2013 realizamos a coleta de dados em 

todas as escolas públicas de ensino médio localizadas na área urbana da cidade de 
Toledo, Paraná, Brasil. A amostra totalizou 14 escolas.  

Como metodologia para coleta de dados, realizamos entrevistas diretas 
orientadas por questões semiestruturadas. A seleção dos entrevistados levou em conta 
os diferentes setores da escola, sendo assim selecionamos os seguintes elementos: 
um membro docente da direção da escola, um professor da área de ciências (Química, 
Física ou Biologia), o responsável pela biblioteca da escola e um estudante do ensino 
médio que tivesse um pouco mais de conhecimento da escola, como representante de 
Grêmio estudantil ou estudante do terceiro ano do ensino médio. As entrevistas foram 
gravadas em áudio e posteriormente transcritas.  

As análises das falas dos entrevistados foram realizadas na perspectiva de 
Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977). Para organização temática as falas 
dos entrevistados foram categorizadas por assuntos que compreendem a divulgação 
científica, são elas: a) atividades de leitura oferecidas aos estudantes; b) assinatura e 
uso de revistas de DC; c) projetos extraclasse ou em parceria com universidades 
relacionados aos conteúdos de ciências; d) feira/mostra de ciências; e) atividades 
relacionadas de DC promovida na escola por outros órgãos, como universidades, 
ONGs, etc. 

Neste trabalho apresentamos os resultados da categoria que compreende as 
atividades de feira/mostras de ciências que a escola promove. Salientamos que o nome 
das escolas foram preservados e os trechos das entrevistas seguem as normas de 
transcrição propostas por Marcuschi (2001). As normas principais são: E representa a 
fala dos estudantes, P do pesquisador, (+) representam pausas de fala, /.../ supressão 
de trecho, ((comentário)) comentários do pesquisador/transcritor. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Após as análises das entrevistas, percebemos que a maioria das escolas não 

realiza feiras e mostras de ciências. As feiras ou mostras que envolvem o ensino médio 
(nosso foco de pesquisa), com participação das disciplinas da área de ciências 
acontecem em apenas 3 escolas. Em algumas escolas observam-se outras atividades, 
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como mostras culturais, que deveriam ser de caráter interdisciplinar, entretanto não 
percebemos o envolvimento das disciplinas de ciências exatas. Assim apresentaremos 
a seguir os resultados sob 2 aspectos: o primeiro diz respeito às falas dos 
entrevistados das escolas que não tem feiras/mostras de ciências e o segundo, escolas 
que têm feiras e mostras de ciências e o que dizem os entrevistados a respeito da 
atividade.  

É importante salientar aqui que as atividades culturais (que envolvem 
principalmente a cultura indígena e afrodescendente) são propostas nas Diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná (2008) e deveriam abranger todas as disciplinas do 
currículo escolar. No entanto, os aspectos científicos não são trabalhados quando se 
fala de cultura. Além disso, não percebemos na fala dos entrevistados a ciência como 
elemento da cultura.  

1.  Escolas que não tem feiras/mostras de ciências: Por quê? 
Neste grupo, destacamos os motivos apresentados pelos representantes da 

escola para explicar porque suas escolas não realizam feiras de ciências. Salientamos 
que os comentários mais completos foram dadas pelos membros da direção da escola, 
possivelmente por esse tipo de atividade ser caracterizado como um projeto da escola, 
e, por isso, os trechos desses entrevistados aparecerão com maior frequência. 

O trecho 01 destaca a falta de comprometimento dos professores de ciências 
em atividades que envolvem a divulgação da ciência na escola. Segundo o 
entrevistado (diretor de escola) “as exatas” centram suas atividades em sala de aula 
com a utilização do caderno. Outro elemento importante que podemos salientar nessa 
fala é a consideração feita pelo diretor quando o pesquisador faz a afirmação de que a 
“feira é mais cultural” e pergunta se há envolvimento das exatas. O diretor responde 
que as “humanas” tem um trabalho mais efetivo e as “exatas” não tem o mesmo 
envolvimento. Neste sentido podemos observar que já na escola se instaura as duas 
culturas “humanas” e “exatas”, e este fato possivelmente perpetuará na formação do 
estudante ao longo de sua vida acadêmica. 

 
Trecho 01 – escola 02 – diretor 
E: a próxima exposição ela vai ser mais focada na questão da diversidade na 

questão do afrodescendente (+) ela é chamada afrofest (+) aonde é desenvolvido uma 
atividade (+) neste ano é musica com exposição de trabalhos (+) nas outras disciplinas 
(+) além desta geral (+) os professores fazem sua própria exposição 

P: esta feira é mais cultural (+) você percebe o envolvimento dos professores 
das exatas? /.../ ou fica mais voltado pra área das humanas 

E: a gente percebe que as humanas se apegam mais a isso (+) as exatas fica 
mais alheios a isso (+) talvez pela estratégia de trabalho pela produção de matérias 
serem assim diferenciados 

P: porque as vezes seria interessante o acompanhamento desses professores 
E: é (+) o professor conforme ele faz a estratégia do seu trabalho ele produz 

matérias (+) as exatas a gente percebe que essa produção é (+) mais focada ali na 
sala no caderno do aluno(+) enquanto que as outras disciplinas procuram produzir um 
outro material 

 
Destacamos ainda que em outra escola (03) 03 percebemos novamente que a 

ciência não está presente na cultura destes profissionais, visto que a escola 
desenvolveu no mês de maio um festival de danças (divulgado no site da escola). 
Assim, cabe-nos uma pergunta: por que a dança, os esportes, a arte e a poesia são 
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vistas como objeto de cultura e que não podem faltar na maioria das escolas e as 
atividades relacionadas à ciência não recebem a mesma motivação para a realização? 

Podemos verificar ainda, que as atividades de Feiras de Ciências não são uma 
preocupação da escola, na forma de um projeto escolar. Entretanto, um diretor de 
escola considera que trabalhos experimentais de ciências são atividades correlatos às 
feiras e mostras de ciências, como se pode verificar no trecho 2. Neste sentido há que 
se salientar que as feiras e mostras de ciências têm objetivos distintos do trabalho de 
sala de aula, que realiza experimentos relacionados aos conceitos/conteúdos 
estudados.  

 
Trecho 02 – escola 01 – diretor 
E: ... a escola em si... assim (+) nós não temos um dia (+) hoje é feira de 

ciências (+) não isso não acontece (+) mas tem os professores por exemplo o professor 
de biologia a professora de química ela desenvolve dentro da disciplina dela da aula 
dela acontece essas experiências mas ai é especifico  

P: mas não tem um projeto da escola? 
E: não a escola não tem 
 
Neste caso, podemos considerar que é equivocada a concepção de divulgação 

da ciência que a direção escolar tem.  As atividades de feira de ciências deveriam ser 
um projeto da escola e envolver diversas disciplinas, não apenas as ciências exatas e 
também não são apenas alguns roteiros prontos que o professor leva em suas aulas 
experimentais.  

Outro ponto a ser destacado e que foi apontado como motivo por não realizar 
feiras de ciências é apresentado por um diretor de um colégio, que afirma que a escola 
já tem outras atividades que compõe o calendário e não dá tempo de fazer uma feira 
de ciências, como pode ser observado no trecho 03: 

 
Trecho 03– escola 09 – diretor 
P: talvez feira de ciência? /.../ 
E: /.../ já houve em alguns momentos passados onde a gente tinha feira de 

ciência e outra mostra cientifica (+) atualmente a escola já está bastante carregada de 
eventos que fazem parte do calendário (+) que fica difícil a escola organizar um evento 
próprio. 

 
No trecho 04 temos a fala de um diretor, na qual ele nos traz outro tipo de 

impedimento para que as feiras de ciências aconteçam na escola, o ensino noturno. 
Este “impedimento” acontece em três escolas pesquisadas, há ainda poucas turmas, 
(cerca de uma turma por série). Essas escolas deixam de realizar diversas atividades, 
pois afirmam que o perfil destes estudantes é diferenciado e não participariam 
ativamente desses momentos. Assim, as feiras de ciências ficam restritas aos 
estudantes do ensino fundamental, nos períodos matutinos ou vespertinos. No trecho 
05 apresentamos a fala de uma professora do colégio que tambem afirma que as feiras 
de ciências são voltadas ao ensino fundamental apenas. 
 

Trecho 04 – escola 14 –diretor 
P: a escola realiza alguma atividade de divulgação da ciência? 
E: não (+) de divulgação da ciência propriamente não (+) lembra que nós 

temos só uma turma de cada e só no noturno ((ensino médio)) essas atividades 
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geralmente acontecem com o diurno (+) o diurno tem (+) mas aí é ensino fundamental 
né 

 
Trecho 05 – escola 04 –professora de física 
P: a escola desenvolve alguma atividade de divulgação científica? 
E: tem feira ((de ciências)) (+) mas ai é voltado pro ensino fundamental 
 
Outro ponto a ser destacado é que a feira de ciências deve ser um projeto da 

escola, presente no calendário escolar e idealizada desde o início do ano. No entanto, 
algumas tentativas de exposições são feitas por alguns professores nesse sentido. Não 
são feiras de ciências, mas geram motivações nos estudantes e os resultados 
poderiam ser melhores e abranger um maior número de alunos se fosse um projeto 
pensando coletivamente e tivesse um maior tempo destinado a ele. Apresentamos no 
trecho 06 a fala de um estudante que relatou detalhadamente como fez um 
experimento que envolveu pesquisa. 

 
Trecho 06 – escola 11 – estudante  
E: /.../ ano passado teve a professora de ciências mandou nós fazer pesquisa 

na internet tipo um... trabalho pra nós fazer e apresentar pra todas as turmas (+) cada 
turma fez um (+) reunia em grupo de três cada (+) uma vez nós fizemos um e vinha o 
pessoal das outras salas pra ver o nosso e nós ia ver o deles 

P: todos os alunos eram envolvidos  
E: todos os alunos (+) quem não fazia perdia ponto 
P: e como era esse trabalho? Você lembra? 
E: o nosso nós fez... eu fiz (+) tipo coloquei uma madeira ((horizontal)) e eu 

coloquei outra madeira ((vertical)) coloquei uma roda ai coloquei uma roda que foi dois 
CDs de papelão e um elástico que ia no motorzinho conforme ela girava (+) o 
motorzinho girava ligava a luz(+) era tipo uma forma de energia  

/.../  
E: era tudo coisa prática  
P: não era só pra você ficarem falando (+) vocês mais mostravam? 
E: tinha que apresentar não era só rodar o “negocinho” lá /.../ primeiro nos 

tínhamos que fazer um resumo de tudo o que acontecia como que formava energia, 
porque que formava (+) tinha que explicar para depois explicar 

P: e você gostou? 
E: gostei (+) se possível ter outra vez porque aquele negócio foi legal  
 
Mesmo o estudante não apresentando o conceito científico que envolvia a sua 

pesquisa, mostrou-se motivado para a atividade e dessa forma apresentou um estímulo 
positivo quanto à atividade proposta pela professora. Assim, podemos verificar o 
quanto seria proveitoso para este estudante (e possivelmente para os demais) se 
tivesse uma feira anualmente na escola. 

Essas “tentativas” também foram realizadas em outra escola, no entanto, ficou 
restrita à apenas uma turma, como destaca a estudante, no trecho 07: 

 
Trecho 07– escola 06 – estudante  
E: esse ano teve na exposição cultural que teve a primeira aqui (+) teve 

alguma coisa no laboratório de ciências com a professora  
P: a turma de vocês participou? 
E: não foi o segundo ano da tarde  
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P: vocês nunca participaram? 
E: não (+) 
P: e vocês nunca fizeram nada nesta amostra cultural? Vocês chegaram a 

fazer algo nesta área de química biologia física ? 
E: não (+) 
P: o que vocês fizeram esse ano? 
E: esse ano nós não fizemos nada (+) em questão de ciências nada  

 
 
2.  Escolas que têm feiras/mostras de ciências: o que falam os 

entrevistados 
 
Este segundo grupo apresenta trechos de entrevistas realizadas nas escolas 

que realizam feira de ciências como um projeto da escola, que apresenta uma 
regularidade e, na maioria das vezes, essa atividade contribui para as notas do 
bimestre.  

Apenas 3 escolas (das 14) desenvolvem anualmente feiras/mostras de 
ciências. Uma dessas escolas está na sua 2ª edição e na última abrangeu um maior 
número de disciplinas e professores participantes, possuindo um caráter 
interdisciplinar, como podemos verificar nos trechos 08 e 09. 

 
Trecho 08 – escola 13 - vice-diretor 
P: e a escola realiza alguma atividade de divulgação da ciência? 
E: nós temos um evento que teve sua segunda edição esse ano que passou a 

fazer parte do PPP da escola que acaba sendo o principal evento de divulgação da 
ciência em si que é o físico-química (+) teve um caráter maior que o ano passado 
justamente porque conseguiu abraçar disciplinas dos vários setores das ciências 

P: e os alunos participam bastante? 
E: participam (+) acolhe muito bem o evento (+) tanto que nós temos um dia 

específico para isso em todos os turnos  
 
Trecho 09 – escola 13 – professora de química 
P: a escola realiza alguma atividade de divulgação da ciência? 
E: desde o ano passado alguns professores (+) professora de química de física 

iniciaram um evento chamado físico-química que agora tivemos a segunda edição que 
envolveu mais professores (+) esse ano envolveu a professora de filosofia de química 
física e biologia  (+) é como se fosse uma feira de ciências /.../ 

P: e essa feira de ciências os alunos todos participam? 
E: são todos os alunos (+) eles formam grupos e é uma das notas de trabalho 

do terceiro bimestre (+) todos do ensino médio e do adm ((técnico integrado em 
administração)) 

P: e quem vai visitar essa feira? 
E: é aberto para a comunidade 
 
Os depoimentos dos entrevistados das escolas que realizam feiras de ciências 

nos mostram o quanto eles se surpreendem com seus alunos nesse tipo de atividade, 
demonstrando entusiasmo em suas falas (trecho 10).  

 
Trecho 10 – escola 07 – professora de Química 
P: eles gostam desse tipo de atividade? 
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E: a maioria gosta sim (+) se envolvem bastante (+) este ano foi surpreendente 
a minha turma (+) eles reproduziram uma mostra de aromas e perfumes fizeram 
sabonetes artesanais (+) velas aromáticas (+) explicaram todo o caminho olfativo (+) e 
o outro grupo fez um guindaste hidráulico com seis ou sete seringas (+) então foi 
estrondoso (+) eles viram na internet um que tinha duas seringas e fizeram o deles 
maior ainda era emocionante (+) eles colocaram na ponta uma latinha de massa de 
tomate cortado no meio e fizeram ... como se fosse aquelas telas ... ai colocavam areia 
e manuseavam  (+) movia para todo lado 

 
Já o depoimento dos estudantes dessas escolas demonstra a motivação com 

que eles fazem esse tipo de trabalho, o caráter interdisciplinar envolvendo temas 
diferenciados, como pode ser observado no trecho 09. 

 
Trecho 09 – escola 08 – estudante 
P: e é de que disciplina? É só química física biologia ou tem mais ? 
E: não não (+) tem mais (+) assim...  é mais voltado para a parte da ciência 

sempre apresenta sobre doenças projetos.... mais assim tem outras disciplinas também 
que inclui (+) então assim por exemplo esse projeto é realizado entre biologia e 
geografia que são as professoras que idealizaram o projeto em si ((a feira de ciências)) 
(+) mas assim  se a gente precisa... por exemplo eu fiz sobre engenharia civil  então 
precisava muito da ajuda de física geografia então assim a gente pesquisou bastante 
junto com os professores (+) então tem essa interação... ajuda nessa interação entre 
professor e o aluno  

 
O mesmo estudante, quando indagado se gosta desse tipo de atividade afirma 

que gosta e que essa atividade contribui para que ele saiba mais sobre assuntos que 
lhe interessa, de maneira prática, como observamos no trecho 10. 

 
Trecho 10 – escola 08 – estudante 
P: e vocês gostam desse tipo de atividade? 
E: gosta (+) é bem criativo (+) a gente fica um dia apresentando e bem gostoso 

sabe porque a gente pesquisou pra uma coisa desde o começo do ano ... é uma coisa 
que a gente gosta porque assim /.../ eu e um colega meu queremos nos formar em 
engenharia civil então /.../ a nossa feira foi engenharia civil e sustentabilidade então 
assim a gente já pode pesquisar mais profundo a área de atuação que a gente deseja  

P: e você acha que aprende fazendo isso? 
E: aprende (+) porque assim não busca apenas a pesquisa teoria a gente joga 

o projeto em pratica a gente realiza atividades mais praticas  
P: você acha então que /.../ consegue aprender mais do que em sala? 
E: sobre esse tema especifico acho que sim porque assim eu não vou ter 

conhecimento de engenharia civil aqui dentro (+) tem as noções básicas de matemática 
física geografia mais assim eu não vou ter conhecimento aprofundado de ir lá e 
pesquisar de verdade  

 
Percebemos ainda que há uma motivação geral quanto às feiras de ciências 

nas entrevistas dessas 3 escolas. Mesmo sendo essas feiras de ciências realizadas de 
forma mais simplificadas no começo, podemos salientar aqui a importância desses 
trabalhos para a formação da percepção dos estudantes em relação à ciência e a 
tecnologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para o autor Vogt, as feiras de ciências fazem parte da Espiral da cultura 

científica (representação abaixo), na qual há uma mescla entre o ensino de ciências e a 
divulgação científica.  

Por meio de experiências e a busca de respostas a pequenos problemas, 
incentiva-se o estudante a “aprender” mais ciência e “gostar” da ciência como um 
elemento importante da sua cultura. Na feira de ciência se faz uma ciência “amadora”, 
mas carregada de significado, pois ali estarão reunidos aqueles que gostam e 
interessam-se por ciência e aqueles que ficam motivados pela busca da solução de 
problemas. Isso tem implicações não apenas na área das ciências exatas, mas na 
formação geral do estudante, à medida que desenvolve habilidades e capacidades 
importantes a todos os campos do conhecimento humano. 

 

 
 

Figura 1: espiral da cultura científica (VOGT) 
 

A educação de modo geral e, em especial a educação escolar, deve promover o 
desenvolvimento de competências e habilidades que sejam basilares para a formação 
do ser humano. Neste sentido, colocamos as atividades de investigação na escola 
como suportes importantes para o desenvolvimento de habilidades e competências que 
vão além do aspecto conceitual. Além disso, é função da escola preparar os estudantes 
para a escolha de uma carreira e, na qual, a carreira de ciências tem sido pouco 
procurada. 

É necessário que se cultive no estudante o prazer pela ciência e o caminho mais 
frutífero é o da iniciação cientifica e tecnológica, desde as séries iniciais. Para tanto é 
importante que a escola busque estratégias educacionais que sensibilize os estudantes 
para o exercício da criatividade e da curiosidade. Estes dois elementos, criatividade e 
curiosidade, fazem parte das feiras e mostras de ciências, que infelizmente não tem 
sido uma realidade nas escolas, pelo menos não nas escolas da cidade de Toledo, 
Paraná. 
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Atividade formativa no âmbito do PIBID: discussões acerca 
do conhecimento químico no interior de uma Feira de 
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Palavras-Chave: Feira de Ciências, Experimentação. 

RESUMO:  
 
O objetivo deste trabalho foi apreender como conhecimentos químicos articulados em experimentos 
durante uma feira de ciências foram entendidos por alunos. A atividade foi organizada por bolsistas 
PIBID/Química/UESC com alunos do Ensino Médio, do colégio Estadual do Salobrinho-Ilhéus/BA, 
durante a IV Feira de Ciências. Após a atividade 28 grupos responderam um questionário. Os dados 
foram tratados por ATD e indicam que a Ferira de Ciências favorece o aprendizado de novos 
conhecimentos científicos. 
 

Introdução 

A Feira de Ciências é uma atividade que vem sendo realizada há algum tempo 
no ambiente escolar e tem como foco principal proporcionar a divulgação científica em 
diversos meios (MOTA et al, 2012). Uma ação resultante da utilização de feiras de 
Ciências nas escolas é o incentivo a experimentação, que promove o conhecimento da 
ciência a partir de uma visão diferenciada (MOTA et al, 2012; FRANCISCO; 
VASCONCELOS, 2013).  

De acordo com Mancuso (2000) as primeiras feiras no Brasil foram realizadas na 
década de 1960 do século XX, em que as escolas utilizavam a feira como ambiente 
que favorecesse a interação dos alunos e da comunidade escolar com o ambiente e 
equipamentos de um laboratório, o que era considerado enigmático e, 
consequentemente, incompreensível na prática pedagógica (BARCELOS et al, 2010). 
Segundo estes autores e citando também Gouveia (1992) há relatos de que na década 
de 1980 começou a existir uma maior preocupação e algumas ações para incluir no 
currículo aulas e feiras de ciências para facilitar o método científico.  Essas alternativas 
auxiliavam a aproximação de alunos e professores da experimentação, mas criavam 
uma dicotomia entre o ensino teórico e o ensino prático na feira de ciências. No 
entanto, com o passar dos anos a própria definição de experimentação foi sendo 
discutida e na atualidade existem trabalhos na literatura que relatam sobre o uso da 
experimentação investigativa no ensino de Química (GOUVEIA,1992; SILVA; ZANON, 
2000; SOUZA; BORGES, 2013).  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) possibilita a 
organização e implementação da feira de Ciências como uma de suas atividades de 
iniciação à docência. Percebemos este aspecto pelo número de trabalhos publicados 
em eventos da área e que relatam essas experiências. Como exemplo, pode-se citar o 
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trabalho de Mota et al (2012), em que se relata como a feira de Ciências também 
contribui para a formação docente, além de apresentar mudanças educacionais 
voltadas ao desenvolvimento das práticas pedagógicas aproximando o aluno da sua 
realidade. Outro ponto é o despertar do aluno, através da feira de Ciências, para o 
interesse por esta última e o desenvolvimento de competências em favor do ensino. 
Outros trabalhos também demostram sua relevância quanto a promoção cientifica e 
defendem a interdisciplinaridade e a contextualização na educação dos estudantes. 
(HARTMANN; ZIMMERMANN, 2009; RIBEIRO et al, 2013).  

Neste trabalho, sem entrar no mérito dos variados entendimentos para 
contextualização e cotidiano já reportados na literatura (WARTHA et al, 2013) 
salientamos que compreendemos como contextualização a capacidade de relacionar 
fatos distintos e/ou semelhantes apresentando argumentação e posicionamento sobre 
essa relação, o que geralmente é demostrado por fatores que indicam tal articulação. 
Em relação ao cotidiano tomamos como definição o que norteia o aluno, o que está 
presente em seu dia-a-dia, os fatos e fatores que fazem parte de suas relações fora do 
ambiente de sala de aula e como relacionam os fatos científicos com isso. Essa opção 
nos auxiliará na compreensão dos resultados obtidos neste relato.  

Assim o presente trabalho relata a experiência vivenciada por dez (10) 
licenciandos do PIBID do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC) em ação conjunta com a gestão escolar do Colégio Estadual do 
Salobrinho (CES), em Ilhéus, na Bahia, e que auxiliou na realização da IV Edição da 
Feira de Ciências da escola. A Feira de Ciências nesta escola teve inicio em sua 1ª 
edição através da iniciativa do PIBID/Física em 2010 e após, a partir da sua 2ª edição, 
contou com a participação do PIBID/Química, que manteve essa parceria até 
realização da 3ª edição da Feira de Ciências. É importante ressaltar que com a 
finalização do projeto PIBID/Física na escola em 2012, o PIBID/Química considerou 
importante dar continuidade a tal projeto. Assim a 4ª edição da feira de Ciências foi 
promovida e coordenada pelo PIBID/Química em 2013 e contou com a participação dos 
bolsistas do PIBID que auxiliaram os alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, além 
da participação da supervisora do PIBID também professora da escola. Nessa edição o 
evento também contou com o apoio dos professores da escola das disciplinas de 
Biologia e Física.  

A proposta da feira de Ciências foi fazer com que todos os alunos do Ensino 
Médio do CES participassem da atividade congregando os três turnos. De forma que 
neste trabalho tivemos como objetivo compreender os entendimentos dos alunos 
acerca dos conhecimentos químicos articulados nos experimentos e a relação que 
fariam com o seu cotidiano.   

Percurso Metodológico 

Os alunos, em seus respectivos turnos, foram orientados a se dividirem em 
grupos de no máximo quatro integrantes e escolheram experimentos dentre as áreas 
de Química, Física ou Biologia; para realizar a apresentação no dia da Feira de 
Ciências, um sábado. A partir da escolha dos experimentos fez-se uma triagem 
agrupando os experimentos por áreas. Dentre os experimentos inscritos, trinta e oito 
(38) corresponderam à área de Química. A partir da escolha dos experimentos nessa 
área os alunos passaram a ter orientação e supervisão mais específica. Essa 
orientação e supervisão aos grupos foi realizada pelos bolsistas do PIBID. Essa 
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supervisão ocorreu do momento da escolha até o dia da apresentação e também 
durante o período de realização da Feira de Ciências. Após o evento houve a aplicação 
na escola de um questionário contendo sete (7) questões abertas (Quadro 1) aos 
grupos que participaram do evento (RICHARDSON, 1985).  
 
Quadro 1: Questões abertas do questionário. 

Número de questões Questões 
1 Qual o nome do seu experimento? 

2 Por que você escolheu esse experimento?  

3 Explique o que entendeu do seu 
experimento. 

4 Você consegue relacionar o seu 
experimento com algum assunto que você 

viu em sala de aula? Qual? 

5 Você acha que a feira contribuiu para o 
seu entendimento da Química? O que a 

feira trouxe de novo para você? 

6 Você pode relacionar o seu experimento 
com algo do cotidiano? 

7 Qual a contribuição do PIBID para o 
desenvolvimento do seu experimento? 

 
Das 7 questões que compuseram o questionário neste trabalho foram analisadas 

quatro (n. 3, 4, 5 e 6). Sendo que com a questão 4 foi elaborado um gráfico (Figura 1) a 
partir das respostas dos alunos e as três questões (3, 5 e 6) foram analisadas à luz da 
Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2007). Essas questões foram 
escolhidas para análise por terem sido respondidas por todos os grupos e ter maior 
relevância de conteúdo para o objetivo deste trabalho. 

Neste trabalho o corpus de análise foram as respostas a essas três questões. 
Segundo Moraes e Galiazzi (2006) a ATD possibilita que ambientes sejam 
reconstruídos, o que envolve diferentes elementos, como por exemplo, a compreensão 
da produção de significados sobre os fenômenos investigados, além de facilitar o 
desenvolvimento do pesquisador. Os autores descrevem ainda a análise textual 
discursiva, como um procedimento de pesquisa que viabiliza quatro reconstruções 
relevantes: a) no entendimento da Ciência e de seus caminhos de produção; b) no 
objeto da pesquisa e de sua compreensão; c) na competência da produção escrita; e d) 
na construção do sujeito pesquisador. Ainda segundo esses autores a metodologia é 
descrita como um método que tem inicio com uma unitarização em que os textos são 
divididos em unidades de sentido e estas podem se divididas fomentando outras 
unidades provenientes da interlocução empírica, da interlocução teórica e das análises 
do pesquisador.  
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Resultados e Discussão 
 
Os experimentos dos grupos (G1 a G28) estão descritos a seguir (Quadro 2).  
 
Quadro 2: Experimentos dos grupos que responderam ao questionário e conteúdos químicos 
trabalhados. 

Número de 
experimentos 

Nome dos experimentos Conteúdos químicos dos 
experimentos 

1 A água furiosa Transformação química 

2 Coluna de espuma Transformação química 

3 Vulcão artificial Transformação química 

4 Sobe e desce de uvas passas Densidade 

5 Bomba de espuma Transformação química 

6 
Fogo colorido 

Propriedades das substâncias 
e Radiação eletromagnética  

7 
Fogo que não queima 

Reação de combustão e 
Entalpia da reação  

8 

Revelação de impressões digitais 

Reações químicas, 
propriedades físicas das 

substâncias, forças 
intermoleculares  

9 Batata chorando Oxidação 

10 
A vela que levanta a água 

Propriedades gerais da 
matéria: extensão 

11 Gelo instantâneo Transformação química 

12 Submarino Densidade 

13 Explosão de corres Tensão superficial 

14 
Sangue do diabo 

Reação de neutralização e 
reações ácido - base 

15 
A barriga ácida 

Reação de neutralização e 
reações ácido - base 

16 Quase lâmpada de larga Densidade 

17 Areia movediça  Tensão superficial 

18 A quase lâmpada de larga Densidade 

19 
Reação de neutralização 

Reação de neutralização e 
reações ácido -base 

20 Avioleta que desaparece  Reações químicas 

21 Erupção vulcânica  Transformação química 

22 Relógio de Iodo  Cinética e velocidade das 
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reações 

23 
Pasta de dente de elefante 

Formulas, reagentes e 
misturas. 

24 
Como congelar um refrigerante em 

três minutos 

Abaixamento de temperatura; 
Temperatura de fusão de 

misturas 

25 Vela de laranja Capilaridade 

26 A quase lâmpada de larga Transformação química 

27 Areia movediça  Tesão superficial 

28 Super vulcão Transformação química 

  
As respostas dos grupos a cada questão (n. 3, 5 e 6) compuseram as unidades 

de sentido. Em seguida dessas unidades (84) emergiram três categorias, a saber: a) 
Consciência de conteúdo compreendido: quando é apresentado por meio de explicação 
de conteúdo que foi adquirido, indicadas pelo emprego dos termos: Porque; 
entendemos que, entre outros; b) Constatação de fatos observados: Demonstração de 
que adquiriu conhecimento através de exemplos concretos (experimentos); c) Novos 
conhecimentos: apresenta surpresa sobre o conhecimento adquirido, indicando que tal 
conhecimento é novo, logo não se tinha conhecimento de tal fato. E, sem seguida os 
resultados dessas categorias foram agrupados em três subcategorias: a) 
Contextualização com o cotidiano: Fatores que indicam se foi possível desenvolver, a 
capacidade de contextualizar os conteúdos do experimento com o cotidiano (fatores de 
dia-a-dia); b) Conteúdo da aprendizagem: Fatores que indicam que ocorreu a 
aprendizagem de conteúdos referentes a disciplina Química e c) Contextualização da 
aprendizagem: Fatores que indicam se ocorreu, ou foi possível desenvolver, a 
capacidade de contextualizar os conteúdos do experimento com o da disciplina de 
Química. 

 

Em relação à subcategoria Contextualização com o cotidiano identificamos a fala 
do G1: "Entendemos que no ar existe moléculas que reagem com outras 
substâncias..." Onde é possível observar fatores que indicam que foi possível 
desenvolver, a capacidade de contextualizar o conteúdo “[...] moléculas que reagem 
com substâncias...” com o cotidiano, com fatores do dia-a-dia: “[...] no ar [...]”. Nessa 
segunda fala do G9 identificamos como havendo a contextualização com o cotidiano, 
pois apresenta fatores de desenvolvimento da contextualização de conteúdos na 
resposta positiva de que a feira contribuiu para o entendimento da Química: "Sim. 
Assuntos que é simples, mas não imaginava que seriam tão completos, até do nosso 
cotidiano." E corroborando com Barcelos et al (2010), os alunos compreenderam 
positivamente o propósito da feira de Ciências e de seus experimentos e se 
posicionaram criticamente, apresentando suas dificuldades e satisfações acerca dos 
seus experimentos da atividade desenvolvida. 
 

Em relação à subcategoria Conteúdo da aprendizagem a seguinte fala do G5: 
"água, vinagre e fermento componentes tão diferentes mas se misturados ocorrem uma 
reação química tão interessante quanto á bomba de espuma." Identificamos o que é 
visto como sendo aquisição de conhecimentos científicos por Francisco e Vasconcelos 
(2013) como ocorrência de aprendizagem de um determinado conteúdo referente a 
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disciplina. Em outra fala do G6, verificamos a ocorrência da mesma subcategoria: "Que 
o fogo não é da cor que penamos e que o fogo pode mudar de cor através das 
substância que queimamos." Aspectos presentes na fala desse grupo indicam a 
surpresa da descoberta de conhecimento. E outros fatores presentes na fala do G6: 
“[...] o fogo pode mudar de cor através das substância que queimamos." Indicam que 
ocorreu a aprendizagem do conteúdo tratado pelo experimento.  
 

Em relação à Contextualização da aprendizagem através da fala do G4: "Nós 
concluímos que as uvas passas eram menos densa do que a água com gás por isso 
que elas ficavam subindo e descendo no recipiente.” Se mostra evidente o 
entendimento do assunto trabalhado no experimento e que também está relacionado 
com o conteúdo da disciplina. Isso fica implícito quando é empregado o termo “[...] 
menos densa do que a água [...]” e ainda quando o grupo faz uma explicação “[...] elas 
ficam subindo e descendo [...]” . O que é visto como aquisição de conhecimentos 
científicos por Francisco e Vasconcelos (2013), e verifica-se a contextualização a partir 
da capacidade de elaborar, planejar e executar projetos através desses novos 
conhecimentos. Essa subcategoria também emerge na fala do G7: "Sim, nos deu a 
oportunidade de sermos cientistas por um dia, e nos proporcionou mais conhecimento 
na matéria de química." Nessa fala identificamos que ocorreu a contextualização dos 
conteúdos com a disciplina quando respondem sim ao questionamento se a feira de 
Ciências contribuiu pra o entendimento da Química. E também na fala do G7: “[...] mais 
conhecimento na matéria de Química.” Os alunos conseguem articular que através 
desses novos conhecimentos, proporcionado pelo experimento, chegaram a conclusão 
de que: “[...] nos deu a oportunidade de sermos cientistas por um dia [...]” O que 
apresenta uma demonstração da capacidade de contextualizar a aprendizagem com as 
atividades científicas. Segundo Francisco e Vasconcelos (2013) a aprendizagem é 
apresentada na articulação do conhecimento, onde o aluno demostra suas 
expectativas, desejos e interesses.  

 
Em relação à questão 4 podemos observar através da Figura 1 a porcentagem 

das respostas dos grupos de 1 a 28 que conseguiram relacionar os assuntos 
abordados nos seus respectivos experimentos, com os conteúdos trabalhados em sala 
de aula. A maior parte dos grupos, cerca de 32%, pode relacionar seus experimentos 
aos conteúdos trabalhados em sala de aula, dentre estes grupos todos apresentaram 
os tópicos dos conteúdos trabalhados com relação ao experimento. Acerca dos grupos 
que não conseguiram fazer essa relação, esse dado pode ser justificado, pelo fato de 
que muitos grupos trabalharam com experimentos que abordaram conteúdos de séries 
à frente da sua, ou seja, conteúdos ainda não trabalhados em sala de aula. No entanto, 
até dentre os grupos que não conseguiram fazer uma clara relação entre os conteúdos 
trabalhados em sala com o conteúdo abordado no experimento, a porcentagem dos 
grupos que citaram justificativas foi de 28%. Essas justificativas foram em sua maioria 
tópicos dos assuntos trabalhados em sala versus os tópicos dos assuntos abordados 
no experimento. E poucos grupos cerca de 8% não conseguiram relacionar e não 
apresentaram justificativas.  
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Figura 1: Resposta a questão 4 - Relação dos experimentos propostos com assuntos abordados 

em sala de aula. 

 
Conclusões 
 

Observou-se através dos resultados das análises que a Feira de Ciências 
contribuiu para a construção do conhecimento cientifico dos alunos, sendo um 
ambiente que favoreceu a aprendizagem e a contextualização, possibilitando ainda a 
contextualização dos experimentos com os conteúdos trabalhados na disciplina de 
Química e o cotidiano dos alunos. Percebemos que os alunos demostraram melhor 
compreensão dos conteúdos químicos e a grande maioria dos grupos descreveu os 
assuntos que estavam relacionados aos seus experimentos ou mesmo citaram os 
tópicos dos assuntos. 

Em relação aos conhecimentos químicos verificamos que a maioria dos grupos 
pode construir novos conhecimentos a partir da Feira de Ciências e da elaboração de 
seus experimentos. Os relatos dos grupos explicitam que precisaram pesquisar o que 
estava relacionado com os seus respectivos experimentos, e aprenderam conceitos 
novos que ainda não tinham sido abordados em sala de aula, tais como a velocidade 
das reações químicas, capilaridade, dentre outros. Tornou-se evidente a consciência 
de que aprenderam mais e que necessitavam de mais conhecimento para 
compreensão dos experimentos. Os alunos dos grupos ainda fizeram relação entre a 
Química e as reações do cotidiano, procurando entender como ocorrem estas últimas.  
As contribuições dos bolsistas do PIBID também foi apontada como positiva e 
essencial no auxilio dos experimentos dos grupos, ocorrendo desde a orientação, a 
preparação do experimento até o apoio no dia da Feira. Percebeu-se que os alunos 
têm nos bolsistas a representação do PIBID. Percebemos também que as orientações 
aos grupos, acerca de seus experimentos, proporcionaram aos alunos uma maior 
segurança durante a apresentação de seus experimentos.  

Podemos constatar que o envolvimento dos bolsistas do PIBID foi de suma 
importância nas ações da Feira e na orientação da aprendizagem dos alunos. Assim a 
partir dos dados obtidos constatamos que as ações e contribuições da Feira de 
Ciências são favoráveis para o desenvolvimento do conhecimento dos alunos movidos 
pela necessidade de buscar recursos para a compreensão do próprio experimento do 
grupo. Além disso, verificamos que se cria um ambiente propício a promoção de novos 
conhecimentos científicos quanto ao entendimento e explicações dos experimentos 
expostos na Feira. 

 

32% 

28% 
8% 

32% Sim

Não

Não com justificativa

Sim com exemplo de relação
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RESUMO: DE ACORDO COM OS PCN O ENSINO DE CIÊNCIAS DEVE CONTRIBUIR COM A 
COMPREENSÃO DO MUNDO E COLABORAR COM A FORMAÇÃO DO CIDADÃO. PARA QUE ESSE 
OBJETIVO SEJA ALCANÇADO É ESSENCIAL QUE SE PERCEBA APLICABILIDADE DOS 
CONHECIMENTOS MINISTRADOS NA ESCOLA. DE TAL FORMA QUE O ENSINO DE CIÊNCIAS POSSA 
PROMOVER A OPORTUNIDADE DE COMPREENDER E INTERPRETAR SITUAÇÕES DIVERSAS DO 
COTIDIANO UTILIZANDO CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS. INICIATIVAS COMO O 
“ESPAÇO CIÊNCIA” EM RECIFE E A “SEARA DA CIÊNCIA” EM FORTALEZA-CE TEM 
ESTIMULADO O INTERESSE DA COMUNIDADE PELAS DIFERENTES ÁREAS DE ATUAÇÃO 
CIENTÍFICA. A CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO ALTERNATIVO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E 
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA CIDADE DE 
JUAZEIRO DO NORTE-CE FOI O PRINCIPAL OBJETIVO DESTE TRABALHO.  

 

INTRODUÇÃO 
O ensino de Ciências Naturais tem sido praticado de acordo com diferentes 

propostas educacionais, que se sucedem ao longo das décadas como elaborações 

teóricas e que, de diversas maneiras, se expressam nas salas de aula. Muitas práticas 

são baseadas na mera transmissão de informações, tendo como recurso exclusivo o 

livro didático e sua transcrição na lousa; outras já incorporaram avanços, produzidos 

nas últimas décadas, sobre o processo de ensino e aprendizagem em geral e sobre o 

ensino de Ciências em particular. 

Entretanto, apesar dos esforços de alguns pesquisadores (CACHAPUZ et al., 

2005; MELLO, 2004; SANTOS, 1996) em elaborar novas propostas para o ensino de 

ciências; esta disciplina continua sendo ministrada através do cumprimento de um 

conteúdo programático tedioso, baseado na memorização, com prejuízo da 

compreensão dos fenômenos envolvidos. Assim, a disciplina é considerada difícil e 

desinteressante já no ensino fundamental. 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Fundamental (MEC, 1998), o ensino de Ciências Naturais deve ser estruturado de 

forma que o aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo 

e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza 

científica e tecnológica. Desta forma, ao final do ensino fundamental, os alunos 

deverão ter, dentre outras aptidões, as seguintes capacidades: 

- formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir 

de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e 

atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 

- saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

- saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para 

coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 

- valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento; 

- compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza 

e ao homem. 

Além disso, não se pode dissociar o ensino das ciências naturais da educação 

ambiental (PCN, 1998); uma vez que o assunto é um tema gerador para o ensino das 

ciências naturais e suas tecnologias, além de ser um convite a interdisciplinaridade. 

Entretanto, é preciso se trabalhar as questões ambientais, tanto na escola como na 

sociedade, de maneira a gerar uma reflexão crítica sobre os atos e consequências dos 

hábitos da nossa sociedade de consumo. 

Nesse processo, é essencial a atuação do professor: informando, apontando 

relações, questionando a classe com perguntas e problemas desafiadores, trazendo 

exemplos, e, principalmente, utilizando materiais diversos, oriundos da natureza e das 

inovações tecnológicas. 

Diferentes métodos ativos, com a utilização de observações, experimentação, 

jogos, diferentes fontes textuais para obter e comparar informações, por exemplo, 

despertarão o interesse dos estudantes pelos conteúdos e atribuirão sentido à natureza 

e à ciência que não são possíveis ao se estudar Ciências Naturais apenas em um livro. 

A construção de espaços destinados a divulgação e transmissão do saber 

científico, tais como a Seara da Ciência em Fortaleza ou o Espaço Ciência em Recife, 
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tem se revelado uma ferramenta importante para o ensino de ciências e exercício da 

cidadania. 

O Projeto extensionista denominado “Seara da Ciência”, criado em 1989 por 

iniciativa do Prof. Marcus Vale, da Universidade Federal do Ceará, vem realizando, em 

uma área superior a 600 m2, diversas atividades de divulgação e ensino do 

conhecimento científico, destacando-se as exposições interativas contínuas, os cursos 

de capacitação, as oficinas científicas e representações teatrais.  

Juazeiro do Norte é a segunda cidade mais importante do Ceará e uma das 

principais cidades da região Nordeste exercendo forte influência sobre todo Sul do 

Ceará, e áreas dos estados de Pernambuco, Piauí, Paraíba, e Rio Grande do Norte, 

sendo um importante centro de compras e serviços regionais. Todo este 

desenvolvimento resultou em uma grande integração com os municípios de Crato e 

Barbalha, que juntas formam a chamada conurbação Crajubar. 

A criação de um espaço alternativo para o ensino de ciências e capacitação de 

professores das redes municipal e estadual de ensino da cidade de Juazeiro do Norte-

CE foi o principal objetivo deste trabalho. 

 Com esta finalidade, algumas metas foram estabelecidas: 

9 Realização de exposições interativas, palestras e oficinas destinadas a 

despertar o interesse dos alunos da rede pública de ensino pela Ciência em geral;  
9 Criação de um espaço para inclusão digital destinado ao uso da 

comunidade docente e discente da rede pública de ensino. 
Desta forma, esperava-se, através da criação desse espaço, fomentar e 

incentivar o interesse da comunidade pela ciência; facilitando a transmissão/construção 

do saber científico.  

DESENVOLVIMENTO 
1. Elaboração de Painéis 

Foram desenvolvidos painéis incluindo informações relativas à ciência para atrair 

pessoas de todas as áreas. A relação de Prêmios Nobel de Química, mapa do 

metabolismo, pirâmide alimentar, são exemplos de banners montados para as 

exposições itinerantes realizadas. 

Personagens foram criados, a partir de materiais comuns, para protagonizar 

histórias que atentem para questões do cotidiano, principalmente relacionadas às 

questões ambientais. 
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Figura 1: Personagens criados: a) Papelino; b) Latália; c) Petuel; d) Aqualina. 

 

2. Elaboração de Experimentos 

Na primeira etapa, foram pesquisados variados tipos de atividades práticas, 

relacionados a diversos temas do cotidiano, em que é possível enxergar a atuação da 

química na vida das pessoas. Desta forma, foram selecionados vinte experimentos nos 

quais é possível demonstrar reações de deslocamento, quimiluminescência, reações 

de carbonização, efeitos da chuva ácida, etc.; priorizando àqueles cujos materiais 

utilizados fossem de baixo custo e fácil acesso. 

Seguiu-se então a montagem dos experimentos e sua consequente realização. 

Nesta etapa, foi aferido o tempo de realização, a logística envolvida na montagem 

(estrutura e número de pessoas envolvidas) e ludicidade dos experimentos junto ao 

público 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os principais problemas do ensino de ciências, verificado na maioria das 

escolas, estão relacionadas com o alto grau de abstração, a exigência de memorização 

indiscriminada, a ausência de atividades práticas que sedimentem os conceitos 

introduzidos e a dissociação do conhecimento apresentado em sala de aula com as 

atividades desenvolvidas no mundo “real”. 

O Projeto CARIRIÊNCIA propõe atividades em que os conceitos de Ciências 

Naturais não se resumem na apresentação de definições científicas, cujos significados 

são, quase sempre, inacessíveis à compreensão dos alunos e do público em geral, 

mas desenvolver competências que permitam compreender o mundo e atuar como 

indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e 

tecnológica. 

As exposições e cursos realizados na interação com professores e alunos do 

ensino médio em parceria com as Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da 

Educação nas regiões de Crato (CREDE 18) e Juazeiro do Norte (CREDE 19) 

proporcionaram as oportunidades para divulgação dos kits experimentais 
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desenvolvidos neste projeto e as informações pesquisadas e catalogadas na rede 

virtual que subsidiaram as informações sobre os agraciados pelo Prêmio Nobel e os 

aspectos químicos envolvidos nos mais variados ramos de atuação, demonstrando a 

transversalidade e interdisciplinaridade desta área do conhecimento. 

Esta prática contribuiu para a consolidação desta área na exposição de 

experimentos e discussão de temas relacionadas à área de Química no evento da 

Feira de Profissões realizada pelo Campus da Universidade Federal do Ceará 

(Transformada na Universidade Federal do Cariri) em Juazeiro do Norte. 

A exposição se caracterizou pela sua interatividade; uma vez que o público é 

convidado a tomar parte na realização dos experimentos. Isto é facilmente 

demonstrado no experimento intitulado Soro da Verdade. Neste experimento, alguém 

do público é convidado a responder uma pergunta e, em seguida, comprovar a 

veracidade ou não da resposta, assoprando, com o auxílio de um canudinho, o soro da 

verdade (solução alcalina + indicador fenoftaleína). Ao assoprar, a solução passa do 

vermelho para incolor comprovando a veracidade da resposta (Figura 2(a) e (b)). 

 

Figura 2: Soro da Verdade – (a) Antes de Assoprar (b) Depois de Assoprar 

 
Reações de identificação de metais foram usados para mostrar como o 

conhecimento pode ser usado para encontrar informação sobre os materiais usados no 

dia a dia, como neste exemplo da presenção de Ferro em agua (Figura 3). 
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Figura 3: Identificação da presença de Ferro em água. 

A reação clássica de deslocamento do hidrogênio por metais foi usada para 

mostrar qualitativamente a dependência da velocidade da reação com a natureza e 

concentração dos seus reagentes (Figura 4). 

  

Figura 4: Reação de deslocamento de Metais 

O processo de desidratação do açúcar foi utilizado, como exemplo, dos 

processos de oxidação dos materiais (Figura 5) 
 

 
Figura 5: Desidratação (carbonização) do açúcar  
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Conforme demonstrado nas figuras acima, verifica-se que uma boa parte dos 

experimentos é simples, rápida e colorida; destacando-se o seu aspecto lúdico e 

interativo.  

CONCLUSÕES PARCIAIS 
Este material desenvolvido fará parte do acervo do espaço Caririrência e servirá 

de guia para a realização do primeiro curso de capacitação docente, com aulas teórico 

práticas, a se realizar nas dependências da Universidade Federal do Cariri. 

O projeto sensibilizou diversos alunos do ensino médio na escolha de cursos de 

graduação com temática relevante e integrada com as atividades apresentadas. As 

atividades também induziram professores do ensino fundamental a refletir ações que 

poderiam ser realizadas em sala de aula ou em laboratório para instigar os alunos na 

busca do conhecimento. Alunos de cursos de Engenharia Civil e Materiais, que 

participaram das atividades, mostraram maior interesse em relacionar os fenômenos 

investigados no seu cotidiano acadêmico com as informações aprendidas na 

participação destas atividades. 

Visando despertar o interesse dos alunos do ensino médio pelos cursos de 

graduação em engenharia e consolidar seus conhecimentos nas disciplinas de física, 

química e matemática; através da demonstração/aplicabilidade dos conceitos 

aprendidos nestas disciplinas, na solução de problemas e desenvolvimento de produtos 

relacionados às áreas de engenharia, estamos voltando os temas das atividades para a 

interfase entre estas áreas. 

O interesse demonstrado na Feira das Profissões, reforçou a necessidade de 

implementar a criação de um Instituto de Formação de Professores e um Centro de 

Divulgação do Conhecimento na recém-criada Universidade Federal do Cariri (UFCA), 

a partir de um processo integrado de ensino, pesquisa e extensão de qualidade, capaz 

de dotar os discentes de discernimento e habilidades para pesquisar, propor, gerenciar 

e conduzir, de forma interdisciplinar, mudanças em prol do desenvolvimento da 

sociedade local. Esperamos com isto contribuir ainda mais na formação de recursos 

humanos especializados para a academia, educação básica e superior. 

A montagem de espaço definitivo para atividades de multimídia e do salão de 

exposição permanente dependem da liberação de espaço físico a ser fornecido pelo 

governo do Estado do Ceará; o qual ainda se encontra em obras, no Centro de Apoio 

aos Romeiros, dentro do projeto Espaço Multiuso de Extensão Universitária (EMEU). 
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Introdução 
 As Feiras de Ciências, tanto para os alunos 
e professores quanto para a comunidade em geral, 
vêm constituindo uma oportunidade de 
aprendizagem e de entendimento sobre as etapas 
de construção do conhecimento científico (BRASIL, 
2006). Este trabalho discute, de forma suscinta, 
algumas contribuições das Feiras de Ciências para 
os processos de ensino e de aprendizagem das, 
assim chamadas, Ciências Exatas na Escola 
Básica. Em especial, apresenta o caso da “III Feira 
de Ciências Univates: Descobrindo Talentos para a 
Pesquisa”, evento patrocinado pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e realizado em 2013, no Centro 
Universitário UNIVATES, Lajeado, RS. 
 A Feira tornou-se uma ação de extensão 
universitária do Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências Exatas do Centro Universitário UNIVATES. 
Como tal, zela por apresentações de resultados de 
estudos e pesquisas na investigação dos fenômenos 
científicos realizados através de uma visão 
multidisciplinar.  

Resultados e Discussão 
 A Feira teve a participação de 38 (trinta e 
oito) projetos de caráter multidisciplinar, destacando-
se os temas de meio-ambiente e sustentabilidade. 
Algumas das escolas, inclusive, realizaram uma 
Feira de Ciências própria e os melhores trabalhos 
foram inscritos na III Feira de Ciências UNIVATES. 
Também, ocorreu a visitação de mais de 500 
estudantes de Ensino Básico, técnico, superior e do 
público em geral, espaço que proporcionou a 
interação entre alunos e professores de diversas 
escolas e a universidade.  
 Na escola, muitas vezes, os professores 
realizam com seus alunos atividades interessantes, 
sejam elas multidisciplinares ou não, mas 
normalmente não são socializadas com a 
comunidade escolar e muito menos com a 
sociedade como um todo. Vários professores e 
escolas promovem ações para a melhoria do ensino 
e infelizmente a maioria delas não é conhecida 
porque não são divulgadas. Partindo-se deste 
questionamento, considera-se que a III Feira de  

 
 
Ciências da Univates: descobrindo talentos para a 
pesquisa, foi uma oportunidade de apresentar e 
divulgar os resultados de pesquisa para além dos 
espaços escolares da própria escola. Ficheman; 
Saggio e Lopes (2008) comentam que cada vez 
mais é necessário a criação e o uso de espaços em 
que os estudantes descubram suas habilidades e 
possam desenvolver outras e acreditam que o 
caminho mais fértil para tal é desenvolver atividades 
de aprendizagem baseadas em projetos e atividades 
multidisciplinares, exercitando a criatividade e 
utilizando metodologias científicas. 
 Como o evento é uma ação do mestrado, 
destaca-se a participação dos professores e 
mestrandos no comitê de avaliação dos trabalhos 
apresentados. Percebeu-se nestes momentos, uma 
integração entre os professores, os mestrandos, 
alunos e professores das escolas e comunidade em 
geral. 

Conclusões 
 A Feira de Ciências é um espaço de 
aprendizagem porque quando os alunos expõem, 
eles podem ouvir comentários e sugestões sobre o 
que produziram. Ainda, ao visitar projetos de outros, 
têm a possibilidade de compartilhar informações e 
de socializar suas pesquisas. Tornou-se perceptível 
o entusiasmo dos alunos em suas apresentações de 
trabalhos para o publico e o gosto pela iniciação 
cientifica. 
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RESUMO:  

O objetivo deste trabalho foi analisar o potencial pedagógico do projeto escolar CurtaCiência 
desenvolvido no Campus Piúma do Instituto Federal do Espirito Santo, tendo em vista o diálogo 
produzido entre espaço de educação formal e não formal, por meio da construção de curta-metragem 
documentários orientados por temas sociocientíficos controversos relacionados aos problemas 
socioambientais da cidade de Piúma. Tratou-se de uma investigação qualitativa sobre o potencial 
pedagógico do projeto escolar CurtaCiência, construída a partir de observações do autor, aplicação de 
entrevistas semiestruturadas e análise de documentos oficiais. Os resultados apontam para superação 
dos desafios da educação brasileira, sobretudo do estado do Espírito Santo, a partir de práticas 
envolvendo espaços de educação não formal, potencializando a alfabetização científica à da educação 
CTSA a partir do uso de temas sociocientíficos. 

INTRODUÇÃO 
 Em 2008, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia - IF (Lei Federal nº 11.892/2008), foram criados um número considerável de 
campi no interior dos estados da federação brasileira, passando a compor a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ofertando diferentes 
modalidades de ensino, desde a educação de jovens e adultos até o doutorado. Esta 
expansão obrigou a ampliar as atividades pedagógicas no campo do ensino, pesquisa 
e extensão, para atender as demandas da Educação Básica e Superior, que estavam 
previstas na Lei no 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB). 
Os Instituto Federais costumam dar ênfase nas práticas pedagógicas voltadas para a 
realidade local e regional, buscando se aproximar da práxis educativa voltada para 
inclusão social (ARAÚJO e RODRIGUES, 2011). No caso do Instituto Federal do 
Espírito Santo (IFES), centramos o estudo nas práticas pedagógicas de Química de um 
projeto de extensão escolar realizado em 2013 e 2014.  
 O relatório da Unesco (2003), na versão em língua portuguesa, intitulado “A 
ciência para o século XXI: Uma nova visão e uma base de ação”, fruto da Conferência 
Mundial sobre Ciência, de Santo Domingo em 1999, e da Declaração sobre Ciências e 
a Utilização do Conhecimento Científico, de Budapeste em 1999, destacou, entre 
outras urgências mundiais, a necessidade de promover o diálogo entre a comunidade 
científica e a sociedade, a remover toda e qualquer discriminação relativa à educação 
para a ciência e aos benefícios da ciência e a agir de forma ética e cooperativa, em prol 
de uma paz e de um desenvolvimento sustentável.  
 Para Aikenhead (2009, p. 17), os educadores em ciências que alcançaram 
modificações de aspectos da ciência escolar têm em mente que o sucesso depende da 
negociação com os atores desse espaço (colegas, burocratas, professores, 
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administradores etc.). A ciência escolar é uma entidade incrivelmente complexa, dada a 
forma como está relacionada com a cultura da ciência, do país, da comunidade, da 
escola, da profissão docente, e muitas outras subculturas. Santos (2011, p. 22) explica 
a projeção do chamado movimento CTS na educação científica nas últimas décadas do 
século XX, especialmente no que tange a formação para cidadania. Entretanto, Vilches, 
Gil-Pérez e Praia (2011, p. 161) discutem em seu artigo “De CTS a CTSA: educação 
para um futuro sustentável”, demonstrando a convergência de objetivos dos dois 
movimentos: educação para o desenvolvimento sustentável e educação ambiental. 
 A ideia de se criar projetos para promover a alfabetização científica dos alunos 
do IFES tem sido amplamente debatida nas reuniões de professores, projetos esses 
que dessem conta de aliar os conteúdos programáticos de ciências e matemática com 
as questões regionais e locais. Chassot (2010), partindo da premissa de que ciência é 
uma linguagem, ele define que ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem 
em que está escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma 
leitura do universo. Por outro lado, Tenreiro-Vieira e Vieira (2013) discutem a 
diversidade de perspectivas das designações usadas, sendo comum, na literatura 
especializada, encontrar expressões como “compreensão pública da ciência”, “cultura 
científica”, “literacia científica” e ainda “alfabetização científica”.  
 No caso do IFES – Campus Piúma, é ofertado o curso técnico de pesca e de 
aquicultura de nível médio, que recebe na maior parte filhos de pescadores e pessoas 
envolvidas com os arranjos produtivos locais e regionais de Piúma – ES. Além disso, 
por estar localizada no litoral sul capixaba, essa cidade apresenta um aumento grande 
da população nos períodos de veraneio, com as consequências socioambientais de 
uma cidade pequena que, de hora para outra, dobra ou triplica sua população. Daí 
surgiu a ideia de se criar o Projeto de Extensão CurtaCiência, que tem por objetivo a 
construção de curta-metragem documentários orientados por temas sociocientíficos 
controversos relacionados aos problemas socioambientais da cidade de Piúma. Como 
parte de uma investigação maior, produzimos alguns questionamentos, tais como: de 
que maneira a práxis educativa estaria presente no projeto escolar idealizado? de que 
maneira o enfoque CTSA poderia ser introduzido nas práticas do projeto escola? de 
que maneira as práticas poderiam potencializar a alfabetização científica com enfoque 
CTSA em alunos do ensino técnico? seria possível empregar temas sociocientíficos 
para promover a aproximação dos conteúdos científicos com a realidade local e 
regional de Piúma-ES? 

Evagorou (2011, p. 133) descreveu uma experiência realizada no Chipre 
desenvolvendo o projeto Technoskepsi, envolvendo alunos com idade entre 9 a 12 
anos e respectivos professores, em uma escola de ensino fundamental (K12). 
Utilizando alguns computadores com editor de texto, os alunos construíram histórias de 
suas vilas (bairros) a partir de alguns temas sociocientíficos (SSI), investigando 
experiências cotidianas e imagens dos locais, com auxílio de internet e visitas guiadas. 
A articulação dos espaços de educação formal e não formal, mediados pelos temas 
sociocientíficos (SSI), com auxílio das tecnologias educacionais (WISE – Web-based 
Inquiry Science Environment), potencializou a investigação dos alunos, superando os 
desafios educacionais, produzindo argumentação, considerando os aspectos morais, 
econômicos, ambientais e sociais. No nosso caso, procuramos estabelecer um diálogo 
entre o espaço de educação formal e o não-formal, orientados por temas 
sociocientíficos controversos.   

Para Gohn (2006, p. 29), na educação formal o educador é o professor, 
enquanto na educação não formal, o grande educador é o “outro”, aquele com quem 
interagimos ou nos integramos. Ainda completa, no caso da educação informal, os 
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agentes educadores são os pais, a família em geral, os amigos, os vizinhos, colegas da 
escola, igreja paroquial, os meios de comunicação de massa, etc. 
 Em nosso trabalho, utilizamos o conceito de alfabetização científica (AC) 
baseado na ideia de Paulo Freire, debatido também por Sasseron e Carvalho (2008, p. 
334). Para o pedagogo, “a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e 
mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos 
conscientes (...). Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura 
interferente do homem sobre seu contexto” (FREIRE, 1987,  p.111). 
 O uso da sétima arte – cinema – em sala de aula para melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem não é novidade. Dubeck, Moshier e Boss (1988) publicaram uma 
série de propostas de debates a partir da exibição de cinema em sala  de aula, 
inclusive apontando erros científicos nos trechos dos filmes, usando filmes de ficção 
científica, tais como Forbidden Planet (no Brasil, O planeta proibido, de 1956) e The 
Andromeda Strain (O enigma de Andromeda, de 1971) e 2001: A Space Odyssey (A 
odisseia no espaço, de 1968). O projeto CISCI (2007) consistiu em um projeto 
educacional Europeu do físico austríaco Heinz Oberhummer desenvolvido no período 
de 2005 a 2007, envolvendo a Áustria, Republica Tcheca, Estônia, Alemanha, Letônia, 
Malta, Eslovênia, entre outros, que combinava o uso de filmes e internet para ajudar a 
aumentar o interesse de alunos pela ciência nas escolas de educação básica, 
melhorando a percepção dos equívocos generalizados decorrentes da chamada 
“pseudociência”. No nosso caso, procuramos construir curtas-metragens a partir de 
temas sociocientíficos a partir de histórias e questões socioambientais da cidade de 
Piúma do estado do Espírito Santo.  
 O objetivo desta investigação, parte de uma trabalho de dissertação de 
mestrado, foi analisar o potencial pedagógico do projeto escolar CurtaCiência 
desenvolvido no Campus Piúma do Instituto Federal do Espirito Santo, tendo em vista 
as contribuições dos diálogos produzidos entre espaço de educação formal e não 
formal, por meio da construção de documentários de curta-metragem orientados por 
temas sociocientíficos controversos relacionados aos problemas socioambientais da 
cidade de Piúma. Buscamos, portanto, uma alfabetização científica dos alunos do 
ensino médio integrado com ênfase no enfoque CTSA. 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 Tratou-se de uma investigação qualitativa, do tipo estudo de caso, planejada à 
luz de Gil (2002). A coleta de dados foi baseada em observações, fotografias, 
anotações de diários de bordo produzidos pelos alunos, construção de curta-metragem 
documentários usando software livre Movie Maker, realização de oficinas seguido de 
debates. Análise dos conteúdos foi efetuada segundo Bardin (2011). As leituras de 
trabalhos completos e periódicos da área da educação em Ciências também fizeram 
parte desta investigação.  
 O Projeto CurtaCiência surgiu como forma de contribuir com a alfabetização 
científica de alunos do ensino médio integrado de pesca e aquicultura, do Instituto 
Federal do Espírito Santo - Campus Piúma. Esse projeto assume o tempo todo duas 
facetas: um diz respeito ao papel extensionista na instituição de ensino e outro diz 
respeito ao objeto de investigação. Vale ressaltar que o planejamento teve inspiração 
nas atividades pedagógicas desenvolvidas no curso de formação de professores de 
Ciências no Estado do Espírito Santo (LEITE, 2012), e os aspectos pedagógicos foram 
analisados com base no conceito de espaços de educação não formal de Gohn (2006) 
e no enfoque CTS/CTSA proposto por Aikenhead (2009) e Santos e Auler (2011). 
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 A pesquisa foi realizada no Campus Piúma do Instituto Federal do Espírito 
Santo. Participaram do projeto de intervenção escolar, dois professores de Química, 
uma professora de artes, um professor de fotografia, uma professora de história e 13 
(treze) alunos do ensino médio integrado de pesca e aquicultura. A participação dos 
alunos foi voluntária e teve a aprovação dos pais, nos casos em que os alunos eram 
menores de idade. Também, tivemos a autorização do uso dos depoimentos e imagem. 
Entretanto, a identidade dos participantes foi preservada. 

O PROJETO ESCOLAR CURTACIÊNCIA E O POTENCIAL PEDAGÓGICO 
 O projeto escolar CurtaCiência foi planejado nos pressupostos da pedagogia 
de projetos de Hernandez (1998) e teve oitos etapas, a saber: Etapa 1 – Apresentação 
do Projeto CurtaCiência a turma de alunos; Etapa 2 – Processo seletivo para compor o 
grupo de trabalho; Etapa 3 – Oficinas pedagógicas de fotografias, insights (ideias), 
documentário e Movie Maker; Etapa 4 - Formação dos grupos de trabalho e distribuição 
dos temas sociocientíficos; Etapa 5 – Planejamento e investigação dos temas 
sociocientíficos; Etapa 6 – Coleta de dados: visita aos espaços de educação não 
formal; Etapa 7 – Construção do Curta-metragem documentário; Etapa 8 – Dia D: 
Mostra CurtaCiência. A última etapa do projeto é importante para promoção de trocas 
de experiências e apresentação dos produtos para toda a escola. 

 Na Etapa 1, ao apresentar a ideia do Projeto CurtaCiência aos alunos, alguns 
questionaram a natureza do projeto em uma escola técnica, embora tivessem ficado 
aguardando ansiosamente a liberação do edital de seleção. Foram inscritos 23 alunos 
no processo seletivo, mas somente foram selecionados 13 alunos. O edital de seleção 
previa uma prova seleção (Etapa 2), quando eles elaboraram uma pequena dissertação 
sobre os aspectos positivos e negativos relacionados às questões culturais, sociais, 
científicas e/ou ambientais do município em que moravam e responderam três 
questões socioambientais controversas (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Processo seletivo dos alunos para participar do Projeto CurtaCiência (Etapa 2).  

 
 A Etapa 3 consistiu na realização de três oficinas pedagógicas: fotografias, 
insights (ideias) e documentário. A oficina de fotografia foi ministrada por um professor 
de fotografia, quando os alunos realizaram um curso básico de fotografia, abordando 
um pouco da história da fotografia e algumas técnicas, como olhar na lente e capturas 
de imagem (Figura 2). Na segunda oficina, Insights, ministrada pela professora de 
história, foi abordado algumas ideias para desenvolver o processo de construção da 
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história e das memórias, levando em consideração alguns aspectos políticos, 
econômicos e socioambientais. 
 

 
Figura 2: Oficina de fotografias realizada durante o Projeto CurtaCiência (Etapa 3).  

 
 Na terceira oficina, abordou-se alguns conceitos básicos sobre cinema tais 
como a diferença entre curta-metragem, longa-metragem, ficção e documentário 
(Figura 3), tendo como referência o livro de Bill Nichols (2010), de Luiz Carlos Lucena 
(2012) e de Fernão Pessoa Ramos (2012). Um dos exercícios trabalhados nessa 
oficina foi a análise de dois curtas-metragens exibidos, seguido de um debate, para 
construir cooperativamente a classificação dos dois filmes assistidos. Eles viram que 
um curta-metragem, as vezes, poderia assumir tanto o papel de ficção como o de 
documentário. Para Duarte (2002), o cinema possibilita a interação entre os saberes, 
identidades, crenças e visões de mundo, possuindo assim, natureza pedagógica. 
Entretanto, Napolitano (2004) afirma que o uso de cinema na aula é uma forma de 
promover a interação entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento sistematizado, 
uma vez que sintetiza na mesma obra de arte a estética, o lazer, a ideologia e os 
valores sociais. Foi nessa perspectiva que buscamos construir o Projeto CurtaCiência,  
produzindo um diálogo entre os espaços de educação formal e não formal, articulando 
o enfoque conceitual com as questões do dia-a-dia e criando possibilidades de diálogo 
entre os sujeitos do processo educativo. 
 

 
 

Figura 3: Oficina de Documentário realizada durante o Projeto CurtaCiência (Etapa 3).  
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 Na Etapa 4, foram definidos os grupos de trabalho e escolhidos 6 (seis) temas 
sociocientíficos controversos mais frequentes nas dissertações elaboradas pelos 
alunos durante o processo seletivo, quando eles externaram alguns problemas 
vivenciados na região de Piúma. Neste trabalho, pela maior proximidade com a área de 
química, iremos discutir o potencial pedagógico do tema controverso, “Acúmulo de lixo: 
Falta de educação ou necessidade de destino?”. Reis (2007, p. 10) aponta que os 
temas controversos seriam aqueles que envolvem questões morais, éticas, de valor, 
nos quais as pessoas ficam divididas para se posicionarem e, por isso, fatos, dados 
empíricos ou experiências não são suficientes para resolvê-las. Na Figura 4 está 
apresentado um diagrama conceitual abordando as potencialidades de conteúdos 
programáticos de química a partir do tema sociocientífico estudado, construído a partir 
dos debates durantes as reuniões de trabalho. Ressalta-se o potencial interdisciplinar 
e, as vezes transdisciplinar, da abordagem temática, ao perceber que além dos 
conteúdos de química, como misturas, processos de separação, compostos orgânicos, 
pH e acidez, também é possível abordar outros conteúdos normalmente trabalhados 
nas disciplinas de matemática, ciências biológicas, geografia e sociologia. Também é 
possível observar alguns conteúdos transdisciplinares, tais como consumo, trabalho, 
segurança, questões ambientais e saúde.  

 
Figura 4: Diagrama conceitual do tema sociocientífico controverso “Acúmulo de lixo: Falta de 

educação ou necessidade de destino?”, evidenciando o potencial pedagógico durante o Projeto 
CurtaCiência (Etapa 4).  
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 A Etapa 5 consistiu no planejamento e investigação dos temas sociocientíficos 
na cidade de Piúma, acompanhados por um diário de bordo. Essa etapa foi realizada a 
investigação do tema com auxílio de internet, as vezes, no laboratório de informática, 
as vezes no pátio utilizando o pacote de dados da telefonia móvel. O planejamento 
consistiu na construção de um roteiro de locais a serem visitados, escolha dos locais 
para fotografia, determinação das características de um personagem do local para 
realização de uma entrevista, e um pequeno questionário com perguntas fechadas.  
 Já na Etapa 6, foi realizada a coleta de dados com a visita aos espaços de 
educação não formal, potencializando as mediações pedagógicas. Segundo Fontana 
(2005), mediação é um processo no qual, por meio da interação com o outro ou com os 
signos, o sujeito se apropria, reconstrói e internaliza os conceitos construídos 
historicamente e socialmente. Então, para o processo de mediação, foi fundamental 
que se conhecesse o grupo, suas perspectivas, suas realidades e opiniões. A Etapa 7 
consistiu na construção do documentários de curta-metragem, usando um software 
Movie Maker do sistema Micro Software Windows, reunindo fotografias, depoimentos 
dos moradores e alunos da escola, pequenos vídeos, textos da literatura especializada, 
curiosidades fruto das investigações realizadas com o auxílio da internet etc. Essa 
etapa funcionou como uma espécie de WISE – Web-based inquiry science 
environment, que uma plataforma de base de dados para realização de projetos de 
ciência de forma colaborativa e cooperativa, baseada em questionamentos e 
argumentações, para a construção de textos e vídeos utilizando recursos da web. Por 
isso, os projetos do tipo WISE são normalmente desenvolvidos por equipes, incluindo 
alunos, professores, pesquisadores e cientistas. A Etapa 8, em que acontece a 
apresentação dos trabalhos realizados pelos grupos de alunos, não discutiremos no 
presente estudo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 No que se refere à escolha da pedagogia de projetos como método de ensino 
nos espaços escolares, vale ressaltar duas questões. A primeira questão diz respeito à 
ao processo de desenvolvimento de um projeto, que inclui planejar, organizar, 
enunciar, detectar, investigar, realizar e avaliar. A segunda questão diz respeito às 
potenciais consequências do desenvolvimento de um projeto escolar, que irá perpassar 
por algumas questões relacionadas ao futuro do aluno, tais como autoconhecimento, 
responsabilidade social, qualidade de vida, orientação profissional, cidadania, cultura e 
conhecimento e meio ambiente na perspectiva da totalidade. Segundo Hernandez 
(1998), a pedagogia de projetos oportuniza aos alunos perceberem conhecimentos 
além dos disciplinares, mas, sobretudo, propicia a articulação de diferentes 
conhecimentos escolares, populares e científicos, rompendo com o enquadramento 
dos conteúdos, que muitas das vezes vivemos no campo das Ciências da Natureza. 
Desta forma, o aluno ao buscar suas respostas do projeto, tem a possibilidade de 
praticar o conhecimento escolar e produzir articulações de diferentes saberes. 
 Vale citar que resultados importantes tem sido alcançados com o uso de 
pedagogia de projetos no ensino de Ciências em escolas públicas do Espírito Santo. 
Por exemplo, Leite e Goldner (2013) trabalharam com jornal da ciência utilizando temas 
sociocientíficos, e conseguiram promover alfabetização científica na perspectiva do 
enfoque CTSA. Outro exemplo foi a realização de um Cineclube na Escola para realizar 
debates sobre temas sociocientíficos produzidos a partir da exibição de filmes 
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cinematográficos realizado por Leite, Amorim e Terra (2013). Em ambos os trabalhos, 
foi possível estabelecer conexões entre os conteúdos programáticos trabalhados em 
sala de aula, com os conteúdos advindos dos temas sociocientíficos. 
 Outro ponto importante, diz respeito às contribuições dos diálogos entre 
espaços de educação formal e não formal, estabelecidos durante o desenvolvimento do 
projeto escolar CurtaCiência. Para Gohn (2006, p. 30), a educação não-formal pode 
proporcionar potenciais resultados, tais como: consciência e organização de como agir 
em grupos coletivos; a construção e reconstrução de concepção de mundo e sobre o 
mundo; a contribuição para um sentimento de identidade com uma dada comunidade; 
forma o indivíduo para a vida e suas adversidades (e não apenas capacita-o para 
entrar no mercado de trabalho); quando presente em programas com crianças ou 
jovens adolescentes a educação não-formal, resgata o sentimento de valorização de si 
próprio, promovendo o desejo de lutarem para ser reconhecidos como iguais (enquanto 
seres humanos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas, culturais etc.); e 
os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática, aprendendo a ler e 
interpretar o mundo a partir do seu próprio mundo. No Quadro 1 utilizamos algumas 
metas apresentadas por Gohn (p. 31) como categorias de investigação a fim de 
conhecer de que maneira os espaços não formais da cidade de Piúma mediaram, 
mesmo potencialmente, para a educação dos alunos. Após a análise, percebemos que 
o projeto escolar CurtaCiência se aproximou de todas as metas estabelecidas para os 
trabalhos em espaços de educação não formal, mostrando que além de formar 
cidadãos, o projeto também contribui para mudança de valores, construção de 
identidade, trabalha os aspectos da socialização e aborda os aspectos das 
diversidades culturais. 
 
Quadro 1: Análise das potenciais mediações dos espaços não formais da cidade de Piúma na 
formação cidadã dos alunos do projeto escolar CurtaCiência. 
 

CATEGORIAS DE INVESTIGAÇÃO 
(Gohn, 2006) 

MOMENTOS DO  
PROJETO CURTACIÊNCIA 

O aprendizado da diferenças. Aprende-se 
a conviver com demais. Socializa-se o 
respeito mútuo. 

Os alunos desenvolveram o projeto em grupos de trabalho, 
buscando compartilhar cada momento dos resultados 
encontrados, desenvolvendo um espírito de equipe e de 
companheirismo. 

Adaptação do grupo a diferentes culturas, 
reconhecimento dos indivíduos e do 
papel do outro, trabalha o 
“estranhamento”. 

Ao realizarem as investigações nos locais de Piúma, os 
alunos perceberam a relação da escola com a cidade, a 
importância da cultura local, e a necessidade de ter um olhar 
crítico para as propostas das autoridades para a cidade.  

Construção da identidade coletiva de um 
grupo. 

Ao realizarem o projeto, perceberam a importância deles 
como alunos da escola técnica, e futuros trabalhadores na 
região e seu papel para a sociedade.  

Balizamento de regras éticas relativas às 
condutas aceitáveis socialmente. 

Ao constatarem a quantidade de lixo jogado nas ruas e o 
descuido das autoridades, perceberam como é necessário 
uma educação cidadã para minimização dos riscos com a 
saúde e com o próximo. 

 
 No que diz respeito ao uso de tecnologias educacionais, o projeto CurtaCiência 
instigou os alunos a se apropriarem de novas tecnologias, articulando práticas 
pedagógicas com as questões socioambientais. Albuquerque e Leite (2008) 
ressaltaram que o surgimento de novas tecnologias como o computador e a Internet, 
abriram um novo horizonte no uso de recursos alternativos, em oposição à visão 
tradicional e aos métodos discursivos no processo de ensino-aprendizagem. 
Entretanto, ao se incluir nas atividades pedagógicas o uso de tecnologia educacional, é 
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preciso ter em mente o papel complementar que ela assume perante a construção do 
conhecimento nos ambientes escolares. 
 Santos et al. (2004, p. 12) abordaram temas sociocientíficos como estratégia 
pedagógica de compreensão dos processos químicos e aplicações tecnológicas 
relacionadas ao tema, buscando discutir os efeitos da tecnologia na sociedade e as 
suas decorrências ambientais. Conforme Silva, Oliveira e Queiroz (2011, p. 325), para 
atingir os objetivos da educação CTS/CTSA, além da inclusão de conteúdos de 
natureza sociocientífica (SSI), as estratégias pedagógicas implementadas nos espaços 
escolares devem favorecer a participação ativa dos alunos e a promoção da 
capacidade de tomada de decisão. Sadler (2011, p. 356) ressalta a importância do uso 
de temas sociocientíficos (SSI) nos espaços escolares, para evidenciar o papel não-
neutro da ciência e da tecnologia voltada para a melhoria da qualidade de vida, 
abordando questões atuais, tais como as políticas públicas voltadas para fluoretação 
da água potável doméstica, as doenças respiratórias (SARS), DST e AIDS, novos 
caminhos para a reprodução humana, conteúdos de problemas ambientais etc. 
Entretanto, é importante se pensar em novas estratégias pedagógicas que contribuam 
para a implantação das abordagens usando SSI, tais como atividades de simulação, 
teatro pedagógico, role play, debates e outras atividades em grupo (p. 357). 
 Laugksch (2000), assim como Carvalho (2009) e Sasseron e Carvalho (2008, 
p. 334), sugeriram três “eixos estruturantes” para alfabetização científica (AC). O 
primeiro eixo estruturante refere-se à compreensão básica de termos, conhecimentos e 
conceitos científicos fundamentais (alfabetização científica funcional), para uma 
compreensão de pequenas informações e situações do dia-a-dia. O segundo eixo diz 
respeito à compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que 
circundam sua prática (alfabetização científica cultural), portanto, diz respeito ao senso 
comum estabelecido a partir das circunstâncias diárias. O terceiro eixo estruturante, 
segundo as autoras, consiste no entendimento das relações existentes entre ciência, 
tecnologia, sociedade e meio-ambiente (alfabetização científica para a 
sustentabilidade, educação CTS/CTSA), produzidas pelas influências da ciência e 
tecnologia sobre a humanidade. Em nosso trabalho, utilizamos esses eixos como 
categorias de investigação para analisar o quão o projeto escolar CurtaCiência se 
aproximava da concepção de alfabetização científica (Quadro 2). 
 
Quadro 2: Análise das potencialidades para alfabetização científica dos alunos do projeto escolar 
CurtaCiência. 
 

CATEGORIAS DE INVESTIGAÇÃO 
(Laugksch, 2000) 

MOMENTOS DO  
PROJETO CURTACIÊNCIA 

Alfabetização funcional: compreensão 
básica de termos, conhecimentos e 
conceitos científicos fundamentais. 

Ao reestudarem os conceitos e alguns processos de 
ciências da natureza, para compreender os materiais e 
fenômenos da natureza que estavam presentes no lixo, os 
alunos revisaram os conteúdos científicos. 

Alfabetização cultural: compreensão da 
natureza da ciência e dos fatores éticos e 
políticos que circundam sua prática. 

Ao confrontarem a situação da cidade de Piúma, 
especialmente nos picos de população, devido ao período 
sazonal de férias, com as leis ambientais e as propostas de 
governo municipal e estadual, fizeram uma leitura crítica das 
potenciais consequências para a população. 

Alfabetização científica para a 
sustentabilidade: entendimento das 
relações existentes entre ciência, 
tecnologia, sociedade e meio-ambiente. 

Ao confrontarem a situação da cidade, com situações 
semelhantes solucionadas em outras contextos, sobretudo, 
com o auxílio da ciência e da tecnologia, fizeram uma leitura 
crítica das potencialidades para solução dos problemas 
socioambientais. 
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 Após a análise das categorias, foi possível inferir que as práticas pedagógicas 
desenvolvidas durante o projeto escolar CurtaCiência, mediado pelo tema controverso, 
“Acúmulo de lixo: falta de educação ou necessidade de destino?”, contribuiu para uma 
reflexão da problemática sob diversos aspectos, um aumento do interesse e da 
motivação pelos conteúdos de ciências, sobretudo, os de química, debates sobre as 
problemáticas socioambientais da cidade, entre outras coisas, o que mostrou ser uma 
prática pedagógica voltada para a alfabetização científica. Aikenhead (2006, p. 22) 
ressalta a importância de se haver uma agenda educacional urgente voltada para a 
formação inicial e continuada de educadores, atuantes nas escolas de educação 
básica, para debater e encontrar metodologias de ensino adequadas para se trabalhar 
as necessidades dos futuros cidadão do século XXI. 
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Introdução 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar 
os resultados de um estudo sobre os desdobra-
mentos na ação de um projeto de ensino e extensão 
da UFRJ com ampla repercussão no cenário aca-
dêmico, chamado “ciência para poetas na escola”. 
Especificamente, delimita-se aqui uma defesa sobre 
a validade de um aporte teórico centrado na conflu-
ência entre a hermenêutica e a fenomenologia1. 
O projeto que tomamos como caso faz parte de um 
projeto maior de divulgação científica que se chama 
“ciência para poetas”. A metodologia prevê estudar 
a documentação do projeto e verificar a natureza 
dos processos de divulgação que foram realizados, 
entrevistar os responsáveis nas diferentes instâncias 
envolvidas e estabelecer as relações entre os 
aspectos intencionais movimentados no discurso 
(texto do projeto e texto das atividades) e confrontá-
los com os modos de ação decorrentes dessa 
iniciativa. 
O estudo da função narrativa colocou pela primeira 
vez o problema da relação entre mito e mimese na 
Poética de Aristóteles. A ficção narrativa, por 
exemplo, imita a ação humana, pois contribui para 
remodelar suas estruturas e dimensões segundo 
uma configuração imaginária na intriga. A ficção tem 
o poder de refazer a realidade, já que o texto aspira 
intencionalmente um horizonte de realidade nova2. 
Toma-se como recurso teórico a relação entre texto 
e ação, ou seja, o campo de estudo das potenciais 
modificações que os discursos podem produzir no 
mundo. Considera-se que o modo de agir 
(componentes da ação) são condicionados pela 
compreensão, a qual depende do reconhecimento 
daquilo que o outro sujeito quer dizer. Obviamente, 
considera-se que esse é um pressuposto “a priori” 
de qualquer projeto de divulgação: fazer-se 
entender. Todavia, em nossa defesa se estabelece 
a necessidade de haver uma relação indicial3 (como 
uma formulação semiótica) de vinculação entre os 
representantes do projeto e o público. Busca-se 
compreender a delimitação de território que o grupo 
de professores da área de ciências quer encaminhar 
através da ação desse projeto junto aos “poetas” 
que são indicados como grupo contemplado pelas 
visitas, palestras e ações executadas. 

Resultados e Discussão 
Nessa etapa do estudo entrevistou-se a pedagoga 
que coordena o projeto desde 2012, e os 
responsáveis locais de uma escola atendida pelo 
projeto. As entrevistas foram registradas em áudio e 
transcritas para avaliação e estudo. O processo de 
ação associado ao projeto indica a necessidade do 
grupo social (membros da academia) dar-se uma 
imagem de si mesmo, de representar-se, pôr-se em 
jogo, em cena, e nesse sentido justificar-se o valor 
fenomenológico dado. O processo encontrado na 
instância documental do projeto “ciência para 
poetas” demonstra que o grupo pretende ter razão 
em ser o que é. Assim, pode-se perceber que o 
projeto é não somente reflexo, mas justificação. 
Possui função generativa a partir de processos 
simplificadores e esquemáticos da atividade 
científica, com o objetivo de atribuir valor de verdade 
à prática da pesquisa científica em geral. 

Conclusões 
A atribuição da palavra “poeta” como endereço de 
público no projeto preconiza o sentido de alcançar o 
público leigo. Todavia, o propósito da ação do 
projeto, ao estar situado na escola, justifica uma 
extensão desse sentido original, pois vai ao encontro 
de sujeitos que podem tirar proveito acadêmico de 
uma atividade escolar. Propõe-se a necessidade de 
estudar a ação como um fenômeno ideológico, 
motivado pelo discurso derivado do texto. Todavia, é 
importante considerar a ideologia como um 
fenômeno mais vasto, que pode ser indicado como 
uma “integração cultural”1. 
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Resumo: Este trabalho analisa os trabalhos apresentados nos Encontros Nacionais de Ensino de 
Química (ENEQs) relacionados à utilização de centros e museus como espaços não formais de 
educação em Ciências no período de 2002 a 2012. Os trabalhos foram analisados em função dos 
seguintes aspectos: ano de apresentação, região e Instituição de Ensino Superior (IES) de produção da 
pesquisa, nível de escolaridade abrangido no trabalho e foco temático de estudo. Concluiu-se que houve 
aumento não linear de trabalhos relacionados à temática no decorrer dos anos, porém, cabe ressaltar 
que museus e centros de Ciências são espaços ainda pouco investigados devendo ser aproveitado por 
pesquisadores e educadores da área. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação conduz as pessoas, desde a infância até ao fim da vida, a um 
conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmas. Portanto, seu papel no 
desenvolvimento das sociedades modernas tem aumentado através de múltiplas ações 
(DELORS E COLABORADORES, 1998). 

Como consequência do reconhecimento de que a educação é um processo 
permanente e não restrito à escola, ela pode ser dividida em três categorias de acordo 
com a forma em que ocorre o ensino e a aprendizagem, sendo elas educação formal, 
informal e não formal. Essas categorias possuem como peculiaridades o espaço, os 
sujeitos envolvidos e o tempo em que se processam o ensino e a aprendizagem. 

A educação não formal, categoria foco do presente trabalho, envolve espaços 
coletivos e pessoas que tenham por interesse e venham por processos intencionais 
transmitir conhecimento compartilhado por meio de uma organização que possua 
estrutura e sistema próprio, porém distinto da instituição escolar (GOHN, 2006; TRILLA, 
2008). 

Como consequência da variedade de espaços que a educação não formal 
pode ocupar como cinemas, parques, museus, bosques, aquários, jardins zoológicos, 
feiras de Ciências, centros culturais, entre outros, diversas também são, as formas 
pelas quais os processos de ensino e de aprendizagem ocorrem e os sujeitos 
envolvidos. 

Umas das características consideradas vantajosas da educação não formal é a 
forma de interação com o público. O contato visual, muitas vezes corporal, e a 
participação ativa nas atividades oferecidas são motivadores e despertam a 
curiosidade. Isso fortalece ainda mais o processo de ensino e aprendizagem e o 
distingue do processo sistematizado oferecido nas escolas, visto muitas vezes como 
desmotivador e um rito obrigatório na fase escolar.  

Nesse contexto, centros e museus têm se revelado um espaço de atividades 
que podem ou não focar em uma determinada área do ensino além de aliar 
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aprendizado técnico com formação cultural e política da população visitante, seja ela 
escolar ou não. 

Marandino (2001) destaca as expectativas que museus em geral possuem em 
relação às escolas, propondo-se de forma dinâmica e diferenciada do espaço escolar. 
Desse modo, buscam-se possibilidades de articulações de modo que esses espaços 
sociais se complementem sem deixar de contemplar os objetivos e a identidade própria 
de cada um. 

Para o caso específico de museus e centros de Ciência, observa-se a 
incorporação de propostas que visam minimizar o analfabetismo científico e 
tecnológico, dando assim, enfoque para fenômenos e conceitos científicos a partir do 
uso de atividades interativas (VALENTE, CAZELLI e ALVES, 2005). 

Estudos como o de Jacobucci, (2006) e Abid, (2012) também têm mostrado 
que centros e museus de Ciências, quando dirigidos com responsabilidade, podem 
contribuir de diversas maneiras na formação inicial e continuada de professores.  

Marandino e Ianelli (2012) ao analisarem estudos realizados em dois museus 
do Estado de São Paulo, discutiram os modelos educacionais de Ciências que 
fundamentam as visitas orientadas e mostraram que embora o modelo educacional 
predominante seja o modelo construtivista, outros modelos como o de redescorberta, 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), tradicional e tecnicista, também podem 
coexistir. Embora a pluralidade de ações e a diversidade de público em museus 
possam permitir diferentes modelos, existe uma distância entre o discurso institucional 
e as ações do monitor durante a mediação, colocando em dúvida o nível de clareza 
que os setores educativos dos museus possuem de fato sobre os modelos 
educacionais expressos em seus programas. Esses dados mostram a necessidade de 
investigações mais profundas sobre ações educativas nesses espaços. 

Neste trabalho temos como objetivo analisar o modo como espaços não 
formais de ensino, mais especificamente, centros e museus vêm sendo explorados. 
Para tanto, fizemos inicialmente uma pesquisa de caráter bibliográfico e tomamos 
como fonte de investigação os trabalhos apresentados no Encontro Nacional de Ensino 
de Química (ENEQ) no período de 2002 a 2012. A escolha do ENEQ para análise dos 
trabalhos pautou-se na importância nacional deste evento na área de Ensino de 
Química, congregando diversas regiões do país e contribuindo para discussões e 
avanços das pesquisas sobre a temática em questão. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
O desenvolvimento da pesquisa se deu a partir do acesso aos trabalhos 

publicados nos anais dos ENEQs de 2002 a 2012 e levantamento dos trabalhos que 
continham as palavras “centro(s)” e/ou “museu(s)” no título, palavras-chave ou ainda no 
resumo (para o caso de trabalhos completos). As etapas subsequentes foram 
adaptadas do trabalho de Megid Neto (1999) e caracterizam-se pela: 

a) Leitura dos artigos encontrados na íntegra; 
b) Organização dos dados bibliográficos e de informações complementares em 

catálogos para classificação quanto à distribuição no tempo, regiões geográficas 
do Brasil em que a pesquisa foi realizada, Instituições de Ensino Superior (IES) 
de origem dos pesquisadores, nível escolar e foco temático abordado; 

c) Análise dos resultados e elaboração de tabelas e/ou gráficos capazes de 
permitir a discussão sobre as principais características verificadas nos trabalhos 
encontrados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise dos 2719 trabalhos distribuídos ao longo dos seis Encontros 

realizados no período de 2002 a 2012 mostrou que apenas 11 trabalhos 
corresponderam aos critérios da nossa pesquisa, sendo quatro deles apresentados no 
modelo de trabalho completo e sete no modelo resumido. 

O Quadro 1 mostra a quantidade e porcentagem de trabalhos sobre a temática 
em relação à totalidade de trabalhos apresentados durante os dez anos de Encontros 
analisados. 
 

Quadro 1: Distribuição dos trabalhos apresentados de acordo com o ano de apresentação. 

Ano Nº Total de Trabalhos 
Apresentados 

Nº de Trabalhos sobre 
a Temática 

% de Trabalhos sobre a 
Temática em Relação à 

Totalidade 
2012 889 2 0,23 

2010 569 5 0,88 

2008 462 1 0,22 

2006 351 3 0,85 

2004 267 - - 

2002 181 - - 

Total 2719 11 0,41 
  

É possível observar que em relação aos encontros de 2002 e 2004 (em que o 
número de trabalhos envolvendo museus e centros foi nulo) houve aumento do número 
de trabalhos relacionados a esses espaços não formais de educação. Entretanto, esse 
aumento não correspondeu ao aumento do total de trabalhos apresentados como era 
de se esperar, representando, em todos os casos, porcentagens ínfimas em relação à 
totalidade (menor que 1%). 

Essa variação pode ser compreendida em termos de dificuldades de atuação e 
de estabelecimento de parcerias entre universidades e instituições de educação não 
formal, seja pelo fato de serem poucas as universidades que possuem museus ou 
centros de Ciências vinculados a elas e que fazem uso desses espaços para Ensino, 
Pesquisa e/ou Extensão ou pelo fato das pesquisas sobre a temática serem mais 
recentes. 

A Figura 1 mostra o número de trabalhos apresentados e suas respectivas 
porcentagens, de acordo com a distribuição por regiões geográficas brasileiras. 
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Figura 1: Distribuição dos trabalhos (quantidade e percentual) por região geográfica brasileira

 
A maioria dos trabalhos apresentados é da 

81,8% do total. Desperta a atenção o fato de
foi a única região responsável pelos trabalhos apresentados

Supõe-se que essa maior concentração está relacionada 
primeiro refere-se ao desenvolvimento sócio
segundo à existência de universidades e instituições tradicionais que, por sua vez, 
possuem museus ou centros de 

De fato, dados de 2009 
Ciência (ABCMC), mostram que 
Ciência no país, sendo que dentre os 190 museus e centros de 
na época, 112 estavam concentradas na Região Sudeste, 41 na Região Sul, 26 no 
Nordeste, 6 na Região Norte e 5 na Região Centro

Quanto aos vínculos entre universidades/instituições tradicionais e museus ou 
centros de Ciências tem-se
vinculado à Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Científica e Cultural/CDCC vinculado 
Carlos, o Museu Nacional/UFRJ vinculado à Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ)
Museu da vida vinculado a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
Descoberta, que é um Centro de Divulgação de Ciências vinculado a Universidade 
Federal Fluminense, o Museu de Astronomia e Ciências Afins/MAST, unidade de 
pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Os demais trabalhos (18,2%) foram
estão relacionados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul com 
importância nos estudos de ambientes virtuais para a popularização da Ciência. Nessa 
região, destaca-se o desenvolvimento d
está relacionado aos dois trabalhos apresentados.

Nota-se que três das cinco regiões geográficas brasileiras
e Nordeste, não contribuíram com estudos sobre a temática
2004, 2010 e 2012 foram realizados em Recife
BA, respectivamente, assim mesmo 
vezes em cidades nordestinas e d
fator determinante para a co

                                                          
1 Disponível em:<http://www.abcmc.org.br/publique1/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=26>. Acesso em 29 
de maio de 2014. 
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trabalhos (quantidade e percentual) por região geográfica brasileira

A maioria dos trabalhos apresentados é da Região Sudeste, representando 
. Desperta a atenção o fato de que nos anos de 2006

única região responsável pelos trabalhos apresentados.  
se que essa maior concentração está relacionada 
se ao desenvolvimento sócio-econômico e cultural da região e o 

existência de universidades e instituições tradicionais que, por sua vez, 
possuem museus ou centros de Ciências vinculados a elas.  

De fato, dados de 2009 da Associação Brasileira de Centros e Museus de 
mostram que existe uma distribuição desigual dos espaços de 

iência no país, sendo que dentre os 190 museus e centros de C
na época, 112 estavam concentradas na Região Sudeste, 41 na Região Sul, 26 no 
Nordeste, 6 na Região Norte e 5 na Região Centro-Oeste.1  

nculos entre universidades/instituições tradicionais e museus ou 
se como exemplo o Centro de Ciências de Araraquara/CCA 

vinculado à Universidade Estadual Paulista (UNESP), o Centro de Divulgação 
Científica e Cultural/CDCC vinculado à Universidade de São Paulo (USP) em São 

o Museu Nacional/UFRJ vinculado à Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ)
Museu da vida vinculado a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

que é um Centro de Divulgação de Ciências vinculado a Universidade 
Museu de Astronomia e Ciências Afins/MAST, unidade de 

pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), entre outros
s demais trabalhos (18,2%) foram desenvolvidos na região

estão relacionados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul com 
de ambientes virtuais para a popularização da Ciência. Nessa 

o desenvolvimento do museu virtual de Ciências Léa Fagundes que 
dois trabalhos apresentados. 

das cinco regiões geográficas brasileiras, Centro
não contribuíram com estudos sobre a temática. Os encontros de 2002

2012 foram realizados em Recife-PE, Goiânia-GO, Brasília
assim mesmo com os encontros sendo sediado

vezes em cidades nordestinas e do Centro-Oeste, a proximidade geográfica não foi um 
fator determinante para a contribuição dessas regiões com estudos sobre a temática.

                   
Disponível em:<http://www.abcmc.org.br/publique1/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=26>. Acesso em 29 

Sudeste
9 trabalhos

81,8%

Sul
2 trabalhos

18,2%

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  

Educação em espaços não-formais e divulgação 
científica – EFD 

 

 

trabalhos (quantidade e percentual) por região geográfica brasileira 

egião Sudeste, representando 
que nos anos de 2006, 2008 e 2012 essa 

se que essa maior concentração está relacionada a dois fatores, o 
econômico e cultural da região e o 

existência de universidades e instituições tradicionais que, por sua vez, 

a Associação Brasileira de Centros e Museus de 
desigual dos espaços de 

Ciências cadastrados 
na época, 112 estavam concentradas na Região Sudeste, 41 na Região Sul, 26 no 

nculos entre universidades/instituições tradicionais e museus ou 
o Centro de Ciências de Araraquara/CCA 

o Centro de Divulgação 
à Universidade de São Paulo (USP) em São 

o Museu Nacional/UFRJ vinculado à Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), o 
Museu da vida vinculado a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Casa da 

que é um Centro de Divulgação de Ciências vinculado a Universidade 
Museu de Astronomia e Ciências Afins/MAST, unidade de 

, entre outros. 
desenvolvidos na região Sul do país e 

estão relacionados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul com reconhecida 
de ambientes virtuais para a popularização da Ciência. Nessa 

de Ciências Léa Fagundes que 

, Centro-Oeste, Norte 
. Os encontros de 2002, 
GO, Brasília-DF e Bahia-

sendo sediados por quatro 
a proximidade geográfica não foi um 

m estudos sobre a temática. 
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Em 2010 o ENEQ foi o mais diversificado em termos das regiões participantes, 
agregando o Sul, Sudeste e Norte. Nesse ano também foi observado o maior número 
de trabalhos apresentados. Esse resultado pode estar relacionado à localização do 
encontro em uma região mais central do país (Brasília-DF), o que pode ter favorecido a 
participação de outras regiões vizinhas.  

Vale ressaltar que na distribuição por região geográfica, embora um dos 
trabalhos tenha sido realizado em parceria entre Instituições do Sudeste e Norte, esta 
última não foi contabilizada, pois os museus de Ciências, alvo da pesquisa, pertencem 
à região Sudeste apenas. 

Quanto às instituições onde os trabalhos foram produzidos, destacam-se a 
região Sudeste com a UNESP (Universidade Estadual Paulista), UFSCar (Universidade 
Federal de São Carlos), USP (Universidade de São Paulo), IFRJ (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) e UFF (Universidade Federal 
Fluminense); a região Sul com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
e FURG (Universidade Federal do Rio Grande) e a região Norte com a UFAC 
(Universidade Federal do Acre). 

Os trabalhos também foram categorizados de acordo com os níveis de 
escolarização do público-alvo pesquisado. As categorias são: Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Ensino Superior, Pós-Graduação e Geral (trabalhos destinados a mais 
de um nível de ensino, família, visitantes em geral, professores ou que não 
especificaram o público-alvo). 

O Quadro 2 apresenta o número e a porcentagem de trabalhos distribuídos no 
período de 2002 a 2012 segundo o nível de escolaridade. 

 

Quadro 2: Distribuição dos trabalhos analisados de acordo com o nível de escolaridade. 

Nível Escolar Nº de Trabalhos % Correspondente 

Fundamental 1 9,1 

Médio 1 9,1 

Superior 2 18,2 

Pós-Graduação - - 

Geral 7 63,6 

 
A maioria dos trabalhos apresentados foi destinada ao público em geral (7 

trabalhos, 63,6%). Destacam-se aqueles destinados a mais de um nível de 
escolaridade (2 trabalhos), os destinados à família ou visitantes em geral (3 trabalhos) 
e por fim, aqueles que envolvem professores e monitores de museus ou centro de 
Ciências (2 trabalhos). 

Esse resultado já era esperado uma vez que centros e museus, com enfoque 
na divulgação científica, planejam grande parte de suas atividades para a população 
em geral, tendo em vista o público diversificado das visitas espontâneas e, mesmo para 
o caso de visitas agendadas por turmas escolares específicas, geralmente são os 
monitores, que para a mesma atividade, adéquam à linguagem e comunicação de 
acordo com o nível escolar da turma. 
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Em segundo lugar estão os trabalhos destinados ao Ensino Superior (2 
trabalhos, 18,2%) que abordam questões voltadas para os licenciandos na função de 
monitores/mediadores em museus ou centros de Ciências. 

Por fim os trabalhos focados no Ensino Fundamental e Ensino Médio (um 
trabalho para cada nível) ressaltam a importância do uso de espaços não formais de 
ensino como espaços alternativos e de alta interatividade entre alunos, professores e 
mediadores.  

Dentre os trabalhos analisados não foram encontrados trabalhos relacionados 
à pós-graduação. Esse resultado evidencia a carência de pesquisas nesse nível e 
assim, esperamos que tal constatação venha de algum modo, incentivar a pesquisa em 
programas de pós-graduação do país sobre a temática.  

Os trabalhos analisados foram, por fim, classificados de acordo com o foco 
temático apresentado, sendo que, em alguns casos, mesmo com a identificação de 
mais de um foco temático, foi discutido apenas o foco principal. A categorização dos 
focos temáticos também foi baseada no trabalho de Megid Neto (1999) e, para o caso 
em questão, inclui: 

 
Recursos Didáticos: trabalhos em que foram propostas atividades, 

instrumentos ou materiais passíveis de aplicação em museus ou centros de Ciências; 
 
Formação de Conceitos: trabalhos que avaliaram as concepções dos alunos 

antes e depois de determinado tempo de aprendizagem ou mesmo sem vínculo com 
qualquer prática pedagógica, investigando como essas concepções evoluem ou se 
modificam com o nível de escolaridade, faixa etária ou com propostas alternativas de 
ensino e aprendizagem; 

 
Formação de Professores: trabalhos que avaliaram e discutiram aspectos da 

formação inicial e continuada de professores, como programas de ensino ou cursos de 
formação; 

 
Característica do Professor/Monitor: trabalhos que investigam de modo geral a 

prática pedagógica do professor/monitor, suas concepções, metodologias de ensino e a 
forma como sua formação interfere na aceitação e uso de inovações educacionais. 

 
O Quadro 3 apresenta a distribuição dos trabalhos de acordo com o foco 

temático principal. 
 

Quadro 3: Distribuição dos trabalhos analisados de acordo com o foco temático apresentado. 

Foco Temático Nº de trabalhos % Correspondente 

Recursos Didáticos 5 45,4 

Formação de Conceitos 3 27,3 

Formação de Professores 1 9,1 

Características do Professor/Monitor 2 18,2 
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Dos trabalhos avaliados, cinco trabalhos foram enquadrados no foco temático 
“Recursos Didáticos”, representando 45,4% da totalidade de trabalhos sobre o assunto. 

No trabalho de Aroca, Schiel e Silva (2006) os autores propuseram uma 
metodologia investigativa interdisciplinar envolvendo química e astronomia em um 
centro de Ciências, mostrando assim, que atualmente a educação não se restringe ao 
contexto estritamente escolar. 

Ribeiro e colaboradores (2010) desenvolveram um trabalho em que propõem 
uma didática alternativa para o professor do Ensino Básico através da utilização de 
recursos didáticos computacionais, contemplando também aspectos motivacionais dos 
alunos.  

O estudo de Freitas e colaboradores (2010) teve por objetivo avaliar a 
implementação de oficinas de Química como contribuição para desmitificar o conceito 
de Química como algo sempre perigoso, prejudicial e com atividades experimentais de 
alto custo.  

No mesmo ano também foi apresentado um estudo sobre os diversos fatores 
que interferem na avaliação do visitante em centros de Ciências, com destaque para as 
atividades experimentais e a atuação do monitor/mediador (GAMEIRO e 
colaboradores, 2010). 

Ainda dentro desse foco temático, em 2012 o trabalho de Maruyama e 
colaboradores avaliou a contribuição de uma atividade desenvolvida em um Museu de 
Ciências utilizando recursos tecnológicos (celulares, notebooks, lousa digital), e 
recursos investigativos (atividades experimentais, objetos expositivos do Museu), para 
divulgar e ensinar Química, a alunos de diferentes níveis de ensino, de maneira lúdica, 
interativa, investigativa e divertida.  

O segundo foco temático mais frequente foi “Formação de Conceitos”, sendo 
representado por três trabalhos que identificam o nível de desenvolvimento cognitivo de 
estudantes e sua relação com ensino e aprendizagem no museu quanto aos assuntos 
abordados.  

O trabalho destinado ao ensino fundamental e elaborado por Oliveira, Morais e 
Leite (2006) analisou, qualitativamente, visitas técnicas realizadas em Museus, Centro 
de Ciências e Reserva Ecológica, buscando identificar contribuições pedagógicas para 
a construção de concepções ambientais e a complementação de alguns conteúdos 
programáticos de Ciências do Ensino Fundamental. 

A importância dos Museus e Centros de divulgação de Ciências no processo 
de construção dos conhecimentos dos alunos, através de experimentos de Ciências, foi 
investigada por Ferreira e colaboradores (2008) a partir da aplicação de questionários 
envolvendo conceitos e situações correspondentes aos fenômenos observados, antes 
e depois dos experimentos.  

No último encontro analisado, Cordeiro e colaboradores (2012) avaliaram os 
questionários aplicados durante e depois de visitas guiadas, os quais forneceram 
dados para comparação das respostas entre grupos de alunos de diferentes níveis de 
escolaridade, avaliação dos ganhos afetivos e cognitivos e ainda, investigação da 
consistência interna do questionário aplicado após as visitas.  

O foco temático “Características do professor/monitor” incluiu dois trabalhos 
apresentados em 2010. 

No trabalho de Silveira, Eichler e Del Pino (2010) foram avaliados alguns 
conceitos científicos que professores e monitores de museus imaginam que podem ser 
desenvolvidos com seus alunos através da utilização de exposições de paisagens em 
museus virtuais, sendo a figura do professor/monitor o foco central da investigação.  
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E ainda dentro desse foco temático, as concepções de licenciandos em 
Química sobre suas funções como monitores de um centro de Ciências foram 
apresentadas e discutidas por Silva e Oliveira (2010). 

Por fim, o foco temático “Formação de Professores” foi representado por um 
trabalho direcionado ao Ensino Superior, mais especificamente ao Curso de 
Licenciatura. O trabalho de Figueira e colaboradores (2006) avaliou as conclusões dos 
monitores a respeito de um treinamento, a qual foram submetidos, sobre ensino, 
transmissão de conhecimentos científicos, responsabilidade na criação de atividades e 
desenvolvimento de saberes, a fim de atingirem a expectativa dos visitantes do Centro. 

Outros focos temáticos abordados por Megid Neto (1999) como, por exemplo, 
“Currículo e Programas” e “Conteúdo-Método” não foram encontrados como foco 
principal nos trabalhos analisados.  

A análise por focos temáticos mostra que embora existam poucos trabalhos 
sobre o assunto, notam-se diversas propostas sobre o uso de recursos didáticos em 
museus ou centros de Ciências visando contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem. É perceptível também a preocupação quanto às concepções e à 
formação inicial e continuada de professores e monitores, tal resultado é animador, 
pois o processo de mediação tem provado ser de fundamental importância em museus 
e centros de Ciências (SILVA e OLIVEIRA, 2011). Além disso, também se observa o 
reconhecimento da importância dos visitantes em geral nesses espaços como sendo 
peças fundamentais do processo de ensino e aprendizagem, assim busca-se avaliar o 
desenvolvimento dos visitantes a partir da relação entre o conhecimento (re)construído 
e as diferentes atividades propostas em museus ou centros de Ciências. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o propósito de avaliar a pesquisa e utilização de museus e centros como 
espaços não formais de educação e tomando por base os trabalhos apresentados nos 
últimos seis ENEQs, pode-se concluir a partir da análise e discussão dos resultados 
que embora se observe crescimento no número de trabalhos apresentados, este não é 
constante e ainda muito baixo em relação ao total de trabalhos. Esses resultados 
indicam carência de estudos sobre essa temática e que muito ainda precisa ser feito na 
área de pesquisa em questão. 

A Região Sudeste apresentou a maior concentração dos trabalhos produzidos, 
o que pode estar relacionado ao maior desenvolvimento sócio-econômico e cultural 
dessa região e à existência de universidades e instituições tradicionais vinculadas a 
museus ou centros de Ciências. Tal resultado indica um desafio a ser enfrentado com 
relação à disseminação dessas parcerias ou vínculos por todo o país. 

Pode-se dizer que, mesmo com o pequeno número de trabalhos encontrados, 
cada um desses estudos, muito contribui para a educação e divulgação científica. 
Entretanto, tomamos a liberdade de comentar a carência, de modo geral, de trabalhos 
sobre “Currículos e Programas”, ou seja, trabalhos que desenvolveram ou avaliaram 
propostas curriculares ou projetos educacionais, bem como programas e métodos 
alternativos de ensino para uma turma, disciplina, semestre ou ano letivo que buscam 
incorporar museus e centros de Ciências. O caráter flexível dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) permite adaptações regionais e locais de currículos e 
programas conforme a realidade e contexto da escola, abrindo caminhos para o 
relacionamento estratégico e efetivo entre escolas e museus sem desrespeitar, é claro, 
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as características que diferenciam cada um deles. Acreditamos que se por um lado, 
propostas com esse caráter, promoveriam melhorias na qualidade da educação 
brasileira com ampliação do conhecimento científico para além do conteúdo escolar por 
outro, incentivariam e impulsionariam a criação e disseminação de mais museus e 
centros de Ciências pelo país. 

Faz-se necessário também, maior exploração e aprofundamento dos estudos a 
respeito da aplicação de métodos e técnicas para o Ensino de Ciências em museus ou 
centros de Ciências tanto voltado para a Educação Básica quanto da utilização desses 
espaços para formação inicial e continuada de professores de Ciências. Como 
levantado, existem vários trabalhos que propõem diferentes atividades, instrumentos ou 
materiais de ensino, porém é necessária maior descrição e avaliação das práticas 
pedagógicas e da metodologia de ensino relacionadas à aplicação desses novos 
recursos didáticos nesses ambientes. 

É importante ressaltar, entretanto, a existência de projetos de pesquisas em 
programas de graduação e pós-graduação e de outros encontros nacionais que 
também possibilitam pesquisas e apresentações de trabalhos sobre a temática. Entre 
os demais encontros destacam-se o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciência (ENPEC) e o Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE) 
que, assim como o ENEQ, são específicos da área de Ensino/Educação e abrangem a 
Ciência de modo geral, oferecendo outras possibilidades de apresentação de trabalhos 
sobre o assunto. 
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RESUMO:  
As tirinhas da Mafalda podem ser um instrumento que possibilite discussões diversas a respeito de 
vários assuntos, como política, justiça, paz mundial, entre outros. Neste trabalho o enfoque foi dado as 
tirinhas que remetessem assuntos diretamente relacionados a Ciência, considerando também a forma 
como ela é divulgada. Para explicitar a análise, utilizamos a análise de conteúdo e análise de discurso e 
para melhor delimitarmos a pesquisa criamos algumas categorias de análise. As tirinhas da Mafalda 
possuem um leque amplo de informações que permitem suscitar diversas discussões a respeito de 
Ciência e Tecnologia (C&T), cultura cientifica e sobre a própria mídia.  As informações divulgadas pela 
mídia sobre (C&T) são muitas vezes, apresentadas de forma superficial nos mais diferentes meios de 
comunicação e não dão conta de explicar de maneira satisfatória o que divulga. Além disso, a cultura 
científica apresentada pelos personagens em algumas tirinhas mostra algumas percepções equivocadas 
de Ciência. 
 

 INTRODUÇÃO 
Este artigo tem como objetivo analisar e explicitar algumas tirinhas da Mafalda 

em que são apresentados aspectos da Cultura Científica dos personagens, a 
Divulgação da Ciência, a influência do discurso da mídia e algumas Percepções de 
Ciência e Tecnologia trazidas nas tirinhas. Para tanto, utilizaremos a análise de 
discurso e análise de conteúdo, criando algumas categorias para delimitarmos a 
pesquisa.  

Mas, por que Mafalda? 

Mafalda faz parte das tirinhas do tipo crítica da sociedade, sendo uma criação do 
autor Quino que nasceu em 1932 em Medoza, na Argentina e aos treze anos se 
matriculou na Escola de Belas Artes, com a intenção de seguir a profissão de 
cartunista, mas com o humor dos desenhos animados. Seu primeiro livro de humor, 
"Mundo Quino", é uma coleção de desenhos de humor mudo em 1963.1 

A personagem Mafalda, criada por Quino, é uma menina de cabelos negros com 
7 anos de idade e foi publicada na Argentina entre 1964 e 1973. Em uma entrevista ao 
Jornal do Brasil Quino diz “ "Deixei de desenhar a Mafalda quando começou a correr 
sangue na Argentina", em alusão a convulsão política de 1973, que foi prelúdio do 
golpe de Estado de 1976. Mafalda se torna um documento de época e é através da 
personagem principal que os fatos históricos são ironizados por ela, de acordo com o 
contexto vigente. 

 
 
 

1 http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2014/05/04/feira-do-livro-de-buenos-aires-
comemora-mafalda/ 
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Mafalda é integrante de uma família de classe média Argentina, ela possui uma 
personalidade forte e questionadora. Suas principais críticas são a respeito da política, 
economia, armas nucleares, injustiça, ao racismo entre outros. Muito curiosa Mafalda 
não deixa se lançar suas questões reflexivas a respeito da situação do mundo.  

Sem contar que a personagem está sempre em busca de informações para se 
atualizar, nos jornais, revistas, TV e rádio. Um exemplo dessa passagem pode ser 
evidenciado na tirinha abaixo, na qual Mafalda está lendo jornal: 

 
 
Após alguns anos de existência das tirinhas, novos personagens foram criados 

para enriquecer ainda mais as histórias, são eles: Felipe, Susanita, Miguelito, Manolito, 
Guille, Liberdade e os pais da Mafalda. 

Assim, Mafalda, a personagem de Quino, tem elementos passíveis de análise, 
pois ela se faz presente na sociedade e tem como foco a crítica desta sociedade. 
Mafalda é uma tirinha conhecida em muitos países. Segundo os críticos “Mafalda 
nunca foi literatura para crianças, mas sim com crianças”. Para o escritor José Pablo 
Feinmann quando Mafalda foi publicada pela primeira vez “foi uma explosão nas 
faculdades de Filosofia e Letras. Os alunos a analisavam em sala de aula”. Os 
estudantes universitários argentinos carregavam um monte de folhas soltas com as 
tiras de Mafalda, pois não existiam os livros que reuniam a obra.2 

Mafalda, enquanto personagem, comemora no ano de 2014 seus 50 anos em 
uma obra que permanece sempre atual e intrigante. 

As tirinhas da Mafalda podem ser um instrumento que possibilite discussões 
diversas a respeito de vários assuntos, como política, economia, justiça, a paz mundial, 
entre outros. Neste trabalho o enfoque foi dado as tirinhas que remetessem assuntos 
sobre Ciência e Tecnologia, considerando também a forma como ela é divulgada.  

Os estudos sobre a Divulgação da Ciência revelam que esta deve ser acessível 
e assim se constituir em uma cultura científica para todos e esta última só é construída 
se for praticada na coletividade. 

Vogt afirma que a expressão cultura científica é ampla, pois engloba em seu 
campo de significações, o processo que envolve o desenvolvimento científico como um 
processo cultural. Para ele é necessário entender três possibilidades do sentido 
linguístico da expressão: Cultura da ciência, Cultura pela ciência e Cultura para a 
ciência.  

 
 
 
 

 
2http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2014/05/04/feira-do-livro-de-buenos-aires-
comemora-mafalda/ 
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O autor ainda salienta que: 

 
Mudanças importantes nos paradigmas científicos, como aquelas 
analisadas por Popper e por Khun, trouxeram também consequências 
importantes para as culturas dos que fazem ciência, dos que ensinam a 
fazer ciência e dos que buscam fazer saber como e para quê se faz 
ciência. Essas mudanças marcam também, no plano geral dos valores 
que caracterizam a maior parte das sociedades contemporâneas, a 
dinâmica do processo cultural da ciência e da tecnologia conhecido 
como cultura científica e tecnológica (Vogt, 2013, p.3). 

 
Dessa forma, os avanços da tecnologia e da ciência foram fundamentais para a 

quebra de paradigmas que antes se faziam vigentes e eram aceitos como verdade 
absoluta. Para Porto & Moraes (2009) a cultura científica possui uma contribuição dual. 
Primeiro para possibilitar um melhor conhecimento da produção científica e tecnológica 
e também para dar ênfase nesse conhecimento, gerando os recursos cognitivos 
necessários para a participação na sociedade de maneira criticamente ativa. 

Sendo assim, a apropriação do conhecimento científico deve acontecer para 
todos os públicos constantemente. “Não se deve esquecer que educar para a ciência é 
uma forma de promover a cultura científica, objetivando fazer da ciência algo pertinente 
e ligado à cultura de um povo” (PORTO & MORAES, 2009, p.102). 

Muitas pesquisas desenvolvidas pelos cientistas sobre ciência e tecnologia, 
como benefícios para a saúde, beleza, vida cotidiana por exemplo são divulgadas pela 
mídia, nos mais diversos meio de comunicação como: revistas, jornais, televisão, rádio 
e internet. 

Mesmo que haja certa resistência entre os cientistas em divulgar seus 
resultados para o meio jornalístico, devido ao receio de distorções nas interpretações 
das informações, essa prática vem sendo exercida. Porém, essa preocupação dos 
cientistas não foi desenvolvida por acaso, os meios de comunicação se baseiam em 
interesses e negociações e isso faz com que divulguem as informações da maneira em 
que acham que irá rendem lucros e mais leitores. 

A linguagem daquilo que é veiculado pela mídia, como artigos ou programas 
diversos é um fator determinante para concretizar o fracasso ou sucesso da 
repercussão da informação. Sem contar que uma mesma notícia pode passar por 
várias pessoas, o que ocasiona várias interferências nas informações. Torna-se um 
desafio encontrar o equilíbrio entre as duas partes (IVANISSEVICH, 2001).  

Ainda para a mesma autora, pesquisas de opinião feitas por anos, mostram 
que as pessoas querem saber tanto sobre ciência e medicina como de esporte, política, 
economia e cultura. “Como o tempo do público é cada vez mais contado, se ele não for 
fisgado na hora e da forma certa, o esforço em divulgar uma notícia de ciência ou de 
qualquer outra área torna-se inócuo” (Idem, 2001, p.75). 

 
METODOLOGIA 

 
Para selecionar as tirinhas da Mafalda, utilizamos como referência as tiras de 

quadrinhos do livro Toda Mafalda. Toda Mafalda é um livro de tirinhas, que possui 
todas as tiras já publicadas, são 420 páginas. Selecionamos 9 tirinhas que faziam 
referência diretamente a ciência e realizamos a leitura individual e análise do conteúdo 
de cada uma delas. Para análise utilizaremos os pressupostos da Análise de Conteúdo 
e Análise de Discurso, brevemente descritas abaixo: 
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A análise de conteúdo (AC) é um método de análise de texto desenvolvido 
dentro das ciências sociais e empíricas. Segundo Bauer (2002), “[...] Um corpus de 
texto é a representação e a expressão de uma comunidade que escreve. Sob esta luz, 
o resultado de uma AC é a variável dependente, a coisa a ser explicada” (BAUER, 
2002, p. 192). 

Neste sentido, os resultados de uma AC podem variar, o traço determinando se 
faz a partir de quem escreve e de que se escreve. Ainda para o mesmo autor, a AC 
seria um modo de construção de indicadores, valores, atitudes, opiniões, preconceitos 
e estereótipos para comparação entre a comunidade (BAUER, 2002). 

O mesmo autor ainda revela que a AC se baseia em duas dimensões 
principais: a sintática e a semântica. A primeira se refere a sintaxe a qual descreve os 
meios de expressão como algo é escrito. E a semântica tem relação com o que é dito 
no texto, com os sentidos denotativos e conotativos presentes nele. 

Em relação ao processo de análise discursiva não precisa necessariamente da 
produção verbal, basta que se tem uma materialidade que produza sentidos para a 
interpretação, como as imagens e até mesmo a linguagem corporal em uma dança. 

Sobre os temas da Análise de Discurso (AC), Gill as classifica em quatro 
partes: “[...] uma preocupação com o discurso em si mesmo; uma visão da linguagem 
como construtiva (criadora) e construída; uma fase no discurso como forma de ação; e 
uma organização retórica do discurso” (GILL, 2002, p.247). E ainda ressalta que, “O 
termo “discurso” é empregado para se referir a todas as formas de fala e textos, seja 
quando ocorre naturalmente nas conversações, como quando é apresentado como 
material de entrevistas, ou textos escritos de todo tipo” (Idem, 2002, p.247). 

Para melhor conduzir os resultados da pesquisa criamos algumas categorias 
de análise para descrição das tirinhas em questão. 

 
Categoria 1: A presença da cultura científica na fala dos personagens. 
 
Categoria 2: Percepção de Ciência e Tecnologia apresentada pelos 

personagens. 
 
Categoria 3: Percepção da mídia apresentada na tirinha. 
 
Categoria 4: Critica do autor da tirinha apresentada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 
 
Na tirinha acima podemos observar o interesse da Mafalda e de seu amigo 

Filipe em ouvir um programa educativo no rádio e logo após sua frustração quanto ao 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

noticiário. A categoria 1 sobre a presença de cultura científica na fala dos personagens, 
e a categoria 2 sobre a percepção de Ciência e Tecnologia, não foram contempladas 
na tirinha acima. Referente a categoria 3, observamos que a mídia não divulga as 
informações de forma coerente, demonstrando apenas fragmentos das notícias de 
ciência. Sobre a crítica explicitada na tirinha, categoria 4, apresenta uma crítica as 
notícias serem sempre muito curtas nos programas de rádio. 

 

 
 
Nesta tirinha Mafalda e Miguelito conversam sobre a possibilidade de seres de 

outro mundo serem mais inteligente e que com essa característica esses seres não 
poderiam viver nesse mundo. Em relação a categoria 1, mostra que a cultura 
proveniente de filmes forma uma cultura distorcida. Relacionada a esse elemento a 
categoria 2 apresenta a percepção em filmes de ficção científica que seres de outro 
mundo são muito inteligentes e superiores aos seres humanos. Já a categoria 3 atribui 
ao cientista que seres mais inteligentes habitam outros planetas, entretanto essas 
percepções provem da mídia cinematográfica. Pois, a ciência até hoje não conseguiu 
demonstrar a existência de vida em outros planetas, nem tão pouco a inteligência 
desses seres. A categoria 4 mostra a crítica que na Terra não há seres inteligentes. 

 

 
 
A partir de uma notícia de jornal sobre o desaparecimento de um satélite, Filipe 

traz a voz do cientista em seu discurso, relatando a notícia. Quanto a categoria 1 
acreditam em tudo que a mídia noticia sobre Ciência, especialmente porque esta utiliza 
a voz do cientista como recurso para dar credibilidade ao seu texto. A categoria 2, 
retrata que os personagens não possuem uma percepção sobre o assunto e acreditam 
no que o jornal apresenta. Na categoria 3, porém, como é bem comum nos textos de 
divulgação da ciência em jornais, a notícia não dá conta de explicar o porquê das 
coisas, apresentando informações simplistas sobre o assunto deixando os leitores com 
dúvidas. A categoria 4, faz uma crítica a notícia fragmentada que traz informações 
imprecisas. 
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Na tirinha acima Mafalda e Filipe estão ansiosos para assistir um noticiário no 

rádio sobre Marte. Mas se decepcionam ao ouvirem notícias de violência do mundo. Na 
categoria 1 sobre a influência da Cultura na fala dos personagens, apresenta que 
cultura dos mesmos está presente, no fato de acreditarem que há vida em outros 
planetas. A categoria 2 remete que a percepção de Ciência e Tecnologia dos 
personagens vem da mídia e não da Ciência, por acreditarem que existe vida em outro 
planeta. A categoria 3 mostra que a influência da mídia pode criar um pensamento 
como uma verdade absoluta, impassível de discussão. A categoria 4 relacionada a 
crítica do autor na tirinha expõe que a mídia apresenta sempre grande quantidade de 
informações de violência, deixando os noticiários sobre Ciência e Tecnologia em 
segundo plano.  

 

 
 
Na conversa de entre Mafalda e seu amiguinho, observamos a percepção de 

Miguelito de que o astronauta (cientista) tem um alto salário. A categoria 1 evidencia a 
percepção que o trabalho de um bom Astronauta é algo divertido e que ainda ganha 
bem. Sobre a categoria 2, ocorre que mesmo sem conhecer efetivamente o trabalho do 
cientista ele traz uma percepção da atividade do cientista em sua fala. Isso se relaciona 
a categoria 3 no que se refere a essas percepções citadas acima, que são 
provenientes do senso comum que se forma, no sentido de que o trabalho do cientista 
é algo nobre para poucos e se pode sugerir que ganhe bem. Referente a categoria 4, 
não há uma crítica, apenas um comentário sobre a profissão do cientista. 
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Na tirinha acima os personagens estão lendo jornal e buscando novas 

informações. Sobre a categoria 1 os personagens buscam a cultura científica nos 
jornais. Na categoria 2 é mostrado a percepção de que a Ciência e Tecnologia, nem 
sempre são exatas e que aparelhos mais sofisticados melhorariam a sua eficiência. A 
categoria 3 coloca a mídia como local de informação e atualização do que é produzido 
de Ciência e Tecnologia. A categoria 4 remete as informações imprecisas da Ciência. 

 

 
 
A conversa entre Mafalda e Susanita é sobre discos voadores e seres de outro 

planeta. Na categoria 1 observamos que há diferentes opiniões de Ciência 
apresentadas no quadrinho. Relacionada a categoria 2, as percepções de Ciência de 
cada personagem são diferentes. Entretanto, a personagem Susanita que não 
acreditava em seres de outro mundo, demonstra ter dúvida sobre sua opinião, pois se 
assusta com uma folha que cai da árvore. Referente a categoria 3, Mafalda acredita 
mais no que a mídia traz do que sua amiga Susanita. A categoria 4, mostra que sempre 
há dois lados, que uma opinião sobre determinado assunto pode ser divergente. 

 

 
 
 A tirinha acima mostra Mafalda pensativa sobre a façanha de homem ter 

pisado na Lua. A categoria 1 remete que essa informação provavelmente foi obtida 
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pela mídia, a qual o homem algum dia pisou na Lua. Na categoria 2 a Percepção de 
Ciência se confunde pela linguagem, na qual a ideia de pisar, remete a um aspecto 
simbólico que marca a Lua com essas pisadas. A categoria 3 apresenta que a 
linguagem utilizada na divulgação de notícias pode gerar percepções equivocadas e 
representações que não são coerentes com a Ciência. Já sobre a categoria 4, não há 
uma crítica direta mas, indiretamente forma-se ideias equivocadas de Ciência.   

 

 
A tirinha acima traz o personagem Filipe lendo uma reportagem no jornal para 

Mafalda e Susanita. Em relação a categoria 1, presença de cultura científica na fala dos 
personagens, mais uma vez está relacionada a busca de informação no jornal. A 
categoria 2 sobre a percepção de Ciência e Tecnologia, evidencia pelo discurso da 
reportagem que a Tecnologia está tão avançada que é capaz de reproduzir imagens do 
interior do corpo humano. Sobre a categoria 3, mostra que o discurso da mídia leva as 
pessoas a ficarem impressionadas e acreditarem fielmente no que tratam sobre 
determinado assunto. A crítica na tirinha (categoria 4) está presente na fala de Susanita 
ao se sentir mal por não estar maquiada por dentro por não ter conhecimento sobre o 
assunto. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Dentre as tirinhas encontradas é perceptível que Mafalda e os demais 

personagens estão sempre buscando se informar e os meios mais comuns em que 
falam diretamente sobre Ciência são o rádio e o jornal. As tirinhas do autor Quino são 
do tipo critico-social e por isso a ciência está presente. 

A Tv é pouco utilizada quando se fala de Ciência, o exemplo abaixo apresenta 
por exemplo uma crítica de como a tecnologia é colocada: 
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Em seu artigo, Sandoval, realiza um estudo sobre Mafalda e a Televisão, cita 
que o aparelho, se torna um elemento que possibilita discussões entre Mafalda, seus 
amigos e sua família. “As notícias veiculadas pela mídia como um todo, uma vez que a 
menina costuma também ler jornal e ouvir rádio, tornam-se tema de conversas entre os 
personagens, que expõem seus pontos de vista uns para os outros” (SANDOVAL, 
2009, p. 150). 

 Sendo assim, os meios, provocam e possibilitam conversas diversas, 
mostrando a importância dos mesmos, na vida cotidiana e no processo de formação de 
uma cultura científica. 

De fato, emergindo das categorias analisadas, observamos a frequente 
distorção e mal entendimento dos personagens sobre as informações vinculadas a 
Ciência e Tecnologia. Evidenciando assim, que a mídia coloca as informações na 
maioria das vezes de maneira sensacionalista e simplista, limitando o entendimento do 
leitor a respeito do assunto tratado. 

As tirinhas da Mafalda por possuírem várias indagações e provocações que 
reflete na vida das pessoas, podem ser um bom instrumento de análise crítica e 
discussões diversas em sala de aula a respeito de assuntos relacionados a Ciência e 
Tecnologia ponto chave levado em consideração neste trabalho. 
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RESUMO: Este artigo relata a elaboração e aplicação de uma atividade de divulgação científica: um teatro 
científico foi produzido e encenado pelo QuiTrupe, grupo formado por estudantes do curso de Licenciatura 
em Química da Universidade Federal de Itajubá. A inspiração literária escolhida para a produção da peça foi 
a história o Mágico de Oz que, com adaptações, tornou-se o Mágico de O2, uma história divertida e cativante 
que traz em seu enredo experimentos lúdicos e conceitos químicos. A peça foi apresentada a alunos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio de uma escola pública de Itajubá-MG. Após a apresentação, foram 
realizadas entrevistas com alguns alunos, que relataram ter obtido de maneira eficaz as informações 
apresentadas, além de defenderem o teatro e a prática de experimentos como forma motivadora de se 
aprender ciência. 

INTRODUÇÃO 
O ensino de ciências, em particular o ensino da Química, coexiste com certas 

dificuldades que parecem inerentes ao seu caráter abstrato. As aulas tradicionais 
fazem o aluno ter uma postura passiva, sendo apenas simples ouvinte das informações 
transmitidas pelos professores (GUIMARÃES, 2009). Em geral, o ensino de ciências 
não tem trabalhado de forma atrativa, deixando de relacionar o conhecimento e a 
compreensão do mundo científico com práticas do dia-a-dia, tornando-se pouco eficaz 
e desestimulando os discentes (LOPES; SALOMÃO, 2009). 

Além de garantir um conhecimento adequado sobre as ciências, o ensino de 
química deve também proporcionar um entendimento sistemático sobre tecnologia e 
sociedade. Tendo em vista tal importância, nota-se que a educação científica escolar 
precisa transgredir a mera transmissão de conhecimentos (ANTLOGA; SLONGO, 
2012).  

Grande parte de pesquisadores e professores da área de ciências naturais 
concordam que atividades práticas devem estar presentes nas relações de ensino-
aprendizagem, pois é uma maneira eficaz de se criarem situações-problema reais e 
contextualizá-las, estimulando questionamentos e investigações por parte dos alunos 
(GUIMARÃES, 2009).  Além disso, a experimentação associada ao ensino estimula a 
criação de modelos mentais, em que o aluno consegue formular sua própria 
representação da realidade que se ajuste à realidade simulada pelo experimento. A 
experimentação nas ciências baseia-se em três vertentes: epistemológica, assumindo 
que a experimentação serve como comprovação da teoria; cognitiva, supondo que as 
atividades práticas facilitam a compreensão do conteúdo; motivacional, pois ajudam a 
despertar a curiosidade e o interesse dos alunos (GIORDAN, 1999). 

Outra forma de incentivar o aprendizado de ciências é por meio do uso da 
literatura. A leitura é fundamental em qualquer âmbito da educação e da sociedade 
brasileira e, sendo assim, é capaz de conduzir a outras etapas de conhecimento. A 
literatura possui um universo lúdico capaz de agradar a diversos tipos de públicos e, 
devido a esse caráter e aos conteúdos específicos abordados direta ou indiretamente, 
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auxilia na compreensão de fenômenos relacionados às ciências naturais. A literatura 
infantil pode conter alguns elementos presentes nos currículos de ciências, 
apresentados de forma lúdica e fictícia, podendo despertar o interesse dos alunos 
acerca desses temas e, se utilizada da maneira adequada pelo professor, pode 
contribuir para a compreensão de tais assuntos (ANTLOGA; SLONGO, 2012). 

A junção das atividades experimentais com a literatura pode dar origem a outro 
método de divulgação científica voltada para o ensino: o teatro científico. O teatro, por 
ser uma arte multifacetária, abre um leque de possibilidades de uso de expressões 
criativas na educação escolar (GIMENEZ, 2013). Ele é capaz de transmitir o 
conhecimento científico de uma maneira mais lúdica e interativa, podendo promover 
discussões acerca de temas abordados em sala de aula, além de divulgar as ciências 
para uma camada mais ampla da comunidade escolar (BENEDETTI FILHO 
et al., 2013). O teatro científico é uma importante ferramenta para motivar os 
educandos a aprenderem tópicos da ciência, pois por meio dele a história da ciência é 
trabalhada e desmistificada, de modo a fazer com que os espectadores e os atores 
percebam os reais processos pelos quais a ciência evolui (GIMENEZ, 2013). 

O educador, através das relações estabelecidas entre as artes e as ciências, 
desenvolve um processo pedagógico facilitador na construção de conceitos, 
metodologias e linguagens na perspectiva da aprendizagem significativa crítica. O 
teatro, como fazer coletivo, além do desenvolvimento intelectual e pessoal, permite 
também o desenvolvimento do senso crítico, ingrediente essencial para o pleno 
exercício da cidadania (GIMENEZ, 2013). 

A Química abrange um variado leque de assuntos passíveis de serem 
representados de uma maneira interessante e agradável. As descobertas, as 
invenções, as próprias reações químicas, as aplicações da Química no cotidiano, são 
apenas alguns exemplos do vasto manancial de temas susceptíveis de serem 
dramatizados. A Química é uma área muito atrativa enquanto fonte de temas para 
projetos teatrais a serem desenvolvidos nas escolas. Ao assistir essas peças, os 
estudantes não só aprendem os conceitos de Química e retêm a informação melhor do 
que com os métodos de ensino tradicionais, como também aprendem as noções 
básicas de Química com prazer e descontração (SARAIVA, 2007). 

A Química, particularmente, tem sido relacionada a produtos químicos e à 
degradação do meio ambiente, por exemplo. O teatro científico, que contém uma 
linguagem acessível, é capaz de ampliar, renovar e discutir esse conceito (ARROIO et 
al., 2006).  

Uma história interessante e envolvente, associada a experimentos de grande 
apelo visual, é capaz de despertar o interesse dos alunos para Química, pois confere 
sentido aos conceitos estudados em sala de aula e desmistifica o caráter totalmente 
abstrato dessa ciência. O teatro, além de transmitir conteúdo do campo científico, pode 
contribuir para despertar o interesse pela ciência e pela arte. 

Neste trabalho, descrevemos a elaboração e aplicação de uma atividade de 
divulgação científica, que buscou articular química e literatura em uma peça de teatro 
inspirada na obra O Mágico de Oz e em experimentos lúdicos. Em seguida à 
encenação, foram aplicados questionários a alguns participantes com o objetivo de 
registrar a percepção dos estudantes em relação à atividade desenvolvida. 
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METODOLOGIA 
Obra inspiradora 

O Maravilhoso Mágico de Oz é uma obra que foi publicada no ano de 1900 por 
Lyman Frank Baum, que acreditava na possibilidade de se elaborar uma narrativa 
moderna que recriasse a atmosfera encantadora do universo das fadas, em uma época 
em que autores e produtores de livros infantis defendiam a criação de histórias sem 
violência. Essa obra marcou as pessoas de tal forma que o autor viu-se obrigado a 
produzir sucessivas continuações da história, originando uma série que foi continuada 
por muitos outros autores. A obra serviu de inspiração para diversos musicais e chegou 
até a conquistar o cinema. Em 2014, comemoram-se 75 anos do filme original, cuja 
versão é vista pelos críticos como a primeira narrativa norte-americana do gênero 
fantástico (PLEONNES, 2013; SÃO PAULO, 2014). 

A trama se passa em uma terra desconhecida, habitada por bruxas e mais 
especificamente um mágico. Uma garota chamada Dorothy é transportada 
acidentalmente para a Terra de Oz e inicia uma jornada por uma estrada de tijolos 
amarelos que a levará até o Mágico de Oz, o único que poderia lhe informar o caminho 
de volta para casa. Durante o caminho, Dorothy conhece outros personagens como o 
Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, e todos juntos são obrigados a lutar 
contra seus medos (PLEONNES, 2013). 
 
Elaboração da peça O Mágico de O2 

A peça apresentada neste trabalho foi escrita, produzida e encenada pelo 
QuiTrupe, um grupo de teatro formado por estudantes do curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Federal de Itajubá. Desde sua origem, o grupo tem como 
objetivo apresentar experimentos e conteúdos de química de forma lúdica para alunos 
de ensino fundamental e médio nas escolas da região. 

Para a elaboração da peça de teatro, pesquisou-se por histórias e romances da 
literatura que fossem conhecidos pelo público. A obra O Mágico de Oz, descrita 
anteriormente, foi então escolhida principalmente por apresentar diferentes 
personagens cujas historias envolviam a resolução de problemas, tais como, a vontade 
do Espantalho de ter um cérebro, a vontade do Homem de Lata de ter um coração e do 
Leão de ser corajoso. A partir dessas situações, alguns experimentos foram inseridos 
no roteiro, fazendo-se adaptações na obra original para que esta se adequasse ao 
objetivo de apresentar os conteúdos de química. 

A peça elaborada foi dividida em cinco cenas diferentes. Em quatro dessas 
cenas são apresentados experimentos lúdicos de química, que se articulam com o 
enredo e possibilitam a abordagem de conceitos relacionados a esta ciência. No total 
são realizados seis experimentos ao longo do teatro, descritos a seguir. 

O experimento 1, denominado “Ovo engarrafado”, entra em cena quando o 
personagem Espantalho, com dificuldades de engarrafar ovos de dragão, é auxiliado 
por Dorothy. Esse experimento apresenta à plateia conceitos envolvendo o efeito da 
temperatura em sistemas gasosos e o efeito da diferença de pressão sobre os corpos. 
O experimento consiste na queima de um pedaço de algodão dentro de uma garrafa 
(no procedimento foi utilizado um erlenmeyer), tampando-se a boca do frasco com um 
ovo cozido, de forma a obter um sistema fechado. Com o aquecimento, a pressão 
interna do sistema diminui e, por diferença de pressão, o ovo é empurrado para dentro 
do erlenmeyer. 

Para resolver os problemas do Homem de Lata, enferrujado por causa de suas 
lágrimas e triste por não possuir um coração, é proposto o uso de limão para remover a 
ferrugem. A solubilidade da ferrugem em meio ácido é discutida, além da necessária 
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limpeza do local para a remoção da ferrugem e do excesso de ácido. Em seguida, 
discute-se o papel dos indicadores ácido-base e alguns conceitos de reações por meio 
do experimento “Mensagem Secreta”. A mensagem foi escrita em uma tela de papel, 
utilizando-se uma solução ácida contendo o indicador fenolftaleína. Durante a cena, ao 
borrifar uma solução de hidróxido de sódio na tela, a reação entre o ácido e a base 
acontece e, como é borrifado excesso de base, é possível ler a mensagem 
previamente escrita devido à mudança de cor da fenolftaleína. 

O quarto experimento, denominado “Pasta de dente de elefante” é realizado 
para ajudar o Leão Covarde com o preparo de um bolo de espuma para o Mágico de 
O2. Nesse procedimento, conceitos envolvendo reações de oxirredução e o efeito de 
catalisadores sobre a velocidade de reação são apresentados ao público. O 
procedimento consiste em colocar peróxido de hidrogênio, corante, detergente e, por 
último, iodeto de potássio. O iodeto age como catalisador do processo de 
decomposição do peróxido de hidrogênio. Essa decomposição gera o gás oxigênio, 
formando uma espuma densa devido à presença do detergente. 

Com a entrada em cena da Bruxa Má do Leste, o experimento 5, denominado 
“Varinha mágica” é realizado. Nesse experimento uma varinha contendo um pedaço de 
algodão na extremidade é colocada em contato com uma mistura de permanganato de 
potássio e ácido sulfúrico concentrado. A reação entre esses dois compostos gera calor 
suficiente para a queima do algodão previamente umedecido com álcool. Dessa forma, 
é possível apresentar à plateia conceitos de reações exotérmicas, reações de 
oxirredução. 

O sexto e último experimento tem como objetivo preparar o presente do que 
Bruxa dará ao Mágico de O2, a “Luminária artesanal”. No experimento, o comprimido 
efervescente é colocado em uma garrafa, que contém previamente uma mistura de 
água com corante e óleo. À medida que o comprimido efervescente se dissolve, a 
reação do bicarbonato e do carbonato de sódio com o ácido cítrico, presentes nesses 
comprimidos, libera CO2. A formação de bolhas gera um efeito visual muito bonito na 
movimentação do óleo na água colorida. Nesse procedimento, são discutidos com o 
público os conceitos de misturas heterogêneas e solubilidade. 
 
Apresentação da peça 

A peça O Mágico de O2 foi apresentada no anfiteatro de uma escola pública da 
cidade de Itajubá, Minas Gerais. No dia da apresentação, estavam presentes cerca de 
90 alunos de turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino 
Médio.  

Após assistirem à peça, alguns alunos, escolhidos aleatoriamente, foram 
abordados e entrevistados por dois membros do grupo QuiTrupe. As entrevistas foram 
realizadas com dezesseis alunos, com o objetivo de verificar a percepção destes sobre 
a atividade desenvolvida. Eles responderam a quatro perguntas: 

 
a) Você já conhecia a história O Mágico de Oz? Gostou da adaptação feita 

para a peça o Mágico de O2? 
b) O que você aprendeu sobre química durante a peça? Qual desses 

conceitos você pode relacionar com seu dia-a-dia? 
c) Qual cena ou experimento mais chamou sua atenção? Por quê? 
d) Você acha que com esta forma de apresentação da química, seja mais fácil 

e prazeroso aprender? 
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Ao se analisarem os dados, eles foram categorizados sob dois aspectos: um, 
que tem por objetivo fazer um mapeamento do todo, onde as respostas das três séries 
foram englobadas e, outro mais subjetivo, em que cada pergunta subsidiou diferentes 
discussões. 

Vale lembrar que os alunos participantes da pesquisa foram avisados de que 
sua identidade seria preservada e que essa atividade, além de não obrigatória, não 
seria computada como instrumento avaliativo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Resumo da peça O Mágico de O2 

Na peça produzida pelo QuiTrupe, Dorothy é uma garota que acaba de chegar 
da casa de uma amiga, alegando estar cansada, após passar o dia inteiro estudando 
para sua prova de química. 
 − Não aguento mais estudar para minha prova de química de amanhã. Equilíbrio 
químico, estequiometria, titulação. Preciso descansar um pouco. 
 Ela vai até uma prateleira e tira um livro para ler, O Mágico de Oz, e em seguida 
adormece. Quando acorda, Dorothy já não está em seu quarto, mas em uma fazenda 
onde um espantalho vivo a encontra dormindo em seu quintal. 
 − O que é isso menina? Virou moda agora invadir a casa dos outros? 
 Dorothy, sem entender o que aconteceu e como foi parar naquele lugar 
estranho, pergunta ao espantalho se ele é uma espécie de robô. 
 − Que robô que nada. Sou feito apenas de estopa e palha. Não gosto dessa tal 
de tecnologia aí não... 
 O Espantalho interrompe sua fala para mexer no celular. 
 − É a espantalha do vizinho − explica ele − a gente está saindo, sabe? Estou 
combinando de levá-la pra tomar açaí. 
 Dorothy, preocupada por não saber onde está e, principalmente, de chegar 
atrasada para sua prova de química, pergunta para o Espantalho uma maneira de 
voltar para a casa. 
 − Tem algum ônibus que passa por aqui, Sr. Espantalho? Preciso ir logo para 
casa. Tenho uma prova importantíssima de química para fazer. 
 − Ih, minha filha. Não tem essas coisas por aqui não. A única maneira de você 
voltar para sua casa é indo falar com o Mágico de O2.  

− O2? Como assim? − pergunta Dorothy. 
− Oras... O2, oxigênio, tá ligada? Mas então, só ele pode te levar de volta 

rapidinho. Siga esta estrada de tijolos amarelos que você chegará ao castelo do 
mágico. Se eu não tivesse que arrumar minha máquina de engarrafar ovos, eu iria com 
você. 
 − Engarrafar ovos? 
 − Mas é claro. Eu sou o único engarrafador de ovos de dragão de toda a Terra 
de O2. Você acha que dragões podem ser criados à solta por aí, menina? Não, isso 
nunca. Eles queimam tudo pela frente. E se tem uma coisa que eu não gosto é de fogo. 
 Dorothy se oferece para ajudar o Espantalho com um novo método para 
engarrafar ovos, realizando um experimento que havia aprendido na escola. Ela realiza 
o experimento do ovo que entra na garrafa, o “Ovo engarrafado”, descrito 
anteriormente, explicando os conceitos envolvidos no processo. O Espantalho fica 
impressionado com o que acabara de aprender e, agradecido, decide acompanhar 
Dorothy até o castelo do Mágico. 
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 − Eu irei com você Dorothy. Quem sabe eu possa aproveitar e pedir ao Mágico 
de O2 um pouquinho de cérebro para voltar e consertar minha máquina de engarrafar 
ovos. 
 Dorothy e Espantalho seguem pela estrada de tijolos amarelos e, no caminho, se 
deparam com um barulho estranho. 

− Parece um gato miando − arrisca o Espantalho. 
− Tô achando que é alguém chorando − fala Dorothy. E vem daquele canto. 
Os dois acabam por descobrir um Homem de Lata chorando. Ao perguntarem o 

motivo do choro, ele explica que é devido às lágrimas enferrujarem sua mão.  
− Toda vez que eu choro e enxugo minhas lágrimas, minhas mãos acabam 

enferrujadas. 
− Mas porque será que a ferrugem é formada? − pergunta Dorothy. 

 − A ferrugem é o resultado da reação do ferro com o oxigênio e com a umidade. 
O ferro, em contato com o oxigênio presente na água ou no ar úmido, se oxida. Dessa 
oxidação, surge a ferrugem − explica o Homem de Lata. 
 O Espantalho lembra-se então que, em sua fazenda, ele costumava passar suco 
de limão para tirar a ferrugem das ferramentas que utilizava.  

− Vamos passar o suco deste limão para tirar a ferrugem do Homem de Lata. O 
suco de limão contém uma substancia ácida que, em contato com o óxido de ferro, 
provoca sua transformação em outra substância, mais solúvel.  Lavando com água, 
tiramos tudinho. Mas não vamos nos esquecer de secar bem estas mãos depois. 

O Homem de Lata, muito agradecido pela ajuda dos novos amigos, explica que 
ainda está muito triste. Ele não consegue decifrar o enigma de um quadro que sua avó 
havia lhe deixado de herança. 
 − Vovó escrevia coisas tão belas, mas justo o quadro que ganhei de herança, eu 
não consigo ler. Apenas decifrando este enigma, vou saber o que vovó deixou para 
mim: “O que neutraliza o ácido é a chave do segredo. Borrife no quadro e veja sem 
medo”. 
 O Espantalho lembra-se que, certa vez, leu em um livro que uma solução de 
caráter ácido se neutraliza com uma de caráter básico. 
 − Tenho aqui em meu bolso uma solução de hidróxido de sódio, ou seja, uma 
solução básica. Se a borrifarmos no quadro, talvez consigamos desvendar este 
mistério. 
 Ao borrifar a solução de hidróxido de sódio no quadro, um grande coração rosa 
surge na tela. 
 − Com certeza este quadro foi pintado com alguma substancia que, em 
presença de soluções básicas, adquire esta coloração – disse o Homem de Lata. 
 Homem de Lata conta aos amigos que seu grande sonho era ter um coração. 
Motivado pelo Espantalho e por Dorothy, decide seguir caminho junto aos dois, rumo 
ao castelo do Mágico de O2. 
 − Quem sabe, ao chegar lá, eu possa pedir ao Mágico um coração, para poder 
escrever coisas inspiradoras iguais às de minha vovó. 
 Ao continuarem pelo caminho, os três personagens se depararam com um Leão. 
Após um grande susto, descobrem que ele é quem se assustou mais. 
 − Não se assustem meus amigos − fala o Leão − vocês precisam me ajudar. Eu 
liguei o forno e não sei o que fazer. 
 − Mas se você tem tanto medo − fala Dorothy, se adiantando para desligar o 
forno − por que foi que o ligou? 
 − Ah! É uma longa história. Eu fiquei desempregado e resolvi trabalhar como 
confeiteiro pra tirar uma graninha extra. Mas foi a pior coisa que fiz. A farinha pode me 
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asfixiar, o forno me queimar e a batedeira me moer! E ainda tenho que preparar um 
bolo para a festa de aniversário do Mágico de O2. 
 − Quanto a isso eu posso te ajudar. Ouvi dizer que o bolo que o Mágico mais 
gosta é o de espuma, e vovó me ensinou a fazer um turbinado, olha só − prontifica-se o 
Homem de Lata para resolver a situação.  
 Neste momento, ele realiza um experimento no qual a água oxigenada, em uma 
reação catalisada pelo iodeto de potássio, se decompõe e libera o oxigênio. Este, em 
contato com detergente, produz uma grande quantidade de espuma (Figura 1).  
  

 
Figura 1: Cena da peça O Mágico de O2, na qual os personagens realizam um experimento. 

 
− Ficou excelente, meu amigo − fala o Leão, admirado com o bolo feito pelo 

Homem de Lata. O Mágico irá adorar. Agora precisamos ir ou chegaremos atrasados 
na festa. Vou aproveitar e pedir a ele um pouquinho mais de coragem. Só mais um 
pouquinho pra completar a que eu já tenho. 

Neste momento, um raio ilumina o céu, um trovão estoura, uma Bruxa aparece 
e ameaça raptar Dorothy.  

− Bolo, bala, festa. Não, não, não! É muita alegria pra um lugar só. Não vou 
deixar ninguém ir para esta tal festa do Mágico de O2 − fala a Bruxa, segurando o braço 
de Dorothy. Vou levar esta aqui lá pro meu casarão pra passar, lavar e dar de comida 
pro meu poodle. 

 O Leão, por sua vez, mostra sua esperteza e coragem ao conseguir apanhar a 
varinha mágica da mão da bruxa.  

− Só os corajosos podem usar esta varinha, seu Leão covarde − fala a Bruxa, 
gargalhando. 

− Isso é o que vamos ver − rebate o Leão.  
Neste momento, faz-se o experimento denominado “Varinha mágica”, no qual o 

algodão, que havia na ponta da varinha da bruxa, pega fogo. A bruxa fica espantada e 
desiste de capturar Dorothy, expressando a razão de seu descontentamento pela festa 
do Mágico de O2. 
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 − Eu até fui convidada para a festa − explica a bruxa. Só que não comprei 
nenhum presente para o mágico. O shopping já fechou. Meu décimo terceiro atrasou 
este mês e eu não posso chegar lá de mãos abanando. 
 O Homem de Lata mostra seu lado criativo mais uma vez, construindo uma 
luminária artesanal, na qual ocorre a reação de um comprimido efervescente em uma 
mistura de água e óleo. A Bruxa fica agradecida pela ajuda do Homem de Lata e 
resolve ir junto com o grupo para a festa do Mágico. 
 − O Mágico vai adorar este meu presente. Vou com tudo. 
 Chegando à festa, o Mágico de O2 recebe todos com entusiasmo e explica que 
em seu aniversário, quem ganha presentes são os convidados. Ele então começa seu 
discurso: 

− Para você, Bruxa Má do Leste, eu dou uma linda flor vermelha para mudar 
esta sua cara feia. 

− Para o Leão covarde, só tenho a dizer que quem rouba a varinha da mão da 
Bruxa, não tem nada de covarde. Você só precisa ter sua coragem reconhecida, então 
te dou esta medalha de honra ao mérito. 

− Como pode o Homem de Lata achar que não tem coração, se tem tanta 
criatividade? Você só precisa levar este relógio em forma de coração. As batidas do 
relógio farão você lembrar que tem coração. E ainda não corre risco de ter arritmia. 

− Espantalho, você é muito inteligente. Descobriu uma maneira inovadora de 
criar dragões e ainda ajudou seus amigos a chegarem até meu castelo. Você só 
precisa de um diploma para comprovar sua inteligência. 

− Querida Dorothy, receio te dizer que a gasolina do meu Fusca acabou. O pneu 
da minha bicicleta furou então isso quer dizer que... 

− Quer dizer que não vou voltar para casa? − pergunta Dorothy, assustada. 
− Não menina boba! − continua o Mágico. Isso quer dizer que vou andar a pé 

durante esses dias. Para você voltar para casa você só precisa deste travesseiro. Vai 
dormir menina, ou você acha que isto tudo é de verdade? Claro que não. Você está 
sonhando. Agora vou lá curtir minha festa com o pessoal. Vai com Deus, Dorothy. 
Durma bem. 

− Bem, acho melhor eu dormir logo para acordar em casa. Depois desse sonho 
maluco, eu acho que vou tirar dez na prova de química. Boa noite pessoal − fala 
Dorothy, deitando-se para dormir e, por fim, acordando para realidade. 
 
Percepções dos alunos sobre a atividade 

Pesquisas de abordagem qualitativa (MOREIRA, 2004) destacam sua natureza 
interpretativa, subjetiva, flexível e processual, caracterizando-se pelo foco na 
interpretação que os próprios participantes têm da situação de estudo; pela ênfase na 
subjetividade, uma vez que o foco de interesse é investigar a perspectiva dos 
participantes; pela flexibilidade na condução da pesquisa, pois o pesquisador trabalha 
com situações complexas; pela preocupação com o contexto, pois se admite que o 
comportamento das pessoas esteja intimamente relacionado à situação investigada; e 
pelo reconhecimento de que o processo de pesquisa impacta a situação investigada e 
vice-versa.  

Baseado na análise da entrevista realizada com os alunos após a apresentação 
do teatro científico, foi possível verificar as percepções dos alunos sobre a atividade 
desenvolvida. 

Em relação à primeira questão abordada: “Você já conhecia a história O Mágico 
de Oz? Gostou da adaptação feita na peça O Mágico de O2?” Apenas dois, dos 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Educação em espaços não-formais e divulgação 
científica (EFD) 

 

dezesseis entrevistados, não conheciam ou ouviram falar da história. Porém, todos 
disseram gostar bastante da adaptação feita, pois acharam criativo e bem dinâmico: 

 
“Já vi o filme e li o livro do Mágico de Oz e também gostei, pois vocês adaptaram 
a história, como estou no 3º ano, o mais próximo possível do nosso mundo na 
área da química, foi bem interessante.” 
 

Quando estes foram questionados acerca do que aprenderam sobre química 
durante a peça e qual dos conceitos apresentados poderia relacionar-se com seu 
cotidiano, a maioria dos alunos disse que aprender química pode ser legal com as 
experiências apresentadas. Sete dos alunos não souberam relacioná-los com seu 
cotidiano e apenas citaram o experimento que mais chamou atenção. Como exemplo, 
um deles citou o experimento do “Ovo engarrafado”, fazendo uma comparação de um 
exemplo sobre dilatação dado em aula pelo professor de química. 

 
“Para o meu dia-a-dia eu não utilizo muito essas coisas, mas achei bem 
interessante.” 
 

Dentre os dezesseis alunos, nove citaram o experimento do limão, como um 
aprendizado que pode ser relacionado com seu cotidiano, pois utilizam materiais que 
são simples de serem encontrados: 

 
“O do limão iremos usar no dia-a-dia, porque praticamente todo ferro que você 
olha a gente vê bastante ferrugem.” 
 
“Mas depende também, porque o limão não pode passar em tudo quanto é lugar, 
como eles (explicado pelos personagens durante o teatro) falaram.” 
 

Ao serem perguntados sobre qual cena ou experimento chamou sua atenção e o 
porquê, as respostas foram variadas. Dois alunos citaram o experimento do “Ovo 
engarrafado”; três alunos citaram o experimento do bolo de espuma a “Pasta de dente 
de elefante”; outros três alunos citaram o experimento da “Lamparina artesanal” e o da 
“Mensagem secreta”. A maioria dos estudantes, porém, gostou da varinha da bruxa, 
por causa da surpresa do fogo. 

 
“Ah, o do bolo de espuma é o que chamou mais minha atenção, não sabia que 
ele ia ficar daquele jeito.” 
 
“E também tem aquele do coração (segredo no quadro) ácido-base... nem pensei 
que ia aparecer um coração ali.” 
 
“E daquele presente também que faz bolha assim (gestos) e fica subindo, da 
lamparina.” 
 
“O da varinha da bruxa foi o mais maneiro, ele pegou fogo, parecia que ia 
explodir (risos).” 
 

Finalmente, quando feita a pergunta: “Você acha que com esta forma de 
apresentação da química, seja mais fácil e prazeroso aprender?”, todos os dezesseis 
alunos responderam afirmativamente. Três destes disseram que os professores não 
deveriam ficar somente nos conceitos teóricos em sala de aula, e também deveriam 
aplicar aulas práticas, em que seria mais fácil de compreender a matéria. Cinco dos 
entrevistados disseram que com essa forma seria muito mais fácil de gostar de 
química.  
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“Ficar só na sala com, teoria, teoria, teoria, a gente não aprende muito. Assim foi 
mais interessante.” 
 
“Igual o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) já faz. Você 
aprende bem mais na prática que na teoria. Também, na prática é bem melhor, 
porque você coloca a mão na massa, já começa a entender aquela matéria que 
você talvez não conseguisse entender na teoria.” 
 
“Na hora que nós entramos aqui no Poli (antigo nome da escola, quando esta 
fazia parte das escolas Polivalente), tinha um laboratório da hora, que a Gorete 
(antiga professora) mostrava pra gente de vez em quando, era muito legal.” 
 

As denominadas atividades experimentais demonstrativas-investigativas são 
aquelas em que o professor apresenta fenômenos simples, a partir dos quais ele 
poderá introduzir aspectos teóricos que estejam relacionados ao que foi observado 
(SILVA et al., 2010). As atividades experimentais introduzidas na peça puderam 
colaborar para uma maior participação e interação dos alunos entre si e com os 
personagens, bem como para melhorar a compreensão sobre a relação teoria e 
fenômeno por parte dos alunos. Além disso, essa atividade pode fazer com que os 
alunos tivessem outra visão da Química e de como aprender pode ser interessante e 
prazeroso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho, relatamos uma atividade na qual buscou-se fazer uma interface 

entre a experimentação lúdica, como aquelas empregadas por grupos de Show da 
Química, literatura e teatro. Acreditamos que por meio de atividades dessa natureza foi 
possível proporcionar um contexto motivador para a aprendizagem de química, bem 
como o estímulo e desenvolvimento de uma formação cultural mais ampla dos 
educandos. 

O uso de uma obra literária conhecida pela maioria dos alunos possibilitou um 
maior envolvimento do público com a peça, uma vez que os personagens já fazem 
parte do imaginário de muitas pessoas. Além disso, os experimentos selecionados para 
o enredo propiciaram não apenas a abordagem de alguns conceitos, mas também um 
caráter lúdico, uma vez que tais experimentos são atrativos. 
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O uso de oficinas temáticas para alunos do ensino básico 
buscando a alfabetização e divulgação científica de temas 
socialmente relevantes. 
Fabio de Souza (PG)1, Luciane Akahoshi (PQ)1*, Maria Eunice Marcondes (PQ)1, Ana Silva 
(IC)1, Bruno Vieira (IC)1, Guilherme Zanelato (IC)1, Marcelo Souza (IC)1, Thainá Sousa (IC)1, 
Wesley Nascimento (IC)1. luhoshi@iq.usp.br 
Instituto de Química USP – Av. Prof. Lineu Prestes, 748, sala 0761 B.7-S – São Paulo SP. 
 
Palavras-Chave: divulgação científica, alfabetização científica, oficinas temáticas. 
 
Resumo: As oficinas temáticas vêm sendo desenvolvidas pelo nosso grupo como estratégia de 
divulgação científica para alunos, buscando contribuir para sua alfabetização científica. Essas oficinas 
tratam de temas de relevância social relacionados à ciência e são abordadas por meio de atividades 
experimentais e de debates. Os resultados obtidos parecem indicar que os alunos se mostraram 
capazes de estabelecer relações corretas entre as diversas idéias tratadas ao longo da oficina “Química 
na Cozinha”, evidenciando a ocorrência de aprendizagem dos conhecimentos tratados. Essa oficina 
parece contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento nos estudantes da capacidade de 
estabelecer relações entre os conhecimentos científicos e aspectos do cotidiano. 

APRESENTAÇÃO 
O ensino de Química, juntamente com outras áreas do conhecimento e 

disciplinas escolares, pode contribuir para a formação de um olhar mais amplo, crítico e 
investigativo sobre a realidade, propiciando aos estudantes melhor entendimento do 
mundo físico e da construção da cidadania. Para tanto, tal ensino deve colocar em 
pauta, na sala de aula, abordagens sobre temas socialmente relevantes, que façam 
sentido e possam se associar à vida do aluno. 

Considerando isso, o GEPEQ - Grupo de Pesquisa em Educação Química - 
tem como objetivo contribuir para a melhoria do Ensino de Química, de forma que este 
favoreça o desenvolvimento cognitivo dos estudantes e a formação de cidadãos mais 
conscientes. Uma das iniciativas do grupo tem sido um trabalho chamado Laboratório 
Aberto. 

O Laboratório Aberto é um espaço oferecido a professores e alunos do ensino 
fundamental (8º e 9º ano) e médio para que tenham a oportunidade de realizar, 
elaborar e discutir experimentos que possam ser úteis no processo de ensino-
aprendizagem e de divulgação científica. Este projeto teve início em 1991 no Instituto 
de Química da Universidade de São Paulo e já atendeu cerca de 30 mil pessoas, entre 
professores, alunos e público em geral. 

No Laboratório Aberto, as escolas podem agendar uma visita para realização 
de uma Oficina Temática, ou seja, um conjunto de 4 a 6 experimentos sobre um tema 
científico de relevância social. Nestas oficinas, os estudantes são divididos em grupos 
e realizam os experimentos seguindo roteiros experimentais e orientações dos 
mediadores (alunos de graduação ou professores da educação básica colaboradores). 
As discussões são conduzidas pelos mediadores e buscam envolver o público na 
busca de explicações para os fenômenos observados e na contextualização dos 
conteúdos científicos explicitando a importância do conhecimento Químico para a 
sociedade. 

Atualmente os temas tratados nessas oficinas são “Água e Vida” e “Química na 
Cozinha”. No presente trabalho iremos explorar o tema “Química na Cozinha”. 

O tema Química na cozinha é de extrema importância para a sociedade, e nos 
remete a inúmeras abordagens possíveis, entre as quais se pode citar a composição 
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dos alimentos, técnicas de conservação, deterioração, armazenamento, embalagens, 
aditivos alimentares, valores nutritivos, fermentação, alimento como fonte de energia 
etc. Nessa oficina temática, o objetivo é fazer com que os alunos interpretem 
fenômenos e práticas próprios desse contexto a partir de conhecimentos químicos, por 
exemplo, saber diferenciar fermento químico e biológico e compreender como atuam 
na preparação de alimentos ou desmitificar algum saberes populares, como a ideia de 
que adicionar açúcar ao molho de tomate diminui sua acidez. 

Tem-se por objetivo central neste trabalho apresentar e discutir a contribuição 
das oficinas temáticas para a alfabetização científica dos alunos. Apresentamos alguns 
resultados da aplicação junto a alunos do ensino básico da oficina “Química na 
Cozinha”. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Os avanços dos conhecimentos científicos e tecnológicos repercutem de modo 
contundente nas sociedades modernas, influenciando também, a escola e o público 
que a freqüenta. Hoje, materiais tecnológicos fazem parte da vida dos alunos, assim 
como os conhecimentos científicos que cercam esses materiais, embora grande parte 
dos estudantes não se dêem conta da presença e importância de tais conhecimentos 
para sua vida. Dessa forma, o ensino de Ciências deveria permitir aos alunos a 
atuação em questões relativamente simples como lidar com esses materiais e recursos 
tecnológicos em seu cotidiano, até as mais complexas, como refletir e se posicionar de 
maneira crítica e solidária frente às consequências destes no meio social e ambiental 
(MARTINS, 2002 apud SILVA, 2007). 

O ensino de Ciências teria, assim, como ponto de partida o contexto social, 
recorrendo a conhecimentos científicos e tecnológicos para compreender a situação de 
contexto. Esse estudo permitiria o desenvolvimento de um novo olhar, capaz de 
analisar e julgar situações cotidianas e sociais a partir de conhecimentos 
sistematizados adquiridos na investigação das interfaces entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (SILVA, 2007). 

Silva (2007, p. 10, grifo do autor) aponta que a contextualização no ensino vem 
sendo defendida “como um „meio‟ de possibilitar ao aluno uma educação para a 
cidadania concomitante à aprendizagem significativa de conteúdos”. Wartha e Faljoni-
Alário (2005) explicitam que a abordagem temática no ensino de Química tem sido 
recomendada com o objetivo de formar o cidadão, constatando ainda a necessidade de 
se articular o conhecimento científico com valores educativos, éticos e humanísticos 
que permitam ir além da simples aprendizagem de fatos, leis e teorias. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM - 
(BRASIL, 1999) também propõe a contextualização para o ensino das disciplinas 
escolares. Os PCNEM apontam que, abordando assuntos ligados ao cotidiano, o aluno 
pode construir e reconstruir conhecimentos que permitam uma leitura mais crítica do 
mundo físico e possibilitem tomar decisões fundamentadas em conhecimentos 
científicos, favorecendo o exercício da cidadania (BRASIL, 1999). 

Segundo Silva e Marcondes (2010), ao ensino de Ciências com enfoque CTS, 
delega-se a função de preparar os futuros cidadãos a participarem ativamente no 
processo democrático de tomada de decisões na sociedade. Para tal, espera-se que os 
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alunos possam compreender as interações entre ciência, tecnologia e sociedade, 
desenvolver a capacidade de resolver problemas e tomar decisões relativas às 
questões com as quais se deparam como cidadãos e percebam a ciência e tecnologia 
como construtos da mente humana que, por essa razão, sofrem, inegavelmente, 
interferências de juízos de valores das pessoas. 

Aliada a noção de contextualização dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos na perspectiva CTS, a abordagem investigativa na experimentação 
didática têm se constituído os elementos principais das proposições de atividades de 
ensino, formação continuada de professores e divulgação científica praticadas pelo 
GEPEQ. O grupo considera que: 

“uma atividade experimental apresenta caráter investigativo se 
possibilitar que o aluno seja ativo e não limitar-se apenas ao 
trabalho de manipulação ou observação. A resolução de um 
problema pela experimentação deve envolver reflexões, relatos, 
discussões, ponderações e explicações características de uma 
investigação científica, o que possibilita o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas nos alunos.” (MARCONDES et al., 2010). 

A principal atividade de divulgação científica desenvolvida pelo grupo nas 
últimas duas décadas tem sido a elaboração e o oferecimento de oficinas temáticas no 
projeto Laboratório Aberto. As oficinas temáticas são uma estratégia de divulgação 
científica para alunos do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental. As 
oficinas tratam de temas de relevância social relacionados à ciência e tecnologia, que 
sejam próximos aos estudantes. O tema é abordado por meio de atividades 
experimentais e de debates, com ativa participação dos estudantes e monitores (alunos 
de graduação, geralmente da Licenciatura em Química, e professores da educação 
básica que atuam como colaboradores no GEPEQ). As atividades experimentais 
realizadas nas oficinas temáticas apresentam características investigativas, pois, 
embora sejam fornecidos roteiros experimentais aos estudantes, a mediação realizada 
pelos monitores promove o envolvimento do público na busca de resposta a pequenas 
problematizações ligadas ao tema da oficina. Neste processo de mediação, busca-se, 
também, ma abordagem contextualizada que permita relacionar os conhecimentos 
tratados com outros que os alunos têm e com informações sobre ciência e tecnologia 
veiculadas nas mídias. Assim, o objetivo do grupo, quanto à divulgação científica, é 
despertar o interesse do público pela ciência, mais especificamente pela Química, a 
partir da explicitação das relações CTS envolvidas em um tema de relevância social e 
pela construção de um olhar investigativo sobre os fenômenos ligados a ele. 

METODOLOGIA 

As atividades realizadas nas oficinas temáticas são baseadas em experimentos 
simples, com características investigativas e interligados ao tema central da oficina. 
Através da contextualização dos conhecimentos científicos discutidos na oficina, de 
uma abordagem  interdisciplinar e da problematização das ideias prévias dos 
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estudantes procura-se promover a construção de significados para os fenômenos 
tratados. A oficina também tem como propósito que haja uma valorização do 
conhecimento científico e o desenvolvimento de habilidades cognitivas tais como 
observar e descrever fenômenos químicos, registrar observações de maneira clara e 
utilizando de diferentes linguagens, comparar dados,  classificar materiais e fenômenos 
com base em critérios criados ou fornecidos, analisar resultados experimentais e outros 
dados, elaborar conclusões baseadas na experimentação, aplicar conhecimentos 
construídos na interpretação de questões sócio-científicas dentre outras. 

Para atingir esses propósitos as oficinas seguem um esquema de aplicação que 
envolve o levantamento das idéias que os alunos têm sobre o tema, a realização das 
atividades e discussão dos resultados, relacionando-os com aplicações e implicações 
sociais (MARCONDES, 2008). Elas são oferecidas no laboratório de Instrumentação 
para o Ensino de Química no Instituo de Química da USP e esporadicamente em 
escolas públicas ou outros espaços e eventos destinados a divulgação científica 
(praças, feiras e museus de ciência).  

No processo de criação e desenvolvimento das oficinas temáticas (figura 1), 
estão envolvidas a escolha de um tema, que leva em conta a possibilidade de 
contextualização do conhecimento científico abordando questões tecnológicas, 
ambientais, sociais e econômicas geralmente de maneira interdisciplinar. Escolhido o 
tema, são pesquisados os diversos aspectos CTS ligados a ele e quais conceitos 
científicos podem auxiliar na compreensão do tema. A etapa seguinte consiste na 
escolha e desenvolvimento de experimentos adequados ao tema. Estes devem permitir 
aos alunos aprender conceitos e procedimentos científicos, despertar interesse pela 
investigação e desenvolver competências cognitivas. Também são considerados 
aspectos como reprodutibilidade do procedimento, segurança, possíveis adaptações, 
facilidade técnica de realização e descarte dos resíduos. A escrita dos roteiros dos 
experimentos envolve diversos testes e reelaborações e considera o uso de linguagem 
clara, objetiva e adequada cientificamente. Durante todo o processo de criação das 
oficinas são realizados seminários internos nos quais o grupo apresenta o andamento 
do processo e discute quais aspectos CTS do tema priorizar na oficina. A última etapa 
envolve a organização da oficina: seqüência de experimentos, criação de apresentação 
multimídia, adequação da linguagem na discussão dos experimentos e elaboração de 
materiais de apoio aos monitores e professores das escolas participantes. 

Na aplicação das oficinas (figura 2), procura-se primeiramente promover o 
levantamento de ideias prévias, instigando o aluno à participação nos experimentos, e 
levantar uma questão problema tal como “Tem química na cozinha?” ou “Qual a 
importância da água para vida?”. Tais experimentos são realizados pelos alunos, 
seguindo um roteiro e tendo em mãos todos os materiais necessários. Os monitores 
desempenham um papel de mediação, sanando eventuais dúvidas quanto ao 
procedimento e problematizando os fenômenos observados. Concluídos os 
experimentos, faz-se uma organização e discussão coletiva dos dados de modo a 
envolver os estudantes, que participam relatando as observações feitas, os dados 
registrados, propondo explicações para fenômenos químicos vivenciados, propondo e 
respondendo questões. Nesta etapa final de discussão dos experimentos são 
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estabelecidas relações entre os conceitos científicos aplicados e desenvolvidos na 
análise dos experimentos e os diversos aspectos CTS relevantes relacionados ao tema 
da oficina. Na conclusão da oficina, retoma-se a discussão da questão apresentada 
aos estudantes durante o levantamento das ideias prévias. 

 

  
Figura 1: Estrutura de desenvolvimento de uma oficina temática (MARCONDES et al., 2007) 

 
Figura 2: Atividades realizadas em uma oficina temática (MARCONDES et al., 2007). 
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A oficina temática “Química na Cozinha” tem sido oferecida regularmente 
desde 2012 a dezenas de escolas públicas e particulares de ensino fundamental e 
médio. Ela é composta atualmente pelos experimentos: comparação entre fermento 
químico e biológico, condutibilidade elétrica de alimentos crus e cozidos, acidez do 
molho de tomate e composição do refrigerante. 

Para investigar como ocorre a aprendizagem dos diversos conteúdos tratados 
na oficina, foi elaborado um conjunto de instrumentos de avaliação compostos por 
pequenos questionários com uma ou duas questões apenas: 
 - Um questionário com as questões: “O que aprendi nesta oficina?” e “Sobre o que 
gostaria de saber mais?”. Este questionário é aplicado parte dos estudantes de uma 
turma e busca conhecer o que os estudantes consideram que tenham aprendido 
durante a oficina. Busca-se também conhecer quais assuntos despertaram maior 
interesse nos estudantes, a ponto de eles se interessarem pelo tema e quererem saber 
mais sobre ele. 

- Quatro questionários, sendo um para cada experimento e contendo um 
conjunto de palavras 6 ou 7 ligadas a ele. Nesses questionários, solicita-se aos 
estudantes que elaborem um pequeno texto relacionando as palavras fornecidas. Estes 
questionários são aplicados à outra parte da turma e cada estudante responde 
individualmente o questionário para apenas um dos experimentos. Por exemplo, os 
estudantes que respondem ao questionário sobre o experimento “condutibilidade 
elétricas de alimentos”, deveriam compor um texto usando algumas ou todas as 
seguintes palavras: condutibilidade elétrica, íons, sais minerais, cozimento, nutrientes e 
solubilidade. Participaram desta investigação 139 estudantes do 9º ano do ensino 
fundamental II à 3ª série do ensino médio de 4 escolas (3 privadas e 1 pública). 

As respostas dos estudantes foram transcritas em uma planilha eletrônica e os 
dados analisados qualitativamente, como descrito na próxima seção. 

RESULTADOS 

Foi utilizado o software Wordle, um organizador gráfico encontrado no web site 
http://www.wordle.net/, para uma análise qualitativa das palavras mais utilizadas pelos 
estudantes nas questões sobre o que eles aprenderam e sobre o que querem saber 
mais. Nesta ferramenta, o tamanho das palavras é proporcional à freqüência em que 
aparecem no texto. Com esse recurso, é possível saber quais os termos apresentam 
maior ocorrência nas respostas dos estudantes. A figura 3 apresenta as respostas dos 
estudantes às questões sobre o que eles consideram que tenham aprendido e a figura 
4 sobre o que gostaria de saber mais. 
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Figura 3: Palavras mais citadas pelos alunos na resposta da pergunta “O que aprendi”. 

Apreende-se da imagem que as palavras mais citadas estão relacionadas com 
os quatro experimentos realizados (“batata”, “molho”, “tomate”, “refrigerante”) e os 
conceitos abordados através dos mesmos (“acidez”, “pH”, “condutibilidade”, 
“fermentação”). 

 
Figura 4: Palavras mais citadas pelos alunos sobre “O que gostaria de saber mais” 

Para analisar as respostas aos outros questionários, em que se solicitava a 
elaboração de textos utilizando termos fornecidos pelos pesquisadores, foram 
consideradas a freqüência em que cada termo foi utilizado pelos estudantes 
respondentes (figuras 5 e 6) e o número de afirmações corretas e incorretas contidas 
nos textos elaborados (tabela 1). Essas afirmações foram abstraídas pelos 
pesquisadores a partir de leituras sucessivas dos textos produzidos pelos estudantes, 
conforme exemplo apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1: Afirmações obtidas a partir das leituras dos textos elaborados pelos alunos. 
Texto do aluno Afirmações abstraídas pelos pesquisadores 

Vimos que o refrigerante possui 
corantes, açúcar e água gaseificada e 
que após ser filtrado por carvão ativo há 
uma pequena mudança no pH e 
provavelmente diminui o número de 

o refrigerante possui corantes, açúcar e água 
gaseificada 
o refrigerante após ser filtrado pelo carvão ativo 
muda o pH 
a filtração com carvão provavelmente diminui a 
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substâncias controladoras da acidez. quantidade de substâncias controladoras da acidez 
 

    
Figura 5: Freqüência dos termos usados (experimentos – fermentos e batata) 

 

    
Figura 6: Freqüência dos termos usados (experimentos –molho e refrigerante) 

Segundo essa esquematização de uso das palavras, verifica-se que as 
palavras mais citada pelos alunos foram fermentação, condutibilidade elétrica, pH e 
refrigerante. 

Tabela 1: Número de afirmações corretas e incorretas contidas nos textos elaborados) 
Experimento % de erros % de acertos Relações 

incorretas 
Relações 
corretas 

Fermento Químico e Biológico 33 77 12 46 
Condutibilidade elétrica da batata 38 62 11 18 
Acidez do molho de tomate 21 79 6 22 
Composição dos refrigerantes 19 81 14 61 
 

Através da análise, foi possível estimar estatisticamente quais os experimentos 
que tiveram a maior porcentagem de relações corretas em relação ao de incorretas. É 
possível determinar que o experimento que os alunos tiveram maior aproveitamento foi 
o de “Composição Química dos Refrigerantes” com 81% das relações feitas como 
coerentes. E, o experimento que os estudantes apresentaram maior dificuldade foi o de 
condutibilidade elétrica da batata com 62 % de relações corretas, mas ainda assim um 
percentual maior do que o de relações incorretas. 

CONCLUSÕES 
A abordagem de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) está 

vinculada à educação científica e ambiental do cidadão. Esse movimento apresenta um 
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caráter interdisciplinar, manifestando a preocupação central com os aspectos sociais 
relativos às aplicações da ciência e tecnologia, o que se vincula diretamente à 
formação da cidadania e à preservação ambiental. De acordo com os resultados 
apresentados pelo Wordle e analisando os termos mais citados pelos alunos, podemos 
perceber a presença de todos os aspectos CTSA em diversos momentos, o que mostra 
a forte presença desta abordagem na oficina Química na Cozinha. O aspecto 
Tecnológico pode ser percebido no termo: Condutibilidade elétrica. O aspecto Científico 
é o que aparece em maior frequência e pode ser notado nos termos: pH, Química, 
Bicarbonato, Sais, Minerais, Nutrientes, Micro-organismos, Temperatura e 
Fermentação. Os alunos fizeram a contextualização com o seu dia-a-dia com os 
termos: Molho de tomate, Açúcar e Refrigerante. E por fim, o aspecto ambiental se fez 
presente nos comentários dos alunos com os termos: Carvão, Minerais, Fermentação, 
Temperatura e Micro-organismos. 

Os estudantes conseguiram compor textos de maneira coerente relacionando a 
maioria dos termos fornecidos pelos pesquisadores, ou seja, em geral eles se 
mostraram capazes de estabelecer relações corretas entre as diversas idéias tratadas 
ao longo da oficina “Química na Cozinha”, evidenciando a ocorrência de aprendizagem 
dos conhecimentos tratados. A oficina temática parece contribuir de maneira 
significativa para o desenvolvimento nos estudantes da capacidade de estabelecer 
relações entre os conhecimentos científicos e aspectos do cotidiano. Acredita-se assim, 
que essas oficinas podem contribuir para a alfabetização científica do estudante, 
desenvolvendo habilidades cognitivas que lhe permita compreender a importância do 
saber científico e sua contextualização no cotidiano. Desta forma, a oficina parece 
contribuir com as atividades de divulgação científica, ampliando seu potencial de 
promover maior compreensão do mundo físico pelos alunos do ensino básico. 
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Resumo 

O teatro de mamulengos é uma forma de manifestação artística, genuinamente nordestina, que pode 
ser pensada como uma forma de contribuição determinadas  ações de divulgação científica. Umas 
das contribuições da arte teatral é a relação possível entre  ciência, cultura e saberes populares 
abordada na forma de mamulengos.. Nesse estudo, busca-se apresentar os resultados de algumas 
ações realizadas  no projeto “Química também é cultura> show da química com teatro. Neste projeto, 
são desenvolvidas atividades que procuram popularizar e divulgar a química por meio do teatro de 
mamulengos. A atividade apresentada, na forma de historienta, é a questão do consumo de água.  
.  
 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem,Teatro, Química. 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios da educação é promover um ensino que leve os 
alunos a se interessarem a aprender. Para que esse intento seja alcançado, muitas 
vezes é necessário o uso de analogias e da imaginação (MONTEIRO e JUSTI, 
2000). Devido à natureza um tanto abstrata e imaginativa da Ciência Química, 
justifica-se a abordagem lúdica do teatro como mais uma alternativa para se lograr 
êxito no processo de ensino-aprendizagem. Segundo (PALMER, 2000), a 
dramatização nas aulas de Ciências refere-se às situações em que qualquer um – 
professor ou aluno – assume papéis diversos com o objetivo de demonstrar um 
fenômeno difícil de ser diretamente observado. A dramatização nas aulas das 
Ciências da Natureza reforça a ideia de manter o estudante interagindo com as 
aulas, envolvendo-o não apenas com uma simples representação do mundo 
submicroscópico da Química, mas também em situações-problema, que podem ser 
fictícias ou reais. 

Essa abordagem também vem sendo explorada no âmbito da divulgação 
científica. Nesse sentido, existem vários núcleos que exploram o Teatro procurando 
propagar a ciência de forma descontraída e divertida, através da linguagem lúdica 
(MONTEIRO e JUSTI, 2000). Entre várias propostas no Brasil, apresentamos o 
nosso projeto intitulado “Química também é Cultura: Show da Química com Teatro”, 
que tem o apoio financeiro da FAPITEC (Fundação de Apoio à Pesquisa e à 
Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe) e da Universidade Federal de Sergipe - 
Campus Professor Alberto Carvalho. Esse projeto é desenvolvido por um grupo de 
licenciados do curso de Química Licenciatura que busca popularizar, em todo o 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 
 

 
XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  

Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
Educação em espaços não formais e divulgação 

cientifica EFD 

Estado de Sergipe, a teatralização de mamulengos nas escolas públicas, no intuito 
de levar o ensino de Ciências aos alunos e à população em geral. As apresentações 
são realizadas, preferencialmente, em escolas públicas, mas também ocorrem em 
outros lugares, como praças e povoados. Esses locais, em maior ou menor grau, 
são ambientes de manifestações da tradição cultural popular, o que justifica o uso da 
linguagem regional, sem que se recorra a termos exclusivamente coloquiais. 

O teatro de mamulengos é estruturalmente composto por pequenas cenas 
dos personagens. O espetáculo acontece dentro de uma espécie de barraca (palco), 
feita de madeira, revestida por tecidos populares, ficando os responsáveis pelo 
manuseio dos bonecos escondidos. Nesse teatro, os bonecos são a atração 
principal. (OLIVEIRA, 2011) nos mostra que é por meio do auxílio das mãos dos 
integrantes humanos que o movimento no palco ocorre. Isso se dá de forma 
semelhante àquela utilizada nas apresentações com fantoches, mas apresenta uma 
estrutura única, com histórias, lendas, linguagem própria, personagens fixos, 
brincadeiras, piadas, música, dança e até mesmo ciência.  

Nas histórias com os mamulengos, consideram-se diversos saberes, e, em 
alguns momentos, é fácil notar uma significativa disputa entre eles. É importante 
destacar que os saberes científicos passaram a ocupar uma posição de grande 
relevância em nossa sociedade, o que nos leva, às vezes, a desprezarmos os outros 
saberes, como, por exemplo, os saberes populares, originados no senso comum  
(GONDIM e MÓL, 2009). É necessário destacar, ainda, que os saberes populares 
não estão circunscritos a locais específicos, como as zonas rurais, uma vez que 
cada povo tem a sua cultura e sua maneira específica de lidar com o conhecimento 
(BOHRER, KROB e KINDEL). Os saberes populares não exigem espaço nem 
tempo, acumulam-se ao longo dos tempos e são transmitidos de geração a geração 
ou até mesmo entre grupos sociais, por meio da linguagem falada, de gestos e 
atitudes e através de diversas influências do meio, podendo, inclusive, ser 
transformados.  

Parte-se do princípio, segundo o qual, não se devem menosprezar os saberes 
populares, mas sim interpretá-los de modo mais sistêmico, proporcionando uma 
efetiva ligação entre o cultural, o científico e o popular, bem como, entre o presente e 
o passado. Tal conexão deve ocorrer evitando apontar uma suposta superioridade 
de um saber sobre o outro. Sendo assim, na abordagem de conceitos científicos, 
deve-se, inicialmente, buscar recursos locais, partindo de desafios conhecidos e 
vivenciados pela sociedade para que seja realizada a problematização. Com isso, 
serão estabelecidas as relações entre o conhecimento científico e o cotidiano, o que 
possibilitará uma abordagem mais dinâmica e mais motivadora (GONDIM e MÓL, 
2008)Para (SILVA e MARCONDES, 2014),isso culminará numa exposição de 
conceitos científicos atrelados ao cotidiano, a qual fornecerá uma abordagem 
contextualizada culturalmente. 

A justificava para levar, até as escolas e povoados, o teatro de mamulengos, 
em formato de historietas baseadas nos saberes populares, centra-se no fato de ser 
mais uma alternativa de abordar conhecimento científico, em particular aquele 
relacionado à Química, de um modo mais prazeroso e divertido. Isso porque a 
educação em ciência vem sendo cada vez mais discutida e tal prática está sendo 
realizada em diversificados ambientes, inclusive em espaços não formais, os quais 
contribuem para o aumento da divulgação científica para os mais diferentes públicos 
(TAQUARY, 2007). (MARANDINO, SILVEIRA, et al., 2003) Defendem que a 
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educação não formal e a divulgação em ciência vêm se afirmando, não sem 
resistências, sendo, inclusive, temerário indicar a existência efetiva de um novo 
campo de conhecimento, o que reforça a importância do aprofundamento teórico 
sobre essa prática. 

Ainda de acordo com (MARANDINO, SILVEIRA, et al., 2003), a prática de 
comunicação rompeu com o isolamento da ciência possibilitando que essa forma do 
conhecimento humano chegasse ao público em geral. Assim, novos espaços de 
intercâmbio contribuíram para a popularização da ciência dando-se “o início de um 
diálogo entre ciência e sociedade” (MARANDINO, SILVEIRA, et al., 2003)Por isso, 
acredita-se que a ampla divulgação científica pode gerar conhecimentos importantes 
para a sociedade em geral, por vezes desprovida dessas informações, cooperando 
com a formação de cidadãos ativos. 

O projeto “Química também é Cultura: Show da Química com Teatro” conta 
com quatro historietas. A primeira delas procura enfatizar uma situação entre dois 
cangaceiros que derrubam sal na areia e têm que superar o desafio de separar o sal 
da areia. A segunda historieta, chamada “Pedacinho do Mar”, narra a história de um 
jovem curioso e apaixonado pelo mar que resolve dar à sua avó algo cujo 
comportamento se assemelhasse ao dos oceanos ou mares. A terceira historieta, 
chamada “Ciência versus Religião”, procura estabelecer uma polêmica entre crenças 
e conceitos científicos. Nesta historieta, uma senhora muito religiosa usa suas 
justificativas na tentativa de alcançar a cura de sua filha que contraiu gripe. A quarta 
e última historieta, foco do presente artigo, apresenta três personagens que travam 
uma discussão sobre os males causados pela ausência da água tratada e seus 
possíveis efeitos à saúde. A partir dela, aborda-se uma experimentação baseada na 
titulação iodimétrica para determinar o teor de hipoclorito de sódio em amostras de 
água. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar resultados de uma ação 
que foi realizada a partir das atividades desenvolvidas pelo Projeto “Química 
também é Cultura: Show da Química com Teatro”, especificamente de uma das 
historietas, que denominamos “A química presente na água”. Serão apresentados o 
processo de investigação dos saberes populares e o desenvolvimento da parte 
experimental concernente à Química, além disso, discutiremos como se deu o 
impacto da ação dessa historieta no público que já participou das atividades do 
projeto. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do projeto “Química também é Cultura: Show da Química 
com Teatro” utiliza-se mamulengos fabricados pelos próprios integrantes do grupo. 
As figuras a seguir mostram, desde o processo de confecção dos bonecos e roupas, 
até o “palco” utilizado. 
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Figura 1: Construção dos mamulengos 

 

 

Figura 2: Bonecos e apresentações 

 
Para elaborar esta pequena história, foi realizado um levantamento sobre os 

saberes populares junto as pessoas da região, a exemplo de pais, avós e bisavós. 
Através destes relatos, constatou-se saberes populares sobre o tratamento a que 
aquelas pessoas submetem a água para consumo e limpeza de alimentos. Com 
base nesta investigação, foi elaborada uma historieta que atrela os conhecimentos 
populares aos conhecimentos científicos, de modo a proporcionar uma discussão, 
com o público, a respeito das concepções prévias que possuem sobre as questões 
envolvendo o tratamento da água. É importante destacar que as pessoas 
entrevistadas afirmaram não possuírem o hábito de lavar os alimentos e nem fazer o 
tratamento da água. Por essas razões, procurou-se levar um conhecimento científico 
que pudesse proporcionar uma reflexão sobre o problema levantado.  

As apresentações envolvendo a historieta “A química presente na água”, 
entre outras historietas, foram realizadas com grupos de estudantes da rede pública 
de ensino, estaduais ou municipais, de cidades do estado de Sergipe. Nestas 
incursões, buscou-se auxiliar os alunos no tocante ao conhecimento químico e sua 
relação com o cotidiano. O esquema a seguir (figura 3) representa bem o processo 
que se realiza para a constituição das historietas:  
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Figura 3: Metodologia esquematizada 

 
No tocante à impressão do público sobre as historietas, fizemos uma coleta 

por meio de uma gravação de entrevistas orais, de cunho qualitativo. Assim, a partir 
de um questionário com perguntas simples, direcionadas aos alunos que assistiram 
à apresentação, buscamos obter respostas que contribuíssem para o nosso projeto. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A seguir, discutiremos os resultados da historieta “A Química presente na 

água”. Primeiro apresenta-se o enredo da história para, em seguida, mostrar o 
experimento realizado durante a apresentação de mamulengos, para, na sequência, 
apresentar dados relativos sobre as impressões do público. 

3.1. Sobre a Historieta: “A Química presente na Água” 

A historieta tem como personagem central Jocelina, uma senhora 
conservadora dos costumes locais, que não acredita em ciência, sobretudo nos 
médicos. Nessa trama, existe ainda Dora, filha de Jocelina, que, ao contrário de sua 
mãe, tem uma visão voltada à tecnologia e à ciência. Além dessas duas 
personagens, há Livardina, a filha de Dora, que, assim como a mãe, gosta de 
discutir em casa os conhecimentos adquiridos na escola. 

Tudo é iniciado quando Livardina reclama à mãe de dores na barriga e, 
suspeitando do péssimo hábito alimentar da filha, Dora decide levar a garota ao 
médico. Tal decisão, no entanto, foi questionada por Jocelina, pois, na visão da avó, 
bastava uma boa reza. A contra gosto da mãe, Dora leva Livardina ao médico para 
consulta e recebe o diagnóstico de que a garota apresenta um quadro de doença 
causada por verminose. Então, logo após a prescrição dos remédios, o médico 
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adverte que a família deve estar consumindo água ou alimentos contaminados e, 
prontamente, sugere à Dora alguns cuidados para resolver essa situação.  

Uma vez em casa, Dora relata como foi à consulta à sua mãe que passa a 
contrapor-se à filha. Nesse momento da peça, algumas questões são apresentadas, 
para serem problematizadas para os estudantes das escolas públicas e para o 
público em geral. Vejamos as perguntas: quanto à ciência poderá nos ajudar? Até 
que ponto nossas crenças podem falar mais alto? Poderá o instinto cultural, 
enraizado em antigos modos de pensar, falar mais alto? Observa-se que tais 
perguntas são capazes de provocar as pessoas, no sentido de fazerem-nas refletir 
sobre os seus hábitos fortemente religiosos.  

Voltando ao enredo: a medicação é tomada, os dias se passam e as dores na 
barriga de Livardina retornam. Ao mesmo tempo em que Dora lida com a situação, 
tem que escutar os argumentos de Jocelina sobre uma possível falta de resultados 
na ação médica. Neste momento, Livardina se lembra da fala do médico sobre a 
água contaminada e, em seguida, rememora o tratamento de água que o professor 
abordara em aula. Assim, Livardina tenta convencer a mãe e a avó a tratarem a 
água que bebem, já que, aparentemente, essa é a causa da doença da garota. 
Entretanto, a avó ressalta que sempre pegou água do riacho de água corrente e que 
reservava a água em potes de barro ou moringas para poder “assentar” a sujeira e 
assim ficar ideal para o consumo. Dessa forma, essa personagem revela sua crença 
de que, daquela forma, a água já estaria filtrada, enfatizando, assim, que não havia 
problema algum com a água.  

Após essa parte teatral inicia-se a etapa experimental da atividade, na qual é 
abordada a importância da adição de uma quantidade específica de hipoclorito (ClO-

) para cada litro de água. Essa pequena ação configura-se como um método 
eficiente para eliminar germes e bactérias presentes nos alimentos, alertando-se que 
somente a reserva da água na moringa não é o suficiente para evitar a 
contaminação da água. 

3.2. Sobre a Atividade Experimental 

A etapa experimental é realizada por outra equipe de monitores, a qual faz 
uma discussão conceitual dos resultados obtidos nos experimentos. O objetivo do 
experimento é mostrar a diferença da concentração de hipoclorito presente na água 
que vem da torneira e em diferentes amostras de água, buscando estabelecer um 
parâmetro da quantidade do material permitido para eliminar germes, larvas e 
bactérias. Para deixar clara a diferença do teor de hipoclorito presente em algumas 
amostras, utilizou-se o método com base na titulação iodimétrica, por meio do qual 
ocorre a liberação de iodo em reações. Para isso, várias soluções de concentrações 
distintas de Hipoclorito (ClO-) foram analisadas, dentre elas a água da torneira. Para 
a realização da abordagem experimental, foi utilizado um indicador alternativo - o 
amido. Empregaram-se tais reagentes, devido ao seu fácil acesso, já que é possível 
encontra-los no comércio da região. Utilizou-se também o ácido acético (4%), que 
pode ser o vinagre comercial, pois esse possui um teor de 4% de ácido acético, além 
de alvejante de uso doméstico, de preferência um que seja próprio para a lavagem 
de alimentos. O esquema a seguir mostra o experimento realizado: 
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Figura 4: Esquema representativo do experimento aplicado. 

 
Busca-se captar a atenção do público e provocar reflexões sobre um hábito 

tão comum, bem como sobre a importância do preparo da solução para a lavagem 
dos alimentos. Tal solução deve conter uma concentração ideal de hipoclorito, pois 
tal procedimento traz benefícios à saúde. A discussão abordou os elementos que 
podem ser prejudiciais à saúde causando verminoses, diarreias, como no exemplo 
da historieta na qual a menina está com dor na barriga devido ao consumo de 
alimentos contaminados. Além disso, ressaltou-se o quanto é importante seguir os 
conselhos médicos para solucionar muitas questões, de modo a complementar a 
cultura popular com o conhecimento científico. 
 

 
Figura 5: Imagens da apresentação 

 
 Após as explicações sobre os resultados experimentais, a dramatização é 
retomada com base no experimento. Livardina esclarece à avó e à mãe que 
somente reservar a água na moringa não é o suficiente, pois essa ação não a deixa 
livre de contaminantes. Além disso, explica que elas podem complementar o 
tratamento de água, para, com isso, lavar melhor seus alimentos. A personagem 
ainda ressalta que, para beber, é ideal que a água seja fervida. Assim, mãe e avó, 
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conseguem sanar suas dúvidas, enfatizando a necessidade que a água seja tratada 
para o consumo nas residências e para irrigar as plantações. E, ao final, a mãe e a 
avó reconhecem que usavam a água do jeito incorreto, ou seja, não se 
preocupavam em realizar nenhum tratamento complementar, antes de consumi-la, 
muito menos tinham quaisquer precauções ao lavar os alimentos. Desse modo, a 
reflexões proporcionadas pelo contato com outra forma de conhecimento, o 
científico, elas passariam a ter mais cuidado com o uso da água, unindo a tradição 
de reservar a água na moringa ao tratamento mais adequado.  

3.3. Do impacto da historieta no público 

Em doze meses de atividades, o projeto já atendeu a cerca de 800 
pessoas de um público diversificado, tendo essas apresentações ocorridas, 
majoritariamente, em escolas públicas. Para coletar as impressões sobre o 
impacto da historieta, realizamos entrevistas orais com 40 alunos. Os 
entrevistados foram escolhidos, aleatoriamente, após as apresentações 
realizadas. 

A tabela 1 mostra a pergunta realizada durante as entrevistas. Todas as 
perguntas são referentes a aspectos retratados pela historieta “A Química 
Presente na Água”. É de se destacar que todos os questionamentos foram 
baseados na problemática exposta, relevando-se a lavagem dos alimentos, o 
tratamento da água e a utilização de potes e/ou moringas. A partir das 
perguntas, surgiram as categorias e, consequentemente, as subcategorias, as 
quais foram atribuídas de acordo com as respostas dos alunos. 

 
Tabela 1: Categorização dos dados obtidos através das entrevistas. Pergunta 1 

 
 

Perguntas Categoria Percentual 
de 

Respostas 

Subcategoria Percentual 
de 

Respostas 

 
1) Foi possível 

obter algum 
tipo de 
contribuição 
para o seu 
cotidiano? 

 

 
I. Sim 

 
89,3% 

 
a) Tratamento da água para 

limpeza dos alimentos. 

 
80,0% 

 
b) Medir o teor de hipoclorito na 

água. 

 
4,0% 

 
c) Saúde e bem estar. 

 
20,0% 

 
Na primeira pergunta procuramos levantar as contribuições que a 

apresentação proporcionou ao público. A partir das respostas, percebeu-se que 
uma grande maioria (80%) conseguiu aprender algo, como, por exemplo, fazer 
o tratamento da água e ainda lavar os alimentos adequadamente, assim como 
foi ensinado na apresentação. Pode-se identificar através do recorte da fala do 
aluno 01. 
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“Lavar os alimentos bem lavados, cuidar da água, pra que a gente 
possa não pegar germes.” (Aluno 01) 

Pode-se verificar que alguns alunos conseguiram captar a ideia química 
abordada no experimento, porém em uma menor quantidade (4%). Já outros 
relacionaram com as questões de saúde (20%), como as verminoses, assunto 
também apontado na historieta. 

Vale ressaltar que o principal foco era fazer com que os alunos 
refletissem sobre o fato de não lavar os alimentos da forma correta. Durante a 
pesquisa constatou-se que 100% (cem por cento) dos entrevistados diziam não 
lavar corretamente os alimentos. Alguns argumentam que não realizam a 
lavagem adequada por falta de tempo, devido aos empecilhos do cotidiano, 
mas a grande maioria relata que não sabia como deveria lavar e desconheciam 
os danos que poderiam ser causados. Apenas um entrevistado mencionou o 
uso do hipoclorito, chamado por ele de “Qboa®”, mas, ainda assim, esse aluno 
não sabia a quantidade adequada a ser utilizada, sujeitando-se a danos à 
própria saúde. A seguir, apresenta-se o recorte da fala do aluno 02, na qual ele 
relata como fazia a lavagem dos alimentos:  

 
Aluno 02: “eu lavo com “Qboa®” e com água.” 
Graduanda entrevistadora: “mas você coloca a quantidade certa? Ou 
coloca qualquer quantidade?” 

Aluno 02: “qualquer quantidade.” 
 

Tabela 2: Categorização dos dados obtidos através das entrevistas. Pergunta 2 

 
Perguntas Categoria Percentual 

de Respostas 
Subcategoria Percentual 

de Respostas 

 
2) Você 

conhece 
alguém que 
tenha pote 
ou moringa 
em casa? 
Para estas 
pessoas 
qual a 
função? 

 

 
I. Sim 

 
64,3% 

a) Para resfriar água.  
94,4% 

b) Não souberam.  
5,6% 

 
II. Não 

 
35,7% 

  

 
Com esta ação também pôde ser verificado que muitas pessoas do 

interior de Sergipe têm o costume de armazenar água em potes e/ou moringas 
de barro. Assim, procurou-se verificar se o motivo era estritamente cultural ou 
se tinha algum outro benefício com relação ao tratamento da água. Percebeu-
se, então, que os potes e/ou moringas eram apenas bons recipientes para 
manter a água gelada como mostra a fala do aluno 03: 

Aluno 03: “a gente usa só para ficar geladinha mesmo, e depois beber”. 
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Tabela 3: Categorização dos dados obtidos através das entrevistas. Pergunta 3 

 
Perguntas Categoria Percentual 

de Respostas 
Subcategoria Percentual 

de Respostas 

 
3) A água é 

adicionada 
diretamente 
nos 
recipientes 
de barro ou 
recebe 
algum 
tratamento 
anteriorme
nte? 

 

 
I. Sim 

 
43% 

  

 
II. Não 

 
57% 

 
a) Coado com um pano. 

 
75% 

b) Não souberam.  
25% 

 
 Além da função de resfriar a água, os entrevistados não conheciam nenhuma 
outra função para os potes e moringas, em virtude disso investigamos se, antes do 
armazenamento da água, era feito algum tratamento, como fervê-la ou adicionar 
hipoclorito de sódio. Os alunos mencionaram que a única forma de tratamento 
aplicada era coar com um pano para que assim as impurezas pudessem ser 
retiradas. Para eles, apenas essas impurezas eram consideradas danosas à saúde. 
A pesquisa constatou que 57% (setenta e cinco por cento) dos alunos fazem algum 
tratamento, mas dizem que apenas coam com o pano, como mencionado 
anteriormente, no entanto, ainda há aqueles que simplesmente depositam a água no 
pote, o que representa 43% (quarenta e três por cento) dos alunos. 
 Vimos, com isso, que através de um experimento realizado simultaneamente 
à apresentação do teatro de mamulengos e com a utilização de materiais 
alternativos, é possível fazer reflexões que relacionem saberes populares com 
saberes científicos. Além de poder contribuir para a discussão sobre um problema 
social, que é o tratamento da água, levando para o público, por exemplo, uma 
alternativa experimental de medir o teor de hipoclorito de sódio presente na água.  
 Em algumas localidades, devido a seu isolamento, às vezes desconhece, 
informações valiosas com relação à ciência, como no exemplo da lavagem correta 
dos alimentos. Ainda há de se destacar que, nos meios de comunicação, muitas 
vezes, as notícias e informações são veiculadas de maneira complexa, 
impossibilitando o público de acompanhar e fazer uso prático daquele conhecimento. 
Assim, esse público acaba imerso em uma grande quantidade de informações, as 
quais se tornam confusas e desnecessárias por não apresentarem aplicabilidade. 

4. CONCLUSÃO 

Com as atividades de popularização e divulgação científica, foi possível 
proporcionar a reflexão sobre determinados conhecimentos científicos de forma 
descontraída, usando mamulengos típicos da cultura nordestina sergipana, como 
forma de ensino-aprendizagem. Além disso, abordaram-se conceitos científicos 
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básicos de Química, mostrando que é possível relacionar saberes populares e 
saberes científicos.  Foi possível comprovar que a Química também pode ajudar a 
solucionar os problemas presentes no cotidiano, mostrando à comunidade escolar 
em geral que o saber popular pode contribuir bastante para o conhecimento e os 
conceitos da Ciência. Ademais, observou-se que os saberes populares podem ser 
complementados pelo uso da Ciência, a qual tende a aperfeiçoar técnicas antigas, 
como é o caso do uso e do tratamento da água no nosso dia a dia. 
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Pão, vinho, fungos em ação: 
A mediação de um texto de divulgação científica para 

crianças em uma aula sobre fermentação 
Sheila Alves de Almeida1 (PQ)*; Marcelo Giordan2 (PQ)  

Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP; sheilaalvez@iceb.ufop.br1 * 
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Palavras-Chave: linguagem, ensino, divulgação científica 

RESUMO: Este trabalho trata da mediação de um artigo de divulgação científica sobre fermentação em 
uma aula de ciências nas séries iniciais e dos limites e possibilidades do uso desse instrumento como 
estratégia didática da professora para o letramento escolar. Para tanto, foi analisado um episódio em que 
as crianças, depois de ler um texto sobre fermentação comentam sobre as ideias expressas no artigo. A 
perspectiva teórico-metodológica de análise inspira-se nas teorias de Bakhtin acerca da interação verbal 
e na análise microgenética. A análise desse episódio evidenciou que as crianças enquanto comentam o 
artigo experimentam as palavras, constroem múltiplos sentidos na tentativa de compreensão do 
conceito. É no espaço de discussão do texto que emergem novas compreensões acerca da leitura, 
dificilmente apreensíveis senão pela mediação. É nesse terreno que se encontram as possibilidades de 
trabalho com textos de divulgação científica em sala de aula: a polifonia do texto. Os limites estão 
presentes no recurso utilizado pela professora para explicar conceitos complexos às crianças. 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, no Brasil, assuntos ligados a ciências, destinados a crianças, têm 

sido inseridos com alguma frequência, em revistas, programas de televisão, 
suplementos infantis de grandes jornais de circulação nacional, bem como o fomento a 
diversas atividades de divulgação científica como produção de mídias, visitas a 
museus, zoológicos, aquários, dentre outros espaços. Alguns artigos de revistas de 
divulgação científica deixam as crianças literalmente de cabelo em pé, elas ficam 
curiosas pelas imagens e títulos que se apresentam como atrativos para o 
conhecimento das ciências. Assim, os textos de divulgação científica surgem na sala 
de aula como instrumentos alternativos para o ensino-aprendizagem da linguagem 
científica. Martins et.al (2001) em sua pesquisa, sugere que estratégias didáticas que 
valorizam o contato dos alunos com diferentes tipos de textos científicos e expressam 
uma variedade de formas de argumentação e pontos de vista podem trazer certos 
benefícios, dentre os quais estão: acesso a uma maior diversidade de informações; 
desenvolvimento de habilidades de leitura e domínio de conceitos, formas de 
argumentação e elementos de terminologia científica. Assim, passar a conhecer uma 
variedade de tipos de textos científicos, desde reportagens de mídia até originais de 
cientistas, é condição para tornar-se um participante da cultura científica. 

Para Lastres (2000), a informação, o conhecimento e as tecnologias de 
informação são elementos fundamentais da dinâmica da nova ordem mundial. Ao 
frequentar espaços de divulgação científica, ter acesso a conteúdos de ciência na 
mídia e ler textos que abordam essa linguagem a criança tem acesso a um 
conhecimento científico que se espera que seja atualizado e que atraiam a atenção dos 
pequenos para temáticas científicas. Embora, nos últimos tempos, tenha crescido o 
número de atividades que aproximam a ciência da criança, para a maioria delas o 
conhecimento de espaços de divulgação científica é oportunizado unicamente pela 
escola.  
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Na sala de aula, o discurso de divulgação científica está presente 
principalmente nos livros didáticos, paradidáticos, literatura, fotocópias de jornais e 
revistas. Rojo (2008) ao discutir os materiais didáticos no letramento escolar avalia que 
a partir da segunda metade dos anos 1990 aumentou, significativamente, o número de 
materiais disponíveis ao professor. Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de 1998 pavimentaram a estrada para o trabalho com a diversidade de gêneros dentro 
da sala de aula. De acordo com essa autora, nas décadas anteriores, a leitura e a 
produção textual ficavam muito centradas nos gêneros estritamente escolares – 
narrativas e poemas - e a leitura era meramente para a localização de informação.  

Na tese do doutorado Interações e práticas de letramento mediadas pela 
revista Ciência Hoje das Crianças em sala de aula (ALMEIDA, 2011), foi possível 
constatar momentos em que os artigos dessa revista foram usados como estratégia de 
ensino pela professora. Nessa investigação, contatou-se que os textos de divulgação 
científica são ferramentas importantes para ampliar as ideias das crianças sobre alguns 
termos científicos. No entanto, como materiais de ensino que não são produzidos 
especificamente para a sala de aula, os textos de divulgação científica apresentam 
limitações.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como propósito analisar uma aula 
em que um artigo de divulgação científica para crianças é utilizado como recurso para o 
ensino do conceito de fermentação, dando especial atenção à dinâmica discursiva 
presente na aula e a compreensão acerca dos limites e possibilidades do uso de um 
texto de divulgação científica para crianças na sala de aula. 

 
QUADRO TEÓRICO 

Em Bakhtin (1997), a enunciação é produto da relação social e, qualquer 
enunciado fará parte de um gênero. E, por estarem inseridos em diversas esferas 
sociais, os gêneros não são completamente estáveis, mas estão em contínua 
transformação no mesmo instante em que buscam garantir certa estabilização. Nessa 
perspectiva, os gêneros são duplamente determinados: pelos sentidos do discurso e 
pelas formas, significados e construções de um gênero específico. Para classificar 
determinado enunciado como pertencente a dado gênero, é necessário que 
verifiquemos suas condições de produção, circulação e recepção.  

Em meio a grande diversidade de gêneros do discurso, literários, científicos, 
cotidianos, retóricos, políticos, artísticos, jurídicos etc, Bakhtin (1997) sugere uma 
categorização em termos de gêneros primários e secundários. A divisão se dá de 
acordo com o grau de complexidade e de evolução das formas de comunicação do 
grupo social. Durante a formação dos gêneros secundários, os gêneros primários são 
assimilados e transformados, perdendo sua relação imediata com a realidade existente 
e com a realidade dos enunciados alheios. Bakhtin parece admitir uma espécie de 
recontextualização dos gêneros primários durante este processo, pois ao sugerir a 
perda de vínculo imediato com a realidade, deve-se considerar que estes tipos 
enunciativos são transferidos para outros contextos, para outras esferas da realidade. 

Em seus estudos, Mortimer e col. (2010) afirmam que o aprendizado nas aulas 
de Ciências depende do diálogo estabelecido entre a linguagem científica escolar e a 
linguagem cotidiana. Em suas investigações, inspirados em Bakhtin, eles lançam mão 
da teoria dos gêneros de discurso e gêneros textuais para a compreensão dos textos 
produzidos pelos alunos. De acordo com esses autores, a aprendizagem das ciências 
depende de um processo em que os alunos vão construindo habilidades no uso de 
diferentes gêneros da ciência escolar. Essa construção passa necessariamente pela 
leitura e escrita dos diversos gêneros e tipos de textos.   
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METODOLOGIA 
Neste trabalho, optou-se por uma abordagem qualitativa de pesquisa dado o 

propósito de investigar o uso de um texto de divulgação científica da revista Ciência 
Hoje para Crianças – CHC, no contexto da sala de aula. Para tanto, a abordagem 
microgenética colocou-se como uma metodologia mais indicada por possibilitar a 
compreensão dos letramentos envolvidos na leitura do texto na escola. Segundo Góes 
(2000), trata-se de uma abordagem cujos processos são valorizados do ponto de vista 
do fluxo das enunciações, abrangendo a descrição cuidadosa da interação em 
episódios prototípicos, em termos das ações cognitivas, comunicativas e gestuais.   

Os procedimentos metodológicos incluíram registros em vídeo, notas de campo 
e gravações em áudio de reuniões com a professora. O evento extraído dessa aula 
compõe parte dos dados da tese: Interações e práticas de letramento mediadas pela 
revista Ciência Hoje das Crianças em sala de aula (ALMEIDA, 2011).  A escola onde foi 
realizada a pesquisa está localizada na periferia de Belo Horizonte e a sala de aula em 
que foram registradas cenas de trabalho com a revista Ciência Hoje das Crianças - 
CHC, é formada por crianças na faixa etária entre nove e dez anos – 4o ano do Ensino 
Fundamental. O acervo da pesquisa corresponde a 18 horas de filmagens, ordenados 
por data, um caderno de campo, entrevistas áudio gravadas e transcritas e documentos 
normativos da escola. Após um minucioso exame das aulas, procedeu-se a construção 
de mapas de ações, que dimensionaram em uma tabela as ações mediadas dos 
participantes, as formas de uso da revista, as leituras realizadas no suporte, o tempo 
transcorrido e as observações de campo.  

Dessa forma, os mapas de ações apontam que na 10ª aula foi trabalhado com 
as crianças o texto da revista CHC: Pão, vinho, fungos em ação, para a discussão do 
conceito de fermentação. A leitura do artigo era a culminância de um trabalho em que 
as crianças produziram o pão, discutiram a ação do fermento em grupos e observaram 
a ação do mesmo. A escolha desse episódio se justifica por considerarmos que nele 
ocorrem eventos-chave que apontam para indícios da construção de significados sobre 
o conceito de fermentação, limites e possibilidades do uso do texto de divulgação 
científica em sala de aula.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dias antes do trabalho com o artigo Pão, vinho, fungos em ação, os alunos 

tiveram a oportunidade de observar o crescimento do pão, participar de discussões em 
grupo sobre a ação do fermento na massa, realizar atividades práticas sobre a ação do 
fermento, conhecer a história do pão, por meio de um texto sobre a sua história.  

Nesse dia, a professora, após cumprimentar as crianças e todos estarem nos 
seus lugares, anunciou a leitura do texto da CHC Pão, vinho, fungos em ação. As 
crianças foram orientadas fazer a leitura individual e silenciosa. Passado um tempo de 
leitura, um menino levantou os olhos e perguntou à professora o que era fungo. 
Naquele momento, ela não lhe deu muita atenção dizendo que conversariam ao final 
da leitura do texto. Após a leitura, a professora iniciou uma conversa sobre o texto 
tentando garantir a todos a mesma compreensão dos conceitos apresentados como 
mostra o quadro: 
 
Quadro 1: Episódio 5: O que vocês entenderam deste texto? 

T Participantes Discurso Comentários 

1 Professora o quê que vocês entenderam? o que que  
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vocês entenderam disso aí? o que vocês 
entenderam do texto que vocês leram?/ 
 

2 Aparecida é (...) que (...) tem um fungo / 
 

 

3 Professora Tito! Chama a 
atenção de um 
aluno que 
estava 
conversando 
  

4 Diogo que elas fazem produzir um (...)  

5 Natália aqui fala sobre os fungos (...) que tem um 
fungo que chama levedura aí, ele que faz (...) 
que faz o pão crescer, que faz o pão 
fermentar porque ele come (...) a medida que 
ele vai comendo o pão vai inchando/ 
 
 

 

6 Pilar e tem o vinho também/ 
 

 

7 Salete  e também faz o vinho/ 
 

 

8 Professora isso! que mais? quem mais quer falar alguma 
coisa do texto que leu? o vinho incha igual o 
pão? 
 

 

9 Alunos NÃO!!! [...] 
 

 

10 Professora então, o que que esse fermento faz no vinho 
e faz no pão? 
 

 

11 Aparecida ele fermenta o vinho e o vinho fica bom/ 
 

 

12 Fátima o vinho, no vinho ele faz a alcoolização e no 
pão, ele faz o pão inchar... e se colocar isso, 
esse (...) esse negócio que chama levedura 
ele mofa/ 
 

 

13 Professora no momento em que o Henrique estava 
lendo, ele me perguntou o que que é fungo? 
este texto vai informar o que que é e o que 
ele faz no pão e no vinho. E aí? você 
conseguiu descobrir o que é fungo? 
 

 

14 Inácio  
 

Balança a 
cabeça  
 

15 Clara EU SEI!/ Aluna levanta 
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 o dedo 
16 Professora alguém consegue me dizer o que é?/ 

 
 

17 Clara EU SEI!/ 
 

 

18 Alunos é um ser microscópio [...] 
 

Falam juntos 

19 Professora há! é isso aí (...) é um ser microscópio que a 
gente não consegue ver (...) eu expliquei isso 
aqui (...) ver a olho nu/ 
 

 

20 Armando eu li essa parte aí/ 
 

 

21 Fátima eu entendi que o suco de uva se deixar ele lá 
ele vira vinho/ 
 

 

22 Tito eu li que há 6 mil anos o vinho já existia (...) 
 

 

23 Professora o que mais? 
 

 

24 Estela fala dos fungos do pão, da levedura/ 
 

 

25 Alunos e do vinho/ 
 

Falam juntos 

26 Felipe o texto fala dos seres micro (...) micro (...)  É 
(...) 
 

 

27 Professora micro-organismos 
 

 

28 Tereza seres microscópios que chamam levedura 
(...) ele (...) ele fica no ar (...) ele entra dentro 
do pão aí quando ele entra dentro do pão ele 
incha o pão porque ele vai tipo assim (...) 
comendo o pão e o pão fica maior porque eu 
acho que tem a ver porque professora, 
porque ele entra dentro do pão/ 
 

 

29 Professora é isso mesmo (...) este texto vai falar de algo 
que a gente não vê (...) um fungo chamado 
levedura, vai falar de como esses fungos 
atuam no pão e no vinho também (...) para se 
transformar nesse pão que conhecemos é 
preciso deixar o pão descansando... é aí que 
os fungos entram em ação (...) eles vão agir 
no pão e vão agir nas uvas também (...) no 
pão esse processo é chamado de 
fermentação e no vinho é chamado de 
levedação (...) e porque que a pessoa 
guardava esse pedaço da massa pra se 
juntar à nova massa quando fazia um outro 
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pão? por quê? 
 

30 Salete não é à toa que o suco de uva tem gosto de 
vinho 
 

Fala para um 
colega 

31 Tomas pra ficar com o mesmo gosto (...) 
 

 

32 Lourdes pra ele vir fermentando (...) porque aí (...) 
porque aí os fungos já vão fazendo efeito na 
outra massa 
 

 

33 Professora é isso aí! aquela massa, aquele pedaço que 
eu tiro (...) ele já está em processo de 
fermentação (...) o fungo já está agindo ali 
(...) quando eu junto a massa nova eu estou 
levando aqueles fungos pra massa nova (...) 
então, eles vão agir ali (...) quando os 
egípcios descobriram isso, toda vez que eles 
faziam pão eles guardavam parte dessa 
massa que já estava fermentada para se 
juntar a nova massa de pão (...) hoje o 
fermento do pão não é mais igual dos 
egípcios não (...) a gente já compra o 
fermento pronto na padaria 
 

 

34 Pilar e quando põe o pão pra assar os bichinhos lá 
morrem?/ 
 

 

35 Professora quando o quê?/ 
 

 

36 Pilar quando põe pra assar (...) 
 

 

37 Professora quando você põe pra assar? acho que eles 
morrem, né? porque senão eles continuariam 
crescendo, né? quando você põe pra assar a 
temperatura está muito alta (...) olha (...) o 
pão (...) ele não continua a crescer depois de 
assado o que significa que os fungos não 
estão em ação (...) por outro lado, se você 
deixar o pão num lugar...vai acontecer outro 
processo com ele, vai ter o fungo agindo nele 
(...) se você deixar o pão em qualquer lugar 
sem cobrir, sem nada o que que vai 
acontecer com ele? 
 

 

38 Catarina ele vai murchar/ 
 

 

39 Professora ele vai murchar e depois? 
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40 
 

Nina 
 

ele vai mofar/ 
 

 

41 Professora 
 

ele vai mofar (...) os fungos estão no 
ambiente (...) quer dizer (...) quando você 
compra o fermento, você está comprando 
uma composição que tem fungo que vai agir 
no pão. mas, tem fungo no ar (...) você tem 
um fungo que vai fazer o pão crescer e você 
tem uma espécie de fungo que vai fazer o 
pão mofar (...) se você deixar ele no meio 
ambiente sem nada, sem nenhum cuidado 
ele mofa (...) então você tem espécies 
diferentes de fungos/ 
 

 

42 Sofia professora (...) e se não cobrir a massa do 
pão? e se na hora de fazer a massa do pão 
estiver chovendo?/ 
 

 

43 Professora  por que a gente tem que cobrir a massa?/  

44 Felipe  EU SEI!! pra ele inchar (...) para ele crescer/  

45 Natália porque tem que abafar (...) se deixar ao ar 
livre não vai abafar e os negócios do 
ambiente (...) eles vão voar 
 

Refere-se aos 
fungos 

46 Professora  o abafo é para fazer calor. para a massa 
crescer os fungos precisam do calor (...) eu 
abafo pra isso (...) esses fungos que estão no 
fermento não vão voar (...) se você deixar a 
massa sem cobrir ela cresce pouco, vai 
crescer menos (...) para crescer bem ela 
precisa do calor (...) os fungos que fazem a 
massa crescer precisam de calor (...) por isso 
que a gente não costuma fazer pão caseiro 
em dia de chuva 
 

 

47 Simão por que o pão da padaria sai do mesmo 
jeito?/ 

Fala baixo 

48 Pilar o mesmo fungo do pão é o fungo do vinho?/  

49 Professora  eu acho que não (...) no pão é a fermentação 
e no vinho a levedação (...) o vinho não 
incha, né mesmo? bom (...) o que acontece é 
que os fungos que estão no fermento 
provocam uma reação quando a massa é 
misturada (...) o interior da massa fica cheio 
de gases, feito balões que a gente não pode 
ver a olho nu (...) como nós já estudamos lá 
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nas bolinhas da massa (...) a massa parece 
mais leve, daí esse nome de levedura 

                                               

O texto da revista Ciência Hoje das Crianças sobre fermentação trata de dois 
conceitos que não são fáceis de compreender, a levedação e a fermentação. Embora 
as crianças tenham fabricado o pão, essas ações dos fungos no interior da massa não 
estão ao alcance dos olhos. Assim, nesse processo de tentar compreender esses 
fenômenos por meio do artigo, emergem novas compreensões acerca da leitura, 
dificilmente apreensíveis senão pela mediação. Daí a necessidade de uma intervenção 
pelo professor na tentativa de que o texto seja compreendido e o texto não seja apenas 
decodificado.  

Na socialização da leitura do artigo sobre fermentação e levedação percebeu-
se, nas primeiras interações, o discurso de autoridade na fala da professora e das 
crianças sob as várias formas possíveis de citação ao texto e a eles próprios. A partir 
do turno 33, instaurou-se outra perspectiva de uso da fala na aula de Ciências. 

Passando, então, à análise dos turnos pode-se observar nesse episódio 
composto por 49 turnos, a fala da professora em 18 turnos, e os alunos, em 31 turnos. 
Até o turno 33 a professora elabora 7 perguntas em torno do texto para os alunos 
responderem. E do turno 33 em diante, 4 perguntas surgem das crianças que 
modificam a dinâmica discursiva da aula. 

No turno 1, ao perguntar aos alunos o que vocês entenderam desse assunto, a 
professora permite que as ideias a respeito da experiência de leitura ganhem 
visibilidade e sejam veiculadas no grupo. Sua intenção é verificar a leitura e conduzir a 
aprendizagem de um tópico da aula. Contudo, esse momento possibilita a expressão 
de ideias e se caracteriza por uma confluência entre a língua oral e a escrita.  

No turno 2, uma aluna, responde prontamente identificando o fungo como o 
tema do artigo, o que não indica necessariamente compreensão. No turno 3, a 
professora chama a atenção de uma criança exigindo atenção e aguarda novas 
intervenções. No turno 5, uma aluna interrompe um colega e apresenta a questão 
central do texto – a ação dos fungos. Essa aluna, inicialmente, refere-se aos fungos e 
os denomina como leveduras, em um movimento discursivo típico da linguagem 
científica, definir e atribuir propriedades a um ser vivo. Em seguida, ela fornece uma 
explicação causal que é baseada no texto, mas que tem traços de suas próprias 
concepções sobre crescimento ou inchaço do pão. Ela fornece uma explicação intuitiva 
e conflitante à fermentação: o fungo come e provoca o inchaço, ou o pão cresce porque 
o fungo come o pão.   

Por outro lado, percebe-se aí uma preocupação dela relativa ao como dizer: 
primeiro apresentar a questão central do texto na forma de definição e categorização, 
depois, ela põe em marcha essas categorias descrevendo a ação do fermento. Pode-
se, nesse caso, trabalhar com a ideia de que as crianças, na interação com o gênero 
de divulgação científica, começam a construir hipóteses sobre a estrutura desse 
discurso. 

Como em alguns episódios mostrados aqui, assim, como ocorre no texto 
escrito, que o título e a explicação são aspectos centrais no discurso de divulgação 
científica; na oralidade a criança define e atribui propriedades para depois narrar o 
fenômeno. Isso parece mostrar que a criança já identifica marcas desse gênero no 
texto escrito e é capaz de explicitá-las e adequá-las ao discurso oral. Nessa 
perspectiva, ao apresentar o artigo, o aprendiz se apropria de certas características 
aparentes do texto e conserva alguns traços da oralidade, como parte da produção da 
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proposta de compreensão, já que o convite para falar do texto supõe que manipule, 
conscientemente, o conceito, primeiro delimitando-o em categorias e depois colocando 
em ação para narrar o processo a ele associado.  

Assim, a fala da aluna segue a marcha introdutória de uma narração com 
apresentação do fungo – personagem principal do texto – e os acontecimentos em 
torno dele. Para produzir o efeito de passagem de tempo decorrido na narrativa, a 
criança opta pelo uso da expressão aí em diferentes momentos da versão oral.  

Ainda no turno 5, na tentativa de explicar o processo de levedação em que, de 
acordo com o texto, a massa cresce porque a levedura se alimenta de componentes 
dela, ouviu-se da aluna a frase: eles comem. Nesse caso, pode-se dizer que os alunos 
explicam o fenômeno fazendo analogia com as palavras do seu cotidiano. A criança se 
utiliza de conhecimentos anteriormente adquiridos, de suas experiências, suas crenças 
e seus valores para atribuir sentido à leitura. O significado das palavras usadas no 
artigo da CHC e o sentido a ela atribuído pela criança não são coincidentes, pois, a 
compreensão dessa palavra depende de outros conceitos científicos, formados em um 
sistema hierárquico de relações lógico-abstratas. Como a criança não tem esses 
conceitos formados ela se vê obrigada a buscar outra palavra, na tentativa de explicar 
o fenômeno.  

A propósito, lembrando Vygotsky, “com o conceito espontâneo a criança se 
move das coisas para o conceito. Com os conceitos científicos ela é forçada a seguir a 
trajetória oposta – do conceito para as coisas” (VYGOTSKY, p. 219, 1987). Dessa 
forma, a elaboração conceitual da criança, que abarca apenas uma função nominativa, 
indica um caminho para a compreensão da palavra. Assim a expressão eles comem é 
situacional e não reflete a ação dos fungos. No entanto, o uso dessa palavra para 
explicar o conceito de fermentação é apenas o início de um longo processo para a 
compreensão do conceito.  

No turno 8, a professora incentiva, uma vez mais, as crianças a falarem do 
artigo e pergunta sobre o processo do vinho e do pão a fim de que os alunos façam 
comparações. No turno 11, uma aluna cita os processos do vinho e do pão como sendo 
similares. E no turno 12, outra aluna estabelece diferenças entre os processos de 
fermentação e levedação e acrescenta uma nova ideia na tentativa de explicar a 
questão. Ela associa o mofo à levedura. E o texto escrito é modificado com o 
acréscimo da palavra mofo, na versão oral.  

Nesses turnos pode-se observar que as crianças identificam o processo de 
fermentação, mas a compreensão do fenômeno não parece consolidada. Isso mostra 
que a seleção das informações textuais, que são utilizadas na construção de 
significado, pode não ter sido reflexiva. Essa questão é corroborada no turno 14, 
quando um aluno afirmou que não sabia o que a palavra fungo significava. Depois 
disso, no turno 16, a professora insiste no significado da palavra fungo e algumas 
crianças respondem, no turno 18, que é um ser microscópio. Essa significação, que 
aparece reiteradas vezes na enunciação – turnos 18, 26 e 28 – , é dada no artigo da 
CHC. Essa significação pode ser considerada o estágio inferior da capacidade de 
atribuir sentido, pois é a palavra cristalizada do dicionário, mas, não por isso menos 
necessária à atribuição de significado.  

No turno 19, a professora endossa o significado dado pela criança e lembra 
que essa palavra já fora explicada na sala. Nos turnos 21 e 22, os alunos citam o vinho, 
mas não estabelecem relações com o processo do pão. Entre os turnos 24 e 27, 
algumas crianças revozeam o já dito. 

No turno 28, além do uso das palavras microscópio e levedura, uma criança 
tenta explicar o processo de fermentação. Mais uma vez, as palavras de uso cotidiano 
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são a ponte para a explicação e tentativa de entendimento. Vale ressaltar que essa 
criança, ao definir os fungos, se utiliza das mesmas palavras do texto. 

Na tentativa de fazer com que todos compreendam a questão, a professora 
retoma-a e faz uma síntese de tudo já dito até aquele momento da sequência. Isso 
pode ser visto no turno 29. E nesse mesmo turno, ela faz uma pergunta tentando ir 
além com a construção do significado. Nos turnos 30, 31 e 32 as crianças comentam 
acerca da necessidade da presença dos fungos. No turno 33, mais uma vez, a 
professora sintetiza as ideias apresentadas e recorre ao texto sobre a história dos 
pães, para dialogar com o artigo.  

E no turno 34, uma criança faz uma pergunta original: e quando põe pra assar 
os bichinhos lá morrem?. Essa pergunta altera o discurso. É a palavra internamente 
persuasiva, à medida que seu processo de assimilação se dá no entrelace com as 
palavras da professora, do artigo e da criança. Esse tipo de pergunta tem importância 
fundamental no desenvolvimento do conceito, porque é exatamente essa atitude 
responsiva, que desperta o motor da significação. Esse movimento discursivo da aluna 
reafirma sua compreensão ativa por ser mediada por uma pergunta autêntica que 
expõe suas necessidades e motivos.  

E no turno 37, a professora dirige à criança com uma resposta igualmente 
original, que não está artigo. A professora impõe a sua voz, sem que seu discurso 
implique apagamento das vozes alheias, mas uma mistura de vozes cujas fronteiras 
que delimitam as palavras das crianças, do texto e da própria professora são tênues.  

Em resposta ao enunciado da professora, que informa a ação dos fungos no 
ambiente, uma criança pergunta, no turno 42: se na hora de fazer a massa do pão 
estiver chovendo? e o que acontece se não cobrir a massa?  Essas questões podem 
parecer, a princípio, fora de propósito porque não se limitam ao artigo. No entanto, as 
palavras de autoridade e internamente persuasivas não se excluem mutuamente, mas 
coexistem de forma tensa e conflituosa. É a explicação da professora da existência dos 
fungos no ambiente e a experiência cotidiana da criança ao fazer o pão que leva a 
elaboração dessa pergunta. E é amparado na experiência, livre de coerções, que um 
menino responde que a massa precisa ser coberta para inchar e crescer. Nessa 
mesma direção, outra aluna afirma, no turno 45, que a massa é coberta porque precisa 
ser abafada para que os fungos não voem. Esse turno apresenta, claramente, o conflito 
de vozes, pois as crianças, quando produziram o pão em uma aula anterior, elas 
abafaram a massa para que a ação dos fungos fosse intensificada pela manutenção da 
temperatura. No entanto, a ideia de que os negócios do ambiente podem voar com a 
massa descoberta é um ponto de tensão, associado à esfera cotidiana.  

No turno 34, observa-se que a aluna denomina os fungos como bichinhos, e no 
turno 45, outra diz que são negócios do ambiente que voam. Afinal, essas 
denominações demonstram que as crianças estão realizando um trabalho de 
compreensão. Para as crianças, é difícil pensar nesses micro-organismos como não 
sendo outra coisa senão o que descrevem. Assim, se são seres vivos devem morrer, 
se são pequenos, são bichinhos e se estão no ambiente voam. Assim, essa 
multiplicidade de sentidos do conceito põe em cena essa tensão entre o discurso 
monológico e polifônico dos conceitos científicos. Esse percurso dos alunos na 
construção do conceito: fungos, bichinhos, negócios do ambiente revela uma 
linguagem que está sempre em evolução. À primeira vista, cada palavra anunciada 
pode parecer independente, mas carrega consigo ligações com inúmeras outras. 

Assim, a partir do turno 45, reacende-se o dialogismo inerente à palavra. Como 
destaca Bakhtin, não se atinge “uma compreensão ativa de tudo quanto é outro e 
alheio se não formularmos a nós mesmos as nossas próprias perguntas (BAKHTIN, 
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1997 p. 368)”.  Por conseguinte, foi preciso que as crianças formulassem as suas 
próprias perguntas com base nas questões do artigo e da pergunta da professora para 
que pudessem avançar no processo de compreensão do conceito.  

Nessa sequência, a professora usa as palavras do artigo e explicita o objetivo 
do texto, com o claro propósito de ensinar sobre os fungos que agem no pão e no 
vinho. Ela faz uma intervenção, seguindo regras institucionalmente estabelecidas, com 
a autoridade que lhe compete, sintetizando as informações do texto na tentativa de as 
crianças compreenderem o conceito. Para Mortimer e Scott (2002), intervenções de 
autoridade são igualmente importantes e parte fundamental do ensino de Ciências. 
Pois, para esses autores, a linguagem social da ciência é essencialmente de 
autoridade.  

Neste episódio, a função de ensinar conceitos ocultou outras dimensões da 
aprendizagem como as ilustrações, legendas e outras marcas usuais nesse tipo de 
texto. Assim, embora o artigo apresentasse uma imagem fotográfica do processo de 
levedação, importante para a compreensão do conceito, ela não foi mencionada 
durante a exploração e socialização das ideias.  

É importante destacar nesse episódio a permanente tensão entre o 
conhecimento científico e o “popular”. Para os leigos, levedação e fermentação 
referem-se ao mesmo processo. E, analisando o texto da revista pode-se perceber que 
o artigo contribui para essa tensão, pois reforça essa ideia. 

De outra forma, analisando o artigo e o episódio, percebe-se que a professora 
e as crianças desconsideraram as questões iniciais dos primeiros parágrafos sobre 
aspectos da história do pão, bem como as questões históricas relativas à descoberta 
do vinho. 

Além disso, ao final do episódio, a professora comete um equívoco quando 
afirma, ainda que em caráter duvidoso, que se trata de dois microorganismos 
diferentes. Dois fatores podem ter contribuído para essa situação: o primeiro refere-se 
ao contexto onde ocorreu o diálogo sobre o texto, cujas perguntas e respostas são 
orientadas pelo já veiculado em sala de aula – o tema fermentação. Outro fator remete-
se ao próprio texto, que não deixa claro os fenômenos de levedação e a fermentação. 
Alunos e professora sabiam que estavam diante de um texto informativo e buscavam 
nele as explicações para um conceito, quando na verdade havia dois conceitos 
principais envolvidos nesses processos.  

 
Considerações finais 

De início, pode-se afirmar que o artigo da CHC foi usado pela professora como 
objeto para ensinar um conceito. Enquanto as crianças experimentam a palavra, 
constroem múltiplos sentidos na tentativa de compreensão do conceito. Nesse 
processo, percebe-se que elas se apropriam da forma e conteúdo do texto de 
divulgação científica adequando-os à linguagem oral. Em relação às tensões 
discursivas, a professora acolhe as perguntas das crianças, que caminham por campos 
amplos, mas assume o seu lugar de autoridade. A tensão é absorvida e negociada 
quando a professora apresenta uma atitude responsiva às perguntas das crianças, 
saindo dos limites superficiais da palavra. A partir da análise desse episódio foi 
possível perceber que o texto é uma ferramenta importante para a professora.  

Como o artigo é um material informativo, produzido para divulgação científica, 
portanto, que não é produzido especificamente para a sala de aula apresenta algumas 
questões que merecem destaque. A primeira delas é a tentativa de estabelecer 
diferenças entre a levedação e a fermentação. No caso do artigo, o recurso utilizado 
pela autora para discriminá-los não foi adequado, pois ambos os processos produzem 
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CO2 e a razão do vinho não inchar não é em função da produção de CO2, mas das 
características do material polimérico do pão, que levam a oclusão desse gás e do 
próprio álcool produzido. No caso do vinho, o CO2 escapa por ele não apresentar as 
cavidades do material polimérico e o álcool produzido permanece no vinho, por ele não 
passar por aquecimento, como ocorre com o pão. Nessa perspectiva, o artigo limita a 
discussão em sala de aula porque não esclarece os conceitos, possivelmente pelas 
características desse tipo de texto e pelo público leitor. As possibilidades podem ser 
destacadas na polifonia que a discussão de texto um texto de divulgação científica 
proporciona na sala de aula. 

A análise do episódio indiciou a ocorrência de interações discursivas com alta 
participação dos alunos, endereçamentos cruzados entre alunos e professora de 
questões complexas relativas ao processo de fermentação. Textos de divulgação 
científica dirigidos a públicos específicos no que se refere à faixa etária podem ser 
criteriosamente utilizados em sala de aula, na medida em que a professora domine não 
apenas os conceitos nele destacados, mas fundamentalmente promova interações 
discursivas com maior participação dos alunos a partir de leituras dirigidas aos seus 
propósitos de ensino. 
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aprendizagem.  
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Palavras-Chave: Divulgação científica, Comunidades da Química, Significado. 
 

RESUMO: Este trabalho tem como proposta avaliar o foco de comunicação das principais 
universidades e entidades centrais da Química do estado de São Paulo, através de um dos 
maiores veículos de comunicação, que é a internet. Todos os sites das instituições indicadas 
foram analisados a partir de alguns parâmetros pré-determinados, a fim de diagnosticar para qual 
público os mesmos estão direcionados. Com a obtenção de resultados expressivos, este trabalho 
nos convida a refletir sobre a importância dessas instituições na sociedade de maneira a 
promover um maior estreitamento entre estas duas esferas. 

INTRODUÇÃO  

O conhecimento científico tem trazido importantes contribuições para o gênero humano 
nos diversos âmbitos da sociedade. Por exemplo, quando pensamos nos 
medicamentos e diversas questões de saúde, o conhecimento científico é fundamental. 
Se pensarmos em outros âmbitos, como o conforto trazido pela eletricidade, 
comunicação, água encanada, produtos de higiene e outros, as ciências da natureza 
são igualmente importantes para a sociedade de uma forma geral. A despeito do 
interesse voluntário de indivíduos em suas comunidades, a divulgação científica pode 
colaborar de forma substancial para o aumento do interesse da população em 
contribuir de alguma forma com o conhecimento científico, seja se engajando 
profissionalmente em alguma área de conhecimento relacionada com as ciências da 
natureza ou simplesmente se engajando nos diversos debates sobre esse tema na 
sociedade. 

Divulgação Científica é um termo bastante presente na pesquisa em Educação 
em Ciências já há décadas, e é utilizado para caracterizar atividades de difusão do 
conhecimento científico para públicos não especializados. A Divulgação Científica vem 
sendo cada vez mais abordada, mas, mesmo assim, há poucos estudos específicos da 
área. Na divulgação científica como pesquisa na Educação em Ciências, a maioria dos 
trabalhos com dados qualitativos e quantitativos, são destinados as questões de 
métodos de divulgação, sendo estes o ensino formal ou informal, ensaios teóricos e 
revisões bibliográficas (NASCIMENTO e REZENDE, 2010). 

A fim de avaliar a percepção pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, com a colaboração da UNESCO, realizou uma 
pesquisa (BRASIL, 2010) que avaliou quais temas a população tem mais interesse. 
Dentre os temas Política, Medicina e saúde, Arte e Cultura, Ciência e Tecnologia, 
Esportes, Moda, Economia e Religião, os resultados apontam que Ciência e Tecnologia 
é o quinto assunto de maior interesse, alcançando cerca de 30% das respostas como 
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“muito interessado” e 35 % para “interessado”. Isso mostra que ainda há bastante 
espaço para o crescimento do interesse da população, visto que 35% classifica seu 
interesse como “pouco interessado”, “não tem interesse”, e “não sabe” ou “não 
respondeu”. 

Considerando os interessados no tema, os assuntos de maior destaque dentro 
da Ciências e tecnologias são Ciências da Saúde (30,3%),  Informática e computação 
(22,6%), Agricultura (11,2%), Engenharias (8,4%), Ciências Biológicas (6,0%), Ciências 
físicas e químicas (3,8%), Matemática (3,7%), Ciências da terra (3,7%), Ciências 
sociais (3,7%),  História (3,3%) e Astronomia e espaço (1,6%). É importante enfatizar o 
baixo interesse por ciências de base, como a Química, a Física, a Biologia, sendo que 
Química e Física, juntos, somam apenas 3,8% do total. Esse baixo interesse acaba por 
refletir em vários aspectos da Educação, como a baixa procura por esses cursos e a 
falta de profissionais de ensino com qualificação apropriada nas escolas nos diversos 
níveis de ensino. 

A despeito de haver muitas pessoas interessadas em Ciências e Tecnologia na 
população considerando o público geral, a pesquisa também indica os fatores que 
levam a uma diminuição do interesse das pessoas. Os dados mostram que os 
principais fatores que levam a falta de interesse no tema, são: “Não entende” (36,7%), 
“Nunca pensou sobre isso” (19,5%), “Não tem tempo” (17,8%), “Não gosta” (10,4%) e 
“Não liga” (9,7%). Observamos que fatores pessoais com o conhecimento científico, 
como “Não gosta” ou “Não liga” somam apenas 21% das dificuldades. Em direção 
contrária, fatores puramente sociais, em que a escolarização pode fazer grande 
diferença, como “Não entende” e “Nunca pensou sobre isso”, somam 56,2%. Com isso, 
mais da metade da falta de interesse da população por ciências pode ser trabalhado 
com uma escolarização apropriada. De qualquer forma, as três primeiras categorias 
indicam um estado alarmante, pois o conhecimento científico de uma população está 
diretamente vinculado ao desenvolvimento da mesma, tanto em aspectos 
socioeconômicos quanto culturais.  

A divulgação científica feita de forma consistente pode ser uma ferramenta útil 
em informar a parcela da população que ainda não teve um contato apropriado com o 
conhecimento científico, já que parte considerável da população simplesmente ainda 
desconhece os fundamentos e aplicações das ciências da natureza. De uma forma 
geral, a população acaba tendo contato com o conhecimento científico por intermédio 
das vias comerciais de comunicação, o que inclui televisão, revistas e jornais 
impressos, meios eletrônicos, rádio, cinema, dentre outros. Dessa forma, a pesquisa 
sobre o que está disponível ao público fornece um importante método para 
entendermos os significados que estão sendo promovidos sobre as ciências da 
natureza, o que nos convida para refletir sobre a forma como as ciências estão sendo 
introduzidas para o público geral (MARSON et al, 2013). De fato, os maiores meios de 
acesso a essas informações vem a partir da televisão, jornais e revistas, e internet 
(BRASIL, 2010), de onde transcrevemos alguns dados para o Quadro 1. 
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Quadro1: Meios de informação acessados com maior frequência pela população.  

Meios de informação 
Com muita 

frequência (%) 
Com pouca 

frequência (%) 

 
Nunca 

(%) 

Vê programas de TV que tratam de CT 19 
 

52 
 

29 

Ouve programas de rádio que tratam de CT 5 
 

17 
 

77 

Lê sobre ciência e tecnologia em jornais 14 
 

37 
 

49 

Lê sobre ciência e tecnologia em revistas 13 
 

30 
 

57 

Lê sobre ciência e tecnologia em livros 10 
 

23 
 

67 

Lê sobre ciência e tecnologia na internet 13 
 

21 
 

65 

Conversa com os amigos sobre CT 11 
 

35 
 

54 

Assina/Participa de manifestações sobre CT 2 
 

4 
 

90 

Dados obtidos do Ministério da Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2010). 

A fim de discutir o veículo de informação que atinge a maior parcela da 
população com programas de televisão, tendo como foco a mídia cinematográfica, 
Cunha e Giordan (2006) trazem uma interessante abordagem sobre como a linguagem 
cinematográfica mostra aspectos singulares da representação e constituição da 
realidade. Essa linguagem cinematográfica, intencionalmente elaborada, leva a 
construção de novas formas de pensamento, o que torna profundamente imbricado as 
relações entre os filmes e a opinião pública, e resulta em uma elaboração de 
significados altamente voltada para interesses particulares dessa indústria. De forma 
indutiva, podemos relacionar estas mesmas questões a outras linhas midiáticas, que 
também visam prioritariamente seus interesses particulares, na maioria das vezes não 
relacionados com uma formação crítica.  

Conforme já dito anteriormente nesse trabalho, a Química é um dos segmentos 
da ciência e tecnologia que mais sofre com a desinformação da população (BRASIL, 
2010). Na cultura ocidental, a Química, através de diferentes mídias, muitas vezes é 
relacionada a significados que deturpam sua acepção enquanto ciência. Para Marson e 
colaboradores (2013), a importância da mídia como fonte de informações sobre 
assuntos científicos e o papel que ela exerce na construção da imagem pública da 
ciência, pode ser melhor aproveitada para a reversão das dificuldades da população 
quanto aos significados da Química, pois segundo os autores, “(p)ara aumentar a 
visibilidade da química, tornam-se fundamentais ações de divulgação da química que 
envolvam membros da comunidade científica” (MARSON et al., 2013, p. 1568). 
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Seguindo este pensamento, nosso trabalho se focaliza em avaliar de que forma 
as universidades públicas do estado de São Paulo e outras entidades centrais para os 
profissionais da Química têm colaborado com a elaboração de significados pela 
população por meio de seus sítios na internet. Diferentemente da maioria da pesquisas 
na Educação em Ciências, em que se estuda importantes questões, como o ensino de 
uma forma geral, referencias teóricas e metodologias, nossa pesquisa tem como 
objetivo geral descrever o público alvo prioritário dos principais veículos de informação 
na internet de importantes coletividades da Química, como universidades, Sociedade 
Brasileira de Química (SBQ) e Conselho Regional de Química (CRQ). Por meio desta 
reflexão, o projeto traz uma abordagem qualitativa e quantitativa a fim de verificar como 
os principais centros de conhecimento químico se comunicam com a população em 
geral. 

METODOLOGIA 

Nessa pesquisa buscamos encontrar dados sobre os sites das universidades 
públicas com cursos de Química, Conselho Regional de Química (CRQ), Conselho 
Federal de Química (CFQ) e Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Buscamos dados 
sobre qual seria o público alvo das principais páginas desse importantes centros do 
conhecimento químico do estado de São Paulo. Essa pesquisa foi realizada no período 
de setembro de 2013 à fevereiro de 2014, utilizando o motor de buscas do Google®. Os 
procedimentos para a tomada e análise de dados foram realizados da seguinte 
maneira:  

1. Definimos as palavras-chave com a finalidade de direcionar a busca com a 
ferramenta utilizada. As palavras selecionadas para todos os centros foram 
“Interessante”, “Importante”, “Sociedade”, “Conhecimento Científico”, 
“Desenvolvimento”, “Indústria”, “Economia”, “Química” e “Ensino”. As palavras foram 
escolhidas com o objetivo de abarcar o maior número possível de interesses da 
população em uma busca simples. As buscas com a ferramenta do Google® foram 
realizadas utilizando separadamente cada palavra chave citada, vinculada ao link de 
cada site, de forma que obtivemos um conjunto de dados para cada palavra, 
relacionada com cada centro. Estas palavras foram selecionadas devido a sua 
amplitude, facilitando assim a obtenção de dados que podem estar diretamente 
relacionados ao público acadêmico e geral. 

2. O segundo passo foi elaborar uma escala que pudéssemos utilizar para indicar qual 
era o público alvo da página consultada, resultado dos links indicados pelo motor de 
buscas. Escolhemos então uma escala numérica para facilitar a contabilização dos 
dados, que foram organizados em uma planilha eletrônica. Para a elaboração do 
gráfico, foram utilizadas as siglas como legenda, como mostrada no Quadro 2. 
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        Quadro 2: Indicador de público. 

PÚBLICO ALVO Siglas Nº 
Pós Graduação PG 4 

Graduação G 3 

E.Médio e público geral MG 2 

Demais púb. profissionais DP 1 

Links c/ erros ou sem relação LE 0 
Observação: Foram considerados “Demais públicos profissionais” técnicos, empresas e indústrias. E 
para “Links com erros ou sem relação” foram atribuídos a páginas com erros ou que não tinham relação 
alguma com o que foi pesquisado.   

3. Utilizando as ferramentas avançadas do Google®, iniciamos as buscas específicas 
para os nomes de domínio dos centros alvo desse trabalho. No caso de universidades 
que oferecem cursos de Química em mais de um campus, fizemos pesquisa específica 
para cada localidade. Acessamos as páginas dos cinco primeiros links indicados pelo 
motor de buscas, pelo fato de serem os mais relevantes nesse banco de dados. Em 
cada página acessada buscamos indicativos do público alvo a que se destina. A 
classificação do público alvo se baseou principalmente na linguagem utilizada na 
própria página e no nível necessário de complexidade científica para compreender o 
tema abordado. Na categoria “pós-graduação” agrupamos textos de áreas específicas 
da Química, como artigos científicos e eventos específicos das áreas. Na categoria 
“graduação” agrupamos textos de semanas acadêmicas e mini-cursos direcionados a 
graduação. Na categoria “ensino médio e público geral” selecionamos os textos de 
divulgação científica, conteúdos mais interativos (como plataformas com jogos 
didáticos), e atividades e eventos abertos a toda população, como por exemplo eventos 
de extensão com temas mais gerais. Por fim, na categoria “demais públicos 
profissionais” agrupamos os textos direcionados a empresas, de gestão empresarial, e 
de técnicas específicas (tratamento de resíduos e gestão ambiental). 

4. A cada página acessada atribuímos um número da escala do Quadro 2, junto com o 
indicativo do sítio relacionado e a palavra-chave utilizada. Os dados foram organizados 
em uma planilha do Excel®, onde os links estão seguidos de suas classificações e mais 
dois termos que resumem o conteúdo do link. Estes passos foram seguidos igualmente 
para todas as instituições e universidades, sendo estas: Sociedade Brasileira de 
Química (SBQ), Conselho Regional de Química (CRQ) IV região, Conselho Federal de 
Química (CFQ), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(UNESP) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).  

5. Na análise apresentada neste trabalho, o que constitui parte dos dados obtidos, 
traduzimos o público alvo das páginas acessadas na forma de freqüência dos números 
obtidos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Tabela 1: Dados quantitativos de frequência para cada um dos órgãos e instituições. 
Órgão∕Universidade Público Alvo 

Classe LE DP MG G PG 

SBQ 0 0 5 45 44 

CRQ IV 0 24 4 45 41 

CFQ 1 8 5 37 39 

UNESP- IQ  0 2 4 44 43 

UNESP - IBILCE 0 5 8 43 40 

UNESP- CECC  0 0 0 45 45 

UNESP - FCT 0 0 0 45 45 

UNICAMP - IQ 0 0 0 45 45 

USP - IQ 0 2 0 44 45 

USP - IQSC 10 1 0 35 35 

USP -  FFCLRP 0 1 1 45 45 

UFSCAR - SC 2 0 0 43 43 

UFSCAR - Sorocaba 3 6 9 41 41 

Legenda de classes: LE (Links com erros ou sem relação), DP (Demais públicos profissionais” técnicos, 
empresas e indústrias), MG (Ensino Médio e público geral), G (Graduação), PG (Pós Graduação). 

Gráfico 1: Relação quantitativa do conteúdo das páginas com público alvo,  segundo as classes: 
Pós Graduação (PG), Graduação (G), Ensino Médio e Público Geral  (MG) , Demais públicos 
profissionais (DP) e Links c/ erros ou sem relação (LE) . 
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Após a finalização da coleta dos dados, os mesmos foram analisados, como se 
pode observar na Tabela 1. Os valores indicam a quantidade de itens da escala do 
quadro 2 em cada entidade. É importante observar que a somatória dos números 
obtidos não é igual a múltiplos de 5 para uma mesma instituição, em função do fato de 
que, muitas vezes, palavras-chave diferentes usadas na mesma instituição resultarem 
nos mesmos links. Além disso, muitas páginas acessadas possuíam mais de um 
público alvo, podendo ter como possíveis públicos os alunos de graduação e pós-
graduação, por exemplo. De uma forma geral, os dados mostram que essas 
instituições têm pouca informação para oferecer para o público geral e Ensino Médio, 
com poucas exceções, como é o caso do CRQ IV. Os dados da Tabela 1 podem 
fornecer informações visualmente perceptíveis a partir do Gráfico 1.  

Como pode ser observado, a maioria absoluta do direcionamento de público  é 
voltada para a área acadêmica, tanto a graduação (46,07%) como a  pós-graduação 
(45,57%), que somadas representam 91,64% da parcela de dados. Desta forma, é 
possível descrever com o auxílio de números, de maneira qualitativa e quantitativa, a 
comunicação, ou a falta dela, entre a comunidade acadêmica e o restante da 
sociedade, especialmente a parte que não tem contato direto com essas entidades. 
Isso pode nos ajudar a compreender a pequena interação entre essas duas esferas, o 
que resulta nos dados apresentados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 
apresentados acima (BRASIL, 2010). Dentre as consequências desse fato, uma das 
que mais salta aos olhos é a falta de entendimento por parte da população sobre as 
áreas científicas, e o quanto esse conhecimento está relacionado com o cotidiano, o 
que pode estar também diretamente vinculada a baixa procura por determinadas áreas 
do conhecimento, sendo a Química uma das maiores afetadas. 

O preconceito com a Química, que muitas vezes é relacionada a termos 
negativos, corrobora com a falta de procura na área. Sendo assim, é de extrema 
importância a mudança de postura destas entidades no que diz respeito a divulgação 
científica.  

A química é uma ciência básica de vastas aplicações, gera conhecimento 
capaz de conectar outros campos do saber e, ao mesmo tempo, alavanca a 
expansão do conhecimento, provendo instrumentos tecnológicos e culturais 
transformadores. Como em qualquer campo da ação humana, tais realizações 
dependem de vigorosos investimentos em pesquisa e na formação de recursos 
humanos (MARSON et al, 2013, p.1561).  

É necessário que as comunidades acadêmicas busquem meios que colaborem 
com o rompimento desta barreira, e passem a promover ações de incentivo, com o 
objetivo de atingir o público maior. Também é necessário pensar em maneiras de 
vincular sua grande influência com novas formas midiáticas. Em certo sentido, é 
compreensível que instituições universitárias, que se especializam no ensino em nível 
de graduação e pós-graduação, tenham como seus interlocutores principais esse 
público-alvo em suas páginas da internet. No entanto, a comunicação sobre o que é 
ciência não pode ficar a cargo da mídia em geral, a qual tem objetivos exclusivamente 
comerciais. Nesse sentido, a divulgação científica de qualidade feita por sites das 
próprias universidades e outros órgãos dos profissionais da química deveria ser 
seriamente avaliada, sob o risco de continuarmos dependentes de vias não confiáveis 
de divulgação. 
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CONCLUSÃO  

Através de uma abordagem diferenciada em relação à Divulgação Química, este 
trabalho proporciona uma visão realista do abismo que há entre a comunicação da 
academia e a sociedade. Tais questões já vêm sendo abordadas por estas entidades, 
pois, segundo Nascimento e Rezende (2010), trabalhos relacionados a divulgação 
científica vem crescendo gradativamente, porém estes ainda atingem um pequeno 
público, o que não diminui sua importância. Por isso, Marson e colaboradores (2013) 
trazem como proposta a importância da inserção da comunidade acadêmica na 
divulgação científica, pois assim se pode atingir uma maior parcela da população que 
tem como principais meios de informação a televisão, jornais e revistas, e a internet.  

 A partir da avaliação da internet como meio de comunicação, não analisamos 
somente a linguagem utilizada por estas entidades, mas sim o papel que esses órgãos 
têm se proposto a desempenhar. De fato, ao vincular suas respectivas páginas com 
determinadas palavras-chave pudemos ter uma ampla visão da relação destes temas 
com o conteúdo apresentado por estas instituições. As universidades, de uma forma 
ampla, apresentaram menos conteúdos voltados ao Ensino Médio e público geral. 
Certamente, este fator contribui para reforçar o abismo que já existe entre a 
universidade e a comunidade. É notável a falta de proximidade dessas áreas com o 
público, até mesmo devido a todo um contexto histórico de estar sempre direcionada a 
comunidade acadêmica.  

Os dados que apresentamos mostram com mais força a deficiência midiática 
dessas instituições em um importante meio de comunicação, no caso a internet, o qual 
tem se tornado cada vez mais importante, especialmente para as novas gerações. As 
universidades têm um grande potencial para reverter esta situação, uma vez que 
dispõem de diversas ferramentas de pensamento, múltiplos conhecimentos e 
visibilidade. Usufruir destes atributos pode causar grande impacto na comunidade 
geral, uma vez que a ciência, incluindo a Química, é um grande instrumento para o 
desenvolvimento de uma sociedade. Cabe-nos agora investir na melhoria da qualidade 
de nossas informações para com o público em geral, e promover ações que colaborem 
para o fortalecimento desta ponte. 
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Introdução

Cozinhar é uma arte e também pura ciência. Utilizar  o 
fogão,  escolher  os  ingredientes,  misturar  tudo  na 
panela com um olhar mais apurado, faz da cozinha 
um  laboratório.  Uma  porção  de  reações  químicas 
acontece quando sovamos o pão, cortamos a maçã, 
selamos a carne ou colocamos a comida no forno (ou 
na  geladeira).  Baseados  nessas  comparações  e 
similaridades,  várias  iniciativas (This,  1996;   Wolke, 
2003) tem  sido  apresentadas  no  sentido  de  unir 
ciência  e  gastronomia,  de  modo  que  a  primeira 
corrobore explicando alguns porquês da segunda, e a 
segunda assim, estimule o aprendizado da primeira.
A exibição e utilização de filmes comerciais também é 
uma  proposta  que  vem  sendo  adotada  para 
educação. Cabendo ao professor a tarefa de planejar 
situações de ensino que favoreçam a construção do 
conhecimento por  parte  dos  alunos.  Segundo Abud 
(2003),  o filme em sala de aula mobiliza operações 
mentais  que  possibilitam  ao  aluno  relacionar  o 
conhecimento difundido na escola com a vida humana 
prática.  Por  fim,  baseando-nos  em Chassot  (2003), 
que  descreve  o  alfabetizado  cientificamente  como 
melhor entendedor da linguagem em que está escrita 
a natureza, apto a interpretar e explicar os fenômenos 
e  transformações  do  mundo  em  que  vivemos,  foi 
proposta a união da exibição de filmes comerciais na 
temática  ciência  e  gastronomia  trabalhada  em  um 
disciplina  oferecida  pelo  Núcleo  Ouroboros  de 
Divulgação Científica.

Resultados e Discussão

 A  proposta  foi  realizada  no  contexto  da 
ACIEPE-“Químicos  na  cozinha:  gastronomia 
molecular e aspectos científicos da arte de cozinhar", 
sendo  uma  atividade  curricular  de  integração  em 
ensino, pesquisa e extensão oferecida pela UFSCar. 
Esta  aula  foi  ministrada  no  período  de  três  horas, 
iniciando-se  com  uma  conversa  prévia  de  modo  a 
orientar os alunos para que assistissem ao filme com 
um olhar crítico em relação à ciência e gastronomia. 
Em  seguida,  foi  exibido  o  filme  “Tá  chovendo 
hambúrguer”  com duas pausas para a degustações 
de  hamburguers  gourmet,  cuja  as  receitas  foram 
criadas  especialmente  para  a  atividade.  Após  o 
término  do  filme  todos  os  presentes  (17)  foram 
convidados  a  responder  a  questão  “Quais  os 
principais aspectos de ciência e gastronomia vistos no 
filme “Tá chovendo hambúrguer”?”  com a finalidade 
de  verificar  e  compartilhar  esses  aspectos  no filme 
exibido, além de avaliar o processo de enculturação 

científica vivenciado pelos alunos que já estavam há 
2 meses participando de diversas aulas envolvendo 
ciência e gastronomia.
O  filme  (79  min)  de  animação,  adaptado  de  um 
clássico infantil (Judi e Ron Barret) escrito em 1978, 
estreou em 2009 e  conta a história de um cientista 
que  tenta  acabar  com  a  fome  no  mundo  e  faz 
chover todo tipo de comida do céu. Devido ao tema 
trabalhado pela  ACIEPE,  ele  foi  selecionado para 
ser exibido e debatido com o público. Os alunos são 
de  diferentes  cursos  da  UFSCar  (química,  física, 
letras,  entre  outros),  professores  universitários, 
chefs de cozinha e uma com deficiência visual. Essa 
diversidade permite uma riqueza de abordagens e 
adequações da linguagem de modo a proporcionar 
a  divulgação  e  alfabetização  científicas,   focos 
dessa  disciplina.  Alguns  aspectos  interessantes  e 
controversos  foram  mencionados  pelos  alunos 
como: a característica do cientista em ser o herói e 
resolver  o  problema  da  fome  da  humanidade;  a 
possibilidade de mutações genéticas, sendo essas 
improváveis, tanto do ponto de vista molecular como 
energético.
“Em relação à ciência,  a máquina transforma H2O 
em comida por radiação de micro-ondas, o que é  
impossível, pois não há carbono para ter cadeias de  
proteínas, lipídios e outros hidrocarbonetos.”
Com relação à gastronomia, aspectos relacionados 
ao fast food americano e questões de alimentação 
saudáveis foram evidenciadas nas respostas, além 
da  estética  dos  pratos  apresentados  e  algumas 
percepções de propriedades químicas dos alimentos 
como a gelatina: “um aminoácido comestível”.

Conclusões

Baseados nos relatos dos participantes da ACIEPE, 
concluímos  que  o  processo  de  alfabetização 
científica  está  sendo  concretizado,  mostrando 
criticidade nos argumentos descritos com relação ao 
filme.
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Introdução 
É cada vez mais recorrente a busca por 
metodologias que atraiam a atenção do aluno, nesta 
vertente, o teatro de bonecos se constitui como uma 
alternativa viável. Segundo Neto et al. (2013) o 
desenvolvimento de atividades teatrais contribui no 
processo de aprendizagem do aluno, isto por atuar 
como uma ferramenta que potencializa o 
desenvolvimento de habilidades, como 
concentração, comunicação e observação. Dentre 
as perspectivas de empregar-se o teatro de 
bonecos, tem-se o mamulengo, bonecos artesanais 
que buscam retratar, no improviso e através do riso, 
histórias que refletem a realidade do público. Ao 
passo que se percebe o papel do desenvolvimento 
de atividades teatrais como forma de ensino, 
também é necessário que se tenham meios a 
permitir a Popularização da Ciência, em diferentes 
espaços. Valério e Bazzo (2006) destacam o papel 
da divulgação científica como um meio alternativo 
que permite discutir ciência, relacionando esta com 
diferentes contextos sociais. No papel de divulgar 
ciência tem-se a execução do projeto “Química 
também é cultura: Show da Química com teatro”, 
projeto de extensão originado no Departamento de 
Química, Campus Professor Alberto Carvalho da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), e que atua 
na região Agreste do estado de Sergipe.  O objetivo 
do projeto é levar ciência à comunidade com base 
no teatro de mamulengos. 
O objeto deste trabalho é apresentar um recorte das 
ações desenvolvidas na forma de teatro de 
mamulengos voltadas para divulgação cientifica, 
discorrendo sobre ciência e saberes populares. 

Resultados e Discussão 
As atividades desenvolvidas por meio do teatro de 
mamulengos vieram a ressaltar essa manifestação 
cultural nordestina na perspectiva de se trabalhar e 
difundir os saberes da ciência. Para construção das 
historietas as personagens são criadas e 
caracterizadas, a linguagem é simples e popular, e 
são criadas situações comuns nas quais são 
inseridas as atividades experimentais com a 
abordagem requerida. No decorrer da historieta são 
apresentadas situações inusitadas, que possuem 
experimentos orientados, e através destes o 
conceito científico e introduzido. O recorte discutido 

aqui, relata uma das atividades do teatro de 
mamulengos é a historieta “Aconchego da Vovó”, na 
qual tem-se três personagens, o neto Vitinho, a avó 
Dona Zefinha e o pai Antônio. As 
situações/experimentos são: Pedacinho do mar, 
para trabalhar densidade; Vela do cabrunco, ao se 
abordar produtos formados na combustão e gases; 
e Erupção de refrigerante, para introduzir equilíbrio 
de fases. A proposta de adicionar-se experimentos 
no decorrer da narrativa das historietas é a de 
permitir que o público assimile o máximo de 
conhecimento apresentado e transponha esse 
conhecimento à sua realidade, ou em outras 
situações, de modo que o indivíduo que presenciou 
o teatro de mamulengos apreenda e aplique o 
conhecimento abordado. As práticas experimentais 
assim por introduzidas no enredo, são realizadas 
frente ao público e a este são levantadas 
indagações quanto às observações retiradas 
durante a execução do experimento, a almejar a 
interação e participação do público durante as 
apresentações. Durante a interação junto com a 
plateia, é possível perceber que na tentativa de 
responder os questionamentos levantados, os 
indivíduos presentes se utilizam de noções próprias, 
seus saberes populares, e alguns conceitos 
científicos, como peso, reações e composição 
química. 

Conclusões 
A prerrogativa de abordar a Química, fora do espaço 
da sala de aula, sob um novo contexto introdutório 
permite que o conhecimento científico se 
desenvolva de modo interativo para o aluno. Desde 
modo cabe a ressalva da potencialidade de se 
trabalhar com o teatro de mamulengos, e outras 
atividades teatrais, como uma alternativa para o 
processo de aprendizagem. 
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RESUMO: No presente artigo, busca-se descrever as atividades de divulgação e popularização das 
ciências desenvolvidas por estudantes de licenciatura em química da Universidade Federal de Sergipe, 
utilizando como meio de divulgação o Teatro de Mamulengos por este permitir problematizar saberes 
populares e científicos através de apresentação de algumas encenações relacionadas à Química e a 
alguns saberes populares. 

INTRODUÇÃO  
Nesse trabalho destaca-se em linhas gerais a importância do uso do teatro na 

educação como uma forma descontraída de abordar ciências para estudantes de 
escolas públicas, bem como para o público em geral. Palmer (2000) afirma que a 
dramatização nas aulas de ciências refere-se a situações em que qualquer um – 
professor ou aluno – assume papéis diversos com o objetivo de demonstrar um 
fenômeno difícil de ser observado diretamente. A dramatização nas aulas de ciências 
reforça a ideia de manter o estudante interativo durante as aulas, envolvendo-o não 
apenas com uma simples representação do mundo imagético da ciência, mas também, 
em situações problemas sendo estas, reais ou fictícias (MOREIRA e REZENDE, 2003).  

Além da abordagem em sala de aula, no Brasil, existem diferentes núcleos que 
exploram o teatro como forma de popularização das ciências. São grupos que 
procuram divulgar a ciência ou educar através da linguagem teatral. Dentre eles, 
podemos citar projetos como o “Palco da Ciência”, na Casa da Ciência, e o “Ciência em 
Cena”, no Museu da Vida, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, ambos no Rio de 
Janeiro; o “Seara da Ciência”, na Universidade Federal do Ceará; o “Laboratorium 
Ciênico”, no Espaço Ciência, em Pernambuco; o grupo “Alquimia”, na Universidade 
Estadual Paulista,  em Araraquara; “Ouroboros”, na Universidade Federal de São 
Carlos, o “Arte e Ciência no Palco” e o Núcleo de Artes Cênicas da Estação Ciência 
(MONTENEGRO, et al., 2005).  

De modo a contribuir para a popularização e divulgação da ciência, um grupo 
de alunos e professores universitários da Universidade Federal de Sergipe da cidade 
de Itabaiana/SE criou um projeto com o objetivo de levar até as escolas e povoados o 
Teatro de Mamulengos, sob o formato de pequenos atos baseadas nos saberes 
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populares como uma alternativa para abordar conhecimentos científicos. Essa 
abordagem artística permite romper com a ideia do isolamento do conhecimento 
científico, através da comunicação proporcionada, possibilitando que essa forma do 
conhecimento humano possa chegar ao público em geral. Assim, novos espaços de 
intercâmbio contribuem para o início de um diálogo entre ciência e sociedade 
(MARANDINO, 2003). No caso da divulgação cientifica por meio da abordagem do 
Teatro de Mamulengos, apresenta uma característica peculiar que permite interpretar 
cientificamente o conhecimento popular do próprio público que interage com a 
encenação. 

Considerando essas premissas, o grupo elaborou o projeto “Química também é 
cultura: show da química com teatro”, o qual tem o apoio financeiro da FAPITEC 
(Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe) e do 
CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e visa 
popularizar a ciência e a arte de modo a resgatar a cultura regional do Teatro de 
Mamulengos, ao mesmo tempo em que busca-se discutir a relação entre saberes 
populares e saberes científicos. 

Para que o trabalho com os mamulengos possa ser caracterizado como teatro, 
é necessário que ocorra a transmissão da arte para o público, constituído de um ator, 
um texto e o público, de tal modo que estes fatos possam classificar o mamulengo 
tanto como uma manifestação cultural popular, como teatral (OLIVEIRA, 2011).  

Para Oliveira (2011), o Teatro de Mamulengos é estruturalmente composto por 
pequenas cenas para a apresentação dos personagens, sendo o espetáculo 
apresentado dentro de uma espécie de barraca (palco), denominada “empanada”, que 
geralmente é feita de madeira, revestida por tecidos populares. Nesse espaço, de 
forma acobertada, os criadores do espetáculo apresentam-se dando vida e voz aos 
bonecos de mamulengos. Além dos criadores, estão os auxiliadores, aqueles que 
auxiliam o manuseio dos bonecos (GUINSBURG, FARIA e LIMA, 2009). O espetáculo 
é conduzido com o auxílio das mãos, de forma semelhante àquela que é utilizada pelos 
fantoches, não apresenta uma dramaturgia amarrada na escrita, contudo obedece a 
um padrão de transmissão oral, com histórias, lendas, linguagem própria, personagens 
fixos, brincadeiras, piadas, música, dança e até mesmo Ciências. 

Nas atividades com os mamulengos consideram-se diversos saberes, que em 
alguns momentos nota-se uma significativa “disputa” entre os saberes científicos e os 
saberes populares. Nos dias atuais os saberes científicos passaram ter destaque em 
nossa sociedade, chegando até a menosprezar outros saberes, como por exemplo, os 
saberes populares (GONDIM e MÓL, 2009). Os saberes populares não exigem espaço, 
nem tempo, se acumulam ao longo dos anos e são transmitidos de geração para 
geração, de indivíduo para indivíduo, ou até mesmo entre grupos sociais, por meio da 
linguagem falada, de gestos e atitudes e através de diversas influências do meio 
podem ser transformados. “A valorização dos saberes populares não significa perda de 
qualidade, estagnação ou a volta ao passado, mas, saber incorporar à evolução do 
conhecimento, informações ricas de experiências de vida que são tão valiosas quanto 
as descobertas acadêmicas” (BOHRER, KROB e KINDEL). 

No caso específico do projeto “Química também é cultura: show da química 
com teatro” é acrescentado mais um componente em meio a abordagem teatral, que é 
a figura do manipulador dos experimentos, ou seja, um grupo de monitores que 
realizam a parte experimental relacionada a cada um dos atos apresentados em cena. 
As ações transcorrem de modo a existir um enredo que empreende valores e 
percepções, além dos saberes cotidianos das pessoas. Nos enredos exploram-se mais 
detidamente os saberes populares que são abordados dramaturgicamente pelos 
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bonecos de mamulengos, considerando nas atividades pausas para a demonstração 
experimental dos conceitos envolvidos e relacionados aos respectivos saberes 
populares que estejam em discussão. 

No projeto, até o presente momento, trabalha-se com a apresentação de quatro atos 
ou peças, os quais denominamos historietas. A primeira procura enfatiza uma situação 
entre dois cangaceiros, que acabam por derrubar sal na areia e tem como obrigação 
separar os materiais misturados. Nessa encenação ocorre uma discussão sobre os 
momentos vividos pelos cangaceiros e os conhecimentos de separação de misturas e 
solubilidade do sal em água. A segunda historieta traz a narrativa de um garoto curioso 
e desinquieto que sempre acaba por levar para casa algum fato interessante e que veio 
aguçar sua curiosidade e questionar a seu pai e avó sobre isto. Os questionamentos 
levantados no decorrer desta narrativa buscam trabalhar os conceitos de densidade, 
equilíbrio de fases e alterações nas condições do sistema. A terceira historieta traz em 
seu enredo o conflito existente entre as crenças religiosas e os saberes científicos e, 
busca trabalhar conceitos como titulação e efeitos dos antioxidantes no organismo. A 
narrativa desta terceira historieta é desenvolvida partindo de uma senhora que faz uso 
de sua religiosidade na tentativa de curar sua filha, que veio a contrair uma simples 
gripe. E, por fim, a quarta historieta apresenta três personagens que levantam uma 
discussão sobre os males causados pela ausência da água tratada e seus possíveis 
efeitos à saúde. Essa historieta retrata os conceitos envolvidos no tratamento da água 
para o consumo humano, abordando questões como a importância do hipoclorito de 
sódio nesse processo. 

Considerando o processo de construção das historietas, primeiro busca-se 
investigar saberes populares da região do Agreste sergipano e, a partir desses, 
procura-se identificar possíveis relações ou interações com o conhecimento científico. 
Após esta etapa passa-se a confeccionar os bonecos relacionados aos personagens, 
os testes experimentais relacionados aos aspectos científicos das historietas e por 
último a elaboração do roteiro de falas dos bonecos e, então, somente após a 
realização dessas etapas é possível realizar as apresentações para o público. Vale 
salientar que os bonecos de mamulengos são confeccionados pelos próprios 
integrantes do grupo, o que infere o processo de criação dos bonecos e confecção das 
roupas (Figuras 1 e 2). 

 

 
Figura 1: Confecção dos bonecos de mamulengo 
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Figura 2: Bonecos produzidos, estande das apresentações e roupas dos bonecos. 

DESCRIÇÃO DAS HISTORIETAS ELABORADAS  
 

“Corisco e Sabonete - Os químicos do Sertão”. 
  
Na primeira das historietas elaboradas, “Corisco e Sabonete - Os químicos do 

Sertão” são apresentados personagens do cangaço. Nessa narrativa busca-se encenar 
um episódio fictício formado por três personagens: Maria Bonita, a mulher de Lampião 
e rainha do cangaço, Corisco, o braço direto de Lampião e Sabonete, parceiro de 
Corisco. Cada personagem tem características definidas: Maria, uma mulher valente e 
determinada, Corisco um homem valente, com muitos princípios machistas e o 
Sabonete cangaceiro medroso, preguiçoso e muito atrapalhado. 

Tudo começa quando Maria Bonita, entediada com sua rotina e prevalecendo-
se de seu status de esposa de Lampião, ordena Corisco e Sabonete a realizarem uma 
tarefa no cangaço, de incumbência feminina, que servia o preparo dos alimentos com a 
devida salga da carne para conservação desta. Contudo, essa ordem não agrada aos 
dois cangaceiros. 

Nesse aspecto, a narrativa dos mamulengos visa abordar a temática do 
machismo, característica forte do povo nordestino, principalmente no tempo do 
cangaço. Como comenta Souza (2006), a classe feminina nordestina sofria muitos 
preconceitos em relação às mulheres das demais regiões do país. Isso fica evidente no 
momento que Maria Bonita emana sua ordem com ameaças dos homens serem 
castigados por Lampião. Em contrapartida, os dois cangaceiros questionam a 
mandataria indagando que a tarefa é uma obrigação de mulher e, então, receosos de 
uma punição começam a realizar a tarefa incumbida. 

A encenação transcorre com as brincadeiras e falas preconceituosas dos dois 
homens do cangaço, até que sabonete, de forma desastrosa, deixa cair todo sal na 
areia. Esse enredo, além de colocar em questão a visão machista que imperava no 
cangaço, possibilita introduzir a parte cientifica que envolve a separação do sal 
derrubado na areia. Na encenação, os dois cangaceiros iniciam uma discussão sobre 
as possibilidades para recuperar todo o sal derrubado, uma vez que este era o único 
sal que o bando trazia.  

Com apenas a utilização das falas na encenação, procura-se criar uma 
atmosfera tentando mostrar como os cangaceiros tentam resolver o problema. Nessa 
discussão os dois acabam propondo várias hipóteses e observando fenômenos que 
eles não sabem explicar, acontecimentos esses, que sem saber, acabam utilizando 
métodos de separação de mistura. O primeiro procedimento pensado por eles foi 
recolher a mistura de sal com areia em uma cuia, e por estarem hipoteticamente às 
beiras de um córrego, acabaram intuitivamente adicionando água nesse recipiente. 
Corisco e Sabonete observaram que todo o sal tinha sumido, restando aos olhos dos 
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dois somente a água da areia. Corisco, pensando em tirar a areia providencia um 
pedaço de pano e consegue separá-la da água contida na cuia. Já Sabonete, bastante 
curioso, acaba bebendo um pouco da água e descobrindo que ela está salgada. No 
enredo, embora livres da areia, ambos não souberam prever uma alternativa para obter 
todo o sal, tendo em mãos apenas uma cuia contendo água salgada. 

Prevendo uma coça de Lampião os dois homens caem na caatinga e deixam a 
cuia com água salgada tomando sol. Horas depois ao perceberem que não poderiam 
ludibriar a todos, os dois resolvem contar a Maria Bonita que derrubaram todo o sal. 
Contudo, para surpresa dos cangaceiros, quando vão pegar a cuia se deparam com 
todo sal que haviam derrubado, surpresos perguntam como todo aquele sal foi parar 
ali? A seguir é mostrado a esquematização do experimento na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Modelo esquemático da experimentação “Mistura do cangaço” 

Após essa dramatização inicia-se a etapa experimental, realizada por outro 
grupo de monitores. Eles realizam os experimentos de modo demonstrativo e 
apresentam explicações sobre o processo, filtram a mistura de sal e areia que fora 
acrescida de água. Depois realizam o aquecimento da solução de água salgada para 
obtenção do sal. 

Com base nas observações e explicações os monitores realizam alguns 
questionamentos visando o entendimento do público sobre a abordagem da historieta. 
Dessa forma são abordados os conceitos químicos de misturas heterogenia e 
homogenia. Também o processo de filtração e depois o processo de evaporação, que 
no caso da encenação, seria a separação da mistura por meio de aquecimento da luz 
solar. Contudo, no experimento, por motivos tempo, utilizamos o processo de ebulição 
por meio de uma fonte de calor introduzida, nesse caso o “candeeiro”. 

 
“Ciências versus Religião”. 
 
A historieta Ciência versus Religião, conta a história de Jurema, uma garotinha 

levada, curiosa e muito inteligente, e sua mãe Faustina, esta, uma beata conservadora 
que não acredita em nada que a ciência produz. Na narrativa ainda tem o médico e o 
professor. A encenação inicia-se considerando que Jurema chega em casa alegando 
estar com gripe, sua mãe, logo a acusa de ter ingerido algum alimento gelado na 
escola, o que segundo ela foi a causa da gripe e prontamente estabelece que a filha 
precisará de uma “benzedeira”. Nesse momento gera-se o conflito de idéias. De um 
lado Faustina, a mãe, acreditando que a reza vai solucionar o problema da gripe, do 
outro, jurema, a filha, contrapondo-se à ideia da mãe e afirmando que a Ciência 
produziu os remédios e que isso basta para curá-la. Por mais que seja contrária a 
Ciência, Faustina vai com Jurema ao médico e este a receita comprimidos de vitamina 
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C e uma alimentação rica, entretanto, alguns dias passam e os comprimidos não fazem 
efeito. Frente a isso, Faustina se mostra descrente com a indicação médica e ainda 
questiona a menina o que seria uma dieta rica em vitamina C, mas como saber qual 
alimento possui essa vitamina? Em busca da resposta Jurema procura seu professor e, 
então, ele acaba por explicar como identificar alimentos com vitamina C. 

Na etapa experimental, Figura 4, os monitores abordam que a vitamina C, 
também conhecida como ácido L-ascórbico, é um poderoso antioxidante natural e que 
é essencial para os seres humanos. Enfatizam ainda que a deficiência dessa vitamina 
causa uma doença chamada escorbuto e que suas principais fontes resumem-se em 
frutas cítricas e vegetais. 

 

 
Figura 4: Modelo esquemático da experimentação “Determinação da Vitamina C”. 

O principal objetivo do experimento é determinar o teor de vitamina C presente 
em dois tipos de sucos (acerola e laranja). A técnica experimental utilizada baseia-se 
na titulação complexométrica ou iodométrica que, como o próprio nome sugere, baseia-
se na formação de um complexo oriundo da adição iodo como indicativo para 
quantificar a vitamina C. Na abordagem com o público os monitores argumentam que a 
vitamina C interage com a solução de iodo que, em solução aquosa é incolor, mas na 
presença de amido torna-se um azul intenso. Logo, a conclusão estabelecida explica 
que, quanto maior o teor de vitamina C presente maior será a quantidade necessária 
de iodo para que a coloração azul promovida pelo complexo se reestabeleça. 

Nas últimas cenas com a resposta em mãos, Jurema fala à mãe da quantidade 
de vitamina C nas frutas e que vai consumi-las no dia a dia. Mesmo sem acreditar 
Faustina aceita a indagação da filha e dias depois Jurema melhora. 

 
“Aconchego da vovó”. 
 
Esta historieta tem como personagens Vitinho, um garoto levado que adora 

passeios e diversão, seu pai Antônio, um homem típico da cidade grande, e sua avó 
Dona Zefinha, uma senhora com raízes do interior nordestino, que preza os costumes 
de sua origem. Vitinho, garoto esperto, sempre que descobre novos fatos, compartilha 
estes em casa com sua avó que possui um vasto conhecimento popular e seu pai. 
Contudo, muitas vezes o garoto deixa sua avó Zefinha confusa, então ela manda um 
bordão “ô, menino cheio das armadas!”, nesse momento o Antônio entra em cena a 
ajudar nas explicações. 

No enredo, Vitinho depois de ter ido a praia diz à avó que trouxe “um 
pedacinho do mar” de presente, então, o menino mostra para a avó uma garrafa com 
um sistema que simula o mar. O presente entusiasma a anciã, entretanto, a mesma, 
pede para o neto que se prepare para o almoço. Enquanto almoçavam o garoto 
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tomando refrigerante de cola, que segundo sua avó “é coisa de gente da capitar”, 
acaba derrubando uma bala dentro do refrigerante causando maior confusão e sujeira 
na casa. O garoto logo pergunta ao pai o porquê daquilo e o pai lhe dá uma explicação 
para o fato. A cena é retomada e remonta outra situação, na qual o garoto ao ir dormir 
na casa da avó, chega todo entusiasmado para mostrar que consegue fazer água subir 
na garrafa apenas com ajuda de uma vela, a avó que logo se assusta resolve chamar 
aquela vela de “vela do cabrunco”. 

 A historieta “Aconchego da Vovó”, apresenta três práticas experimentais 
simples que fazem uso de materiais alternativos, são elas 1) Pedacinho do mar; 2) 
Erupção de refrigerante; e 3) Vela do cabrunco, a seguir elas serão apresentadas e 
discutidas. 

Os personagens mamulengos, procuraram a todo o momento entender o 
porquê de cada situação experimental, sendo o papel de Antônio, o pai, de grande 
importância, pois este é o que detêm o conhecimento científico deixando o garoto 
sempre curioso e Dona Zefinha espantada a cada acontecimento. 

Os monitores nessa historieta apresentam um sistema no qual introduz água 
até atingir a metade da capacidade de uma garrafa PET e depois acrescentam 
algumas gotas de corante alimentício azul à água. Em seguida, o volume da garrafa 
PET é completado com querosene adicionando um círculo de parafina com um palito 
fincado ao centro. Agita-se o sistema e observa-se a separação das fases do sistema. 
A seguir apresenta-se a esquematizações dos experimentos desta historieta (Figuras 
5, 6, 7). 

 

 
Figura 5: Modelo esquemático da experimentação “Pedacinho do mar”. 

 
Os dois líquidos são imiscíveis, portanto, há a formação de duas fases. Os 

líquidos possuem diferença na polaridade, o querosene é apolar enquanto a água é 
polar, e ao serem colocados em um recipiente formam uma mistura heterogênea. A 
diferença entre as fases é mais perceptível quando se adiciona o corante alimentício à 
água. Esta adição permite que se tenha uma simulação do mar, separando este da 
atmosfera, representada pelo querosene. O querosene (d = 0,95g/mL) vem a 
representar a atmosfera, situando-se na parte superior e a água (d = 1,00g/mL) fica na 
parte inferior do recipiente devido. Esta distribuição de fases acontece por conta da 
densidade dos componentes. A parafina que é adicionada é apolar como o querosene, 
contudo, quando no estado sólido é pouco solúvel no querosene, e nesse estado a 
parafina apresenta densidade intermediária aos dois líquidos, representando um 
barquinho em alto mar.  
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Após o primeiro experimento dessa historieta os monitores realizam a erupção 
de refrigerante que consiste na adição de três balas de Mentos® a uma garrafa de 
600ml de refrigerante de cola, Coca-Cola® comum ou Zero®. 

 

 
Figura 6: Modelo esquemático da experimentação “Erupção de refrigerante”. 

 
Ao colocar as balas de Mentos® no refrigerante de cola, o equilíbrio do dióxido 

de carbono (CO2) dissolvido no refrigerante é perturbado, o que ocasiona a “expulsão” 
do refrigerante para fora do recipiente na forma de uma erupção. O principal fator para 
que a erupção ocorra, decorre da superfície do Mentos® que possui ranhuras 
microscópicas, as quais induzem que o dióxido de carbono dissolvido seja liberado 
rapidamente e de forma intensa.  

No último experimento dessa historieta, jocosamente chamada de “Vela do 
cabrunco”, os monitores fixam a vela ao prato fundo, acrescentam água e corante. Em 
seguida a vela é acessa e a garrafa de vidro é posicionada de maneira que a vela 
acesa esteja em seu interior. Após este procedimento pode-se presenciar o fenômeno. 

 

 
Figura 7: Modelo esquemático da experimentação “Vela do Cabrunco”. 

Após verter a garrafa sobre a vela, após certo tempo esta se apaga e o nível de 
água colorida dentro da garrafa aumenta. A vela se extingue por consequência da 
combustão da mesma. O gás formado é quente e menos denso que o gás oxigênio, 
frio, concentrando-se na parte superior do recipiente. Com o decorrer da reação uma 
quantidade de dióxido de carbono maior vai se acumulando na parte superior da 
garrafa dificultando a chegada de oxigênio, o que faz com que a combustão se encerre. 
Enquanto a vela permanece acesa, o ar dentro da garrafa também fica quente. Como o 
sistema montado é aberto (permitindo a troca de matéria e energia), a garrafa e o ar 
aquecido tendem a entrar em equilíbrio térmico com sua vizinhança, cedendo calor. 
Com a diminuição da temperatura do sistema o gás também diminui sua temperatura, o 
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que é acompanhado da compressão de seu volume e, por sua vez, ocasiona o 
aumento do nível de água no interior da garrafa. 

 
“A Química Presente na Água” 
 
A quarta e última historieta “A Química Presente na Água” busca abordar a 

questão da qualidade da água utilizada para beber. A encenação retrata uma situação 
vivenciada em uma cidadezinha pequena do interior, tendo como personagens 
Jocelina, uma senhora de velhos costumes locais, que não acredita na ciência, 
sobretudo nos médicos. Nesse enredo, dona Dora, filha de Jocelina, que ao contrário 
de sua mãe, tem visão voltada à tecnologia e à ciência. Além desses dois 
personagens, apresenta-se ainda, a Livardina, a filha de Dora, que como a mãe, gosta 
de discutir em casa os conhecimentos apresentados na escola.  

Tudo começa quando Livardina reclama à mãe de uma dor na barriga e, 
suspeita do péssimo hábito alimentar da filha, Dora decide levar a garota ao médico, 
sendo essa decisão questionada por Jocelina, pois na visão da avó bastava uma boa 
reza. A contra gosto sua da mãe, Dora leva Livardina ao médico para uma consulta, e 
recebe do médico um diagnóstico que apresenta que a garota pode estar em um 
quadro de doença causada por verminose. Então, logo após a prescrição do remédio, o 
médico aponta que a família deve estar consumindo água ou alimentos contaminados e 
prontamente sugere a Dora alguns cuidados para essa situação. 

Uma vez em casa, Dora apresenta o diagnóstico para sua mãe que então 
passa a contrapor-se a filha. Nesse contexto do enredo algumas questões são 
apresentadas, como por exemplo: Em que medida a ciência poderá nos ajudar? Até 
onde nossas crenças podem falar mais alto? Até onde o instinto cultural, enraizado em 
métodos antigos de pensar, falarão mais alto? Essas perguntas são problematizadas 
para o público em geral, onde as pessoas são provocadas e a partir daí passam a 
refletir sobre o hábito e dito nordestino.  

Voltando ao enredo, a medicação foi tomada, porem as precauções não foram 
tomadas, e os dias se passaram e as dores na barriga de Livardina retornaram. Ao 
mesmo tempo em que Dora lida com a situação, tem que escutar os argumentos da 
Jocelina sobre uma possível falta de resultados na ação médica. É ai que Livardina tem 
na memória a fala do médico sobre a água contaminada e, posteriormente o tratamento 
de água que o professor tinha abordado durante a aula. Então, a menina tenta 
convencer sua mãe e sua avó a tratarem a água que elas bebem, já que 
aparentemente isso tenha sido o problema causador do mal da garota.  

 Após essa parte teatral tem-se início a etapa experimental da atividade, 
ressaltando a importância da adição de uma quantidade especifica de Hipoclorito de 
Sódio para cada litro de água como um método eficiente para eliminar germes e 
bactérias, presentes nos alimentos, onde somente a reserva da água na moringa não 
seria suficiente. Esquematização do experimento, Figura 8. 

 

 
Figura 8: Modelo esquemático da experimentação “Iodometria em amostras de água”. 
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O objetivo do experimento (figura 1) é mostrar a diferença da concentração de 
Hipoclorito de Sódio, presente na água que vem de diferentes amostras de água, 
dentre elas a água da torneira, buscando estabelecer um parâmetro da quantidade do 
material e o permitido para eliminar germes, larvas e bactérias. Para deixar clara a 
diferença do teor de hipoclorito presente nas amostras, utilizou-se como método um 
experimento baseado na titulação iodométrica onde ocorre a liberação de iodo em 
reações, sendo que várias soluções de concentrações distintas de Hipoclorito de Sódio 
(NaHClO), para realização de tal utiliza-se como indicador amido. 

Para melhor entendimento do experimento, realiza-se inicialmente a titulação 
de três soluções padrões, preparadas com concentrações diferentes, de modo que 
fique perceptível o fato de que quanto maior for a concentração, maior é o gasto de 
iodo. Ou seja, o aumento de alvejante (hipoclorito de sódio) causa um maior gasto de 
iodo. Em seguida realiza-se o teste com a água da torneira e procura-se instigar o 
público sobre qual solução tem mais hipoclorito de sódio, a água da torneira ou a 
solução utilizada para lavar os alimentos, com base na quantidade de iodo utilizada.  

Com o experimento Livardina explica para a avó e a mãe que somente reservar 
a água na moringa não é suficiente, que isto não a deixa filtrada e que, além disso, elas 
podem complementar o tratamento de água e assim poderem lavar melhor seus 
alimentos, ainda ressalta que para beber é ideal que se ferva a água. E assim as duas, 
mãe e avó, conseguem sanar suas dúvidas, enfatizando a necessidade que a água 
seja tratada para o consumo nas residências e para irrigar as plantações. E em 
complemento a mãe e a avó reconhecem que usam a água do jeito incorreto, ou seja, 
não se preocupavam em realizar nenhum tratamento complementar, antes de consumi-
la, muito menos tinha precauções em lavar os alimentos. Porém elas passariam a ter o 
devido cuidado com a água em questão, unindo a tradição de reservar a água na 
moringa e fazer o seu tratamento. 

Através de um experimento realizado de forma simultânea a apresentação 
(Figura 2) do teatro de mamulengos e com utilização de materiais alternativos é 
possível ensinar um pouco de Química e suas utilidades para a sociedade em geral. 
Isso é observado a partir das discussões ocorridas durante as apresentações. Além de 
poder contribuir para a discussão sobre um problema social, que é o tratamento da 
água. Podendo assim medir o teor de Hipoclorito de Sódio presente nesta, ao menos 
para o uso nas atividades domésticas diárias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Para realização do projeto “Química também é cultura: Show da química com 

teatro” pôde-se levar para a população em geral os conhecimentos químicos de forma 
descontraída, usando mamulengos típicos da cultura nordestina sergipana como forma 
de ensino e aprendizagem, além de abordar conceitos básicos mostrando que saberes 
populares apresentam uma contribuição nas concepções científicas e que as 
concepções que são transmitidas pelos avós podem não estar equivocadas, 
precisando apenas ser complementadas. Mostrar que a Química também pode ajudar 
a solucionar os problemas presentes no cotidiano demonstrando que saberes 
populares podem contribuir para o conhecimento científico e que essas tradições da 
cultura popular podem sem complementadas pelo uso da Ciência, que tende a 
aperfeiçoar técnicas antigas, em particular o uso e o tratamento da água no nosso dia-
a-dia que pode ter contribuições tanto de conhecimentos populares quanto científicos.  
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Um espaço não formal de aprendizagem, explorando o 
contexto “A Química na  Agricultura”, para a divulgação da 
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Palavras-Chave: divulgação da ciência  

 
Resumo: O ambiente “A Química na Agricultura”, como um espaço não formal de aprendizagem para 
receber visitantes da comunidade em geral, o qual conta com um acervo próprio contendo experimentos, 
maquetes, exposições e painéis. Sua montagem baseou-se na pesquisa geral sobre a agricultura 
abrangendo os aspectos social, econômico, ambiental, político e histórico. Neste ambiente o público é 
estimulado a relacionar a química com o “dia-a-dia”, de forma divertida e significativa, num dialogar com 
a ciência. 
 
 
Introdução 
 

O desenvolvimento científico, aliado ao surgimento de novas tecnologias, produz 
alterações em curto espaço de tempo e de amplitude global que devem ser 
compreendidas e assimiladas por todos, pois a todos influenciam. Assim como a 
ciência é responsável por essa espetacular transformação do homem na Terra e 
anuncia novas possibilidades de igual proporção, ela é também responsável pela 
introdução de um dos mais críticos problemas jamais vivido: o desenvolvimento e as 
alterações drásticas não obedecem à escala de tempo de resposta da natureza. Não 
se sabe o que as alterações hoje produzidas no meio acarretarão no futuro de forma a 
se ter, hoje, receios graves quanto à possibilidade de manutenção da vida humana no 
ambiente transformado pelo próprio homem. A ciência trouxe consigo uma nova 
consciência mostrando que o que foi pensado eterno é, na verdade, perecível e frágil 
além de se encontrar em permanente transformação. Nesse sentido, as questões 
ambientais têm sido amplamente discutidas nos dias de hoje. 

Hoje, o objetivo central do ensino em ciência para formar o cidadão é preparar o 
indivíduo para que ele compreenda e faça uso das informações básicas de ciências, 
necessárias para a sua participação efetiva na sociedade tecnológica em que vive 
(BRASIL, 1999 a-b). Isto significa o desenvolvimento da capacidade de tomada de 
decisão. Para tanto, torna-se necessário que o indivíduo tenha informações básicas em 
ciências, no campo social, ambiental, político, econômico e em áreas afins à 
problemática em estudo, bem como desenvolva a capacidade de julgar, sabendo 
avaliar os custos e benefícios, tanto pelas informações científicas e tecnológicas, como 
pela adoção de valores. Nesse sentido, é importante que desenvolvamos estratégias 
de ensino que possibilitem aos cidadãos uma visão mais ampliada do mundo e dos 
fenômenos naturais e sociais que ocorrem a sua volta. 

Particularmente a química participa do desenvolvimento científico-tecnológico 
com importantes contribuições, cujas decorrências têm alcance econômico, ambiental, 
social e político e nós, como cidadãos, somos continuamente requisitados para tomar 
decisões em assuntos relacionados com a química. É fundamental que as pessoas não 
só saibam lidar com a linguagem química e compreendam os princípios básicos dessa 
ciência como possam interpretar os processos químicos presentes em seu cotidiano, 
sendo capazes de tomar decisões na busca da melhoria da sua qualidade de vida, em 
respeito aos interesses coletivos (BRASIL, 1999 a-b). 
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Nesse sentido, os centros de divulgação científica são fundamentais para a 
popularização da ciência, pois permitem a ampliação da participação dos 
conhecimentos tecnológicos na vida das crianças e adolescentes (CRESTANA, 1998). 
Estas instituições entusiasmam o público que as freqüentam, conferem dinamismo ao 
aprendizado da ciência, prestam um papel que pode ser entendido como complementar 
ao ensino formal. Estudos feitos em outros países mostram que, excluída a televisão, 
depois da escola, onde os alunos normalmente convivem com professores, bibliotecas 
e centros de aprendizagem, o museu de ciência é a segunda fonte de aprendizagem. 

A educação nos dias de hoje não pode mais se ater estritamente ao contexto 
escolar devido ao grande acúmulo de conhecimentos oriundos das diversas atividades 
humanas. Esta afirmação está cada vez mais presente entre educadores em ciências, 
sendo enfatizado o papel dos espaços não formais como um instrumento educador 
para a educação científica. Segundo Brandão (2005) a educação acontece em 
diferentes ocasiões e lugares sejam para ter conhecimento, para executar, construir 
alguma coisa ou simplesmente para que algo aconteça no nosso cotidiano. Afirma 
também que não estamos sujeitos a uma educação, mas a uma diversidade de 
educações. Da mesma forma para Trilla, (2008) a ação de educar é resultado da 
convergência de diferentes conexões, ainda segundo Ghanem e Trilla (2008):  

 
 Por situar-se fora do sistema educacional regrado desfruta de uma série de 
características que facilitam certas tendências metodológicas. O fato de não ter 
que seguir nenhum currículo padronizado ou imposto, as poucas normas legais 
e administrativas que recaem sobre ela (calendários escolas, titulação de 
docentes etc) seu caráter não obrigatório, e por aí afora, tudo isso facilita a 
possibilidade de métodos e estruturas organizacionais muito mais abertas (e 
geralmente mais flexíveis, participativas e adaptáveis aos usuários concretos e 
ás necessidades especificas) que aquelas que costumam operar no sistema 
educacional forma.  

 
Os espaços não formais constituem mais uma possibilidade de prática 

pedagógica e podem proporcionar a construção do conhecimento. Bento (2007) define 
educação não formal como o conjunto de ações metodológicas além dos limites das 
escolas, que acontecem de maneira ordenada, regular, proporcionando educação e 
aprendizagem a grupos definidos. De acordo com Gohn (2006): 

  
A educação não-formal poderá desenvolver, como resultados, uma série de 
processos tais como: consciência e organização de como agir em grupos 
coletivos; a construção e reconstrução de concepção (ões) de mundo e sobre o 
mundo; contribuição para um sentimento de identidade com uma dada 
comunidade; forma indivíduo para a vida e suas adversidades (e não apenas 
capacita-o para entrar no mercado de trabalho); quando presente em 
programas com crianças ou jovens adolescentes a educação não formal 
resgata o sentimento de valorização de si próprio (o que a mídia e os manuais 
de auto-ajuda denominam, simplificadamente, como a auto-estima); ou seja dá 
condições aos indivíduos para desenvolverem sentimentos de auto-
valorização, de   rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de 
lutarem para ser reconhecidos como iguais (enquanto seres humanos), dentro 
de suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas, culturais, etc); os indivíduos 
adquirem conhecimento de sua própria prática, os indivíduos aprendem a ler e 
interpretar o mundo que os cerca. 

 
Citam-se os seguintes exemplos de espaços não formais de aprendizagem: 

exposições, feiras, museus, jardins zoológicos, mostra de ciências, entre outros, que 
comumente interessam em demonstrações cativantes em que os visitantes, interajam 
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livremente ou com auxilio de monitores de uma forma diferente e divertida de envolver 
o conhecimento científico e o visitante. 

Segundo Jacobucci (2008) um espaço de educação não formal pode ou não 
estar vinculado a uma instituição. Naqueles institucionalizados, há preceitos que 
estabelecem o seu funcionamento, além de um grupo de pessoas que trabalham com a 
finalidade de alcançar o objetivo proposto para o espaço diferenciando-se assim de um 
não institucionalizado, como por exemplo, uma praça, uma praia que também podem 
ser úteis para a educação em ciências. 

Os espaços não formais realizam trabalho educativo, de pesquisa e de 
popularização da ciência para a sociedade. Uma característica importante de alguns 
espaços não formais é a interação que estabelecem com os seus visitantes, 
despertando curiosidade e colaborando com a divulgação científica e 
conseqüentemente com o aumento de educação científica de seus freqüentadores. 

Dados recentes de pesquisa indicam que o Brasil deve continuar entre os 
principais líderes na produção de alimentos global e que a perspectiva é de que, até 
2050, o número de habitantes no mundo chegue a nove bilhões. Nesse período, o país 
deve responder por 40% do crescimento da produção alimentícia. Por outro lado, a 
agricultura é tida como uma atividade de grande impacto ambiental, pois é a atividade 
que mais consome água e a que mais causa poluição com nitrato nas fontes de águas 
subterrâneas e superficiais, além de maior poluição com amônia. Adicionalmente, a 
agricultura contribui significativamente para a poluição das águas com fosfatos, 
emissão de gases como metano e óxido nitroso (OCDE, 2001a; IPCC, 2001a) sendo 
que a intensificação na exploração agrícola e florestal tem contribuído para a poluição 
da água e do ar (SAXENA, 1989; NELSON; MAREIDA, 2001; MAREIDA; PINGALI, 
2001; BITTENCOURT, 2009), com reduções na produtividade devido à degradação da 
água e do solo (MURGAI; ALI; BYERLEE, 2001).  

Neste caminhar apresentamos um espaço não formal de aprendizagem que 
chamamos de ambiente “A QUIMICA NA AGRICULTURA”. Este espaço está montado 
no Laboratório QUIMIDEX – Laboratório de Ensino Pesquisa e Divulgação da Ciência, 
o qual é um espaço aberto para receber visitantes da comunidade em geral 
especialmente alunos e professores do Ensino Médio e Fundamental, pertencente ao 
Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina.  

Para Jacob (2003), a educação ambiental deve ser vista como um processo de 
aprendizagem permanente, que busca a valorização das diversas formas de 
conhecimento e forma cidadãos com consciência planetária. Dessa forma, justificamos 
o tema e a importância de um ambiente explorando “A Química na Agricultura” como 
espaço para divulgação da ciência para a comunidade, a qual deverá cada vez mais 
estar consciente com a questão ambiental e a sua preservação. 
 
Metodologia 

 
Como uma ação de extensão dentro da universidade, buscando a interação com 

a comunidade em geral e dessa forma contribuindo para a divulgação da ciência foi 
montado o espaço não formal chamado ambiente “A Química na Agricultura”, o qual se 
encontra enriquecido com diversos experimentos, maquetes, exposições, experimentos 
lúdicos, experimentos com materiais alternativos, painéis, slides, etc, onde o visitante 
poderá interagir livremente ou participar de uma visita agendada e monitorada por 
mediadores, graduandos em química, que fazem parte do grupo QUIMIDEX. Nesta 
dinâmica o público é estimulado a relacionar a química com o “dia-a-dia”, de forma 
divertida e significativa, num dialogar com a ciência. A visita monitorada para um grupo 
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de no máximo vinte e cinco alunos, do ensino médio e fundamental acompanhados de 
seus professores, inicia-se pela recepção dos visitantes pelos mediadores e por uma 
apresentação do ambiente “A Química na Agricultura” seguida por informações gerais 
sobre os cursos de graduação de química da UFSC e na seqüência por uma introdução 
sobre a agricultura e a sua importância.  

Após a etapa de recepção dos visitantes, de aproximadamente quinze minutos, 
acontece à visita propriamente dita, onde os mediadores utilizando-se dos diferentes 
itens do acervo do ambiente dirigirão o diálogo sobre a ciência e o cotidiano, 
abordando conteúdos relevantes envolvendo a química na agricultura e assim 
desenvolvendo uma atividade de divulgação da ciência. As visitas duram em média 
uma hora, sendo as mesmas agendas através de email, telefone ou pessoalmente.  
 
Resultados 
 

O ambiente “A Química na Agricultura” é um espaço não formal, criado com 
objetivos de desenvolver ações de divulgação da ciência sendo apoiado pelo CNPq.  
Sua montagem, propriamente dita, contou com uma pesquisa geral sobe agricultura 
abrangendo os aspectos social, econômico, ambiental, político e histórico, destacando 
a história da agricultura, a agricultura atual e os cultivos agrícolas. Foi dado, também, 
ênfase à temática numa abrangência da química e sua interdisciplinaridade. Para tanto, 
pesquisou-se sobre fontes de obtenção e processos químicos envolvidos na produção 
e no uso de adubos e fertilizantes, dos defensivos naturais e agrotóxicos e uso de 
feromônios na agricultura. Os alimentos e seus nutrientes também tiveram destaque, 
assim como as análises químicas e sua composição, a importância da água na 
agricultura, a produção agrícola e o impacto ambiental, a análise química da água, a 
agricultura orgânica e os alimentos transgênicos.  

Esta pesquisa geral “Conhecendo sobre o tema” permeou todo o trabalho desde 
a criação, seleção e a montagem do ambiente “A Química na Agricultura” até o 
atendimento ao visitante. No Quadro 1 está apresentado a lista de itens que compõe 
seu acervo. 

 
Quadro 1 – Acervo do ambiente “A Química na Agricultura” 

 
 Paineis Maquetes, Exposição e Experimentos 
01 O ambiente temático “A 

QUIMICA NA AGRICULTURA” 
Placa identificando o nome do ambiente 

02 “História da Agricultura” Maquete  – “Propriedade rural agrícola”  
03  “História da Agricultura no 

Brasil” 
Maquete  – “Propriedade rural agrícola”  

04 “Os nutrientes e sua 
importância para o nosso 
corpo” 

Maquete  – “Pirâmide alimentar”  

05 “Os Alimentos e seus 
Nutrientes” 

Exposição  -“Diferentes alimentos 
processados e industrializados consumidos no 
nosso dia-a-dia” 
Exposição  - “Diferentes alimentos naturais 
encontrados em nosso dia-dia” 

06 “Água” Experimento  - “Solubilidade de compostos” 
07 “A Água na Agricultura” Maquete  – “caixa d’agua” 

Experimento  - “Consumo de água” 
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08 “Sais Minerais” Exposição  – “Suplementos alimentares”  
09 “O Solo” Maquete - “ O solo e suas camadas”. 

Exposição  – “Sementes de plantas diversas”.  
Exposição  – “Diferentes tipos de solo” 
Exposição  – ”Materiais para amostragem do 
solo”  

10 “pH do Solo – Análise Química” 
 
 
 
 

Experimento  – “Medindo pH do solo com pH 
metro”  
Experimento  – “Medindo pH do solo usando 
papel indicador”  
Experimento  – “Medindo pH do solo usando 
indicadores”  
Experimento  – “Medindo pH do solo usando 
indicadores e uma escala de pH”  
Experimento  – “Correção do pH de solo: O 
processo de calagem”.  

11 “pH: Potencial Hidrogeniônico” Experimento  – “Preparando solução a partir 
de amostras de solo” 

12 “Análise Química do Solo” Exposição  – ”Materiais para amostragem do 
solo” 
Experimento  – “Medindo condutividade com 
condutivimetro” 
Experimento  – “Medindo condutividade com 
equipamento usando material alternativo” 
Experimento - “Identificando ferro em solo” 
Experimento – “Teste de chama para 
identificação de diferentes cátions”  

13 “Os Nutrientes e sua 
importância para as Plantas” 

Experimento – “Teste de chama usando 
materiais alternativos”. 

14 “Adubos” Exposição  – “Adubos e fertilizantes 
encontrados no comércio”  

15 “Adubos e Fertilizantes” Maquete – “Uma composteira” 
Maquete – “Um biodigestor”.   

16 “Compostagem” Maquete  – “Uma composteira” 
17 “Biodigestor” Maquete  – “Um biodigestor”.   
18 “Fertilizantes químicos” Exposição  – “Matéria-prima utilizada na 

fabricação de fertilizantes químicos” 
19 “Fertilizantes Químicos e as 

reações de obtenção” 
Experimento – “Misturando nutrientes e 
obtendo fertilizantes” 

20 “Hidroponia” Maquete  – “Cultivo por hidroponia” 
Experimento  – “Preparando solução nutritiva” 
Experimento – “Medidas de condutividade da 
solução nutritiva” 

21 “Defensivos Agrícolas” Experimentos  – “Preparação da água de 
fumo” 
Experimento  – “Extração a quente: infusão de 
alho” 
Experimento  – “Preparação calda 
sulfocrômica” 
Experimento  – “Preparação calda bordalesa” 
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22 “Agrotóxicos” Exposição  – “Frascos de agrotóxicos e as 
cores dos rótulos” 

23 “Classificação dos Agrotóxicos” Exposição  – “Frascos de agrotóxicos e as 
cores dos rótulos” 

24 “Curiosidades sobre 
Agrotóxicos” 

Exposição  – “Frascos de agrotóxicos e as 
cores dos rótulos” 

25 “Feromônios e seu emprego 
nos programas de manejo e 
controle de pragas agrícolas” 

Maquete – “Um sistema de aeração”  
Maquete – “Armadilhas empregadas na 
agricultura” 

26 “Estrutura Química dos 
Feromônios” 

Maquete  – “Um Olfatometro em Y” 
 

27 “Novas Tecnologias no cultivo 
agrícola” 

Maquete - “Hidroponia” 

28 “Agricultura Orgânica” Exposição  – “Produtos orgânicos” 
29 “Alimentos transgênicos” Exposição  – “Produtos transgênicos”  

 
O ambiente “A Química na Agricultura” conta com um acervo próprio composto 

de dezoito experimentos que são demonstrados por mediadores durante o recebimento 
de visitantes, e também quatorze maquetes construídas para reproduzir e exemplificar 
itens relacionados à temática. Neste espaço encontra-se montado ainda treze 
exposições construídas com materiais encontrados em nosso dia-a-dia escolhidas 
especificamente para enriquecer o tema. Faz parte também deste acervo vinte e nove 
painéis construídos e fixados nas paredes deste ambiente, enriquecendo e dando um 
colorido especial ao mesmo. Além disso, a critério do visitante, pode servir para leituras 
gerais e busca de informações sobre o contexto aqui explorado. Os painéis servem de 
materiais didáticos a ser utilizado pelo mediador e para orientar visitantes quanto à 
organização do próprio ambiente e informações sobre os experimentos, exposições e 
maquetes. Posicionado na bancada abaixo de cada painel encontra-se ou uma 
maquete, e/ou um experimento e/ou uma exposição, conforme apresentado no Quadro 
1. O ambiente foi organizado de modo a conquistar o publico, para que as pessoas 
possam espontaneamente compartilhar o momento da visita, trocando ideias, 
informações, impressões e emoções. 

Os diversos experimentos, exposições, maquetes e painéis que fazem parte do 
acervo do ambiente “A Química na Agricultura” funcionam como ferramentas nas inter-
relações de um diálogo sobre ciências envolvendo o contexto. Com uma dinâmica 
própria recebemos anualmente cerca de três mil visitantes da comunidade em geral e 
principalmente alunos e professores do ensino médio e fundamental.  

Os resultados obtidos de observações e relatos de visitantes, principalmente de 
alunos e professores do ensino médio e fundamental, mostram que no primeiro 
momento os visitantes apresentam certa expectativa, misturados a certa timidez, mas 
durante o processo de intervenção dos mediadores, muitas vezes com metodologias de 
problematização e questionamentos, utilizando uma linguagem adequada ao nível de 
escolaridade dos visitantes, verificam a interação dos mesmos trazendo seus 
conhecimentos prévios, suas vivencias trazidas da educação formal e também da 
informal, ficando evidente durante as visitas e nos questionamentos o interesse dos 
visitantes em saber mais. Durante as visitas também fica evidente que o diálogo sobre 
a ciência envolvendo o contexto chama a atenção dos visitantes que com seus 
conhecimentos prévios sempre participam com intervenções contribuindo para uma 
discussão entre o mediador e o grupo de visitantes. Os experimentos também chamam 
a atenção, sendo destacados os que envolvem mudanças de cores e os construídos 
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com materiais alternativos. Uma maquete representativa de uma pirâmide alimentar 
construída com dimensões físicas de grande porte, aproximadamente 1,5 metros de 
altura, com espaços para acomodar os alimentos em tamanhos naturais, chama 
bastante atenção dos visitantes.  Destacam-se também o interesse dos visitantes pelas 
exposições disponibilizadas no ambiente quando percebem que a química faz parte de 
nosso cotidiano.  

Relatos que ainda chamam muito a atenção são os dos alunos sobre a ausência 
de aulas experimentais em suas Escolas e que muitas vezes este é seu primeiro 
contato com experimentos de química. Destacamos também a importância dos 
mediadores que atuam no ambiente como facilitadores do processo de divulgação da 
ciência, promovendo o dialogo sobre ciência em nosso dia-a-dia. Vários são os relatos 
de graduandos em química da contribuição desta atividade em sua formação 
acadêmica. 
 
Conclusão 

 
Com os resultados apresentados neste trabalho fica evidenciado a importância 

do ambiente “A Química na Agricultura” como um espaço não formal de aprendizagem 
para divulgação da ciência, sendo evidentes os momentos de diálogo sobre a ciência 
envolvida na temática, contribuindo assim para ampliar o conhecimento geral dos 
visitantes. Esta atividade de divulgação da ciência tem recebido grande atenção da 
UFSC pela potencialidade de envolvimento da comunidade escolar com a cultura 
cientifica.  
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RESUMO: Os portais educacionais constituem uma importante modalidade de divulgação científica, 
contribuindo para que a sociedade tenha acesso ao conhecimento científico. Isso tem motivado 
pesquisas na área, que tratam dos conteúdos dos portais, principalmente, e também do seu uso. 
Apesar do menor destaque recebido, estudar o uso de portais educacionais é fundamental para 
conhecer o público do portal e entender como os usuários apropriam-se do mesmo. Os escassos 
trabalhos sobre o assunto reportam com poucos detalhes a metodologia adotada e apresentam 
uma visão fragmentada dos dados analisados. Neste trabalho, descreveu-se uma metodologia 
construída para analisar o uso de portais educacionais a partir de arquivos de log, sendo essa 
metodologia aplicada no escopo do portal  Química Nova Interativa.  O percurso metodológico 
seguido  foi  descrito  em  detalhes  e  os  resultados  obtidos  com  a  análise  permitiram  a 
caracterização do  portal,  corroborando a  relevância  do  mesmo como recurso  de  divulgação 
científica.

INTRODUÇÃO

O acesso ao conhecimento científico, seja em espaços formais ou não formais 
de educação, pode ser  considerado um fator  determinante para o desenvolvimento 
socioecononômico de um país. Para Germano e Kulesza (2007), é justamente a ideia 
de  “acesso  ao  conhecimento  científico”  que  aproxima  todos  os  discursos  sobre 
vulgarização,  alfabetização,  popularização e  divulgação científica, a despeito de suas 
especificidades.  Atualmente,  verifica-se  que  é  crescente  a  importância  atribuída  a 
ações que favoreçam tal acesso, em especial às ações de divulgação científica, termo 
usado com maior frequência no Brasil, segundo os autores. 

Dentre as várias modalidades de divulgação científica existentes, pode-se citar 
as exposições, desenvolvimento de materiais paradidáticos, apresentações artísticas, 
palestras, debates, jornalismo científico, por exemplo. Adicionalmente, são muitos os 
meios de divulgação das ações, dentre os quais se destaca o meio digital, via websites 
e/ou  portais.  Nesse  contexto,  os  portais  educacionais  constituem  um  recurso  de 
divulgação científica capaz de contribuir para o acesso ao conhecimento científico, de 
diversas áreas do saber, por um grande público.

Em vista disso, os portais educacionais têm sido objeto de estudo de diversas 
pesquisas acadêmicas. Na literatura, é possível  encontrar trabalhos que descrevem 
portais educacionais, analisam aspectos de seu conteúdo e/ou categorizam os portais 
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segundo indicadores variados (SINGH e MAHAJAN, 2010; SOTIRIOU e cols., 2011; 
SILVA e cols., 2012; MATEUS e GONÇALVES, 2013; MARSON e cols., 2013). Nestes 
trabalhos, o foco de investigação tende a ser,  predominantemente, os conteúdos e 
recursos disponíveis no portal,  os quais são avaliados pelo pesquisador segundo o 
referencial teórico por ele adotado. 

Por  outro  lado,  a  análise  dos portais  também pode  ser  realizada sob uma 
perspectiva mais próxima do usuário, ou seja, de quem acessa e faz uso do portal de 
fato. A partir desse tipo de estudo, é possível conhecer o público principal do portal 
analisado, saber como esse público chega até o portal e  avaliar se os objetivos e as 
expectativas de seu uso estão sendo atendidos. Segundo Jansen (2009), a análise dos 
acessos de um  website  permite,  ainda,  inferir  como os  usuários  apropriam-se dos 
conteúdos e recursos nele existentes, o que daria suporte para eventuais mudanças no 
website, no sentido de aperfeiçoá-lo. Sob a ótica da divulgação científica, a análise dos 
portais educacionais quanto ao seu uso possibilta dimensionar o alcance do portal em 
prover o acesso ao conhecimento científico, além de explorar a demanda por esse 
conhecimento.

Os dados necessários para pesquisar o uso de portais e  websites, em geral, 
podem ser obtidos de diferentes maneiras. No estudo de Pynoo e cols. (2012), por 
exemplo,  foi  aplicado  um  questionário  on  line para  se  pesquisar  como  o  portal 
KlasCement era  utilizado  por  professores  que  o  acessavam.  Já  MaKinster  e  cols. 
(2002), com o objetivo de investigar como estudantes realizavam pesquisas na internet, 
fizeram entrevistas com alunos e empregaram um dispositivo de gravação em vídeo 
para  monitorar  cada  procedimento  executado  pelos  estudantes.  Tais  metodologias, 
embora  possam oferecer  informações relevantes  do ponto  de vista  qualitativo,  são 
limitadas quanto ao alcance do público pesquisado, uma vez que não permite conhecer 
ou  estimar  a  real  dimensão  dos  dados  globais  de  acesso.  Ademais,  podem  ser 
limitadas também quanto à fidedignidade das informações obtidas, visto que os dados, 
no caso dos questionários, por exemplo, não são coletados em situações reais de uso 
do portal. 

Alternativamente,  há  estudos  em  que  os  dados  de  acesso  de  portais  e 
websites são obtidos via mecanismos de monitoramento interno do site pesquisado e 
outros via monitoramento externo. Silva e Pinheiro (2007) pesquisaram o uso do portal 
Canal Ciência a partir dos dados fornecidos pelo servidor do próprio portal, que foram 
tratados  por  meio  de  programas  estatísticos  (Webalizer e  AWStats)  que  fazem  a 
análise de arquivos de log. O uso do mesmo portal foi avaliado, posteriormente, por 
Ribeiro e cols. (2013). Nesse estudo, os autores utilizaram o Google Analytics, uma 
ferramenta que é capaz de coletar dados de acesso do website analisado, gerando 
relatórios sobre o uso do mesmo. Já Sotiriou e cols. (2011), ao analisarem os acessos 
ao portal  educacional  Cosmos, fizeram uso conjunto da análise de arquivos de log 
gerados pelo servidor e do Google Analytics. Tais metodologias envolvem a coleta de 
dados em situações reais de uso e contemplam um número consideravelmente maior 
de acessos ao portal para análise.

Entretanto,  esses  trabalhos  reportam  com  poucos  detalhes  o  percurso 
metodológico do estudo, incluindo as etapas de coleta de dados, em estado bruto, e de  
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sua análise. Essa descrição minuciosa da metodologia empregada torna-se ainda mais 
relevante quando se considera que são poucas as pesquisas que avaliam o uso de 
portais  educacionais,  particularmente  por  meio  dos  acessos  globais.  Ademais,  as 
pesquisas mencionadas que fizeram o uso de programas estatísticos  e do Google 
Analytics não apresentaram uma visão integrada dos dados de acessos dos portais 
investigados.  Tais  acessos  foram analisados  sem se  estabelecer  qualquer  relação 
entre os diferentes aspectos investigados, de modo que a visão de cada acesso, como 
registro único e individual, não constituiu foco de análise.

Dada  a  importância  de  se  pesquisar  o  uso  de  portais  educacionais  e  a 
escassez de estudos amplos e detalhados na área, este trabalho tem como objetivo 
descrever uma metodologia para análise de portais educacionais. Tal metodologia foi  
utilizada no contexto do portal Química Nova Interativa (QNInt) e utilizou dados de log 
do próprio portal. Além disso, esta pesquisa apresenta alguns dos resultados obtidos a 
partir dessa análise, que incluem a origem dos acessos ao QNInt, termos de busca que 
direcionaram os usuários ao portal e conteúdos temáticos mais visitados.

METODOLOGIA

QNInt
Neste trabalho, estudou-se o uso do portal QNInt, lançado em junho de 2009 

pela  Sociedade  Brasileira  de  Química  com  o  objetivo  de  difundir  o  conhecimento 
químico para a sociedade. De acordo com Marson e cols. (2013), o QNInt disponibiliza 
conteúdos provenientes, em sua maioria, de publicações da Sociedade Brasileira de 
Química (Química Nova,  Química Nova na Escola e  Revista Virtual de Química), os 
quais  se  distribuem  em  diferentes  categorias,  incluindo:  conteúdos  temáticos, 
conteúdos conceituais, sugestões de atividades e de pesquisas voltadas para o ensino 
de química, além de recursos para a visualização interativa de estruturas moleculares 
tridimensionais. Ainda segundo os autores, quase 80% dos usuários cadastrados no 
portal identificam-se como professores e alunos. O número de acessos ao QNInt tem 
crescido  expressivamente  desde  2009,  já  contabilizando  mais  de  1,3  milhão  de 
acessos de janeiro a maio de 2014 (SBQ, 2014).

Período investigado
Pesquisou-se o acesso ao QNInt realizado de 2010 a 2012. O ano de 2011 foi  

considerado de maior relevância para investigação por se tratar do Ano Internacional 
da Química,  data em que diversas ações em prol  da divulgação da química foram 
realizadas, contando com a participação do portal QNInt, inclusive (TERUYA e cols., 
2013). Optou-se por não analisar o uso do portal em 2009 porque, nesta data, o QNInt  
ainda se encontrava em um estágio de desenvolvimento muito incipiente, com apenas 
cinco conteúdos disponíveis (entre conteúdos temáticos e conceituais). Em virtude do 
grande volume de dados disponível, decidiu-se restringir a pesquisa ao intervalo de 
tempo mencionado.

Arquivos de log
Jansen  (2009)  define  o  arquivo  de  log  (search  log)  como um arquivo  que 

registra  a  comunicação entre  um sistema e  usuário  que o  acessa.  De forma mais 
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detalhada,  o  sistema pode ser  um motor  de busca (Google,  Yahoo,  Bingo etc)  ou 
qualquer outro website da internet, enquanto o usuário pode ser humano ou robôs de 
busca, programas computacionais que fazem uma varredura na rede com o objetivo de 
indexar  conteúdos  para  os  motores  de  busca.  Adicionalmente,  a  comunicação 
estabelecida pode ser entendida como solicitações realizadas pelo usário do sistema 
(pesquisa por palavras-chave, por exemplo) e as respostas que delas se derivam (a 
exibição de uma webpage específica, por exemplo).  

Arquivos de log do QNInt
Os  arquivos  de  log  foram  convertidos  em  planilhas,  nas  quais  cada  linha 

representa  o  registro  de  uma  interação  entre  sistema  e  usuário,  podendo  haver 
milhares de linhas em um único arquivo. Cada coluna, por sua vez, corresponde a um 
descritor que caracteriza essa interação. No caso dos arquivos de log do QNInt, os 
registros contêm informações sobre: data e horário de acesso; endereço de IP (Internet  
Protocol) do computador utilizado pelo usuário; localização geográfica do usuário (país, 
estado, cidade, CEP, latitude, longitude); DNS (Domain Name System, sistema que faz 
conversões entre  IPs e nomes de domínios na internet), página acessada no QNInt, 
origem de acesso e navegador para internet utilizado. Para o presente trabalho, foram 
analisados especificamente os dados de data de acesso, página acessada e origem de 
acesso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos arquivos de log do QNInt, caracterizou-se o uso do portal diversos 
descritores.  Devido ao grande número de arquivos de log (aproximadamente 600 até 
janeiro/2014), foi necessário fazer uma seleção prévia dos dados a serem analisados. 
Além disso, os arquivos de log apresentavam dados em estado bruto que precisaram 
ser  submetidos  a  um  tratamento  prévio  que  viabilizasse  a  análise.  A  seguir,  são 
descritas as etapas de seleção e tratamento de dados que antecederam a análise por 
categorias.

i) Seleção dos dados por intervalo de tempo. Realizou-se o levantamento dos 
arquivos de log com dados correspondentes ao período de 2010 a 2012.  No total, 
foram  identificados  350  arquivos  que  atendiam  a  esse  critério.  Em  conjunto,  os 
mesmos somavam mais de 3 milhões de entradas.

ii)  Seleção dos dados pela relevância dos dados para caracterizar  o  portal. 
Para  cada  arquivo  de  log,  foram  coletados  dados  sobre  o  período  de  tempo 
contemplado pelo arquivo e o número de registros originados no Brasil e fora do país. É 
preciso esclarecer que parte dos registros não continha dados sobre o país de origem. 
Esse subgrupo de dados foi denominado “Não Brasil”, assim como aqueles em que um 
país estrangeiro estava indicado. Dessa forma, foi possível caracterizar o uso do portal 
a partir de acessos seguramente brasileiros, foco de interesse dessa pesquisa. Esses 
dados foram compilados conforme apresentado na tabela 1, que também mostra o 
número de acessos “Brasil” e “Não Brasil” por dia para parte dos 350 arquivos de log.  
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Tabela 1: Dados de data e número de acessos por país de origem para arquivos de log individuais

Arquivo de 
log

Data inicial Data final Intervalo de 
tempo / dias

Número de 
acessos 
Brasil/dia

Número de 
acessos Não 

Brasil/dia

1 11-12-2009 18-01-2010 38 47 249

2 18-01-2010 09-02-2010 22 68 433

3 09-02-2010 25-02-2010 16 85 540

4 25-02-2010 10-03-2010 13 132 566

5 10-03-2010 01-04-2010 12 137 552

349 28-12-2012 30-12-2012 2 213 4583

350 30-12-2012 02-01-2013 3 123 2941

Os dados tabelados apontam que a maior parte das entradas no registro de log 
do QNInt é proveniente de fora do Brasil. Tal padrão foi observado não apenas para a 
amostra apresentada na tabela 1, mas para todos os arquivos de log coletados. Uma 
análise  preliminar  revelou  que  os  acessos  “Não  Brasil”  originaram-se  de  países 
variados, em que se fala a língua portuguesa (como Angola e Portugal) ou não (como 
Estados  Unidos,  Rússia,  China,  Argentina  etc).  Destaca-se,  ainda,  que  um grande 
número de acessos foi realizado por robôs (softwares de indexação automática). Nos 
arquivos de log do QNInt, por exemplo, registros oriundos da cidade de Mountain View 
permitiram reconhecer os acessos por robôs do Google, empresa sediada nesse local. 
Visitas  de  robôs  aos  websites  são  importantes  para  compilação  de  dados  pelos 
motores  de  busca,  por  meio  dos  quais  os  usuários  da  internet  podem  tomar 
conhecimento  de  sua  existência  (SCHELLEKENS,  2013).  Na  literatura,  não  foram 
encontradas pesquisas sobre portais educacionais nas quais são feitas considerações 
sobre os acessos de um país em particular  e a varredura por robôs. 

Feito o trabalho de compilação, procedeu-se a formação de clusters a partir 
dos  350  arquivos  de  log  selecionados.  Os  dados  de  diferentes  arquivos  foram 
agrupados de acordo com as datas dos registros, de modo a se obter arquivos com 
dados  referentes  a  um mês,  aproximadamente.  Isso  resultou  em 36  arquivos  que 
abrangeram todo o período de 2010 a 2012. As médias mensais de acessos diários,  
considerando os grupos “Brasil” e “Não Brasil”, são apresentados na figura 1.
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Figura 1: Média mensal de acessos diários para os grupos “Brasil” e “Não Brasil” no período de 
2010 a 2012

A partir dessa figura, é possível verificar que o número de acessos ao QNInt 
cresceu gradativamente no período investigado.  O aumento pode sugerir  um maior 
número  de  novos  visitantes  e/ou  um maior  número  de  visitas  de  usuários  que  já 
conhecem  o  portal.  Além  disso,  a  análise  da  figura  1  permite  reconhecer  uma 
sazonalidade  nos  acessos  ao  QNInt.  Esse  perfil  sazonal  reflete  bem o  calendário 
escolar,  no sentido de que os meses de pico de acesso correspondem ao período 
letivo, enquanto os meses com menos acessos são aqueles de férias escolares. Os 
resultados obtidos fornecem fortes indícios de que o principal público do QNInt é o 
escolar, formado por professores e estudantes, mostrando que o portal tem cumprido 
seu papel de “prover instrumentação confiável para a formação em Química”, um dos 
propósitos  originais  do  QNInt.  Outros  estudos  também  mostraram  uma 
correspondência entre o uso da  web e o período letivo. Silva e Pinheiro (2007), por 
exemplo,  encontraram  um  padrão  de  acessos  ao  portal  Canal  Ciência  em 
conformidade com calendário  escolar,  assim como foi  observado para  o  QNInt.  Já 
Medeiros (2009) verificou que o número de dúvidas enviadas a um sistema de tutoria 
em química na web era maior durante o período de aulas e menor nos meses de férias. 

Após  identificar  o  caráter  sazonal  dos  acessos,  selecionou-se  para  análise 
somente os arquivos dos meses de janeiro, abril, maio, julho, outubro e novembro (de 
2010, 2011 e 2012),  contemplando, portanto, meses de maior e menor acesso. No 
total, os 18 arquivos somavam pouco menos de 1,5 milhão de entradas. Na sequência, 
foram descartados os  dados referentes  ao grupo “Não Brasil”  de cada um dos 18 
arquivos resultantes, bem como os dados de horário de acesso, referencial geográfico, 
IP,  DNS  e  Navegador  para  o  grupo  “Brasil”  remanescente.  Dessa  forma,  foram 
selecionados para análise somente os dados de relevância para caracterizar o portal 
conforme os objetivos desse estudo.

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014.

Especificar a Área do trabalho
(EFD)



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)

iii) Decodificação dos dados. Parte dos dados encontrados nos arquivos de log 
apresenta a linguagem de programação URL (uniform resource locator), pela qual são 
empregados códigos para especificar algumas letras do alfabeto, sinais de pontuação,  
letras maiúsculas e caracteres especiais em geral. Fez-se uso de um guia de referência 
para decodificar esses dados, viabilizando a sua compreensão.

Análise dos dados de log
A seguir, são apresentados alguns resultados obtidos pela análise dos dados 

de log do QNInt. O uso do portal foi caracterizado segundo a origem de acesso, os 
termos de busca que direcionam o usuário ao portal e os temas mais visitados. Cabe 
assinalar que os resultados são apresentados por ano e cada ano é representado pela 
compilação dos dados de seis meses (janeiro, abril, maio, julho, outubro e novembro).

i)  Origem de acesso.  Por  meio  dos dados fornecidos por  esse descritor,  é 
possível  saber  como o usuário  da internet  chegou até o QNInt.  Segundo Ortega e 
Aguillo (2010), há três modos principais pelos quais uma pessoa acessar um website: 
por meio de um motor de busca; clicando em um  weblink; e/ou digitando a URL do 
portal.  A  análise  preliminar  da  origem de acessos revelou que a forma de acesso 
predominante é o link, mais especificamente aqueles exibidos por motores de busca. 
Em vista  disso,  optou-se  por  separar  os  dados  de  origem em “Buscador”  e  “Não 
Buscador”, conforme mostrado na tabela 2.

Tabela 2: Origem dos acessos ao QNInt

Origem 2010 (%)

n = 19.189

2011 (%)

n = 103.457

2012 (%)

n = 146.375

Buscador 89,7 58,9 84,9

Não Buscador 10,3 41,1 15,1

Esses resultados apontam que o QNInt é acessado principalmente por usuários 
que estão utilizando motores de busca para realizar pesquisas na internet. A análise 
refinada dos dados indicou também que o Google é o buscador empregado em mais 
de 95% dos acessos via motor de busca, considerando suas versões web,  images e 
scholar. O Google também configura a principal via de entrada do portal Canal Ciência, 
conforme mostrado no estudo de Ribeiro e cols.  (2013).  Para o portal  Cosmos, no 
entanto,  as  visitas  via  motor  de  busca  correspondem somente  a  15% do  total  de 
acessos  (SOTIROU  e  cols.,  2011).  Lavene  (2010)  pontua  que  os  buscadores 
representam uma interface para uma imensa quantidade de conteúdos disponíveis na 
rede, motivo pelo qual são tão utilizados. Tal consideração é corroborada por estudos 
recentes que mostram os motores de busca como uma das principais portas de acesso 
para notícias  on line em diversos países, inclusive o Brasil (REUTERS, 2013). Essa 
tendência também é observada para conteúdos relacionados à ciência e tecnologia 
(PCST, 2014). 

As  origens  de  acesso  enquadradas  na  categoria  “Não  Buscador” 
compreendem, majoritariamente, o próprio endereço do QNInt (usuários que digitaram 
a URL do portal) e o portal Quimica 2011, lançado por ocasião do Ano Internacional da 
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Química em 2011. Esse portal foi a principal via de acesso para o QNInt em 2011 e 
2012,  correspondendo a 71% e 38%, respectivamente,  dos registros categorizados 
como “Não Buscador”. O dado obtido para 2011, aliás, permite inferir por quê a origem 
de acessos ao QNInt por buscadores foi menos expressiva em 2011 do que em 2010 e 
2012.  Nesse  contexto,  tal  resultado  pode  ser  interpretado  como  um  indicador  de 
impacto das ações promovidas no Ano Internacional da Química. Adicionalmente, ele 
sugere um efeito sinergético de ações de divulgação científica, caso se entenda que o 
portal Química 2011 contribuiu para promover o QNInt. Outras origens de acessos com 
algum destaque na categoria “Não Buscador” foram os blogs (em especial, os blogs 
pessoais)  e  representantes  da  academia  (universidades,  agências  de  fomento  à 
pesquisa, por exemplo). Ressalta-se que as subcategorias citadas foram construídas a 
partir da leitura dos dados, sem a qual não seria possível o agrupamento de elementos 
diversos.  Essa leitura também foi  necessária  para os demais  clusters formados no 
decorrer de toda a análise dos dados.

ii) Termos de busca. O descritor “origem de acesso” fornece dados adicionais, 
quando a origem é um buscador.  Nesses casos, além de apontar qual o motor de 
busca, o dado também revela qual o termo de busca utilizado pelo usuário em sua 
pesquisa. A partir da análise preliminar desses dados, foi possível identificar alguns 
perfis  de  palavras-chave  empregadas  na  busca.  No  quadro  1,  são  apresentados 
exemplos de termos de busca que remeteram os usuários ao tema “Ciclos Globais de 
Carbono, Nitrogênio e Enxofre”, um dos primeiros conteúdos publicados no QNInt em 
2009.

Quadro 1: Exemplos de termos de busca que direcionaram os usuários ao tema “Ciclos Globais 
de Carbono, Nitrogênio e Enxofre”.

Termos de busca

i) ciclos globais

ii) impacto ambiental dos ciclos biogequimicos do carbono, nitrogenio e enxofre

iii) ciclo do nitrogênio química nova

iv) como o nitrogenio se torna reativo na atmosfera?

v)  qual  a  importância  das  florestase  das  aguas  marinha   para  a  manutençao  da 
quantidade de oxigenio no ar?

vi) por que alguns estados de oxidação aparecem em algarismos romanos

vii) equação do ciclo do carbono

viii) um resumo sobre: qual é a importância de estudar a pressão atmosferica, e suas 
consenquencias

ix) exercicios sobre dioxido de enxofre

x) figuras do ciclo natural do carbono

É possível observar, nos exemplos apresentados, a ocorrência de termos que: 
são mais gerais e temáticos (i, ii, iii); são apresentados na forma de perguntas mais 
pontuais (iv, v, vi);  indicam a busca por uma referência específica (iii);  acabam não 
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levando o usuário ao conteúdo esperado (vi, viii, ix); sugerem a busca por conteúdos 
com um formato ou uma finalidade específica (viii, ix, x). 

De  modo  geral,  os  termos  de  busca  identificados  parecem  atender  às 
demandas  escolares  de  professores  e  estudantes,  que  as  expressam  das  mais 
variadas formas. De acordo com Medeiros (2009), as dúvidas de química manifestadas 
por alunos e professores na web correspondem, principalmente, a perguntas diretas e 
solicitações, sem contextualização ou problematicidade. Já MaKinster e cols. (2002) 
destacaram que nem todos os estudantes são bem sucedidos no uso da  web como 
fonte  de  informações  científicas.  Segundo  os  autores,  alguns  dos  motivos  para  tal 
insucesso incluem o baixo nível de conhecimento do tema científico pesquisado, o uso 
inadequado  de  palavras-chave  e  a  falta  de  experiência  no  uso  mais  refinado  de 
motores de busca. Além disso, cabe salientar que a visão integrada dos dados de log 
permitiu analisar a correspondência entre os termos de busca utilizados e os conteúdos 
acessados  a  partir  dos  mesmos.  No  estudo  de  Silva  e  Pinheiro  (2007),  foram 
apontadas as palavras-chave que mais frequentemente remeteram usuários ao portal 
Canal  Ciência.  Contudo,  os  resultados  descritos  pelos  autores  não  forneceram 
quaisquer indícios sobre o êxito da busca efetuada.        

iii)  Temas mais acessados.  Nesse estudo, os dados de log foram utilizados 
para contabilizar os acessos absolutos de cada tema, por ano. Em uma etapa posterior, 
a data de publicação de cada conteúdo foi empregada para se normalizar esses dados. 
Apesar  de  os  acessos  absolutos  não  corresponderem  a  acessos  acumulados, 
considerou-se a possibilidade de que conteúdos publicados há mais tempo poderiam 
apresentar uma visibilidade maior para os usuários da internet,  o que levaria a um 
maior  número  de  acessos  para  conteúdos  mais  antigos.  Em  linhas  gerais,  a 
normalização  foi  realizada  dividindo-se  o  número  de  acessos  de  cada  tema  pelo 
número de dias que cada um deles estava desponível no portal. Sobre a evolução das 
publicações, cabe mencionar que, ao fim de novembro de 2010, 2011 e 2012, havia 6,  
41  e  52  temas  disponíveis  no  QNInt,  respectivamente.  Feita  a  normalização,  os 
conteúdos foram ordenados em um ranking, por acessos absolutos e normalizados. O 
quadro 2 apresenta esses resultados para os anos de 2011 e 2012.

Quadro 2: Ranking dos conteúdos temáticos mais acessados, considerando valores absolutos e 
normalizados por tempo de publicação.

Posição 2011 2012

Acessos 
absolutos

Acessos 
normalizados

Acessos 
absolutos

Acessos 
normalizados

1º Ciclos Globais de 
Carbono, 

Nitrogênio e 
Enxofre

Ciclos Globais de 
Carbono, 

Nitrogênio e 
Enxofre

Ciclos Globais de 
Carbono, 

Nitrogênio e 
Enxofre

Oxigênio 
dissolvido em 
ecossistemas 

aquáticos

2º Oxigênio 
dissolvido em 
ecossistemas 

Oxigênio 
dissolvido em 
ecossistemas 

Oxigênio 
dissolvido em 
ecossistemas 

A descoberta do 
DNA
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aquáticos aquáticos aquáticos

3º Cachaça Cachaça A descoberta do 
DNA

Ciclos Globais de 
Carbono, 

Nitrogênio e 
Enxofre

4º Por que todos os 
nitratos são 
solúveis?

Atividade 
biológica

Cachaça Cachaça

5º Atividade 
biológica

A descoberta do 
DNA

Atividade 
biológica

Fluxos de matéria 
e energia no solo

6º A origem das 
moléculas 
orgânicas

Antioxidantes Química forense Atividade biológica

7º Biocombustível Biocombustível Mercúrio em 
lâmpadas 

fluorescentes

Antioxidantes

8º A descoberta do 
DNA

Mercúrio em 
lâmpadas 

fluorescentes

Antioxidantes Mercúrio em 
lâmpadas 

fluorescentes

9º Mercúrio em 
lâmpadas 

fluorescentes

Embalagem longa 
vida

Biodiesel Embalagem longa 
vida

10º Vitamina C Refrigerante Refrigerante Refrigerante

Primeiramente,  nota-se  que  há  mudanças  nas  posições  de  alguns  temas, 
considerando tanto o ano quanto o tipo de dado, se absoluto ou normalizado. Alguns 
resultados podem ser destacados nesse quadro. O primeiro deles diz respeito ao tema 
“Ciclos Globais de Carbono, Nitrogênio e Enxofre”. Esse conteúdo foi o mais acessado 
nos dois anos analisados, porém, a sua popularidade parece ter diminuído pelos dados 
normalizados de 2012. Trata-se de um assunto amplamente interdisciplinar, alinhado a 
uma proposta de educação ambiental e que faz parte dos temas estruturadores do 
ensino de química, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), o  
que poderia  explicar  a posição ocupada por  esse tema no ranking.  Ribeiro e cols. 
(2013) analisaram as pesquisas mais acessadas do portal Canal Ciência e também 
constataram  uma  grande  procura  por  conteúdos  de  temática  ambiental,  tal  qual 
observado neste estudo. Todavia, os autores não fizeram ressalvas quanto ao tempo 
de publicação dos conteúdos.  Outro ponto interessante é o tema “Por que todos os 
nitratos são solúveis?”, em que se discute a solubilidade dos nitratos e outros íons e 
também foi publicado em 2009. Apesar de ocupar uma posição de destaque em 2011, 
esse tema já não aparece entre os dez primeiros colocados quando se normalizam os 
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dados do mesmo ano, nem está presente no ranking de 2012. Em contrapartida, o 
interesse pelo tema “A descoberta do DNA” parece ter aumentado de 2011 para 2012, 
o que é corroborado pelos dados normalizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, descreveu-se uma metodologia construída para analisar o uso 
de  portais  educacionais  utilizando-se  dados  de  log.  As  diferentes  etapas  seguidas 
durante o estudo foram apresentadas em detalhes e propiciaram uma visão abrangente 
de como a análise foi realizada. Com o emprego dessa metodologia para avaliar o uso 
do QNInt, foi possível obter informações relevantes sobre o portal, tais como o padrão 
sazonal de acessos, em concordância com o calendário escolar, e a relevância dos 
motores de busca como meio de os usuários acessarem o QNInt. Os resultados, de um 
modo geral,  apontaram que o portal  tem sido um importante recurso para prover o 
acesso ao conhecimento científico pela sociedade, um dos pontos-chave da divulgação 
científica, atendendo especialmente o público escolar. Além disso, ressalta-se que a 
descrição minuciosa da metodologia utilizada evidencia o seu potencial para fornecer 
informações  mais  aprofundadas  sobre  o  uso  de  portais  educacionais.  Uma  vez 
coletados e tratados,  os  arquivos de log possibilitam ao pesquisador  explorar  uma 
variedade  de  questões  a  partir  da  análise  integrada  dos  arquivos  de  log.  Foram 
apresentados, neste estudo, somente alguns dos resultados obtidos na análise dos 
arquivos  de  log  do  QNInt.  Dessa  forma,  o  trabalho  deve  ter  prosseguimento, 
investigando-se outros pontos de interesse para se caracterizar melhor o uso do portal.
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Introdução 
O ensino de Química, em geral, tem se demonstrado 
descontextualizado, a-histórico e desinteressante 
para os estudantes. Eles tendem a “decorar” os 
conceitos científicos já pré-estabelecidos, sem 
maiores preocupações com os fatores externos 
envolvidos na construção do conhecimento. Isso 
normalmente acontece no estudo de Radioatividade, 
uma vez que seus aspectos históricos são ignorados 
ou pouco considerados e os alunos são forçados a 
memorizar os conceitos relacionados ao conteúdo. 
A utilização de uma abordagem de ensino de 
Química que considere aspectos da História das 
Ciências pode ser a mais apropriada e atrativa para 
os alunos (SANTOS, 2007). Entender as dificuldades 
enfrentadas pelos pesquisadores no processo de 
construção do conhecimento pode fazer com que os 
alunos compreendam que a Ciência não é um 
“produto acabado”, nem é fruto de descobertas 
mirabolantes feitas por personagens isolados, como 
normalmente é retratada. Dentre diversas 
possibilidades já destacadas na literatura (SANTOS, 
2007), a contextualização histórica pode instigar 
discussões entre os estudantes sobre os eventos e 
pessoas que cercam uma descoberta científica, 
trazendo questões relativas à natureza do 
conhecimento paralelamente ao ensino de conteúdos 
curriculares. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio e o PCN+, do Ministério de 
Educação, aconselham o uso do contexto histórico 
em aulas de Ciências e uma abordagem interessante, 
nesse sentido, pode ser feita por meio de filmes. 
Os meios de comunicação, principalmente a 
televisão, desenvolvem formas sofisticadas e 
multidimensionais de comunicação sensorial, 
emocional e racional, superpondo linguagens e 
mensagens, que facilitam a interação com o público 
(ARROIO; GIORDAN, 2006). Um filme motiva a 
aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo 
professor, despertando uma maior curiosidade dos 
alunos. 
O uso de atividades investigativas também pode 
contribuir para aproximar o aluno dos conceitos 
abordados em sala de aula, uma vez que os incentiva 
a buscar informações no intuito de responder a um 
problema proposto e explicá-lo, de forma crítica 
(AZEVEDO, 2004). 

Este trabalho consistiu no uso do filme Madame 
Curie, de 1943, como uma abordagem investigativa no 
estudo da Radioatividade com alunos da 2ª série do 
Ensino Médio de uma escola particular de Belo 
Horizonte. O filme é biográfico e retrata a vida de uma 
das mais notáveis cientistas do mundo, Marie Curie, 
ganhadora de dois prêmios Nobel pelo seu trabalho 
na área de radioatividade. Além de sua imensa 
contribuição científica, a escolha da história de 
Madame Curie também deveu-se ao fato de, no dia 4 
de julho deste ano, completar-se 80 anos de sua 
morte. 
A metodologia do trabalho envolveu 5 etapas: 1ª 
etapa: aula teórica sobre conceitos importantes do 
conteúdo de Radioatividade; 2ª etapa: exibição do 
filme Madame Curie, após entrega de questionário 
com perguntas sobre o filme; 3ª etapa: discussão 
sobre o filme, respondendo às questões propostas; 4ª 
etapa: aula experimental de Cristalização; 5ª etapa: 
discussão da aula experimental e avaliação geral dos 
resultados. 

Resultados e Discussão 
Depois da exibição do filme, os alunos responderam 
animados ao questionário, debatendo os episódios 
retratados pelo filme e que abordavam conceitos já 
estudados por eles. A aula prática propiciou que eles 
reproduzissem, de forma mais simples, a experiência 
de cristalização realizada por Pierre e Marie Curie, 
aproximando-os do cotidiano de um cientista. 

Conclusões 
A utilização da história da Química no ensino pode 
ajudar o professor a minimizar, ou até sanar, muitos 
dos problemas que seriam criados por uma 
abordagem mais tradicional de ensino, como uma 
visão de uma Ciência distorcida, terminada, 
estereotipada, neutra e desumanizada.  
____________________ 
ARROIO, A.; GIORDAN, M. O vídeo educativo: aspectos da 
organização do ensino. Química Nova na Escola, v. 24, n. 1, 
p. 8-11, 2006. 
AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: 
problematizando as atividades em sala de aula. Ensino de 
Ciências; unindo a pesquisa e a prática. Thomson, 2004. 
SANTOS, W. L. P. Educação científica na perspectiva de 
letramento como prática social: funções, princípios e 
desafios . Revista Brasileira de Educação, v. 12, n. 36 set./dez. 
2007. 
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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de caso organizado como uma Proposta de Ensino e 
Aprendizagem (PEA) sobre as transformações químicas, com quatro estudantes do primeiro ano do 
ensino médio de uma escola pública de Porto Alegre. São considerados dados obtidos em uma das 
atividades da PEA, elaborada para o estudo das diferenças entre um processo de dissolução e uma 
reação química, denominada “Dissolução de um sólido em um líquido”. Para uma análise aprofundada 
das construções e dificuldades dos estudantes ao participarem da atividade, esta foi desenvolvida em 
encontros individuais, que foram gravados em áudio e posteriormente transcritos para análise de 
conteúdo. Os resultados obtidos são apresentados em três categorias que permitem avaliar as 
compreensões e reelaborações conceituais realizadas pelos estudantes individualmente. 

AS CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES E A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS DA QUÍMICA 
 Resultados de pesquisas na área de educação em ciências (ANDERSSON 1986, 

1990; DRIVER,1992; HERRON, 1975; POZO e GÓMEZ CRESPO, 2009; MORTIMER 
e MIRANDA, 1995; BARKER, 2000; JUSTI, 1998; ROSA e SCHNETZLER, 1998) 
mostram que os estudantes do ensino médio apresentam dificuldades em utilizar os 
conhecimentos estudados nas disciplinas de ciências e/ou química para explicar os 
fatos do seu cotidiano, e que, mesmo depois de anos frequentando a educação básica,  
eles continuam fundamentando suas ideias no que é percebido a nível macroscópico, 
sem considerar os modelos de representação oportunizados pelas disciplinas 
científicas. 

 Com uma análise direcionada aos conceitos envolvidos no estudo das reações 
químicas e/ou das misturas, Silva et al (2012) indicam que  termos como “mistura”, 
“solvente”, “difundir” são utilizados de forma diferente da cientificamente aceita, o que 
provavelmente tem relação direta com a compreensão que os sujeitos têm a respeito 
desses conceitos. Para Rosa (1996, p.40), a ideia de mistura aparece como a 
concepção mais simplista de transformação química, já que para os alunos, sempre 
que dois materiais forem misturados ocorrerá uma transformação química. Segundo 
Pozo e Gómez Crespo (2009), os estudantes do ensino médio não diferenciam uma 
solução e uma reação química, ou seja, interpretam esses dois processos 
indistintamente em termos de interação entre substâncias para obtenção de outra 
diferente, ou de conservação da substância, mesmo que ocorram mudanças no 
aspecto. 

  Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009, p.88), as concepções dos estudantes 
sobre os fenômenos e conceitos estudados nas aulas de ciências são 
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muito persistentes (elas mantêm-se mesmo após muitos anos de instrução), 
generalizadas (são compartilhadas por pessoas de diversas culturas, idades e 
níveis educacionais), de caráter mais implícito do que explícito (os alunos as 
utilizam, mas muitas vezes são incapazes de verbalizá-las), relativamente 
coerentes (uma vez que o aluno a utiliza para enfrentar situações diversas) e 
em alguns casos guardam uma notável semelhança com concepções já 
superadas na própria história das disciplinas científicas. 

Acredita-se que se essas ideias apresentadas pelos estudantes estão diretamente 
ligadas às dificuldades de aprendizagem que os estudantes encontram quando se 
deparam com a química, e que essas dificuldades, segundo Pozo e Gomez Crespo 
(2009), seriam determinadas pela forma como o estudante organiza seus 
conhecimentos prévios a partir de suas próprias teorias implícitas sobre a matéria. 

Os alunos, como todos nós, adquirem representações sobre o mundo que lhes 
permitem detectar suas regularidades, fazendo-o mais previsível e controlável. 
No entanto, isso acontece de forma implícita, ou seja, sem que a pessoa seja 
consciente nem dos processos que utiliza para fazer essas predições ou ações, 
nem em muitos casos de suas próprias representações (POZO, 1999, p.514). 

Como essas teorias implícitas apresentam um caráter distinto das teorias 
explícitas do conhecimento científico, objeto de estudo da química, justifica-se a 
necessidade de que os professores conheçam quais as explicações de seus 
estudantes para os fatos em estudo, para organizarem propostas de ensino e 
aprendizagem, de modo que as aulas de química do ensino médio possam criar 
condições para superar as teorias implícitas dos estudantes, oportunizando a 
construção de conhecimentos baseados na compreensão (POZO, 2008, p. 453). 
Superar as teorias implícitas nessa perspectiva significa promover a mudança 
conceitual segundo a hipótese da integração hierárquica (POZO e GÓMEZ CRESPO, 
2009; POZO, 2002; 2008), ou seja, o estudante precisa construir novas estruturas 
conceituais de modo que consiga redescrever suas interpretações dentro de estruturas 
mais complexas.  

Desse modo, a mudança conceitual não deve implicar necessariamente o 
abandono das teorias implícitas do estudante, tão eficazes em contextos do cotidiano e 
na interação social, mas sua integração hierárquica na nova teoria explicitamente 
elaborada. Para Pozo (2008, p. 484) saber mais é também saber utilizar melhor os 
conhecimentos disponíveis em função das metas e das condições da tarefa.  

Na busca por possíveis caminhos para a mudança conceitual durante o estudo 
de conceitos da química, o presente trabalho tem por objetivo analisar as construções 
realizadas por estudantes do ensino médio durante a participação em uma atividade 
elaborada para a compreensão das diferenças entre os processos de dissolução de um 
sólido em um líquido e as transformações químicas. Pretende-se, dessa forma, refletir 
a respeito das características das dificuldades que envolvem o ensino e a 
aprendizagem da química, assim como, proporcionar aos professores de química, 
alternativas para pensar sobre o planejamento de atividades que ofereçam aos 
estudantes a oportunidade de explicitarem e reelaborarem suas teorias individuais. 

A DISSOLUÇÃO DE UM SÓLIDO EM UM LÍQUIDO E AS REAÇÕES QUÍMICAS: UMA 
PROPOSTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Como parte de uma pesquisa de doutoramento, uma Proposta de Ensino e 
Aprendizagem (PEA) para o estudo das transformações químicas no ensino médio foi 
planejada e desenvolvida, não como uma receita, mas sim como uma possibilidade de, 
na interação entre os conhecimentos produzidos por pesquisas na área da educação e 
a prática escolar, organizar estratégias que contemplem conceitos e formas de 
abordagem, com as características avaliadas como necessárias para oportunizar aos 
estudantes a construção de novos conhecimentos ao iniciarem os estudos da disciplina 
de química. A PEA é composta por várias atividades organizadas em quatro encontros, 
todavia, no contexto do presente evento, serão apresentados resultados de uma das 
atividades, elaborada para o estudo das diferenças entre um processo de dissolução e 
as transformações químicas, denominada “Dissolução de um sólido em um líquido”.  

Segundo Johnstone (2000, p. 10), a literatura de pesquisa tem sido dominada 
por trabalhos sobre concepções errôneas, mas ainda há poucos trabalhos sobre como 
reverter ou evitar isso. Assim, como resultado de um trabalho reflexivo e processual, 
realizado por uma professora-pesquisadora que busca melhorar suas práticas e criar 
condições para que seus estudantes compreendam e se interessem pela química, as 
atividades da PEA propõem aos sujeitos envolvidos no ensinar e aprender, trilhar 
caminhos diferentes dos tradicionalmente oportunizados em sala de aula e/ou 
ofertados pelos livros didáticos, objetivando:  

- Criar condições para que os estudantes apresentem suas ideias (teorias 
implícitas) a respeito dos fenômenos em estudo, ou seja, que tenham liberdade para 
formular explicações e avaliar as distintas possibilidades apresentadas, sem 
preocupação com avaliações punitivas, para, desse modo, facilitar a tomada de 
consciência e a explicitação de teorias; 

- Considerar as teorias implícitas diagnosticadas durante o processo para, 
problematizando-as, buscar meios para que os estudantes diferenciem as 
características entre teorias cotidianas e científicas, objetivando a reestruturação de 
conhecimentos; 

- Oportunizar distintas formas de representação, utilizadas pela química, para 
interpretar os fatos em estudo como meio de ultrapassar as compreensões apenas no 
nível macroscópico, ou seja, mediar a construção de modelos mais complexos e 
eficientes para compreender as propriedades e as transformações da matéria; 

-Fomentar a utilização das teorias científicas estudadas em diferentes contextos, 
introduzindo gradativamente problemas que requeiram novos níveis de interpretação.  

Cabe ressaltar ainda que, a presente proposta foi elaborada partindo-se do 
pressuposto de que qualquer instituição de ensino pode ser um espaço de construção 
de conhecimentos onde todos os sujeitos podem e devem, pela ação e reflexão 
contínua, reelaborar suas compreensões a respeito da realidade.  

Os pressupostos considerados fundamentais para a organização da atividade 
“Dissolução de um sólido em um líquido”, assim como das demais atividades da PEA 
são: conceitos, formas de abordagem e estratégias.  

Conceitos 

Investigações realizadas por Pozo e Gómez Crespo (2009), Gómez Crespo, 
Pozo e Gutiérrez Julián (2004), Gómez Crespo (1996), Gómez Crespo et al (1992), 
apresentam três núcleos conceituais que estariam vinculados diretamente com grande 
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parte das dificuldades e “erros conceituais” que aparecem no estudo da química, ou 
seja, relacionados respectivamente com a compreensão da matéria como algo 
descontínuo, a conservação de propriedades não observáveis e a quantificação dessas 
relações. 

Para esses autores o estudo das dificuldades de aprendizagem da química pode 
ser mais simples se levarmos em consideração que, longe de estarem isoladas, existe 
uma estreita relação entre a maioria delas, de tal modo que a maior parte dos 
conteúdos da química elementar pode ser organizada em torno desses três núcleos 
conceituais fundamentais. Como o presente estudo trata de uma proposta para ser 
desenvolvida no início do ensino médio, ou final do ensino fundamental, de acordo com 
a proposta curricular de cada instituição de ensino, o terceiro núcleo conceitual 
correspondente ao estudo das relações quantitativas, ou seja, da representação das 
leis físico-químicas e sua aplicação prática, não foi abordado por ultrapassar os 
objetivos da presente pesquisa. 

Assim, durante a participação dos estudantes nas atividades da PEA, os dois 
primeiros núcleos conceituais propostos por Pozo e Gómez Crespo foram estudados 
de forma gradativa e em diferentes atividades. 

Formas de abordagem 

Segundo Ferreira e Justi (2008, p. 32), parece não estar claro para os 
estudantes que um modelo não é uma cópia da realidade, muito menos a verdade em 
si, mas uma forma de representá-la originada a partir de interpretações pessoais desta. 

Desse modo, destaca-se a importância de que o estudante tenha consciência de 
que há diferentes formas de representação para as transformações químicas, seja por 
meio de uma equação com fórmulas químicas, seja utilizando-se o modelo de 
partículas, ou ainda por meio de uma descrição de um fenômeno vivenciado. Essa 
compreensão, de que a química não utiliza um único nível de representação em seus 
estudos somente será construída e aplicada por estudantes que conseguirem dar 
significado para tais formas de abordagem, de acordo com as condições criadas para 
eles aprenderem.  

Johnstone (2000) apresenta um modelo, que segundo ele tem a ver com a 
natureza da química, no qual existem três formas que podem ser pensadas como 
cantos de um triângulo, em que nenhuma delas é superior a outra, mas cada uma 
completa a outra. Essas formas de conhecimento são: (a) o macro ou tangível: que 
pode ser visto, tocado ou cheirado; (b) o submicro: átomos, moléculas, íons e 
estruturas e (c) o simbólico ou representacional: símbolos, fórmulas, equações, 
molaridade, manipulação matemática e gráficos. 

No nível macro, a química seria o que se faz no laboratório, na cozinha, na 
lavanderia, ou seja, uma situação experimental a qual nós estamos acostumados. Mas, 
para a química ser melhor compreendida, temos que mover situações do submicro, 
onde o comportamento das substância é interpretado em termos do invisível e 
molecular e registrado em alguma linguagem representacional. Esse é o principal 
suporte do nosso conhecimento como uma busca intelectual, e também a principal 
fragilidade do nosso conhecimento quando nós tentamos ensiná-lo, ou mais 
importante, quando estudantes tentam aprendê-lo. 
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Para Jonhstone (2000), a introdução simultânea dos três aspectos é uma receita 
que certamente causará o acúmulo de informações com as quais o estudante terá 
dificuldade de trabalhar. Assim, devemos começar onde os estudantes já estão, a partir 
de uma informação, processando um ponto de vista, com coisas que eles perceberão 
como interessantes ou familiares e então, de acordo com os objetivos do estudo 
organizar informações do nível simbólico e submicroscópico. 

Dessa forma, do primeiro ao quarto encontro da PEA, esses três níveis de 
representação foram gradativamente inseridos nas atividades propostas, e estudados 
como possibilidades de interpretação dos fatos em análise. 

Estratégias 

 A PEA foi constituída por diferentes estratégias de ensino e aprendizagem, 
exercícios, atividades experimentais, análise de animações, vídeos, entre outros,  
destacando-se entre elas a resolução de problemas por ser, de acordo com estudos 
anteriores (SILVA, 2008), atividades em que a reflexão e a ação dos estudantes são 
parte fundamental. Ao resolver um problema, o estudante não dispõe de procedimentos 
automáticos que permitam solucioná-lo de forma mais ou menos imediata, ou seja, 
exige, de alguma forma, um processo de reflexão ou uma tomada de decisão sobre a 
sequência de passos a serem seguidos (POZO e PÉREZ ECHEVERRÍA, 1998). 

 Entende-se que, ao elaborar uma resolução de problema, cabe ao professor ter 
muita clareza quanto aos objetivos da atividade a ser desenvolvida, para acompanhar 
e, dessa forma, avaliar as construções realizadas pelos estudantes durante a busca por 
soluções. Uma das finalidades da resolução de problemas é não somente ativar os 
conhecimentos prévios dos estudantes, mas, principalmente, fazer com que os tornem 
explícitos, que reflitam sobre eles quando precisarem comunicá-los a outros e a si 
próprios (POZO E PÉREZ ECHEVERRÍA, 1998, p.91). 

 Dessa forma, para elaborar a atividade “Dissolução de um sólido em um líquido”, 
foram considerados resultados obtidos em investigações sobre as concepções de 
estudantes, conforme já foi citado, assim como, as explicações dos sujeitos desse 
estudo ao participarem das atividades dos encontros anteriores da PEA. 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
Como uma investigação qualitativa, caracterizada como estudo de caso (LÜDKE 

e ANDRÉ, 1986; LEÓN y MONTERO, 2003), o presente trabalho apresentará 
resultados coletados durante o desenvolvimento da atividade “Dissolução de um sólido 
em um líquido”. Essa atividade aconteceu no último encontro da PEA, que foi 
organizada em encontros individuais, realizados com quatro estudantes do primeiro 
ano do ensino médio de uma escola pública de Porto Alegre – RS (identificados por 
pseudônimos para preservar suas identidades), voluntários que manifestaram por 
escrito a disponibilidade em participar da pesquisa, conforme termo de consentimento 
assinado por seus responsáveis.  

Os estudantes foram indicados por seus professores por serem dedicados e 
terem um bom desempenho escolar na disciplina de química. Esse critério foi utilizado, 
pois, segundo Herron (1975), contrariamente ao que professores preferem acreditar, as 
noções incorretas cientificamente não são apresentadas por estudantes que não se 
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esforçam em aprender. Bons estudantes que fazem um esforço consciente para 
alcançar êxito, parecem não poder entender ideias abstratas como as abordadas no 
estudo da química. 

Os encontros individuais, com tempo de duração que variou entre quarenta e 
sessenta minutos, foram gravados em áudio e posteriormente transcritos. Os 
estudantes voluntários produziram materiais escritos que também foram considerados 
objeto de análise de dados.  

Para iniciar a atividade, foram utilizados uma balança para a medida das 
massas, um copo com água, e uma colher de açúcar. O estudante foi orientado a 
realizar as medidas de massa do copo de água e do açúcar, separadamente, e depois 
efetuar a dissolução do açúcar em água, para em seguida medir a massa da mistura. 
Cada estudante recebeu as seguintes perguntas: 

Dissolução de uma colher de açúcar em um copo com água. 
Medida da massa em gramas: 
Antes:                                                              Depois: 

a)Na sua opinião, há diferença entre essa situação e a reação química apresentada na animação da 
atividade anterior? Explique. 
b)Represente, de forma escrita, o processo de dissolução. 
c)Como você representaria o processo de dissolução do açúcar em água no nível submicroscópico? 

Em acordo com os pressupostos considerados fundamentais apresentados 
anteriormente, a dissolução de açúcar em água foi organizada como uma situação 
problema, onde os estudantes poderiam empregar suas compreensões sobre os 
núcleos conceituais (descontinuidade da matéria e conservação das propriedades não 
observáveis) para pensar o processo em três distintos níveis de abordagem: 
macroscópico (prática onde eles verificaram as massas do açúcar e da água antes e 
depois da dissolução), simbólico (questionário onde a representação de forma escrita 
foi solicitada) e submicroscópico (questionário com a proposição de um desenho com a 
representação neste nível), e assim avaliar as diferenças em relação às situações 
estudadas anteriormente em que havia ocorrência de reações químicas.   

A metodologia utilizada para análise dos resultados obtidos foi a análise de 
conteúdo (BARDIN, 2009). O corpus da análise é composto pelas transcrições dos 
diálogos entre professora e estudante e pelo material escrito produzido pelos 
estudantes durante os encontros. Dessa forma, partes dos diálogos e explicações 
elaboradas de forma escrita foram isoladas (inventário) e organizadas como unidades 
de registro para classificação e categorização. As unidades de registro foram 
classificadas em três categorias estruturadas a partir do objetivo principal da pesquisa, 
de modo a permitir a análise das construções realizadas pelos estudantes a partir das 
condições oportunizadas pela atividade:  

! Categoria 1 – Interpretações que descrevem os fenômenos em estudo a partir 
das propriedades macroscópicas da matéria – unidades que mostram indícios 
perceptivos como fonte de representação para explicar os fatos. Nesse caso, os 
estudantes fundamentam suas explicações nas características do nível 
macroscópico e assim, apresentam compreensões em que desconsideram a 
matéria como algo descontínuo e a conservação das propriedades não 
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observáveis da matéria. Além disso, não conhecem ou não compreendem as 
características das transformações químicas e físicas e as possibilidades de 
interpretação oportunizadas pelas representações a nível simbólico e/ou 
submicroscópico.  

! Categoria 2 - Interpretações que descrevem os fenômenos em estudo por meio 
de um misto de ideias entre o modelo pautado no que é perceptível (nível 
macroscópico) e o modelo corpuscular da matéria e/ou a conservação das 
propriedades não observáveis (níveis simbólico e/ou submicroscópico) - os 
estudantes tentam elaborar explicações que ultrapassem as características dos 
indícios perceptíveis, ou seja, buscam utilizar os níveis simbólico e/ou 
submicroscópico nos diálogos e/ou nas respostas escritas, no entanto, 
apresentam confusões que são consideradas “erros conceituais” pois dificultam 
a compreensão da matéria como algo descontínuo e/ou a conservação das 
propriedades não observáveis.  

! Categoria 3 – Interpretações que descrevem os fenômenos em estudo utilizando 
o modelo corpuscular da matéria e a conservação das propriedades não 
observáveis, diferenciando os níveis de representação simbólico, 
submicroscópico e macroscópico - os estudantes conseguem utilizar as 
informações oportunizadas pelas representações a nível simbólico e/ou 
submicroscópico, para além do perceptível (macroscópico), apresentando ideias 
que mostram a compreensão da matéria como algo descontínuo, e analisando 
as situações tendo a conservação de propriedades não observáveis como 
critério. 

A adequação das unidades de registro em cada uma das categorias foi realizada 
isoladamente por dois professores-pesquisadores de química, e posteriormente os 
resultados foram comparados para determinação da categorização final.  

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Por se tratar de uma atividade desenvolvida em duas etapas, onde em um 

primeiro momento os estudantes realizaram a dissolução do açúcar em água, 
manifestando de forma verbal suas ideias a respeito do que estava acontecendo, e 
posteriormente, elaboraram respostas, de forma escrita, para as perguntas 
apresentadas pela professora, foi possível, em uma mesma atividade, perceber as 
mudanças que aconteceram nas explicações dos estudantes ao longo da proposição. 
Dessa maneira, as distintas compreensões construídas pelos estudantes estão 
organizadas a seguir de acordo com as características de cada uma das categorias:  

Categoria 1 
A análise do fato a partir do que pode ser percebido pelos nossos sentidos, sem 

considerar as outras duas formas de abordagem estudadas e utilizadas nas situações 
anteriores, esteve presente no início dos diálogos dos estudantes Bruno, Laura e Leila.  

Após a realização da dissolução de açúcar em água, o estudante Bruno fala 
sobre o que ele percebe: (P) Você já pensou sobre o processo de dissolução? (Bruno) 
parece que não muda nada. (P) então, você continua tendo água e açúcar? Não aconteceu a 
produção de alguma substância nova? (Bruno) sei lá pode ter mudado o gosto. (P) e qual era o 
gosto do açúcar? (Bruno) [silêncio]. (P) vamos olhar a primeira pergunta, há diferença entre 
essa situação de dissolução e a situação apresentada na animação que representa uma 
reação química? Você estava me dizendo que sim, por que aqui continua tendo água e açúcar 
e não houve a produção de novas substâncias. (B) é o que parece!  
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A estudante Laura indica a formação de uma nova substância por que eles 
(açúcar e água) se uniram, visão aditiva de uma reação química (POZO E GÓMEZ 
CRESPO, 2009, p.161). Além disso, a estudante diferencia a dissolução do açúcar e a 
reação química analisada anteriormente por meio de uma animação (nível 
submicroscópico), baseada nos indícios perceptivos pela execução da atividade: (P) 
você acha que formou uma nova substância ou nós ainda temos água e açúcar no copo? 
(Laura) eu acho que formou uma nova substância! (P) Por quê? (Laura) por que eles se 
uniram! (P) então você acha que eles se uniram, vamos olhar as perguntas da atividade, em 
uma delas solicita para fazer a representação do que aconteceu, então no início você teria 
açúcar + água e depois você colocaria outra substância que é a união dos dois? (Laura) é, eu 
acho. (P) há diferença entre o que você viu na animação (reação) e o que você fez agora? 
(Laura) sim, por que nesse caso eu não tenho que tirar o gás, nesse caso não perdeu, fica com 
as duas substâncias (P) não teve formação de gás, é isso? (Laura) é (P) então você pode ir 
escrevendo as ideias que você está falando.  

Resposta da estudante Laura para a primeira pergunta: 

 

A estudante Leila caracteriza o processo como uma reação química, mas não 
consegue justificar sua afirmação. Ao longo do diálogo com a professora muda sua 
hipótese e passa a responder às questões, onde também não justifica sua resposta e 
representa o processo de dissolução como a soma de água e açúcar:(P) aqui, o que 
você acha que aconteceu? (Leila) [silêncio]. (P) houve uma reação química? (Leila) sim! (P) 
então não temos mais açúcar e água agora, eles interagiram e se transformaram em outra 
substância? (Leila) não sei. (P) você tinha açúcar e água, os dois foram colocados em contato, 
misturados, e aí o que nós enxergamos é um líquido transparente, parece ser somente água, 
no macroscópico. (Leila) é, parece. (P) mas se você beber esse líquido você percebe se tem 
açúcar aí dentro? (Leila) sim por que o gosto seria diferente do da água. (P) não seria o que 
você percebe pelo gosto quando tem somente água? (Leila) seria mais doce. (P) e você acha 
que esse doce é o resultado da formação de outra substância? (Leila) não, é somente água e 
açúcar.  

Respostas da estudante Leila: 

 

Categoria 2 
A estudante Nina apresenta uma característica distinta dos demais, pois no 

início da atividade propõe uma explicação para o fato em análise que, mesmo com 
confusões, considera a descontinuidade e a conservação da matéria em um nível 
submicroscópico: (P) eu gostaria que você anotasse as massas inciais e finais de acordo com 
as medidas que nós vamos fazer utilizando a balança (Nina) aqui também né, os átomos só 
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mudam de lugar, não está adicionando nenhuma substância! (P) essa era uma pergunta que 
eu ia fazer, o que você acha? (Nina) [risos] ah tá!!! (P) vamos discutir isso? O que você acha 
que aconteceu? você acha que houve formação de alguma substância nova? (Nina) não, a 
água e o açúcar que mudaram de lugar e se misturaram. (P) eu coloquei aqui algumas 
perguntas para nós pensarmos: se compararmos essa situação com a abordada na animação, 
há diferença entre elas? (Nina) não, não há diferença, só são as partículas mudando de 
posição (P) OK, mas nesse caso da dissolução, quando as partículas são misturadas, tu tens a 
formação de uma nova substância? (Nina) na dissolução não, na reação sim. 

A estudante Laura representa de forma escrita a dissolução, sem utilizar a 
linguagem simbólica, mas indicando a conservação das substâncias durante o 
processo. 

Resposta da estudante Laura para a segunda perguta: 

 

Categoria 3: 
Leila e Laura elaboraram representações em nível submicroscópico para a 

mistura “água + açúcar”, indicando a presença de diferentes partículas (substâncias) 
em um mesmo recipiente, ou seja, conservando as substâncias presentes na mistura. 

                                                 
Representação da estudante Laura                                      Representação da estudante Leila 

 Os estudantes Nina e Bento optam por utilizar o nível simbólico para 
representar a dissolução, e dessa forma, além de interpretar informações 
oportunizadas por essa forma de abordagem nas atividades anteriores, também 
conseguem utilizá-la para representar um fato analisado no nível macroscópico. Eles 
conseguem comparar a reação química e a dissolução, indicando onde há conservação 
das substâncias e onde não há, e representam a dissolução do açúcar em água em 
nível submicroscópico.  

Respostas do estudante Bento: 
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Respostas da estudante Nina: 

 

 Assim, percebe-se que mesmo iniciando suas análises com explicações 
caracterizadas nas primeiras categorias, no momento da elaboração das respostas de 
forma escrita, os estudante Bento e Nina reelaboraram suas compreensões a respeito 
da dissolução, e utilizaram os distintos níveis representacionais para uma mesma 
situação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Os resultados obtidos com a participação dos estudantes na atividade proposta 
mostram que, mesmo já tendo estudado e utilizado os níveis simbólico e 
submicroscópico em outras atividades desenvolvidas anteriormente na PEA, o que é 
percebido a nível macroscópico foi empregado por três dos quatro estudantes como 
primeira hipótese para explicar a dissolução do açúcar em água. Em seguida, em 
função das perguntas e do diálogo com a professora, quando eles tornam-se 
conscientes de que suas explicações são insuficientes para justificar o que está em 
análise, os estudantes conseguiram reelaborar suas explicações utilizando os modelos 
abstratos já estudados para representar as substâncias e o processo de dissolução. 

Essa característica corrobora com a teoria de Pozo (2008) para a mudança 
conceitual como um processo em que os sujeitos não abandonam suas concepções 
individuais em função da compreensão de outras teorias mais complexas, mas sim, 
realizam uma redescrição representacional para um mesmo fenômeno, em função das 
necessidades das atividades realizadas.  

A atividade proposta exigiu dos estudantes a comparação entre situações que 
geram muitas confusões durante o estudo da química, solicitando a análise de 
informações distintas das anteriormente estudadas, desafiando os sujeitos a refletir 
sobre o que estava acontecendo e a propor soluções, e assim, percebeu-se a 
importância da compreensão da matéria como algo descontínuo, com a representação 
por meio de partículas (primeiro núcleo conceitual) e da conservação das substâncias 
(segundo núcleo conceitual) durante o processo de dissolução, para que os estudantes 
pudessem identificar as características que diferenciam esse processo de uma reação 
química. 

Quando o estudante começa a se apropriar e a utilizar os modelos 
característicos dos estudos da química, é provável que faça confusões, apresentando 
uma mescla de ideias consideradas erros conceituais, como foi o caso da estudante 
Nina (categoria 2), por isso, defende-se que é fundamental que o professor acompanhe 
as mudanças que vão acontecendo nas explicações elaboradas pelos estudantes para 
poder propor problematizações que os permitam avançar, cada vez mais, em sentido a 
um maior entendimento dos modelos científicos propostos, ou seja, acredita-se a 
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compreensão das teorias da química é um processo que pode exigir tempos e 
caminhos distintos, de acordo com as apropriações que os estudantes conseguem 
realizar a partir das atividades propostas nas aulas, e isso demanda uma avaliação 
constante por parte do professor.  

Esse é um objetivo que requer uma mudança de postura tanto do professor 
quanto dos estudantes, em relação ao que tradicionalmente ocorre nas aulas, pois os 
estudantes deixam de ser meros reprodutores do que foi transmitido pelo professor, e 
passam a ser construtores de conhecimentos.  
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RESUMO:  
Considerando a importância do conceito de Transformações Químicas (TQ) para o ensino de Química, a 
presente pesquisa teve como objetivo traçar um paralelo entre as concepções de professores que 
trabalham ensinando Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental, apresentadas no trabalho de 
Ayres-Pereira 2013 e as concepções de estudantes do 1º e 2º  ano do Ensino Médio, sobre esse 
conceito. Os resultados demonstram que tanto os professores de Ciências como os estudantes do 1º 
ano do Ensino Médio apresentam o conceito de TQ fragmentado, apenas no nível macroscópico e 
composto de diversas confusões e concepções alternativas e que os estudantes do 2º ano do Ensino 
Médio, apesar de utilizarem melhor a linguagem Química, apresentam concepções alternativas que 
persistem ao ensino. Esses resultados apontam para a necessidade de investimento em formação 
continuada com foco na linguagem e formação de conceitos, para os professores dos dois níveis de 
ensino.  

INTRODUÇÃO 
 
 

O conceito de Transformações Químicas (TQ) é considerado como um dos 
mais importantes para o ensino de Química (Silva, Souza e Marcondes, 2008; Rosa e 
Schnetzler, 1998;  Solsona et al., 2003; e Brasil, 1999). Ele facilita a articulação entre 
aspectos cotidianos e científicos, podendo ser considerado como um fio condutor 
(GEPEQ – USP1), integrador dos demais conceitos químicos.   

O objetivo da pesquisa é fazer um paralelo entre as concepções dos 
professores de Ciências sobre o conceito de TQ, apresentadas no trabalho de Ayres-
Pereira (2013) e as concepções de estudantes do 1º e do 2º ano do ensino médio, 
apresentadas no presente trabalho. Optamos por investigar as concepções de 
estudantes iniciantes no Ensino Médio por considerarmos que esses estudantes 
tiveram o primeiro contato com o conceito de TQ na última etapa do Ensino 
Fundamental, correspondente ao 9º ano e também as concepções de estudantes do 2º 
ano do Ensino Médio para investigar como o ano de escolarização média pode interferir 
nas concepções iniciais dos estudantes. 

Consideramos que a construção do conceito de Transformações Químicas 
deve se iniciar tanto no Ensino Fundamental, como no Ensino Médio, a partir de 
aspectos macroscópicos (BOSQUILHA et al., 1992; FENSHAM, 1994; SILVA, SOUZA 
E MARCONDES, 2008), com a utilização  de atividades experimentais  e, na medida da 
necessidade, para a elaboração de modelos explicativos, utilizar os aspectos 
submicroscópicos.  

Esse conceito precisa ser construído respeitando as concepções prévias e a 
estrutura cognitiva dos estudantes, de forma que, no nível de Ensino Fundamental, 
                                                   

1 Grupo de Pesquisa em Educação Química – IQ – USP – SP  
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podemos considerar como desejável que o conceito de TQ seja compreendido como 
um processo que ocorre com formação de novas substâncias, a partir de colisões entre 
as partículas do(s) material (is) inicial (is),com quebra das ligações dessas estruturas, 
rearranjo dos átomos e formação de novas ligações, com conservação desses átomos 
e, por conseqüência, conservação das massas.  Esse processo pode ser 
acompanhado de evidências, que podem ser perceptíveis, tais como variação de 
temperatura; formação de precipitado; liberação de gás; alteração de cor e/ou textura.  

A proposta  do Currículo Básico Comum de Minas Gerais - CBC (MARTINS et 
al., 2008),  propõe que, ao ensinar transformações químicas os professores devem 
levar seus estudantes a “reconhecer os seguintes aspectos do modelo de partículas e 
utilizá-los para interpretar fenômenos: a matéria é formada por partículas e espaço 
vazio entre elas, as partículas estão em constante movimento em todas as direções, as 
partículas interagem umas com as outras” e recomenda como habilidades básicas que 
precisam ser trabalhadas com os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, para o 
ensino do conceito de transformações químicas: 
 

Reconhecer a ocorrência de uma reação química por meio de 
evidências e da comparação entre sistemas inicial e final; 
 
Reconhecer a conservação de massa nas reações químicas; 
 
Reconhecer a presença de componentes do ar atmosférico em reações 
químicas como a combustão, fermentação, fotossíntese e respiração 
celular; 
 
Reconhecer os seguintes aspectos do modelo de partículas e utilizá-los 
para interpretar fenômenos: a matéria é feita de muitas partículas e 
espaço vazio entre elas; as partículas estão em constante movimento 
em todas as direções; as partículas interagem umas com as outras, 
sugerido para o 9º ano. 
 

Um fator motivador para o desenvolvimento da pesquisa foi o trabalho 
apresentado por Ayres-Pereira (2013), que investigou as concepções de 23 
professores que trabalham ensinando Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental, 
em escolas de duas cidades do interior de Minas Gerais, sendo que uma das cidades é 
a mesma na qual os estudantes participantes da presente pesquisa residem e, por 
esse fato, terem cursado o Ensino Fundamental nas mesmas escolas nas quais 
trabalham alguns dos professores participantes da referida pesquisa. 

Ayres–Pereira (2013) relata que os professores participantes da pesquisa 
relatada “apresentam um conceito de TQ muito aquém do desejável para que consigam 
promover a construção desse conceito por seus estudantes” (p.140). De acordo com a 
pesquisadora:  

  
x A maioria dos  professores não conseguiu articular o conceito nos níveis 

macroscópico, submicroscópico e representacional; 
 

x Em resposta espontânea nenhum professor apresentou o conceito a um nível 
submicroscópico; 
 

x Apenas 3 dos 23 professores participantes da pesquisa não apresentou 
nenhuma concepção alternativa dentre as apontadas na literatura 
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(ANDERSON, 1986; SILVA, SOUZA e MARCONDES, 2008; MORTIMER e 
MIRANDA, 1995), como modificação, transmutação, existência de um 
reagente principal, necessidade de mais de uma substância para que ocorra 
uma TQ, surgimento, desaparecimento e confusão entre Transformação 
Física (TF) e TQ; 
 

x A maioria dos professores pesquisados construiu seqüências de ensino para 
o 9º ano semelhantes àquelas encontradas nos livros que declaram utilizar, 
nas quais as TQ são apresentadas no último capítulo da Unidade de Química 
e  são  tradadas como algoritmos, sendo o foco na representação; 
 

x As práticas de ensino citadas pelos professores demonstram  que eles não 
consideram  importante a construção do conceito de TQ com seus 
estudantes. 
 

METODOLOGIA 
 
 

Participaram da pesquisa, 123 estudantes de 4 turmas do 1º ano do Ensino e 
54 estudantes de 2 turmas do 2º ano do Ensino Médio, de uma escola em uma cidade 
do interior de Minas Gerais, alunos da pesquisadora, no início do ano de 2014. Esses 
estudantes tiveram aula de Química no 9º ano do Ensino Fundamental nas mesmas 
escolas nas quais trabalham alguns dos professores participantes da pesquisa relatada 
por  Ayres-Pereira (2013) e utilizaram, durante as aulas, livros didáticos aprovados pelo 
PNLD. 

Inicialmente foi desenvolvido um estudo no trabalho apresentado por Ayres-
Pereira (2013), com o objetivo de identificar questões que pudessem ser utilizadas na 
presente pesquisa,  com o objetivo de traçar um paralelo entre as concepções dos 
estudantes e dos professores. 

 
 

x  A primeira questão pedia que os estudantes apresentassem um conceito para 
TQ; 

x A segunda questão pedia que citassem três exemplos de fenômenos que 
consideram como TQ e outros três que consideram como TF; 

x Na terceira questão os estudantes deveriam indicar como Verdadeira (V) ou 
Falsa (F),  cada afirmação de um conjunto.  
 
Os dados foram categorizados. Nas respostas à primeira e à terceira questão 

buscamos, inicialmente, identificar o conceito de TQ que apresentavam e, a seguir, as 
concepções alternativas presentes, partindo do referencial teórico. As respostas à 
segunda questão foram organizadas de acordo com as semelhanças e diferenças que 
apresentavam e se os exemplos apresentavam aspectos do cotidiano. Buscamos 
nessas respostas identificar se os estudantes utilizavam, corretamente, a linguagem 
Química. 
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RESULTADOS E ANÁLISES 
 
1.  Estudantes do 1º ano do Ensino Médio e professores de Ciências 
 
 
O conceito de TQ 
 
 Dos 123 estudantes apenas 80 (65%) apresentaram um conceito para TQ em 
um total de 110 citações, visto que muitos apresentaram mais de uma concepção em 
suas respostas. 
 

x Apenas 3  citações (3%) apresentaram o conceito parcialmente correto, apesar 
de incompleto: 

“Formação de nova substância” 
 

x 107 apresentaram alguma concepção alternativa, sendo que dessas: 
 

� 29 (26%) conceberam a necessidade de mais de uma substância para 
que ocorra uma TQ 
 

                     “Junção de duas ou mais substâncias se torna outra substância” 
 

� 47 (43%) apresentaram ao menos uma das concepções: irreversibilidade, 
modificação, surgimento, desaparecimento,  reagente principal ou 
confusão entre TF e TQ.  
 

“Ação de determinados elementos em um objeto, fazendo esse objeto se tornar 
uma nova substância” 
“Mudança irreversível que ocorre com a matéria.” 
“Significa que o elemento foi alterado” 

                    “Quando ocorre mistura de substâncias” 
 

� 18 citações (16%) apresentam uma confusão elemento e substância 
 

                      “Junção de duas ou mais substâncias se transformam em um elemento” 
                                      “Dois ou mais elementos formando um novo elemento” 
 

� 13 citações (12%) apresentam respostas incoerentes 
 

                      “Junção de ingredientes diferentes” 
                                      “Mistura de fórmulas” 

                      “Mudança que compõe a substância química” 
                                      “Uma mutação que origina outros materiais” 
 

� Nenhum estudante referiu-se aos aspectos submicroscópicos para 
conceituar TQ. 
 

 
 Todos os123 estudantes responderam à questão que pedia que assinalassem 
V ou F para afirmações acerca do conceito de TQ.  104 estudantes (85%) 
consideraram como verdadeira a afirmação de que para que ocorra uma TQ é 
necessária a presença, no mínimo, de duas substâncias. Os resultados parecem 
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demonstrar que a concepção de que a ocorrência da TQ está condicionada à presença 
de mais de uma substância é uma concepção muito forte para esses estudantes, o que 
pode estar relacionado com fatores ambientais e/ou com a linguagem utilizada pelos  
livros didáticos ou pelos professores de Ciências, como mostram os resultados 
apresentados por Ayres-Pereira (2013, p. 144 - 145), em relação aos professores 
pesquisados: 

 
“TQ é um fenômeno onde duas ou mais substâncias se reagem (sic) gerando 
um novo produto” G8 
 
“TQ é o processo químico em que duas substâncias se transformam em novas 
substâncias e geralmente é reversível.” G13 
 

 Essa concepção também pode ser entendida pelos estudantes a partir das 
representações das TQ, com equações químicas, apresentadas tanto pelos 
professores como pelos livros didáticos, nas quais, geralmente, são representadas 
duas substâncias como reagentes. 
 As concepções alternativas que aparecem nas afirmações dos estudantes 
pesquisados também estavam presentes nas afirmações dos professores de Ciências, 
citados por Ayres-Pereira (2013, p. 144 - 145):  
 

“TQ é toda modificação que acontece entre elementos, quando esses passam 
por uma reação e sofrem alterações” G2 
 
“TQ causam alterações dos átomos que vão gerar novas composições.” G2 
 
“Fotossíntese: o processo de transformação da energia solar captada pelas 
plantas e modificada para seu alimento.” G2 
 
“TQ seria o que temos em mãos e este algo passa por uma reação, virando 
outra coisa.” G4 
 
“Os elementos contidos no alimento se transformam em açúcar” G7 
 
“Transformação dos gases da água em substância líquida.” G3 
 
“O oxigênio do ar (umidade) em contato com o ferro provoca a sua oxidação, 
corrosão e formação de novo material” J6 
 
“O gás carbônico com a luz solar, água e nutrientes transformam(sic)  em 
oxigênio.” G7 
 

  
 Algumas dessas concepções presentes nas falas dos professores e dos 
estudantes  também aparecem nos livros didáticos de Ciências que são citados pelos 
professores: 
 

“As alterações químicas envolvem mudanças nas substâncias que compõem a 
matéria. Nesse tipo de alteração, algumas substâncias podem ser 
transformadas em outras... 
 
...Quando deixamos um objeto exposto ao ar livre, sem proteção, o gás 
oxigênio existente no ar pode reagir com o ferro, fazendo surgir uma nova 
substância, a ferrugem (óxido de ferro) ” Favalli, Pessôa e Angelo (2011, p.26) 
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“O ferro presente no prego, em contato com a solução ácida formada, foi 
transformando-se lentamente em íons ferro, formando-se então  gás 
hidrogênio.” Trivellato (2006, p.89) 
 
“Podemos definir reação Química como um processo em que a composição 
dos materiais se altera formando outros materiais.” Barros e Paulino (2007, 
p.241) 
 
“Nas reações químicas certas substâncias se transformam em outras” 
Gewandsznadjder (2005, p.92) 

 
 
 A concepção de que TQ ocorrem formando novos materiais, que pode ser 
considerada como parcialmente correta, se comparada com o conceito desejável, foi 
citada por apenas 2,8% dos estudantes quando conceituaram livremente e foi aceita 
como verdadeira por 74% deles, quando essa afirmação foi feita na questão. Essa 
contradição pode significar que o conceito de TQ não esteja claro para os estudantes 
pesquisados. 

 
 
Exemplos de TQ e de TF 
 
 Dentre os 123 estudantes, 86 apresentaram 397 exemplos. Mudança de estado 
físico correspondeu a 77% dos  185 exemplos citados para TF. Os exemplos citados 
para TQ pelos estudantes participantes da pesquisa e pelos professores citados por 
Ayres-Pereira (2013, p. 118 - 136) são apresentados no quadro 1. 
 Os exemplos mais citados pelos estudantes  para TQ são também os mais 
citados pelos professores que trabalham ensinando Ciências para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, de acordo com Ayres-Pereira (2013). Um resultado esperado é o fato de 
um maior número de professores descreverem reações químicas.  
Quadro 1: Exemplos apresentados pelos estudantes pesquisados e por professores de Ciências 
citados por Ayres-Pereira (2013) 

 
Exemplo 

Porcentagem de citações 

Estudantes Professores de ciências 

Cozimento/ Bolo/ Fritar ovo 21 9 

Queima / combustão / Queimada  18 14 

Ferrugem/Enferrujamento 12 12 

Fotossíntese 8 8 

Digestão  8 15 

Respiração 6 5 

Decomposição 3 3 

Citaram reações ou equações 4 17 

Incorreto/Incoerente 20 17 
 

 Analisando esses exemplos verificamos que apenas os professores 
representaram equações químicas como exemplo.  Chama a atenção o fato de que 
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tanto professores como os estudantes citarem um número significativo de exemplos 
incorretos ou incoerentes. 
 
 
2.  Estudantes do 2º ano do Ensino Médio  
 
 
 Com o objetivo de  identificar como o ensino no 1º ano do Ensino Médio pode 
influenciar nas concepções que os estudantes trazem do Ensino Fundamental, foram 
aplicadas as mesmas questões já mencionadas a 54 estudantes iniciantes no 2º ano 
do Ensino Médio.  O quadro 2 faz uma comparação entre as concepções dos 
estudantes de 1º e 2º ano do Ensino Médio, quando apresentaram espontaneamente o 
conceito de TQ. 
 
 
 

Quadro 2: Comparação entre as concepções dos estudantes de 1º e 2º ano do Ensino Médio 
sobre o conceito de TQ. 

 
Concepção 

Porcentagem de citações 
dos estudantes 

1º ano 2º ano 

Parcialmente correto 3 28 

Necessidade de mais de uma substância 26 24 

Irreversibilidade, modificação, surgimento, reagente 
principal, desaparecimento, confusão entre TQ e TF  43 26 

Confusão entre elemento e substância 16 6 

Incorreto/Incoerente 12 16 
  
 Ao responderem à questão que pedia que assinalassem V ou F para 
afirmações, a maioria (67% ) concordou com a afirmação de que para ocorrer uma TQ 
é necessária a presença de, no mínimo, duas substâncias e também a maioria (74%) 
concordou com a afirmação de que a TQ ocorre com formação de novos materiais de 
forma semelhante aos resultados obtidos  com os estudantes do 1º ano.  
 Comparando os exemplos de TQ citados por estudantes do 1º e do 2º ano, 
observamos que  houve uma redução significativa da citação de cozimento como 
exemplo e um aumento da citação da combustão, da decomposição e da formação de 
ferrugem, o que pode indicar uma maior apropriação da linguagem Química.  
 O aumento significativo do percentual de estudantes que apresenta a 
concepção de que uma TQ ocorre com formação de nova substância e uma também 
significativa melhora no uso da linguagem, expressa na redução da confusão entre 
elemento e substância pode ser influencia pela escolarização, visto que os estudantes 
passaram a utilizar mais a linguagem Química. Por outro lado, a permanência da 
concepção da necessidade de duas ou mais substâncias para que uma TQ ocorra 
corrobora com a hipótese de que a linguagem utilizada pelos professores e livros 
didáticos, assim como as equações químicas nas quais, geralmente, há a presença de 
duas ou mais substâncias mantenha essa concepção alternativa. 
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CONSIDERAÇÕES 
 
 
 Os resultados do paralelo entra as concepções sobre o  conceito de TQ 
apresentados por professores que trabalham ensinando Ciências para o 9º ano do 
Ensino Fundamental, com base na pesquisa desenvolvida por Ayres-Pereira (2013) e 
as concepções de estudantes do 1º ano do Ensino parecem indicar que a linguagem 
utilizada pelos professores de Ciências do Ensino Fundamental em suas aulas, 
impregnada de concepções alternativas ou confusões pode interferir na aprendizagem 
de conceitos Químicos dos estudantes do Ensino Médio. (FERNANDESZ et al., 2002; 
ROSA e SCHNETZLER, 1998; MORTIMER, 1992 e AZCONA, 2004). 
 A partir do paralelo entre as concepções dos estudantes de 1º e 2º ano do 
Ensino Médio podemos perceber uma evolução no sentido da melhor utilização da 
linguagem Química, porém uma manutenção de concepções alternativas derivadas, 
provavelmente, do ensino fundamental e mantidas pelo uso ambiental, pela linguagem 
dos professores de Química ou pela linguagem dos livros didáticos. 
 Os resultados da pesquisa nos levam a sugerir: 
 

x Cursos de formação continuada para professores de Ciências, voltados para 
permitir uma maior apropriação, por parte desses professores, da linguagem 
Química e a discussão das possíveis concepções alternativas que podem 
ocorrer principalmente nos conceitos estruturantes da Química; 
 

x Cursos de formação continuada para professores de Química de forma que 
eles possam perceber as possíveis concepções alternativas em seus estudantes 
e promover ações para a evolução dessas concepções no sentido da construção 
dos conceitos. 
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Introdução 
Apesar de diversos estudos sobre a 

importância do conhecimento químico na formação 
profissionalizante em nível médio e superior de 
ensino, ainda encontramos poucas soluções e uma 
série de dificuldades que precisam ser pensadas, 
investigadas e analisadas, para que possam sugerir 
propostas de ensino motivadoras ao estudo e o 
desenvolvimento da autonomia do aluno. 

Desenvolver estudos a partir de um 
contexto real, que envolvam substâncias químicas 
com fins de aplicação específicos e que possam 
auxiliar a se pensar em critérios plausíveis para a 
tomada de decisão, pode apresentar aos estudantes 
novos sentidos ao estudo da química na formação 
profissional. 

Um aspecto pode ser a imersão do 
profissional em uma realidade próxima com um 
problema específico a ser resolvido. Nesse 
trabalho, realizamos um questionário com 
produtores de leite de um assentamento conhecido 
como Tijunqueiro. As questões tinham o objetivo de 
esclarecer quais os medicamentos veterinários são 
utilizados nos animais que produzem leite, 
procurando entender as formas de uso desses 
medicamentos e suas implicações no produto final 
e também no combate aos parasitas. Por meio 
desse questionário, aplicado a 10 produtores, 
objetivamos entender como o conhecimento 
químico poderia auxiliar na produção de leite, 
buscando subsídios para a melhoria do ensino de 
química na formação profissionalizante de um 
zootecnista. 

Resultados e Discussão 
Analisamos as respostas destes produtores 

a 4 questões em que buscávamos descobrir quais 
medicamentos e que procedimentos realizavam no 
manejo do gado leiteiro, além de tentar perceber 
como os produtos químicos eram utilizados neste 
manejo. 

O leite produzido é levado até uma sede da 
cooperativa onde é armazenado e resfriado para 
ser entregue a Complem(Cooperativa Mista dos 
Produtores de Leite de Morrinhos). Segundo um dos 
produtores:  

 
Para haver uma produção de leite com qualidade, procura se tratar 
o rebanho bovino com produtos veterinários que previnem e 
controlam parasitas e doenças (Produtor de leite 1) 

 
A ideia dos produtores parece ser 

direcionada no sentido da dependência de produtos 
veterinários, que são considerados como 
medicamentos. Silva et al. (2012), procuram alertar 
para os riscos que tal pensamento pode trazer, 
tanto para a produção quanto para a vida dos 
produtores que não tomam muitas vezes os devidos 
cuidados. Este estudo relaciona aspectos do 
manejo animal e situações de ensino que podem 
ser trabalhadas tanto nas aulas de química geral e 
analítica, química orgânica e bioquímica, 
trabalhando de forma dialógica e em parcerias 
interdisciplinares com professores da zootecnia. Em 
uma análise inicial estabelecemos as seguintes 
unidades de sentido: A) Identificação dos principais 
produtos utilizados na produção e suas formas de 
obtenção, em uma parceria entre os produtores e os 
estudantes; B) Identificação das substâncias 
químicas, princípios ativos e utilidade no manejo 
animal relacionando as duas áreas de 
conhecimento em estudo; C) Questão ambiental e 
social que perpassam as duas áreas e suas 
diferentes maneiras de enxergar os problemas. 

Conclusões 
Conhecer a área de atuação profissional, a 

partir de um contexto real facilita a elaboração de 
analogias, exemplos e/ou contra exemplos, 
próximos da realidade de vivencia dos alunos e 
pode trazer novos sentidos na formação 
profissional. O estudo de caso, a partir da 
complexidade vivida pelos assentados produtores 
de leite, os produtos veterinários utilizados por eles, 
sua recomendação e posologia, surge como uma 
possibilidade para se trabalhar educação química 
na formação profissional por meio da 
contextualização e parcerias interdisciplinares. 
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RESUMO: Acreditando que a contextualização de conteúdos tem papel fundamental nos processos 
de ensino e de aprendizagem e considerando que vivemos em um mundo complexo que não 
pode ser explicado a partir da visão de uma única área do conhecimento, elaboramos um projeto 
de intervenção pedagógica abordando assuntos relacionados ao cotidiano dos alunos em que a 
tabela periódica foi o foco. Assim, implantamos o projeto “A Química em nosso quintal” dividido 
em 4 fases. Em todas elas, trabalhamos com diferentes estratégias de forma a possibilitar ao 
aluno participar ativamente e desenvolver várias habilidades. Os resultados por nós obtidos 
foram muito além do esperado. Houve envolvimento não apenas dos estudantes, mas de toda a 
comunidade escolar. Ao final, com nossa avaliação, percebemos que, pelo menos a maioria dos 
estudantes construiu conhecimentos de forma significativa. Diante disso, a escola solicitou a 
continuação do projeto, de forma a estendê-lo para outras séries e turmas. 
 
INTRODUÇÃO: 
 

Quando os alunos chegam ao Ensino Médio encontram um universo diferente 
daquele que estavam acostumados no Ensino Fundamental. Entre as novidades, existe 
a separação da disciplina Ciências em Química, Física e Biologia, e isso, muitas vezes, 
acaba fazendo com que eles acreditem na desvinculação desses componentes 
curriculares. Outro fato a se levar em conta é a crença de que tais disciplinas se 
encontram desvinculadas do cotidiano das pessoas, sendo apenas de cunho 
acadêmico (PARANÁ, 2008).  

 
Tal fato nos faz acreditar ainda mais na importância de se trabalhar em sala de 

aula com a contextualização e a interdisciplinaridade, e isso se reforça na medida em 
que autores como Santos e Mol (2010) destacam que o papel da contextualização e da 
abordagem interdisciplinar é fundamental para que se compreenda o mundo, auxiliados 
pela visão de várias áreas do conhecimento. 
 

Além disso, de acordo com Sá, Vicentim e Carvalho (2010), na maioria das 
vezes as escolas trabalham os conteúdos de química sem levar em conta os 
conhecimentos prévios dos alunos, gerando dificuldades na construção de 
conhecimentos por parte dos mesmos. Isso dificulta o desenvolvimento da capacidade 
de agir, julgar, decidir, interferir, discutir, valorizar sua cultura e desenvolver uma série 
de valores na vida dos estudantes.  
 

Conforme Chassot (1995), trabalhar com a química de forma fragmentada e 
desarticulada das demais ciências, não possibilita o envolvimento dos alunos com esse 
componente curricular, pois eles precisam de uma ciência que faça sentido em suas 
vidas. Isso nos parece claro, pois, 

 
A Química pode ser um instrumento de formação humana que amplia os 
horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
(EAP - Ensino e Aprendizagem) 

 

mundo e intervir na realidade, se for apresentada como ciência, com seus 
conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, 
relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em 
sociedade (BRASIL, 1999, p. 86). 

 
O ENSINO DE QUÍMICA NA ESCOLA 
 

Segundo Chassot (1993), a Química que se ensina deve ser ligada à realidade, 
mas ressalta que, na maioria das vezes, os exemplos que se apresentam são 
desvinculados do cotidiano: 

 
Os programas de Química são, usualmente, determinados pelos autores de 
livros-textos e estes se sucedem num copismo fantástico que decreta a quase 
universalidade dos programas. A resposta simplista é porque a Ciência é 
universal. Não é isso. Principalmente pela ditadura dos livros-textos e pela sua 
falta de originalidade. Por que não ensinar Química partindo da realidade dos 
alunos, escolhendo ou deixando os alunos escolherem, temas que são de seu 
interesse? (CHASSOT, 1990, p.33). 

 
Conforme Santos e Mól (2010), é importante destacar que o enfoque na 

exploração dos aspectos vivenciados pelo aluno, cria uma motivação para que ele 
possa refletir e com isso adotar uma postura necessária para a transformação da 
sociedade tecnológica em uma sociedade mais igualitária, buscando sempre a 
preservação do ambiente em todas as escalas.  

 
Entretanto, 

Nos planejamentos escolares, principalmente no que tange aos objetivos de 
cada disciplina ou área de estudo, são usuais expressões relacionadas à ideia 
de tornar os alunos mais ativos ou criativos. No entanto, pais e professores, 
formadores de opinião pública, vêm insistindo na excessiva passividade e até 
na alienação de jovens e adolescentes. Dificilmente são promovidas 
discussões que levam em conta a finalidade de ser criativo, a quem esta 
contribuição vai beneficiar, ou no que esta criatividade vai desencadear. 
(ANGOTTI e AUTH,1990, p.19). 

 
Chassot (1990) comenta que é importante que a escola valorize o entendimento 

científico e a percepção de que a ciência não é algo imutável, inquestionável e 
acabado. Além disso, o entendimento da ciência deve servir para criar 
responsabilidade social que requer também uma postura critica da sociedade. 

 
Para Pinheiro et al (2007), à escola também cabe a função de abordar 

conteúdos que deem importância às relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), o que permite um trabalho em conjunto com várias disciplinas que compõem o 
currículo, desenvolvendo um trabalho que leva o aluno a compreender a inter-relação 
entre elas. 

 
Santos e Schnetzler (2002) enfatizam que o ensino de química deve estar 

voltado para a formação de cidadãos, e que isso pode ser facilitado ao trabalharmos de 
forma contextualizada e interdisciplinar, e que isso pode ser auxiliado com o trabalho 
de um tema social durante as aulas, a partir do que se abordam questões científicas e 
conceitos que estão presentes no cotidiano dos alunos. 
 

Portanto, para que o ensino de Química realmente seja importante para a vida 
dos estudantes ele deve ser tratado de forma contextualizada e interdisciplinar, levando 
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em conta seus conhecimentos prévios, a formação para a cidadania e a ação de forma 
crítica na sociedade em que esses alunos estão inseridos. 

 
A QUÍMICA E A NOSSA VIDA: 
 

Para Santos e Schnetzler (2002), com o crescimento populacional e os 
impactos que a sociedade de consumo gera ao meio ambiente, o papel do ensino da 
química nas escolas, de um modo geral, passa a ser fundamental, e assim é 
importante que os cidadãos compreendam a química em seu cotidiano e saibam utilizá-
la, bem como consigam se posicionar criticamente em relação à sua utilização. 

 
De acordo com Jacobi (2003), existe uma preocupação crescente com relação 

ao meio ambiente e ela se manifesta em diferentes espaços, principalmente nas 
escolas. As motivações para preservar o meio ambiente que surgem de diversos 
grupos sociais mostram também que isso não vem apenas de um trabalho pedagógico 
realizado pelo sujeito, mas da necessidade de sobreviver. Sendo assim, mais uma vez 
ressaltamos a importância de compreender os fenômenos químicos e sua influência em 
nossas vidas. 

 
Santos e Mól (2005) citam mudanças na Agricultura que passam pela evolução 

dos instrumentos agrícolas até a formação da Agroindústria. O crescimento da 
produtividade está atrelado a novas tecnologias e à Química. O fertilizante que nutre a 
terra por vezes prejudica o ambiente e os agrotóxicos contaminam a água, solo, 
vegetais e animais.  Para superar esses e outros desafios precisa-se também de 
conhecimentos químicos que possibilitem responsabilidades sociais e o que se busca é 
um modelo que compatibiliza o desenvolvimento com preservação ambiental. 

 
Ainda de acordo com Santos e Mól (2010), existem alimentos obtidos 

diretamente da natureza ou industrializados, mas com o crescimento populacional, 
entre outros problemas, veio a preocupação com a estocagem e armazenamento. Além 
disso, com as novas tecnologias na área da indústria alimentícia, os alimentos se 
tornaram mais duráveis, mas ao utilizar os aditivos na alimentação os mesmos 
perderam valores nutritivos. Sendo assim, é importante conhecer os processos 
envolvidos na industrialização dos alimentos e o mecanismo da propaganda que nos 
induz a compra. Desta forma, desenvolveremos o senso crítico em relação ao 
aproveitamento e consumo de alimentos, e conhecendo um pouco da Química 
poderemos selecionar uma dieta mais saudável, evitando os riscos à saúde trazidos 
por muitos alimentos industrializados. 

 
A TABELA PERIÓDICA E AS INTERAÇÕES COM O COTIDIANO 
 

Como mencionamos anteriormente, a química deve ser entendida como parte 
integrante de nosso dia-a-dia. Nesse sentido, o estudo da classificação dos elementos 
químicos auxilia na aquisição de informações relevantes que podem possibilitar aos 
alunos o estudo das interações químicas com o cotidiano. 

 
No entanto, a abordagem da classificação periódica dos elementos químicos tem 

sido, tradicionalmente, desenvolvida nos livros didáticos de forma descontextualizada, 
favorecendo um ensino que privilegia a memorização de símbolos da localização dos 
elementos da tabela e da variação das propriedades periódicas, sem a preocupação 
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com os significados que justificam a organização dos elementos que a contrapõem 
(SANTOS e MÓL, 2010). 

 
Dos 92 elementos químicos existentes na natureza, vinte e seis entrem na 
composição do nosso corpo, mas apenas vinte e dois são responsáveis por 
todas as reações que acontecem dentro de nós. Esses 21 elementos químicos 
são a chave que regula todo o processo da vida. Uma pessoa que tem uma 
alimentação saudável, isto é, uma dieta equilibrada entre carne, vegetais, ovos, 
e leite, não precisa se preocupar com a falta desses ingredientes químicos. 
Alguns estão presentes em maior quantidade, por exemplo, nos vegetais 
verdes, outros na carne, mas todos são comuns na maioria dos alimentos 
(LEVORATO et al., 2006, p.75). 

 
Com base nas afirmações anteriores, reconhecemos a necessidade de resgatar 

os conhecimentos que fazem parte do cotidiano do aluno, bem como de possibilitar aos 
estudantes a construção de novos conhecimentos. Por isso, este projeto tentou 
responder a algumas questões: 1- Como tornar o ensino de química mais relevante e 
significativo, direcionado ao cotidiano dos alunos? 2- De que modo abordar a tabela 
Periódica de maneira a possibilitar que o aluno perceba sua vinculação com o 
cotidiano? 3- Como perceber as inter-relações entre elementos químicos e o nosso 
corpo? 4- Que condições devem ser criadas para estudar os elementos químicos da 
tabela periódica no cotidiano? 5 - Que benefícios a contextualização pode proporcionar 
ao ensino de química? 6- Como os conteúdos estudados em Química podem propiciar 
subsídios para compreender a relação homem e ambiente, com intuito de promover o 
desenvolvimento sustentável? 7- Como podemos trabalhar em sala de aula para 
despertar o interesse do aluno para a Química? Apenas para citar alguns dos 
questionamentos que rondam nossa sala de aula. 

 
 Para responder a esses e a outros questionamentos, elaboramos e colocamos 

em prática esse projeto. Nesse sentido, assuntos relacionados ao cotidiano do aluno, 
como por exemplo, o seu quintal e as proximidades da escola foram foco de 
abordagem, com o intuito de proporcionar uma construção de conhecimentos que 
façam sentido para o estudante, além de estimular seu envolvimento com a Ciência e 
facilitar a compreensão de conceitos científicos. 

 
ALGUNS OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS: 
 

Quando trabalhamos com educação, muitos são os objetivos que permeiam 
nossas ações pedagógicas, sendo assim, apresentamos a seguir, alguns dos objetivos 
que nos moveram para a elaboração e execução de nosso projeto.  
 

- Criar condições para um estudo mais aprofundado e significativo da Tabela 
Periódica, de seus elementos e suas inter-relações com o cotidiano; 

 
- Relacionar os elementos da Tabela Periódica (Elementos Químicos), com 

aqueles presentes no solo, nas frutas, verduras e legumes, associando-os com as 
respectivas funções no metabolismo do corpo humano; 

 
- Reconhecer os benefícios de uma alimentação saudável e de sua importância 

para a preservação da vida; 
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- Identificar e compreender as composições químicas dos solos (tipos), bem 
como o processo de degradação ambiental que estes vêm sofrendo ao longo dos anos, 
por meio da ação humana; 

 
- Reconhecer a importância do estudo da Química para o resgate do equilíbrio 

ambiental entre o homem e a natureza, proporcionando o desenvolvimento sustentável. 
 

O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
 

Nosso projeto foi implementado em uma escola de periferia da Cidade de 
Cianorte - PR. Envolveram-se nesse projeto, alunos da primeira série A, do Ensino 
Médio, totalizando 42 alunos. 

 
Para que a implementação desse projeto ficasse melhor estruturada, dividimos 

as atividades em quatro fases. Cada fase foi composta por oito aulas. Em todas as 
atividades procuramos trabalhar com estratégias que possibilitassem ao aluno 
participar ativamente. Assim, reunimos questionamentos iniciais, visitas, 
levantamentos, pesquisas, oficinas, experimentos, vídeos, entre outras estratégias 
visando atingir nossos objetivos.  
 

Também queremos ressaltar que realizamos filmagens em todas as etapas da 
implementação do projeto. Esta atividade teve como objetivo proporcionar maior 
motivação aos participantes, auxiliar no processo avaliativo dos alunos e do próprio 
projeto ao avaliar sua evolução, servir como forma de coleta de dados para se analisar 
os resultados do projeto como um todo, bem como socializar informações com a 
comunidade educativa do Colégio. 

 
Nesse sentido, descrevemos a seguir cada fase da implementação do projeto: 
 

FASE I: 
 
A) LEVANTAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS E ANÁLISE COLETIVA.  
 

No primeiro momento trabalhamos com conhecimentos prévios dos alunos a 
respeito da Tabela Periódica. Realizamos um total de 15 perguntas envolvendo o 
assunto. O objetivo foi identificar quais são esses conhecimentos e quais as relações 
que os alunos estabelecem entre a Tabela Periódica e o cotidiano. Assim o fizemos por 
acreditar que os conhecimentos prévios ao serem trabalhados e valorizados pelos 
professores, auxiliam na construção de conhecimentos com mais significado. Esses 
conhecimentos são importantes ferramentas para que se avance em direção à 
abstração e ao domínio de conceitos químicos (Maldaner e Piedade, 1995; Maldaner, 
2006).  
 

Os questionamentos foram respondidos de forma escrita. A seguir os alunos 
foram divididos em grupos. Cada grupo ficou responsável por analisar, selecionar e 
agrupar as respostas referentes a 3 (três) dos questionamentos. Além disso, foram 
orientados a observarem pontos em comum entre as respostas, registrando em um 
cartaz. Esses cartazes foram expostos na sala de aula e cada grupo comentou sua 
produção. Lembramos que todas as atividades do projeto foram desenvolvidas com a 
devida mediação do professor.  
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B) OFICINA DE FILMAGEM. 
 
 

Nessa atividade, os alunos levaram para a sala de aula seus celulares para 
realizar filmagens. No dia marcado, um técnico orientou os alunos para a boa utilização 
desse equipamento, já que eles deveriam filmar o “Levantamento Botânico” (atividade 
descrita posteriormente). Além disso, durante toda a implementação do projeto, o 
professor também realizou filmagens das atividades desenvolvidas para servir de 
material para a produção de um documentário. 

 
C) EXIBIÇÃO DE FILMES E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS SOBRE A TABELA PERI[ÓDICA 
 

Foram exibidos para os alunos, dois filmes que abordavam a Tabela Periódica:  
 
1) O sonho de Mendeleev ► que mostra a descoberta de alguns elementos 

químicos e a construção da Tabela. Esse filme pode ser encontrado 
http://sabertv.com.br/repositorio/filme/?name=o_sonho_de_mendeleev e exibido na 
TVE0004 no Programa A ciência em Foco – Grandes Questões.  
 

2) Tudo se transforma ►que trata da história da Química e da Tabela Periódica 
e pode ser encontrado www.youtube.com/watch?v=hvRnuMrDc14 e que foi produzido 
pela PUC Rio em parceria com Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e 
Tecnologia.  

 
Para essa atividade, os alunos foram orientados a observarem o histórico e a 

importância da Tabela Periódica para a ciência, o surgimento de novos elementos e 
como são colocados nesta Tabela, bem como a vinculação deste importante 
instrumento no nosso cotidiano.  

 
Ao final da exibição do filme, os alunos foram organizados em grupos para a 

realização de uma nova atividade: a organização de uma exposição. Nesta exposição 
foram apresentados desenhos elaborados sobre a Tabela Periódica, uma pequena 
biografia dos cientistas que trabalharam com ela, cartazes mostrando a ordem 
cronológica de sua evolução, bem como a sua importância para a Ciência. Esta 
exposição tinha como objetivo informar sobre a Tabela para os alunos de outras turmas 
além de permitir aos estudantes envolvidos no projeto maior compreensão do tema.  

 
D) LEVANTAMENTO BOTÂNICO  
 

1) Os alunos realizaram um levantamento botânico em algumas casas do 
entorno da escola. Para tanto, receberam algumas orientações. Antes de realizarem a 
atividade foi feito o seguinte questionamento: O que se encontrará nos quintais das 
casas que vocês visitarão? O que se planta nos quintais?  Com as respostas foram 
montadas tabelas separando frutas, verduras, legumes e plantas medicinais.  
 

A seguir, em grupos, visitaram algumas casas. Nessas visitas realizaram um 
levantamento botânico para a elaboração de atividades a serem desenvolvidas 
posteriormente em sala de aula.  
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No retorno a escola foi comparado o que encontraram nos quintais com a lista 
que previamente haviam elaborado em sala de aula. Procedeu-se então uma discussão 
sobre os resultados. 

 
Salientamos que para o levantamento botânico, cada equipe formada ficou 

responsável por algumas ruas do bairro e, nessas, por alguns quintais onde realizaram 
o levantamento.  O objetivo principal foi observar e anotar o que os moradores das 
casas tinham em seus quintais (verduras, legumes, plantas medicinais, flores e outros). 
O solo da horta e do quintal também foi observado. Além disso, os alunos deveriam 
perguntar aos moradores se os mesmos utilizam algum produto para melhorar a 
qualidade das plantas de seu jardim, horta ou quintal bem como qual seria esse 
produto.  

 
Ao visitarem as casas, os alunos também coletaram amostras do solo, para 

posterior análise.  
 

2) Ao terminarem o levantamento botânico, cada grupo organizou uma tabela 
com o que foi encontrado. Essa tabela foi socializada e comparada com as dos outros 
grupos. Dessa comparação obtivemos um resultado final que foi uma amostra da 
diversidade botânica existente no bairro. 
 

A seguir, foi realizada uma comparação com a lista que foi produzida antes da 
atividade de campo e que mostrava o que, na opinião dos alunos, seria encontrado nos 
quintais. Com os dados foi montado um quadro com os resultados finais do trabalho de 
campo, em que apareceram os legumes, frutas, verduras e plantas medicinais mais 
encontrados, como também os de menor incidência. Esses resultados foram 
apresentados na forma de gráficos.  
 

3) Dando prosseguimento à atividade, alguns questionamentos foram feitos. 
Entre eles podemos citar:  
 
a) Nas plantas (frutas, verduras, legumes...) encontrados nos quintais das casas, existe 
a presença de elementos químicos? Em caso positivo, que elementos seriam esses?  
b) No solo coletado pelas equipes, há a presença de elementos químicos? Em caso 
positivo, quais podem ser eles?  
c) Nos quintais em que os moradores utilizam produtos para melhorar a qualidade do 
quintal, eles acrescentam produtos compostos por elementos químicos?  
d) Você sabe do que são feitos os adubos?  
e) Os elementos químicos encontrados nas plantas também podem ser encontrados no 
corpo humano? Que elementos seriam esses?  
f) Que elementos químicos você conhece que estão presentes no corpo humano?  
g) Qual a importância dos elementos químicos para a nossa saúde?  
h) Existem elementos químicos que podem fazer mal à saúde?  
 
Esses questionamentos serão socializados na turma.  
 

4) Com o término do levantamento botânico, os alunos realizaram pesquisas 
para descobrir os tipos de elementos químicos contidos nos vegetais encontrados nos 
quintais, quais os benefícios desses elementos para o organismo humano, quais os 
malefícios, onde se encontram localizados na tabela periódica e tudo mais que 
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conseguissem encontrar. Esses dados foram colocados em forma de tabela e foram 
fixados em sala de aula. Sempre que possível, recorríamos a eles para relembrar 
informações. 

 
FASE II 
 
A) COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO  
 

Durante o levantamento botânico, as equipes foram orientadas a coletarem 
amostras de solo de alguns quintais para verificação de pH e para encaminhamento à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análises mais específicas e que não 
podiam ser realizadas na escola. 

 
B) PALESTRA COM AGRÔNOMO.  
 

Nessa atividade, um Agrônomo realizou uma palestra para a turma envolvida no 
projeto. O palestrante foi orientado a abordar os seguintes temas: O que é a análise de 
solo; para que serve uma análise desse tipo; o que consta numa análise de solo; como 
os agricultores podem se utilizar dessas análises para melhorar a qualidade de um 
solo; exemplos de produtos utilizados na correção dos solos, e outros que o próprio 
palestrante achou conveniente e apropriado.  Após a palestra, cada aluno elaborou um 
texto em que foram escritos os principais pontos da mesma.  

 
C) ALGUNS EXPERIMENTOS INVESTIGATIVOS COM AS AMOSTRAS COLETADAS. 
  

Antes de começar o trabalho com as amostras de solo, foram realizados alguns 
esclarecimentos e questionamentos com relação aos conhecimentos que os alunos 
têm sobre o assunto. A seguir procedeu-se às análises. 
 

1) As amostras de solo coletadas foram levadas para o laboratório e analisadas 
de acordo com orientações dadas pelo professor. Os dados foram colocados em uma 
tabela e os resultados foram discutidos. 
 

Em um segundo momento, alguns vegetais como alface, almeirão, rúcula, foram 
analisados para a determinação de seu pH. Nova tabela foi elaborada e discutida. 
 

2) Como última atividade, foi realizada a análise e discussão de dados das 
amostras encaminhadas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Assim, 
gráficos foram montados levando em conta os diversos componentes do solo. Foi 
observada e discutida a diferença entre uma amostra e outra bem como a existência de 
diversidade de elementos encontrados no solo.  

 
FASE III 
 
A) LEITURA, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DE TEXTOS. 
 

Os alunos leram o texto Os Elementos Químicos e os Vegetais, (SANTOS e 
MÓL, 2005) que aborda questões referentes a essa relação entre esses assuntos. 
Após a leitura do texto, foi realizado um debate para ouvir a opinião dos alunos a 
respeito do assunto.  
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Posteriormente, algumas questões, retiradas e adaptadas do mesmo livro foram 
respondidas pelos alunos divididos em trios. As respostas foram lidas pelos grupos 
para socialização das ideias com os demais alunos da sala que se posicionaram em 
relação a cada resposta lida.  

 
B) TESTE DA CHAMA  
 

Este experimento teve o objetivo de verificar a presença de metais em sais e 
conseguir identificar os elementos químicos presentes em algumas amostras. O 
experimento teve como fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABMC4AH/teste-
chama. Com a realização dos experimentos houve ampla discussão e esclarecimento 
de dúvidas. 

 
C) PESQUISA ORIENTADA  
 

Os alunos, divididos em equipes, realizaram uma pesquisa cujo objetivo foi o de 
conhecer mais detalhadamente alguns elementos químicos, saber sua aplicação, sua 
simbologia, suas características, onde são encontrados e, se possível, conseguir uma 
amostra dos elementos em questão. Cada equipe ficou responsável pela pesquisa de 
quatro elementos, orientou-se para a verificação dos mais utilizados em nossa 
sociedade e dos mais abundantes em nosso planeta. 

 
D) UTILIZAÇÃO DE JOGOS  
 

Os alunos participaram de jogos como estratégia integrante dessa atividade e 
com o intuito de trabalhar com o lúdico em favor de uma aprendizagem de qualidade. 

 
D1) CACHETA ATÔMICA  
 
1) DESCRIÇÃO  

O jogo é composto por 118 cartas confeccionadas em cartolina branca ou 
coloridas e seu tamanho fica a cargo do professor.  Em cada carta deve conter o 
número atômico do elemento, seu símbolo, seu nome e o grupo a que pertence.  

 
As cartas apresentam o fundo colorido, variando as cores de acordo com o 

grupo ou família a qual pertence. A carta contendo o Hidrogênio terá fundo de cor 
branca e será o coringa do jogo.  

 
2) COMO JOGAR  

O jogo envolve no máximo quatro pessoas. Primeiro as cartas são 
embaralhadas por um dos participantes que a seguir entrega para o outro que corta o 
monte. Em seguida as cartas são distribuídas. Cada jogador recebe nove (9) cartas e 
uma delas é revelada como coringa. Neste caso sempre é a carta cujo elemento tem 
número atômico imediatamente posterior (exemplo: se a carta contém o cálcio, o 
coringa é o escândio).  

 
Cada participante pode comprar uma carta e descartar uma, como no jogo de 

uma cacheta normal, sempre ficando com nove (9) cartas na mão. Para vencer o jogo, 
o aluno deve ter nove (9) cartas na mão e descartar uma e, em cada grupo de três 
cartas, todas deverão fazer parte do mesmo grupo ou família. Outra forma de vencer é 
quando cada grupo de três cartas possui sequência numérica crescente de número 
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atômico, não importando ser de grupo ou família diferente. Ainda existe a possibilidade 
de vencer com duas cartas pertencentes ao mesmo grupo ou família e mais o coringa, 
ou ainda duas cartas com sequência numérica crescente do número atômico e o 
coringa.  

 
E) ELABORAÇÃO DE PALAVRAS CRUZADAS  
 

Considerando que as palavras cruzadas podem fazer parte de uma estratégia 
eficiente para despertar o interesse para o assunto "tabela periódica", fizemos uso 
dessa estratégia para envolver os alunos e os fazer interagir entre si e se familiarizar 
com os termos e conceitos relacionados ao conteúdo. Assim, em duplas elaboraram, 
em cartolina, um jogo de palavras cruzadas utilizando a tabela periódica e todas as 
demais informações e conhecimentos adquiridos sobre o assunto até esse momento.  

 
As perguntas elaboradas deveriam se referir às características dos elementos 

químicos. Foram elaboradas nove perguntas por duplas.  Após a produção desse jogo, 
cada um dos grupos respondeu a atividade elaborada por outro grupo.   

 
F) BINGO QUÍMICO  
 

A cada aluno foi distribuída uma cartela para jogar. Em cada uma delas foram 
colocados 15 elementos químicos (apenas seus símbolos).  

 
Em uma caixa, o professor colocou fichas contendo “dicas” a respeito dos 

elementos químicos. (ex. símbolo do rubídio, elemento constituinte das células 
fotoelétricas, metal alcalino...). O jogo acabava quando um aluno preenchesse 
completamente sua cartela e esta fosse conferida pelo professor.  

 
FASE IV 
 
A) PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO  
 

Após todas as atividades descritas, os alunos elaboraram um documentário com 
as filmagens realizadas durante as atividades de campo e as fases de implementação 
do projeto. Para isso, foram unidos alunos participantes de dois grupos. Esse 
documentário foi exibido para a sala como um fechamento das atividades.  

 
B) MOSTRA CIENTÍFICA  
 

Este foi o momento de expor todo o trabalho realizado pelos alunos aos demais 
estudantes da escola e à comunidade escolar como um todo. Para isso, foram 
confeccionados os convites pelos próprios alunos que em seguida os distribuíram. Tais 
convites foram elaborados manualmente fazendo menção à Tabela Periódica, sendo 
assim eles ficaram diferentes uns dos outros.  

 
Todas as atividades desenvolvidas durante a implementação das fases I, II e III 

fizeram parte da mostra. Portanto, foram expostos cartazes com gráficos, desenhos, 
jogos químicos, os resultados dos experimentos, amostras de solo, o resultado das 
análises de solo, fotos das frutas, dos legumes e das plantas medicinais, amostras do 
material fotografado e informações relativas aos materiais coletados e analisados e 
detalhes sobre a Tabela Periódica.  
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Após a realização de todas as fases, os alunos fizeram uma avaliação de todo o 

projeto.  
 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 
Jamais uma atividade desenvolvida nessa escola teve tanto envolvimento, não 

apenas dos alunos, mas, também de outras pessoas da comunidade do entorno da 
escola. Sentimos, pelas ações dos alunos, observações durante o processo e pela 
avaliação final dos próprios estudantes que o projeto despertou grande interesse e 
contribuiu para o desenvolvimento de várias habilidades, bem como da socialização 
entre os próprios alunos. Muitas sugestões foram feitas para que o trabalho tivesse 
prosseguimento. Outras turmas, não envolvidas no projeto, pediram sua inclusão em 
atividades desse tipo.  

 
Enfatizamos em nosso referencial teórico a importância de desenvolvermos 

atividades de ensino que possibilitassem ao aluno ser protagonista na construção de 
seus conhecimentos. Acreditamos que, ao implementarmos nosso projeto, pelo menos 
em parte, conseguimos atingir esse objetivo. 

 
Além disso, o tão almejado trabalho interdisciplinar e contextualizador, que tanto 

causa preocupação e é considerado pelos professores como ações difíceis de serem 
implementadas, foram abordados em nosso projeto. Esclarecendo é claro, que em 
nenhum momento discordamos do fato de que realmente é difícil trabalhar dessa 
forma, no entanto, precisamos ultrapassar as barreiras impostas muitas vezes pelo 
receio que temos de mudar. 

 
Acreditamos que objetivos como os de criar condições para um estudo mais 

aprofundado e significativo da Tabela Periódica, de seus elementos e suas inter-
relações com o cotidiano; estabelecer relações entre os elementos da Tabela Periódica 
com os presentes no solo, nas frutas, verduras e legumes, associando-os com as 
respectivas funções no metabolismo do corpo humano; identificar e compreender as 
composições químicas dos solos (tipos), bem como o processo de degradação 
ambiental que estes vêm sofrendo ao longo dos anos, por meio da ação humana; 
reconhecer no estudo da química ao relacionado à nossa vida foram alcançados com 
grande sucesso. 

 
Aos alunos foi dada a oportunidade de desenvolver importantes habilidades tais 

como o envolvimento com pesquisas, a integração com os demais alunos da equipe e 
da sala de aula, a habilidade de falar em público, de expressar suas ideias, de debater 
e de se posicionar. Além disso, por meio das diversas atividades, os alunos também 
puderam desenvolver habilidades relacionadas às filmagens, produção de textos, 
organização de cronogramas, apenas para citar algumas. 

 
Esse material ainda foi disponibilizado para o GTR (Grupo de Trabalho em 

Rede) atividade executada em ambiente virtual em que professores da Rede Pública 
de Ensino do Paraná interessados, participam afim de socializar e democratizar o 
conhecimento. Esse sistema se encontra inserido no Portal da Secretaria de Estado de 
Educação (SEED). Ficamos muito satisfeitos aos verificarmos que nosso projeto foi um 
dos primeiros em nossa região a completar a turma com inscrição realizada 
rapidamente pelos professores. 
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Assim, com os resultados obtidos, acreditamos estar no caminho certo, nos 

sentimos motivados a prosseguir e já estamos realizando um trabalho em parceria com 
outros professores da escola, numa perspectiva de realmente trabalhar de forma 
integrada com as demais áreas do conhecimento.  

 
É intensão da escola que esse projeto seja realizado no próximo ano com todas 

as primeiras séries do Ensino Médio, e também serão implementados projetos com as 
demais séries e em conjunto com outros professores. Para isso os temas serão 
decididos em reunião conjunta com as demais áreas do conhecimento para que o 
trabalho realmente possa ser interdisciplinar. 
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TESTE da chama. Disponível em: <WWW.ebah.com.br/content/ABAAABMC4AH/teste-chama>. Acesso 
em: 20, maio, 2013. 
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Palavras-Chave: investigação criminal, ensino de química.

RESUMO:  Motivado pelo sucesso das séries  televisivas  de  investigação criminal,  um grupo de
bolsistas-PIBID desafiou os alunos do Ensino Médio de uma escola pública do Município do Rio
de  Janeiro  a  decifrarem  quatro  cenários  de  diferentes  crimes  fictícios,  utilizando  conceitos
químicos e de outras áreas para compreendê-los. Após debates em sala de aula, os alunos foram
convidados a elaborar um vídeo, com a encenação dos crimes, apresentando suas conclusões.
Observou-se que houve crescimento no interesse dos alunos nas aulas, especialmente porque os
casos também envolveram temas estudados em outras disciplinas, como História e Sociologia, o
que estimulou a argumentação entre eles.  Verificou-se que poucos conceitos químicos foram
explorados nos vídeos, mas, por utilizar uma abordagem diferente do tradicional, este fato não
impediu a retomada dos conteúdos químicos trabalhados naquele ano. Com isso, a atividade
mostrou potencial  como estratégia  no processo de ensino-aprendizagem contribuindo para  a
formação cidadã dos alunos.

INTRODUÇÃO

O interesse dos alunos pelas histórias envolvendo crimes é evidente. O famoso
personagem do escritor Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, é trazido aos dias atuais
através do popular seriado americano CSI (Crime Scene Investigation), onde a Ciência
Forense é aplicada na resolução de crimes. As investigações criminais são metódicas,
orientadas e requerem a observação, uma das principais características dos químicos.
Da cena do crime aos laboratórios, os conceitos químicos e as técnicas experimentais
de análise química exercem papel fundamental entre as Ciências Forenses, aguçando
o  interesse  popular,  com o  auxílio  da  ficção.  Neste  contexto,  é  possível  introduzir
diversos conteúdos de Química fazendo conexão com a Química Forense. 

Sabendo que muitos estudantes do Ensino Médio consideram a Química uma
disciplina difícil, desinteressante e, muitas vezes, chata, os professores têm buscado
novas  formas  de  promover  o  interesse  dos  discentes  pelo  estudo  dessa  Ciência.
Abordagens diferenciadas de ensino, metodologias e estratégias vêm sendo propostas
por  pesquisadores  da  área  do  Ensino  de  Química.  No  entanto,  apesar  de  suas
peculiaridades,  todas  afirmam  que,  ao  ensinar  Ciências,  é  importante  promover
situações que possibilitem trabalhar a parte cognitiva do aluno (VIEIRA; BIANCONI;
DIAS,  2005);  que  a  este  seja  proporcionado  o  acesso  a  um  saber  legitimado
culturalmente, ou seja, articulado ao seu mundo vivencial (RICARDO, 2010); e que ele
compreenda o caráter provisório e incerto das teorias científicas e, assim, possa avaliar
as  aplicações  da  Ciência.  Destaca-se  também  que  se  devem  levar  os  alunos  a
perceberem  o  poder  de  influência  que  eles  têm  como  cidadãos  (SANTOS;
SCHNETZLER, 2010).
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Em Pierre Bourdieu (2011), percebemos que a escola não é uma instituição
neutra. Na escolha do que é e como é ensinado e avaliado, a escola, retratando as
elites econômicas e culturais, perde sua imparcialidade. O vínculo criado com a classe
social dominante gera o privilégio dado a essa classe, uma vez que os alunos de uma
escola são provenientes de classes distintas. Cita aquele autor:

Ao  atribuir  aos  indivíduos  esperanças  de  vida  escolar  estritamente
dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e operando uma
seleção  que  –  sob  as  aparências  da  equidade  formal  –  sanciona  e
consagra as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as
desigualdades, ao mesmo tempo em que as legitima. Conferindo uma
sanção que se pretende neutra (BOURDIEU, 2011. p. 58).

Sob essa perspectiva, percebe-se um movimento para mudança de foco da
educação científica e, nesse caso, cabe ressaltar que existem propostas educacionais,
que se  orientam por  princípios  democráticos  e  emancipadores,  articulados  com os
interesses  populares  (TEIXEIRA,  2003).  No  entanto,  essas  propostas  exaltam  a
importância da alfabetização científica no processo de reforma do Ensino de Ciências.  

Para  Áttico  Chassot  (2003),  o  alfabetizado  científico  é  capaz  de
ler/compreender  o  universo  e  seria  desejável  que  esses  indivíduos  não  apenas
tivessem  facilitada  a  leitura  do  mundo  em  que  vivem,  mas  entendessem  as
necessidades de transformá-lo e, preferencialmente, em algo melhor. 

Espera-se que os educadores entendam que,  para transformar o mundo, o
aluno  deve  possuir  habilidades  para  entender  este  mundo,  descortiná-lo,  realizar
reflexões, argumentar as relações de poder e libertar-se do opressor ou do agente da
classe dominante.  Para Wildson Luiz  Pereira  dos Santos (2008),  ainda que muitos
entendam a alfabetização científica ou letramento científico como uma forma simplória
de preparar o aluno para resolver questões científicas, o letrado científico deve ser
capaz de criticar visões ideológicas que envolvem a Ciência. Afirma o autor que: 

Ao contrário, o que se espera é que o cidadão letrado possa participar
das decisões democráticas sobre ciência e tecnologia, que questione a
ideologia dominante do desenvolvimento tecnológico.  Não se trata de
simplesmente preparar o cidadão para saber lidar com essa ou aquela
ferramenta tecnológica ou desenvolver no aluno representações que o
preparem a absorver novas tecnologias. (SANTOS, 2008. p. 114).

Pensar  a  Química  de  forma  não  restritiva  e  sim  abrangente,  foge  ao
engessamento  desenvolvido  por  definições  e  modelos,  comumente  observados  no
Ensino de Ciências. Os alunos têm a oportunidade de perceber, de forma instigante,
que a Química não é privilégio dos cientistas e realmente está presente em diversos
ambientes  e  assim,  sentem-se  participantes  dos  processos  intelectuais  que  se
desenvolvem na construção do saber  científico.  Cada aluno percebe a  aula  à  sua
maneira, produz, a partir de sua vivência, seus próprios conceitos e constitui-se como
cidadão consciente, agente transformador da sociedade em que vive. 

Segundo Inês Barbosa de Oliveira (2007), sob a perspectiva de Von Forster
(1996), a substantivação ou transformação de processos dinâmicos em objetos limita o
aprendizado de Ciências e a percepção de mundo dos alunos. Segundo a autora:

(...)  todo o dinamismo da negociação de sentidos que se instala nas
relações dos sujeitos com o mundo e com os estímulos que ele traz,
negociação  da  qual  resulta  a  tessitura  dos  modos  próprios  de
ver/ler/ouvir o mundo, também em permanente mutação, é descartado
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em nome de uma ideia congelada num estado estático e imutável de um
ser que se pretende eterno e universal. (OLIVEIRA, 2007. p. 56-57).

Nesse contexto,  os alunos do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola
pública do Município do Rio de Janeiro foram desafiados, no quarto bimestre letivo de
2013, a tomar conhecimento de quatro cenários de diferentes crimes fictícios (tráfico de
drogas, assassinato motivado por homofobia, assassinato em manifestações populares
e morte de preso político na ditadura militar), no qual utilizaram conceitos de Química e
de outras áreas do conhecimento para compreender os casos e apontar seus autores.

Sob a luz de Maria da Conceição Xavier de Almeida (2003), a Ciência deve estar
inserida em contextos que inspirem vida e movimento, contradizendo alguns padrões
de aulas e atividades de Química propostas no Ensino Médio. A  Ciência permite a
ousadia de partir do descontínuo, do complexo, do cotidiano, soprando ventos a favor
do conhecimento a todo o momento. Afirma autora que:

É  saudável  projetarmos  espaços  de  fuga  para  além  das  muralhas
conceituais,  teóricas  e  metodológicas  que  interditam  a  visão  de
horizontes maiores, mais plenos, perigosos, criativos; mais movediços,
incertos,  provocativos,  desavergonhados.  Isto  é  devolver  a  vida  à
ciência,  porque  a  vida  é  assim:  vagabundeia  de  forma  incerta  pela
dinâmica  da  bioquímica  da  matéria,  insiste  na  instabilidade  do
movimento,  mesmo  que  caminhe  inexoravelmente  para  a  inércia,  a
harmonia e o equilíbrio que é a morte. (ALMEIDA, 2003.p. 35)

Partindo  dessa  premissa,  acredita-se  que  as  histórias  de  ficção  de  cunho
criminalista fogem de modelos tradicionalmente utilizados em escolas e viabilizam, com
isso, fagulhas de interesse pelo novo. Nessa busca por novas formas de atividades
didáticas  para  o  Ensino  de  Química,  foi  realizado  um  movimento  no  sentido  de
apresentar  ao  aluno  situações  que  o  inserem  em  contextos  políticos,  sociais  e
econômicos vivenciados em espaços e tempos diferentes, fazendo-o perceber-se como
participante da história, sugerindo contextualização da Química com temas transversais
à educação escolar.

Finalmente,  este  trabalho tem o intuito  de apresentar  uma proposta para o
Ensino de Química que faça com que, em sala de aula, diferentes saberes dialoguem e
permitam a construção do conhecimento provocado pela inquietação da descoberta, no
lugar da confortante certeza substancial. 

METODOLOGIA

 Inicialmente, no primeiro bimestre letivo, bolsistas e supervisora se reuniram
para discutir sobre as atividades que seriam desenvolvidas nas turmas de primeiro ano
da escola dentro do projeto PIBID. A proposta central foi desenvolver uma atividade
que permitisse aos alunos perceber o conhecimento químico inserido no seu cotidiano
de forma motivadora e instigante.  Uma das sugestões foi  trabalhar com a  Química
Forense, uma vez que esse tema interessa e estimula a curiosidade dos alunos. Dentro
da proposta, também se desejava articular os conteúdos da disciplina com conteúdos
de  outras  áreas,  de  forma  interdisciplinar,  e  promover  meios  para  que  os  alunos
pudessem perceber que o conhecimento científico não se dissocia de questões sociais,
econômicas e políticas, sendo, portanto, fundamental que eles compreendessem essas
relações para que possam atuar como cidadãos na sociedade.

Dessa forma, levando em consideração que a Química Forense se utiliza dos
conhecimentos  químicos  para  solucionar  crimes,  por  exemplo,  e  que  as  séries
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televisivas de investigação criminal são um sucesso entre os alunos, decidiu-se criar
quatro histórias fictícias envolvendo homicídios, dentro de um contexto social, e sem
apontar diretamente os culpados pelas mortes.

Sendo  assim,  a  elaboração  do  trabalho  se  deu  em  5  etapas,  que  estão
descritas a seguir.

1) Escolha  dos  contextos  sociais  e  elaboração  das  histórias  fictícias  em  que
ocorreram os crimes.

Foram realizados  8  encontros  (1  por  semana)  entre  as  bolsistas  PIBID  e  a
supervisora, durante o segundo bimestre de 2013, para discutir  sobre os contextos
sociais que seriam abordados nas histórias fictícias e para a elaboração inicial  dos
textos. Levando em consideração o grande número de possibilidades que poderiam
servir de cenário para as histórias fictícias, foram adotados como critérios de escolha a
atualidade, para que o aluno pudesse se reconhecer dentro do contexto (para isso,
todas as histórias foram datadas) e a controvérsia, para que o aluno fosse estimulado a
pensar criticamente e expor sua opinião. Além disso, optou-se pela escolha de apenas
4 casos devido o tempo disponível para abordar cada um. Dessa forma, as histórias
relataram os seguintes temas e situações:

- Manifestações  Populares: em  2013,  no  Rio  de  Janeiro,  trazendo  situação
ocorrida em meio ao fervor  nacionalista durante as manifestações no Centro da
cidade.

Considerando  a  recente  redemocratização  brasileira,  ocorrida  após  duas
décadas de regime militar (1964-1985), e a reconquista de direitos proporcionada pela
Constituição  “Cidadã”  de  1988,  os  estudantes  vivenciaram,  no  ano  de  2013,  um
momento marcante nessa trajetória de luta em prol da consolidação da democracia
brasileira. A população, grande parcela de jovens e estudantes, foi às ruas protestar
contra o aumento nas tarifas dos transportes públicos. Este movimento desencadeou
uma série de outras reivindicações em diferentes partes do país, como a cobrança aos
governos estadual e federal sobre a má qualidade dos serviços públicos de saúde,
contra a corrupção, a violência, entre outros.   

- Homofobia: em 2012, no Rio de Janeiro, apresentando situação de preconceito
e intolerância.

A  luta  das  minorias  pertencentes  ao  movimento  LGBT  (gays,  lésbicas,
bissexuais, travestis e transexuais) (FACCHINI; SIMÕES, 2009) surgiu com maior força
e organização política no final da década de 1980. Desde então, estes grupos, têm
procurado dar visibilidade às suas reivindicações por direitos iguais através dos meios
de comunicação de massa, da internet, de manifestações e através da mudança do
ordenamento jurídico atual.

Destacam-se dois temas atuais que suscitaram polêmica no ambiente escolar e
na sociedade de um modo geral: o “kit-gay” e o casamento civil igualitário.

O termo “kit-gay” nomeia, de forma pejorativa, a proposta de distribuição de
uma cartilha pelo Ministério da Educação, às escolas públicas. A ideia foi promover a
discussão  sobre  a  diversidade  sexual  e  incentivar  educadores,  alunos  e  pais  a
refletirem sobre a homossexualidade e identidade de gênero e harmonizar, com isso,
possíveis  conflitos acerca deste tema na escola.  O debate,  iniciado em 2010,  está
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suspenso,  pois  causou  muita  polêmica  e  recebeu  forte  oposição  de  setores
conservadores da sociedade à sua aplicação.

O segundo tema refere-se à campanha sobre o casamento civil igualitário. Em
2013, dois deputados federais protocolaram na Câmara dos Deputados uma proposta
de  emenda  constitucional  (PEC)  que,  se  aprovada,  irá  alterar  o  artigo  n°  226  da
Constituição  Federal.  Este  artigo  regula  a  proteção  do  Estado  à  família  sem
contemplar, porém, a união civil igualitária, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. A
mudança  prevê  alcançar  milhares  de  indivíduos  que,  por  conta  de  sua  orientação
sexual,  não  têm seus  direitos  assegurados  pelo  Estado.  Direitos  como:  herança  e
pensão previdenciária em caso de morte de cônjuge ou companheiro estável, direito à
guarda de filhos menores ou adoção legal, inclusão em planos de saúde, entre outros
efeitos legais obtidos a partir do contrato civil de casamento. 

Estes  dois  eventos  recentes  têm  intensificado  o  debate  sobre  a
homossexualidade, homofobia, preconceito e intolerância na sociedade.  Por ser um
tema considerado tabu, a discussão faz-se necessária  também no ambiente escolar,
uma vez que o debate acerca da diversidade sexual, entre alunos e professores, pode
revelar-se esclarecedora e contribuir para a formação cidadã dos discentes.

- Tráfico de Drogas: em 2006, em São Paulo, abordando a situação das “mulas
humanas” durante o transporte de drogas.

A discussão sobre  os  malefícios  causados pelo  uso de drogas ocorre  com
frequência nas escolas,  mas faz-se necessário  ir  mais além.  O tráfico,  que é uma
prática ilegal, ocorre, há algum tempo, dentro de algumas escolas e/ou faz parte do dia
a dia do aluno dependendo da localidade onde ele mora.  

- Ditadura Militar: em 1969, no Rio de Janeiro, à época dos Anos de Chumbo do
regime instaurado no Brasil  em 1964,  após o  golpe de Estado aplicado por
membros das Forças Armadas. 

O regime militar brasileiro (1964-1985) é alvo de diferentes reflexões políticas e
históricas desde sua instauração até os dias atuais. Isso é possível por se tratar de um
evento  complexo,  que  envolveu  diferentes  camadas  da  sociedade,  e  que  alterou,
significativamente, a trajetória da democracia brasileira.

Entre  1968  e 1974,  a  sociedade  brasileira  presenciou  o  período  de  maior
acirramento da repressão e do cerceamento das liberdades individuais e democráticas
do governo militar, os Anos de Chumbo. Centenas de indivíduos que se opuseram ao
governo, neste período, foram presos, torturados e mortos, em nome da manutenção
da ordem pública. 

A busca por respostas oficiais aos crimes não esclarecidos pelas autoridades
da época tem sido incessante e, após anos de pressão de diferentes grupos de apoio
aos desaparecidos e mortos pela ditadura militar, a promulgação da lei 12528/2011, de
18 de novembro de 2011, que institui a apuração destes eventos através da Comissão
Nacional da Verdade trouxe este debate à tona de maneira mais intensa.

A comissão, instaurada em 2012, representa uma ferramenta importante para
consolidação do Estado de Direito  brasileiro  e a reflexão sobre os motivos da sua
implantação e os resultados obtidos ao longo dela, um campo de amplo debate junto
aos alunos sobre a construção da cidadania brasileira.

2) Inserção dos conteúdos químicos nas histórias fictícias:
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No terceiro bimestre foram realizados mais 8 encontros (1 por semana) entre
as  bolsistas-PIBID  e  a  supervisora  para  o  fechamento  dos  textos  e  inserção  dos
conteúdos químicos nos casos. Para isso, as bolsistas fizeram um levantamento dos
conteúdos previstos pelo currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro para a 1ª série
do ensino médio. Visando aproveitar esse momento de articulação de conteúdos dentro
das histórias fictícias para revisar os assuntos abordados durante o ano nas aulas de
química, foram inseridas lacunas a respeito de alguns desses conteúdos químicos para
que os alunos completassem.  Na Figura 1, destacamos trechos dos crimes contendo
essas lacunas. 

Figura 1: Trechos dos crimes contendo lacunas sobre conteúdos químicos dentro dos contextos
abordados. (A) Manifestações Populares. (B) Homofobia. (C) Tráfico de Drogas. (D) Ditadura

Militar.

As etapas 3, 4 e 5 foram realizadas no quarto bimestre. São elas:

3) Entrega das histórias fictícias.

Em uma aula de dois tempos (50 minutos, cada), a turma foi  dividida em 4
grupos  de  aproximadamente  10  alunos.  As  histórias  foram  distribuídas  de  forma
aleatória e todos os integrantes de cada grupo receberam uma cópia da história que
iriam trabalhar. A aula foi dividida em 3 momentos:

- Leitura e interpretação dos casos: cada grupo fez a leitura do seu caso e foi proposta
a discussão sobre algumas questões como: quais foram os culpados pelos crimes, de
que maneira cada contexto influenciou no acontecimento dos homicídios,  o que os
alunos pensavam a respeito das situações apresentadas, entre outras. 
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(A) Um aumento de vinte centavos na passagem de ônibus em alguns estados brasileiros funcionou,

não como combustível (porque esse era um reagente em excesso, há tempos), mas sim, como fonte

inicial de energia para a ida de brasileiros às ruas protestar.  Diante do fervor nacionalista,  um

corpo estendido no chão. A multidão, essencialmente jovem, se calava diante da menina ali deitada.

Nas  mãos  da  jovem,  um  pequeno  recipiente  com  material  apresentando  uma  única  fase

(___________________) líquida de odor forte e coloração avermelhada.

(B) Ao  anoitecer,  algumas  pessoas  voltaram  para  casa  e  apenas  Arthur  e  os  pais  de  Junior

continuavam na sala de espera. O caso era grave e poucas reações o separavam da morte. O quarto

da UTI era frio e escuro. Arthur sentiu o cheiro do perfume que Junior usava. O perfume era forte

e característico de essência de canela. A essência de canela tem sua estrutura formada por átomos

de (____________), cujo número atômico é igual a 6 e o número de elétrons de valência é igual a

(__________). 

(C) Milena transportava o entorpecente em sua prótese de silicone cuja estrutura é marcada pela

ligação do oxigênio com o elemento químico (____________), de configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6

3s2 3p2. Foi o nervosismo de Paulo que chamou a atenção dos fiscais naquela cena. Correria e

gritos de alerta denunciavam que alguns indícios se concretizavam. Seguindo pistas estudadas por

meses, a polícia federal procurava pela quadrilha traficante de drogas à qual Milena e Paulo faziam

parte.

(D) Éramos as únicas mulheres no grupo quando Carolina foi encontrada e, por algum motivo,
resolveram me levar também. Fomos torturadas e interrogadas sob efeito de um soro. Com seringa e
agulha  causavam  alucinações  que  comprometiam  a  capacidade  de  julgamento  durante  os
interrogatórios. O pentotal de ___________(elemento químico cuja distribuição eletrônica é 1s2 2s2

2p6 3s1)  e  que  pertence  a  família  (________________)  da  tabela  periódica  e  está  situado  no
(_____________) período, atua no cérebro afetando o envio de informações.
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-  Revisão  dos  conteúdos  químicos:  nesse  momento,  bolsistas  e  supervisora  se
dividiram entre os grupos para revisar os conteúdos químicos abordados nos textos e
assim orientar o preenchimento correto das lacunas. Foi aberta uma discussão sobre
de que forma esses conhecimentos contribuíram para a continuação das histórias. 

-  Orientação  do  trabalho  final:  no  fim  da  aula,  os  estudantes  foram  orientados  a
prepararem um vídeo de 15 minutos em que deveriam encenar os casos. Para isso,
deveriam usar os textos como sinopse para o roteiro das cenas; os cenários seriam de
livre  escolha  (suas  casas,  a  escola,  etc);  os  materiais  utilizados  nas  gravações
deveriam ser do dia a dia e, de preferência, que tivessem disponíveis em casa, não
havendo  necessidade  de  compra;  e  todos  deveriam  participar  de  alguma  forma
(roteirista, câmera, ator, etc), sendo essa participação de livre escolha dentro do grupo.
Além disso, como os textos dos crimes não apontavam diretamente um culpado, os
alunos deveriam, de acordo com suas interpretações a respeito das pistas, apontar o
culpado de cada assassinato.

4) Contextualização.

Duas  semanas  após  a  entrega  dos  casos,  uma  professora  de  História
convidada apresentou um seminário sobre ditadura militar e manifestações populares,
em uma aula de dois tempos (50 minutos, cada) com o objetivo de contextualizar e
situar  essas  histórias  fictícias  na  História  da  sociedade  brasileira,  permitir  aos
estudantes pensar criticamente sobre esses assuntos, manifestarem sua opinião e se
perceberem como cidadãos. 

5) Apresentação dos vídeos.

Na aula seguinte ao seminário, no período de dois tempos (50 minutos, cada)
os grupos apresentaram seus vídeos, com intervalos de 10 minutos entre cada um,
para que a turma debatesse e apresentasse suas impressões e seus comentários. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos  encontros  iniciais  para  a  confecção  dos  textos,  as  bolsistas  PIBID
concluíram que,  dentro  da  proposta,  tão  importante  quanto  promover  o  ensino  de
química,  seriam as discussões advindas das impressões acerca dos contextos aos
quais os alunos foram inseridos. Além disso, considerando que o primeiro contato mais
profundo  com  a  disciplina  de  Química  ocorre  na  primeira  série  do  ensino  médio,
encontramos terreno fértil para trabalhar com esta pluralidade e incitar a  curiosidade
epistemológica (FREIRE,1996)  nos  alunos.  Textos  que  fazem  conexões  e/ou
comparações de assuntos relacionados a diversos cotidianos existem aos montes em
artigos  e  livros  didáticos.  Mais  do  que  uma  simples  contextualização,  as  histórias
trabalhadas permitiram discussões que enriqueceram a reflexão intelectual e humana
dos alunos, sugeriram a prática de solidariedade e respeito, além de possibilitar uma
visão crítica a respeito do papel que a Química exerce na sociedade. Sendo assim,
destacamos que a divisão da turma em grupos possibilitou que as pluralidades culturais
e intelectuais se complementassem na discussão dos contos. 
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Para auxiliar  no entendimento desses crimes, os alunos tiveram que utilizar
conhecimentos científicos já adquiridos e contextualizar com o tempo e o espaço. Junto
a esta análise, as bolsistas PIBID, a supervisora e a professora convidada de História,
comentaram e promoveram debates envolvendo os temas sugeridos, acreditando que
a  discussão,  de  forma  não  muito  convencional,  sobre  lutas  políticas,  homofobia,
ditaduras e drogas fogem ao protocolo dos livros didáticos e do quadro negro.

Por esse lado, observou-se que houve um crescimento no interesse dos alunos
nas aulas, especialmente porque os casos também envolveram temas estudados em
outras disciplinas, como História e Sociologia, o que estimulou a argumentação entre
eles. Isso mostra a importância da articulação entre conteúdos e saberes. Como afirma
Morin (2006):

Devemos,  pois,  pensar  o  problema do ensino,  considerando,  por  um
lado, os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes
da  incapacidade  de  articulá-los,  uns  aos  outros;  por  outro  lado,
considerando  que  a  aptidão  para  contextualizar  e  integrar  é  uma
qualidade fundamental da mente humana, que precisa ser desenvolvida,
e não atrofiada. (MORIN, 2006.p. 16)

Durante  a  problematização,  os  alunos  participaram  e  inseriram  os
conhecimentos químicos previamente apresentados à nova roupagem e completaram
as lacunas necessárias à conclusão dos contos. Essa atividade se constituiu em uma
abordagem diferente do tradicional, o que facilitou a retomada dos conteúdos químicos
trabalhados naquele ano.

Como  forma  mais  livre  possível  de  avaliação  da  atividade,  foi  proposta  a
produção de um vídeo que abordasse todo o conteúdo discutido em sala. No vídeo, os
alunos deveriam assumir uma posição crítica em relação ao tema abordado, comentar
os conteúdos químicos discutidos em sala e imprimir sua opinião. Dos quatro vídeos
entregues, três apresentaram interpretações e considerações coerentes com os casos,
mas o quarto realizou uma versão modificada da história e não se aprofundou nas
questões que poderiam ser discutidas no vídeo.

Tráfico de drogas
Nesse  crime,  que  foi  contextualizado  a  partir  do  tema  “mulas  humanas”,

abordou-se  o  conteúdo  de  ligações  químicas  fazendo  a  conexão  destas  com  as
estruturas da cocaína nas formas neutra e ionizada (como encontrada no crack).  É
importante  que  o  aluno  perceba  que  existem  ligações  químicas  diferentes  em
substâncias conhecidas e, especialmente, similares.

Além disso, introduziu-se, de maneira simplificada e contextualizada, a noção
de  polímeros,  uma  vez  que,  na  história  fictícia,  a  droga  foi  transportada  em uma
prótese de silicone.  Mesmo não sendo conteúdo previsto  para  a  primeira  série  do
ensino médio, discutiu-se sobre essa classe de compostos, priorizando a discussão
sobre as ligações químicas que ocorrem em compostos orgânicos.  Os alunos foram
instigados a perceber que o mesmo tipo de ligação química pode ocorrer nos mais
variados tipos de compostos. Além do silicone, outro material citado na história e que
possibilitou abordar outros conceitos químicos foi o sangue. O assunto tabela periódica
foi  retomado e  os  alunos  tiveram a  oportunidade  de  perceber  onde  os  elementos
químicos poderiam estar presentes dentro do seu próprio organismo. Por outro lado, o
crime fictício também possibilitou discutir sobre a atuação das “mulas humanas” e os
alunos puderam pensar sobre as trágicas consequências de participar de um mundo de
criminalidade. 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014.

Ensino e Aprendizagem - EAP



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)

Os discentes  enriqueceram o vídeo criando  elementos de  coesão entre  as
cenas, como a cena da aterrissagem do avião, simulando a chegada ao aeroporto; a
vinheta do Jornal Nacional que introduziu a cena em que a repórter (interpretada por
uma aluna) noticia os crimes praticados pela chefe da quadrilha e mostra as imagens
das substâncias  apreendidas,  dos corpos mutilados encontrados em um quarto  de
hotel.

O  desfecho  se  deu  com  a  morte  da  última  integrante  da  quadrilha,  após
confronto com a sua chefe, que ri vitoriosa ao final. É bastante significativo o triunfo da
líder da quadrilha mostrado pelo grupo no vídeo, já que esta informação não estava
clara no texto, o que nos sugere que estes alunos tenham buscado novos elementos
para um debate: a complexidade do combate ao tráfico de drogas.

Os alunos não comentaram, no vídeo, os conteúdos químicos discutidos em
sala, mas permitiram que, com as ricas imagens (como da farinha de trigo simulando
crack e tinta  simulando sangue),  a professora e as bolsistas pudessem retomar os
conteúdos após a apresentação dos vídeos. Eles foram elogiados pela produção e
estimulados a abordar os conteúdos na ocasião de uma próxima apresentação, pois o
vídeo ficaria mais rico.

Manifestações Populares
No crime que tratava do tema manifestações populares, com o auxílio da tabela

periódica,  informações  sobre  distribuição  eletrônica  e  número  atômico  de  alguns
elementos químicos, os alunos conseguiram descobrir  as substâncias presentes no
contexto da história fictícia – o vinagre e o spray de pimenta. Ainda nesse contexto,
aproveitou-se para abordar os conceitos de mistura de compostos, as propriedades dos
elementos que constituem o ácido acético e a sua fórmula molecular. Esse estudo,
assim  como  no  crime  das  mulas  humanas,  ganhou  uma  conotação  dinâmica  e
instigadora,  diferentemente  do  simples  consultar  e  responder.  Esse  tema  das
manifestações pareceu agradar mais aos alunos, talvez por ser um tema mais atual e
de maior conhecimento e visibilidade da época.

Em  relação  ao  vídeo,  os  estudantes  se  reuniram  na  própria  escola  para
encenar a história. Introduziram trechos de uma reportagem sobre os acontecimentos,
combinados  com  suas  próprias  interpretações,  tornando  o  vídeo  mais  dinâmico.
Simularam cartazes e gritos de reivindicação. No entanto, não mostraram a atuação da
polícia nem dos grupos de manifestantes mascarados, que tiveram muito destaque na
época  e  foram  retratados  na  história  fictícia.  Da  mesma  forma,  não  citaram  em
momento  algum  informações  relativas  aos  conhecimentos  científicos  trabalhados
também no texto. Isso mostrou que, embora os alunos tenham participado efetivamente
do seminário, expressando suas opiniões, no vídeo, eles tiveram dificuldade de expor
da mesma forma.   

Homofobia
Um  terceiro  crime  tratou  do  tema  preconceito,  mais  especificamente  da

homofobia. Nesse crime, trabalhou-se o conceito de ligações químicas entre o carbono
e o nitrogênio presentes no cianeto, veneno utilizado no enredo como causa da morte
de um dos personagens homoafetivos,  e entre o hidrogênio e o carbono,  no ácido
cianídrico, ácido esse produzido pela reação do cianeto no organismo. Além disso, as
ligações também foram abordadas no silicone, material constituinte da mangueira que
transportava  oxigênio,  na  UTI,  para  o  personagem  envenenado.  A  distribuição
eletrônica foi trabalhada com o elemento chumbo, constituinte do projétil de bala que
fora disparado durante a cerimônia de união homoafetiva.
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O tópico da tabela periódica foi contextualizado com o exame residuográfico do
chumbo,  presente  no projétil  de bala.  Nesse momento,  muitos  alunos puderam ter
conhecimento  desse  exame,  que  detecta  resíduos  de  chumbo,  desconhecido  para
muitos. De maneira geral, também não sentiram dificuldades em preencher as pistas
ou lacunas do texto e utilizaram bastante a tabela periódica. Em relação ao contexto
social, a apresentação mostrou o preconceito velado entre os próprios alunos. 

Após promovermos um debate sobre o tema, percebemos, ao final, que ele foi
trabalhado de maneira coerente com o texto. Entretanto, num primeiro momento, houve
um incômodo nos alunos ao perceberem que o casamento descrito no texto se tratava
de uma união homoafetiva. Mas, ao assistir ao vídeo, percebeu-se que os alunos, ao
atuar,  sentiram-se  bastante  confortáveis  ao  representar  o  casal  gay.  Além  disso,
pareceram agir com naturalidade sobre o tema da homofobia. 

De maneira geral, o vídeo não demonstrou paralelos com a Química, a história
seguiu  uma  vertente  cômica  teatral  do  texto  trabalhado,  sem  maiores
aprofundamentos. O tema principal, preconceito, ganhou uma conotação humorística
que  não  tem  a  ver  com  a  proposta  original.  Não  parecem  ter  refletido  sobre  as
consequências  da  intolerância  na  sociedade.  O vídeo  em si  teve pouco tempo de
duração,  o  enredo  textual  contava  com  três  possibilidades  de  morte  para  o
personagem, entretanto o vídeo só contou com a possibilidade de envenenamento. 

Ditadura militar
Na história que abordou o crime político ocorrido à época do Regime Militar no

Brasil, discutiu-se sobre os tipos de ligações interatômicas, interações intermoleculares,
espécies químicas (elemento químico, cátions, ânions), consulta à tabela, periódica de
acordo com dados como nome do elemento, distribuição eletrônica, número atômico,
nome da família e período onde se encontrava o elemento químico. 

Ao citar o cloreto de sódio como substância utilizada em um dos mais clássicos
e cruéis métodos de tortura ao ser aplicado nos olhos abertos, foi possível pensar em
seu nome mais comum (sal de cozinha) e nas espécies formadas na dissociação em
meio aquoso (cátion Na+ e ânion Cl-). Ainda nas lacunas a serem preenchidas nesta
parte do texto, encontrou-se espaço para discutir  o conteúdo de espécies químicas
(cátion e ânion) e sobre a interação intermolecular presente na água.

Prosseguindo  no  texto,  os  alunos  foram  apresentados  a  um  método  bem
específico de tortura, a aplicação intravenosa do pentotal  de sódio,  substância que
causa alucinações e compromete a capacidade de julgamento. Utilizando o elemento
químico  sódio,  estimulou-se  a  consulta  à  tabela  periódica  ao  apresentar-lhes  a
distribuição eletrônica por camadas e subníveis, pedindo que completassem as lacunas
com período e família a que o Na pertence na tabela.

Como desfecho do crime, foi apresentada a última técnica de tortura que leva à
morte da protagonista: amarrá-la próximo ao cano de descarga de um carro, fazendo-a
inalar monóxido e dióxido de carbono, arrastando-a pela área externa. Explorou-se,
neste contexto, as famílias a que pertencem o carbono e o oxigênio e o período a que
pertence  o  oxigênio,  o  caráter  da  ligação  interatômica  entre  C  e  O no  CO,  nome
comum  dado  ao  CO2,  polaridade  e  interações  intermoleculares  presentes  nesta
molécula.

Compilando  as  informações  relacionadas  ao  conteúdo  de  Química e
conectando-as,  os  alunos  construíram,  de  forma  satisfatória,  a  história  de  duas
meninas torturadas e vítimas de um regime ditatorial. Pode-se dizer que experimentou-
se uma forma mais livre de rever aqueles conteúdos.
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Na ocasião  da  apresentação  deste  vídeo,  percebeu-se  que  os  alunos  não
deram a devida atenção ao contexto temporal e histórico proposto no enredo. Com
isso,  o roteiro,  em vez de adaptado,  foi  sutilmente deturpado.  Considerando que o
conteúdo histórico que abarca a tortura durante o regime militar no Brasil possui caráter
subjetivo e suscita polêmica, a professora de História foi convidada a tecer comentários
acerca deste aspecto e desenvolver um debate com os alunos antes da confecção dos
vídeos. O roteiro sugerido pelos alunos se iniciou mostrando a questão do pai militar
que aborda o filho, o questiona sobre suas amizades e o que contesta o grupo do qual
participa. Ainda assim, o vídeo seguiu com ameaças do pai e a captura do filho pelos
militares subordinados do pai, sem que fossem abordadas as principais questões do
texto: a luta, o momento político tenso em que se vivia, a repressão, o medo e, por fim,
os métodos de tortura (física e psicológica) utilizando as substâncias químicas citadas
no texto. A tortura abordada no vídeo foi baseada em violência física somente, sem
elencar os demais elementos envolvidos no texto. Este grupo, de forma anacrônica,
provavelmente se apropriou do contexto em que está inserido e reproduziu em outro
cenário, o que comprometeu a qualidade do resultado deste trabalho.

Os discentes não comentaram, no vídeo, os conteúdos químicos discutidos,
dificultando  a  retomada  da  abordagem  científica  pela  professora  e  bolsistas,  mas
apontou-se onde seriam cabíveis os comentários sobre as substâncias propostas. Os
alunos foram orientados a fazê-lo em uma próxima apresentação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora todos os textos das histórias fictícias tenham apresentado conteúdos
químicos  abordados  durante  o  ano,  na  confecção  dos  trabalhos  finais  (vídeos  e
apresentações),  de  uma  forma  geral,  não  observamos  o  conhecimento  científico
inserido  nas  representações.  Talvez  com mais  tempo  para  discussões  e  trabalhos
conjuntos com os alunos, as representações seriam mais completas. Os estudantes
pouco exploraram os conteúdos científicos nas encenações e se preocuparam mais em
atuar. Entendemos que este tipo de atividade ainda é encarado como novidade entre
os  alunos,  que  recebem  oportunidade,  a  cada  dia,  de  aumentar  seu  poder  de
argumentação ou contextualização, mas que ainda caminham, mesmo que a passos
lentos, para a superação do obstáculo que é ser capaz de somente resolver problemas
óbvios  que  envolvem  teor  científico  ou  interpretar  de  forma  direta  resultados  de
pesquisas  simples,  habilidades  esperadas  do  aluno  na  metade  do  Ensino
Fundamental.  Sendo assim, acredita-se que toda a atividade mostrou seu potencial
como ferramenta didática para ensinar e contextualizar conceitos de Química para os
alunos do Ensino Médio.

Cada um dos crimes, citados acima, traz consigo impressões únicas captadas
por cada aluno de forma diversa. Essas impressões são de extrema importância e de
grande valia para a turma como um todo. Há um ganho cultural e social quando os
colegas  de  classe  descobrem visões  diversas  das  suas  e  têm a  oportunidade  de
discutir a respeito. Um processo previsivelmente mecânico de ensino dá lugar a um
desbravar de inquietações e problematizações que insere os alunos, cada vez mais, no
papel de cidadão, que entende seus mecanismos sociais e políticos e se torna autor
desses. Percebe-se a descoberta de uma gama de preconceitos, ideias errôneas sobre
fatos ou até mesmo desconhecimento. Mais do que fazer paralelos da  Química com
outras áreas, que é muito importante, aprender mais sobre as relações sociais é vital.

A atividade permitiu que os alunos percebessem a relação estabelecida entre
Ciência/Sociedade e que a  Ciência gera (ou deveria gerar) responsabilidade social.
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Buscar entender a linguagem científica aumenta o comprometimento com o contexto
social em que o aluno vive e gera mais uma ferramenta de cunho transformador e que
emancipa.

Este  trabalho  aspirou  mostrar  aos  alunos  a  conexão  inequívoca  do  saber
científico escolar com as questões sociais,  políticas e humanas. Com um processo
dinâmico, permitiu-se trazer de volta o aluno ao seu papel de cidadão consciente e,
além  disso,  mostrar  que  a  Química,  sendo  Ciência,  é  inerente  aos  processos
cotidianos. Acreditamos que a inserção de conceitos de Química estudados na escola
nos temas trabalhados nos textos ajudou no melhor entendimento desses conceitos e
da sua aplicabilidade no trabalho de investigação de crimes. A Química, anteriormente
vista  com  distanciamento  e  superficialidade,  mostrou-se  inserida  em  contextos  de
interesse geral.
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Palavras-Chave: Transposição Didática, Termoquímica, Livros Didáticos, Professor. 

RESUMO: A Transposição Didática é o conjunto de modificações que determinado saber sofre, no caminho 
da academia até as escolas, e é dividido em duas etapas: externa (transforma o saber científico em 
saber a ser ensinado) e Interna (transforma o saber a ser ensinado em saber ensinado). Tal processo é 
um movimento de didatização do saber. Inicialmente, analisamos a etapa externa da transposição, 
observando modificações que o saber sofre até chegar à sala de aula, para o conteúdo termoquímica. 
Em seguida, procuramos identificar a relação de três professores do Ensino Médio com estes saberes, 
através de entrevistas, buscando indícios do trabalho intramuros da sala de aula. Observamos 
modificações ocorridas no processo de didatização: criações didáticas, supressões e deformações. 
Ainda, verificamos a influência externa na organização das aulas, gestão do tempo e recontextualização 
e ainda a inclusão de elementos por parte de um professor, o que chamamos de acréscimo individual. 

INTRODUÇÃO 
É tarefa da educação escolar a conversão do saber objetivo em saber escolar, de 
modo a torná-lo assimilável pelos alunos (SAVIANI, 1994). O estudo da transposição 
didática fornece explicações sobre o caminho realizado pelo saber desde sua 
elaboração científica, nas academias e centros de pesquisa, até sua chegada em sala 
de aula como saber a ser ensinado e finalmente, saber ensinado. 
De acordo com Chevallard (1991), o saber não chega à sala de aula tal qual foi 
produzido no contexto científico. Ele passa por um processo de transformação, que 
consiste em transformar sua natureza em uma vertente mais didática, para que ele 
possa ser ensinado. Tal processo, chamado de Transposição Didática, pode ser 
dividido em duas etapas: A primeira ocorre fora do contexto escolar, por isso chamada 
de Transposição Didática Externa, que transforma o Saber Científico (produzidos 
pelos cientistas para uso de seus pares) em Saber a Ser Ensinado (que chega à sala 
de aula pelos livros e manuais de ensino); Já a segunda etapa, transforma o Saber a 
Ser Ensinado em Saber Ensinado, ocorrendo intramuros da sala de aula, e por isso 
chamada de Transposição Didática Interna. (SILVA; SIMÕES NETO, 2012).  
 Durante o processo de transposição surgem modificações significativas na estrutura 
do saber, tais como deformações, supressões, acréscimos e criações didáticas. Essas 
ações são importantes para que o saber em questão possa ser ensinado e aprendido 
nas escolas. Todavia, é essencial uma postura cuidadosa na gestão dessas 
modificações, que podem ser prejudiciais ao processo, por desfigurar o saber original, 
criando obstáculos à aprendizagem. Neste caso a vigilância epistemológica torna-se 
essencial (BRITO MENEZES, 2006). 
O saber escolar não pode ser compreendido apenas como uma simplificação do saber 
científico, ele precisa ser um colaborador na abrangência do conhecimento científico, 
acompanhado de clareza e dados suficientes à compreensão correta dos conceitos 
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científicos. A escola, portanto, assume um papel fundamental, pois ela é a responsável 
por sistematizar esse conhecimento. 
O saber científico se transforma em saber a ser ensinado através de uma instituição 
invisível, denominada por Chevallard (1991) como noosfera. Brito Menezes (2006) 
afirma que essa noosfera é composta por didatas, professores, pedagogos, técnicos de 
instituições do governo que gerenciam o ensino, pois são estes que organizam e 
produzem programas, livros didáticos e currículos, que possuem o papel de normatizar 
o que será ensinado. Diante disso, entendemos o livro didático um dos produtos finais 
da primeira etapa da transposição didática externa, que “transpõe” o saber científico 
em saber a ser ensinado, pois trata-se de um instrumento regulador representante das 
instituições que gerenciam o ensino (BRITO MENEZES, 2006). De acordo com essa 
ideia, a transposição didática ocorre no seio de cada comunidade e depende muito 
intimamente do sujeito (pesquisador), que faz a transformação do saber científico em 
um saber “ensinável”. Esse processo tem se mostrado transformador da prática 
docente pelo fato de colocar o professor numa situação privilegiada, pois permite ao 
mesmo “enxergar” o processo de ensino e aprendizagem segundo um ponto de vista 
“externo” ao seu ambiente habitual, dando condições, inclusive, de mudar e rever sua 
prática docente.  
Escolhemos analisar o processo de transposição didática para o conteúdo de 
termoquímica, pois os conceitos envolvidos neste tópico apresentam grande 
importância no cotidiano, devida a uma vasta aplicação destes no nosso dia a dia, nas 
indústrias, nas siderúrgicas, no comércio, nos centros de pesquisas militares (bombas, 
foguetes), além das várias fontes energéticas existentes que facilitam a vida do ser 
humano. Ainda, a abordagem da termoquímica apresenta grande exigência abstrata, 
devido à necessidade da compreensão dos alunos sobre aspectos microscópicos da 
energia envolvida nas reações químicas, obtenção e utilização da energia química. 
(MORTIMER; AMARAL, 1998).  
Diante do exposto, nossa pesquisa buscou analisar o processo de transposição 
didática do conteúdo termodinâmica, observando de que forma os conceitos são 
abordados em livros didáticos e intramuros da sala de aula. 

METODOLOGIA 
Nossa pesquisa foi dividida em duas etapas, cada uma relacionada com um movimento 
de transposição didática (externa e interna).  
Na primeira etapa buscamos observar o processo de Transposição Didática Externa. 
Para isso, realizamos uma análise comparativa entre um livro do Ensino Superior de 
físico-química e alguns livros de Ensino Médio. Esta opção se sustenta a partir de uma 
aproximação válida: entendemos que os livros didáticos do Ensino Superior são 
produtos de Transposição Didática, pois o saber se encontra didatizado. No entanto, 
como sofre menos modificações em relação ao livro do Ensino Médio, é tomado como 
manifestação do Saber Científico. (SILVA et al, 2013). 
Fizemos uma leitura detalhada visando identificar modificações quanto à transposição 
didática externa: momentos de deformações, supressões, acréscimos e criações 
didáticas, que podem ajudar ou prejudicar, dependendo da maneira como estão 
dispostos, a construção do conhecimento pelos estudantes. A partir desse momento 
inicial, pudemos discutir como os conteúdos de termoquímica são trabalhados no 
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Ensino Superior e como esse mesmo conteúdo é apresentado aos alunos do nível 
médio.  
Os livros didáticos do Ensino Médio foram escolhidos pela aceitação e reconhecimento 
no mercado, em escolas públicas e particulares. O livro de físico-química para Ensino 
Superior foi escolhido por ser um dos mais utilizados nos cursos de química. Os livros 
estão listados no quadro 1: 
 

Quadro 1: Livros do Ensino Médio e Superior utilizados na Pesquisa. 

Livro Didático Nível de Ensino Representação Ano de 
Publicação 

Livro Didático 1 EM LD1 2007 

Livro Didático 2 EM LD2 2010 

Livro Didático 3 EM LD3 2010 

Livro Didático do 
Ensino Superior ES LES 2001 

A segunda etapa teve como objetivo verificar elementos do processo de Transposição 
Didática Interna. Participaram da pesquisa três professores de química que lecionam a 
disciplina no Ensino Médio. Dois deles trabalham em escolas de referência no Ensino 
Médio do estado de Pernambuco e o último é professor efetivo do Colégio de Aplicação 
da Universidade Federal de Pernambuco (CAp/UFPE), conforme Quadro 2.  
 

Quadro 2: Perfil do grupo de professores (as) investigados. 

Professor 
(a) 

Tempo de 
experiência 
profissional  

Formação Acadêmica Especialização 

P1 23 anos Licenciatura em Química Ensino de Ciências (Química) 

P2 20 anos Licenciatura em Química Mestrado em Bioquímica 

P3 22 anos Licenciatura em Química Mestrado e Doutorado em 
Tecnologias Energéticas e 

Nucleares. 

Desenvolvemos uma entrevista semiestruturada, baseada em cinco questões, todas 
relacionadas aos saberes envolvidos na gestão do conteúdo termoquímica intramuros 
da sala de aula. No quadro 3 apresentamos as questões, com os objetivos de cada 
uma, no sentido de entender o trabalho do professor na transposição didática interna: 
Quadro 3: Questões da Entrevista e Seus Objetivos. 

Questões Objetivo 

Quanto tempo, ou quantas aulas você 
dispõe para abordagem do conteúdo de 
Termoquímica? 

Levantar informações acerca do tempo em 
que o saber fica em cena no jogo didático, 
baseado na dimensão temporal do 
trabalho docente. 

Como você organizada a sequência de 
aulas sobre Termoquímica? 

Observar a escolha e sistematização do 
conteúdo pelo professor.  
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Baseado na proposta de Transposição 
Didática apresentada, quais das 
modificações listadas são considerados 
(ou não) por você, na sala de aula?  
 
(Obs.: Antes desta questão, mostramos os 
resultados da primeira etapa desta 
pesquisa) 

Identificar quais das modificações são 
reconhecidas e consideradas pelo 
professor em sua prática docente, a partir 
da proposta de análise da Transposição 
Didática Externa resultante desta 
pesquisa. Para tanto, mostramos os 
resultados da primeira etapa (análise da 
transposição didática externa) e pedimos 
para que os professores comentassem 
quais características apresentadas fazem 
parte do saber que entra em cena no jogo 
didático nas suas aulas.(Por exemplo, a 
energia interna não é mencionada em 
nenhuma das obras do ensino médio. O 
professor consultado aborda tal conceito 
em suas aulas?) 

O que você considera mais importante 
neste conteúdo que é ensinado ao aluno? 

Relacionar a dimensão temporal com a 
escolha dos conteúdos, processo ligado a 
Transposição Didática Interna. 

Como você age no sentido de 
contextualizar e direcionar opiniões na 
gestão da termoquímica nas suas aulas? 

Identificar as opções e ações dos 
professores quanto aos processos de 
recontextualização e repersonalização do 
saber intramuros da sala de aula. 

As entrevistas foram realizadas em momentos distintos, em visitas às escolas de cada 
professor, e gravadas em áudio. A partir das respostas, elencamos elementos que dão 
indícios da forma em que o saber em questão é gerido intramuros da sala de aula, o 
que fornece impressões iniciais sobre o trabalho de transposição didática interna. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apresentaremos os resultados divididos em duas partes: 
 
Análise da transposição didática do conteúdo de termoquímica 
A análise comparativa dos livros de Ensino Médio com o Livro de Referência revelou 
alguns elementos da Transposição Didática Externa, elencados e discutidos a seguir:  

a) Observamos uma preocupação nos livros de Ensino Médio em mostrar a 
aplicabilidade dos conceitos no cotidiano dos alunos, em temas como: as 
principais fontes de energia, alimentação e informações calóricas, energia e 
ambiente (explorando a combustão na queima de florestas, no gás de cozinha, 
na queima da vela) e fontes sustentáveis de energia. Essas informações não 
estão no LES, caracterizando um acréscimo na introdução do conteúdo. 

b) LD3 inicia a abordagem falando de alguns princípios da termodinâmica que 
explicam a transferência térmica entre vizinhanças de um sistema. LD2 
também fala sobre sistema e vizinhança, mas já inserido nas explicações das 
reações endotérmicas e exotérmicas. No entanto, o LES explica que a energia 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
Ensino e Aprendizagem (EAP) 

 

liberada do sistema para a vizinhança sai na forma de trabalho, 
caracterizando uma supressão. Em LD1 a supressão foi completa.  

c) A discussão sobre Energia Interna só foi abordada no LES, caracterizando uma 
supressão nas obras de nível médio. 

d)  No Livro Referência (LES), encontramos muitas deduções de equações, o que 
ajuda no entendimento das equações mais fundamentais, justificando o seu uso. 
Contudo apenas as equações finais mostradas em LD1, LD2 e LD3, o que 
entendemos como supressão. Embora as deduções sejam importantes, tal 
modificação se justifica devido a gestão do tempo e nível de exigência 
matemático dessas deduções.  

e) LD3 é a única obra de nível médio que aborda o conceito de entropia, porém, 
com algumas deformações, como a falta de abordagem de aspectos 
matemáticos do conceito. LD1 e LD2 sequer mencionam o conceito, importante 
para o entendimento da termodinâmica das reações químicas. Nestes últimos, 
temos mais uma supressão. 

f) Uma supressão que julgamos bastante prejudicial, e observada nos três 
livros analisados, se relaciona com a questão da espontaneidade das reações 
e a energia livre de Gibbs. LES e livros mais antigos do Ensino Médio abordam 
tais conteúdos. 

 
Entrevista semiestruturada com os professores de Química 
Buscando identificar indícios de uma Transposição Didática Interna, três professores de 
Química, que atuam no Ensino Médio, foram entrevistados. Procuramos saber sobre o 
seu trabalho intramuros da sala de aula. Segundo Chevalard (1991), o professor realiza 
duas importantes funções: recontextualização e repersonalização do saber, no 
processo de produção do saber ensinado. Isso implica em escolhas e seleção de 
conteúdo, e determina o que irá compor tal saber quando da atividade docente. Porém, 
é importante manter a coerência com o trabalho externo da transposição, realizado 
pela noosfera, para evitar eventuais lacunas conceituais. 
 
As respostas às perguntas e as discussões são apresentadas a seguir: 
Quanto tempo, ou quantas aulas você dispõe para abordagem do conteúdo de 
Termoquímica? 

P1 trabalha o conteúdo em cerca de um bimestre, com uma aula semanal no 2º 
ano (total de oito aulas) e duas aulas semanais no 3º ano (total de dezesseis 
aulas). P2 trabalha também em um bimestre, mas apenas no 3º ano, com duas 
aulas semanais, em um total de dezesseis aulas. Já P3 trabalha o conteúdo em 
uma sequência de doze aulas, para o 2º e 3º anos.   
Observamos na fala de P1 que as aulas do 2º ano são reduzidas em relação ao 
3º ano, o que nos faz perceber que consequentemente encontraremos uma 
preparação diferenciada na aula dessas duas turmas, por causa do tempo de 
ensino em jogo ser diferente. Já P3 trabalha a mesma carga horária nas duas 
turmas possibilitando, um trabalho mais amplo no 2ª ano. No geral, o tempo em 
que o saber fica em cena no jogo didático não é muito variável. 

Como você organizada a sequência de aulas sobre Termoquímica? 
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P1 acabou explicando o seu planejamento anual do conteúdo de química na 
escola, apresentando alguns fatores externos (políticas estaduais), que 
entendemos ser decisivos na escolha do professor, com relação à organização 
da sua sequência didática. Ao falar sobre o conteúdo termoquímica, explica que 
a ideia do planejamento estadual é trabalhar inicialmente com a questão dos 
alimentos e depois apresentar uma introdução para as reações endotérmicas e 
exotérmicas. Ainda, mostra uma distinção de tratamento entre o trabalho no 2º e 
no 3 ano: apenas no último é trabalhada a lei de Hess, possivelmente 
devido a diferença de carga horária, já mencionada. 
P2 também inicia trabalhando com o tema alimentos, como sugere as diretrizes 
do estado, e em seguida aborda: calorimetria, entalpia e estuda os gráficos para 
reações endotérmicas e exotérmicas. Alguns aspectos importantes são 
suprimidos, assim como na sequência adotada por P1. 
P3, talvez por atuar em uma instituição federal, com rígido processo seletivo, 
apresenta uma abordagem mais ampla: “Eu faço uma introdução falando das 
leis relacionadas a termodinâmica, então, eu faço uma revisão de termodinâmica 
primeiro, então eu me reporto a física, então eu trabalho a primeira lei, a 
segunda lei e a terceira lei da termodinâmica... é... depois, eu trabalho energia 
interna pra poder explicar energia de ligação, trabalho com energia interna... por 
isso que eu trabalho termoquímica pra poder explicar de onde vem a energia 
liberada de uma reação química né?! E aí eu sigo as formas de obtenção de 
energia a partir de reações químicas... Falo dos processos endotérmicos e 
exotérmicos, trabalho muito com aplicações, né? Do calor gerado através de 
reações químicas, desde o sol até uma produção de eletricidade numa 
termoelétrica, e é.... Falo da entropia porque é a lei universal... falo da entropia, 
falo da energia livre de Gibbs pra produção de trabalho, então faço muita relação 
com a física, e termino com o efeito Mpemba que é a questão do porquê que se 
congela água quente mais rápido, do que ela... porque é o efeito Mpemba... é 
um paradoxo. Então, eu termino minhas aulas com essa discussão. É mais ou 
menos isso né?! Então eu faço experimentos e trago alguma discussão, eu 
trabalho muito com aula expositiva/dialogada. ” 
Na fala de P3, vemos uma abordagem mais aproximada do saber científico, pois 
conceitos e aspectos que foram considerados como supressão na etapa da 
transposição didática externa são explorados nas suas aulas. A seleção do 
conteúdo e a gestão do texto do saber vão de encontro das ideias de Chevallard 
(1991), evidenciado no tratamento do efeito Mpemba, bastante específico e 
pouco discutido inclusive na formação inicial dos professores. Tal efeito, 
descoberto por Erasto Mpemba no final da década de 1960, consiste no 
congelamento mais rápido da água morna que da água natural e ainda não tem 
uma explicação cientificamente aceita (JENG, 2006). Acreditamos que tal 
aspecto é um acréscimo individual, onde o professor atua sem considerar os 
direcionamentos dados pelo trabalho de transposição didática externa.  

Baseado na proposta de Transposição Didática apresentada, quais das 
modificações listadas são considerados (ou não) por você, na sala de aula? 

P2 se limitou a responder de forma diretiva a questão: “Não, não, não. Abordo 
apenas o essencial, só o essencial... eu já acho até que é coisa demais”. 
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P1 não considera importante a abordagem sobre energia interna e energia livre 
de Gibbs durante suas aulas de termoquímica. Argumenta quanto a 
superficialidade que os processos seletivos abordam esses conceitos, o que o 
desmotiva a considerar abordagens mais aprofundadas, dando ênfase só 
aqueles tópicos que ele julga mais constante nos vestibulares. Observamos uma 
preocupação com o conteúdo mínimo, e não com a formação dos alunos, no 
trabalho intramuros de P1.  Já P3 questionado sobre o mesmo ponto, relata que 
acha muito importante o conceito de energia interna para que o aluno 
compreenda de fato a energia que emerge das reações, como também a energia 
livre de Gibbs, pois esta é a energia útil que realmente se transforma em 
trabalho.  
Quanto à dedução das equações, P1 respondeu: “Não, não... não é objetivo do 
nosso Ensino Médio trabalhar com dedução de fórmula, de jeito nenhum”. P3 
também não trabalha com as deduções, justificando sua opção por um 
direcionamento de trabalho baseado em desenvolvimento de habilidades e 
competências.  
Ao falar sobre o conceito de entropia, P1 revela: “Entropia é um negócio 
complicado, dificilmente você vai encontrar falando alguma coisa de entropia, 
você vai encontrar mais no livro de física, falando de física, no livro de química 
do Ensino Médio, geralmente não... Abordo muito pouco, mas falo de entropia 
mais geral do universo, mas de entropia diretamente não, de jeito nenhum”. P3, 
que relaciona mais os conceitos com a física, diz: “...esses assuntos são mais 
relacionados com a termodinâmica, e aí infelizmente o ensino é trabalhado em 
tijolinhos e aí o aluno acha que o que trabalha em física, fica na física, e o que 
trabalha em química fica na química... e eu sempre digo que eu não sou 
professora de química, eu sou professora de ciências, então eu trago todas as 
ferramentas, de todas as áreas pra que ele possa compreender determinado 
fenômeno, independente se esse fenômeno é físico ou químico.” O professor em 
questão busca uma abordagem mais para a formação do cidadão, pois entende 
que esses conceitos o ajudarão em compreensões futuras, inclusive em outras 
áreas do conhecimento além da química. Observamos a emergência de 
questões relativas ao tempo do professor (CÂMARA DOS SANTOS, 1997): 
dependendo da relação ao saber do professor, este tende a ampliar ou diminuir 
o tempo em que determinado conceito está em cena no jogo didático. 

O que você considera mais importante neste conteúdo que é ensinado ao aluno?  
Na fala dos três professores observamos uma convergência para a importância 
da discussão da energia envolvida nas reações químicas. No entanto, cada 
professor, devido a sua relação ao saber, apresenta uma percepção diferente na 
forma de abordagem.  
P1: “...mostrar que eu tenho processos que absorvem energia e processos que 
liberam energia, eu acho que isso é importante e que isso é feito através de 
reações químicas e as reações são essencialmente quebra de antigas ligações, 
formação de novas ligações, e nesse processo de quebrar ou formar ligações há 
maneira eficaz de conservação de energia que se busca tanto...”.  
P2: “Entender que toda transformação envolve variação de energia. Todo 
fenômeno químico, né? Reações químicas envolvem variações de energia, que 
essa energia em alguns casos pode ser aproveitada, reação de combustão, 
combustíveis, esse tipo de coisa”. 
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P3: “Essa questão de transformação de energia, saber que a química... dentro 
da química é possível obter energia a partir de uma reação química para 
produzir trabalho, acho que isso é uma coisa muito interessante”. 

Como você age no sentido de contextualizar e direcionar opiniões na gestão da 
termoquímica nas suas aulas? 

P1 respondeu em âmbito mais amplo, falando sobre a diminuição de carga 
horária das disciplinas no Ensino Médio e a necessidade de uma educação mais 
contextualizada. Este discurso vai contra sua argumentação anterior, quando 
apresenta justificativas baseadas nos processos seletivos para definição dos 
conteúdos trabalhados. Temos indícios do seu trabalho com recontextualização, a 
partir do trabalho com alimentos que realiza, mas, não sabemos como estes são 
trabalhados na sala de aula. 
P2 respondeu: “Eu acho fácil, eu pego o tema alimentos, e aí com esse tema... 
daí a gente cria várias vertentes, como é que esse alimento, de onde é que vem 
essa energia, as ligações químicas, as transformações dentro do nosso corpo, o 
aproveitamento dessa energia... acho fácil, termoquímica, acho fácil”. Notamos 
uma visão simples sobre a contextualização por P2. 
P3: “É isso que eu faço! Como... se eu fosse seguir o livro didático, você veja, são 
doze aulas, né? Mas por quê? Porque eu faço uma abordagem relacionada a 
física na parte de termoquímica, então eu trago elementos de outra disciplina para 
tentar fazer uma aprendizagem mais combinatória, né? E aí eu acho que essa 
personalidade, que é como eu encaro o conteúdo faz com que a aula tenha mais 
significado pra eles, porque ele consegue ver uma aplicação direta, interligada 
com tudo que ele tá aprendendo... então ele começa a saber que não são tijolos, 
é um todo, então a perspectiva que eu tenho de ensino é de um todo, e não de 
tijolos... Didaticamente a gente separa os conteúdos, a gente separa as 
disciplinas para que melhor o aluno entenda um determinado fenômeno, mas o 
professor tem um papel de reorganização disso, tá certo? E aí nessa 
reorganização a gente consegue observar mais interação, os estudantes 
participam melhor, parece haver uma aprendizagem mais significativa no 
processo como esse... eu tenho obtido (...) um sucesso interessante, 
principalmente quando o professor de física vem me dizer que, quando estava 
discutindo tal coisa, os meninos trouxeram elementos da química, mas que na 
realidade é física. Porque eu não ensino química, eu já disse, eu ensino ciências, 
com enfoque na química”.  
P3, com mestrado e doutorado em tecnologias energéticas e nucleares, trabalha 
bastante aspectos relacionados à física, algo mais perto de sua realidade e por 
isso mais fácil de ser abordado por ele em sala de aula. Já P2 com mestrado em 
bioquímica, busca uma abordagem mais voltada para experiências dentro da 
bioquímica, como o trabalho com alimentos e fisiologia. Neste caso, a busca de 
contextos e aspectos de percepções pessoais ficam mais evidentes nas falas 
desses professores. Neste sentido, o trabalho destes professores, sobretudo de 
P3, é coerente com as ideias de Chevallard (1991), que aponta contra 
movimentos de simplificação dos objetos tirados do contexto, ou seja, o saber 
deve responder a aspectos epistemológicos diferentes: científico e escolar. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Entender a forma como os conceitos químicos surgem nos institutos de pesquisas e na 
academia, bem como as modificações que este sofre até chegar nos livros didáticos do 
Ensino Médio, juntamente com a ação do professor, vem contribuir no sentido de 
aproximar o professor do saber em questão, gerando uma relação ao saber mais 
significativa, possibilitando um trabalho mais significativo na gestão deste 
conhecimento em situações de ensino e aprendizagem. 
O processo de transposição didática externa para o conteúdo de termoquímica 
apresentou muitas supressões, mais do que qualquer outra modificação no saber. 
Algumas dessas supressões, como o tratamento dos conceitos de energia interna e 
energia livre de Gibbs são prejudiciais, mas outras, como a diminuição da densidade de 
exigência matemática para a compreensão do conceito parecem essenciais. A 
introdução de situações cotidianas é um importante acréscimo, no sentido de permitir o 
processo de recontextualização já a partir do texto do saber.  
Na análise da entrevista com os professores, embora a gestão do tempo em que o 
saber termoquímica fica em cena no jogo didático seja semelhante, as escolhas de 
cada professor direcionam para uma abordagem mais simples e focada em conteúdos 
para processos seletivos (principalmente P1), até uma abordagem baseada na 
construção de competências e habilidades, desenvolvida por P3.  
Evidenciamos a P3 no sentido de recontextualizar e repersonalizar o saber, dentro do 
contexto local e da forma de pensar do professor, ação fundamental no processo de 
transposição didática interna. P2 apresenta concepções sobre contextualização 
bastante simples, bastando usar um tema introdutório, como alimentos. No geral, 
vemos em P1 e P2 pouco interesse em recontextualizar e repersonalizar o saber, 
sendo este tratado pelos professores como asséptico, conforme Chassot (1993), fora 
de qualquer contexto e neutro, livre da realidade. 
Por fim, destacamos a abordagem do efeito Mpemba por P3 em suas aulas. Trata-se 
de um efeito termodinâmico específico, raramente trabalhado na formação inicial de 
professores, e trazido para a sala de aula a partir de um processo que chamamos de 
acréscimo individual: o professor ignora (ou se distancia) do texto do saber, produto da 
transposição didática externa, e realiza sua própria transposição. Acreditamos que, se 
a relação ao saber deste professor não for suficientemente sólida, tal ação pode 
prejudicar a aprendizagem dos alunos. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
n°9394/96, instituiu-se a possibilidade de ampliar o tempo escolar no Ensino Fundamental para 
uma jornada de no mínimo 7 horas diárias e com carga horária anual de 1400 horas. Com o 
objetivo de alcançar a melhoria da qualidade no processo de ensino-aprendizagem nos 
diferentes tempos e espaços, bem como diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e 
aos bens culturais, criou-se a Educação em Tempo Integral por meio do Projeto de Lei n° 
8035/2010. 
 Diante disso se faz necessário que as escolas se organizem para assegurar e promover 
a aquisição de conhecimentos, por meio das atividades que serão realizadas no contra turno. 
Portanto cada escola tem autonomia para escolher quais ações se adequam mais a realidade 
do aluno bem como a disponibilidade de monitores da atividade em questão, sendo 
obrigatórias as atividades de matemática e letramento.  
 As modificações introduzidas em 2001 nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas 
pelo MEC/SESU, promoveram uma modernização e flexibilização curricular, visando à 
formação de profissionais com diferentes perfis, ou seja, com formação humanista e visão 
interdisciplinar da Ciência. É consensual a afirmação de que a formação de que dispõem os 
professores hoje no Brasil não contribui suficientemente para que seus alunos se desenvolvam 
como pessoas, tenham êxito na aprendizagem e, principalmente, participem como cidadãos de 
pleno direito num mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos. Ao mesmo tempo em 
que se propõe uma nova educação escolar, um novo papel do professor está sendo gestado a 
partir de novas práticas pedagógicas, de novas concepções do trabalho do professor. 
 A formação do professor para atuar na Educação em Tempo Integral tendo sido um 
desafio, pois muitas vezes tem uma didática instrucionista e segundo Carvalho (1998) é nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental  que os alunos têm contato, pela primeira vez com 
conceitos científicos, e muito da aprendizagem subsequente em Ciências vai depender desse 
início. Se o primeiro contato com os conceitos científicos fazer sentido para as crianças, elas 
desenvolveram um interesse em Ciências e a possibilidade de obterem bons desempenhos 
nas séries posteriores será maior. Do contrário, se esse ensino for descomprometido com a 
realidade do aluno, será muito difícil de eliminar a aversão que eles terão pela Ciência. 
 O processo de ensino nas escolas de Educação Fundamental – séries iniciais é 
realizado, na maioria absoluta das escolas brasileiras, por professores formados na área da 
Pedagogia, nos Cursos Normal Superior ou mesmo em cursos de Magistério, Longhini  (2009).  
Esses professores, na maioria, não possuem  formação adequada para trabalhar  com o ensino 
na disciplina de Ciências, que compõe  o currículo das séries iniciais; uma vez que a carga 
horária dedicada, nestes cursos, para esta área é, em geral, baixa.  
 Weissmann (1995)  faz uma reflexão acerca desse assunto que vale a pena ressaltar: 
 

...em relação ao ensino de ciências naturais, da mesma forma que em 
outras áreas do conhecimento escolar, percebe-se, cada vez mais, que 
um dos principais obstáculos no momento de querer ensinar é a falta de 
domínio e de atualização dos professores no que se refere aos 
conteúdos escolares. Não há proposta inovadora e eventualmente bem-
sucedida que possa superar a falta de conhecimento do professor. Essa 
parece ser uma reflexão óbvia e sensata  já que não é possível que um 
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docente se envolva numa relação de ensino, agindo como mediador 
entre um sujeito e um conhecimento, sem que possua a apropriação 
adequada desse ‘saber’ (WEISSMANN, 1995, p.32). 

 
 Pelo menos desde a década de 50, tornou-se consenso entre os especialistas que o 
Ensino de Ciências depende de atividades experimentais. Os professores acreditam que, 
sendo as Ciências Naturais de cunho experimental, seu ensino não pode prescindir de um 
laboratório, mesmo que não seja utilizado. Contudo, na maioria das vezes esse tipo de 
atividade, quando é realizada tem a função de ilustrar uma teoria ou introduzir o aluno no 
método experimental, sendo apresentado como uma receita a ser seguida. 
 Apresenta- se assim, um ensino desvinculado dos processos científicos, sendo que as 
atividades experimentais são entendidas como um meio para se ensinar e desenvolver 
aptidões cognitivas, isto quando as mesmas são desenvolvidas, pois, usualmente, em nossas 
escolas, o aspecto prático é deixado de lado, o que também pode ser observado nos livros 
didáticos (Schnetzler, 1981). 
 A realidade da formação de professores, carente de reflexão sobre a Ciência e sobre o 
seu ensino, provoca uma grande insegurança nesses professores quanto ao desenvolvimento 
do conhecimento científico em sala de aula; e resulta em um trabalho pouco ou nada inovador, 
limitado em muitos casos a leitura ou realização de exercícios propostos pelo livro didático que, 
por melhor que seja produzido, pouco contribui para um primeiro contato atraente da criança 
com o mundo dinâmico da Ciência. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  
 Segundo Gaspar (2005) toda experiência científica tem uma hipótese que a justifica e o 
material bem como o procedimento adotados, são escolhidos em função desta hipótese. O 
ensino experimental torna-se efetivo quando a partir de uma hipótese o aluno consegue por 
meio de suas observações, interpretar fatos da natureza que estão diante dele durante o 
desenvolvimento da atividade proposta. 
 As crianças são por natureza extremamente curiosas e tentam de alguma forma explicar 
um problema que aparece diante delas, e é de consenso entre os professores que as 
atividades experimentais feitas de forma planejada despertam o interesse nas crianças, em    
Giordan (1999) relata sobre a importância de: 
 

Tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação é 
uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de 
Ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar 
preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas.(p.44)   

 
 O experimento deve despertar no aluno o pensamento crítico, a capacidade de refletir, e 
a forma que achamos para que nossos alunos expressassem o quanto aprenderam sobre a 
atividade proposta foi por meio de desenhos, que segundo Vasconcellos (1956) a expressão do 
conhecimento que o aluno vem construindo poderá se dar de forma oral, gestual ou gráfica que 
pode ser um desenho ou um esquema.  
 Em uma atividade experimental investigativa, o professor apresenta o fenômeno a ser 
estudado e cada etapa da atividade experimental é marcada por questões que levarão os 
alunos a levantar hipóteses sobre o fenômeno em estudo.  
 Nesse contexto pode-se ressaltar a mudança no papel do professor, que sai da postura 
de detentor do conhecimento e passa a ser um orientador da atividade, tentando levar os 
alunos ao aprendizado por meio da argumentação e da discussão. 
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METODOLOGIA 
 
 Esse trabalho é resultado da análise parcial dos dados coletados durante um projeto 
desenvolvido com crianças do Ensino Fundamental I de uma escola pública do município de 
Campo Mourão - PR. O mesmo teve por objetivo realizar atividades experimentais de Ciências 
com alunos do quarto ano do Ensino Fundamental I, visando proporcionar ao aluno uma 
aproximação com o conceito científico. 
 A metodologia utilizada nesta investigação é de natureza qualitativa. O modelo de 
investigação utilizado foi do tipo exploratório-descritivo, usando como recursos metodológicos o 
diário de campo proposto por Thiollent (2003). O diário aqui teve o objetivo de registrar as 
observações a respeito dos participantes durante o processo da pesquisa. Pretendeu-se com 
ele registrar as reações dos alunos, verbais ou não, às ações pedagógicas, sendo redigido logo 
após cada encontro.  
 Também foi coletado para análise de dados os textos e desenhos produzidos pelos 
alunos ao longo da pesquisa. 
 Os experimentos realizados foram previamente escolhidos e testados para garantir que 
o tempo de aplicação fosse de 40 minutos, visto que as atividades são realizadas no intervalo 
do almoço. Os experimentos escolhidos abordam temas referentes à disciplina de Química e 
as atividades foram realizadas em um dia da semana, previamente combinado, com 22 alunos 
do 4º ano do Ensino Fundamental I.  
 Inicialmente a turma do 4º ano foi dividida em pequenos grupos e seguiu para uma sala 
com a professora para desenvolver uma atividade referente ao conteúdo de Química, o tema 
explorado foi densidade. 
 A atividade seguiu uma abordagem qualitativa, norteada pelo Ensino por Investigação 
numa perspectiva construtivista, em que inicialmente o professor propõe uma atividade prática 
e nos pequenos grupos eles buscam produzir a atividade e encontrar uma explicação causal 
para a mesma.  
 
 
ANÁLISE DOS DADOS 
 
 A proposta de trabalhar com o Ensino de Ciências, mais especificamente com 
experimentos de Física e Química direcionados para os anos iniciais, foi muito bem aceita 
pelos professores e à direção da escola. Esta aceitação foi motivada, entre outras coisas, pelo 
pouco trabalho desenvolvido nesta escola, e por seus professores, no tipo de perspectiva 
adotada neste trabalho – o uso de experimentos de Física e Química ainda é raro nas escolas 
de Ensino Fundamental no Brasil; e essa escola não foge à regra. 
 Aqui discutiremos os dados relativos apenas a atividade de Química, cujo tema era 
densidade. A atividade foi realizada com uma turma do 4º ano e estavam presentes apenas 12 
alunos. A recepção dos alunos foi boa, pois eles estavam ansiosos para saber o que iría 
acontecer. 
 Dessa forma o professor pesquisador apresenta o projeto para a turma e em seguida já 
os separa em pequenos grupos. A partir de então propõe a atividade para os alunos e permite 
que e os mesmos resolvam o problema etapa a etapa levantando hipóteses e tirando 
conclusões. Durante essa etapa tudo o que ocorre é registrado em um diário de campo para 
posterior análise. 
 A atividade consistiu em misturar água com corante alimentício e óleo, em uma garraga 
pet de água mineral cortada ao meio, após estabelecido o equilíbrio do sistema coloca-se no 
recipiente uma pitada de sal e aguarda para verificar o que acontece. 
 Ao final da atividade o professor senta em circulo com os alunos e deixa que cada um 
explique como fez. Ao termino da discussão os alunos são convidados a representarem a 
atividade por meio de um relato escrito ou de um desenho.  
 Todos os alunos que participaram da atividade, apresentaram a mesma reposta quando 
indagados sobre o que aconteceria ao misturarmos o óleo na água: 
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"não vai misturar". 

 
 Em seguida os alunos colocam o óleo no recipiente e percebem que não se mistura, 
confirmando assim sua hipótese. O ambiente é marcado por uma sensação de alegria pois eles 
acertaram o que iria acontecer. Podemos dizer que esse momento foi muito importante para os 
alunos pois fortaleceu os pequenos grupos e deu confiança para que eles participassem da 
atividade. Podemos ainda dizer, que essa etapa serviu como motivação para alguns alunos 
que estavam desinteressados da aula e tentando tumultuá-la. 
 Após a primeira etapa concluida o professor expõe verbalmente qua será a próxima 
etapa e convida os alunos a tentarem propor o que acontecerá. Os alunos desfilaram as mais 
variadas respostas, dentre elas a que nos chamou atenção foi: 
 : 
 

"o sal vai descer porque ele é mais pesado". 
 
 Até o presente momento nenhum conteúdo científico havia sido trabalhado, assim 
podemos inferir que essa resposta ele trás de suas experiências anteriores, podendo ser 
classificada como concepção espontânea, ainda que ele já utilize uma lógica científica de que 
os corpos mais pesados afundam. 
 Após colocarem a pitada de sal no recipiente os grupos observam atentamente o sal 
descer, e juntamente com ele algumas gotículas de óleo que ao chegarem ao fundo se 
desprendem  do sal e tornam a subir. 
 Ao término dessa etapa a professora pede aos alunos que discutam nos seus grupos o 
que aconteceu e porque aconteceu tal fenômeno, em seguida solicita que individualmente 
apresentem em uma folha de papel uma explicação causal para o fenômeno que eles 
acabaram de observar no experimento realizado. 
 Durante a aplicação do projeto a função da professora – pesquisadora foi observar o 
trabalho de cada grupo e, ocasionalmente, intervir, garantindo que haja possibilidade de todas 
as crianças colaborarem na elaboração da explicação, além de auxiliar com pequenas 
sugestões. 
 Para avaliarmos o progresso da turma, foi uma avaliação da colaboração dentro dos 
grupos, das tentativas de encontrar uma explicação científica do problema proposto, além dos 
relatórios individuais. Aqui podemos ressaltar que as crianças estavam entusiasmadas com a 
atividade prática, algumas crianças chegaram a ressaltar que nunca tinham feito experiência e 
queriam saber se teria mais atividades experimentais, o que nos permite inferir que esse tipo 
de atividade provocou uma motivação nos alunos para o Ensino de Ciências. Com essa análise 
podemos ainda levantar um questionamento sobre a formação inicial dada aos professores do 
Ensino Fundamental I, o distanciamento entre teoria e prática no Ensino de Ciências. 
 Segundo Schroeder (2007) crianças de sete anos elaboram relatórios em forma de 
desenho e, ao final do Ensino Fundamental I já são capazes de elaborar um relatório completo. 
Como trabalhamos com um quarto ano, com uma média de 9 anos de idade, recolhemos as 
representações feita por eles, e essas serviram para análise. 
 Utilizando dos pressupostos da análise de conteúdo proposta por Bardan (1977) 
pudemos analisar as representações feitas pelos alunos, buscamos interpretar os diferentes 
tipos de representações e qual a ligação dessas representações com o conhecimento 
científico. 
 Dos 12 alunos 5 representaram em forma de desenho, 5 uma representação em forma 
de texto e apenas 2 desenharam o fenômeno, em seguida tentaram justificar o que estavam 
observando. 
 Ao analisarmos as representações dos alunos pudemos identificar algumas 
semelhanças entre elas. Com essas semelhanças estabelecemos três categorias: 
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Tabela 1: Relação entre alunos e as categorias  
Aluno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Categoria 1: Representação simples da junção 
água, óleo e sal. 

x       x x x x  

Categoria 2: Explicação do fenômeno 1(água e 
óleo não se misturam) 

  x x X x X     x 

Categoria 3: Explicação do fenômeno 2 
(movimento das bolhas de óleo) 

 x x  x  x      

  
 De acordo com a tabela 1 tem-se que 42% dos alunos fizeram apenas uma 
representação primária dos elementos dentro do recipiente, classificados na categoria 1, não 
fazendo menção a nenhuma explicação para o fenômeno, como apresentado na figura 1. 
 

 
Figura 1: Representação da categoria 1 

  
 O corante citado pelo aluno em sua representação tinha a cor azul e foi adicionado a 
água apenas para melhorar a visualização do fenômeno.  
 Que explicaram apenas o primeiro fenômeno, em que a água e o óleo não se misturam, 
categoria 2, tivemos 25% dos alunos, vide figura 2.  
  

 
Figura 2: Representação  

 
 
 Classificados apenas na categoria 3, com a explicação referente ao movimento das 
bolhas de óleo, se encontram apenas 8% dos alunos, conforme figura 3. 
 

 
Figura 3: Representação  

 
 
 
 Apenas 25% dos alunos apresentaram uma explicação para o primeiro e para o 
segundo fenômeno. 
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 Figura 4: Representação  
 
 É importante percebermos que tanto os alunos que escreveram quanto os alunos que 
desenharam, conseguiram apresentar uma explicação para o fenômeno. No entanto, em 
alguns poucos desenhos fica claro que não conseguiram estabelecer nenhum tipo de 
representação que explicitasse suas observações, apenas reconheceram os materiais 
utilizados no experimento e representaram o que viram, já a maior parte da turma descreveu 
uma explicação de forma organizada. 
 É importante ressaltar que as explicações apresentadas pelos alunos estavam 
fundamentadas na observação do fenômeno, e apontavam uma concepção espontânea de que 
corpos mais pesados afundam. Essa é uma percepção que antecede o conceito físico de 
densidade, que posteriormente foi discutido com os alunos. 
 Essa concepção que os alunos apresentaram após a atividade concluída, podemos 
entender como um primeiro passo para formação de um pensamento científico ainda que esse 
não tenha sido expressado de maneira formal. 
 A análise dessa atividade experimental investigativa nos permitiu detectar as 
concepções espontâneas dos alunos, devido a participação deles durante todas as etapas da 
atividade proposta. 
  
 
CONCLUSÕES 

 
 Logo no início foi possível perceber que as atividades experimentais preparadas não 
poderiam ser longas, para não torná-las cansativas e, consequentemente, provocar 
desinteresse, pois os alunos mais novos perdem a concentração muito rápido. Cabe observar 
que as atividades foram realizadas durante o intervalo do almoço, e as crianças participavam 
das atividades de forma voluntária. 
 Os alunos, talvez pela carência de atividades práticas, queriam falar muito e conseguir 
que os grupos permanecessem atentos a atividade proposta foi desafiador. Os alunos durante 
suas falas perguntavam tudo o que vinha em suas cabeças, curiosidades e queriam o tempo 
todo contar suas estórias, durante vários momentos surgiram perguntas fora do contexto da 
atividade.  
 Na turma que foi aplicado a atividades a maioria dos alunos mostrou-se interessada, 
com grande participação, exceto alguns poucos alunos que às vezes se mostravam 
desinteressados e queriam apenas tumultuar o andamento do projeto.  
 Com atividade experimental investigativa os alunos mostraram uma maior participação 
em sala de aula, motivação para as aulas de Ciências, devemos ressaltar ainda a valorização 
da aprendizagem de atitudes (pois estavam trabalhando em pequenos grupos) e não apenas 
de conteúdo.  
 O trabalho desenvolvido foi satisfatório e desafiador. Notou-se que é possível melhorar 
o interesse pelo conhecimento de ciências, podendo formar desde cedo na criança um 
pensamento científico, oferecendo-lhes conceitos desta área. 
 Nossa expectativa com o esse projeto no Ensino Fundamental I não é uma revolução 
didática, mas entendemos que em longo prazo o trabalho poderá surtir efeitos bastante 
desejáveis em outras etapas de aprendizagem escolar, possibilitando ao aluno um maior 
interesse pela Ciência e quem sabe um envolvimento maior com o processo de ensino-
aprendizagem.  
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Resumo: 

 Os alunos são sempre relutantes quanto à aprendizagem dos conteúdos de Química no Ensino Médio. 
Isto se deve na maioria das vezes, a maneira como os conteúdos de Química têm sido transmitidos. O 
uso de apenas livros didáticos e aulas expositivas desmotivam os alunos a participarem e interagirem 
com as aulas. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver com duas turmas do Ensino 
Médio de uma Escola Estadual do município de Ji-Paraná/RO, uma metodologia mais interessante e que 
estimule os alunos a participarem das atividades propostas para que os conceitos químicos pudessem 
ser formulados a partir de suas próprias experiências. Para tanto, foram utilizadas metodologias de 
práticas experimentais com embasamento teórico e através da utilização de encenação teatral.  Os 
resultados mostraram que as aulas ministradas com metodologias diferenciadas mostraram-se eficazes 
para o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos químicos abordados. 

INTRODUÇÃO 

Existem muitas maneiras de instigar a curiosidade dos alunos durante as aulas, 
uma delas é ministrar aulas mais dinâmicas. Abordar os conteúdos de forma 
descontraída e contextualizar o tema da aula com um assunto ou aspecto presente em 
seu cotidiano é um desafio para os professores, mas, que pode rende bons resultados. 
Yamazaki e Yamazaki (2006), afirmam que o Ensino através da utilização de 
brincadeiras, jogos e desafios, provocam uma aprendizagem mais eficiente, no sentido 
de que os estudantes, além de mostrarem-se dinâmicos quando em meio ao processo, 
mostram-se também dispostos a continuar a aprendizagem mesmo que em outros 
contextos. 

Um dos objetivos da Química é que o jovem reconheça o valor da ciência na 
busca do conhecimento da realidade objetiva e, insiram-no no cotidiano (ALMEIDA et. 
al, 2008). Para que ocorra este processo, o professor será o agente facilitador que irá 
promover as condições necessárias para que o aluno se sinta instigado e consiga 
assimilar os conteúdos. Este processo nem sempre é alcançado somente através de 
aulas teóricas e de acordo com Borges (2000), o modo tradicional não consegue 
facilmente motivar os alunos a se interessar pela disciplina. Sendo assim, é necessário 
motivar mais o aluno, levando-o a se interessar e interagir mais durante as aulas. 

Santos e Aquino (2011), afirmam que para combater as muitas dificuldades no 
Ensino de Ciências, especialmente a Química, os professores são estimulados a irem 
de encontro ao formalismo matemático na disciplina, a adequar sempre que possível o 
conteúdo abordado ao cotidiano do aluno e a dialogar com disciplinas que apresentem 
conceitos em comum.  Procurando então, contornar essas dificuldades dos altos 
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índices de reprovação na disciplina e também mudar a visão do aluno de que a 
disciplina de Química é sempre complexa e difícil, professores têm adotado 
metodologias educacionais que promovam motivação no aluno.  

Entre elas, encontra-se o uso de teatros e práticas experimentais nas aulas de 
Química, que tem sido bons exemplos de metodologias que instigam o aluno a uma 
maior participação nas aulas e resulta numa melhor compreensão dos conteúdos. 

A prática experimental no ensino de Química 

O método que tradicionalmente prevalece no ensino de Química nas escolas 
públicas é o de aulas teóricas, o que não deixa de ser importante, no entanto, apenas 
aulas teóricas tornam-se maçantes e desmotivam os alunos a se interessar pelos 
conteúdos e participarem das aulas. Os professores desta disciplina muitas vezes não 
conseguem demonstrar apenas através deste método, a importância dos 
conhecimentos químicos para o dia a dia do aluno. Na verdade, observa-se que os 
professores relatam os conceitos químicos sem aproxima-los ao cotidiano dos alunos, 
o que faz com que eles apenas os decorem. Para Passoni et. al. (2012) a química é 
uma ciência que consiste de duas partes importantes e inseparáveis: a teoria e a 
prática.  

Por isso, tem-se desenvolvido nas aulas de Química, métodos que aproximem 
os conceitos a realidade dos alunos, métodos que os possibilitem visualizar as reações 
químicas e através de sua experiência, conceitua-las. A prática experimental promove 
no educando uma maior interação e participação nas aulas. De acordo com Rosito 
(2008), o conceito da palavra experimento significa um ensaio científico destinado a 
verificação de um fenômeno físico ou químico. Portanto, experimentar implica pôr a 
prova, ensinar, testar algo. Segundo Moreira et. al (2011), a experimentação permite 
que os alunos manipulem objetos e ideias e negociem significados entre si e com o 
professor durante a aula. Ainda para Merçon (2003), de forma análoga, as aulas 
experimentais são componentes fundamentais para a construção do conhecimento no 
processo de ensino-aprendizagem. 

Entretanto, ressalta-se novamente, a experimentação não deve ser passada de 
forma desvinculada da teoria, mais sim de forma complementar, pois a prática sem o 
embasamento teórico não teria um caráter propriamente científico, e a teoria sem a 
prática muitas vezes não permite que o aluno tenha uma assimilação efetiva (LINS et. 
al, 2013).  

O uso do teatro nas aulas de Química 

Segundo Rosa (2008), é possível impulsionar o interesse no ensino de Ciência 
e, em particular no ensino de Química, nos estudantes e no público em geral, se 
optarmos por divulgar os conteúdos científicos de uma forma mais interessante e 
atrativa.  

O teatro é uma metodologia que abrange muito bem esses aspectos, ele pode 
promover discussões dos conceitos abordados em sala de aula entre os alunos e 
promover a divulgação científica para pessoas que não tem este conhecimento (FILHO 
et. al, 2013). De acordo com Souza e Borges (2013), o teatro tem potencialidade para 
ser transmissor de conceitos científicos, pois é simples, lúdico e agradável. 
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Segundo Roque (2007) o objetivo do uso do teatro em aulas de Química é 
discutir o conhecimento dos alunos sobre os temas químicos propostos por meio de 
uma peça baseados nas improvisações teatrais encenadas pelos estudantes. Para 
Neto et. al. (2012), a prática dos jogos teatrais inclui um acordo grupal entre os 
participantes. Para tal, o grupo se divide entre atores (participante da cena) e plateia 
(observadores). Outra característica desses teatros é que eles se desenvolvem na 
ação improvisada e os papéis de cada personagem não são conhecidos a priori. 

O teatro pelo seu perfil lúdico e envolvente, pode se constituir em um caminho 
capaz de sensibilizar os estudantes, a dinamizar novas ideias, a fortalecer valores 
pessoais e sociais, potencializar talentos, a acessar novos saberes e conhecimentos 
científicos (VESTENA E PRETTO, 2012). 

Tendo em vista as vantagens observadas á partir do uso dessas diferentes 
metodologias, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma aula didática que 
contextualizasse o conteúdo de Química sobre ácidos, bases e reação de 
neutralização, através da abordagem de conceitos sobre aromas, cheiros, fragrâncias e 
odores, utilizando-se de uma pequena encenação teatral e também desenvolvendo 
práticas experimentais para a assimilação e visualização dos conceitos. 

Esta aula teve como elemento facilitador para a sua formulação, uma 
reportagem da revista VEJA (Cheiro de sucesso - Edição 2262, 28 de março de 2012), 
que aborda o aumento do consumo de perfumes e colônias pelo mercado brasileiro 
que tem ocasionado à ascensão das indústrias na criação de novas fragrâncias. Na 
reportagem, destacou-se a importância do trabalho de um químico aromista/perfumista, 
desde o processo de coleta da matéria prima para a formulação de fragrâncias, o 
tempo de estudo de um perfumista e os processos de testes realizados até a 
finalização do produto. 

METODOLOGIA OU PROCEDIMENTO 

O trabalho foi desenvolvido com duas turmas de 1º ano do Ensino Médio, na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aluízio Ferreira, localizada no 
município de Ji-Paraná/RO, abrangendo um total de 59 alunos.  

Para que o conteúdo da aula fosse compreendido, o tema escolhido para 
abordá-lo foi o uso de perfumes, assunto que está presente no cotidiano dos alunos. 
Passoni et. al. (2012), afirma que a dramatização é um recurso empregado em diversas 
áreas com o intuito de sensibilizar um público ou facilitar o entendimento acerca de 
uma situação. Sendo assim, iniciou-se a aula solicitando que uma dupla (um aluno e 
uma aluna) interpretasse a cena de um filme (Perfume de Mulher,1992) onde o 
protagonista, um homem cego, interage em uma conversa com uma bela jovem, e 
apenas através do olfato consegue saber qual a essência do sabonete utilizado pela 
jovem. Após uma breve explanação sobre a cena e questionamento sobre o que os 
alunos entenderam da cena e sobre a ideia central da encenação do filme, uma 
palestra foi ministrada aos alunos abordando os conceitos de aromas, odor e 
fragrância. Também destacou-se sobre  o emprego de um químico aromista/perfumista; 
como é o processo de criação de uma fragrância, o tempo de estudo, os teste 
realizados, a importância de saber as propriedades de cada substância, o que 
acontece com elas se misturadas com um ácido, com óleo, com água e outros 
solventes, algumas das reações químicas envolvidas no processo da formulação de 
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perfumes e como proteger as substâncias de reações químicas que possam decompô-
las destruindo suas características iniciais. 

Ao fim da palestra, iniciou-se um pequeno debate a cerca do tema visto e sobre 
os conceitos das reações químicas abordadas. Para entender melhor como funcionam 
as reações entre soluções ácidas, alcalinas e das reações de neutralização, iniciou-se 
uma prática experimental, onde os alunos viram um peixe e sentiram seu odor  
característico. Questionou-se a respeito do porque tinha aquele cheiro? Explicou-se 
como ocorre a decomposição das proteínas do peixe que exalam esse cheiro. Depois 
abordou-se conceitos de ácidos  utilizando e manipulando o vinagre. Para neutralizar o 
cheiro utilizou-se bicarbonato de sódio e água. 

Dois questionários foram aplicados; um antes de iniciar as atividades e outro ao 
final da aula. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Verificar o conhecimento do aluno a respeito do tema a ser abordado na aula é 
muito importante para desenvolvê-lo. Uma vez que o autor deste trabalho não é o 
professor desses alunos e, portanto, não sabe quais conteúdos já se foram abordados 
com esses alunos e também não se sabe qual a bagagem cultural que o aluno possui a 
respeito do assunto, aplicou-se um questionário sobre os assuntos a serem abordados 
a fim de obter essas informações,  os resultados foram analisados e quantificados. 

A primeira pergunta do questionário teve como objetivo saber se os alunos 
sabiam o que é um químico aromista/perfumista. 66% dos alunos entrevistados 
informaram não saber que profissão era esta ou, que este profissional fazia. Os outros 
34% responderam que sabiam do que se tratava esta profissão e dentre as respostas 
obtidas informaram que: “São as pessoas que fazem combinações de compostos 
químicos”. “São as pessoas que fazem os perfumes, colônias e shampoos.”  

E ainda tiveram-se muitas respostas que diferenciaram os dois tipos de 
profissionais com sendo “o perfumista é a pessoa que vende perfume e o químico a 
pessoa que cria os perfumes”. 

A fim de saber se o tema da aula estava relacionado ao cotidiano dos alunos, 
perguntou-se com que frequência eles utilizavam perfumes ou colônias, sendo a 
resposta unanimemente “uso diário”. No entanto, quando questionados se conheciam 
ou imaginavam como era realizado o processo de criação de perfumes e colônia, 
apenas 2 alunos responderam sim e descreveram o processo como sendo “feito com 
álcool e água” e “são feitos a partir de ervas e flores”, os outros 57 alunos não sabiam 
como era produzido. 

Quando questionados se os conteúdos de Química que eles aprendiam na 
escola poderiam estar relacionados á fabricação de perfumes e produtos de limpeza, 
64% dos alunos disseram que não. O que demonstra que a maior parte dos alunos não 
consegue relacionar os conteúdos de sala de aula com reações presentes em seu dia a 
dia.  

A segunda parte do trabalho foi desenvolvida com o objetivo de estimular os 
alunos a participarem e interagirem na aula. Isto ocorreu através de uma breve 
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encenação de uma dupla de alunos voluntários de uma parte do filme Perfume de 
Mulher (1992). Vendo e participando da cena os alunos se sentiram mais motivados a 
discutir sobre o tema da aula. Através da encenação, os alunos concluíram que odores 
e aromas facilmente percebidos através do olfato e que como o protagonista da peça 
era cego, isso possibilitou que ele desenvolvesse um olfato mais aguçado 
reconhecendo de imediato qual era a fragrância utilizada pela outra personagem. Eles 
ainda refletiram que em alguns casos, alguns perfumes ficam mais „fixos‟ na pele do 
que outros, sendo que isto também pode variar de pessoa para pessoa. 

Após o debate iniciou-se a palestra, onde foi abordado o tema sobre a 
diferença de um químico aromista e um perfumista, como funciona essa profissão, 
como ocorre o processo de criação de perfumes, e sobre as reações químicas de 
compostos orgânicos e inorgânicos envolvidos em seu processo de fabricação e 
enfatizou-se sobre as reações de compostos ácidos e alcalinos. 

Após a palestra, debateu-se sobre o tema da aula e sobre os conceitos e as 
reações químicas abordadas. Em seguida, realizou-se uma pequena aula prática 
exemplificando como uma pescaria ou o preparo de um peixe na hora do almoço está 
relacionado com a química. Os alunos manipularam um peixe, até que o cheiro do 
peixe ficasse na mão dos alunos. Depois os alunos lavaram a mão com vinagre e por 
fim, lavaram a mão com bicarbonato de sódio. No decorrer de toda a prática foram 
sendo explicadas as reações que estavam envolvidas no procedimento, para que os 
alunos visualizassem e compreendessem sobre o que são substâncias ácidas e 
básicas, onde podemos encontra-las em nosso dia a dia o que é uma reação de 
neutralização e como se sucedem, como foi o caso da neutralização do cheiro do peixe 
das mãos dos alunos.  

Para verificar se os alunos compreenderam o assunto abordado na aula, 
aplicou-se um outro questionário onde verificou-se que 76% deles entenderam a 
diferença entre o perfumista e um químico aromista e qual é o trabalho desses 
profissionais. 

Questionou-se também se os alunos conseguiram relacionar o conteúdo 
teórico com a prática e, também, se conseguiam visualizar o conteúdo visto na aula 
com o dia a dia. Aproximadamente 98% deles responderam que através da prática 
conseguiram visualizar como as reações químicas ocorrem e que substâncias ácidas e 
básicas estão presentes no cotidiano. 

Os alunos foram questionados sobre a importância de saberem as 
propriedades químicas das substâncias no processo de criação dos perfumes e entre 
as respostas obtidas os alunos descreveram: 

 “Porque você precisa conhecer as substâncias químicas e suas propriedades 
para saber com qual outra substância ela poderá ser misturada”. 

“Porque se você não conhecer as características das substâncias aromáticas 
pode ser feito um perfume mal cheiroso”. 

 “Porque se você não conhece as substâncias, quando você está fazendo um 
perfume uma única substância pode estragar toda a mistura alterando o aroma da 
mistura anterior”. 
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“Porque algumas substâncias neutralizam as outras, por isso, é necessário 
saber equilibrar o pH das substâncias”. 

“Porque se você não conhecer as substâncias e não souber equilibrar o pH, 
você pode criar uma fragrância que causa alergia as pessoas”. 

Nota-se através das respostas que os alunos compreenderam os conceitos e 
como ocorrem as reações, sendo que apenas 01 dos alunos não respondeu, deixando 
em branco essa pergunta. 

Por fim, os alunos foram questionados sobre qual foi e como ocorreu o 
processo de neutralização dos odores no decorrer da prática, apenas 01 dos alunos 
não descreveu este processo, deixando a questão em branco. Os demais alunos 
souberam descrever o processo e dentre as respostas obtidas, algumas estão 
descritas a seguir: 

“A reação de neutralização na aula de hoje foi de neutralizar odores através de 
substâncias ácidas e básicas”. 

“A reação de neutralização funcionou com um ácido sendo neutralizado com 
uma base e retirando assim o cheiro do peixe da mão”. 

“Uma base neutraliza um ácido assim como, um ácido pode neutralizar uma 
base”. 

“O odor do peixe foi retirado com o vinagre e o vinagre foi neutralizado com o 
bicarbonato de sódio”. 

“O vinagre neutralizou a amina (odor) do peixe e o bicarbonato neutralizou o 
vinagre”. 

A comparação dos principais dados dos questionários pré e pós-aula podem 
ser melhor visualizados no gráfico 1, onde foram comparados os dois valores. 

 

Gráfico 1 – Comparação dos resultados entre pré e pós questionários 
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De acordo com os resultados obtidos, os usos das metodologias propostas 
neste trabalho possibilitaram que os alunos formulassem seus próprios conceitos sobre 
as reações e conceitos trabalhados. A utilização de materiais presentes no dia a dia 
dos alunos, a visualização das reações, os debates e perguntas formuladas e 
respondidas durante a aula foi de fundamental importância para que os alunos 
aprendessem e compreendessem melhor o conteúdo de ácido/base trabalhado. 

CONCLUSÃO 

Para as aulas serem mais produtivas tanto para os docentes quanto para os 
alunos, nem sempre é necessário utilizar recursos tecnológicos de ultima geração. O 
professor precisa saber qual a realidade dos alunos, para assim, poder mediar o 
conhecimento sobre os conteúdos de maneira contextualizada. Outros elementos 
facilitadores para o professor pode se dinamizar nas aulas, sair do comodismo da 
tradicional aula teórica e introduzir metodologias que estimulem mais os alunos, podem 
ser através de leituras de textos mais atrativos, vídeos e filmes, teatros, aplicação 
softwares (para escolas que tenham sala de informática) e aulas práticas com materiais 
alternativos. 

Neste trabalho a utilização de objetos e substâncias que estão constantemente 
presentes no cotidiano dos alunos, possibilitou a assimilação dos conceitos abordados 
e por isso melhor compreensão destes por parte dos alunos dos conteúdos. O 
desenvolver da prática experimental com materiais alternativos, também permitiu 
melhor concepção das reações envolvidas nos processos através da visualização e 
utilização dos sentidos, fazendo assim, que os alunos compreendessem os processos 
envolvidos e, as características das substâncias utilizadas e dessa forma, souberam 
depois descrever como ocorreu o processo de neutralização. 

De acordo com os resultados obtidos, a utilização de metodologias 
diferenciadas é viável no Ensino de Química. Os alunos se interessaram mais pela 
matéria e demonstraram isso durante as aulas, participando, debatendo os assuntos e 
perguntando a respeito dos temas. 
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A utilização de poemas como proposta didática no ensino de 
Química. 
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da Universidade Federal de Sergipe, Av. Marechal Rondon S/N. UFS - São Cristóvão – SE. 
 
 
Palavras-Chave: Poemas, Leitura e Compreensão, ensino de Química. 

RESUMO: NOSSO TRABALHO TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR OS RESULTADOS DA 
APLICAÇÃO DE PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DA QUÍMICA UTILIZANDO POEMAS. 
OBSERVA-SE QUE GRANDE PARTE DOS ALUNOS TEM DIFICULDADES EM INTERPRETAR 
ENUNCIADOS NO ENSINO DE QUÍMICA, DEVIDO À FALTA DA PRÁTICA DE LEITURA E ESCRITA. 
NESTA PERSPECTIVA, FORAM ELABORADOS POEMAS COM UMA ABORDAGEM DE 
CONTEÚDOS QUÍMICOS PELOS PROFESSORES PESQUISADORES, EM SEGUIDA FORAM 
DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO 
INTERIOR DE SERGIPE ONDE, OS MESMOS FIZERAM UMA ANÁLISE E LEITURA, BEM COMO, 
PESQUISARAM E RESPONDERAM QUESTÕES SOBRE CADA CONTEÚDO PROPOSTO NOS 
POEMAS. FORAM AVALIADOS OS CRITÉRIOS DE DOMÍNIO DA LEITURA, INTERPRETAÇÃO DO 
CONTEÚDO, E ESTÍMULO À PESQUISA. AS ANÁLISES DOS RESULTADOS NOS MOSTROU QUE, 
OCORREU UM APRIMORAMENTO E COMPREENSÃO DA LEITURA, APONTANDO PARA UM 
MELHOR ENTENDIMENTO DOS ALUNOS NO TOCANTE À CAPACIDADE DE LEITURA E 
COMPREENSÃO ATRAVÉS DOS POEMAS UTILIZADOS. 

INTRODUÇÃO 
 

A Química como ciência da natureza, está presente em atividades diárias e 
corriqueiras das pessoas, seja de forma direta ou indireta, tendo o papel de formar e 
não somente de informar cidadãos acerca de fenômenos e situações cotidianas, como 
também, para a atuação de profissionais e especialistas de diversas áreas, dentre elas, 
os que atuam como professores. Observa-se que, muito se tem discutido sobre as 
novas metodologias para o ensino de Química na Educação Básica. Tais discussões 
podem ser encontradas em documentos que orientam os professores no seu 
desempenho profissional, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1999, p. 
86):  

[…] a Química pode ser um instrumento de formação humana que amplia os 
horizontes [...] e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento 
químico for promovido como um dos meios para interpretar o mundo e intervir 
na realidade, se for apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e 
linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao 
desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade.  

No entanto, a sociedade atual exige uma nova postura a respeito do que se 
almeja ao ensinar e aprender, pois nos dias atuais torna-se necessário buscar um 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(Ensino Aprendizagem) 

 

significado real do que se está ensinando, a fim de que ocorram expressiva aquisição e 
elaboração de conhecimentos sólidos e fundamentados cientificamente.  

De acordo com Moraes (2010, p.4) aprender significa ampliar os mundos já 
conhecidos, ou seja, que já se vive. É acrescentar novas palavras às descrições e 
interpretações que se consegue fazer da realidade. Aprender é reconstruir e ampliar os 
próprios conhecimentos, as habilidades de interagir com o mundo e, por meio disto, 
reconstruir-se a si próprio. Assim, o sujeito se transforma ao passo que aprende.  

Francisco Junior (2010) defende a integração da leitura e da escrita, bem 
como, da oralidade, como forma de fomentar não somente a aprendizagem, mas o 
desenvolvimento de competências imprescindíveis na atual conjuntura social, 
econômica e política. Fica notável que a leitura e a escrita são fundamentais neste 
contexto, pois é o ponto de partida para o entendimento e compreensão do que está 
sendo ensinado em sala de aula. Além disso, através da leitura e da pesquisa é 
possível identificar aquilo que o indivíduo racionaliza e pensa sobre tal questionamento 
como, por exemplo, textos, frases, poesias, poemas dentre outros.   

Ainda nesta perspectiva, Moraes (2007) enfatiza que a pesquisa em sala de 
aula é uma forma de entender os modos de linguagem, com uma estreita relação entre 
a fala, à leitura e a escrita, e implica partir de questionamentos relevantes e 
significativos, associados aos conhecimentos apresentados pelos alunos, colocando-os 
em xeque. Desta forma, buscam-se outros interlocutores pela leitura, promovendo 
reconstruções gradativas que são expressas pela escrita. 

De acordo com Francisco Junior e cols. (2008) a prática da leitura e escrita são 
habilidades a serem trabalhadas nas aulas de Ciências, visto que, muitas vezes, os 
estudantes são incapazes de interpretar questões e problemas de Física, Química, 
Matemática, etc., devido às deficiências na capacidade de interpretação de enunciados 
que lhes são colocados.  

Neste contexto, Moraes (2007, p.13) afirma que: 

A fala e a leitura são modos essenciais de envolvimento na linguagem. No 
entanto, no contexto da pesquisa em sala de aula a escrita representa um 
passo a mais, pois possibilita tomar consciência mais efetiva do que se pensa, 
ao mesmo tempo em que ajuda a expressar com maior rigor o pensamento em 
movimento.  Por isso, pesquisar em aula requer um investimento intenso na 
escrita. Escrever constitui outro modo de reconstruir conhecimentos, 
possibilitando a produção de argumentos mais rigorosos, caminho para inserir-
se de modo mais qualificado em discursos especializados, particularmente os 
científicos. 

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Brasil, 
1999, p.34) definem conjuntos de habilidades e competências relacionadas à 
representação e à comunicação a serem desenvolvidos no âmbito da Química, os 
quais estão atrelados à leitura e à escrita; destes, pode-se citar: (i) descrever 
transformações químicas em linguagem discursiva; (ii) traduzir a linguagem química 
simbólica em discursiva e vice-versa; (iii) identificar fontes de informação e meios pelos 
quais novas informações importantes para o conhecimento químico podem ser obtidas. 

Francisco Junior e Júnior (2010) abordaram uma atividade de leitura em sala de 
aula desenvolvida com estudantes de nível médio, e alcançaram resultados 
satisfatórios afirmando que, a leitura, auxilia na construção de importantes ideias 
acerca dos modelos científicos que não faziam parte do imaginário dos leitores. 

Na concepção de Freire (2008) existe uma relação intrínseca entre o nível do 
conteúdo do livro e o nível da atual formação do leitor em interpretar aquilo que está 
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lendo. Estes níveis envolvem capacidade intelectual de compreensão do autor e do 
leitor. Ainda sob esta luz, a compreensão do que se lê, tem a ver com essa relação. 
Entretanto, em alguns textos, tal aspecto é impossível de ser notado. Essa 
compreensão é criticada no poema de Augustos dos Anjos por Porto (2000, p. 32) 
afirmando que os poemas do autor: 

[...] são recheados de palavras incompreensíveis para a maioria dos leitores, e 
assim adquirem uma aura de mistério, de musicalidade quase pura. A 
característica mais notável das poesias de Augusto dos Anjos é seu conteúdo 
científico e filosófico. Isto não significa que Augusto dos Anjos estivesse 
preocupado em fazer, investigar ou mesmo divulgar ciência e filosofia. 

Sendo assim, entendemos como necessário promover o desenvolvimento de 
propostas didáticas mediadas pelo professor, baseadas em objetivos claros e bem 
delineados, em consonância com a realidade vivenciada por seus alunos, a fim de 
permitir ao estudante construir seu próprio conhecimento, confrontando as relações 
externas e internas, possibilitando ao aprendiz a compreensão e a aprendizagem de 
novos significados.  

Para Rojo (2004, p.3) a leitura pode ser definida como: 
 

[...] um ato de se colocar em relação um discurso (texto) com outros discursos 
anteriores a ele, emaranhados nele e posteriores a ele, como possibilidades 
infinitas de réplica, gerando novos discursos/textos.  Esse discurso/texto é visto 
como conjunto de sentidos e apreciações de valor das pessoas e coisas do 
mundo, dependentes do lugar social do autor e do leitor e da situação de 
interação entre eles. 
 

O professor de Ciências é também um professor de leitura, ou seja, devem 
assumir o papel mediador para que os alunos exerçam a leitura em sala de aula, uma 
vez que todas as disciplinas escolares estão embasadas na linguagem escrita. No 
entanto, Queiroz (2004) afirma em sua pesquisa que, os professores de Química, não 
possuem o aporte teórico-metodológico necessário à mediação da leitura, pois não 
foram apresentados em sua formação a tais conhecimentos, o que limita a sua ação 
como mediador frente à leitura.  

Sendo assim, assumir o papel de mediador neste âmbito é fazer algo novo 
para o aluno, é fazer algo que ainda não sabe. Portanto, é necessário atentar para aos 
conhecimentos dos alunos, estimulando-os e desafiando-os a avançar além daqueles 
significados que conseguem expressar por meio da sua compreensão de mundo.  

De acordo com Leffa (1996, p.24) o ato de ler: 
 

 É um fenômeno que ocorre quando o leitor, que possui uma série de 
habilidades de alta sofisticação, entra em contato com o texto, essencialmente 
um segmento da realidade que se caracteriza por refletir outro segmento. 
Trata-se de um processo extremamente complexo, composto de inúmeros 
subprocessos que se encadeiam de modo a estabelecer canais de 
comunicação por onde, em via dupla, passam inúmeras informações entre o 
leitor e o texto. 

 

À medida que o leitor compreende o que ler de forma simultânea, há uma troca 
ou um melhor entendimento do texto, diante das habilidades por ele, adquiridas, em 
formar novos canais de comunicação a partir do que se lê ou entende. Partindo desse 
pressuposto, este trabalho tem como objetivos relatar a aplicação de uma proposta 
didática em que foram utilizados poemas com possibilidade de uma abordagem 
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científica, ressaltando o papel facilitador e motivador do processo de ensino e 
aprendizagem, assim como a função da leitura e interpretação textual na aquisição e 
elaboração de ideias e conceitos científicos quando necessários. 

METODOLOGIA  
 

O trabalho foi realizado numa escola da rede pública situada no interior de 
Sergipe, numa turma da 3º série do Ensino Médio, com 30 alunos numa faixa etária de 
16 a 18 anos. Os instrumentos de coletas de dados foram questionários com perguntas 
objetivas e subjetivas, construídos para avaliar a aprendizagem dos assuntos 
abordados e a satisfação dos discentes sobre a proposta.  

Para a explanação dos conteúdos, foram utilizados poemas elaborados a partir 
de conteúdos químicos (Tabela Periódica, Misturas, Soluções e Estudos dos Gases) 
abordados no Ensino Médio de Química pelos professores citados no trabalho, com o 
auxílio direto da professora de Letras Português/Espanhol Maria Irailde Teixeira dos 
Santos Vieira.  

Os alunos foram divididos em duplas. Em seguida, foram distribuídos os poemas 
para início da análise e leitura específica. Após essa leitura, os alunos responderam 
questões relacionadas aos assuntos mencionados no poema, e como atividade 
extraclasse fizeram pesquisas sobre cada conteúdo. Os dados foram coletados com 
base nas respostas dos alunos elaboradas com base nos questionários. A análise dos 
dados focou dois aspectos principais: 

a) Buscamos compreender como se deu à evolução da aprendizagem dos 
alunos a partir da leitura do poema, isso quando essa compreensão foi 
efetivada. 

b) As habilidades envolvidas no processo de construção de significados da 
leitura e interpretação científica realizada pelos alunos. 

Buscamos analisar esses aspectos por meio das respostas apresentadas às 
perguntas relacionadas aos conteúdos em diferentes poemas, como também, por meio 
do estímulo à leitura, interpretação e a pesquisa.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram utilizados dois poemas durante a realização da atividade, o primeiro, 
“Vida Periódica”, abordou questões relacionadas exclusivamente ao ensino da Tabela 
Periódica, (conteúdo curricular referente à 1ª série do Ensino Médio), sendo necessária 
uma recapitulação, ou seja, uma mediação prévia do conteúdo por meio de discussão. 
No segundo poema, “Solução da Gente”, onde enfatizamos os conteúdos Misturas, 
Soluções e Estudo dos Gases que podem ser vistos no quadro 01 a seguir.  

 
Os alunos foram divididos em duplas e iniciaram a leitura e análise dos poemas 

apresentados a seguir: 
 

Poema 01 - Vida Periódica 
Átomos e elementos químicos. 

Poderosos reagentes de explosão. 
Agrupados na tabela periódica, 
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cada um, em sua própria divisão. 
Átomos carregados de energia, 

algumas vezes, utilizados para o mal. 
A ciência que explora a cada dia,  

sua verdadeira e real função. 
É indispensável conhecer os elementos, 
que nos auxiliarão em nosso dia- a- dia, 

quando houver uma grande precisão. 
Minha vida é uma tabela periódica. 

Pois, os elementos vêm e vão. 
Reações desencontradas de sentidos, 
reagentes que provocam explosões. 

Corpos cheios de elementos químicos 
no encontro que fermenta a ilusão. 
Alma cheia de puro pensamento, 

na dosagem que acelera o coração. 
 

 Poema 02 - Solução da Gente 
 

Solvente que envolve dispersão. 
Mistura que dispersa concentração, 

composta por íons ou moléculas  
que  participam de uma solução. 

Sistemas homogêneos e heterogêneos de misturas 
encontrados no dia-a-dia da gente. 

Química e ciências numa mesma atmosfera, 
criando diferentes misturas e soluções. 

 
A leitura dos poemas ocorreu primeiramente de forma silenciosa pelos alunos. 

Em seguida, houve a intervenção do professor, no sentido de esclarecer os objetivos 
propostos com a análise do poema. Observamos que os alunos participaram de forma 
ativa da atividade proposta e conseguiram compreender os objetivos da leitura dos 
poemas. Conforme podemos observar nas figuras 01(a,b) abaixo: 
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a)  b)  
Figura 01 (a,b): Momento de análise e leitura dos poemas pelos alunos durante a aula. 
 

Para compreendermos as habilidades de leitura e interpretação científica dos 
alunos, levantamos os seguintes questionamentos relacionados aos poemas: 

 
Quadro 01: Questões utilizadas para avaliar a capacidade de leitura e interpretação científica dos 
alunos. 

De acordo com a leitura e análise do 
poema 01 Responda: 

a) Como a tabela periódica está 
organizada? 
b) Qual a diferença entre átomos e 
elementos químicos? 
c) Cite 5 elementos químicos que estão 
presentes no cotidiano. 
d) Qual linha do poema remete à ideia de 
estrutura da tabela periódica em famílias e 
períodos? 

De acordo com a leitura e análise 
do poema 02 responda: 

a) Quais são os tipos de mistura? 
b) Cite dois exemplos de misturas 
heterogêneas. 
c) Cite um exemplo de substância 
nos estados sólido, líquido e gasoso. 
d) Qual a diferença entre soluções, 
dispersões e suspensões? 
e) Em qual situação um gás pode 
causar explosão? 

A análise das respostas permitiu o estabelecimento das seguintes categorias: 
respostas corretas (C) mais próximas das ditas cientificamente; Concepções Alternativas 
(CA), repostas distantes as ditas cientificamente corretas; respostas incorretas (I), que 
não tem relação em nenhum momento com o pergunta; respostas evasivas (EV), 
parcialmente corretas, porém predominância incorreta e alternativa sem respostas (SR), 
de acordo com o número de alunos. Explicitaremos o quantitativo dessas categorias na 
tabela 01. 

 
1. Habilidades de leitura e interpretação científica dos 

alunos 
Categoria  

Poema 1 – Questões relacionadas ao conteúdo tabela 
periódica. 

  C CA    I EV SR 

a) Como a tabela periódica está organizada? 30  0  0  0  0 
b) Qual a diferença entre átomos e elementos químicos? 16 10  0  4  0 
c) Cite 5 elementos químicos que estão presentes no 
cotidiano. 

30  0  0  0  0 

d) Qual linha do poema remete à ideia de estrutura da 
tabela periódica em famílias e períodos? 

30  0  0  0  0 
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Poema 2 – Questões relacionadas aos conteúdos 
Misturas, Soluções e Estudo dos Gases. 

     

a) Quais são os tipos de mistura? 30  0  0  0  0 
b) Cite dois exemplos de misturas heterogêneas. 30  0  0  0  0 
c) Cite um exemplo de substância nos estados sólido, 
líquido e gasoso. 

30  0  0  0  0 

d) Qual a diferença entre soluções, dispersões e 
suspensões? 

 0 18 10 2  0 

e) Em qual situação um gás pode causar explosão?  0 12 16 2  0 
Tabela 01: Resultado da análise para avaliar a capacidade de leitura e interpretação dos alunos.     

De acordo com a tabela 01, podemos observar que diante das questões 
relacionadas ao conteúdo Tabela Periódica do poema 01, os alunos responderam 
cientificamente corretos os quesitos a, c, e d, apontando um resultado satisfatório 
sendo possível observar indícios para uma capacidade de leitura e interpretação 
científica dos estudantes, principalmente nos quesitos a e d, os quais estão implícitos 
no poema, quando o autor descreve na linha: 01 “Átomos e elementos químicos” e nas 
linhas 03 e 04 “agrupados na tabela periódica cada um em sua própria divisão”. 

Em contrapartida, no quesito b, observamos que apenas 16 alunos, ou seja, um 
pouco mais da metade responderam cientificamente correto, ao diferenciar átomos de 
elementos químicos. Sendo que, 10 alunos apontaram concepções alternativas com 
indícios de erros conceituais e 4 responderam evasivamente. Neste contexto 
entendemos que, apesar do aspecto positivo em conseguir interpretar o poema, os 
alunos apresentam dificuldades em descrever cientificamente o que entende sobre os 
conteúdos situados nas entrelinhas do poema. 

Contribuindo com este diagnóstico, Francisco Junior e Júnior (2010, p.196) 
afirmam que: 

 Ao mesmo tempo em que modifica as práticas de leitura, a produção escrita 
concretiza-se na busca pela compreensão do texto e dos temas a ele 
associados. Tais produções, por sua vez, podem remontar a outras vivências e 
aprendizagens. A leitura, a escrita e a produção de significados e com-
preensões são resultados de fatores sociais e históricos que se infundem no 
momento de exteriorizar a palavra lida e que configuram a leitura de mundo 
que o sujeito leitor possui e já estão constituídos no momento da leitura da 
palavra. 

 
Acreditamos e defendemos que na análise dos poemas, além de privilegiar a 

leitura, sobretudo, incentivou aos alunos reescreverem o que estamos questionando 
para eles, contribuindo também, desta forma, com a sua escrita. Com relação aos 
resultados da leitura e análise do poema 02, também apontados na tabela 01, 
observamos que os 30 alunos responderam cientificamente correto os quesitos a, b e 
c. Por outro lado, nos quesitos d e e, tivemos um resultado aquém do esperado para 
este caso, no tocante a respostas corretas, uma vez que, nenhum dos estudantes 
responderam corretamente estes quesitos, respectivamente.  

Diante disso, temos que, no quesito d, 18 alunos apresentaram erros 
conceituais, 10 responderam incorretamente e 2 evasivamente. No quesito e, 12 
apontam erros conceituais, 16 responderam incorretamente e 2 responderam 
evasivamente. Novamente, pode-se observar a dificuldade dos alunos na descrição de 
conceitos diante dos conteúdos químicos estudados em sala de aula. Vale ressaltar 
que, embora os pesquisadores tenham solicitado tais afirmações, concluímos que os 
poemas não foram dotados especificamente para propiciar respostas científicas. 
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Com relação à avaliação da satisfação dos alunos diante da atividade realizada, 
observamos que 48% informaram que a atividade foi muito interessante e 20% disse 
apenas que foi interessante de acordo com a figura 02 (a). Os demais entrevistados 
não ficaram igualmente divididos entre as alternativas “mediano” e “nada interessante” 
(ambos com 16%) e ninguém afirmou que a atividade foi pouco interessante.  

 

    
Figura 02: (a) Grau de satisfação dos estudantes em realizar a atividade; (b) grau de dificuldade 
dos estudantes em realizar a atividade. 
 

Acerca do grau de dificuldade, conforme revela à figura 01 (b), a maioria dos 
estudantes afirmou que as questões eram de grau mediano. Algumas das questões 
eram fáceis e outras eram difíceis. Apenas uma pequena parte afirmou que era muito 
fácil (8%) ou muito difícil (4%). Tratando-se dos depoimentos coletados diante das 
questões subjetivas, os alunos foram questionados sobre o que mais dificultou e 
facilitou a leitura e análise dos poemas. Sendo assim, abaixo estão alguns dos 
depoimentos relevantes citados:  

Dupla 01: Os termos científicos, porque através do poema 
podemos ver que são utilizadas palavras cientificamente. 
Dupla 02: A dificuldade foi nos termos científicos, já a facilidade foi 
no vocabulário. 
Dupla 03: O que dificultou a leitura do texto foi o vocabulário e os 
termos científicos. 
Dupla 4: O vocabulário dificultou porque podemos ver palavras 
desconhecidas, mas que fazem parte da Química. 
Dupla 5: O que facilitou foi a extensão dos textos que são curtos, o 
que dificultou foram os termos científicos. 
 

A maior dificuldade relatada pelos estudantes, conforme pôde se observar, foi 
devido ao uso de termos científicos, todavia, conforme observado na tabela 1, os 
resultados sugerem que os erros mais comuns estão ligados aos conhecimentos 
científicos e com a interpretação dos textos dos poemas. De uma forma geral, foi 
notória a contribuição e participação da maioria dos discentes, tanto com 
questionamentos quanto com opiniões positivas acerca da explanação dos assuntos. 
Quando os alunos foram estimulados a reescrever alguns trechos dos poemas que 
julgaram interessantes, observamos que houve uma série de estrofes que foram 
destacadas pelos alunos, dentre elas podemos citar: 

 

Dupla 01: “Átomos carregados de energia, algumas vezes 
utilizados para o mal”. 
Dupla 02: “Minha vida é uma tabela periódica, aonde elementos 
preciosos vêm e vão”. 

 (a)                                                                                 (b) 
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Dupla 03: “Química e ciências numa mesma atmosfera, criando 
diferentes misturas e soluções” quer dizer que na natureza 
podemos ter misturas e soluções, não temos substâncias puras. 
Dupla 04: “Átomos carregados de energia” quer dizer “à 
verdadeira e real função”. 
Dupla 05: “Solvente que envolve dispersão” quer dizer que há um 
solvente na dispersão, que é o dispersante. 
 

CONCLUSÕES 
 

Sabemos que as práticas educativas que contemplam e dão prioridade ao 
cotidiano dos estudantes, são de extrema importância na construção de um 
conhecimento aplicável, que permite ao aluno enxergar novos horizontes e fornece 
fundamentação adequada para opinar e discutir acerca de uma gama de assuntos ou 
temáticas. Propostas didáticas, nesse contexto, são apontadas como um método 
otimizador do processo de aprendizagem, visto que integra conhecimentos cotidianos 
e/ou culturais, além de conteúdos de outras disciplinas no ensino. Deste modo, não 
somente produzindo conhecimentos acerca de assuntos relacionados à Química, mas 
também, oferecendo um saber generalizado e interconectado. 

Partindo deste pressuposto, além da aceitabilidade e expressiva participação por 
parte dos estudantes durante a aplicação da proposta, foi possível observar uma 
melhora na motivação para o estudo da Química, bem como, na resolução das 
atividades, aliando o saber científico à leitura e interpretação dos textos, colaborando, 
assim, com o desenvolvimento de um pensamento crítico e coeso. 
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RESUMO: O presente estudo retrata como a Química pode ser trabalhada, no Ensino 
Médio, a partir de temas sociais, utilizando a Estratégia de Ensino por Estudo de Caso 
(EEEC). Nesta pesquisa sugerimos três casos, dois envolvendo o tema hábitos 
alimentares e outro envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas. Os sujeitos desta 
pesquisa foram dois professores de química e duas turmas de alunos do terceiro ano 
do ensino médio, de duas escolas estaduais da cidade de Juiz de Fora - MG. Os 
docentes conduziram a atividade e os estudantes participaram ativamente, 
encontrando uma causa e uma solução para os casos. Ao fim da atividade, os 
estudantes abordaram conhecimentos da química, em específico, as funções 
orgânicas, e estabeleceram ainda, relação dos temas com questões sociais, 
econômicas e éticas. Ademais, percebemos que na atividade, a habilidade de trabalho 
em grupo foi bem instigada, bem como, a leitura, a interpretação e a comunicação oral.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ensino de Química tem se mostrado bastante defasado. Os alunos não 
compreendem o sentido de estuda-la, não conseguindo estabelecer relações dessa 
Ciência com as demais Ciências Naturais e nem com a sociedade. Um dos fatores que 
conduzem a esse contexto é o fato da Química ser retratada de forma conteudista com 
fórmulas e memorização, sem vincular a questões econômicas, tecnológicas, culturais, 
ambientais, políticas, éticas, sociais, dentre outras. Um ensino desvinculado de suas 
origens científicas (Del Pino e Frison, 2011).   

A Química Orgânica traz conteúdos que, na maioria das vezes, são abordados 
com foco na memorização de nomes, fórmulas estruturais e funções. Isso porque os 
próprios professores apresentam dificuldades em relacionar os conhecimentos da 
Química Orgânica com a realidade do seu estudante. Apesar dessas dificuldades, 
esses conhecimentos permitem um envolvimento com diferentes temas interessantes, 
próximos do cotidiano, e com necessidade de serem debatidos em sala de aula. O 
presente estudo discute, dentro da Química Orgânica, a abordagem de dois temas 
amplos e importantes: os hábitos alimentares e o consumo de bebidas alcoólicas.  

Os hábitos alimentares da população se modificam ao longo do tempo. Fatores 
como a urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o desenvolvimento 
dos setores alimentícios, a industrialização dos alimentos e questões estéticas como 
beleza, corpo perfeito, podem provocar problemas graves, tais como a obesidade, a 
anorexia e a bulimia (Pazinato, 2012). Essas doenças atingem populações cada vez 
mais jovens, sendo necessário que professores abram espaços de discussão e debate 
sobre esse tema, no âmbito escolar.  
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A ingestão de bebidas alcoólicas é outro fato recorrente entre os jovens e que 
necessita atenção das escolas na busca da conscientização. Como menciona Leal, 
Araújo e Pinheiro (2012): 

 
O consumo de álcool é um dos principais responsáveis por mortes ocorridas no 
mundo inteiro, seja por doenças secundárias oportunistas ou pelos acidentes 
que provoca. O alcoolismo também supera todas as internações por 
dependência de drogas. O problema é ocasionado quando a pessoa acha que 
conhece seu limite de ingestão alcoólica e logo passa para o consumo abusivo 
(Leal, Araújo e Pinheiro, 2012, p.60). 
 

Assim, o consumo de álcool mostra-se um tema pertinente para ser adotado 
em sala de aula, inclusive através da Química Orgânica. Uma opção para que o aluno 
entenda mais sobre o álcool, seus benefícios e malefícios e que saiba, portanto, 
respeitá-lo.  

Uma proposta de ensino, para a abordagem de temas, é a Estratégia de 
Ensino por Estudo de Caso (EEEC). Uma atividade baseada em casos investigativos, 
os quais se estruturam em histórias com uma problemática (Herreid, 1997). Esse 
instrumento de ensino é uma variante do Método de Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP), que teve origem no curso de Medicina da Universidade de Mc 
Master, em Ontário, Canadá. Esse método tinha como finalidade, que os alunos 
tivessem acesso a problemas reais da sua área, ainda na graduação (Sá e Queiroz, 
2010). 

Atualmente a EEEC é mais utilizada no Ensino Superior, nos cursos de 
Medicina, Direito e Administração, sendo ainda, pouco adotada no Ensino das 
Ciências. O uso dessa estratégia se torna ainda menor no Ensino Médio. No entanto, a 
EEEC tem se mostrado uma atividade satisfatória para a aprendizagem de saberes e 
desenvolvimento de habilidades, tanto no Ensino Superior, quanto no Ensino Médio, no 
que tange ao ensino de Química (Brito e Sá, 2010; Faria e Silva, 2012; Sá e Queiroz, 
2010; Silva, Oliveira e Queiroz, 2011).  

A referida proposta de ensino pode ser adotada em diferentes formatos: 
individual, expositivo, discussão e em pequenos grupos. Na tarefa individual, o aluno 
faz a análise do caso sozinho. No formato de palestra tem-se uma aula expositiva, 
onde apenas o professor analisa o caso. Ele define seus objetivos e escolhe um tema 
controverso para avaliar, em seguida, expõe os argumentos referentes aos dois lados 
do problema. Ele defende e acusa cada lado ao mesmo tempo (Herreid, 1998a).  

Nos dois últimos formatos: de discussão e em grupos, há uma colaboração 
entre o professor e o aluno na análise do caso. No formato de discussão, o professor é 
quem controla a análise. Ele questiona em diferentes graus a perspectiva do aluno 
sobre o caso, mas tendo sempre o cuidado de assegurar que esse consiga concluir a 
partir da análise debatida. No formato de pequenos grupos, são os alunos que 
controlam a análise. Cada integrante do grupo traz informações e opiniões distintas, o 
que propicia o próprio debate entre eles, uma vez que, ao fim da atividade, o grupo 
deve defender apenas uma solução. Neste tipo de aplicação, o professor tem o papel 
de mediador durante as discussões (Herreid, 1998a). 

Os formatos mais significativos, para nós, são aqueles em que o aluno participa 
mais ativamente. No momento de resolução da atividade, o aluno levanta hipóteses, 
pesquisa, analisa as alternativas e chega a uma decisão final, a qual deve defender 
com os argumentos construídos. Durante esse processo, pode ser instigada a 
mobilização de habilidades como a argumentação, a comunicação oral, a capacidade 
de pesquisa, a leitura, o trabalho em grupo, dentre outras. No entanto, ressaltamos que 
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também nesse ambiente, o papel do professor se torna de grande relevância, 
orientando as resoluções e mediando as discussões durante a realização da atividade.  

Frente ao que abordamos, o objetivo deste trabalho é retratar como a Química 
Orgânica pode ser trabalhada, no Ensino Médio, a partir de temas sociais relevantes, 
como os hábitos alimentares e bebidas alcoólicas, através de uma estratégia de ensino 
baseada na resolução de Casos.   

 
METODOLOGIA 
 

O percurso metodológico adotado nesta pesquisa é de natureza qualitativa, 
pois neste tipo de abordagem o processo é descritivo, a fonte de dados é o ambiente 
natural e o investigador é o instrumento principal de pesquisa (Bogdan e Biklen, 1994).  

Os sujeitos da pesquisa foram dois professores de Química e duas turmas de 
alunos do 3° ano do Ensino Médio, cada uma do seu respectivo professor. As turmas 
são de escolas estaduais diferentes, mas ambas localizadas na cidade de Juiz de Fora 
- MG. Tanto os professores, quanto os alunos, são identificados nesta pesquisa com 
nomes fictícios. 

Os dois professores participaram de um minicurso, no qual a EEEC, foi 
apresentada pela primeira vez a eles. O minicurso foi organizado e realizado pelas 
pesquisadoras deste trabalho e teve como público alvo, apenas professores de 
química. Este evento foi divulgado em 27 escolas com Ensino Médio, em Juiz de Fora 
e teve duração de quatro horas, contando com a participação de 12 professores. A 
EEEC foi exposta a partir de diferentes referenciais teóricos e os participantes tiveram 
a oportunidade de resolver e propor casos voltados para os conhecimentos de química, 
no Ensino Médio.  

Após a realização do minicurso, a professora Regina e o professor Pedro foram 
convidados a aplicar a EEEC em suas aulas. Eles selecionaram uma turma e definiram 
qual tema e conteúdo químico iriam abordar. Ficou também a critério dos docentes, o 
número de casos que seria trabalhado. Ambos os docentes optaram pela abordagem 
do conteúdo funções orgânicas.  

Os professores tiveram aproximadamente, duas semanas para a construção 
dos casos. Já pronto, os casos foram apresentados a nós, para possíveis sugestões. 
Apenas questões estruturais da história foram, em pequenos pontos, alterados, 
mantendo o corpo e a ideia principal.  

O professor Pedro construiu apenas um caso, que tratava de hábitos 
alimentares, com foco para dietas. Sua turma apresentava 30 alunos, sendo formados 
seis grupos de cinco alunos cada.  A professora Regina optou por trabalhar com dois 
casos, um envolvendo o tema hábitos alimentares e outro bebidas alcoólicas. Sua 
turma apresentava 15 alunos. A turma foi dividida em três grupos de quatro alunos e 
um grupo de três alunos. Todos os grupos foram formados pelos alunos quanto à 
afinidade. 

De posse dos casos, os professores iniciaram o processo de aplicação da 
EEEC. Os casos foram entregues aos grupos. Cada docente, juntamente com a 
pesquisadora, delineou em sua respectiva turma, como se daria a atividade. Os alunos 
tiveram cerca de três semanas para resolverem as problemáticas.  

Durante o processo de resolução dos casos, os grupos tiveram que produzir 
um diário de bordo. Esse material teve como função registrar todo o caminho realizado, 
ou seja, as hipóteses levantadas, as possíveis soluções encontradas e as referências 
consultadas. Esses diários eram constantemente avaliados pelos professores, em uma 
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tentativa de orientar e auxiliar em possíveis dúvidas, bem como, avaliar as referências 
consultadas, certificando que as mesmas, fossem confiáveis.  

Após as três semanas para resolução dos casos, cada grupo apresentou, 
frente à classe, a causa e a solução encontrada para a problemática. A apresentação 
ocorreu através do software Power Point. Cada grupo teve 15 minutos para expor suas 
ideias, e a cada apresentação, o professor ficou responsável por instigar e mediar as 
discussões. Os debates aconteciam em torno dos saberes químicos, retratados pelos 
alunos, e em torno das questões éticas, sociais, econômicas, ambientais, dentre 
outras, apontadas durante as apresentações. 

Para a construção dos dados foi utilizado, como instrumento de pesquisa, a 
observação. O processo de observação ocorreu no início da aplicação da atividade, no 
qual houve o primeiro contato dos estudantes com a Estratégia de Ensino por Estudo 
de Caso. Em seguida, foram também observadas as aulas onde ocorreram as 
apresentações dos alunos. Esse processo de observação tinha como objetivo, registrar 
as discussões trazidas pelos alunos, em sala de aula, em torno do caso investigativo 
abordado. Gil (1999) defende que a maior vantagem dessa técnica, é permitir que os 
fatos sejam notados de forma direta sem qualquer intermediário.  

Como forma de registro, as aulas observadas foram gravadas em vídeo e 
posteriormente transcritas. A identidade de todos os sujeitos foi preservada. Além da 
observação, utilizamos o diário de bordo, produzido pelos grupos, como fonte de 
investigação.  

A análise dos dados é de caráter qualitativo (Ludke e André, 1986). A partir dos 
resultados construídos, apresentamos os casos elaborados, apontando as soluções 
encontradas pelos grupos. Ao que tange à solução do caso, destacamos os saberes 
químicos abordados e as relações estabelecidas entre questões éticas, econômicas, 
ambientais, entre outras.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
x OS CASOS TRABALHADOS 

 
Caso: Dieta Amiga 

 
Este caso foi construído pelo professor Pedro. Ele narra a história de três 

amigos que em um happy hour, abusam de cerveja e de petiscos como torresmo, 
mandioquinha e similares. Vale também destacar que a conversa entre eles estava 
ligada à aparência e discutiam sobre a preferência das mulheres por homens que 
possuem corpos sarados. A partir disso, os amigos decidem fazer uma aposta na qual 
o vencedor seria aquele que conseguisse obter o corpo mais perfeito.  

A história fornece ainda, dados sobre os pesos e alturas dos três amigos, bem 
como a conduta que cada um adotou para mudar a sua aparência física e as 
consequências de cada comportamento seguido. Após essa narrativa, o caso ainda 
traz algumas perguntas que questionam quanto ao índice de massa corpórea - IMC - 
dos personagens, o motivo que os levou a adquirirem doenças, as substâncias 
químicas presentes nas diferentes dietas, o problema da acidez no estômago, bem 
como questões sobre a valorização do corpo perfeito pela sociedade, dentre outros.  

 
Caso: Efeitos da Alimentação 
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Este caso foi elaborado pela professora Regina.  Ele descreve a história de 
duas irmãs gêmeas que, desde a infância, apresentavam hábitos alimentares muito 
distintos. Uma alimentava de arroz, feijão, carnes e verduras cruas como couve, além 
de sempre ingerir sucos de frutas cítricas recém-preparados. Já a outra irmã, não 
comia feijão nem verduras e só tomava suco cerca de duas horas depois de pronto. A 
segunda irmã começou a apresentar sangramento na gengiva e aspectos de anemia. O 
caso convida o leitor a encontrar a causa dos sintomas, que a personagem vem 
apresentando, e uma possível solução.  

 
Caso: A aposta 

 
O segundo caso, construído pela professora Regina, teve como tema “bebidas 

alcoólicas”. A história se dá a partir de cinco amigos que, em uma comemoração em 
um bar, resolvem fazer uma aposta. Qual deles conseguiria beber mais, permanecendo 
mais sóbrio. Durante o relato, características quanto ao sexo, ao peso, bem como 
sintomas específicos, que os personagens estavam apresentando, foram citados. Ao 
final da história, o leitor é convidado a pesquisar sobre as causas desses sintomas e 
sugerir uma possível solução. 

Em geral, as histórias elaboradas pelos docentes apresentaram uma estrutura 
bem próxima aos retratados no minicurso, o que é um fato justificável, pois, os aportes 
teóricos fornecidos a esses docentes, trazem as perspectivas dos autores discutidos 
nessa pesquisa. Além disso, foi o primeiro contato desses sujeitos com casos 
investigativos.  

É perceptível ainda, que os casos elaborados são satisfatórios para o Ensino 
Médio, e os temas abordados, permitem estabelecer relações entre ciência, tecnologia 
e sociedade (CTS), em torno das discussões em sala de aula. Em todos os casos 
construídos, notamos uma preocupação em debater temas próximos à realidade do 
aluno. Schnetzler (2002) ao analisar quatro artigos publicados na Química Nova na 
Escola, sobre formação continuada, ponderou que há por parte de muitos professores 
de Química, uma legítima preocupação em que o ensino tenha mais significado para a 
vida dos alunos, de forma que eles se interessem mais pelo que estão estudando. 

 Ao realizarmos casos próximos ao cotidiano dos alunos, acreditamos que o 
leitor poderá ver mais relevância no assunto e assim se dedicar mais à resolução da 
questão problema, características que Herreid (1998b), considera importante para que 
se construa um “bom caso” investigativo. A proximidade dos casos, com o cotidiano, foi 
reconhecida pelos próprios alunos durante a apresentação dos grupos, como pode ser 
evidenciado na fala a seguir: 

 
O trabalho nos apresenta situações comuns do dia-a-dia das pessoas, que sem 
ajuda de profissionais, buscam por algum motivo, seja ele saúde ou beleza, o 
tão sonhado corpo perfeito. Então é uma situação típica dos brasileiros, não só 
dos brasileiros, mas das pessoas do mundo moderno, que tem padrões de 
beleza e acham que precisam segui-los. (André) 

 
x RESOLUÇÃO DOS CASOS  

 
Resolução do Caso: A Dieta Amiga 

 
De forma geral, todos os grupos chegaram à conclusão de que, a causa para 

as doenças manifestadas no caso, anemia e gastrite, se devem à má alimentação dos 
personagens da história. E retrataram como solução, a necessidade de uma 
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alimentação mais saudável atrelada à realização de exercícios físicos. Destacaram 
ainda, a importância do acompanhamento de um nutricionista na realização da dieta.  

 
A alimentação balanceada deve ser rica em vitaminas, proteínas, carboidratos 
e sais minerais, evitando o consumo exagerado de alimentos gordurosos, 
consumindo mais frutas e legumes. Além disso, deve sempre procurar um 
especialista do caso, para ocorrer tudo certo e não fazer nenhuma dieta por 
conta própria. (Mateus) 

 
Durante as apresentações, ocorreu um debate bem interessante entre os 

alunos. Eles destacaram que o meio social influencia muito, que os padrões de beleza 
hoje, estão muito ligados a diferentes setores, como por exemplo, o da moda. Os 
trechos a seguir, mostram a fala de dois alunos: 

 
Cultuar corpo perfeito é sinônimo de saúde? Nem sempre né? Se a gente 
pensar, será que as pessoas que tem corpo bonito, por dentro, o organismo ta 
bem? Será que eles estão saudáveis? (Mariana) 

 
Eu acho que hoje em dia as pessoas focam muito no corpo perfeito, por causa 
até mesmo, de bulliyng. Muitos jovens que são gordinhos ou muito magrinhos 
acabam tendo esse tipo de comportamento, por causa de bullying ou por não 
gostar do seu tipo físico. Acho que as pessoas não devem focar nisso, deve se 
focar numa vida saudável, pensar em si mesmo e depois na beleza e no que as 
pessoas acham. (Ana) 

 
É importante trazer para a sala de aula, temas sociais que instiguem os alunos 

a debaterem e a se posicionarem. Para isso, o professor deve adotar cada vez mais, 
no ambiente escolar, atividades que envolvam a participação ativa do estudante. 

Os alunos destacaram também, a composição de alimentos como proteínas, 
carboidratos e sais minerais. Citaram a importância dos elementos cálcio, ferro, 
potássio e fósforo no organismo e em que alimentos eles estão presentes. Foi 
apresentada, por alguns grupos, a representação desses elementos e ainda, as 
fórmulas moleculares e estruturais de alguns carboidratos, como a sacarose, a frutose, 
identificando funções orgânicas presentes nessas substâncias.  

 
Por exemplo, as proteínas são compostos orgânicos, elas são essências para a 
nutrição do nosso corpo, porque elas são ingeridas pelo nosso estômago  e 
são elas que fornecem os aminoácidos que são uma das fontes de nitrogênio 
em nosso corpo. (Gustavo) 

 
Resolução do Caso: Efeitos da alimentação 

 
De forma geral, os dois grupos que resolveram este caso, chegaram à 

conclusão de que, a causa para a doença manifestada por Ana, a anemia, se deve à 
má alimentação da personagem na história. Como é destacado nos trechos a seguir: 

 
Pela falta de ferro e vitamina C, Ana esta fraquinha, anêmica, com 
sangramento na gengiva. E tudo isso, pois não tem uma alimentação tão boa 
quanto à de Paula. (Amanda)  
 
A anemia é causada por deficiência de ferro, denominada anemia ferropriva, 
que é muito mais comum que as demais. O ferro é um nutriente essencial para 
a vida e atua principalmente nas sínteses das células vermelhas do sangue e 
no transporte de oxigênio para todas as células do corpo. (Laís)   

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

Os alunos destacaram como solução, a ingestão de alimentos ricos em ferro e 
vitamina C. Isso porque “a vitamina C ajuda na absorção de ferro no organismo” (Aluna 
Mariana). Eles deram vários exemplos de alimentos que possuem essas substâncias. 
Em relação à história, os alunos destacaram que a irmã da Ana não apresentava 
anemia, porque se alimentava de feijão, carne e verduras como couve, alimentos ricos 
em ferro e ainda bebia sucos cítricos, que são fontes ricas em vitamina C. Destacaram 
que o fato de tomar o suco quando foi feito, evita que as frutas oxidem e percam parte 
dos seus nutrientes.   

Os alunos apontaram as funções da vitamina C e do ferro no organismo. Eles 
destacaram ainda, a composição da vitamina C, apresentando a fórmula molecular e 
estrutural do ácido ascórbico, destacando as funções orgânicas presente nesta 
substância.  

 
Resolução do Caso: A aposta 

 
Os dois grupos que investigaram o caso “A aposta”, mostraram que vários 

aspectos podem alterar o efeito do álcool no organismo, o que explica os diferentes 
sintomas apresentados pelos personagens da história. No quadro abaixo, destacamos 
esses fatores detalhados, pelos alunos, no diário de bordo. 

 
Quadro 1: Fatores, destacados no diário de bordo, como responsáveis por diferentes efeitos do 
álcool no organismo. 

Fatores que interferem no efeito do álcool no organismo 
A mulher tende a ter menos massa corpórea que o homem, e concentrar mais 
gordura, assim ela tende a ser mais diurética e ir mais ao banheiro.  
Pessoas com menor peso tendem a absorver mais o álcool, porque o volume total de 
sangue nas pessoas magras é mais baixo, logo, pessoas com baixo peso corporal 
tendem a ser mais sensíveis aos efeitos do álcool.  
Beber rapidamente fará o álcool atingir a corrente sanguínea mais rapidamente, mas 
se você beber vagarosamente dará ao organismo tempo de reverter os efeitos 
intoxicáveis do álcool.  
Beber em jejum aumenta o efeito do álcool, pois a presença de alimentos faz com que 
a passagem do álcool, para o intestino delgado, seja retardada e a absorção torna-se 
mais lenta.  

  
Outras questões importantes sobre o álcool foram abordadas pelos grupos. Os 

trechos a seguir destacam alguns deles: 
 

As bebidas alcoólicas contêm o álcool etílico, também chamado de etanol, sua 
fórmula molecular é C2H6O. Além disso, descobrimos que existem três tipos de 
bebidas alcoólicas, a fermentada que resulta da fermentação, a destilada que 
resulta da destilação e a composta que resulta de uma infusão ou mistura. 
(Letícia) 

 
Existem bebidas alcoólicas, como o vinho tinto, que fazem bem à saúde, 
quando consumido com moderação. O vinho tinto apresenta flavonoides que 
são substâncias químicas responsáveis pela prevenção de doenças 
cardiovasculares através de sua ação antioxidante. (Carla) 
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Neste contexto, os alunos trouxeram a estrutura química dos flavonoides e do 
álcool etílico, e a partir disso, permitiu-se a discussão em torno das funções orgânicas 
presentes nesses compostos.  

Em torno do tema álcool, os estudantes debateram ainda sobre questões 
importantes. Discutiram sobre a doença Alcoolismo, apontando malefícios para o 
usuário e os transtornos para a própria família. Um dos alunos da classe revelou que o 
pai é alcoólatra e mencionou dificuldades que a família enfrenta.  

Os estudantes destacaram que os jovens têm, cada vez mais cedo, iniciado o 
consumo de bebidas alcoólicas e que essa primeira experiência acontece, na maioria 
das vezes, em casa, oferecida pelos próprios pais. Ressaltaram também, sobre o 
número elevado de acidentes que acontecem devido à irresponsabilidade das pessoas 
que digerem embriagadas. Em geral, foi um momento de grande participação da turma.  

A partir do que foi retratado nesta pesquisa, notamos que além da 
aprendizagem de saberes químicos, outros conhecimentos relacionados à alimentação 
saudável, ao consumo de álcool e seus efeitos no organismo, foram discutidos pelos 
estudantes, durante a atividade. Ademais, percebemos que neste tipo de atividade, a 
habilidade de trabalho em grupo foi bem instigada, bem como, a leitura, a interpretação 
e a comunicação oral. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A EEEC mostrou ser uma atividade satisfatória para a abordagem de temas 

sociais, sendo uma estratégia que permite a relação com conteúdos específicos. Com 
destaque, neste estudo, para os saberes da química orgânica. Nesta atividade, o papel 
do professor torna-se de grande relevância na construção dos casos e no momento de 
mediação das discussões, de forma que os saberes apresentados tenham relação com 
o assunto debatido, fazendo sentido para o estudante. 

Os docentes pesquisados construíram casos interessantes, com temas 
próximos da realidade do aluno. Durante a atividade, os grupos apresentaram soluções 
coerentes e houve um envolvimento grande da turma. Os estudantes de sentiram a 
vontade para exporem suas opiniões. Foi um período de debate e conscientização. 
Momentos como esse deveriam estar mais presentes em sala de aula, afinal, o objetivo 
maior da educação é a preparação do aluno para o exercício consciente da cidadania 
(Brasil, 1996). Como destaca os próprios PCN (Brasil, 2002), as disciplinas de Ciências 
Naturais, como a Química, podem e devem contribuir para essa finalidade. 

 
AGRADECIMENTOS 
 
À FAPEMIG e CAPES pelo apoio financeiro e ao GEEDUQ. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação: Uma introdução à teoria e 
aos métodos. Portugal: Editora Porto, 1994.  
 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n°9.394, 20 de dezembro de 1996.  
 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Ciências da Natureza, Matemática e 
suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto, 2002. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

BRITO, J.Q.A.; SÁ, L.P. Estratégias promotoras da argumentação sobre questões sócio-científicas com 
alunos do Ensino Médio. Revista Electrónica de Enseñanza de lãs Ciencias, v. 9, n. 3, 2010. 
 

DEL PINO, J.C.; FRISON, M.D. Química: um conhecimento científico para a formação do cidadão. 
Revista de Educação, Ciência e Matemática, v.1, n. 1, 2011.  
 

FARIA, F.L.; SILVA, A.F.A. Estudo de Casos e o desenvolvimento de habilidades cognitivas pelos alunos 
do Ensino Médio. In: XVI Encontro Nacional de Ensino de Química e X Encontro de Educação de 
Química da Bahia. Anais do XVI ENEQ, 2012. 
 

GIL, A. C. Método e técnicas de pesquisa social. 5. ed.  São Paulo: Atlas, 1999. 
 

HERREID, C. F. What is a case? Journal of College Science Teaching, v. 27, n. 2, 1997. 
 

HERREID, C.F.  Sorting Potatoes for Miss Bonner. Journal of College Science Teaching, v. 27, n. 4, 
1998a. 
 

HERREID, C.F. What’s makes a good case? Journal of College Science Teaching, v. 27, n. 3, 1998b. 
 

LEAL, M.C.; ARAÚJO, D.A.; PINHEIRO, P.C. Alcoolismo e Educação Química. Química Nova na 
Escola, v.34, n. 2, 2012. 
 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 
1986.  
 

PAZINATO, M.S. Alimentos: uma temática geradora do conhecimento químico. Dissertação 
(Mestrado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde) - Universidade Federal de Santa Maria, 
Rio Grande do Sul, 2012.  
 

SÁ, L.P.; QUEIROZ, S.L. Estudo de Caso no Ensino de Química. 2. ed. São Paulo: Editora Átomo, 
2010. 
 

SCHNETZLER, R.P. Concepções e alertas sobre a formação continuada de professores de Química. 
Química Nova na Escola, n.16, 2002. 
 

SILVA, O.B.; OLIVEIRA, J.R.S.; QUEIROZ, S.L. SOS Mogi-Guaçu: Contribuições de um Estudo de Caso 
para a educação Química no Ensino Médio. Química Nova na Escola, v. 33, n.3, 2011.  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Linha Temática: 
Ensino e Aprendizagem (EAP) 

Água do Igarapé do Mindu como Tema Gerador para o 
Ensino de Química: relato de experiência na Educação de 

Jovens e Adultos 

Mauro Melo Costa (IC); Rosa Oliveira Marins Azevedo (PQ) Ana Mena Barreto Bastos 
(PQ). mauromelocosta@gmail.com 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM (Campus Manaus Centro – 
CMC). 
 
Palavras-Chave: Proposição Metodológica, Ensino de Química, Metodologia de Ensino. 
 

RESUMO: ESTE TRABALHO APRESENTA IMPRESSÕES E CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DO 
IGARAPÉ DO MINDU COMO TEMA GERADOR PARA O ENSINO DE QUÍMICA. TEM COMO OBJETIVO APONTAR 
ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO USO DE TEMA GERADOR PARA ENSINAR QUÍMICA, A PARTIR DO 
RELATO DE EXPERIÊNCIA VIVIDA COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS, LOCALIZADO EM MANAUS – AM, NO ANO DE 2014. OS DADOS COLETADOS FORAM DIVIDIDOS EM 
TRÊS CATEGORIAS: 1) PROBLEMATIZAÇÃO; 2) ORGANIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS; 3) CULMINÂNCIA. ESSAS 
CATEGORIAS REPRESENTAM AS ETAPAS VIVIDAS COM A METODOLOGIA PROPOSTA. A PARTIR DOS MOMENTOS 
VIVENCIADOS PERCEBEMOS A POSSIBILIDADE DA FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO, REFLEXIVO E 
PARTICIPATIVO E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS ESTUDANTES COMO CIDADÃOS, A PARTIR DO CONHECIMENTO 
DA NATUREZA QUE O CERCA E DE SI MESMO, CORROBORANDO COM A FUNÇÃO DO ENSINO DE QUÍMICA NA EJA. 

INTRODUÇÃO  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, 
amparada por lei e voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao 
ensino regular na idade apropriada. De acordo com Cavaglier (2011) são pessoas com 
cultura própria, histórias diferenciadas, muitas vezes marcadas pelo fracasso escolar 
ou por realidades socioeconômicas difíceis que enfrentam grandes desafios ao 
retornarem à sala de aula: precisam conciliar a rotina diária pessoal e de trabalho com 
a rotina de estudos. Além disso, precisam acreditar que são capazes de enfrentar o 
fracasso ou a desistência de tempos atrás. Esse aluno adulto conforme Gadotti (2007) 
tem a necessidade de ver a aplicação imediata do que está aprendendo e ao mesmo 
tempo, precisa ser estimulado, criar autoestima. 

Diante dessa necessidade, percebemos que o Ensino de Ciências precisa ser 
tratado dentro de uma perspectiva social, na qual o trabalho do educador prima pela 
consciência do papel político do ato de ensinar, assumindo a sua posição como 
intelectual a serviço de uma classe social estando assim engajado na tarefa de 
transformação da sociedade e do modo de produção. 

Fundamentada nas concepções de Educação Libertadora de Freire (1987) a 
proposta de ensino teve como foco tratar da importância da ciência no contexto social, 
a partir de uma proposição metodológica que possibilitasse melhorias no processo de 
ensino e aprendizagem, considerando o contexto social do educando como ponto de 
partida para sua aprendizagem, tendo como premissa básica a dialogicidade e a 
problematização. Para isso, se buscou investigar a utilização do Igarapé do Mindu 
como tema gerador, desenvolver a proposta metodológica adotando-se o pensamento 
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pedagógico de Paulo Freire (1987) e, por fim, aplicar e analisar a viabilidade dos 
momentos desenvolvidos. 

Com cerca de 20 quilômetros de extensão, atravessando a cidade de Manaus 
– AM no sentido nordeste/sudoeste, cortando mais de dez bairros, o Igarapé do Mindu 
é um dos principais cursos d'água da cidade que atualmente encontra-se com grande 
parte de seu leito comprometido pela poluição. Diante dessa problemática, surgiu a 
ideia de se trabalhar com a água do Igarapé do Mindu como tema gerador, 
representando assim, uma contradição social vivenciada pelos estudantes no contexto 
de uma situação-limite (FREIRE, 1987). 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A pesquisa foi desenvolvida no Estágio Curricular Supervisionado III, em um 
Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) localizado em Manaus – AM, com 
uma turma do Ensino Médio no primeiro semestre de 2014. Os dados relativos ao 
estudo foram coletados por meio de observação direta (BOGDAN; BIKLEN, 1994) do 
ambiente escolar, como um todo e das aulas do estagiário, em particular. 

Diante da necessidade de se desenvolver um Trabalho Pedagógico Coletivo na 
escola-campo a partir da implementação de uma atividade transversal com a temática 
Água e entendendo a educação como instrumento de conscientização e humanização, 
na superação das relações injustas de opressão realizou-se a investigação da 
realidade que é um processo operacionalizado por meio da Investigação Temática 
(FREIRE, 1987). Conforme sistematizado por Delizoicov (1982, 2008) esta é 
desenvolvida em cinco etapas que correspondem a: 

a) Primeira: “reconhecimento preliminar”, que consiste em reconhecer o 
contexto sócio-históricoeconômico-cultural em que vive o aluno; 

b) Segunda: Escolha de contradições vividas pelo aluno que expressam de 
forma sintetizada o seu modo de pensar e de ver/interagir com o mundo, bem como a 
escolha de codificações; 

c) Terceira: Obtenção dos Temas Geradores a partir da realização de diálogos 
descodificadores; 

d) Quarta: Redução Temática - trabalho em equipe interdisciplinar, com o 
objetivo de elaborar o programa curricular e identificar quais conhecimentos são 
necessários para o entendimento dos temas; 

e) Quinta: Desenvolvimento do programa em sala de aula. 

O tema gerador, obtido na terceira etapa da investigação temática, é entendido 
como o assunto que centraliza o processo da educação, onde é fruto de uma mediação 
entre as responsabilidades dos professores e os interesses dos alunos. Ou seja, é 
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assunto que centraliza o processo de ensino-aprendizagem, sobre o qual acontecem 
estudos, pesquisas, análises, reflexões, discussões e conclusões (CORAZZA, 1992).  

A proposta tema gerador é perfeitamente aplicável a qualquer disciplina, uma 
vez que aborda conhecimentos diversos, além de suas interações, não perdendo o 
referente do tema pelos quais são originados. Esses temas chamam-se geradores 
porque qualquer que seja a natureza de sua compreensão como a ação por eles 
provocadas, contêm em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas 
que, por sua vez, provocam novas tarefas a serem cumpridas (FREIRE, 1987). 

Após a definição do tema gerador desenvolveu-se uma metodologia com 
sustentação no pensamento pedagógico de Paulo Freire (1987), explicitada a seguir: 

1º Momento: Identificando os saberes dos alunos – momento em que se 
identificaram os conhecimentos trazidos pelos alunos, a partir de questões problemas 
relacionadas ao conteúdo, associando sempre com o seu cotidiano. As questões 
buscaram potencializar a possibilidade de dúvidas e perguntas. Além disso, o debate 
entre os alunos proporcionou a explicitação de suas próprias teorias, promovendo uma 
reflexão sobre o próprio conhecimento, que se estendeu e aprofundou quando este 
conhecimento foi contrastado com o dos colegas. 

Esse primeiro momento foi desenvolvido na primeira aula concomitante ao 
processo de Investigação Temática que resultou na escolha da água do Igarapé do 
Mindu como Tema Gerador. 

2° Momento: Organização do conhecimento - Neste momento foram 
trabalhados os conteúdos referentes à temática, tendo em vista os objetivos 
estabelecidos. Os conceitos científicos foram selecionados a partir da necessidade de 
serem trabalhados para o entendimento de uma situação real e significativa. 

Esse segundo momento foi implementado na segunda e terceira aula em que 
se trabalharam “O ciclo da água” e “A qualidade da água”, respectivamente. Os 
conteúdos conceituais trabalhados na segunda aula foram: Os estados físicos da água; 
As mudanças de estado físico da água; Calor; e Temperatura. Os conteúdos 
conceituais trabalhados na terceira aula foram: Solvente universal; Soluto; Solvente; 
Solução; Misturas; Tipos de misturas; Tipos de água; Etapas do tratamento de água; 
pH; e Etapas do tratamento de esgoto. 

3° Momento: Reflexão, adaptação e registro dos conhecimentos - Os alunos 
comparando o conhecimento trazido com o aprendido após as aulas registraram as 
diferenças e responderam, a partir de suas próprias interpretações, questões referentes 
ao conteúdo trabalhado de forma que se pôde avaliar e identificar o conhecimento 
adquirido. 

Esse terceiro momento foi realizado na quarta aula onde os alunos 
participantes foram avaliados, a partir da resolução do questionário avaliativo. Outros 
critérios utilizados como requisitos avaliativos foram o envolvimento durante as aulas e 
a participação nas discussões. 
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RESULTADO E DISCUSSÕES 

A implementação da pesquisa ocorreu no decorrer de quatro aulas, no período 
de março e abril de 2014, com a participação de 19 alunos do Ensino Médio, em que foi 
discutida a qualidade e tratamento de água do Igarapé do Mindu e o conceito 
relacionado às transformações físicas da água. Destacam-se para análise três 
momentos: 1) problematização, 2) organização do conhecimento e 3) culminância. 

1) Problematização 

Problematizar segundo Capecchi (2013, p. 22) é superar o olhar fundado no 
senso comum. O que envolve, de acordo com Freire (1996, p. 35) criticizar a 
curiosidade ingênua por meio da possibilidade de condições para que os estudantes 
aproximem-se “de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível” 
que envolve aprender a falar e se expressar por meio de ferramentas específicas. 

Na Tabela 1 apresentam-se as perguntas utilizadas para a problematização 
inicial voltada para as situações significativas envolvidas com a temática e a fala dos 
alunos para as respectivas questões. Tais questões, baseadas na perspectiva 
educacional freireana, têm por objetivo estabelecer uma relação dialética com o 
mundo, o que possibilita uma reflexão e ação sobre a realidade e o sujeito (FREIRE, 
1987). 
Quadro 1 – Questões problematizadoras 

Fonte Questões Respostas 

Apresentadas pelo 
professor 

1. De onde vem a água que 
entra em nossas casas? 

“Do poço” 
“Da cacimba” 

“Das adutoras” 
“Da Manaus Ambiental” 

“Do Rio Negro” 

2. Para onde vai a água que 
sai de nossas casas? 

“Para o esgoto” 
“Para o igarapé” 

“Para a estação de 
tratamento” 

“Vai para o igarapé direto” 

Surgiram no debate 

3. Como é tratada a água? 

“Desconheço os 
procedimentos” 

“Respostas vagas” 
“Sabemos onde é tratada” 
“Utilizam cloro para matar 

bactéria” 
“Utilizam flúor só não sei 

para que” 
4. Por que/Para que a água é 

tratada? 
“Para evitar doenças” 

(alunos em coro) 

5. Que doenças podem ser 
transmitidas pela água? 

“Diarreia” 
“Verme” 

“Hepatite” 
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A problematização, na Abordagem Temática Freireana, consiste em fazer com 
que os estudantes, de forma reflexiva, sintam a necessidade de adquirir novos 
conhecimentos, indo além dos saberes cotidianos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2011). 

De acordo com Solino e Gehlen (2013), na Abordagem Temática Freireana, a 
contextualização perpassa todo o processo didático pedagógico, uma vez que os 
problemas locais vivenciados pelos estudantes e sintetizados no Tema Gerador são os 
que vão direcionar a contextualização no seu sentido social. 

Este momento foi de fundamental importância, pois os alunos expuseram suas 
opiniões e compartilharam suas experiências relacionadas à sua vivência, uma vez que 
os mesmos apresentaram, em suas falas, situações que faziam parte do seu contexto 
conforme é possível constatar na Tabela 1. 

Além disso, é possível observar que a contextualização, nesse primeiro 
momento da aula, apresenta um direcionamento social, uma vez que o problema 
proposto aos alunos está relacionado à temática geradora. 

2) Organização do conhecimento 

A organização do conhecimento se deu a partir das aulas planejadas, tomando 
sempre como base uma situação-problema investigativa voltada para uma questão do 
tema gerador. Foram implementadas duas aulas com o objetivo de desenvolver um 
trabalho pedagógico que possibilitasse aos estudantes o desenvolvimento do diálogo, 
da autonomia, da iniciativa e da pesquisa para uma aprendizagem que fosse além dos 
conhecimentos que já possuíam, buscando a construção de conceitos. 

A construção do saber no ambiente escolar se faz, de acordo com Oliveira 
(2013, p. 63), a partir do envolvimento efetivo do educando diante dos desafios a ele 
apresentado pelo professor. A aula sobre “O ciclo da água” buscou constantemente 
oportunizar o diálogo e a reflexão diante das questões levantadas. Na Tabela 2 estão 
expostas as perguntas utilizadas durante as aulas voltadas para as situações 
significativas envolvidas no tema e as respostas dos alunos para as respectivas 
questões. 
Quadro 2 – Perguntas realizadas no decorrer da aula. 

Questões Respostas 

Por que nosso planeta se chama “Terra”? 

“Respostas vagas” 
“Por que está na Bíblia” 

“Por que os seres humanos vivem na 
terra” 

Quais são os estado físico da água? “Sólido, líquido e gasoso” (alunos em 
coro) 

O que causa a mudança na forma da 
água? 

“O sol” 
“Mudança de Temperatura” 

“Calor” 
Como se formam as chuvas? “Respostas vagas”; “Através das nuvens” 
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De acordo com Lemke (2014) cada conceito científico oferece um meio de 
interpretação a partir de nossa experiência no mundo, pois nenhum conceito científico 
representa uma realidade preexistente absoluta. Percebe-se que o momento de 
discussão proporciona aos estudantes oportunidades para que novos conhecimentos 
sejam construídos. Não se trata apenas de propor questões que possibilitem a 
aplicação de conceitos estudados anteriormente, mas de criar condições para a 
aprendizagem de novos conteúdos (DELIZOICOV, 2001). 

Com o intuito de possibilitar a identificação da presença da química no dia a 
dia, além de relacioná-la a outras disciplinas, os estudantes tiveram a oportunidade de 
realizar uma reflexão acerca do vídeo “De onde vem a garrafa d’água” e socializar seu 
conhecimento, construindo explicações causais para o problema proposto, uma vez 
que apresentaram, em suas falas, ainda que de forma elementar, situações que 
representam explicações científicas. Percebeu-se no decorrer da aula a participação 
ativa dos estudantes com suas ideias e opiniões e manifestação sobre o que eles 
sabiam e o que gostariam de saber a mais. A Figura 1 apresenta momentos da 
organização do conhecimento. 

  
Figura 1: Momento da aula sobre o ciclo da água e o vídeo “De onde vem a garrafa d’água” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=G91C7HUHiCs  

Na aula em que se trabalhou “A qualidade da água” inicialmente foi 
apresentado um vídeo intitulado “Água, saneamento e qualidade de vida (com Libras)” 
para que houvesse por meio do debate a organização e identificação dos 
conhecimentos científicos. O vídeo utilizado está representado na figura 2.  

 
Figura 2: Vídeo utilizado para iniciar a segunda aula 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TC9HEfzrZgk  
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Promover interações discursivas não é tarefa fácil, pois demanda saber 
perguntar e saber ouvir. É na argumentação dos alunos, segundo Oliveira (2013, p. 65) 
que o professor pode tomar consciência das relações que são realizadas, das ideias 
trocadas e do conhecimento que seus alunos estão construindo a partir da atividade. A 
partir do debate posterior a apresentação do vídeo foi possível perceber a concepção 
dos estudantes em relação à importância do saneamento básico para a promoção da 
qualidade da água que é consumida. 

Foram trabalhados posteriormente os conteúdos conceituais, intervindo de 
forma a incentivar a apresentação de ideias por parte dos estudantes e o 
aprimoramento de suas descrições. No final, foi apresentado o documentário intitulado 
“Igarapé do Mindu – Documentário”, com o intuito de possibilitar condições para 
percepção da necessidade em cuidar/preservar tal afluente, considerando as 
evidências do problema, a realização de questionamentos, comentários e informações 
trazidas pelos estudantes. O vídeo utilizado está representado na figura 3. 

 
Figura 3: Vídeo utilizado para a finalizar a segunda aula 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=AcWhVnnqpi8  

Foi neste momento que os alunos tiveram a oportunidade de realizar uma 
reflexão acerca do documentário e socializar seu conhecimento, construindo 
explicações causais para o problema proposto, uma vez que apresentando em suas 
falas, ainda que de forma elementar, situações que representam explicações 
científicas. 

3) Culminância 

Além de ensinar Química, a escola exige também do professor outras funções, 
como, por exemplo, a de avaliar seus alunos (JIMÉNNEZ-ALEXANDRE et al., 2000). 
As inovações didáticas devem estar ligadas a inovações na avaliação (CARVALHO, 
2013), pois uma nova postura metodológica em sala de aula torna-se inconsistente 
aliada a uma postura tradicional de avaliação. Assim, propomos e aplicamos um 
questionário autoavaliativo como uma atividade de avaliação ao término do ciclo de 
atividades. 

A Figura 4 apresenta a avaliação dos estudantes em relação a cinco critérios: A 
didática do professor; O uso do Tema Gerador; O grau de conhecimento do assunto e 
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da disciplina apresentado pelo professor; Os materiais utilizados me sala de aula; O 
tempo das aulas.  

 
Figura 4: Avaliação dos estudantes sobre o processo educativo vivenciado 

Na questão que consistia em identificar o trabalho com o tema gerador, 99% 
dos estudantes responderam acharam boa a proposta, justificando da seguinte forma: 
“Achei bom porque foram aulas que edificaram mais o nosso desenvolvimento”. Ou 
seja, as aulas contribuíram para o desenvolvimento. “Achei que foi bem explicado”; 
“Trabalho de suma importância, pois a partir do estudo passamos a conhecer mais 
nosso igarapé”; “Ajudou a compreender a importância da preservação”; “Achei 
interessante, pois é do meu dia-a-dia”.  

No entanto 1% achou ruim a proposta e justificou da seguinte forma: “Por que 
eu vim para estudar Química e não falar sobre o igarapé”. A partir dessa fala é possível 
observar que o aluno não consegue relacionar/identificar a contextualização na 
proposta apresentando, assim, uma visão descontextualizada em que não consegue 
relacionar a ciência com questões sociais e ambientais. 

Ao serem questionados se a forma como os conteúdos estavam sendo 
trabalhados ajudava a aprender de modo mais fácil Química, 98% responderam que 
sim, justificando da seguinte maneira: “Tirei muitas dúvidas”; “Ficou mais fácil ligar 
química com a natureza”; “explicação clara e objetiva”; “Pela maneira de demonstrar e 
explicar os assuntos”; “Mais fácil de entender”; “Pela participação de todos os alunos”; 
“Pela paciência”. 

Entretanto 2% dos estudantes afirmaram que a proposta não contribuiu para 
que facilitasse a apreensão dos conteúdos de Química de maneira mais fácil devido ao 
“Pouco tempo de aula”, sugerindo “mais tempo”. 

Ao responderem a questão “O que você achou dos materiais utilizados?” 100% 
dos estudantes acharam bom justificando da seguinte forma: “Facilita a demonstração 
dos exemplos”; “É mais prático”; “Deu para entender mais a disciplina”; “vendo 
esclarece melhor”. 
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Quando questionados sobre o conhecimento aprendido, os estudantes 
disseram: “aprendi de onde vem a água que chega a minha casa”; “Muitas coisas 
importantes, mas destaco os cuidados que devo ter com a água que consumo”; 
“Aprendi como a água é tratada e as consequências da poluição”; “Aprendi a prevenir 
algumas doenças transmitidas pela água”. Além disso, perceberam-se respostas vagas 
onde afirmam que aprenderam “muitas coisas”, porém não especificam.  

Uma resposta que chamou atenção foi a seguinte: “Aprendi a pesquisar”. Uma 
questão importante que surge quando se analisa a fala do aluno é que a escola muitas 
vezes não possibilita espaço para a pesquisa/investigação aspecto característico de 
um ensino mecânico, tradicional. Uma aula que possibilita a pesquisa/investigação, 
segundo Briccia (2013), favorece a construção do conhecimento pelo diálogo, a 
argumentação dos estudantes, as interações professor-aluno e aluno-aluno, a 
avaliação dos processos de ensino, entre outros fatores.  

Para a quinta questão na qual se questionou “O que você mais gostou e do que 
não gostou nas aulas?”, os alunos se limitaram a descrever apenas o que gostaram e 
destacaram os vídeos e imagens apresentadas. “Eu gostei do vídeo sobre o tratamento 
da água por que vi o processo”; “As figuras apresentadas através facilitou a 
aprendizagem”; “gostei do vídeo sobre o Igarapé do Mindu por que relembrei da época 
em que ele era usado para banho”. 

Ao responderem a questão “Como você avalia sua participação e interesse 
pelas aulas? Por quê? O que fiz? O que poderia ter feito? Que nota você se daria?” 
99% afirmaram ter participado de forma satisfatória e 1% avaliou de forma negativa. As 
notas atribuídas pelo próprio estudante a si mesmo ficou no intervalo entre 5 ≥ N ≤ 10, 
sendo que as justificativas apresentadas estão expostas a seguir: Em relação ao que 
fizeram destacam-se “Prestei atenção nas explicações”; “Participei nas aulas”; “Fiz 
perguntas”. Já quando questionados sobre o que poderiam ter feito responderam: 
“Poderia ter perguntado mais, me aprofundado no conhecimento”; “Poderia me 
expressar mais”; “Poderia me entrosar mais, porém sou pouco comunicativa”. O aluno 
que se deu nota 5 e avaliou de forma negativa sua participação e interesse pelas aulas 
atribuiu à falta de participação: - “Acho que não participei tanto quanto deveria”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que a Ciência apresenta linguagem própria e uma forma 
particular de ver o mundo, construída e validada socialmente, é preciso que situações 
que possibilitem aos estudantes familiarizar-se com suas práticas sejam criadas. 
Portanto, a utilização de temas geradores deve ser entendida como uma maneira de 
envolvimento dos estudantes na identificação, contextualização da Ciência/Química. 

Pode-se considerar um desafio para os professores desenvolver metodologias 
que sejam adequadas para o Ensino de Química. No entanto, identificou-se na 
utilização do Igarapé do Mindu, como tema gerador, uma proposta capaz de contribuir 
para o processo de ensino-aprendizagem por apresentar momentos que potencializam 
e instigam o desenvolvimento do conhecimento nos estudantes. 
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Acreditando que a qualidade da aprendizagem e o ato de aprender dependem 
de um ambiente facilitador o uso do tema, em nosso caso para a EJA, possibilitou uma 
organização curricular mais flexível onde foi possível envolver conhecimentos 
interdisciplinares e também vários aspectos do “conteúdo” químico. O Igarapé do 
Mundu foi tratado não apenas no que se refere a aspectos químicos, mas também 
aspectos históricos, biológicos e sociais. 

Trabalhando com o tema proposto pela turma e que tem relação com a 
realidade desses estudantes percebeu-se a possibilidade de ensinar conteúdos de 
várias disciplinas ao mesmo tempo e relacioná-los com o seu dia a dia. Observou-se 
também que o ensino dos conceitos fundamentais de química geral facilitou a 
compreensão do processo que envolve o ciclo e tratamento da água e esgoto 
valorizando o contexto. 

Além disso, houve uma motivação gerada pelos debates nos momentos 
permitindo assim um ambiente facilitador de aprendizagem. Durante as aulas 
identificaram-se posturas críticas e participativas por parte dos estudantes, 
evidenciando assim que os momentos possibilitaram a construção de novos 
conhecimentos e que a proposta auxilia na formação do pensamento crítico, de um 
cidadão reflexivo e participativo corroborando com a função do Ensino de Química na 
EJA. 
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Palavras-Chave: Estágio Supervisionado, Sequência Didática, Ligações Químicas. 

RESUMO:  
O presente trabalho se refere à aplicação de uma sequência didática (SD) sobre ligações químicas para 
alunos do 1º ano do ensino médio. A sequência foi elaborada em parceria entre a professora de Química 
de uma escola pública de Pernambuco e licenciandos em química através de um projeto de intervenção 
a partir da disciplina de Estágio Supervisionado. A pesquisa teve como objetivo analisar as possíveis 
contribuições da aplicação de uma SD para a aprendizagem dos alunos com relação a aspectos do 
conteúdo de ligações químicas. Os resultados mostraram que a SD aplicada, em parceria com a 
professora de química da escola, contribuiu para uma melhor compreensão dos alunos sobre vários 
aspectos relacionados ao conteúdo de ligações químicas. 

INTRODUÇÃO  
A disciplina de Estágio Supervisionado (ESO) permite ao estudante de 

licenciatura uma qualificação profissional mais adequada, por possibilitar o contato com 
a sala de aula, ou seja, o futuro espaço profissional do licenciando. Além de valorizar a 
escola pública como ambiente social de experiências para o estabelecimento do 
conhecimento, possibilitando a implementação de metodologias de ensino e recursos 
didáticos inovadores, a fim de que o ensino-aprendizagem seja significativo.  

De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais (OCN) o ensino de 
química deve buscar a compreensão do mundo através da resolução de problemas 
cotidianos ou de explicações científicas para fenômenos encontrados na natureza por 
meio dos seus conceitos e modelos (Brasil, 2006). As OCN ainda afirmam que: 

“Essa visão ampla de conhecimento químico associado a habilidades, 
competências e valores, transcendendo, em muito, a visão de capacidades 
aliadas a uma ação motora, associa-se com um “saber ser” que se articula com 
posturas e atitudes coletivas e eticamente consideradas, ajudando nos 
julgamentos quanto à pertinência de práticas/ações, à convivência participativa 
e solidária, à iniciativa, à criatividade e a outros atributos humanos. Pode-se 
dizer que alguém tem competência quando constitui, articula e mobiliza 
valores, conhecimentos e habilidades diante de situações e problemas não só 
rotineiros, mas também imprevistos em sua vida cotidiana. Assim, age 
eficazmente diante do inesperado e do não habitual, superando a experiência 
acumulada transformada em hábito e liberando-se para a criatividade e a 
atuação transformadora (BRASIL, 2006, p. 166)”. 

Para que possamos atuar dentro destas propostas e dimensões, fez-se 
necessário a elaboração de um projeto de intervenção a fim de contribuir com os 
anseios da unidade escolar. Com isso, foi desenvolvida uma sequência didática para o 
conteúdo de Ligações Químicas e aplicada em uma escola pública do município de 
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Recife – PE. Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar a sequência didática e 
verificar se a interação dos estagiários com a professora foi importante para melhorar a 
aprendizagem dos alunos em relação aos conceitos de ligações químicas. 

O tema eletricidade está diretamente ligado ao aluno, já que é importante para 
na vida da sociedade. Ela é resultante da presença e do fluxo de carga elétrica. Na 
natureza, as cargas elétricas estão presentes em todos os materiais, e a condutividade 
se relaciona com o tipo de ligação química que esse material desempenha. 

O conteúdo ligação química é caracterizada como um conteúdo de difícil 
compreensão pelos alunos. O conteúdo é importante na explicação de vários 
fenômenos químicos que cercam o cotidiano das pessoas, pois permite explicar a 
estrutura e as propriedades físicas exibidas pelas substâncias. Compreende-se a 
natureza da ligação através da estrutura eletrônica dos átomos, sendo seu 
entendimento relevante para a explicação de vários aspectos pertinentes à estrutura 
interna da matéria e às dimensões fenomenológicas e teóricas das substâncias. O 
conteúdo de ligações químicas relaciona-se a fenômenos e processos diversos, como: 
reações químicas, durezas das substâncias e condutividade elétrica dos materiais 
(FERNANDES, 2010). 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: TEORIA E PRÁTICA  
 O ESO permite o contato com os desafios da profissão, possibilitando a 
atribuição de significados para os conteúdos apreendidos nas aulas de graduação. 
Deste modo, contribui para a formação profissional do docente tanto na aprendizagem 
dos conhecimentos específicos como no exercício de articular teoria-prática 
(BARREIRO e GEBRAN, 2006).  
 A disciplina ESO é de relevante, pois: “[...] é o eixo central na formação de 
professores, pois é através dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis 
para a formação da construção da identidade e dos saberes do cotidiano (PIMENTA; 
LIMA, 2004)”. 
 É perceptível a motivação e disposição dos graduandos quando envolvidos nas 
disciplinas de ESO, uma possível explicação é o entusiasmo por colocar em prática 
saberes teóricos, além do envolvimento entre graduando, professor, aluno, 
universidade e escola, onde o licenciando: observa, analisa, identifica problemas, 
busca propor soluções, e tenta colocá-las em prática (OLIVEIRA, s.d). 
 Para tanto, faz-se necessário que a formação acadêmica do professor priorize 
atividades investigativas. Anteriormente, os estágios supervisionados eram pautados 
em atividades burocráticas, como: preenchimento de fichas de regência e observação. 
Deste modo, valorizavam os métodos de ensino tradicional, onde a imitação de 
modelos, execução de práticas como “receitas” sem exigir análise, reflexão-crítica e 
soluções inovadoras (BARREIRO e GEBRAN, 2006). Entretanto, as orientações 
políticas atuais buscam superar esse modelo de ensino por transmissão e recepção de 
conhecimento, através da utilização da contextualização, investigação, resolução de 
problemas, abordagens e recursos didáticos motivadores e inovadores. 

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 
 O ensino por investigação (EPI) é importante e valida o modelo construtivista de 

aprendizagem ao mobilizar os conhecimentos teóricos e articula-los a prática, a partir 
da contextualização, considerando os conhecimentos prévios na busca de aproximá-los 
ao conhecimento científico. Este tipo de ensino considera a construção gradual do 
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conhecimento, sendo baseado na interação, o que abrange ação e reflexão, teoria e 
prática (BORGES, 1996). 

O EPI é uma importante estratégia de ensino por incentivar a interação aluno-
aluno, a proposição de hipóteses, a argumentação, desenvolvendo o espirito crítico, a 
fim de tornar os alunos agentes ativos no processo de ensino-aprendizagem 
(AZEVEDO, 2004). 
 A contextualização no ensino por investigação auxilia na articulação da teoria e 
da prática, motivando os alunos a pesquisar, favorecendo o desenvolvimento de 
atividades como: argumentação, comunicação de resultados, discussões, troca de 
exemplos e a validação da resposta que mais se aproxime do conhecimento químico 
(SCHWARTZ E CRAWFORD, 2006). 

Segundo Freire:  
O ensino por investigação constitui uma orientação didática para o 
planeamento das aprendizagens científicas dos alunos, reflete o modo como os 
cientistas trabalham e fazem ciência, dá ênfase ao questionamento, à 
resolução de problemas, à comunicação e usa processos da investigação 
científica como metodologia de ensino (…) Incide naquilo que os alunos fazem 
e não somente naquilo que o professor faz ou diz, o que exige uma mudança 
de um ensino mais tradicional para um ensino que promova uma compreensão 
abrangente dos conceitos, o raciocínio crítico e o desenvolvimento de 
competências de resolução de problemas. Os alunos são envolvidos em 
tópicos científicos, colocando uma prioridade na evidência e na avaliação de 
explicações alternativas (…) O uso de atividades de investigação podem ajudar 
os alunos a aprender ciência, a fazer ciência e sobre ciência (FREIRE, 2009, 
p.105).  

 De acordo com Lederman (2006), o ensino por investigação possibilita o 
desenvolvimento de competências e habilidades pelos alunos, o que permite a 
construção do conhecimento científico. Deste modo, envolve os estudantes no praticar, 
refletir, argumentar e escrever sobre ciência (Abell & McDonald, 2006).  

Assim, o ensino por investigação, trata-se de um processo fundamental para os 
alunos compreenderem a importância da construção da ciência e de que modo esta se 
processa. Segundo Beltra e Ciscato (1991) atividades experimentais elaboradas a 
partir da perspectiva investigativa possibilita ao estudante uma vivência semelhante à 
construção do conhecimento químico. 

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 
A experimentação pode ser uma estratégia eficiente na criação de problemas 

que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação. 
Nessa perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos 
questionamentos (GUIMARÃES, 2009). A partir desses questionamentos pode ocorrer 
uma aprendizagem significativa, que é quando uma nova informação ancora-se a 
conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Segundo Izquierdo et al (1999), a experimentação pode ter diversas funções 
como a de ilustrar um princípio, desenvolver atividades práticas, testar hipóteses ou 
como investigação. Os autores acrescentam que a experimentação utilizada com um 
caráter investigativo é a que mais contribui para uma aprendizagem significativa. 

A atividade experimental é componente necessário no ensino de ciências, 
segundo Moreira e Levandowski (1983). A experimentação possui um caráter 
motivador e lúdico, e Tornando-a como parte de um processo pleno de investigação é 
uma necessidade, reconhecida entre aqueles que fazem o ensino de ciências, pois a 
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formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar preferencialmente nos 
entremeios de atividades investigativas (GIORDAN, 1999). 

METODOLOGIA 
 A pesquisa teve início com a realização de uma diagnose da escola, realizada 
no Estágio Supervisionado Obrigatório I com o objetivo de conhecer a estrutura e o 
funcionamento da instituição bem como verificar as suas principais necessidades e 
anseios. Essa diagnose foi realizada por meio de observações nas salas de aula, 
observações durante os intervalos de aulas, por meio de diálogos informais sobre o 
funcionamento, aspectos pedagógicos e assuntos diversos, análise do Projeto Político 
Pedagógico disponibilizado pela escola e um questionário que foi respondido pela 
coordenadora pedagógica da escola. 
 A partir da diagnose e vivência na escola, foi observado que o laboratório de 
química estava em desuso. Com isso a professora demonstrou interesse em 
desenvolver atividades experimentais a fim de articular teoria e prática e utilizar o 
laboratório de ciências. Diante disso, foi construída uma sequência didática baseada na 
abordagem de ensino por investigação, para o conteúdo de Ligações Químicas, 
solicitado pela professora. Uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino por investigação 
foi realizada a fim de articular os conceitos com situações práticas do cotidiano. 
 No Estágio Supervisionado Obrigatório II foi implementada a sequência didática 
para uma turma de 22 alunos da 1ª série do ensino médio. Foram utilizadas cinco aulas 
de 50 minutos cada, perfazendo um total de 250 minutos para a abordagem do 
conteúdo de Ligações Químicas, principalmente: ligações iônicas, ligações covalentes, 
propriedades das substâncias e ligação metálica. 

 Na aula 1, o tema foi iniciado com um levantamento de concepções dos alunos, 
através da aplicação de um questionário constando de quatro questões, a fim de 
diagnosticar as ideias que os estudantes têm sobre aspectos do conteúdo de ligações 
químicas. O questionário foi elaborado com base nos três níveis do conhecimento 
químico segundo Mortimer, Machado e Romanelli (2010), que são: Teórico, relacionado 
com o conteúdo atômico-molecular; Fenomenológico, relacionado ao que é possível 
ver; e o Representacional, ligado à natureza simbólica da linguagem química. A seguir 
apresentamos as quatro questões do questionário: 

1) Pra você, o que são ligações químicas? 
2) No seu dia a dia, você acha que as propriedades dos materiais estão 

relacionadas com as ligações químicas? Se positivo, de que forma? 
3) A grande maioria dos elementos químicos não se encontra de forma isolada na 

natureza. A que você atribui essa característica? 
4) Através da representação abaixo, descreva o tipo de ligação. 
 
 

           _____________________ 
 

        _____________________ 
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               _____________________ 
 
A segunda atividade constou da apresentação de uma hipermídia a fim de 

caracterizar a ligação química como resultado de processos energéticos (Cf. figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Hipermídia representando os processos energéticos de uma ligação química 
Fonte: http://www.semente.pro.br 

 
 
 Na segunda aula, foi introduzida uma exposição dialogada sobre as ligações 
iônica e covalente, mostrando suas diferenças e propriedades. Para compreender este 
conteúdo associado a aplicações do cotidiano, no início da terceira aula, foi proposto 
um problema e solicitado dos alunos uma possível resposta.  
 Na aula 4, os alunos realizaram em grupo um experimento apresentado no 
problema no laboratório de ciências. O professor direcionou a aula a partir de alguns 
questionamentos, tais como: Quais os tipos de ligações químicas presentes nos 
situações observadas no experimento? Qual a relação dessas ligações com a 
propriedade de condução elétrica? Como você caracteriza ligações iônicas, covalentes 
e metálicas, segundo a condução elétrica? Esses questionamentos guiaram os alunos 
na resolução do problema. Na quinta foi aplicado o mesmo questionário inicial. 

A metodologia utilizada para analisar os dados empíricos obtidos na aplicação 
do questionário foi à leitura recorrente das respostas das concepções para permitir a 
construção de categorias de análise, seguido da identificação das respostas do 
questionário após a sequência. A partir do conhecimento químico sobre ligações 
químicas foi possível categorizar as respostas dos estudantes em: satisfatória (RS), 
quando está de acordo como conhecimento químico; parcialmente satisfatória (RPS), 
quando se aproxima do conhecimento químico; não satisfatória (RNS), quando se 
distancia do conhecimento químico; evasiva (RE), quando não se enquadra no que foi 
perguntado na questão e não responderam (NR). 

Como literatura específica foram utilizados os livros selecionados pelo PNLD 
(2012-2014) que se destacaram na análise proposta por Silveira et al. (2012) para o 
conteúdo (FREITAS; ALMEIDA, 2013), que foram: MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. 
F. Química. v. 1. 1ª ed. São Paulo: Scipione, 2011(L1) e FONSECA, M. R. M. Química: 
meio-ambiente, cidadania, tecnologia. v. 1. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2010 (L2). 
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A atividade experimental e o problema proposto estão descritos a seguir. 

1ª – Investigando a Eletricidade nos Materiais do Cotidiano 
Problema: A eletricidade é resultante do fluxo de cargas elétricas que estão presentes 
em todos os materiais, cujas propriedades podem ser explicadas pela forma como 
constroem suas ligações. Junior, tentando desvendar as propriedades do sal e do 
açúcar, decidiu dissolvê-las na água e testar a condução elétrica com o auxílio de fios 
de caixa de som e uma pequena luz de LED. Junior encontrou diferenças, mas não 
soube explicar tais fenômenos. Faça o experimento feito por Junior e o ajude a explicar 
a propriedade da condução elétrica no sal e no açúcar. 
Materiais – 02 béqueres; 01 recipiente com cloreto se sódio (NaCl); 01 recipiente com 
sacarose (açúcar de mesa); 01 pisseta com água; 01 moeda banhada a cobre (5 
centavos); Fios de caixa de som; Lâmpadas de LED. 
Procedimento – Colocar no béquer 50 mL de água e dissolver cinco colheres de chá de 
cloreto de sódio (NaCl). Repetir o procedimento colocando sacarose (açúcar) no 
segundo béquer. Situação 1: Inserir na solução de cloreto de sódio a lâmpada de LED 
acoplada ao fio de caixa de som, e observar.  Situação 2: Repetir o procedimento com 
a solução de sacarose. Inserir a lâmpada de LED acoplada ao fio de caixa de som no 
recipiente contendo sacarose e observar.  
Questões para resolução e discussão: 

1- Descreva o que você observou nas situações 1 e 2. 
2- Quais os tipos de ligações químicas nas situações 1 e 2? 
3- Qual a relação dessas ligações com a propriedade de condução elétrica?  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Análise das concepções dos alunos sobre ligações químicas antes da aplicação da 
sequência  

Na Questão 1 que indagou o que é uma ligação química, consideramos uma 
resposta satisfatória (RS) quando o aluno citou que são as uniões estabelecidas entre 
dois ou mais átomos, podendo ocorrer por doação ou compartilhamento de elétrons. 
Apenas um aluno (4,5%) expressou RS a esta questão, como o aluno A1 (Tabela 1). 
Seis alunos (27,5%) apresentaram RPS, como o aluno A3, que não descriminou que a 
ligação ocorre entre os elétrons dos átomos. 11 alunos (50%) expressaram RNS e 
quatro alunos (18%) não responderam (NR).  

 
Tabela 1: Análise da Q1 (Pra você, o que são ligações químicas?) antes da aplicação da sequência 
Categoria Quant. Exemplos de Resposta Justificativa 

RS 4,5% A1: “Pode ser vista como uniões 
entre átomos por recebimento, 
compartilhamento ou doação de 
elétrons”. 

Está de acordo com a 
Resposta esperada. 

RPS 27,5% A3: “ligação entre os átomos e 
elétrons” 

Não descrimina que a 
ligação ocorre entre os 
elétrons dos átomos.  

RNS 50% A21: “Materiais que formam com sua 
ligação outras substâncias” 

Distancia-se do 
conhecimento químico. 

RE -- -- -- 
NR 18% -- -- 
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Na Questão 2 que explorou a relação das propriedades dos materiais com as 
ligações químicas, consideramos uma RS quando o aluno respondeu que as 
propriedades são resultado do tipo de ligação química estabelecida entre os átomos e 
à forma como esses átomos se organizam. Cinco alunos (22,5%) não responderam 
(NR). Seis alunos (27,5%) apresentaram RE, as quais não correspondem ao que foi 
perguntado na Q2. 8 alunos (36,5%) responderam de forma não satisfatória (RNS). 
Três alunos (13,5%) apresentaram RPS citando apenas as propriedades das 
substâncias, como o aluno A4 (Cf. tabela 2). 
 
Tabela 2: Análise da Q2 (No seu dia a dia, você acha que as propriedades dos materiais estão 
relacionadas com as ligações químicas? Se positivo, de que forma?) antes da aplicação da sequência  

 
 
Na Questão 3 que explorou por que a maioria dos elementos químicos não se 

encontra isolados na natureza foi considerado satisfatório quando o aluno respondeu 
que os átomos são mais estáveis quando ligados uns aos outros, devido a uma 
liberação de energia durante a formação de ligações químicas. 12 alunos (55%) não 
responderam. Quatro alunos (18%) expressaram respostas evasivas (RE). Cinco 
alunos (22,5%) responderam de modo não satisfatório citando a “tendência” e 
“necessidade” de se ligar, respostas consideradas antropomórficas. Apenas A22 
respondeu de modo parcialmente satisfatório (Tabela 3), mas não explicou porque 
acontece a formação de tais ligações. 

 
Tabela 3: Análise da Q3 (A grande maioria dos elementos não se encontra de forma isolada na 
natureza. A que você atribui essa característica?) antes da aplicação da sequência 
Categoria Quant. Exemplos de Resposta Justificativa 
RS -- -- -- 
RPS 4,5% A22: “as ligações químicas, porque 

através das mesmas os elementos 
nunca ficam só”. 

Não explica porque 
acontece a formação 
de tais ligações. 

RNS 22% A1: “A necessidade de se juntar” 
A2: “A tendência”. 

Respostas 
antropomórficas. 

RE 18% A9: “Para eles produzirem um 
elemento”. 

Não se enquadra no 
que foi perguntado. 

NR 55% -- -- 
    

Categoria Quant. Exemplos de Resposta Justificativa 

RS -- -- -- 
RPS 13,5% A4: “Sim. Pois eles são condutores de 

energia”. 
Cita apenas as 
propriedades das 
substâncias. 

RNS 36,5% A20: “Eu acho que a grande maioria 
dos nossos materiais contém ligações 
químicas”. 

Distancia-se do 
conhecimento 
químico. 

RE 27,5% A19: “É uma união estabilizada entre 
átomos”. 

Não se enquadra no 
que foi perguntado. 

NR 22,5% -- -- 
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 Na Questão 4 a resposta foi considerada RS quando o tipo de ligação estava de 
acordo com a sua representação. Nove alunos (41%) responderam “Ligação covalente” 
para a representação da ligação iônica. Nove alunos (41%) responderam 
satisfatoriamente. Na representação da ligação covalente surgiram respostas como 
“Metálica” (18%), “Tetravalente” (13,5%), “Iônica” (9%) e quatro alunos responderam 
satisfatoriamente (15,5%). Na representação proposta para ligação metálica havia 
elétrons deslocalizados na superfície metálica, mas 03 alunos (13,5%) classificaram a 
ligação como iônica. Apenas quatro alunos (12,5%) responderam satisfatoriamente 
(Tabela 4). 

 
 

Tabela 4: Análise da Q4 (Através da representação abaixo, descreva o tipo de ligação) antes da 
aplicação da sequência 
 
Categoria RS – Quant. RNS – Quant. Exemplos de RNS 

 

“Ligação Iônica” 
(41 %) 

41% A2: “Covalente”. 

 

“Ligação Covalente” 
(15,5%) 

62,5% A3: “Metálica”. 
A6: “Tetravalente”. 
A7: “Iônica”. 

 

“Ligação Metálica” 
(12,5%) 

65,5% A3: “Iônica”. 
A15: “Covalente”. 
A22: “Magnética”. 

 

Análise da Atividade Experimental  

Os resultados serão apresentados analisando as respostas dos grupos de 
alunos denominados G1(A1 à A6), G2 (A7 à A12), G3 (A13 à 17) e G4 (A18 à A22) em 
relação à atividade experimental, a fim de buscar compreender como eles entendem o 
conteúdo de ligações químicas.  
 Em relação à primeira questão que busca a descrição das situações vivenciadas 
no experimento, consideramos correto quando o aluno se refere à condução de 
corrente elétrica pela solução de cloreto de sódio e a não condução elétrica pela 
solução de sacarose.  
 Apenas três grupos responderam corretamente. Como exemplo de resposta 
considerada correta apresentamos a do grupo G5: 
“na solução de cloreto de sódio a lâmpada acende, mas na solução de açúcar a 
lâmpada não acende”. 
 Dois grupos, ou 40%, apresentaram respostas parcialmente satisfatórias, devido 
não considerar que os dois materiais estão em solução, correspondendo à segunda 
categoria de resposta.  
 Por exemplo, o grupo G4 nesta questão afirmou que: 
“no pote com sódio a lâmpada acendeu e no pote com sacarose não acendeu”.  
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 Em relação à segunda pergunta, o qual busca identificar os tipos de ligações 
químicas nas situações observadas, consideramos correto quando o grupo se refere à 
ligação iônica a solução de cloreto de sódio e ligação covalente a solução de sacarose. 
Os cinco grupos responderam corretamente, como por exemplo, o G5: 
“O cloreto de sódio faz ligação iônica. Já no açúcar a ligação é covalente”. 
 Para a terceira pergunta foi questionado qual a relação dessas ligações com a 
propriedade de condução elétrica. Três grupos responderam corretamente. Como 
exemplo de resposta considerada correta apresentamos a do grupo G5: 
“a condução de corrente elétrica ocorre por que as soluções contêm íons. Na solução 
de sal, como é iônica, ocorreu condução e acendeu a luz. Na solução de açúcar, que 
não contém íons não ocorre condução”.  
 Dois grupos responderam parcialmente correto, porque citam a ligação de cada 
material, mas não relacionam com os íons. Por exemplo: 
“o sal é iônico, portanto conduz corrente elétrica e o açúcar é covalente porque não 
conduz”. 
 

Análise das concepções dos alunos sobre ligações químicas após aplicação da 
sequência  

Em relação à Questão 1, podemos observar que 12 alunos (55%) responderam 
satisfatoriamente (RS). O aluno A6, por exemplo, que no questionário das concepções 
iniciais respondeu: “Materiais que se ligam para fazer as substâncias químicas” migrou 
da categoria considerada não satisfatória para a resposta considerada satisfatória 
quando agora cita: “São uniões estabelecidas entre átomos para formarem moléculas. 
Podem ser iônica, covalente e metálica.” 4 alunos (18%) apresentaram RPS e seis 
alunos (27%) expressaram RNS. 
 
 Tabela 5: Análise da Q1 (Pra você, o que são ligações químicas?) após a aplicação da sequência 

 
 

Na Questão 2 é possível observar que todos os alunos responderam 
positivamente. Quando explicavam o motivo para a relação das propriedades dos 
materiais com as ligações químicas, muitos apresentaram exemplos, o que foi 
considerado parcialmente satisfatório. Essa categoria foi composta por nove alunos 
(41%). Quatro alunos (18%) apresentaram RE, as quais não correspondem ao que foi 
perguntado na Q2. Nove alunos (41%) responderam de forma não satisfatória (RNS). 

Categoria Quant. Exemplos de Resposta Justificativa 

RS 55% A6: “São uniões estabelecidas entre 
átomos para formarem moléculas. 
Podem ser iônica, covalente e 
metálica.” 

Está de acordo com a 
Resposta esperada. 

RPS 18% A10: “São as ligações que ocorrem 
entre os átomos.” 

Se aproxima do 
conhecimento químico 

RNS 27% A9: “São ligações feitas entre um ou 
mais elementos ou produtos 
químicos.” 

Distancia-se do 
conhecimento químico. 

RE -- -- -- 
NR -- -- -- 
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Tabela 6: Análise da Q2 (No seu dia a dia, você acha que as propriedades dos materiais estão 
relacionadas com as ligações químicas? Se positivo, de que forma?) após a aplicação da sequência 

 
 

Na Questão 3, sete alunos (32%) responderam de modo satisfatório, no 
questionário das concepções iniciais  nenhum aluno foi categorizado nessa resposta. 
Cinco alunos (22,5%) expressaram respostas parcialmente satisfatórias citando “as 
ligações químicas”, mas não explicando porque acontece a formação de tais ligações. 
Oito alunos (36,5%) responderam de forma não satisfatória e dois alunos (9%) 
responderam de forma evasiva. 
 
 
Tabela 7: Análise da Q3 (A grande maioria dos elementos não se encontra de forma isolada na 
natureza. A que você atribui essa característica?) após a aplicação da sequência 
Categoria Quant. Exemplos de Resposta Justificativa 

RS 32% A12: “Porque eles precisam estar 
estáveis e para eles ficarem estáveis 
na natureza eles precisam ficar 
ligados a outros elementos 
químicos”. 

Está de acordo com a 
Resposta esperada. 

RPS 22,5% A22: “Porque eles sempre estão 
ligados a outros elementos, por 
causa da atração”. 

Não explica por causa 
da estabilidade de tais 
ligações. 

RNS 36,5% A20: “Porque se o elemento estiver 
sozinho ele não se completa”. 

Distancia-se do 
conhecimento químico. 

RE 9% A7: “Ao oxigênio, porque o O2 são 
ligações químicas”. 

Não se enquadra no 
que foi perguntado. 

NR -- -- -- 
 
 

 Na Questão 4, todos os 22 alunos responderam satisfatoriamente para a 
representação da ligação metálica. Para a representação da ligação iônica, apenas o 
aluno A9 cita a propriedade da ligação em vez de citar o tipo de ligação e foi 
considerado parcialmente satisfatório (Tabela 8). O mesmo aluno cita 
“Compartilhamento de elétrons” para a representação da ligação covalente e 
novamente foi considerado parcialmente satisfatório. Os demais 21 alunos (95,5%) 
responderam de modo satisfatório. 

Categoria Quant. Exemplos de Resposta Justificativa 

RS -- -- -- 

RPS 41% A20: “Sim. Na água e no sal, pois 
conduz eletricidade.” 

Cita apenas as 
propriedades das 
substâncias. 

RNS 41% A7: “Sim, porque tudo tem que ter 
ligação. Ex: a porta, a cadeira, etc.” 

Distancia-se do 
conhecimento 
químico. 

RE 18% A11: “ Sim. Porque os materiais 
precisam da mistura desses 
compostos para conseguir formá-los.” 

Não se enquadra no 
que foi perguntado. 

NR -- -- -- 
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Tabela 8: Análise da Q4 (Através da representação abaixo, descreva o tipo de ligação) após a aplicação 
da sequência 
Categoria RS – Quant. RPS – Quant. Exemplos de RPS 

 

“Ligação Iônica” 
(95,5 %) 

4,5% A9: Doação de elétrons 

 

“Ligação Covalente” 
(95,5%) 

4,5% A9: Compartilhamento de 
elétrons 
 

 

“Ligação Metálica” 
(100%) 

0% -- 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A atividade experimental possibilitou identificar algumas dificuldades dos alunos 

sobre alguns aspectos do conteúdo de ligação química, tais como: confusão entre 
ligações covalentes e iônicas e entendimento que as ligações seriam formadas apenas 
para satisfazer a regra do octeto, como também propiciou que os alunos pudessem 
relacionar os tipos de ligações químicas com uma propriedade dos materiais (a 
condutividade elétrica) e diferenciar os tipos de ligação. Com relação à análise das 
respostas dos alunos ao questionário após a aplicação da SD percebemos que houve 
um predomínio de respostas mais fundamentadas no conhecimento químico, quando 
comparamos com as repostas ao questionário apresentadas antes da aplicação da 
sequência. Isso aponta para um avanço no processo de aprendizagem dos alunos 
sobre o conteúdo de ligações químicas. 
 Consideramos que a implementação do projeto de intervenção desenvolvido no 
estágio supervisionado contribuiu para o aprendizado dos alunos sobre alguns 
aspectos relativos ao conteúdo de ligações químicas. Sendo também uma 
oportunidade para o licenciando em Química aprimorar seus conhecimentos e 
habilidades em relação ao saber da prática docente. As atividades desenvolvidas 
durante o período de estágio proporcionam aos licenciandos a participação e vivência 
de situações reais relacionadas ao trabalho docente na área de Química. Essas 
situações contribuem para o desenvolvimento da ética profissional e para a futura 
prática docente do licenciando em Química, bem como para todas as atividades 
relacionadas ao estágio supervisionado. 
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RESUMO:  
O trabalho teve como objetivo analisar livros didáticos utilizados na escola pública do ensino médio, 
referentes ao conteúdo “polímeros sintéticos”, norteado por uma concepção Freiriana de educação. Na 
educação dialógica, faz-se necessária a contextualização na perspectiva de intervenção na sociedade, 
na formação do aluno como questionador de sua realidade. A crise ambiental como resultado da crise 
social refuta o discurso de que uma boa gestão dos recursos naturais ou a reciclagem resultem em 
capitalismo não predatório. As análises dos livros foram feitas a partir dos capítulos em que se 
encontravam o conteúdo “polímeros sintéticos” e utilização de três categorias para análise balizadas na 
educação dialógica: Contextualização. Dialogicidade. Problematização. O resultado da análise 
demonstrou que o tema polímeros é na maior parte contextualizado numa perspectiva de aplicabilidade 
tecnológica e exemplificação. Alguns autores avançaram na discussão socioeconômica, porém através 
de uma problematização sem visão de totalidade que envolve o tema. 

INTRODUÇÃO 
 

O discurso da educação para a formação do cidadão crítico e participativo da 
sociedade é hegemônico. Está disseminada a ideia de que a formação do cidadão é a 
solução para, gradativamente, construir um mundo mais igualitário em que as pessoas 
são efetivamente livres.  

Freire (1981) avança nesse sentido, defendendo que alcançar a liberdade só 
será possível a partir do momento que o indivíduo tome consciência do seu estado de 
opressão e exploração, e que, além disso, promovem efetivamente a ação a partir da 
reflexão sobre a sociedade que o desumaniza.  

Segundo Freire (1981):  
Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se 
engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, 
superando, assim, sua “convivência” com o regime opressor. Se esta 
descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o 
que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, mas 
esteja associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis (FREIRE, 
1981, p. 56)..  

Essa postura vai a um caminho contrário à educação antidialógica, chamada 
por Freire de “educação bancária”, em analogia a prática de tratar o educando como 
sujeito passivo, depósito de conhecimento, realizado pelos que se julgam sábios aos 
que julgam nada saber (Freire, 1981), o qual deve ser absorvido sem questionamento, 
resultando apenas na reprodução desse conhecimento e consequentemente, na 
reprodução da realidade dada. 

Almeida (2008) expõe as características fundamentais da teoria freiriana. A 
primeira é a dialogicidade, necessária a educação como prática da liberdade. A 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 (EAP) 
 

dialogicidade se refere a apreensão mútua dos conhecimentos que educador e 
educando têm sobre situações significativas, situações-problemas que surgem das 
contradições envolvidas no tema trabalhado. A significação se dará não só na vontade 
do aluno aprender, mas também, na possibilidade de atuação para transformar a 
situação posta (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2007). 

A segunda característica que Almeida (2008) discorre a cerca da pedagogia 
freiriana é a politicidade. A educação nunca será neutra, sua essência está na ação 
reflexiva. Uma ação política que não esteja entrelaçada de uma ação libertadora, 
jamais poderá ser uma verdadeira ação pedagógica em que a educação é vista como 
prática de liberdade. 

A esse respeito Freire (1967) destaca a importância da conscientização crítica: 
[...] à medida em que um método ativo ajude o homem a se conscientizar em 
torno de sua problemática, em torno de sua condição de pessoa, por isso de 
sujeito, se instrumentalizará para as suas opções. Aí, então, ele mesmo se 
politizará (FREIRE, 1967, p. 119). 

A proposta pedagógica freiriana requer um educador problematizador, 
caracterizado pela inquietude quanto a própria prática, de modo a estimular a 
inquietude dos educandos quanto a sua relação com o objeto cognoscente.  

Na sala de aula, essa transformação é possível utilizando a contextualização 
como princípio norteador, pois implica em práticas pedagógicas repletas de significado, 
intensamente vinculada à problematização de situações reais e contraditórias que 
podem ser pessoalmente apreendidos pelos estudantes, já que a relação entre o 
pensar do educador e do educando ocorre na mediação pela realidade, na 
intercomunicação.  

Essa contextualização se torna possível através do que Freire (1981) denomina 
tema gerador, por que qualquer que seja a ação provocada por eles, existe a 
possibilidade que se desdobre em tantos outros temas de modo a criar novas 
situações-problemas e novas tarefas a cumprir. 

A cerca dos temas geradores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) os 
entendem como um objeto de estudo que compreende a ação-reflexão, práxis, a partir 
do estudo oriundo de uma rede de relações entre situações significativas individual, 
social e histórica, entrelaçada a uma rede de discussão, interpretação e representação 
do objeto cognoscente.  

No ensino de Química essa perspectiva pode ser trabalhada através dos temas 
químicos sociais, ao promover a relação do conteúdo químico com o cotidiano do 
aluno, condição essencial para o ensino em estudo. Além disso, os temas químicos 
permitem o desenvolvimento das habilidades, como a participação e a capacidade de 
tomada de decisão, pois trazem à tona discussões de aspectos sociais relevantes, 
sendo necessária criticidade do aluno para a busca de uma solução (SANTOS e 
SCHNETZLER, 1996). 

Dentre os temas químicos sociais que podem ser contextualizados está o tema 
“Ciclo de Vida dos Polímeros”. Os polímeros fazem parte da composição dos mais 
variados materiais na atualidade. Por um lado, sua versatilidade e preço proporcionou o 
barateamento de diversos materiais, por outro essa descartabilidade cada vez mais 
evidente dos bens de consumo gera impactos que não podem ser mais suportados 
pela natureza.  A produção de lixo é inevitável. A partir das atividades humanas são 
gerados resíduos de duas maneiras: como parte inerente do processo produtivo e 
também quando termina a vida útil dos produtos (CALDERONI, 2003). 

Nessa temática podem ser abordados conceitos relacionados à produção de 
diferentes tipos de polímeros e suas propriedades, possibilitando o entendimento do 
seu papel na sociedade. Tanto na produção quanto no descarte são gerados resíduos 
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e impactos à natureza, no entanto muitas vezes as soluções discutidas em relação aos 
impactos gerados ficam reduzidas à questão da reciclagem, a qual possui limitações e 
desvia a atenção ao principal problema que é a estrutura do modo de produção vigente 
(CORNIERI e FRACALANZA, 2010). 

Muitos trabalhos como os de Wan, Galembeck e Galembeck (2001) e 
Cangemi, Santos e Neto (2005), abordam o tema polímeros fazendo a conexão com o 
meio social, político e econômico em que os conceitos científicos são trabalhados, 
porém se limitando à educação ambiental na perspectiva em que Tozoni-Reis (2006) 
considera um adestramento ambiental, no sentido de um posicionamento de caráter 
moralista e moralizante observado em algumas ações educativas que visam a 
construção da educação ambiental crítica e emancipatória. 

Daí surge à necessidade da produção de livros didáticos que abarquem essa 
noção de totalidade, não ingênua. O livro didático no ensino de Ciências, muitas vezes, 
é o único instrumento utilizado pelos educadores e educandos no desenvolvimento das 
práticas em sala de aula, sendo ao longo da tradição cultural um poderoso instrumento 
de seleção e organização de conteúdos e métodos (NUÑEZ et al., 2003). É importante 
que a escolha do livro didático seja feita de forma criteriosa e fundamentada nas 
possibilidades em que ele pode afetar a prática do educador, juntamente com seus 
alunos. 

Logo, este estudo teve a intenção de analisar a abordagem do tema Polímeros 
nos livros didáticos, a partir de um olhar pautado na prática dialógica de Paulo Freire, 
de modo a estimular um debate mais amplo e que envolva reflexões sobre o modo de 
produção vigente, o consumismo, os aspectos políticos, econômicos e científicos que 
envolvem a questão do ciclo de vida dos polímeros, ajudando a formar um aluno 
reflexivo e crítico, a partir da problematização da realidade e das concepções do 
educando, envolvendo-o ativamente na prática pedagógica e possibilitando a sua 
autolibertação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para a realização desta pesquisa, foram escolhidos três livros didáticos de 
Química. Tal escolha baseou-se nos fatos de eles serem títulos aprovados 
recentemente no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o triênio 2012-
2014, portanto, muito utilizados nas escolas públicas e por estarem disponíveis para 
análise. Todos os livros analisados eram manuais do professor, sendo avaliadas 
também as orientações feitas ao docente que utiliza o material no preparo das aulas. 

Os Livros escolhidos para análise foram: 
Coleção: Química na abordagem do cotidiano, volume 3. 
Autores: Francisco Miragaia Peruzzo e Eduardo Leite do Canto 
Editora Moderna, São Paulo, 2010. 
Coleção: Química: Meio ambiente, Cidadania e Tecnologia, volume 3. 
Autora: Martha Reis Marques da Fonseca 
Editora FTD, São Paulo, 2010. 
Coleção: Química, volume 3. 
Autores: Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta Machado  
Editora Scipione, São Paulo, 2011. 
Para análise dos dados foi utilizada a metodologia de análise qualitativa 

(MINAYO, 1994), em que as categorias são empregadas para estabelecer 
classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos e, ideias 
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ou expressões em torno de um conceito capaz e abranger tudo isso. As análises foram 
feitas baseadas em três categorias que circundam a educação dialógica, na concepção 
de Paulo Freire. São elas: 

Contextualização – Segundo a perspectiva de Feitosa (1999) caracterizada de 
intervenção na sociedade, a partir do ensino pelo entendimento crítico da ciência e 
tecnologia como dependentes diretas dos aspectos socioeconômicos e culturais. 

Dialogicidade - Na perspectiva de Almeida (2008) esta categoria incentiva a 
postura de conflito, dependente do olhar tanto do outro, quanto próprio, através da 
comunicação e intercomunicação, pois o conhecimento é válido a partir do momento 
que é coletivizado, dando igual importância a todas as vozes do processo de ensino-
aprendizagem. 

Problematização – aqui utilizada na perspectiva de Sfredo e Ecco (2006) 
caracterizada pela superação das práticas que se limitam à transferência de 
informações, típico do paradigma conservador. A postura de desafiar os estudantes a 
pensarem criticamente numa perspectiva de globalidade, levantarem hipóteses, 
confrontarem teorias, ideias e posições e tirarem suas próprias interpretações dos 
fatos, resolverem problemas, identificando a politicidade do conhecimento. 

Os capítulos selecionados foram aqueles nos quais o tema Polímeros 
Sintéticos foi identificado. Os livros foram analisados separadamente, sendo 
classificados nas categorias a partir da interpretação dos textos, questionários, 
atividades propostas e sugestões feitas aos professores, presentes tanto no livro do 
aluno quanto no dos professores. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados das interpretações foram divididos nas categorias de 
contextualização, dialogicidade e problematização, sendo comentados os livros 
“Química na abordagem do cotidiano”, “Química: Meio ambiente, Cidadania e 
Tecnologia” e “Química” nesta ordem, respectivamente. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

A contextualização do conteúdo polímeros sintéticos foi feita em diferentes 
momentos e atinge diferentes níveis de complexidade que podem ser observados nas 
obras analisadas. Os autores do livro “Química na abordagem do cotidiano” 
organizaram os capítulos a partir dos conteúdos específicos, desse modo, o principal 
norteador das unidades didáticas é o conteúdo específico, independente das temáticas 
que possivelmente estão inseridos. No livro, o conteúdo Polímeros Sintéticos é 
trabalhado no capítulo 9, nomeado “Polímeros sintéticos”, e inicia-se com a imagem de 
abertura, uma sequência de fotos tirada durante a demonstração de síntese de 
baquelite, que segundo a orientação feita pelos autores para os professores, tem o 
objetivo de aproximar a ciência com a vida cotidiana. 

A baquelite é um polifenol sintetizado, entre 1907 e 1909, pelo químico Leo 
Baekeland, sendo inicialmente usado como substituto da madeira em caixas de rádio, 
TV e tocadores de discos de vinil e, mais atualmente, em cabos de panelas, ou em 
adesivos de epóxi. Sua estrutura é de uma rede tridimensional rígida, mesmo em 
temperaturas elevadas, devido ao grande número de ligações de hidrogênio entre as 
cadeias, sendo responsável por suas propriedades isolantes (WAN, GALEMBECK E 
GALEMBECK, 2001).  

Embora a baquelite possa fazer parte de materiais comumente utilizados pelos 
alunos, mesmo sendo pouco usada em matérias de consumo recorrente atualmente, a 
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utilização da imagem da síntese da baquelite não promove a aproximação com o 
cotidiano do aluno de forma eficiente. A imagem mostra a síntese do polímero em 
laboratório, não moldado para a utilização em algum material do dia a dia do educando, 
agindo então, não proporcionando uma aproximação satisfatória com o cotidiano do 
aluno. 

No decorrer do capítulo, a obra insere o contexto do tema através do impacto 
ambiental provocado pelos polímeros, através dos textos ”O que os ecologistas veem 
de errado na água engarrafada”, no qual são listados dados referentes aos gastos de 
recursos energéticos e materiais na produção de garrafa PET e “elite brasileira é 
ecologicamente inviável”, o qual revela o consumo maior de recursos por parte das 
classes favorecidas. 

Os textos são apresentados como curiosidades, enfatizando a questão do 
descarte e reciclagem como problema e solução, respectivamente, no contexto 
ambiental do tema. As relações econômicas e sociais que envolvem a temática 
ambiental são complexas e trabalhá-las de forma simplista se traduz num visão 
ingênua do tema, indo de encontro com a perspectiva de desenvolver a 
conscientização dos educandos. 

Sobre essa prática Layargues (2002) ressalta: 
Essa prática educativa, que se insere na lógica da metodologia da resolução de 
problemas ambientais locais de modo pragmático, tornando a reciclagem do 
lixo uma atividade-fim, ao invés de considerá-la um tema-gerador para o 
questionamento das causas e consequências da questão do lixo, remete-nos 
de forma alienada à discussão dos aspectos técnicos da reciclagem, evadindo-
se da dimensão política (LAYARGUES, 2002, p. 180). 

Na seção “Informe-se sobre a Química”, a discussão do tema se detém apenas 
no aspecto tecnológico, relacionando o processo de reciclagem com as propriedades 
físicas dos plásticos: 

Os materiais plásticos são cada vez mais utilizados no cotidiano, sendo que, 
em geral, sua incineração causa danos ao meio ambiente. Os plásticos mais 
usados no mundo são o PVC, o polietileno e o PET. A reciclagem dos plásticos 
é viável do ponto de vista econômico e da preservação do meio ambiente. 
(PERUZZO E CANTO, 2010, p. 265). 

O conteúdo Polímeros se mantém atrelado a reciclagem como atividade-fim, 
uma vez que não são abordadas as causas do maior consumo, nem dos problemas em 
relação aos impactos relacionados à obtenção da matéria-prima dos plásticos e 
recursos materiais gastos na sua produção.  

A autora do livro “Química: meio ambiente, cidadania, tecnologia”, estrutura 
os conteúdos em capítulos com conteúdos específicos definidos, que, por sua vez, 
estão inseridos em uma unidade. A unidade possui um tema central, que pode ser 
caracterizado por ser o “tema gerador” (FREIRE, 1981), a partir do qual são 
trabalhados os conceitos específicos. 

O conteúdo Polímeros Sintéticos é trabalhado, mais especificamente, nos 
capítulos 14, nomeado “polímeros de adição”, e 15, “polímeros de condensação”, 
inseridos na unidade “consumismo”. A abordagem dos assuntos começa com alguns 
textos que apresentam o tema aos alunos nos seus aspectos econômicos e sociais, 
como é possível constatar abaixo: 

A exploração crescente dos recursos naturais coloca em risco as condições 
físicas de vida na Terra, na medida em que a economia capitalista exige um 
nível e tipo de produção e consumo que são ambientalmente insustentáveis 
(FONSECA, 2010, p. 206). 

Nesse ponto, o confronto entre sustentabilidade e o modo de produção vigente 
é demonstrado. No entanto, no texto subsequente intitulado “amar as coisas e as 
pessoas”, o contexto do impacto ambiental característico do modo de produção é 
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abordado de forma ingênua, ao defender uma diferente forma de consumo como 
solução em direção à sustentabilidade: 

Há que se ter coragem para não ser levado pelos padrões impostos pela 
sociedade. Mas se confiamos em nós mesmos, podemos superar a pressão da 
sociedade e começar a viver com muito mais simplicidade (FONSECA, 2010, p. 
207). 

Os autores dão a entender que o problema a ser atacado é a característica 
cultural do indivíduo, porém não vê essa característica cultural em uma perspectiva de 
totalidade, imersa num processo econômico em que o problema esta centrado na 
produção dos materiais, caracterizada pela anarquia de produção, resultando nas 
crises de excedentes (NETTO e BRAZ, 2009). Essa perspectiva resulta na perpetuação 
da voz dominante, uma vez que existe uma visão inautêntica de mundo que termina 
por perpetuar suas estruturas. 

Ao tratar dos plásticos biodegradáveis, em específico o poli-hidroxibutirano 
(PHB), a autora não leva em consideração a perspectiva social que está presente na 
produção da matéria prima, como as condições de trabalho dos cortadores de cana-de-
açúcar, a competição com a produção de alimentos e a concentração de terras gerada 
pela monocultura, além de não questionar o conceito de tecnologia limpa, como é 
possível observar abaixo: 

Esse desenho de projeto permitiu uma perfeita integração vertical com a 
máxima utilização de subprodutos gerados na fabricação de açúcar e álcool, 
gerando processos que utilizam as chamadas tecnologias limpas e 
ecologicamente corretas (FONSECA, 2010, p.293). 

A tecnologia limpa leva ao entendimento de que o processo é imune a 
impactos ambientais, característica do adestramento ambiental (TOZONI-REIS, 2006), 
sem que haja a postura de apreensão crítica da realidade. Não é abordada a exaustão 
do solo com o tempo, a redução da biodiversidade e principalmente o gasto energético 
envolvido no processo de obtenção do açúcar e a poluição atmosférica provocada pela 
queima do bagaço.  

A obra “Química”, dos autores Mortimer e Machado (2011), foi estruturada 
em capítulos, em que são tratadas temáticas amplas que envolvem diferentes 
conteúdos químicos a serem trabalhados. 

O conteúdo polímeros encontra-se inserido no Capítulo 5, nomeado “Química 
de materiais recicláveis”. O tema se encaixa na definição de “tema gerador” (FREIRE, 
1981), utilizado para iniciar a investigação do assunto, e é o estudo do ciclo de vidas 
dos materiais.  

Durantes o capítulo, o tema é trabalhado em diversos textos que chamam a 
atenção para alguns fatores que se relacionam aos ciclos de vida dos materiais e 
consequentemente, o ciclo de vida dos polímeros. Os autores ressaltam que o objetivo 
do capítulo não é defender a reciclagem como o melhor dos processos, uma vez que 
são ressaltados os impactos provenientes também da produção desses materiais e 
algumas restrições à reciclagem.  

Essa abordagem pode ser vista no Texto 1, denominado “Qual parte do lixo de 
nossa casa é reciclável”, em que os autores declaram: 

Antes de reciclar, há que se repensar hábitos e atitudes para evitar o 
consumismo desenfreado. Reutilizar as embalagens dos produtos e recusar 
produtos que agridam a saúde e o ambiente são atitudes que devem ser 
adotadas, deixando que reciclar seja o último “r” dessa cadeia de ações 
(MORTIMER E MACHADO, 2011, p. 235).  

No decorrer do texto o trabalho dos catadores é citado na reciclagem: 
Os catadores de materiais recicláveis exercem uma atividade de importância 
fundamental no recolhimento e encaminhamento desses materiais para a 
indústria de recicláveis (MORTIMER E MACHADO, 2011, p. 236).   
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È possível perceber na obra avanços no que diz respeito a um olhar mais 
amplo dos aspectos socioeconômicos que envolvem o ciclo de vida dos polímeros. No 
entanto, o viés social não chega a ser trabalhado na obra no sentido de incentivar um 
questionamento, nos alunos, da estrutura social presente do processo de reciclagem, 
pois não são levadas em conta as condições de trabalho dos catadores no sentido de 
dar viabilidade econômica na reciclagem destes materiais, como lembram Cornieri e 
Francalanza (2010). 

O ciclo de vida dos polímeros é abordado utilizando o PET, o (poli)tereftalato 
de etileno, nos textos 3, “ciclo de vida das garrafas PET”, 4, “Do petróleo ao polímero: 
de onde vêm as garrafas PET”, e 5, “Para onde vão as garrafas PET”. No entanto, 
apenas ao final do texto 5 podemos ver um paragrafo que chama atenção para o fato 
de que a reciclagem não resolve totalmente os problemas de gasto energético e 
material: 

Essa ideia de reciclagem surgiu com o objetivo de se reintroduzir no sistema 
uma parte da matéria - e da energia- que se tornaria lixo. No entanto, é 
importante lembrar que esse processo também consome água e energia, polui 
o ar e a água, e ainda, gera seus próprios resíduos (MORTIMER E MACHADO, 
2011, p. 248).  

Embora o problema do impacto ambiental existente na reciclagem seja citado, 
a dimensão política necessária à ação libertadora da educação dialógica (Freire, 2002) 
não ocorre. A conscientização poderia ser abordada ao confrontar a ideia hegemônica 
da sustentabilidade com o aspecto econômico da produção do PET, a partir do 
petróleo, material de origem fóssil, já que a economia dos países se baseia, em grande 
parte, no aumento de produção da indústria. 

 
DIALOGICIDADE 

No início do capítulo “Polímeros sintéticos”, a seção “O que você pensa a 
respeito”, os autores de “Química na abordagem do cotidiano” promovem o 
levantamento de concepções prévias dos alunos. A atividade propõe que, a partir da 
imagem de um ovo sendo frito em uma frigideira de teflon, julgar quais termos e 
conceitos listados na seção, como polímeros de adição, polímeros de condensação, 
composto halogenado, estão relacionados a imagem e discutir com os colegas e o 
professor a justificativa das escolhas, estimulando o diálogo. No entanto, o diálogo não 
se dá de forma horizontal. Nas interações dialógicas propostas por Freire (1981), o 
educador precisa entender o pensar dos envolvidos, através do conhecimento da 
realidade deles, a fim de perceber o que lhes é significativo. Neste processo, está 
inclusa a palavra, a voz do educando. Ao iniciar a investigação através da palavra 
“polímeros” ao invés de “plásticos”, há uma única visão de mundo imposta aos 
estudantes, então a relação eu/mundo não, pois o termo utilizado não é facilmente 
reconhecido no seu cotidiano, de modo a estimular a discussão rumo ao tema 
significativo. 

Em relação ao diálogo na construção do conteúdo estudado, Almeida (2008) 
esclarece: 

Na questão da educação, ou melhor, da escola, a opção pelo conteúdo 
programático deve dar-se no diálogo o qual se insere em todos os segmentos 
sociais, porém devemos nos preparar para essa ação mediatizada entre todos 
os segmentos. O contexto social-político econômico - cultural do educando 
deve ser bem considerado ao se pensar em traçar os conteúdos 
programáticos. Sendo assim, numa relação horizontal, a educação terá sentido, 
pois prolongará o projeto de cada um, encharcando-os de sentido (ALMEIDA, 
2008, p. 02). 
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Durante todo o capítulo, a dialogicidade não é efetivamente estimulada. O 
desenvolvimento do conteúdo programático não se dá a partir de uma temática 
investigada em contexto que vá além do científico e tecnológico prático. Além disso, 
nos momentos indicados pelos autores para a discussão em grupo, são propostas 
atividades que, de maneira geral, são perguntas com respostas objetivas, em grande 
maioria com alternativas já formuladas. Dessa maneira, o perfil do educador não se 
torna passível de modificação, posto que se não passa a investigar em sala de aula a 
visão de mundo dos alunos, não está aprendendo/ensinando, práticas indissociáveis 
para Freire, consequentemente, não podendo dar sentido ao que se propõe a ensinar. 

Em “Química: Meio ambiente, Cidadania, Tecnologia”, no Capítulo 14 
“Polímeros de adição”, a autora sugere, na seção “Orientações ao professor”, uma 
atividade de levantamento de concepções prévias para iniciar o conteúdo Polímeros. 
Os alunos devem escrever em uma folha um texto sobre o que sabem a respeito dos 
polímeros durante 10 a 15 minutos e, posteriormente, comentar em sala de aula. 

 Nessa atividade, a princípio há o compartilhamento dos saberes de cada 
indivíduo para ser discutido e construído pelo grupo, porém a linguagem científica 
(polímeros) é imposta em detrimento da linguagem próxima aos educandos (plásticos), 
devido a falta de conhecimento da realidade dos alunos pelo professor, o que dificulta o 
diálogo e a exposição das concepções trazidas por eles 

No capítulo 15, “polímeros de condensação”, a autora promove uma ação 
dialógica ao trazer duas questões que partiram do texto de abertura do tema da 
unidade: “O que seria uma forma de consumo sustentável? Isso implica produção 
sustentável de bens de consumo?” e “Que materiais são mais danosos ao meio 
ambiente? Não há possibilidade de substituir esses materiais?”. 

As duas problematizações vêm a se tornar um catalisador da discussão em 
sala de aula, pois o objeto de estudo, que é o consumo, pode ser partilhado com 
diferentes perspectivas trazidas pelos alunos, tais como a descartabilidade de 
plásticos, enquanto a “solução” dos plásticos biodegradáveis, por exemplo, pode ser 
trazida pelo professor para confrontar ou somar as ideias dos alunos. 

A construção coletiva do conhecimento é deste modo, promovida e mediada 
dialogicamente, articulando a experiência da vida prática com a sistematização crítica e 
rigorosa das visões de mundo coletivizadas em sala. 

No Livro didático “Química” de Mortimer e Machado, a primeira evidência de 
dialogicidade é percebida na “Atividade 1”, denominada “Qual parte do lixo de nossa 
casa é reciclável?”. Nessa atividade os autores propõem que os alunos construam uma 
tabela classificando embalagens de produtos recorrentes em casa, embalagens de 
pão, embalagem de olho de soja, PET de refrigerante e outros, em tipos de materiais 
recicláveis, vidro, papel, plástico e metal ou dúvida, no caso de não saberem 
classificar. 

A linguagem adquire importância como fator de iniciação para a prática 
dialógica ao utilizar, no momento inicial de investigação do conteúdo e da temática a 
ser trabalhada, a palavra “plástico” ao invés da palavra “polímero”. A presença da 
opção “dúvida” na atividade de classificação estimula a introdução de alguns problemas 
em relação à própria reciclagem de embalagens que tem na sua composição mais de 
um tipo de material que pode ser reciclado, que podem ser debatidos entre os alunos. 

Os momentos em que o processo do diálogo é estimulado na obra se 
encontram nas questões que são trabalhadas após os textos que discutem o tema e os 
conceitos científicos investigados. A exemplo, no final do texto 1, “Qual parte do lixo de 
nossa casa é reciclável”, os autores sugerem a discussão em grupo de algumas 
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questões que envolvem a temática do ciclo dos materiais, em específico na ciclo de 
vida do PET: 

Q1.Com base no texto lido, façam um fluxograma da coleta seletiva, que 
deverá ser constituído de linhas e quadrados. Nos quadrados vocês devem 
colocar o nome de cada pessoa responsável por uma etapa, como catador de 
material reciclável ou pequeno sucateiro. Nas linhas devem ser descritas as 
ações [...] Baseados nesse registro, sugiram medidas que poderiam ser 
tomadas, tanto pelos agentes envolvidos, quanto pelo poder público, para 
aumentar a eficiência do processo e diminuir seu custo (MORTIMER e 
MACHADO, 2011, p.237-238). 

Essa atividade promove discussão de diferentes pontos de vista de maneira 
efetiva, devido a possibilidade de inúmeras fluxogramas de como se dá o processo de 
reciclagem na visão dos alunos. Na concepção da educação dialógica, é o modo como 
o conhecimento é produzido e válido, quando compartilhado, e construído 
coletivamente após o confronto das ideias produzidas em grupo. 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 

Devido a estrutura do livro “Química na abordagem do cotidiano” ser 
pautada, principalmente, nos conteúdos específicos, não é possível perceber questões 
que indiquem possíveis problematizações relacionadas ao tema “polímeros sintéticos” 
no seu contexto mais amplo (sócio histórico e econômico), ou mesmo ao trabalhar o 
conteúdo exclusivamente específico. 

Na seção “O que você pensa a respeito” em que foi feita a atividade para 
levantamento de concepções prévias, não é problematizada, por exemplo, a ideia que 
os educandos têm sobre a constituição do plástico. Existe a tentativa de relacionar os 
materiais poliméricos ao cotidiano dos alunos; porém, não é valorizado, em sala de 
aula, o saber popular trazido por eles, não utilizando uma linguagem mais comum aos 
educandos, fruto da falta de investigação a cerca dos alunos. Uma problematização 
possível seria questioná-los se tudo o que eles consideram plástico é feito do mesmo 
material, problematizando os saberes que eles já trazem, o saber popular. Essa 
abordagem é o que Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), na esteira Freiriana, 
caracterizam como problematização inicial. O momento em que são discutidas 
situações reais que possam fazer parte do universo temático dos educandos, fazendo 
com que o aluno sinta necessidade de adquirir outros conhecimentos que ainda não 
detém para solucioná-los.  

Após a leitura dos textos presentes durante o capítulo 9, “O que os alunos 
veem de errado na água engarrafada”, “O impacto ambiental causado pelos plásticos”, 
“Sacola plástica usada pelo comércio gera problema ambiental no Estado” e ”Elite 
brasileira é economicamente inviável”, os autores propõem alguns temas que devem 
ser utilizados para problematizar o uso do plástico na sociedade, através de alguns 
questionamentos, como: 

Que atitudes de nossa vida diária incentivam problemas ambientais 
relacionados aos plásticos? Plásticos são realmente melhores que os materiais 
naturais? Que substitutos há para os plásticos? Todos os objetos de matéria 
plástica comercializados são indispensáveis? O impacto ambiental causado 
pelos plásticos já se faz notar de modo apreciável no mundo contemporâneo? 
Os inconvenientes que acompanham o uso dos plásticos compensam suas 
vantagens? Se houvesse súbita redução na produção de plásticos, quem se 
ressentiria mais: os países ricos ou países pobres? (PERUZZO E CANTO, 
2010, p.49).  

Os questionamentos após a leitura dos textos visam problematizar, de modo 
geral, o consumo irresponsável do plástico como responsável pelos impactos 
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ambientais gerados. Porém o texto não leva em conta aspectos do modo de produção 
vigente em relação à agressão ao ambiente, no consumo dos recursos naturais. Essa 
abordagem problematizadora que leva em conta o ciclo de vida do plástico não pode 
ser trabalhada porque nos textos em nenhum momento os impactos gerados pela 
produção dos polímeros são contestados, o que Calderoni (2003) caracteriza como a 
geração de resíduos além de quando termina a vida útil dos produtos, também como 
parte inerente do processo produtivo. 

O livro “Química: Meio ambiente, Cidadania, Tecnologia” propõe a 
problematização do tema “consumo”, da unidade em que está inserido o conteúdo 
polímeros sintéticos, durante a discussão dos textos de abertura, denominado 
“consumismo” e “Amar as coisas e usar as pessoas. No primeiro texto, são levantados 
pontos em relação a insustentabilidade do mundo em confronto com o nível de 
consumo do mundo e, no segundo, são problematizados os hábitos dos indivíduos. Ao 
não colocar em cheque as características do modelo econômico da sociedade, não se 
promove a concepção totalitária dos fatores que influenciam no próprio tema 
problematizado, o consumo. 

Não é possível a construção das redes de sujeitos comprometidos em mudar a 
si mesmos, problematizando as práticas. Para isso, faz-se necessário mudar os 
discursos, as práticas e as formas de organização das temáticas que constituem a 
educação ambiental. A mudança do discurso do consumo como principal problema é 
necessária. 

Na seção denominada “Atividade extra” o autores recomendam uma aula 
prática com o objetivo de demonstrar um processo que representa uma etapa da 
reciclagem, que é a diferenciação dos diversos tipos de plásticos a partir das 
densidades. Com o auxílio de uma tabela de densidades dos materiais e soluções de 
diferentes densidades, é proposto que os alunos levantem hipóteses acerca dos 
resultados encontrados. O trabalho durante o experimento é coletivizado de modo a 
possibilitar o confronto entre as hipóteses apresentadas. No entanto, as 
problematizações em relação aos polímeros não avançam além dos aspectos 
tecnológicos e científicos, sendo limitado, na maior parte, ao ensino dos conteúdos 
científicos. 

 No livro “Química”, dos autores Mortimer e Machado (2011), a primeira 
problematização identificada está presente na “Atividade“ denominada “Qual parte do 
lixo de nossa casa é reciclável”. Nesta atividade, os alunos devem identificar matérias 
recicláveis e classificá-las em vidro, papel, plástico, metal ou em dúvida. 

  A obra avança na problematização ao propor que os alunos levantem 
hipóteses relacionadas às propriedades dos plásticos, a partir dos questionamentos, 
como mostrado abaixo: 

Q3. O vidro já foi amplamente utilizado como embalagem para cervejas e 
refrigerantes. Tinha a grande vantagem de ser retornável. No entanto, 
praticamente todos os refrigerantes substituíram essa embalagem por garrafas 
PET. Discutam as possíveis causas dessa substituição, levando em 
consideração o meio ambiente e o fator econômico. Discutam vantagens e 
desvantagens dessa substituição. Q4 Considerando os quatro tipos principais 
de lixo – vidro, papel, plástico e metal -, tentem propor uma hipótese que 
explique por que o principal tipo encontrado nos oceanos é o plástico 
(MORTIMER e MACHADO, 2011, p. 238). 

Na problematização em Q3, é estimulado tanto o levantamento de hipóteses 
em relação ao contexto científico, quanto ao econômico, em relação à substituição das 
garrafas de vidro por garrafas PET. No contexto científico, os recursos gastos na 
produção dos materiais e as diferentes propriedades dos mesmos que resultam nas 
suas aplicações, além de promover a necessidade de buscar novas informações 
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relacionadas a estrutura dos materiais que são responsáveis pelas propriedades 
observadas. No contexto econômico, a prática está relacionada à necessidade de 
produção na indústria para que a economia se mantenha em movimento, mesmo indo 
em direção oposta ao conceito de sustentabilidade. 

A problematização presente em Q4 reafirma a necessidade de se investigar, 
estimulando a curiosidade crítica de como as propriedades dos materiais possuem 
efeitos adversos às necessidades iniciais, caracterizado pela alta durabilidade dos 
plásticos, resultando em um maior acúmulo na natureza.  

Com relação à problematização restrita aos conceitos científicos trabalhados, 
os autores utilizam, na “atividade 5”, “Polímeros e interações intermoleculares”, a 
propriedade de absorção dos polímeros de poliacrilamida e do poliacrilato de sódio, 
presente em fraldas descartáveis, na perspectiva de uma atividade experimental 
problematizadora (FRANCISCO, FERREIRA e HARTWING, 2008). O experimento é 
utilizado para provocar nos educandos o questionamento, levantando hipóteses, que 
podem ser confrontadas entre si a respeito de como as ligações de hidrogênio resultam 
em maiores capacidades de absorção da água da poliacrilamida, utilizando as 
estruturas moleculares para possibilitar a produção das teorias.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A educação dialógica proposta por Paulo Freire possibilita uma aprendizagem 

libertadora e não passiva, uma aprendizagem que requer uma postura questionadora, 
integradora, mais ampla e não fragmentada, com forte teor ideológico frente aos 
problemas que vivemos. Essa perspectiva alcançada ao trabalhar o conteúdo 
“polímeros sintéticos” imerso num contexto de impactos ambientais, tanto da produção, 
quanto do descarte dos polímeros. 

Em relação à Contextualização, no livro “Química na abordagem do cotidiano” 
foi possível percebê-la sendo utilizada de forma limitada, como uma estratégia capaz 
de permitir apenas a descrição científica dos diferentes tipos de polímeros. No livro 
“Química: Meio ambiente, cidadania, tecnologia”, o consumismo é o tema de 
contextualização, dando a entender que o problema a ser atacado é a característica 
cultural do indivíduo, porém não aborda essa característica cultural em uma 
perspectiva de totalidade. No livro “Química”, foram percebidos avanços no que diz 
respeito a um olhar mais amplo dos aspectos socioeconômicos que envolvem o ciclo 
de vida dos polímeros, 

De modo geral, os livros didáticos analisados, os quais muitas vezes são o 
único material utilizado pelo professor na prática de sala de aula, demonstraram que 
precisam avançar mais na problematização dos aspectos socioeconômicos que vão 
além do processo de reciclagem no ensino de polímeros. O ensino dialógico, na 
perspectiva de Paulo Freire pode auxiliar nesse objetivo ao propor uma discussão mais 
ampla sobre as relações sociais e contradições com o modelo econômico presentes 
em todas as etapas dos Ciclos de Vida dos Polímeros. 

 
 
 
 
 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 (EAP) 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ALMEIDA, L. I. M. V. D. Teoria Freiriana. Revista Educação e Linguagem, nº 1, 2008. 
 
CANGEMI, J. M.; SANTOS, A. M. dos; NETO, S. C. Biodegradação: Uma alternativa para minimizar os 
impactos decorrentes dos resíduos plásticos. Quím. Nova na Escola, nº 22, 2005, 17-21. 
 
CALDERONI, S. Os bilhões perdidos no lixo. São Paulo: Humanitas Publicações - FFLCH/USP, 2003. 
 
CORNIERI, M. G.; FRACALANZA, A. P. Desafios do lixo em nossa sociedade. Revista Brasileira de 
Ciências Ambientais, nº 16, 2010. 
 
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: Fundamentos e 
Métodos. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
FEITOSA, S. C. S. Método Paulo Freire: princípios e práticas de uma concepção popular de educação. 
Dissertação, USP, São Paulo, 1999. 
 
FONSECA, M. R. M. da. Química: Meio ambiente, cidadania, tecnologia. 1ª ed. vol. 3, São Paulo: FTD, 
2010. 
 
FRANCISCO, W.E.;FERREIRA, L.H.; HARTWING, D.R. Experimentação problematizadora: fundamentos 
teóricos e práticos para a aplicação em sala de aula de ciências. Quím. Nova na Escola, vol. 30, 2008, 
34-41 
 
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 10ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
 
LAYARGUES, P. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da lata de alumínio e 
suas implicações para a educação ambiental. Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 
São Paulo: Cortez, 2002, 179-220. 
 
MINAYO, M. C. de S. Pesquisa social: teoria método e criatividade. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química. 1ª ed. vol. 3, São Paulo: Scipione, 2011. 
  
NETTO, J.P.; BRAZ, M. Economia política: uma introdução critica. 5ªed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
NUÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L.; SILVA, I. K. P.; CAMPOS, A.P.N. A seleção dos livros didáticos: um 
saber necessário ao professor. O caso do ensino de ciências. Revista Iberoamericana de Educación, 
2003. 
 
OLIVEIRA, A. M. D. O ensino do tema polímeros na perspectiva da educação dialógica com enfoque 
CTS: reflexões e ações. Dissertação, UFMS, Mato Grosso do Sul, 2010. 
 
PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. do. Química na abordagem do cotidiano. 4ª ed. vol. 3, São Paulo: 
Moderna, 2010. 
 
SANTOS, W. L. P. D; SCHNETZLER, R. P. Função social O que significa ensino de química para formar 
o cidadão?. Quím. Nova na Escola Química e Cidadania, nº 4, 1996, 49-54. 
 
SFREDO, J; ECCO, I.O conhecimento na pedagogia freiriana como suporte teórico para a educação 
escolar formal. Revista Eletrônica “Fórum Paulo Freire”, nº 2, 2006,1-12. 
 
TOZONI-REIS, M. F. de C. Temas ambientais como “temas geradores”. Educar, nº 27, 2006, 93-110.  
 
WAN, E.; GALEMBECK, E.; GALEMBECK, F. Polímeros sintéticos. Cadernos Temáticos de Química 
Nova na escola, ed. especial, 2001, 5-8. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

Análise microgenética e análise textual discursiva como 
instrumentos de pesquisa sobre a própria prática: um estudo 
sobre a elaboração conceitual 
Fábio André Sangiogo (PQ)*1, Carlos Alberto Marques (PQ)2. fabiosangiogo@gmail.com. 
1 Universidade Federal de Pelotas, Centro de Ciências Químicas Farmacêuticas e de Alimentos.  
Campus Universitário Capão do Leão s/n. CEP: 96160-000 - Capão do Leão-RS – Brasil, CP: 354. 
2 Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Metodologia de Ensino, CEP 88040-970 - 
Florianópolis-SC – Brasil, CP: 476. 
 
Palavras-Chave: professor/pesquisador, análise microgenética, análise textual discursiva.  
 

RESUMO: O TEXTO APRESENTA UMA PESQUISA QUE IMPRIME DISCUSSÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
ARTICULAÇÃO ENTRE A ANÁLISE MICROGENÉTICA E A ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA COMO INSTRUMENTOS DE 
PESQUISA SOBRE A PRÁTICA DOCENTE, NA FORMAÇÃO DE UM PROFESSOR/PESQUISADOR, NA ÁREA DE ENSINO 
DE CIÊNCIAS. PARA TANTO, DESCREVE E ANALISA UM ESTUDO, DESENVOLVIDO NA ESCOLA, SOBRE A 
ELABORAÇÃO CONCEITUAL ACERCA DAS REPRESENTAÇÕES DE PARTÍCULAS SUBMICROSCÓPICAS EM AULAS DE 
QUÍMICA. OS INSTRUMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PERMITIRAM DESENCADEAR REFLEXÕES QUE 
ABRANGEM O PLANEJAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PERCURSO DA PESQUISA, INCLUSO CONTRIBUIÇÕES À 
FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E A COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS CONCERNENTES AO ESTUDO DA 
ELABORAÇÃO CONCEITUAL ENVOLVIDA EM INTERLOCUÇÕES REALIZADAS EM CONTEXTO ESCOLAR. 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho é oriundo de uma pesquisa (SANGIOGO, 2014) de natureza 

qualitativa e interpretativa (MORAES; GALIAZZI, 2011) que objetivou entender como 
ocorre a elaboração conceitual sobre representações de partículas submicroscópicas 
que permeiam atividades planejadas e desenvolvidas no contexto de aulas de Química 
do ensino médio1. Nas aulas, o professor atua, ao mesmo tempo, na condição de 
observador e de participante das interações nas quais ele também faz parte como 
sujeito de pesquisa.  

Com base em Maldaner (2003), defende-se a importância da articulação entre 
a formação docente em Química e a pesquisa, um professor/pesquisador2 (PP), tendo 
em vista a complexidade dos conhecimentos e práticas da ação educativa: um trabalho 
de formação continuada ao exercício profissional, em que “cria/recria a sua profissão 
no contexto da prática” (p. 391). Maldaner (2003, com base em Schön e em Moreira), 
compreende que: 

a pesquisa é exigência profissional do professor porque sua ação dá-se sobre 
o real, que é complexo, único, contém incertezas e não permite soluções-
padrão. [...] Ela permite o compromisso com o avanço do conhecimento 
pedagógico e com o seu aperfeiçoamento profissional. [...] A pesquisa é aquela 

                                                      
1 O estudo envolveu o planejamento da abordagem temática intitulada “Poluição do Ar: o Ar que 
respiramos”, baseada na Situação de Estudo (MADANER; ZANON, 2004) “Ar atmosférico: uma porção 
do mundo material sobre a qual se deve pensar” (MALDANER, 2007). A temática foi desenvolvida em 
duas turmas do ensino médio: 1º ano (com 30 alunos) e 2º ano (com 23 alunos), de uma escola pública 
estadual de Florianópolis/SC, no contraturno dos estudantes, no âmbito do programa Ensino Médio 
Inovador. Houve também o planejamento de questionários e entrevistas semiestruturadas com grupos de 
estudantes. Na turma do 1ª ano foram desenvolvidas doze horas/aula de 45 minutos e na turma do 2º 
ano nove horas/aula de 45 minutos. 
2 Embora a pesquisa apresentada neste trabalho não tenha sido planejada no coletivo de professores da 
escola, como propõe Maldaner (2003), optou-se pela denominação de professor/pesquisador (PP), 
devido a categoria corresponder à perspectiva de PP que defendemos. 
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que acompanha o ensino, o modifica, procura estar atenta ao que acontece 
com as ações propostas no ensino, aponta caminhos de redirecionamento, 
produz novas ações, reformula concepções, produz rupturas com as 
percepções primeiras, etc. (p. 90 e 243). 

Neste sentido, na pesquisa, explicitaram-se e discutiram-se implicações 
pedagógicas e epistemológicas aos processos de ensino e de aprendizagem de 
conhecimentos escolares, tendo como instrumentos os referenciais da análise 
microgenética (WERTSCH, 1988; GÓES, 2000) e da análise textual discursiva 
(MORAES; GALIAZZI, 2011). Em síntese, pode-se dizer que o percurso metodológico 
envolveu: o estudo e a explicitação dos referenciais teóricos; o planejamento e a 
implementação de um módulo de ensino em aulas de Química do ensino médio; o 
planejamento de questionários e entrevistas com estudantes; a análise e a 
comunicação de resultados com base nos objetivos e referenciais da pesquisa. 

No estudo, coerente com o recorte teórico-metodológico, chama-se a atenção 
para os limites conceituais, obstáculos e potencialidades no emprego (uso e 
interpretação) de imagens representativas de partículas submicroscópicas envolvidas 
no processo de ensino e aprendizagem. Isso acena para a mobilização de saberes 
docentes que visam a uma maior compreensão sobre os processos de elaboração de 
linguagens e pensamentos envolvidos em representações de nível submicroscópico 
por parte dos estudantes e do PP. O planejamento do módulo de ensino buscou 
contemplar o uso de diferentes recursos didáticos (diapositivos, animações, ilustrações 
de livros didáticos e outros) que incluem uma grande variedade de imagens 
representativas de partículas submicroscópicas, contribuindo no aprendizado da 
temática em estudo, neste caso, a: “Poluição do Ar: o Ar que respiramos”. Isso, no 
intuito de desenvolver diferentes possibilidades de (re)significação, interpretação e uso 
de representações de nível submicroscópico que estabeleçam interpretações de uma 
multiplicidade de situações vivenciais.  

No processo de elaboração conceitual a linguagem química não é diretamente 
transparente quanto aos seus significados, onde os sentidos e significados entram em 
negociação e tensão, havendo a necessidade da mediação do professor para que 
ocorra uma leitura coerente, sob o ponto de vista da Ciência, das imagens empregadas 
no ensino de Ciências/Química (FLECK, 2010; BAKHTIN, 2009; SILVA, 2006; 
QUEIROZ, 2009; TERUYA, et al., 2013).   

Como recorte, neste artigo, objetiva-se apresentar o potencial dos instrumentos 
de pesquisa envolvendo a articulação entre a análise microgenética (WERTSCH, 1988; 
GÓES, 2000) e a análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011) no estudo 
sobre o processo de elaboração conceitual, em uma pesquisa sobre a própria prática 
docente desenvolvida na escola. 

A ANÁLISE MICROGENÉTICA 
Mortimer e Scott (2002), ao analisar a atividade discursiva em aulas de 

Ciências, enfatizam a importância da ferramenta sociocultural para planejar e analisar o 
ensino:  

a pesquisa em educação em ciências (Duit and Treagust, 1998) sinaliza um 
deslocamento dos estudos sobre o entendimento individual dos estudantes 
sobre fenômenos específicos para a pesquisa sobre a forma como os 
significados e entendimentos são desenvolvidos no contexto social da sala de 
aula. Muitas dessas pesquisas têm adotado, como perspectiva teórica, aquela 
relacionada à corrente sócio-histórica ou sociocultural. Nessa tradição, o 
processo de conceitualização é equacionado com a construção de significados 
(Vygotsky, 1987), o que significa que o foco é no processo de significação. Os 
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significados são vistos como polissêmicos e polifônicos, criados na interação 
social e então internalizados pelos indivíduos. Além disso, o processo de 
aprendizagem não é visto como a substituição das velhas concepções, que o 
indivíduo já possui antes do processo de ensino, pelos novos conceitos 
científicos, mas como a negociação de novos significados num espaço 
comunicativo no qual há o encontro entre diferentes perspectivas culturais, num 
processo de crescimento mútuo. As interações discursivas são consideradas 
como constituintes do processo de construção de significados (p. 284). 

Nesta perspectiva, com base no registro e na transcrição das interações, 
desenvolveu-se a análise microgenética: “identificada por Wertsch (1988) como mais 
um domínio genético implícito, mas não menos importante na obra de Vigotski” 
(ANDRADE, 2010, p. 87), pois “a microgenética comporta o plano das interações em 
termos dos microeventos que concernem ao desenvolvimento cultural humano” (p. 87). 
Trata-se de “uma forma de construção de dados que requer a atenção a detalhes e 
recorte de episódios interativos”, voltada para “as relações intersubjetivas e as 
condições sociais da situação” (GÓES, 2000, p. 9). A análise é micro “por ser orientada 
para minúcias indiciais – daí resulta a necessidade de recortes num tempo que tende a 
ser restrito”. E é genética “no sentido de ser histórica, por focalizar o movimento 
durante processos e relacionar condições passadas e presentes, tentando explorar 
aquilo que, no presente, está impregnado de projeção futura” (idem, p. 15). Com base 
em Werner (1999) e Góes (2000), a análise microgenética se fundamenta no 
paradigma indiciário de Ginzburg (1989) e a perspectiva sociointeracionista de Vigotski 
(1978), Wertsch (1988) e Werner (1997). 

Enquanto metodologia, a análise microgenética se constitui numa abordagem 
histórico-cultural e semiótica dos processos humanos. A análise é genética 
pelo fato de ser histórica, por centrar-se nos movimentos durante os processos 
e efetuar relações com o passado, o presente e o futuro. Busca, também, as 
relações entre os acontecimentos singulares com os outros planos da cultura, 
das práticas sociais e dos diferentes discursos enunciados – na abordagem, a 
atenção do pesquisador está mais voltada para “o como acontece” do que 
exatamente sobre “o que acontece”. A abordagem semiótica, por sua vez, 
procura analisar elementos como os conceitos e a linguagem, signos que o 
ajudam a configurar a especificidade do humano (Góes, 2000), com vistas à 
compreensão de como os sujeitos interpretam mensagens, pensam e 
interagem com os objetos do conhecimento, um aspecto que Vygotsky discutiu 
densamente no decorrer de sua obra. (SCHROEDER; FERRARI; 
MAESTRELLI, 2010, p. 26).  

A análise de episódios3 ajuda a “circunscrever e mostrar a importância das 
experiências vividas” (ANDRADE, 2010, p. 87) nas interações decorrentes das aulas 
desenvolvidas na escola, momento em que o pesquisador faz “um exercício que busca 
nas pistas e nos indícios a reconstrução (e a interpretação) dos fatos” (p. 87). A análise 
microgenética visa a estabelecer relações entre processos inter e intrapsicológicos 
humanos (WERTSCH, 1988; VIGOTSKI, 2001), ou ainda,  

a elaboração conceitual, enquanto processo interpsicológico historicamente 
condicionado e culturalmente sistematizado [...]. Teórica e metodologicamente 
ancorados na abordagem Histórico-Cultural4 consideramos a natureza social 

                                                      
3 Recortes das transcrições da fala dos sujeitos de pesquisa, ou seja, trechos de um ou mais turnos de 
fala. Um turno de fala corresponde a uma ou mais frases que compõem o expresso por um sujeito, ou 
seja, cada sujeito que fala recebe um novo número e este corresponde a um novo turno de fala. Nesse 
sentido, um episódio pode ser constituído pela fala de um ou mais sujeitos que se pronunciam em 
diferentes momentos. 
4 “A perspectiva Histórico-Cultural, decorrente dos trabalhos de Vigotski (2000b, 2001a, 2001b) tem seu 
funcionamento nas considerações dos aspectos sociais e históricos das produções entretecido a uma 
concepção de desenvolvimento humano em que a constituição psíquica e os limites e possibilidades de 
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das produções humanas e as relações intersubjetivas como condição dessas 
produções. (ANDRADE, 2010, p. 82) 

Nas interlocuções, buscam-se “indicadores de uma elaboração conceitual que 
sabemos, carrega os traços da fala do outro, da memória coletiva, dos desejos de 
estabilização etc.” (ANDRADE, 2010, p. 86). E um dos desafios é entender como se 
estabelecem as relações entre pensamento e linguagem (VIGOTSKI, 2001). Andrade 
(2010) ressalta também que o “desafio é entender como essas palavras e redes de 
conceitualizações se relacionam e como elas surgem” (p. 95), o que, nesta pesquisa, 
envolve o emprego de representações de partículas submicroscópicas. Entretanto, 
como fazê-lo sem termos acesso ao pensamento dos estudantes? Entende-se que é 
possível fazer determinadas inferências sobre tais relações mediante a análise das 
falas, dos escritos e de outras expressões (gestos, entonação de voz, expressão do 
rosto, etc.) dos estudantes. Nas interações, o diálogo, as negociações de sentidos e 
conceitos entre os interlocutores pressupõem “a percepção visual do interlocutor, de 
sua mímica e seus gestos, bem como a percepção acústica de todo o aspecto 
entonacional da fala. Em conjunto, ambos admitem aquela compreensão a meias 
palavras, aquela comunicação através de insinuações” (VIGOTSKI, 2001, p. 454), o 
que contribui significativamente para pressupor as possíveis compreensões ou 
incompreensões que, na fala transcrita (de uma aula, entrevista, etc.), muitas vezes 
podem parecer duvidosas. Entendemos que o corpo também fala: a entonação, os 
gestos, as expressões faciais também constituem as tramas da sala de aula.  

A análise microgenética permite evidenciar indícios de elaboração conceitual 
dos estudantes e professores por meio da mudança de expressões (escritos, 
gesticulações, atitudes ou verbalizações) relacionadas a palavras e sentidos sobre a 
temática e/ou conceitos em estudo, tendo como base, sobretudo, as interações sociais 
propiciadas no contexto escolar. Compreende-se que a análise microgenética também 
tem potencial como instrumento no âmbito da formação permanente de professores, 
pois se podem identificar mudanças nas concepções e nas práticas do PP, mediante 
reflexões e ações sobre e com o campo de atuação profissional. 

As percepções que estão além das transcrições permitem que o professor 
tome decisões, como dar continuidade a uma explicação ou retomar o já explicado, 
incluir discussões ou excluir explicações anteriormente planejadas, etc. Essas 
percepções e atitudes momentâneas realizadas nas aulas, como a mudança de um 
assunto porque os alunos pareciam pouco interessados, após uma análise das 
videogravações mediante pesquisa, podem se tornar questionáveis, por exemplo, ao 
evidenciar-se que eles incorporaram ideias daqueles momentos às suas falas. Tal 
complexidade do processo de ensino e de aprendizagem alerta para a importância da 
análise da própria prática, proposta por Maldaner (2003), na defesa de um PP, pois é 
possível romper, por exemplo, com aquelas visões ingênuas que dizem que apenas em 
uma sala de aula silenciosa é que se estabelecem aprendizados ou que o ensinado 
pelo professor corresponde ao apreendido pelos estudantes. 

Mesmo que para a análise sobre o processo de ensino e aprendizagem sejam 
escolhidos os episódios mais significativos, sua seleção também se deve pela 
percepção do PP nos momentos de interação vivenciados nas aulas. Aspecto que, 

                                                                                                                                                                           
desenvolvimento procedem e emergem da materialidade simbólica das práticas sociais e coletivas mais 
amplas. As relações de ensino, dessa perspectiva, são arcadas pela ênfase no funcionamento da 
linguagem constitutiva de toda atividade humana, nos processos de significação como momentos e 
condições de desenvolvimento e nos diferentes modos de participação das pessoas na produção do 
conhecimento.” (ANDRADE, 2010, pp. 82-83). 
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muitas vezes, permanece implícito em uma pesquisa, mas que é determinante para a 
escolha de um ou outro episódio. 

A análise microgenética é um instrumento utilizado na análise de processos de 
ensino e aprendizagem, como no estudo de Schroeder, Ferrari e Maestrelli (2010), que 
trabalharam a sexualidade humana. Segundo os autores (pp. 26-27), ela 

possibilita a verificação dos aspectos essenciais da atividade psicológica dos 
estudantes no que se refere às suas capacidades já adquiridas, reconhecer o 
que os movimenta, além de compreender como se apropriam dos 
conhecimentos, ou seja, como acontece o processo de internalização.  

Considerando o exposto, pode-se afirmar que a microgenética demanda o 
empreendimento de leituras atentas aos materiais empíricos, reflexões sobre a prática, 
selecionando e analisando indícios de elaboração conceitual, situações ou episódios 
oriundos das interações desenvolvidas nas aulas. A compreensão dos processos de 
elaboração conceitual estuda os nexos, as inúmeras condições dessa elaboração, e 
não apenas a estrutura final (ANDRADE, 2010). Centra-se no que foi explicitado pela 
linguagem, nas aulas, nas entrevistas, nos questionários, ou ainda nas percepções do 
PP, na seleção e análise de episódios.  

Reitera-se que na análise das falas do PP, para além do explicitado nas 
interações em aula e nas entrevistas, tem-se o “acesso” ao não dito, ao pensamento, 
ou a informações que na análise das aulas de outro professor não seria possível. 
Nesse sentido, a pesquisa também tem o caráter de um PP que analisa suas aulas 
com atenção aos modos como ele e os estudantes empregam as representações, 
buscando evidenciar interações que (re)elaboram o pensamento químico, em especial, 
sobre representações de partículas submicroscópicas que permitem novas formas de 
compreender e agir na realidade. 

Como a preocupação da pesquisa (SANGIOGO, 2014) centra-se no processo 
de elaboração conceitual, a análise das interlocuções, inicialmente, fundamentou-se na 
análise microgenética. Mas como seria possível organizar o estudo sobre o processo 
de ensino e de aprendizagem, a leitura, as análises ou as comunicações dos 
resultados? O estudo e utilização do referencial da análise textual discursiva 
(MORAES; GALIAZZI, 2011) possibilitou uma maior organização sobre esse processo, 
bem como a compreensão sobre a relevância da explicitação dos referenciais teóricos, 
isto é, do “olhar teórico” estabelecido no planejamento e na análise das interlocuções, 
no intuito de organizar a análise e a comunicação da pesquisa.  

A ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA 
Segundo Moraes e Galiazzi (2011), a Análise Textual Discursiva (ATD) pode 

ser compreendida como uma das metodologias da análise textual que se afasta dos 
extremos5: (I) da análise de conteúdo tradicional – que “examina os fenômenos de 
dentro, de uma perspectiva interna” (p. 149, grifo dos autores), a compreensão do 
fenômeno, pretensamente objetiva e que se limita ao manifesto, na descrição e 
interpretação – e (II) de algumas modalidades de análise de discurso – que tendem “a 
assumir um olhar de fora do fenômeno de investigação” (p. 150, grifo dos autores), 
“para a leitura do implícito”, “as condições de produção do discurso, com sua crítica a 
partir de pressupostos externos” (p. 148), mediante a “interpretação crítica” (p. 147). 

“As análises textuais se concentram na análise de mensagens, da linguagem, 
do discurso, ainda que seu „corpus‟ não seja necessariamente verbal, podendo também 

                                                      
5 Diferenças entre a análise de conteúdo e análise de discurso, bem como a aproximação das mesmas 
com a ATD são apresentadas e discutidas por Moraes e Galiazzi (2011). 
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se referir a outras representações simbólicas” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 141). 
Segundo Moraes e Galiazzi (2011, com base em BARDIN, 1977), o corpus 

é constituído essencialmente de produções textuais. Os textos são entendidos 
como produções linguísticas, referentes a determinados fenômenos e 
originadas em um determinado tempo e contexto. São vistos como produções 
que expressam discursos sobre diferentes fenômenos e que podem ser lidos, 
descritos e interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de sentidos 
que a partir deles podem ser construídos. (p. 16). 

Nesta pesquisa, o corpus é composto especialmente por produções resultantes 
da própria pesquisa, que buscam atender aos objetivos e responder às questões da 
mesma, com o auxílio da literatura: as transcrições do módulo de ensino, dos 
questionários, dos escritos dos estudantes em atividades desenvolvidas nas aulas e 
das transcrições das reuniões com grupos de estudantes. 

A ATD se insere num movimento interpretativo de caráter hermenêutico e pode 
ser expressa em três etapas dinamicamente articuladas, que se caracterizam como um 
processo metodológico auto-organizado, quais sejam: 
1) Unitarização ou desmontagem dos textos do corpus: “implica examinar os textos em 
seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes, 
enunciados referentes aos fenômenos estudados” (p. 11); 
2) Categorização ou estabelecimento de relações: “envolve construir relações entre as 
unidades de base, combinando-as e classificando-as, reunindo esses elementos 
unitários na formação de conjuntos que congregam elementos próximos, resultando daí 
sistemas de categorias” (p. 12); e 
3) Comunicação ou captação do novo emergente: a intensa impregnação nos materiais 
de análise “possibilita a emergência de uma compreensão renovada do todo. O 
investimento na comunicação dessa nova compreensão, assim como o de sua crítica e 
validação” (p. 12). O resultado é expresso em um metatexto que explicita “a 
compreensão dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores.” (p. 12). 

Na ATD, o pesquisador assume a autoria com os referenciais que possui e 
defende, valorizando elementos subjetivos e objetivos, “num exercício de respeito às 
vozes e aos sujeitos participantes da pesquisa” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 81). 
Através dela, argumenta-se que o sujeito pesquisador não é neutro, pois possui 
referenciais específicos (explícitos e implícitos). Isso significa que, quando diferentes 
sujeitos analisam o mesmo corpus, podem emergir distintas unidades de significado e 
categorias. Na escrita do metatexto, para validar as categorias de análise, necessita-se 
de descrição, de interpretação e de argumentação que sustentem as teses defendidas, 
utilizando-se de uma multiplicidade de vozes: do corpus, do pesquisador e dos 
interlocutores teóricos.  

O texto final surge a partir de movimentos recursivos de categorização e de 
expressão das novas compreensões, sempre em interlocução com teóricos e 
com a realidade empírica, visando a obter argumentos válidos e aceitos em 
comunidades de especialistas nos temas tratados. (MORAES; GALIAZZI, 2011, 
p. 193).  

Com base em Moraes e Galiazzi (2011), pode-se dizer que o texto está em 
permanente construção com base na inter-relação entre: as ideias do pesquisador; as 
ideias obtidas a partir dos diálogos com outros sujeitos (do corpus da pesquisa); e de 
ideias produzidas a partir de interlocutores teóricos, como os especialistas que 
contribuem para pensar sobre o objeto de pesquisa. Reitera-se que o texto é 
constituído por “uma multiplicidade de vozes, como a voz do autor que escreve”, seus 
conhecimentos oriundos do contexto histórico-cultural, “constituindo um ponto de 
partida que não pode deixar de se envolver nos diálogos” (p. 198) produzidos. Há 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

também a participação de vozes de “outros sujeitos, interlocutores empíricos ou 
teóricos capazes de ajudar a ampliar o caos de ideias expressas e assim encaminhar 
novas possibilidades reconstrutivas” (p. 199).  

Mediante uma análise minuciosa das manifestações dos sujeitos de pesquisa, 
a partir de uma diversidade de unidades de significado, é possível organizar as 
interlocuções em episódios e categorias mais representativas em que PP busca 
atender aos objetivos e responder às questões de pesquisa. No caso da pesquisa em 
questão, o processo de categorização se desenvolve por meio de categorias 
emergentes que “são construções teóricas que o pesquisador elabora a partir do 
„corpus‟. Sua produção é associada aos métodos indutivos e intuitivos” (MORAES; 
GALIAZZI, 2011, p. 25), pois “não é que não existam teorias orientadoras, mas que 
estas não são conhecidas e assumidas pelo pesquisador de forma consciente” (p. 28), 
ou seja, não são assumidas categorias específicas a priori. 

Durante as leituras sistemáticas do corpus, parte-se à unitarização – que não 
deve ser entendida como um processo estanque, mas em movimento, ao lado da 
categorização e comunicação dos resultados –, ao se destacar episódios e explicitar 
unidades de significado representativas, ou seja, selecionam-se no texto o episódio e 
os comentários referentes ao significado atribuído pelo pesquisador para cada situação 
escolhida. Na ATD busca-se “descrever e interpretar alguns sentidos que a leitura do 
conjunto de textos pode suscitar” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 14). Isto, ciente de 
que toda leitura já é uma interpretação feita a partir de alguma perspectiva teórica e 
“que não existe uma leitura única e objetiva”, visto que “um texto sempre possibilita 
construir múltiplos significados” (p. 14).  

O pesquisador, durante a leitura de uma multiplicidade de vozes (na análise e 
na escrita, ao participar de grupos de pesquisa, congressos e eventos), também se 
modifica e qualifica o texto. A comunicação – ou a escrita de resultados e 
considerações – “tem sua origem nos textos originais, expressando a compreensão do 
pesquisador sobre os significados e sentidos construídos a partir deles” (MORAES; 
GALIAZZI, 2011, p. 31), indicando que parte de uma realidade que existe 
(independente de se pensá-la) e que o conhecimento sobre a realidade tem origem 
numa dialética entre sujeito (social, histórico e cultural) e objeto que se quer conhecer. 

Na construção do texto há movimentos de descrição, interpretação e 
argumentação. A descrição é compreendida “como esforço de exposição de sentidos e 
significados em sua aproximação mais direta com os textos analisados [...], constitui-se 
num movimento de produção textual mais próximo do empírico” (MORAES; GALIAZZI, 
2011, p. 35). Na descrição, “o uso de manifestações dos participantes de uma pesquisa 
é uma das formas de garantir a validade das descrições (p. 98): “os textos produzidos 
devem expressar mais do que a compreensão pessoal do pesquisador, ou seja, 
precisam descrever explicações e compreensões dos participantes, ainda que 
reconstruídas pelo pesquisador” (p. 99). Na interpretação, busca-se “construir novos 
sentidos e compreensões, afastando-se do imediato e exercitando uma abstração [...] 
indo além da expressão de construções obtidas a partir dos textos e de um exercício 
meramente descritivo”, sendo que “um dos modos é a confrontação com teorias já 
existentes” (p. 36). Na argumentação, busca-se a consistência para a teorização da(s) 
tese(s) ou argumento(s) central(is) defendido(s) no trabalho, sendo fundamental que o 
texto esteja organizado em torno dele(s).  

Antes, e principalmente durante a escrita do texto final, realizou-se um estudo 
de autores (Vigotski, Bakhtin, Fleck, Bachelard) e pesquisas da área de Educação e 
Ensino de Ciências/Química sobre a utilização de recursos didáticos concernentes a 
imagens representativas de partículas submicroscópicas, bem como sobre os 
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processos de mediação envolvidos no ensino de Ciências/Química, no que tange à 
apropriação e à (re)construção de conhecimentos escolares.  

É importante mencionar que nem sempre, no processo de categorização 
desenvolvido, as categorias emergentes se referem a um conjunto de elementos que, 
em maior quantidade, estiveram presentes na análise, mas sim às interlocuções que 
durante a fala dos sujeitos nos ajudaram a atender os objetivos e as questões da 
pesquisa. Neste sentido, um episódio que expressa potencial para compreender o tema 
pode ser tão ou ainda mais importante do que uma série de episódios recorrentes. 
Inicialmente, partiu-se de dezenas de unidades de significado, agrupadas em diversas 
categorias, e logo reagrupadas à medida que se procedia à comunicação dos 
resultados, em que se estabeleciam novas percepções e relações. Em coerência com 
os referenciais teórico-metodológicos explicitados na pesquisa (SANGIOGO, 2014), 
fez-se a apresentação e descrição das categorias emergentes: a não transparência de 
imagens; os obstáculos e as potencialidades; a elaboração conceitual.   

O USO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
A fim de identificar indícios de elaboração conceitual, de modo articulado ao 

estudo da temática, foram planejadas atividades didáticas par acompanhar o processo 
de ensino e de aprendizagem em distintos momentos das aulas, como a aplicação de 
questionários e reuniões com grupos de estudantes. Com isso, pretendia-se que os 
estudantes explicassem e interpretassem distintas situações envolvendo a temática em 
estudo, expressando visões sobre a natureza da Ciência e representando (explicando-
os) em nível submicroscópico determinados fenômenos, como a constituição de uma 
porção de Ar atmosférico (Ar poluído e Ar não poluído). Como a elaboração conceitual 
está vinculada ao processo de ensino, a descrição sobre o contexto que deu origem ao 
corpus da pesquisa e da sequência de atividades desenvolvidas no estudo da temática 
torna-se um instrumento fundamental para compreender como as relações conceituais 
são estabelecidas. 

Cabe mencionar ainda que, no planejamento e na análise, nos inspiramos nas 
concepções pedagógicas e epistemológicas expressas nos referenciais teóricos da 
pesquisa, em especial, na abordagem histórico-cultural e em estudos da linguagem, 
particularmente a teoria da enunciação de Bakhtin em que “a atividade do sujeito, longe 
de ser vista como ação de um indivíduo isolado, é percebida na interação, sendo 
sempre mediada pelos signos linguísticos, que são construídos cultural e 
historicamente também nas interações sociais” (ALMEIDA; GIORDAN, 2012, p. 247). 
Bakhtin contribui em explicações e entendimentos que envolvem “aspectos da 
dinâmica discursiva através da análise das diferentes vozes que comparecem nos 
processos de significação em sala de aula” (MORTIMER, 2000, p. 172).  

Vigotski e Bakhtin perguntam-se como os fatores sociais podem modelar a 
mente e constituir o psiquismo. A resposta que apresentam para essa questão 
nasce de uma perspectiva semiológica, na qual o signo como um produto 
social tem uma função geradora e organizadora dos processos psicológicos. 
[...] a consciência é engendrada no social, a partir das relações que os homens 
estabelecem entre si por meio de uma atividade sígnica, portanto, pela 
mediação da linguagem. (FREITAS, 2005, pp.302-303). 

Vigotski (2001), por exemplo, contribui para entender os processos de 
elaboração conceitual ao longo do desenvolvimento humano, no meio cultural e 
histórico, enquanto Bakhtin (2009) permite maiores compreensões sobre as 
negociações, tensões e relações de poder que envolvem as distintas estruturas sociais 
dos sujeitos, os confrontos ideológicos dos valores sociais, sendo que “a comunicação 
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verbal para ele não pode ser compreendida fora de sua ligação com a vida concreta” 
(FREITAS, 2005, p. 312).  

No texto final da pesquisa, fizeram-se algumas menções ao contexto das 
interações desenvolvidas na escola, bem como a descrição e a análise de episódios, 
em que se apresentam os processos de elaboração conceitual, como: as dificuldades 
de interpretação, por estudantes, de signos (palavras, expressões ou imagens) da 
linguagem química; o uso de palavras, quase sem significado, usadas pelos 
estudantes; os questionamentos recorrentes sobre as mesmas questões; o uso 
incoerente de palavras ou expressões químicas; as mudanças no modo de explicar ou 
representar explicações para fatos ou fenômenos; etc. Nesse processo, entende-se 
que os signos mediados na escola agem como instrumentos da atividade psicológica, 
como ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos, tendo a função de 
provocar mudanças nos objetos, controlar processos da natureza, lembrar, comparar 
coisas, relatar, escolher (VIGOTSKI, 2001 e 2007; OLIVEIRA, 1993). “Na sua forma 
mais elementar o signo é uma marca externa, que auxilia o homem em tarefas que 
exigem memória ou atenção” (OLIVEIRA, 1993, p. 30), auxiliando em atividades 
psicológicas, como instrumentos que remetem o pensamento para alguma situação 
que se quer entender, explicar, agir.  

Uma percepção importante – e passível de realização devido ao professor ser 
o próprio PP, sendo possível, com isso, recorrer ao seu pensamento em movimento 
durante as explicações e o (re)planejamento das atividades – refere-se à reelaboração 
da compreensão de PP sobre Ar não poluído e Ar poluído: um exemplo de elaboração 
conceitual. No planejamento e desenvolvimento das primeiras aulas, PP imaginava e 
explicava o Ar não poluído como Ar de um lugar que não possui índices considerados 
alarmantes à saúde humana. Sobre o Ar poluído, o professor imaginava e explicava 
uma situação própria de uma cidade com grandes índices de poluição, por causa dos 
carros, das indústrias. Assim, nas primeiras aulas, ele se utilizou de uma visão mais 
restrita (limitada em termos de abrangência) sobre as possibilidades de representação 
dessas porções (e, consequentemente, da concentração de cada componente do Ar), 
mas, na sequência, novas elaborações conceituais foram sendo estabelecidas frente à 
compreensão das porções de Ar (pelo professor e, provavelmente, pelos estudantes). 
Um dos motivos dessa mudança se deu por um fenômeno relatado pela mídia: o vulcão 
chileno Puyehue, que havia entrado em atividade, provocando consequências em 
diversos países e, inclusive, aos estudantes (presença de cinza nos carros, nas ruas, 
irritação respiratória e ocular). As explicações do PP mudaram a partir do problema de 
compreensão do fenômeno gerado pelo vulcão no Chile, pois o modelo de Ar 
inicialmente idealizado para as explicações das aulas não possibilitava compreender 
uma porção de Ar próxima ao vulcão; afinal, a incidência de poluição é muito maior 
daquela que o professor inicialmente se referia.  

Neste sentido, o processo de ensino também sofre alterações dependendo dos 
acontecimentos do contexto social, de discussões desenvolvidas em sala de aula. Ao 
ter que imaginar e explicar uma nova situação, como os locais próximos do vulcão que 
possuem uma incidência grande de partículas poluentes: material particulado, gás 
carbônico, etc., PP se deparou com a necessidade de uma “guinada” às suas 
explicações: as porcentagens de partículas presentes em uma porção de Ar foram 
tratadas de forma mais relativa, extrapolando a visão de Ar poluído como uma pequena 
diferença entre o Ar não poluído. Quando se fala em Ar poluído ou Ar não poluído é 
possível pensar em distintas situações e contextos, aspecto que, a princípio, PP não 
tinha consciência ou intenção de discutir.  
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A percepção sobre os diferentes modos de imaginar as porções de Ar poluído 
pelo PP, por exemplo, indica que o Ar poluído pensado, representado ou verbalizado 
pelos estudantes pode ser diferente do Ar poluído explicitado pelo professor. Isso pode 
estar vinculado a possíveis dificuldades associadas com a compreensão do Ar poluído 
pensada pelos estudantes sobre as explicações do PP. Ou seja, quando um aluno 
pensa uma situação distinta de PP, para o que se chama de Ar poluído, pode ser que o 
argumento realizado por PP não faça sentido, pois um ambiente poluído pode estar 
associado a um local constituído basicamente por partículas prejudiciais à saúde. Essa 
percepção é coerente com a compreensão da não transparência das imagens e com a 
discussão acerca de limites e potencialidades sobre um modelo explicativo ou uma 
representação de partícula submicroscópica (SANGIOGO, MARQUES, 2013a, 2013b).  

Ao levar em consideração o exposto, de que as explicações concernentes à 
representação em nível submicroscópico de uma porção de Ar modificam-se, entende-
se que o Ar poluído passa a ser pensado como dependente do meio em que se 
imagina a situação: se estou perto de um vulcão; em uma cidade pouco ou muito 
poluída; etc. Assim como houve mudança na percepção e representação sobre o Ar do 
PP, os estudantes também (re)constroem seus modelos explicativos. Talvez os 
estudantes não tenham percebido a complexidade e a dificuldade em criar uma 
representação que, no caso das porções de Ar mencionadas, poderiam ser 
representadas ou imaginadas de diferentes maneiras. A análise sobre a própria prática, 
aliada ao uso da análise microgenética e da ATD, possibilita compreensões acerca da 
complexidade da atuação docente, como propõe Maldaner (2003). 

Ao buscar compreensões sobre a elaboração conceitual, Bakhtin, com os 
conceitos de enunciado, enunciado concreto e enunciação, permite entender sobre as 
limitações da pesquisa, em especial, sobre a elaboração conceitual dos estudantes, 
pois o enunciado concreto “nasce, vive e morre no processo da interação social entre 
os participantes da enunciação. Sua forma e significação são determinadas 
basicamente pela forma e caráter desta interação” (BRAIT; MELO, 2012, p. 68). Ao 
analisar os discursos, Bakhtin (2009) alerta à compreensão de que “o signo e a 
situação social em que se insere estão indissoluvelmente ligados. O signo não pode 
ser separado da situação social sem ver alterada sua natureza semiótica” (p. 63). 
Entretanto, isso não impede a possibilidade de que, na análise microgenética, se 
indiquem os indícios de elaboração conceitual, mesmo que se saiba da perda da 
situação concreta como um todo, ou que os significados estão em permanente 
reelaboração nas interações sociais (VIGOTSKI, 2001), nas enunciações anteriores e 
posteriores às propiciadas ao contexto escolar e que as diferentes linguagens são 
demarcadas pela “presença de sujeito e de história na existência de um enunciado 
concreto” (BRAIT; MELO, 2012, p. 68). Portanto, tem-se a compreensão de que não 
temos acesso à totalidade dos efeitos e sentidos envolvidos nas elaborações em 
construção dos sujeitos, o que implica em limites com relação às afirmações sobre a 
elaboração conceitual dos estudantes. Afinal, não temos acesso ao pensamento dos 
estudantes e o discurso do Outro não é transparente quanto aos seus significados 
originais. Neste sentido, busca-se frisar discussões que envolvam o processo de 
ensino e de aprendizagem, por considerá-las importantes às interlocuções que os 
professores podem estabelecer com seus estudantes, conhecendo e refletindo melhor 
acerca dos processos de mediação, apropriação e (re)construção de conhecimentos 
escolares (SANGIOGO; MARQUES, 2013a).  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os referenciais explicitados demonstraram grande potencial na compreensão e 
análise da pesquisa sobre o processo de elaboração conceitual. O uso concomitante 
da análise microgenética e da ATD, como instrumentos, possibilitou a organização e a 
análise dos processos interativos desenvolvidos em sala de aula, com vistas à 
construção de categorias, à comunicação de resultados para contribuir na elaboração 
de respostas aos objetivos e questões de pesquisa, na busca de compreensões que 
envolvem a elaboração conceitual de representações de partículas submicroscópicas 
usadas e interpretadas no contexto escolar pelos sujeitos envolvidos. Ao contemplar a 
pesquisa sobre a própria prática, na atuação do PP, houve mudanças nas concepções 
e práticas do trabalho docente, orientando futuras ações no planejamento de aulas, na 
percepção sobre limites e potencialidades do processo de ensino e aprendizagem, no 
modo de conceber a avaliação, bem como na demanda de novos estudos sobre a 
complexidade do contexto escolar. 

Este trabalho buscou propiciar discussões no âmbito da área de Ensino de 
Ciências sobre a articulação entre instrumentos de pesquisa (a análise microgenética e 
a ATD) que, no caso do estudo em questão, abrangeram referenciais e procedimentos 
metodológicos com vistas a analisar o processo de elaboração conceitual (por parte do 
PP e estudantes).  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ALMEIDA, S.A.; GIORDAN, M. Discursos que circulam na correção de um questionário: 
sentidos e significados. Revista Ensaio, v. 14, n. 3, p. 239-259, 2012. 
ANDRADE, J.J. Sobre indícios e indicadores da produção de conhecimentos: relações 
de ensino e elaboração conceitual. In. SMOLKA, Ana Luiza B; NOGUEIRA, Ana Lúcia 
H. (Orgs.) Questões de desenvolvimento humano: práticas e sentidos. Campinas: 
Mercado de Letras. 2010, p. 81-106.  
BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 15. ed., São Paulo: Hucitec, 2009. 
BRAIT, B.; MELO, R. Enunciado/ enunciado concreto/ enunciação. In. BRAIT, Beth 
(Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5 ed., São Paulo: Contexto, 2012, p. 61-78. 
GÓES, M.C.R. A abordagem microgenética na matriz histórico-cultural: uma 
perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade. Cadernos Cedes. n. 50, p. 
9-25, 2000.  
FLECK, L. Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Tradução de Georg Otte 
e Mariana C. de Oliveira. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010. 
FREITAS, M.T.A. Nos textos de Bakhtin e Vigotski: um encontro possível. In. BRAIT, B. 
(Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. 2.ed., Campinas: Editora da 
Unicamp, 2005, p. 295-314. 
GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais: Morfologia e história. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1989. 
MALDANER, O.A. A formação inicial e continuada de professores de química – 
professor/pesquisador. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2003. 
______. Ar Atmosférico: uma porção do mundo material sobre a qual se deve pensar. In: 
FRISON, M.D. (Org.). Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio. Ijuí: Unijuí, 
2007, p. 18-46. 
______; ZANON, L.B. Situação de Estudo: uma organização do ensino que extrapola a 
formação disciplinar em Ciências. In. MORAES, R.; MANCUSO, R. (Orgs.). Educação 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

em Ciências: produção de currículos e formação de professores. Ijuí: UNIJUÍ, p. 43-64, 
2004. 
MORAES, R.; GALIAZZI, M.C. Análise textual discursiva. 2. ed, Ijuí: Unijuí, 2011. 
MORTIMER, E.F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de Ciências. Belo 
Horizonte: UFMG, 2000. 
______; SCOTT, P. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma ferramenta 
sociocultural para analisar e planejar o ensino. Investigações em Ensino de Ciências. v. 
7, n.3, p. 283-306, 2002.  
OLIVEIRA, M.K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-
histórico. São Paulo: Scipione, 1993. 
QUEIROZ, A.S. Contribuições do ensino de ligação iônica baseado em modelagem ao 
desenvolvimento a capacidade de visualização. Dissertação de Mestrado. Belo 
Horizonte: UFMG, 2009.  
 SANGIOGO, F.A. A elaboração conceitual sobre representações de partículas 
submicroscópicas em aulas de Química da Educação Básica: aspectos pedagógicos e 
epistemológicos. Tese de doutorado. Florianópolis: PPGECT/UFSC, 2014. 
______; MARQUES, C.A. A não transparência de imagens em aulas de Química do 
Ensino Médio. Anais do 33º Encontro de Debates sobre o Ensino de Química. Ijuí: 
UNIJUÍ, 2013a. 
______; ______. A “força” do realismo sobre representações de partículas 
submicroscópicas em aulas de Química. Anais do IX Encontro Nacional de Pesquisa 
em Educação em Ciências. ABRAPEC: Águas de Lindóia, 2013b. 
SCHROEDER, E.; FERRARI, N.; MAESTRELLI, S.R.P. A Construção dos Conceitos 
Científicos em Aulas de Ciências: a teoria histórico-cultural do desenvolvimento como 
referencial para análise de um processo de ensino sobre sexualidade humana. 
Alexandria - Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.3, n.1, p.21-49, 2010. 
SILVA, H.C. Lendo imagens na educação científica: construção e realidade. Pro-
Posições. v. 17, n. 1, p. 71-83, 2006. 
TERUYA, L.C.; MARSON G.A.; FERREIRA C.R.; ARROIO, A. Visualização no ensino 
de química: apontamentos para a pesquisa e desenvolvimento de recursos 
educacionais. Química Nova. v. 36, n.. 4, p. 561-569, 2013. 
VIGOTSKI, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução de Paulo 
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
______. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  
WERNER, J. Transtornos hipercinéticos: Contribuições do trabalho de Vygotsky para 
reavaliar o significado do diagnóstico. Tese de doutorado. Campinas: FCM/Unicamp, 
1997. 
______. Análise Microgenética: Contribuição dos Trabalhos de Vygotsky para o 
Diagnóstico em Psiquiatria Infantil. Int. J. Prenatal and Perinatal Psychology and 
Medicine. V. 11, n.2, p. 157–171, 1999. 
WERTSCH, J.V. Vygotsky y la formación social de la mente. Tradução de Javier Zanón 
e Montserrat Cortés. Barcelona: Paidós, 1988. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto 
(DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

Aprendizagem ativa no Ensino de Química: estudo sobre a 
motivação dos alunos 
Camila Aparecida Tolentino Cicuto1,2 (PG) e Bayardo Baptista Torres2 (PQ)* 
*bayardo@iq.usp.br 
1Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo (USP), 
São Paulo, SP. 
2Departamento de Bioquímica, Instituto de Química – Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP. 

 
Palavras-Chave: aprendizagem ativa, motivação, Ensino de Química 
 

RESUMO: Na disciplina Bioquímica: Estrutura e Metabolismo de Biomoléculas são utilizadas duas principais 
estratégias para promover a aprendizagem ativa: período de estudo (PE) e grupo de discussão (GD). O 
objetivo desse trabalho foi avaliar como o ambiente de aprendizagem ativa proporcionado nessa disciplina 
interfere na motivação dos alunos (n=61). A motivação foi avaliada por meio do questionário descrito na 
literatura em Pintrich et al. (1991). As respostas dos alunos foram exploradas pela análise de 
agrupamentos hierárquicos (HCA). Os grupos formados pela HCA (I-VI) discriminam os alunos em função 
da motivação. Os alunos “muito motivados” (grupo II) representam cerca de 28% (n=17) do total e os 
alunos “motivados” (grupos I, III, IV e V) representam mais de 67% (n=41), enquanto os alunos 
“moderadamente motivados” (grupo VI) correspondem a 5% (n=3). Nenhum grupo de alunos foi 
classificado como “pouco motivados”. Esses resultados evidenciam o impacto positivo expressivo do 
ambiente de aprendizagem ativa para motivação dos estudantes. 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a aprendizagem ativa adquiriu particular destaque como forma de 
alterar a dinâmica da sala de aula ao promover o engajamento dos alunos no processo 
de ensino-aprendizagem (OBENLAND, MUNSONB e HUTCHINSON, 2013; SESEN e 
TARHAN, 2011; WILKE, 2003; PRINCE, 2004). A aprendizagem ativa é o “processo de 
obter os alunos participando de alguma atividade que os obrigue a refletir sobre ideias e 
sobre como eles estão utilizando essas ideias” [...] (COLLINS e O'BRIEN, 2011, p.5). 
Essa abordagem tem atraído os professores que procuram alternativas à aprendizagem 
passiva (PRINCE, 2004). Nessa perspectiva, a seguinte pergunta emerge: quais são as 
principais diferenças entre a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa? 
Em primeiro lugar, pode-se comparar o papel do professor em relação ao papel do aluno. 
Na aprendizagem ativa, o professor tem o papel de propor atividades que permitam aos 
estudantes serem ativos na construção do conhecimento e na resolução de problemas. 
O professor também é responsável por assessorar os alunos durante a realização das 
atividades e fornecer feedbacks. Os alunos têm o papel de estabelecer/perseguir 
objetivos para a realização das atividades e, além disso, selecionar os recursos 
necessários para atender às suas próprias necessidades educacionais (JONES, 2007; 
MONTEIRO e SMOLE, 2010). Em contraste, na aprendizagem passiva o professor é 
responsável pela organização e transmissão de informações. Por sua vez, os alunos, 
receptores passivos, são estimulados a memorizar e reproduzir o que foi transmitido pelo 
professor (WOOD, 2001; POWELL, 2003). 
Em segundo lugar, pode-se comparar a autonomia do aluno na aprendizagem ativa e 
passiva. Na aprendizagem ativa o controle do processo de aprendizagem é transferido 
do professor para o aluno (ensino é centrado no aluno). Os alunos não dependem do 
professor o tempo todo, pois há a valorização da colaboração entre eles. Esses 
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estudantes resolvem os problemas entre si e o professor oferece orientações (e não 
respostas prontas) para o desenvolvimento das atividades (JONES, 2007). Em contraste, 
na aprendizagem passiva o ensino é centrado no professor. Os alunos dependem do 
conhecimento que é transmitido (WOOD, 2001; POWELL, 2003). Por isso, pode-se dizer 
que na aprendizagem ativa os alunos têm mais autonomia e mais iniciativas do que na 
aprendizagem passiva. 
O uso das metodologias ativas pode provocar verdadeiras mudanças no processo de 
ensino-aprendizagem. Em particular, no Ensino de Química, essas mudanças são muito 
desejáveis já que muitos conceitos são abstratos e complexos e por isso, muitas vezes 
os alunos sentem-se desmotivados para aprender. A aprendizagem ativa tem potencial 
para melhorar a motivação dos alunos (CHANG, 2005; SENICIATO e CAVASSAN, 
2008). Isso é resultado do engajamento deles no processo de ensino-aprendizagem. 
Mas é claro que nem todos os alunos ficam igualmente motivados. Nessa perspectiva, 
investigou-se como o ambiente de aprendizagem ativa de uma disciplina de Bioquímica 
oferecida na graduação em Farmácia e Bioquímica da Universidade de São Paulo (USP) 
interfere na motivação dos estudantes. 

O CONTEXTO DE APRENDIZAGEM ATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA 
A disciplina Bioquímica: Estrutura e Metabolismo de Biomoléculas QBQ0215 (oferecida 
pelo Instituto de Química da USP) permite o engajamento dos alunos através da 
aprendizagem ativa. Para isso, são utilizadas duas principais estratégias: período de 
estudo (PE) e grupo de discussão (GD). Na Figura 1a foi representada a disposição física 
dos participantes do PE e na Figura 1b foi representada a disposição física do GD. 
 
(a) (b) 
 
 

 

 

Figura 1: Representação da organização do PE (a) e GD (b). Círculos brancos: alunos; círculos vermelhos: 
monitores; círculo azul: professor. 

No PE os alunos são divididos em grupos de 5 alunos. Eles contam com um roteiro de 
estudo composto de questões que devem ser resolvidas em colaboração. Essas 
questões são situadas na categoria inferior da classificação de Zoller (2002 - LOCS, do 
inglês Low Order Cognitive Skills). Professores e monitores ficam responsáveis por 
orientar os alunos: não oferecem respostas prontas. Eles esclarecem dúvidas para 
direcionar o estudo. O PE é encerrado apenas quando todos os grupos apresentam as 
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soluções para todas as questões. Após esta etapa, os alunos estão preparados para o 
GD. 
No GD os pequenos grupos do PE são reunidos em um único grupo, composto de 25-
30 alunos. Nessa estratégia, os alunos discutem a melhor maneira para resolver 
problemas versando sobre o conteúdo estudado e situados no nível superior da 
classificação referida (HOCS, do inglês High Order Cognitive Skills). A exposição de 
ideias permite que concepções alternativas sejam evidenciadas, contribuindo para o 
compartilhamento de dúvidas/dificuldades. Nessa abordagem o ensino é centrado no 
aluno, que tem participação ativa nas atividades colaborativas. 

OBJETIVO 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a motivação dos alunos na disciplina Bioquímica: 
Estrutura e Metabolismo de Biomolécula. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Atividades colaborativas são fundamentais para favorecer a troca social durante o 
processo de ensino-aprendizagem. A fundamentação teórica desse trabalho baseou-se 
no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky (1978). A ZDP é 
caracterizada pela distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 
desenvolvimento potencial. O nível de desenvolvimento real é caracterizado pelo 
amadurecimento das funções mentais estabelecidas como resultado de ciclos de 
desenvolvimento completos. Isso resulta na capacidade de resolução de problemas de 
forma independente, enquanto o nível de desenvolvimento potencial é caracterizado pela 
resolução de problemas com a orientação de indivíduos mais capacitados (VYGOTSKY, 
1978). Na Figura 2, uma representação esquemática da ZDP em duas situações. 

 
Figura 2: Representação da Zona de Desenvolvimento Proximal em duas situações (1 e 2). 

A ZDP sofre variações ao longo dos ciclos de desenvolvimento (Figura 2): o nível de 
desenvolvimento potencial na situação 1 (antes) será o nível de desenvolvimento real na 
situação 2 (depois). Em outras palavras, os problemas que não são resolvidos 
independentemente passam a ser resolvidos pelos indivíduos através de interações 
sociais. A ZDP refere-se a “aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que 
estão no processo de maturação” (VYGOTSKY, 1978, p. 86). A ZDP pode ser utilizada 
como instrumento para entender o curso interno do desenvolvimento dos indivíduos. Isso 
envolve (VYGOTSKY, 1978): 1. ciclos e processos de maturação que já estão completos; 
2. ciclos e processos que estão em estado de formação (início do 
amadurecimento/desenvolvimento). 
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No contexto educacional, o conceito da ZDP indica que há potencial de aprendizagem 
quando os indivíduos aprendem em grupos (alunos têm experiências incompletas, mas 
relativamente iguais). No processo de colaboração cada aluno possui algum 
conhecimento e habilidade, mas para completar um novo ciclo de desenvolvimento são 
fundamentais as contribuições de outros indivíduos (GOOS, GALBRAITH e RENSHAW, 
2002; VYGOTSKY, 1978). 
O conceito da ZDP é fundamental no contexto desta pesquisa. As estratégias PE e GD 
são atividades colaborativas que favorecem a interação entre os alunos. Essa interação 
é favorecida porque eles possuem aproximadamente no mesmo nível de 
desenvolvimento cognitivo sobre Bioquímica. Isso contribui para que os estudantes se 
envolvam em uma troca ativa de experiências, a fim de completar um novo ciclo de 
desenvolvimento. 

PROCEDIMENTOS 

COLETA DOS DADOS 
Este trabalho contemplou a análise da motivação dos alunos do primeiro ano do curso 
Farmácia e Bioquímica (n=61, correspondendo a 72% dos alunos matriculados) durante 
a disciplina Bioquímica: Estrutura e Metabolismo de Biomoléculas. Essa disciplina tem 
12 créditos (12 horas semanais - 15 semanas). A coleta dos dados foi realizada no final 
da disciplina (13° semana) no ano de 2013. 

INSTRUMENTO 
A motivação dos alunos foi analisada por meio do questionário descrito na literatura em 
Pintrich et al. (1991). Esse instrumento possui 31 itens com 3 escalas e 6 subescalas 
(julgados através da escala de Likert: 1 = totalmente falsa e 7 = totalmente verdadeira). 
Os itens são: 
 
Escala: componentes de valores 

Subescala: orientação intrínseca 
� Na disciplina de Bioquímica, prefiro conteúdos que realmente me desafiem a 

aprender coisas novas. 
� Na disciplina de Bioquímica, prefiro conteúdos que despertem a minha 

curiosidade, mesmo que seja difícil de aprender. 
� Na disciplina de Bioquímica, a coisa mais gratificante para mim é tentar 

compreender o melhor possível do conteúdo. 
� Na disciplina de Bioquímica, quando tenho oportunidade, escolho tarefas em 

que posso aprender mesmo que elas não me garantam uma boa nota. 
 

Subescala: orientação extrínseca 
� Conseguir uma boa nota nessa disciplina é a coisa mais gratificante para mim 

agora. 
� A coisa mais importante para mim, nesse momento, é melhorar a minha média 

geral de notas, por isso a minha preocupação principal nessa disciplina é obter 
uma boa nota. 

� Se eu puder, quero obter melhores notas nessa disciplina do que a maioria dos 
outros alunos. 
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� Eu quero ter um bom resultado nessa disciplina, porque para mim é importante 
mostrar a minha capacidade a minha família, amigos, chefe ou outros. 

 
Subescala: valor da tarefa 

� Eu acho que vou conseguir utilizar o que eu aprendi nessa disciplina em outras 
disciplinas. 

� É importante aprender os conteúdos dessa disciplina. 
� Eu estou muito interessado nos conteúdos dessa disciplina. 
� Eu acho que os conteúdos dessa disciplina são úteis para mim. 
� Eu gosto dos conteúdos dessa disciplina. 
� Entender os conteúdos dessa disciplina é muito importante para mim. 

 
Escala: componentes de expectativas 

Subescala: crenças de controle da aprendizagem 
� Se eu estudar de forma adequada, então serei capaz de aprender os conteúdos 

dessa disciplina. 
� É minha culpa se eu não aprendo os conteúdos dessa disciplina. 
� Se eu me esforçar o suficiente, então vou conseguir compreender os conteúdos 

dessa disciplina. 
� Se eu não entender o conteúdo da disciplina, é porque não me esforcei o 

suficiente. 
 

Subescala: auto-eficácia para a aprendizagem e desempenho 
� Eu acredito que vou receber uma excelente nota nessa disciplina. 
� Eu estou certo de que consigo compreender os conteúdos mais difíceis dessa 

disciplina. 
� Eu estou confiante de que consigo aprender os conceitos básicos ensinados 

nessa disciplina. 
� Eu estou confiante que consigo compreender os conteúdos mais complexos 

apresentados pelo professor dessa disciplina. 
� Eu estou confiante de que consigo fazer um excelente trabalho nas tarefas e 

provas dessa disciplina. 
� Eu espero ter um bom desempenho nessa disciplina. 
� Eu estou certo de que posso dominar as habilidades que estão sendo ensinadas 

nessa disciplina. 
� Considerando a dificuldade da disciplina, o professor e a minha capacidade, eu 

acho que vou ter um bom desempenho nessa disciplina. 
 
Escala: componentes afetivos 

Subescala: ansiedade nas provas 
� Quando faço uma prova, eu acho que vou ter um resultado pior do que os meus 

colegas. 
� Quando faço uma prova, penso nas questões que eu não sei responder. 
� Quando eu faço uma prova, penso nas consequências de falhar. 
� Eu fico desconfortável e preocupado(a) quando faço uma prova. 
� Eu sinto o meu coração bater aceleradamente quando faço uma prova. 
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O valor do Alfa de Cronbach indica a consistência interna do questionário (FIELD, 2009). 
Os valores obtidos foram aceitáveis (Tabela 1) para os fins deste estudo (superiores a 
0,7). 
Tabela 1: Escalas, subescalas, número de itens e Alfa de Cronbach do questionário de motivação. 

Questionário sobre Motivação número de 
itens 

Alfa de 
Cronbach Escalas Subescalas 

Componentes de 
valores 

orientação intrínseca 4  0,78 

 orientação extrínseca 4 0,70 
 valor da tarefa 6 0,87 
Componentes de 
expectativas 

crenças de controle da 
aprendizagem 

4 0,74 

 auto-eficácia para a 
aprendizagem e 
desempenho 

8 0,87 

Componentes afetivos ansiedade nas provas 5 0,71 
 
A orientação intrínseca refere-se ao grau em que o aluno percebe a sua participação em 
uma tarefa por razões como desafio, curiosidade e domínio. Ter alta orientação 
intrínseca indica que a participação do aluno na tarefa é um fim nela mesma, ao invés 
de ser um meio para um fim (PINTRICH et al., 1991). 
A orientação extrínseca é complementar à orientação intrínseca. Essa subescala refere-
se ao grau em que o estudante percebe a sua participação em uma tarefa por razões 
tais como notas, recompensas, desempenho, avaliação e competição. Ter alta 
orientação extrínseca indica que o engajamento em uma tarefa é o meio para um fim. 
Por isso, é melhor que o aluno tenha alta orientação intrínseca e moderada ou baixa 
orientação extrínseca. Contudo, é fundamental que haja motivação no ambiente de 
aprendizagem; assim, se o aluno não estiver comprometido com orientações intrínsecas, 
é melhor que esteja comprometido com a orientação extrínseca do que ficar alienado no 
ambiente de aprendizagem (PINTRICH et al., 1991; PINTRICH e GARCIA, 1991). 
A subescala de valor da tarefa refere-se às razões pelas quais o aluno está participando 
das atividades da disciplina (“por que estou fazendo isso?”). Valores altos nesta 
subescala indicam maior participação do aluno na própria aprendizagem (PINTRICH et 
al., 1991). 
O controle da aprendizagem refere-se às crenças dos estudantes de que seus esforços 
para aprender irão resultar em resultados positivos. Valores altos para essa subescala 
indicam que o aluno sente que pode controlar seu desempenho acadêmico (PINTRICH 
et al., 1991). 
Os itens que compõem a subescala auto-eficácia para a aprendizagem e desempenho 
avaliam dois aspectos: expectativa de sucesso e auto-eficácia. A expectativa de sucesso 
considera o desempenho do aluno para realizar as tarefas, enquanto que a auto-eficácia 
é uma auto avaliação de sua capacidade para atender às demandas da disciplina 
(PINTRICH et al., 1991). 
A ansiedade nas provas relaciona-se negativamente com as expectativas, bem como 
com o desempenho acadêmico. Valores altos nesta subescala indicam que o aluno pode 
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apresentar pensamento negativo sobre o seu desempenho e também excitação 
fisiológica de ansiedade (PINTRICH et al., 1991). 

ANÁLISE DOS DADOS 
A Análise de Agrupamentos Hierárquicos (do inglês, Hierarchical Cluster Analysis - HCA) 
foi realizada com o auxílio do software Pirouette. O objetivo foi agrupar os alunos em 
função da similaridade das respostas geradas sobre motivação. A HCA foi realizada 
considerando as subescalas do questionário. Para isso, foram utilizadas três etapas: 
Etapa 1: soma das respostas para cada subescala do questionário; 
Etapa 2: normalização dos dados (obtidos na etapa 1) para valores de 1-10; 
Etapa 3: elaboração de uma matriz com 61 linhas (alunos) e 6 colunas (valores obtidos 
na etapa 2 – subescalas do questionário). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O dendrograma obtido a partir da HCA para a matriz de dados X (61x6) está 
representado na Figura 3. Os ramos do dendrograma indicam seis grupos de alunos 
(I−VI) com 46,2% (0,462) de similaridade. 

 
Figura 3: Dendrograma obtido a partir da HCA utilizando uma matriz de dados X (61x6): método 
Ward/Incremental e a distância Euclidiana. Os grupos formados (I-VI) com 46,2% de similaridade 

foram indicados pela linha tracejada. 

A matriz de dados foi reorganizada de acordo com os grupos obtidos na Figura 3, o que 
permitiu calcular os valores médios para cada subescala, a fim de obter uma descrição 
dos grupos de alunos (Tabela 2). Esses valores foram classificados em baixo (1,0 ≤ 
Média≤ 3,9), moderado (4,0 ≤ Média ≤6,9) e alto (7,0 ≤ Média≤ 10,0) para auxiliar a 
interpretação dos dados. Assim, foram estabelecidos os seguintes critérios para 
discriminação dos grupos: 
 
Critérios para classificação 

� Valor alto (A) para a subescala de orientação intrínseca; 
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� Valor alto (A) para a subescala de valor da tarefa; 
� Valor alto (A) para a subescala de crenças de controle da aprendizagem; 
� Valor alto (A) para a subescala de auto-eficácia para aprendizagem e 

desempenho; 
� Valor moderado (M) ou baixo (B) para a subescala de orientação extrínseca (é 

melhor que o aluno tenha alta orientação intrínseca e moderada ou baixa 
orientação extrínseca); 

� Valor moderado (M) ou baixo (B) para a subescala de ansiedade nas provas (os 
alunos que ficam muito ansiosos nas avaliações podem ter a motivação afetada). 

 
Muito Motivados 

� Grupo(s) de alunos que atendeu(ram) aos 6 critérios. 
 
Motivados 

� Grupo(s) de alunos que atendeu(ram) a 4 ou 5 critérios. 
 
Moderadamente Motivados (Mod. Motivados) 

� Grupo(s) de alunos que atendeu(ram) a 2 ou 3 critérios. 
 
Pouco Motivados 

� Grupo(s) de alunos que atendeu(ram) a 1 ou nenhum dos critérios. 
 
Tabela 2: Médias, desvio padrão e classificados das respostas dos alunos sobre motivação a 
partir dos grupos formados pela HCA. Legenda: B (baixo); M (moderado); A (alto). 

 Grupo II 
(n=17) 

Grupo I 
(n=22) 

Grupo III 
(n=14) 

Grupo IV 
(n=2) 

Grupo V 
(n=3) 

Grupo VI 
(n=3) 

Orientação 
intrínseca 

9,0 (0,7) 
A 

7,8 (0,9) 
A 

8,8 (0,8) 
A 

8,8 (0,5) 
A 

7,3 (2,0) 
A 

5,0 (1,2) 
M 

Orientação 
extrínseca 

5,5 (1,0) 
M 

7,0 (1,1) 
A 

8,1 (1,6) 
A 

9,1 (0,9) 
A 

2,7 (0,7) 
B 

5,4 (0,6) 
M 

Valor da tarefa 9,6 (0,6) 
A 

9,1 (0,7) 
A 

9,4 (0,5) 
A 

9,9 (0,1) 
A 

8,6 (0,5) 
A 

4,8 (0,1) 
M 

Crenças de 
controle da 
aprendizagem 

8,4 (1,3) 
A 

7,6 (1,1) 
A 

8,8 (1,1) 
A 

10,0 (0,0) 
A 

9,5 (0,4) 
A 

6,0 (0,9) 
M 

Auto-eficácia para 
a aprendizagem e 
desempenho 

8,3 (0,8) 
A 

7,0 (1,1) 
A 

7,8 (0,8) 
A 

9,0 (0,1) 
A 

5,8 (0,1) 
M 

5,2 (0,7) 
M 

Ansiedade nas 
provas 

5,4 (1,1) 
M 

6,8 (1,1) 
M 

8,7 (0,9) 
A 

4,3 (0,3) 
M 

7,3 (0,1) 
A 

5,0 (1,7) 
M 

Classificação Muito 
Motivados 

Motivados Mod. 
Motivados 

 
O grupo I corresponde a 36% do total (n=22). Os alunos desse grupo foram classificados 
como “motivados”. Eles apresentaram valores altos (A) para as subescalas: orientação 
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intrínseca (7,8±0,9); orientação extrínseca (7,0±1,1); valor da tarefa (9,1±0,7), crenças 
de controle da aprendizagem (7,6±1,1); auto-eficácia para a aprendizagem e 
desempenho (7,0±1,1). Além disso, esse grupo apresentou valor moderado (M) para a 
ansiedade nas provas (6,8±1,1). 
O grupo II representa cerca de 28% do total (n=17). Esse grupo representa os alunos 
mais motivados que cursaram a disciplina Bioquímica: Estrutura e Metabolismo de 
Biomoléculas. Eles apresentaram valores altos (A) para quatro subescalas: orientação 
intrínseca (9,0±0,7); valor da tarefa (9,6±0,6); crenças de controle da aprendizagem 
(8,4±1,3); auto-eficácia para a aprendizagem e desempenho (8,3±0,8). Nas subescalas 
orientação extrínseca (5,5±1,0) e ansiedade nas provas (5,4±1,1) esses alunos 
apresentaram valores moderados (M). 
O grupo III corresponde a cerca de 23% dos alunos (n=14). Esse grupo é caracterizado 
por apresentar valores altos (A) em todas as subescalas: orientação intrínseca (8,8±0,8); 
orientação extrínseca (8,1±1,6); valor da tarefa (9,4±0,5); crenças de controle da 
aprendizagem (8,8±1,1); auto-eficácia para a aprendizagem e desempenho (7,8±0,8); 
ansiedade nas provas (8,7±0,9). Por isso, podemos caracterizar esse grupo de alunos 
como “motivados”. 
O grupo IV contempla apenas 2 alunos (cerca de 3%). Esse grupo apresentou valores 
altos para as subescalas orientação intrínseca (8,8±0,5); orientação extrínseca (9,1±0,9); 
valor da tarefa (9,9±0,1), crenças de controle da aprendizagem (10,0±0,0); auto-eficácia 
para a aprendizagem e desempenho (9,0±0,1). Além disso, eles apresentaram valor 
moderado (mais baixo do que todos os outros grupos) para a ansiedade nas provas 
(4,3±0,3). Os alunos desse grupo foram classificados como “motivados”. Cabe destacar 
que o número de alunos desse grupo é pouco representativo. 
O grupo V corresponde a menos de 5% dos alunos (n=3; pouco representativo). Esse 
grupo é caracterizado por apresentar valores altos nas subescalas orientação intrínseca 
(7,3±2,0), valor da tarefa (8,6±0,5), crenças de controle da aprendizagem (9,5±0,4) e 
valor baixo (B) para orientação extrínseca (2,7±0,7). Contudo, os alunos (8,6±0,5) desse 
grupo apresentam valor moderado (M) para a subescala auto-eficácia para a 
aprendizagem e desempenho (5,8±0,1) e valores altos (A) para a subescala de 
ansiedade nas provas (7,3±0,1). Por isso, podemos dizer que os alunos desse grupo são 
“motivados”. 
O grupo VI também corresponde a menos de 5% dos alunos (n=3). Esse grupo é 
caracterizado por apresentar valores moderados (M) para todas as subescalas: 
orientação intrínseca (5,0±1,2); orientação extrínseca (5,4±0,6); valor da tarefa (4,8±0,1); 
crenças de controle da aprendizagem (6,0±0,9); auto-eficácia para a aprendizagem e 
desempenho (5,2±0,7); ansiedade nas provas (5,0±1,7). Apenas nas subescalas de 
ansiedade nas provas e orientação extrínseca os valores moderados são positivos para 
motivação, por isso podemos caracterizar esse grupo de alunos como “moderadamente 
motivados”. O número de alunos desse grupo também é pouco representativo. 
A apreciação conjunta dos grupos formados pela HCA permite verificar o efeito do 
ambiente de aprendizagem ativa proporcionado na disciplina de Bioquímica para a 
motivação dos alunos. Os alunos “muito motivados” (grupo II) representam cerca de 28% 
(n=17) do total e os alunos “motivados” (grupos I, III, IV e V) representam mais de 67% 
(n=41), enquanto os alunos “moderadamente motivados” (grupo VI) correspondem a 
menos de 5% (n=3). Nenhum grupo de alunos foi classificado como “pouco motivados”. 
Esses resultados evidenciam o impacto positivo expressivo do ambiente de 
aprendizagem ativa para motivação dos alunos (CHANG, 2005; SENICIATO e 
CAVASSAN, 2008), através de estratégias (PE e GD) que permitiram que os estudantes 
se envolvessem em uma troca ativa de experiências (VYGOTSKY, 1978). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso de metodologias ativas é fundamental para permitir e desenvolver o papel ativo e 
autônomo dos alunos. Esse estudo contribui para o desenvolvimento de pesquisas sobre 
estratégias de ensino que promovem o engajamento dos alunos no processo de ensino-
aprendizagem. São apresentadas evidências sobre os efeitos do ambiente de 
aprendizagem ativa para a motivação. Outros estudos devem ser feitos para investigar 
a aprendizagem ativa em diferentes áreas da Química (Química Analítica; Química 
Orgânica, etc.) nos diferentes níveis de escolaridade. Além disso, é fundamental avaliar 
outros efeitos desse ambiente de aprendizagem ativa, tais como: expectativas, 
estratégias de aprendizagem, desempenho, opinião dos alunos sobre a eficiência do 
ensino, e também uma compreensão mais detalhada sobre a motivação. Estudos futuros 
serão realizados para investigar cada um desses efeitos. 
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Articulação entre Poesia e Experimentação na sala de aula 
de Química do Ensino Médio: uma primeira experiência no 
contexto do PIBID 
Giselle Henequin Siemsen (IC)*, Raquel Santos (IC), Camila Silveira da Silva (PQ). 
*gisellehsiemsen@gmail.com  

Universidade Federal do Paraná - UFPR – Setor de Ciências Exatas - Departamento de Química  
 
Palavras-Chave: Poesia, Experimentação, Soluções.  

RESUMO: O presente trabalho apresenta a análise de uma atividade realizada no âmbito do PIBID que 
propunha a articulação entre a Poesia e a Experimentação Problematizadora. Foram utilizadas duas 
aulas de Química de uma escola pública de Curitiba/PR. O conceito abordado nas aulas foi “Soluções”. 
Foi utilizado o poema “Lágrima de Preta”, de António Gedeão, e experimentos envolvendo o 
aquecimento de uma solução de cloreto de sódio e identificação de cátions e ânions numa perspectiva 
problematizadora a partir da leitura do referido poema. Os dados foram construídos a partir de 
questionários respondidos e poemas produzidos pelos alunos que participaram da atividade proposta. A 
articulação entre Poesia e Experimentação para tratar o tema “Soluções” permitiu o enriquecimento das 
aulas. Identificamos que os alunos se apropriaram dos termos científicos mencionados no poema ao 
responderem aos questionamentos e ao elaborarem seus próprios textos poéticos. 

SOBRE A POESIA E A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 
A utilização da Poesia no Ensino de Química não é algo comum no âmbito das 

salas de aulas e dos cursos de formação de professores. Ainda são poucos os 
trabalhos na literatura especializada da área que abordam a relação entre Ciência e 
Poesia e os possíveis desdobramentos desta para a formação do professor. 

Uma relação mais próxima entre Poesia e Química poderia contribuir para um 
trabalho interdisciplinar, aspecto tão importante e recorrente nos discursos 
contemporâneos sobre o Ensino de Química.  

Com essa aproximação, alunos e professores poderiam ter uma visão mais 
holística, ampliando a compreensão sobre a Química e sua relação com outros campos 
do conhecimento.  

Na interação da Química com a Poesia, numa abordagem interdisciplinar, a 
formação de indivíduos mais críticos poderia ser estimulada, assim como a motivação 
para a leitura e a escrita.  

A existência de um diálogo profundo entre Ciência e Arte é reconhecida e 
defendida por alguns autores (MOREIRA, 2002; REIS et al, 2006; GODINHO, 2008; 
CACHAPUZ, 2007). Entretanto, em sala de aula, a Ciência é abordada com uma visão 
compartimentada, sem demonstrar as relações desta com as demais áreas do 
conhecimento (GALVÃO, 2006; MOREIRA, 2002; ZANOTTO, 2012). 
 Segundo Zanetic (2006), as chamadas “Ciências Exatas” provocam um grande 
impacto no mundo contemporâneo e, portanto, é normal que haja uma valorização do 
pensamento científico. Porém, “não devemos reforçar uma visão de mundo que 
supervalorize o pensamento científico em detrimento de outras formas de saber e 
conhecer.” (ZANETIC, 2006). 
 No Ensino de Química é possível perceber que ocorre uma ampla difusão de 
conceitos sem levar em consideração a importância da linguagem, símbolos e códigos 
no processo de ensino-aprendizagem (GODINHO, 2008; ZANOTTO, 2012).   
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 Frente a isso, o uso de diferentes alternativas didáticas pode auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem. O uso da Poesia em sala de aula surge então, 
como uma ferramenta que propicia um ambiente de interdisciplinaridade e reflexão 
(FIGUEIRA & NAGAMINI, 2005; PORTO, 2000) 
 Moreira (2002) defende ainda que: 
 

Ciência e Poesia pertencem à mesma busca imaginativa humana, embora 
ligadas a domínios diferentes de conhecimento e valor. As aproximações entre 
Ciência e Poesia revelam-se, no entanto, muito ricas, se olhadas dentro de um 
mesmo sentimento do mundo. A criatividade e a imaginação são o húmus 
comum de que se nutrem. Na origem desses dois movimentos, as incertezas 
de uma realidade complexa que demanda várias faces que podem transformar-
se em versos, em gedankens ou ser representados por formas matemáticas. 

 
De acordo com Galvão (2006), “Ciência e literatura, apesar de terem 

linguagens específicas e métodos próprios, podem ficar valorizadas quando postas em 
interacção, proporcionando diferentes leituras e novas perspectivas de análise”.  

Dentre as vantagens da utilização de Poesia na sala de aula, Figueira & 
Nagamini (2005) destacam o estímulo a interagir melhor tanto com o fazer poético 
quanto com o conhecimento científico como também a motivação e o incentivo à uma 
prática reflexiva e crítica por parte dos alunos. Godinho (2008) destaca ainda que tal 
abordagem privilegia a criatividade, autonomia e auto-estima do aluno, além de 
contribuir para a expressão da subjetividade. Ou seja, o uso de Poesia pode dar maior 
liberdade de expressão ao aluno, contribuindo para que ele se torne melhor leitor e 
escritor (GODINHO, 2008; ZANOTTO, 2012). 

Apesar das vantagens acima citadas, o tema ainda é pouco difundido e os 
trabalhos que contribuem com o tema são escassos e recentes (FIGUEIRA & 
NAGAMINI, 2005). 

No Ensino de Química, temos outros recursos e estratégias de ensino que são 
mais comumente utilizados, como é o caso da experimentação.  
  A experimentação é muito comum nas aulas de Química e muitos professores 
afirmam optar por aulas experimentais com a  finalidade de motivar o aluno e tornar as 
aulas mais interessantes (FRANCISCO JUNIOR, FERREIRA E HARTWIG, 2008; 
GUIMARÃES, 2009; GIORDAN, 1999). 

Alguns autores, como Francisco Junior, Ferreira e Hartwig (2008) defendem que 
“a medida que se planejam experimentos com os quais é possível estreitar o elo entre 
motivação e aprendizagem, espera-se que o envolvimento dos alunos seja mais vívido 
e, com isso, acarrete evoluções em termos conceituais.”  
 Para Guimarães (2009), a experimentação é uma estratégia eficiente para 
criação de problemas reais que permitem a contextualização e o estímulo de 
questionamentos de investigação. Para isso, entretanto, as aulas práticas não podem 
ser meramente pautadas em experiências feitas seguindo um roteiro pré-estabelecido, 
como receitas de bolo, nas quais o aluno apenas realiza observações e anotações sem 
realizar nenhum tipo de questionamento sobre o observado. Dentro desse contexto de 
estratégia eficiente, se faz necessário a utilização de uma experimentação 
problematizadora (FRANCISCO JUNIOR, FERREIRA E HARTWIG, 2008; 
GUIMARÃES, 2009).  
 A experimentação problematizadora, proposta por Francisco Junior, Ferreira e 
Hartwig (2008), é baseada na leitura, escrita e fala como aspectos indissolúveis da 
discussão conceitual do experimento.  
 Vários estudos discutem que, quando a experimentação é desenvolvida de 
forma contextualizada e que se leve em consideração aspectos sócio-culturais e 
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econômicos, os resultados da aprendizagem podem ser mais efetivos (SILVA et al., 
2009; GONÇALVEZ & MARQUES, 2006). 

Diante do exposto, consideramos que a interação entre a Experimentação 
Problematizadora e a Poesia pode criar um ambiente profícuo para o favorecimento da 
aprendizagem de alunos sobre conceitos da Química e da própria Química em si.  
 Conhecendo os possíveis benefícios do uso da Poesia e da Experimentação 
Problematizadora no Ensino de Química, como a articulação entre essas duas 
estratégias didáticas poderia auxiliar no processo de ensino e aprendizagem? Diante 
desse questionamento, foi pensada e aplicada uma atividade para o contexto de uma 
escola pública de Ensino Médio. Tal proposta foi elaboradora no âmbito de um 
subprojeto do PIBID de um Curso de Licenciatura em Química e será o objeto de 
análise desse trabalho. O tema abordado nas aulas foi “Soluções”. A proposta baseou-
se na articulação entre o uso de um poema e um experimento problematizador para 
trabalhar o conteúdo químico mencionado anteriormente. 

METODOLOGIA  
A atividade foi aplicada em uma escola pública da região central de Curitiba/PR 

para uma turma de 2º ano do Ensino Médio. Foram utilizadas duas aulas de 50 minutos 
e 24 alunos participaram. 

O poema escolhido para ser trabalhado em sala de aula junto aos alunos foi 
“Lágrima de Preta”, de António Gedeão, publicado no livro Máquina de Fogo, de 1961, 
e reproduzido a seguir.  

 
Lágrima de Preta 

 
Encontrei uma preta 
que estava a chorar, 
pedi-lhe uma lágrima 
para a analisar. 
 
Recolhi a lágrima 
com todo o cuidado 
num tubo de ensaio 
bem esterilizado. 
 
Olhei-a de um lado, 
do outro e de frente: 
tinha um ar de gota 
muito transparente. 

 
Mandei vir os ácidos, 
as bases e os sais, 
as drogas usadas 
em casos que tais. 
 
Ensaiei a frio,  
experimentei ao lume, 
de todas as vezes, 
deu-me o que é costume: 
 
Nem sinais de negro, 
nem vestígio de ódio. 
Água (quase tudo) 
e cloreto de sódio. 

 
Uma vez que o poema retrata a análise química de uma lágrima, optou-se por 

realizar uma aula de discussão do texto e uma aula experimental relacionada ao texto 
lido pelos alunos.  

A primeira aula foi iniciada com um questionário contendo perguntas sobre o 
conteúdo prévio de soluções, que já havia sido trabalhado com a turma em aulas 
anteriores. Em seguida, os alunos foram convidados a lerem o poema. Após a leitura 
do poema, os alunos responderam a um questionário sobre o mesmo, contendo 
perguntas relacionadas ao tema principal abordado, termos científicos presentes, 
soluções e estados físicos das substâncias citadas. Após essa primeira etapa, as 
respostas foram discutidas em sala, na forma de um debate.  
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O questionário de compreensão do poema foi analisado a partir das respostas 
apresentadas pelos estudantes; as quais foram agrupadas por semelhança e a 
porcentagem foi apresentada para cada uma das categorias criadas.  

A segunda aula foi realizada no laboratório de ciências, visando realizar alguns 
dos testes químicos descritos no poema. Os alunos, portando o poema, fizeram 
novamente uma leitura para observar quais os procedimentos químicos eram relatados 
pelo poeta. 

Os experimentos foram realizados com base em alíquotas de soro fisiológico 
(0,9%) em substituição à uma lágrima e foram divididos em três partes. Na primeira 
parte, a solução foi coletada em um tubo de ensaio e aquecida na chama de uma 
lamparina a álcool até a total evaporação do líquido, referenciando o segundo verso da 
quinta estrofe do poema (“experimentei ao lume”). 

Na segunda fase foram realizados testes da chama com sal de cozinha. 
Por fim, na última parte, os alunos testaram a amostra com ácido sulfúrico, 

seguindo os versos “Mandei vir as bases, os ácidos e os sais.”. 
Ao final do experimento, os alunos responderam a outro questionário baseado 

no experimento e relacionado ao poema. 
Todas as respostas foram lidas e categorizadas para fins de análise da 

compreensão e interpretação dos alunos, usando elementos e princípios da Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2010).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Todos os alunos presentes nas aulas responderam, mesmo que parcialmente, 

aos questionários aplicados.  
O primeiro bloco de questões era referente ao poema. 
A primeira pergunta questionava qual o principal tema envolvido no poema. 

A maior parte dos alunos, 54%, respondeu que o tema principal está atrelado a análise 
da lágrima, como exemplificado nas respostas dos alunos A5 e A16, respectivamente: 
“Análise de uma gota de lágrima” e “Estuda a lágrima de uma preta”. E 30% associou o 
poema ao conteúdo de soluções, uma vez que estavam aprendendo este tema em 
aula. Por fim, 16% relacionou a poesia à experimentação e outros conceitos químicos, 
tais como elementos, substâncias, entre outros. 

Estas respostas mostram as diferentes interpretações ou enfoques dados pelos 
alunos ao poema lido. A princípio, esperava-se que a crítica ao preconceito racial, tão 
fortemente expresso nas palavras de Gedeão, fosse percebida e destacada pelos 
estudantes. Mas, por ser uma atividade em uma aula de Química, possivelmente houve 
uma correlação direta com os termos científicos encontrados no poema. Isto corrobora 
as ideias de Galvão (2006), Moreira (2002) e Zanotto (2012) de  que o ensino é 
compartimentado, fazendo com que os próprios alunos tenham dificuldade de 
interpretação de textos ou poemas. 

A segunda questão abordava os outros temas que poderiam ser observados no 
poema. Aproximadamente 29% dos alunos apontou a experimentação como tema 
secundário, como podemos notar nas respostas dos alunos A3, A17e A18: “Um 
experimento químico”; “A análise científica da composição de uma lágrima”; 
“Experimentos”. Ao todo, 21% destacou o tema “misturas” a partir da leitura que 
fizeram do poema: “Uma mistura” (A1) e “Misturas homogêneas, materiais químicos” 
(A7). Na mesma proporção (21%), os estudantes citaram substâncias e elementos 
químicos: “Substâncias da química, drogas” (A8) e “Ácidos, bases, sais, as drogas” 
(A19). Lágrimas e choro foram destacados em cerca de 25% das respostas e, em 4% 
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dos questionários citou-se o termo cloreto de sódio. De modo geral, houve uma 
associação secundária do poema com assuntos e termos químicos, de acordo com o 
esperado. Neste ponto é importante ressaltar que este exercício de voltar 
continuamente ao poema e procurar as respostas pode auxiliar na apropriação dos 
termos científicos por parte dos alunos. A interpretação dos termos presentes no texto 
foi realizada de forma satisfatória pelos estudantes. 

A terceira questão pedia aos alunos que destacassem os termos científicos 
encontrados no poema. Cada resposta continha mais de um termo, e que se repetiram 
ao longo dos questionários. Assim, “ácidos, bases e sais” e “tubo de ensaio” foram 
citados em 88% e 71% das respostas, respectivamente. Os termos secundariamente 
mais citados foram cloreto de sódio (58%), esterilizar (54%) e analisar (50%). Os 
termos solução, lume, experimentais, ensaiar, água, drogas, lágrimas e volume foram 
apareceram com frequências inferiores a 30%. 

Os termos foram, de modo geral, facilmente observados pelos alunos. Mesmo 
que nenhuma das respostas tenha contemplado todos os termos presentes no poema, 
os estudantes conseguiram associar os nomes lidos às noções de ‘científico’, de modo 
a responder a questão conforme esperado. Pôde-se verificar também que, durante a 
atividade, tais termos ganharam significado para os alunos e assim, ao final das aulas, 
conseguiram utilizar tais termos em produções textuais próprias. 
 A quarta questão pedia aos alunos que determinassem quais termos eles 
classificariam como soluções; e 54% identificaram ácidos, sais e cloreto de sódio como 
soluções. Porém, a água foi citada em apenas 29% das respostas. Além disso, as 
bases foram mencionadas em 25% dos questionários. Por fim, o termo tubo de ensaio 
apareceu em 12% das respostas, enquanto lágrimas e drogas, em apenas 8%. 

Muitos alunos conseguiram fazer a associação esperada do conceito químico de 
solução, trabalhado em aulas anteriores, com os termos presentes no poema.  

Ainda sobre soluções, na questão 5 os alunos apontaram os estados físicos das 
soluções encontradas no poema, e 63% dos alunos afirmaram que os estados físicos 
das substâncias presentes no poema são sólido e líquido. Cerca de 33% dos 
questionários apontaram somente o estado líquido. Nenhuma resposta trazia somente 
sólidos. Pode-se afirmar, com base nos questionários, que os alunos entendem ácidos, 
bases e a lágrima como soluções no estado líquido, o que mostra que mais da metade 
destes fizeram a associação entre o conceito e os termos lidos, conseguindo assim 
aplicar o conhecimento aprendido em situações simples apresentadas no poema. 

Por fim, na última questão do primeiro bloco, os alunos tiveram espaço para 
deixar sua opinião sobre o uso do poema. Todas as respostas dadas afirmavam que o 
trabalho foi legal (51%), interessante (27%) e bom (13%), dentre outros aspectos (5%). 
Nesta questão, apenas 4% das respostas foram deixadas em branco. Por exemplo, o 
aluno A10, escreveu: “Bem legal porque o poema retrata bem a química e com ela 
você pode conseguir várias informações de materiais químicos, vários tipos de misturas 
e processos químicos.”, justificando a sua avaliação sobre o uso da Poesia na aula de 
Química. O aluno A22 menciona a questão metodológica: “Achei legal e criativo. Uma 
boa forma de estudar química.”. E o aluno A14 chama a atenção também para o modo 
diferente usado na aula: “Boa, um modo diferente de aprender química.” 

É importante notar que a maioria da turma se mostrou favorável à atividade 
realizada, demonstrando ainda a motivação dos alunos. A resposta do aluno A23 
aponta ainda para o caráter inovador da proposta, o que indica que realmente pouco se 
explora desta abordagem nas aulas, não apenas de Química: “Interessante e 
inovador”. Outro fator relevante de ser notado é que, diferentemente das questões 
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anteriores, os alunos se estenderam mais e conseguiram expressar sua opinião, 
utilizando de sua autonomia e reflexão. 

O segundo bloco de questões era referente ao experimento. 
A primeira pergunta questionava a composição da lágrima. Todas as respostas 

afirmavam que a composição da lágrima é de água e cloreto de sódio (96%) ou água e 
sal (4%). Uma vez que o experimento foi realizado com base no poema, era esperado 
que a maioria dos alunos soubesse responder a composição da lágrima. Porém, é 
interessante perceber que a colocação mais simples, água e sal, aparece em menos de 
10% das respostas. Ou seja, a grande parte da turma formulou uma resposta baseada 
em termos científicos, se apropriaram das palavras usadas no texto. E este fato é, 
certamente, uma das grandes potencialidades do uso do poema nas aulas de Química. 

Na pergunta seguinte, questionou-se se haviam outros métodos para a 
realização da análise da lágrima, e 74% dos alunos afirmou que sim. Em contrapartida, 
13% deixou a resposta em branco e 13% dos alunos alegou não saber. Este 
questionamento ia além das fronteiras do poema. Em uma discussão mais 
aprofundada, pode-se partir desta pergunta para inserir as noções de método científico 
numa abordagem histórico-filosófica. Além disso, é perceptível que os alunos 
conseguem extrapolar para além do experimento realizado na aula e relembrar de 
outras práticas já estudadas ou realizadas por eles, relacionando os conhecimentos 
químicos já aprendidos e quebrando as barreiras que segregam a Química em áreas e 
em anos diferentes no Ensino Médio.   

A terceira pergunta questionou se os testes realizados no laboratório podem 
determinar as características da pessoa que deu origem à lágrima. A grande maioria da 
turma, 96% respondeu que não, enquanto 4% das respostas foram afirmativas. Esta 
pergunta concluiu as discussões sobre o experimento de forma muito satisfatória. 
Pode-se afirmar que entender que os testes químicos não determinam as 
características da pessoa que chorou leva ao entendimento do poema em si. O poema 
e o experimento finalizam da mesma forma. E isso pode ser observado pelas 
justificativas dadas pelos alunos, de que as lágrimas são todas iguais, independente de 
quem as originou. 

Na última questão, solicitou-se que os alunos elaborassem um poema, com base 
nas duas aulas realizadas. Em 17% dos questionários essa questão ficou em branco.  

Dos poemas elaborados pelos alunos, 46% citou alguma parte do experimento. 
Na mesma frequência foram feitas alusões à lágrimas ou choro. Em 54% dos poemas 
produzidos foram identificados termos científicos trabalhados nas duas aulas. 

Os poemas produzidos foram bem ricos em termos de abordagem dos temas e 
apresentaremos a seguir alguns exemplos: 

 
      Vi uma lágrima 
     Dentro do tubo de ensaio 
    Lá estava ela, pegando fogo. 
   Quando vi, ela tinha evaporado. (A2) 

 
 A leitura deste poema do aluno A2 nos permite afirmar que, além da apropriação 
de termos científicos trabalhados durante as aulas (lágrima, tubo de ensaio, 
evaporado), é possível perceber a referência feita ao experimento realizado (Lá estava 
ela, pegando fogo), indicando a influência da experimentação contextualizada e 
problematizada como facilitadora do processo de aprendizagem, como defendido por 
Francisco Junior, Ferreira e Hartwig (2008), Silva et al. (2009) e Gonçalvez & Marques 
(2006). 
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Eu vi uma lágrima 
Que se evaporou. 
Aquecendo com a chama 
Achamos a solução. (A4) 

 
Neste poema, o aluno A4 fez uso da criatividade e liberdade de expressão, 

conforme defendido por Godinho (2008) e Zanotto et al. (2012). O uso da palavra 
‘solução’ no último verso traz uma conotação dupla: solução química ou resposta a um 
problema. Novamente a alusão à chama se faz presente, demonstrando o quanto a 
experimentação pode facilitar o aprendizado, como defendido por Silva et al. (2009) e 
Gonçalvez & Marques (2006).  

 
Fizemos uma análise do poema 
Nele dizia como fazer o esquema. 
Colocamos o que tinha no poema em 
prática. 
Nisso deu uma reação fantástica. (A10) 

 
A preocupação com a rima, no poema do aluno A10, mais uma vez indica a 

criatividade e a liberdade de expressão e também pode nos indicar o modo com que o 
aluno entende a estrutura formal de um poema. Apesar da simplicidade e da escrita 
sucinta, o poema apresenta os dois momentos vivenciados pelo aluno: a teoria e a 
prática, demonstrando que houve uma apropriação das discussões realizadas. 

 
De longe logo via 
O choro da menina 
Que aos prantos a mulata 
Se escorria 
 
Sua lágrima recolhi 
Tentei dar uma de cientista, 
Para casa com a lágrima 
Fui correndo e, por fim pensei 
 “será dela algo diferente vai sair?” 
 
Peguei um frasquinho limpo e comecei. 
Deixei a lágrima da mulata só. 
E pensei com ironia, que engraçado seria 
Uma lágrima sozinha. 
 
Que o dia raiou, que decepção 
Só tinha sal, um mero cloreto de sódio. 
Pobre mulata, era toda salgada. (A14) 

 
 Este poema do aluno A14 se destacou por ser o mais extenso da turma. A 
apropriação dos termos científicos trabalhados também se faz presente no corpo do 
texto (cientista, cloreto de sódio), assim como a análise da lágrima. Ao final, o aluno 
apresenta um tom de humor no último verso, fazendo bom uso da liberdade de 
expressão, da criatividade e da autonomia, apontados por Godinho (2009) e Zanotto et 
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al. (2012). É válido destacar ainda que, neste poema, houve a preocupação de 
relacionar o poema lido com a experimentação, sem deixar de abordar a questão racial 
de um modo crítico e irônico. O poema do aluno A14 explora a temática de modo muito 
semelhante ao poema original, Lágrima de Preta. 
 

Analisando a lágrima 
Descobrimos várias coisas 
Aquecemos a solução 
E houve a evaporação. (A22) 

 
A leitura deste poema do aluno A22 evidencia mais uma vez a preocupação com 

a rima e o caráter sucinto da descrição. Os termos científicos presentes no texto 
(analisando, descobrimos, aquecemos, solução, evaporação) foram utilizados nas 
aulas, demonstrando novamente a apropriação destes pelo aluno. O experimento ao 
lume foi, novamente, destacado na produção textual. 

Apesar da resistência inicial dos alunos à escrita, vários poemas foram 
produzidos e os resultados foram surpreendentes. Certamente, muitos alunos se 
basearam no poema de Gedeão para conseguirem produzir um texto próprio, portanto, 
boa parte dos poemas apresentou um enfoque nos testes experimentais, em especial à 
chama da lamparina evaporando a lágrima. 

Todas as produções fizeram uso dos termos científicos trabalhados, mostrando 
mais uma vez que os estudantes se apropriaram destas palavras e conseguiram utilizá-
las por eles mesmos. Isto corrobora novamente que o uso da Poesia pode contribuir 
com o aprendizado, especialmente na disciplina de Química, conforme defendido por 
Godinho (2008), Zanotto et al. (2012). 

A associação com a questão racial, mesmo não acontecendo diretamente nas 
primeiras questões, aparece nos poemas, ou seja, os alunos conseguiram 
compreender, mesmo que indiretamente, a mensagem deixada pelo poema lido. 

É importante ressaltar também o quanto os alunos puderam fazer uso da 
criatividade e da liberdade de expressão na criação de seus poemas, fatores que 
corroboram os pontos positivos da utilização dos poemas em sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 A experiência da utilização da Poesia em sala de aula articulada com a 
Experimentação Problematizadora e a análise dos questionários e poemas produzidos 
pelos alunos levou a um resultado muito positivo. A participação da turma nas 
atividades não pode ser medida pelas respostas, mas foi notável durante as aulas, 
confirmando todas as características citadas e argumentadas nos trabalhos já 
realizados sobre esta temática. 

A articulação entre Poesia e Experimentação para tratar o tema “Soluções” 
permitiu o enriquecimento das aulas.  

Nesse sentido, nos apoiamos na ideia de Galvão (2006) que destaca que 
“Ciência e literatura, apesar das suas linguagens específicas e de métodos próprios, 
ganham quando postas em interacção e ganha a humanidade quando se apercebe das 
diferentes leituras que as duas abordagens lhe permitem fazer”. Os alunos puderam 
fazer uma leitura diferente sobre a própria Química.  

Apesar das dificuldades enfrentadas, tais como pouco tempo para discutir mais 
profundamente os temas trabalhados, as aulas puderam mostrar o quanto atividades 
alternativas podem motivar e incentivar os alunos a pensarem, além de aprimorarem 
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outras habilidades, como a leitura e a escrita, tão importantes para o desenvolvimento 
no processo de aprendizagem.   

A continuidade de trabalhos desse tipo, que busquem investigar a contribuição 
do uso da Poesia no Ensino de Ciências, é uma meta a ser alcançada pelas 
profissionais envolvidas nesse trabalho. Assim como também desejamos que mais 
estudos sejam desenvolvidos para disseminar cada vez mais a prática do uso da 
Poesia nas aulas de Química, especificamente.  
  Apesar de não ter sido o foco de análise do presente trabalho, cabe destacar a 
importância do uso da Poesia na formação de professores, tanto inicial quanto 
continuada. Notamos o quão novo e inovador foi para as licenciandas e professora 
supervisora do PIBID envolvidas no desenvolvimento e aplicação da atividade o uso do 
poema em sala de aula de Química.  
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Palavras-Chave: Concepções Alternativas, Pilhas, Conceitos. 

RESUMO: O conceito de pilhas tem sido abordado de maneira satisfatória pelos alunos em termos de 
algoritmos, entretanto, quando exigimos uma abordagem qualitativa do conceito, tal ação se complexifica 
e os alunos não conseguem mostrar resultados satisfatórios. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é 
identificar as concepções relativas ao conceito de pilhas em uma turma do curso técnico em química 
integrado ao Ensino Médio de Anápolis. Nossa pesquisa se configurou como um estudo de caso e nosso 
instrumento de coleta de dados foi um questionário. Os dados coletados foram analisados mediante 
análise textual discursiva e nossos resultados permitem inferir que os alunos de maneira geral 
apropriam-se de conceitos como “oxidação” e “redução”; “cátodo” e “ânodo”, entretanto, não conseguem 
oferecer respostas satisfatórias quando tratamos do conceito geral de pilhas. 

INTRODUÇÃO 
 
Pesquisas recentes no ensino de química (SANTOS e MALDANER, 2011; 

TEIXEIRA et al, 2014), tem mostrado que estudantes da educação básica apresentam 
aversão a esta disciplina, pelo fato de não compreenderem a importância e a relação 
que a mesma têm com o seu dia-a-dia. Apesar de inúmeras discussões quanto a tais 
problemáticas no ensino de química, ainda temos verificado um ensino de química 
baseado no método tradicional, com memorização e repetição de conceitos e fórmulas 
propiciando uma repulsa por parte dos estudantes, que afirmam não gostar e não saber 
o porquê de estudar essa disciplina.  

Por outro lado, quando o ensino de química faculta aos alunos o 
desenvolvimento paulatino de uma visão crítica do mundo que os cerca, seu interesse 
pelo assunto aumenta, pois lhes são dadas condições de perceber e discutir situações 
relacionadas a problemas sociais e ambientais do meio em que estão inseridos, 
contribuindo para a possível intervenção e resolução dos mesmos. Neste sentido 
concordamos com Moraes (2008) de quando diz que: 

 
Ouvir os alunos, desafiar e questionar suas ideias são modos de mediar 
reconstruções de seus conhecimentos e discursos. Os alunos não apenas 
expressam suas ideias por meio da fala, como também podem evoluir em seus 
conhecimentos a partir de diálogos com o professor e com seus colegas. Nisso 
consiste o processo de mediação em sala de aula, envolvendo tanto o 
professor como os colegas (MORAES, 2008, p. 25). 

 
Com isso, compreendemos que superar o ensino puramente tradicional tal 

criticado e pouco eficaz significa adotar recursos didáticos que promovam integração e 
que coloque o estudante na posição de agente do processo educativo. Sendo assim, 
ressaltamos o quanto é mister um ensino de química que priorize o processo ensino-
aprendizagem de forma contextualizada, ligando o ensino aos acontecimentos do 
cotidiano do aluno, para que estes possam perceber a importância socioeconômica da 
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química, numa sociedade avançada, no sentido tecnológico (TREVISAN e MARTINS, 
2006).  

Ressaltamos de acordo com Gonçalves et al (2005), que as pesquisas 
realizadas em salas de aula se apresentam como um auxílio no processo ensino-
aprendizagem, haja vista o envolvimento do professor e aluno. Tal instrumento 
possibilita a formação de cidadãos mais críticos, com perfil de pesquisador e enriquece 
as habilidades profissionais. Além disso, vale ressaltar que as aulas se tornam mais 
atrativas e divertidas, os alunos não percebem o tempo passar e ainda aprimoram o 
conhecimento adquirido. O desenvolvimento de pesquisas envolvendo professor e 
aluno desenvolve o senso criativo e construtivo e incentiva, no aluno, a leitura e diálogo 
crítico e constante. 

Dessa forma, a partir da década de 80 surgiu uma nova forma de olhar para a 
abordagem dos conceitos dentro de sala de aula (SANTOS et al, 2007). O movimento 
das concepções alternativas, como denominado, surgiu como estratégia de modificar a 
qualidade do ensino de química oferecido nas salas de aula, permitindo ao professor 
uma prévia do conhecimento acerca de um determinado conceito que os alunos 
traziam de sua experiência cotidiana. 

Tais concepções alternativas podem ser definidas como concepções 
perfilhadas pelos indivíduos que, não consistindo em erros fortuitos, não coincidem 
com as aceitas pela comunidade científica, mas fazem sentido e são úteis para aqueles 
que as possuem, na medida em que são adequadas à realização/resolução das suas 
tarefas de cidadão comum. No dizer de Oliveira et al (2009, p. 23) “Apropriar-se do 
conhecimento é pensar sobre situações do mundo, usando-o para entendê-las. No 
caso da Química, trata-se de ser capaz de pensar sobre o mundo material utilizando os 
conhecimentos químicos”.  

Neste sentido, o conhecimento químico é uma ferramenta que possibilita o 
entendimento do nosso mundo imediato e dos fenômenos que nele ocorrem e dentro 
do ensino de química, alguns conceitos possuem certa complexidade, como é o caso 
dos conceitos que envolvem a eletroquímica. Alguns trabalhos evidenciam que os 
alunos em geral não tem problemas em resolver algoritmos que envolvem tais 
conceitos, entretanto há uma dificuldade acentuada quando da abordagem 
problematizadora de tais conceitos (NIAZ e CHACÓN, 2002). 

Do mesmo modo, Ogude e Bradley (1996) relatam que apesar de resolverem 
problemas quantitativos em eletroquímica, como aqueles que se apresentam nos 
exames de química, de maneira geral, são pouco eficientes em responder questões 
qualitativas, que requerem um conhecimento conceitual mais profundo. 

Corroboramos com Ramos (2008) quando diz que: 
 

O conhecimento está associado a uma linguagem lógica, enquanto que o saber 
relaciona-se a uma manifestação do inconsciente, à linguagem da 
subjetividade (Paín, 1996). Assim, o conhecer é descritivo, enquanto que o 
saber é sempre narrativo. Talvez, por isso, “o contato com narrativas favorece 
processos de identificação, assim como o contato com descrições favorece a 
escolha do objeto” (Rubinstein, 2003, p. 113). Por isso, também o saber se 
origina no contato com metáforas, histórias, tradições e mitos, cuja natureza 
estética contribui para desencadear identificações no sujeito, que são de ordem 
inconsciente (RAMOS, 2008, p. 68). 

 
Fundamentados nos pressupostos anteriores, interessou-nos saber, como os 

estudantes de um curso técnico em química integrado ao Ensino Médio se apropriam 
do conhecimento químico e são capazes de utilizá-lo para explicar o conceito de pilhas. 
Assim, o objetivo desta pesquisa se concentra em identificar as concepções 
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alternativas que estes alunos apresentam sobre a compreensão de ideias relativas ao 
conceito de pilhas.  

MÉTODO 
 

A presente pesquisa se configura como um estudo de caso puramente 
qualitativo, pois se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem 
um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada 
(LÜDKE e ANDRÉ, 2012). 

 
O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico [...]. O 
caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao 
mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. [...]. O 
interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo 
que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros 
casos ou situações (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, p. 17). 

 
Apoiados no pressuposto anterior, tal pesquisa surgiu dentro da disciplina de 

Metodologia do Ensino de Química do IFG – Câmpus Anápolis, em face da discussão 
sobre as concepções alternativas e a problemática do ensino que envolvia os conceitos 
relacionados a eletroquímica. 

Apesar de outros estudos terem sido realizados sobre tal temática (VELLECA 
et al, 2006; CARAMEL e PACCA, 2011), ressaltamos que o estudo do caso específico 
da cidade de Anápolis nos chamou a atenção por se concentrar dentro de uma sala de 
aula do curso técnico em química integrado ao Ensino Médio. 

No IFG-Câmpus Anápolis no plano de curso do curso técnico em química 
integrado ao Ensino Médio, vamos encontrar como um dos objetivos do curso: 

 
Formar profissionais de nível técnico na área de Química Industrial, com 
competências e habilidades para operar processos químicos industriais e 
realizar o seu controle analítico, atuando com princípios de qualidade, 
produtividade e ética, observando os aspectos de impactos ambientais do 
desenvolvimento dos processos industriais (ANÁPOLIS, 2010). 

 
Sendo assim, nosso universo de pesquisa, se diferencia de outros, pois 

seleciona uma amostra que atuará diretamente em indústrias da cidade de Anápolis 
que a princípio se constitui como sede do pólo Farmacêutico Goiano concentrando 
mais de 20 empresas e que não possui um histórico de interação entre universidade e 
indústria farmacêutica (RIBEIRO e RODRIGUES, 2013) e conhecer suas concepções 
sobre o conceito de pilhas se tornou bastante atrativo do ponto de vista do ensino de 
química. 

Nossa amostra se constituiu de 8 (oito) alunos da 3ª série do curso técnico em 
química integrado ao Ensino Médio e nosso instrumento de coleta de dados foi um 
questionário onde constava a seguinte pergunta: “Enumere por ordem de prioridade 
quatro palavras que você pensa quando se fala em pilhas e explique por quê?”. 

Compreendemos que o questionário como instrumento de coleta de dados 
possui inúmeras vantagens e sua escolha se deu por ser um instrumento que deixaria 
os alunos à vontade, já que garantem o anonimato e, consequentemente, uma maior 
liberdade nas respostas com o menor risco de influência do pesquisador sobre elas 
(BARROS e LEHFELD, 2007).  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

De posse dos dados partimos para análise dos dados que seu por meio da 
análise textual. No dizer de Moraes e Galiazzi (2011, p. 07) “A análise textual discursiva 
corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de natureza 
qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e 
discursos”. 

Do ponto de vista da análise textual, operamos com significados construídos a 
partir de um conjunto de textos provenientes das respostas dos alunos. Esses textos 
construídos constituem significantes a que o pesquisador precisa atribuir sentidos e 
significados. Entendemos que a leitura já se configura como uma interpretação e que 
não existe uma leitura única e objetiva, entretanto, apesar de ocorrem interpretações 
semelhantes quanto à leitura dos textos, ressaltamos que os textos provenientes dos 
alunos sempre possibilitarão a construção de múltiplos significados (MORAES e 
GALIAZZI, 2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A amostra investigada se constituiu de alunos da 3ª série do curso técnico em 
química integrado ao Ensino Médio, cujo conceito de pilhas já havia sido abordado na 
2ª série. A pergunta “Enumere por ordem de prioridade quatro palavras que você pensa 
quando se fala em pilhas e explique por quê?”, tinha como objetivo identificar as 
concepções relativas ao conceito de pilhas que norteam o conhecimento químico 
destes alunos. 

Adotaremos a legenda A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 a fim de preservar a 
identidade dos alunos e de maneira que possam ser observadas as falas destes 
indivíduos durante o processo de pesquisa. 

Após a aplicação do questionário foi possível observar que as palavras que 
apareceram foram as listadas no quadro 1 abaixo: 

Quadro 1: Palavras representativas x repetições 
PALAVRAS REPETIÇÕES 
Oxirredução 8 
Íons 6 
Energia 4 
Ânodo/cátodo 3 
Pólos 2 
Cu e Zn 2 
Descarte 1 
Tratamento 1 
Consequência 1 
Composição 1 
Condução 1 
Metais 1 
Química 1 

 
Como podemos observar na tabela acima, a palavra que mais apareceu nos 

dados foi a palavra oxirredução fazendo com que todos os alunos relacionassem esse 
conceito ao conceito de pilhas. De modo geral, pudemos compreender que os alunos 
compreendem que o funcionamento da pilha acontece mediante reações de oxidação e 
redução, como descritas nas falas abaixo: 
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A3: “A reação de oxirredução ocorre no eletrólito”. 
A4: “É a passagem de energia entre os íons”. 
A5: “processo que envolve íons”. 
A6: “Pois essa reação acontece nos ânodos e cátodos”. 
A7: “Ocorre com processo de íons”. 
A8: “2 eletrodos, um eletrólito, onde ocorre oxirredução espontânea” 

 
Entretanto, ao analisarmos o conteúdo das respostas, não foi possível associar 

as respostas diretamente ao conceito de oxirredução que se constitui como um tipo de 
reação que envolve a oxidação e redução e ocorrem quando os elétrons são 
transferidos do átomo oxidado para o átomo reduzido (BROWN et al, 2005). 

Ao analisarmos os trechos de falas dos alunos não é em nenhum momento 
explorada em seus argumentos a palavra “elétron” e com certa freqüência os alunos 
relacionam de maneira superficial o processo de oxidação e redução aos íons, sem 
fazer menção aos aspectos dinâmicos de movimentação das cargas. 

Ressaltamos que o questionário foi aplicado pedindo uma ordem de prioridade 
com relação às palavras e quanto a isso observamos que a palavra que surgiu como 
prioridade no pensamento dos alunos foi a palavra “íons” cujas explicações se 
apresentam abaixo: 
 

A3: “O fluxo de íons que ocorre através da ponte salina”.  
A4: “É a passagem de energia dentro da pilha”. 
A6: “Devido ao fluxo de íons na pilha através da ponte salina”. 
A7: “É como a energia das pilhas é transferida”. 
A8: “Através da ponte salina”. 

 
Os alunos neste caso parecem atribuir uma maior importância para o fluxo de 

íons que acontece na ponte salina e acabam por desconsiderar o fluxo de elétrons que 
ocorre entre os elétrodos no circuito externo. Parece-nos que há um entendimento que 
o fluxo dos íons acontece tanto no circuito externo quanto interno. Corroboramos com 
Caramel e Pacca (2011) quando dizem que: 
 

[...] para os alunos a movimentação desses íons é localizada tanto na solução, 
quanto nos fios. Ao utilizarem o termo ‘ion’, nao parecem fazer referencia aos 
íons provenientes da dissociação iônica que ocorre no eletrólito, mas sim 
àqueles envolvidos no processo de óxido-redução, negligenciando, desse 
modo, as partículas negativas provenientes da dissociação do eletrólito que 
fazem parte da dinâmica do processo (CARAMEL e PACCA, 2011, p. 19). 

 
Outra palavra que nos chamou atenção foi a palavra “energia” que quando 

elaborado nosso instrumento de coleta de dados imaginamos ser a palavra que mais 
apareceria nos dados, já que pelo senso comum a pilha é um instrumento capaz de 
fornecer energia, entretanto, nossa surpresa foi que somente 4 alunos (50% da 
amostra) relacionou pilhas a palavra “energia” e que destes apenas 2 consideraram 
como primeira ordem de prioridade. De acordo com os alunos, a pilha: 
 

A2: “É um material que armazena energia”. 
A4: “É uma grande condutora de energia para controles remotos, brinquedos”. 
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A5: “... tem como principal função a energia”. 
A7: “Elas quando carregadas oferecem energia, principal função”. 

 
Podemos observar que os alunos de maneira geral relacionam a energia como 

algo que é produzido pela pilha não conseguindo extrapolar esse conceito para o 
potencial de célula que é medido em volts e que geralmente denominamos de voltagem 
da célula, além de não associar que dependendo da célula voltaica, ou seja, 
dependendo dos potenciais das semi-reações podemos gerar potenciais de célula 
diferenciados. 

Compreendemos que os conceitos científicos estão intrisecamente 
relacionados com as concepções alternativas ou como diz Vigotski (2010), com os 
conceitos espontâneos. Ressaltamos que os primeiros influenciam os segundos, pois 
se apresentam em um domínio de nível mais elevado. Ou seja, os conceitos 
espontâneos resultam do contato com o mundo imediato, enquanto os conceitos 
científicos conduzem os alunos a um pensamento químico que ultrapassa o mundo 
imediato. 

Concordamos com Raposo e Mól (2011) que: 
 

Quando o aluno alcança a novas estruturas de generalização, possibilitadas 
por seu processo de aprendizagem, surgem novas possibilidades de 
pensamentos, os quais atingem novos e mais elevados planos de operação. 
Os conceitos são incorporados a essas operações de pensamento superior e 
se modificam em sua estrutura (RAPOSO e MÓL, 2011, p. 305). 

 
Sendo assim, não foi nossa intenção com essa pesquisa discutir o processo de 

aquisição do conceito de pilhas ou a forma conduzida pelo professor na condução de 
tal conceito dentro de sala de aula, entretanto, atentamos para o fato de que mesmo os 
alunos tendo tido a oportunidade de confrontar os conceitos espontâneos (concepções 
alternativas) oriundos do mundo imediato com os conceitos científicos disseminados 
pelo professor, eles não sofreram modificações quanto ao caminhar em direção aos 
conceitos científicos, já que as respostas dos alunos ainda são superficiais, não 
alcançando novas estruturas de generalização como discutido pelos autores acima. 

Outras palavras que nos chamaram a atenção foram “ânodo”, “cátodo” e 
“pólos” que dentro do conceito de pilhas se constituem como palavras-chave e como 
definição estão diretamente interligados ao conceito de oxidação e redução como no 
dizer de Brown et al (2005): 
 

Os dois metais sólidos conectados por um circuito externo são chamados 
eletrodos. Por definição, o eletrodo onde ocorre a oxidação é chamado ânodo; 
o eletrodo onde ocorre a redução é chamado cátodo. Cada um dos dois 
compartimentos da célula voltaica é chamado semicélula. Uma semicélula é o 
local da semi-reação de oxidação e a outra é o local da semi-reação de 
redução (BROWN et al, 2005, p. 727 e 728). 

 
Entretanto, ao observarmos as falas dos alunos: 

 
A3: “O ânodo é negativo, o cátodo é positivo”. 
A7: “Ânodo é o eletrodo negativo onde ocorre a reação de oxidação e cátodos é o eletrodo 
positivo onde ocorre a reação de redução”. 
A8: “São ânodo e cátodo, ânodo negativo, cátodo positivo”. 
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Podemos perceber que a associação é realizada de maneira correta, 
entretanto, não há como saber se realmente compreendem o processo que acontece 
nestes, já que as falas traduzem conceitos prontos, parecendo frases decoradas sem 
que haja problematização dos fenômenos ocorridos nos eletrodos. 

Fundamentados em Vigotski (2009), compreendemos que todo conceito é uma 
generalização e que a relação entre conceitos é uma relação de generalidade. No caso 
específico da pesquisa, observamos que apesar da apreensão de conceitos como 
oxidação, redução, ânodo, cátodo, fluxo de íons e outros, os alunos tem certa 
dificuldade em assimilar a relação de generalidade entre tais conceitos com o conceito 
maior que é a “pilha”. 

Ainda com relação às palavras apresentadas pelos alunos, a palavra, ou 
melhor a expressão química “Cu e Zn” que possuem seus significados dentro da 
química nos apresenta uma outra problemática quanto o conceito de pilhas estar 
atrelado necessariamente a pilha de Daniel, fazendo-nos retomar a discussão antes 
colocada de que os alunos parecem não identificar a possibilidade de construírem 
células voltaicas utilizando-se de outros elementos químicos. Como podemos observar 
nas falas abaixo: 

 
A3: “Porque através do fluxo, o zinco presente de um lado na forma zinco metálico perderá 
seus elétrons permanecendo em solução na forma Zn2+ e esses elétrons serão capturados 
pelo cobre da solução que estão na forma iônica Cu2+ se transformando em cobre metálico”. 
A8: “A corrente elétrica permite a transição de elétrons entre Zn e Cu”. 

 
Tais falas traduzem a nosso ver a primazia dada nos livros didáticos e pelos 

professores sobre a pilha de Daniel em termos históricos e de explanação do 
funcionamento da pilha, enquanto é depreciada a discussão das várias combinações 
possíveis de semi-reações para a geração de potenciais de célula diferenciadas. 

Concordamos com Vigotski (2011) de que os conceitos científicos podem 
contribuir para o desenvolvimento do pensamento químico pelos alunos, ou seja, se os 
conceitos científicos desenvolvem alguma área não percorrida pelo aluno e se a 
assimilação destes conceitos está à frente de seu desenvolvimento podemos concluir 
que tais conceitos ampliam o círculo do pensamento químico no aluno. 

Certas palavras como “descarte”, “tratamento”, “conseqüência”, “composição”, 
“condução”, “metais” e “química” foram exploradas por apenas dois alunos e 
caminharam para o uso do conceito de pilhas dentro de uma temática puramente 
ambiental não relacionando o conceito com o conteúdo específico da química, 
entretanto cabe-nos alertar para o fato de que dentro do conceito de pilhas, o aluno 
poderia explorar diversos caminhos e tal fato foi observado quando o aluno A1 e A2 
desviou-se da química para o meio ambiente. Sendo assim, corroboramos com Moraes 
e Galiazzi (2011, p. 15) de que “a multiplicidade de significados que é possível construir 
a partir de um mesmo conjunto de significantes tem sua origem nos diferentes 
pressupostos teóricos que cada leitor adota em suas leituras”. 

Neste caso, coloco o aluno como leitor da pergunta do investigador e que 
baseado em seus pressupostos teóricos nos oferece respostas que não 
necessariamente recorrem à química como parâmetro de significação de tais palavras, 
como podemos perceber: 

 
A1: “Descarte: Normalmente são descartadas em lugares impróprios devido a não 
conscientização das pessoas; Tratamento: O tratamento de pilhas deve ser realizado de forma 
especializada por alguma empresa de tratamento químico, devido os metais pesados que o 
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compõem; Consequência: Se descartada de qualquer modo, as pilhas e baterias podem afetar 
o solo e a água, tornando o solo infértil e espalhando compostos químicos na água; 
Composição: As baterias são compostas de metais pesados e outros componentes químicos”. 
 
Ressaltamos que tal fala nos causou certo espanto, pois dentro do nosso 

universo de pesquisa (curso técnico em química integrado ao Ensino Médio) não 
imaginávamos que algum aluno pudesse explorar a temática ambiental x pilhas e com 
isso pudemos observar que os dados coletados não seguem necessariamente uma 
lógica.  

Na cadeia de desenvolvimento dos conceitos científicos é importante 
salientarmos que no caso específico da química existem conceitos assim como o 
conceito das pilhas que o aluno apropriará de forma gradual, já que o professor 
introduz novos significados no discurso da sala de aula. Ou seja, o significado que 
envolve os conceitos de oxidação, redução, ânodo, cátodo, são introduzidos ao aluno 
de maneira que tais palavras são estranhas a sua experiência, entretanto, com o 
passar do tempo, o aluno começa a usar tais significados e termina por apropriá-los, 
aplicando-os para resolver diferentes situações e isso significa que se tornou capaz de 
entender os novos significados e se apropriou deles como seus próprios significados e 
dessa forma desenvolveu seu pensamento químico (MORTIMER, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Compreender os modos de aquisição dos conceitos científicos pelos alunos é 

tarefa que o professor de química deve se debruçar no intuito de oferecer um ensino de 
química que realmente contribua para o desenvolvimento do pensamento químico por 
parte do aluno. 

Com relação ao conceito de pilhas, entendemos que os alunos de uma maneira 
geral, apreenderam conceitos relacionados como “oxidação”, “redução”, “ânodo”, 
“cátodo” dentre outros, porém ao fazermos uma análise mais detalhada não há uma 
relação destes significados com o conceito maior que envolve o funcionamento da 
pilha. 

Com isso, salientamos que é necessário que os professores considerem como 
importante as concepções alternativas que os alunos trazem consigo para de posse 
destas planejarem situações onde possam gerar conflitos e assim possibilitar uma 
ascensão em direção a um pensamento químico que realmente contribua para o 
exercício da cidadania mediante a mobilização de saberes. 
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Resumo 
 
O ensino de Química nas últimas décadas vem se transformando e se aprimorando, a partir da criação 
dos PCN’s as diversas áreas do conhecimento se organizaram no sentido de inserir o educando em um 
processo educacional voltado à aquisição de conhecimentos na esfera educacional e usá-los em ações 
dentro de seu contexto social. Porém, especificamente no ensino de química, ainda é recorrente o 
processo tradicional de ensino, que priorizam a memorização e não a construção do conhecimento e 
apropriação da aprendizagem por parte do educando. 
Com o intuito de promover aprendizado ao educando através de ferramentas eficientes do ponto de vista 
pedagógico, as metodologias alternativas voltadas ao Ensino de química foram utilizadas como 
instrumentos mediadores entre a teoria a ser trabalhada e a prática que promove aprendizado, para 
alunos do ensino médio da EEEFM Santo Antônio no município de são Mateus /E.S. 
 

1. Introdução 

O ensino das ciências, especificamente o ensino da Química, há muito é tratado de 
forma distante da realidade do educando, algo difícil, quase incompreensível devido a 
sua complexidade. Maldaner (2000), afirma que são necessárias mudanças 
principalmente na abordagem dos conteúdos de química. Essas modificações são 
necessárias do ponto de vista pedagógico para auxiliar o educando na construção do 
conhecimento e nas associações dos conteúdos químicos com sua realidade 
estabelecendo uma relação de proximidade entre os saberes escolares e a prática 
social do educando, com seu entorno social, ou seja, uma aquisição de saberes que 
sejam realmente significativos. (FREIRE, 1996). 
 Segundo a LDB, o ensino de química deve colaborar na educação de forma a alicerçar 
a construção do conhecimento científico do educando, colocando-o como sujeito desse 
processo e não como mero espectador. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
defendem a necessidade de se contextualizar os conteúdos de ensino na realidade 
vivenciada pelos educando, a fim de atribuir-lhes sentido e, assim, contribuir para a 
aprendizagem que promova o desenvolvimento de competências e habilidades 
capazes de proporcionar aos educandos conhecimentos científicos, tecnológicos para 
que ele possa utilizá-los em seu entorno social, pautando o estudo da química na 
compreensão de assuntos e não na memorização de fórmulas, regras e 
nomenclaturas. 
Estudar Química deve constituir uma etapa importante da educação de jovens na 
sociedade. Isso se explica, dentre outros fatores, pela possibilidade que o ensino de 
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química traz para a compreensão da constituição e das propriedades de diversos 
materiais, bem como das bases teóricas que os envolvem em um ensino centrado ou 
não no cotidiano. 
Com o desenvolvimento de teorias educacionais baseadas em como o educando deve 
participar do processo de construção do conhecimento para torná-lo significativo, 
Vygotsky (2003) cita que:  

“O processo de mediação possibilita a ativação da zona de desenvolvimento 
proximal, que é onde ocorre o aprendizado a partir da interação que se forma 
entre o educando e o objeto de aprendizado.” 

 
Então as diferentes formas de ensinar química aparecem como uma opção para o 
professor, como uma maneira de motivar o educando para o estudo da química, 
tirando-o de uma posição passiva em sala de aula e promovendo o processo de 
ensino-aprendizagem. 
Para que o aprendizado em química seja efetivo, o mesmo deve estar pautado em três 
pilares necessários ao entendimento do conteúdo e a sua aplicação para real 
aprendizagem como cita Mortimer et. al. (2000): 

 “[...] para a completa aprendizagem da química, o seu ensino deve 
contemplar os três diferentes níveis de abordagem: o macroscópico, o 
teórico (microscópico) e o representacional”.  

 

Inúmeras são as possibilidades de se trabalhar estes três níveis de abordagem e uma 
delas é o uso de metodologias diferenciadas que podem tornar o ensino agradável e 
criar uma relação de necessidade entre ensinar e aprender. Frequentemente, a 
ausência de vínculo entre conhecimento escolar e o mundo cotidiano é responsável por 
apatia e distanciamento entre educando e professores (VALADARES, 2001). Ao se 
restringir o ensino a uma abordagem estritamente formal, acaba-se por não contemplar 
as várias possibilidades para tornar a Química mais “palpável” e perde-se a 
oportunidade de associá-la com avanços tecnológicos que afetam diretamente a 
sociedade (CHASSOT, 1993). Com base no que foi exposto, este trabalho propõe uma 
nova visão para o processo ensino-aprendizagem da química através da exposição de 
práticas pedagógicas experimentadas e adequadas ao ensino-aprendizagem, 
especificamente para o ensino médio, como jogos químicos, a experimentação no 
ensino de química, a música como instrumento de aprendizagem bem como a 
avaliação de metodologias úteis em sala de aula que despertam interesse e atenção 
dos jovens para os conteúdos de química através da interação entre educando e 
professor, onde este promove o aprendizado através do processo de mediação. 

2. Metodologia 

2.1. Experimentação no ensino de química 

O trabalho de experimentação no Ensino de Química foi realizado com educandos do 
ensino médio. Todos os experimentos foram precedidos de uma discussão teórica 
acerca do assunto ao qual a parte prática se referia, e ainda foi dada a opção, em 
alguns casos, de utilização de materiais alternativos e substituições por materiais de 
fácil acesso. Inicialmente, os alunos foram divididos em grupos de no máximo cinco 
integrantes. Em seguida, os grupos realizaram uma pesquisa bibliográfica na revista 
Química Nova na Escola e elegeram o experimento que gostariam de apresentar. Após 
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a escolha do experimento químico, os grupos tiveram tempo para estudar, obter os 
reagentes, esclarecer as dúvidas, testar a prática e elaborar uma apresentação. Em 
datas previamente determinadas, cada grupo realizou a apresentação de seu 
experimento. As práticas apresentadas abordavam diferentes conteúdos de química 
como, os processos de oxirredução a partir da construção de um bafômetro, equilíbrio 
químico através de um chafariz de amônia, reações químicas com o uso de amido e 
leite, o escurecimento de frutas, funções inorgânicas com água e cal, propriedades 
coligativas como osmose utilizando batatas, efeito tampão das soluções usando 
repolho roxo como indicador e muitos outros. 
Quando algum reagente não estava disponível foi feito um trabalho de pesquisa para 
saber como substituir o reagente ou material em questão por outro de fácil acesso 
encontrados em supermercados, farmácias, lojas de materiais de construção, lojas de 
produtos agrícolas ou veterinários, etc., para que esse não fosse um empecilho para a 
realização da atividade. Quando o problema era a falta de vidraria ou aparelhagem 
específica de laboratório, realizou-se junto com os educandos uma discussão e fez-se 
uma busca na internet a fim de viabilizar a confecção do material necessário, ou 
substituí-lo por um mais acessível, como algumas vidrarias que foram substituídas por 
vidros de maionese, copos descartáveis ou de vidro, garrafas PET e outros materiais 
que podem desempenhar a mesma função da vidraria. 
 
2.2. Jogos químicos 

No jogo trilha química os alunos foram divididos em grupos e montaram tabuleiros de 
trilha com perguntas relacionadas ao conteúdo de química orgânica estudada.  Os 
participantes jogavam o dado e andavam o número de casas correspondentes. Quem 
chegasse primeiro ao final do jogo e conseguisse responder as perguntas seria o 
vencedor. 
Os educandos montaram 28 peças em madeira para o jogo do dominó químico e 
revestiram as peças com papel contact contendo compostos orgânicos, nomenclaturas 
segundo as regras da IUPAC e aplicações dos compostos orgânicos em nosso dia a 
dia. As regras do jogo foram definidas antes de cada partida e os educandos se 
envolveram com essa ferramenta lúdica que proporcionou o desenvolvimento de 
aprendizado durante sua realização. 

2.3. A química que canta  encanta 

Essa metodologia de trabalho foi realizada com educandos do ensino médio onde 
estes elaboraram letras e arranjos de música abordando os assuntos de química 
orgânica do ensino médio. 
Participaram aproximadamente 87 educandos de três turmas do 3º ano da E.E.E.F.M. 
Santo Antônio. As turmas foram divididas em grupos, onde cada grupo ficou livre para 
elaborar uma música sobre os seguintes assuntos do conteúdo de química orgânica: 
funções orgânicas, aplicações no cotidiano e isomeria geométrica. Os ritmos musicais 
utilizados para a elaboração das músicas foram decididos em conjunto com os 
educandos e foram selecionados: pop rock, MPB, reggae e romântica. Os grupos 
tiveram o apoio da professora de Química da escola para consulta sobre os conteúdos 
e esclarecimentos de dúvidas. Em dia pré-agendado os alunos fizeram a apresentação 
das músicas elaboradas utilizando instrumentos musicais ou fizeram a gravação da 
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música para apresentar aos colegas de sala. Muitos grupos elaboraram inclusive um 
CD com capa do grupo para entregar a professora.  

3. Resultados e discussão 

Cada metodologia utilizada tem características próprias e a avaliação de seus 
resultados é peculiar a cada caso. O trabalho de experimentação, o  desenvolvimento 
dos jogos didáticos e a composição de letras de música e produção de um CD foram 
realizados ao longo do ano letivo de 2013 com turmas de 2º e 3º ano do ensino médio 
de uma escola pública no município de São Mateus E.S. Em algumas metodologias 
foram utilizados questionários como forma de avaliação, em outros as opiniões dos 
educandos e as impressões da professora que as utilizou foram considerados. 

3.1. Experimentação no ensino de química 

No estudo de ciências, tem-se buscado atribuir um papel à experimentação, inserindo-a 
no contexto do educando de maneira que ele possa vivenciar a teoria estudada. A 
experimentação no ensino de Química tem sido defendida por diversos autores, pois 
constitui um recurso pedagógico importante que pode auxiliar na construção de 
conceitos. Assim, a realização de experimentos ajuda a aproximar a química vista na 
sala de aula ao cotidiano dos educandos, transformando conhecimento teórico em 
aprendizagem significativa. 
O gráfico abaixo demonstra a avaliação feita pelos educandos do 2º ano do ensino 
médio sobre a importância das aulas práticas no processo de ensino aprendizagem: 

 

 

 

 
 
 
 
 
Foram entrevistados 140 educandos que participaram da realização dos experimentos, 
um trabalho de envolvimento foi realizado durante todo o processo a fim de criar nos 
educandos interesse pela disciplina de Química e fazer com que eles mesmos 
buscassem respostas para os questionamentos levantados através da interação que 
este cria com o objeto de estudo através da aula experimental. 
A importância dessa ferramenta como instrumento mediador do processo de ensino é 
inquestionável, visto que 100% dos educandos entrevistados acharam que os 
experimentos contribuíram para uma melhor aprendizagem em química. No entanto, 
ainda é grande o número de professores que não se beneficia dessa metodologia, pois 
tem dificuldade no preparo da aula que realmente exige maior atenção e 
disponibilidade do professor. 
Outro ponto que merece destaque é o fato dos educandos acharem o desenvolvimento 
das aulas práticas pelos alunos inovadores e criativos. Isto reflete no educando a 

Gráfico 1: Avaliação da importâncias das aulas práticas feita pelos educandos. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

necessidade do professor criar junto com ele e não para ele instrumentos que 
possibilitem melhor aprendizado, visto que essa forma de interação permite ao 
educando não somente observar, mas participar e interagir com o professor durante a 
realização das aulas. 

 

 

No que se refere à forma como o educando constrói seu aprendizado, a 
experimentação em química desempenha um papel mediador fundamental que 
possibilita o educando a construir esquemas mentais através da visualização e 
experimentar a sensação de fazer ele mesmo questionamentos do que ocorre durante 
a realização do experimento. A proposta da experimentação é que esta fosse feita em 
conjunto entre professor e educando, e que estes pudessem participar de todo o 
processo da metodologia em que o educando não estivesse presente na aula como 
mero espectador. A seguir apresenta-se um organograma, na qual se sugere como 
uma aula experimental deve ser organizada adequadamente, considerando todas as 
etapas envolvidas no processo para garantir que a experimentação não seja apenas a 
visualização do fato em questão, mas sim uma oportunidade de interação com os 
educandos, a fim de estruturar de forma clara os conceitos químicos que estão 
envolvidos na aula prática. 

 

FOTO 1: Material preparado pelos alunos para apresentação das aulas práticas. 
 

Organograma 1 – Organização das aulas experimentais. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

Assim, tem sido proposto o desenvolvimento do ensino de química na E.E.E.F.M. 
Santo Antônio, a fim de possibilitar ao educando a transformação dos estudos de sala 
de aula em conhecimento que pode ser aplicado e consequentemente transformado 
em aprendizado. Com a realização das aulas experimentais, observou-se um maior 
interesse dos alunos pelas aulas de química, comprovando o que muitos trabalhos 
publicados na área de educação química observaram: a experimentação auxilia o 
educando a construir o seu conhecimento científico, além de ajudar a contextualizar as 
teorias estudadas em sala de aula. Outro aspecto relevante é o fato dos educandos 
participarem do processo de construção dos experimentos, isto tornou o trabalho 
dinâmico, e as pesquisas necessárias à realização do trabalho contribuíram muito para 
o aprendizado. 

3.2. Jogos químicos 

Os jogos propostos, em um primeiro momento, causaram apatia da turma pelo trabalho 
que eles teriam para produzir as regras e o jogo propriamente dito. Com o desenvolver 
do trabalho os grupos foram se manifestando com questionamentos a respeito do 
conteúdo e de como ele deveria ser colocado no jogo, o momento de orientação foi rico 
em construção de conhecimento e a  partir de então o envolvimento dos educandos na 
produção do jogo foi se tornando cada vez mais intensa. Segundo colocações feitas 
pelos próprios educandos, “quando foi proposta a realização do trabalho, o que nos 
motivou foi a pontuação a ser obtida pela produção do jogo”, mas com a criação destes 
o interesse em saber mais sobre o assunto para participar e vencer o jogo se superpôs 
à nota oferecida. Os grupos ficaram livres para criar o jogo utilizando o conhecimento 
que adquiriram na aula expositiva e pesquisando em outras fontes informações 
necessárias como o livro didático, a internet, o caderno com os conteúdos estudados 
em sala de aula para formular questões com perguntas e respostas. 

  

 
A aplicação dos jogos químicos possibilitou melhor interação entre os educandos, pois 
eles se divertiram ao participar dos jogos didáticos, estimulando a discussão dos 
conteúdos de química orgânica e o interesse em responder corretamente as perguntas 
formuladas. Esse entusiasmo em participar da brincadeira motivou as equipes a 
aprender mais sobre o assunto e a participar mais das aulas. 
Na produção jogo trilha química os educandos produziram tabuleiros a partir de 
programas computacionais ou utilizaram papelão e desenharam à mão os caminhos da 
trilha. A produção foi intensa e envolveu assuntos de Química Orgânica vistos em sala 
de aula, como por exemplo, funções orgânicas, nomenclatura orgânica, identificação 
dos grupos funcionais e isomeria dos compostos orgânicos em um jogo repleto de 
perguntas que relacionavam a presença de compostos orgânicos existentes no dia-a-
dia. 

FOTO 2: Versões da Trilha Química confeccionada pelos educandos. 
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O jogo é um instrumento mediador no processo de ensino aprendizagem e está 
associado à diversão. Sua realização implica em manter o educando em contato com 
uma metodologia que o permite ser o sujeito da aprendizagem, ou seja, agir para 
transformar essa ação em aprendizado. Sob dessa ótica os jogos estimulam o prazer 
do aprendizado fazendo com que ele se torne real e significativo a partir da vivência 
dos educandos. 
O dominó químico foi construído pelos alunos a partir das orientações recebidas e 
explorou os conteúdos relacionados à identificação das funções orgânicas e a relação 
entre estas e seus grupos funcionais aplicados à exemplos de compostos orgânicos 
presentes nas ações cotidianas dos educandos. No momento da realização do jogo 
com a turma notou-se o empenho em raciocinar e relacionar adequadamente os 
conceitos aprendidos para montagem da sequência correta. O jogo exigiu um alto nível 
de conhecimento e pesquisa por parte dos educandos que obtiveram excelentes 
resultados de aprendizagem devida à vasta pesquisa feita para que o dominó pudesse 
ser confeccionado, a realização dos jogos foi uma forma diferenciada de resolver 
exercícios provocando no educando a sensação de diversão na aprendizagem. 

3.3. A química que canta  encanta 

A música representa um mecanismo inovador e facilitador para a educação, sendo uma 
importante alternativa para estreitar a relação entre conhecimento em química e a vida 
cotidiana do educando. A música se configura como uma atividade lúdica e pode 
propiciar ao aluno interesse e motivação pelos conteúdos de Química. 
O fato de a música estar presente em nosso cotidiano nos possibilita a utilização desse 
instrumento como fonte de aprendizagem. Nos adolescentes em especial, a música 
desempenha um papel de companheira de todas as horas e usá-la como fonte de 
aprendizagem é apreciado por todos de forma geral. Quando o trabalho foi proposto, o 
interesse dos educandos foi motivador para o desenvolvimento deste. 
A escolha do estilo musical foi realizada em conjunto com os educandos para atender 
diversos gêneros musicais. Após o conteúdo ter sido trabalhado em sala de aula, os 
educandos sentiram-se mais confiantes para escrever a letra da música, que em 
seguida foi entregue ao professor para correção dos conceitos envolvidos. O resultado 
obtido foi surpreendente. Os alunos tiveram que estudar os conteúdos para escrever a 
letra da música, tiveram que pesquisar em livros, na internet e tirar dúvidas com o 
professor sobre os assuntos que abordavam desde objetos do cotidiano em que 
existiam tais substâncias químicas até propriedades químicas e teorias relacionadas 
aos assuntos em questão.  
No entanto, no momento de cantar as músicas elaboradas todos os representantes do 
grupo foram à frente e mostraram o quanto ensaiaram para isto, arrancando assim, 
palmas e empolgação da plateia. Os educandos interagiram com todos os grupos e 

FOTO 3: Educandos aprendendo com os jogos químicos confeccionados por eles. 
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acharam muito positiva a aplicação deste método. A música contribuiu para o 
desenvolvimento do raciocínio, envolveu os educandos com o assunto em estudo, além 
de promover a sua socialização. 
O que mais chama a atenção para esse tipo de metodologia é que após toda essa 
preparação o aluno apresentou seu trabalho e ainda lembra o conteúdo estudado, pois 
a música ajudou a fixar os conceitos trabalhados, como afirma uma aluna que 
participou do projeto: 

“O projeto ajudou a aprender o conteúdo, pois através das “musiquinhas” nos 
lembramos facilmente da matéria. A hora de resolução de exercícios é muito 
interessante, pois a gente lê o enunciado e lembra da música, então ajuda a resolver 
os exercícios.” 

Abaixo são apresentadas partes das músicas que foram criadas para o projeto, além 
dos CDs produzidos pelos educandos: 
Pedido a Bohr  
Música original: Malandragem de Cássia Eller 

“Quem sabe ainda sou uma hidroxila, Junto com o benzeno, fenol”! 
Agora vamos falar do éter, Carbono e oxigênio, Formando o grupo COC. 
“Hidrogênio e carbono é o hidrocarboneto, Quem sabe eles vão se ligar.” 

Capas de CDs criadas pelos educandos: 

 

 

4. Impacto das metodologias alternativas no desempenho dos alunos da 
E.E.E.F.M. Santo Antônio: resultados das avaliações internas e externas da 
escola 

 

Os gráficos abaixo demonstram os rendimentos de duas turmas de 2º ano do ensino 
médio da E.E.E.F.M. Santo Antônio. O primeiro gráfico apresenta o rendimento de uma 
turma de educandos que não utilizaram metodologias alternativas no ensino de 
Química no ano de 2011 e o segundo gráfico apresenta o rendimento uma turma da 
mesma série que utilizou metodologias alternativas ao longo do ano de 2011. 

FOTO 4: Capas dos cd’s produzidos pelos educandos para o projeto de Química. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

 

Analisando os dois gráficos pode-se perceber uma melhora no rendimento anual da 
disciplina de Química dos educandos que utilizaram metodologias alternativas como 
forma de mediação no processo de construção do conhecimento durante os três 
trimestres letivo, a fim de  desenvolver suas capacidades cognitivas, que são 
fundamentais à construção do conhecimento, e tiveram um rendimento superior ao dos 
educandos que tiveram contato apenas com o ensino tradicional de química.  
Outra avaliação que reforça o quão positiva é o uso de metodologias alternativas e o 
quanto o rendimento do aluno pode ser melhorado foi à prova do PAEBES (Programa 
de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo), que pela primeira vez no ano de 
2011 foi aplicada para a disciplina de química com o intuito de medir a proficiência dos 
educandos de 3º ano do ensino médio (Figura 2). Os índices de desenvolvimento da 
E.E.E.F.M. Santo Antônio estiveram acima de todos os padrões medidos em relação ao 
estado do Espírito Santo e também ao município de São Mateus, o que vem reforçar 
que a forma como a disciplina de química tem sido trabalhada na referida escola tem 
alcançado excelentes resultados. Obviamente que as metodologias alternativas não 
são os únicos fatores responsáveis pelos bons resultados, que estão diretamente 
relacionados também à forma como o educando desenvolve as atividades propostas, 
aos outros projetos oferecidos pela escola e a forma como o educador conduz sua 
prática educativa. No entanto, um olhar crítico e reflexivo deve ser adotado a esse tipo 
de metodologia de ensino. 

 
Figura 1:– Resultados da rede Estadual de ensino PAEBES 2011. 
Fonte: MEC 
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É motivador para o profissional da educação ver que sua maneira de abordar conceitos 
específicos tem provocado nos educandos transformações na forma com que eles 
assimilam e se apropriam dos conteúdos estudados. No gráfico abaixo nota-se um 
índice de desempenho avançado dos alunos da E.E.E.F.M. Santo Antônio que não foi 
atingido nem em nível de estado, o que reflete a excelência na forma como o ensino de 
química na escola tem sido conduzido. 
Todos estes resultados obtidos avaliando o rendimento dos estudantes de ensino 
médio da E.E.E.F.M. Santo Antônio, na disciplina de Química, reforça que a utilização 
das metodologias aplicadas neste trabalho é de grande importância e de grande valor 
para conseguir com que o aluno entenda, contextualize e se aproprie de um conteúdo 
considerado por muitos como “chato, sem importância e de grande dificuldade”. 

 

 

Entretanto percebe-se que os índices de proficiência alcançados pelos educando da 
escola são superiores em relação aos índices do estado e no município reafirmando a 
excelência do trabalho desenvolvido na referida unidade escolar. 

5. Conclusão 

Por mais que as teorias educacionais evoluíram nas últimas décadas, ainda é notório 
que grande parte dos profissionais da educação não as utilize em beneficio próprio, por 
falta de cursos de licenciatura que priorizem essas bases como fundamentais na 
formação do professor ou ainda que o professor não possua maturidade suficiente para 
perceber o quanto essas bases fazem diferença em sua prática pedagogia. 
Há uma distância imensa entre o que o professor deseja ensinar e o que o educando 
precisa aprender, tendo como referência seus conhecimentos prévios que poucas 

Figura 2: Resultados por desempenho- PAEBES 2011. 
Fonte: MEC 
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vezes são levados em consideração. Isso pode entre outros fatores estar associado ao 
nível de desânimo e falta de motivação que existe por parte tanto do educando quanto 
do educador, que não conseguem encontrar conexões comuns para o desenvolvimento 
da aprendizagem realmente significativa. Esta por sua vez ocorre apenas quando 
existe uma postura ativa de mediação do educador e este consegue avaliar o 
conhecimento prévio do educando a fim de motivá-lo com conhecimentos que sejam 
relevantes para que ele os transforme em aprendizado. 
Explorar as potencialidades do educando requer conhecimentos dos métodos de 
aprendizagem, a fim de promover uma interação efetiva entre o educando e o 
conhecimento a ser construído. A utilização de metodologias que proporcionem esse 
processo passa muitas vezes pela tentativa de interromper a má formação de 
professores que educarão maus alunos que serão maus profissionais, sendo 
importante a utilização de novos métodos de ensino em salas de aula, como forma de 
diferenciar a atuação docente a fim de promover uma prática de qualidade. Obviamente 
essa é uma discussão que envolve muitas variáveis e esse não é o foco desse 
trabalho. Quando se propõe jogos e atividades diferenciadas, propõe-se uma forma de 
aprendizagem que rompe com a formalidade entre educandos e professores, além de 
integrá-los e fazê-los participar do processo de construção de conhecimento.  
A prática tradicional de ensino coloca o educando em uma posição muito passiva 
diante do conhecimento que lhe é transmitido. Por outro lado, não exige do professor 
empenho em fazer com que o educando seja participativo, questionador e junto com 
ele chegue a conclusões que os permitam pensar e agir ativamente como sujeitos 
críticos. Se esse estímulo não ocorre, também não ocorre aprendizado.  
Na forma tradicional de ensino o conhecimento apenas perpassa pelo educando, 
enquanto no processo de mediação o aluno constrói um vínculo com o objeto de 
estudo a ele apresentado que o permite transformar esse vínculo em aprendizado. A 
lista de problemas enfrentados diariamente por educadores é imensa, o que muitas 
vezes o limita ao ensino tradicional, mas as metodologias alternativas podem estar 
aliadas à sua prática como instrumento facilitador da sobrecarga de trabalho que lhe é 
imposta, desde que mediadas de maneira correta envolvendo os educandos em 
práticas diferenciadas de ensino. Lamentavelmente os professores ainda têm a ideia e 
uma prática pedagógica muito conservadora sobre o ensino de química.  
Com os resultados obtidos, mostrou-se que inovar o ensino de Química, utilizando 
metodologias que tornam a apropriação do conhecimento pelo educando um momento 
prazeroso, faz com que educador e educando saiam ganhando. O educando ganha em 
conhecimento científico que lhe será útil para toda a sua vida e o educador ganha a 
satisfação de ter cumprido plenamente com o trabalho que este se dispôs a fazer. 
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Resumo                                                                                                                                                   
Este trabalho objetiva identificar e analisar as estratégias de ensino utilizadas por um professor de 
química para o ensino do tema eletroquímica. Os dados foram analisados pela técnica de análise de 
conteúdos. Por meio do plano de aula identificamos que as principais estratégias de ensino do professor 
são: desenvolvimento de experimentos químicos relacionados a corrosão e a proteção dos metais; 
explicação dos fenômenos observados relacionando-os com o plano de salvação de Deus para o seu 
povo. Os resultados obtidos nesta investigação corroboram com as concepções de alguns autores que 
descrevem que os saberes docentes são provenientes de diversas fontes, como as instituições de 
formação, dos currículos e da prática cotidiana e que o professor não é só fruto da vida na escola, mas é 
construído por vários fatores que permeiam todo o seu cotidiano.  Identificamos que a participação deste 
professor em movimentos religiosos influencia sua prática escolar. 

Introdução  
 
Aspectos gerais sobre a corrosão 
 

A corrosão pode ser definida como a deterioração do material metálico que se 
inicia na sua superfície por ação química ou eletroquímica de um meio oxidante, 
agravada geralmente por esforços mecânicos (VAZ, ACCIARI, CODARO, 2011). Sendo 
a corrosão, em geral, um processo espontâneo, está constantemente transformando os 
materiais metálicos de modo que a durabilidade e desempenho dos mesmos deixam de 
satisfazer os fins a que se destinam (GENTIL, 2007). No seu todo, o fenômeno da 
corrosão assume uma importância transcendental na vida moderna, incluindo atenção 
especial em vários setores da nossa sociedade como: na indústria química, petrolífera, 
petroquímica, naval, automobilística, na construção civil, nos meios de transportes e 
comunicação, na medicina na área de implantes, na odontologia na área de próteses, 
além de outras áreas que utilizam dos metais e suas ligas (CATIA, 2007). Com o 
avanço tecnológico mundialmente alcançado, os custos diretos ou indiretos, 
associados aos processos corrosivos, tornaram se um fator de grande importância a 
ser considerado já na fase de projetos de grandes instalações industriais a fim de evitar 
ou minimizar os prejuízos com a deterioração das estruturas metálicas. Segundo 
Fontana, já em 1986, cerca de 30 bilhões de dólares poderiam ser economizados 
anualmente se todas as medidas economicamente viáveis fossem aplicadas para 
prevenção contra a corrosão, além de reduzir o consumo de energia e o apreciável 
ganho ambiental com a conservação das reservas minerais (FONTANA, 1986). Sendo 
assim, é imprescindível que o conhecimento sobre corrosão seja construído de forma 
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 eficaz desde a sua abordagem no ensino fundamental, formação da ferrugem nas 
estruturas metálicas no ensino de ciências, o estudo de pilha, eletrólise e metal de 
sacrifício no ensino médio, até a construção de um sólido conhecimento no ensino 
superior, sempre levando em consideração o conhecimento prévio do aluno sobre o 
tema e a indissociável aplicação do assunto ao seu cotidiano. 
 
Dificuldades no ensino de eletroquímica 
 

O ensino de corrosão química e eletroquímica requer que o aluno tenha uma 
boa base de eletroquímica fundamental. As dificuldades no ensino de eletroquímica, 
em todos níveis de ensino, são clássicas. Tradicionalmente, os alunos entendem a 
oxidação e redução como intercâmbio de oxigênio e não como intercâmbio de elétrons 
(BUESO, FURIO, MANS, 1998). É comum entre os estudantes o entendimento 
equivocado de que os processos de oxidação e redução podem ocorrer de forma 
independente (CAAMANO, 2007). No estudo das pilhas, as dificuldades de 
identificação do anodo e cátodo, por parte dos alunos parecem ser intransponíveis 
(SANGER, GREENBOWE, 1997) e a ponte salina surge inadequadamente nos seus 
conceitos para proporcionar mais elétrons com intuito de fechar o circuito (SANGER, 
GREENBOWE, 1997; LIN, 2002). Nos estudos das células eletrolíticas temos também 
muitos déficits de ensino-aprendizagem, como por exemplo, em relação a polaridade 
dos terminais não ter efeito sobre o anodo ou o cátodo e ainda que na superfície dos 
eletrodos sólidos inertes não ocorrem nenhuma reação, são equívocos comumente 
encontrados no meio estudantil.  

Os alunos acreditam que não há relação entre a f.e.m (força eletromotriz) de 
uma pilha e a magnitude da voltagem necessária para produzir eletrólise (CAAMANO, 
2007) e entre o potencial da célula e a concentração dos íons (SANGER, 
GREENBOWE, 1997; NIAZ, CHACON, 2003). Inúmeras outras dificuldades mais 
específicas já foram constatadas, tais como a identificação do local onde ocorre a 
reação na célula eletroquímica; como se dá o processo de fluxo dos elétrons, a 
condução no eletrólito, a neutralidade elétrica; como é a terminologia e os aspectos 
relativos aos componentes do processo, tais como, ponte salina, catodo e anodo.  

Além disso, os estudantes têm, ainda, dificuldade para relacionar a deposição e 
o desgaste do metal com os elétrons recebidos e perdidos no processo, 
consequentemente, assumem a ideia de cargas opostas para determinar o eletrodo 
positivo e o negativo, anodo e catodo nas células galvânicas e eletrolíticas (SANGER, 
GREENBOWE, 1997; NIAZ, CHACON, 2003). Nesse contexto, é evidente a 
necessidade de investimentos centralizados no ensino de eletroquímica. Estratégias 
diversas no ensino de ciências vem sendo propostas para vencer as dificuldades de 
aprendizagem, visando eliminar os obstáculos psicológicos, psicopedagógicos, 
didáticos e epistemológicos (POZO, 1991; POZO, 2009; SANJUAN, 2009). 

 
Estratégias de ensino usando metáforas e analogias 
 

A linguagem ocupa um lugar de destaque no processo de ensino-aprendizagem, 
podendo ser um facilitador ou um dificultador do mesmo, se estiver adequada ou 
inadequada, respectivamente. Alguns autores afirmam que a linguagem das ciências 
tem suas próprias características e regras, com a predominância de definições e de um 
estilo impessoal que, em um contexto educacional, não favorece a função 
interpretativa/explicativa da linguagem, mas sim, a sua função de transmissão do 
conhecimento, isto é, com foco na comunicação entre o professor e o aluno, onde o 
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 mais importante é avaliar se a informação foi corretamente transmitida (CACHAPUZ et. 
al., 2001).  

Sustenta-se que uma das maneiras de se usar um estilo menos rígido e mais 
expressivo no ensino de ciências, consiste no uso de linguagem metafórica, que facilita 
a transferência do conhecimento de um domínio conceitual para outro (ANDRADE, 
ZYLBERSZTAJN, FERRARI, 2000). Encontram-se também alguns autores que 
valorizam a utilização de analogias como uma estratégia pedagógica no processo de 
ensino-aprendizagem. É válido ressaltar que esses autores baseiam-se no fato de que 
a cognição humana possui mecanismos de associação analógica, praticamente, desde 
o nascimento (GARDNER, 1993). Estes autores consideram o processamento 
analógico da informação, como uma estratégia central e uma característica que 
diferencia o pensamento humano. Eles afirmam que a estratégia analógica usada como 
metodologia didática, onde a introdução de novos conhecimentos por parte do 
educador, se realiza a partir do estabelecimento explícito de uma analogia com um 
domínio de conhecimento mais familiar e melhor organizado, servindo como um 
referencial, para compreensão da nova informação, o que proporciona inúmeros 
subsídios para captação da estrutura dessa informação inédita, integrando-a de forma 
muito mais significativa na estrutura cognitiva, contribuindo expressivamente na 
aquisição construtiva do conhecimento (ADROVER, DUARTE, 1995). 

Nessa perspectiva, vários pesquisadores têm estudado desde o papel da 
linguagem metafórica no processo cognitivo humano, até abordagens metodológicas 
baseadas na utilização de analogias para se ensinar ciências, como é o caso do 
trabalho desenvolvido por S. M. Glynn, chamado "T.W.A. - Teaching With Analogies" 
(GLYNN, 1991). Este modelo de ensino de ciências com analogias pode ser 
desenvolvido com o objetivo de introduzir uma abordagem sistematizada, visando 
reduzir possíveis desvantagens decorrentes da linguagem tão especifica inerente da 
área científica. 

Alguns autores indicam a possibilidade do uso sistemático de analogias e 
metáforas, desde que essas seja usadas de maneira adequada (BACHELARD, 1996), 
como forma de auxiliar professores e alunos no processo de significação dos 
conteúdos escolares, principalmente daqueles mais abstratos, como comumente 
encontrado no ensino de ciências, a partir das mediações simbólicas geradas pelo 
processo relacional entre o estranho e o familiar. Defendem, dessa forma, a 
significação de conteúdos científicos e técnico-científicos, necessária ao seu 
entendimento e melhor aproveitamento por meio da utilização de um sistema de 
representações familiares (linguísticas ou não), ou seja, adquirido previamente. 

Nesse sentido, as representações prévias seriam comparadas com as novas 
informações, viabilizando as relações necessárias à assimilação dos novos significados 
que lhe estejam sendo apresentados. Esse processo se daria pela interação entre o 
indivíduo e o seu meio. Interação esta que seria mediada por um sistema de símbolos 
e signos próprios da cultura na qual se encontra inserido (a linguagem escrita e falada), 
construídos e aperfeiçoados social e historicamente e, em se tratando do ambiente 
escolar, seriam veiculados, principalmente, pelo discurso docente (PADUA, 2003). Duit 
citado por Pádua (PADUA, 2003), distingue analogias de metáforas da seguinte forma: 
uma analogia confronta explicitamente as estruturas de dois domínios, ela indica 
semelhança ou identidade de partes das estruturas. Uma metáfora, compara 
implicitamente, destacando características ou qualidades relacionais que não 
coincidem em dois domínios. Tomadas literalmente, ao contrário das analogias, as 
metáforas são meramente fictícias 
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 Jesus Cristo, ensinou seus discípulos fazendo uso de analogias, denominadas 
parábolas, estando todas elas registradas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada 
(BÍBLIA, 2012). Seus ensinamentos atingiram proporções universais, e em grande 
parte isso pode ser atribuído ao fato de suas mensagens serem facilmente assimiladas 
e compreendidas por todos, independente da posição social e intelectual, seus 
princípios espirituais e morais foram ensinados através de associações com situações 
materiais que eram familiares a cultura daqueles que o ouviam. Talvez essa, seja a 
metodologia didática mais eficiente já proposta por um educador, isso por que Jesus 
Cristo é o nome mais procurado hoje na internet mundial e a Bíblia é de longe o livro 
mais vendido no mundo há mais de 50 anos. São aproximadamente 3,9 bilhões de 
cópias espalhadas pelo planeta traduzidas em mais de dois mil idiomas e dialetos. Em 
cada país, existe uma Sociedade Bíblica responsável pela garantia da verossimilhança 
das traduções com o texto original. 

Levando em consideração que a escola não deve ser visualizada como uma 
instituição meramente burocrática e sim como lugar de modificação intelectual e 
pessoal, nesse trabalho observamos o uso de analogias no ensino de eletroquímica. 
Associações entre o processo de corrosão eletroquímica do aço e o plano de salvação 
de Deus para humanidade, exposto na Bíblia Sagrada, foram configuradas como a 
ferramenta didática principal na aquisição do conhecimento, levando em consideração 
que o Brasil é um país majoritariamente cristão, cujos números ultrapassam os 87 
pontos percentuais (ALMEIDA, MONTEIRO, 2001), isto é salutar, já que o plano de 
salvação é um assunto genérico em qualquer esfera da sociedade brasileira, inclusive 
entre os estudantes (Figura 1). Este trabalho objetiva identificar e analisar as 
estratégias de ensino utilizadas por um professor de química para o ensino do tema 
eletroquímica. 

 
Figura 1 – O ensino de ciências como instrumento transformador intelectual e pessoal.                     

Fonte: autor 

Metodologia 
 

Foi realizada uma investigação no processo de ensino-aprendizagem do 
conteúdo de três aulas ministradas para cinco turmas práticas da disciplina de 
Fenômenos Físicos e Químicos e suas Aplicações I (FFQA-I) para alunos de 
engenharia do ciclo básico de uma Universidade privada de Minas Gerais. Avaliando o 
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 plano de ensino, a aula de Medidas e grandezas (1) e Medidas de volume com 
determinação de erros (2) foram ministradas conforme ensino tradicional. A Corrosão 
eletroquímica do aço (3) foi abordada fazendo analogia às passagens bíblicas. Os 
instrumentos de coleta de dados foram o plano de aula e as anotações do professor 
instrutor. Os dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdos. Por meio 
do plano de aula que está na íntegra nos resultados e discussão, identificamos que as 
principais estratégias de ensino do professor são: desenvolvimento de experimentos 
químicos relacionados a corrosão e a proteção dos metais. O experimento consistiu na 
imersão de pregos que simulam o aço num meio gelatinoso altamente corrosivo 
contendo 5g de cloreto de sódio, 4 gotas de fenolftaleína e 0,5 mL de ferricianeto de 
potássio 0,1 mol.L-1 como indicadores químicos. A explicação dos fenômenos 
observados relacionando-os com o plano de salvação de Deus para o seu povo. As 
categorias que emergiram da análise dos dados foram: 1 - A relação do processo de 
corrosão com o pecado do homem; 2 – A relação do anodo de sacrifício com a morte 
de Jesus; 3 - A relação do maior potencial de oxidação com o filho de Deus. Para 
exemplificarmos essas categorias seguem trechos retirados do plano de ensino. Ex. 1: 
O pecado de Adão nos trouxe essa condição espiritual depreciada, de fato nascemos 
com defeito de fabricação semelhante ao Prego 1 (Figura 2) que embora novinho de 
fábrica não resistiu ao meio eletrolítico e teve sua estrutura corroída, provada 
experimentalmente pelas manchas azuis. Assim é conosco, nascemos com defeito de 
fabricação e a culpa não é do Fabricante. Ex.2: Só há poder no sacrifício de Jesus, a 
prova maior de que o zinco realmente se sacrificou no lugar do aço além da ausência 
das manchas azuis é a evidência da formação de uma precipitação branca de hidróxido 
de zinco ao redor do Prego 6 (Figura 2). Se aceitarmos o sacrifício de Jesus o seu 
sangue derramado por nós em extremo amor, nos tornam mais brancos do que a neve.  
Ex.3:  Como princípio básico, na eletroquímica, um metal só pode se sacrificar no lugar 
do outro se tiver um maior potencial de oxidação. Como princípio básico espiritual, um 
holocausto perfeito de justificação só poderia ser validado se fosse realizado por um 
ser maior do que o homem. A aquisição de conhecimento das três aulas práticas foi 
mensurada através de exercícios avaliativos realizados pelos respectivos grupos de 
laboratório após 7 dias da execução de cada experimento. Um tratamento estatístico 
das notas obtidas pelos alunos que participaram dos três experimentos foi realizado 
com intuito de comparar os processos de ensino-aprendizagem de aulas práticas de 
química usando o ensino técnico-científico convencional (exercícios avaliativos 1 e 2) e 
o ensino através de analogias as passagens bíblicas (exercício avaliativo 3).  

Resultados e discussão 
 
A corrosão eletroquímica do aço é um processo espontâneo na atmosfera úmida 

e oxidante da terra, ocorrendo preferencialmente na presença de eletrólito forte, 
conforme as equações químicas abaixo. 

 
Oxidação do ferro (aço) indicada pelas manchas azuis: 
 
Equação 1: Fe → Fe2+ + 2e-  

 
Equação 2: Fe2+ + K3[Fe(CN)6] → 2K+ + KFe[Fe(CN)6] (Indicador azul de Turnball) 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
EAP 

 

 Redução de oxigênio na presença de água indicada pelas manchas róseas (indicador 
ácido-base fenolftaleína): 
 
Equação 3: H2O + ½ O2 + 2e- → 2OH-  

 
Através dos indicadores químicos acima evidenciados, implica que as cores azul 

e rósea indicam processos simultâneos de corrosão do aço e redução de oxigênio 
molecular em meio aquoso, respectivamente. A Figura 2 mostra o resultado obtido na 
aula prática 3.  

 
Figura 2 – Resultados experimentais obtidos na aula prática da corrosão eletroquímica do aço. 
Prego 1: utilizado como recebido de fábrica; prego 2: submetido a um processo de tratamento 

térmico apenas no final agudo da haste; prego 3: utilizado como recebido de fábrica após sofrer 
uma tensão de torção promovida mecanicamente por um alicate; pregos 4, 5 e 6: utilizados como 
recebido de fábrica após serem colocados na região central em contato com metais em forma de 

espiral, cobre, estanho e zinco, respectivamente. Fonte: autor. 

 
Prego 1 

Evidências químicas: apresentou consideráveis áreas anódicas em seus 
extremos (áreas azuis), indicativo de corrosão do ferro, principal constituinte do prego, 
uma vez que houve a liberação do íon ferroso (Fe2+) para a solução eletrolítica de 
cloreto de sódio. Esses íons complexaram com o íon [Fe(CN)6]3- presente na referida 
solução (indicador) para formar o complexo KFe[Fe(CN)6] de coloração azul. Na região 
central do prego observa-se uma coloração rósea, indicativo de áreas catódicas, em 
que se processa a redução do oxigênio do ar em meio aquoso com formação dos íons 
hidróxidos (OH-) de acordo com a seguinte reação: ½O2 + H2O + 2e- → 2OH-. Esse 
meio alcalino em presença de fenolftaleína, indicador ácido-base adicionado no meio 
eletrolítico, explica a coloração rósea observada na região central do prego. 
Resumindo, esse experimento mostra que o prego 1 sofreu um processo de corrosão. 
As indústrias efetuam um processo de galvanização para proteção dos pregos 
comercializáveis contra a corrosão. Esse tratamento prolonga a vida útil do prego, 
todavia não é eficiente, principalmente nos meios corrosivos mais agressivos. 

Analogia: O ser humano foi criado originalmente à imagem e semelhança de 
Deus com propósito de ter na sua alma o livre arbítrio para adorar ou não ao Criador. E 
disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre 
toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra”. Gênesis 1:26 (BÍBLIA, 
2012). Diante de uma lei simples dada por Deus, o homem se mostrou incompetente, 
dando ouvidos a Satanás outrora desligado da presença de Deus exatamente pela 
mesmo motivo, à saber, a desobediência. O pecado do homem frustrou o coração do 
Senhor Deus que desejava que sua criação fosse obediente e submissa. Nessa 
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 desobediência ocorreu a queda do homem em relação a presença de Deus, pois seu 
pecado promoveu uma corrosão de caráter que culminou em castigos efetuados da 
parte de Deus para a mulher: “E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e 
a tua conceição; com dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele 
te dominará”, e para o homem: “E à Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua 
mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a 
terra por causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida”. Gênesis 3:16-17 
(BÍBLIA, 2012). O ser humano nasce com uma proteção de fábrica que tem duração de 
aproximadamente 12 anos. “Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os 
estorveis de vir a mim; porque dos tais é o reino dos céus”. Mateus 19:14 (BÍBLIA, 
2012). Ao atingirmos à adolescência, configurando a idade da razão, a corrosão do 
caráter acontece de maneira espontânea, a princípio não há como evitarmos isso, 
quando atingimos aproximadamente doze anos, deixamos automaticamente a 
inocência e a corrosão vem nos assolar, vejamos: “Porque todos pecaram e destituídos 
estão da glória de Deus”. Romanos 3:23 (BÍBLIA, 2012).  

O pior castigo para o homem resultante de seu distanciamento de Deus foi à 
morte espiritual que culminou com a morte física. Não fomos criados para corroer e sim 
para sermos eternos, mas o pecado de Adão nos trouxe essa condição espiritual 
depreciada, de fato nascemos com defeito de fabricação semelhante ao Prego 1 que 
embora novinho de fábrica não resistiu ao meio eletrolítico e teve sua estrutura 
corroída. Assim é conosco, nascemos com defeito de fabricação e a culpa não é do 
Fabricante, a culpa não foi do Senhor Deus e sim do fabricado que se mostrou 
desobediente, a herança adâmica é formatada sem exceções em todo homem 
nascente naturalmente da junção de gametas femininos e masculinos.  

Estudos com diversas pessoas em todo mundo publicados na Nature mostraram 
que todos nós somos provenientes de um ancestral comum que viveu na Ásia oriental, 
sendo essa região incrivelmente a localização geográfica do Jardim do Éden 
(SUTOVSKY, et al.,1999). “Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, 
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que 
todos pecaram”. Romanos 5:12 (BÍBLIA, 2012). A corrosão é uma deterioração do 
nosso caráter, e isso a princípio é inevitável, a moralidade, as boas obras, a filosofia, a 
psicologia e às vezes até a ciência são tentativas frustradas de interromper um 
processo espontâneo que ocorre em nosso íntimo, semelhante as Leis da 
termodinâmica que regem os processos espontâneos. 

 A corrosão eletroquímica também é espontânea, uma vez que 
aproximadamente 21% do ar é constituído por oxigênio molecular, um excelente agente 
oxidante. É valido que o engenheiro também não pode eliminar a corrosão, mas sim 
tentar controlar o processo. Existem vários procedimentos para proteger os metais 
contra a corrosão que vão desde os tratamentos térmicos, pinturas, galvanizações, etc. 
Todavia quando se tratam de estruturas muito grandes ou extensas praticamente todos 
os processos se tornam inviáveis do ponto de vista custo/benefício, restando então à 
proteção catódica por um metal de sacrifício.  

A nossa vida é grande e seu valor é imensurável, segundo a Bíblia Sagrada, 
uma única alma vale mais que todo o universo, sendo que o Senhor Deus, autor da 
vida por amor extraordinário estabelece um plano para salvar o homem da perdição, 
por que não dizer da corrosão. Imaginemos que a nossa vida é equivalente a um 
grande navio (Figura 3) que percorre diversas rotas marítimas no decorrer dos anos 
sobre oceanos altamente corrosivos que representam o mundo de pecado no qual 
vivemos, classificado assim pelo apóstolo João como “e sabemos que todo o mundo 
está no maligno”. 1 João 5:19b (BÍBLIA, 2012). Qual seria a nossa chance diante de 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
EAP 

 

 uma situação dessa? Até aproximadamente os doze anos, somos inocentes diante de 
Deus, após esse período, vem sobre nós involuntariamente o pecado com propósito de 
corroer a nossa alma até destruí-la no inferno. A corrosão eletrolítica é um processo 
espontâneo semelhante à pilha, sabemos que a pilha cessa sua função após a 
corrosão do anodo, ou seja, a corrosão do aço é um processo que só vai terminar 
quando todo o material tiver sofrido deterioração que provoca modificações na 
composição química e consecutivamente nas propriedades físicas desse material. No 
campo espiritual, o fim disso é que esse navio corroído vai naufragar e parar no fundo 
de um oceano gelado e estéril em relação à graça e o amor de Deus que a Bíblia 
intitula de hades ou inferno, criado incialmente para o diabo e seus anjos caídos que 
hoje trabalham de dia e de noite, usando principalmente internet, televisão e rádio, para 
degradar o caráter do máximo de seres humanos, intentando fazer com que o máximo 
de pessoas adequem-se na conformação do mundo, tornando-se semelhantes ao 
próprio satanás: “Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, 
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para 
com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 
amigos de Deus”. 2 Timóteo 3:2-4 (BÍBLIA, 2012). 
 

 
Figura 3 - Proteção catódica por anodo de zinco em casco de navio: (a) vista inferior do navio em 

dique seco; (b) fixação do anodo de zinco no casco do navio. Fonte: (MERCON, GUIMARAES, 
MAINIER, 2004) 

 
A nossa chance seria nula, não existe comprovadamente psicologia, filosofia, 

medicina e engenharia que consiga reverter à corrosão natural da qual nossas almas 
são expostas. O que fez então o Senhor Deus por nós? 
 
Pregos 2 e 3  

O prego 2 apresentou uma intensa coloração azul na sua extremidade superior, 
sendo que esta região não foi submetida ao tratamento térmico. Essa coloração azul é 
um indicativo de corrosão do aço, formação dos íons ferrosos característicos de áreas 
anódicas. A porção final aguda da haste foi submetida a um tratamento térmico, nessa 
parte observou se uma coloração rósea, região catódica, ausência do processo 
corrosivo. Essa observação pode ser explicada considerando que o tratamento térmico 
é constituído por um conjunto de operações de aquecimento e resfriamento a que são 
submetidos os aços, sob condições controladas de temperatura, tempo, atmosfera e 
velocidade de resfriamento.  

O principal objetivo do tratamento térmico do aço é o de alterar as suas 
propriedades, principalmente, aumentar ou diminuir a dureza, melhorar a resistência ao 
desgaste e melhorar a resistência à corrosão. O prego 3 apresentou uma coloração 
azul na região onde ocorreu uma tensão mecânica de torção. A presença dessa área 
anódica nessa posição é facilmente compreendida em virtude de que a torção leva a 
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 uma corrosão sob tensão, ou seja, tem-se a deterioração de materiais pela ação 
combinada de tensões residuais ou aplicadas e o meio corrosivo (cloreto de sódio 
aquoso). 
 
Pregos 4, 5 e 6 

Evidências químicas: Nesses experimentos investigou-se a capacidade do 
cobre, estanho e zinco atuarem como metais de sacrifício, proteção catódica, com 
intuito de proteger o aço (prego) do processo corrosivo em presença do meio 
eletrolítico de cloreto de sódio aquoso. Nesse caso, o prego deve constituir a região 
catódica e o metal de sacrifício a região anódica. O mecanismo de funcionamento da 
proteção catódica na prática, exige bastante experiência por parte do projetista e do 
instalador do sistema. É indispensável que o potencial de oxidação do material a ser 
protegido seja menor que o potencial de oxidação do metal de sacrifício. Sendo assim, 
é compreensível o aparecimento da coloração rósea apenas na região de contato do 
prego com o zinco, pois, o cobre e o estanho apresentam menores potenciais de 
oxidação em relação ao potencial de oxidação do ferro (aço) e como o zinco apresenta 
um potencial de oxidação maior, ele atua como metal de sacrifício do aço. Esse fato 
justifica o intenso uso do zinco no revestimento de tubulações enterradas de aço. 
Resumindo a proteção catódica dos pregos 4 (cobre) e 5 (estanho) não foram 
eficientes, pois ambos sofreram um processo de corrosão, entretanto a proteção 
catódica do prego 6 (zinco) foi eficiente, uma vez que o mesmo não foi corroído. 

Analogia: O que fez então o Senhor por nós? Qual o plano de salvação de Deus 
para nós? Deveria então ocorrer um holocausto perfeito. Se a corrosão entrou no 
mundo por um homem, a saber Adão, a proteção deveria vir através de um homem. 
Deus ensaia no velho testamento a fazer esse holocausto solicitando a Abraão que 
sacrificasse a seu único filho da promessa, Isaque que nasceu após 25 anos de 
espera. No momento máximo da obediência de Abraão, o Senhor interrompe a 
ordenança, pois não seria um holocausto perfeito, já que Isaque era homem como 
todos nós, formado da junção de gameta feminino e masculino sujeito ao mesmo 
defeito de fabricação. O Senhor Deus não vê outra possibilidade, a não ser enviar seu 
único filho para sacrifício. Numa das hermenêuticas mais profundas é o próprio Jesus 
que diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus sendo Deus imortal e glorioso, 
extremamente maior do que o homem e toda a plenitude da terra, se sujeita a tornar-se 
homem e ser obediente até a morte de cruz, sacrificando-se no nosso lugar. “De sorte 
que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo 
em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si 
mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na 
forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de 
cruz”. Filipenses 2:5-8 (BÍBLIA, 2012). Quando observamos na Figura 2 os pregos 4, 5 
e 6, percebemos que o único metal que foi capaz de sacrificar no lugar do aço (Fe) foi o 
zinco. Mas, por que o cobre e o estanho não podem se sacrificar no lugar do aço? A 
resposta está nos potenciais padrões de oxidação desses metais. O zinco é o único 
que apresenta um potencial de oxidação maior do que o ferro.  
 
Equação 4: Fe → Fe2+ +  2e-   EO   =  + 0,44 V  
 
Equação 5: Cu → Cu2+ + 2e-    EO   = -  0,34 V 
 
Equação 6: Sn → Sn2+ + 2e-    EO   =  + 0,14 V 
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 Equação 7: Zn → Zn2+ + 2e-    EO   =  + 0,76 V 
 

Nos processos espontâneos, a energia livre de Gibbs é negativa, ou seja, um 
metal só pode se sacrificar no lugar do outro se tiver um maior potencial de oxidação. 
Uma lei espiritual, um holocausto perfeito de justificação só poderia ser validado se 
fosse realizado por um ser maior do que o homem. Observem o que fez o Senhor Deus 
por amor a nós. “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu (sacrificou) o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna”. João 3:16 (BÍBLIA, 2012). “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre 
Deus e os homens, Jesus Cristo homem”. 1 Timóteo 2:5 (BÍBLIA, 2012).  

Quando cremos em Jesus como único Deus, suficiente e capaz de perdoar as 
nossas fraquezas e arrependemo-nos nisso e não mais praticamos o pecado, o poder 
eficaz do sacrifício de Jesus nos blinda contra o pecado que corrói a alma, e esse 
mundo ou oceano de maldade não mais terá poder sobre o casco do nosso navio que 
vai navegar tranquilamente sobre a maldade que agora se torna inofensiva, devido à 
nossa vida estar sendo exclusivamente dirigida por Deus, fazendo cumprir as palavras 
do próprio Senhor Jesus: “Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de 
crer em mim”. João 17:15 e 20 (BÍBLIA, 2012). O sangue de Jesus derramado no 
sacrifício de cruz pode nos lavar de toda e qualquer maldade. Só há poder no sacrifício 
de Jesus, e a prova maior de que o zinco realmente se sacrificou no lugar do aço, além 
da ausência das manchas azuis é a evidência da formação de uma precipitação branca 
de hidróxido de zinco ao redor do prego 6 (Figura 2), conforme a Equação 8. 
 
Equação 8: Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2 (precipitado branco)  
 

Se aceitarmos o sacrifício de Jesus o seu sangue derramado por nós em 
extremo amor, nos torna mais brancos do que a neve. “Mas, se andarmos na luz, como 
ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu 
Filho, nos purifica de todo o pecado”. 1 João 1:7 (BÍBLIA, 2012). Não há transgressão 
que não possa ser apagada por Jesus! Ninguém nos amou como Deus Pai, Jesus e o 
Espírito Santo. Jesus foi o extremo do amor se entregando por nós. É válido que 
somente esse amor tem propriedade para nos retirar das trevas da corrosão e nos 
transportar para luz da perfeição. Com tons poéticos e religiosos a aula assim foi 
encerrada por esse professor. 

O Quadro 1 mostra os dados estatísticos relativos ao desempenho acadêmico 
obtido pelos alunos de engenharia. Os exercícios avaliativos aplicados foram 
compostos por várias questões correlacionadas as principais discussões conceituais 
promovidas durante as aulas práticas. Os exercícios avaliativos 1 e 2 foram 
trabalhados nas aulas convencionais sem o uso de analogias. O exercício avaliativo 3 
foi revolvido na aula sobre eletroquímica com o uso de analogias. 

 
Quadro 1 – Desempenho acadêmico dos alunos de engenharia nas aulas práticas de FFQA-I 

Exercícios avaliativos Desempenho médio (%) Coeficiente de Variação 
(%) 

1 61,5 22,4 
2 70,2 36,6 
3 78,8 26,7 
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 O tópico de eletroquímica tem um grau de dificuldade, historicamente nessa 
instituição de ensino superior, maior em relação aos outros conteúdos práticos 
ministrados nessa disciplina, todavia os alunos obtiveram no exercício avaliativo 3 um 
maior desempenho médio, comparados aos exercícios avaliativos 1 e 2. O coeficiente 
de variação para o exercício avaliativo 3 também se mostrou razoável, já que essa é a 
medida direta da homogeneidade dos alunos em relação à aquisição do conhecimento.  

Os resultados obtidos nesta investigação corroboram com as concepções de 
Tardif (TARDIF, 2000; 2001) e Cunha (CUNHA, 1998; 2002) que descrevem que os 
saberes docentes são provenientes de diversas fontes, como as instituições de 
formação, dos currículos e da prática cotidiana e que o professor não é só fruto da vida 
na escola, mas é construído por vários fatores que permeiam todo o seu cotidiano.  
Identificamos que a participação deste professor em movimentos religiosos influencia 
sua prática escolar. 
 
Conclusão 
 

A evolução no ensino de ciências nos países em desenvolvimento 
historicamente tem apresentado muitos obstáculos. As atividades científicas em um 
país estão relacionadas diretamente com seu status econômico. Práticas educativas 
que estimulam o conhecimento científico devem ser usadas sem restrições, visando 
atrair o interesse de um maior número possível de estudantes. As metodologias de 
ensino que se fundamentam num ensino tradicional devem ser inovadas pela 
criatividade inerente a cada educador. Nesse estudo de caso, a metodologia de ensino 
fazendo analogia às passagens bíblicas mostrou-se mais viável em relação ao ensino 
tradicional técnico-científico, podendo ser aplicada em todos níveis de ensino.  

É válido que as associações na aquisição de conhecimento são extremamente 
interessantes e eficazes, não podendo ser impostas barreiras entre as ciências exatas, 
humanas e biomédicas, assim como a poesia, política e a religião. De fato, 
concordamos com os autores que consideram que a linguagem metafórica e analógica 
é uma forma de raciocínio inerente ao ser humano. Tanto na ciência quanto na 
educação, pode ser tomada como uma ferramenta útil no processo de explicação dos 
conceitos científicos. Essa é uma tendência dos educadores nas últimas décadas, que 
têm tomado a linguagem metafórica e analógica como uma forma legítima de 
pensamento, que auxilia no processo de aprendizagem do conhecimento científico, por 
aproximar os conceitos considerados teóricos e abstratos das ciências de análogos 
mais familiares e melhor compreendidos pelos alunos. 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo compreender a caracterização físico-química do óleo isolante, 

visando estabelecer um correlação entre esses conhecimentos e o desempenho de um transformador. 
Como recursos metodológicos foram utilizados atividades experimentais, a fim de trabalhar a temática 
com um olhar contextualizado e interdisciplinar. Propondo-se vídeos, debates e um jogo para trabalhar a 
temática vinculada ao ensino de química, mas de uma forma diferenciada. Foram elaboradas três 
sequências didáticas, cada uma com três horas/aula, para serem utilizadas como material didático 
complementar para a disciplina de química nas três séries do ensino médio. Este trabalho permite que os 
alunos alcancem um entendimento sobre a composição dos óleos isolantes presentes em um 
transformador de energia elétrica, que influencia no seu funcionamento. E sejam capazes de identificar o 
funcionamento básico dos componentes de um transformador, com foco no seu óleo isolante, com 
conteúdos abordados em disciplinas de Química, dentre outras. 

INTRODUÇÃO 
É inquestionável a importância da energia elétrica para a vida humana atual; em 

vista disso, trazer a aprendizagem do tema para a área de química é buscar fazer 
educação utilizando a contextualização. Um transformador elétrico pode ser 
caracterizado como uma máquina estática destinada a transferir energia elétrica ou 
potência elétrica de um circuito a outro. É um equipamento auxiliar que serve para 
transferir energia elétrica de um sistema elétrico em corrente alternada para outro 
sistema elétrico, sem proceder à alteração na frequência do sinal fundamental. Este 
equipamento possui duas linhas principais de desenvolvimento: transformadores para o 
serviço de distribuição de energia e transformadores para a transmissão de energia. 

Sendo o transformador um dos equipamentos mais simples que envolve muito 
dos princípios essenciais do Eletromagnetismo e da Conversão Eletromecânica de 
Energia, deparou-se com a seguinte pergunta: é possível relacionar a temática dos 
transformadores aos conteúdos de química das grades curriculares da disciplina no 
ensino médio? 

Diante deste anseio fez-se várias pesquisas sobre o assunto, o que levou os 
estagiários a uma direção, ao estudo da parte isolante do equipamento, revelando a 
enorme importância dos óleos isolantes utilizados em transformadores elétricos. 

A função de um óleo isolante em transformadores é a de garantir isolamento 
elétrico entre suas partes energizadas, e a de permitir refrigeração interna destas 
partes por meio da transferência de calor; substituindo, ainda, o possível ar existente 
entre aquelas partes proporcionando alta rigidez dielétrica e baixa condutividade entre 
si (ARANTES, 2005). 

Perante esses fatos, a compreensão do tema como uma sequência didática no 
ensino de química possibilita a contextualização e a interdisciplinaridade dos conceitos 
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químicos estudados em sala de aula, que, na visão de Brasil (2000), traz a 
compreensão dos processos químicos, no sentido de construir o conhecimento 
científico, facilitando o entendimento quanto à sua aplicação na sociedade. 

Em sua essência, este trabalho se justifica na aproximação entre as disciplinas e 
o cotidiano do aluno, com a oportunidade de contextualizar o ensino de química, 
aumentando seu significado e suas possibilidades de intervenção na realidade. 

Para tanto, foi elaborado um projeto de ensino sobre a aplicação de óleos 
isolantes em transformadores, relacionando-o aos conteúdos de química geral do 
ensino médio, com o objetivo de possibilitar um entendimento sobre a composição dos 
óleos isolantes presentes em transformadores de energia elétrica. Os objetivos 
específicos foram: abordar as etapas de fabricação de um transformador; identificar o 
funcionamento básico dos componentes de um transformador; compreender 
detalhadamente a caracterização físico-química dos óleos isolantes, contextualizando 
com os conteúdos presentes em sala de aula, trazendo também uma abordagem sobre 
os aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

METODOLOGIA 
A elaboração deste projeto de ensino foi por meio de pesquisas bibliográficas 

relativas ao tema escolhido e uma visita técnica acompanhada de um engenheiro 
elétrico a uma grande usina de produção de energia elétrica na cidade de Itumbiara - 
Goiás. Na área de ensino de químico utilizando este tema de óleo isolante, não foi 
encontrado nenhuma referência. Tratando-se de um estudo com vistas a avaliar 
também uma situação pedagógica, foram utilizados os critérios de avaliação qualitativa 
quanto ao interesse teórico e prático. 

Para LUDKE (1986, p.99), o estudo qualitativo “é o que se desenvolve numa 
situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza 
a realidade de forma complexa e contextualizada”. Esta metodologia permite uma 
aproximação da realidade na busca de entender um fenômeno específico em 
profundidade. 

Como recursos metodológicos foram também utilizados atividades 
experimentais, a fim de trabalhar a temática com um olhar contextualizado. Foi 
proposto vídeos, debates e um jogo de tabuleiro com questões relativas ao conteúdo 
químico. Apoiados nessas estratégias de ensino foram elaboradas três sequências 
didáticas, cada uma com três horas/aula, para serem utilizadas como material didático 
complementar para a disciplina de química nas três séries do ensino médio. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Explorar as propriedades físicas, químicas e elétricas dos óleos isolantes 

presentes em transformadores permitem a abordagem de vários conhecimentos, com 
destaque para os químicos, como: estudo de estruturas e fórmulas dos 
hidrocarbonetos, diversos tipos de ensaios físico-químicos, processos de oxidação, 
inibidores químicos, dentre outros. 

Assim, as sequências didáticas sugeridas têm o propósito de relacionar esses 
conceitos com a aplicação dos óleos isolantes em transformadores. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA I – Transformadores e seus óleos isolantes 
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Na primeira sequência didática, o professor poderá introduzir na sala de aula o 
marco da criação dos transformadores para o campo da eletricidade e do magnetismo, 
explorando sua origem, função e estrutura. Ressaltar com clareza os tipos de 
transformadores existentes e seus componentes essenciais. Essa introdução às 
noções de transformadores elétricos facilita a inserção dos conhecimentos sobre os 
óleos isolantes, que são foco do estudo. Entendendo os óleos como participantes do 

funcionamento de um transformador dá-se abertura aos 
conhecimentos químicos primordiais. 

Um transformador é constituído por um núcleo, 
feito de um material altamente imantável, e duas bobinas 
com números diferentes de espiras isoladas entre si, 
chamadas primário (bobina que recebe a tensão da 
rede) e secundário (bobina em que sai a tensão 
transformada), como pode ser visto na figura 1. Os 
transformadores são utilizados em vários equipamentos 
do nosso cotidiano, como, por exemplo, nas instalações 
elétricas e também em equipamentos que utilizam como 
princípio de funcionamento a eletricidade. 

O preenchimento dos transformadores é feito com 
materiais isolantes, como o papel kraft nas bobinas e 
completar o tanque do transformador com um nível 
elevado de óleo isolante. 

Existem três tipos de transformadores: os monofásicos, que operam no máximo 
em duas fases (127V – 220V); os trifásicos (ou de potência), que funcionam em três 
fases (220V – 380V- 440V) e os autotransformadores, que são utilizados unicamente 
para diminuir ou causar impedâncias de circuitos eletrônicos. 

Para melhor compreensão dos conceitos, o professor poderá propor um vídeo 
para que os alunos compreendam bem as etapas de criação de um transformador 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqdUb6iphwY. 

Após as discussões acerca dos transformadores, o professor deve instigar os 
alunos acerca dos óleos isolantes, explicando como se dá essa aplicação, para que 
cada aluno vá construindo seu próprio conhecimento. 

Os óleos isolantes devem garantir, primordialmente, isolamento elétrico e 
refrigeração interna nos transformadores. Dentro da denominação genérica de líquido 
isolantes conhecidos em escala mundial destacam-se os tipos: os clorados do tipo 
Askarel (não sendo mais utilizados), os silicones, os óleos minerais de petróleo 
(hidrocarbonetos), e agora em estudo os óleos vegetais. Os óleos minerais são os mais 
utilizados pelo mercado e devem ser mantidos como foco de estudo. 

Os óleos minerais isolantes (OMI) são produtos derivados do petróleo, com uma 
composição química constituída de complexas misturas de hidrocarbonetos. A 

composição e características do óleo 
mineral isolante dependem do tipo de 
petróleo do qual foi extraído e do processo 
utilizado para promover a sua preparação 
(MILASCH, 1984). São caracterizados por 
misturas complexas de hidrocarbonetos 
saturados lineares, denominados 
parafínicos; hidrocarbonetos cíclicos 
saturados, denominados naftênicos; 

Figura 1: Imagem do núcleo 
de um transformador - 
bobinas com números 
diferentes de espiras 
isoladas entre si. 

Figura 2: Forma molecular dos compostos 
parafínicos, naftênicos e aromáticos. 
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hidrocarbonetos aromáticos, e uma pequena fração de outros compostos com centenas 
de componentes individuais (NETO, 2004). Como pode ser observado na Figura 2. 

A classificação dos OMI em parafínico ou naftênico é, normalmente, realizada 
segundo a norma ASTM D-2140, por meio de medidas de viscosidade, densidade, 
índice de refração e pela correlação entre estes resultados em um diagrama ternário. 

É oportuno que o professor discuta com os alunos as estruturas químicas dos 
hidrocarbonetos, auxiliando-os na classificação, citando as especificidades de cada 
estrutura e assim tratando da composição e das características dos OMI. Se 
preocupando em sempre ressaltar a relação com os conteúdos vistos durantes as 
aulas rotineiras. 

Os OMI possuem as seguintes propriedades físicas:  
Viscosidade – é a resistência que o óleo oferece ao escoamento contínuo sem 
turbulência, inércia ou outras forças. A quantidade de calor que o óleo é capaz de 
transferir, por hora, do transformador para o meio ambiente depende da viscosidade 
(MILASCH, 1984). 
Ponto de fulgor – é a menor temperatura na qual se formam vapores inflamáveis na 
superfície do óleo e são identificados pela formação de um lampejo quando em 
presença de uma chama. Os gases inflamáveis são perigosos, razão pela qual é 
importante conhecer-se a temperatura em que se formam (MILASCH, 1984).  
Ponto de anilina – indica o poder de solvência do óleo por matérias as quais entrará em 
contato. Um baixo ponto de anilina indica maior solvência do produto, o que não é 
desejável.  
Tensão interfacial – na superfície de separação entre o óleo e a água forma-se uma 
força de atração entre as moléculas dos dois líquidos (MILASCH, 1984). 
Cor – o óleo novo tem uma cor amarelo-pálida e é transparente. A cor muda e 
escurece na medida em que o óleo vai se deteriorando (MILASCH, 1984). 
Densidade – influi na capacidade de transmissão do calor do óleo. Nos óleos isolantes 
encontra-se entre 0,850 e 0,900, estando mais próxima de um dos valores seguindo 
sua predominante composição em hidrocarbonetos. 

Como principais propriedades químicas:  
Estabilidade à oxidação – é importante para o bom desempenho do óleo e durabilidade 
do sistema isolante. A oxidação é decorrente da estocagem do óleo e das próprias 
condições de operação dos equipamentos elétricos, e se manifesta através de borra e 
de acidez do óleo. Estes efeitos indesejáveis podem ser atenuados através da 
utilização de aditivos anti-oxidadantes. 
Acidez e água (índice de neutralização) – devem ser extremamente baixos para evitar 
a passagem de corrente elétrica, reduzir a corrosão e aumentar a vida de todo o 
sistema. 
Teor de enxofre (compostos de enxofre-sulfatos) – devem estar ausentes para evitar 
que o óleo cause corrosão ao cobre e à prata existentes no equipamento. 
Tendência à evolução de gases – esta característica mede a tendência de um óleo 
desprender ou absorver gases (normalmente o hidrogênio) sob determinadas 
condições. Um valor positivo indica desprendimento de gases, e um valor negativo 
indica absorção de gases, importante para a operação segura do equipamento. 

E como propriedades elétricas: 
Rigidez dielétrica – é a tensão alternada na qual ocorre a descarga disruptiva na 
camada de óleo situada entre dois eletrodos e em condições perfeitamente 
determinadas (MILASCH, 1984). É a capacidade do óleo de resistir à passagem de 
corrente elétrica. Quanto mais puro o óleo, maior a rigidez. Umidade, partículas sólidas 
e gases dissolvidos prejudicam a capacidade isolante do óleo. A rigidez dielétrica é 
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fortemente afetada quando o óleo possui íons e partículas sólidas higroscópias. Neste 
caso é presico tratar o óleo com aquecimento e filtragem. 
Fator de potência – é uma indicação de perdas dielétricas no óleo. O óleo será melhor, 
quanto menores forem estas perdas. A condução de corrente nos óleos pode ser 
causada por elétrons livres resultantes da ação do campo eletromagnético sobre as 
moléculas ou por partículas carregadas. O fator de potência mede a contaminação do 
óleo por água e contaminantes sólidos ou solúveis. 

O professor deve fazer a abordagem dessas propriedades continuamente 
ressaltando sua relação com os conteúdos químicos trabalhados em sala. Pode se 
trabalhar conceito por conceito, dando exemplos claros e explicando detalhamente sua 
importância para a classificação dos óleos isolantes. É sugerido trabalhar perguntas 
sobre os conceitos com os alunos, além de colocá-los para classificar as estruturas 
químicas com exemplos similares aos exemplos dados, permitindo assim uma 
participação mais ativa e interativa com o tema proposto. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA II – Controle de qualidade dos óleos isolantes em operação 
Nesta segunda sequência didática, os alunos já possuem noções básicas sobre 

a utilização de transformadores e também as propriedades mais importantes dos óleos 
isolantes. O professor, nesse momento, deve trabalhar o controle que é realizado para 
avaliar a qualidade dos óleos isolantes que estão em operação nos transformadores. 
Quando possível demonstrando os ensaios físicos-químicos que são realizados neste 
óleos. 

Como foi visto, certas características do óleo isolante, devem ser mantidas 
quando em serviço, como elevado poder dielétrico, a fim de suportar cargas elétricas 
em serviço; baixa viscosidade, permitindo assim, que ele circule e atue como um fluido 
de transferência de calor, e por medida de segurança, alto ponto de fulgor e 
combustão. 

Por outro lado, suas perdas dielétricas não devem tornar-se excessivas e não 
deve o óleo contaminar-se ou deteriorar-se, pois, isto acarreta efeitos adversos nas 
outras partes do equipamento. 

Para manter as condições de uso, é necessário padronizar os ensaios a serem 
feitos no óleo isolante, bem como os métodos de recondicionamento e recuperação a 
que são submetidos quando necessários. 

Um estudo feito com dados obtidos de muitos operadores e usuários norte-
americanos de óleo isolante para transformadores, revela que uma grande variedade 
de fatores, inclusive custo, está envolvida quando se pensa em recondicionamento ou 
recuperação do mesmo. No Brasil, há notícias que as únicas empresas que possuem 
instalações para recuperação são a LIGHT-Rio e GE-Campinas. Já para o 
recondicionamento, a maioria dos usuários de óleo isolante no Brasil, têm instalações 
para realiza-la pois é um método de menor custo, e que não necessita de uma grande 
disponibilidade de material usado. 

Apresenta-se abaixo certos fatores a serem considerados para determinar se o 
recondicionamento ou a recuperação é economicamente justificável e, também, o 
enquadramento do óleo isolante usado em 4 grupos. 

Fatores: custo do material; disponibilidade do material usado; custo total do 
processo em face da qualidade do produto final; manutenção e amortização do 
equipamento; custo da retirada e estocagem do óleo; custo de transporte; custo de 
laboratório; custo do óleo novo em face do óleo recuperado; perda de óleo durante a 
recuperação; custo dos inibidores e da mistura no processo; valor do óleo usado 
quando o mesmo puder ser utilizado para outro final; 
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Enquadramento: GRUPO I – este grupo envolve os óleos que estão em 
condições satisfatórias para continuar em uso; GRUPO II – neste grupo enquadram-se 
os óleos que requerem processo de recondicionamento, isto é, uma remoção mecânica 
de umidade e contaminantes insolúveis. Isto é conseguido através de filtração e 
centrifugação; GRUPO III – neste grupo enquadram-se os óleos que já apresentam 
poucas características de óleo isolante, devendo ser recuperados ou não, dependendo 
das conclusões econômicas. A recuperação envolve o uso de método e processos, que 
resultarão numa benéfica mudança das suas características químicas; GRUPO IV – 
neste grupo enquadram-se os óleos que já perderam suas características isolantes e 
por isso é tecnicamente aconselhável que sejam colocados a disposição. 

Existem uma quantidade apreciável de ensaios que podem ser aplicados aos 
óleos isolantes, de acordo com sua classificação (enquadramento). É recomendado 
que sejam usadas as últimas revisões dos mesmos, feitas pela ABNT ou ASTM. 

Os ensaios de laboratório podem ser ainda subdivididos sem ensaios de óleo 
novo ou para aceitação e ensaios de óleo usado. No primeiro caso, existe uma Norma 
do Conselho Nacional de Petróleo, a de Nº 16, que estabelece os níveis mínimos e 
máximos e os diversos ensaios a serem realizados. 

O quadro 1 que se apresenta a seguir mostra os principais parâmetros para o 
óleo mineral naftênico (Tipo A) e parafínico (Tipo B). 
Quadro 1: Principais parâmetros para óleo mineral naftênico e parafínico 
Característica Unidade Tipo A 

Limite 
Tipo B 
Limite 

Método 
ABNT/NBR 

Método 
ASTM/IEC 

Aspecto - 
Claro, limpo, isento de 

material em suspensão ou 
sedimentado. 

Visual 

Cor, máx. - 1 14483 ASTM D 1500 
Massa Específica a 
20°C Kg/m3 861-900 860 máx. 7148 ASTM D 1298 

Viscosidade a 
20°C, máx. 
40°C, máx. 

100°C, máx. 

mm2/s(CST) 

 
25,0 
11,0 
3,0 

 
25,0 
12,0 
3,0 

10441 ASTM D 445 

Ponto de fulgor, min. °C 140 13341 ASTM D 92 
Ponto de fluidez, máx. °C -39(2) -12 11349 ASTM D 97 
Índice de neutralização 

(IAT), máx. MgKOH/g 0,03 14248 ASTM D 974 

Água, máx. Mg/Kg 35 10710 B ASTM D 1533 
Fator perdas dielétricas, 
máx.                
                a 25°C e. 
                a 90°C ou 
                a 100°C, (4) 

% 

 
 

5 
40 
50 

 
 

25,0 
12,0 
3,0 

12133 

  Rigidez dielétrica 
  -Eletrodo de disco, mín. 
  -Eletrodo de calota, mín. 

kV 
 

30 
42 

6869 
IEC 

60156 
ASTM D 877 

Tensão Interfacial a 
25°C, mín. mN/m 40 6234 ASTM D 971 

Aditivo inibidor de 
oxidação DBPC 
  -Óleo com traços de 
inibidor, máx. 
  -Óleo inibido, máx. 

 

 
 

0,08 
 

0,33 

  

Fonte: Agência Nacional de Petróleo – ANP (2005) 
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Existem também parâmetros para o óleo mineral em uso, conforme classe de 
Tensão do Transformador, segue em quadro 2. 
Quadro 2: Parâmetros para óleo mineral de acordo com a classe de tensão do transformador 
Característica Método de 

ensaio 
≤72,5 KV ˃72,5 - ≤ 242 KV ˃242 KV 

Aparência Visual 
Clara, isento de 

materiais em 
suspensão 

Clara, isento de 
materiais em 
suspensão 

Clara, isento de 
materiais em 
suspensão 

Rigidez dielétrica, kV eletr. 
Calota, mín. 

NBR IEC 
60156 40 50 60 

Teor de água, ppm, 
máx.(corrigido para 20°C) NBR 107010 25 15 10 

 Fator de dissipação, %, máx, 
a 25°C 
a 90°C 

NBR 12133 
 

0,5 
15 

 
0,5 
15 

 
- 

12 
Fator de potência, % máx. 
                              a 25 °C 
                              a 100 °C 

NBR 12133 
 

0,5 
20 

 
0,5 
20 

 
- 

15 
Índice de neutralização mg 
KOH/g, máx. NBR 14248 0,15 0,15 0,15 

Tensão interfacial, a 25 °C, 
mN/m, mín. NBR 6234 22 22 25 

Ponto de fulgor, °C NBR 11341 Decréscimo de 10 
°C 

Decréscimo de 
10 °C 

Decréscimo de 
10 °C 

Sedimento 
Conforme 
Anexo A 

NBR 10576 

Nenhum 
sedimento ou 

borra precipitável 
de ser detectado. 

Resultados 
inferiores a 0,02% 
em massa deve 

ser desprezados. 

Nenhum 
sedimento ou 

borra precipitável 
de ser detectado. 

Resultados 
inferiores a 

0,02% em massa 
deve ser 

desprezados. 

Nenhum 
sedimento ou 

borra precipitável 
de ser detectado. 

Resultados 
inferiores a 

0,02% em massa 
deve ser 

desprezados. 
Inibidor (DBPC) NBR 12134 Reinibir quando o valor atingir 0,09% 

Fonte: NBR 10576 (2006) 

Durante a operação do equipamento, o OMI envelhece e mudanças 
consideráveis ocorrem nas suas propriedades físicas, químicas e elétricas. Como 
consequências, ocorre: deterioração das propriedades isolantes do óleo; aceleração do 
processo de degradação da celulose; formação de borra (material que se deposita na 
parte ativa dos transformadores, dificultando a transferência de calor).  

Os OMIs apresentam reação de oxidação durante sua operação normal em 
transformadores e os procedimentos de manutenção devem levar em conta esta 
característica. 

Segundo Myers et all (apud MILASCH, 1984), as diferenças entre os óleos 
isolantes parafínicos e naftênicos são:   

1) Precipitação de partículas de carvão: Nos óleos parafínicos, a precipitação 
das partículas de carvão é lenta enquanto nos óleos naftênicos é rápida; 2) 
Comportamento em temperaturas baixas: O óleo parafínico pode formar cera parafínica 
a 0°C , a não ser que seja muito bem decerado. Já o óleo naftênico comparta-se muito 
bem a -40°C; 3)  Formação de ácidos: Há indicação de que os ácidos formados no 
óleos parafínicos são mais fortes que os que se formam nos óleos naftênicos; 4) 
Liberação de gases:O óleo parafínico libera o gás hidrogênio, o que é indesejável. Os 
óleos naftênicos absorvem o gás hidrogênio; 5) Ponto de anilina e recuperação: Os 
óleos parafínicos têm um ponto de anilina mais elevado (de 79°C a 84°C) que os 
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(1) Borra de caráter apolar (polimerização via radical livre) 
n R•   R               (R)n               R 
(2) Borra de caráter polar e ácido (polimerização de ácidos e álcoois) 

 

naftênicos (de 59°C a 82°C) e, por isso, sua recuperação é mais difícil; 6) 
Rompimentos e vacúolos: Durante o rompimento da corrente de fluxo do óleo 
parafínico, pode haver a formação de vacúolos ou rompimento da corrente de fluxo do 
óleo devido a sua contração. Como consequência, a rigidez dielétrica de todo o sistema 
de isolação fica reduzida, podendo haver a formação de descargas parciais e energia 
elétrica; 7) Viscosidade do óleo: Com o abaixamento da temperatura, a viscosidade do 
óleo aumenta. A colocação de um modificador de fluxo no óleo parafínico melhora seu 
escoamento. 

A formação de ácidos presentes no óleo, decorre da formação de produtos de 
oxidação. Os ácidos e outros produtos de oxidação afetarão, em conjunto com a água 
e contaminantes sólidos, o dielétrico e outras propriedades do óleo. Os ácidos têm um 
impacto na degradação dos materiais celulósicos e podem também ser responsáveis 
pela corrosão de peças de metal de um transformador. A taxa de aumento da acidez de 
um óleo em serviço é um indicador da taxa de envelhecimento do óleo (NBR 10576, 
2006). 

a) Processo Oxidativo dos Óleos Minerais Isolantes 
Os OMIs são constituídos basicamente por compostos químicos da classe dos 

hidrocarbonetos. Portanto, o seu comportamento com relação à oxidação será 
determinado por estes compostos. Os hidrocarbonetos, sob a ação do calor, reagem 
com o oxigênio dissolvido no óleo conforme indicado na figura 4, abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Reação de hidrocarbonetos e oxigênio dissolvidos em óleo 

A presença de um radical livre, o qual pode ser formado fotoquimicamente ou 
por ativação térmica, é suficiente para formar inúmeros radicais livres por meio da 
reação em cadeia. Por isso, a velocidade da reação é uma função exponencial com o 
tempo, a uma dada temperatura. A velocidade da reação também aumenta com o 
aumento da temperatura de forma exponencial.  Após a formação dos hidroperóxidos, 
muitos produtos de oxidação são formados. Estes diferem de acordo com a espécie do 
hidroperóxido que lhes deu origem, conforme mostrado na Figura acima (LIPSHTEIN & 
SHAKHNOVICH, 1970). 

Numa etapa seguinte, os produtos formados (álcoóis, aldeídos, cetonas, 
chamados de produtos intermediários da oxidação), na presença de oxigênio, dão 

origem aos ácidos carboxílicos. 
Já na etapa final, ocorrem 
reações de polimerização, ou 
seja, várias moléculas reagem 
formando um composto de alta 
massa molar (mais pesado que 
o óleo) que se deposita sob a 

forma de borra. Esta borra pode ser de 
caráter apolar (polimerização via radical 

(1)Formação de radical livre – início da reação em cadeia. 
2R  

 H + O2   2R• + H2O2
• 

(2)Formação de radical peróxido – continuação da reação em cadeia. 
R• + O2   R   O  O • 
(3) Formação de hidroperóxido – continuação da reação em cadeia. 
R O O• + R’ H   ROOH + R’• 
(4) Transformação do hidroperóxido em radical peróxido – continuação da reação em cadeia. 
ROOH + ½ O2  ROO• + •OH 
(5)Combinação dos radicais formados – término da reação em cadeia. 
R• + R•   R  R 
R• + ROO•   ROOR 
ROO• + R’OO•   ROH + RCOR’ + O 
 
 

Figura 5: Formação dos produtos poliméricos 
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livre) e de caráter polar e ácido (polimerização de ácidos e alcoóis), conforme mostrado 
na Figura 5 abaixo. 

 Esses produtos finais de oxidação são compostos oxigenados com polaridade 
na molécula e, portanto maus isolantes elétricos. Além disso, os compostos ácidos 
formados são agentes aceleradores da degradação do papel isolante (MILASH, 1984). 

Os produtos poliméricos formados na última etapa da reação (Figura 5) são 
extremamente prejudiciais à operação do equipamento, já que pela sua alta massa 
molar são sólidos que se depositam sobre a parte ativa do transformador impedindo a 
transmissão do calor. Por serem oxigenados, tendem a acumular água, acelerando 
ainda mais a degradação do papel (MILASH, 1984). 

A fim de estender a vida útil dos óleos minerais, inibidores de oxidação podem 
ser adicionados aos mesmos. Estes produtos reagem preferencialmente com os 
radicais livres e peróxidos, formando produtos mais estáveis e interrompendo a reação 
em cadeia, conforme representado na figura 6 (LIPSHTEIN &SHAKHNOVICH, 1970). 

Essa sequência apresenta 
conteúdos químicos muito abrangentes, 
em sua maioria, da área da orgânica. É 
sugerido que o professor amplia as 
explicações para o conteúdo estudado 
no momento pelos alunos, podendo 
trabalhar reações em detalhes, mostrar 
a existência de inibidores químicos, e 

como o processo de oxidação pode acontecer nos OMI. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA III – Alguns ensaios experimentais e trabalhando os aspectos 
sociais, ambientais e econômicos. 

Como existem diversos tipos de ensaios físico-químicos e cromatográficos que 
são realizados nos OMI, sugere-se que o professor escolha uma atividade experimental 
que consiga desenvolver na sua escola, relacionando os aspectos teóricos e práticos. 

Foram selecionadas duas atividades práticas simples, como a densidade e a 
viscosidade que podem ser desenvolvidas em laboratório de química desde que 
tenham os materiais necessários para as aulas. Agora, se o laboratório possui a 
estrutura necessária, o professor poderá realizar testes mais sofisticados. Lembrando 
que, para a realização de qualquer atividade experimental, será necessária uma 
amostra de OMI, que a escola pode conseguir junto à substação de energia da região. 

Para trabalhar a densidade, sugere-se a utilização da picnômetro. Define-se 
massa específica (também conhecida como massa especifica observada) como sendo 
a razão entre a massa do corpo e seu volume. No Sistema Internacional de Unidades a 
massa específica é expressa em kg/m3, muito embora a unidade geralmente utilizada 
seja g/cm3. Usa-se também, a expressão “densidade absoluta” para indicar a mesma 
grandeza. Por outro lado, define-se “densidade relativa” como sendo a razão entre 
duas massas específicas, em que o denominador é a massa específica de uma 
substância tomada como padrão ou referência. Frequentemente é usada a expressão 
“densidade” para indicar a densidade relativa. Como substância padrão usa-se a água 
na temperatura fixada de acordo com as necessidades, comumente, a temperatura 
ambiente. 

O picnômetro é um aparelho com que se determina a densidade e a massa 
específica de líquidos. É um frasco de vidro especial, de baixo coeficiente de dilatação 
com a boca esmerilhada e uma saída para o escoamento de excesso de líquido. 
Alguns tipos contêm uma marca de referência. Esta marca indica o volume útil “V” do 

Figura 6: Reação em cadeia para formação de 
produtos 
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instrumento, o qual pode ser 10, 25, 50 ou 100 mL. Picnômetros de melhor qualidade 
dispõem de um termômetro na própria tampa para a medida da temperatura do líquido. 
A mudança na temperatura altera a massa específica e a densidade de um corpo 
devido à variação de seu volume. 

O objetivo desta prática é de apresentar os resultados de investigação de 
características físico-químicas e dielétricas dos óleos vegetais refinados comestíveis e 
uma amostra de óleo mineral isolante. A identificação e avaliação destas 
características do óleo isolante é fundamental, pois são elas que atuam na eficiência do 
sistema de refrigeração e isolamento em transformadores. 
PROCEDIMENTOS: 
a) Limpe e seque totalmente o picnômetro utilizando acetona; b) Determine, com uma 
balança analítica, a massa, m1, do picnômetro limpo, seco e tampado; c) Encha o 
picnômetro com água destilada e livre de ar, introduza a tampa e CUIDADOSAMENTE, 
enxugue-o externamente com papel absorvente para retirar o excesso de líquido, 
inclusive a parte livre do capilar, e determine a massa, m2, com o instrumento 
tampado. Medir a temperatura da água acondicionada no picnômetro; d) Calcule o 
volume do picnômetro na temperatura de calibração pela seguinte equação: 
                            Vc = m2 – m1/ρw                                                        onde: 
Vc = é o volume, em mililitros, do picnômetro à temperatura de calibração; M2 = é a 
massa, em gramas, do picnômetro cheio com água, incluindo termômetro e tampa; M1 
= é a massa, em gramas, do picnômetro vazio, com termômetro e tampa; ρw = é a 
densidade da água na temperatura de calibração, em gramas por mililitro (Veja Tabela 
1 em anexo). 
Repita os passos 1 – 4 utilizando as amostras de óleos e determine suas densidades. 

Para avaliar as viscosidades, deve ser utilizado um dispositivo baseado no 
viscosímetro de esfera cadente ou método de Stokes, em que uma pequena esfera 
atravessa a mesma profundidade de líquidos diferentes em tempos diferentes. Assim, 
um tempo maior é atribuído a um líquido mais viscoso (O’Connor, 1977). Para avaliar 
as densidades, devem ser comparadas as massas de volumes iguais de líquidos 
diferentes. Assim, uma massa maior é atribuída a um líquido mais denso (Santos et al., 
2008). O objetivo desta prática é avaliar e diferenciar, de uma maneira simples e clara, 
viscosidade por meio de uma atividade experimental a ser utilizada em aulas de 
química. 
PROCEDIMENTOS: 
a) Posicionar as três provetas, uma ao lado da outra; verificar se as marcas de 1000 
mL nelas estão à mesma altura; b) Encher lentamente as provetas com os líquidos 
propostos de maneira a evitar a formação de bolhas ou de espuma; c) Começar as 
medidas com a solução de sacarose, seguir com o detergente e, por último, com o 
óleo, para facilitar a limpeza do prego de aço quando se troca de líquido; d) Segurar o 
prego com a pinça e posicioná-lo no centro da proveta justamente acima do nível da 
solução; e) Com a outra mão, segurar um cronômetro e medir o tempo que o prego de 
aço leva para chegar ao fundo da proveta; f) Para retirá-la, encostar um imã na parede 
da proveta e subi-lo lentamente até fora da superfície da solução; g) Repetir o 
procedimento dez vezes e calcular o valor médio da medida de tempo; h) Lavar o prego 
com água e álcool e secá-la com papel antes de passar para o detergente, repetir o 
mesmo procedimento ao passar deste para o óleo isolante; i) A uma temperatura 
ambiente anotar os valores de tempos médios de descida obtidos para o óleo, a 
solução de sacarose e o detergente. 
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Agora, para abordagem os aspectos sociais, ambientais e econômicos o 
professor pode trabalhar textos informativos sobre o uso dos óleos clorados do tipo 
Askarel, que causou consequências no passado, para produzir debates com os alunos 
sobre o mau uso de substâncias químicas e tóxicas. Também pode ser abordado as 
pesquisas acerca dos óleos vegetais, que trazem novas alternativas para contribuir 
com a preservação ambiental. 

Figura 7: Modelo de jogo de tabuleiro para avaliação de aprendizado dos alunos. 

Enfim, para avaliar os resultados da aplicação das sequências didáticas, é 
sugerido trabalhar um jogo de tabuleiro (figura 7) gerenciado por perguntas (figura 8) 
sobre os conteúdos abordados em todas as aulas. Que não se limita a perguntas e 
respostas, mas influencia os alunos a fixarem o conteúdo de forma mais descontraída. 

As instruções para jogar, são as seguintes: todos os grupos inicialmente devem 
estar posicionados no ponto de partida; Para decidir quem inicia o jogo, cada 
representante do grupo deve jogar o dado, o grupo que sair com maior pontuação 
iniciará o jogo e os demais serão organizados em ordem decrescente de pontuação; O 
primeiro jogador deve jogar o dado, a quantidade tirada no dado deve ser a mesma a 
ser andada em quantidade de casas no tabuleiro;  Em lugares como esse , a cor 
rosa significa uma casa e a cor azul significa outra casa, ou seja, nesse quadrado 
existem 2 casas a serem avançadas; Em quadrados com essa cor , o representante 
do grupo deve sortear uma questão, a qual caberá seu grupo responder, caso a 
resposta esteja correta, avance duas casas, caso contrário permaneça no mesmo 
lugar;  Cada grupo só jogará uma única vez por rodada, para que todos os grupos 
tenham a mesma chance de ganhar; Termina o jogo quando todos os grupos chegarem 
ao ponto de chegada, sendo a colocação por ordem de chegada; 

Complete a frase: 
“Os óleos minerais isolantes são caracterizados 
por misturas complexas de hidrocarbonetos, 

A reação de hidrocarbonetos instáveis como 
oxigênio no óleo indica o que? 
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denominados_________, hidrocarbonetos 
cíclicos saturados, chamados___________, 
hidrocarbonetos _________________ e uma 
pequena fração de outros compostos. 

a ) Naftênicos, parafínicos, aromáticos; 
b) Parafínicos, naftênicos, aromáticos; 

        c) Parafínicos, aromáticos, naftênicos; 

Em qual óleo a água não afeta significamente a 
rigidez dielétrica: 

a) Óleo mineral isolante; 
b) Óleo vegetal isolante; 

Óleo do tipo clorado, Askarel; 
Podem existir compostos de enxofre (sulfatos) 
nos óleos isolantes? Porquê? 

Figura 8: Exemplos de questões para abordar no jogo; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A aplicação destas sequências didáticas possibilitam aos alunos um 

entendimento sobre a composição dos óleos isolantes presentes em um transformador 
de energia elétrica, que influencia no seu funcionamento, uma vez que, em momentos 
de sua formação estes poderão ser requisitados a entender sobre o assunto. 

Consegue, também, torna-los capazes de identificar o funcionamento básico dos 
componentes de um transformador, com foco no seu óleo isolante, com conteúdos 
abordados em disciplinas de Química, dentre outras. 

E pode-se verificar quais características do óleo isolante mais influencia no 
funcionamento de um transformador elétrico. Compreender a caracterização físico-
química do óleo isolante, visando estabelecer uma correlação entre esses 
conhecimentos e o desempenho de um transformador. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar as concepções alternativas de estudantes do Ensino 
Médio em escolas participantes do projeto Práticas Motivadoras nas Escolas Públicas da região 
metropolitana de Belo Horizonte, durante as aulas do curso de Química Ambiental e investigar a origem 
dessas concepções. As aulas foram gravadas em vídeo e o trabalho foi desenvolvido por meio da 
análise das falas dos estudantes durante as aulas. Dentre os diversos temas em que observamos a 
presença de concepções alternativas, escolhemos para estudo aqueles que se mostraram mais 
arraigados nos estudantes. Os resultados mostraram que apesar de algumas concepções terem origem 
no cotidiano dos estudantes, a maioria delas é proveniente da mídia e que mesmo após a discussão em 
sala de aula, essas concepções tendem a permanecer, evidenciando a influência que a mídia exerce 
sobre eles.  

INTRODUÇÃO 
Ensinar química e ciências, de maneira geral, vem se tornando tarefa cada vez 

mais desafiadora. Nem sempre o professor consegue a atenção dos estudantes para 
os conceitos que intenciona desenvolver, apesar de ter clareza em relação à 
importância desses conceitos. 

Em relação aos temas que englobam o ensino da Química Ambiental e que 
foram objeto de estudo nesse trabalho, como energia, qualidade do ar, fenômenos 
ambientais e radioatividade, observamos que o conhecimento prévio que os estudantes 
do ensino médio levam para a sala de aula sobre esses temas, acaba, algumas vezes, 
por representar uma barreira ao aprendizado. Acreditamos que a veiculação nas mídias 
de fatos envolvendo a Química pode contribuir para a formação de conceitos que 
muitas vezes não estão em consonância com o conceito científico. Nesses casos, o 
professor pode ter dificuldade em promover a evolução conceitual dos estudantes. 

Sabemos que o entendimento desses temas exige um grande número de 
conceitos químicos e, por isso, eles podem ser explorados nas aulas de Química. No 
curso de Química Ambiental, ofertado a alunos do ensino médio de três escolas 
estaduais da região metropolitana de Belo Horizonte, em horário extra classe e 
independente das aulas da escola, desenvolvemos um conjunto de aulas nas quais 
estiveram presentes os temas ambientais acima citados. 

Com o objetivo de investigar as concepções mais presentes nos estudantes da 
educação básica envolvendo alguns temas relacionados ao ensino da química 
ambiental e verificar se essas concepções são veiculadas na mídia, desenvolvemos 
este trabalho. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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As aulas de ciências envolvem a compreensão do conhecimento científico, em 
contraposição ao do cotidiano. A oposição e complementariedade desses 
conhecimentos são necessárias para a formação do indivíduo enquanto cidadão, 
contribuindo para a sua participação ativa na sociedade. Nesse contexto, a 
investigação das concepções alternativas dos alunos sobre conceitos químicos 
diversos se faz necessária para a construção de significados em sala de aula, bem 
como para a percepção, pelos próprios estudantes, da existência dessas concepções. 
Sobre essa questão, Freschi e Ramos (2009) ressaltam que é um dos papéis da 
educação escolar possibilitar aos educandos a compreensão em relação ao que fazem 
e de como explicam determinadas situações, oportunizando uma formação que permita 
o desenvolvimento da capacidade de explicação e argumentação. 

Desde que o construtivismo passou a influenciar mais diretamente o trabalho 
dos professores, começou a aparecer, na literatura, um grande número de estudos que 
se voltavam às ideias dos estudantes sobre conceitos científicos ensinados na escola. 
Surge, então, o Movimento das Concepções Alternativas (CA), chamando a atenção 
para o fato de que todos os alunos, ao chegarem às salas de aula de Ciências, trazem 
ideias próprias sobre os vários fenômenos, conceitos e processos.  

Vários autores, entre eles Mortimer (1996), descrevem que a aprendizagem se 
dá através do ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento e que as 
ideias prévias dos estudantes desempenham um papel importante no processo de 
aprendizagem. Quando tratam do distanciamento das concepções alternativas da visão 
cientificamente aceita, Rosa e Schnetzler (1998) discutem que essas ideias alternativas 
tornam-se acentuadas devido à ausência de discussões sobre ciência nas aulas e à 
ênfase na visão empirista do conhecimento. Neste mesmo trabalho, depreendem que 
os alunos podem até entender o modelo científico, mas têm dificuldades para aceitá-lo. 

Outros importantes estudos mostraram que essas ideias que os estudantes 
levam para a sala de aula ou que constroem na escola são pessoais e resistentes a 
mudanças. De acordo com Mortimer (1996) grande parte do saber científico transmitido 
na escola é rapidamente esquecido, prevalecendo idéias alternativas ou de senso 
comum, bastante estáveis e resistentes, identificadas, até mesmo, entre estudantes 
universitários. Essas ideias foram sendo chamadas de concepções prévias, 
concepções alternativas ou outras denominações com sentido semelhante. Inicialmente 
pensava-se que essas ideias deveriam ser substituídas pelas concepções científicas.  

Mortimer (1996) desenvolve a noção de perfil conceitual, como alternativa para a 
construção de estratégias de ensino e de análise da evolução conceitual. Segundo 
esse autor, a noção de perfil conceitual nos permite entender a evolução das ideias dos 
estudantes em sala de aula, não como uma substituição de ideias alternativas por 
ideias científicas, mas como a evolução dessas ideias. Assim, cria-se um perfil de 
concepções, em que as novas ideias adquiridas no processo de ensino-aprendizagem 
passam a conviver com as ideias anteriores, sendo que cada uma delas pode ser 
empregada no contexto conveniente. 

Esse perfil é constituído por diferentes zonas que englobam diferentes formas de 
compreensão. Coutinho (2005) argumenta que a construção das zonas do perfil 
conceitual assume elevada importância na aprendizagem, pois permite identificar as 
variadas formas de representação das concepções dos alunos. Essas concepções e as 
categorias disponíveis nas diferentes esferas do mundo são usadas de forma similar 
por um grande número de indivíduos, o que possibilita a comunicação efetiva 
(Mortimer, 1997). 
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Através dessa noção é possível situar as ideias dos estudantes em um contexto 
mais amplo, que admite sua convivência com o saber escolar e com o saber científico. 
Dessa forma, a aprendizagem de um conceito não exige abandonar as concepções 
pré-existentes ao aprender as ideias científicas. Pelo contrário, um mesmo conceito 
pode ter diferentes significados, utilizados em diferentes conceitos (Araújo, 2013). 

Nesse contexto o estudante usaria um determinado perfil de acordo com a 
situação em que se encontra. Hoje consideramos que a ampla discussão em torno das 
ideias que os estudantes levam para a sala de aula representa a melhor alternativa de 
fazer com que essas concepções evoluam. Wertsch (1991), que baseou os seus 
estudos na filosofia de Bakhtin, afirma que a sala de aula é um ambiente onde se 
desenvolve um processo essencialmente dialógico, em que múltiplas vozes são 
articuladas: primeiro no plano social (interpsicológico) e, em seguida, no plano 
individual (intrapsicológico). Assim, a ampla discussão das ideias que os estudantes 
levam para a sala de aula pode facilitar que esses estudantes se apropriem de novas 
formas de explicar (novas ideias). 

 Mortimer e Scott (2011), ao defenderem a necessidade de fazer da sala de aula 
um ambiente dialógico, em que inúmeras vozes estão articuladas, afirmam que: 

Ao trabalhar com os alunos a transição entre o discurso dialógico e de 
autoridade, há a oportunidade para que os alunos não só aprendam o modelo 
científico correto, mas também desenvolvam uma consciência de como o ponto 
de vista científico relaciona-se com o raciocínio cotidiano (p. 16) 

É em um ambiente dialógico que as concepções alternativas emergem e podem 
ser amplamente discutidas. Em relação à origem dessas concepções, observamos que 
os meios de comunicação de massa podem exercer grande influência na construção 
dessas ideias. Apesar das novas tecnologias terem proporcionado um maior acesso às 
informações, é necessário que essa busca seja orientada para que resulte em 
aprendizado científico e não fomente o surgimento de concepções alternativas.  

Alguns autores, como Solomon (1992) e Aikenhead (1988), por exemplo, 
chamam a atenção para o fato de que as atitudes dos estudantes são fortemente 
influenciadas por fatores extra-escolares e que as concepções deles mostram que a 
televisão tem mais influência sobre suas crenças relacionadas a ciências do que os 
cursos de ciências das escolas. Aikenhead (1988) usou esses dados para levantar uma 
crítica ao ensino convencional de ciências que, ao ignorar o contexto social e 
tecnológico, contribuem para que os estudantes confiem mais na versão da mídia 
popular do que na ciência e no que os cientistas fazem. O trabalho realizado por 
Pedrancini et. al. (2007) envolvendo as falas de estudantes, também revelou a 
presença de concepções espontâneas e de senso comum, grandemente influenciadas 
pelas notícias veiculadas pela mídia. 

O fato de que os estudantes usam o seu conhecimento pessoal e rejeitam as 
informações científicas oferecidas quando vão propor soluções para questões sociais 
da ciência é enfatizado por Santos e Mortimer (2001). Eles discutem que mesmo 
quando o conteúdo do currículo escolar é apropriado, os estudantes ainda parecem 
encontrar alguma dificuldade em passar do domínio do conhecimento do senso 
comum, caracterizado por interações sociais e pelo consenso, para o domínio do 
conhecimento científico formal, caracterizado pelo raciocínio lógico, quando vão discutir 
questões sociais. 

Esse trabalho foi desenvolvido com a intenção de investigar algumas 
concepções alternativas em estudantes, relativas a alguns fenômenos ambientais. 
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Conhecendo essas concepções, tínhamos o desejo de encontrar pistas que nos 
mostrassem a origem delas. 

METODOLOGIA 
O Departamento de Química da UFMG desenvolve um projeto denominado 

Práticas Motivadoras de Química para escolas públicas, com funcionamento similar ao 
projeto PIBID. Nesse projeto a equipe formada por um coordenador, três professores 
da Educação Básica e quinze licenciandos em Química planeja e desenvolve um 
conjunto de aulas temáticas nas escolas parceiras.  

Essas aulas são desenvolvidas na forma de curso extraclasse, em horário 
inverso ao das aulas formais da escola. Os estudantes participantes são voluntários e o 
curso não tem qualquer vínculo formal com a disciplina de Química da escola. As 
turmas formadas são multisseriadas e os estudantes têm, em geral, idade entre quinze 
e dezessete anos. 

As aulas são planejadas conjuntamente pela equipe do projeto. Após o 
planejamento, os licenciandos ministram os cursos nas escolas e as aulas são 
gravadas em vídeo. Após, as aulas são avaliadas pela equipe e, quando necessário, o 
planejamento é refeito.  

Para esse trabalho, usamos um conjunto de aulas que tratam dos seguintes 
temas: Energia, Qualidade do ar, Efeito Estufa e Radioatividade. Ao desenvolvermos 
esses temas, alguns fenômenos ambientais e conceitos químicos importantes foram 
inseridos na discussão. A análise se deu sobre as falas dos estudantes quando o 
assunto estava sendo introduzido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante o desenvolvimento de um conjunto de aulas temáticas, nas quais os 

professores em formação eram orientados a fazer perguntas aos estudantes e a 
discutirem amplamente as concepções dos mesmos, foram inúmeras as concepções 
alternativas encontradas. Percebemos, durante as aulas e na análise dos vídeos, que 
algumas delas foram sendo modificadas ao longo da discussão, pelo menos entre os 
estudantes que participavam mais ativamente das aulas. Porém, em outras, apesar de 
inúmeras discussões, percebemos que a concepção alternativa se mantinha, em 
muitos estudantes. 

Dentre todas as falas em que verificamos a manutenção de concepções 
alternativas, optamos por selecionar aquelas cujos temas possuem maior relevância 
social e cujas problemáticas foram mais frequentes. Dessa forma, vamos apresentar, 
nesse trabalho, as concepções envolvendo os conceitos de calor e temperatura, de 
ácido e base, ozônio troposférico e estratosférico, o conceito de “rarefação” ou “buraco” 
na camada de ozônio e, finalmente, o conceito de aquecimento global e efeito estufa. 

a) Calor e Temperatura 
Em uma aula envolvendo conhecimentos básicos de energia, realizamos um 

experimento que visava diferenciar os conceitos de calor e temperatura. Ele foi 
proposto a partir do trabalho desenvolvido por Mortimer e Amaral (1998). Nesse 
experimento os estudantes foram convidados a colocarem as mãos em dois copos (um 
com água gelada e o outro com água morna) e, posteriormente, em dois copos com 
água à temperatura ambiente. Com isso havia a sensação de que em um dos frascos 
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(com água à temperatura ambiente) a água estava fria e em outro estava morna. A 
temperatura dessas águas foi medida com o auxílio de um termômetro e, com isso, os 
estudantes perceberam que essas águas estavam à mesma temperatura. Sendo 
assim, um problema estava colocado: a sensação de frio e morno e a temperatura 
igual.  

Uma ampla discussão foi construída para discutir essa sensação e, com isso, os 
conceitos de transferência de energia foram inseridos. Percebemos, nas diversas 
turmas em que essa aula foi desenvolvida, que os professores precisaram usar um 
tempo considerável na discussão desses conceitos. Esse “esforço” se deu em função 
de que a grande maioria dos estudantes tem a concepção de que a palavra calor está 
relacionada a temperaturas mais altas (relação de quente e frio) e a palavra 
temperatura poderia se referir a quente ou a frio. 

Assim como relatado por Mortimer e Amaral (1998) nossos estudantes 
mostraram a concepção de que calor e temperatura são conceitos com o mesmo 
significado. Nossa análise das aulas mostrou que apenas nas salas de aula em que os 
professores usaram um tempo maior de discussão e trouxeram para o contexto da 
discussão várias situações em que ocorre transferência de energia (uso de agasalhos 
em dias frios, sensação de frio ao sair de uma piscina, entre outras situações), é que 
uma evolução nessa concepção foi construída. 

Julgamos que a concepção de que calor e temperatura são sinônimos e que o 
calor está relacionado apenas a altas temperaturas são oriundas da cultura do 
cotidiano, ou seja, da maneira como as pessoas em geral tem convivido com esses 
conceitos. Um exemplo típico é o fato de se usar a mão para reconhecer um estado 
febril. Nesse caso, o que a pessoa vai perceber é uma diferença de temperatura, que 
pode ser um indicativo de febre. Mas se a pessoa a fazer essa “medida” estiver com a 
superfície da mão a uma temperatura menor, pode ter uma sensação de maior 
temperatura, mesmo que a outra pessoa esteja em uma temperatura normal. 

Köhnlein e Peduzzi (2002), que analisaram as concepções de estudantes sobre 
calor e temperatura, acompanharam o desenvolvimento de um conjunto de aulas 
preparadas a partir das concepções prévias. Apesar de perceberem evoluções nessas 
concepções, os resultados ficaram aquém do que os autores esperavam. Com isso 
argumentam sobre a dificuldade em promover a evolução conceitual. 

b) Ácido e Base 
Na aula em que tratávamos do tema de qualidade do ar, os conceitos de ácido e 

base precisaram ser trabalhados, para o entendimento do que acontece com os óxidos 
de enxofre e de nitrogênio, quando são jogados em excesso no ar. Após trabalhar o 
efeito de ácido e bases diante de indicadores, inserimos um experimento que 
capturava, em um tubo de ensaio, os produtos da combustão do álcool de uma 
lamparina. Rapidamente foi jogado, neste tubo de ensaio, água e indicadores 
ácido/base. Os estudantes identificaram o caráter ácido de alguns produtos da 
combustão e puderam participar da discussão em torno da ação desses gases no 
ambiente. 

Antes de realizar esse experimento, os estudantes foram questionados a 
respeito do conceito de ácidos e bases. Uma explicação dualista, que considerava o 
bem e o mal, apareceu no contexto. Para eles, os ácidos eram substâncias que 
corroíam os materiais e, nesse sentido, eram considerados como perigosos. Como 
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esse era um assunto já tratado nas aulas de Química, os estudantes sabiam que as 
bases eram usadas para neutralizar os ácidos.  

Como os ácidos são corrosivos, circulava uma ideia de ácidos como “maus”. As 
bases, que “combatiam” os ácidos foram tratadas por eles como “boas’. Nesse quesito 
os vídeos mostraram que os professores fizeram algumas brincadeiras com essa 
concepção, mas se preocuparam, logo em seguida, em promover a superação dessa 
ideia. Ao trazer alguns exemplos do contexto, como o combate à azia estomacal, a 
formação de sais e outros, foi possível melhorar essa visão, embora ela ainda se 
mantivesse, em alguns estudantes.  

Nesse caso acreditamos que essa concepção é oriunda da própria escola, em 
um entendimento parcial que os estudantes tiveram sobre o assunto. Costa et al.(2012) 
desenvolveram um estudo sobre as concepções alternativas dos estudantes do ensino 
Médio sobre ácidos e bases. Eles encontraram concepções equívocas, mas que não se 
assemelham às encontradas nesse trabalho. As concepções encontradas por eles 
eram oriundas quase que exclusivamente do cotidiano. 

c) Ozônio troposférico e estratosférico 
Ainda nessa aula, a qualidade do ar de Belo Horizonte foi analisada, a partir de 

dados liberados pela Fundação do Meio Ambiente – FEAM. Um dos gases analisados 
foi o ozônio, para o qual foram construídos gráficos da variação em um ano e nos dias 
da semana, em uma média de um ano. Os dados de análise dos dias da semana 
mostraram que a presença de ozônio na atmosfera da região central de Belo Horizonte 
era maior nos finais de semana. 

Assim que iniciamos a discussão em torno desses gases, circulou a ideia de que 
era preferível tomar banho de sol durante o final de semana, já que havia mais ozônio 
presente no ar. Quando questionados sobre isso, os estudantes imediatamente 
relacionaram a própria fala à camada de ozônio que protege a Terra dos raios 
ultravioleta. Eles mostraram desconhecer a existência de ozônio troposférico e ozônio 
estratosférico. 

Essa concepção de que o ozônio estratosférico e troposférico têm a mesma 
função deve ser oriunda da mídia e das inúmeras matérias ou reportagens envolvendo 
o ozônio. Os estudantes mostraram um estranhamento em saber que o ozônio que nós 
estávamos tratando era prejudicial. Foi necessário retomar o estudo das camadas da 
atmosfera e localizar a camada de ozônio – na estratosfera e não na troposfera, onde 
ele é um poluente direto.  

Portanto, entendemos que o desconhecimento da função do ozônio nas 
diferentes camadas da atmosfera e a ideia de que todo o ozônio é benéfico é oriunda 
da maneira como os meios de comunicação têm tratado do assunto. 

d) Rarefação da camada de Ozônio 
Outra discussão que foi muito intensa refere-se à destruição de parte da camada 

de ozônio. Os professores foram orientados a explicar o que tem ocorrido com a 
camada de ozônio ao entrar em contato com gases tipo CFC’s. A partir dessa 
explicação, “negociaram” com os estudantes o uso de termos como rarefação ou 
diminuição da camada de ozônio, em substituição ao termo “buraco”. Os professores 
tomaram cuidado em não usar o termo “buraco”. A espessura dessa camada e o efeito 
da rarefação foram explorados.  
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Em um instrumento de coleta de dados aplicado ao final do conjunto de aulas, 
percebemos que de um total de 118 estudantes, apenas 12 deles não usaram o termo 
“buraco” ao se referirem à rarefação da camada de ozônio. Isso nos mostrou que essa 
explicação está bastante arraigada em cada um deles e que isso é decorrente, 
principalmente, da maneira como a mídia vem tratando desse problema. 

Fala-se muitas vezes da destruição da camada de ozônio ou de “buracos” 
presentes nessa camada, deixando expostas algumas regiões específicas da Terra. A 
ideia de diminuição da camada ou de camada menos “densa” não existia nesse grupo 
de estudantes, embora o tema fosse bastante conhecido. Mesmo depois de insistirmos 
na inadequação da ideia de “buraco”, percebemos que grande parte dos estudantes 
manteve sua concepção, ao explicar o fenômeno em um instrumento avaliativo.  

e) Efeito Estufa e Aquecimento Global 
De todos os temas ambientais introduzidos, o que observamos maior 

divergência conceitual foi, sem dúvida, o efeito estufa e o aquecimento global. A ideia 
de que os termos tratam de um mesmo fenômeno está muito presente entre os 
estudantes. Mesmo quando os professores ressaltavam a diferença, colocando o efeito 
estufa como um fenômeno que permite a existência de vida na Terra e o aquecimento 
global como uma consequência do excesso de gases estufa, os estudantes, por muitas 
vezes, trocavam os termos. 

Acreditamos que essa certa dificuldade em diferenciar os dois fenômenos se 
deve, também, por influência da mídia. Inúmeras reportagens que circulam, 
principalmente na televisão, tratam de aquecimento global e, por muitas vezes, 
referem-se ao efeito estufa sem diferenciá-lo do aquecimento global. Para os 
estudantes, usar os dois termos como se estivessem se referindo ao mesmo fenômeno 
é uma situação corriqueira. Mesmo depois de explicar a diferença entre esses 
fenômenos, os professores perceberam que alguns estudantes continuavam a fazer 
uso de termos de forma inadequada.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar as concepções mais 

presentes nos estudantes da educação básica, quando são discutidos alguns temas 
relacionados ao ensino da química ambiental. Observamos a presença de inúmeras 
concepções alternativas e destacamos algumas delas. Tínhamos como hipótese de 
que essas concepções poderiam ser oriundas da forma como as mídias tratam dos 
fenômenos ambientais. 

Encontramos concepções que acreditamos serem oriundas da cultura do 
cotidiano, como é o caso dos conceitos de calor e temperatura; outras que 
provavelmente foram construídas na própria escola, como aconteceu nos conceitos de 
ácido e base. No entanto, a maior parte delas acreditamos serem realmente oriundas 
das mídias. O ozônio como benéfico ao planeta, desconsiderando a sua existência na 
troposfera; o “buraco” na camada de ozônio, como se em alguns lugares a radiação 
ultravioleta passasse livremente, trazendo doenças à população e; o efeito estufa e o 
aquecimento global serem tratados como se representassem o mesmo fenômeno. 

O fato de algumas dessas concepções se manterem quase inalteradas mesmo 
depois de os professores discutirem essas concepções e compará-las com o ponto de 
vista da ciência para os fenômenos em questão, mostrou a grande influência da mídia 
sobre os saberes da população e, nesse caso, dos estudantes. 
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência) com o apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), com o objetivo de verificar as concepções de alunos sobre as atividades realizadas pelos 
bolsistas do subprojeto PIBID – Química/Pontal, assim como sobre a atuação do projeto em sua escola. 
Para isso, foi aplicado um questionário a 92 alunos matriculados na 2ª série do Ensino Médio, em uma 
escola parceira do PIBID. Os resultados da análise mostram que os alunos acham as aulas de Química 
interessantes e, dentre as ações desenvolvidas pelos bolsistas, foram apontadas as atividades 
experimentais, as monitorias e os jogos didáticos. Além disso, eles demonstram gostar dessas ações e 
valorizam a presença dos bolsistas nas aulas, tirando dúvidas e auxiliando o trabalho do professor de 
Química.  

INTRODUÇÃO 
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) com o apoio da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), tendo por objetivo verificar as 
concepções de alunos da 2a série do Ensino Médio, sobre a atuação do subprojeto 
PIBID – Química/Pontal em sua escola. 

O projeto PIBID iniciou-se na Universidade Federal de Uberlândia em 2009, 
com subprojetos nas áreas de Física, Química, Matemática e Biologia. Em 2010, o 
número de bolsistas foi ampliado devido a implementação de mais 7 subprojetos em 
Uberlândia e 4 no campus do Pontal.  Até o fim do ano de 2013, o PIBID/UFU continha 
36 subprojetos distribuídos nos campi da Educação Física, Pontal, Santa Mônica e 
Umuarama e constituído por 4 professores universitários na coordenação institucional, 
36 professores universitários na coordenação dos subprojetos, 75 professores da 
educação básica como supervisores e 588 licenciandos. 

O subprojeto PIBID – Química/Pontal iniciou-se no ano de 2010, com o intuito 
de promover uma interação entre os professores das escolas parceiras com os 
bolsistas, fazendo com que estes tenham uma melhor formação acadêmica. O 
subprojeto era constituído por 20 bolsistas – alunos do curso de licenciatura em 
Química, dois professores supervisores – da Educação Básica, e um professor 
coordenador – da licenciatura em Química, que atuavam em duas escolas da rede 
estadual, em Ituiutaba - MG. A partir de 2014, o subprojeto foi repensado e ampliado 
para 24 bolsistas, quatro professores supervisores e dois coordenadores de área, 
atuando em quatro escolas de Ensino Médio.  

 Através do trabalho com os professores de Química, o subprojeto visava à 
promoção da vivência da realidade escolar e da profissão docente pelos licenciandos. 
Na escola, os bolsistas participavam das aulas de Química, visando conhecer e se 
familiarizar com a dinâmica do trabalho docente, analisando questões técnicas do 
cotidiano da escola e da profissão docente. A partir do acompanhamento do professor 
em ação no ensino química, entendendo que esta convivência é fértil, e por isso, 
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oportuniza o aprender com seus acertos, suas dúvidas e buscas profissionais. Assim, 
os bolsistas têm a oportunidade de convivência com os professores da Educação 
Básica, que passam a ser valorizados como co-formadores dos licenciandos.  

Além disso, os bolsistas do subprojeto PIBID – Química/Pontal passaram a 
atuar em atividades diversificadas, auxiliando os professores no planejamento de 
avaliações, listas de exercícios, experimentos, jogos didáticos, vídeos e outras 
dinâmicas.  Atuavam também em atividades de monitorias, feiras de Ciências, oficinas, 
minicursos, dentre outras. Essas atividades visavam o desenvolvimento de atividades 
formativas para incentivar os futuros professores de Química a integrarem novas ações 
metodológicas e novos instrumentos didáticos ao seu cotidiano, visando o aumento do 
interesse pela Química e, consequentemente, do desempenho escolar.  

Apesar de recente, o PIBID tem demonstrado ser um importante programa de 
qualificação da educação, estabelecendo vínculos entre a formação inicial e a 
continuada e valorizando o trabalho do professor. Por isso, vários estudos têm sido 
divulgados mostrando os impactos do programa para a formação de professores, como 
em 2012 foi publicado um número especial da revista Química Nova na Escola, com 
doze artigos específicos sobre o programa. E, nas edições subsequentes, outros quatro 
artigos foram publicados (BAPTISTA, et al., 2014; BRAIBANTE, et al., 2013; SÁ, 2014; 
TEIXEIRA, et al., 2014; ) evidenciando os impactos positivos do PIBID. Além disso, há 
inúmeros trabalhos publicados em anais de eventos ocorridos em todo o país, além de 
algumas dissertações e até teses sobre aspectos relacionados ao programa. 

Entretanto, pouco tem sido pesquisado a respeito das concepções dos alunos 
da Educação Básica que participam das ações do PIBID. Por isso, o intuito deste 
trabalho é analisar as impressões dos estudantes de uma escola estadual, na cidade 
de Ituiutaba – MG, sobre as diversas atividades realizadas pelos bolsistas 
PIBID/Química em sua escola. Além disso, com o término do subprojeto 
Química/Pontal, em 2013, essa análise foi importante para que as próximas ações do 
novo projeto pudessem ser repensadas. 

METODOLOGIA 
O trabalho constitui-se na aplicação de um questionário aos alunos de três 

turmas da 2a série do Ensino Médio do ano de 2013, em uma das escolas parceiras do 
subprojeto PIBID/UFU – Química/Pontal. A aplicação deste questionário teve como 
objetivo conhecer a opinião destes alunos sobre as aulas de Química em sua escola, 
as concepções destes sobre a atuação dos bolsistas do subprojeto na escola e, sobre 
as atividades realizadas pelo PIBID.   

O questionário foi aplicado a 92 alunos onde o mesmo possuía três questões 
discursivas – onde os estudantes poderiam discorrer livremente, empregando 
linguagem própria e, uma questão objetiva, como pode ser observada na Figura 1. Na 
utilização desse instrumento de coleta de informações, seguiu-se as orientações de 
Carmo e Ferreira (1998) no que se refere ao cuidado quanto à formulação das 
questões e no contato com os estudantes. Também se atentou para necessidade de 
coerência e lógica para a formulação das questões e na fidedignidade das respostas, 
com perguntas simples e de fácil compreensão pelos discentes.  

Antes da aplicação dos questionários, foram apresentados os objetivos da 
pesquisa e da importância das respostas dos alunos – sujeitos da pesquisa, para o 
sucesso desta. Foi solicitado que os estudantes não se identificassem, a fim de garantir 
o anonimato de todos. Após a aplicação, os questionários foram numerados de 1 a 92, 
a fim de organizar a análise. Os questionários foram lidos no seu todo e as repostas 
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foram agrupadas por afinidades para cada questão, construindo as categorias de 
classificação das respostas. 

 

 
Figura 1: Questionário aplicado aos alunos de uma das escolas parceiras do subprojeto 

PIBID/UFU – Química/Pontal 

ANÁLISE E DISCUSSÃO  
Para facilitar a análise, os resultados serão apresentados em três tópicos: “por 

que o PIBID está na escola?”; “atividades desenvolvidas pelos bolsistas” e, 
“impressões sobre as aulas de Química”. 

 
Por que o PIBID está na escola? 

A partir da análise dos dados obtidos para a primeira questão do questionário, 
elaborou-se a tabela 1.  

 
Tabela 1: Respostas dos alunos da 2ª série do Ensino Médio, quanto aos motivos do PIBID estar 
na escola. 

Categorias Quantidade 
Ajudar os alunos, tirar dúvidas 46,0% 

Auxiliar os professores com o conteúdo 25,0% 

Melhorar seus conhecimentos 10,5% 

Fazer estágio 8,1% 

Aprender a ser professores 5,6% 

Receber uma bolsa 2,4% 

Não sabem a função dos bolsistas 2,4% 
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Percebe-se que para muitos estudantes (46,0%) o PIBID está na escola para 
ajudá-los com dificuldades ou tirar dúvidas. Isto é demonstrado na fala de alguns 
alunos: “Para ajudar e tirar as dúvidas dos alunos” [aluno 50]; “Para tirar nossas 
dúvidas e para nos ajudar em diversas atividades” [aluno 01]; “Para nos orientar, tirar 
dúvidas” [aluno 61] e “Para tentar esclarecer as dúvidas, reforçar o conhecimento e 
auxiliar na aprendizagem da matéria” [aluno 62].  

Também se observa que muitos alunos (25,0%) pensam que o PIBID está na 
escola para auxiliar os professores com o conteúdo de Química, como pode ser 
percebido nas falas de alguns alunos, como: “facilitando o trabalho do professor, pois 
são muitos alunos” [aluno 50]; “para auxiliar professores e alunos dentro de sala” [aluno 
57] e, “ajudar os professores, fazer atividades diversas” [aluno 61]. Isto pode ter sido 
mencionado devido os bolsistas estarem frequentemente dentro da sala de aula, 
auxiliando o professor e ainda os próprios alunos com os conteúdos. Além disso, os 
bolsistas atuam, junto ao professor, em diversos momentos, como em atividades 
experimentais e aplicação de jogos didáticos, dentre outros. 

Um grupo de estudantes (10,5%) acredita que os bolsistas estão na escola 
para melhorar seus conhecimentos e outro grupo (5,6%), para aprender a ser 
professores de Química. Percebe-se que estes dois grupos são os que conseguem 
compreender com mais clareza o principal motivo da presença dos licenciandos na 
escola.  

Ainda pensando na formação dos futuros professores, verificou-se que alguns 
alunos (8,1%) compararam a atuação do bolsista PIBID com a dos estagiários de 
graduação. Estas observações são descritas nas seguintes falas: “Para fazer estágio” 
[aluno 57]; “Porque eles são alunos da UFU que estão fazendo estágio aqui” [aluno 7] e 
“acho que para fazer tipo um estágio” [aluno 61]. Há de fato certa confusão por parte 
dos alunos na identificação dos bolsistas e dos estagiários que estão na escola. Uma 
vez que os mesmos nem sempre conseguem discernir estas duas funções (de bolsista 
e estagiário), também existem dificuldades na identificação das funções que os 
estagiários e os bolsistas possuem dentro da escola. Isto talvez aconteça devido os 
objetivos da atuação dos estagiários e dos bolsistas não serem apresentados aos 
alunos, o que leva os mesmos a não saber de fato o porquê destes sujeitos estarem 
em sua escola.  

Apenas 2,4% dos alunos responderam que os licenciandos frequentam a 
escola em função da bolsa que recebem – o que pode ser um dos motivos que levam 
muitos a se inscrever no projeto – e, a mesma quantidade (2,4%) afirmou não saber a 
função dos bolsistas estarem na escola. 
 
Atividades desenvolvidas pelos bolsistas 

A partir da análise das respostas referentes à segunda pergunta, elaborou-se a 
tabela 2. Dentre as atividades realizadas pelos bolsistas PIBID, as aulas experimentais 
foram as mais citadas (36,9%). No ano de 2013, ocorreram várias aulas experimentais 
aplicadas pelos bolsistas, tanto no laboratório, quanto em sala de aula, nas turmas da 
2a série do Ensino Médio, por isso, verifica-se a grande quantidade de respostas. 
Foram realizados os experimentos “Cinética Química”, “Ácidos e bases”, 
“Compreendendo a osmose”, “Termoquímica”, “Solubilidade e Temperatura”, entre 
outros. O objetivo principal dessas atividades foi sempre de concretizar a articulação 
entre teoria e prática tão fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino de 
Química nas escolas. 
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Tabela 2: Respostas dos alunos da 2ª série do Ensino Médio, quanto a sua participação em 
atividades desenvolvidas pelos bolsistas PIBID. 

Categorias Quantidade 
Atividades experimentais 36,9% 

Tira-dúvidas 20,7% 

Monitoria 16,0% 

Jogos didáticos 14,2% 

Minicursos 8,1% 

Não participei 4,1% 
 
Atividades como tira-dúvidas – em sala de aula, durante as aulas de Química – 

e, a monitoria – em período extra turno, foram citadas com maior frequência pelos 
alunos destas turmas, 20,7% e 16,0% respectivamente. Essas ações tinham como 
objetivo possibilitar aos licenciandos vivenciar a prática do ensino em Química, atuando 
principalmente nos problemas de aprendizagem apresentados pelos alunos, em 
recuperação paralela. O licenciando tinha a oportunidade de fazer o planejamento 
dessas atividades em conjunto com o professor supervisor, considerando os temas 
químicos em que a aprendizagem se apresentava mais problemática. Além disso, os 
bolsistas e supervisores utilizavam temáticas diferenciadas daquelas adotadas em sala 
de aula, o que normalmente despertava grande interesse pela turma. Entretanto, 
percebeu-se que não havia de fato uma grande procura pelos estudantes, pois estes 
geralmente não têm tempo para frequentar as mesmas, uma vez que estas são 
realizadas no período extra turno.  

Os jogos didáticos foram citados por 14,2% dos alunos. Esta metodologia tem 
sido muito empregada na perspectiva de “auxiliar os alunos a aprender ou revisar o 
conteúdo ministrado de forma lúdica, porém efetiva” (FOCETOLA, et al. 2012, p.249). 
Assim, o jogo é uma estratégia motivadora para o ensino que permite ao professor 
conhecer melhor o espaço onde trabalha e auxilia-o na verificação das dificuldades, 
bem como as conquistas dos seus alunos. (BENEDETTI FILHO, et al. 2009, p.89). 
Com isso, ao mesmo tempo em que, desperta a atenção dos estudantes, o jogo 
contribui para melhorar a compreensão de conteúdos simples ou mesmo aqueles 
considerados mais difíceis. 

Já a pequena participação destes alunos em minicursos (8,1%), pode ser 
decorrente desta atividade ter sido realizada apenas uma vez durante o ano. Em 2013, 
durante as comemorações do dia do Químico, os bolsistas ofereceram os minicursos 
de Química Ambiental, Álcool – abordagem química e histórica, Química na agricultura, 
Química do corpo humano e Química dos cosméticos. Apenas 4,1% dos estudantes 
afirmaram não ter participado de nenhuma ação desenvolvida por bolsistas PIBID. 
Cabe ressaltar que não há como a escola obrigar o aluno a participar de atividade 
desta natureza, e que muitas vezes os estudantes não conseguem perceber a 
diferença entre um minicurso e uma aula. Isso leva a uma quantidade significativa de 
alunos a não participarem da ação, por acharem que terão aula normal como em outros 
dias.  

Além disso, foi questionado aos estudantes quais suas impressões sobre as 
ações realizadas pelos bolsistas do subprojeto PIBID Química/Pontal. A análise das 
respostas desta questão é apresentada na tabela 3.  
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Tabela 3: Respostas dos alunos da 2ª série do Ensino Médio, quanto a suas impressões sobre as 
atividades desenvolvidas pelos bolsistas PIBID. 

Categorias Quantidade 
Legal/interessante 68,1% 

Boas/importantes 20,2% 

Razoáveis 4,3% 

Ajudam a entender a matéria 4,3% 

Não participou/não respondeu 3,1% 
 
Com a análise da tabela 3, percebe-se que a maioria dos alunos acha que as 

atividades trazidas pelos bolsistas PIBID são legais ou interessantes (68,1%) e, outro 
grupo considerou-as boas ou importantes (20,2%). Isto pode ser explicado pelo fato de 
que grande parte das atividades trazidas pelos bolsistas para estes alunos foram de 
caráter experimental ou lúdico, onde a maioria delas conseguiu despertar um grande 
interesse dos mesmos na participação em aulas de Química. Segundo Giordan (1999), 
a experimentação consegue despertar um grande interesse entre alunos de vários 
níveis de escolarização. Muitos alunos consideram este tipo de prática como sendo de 
um caráter motivador e lúdico e para muitos professores, estas podem elevar a 
capacidade de aprendizado do aluno, conseguindo envolve-los com os conteúdos 
aplicados em sala de aula. Neste sentido, 4,3% dos alunos acreditam que as atividades 
desenvolvidas pelos bolsistas possibilitam entender melhor o conteúdo. 

Algumas das falas dos alunos que acham as atividades trazidas pelos bolsistas 
interessantes são descritas a seguir: “Interessantes, pois ajudam bastante para o 
entendimento da matéria” [aluno 16]; “Acho muito interessante, pois com isso 
aprendemos um pouco mais sobre a química” [aluno 10] e, “Eu acho bem interessante, 
eles trazem atividades diferentes que fazem os alunos interessar pela aula” [aluno 72]. 
Demonstra-se claramente na fala do aluno 72, a importância que a aplicação de 
atividades diferenciadas possui, devido que as mesmas conseguem despertar um 
maior interesse dos alunos nas aulas de Química. 

Ainda na análise da tabela 3, verifica-se que não houve nenhuma resposta 
negativa citada pelos alunos a respeito das atividades trazidas pelos bolsistas PIBID. 
Isto mostra que os objetivos destas atividades foram realmente alcançados, como por 
exemplo, despertar o interesse dos alunos, melhorar a qualidade das aulas de Química 
e ajudar os alunos em dúvidas.  

 
Impressões sobre as aulas de Química 

Os alunos foram questionados sobre as aulas de Química. Verifica-se que as 
respostas para esta questão foram bem divididas, como pode ser observado na tabela 
4. Características positivas como legal/interessante (27,0%), melhores (18,5%) e 
ótimas/boas (15,2%) totalizaram a maior parte das respostas (60,7%), Algumas das 
falas dos alunos a respeito de como os mesmos veem as aulas de Química em sua 
escola foram: “Vejo como uma aula com muitas variedades, com muito valor, bem 
elaborada, são aulas muito boas” [aluno 57], “Bem desenvolvidas e interessantes. Em 
alguns pontos, a cada aula que passa, a curiosidade sobre o assunto da matéria só 
aumenta” [aluno 16] 
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Tabela 4: Respostas dos alunos da 2ª série do Ensino Médio sobre como percebem as aulas de 
Química em sua escola. 

Categorias Quantidade 
Legal/interessante 27,0% 

Complicadas/difíceis 20,7% 

Melhores 18,5% 

Ótimas/boas 15,2% 

Razoáveis 8,7% 

Chatas/cansativas 5,4% 

Não respondeu 4,3% 
 
Enquanto as características negativas, como complicadas/difíceis (20,7%), 

razoáveis (8,7%) e chatas/cansativas (5,4%) totalizaram 34,8% das respostas, como 
por exemplo, “Não consigo entender muito bem sobre as aulas de química, a não ser 
que seja no laboratório com os bolsistas PIBID” [aluno 69]. Verifica-se que, assim como 
Cardoso e Colinvaux (2000), ainda é possível perceber que os alunos caracterizam as 
aulas de Química de forma pejorativa e com pouca importância para sua vida (p. 403).  
Trevisan e Martins (2006) acreditam que a forma descontextualizada com que muitos 
professores trabalham os conteúdos químicos levam os alunos a rotular as aulas de 
Química desta forma; além disso, ainda é comum nas aulas priorização de atividades 
de cópia e a memorização. Percebe-se assim, a importância atribuída pelos alunos 
para momentos diferenciados, que podem despertar o interesse dos estudantes pelas 
aulas de Química e facilitar o entendimento dos conteúdos químicos. 

CONCLUSÃO 
Esta investigação buscou compreender as impressões dos alunos da 2ª série 

do Ensino Médio sobre o trabalho dos bolsistas PIBID – estudantes do curso de 
licenciatura em Química. Pela análise dos questionários, verificou-se que os alunos 
acreditam que os bolsistas estão na escola para melhorar o ensino de Química, 
ajudando os alunos e tirando suas dúvidas sobre o conteúdo. Além disso, um grande 
número de estudantes respondeu que a função dos bolsistas é ajudar o professor, 
justificando o elevado número de alunos nas classes. Percebeu-se, entretanto, que um 
significativo grupo de estudantes identificou características semelhantes aos objetivos 
do programa, respondendo que os bolsistas estão na escola para melhorar seus 
conhecimentos e aprender a ser professor. 

Sobre as atividades desenvolvidas na escola, foram citados os experimentos, 
as monitorias e os jogos didáticos como os que são desenvolvidos em maior número. 
E, quando questionados sobre suas impressões sobre essas ações, os alunos 
atribuíram características positivas como legais, interessantes, boas e importantes. 

Entretanto, quando questionados sobre as aulas de Química, as respostas não 
foram unanimes. A maior parte dos estudantes atribuiu características positivas às 
aulas, enquanto outro grupo classificou-as como complicadas e difíceis. Acreditamos 
que seja importante repensar as metodologias empregadas nas aulas de Química a fim 
de aproximar o conteúdo da realidade dos estudantes, despertando seu interesse pelo 
conteúdo. 
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Percebe-se que o PIBID é um programa que tem possibilitado a melhoria dos 
processos formativos dos futuros professores de Química, principalmente em função da 
aproximação universidade-escola. Acreditamos também que é importante conhecer as 
impressões dos estudantes que participam das ações desenvolvidas pelos bolsistas 
PIBID, principalmente no momento quando foi realizada essa investigação, 
possibilitando a reflexão e a adequação das novas atividades que serão desenvolvidas 
nas próximas etapas do projeto.  
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RESUMO: NESTE TRABALHO FORAM INVESTIGADAS AS OPINIÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE DUAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO DE SÃO CARLOS SOBRE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS (AEI). 
DURANTE O PERÍODO DE UM ANO LETIVO, OS ESTUDANTES ELABORARAM PROPOSTAS DE PROCEDIMENTOS 
EXPERIMENTAIS PARA RESOLVER INVESTIGAÇÕES QUE ENVOLVEM CONCEITOS E FENÔMENOS QUÍMICOS. A 
PESQUISA FOI DESENVOLVIDA EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO DE SÃO CARLOS-SP E CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE 04 PROFESSORES E 444 ESTUDANTES DISTRIBUÍDOS EM 11 TURMAS DE PRIMEIRAS SÉRIES DO 
ENSINO MÉDIO. A COLETA DE DADOS FOI REALIZADA POR MEIO DE UM QUESTIONÁRIO CONTENDO QUESTÕES DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA E DISCURSIVAS, APÓS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INVESTIGATIVAS AO LONGO DO ANO 
LETIVO. FOI OBSERVADO QUE OS ESTUDANTES AVALIARAM DE FORMA POSITIVA ESTA METODOLOGIA, POIS 
CONSIDERARAM QUE HOUVE APRENDIZAGEM DE CONCEITOS QUÍMICOS E DE OUTRAS HABILIDADES, COMO 
ELABORAÇÃO DE HIPÓTESES E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EXPERIMENTOS. 
 
INTRODUÇÃO 

 
A experimentação no ensino de Química constitui um recurso pedagógico 

importante que pode auxiliar na construção de conceitos, de acordo com Ferreira, 
Hartwig e Oliveira (2010, p. 101). Assim, a atividade experimental pode ser realizada de 
modo a cumprir vários objetivos pedagógicos. Borges (2002, p. 297) propõe que a 
experimentação pode ser empregada com os seguintes objetivos: ensinar técnicas e 
procedimentos de laboratório e facilitar a aprendizagem de conceitos científicos. 
Galiazzi et al. (2001, p. 254) apresentam outros objetivos relativos à experimentação: 
aprender os conceitos por meio da prática; melhorar a aprendizagem da teoria; 
desenvolver a observação, a capacidade de trabalhar em grupo e melhorar o 
raciocínio. 

Entretanto, alguns dos objetivos da experimentação são controversos. A 
motivação é apontada frequentemente pelos professores como um dos principais 
objetivos da experimentação. Segundo Galiazzi e Gonçalves (2004, p. 328), existem 
evidências de que a motivação não ocorre simplesmente quando os estudantes 
realizam uma atividade experimental: 

 
Essa ideia presente no pensamento dos professores está associada a um 
conjunto de entendimentos empiristas de Ciência em que a motivação é 
resultado inerente da observação do aluno sobre o objeto de estudo. Isto é, os 
alunos se motivam justamente por “verem” algo que é diferente da sua vivência 
diária, ou seja, pelo “show” da ciência (GALIAZZI e GONÇALVES, 2004, p. 
328). 

 
Dessa forma, a visão empirista dos professores acaba interferindo em sua 

maneira de enxergar a atividade experimental. Além disso, quando se emprega a 
atividade experimental como recurso pedagógico, não se pode esquecer a discussão 
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sobre os conceitos científicos envolvidos, senão o experimento perde todo o seu 
caráter pedagógico. 

A experimentação com abordagem tradicional consiste, basicamente, na 
apresentação de um roteiro definido pelo professor, com os procedimentos detalhados 
para a realização do experimento. Dessa forma, o professor assume um papel principal 
no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, apesar dos estudantes estarem 
realizando as atividades experimentais, muitas vezes, eles não raciocinam sobre os 
conceitos envolvidos e não compreendem o motivo da realização de tais 
procedimentos. 

 
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE QUÍMICA 
 

A Atividade Experimental Investigativa (AEI) pode ser considerada uma 
contraposição à abordagem da experimentação tradicional, por apresentar um caráter 
construtivista. Na AEI a aprendizagem é baseada na resolução de um problema por 
meio de uma atividade experimental planejada e realizada pelos estudantes. Assim, as 
AEIs consistem na exploração de fenômenos, por meio da participação ativa dos 
estudantes na construção de seu conhecimento (BORGES, 2002, p. 295). 

Oliveira (2009, p. 105) defende que, nessa abordagem, os alunos assumem a 
responsabilidade na investigação, apresentando liberdade na proposição e execução 
do experimento. Cabe salientar o papel do professor, que é de colocar os alunos frente 
a situações-problema adequadas, propiciando a construção do próprio conhecimento 
pelos estudantes. 

Suart (2008, p. 27) define a atividade experimental investigativa da seguinte 
forma: 

 

(...) Aquelas atividades nas quais os alunos não são meros espectadores e 
receptores de conceitos, teorias e soluções prontas. Pelo contrário, os alunos 
participam da resolução de um problema proposto pelo professor ou por eles 
mesmos; elaboram hipóteses; coletam dados e os analisam; elaboram 
conclusões e comunicam os seus resultados com os colegas. O professor se 
torna um questionador, conduzindo perguntas e propondo desafios aos alunos 
para que estes possam levantar suas próprias hipóteses e propor possíveis 
soluções para o problema. (SUART, 2008, p. 27) 

 

A atividade experimental investigativa propõe que os estudantes assumam 
papel ativo em sua aprendizagem e que os professores adquiram um papel de 
questionador, de um orientador no processo de investigação. Azevedo (2004, p.22) 
também apresenta uma definição para as atividades investigativas: 

 
Definimos uma investigação como uma atividade na qual o aluno é 
encarregado de estruturar todo o experimento sendo, muitas vezes, o 
responsável pela definição do tema e planejamento da investigação, pela 
elaboração dos objetivos e procedimentos, pelo levantamento dos materiais 
necessários, pela realização de experiência e pela análise dos resultados 
obtidos. (...) Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de 
investigação, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de 
manipulação ou observação, ela deve também conter características de um 
trabalho científico: o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

(EAP) 
 

seu trabalho as características de uma investigação científica.” (AZEVEDO, 
2004, p. 22) 

 
A mesma autora tece uma comparação entre a abordagem investigativa e o 

trabalho científico, sendo importante salientar que não se pode esperar que o aluno 
realize uma “descoberta”. Cabe salientar que o foco das atividades consiste na 
aprendizagem dos estudantes. 

Existem autores no campo de Ensino de Ciências que defendem ser importante 
que os estudantes realizem algumas práticas dos cientistas, durante o processo de 
aprendizagem. Driver et al. (1999, p. 36) apontam que: 

 
Aprender Ciências não é uma questão de simplesmente ampliar o 
conhecimento dos jovens sobre os fenômenos – uma prática talvez mais 
apropriadamente denominada estudo da natureza – nem de desenvolver e 
organizar o raciocínio do senso comum dos jovens. Aprender Ciências requer 
mais do que desafiar as idéias anteriores dos alunos mediante eventos 
discrepantes. Aprender Ciências envolve a introdução das crianças e 
adolescentes a uma forma diferente de pensar sobre o mundo natural e de 
explicá-lo; tornando-se socializado, em maior ou menor grau, nas práticas da 
comunidade científica, com seus objetivos específicos, suas maneiras de ver o 
mundo e suas formas de dar suporte às assertivas do conhecimento. (DRIVER 
et al., 1999, p. 36) 

 
Dessa forma, o uso de atividades investigativas configura-se em uma 

metodologia que pode proporcionar uma melhoria na aprendizagem de Ciências, uma 
vez que envolve algumas características do trabalho científico, como uma questão de 
pesquisa que orienta a atividade, a comunicação dos resultados em grupo, que emula 
a discussão em sociedades científicas. 

No Brasil, existem orientações sobre o uso de investigações em documentos 
oficiais sobre o ensino de Ciências. Nas orientações educacionais complementares aos 
parâmetros curriculares (BRASIL, 2002, p. 90), entretanto estas orientações são muito 
breves. Nesse documento, é proposto sobre as competências de investigação e 
compreensão sobre Química, que as mesmas têm o objetivo de desenvolver nos 
estudantes habilidades tais como: 

 
x     Identificar as informações ou variáveis relevantes em uma situação-problema e 
elaborar possíveis estratégias para equacioná-la ou resolvê-la; 
x Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do conhecimento 
científico, estabelecer relações, identificar regularidades, invariantes e transformações; 
x Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e 
utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados; 
x Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos para a situação-problema, 
fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos; 
x    Articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência, entre 
as várias ciências e áreas do conhecimento. 

 
Em uma AEI é proposto que os estudantes assumam papel ativo em sua 

aprendizagem e que o professor assuma o papel de questionador, de um orientador no 
processo de investigação. Hofstein e Lunetta (2003, p. 34) realizaram uma extensa 
revisão bibliográfica sobre as AEIs. Os autores apontam que essa abordagem de 
ensino proporciona aos estudantes o planejamento de investigações, o uso de 
experimentos na coleta de dados seguido de interpretação e análise, além da 
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comunicação dos resultados entre os próprios estudantes. Ainda segundo os autores, 
existe uma série de vantagens desta abordagem em relação à experimentação com 
abordagem tradicional como: argumentação e uso de justificativas científicas das 
afirmações, mudança atitudinal e aumento de interesse pela Ciência. São criadas, 
também, condições para aprendizagem efetiva de conceitos científicos, 
desenvolvimento da habilidade de investigação científica e percepção de Ciência e 
interação social entre os estudantes. 

 
QUESTÃO DE PESQUISA 
 

Os estudantes participaram de atividades experimentais investigativas que 
envolveram transformações químicas ao longo de um ano letivo. As questões de 
pesquisa são: como os estudantes avaliam a abordagem investigativa? As 
observações dos estudantes são coerentes com o que é observado na literatura sobre 
ensino de Ciências e de Química? 
 
OBJETIVOS 
 

O objetivo foi analisar as concepções de estudantes do Ensino Médio sobre a 
realização de atividades experimentais investigativas e se essas opiniões são 
coerentes com o que é apontado pela literatura sobre essa metodologia de ensino. 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada com 11 turmas que apresentam cerca de 40 alunos em 
cada uma das 1as séries do Ensino Médio de duas escolas públicas, uma situada na 
região central do município de São Carlos – SP, denominada Escola “1” e outra na 
região periférica do município de Ibaté – SP, designada como Escola “2”. O estudo foi 
realizado durante o período de um ano letivo. 

Cabe salientar que foi realizada uma parceria com os professores das duas 
escolas, portanto, foi realizado um planejamento em comum e foram propostas as 
atividades experimentais. 

Foram realizadas durante o ano letivo seis atividades experimentais 
investigativas. Em todas as atividades foi fornecida uma lista com materiais e 
reagentes, com o objetivo de orientar a pesquisa dos alunos. A primeira atividade foi 
sobre a Lei de Lavoisier, na qual os estudantes poderiam propor um experimento que 
permitisse observar a conservação da massa das substâncias em reações químicas. 
Na segunda, os estudantes deveriam realizar a queima de palha de aço e prever a 
quantidade de produto formado. Na terceira atividade, sobre combustão, foi solicitado 
que os estudantes formulassem um experimento para descobrir se um determinado 
combustível apresenta combustão completa ou incompleta. Na quarta, os estudantes 
realizaram a previsão de qual mistura de reagentes proporcionaria a formação de maior 
quantidade de precipitado dentre cinco opções. A quinta atividade foi uma continuação 
direta da anterior, na qual os estudantes deveriam determinar quais os reagentes em 
excesso e os limitantes nas reações realizadas anteriormente. Na última atividade os 
estudantes deveriam propor um experimento que permitisse calcular a quantidade de 
calorias liberada durante a queima de um grão de amendoim. 

Ao final do ano letivo, os estudantes responderam um questionário de 
avaliação do projeto, para levantar as suas opiniões sobre o motivo de gostar ou não 
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de realizar as atividades, em relação ao nível de dificuldade percebido por eles, sobre 
as características adquiridas durante a execução do projeto e a respeito da importância 
de cada etapa na realização das atividades. 

 
 

Resultados e discussão 
 
Ao fim do período letivo, os estudantes fizeram uma avaliação por meio de um 

questionário escrito. Os dados das duas escolas foram agrupados e serão 
apresentados apenas os resultados totais. Cabe salientar que, no questionário, foi 
permitido que os estudantes selecionassem mais de uma alternativa, portanto, o 
somatório das porcentagens de cada tabela não irá corresponder a cem por cento. 
Quando questionados se gostaram ou não do projeto, a maioria dos estudantes afirmou 
que gostou, como se pode observar na tabela 1. 

 
TABELA 1 – Opinião dos estudantes das duas escolas sobre o motivo de gostar ou não das 
atividades experimentais. 

 
Sim, eu gostei Não gostei 
Motivo (%) Motivo (%) 

Comecei a gostar mais de Química 47,5 Não gosto de atividades diferentes 0,7 

Aprendi melhor a material 59,6 Perdia várias aulas para o 

desenvolvimento da atividade 

0,7 

Tornou a aula mais atrativa 74,8 Não compreendia bem o que era para 

ser feito 

2,0 

Gostei de ir ao laboratório 65,0 Não gostei de propor o experimento 1,0 

Gostei de propor o experimento 33,0 Não gosto de participar da aula 0,3 

Comecei a participar mais das aulas 36,4 Não gosto de ir ao laboratório 0,3 

A aula passava mais rápido 39,7 Não me interesso em aprender Química 0,3 

Outro motivo 5,4 Outro motivo 0,0 

 
Uma pequena parte do total de estudantes declarou não ter gostado do projeto, 

e a maior parte desses estudantes apresentou os seguintes motivos: não 
compreendiam bem o que era para ser feito e que não gostaram de propor o 
experimento para resolver o problema. A seguir são apresentados alguns pontos 
negativos do projeto segundo os estudantes: 
 

Fazer duas vezes a mesma atividade uma individual e outra em grupo. (Aluna 
8, Turma A, Escola “2”) 
 
Alguns experimentos foram difíceis de serem realizados e sempre tinha que 
escrever uma teoria a respeito, uma das partes mais “chatas” do experimento. 
(Aluno 1, Turma A, Escola “1”) 
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Não tinha um laboratório adequado para os experimentos. (Aluno 38, Turma C, 
Escola “2”) 
 
Algumas pessoas não sabiam como usar a liberdade que era dada no 
laboratório. (Aluno não identificado, Turma A, Escola “1”) 

 
Assim, poucos estudantes apontaram que as atividades ficaram repetitivas, 

com as etapas individuais e em grupo. Além disso, uma minoria também apontou que 
era monótono escrever na “folhinha”, referindo-se à elaboração de hipóteses e de 
propostas de procedimentos experimentais. Poucos alunos da Escola “2” apontaram 
que o fato de não haver um laboratório de Química consistia em um ponto negativo no 
projeto. Por fim, alguns estudantes apontaram que a indisciplina, em alguns momentos 
das aulas, atrapalhou a realização do projeto. 

Por outro lado, a grande maioria dos estudantes gostou do projeto. Todos os 
motivos apresentados no questionário, caso os alunos tivessem gostado do projeto, 
tiveram elevado número de respostas. Os motivos que tiveram maior número de 
respostas foram: que o projeto tornou a aula mais atrativa (74,8%), que gostei de ir ao 
laboratório (65,0%), que houve um melhor aprendizado dos conteúdos (59,6%) e que 
comecei a gostar de Química (47,5%). Cabe salientar, também, que uma parcela 
significativa apontou que com o projeto começou a participar mais das aulas (36,4%). 
Além disso, boa parte dos estudantes (33,0%) afirmou ter gostado de propor 
procedimentos experimentais para resolver problemas. Esses motivos apresentados 
pelos estudantes são coerentes com o que se observa na literatura, sobre a 
aprendizagem quando ocorre por meio de uma abordagem experimental investigativa 
(HOFSTEIN e LUNETTA, 2003, p. 34). 

Sobre a dificuldade nas atividades, podem-se observar as opiniões dos 
estudantes na tabela 2. De forma geral, apontaram que as atividades dois, três e um 
eram as mais fáceis, e que as atividades seis, quatro e cinco eram as mais difíceis, 
respectivamente. 

 
TABELA 2 – Opinião dos estudantes das duas escolas sobre a dificuldade das atividades 
experimentais investigativas. 

Atividade / Dificuldade (%) Fácil Difícil 
1) Produção de gás a partir do bicarbonato de sódio e vinagre 71,4 15,1 

2) Queima da palha de aço 81,8 7,4 

3) Queima do álcool e do querosene 61,9 23,6 

4) Formação do precipitado 42,8 39,4 

5) Descoberta do reagente em excesso 45,5 43,8 

6) Cálculo das calorias da queima de um grão de amendoim 55,9 30,6 
 
Sobre a contribuição de cada etapa das atividades experimentais investigativas 

para a aprendizagem, como pode ser observado na tabela 3, a maioria apontou que a 
realização do experimento e a discussão dos resultados são as etapas mais 
importantes. Ainda assim, todas as etapas apresentadas no questionário (elaboração 
de etapas individuais e em grupos, realização do experimento e discussão dos 
resultados) tiveram um número elevado de respostas que consideram as etapas como 
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as mais importantes para o aprendizado de Química. Por outro lado, a maioria também 
indicou que as etapas de elaboração de hipóteses individuais e em grupos são as 
etapas menos importantes para a aprendizagem. 
 

TABELA 3 – Opinião dos estudantes das duas escolas sobre a contribuição das etapas das 
atividades experimentais investigativas para a aprendizagem. 

Etapa / Contribuição (%) Mais importante Menos importante 
Elaboração de hipóteses individuais 51,8 41,4 

Elaboração de hipóteses em grupos 71,4 21,2 

Realização do experimento 91,6 2,0 

Discussão dos resultados 78,4 13,1 
 
Os estudantes apontaram características que eles adquiriram por meio da 

realização do projeto, e estão apresentadas na tabela 4. A característica mais apontada 
pelos estudantes foi a de que eles aprenderam a realizar experimentos (78,1%). 
Apenas a professora P2 trabalhava experimentação com abordagem tradicional com os 
alunos, e muitas vezes de modo demonstrativo. A professora P2 ministrava aulas para 
cinco turmas da Escola 1. Outra característica fortemente declarada pelos estudantes 
foi a de que aprenderam muitas coisas sobre a Química (63,6%). Existem alguns 
aspectos que podem ser considerados ao analisar esta declaração dos estudantes em 
relação ao seu aprendizado. Eles podem estar indicando que compreenderam tanto os 
conceitos químicos quanto o planejamento e realização dos experimentos. 

 

TABELA 4 – Opinião dos estudantes das duas escolas sobre as características mais importantes 
adquiridas com a realização das atividades experimentais investigativas. 

Característica adquirida 
Frequência 
relativa (%) 

Confiança para pensar em hipóteses para resolver os problemas 33,0 

Aprendi a planejar experimentos 47,8 

Aprendi a realizar experimentos 78,1 

Adquiri autonomia para realizar atividades no laboratório 31,3 

Consigo coletar dados durante o experimento 48,8 

Consigo interpretar os dados do experimento 46,1 

Consigo utilizar conhecimentos matemáticos no experimento 30,0 

Sei usar conhecimentos teóricos no experimento 28,3 

Sei aplicar conhecimentos em situações novas 17,8 

Agora tenho pensamento crítico 19,5 

Aprendi a trabalhar em grupo 44,4 

Aprendi muitas coisas sobre a Química 63,6 

Não percebi diferença em meu comportamento ou aprendizado 1,3 
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Uma dimensão do trabalho ressaltada por parte significativa dos estudantes é 

que consideram ter aprendido a trabalhar em grupo (44,4%) por meio do projeto. A 
seguir, são apresentadas algumas reflexões dos alunos sobre o trabalho em grupo 
realizado durante o projeto: 

 
Aprendemos muito o que é trabalho em grupo, e assim a ouvir uns aos outros. 
(Aluna 6, Turma A, Escola “1”) 
 
Trabalhamos em grupo, participamos mais das aulas, aprendemos mais sobre 
quimica (sic). (Aluno 19, Turma B, Escola “1”) 
 
[O projeto] Proporcionou mais interação dos alunos com o professor, facilitou o 
aprendizado e estimulou o trabalho em grupo. (Aluno 34, Turma B, Escola “2”) 

 
Dessa forma, os estudantes consideraram importante a etapa de trabalho em 

grupo nas atividades investigativas, como Hofstein e Lunetta (2003, p. 35) defendem. 
É interessante notar que os estudantes também apontaram que aprenderam a 

planejar experimentos (47,8%), a coletar os dados de um experimento (48,8%) e 
interpretá-los (46,6%). Além disso, também indicaram que têm confiança para pensar 
em hipóteses visando resolver os problemas (33,0%) e que adquiriram autonomia para 
realizar atividades experimentais no laboratório (31,3%). A seguir, são apresentadas 
algumas reflexões dos estudantes sobre este assunto: 

 
A química, as experiências tem (sic) um “Q” de nos fazer pensar, planejar e 
resolver as operações, isso é muito bom. (Aluna 24, Turma A, Escola “2”) 
 
Eu pude passar a pensar mais sobre as experiencias (sic) e desvendar mais a 
(sic) soluções para os problemas. (Aluna 31, Turma A, Escola “2”) 
 
Eles ajudam a elaborarmos hipoteses (sic) e a realizar experimentos de 
maneira correta. (Aluno 31, Turma A, Escola “1”) 

 

Assim, os estudantes consideraram importante a elaboração de hipóteses e o 
planejamento das atividades experimentais, o que está de acordo com o que Gil-Pérez 
e Valdés Castro (1996, p. 156) discutem sobre as atividades experimentais 
investigativas. 

Por fim, os estudantes opinaram, em relação à sua aprendizagem, no caso de 
não terem participado do projeto e suas opiniões estão apresentadas na tabela 5. A 
maioria dos estudantes (57,2%) apontou que não teria aprendido tudo o que aprendeu 
com o projeto e outra parte (47,8%) afirmou que teria muito mais dificuldade para 
aprender os conceitos químicos. É interessante notar que a opinião dos estudantes se 
relaciona com o que defende Suart e Marcondes (2009, p. 51), de que estudantes que 
aprendem por meio da abordagem experimental investigativa desenvolvem melhor 
suas capacidades cognitivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

(EAP) 
 

TABELA 5 – Opinião dos estudantes das duas escolas sobre a aprendizagem na ausência das 
atividades investigativas. 

Opinião sobre a aprendizagem 
Frequência 
relativa (%) 

Não teria aprendido tudo o que aprendi 57,2 

Teria muito mais dificuldade para aprender 47,8 

Aprenderia da mesma maneira, pois as atividades não contribuíram 1,7 

 
A seguir, são apresentadas algumas reflexões dos estudantes sobre a 

aprendizagem e sua relação com o projeto durante o período letivo: 
 

Para mim todos [foram os aspectos positivos], pois tivemos as aulas teóricas 
para entender os experimentos e a aula prática para podermos ter a noção de 
como era a reação do experimento real, tirando-o do papel e pondo em prática! 
(Aluna 25, Turma A, Escola “2”) 
 
Mexeu muito com a nossa mente e raciocínio. (Aluno 36, Turma H, Escola “1”) 
 
Os aspectos positivos são que com os experimentos o nível de raciocínio dos 
alunos aumentaram (sic) tendo mais facilidade para resolver as atividades 
pedidas. (Aluna 6, Turma A, Escola “1”) 
 
No meu ponto de vista, esse projeto teve muita importância durante o ano letivo 
e para ampliação dos conhecimentos em Química. Essas aulas possibilitaram a 
compreensão de vários acontecimentos que antes eu não tinha uma resposta e 
não sabia o “porque”. (Aluna 39, Turma A, Escola “2”) 

 
Assim, os estudantes apontaram que a realização do projeto proporcionou 

melhoria na capacidade cognitiva dos mesmos, de acordo com o que propõem Suart e 
Marcondes (2009, p. 51). 

Dessa forma, os estudantes avaliaram de forma positiva o projeto, e apontaram 
que houve melhorias em diversas habilidades ao longo da sua aplicação durante o 
período letivo. 

 
 

CONCLUSÕES 
Os estudantes avaliaram de forma positiva a realização do trabalho, pois 

consideraram que ocorreu a aprendizagem de conceitos químicos e de outras 
habilidades, como o trabalho em grupo, atividades relacionadas ao planejamento e 
execução de experimentos, realização de coleta de dados e elaboração de hipóteses. 
Assim, as opiniões dos estudantes são coerentes com o que Hofstein e Lunetta (2003, 
p. 34) defendem, ou seja, que a atividade experimental investigativa promove a 
aprendizagem de conceitos químicos. Além disso, as opiniões dos estudantes também 
estão em consonância com as afirmações de Gil-Pérez e Valdés Castro (1996, p. 156), 
de que as atividades investigativas promovem a aprendizagem de diferentes 
habilidades, como o respeito pelo outro, o desenvolvimento do trabalho em grupo e as 
atividades relacionadas a uma investigação, como elaboração de hipóteses, 
planejamento e realização de experimentos, além da coleta e interpretação dos dados, 
bem como a apresentação das conclusões para os demais estudantes. 
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Palavras-Chave: Ensino de química, Mandioca.  

Introdução 
A mandioca é uma raiz do Reino Plantae da Classe 
das Magnoliopsia e Gênero Manihot esculeta Crantz. 
Possui alto valor energético e é constituída 
basicamente de sais minerais como cálcio, ferro e 
fósforo além de vitaminas do complexo B. A 
mandioca nativa apresenta a ocorrência natural de 
glicosídeos cianogênicos, cuja ingestão pode 
determinar a produção endógena de cianeto, que 
pode causar danos neurológicos (SANT’ANA, 
DOMENE, 2008). O cianeto é uma toxina volátil e 
pode ser caracterizada como iônica ou covalente. 
Em relação à mandioca, esta apresenta vários 
elementos químicos, inclusive os cianetos iônicos, 
que são caracterizados pelo grupamento de ânion 
cianeto (C≡N-) derivado do ácido cianídrico, 
substância presente na mandioca. A ingestão de 
ácido cianídrico e sua dispersão na corrente 
sanguínea estabelece ligações extremamente 
estáveis com o ferro da hemoglobina, impedindo o 
transporte de oxigênio e gás carbônico, além de 
desativar as enzimas de oxidação, tornando ineficaz 
a cadeia de transporte de elétrons, causando a 
morte. A mandioca apresenta vários derivados, 
entre eles: a farinha d’água, goma, tucupi e 
maniçoba. Assim, esta pesquisa objetivou fazer um 
estudo sobre as concepções químicas de alunos 
sobre as substâncias tóxicas presentes na 
mandioca e em seus derivados utilizados na 
culinária paraense. A presente pesquisa foi baseada 
num levantamento bibliográfico de referências da 
área, juntamente com uma atividade de campo. A 
amostra consistiu de 30 alunos do 3º ano do ensino 
médio de uma escola pública do município de Santa 
Izabel, no Estado do Pará. A coleta de dados foi 
realizada no mês de abril de 2014, a partir da 
aplicação de um questionário antes e depois de uma 
palestra intitulada “Substâncias tóxicas presentes na 
mandioca e em seus derivados utilizados na 
culinária paraense”, e foi constituído de duas partes. 
A primeira parte do questionário continha dez 
questões objetivas que tratavam da temática da 
palestra como: Qual a substância tóxica ativa da 
mandioca? Quais os efeitos do tucupi no organismo 
humano? Entre outras. Na segunda parte, havia 
cinco perguntas que buscavam identificar questões 

de ensino, como contextualização nas aulas de 
química, a química no cotidiano, entre outras. A 
análise de dados foi feita por meio de estatística 
descritiva, para o estabelecimento de médias e 
frequências, teste de normalidade de Shapiro-Wilk e 
teste t de Student. 

Resultados e Discussão 
Os respondentes em sua maioria (95,0%) 
informaram que a contextualização dificilmente se 
fez presente nas aulas ministradas pelo professor de 
química da amostra considerada. Isso talvez 
justifique o porquê de antes da palestra as notas dos 
alunos tenham sido tão baixas, e após a palestra 
estas tenham melhorado bastante, tanto é que o 
valor de p > 0,05, para o teste de Shapiro-Wilk, 
indicando a normalidade dos dados. O teste de t de 
Student, pareado, indicou um valor de p < 0,0001 
mostrando que há diferença significativa antes e 
depois da palestra. Verificou-se também, que a 
escola tem carência na infraestrutura, nos recursos 
didáticos, e, inclusive, na gestão.  

Conclusões 
O cultivo da mandioca é importante para a 
alimentação humana e está presente na culinária 
paraense tanto na forma in natura quanto na forma 
de derivados. No entanto, a amostra considerada 
não tinha conhecimento suficiente acerca das 
substâncias tóxicas presentes na mandioca e em 
seus derivados utilizados na culinária paraense. 
Após a palestra, a maioria passou a conhecer mais 
sobre esta temática, o que ficou demonstrado pela 
aplicação do teste t, pareado, de Student. Uma 
forma de reduzir essa problemática seria que o 
professor de química ministrasse suas aulas numa 
perspectiva mais contextualizada. Com isso, os 
alunos teriam a possibilidade de conhecer mais os 
produtos que utilizam no dia a dia e assim 
socializarem essas informações com suas famílias, 
a fim de reduzir os riscos pelo uso indevido desses 
produtos da natureza. 
____________________ 
SANT’ANA, Alena F. DOMENE, Semíramis M. A. Teores de glicosídeos 
cianogênicos derivados de mandioca determinada por protocolo adaptado 
ao laboratório de micronutrientes. Anais do XVII Encontro de Iniciação 
Científica da  PUC- Campinas. 21 a 22 de outubro de 2008. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e Aprendizagem 
(EAP) 

 

Conexões entre cinética química e eletroquímica na 
perspectiva da Aprendizagem Significativa. 
 
Roberta Maria da Silva1 (FM), Renato César da Silva2 (PG), Mayara Gabriella Oliveira de 
Almeida2 (IC), Kátia Aparecida da Silva Aquino*3 (PQ). 
   
1 Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2 Universidade Federal de Pernambuco, 3Colégio de 
Aplicação da UFPE 
*aquino@ufpe.br 
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Resumo: No ensino de química os temas eletroquímica e cinética química são trabalhados de forma 
independente e sem conexões aparentes. No presente trabalho iremos apresentar uma forma alternativa 
de abordagem dos conceitos de eletroquímica, buscandonos conceitos de cinética o aporte necessário 
para uma discussão mais integrada. Para isso, realizamosa construção de uma pilha natural usando 
laranjas. Foram disponibilizados três encontros para a construção da pilha, para o debate e para a 
elaboração do mapa conceitual, que foi posteriormente o nosso objeto de análise. Exploramos dessa 
forma, o modelo teórico da Aprendizagem Significativa de David Ausubel que trata da apropriação do 
conhecimento pelo indivíduo a partir de informações pré-existentes na sua estrutura cognitiva, chamadas 
de subsunsores. Os resultados do presente estudo revelam que a abordagem utilizada facilitou a 
compreensão e a associação dos conceitos de cinética química e eletroquímica, principalmente pelo 
processo de reconciliação integrativa. 
 
Introdução 
 
 A eletroquímica é um dos conteúdos discutidos no currículo de química parao 
ensino médio e tem como principal objetivo estudar sistemas químicos: a) Capazes de 
fornecer trabalho elétrico a partir de reações de oxi-redução, processo conhecido como 
pilhas;b) Utilizar a energia elétrica para produzir reações químicas, processo 
denominado eletrólise.  
 De acordo como ponto de vista dos estudantes do ensino médio, registramos as 
principais dificuldades em torno da eletroquímica. Termos como ânodo, cátodo, 
elétrodo positivo e negativo foram os mais citados. Dessa forma, o que mais se 
observa são as dificuldades dos estudantes em entender os processos de fluxo de 
elétrons e a condução de elétrons em sistemas eletrolíticos. A deposição de um metal 
sobre um elétrodo leva os estudantes a uma ideia de que “os opostos se atraem” e não 
uma reação de oxi-redução (OGUDE E BRADLEY, 1996). Uma boa inferência sobre 
tais situações é a de que os estudantes trazem consigo os conhecimentos prévios, que 
muitas vezes faz mais sentido do que os aprendidos em sala de aula. Porém este caso 
o conhecimento prévio não pode ser considerado como uma variante facilitadora, pois, 
os estudantes podem vir a criar obstáculos para entender os conceitos de oxidação e 
redução. Para eles é comum adotarem o conceito de redução à diminuição ou perda. 
No entanto,, este conceito refere-se ao ganho de elétrons em uma reação química, 
enquanto o de oxidação se refere à perda. Com isso, os estudantes enfrentam o que 
Bachelard (1996) afirma ser um obstáculo epistemológico,, dificuldades de 
aprendizagem para a construção do conhecimento científico. 
 Discutir sobre eletroquímica no ensino médio também pode levar-nos à temas 
transversais importantes. Dentre estes temas pode-se realizar uma relação das pilhas 
com o meio ambiente,destacando  que pilhas comuns muitas vezes são eliminadas 
inadequadamente. Os resíduos existentes nas pilhas como chumbo, cádmio, mercúrio 
e outros elementos são considerados de natureza tóxica à saúde e ao meio ambiente. 
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Os estudantes tendo a plena consciência de que não se devem jogar as pilhas de 
forma inadequada no ambiente em que vivem, saberão o quanto é importante a sua 
relação com a matéria existente à sua volta. Por esses e tantos outros aspectos, 
ensinar química tem sido um desafio constate no processo relacionado à formação do 
cidadão crítico e consciente.  

 Por outro lado a cinética química estuda a velocidade das reações químicas e os 
fatores que a influenciam. Estudar essas reações químicas apenas através de aulas 
expositivas e com resolução de exercícios apenas significa desconsiderar o 
conhecimento prévio do estudante e tornar o estudo distante do seu cotidiano (LIMA et 
al, 2000). Hoje, é muito comum uma prática docente cuja construção do conhecimento 
se baseia em um aprofundamento conceitual sem a devida preocupação para a 
contextualização acerca desses conhecimentos (CARDOSO, 2000). Estudos apontam 
a necessidade da contextualização no ensino de cinética química e algumas 
alternativas para se desenvolver uma aula bem mais atraente com este tema (JOZÁRIA 
et al, 2000). 
 Conhecer as concepções prévias dos estudantes auxilia na escolha de 
estratégias que possam buscar nestes conhecimentos, interligações mais eficazes com 
o novo conhecimento que será desenvolvido. Quando há na estrutura cognitiva do 
aprendiz elementos que dão suporte para os novos conhecimentos e interligações 
efetivas entre conhecimentos prévios e uma nova informação ocorram, acontece o que 
o referido teórico chama de Aprendizagem Significativa (AUSUBEL et al, 1980). Neste 
caso, o conhecimento prévio que ancorou o novo conhecimento é chamado, dentro da 
teoria da Aprendizagem Significativa de subsunsor. 
 Cabe salientar que a Aprendizagem Significativa pode ocorrer por meio de dois 
processos que fazem parte da dinâmica da estrutura cognitiva (MOREIRA, 1999). O 
primeiro é o da diferenciação progressiva, processo em que o novo conceito (ou uma 
nova informação) interage com o subsunsor e ancora-se nele, levando à sua 
modificação ou diferenciação. Tal processo significa o desdobrado de um conceito em 
outros conceitos podendo ser este um exemplo ou um alargamento de significados. Um 
exemplo desse processo na cinética química é o alargamento com conhecimento de 
energia quando estendido para compreender o que é a energia de ativação de uma 
reação química. Neste caso sugere-se que o estudante que traz na sua estrutura 
cognitiva o conhecimento de energia consegue estabelecer conexões mais efetivas 
sobre a energia de ativação. Por outro lado, quando os conceitos prévios relacionam-se 
e organizam-se levando a uma reorganização dos mesmos, adquirindo novos 
significados, acontece o processo de reconciliação integrativa (MOREIRA, 1988). 
Podemos sugerir que o processo de reconciliação integrativa possa ocorrer no 
momento conceitos de pilha e eletrólise integram os conceitos ligados à presença de 
corrente elétrica. Neste caso fica evidente a necessidade do aprendiz de buscar 
conceitos trabalhados na disciplina de Física e aplicá-los no desenvolvimento do 
conhecimento de eletroquímica. 
 Com base teórica na Aprendizagem Significativa, mapas conceituais passam a 
ser uma ferramenta importante para analisar como o indivíduo estabelece interligações 
entre os conceitos (NOVAK, 1977). Nesta direção, os mapas conceituais foram a 
ferramenta de análise deste estudo, para que pudéssemos avaliar se conexões entre 
cinética e eletroquímica  foram desenvolvidas pelos estudantes. De acordo com Novak 
e Gowin (1984) os mapas são caracterizados por níveis hierárquicos de conceitos, 
diferenciando os conceitos primários (maior ordem) e os secundários (menor ordem). 
Desenvolver trabalhos com mapas baseados nas aulas experimentais, expositivas e 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e Aprendizagem 
(EAP) 

 

dialogadas, pode representar avanços, conquistas e desafios para o professor no 
processo de ensino-aprendizagem.  
 Com o uso de mapas conceituais, o conhecimento pode ser exteriorizado 
através da utilização de conceitos e palavras de ligação, formando proposições que 
mostram as relações existentes entre conceitos percebidos por um indivíduo 
(MOREIRA, 1988). No entanto, é relevante elaborar mapas conceituais de acordo com 
uma lógica de raciocínio, de modo que permitam grandes possibilidades de inter-
relações, isto é, deve-se fazer uma leitura do mapa em todas as direções e assim 
poder explorar melhor as relações existentes entre os conceitos que foram 
representados (COSTAMAGNA, 2001). 
 Este estudo analisa como abordar a  eletroquímica de forma integrada com os 
conceitos de cinética química. Para haver uma integração entre os dois temas pode-se 
pensar na construção de pilhas naturais de laranjas com estágios de maturação 
distintos pela conservação por refrigeração. Quando se compara a diferença de 
potencial (ddp) gerado na pilha de frutos conservados e não conservados temos uma 
ligação direta de conceitos de cinética (ação da temperatura na reação de 
decomposição do fruto) e eletroquímica (produção de eletricidade). A análise do 
processo da construção desta associação por parte dos estudantes foi a base deste 
estudo que foi possível através da construção de mapas conceituais individuais. 
 
Metodologia 
 

Nesse estudo analisamos mapas conceituais construídos por estudantes do 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp/UFPE). As aulas 
experimentais foram destinadas a uma turma composta por 28 alunos do 2º ano do 
ensino médio e em um total de cinco horas/aula.  

O trabalho de intervenção aqui descrito buscou contribuir para o 
desenvolvimento de competências e habilidades dos jovens na perspectiva de que 
possam fazer interferências e levantar hipóteses. Para isso, a aplicação da intervenção 
foi realizada em três momentos: a) no primeiro foi realizado pelos estudantes em grupo 
que realizaram a construção de pilhas utilizando laranjas como meio eletrolítico, 
eletrodos de parafuso (Zn), prego (Fe) e folha de alumínio (Al) (ânodos da pilha), 
moeda de cobre (Cu) de cinco centavos (cátodo da pilha), fio elétrico, bico de jacaré, 
faca, calculadora e led. A diferença de potencial (ddp) das pilhas foi obtida com o 
auxílio de um multímetro. Quatro pilhas foram ligadas em série e a força eletromotriz do 
sistema foi testada ligando-o a uma calculadora e a uma lâmpada led; b) após sete dias 
cada grupo construiu novas pilhas com as mesmas laranjas utilizadas no primeiro 
momento, sendo que, metade foi conservada em refrigerador doméstico e a outra 
metade foi armazenada em temperatura ambiente. A ddp produzida pelas pilhas com 
laranjas foi então medida novamente para futuras comparações e discussões; c) no 
último momento ocorreu à discussão e comparação dos resultados das ddp fornecidas 
pelas pilhas no primeiro e segundo momento. Como forma avaliativa foi solicitado aos 
estudantes a construção de um mapa conceitual sobre essa atividade com a palavra 
geradora “pilhas naturais”. 
 
Resultados e Discussão 
 

No primeiro momento o grupo de estudantes recebeu os materiais para construir 
as suas pilhas naturais representado na Figura 1A que depois foram ligadas em série 
(Figuras 1B, 1C e 1D) para formar uma bateria. Nesse dia foram anotados as ddp de 
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todas as laranjas individuais que quando multiplicado por quatro (no nosso estudo 
usou-se quatro pilhas individuais), obteve-se a ddp da bateria. O fluxo de elétrons de 
um eletrodo para outro, causado pela ddp, pode ser aproveitado na forma de trabalho 
elétrico o que fez funcionar uma lâmpada led (Figura 1E) e uma calculadora (Figura 
1F).  

Após sete dias, os estudantes voltaram a medir as ddp das laranjas utilizadas no 
primeiro momento sendo que neste caso as mesmas se encontravam em diferentes 
estágios de maturação. As laranjas conservadas na geladeira se apresentaram com 
aspecto preservado e poucos indícios de degradação. Por outro lado, as laranjas 
armazenadas a temperatura ambiente já apresentavam alto grau de amadurecimento e 
decomposição. Ao analisar os estados das laranjas os estudantes especulavam sobre 
a ação da temperatura na conservação das mesmas e os primeiros conceitos de 
cinética química começaram a aparecer. Cabe salientar que o estudo de cinética já 
tinha sido desenvolvido na turma e foi interessante observar como os estudantes 
buscaram nesta parte da química, os conceitos necessários para explicar o fenômeno 
que estava sendo observado. Infelizmente, não é comum fazer relações entre cinética 
e eletroquímica nas aulas regulares de Química.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Pilha natural de laranja contruída pelos estudantes 

Após a construção das pilhas com as laranjas armazenadas de forma distinta a 
ddp das pilhas individuais e da bateria foram de novo obtidas através do multímetro. 
Foi possível observar que houve mudanças significativas na ddp apenas para as 
laranjas não refrigeradas e os estudantes relacionaram a mudança ao estágio de 
maturação das frutas. A relação entre grau de maturação da fruta e a ddp produzida 
por ela pode ser observada na Tabela 1.  

Um dos motivos pelo qual a laranja gera ddp quando ligada ao eletrodo está 
ligado à sua composição que se baseia em uma solução eletrolítica de vitamina C,      
β-caroteno, folato, tiamina e potássio (TRIBESS, 2003). Contudo, a laranja quando 
degrada tem a influência de fatores microbiológicos, enzimáticos, químicos e físicos, 
que comprometem suas características organolépticas (aroma, sabor, cor) e 
nutricionais (vitaminas). Em conjunto, esses fatores e as alterações durante o 
acondicionamento, distribuição e estocagem irão influenciar a vida da fruta (SUGAI et 
al, 2002). Provavelmente foram estes fatores que influenciaram na perda da 
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capacidade de transferir elétrons, observada na Tabela 1, pelas frutas não refrigeradas 
após sete dias de armazenamento.  

 
Tabela 1: Resultados da ddp das pilhas naturais de laranja em diferentes temperaturas  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As discussões para elaboração do mapa conceitual aconteceram através de 

debates baseados nos resultados apresentados pelos próprios grupos. Os estudantes 
puderam estabelecer relações, entre os conhecimentos desenvolvidos através da 
construção da pilha de laranja e o entendimento sobre pilhas comerciais  do ponto vista 
prático e funcional. Afinal, todos tiveram contato com as pilhas e sabem bem como são 
utilizadas no dia-a-dia. Com relação ao tema cinética química, os estudantes sabem 
diferenciar que os alimentos em condições ambiente tendem a se degradar mais 
rapidamente, enquanto que os produtos refrigerados se conservam por um período 
muito maior. Isto se deve a temperatura, que é um dos fatores que influencia nas 
velocidades das reações bioquímicas nestes alimentos. 

Para análise do resultado da intervenção deste estudo foi escolhido 
aleatoriamente um mapa conceitual desenvolvido por um dos estudantes da turma e 
está representado na Figura 2. Moreira (1984) descreve o uso de mapas conceituais 
como instrumento de avaliação, por ser este, uma representação de como os conceitos 
se conectam na estrutura cognitiva. 

Uma análise mais geral mostra que um mapa bem elaborado e com vários níveis 
hierárquicos foi construído. Na maioria dos casos, mapas com o mesmo nível de 
elaboração foram identificados para os outros estudantes do grupo classe. De forma 
mais específica observa-se que para este estudante, os conhecimentos são dispostos 
em duas ramificações simples ligadas diretamente a raiz “PILHA NATURAL”. Essas 
duas ramificações iniciais mostram os conceitos introdutórios, início da unidade 
temática sobre eletroquímica. A primeira delas mostra que sua principal constituição é 
o ânodo e o cátodo. A segunda mostra que a principal característica é a geração de 
corrente elétrica. Esses conhecimentos são prévios pelos estudantes acerca do estudo 
de uma pilha comum. O referido mapa conceitual mostra o estabelecimento de 
relações explícitas entre o novo conhecimento (pilhas naturais) e aquele existente pela 
estrutura cognitiva do indivíduo (pilhas comerciais). 
 Ligado ao conceito "solução eletrolítica" podemos observar que foram sendo 
adicionados ideias que foram oriundas das discussões sobre a construção de pilhas 
não só da laranja como de outras frutas ou tubérculos, veja o aparecimento do conceito 
"fruta e tubérculo". Aqui podemos destacar o processo de diferenciação progressiva, ou 

 

Eletrodo 

ddp (V)  

não refrigerada 

no 1º dia 

ddp (V) 

não refrigerada 

após 7 dias 

ddp (V) 

regrigerada 

após 7 dias 

Zn/Cu 1,20±0,01 0,90±0,02 1,20±0,01 

Al/Cu 0,50±0,01 0,00±0,00 0,50±0,02 

Fe/Cu 0,30±0,02 0,10±0,01 0,30±0,02 
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seja, a possibilidade da produção de corrente elétrica se estende para outros meios e 
não se restringe apenas a meios industriais.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa conceitual construído por um dos estudantes da turma 
 
Ainda é possível observar que o estudante correlacionou o conhecimento de 

pilha natural (eletroquímica) ao conhecimento prévio (cinética química). As cores 
verdes apresentadas no mapa representam conceitos relacionados com a cinética 
química e a cor amarela aos conceitos de eletroquímica. A distribuição dos conceitos 
relacionados aos dois assuntos expressa o quanto o estudante alarga seus 
conhecimentos e os integra de forma coerente. O estudante consegue mostrar a 
relação direta entre a ddp e o grau de maturação dos frutos. Para o estudante, a laranja 
verde apresenta maior teor de solução eletrolítica resultando em alta ddp, enquanto 
que a madura apresenta baixo teor de solução eletrolítica resultando em baixa ddp. 
Esta conclusão é baseada no aparecimento dos termos "maduros" e "verdes" com 
ligações explícitas com termos como "baixa ddp" e "alta ddp". 

Do ponto de vista teórico, quando se compara um fruto à temperatura ambiente 
com um fruto refrigerado, observa-se que as reações bioquímicas têm maior velocidade 
no fruto não refrigerado, facilitando a sua degradação, diminuindo a concentração de 
íons e consequentemente a voltagem. As ramificações derivadas de "resfriados" e "não 
resfriado" dão indícios desta conclusão por parte do estudante. 

Ao mostrar esta relação entre a eletroquímica e a cinética química, o estudante 
parece mostrar um movimento relacionado com o processo de reconciliação 
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integrativa. Ou seja, os conceitos relacionados com as pilhas naturais estão ancorados 
nos conceitos da velocidade de degradação e sua influência pela temperatura que 
proporciona mudanças nos valores da ddp. Desta forma, o estudante aqui 
representado consegue então mostrar um conhecimento muito mais amplo e relevante. 
Cabe salientar que a maioria dos mapas analisados apresentaram as mesmas 
interligações entre a eletroquímica e a cinética química, o que mostra que a adaptação 
de experimentos e o enfoque adotado pode ter um papel importante na construção de 
um conhecimento químico mais integrado. Observar, na análise do mapa conceitual da 
Figura 2, os processos de diferenciação progressiva e de reconciliação integrativa nos 
leva a concluir que a estratégia utilizada neste estudo pode ter facilitado o 
desenvolvimento da Aprendizagem Significativa na construção do conhecimento de 
eletroquímica. 

 
Considerações Finais 
 
 O presente estudo revela como é possível desenvolver uma atividade didática 
com o objetivo de fazer com que estudantes do ensino médio sejam capazes de 
construir uma pilha natural a base de laranja, entender o seu funcionamento e saber se 
há influência da temperatura na produção da ddp das laranjas armazenadas na 
temperatura ambiente e em refrigerador comum. Além de produzir uma discussão 
interessante em sala que pode ser geradora de reflexões importantes dos estudantes, 
interligar o assunto de eletroquímica e cinética química favorece a articulação de 
conhecimentos distintos que se desenvolve pelo processo de reconciliação integrativa. 
Tal processo, o da Aprendizagem Significativa, fica evidente quando estudantes 
conseguem estabelecer ligações entre uma medida física, a ddp (eletroquímica) e a 
influência do grau de maturação de frutas e que depende da forma de armazenamento 
(cinética química). Tal ligação ficou evidenciada na análise dos mapas conceituais que 
foram construídos pela turma de ensino médio participante deste estudo.  

 Para exemplificar, foi analisado o mapa conceitual de um dos estudantes após a 
intervenção. Vemos a partir das análises aqui discutidas o quanto o processo de 
aprendizagem é dinâmico e vai sendo construído a partir de uma reorganização 
constante na estrutura cognitiva do estudante a partir da interação entre novos 
conhecimentos e os já existentes assim como a partir de constantes nossas inter-
relações entre os próprios conceitos já presentes na estrutura cognitiva do mesmo. 
Neste momento pode ser observado o movimento que parece indicar a promoção da 
Aprendizagem Significativa em processos cujos novos conceitos vão se diferenciando 
ao mesmo tempo que também vão se integrando. 
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Conhecimentos da Química usados ou não por estudantes 
do Ensino Médio na explicação de situações observadas em 
Combustões  
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Palavras-Chave: Contextualização do Conhecimento Químico, Significação dos Conceitos, Educação 
Básica. 
 
Resumo: Este artigo traz resultados parciais de análise de investigação realizada junto a estudantes do 
3º Ano do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Ijuí/RS. O foco da pesquisa é o 
conhecimento científico próprio da química, por hipótese presente nas tentativas de explicações dadas 
pelos estudantes sobre situações observadas na combustão de diferentes materiais. Notaram-se 
deficiências nas explicações dadas no que se refere ao uso de conceitos próprios do conhecimento 
químico para a Educação Básica, especialmente aqueles que proporcionam entendimento 
submicroscópico dos fenômenos apresentados. Quando as palavras próprias da linguagem Química são 
utilizadas elas denotam significados ainda distantes dos significados históricos, indicando memorização 
de alguns desses termos. Conclui-se que há ainda um longo caminho a percorrer para que a 
recontextualização dos conhecimentos próprios da Química aconteça em explicações de fatos 
corriqueiros do cotidiano por parte dos estudantes no final da Educação Básica.  
 
INTRODUÇÃO 
 
É a escola a instituição social moderna criada com a finalidade de inserir as novas 
gerações na cultura através da significação dos conhecimentos historicamente 
elaborados. Trata-se de uma prática social necessária para que crianças, adolescentes 
e jovens tomem consciência da cultura em que estão inseridos e possam recriá-la de 
acordo com as novas necessidades de sobrevivência e qualidade de vida. Mais do que 
simplesmente conhecer esses conhecimentos, que se traduzem em princípios, leis e 
teorias de cada área do saber humano, sua significação permite o desenvolvimento 
intelectual necessário para agir num mundo cada vez mais complexo, além de permitir 
as melhores escolhas na produção e no consumo dos artefatos tecnológicos que o 
mercado oferece. O que se percebe, no entanto, é que há cada vez mais 
descontentamento com a escola e com o que e como ela está propondo esses 
conhecimentos. O descontentamento vem principalmente dos próprios estudantes, dos 
pais e da sociedade mais ampla, pela sensação generalizada de que a escola possa 
fazer mais do que vem fazendo. 
 
São inúmeros os problemas apontados para tal fato, além da óbvia desvalorização da 
profissão professor. Entre os mais discutidos está a questão dos investimentos em 
educação, considerados insuficientes, gerando os baixos salários dos professores, o 
que se traduz em descontentamento da categoria e baixo rendimento dentro da sala de 
aula com baixo aprendizado dos alunos, conforme apontado pelos sistemas de 
avaliação como a Provinha Brasil e o ENEM. O que mais se aponta como pouca 
aprendizagem é o fato de os alunos apenas memorizarem alguns conteúdos e 
conceitos que lhes serão solicitados nos testes e provas, sendo incapazes de utilizar os 
mesmos na análise de situações do dia a dia. Eles mesmos não conseguem ver onde 
se encaixam na sua vida todos aqueles conteúdos e conceitos passados pelos 
professores de cada matéria escolar. 
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Na busca de compreensão dessa situação, muitas pesquisas educacionais já foram 
realizadas, produzindo novos modelos de currículo e de prática pedagógica, tudo em 
busca de uma mudança que faça com que a aprendizagem do aluno seja significativa, 
que tenha um objetivo de ser na vida do estudante para que assim ele possa utilizá-la 
no seu cotidiano, tornando-se um cidadão ativo, crítico e não mero repetidor de teorias 
e fórmulas. Mesmo que haja afirmações de que as inovações curriculares apontadas 
pelas pesquisas não chegam com vigor às salas de aula ou resultados de provas, 
como os do PISA (Programme for International Student Assessement), mostrem que os 
estudantes em final de escolarização básica apresentem muita dificuldade em resolver 
questões que exigiam conhecimentos dentro de um contexto, é necessário investigar 
de forma mais situada o desempenho dos estudantes sobre essa dificuldade. 
 
A presente pesquisa visava identificar as relações que estudantes, no último ano do 
ensino médio, estabelecem entre o conteúdo escolar científico de química e seu 
cotidiano ou se eles conseguem, ao menos, percebê-las. A investigação, ainda em 
curso, tem como base teórica a perspectiva histórico cultural de Vigotski (2001), 
utilizada pelo grupo de pesquisa à qual está vinculada a presente pesquisa, o GIPEC-
UNIJUÍ (Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Ensino de Ciências), que entre 
outros assume o pressuposto de que é na interação entre sujeitos que se dá a 
apreensão da cultura pelas pessoas de uma determinada sociedade, sendo necessário 
para isso um mediador que esteja um grau acima do aprendiz, isto é, o professor. Este 
também é o responsável pela introdução dos meios que possibilitam a significação da 
cultura, geralmente, um conceito ou um sistema de conceitos. Nesse processo deve 
estar claramente identificado o objeto a que se referem estudantes e professor, isto é, 
haja uma situação em estudo. 
 
Dentro dessa perspectiva tenta-se analisar se os alunos compreendem os conteúdos 
para além das respostas produzidas em provas escolares, que, muitas vezes, avaliam 
apenas a memorização de algum princípio ou definição, conteúdos que o professor 
busca “transmitir” ao aluno a partir do seu próprio conhecimento, como se isso fosse 
possível. Os pressupostos teóricos para um bom ensino indicam a necessidade de 
significação dos conceitos que organizam o conhecimento científico, propondo que eles 
tenham como referência situações e fatos do cotidiano, ou seja, que sejam inseridos na 
medida do necessário para compreender esse cotidiano e tomar consciência dele. Com 
isso os estudantes passam a sentir a necessidade de outro conhecimento que lhes 
permite equacionar e solucionar um problema ou uma situação problemática.  
 
Desta forma, o conhecimento que o aluno já possui sobre o fenômeno passa a um 
novo nível de compreensão, mais abstrato, e passa a constituir seu pensamento sobre 
o mundo real. Por fazer parte de sua estrutura mental, o conhecimento próprio da 
ciência proporciona nova visão do real, deixando de ser um corpo estranho que logo 
será eliminado ou esquecido. A questão da pesquisa em realização visa explicitar em 
que nível isso é ou foi possível até o último ano da Educação Básica. A esta cabe 
proporcionar as condições iniciais de recriação da cultura científica junto às novas 
gerações, algo que parece estar se perdendo como foco central do trabalho escolar, 
tanto por incompreensões de professores, quanto por atitudes dos estudantes.  
 
Diante da atual realidade de acesso às múltiplas e variadas fontes de informação, cabe 
ao professor, juntamente com seus estudantes, ser incentivador na produção de um 
novo conhecimento, não mais mero sujeito que tenta “transmitir” ao aluno aquilo que o 
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cientista “descobriu”. O que o professor tem a fazer é que o aluno compreenda em que 
situações tais conceitos são utilizados, quais explicações esses conceitos dão, mas 
não apenas citar como forma de exemplo, mas de maneira que o aluno entenda 
determinado fenômeno sob a óptica do conhecimento conceitual próprio da ciência. 
Compreendendo o fenômeno através das leis e teorias é que o aluno terá as 
competências e habilidades para verificar outros fenômenos que exijam aquele(s) 
mesmo(s) conhecimento(s) e poderá assim pensar sobre tais fatos, produzindo 
competência crítica sobre o que foi ensinado e o mundo da vida.  
 
Para verificar indícios dessas capacidades de os estudantes conseguirem fazer 
relações do conhecimento escolar cientifico e o seu cotidiano estabeleceu-se a 
seguinte pergunta principal de pesquisa: Estudantes em final da Educação Básica 
conseguem analisar situações do cotidiano com base nos significados produzidos nas 
aulas de Química para conceitos básicos desta matéria? 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para responder à questão da pesquisa, foi proposto um questionário aos estudantes 
com base em temática bem definida e, certamente, do conhecimento do dia a dia 
deles. As questões apresentadas têm a ver com os conteúdos de química, mais 
especificamente aqueles ligados aos conceitos de combustão. A combustão, conhecida 
no dia a dia como produção do fogo ou queima, faz parte da vida de qualquer pessoa e 
foi uma das atividades humanas que mais serviram para a evolução da espécie na 
linha cultural. Por ser fato tão próprio do dia a dia e tendo em vista que todas as 
orientações curriculares inovadoras indicam o cotidiano como algo importante a ser 
trabalhado na escola, havia a hipótese que o conhecimento químico associado à 
combustão fosse bem trabalhado em sala de aula e por isso os estudantes 
conseguiriam responder questões simples referentes ao tema com base em seus 
aprendizados no contexto da escola.  
 
O questionário foi aplicado a alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública 
de Ijuí, numa turma de 23 estudantes. O questionário foi proposto em 18 questões 
divididas em 3 categorias prévias de análise, utilizando-se a análise textual discursiva 
(MORAES e GALLIAZI, 2007) para essa análise. As categorias de análise são as 
mesmas que permitiram organizar os dados segundo as três dimensões: 
conhecimentos gerias sobre o fogo, que sondava sobre quais os conhecimentos 
históricos, mitológicos e folclóricos os alunos possuem em relação ao fogo; 
conhecimentos do cotidiano sobre o fogo, em que as questões faziam referência a 
fatos corriqueiros do dia a dia dos alunos, assim pode-se verificar se as alunos 
conseguiam relacionar os conceitos de combustão com os fenômenos presentes em 
seu cotidiano; conhecimentos próprios da Química sobre o fogo, nesta etapa as 
questões também faziam referência a fatos do cotidiano, mas para a explicação dos 
fenômenos foi solicitado que eles respondessem apenas com conhecimentos 
científicos escolares, ou seja, apenas com conhecimentos químicos, pois para as 
demais questões eles poderiam responder com qualquer tipo de conhecimento. De 
acordo com os autores: 
 

No seu conjunto as categorias constituem os elementos de organização do 
metatexto que se pretende escrever. É a partir delas que se produzirão as 
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descrições e interpretações que comporão o exercício de expressar as novas 
compreensões possibilitadas pela análise. (GALIAZZI et al, 2007, p.23).  

 
Neste artigo será descrita a análise referente à Dimensão III: Conhecimentos próprios 
da Química sobre o fogo, em que se salientou a importância de suas respostas 
contemplarem apenas os conhecimentos adquiridos no contexto escolar. De antemão 
observou-se que há conhecimento por parte dos alunos dos termos químicos 
envolvendo a combustão de materiais, mas estes são utilizados de forma apenas 
memorizada, sem a utilização adequada do termo em seu contexto. Salienta-se este 
fato, pois a utilização das palavras que representam conceitos de uma ciência é 
pressuposto teórico de produção inicial de pensamento coerente sobre o mundo. Em 
outras palavras, a utilização da linguagem permite realizar um pensamento sobre uma 
situação a que se referem os interlocutores. No caso em análise, esperava-se que a 
linguagem química fosse utilizada, pois as explicações teriam de ser nesse campo 
científico. É pressuposto da Situação de Estudo (SE), proposta pedagógica que é 
trabalhada no GIPEC/UNIJUÍ, que é na relação pedagógica contextualizada que os 
conceitos das Ciências, devem ser introduzidos na medida do necessário, assim terão 
chance de adquirir sentidos coerentes dentro de um sistema de conceitos. 
 

De algum modo pode-se afirmar que contextualizar o currículo é partir do que 
os alunos conseguem expressar pela fala e pela escrita. Um dos primeiros 
movimentos de um trabalho que pretenda ser contextualizado é criar 
oportunidade para os alunos falarem e se expressarem, rompendo-se 
drasticamente o silêncio da sala de aula (MORAES, 2008, p. 24). 

 
Ao mesmo tempo em que contextualizar seja entendido nesse sentido de Moraes, é 
importante salientar que nessas falas exista a preocupação de significar novas palavras 
que vão se tornar conceitos que permitem outro pensamento sobre o contexto, o 
pensamento com base em conceitos científicos. Estes, diz Vigotski, são os “portais da 
consciência” sobre o mundo modificado e criado pela ação humana. Na 
contextualização, conforme proposta em Situação de Estudo tem como objetivo, 
segundo Maldaner e Zanon (2001), a significação do conhecimento científico-escolar 
em situações do cotidiano oportuniza que o estudante traga as vivências do contexto 
em que está inserido (familiar, sociedade, fontes diversas de informação) para dentro 
da sala de aula e através do diálogo com seus colegas, intermediado pelo professor, as 
interações no grupo irão acontecer. São as chamadas situações de alta vivência que 
permitem a significação e a evolução conceitual. Esta proposta curricular, bem como 
esta pesquisa, está amparada pela perspectiva histórico-cultural com base em Vigotski, 
que propõe que a partir do uso da palavra, no caso, o termo químico, a significação dos 
conceitos pode dar-se conforme o esperado. 
 

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do 
pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno 
da fala ou um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um 
som vazio; o significado, portanto, é um critério da ‘palavra’, seu componente 
indispensável. Pareceria, então, que o significado poderia ser visto como um 
fenômeno da fala. Mas do ponto de vista da psicologia, o significado de cada 
palavra é uma generalização ou um conceito. E como as generalizações e os 
conceitos são inegavelmente atos do pensamento, podemos considerar o 
significado como um fenômeno do pensamento. (VIGOTSKI, 1989, p.104). 

 
 O autor ainda fala que no desenvolvimento de uma língua os significados 
transformam-se e, que esta transformação dos significados também ocorre na criança 
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quando ela inicia a aquisição da linguagem, ou seja, a significação é dinâmica, mutável. 
É, portanto, pertinente analisar a utilização ou não de termos químicos pelos alunos, se 
atendo ao contexto em que eles os utilizam a partir de vivências tão comuns, fatos tão 
corriqueiros, afinal é para isso que se ensina Química para os alunos, para que estes 
possam ler o mundo através dos conceitos científicos, pois é através deste que temos 
a gama de tecnologias essenciais ou não na nossa vida, mas que fazem parte da 
constituição de quem somos dentro da sociedade. De acordo com Santos e Schnetzler: 
 

O objetivo básico do ensino de química para formar o cidadão compreende a 
abordagem de informações químicas fundamentais que permitam ao aluno 
participar ativamente na sociedade tomando decisões com consciência de suas 
consequências. Isso implica que o conhecimento químico aparece não com um 
fim em si mesmo, mas com objetivo maior de desenvolver as habilidades 
básicas que caracterizam o cidadão: participação e julgamento (1996, p.29). 

 
Com essas preocupações em vista, o questionário possuía questões com referência a 
fatos do dia a dia dos alunos relacionados ao tema combustão. As questões foram 
aplicadas em duas etapas em um mesmo dia: na primeira eles poderiam responder 
com conhecimentos diversos, ou seja, adquiridos tanto na escola quanto em casa com 
seus familiares, internet, jornais, programas de TV e revistas. Já na segunda etapa eles 
tiveram um auxílio visual a partir de um experimento simples, realizado na própria sala 
de aula com a combustão do álcool, da palha de aço e da vela. O intento desse 
experimento demonstrativo era de relembrá-los de alguns conceitos básicos da 
combustão, pois na segunda etapa foi solicitado que eles respondessem apenas com 
conhecimentos científicos escolares, ou seja, conhecimentos científicos apreendidos 
dentro do contexto da escola. 
 
Para fins de análise das respostas produzidas pelos estudantes, os questionários foram 
numerados de 01 (um) a 23 (vinte e três) para preservar a identidade dos mesmos. 
Para isso usou-se a palavra Aluno seguido do número correspondente ao questionário.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
DIMENSÃO III: A UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS PRÓPRIOS DA QUÍMICA PARA EXPLICAR 
SITUAÇÕES OBSERVADAS NAS COMBUSTÕES 
 
Nesta etapa da pesquisa os alunos foram orientados a responder apenas com 
conhecimentos escolares científicos aprendidos no âmbito escolar, especialmente, nas 
aulas de Química. A intenção era verificar se em situações comuns do dia a dia os 
alunos conseguem dar explicações com base em conceitos próprios da ciência aos 
fenômenos observados e em que nível isso acontece. Essa etapa era composta de 10 
questões e, antes de os alunos começarem a responder, para isso foi realizado um 
experimento demonstrativo, considerado simples na execução e realizado na própria 
sala de aula, envolvendo a combustão de álcool e de parafina na forma de uma vela, 
com procedimento de abafar a chama da vela com vidro após iniciada a combustão. Os 
alunos teriam de explicar fatos observáveis, como diferença da cor das chamas e o 
motivo pelo qual estas se apagam. Os estudantes teriam de conversar inicialmente 
entre si e depois responder às questões solicitadas, utilizando, da melhor forma que 
podiam, a linguagem química que representasse os fenômenos produzidos. 
  
No Quadro D está a síntese das perguntas do questionário, bem como as respostas 
dadas pelos alunos e logo abaixo o número de alunos que deram resposta semelhante 
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ou igual, na última coluna são utilizadas abreviações NR e RC, que significam 
respectivamente, Não Respondeu e Resposta Confusa, esta última para aquelas 
respostas em que não foi possível perceber qualquer coerência com a pergunta. 
 
Quadro D: Respostas dadas pelos alunos 

Dimensão III conhecimentos próprios da Química sobre combustão 

Questão Respostas e nº de alunos que a citaram NR/RC 
3a1. Providências para 

regular as bocas do fogão  
Limpar os canos/bocas               

14 alunos 
Limpar e regular a quantidade de gás       

            3 alunos 
Regular a saída do gás                             

3 alunos 1/2 

3a2. Explicação dada ao 
cozinheiro sobre isso 

Queima Incompleta        
13 alunos 

Sujeira produz fuligem                            
4 alunos 

Sujeira impede a passagem 
do gás                          

      1 aluno 

Panela reage com a 
chama do fogão                                 

1 aluno 
2/2 

3b. Experimento álcool e 
vela, chamas apagam porquê? 

Na vela: No álcool: 
-/- Falta de comburente      

22 alunos 
Termina o combustível               

0   
Falta de comburente         

9 alunos 
Termina o combustível            

11 alunos 

3c. Existência de chama na 
queima da vela e não na 

queima do "Bombril" 

No "Bombril": Na vela: 

5/8 
Precisa de temperatura 

maior/transformação em 
gás                              

9 alunos 

Tipo de queima e 
produtos                         
1 aluno 

Temperatura 
adequada/transformação 

em gás                         
   4 alunos 

Tipo de queima e 
produtos                          
3 alunos 

3d1. Estados Físicos 
envolvidos na queima da vela 

Os três estados físicos 
17 alunos 

Gasoso e Líquido                            
3 alunos     3/0 

3d2. O porquê de 
temperaturas diferentes na 

chama da vela?  

Diferentes 
concentrações de O2     

4 alunos 

Diferentes conc. de O2 e 
parafina                         
2 alunos 

Por estar mais perto da 
parafina                   
3 alunos 

Partes comb. completa 
e outras incompleta                 

4 alunos 
3/7 

3d3. Porque em termos 
químicos a combustão não se 

completa? 

Falta combustível           
0  

Falta comburente          
3 alunos 

Falta algum elemento da 
combustão           

      12 alunos 
  3/4 

3d4. Qual o nome da 
substância que não queima? 

Carbono                         
1 aluno 

CO2                                  
2 alunos 

CO                      
 6 alunos 

Pavio/parafina                
1 aluno 6/7 

3d5. Porque a temperatura é 
maior na parte inferior da 

chama? 

Queima Completa          
8 alunos 

Mais perto do 
combustível/parafina                  

8 alunos 

Existência/maior 
quantidade de O2                    

2 alunos 

Menor contato com os 
elementos da 
combustão                      

1 aluno 

0/4 

3d6. A que atribui o brilho 
amarelo intenso da chama? 

Ou como é possível que 
apareçam cores nas 

combustões? 

Queima Incompleta        
10 alunos 

Diferentes tipos de 
combustíveis                  

3 alunos 

Devido aos gases           
1 aluno 

Se a combustão é 
completa ou 
incompleta                    

4 alunos 

4/1 

 
Constata-se, neste bloco de questões, grande variação de respostas, tendo quantidade 
significativa de respostas confusas (RC) e questões não respondidas (NR). Todas as 
questões foram elaboradas abrangendo fatos bem comuns do cotidiano das pessoas. A 
questão 3a1 e 3a2 fazem referência a uma situação em que um cozinheiro estava 
chateado pelo fato de suas panelas estarem pretas e velhas, compra um jogo de 
panelas de inox, mas depois de algumas horas sobre a chama estas estão pretas da 
mesma forma, e mesmo depois de trocar de botijão de gás por um novo não houve 
modificações. Decide então chamar um técnico para conserto de fogões. As questões 
colocam os estudantes na condição desse técnico e pergunta-se quais providências 
tomaria (3a1) e, em termos de conhecimento químico, que explicações daria ao 
cozinheiro sobre o que estava acontecendo (3a2). 
 
Pelas respostas dadas, 60,87% dos alunos iriam limpar as bocas e canos do fogão, 
identificando que algo estava obstruindo a passagem do gás, 3 deles, além de limpar, 
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iriam regular a quantidade de gás que estava saindo e outros 3 apenas regulariam a 
quantidade de gás sem efetuar a limpeza, apenas 1 aluno não respondeu e outros 2 
responderam que não havia o que fazer, pois a chama suja as panelas de qualquer 
forma, sendo consideradas RC. Na questão 3a2, esses 2 alunos continuaram insistindo 
que não haveria nada que pudesse ser feito para modificar a situação, enquanto que 
56,52% dos alunos explicariam para o cozinheiro que estava havendo uma queima 
incompleta do gás devido a sujeira dentro do fogão, 4 alunos iriam dizer que era a 
própria sujeira que dava origem a fuligem preta, um outro aluno diria que o gás não 
estava saindo e sim só a sujeira e outro que era a panela que estava reagindo com 
fogo e por isso ficava preta, apenas 1 aluno não respondeu. 
 
Na questão 3b, o questionamento foi sobre o experimento realizado, indagando sobre o 
motivo pelo qual as chamas se extinguiram em cada um dos experimentos realizados 
em sala. Todos responderam sobre pelo menos um experimento. Em relação à vela, 
apenas 1 aluno não respondeu, todos os outros responderam  assertivamente que o 
que fazia a combustão terminar era  a falta do comburente (oxigênio) depois que se 
colocava o vidro em cima, já em relação à extinção da queima do álcool 3 alunos não 
responderam, e os outros ficaram divididos, sendo que 9 afirmaram que também faltou 
comburente (oxigênio) e 11 conseguiram constatar que foi o fato de terminar o 
combustível (o próprio álcool) é que era o motivo da extinção da queima. 
 
A questão 3c sondava sobre os conhecimentos dos estudantes em relação ao fato de 
haver combustões com chama e combustões sem chama, como o que se constata em 
festas juninas em que as pessoas brincam com esponjas de aço girando-os no ar com 
o auxílio de uma linha ou fio, produzindo um efeito muito bonito, e que isso era possível 
pelo fato de a queima da palha de aço não produzir chama. Questionou-se sobre o 
motivo na queima da palha de aço não haver chama e na vela sim. Na tabela também 
foram separadas as respostas dadas para o caso da palha de aço e a vela. 
 
5 alunos não responderam a essa questão e em relação ao Bombril, 9 alunos disseram 
que não é atingida a temperatura ideal para que a chama aconteça, ou seja, não há a 
transformação do material para o estado gasoso que é indispensável para que haja 
chama; um aluno disse apenas que era devido ao tipo de material. Em relação à vela 
apenas 4 alunos responderam que a temperatura era ideal para a passagem da 
substância para o estado gasoso, outros 3 disseram que era tipo de material que 
constituía a vela que permitia a criação da chama, 8 alunos não conseguiram formular 
resposta sobre nenhuma das duas reações sendo consideradas confusas (RC), a 
exemplo da resposta do Aluno 2: “Na vela tem o comburente que abre a chama no 
Bombril só o combustível”, da Aluna 10: “No Bombril não há transformação de  gás 
carbônico como há em uma vela” e também da Aluna 18: “Na vela existem vários 
componentes (parafina, pavio, etc) para alimentar o fogo, e na palha de aço não há 
esses comburentes, apenas oxigênio e os pequenos fios de aço que geram faíscas”. 
 
A partir da questão 3d os alunos tiveram o auxílio da imagem abaixo para responder as 
questões: 
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Figura V: Esquema da chama de uma vela 

A questão 3d1 era simples e questionava sobre os estados físicos envolvidos na 
queima da vela, mesmo assim 3 alunos não responderam e outros 3 responderam 
apenas gasoso e líquido, mas a maioria 73,91% deles conseguiu identificar os três 
estados: sólido na parafina, líquido na parafina derretida e gasoso na chama. Na 
questão 3d2 questionou-se o motivo de haver diferentes temperaturas na chama da 
vela. 4 alunos responderam que se devia às diferentes concentrações de oxigênio em 
cada parte, outros 2 disseram que além da concentração de oxigênio a dos 
combustíveis também era o motivo da diferença de temperatura, 3 disseram que era 
porque a distância entre a chama e a parafina e mais 4 que dependia se a combustão 
era completa ou incompleta, 3 alunos não responderam e 7 deram respostas confusas 
como o Aluna 18: “O ponto de ebulição de cada elemento constituinte do material é 
diferente”, o Aluno 11: “Que logo que queimado a temperatura é mais alta”, e o Aluno 6: 
“A amarela e a azul, tendo variações de temperatura”. 
 
A questão 3d3 questionava sobre o fato de em uma determinada parte da chama haver 
combustão incompleta, perguntando por que, em termos de pensamento químico, a 
combustão não se completa. 52,17% dos alunos respondeu que é devido à falta de um 
dos três elementos básicos da combustão, mas não disseram qual dos três é que 
faltava neste caso, apenas 3 alunos responderam que era devido à falta de 
comburente, outros 3 alunos não responderam e 4 produziram uma RC, a exemplo a 
Aluna 16: “Talvez pelo fato de a temperatura não alcançar o ponto de ebulição”, e o 
Aluno 23: “Pois os componentes na sua maioria já foi utilizado”. 
 
A questão 3d4 questionava diretamente qual era o nome da substância que não 
queima nas condições normais de uma vela, relembrando para isso de como fica um 
giz branco quando segurado sobre a chama de uma vela. Apenas 1 aluno disse que a 
substância era o Carbono, 2 disseram que era gás carbônico (CO2) e 6 o monóxido de 
carbono (CO) e um outro aluno disse que era parafina, 6 alunos não responderam e 7 
produziram RC, a exemplo o Aluno 23: “Não iria pretear pois é chama limpa”, a Aluna 
18: “Comburente, temperatura de ignição e combustível” e a Aluna 9: “O combustível 
quando está sólido e líquido”. 
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A 3d5 se referia ao fato de que na parte inferior da chama, de coloração azul, a 
temperatura ser maior, conforme podiam constatar pela figura V, e questionava o 
porquê disso. 8 alunos responderam que era porque ali a combustão era completa e 
outros 8 alunos disseram que era porque a chama estava mais perto do combustível 
(parafina), 2 alunos disseram que ali havia uma maior concentração de O2 e outro aluno 
disse que ali havia menor contato entre os elementos necessários para a combustão, 4 
alunos deram RC como o Aluno 11: “A intensidade do calor do combustível, pois logo 
se queima” e a Aluna 16: “Isso se dá devido a temperatura de ignição”. 
 
A 3d6 questionou sobre o brilho amarelo intenso da parte superior interna da chama, e 
ainda sobre como é possível que existam cores nas combustões. Com essa última 
pergunta esperava-se que eles pudessem falar sobre as transições eletrônicas e/ou 
“saltos quânticos” como explicação dos fenômenos em envolvem as cores nas 
combustões. Novamente, nenhum aluno fez referência a tal explicação, 4 alunos não 
responderam e os outros se ativeram a responder sobre a chama amarela sobre a qual 
10 alunos justificaram dizendo que o fato era devido à combustão ser incompleta, 3 
alunos disseram que era a diferença dos tipos de combustíveis, 4 disseram que se a 
combustão era completa ou incompleta então modifica-se a cor da chama e um disse 
que era devido a existência de gases, apenas o Aluno 23 deu uma RC dizendo que 
era: “por ter bastante ou poucos componentes”. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O domínio do fogo na história humana constitui-se uma das mais importantes 
conquistas da evolução cultural e tecnológica e a explicação desse fenômeno foi 
buscada em muitos momentos, gerando mitos, crenças e teorias científicas. O domínio 
de conhecimentos, em diversos momentos da história, permitiu conservar o fogo, iniciá-
lo, aproveitá-lo para muitas finalidades prático-tecnológicas, desde a produção e 
fundição de metais, as máquinas térmicas como a locomotiva a vapor até os foguetes 
que permitem ao ser humano conquistar o espaço. Ao responderem o questionário 
proposto os alunos dão uma ideia de como eles conseguem relacionar os 
conhecimentos químicos sobre a combustão e os fenômenos do dia a dia para que 
assim possam entender e olhar o fogo de uma forma diferente, verificando a 
importância do entendimento desta reação para construção da sociedade que temos 
hoje. Constata-se, principalmente, que os estudantes, mesmo que consigam descrever 
alguns fenômenos relacionados ao fogo, não conseguem produzir pensamento 
totalmente coerente com base na química. Menos, ainda, quando necessitam pensar 
com base em estruturas submicroscópicas, como nas transições eletrônicas ligadas às 
cores das chamas e fragmentação das moléculas entre outras.  
 
Constatou-se, assim, que alunos no final da Educação Básica possuem conhecimento 
básico sobre as reações de combustão, conseguem utilizar a classificação de 
combustão completa e incompleta com eficiência, têm conhecimento sobre os três 
“elementos” necessários para produção, propagação e manutenção do fogo, mesmo 
que não utilizem corretamente conceitos como calor e temperatura, temperatura de 
ignição, plasma, entre outros ligados à combustão. Isso já limita a compreensão de 
fatos simples. Há conhecimentos químicos ainda fragmentados, talvez porque 
insuficientemente referenciados e problematizados em aula na significação dos 
mesmos. Em outras situações, como aquelas que poderiam explicar as emissões de 
cores nas combustões, está ausente qualquer sinal de conhecimento coerente, mesmo 
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que no Ensino Médio se trata de configuração eletrônica dos átomos. Isto envolve 
explicações situadas sobre fatos simples, como esse. Mas nas respostas dos alunos 
isso não ocorreu.  
 
Se o professor estiver atento ao dia a dia de seus estudantes, poderá aproveitar 
situações do cotidiano para significar conhecimentos científico-escolares importantes e 
fundamentais para entender o mundo sob o olhar da Química, como aquelas que dão 
sentido aos conceitos ligados às microestruturas da matéria. Com isso as explicações 
tornam-se mais complexas, o pensamento torna-se mais complexo, o que denota 
desenvolvimento cognitivo, que é, em última análise, a grande finalidade de existirem 
escolas. 
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Introdução 
A Educação é, cada vez mais, enfatizada quando o 
assunto é desenvolvimento do país. O Ensino de 
Química está diretamente relacionado ao 
crescimento econômico do Brasil, pois diversos 
setores industriais estão intimamente ligados à 
disciplina de Química ofertada no país. Em Goiás, o 
avanço do setor da produção de açúcar e álcool têm 
favorecido a expansão do Ensino de Química e a 
implantação de cursos nesta área do conhecimento. 
O principal objetivo desta pesquisa é discutir as 
possíveis contribuições do ensino de Química 
oferecido nas escolas de Ensino Médio 
correlacionando com as possíveis dificuldades 
enfrentadas por trabalhadores de usinas de açúcar e 
álcool que desenvolvem atividades ligadas à 
Química. Para atingir os resultados do trabalho foram 
aplicados questionários aos funcionários dos 
laboratórios de análises químicas de duas usinas de 
açúcar e álcool da região de Itumbiara-GO. 

Resultados e Discussão 
Os funcionários foram questionados quanto à sua 
escolaridade e a maioria afirmou que possui algum 
tipo de formação para exercer as atividades na usina. 
Entretando, dos 24 entrevistados, oito possuem 
apenas o Ensino Médio sem formação técnica. 
Abordou-se também a importância do ensino de 
química oferecido no ensino médio com a sua 
atuação dentro da empresa, a maioria (67%) dos 
funcionários afirmou que é muito útil seguido dos que 
afirmaram ser pouco útil (33%) em seu trabalho 
atualmente. Para conhecer como foi realizado o 
ensino médio, mais especificamente a disciplina de 
química, foi perguntado se realizavam atividades 
como aulas práticas, visitas à empresas ou a outros 
laboratórios. A maioria (75%) afirmou ter realizado 
apenas aulas práticas na escola, o que não configura 
como atividades diferenciadas, já que a disciplina em 
questão é proposta através de atividades teóricas e 
práticas em todos os níveis de educação. Propôs-se 
uma questão aberta para conhecer quais dificuldades 
são percebidas no trabalho que podem estar 
relacionadas ao ensino de química recebido. Como 
respostas foram citadas dificuldades na forma de 
apresentação de alguns conteúdos no Ensino Médio, 
pois estes não tiveram contato com os conceitos de 
determinação de pH e  

este conteúdo faz falta em sua área de atuação. 
Citou-se também a realização de análises que 
envolvem titulação, perceber quais as reações 
químicas que ocorrem durante os processos de 
análises, riscos de manusear produtos químicos e 
saber a dosagem correta de produtos químicos ou a 
função de cada um deles. Através dos resultados 
obtidos salienta-se que estes profissionais tiveram 
pouco ou nenhum contato com a Química como 
ciência experimental, mantendo o caráter teórico 
expositivo como principal forma de apresentação da 
disciplina.  

Conclusões 
Como o Ensino Médio é considerado nos meios 
legais como a etapa final da educação básica e deve 
preparar o indivíduo tanto para o prosseguimento dos 
estudos como para o exercício da cidadania¹, o que 
inclui entrar no mercado de trabalho, deve-se ofertar 
conhecimentos relacionados ao cotidiano 
adaptando-os à realidade de cada região, deixando 
de ser apresentada apenas como uma disciplina 
teórico expositiva². Portanto, o ensino de química 
oferecido nesta etapa deve condizer com as 
necessidades dos estudantes de iniciarem sua 
carreira no mercado de trabalho em atividades direta 
ou indiretamente ligadas à Química. O ensino de 
química em cada região deve possibilitar aos alunos 
o contato com as principais atividades econômicas 
que mantém relação com os conteúdos curriculares 
da disciplina. No caso de Itumbiara-GO, as usinas de 
açúcar e álcool se tornam primordiais no processo de 
ensino aprendizagem da região, pois facilitam o 
contato com atividades experimentais relacionada às 
ciências podendo favorecer a inserção dos alunos 
nessa atividade econômica.  
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RESUMO: A ABORDAGEM DO CONCEITO DE DENSIDADE PODE SER REALIZADA A PARTIR DO NÍVEL MACROSCÓPICO 
E ESTABELECER-SE UMA SIGNIFICAÇÃO COMPLEXA E APROFUNDADA. DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA 
PIBID FOI OBSERVADO UMA APROPRIAÇÃO INSTÁVEL DO CONCEITO DE ALUNOS DO 1º ANO E, ENTÃO, A PARTIR 
DE UM TRABALHO COLABORATIVO UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EXTRA FOI PRODUZIDA VISANDO AMPLIAR A 
SIGNIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA. A ESTRATÉGIA CENTRAL CONSISTIU EM ABORDAR DE FORMA 
PROBLEMÁTICA O PROCESSO DE MEDIÇÃO DAS GRANDEZAS MASSA E VOLUME, A FIM DE SE NEGOCIAR O USO E 
CONVENÇÃO DE UNIDADES DE MEDIDA E, POR FIM, DETALHAR A RELAÇÃO MATEMÁTICA CONSEQUENTE E 
CÁLCULOS PROPORCIONAIS. NOSSA ANÁLISE APONTA NO SENTIDO DE QUE OS ALUNOS SE ENVOLVERAM NO 
PROCESSO, TRABALHANDO COM UNIDADES DE MEDIDA ALTERNATIVAS E CONVENCIONAIS. ACREDITAMOS TER 
ATINGIDO CERTOS OBJETIVOS COM MAIS FORÇA DO QUE OUTROS, COMO A SIGNIFICAÇÃO DAS GRANDEZAS E 
UNIDADES DE MEDIDA, MAS NÃO NECESSARIAMENTE DO CONCEITO DENSIDADE. 

CONCEPÇÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Consideramos que os espaços de ensino-aprendizagem devam 

garantir processos ricos de significação, em que o aluno seja capaz de estabelecer 
variadas relações entre conceitos, evitando, assim, a segregação do saber. Tal 
pressuposto vem de uma concepção de que os objetos de estudo escolares devam ser 
úteis na vida do estudante, em que este não apenas compreenda o mundo, mas que 
desenvolva habilidades para intervi-lo. Os problemas reais são apresentados de 
maneira complexa, a tarefa da escola, portanto, seria a de facilitar estratégias 
necessárias para coletar, selecionar, hierarquizar, interpretar, integrar e transformar a 
informação com espírito crítico visando sua utilidade na intervenção da 
realidade (Zabala, 2002).   

Quanto ao ensino de ciências, de acordo com Driver et al (1999), o compromisso 
central de uma posição construtivista trava-se sobre a ideia de que o conhecimento não 
é diretamente transmitido, mas construído ativamente pelo aprendiz. Entretanto, de 
acordo com os autores, por muito tempo a comunidade do ensino de ciências teve 
como objeto de estudo central a mudança conceitual dos estudantes a partir da análise 
de suas concepções prévias e as consequentes atividades que promovessem um 
conflito cognitivo. Por outro lado, a perspectiva sociohistórica, elucidada principalmente 
pelos estudos de Vygotsky (1984,1993) explica o desenvolvimento humano pelas 
relações sociais que o sujeito estabelece no decorrer da vida e nos possibilita entender 
a aprendizagem como o produto da interação social do sujeito com um mundo 
simbólico. O significado de conceitos são, então, construções históricas e sociais 
adquiridas pelo sujeito através de sua vivência e de suas subjetividades 
próprias (Coelho et al, 2014)  
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Wertsch (1998) delineia uma forma de ação humana: a "ação mediada", que 
emprega meios mediacionais, ou "ferramentas culturais", que estão presentes em um 
cenário sociocultural particular. Essas ferramentas, como a linguagem e os 
instrumentos de trabalho, moldam a ação humana de maneira determinante. E devido 
ao fato de que essas ferramentas são meios materiais, a ação humana é 
intrinsecamente estabelecida em um contexto cultural, histórico e 
institucional. Somente em conjunto os agentes e as ferramentas culturais podem 
causar impacto.  Portanto, defendemos que a sala de aula favoreça aos estudantes um 
ambiente de enculturação, sendo que estes poderão ser introduzidos à cultura 
científica por meio de membros mais experientes, nesse caso o professor (Driver, 
1999). Ainda de acordo com os autores, trata-se de um desafio construir estratégias 
para atingir a enculturação na sala de aula comum. 

OS OBJETOS DA CIÊNCIA E NÍVEIS DE REPRESENTAÇÃO 
O principal valor da ciência é a desta ser um modo de entender o mundo (Justi & 

van Driel, 2005). Este acesso é realizado através das diversas ferramentas culturais 
desenvolvidas pela humanidade, portanto, os objetos da ciência não são os fenômenos 
em si, mas as contruções desenvolvidas pela comunidade científica para interpreta-los 
(Driver et al, 1999). De acordo com Justi (2006) os cientistas acessam o mundo através 
de um processo constante de formulação e reformulação de modelos. Segundo Gilbert 
(2005), os modelos são constituídos pelos cientistas que, ao buscarem explicar um 
fenômeno, impoem as principais ideias sobre o exemplo estudado que é muito 
complexo. Isso é importante para explicar fundamentos básicos e realizar previsões do 
sistema. Posteriormente, modelos científicos terão o intuito de explicar fenômenos no 
campo submicroscópico, sendo assim uma idealização da realidade como é imaginada, 
baseado em abstrações da teoria, produzidos de maneira que as comparações com a 
realidade sejam coerentes. Percebemos um processo fundamentalmente humano na 
construção do conhecimento, dependente da validação de uma comunidade e a 
presença constante de subjetividade, sendo ainda limitada pela linguagem envolvida.  
 

Neste sentido, o processo de construção do conhecimento em nível 
submicroscópico é uma possibilidade dependente da abordagem do nível 
macroscópico. O currículo do ensino médio da Escola de Aplicação da USP é 
estruturado em espiral, sendo que o de química do primeiro ano está formulado de 
modo a não entrar em profundidade na modelagem do campo submicroscópico da 
matéria. As discussões das vantagens e desvantagens decorrentes dessa estratégia 
adotada pela escola foram muito enriquecedoras e, consequentemente, influenciaram 
significativamente a preparação da intervenção. De modo geral buscávamos associar 
dentro de uma sequência didática uma abordagem do nível macroscópico, 
microscópico e simbólico e, então, nesse caso nos organizamos para não abordar de 
modo sistemático o nível da matéria em nível atômico-molecular, tendo em vista que 
isso seria abordado somente nos próximos anos. Portanto, deveríamos organizar uma 
sequência didática (SD) que fosse útil e rica em modo a ser explicativa em si mesma e 
ao mesmo tempo uma base para o aprofundamento futuro. 

Sendo assim, a nossa ideia inicial foi a de propor uma abordagem diferenciada 
sobre as grandezas massa e volume a partir, justamente, da problematização das 
unidades de medida, calculando por fim sua relação (massa/volume) e trabalhando as 
proporções quantitativamente. Após o acúmulo de  sugestões  oriundas das reuniões 
do projeto, desenvolvemos uma SD para ser aplicada no período de duas aulas (100 
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minutos). Sendo assim, a nossa intervenção fez parte de uma SD maior, que envolveu 
o estudo de propriedades de substâncias, densidade, solubilidade, temperatura de 
ebulição, e por fim, a separação de misturas.  

O PIBID E O TRABALHO COLABORATIVO 
O PIBID permite desenvolver ações voltadas para a escola pública, aproximando 

contextos distintos: a universidade e a escola. Criando um espaço de formação para os 
professores da escola, da universidade e licenciandos, a partir da interação entre troca 
de experiências, reflexão e discussão sobre ensino-aprendizagem e contexto escolar 
(Amaral, 2012). Ainda de acordo com a autora, por mais que o foco do programa seja a 
formação inicial, este atua na prática em três níveis: a formação inicial, a formação em 
serviço e a formação de formadores.  

Existe um complexo conjunto de competências necessário para o professor ser 
capaz de fundamentar e orientar suas práticas frente às mais diversas problemáticas 
encontradas nos ambientes de ensino/aprendizagem. A valorização profissional passa 
pelo estudo do conhecimento que informa a sua ação prática e da forma como este 
conhecimento se desenvolve ao longo da sua carreira, levando em conta a disciplina 
em questão e as condições concretas a que estão submetidos (Ponte, 1994). 

Mansour (1992) defende que a experiência desempenha papel fundamental na 
constituição das concepções de professores e as categoriza como formais e informais. 
As experiências formais tratam-se da educação formal dentro da universidade e do 
colégio e dos treinamentos práticos desenvolvidos frente à instituição de formação. Já 
as experiências informais são provenientes do contato diário interpessoal de maneira 
direta que exigem uma série de reformulações das suas concepções pré-estabelecidas. 

Observa-se que o programa possibilita aos envolvidos uma maior conexão entre 
as duas categorias, favorecendo uma formação de professores mais rica e intensa. A 
ação e reflexão são constantes e realizadas dentro de um espaço de ensino real, que 
permite nos deparamos com a complexidade educacional de modo mais profundo se 
comparado a outras experiências semelhantes do curso de formação regular e uma vez 
estabelecido no ambiente universitário, permite um contato maior com a literatura e 
discussão dentro da área de ensino de ciências. 

METODOLOGIA 
A partir de um trabalho envolvendo os licenciandos do curso de química (que 

trabalhavam em duplas), a supervisora professora do 1° ano do Ensino Médio 
(EM) da Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo (EAUSP) sob 
acompanhamento do orientador do projeto, discutiam-se as sequências didáticas 
elaboradas pelos alunos antes e após a sua aplicação à turma do 1º ano do EM da 
EAUSP. A partir da observação das aulas regulares, das aulas ministradas pelos 
nossos colegas bolsistas e de atividades produzidas pelos alunos da EAUSP, 
analisamos que estes apresentavam uma apropriação instável a respeito do conceito 
de densidade dos materiais.   

Chegou-se a essa conclusão devido aos diferentes episódios em que os 
alunos não realizavam associações com o conceito, por exemplo, depois de terem 
trabalhado o cálculo da densidade de sólidos ainda apresentavam muita dificuldade em 
transpor esses princípios para a determinação da densidade de um material líquido. 
Havia uma confusão sistemática sobre a diferenciação e significação de grandezas 
físicas e unidades de medida, portanto, muitos estudantes não distinguiam claramente 
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“massa” de “gramas” ou “volume” de “mililitros”. Estes apresentavam dificuldade de 
relacionar instrumentos de medida apropriados para se medir uma determinada 
grandeza solicitada.  O uso do valor de densidade não era corretamente utilizado em 
cálculos proporcionais se os colocávamos em situações diferentes de volume e, 
principalmente, de massa.  
 

A sequência didática elaborada foi aplicada em um período de duas aulas 
regulares (100 minutos ao total) à turma do 1º ano do ensino médio da Escola de 
Aplicação da Universidade de São Paulo no segundo semestre de 2013 (n=25). Os 
dois licenciandos se dividiram de modo a somente um atuar como mediador por vez 
nos diálogos em questão. Uma atividade final foi solicitada aos estudantes, consistindo 
basicamente em relatar aquilo que consideravam ter aprendido em aula e aquilo que 
considerariam que pudesse ser melhorado na abordagem do tema. Nossa análise 
trava-se sobre a análise dessa produção e de nossas observações gerais. 

Os materiais usados foram: duas balanças de prato (diferenciadas em 
sensibilidade), grãos de feijão, grãos de bico, copos de plástico de água e copos de 
plástico de café. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
As atividades para abordar as grandezas massa e volume foram baseadas em 

situações problema centradas na problemática da unidade (uso e convenção). 
 

1ª situação problema: Como medir massa?  
Narrativa: Dois grupos de cientistas viviam em países muito distantes e 

precisavam informar ao outro, por meio de carta, a massa de um determinado material 
(colocamos como exemplo uma borracha de um aluno). O problema situava-se em uma 
época em que estes dispunham em seus laboratórios somente de uma balança de 
pratos, feijão e grão de bico. Como eles poderiam informar ao outro grupo a massa do 
material a ser estudado?  

Após a discussão em torno desse problema central em que um professor foi 
responsável por mediar os diferentes pontos de vista apresentado pela classe, 
sistematizou-se os pontos mais importantes:  

x O feijão e o grão de bico seriam unidades de medida para massa;  
x Há irregularidade no tamanho e, portanto, na massa de diferentes grãos de 

feijão e grãos de bico;  
x Existem materiais em que a massa a ser medida é menor do que a unidade 

de medida;  
x Existem materiais em que a massa a ser medida é muito maior do que a 

unidade de medida; 
x Havia uma imprecisão na medida pelo fato de se usar feijões inteiros;  
x É importante se usar a mesma unidade de medida para se comparar 

diferentes amostras. 
x Em lousa usamos a abreviação “fj” para grãos de feijão  

  
 

2ª situação problema: Como medir volume?  
Narrativa: Dois grupos de cientistas viviam em países muito distantes e 

precisavam informar ao outro, por meio de carta, o volume de uma determinada 
amostra de água (colocamos um determinado volume de água em uma pequena cuba 
de vidro). O problema situava-se em uma ocasião em que estes dispunham em seus 
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laboratórios somente de copos de plástico de água e copinhos de café. Como eles 
poderiam informar ao outro grupo o volume da amostra a ser estudada?  

Após a discussão em torno desse problema central em que um professor foi 
responsável por mediar os diferentes pontos de vista apresentado pela classe, 
sistematizou-se os pontos mais importantes:  

x Tanto copo de água como copinho de café seriam possíveis unidades de 
medida para a grandeza volume;  

x Para quantificar nossa amostra de água em questão, o copinho de café 
seria mais apropriado;  

x Há problemas em se medir volumes menores do que a unidade escolhida;  
x Há problemas em se medir volumes muito maiores do que a unidade 

escolhida;  
x Havia uma imprecisão na medida pelo fato de se determinar o volume pela 

quantidade de copinhos de café inteiros preenchidos.  
x É importante se usar a mesma unidade de medida para se comparar 

diferentes amostras. 
x Em lousa usamos a abreviação “cf” para copinho de café.  
 
Em seguida calculamos a densidade da água a partir do uso das unidades 

previamente acordadas em sala de aula, ou seja, sua massa foi medida pela balança 
de prato com grãos de feijão e o seu volume com copinhos de café. Solicitou-se que, 
então, calculássemos a relação entre as duas grandezas, massa por volume, e 
numericamente chegaríamos a uma relação de X fj/cf, ou mais explicitamente X fj/1cf. 
Incentivamos que realizassem então, cálculos proporcionais com o uso dessas 
unidades a partir de valores diferentes de massa em grãos de feijão e de volume em 
copinhos de café. Por fim, mediamos o cálculo da densidade utilizando unidades de 
medidas do Sistema Internacional e os incentivamos novamente a realizar novos 
cálculos proporcionais.  

Nossa intervenção abordou as três competências defendidas pelo PCN + ao 
ensino de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias: representação e 
comunicação, investigação e compreensão e contextualização sócio-cultural. 

Descrevemos abaixo, respectivamente, aquelas que consideramos ter atingido 
com maior ênfase:   

x Representação e Comunicação: Reconhecer e utilizar adequadamente, 
na forma oral e escrita, símbolos, códigos e nomenclatura da linguagem 
científica.  

x Investigação e compreensão: Identificar as informações ou variáveis 
relevantes em uma situação-problema e elaborar possíveis estratégias para 
equacioná-la ou resolvê-la; Identificar fenômenos naturais ou grandezas em 
dado domínio do conhecimento científico, estabelecer relações, identificar 
regularidades, invariantes e transformações; Selecionar e utilizar instrumentos 
de medição e de cálculo, representar dados e utilizar escalas, fazer 
estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados.  

x Contextualização sócio-cultural: Compreender o conhecimento científico e 
o tecnológico como resultados de uma construção humana, inseridos em um 
processo histórico e social.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 Inicialmente sistematizamos as considerações dos estudantes na atividade final 
proposta. Quanto ao que consideraram ter aprendido: 

x A maioria relatou: medição de massa e volume com diferentes referências 
(unidades de medida), usando diferentes instrumentos de medição, mas a 
grandeza massa foi relativamente mais citada; 

Podemos observar pelas respostas dos alunos: “Hoje na aula eu aprendi a 
calcular massa e volume sem balança digital”; “eu aprendi na aula de hoje: fazer 
cálculo de massa de água, massa de líquidos comparando com massa de materiais”; 
“na aula de hoje, aprendi como faziam para medir massa de algum objeto através de 
uma balança de pratos”. Um exemplo de representação está exemplificado abaixo: 

 

 
 Figura 1: Representação da medição da massa de um objeto (rolha de cortiça) usando 
grãos de feijão. 
 

x Calcular densidade de uma maneira diferente: alguns alunos relataram 
“Com a aula de hoje eu aprendi que podemos calcular a densidade de uma 
forma diferente, sem ser usando o densímetro”; “O que aprendi na aula de 
hoje foi como medir a densidade em balanças que não são digitais”. 

 
x Um terço dos alunos descreveu um exemplo de relação quantitativa 

calculada em conjunto entre massa e volume usando as unidades de 
medida padrão ou alternativas (feijão e grão de bico para massa; copinho 
de café para volume), sugerindo “ter aprendido” a realização de cálculos 
proporcionais, como por exemplo relatado “Com a aula de hoje aprendi a 
medir a massa de um objeto em relação a outros objetos” ou como pode ser 
visualizado pela parte da atividade abaixo: 

 
 

 

 
Figura 2: Exemplo de cálculo proporcional utilizando unidades de medida alternativas. 
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Quanto às sugestões de melhoria da aula: 
x Maior experimentação por parte dos estudantes; “experimentos mais 

práticos para toda a classe participar”. 
x Divisão da sala, exemplificado por  “acho que poderíamos separar a sala 

em alguns grupos deixando um estagiário em cada um deles...”. 
x Aumentar número de exercícios; “a aula poderia ter mais lições de casa, 

mais momentos de correção de exercícios ao término do momento de 
resolvê-los”. 

x Não permitir que alguns alunos atrapalhem a aula; 
x Uso de linguagem mais simples “...e não falar muito desse jeito difícil tipo de 

relação de massa e volume...”. 
Sendo assim, a análise das atividades produzidas sugere que alguns objetivos 

foram atingidos de forma mais profunda do que outros, por exemplo, os alunos 
relacionaram vários modos de se medir massa, mas quanto ao volume não. Isso afetou 
um ponto central, o de se calcular e compreender a relação entre essas duas 
grandezas. 

De modo geral, consideramos que essa aproximação da sala de aula às 
problemáticas enfrentadas pela comunidade científica, como a padronização e 
convenção das unidades de medida, suas formas de uso mais apropriado, permitiu 
tornar o mundo simbólico mais significativo aos alunos. Observou-se que estes muitas 
vezes não consideram importantes, dando maior atenção a valores numéricos 
somente. A situação que se agrava quando há relação entre duas grandezas e, 
portanto, duas unidades de medida, já que a maior parte do raciocínio conceitual e de 
resolução matemática vem da interpretação da relação. 
      A maioria das sugestões foi no sentido de se alterar a dinâmica de aula 
tornando-a mais participativa e experimental. Concordamos plenamente com os 
estudantes, uma vez que a experimentação teria um potencial superior à dinâmica 
dialógica nesse caso, tratando-se, portanto, de uma sugestão de adaptação para se 
analisar o melhoramento da abordagem. Outras sugestões, muito práticas, foram no 
sentido de se dividir a sala, resolver com mais eficiências alunos que atrapalham a aula 
devido ao comportamento, trazer mais exemplos ou exercícios.  

CONCLUSÃO 
 Trazer a sala de aula um processo de enculturação científica trata-se de um 
desafio devido a diversos motivos, como por exemplo, a falta de costume dos alunos 
em se debater assuntos que por diversos momentos parecem ser “triviais” ou não 
considerarem como parte do ensino de ciências naturais. Outros tratam-se pelas 
articulações distintas, que envolvem muito as especificidades da turma e, por 
consequencia, seus conhecimentos prévios e suas concepções sobre a natureza da 
ciência. Entretanto, defendemos o processo de construção do conhecimento de modo a 
evidenciar que as ferramentas culturais científicas tratam-se de instrumentos 
mediadores para acessar o mundo, que o mundo simbólico trata-se de convenções 
acordadas, em que seu uso obedece a uma lógica com vantagens e limitações, 
carregando significados que suportam diferentes níveis de interpretação, como uma 
abordagem  necessária para uma apropriação dos conceitos de modo significativo, 
capaz de ser usado  para enfrentar problemas reais, caracterizados por sua 
complexidade e necessidade de adaptações.  
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 O trabalho colaborativo na construção de sequencias didáticas nos mostrou ser 
um processo muito rico em que diferentes vozes, com diferentes visões, propiciam uma 
formulação rica que molda nosso pensamento como professor, ou seja, seremos 
capazes cada vez mais de nos direcionar a fatores antes não tão valorizados e que 
dentro de um conjunto se mostram responsáveis por uma constituição sólida e mais 
completa de um ensino que deva ser atuante em diferentes áreas do desenvolvimento 
humano. 
 Dada a profundidade do campo teórico e das diferentes variáveis em torno da 
temática, é visível a necessidade de se aprofundar a investigação 
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Desenvolvimento de uma habilidade avaliada no ENEM em 
aulas de química: o confronto entre as interpretações do 
senso comum e do conhecimento científico. 
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Palavras-Chave: ENEM, habilidades, ensino de ciências. 
 
Resumo: O objetivo do ensino de ciências vem sofrendo modificações nos últimos anos. No 
Brasil, a instituição do ENEM como vestibular para a maioria das universidades públicas do país 
pode acelerar esse movimento de transição entre a escola tradicional e a construtivista. Neste 
trabalho, foi desenvolvida e aplicada uma sequência didática, com o objetivo de propiciar aos 
alunos o desenvolvimento da habilidade de confrontar interpretações científicas com 
interpretações baseadas no senso comum, prevista na matriz de avaliação do ENEM. A análise 
dos resultados permitiu concluir que parte dos alunos participantes das atividades da sequência 
didática evidenciou ter desenvolvido a habilidade trabalhada. 

INTRODUÇÃO 
Segundo Carvalho (2004), os objetivos da educação escolar vem sendo 

modificados desde as últimas décadas do século XX. Tanto o conteúdo, quanto a forma 
de desenvolvê-lo estão constantemente sofrendo modificações. No Brasil, essas novas 
formas do processo de ensino podem estar sendo impulsionadas pela instituição do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como vestibular para a maioria das 
universidades públicas do país. Isso pode ocorrer porque a matriz de avaliação do 
ENEM é baseada em habilidades e competências e não em conteúdos, como nos 
vestibulares tradicionais. Esse fator pode contribuir para as escolas adotarem ações 
pedagógicas com objetivos que vão além da memorização e reprodução de conceitos. 

 
Diante disso, deve fazer parte das competências do professor preparar 

atividades que visam o desenvolvimento de habilidades, contribuindo para a formação 
de cidadãos críticos, que saibam se posicionar diante de questões da sociedade atual. 
Além disso, o desenvolvimento desse tipo de atividade pode contribuir para a 
realização do ENEM, ao fim do ensino médio.  

 
Nessa perspectiva, como trabalho de conclusão do curso de licenciatura em 

Química, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi elaborada e aplicada 
uma sequência didática, a qual o objetivo principal é proporcionar a alunos do ensino 
médio o desenvolvimento de uma habilidade avaliada no ENEM. A habilidade escolhida 
foi a de confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso 
comum, a qual corresponde à habilidade 3 (H3) da Matriz de Referência do ENEM 
2013 (INEP, 2013).  

O desenvolvimento da sequência didática aconteceu através da realização de 
atividades que promovem a discussão dos conceitos de temperatura e calor, os quais 
são fundamentais para o estudo de termoquímica. A escolha desses tópicos está 
relacionada ao grande número de eventos cotidianos relacionados aos conceitos de 
temperatura e calor, o que pode favorecer a ocorrência de ideias do senso comum 
acerca deles.  
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O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi desenvolvido pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e começou a ser 
aplicado em todo o território brasileiro no ano de 1998. De acordo com o INEP (2005), 
o principal objetivo do ENEM é referenciar uma auto avaliação da educação básica de 
nível médio, a partir das competências e habilidades que o estruturam. Tais habilidades 
e competências são preconizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB (MEC, 1996) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCN 
(MEC, 2000), documentos que propõem uma Reforma no Ensino Médio. 

A Matriz de Referência do ENEM descreve uma série de competências e 
habilidades que podem ser colocadas em teste na avaliação. Segundo o INEP (2005), 
o significado de competência pode ser compreendido de três maneiras: competência 
como condição prévia do sujeito, competência como condição do objeto e, por último, 
competência relacional.   

Segundo Maia (2009), a literatura não é consensual sobre uma definição que 
explicite claramente o conceito e as diferenças entre competência e habilidade. Talvez 
não seja essencial estabelecer definições rígidas para esses termos, mas sim 
compreender a proposta que eles sugerem: o ensino promovido a partir da realidade 
(conhecimentos e experiências prévios) do próprio estudante, possibilitando-o alcançar 
patamares mais elevados de conhecimento, através do exercício e desenvolvimento 
dos mecanismos necessários ao processo de aprendizagem e ao exercício da 
cidadania. Neste trabalho, nos interessamos pelo processo de desenvolvimento desses 
mecanismos – habilidades e competências – do campo de Ciências Naturais e suas 
Tecnologias, presente na Matriz de Referência para o ENEM 2013 (INEP, 2013). 

O desenvolvimento das habilidades descritas no Campo de Ciências Naturais e 
suas Tecnologias pode promover um ensino de Ciências que objetiva a formação do 
conhecimento científico, além da memorização de conteúdos. Nesse preceito, o 
conhecimento científico se apresenta como ferramenta de compreensão do mundo e 
de atuação na sociedade. Sob essa perspectiva, é desejável que os professores de 
Ciências se empenhem para que os alunos caminhem no sentido de apropriação do 
conhecimento científico, ao invés de fazerem uso exclusivo dos conhecimentos do 
senso comum para elaborar suas opiniões e tomar suas decisões. Dessa forma, é 
muito importante que os alunos saibam confrontar as ideias do senso comum e do 
conhecimento científico, para que possam ter um posicionamento mais crítico e 
embasado dos fenômenos científicos e tecnológicos presentes na sociedade 
contemporânea e para que avaliem, com critério, a adequação da utilização de um ou 
outro em uma determinada situação. Essa consideração – confrontar interpretações 
científicas com interpretações baseadas no senso comum – corresponde à habilidade 3 
(H3) da Matriz de Referência do ENEM 2013 (INEP, 2013). 

Vieira e Nascimento (2009) afirmam que uma forma de desenvolver essa 
habilidade é a promoção do discurso argumentativo em sala de aula. Segundo esses 
autores, a oportunidade da argumentação em sala de aula pode propiciar explicitações 
de diferentes pontos de vista, crítica mútua de posicionamentos, tomadas de 
consciência dos alunos sobre suas próprias ideias e suas lacunas e inconsistências, 
tensões e negociações entre os domínios de conhecimento cotidiano e de 
conhecimento científico e, por último, a explicitação, construção e reconstrução do 
pensamento dos alunos. Esse movimento de falas argumentativas em sala de aula 
pode propiciar uma evolução do conhecimento dos alunos, uma vez que, através das 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e Aprendizagem 

discussões, eles podem refletir sobre a coerência científica de seus argumentos e 
aprimorá-los a cada turno de fala. Dessa forma, no ambiente escolar, pode ocorrer um 
movimento transitório dos argumentos baseados no senso comum para os baseados 
no conhecimento científico, com o auxílio e a condução do professor. 

Segundo Santos (2008), é desejável que os alunos percebam que o 
conhecimento do senso comum não tem compromisso com a explicação dos 
fenômenos e se restringe a apontar soluções práticas em situações cotidianas. Por 
outro lado, o conhecimento produzido no meio científico tem foco na explicação dos 
fenômenos, através da criação de hipóteses que devem ser exaustivamente testadas e 
contestadas, até que se chegue a uma teoria consistente. 

Alguns tópicos do ensino de Ciências apresentam grande tensão entre os 
conhecimentos do senso comum e o conhecimento científico. Dentre eles, destacam-se 
os conceitos de temperatura e calor. Segundo Mortimer e Amaral (1998), a literatura 
indica que as ideias do senso comum sobre esses conceitos são geralmente baseadas 
em três aspectos: (i) o calor é uma substância; (ii) existem dois tipos de calor: o quente 
e o frio; e (iii) o calor é diretamente proporcional à temperatura. Essas ideias norteiam 
expressões muito usadas no dia-a-dia, como “blusa quente”, “estou com frio”, “hoje o 
dia será de muito calor”, entre outras. Essas expressões carregam em seus 
significados a praticidade do senso comum e, apesar de não explicarem os fenômenos 
de forma satisfatória e coerente, são de muita utilidade na comunicação e nas ações 
cotidianas. Entretanto, é fundamental que os alunos saibam também explicar esses 
fenômenos. Dessa forma, os estudantes podem se posicionar de forma mais crítica e 
embasada em questões científicas, tecnológicas, sociais e ambientais. 

METODOLOGIA 
Este trabalho se desenvolveu por meio de uma pesquisa-ação, em que foram 

realizadas atividades em turmas de uma escola de ensino médio de pequeno porte, da 
rede privada de Belo Horizonte. As atividades elaboradas foram aplicadas em dois 
momentos, em uma turma do primeiro ano e em outra turma do terceiro ano. 

Na turma do primeiro ano, a sequência didática foi aplicada como teste piloto, 
para que fossem identificados falhas ou pontos inconsistentes nas atividades e no 
instrumento de avaliação. Essa turma é formada por oito alunos, com idade entre 15 e 
17 anos, que participaram integralmente das atividades planejadas. 

A partir da análise dos resultados da primeira aplicação da sequência, foram 
feitas algumas alterações no instrumento de avaliação, a fim de propiciar melhor 
compreensão do enunciado deste. Feitas as alterações necessárias, a sequência 
didática foi aplicada novamente. A segunda aplicação da sequência se deu em uma 
turma do terceiro ano, e não em outra turma do primeiro ano, pois na escola em que o 
trabalho foi desenvolvido só há uma turma do primeiro ano e uma do terceiro. Além 
disso, a comparação entre os dados obtidos na turma de primeiro ano e na de terceiro 
ano mostram que não houve diferenças significativas em termos do aspecto analisado 
neste trabalho – apesar de os estudantes do terceiro ano terem estudado termoquímica 
no segundo ano. Essa turma é formada por 14 alunos, com idade entre 17 e 19 anos, 
que participaram integralmente das atividades planejadas.  
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Para descrever como foi desenvolvido esse trabalho, fez-se necessária a sua 
divisão em três etapas. São elas: (i) a elaboração e o desenvolvimento das atividades 
aplicadas na sequência didática; (ii) a elaboração do instrumento de avaliação da 
sequência didática; e (iii)  a obtenção e a análise dos resultados. 

Sobre o desenvolvimento da sequência didática 

A sequência didática desenvolvida tinha como intuito promover a habilidade de 
confrontar as ideias do conhecimento científico e do senso comum e, para isso, foram 
discutidos os conceitos de temperatura e calor. Foram usadas quatro aulas para o 
desenvolvimento da sequência. 

Para iniciar a sequência, era necessário que os alunos tivessem consciência 
das ideias do senso comum sobre o tema trabalhado. Nesse sentido, foi solicitado aos 
estudantes que fizessem uma entrevista com três pessoas externas à comunidade 
escolar. Essa entrevista era composta de cinco questões de cunho prático, que 
envolvem os conceitos de temperatura e calor. Ao respondê-las, provavelmente, as 
pessoas entrevistadas iriam usar os conhecimentos do senso comum. As questões são 
apresentadas no quadro 1. 

Quadro 1. Questões da entrevista a ser realizada pelos alunos no início da sequência didática. 

1. O que é um bom agasalho? 
2. Por que fechamos a janela em dias com baixas temperaturas e por que 

deixamos a janela aberta em dias com temperaturas elevadas? 
3. Por que as panelas são, geralmente, de materiais metálicos e seus cabos 

não? 
4. Por que colocamos gelo em bebidas quando queremos abaixar a sua 

temperatura? 
5. Por que sentimos frio ao sair da piscina mesmo em dias com temperaturas 

altas? 

Para essas questões era esperado um padrão de resposta que indicaria o calor 
como uma substância, a existência de dois tipos de calor: o quente e o frio, e a ideia de 
que o calor é diretamente proporcional à temperatura. De acordo com Mortimer e 
Amaral (1998), essas ideias são apontadas na literatura como muito frequentes entre 
pessoas de todas as idades. Após a realização das entrevistas, as respostas obtidas 
para cada questão foram socializadas entre os estudantes e um quadro com o padrão 
de respostas foi montado no quadro negro pelo professor.  

Uma vez terminada a discussão das respostas obtidas, fez-se necessária a 
introdução dos conhecimentos científicos sobre os conceitos de temperatura e calor. 
Para isso, foi realizada uma atividade do livro didático Química, volume 2, dos autores 
Eduardo Mortimer e Andrea Machado. Nessa atividade, dois blocos – um feito de 
madeira e o outro de um material metálico – foram analisados pelos estudantes. Em 
um primeiro momento, eles deveriam perceber as sensações de frio e quente ocorridas 
quando seguravam os blocos de madeira e de metal. A partir dessas sensações, foi 
solicitado que eles inferissem sobre a temperatura dos blocos. Nesse momento, há 
uma tendência dos alunos em dizer que o bloco de madeira, por apresentar uma 
“sensação de quente” ao ser tocado, apresenta uma temperatura maior do que o bloco 
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de metal, ao cujo toque resulta em uma “sensação de frio”. Em seguida, os alunos 
foram orientados a medir a temperatura dos blocos com um termômetro, para que 
concluíssem que apesar das diferentes sensações, os blocos estavam à mesma 
temperatura. Nesse contexto, foram discutidos os conceitos de temperatura e calor. 
Para concluir a aula, foi requisitado aos alunos que respondessem as perguntas feitas 
na entrevista inicial, que estão apresentadas no quadro 1 deste trabalho. 

Na aula seguinte, houve a discussão das respostas dadas pelos alunos para as 
questões propostas inicialmente. Uma nova tabela foi feita no quadro, semelhante à da 
primeira aula, mas levando em consideração as respostas baseadas nas ideias do 
conhecimento científico apresentadas pelos estudantes. Quando algum aluno 
apresentou ideias cientificamente inadequadas, ou do senso comum, o professor 
buscou conduzir o estudante a um raciocínio cientificamente aceitável, retomando os 
pontos principais da atividade prática realizada.  

A última atividade se baseou na comparação entre os dois quadros 
construídos: o primeiro quadro com as respostas obtidas pelos alunos nas entrevistas e 
o segundo quadro com as respostas elaboradas pelos alunos a partir do conhecimento 
científico construído nas aulas. A discussão foi mediada de forma a apontar 
semelhanças e diferenças entre as respostas. Nesse sentido, houve a comparação do 
discurso do senso comum com o do conhecimento científico, em que foram ressaltadas 
as situações adequadas para se usar cada um deles, além da importância deles na 
sociedade.  

Sobre a elaboração do instrumento de avaliação 

O instrumento de avaliação foi elaborado com o objetivo de analisar se e como 
a sequência didática aplicada contribuiu para o desenvolvimento da habilidade de 
confrontar as ideias do senso comum com o conhecimento científico. Para isso, foram 
criadas quatro situações em que um personagem faz uma pergunta e os alunos devem 
fazer a opção por uma das duas respostas apresentadas e justificar a escolha.  

Dentre as duas respostas apresentadas, uma expressa características do 
senso comum e a outra, caráter científico. Para fazer a escolha da resposta, o aluno 
deve julgar se as situações requerem respostas de cunho prático e objetivo (senso 
comum), ou se requerem explicações de fenômenos (conhecimento científico). 

As situações elaboradas não são relacionadas com os conceitos de 
temperatura e calor, para que seja analisado somente o desenvolvimento da 
habilidade, de forma independente ao conteúdo. Foi feita a opção por criar situações 
com as quais os alunos estão familiarizados e que envolvem conhecimentos científicos 
que já foram estudados por eles. Dessa forma, os alunos seriam capazes de interpretar 
claramente as duas opções para fazer a escolha da alternativa que julgassem mais 
adequada para cada situação. O instrumento de avaliação foi aplicado antes (pré-teste) 
e após (pós-teste) as atividades. 

Sobre a obtenção dos resultados e a forma como foram analisados 

Os resultados obtidos com o desenvolvimento da sequência didática foram 
analisados através da comparação individual do pré-teste e do pós-teste feitos pelos 
estudantes. A partir dos testes, foi analisado se eles, após a realização das atividades 
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propostas, conseguiram aprimorar a percepção de quando usar o discurso do senso 
comum e quando usar o discurso do conhecimento científico. 

Outros resultados puderam ser colhidos durante o desenvolvimento das 
atividades, através da gravação do áudio referente às falas dos alunos e às discussões 
argumentativas promovidas na sala de aula. A autorização para tal gravação foi 
solicitada e concedida pelos alunos após explicação do propósito da mesma.  

RESULTADOS 
As gravações de áudio realizadas durante a realização das atividades da 

sequência didática e a aplicação do instrumento de avaliação (pré- e pós-testes) 
permitiram a obtenção dos resultados que serão apresentados e discutidos a seguir. 
Nas transcrições dos áudios realizadas, os alunos serão representados pela letra A 
seguida de um número de identificação (por exemplo: A1, A2, A3), enquanto o 
professor será identificado pela letra P. Quando não for possível identificar o aluno, 
esse será identificado somente pela letra A. As reticências serão usadas para 
representar uma pausa na fala dos interlocutores. Os comentários e detalhes das 
transcrições serão feitos entre parênteses.  

Durante o desenvolvimento da sequência didática os alunos se mostraram 
satisfatoriamente empenhados em realizar as atividades propostas. Quando foram 
solicitados a realizar a entrevista, alguns deles disseram que iriam entrevistar parentes, 
mas que não obteriam “respostas boas”. Essa fala de alguns alunos pode indicar que a 
formação escolar deles propiciou a ideia hierarquizada do conhecimento, onde a 
ciência e suas teorias prevalecem sobre as ideias do senso comum. Outro fator que 
corrobora essa conclusão é que alguns alunos ficaram envergonhados em dizer as 
respostas obtidas em voz altas, talvez por considerarem que aquelas ideias não tinham 
valor social.  

Na segunda atividade, com o bloco de madeira e metal, os alunos começaram 
a entender as ideias científicas que explicam fenômenos que envolvem troca de 
energia. Após realizarem a atividade, foi solicitado que eles respondessem às mesmas 
questões da entrevista. Na aula seguinte, durante a discussão das respostas dadas 
pelos alunos para as questões, um aluno, da turma do primeiro ano, se manifestou, 
conforme a transcrição a seguir. 

A1: Mas professor, se eu falar com minha mãe para ela pegar a blusa que é 
feita de um material que isola bem... é... pra impedir que o nosso corpo 
perca muito calor pro ambiente... ela não vai conseguir escolher nenhuma 
blusa... eu tenho que falar para ela pegar a blusa mais quente mesmo. 

Essa fala do aluno pode indicar que naquele instante o estudante aplicou a 
habilidade de confrontar o senso comum com o conhecimento científico. Depois de 
ouvir os dois discursos, o aluno concluiu que um deles é o mais adequado para a 
situação. 

Esse confronto ficou mais evidente na aula seguinte, quando os dois quadros 
preenchidos ao longo da sequência didática foram colocados lado-a-lado. Quando 
questionados sobre a utilização daqueles discursos na sociedade, alguns estudantes 
disseram que as respostas obtidas com as entrevistas são práticas e visam resolver 
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problemas, enquanto as respostas dadas por eles (alunos) tem por objetivo explicar os 
fenômenos. A partir disso foi desenvolvida a discussão sobre a o uso das ideias do 
senso comum e do conhecimento científico na sociedade. Ao fim do desenvolvimento 
da sequência didática, ficou claro que alguns alunos, que inicialmente consideravam o 
conhecimento científico como o único discurso aceitável em quaisquer esferas 
passaram a compreender que as ideias do senso comum também devem ser 
valorizadas e usadas em algumas situações na sociedade.  

Foi identificado que os alunos do primeiro ano tiveram dificuldades em 
responder o instrumento de avaliação. Nesse sentido, fez-se necessária a alteração do 
enunciado do instrumento de avaliação, com o objetivo de deixar mais claro o comando 
da questão. O quadro a seguir apresenta o enunciado inicial da questão, usado no 
instrumento de avaliação aplicado no teste-piloto. 

Quadro 2. Enunciado da questão do instrumento de avaliação usado no teste piloto. 

A seguir, você vai encontrar quatro situações para ajudar um personagem. Em 
cada situação, escolha a resposta que VOCÊ DARIA, POR CONSIDERÁ-LA MAIS 
ADEQUADA para a situação. Justifique as suas escolhas. 

 
Diante da incompreensão do enunciado pelos alunos no estudo piloto, foi 

elaborado um novo enunciado, apresentado a seguir. 
 
Quadro 3. Enunciado modificado da questão do instrumento de avaliação. 

A seguir, você vai encontrar quatro situações em que você deve ajudar um 
personagem. Em cada situação, escolha a resposta que você daria, por considerá-la 
MAIS ADEQUADA para a situação. Observe que NÃO EXISTEM RESPOSTAS 
CERTAS OU ERRADAS.  Para cada situação, você deve justificar por que escolheu a 
alternativa assinalada como a mais adequada.  

Partindo do novo instrumento de avaliação, com o enunciado apresentado no 
Quadro 3, a sequência didática foi reaplicada na turma do terceiro ano. 

Durante o desenvolvimento das atividades propostas na sequência didática, os 
alunos do terceiro ano se mostraram mais envolvidos e interessados do que os alunos 
do primeiro ano. Isso pode ter ocorrido devido ao nível de maturidade das turmas, já 
que historicamente a postura dos alunos dessa turma de terceiro ano é mais 
comprometida do que a dos alunos da turma de primeiro ano. 

Na primeira atividade da sequência (a entrevista), os alunos tiveram reações 
semelhantes às dos estudantes do primeiro ano. Muitos manifestaram que ao 
entrevistar os pais, irmãos e outros parentes, eles obteriam respostas erradas para as 
questões propostas. Nesse sentido, fez-se necessária uma orientação aos alunos no 
sentido de não se preocuparem com as respostas obtidas. Foi explicado que o objetivo 
da entrevista era colher informações sobre o modo de pensar das pessoas sobre os 
tópicos questionados. 

Assim como na turma do primeiro ano, alguns alunos do terceiro ano se 
mostraram envergonhados em dizer as respostas obtidas nas entrevistas em voz alta. 
Muitos deles disseram que a pessoa entrevistada “não sabe de nada”. Isso parece 
indicar que eles percebiam que o conhecimento discutido nas salas de aula está 
distante do conhecimento produzido e reproduzido socialmente.  
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Ao fim da atividade com os blocos de madeira e de metal, os alunos 
responderam as mesmas questões propostas inicialmente, porém a maioria expressiva 
se baseou nos conhecimentos científicos discutidos na atividade prática.  Quando as 
respostas obtidas com as entrevistas foram comparadas com as respostas dadas pelos 
alunos, foi perguntado aos alunos em que ponto elas se pareciam e/ou diferenciavam. 
Parte dessa discussão é apresentada no diálogo transcrito a seguir: 

P: Pessoal, olhem para as tabelas 1 e 2 que estão projetadas no quadro. A 
tabela 1 apresenta algumas das respostas obtidas com as entrevistas que 
vocês fizeram. A tabela 2 está mostrando as respostas que vocês deram 
para as questões propostas. Essas respostas estão apresentando a mesma 
informação? 
A2: Não... são diferentes. 
P: Diferentes? Qual a diferença entre elas? 
A3: Eu acho que elas [as respostas] estão dizendo a mesma coisa, só que 
uma explicou mais que a outra. 
A2: Então elas são diferentes! Olha só... na primeira tabela... só tem a 
resposta... mas não tem explicação nenhuma... Só está falando que o 
agasalho é quente e ponto... Aí na segunda [tabela] tá explicando porque 
que a gente fala que a blusa é quente. 
A3: Então uma explica e a outra não. É isso professor? 
P: Você acha que é isso? 
A3: Eu acho que sim... faz sentido. 
P: Vamos olhar as respostas de outras questões então, pra confirmar se é 
isso mesmo. Olha só as respostas pra questão 5... 
A4: É a mesma coisa. A primeira resposta fala que sentimos frio porque a 
água da piscina é fria e a segunda explica porque sentimos frio. 
P: E a primeira resposta ajuda em alguma coisa? (ninguém responde) ... 
Pessoal, se vocês tivessem saído da piscina e tivessem com a sensação de 
frio e alguém falasse que você estava se sentindo assim porque a água da 
piscina é fria. O que vocês fariam? 
A: Secaria a água. 
P: Então essa resposta ajuda em alguma coisa? 
A3: Ajuda a resolver o problema do frio.  
A2: As respostas da primeira tabela ajudam a resolver os problemas... tipo 
abrir a janela em dias quentes pra se refrescar. 
P: Eu acho que pode ser isso... alguém pensa diferente? ... Ninguém? 

Podem falar gente! Me ajuda aqui a descobrir essa diferença!  
A: É isso mesmo professor... o A2 tá certo. 
P: Ok... então... a primeira tabela tem respostas que dão soluções pra 
problemas, certo? ... E a segunda tabela? 
A2: Eu acho que ... é... 
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P: Espera um pouco A2... eu acho que o A5 quer falar...  
A5: As respostas da tabela 2 explicam o que tá acontecendo...o jeito que 
acontece... 
P: E a gente sempre precisa explicar o jeito que acontece?  
A2: Não uai... às vezes a gente só quer saber o que fazer... sem ficar 
explicando... mas se você sabe explicar você consegue decidir o que fazer 
sozinho... 

O diálogo anterior ilustra que alguns alunos conseguiram realizar a 
contraposição dos dois discursos: o do senso comum e o conhecimento científico. 
Nesse trecho é possível perceber que o uso do discurso argumentativo, conforme 
relatado por Vieira e Nascimento (2009), pode contribuir para a promoção do confronto 
entre o senso comum e o conhecimento científico. Nesse sentindo, percebe-se que 
alguns alunos demonstraram obter a compreensão de que o senso comum tem caráter 
prático na sociedade, enquanto o conhecimento científico é o responsável por fornecer 
explicações consistentes para fenômenos.  

Através da análise comparativa entre o pré- e o pós-teste dos alunos do 
terceiro ano é possível perceber que antes do desenvolvimento da sequência didática, 
a maioria dos alunos identificaram a resposta mais adequada em 2 ou 3 situações. 
Após a participação nas atividades propostas, isto ocorreu em 3 ou 4 situações para a 
maioria dos alunos. Esse fato pode ser um indicador de que a participação dos alunos 
do terceiro ano nas atividades da sequência didática pode ter contribuído para o 
desenvolvimento da habilidade de contrapor o senso comum com o conhecimento 
científico.  

Outra análise da contribuição da sequência didática para o desenvolvimento da 
habilidade (H3) pode ser realizada através da comparação das justificativas que os 
alunos deram para a escolha das alternativas no pré- e no pós teste. Alguns alunos não 
demonstraram ter confrontado as ideias do senso comum com o conhecimento 
científico no pré-teste e ao responderem o pós-teste evidenciaram ter aplicado essa 
habilidade. As respostas de dois alunos são apresentadas no quadro 4, à título de 
exemplo, indicando a justificativa para a escolha da alternativa que eles consideraram 
mais adequada na primeira situação do instrumento de avaliação. 

A6 (pré-teste): O bicarbonato de sódio vai aliviar a sensação de 
queimação, por isso a opção b é a mais adequada. 
A6 (pós-teste): Nesse tipo de situação, o personagem quer uma solução 
rápida e não uma explicação, por isso a resposta mais adequada é a da 
alternativa b. 

Analisando a resposta do pré-teste apresentada é possível perceber que o 
aluno A6 não se preocupou em analisar o tipo de discurso que a situação requer. 
Entretanto, ao se analisar a justificativa dada no pós-teste, fica claro que o aluno 
baseou as suas respostas no tipo de conhecimento que deve ser usado na situação. 
Esse resultado pode indicar que esse aluno desenvolveu a habilidade de confrontar 
interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. 
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CONCLUSÃO 
O desenvolvimento deste trabalho propiciou a percepção de que seus objetivos 

principais – elaborar, aplicar e analisar os resultados de uma sequência didática – são 
fundamentais para o exercício profissional do professor. Essas ações devem fazer 
parte da prática docente, uma vez que podem contribuir para que bons resultados (em 
termos da aprendizagem dos alunos) sejam alcançados.  

Durante a elaboração e escolha das atividades que compõem a sequência 
didática, foi possível refletir sobre aspectos fundamentais para o trabalho do professor, 
como o tempo de duração de cada atividade e os objetivos dessas. A escolha de 
atividades significativas para os estudantes, como a realização da entrevista com 
parentes e amigos, parece ter aproximado os alunos das discussões propostas em sala 
de aula, o que pode ter aumentado o interesse deles pelo assunto discutido.  

A forma como as atividades desenvolvidas são aplicadas é determinante para a 
obtenção de resultados esperados pelo professor. Nesse sentido, a postura do 
professor é fundamental. A escolha por promover aulas dialógicas pode fazer com que 
os alunos participem mais, valorizem mais os seus conhecimentos e, a partir deles, 
construam níveis mais complexos de interpretação de fenômenos. Na sequência 
didática desenvolvida, as atividades levam em consideração as concepções dos alunos 
e de pessoas externas à comunidade escolar para que os conceitos científicos sejam 
discutidos posteriormente. Isso pode ter influenciado no bom envolvimento das turmas 
com as atividades. 

A análise dos resultados da sequência didática culminou na realização de 
mudanças no instrumento de avaliação. Isto reforça a importância da constante 
reflexão da prática docente. Nessa perspectiva, o professor pode replanejar as 
atividades e alterar a sua postura a fim de obter melhores resultados. 

Conforme apresentado anteriormente, foi possível identificar alguns resultados 
interessantes com a realização da sequência didática. Alguns alunos demonstraram ter 
desenvolvido a habilidade H3 do ENEM, que se refere ao confronto de interpretações 
científicas com interpretações baseadas no senso comum. Esse sucesso pode estar 
associado à ocorrência das práticas discutidas anteriormente, ou seja, o planejamento, 
a aplicação e a reflexão sobre os resultados das atividades da sequência didática. 
Entretanto, não foi possível perceber o desenvolvimento da habilidade por todos os 
alunos. Uma hipótese que justifica esse resultado é a falta de envolvimento de pequena 
parte dos alunos com as atividades realizadas. Nesse sentido, cabe ao professor 
sempre estimular e tentar engajar os alunos na realização das atividades, a fim de que 
todos os alunos alcancem os objetivos esperados pelo professor. 

A realização do trabalho de conclusão de curso foi bastante significativa para a 
minha formação docente. A preparação e a aplicação de sequências didáticas são 
ações que fazem parte da profissão do professor e acredito ter aprendido muito sobre 
como fazer e desenvolver atividades com o objetivo de proporcionar aos alunos a 
oportunidade do desenvolvimento de uma habilidade. Além disso, durante a realização 
do trabalho foi possível perceber a importância do professor refletir e analisar os 
resultados da prática docente. A partir da reflexão da prática docente é possível re-
planejar atividades e a postura em sala de aula, para potencializar a obtenção de 
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resultados satisfatórios e para que os objetivos idealizados pelo professor sejam 
alcançados. 
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Palavras Chave: tema gerador, diabetes mellitus, isomeria. 
 
Resumo: A proposta deste trabalho consistiu em aplicar uma aula contextualizada utilizando diabetes 
mellitus como tema gerador para o estudo dos tipos de isomeria tendo como base as hexoses. O intuito 
desta abordagem foi facilitar a aprendizagem deste conteúdo utilizando uma metodologia de ensino mais 
motivadora que a tradicional. Foram coletados dados através de questionários em dois diferentes 
momentos a fim de verificar a validade da proposta. Além disso, averiguou-se o comportamento da turma 
frente à nova proposta de ensino por meio da observação e constatou-se que a proposta alcançou os 
objetivos de forma eficaz.  
 
Introdução  
 

A educação atualmente tem se pautado num ensino tradicional, ou seja, a 
aprendizagem dos discentes é concebida pelo acúmulo de saberes transmitidos pelo 
educador sem que haja uma troca de significados entre os mesmos (GALIAZZI, 2003, 
p.139-180). Ao tratar-se especificamente do ensino de Química Orgânica no nível 
médio, observa-se que a prática docente adotada em sala de aula, segue essa mesma 
tendência, que compõe-se da transmissão-recepção de conhecimentos, deixando uma 
falha no processo de aprendizagem (ZANON, GUERREIRO e OLIVEIRA, 2008, p. 73). 
Para superar o método tradicional de ensino o professor deve atuar como formador do 
conhecimento utilizando novas metodologias a fim de proporcionar uma aproximação 
entre o conteúdo abordado e a realidade do aluno (CHASSOT, 2010, p. 329-350). 
Dessa forma, a memorização de conteúdos deixa de ser o alvo principal para dar lugar 
a uma formação que preze pela ética e autonomia intelectual (BRASIL, 2002, p. 15). 

Novas ferramentas, como o uso de temas geradores, destaca-se no auxílio aos 
docentes para a aplicação de uma aula contextualizada. O uso de temas geradores no 
Ensino de Química possibilita a contextualização dos conhecimentos químicos prévios 
dos alunos. Segundo Freire (1987) o tema gerador deve se tornar significativo para o 
aprendiz, dessa forma é aconselhável que a realidade do mesmo seja trabalhada em 
sala de aula, de modo que ele reflita sobre as ações que ocorrem no seu dia-dia. O 
tema gerador surge de saberes populares que podem substituir conteúdos tradicionais, 
uma vez que trata-se de uma abordagem diferenciada (DELIZOICOV, 2002) desse 
modo, distintos artifícios como vídeos e jogos podem ser usados para auxiliar no 
processo de ensino e aprendizagem. 

Nas aulas de química, a utilização de recursos como vídeos e jogos podem 
despertar um maior interesse na aprendizagem por parte dos discentes devido ser uma 
alternativa atrativa. Segundo Mandarino (2002), para garantir uma aprendizagem 
significativa é necessário que o vídeo seja utilizado adequadamente, acompanhado de 
criatividade e adaptações. Na concepção de Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008) o uso 
de jogos no ensino de Química Orgânica faz com que o processo de ensino-
aprendizagem se torne motivador e divertido. Logo, buscou-se abordar um tema de 
uma maneira dinâmica e não isolado do contexto de vida dos adolescentes, a diabetes 
mellitus, que pode se desenvolver nesse público e em seus familiares.  
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Dessa forma surge uma importante questão: é viável utilizarmos este tema no 
ensino de Química a nível médio, tendo como objetivo melhorias na aprendizagem? 
Sendo assim, nossa proposta consistiu em aplicar uma aula contextualizada utilizando 
diabetes mellitus como tema gerador para o estudo dos tipos de isomeria tendo como 
base as hexoses e no fim do processo avaliar a validade da proposta. 

 
Diabetes Mellitus: da vida dos alunos para o ensino da Química  

 
A diabetes mellitus é uma patologia crônica ocasionada pela deficiência na 

liberação e na ação da insulina. De acordo com o levantamento de dados realizados no 
ano de 2013 pelo International Diabetes Federation, o público com faixa etária entre 20-
79 anos tem sido alvo da enfermidade crônica diabetes mellitus. Cerca de 11.9 milhões 
de brasileiros são vítimas dessa doença e nessa pesquisa o Brasil encontra-se na 
quarta posição estando abaixo apenas da China, Índia e EUA respectivamente 
(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2013).  

A diabetes pode apresentar três classificações: tipo 1, tipo 2 e diabetes 
gestacional. A primeira classificação também é conhecida como insulinodependente ou 
infanto-juvenil. Nesse quadro a insulina não é produzida de maneira satisfatória e o 
portador torna-se um dependente diário do hormônio. Ademais, fatores genéticos pré 
dispõem o mecanismo dessa doença como auto-imune (MILECH, 2009, p. 13 e 73) e 
esse tipo é comumente desenvolvido em crianças, adolescentes ou jovens adultos 
(LEHNINGER, 2006, p. 900). Os pacientes portadores da diabetes do tipo 2 geralmente 
são idosos e obesos, estes apresentam no seu organismo uma regulação prejudicada 
ou insuficiente de insulina, ou seja, o hormônio é produzido, todavia existem alguns 
elementos do sistema de resposta da insulina que apresentam problemas 
(LEHNINGER, 2006, p. 900). A diabete gestacional caracteriza-se pela aparição de 
hiperglicemia durante a gravidez, entretanto, esse nível de glicose diminui após o parto 
(MILECH, 2009, p. 16). 

Os sintomas característicos dessa doença são sede excessiva (polidpsia), 
fome exorbitante (polifagia), micção frequente (poliúria) e perda de peso. As pessoas 
portadoras da diabetes tipo 2 possuem sintomas mais suaves e por esse motivo podem 
apresentar uma maior dificuldade de descobrirem a doença no início (LEHNINGER, 
2006, p. 900).   

O mecanismo de ação da insulina é fundamental para o controle do nível 
glicêmico na corrente sanguínea. Quando se ingere alimentos ricos em carboidratos 
ocorre um aumento significativo na concentração de glicose no sangue e induz a 
ativação da insulina que será liberada pelo pâncreas na circulação (LEHNINGER, 
2006, p. 893-894) (VIEIRA, 2003). Esta segue em direção ao seu receptor tirosina 
quinase que possui duas subunidades glicoprotéicas, uma α e outra β, estimulando 
uma série de reações químicas que desencadeia a movimentação dos transportadores 
da glicose (GLUT4) para a membrana plasmática das células que compõem o coração, 
o tecido muscular e adiposo, permitindo a entrada de glicose na célula (Figura 1) 
(LEHNINGER, 2006, p. 394 e 428).  
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Figura 1: Esquema resumindo a via de sinalização intracelular da insulina, com ênfase na 
captação da glicose.  
Fonte: Adaptado de: A DIABETES COMO TEMA DE ENSINO DA QUÍMICA ORGÂNICA. 
Trabalho de Conclusão de Curso. Brasília – DF, 2011 

 
O uso do tema diabetes mellitus é uma proposta atrativa e relevante para 

correlacionar com o ensino de Química Orgânica, já que a glicose é um precursor 
dessa patologia e pode ser explorada em sala de aula a fim de explicar o conteúdo de 
isomeria. Ainda justificamos a escolha deste tema, por esta ser uma das principais 
síndromes de evolução crônica que acomete a população nos dias atuais, 
representando um problema de saúde pública com alta morbidade (SOUZA et al, 
2003). 

Os isômeros são compostos que possuem propriedades e fórmulas estruturais 
distintas, no entanto, apresentam mesmas fórmulas moleculares (SOLOMONS e 
FRYHLE, 2011, p. 157). A isomeria pode ser classificada em: plana ou estrutural e 
espacial. A isomeria plana abrange os de função, de cadeia, de posição e de 
compensação, enquanto a isomeria espacial é subdividida em geométrica e óptica 
(LISBOA, 2010, p. 205). 

As hexoses abordadas durante a execução deste trabalho foram glicose, 
manose, galactose e frutose. Dentre estas, a glicose, a manose e a galactose são 
consideradas esteroisômeros, por apresentarem a mesma fórmula molecular e 
estrutural e diferenciarem-se na posição dos grupos hidroxila, sendo assim 
denominados epímeros. Já a frutose é um isômero de função em relação às outras 
hexoses por possuir em sua estrutura um grupo cetona que se difere do grupo aldeído 
presente nas outras (GUERRA et al., 2011, p. 118). 

O tema diabetes mellitus apresenta uma via interdisciplinar entre diversas 
áreas como a Biologia e a Química utilizada no presente trabalho e ainda entre outras 
modalidades.  

A prática interdisciplinar promove uma integração do corpo docente na 
realização de um trabalho em grupo, em que as disciplinas correlacionam-se entre si 
integrando a realidade vivida pelo aluno. Consequentemente a interdisciplinaridade 
almeja superar a visão fragmentada do ensino e tem por objetivo formar discentes que 
exerçam papéis críticos perante a sociedade (FAZENDA, 2011, p. 162). 
 
Metodologia 
 

O presente trabalho consistiu na elaboração e aplicação de uma sequência 
didática e seguido de uma análise quantitativa e qualitativa de dados coletados durante 
a aula buscando validar a proposta: Diabetes Mellitus como tema gerador para o 
ensino de Química Orgânica, em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio de um 
Instituto Federal no Norte do Rio de Janeiro. O planejamento didático faz referência a 
um conjunto de etapas sequenciadas a fim de tornar o processo de aprendizagem mais 
eficaz. Segundo Astudillo, Rivarosa e Ortiz (2011, p. 566) o desenvolvimento de 
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sequências é um contexto propicio para desenvolver o diálogo entre a teoria 
educacional, o pensar a ação reflexiva e a aprendizagem. 

Buscando pautar o planejamento da aula nos conhecimentos prévios dos 
alunos, foi aplicado um questionário contendo questões abertas e fechadas e a partir 
de suas respostas foi elaborada uma sequência didática almejando suprir as falhas 
observadas no conteúdo abordado. 

O planejamento didático consistiu na aplicação de uma aula que foi dividida em 
três momentos e contou com diversos recursos didáticos. Inicialmente foi apresentado 
aos alunos um vídeo, confeccionado pelas autoras, para contextualizar o tema 
proposto. A partir deste, foi levantado um questionamento aos alunos visando alertá-los 
dos possíveis riscos em desenvolver a diabetes mellitus. Em seguida, com o auxílio de 
slides foi explanado o significado da doença, os principais sintomas, as classificações, 
o tratamento e uma comparação entre o funcionamento das células hepáticas de uma 
pessoa vítima da doença e um indivíduo fora do quadro. Essa comparação se deu por 
meio da utilização de um vídeo adaptado (NAOUM, 2011), que aborda as deficiências 
das proteínas atuantes no metabolismo da glicose. Com o auxílio de uma célula de 
biscuit (Figura 2), confeccionada pelas autoras, demonstrou-se o funcionamento das 
células hepáticas de uma pessoa fora do quadro de diabetes. Essa aplicação foi 
realizada com intuito de despertar o interesse dos alunos e proporcionar uma melhor 
visualização do conteúdo.  
   

 
Figura 2: Célula de biscuit representando o 
metabolismo da glicose  
Fonte: Próprias autoras. 

 
Ao decorrer da aula abordou-se especificamente sobre a glicose que é um 

monossacarídeo responsável pelo desenvolvimento da doença diabetes quando se 
encontra em altas concentrações na corrente sanguínea. Logo, foram explanadas as 
isomerias existentes entre a glicose e as outras hexoses: manose, frutose e galactose. 

Para um melhor entendimento durante a explicação foram demonstradas aos 
alunos modelos moleculares de quatro estruturas das hexoses, confeccionadas de 
bolas de isopor e palitos roliços de madeira, abordando os tipos de isomeria presente 
nas mesmas (Figura 3). O monossacarídeo frutose, representado na estrutura 1 (Figura 
3) é um isômero de função das hexoses manose (estrutura 2),  glicose (estrutura 3) e 
galactose (estrutura 4), devido ser constituída do grupo cetona enquanto as demais 
apresentam o grupo aldeído. A isomeria de posição é observada entre a glicose, 
manose e galactose sendo classificados como epímeros, uma vez que diferem 
somente na disposição espacial do grupo hidroxila ligados a um dos carbonos na 
molécula. Como observado (Figura 3) a estrutura 2, a manose, é epímero da glicose 
(estrutura 3) no carbono 2 e a galactose (estrutura 4) é epímero da glicose no carbono 
4 (GUERRA et al., 2011, p. 118). Também foi explicado o conceito de quiralidade 
usando como auxílio as estruturas moleculares das hexoses citadas acima e foi 
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abordado assuntos como levógero e dextrógero que estão incluídos no tema de 
estereoisômeros.  

 
Figura 3: Representação das estruturas. (1) Frutose, 
(2) Manose, (3) Glicose e (4) Galactose 
Fonte: Próprias autoras 

 
Ao final da aula, os alunos participaram do jogo denominado Girando com a 

Bioquímica, com intuito de avaliar os conhecimentos adquiridos pelos discentes. Por 
fim, eles responderam a um questionário com a finalidade de avaliar os conhecimentos 
obtidos após a aula. 

 
x Planejamento do vídeo 

O uso adequado de recursos audiovisuais para o Ensino de Ciências promove 
uma aproximação do espectador com o assunto que será trabalhado, motivando-o a 
buscar novos conhecimentos, ressaltando que essa ferramenta se enquadra na 
abordagem contextualizadora devido associar-se ao dia-a-dia do aluno com os 
problemas sociais do mesmo (ARROIO E GIORDAN, 2006, p. 8-11; FRANCO, 1997, p. 
20-23; PAIM, 2006). Desse modo, foi planejada a confecção de um vídeo relatando as 
rotinas diárias de quatro pessoas em que duas apresentavam um quadro de 
sedentarismo e as outras realizavam exercícios físicos regularmente, destacando que 
estas possuíam hábitos alimentares distintos.  

A intenção da apresentação do vídeo foi alertar aos alunos dos riscos 
existentes na ingestão contínua de alimentos industrializados, que acarretam grandes 
malefícios a saúde humana como, por exemplo, a diabetes mellitus e podem ser 
considerado um dos problemas sociais do mundo moderno (VIGGIANO, 2007, p. 5). 

Ao final do vídeo, foi demonstrada uma consulta médica em que as quatro 
pacientes levaram seus respectivos exames de sangue para uma análise. 
Posteriormente, observou-se que a paciente 1 não apresentava um quadro de diabetes 
devido alimentar-se adequadamente e praticar exercícios físicos. A paciente 2 possuía 
maus hábitos alimentares e não se preocupava em realizar atividades físicas, assim, 
esta apresentou uma grande probabilidade de desenvolver a diabetes. A terceira 
paciente já possuía a doença por questões genéticas e buscava se cuidar seguindo as 
regras impostas pela doutora e a última também apresentava a doença devido aos 
maus hábitos relacionados à alimentação e a ausência de práticas esportivas. Esse 
recurso foi utilizado com a intenção de explicar ao aluno quais são os meios propícios 
para o desenvolvimento da diabetes. 
 

x Planejamento do jogo didático 

O emprego de jogos e brincadeiras como recurso de ensino, tem o intuito de 
conciliar a diversão e a aprendizagem (CRESPO et al., 2011, s.p.). Na visão de Cunha 
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(2012) o jogo tem um papel crucial quando utilizado como recurso didático na 
aprendizagem de conceitos.  

Nesta perspectiva a atividade lúdica proposta tem por finalidade a fixação e 
discussão dos conteúdos, além de ser um instrumento utilizado para avaliar o 
aprendizado e auxiliar na construção do conhecimento sobre os conteúdos abordados 
em aula. A modalidade de jogo escolhida foi o de perguntas e respostas por ser de fácil 
adaptação e seu nome foi designado Girando com a Bioquímica, devido envolver 
assuntos desta disciplina. O jogo foi adaptado do programa de televisão Roda a Roda 
Jequiti, que é emitido pela emissora SBT. 

O jogo Girando com a Bioquímica (Figura 4) por sua vez, consiste em 30 cartas 
contendo perguntas direcionadas ao discente sobre conceitos como isomeria, 
dextrógero, levógero e quiralidade, que se enquadram dentro da Química Orgânica e 
assuntos relacionados à diabetes. Um aluno representando o primeiro grupo gira a 
roleta tendo a possibilidade de ganhar pontos, perder tudo ou passar a vez. O 
participante só ganha a pontuação se as respostas forem respondidas corretamente. À 
medida que um grupo acerta a resposta, este permanece jogando e o próximo grupo só 
entra no jogo se o primeiro errar a pergunta ou tirar na roleta as opções “passe” e 
“perde tudo”. As perguntas abordadas nas cartas foram escritas e pesquisadas pelas 
próprias autoras. Ao final do jogo, o grupo vencedor foi aquele que alcançou o maior 
somatório de pontos.  

 

 
Figura 4: Roleta utilizada no jogo 
acompanhada das cartas- perguntas.  
Fonte: Próprias autoras. 

 
  
A aplicação do vídeo e do jogo didático foram estratégias utilizadas para 

superar o tradicionalismo presente na maioria das aulas e aguçar o interesse na 
aprendizagem do conteúdo nos discentes. 
 

x Coleta de dados 
 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários e 
observação. Segundo Ludke e André (1986), o questionário proporciona uma análise 
mais exata do que se pretende obter e pode ser constituído de questões abertas ou 
fechadas. As questões abertas permitem que os alunos descrevam suas opiniões 
livremente, tendo como exemplo as questões discursivas, já as fechadas exigem 
respostas objetivas.  

O trabalho proposto consistiu na aplicação de dois questionários. O 
questionário 1 continha tanto questões abertas quanto fechadas e foi aplicado antes da 
realização do planejamento didático com o intuito de investigar os conhecimentos 
prévios da turma sobre o conceito de isomeria, dextrógero, levógero, quiralidade e 
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diabetes. O questionário 2 foi aplicado após o término da aula e avaliava os mesmos 
conteúdos que o primeiro, acrescido de uma pergunta em que os alunos puderam 
expor suas opiniões sobre a metodologia aplicada.  

Ainda foram feitas diversas anotações provenientes da observação do 
comportamento dos alunos em aula, pois, segundo Ludke e André a observação é um 
método de obtenção de dados também muito utilizado nas pesquisas educacionais, 
devido ser um ótimo recurso quando aliado a aplicação do questionário (LUDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 123). Essa pesquisa apresenta um caráter qualitativo, visto que 
busca interpretar os significados atribuídos pelos sujeitos a suas ações em uma 
realidade social, ou seja, os alunos em uma aula (MOREIRA, s. d., s. p).  
 

Resultados e Discussões  
 

A metodologia de pesquisa em educação em ciências ao longo do século XX 
foi dominada por dois paradigmas: quantitativo e qualitativo. O quantitativo inspirado na 
metodologia das ciências naturais enfatiza observações empíricas e quantificáveis 
ideais para tratamento estatístico, e o qualitativo derivado da área humanística com 
ênfase em informações holísticas, qualitativas e em interpretações (MOREIRA, s. d., s. 
p.).   

x Análise quantitativa dos questionários  
 Pesquisar quantitativamente ressalta os indicadores numéricos e as 
porcentagens geradas em uma pesquisa, esta pode estabelecer-se como gráficos e 
tabelas que trazem ou não uma comparação entre determinados estudos (CHIZZOTTI, 
2006). 

Por intermédio da coleta de dados obtida pelos questionários pré e pós-aula 
pode-se contabilizar a quantidade de pessoas, entre os treze estudantes, que 
responderam corretamente e erraram as questões que focavam no conceito de 
isomeria, nos tipos de isomeria presentes entre as hexoses, no conceito de quiralidade 
e na classificação das moléculas como dextrógero e levógero. Também foi 
contabilizado o número de pessoas que acertaram uma parte considerável das 
questões abordando os conceitos citados anteriormente (Gráficos 1 e 2). Por meio dos 
mesmos questionários foram calculadas quantas pessoas responderam corretamente e 
erroneamente as perguntas sobre a doença diabetes mellitus (Gráfico 3).  

Analisando e comparando as respostas obtidas pelos discentes relacionadas à 
Química Orgânica tabularam-se os seguintes dados:   

 
Gráfico 1: Resultado do Questionário 1 aplicado no início da aula. 
Fonte: Próprias autoras 
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Gráfico 2: Resultado do Questionário 2 aplicado no final da aula. 
Fonte: Próprias autoras 

 
Em relação aos conceitos de isomeria, os tipos de isomeria presentes nas 

hexoses e os conceitos de quiralidade observou-se um acréscimo no número de 
acertos. No conceito de isômeros obteve-se uma porcentagem de 46,15% e após a 
aula o valor foi de 76,92%, consequentemente os erros diminuíram passando de 
23,07% para 15,38%. As porcentagens das questões parcialmente corretas também 
passaram por um decréscimo (de 30,77% para 7,69%, respectivamente). O perfil 
permaneceu o mesmo quando se avaliou os valores obtidos nos tipos de isomeria. O 
número de acertos passou de 23,07% para 53,85%, os valores relacionados aos erros 
foram 38,46% e 30,76% respectivamente e o percentual das questões parcialmente 
corretas foram 38,46% e 15,38%. Quando o assunto se voltou para os conhecimentos 
sobre quiralidade os resultados relacionados aos acertos também foram bastante 
satisfatórios obtendo-se uma porcentagem de 23,07% antes da aula e 30,76% após a 
mesma. Os erros diminuíram passando de 23,07% para 15,38% e o número de acertos 
parciais se manteve constante obtendo uma porcentagem de 53,85%. Por intermédio 
desses valores pode-se notar que a utilização do tema gerador diabetes mellitus para 
Química Orgânica é positiva, devido identificar um aumento considerável nos 
percentuais das questões envolvendo os conteúdos discutidos anteriormente. Desse 
modo pode-se afirmar que os alunos conseguiram assimilar de maneira mais eficaz 
uma grande parte do conteúdo trabalhado em aula. 

Nas questões relacionadas à classificação de algumas moléculas como 
dextrógero e levógero notou-se a ocorrência de uma constância nos valores dos 
acertos e erros nos dois questionários, estes valores foram de 30,77% e 76,92% 
respectivamente. Esse fato pode ter ocorrido devido os educandos nunca terem tido 
um contato direto com essa parte do conteúdo, logo se supõe que no questionário pré-
aula os alunos que acertaram já possuíam um conhecimento sobre esta questão e a 
aula não interferiu nos seus conhecimentos. Enquanto os discentes que erraram a 
pergunta não continham um conceito prévio sobre o assunto e devido a falta de 
domínio do conteúdo permaneceram no erro. A aula ministrada deveria ter explorado 
mais este conteúdo para que os alunos pudessem desenvolver este tema. 

A análise das questões dos questionários aplicados antes e após a aula sobre 
o tema diabetes mellitus (Gráfico 3) gerou alguns valores demonstrados abaixo. 

 
Gráfico 3: Comparação entre as respostas dadas no Questionário 
1 e 2 da questão específica sobre diabetes mellitus. 
Fonte: Próprias autoras 
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 No questionário aplicado antes da aula foi perguntado “Qual o nome da 
doença que pode ser causada pela elevada concentração de glicose (açúcar) no 
sangue?”, por meio desta observou-se que 77% dos alunos tinham um determinado 
conhecimento do assunto e 23% não obtinham um conhecimento concreto do mesmo. 
Devido ao índice positivo no conhecimento da doença diabetes mellitus, entende-se 
que essa problemática foi um bom tema contextualizador, já que este assunto aproxima 
o conteúdo de química orgânica com a realidade do educando.  

Ao final da aula os dados adquiridos pelo questionário foram 92% e 8% 
respectivamente e a pergunta aplicada foi “Cite três fatores que podem pré dispor um 
indivíduo a desenvolver a doença Diabetes Mellitus”. Esses dados demonstram que o 
tema diabetes mellitus e suas causas são bastante conhecidas pela grande maioria dos 
alunos, desse modo, este foi aplicado buscando trabalhar com um tema que se 
tratasse de um problema social. 
 

x Análise qualitativa dos questionários  
Uma análise qualitativa pode ser feita por meio da descrição e interpretação de 

dados obtidos a partir da observação e registro,anotados em um caderno de campo, 
dos acontecimentos ocorridos dentro de um contexto e também através das respostas 
às questões abertas do questionário. O alvo da descrição é caracterizar os fenômenos 
e estabelecer uma relação entre eles (SILVA; SCHAPPO, 2002).  Baseando-se nessa 
concepção, foi realizado o método de observação em três momentos. A aplicação do 
primeiro questionário aos alunos buscando obter os conhecimentos prévios dos 
discentes antes de realizar o planejamento didático, caracterizou-se como o primeiro 
momento. Nele, observou-se um desinteresse por parte dos aprendizes devido ser um 
método tradicional utilizado na coleta de dados.  

O segundo momento foi o desenvolvimento da aula o qual indicaram estar mais 
interessados, pois foi identificada uma participação ativa dos alunos durante a 
explicação dos conteúdos. O uso de métodos dinâmicos como o vídeo, os slides, a 
célula e os modelos moleculares podem ter influenciado a mudança de comportamento 
dos discentes. O terceiro momento foi caracterizado pela aplicação do jogo Girando 
com a Bioquímica, na qual se apresentavam motivados em responder as questões 
corretamente buscando alcançar a maior pontuação. Nesse momento, os grupos 
competiram com seriedade em relação às regras do jogo e a disputa permaneceu 
acirrada, demonstrando um envolvimento emocional por parte dos alunos (TEZANI, 
2006, p. 1-16). Desse modo, pode-se determinar que por meio das diferentes 
ferramentas usadas durante a aplicação da aula utilizando como base um tema gerador 
foi provocado o estímulo dos aprendizes proporcionando uma efetividade na 
aprendizagem e foi desenvolvida sua capacidade intelectual de ter uma nova visão de 
mundo. Ademais, observou-se que dentre os recursos utilizados, a aplicação do vídeo 
foi o instante em que os alunos se sentiram mais motivados devido ser um artifício 
inédito e cômico. 

Embasados no PCNEM, Giassi e Moraes (2010) realizam uma reflexão sobre a 
compreensão dos professores em relação ao uso da contextualização em sala de aula 
e assim proporciona ao aluno a condição de tornar-se um ser mais ativo durante o 
ensino-aprendizagem (BRASIL, 1999, p. 91). A contextualização utilizada como uma 
ferramenta favorece uma aprendizagem significativa quando é associada a 
conhecimentos adquiridos com as experiências do cotidiano (BRASIL, 1999, p. 94). A 
aplicação do tema gerador diabetes mellitus é um exemplo de contextualização 
buscando desenvolver com os alunos um assunto bastante discutido na sociedade 
para facilitar o estudo de isomeria.  
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Com o intuito de averiguar a opinião dos discentes em relação a abordagem 
utilizada na aula, foi  formulada uma questão ao final do questionário 2.  Os treze 
questionários respondidos foram nomeados com as letras de A a M e os comentários 
dos alunos foram avaliados buscando validar se o tema gerador diabetes mellitus pode 
facilitar a aprendizagem do conteúdo de Química Orgânica.   

Apresentamos a seguir o questionamento com as respostas extraídas dos 
textos dos alunos: “Em sua opinião, a utilização de um tema gerador (diabetes de 
mellitus) pode gerar um melhor entendimento da matéria (isomeria)? Justifique sua 
resposta.” 

 
Aluno A: “Sim, pois é um tema presente em nossas vidas e que preocupa a todos.” 
Aluno B: “Sim, porque mostra um exemplo atual, que facilita a aprendizagem.” 
Aluno C: “Sim, pois é algo mais presente na nossa vida.” 
Aluno D: “Sim, pois é um tema próximo da realidade de muitos.” 
Aluno E: “Sim, porque torna o ensino mais didático.” 
Aluno F: “Sim, pois prende a atenção para o assunto dado na aula.” 
Aluno G: “Sim, devido ser um tema que desperta interesse e gera prevenção à saúde.” 
Aluno H: “Sim, porque torna o ensino de Química Orgânica mais interessante.” 
Aluno I: “Sim, para a ligação e aproximação do conteúdo com o cotidiano e facilita o 
entendimento.” 
Aluno J: “Sim, pois torna mais didático e simples o aprendizado.” 
Aluno K: “Não, pois gosto das aulas que os professores utilizam quadro e livro.” 
Aluno L: “Não acho interessante conhecer sobre diabetes junto com a Química 
Orgânica.”   
Aluno M: “Não, pois não gostei de estudar química orgânica com o tema gerador.” 
 

Por meio da análise das respostas apresentadas pelos discentes constatou-se 
que a maioria dos educandos aprovou esse método abordando que este facilita o 
aprendizado de Química Orgânica devido a diabetes mellitus ser um tema próximo da 
realidade de muitos, além de proporcionar uma motivação para aprender o conteúdo. O 
elevado índice na aprovação desta metodologia é confirmado por Pozo e Crespo 
(2009) quando afirmam que a maneira como se ensina a Ciência pode influenciar a 
aprendizagem dos discentes de forma que eles se sintam mais motivados mediante a 
aplicação de uma aula contextualizada e utilizando diferentes recursos. Ademais, a 
interdisciplinaridade existente entre a Biologia e a Química, diabetes mellitus e isomeria 
respectivamente, proporcionaram aspectos positivos durante o ensino, sendo esse fato 
comprovado com as respostas anteriores dos alunos a qual afirmaram que a aquisição 
do conhecimento tornou-se mais simples e didática. A minoria dos discentes que não 
aprovaram esta metodologia argumentou que preferem o método tradicional de ensino 
por estarem acostumados com essa forma de trabalho. 
 
Conclusão  
 
 A proposta de aplicar uma aula contextualizada utilizando como ferramenta o 
tema gerador, diabetes mellitus, numa aula de Química Orgânica sobre isomeria é 
válida, uma vez que a maioria dos discentes demonstrou, por meio dos seus escritos, 
se sentirem mais motivados e interessados durante a aprendizagem do conteúdo e o 
índice no número de acertos das questões após a aula foi significativo. A utilização de 
um tema gerador foi além de uma simples exemplificação, pois proporcionou um ensino 
significativo e concreto sobre a isomeria das hexoses abordadas em aula, partindo de 
um problema sério que envolve a saúde das pessoas, que pode ter origem em uma 
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alimentação inadequada (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION). Esse fato foi 
identificado por intermédio dos resultados que apresentou um aumento nos acertos das 
questões presentes no questionário pós- aula, além da participação ativa durante a 
aula e uma motivação observada no comportamento dos alunos no momento da 
aplicação do vídeo. Assim, confirma-se a concepção de Paulo Freire (2006), em que a 
abordagem do tema gerador é facilitadora e proporciona melhorias na aprendizagem 
quando é utilizado em aulas pelos docentes, por isso é de suma importância o 
professor planejar uma sequência didática acompanhada de estratégias de ensino que 
permitam tornar a aula menos tradicional.   
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Introdução 
A concepção da Transposição Didática teve origem 
com Michel Verret, em 1975 na França. Contudo, 
apenas em 1982, a transposição ganha status de 
teoria com o matemático Yves Chevallard. A 
Transposição Didática é definida como um 
instrumento eficiente para analisar o processo pelo 
qual o saber produzido pelos cientistas, ou seja, o 
Saber Sábio se transforma naquele que está contido 
nos programas escolares e livros didáticos o Saber 
a Ensinar e, principalmente, naquele que realmente 
aparece nas salas de aula o Saber Ensinado. 
(SIQUEIRA 2005).  CHEVALLARD (1991) apresenta 
que a forma de relacionamento entre o Saber 
Ensinado e o Saber Sábio é um dos pontos 
fundamentais em todo o processo de ensino. As 
relações ocorrem dentro de um ambiente que 
configura um contexto escolar o Sistema Didático 
que está inserido num universo que se encontra 
dentro de um ambiente externo, o Sistema de 
Ensino, que por sua vez está contido dentro de um 
contexto mais complexo, a Sociedade. A mediação 
entre a sociedade e o Sistema de Ensino é realizada 
pela noosfera. Diante disso, esta pesquisa, versa 
sobre a utilização da transposição didática no ensino 
de Química, mais especificamente do saber sábio 
ao saber ensinar.  A partir desse pressuposto, 
realizou-se a análise do livro do ensino superior e 
dos livros didáticos utilizados no ensino médio.  A 
análise dos livros foi realizada pela Análise de 
Conteúdo Categorial (Bardin, 2009).  

Resultados e Discussão 
Como referência para o Saber Sábio adotou-se o 
livro do ensino superior Química: A Ciência Central 
(BROW, LEMAY, BURSTEN, 2009), analisou-se o 
conteúdo dos números quânticos. Pela análise, 
verificou-se os seguintes aspectos, ou categorias:  
1 – Históricos (Experiências), 2 – Forte 
Fundamentação Conceitual, 3 – Ilustrações dos 
orbitais ,4 – Aplicações Tecnológicas, 5 – 
Distribuição Eletrônica. Como saber ensinar 
adotaram-se os livros do ensino médio: Química na 
abordagem do cotidiano, Volume 1 (PERUZZO e 
CANTO, 2006), Química Geral Volume 1 
(USBERCO e SALVADOR, 2009) e Química, 
volume 1 (FELTRE, 2006). O quadro 1 apresenta os 
aspectos encontrados em cada livro.  A partir dessa 
analise evidenciou-se que os livros do ensino médio 
apresentaram principalmente um enfoque maior em 
explicar a distribuição eletrônica. Em todos os livros 

1= Apresenta, 2= Não apresenta                        
analisados não apresentaram     as           aplicações 
dos números quânticos, ou seja não correlacionando 
o conteúdo teórico com possíveis aplicações 
tecnológica. Assim como os aspectos históricos não 
são discutidos na maior parte dos livros ou são 
apresentados de uma forma superficial, 
principalmente com uso de charges. Os aspectos 
até aqui elencados diferem do saber sábio contido 
no livro química a ciência central. Com o objetivo de 
simplificar o conteúdo, os livros didáticos acabam 
por se distanciar do saber sábio o que pode 
acarretar diversos erros conceituais e deformações 
do saber. 

Conclusões 
Com a presente pesquisa evidenciou-se que os 
livros didáticos do ensino médio apresentaram 
diversas características que visam tornar simples os 
números quânticos. Esse processo de simplificação 
do saber provoca diversos erros conceituais, 
contribuindo assim, para o distanciamento do saber 
originalmente proposto.   
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           Livros 
 
Aspectos 

Química na 
Abordagem 
do cotidiano  

Química 
Geral  

Química  

Históricos 2 1 1 
 

Fundamentação 
Conceitual 

2 1 1 
 
 

Ilustrações dos 
orbitais 

1 1 2 
 

Aplicações 2 2 2 
 

Distribuição 
Eletrônica 

1 1 1 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma experiência didática desenvolvida com professores 
e alunos de uma escola estadual. Foi foco das ações despertar no aluno de ensino médio o interesse pelo 
estudo e compreensão das ciências da natureza, para isso foi lançado o projeto de revitalização do 
laboratório de ciências da escola que ocorreu por meio de um concurso entre os 1º anos. Foi proposto aos 
alunos que escolhessem e pesquisassem sobre três cientistas das áreas de química, física e biologia 
visando promover uma interdisciplinaridade e desmistificando a ideia de que cada área possui um único e 
especifico papel. Após discussões sobre as pesquisas realizadas, cada turma deveria usar a criatividade 
e elaborar imagens que relacionassem os principais feitos de cada cientista. Criaram-se regras para o 
concurso e um cronograma a ser seguido. Como premiação a turma vencedora teria suas imagens 
estampadas nas paredes do laboratório didático da escola. 

INTRODUÇÃO  
A experimentação no ensino médio pode ser uma estratégia interessante para 

tirar o aluno da passividade e colocá-lo como coadjuvante no processo ensino-
aprendizagem. Além da experimentação, a história e a filosofia da ciência podem 
contribuir para compreensão da ciência como construção humana e com isto colaborar 
para a educação científica (PAIXÃO E CACHAPUZ, 2003). Oki (2006) investigou a 
história da química como contexto para abordagem de conceitos químicos. 

Neste sentido, tanto a experimentação como a história da ciência são pilares da 
Proposta Curricular de Química do Estado de São Paulo, para o ensino médio.  

Na escola estadual Professor Alcides Corrêa de Ribeirão Preto apesar da 
existência do espaço físico destinado ao laboratório de ciências, a desorganização do 
espaço tem impossibilitado que seja usado para as aulas das ciências.  

Krasilchik (2008) afirma que dentre as modalidades didáticas existentes, tais 
como aulas expositivas, demonstrações, excursões, discussões, aulas práticas e 
projetos, como forma de vivenciar o método científico, as aulas práticas e projetos são 
mais adequados. A autora menciona ainda que despertar e manter o interesse dos 
alunos, envolver os estudantes em investigações científicas, desenvolver a capacidade 
de resolver problemas, compreender conceitos básicos, e desenvolver habilidades são 
as principais funções das aulas práticas. 

Desde 2012, o grupo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência da Licenciatura em Química de Ribeirão Preto tem atuado em pareceria com 
esta escola. Questões de conteúdo, indisciplina, violência, aprendizagem, gestão, 
materiais didáticos, etc. tem sido objetos de estudo em nossos trabalhos justamente 
porque compõem a esfera/espectro/contexto de nossas ações na escola e na 
Universidade. Em uma das reuniões do grupo, a partir do relato das professoras sobre a 
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dificuldade de realizar aulas experimentais na escola, surgiu a idéia de revitalizar o 
laboratório de ciências. 

Como a Teoria da Atividade é o fundamento teórico do grupo, pretendíamos 
envolver os alunos da 1ª. Série do ensino médio neste processo, já que posteriormente, 
nas séries seguintes, o espaço seria utilizado por eles. Assim, foi proposto que cada 
turma de 1º. Ano, se dividissem em grupos e escolhesse três cientistas das áreas de 
química, biologia e física, de acordo com os conteúdos ministrados por suas professoras 
e pesquisasse a biografia, as principais idéias que contribuíram para ciência, o impacto 
destas ciências na sociedade, os contextos de produção, entre outros. Durante algumas 
aulas, as professoras responsáveis pelas turmas e os licenciandos discutiram as 
informações elencadas pelos alunos. Além disso, cada grupo deveria elaborar uma 
imagem que representasse suas pesquisas. O grupo que fizesse o melhor trabalho seria 
o vencedor e teria sua imagem estampada nas paredes do laboratório. O objetivo da 
atividade com os alunos era envolvê-los no contexto histórico de produção da ciência e 
ao mesmo tempo, adequar o espaço do laboratório para uso. Neste trabalho, 
pretendemos relatar e discutir a experiência obtida nesta atividade. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Este trabalho fundamenta-se numa perspectiva histórico-cultural desenvolvida 
por Vigotski no início do século XX. Para Vigotski a atividade socialmente significativa 
poderia ser a base para o desenvolvimento, formação da consciência. Leontiev (1968), 
um de seus alunos, foi responsável por aprofundar os estudos sobre a atividade humana 
e é o responsável pela chamada teoria da atividade.  

A primeira condição de toda atividade é uma necessidade, e a atividade humana 
tem como característica principal seu caráter objetal, que deve ser entendido em forma 
relacional a um objeto que, seja real ou realizável, torna-se motor da ação de um sujeito. 
Por exemplo, se o indivíduo está com sede e a necessidade é saciar a sede, ele só 
poderá entrar em atividade se o objeto água estiver disponível (Abreu e Moura, 2013).  

O motivo é o que impulsiona uma atividade, pois articula uma necessidade a um 
objeto. Necessidade, objeto e motivo são componentes estruturais da atividade. Esta 
não pode existir senão pelas ações. As ações apresentam, além do aspecto intencional, 
o aspecto operacional, isto é, a forma como se realizam as operações. Resumindo, 
poderíamos dizer que a atividade é constituída a partir de um motivo desencadeador das 
ações concretizadas por meio de operações, que dependerão das condições objetivas 
oferecidas pelo ambiente no qual a atividade se realiza (Abreu e Moura, 2013) 

A partir do entendimento da teoria da atividade, Moura (1992, 2002) propôs o 
conceito de atividade orientadora de ensino (AOE), que representa um elo entre a 
atividade do professor e atividade do aluno (ensino e aprendizagem). A AOE mantém a 
estrutura de atividade proposta por Leontiev,  

 
[...] ao indicar uma necessidade (apropriação da cultura), um motivo real 
(apropriação do conhecimento historicamente acumulado), objetivos (ensinar e 
aprender) e propor ações que considerem as condições objetivas da instituição 
escolar. (MOURA et al., 2010, p. 96) 
 

Ainda segundo Moura e colabs. (2010, p. 97): 
 
Na AOE, ambos, professor e estudante, são sujeitos em atividade e como 
sujeitos se constituem indivíduos portadores de conhecimentos, valores e 
afetividade, que estarão presentes no modo como realizarão as ações que têm 
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por objetivo um conhecimento de qualidade nova. Tomar consciência de que 
sujeitos em atividade são indivíduos é primordial para considerar a AOE como 
um processo de aproximação constante do objeto: o conhecimento de qualidade 
nova. A atividade, assim, só pode ser orientadora. Nesse sentido, a AOE toma a 
dimensão de mediação ao se constituir como um modo de realização de ensino 
e de aprendizagem dos sujeitos que, ao agirem num espaço de aprendizagem, 
se modificam e, assim, também se constituirão em sujeitos de qualidade nova. 

 
A atividade com os alunos foi organizada no coletivo. É comum a pergunta: 

“Professora quando vamos fazer experimento”? O laboratório da escola parceira é 
grande, mas têm formato de sala de aula, com lousa, ventilados, bancadas laterais 
(grudadas na parede), com estantes de livros, mapas geográficos na parede. Assim, a 
necessidade de melhorar este espaço para que tivesse um caráter mais próximo das 
ciências da natureza, foi o motor para organização da atividade. 

Segundo Duarte (2004), o indivíduo se apropria dos resultados produzidos e 
objetivados na história, sempre na relação com os outros, que assumem o papel de 
mediadores no processo. 

DESENVOLVIMENTO 
Este trabalho pautou-se numa abordagem qualitativa, com caráter exploratório. 

Os sujeitos foram alunos matriculados na 1ª. Série do ensino médio (BOGDAN E 
BIKLEN, 1994). Neste tipo de pesquisa o ambiente natural é a fonte direta dos dados, e 
o pesquisador é o elemento chave. Segundo Triviños (1987), conhecer o contexto onde 
os indivíduos desenvolvem suas ações, o ambiente, é fundamental para compreensão 
das atividades. As fontes de informação foram os relatos dos licenciandos em química e 
as professoras de química e biologia participantes do PIBID, bem como desenhos e 
textos produzidos pelos alunos da escola. A atividade se deu a partir de um concurso 
proposto para os alunos das 1as séries do ensino médio. Para a realização do concurso, 
algumas regras foram estabelecidas e organizadas: 
 

Quadro 1: Regras do concurso: Revitalização do Laboratório: um caminho para a Ciência 

• Cada primeiro ano será uma equipe que se dividirá em 3 grupos para pesquisar 
sobre um biólogo, um físico e um químico.  

• A pesquisa deverá falar sobre a biografia dos cientistas, suas descobertas e/ou 
experimentos, principais pensamentos e mudanças causadas na sociedade devido 
às suas descobertas, além de título.  

• Cada equipe deve ter um nome que esteja de acordo com os cientistas 
pesquisados e/ ou relacionados aos mesmos.  

• Feita a pesquisa, os alunos farão debates sob a supervisão dos bolsistas PIBID e 
das Professoras Elisandra e Lucelaine.  

• Como produto final, cada equipe deverá transformar a pesquisa em um pré-projeto 
e interpretar o texto através de desenho, o qual deverá ser relacionado com os três 
cientistas. Vale ressaltar que os desenhos contemplar o tema em si e não apenas 
caricaturas dos cientistas.  
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• Os desenhos deverão ser feitos a mão livre utilizando qualquer tipo de material 
(papéis diversos, lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta, etc) que serão grafitados 
nos três espaços referentes ao laboratório (portas, armários e espaço próximo ao 
laboratório) 

• Fica proibido o uso de fotos, colagens, fotocópias e imagens tiradas da internet no 
desenho. Este recurso poderá servir somente como base de pesquisa.  

• Vencerá a equipe mais criativa e que melhor atingir os objetivos propostos neste 
projeto.  

•  Farão parte da comissão julgadora a coordenadora, as supervisoras e os bolsistas 
do PIBID.  

•  O prêmio será a participação na revitalização do laboratório escolar, além de ter 
os pensamentos escolhidos e os desenhos grafitados nas paredes e portas do 
laboratório e no espaço próximo ao laboratório. O laboratório terá o nome da equipe 
vencedora.  

•  A equipe vencedora apresentará seu trabalho na inauguração do laboratório para 
os demais alunos da escola. 

 
Sendo assim, os alunos de cada 1a série do ensino médio tornaram-se uma 

equipe e cada uma deveria escolher três cientistas relacionados com a área das ciências 
da natureza (Química, Física e Biologia), pesquisar sobre suas vidas, suas descobertas 
e as mudanças que essas descobertas causaram na sociedade. Após exposição e 
discussão em grupo do material pesquisado, deveriam apresentar desenhos criativos 
relacionados à ciência e aos cientistas para serem estampados no laboratório, e também 
decorar um espaço próximo a ele onde os trabalhos desenvolvidos durante o ano fossem 
expostos, podendo assim incentivar alunos de outras séries. Os grupos também deviam 
propor um nome para o laboratório, o qual seria estampado em uma das paredes do 
espaço. 

Além disso, o projeto visava à exposição de pensamentos nas paredes do 
laboratório, alguns de forma permanente e outros intermitentes para que discussões 
fossem realizadas entre alunos, professores e bolsistas. 

Tratando-se da parte social, valores como respeito, honestidade, amizade, 
justiça e solidariedade foram trabalhados já que o concurso foi desenvolvido por grupos. 
    Tabela 1: Cronograma 

Data Objetivos 

17/02/2014 a 21/02/2014 Divisão dos grupos e realização das pesquisas 

24/02/2014 a 28/02/2014 Discussão das pesquisas com os alunos do PIBID e 
orientações para confecção do pré-projeto. 
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10/03/2014 a 14/03/2014 Análise e debate do pré-projeto, discussão das ideias 
para os desenhos. 

21/03/2014 Entrega do trabalho final 

31/03/2014 Resultado do concurso 
 
 

     Tabela 2: Pesquisa e Organização 

Sala Cientistas Escolhidos Bolsista/Monitor 
 

1ª A 
Charles Darwin 
Albert Einstein 
Robert Bunsen 

Henrique 
Paulo 

Monique 
 

1º B 
Alexandre Fleming 

Isaac Newton 
Ernest Rutherford 

Isabel 
Jhonatan 
Samuel 

 
1º C 

Jean-Baptiste Lamarck 
Max Planck 

Dimitri Mendeleiev 

Andre 
Daniela 
Lucas 

 
1º D 

Charles Darwin 
Albert Einstein 

Antoine L. Lavoisier 

Ekeveliny 
Josiane 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com relação à formação dos alunos de ensino médio, podemos dizer que eram 

objetivos: socialização, valorização artística; despertar senso crítico e de 
responsabilidade; desenvolvimento da leitura e da escrita e aprimoramento do método 
científico, a partir das atividades desenvolvidas. 

Durante a realização do trabalho, foi possível verificar que nem todos 
desenvolveram as pesquisas e as discussões com o mesmo empenho, assim a 
importância dada ao trabalho, por cada equipe, foi diferente. Percebemos que alguns 
alunos estavam apenas em ação e não em atividade, não havia coincidência entre 
objetivos e motivos (NÚÑEZ, 2009). Enquanto os membros da equipe vencedora 
trabalharam com afinco, houve a desclassificação de uma das equipes (1º série D) por 
falta de comprometimento e entrega dos trabalhos fora do prazo estipulado no 
cronograma. 
 

No primeiro dia praticamente apenas discutimos pois o grupo não havia feito 
nada, nem se quer escolhido um cientista para o trabalho. Então após pegar 
alguns livros da biblioteca da escola, começamos a discutir sobre cada biólogo 
e sua importância para os dias de hoje. Percebeu-se um certo desinteresse do 
grupo pelo tema. Parecia mais um jogo de perguntas e respostas no qual os 
alunos apenas respondiam (às vezes monossílabos ) as perguntas feitas por 
mim. Após tais discussões, o grupo i...escolheu o cientista Charles Darwin. ... No 
mesmo dia, deixei os livros da biblioteca com o grupo e eles escreveram em seus 
cadernos o que acharam mais importante na vida e nas descobertas de Darwin 
e assim pudemos começar uma discussão.  O grupo havia  escolhido pelo fato 
de Darwin, como disse um dos integrantes, ter observado o que ninguém 
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imaginava porém se parássemos para pensar pode ser considerado óbvio. O 
processo de seleção natural acabava com as ideias de Lamarck. Então comecei 
a instigá-los sobre se o processo de seleção natural era realmente algo concreto. 
Comecei com o exemplo clássico de Darwin, as girafas.  
Mostrei uma foto de duas girafas para o grupo, uma de pescoço comprido e outra 
de pescoço curto, e pedi para eles me explicarem pelo método de Lamarck o 
porquê, atualmente temos apenas as girafas de pescoço comprido e após isso, 
me explicarem pelo método do Darwin e obtive um resultado realmente 
impressionante pois o grupo por total conseguiu me diferenciar as ideias dos dois 
cientistas e além disso conseguiram explicar a teoria de Darwin. 
Portanto, pode-se inferir que no começo do projeto parecia que o grupo da 
biologia iria ficar para trás comparado com os grupos da química e física pelo 
fato de ambos já terem escolhido o cientistas e além disso, terem levado 
pesquisas sobre os mesmos, enquanto o grupo da biologia nem se quer havia 
escolhido quem pesquisariam. Porém com o decorrer dos dias percebeu-se uma 
motivação no grupo que passou a se empenhar mais para correr atrás do 
prejuízo fazendo com que assim conseguíssemos entregar tudo a tempo. Senti 
que peguei um grupo desmotivado e sem foco porém com o passar dos dias 
conseguiram atingir minhas expectativas. (Relato do Licenciando Henrique, maio 
de 2014) 

 
A criatividade dos alunos foi aguçada pelas discussões em grupo, sempre 

coordenadas pelos alunos bolsistas do PIBID e pelas professoras supervisoras do 
projeto. 

Os desenhos resultantes da articulação das ideias de cada equipe estão 
apresentados abaixo: 

 
 
 
 
 

 
Figura 1: 1º ano A: “Mundo dos experimentos” 
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Figura 2: 1º ano B: “Biofímica” 

 

 
           Figura 3: 1º ano C 

 
Matthews (1994) tem defendido que ensinar a respeito das ciências seja tão 

importante quanto o ensino de. Para este autor a discussão envolve a dinâmica de 
produção do conhecimento científico e a complexidade gerada em seus produtos 
(teorias, conceitos, etc). Os licenciandos puderam perceber isso: 

 
Eu fiquei com o grupo de alunos do primeiro ano a que ficou responsável por 
pesquisar sobre o físico Albert Einstein. Vários alunos questionaram quanto a 
dificuldade de relacionar as teorias e descobertas de Einstein com coisas do dia 
a dia como exemplo o movimento browniano. .... A principal curiosidade 
levantada foi sobre a bomba atômica, Alguns alunos chegaram a dizer que o 
cientista tinha inventado a bomba atômica. (Relato do Licenciando Paulo, maio 
de 2014) 

 
A nota de cada equipe levou em conta: envolvimento e valorização da atividade 

pelo grupo; participação nas discussões; criatividade na elaboração dos desenhos; 
articulação entre as ideias dos cientistas pesquisados e desenhos elaborados e entrega 
do material dentro do prazo estipulado. 
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A equipe que atendeu todos os critérios acima foi a equipe da 1ª série A, cujo 
nome proposto foi “o mundo dos experimentos”, tornando-se, assim, a equipe vencedora 
do concurso. 

Terminado o concurso, realizou-se uma pesquisa com todos os alunos 
participantes para averiguar o impacto que o concurso causou entre eles, e foi possível 
notar algumas mudanças de atitude no que se refere ao comportamento desses alunos 
e ao interesse deles pela ciência. 

Assim, pode-se perceber que para o aluno é importante a ida ao laboratório, pois 
é lá que, segundo eles, há maior interação entre os colegas de sala e o entendimento da 
teoria ministrada em sala de aula torna-se mais fácil. 

Para alguns, a ciência teórica não faz sentido sem uma atividade experimental. 
 

CONCLUSÃO 
A opção por revitalizar o laboratório da escola a partir de uma atividade 

orientadora de ensino com os alunos de 1ª. Série do ensino médio, envolvendo aspectos 
da história da ciência, representou uma interessante estratégia didática. No início os 
alunos se dispuseram a participar da atividade por que as professoras usariam isso para 
avaliar. Com o desenvolvimento do projeto, eles realmente entraram em atividade e 
conseguiram ultrapassar os limites entre a biografia de alguns cientistas e a proposição 
e impactos de suas ideias no campo científico e na sociedade. Os Licenciandos em 
Química tiveram oportunidade de aprofundar seus conhecimentos relativos a história da 
ciência, pois para dialogar com os alunos de ensino médio, eles próprios precisavam 
anteriormente pesquisar, estudar e refletir sobre o tema. A produção de imagens a partir 
das informações levantadas e conhecimento construído foi um desafio para os alunos.   
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Palavras-Chave: Sequência de Ensino e Aprendizagem, Funções Oxigenadas, Perfumes. 

RESUMO: Este trabalho buscou investigar de que forma uma sequência de ensino e aprendizagem sobre 
perfumes e essências pode auxiliar no aprendizado do conteúdo de funções orgânicas oxigenadas. A 
sequência foi elaborada com base nas ideias de Méheut, que trabalha a partir da relação entre as 
dimensões epistemológicas e pedagógicas. A proposta foi aplicada em uma turma da 3ª série do Ensino 
Médio de uma escola pública de Serra Talhada, Pernambuco. Utilizamos para obtenção dos dados: 
questionários, filmagens de todos os momentos da sequência e produções dos estudantes nas 
atividades desenvolvidas. Nossos resultados direcionam para um melhor entendimento dos estudantes 
sobre os conteúdos de funções orgânicas oxigenadas, evidenciado pelas construções durante 
desenvolvimento da sequência. Houveram indícios de validação externa e interna da sequência, a partir 
da comparação dos resultados obtidos do questionário de concepções prévias com a resolução do 
estudo de caso, etapa final da sequência. 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, para o professor em sala de aula é crescente o número de alunos 

desmotivados durante as aulas de ciências, de modo especial em química. Chassot 
(1995) justifica essa tendência pelo fato dos conteúdos químicos serem abordados de 
tal forma que leva os estudantes a pensar a química como algo muito distante de seu 
cotidiano.  Acreditamos ser decorrente dessa ausência de relação entre os conceitos 
químicos e a vida dos alunos a visão da química como uma disciplina teórica, abstrata 
e cheias de fórmulas matemáticas.  

Em resposta ao exposto, as pesquisas ligadas ao ensino de química lançam 
diversas estratégias de ensino com o objetivo de minimizar e tornar o processo de 
ensino e aprendizagem mais integrado e coerente, além de estimular e atrair os 
estudantes durante as atividades em sala, uma vez que o ensino diferenciado 
possibilita ao aluno não somente vincular os conceitos estudados ao cotidiano, como 
também permite aos estudantes desenvolver papel ativo dentro do processo de 
construção do conhecimento científico. Neste sentido, situamos o desenvolvimento de 
trabalhos com sequências de ensino e aprendizagem (do original, teaching-learning 
sequences – TLS). 

Destacamos as ideias de Méheut (2005), onde uma sequência de ensino e 
aprendizagem é um conjunto de atividades escolares organizadas, que existem para 
planejar o ensino de um conteúdo, maximizando as potencialidades de diferentes 
metodologias, dentro de uma rede interligada de ações em busca da aprendizagem. 
Neste sentido, a autora ressalta que, na elaboração de uma TLS alguns componentes 
devem ser levados em consideração, sendo eles: professor, aluno, mundo material e 
conhecimento científico. É a partir da relação entre esses componentes que se 
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estabelecem duas dimensões que irão permear toda a sequência, a saber: 
epistemológica e a pedagógica. A dimensão epistemológica representa a construção 
do conhecimento científico, todos os processos relacionados para interpretação do 
mundo material. Já a dimensão pedagógica representa as interações entre professor-
aluno e aluno-aluno (FIRME; AMARAL; BARBOSA, 2008).   

Ainda em Méheut (2005), a validação de sequências de ensino e aprendizagem 
pode ser realizada de duas maneiras: a validação externa ou comparativa e a validação 
interna, de forma que ambas se complementam. A validação externa ou comparativa, 
na grande maioria das vezes, é realizada através de pré-testes e pós-testes, visando a 
comparação entre o ensino tradicional e os resultados obtidos após aplicação da 
sequência. Já a validação interna avalia os resultados obtidos a partir do 
desenvolvimento da sequência em relação aos objetivos traçados no início do trabalho. 
Esse tipo de análise é feito utilizando os resultados de cada etapa da sequência, via 
acompanhamento dos estudantes ao longo de cada atividade desenvolvida. Assim, é 
possível realizar a validação de sequências de ensino e aprendizagem comparando os 
efeitos reais ocorridos com os esperados (NASCIMENTO; GUIMARÃES; EL-HANI, 
2009). 

Diante das dificuldades encontradas pelos alunos em identificar e entender as 
funções orgânicas oxigenadas, além das lacunas encontradas acerca de suas 
propriedades químicas, propusemos uma sequência de ensino e aprendizagem para 
trabalhar os conteúdos de funções orgânicas oxigenadas, contextualizando a partir da 
temática perfumes e essências. Durante a escolha do tema, buscamos algo que além 
de fazer parte do cotidiano dos alunos, representasse para eles algo interessante.  

Desta forma, este trabalho teve por objetivo investigar de que forma uma 
sequência de ensino e aprendizagem sobre perfumes e essências pode auxiliar no 
aprendizado do conteúdo funções orgânicas oxigenadas. 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi desenvolvida com cerca de trinta estudantes de uma turma da 3ª 

série do Ensino Médio, em uma escola da rede pública estadual de Pernambuco, na 
cidade de Serra Talhada, localizada no sertão do estado. Os estudantes já haviam 
estudado os conteúdos abordados durante a sequência proposta com a professora da 
turma. No entanto, toda a intervenção didática proposta foi aplicada por um dos autores 
do trabalho. O caminho metodológico apresentou cinco etapas: 
 
Escolha do tema e articulações com os conteúdos científicos 

A escolha pela temática “Perfumes e Essências” foi motivada pela aproximação 
natural com a química orgânica trabalhada no Ensino Médio, possibilitando uma ação 
de contextualização, uma vez que desde a idade média que os perfumes e as 
essências fazem parte do cotidiano de homens e mulheres. Para relacionar os 
conteúdos químicos abordados no Ensino Médio com a temática definida, nos 
baseamos nas dificuldades observadas nas salas de aula, que apontam os problemas 
que os estudantes manifestam em identificar os grupos funcionais de compostos 
orgânicos, reconhecer as propriedades dos compostos e suas relações com esses 
grupos e ter uma noção da reatividade e importância das reações em contextos sociais 
e industriais (OLIVEIRA et al., 2010; SOUZA; AQUINO, 2011; PAZINATO et al., 2012). 
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Questionário para levantamento de concepções prévias 
Elaboramos um questionário de afirmativas, conforme modelo proposto por Silva 

(2013), visando levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre 
funções orgânicas oxigenadas, dentro de um contexto relacionado ao tema perfumes e 
essências. Neste trabalho, analisaremos as respostas para as questões quatro e seis, 
expostas durante a discussão dos resultados, na próxima seção. 

 

Desenho e proposição da sequência de ensino e aprendizagem 
A sequência de ensino e aprendizagem foi desenhada segundo proposta de 

Méheut (2005) em seis momentos. Utilizamos o método 5E, proposto por Patro (2008), 
de abordagem construtivista e onde deseja proporcionar aos estudantes um papel mais 
ativo dentro do processo de aprendizagem, em cinco fases: 
Fase de engajamento 

Apresenta propósito de introduzir o assunto de maneira que cative e estimule a 
atenção dos estudantes. Exibimos o filme “Perfume: A História de um Assassino” 
(2007, direção de Tom Tykwer), escolhido por apresentar diversos processos químicos 
relacionados à produção de perfumes. 
Fase de exploração 

Na exploração é oferecida a oportunidade dos estudantes explorarem melhor a 
estrutura do conhecimento trabalhado. Neste sentido, pensando na socialização das 
observações dos alunos sobre a ocorrência dos processos químicos mostrados nas 
cenas do filme, propusemos como etapa de exploração um debate mediado por um dos 
pesquisadores. 
Fase de Explicação 

Na fase de explicação no modelo 5E são fornecidas maiores descrições sobre o 
assunto em tela. A sequência desenhada nesta pesquisa possui dois momentos 
relativos a esta fase: apresentação dos aspectos teóricos relevantes sobre as 
propriedades e reatividade dos compostos orgânicos oxigenados, através da aula 
expositiva dialogada e realização de uma atividade experimental, onde foram extraídos 
os óleos essências do cravo e da canela para realização dos testes dos grupos 
funcionais e suas propriedades. Como complementação da atividade experimental, 
utilizamos os óleos essenciais extraídos, bem como de essências sintéticas, na 
produção de cosméticos artesanais, como perfumes e hidratantes. 
Fase de Elaboração 

Nesta fase, busca-se encorajar os estudantes a investigar o assunto de maneira 
mais profunda, em uma perspectiva de aprendizagem por pesquisa. O quinto momento 
da nossa sequência apresenta uma proposta Webquest (DODGE, 1995), baseada na 
abordagem histórica dos perfumes e essências, em associação aos conceitos relativos 
ao conteúdo de funções orgânicas oxigenada. 
Fase de Avaliação 

Por fim, a avaliação (evaluation, em inglês), a quinta fase do método e sexto 
momento da nossa intervenção. Utilizamos a estratégia de resolução de estudo de 
caso. O estudo de caso é um método que oferece aos estudantes a oportunidade de 
direcionar sua própria aprendizagem e investigar aspectos científicos e sócio-
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científicos, presentes em situações reais ou simuladas, de complexidade variável (SÁ, 
2009). O estudo de caso elaborado abordou os conteúdos de funções orgânicas 
oxigenadas, usando como contexto uma reportagem real sobre os processos de 
produção de um famoso perfume comercial, de uma grande marca brasileira. 
 
Realização de entrevistas 

As entrevistas foram realizadas durante um momento retorno ao ambiente 
escolar, depois de uma semana do término da intervenção. A entrevista foi realizada 
com três alunos, selecionados durante o processo interventivo por interesse e 
disponibilidade. Cada aluno foi entrevistado individualmente. As perguntas da 
entrevista estão dispostas no momento da análise das respostas. 
 
Análise dos dados 

Todas as etapas da sequência foram gravadas com equipamento de áudio e 
vídeo. Analisamos com atenção todas as etapas da intervenção, observando as 
respostas e comentários dos estudantes durante todas as atividades que compuseram 
a sequência, transcrevendo, quando necessário para a análise, a fala da ministrante da 
intervenção e/ou dos alunos. 

Para análise dos dados nos baseamos em Silva (2013) e Simões Neto (2009), 
procuramos agrupar as respostas dadas para cada pergunta, com as quatro categorias 
criadas, sendo: Resposta Satisfatória (RS), Resposta Pouco Satisfatória (RPS), 
Resposta Não Satisfatória (RNS) e Não respondeu (NR). O quadro 1 mostra os 
critérios de análise de duas afirmativas. 
Quadro 1: Alguns critérios de Análise para o questionário de concepções prévias. (Fonte: Própria) 

Afirmativa/Objetivo Categorias de Análise 

4. O objetivo desta afirmativa é analisar se 
os alunos reconhecem o grupo carbonila 
presente nas funções aldeídos e cetonas. 

RS se concordar e justificar, RPS se 
concordar mais não justificar, RNS se 
discordar, NR se não respondeu. 

6. Esta afirmativa tem como objetivo 
verificar se os estudantes reconhecem o 
processo de formação de um éster, e a 
partir da equação identificar o grupo 
correspondente. 

RS se concordar e apresentar explicação 
sobre a formação de um éster, RPS se 
concordar mais não apresentar justificativa 
ou explicação, RNS se discordar, NR se 
não respondeu. 

Para análise do sexto momento, respondemos ao estudo de caso proposto, com 
quatro questões, e, a partir de nossas respostas analisamos se as respostas oferecidas 
pelos grupos estavam de acordo com o espelho elaborado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Inicialmente, apresentaremos a análise das concepções prévias dos estudantes. 

Em seguida, trataremos da exposição das potencialidades da sequência de ensino e 
aprendizagem proposta. Por último traremos a análise do estudo de caso, bem como 
das entrevistas realizadas com os estudantes. 
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Análise das concepções prévias dos alunos 

O questionário para análise das concepções prévias dos estudantes apresenta oito 
afirmativas, as quais deveriam ser analisadas por concordância ou discordância com o 
que estava sendo exposto acerca dos conceitos de funções orgânicas oxigenadas, com 
destaque na temática utilizada neste trabalho. Solicitamos que para aquelas questões 
em que os alunos concordassem ou discordassem do que estava posto, deveriam ser 
apresentadas justificativas ou correções. Apresentaremos a seguir as respostas dos 
alunos para as afirmativas quatro e seis expostas de forma qualitativa e quantitativa. 

Afirmativa 4. Os compostos que apresentam as funções aldeído e cetona são 
chamados de compostos carbonílicos, pois contém em sua estrutura o grupo 
carbonila. 

Os resultados das respostas a quarta afirmativa estão dispostos no quadro 2: 
 

Quadro 2: Análise das respostas para a quarta afirmativa. (Fonte: Própria) 
Categorias % 

RS 19,04 
RPS 52,38 
RNS 23,81 
NR 4,77 

                      

Notamos que a maioria 11 alunos (52,38%) concordou corretamente com a 
afirmativa, indicando que em estruturas que apresentam as funções aldeídos e cetonas 
temos a presença da carbonila (-CO-), porém muitos deles não apresentam 
justificativas coerentes com a categoria RS, pois muitas não apresentaram nenhuma 
justificativa. Nas respostas dos estudantes podemos observar mais uma vez que as 
afirmativas são praticamente iguais ao enunciado da questão. 
“Porque tanto aldeído e cetona contêm em sua estrutura o grupo carbonila” (RPS). 
“Porque os dois contêm carbonila” (RPS). 

Foram consideradas respostas satisfatórias apenas quatro (19,04%) que 
apresentaram boas justificativas sobre a presença da carbonila: 
“Os dois compostos apresentam um carbono ligado a dupla O (oxigênio).” (RS) 
“É verdadeira, pois a carbonila é representada pela dupla O (oxigênio) e ambas as 
estruturas mencionadas apresentam esse tipo de estrutura dupla O (oxigênio) (C=O). ” 
(RS) 

Afirmativa 6. Na indústria de alimentos, também se usam essências. Uma 
infinidade de compostos são empregados como flavorizantes, isso são 
substâncias que dão aos produtos sabor e aroma. Entre os flavorizantes 
artificiais os ésteres têm grande destaque. Podemos entender um éster como o 
produto da reação de um ácido carboxílico com um álcool ou fenol, em meio 
ácido, conforme a equação: 
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Os resultados das respostas a sexta afirmativa estão dispostos no quadro 3: 
 

Quadro 3: Análise das respostas para a sexta afirmativa. (Fonte: Própria) 
Categorias % 

RS 0 
RPS 42,86 
RNS 47,62 
NR 9,52 

 
Na afirmativa seis não houve nenhuma resposta satisfatória. Os alunos 

responderam que não sabiam e que nunca tinham visto ou estudado esta equação. Já 
nas respostas dos dez alunos (47,62%) classificados como (RNS) mostraram não 
conhecer o processo de formação de um éster, uma vez que discordaram da 
afirmativa. Para essa categoria podemos observar as respostas ditas pelos alunos 
abaixo: 

 
“Não sei responder, porque não aprendi muito sobre éster” (RNS). 
“Eu acredito que eles não atuem juntos, e também nunca vi essa equação” (RNS). 
 
Potencialidades da sequência de ensino e aprendizagem produzida 
 Apresentaremos uma breve análise de cada momento da sequência, 
evidenciando os principais pontos de cada, com exceção do sexto, discutido 
posteriormente. 
Primeiro momento 

Nesta atividade, os estudantes demonstraram bastante interesse no filme, não 
só como história, mas preocupados com os conhecimentos químicos que emergiam, 
principalmente nas cenas de laboratório. Com frequência, os alunos comentavam sobre 
alguns fenômenos observados, alguns relacionados à química, como por exemplo:  
 “O ácido carboxílico presente no nosso corpo é o que faz com que os nossos animais 
nos identifiquem”. 
“O álcool é um dos componentes utilizados na fabricação de perfumes”. 

Os estudantes conseguiram identificar durante algumas cenas do filme 
fenômenos químicos, que proporcionaram uma visão diferenciada e contextualizada 
dos conteúdos, em termos de propriedades de substâncias e processos de laboratório. 
Segundo momento 

Durante o debate, os estudantes discutiram acerca dos diferentes métodos 
utilizados pela personagem principal para extração de óleos essenciais. Outro ponto 
importante elencado pelos estudantes foi a discussão de diversas propriedades 
químicas dos compostos, tais como: o grau de volatilização, densidade e massa molar.  
Terceiro momento 

Nesta atividade maior parte das ações foi desenvolvida pela ministrante da 
intervenção, mas, durante a apresentação dos conteúdos os alunos participaram 
ativamente da aula, fazendo colocações, oferecendo exemplos e retirando dúvidas 
sobre os conteúdos abordados. 
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Quarto momento 

Nesse momento, os alunos participaram da extração de óleos essenciais da 
canela e do cravo, usando uma cuscuzeira adaptada (MARCELINO JR. et al, 2006) e 
posteriormente realizaram testes de identificação dos grupos e suas propriedades 
(Tollens, Bayer, 2,4-dinitro-fenil-hidrazina e cloreto férrico). Em seguida, utilizaram os 
óleos extraídos para fabricação de perfumes e cremes hidratantes artesanais. 

Os estudantes a partir de conhecimentos adquiridos em momentos anteriores 
explicam com muita segurança todo o processo de extração que está acontecendo 
para a canela e o cravo. Antes de iniciar a atividade, montamos um quadro com as 
opiniões iniciais dos alunos para os resultados dos testes, indicando quais acreditavam 
ser negativo ou positivo para os óleos essenciais extraídos. Podemos observar as 
opiniões iniciais dos alunos no quadro 4. Após realização da primeira parte da atividade 
experimental foi visto que as opiniões iniciais dos estudantes estavam corretas. 

Quadro 4: Opiniões iniciais dos alunos. (Fonte: Própria) 
Testes Canela Cravo 
Tollens Positivo Negativo 

Cloreto férrico Negativo Positivo 

2,4-dinitro-fenilhidrazina Positivo Negativo 

Bayer Positivo Positivo 
       

O experimento permitiu aos alunos identificar os grupos funcionais presentes 
nos óleos essenciais extraídos da canela e do cravo, além de detectar algumas de 
suas propriedades como a insaturação. 
Quinto momento 

O trabalho com a Webquest foi bastante produtivo, chamando a atenção dos 
estudantes, pois poucas aulas proporcionam o uso dos netbooks/tablets 
disponibilizados na rede estadual de ensino de Pernambuco. Explicamos o 
funcionamento e o que era necessário para concluir a tarefa proposta na ferramenta. 
As tarefas descritas na Webquest foram entregues no início do sexto e último 
momento.  

Uma das atividades presentes nas tarefas da webquest pedia para citar alguns 
principais óleos essenciais utilizados na produção de perfumes, onde os alunos 
deveriam identificar a função orgânica presente e relatar suas propriedades. Nesta 
atividade os alunos citam os óleos de canela, rosa, jasmim, cravo. Eles identificam 
praticamente todas as funções orgânicas oxigenadas corretamente. Alguns erraram no 
grupo funcional presenta no óleo de cravo, mesmo tendo sido trabalhado durante a 
aula prática. Isso mostra que muitos alunos ainda relacionam a existência de hidroxila 
com um álcool, mesmo quando se trata de um fenol, com a hidroxila ligada a anel 
aromático. 
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Análise do estudo de caso (sexto momento) 
Para este momento os alunos foram divididos em cinco grupos, aqui 

apresentados como G1, G2, G3, G4 e G5. Discutiremos neste trabalho a primeira e a 
terceira questão do estudo de caso. 

Questão 1. Os óleos essenciais são compostos por muitas substâncias, sendo 
encontrada uma grande diversidade de funções e estruturas orgânicas. Com 
base nos óleos essenciais utilizados para produção da nova fragrância no caso 
em questão, identifique quais grupos oxigenados estão presentes. 
Esperávamos que os alunos conseguissem identificar as funções orgânicas 

oxigenadas presentes nas estruturas dos óleos essenciais fornecidos no estudo de 
caso. Os resultados das respostas a primeira questão estão dispostos no quadro 5. 

Quadro 5: Análise das respostas para a primeira questão. Fonte: Própria. 

Grupo Resposta 
G1 Apresentou alto índice de acertos, deixando apenas uma 

função sem identificar e errando outra. 

G2 Apresentou 100% de acerto. 

G3 Apresentou 100% de acerto. 

G4 Apresentou 100% de acerto. 

G5 Apresentou 100% de acerto. 

De acordo com as respostas expressas no quadro acima vimos que há um alto 
índice de acertos para a questão 1, onde os alunos mostraram conseguir identificar as 
funções orgânicas oxigenadas presentes nas estruturas. De todos os grupos apenas o 
G1 não apresentou 100% de acerto, mas apresentou um ótimo resultado. 

Questão 3. Quais são as propriedades químicas necessárias para que óleos 
essenciais sejam utilizados como fixadores? 
Na terceira questão, esperávamos que os alunos explicassem as propriedades 

químicas necessárias para que os óleos essenciais sejam utilizados como fixadores. 
Os resultados das respostas a terceira questão estão dispostos no quadro 6: 

Quadro 6: Análise das respostas para a terceira questão. (Fonte: Própria) 

Grupo Resposta 

G1 Incorreto, buscou explicar através do alto grau de 
volatilidade. 

G2 Correto, explicaram através das propriedades de 
temperatura densidade e volume. 

G3 Correto, explicaram através da propriedade de massa 
molar elevada. 

G4 Correto, explicaram através das propriedades de densidade 
e grau de volatilidade. 

G5 Correto, explicaram através das propriedades de massa 
molar e baixo grau de volatilidade. 
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Observamos que a maioria dos grupos acertou a terceira questão, explicando 

através das propriedades de temperatura, densidade, volume, massa molar e grau de 
volatilidade. Nas explicações os grupos G2, G3, G4 e G5, relatam que os óleos devem 
apresentar alta densidade para que demorem mais tempo para se volatilizar, ou seja, 
devem apresentar um baixo grau de volatilidade. As respostas abaixo representam as 
respostas dos grupos G3 e G4 para essa questão. 

 
“A alta fixação está associada à presença de substâncias aromaticidade e diversas 
cadeias que deixam as substâncias com alto valor molar, substâncias mais densas, 
com menor volatilidade. São elas que ajudam na fixação do perfume (G3) ”. 
“Elas têm que ser mais densas e menos voláteis (G4) ”. 
 
Análise do estudo de caso (sexto momento) 

Na entrevista, procuramos analisar qual a impressão dos estudantes sobre a 
sequência de ensino e aprendizagem. Para isso foi feito a seguinte pergunta aos 
estudantes: 

 
O que você achou de se trabalhar os conteúdos de funções orgânicas 
oxigenadas por meio de uma sequência de ensino e aprendizagem? 
Destacamos duas respostas: 

A1: “Gostei de estudar por meio da sequência porque aprimorou mais o assunto que a 
gente já tinha estudado... procurou várias formas que deixou mais claro os 
assuntos, por conta que tem alunos que aprendem de diferentes maneiras, teve 
debate, usou internet, jogos, filme... proporcionou uma melhor compreensão”. 
A3: “Achei muito eficiente a maneira como foi envolvido o assunto fez com que 
desperta-se o interesse maior de cada aluno, pois foi inserido de maneira 
extrovertida e diferente e que nunca tinha sido visto antes aqui”. 

Observamos nas respostas apresentadas, que os estudantes relatam que a 
sequência de ensino e aprendizagem proporcionou uma melhor compreensão dos 
conteúdos químicos trabalhados, porém cada aluno apresenta diferentes justificativas. 
Vimos que A1 procurou justificar através do uso de diferentes estratégias didáticas. 

 
O que você achou de ter sido trabalhado os conteúdos de funções orgânicas 
oxigenadas a partir da temática “perfumes e essências”? 

 Novamente, destacamos duas respostas: 
A1: “Gostei, porque dentro da fabricação estudamos os compostos orgânicos, 
como eles são utilizados”. 
A3: “Gostei imensamente, pois os alunos puderam ter uma maior interação com o 
professor e com todos de maneira geral”. 
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Neste caso, fica claro que a temática foi amplamente aceita pelos alunos, além 
de instigá-los a participar das atividades por ser um assunto que eles têm interesse. 
Chamo atenção para a resposta do aluno A3 que ainda expressa que com o uso da 
temática em questão proporcionou em sala de aula uma melhor interação entre 
professor-aluno como também aluno-aluno contemplando a dimensão pedagógica 
segundo Méheut (2005). 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Consideramos que a sequência de ensino e aprendizagem contribuiu para uma 

compreensão mais contextualizada dos conceitos químicos trabalhados, 
proporcionando uma maior interação entre os alunos com o professor, representado 
pela ministrante da intervenção didática, como também entre os próprios alunos, 
durante o desenvolvimento das atividades em grupo. 

Também podemos considerar que a sequência proposta contemplou a dimensão 
pedagógica proposta por Méheut (2005) uma vez que as estratégias utilizadas na 
sequência buscaram garantir as interações sociais em sala de aula. Com relação à 
maneira como os conhecimentos químicos foram abordados em sala de aula 
observamos que a segunda dimensão, a epistemológica, também foi contemplada 
durante as diversas atividades propostas na sequência de ensino e aprendizagem, uma 
vez que todas buscavam aproximar o conhecimento científico com o mundo real dos 
estudantes. 

Podemos observar indícios de validação externa à medida que, através da 
análise dos questionários de afirmativas, observamos que a maioria das respostas dos 
alunos não foram enquadradas como satisfatórias, diferente dos resultados obtidos 
durante as análises das atividades do sexto momento, o estudo de caso, que 
apresentou alto índice de respostas satisfatórias. Ao mesmo tempo tivemos um 
direcionamento para à validação interna, uma vez que, nossos objetivos iniciais foram 
alcançados, evidenciando a potencialidade da sequência desenhada e proposta: a 
partir da sequência, os estudantes compreenderam melhor os conteúdos químicos, 
além de demonstrar maior interesse na maneira como estava sendo abordado em sala 
de aula. 
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Palavras-Chave: Energia, Energia Química, Ensino Superior. 

RESUMO: Energia é uma palavra com muitos usos, em diferentes contextos, alguns cotidianos, científicos 
e até sobrenaturais. Tal variedade de significados pode trazer dificuldades nos processos de ensino e 
aprendizagem dos conceitos de energia e energia química. O presente trabalho busca identificar as 
principais concepções sobre energia e energia química nos estudantes na formação inicial de 
professores de um curso de licenciatura em química da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Elaboramos e aplicamos um questionário de cinco questões abertas sobre energia e/ou energia química, 
que foi respondido por vinte e dois estudantes. Os resultados mostram que a energia é principalmente 
entendida como a capacidade de realizar trabalho e energia química se relaciona com quebra e 
formação de ligações químicas ou com as reações químicas.  

INTRODUÇÃO 
Energia é um termo que se originou na ciência, muito usado atualmente, 

etimologicamente vem do grego ergos, que significa trabalho. Diferentes situações do 
nosso cotidiano evidenciam o emprego deste termo: comer para ter energia, buscar 
novas fontes energéticas, pagar a conta de energia, dormir para recuperar as energias, 
tomar uma bebida energética, entre outras. Em um contexto escolar, energia é um 
conceito que perpassa por todas as disciplinas ligadas às ciências exatas e da 
natureza, com diferentes acepções assumidas por professores e estudantes, usados 
em contextos diversos (SOUZA; JUSTI, 2010).  

De fato, energia é uma palavra com muitos usos (BURATTINI, 2008), e que 
assume diferentes significados, para a mesma pessoa ou pessoas diferentes, sendo 
usada em diferentes contextos, na linguagem científica, mas sobre tudo, na linguagem 
cotidiana (QUADROS e SANTOS, 2007; SOUZA e JUSTI, 2010). Ou seja, podemos 
assumir o conceito de energia como polissêmico.  

Segundo Sevilla Segura (1990), as características do conceito de energia 
(grande utilização no cotidiano, importância científica, polissemia) nos direcionam para 
uma abordagem que considere suas múltiplas perspectivas, levando em consideração 
essa pluralidade de significados em contextos diferentes, no início da abordagem do 
seu viés científico, e incluindo nas situações de ensino aprendizagem o máximo de 
situações em que sejam discutidos seus usos e explicações. 

Foi Aristóteles (384-322 a.C.) o primeiro pensador a utilizar a palavra energeia, 
em um sentido de atividade, composto pelos termos gregos en (situação) e ergon, que 
significa trabalho (ORNELLAS, 2006; MARTINEZ, 2008). Porém, a introdução do termo 
na ciência moderna só ocorreu em 1807, pelo físico Thomas Young (1773-1829). 
Parece uma constante em pesquisas atribuir ao britânico a gênese da utilização do 
termo na ciência, porém, outros mencionam os trabalhos de Johannes Kepler (1571-
1630), que ainda no século XVII introduziu aos estudos físicos a noção de energia e 
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estabeleceu as necessárias distinções de conceitos próximos, tais como trabalho, força 
e movimento (QUADROS e SANTOS, 2007). 

Antes do conceito de energia surgir no contexto da ciência moderna, os 
filósofos naturais e pensadores utilizavam duas ideias correlatas: a vis viva (força vis, 
ou ainda força viva), originária dos trabalhos de Christian Huygens (1629-1695) e 
Gottfried Leibniz (1629-1716), na mecânica; e a teoria do calórico, surgida dentre os 
estudos ligados ao calor, desenvolvida por Joseph Black (1728-1799). 

Baseado nas ideias de Galileu Galilei (1564-1642) sobre uma entidade que se 
conservaria nos processos, a qual chamou de ímpeto, e nos resultados de Huygens, 
que verificou resultados interessantes no estudo das colisões, ao multiplicar a massa 
dos corpos pelo quadrado da velocidade, pois essa quantidade se conservava, Leibniz 
criou a noção de vis-viva, que disputava com a quantidade de movimento cartesiana o 
título de verdadeira medida do movimento e da força de um corpo (BUCUSSI, 2006; 
ORNELLAS, 2006). 

No século XVIII, destacamos o trabalho de George Stahl (1659-1734), que foi 
defensor da teoria do flogístico, um princípio encontrado em todos os corpos passíveis 
de combustão, que era liberado durante a queima. Tal ideia assumiu amplas 
considerações em toda a Europa, até sua derrocada a partir dos trabalhos do francês 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), que mudou a visão científica sobre a 
combustão. A teoria do calórico teve como grande defensor e desenvolvedor Joseph 
Black, que introduziu diversos termos até hoje em uso, tais como: caloria, calor latente, 
calor sensível e capacidade calorífica e foi o responsável pela distinção entre uma 
capacidade de calor (Q) e a correspondente variação de temperatura ('T). Neste 
contexto, o calor era visto como uma substância, chamada de calórico, inclusive sendo 
listado por Lavoisier na sua proposta de classificação das substâncias (TOSI, 1989; 
BUCUSSI, 2006; ORNELLAS, 2006). 

A visão do calor como uma substância que poderia ser armazenada nos corpos 
sofreu abalos a partir das observações do Conde Rumford (1753-1814), quando 
trabalhava na supervisão da fabricação de canhões de guerra. (BRICCIA; CARVALHO, 
2011). Ele percebeu que o atrito produzido pela broca em contato com o metal usado 
na fabricação das peças produzia um aquecimento capaz de levar uma quantidade de 
água, usada para resfriar o sistema, até à ebulição. Após um processo de reflexões 
sobre a natureza do fenômeno observado, relacionou o calor com a ideia de 
movimento. Foi o ponto de partida para a teoria dinâmica do calor, que marcou a 
emergência do conceito de energia, semelhante à forma que conhecemos hoje. 
(GRIBBIN, 2005; ORNELLAS, 2006). 

O uso do conceito de energia, segundo Souza e Justi (2010) é feito de forma 
indiscriminada e pragmática, em diversos contextos, o que contribui para que os 
estudantes valorizem suas ideias intuitivas, de contextos sociais e culturais não-
científicos. É comum encontrar na mídia discursos nos quais a energia assume um 
significado distinto do científico, como nos alimentos (“energia que dá gosto”, “energia 
que contagia”), videogames (barras de energia) e serviços (conta de energia). Desta 
forma, muitos usam o termo energia com diferentes significados, mas sentem 
dificuldade de definir energia, principalmente no contexto escolar. 

Mesmo no campo estritamente científico, a definição de energia é deveras 
geral (SEVILLA SEGURA, 1990). Alomá e Malaver (2007) buscaram definições para os 
conceitos de calor, trabalho, teorema de Carnot e energia, em nove textos 
universitários de ampla aceitação na Venezuela. Para energia, apenas uma obra define 
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energia (como: “capacidade de produzir um efeito”), enquanto que para os outros três 
conceitos, apenas uma obra deixa de definir o teorema de Carnot e todas definem calor 
e trabalho. Podemos associar o resultado obtido por Alomá e Malaver (2007) à clássica 
definição de energia, que está relacionada a revolução industrial, centrada na 
Inglaterra. Nesse período, as primeiras máquinas térmicas tinham como fonte de 
energia a queima de combustíveis (óleo, madeira) para a produção de vapor, que as 
movimentava (AMARAL e MORTIMER, 1998). – Energia é a capacidade de realizar 
trabalho. 

Algumas propostas mais modernas de definição para o conceito de energia 
também consideram a ideia de realização de trabalho, mas busca ampliar a 
compreensão sobre as transformações que são necessárias para que se obtenha uma 
determinada forma de energia a partir de outras. Fazendo emergir a ideias sobre 
diferentes formas de energia e a capacidade de transformação das mesmas. Em sua 
tese de doutorado, Silva Júnior (2010, p.40) define: 

A energia pode ser entendida como uma medida de transformação ou 
possibilidade de transformação, podendo ser aplicada ao movimento, à luz, ao 
som, ao magnetismo, às reações químicas - como processos bioenergéticos e 
as reações de combustão. Enfim, a energia é uma entidade intrínseca a 
qualquer processo natural que envolva alguma mudança ou possibilidade de 
mudança. 

Isso se ratifica na definição de energia encontrada em apenas dois de sete 
livros didáticos do Ensino Superior (os cinco restantes não definem o conceito), que 
apresentam a energia como uma “propriedade ou grandeza física que pode se 
transformar ou se transmitir e que está envolvida em processos de mudança de estado” 
(ALOMÁ; MALAVER, 2007, p. 392). 

Além do uso da palavra energia nos contextos científico, escolar e de senso 
comum, Arias (2006) aponta para o uso da palavra energia, com significado distinto dos 
domínios anteriores, nas pseudociências. Para o autor, a pseudociência é uma 
abordagem mística dos fenômenos, sobretudo sobrenaturais, que usa a terminologia 
científica, mas nem sempre com definições coerentes e convergentes com aquelas 
ideias que o conceito científico apresenta para análise e descrição de fenômenos 
naturais. Surgem termos derivados, como energia vital, energia de pirâmide ou energia 
cósmica, a maioria deles não encontrados comumente em dicionários, mas que 
atendem uma classe específica de sujeitos, incluindo profissionais que cuidam do 
balanço energético de pessoas e locais: os energizadores. 

Com uma pluralidade de significado tão ampla, em contextos de aplicação tão 
diversificados, é esperado que o conceito de energia apresente, para uma pessoa, ou 
grupo de pessoas imersas em uma mesma cultura, diferentes concepções. De fato, 
desde metade da década de 1980, diversos pesquisadores em todo o mundo buscaram 
elencar concepções alternativas ou informais sobre o conceito de energia, nos níveis 
de ensino fundamental, médio e superior, e também, fora do contexto escolar. Baseado 
nos resultados de algumas dessas pesquisas, Pacca e Henrique (2004) propuseram o 
agrupamento de concepções em três ideias fundamentais associadas à energia: 

A) Energia como causa/fonte: Energia como agente causal, como algo que 
os corpos possuem e os permite realizar alguma ação, mudança ou 
transformação no ambiente. Assim, o carbono, o sol e a eletricidade têm 
energia, pois provocam (causam) por si, ações, como iluminar, aquecer e 
movimentar. 
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B) Energia como movimento/ação: A energia se faz concreta na atividade 
explícita de um objeto em movimento. Assim, por exemplo, os corpos que 
se movem têm energia. 

C) Energia como substância: A energia é algo que tem existência material ou 
quase material, e pode ser armazenada nos materiais. Por exemplo, 
quando se fala que a comida tem energia armazenada, se sugere muitas 
vezes a ideia de uma substância ativa. A própria linguagem frequentemente 
usada em relação à energia (gastar, produzir, perder, dissipar) sugere a 
ideia de algo concreto, com existência real, como um objeto. 

Tomando por base as ideias defendidas pelas pseudociências (ARIAS, 2006), 
trazemos uma quarta ideia, que foi sugerida por Santos e Quadros (2007):  

D) Energia numa Visão Esotérica: Designação para associações do conceito 
de energia a qualidades dificilmente mensuráveis, e/ou de existência não 
científica, como por exemplo, energia cósmica e relacionadas ao dualismo 
bem-mal. 

É importante perceber que essas estruturas não são totalmente independentes. 
Se uma pessoa fala: "andei muito de bicicleta, preciso comer para repor as energias do 
meu corpo", está relacionando a energia às diversas ideias do conceito. 

Silva Júnior (2010), Martinéz (2008) e Ornellas (2006), entre outros, 
apresentam e definem diferentes formas de energia, tais como: energia potencial, 
energia cinética, energia térmica, energia magnética e energia química. Neste trabalho, 
buscamos um aprofundamento em relação ao entendimento desta última. 

Brito e Castro (2010) associam o termo energia química a alguns fenômenos 
macroscópicos, levantando as definições de um livro usado no Ensino Médio (“energia 
potencial das ligações químicas entre os átomos, que quase sempre são 
acompanhadas de liberação ou absorção de calor”) e outro do Ensino Superior, usado 
em disciplinas de química geral, no início dos cursos (“energia potencial que as 
substâncias possuem devido às atrações e repulsões entre suas partículas 
subatômicas”).  

Souza e Justi (2010) levantam algumas concepções dos estudantes sobre a 
energia química, destacando: i) todas as transformações químicas são mais favoráveis 
de ocorrer em altas temperaturas; ii) todo processo exotérmico é espontâneo; iii) 
energia é estocada nas ligações químicas e liberada quando estas se rompem. 
Destacaremos essa terceira concepção, que depende da ideia de ligação química.  

A quebra das ligações químicas, bem como a formação de novas ligações, está 
associada ao termo energia química. Segundo Fernandez e Marcondes (2007), as 
quebras de ligações químicas poderiam ser entendidas a partir da analogia com 
determinado brinquedo, onde um palhaço, recluso em uma caixa fechada e que não 
permite visualização do seu interior, salta de forma a assustar o observador. Nesse 
sentido, Souza e Justi (2010) acrescentam outra metáfora: a ligação química é 
entendida como um pequeno ovo, que, ao se quebrar, libera o conteúdo físico presente 
em seu interior: a energia, como substância estocada. Parece-nos que essa visão de 
estocagem da energia nas ligações químicas se constitui como uma dificuldade à 
compreensão científica da energia. Alguns trabalhos, como Denial e colaboradores, 
apresentado por Oliveira e Santos (1998) ao discutirem o conteúdo energia nas 
substâncias químicas trata do verbo armazenar ou estocar utilizando aspas, 
demonstrando um cuidado em evitar obstáculos advindos da linguagem. 
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A maioria dos autores opta por uma abordagem da energia química a partir do 

nível atômico molecular, trabalhando com a energia potencial eletrostática (das 
ligações químicas) e a energia cinética das partículas envolvidas nas reações: 
rotacional, vibracional e translacional. Dessa forma, Oliveira e Santos (1998) sugerem a 
utilização da expressão “energias envolvidas nos processos químicos”, o que evitaria 
uma distinção em relação a formas de energia já conhecidas, a saber: cinética e 
potencial. 

Diante do exposto, o presente trabalho busca identificar as principais 
concepções sobre energia e energia química apresentadas por estudantes na 
formação inicial de professores de um curso de licenciatura em química, da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

METODOLOGIA 
 

Realizamos a pesquisa com estudantes matriculados em duas turmas da 
disciplina obrigatória Prática Pedagógica no Ensino de Química II, ofertada 
regularmente no quinto período do curso. Para cursar esta disciplina, os estudantes 
devem ter cursado e obtido aprovação em duas disciplinas de química geral (pré-
requisitos). Dessa forma, trabalhamos com licenciandos que estão, em sua maioria, na 
metade do curso. 

Para identificar as concepções sobre energia e energia química dos 
licenciandos, trabalhamos com um questionário versando sobre energia e/ou energia 
química. Apresentamos no quadro 1 as questões que formavam o instrumento: 

 
Quadro 1: Questionário para levantamento de concepções sobre energia e energia química. 
1. O que é energia? 
2. O que é energia química? 
3. Cite situações na sua vida na quais você costuma usar o termo energia. Explique o 
que ele significa em cada caso. 
4. Qual o significado de energia em cada um desses contextos: 
a) “Nescau, energia que dá gosto! ” 
b) “Cuidado com o ataque do inimigo, sua energia está baixa. ” 
c) “Se a energia aumentar de novo, não vamos poder pagar. ” 
d) “Não quero morar aqui, sinto uma energia muito ruim. ” 
e) “Não gaste sua energia com ele. Não vale a pena! ” 
f) “Olha como ele corre! Já deu mais de três voltas. Quanta energia ele perdeu? ” 
5. A demanda atual de energia elétrica é bastante alta e crescente. Tal forma de 
energia é produzida em diferentes tipos de usinas, por exemplo: hidroelétricas, 
termoelétricas e nucleares. 
a) O que essas usinas têm de diferente entre si?  
b) Como é obtida a energia em cada uma? 
c) Nesses processos você identifica energia química? Como? 

Responderam ao questionário vinte dois alunos dos turnos vespertino e 
noturno, que tiveram cerca de vinte minutos para completar a ação.  
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As respostas foram analisadas e agrupadas mediante categorias emergentes, 
com o objetivo de verificar as concepções que os estudantes apresentam sobre energia 
e energia química em diferentes contextos. Algumas respostas foram separadas para 
análise, no sentido de complementar a visão geral apresentada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apresentaremos e discutiremos os resultados para cada pergunta disposta no 

questionário. 
1. O que é energia? 

A maior parte dos alunos respondeu buscando a definição clássica do conceito, 
“capacidade de realizar trabalho”, sete alunos. Outros cinco buscaram a relação com a 
capacidade de gerar movimento, correspondendo a uma ideia de energia como 
movimento e/ou ação, segundo a classificação de Pacca e Henrique (2004). Um 
estudante definiu a energia da forma clássica, evidenciando essa opção e 
apresentando uma preocupação em ir além: 

“Energia, no sentido clássico, é a capacidade de realizar trabalho, 
ação ou movimento. Mas Garitz e Chamizo já apontam a 
dificuldade de fornecer uma única definição, dada a amplitude do 
tema” (Aluno A). 

Destacamos as respostas de quatro alunos, que não definiram energia, mas 
fizeram a associação com alguma de suas classificações quanto à forma, 
apresentando as energias cinética, potencial, elétrica e nuclear, e manifestações (“é 
uma corrente de elétrons”, “é o calor”, “energia é a luz elétrica”). Ainda, dois estudantes 
associaram o conceito de energia a força, apresentando a definição matemática 
(“massa vezes a aceleração”). 

A figura 01 apresenta um gráfico com as porcentagens na distribuição das 
respostas: 

 

 
Figura 01: Porcentagem de respostas para a primeira pergunta. (Fonte: Própria) 

Apenas quatro licenciandos não responderam a essa questão. Esse resultado 
difere de pesquisa apresentada por Brito e Castro (2010), com alunos do Ensino Médio, 
em uma proposta de ensino para abordar a temática Alimentos, na qual 84% dos 
estudantes consultados deixaram a mesma pergunta em branco, enquanto que 16% 
apresentaram respostas incoerentes, sem nenhuma relação com a ideia científica para 
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energia. Os licenciandos parecem conhecer e aceitar a definição clássica para o 
conceito, mas isso não reflete necessariamente a compreensão sobre o mesmo. 

 
2. O que é energia química? 

A energia química, como descrito em literatura, foi associada pelos 
licenciandos como “energia proveniente das ligações químicas” (oito licenciandos) ou 
“energia proveniente das reações químicas” (seis licenciandos).  

Sete estudantes que associaram a energia química às ligações mencionaram 
os processos de quebra das ligações químicas como fonte de energia química. Destes, 
dois deram respostas muito sucintas e outros quatro mostraram uma concepção de 
energia como substância (PACCA e HENRIQUE, 2004), estocada nas ligações e 
recuperada na ruptura das mesmas, para realizar outras atividades químicas, físicas e 
biológicas. Um licenciando definiu a energia química como energia de ligação e outro 
classificou a energia química como um tipo de energia potencial. Todas as respostas 
que relacionaram energia química com as reações químicas foram diretas. 

Dois estudantes buscaram relacionar a energia química com o comportamento 
dos átomos e seus componentes (prótons, elétrons e nêutrons), um estudante 
respondeu que a energia química era o calor e cinco não responderam. A figura 02 
apresenta um gráfico com as porcentagens na distribuição das respostas: 

 

 
 Figura 02: Porcentagem de respostas para a segunda pergunta. (Fonte: Própria) 

 
3. Cite situações na sua vida nas quais você costuma usar o termo energia. 

Explique o que ele significa em cada caso. 
 
Alguns alunos não citaram situações nas quais se usa o termo energia, mas 

apresentaram formas de energia (energia cinética, energia potencial, elétrica, energia 
química e energia nuclear), ou citaram possibilidades de aplicação, conforme Silva 
Júnior (2010): movimento, luz, reações químicas. Outros seis não responderam a 
questão. 

Apenas dois significados para o conceito de energia foram elencados nas 
respostas: três exemplos de energia como sinônimo da energia elétrica (“preciso pagar 
a conta de energia”, “apague a luz, pois a energia veio muito cara”), e seis exemplos de 
energia como entidade necessária à vida e/ou para a realização de processos pelos 
organismos vivos. Destacamos que quatro das seis situações ligadas a essa 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

concepção apresentavam a necessidade de energia para malhar e treinar, nas 
academias de musculação: 

“Estou sem energia para estudar – ou seja, estou cansado para 
estudar. ” (Aluno B) 
“Utilizo o termo energia quando vou para academia e tenho que 
comer para poder ter a energia para malhar. “ (Aluno C) 

A figura 03 apresenta o gráfico com as porcentagens na distribuição dos 
significados levantados pelos licenciando: 

 

 
Figura 03: Porcentagem dos significados de uso do termo energia. (Fonte: Própria) 

 
4. Qual o significado de energia em cada um desses contextos: a) “Nescau, 

energia que dá gosto! ”; b) “Cuidado com o ataque do inimigo, sua energia 
está baixa. ”; c) “Se a energia aumentar de novo, não vamos poder pagar. ”; 
d) “Não quero morar aqui, sinto uma energia muito ruim. ”; e) “Não gaste sua 
energia com ele. Não vale a pena! ”; f) “Olha como ele corre! Já deu mais de 
três voltas. Quanta energia ele perdeu? ” 

Apenas um estudante não respondeu essa questão. No geral, os estudantes se 
limitaram a reconhecer os contextos de uso do termo energia em cada frase, 
classificando como: a) nutrição; b) jogos de videogame com barra de energia (luta ou 
aventura); c) fornecimento de energia elétrica por prestadora de serviço; d) energia 
espiritual ou astral; e) relações interpessoais; f) gasto de energia para atividades 
físicas. Alguns poucos licenciandos relacionaram cada contexto com uma forma de 
energia. 

No primeiro contexto, ficou evidente a relação entre a necessidade de energia 
para manutenção da vida. Neste contexto, na associação aos jogos eletrônicos e na 
energia gasta para realizar exercícios físicos, associamos a uma concepção 
antropocêntrica da energia (WATTS, 1983), que se relaciona apenas a seres vivos 
(vitalismo), na qual a energia é perdida na realização das atividades e o esgotamento 
completo acarreta na fadiga ou, em casos extremos, na morte. 

No contexto reconhecido como fornecimento de energia elétrica, percebemos 
uma visão utilitarista da energia, relacionada sempre a fenômenos e tecnológicos e 
relacionados com o bem estar do indivíduo inserido na sociedade. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

No sentido das relações interpessoais e fenômenos paranormais, evidenciados 
pelo uso das palavras astral (por dois licenciandos) e espiritual (por seis), relacionamos 
a uma visão esotérica do conceito, intimamente ligada aos domínios da pseudociência, 
convergindo com as ideias de Arias (2006).  

Por fim, à última situação, já descrita como uma visão utilitarista da energia, 
dois licenciandos relacionaram a energia envolvida nos processos físicos como o 
conceito de força, mostrando mais uma vez a resistência desta concepção, que já 
havia emergido na primeira questão. 

 
5. A demanda atual de energia elétrica é bastante alta e crescente. Tal forma de 

energia é produzida em diferentes tipos de usinas, por exemplo: 
hidroelétricas, termoelétricas e nucleares. a) o que essas usinas têm de 
diferente entre si?; b) Como é obtida a energia em cada uma?; c) Nesses 
processos você identifica energia química? Como? 

Apenas quatro licenciandos não responderam sobre as diferenças entre essas 
usinas. A maioria, aproximadamente 68,2% dos alunos, situou a fonte de origem dos 
recursos energéticos como a principal diferença entre elas. Apenas dois estudantes 
deram respostas mais relacionadas com as questões de quantidade de energia 
produzida e poluição. 

Todos os estudantes que responderam a letra (a) também responderam a letra 
(b) da questão. A figura 04 apresenta a porcentagem de respostas para a obtenção de 
cada usina: 
 

 
Figura 04: Obtenção de energia em usinas hidroelétrica, termoelétrica e nuclear 

  
Em relação à usina hidroelétrica, muitos estudantes apontaram a água como 

fonte de obtenção da energia. Apenas quatro fizeram associação com a energia 
potencial gravitacional. Desses, apenas três tentaram explicar o funcionamento da 
usina. Destacamos as respostas do aluno A e do aluno D: 

“O movimento das turbinas, pela queda de água. ” (Aluno A) 
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“Aproveitamos a energia mecânica da água, que cai em uma 
hélice, que em movimento transformar a energia mecânica em 
energia elétrica. ” (Aluno B) 

A usina termoelétrica foi associada a combustão e ao calor proveniente do sol. 
Apenas um dos licenciandos que responderam combustão mencionou o que é 
queimado: para ele, diesel. Ainda, um estudante afirmou que a energia produzida a 
partir das turbinas eólicas é termoelétrica. 

Para a usina nuclear, o processo de fissão nuclear foi apresentado por oito 
alunos como a fonte da energia utilizada na produção de energia elétrica. Um 
entrevistado assume que, além deste processo, a fusão nuclear também é usada nas 
usinas nucleares. Outros três estudantes citaram a radiação como fonte de energia 
nessas usinas. 

Por fim, poucos responderam a última parte da questão, que relaciona a 
energia química com a produção de energia elétrica. Um único entrevistado admite a 
existência de energia química em usinas hidroelétricas pela simples presenta da água, 
um composto químico, no processo. Apenas três alunos identificaram a energia 
química nas usinas termoelétricas, por conta da combustão de materiais para produção 
de vapor e movimentação das hélices das turbinas. Número maior identificou a 
presença de energia química nas usinas nucleares: oito acreditam que o processo de 
fissão nuclear é uma reação química. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho, buscamos identificar as concepções de licenciandos em 

química sobre energia e energia química, uma vez que são conceitos deveras 
importantes para o ensino de ciências e, neste trabalho, do ensino de química em 
particular. 
 Os licenciando apresentaram uma definição de energia exata ou muito próxima 
da clássica, apresentada na maioria dos livros didáticos e trabalhos científicos: energia 
como capacidade de realizar trabalho. A confusão entre os conceitos de energia e força 
aparece como uma concepção alternativa constante e resistente. Já quanto à definição 
de energia química, a associação com quebra/formação de ligações química e 
variações durante reações químicas foram mais citadas, em convergência com as 
pesquisas descritas na literatura. 
 Parece-nos que os licenciandos têm consciência dos diversos contextos e 
diferentes concepções que o conceito de energia apresenta, desde de entendimentos 
de senso comum até uma visão místico-esotérica, passando pelas ideias científicas, 
local de origem do conceito. No entanto, apresentaram dificuldades em definir o 
conceito dentro destes contextos. Destacamos algumas concepções sobre energia 
bastante recorrentes: antropocêntrica, utilitarista e pseudocientífica. 
 Reconhecer o papel das usinas para geração de eletricidade, que é 
predominante num contexto utilitarista de energia, parece não ser problema aos 
licenciandos, bem como reconhecer as fontes de energia usadas na obtenção da 
energia elétrica. No entanto, poucos são os que entendem os processos que ocorrem 
nestas instalações. Ainda, a relação entre as usinas termoelétricas com a energia 
química, a partir da combustão, foi apresentada apenas por nove estudantes. 
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 Devido aos aspectos polissêmicos da palavra, bem como da variedade de 
contextos de aplicação e significados, existem diversos modos de falar e pensar o 
conceito de energia. 
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Introdução 
 
A crescente preocupação com o Ensino de 

Química tem feito com que vários pesquisadores 
busquem novas alternativas para tornar esta 
disciplina atraente desmistificando-a. 
Consequentemente, exige-se dos professores uma 
constante busca por novos modelos, que possam 
conduzir o seu aluno a refletir, a se inteirar, e 
valorizar esta ciência como suporte para que o 
conhecimento científico seja assimilado de forma 
significativa (SILVA et. al, 2009). Nesse contexto, 
propôs o desenvolvimento das aulas sobre 
hidrocarbonetos alifáticos, utilizando-se de 
diferentes metodologias.  
 

Resultados e Discussão 
Este trabalho se realizou como uma das ações 

do PIBID/UNIMONTES subprojeto de Química numa 
escola estadual no município de Bocaiuva-MG. 
Inicialmente, estudou-se sobre os hidrocarbonetos 
buscando relacioná-los a aplicações cotidianas, 
demonstradas em formas de textos da mídia, e a 
partir das informações contidas nos textos introduziu 
os conhecimentos sobre as substâncias que contém 
carbono na sua estrutura, as características do 
átomo de carbono, organização e classificação de 
carbonos em cadeias carbônicas. Em seguida, 
utilizou-se da temática combustíveis para estudar os 
hidrocarbonetos, como meio contextualizador, o que 
proporcionou aos alunos relacionar a química com o 
seu cotidiano, tornando a aula mais interessante e 
atrativa, além de fazer com que o conteúdo químico 
não surgisse como algo tão complicado e difícil de 
ser compreendido, e também deu-se significância 
ao conteúdo ministrado. Posteriormente, aplicou-se 
outra atividade que possuía caráter lúdico (material 
didático com cartas), em que o aluno a partir de um 
composto dado deveria conceituar o tipo de cadeia 
carbônica, representar a fórmula estrutural, 
identificar os tipos de carbono presentes, e nomeá-
los. Com esta atividade pode-se observar as 
dificuldades dos alunos para aplicar as regras de 
nomenclaturas, e a partir disto utilizou-se o mesmo 
recurso para aprimorar os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos sobre a nomenclatura dos 
hidrocarbonetos (alcanos, alcenos e alcinos). Após 

essa etapa, observou-se que os alunos conseguiram 
caracterizar, nomear e identificar os 
hidrocarbonetos, além de diferenciá-los (alcano, 
alceno, alcino).  

Por fim, aplicou-se um o jogo intitulado como 
“Dados orgânicos”, onde o aluno deveria montar a 
fórmula estrutural do hidrocarboneto e nomeá-la, 
com isto pode-se verificar se houve aprendizagem 
por parte dos alunos, uma vez que para ganhar o 
jogo os alunos deveriam possuir conhecimentos 
sobre os hidrocarbonetos, tais como, as regras de 
nomenclaturas e a representação estrutural da 
cadeia carbônica. Observou-se que os alunos 
conseguiram assimilar o conteúdo ao construírem 
as fórmulas estruturais e nomeá-las corretamente. 
Esta foi uma maneira diferente da habitual 
(aplicação de provas) de avaliar os conhecimentos 
obtidos pelos alunos. 

 

Conclusões 
O trabalho possibilitou alternativas para o 

Ensino de Química por meio da utilização de 
metodologias diferenciadas das metodologias 
tradicionais, as quais, de acordo com os resultados 
obtidos, facilitaram a transmissão e a compreensão 
dos conteúdos, mostrando ser indispensável o uso 
destes no processo de desenvolvimento e edificação 
do conhecimento dos educandos, de modo a 
promover uma aprendizagem significativa, 
concretizando a ideia de que essa nova tendência 
educacional oportuniza aos docentes e discentes 
uma efetivação de uma prática pedagógica atrativa, 
dinamizada, por conseguinte propiciando o sucesso 
destes e o alcance do objetivo proposto neste 
trabalho.  

Agradecimentos 
UNIMONTES/CAPES. 

 
____________________ 
 
 
SILVA. E.E.P.; SILVA,L.P.G.; LIMA, K. E. B.; LIMA, K. E. B. DA 
(UEPB) ; DUDU, R. E. S.; BRITO, V. V.; O ensino de química na 
construção da cidadania, In: 49º Congresso Brasileiro de 
Química, Porto Alegre, 2009. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e Aprendizagem 
(EAP) 

 

Ensino de química: Uma ferramenta para promoção da saúde 
e prevenção de doenças. 

 
Nilmar Luana Coelho1(PG)*, Andrea Barbalho Ribeiro de Freitas1(PQ)  
 
1- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro / Campus Nilópolis – Rua Lúcio 
Tavares, 1045, CEP. 26530-060, Nilópolis, Rio de Janeiro.  
*E-mail: nilmarluana@yahoo.com.br 
 
Palavras-Chave: Risco químico, Ensino de química, Promoção da saúde.  

RESUMO: Este estudo tem por objetivo principal, investigar o conhecimento que os profissionais da área 
de beleza e limpeza tem em relação aos riscos químicos, visto a constante exposição à substancias 
nocivas e os alarmantes números de intoxicação por produtos de limpeza. A partir do levantamento de 
dados, percebe-se que pouco se sabe sobre o assunto evidenciando que ainda há um abismo entre o 
ambiente escolar e o cotidiano do aluno. Partindo desse ponto de vista, discute-se o ensino de química 
como possível ferramenta para promoção da saúde e prevenção de doenças, inclusive ocupacionais.   

 
I. INTRODUÇÃO 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), existem mais 
de 23 milhões de substâncias químicas conhecidas, das quais perto de 200 mil são 
usadas mundialmente. Essas substâncias são principalmente encontradas como 
misturas em produtos comerciais. Há cerca de um a dois milhões de produtos 
comerciais. Estas substâncias estão presentes em diversos setores de nossas vidas 
seja em casa, no trabalho, nas ruas e são utilizadas para vários fins: no controle e 
prevenção de doenças, na construção dos objetos, cultivo e conservação de alimentos, 
higienização de ambientes, na estética sintetizando cosméticos, enfim, em inúmeras 
coisas que lidamos o tempo todo que nos beneficiam e facilitam bastante o nosso dia a 
dia. Por outro lado, essas sustâncias podem causar danos enormes ao ser humano e 
ao meio ambiente se manuseadas de forma incorreta. 

De acordo com (FIOCRUZ, 2007 apud RIBEIRO, L.C, 2007): 
 

 “a toxicidade é a capacidade de uma substancia em produzir efeitos nocivos 
num organismo vivo ou ecossistema. O risco tóxico é a probabilidade que o 
efeito nocivo ocorra em função das condições de utilização das substâncias”. 

 
Em muitos casos a simples presença da substância não representa um perigo 

para nós, entretanto a falta de informação faz com que submetamos essa substancias 
à certas condições que as tornam um risco para a saúde e a sociedade.Exemplo disso 
são as pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias, quando descartadas no lixo comum 
podem provocar sérias contaminações, devido aos metais pesados usados em sua 
fabricação. O gás de cozinha, monóxido de carbono liberado do motor de carros, 
álcool, gasolina, acetona, água sanitária, solventes, serragens aparentemente são 
inofensivos, mas podem causar os mais variados danos desde irritações e 
queimaduras na pele à asfixia, silicose, câncer, explosões e a morte.  

Para controlar o risco, ou seja, eliminar ou diminuir a possibilidade do produto 
químico provocar dano é imprescindível conhecer o produto, a maneira correta de 
manuseá-lo, descartá-lo, os riscos inerentes e os meios de nos proteger ou minimizar 
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possíveis danos gerados. Nessa perspectiva, o professor tem o papel fundamental de 
fornecer essas informações muito relevantes aos alunos, que muitas vezes termina o 
ensino médio com várias fórmulas decoradas sem nenhuma utilidade e nem sequer 
sabe dos riscos a que estão expostos em sua própria casa.  

Conforme dados do Sinitox sobre casos de intoxicação humana registrados no 
Brasil em 2009 na zona urbana, os domissanitários ocupam o segundo lugar da lista, 
sendo considerado um dos principais agentes de intoxicação. Só em 2009 foram 8860 
ocorrências. Sem falar nos inúmeros casos que não são registrados. Segundo 
informações recentes do IBGE, fevereiro de 2010, 7,6% da população ocupada, no 
total das seis regiões metropolitanas, são de trabalhadores domésticos, o que 
corresponde a 1.642.000 pessoas. Esse número não contempla os profissionais que 
atuam na área de limpeza de instituições, publicas e privadas. Nessa perspectiva, 
pode-se afirmar que um número significativo de trabalhadores manuseiam diariamente 
esses agentes domissanitarios sem a dimensão do cuidado preventivo necessário, 
tornando-se suscetível à exposição de substâncias químicas, além de ser um potencial 
agente poluidor ambiental.  

Embora a exposição à agentes químicos possa resultar em uma série de 
problemas de saúde, tais como: alergias, eczemas, intoxicações, asma reportados 
entre trabalhadores de limpeza, um número reduzido de estudos têm sido realizados 
nesse âmbito. Outro problema são os riscos químicos presentes em salões de beleza. 
Profissionais manipulam produtos a base de acetona amônia, formaldeído, hidróxido de 
sódio e peróxido de hidrogênio sem nenhuma informação a respeito características 
físico-químicas, sintomas de intoxicação, uso de equipamento de proteção individual 
(EPI) necessários e primeiros socorros em caso de intoxicação, etc. Entretanto, é 
imprescindível a adoção de cuidados desde a compra dos produtos (que devem ser 
registrados na ANVISA), passando pelo correto armazenamento (levando em 
consideração as incompatibilidades químicas) chegando ao descarte adequado dos 
resíduos gerados. À medida que os funcionários não têm acesso a essas informações, 
colocam em risco não só a sua saúde como a de pessoas que vivem ao redor.  

Os riscos apresentados por alguns produtos químicos em ambientes 
profissionais dependem de vários fatores como as características físico-químicas da 
substancia, reatividade, toxicidade, condições de manipulação, tempo de exposição do 
trabalhador, vias de penetração no organismo entre outros. Entretanto, não existe um 
padrão de segurança que defina uma maneira correta de manipulação que englobe 
todas as substâncias, é necessário avaliar caso a caso. Alguns compostos químicos se 
decompõem gerando material tóxico quando submetidos ao calor, umidade ou 
presença de outros produtos químicos. Tais informações são importantes para que se 
determine o tipo de EPI necessário para a exposição, e o tratamento médico adequado 
no caso de intoxicação (CIPA, 1999). Mas como fazer essa avaliação se muitos 
profissionais não têm acesso a essas informações e desconhecem os riscos a que 
estão expostos.  

Uma maneira de amenizar esse problema é utilizar o ensino de ciências como 
ferramenta na prevenção de doenças e promoção da saúde fornecendo informações 
para hábitos mais saudáveis e práticas seguras. O espaço formal escolar não pode 
abrir mão de sua responsabilidade. O professor, que muitas vezes exerce apenas o 
papel de transmissor de conhecimentos prontos e acabados, utiliza metodologias 
baseadas na memorização de uma série de conceitos, nomenclaturas, fórmulas, 
símbolos e sem qualquer relação com as vivências dos discentes. É necessário, 
portanto que o conteúdo ensinado tenha sentido, aplicação para o dia a dia do aluno e 
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assim passe de sujeito telespectador para sujeito ativo, participando e contribuindo com 
a formação do próprio conhecimento cientifico. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais sinalizam para a importância de buscar 
situações relevantes na vivência dos estudantes e propõem um conjunto de temas que 
devem ser trabalhados transversalmente em todas as áreas de conhecimento. Entre os 
temas citados, está a Saúde. Tema este, escolhido por se tratar de uma problemática 
social atual e urgente, com abrangência nacional e até mesmo de caráter mundial 
(BRASIL, 1998). Deve ser vista como prioridade no âmbito escolar a promoção, 
informação e educação em saúde com ênfase na prevenção de doenças, e promoção 
de hábitos saudáveis, a partir de uma visão integral e multidisciplinar do ser humano, 
levando em consideração o contexto familiar, comunitário, social e ambiental. A 
finalidade é o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para construção do 
autocuidado e a prevenção das condutas de risco em todas as oportunidades 
educativas, fazendo da promoção da saúde um processo em desenvolvimento 
permanente. Destaca-se ainda que a infância e adolescência são épocas decisivas na 
construção de condutas e hábitos atribuindo à escola um papel de grande influencia 
para a promoção da saúde. 

 
II. METODOLOGIA 

 
Em decorrência dos casos de intoxicação por manipulação de produtos de 

limpeza e a toxidade das substancias utilizadas em salões de beleza, realizou-se essa 
pesquisa, com o objetivo de investigar o conhecimento que esses profissionais da área 
de limpeza e beleza têm em relação aos riscos químicos associados aos produtos por 
eles manipulados. Para tal, foi aplicado um questionário investigativo à 36 profissionais, 
sendo 20 da área da beleza,(cabeleireiros e manicures) e 16 da área de 
limpeza(faxineiros e empregadas domesticas), contendo 7 perguntas das quais 6 são 
objetivas sendo 2 justificáveis e 1 discursiva conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1: Questionário investigativo aplicado a profissionais das áreas da beleza e da limpeza. 

Perguntas objetivas Sim Não N/R 

1-Você já ouviu falar em riscos químicos? 33 3 0 

2-Você aprendeu alguma coisa a respeito de riscos 
químicos na escola? 

17 18 1 

3-Você acha que é um assunto importante a ser 
abordado na escola? Por quê? 

36 0 0 

4-Em algum momento da sua vida você já ficou 
exposto a algum risco químico? 

27 9 0 

5-Na sua profissão, você acha que está exposto a 
algum risco químico? Qual? 

30 5 1 

6- Esse assunto é abordado pela sua empresa ou 
empregador? 

15 16 5 

Pergunta Discursiva   

7- Para você, o que são riscos químicos?  
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III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Como mostrado no Quadro 1, 92% dos entrevistados já ouviram falar a respeito 
de riscos químicos em jornais, revistas, internet e televisão.  

Quadro 1: Você já ouviu falar em riscos químicos? 

 
 

              Quadro 2: Você aprendeu alguma coisa a respeito de riscos químicos na escola? 

 
 
 Menos de 50% aprenderam sobre riscos químicos na escola (Quadro 2).Todos, 
ou seja, 100% dos participantes acham importante abordar o tema riscos químicos na 
escola. Ao serem questionados sobre a relevância deste tema na escola, uma grande 
parcela das respostas está associada prevenção de doenças, acidentes e a produtos 
nocivos à saúde, mas de maneira bem superficial, não se fala especificamente que 
produto evitar e quais males podem causar. 
 

Quadro 3: Em algum momento da sua vida você já ficou exposto a algum risco químico? 

 
 

Como observado no Quadro 3, 75% acreditam que em algum momento da sua vida 
ficaram expostos a riscos químicos. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e Aprendizagem 
(EAP) 

 

Quadro 4: Na sua profissão, você acha que está exposto a algum risco químico?    

 
 

No Gráfico 4, 83% afirmam estar expostos à riscos químicos nos seus 
ambientes profissionais. 

Algumas pessoas têm consciência que determinados produtos fazem mal a 
saúde, mas nem sempre tem noção do que podem causar a longo prazo.  No caso de 
uma sinusite, rinite ou alergia o efeito é imediato, entretanto, muitos alisantes e 
progressivas possuem em sua composição substâncias carcinogênicas que trarão 
consequências anos depois, originando a equivocada ideia que não fazem mal, como 
percebemos na afirmativa a seguir: 

 
“Estou exposto a produtos químicos, mas não o suficiente para causar dano à 
saúde.” 

 
Em todos os salões visitados, não foi observada a utilização de máscara contra 

vapores e alguns profissionais não faziam uso das luvas. Cabe a escola conscientizar 
os alunos para que os mesmos criem uma percepção mais aguçada aos riscos que 
podem estar expostos seja em casa, no trabalho, na escola, e transmita essa 
informação para a sociedade em que estão inseridos. 

Ao responderem a pergunta: “O que são riscos químicos?”, fica evidente que a 
maneira com que a informação está chegando ou o método utilizado para ensinar não 
tem sido eficaz, visto a inconsistência e falta de embasamento das respostas abaixo:  

 
“O nome já diz: risco” 

 
“São riscos que nós corremos diariamente por vários processos diários”. 

 
“São os riscos de prejudicas a saúde.” 

 
“Estar exposto a algum tipo de química que pode fazer mal a saúde.” 

 
“É algo que não faz bem ao nosso organismo.” 

 
“Eu nunca lidei diretamente com coisas químicas.” 

 
Todos estamos expostos a riscos químicos, quem nunca manuseou produtos 

de limpeza, ficou em uma garagem fechada com o carro ligado, teve vazamento de gás 
em casa, ficou muito tempo exposto ao sol sem proteção, pintou o cabelo, ou chegou 
em um salão de beleza e sentiu cheiro forte dessas escovas progressivas? A questão é 
se as pessoas tem informação suficiente pra detectar os riscos presentes no dia a dia. 
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Quadro 5: Esse assunto é abordado pela sua empresa ou empregador? 

 
 
Uma empregada doméstica ou uma cabelereira ao serem contratadas nem 

sempre passam por um treinamento explicando a maneira correta de manusear, 
armazenar ou descartar os produtos; como agir em caso de intoxicação; se é 
necessário o uso de algum equipamento de proteção específico e em muitos casos não 
recebem nenhum adicional de insalubridade ou periculosidade garantido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu Título II, cap. V seção XIII., e a lei 
6.514 de 22/12/1977. Ao perguntar se esse assunto “risco químico” é abordado pelo 
empregador, apenas 42% responderam que sim (Gráfico 5). Quando a empresa aborda 
o assunto, o faz através de palestras, treinamentos, informativos, reuniões anuais, etc. 
Dentre as respostas analisadas é possível perceber a indignação do trabalhador:  

 
“Pra falar a verdade eles não estão nem aí” 

 
Infelizmente nem todas as empresas estão preocupadas com o bem estar dos 

trabalhadores, por isso a importância de tratar desse tema na escola. Ainda que o 
aluno não memorize todas as substancias tóxicas, o que podem causar e como se 
prevenir, o dia que esse aluno precisar utilizar algum produto seja em casa ou no 
trabalho, ele buscará a informação. Desde que o mesmo esteja ciente da importância 
dessa informação. Isso pode ser percebido na frase abaixo: 

 
“Eu mesma pesquiso em sites profissionais sobre os produtos novos que 
manipulo ou a instituição nos fornece” 

 
Segundo Cerezina, (1999, p.6) 
 

Um dos aspectos fundamentais da idéia de promoção da saúde é o estímulo à 
autonomia... Estimular uma autonomia que potencialize a vitalidade (saúde) 
dos sujeitos envolveria transformações profundas nas formas sociais de lidar 
com representações científicas e culturais como o risco. 

 
A proposta desse artigo não é inserir esse o conteúdo riscos químicos, no 

ensino de química através de uma lista imensa contendo todas as sustâncias tóxicas 
ou perigosas, pois além de sobrecarregar o aluno, seguiria o mesmo padrão de 
memorização tão criticado na educação tradicional. Propõe-se na verdade, a discussão 
desse tema disponibilizando dados, informações e caminhos para que o próprio aluno 
busque o conhecimento, reflita suas ações, crie habito de ler o rótulo das embalagens, 
enfim, desenvolva autonomia para fazer a escolha de se auto cuidar. 

Cerezina, (1999, p.6) ratifica esta ideia ao dizer que a promoção da saúde 
envolve o fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a 
multiplicidade dos condicionantes da saúde, através da construção da capacidade de 
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escolha, bem como a utilização do conhecimento com o discernimento de atentar para 
as diferenças e singularidades dos acontecimentos. Partindo desta ótica, de utilização 
do conhecimento como ferramenta para promoção da saúde, é possível fazer uso do 
ensino de química não só na prevenção de doenças ocupacionais, mas em muitos 
problemas e questões presentes no cotidiano do estudante. O jovem desde cedo pode 
ser incentivado a mudar hábitos, identificando desde cedo situações ou 
comportamentos de risco (exposição a substâncias químicas, ingestão de álcool, 
frituras, fumo, drogas, descarte incorreto de lixo, desperdício de energia) versus 
comportamentos saudáveis (saúde bucal, higienização dos alimentos, prática de 
atividade física, nutrição, coleta seletiva, uso de equipamento de proteção) e sua 
relação com a saúde e doença. Esses temas podem ser discutidos nas aulas de acordo 
com as necessidades dos alunos. 

Neste sentido, o ambiente escolar, como espaço de convivência e intensas 
interações sociais, apresenta-se como um terreno fértil para implementação de 
propostas, estratégias e ações que envolvam promoção de saúde (MOURA et al., 
2007).     

 
IV. CONCLUSÃO 

 
Este estudo é importante, visto a realidade vivida por muitas pessoas que se 

expõe a substâncias químicas em casa ou até mesmo no trabalho por falta de 
conhecimento. Além de tratar um problema vivido pela sociedade estaremos criando 
condições que favoreçam o aprendizado, a prevenção de doenças ocupacionais e a 
promoção da saúde tornando a sala de aula um lugar de interesse e levando o aluno a 
encarar a química como uma ciência que tem aplicação prática no cotidiano, 
caminhando para uma aprendizagem significativa. È necessário inovar e buscar 
metodologias que motivem e desperte o interesse dos alunos pela disciplina, entretanto 
de nada adiantam esses recursos e metodologias se o conhecimento que está sendo 
passado não for útil para o aluno enquanto cidadão.  

Segundo Sócrates,  
“Só é útil o conhecimento que nos torna melhores”. 
 

 Dessa forma, a escola promotora de saúde deve ser interativa e dinâmica em 
suas dimensões física, social, ecológica, comunitária e educativa, visando desenvolver 
políticas e práticas que propiciem mudanças de atitudes no que se refere a ações 
saudáveis no espaço escolar. 
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Palavras-Chave: Soluções, Ensino de Química, Rótulos 

Resumo: Metodologias inovadoras são alternativas para desenvolver o Ensino de Química, pois torna o 
conteúdo compreensível e de fácil aprendizado. O objetivo da pesquisa foi contextualizar o conteúdo 
Solução por  meio  da  leitura  e  interpretação de  rótulos,  usando  a  produção de  produtos 
semelhantes aos industrializados. O público alvo da pesquisa foram alunos do 2° ano do Ensino Médio, e 
o instrumento de pesquisa foi um questionário aplicado durante a aula realizada em dois momentos. No 
primeiro momento aconteceu uma aula teórica para demonstrar como é feita a leitura do rótulo de água 
sanitária. No segundo momento foi realizada a atividade prática, onde ocorreu a produção de água 
sanitária pelos alunos, logo após os mesmos criaram o rótulo com as devidas concentrações da água 
sanitária. É notável que através da leitura de rótulos é possível trabalhar de forma contextualizada o 
assunto  soluções  e  obter  resultados  satisfatórios  na  aprendizagem  dos  conhecimentos químicos. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, os professores vêm cada vez mais utilizando novas metodologias, 

técnicas, atividades, entre outros, pois através desses artifícios suas aulas se tornam 
mais dinâmicas e interessantes aos olhos dos alunos e consequentemente promovem 
um aprendizado mais completo aos mesmos. Sabe-se que o processo de ensino- 
aprendizagem  desenvolve  competências,   muda   o   comportamento   de   qualquer 
indivíduo, pois este adquiriu conhecimentos significativos para sua vida, esse processo 
ocorre principalmente nas escolas, através dos professores, alunos, funcionários etc.; a 
família e a sociedade em geral também colaboram com o aprendizado e 
consequentemente para uma boa educação. É de extrema importância que o aluno 
consiga compreender, o que se propõe através do ensino-aprendizagem, e o professor 
é um mediador para que esse processo ocorra de forma expressiva. 

Compartilhando das ideias  apresentadas nas  novas  concepções curriculares 
nacionais, propostas nos PCN’s (Brasil,2000) e PCN+ (Brasil, 2003) , o Ensino de 
Química deve ser abordado nos ambientes escolares tendo à contextualização dos 
conhecimentos científicos como ponto primordial, isto é, visando à exploração de temas 
relacionados ao cotidiano do aluno com os conteúdos curriculares. 

 
Diversos conteúdos de Química podem ser explorados utilizando rótulos 
tais como soluções, termoquímica e química orgânica, mas o mais 
importante deste enfoque é o desenvolvimento da cidadania e o 
desenvolvimento de opiniões perante a fatos presentes e envolventes da 
vida de qualquer cidadão. (STUMF, et al, 2011, p. 2). 

 
Neste sentido o trabalho buscou abordar o tema Solução de forma 

contextualizada, por meio da leitura e interpretação de rótulos de produtos 
industrializados e elaboração de uma rotulo a partir da produção de água sanitária em



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

EAP 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
 
sala de aula. A leitura e interpretação de rótulos em alguns conteúdos de química, bem 
como em outras disciplinas, é um método interessante e atraente para o aluno, pois 
através das informações que constituem os rótulos, pode-se abordar conteúdos vistos 
em sala de aula, relacionando-os com os produtos que são utilizados no cotidiano do 
aluno.   Por exemplo, a leitura dos rótulos de água sanitária é fator obrigatório no 
momento das compras, é condição obrigatória para quem se preocupa com saúde e 
qualidade de vida, pois não basta ler, é necessário entender as informações contidas 
no produto, e assim fazer a melhor escolha. 

No caso da Química, o estudo da rotulagem é importante para que se possa 
analisar e compreender as substâncias químicas contidas em determinado produto, 
bem como destacar a quantidade de cada substância presente no mesmo, pois através 
desses conhecimentos, que é necessário a todos, pode-se conhecer e identificar as 
substâncias contidas em um produto. 

 
METODOLOGIA 

 
A pesquisa se desenvolveu em quatro etapas decorridas na sala de aula e no 

laboratório de Ciências de uma Escola Pública da cidade de Belém - Pa. O público alvo 
foram alunos do segundo ano do Ensino Médio das turmas 201 e 202. Cada turma era 
formada por 30 alunos com idade entre 15 e 17 anos. 

A primeira etapa seguiu-se com a aplicação dos questionários aos alunos, 
contendo cinco questões abertas. Através dos questionários buscou-se obter o 
conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto soluções e seus conhecimentos sobre 
a leitura e interpretação dos rótulos, em especial descrições ligadas aos tópicos de 
Química. 

Na semana seguinte foi realizada uma aula teórica e em seguida a oficina de 
produção de água sanitária no laboratório da escola. A atividade prática se baseou na 
produção de água sanitária e a elaboração de um rótulo deste produto pelos alunos. 

O procedimento da fabricação da água sanitária ocorreu da seguinte maneira: 1° 
passo: a pesagem de carbonato de sódio (barrilha leve), onde um integrante de cada 
grupo ficou responsável por pesar 2,5g da barrilha.   Após pesada, outro integrante 
do grupo, adicionou a barrilha em 50% de água. 

O 2° passo os alunos adicionaram a barrilha leve já pesada em 125 ml de 
água, realizando a dissolução do soluto na solução. 

O 3º Passo: os alunos mediram 50 ml de Hipoclorito de Sódio em seguida 
acrescentaram o Hipoclorito  a  solução  de  barrilha  homogeneizada  em  água.  Nesta 
mesma solução os alunos adicionaram os outros 50% de água na solução, atingindo 
250 ml. Posteriormente, voltou-se à escola para aplicar o segundo questionário, onde 
este continha questões abertas, para averiguar a visão dos alunos em relação à 
importância da interpretação de rótulos após a oficina, e o que havia mudado. O 
objetivo desse segundo questionário foi saber os conhecimentos elaborados após a 
oficina pelos alunos, e se a oficina trouxe algum aproveitamento significativo, algo de 
importante para sua vida, se mudou algo na forma de aprender os conteúdos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Conhecimento prévio dos alunos sobre leitura, interpretação de rótulos e 
conceitos de soluções. 

 
 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

EAP 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

A princípio foi perguntado  aos  alunos  o  que  entenderam  sobre  soluções 
químicas com exemplos no seu dia-dia. 71% dos entrevistados mostraram possuir 
conhecimento prévio do assunto, 29% não possuem este conhecimento (figura 03). 
Alguns  relataram  da  seguinte  forma  o  conceito  de  soluções:  “É  toda  mistura 
homogênea entre duas ou mais substancias” Aluno A; “Solução é quando nós 
misturamos dois ingredientes para formar um” Aluno B; “Solução é quando se 
mistura um solvente e um soluto” Aluno C. A partir dessas respostas pode se 
perceber que os alunos possuem  um  conhecimento  superficial  do  assunto, 
sendo  um  indicativo  da deficiência  no  ensino-aprendizagem  acarretando  um  
conhecimento  incompleto  do conteúdo por parte dos mesmos. 

 

 
Figura   03-   resultado   percentual   dos   alunos   que   possuíam   ou   não 
conhecimento do assunto soluções química. 
 
Em relação às citações de exemplos do cotidiano, 61% citaram exemplos e 

39% não citaram (figura 04). De acordo com as respostas, os exemplos mais citados 
pelos alunos foram “sal e água”; “suco”; “creme dental”; “Álcool”. Esse fato mostra que 
embora o ensino atual busque um aprendizado que possibilite aos alunos relacionar os 
conhecimentos ensinados em sala de aula com o cotidiano, os professores ainda têm 
dificuldade em fazer essa relação. Levando em consideração esse problema citado as 
modificações metodológica são uma saída para essa problemática. Evangelista e 
Chaves (2010, p. 3) diz que, 

 
É importante construir uma relação de interdependência entre ensino e 
aprendizagem. Este processo é auxiliado pelas metodologias de ensino, as quais 
apresentam roteiros para diferentes situações didáticas, conforme a 
tendência/corrente pedagógica adotada pelo professor, de forma que o aluno se 
aproprie dos conhecimentos propostos e/ou apresente seus conhecimentos 
prévios para que possam ser transformados em conhecimentos científicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 04- Analise percentual dos alunos que citaram e dos que não citaram exemplos de 
soluções do seu cotidiano. 
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Em seguida foi questionado o que entendiam sobre a concentração de uma 
solução. 22% demonstraram conhecer o real significado do conceito, 17% não 
responderam e 61% abordaram de forma errônea o conceito de concentração, sendo 
muitas das respostas relacionadas a outros assuntos que se encontram dentro de 
soluções. Tais informações mostram que a finalidade do Ensino de Química ainda vem 
sendo posta de lado. 

O ensino de Química para o cidadão precisa ser centrado na inter-relação de 
dois componentes básicos: a informação química e o contexto social, pois, 
para o cidadão participar da sociedade, ele precisa não só compreender a 
Química, mas a sociedade em que esta inserido. E da inter-relação entre o 
desenvolvimento da capacidade de participação, que lhe confere o caráter de 
cidadão (SANTOS & SCHNETZLER, 2010, p. 102). 
 

Foram apresentados três rótulos: de água mineral; creme dental; e água sanitária 
e pediu-se para eles expressassem o que entendiam sobre os três rótulos e fizessem a 
leitura e interpretação química dos mesmos. Na figura 05, estão expressos os 
resultados obtidos de acordo com o que foi perguntado. 

 

 
 
A figura mostra que apenas uma pequena parcela sabe interpretar do ponto de 

vista químico as informações contidas nos rótulos dos produtos e uma parcela maior 
não consegue relacionar os conhecimentos químicos de soluções com os dados 
informados nas embalagens. Fato este que indica um Ensino de Química distante da 
contextualização. 

 
Conhecimentos elaborados após a oficina. 

 
A partir da produção da água sanitária realizada pelos alunos de forma 

simplificada (figura 06), permitiu a visualização  de  uma  visão  prática  do processo 
semelhante ao visto na indústria, que ainda possibilitou os alunos utilizarem os 
conhecimentos adquiridos nas aulas de Química para a produção do produto, seguindo 
uma trajetória iniciada no campo teórico com o cálculo prévio das dosagens e volumes 
das soluções e diluições, depois a produção do produto onde tiveram contato com o 
método de produção e finalizando com a rotulagem da solução final, na qual foram 
dispostas as informações a partir dos cálculos e o modo de produção utilizados pelos 
alunos. Todo esse processo permitiu que os alunos percebessem a importância dos 
conhecimentos  químicos  para  compreender  os  rótulos.  É  imprescindível  que  o 
processo de ensino-aprendizagem decorra de atividades que contribuam para que o 
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aluno possa construir e utilizar o conhecimento (BRASIL, 2006). Enfatizaram ainda 
sobre o que aprendem na sala de aula está diretamente relacionado com o cotidiano. 
Segundo PCN’s: 

 
 

Com relação à experimentação, é importante considerar que ela, por si 
só, não assegura a produção de conhecimentos químicos de nível 
teórico-conceitual significativos e duradouros, mas cumpre papel 
essencial, ajudando no desenvolvimento de novas consciências e de 
formas mais plenas de vida na sociedade e no ambiente. O aspecto 
formativo das atividades práticas experimentais não pode ser 
negligenciado a um caráter superficial, mecânico e repetitivo, em 
detrimento da promoção de aprendizados efetivamente articuladores do 
diálogo entre saberes teóricos e práticos dinâmicos, processuais e 
relevantes para os sujeitos em formação” (BRASIL, 2008, p. 123). 
 

 

 
 

Figura 06- Figuras do rótulo da água sanitária criado pelos alunos. 
 
Outra relação foi com o fato de que antes os alunos observavam tais fenômenos 

químicos diários como uma simples mistura como exemplo citaram o café consumido 
em casa, na preparação de uma limonada ou de um suco, porém, após a oficina 
passaram a observar que essa simples mistura se trata na verdade de uma solução 
constituída de um soluto e um solvente produzida e/ou utilizada em suas casas. 

 
 

Os processos de construção do conhecimento escolar supõem a inter- 
relação  dinâmica  de  conceitos  cotidianos  e  químicos,  de  saberes 
teóricos e práticos, não na perspectiva da conversão de um no outro, 
nem da substituição de um pelo outro, mas, sim, do diálogo capaz de 
ajudar no estabelecimento de relações entre conhecimentos 
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diversificados, pela constituição de um conhecimento plural capaz de 
potencializar a melhoria da vida (BRASIL, 2008, p. 118). 

 
 

Em outro momento verificou-se a interpretação de um rotulo de água sanitária 
industrializada. Alguns abordaram coisas que embora não se encontrassem erradas, 
porém, fugiam do que realmente se pedia, por não se enquadrar no que realmente foi 
proposto, que foi o ensino de soluções. Houve um pequeno número de alunos que não 
souberam responder.  No entanto, a grande maioria  respondeu  de  acordo  com  a 
proposta da oficina, onde conseguiram identificar o cloro como o soluto da solução, e 
sua concentração, no qual conseguiram distinguir que em 1L de água sanitária, o teor 
de cloro ativo é de 2,0% a 2,5%, em título de volume. Como mostra a figura 07, com 
relação às respostas acima. 

 
 

 
 

Figura 07- Conhecimentos elaborados após a oficina. 
 

Ainda com relação à mesma pergunta muitos relataram que após a oficina, 
passaram a buscar mais conhecimentos. A aprendizagem significativa enfatiza o 
aprendizado de conhecimentos formalmente organizados a partir do que os alunos já 
sabiam, isto é, buscar a interação de novos conhecimentos  já existentes na estrutura 
cognitiva dos alunos. (Peixoto & Oliveira, 2007). 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
Partindo das atividades e dos resultados apresentados, concluímos que ainda se 

faz necessário à busca de novas metodologias que desperte e resgate o aprendizado 
de cada aluno. Metodologia esta que tenha um firme alicerce apoiada na 
contextualização. 

Aspectos relacionados tanto com a contextualização como também a 
interdisciplinaridade; teoria e prática; linguagem da química; competências e 
habilidades; etc., todos estes itens contribuem para uma melhor eficiência no que diz 
respeito ao processo ensino-aprendizagem. A leitura dos rótulos se torna uma 
ferramenta eficaz para a contextualização do assunto de Soluções e ainda apresenta os 
conhecimentos químicos aos alunos aplicados no seu cotidiano, para que possam 
compreender o que estão consumindo e as suas quantidades. Os rótulos de produtos 
estão presentes em nosso cotidiano, fazendo parte da realidade dos alunos, o que  
possibilita  trabalhar  conteúdos  químicos  para  estudantes  de  Ensino  Médio 
(Marques et al, 2008). 
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Ainda com relação aos aspectos rotineiros, que envolvem o estudo de rótulos 
industrializados, há a importância de instruir alunos e/ou consumidores mais 
conhecedores daquilo que estão adquirindo, (considerando em termos quantitativos 
das substâncias envolvidas em uma solução), ou seja, é a busca na formação de 
cidadãos mais conscientes. A abordagem de questões cotidianas atuais ajuda a formar 
cidadãos qualificados, mais críticos e mais preparados para a vida, para o trabalho e 
para o lazer. Chassot (1993 apud Neves et al 2009). Ensinar    e    aprender    ciência 
(química) é assumir responsabilidades com a sociedade, pois cabe aos professores a 
tarefa de formar cidadãos críticos e formuladores de opiniões próprias e aos alunos 
compete a aplicação desse aprendizado. 
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Introdução 
É fundamental nos dias de hoje, que o estudante 
tenha a possibilidade de (re)construir os conceitos 
químicos adequadamente e com autonomia. 
Estratégias metacognitivas/metavisuais têm sido 
utilizadas com esse propósito para possibilitar ao 
aluno monitorar e autorregular o processo (Locatelli 
e Arroio,2014). Rosenthal e Sanger (2012) apontam 
dificuldades no entendimento de eletroquímica, 
especialmente no nível submicroscópico em que os 
alunos apresentam maiores dificuldades 
(Chittleborough  e Treagust, 2008). Nesse trabalho, 
foi proposta uma atividade para construção inicial dos 
conceitos em eletroquímica, para um grupo de 30 
alunos (15 duplas) do 3.o ano do ensino médio de 
uma escola particular da grande São Paulo. A 
interação investigada foi entre átomos de ferro e íons 
cobre (II). A pergunta da investigação era: ao 
representar, submicroscopicamente, os alunos 
conseguem perceber a diferença no tamanho do 
átomo e do íon de ferro (II)? Após predizerem e 
observarem a interação química, as duplas tinham 
que propor uma representação submicroscópica do 
início e do final dessa interação (etapa 1). Depois dos 
desenhos prontos eles tinham que confrontar com 
um desenho apresentado pela pesquisadora, 
cientificamente correto e procurar re(construir) suas 
ideias a partir dessa estratégia metavisual (etapa 2). 
E somente depois, a professora da turma discutiu 
coletivamente o experimento em sala (etapa 3). 

Resultados e Discussão 
A figura 01 mostra os resultados obtidos em cada 
uma das etapas. Das 15 duplas, duas delas (13,3%) 
conseguiram propor na etapa 1 que o tamanho do 
cátion é menor que o do átomo correspondente. 
Nove das duplas (60%), só conseguiu perceber a 
diferença no tamanho dessas partículas após a 
estratégia metavisual de comparar seus desenhos 
com o proposto - etapa 2. Finalmente, quatro (26,7%) 
não conseguiram perceber a diferença do tamanho, 
isso apenas foi possível em sala de aula, com a 
discussão mediada pela professora - etapa 3. Os 
alunos, que conseguiram perceber a diferença de 
tamanho já na etapa 1, disseram que ao observarem 
o desenho cientificamente correto, isso ajudou-os a 
ratificarem seu raciocínio. Os alunos da etapa 2 

elaboraram algumas justificativas para o não 
reconhecimento da diferença no tamanho das 
partículas: foco somente na interação química, 
dificuldade em representar com bolinhas, não achar 
relevante a diferença no tamanho, nunca ter pensado 
sobre isso e bolinhas (átomos) poderiam ser sempre 
diferenciadas apenas pela cor. As duas primeiras 
foram as mais citadas por eles, dando um sinal de 
que a representação submicroscópica pode ter sido 
difícil para eles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01: Porcentagem de alunos que 
reconstruíram o conceito em cada etapa. 

Conclusões 
Para 73,3% desse grupo de alunos investigados, a 
estratégia metavisual parece ter sido eficiente na 
reconstrução ou confirmação do conceito aprendido. 
Mesmo assim, para 26,7% essa reconstrução só 
aconteceu no momento da discussão coletiva com a 
mediação da professora, na sala de aula, o que 
também ratifica a importância dessa etapa para o 
aprendizado. Os alunos sinalizaram uma possível 
dificuldade de interpretação do nível 
submicroscópico. 
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RESUMO:

Partindo de duas propostas de ensino desenvolvidas por bolsistas do Pibid – Química/UEL em duas
escolas da rede pública da cidade de Londrina-PR,  este trabalho pretendeu compreender o uso de
estratégias que facilitam o ensino de ciências, bem como a melhor maneira de utilizá-las em sala de
aula, para que os alunos adquiram uma aprendizagem significativa. A primeira proposta desenvolveu
uma Unidade de Aprendizagem utilizando atividades lúdicas para discutir a distribuição dos elementos na
Tabela Periódica; e a segunda proposta foi desenvolvida a partir de uma Situação de Estudo com a
utilização de experimentos afim de que os alunos desenvolvessem o conhecimento de cinética química.
Ambas  as  propostas  demonstraram  ser  muito  eficientes,  pois  envolvem o  aluno  e  despertam  seu
interesse pela Química. Além do que, através de tais estratégias, foi possível promover a aprendizagem
significativa.

INTRODUÇÃO

O Pibid - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência , teve início
na Universidade Estadual de Londrina - UEL no ano de 2009, com a participação de
seis licenciaturas. Atualmente o projeto está incluso em todas as quinze licenciaturas
da Universidade, sendo elas: Artes Plásticas,  Ciências Biológicas, Ciências Sociais,
Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática,
Música,  Pedagogia,  Português  e  Química.  Ao  todo,  na  universidade,  existem  720
bolsistas de iniciação à docência e 90 supervisores. 

A estrutura inicial  do projeto dentro da licenciatura de Química consistia em
dois subprojetos, contando com 28 pessoas cada, sendo 3 supervisores (professores
da  escola  básica  pública),  24  bolsistas  de  iniciação  à  docência  (estudantes  da
licenciatura) e um coordenador (docente da Universidade). O projeto Pibid-Química de
2014  está  com  uma  roupagem  renovada,  no  qual  participam  40  bolsistas,  03
coordenadores e 08 supervisores da área de licenciatura.  

Visto que um dos grandes problemas existentes nas licenciaturas é a falta de
experiência  e  contato  dos  graduandos  com  a  escola,  já  que  os  conhecimentos
adquiridos  na  graduação  nem  sempre  condizem  com  a  realidade  escolar  que  o
licenciando, e futuro professor, enfrentará após sua formação (WEBER  et al., 2012),
um dos principais objetivos do Pibid é inserir  os alunos das licenciaturas, desde os
primeiros  anos  de  universidade,  nas  escolas  públicas,  para  que  estes  estudantes
possam conhecer melhor a realidade do ambiente escolar e para o desenvolvimento de
atividades didáticas com os alunos (CAPES, 2010). 

O licenciando é tão importante quanto os outros profissionais da Química, pois,
apesar de não operar aparelhos sofisticados ou substâncias puras como o bacharel e o
químico  industrial,  precisa  de uma preparação excelente,  visto  que irá  trabalhar  e,
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muitas vezes, modificar as ideias dos alunos, ensinando uma nova realidade baseada
na ciência (CHASSOT, 2004). 

Pensando em melhorar a relação que os alunos da Educação Básica têm com
a disciplina de Química, o subprojeto intitulado Situações de Estudo (SE): contribuições
para  a  Educação  Científica,  do  Pibid-Química/UEL, tem  como  proposta,  além  de
trabalhar  a  química  no Ensino  Médio,  despertar  também o interesse  científico  dos
alunos do Ensino Fundamental.

Dentre os maiores desafios do ensino de química está o de estabelecer uma
relação  entre  o  que  é  ensinado  e  que  significado  isso  traria  dentro  da  formação
profissional  e  humana do aluno.  As orientações curriculares  nessa área trazem os
conteúdos padronizados para cada série, com precárias relações entre si e carentes de
sentidos e significados. Essas orientações ainda são aplicadas de forma tradicional,
dificultando que o aluno construa uma ligação entre o conhecimento adquirido na sala
de aula e sua interação com o cotidiano (ZANON e MALDANER, 2007).

Foi pensando em quebrar as barreiras desta forma tradicional de ensino que o
Pibid – Química aderiu à  metodologia da área de ciências:  Situação de Estudo – SE.

O objetivo da situação de estudo é encontrar uma situação concreta onde os
conteúdos da organização curricular se apliquem (ZANON e MALDANER, 2007), ou
seja,  problematizar  visões simplistas  da ciência  e discutir  fatos,  situações e  coisas
presentes no dia a dia dos educandos, de modo a lhes possibilitar novas formas de
compreensão das realidades vividas.

A  situação  de  estudo  envolve  contextualização,  interdisciplinaridade,
abordagens metodológicas diversificadas e conhecimento prévio dos estudantes. Uma
SE consiste num real  estudo por um coletivo de pessoas em interação (ZANON e
MALDANER, 2007).

As  situações  de  estudo  são  elaboradas  pelos  bolsistas  com  o  auxílio  dos
supervisores  e  coordenadores,  e  devem  favorecer  um  ensino  interdisciplinar  e  o
desenvolvimento  de  competências  nos  alunos.  Depois  de  elaboradas,  as  SE  são
desenvolvidas  pelos  bolsistas,  com  a  orientação  do  supervisor,  nas  escolas
participantes. As atividades devem partir de situações problemas, ou de uma questão a
ser respondida, propiciando aos estudantes a oportunidade de elaborarem hipóteses,
fazerem testes investigativos e refletirem sobre o significado dos resultados em busca
da construção do conhecimento científico.

Criando as situações de estudo, os bolsistas estão criando metodologias para
trabalhar  com os  conteúdos,  trazendo  uma  abordagem bem parecida  com os  três
momentos pedagógicos. Os três momentos pedagógicos, segundo Gehlen, Maldaner e
Delizoicov (2012),  surgiram como uma tentativa de inovar  o  processo de ensino  e
aprendizagem, constituindo-se de três etapas: Problematização Inicial, Organização do
Conhecimento e Aplicação do Conhecimento.

Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) relatam que a  Problematização Inicial
consiste  em  levantar  uma  questão,  abrindo  a  discussão  em  sala;  esta  tem  como
objetivo  fazer  a  ligação  do  conteúdo  científico  com situações  reais  que  os  alunos
conhecem  e  presenciam  mas  que  não  dispõem  de  conhecimentos  científicos
suficientes para interpretá-la total ou corretamente. A Organização do conhecimento é a
etapa em que há a sistematização do conhecimento necessária para a compreensão
do tema e da problematização inicial, e acontece sob a orientação do professor; nesta
etapa o aluno irá comparar seu conhecimento com o conhecimento cientifico para, a
partir daí, melhor interpretar aqueles fenômenos e situações. Por fim, a  Aplicação do
conhecimento destina-se a abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo
incorporado  pelo  aluno,  para  analisar  e  interpretar  tanto  as  situações  iniciais  que
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determinam o seu estudo, como outras situações que não estejam diretamente ligadas
ao motivo inicial, mas que são explicadas pelo mesmo conhecimento. 

Além das SE,  os bolsistas Pibid-Química/UEL podem elaborar  Unidades de
Aprendizagem,  também  abordando  os  três  momentos  pedagógicos.  A Unidade  de
Aprendizagem (UA) consiste em um tipo de estruturação curricular que permite superar
o planejamento sequencial apresentado nos livros-textos, sendo adequada a propostas
interdisciplinares por  envolver  atividades selecionadas sobre um determinado tema,
valorizando  os  conhecimentos  prévios  dos  alunos  e  possibilitando  a  evolução  de
conceitos (GONZÁLES, 1999). No desenvolvimento de uma UA há uma superação do
ensino tradicional, que é utilizado na maior parte das instituições de ensino, uma vez
que essa metodologia possibilita o desenvolvimento do estudante na construção do
conhecimento, de maneira ativa e reflexiva (ZANON e MALDANER, 2007).

Numa UA,  as  atividades  elaboradas  são  bastante  atrativas  aos  estudantes
comparadas às aulas tradicionais que utilizam a repetição do livro didático, uma vez
que o estudante passa a ser responsável pela qualidade da aprendizagem que está se
desenvolvendo em sala de aula (GALIAZZI et al., 2001). O estudante deixa de copiar e
de responder exercícios mecanicamente para comparar livros, procurar dados, teorias,
conceitos, desconstruindo para então reconstruí-los (DEMO, 2004).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino – DCNEM (BRASIL, 1999),
destacam também a importância da contextualização dos conteúdos de ensino, cuja
finalidade é atribuir  aos alunos sentido nos conteúdos estudados e promover uma
motivação de aprendizagem dos conteúdos científicos.

Segundo Santana e Silva (2014), quando é lançado ao professor o desafio,
bastante complexo, de contribuir para a formação do aluno enquanto cidadão crítico, a
contextualização  dos  conteúdos  ensinados  em  suas  aulas  vem  sendo  uma
possibilidade relevante no processo de ensino e aprendizagem.

A contextualização  se  apresenta  como um modo de  ensinar  conceitos  das
ciências ligados à vivência dos alunos, seja ela pensada como recurso pedagógico ou
como princípio norteador do processo de ensino (ZANON e MALDANER, 2007).

Outro ponto a destacar na discussão sobre contextualização é que esta deve
estabelecer  significação  aos  conteúdos,  facilitando  assim,  o  estabelecimento  de
relações entre esses conteúdos com outros campos do conhecimento (BRASIL, 1999).

Muitos  professores atribuem a experimentação no ensino  de química como
uma  forma  de  contextualização  e  também  como  estratégia  de  solução  para  os
problemas de aprendizagem. Porém a experimentação por si só pode, muitas vezes,
não contribuir para a construção do conhecimento do aluno ou para sua motivação pela
disciplina.

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  de  Química
(BRASIL,  1999)  sugerem  que  as  atividades  práticas  não  devem  se  restringir  a
procedimentos  experimentais,  mas  devem  promover  momentos  de  discussão,
interpretação  e  explicação  de  situações  práticas,  desenvolvendo  nos  alunos  a
compreensão dos processos químicos e sua relação com o meio cultural e natural, de
maneira a aprimorar competências e habilidades para o exercício da cidadania e do
trabalho.  Para tal,  o  ensino  deve enfatizar  situações problemáticas  reais,  de forma
crítica,  que  possibilitem ao  aluno  argumentar,  concluir,  avaliar  e  tomar  decisões  a
respeito da situação problema que lhe será apresentada (ZANON e MALDANER, 2007)

Outro instrumento mediador utilizado por professores são as atividades lúdicas
(ou jogos). De acordo com Santana e Silva (2014), muitos autores destacam os jogos
como elementos motivadores e facilitadores dos processos de ensino e aprendizagem
dos conceitos científicos. Os autores ainda destacam que o objetivo dos jogos não se

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014.

 Área do trabalho
EAP



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)

resume apenas em facilitar a memorização do aluno, mas também em induzi-lo ao
raciocínio.

Ao se  aplicar  um jogo como forma de recurso didático,  deve-se atribuir  os
objetivos  pedagógicos.  O  mediador  deve  estabelecer  claramente  quais  são  os
pressupostos teóricos de sua prática educativa afim de que os resultados da atividade
sejam vistos também como forma avaliativa de ressignificação dos conceitos.

Diante  do  exposto,  este  trabalho  apresenta  e  analisa  uma  Unidade  de
Aprendizagem e  uma Situação  de  Estudo  desenvolvidas  pelos  discentes  do  Pibid-
Química/UEL, em uma escola do Ensino Médio de Londrina - PR, com o objetivo de
desenvolver uma aprendizagem significativa no aluno.

METODOLOGIA

•   Unidade de Aprendizagem

A Unidade de Aprendizagem, abordando o conteúdo de Tabela Periódica, foi
desenvolvida em uma escola pública localizada na cidade de Londrina-PR, com alunos
do primeiro ano do Ensino Médio, e teve duração de duas aulas (aproximadamente 100
minutos).

Inicialmente foi apresentado um vídeo abordando principalmente a história da
construção  da  Tabela  Periódica  e  algumas  de  suas  propriedades.  Tomando  como
partida os conceitos apresentados pelo vídeo, realizou-se uma breve apresentação do
conteúdo explicando o significado das informações encontradas na Tabela Periódica,
como  massa  atômica,  número  atômico,  nome  dos  elementos  e  símbolos  que  os
representam, expondo a classificação dos elementos químicos (metais, ametais, semi-
metais  e  gases  nobres)  e  também relacionando  a  disposição  destes  na  tabela  de
acordo com a sua eletronegatividade e densidade.

A partir  desta discussão,  afim de promover a contextualização por meio do
conteúdo metais  pesados e também de fazer um levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos sobre o assunto,  que é uma das características da UA,  foram
realizados  os  seguintes  questionamentos:  Os  metais  são  importantes  para  nossa
sociedade?; Quais as utilizações dos metais em nosso dia a dia?; Qual a relação dos
metais pesados com os aparelhos eletrônicos?; e Por que não é adequado descartar
baterias de celulares em lixo comum?

Para trabalhar o tema, seguindo um dos pressupostos da UA, foi realizada a
leitura dirigida do texto  “Metal pesado: Definição e Danos à saúde”, adaptado de um
artigo da Revista Química Nova na Escola (LIMA e MERÇON, 2011), que discute a
constituição dos metais pesados, suas propriedades químicas, o tratamento que deve
ser realizado para a remoção destes de efluentes, os metais pesados maléficos e os
benéficos ao ser humano e de que maneira estes agem no organismo. Também foi
realizada a leitura de um segundo texto, “Metal pesado: Qual a origem?”, que explica
onde estão presentes os metais pesados, e aborda a questão da poluição do meio
ambiente proveniente do descarte de tais metais pelas indústrias.

Após a leitura, iniciou-se o jogo  “Bingo da Química” que possui as mesmas
regras  de  um  bingo  normal;  porém,  neste  jogo  eram  sorteados  os  nomes  dos
elementos,  e  os  alunos  tinham  que  pesquisar  na  Tabela  Periódica  o  símbolo
correspondente ao nome e marcar na cartela; o vencedor era aquele que preenchia
toda a cartela corretamente primeiro. 

Em  seguida  foi  proposto  a  realização  do  jogo  nomeado  “Super  Trunfo  da
Tabela Periódica” que foi desenvolvido originalmente a partir do jogo Super Trunfo®,
comercializado há muito tempo, e que possui diversos formatos e cada versão aborda
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um tema diferente (GODOI, OLIVEIRA e CODOGNOTO, 2009). Para sua adaptação à
Química, cada carta continha os valores de numero atômico, massa atômica, ponto de
fusão, ponto de ebulição, densidade, eletronegatividade, raio atômico e abundância na
crosta terrestre de um determinado elemento da Tabela Periódica. As regras do jogo
“Super Trunfo da Tabela Periódica” estão indicadas na figura 1.

“Super Trunfo da Tabela Periódica”

REGRAS DO JOGO

1. Distribuir uma carta para cada participante (aluno da turma);
2. Cada participante deve ficar  com uma carta  que contém um elemento químico diferente dos
demais.
3. Inicia-se  o jogo com todos os participantes em pé.
4. Os desafios são feitos de forma que um participante escolha outro para desafiar, então o primeiro
participante escolhe uma propriedade de seu elemento e a diz, o participante desafiado fala qual o
valor encontrado em seu elemento para tal propriedade periódica, e o desafiante também fala seu
valor, quem obtiver o menor valor perde e deve se sentar.
5. O vencedor escolhe mais uma pessoa a ser desafiada e assim segue até que só reste uma
pessoa em pé. 

Figura 1: Regras do jogo “Super Trunfo da Tabela Periódica”

• Situação de Estudo

A situação de  estudo  (SE),  sobre  o  conteúdo de  Cinética  Química  e  tema
principal Alimentação, foi desenvolvida em uma aula de 45 minutos, com a participação
de 28 alunos do 3o ano do Ensino Médio. 

Como o conteúdo já havia sido discutido pela professora de química da turma,
como  problematização  inicial  os  alunos  tiveram  que  responder  a  um  questionário
(figura 2), cujo objetivo foi de conhecer os conhecimentos prévios desses alunos sobre
o tema.

QUESTIONÁRIO

1. Você alguma vez reparou em como mastiga os alimentos?

2. Você alguma vez já sentiu azia, má digestão, sonolência após a refeição? Por que você
acha que isso acontece? 

3. Porque os alimentos estragam? Que método você usa para conservar os alimentos? 

4. De que maneira você pode cozinhar os alimentos mais rápido? 

5. Você  conhece  algum  aditivo  alimentar?   Você  acha  importante  o  uso  de  aditivos
alimentares? Por quê? 

Figura 2: Questionário aplicado sobre o tema Alimentação.

Após os fatores ligados à cinética química serem abordados (concentração,
temperatura, superfície de contato e pressão) de forma contextualizada, os estudantes
foram divididos em quatro grupos nas bancadas do laboratório do colégio e cada grupo
recebeu  um  roteiro  experimental,  abordando  um  (ou  mais  que  um)  dos  fatores
estudados. Como cada experimento era simples e as vidrarias e reagentes necessários
já  estavam  dispostos  nas  bancadas,  os  alunos  puderam  realizar  os  experimentos
sozinhos.  Na  intenção  de  que  os  próprios  alunos  identificassem o(s)  fator(es)  que
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estava(m) influenciando a velocidade da reação de seu experimento, os roteiros não
continham nenhum dado que o(s) identificasse(m). Todos os roteiros estão indicados
na figura 3.

Os experimentos foram realizados ao mesmo tempo pela turma, sendo que
cada um dos grupos, após realizarem as práticas, identificaram o fator responsável
pela mudança de velocidade da reação. Em seguida, foi  solicitado que cada grupo
apresentasse seu experimento para os demais, explicando a influência de cada fator. 

Fator 1 

Em cada béquer de 100 mL, colocar água até a marca de 50 mL de acordo com a temperatura: no
primeiro quente, no segundo à temperatura ambiente e no terceiro gelada. 

Adicionar simultaneamente, em cada béquer, ½ comprimido efervescente. 

Observar e comparar a ordem em que terminam as reações nos três béqueres. 

Fator 2 

Utilizando 2 béqueres de 100 mL, colocar água até a marca de 50 mL. 

Em um potinho, triturar ½ comprimido efervescente com o auxílio do bastão de madeira.

 Adicionar simultaneamente em um dos béqueres, ½ comprimido efervescente sem triturar e ao outro ½
comprimido efervescente triturado.

Em qual caso a reação terminou primeiro? 

Fator 3

Colocar  15 mL de  água oxigenada a  10 volumes em uma proveta  de  100  mL e 15  mL de água
oxigenada a 30 volumes em outra proveta de 100 mL. 

Adicionar em cada proveta cinco gotas de detergente e agitar.

Em seguida, adicionar um pouco de permanganato de potássio, com a espátula, em cada proveta e
agitar novamente. 

Observar o tempo de reação em cada condição. 

Fator 4 

Em um vidro de relógio colocar 10 gotas de água oxigenada e em um outro vidro de relógio uma fatia
fina de batata crua, cortada no momento do experimento. 

Gotejar de três a cinco gotas de água oxigenada sobre a batata.

Utilizando o misturador plástico, adicione uma pequena porção de dióxido de manganês no vidro de
relógio que continha apenas água oxigenada.

Observar o que aconteceu.

Figura 3: Roteiros das atividades experimentais.

Para organizar a fala de alguns alunos, foi utilizada a seguinte codificação, a
letra A, referente a aluno, seguido de um número para especificá-lo, como exemplo: A3,
que significa Aluno Três. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

• Unidade de Aprendizagem

Analisando as questões iniciais, quando lhes foi perguntado se os metais eram
importantes, os alunos reconheceram que sim. A partir de tal resposta e ao realizar a
segunda pergunta sobre sua utilização, estes responderam que eram usados em quase
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tudo  como  nos  veículos,  celulares,  computadores,  joias,  entre  outros.  Após  suas
respostas, os alunos foram questionados quanto a relação dos metais com aparelhos
eletrônicos, que, por sua vez, responderam serem usados na fabricação das peças
destes. Finalmente, a partir da ultima pergunta e da discussão a respeito das questões
anteriores, chegou-se ao ponto central, pois ao serem questionados sobre o porque
não se poder descartar baterias no lixo comum, alguns dos alunos disseram que elas
possuíam metais pesados que poluem o meio ambiente. Com as respostas obtidas das
questões aqui levantadas,  percebe-se que os alunos possuíam conhecimentos prévios
muito importantes para a construção de novos significados à respeito do tema “Metais
Pesados”. 

Para  a  aprendizagem Escolar  e  o  Desenvolvimento  Humano  tem-se  como
pressuposto que as características dos conhecimentos prévios são determinantes para
novas aprendizagens (ALEGRO, 2008).

A  teoria  da  aprendizagem  significativa  de  Ausubel  (2003)  destaca  que,
independentemente da idade,  condição social  ou  outra,  é  possível  que o indivíduo
aprenda a partir do conhecimento prévio que carrega consigo.

Durante a realização do Bingo foi  possível  observar  a  familiaridade que os
alunos apresentavam com a tabela periódica devido a facilidade que demonstraram em
encontrar  os  elementos  na  tabela  e  também  em  ajudar  os  demais  colegas  a
encontrarem. Além de promover tal  tipo de cooperação, o jogo foi  uma maneira de
fazer com que os alunos conhecessem melhor a disposição dos elementos na Tabela
Periódica,  já  discutida  anteriormente,  e  também  de  conhecer  novos  nomes  de
elementos, pois nas aulas os alunos não têm contato com o nome e simbologia de
todos os elementos.

Por meio da realização do jogo “Super Trunfo da Tabela Periódica”, foi possível
verificar que houve um aprendizado por parte dos alunos à respeito das propriedades
dos  elementos  da  Tabela  Periódica,  visto  que,  no  decorrer  do  jogo  foi  notável  a
surpresa destes ao perceberem o quão altos ou baixos eram os valores de algumas
propriedades para determinados elementos.  Essa é uma maneira de mostrar  como
ocorrem variações de um elemento para o outro e de como é importante conhecer suas
propriedades e suas posições dentro da Tabela Periódica, por meio de uma atividade
que desperta o interesse dos alunos devido a seu caráter descontraído e lúdico já que,
de acordo com Godoi, Oliveira e Codognoto (2009), por meio do jogo é possível fazer
com que os alunos tenham um entendimento melhor de como utilizar a tabela e de que
esta traz informações muito importantes, principalmente no que se refere à maneira
como  os  elementos  foram  organizados,  pois  os  alunos  passam  a  compreender
naturalmente,  por  meio  das  informações  das  cartas  do  jogo,  a  relação  entre  as
propriedades dos elementos químicos.

• Situação de Estudo

De acordo com Boof e Pansera-de-Araújo (2011), ao desenvolver os conteúdos
escolares na forma de SE, é possível fazer uma abordagem dos conceitos de Biologia,
Química  e  Física,  articulados  com  outras  áreas  do  conhecimento  e  de  modo  a
contemplar  reflexões  sobre  questões  sociais,  culturais  e  as  interações  entre  as
Ciências da Natureza, suas Tecnologias e a Sociedade.

Na SE aqui  apresentada,  houve uma preocupação em desenvolver  os  três
momentos pedagógicos que se iniciou com os questionamentos indicados na figura 2
(problematização inicial)  e,  ao solicitar  que cada grupo de alunos desenvolvesse a
experimentação e depois explicasse o que ocorreu sem nenhuma ajuda dos bolsistas
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ou do professor, foram contemplados os segundo e terceiro momentos pedagógicos
respectivamente. 

As  questões  iniciais  tiveram  como  finalidade  identificar  o  entendimento  de
vivência dos estudantes e ampliação de significados, observando-se que as respostas
fornecidas  pelos  alunos  estavam  todas,  de  algum  modo  relacionadas  à  cinética
química. Isso é exemplificado através de algumas respostas fornecidas por eles e que
serão discutidas a seguir. 

Para  primeira  pergunta  “Você  alguma  vez  reparou  em  como  mastiga  os
alimentos?”,  75% dos alunos responderam reparar na maneira em como mastigam.
Algumas dessas respostas foram: “Sim [...] mastigando melhor estaremos triturando os
alimentos de uma melhor  forma, assim estará fazendo uma melhor  digestão”  (A9);
“Sim, mas por mais que eu tente não consigo mastigar o ideal,  para que facilite a
digestão”  (A22).  Em  ambas  as  respostas,  os  alunos  conseguiram  associar  a
mastigação com a melhora da digestão.

Em  relação  à  pergunta  2,  “Você  alguma  vez  já  sentiu  azia,  má  digestão,
sonolência após a refeição? Por que você acha que isso acontece?”, apenas 14% dos
alunos conseguiram associar  os  sintomas com o fator  superfície  de  contato,  como
respondeu A5, “isso ocorre pela má trituração dos alimentos na boca”, mostrando que o
aluno traz a perspectiva de que os alimentos precisam ter um “tamanho menor” para
serem melhor digeridos, o que, dentro do contexto de cinética química se encaixaria no
fator superfície de contato.32% associaram o efeito com a velocidade de mastigação ,
39% não souberam responder e 15% disseram ser a digestão que causa os efeitos
sem nenhuma explicação específica.

Na terceira pergunta, “Porque os alimentos estragam? Que método você usa
para  conservar  os  alimentos?”,  3,5%  dos  alunos  relacionaram  ser  por  causa  da
temperatura, conforme a resposta de A22 “ Temperatura que pode acelerar o alimento
e estragar”; 39,5% responderam ser por causa da superfície de contato, como indicado
na  resposta  de  A22  ao  escrever  “  Por  causa  da  superfície  de  contato”;  e  32%
relacionaram à ação de microrganismos, conforme relatou A1 ao expor “Por causa das
bactérias, microrganismos que decompõem os alimentos. Para conservar os alimentos
tem  que  guardar  na  geladeira,  sacos  plásticos  etc.”  As  respostas  relacionadas  à
temperatura e superfície de contato estão relacionadas com a Química enquanto que
as  respostam  que  relataram  a  presença  de  microrganismos  trouxeram   uma
perspectiva biológica como fundamento para responder a questão, e logo em seguida
mostraram o seu entendimento sobre a influência da temperatura na conservação dos
alimentos  ao  explicar  que  para  conservar,  devemos  armazenar  os  alimentos  na
geladeira. 25% dos alunos não souberam a resposta.

Ao serem questionados  “De que maneira  você pode cozinhar  os alimentos
mais rápido?”  (quarta questão), 25,5% conciliaram a temperatura e pressão pelo fator
responsável,  como identificado na resposta de A27 “Aumentado a temperatura e a
pressão  acelera o processo”. 35,5% das respostas relacionaram apenas a panela de
pressão como um meio de cozinhar os alimentos mais rápido, como A3 ao escrever
“Você coloca na panela de pressão”; a resposta do aluno, apesar de correta, foi pouco
explicativa, não ficando claro se o aluno sabe o motivo da panela de pressão cozinhar
mais rápido os alimentos. 14% das respostas relacionaram somente ao aumento da
temperatura, e 21,5% relacionaram à superfície de contato.  O restante dos alunos,
3,5%, não conseguiu relacionar a rapidez do cozimento com algum dos fatores que
influenciam na velocidade das reações.

Para  quinta  e  ultima  “Você  conhece  algum  aditivo  alimentar?   Você  acha
importante o uso de aditivos alimentares? Por quê?”, 78% dos alunos relacionaram os
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aditivos com a conservação dos alimentos, como indicado por A8 ao responder “Sim, o
sal, são importantes para preservar um alimento”.

A  partir  das  respostas,  houve  a  necessidade  de  uma  ressignificação  dos
conceitos  já  que,  segundo  Boof  e  Pansera-de-Araújo  (2011), as  aprendizagens
precisam ser construídas e não transmitidas como pacotes prontos e acabados, pois é
necessário propiciar ao aluno a oportunidade de pensar, de ser sujeito ativo, autor e
ator de seu processo de ensino e aprendizagem. 

Após a realização dos experimentos, perguntamos aos grupos “Qual o fator
responsável  pela  influência  na  velocidade  da  reação?”,  visto  que  nos  roteiros  não
estava especificado com qual fator eles estavam trabalhando. 

O Grupo 1, responsável pelo roteiro Fator 1, respondeu  “ A temperatura da
água, pois quando estava quente ela foi mais rápida”. O Grupo 2, responsável pelo
Fator 2,  respondeu “Superfície de contato. O comprimido triturado dissolveu primeiro
por possuir uma maior superfície de contato e consequentemente apresentou  maior
velocidade na reação”.  Ambos os grupos mostraram compreensão sobre os fatores
investigados. E o Grupo 4, que ficou com o roteiro do Fator 4 (catalisador), conseguiu
identificar que o dióxido de manganês foi o responsável pelo aumento da velocidade da
reação e que houve uma reação mais rápida da decomposição da água oxigenada
quando  se  adicionou  o  reagente,  desta  forma  responderam  “Com  o  dióxido  de
manganês o processo de liberação do oxigênio foi  mais rápido”  nesta prática a os
alunos foram orientados sobre a existência da enzima catalase que é produzida pela
batata e que também funciona como um catalisador no processo de acelerar a reação,
com este conhecimento os alunos conseguiram associar sobre como seria a ação do
dióxido de manganês na reação. Deste modo o G4 indicou como fator responsável o
catalisador. 

O Grupo 3, responsável pelo  roteiro  Fator 3 (catalisador e concentração dos
reagentes)  respondeu  que  o  fator  encontrado  seria  apenas  o  catalisador,
permanganato  de  potássio,  não  identificando  a  concentração,  resultado  este  que
mostra que o fator Concentração de Reagentes ainda não foi bem compreendido pelos
alunos. 

Acreditamos que ao longo da SE foi possível “substituir um pensamento que
isola e separa por um pensamento que distingue e une” (MORIN, 2001, p.89), visto que
os  estudantes  foram  estimulados  a  explicarem  sozinhos,  o  que  ocorreu  nos
experimentos com novos entendimentos e considerando outros contextos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de diferentes estratégias metodológicas favorecem o processo de
ensino e aprendizagem e podem propiciar , principalmente na disciplina de Química, a
facilidade na compreensão dos conteúdos pelos alunos. O papel do professor como
mediador do conhecimento é o de conhecer essas estratégias para utilizá-las em sala
de aula. 

Ao propor uma atividade lúdica  ou uma experimentação como estratégia de
ensino observa-se que há um alto grau de interatividade dos alunos com a aula, e que
é possível  conseguir  introduzir  no aluno o estimulo  da criatividade,  do  raciocínio  e
também a descoberta de novos conhecimentos, especialmente quando se associa os
saberes do cotidiano do aluno com os conteúdos trabalhados. 

Considerar  o  conhecimento  prévio  é  fundamental  no  processo  de
aprendizagem e na construção do conhecimento dos alunos, de modo que se podem
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observar  características  individuais  de  cada  aprendiz,  havendo  a  possibilidade  de
ressignificar,  dar  novos  significados  aquilo  que  o  aluno  já  sabe,buscando  alcançar
níveis  mais  elaborados  de  compreensão  acerca  dos  conteúdos  envolvidos  na
estratégia.

As propostas realizadas pelos bolsistas tiveram o objetivo de desenvolver nos
alunos  a  capacidade  de  refletir  sobre  problemas  relativos  aos  temas  abordados,
avaliar possibilidades e  tomar suas próprias decisões, e se mostraram muito eficientes
no processo de reconstrução dos significados dos conteúdos pelos alunos.
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Estudo de Caso: aliando estratégias que visam o  
envolvimento discente. 
Emmanuele Arruda Zorcot* (IC), Ariane Priscila Cota (IC), Ana Luiza de Quadros (PQ). 
emmanuele@ufmg.br 
Departamento de Química, ICEx, Universidade Federal de Minas Gerais.  
  
Palavras-Chave: Ensino por Temas, Experimentação, problematização. 
 

RESUMO:  
Quando o professor assume, em sala e aula, a postura de transmissor de informações, o estudante tem 
pouco espaço para expor e discutir seus pontos de vista. Nesse trabalho analisamos a aula de  
professores em formação na qual os estudantes participaram ativamente. Percebemos que o uso de 
múltiplas estratégias favoreceu essa participação. A partir de um experimento, a professora propôs uma 
situação fictícia (problema), para ser resolvida usando os dados obtidos no experimento. Ao serem 
desafiados, os estudantes se envolveram ativamente na aula, mas tiveram dificuldades em associar os 
dados, o que exigiu algumas intervenções da professora. Como resultado os estudantes se mostraram 
satisfeitos com a explicação apenas quando conseguiram relacionar os dados experimentais com o 
conceito desenvolvido pela professora.  

INTRODUÇÃO 
Quando o professor assume, na sala de aula, uma postura voltada à abordagem 

tradicional, acaba usando um grande tempo da aula com a sua própria fala. O que se 
dá   em função de um entendimento de que o principal papel do professor é de 
transmitir conhecimentos e do estudante,  receber/memorizar  . O professor como mero 
transmissor de informações já teve  importante papel na sociedade, quando essas 
informações não estavam tão acessíveis quanto  hoje. Além de se disseminarem tão 
facilmente, através dos cada vez maiores e presentes meios de publicação e 
divulgação (jornais, revistas, livros,redes sociais,  etc.), as tecnologias de informação e 
de comunicação – Internet – vieram transformar essa realidade, inclusive a do 
professor, fazendo com que  o papel  seja certamente  mais amplo. 

Além disso, a participação ativa dos estudantes nas aulas vem sendo entendida 
como uma necessidade para a aprendizagem. Em ano de copa do mundo, podemos 
fazer  analogia com um jogador de futebol: Será que alguém aprende a jogar futebol 
apenas ouvindo aulas sobre esse esporte e observando outros jogarem? A resposta 
mais coerente para essa pergunta é “não”. Então, por que esperamos que um 
estudante passivo em sala de aula, que apenas ouve/lê/copia conteúdo científico 
transmitido pelo professor, aprenda e goste de Ciências ?   

Se a transmissão de informações organizadas não é suficiente para que a maior 
parte dos estudantes aprenda, o que é necessário? Segundo Schnetzler (2002), desde 
o final dos anos 70 houve um deslocamento explícito da ênfase das pesquisas em 
educação, que passou dos processos de ensino para os de aprendizagem. Com isso, o 
aluno recebeu mais atenção . Esse “deslocamento” chegou, também, às salas de aula 
de Ciências.  

Percebemos, cada vez mais ,  educadores argumentam em prol de mudanças 
na sala de aula e, para isso, tem surgido  uma intensa discussão em torno das 
tendências contemporâneas de ensino e aprendizagem. Onde contribuições da 
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psicologia cognitivista, da sociologia, do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade, 
dentre outros permeiam.  E acreditamos que a apropriação dessas contribuições pode 
melhorar a qualidade do ensino no país. 

Em uma aula temática de Química, realizada em duas turmas de  escolas 
públicas de Ensino Médio, por professores em formação, no período de estágio, 
observamos uma intensa participação e interesse dos estudantes, que chamou  
atenção. Esse trabalho foi realizado com o objetivo de entender o envolvimento dos 
estudantes com a atividade proposta em aula, e quais foram as estratégias usadas  
que promoveram tal despertar nos alunos . Isso aconteceu em um conjunto de aulas 
nas quais estavam implícitas as contribuições da abordagem comunicativa proposta 
por Mortimer e Scott (2002), as três formas de abordagem 
(fenômeno/teoria/representação) propostas por Mortimer, Machado e Romanelli (2000) 
e tendo as aulas planejadas a partir de temas de interesse da Química e do estudante.  
A este último atribuimos à  contribuição do movimento CTS. 

REFERENCIAL TEÓRICO  
Para facilitar o entendimento do contexto em que desenvolvemos nosso estudo, 

vamos tratar brevemente das tendências contemporâneas de ensino e aprendizagem 
que acreditamos estarem implícitas na nossa proposta . Após, buscarmos na literatura 
algumas experiências que envolvem a problematização. 

a) Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS  
Auler e Bazzo (2001), ao analisarem historicamente o movimento CTS, afirmam 

que a partir de meados do século XX, o sentimento crescente de que o 
desenvolvimento científico, tecnológico e econômico não era acompanhado, de forma 
linear, pelo desenvolvimento do bem-estar social, provocou o surgimento desse 
movimento. Para eles, fatos como a degradação ambiental e o uso da ciência no 
desenvolvimento de armas usadas em guerras foram os grandes responsáveis por 
esse sentimento. 
 Aos poucos algumas concepções do movimento CTS foram sendo incorporadas 
na educação, onde o Ensino de Ciências vem recebendo  contribuições nas últimas 
três ou quatro décadas. Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio, nas suas várias versões (BRASIL, 1999, 2002, 2006), apontam para a 
formação de um cidadão crítico, capaz de analisar os artefatos tecnológicos disponíveis 
e fazer opções cada vez mais  conscientes entre a forma de utilização, e o consumo ou 
não desses artefatos. Também tratam de um ensino que vincula os conteúdos 
científicos à tecnologia e ao panorama estudantil, de forma a permitir ao estudante, se 
identificar com as questões propostas.  

Os conceitos científicos, na perspectiva CTS, seriam percebidos como 
importantes pelo estudante. Nesse sentido Santos argumenta que 

Há de considerar-se, ainda, que conteúdos científicos com valor cultural, 
quando contextualizados, passam a ter significado para os alunos. Ocorre que 
a forma descontextualizada como o ensino de ciências é praticado nas escolas 
faz com que muitos dos conceitos científicos se transformem em palavreados 
tomados como meros ornamentos culturais repetidos pelos alunos sem 
qualquer significação cultural. (SANTOS, 2007, p.481) 

Considerando a contextualização do conhecimento científico, o ensino a partir de 
temas de interesse do estudante e da ciência vem ganhando destaque. Santos (2007) 
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ressalta que o estudo por  temas permite a introdução de problemas sociais a serem 
discutidos pelos alunos, propiciando o desenvolvimento da capacidade de  tomada de 
decisão. Na nossa experiência com ensino de Ciências temos considerado o ensino de 
Química a partir de temas  – que  propiciem a inserção de conceitos científicos 
importantes para o entendimento deste, buscando aliá-los aos interesses dos 
estudantes   Assim, eles têm algo a dizer e, com isso, passarão a participar e intervir 
mais ativamente das aulas. 

Nesse sentido entendemos que o ensino a partir de temas,  promove e amplia  
as possibilidades de inserção de conceitos científicos necessários ao entendimento da 
proposição , além de ser  favorável tanto para que o estudante aprendacomo para 
estimular a participação ativa  durante as aulas.  

Nas atividades desenvolvidas em nosso projeto, algumas situações-problemas 
eram planejadas e sua resolução envolvia uma ampla discussão entre os estudantes e  
professores. Nosso olhar para a literatura envolvendo situações-problema  mostrou 
haver inúmeras possibilidades de trabalho com essa ferramenta. O que a caracteriza 
como  contribuição que se aproxima dos nossos interesses. 

Pozo (1998) trata do problema e, para ele,  em uma situação que um 
determinado grupo precise resolver e não dispõe de um caminho rápido e direto.  Esse 
fato diferencia o problema de um exercício. Ele salienta, ainda, que a solução de um 
problema, implica em buscas por soluções originais que gera novos conhecimentos 
para os sujeitos envolvidos.  

Para Meirieu (1998), uma situação-problema se constitui como uma atividade 
didática na qual o objetivo gira em torno da promoção de aprendizagem a partir do 
cumprimento de uma tarefa. Dessa forma, o uso de uma situação-problema envolve um 
desafio cuja resolução implica em vencer obstáculos para que ocorra efetivamente uma 
aprendizagem. Assim, para esse autor, a situação-problema representa um trabalho 
didático gerador de aprendizagem. 

A discussão em torno das situações-problemas e dos temas com os quais as 
aulas foram organizadas se deu no sentido de promover uma participação ativa do 
estudante. Temos claro que essa participação não depende apenas de desenvolver o 
conhecimento do conteúdo químico a partir de temas do contexto. Por isso usamos, 
também, a perspectiva da abordagem comunicativa proposta por Mortimer e Scott 
(2002 e 2003) 

 
b) A Abordagem Comunicativa  
Mortimer e Scott (2002, 2003) propuseram o conceito de Abordagem 

Comunicativa. Segundo eles, esse conceito fornece uma perspectiva de como o 
professor trabalha com os estudantes para desenvolver significados em sala de aula. 
Nessa abordagem, duas dimensões foram consideradas para a sala de aula. A primeira 
dimensão trata da interação ou da participação das pessoas no discurso. Nesse caso, 
será interativa quando mais de uma pessoa participa do discurso e não interativa 
quando apenas uma pessoa participa, geralmente quando o professor não permite a 
participação dos alunos e apenas ele tem a voz em sala de aula.  

Na segunda dimensão o discurso pode considerar um ponto de vista (científico) 
ou inúmeros pontos de vista. Nessa dimensão, o discurso pode ser dialógico, quando o 
professor considera o que os estudantes têm a dizer do seu próprio ponto de vista  . 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

Pode ser de autoridade, quando o professor considera o que o estudante tem a dizer 
apenas do ponto de vista científico.  

Combinando essas duas dimensões, os autores usam quatro categorias para 
codificar a abordagem comunicativa, que são:  

1 – Interativa e dialógica (I/D); 
2 – Interativa e de autoridade (I/A); 
3 – Não-interativa e dialógica (NI/D) 
4 – Não-interativa e de autoridade (NI/A) 

Quando o discurso é interativo e dialógico, o estudante certamente estará 
inserido na dinâmica da sala de aula. Ao ver discutidos inúmeros pontos de vista sobre 
uma situação/fato/fenômeno esse estudante pode perceber inadequações em algumas 
formas de explicar e optar por uma explicação que lhe pareça mais adequada. Ao criar 
momentos de aula interativa e dialógica o professor estará fazendo uma ampla 
discussão sobre um ato ou problema, que pode provocar melhorias na forma de pensar 
e de explicar dos sujeitos participantes.  

 
 
c) Formas de Abordagem 

 
A partir dos níveis representacionais de Johnstone (1993; 2000), que tratavam 

dos aspectos macroscópico, submicroscópico e simbólico do conhecimento, Mortimer, 
Machado e Romanelli (2000) propuseram, para o Ensino de Química, a articulação do 
conhecimento por meio de três aspectos: fenômenos, teorias e representação. Essa 
proposta, aparece no documento intitulado Conteúdos Básicos Comuns, da Secretaria 
Estadual de Educação de Minas Gerais, como “Formas de Abordagem”. A Figura 1 foi 
retirada desse documento: 
 

 
Figura 1: Formas de abordagem para construção do conhecimento químico. 

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

Para esses autores, o aspecto fenomenológico se refere aos fenômenos de 
interesse da química, que são levados para a sala de aula – como é o caso de uma 
situação que tenha sido veiculada na imprensa – ou que são produzidos por meio de 
um experimento, por exemplo. Eles são de interesse da Química pois,   seu 
entendimento promove a inserção de conceitos químicos importantes. Essa relação 
que o estudante pode fazer de fatos/fenômenos sociais com a Química podem auxiliá-
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lo a ver como essa Ciência está relacionada com a sua vida, além de dispor a estes 
argumentos e possibilidades de construção de caminhos lógicos próprios para 
discussões em sala. 

Sobre o aspecto teoria, os autores ressaltam as explicações para o fenômeno 
em questão. Essas explicações envolvem o ponto de vista dos estudantes para o 
fenômeno e o ponto de vista da ciência. Nesse último, estão envolvidas as informações 
de natureza atômico-molecular, o que inclui os modelos abstratos e as entidades 
próprias da química: átomos, moléculas, íons etc. O aspecto representacional, para 
esses autores, compreende informações inerentes à linguagem química, tais como as 
fórmulas das substâncias e as equações químicas.  

O próprio documento ressalta que, de forma geral, ao ensinar ciências os 
professores têm usado em demasia a representação, dando pouca importância à 
discussão sobre modelos e teorias. Baseados nesses autores, entendemos que o 
envolvimento das três formas de abordagem se faz necessário para que o estudante 
desenvolva compreensão e construa sua aprendizagem acerca dos fenômenos 
associados à Química.  

É esperado de um sujeito com formação básica saber formular hipóteses, testá-
las e modificá-las de acordo com o que se mostrar necessário. Dessa forma, trazer ou 
criar fatos e fenômenos, em sala de aula, para que eles sejam discutidos amplamente 
entre estudantes e professores, permite verificar as concepções prévias e orientar a 
discussão para promover a evolução conceitual. 

 

METODOLOGIA  
Esse trabalho envolve o estudo de caso de uma  aula ministrada em um projeto 

de extensão no qual a UFMG oferta como, curso de aprofundamento discente para 
estudantes da Educação Básica. Esses cursos são realizados em horário extraclasse, 
em turmas multisseriadas, formadas por estudantes interessados. Não tem qualquer 
vínculo com a disciplina de Química da escola, embora os professores relatem um 
melhor desempenho nas avaliações de estudantes que participam do curso. 

As aulas são planejadas conjuntamente na UFMG por  estudantes de 
licenciatura, professores de Química da escola e professores de Ensino de Química da 
UFMG. Depois de amplas discussões envolvendo o que ensinar, para quê ensinar e 
como , as aulas são planejadas e os licenciandos as desenvolvem e aplicam nas 
turmas de alunos da escola. Elas são planejadas a partir de temas de interesse da 
Química e dos estudantes, com atividades variadas e com estratégias que visem a 
participação ativa dos estudantes.   

Um dos temas usados para desenvolver estas aulas foi, Alimentos. Na primeira 
parte da aula deste tema, tratamos da Pirâmide Alimentar, discutindo fatores mais 
gerais da alimentação. Na segunda,  propusemos a discutir os principais grupos 
alimentares, entre os presentes na Pirâmide Alimentar. E iniciamos pela água e a sua 
importância para o corpo. A intenção era  desenvolver o conceito de calor específico e 
o papel da água na regulação térmica corpórea. Para isso, estava planejado um 
experimento simples envolvendo a absorção de energia em duas substâncias: água e 
óleo. De posse dos resultados desse experimento, foi solicitado aos estudantes que 
elaborassem uma resposta para a questão “O óleo poderia substituir a água no nosso 
corpo?”. Eles deveriam justificar a resposta, amparados no resultado do experimento.   
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A aula foi desenvolvida simultaneamente em duas turmas e ambas foram 
gravadas em vídeo, para que pudéssemos aprimorar nosso olhar sobre aquelas aulas. 
Para esse trabalho, fazemos uma descrição baseada na nossa participação em uma 
das aulas, como professoras em formação e no olhar posterior sobre os vídeos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A parte da aula que foi objeto de análise nesse trabalho iniciou-se com um 

experimento, realizado em grupo, na sala de aula. Esse experimento tinha a intenção 
de discutir a função da água no nosso corpo. Para isso, a atividade que os estudantes 
foram orientados a fazer tratava do aquecimento de dois  béqueres: um contendo 50mL 
de água e o outro contendo 50mL de óleo de cozinha. Com o auxílio de dois 
termômetros (um para cada béquer) os estudantes deveriam medir a temperatura 
dessas duas substâncias em tempos pré-definidos e anotar  em uma tabela.  

O aquecimento das substâncias foi realizado usando lamparina, tripé e tela de 
amianto. Por ser um experimento com certo grau de periculosidade (fogo) os 
estudantes foram alertados sobre os cuidados necessários à realização dessa 
atividade.  

Como resultado, os estudantes observaram que o óleo, em um tempo de 10 
minutos, atingiu uma temperatura maior que a da água. Solicitamos, então, que a 
lamparina fosse retirada e que continuassem a medirem a temperatura. Nesse caso os 
estudantes relataram que o óleo resfriou mais rápido. 

Assim que os resultados foram socializados, em vez de discutir as propriedades 
da água e do óleo, responsáveis pelo resultado, optamos por lançar a seguinte 
pergunta hipotética: Considerando uma possível adaptação do nosso corpo, 
poderíamos substituir a água presente no nosso corpo por óleo? Essa questão foi 
lançada com a intenção de que as propriedades das duas substâncias emergissem da 
discussão.  

Como os estudantes haviam realizado o experimento em grupo, as discussões 
ocorreram primeiro nos grupos e, em seguida, foram socializadas. Nos pequenos 
grupos essas discussões foram acaloradas e envolventes. Assim que iniciamos a 
discussão no grande grupo, os estudantes optaram pela impossibilidade de 
substituição da água pelo óleo. Essa opção foi justificada em termos de saúde. A frase 
do Estudante 1 é um exemplo desse tipo de justificativa: 

“Ah, o óleo faria com que nossas veias vivessem entupidas” (Estudante 1) 
Os inúmeros alertas nutricionais sobre o consumo de comida gordurosa e o 

quanto a gordura em excesso pode representar em termos de riscos à saúde devem ter 
colaborado para que esse tipo de resposta aparecesse durante a discussão. A 
professora voltou a refazer a pergunta solicitando que os estudantes elaborassem 
respostas ancorados na Química e no experimento realizado.  

Ao serem chamados a pensar quimicamente para  elaborar uma resposta, os 
estudantes passaram a citar alguns conceitos associados às substâncias utilizadas no 
experimento. A discussão passou a incluir, como parte das argumentações, 
características físicas do óleo, tais como: densidade, solubilidade, viscosidade e outras. 
O estudante 2 continua considerando a impossibilidade de substituir, quando fala da 
solubilidade. 
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“Só a água consegue dissolver tão bem as coisas quanto nosso corpo precisa”.    
(Estudante 2) 
Percebemos nessa resposta e em outras envolvendo a densidade e a 

viscosidade, que a busca por uma explicação que envolvesse a Química levou os 
estudantes a buscarem conceitos que pudessem de alguma maneira auxiliar na 
construção de uma justificativa para o problema proposto. No entanto, eles ainda 
consideravam a impossibilidade de substituir a água pelo óleo.  

Nesse momento a professora  se dá conta de que os estudantes não estavam 
entendendo a questão proposta e, por isso, não conseguiam relacionar os dados do 
experimento com o problema proposto.  Então, ela retoma a palavra e chama o olhar 
para os dados, com a seguinte fala: 

“Vocês mediram densidade? Mediram viscosidade? Então vamos tentar 
nos deter no que foi observado no experimento. O que mesmo que vocês 
mediram?” (Professora) 
A intenção de construir uma aula interativa e que considerasse o ponto de vista 

dos estudantes, ou seja, que tivesse também momentos de dialogia tornou evidente 
algumas dificuldades desses estudantes em utilizar os dados produzidos em um 
experimento para argumentar um problema proposto. Certamente, os estudantes não 
estavam habituados a imaginar uma situação fictícia e relacioná-la à atividade 
experimental desenvolvida. A professora solicitou, então, que eles imaginassem que os 
seres humanos já tivessem óleo no lugar de água, no corpo, e que eles precisavam 
verificar, a partir dos dados obtidos, que tipo de dificuldades essa substituição traria. 

Apenas a partir dessa intervenção  os estudantes, nos pequenos grupos, 
passaram a considerar a hipótese de substituição. A discussão realmente se 
intensificou a partir da fala do Estudante 3, transcrita a seguir: 

“O nosso corpo não suportaria as altas temperaturas que o óleo alcança” 
(Estudante 3) 
A partir do momento em que um estudante conseguiu relacionar o problema 

proposto aos dados obtidos no experimento, outros estudantes passaram a considerar 
essa relação. Talvez a divisão em grupos tenha favorecido uma certa competitividade 
entre eles, criando um esforço na busca de explicações mais consistentes. A 
professora, então, passa a escrever algumas frases ou palavras chaves no quadro de 
giz, que representassem as respostas dos diferentes grupos, com o intuito de registrar 
diferentes pontos de vista.  

Entre as anotações da professora estavam a) capacidade do corpo em se 
adaptar a qualquer situação, encontrando uma maneira de sobreviver; b) incapacidade 
do corpo em suportar a altas temperatursa; c) incapacidade do corpo em lidar com a 
variação de temperatura; d) adaptação do corpo, vencendo as dificuldades. Ao anotar a 
última idéia a professora pergunta quais seriam então, as  dificuldades enfrentadas 
pelos seres humanos, tendo em vista a hipótese colocada. Novamente houve uma 
grande movimentação dos estudantes no sentido de construir argumentos que 
convencessem esse último grupo da impossibilidade de substituição da água pelo óleo.     

Com um pouco de dificuldade a professora conseguiu acalmar a discussão e 
passou a explicar sobre cada uma das respostas anotadas no quadro de giz e inserir o 
conceito de calor específico nessa explicação. Essa atitude  se deu em função do 
tempo da aula, pois o horário do intervalo – que dividia as duas aulas – se aproximava. 
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Esse fechamento da discussão aconteceu até o momento em que soou a sirene 
anunciando o término daquele horário.   

Foi ao final do intervalo que a professora percebeu que havia insatisfação com a 
explicação construída por ela para cada um dos pontos de vista apresentados pelos 
grupos.  Tal percepção foi possível pois , ao saírem da sala para o intervalo, os 
estudantes foram procurar o outro professor, que ministrava a mesma aula para outra 
turma, para discutir o problema proposto pela professora. Após o ouvir as dúvidas dos 
estudantes,o professor relatou à professora o que havia acontecido, ressaltando que 
não apresentou qualquer posicionamento sobre o assunto aos alunos, e orientou-os a 
discutir mais o tema em sala. Tal comportamento é uma evidência do grau de 
envolvimento que os estudantes tiveram com o problema proposto, a ponto de levarem 
a discussão para fora da sala de aula.   

A professora, que já planejava a atividade seguinte, precisou retomar a 
discussão sobre a substituição do óleo pela água. Esclarecidas algumas dúvidas e 
retomada a explicação envolvendo o calor específico da água e do óleo, um dos grupos 
apresenta as explicações que construíram, conforme transcrito a seguir: 

 “A gente acha que água mantém a temperatura do corpo, mas como o 
óleo aquece mais rápido que água o corpo não ia conseguir equilibrar essa 
temperatura, por que ele ia esquentar muito mais e esfriar também”. 
(Estudante 4) 
“Tipo quando a gente saísse no sol já ia aumentar a nossa temperatura de 
uma forma que a gente não ia aguentar. Porque quando a gente sai no sol 
com o corpo com água a gente esquenta um pouco, mas se fosse óleo a 
gente poderia chegar a temperaturas altas muito mais rápido que com a 
água” (Estudante 5) 
“É, e isso causaria danos ao nosso corpo”. (Estudante 6) 
Apenas quando os estudantes não apresentaram mais controvérsias em relação 

ao problema proposto é que a professora fechou a discussão, chamando o segundo 
grupo de alimentos da pirâmide alimentar para discussão, dando sequência a aula. 

Percebemos que desenvolver alguns conceitos químicos a partir de um tema 
conhecido pelos estudantes fez com que eles se sentissem mais a vontade para 
participar da discussão e apresentar seus pontos de vista. No caso analisado, a 
professora, por meio de um experimento, fez surgir um fenômeno na sala de aula: a 
absorção de energia pela água e pelo óleo. Ao invés de fomentar a discussão de 
modelos explicativos, a professora optou por oferecer uma situação fictícia, a qual 
chamamos de problema.  

Para solucionar o problema os estudantes se mobilizaram, inicialmente, os 
conhecimentos que já traziam, ou da escola ou do cotidiano. Foi preciso que a 
professora alertasse, em dois momentos, a necessidade de vincular as explicações aos 
resultados do experimento. Na primeira tentativa, a relação passou a ser feita com 
alguns conceitos químicos que eles já conheciam: solubilidade, densidade, viscosidade 
e outros. Na segunda tentativa é que passaram a considerar a temperatura atingida 
pelo óleo, no experimento e relacioná-la à questão proposta. 

Observamos um esforço da professora em considerar as falas dos estudantes, 
evitando avalia-las. Nesse quesito, podemos afirmar que a aula foi interativa – já que 
os estudantes participaram ativamente – e teve momentos em que o discurso foi 
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claramente dialógico – já que os diferentes pontos de vista eram considerados. As duas 
intervenções da professora na discussão foram no sentido de gerenciar a discussão, 
fazendo com que as explicações para o problema fossem uma forma de explicar o 
fenômeno percebido no experimento. Ao fazer o fechamento da aula, apresentando a 
representação para o fenômeno em questão, alguns estudantes se mostraram 
insatisfeitos com a explicação.  

Retomando a explicação a professora dá autoridade aos estudantes, tornando-os 
co-gerenciadores dessa aula. Podemos observar, pela socialização da explicação feita 
por um dos grupos e pela concordância dos demais que, após calorosos debates com 
diferentes pontos de vista circulando , os estudantes optaram por uma explicação 
consensual, relacionada ao fenômeno. O conceito de calor específico estava implícito 
na explicação do grupo.  

O problema fictício proposto pela professora, apesar de simples, se constituiu 
em uma atividade didática que promoção do envolvimento dos estudantes e, 
provavelmente, facilitou a aprendizagem. Assim como descrito por Meirieu (1998), 
envolveu um desafio cuja resolução implicou em vencer obstáculos e em pensar na 
resolução usando dados obtidos em um experimento didático. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo de realizar esse trabalho foi o de entender o intenso envolvimento dos 

estudantes com a atividade proposta em aula e as estratégias usadas pela professora 
que podem ter propiciado esse envolvimento. Observamos que o planejamento da 
professora foi essencial para esse resultado. O experimento foi realizado com o 
objetivo de promover uma ampla discussão sobre o fenômeno. No entanto, a estratégia 
de apresentar uma situação fictícia para a qual os estudantes deveriam propor uma 
solução foi essencial para engajar os estudantes. O envolvimento chegou, inclusive, a 
causar competição entre grupos que tinham explicações iniciais contraditórias entre si. 

Apesar de promover uma aula dialógica, a professora precisou intervir, algumas 
vezes, no sentido de dirigir a discussão e de fazer com que as explicações para a 
situação fictícia fossem relacionadas aos resultados do experimento. O experimento, 
nesse caso, foi importante para fomentar a discussão sobre um dos papéis da água no 
corpo humano: a regulação térmica. É provável que, sem o experimento, a discussão 
se mantivesse na função de hidratação, sem vínculo à temperatura. 

É importante que, em sala de aula, experimentos sejam realizados. Mas tão ou 
mais importante é a discussão em torno das explicações para o fenômeno em questão, 
que devem inserir as entidades químicas ou conceitos químicos importantes. Ao utilizar 
um experimento para que os alunos discutam idéias e organizem suas próprias 
explicações para os fenômenos, estamos dando a eles a oportunidade de participarem 
ativamente da aula e de se apropriarem de explicações mais elaboradas e mais 
próximas à explicação científica.  
 O planejamento e desenvolvimento de aulas com múltiplas estratégias – 
experimento, interatividade, dialogia, problemas – se mostrou como positiva para o 
envolvimento dos estudantes do Ensino Médio e para os professores em formação. O 
retorno obtido dos estudantes certamente reforça a crença de que uma prática 
planejada com múltiplas estratégias, apesar de trabalhosa, é compensadora. 
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Introdução 
O Estudo de Caso é uma abordagem metodológica 
de investigação especialmente adequada quando se 
procura compreender, explorar ou descrever 
acontecimentos e contextos complexos, nos quais 
estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. 
Nesse contexto pode ser utilizado como estratégia 
de ensino tanto na educação básica como no ensino 
superior.¹ Este trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência dos bolsistas PIBID durante a aplicação 
de um estudo de caso abordando a temática do uso 
de drogas na adolescência, trabalhado com alunos 
do terceiro ano de um colégio público que tem 
parceria com o PIBID de Química da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa-PR.  

Resultados e Discussão 
A aplicação do estudo de caso como estratégia de 
ensino surgiu como resultado de uma das oficinas 
pedagógicas realizada pelo programa PIBID- 
Química em parceria com o Laboratório de Ensino 
de Química e Ciências (LABEQC) da UEPG. Esta 
atividade foi aplicada em quatro aulas para 23 
alunos que utilizaram a sala de informática e a 
biblioteca do colégio, para a pesquisa na internet e 
nos livros didáticos. 
O estudo de caso foi apresentado aos alunos por 
meio de um e-mail formulado pelo grupo PIBID de 
Química endereçado à professora da turma 
(supervisora do PIBID), supostamente enviado por 
um dos envolvidos no caso proposto, contendo o 
diálogo dele sobre o uso de drogas com um amigo 
de infância, propenso ao uso dessas substâncias. 
No final do texto do e-mail havia o pedido de ajuda 
aos alunos do colégio no sentido de pesquisar e 
propor argumentos a respeito dos malefícios 
causados pelo uso de drogas, relações com as 
propriedades das substâncias químicas, e através 
disso a formulação de uma explicação convincente 
para apresentar ao amigo que estaria indo para o 
“mau caminho”. Durante a realização da atividade os 
pibidianos auxiliaram na orientação dos alunos para 
a pesquisa. Os alunos foram separados em equipes 
para a realização da pesquisa e discussão baseada 
nos materiais pesquisados.  
O resultado da atividade foi a produção de respostas 
dos alunos para o e-mail do solicitante. Uma das 
equipes escreveu: “O cigarro contém a nicotina que 
estimula o sistema nervoso alterando o ritmo 

cardíaco e a pressão sanguínea e também contém o 
alcatrão, que é uma mistura de compostos 
aromáticos cancerígenos ou carcinogênicos e 
podem dar origem ao câncer”.  Outra equipe 
discorreu sobre os efeitos da maconha “A planta da 
maconha contém mais de 400 substâncias 
químicas. O tetra-hidrocarbinol (THC) é uma dessas 
substâncias e é a mais associada aos efeitos que a 
maconha produz no cérebro”. Os alunos foram 
orientados a pesquisar as fórmulas estruturais das 
substâncias encontradas, relacionando com as 
características estudadas nas aulas de química 
orgânica. Como alternativas para “Davi” (um dos 
personagens do caso) ter mais qualidade de vida 
longe do vício em substâncias intorpecentes, as 
respostas foram relacionadas a prática de exercícios 
físicos e a alimentação balanceada: “Caminhar, 
correr e levantar peso aliviam o estresse do corpo, 
substituindo a sensação de fuga causada pelas 
drogas”; “Alimentos como banana, tomate, 
chocolate e vinho são ricos no percurso da 
serotonina e da triptofano, causando bem estar ao 
organismo”.  
Esse tipo de atividade desenvolvida pelos bolsistas 
do PIBID com o auxílio da supervisora permite uma 
formação complementar aos estudantes que estão 
em formação inicial, para não serem apenas 
observadores da realidade escolar, mas atuarem 
como professores reflexivos, sobretudo, refletindo 
sobre a sua própria prática docente. 

Conclusões 
As atividades de estudo de caso contribuem para a 
formação do aluno, pois proporcionaram o 
desenvolvimento de algumas habilidades, tais como 
a reflexão sobre o caso e o desenvolvimento de 
senso crítico. Foi possível observar nos 
participantes do estudo de caso a capacidade do ser 
humano de pensar para resolver situações-problema 
simples e sua busca de solução por meio do 
trabalho em equipe. 

Agradecimentos 
Agradecimentos ao PIBID-CAPES. 
__________________ 
 ¹ARAÚJO, C.; et. al. Dispinível em: 
<http://grupo4te.com.sapo.pt/estudo_caso.pdf> Acesso 
em 28/05/2014. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

 
EAP 

Experiência de ensino do conceito de substância e mistura 
no nível fundamental  
Mariana Santos Queiroz Leal (FM)1*, José Luis P. B. Silva (PQ)2. 
marianasleal@hotmail.com  
1. Colégio Estadual Dois de Julho - SEC-BA. 2. Instituto de Química da UFBA - 40.170-115 - Salvador - 
BA. 
 
Palavras-Chave: conceito de substância, ensino de química, ensino fundamental. 

RESUMO: Este trabalho relata uma experiência de ensino do conceito de substância como material puro, 
no 9º ano do ensino fundamental, em uma escola privada de Salvador, Bahia. A experiência foi 
conduzida como colaboração entre a universidade e a escola, produzindo a troca de experiências e 
conhecimentos entre as partes envolvidas.  Os resultados mostram que os estudantes incorporaram 
termos químicos e noções químicas ao seu discurso, indicando uma aprendizagem inicial da substância 
como material puro e algum desenvolvimento do pensamento químico, conforme relato do professor de 
química do ano subsequente. Entendemos que a experiência foi positiva, embora necessite de 
aprimoramento, principalmente no que se refere à avaliação da aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 
As orientações oficiais para organização dos conteúdos da área de ciências 

naturais no Ensino Fundamental são de aglutiná-los em torno de quatro eixos, a saber: 
Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade 
(BRASIL, 1998). A química, como uma das ciências que estuda a matéria, é transversal 
aos quatro eixos supracitados e, portanto, é razoável que noções químicas sejam 
introduzidas no Ensino Fundamental. 

Consideramos que os primeiros conceitos químicos devem ser introduzidos 
desde o quinto ano do Ensino Fundamental (ZANON; PALHARINI, 1995; LIMA; 
AGUIAR JR, 2000; APEC, 2003), e que as crianças utilizem-nos nas explicações dos 
acontecimentos da sua vivência, sem o que se tornam conhecimento inútil. 
Entendemos, juntamente com outros autores (MALDANER, 2003; LIMA; BARBOZA, 
2005; MACHADO; MORTIMER, 2007) que a alfabetização científica em química 
requer, entre outras coisas, o entendimento de aspectos da teoria e da prática 
químicas, o que não deve se confundir com transformar os estudantes em pequenos 
químicos.  

Um dos conceitos fundamentais da química é a composição dos materiais 
(SILVA et al., 2007). Do ponto de vista fenomenológico, os materiais podem ser 
classificados como substâncias e misturas. As misturas são decomponíveis em 
substâncias — materiais quimicamente puros — através de procedimentos analíticos 
apropriados: destilação, cristalização, filtração, etc. Inversamente, é possível produzir-
se misturas pela junção de substâncias.  

A aprendizagem das noções de mistura e substância no Ensino Fundamental 
possibilita às crianças o acesso a explicações químicas acerca do cosmos, da Terra, 
do ambiente, da alimentação, da adequação de materiais para a construção de 
utensílios, etc.  

Este trabalho relata uma experiência de ensino do conceito de substância 
como material puro no ensino fundamental e seus resultados. 

SOBRE O CONCEITO DE SUBSTÂNCIA 
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É comum definir-se a química como a ciência que estuda as substâncias e 
suas transformações. Embora tal afirmativa seja verdadeira, é preciso lembrar que a 
química tem outra vertente em que trata da produção de novas substâncias. A química 
abrange atividades científicas, técnicas, industriais, comerciais, legislativas, didáticas, 
entre outras. 

A concepção de que a matéria é composta, constitui-se em um dos 
fundamentos da química (Figura 1). A composição pode ser expressa em termos 
macroscópicos (fenomenológicos) ou microscópicos (teóricos). Substância é um termo 
que se define, pelo modo de produção dos materiais, como material puro, distinguindo-
se de misturas, que são impuras porque contêm mais de uma substância (BELLAS, 
2012).  

 
 

 
Figura 1: Mapa conceitual sobre composição química (SILVA et al., 2007) 

 
Quando se realiza uma reação química para a produção de alguma substância, 

é comum que o resultado seja uma mistura. Para obter-se a substância é necessário 
separar a mistura nas diversas substâncias que a compõem, empregando métodos de 
separação química, como: destilação, cristalização, extração etc. O resultado esperado 
é um conjunto de materiais puros: as substâncias, entre as quais se encontra o material 
que se deseja produzir. 

Em geral, é necessário realizar várias etapas repetidas de separação até se 
obter o material puro. Um material é considerado puro quando o processo de 
separação já não apresenta resultados. Por exemplo: quando se pretende separar uma 
mistura líquida, é comum empregar-se a destilação. É conhecido que a temperatura de 
ebulição de uma mistura varia durante a destilação. Então, em cada etapa da 
purificação, separam-se frações de destilado que apresentam variações menores de 
temperatura de ebulição. Estas frações são redestiladas até que em duas destilações 
seguidas não se verifique mais a variação de temperatura de ebulição do liquido. A 
homogeneidade do valor de temperatura de ebulição é o critério de pureza. 
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A relação entre pureza e homogeneidade conduziu à ideia de que os 
constituintes microscópicos (teóricos) das substâncias são iguais. Por isso, é comum 
se encontrar a definição de substância como material que possui apenas um tipo de 
constituinte. Embora esta definição seja discutível (SCHUMMER, 1998), tal discussão 
foge ao escopo deste trabalho. 

Defendemos que o ensino do conceito de substância se inicie pela noção de 
material puro, por ser de ordem fenomenológica e possibilitar o contato dos estudantes 
com a produção de materiais, que é uma atividade social importante. De fato, quase 
não nos damos conta de que a maioria dos materiais que nos cerca é artificial, 
produzida em processos químicos realizados pelo homem. 

A definição de substância química como material puro requer que os 
estudantes compreendam o significado da expressão quimicamente puro, qual seja, 
daquilo que não pode mais ser modificado por processos de purificação. 

Entretanto, o adjetivo puro possui muitos significados na vida cotidiana. Uma 
inspeção em dois dicionários brasileiros de língua portuguesa (FERREIRA, 1999; 
HOUAISS; VILLAR, 2001) revela que puro pode ser empregado com os significados de 
sem mistura nem alteração; sem impurezas, sem inclusão de elementos estranhos; não 
infectado, não contaminado, descontaminado; límpido, claro, transparente, cristalino; 
sem manchas ou nódoas; limpo, imaculado; total, completo, inteiro, cabal; exclusivo, 
só, entre outros. Alguns destes significados se aproximam superficialmente do 
significado de quimicamente puro, embora sem considerar os processos de purificação. 

A EXPERIÊNCIA DE ENSINO DO CONCEITO DE SUBSTÂNCIA 
A experiência de ensino do conceito de substância foi elaborada inicialmente 

por nós. Embora defendamos que o ensino de conceitos químicos se inicie no 5º ano, a 
experiência foi conduzida em uma turma do 9º ano de uma escola particular de 
Salvador, Bahia, em função da professora que se dispôs a realizá-la. Por entendermos 
a importância da participação da professora na experiência, foram realizadas 
discussões acerca da proposta, do conceito de substância e, juntamente com a 
mesma, elaboramos toda a sequência didática e definimos as atividades a serem 
desenvolvidas durante experiência. Uma das autoras (MSQL) participou das aulas, 
atuando como suporte para a professora. A turma era composta por 45 (quarenta e 
cinco) estudantes, cuja maioria tinha idade entre 13 e 15 anos de idade. Foram 12 
(doze) aulas, gravadas em áudio, conforme autorizado pelos pais dos alunos.  

A experiência iniciou com uma aula de discussão acerca de um fragmento de 
rocha de granito, usada como material de construção, para introduzir questões acerca 
da função social dos materiais e sua pureza. Ao proporcionar o contato direto do aluno 
com o material, procuramos despertar sua sensibilidade e fazer com que associasse-o 
a conceitos que já faziam parte do seu pensamento, facilitando a definição de suas 
características e funções. 

Para investigar as concepções dos alunos acerca dos conceitos que seriam 
trabalhados em seguida, utilizamos questões abertas para que o aluno pudesse 
discorrer de forma livre sobre o questionamento apresentado. Nesta comunicação 
discutiremos as respostas a duas questões: 1. O que é material puro? 2. Como se pode 
saber se um material é puro?   

Para a análise das respostas a estas questões selecionamos 5 (cinco) alunos, 
empregando o critério de maior participação na gravação da voz durante as aulas. A 
cada aluno foi atribuído um rótulo codificado composto por duas letras (por exemplo: 
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SD), para preservar sua identidade, conforme combinado anteriormente em Termo de 
Compromisso Livre e Esclarecido.  

O Quadro 1 e o Quadro 2 apresentam as respostas dos estudantes às 
questões. 

 
Quadro 1: Concepções dos estudantes acerca de material puro, prévias ao ensino 

Estudantes Respostas a “O que é material puro?” 
SD Material puro é aquele que não sofre uma mudança brutal. 

RL Material puro é quando é composto por um elemento. 

JG Um material puro é aquele que não foi modificado com outra substância. 

DL Um material puro é aquilo que vem da natureza, livre de bactérias 
“sujeiras”. Que não cause nenhum tipo de dano ao homem. 

EN O material puro é todo aquele que não sofreu nenhuma alteração 
química. 

 
Quadro 2: Justificativas dos estudantes um material ser puro, prévias ao ensino 

Estudantes Respostas a “Como se pode saber se um material é puro?” 
SD Quando sofre alterações pesadas. 

RL Se ele é feito de um só elemento. 

JG Para saber se um material é puro é necessário ter o conhecimento sobre 
seus componentes. 

DL O material é puro quando não sofre nenhum tipo de mudança para 
chegar ao seu resultado. O que não tem química. 

EN Olhando a tabela de elemento se há algum elemento misturado. 
 
A resposta do Estudante JG apresenta o termo químico substância e a ideia de 

que um material pode modificar outro. Sua justificativa é coerente com o conceito 
apresentado e traz a noção química de composição de um material. 

A resposta do Estudante RL se aproxima do conceito teórico de substância, 
formada por um único tipo de constituinte, considerado pelo estudante como elemento, 
um termo químico. A justificativa constitui uma tautologia. 

O emprego de termos químicos e a aparente proximidade de noções químicas 
dos dois estudantes sugerem estudo anterior da química ou informações adquiridas de 
fontes com algum conteúdo de química. As respostas do Estudante RL podem ser 
memorizações carentes de significado, pois o estudante não soube justificar o conceito.  

As respostas dos estudantes EN e SD se assemelham pelas noções de “não 
alteração” e “não mudança”. Isto sugere que a pureza material estaria na origem do 
material, que poderia ser alterada de modo “brutal” ou “químico”. Dada a relação da 
química com a poluição e outras questões ambientais (ver, por exemplo, as discussões 
dos artigos de QUÍMICA NOVA NA ESCOLA, 2001) não seria de estranhar que a 
alteração pela química pudesse ser considerada igualmente brutal por EN. A 
justificativa do Estudante EN informa que puro é não misturado, uma concepção 
importante para o ensino que se seguiu. A justificativa do Estudante SD contradiz sua 
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concepção de material puro, sugerindo alguma confusão conceitual ou dificuldade de 
formular seu pensamento. 

O vínculo entre pureza e origem é claro na resposta do Estudante DL: “puro é 
aquilo que vem da natureza”, embora associado a uma noção salutar de pureza: “livre 
de bactérias, sujeiras, que não cause dano ao homem”. O Estudante DL esqueceu-se 
que bactérias também provêm da natureza, revelando uma noção de ingênua de 
natureza, embora muito disseminada. Por exemplo, ao fazer uma busca da Internet 
com as palavras “pureza e natureza” localizamos uma revista virtual que traz o seguinte 
trecho: 

 
O ar que respiramos é composto pela mistura de diferentes gases, como 
o nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres, porém, na atmosfera 
encontramos poluentes que são prejudiciais. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o risco de se desenvolver câncer de pulmão aumenta nas 
pessoas expostas à poluição atmosférica. (...) Mas se você pensa que ficar 
trancado dentro de casa evita o contato com agentes poluentes, está 
enganado. Você sabia que produtos de limpeza e purificadores de ar podem 
fazer mal à sua saúde? Além disso, carpete novo, eletrônicos, produtos de 
plástico, colas, adesivos, equipamentos de aquecimento, tintas, móveis 
estofados e produtos de madeira prensada também são fontes de poluição de 
um ambiente. A composição desses itens pode causar desde uma dor de 
cabeça até problemas hormonais e reprodutivos. Esse tipo de informação pode 
gerar algumas preocupações, não é mesmo? Mas é possível enfeitar a sua 
casa e ao mesmo tempo purificar o ar. Algumas plantas exercem esse tipo de 
função e conseguem deixar o seu ambiente mais limpo. (REVISTA 100 
FRONTEIRAS, 2014) 

 
Informa a revista que “Este post foi (...) marcado com a tag [etiqueta] ervas 

medicinais, foz do iguaçu (sic), natureza, plantas purificadoras, pureza, pureza do 
ar, pureza na natureza, purificação pelas plantas”. Como se pode notar, tanto a noção 
de pureza veiculada pela revista está associada à visão ingênua de natureza, quanto a 
química está vinculada à impureza, representada pela poluição. 

A pretensa justificativa do Estudante DL, na verdade, amplia sua concepção de 
material puro — “quando não sofre nenhum tipo de mudança para chegar ao seu 
resultado. O que não tem química” — reforçando o caráter espontâneo de seu 
pensamento, posto que associado ao que costuma ser veiculado nos meios de 
comunicação e propaganda. São concepções que precisam ser trabalhadas com afinco 
em sala de aula, a fim de esclarecer os estudantes que as atividades químicas não são 
intrinsecamente prejudiciais ao ser humano.  

Como segundo instrumento de sondagem das concepções de pureza e 
impureza, os estudantes confeccionaram cartazes em equipes que variaram de quatro 
a cinco componentes. Os alunos receberam materiais para a confecção dos cartazes 
— papel ofício, revistas, tesoura e cola — e a orientação para dividir os cartazes em 
dois espaços, nos quais deveriam apresentar exemplos de materiais puros e impuros.  

A análise das imagens dos cartazes mostrou que em todos os casos, os alunos 
associaram os materiais puros à natureza — por exemplo: batata, água, terra, estátua 
da idade antiga, geleiras, cataratas — e materiais impuros a materiais industrializados 
— por exemplo: carro, pneu, sapato, computador. Cada equipe apresentou pelo menos 
uma imagem que associa a ideia de material puro a ambientes poluídos ou agredidos, 
como: lago com peixes mortos, salada com larva, fumaça e floresta queimada. O aluno 
S.D não compareceu à aula nesta data e, portanto, não participou da atividade. 

Há uma aparente contradição entre as concepções apresentadas pelos 
estudantes JG e RL, pois empregaram termos e noções químicas nas respostas às 
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questões e não o fizeram nos conteúdos dos cartazes. Isto sugere que estes 
estudantes podem ter respondido às questões de acordo com o que imaginaram que a 
professora queria ler — questões sempre lembram avaliações de aprendizagem e 
estes estudantes já possuíam suficiente experiência com provas para interpretar um 
teste de sondagem como tal. Por outro lado, a confecção dos cartazes é uma atividade 
não associada à avaliação, daí se sentirem tranquilos para expressar suas reais 
concepções. Vale lembrar, ainda, que a atividade foi realizada em grupo, podendo ter 
sido dominantes as concepções dos demais estudantes. 

Após o levantamento das concepções dos estudantes, foi iniciada a 
apresentação do conteúdo através de aulas expositivas com a utilização de recursos 
multimídias. Partimos do conceito de matéria, seguido da noção de composição dos 
materiais e da introdução das noções químicas de pureza e impureza material (ver 
acima). Também foram discutidos os significados dicionarizados de pureza e impureza, 
para diferenciar do significado químico. 

Durante essa aula, percebemos as dificuldades dos alunos em distinguir 
mistura de reação química: mistura seria a junção de duas substâncias formando uma 
nova substância. Para tentarmos resolver o problema elaboramos uma aula sobre 
fenômenos químicos e físicos, visando esclarecer que a mistura é um fenômeno físico, 
pois não ocorre com transformação dos materiais. 

Em seguida, foi apresentado um vídeo tratando da decantação, da peneiração 
e da filtração como métodos de separação de mistura de sólido e líquido (NOVO 
TELECURSO, 2011). Durante as aulas percebemos que os alunos tinham grandes 
dificuldades sobre mudanças de estado da matéria, assunto trabalho nas séries 
anteriores. Então foram discutidos fenômenos físicos e químicos e processos de 
separação de mistura.  

Os processos foram vistos na teoria e na prática, pois levamos os alunos ao 
laboratório permitindo ao mesmo um contato direto com os materiais. Entendemos que 
os conceitos trabalhados devem ser contemplados de forma teórica e prática, pois, 
desse modo, trabalhamos o concreto e a abstração. Separamos a turma em quatro 
equipes e cada uma recebeu os materiais necessários para realização do processo 
analítico. Cada equipe ficou com um tipo de separação sendo elas: cromatografia, 
flotação, catação e filtração. Os materiais foram entregues a cada equipe e pedimos 
que de acordo com o conteúdo teórico eles elaborassem o procedimento que fariam 
para separar os materiais presentes na mistura. Os alunos produziram um relatório 
com a função de elo entre teoria e prática. A aula prática marcou a finalização da 
aplicação da sequência didática e seguimos com trabalho de análise de todo material 
produzido durante a mesma. 

Ao final da sequência didática os estudantes foram solicitados a responder às 
mesmas questões respondidas inicialmente: O que é material puro? 2. Como se pode 
saber se um material é puro?  As respostas encontram-se, respectivamente, no Quadro 
3 e no Quadro 4, abaixo. 

Podemos notar algumas mudanças nas concepções apresentadas pelos 
estudantes após o ensino, em relação ao conhecimento apresentado previamente. Em 
primeiro lugar, maior citação de termos químicos — elemento, substância, partícula.  

Segundamente, as concepções de material puro dos cinco alunos se 
aproximaram do conteúdo ensinado, apresentando noções de homogeneidade material 
em expressões tais como: “elementos iguais”, “uma só substância”, “partículas iguais”, 
“apenas um elemento”, “não tem mistura com outro elemento”. Nos casos dos 
estudantes SD, JG, DL e EM, trata-se de uma mudança substancial do discurso, um 
avanço em relação às concepções prévias ao ensino.  
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Quadro 3: Concepções dos estudantes acerca de material puro, posteriores ao ensino, 
comparadas às concepções prévias ao ensino 

Estudantes Respostas a “O que é material puro?” 
SD O material puro é quando tem materiais ou elementos iguais. 

Prévia: Material puro é aquele que não sofre uma mudança brutal. 

RL É um material composto de uma só substância. 
Prévia: Material puro é quando é composto por um elemento 

JG Material puro é o conjunto de partículas iguais. 
Prévia: Um material puro é aquele que não foi modificado com outra 
substância. 

DL Material puro, é aquele que em sua formação, existe apenas um 
elemento. 
Prévia: Um material puro é aquilo que vem da natureza, livre de bactérias 
“sujeiras”. Que não cause nenhum tipo de dano ao homem. 

EN Material puro é tudo que não tem mistura com outra substância. 
Prévia: O material puro é todo aquele que não sofreu nenhuma alteração 
química. 

 
A análise das justificativas constantes do Quadro 4 mostra que três estudantes 

(SD, JG e EN) avançaram no conhecimento químico, citando métodos de separação 
como critério de definição de pureza, de modo coerente com as concepções de 
material puro posteriores ao ensino e expostas no Quadro 3.  

O Estudante RL não modificou o modo de apresentar sua justificativa, embora 
tenha realizado a substituição do termo elemento por substância, o que fez igualmente 
na concepção de material puro. 

O Estudante DL também não alterou significativamente sua justificativa em 
relação ao início das aulas, revelando uma contradição com a nova expressão da 
concepção de material puro constante do Quadro 3. 

Nestes dois casos, houve incorporação de termos químicos no discurso, mas 
não, das noções operacionais de obtenção das substâncias. 

Em nosso entender, o emprego de termos químicos e de noções químicas no 
discurso revela que o processo de aprendizagem teve início, mesmo quando existem 
contradições, pois trata-se de uma primeira etapa do processo em direção a uma 
aprendizagem mais abrangente, caso os estudantes sejam estimulados ao estudo da 
química.  

Cremos que o filme e as aulas práticas contribuíram fortemente para as 
mudanças observadas, pois mostraram como as separações acontecem 
concretamente em um laboratório químico. Uma vez que o conceito de pureza é 
operacional, a realização de operações de separação pode ter ajudado na 
compreensão do conceito. 
Quadro 4: Justificativas dos estudantes um material ser puro, posteriores ao ensino, comparadas 
às justificativas prévias ao ensino 

Estudantes Respostas a “Como se pode saber se um material é puro?” 
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SD Para saber se o material é puro ou não precisa ser realizado o processo 
analítico ou separação de misturas. 
Prévia: Quando sofre alterações pesadas. 

RL Se ele é composto de uma só substância é considerado um material 
puro. 
Prévia: Se ele é feito de um só elemento. 

JG Para saber se um material é puro, deve submetê-lo testes de pureza. 
Prévia: Para saber se um material é puro é necessário ter o 
conhecimento sobre seus componentes. 

DL Pode-se saber que o material é puro quando ele não é modificado 
quimicamente e ser natural em sua formação. 
Prévia: O material é puro quando não sofre nenhum tipo de mudança 
para chegar ao seu resultado. O que não tem química. 

EN Podemos saber se é puro ou não se fizermos os métodos de separação 
de mistura, aí sim, saberemos esse é puro ou não. 
Prévia: Olhando a tabela de elemento se há algum elemento misturado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A experiência de ensino relatada apresentou vários pontos positivos. Em 

primeiro lugar, tratou-se de uma atividade de colaboração entre universidade e 
educação básica, com troca de experiência e conhecimentos de parte a parte. A 
proposta que elaboramos foi submetida à crítica da professora da escola, que em muito 
contribuiu para a sua melhoria e efetiva realização. Por exemplo, durante a experiência 
de ensino percebeu-se a necessidade de redirecionar o projeto — realizar o 
levantamento das concepções sobre material puro através de painéis; discutir a 
distinção entre processos físicos e químicos — em vista da experiência da professora 
e/ou das necessidades dos alunos, possibilitando-nos, como professora novata, melhor 
compreensão da dinâmica do processo de ensino e aprendizagem. 

Um segundo ponto positivo foi o aprendizado proporcionado pela experiência 
de ensino aos estudantes. Apesar de entendamos que se trata do estágio inicial de um 
processo por desenvolver-se nos anos seguintes da escolaridade, quando o ensino de 
química adquirirá maior amplitude e intensidade, a incorporação de termos químicos ao 
vocabulário dos estudantes, bem como, o emprego de novos conceitos, constitui-se em 
um avanço em relação ao início do curso. Nesse sentido, merece destaque o relato do 
professor de química do ano seguinte à experiência de ensino (1º ano do ensino 
médio), de que houve maior rendimento dos estudantes que participaram da 
experiência, em relação aos alunos das outras turmas. Este fato sugere que a 
aprendizagem inicial promovida pela experiência desenvolveu o pensamento químico 
dos estudantes, possibilitando-lhes avançar mais nos estudos subsequentes, que os 
colegas ensinados de outros modos.   

Em vista do exposto, entendemos que a experiência de ensino relatada foi 
proveitosa e que obteve relativo sucesso, no que se refere à aprendizagem dos 
estudantes. Entretanto, precisa ser aprimorada em diversos aspectos, principalmente, 
no que se refere à avaliação da aprendizagem dos estudantes. 
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Feiras de Ciências: uma metodologia de ensino para uma 
aprendizagem diferenciada e uma formação cidadã. 
Scarlet Dandara Borges Alves1 (IC), Fernanda Welter Adams2 (IC), Dayane Graciele dos 
Santos3 (PG), Simara Maria Tavares Nunes4 (PG). scarletdba@gmail.com1   
Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, setor Universitário. Departamento de Química/Universidade 
Federal de Goiás/Campus Catalão-Catalão/GO. 
 
Palavras-Chave: Feira de Ciências, Metodologias de Ensino, Aprendizagem Diferenciada. 
 
Resumo: Sabe-se que a formação cidadã é um dos principais objetivos da Educação na 
contemporaneidade. Mas, é necessário que se desenvolva um processo de ensino/aprendizagem 
que coopere para essa formação diferenciada, que deve estar baseada na promoção de 
competências/habilidades tanto cognitivas como sociais, ambientais, éticas e morais. Dessa 
forma, objetivando a promoção de uma formação cidadã, os subprojetos do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência dos cursos de Química, Matemática, História, 
Geografia e Biologia da Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão desenvolveram a 2ª Feira 
de Ciências da UFG/CAC: “Ciência a Flor da Pele” e contou com participação de escolas públicas 
e privadas de Ensino Fundamental I, Fundamental II e Médio da cidade. Através da análise dos 
dados obtidos pelos questionários respondidos pelos participantes da Feira de Ciências, conclui-
se que a mesma promoveu uma formação cidadã/crítica/reflexiva, levando os participantes desta 
atividade a serem atuantes no meio em que vivem. 

INTRODUÇÃO 
 

As Feiras de Ciências tem ganhado cada vez mais espaço no processo de 
ensino/aprendizagem por serem consideradas uma metodologia diversificada que traz 
um leque de possibilidades para uma Educação Cidadã, possibilitando a superação do 
ensino tradicional. Acredita-se que estas possam promover a formação de cidadãos 
críticos/reflexivos, além de ser um meio de promoção de divulgação científica. A 
sociedade contemporânea vivencia rápidas transformações tecnológicas, científicas, 
sociais e ambientais, sendo necessário que os alunos/cidadãos estejam preparados 
para atuarem de forma ativa nesta sociedade globalizada. Assim, o ensino atual deve 
contribuir para essa formação cidadã, baseada em princípios éticos, morais, sociais e 
ambientais e deve possibilitar a aquisição de competências e habilidades como previsto 
na Legislação Educacional Brasileira, como por exemplo nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1999a).  

Deste modo, a sociedade atual prevê uma formação que se constitua tanto de 
conhecimento científicos como sociais, éticos e ambientais, que leve a promoção de 
competências e habilidades, como previsto nos PCNs, (Brasil, 1999a) por exemplo 
como: pesquisar e selecionar informações, questionar, trabalhar em grupo, comunicar-
se, construir, modificar, além de outras que são essenciais para uma formação cidadã. 

Tendo como objetivo uma aprendizagem diferenciada e significativa, que de 
fato conduza a esta desejada formação cidadã, tem se atualmente se utilizado de 
metodologias diferenciadas de ensino como as Feiras de Ciências. Acredita-se que 
este tipo de metodologia vem de encontro com o que a sociedade atual necessita, que 
é uma aprendizagem significativa com a construção/desenvolvimento de 
habilidades/competências que promovam uma formação cidadã. Neste sentido, as 
Feiras de Ciências são metodologias em que os alunos são responsáveis pela 
comunicação de projetos planejados e executados por eles próprios, o que acredita-se 
que possibilite uma aprendizagem significativa e ativa. Com isto, durante o evento os 
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alunos tem a possibilidade de apresentar trabalhos que lhes tomaram várias horas de 
estudo e investigação, em que buscaram informações, reuniram dados e os 
interpretaram, sistematizando-os para comunicá-los ao público. Isto possibilita a 
aproximação dos alunos com a construção do conhecimento científico de forma 
significativa e ativa, ainda interligando este conhecimento com suas respectivas 
aplicações no cotidiano.  

Espera-se ainda que essa metodologia diferenciada (Feiras de Ciências) possa 
atuar de forma direta e indireta na formação dos alunos, propiciando o desenvolvimento 
de uma aprendizagem significativa e de competências/habilidades que são essenciais 
para a formação de cidadãos críticos/reflexivos. Mezzari (2009) afirma que além das 
Feiras de Ciências promoverem uma aprendizagem significativa, a participação dos 
alunos nas mesmas propicia o contato destes com a comunidade e com diversas áreas 
do conhecimento, onde os mesmos não se limitam a simplesmente adquirir 
conhecimentos científicos, mas como consequência desta experiência formam-se 
também socialmente, ambientalmente e moralmente.  

Neste contexto, tem-se tirado proveito de metodologias de ensino 
diferenciadas, que superem o ensino tradicional e levem a uma formação significativa 
dos educandos, como por exemplo, as Feiras de Ciências, que tem ganhado espaço no 
processo ensino/aprendizagem nos últimos tempos. Diversos relatos extraoficiais de 
organizadores de Feiras de Ciências, afirmam que as Feiras de Ciências têm 
possibilitado aos alunos a vivência de experiências científicas e a construção de 
competências e habilidades, tais como: construção ativa do conhecimento, a 
capacidade de se comunicar em público, de pesquisar, buscar informações, analisá-las 
e selecioná-las, a capacidade de aprender, criar, formular, a capacidade de trabalhar 
em grupo, a ampliação da capacidade comunicativa, o desenvolvimento da criticidade, 
a interação aluno-aluno/aluno-professor, a mudança de hábitos e atitudes, além da 
motivação para o aprendizado, o que é bem evidente durante o desenvolvimento 
destas atividades. Vale ressaltar que as Feiras são metodologias de ensino capazes de 
promover a formação cidadã, pois o aluno se torna sujeito ativo durante a o processo 
de elaboração e desenvolvimento das atividades envolvidas na Feira. Segundo 
Hartmann (2009) a participação em Feiras de Ciências é, portanto, a culminação de um 
processo de estudo, investigação e produção que tem por objetivo a educação 
científica dos estudantes. 

Segundo Mancuso (1993) este tipo de metodologia suscita e propicia um leque 
de experiências importantes para a formação de um aluno crítico e reflexivo e com 
ampla visão do mundo. Pavão (2007) relata ainda que do ponto de vista metodológico 
as Feiras de Ciências podem propiciar o estímulo para aprofundar estudos e a busca 
de novos conhecimentos, além de ter a capacidade de proporcionar a discussão de 
problemas sociais e ambientais. 

Assim, buscando se avaliar o potencial formador desta metodologia, o presente 
trabalho buscou analisar a organização/desenvolvimento e impacto na formação cidadã 
crítico/reflexiva de uma Feira de Ciências de nível municipal. Tal Feira foi intitulada 2ª 
Feira de Ciências da Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão (UFG/CAC), 
tendo como tema “Ciência a Flor da Pele”. A mesma contou com a participação de 
escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental I, Fundamental II e Médio da 
cidade de Catalão-GO e região. A organização da Feira ficou a cargo dos subprojetos 
Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) da UFG/CAC, sendo o 
subprojeto Pibid/Química da mesma instituição o responsável principal pela 
coordenação das atividades do evento que ocorreu nos dias 24 e 25 do mês de outubro 
de 2013 nas instalações da UFG/CAC.  
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METODOLOGIA 
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o impacto da 2ª Feira de Ciências da 

Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão (UFG/CAC): “Ciência a Flor da Pele” 
na formação cidadã/crítica/reflexiva dos estudantes participantes da mesma. 

Como objetivos específicos desta Feira os idealizadores previam que a mesma 
possibilitasse a promoção de competências e habilidades nos envolvidos por meio da 
elaboração e desenvolvimento dos seus trabalhos, construindo assim um 
conhecimento significativo e ativo, levando a uma formação cidadã crítica com um novo 
olhar para a sociedade. 

Assim, tendo em mente a divulgação científica, juntamente com a construção 
de competências e habilidades para uma formação cidadã, os grupos do 
Pibid/UFG/CAC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) se 
organizaram a fim de desenvolver a 2ª edição da Feira de Ciências do munícipio de 
Catalão-GO. A Comissão Organizadora teve a participação de 33 pessoas, sendo 
estes 5 coordenadores de área dos subprojetos Pibid dos Cursos de Química, 
Matemática, História, Geografia e Biologia, 3 discentes do Curso de Física da mesma 
instituição e 26 pibidianos de diversas áreas do conhecimento, citadas acima. 

 A 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC ocorreu nos dias 24 e 25 de outubro de 
2013. Puderam participar os estudantes regularmente matriculados em instituições de 
ensino públicos e privados do Ensino fundamental 1 (1ª ao 5ª ano), Fundamental 2 (6ª 
ao 9ª ano), Ensino Médio (1ª a 3ª série), Educação de Jovens e Adultos (EJA) (do 6ª ao 
9ª ano do ensino fundamental e das séries do Ensino Médio) pertencentes ao 
município de Catalão e região. Cada grupo deveria ser composto por dois a três 
integrantes (mínimo e máximo) e um professor orientador do trabalho. Os trabalhos 
poderiam ser inscritos em 3 categorias distintas: Categoria I: Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, que abrangeu os trabalhos das áreas de: Biologia, 
Física, Matemática e Química; Categoria II: Ciências Humanas e suas Tecnologias, 
que abrangeu os trabalhos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia; Categoria III: 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que abrangeu os trabalhos de Língua 
Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física, Arte e Informática. 

Cada grupo deveria escolher um tema relacionado com uma dessas áreas do 
conhecimento, porém os alunos foram estimulados a desenvolverem projetos 
interdisciplinares. A escolha do tema era de inteira responsabilidade dos grupos 
juntamente com o professor orientador, o que já de início buscava estimular o 
protagonismo estudantil. 

Para a divulgação da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC nas escolas do 
município o grupo Pibid/História desenvolveu uma oficina onde relatou a vida e obra de 
Leonardo da Vinci, personalidade homenageada do evento. No primeiro dia de Feira 
(24/10/2013) o mesmo subprojeto Pibid/Historia/UFG/CAC desenvolveu a oficina 
“Leonardo Da Vinci: Ciência a Flor da Pele”, onde exibiu e discutiu o filme “O Código da 
Vinci”, dirigido por Ron Howard. A oficina era voltada aos demais pibidianos do 
Campus e aberta aos alunos da Educação Básica. Após o filme houve discussões 
sobre a mensagem do mesmo e também sobre a vida e obra de Leonardo da Vinci. 

No segundo dia da Feira (25/10/2013) os grupos formados pelos alunos das 
rede pública e privada da cidade de Catalão-GO e região apresentaram os seus 
trabalhos para o seus pares, para os visitantes da Feira e também para a Comissão 
Avaliadora do Evento. Cada trabalho foi avaliado por uma comissão composta por 
professores da Universidade e da Educação Básica; a avaliação obedeceu a alguns 
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critérios previamente divulgados como criatividade e inovação; conhecimento científico 
do problema abordado; aplicação do método científico; relevância do trabalho; aspecto 
interdisciplinar; clareza e objetividade na apresentação do trabalho; organização geral 
do trabalho e do painel. Cada item valia 10,0 pontos e a nota final do grupo foi a média 
aritmética dos três avaliadores.  

Os alunos expositores e o público visitante também elegeram o melhor trabalho 
da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC na categoria voto popular. Ou seja, houve a 
premiação em quatro níveis distintos: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio e ainda uma premiação para o voto popular. A exposição dos trabalhos 
ocorreu das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h00 e a premiação dos trabalhos das 
16h00 às 17h00; a premiação para os primeiros lugares foram tabletes. 

Para se avaliar o impacto da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC na formação 
cidadã dos educandos envolvidos utilizou-se uma pesquisa de caráter 
quantitativo/qualitativo. A pesquisa qualitativa caracteriza-se por ter o ambiente natural 
como fonte de dados descritivos e por considerar os diferentes pontos de vista dos 
participantes (GODOY, 1995). A observação participante, que não é a contemplação 
passiva, pois é observando situações que reconhecemos as pessoas e emitimos juízos 
sobre elas (LAVILLE e DIONNE, 1999) também foi uma ferramenta utilizada para a 
coleta de dados. Utilizou-se ainda como instrumento de coleta de dados questionários 
elaborados com o objetivo de investigar a aceitabilidade da Feira e se esta contribuiu 
para o processo de ensino/aprendizagem e para a construção de competências e 
habilidades necessárias para uma formação cidadã. Segundo Chaer (2011), os 
questionários possuem uma série de vantagens, sendo de baixo custo, acessíveis, 
garantem o anonimato e possuem questões objetivas e de fácil tratamento. Quarenta e 
seis alunos consentiram em participar da pesquisa e responderam ao questionário. 
Para a discussão dos resultados e para resguardar a identidade dos participantes da 
pesquisa eles serão identificados por símbolos de A1 a A46. 

 Para o tratamento dos dados obtidos através dos questionários foi utilizada a 
Análise Textual Discursiva (MORAES, GALIAZZI, 2007). Este tipo de abordagem 
corresponde a uma análise qualitativa de dados que se inicia com a denominada 
unitarização dos textos, que os fragmenta em unidades de significado. Ou seja, os 
dados (informações) foram separados conforme o significado de cada um. Após a 
unitarização realizou-se o processo de categorização, que consiste em agrupar as 
unidades de significados semelhantes em categorias. E por último, na etapa de 
comunicação, foram elaborados metatextos explicitando as concepções surgidas a 
partir das informações em combinação com os referenciais teóricos, explicitando as 
percepções que surgiram a partir da análise das respostas obtidas. Ou seja, a análise 
das informações compuseram textos interpretativos e argumentativos (MORAES, 
2003). Assim, nos tópicos seguintes, serão discutidos os resultados da análise dos 
questionários levando em conta aspectos como: perfil dos alunos, competências e 
habilidades adquiridas ao longo da participação na 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC. 
Para tanto, foram criadas as categorias: 2ª Feira de Ciências DA UFG/CAC: 
construindo competências e habilidades, Importância da 2ª Feira de Ciências da 
UFG/CAC na Formação Cidadã e Feira de Ciências: Aproximando a Universidade da 
Escola Básica. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A 2ª Feira de Ciências da Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão 
(UFG/CAC): “Ciência a Flor da Pele” foi resultado de um trabalho conjunto realizado 
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pelos grupos Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) dos 
Cursos de Química, Matemática, Pedagogia, História e Biologia.  

Os alunos que participaram desta atividade eram em sua maioria (86%) alunos 
da rede pública de ensino de escolas pertencentes tanto à sub-secretaria Estadual 
quanto à Secretaria Municipal de Educação da cidade de Catalão-GO; os demais (8%) 
eram alunos de uma escola particular da mesma cidade. De um total de 132 alunos 
inscritos, 66% destes eram do sexo feminino e 34% do sexo masculino, com faixa 
etária entre 13 e 20 anos de idade. A Feira de Ciências da UFG/CAC teve 47 trabalhos 
inscritos, sendo 42 apresentados, num total de 126 alunos que mostraram seus 
trabalhos. Em média, 15 professores orientadores participaram da Feira, que contou 
com a visitação de mais de 600 pessoas, constituídas por alunos da UFG/CAC, 
comunidade escolar e comunidade em geral.  

Do total dos participantes, somente 29% já haviam participado de Feiras de 
Ciências anteriormente, ou seja, a maior parte dos alunos (o equivalente a 71%) 
participaram pela primeira vez de uma Feira de Ciências. Assim, a 2ª Feira de Ciências 
da UFG/CAC foi a primeira oportunidade para muitos de conhecer/vivenciar a 
elaboração, produção e o desenvolvimento de trabalhos para uma Feira de Ciências. 
As autoras deste trabalho consideram que este seja um ponto bastante positivo desta 
Feira, pois acreditam que as Feiras de Ciências sejam metodologias que possibilitam a 
construção de saberes e habilidades/competências, além de possuírem a capacidade 
de abrir a visão dos alunos, possibilitando assim uma formação cidadã diferenciada.  

A fim de se avaliar se os objetivos iniciais do evento foram alcançados, foi 
realizado o tratamento dos dados obtidos através dos questionários aplicados aos 
participantes utilizando-se a analise textual discursiva, onde foram criadas as 
categorias 2ª Feiras de Ciência da UFG/CAC: Construindo Competências e 
Habilidades (A); Importância da 2ª Feiras de Ciências da UFG/CAC na Formação 
Cidadã (B); Feiras de Ciências: Aproximando Universidade e Escola Básica (C), as 
quais serão; discutidas a seguir: 
A) 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC: Construindo Competências e Habilidades: 

 
O desenvolvimento de uma Feira de Ciências traz benefícios tanto para os 

alunos quanto para os professores envolvidos nas atividades e mudanças positivas no 
trabalho em ciências e em outras disciplinas. Nessa direção, Hartmann e Zimmermann 
(2009) destacam que são perceptíveis as seguintes mudanças: crescimento pessoal e 
a ampliação dos conhecimentos; ampliação da capacidade comunicativa; mudanças de 
hábitos e atitudes; desenvolvimento da criticidade; maior envolvimento e interesse; 
exercício da criatividade que conduz à apresentação de inovações e maior politização 
dos participantes. Através da observação das atividades da Feira de Ciências verifica-
se que essas habilidades são de fato acrescentadas na formação pessoal, social e 
profissional dos alunos. 

Durante a realização da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC os alunos 
apresentaram trabalhos e para isto precisaram estudar, pesquisar e interpretar dados 
sobre o assunto do trabalho de forma a primeiramente entender e assim poder explicar  
aos visitantes da Feira; este processo permitiu que os alunos aprendessem a aprender 
e ainda desenvolvessem diversas competências e habilidades como criar, pois 
precisaram elaborar um projeto de forma criativa; apreender de forma diferenciada, 
pois foram chamados a buscar o conhecimento e não recebê-lo de forma passiva; a 
falar em público e se comunicar, pois tiveram que mostrar seus trabalhos aos visitantes 
e serem cidadãos críticos, pois foram instigados a buscar as aplicações e implicações 
sociais e ambientais de seus projetos. 
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A fim de se avaliar se os alunos haviam construído competências/habilidades; 
no questionário aplicado os alunos foram inquiridos sobre o que acreditavam que havia 
sido acrescentado em suas formações através de sua participação na 2ª Feira de 
Ciências da UFG/CAC; ou seja, quais competências/habilidades acreditavam ter 
adquirido durante a elaboração e o desenvolvimento do trabalho apresentado na Feira. 
Nas respostas, 100% dos alunos que responderam ao questionário afirmaram ter 
construído algum tipo de competência ou habilidade. As competências e habilidades 
citadas foram as seguintes: trabalhar em grupo; apreender de forma diferenciada; 
pesquisar informações; analisar e selecionar informações; aprender a criar; ter 
capacidade de formular seus próprios trabalhos e compreender/conhecer as aplicações 
dos mesmos no cotidiano; os alunos também relataram que aprenderam a comunicar-
se em público.  

Assim, quando os dados obtidos nos questionários foram tratados observou-se 
que 57% dos alunos afirmaram ter adquirido a capacidade de pesquisar informações; 
acredita-se que isso foi possível pois os alunos foram incentivados a buscar 
informações de forma autônoma e assim tiveram a oportunidade de serem sujeitos 
ativos na construção dos seus próprios conhecimentos, pois foram os responsáveis 
pela pesquisa do projeto e por elaborar e desenvolver seus trabalhos. Isso corrobora 
com uma das mudanças que os autores Mancuso (2000) e Lima (2008) destacam, qual 
seja, a ampliação dos conhecimentos, pois em uma Feira de Ciências os alunos e 
professores mobilizam-se para buscar e aprofundar temas científicos que, geralmente, 
não são debatidos em sala de aula. Há que se acrescentar que aqui neste caso tais 
temas científicos aparecem de foram contextualizada, de modo que os conteúdos 
científicos apareceram sempre vinculados a suas aplicações e impactos sociais e 
ambientais. 

 Enquanto isso, 28% dos alunos afirmaram ter aprendido a analisar e 
selecionar as informações a partir da elaboração e do desenvolvimento de seus 
trabalhos para a 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC. Assim, foi alcançado um dos 
objetivos dos organizadores, pois se notou que os alunos saíram da posição de alunos 
passivos para alunos críticos/reflexivos. Isso é bastante positivo na formação dos 
alunos porque é necessária a superação do ensino tradicional, onde os alunos são 
meros receptores do conhecimento. Ou seja, os alunos tiveram uma mudança de 
atitude e o desenvolvimento da iniciativa.  

Porém, apesar das autoras deste artigo acreditarem que as Feiras de Ciências 
sejam uma metodologia que podem promover uma aprendizagem significativa, 
somente 30% dos alunos afirmaram ter adquirido a competência/habilidade de 
aprender de forma diferenciada. Acredita-se que este resultado seja pelo fato dos 
mesmos não perceberem que apesar desta atividade não ser desenvolvida dentro das 
salas de aulas é capaz de promover a aprendizagem de uma forma indireta, sem que o 
aluno perceba. Porém, conforme citado anteriormente, todos os alunos afirmaram que 
adquiriram competências e habilidades durante o desenvolvimento da Feira, o que até 
parece ser um paradoxo com esta questão.  

Para 18% dos alunos esta atividade possibilitou a capacidade de formular seus 
próprios trabalhos e reconhecer as aplicações dos mesmos no cotidiano. Enquanto 
isso, 39% afirmaram ter adquirido a capacidade de criar.  

Verifica-se que os alunos tiveram um posicionamento crítico e autônomo em 
relação ao desenvolvimento das suas atividades, pois muitos conseguiram formular e 
criar projetos dentro de sua área de interesse, possibilitando a estes serem pessoas 
criativas frente as problemáticas da sociedade. Mais uma vez se averígua a 
capacidade que as Feiras de Ciências têm de melhorar o ensino e formar cidadãos 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

EAP 
 

perante a sociedade. Trabalhos apresentados em Feiras de Ciências exigem grande 
mobilização cognitiva e afetiva por parte dos alunos que, orientados por um professor, 
desenvolvem um trabalho em que exercitam sua capacidade de investigação e de 
construção de conhecimentos. As leituras, pesquisas, entrevistas, ou a realização de 
experiências, bem como a necessidade de sistematização e de preparação da 
apresentação exigem dos alunos um esforço que requer planejamento e, quando 
realizado em grupo, trabalho em equipe (Mancuso 2000); (Lima 2008). 

Segundo a análise dos dados, 35% dos alunos afirmaram ter experienciado a 
habilidade/competência de trabalhar em grupo. Quando os mesmos foram 
questionados por que gostaram de trabalhar em grupo, 32% afirmaram ter sido “legal”, 
divertido e bom, conforme afirmações como as que seguem: 

“É sempre bom trabalharmos em grupos, pois em grupos trocamos ideias e 
apreendermos a viver socialmente”. (A25)  
“Encontro de ideias, onde aprendemos [...]” (A6) 

Através das falas, percebe-se que este tipo de atividade aproxima os alunos, 
além de aproximá-los do professor; ou seja, as Feiras de Ciências promovem a 
interação entre aluno-aluno e professor-alunos. Müller (2012) considera que uma das 
ferramentas essenciais para o processo de ensino/aprendizagem é a relação professor-
aluno; a autora ainda afirma que esta relação possui a capacidade de dinamizar e dá 
essência no processo de educação. Enquanto isso, Garcia et. al (2006) relata que a 
partir do contato, ou seja, quando um aluno se relaciona com outro, o processo de 
ensino/aprendizagem é melhorado. 

Para, 2% dos alunos foi importante trabalhar em grupo pois esta é uma 
competência/habilidade importante para sua formação, por possibilitar a cooperação e 
socialização de informações. Ou seja, com o trabalho em grupo os alunos aprendem a 
aceitar as ideias e as críticas dos colegas (sociedade). Observou-se um grande 
entrosamento entre os grupos e alguns chegaram a relatar que é de extrema relevância 
o desenvolvimento de metodologias que possuam este caráter. Porém, alguns alunos 
afirmaram não ter gostado de trabalhar em grupo conforme depoimentos como os 
destacados a seguir: 

“Foi complicado trabalhar em grupo, pois uns queriam de um jeito outros de 
outro”. (A42) 
“É difícil nem todos os alunos podia encontrar no horário marcado (A25).”  

Mesmo alguns alunos não tendo gostado do trabalho em grupo, acredita-se 
que esta atividade foi importante em suas formações, pois possibilitou que 
aprendessem o quanto é importante respeitar as opiniões dos outros, além de tentar 
resolver os problemas existentes em um grupo. Ou seja, a 2ª Feira de Ciências da 
UFG/CAC permitiu que os alunos aprendessem a aceitar críticas e a opinião das outras 
pessoas, o que é de suma importância para o convívio em sociedade.  

Para 36% dos alunos a partir da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC aprenderam 
a se comunicar em público. Sabe-se que a formação atual não deve basear-se 
somente em conteúdos, mas sim em conhecimentos/experiências que os alunos levem 
para a vida. E a comunicação é uma competência de grande importância, tanto para a 
formação profissional quanto para a pessoal. A ampliação da capacidade comunicativa 
se dá devido à troca de ideias, ao intercâmbio cultural e ao relacionamento com outras 
pessoas. Considerando que a linguagem é um poderoso instrumento de organização 
das ideias, elaboração e sistematização de conhecimentos, observa-se que a 
apresentação de um trabalho em uma Feira de Ciências desenvolve no aluno a 
capacidade de comunicar e discutir temas de diversas áreas do conhecimento. 
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No questionário os alunos foram ainda questionados sobre a apresentação de 
seus projetos e todos (100%) afirmaram que gostaram de suas apresentações. Porém, 
somente 36% afirmaram ter adquirido a competência/habilidade de comunicar em 
público. Estes afirmaram que as apresentações permitiram expor suas opiniões, 
mostrar as etapas dos trabalhos desenvolvidos, além dos pontos positivos e negativos 
dos mesmos. Relataram ainda o e quanto o professor contribuiu para as apresentações 
em público. Houve alguns relatos como:  

 “Consegui expor todas as etapas de desenvolvimento e conclusão do projeto, 
enfatizando os objetivos alcançados.” (A22), 
“[...] gostei, porque conseguimos expor de forma clara e concisa o nosso 
trabalho.” (A35) 

Devido ao fato dos alunos terem que apresentar seus trabalhos, os mesmos 
tiveram que buscar o embasamento teórico para tal, além de terem que estudar as 
aplicações dos trabalhos no cotidiano. Isso é interessante, pois se percebe mais uma 
vez que os alunos foram incentivados a se tornarem sujeitos ativos na construção de 
seus conhecimentos, foram estimulados à pesquisa e a serem autônomos. 

Assim, pela análise dos dados obtidos, percebe-se que a 2ª Feira de Ciências da 
UFG/CAC possibilitou um acréscimo positivo na formação dos alunos ao possibilitar o 
desenvolvimento de diversas competências e habilidades previstas na Legislação 
Educacional, como por exemplo nos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio) (BRASIl,1999a). Como os alunos foram retirados da posição 
passiva/receptora do ensino tradicional, de meros expectadores foram incentivados 
para a autonomia, para a busca pelo conhecimento. Isto possibilitou que se tornassem 
sujeitos ativos na construção de conhecimentos científicos, sociais, morais e 
ambientais, conhecimentos estes que são essenciais para atuarem na sociedade de 
forma crítica e reflexiva, tendo assim uma visão ampla do mundo em que vivem. Então, 
após constatar o desenvolvimento de diversas competências e habilidades, percebe-se 
que a 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC se constituiu em uma ótima metodologia que 
vem de encontro às necessidades discutidas na atual legislação educacional brasileira 
de promoção de competências e habilidades para a formação dos alunos. 
 
B) Feira de Ciências e Formação Cidadã: 
 

Um dos propósitos da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC: Ciência à Flor da 
Pele, era o de promover uma formação cidadã consciente. Porém, somente 24% dos 
alunos admitiram que a 2ª Feira de Ciências de UFG/CAC lhes proporcionou a 
almejada formação cidadã. Isso mais uma vez evidencia que nem sempre os alunos 
percebem que atividades desta natureza, fora de um sala de aula, podem possibilitar 
uma formação de qualidade, voltada para um crescimento pessoal, profissional e 
social. Porém, todos os dados obtidos se contrapõem a esta afirmação dos alunos, 
como pode ser verificado nas análises a seguir. 

Desta forma, umas das sondagens realizadas pelas autoras foi no sentido de 
verificar qual a visão dos discentes envolvidos nas atividades da 2ª Feira de Ciências 
da UFG/CAC para a formação cidadã e a importância desta metodologia, para seu 
crescimento cognitivo, social, ambiental e ético. Neste contexto os alunos foram 
inquiridos sobre qual sua visão da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC para sua 
formação.  

Para 25% dos alunos este tipo de atividade é de suma importância devido ao fato 
de que durante o desenvolvimento dos trabalhos os participantes foram estimulados a 
pensar, tomar posicionamentos, além de outras. Alguns relatos interessantes foram 
obtidas, como: 
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 “Conhecer e explorar a capacidade de cada um, pois é possível se criar um 
mundo de maior responsabilidade.” (A30) 

Vale destacar que um dos objetivos primordiais da formação cidadã é que os 
indivíduos não sejam responsáveis e preocupados simplesmente consigo mesmos, 
mas que se preocupem também com a sociedade como um todo, numa atitude 
solidária e benevolente. O que se notou durante a 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC é 
que os participantes demostraram possuir uma responsabilidade individual e social, ou 
seja, uma responsabilidade pelo mundo em que vivem. Alguns trabalhos de destaque 
(apontados pelos visitantes) foram aqueles que possuíam um caráter de 
conscientização e demostravam a responsabilidade pela sociedade em que vivemos, 
podendo se citar o impacto da extração mineral em Catalão-GO, onde os responsáveis 
pelo trabalho discutiram tanto os benefícios quanto os malefícios da mineração para a 
região. Um outro trabalho de destaque foi o reaproveitamento de resíduos sólidos 
recicláveis para a criação de uma Oficina de Matemática; neste trabalho os autores 
discutiram a minimização do consumo e o quanto é importante a reciclagem e a 
reutilização de materiais. Outro trabalho de grande repercussão foi “Aids, nem os 
super-heróis estão livres”; neste os abordaram retrataram algumas doenças 
sexualmente transmissíveis e discutiram como preveni-las. Notou-se que os alunos 
responsáveis pelos trabalhos realmente se engajaram com a problemática do tema 
abordado, buscando informações sobre a temática e levantando dados para a 
apresentação desta. Por exemplo, pode-se citar o último trabalho, onde os integrantes 
do grupo relataram que foram em postos de saúde saber sobre o histórico da Aids na 
cidade de Catalão e sobre outras doenças sexualmente transmissíveis; estes fizeram 
ainda a distribuição de preservativos masculinos e femininos durante o evento para os 
visitantes que prestigiaram seu trabalho. Assim, observa-se que o desenvolvimento de 
trabalhos em Feiras de Ciências permite aos alunos serem mais responsáveis, pois a 
atividade permite refletir mais sobre a sua realidade e os problemas da sociedade, o 
que consequentemente contribui efetivamente para a formação cidadã dos alunos. 

Averígua-se ainda através das falas e da observação das atividades que o 
contato com outras pessoas dentro do ambiente da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC 
oportunizou aos participantes o acréscimo de valores culturais e sociais, formação está 
prevista na Legislação Educacional Brasileira como os PCNs (BRASIL 1999a). As 
atividades da Feira permitiram que os alunos conhecessem pessoas diferentes e 
trabalhos novos, permitindo a interação e a socialização com o novo. Como a atividade 
contou com a participação de alunos tanto do nível fundamental como do ensino médio, 
sendo estes ainda provenientes de duas realidades distintas, pública e privada e 
também de escolas de nível técnico e ainda com a visita de alunos da universidade 
houve o interação de culturas diferentes, um ponto que muitas vezes não é comum aos 
alunos dentro de uma sala de aula. Isto proporciona um crescimento cultural, 
importante na formação cidadã dos alunos e que na maioria das vezes não é possível 
de ser feito dentro das escolas. Sendo assim, a 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC 
contribuiu para o desenvolvimento social dos alunos, ponto muito importante, como 
também para o desenvolvimento do respeito mútuo e a compreensão das diferenças. 

Vinte e um por cento (21%) dos alunos ainda afirmaram que a 2ª Feira de 
Ciências da UFG/CAC possibilitou aprender sobre meio ambiente, como: 
sustentabilidade, ser um cidadão sustentável e sobre tecnologia. Vale destacar que 
uma das justificativas dos alunos terem essa visão de educação ambiental é que no 
regulamento para exposição de trabalhos da 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC se 
incentivou que os alunos trabalhassem com materiais mais sustentáveis e viáveis para 
o meio ambiente. Ainda houve trabalhos apresentados na Feira com abordagem com 
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temáticas ambientais. Caverdon et. al. (2006) declara a importância da Educação 
Ambiental na formação cidadã dos alunos, estando a mesma prevista na Lei 9795/99, 
na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) (BRASIL, 1999b), que em seu 
artigo 1ª afirma que a Educação Ambiental é um dos meios pelo qual o sujeito tem a 
possibilidade de construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para uma sociedade sustentável. Destaca-se que a Educação 
Ambiental faz parte do processo educativo e é um componente essencial para a 
formação cidadã. 

Assim, através das análises das respostas dos alunos percebe-se o quanto são 
importantes atividades como a 2ª Feira de Ciências de UFG/CAC na formação dos 
alunos, que esta realmente foi capaz de promover a formação cidadã prevista na 
legislação educacional, pois estas possibilitam um acréscimo significativo na formação 
dos alunos como pôde ser observados pelos resultado obtidos.   
 
C) Feiras de Ciências: Aproximando Universidade e Escola Básica. 
 

Nos questionários os alunos foram inquiridos se esta era a primeira visita que 
faziam a UFG/CAC; 82% dos alunos disseram que sim, enquanto 18% afirmaram que 
já conheciam o Campus de outras oportunidades, como a 1ª Feira de Ciências da 
UFG/CAC e Feiras de Profissões. 

Quando questionados se achavam importante realizarem visitas à Universidade, 
todos os alunos afirmaram que sim (100%). Quando foram solicitados a justificar, 41% 
afirmaram que as visitas podem contribuir para a formação dos alunos e ainda 
justificaram que é uma oportunidade de conhecer o seu futuro ambiente de estudos, 
pois pretendem ingressar na Universidade: 

“É importante, já que daqui há tempos iremos estudar aqui e é bom que já 
vamos conhecendo.” (A11) 

Já 12% dos alunos relataram que este tipo de atividade é importante pois 
possibilita que os alunos da educação básica conheçam o trabalho que as 
Universidades desenvolvem. Isso é interessante, pois muitas vezes a Universidade fica 
distante da sociedade, como se fosse um mundo à parte. Portanto, atividades como 
esta podem promover uma aproximação da Universidade com a escola básica e a 
comunidade; o que se verifica é que as vezes a acadêmica fica distante da escola, fator 
que não é positivo, pois esta aproximação traz pontos positivos para ambos. O restante 
(47%) dos alunos, disseram que é importante devido ao fato das Feiras serem 
atividades que possibilitam o acúmulo de experiências, ou seja, de ensinar e apreender 
sobre a vida, de conhecer mais sobre a educação, a oportunidade de apreender, de 
construir o raciocínio e também de desenvolver raciocínio lógico. 

 
 CONCLUSÃO 
 

 A utilização das Feiras de Ciências como um recurso metodológico vem 
crescendo nos últimos anos; as Feiras fogem do modelo tradicional de ensino baseado 
na transmissão/recepção do conteúdo (modelo da racionalidade técnica, baseado na 
transmissão do conhecimento ao aluno e na memorização de fórmulas e 
nomenclaturas), onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é a tabula 
rasa que apenas absorve este conhecimento. Estas ainda possibilitam que os alunos 
vivenciem uma atividade diferenciada. A vivência das Feiras de Ciências não é apenas 
um momento de descontração para o aluno; é um momento em que este é motivado a 
buscar o seu conhecimento de forma ativa e assim se familiarizar com o mesmo, o que 
possibilita que o aluno seja autônomo e possa alcançar um aprendizado significativo. 
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 Observa-se que por meio das Feiras os alunos se sentem valorizados, 
percebem a importância de seu trabalho ao apresentá-lo aos visitantes ao mesmo 
tempo em que percebem o reconhecimento da comunidade, colegas e professores. 

Observou-se ainda que as Feiras de Ciências também são uma boa alternativa 
para promover a aproximação Universidade/Escola, permitindo que os alunos 
conheçam a Universidade e desmistifiquem a mesma. 

A partir dos dados obtidos conclui-se que a 2ª Feira de Ciências da UFG/CAC 
(Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão) promoveu o desenvolvimento 
habilidades/competências tanto no campo cognitivo quanto no social e ambiental dos 
educandos. Durante as atividades da Feira os alunos tiveram contato direto com outras 
pessoas, aprenderam a trabalhar em equipe, a comunicar-se e principalmente a aceitar 
as ideias e a diversidade existente entre as pessoas.  

No momento em que ocorreu a apresentação dos trabalhos na Feira pôde-se 
observar uma maior interação entre aluno-aluno e ainda que a interação aluno-
professor foi estreitada, pois a atividade em ambientes como os de Feiras de Ciências 
deixam os educandos mais à vontade.  

Portanto, conclui-se através dos resultados obtidos através dos questionários 
que as Feiras de Ciências são uma metodologia diferenciada que propiciam uma 
aprendizagem significativa, onde os educandos se tornam sujeitos ativos na construção 
do conhecimento, pois estes são responsáveis por pesquisar informações, analisá-las e 
selecionar; muitas vezes os alunos criam seus próprios projetos, trabalham em grupo, 
ou seja, as Feiras promovem a aprendizagem significativa baseada na promoção de 
habilidades e competências, contribuindo para uma formação cidadã de forma a 
garantir que os educandos atuem na sociedade em que vivem de forma ativa e 
diferenciada. 

Portanto, as autoras deste trabalho acreditam que as Feiras de Ciências são 
ótimas metodologias de ensino, que podem ser utilizadas na educação básica, pois 
estas vem de encontro aos objetivos expressos na Legislação Educacional Brasileira, 
quais sejam o de uma formação cidadã, baseada no desenvolvimento da autonomia 
intelectual, na formação ética e no pensamento crítico. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta as impressões obtidas, pelos alunos licenciandos em Química, de uma 
prática vivenciada no Centro de Educação Profissional (CEEP – Guanambi/BA), durante uma ação realizada 
dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, (PIBID), cujo foco é fomentar 
experiências pedagógicas aos futuros professores incentivando-os a escolher a carreira docente, além de 
contribuir na melhoria da qualidade de ensino. A intervenção sugerida propõe perceber a interligação entre 
o ensino de Química, em especial, Ligações Químicas, e o cotidiano dos educandos, por meio da 
ludicidade, oportunizando aos alunos vivenciar maneiras diferentes de abordar, avaliar e principalmente de 
(re) construir conceitos historicamente enraizados.   
 
ABSTRACT: This paper presents the impressions obtained by undergraduates students in Chemistry, an 
experienced practice in the Center for Professional Education (CEEP - Guanambi / BA) for an action 
performed within the Scholarship Program Initiation to Teaching (PIBID) whose focus is to promote 
educational experiences for future teachers encouraging them to choose a teaching career, and contribute in 
improving the quality of education. The suggested intervention proposes to realize the interconnection 
between the teaching of chemistry in particular Connects Chemical, and daily life of the students, through 
playfulness, providing opportunities for students to experience different ways to approach, assess and mostly 
(re) build concepts historically rooted. 
 

INTRODUÇÃO 
 

De acordo com os PCNs (1999) o Ensino de Química: 
 

“Deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto de processos químicos em si, 
quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as 
aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e 
econômicas”.  
 

O conhecimento químico deve ser um meio de interpretar o mundo e intervir na 
realidade, além de desenvolver capacidades como interpretação e análise de dados, 
argumentação, conclusão, avaliação e tomadas de decisões. 

Grandes teóricos precursores de métodos ativos da educação (Decroly, Piaget, 
Vigotsky, Elkonin, Huizinga, Dewey, Freinet, Froebel) frisaram categoricamente a 
importância que os métodos lúdicos proporcionam à educação de crianças, adolescentes 
e adultos, pois nos momentos de maior descontração e desinibição, oferecidos pelos 
jogos, às pessoas se desbloqueiam e descontrai o que proporciona maior aproximação, 
uma melhoria na integração e na interação do grupo, facilitando a aprendizagem. 
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As atividades lúdicas, mais do que serem aceitas como rotina na educação de 
alunos do Ensino Fundamental e Médio, cuja faixa etária varia entre 12 e 18 anos são 
práticas privilegiadas para uma educação que objetive o desenvolvimento pessoal e a 
atuação cooperativa na sociedade. São também instrumentos motivadores, atraentes e 
estimuladores do processo de ensino e aprendizagem e da construção do conhecimento. 
A ação lúdica pode ser definida, de acordo com Soares (2004), como uma ação divertida, 
seja qual for o contexto linguístico, desconsiderando o objeto envolto na ação. 

Em síntese, as atividades lúdicas não levam apenas à memorização do assunto 
abordado, mas induzem o aluno à reflexão. Além disso, essas práticas aumentam a 
motivação dos alunos perante as aulas de Química, pois o lúdico é integrador de várias 
dimensões do universo do aluno, como afetividade, trabalho em grupo e as relações com 
regras pré-definidas. 

A atividade lúdica tem o objetivo de propiciar o meio para que o aluno induza o 
seu raciocínio, a reflexão e consequentemente a construção do seu conhecimento. 
Promove a construção do conhecimento cognitivo, físico, social e psicomotor o que o leva 
a dinamizar mais facilmente o assunto abordado. Além isso, desenvolve as habilidades 
necessárias às práticas educacionais da atualidade. De acordo com Melo (2005), o lúdico 
é um importante instrumento de trabalho. O mediador, no caso o professor, deve oferecer 
possibilidades na construção do conhecimento, respeitando as diversas singularidades. 
Essas atividades oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e o 
desenvolvimento pessoal, social, e cognitivo quando bem exploradas. 

 
  

OBJETIVO GERAL 
 

Promover um amplo trabalho de intervenção pedagógica mostrando a interligação 
entre a Química e o cotidiano por meio da ludicidade oportunizando aos alunos do Centro 
de Educação Profissional (CEEP – Guanambi) uma mellhor aprendizagem através da 
parceria entre a escola em questão e o IF Baiano – Campus Guanambi (pibidianos do 
curso de Licenciatura em Química). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

x Promover um melhor desempenho dos alunos na disciplina de Química; 
x Demonstrar que a Química é uma ciência que ocupa uma posição central, sendo 

fundamental em todos os campos do conhecimento humano, 
x Desenvolver atividades lúdicas como ferramenta de ensino-aprendizagem; 
x Promover atividades que envolvam toda comunidade escolar; 
x Auxiliar o corpo docente a tornar a atividade laboriosa de ensino uma atividade 

prazerosa. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A metodologia tradicional do Ensino de Química, “visualiza  a memorização de 
utilização de regras, fórmulas e nomeclaturas, gerando uma grande desmotivação entre 
os alunos” (SANTOS,1996, p. 28-29). 

A Química, nessa situação, torna-se uma matéria maçante e monótona, fazendo 
com que os próprios estudantes questionem o motivo pelo qual lhes é ensinada, pois a 
química escolar que estudam é apresentada de forma totalmente descontextualizada. 
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Por outro lado, quando o estudo da Química faculta aos alunos o 
desenvolvimento paulatino de uma visão crítica do mundo que os cerca, seu interesse 
pelo assunto aumenta, pois lhes são dadas condições de perceber e discutir situações 
relacionadas a problemas sociais e ambientais do meio em que estão inseridos, 
contribuindo para a possível intervenção e resolução dos mesmos. (SANTANA; 2006). 

Nessa perspectiva a realização dessas atividades lúdicas dos bolsistas do PIBID-
Química no Centro de Educação Profissional – Guanambi, se constituirá uma proposta 
que irá contribuir ou poderá promover a mudança de um ensino tradicional para um 
ensino dinâmico, prazeroso e significativo, onde os alunos possam entender a Química 
com aplicabilidade e importância a qual a mesma possui. 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 DEMO (2001) a educação passa ser o estado e o indicador crucial de qualidade, 
porque representa a estratégia básica da formação humana, onde a educação não será 
em hipótese nenhuma, apenas ensino.  

Segundo o MEC, houve um aumento significativo, mais de 5,2 milhões de 
estudantes matriculado. No entanto, a educação de qualidade não se mostra satisfatória, 
porque não basta frequentar a escola, é preciso alcançar os níveis de escolaridade com 
qualidade, o que não é demonstrado nos resultados obtidos em pesquisas realizadas com 
alunos de escolas públicas que reafirmam o baixo desempenho escolar em relação os 
conteúdos de matemática, química e física. Isso significa que a universalização do ensino 
não chegou com qualidade. 

MININE (2003) a escola é o lugar onde se aprende os conteúdos fundamentais, 
mas também é um espaço de relações humanas, de construção de modelos, de reflexão 
e de experiência, por isso é necessária uma proposta educacional que tenha em vista a 
qualidade da formação a ser oferecida a todos os alunos que garanta uma aprendizagem 
essencial para a formação de cidadãos autônomos, e participativos na sociedade, 
capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que 
vivem. 

Uma das soluções para tentar diminuir as dificuldades de aprendizagem é o 
acompanhamento-pedagógico que buscam elevar o desenvolvimento do aluno, 
superando suas deficiências, bem como, recuperação da sua autoestima para que 
possam acompanhar o ritmo da turma com qualidade. 

É importante destacar que a utilização de modelos moleculares, especialmente 
para alunos do nível médio, é muito importante para facilitar visualização, assimilação, 
compreensão e aprendizagem de conceitos relacionados aos conteúdos de geometria 
molecular, ligações químicas, isomeria, entre outros.  

Contudo, a aquisição de modelos moleculares comerciais nem sempre é viável 
para escolas e professores devido ao custo elevado que esses modelos apresentam. 
Entretanto, a literatura oferece diversas ideias de como confeccionar modelos 
moleculares com materiais alternativos de baixo custo. 

 

METODOLOGIA 
 
Segundo nos aponta FRAWLEY (2000) a aprendizagem acontece por meio da 

interação do indivíduo com o meio. Partindo dessa premissa, buscando desenvolver 
atividades interativas, permitindo aos educandos uma melhor iteração e aprendizagem da 
Química , foi proposta a realização de uma  gincana como uma atividade socioeducativa 
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na escola,  visando oferecer aos estudantes uma aprendizagem  envolvente, interativa e 
divertida (Maluf, 2009). Geralmente estas apresentam também a característica de ser 
uma atividade competitiva.  

É importante mencionar que para a concretização da atividade contamos com o 
envolvimento e participação ativa das turmas do ensino médio. Todas as ações foram 
programadas com o professor regente em parceria com os bolsistas do PIBID. Para a 
preparação das tarefas, diversas atividades de intervenções foram desenvolvidas em sala 
de aula, de modo que pudessem contribuir e facilitar a compreensão dos conteúdos 
explorados na gincana. 

Partindo do ponto de vista de que a realização de uma gincana poderia promover 
um espirito  competitivo no ambiente escolar  e que poderia estimular atitudes de 
rivalidade, exclusão e, até mesmo, violência, optamos por adotar uma gincana 
diferenciada a fim de estimular atitudes de cooperação, solidariedade, persistência e de 
compromisso.  

Com esse tipo de gincana, pretendemos valorizar as ações dos alunos, 
promovendo o aumento da autoestima, encorajando-os a buscar respostas para a solução 
de problemas e, com isso, estimular a capacidade de expressão destes.  

Acreditamos que atividades dessa natureza, que valorizam a cooperação, podem 
resultar em uma aprendizagem potencializada, pois o medo de ser excluído gerado pela 
competição é eliminado e o aluno pode se dedicar integralmente ao processo criativo e de 
aprendizagem. 

Visando um melhor desempenho na realização das ações foram propostas três 
atividades que se dessem de modo processual e estivessem interligadas. Todas as 
atividades culminariam na última a Gincana. Ao longo de 10 semanas desenvolveu-se a 
princípio um acompanhamento didático-pedagógico nas aulas de Química dos cursos de 
Técnico em Segurança no Trabalho, Análises Clínicas, Comércio e Administração. Três 
bolsistas pibidianos (Jean Dias, Marizângela Ribeiro e Vinícius Crispim) acompanhavam 
os alunos nas aulas tirando dúvidas das atividades propostas pela professora regente e 
orientava-os nas atividades extraclasses.  

Os mesmos alunos bolsistas desenvolveram atividades práticas para facilitar a 
compreensão de alguns conteúdos trabalhados como a montagem de modelos 
moleculares dentro do conteúdo de ligações químicas e geometria molecular. Essas 
atividades já faziam parte da Gincana, ou seja, toda atividade efetuada contaria como 
uma das provas da gincana que só acontecera ao final do ano letivo. 

A elaboração da Gincana foi bastante criativa e didática, levando em 
consideração todo desenvolvimento do aluno ao longo de toda a unidade na disciplina de 
Química e ainda promoveu um momento de aprendizagem por meio da ludicidade e o 
seguimento das normas pontuadas ao longo das atividades.  

O que se pretende incentivar com a proposta são atitudes de persistência 
(realização das 10 etapas), de pesquisa (a busca pela resposta correta e não somente o 
acerto), de colaboração (os alunos podem discutir as questões da maratona entre si) e de 
valorização (no final, todos os participantes serão premiados). Também é incentivado o 
compromisso, pois é necessário que o aluno atenda às datas estabelecidas nas normas, 
caso contrário, é eliminado da gincana.  

Com isso, o aluno não é eliminado por ter errado, mas sim por não ser 
responsável e não respeitar as regras. As normas procuram estimular o aluno na busca 
pela resposta correta, dando a oportunidade de refazer as questões erradas, de procurar 
orientação com os bolsistas, de discutir com seus colegas, valorizando assim a 
aprendizagem e não apenas o certo ou errado. A premiação é dada para todos aqueles 
que persistirem até o final, assim, o aluno é premiado por sua persistência e participação 
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e não por ter acertado mais. Esperamos que o conhecimento fosse consequência da 
participação e do envolvimento com as atividades da gincana. 

Pelas razões apresentadas anteriormente referentes a não incitarmos o instinto 
de rivalidade, adotamos uma metodologia de etapas como descrevemos a seguir:  
1) é voluntária;  
2) é realizada em etapas em que o aluno deve entregar ao bolsista semanalmente os 
exercícios propostos em cada etapa (no total, são 10 etapas, correspondendo a 10 
semanas, contendo 3 exercícios em cada etapa que se relacionam aos conteúdos 
trabalhados em sala de aula pelo professor);  
3) as etapas são trabalhadas no tempo permissível ao aluno ;  
4) ao término das 10 etapas, os alunos participantes de todas as etapas disputam da fase 
final da gincana e são premiados;  
5) quando o aluno não consegue entregar o exercício dentro de uma semana, tem mais 
uma semana de prazo, totalizando no máximo duas semanas (caso não entregue nesse 
prazo, é desclassificado da gincana);  
6) os exercícios que não estão corretos são devolvidos ao aluno para serem refeitos, 
tendo o prazo de uma semana, no máximo duas semanas, para serem devolvidos ao 
bolsista;  
7) os bolsistas podem tirar dúvidas dos alunos quanto aos exercícios da gincana; 
8) no final de todas as 10 etapas, os alunos participam da etapa final composta por 
brincadeiras que são semelhantes a programas de auditórios que avaliam o conhecimento 
dos participantes com um sistema de perguntas e respostas (os conteúdos avaliados na 
etapa final da gincana são os mesmos que foram trabalhados nas 10 etapas). 
9) A premiação se dá pela pontuação máxima de 10 pontos na unidade da disciplina de 
Química. 
  
INSTRUÇÕES DAS PROVAS: 
 
Prova 01 – BANQUINHO. 
Para a realização dessa prova foi nescessária a distribuição de tabelas periódicas para 
cada equipe. 
• São 07 banquinhos (01 para cada turma). 
• O representante da equipe senta no banquinho e atrás dele fica toda a equipe. 
• As perguntas são feitas e os participantes devem responder por ordem. 
• Os representantes de turma que não acertarem pega o seu banquinho e saem da prova. 
 
Perguntas: 
1 – Elementos químicos que se encontram no 4º período da tabela periódica. 
Resposta = Potássio, Cálcio , Escândio, Titânio, Telúrio, Vanádio, Crômio, Manganês  
Ferro, Cobalto, Níquel, Cobre, Zinco, Gálio, Germânio, Arsênio, Selênio, Bromo,   
Criptônio. 
2 – Cite um elemento químico que seja considerado metal. 
3 – Cite um elemento químico que seja sólido na natureza.  
4 – Cite um elemento químico que seja considerado ametal. 
5 – Cite um elemento químico que seja gasoso na natureza. 
 
PROVA 02 – RÁPIDO SENÃO O BALÃO ESTOURA. 
• As perguntas são feitas e o balão está enchendo; 
• O balão passa de mão em mão de cada representante (01 de cada equipe) até estourar; 
• Na mão do representante que estourar ele sai do jogo; 
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• O ciclo se repete até ficar apenas 01 equipe; 
 
Perguntas: 
1 – Cite alguns produtos químicos encontrados no cotidiano que sejam ácidos. 
2 – Cite alguns produtos químicos encontrados em sua escola. 
3 – Cite alguns alimentos industrializados que sofreram transformações químicas. 
4 – Cite alguns produtos químicos de beleza. 
 
PROVA 03 – CAÇA AO TESOURO 
• Serão espalhadas pistas por toda escola (todas químicas), essas pistas levarão a um 
tesouro. 
• A equipe que encontrar o tesouro ganha a prova. 
 
Pistas: 
PISTA 01 – Conheço todos os alunos, professores e funcionários... 
Conheço também toda a escola, e todos os dias sou o primeiro a ver todos que chegam... 
Comigo vocês encontrarão o primeiro enigma... 
PISTA 02 – Sou fonte de vida... 
Renovo forças e sacio a sede de todos.... 
Comigo vocês encontrarão o segundo enigma... 
 
PISTA 03 – Sou a base de CO2, tenho forma de cilindro e me encontro apenas em um 
local específico da escola... 
Ah! Sou utilizado quando a coisa esquenta... 
Comigo vocês encontrarão o terceiro enigma... 
 
PISTA 04 – Sou verde, bonita, produzo bons frutos, frutos estes que possuem um 
composto químico orgânico bastante apreciado por todos: Glicose... 
Comigo vocês encontrarão o quarto enigma... 
 
PISTA 05 – Para conseguir o próximo enigma a equipe terá que se unir e formar o 
desenho de um átomo, utilizando os próprios membros da equipe para delinear o 
desenho... 
Ao termino receberão o quinto enigma... 
 
PISTA 06 – Estão quase conseguindo chegar ao tesouro... 
Quando nos movimentamos o nosso corpo utiliza-se de vários processos químicos para 
produzir a energia necessária para locomoção... 
E produzimos uma quantidade de Adrenalina considerável o que nos permite a sensação 
de agitação... 
O quinto enigma se encontra em um local da escola em que a adrenalina é constante nos 
corpos dos que utilizam o local... 
 
PISTA 07 – Já estão com o nível de adrenalina bastante elevado... 
Acho que o corpo de vocês está precisando repor energia... 
Tem um ambiente na escola em que vocês repõem essa energia... 
Lá vocês encontrarão o sexto e último enigma... 
 
PISTA 08 – O grande tesouro se encontra no coração da escola! 
PROVA 04 – TORTA NA CARA 
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• Um representante de uma equipe enfrenta um outro representante de outra equipe e 
quem erra a pergunta leva torta na cara. 
 

 
Figura 1:, na  imagem  pode se constatar o interesse e a organização apresentada pelos alunos e 

pelos licenciandos durante a execução da gincana. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Considerando a aprendizagem significativa uma aprendizagem que permite ao 

educando a construção do saber por meio de interação com o outro e o meio, de forma 
que os conteúdos em estudos apresententem relevancia e significados para a vivencia e 
desenvolvimento de cada um  é importante destacar que, ao realizar a gincana foi 
possível desenvolver diversas “ações que buscaram envolver o educando de uma forma 
participativa, ativa e reflexiva, viabilizando assim,  momentos de constante constução do 
saber” (Zanon, Guerreiro e Oliveira, 2008) 

O que foi constatado durante a realização das atividades é que os educandos  
demonstraram um maior interesse  por situações que os desafiem a pensar e a se 
superar. Quanto mais desafiadora for à tarefa, geralmente mais empenho os alunos 
dispendem para realizá-la. Acreditamos, assim como Pedroza (2005, p. 75) que: 

 
[...] o momento lúdico, como espaço de descontração, na escola, deve 
ser visto como constituinte do sujeito, o qual, a partir de vivências que 
experimenta, constrói suas relações interpessoais. O sujeito é 
desenvolvimento e processualidade permanente sem nunca ficar estático 
em sua condição subjetiva atual. Então, a escola, ao oferecer espaços 
como esse, possibilita novas oportunidades para o desenvolvimento da 
subjetividade. 
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Apesar das dificuldades encontradas na realização de algumas tarefas, pudemos 
perceber um espírito competitivo muito forte, principalmente na Gincana do 
Conhecimento, em que a competição entre as equipes era mais direta. Tal fato fez com 
que os alunos se esforçassem mais e se ajudassem mutuamente na realização das 
questões, o que gerou um espírito de grupo e união, e, como sabemos, esta é uma das 
principais características exigidas na sociedade e no mercado de trabalho atual. Todas as 
tarefas desenvolvidas estimularam o raciocínio lógico, habilidades manuais e/ou 
competências em Química.  

Dos professores da escola pode-se perceber o interesse pelas tarefas 
desenvolvidas pelos bolsistas e o quanto o empenho dos alunos em realizá-las os 
despertou para este tipo de atividades. Muitos dos professores que estavam presente 
demonstraram interesses pelas atividades realizadas, solicitaram que repassassem as 
atividades propostas. Quanto ao retorno por parte dos alunos, não podíamos esperar 
resultados melhores, pois além de se empenharem ao desenvolverem as atividades, eles 
demonstraram gostar bastante das nossas intervenções.  
 
CONCLUSÕES   
 

 O trabalho realizado possibilitou o surgimento de situações nas quais pode se 
perceber o aluno desnudado de preconceitos e envolvido em atividades, em que as 
características desejáveis como, capacidade de reflexão, análise de questões e busca de 
conclusões foram exploradas. Outra conclusão latente tem que ver com o fato de que a 
ação pedagógica deve vir imbuída de princípios flexíveis capazes de contemplar as 
características individuais em face do todo garantindo assim a participação do máximo de 
alunos.  Acrescenta-se ainda que alternativas diversificadas de aprendizagem, aplicada 
em ambientes escolares, devem ter como alvo os processos de desenvolvimento pessoal 
e cognitivo. Já com relação aos alunos licenciandos, estes tiveram a oportunidade de 
vivenciar sua prática docente, neste caso, puderam conduzir e interagir com os alunos, de 
forma a subsidiar a sua formação como professor além de garantir momentos para a 
aprendizagem mais significativa dos participantes da gincana. 
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Palavras-Chave: Ciências, Ensino Fundamental, Alfabetização Científica. 
 
Resumo: O presente artigo apresenta e discute as ideias sobre ciência, expressas por meio de 
desenhos, de estudantes do 5º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal da 
cidade Londrina – Paraná.   Solicitou-se que por meio de desenhos, sem qualquer ajuda ou pesquisa, 
tentassem esboçar o que entendiam por ciência. Foram analisados 42 desenhos distribuídos em 7 
categorias. Como resultado foi possível perceber que a ideia que os alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental desta escola possuem sobre ciência, decorre do que lhes é atribuído pela mídia, do 
ambiente familiar ou do próprio currículo escolar. 

 INTRODUÇÃO 
A sociedade atual busca formar cidadãos em prol da ativa participação em ações 

que envolvam o meio no qual estão inseridos, visto que este abrange questões 
políticas, sociais, econômicas e ambientais. Nesta perspectiva, o aprendizado de 
ciências naturais, deve possibilitar a formação de um cidadão integrante e 
transformador do ambiente em que vive.   

Os PCN − Parâmetros Curriculares Nacionais – são os documentos que 
deliberam quais áreas de conhecimentos são ensinadas aos alunos e os conteúdos 
destinados as diferentes séries em que o ensino é subdividido. O PCN de ciências 
naturais traz para as séries iniciais do ensino fundamental a proposição de ensino para 
a formação de um “cidadão crítico que poderá ter inserção social em questões onde o 
conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado” (BRASIL, 1997, 
p.15). Ainda ressalta que o papel das ciências naturais é contribuir para uma 
interpretação dos fenômenos que acontecem no mundo a sua volta, meios de discernir 
e intervir sobre os diferentes fenômenos que acontecem e ainda para uma 
conscientização do uso dos recursos naturais. 

Ensinar ciências nas séries iniciais pressupõe diferentes tendências sobre sua 
importância, segundo Valle (2004) a construção da ciência é pluralista e para essa 
formação há envolvimento da imaginação, da intuição e da emoção. Também ressalva 
a influência social e as atividades da comunidade científica, o histórico desta sociedade 
e o fator econômico. “Portanto, não existem neutralidade e objetividade absolutas: fazer 
ciências exige escolhas e responsabilidades humanas” (VALLE, 2004, p.7).   

Contemporaneamente é almejado um ensino onde o aluno possa estabelecer 
preconcepções advindas de senso comum e sua (re)construção mediante um 
determinado fenômeno. Para isto, a escola deve possibilitar condições para que as 
crianças compreendam o que caracteriza os conhecimentos científicos, como são 
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produzidos, quais as suas possibilidades, os valores e interesses que estimulam sua 
produção, as relações desse saber com outros saberes.  

O ambiente escolar é o espaço privilegiado para promover a aproximação dos 
alunos com o conhecimento científico, mesmo sabendo que esse conhecimento ao ser 
transposto para o contexto de ensino, pode sofrer transformações e adquirir 
características próprias (LONDRINA, 2011). 

Assim como definem Lorenzetti e Delizoicov (2001), o ensino de ciências nas 
séries iniciais deve ser: 

 
[...] um processo que tornará o indivíduo alfabetizado cientificamente nos 
assuntos que envolvem a Ciência e a Tecnologia, ultrapassando a mera 
reprodução de conceitos científicos, destituídos de significados, de sentidos e 
de aplicabilidade (LORENZETTI, 2001, p. 4). 
 

A alfabetização científica é componente importante na formação cidadã das 
crianças e na construção da leitura crítica do mundo, autonomia e da capacidade de 
buscar soluções. Segundo Chassot, (2003, p. 30), “ser alfabetizado cientificamente é 
saber ler a linguagem em que está escrita a natureza”, uma vez que este considera a 
ciência como uma linguagem construída pelos humanos para explicar o mundo natural. 

É desejável que o alfabetizado cientificamente entenda a necessidade de 
transformação do mundo e o faça para melhor (MILARÉ, RICHETTI e ALVES FILHO, 
2009). 

Entretanto, existe possibilidade de promover a alfabetização científica para 
estudantes que estão ingressando nas escolas? Segundo Lorenzetti e Delizoicov 
(2001): 

 
[...] é possível desenvolver uma alfabetização científica nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental, mesmo antes do aluno dominar o código escrito. Por 
outro lado, esta alfabetização científica poderá auxiliar significativamente o 
processo de aquisição do código escrito, propiciando condições para que os 
alunos possam ampliar a sua cultura (LORENZETTI e DELIZOICOV 2001, p. 3-
4). 
 

 Esta inserção dos conhecimentos científicos já nas séries iniciais nos parece 
ainda mais producente se for levado em consideração o real objetivo do estudo de 
ciências no ensino fundamental. Segundo Corsino (2007), o ensino de ciências neste 
nível de ensino tem como propósito; 
 

[...] ampliar a curiosidade das crianças, incentivá-las a levantar hipóteses e a 
construir conhecimentos sobre os fenômenos físicos e químicos, sobre os 
seres vivos e sobre a relação entre o homem e a natureza e entre o homem e 
as tecnologias. [...] favorecer o contato das crianças com a natureza e com as 
tecnologias, possibilitando, assim, a observação, a experimentação, o debate e 
a ampliação de conhecimentos científicos (CORSINO, 2007, p.58). 

  
Nesse contexto, o objetivo desse artigo consiste em apresentar e discutir as 

ideias sobre ciências, expressas por meio de desenhos, de estudantes do 5º ano do 
ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal da cidade Londrina – 
Paraná.  
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METODOLOGIA 
Os dados apresentados neste trabalho se originam de uma investigação sobre 

as ideias de estudantes das séries iniciais (5º ano) de uma escola municipal de 
Londrina, sobre ciências. Trata-se de uma investigação realizada por um grupo de 
bolsistas que atua no projeto PIBID/Química/UEL. Este grupo tem como ação 
específica no projeto desenvolver Situações de Estudo1 que abordam conhecimentos 
científicos nas séries iniciais. Como se trata de uma experiência nova e desafiadora, 
principalmente em se tratando de um grupo que tem trabalhado nos últimos anos 
apenas com estudantes do Ensino Médio, foi proposto junto a professora supervisora e 
a coordenação de área, um primeiro encontro, com o intuito de conhecer a escola, os 
estudantes e apresentar a proposta do projeto.  

A apresentação se deu mediante uma conversa em sala de aula com os alunos 
e o professor responsável por cada turma, em que se procurou ouvir o que os alunos 
sabiam sobre ciências, se gostavam de estudar ciências, se conheciam a universidade, 
se já tinham ouvido falar sobre química e o que pensavam sobre a ciência. Após a 
apresentação, em cada uma das turmas (do 1º ao 5º ano), foi proposta uma tarefa aos 
alunos. Solicitou-se que por meio de desenhos, sem qualquer ajuda ou pesquisa, 
tentassem esboçar o que entendiam por ciência. A pergunta que fizemos foi: O que é 
ciência para você? 

De posse dos desenhos, neste trabalho nosso objetivo consiste em realizar 
uma análise das representações acerca das ideias dos alunos sobre ciência.  

Os dados foram analisados de acordo com os pressupostos da Análise de 
Conteúdo de Bardin (2011), categorizando os temas de maior frequência e importância. 

Com o intuito de manter o anonimato dos alunos, utilizamos símbolos de 
codificação, em que o número representa a quantidade de alunos e as letras A e B a 
turma, 5º A e 5º B, respectivamente.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a composição dos resultados que aqui apresentamos, foram analisados 
apenas os desenhos referentes às turmas do 5º ano.  

Como os resultados nos pareceram similares em alguns casos e abrangem 
vários temas que envolvem a ciência, decidimos por analisá-los conjuntamente, 
classificando os desenhos em categorias que melhor exemplificam as ideias de ciência 
dos alunos.  

No Quadro 1, são apresentadas 7 categorias juntamente com as unidades de 
análise que as compõem e o total de unidades em cada categoria. Foram analisados 
42 desenhos. 

                                                      
1 Entende-se como Situação de Estudo uma situação real (complexa, dinâmica, plural) e conceitualmente rica, 
identificada nos contextos de vivência cotidiana dos alunos fora da escola, sobre a qual eles têm o que dizer e, no 
contexto da qual, eles sejam capazes de produzir novos saberes expressando significados para tais saberes e 
defendendo seus pontos de vista (MALDANER;  ZANON, 2001).  
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Quadro 1: Categorias das ideias de ciência dos alunos do 5º ano do ensino fundamental I. 

CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE TOTAL 

LOCAL 9A; 10A; 11A; 13A; 15A; 14A; 1A; 2B; 3B; 
4B; 5B; 6B; 7B; 20B; 22B; 8A; 7A. 17 

NATUREZA 12A; 2A; 3A; 6A; 5A; 1B; 14B; 16B; 17B; 
18B; 21B; 23B; 19A; 22B. 14 

EQUIPAMENTOS E 
VIDRARIAS 

16A; 17A; 18A; 8B; 9B; 10B; 11B; 12B; 
13B; 19A; 12A; 22B; 1B; 19B 14 

UNIVERSO 19A; 7A; 8A; 15B; 17B; 1B; 23B. 7 

FENÔMENOS 3A; 4A; 7A; 2A; 19B. 5 

REPRESENTAÇÕES 
QUÍMICAS 

7A; 17A; 9B; 19A. 4 

DOENÇAS 19B. 1 
 
A seguir discutiremos cada uma das 7 categorias apresentando alguns 

exemplos representativos dos desenhos dos alunos para cada uma delas.  
 
LOCAL 
Nesta categoria acomodamos os desenhos que exploram uma visão de ciência 

ligada ao cientista no seu local de trabalho. Todos os desenhos mostram uma sala com 
armários, cadeiras e na maioria dos desenhos há presença de uma figura humana 
atrás de uma mesa, onde estão algumas vidrarias de laboratório, equipamentos e o 
“cientista” parece estar interagindo com seus experimentos, fazendo alusão clara a um 
laboratório.  

Figura 1: Representação da concepção de ciência para o aluno 20B. 

Mediante a análise dos desenhos que compõem está categoria, notamos que 
as realidades produzidas pela instância midiática influenciam significativamente as 
imagens construídas pelos sujeitos sobre a realidade social.  

As representações midiáticas sobre ciência convertem-se na principal 
referência do universo científico para muitos alunos, resumindo a ciência ao ser 
humano dentro do laboratório desenvolvendo e testando suas pesquisas com 
experimentos. 
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Percebemos assim que na visão de alguns alunos, a ciência tem um caráter 
estritamente experimental, desconsiderando aparentemente, as elaborações teóricas e 
as ciências não experimentais (PEREIRA, 2012). 

 
NATUREZA 
Nesta categoria enquadramos os desenhos que representam a natureza como 

um todo, paisagens, árvores, animais, flores, um conjunto de todos os seres vivos que 
habitam a terra, a conservação das matas para proteção dos rios, a relação do homem 
com a natureza, o relacionamento da ideia de ciências com o mundo em que os 
estudantes vivem. 

 

 
Figura 2: Representação da concepção de ciência para o aluno 16B. 

Podemos perceber que os desenhos dos alunos que se enquadram nesta 
categoria, são os que apresentam ideias de ciências relacionadas aos conteúdos 
inseridos em seu currículo escolar. “São traços gerais das Ciências buscar 
compreender a natureza, gerar representações do mundo” (BRASIL, 1997, p. 23). 

Sendo assim concluímos que os conceitos sobre ciências naturais instaurados 
nos PCN do ensino fundamental influenciam diretamente na visão de ciência dos 
estudantes. 

 
EQUIPAMENTOS 
Os desenhos classificados nesta categoria apresentam um entendimento de 

ciência ligado aos instrumentos de trabalho de um cientista como microscópio, tubos de 
ensaio, pranchetas, vidrarias e equipamentos de laboratório em geral.  

Figura 3: Representação da concepção de ciência para o aluno 18A.  
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O que percebemos nessa categoria é que, assim como na categoria 
denominada Local, a visão de ciências dos alunos está vinculada a ideia conduzida 
pela mídia. Porém, o que difere esta categoria da anterior é a representação de 
equipamentos sem necessariamente estarem armazenadas em um determinado local. 

Os desenhos remetem a uma ideia de ciência relacionada única e 
exclusivamente a equipamentos e vidrarias, não sendo representado quem os 
manipula ou onde estão dispostos.  

Assim, podemos inferir que, pelo fato da escola onde foi realizada a 
investigação não possuir laboratório de ciências, entendemos que tampouco eles 
possuem um contato direto com esses equipamentos, o que reforça a ideia de que a 
influência determinante para moldar as visões de ciências de alguns alunos são os 
veículos de comunicação, a mídia não especializada, principalmente a televisiva, que 
exerce maior influência, devido à sua difusão por todos os estratos sociais.  

Este tipo de divulgação científica, por meio do apelo ao espetáculo 
sensibilizador das emoções e dando pouca atenção ao processo de produção 
científica, acaba por criar esta visão de ciências distorcida e focada nos objetos de 
laboratório ao invés do processo de conhecimento científico (KOMINSKI e GIORDAN, 
2002). 

 
UNIVERSO 
Para uma pequena parte dos alunos (16,67%) a ciência está relacionada ao 

estudo dos planetas, ao sistema solar. Acomodamos nesta categoria desenhos que 
estavam relacionados aos planetas do sistema solar, ao sol, as estrelas. Houve 
também desenhos que fizeram referência aos hemisférios, aos trópicos e as linhas 
geográficas imaginárias que dividem o mundo. 

Figura 4: Representação da concepção de ciência para o aluno 15B. 

Esta atividade realizada na escola ocorreu no início do segundo bimestre do 
ano de 2014, e segundo o planejamento de ciências que consta no projeto político 
pedagógico da escola, o conteúdo sistema solar com competência “Identificar os 
componentes do Sistema Solar: estrelas, planetas, cometas, astros luminosos e 
iluminados, entre outros”, tinha acabado de ser estudado, o que pode ter influenciado 
alguns alunos a relacionar a representação da ideia de ciência com o conteúdo mais 
recente estudado na disciplina de ciências. Portanto, assim como na categoria 
natureza, podemos compreender a ideia representada por estes estudantes associada 
aos conteúdos inseridos no currículo escolar.   
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FENÔMENOS  
Nesta categoria, classificamos os desenhos mediante a representação de 

alguns fenômenos como, o fenômeno óptico da lupa que refrata os raios solares 
fazendo uma fogueira queimar, uma bebida gaseificada destampada ou o fato de se 
colocar uma pastilha de menta em um refrigerante.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5: Representação da concepção de ciência para o aluno 4A. 

Esta talvez tenha sido a categoria analisada que melhor une a relação dos 
conteúdos inseridos no currículo escolar e a influência da mídia. 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997): 
 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de 
fenômenos naturais e sociais indissociáveis diante do qual elas se 
mostram curiosas e investigativas. Desde muito pequenas, pela 
interação com o meio natural e social no qual vivem, as crianças 
aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando 
respostas às suas indagações e questões. [...] vivenciam 
experiências e interagem num contexto de conceitos, valores 
(BRASIL, 1997, p. 163).  

 
Esta curiosidade para o conhecimento sobre fenômenos da natureza e a 

vivência social dos alunos, fizeram com que alguns deles associassem alguns 
fenômenos com a ideia de ciência. Vale ressaltar aqui, que não houve uma entrevista 
com os alunos, após o recolhimento dos desenhos, a fim de ter maiores explicações, 
portanto, o significado dos desenhos foi analisado segundo o entendimento dos autores 
deste artigo. 
 

REPRESENTAÇÕES QUÍMICAS 
Os desenhos inseridos nesta categoria remetem a símbolos químicos como 

representações de átomos e moléculas. Como podemos observar na Figura 6, estas 
representações não se encontram sozinhas no desenho, estão sempre acompanhadas 
de algum outro tipo de representação. 
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Figura 6: Representação da concepção de ciência para o aluno 9B. 

Os desenhos relacionados nesta categoria trazem símbolos e representações 
que não estão presentes no âmbito escolar dos alunos do ensino fundamental I, 
concluímos assim que as ideias de ciências que os alunos construíram, foram 
influenciadas pelo ambiente familiar ou pela mídia.  Segundo Barca (2005, p. 31) “a 
maioria da população forma suas impressões sobre a ciência e os cientistas a partir do 
que vêem na mídia, seja nos noticiários, seja em programas de entretenimento, como 
os filmes e as telenovelas”. 
 

DOENÇAS 
Esta categoria foi empregada para acolher um dos desenhos que destoava 

completamente dos demais, pois representava a ideia de ciência como uma forma de 
curar doenças, no caso deste desenho específico, a cura do câncer. 

Figura 7: Representação da concepção de ciência para o aluno 19B. 
Esta representação pode ser entendida pelo ponto de vista da influência da 

mídia, já que representa a ciência como estando ligada a cura de doenças, contudo, 
pode estar relacionada também ao fato da doença estar presente em sua família, ou a 
alguém próximo a este aluno, em um entendimento de que a ciência está diretamente 
relacionada a cura desse mal. Junto ao desenho encontra-se a seguinte frase “para 
mim ciência é descoberta das piores doenças do mundo”, junto há também 
representação de uma seringa escrito “injeção contra câncer”. Como dito anteriormente 
não houve entrevista com os alunos após a coleta dos desenhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a análise dos desenhos, foi possível perceber que a ideia que os alunos 

do 5º ano do Ensino Fundamental desta escola possuem sobre ciência, decorre do que 
lhes é atribuído pela mídia, do ambiente familiar ou do próprio currículo escolar.  

Por frequentarem uma escola onde não há uma sala específica de laboratório 
de ciências, acreditamos ser pouco provável que estes estudantes tenham manipulado 
algum tipo de vidraria ou equipamento. Portanto, as categorias que remetem ao Local, 
Equipamentos e Vidrarias, Representações Químicas, Fenômenos e Doenças, devem 
estar relacionadas à influência do ambiente familiar ou da mídia, nos seus mais 
diversos âmbitos. As demais categorias como Natureza e Universo estão relacionadas 
aos conteúdos estabelecidos no próprio projeto político pedagógico da escola, 
trabalhados semanas antes desta investigação.  

Como se trata de uma investigação preliminar para nortear a elaboração e o 
desenvolvimento das Situações de Estudo, pensamos ser interessante identificarmos 
estas ideias de ciência a fim de abordarmos conceitos científicos fazendo uso de 
estratégias metodológicas e recursos didáticos que possibilitem (re) significações sobre 
a ideia ciência para além do que é apresentado pelos meios de comunicação ou nos 
limites dos documentos oficiais.  
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Identificação de funções orgânicas através de papel indicador. 
Sergio Henrique dos Reis Vieira1 (PG),  
Sergio.reis@ifrj.edu.br 
 
Palavras-Chave: Funções orgânicas, tais como: alceno, álcool, fenol, papel indicador. 

Introdução 

   A dificuldade encontrada pelos estudantes do 

ensino médio que cursam a disciplina de química 

está em assimilar conceitos abstratos. O conteúdo 

abordado muitas das vezes não tem empregabilidade 

em nosso dia-dia, alguns questionamentos feitos 

pelos alunos referem a essa realidade que conspira 

contra o ensino de ciências, acredito que torná-la 

mais atraente, estimulante e participativa pode mudar 

esta realidade.  

Resultados e Discussão 

   Funções orgânicas estudadas na teoria como os 

alcenos, álcool e fenol estão presentes em fármacos, 

podemos abordar o tema através de experimentos 

químicos, utilizando reagentes específicos para 

identificá-las, tabela 1.                                                                                                    

Medicamento 
Estrutura química 

do princípio ativo 

Funções 

orgânicas 

Codaten® 

Codeína 

 

Alceno, 

álcool, éter e 

amina 

Energil C® 

Ácido ascórbico 

 

Álcool, enol e 

éster 

Tylenol® 

Paracetamol 

 

Fenol e 

amida 

Tabela 1, fármacos e seus principais princípios ativos     

Identificação de Alceno  

Adicionar algumas gotas de Codaten®, ao papel 

indicador impregnado com solução de permanganato 

de potássio1M, observar a alteração da cor púrpura 

para marrom.  

Identificação de Álcool 

Dissolver um comprimido de Energil C® em 50 mL de 

água, Adicionar algumas gotas ao papel indicador 

impregnado com solução de reagente de Jones, 

observar o aparecimento da coloração azul.  

Identificação de Fenol. 

Adicionar algumas gotas de Tylenol®, ao papel 

indicador impregnado com solução de cloreto férrico 

3%, observar o aparecimento da coloração 

avermelhada. 

Conclusões 

O trabalho apresentado reforça a importância da 

contextualização do ensino de química nas salas de 

aula. Abordagem contextualizada e investigativa dos 

conteúdos da disciplina de química, nas aulas 

teóricas proporciona aprendizado mais prazeroso. 
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Identificando Zonas do Perfil Conceitual de Calor que 
emergem no discurso de um professor de Química  
Antônio Inácio Diniz Júnior1 (PG), João Roberto Ratis Tenório da Silva2 (PQ), Edenia 
Maria Ribeiro do Amaral3 (PQ)  
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Palavras-Chave: Perfil Conceitual, Calor, Professor. 
 
 
 
Resumo: O perfil conceitual vem sendo apresentado na literatura como um modelo para explicar 
fenômenos que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem.  Pesquisas sobre perfil conceitual 
apontam para a necessidade de o aluno tomar consciência da diversidade de modos de pensar sobre 
um conceito de forma a compreender e situar a visão científica. Consideramos que é necessário que o 
professor tenha também consciência dessa pluralidade conceitual. Neste trabalho, tivemos o objetivo de 
identificar zonas do perfil conceitual de calor que emergiram na fala de um professor, em aulas de 
Química de uma escola pública de Serra Talhada (PE).  Para coleta de dados, a aula foi registrada em 
vídeo e depois transcrita. Para a identificação das zonas, confrontamos o discurso do professor com 
zonas do perfil conceitual de calor. Após a análise de falas do professor, identificamos a emergência de 
quatro zonas do perfil conceitual: realista, substancialista, racionalista e empirista. 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho busca discutir a participação mediadora do professor na 
construção de conceitos científicos por alunos, em aulas de química no Ensino Médio, 
sob a perspectiva do perfil conceitual (MORTIMER, 1995). Romanelli (1996) afirma que 
o papel mediador do professor é importante, pois em grande parte das discussões em 
sala de aula o posicionamento e o conhecimento do professor orientam a organização 
das ideias dos alunos contribuindo para o processo de construção de significados. 
Todavia, apesar das propostas de modificação nas formas de ensino, atualmente ainda 
há indagações por parte dos professores sobre como superar as dificuldades dos 
alunos em compreender conceitos científicos (LÔBO, 2008). 

Cachapuz et al. (2011) apontam que para haver melhoria na atuação docente é 
preciso uma dedicação dos mesmos no sentido de superar problemas que dificultam a 
aprendizagem por parte dos alunos. Dessa forma, é necessário que os professores 
reconheçam o seu papel no processo de ensino e aprendizagem, e isso implica em 
refletirem sobre métodos inovadores para o ensino. Neste trabalho, consideramos 
importante promover o debate sobre diversos conceitos levando em conta concepções 
relacionadas a diferentes contextos, buscando ajudar os alunos a refletirem sobre 
distintos modos de pensar situações e fenômenos do dia a dia. 

Schnetzler e Aragão (1995) colocam que os professores da área de ciências 
começaram a pesquisar “os porquês e os como” os alunos aprendiam no final da 
década de 70, quando passaram a desenvolver investigações sobre aprendizagem de 
conceitos científicos focando seus alunos. Partindo deste ponto, os alunos passaram a 
ser vistos como sujeitos que podiam participar ativamente do processo ensino e 
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aprendizagem. Como defendem Schnetzler e Aragão (1995, p. 30) “o aluno não é uma 
tábula rasa, o mesmo é possuidor e construtor de ideias” e que os docentes devem 
“respeitar e valorizar as ideias de seus alunos”. Segundo as autoras, nessa direção, um 
grande número de trabalhos surgiu em um período em ficou conhecido o MCA 
(Movimento das Concepções Alternativas) que influenciou fortemente as ideias de 
ensino por mudança conceitual. Esse modelo previa que para aprender conhecimentos 
científicos, os alunos tinham que abandonar conhecimentos prévios, que se 
apresentavam limitados para explicar situações e fenômenos estudados na escola. No 
entanto, muitas pesquisas apontaram que as concepções prévias dos alunos eram 
resistentes (MORTIMER, 1996) e havia alguma razão para persistirem no indivíduo, 
mesmo depois de anos de instrução. 

Nesse contexto, Mortimer (1995) propôs a noção de perfil conceitual, a partir do 
qual podem ser investigados compromissos epistemológicos e ontológicos relativos a 
diferentes modos de pensar um conceito, incluindo concepções informais apresentadas 
pelos alunos em sala de aula. Dessa forma, por meio da noção do perfil conceitual, é 
possível estabelecermos relações entre as diversas formas com que as pessoas 
compreendem e aplicam seus conhecimentos em diferentes contextos. Segundo 
Mortimer (1997), um princípio básico do perfil conceitual, é que as pessoas têm 
distintas maneiras de ver e representar o mundo, e que diferentes modos de pensar 
sobre um conceito podem encontrar sentido em contextos particulares, e serem 
compartilhadas por diferentes sujeitos.  

Na sala de aula, podemos verificar que diferentes modos de pensar sobre um 
único conceito podem emergir nas falas dos alunos. Sendo assim, acreditamos que é 
importante que professores compreendam a noção do perfil conceitual, no sentido de 
mediar e acompanhar a construção das ideias pelos alunos em sala de aula, guiando-
os para a compreensão de diversos modos de pensar um único conceito, buscando 
associar concepções diversas a um contexto determinado. Com isso, uma questão 
orientou este trabalho: tal como o aluno, o professor poderia apresentar no seu 
discurso diferentes modos de pensar um conceito científico? 

Diante do exposto, neste trabalho tivemos como objetivo identificar zonas do 
perfil conceitual de calor que emergem na fala de um professor em aulas de Química 
de uma escola estadual de Serra Talhada - PE.  

NOÇÃO DO PERFIL CONCEITUAL 
 

A noção do perfil conceitual, estabelecida por Mortimer (1995), permite entender 
que existe uma evolução das ideias dos indivíduos em sala de aula, o que contribui 
para entendermos que os alunos não substituem suas ideias alternativas por 
concepções científicas. Dessa maneira, a evolução de um perfil de concepções aceita 
que as ideias alternativas convivam com as ideias científicas que são construídas 
durante o processo de ensino e aprendizagem, porém cada concepção apreendida 
pelos sujeitos pode ser empregada a diferentes contextos. 

 
De acordo com o autor, concepções prévias dos sujeitos são resistentes a 

mudanças, uma vez algumas dessas ideias encontram sentido no senso comum e em 
outros contextos. Segundo Mortimer e Scott (2003, apud MORTIMER; SCOTT; EL-
HANI, 2009) as recorrentes pesquisas sobre perfis conceituais, integraram um 
arcabouço teórico que pode contribuir para a aprendizagem de ciências, por meio de 
interações discursivas em sala de aula que incluam diferentes modos de pensar um 
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conceito a ser ensinado. De acordo com os autores, esse arcabouço entrelaça à 
aprendizagem escolar a construção de significados que podem ser expressos por cada 
sujeito a partir da maneira com que expõe suas ideias e anseios. 

A elaboração do perfil prevê a estruturação de ideias em diversas zonas que 
representam compromissos epistemológicos e ontológicos distintos. Cada zona do 
perfil corresponde a uma forma de pensar e falar sobre a realidade, que convive com 
outras formas diferentes num mesmo indivíduo. Cada zona de um perfil conceitual é 
uma maneira dos indivíduos perceberem o meio que os cercam, verificando que em 
cada contexto teremos diferentes formas de ver e explicar as coisas (MORTIMER, 
1997).  

Silva e Amaral (2011) destacam o fato de que o indivíduo pode apresentar uma 
forma de pensar não científica em seu dia a dia, e ter a consciência de que tal 
concepção não é aceita em um contexto científico, compreendendo assim que 
determinadas situações e fenômenos podem ser explicados de maneira diferente pela 
Ciência. Portanto, como aponta Silva (2011), o perfil conceitual pode ser uma 
ferramenta nas salas de aulas de Ciências, contribuindo para que os alunos percebam 
e organizem a heterogeneidade das suas ideias, evidenciadas por meio das zonas do 
perfil conceitual. Para isso, faz-se necessário que os professores tenham conhecimento 
dessas zonas e, também, do perfil conceitual que apresentam.  

Dessa forma, o perfil conceitual pode se constituir em um instrumento para o 
planejamento e a análise do ensino (AMARAL; MORTIMER, 2001). Consideramos que 
o perfil conceitual pode se constituir em um forte subsídio para o trabalho na sala de 
aula, uma vez que professores e alunos podem construir um olhar holístico acerca das 
diversas formas de entendermos determinados conceitos e aplicá-los a diferentes 
contextos. Para Amaral e Mortimer (2001), a partir da proposição de um perfil 
conceitual e da identificação de zonas desses perfis, algumas limitações da 
aprendizagem dos alunos podem ser diagnosticadas. Com isso, podemos organizar as 
ideias dos alunos sem que necessariamente eles devam abandonar suas concepções 
prévias.  

PERFIL CONCEITUAL DE CALOR 
 

 Amaral e Mortimer (2001) propuseram um perfil conceitual para calor, 
identificando diferentes modos de pensar esse conceito com compromissos 
epistemológicos e ontológicos distintos. Os autores propuseram cinco zonas para o 
perfil conceitual de calor: realista, empírica, substancialista, animista e racionalista.  

Na zona realista, Amaral e Mortimer (2001) destacam as ideias do conceito de 
calor a partir de sensações. Os autores apontam que as pessoas em diversas 
situações do seu cotidiano relacionam primeiramente as noções de calor à sensação 
térmica de quente, para fazer a diferença entre quente e frio. Na zona animista, o calor 
é apresentado como uma substância viva e que dá vida. Segundo Amaral e Mortimer 
(2001), em um período da história da química, o calor foi considerado como agente 
responsável por conceder vida a determinados objetos. Quanto à zona substancialista 
o calor é tratado como uma substância inerte, diferentemente do que foi colocado na 
zona animista. Para esta zona, os autores fizeram considerações sobre ideias 
filosóficas apresentadas por Aristóteles em que mencionava o fogo como uma 
substância. Além disso, mostraram outros estudos da história da ciência em que o calor 
é associado a algum tipo de fluido, e essa ideia ainda emerge em discussões na sala 
de aula nos dias atuais. Em relação à zona empírica, são colocadas ideias em que o 
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calor está relacionado com medidas de temperatura. Segundo Amaral e Mortimer 
(2001) essa ideia surge historicamente após o desenvolvimento do termômetro.  Para a 
zona racionalista, são consideradas ideias de calor como uma noção racional, quando 
o calor é compreendido como uma grandeza proporcional à diferença de temperatura, 
a partir de uma relação matemática. Para os autores, nesta zona a compreensão sobre 
calor está mais próxima da visão científica na forma como é abordada no Ensino 
Médio, quando calor é percebido “como uma forma de energia que se manifesta a partir 
do contato entre dois corpos a temperaturas diferentes” (AMARAL; MORTIMER, 2001, 
p.15). 

METODOLOGIA 
Este trabalho apresenta uma metodologia de caráter qualitativo, interpretativo e 

descritivo embasando-se nos estudos de Severino (2007). Segundo Severino (2007), a 
pesquisa qualitativa refere-se a um conjunto de metodologias envolvendo, diversas 
referências epistemológicas, mas que de uma forma geral se caracteriza como uma 
pesquisa suportada por reflexões de cunho subjetivo, criativo, sem descuidar do rigor e 
da qualidade. 

Desenvolvemos a pesquisa em uma escola da Rede Estadual de Pernambuco, 
localizada no município de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. O sujeito de 
investigação foi um professor de Química, que leciona em todas as séries do Ensino 
Médio nesta escola. O professor participante é Licenciado em Ciências, com 
habilitação em Biologia, leciona há 12 anos as disciplinas de Biologia e Química. 
Porém trabalha com disciplina de Química há apenas 5 anos. O mesmo não teve 
formação laboratorial e enfrenta muitas dificuldades em executar atividades 
experimentais com os alunos. O mesmo descreveu que um dos recursos que busca 
para lhe auxiliar no desenvolvimento de suas aulas é a realização de leituras de alguns 
textos da Revista Química Nova na Escola, porém esporadicamente. 

Para coleta de dados, a aula foi registrada em vídeo e posteriormente transcrita. 
A observação da aula foi realizada em um encontro na turma do 1º ano do Ensino 
Médio, num total de 50 minutos: durante esse momento o pesquisador não participou 
das discussões em sala de aula, apenas centrou-se nas discussões do professor com 
os alunos, numa aula sobre Calor e suas relações com a Química. É importante 
destacarmos que para análise apenas consideramos os extratos de fala do professor, 
buscando por meio deles identificar ideias que possam ser representativas de zonas do 
perfil conceitual de calor, conforme propostas por Amaral e Mortimer (2001), como 
mostramos na Tabela 1: 

 
Tabela 1: Critérios de análise com base em Amaral e Mortimer (2001)  

Zona Característica 

Realista Calor associado a sensações térmicas. 

Animista Calor considerado uma substância viva e que 
dar vida a outros seres/substâncias. 

Substancialista Calor é entendido como uma substância 
material. 

Empírica 
Calor relacionado a medidas de temperatura. 
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Racionalista 

Calor é apresentado como proporcional à 
diferença de temperatura, a partir de uma 

relação matemática, na qual é compreendido 
como uma forma de energia que se manifesta a 

partir do contato entre dois corpos a 
temperaturas diferentes. 

Fonte: Própria 
As falas foram transcritas e analisadas tomando por base os argumentos 

mencionados na Tabela 1, para que assim pudéssemos identificar zonas que emergem 
no discurso do professor ao longo da aula. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a apresentação dos resultados iremos mostrar trechos de falas do 
professor em diferentes momentos da aula. Optamos em ilustra-los indicando apenas 
dois momentos de toda a aula filmada, sendo que ambos os momentos apresentam as 
zonas que emergiram.  

Na aula que abordou o conceito de calor, conseguimos identificar a seguintes 
zonas mencionadas no Quadro 1 abaixo: 

 
Quadro 1: Extratos de fala do professor em diferentes momentos da aula  

Extratos de falas Zonas identificadas 

Momento 1 

Extrato 
1 

Existem vários conceitos de calor, a química 
tem um, a física tem outro, mas está relacionado 

à temperatura e à transferência de energia. 

Empírica e 
Racionalista 

Extrato 
2 

Por exemplo, quando a gente sabe, quando está 
quente é porque estamos sentindo alguma coisa 

com a temperatura diferente. 
Realista e Empírica 

Extrato 
3 

A primeira noção que temos de temperatura, 
desde criança é quente ou frio quando a gente 

começa a entender o quente e o que é frio. 
Realista 

Extrato 
4 

Nossa referência de quente e frio está 
relacionada à transferência de energia e de 

temperatura e essa também a noção que temos 
de temperatura. 

Empírica e 
Racionalista 

Extrato 
5 

Um exemplo de um experimento de quente e 
frio com água morna e seguidamente colocar a 
mão no gelo, para saber diferenciar, justamente 
é a transferência de energia e de temperatura, e 
essa também a noção que temos de temperatura. 

Realista, Empírica e 
Racionalista 

Momento 2 Extrato 
6 

Por exemplo, como aqui em Serra Talhada é 
quente, outro dia abracei um colega que vinha 

da rua, e eu disse que ele estava quente, é a 
Realista e Racionalista 
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questão da transferência de energia, pois para 
ele não estava tão quente, mas como eu estava 
num ambiente frio, quando peguei nele o senti 

quente. 

Extrato 
7 

Se fizermos do mesmo modo, se colocarmos a 
mão em água gelada e tocarmos em água morna, 

nós vamos sentir a diferença de temperatura, 
mas isso depende do ambiente que a gente 

esteja. 

Realista 

Extrato 
8 

Assim essa temperatura, ou essa transferência 
de energia que vai condicionar o calor, podem 

ser percebidas de várias maneiras. Por exemplo, 
quando ligamos o forno do fogão, quando 

sentimos que estamos com febre, ou que outra 
pessoa está com febre, e a pessoa apresenta-se 

um pouco indisposta, quando você coloca a mão 
no corpo, você sentirá a sensação de calor como 

se tivesse esquentando realmente e você sabe 
que a temperatura está elevada. 

Realista 

Extrato 
9 

Por exemplo, se seu corpo estava quente, então 
seu corpo vai absorver... é uma transferência de 

energia, então até que se estabeleça um 
equilíbrio é o tempo que você pode voltar... 

você num pode tomar banho e logo chegar aí. 
Você pode não ter nada, mas pode acontecer ou 
ter alguma alteração interna, como temperatura, 

dor de cabeça entre outros. 

Substancialista 

Extrato 
10 

Já as reações endotérmicas e exotérmicas estão 
relacionadas à liberação e absorção de calor. 

Racionalista 

Fonte: Própria 
 
A partir do Quadro 1, observamos que na aula do professor emergiram quatro 

das cinco zonas propostas por Amaral e Mortimer (2001). Apenas não observamos a 
emergência de ideias representativas da zona animista. A frequência com a qual as 
zonas aparecem no Quadro 1 guarda relação com a frequência com que elas 
emergiram ao longo de toda a aula, ou seja, na aula, o professor tratou o calor mais 
frequentemente a partir de um olhar realista, associando o calor às sensações 
térmicas. Nesse caso, o professor parece evocar suas próprias percepções 
relacionando o calor como algo que se apresenta frio ou quente e que pode ser 
percebido de uma maneira fácil por vias sensoriais, conforme evidenciado nos extratos 
2, 5 e 6. É interessante ressaltar que em alguns momentos o professor recorre a essas 
percepções para criar relações com outros modos de pensar o calor, relacionados com 
a temperatura e a transferência de energia. 

 A segunda zona identificada na aula foi a racionalista. Nela, o calor é 
compreendido como uma forma de energia que pode ser transferida entre corpos em 
diferentes temperaturas. Esta visão se constitui como o conceito científico escolar mais 
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aceito e este pelo discurso do professor tiveram em alguns momentos relacionados às 
ideias representativas da zona empírica. Em outros momentos, percebemos que o 
discurso do professor apresentou o conceito de calor relacionando-o com a 
determinação de temperatura a partir do termômetro, conforme percebemos nos 
extratos 1 e 5. Segundo Amaral e Mortimer (2001), durante muitos anos o calor ficou 
restrito ao entendimento das medidas de temperatura. Dessa forma, no momento em 
que se abordava o calor, as ideias eram direcionadas ao uso do termômetro, 
predominando uma visão pouco generalizada do conceito, mas que foi bem aceita 
durante um período da sua evolução histórica. É importante ressaltar que ideias 
representativas da zona empírica também foram expressadas em associação com 
concepções realistas (extratos 2 e 5), o que sugere uma transição entre as diferentes 
compreensões do conceito de calor. Em outras palavras, a compreensão do calor que 
vai além da percepção das sensações, mas passa pelo reconhecimento e 
determinação da temperatura dos corpos, o que posteriormente vai ser explicado pela 
transferência de calor entre corpos em diferentes temperaturas. 

A última zona que emergiu foi a substancialista. Percebemos que em alguns 
momentos, o professor tratou o calor como uma substância material que poderia ser 
absorvida pelos corpos. De acordo com a discussão de Amaral e Mortimer (2001), em 
vários momentos históricos essa visão de calor prevaleceu, por exemplo, quando se 
considerava o fogo como uma substância, ou a existência de fluídos que se transferiam 
entre os corpos. No extrato 9, a fala do professor remete a essa ideia de calor, que 
ainda é amplamente usada na linguagem do cotidiano. 

Considerando que diferentes zonas emergiram durante as aulas na fala do 
professor, constatamos a heterogeneidade do seu discurso em sala, verificando que o 
professor apresentou o conceito de calor a partir de concepções que vão desde o 
senso comum até aquelas de caráter científico. Essas formas de abordar o conceito de 
calor em sala de aula podem estar relacionadas às vivências e a cultura na qual o 
professor está inserido e ao perfil conceitual que ele apresenta, o que também justifica 
a ausência da zona animista. O uso de várias concepções na apresentação do conceito 
pode ser uma forma que o professor buscou de facilitar a compreensão do assunto, 
usando concepções diversas para discutir situações que fazem parte do cotidiano de 
seus alunos e apresentar o conceito científico de calor. No entanto, a análise dos 
dados feita até o momento da elaboração deste trabalho não possibilitou avaliar se o 
professor tem consciência do uso dessa diversidade de concepções e ainda não há 
indícios de que houve uma intencionalidade de criar relações de significados entre os 
diferentes modos de pensar o conceito de calor que emergem no discurso do 
professor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir deste trabalho, identificamos ideias representativas de diferentes zonas 
do perfil conceitual de calor em falas de um professor durante a uma aula de Química, 
e com isso percebemos as diferentes formas com que ele tratou este conceito na aula. 
Assim, podemos destacar a maneira heterogênea que o conceito de calor pode ser 
tratado no contexto escolar. Além disso, os resultados aqui apresentados demonstram 
que os diversos modos de pensar, mapeados em alunos segundo Mendes e Silva 
(2012), também se encontram em professores, apontando para uma necessidade de 
fazer discussões sobre perfis conceituais na formação docente.   
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Desta forma, defendemos que é de grande valia que os professores do Ensino 
Médio tornem-se conhecedores da noção do perfil conceitual, para que consigam 
melhorar sua prática pedagógica, e aprimorarem as diferentes maneiras de 
expressarem as múltiplas formas de tratar determinados perfis de concepções, 
aplicando de forma consciente cada conhecimento ao contexto que o conceito melhor 
se adeque e consiga responder os questionamentos levantados.  
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RESUMO:  
Para que haja uma aprendizagem duradora e efetiva é preciso que existam importantes ferramentas 
para o ensino-aprendizagem de conceitos relacionados ás disciplinas de Química, Física, Biologia entre 
outras. Neste propósito a interdisciplinaridade constitui como uma ferramenta indispensável na 
construção de relações com diversas áreas do saber, proporcionando ao educando um conhecimento 
concreto sem a fragmentação do mesmo. O presente trabalho apresenta uma metodologia que envolve a 
criação de uma fábula com conteúdos da disciplina de química, possibilitando ao educando uma relação 
entre disciplinas distintas, demostrando ao professor novos caminhos de ensino. 

 
INTRODUÇÃO 

A interdisciplinaridade é o processo de integração entre várias disciplinas e campos de 
conhecimento, ou seja, há necessidade de superar a visão fragmentada na formação 
do conhecimento e de articular as inúmeras partes que compõem o efeito de conhecer 
da humanidade, constituindo assim, uma associação de disciplinas em prol da 
reorganização do saber.  

Segundo Petraglia (1993), o movimento da interdisciplinaridade surgiu em meados da 
década de 60 na Europa, essencialmente, na França e na Itália. Nesta época, os 
movimentos estudantis lutavam por um novo estatuto de universidade e escola. 
Também, por parte de alguns professores, apareceram várias tentativas de buscar o 
rompimento com uma educação segmentada. No Brasil, o movimento começou a 
ganhar força na década de 70. Buscava-se a totalidade como forma de reflexão, no 
entanto, a interdisciplinaridade tendeu para um modismo em alguns lugares. Assim, o 
estabelecimento de novos programas educativos caracterizou-se pela justaposição das 
disciplinas. 

No contexto da industrialização na sociedade, houve a necessidade de qualificação de 
profissionais, portanto, a divisão do saber surgiu em decorrência dessa facilitação da 
aprendizagem. A instituição de ensino também foi influenciada por esse processo 
capitalista, no qual cada indivíduo passou a exercer uma função especifica no processo 
produtivo, o mesmo ocorreu no sistema de ensino, ou seja, houve a divisão das 
funções. 

Entretanto, há a necessidade de aproximação, relação e integração dos 
conhecimentos, para propiciar uma aprendizagem concreta, sem fragmentação dos 
mesmos.  
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A interdisciplinaridade não visa à eliminação das disciplinas, apenas supera os limites 
da fragmentação do conhecimento. O enfoque interdisciplinar constitui a necessidade 
de superar a visão mecânica e linear e, segundo Fazenda, 

 
[...] reconstituir a unidade do objeto, que a fragmentação dos métodos separou. 
Entretanto, essa unidade não é dada a "priori". Não é suficiente justapor-se os 
dados parciais fornecidos pela experiência comum para recuperar-se a unidade 
primeira. Essa unidade é conquistada pela "práxis", através de uma reflexão 
crítica sobre a experiência inicial. É uma retomada em termos de síntese. 
(FAZENDA, 1992, p. 45). 

 
 
A prática da interdisciplinaridade tem como principal fator a construção de um 
conhecimento que visa à realidade, de modo geral, proporcionando a relação de 
diversas disciplinas que se unem aos problemas da sociedade. 

As escolas brasileiras, mesmo vivendo o auge dos avanços tecnológicos, não 
correspondem a esse desenvolvimento, pois o processo educativo ainda está restrito a 
uma educação fragmentada, não proporcionando ao aluno uma verdadeira relação 
entre a prática e a teoria. Isso pode ter como consequência educandos não 
capacitados a formar uma visão global do mundo. 

Segundo estudos de Piaget (1970), a restrição ao limite disciplinar, raramente, contribui 
para a compreensão das informações em seu contexto. A aprendizagem deve 
proporcionar aos educandos não só conteúdos curriculares, mas, também que 
desenvolvam um pensamento critico e que sejam capazes de tomar decisões, tanto 
cientificas quanto sociais. No entanto, deve-se observar a condição sociocultural de 
cada aluno, para que o processo de assimilação de conhecimentos seja mais eficaz, 
não se esquecendo de que o processo de ensino não se restringe a sala de aula, mas 
se ramifica à sociedade e seus diferentes grupos sociais. 

Quando as instituições escolares adotam a união de diversas disciplinas, os alunos 
transmitem e assimilam conhecimento, trocam ideias, expressam opiniões, 
compartilham experiências, manifestam suas formas de ver e conceber o mundo e 
vinculam valores que norteiam suas vidas. 

Nessa perspectiva, a principal função da escola não deve ser somente a transmissão 
de conhecimentos, mas possibilitar situações para a aprendizagem. Ela deve provocar 
um desafio intelectual nos jovens, além de integrá-los à sociedade, auxiliando-os na 
busca da identidade pessoal. Para que a aprendizagem concreta aconteça é 
necessária uma interação complexa entre alunos, professores, conteúdos, tarefas e o 
próprio contexto educacional.  

Segundo Morin (1996) é no espaço da escola, que a fragmentação do conhecimento 
está mais explícita, pois é notória a estrutura tradicional de parcelamento do tempo em 
função das disciplinas. Para que se obtenham resultados positivos e satisfatórios, é 
necessária uma mudança urgente nos paradigmas da educação, na qual os 
educadores e educandos devem aprender a aprender, adequando-se para uma nova 
postura diante da realidade. Uma escola que utiliza a ação pedagógica da 
interdisciplinaridade propicia à mesma a construção de uma escola participativa e 
decisiva na formação social do indivíduo, bem como uma prática coletiva e solidária na 
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sua organização. Um projeto interdisciplinar de educação subsidia uma visão ampla 
para atuação de uma educação progressista e libertadora. 

No processo interdisciplinar 
 
 

[...] não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se... Todo o 
indivíduo engajado nesse processo será não o aprendiz, mas, na medida em que 
familiarizar-se com as técnicas e quesitos básicos o criador de novas estruturas, 
novos conteúdos, novos métodos, será o motor de transformação. (FAZENDA, 
1992, p. 56). 
 

O caminho a ser seguido surge de um trabalho constante entre os educadores e 
educandos tentando buscar novos métodos do saber, ou aplicando técnicas que 
proporcionam uma maior interação entre eles.   

Usando como exemplo, a disciplina de Química, geralmente desinteressante a muitos 
alunos, e de difícil compreensão e interpretação, necessita de metodologias 
diferenciadas. O presente artigo analisa a importância da interdisciplinaridade como 
uma ponte para a melhor compreensão das disciplinas entre si, ou, entre as áreas. 
Atualmente, a interdisciplinaridade tem sido desenvolvida por vários educadores, visto 
que tal postura permite a construção do conhecimento de maneira global, rompendo as 
fronteiras existentes entre as disciplinas, pois não seria satisfatória apenas a integração 
dos conteúdos.  

METODOLOGIA 

O trabalho foi proposto pela professora de Língua Portuguesa no momento de estudo 
do conteúdo de fábulas, para uma turma de primeiro ano do ensino médio. Sua 
proposta foi criar uma fábula envolvendo um tema de química, uma vez que a turma 
em questão pertence ao curso técnico em química. O aluno deveria escolher um 
conteúdo de química, dando preferência àquele que tivesse maior dificuldade. Depois 
de escolhido, escrever a fábula. O assunto abordado foi sobre ligações químicas, 
dando enfoque às ligações iônicas e covalentes, especificamente.  

A professora, inicialmente, desenvolveu um estudo do gênero fábula com a turma, 
trabalhando também as fábulas modernas. Um dos objetivos deste trabalho foi fazer 
com que o aluno aprendesse um conteúdo que ele tinha dificuldade a partir da 
elaboração dessa narrativa. Para tal, seria fundamental ele estudar o conteúdo, 
entende-lo, para então, inseri-lo em uma história. 

Durante a elaboração do trabalho, o aluno deveria ficar fiel aos elementos narrativos 
que compõem uma fábula: foco narrativo, personagens, narrador, tempo e espaço.  
Considerando que, normalmente os personagens das fábulas são animais ou objetos 
que possuem características humanas, escritas em narrativas curtas, finalizadas com 
uma moral. 

Para avaliar os trabalhos, foram considerados os seguintes critérios: 

1- Tema: se realmente trabalharam o tema proposto em relação à química. 
2- Tipo de texto: se exploraram as características do gênero Fábula. 
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3- Modalidade da língua padrão: neste item avalio os problemas gramaticais e 
ortográficos 
4- Coesão e coerência: se o texto está coerente, se as ideias estão claras, se não há 
contradição, se a pontuação, as conjunções, o léxico, etc foram bem utilizados. 

RESULTADOS 

De todos os trabalhos escritos, selecionaram-se duas fábulas, 1 e 2, para representar 
os textos criados em sala de aula, com a inter-relação entre as disciplinas de Química e 
Língua Portuguesa.  

Fábula 1: 

A obsessão do Cl 

Na tabela periódica, havia um elemento não metal chamado Cl. Ele ficava doente de 
inveja dos gases nobres, pois os mesmos possuíam oito elétrons na camada de 
valência e ele apenas sete. Um dia, o Cl perguntou à sua mãe: 

- Mãe o que eu faço par ganhar um elétron? 

- Uma solução é você apaixonar-se por alguma garota da família dos metais-alcalinos e 
casar-se com ela. Respondeu sua mãe. 

- Mas estou apaixonado pela Ar da família dos gases nobres. Ela é maravilhosa, até 
confundo-a com uma divindade, seus olhos brilham como o sol, ela é tudo que alguém 
almeja. Mãe a senhora entende? Falou Cl. 

- Sim, meu filho, entendo. Siga o teu coração, mas terá que esquecer essa ideia de 
ganhar um elétron. Além disso, você tem que amá-la por suas qualidades, não apenas 
sua beleza. Respondeu sua mãe. 

- Certo mãe, se for o nosso destino ficarmos juntos, ficaremos. Falou o Cl. 

Certo dia, o Cl pediu a mão de Ar em casamento, e ela aceitou. Seis meses depois 
chegou o dia da cerimônia. Quando o Cl entrou na igreja e viu Na, sua madrinha de 
casamento, sentiu o coração disparar. Não conseguia desviar o olhar, suas pernas 
ficaram bambas. Era amor á primeira vista. Chegando ao altar, logo Ar entrou. Quando 
o padre perguntou a Cl se aceitava Ar como sua esposa, ele olhou nos olhos de Ar e 
disse: 

- Ar, não posso me casar com você, pois não te amo de verdade, apenas tenho uma 
admiração obcecada. Sentia-me superior por estar ao se lado, mas hoje, quando entrei 
nesta igreja descobrir o amor, mesmo sem conhecê-la. 

E o Cl apontou em direção da Na, que estava aos prantos, pois sentiu a mesma 
atração. Cl aproximou e perguntou: 

- Você aceita ser aquela a encher meu espaço com alegria e muito amor?  

- Sim, respondeu Na. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Eles se casaram. Unidos, formaram a ligação iônica, em que ele ganhou um elétron, 
seu sonho. Assim, conquistou oito elétrons na camada de valência. Mas não ficou só 
nisso, tiveram um filho chamado NaCl, muito querido e amado por todos. 

Moral: Não sacrifique sua felicidade por inveja, pois todos têm suas qualidades e 
belezas. Falta acreditar e viver. 

Fábula 2: 

Cloreto de sódio  

Em uma substância, havia dois elementos da tabela periódica, o Sódio e Cloro que 
viviam brigando, um sempre querendo ser melhor do que o outro. O Sódio é um metal 
representativo, o Cloro é um não metal representativo halogênio.  

Certo dia em uma substância, o Cloro disse: 

- Eu sou melhor que você  

-E sempre o Sódio retrucava.  

- Você nunca será melhor do que eu.  

-Sou sim, eu sou um não metal e também um Íon, Ânion.  

-Mas Sódio, eu também sou um Íon, Cátion.  

-Você perde elétrons, e eu sim sou melhor, eu ganho elétrons.  

-Eu sei que eu perco elétrons, mas é isso que faz com que ficamos juntos em uma 
substância.  

- E daí, somos elementos completamente diferentes. Eu sou da família 7 A e você e da 
família 1 A, somos distantes um do outro.  

- Esse e o motivo que me leva a perder é você a ganhar. Eu sou um metal e você é um 
não metal.  

- Mas isto não me importa, eu sempre serei melhor que você.  

Depois de um tempo, em outra substância, os dois elementos se encontra novamente. 
Mas de tanta discussão eles acabam juntos em um produto, o sal (Cloreto de sódio).  

Moral: Se você não pode contra seu inimigo, junte-se a ele. 

Fábula 3: 

Mundo obscuro 

Em uma cidade chamada ligações químicas moravam todos os elementos da tabela 
periódica, vivendo com suas famílias felizes, porém havia um morador que ocupava a 
primeira casa vivia solitário, conhecido como H. 
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Os elementos percebendo a situação se juntaram em grupos para encontrar uma 
solução para a solidão de H. Pois, a sua tristeza era devido a sua baixa estima. E 
tiveram a ideia de encontrar alguém para lhe fazer companhia e demostrar a sua 
essência de como ele era importante.    

Mas H, não aceitou a ideia e expulsaram os seus companheiros mais próximos, 
justamente os que mais ofereciam preocupação e dedicação. Mesmo assim, seus 
amigos decidiram ir atrás, e por decisão do destino encontraram uma jovem que 
também estava à procura de alguém, e que admirava o H, entretanto tinha medo de 
aproximar-se.   

Os amigos de H, falaram que ele precisava fazer uma escolha: ou dava uma chance a 
jovem H ou ficaria sozinho em seu mundo obscuro, solitário sem ter a oportunidade 
sentir amado e admirado. 

Com sabedoria ele decidiu dar uma chance a sua felicidade. Mas com uma condição 
que ela aprendesse ama-lo com seus defeitos e juntos aprenderiam a conviver com as 
pequenas feridas que a relação muito próxima poderia causar, já que o mais importante 
era a companhia um do outro.   

E com a paciência e dedicação da jovem H, ele aprendeu a amar a si mesmo, e 
transbordar esse carinho a todos. Com o tempo eles decidiram unir-se com a ligação 
covalente passando a compartilhar par de elétrons, tornando os moradores mais 
estáveis e amáveis da cidade. 

Moral: amigos de verdade, cuidam um dos outros, jamais  desistindo de lhe fazer feliz.  

 

DISCUSSÕES 

Na fábula 1, a aluna demostrou a diferença entre um elemento não metal e um gás 
nobre. O fato do cloro “morrer” de inveja dos gases nobres, destaca a característica 
que estes últimos possuem de não precisar completar sua camada eletrônica. A inércia 
química é explicada pela regra do octeto: possuírem oito elétrons na camada de 
valência. Essa regra tem como exceção somente o gás hélio. Uma vez que o cloro 
pertence à família dos halogênios, possuem sete elétrons na última, com isso tendem a 
receber um elétron para adquirir estabilidade. 

Para que o Cl tenha o octeto completo era necessário ligar-se a um metal-alcalino, ou 
seja, o átomo de Cl receberia um elétron definitivo de um metal. Desse modo, forma-se 
um íon positivo (cátion X+) e um íon negativo (ânion Cl-), ambos com o octeto completo, 
portanto, com a configuração de um gás nobre. 

Além de demostrar a atração do Cl por Na, que ocorreu espontaneamente, visto que 
ambos têm cargas elétricas opostas, cátion e ânion se atraem unidos definitivamente 
pela ligação iônica, originando assim a substância cloreto de sódio. 

Já na fábula 2, a aluna  criou seu texto com os mesmos personagens principais, Na e 
Cl, porém com enfoque distinto. Abordou a composição de uma substância química, 
que envolvia a ligação entre um metal e um não- metal. Os mesmos utilizavam suas 
características eletrônicas para justificar quem era o mais importante. 
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A justificativa do Cl, é que ele tinha a facilidade de formar ânion (íon negativo), pois 
pertencia à família 7 A, no qual era necessário apenas receber 1 elétron para se 
estabilizar.  Isso porque possui maior eletronegatividade, que é a tendência que um 
átomo possui em atrair elétrons para perto de si.  

Por outro lado, o elemento Na não deixa barato argumentando que uma de suas 
propriedades é a formação do cátion (íon positivo). E tendo o privilégio de pertencer a 
família 1 A , pode doar 1 elétron para facilitar  a geração de substâncias. Além de 
mostrar, que não existe elemento melhor do que o outro, a fábula enfatiza que ambos 
se completam por serem tão diferentes. 

Já na fábula 3, o aluno apontou que o hidrogênio é tão diferente de todos os elementos 
químicos que, em algumas classificações, prefere-se coloca-lo isolado fora da Tabela 
Periódica, ou seja,  foi bem perceptível que ele é um elemento atípico,  que não se 
enquadra em nenhum grupo da tabela. 

No qual, quando o H decide juntar-se com a jovem H, os elétrons passam a ser 
compartilhados, assim a ligação covalente torna-se efetiva (estável), quando a 
distância entre os dois átomos é tal que as forças de atração existentes são totalmente 
compensadas pela força de repulsão. 

Percebe-se nos três textos que, ao se estudar ligações iônicas e covalentes, o primeiro 
exemplo que vem à mente dos alunos é o cloreto de sódio. Isso pode ser derivado de 
um ensino exemplificado nos materiais do dia-a-dia ou de uma passível 
contextualização dos conteúdos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao propor este trabalho, a professora percebeu certa resistência dos alunos em 
escrever. Segundo sua fala: “No início os alunos acharam que essa ideia não daria 
certo, que era tudo muito difícil”. 

A ferramenta utilizada obteve bons resultados, tais como: melhor interação entre aluno 
e professor, em vista da presença constante da professora durante o processo de 
construção; prática da pesquisa e consciência da inter-relação entre as disciplinas de 
língua portuguesa e química. Se o professor não se mantém presente durante o 
processo de criação, o aluno não aprende devidamente. Outro ponto evidente, 
observado neste trabalho, foi explicitação dos objetivos da proposta: o aluno que não 
vê com clareza o objetivo da atividade, não se esforçará para que a atividade dê certo. 
E para que isso aconteça é necessário refazer o texto quantas vezes forem necessário, 
o que desagradou os alunos. 

Esta metodologia possibilitou despertar, no educando, maior motivação e assimilação 
de saberes diferentes, evidenciando uma desfragmentação do conhecimento. 
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Introdução 
Os alunos vêm se mostrando muito desmotivados 
ao aprendizado de química. Algo que contribui com 
essa realidade é o fato de o professor não buscar 
associar o conteúdo abordado com o cotidiano do 
aluno. Segundo Antunes et al (2009) “os conteúdos 
abordados no ensino de Química não devem se 
resumir à mera transmissão de informações que 
não apresentem qualquer relação com o cotidiano 
do aluno, seus interesses e suas vivências.” 
Para Johnstone & Ai-shuaili (2001) a atividade 
prática aumenta a motivação do aluno. Tendo em 
vista os pontos positivos de uma aula prática, deduz-
se que esta deve ser sim utilizada pelos 
professores. 

Resultados e Discussão 
Os alunos foram ao laboratório de ciências onde 
aplicaram na pratica o conteúdo visto anteriormente. 
A prática baseava-se em medir o pH da amostra 
que os alunos haviam levado para escola, com o 
uso de azul de bromotimol, seguido do papel 
universal. 
Destaca-se aqui que o uso do papel universal não é 
tão preciso quanto o pHmetro, por este motivo o 
resultado do pH das amostras  não fora tão preciso. 
 

 
Figura 1: papel universal 
Fonte: site Brasil Escola 

 

Foram analisadas 22 amostras de cinco bairros 
diferentes sendo que quatro delas deram pH 5,5, 
onze com pH 6, quatro com pH 6,5 e três com pH 7, 
a maioria das amostras tratavam-se  de águas de 
poços sendo que as mesmas possuem a tendência 
de serem levemente acidas, devido a grande 
quantidade de dióxido de carbono presente. 

Apesar da grande maioria das amostras se 
encontrarem com um pH ácido, isso ainda não é um 
grande problema, pois, segundo a resolução 
CONNAMA (1986), a água que apresente um pH em 
torno de 5,0 a 8,5 não apresentam grande risco a 
saúde. 

Conclusões 
Conclui-se com o fim deste trabalho, que o uso de 

aulas práticas é muito atrativo para os alunos, os 
mesmos mostraram-se muito mais interessados em 
analisar o pH de suas amostras d’água.  

Levando em consideração apenas as águas 
retiradas dos poços, conclui-se que a média de pH 
dessas águas é igual a 6. 

O bairro na qual a escola está situada, foi o bairro 
do qual provieram o maior número de amostras, por 
este motivo, estabeleceu-se a média apenas do 
mesmo, o qual apresentou uma média de pH igual a 
5,92. Levemente ácida, porém, ainda não oferece 
riscos a saúde. 
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RESUMO 
O ensino de química tem avançado nas discursões metodológicas, no entanto, ainda existe o 
distanciamento dos alunos no desenvolvimento dos conhecimentos químicos pelas inúmeras relações 
complexas desta ciência e pelas concepções constituídas nas vivências de cada docente em sua pratica. 
Este trabalho pretende apresentar a descrição de uma parte do planejamento anual para o ensino de 
química das terceiras sérias de uma escola púbica situada no município de São Mateus-ES, bem como, 
as metodologias que contemplam uma diversidade de atividades e estratégias, incluindo a leitura de 
artigos e livros, a escrita, o trabalho de pesquisa, os debates orais, a experimentação e as impressões 
dos alunos. Neste sentido, percebem-se como estas estratégias são eficientes e como os alunos melhor 
aprendem os conhecimentos escolares da ciência Química, tornando o professor um pesquisador de sua 
própria pratica nas intervenções e no processo ensino aprendizado de química. 
 
INTRODUÇÃO  

Estar hoje como mediador do conhecimento no processo ensino-aprendizagem 
de química torna-se um dos grandes desafios contemporâneo, devido aos constantes 
assédios por placebos, panaceia, conhecimentos falseados pela emoção vaga e 
inconsistente difundido através de shows que não favorece de forma estruturante a 
constituição dos significados na construção do Conhecimento Escolar Químico. 

O conhecimento Químico escolar sugere a inserção dos conteúdos atitudinais, 
procedimentais, factuais e conceituais, e os contempla nas avaliações qualitativa, tendo 
em vista que cada indivíduo atua no meio segundo as teses do pensamento dialético.   

Segundo Maldaner (2000),  
 
É preciso analisar também que ainda existem práticas docentes que muitas 
vezes não levam em consideração as novas abordagens, bem como 
encontram na profissão “ser professor” apenas um trabalho técnico, 
desprezando os aspectos pedagógicos, ou ainda valorizam o ensino em 
detrimento da aprendizagem desconhecendo seus alunos, no que refere os 
anseios, vontades, dificuldades, tempo de aprender, e enfatizam suas aulas 
pela memorização de fórmulas e atividades (MALDANER, 2000).  
 

Espera-se atualmente que o processo ensino-aprendizagem possa também ser 
norteado por contratos didáticos pautados na clareza das instruções ao nortear as 
ações dos alunos e professores “o saber fazer”; na devolução das respostas na ótica 
dos atores e na possibilidade da institucionalização, a fim de buscar diferentes 
estratégias de ensino em suas áreas de atuação disciplinar. Souza e Justi (2005), 
afirmam que: 

As propostas mais recentes de ensino de química têm como um dos 
pressupostos a necessidade do envolvimento ativo dos alunos nas aulas, em 
um processo interativo professor/aluno, em que os horizontes conceituais dos 
alunos sejam contemplados. Isso significa criar oportunidades para que eles 
expressem como veem o mundo, o que pensam, como entendem os conceitos, 
quais são as suas dificuldades etc. (SOUZA, JUSTI, 2005).   
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Promover movimentos dinâmicos e organizados nas aulas de química e tornar 
possível o envolvimento dos alunos de forma ativa, mesmo em espaços desfavoráveis, 
para reflexão através da comunicação dialética e dialogada, com intervenções 
contínuas no processo ensino-aprendizagem, com leituras diversificadas de artigos, 
livros e outras formas de textos associadas à experimentação e produção da pesquisa 
da própria construção do conhecimento, inclui o aluno como o principal sujeito de todo 
o processo.  

Certamente além de ser uma das alternativas metodológicas, torna-se um 
espaço de investigação para o professor na validação favorável ou não da construção 
dos conhecimentos químicos e ao mesmo tempo promove uma movimentação 
interacionista entre professor e aluno. 

Ao pensar na possibilidade de transformar a sala de aula em um objeto de 
pesquisa da própria prática docente, para desenvolver a maior aproximação dos 
saberes, ser, fazer, entre alunos e professor, ampliou-se as possibilidades na 
identificação de “como os alunos pensam e aprendem os conhecimentos químicos? 
Como transitariam pelas leituras de artigos e outras bibliografias que não sejam os 
livros didáticos? Qual a percepção do significado das palavras nos livros didáticos e na 
observação da experimentação para a construção dos conhecimentos no Ensino de 
Química?”. 

Desvelar estas interrogativas é o objeto de trabalho da pesquisa na ação, 
avaliação e validação da própria prática enquanto docente no Ensino de Química. 

A presença de estratégias de leitura de artigos como pilares da construção do 
conhecimento Escolar Químico; as diversidades de atividades que auxiliam na 
aprendizagem como a experimentação e a construção de sentidos através da leitura 
crítica nas formas representativas do conhecimento em Química podem apresentar 
tributos valorativos nesta pesquisa segundo as impressões dos alunos e a avaliação do 
professor. 

Este trabalho pretende descrever parte do relato de uma proposta 
metodológica e trazer apontamentos através das metodologias diversificadas, bem 
como, a inserção ativa dos alunos em todo o processo ensino-aprendizagem. 
 
METODOLOGIA DO TRABALHO DESENVOLVIDO. 

A pesquisa de caráter qualitativa foi desenvolvida em uma escola pública, com 
alunos das terceiras séries dos cursos técnicos Integrados na cidade de São Mateus-
ES. O período de desenvolvimento do trabalho com os alunos foi de cinco meses com 
uma carga horária de 2 horas\aulas semanais, e atendimento em horários inverso de 
uma hora semanal, ministrada pelo professor, totalizando quatro horas de orientação 
para cada grupo. O total de alunos que desenvolveu este trabalho foi de cinquenta e 
cinco alunos.  

Nesta pesquisa foram analisadas as metodologias que contribuem para o 
aprendizado na visão dos discentes, através de uma proposta metodológica ministrado 
em sala de aula nas seguintes etapas: leitura de artigos científicos da Química Nova 
(QN) e Química Nova na Escola (QNE), construção da escrita entre fichamentos, 
relatórios e resenha crítica; desenvolvimento da experimentação e a contínua avaliação 
como interventora do processo ensino-aprendizado com debates, releituras e 
refeituras. 

Os procedimentos do trabalho, na visão do docente, foram pautados no 
contrato didático e pedagógico apresentando todos os passos a serem ministrados 
para os alunos com antecedência, inclusive o cronograma da realização das atividades 
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durante os cinco meses iniciado no mês de outubro de 2013 e finalizado em fevereiro 
de 2014. 

A investigação do trabalho, direcionado a visão dos discentes, desenvolveu-se 
na observação e coleta de dados durante todo o trabalho, na identificação do pensar e 
ser dos discentes como contribuintes na organização do trabalho do professor. 

Os questionamentos orais para iniciar a identificação qualitativa do pensar dos 
alunos seguiram esta sequência: i) Por que escolheram o curso Técnico Integrado em 
Eletrotécnica ou Mecânica? ii) o que pensam sobre a aprendizagem na disciplina de 
química e o que esperam aprender? iii) já leram algum artigo? Qual? 

Através dos dados coletados foi necessário fazer as escolhas dos artigos, 
diante das expectativas na visão dos discentes, na visão institucional associado ao 
plano de trabalho já preestabelecido e na visão docente enquanto mediador do 
conhecimento capaz de promover integração para a construção do conhecimento 
químico dinâmico e, na tentativa da aproximação de uma educação plena. 

Eram disponibilizados por mês de dois a três artigos para a turma durante a 
explicação teórica dos conteúdos ministrados pelo professor em sala de aula, tendo em 
vista que, propositalmente o docente associava aos livros didáticos para proporcionar 
debates de concordância ou não entre os sentidos que os artigos atribuíam e os 
sentidos das palavras contidas nos livros didáticos. 

Os alunos formaram grupos com no máximo quatro componentes para o 
desenvolvimento do trabalho. Foi estabelecido um período de quatro semanas com 
atendimentos de uma hora semanal para os acompanhamentos e orientações 
ministradas pelo professor através das interpretações e escritas para cada grupo 
responsável por compartilhar o trabalho com a turma. 

Portanto, garantiu-se que dois a três grupos da sala apresentassem os 
trabalhos a cada mês, tendo em vista que neste processo alunos e professor faziam 
parte da banca através das avaliações escritas e orais, das apresentações de 
preposições e debates diante dos artigos apresentados, compartilhando 
conhecimentos, dúvidas e propostas para soluções de problemas. 

Na etapa experimental necessitou de um espaço que a instituição de ensino 
não tinha. Portanto, houve a necessidade do desenvolvimento de materiais alternativos 
e parcerias entre Instituições de Ensino Particular e Federal. As experimentações foram 
desenvolvidas através da temática dos artigos escolhidos e os conteúdos estudados 
em sala com a orientação do professor. 

Ao final de todas as etapas direcionadas pela proposta metodológica 
ministrada em sala de aula, os alunos fizeram uma avaliação final através de um 
questionário com questões fechadas e abertas de aproximadamente três páginas, 
sendo apresentados nesta pesquisa quatro apontamentos direcionados na visão dos 
discentes sobre: 1) a metodologia desenvolvida, 2) as formas de desenvolver 
aprendizagem significativa 3) os sentidos das palavras nos livros didáticos, 4) a 
importância da experimentação na construção do conhecimento químico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As impressões dos Alunos no Desenvolvimento dos Trabalhos para o 

Ensino de Química 
 
Inicialmente, conhecer os cinquenta e cinco alunos tornou-se um fator 

imprescindível para esta investigação, tendo em vista que foram escolhidas duas 
turmas dos 3° anos dos Cursos Técnicos Integrados, que inicialmente parecia óbvio as 
escolhas da maioria dos alunos por estarem em um curso técnico, mas para a 
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supressa das respostas emitidas pelos alunos quando foram propostas as primeiras 
perguntas do “por que escolheram estudar o curso integrado técnico”, imediatamente 
responderam que as escolhas foram definidas pela qualidade do ensino e por não 
terem condição de pagar uma instituição particular.  

Notavelmente, somente três alunos externaram o desejo em dar continuidade 
nos cursos que estavam estudando. Imediatamente todo o planejamento da inserção 
dos conteúdos de química voltados para os cursos Técnicos já não faziam muito 
sentido, sendo necessário repensar no planejamento de forma que pudesse atender ao 
máximo os interesses destes alunos, sem deflagrar o verdadeiro sentido da construção 
do conhecimento químico. 

Ao se fazer a pergunta “o que pensavam sobre a aprendizagem na disciplina 
de química e o que esperavam aprender”, responderam em comum consenso, quase 
em um coral humorístico –“o suficiente para passar no vestibular e fazer uma boa prova 
no ENEM”. 

Na pergunta – “já leram algum artigo? Qual?”, somente um aluno afirmou ter 
lido um artigo na área de informática, mas não se lembrava do que se tratava ao certo. 
Diante das respostas percebeu-se que dos cinquenta e cinco alunos nenhum tinha 
interesse em se profissionalizar na área da ciência química diretamente, mas 10 alunos 
sinalizaram o interesse em áreas correlatas como a medicina, biologia e agrícola. 

O plano de trabalho anual contemplava, em cinco meses, os conteúdos: 
funções orgânicas, estrutura e propriedade física dos compostos orgânicos, isomeria 
na química orgânica, reações orgânicas, compostos orgânicos naturais e polímeros 
sintéticos. Portanto, para fazer uma abordagem dos temas através da leitura dos 
artigos seria necessário um novo planejamento para que os alunos pudessem ser 
inseridos através das respostas dos questionamentos orais e enquanto cidadão crítico 
na leitura do mundo químico associadas aos conteúdos já preestabelecidos no plano 
de trabalho anual. Diante de todas estas considerações foi solicitado aos alunos a 
leitura dos artigos da Química Nova e Química Nova na Escola descrita na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Artigos Escolhidos Para a Leitura e o desenvolvimento dos trabalhos 

ARTIGOS APRESENTADOS  AUTOR  ANO  

Interações Intermoleculares. Willian R. Rocha 2001 

Solubilidade das Substâncias Orgânicas. Cláudia Rocha Martins 2013 

O que é gorduras Trans.  Fábio Merçon 2010 

Fármaco e Quiralidade. Fernando A.S. Coelho 2001 

Rotação da Luz polarizada. Olga Bagatin 2005 

Confirmação a Esterificação de Fischer. Thiago Santangelo 
Costa 

2004 

Proteína, Hidrólise Precipitação e um Tema para o ensino de Química. Wilmo Ernesto 
Francisco Junior 

2006 

Toxidade de Metais em Solução Aquosa: Um Bioensaio para a Sala de 
Aula. 

Soraya Moreno Palácio 2013 

A Importância da Vitamina C. Antonio Rogério 
Fiorucci 

2003 

A Importância das Propriedades Físicas dos Polímeros na Reciclagem. Sandra Mara M. 
Franchetti 

2003 

Polímeros Condutores. Roselena Faez 2000 

Analise Qualitativa das Proteínas em Alimentos Por Meio de Reação de 
Complexação dos íons Cúprico. 

Vanessa Vivian de 
Almeida 

2013 
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Produtos Naturais no Ensino de Química: Experimentação para o 
Isolamento dos Pigmentos do Extrato de Páprica.  

Letícia B. da Silva 2006 

 
No início, o desenvolvimento do trabalho parece ter proporcionado um grande 

desconforto entre os alunos, tendo em vista que não tinham contato com a leitura de 
artigos científicos, não apresentavam interesse em suas escolhas à disciplina de 
química e nunca haviam desenvolvido um trabalho com esta amplitude. Mas a 
intervenção e conforto entre as palavras ao administrar o trabalho emitido pelo 
mediador tornam-se essencial para promover a segurança dos alunos e dar-lhes a 
certeza que não estarão sozinhos. 

O envolvimento dos alunos no trabalho foi construído de forma gradual, mesmo 
porque inicialmente transmitiam muitas dúvidas, inseguranças para as atividades que 
precisariam da apresentação dos trabalhos escritos, experimental e oral. Isto os 
incomodava, principalmente porque umas das turmas estavam separadas em três 
grupos com muita competitividade. Cada grupo queria fazer melhor que o outro e 
apesar da proposta metodológica não ser a competição, mas sim o compartilhar de 
forma construtiva os conceitos e conteúdos químicos foram observados que a 
competição inicialmente se tornou um dos agentes motivadores para o 
desenvolvimento dos melhores trabalhos. 

A cada etapa que a pesquisa transitava, constituíam-se valiosos momentos na 
construção dos conhecimentos atitudinais, procedimentais, factuais e conceituais, 
quando alunos através da pesquisa se deparavam com diferentes formas de pensar e 
ao mesmo tempo tendo que confrontar este pensar da ciência química, não para 
concretizá-la, mas para ser desafiado a encontrar interpretações sobre o mundo natural 
e explicar os possíveis comportamentos.  

Na avaliação descritiva, com o objetivo de identificar como os alunos 
aprendem, foram feitas as seguintes perguntas aos discentes: 1) Ao ler o artigo e 
apresentar você acredita que esta metodologia pode auxiliar em uma maior 
compressão sobre os conteúdos de química? 2) Quando e como mais aprendeu em 
todo o desenvolvimento deste trabalho? 3) O que pode afirmar em relação aos 
conhecimentos da disciplina química ministrada nos livros didáticos ? 4) A  
experimentação contribuiu para construção do seu conhecimento? 

As respostas dos 55 alunos das terceiras séries do Ensino Médio para a 
pergunta “Ao ler o artigo e apresentar você acredita que esta metodologia pode auxiliar 
em maior compressão sobre os conteúdos de química?” estão apresentadas na 
Tabela2. 

 
Tabela 2: Respostas dos 55 alunos para avaliar se a metodologia utilizada no 

trabalho contribuiu para a melhor compreensão dos conteúdos de Química. 
NOMES DOS GRUPOS - ARTIGOS APRESENTADOS N° 

ALUNOS  
SIM  NÃO  

Interações Intermoleculares. 6 6  

Solubilidade das Substâncias Orgânicas. 6 5 1 

O que é gorduras Trans.  4 4  

Fármaco e Quiralidade. 4 4  

Rotação da Luz polarizada. 3 3  

Confirmação a Esterificação de Fischer. 5 5  

Proteína, Hidrólise Precipitação e um Tema para o ensino de Química. 5 5  
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Toxidade de Metais em Solução Aquosa: Um Bioensaio para a Sala de Aula. 3 3  

A Importância da Vitamina C. 4 4  

A Importância das Propriedades Físicas dos Polímeros na Reciclagem. 4 4  

Polímeros Condutores. 5 5  

Analise Qualitativa das Proteínas em Alimentos Por Meio de Reação de Complexação dos 
íons Cúprico. 

3 3  

Produtos Naturais no Ensino de Química: Experimentação para o Isolamento dos Pigmentos 
do Extrato de Páprica.  

3 3  

 
Na Pergunta “Ao ler o artigo e apresentar você acredita que esta metodologia 

pode auxiliar em maior compressão sobre os conteúdos de química?” percebeu-se o 
envolvimento dos alunos na leitura e pesquisa. Notavelmente não se encontrou alunos 
que respondesse a leitura “foi difícil ou não gostei de ler os artigos”, fazendo-nos refletir 
quando realmente os alunos não estão dispostos em realizar as atividades que 
auxiliam na construção do seu conhecimento? 

Certamente a participação do aluno o faz sentir parte integrante no processo 
ensino-aprendizagem, mesmo quando através do seu conhecimento apresente 
concepções da ciência química fragmentada ou uma diversidade de visões para o 
mesmo conceito. De acordo com Schnetzler e Aragão (1995), o “objetivo central da 
educação é melhorar o ensino e aprendizagem de Química”, para isto o aluno precisa 
ter contato com as diversas comunicações promovidas por esta ciência como leitura de 
artigos, periódicos e participação de eventos que os incluam na comunicação da 
comunidade científica. 

No gráfico1 são apresentadas as respostas dos alunos quando foi direcionada 
uma pergunta aberta para identificar quando perceberam que a aprendizagem tornou-
se significativa. 

 
Gráfico1: Respostas dos discentes: “Quando e como mais aprendeu em todo o 
desenvolvimento deste trabalho?”.  
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Deve-se constantemente fazer reflexões no provimento das aulas através das 

diferentes formas de aprender que cada indivíduo desenvolve e se relaciona, visto que 
as respostas representadas pelos discentes no gráfico comprovam estas diferentes 
formas de aprender.  

 

 
Figura 1: Respostas dos discentes, na pergunta: “Quando e como mais 

aprendeu em todo o desenvolvimento deste trabalho?”. 
 
Este trabalho foi desenvolvido com diversidades de atividades e as respostas 

dos discentes, na pergunta aberta, possibilitou ao mesmo aluno ter mais do que uma 
afirmativa mostrando que 59% aprendem lendo e pesquisando; 15% aprendem com os 
debates entre alunos e professor; 12% aprendem escrevendo através do fichamento 
escrita de relatórios, resumo; 14% aprendem de forma significativa através da 
experimentação. Segundo Antunes (2007, p.23) considera que:  

A diferença que existe em trabalhar inteligências e competências em sala de 
aula está na forma diferente com que as informações são trabalhadas, atribuindo-lhes 
significado, impregnando-as de uma contextualização com a vida e com o espaço no 
qual o aluno se insere. 

Neste sentido os alunos apresentam diversidades na forma de aprender e 
transfere de formas distintas suas construções. Se em um processo ensino-
aprendizagem não for levado em consideração às metodologias diversificadas, a 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

avaliação neste processo transforma-se em uma quantificação de dados e não um 
processo diagnosticador e interventor na construção do conhecimento químico.   

Ao buscar o significado e sentido das palavras que os alunos indicavam, foi 
proposto que fizessem um texto contemplando todo o trabalho desde a leitura do artigo 
até a experimentação e para isto necessitaria comparar de forma favorável ou não a 
utilização do livro didático e mais duas referencias através da seguinte pergunta: “O 
que pode afirmar em relação aos conhecimentos da disciplina química ministrada nos 
livros didáticos”. O resultado é o da tabela 3.  

 
Tabela 3: Respostas dos alunos a respeito dos livros didáticos para o 

desenvolvimento do trabalho através da leitura dos artigos. 
NOMES DOS GRUPOS - ARTIGOS APRESENTADOS N° 

ALUNOS 
C  NC 

Interações Intermoleculares. 6 2 4 

Solubilidade das Substâncias Orgânicas. 6  5 

O que é gorduras Trans.  4  4 

Fármaco e Quiralidade. 4 1 4 

Rotação da Luz polarizada. 3  3 

Confirmação a Esterificação de Fischer. 5  5 

Proteína, Hidrólise, Precipitação e um Tema para o ensino de Química. 5  5 

Toxidade de Metais em Solução Aquosa: Um Bioensaio para a Sala de Aula. 3  3 

A Importância da Vitamina C. 4  4 

A Importância das Propriedades Físicas dos Polímeros na Reciclagem. 4  4 

Polímeros Condutores. 5  5 

Analise Qualitativa das Proteínas em Alimentos Por Meio de Reação de Complexação dos 
íons Cúprico. 

2  3 

Produtos Naturais no Ensino de Química: Experimentação para o Isolamento dos 
Pigmentos do Extrato de Páprica.  

3  3 

Consistente (C) não consistente (NC)  
 
Neste momento através das respostas abertas na pergunta “O que pode 

afirmar em relação aos conhecimentos da disciplina química ministrada nos livros 
didáticos?” Os alunos utilizaram várias nomenclaturas para identificar os sentidos e 
significados que os livros didáticos os transmitiram após compartilhar a leitura dos treze 
artigos. 

Portanto as classificações indicadas pelos alunos esta sendo representado 
pelas palavras “consistente e não consistente”, visto que classificaram os conteúdos 
presente nos livros didáticos como: conteúdo superficial, básico, vazio, falta de 
conteúdo, fragmentado, resumido, incompleto e generalizado. 

Conforme preconizada nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio-OCNEM-(Brasil, 2006), sua deficiências já tinha sido identificado e torna-se claro 
para os alunos a desatualização conceitual quando é apresentada em alguns livros 
didáticos que “solvente é tudo aquilo que dissolve”, “a molécula apresenta carbono 
quiral”, “a água vai acabar”. Os alunos ainda identificaram que os livros didáticos não 
relacionam as transformações químicas com o envolvimento da cinética e a energia e 
não abordam o contexto histórico da Ciência Química. 
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Ao entender a impressão dos alunos a respeito da experimentação, através do 
trabalho e do olhar da comunicação científica, foi solicitado que os alunos 
respondessem a seguinte pergunta “A experimentação contribuiu para construção do 
conhecimento”? O resultado das respostas está apresentado na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Respostas dos alunos a respeito da experimentação como contribuintes no 
processo ensino aprendizagem. 
NOMES DOS GRUPOS - ARTIGOS APRESENTADOS N° 

ALUNOS 
SIM  NÃO  

Interações Intermoleculares. 6 6  

Solubilidade das Substâncias Orgânicas. 6 5 1 

O que é gorduras Trans.  4 4  

Fármaco e Quiralidade. 4 3 1 

Rotação da Luz polarizada. 3 3  

Confirmação a Esterificação de Fischer. 5 5  

Proteína, Hidrólise, Precipitação e um Tema para o ensino de Química. 5 5  

Toxidade de Metais em Solução Aquosa: Um Bioensaio para a Sala de Aula. 3 3  

A Importância da Vitamina C. 4 4  

A Importância das Propriedades Físicas dos Polímeros na Reciclagem. 4 4  

Polímeros Condutores. 5 5  

Analise Qualitativa das Proteínas em Alimentos Por Meio de Reação de Complexação 
dos íons Cúprico. 

2 2 1 

Produtos Naturais no Ensino de Química: Experimentação para o Isolamento dos 
Pigmentos do Extrato de Páprica.  

3 3  

 
Os alunos ao apresentarem suas impressões sobre a experimentação afirmam 

com clareza sua importância, mas ao retornar as respostas apresentada pelos alunos 
quando foi perguntado “Quando e como mais aprendeu em todo o desenvolvimento do 
trabalho”? Somente 14% dos alunos citaram a experimentação como a atividade que 
lhe forneceu maior significado no processo ensino-aprendizado. 

As justificativas apresentadas pelos alunos da importância da experimentação 
neste trabalho foram de que a experimentação contribui porque assimila, solidifica, fixa, 
estimula o maior interesse, completando ainda que é a teoria que justifica a prática. 

Para Silva e Zanon (2000) a experimentação não garante, por si só, a 
aprendizagem; não é uma via de mão única na qual o experimento comprova a teoria 
ou vice-versa; e, no nível médio, não tem o objetivo de formar laboratoristas. Para 
Maldaner (2003) a experimentação no contexto escolar ainda não compreende a 
função no desenvolvimento científico, visto que é um princípio orientador da 
aprendizagem, devendo perceber a relevância atribuída às atividades experimentais 
para que seja entendida como um contribuinte no processo aprendizagem. 
 
A impressão do Docente no Desenvolvimento dos Trabalhos para o Ensino de 
Química como Pesquisador da sua Própria Prática  
 
Somente dizer para o aluno que “a química está presente em tudo”, torna-se fatigoso 
através das falas de alguns profissionais, mesmo porque um químico sabe da 
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complexidade em que as substâncias interagem entre os fenômenos físicos, químicos, 
biológicos ao se tratar de um sistema completamente aberto como o nosso “cotidiano”.  
 Por outro lado, não deve deixar que durante o ensino médio os alunos não 
entrem em contato com os conhecimentos científicos que comprovam algumas reações 
importantes, para que tenham possibilidade de fazer leituras, interpretações e escolhas 
ao administrarem sua própria vida com qualidade.  

Pode ser justificada a importância de conhecer as transformações das 
substâncias e das matérias, pelo fato das pessoas não saberem fazer escolhas simples 
na aquisição de seus materiais como a escolha de uma alimentação mais adequada, a 
escolha de materiais de limpeza, a escolha de um solvente para tirar mancha ou tingi-
las, a compreensão na utilização de um fármaco inadequadamente, visto que estas 
escolhas ficam a mercê no cotidiano das pessoas através do preço mais baixo, o 
material que tiver mais próximo ao alcance dos olhos ou a que tiver presente mais 
intensamente nas propagandas.  

No inicio deste trabalho parecia ser somente mais um planejamento que não 
poderia ser cumprido devido à falta de interesses dos alunos; as dificuldades de 
conceitos químicos; por não terem contatos com leituras diversificadas e pelas falas 
dos alunos no momento que foi apresentado todo o planejamento do trabalho, mas ao 
desenvolver as primeiras etapas através da leitura dos artigos percebeu-se o 
envolvimento dos alunos através dos seus questionamentos e pesquisas. À medida 
que o estudante se apropria e emprega linguagem específica de cada ciência, 
significando-as, elas passam a fazer parte de suas estruturas de pensamentos 
potencializando novos processos de aprendizagem e de desenvolvimento. 
(VYGOTSKY, 2001). 

Certamente ensinar a química do “cotidiano” não parece uma tarefa muito 
simples. O educador deve ter ciência de uma complexidade de conceitos, e ainda ao 
desenvolver as metodologias, deve se atentar para os três conhecimentos “o Científico, 
o Senso Comum e o Conhecimento Escolar”, com muita clareza para que estes 
conhecimentos possam fazer parte do diálogo no processo ensino-aprendizado com 
mais significado para o educando. 

Muitos alunos do ensino médio passaram por uma vida escolar agregando 
fatores que compromete todo o processo ensino-aprendizado da Ciência/Química, 
podendo ser apresentados pela presença de uma cultura enraizada somente no senso 
comum, por conceitos distorcidos trazidos pelos livros didáticos, pela falta da formação 
adequada de profissionais, pela falta da compreensão dos educandos ao se 
relacionarem com o excesso da importância nos dados quantitativos e equações 
matemáticas, pela falta da interpretação de textos científicos, e principalmente pela 
falta de significados nos conteúdos químicos. 

Sabe-se que hoje o conhecimento escolar vem se resinificando no 
desenvolvimento dos conteúdos conceitual, factual, procedimental e atitudinal. Estes 
conhecimentos redireciona o trabalho do educador ao desenvolver possibilidades de 
uma avaliação de todo o trabalho mais próximo das necessidades educacionais atuais, 
mas se as metodologias não apresentarem também significados aos alunos, o déficit 
perdurara nas avaliações interna e externa da escola. 

A escolha de uma metodologia norteada através da leitura de artigos é um dos 
caminhos estratégicos para debates, para desenvolver a experimentação, confrontar 
dados resultados e principalmente para significar o ensino de química com a 
contribuição ativa dos alunos neste processo. 
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CONCLUSÃO. 
 
Esta pesquisa além de descrever parte do relato de uma proposta metodológica 

diversificada para alunos da terceira série do Ensino Médio, trás apontamentos 
significativos das diferentes variáveis presentes no cotidiano escolar para o ensino de 
química e a importância do aluno estar sendo acompanhado, passo a passo, através 
de intervenções contínuas, visto que cada discente descreve a sua melhor forma de 
aprender.  

De forma esplendida os alunos neste trabalho tomaram consciência da sua 
forma de aprender através da escrita, dos debates entre alunos e professor, da 
experimentação, e principalmente através da leitura, visto que 59% dos 55 alunos 
entrevistados responderam que o momento que mais promoveu o aprendizado 
significativo foi através da leitura dos artigos. 

Os discentes em suas impressões indicaram a fragilidade conceitual nos livros 
didáticos e a forma de utilização, tendo em vista que este livro deveria ser o suporte 
educativo na construção dos conhecimentos químicos e ainda apresentaram a 
importância no desenvolvimento das diversidades de atividades inserindo-os como 
parte de toda construção neste processo, enquanto um ser crítico, construtor do seu 
potencial intelectual.  
  Para o professor pesquisador de sua própria prática estabeleceu paramentos 
para a continuidade de novos trabalhos norteados pela leitura de artigos e nas diversas 
formas de aprender; fornecendo-lhe subsídios para mediar os conhecimentos dos 
alunos mais próximo das zonas de aproximação pertinentes ao ensino escolar de 
química. 
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RESUMO 
 A motivação dos alunos tem sido apontada como um dos fatores para o baixo desempenho 
escolar. Assim, este presente trabalho tem como proposta o levantamento do perfil motivacional de 
alunos de Ensino Médio para aprendizagem de Química, através de um questionário de escala Likert 
estruturado de acordo com o referencial teórico da Teoria da Autodeterminação, que propõe uma visão 
dos estilos motivacionais que um estudante pode apresentar no contexto escolar. Com o intuito de 
verificar estatisticamente a validade do questionário foi aplicado o teste de Alfa de Cronbach para 
mostrar a confiabilidade do instrumento.  

INTRODUÇÃO  

A palavra motivação é um termo largamente usado em diferentes contextos com 
diferentes significados. A origem da palavra motivação vem do verbo em latim 
moveres, que originou o termo “motivo”, mas também a motivação às vezes está 
associada a impulso. Como escreve VERNON (1973, p.11) em seu livro “Motivação 
Humana” escreve:  

A motivação é encarada como uma espécie de força interna que emerge, 
regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. 

A qualidade da aprendizagem vem sendo questionada, há muito tempo, devido 
ao baixo desempenho apresentado pelos alunos e uma das razões para esse problema 
de acordo com alguns estudos deve-se à motivação dos alunos na realização das 
atividades escolares (TAPIA, 1992; BZUNECK, 2001). No entanto, quando se pensa 
em motivação para a aprendizagem é preciso considerar as condições encontradas no 
contexto escolar, como programas excessivamente carregados, muitos alunos por sala, 
influência da família além dos próprios professores, com influências para a motivação 
do aluno (TAPIA e FITA, 2012) e não apenas o aluno em si. 

A motivação dos alunos para a aprendizagem é um assunto relativamente novo 
nos estudos recentes sobre a motivação humana, pois as teorias antigas sobre a 
aprendizagem restringiam a motivação a uma pré-condição importante. No entanto, 
com o surgimento das novas teorias, principalmente as teorias sócio-cognitivas, as 
pesquisas atualmente realizadas permitiram concluir que a relação entre aprendizagem 
e motivação vai além desta pré-condição. Ela é recíproca, dessa forma, a motivação 
pode produzir um efeito na aprendizagem e no desempenho assim como a 
aprendizagem pode interferir na motivação (SCHUNK, 1991). 
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O ser humano é um ser social. Vive em um ambiente, é influenciado por ele e 
também exerce influência sobre o mesmo. Neste sentindo, as teorias sócio-cognitivas, 
que têm como principal teórico Albert Bandera (1986), oferecem uma base teórica para 
perceber o indivíduo como integrante de um grupo, que influencia e é influenciado pelo 
mesmo. 

 
 O comportamento humano, gerado a partir das interações entre indivíduo e o 
meio, pode variar de indivíduo para indivíduo. O ambiente apresenta-se de modo igual 
para todos, porém cada indivíduo faz um recorte do que lhe parece importante criando 
seu ambiente real. Por isso, a motivação não deve ser considerada como fenômeno 
único e invariável, pois uma pessoa pode apresentar diferentes níveis e tipos de 
motivação (RYAN e DECI, 2000). 
 
 As teorias sócio-cognitivas admitem a existência de dois tipos de orientação 
motivacional: intrínseca e extrínseca (NEVES e BORUCHOVITCH, 2004). A motivação 
intrínseca é compreendida como sendo uma condição inata e natural dos seres 
humanos para envolver-se por interesse individual e exercitar suas capacidades. 
Assim, esse tipo de motivação refere-se à escolha e à realização de determinadas 
atividades por sua própria causa. Envolver-se em uma atividade por razões intrínsecas 
gera maior satisfação e há indicadores de que facilita a aprendizagem e o desempenho 
no contexto escolar (GUIMARÃES, 2001). 
 
 A motivação extrínseca, por outro lado, tem sido definida como a motivação para 
trabalhar em resposta a algo externo, ou seja, realiza-se determinada tarefa por alguma 
recompensa externa. No contexto escolar, o aluno realiza as tarefas por recompensas, 
como elogios ou notas, ou para evitar problemas e não por interesse pela atividade em 
si (MARTINELLI e BARTHOLOMEU, 2007). 
 
 Uma das teorias sócio-cognitivas muito usada para compreender o contexto 
escolar, e usada como referencial teórico nesse trabalho, é a Teoria da 
Autodeterminação desenvolvida por Richard M. Ryan e Edward L. Deci na década de 
1970 para explicar a motivação humana. De acordo com DECI e RYAN (2000) e a 
Teoria da Autodeterminação, existem três necessidades psicológicas básicas, as quais 
são fontes motivacionais naturais dos seres humano para facilitar o funcionamento das 
tendências naturais para o crescimento e a integração, e o desenvolvimento social e 
bem-estar pessoal (DECI e RYAN, 2000): a necessidade de sentir-se autônomo, 
competente e de estabelecer vínculos. 

 Outra contribuição importante contida na Teoria da Autodeterminação é a divisão 
da motivação extrínseca em quatro tipos de regulação, propondo um continumm de 
autodeterminação. A regulação externa é o menor nível de autodeterminação que um 
aluno poderá apresentar, sendo seu comportamento, em relação às atividades 
escolares, motivado ou controlado por aspectos externos como a obtenção de notas ou 
vistos. O aluno que apresentar a regulação introjetada realizará as tarefas escolares 
apenas para não se sentir culpado ou para mostrar aos outros que é capaz. A terceira 
regulação chamada identificada é aquela na qual a razão para fazer alguma coisa é 
ainda de origem externa, mas em parte já é algo também interno, porque o indivíduo 
percebe a razão como pessoalmente importante. Por último, na regulação integrada, o 
processo de internalização é completo e os valores associados à atividade são 
totalmente concordantes com os próprios valores do individuo. A regulação integrada 
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assemelha à motivação intrínseca sendo esta diferenciada apenas pela presença do 
componente emocional para a realização de suas atividades (RYAN e DECI, 2002).  
 
 A literatura apresenta alguns trabalhos sobre levantamento do perfil motivacional 
de estudantes, podendo citar como exemplos SIQUEIRA e WECHSLER (2006) 
Motivação para a Aprendizagem Escolar: Possibilidade de Medida, MARCHIORE e 
ALENCAR (2009) Motivação para aprender em alunos de Ensino Médio, GUIMARÃES 
(2008) Propriedades psicométricas de um instrumento para avaliação da motivação de 
universitários, entre outros trabalhos. Já com relação ao levantamento do perfil 
motivacional de alunos para aprendizagem de Química, não encontramos artigos na 
literatura de instrumentos de coleta de dados para tal finalidade. Portanto, este 
presente trabalho foi elaborado com o intuito de apresentar um possível questionário 
para aplicar aos alunos com o objetivo de fazer a caracterização da motivação para 
aprendizagem de Química. Também é relatada a utilização de uma ferramenta 
estatística para o tratamento dos dados.  

METODOLOGIA  
A presente pesquisa foi realizada em uma escola pública da cidade de São 

Carlos, interior do Estado de São Paulo, com alunos de 11 turmas do Ensino Médio do 
período diurno, sendo o total de 376 alunos abrangendo 1º, 2º e 3º anos. A aplicação 
do questionário foi autorizada pela professora responsável pelas turmas, sendo que o 
tempo para que os alunos respondessem foi cerca de 15 minutos. 
 
 O questionário elaborado para esta pesquisa continha uma pergunta: “Por que 
você estuda Química?”. Foram elaboradas três afirmações para cada um dos tipos de 
motivação discriminados na Teoria da Autodeterminação totalizando dezoito possíveis 
respostas para a pergunta. De acordo com seu nível de concordância em relação a 
cada uma dessas frases, os alunos deveriam assinalar uma opção dentre cinco 
variando de “não concordo de maneira nenhuma” até “concordo plenamente”. Esse tipo 
de escala de cinco pontos é denominado Escala Likert. Essa escala foi proposta por 
Rensis Likert (1932), para registro da manifestação de situação intermediária, de 
indiferença ou de nulidade de uma pessoa em relação a uma situação. A Escala Likert 
requer que os entrevistados indiquem seu grau de concordância ou discordância com 
declarações relativas à atitude que está sendo medida (BAKER, 2005). 
 
 Para a caracterização do perfil motivacional dos alunos dessa escola foi utilizado 
o cálculo do Ranking Médio (RM) proposto por Oliveira (2005). Neste modelo atribui-se 
um valor de 1 a 5 para cada resposta a partir da qual é calculada a média ponderada 
para cada item, baseando-se na frequência das respostas. Desta forma foi obtido o RM 
através da seguinte estratégia:  
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Fonte: Bonici, R. M. C.; Junior, C. F. A.; Medindo a satisfação dos estudantes em relação a disciplina on-line 
de Probabilidade e Estatística. p. 7. 2011 
 
 Quanto mais próximo de 5 for o resultado maior será o nível de motivação da 
amostra trabalhada.  
  
 Para o questionário também foi realizado um teste de verificação de 
confiabilidade chamada alfa de Cronbrach. O alfa de Cronbrach é uma ferramenta 
matemática para analisar a fidedignidade (capacidade de produzir resultados 
consistentes e precisos) de uma amostra de dados. O coeficiente alfa de Cronbach foi 
apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, como uma forma de estimar a 
confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. O alfa mede a correlação 
entre respostas em um questionário através da análise do perfil das respostas dadas 
pelos respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas. Dado que 
todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o coeficiente α 
é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens 
de cada avaliador através da seguinte equação:  

   
Figura 1 Equação do Alfa de Cronbach. Fonte: Hora, H. R. M.; Monteiro, G. T. R.; Arica, J. 

Confiabilidade em Questionários para Qualidade: Um estudo com o Coeficiente Alfa de Cronbach. 
Produto & Produção, n. 2, vol. 11, p 5, 2010. 

Onde: 
k corresponde ao número de itens do questionário; 
s²i corresponde a variância de cada item; 
s²t corresponde a variância total do questionário, determinada como a soma 
de todas as variâncias. 
 

A grande utilização e aceitação no meio acadêmico do coeficiente alfa de 
Cronbach é um fator determinante para sua adoção como ferramenta para estimação 
da confiabilidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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 As afirmações elaboradas para o questionários foram as seguintes: 
  

1. Não sei por que vou à aula de química e sinceramente não ligo para isso 
2. Estudo química porque me sinto culpado se não entrego uma atividade 
3. Faço as atividades de química, pois a professora da visto ou porque 

valerá nota 
4. Estudo química pelos momentos de satisfação que experimento quando 

falo das minhas ideias para minha turma 
5. Estudo química porque o diploma de ensino médio pode me ajudar a 

conseguir um emprego que pague um salário bom 
6. Estudo química para melhorar meus conhecimentos 
7. Estudo química pela satisfação que sinto ao descobrir coisas que nunca 

tinha visto antes 
8. Estudo química para testar minha inteligência 
9. Estudo química para aprender coisas novas e/ou desafiadoras 
10. Preciso fazer as tarefas de química para poder entender, senão não 

consigo ir bem na prova 
11. Gostaria que não existisse aulas de química 
12. Estudo química, pois ajudará em minha profissão 
13. Estudo química pela satisfação que sinto quando estou completamente 

envolvido com o conteúdo apresentado na sala de aula 
14. Estudo química porque meus pais ou responsáveis me mandam vir à 

escola 
15. Gosto das aulas de química porque o assunto que será discutido me 

deixa curioso 
16. Estudo química para passar no vestibular 
17. Não tenho interesse em entender o que é química 
18. Só estudo química para não reprovar 

 
Aplicando o Ranking Médio na amostra de alunos foram obtidos os seguintes 

resultados, mostrado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 Tabulação dos valores obtidos através do Ranking Médio 

Séries 
  

Tipos de Motivação 
Amotivação Externa  Introjetada Identificada Integrada  Intrinseca 

1 ano 1,91 2,78 3,02 3,35 3,6 3,19 
2 ano 2 2,79 3,09 3,25 3,7 3,21 
3 ano 2,1 2,7 3,07 3,2 3,47 2,97 

 
 
Observa-se a partir dos resultados obtidos que essa amostra de alunos 

apresentou uma motivação do tipo regulação Integrada para todas as turmas, 
mostrando serem alunos que têm interesse em estudar e aprender.  E também 
apresentou em todas as turmas um valor próximo de 1 para a amotivação, mostrando 
que o desinteresse em aprender é pouco expressivo para caracterizar essa amostra de 
alunos. Não houve variação significativa da regulação integrada nos decorrer das 
séries, assim os alunos mantêm o mesmo nível de motivação nas diferentes séries. 
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Para a obtenção da confiabilidade do questionário, após os alunos responderem, 
foi feita a tabulação, para cada afirmação foi atribuído um valor de 1 a 5, de acordo 
com a Tabela 2.  

Tabela 2 Tabulação dos dados 

Alunos Afirmações 
Afirmação 1 Afirmação 2 ..... Afirmação 17 Afirmação 18 

            
Aluno 1 2 2   2 4 
Aluno 2 2 2   1 1 

..... ..... ..... ..... ..... ..... 
Aluno 330 1 1   1 1 
Aluno 331 2 3   2 4 
Aluno 332 2 2   2 2 
 

 
 Feito a tabulação, os dados foram colocado em programa criado no Microsoft 
Excel para o calculo do Alfa de Cronbach para essa amostra de alunos. O resultado 
obtido é apresentado na Tabela 3. 
 

Tabela 3 Resultado de alfa para cada afirmação 

VARIÁVEL VALOR 
DE ALFA 

Q1 0,5466 
Q2 0,4992 
Q3 0,5111 
Q4 0,4848 
Q5 0,4777 
Q6 0,4899 
Q7 0,5009 
Q8 0,4671 
Q9 0,4749 
Q10 0,4756 
Q11 0,5624 
Q12 0,4859 
Q13 0,4712 
Q14 0,5124 
Q15 0,5067 
Q16 0,4909 
Q17 0,5410 
Q18 0,5764 
Coeficiente 
alfa de 
Cronbach: 0,5202 

 
Na Tabela 3 constam os valores de alfa para cada afirmação feita no 

questionário. E o coeficiente Alfa de Cronbach, que mostra a confiabilidade do 
questionário, teve um valor de 0,5202. O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70; 
abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada baixa. Em 
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contrapartida, o valor máximo esperado é 0,90. Na Tabela 4, são mostrados os valores 
de alfa de Cronbach e suas respectivas avaliações. 

 
Tabela 4 Confiabilidade do questionário segundo valor de alfa  

Valor e Alfa Confiabilidade 
Maior do que 0,9 Excelente 
0,8 – 0,9 Bom 
0,7 – 0,8 Aceitável 
0,6 – 0,7 Questionável 
0,5 – 0,6 Pobre 
Menor que 0,5 Inaceitável 

Fonte: George, D & Mallery, P. SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 
4th ed. Boston: Allyn & Bacon. (2003). 

 
 
Para o questionário utilizado nessa pesquisa o coeficiente Alfa de Cronbach é 

considerado pobre ou com baixa fidedignidade. A aplicação do alfa de Cronbrach 
contempla alguns pressupostos, tais como (PARASSARUMAN et al, 1988): 

 
x O questionário deve estar dividido e agrupado em dimensões, ou seja, 

afirmações que tratem de um mesmo aspecto; 
x O questionário deve ser aplicado em uma amostra significativa e 

heterogênea; 
x A escala deve estar validada. 

 
Destes três aspectos o questionário aplicado se enquadra nos dois primeiros e 

como ele não foi retirado da literatura ele não estava validado, assim este pode ser um 
dos fatores para o baixo coeficiente alfa de Cronbach. 

 
É importante saber que o valor de alfa é afetado pelo número de itens que 

compõem uma escala. À medida que se aumenta o número de itens, aumenta-se a 
variância, sistematicamente colocada no numerador, de tal forma que se obtém um 
valor superestimado da consistência da escala (KRUS e HELMSTADTER, 1993). Da 
mesma maneira, deve-se considerar que o valor do alfa de Cronbach pode ser 
superestimado caso não seja considerado o tamanho da amostra: quanto maior o 
número de indivíduos que preenchem uma escala, maior é a variância esperada 
(BLAND e ALTMAN, 1997).  

 
A constatação da validade de construto resulta do acúmulo, por diferentes 

meios, de várias provas, que precisam ser analisadas em todos os seus detalhes, a fim 
de constatar, entre outros aspectos, quais as variáveis com as quais os escores do 
teste se correlacionam quais os tipos de itens que integram o teste, o grau de 
estabilidade dos escores sob condições as mais variadas e o grau de homogeneidade 
do teste, com vistas a ter elementos que possam esclarecer o significado do 
instrumento. 

 
As afirmações que formam o questionário da pesquisa têm consistência com os 

tipos de motivação proposto pela Teoria da Autodeterminação, sendo agrupadas por 
esses tipos de motivação, porém o modo como estão escritas não apresentam 
semelhanças, sendo isso um dos possíveis erros para o teste de Alfa de Cronbach 
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apresentar resultados pobres. Assim, novos procedimentos estatísticos para a 
validação deste questionário devem ser buscados e testados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente trabalho se encontra em andamento e para complemento dos dados 

obtidos pelo questionário de escala Likert e analisado pelo Ranking Médio, serão 
realizadas duas entrevistas semiestruturadas, uma com o professor responsável e 
outra com alguns alunos, com o intuito de verificar se o perfil motivacional obtido 
através do questionário é coerente com a visão do professor e dos próprios alunos. E 
assim poder discutir os fatores associados com a motivação dos alunos. É interessante 
notar que o tipo de motivação encontrado para essa amostra de alunos não 
corresponde à motivação associada, pelo senso comum, a alunos de escolas públicas, 
geralmente estereotipados como desinteressados pelos estudos. Isso evidencia a 
necessidade e a importância de desenvolver instrumentos para melhor conhecer o que 
pensam os alunos e como é sua motivação para as aulas de Química. 

 
De acordo com Guimarães e Bzuneck (2002) pesquisas sobre motivação para a 

aprendizagem escolar são recentes, ainda existe uma carência de instrumentos 
psicológicos que possibilitem o desenvolvimento desta área no Brasil. Para Pintrich e 
Schunk (2002), existem muitas coisas que ainda não sabemos sobre a motivação, 
principalmente devido à complexidade do fenômeno motivacional, o que justifica a 
importância dos estudos feitos dentro do ambiente escolar com o intuito de se tentar 
compreender como o estudante se envolve nas atividades acadêmicas. 

 
O questionário aplicado mesmo que não apresentou um valor de Alfa de 

Cronbach satisfatório com a literatura, ele apresenta afirmações consistentes com a 
Teoria da Autodeterminação, porém não estão escritas de forma descrita para o teste 
de confiabilidade. Correções e melhoramentos poderão ser realizados para que o 
questionário se enquadre nas condições para validação estatística e possa ser 
futuramente utilizado como um construto para aplicação em qualquer sala de aula. 
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Palavras-Chave: PIBID, Química e Medicamentos. 
 
RESUMO: Este trabalho tem o intuito de descrever uma das atividades desenvolvida pelo grupo PIBID – 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – do subprojeto do curso de licenciatura em 
Química da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Nesse subprojeto a proposta consistia na 
elaboração e desenvolvimento de Unidades de Aprendizagem (UA), para turmas do Ensino Médio que 
contemplassem a leitura, a contextualização e a experimentação. A UA apresentada e discutida neste 
trabalho está relacionada com o tema “Medicamentos” e aborda o conteúdo de cinética química, esta UA 
foi apresentada para estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, com duração de duas aulas de 
cinquenta minutos. Ao longo do desenvolvimento desta UA percebeu-se a dificuldade dos estudantes 
com a leitura, a importância da contextualização e o papel da experimentação para a compreensão e a 
relação dos conceitos químicos com o cotidiano do aluno.  

INTRODUÇÃO 
 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma 
iniciativa do governo federal, de âmbito nacional, promovido pela CAPES – 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior − e têm como 
objetivos aperfeiçoar, valorizar e incentivar o magistério; promover a integração Ensino 
Superior e Educação Básica; elevar a qualidade da formação inicial dos alunos do 
curso de licenciatura para proporcioná-los oportunidade de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas inovadoras; inserir os alunos no 
cotidiano da escola; incentivar as escolas a participarem da formação dos alunos e 
contribuir para a articulação entre teoria e prática, necessária a formação de docentes1. 

O PIBID (edital 2009) do curso de licenciatura em Química da Universidade 
Estadual de Londrina entrou em vigor no ano de 2010, contando inicialmente com a 
participação de 6 (seis) cursos de licenciatura (Ciências Biológicas, Filosofia, Física, 
Letras Estrangeiras – Inglês, Matemática e Química). O subprojeto do curso de 
licenciatura em Química, aprovado neste edital, teve a participação de 24 bolsistas, 3 
professoras supervisoras e 1 professora coordenadora de área.  

A proposta do PIBID/Química/UEL consistia na elaboração e desenvolvimento 
de Unidades de Aprendizagem (UA) nos colégios participantes. A Unidade de 
Aprendizagem é uma metodologia de ensino caracterizado pelo papel mediador do 
professor no processo de ensino e aprendizagem, sendo constituída por um conjunto 
de atividades escolhidas estrategicamente para trabalhar um determinado tema, 
objetivando uma aprendizagem significativa em termos de conteúdo, habilidades e 
atitudes (GALIAZZI et al., 2004).  

Aprendizagem significativa é um processo no qual uma nova informação 
relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento, 
                                                   
1 Disponível em: <www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>. Acesso em: 18 de maio de 2013.  
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ocorre quando uma nova informação ancora-se a conceitos relevantes e que já existem 
na estrutura cognitiva dos estudantes, sendo esta estrutura cognitiva uma 
hierarquização dos conceitos que são representações de experiências sensoriais do 
indivíduo (AUSUBEL, 1978). 

Além das atividades desenvolvidas nas escolas, também aconteciam 
periodicamente reuniões na universidade com toda a equipe (coordenador de área, 
professores colaborados do projeto, professores supervisores e bolsistas) 
possibilitando discussões acerca da política educacional brasileira, diretrizes e 
parâmetros curriculares, entre outros temas relacionados ao ensino de química.  

No que diz respeito à elaboração das UA elaboradas e desenvolvidas nas 
escolas participantes, estas deveriam contemplar a leitura, a contextualização e a 
experimentação no ensino de química. 

A leitura foi proposta com o objetivo de auxiliar os estudantes a pensar 
criticamente sobre um determinado tema, além de melhorar a capacidade do aluno de 
interpretar questões da própria ciência que ocorrem diariamente sanando dificuldades 
no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, para que a leitura contemple esses 
objetivos, os textos escolhidos devem ser de fácil leitura ou adaptados, visto que 
muitos textos, embora interessantes apresentem uma linguagem complicada 
dependendo do público destinado (JUNIOR E JÚNIOR, 2010). 

Nos PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 
1999), são apontados um conjunto de habilidades e competências que devem ser 
desenvolvidos com a leitura, como à representação e a comunicação e no âmbito da 
Química, traduzir a linguagem da Química; descrever transformações Químicas, saber 
identificar novas fontes de informação.  

Segundo Freire (2006), a leitura deve promover no leitor, além da compreensão 
da palavra propriamente dita, um avanço acerca da inteligência do mundo.  

Embora pouco utilizada nas aulas de Ciências, a leitura é de extrema 
importância, pois ajuda os estudantes a aprender a interpretar questões e problemas, 
além de conhecer o tema estudado mais profundamente.  

Segundo Silva (1998), o professor de Ciências é também um professor de 
leitura. Em outras palavras, é responsável por oferecer oportunidades para que os 
estudantes exerçam a leitura em sala de aula. Isso porque todas as disciplinas 
escolares dependem da linguagem escrita.  

Com relação ao segundo eixo contemplado nas UA, tem-se a contextualização 
no ensino de Química, que segundo os PCNEM (BRASIL, 1999) trata-se de um meio 
no qual são propostas situações problemáticas reais a fim de se buscar o 
conhecimento para entendê-las e procurar solucioná-las. Assim, é necessário inserir a 
Química no cotidiano do aluno, ensinando conceitos Químicos que estejam presentes 
no cotidiano, respeitando as diferenças sociais, econômicas e culturais presentes na 
sociedade atual. Dessa maneira o estudante terá argumentos para propor soluções de 
problemas que o atingem.  

Segundo os PCNEM (BRASIL, 1999) e as Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais − PCN+ (Brasil, 2002), a 
Química pode ser contextualizada a partir de temas sociais presentes nas vivências 
dos alunos, nos fatos do dia a dia, na mídia, na tradição cultural e etc. para se 
(re)construir conhecimentos químicos significativos que permitam fazer interpretações 
do mundo físico com base na ciência. 

Segundo os PCNEM (BRASIL, 1999, p.118); 
 

O principio da contextualização tem um papel central na formação da cidadania 
pela reflexão crítica e interativa sobre situações reais e existenciais para os 
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Contextualização 

Leitura 

Experimentação 

estudantes. Os processos de construção do conhecimento escolar supõem a 
inter-relação dinâmica de conceitos cotidianos e químicos, de saberes teóricos 
e práticos, não na perspectiva da conversão de um no outro, nem da 
substituição de um pelo outro, mas, sim, do diálogo capaz de ajudar no 
estabelecimento de relações entre conhecimentos diversificados, pela 
constituição de um conhecimento plural capaz de potencializar a melhoria da 
vida. 

  
A contextualização da química mediada pelo professor possibilita o 

estabelecimento de relações entre conhecimentos científicos com situações presentes 
no dia a dia dos estudantes, significando os conteúdos escolares.  

O terceiro eixo, diz respeito à experimentação no Ensino de Química que 
segundo Zanon e Silva (2000) tem papel fundamental no aprendizado de ciências, pois 
relaciona os conhecimentos teóricos com os práticos. Neste sentido, a experimentação 
pode ser uma estratégia eficiente para a compreensão de problemas reais que 
permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação. As 
Diretrizes Curriculares para o Ensino de Química do Estado do Paraná (PARANÁ, 
2008) também recomendam atividades experimentais, partindo do pressuposto que os 
estudantes aprendem melhor em contato com o objeto de estudo.  
 Segundo Izquierdo e cols. (1999), a experimentação na escola pode ter diversas 
funções como a de ilustrar um princípio, desenvolver atividades práticas, testar 
hipóteses ou como investigação, sendo essa a mais eficaz no aprendizado do aluno.  

Nesta perspectiva, para este trabalho nosso objetivo consiste em apresentar e 
discutir uma das UA, desenvolvidas no subprojeto PIBID/Química/UEL, intitulada 
“Medicamentos e a Cinética Química”.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  

Neste trabalho será relatada e discutida a UA “Medicamentos e a Cinética 
Química”, desenvolvida com 34 estudantes do terceiro ano do Ensino Médio de um dos 
colégios participantes do projeto. A realização das atividades aconteceu em duas aulas 
de cinquenta minutos cada. Foi utilizado o laboratório do colégio para o 
desenvolvimento da UA, porém utilizaram-se os materiais e reagentes disponíveis na 
universidade, de uso exclusivo do projeto, tais como, vidrarias, reagentes, data show, 
notebook, entre outros.  
 Como mencionado acima, esta UA foi elaborada fazendo uso de textos para 
leitura, da contextualização e da experimentação (Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura da Unidade de Aprendizagem (UA). 
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 Utilizou-se para a contextualização do conteúdo químico abordado – Cinética 
Química, fatores que influenciam a velocidade, catalisador e energia de ativação −, o 
tema “Medicamentos”.  
 O desenvolvimento da UA teve início com um questionamento realizado pelos 
bolsistas:  
 - Qual a relação entre a Química e os medicamentos? 
 Foi realizada uma discussão a partir da questão acima entre os alunos e os 
bolsistas, em que os estudantes apresentaram suas opiniões a respeito do assunto.  
 Em seguida foram apresentadas duas situações problemas, que, também foram 
discutidas com os estudantes. 
 1ª Situação problema: “Você vai viajar para a praia, mas um dia antes da viagem 
acaba ficando doente. Vai ao médico e ele recomenda tomar um determinado 
comprimido, por cinco dias consecutivos, na viagem você esquece o comprimido dentro 
do carro no sol. Você poderá continuar tomando esse remédio? Ele terá o mesmo 
efeito?”. 
 2ª Situação problema: “Uma pessoa após comer uma feijoada, começa a sentir 
muita queimação no estômago, e precisa tomar um antiácido estomacal. Você sugeriria 
um antiácido em comprimido, ou em pó? Por quê?”. 
 Após a apresentação e discussão das situações acima mencionadas, foi 
realizado um experimento acerca da influência da temperatura e da superfície de 
contato na velocidade de dissolução de comprimidos efervescentes (SALVIANO, 2007).  

Após a realização das atividades experimentais os estudantes responderam a 
duas outras questões:  
 - Como a temperatura influencia na velocidade das reações? 
 - Qual a sua conclusão sobre a influência da superfície de contato na velocidade 
das reações? 
 A seguir, foram discutidas a definição de Cinética Química e as influências na 
velocidade das reações oriundas de alguns fatores, dentre eles: temperatura, superfície 
de contato, pressão, catalisador, inibidores e concentração. 
 Foi realizado o experimento denominado garrafa azul, que consiste em uma 
reação entre a água e a glicose em meio alcalino, alterando a coloração. Esse 
experimento mostra a influência de um catalisador em uma reação2.  
 Discutimos na sequência o efeito do uso de catalisadores e a sua relação com a 
energia de ativação de uma reação. 
 Em seguida, realizamos a leitura do texto “Automedicação” adaptado dos artigos 
– ‘A Educação Química e o problema da Automedicação: Relato de Sala de Aula’ 
(SILVA e PINHEIRO, 2013) e Automedicação3. 

A leitura foi conduzida pelos bolsistas que solicitavam aos estudantes que 
fizessem a leitura de cada parágrafo em voz alta, sendo este discutido por todos.  

Na etapa seguinte foram discutidas outras três questões retiradas do texto 
adaptado.  
 - O que é a automedicação? 
 - Você costuma fazer uso de medicamentos sem prescrição médica? 
 - Já presenciou algum caso de complicação por automedicação? Se sim, o que 
ocorreu? 
 Essas questões foram respondidas pelos estudantes, e posteriormente foi 
realizada a discussão dessas questões. 
                                                   
2 Disponível em: < http://pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=184&GARRAFA+ 
AZUL>. Acesso em: 09 de outubro de 2013. 
3 Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ramb/v47n4/7366.pdf>. Acesso em: 11 de outubro de 2013. 
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 Como finalização da UA, explicou-se como fazer o descarte correto dos 
medicamentos. Discutiu-se com os estudantes que os medicamentos não devem ser 
descartados em vasos sanitários ou em lixo comum, mas que possuem um descarte 
certo, como em pontos de coletas, hospitais ou postos de saúde, um desses exemplos 
está apresentado na Figura 2.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Ponto de coleta para o descarte de medicamentos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Com a realização da UA, em relação às questões iniciais, percebeu-se que os 
estudantes conseguiram relacionar a química com os medicamentos, entretanto, 
muitas respostas foram bastante simplistas, como: “Existe química nos medicamentos, 
porque eles são feitos por meio de processos químicos”, sem maiores argumentações.  
 A significação conceitual é uma concepção apresentada por Vygostky (2001) 
que relaciona à aquisição do conceito científico. Vygotsky (2001) difere os conceitos 
em dois eixos: os conceitos espontâneos (do cotidiano) e os conceitos científicos. No 
processo de formação conceitual o conceito espontâneo e o conceito científico são 
construídos de forma adversa. A primeira parte da experiência concreta para a 
abstração, enquanto o segundo parte do abstrato para o concreto. Assim, os conceitos 
científicos e cotidianos são mútuos, sendo esses aspectos evolutivos. Essa evolução 
conceitual está relacionada aos novos significados que os conceitos, tanto os 
científicos como os cotidianos, podem adquirir a partir de novas relações estabelecidas 
(VYGOTSKY, 2001). 
 Considerando esta ideia, ao realizar a discussão da primeira situação problema, 
envolvendo a temperatura, os estudantes relataram que poderiam continuar a tomar o 
determinado remédio, no entanto, este teria seu efeito alterado, pelo fato de estar 
exposto ao sol. Contudo, não conseguiram explicar detalhes dessa alteração. 

Na segunda situação problema, envolvendo a escolha pelo antiácido em 
comprimido ou em pó, os estudantes responderam sobre qual dos dois tipos faria efeito 
mais rápido, um exemplo dessa resposta foi: “O remédio que está em pozinho vai fazer 
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efeito mais rápido, porque ele está em pó.” Contudo, não apresentavam argumentos 
mais convincentes para a escolha. 
 Segundo Jorge e Puig (2000) para aprender ciência é necessário aprender a 
falar, escrever e ler ciência de maneira significativa. Isto implica também em aprender a 
reconhecer as diversas maneiras de expressar um mesmo significado, as diferenças 
entre a linguagem cotidiana e a linguagem científica e as principais características de 
cada tipo de discurso.   
 Para Driver et al., (2000) a prática da argumentação pode fazer com que os 
estudantes entendam melhor a própria racionalidade da ciência e compreendam 
conceitos científicos mais adequadamente. 
 Na realização dos experimentos, relacionados com a temperatura, superfície de 
contato e velocidade da reação, que prosseguiram a discussão, notou-se o interesse 
dos estudantes pela metodologia utilizada, que continha um caráter investigativo. 
Tendo em vista que o experimento dentro de sala de aula não deve ser utilizado 
apenas como algo que impressione os estudantes, ele deve contemplar a investigação, 
favorecendo a compreensão das relações conceituais da disciplina, permitindo que 
estes manipulem objetos e ideias e negociem significados entre si possibilitando que o 
sujeito extraia de suas ações as consequências que lhe são próprias, aprendendo com 
os erros tanto quanto com os acertos (FELTRE, 1995). 
 Ao longo da realização dos experimentos os estudantes respondiam questões a 
respeito da prática realizada.  
 Em seguida foram apresentados alguns slides contendo a definição de cinética 
química e os conceitos relacionados, de forma interativa, pois enquanto os conceitos 
eram apresentados, os estudantes questionavam os bolsistas com relação aos 
experimentos realizados, possibilitando (re)ssignificações dos conceitos abordados até 
o momento. 
 Dando continuidade a UA, foi desenvolvido o experimento da garrafa azul. Neste 
experimento a alteração de cor, foi observada pelos estudantes e explicada as reações 
que estavam ocorrendo e a influência do catalisador na reação. 
 No Ensino de Química, a vivência de situações reais é de grande importância 
para a compreensão e correlação dos diversos conteúdos, no entanto, é preciso ter 
alguns cuidados para que a experimentação não seja encarada apenas como um 
espetáculo de cores e efeitos. 
 A leitura do texto mostrou que os estudantes ainda encontram muitas 
dificuldades e receio ao serem solicitados para que realizem a leitura em voz alta. 
Ocasionada devido ao fato de que a leitura ainda é pouco trabalhada durante as aulas 
de Química. Por ser uma disciplina em que vários conteúdos exigem cálculos, a leitura 
acaba sendo, pouco ou quase nunca, utilizada pelos professores do Ensino Médio. 
Segundo Teixeira Junior e Silva (2007), os professores de Ciências parecem não 
conhecer satisfatoriamente o modelo interativo-construtivo de leitura, com o qual o 
leitor constrói ativamente, significado a partir da interação com o texto para, 
posteriormente, realizar críticas e sugestões a respeito deste. 
 Posteriormente a realização da leitura, foi respondida as três questões citadas 
na metodologia acima. Essas questões tiveram o intuito de iniciar um debate sobre a 
automedicação, conscientizando os estudantes sobre essa prática inadequada e ao 
passo de buscar uma maior interação entre o estudante e o bolsista. 
 De acordo com Aquino (1996, p. 34), a interação professor-estudante é muito 
importante, estabelecendo posições pessoais em relação à metodologia, à avaliação e 
aos conteúdos. Se a interação destes for de maneira positiva, provavelmente 
ocasionará em um maior aprendizado. 
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O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o 
professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso, o professor mal 
amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, 
racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca (FREIRE, 
1996, p.73). 
 

 Isso revela que deve haver interação entre o ensino e a aprendizagem e que, a 
educação provém da relação entre professor e estudante. O professor deve criar 
situações onde o estudante deverá testar todas suas habilidades motora, física, verbal, 
mental, social, emocional, para que ele se sobressaia de qualquer situação.  

Com o debate proposto conseguimos perceber que os estudantes se 
desinibiram, possibilitando então um maior questionamento sobre o tema trabalhado, 
notando-se assim, que estes desenvolveram um maior interesse sobre o que estava 
sendo estudado. 
 No final da UA ao realizar a conscientização sobre o descarte dos medicamentos 
observou-se, uma maior comunicação dos estudantes com os bolsistas, devido estes já 
utilizarem uma linguagem mais científica da química, sendo capazes de solucionar o 
problema do descarte, sem ao menos os bolsistas conduzi-los a uma resposta.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na UA desenvolvida foi possível trabalhar o conteúdo de Cinética Química 
articulando a contextualização, a leitura de texto e a experimentação, trabalhados no 
PIBID/Química/UEL. 
 Com o desenvolvimento da UA, inicialmente notou-se uma dificuldade nos 
estudantes em discutir e responder questionamentos propostos pelos bolsistas, porém 
pode-se observar que conforme os questionamentos foram se desenvolvendo os 
estudantes se sentiram mais a vontade para participar e responder, além de 
elaborarem e exporem de maneira mais articulada suas ideias. 
 Observou-se que, apesar da leitura ser pouco trabalhada durante as aulas de 
Química, e causar constrangimento nos estudante, ela desperta grande interesse 
nestes.  Com a contextualização, foi possível aproximar o cotidiano dos estudantes 
com o conteúdo trabalhado, contribuindo para a formação de um cidadão critico e ativo 
na sociedade na qual está inserido. A articulação do experimento com os conteúdos 
químicos possibilitou a (re)construção dos conceitos trabalhados. 
 Com o questionário e o debate ao final da UA, foi possível concluir que a 
aproximação do professor com o estudante é de extrema importância, pois a educação 
é fruto da interação desses sujeitos e que ela possibilita uma maior participação do 
estudante em sala de aula, além de tornar o assunto trabalhado mais interessante para 
este. 
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Modelo didático para a representação de estruturas que 
contempla as diferentes hibridizações de átomos por meio 
da modelagem como estratégia para o ensino de química 
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Palavras-Chave: modelagem, geometria molecular 
 

RESUMO: A respeito do ensino de geometria molecular, estudantes têm apresentado dificuldades na 
compreensão de estruturas de moléculas. Para superar essa dificuldade, o uso de modelos didáticos tem 
se mostrado apropriado. Porém os modelos convencionais e os demais modelos alternativos propostos 
na literatura possuem algumas limitações que podem causar incompreensões ao serem usados em sala 
de aula; como o fato de não contemplar as múltiplas hibridações de um mesmo átomo. Dessa forma 
nosso trabalho buscou investigar a possibilidade de construir um modelo que satisfaça essa exigência 
usando para isso a modelagem. Selecionamos aleatoriamente três estudantes do ensino médio e 
aplicamos uma sequência de atividades fundamentada em modelagem. Ao final das atividades, os 
estudantes conseguiram construir o modelo idealizado que resolve a questão investigada, e ocorreu 
evolução do conhecimento sobre assuntos envolvidos no conteúdo de geometria molecular. 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho surgiu a partir de proposta feita pelo professor da disciplina de 

Química Geral do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul para que fossem desenvolvidos modelos 
didáticos para a representação de estruturas moleculares que pudessem utilizar 
materiais de baixo custo. Conforme atendida a solicitação, o modelo proposto pelos 
graduandos (GANDRA et al., 2012) foi apresentado no I SEDICT1. Entretanto foi 
percebido que o modelo construído não conseguia representar as possibilidades de 
hibridações e geometrias que um mesmo átomo pode admitir ao formar moléculas. Isso 
motivou a busca por modelos que pudessem atender a essa necessidade, o que se 
mostrou inexistente. Em nossa busca nos deparamos com o processo de construção, 
adaptação e testes de modelos, proposto por Clement (1989), juntamente com as 
contribuições de Justi e Gilbert (2002), e que ficou conhecido no Brasil como 
Modelagem (FERREIRA, 2006). Essas ferramentas nos nortearam a investigar a 
deficiência dos modelos utilizados até então e a responder à pergunta: será que 
podemos construir um modelo didático que contemple as múltiplas hibridações de 
átomos usando para isso a Modelagem? 

Para tal finalidade selecionamos, aleatoriamente, três estudantes do 1º ano do 
curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática do IFMS câmpus Coxim, que 
foram submetidos a aulas de geometria molecular e posteriormente solicitados a estes 
que construíssem modelos para a representação de estruturas moleculares utilizando 
materiais de baixo custo. O modelo foi construído pelos estudantes (CAVALCANTI et 
al., 2012) e apresentado na II FETECMS2 por meio do projeto intitulado “Construção de 
modelos para a representação de estruturas moleculares”. Nesse sentido, ao 
avaliarmos o modelo construído, tornou-se evidente a mesma dificuldade de 

                                                      
1 Seminário de Divulgação Científica do IFMS – campus Coxim. 
2 Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul 
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representação das múltiplas hibridações de um mesmo átomo, ou seja, o modelo não 
atendeu a expectativa inicial. Como na própria definição de modelagem a adaptação de 
modelos está inserida (JUSTI e GILBERT 2002), solicitamos aos mesmos estudantes 
que adaptassem o modelo proposto e optamos em utilizar dessa vez um referencial 
teórico fundamentado na modelagem para nortear o processo de adaptação do 
modelo. Dessa forma poderíamos verificar a contribuição da modelagem como 
estratégia didática para a construção de modelo de geometria molecular. Para 
posteriormente acompanharmos a evolução do conhecimento dos estudantes ao longo 
do processo de modelagem, solicitamos a estes que elaborassem um diário de bordo 
no qual devesse conter detalhadamente todos os fatos, passos, descobertas, 
indagações, investigações, testes e resultados ao longo de todo o trabalho, trazendo as 
anotações, rascunhos e qualquer ideia que possa ter surgido no decorrer das 
atividades. 

A concepção de que o conhecimento químico se dá em três diferentes níveis: 
macroscópico, submicroscópico e simbólico, pode constituir um paradigma para a 
química e para o ensino de ciências (TALANQUER, 2010). Sendo que estes níveis são 
explicitamente destacados por Johnstone (1982) no qual segundo ele os cientistas 
podem trabalhar seus objetos de estudo entre os níveis: 

● macroscópico, que é descritivo e funcional, pois neste se dá o ciclo de 
experienciação, observação e descrição dos fenômenos;  

● representacional ou simbólico, no qual os signos, sejam eles químicos ou 
matemáticos, são utilizados para a representação de conceitos, fenômenos e ideias;  

● submicroscópico ou explanatório, em que os fenômenos são explicados. 
Para Gilbert (2008) ser capaz de operar nesses três níveis, e mentalmente 

transitar entre eles, é uma habilidade essencial para a compreensão plena das 
explicações que a ciência fornece para fenômenos naturais. Segundo Ribeiro e Greca 
(2003) e também Justi (2010), a química parece ser muito complexa para os 
estudantes devido à existência de fenômenos aos quais permitem observação no nível 
macroscópico, porém os conceitos que consolidam o embasamento teórico pertencem 
ao nível submicroscópico. Em outras palavras, a maior parte dos estudantes não 
consegue estabelecer relações entre esses diferentes níveis e, como a química se 
situa, preferencialmente, no nível mais abstrato entre eles, que é o submicroscópico, 
isso pode implicar em incompreensões para o aprendizado desta ciência. Sendo que 
essas incompreensões estão relacionadas ao fato de que durante o processo de 
aprendizagem os estudantes são privados de algumas informações sensoriais 
importantes como, por exemplo, o aspecto visual desses fenômenos. Um conteúdo que 
possui conceitos pertencentes ao nível submicroscópico é a geometria molecular, por 
esse motivo, para Sebata (2006) esse conteúdo quando é abordado, tanto no ensino 
médio, quanto na graduação, faz-nos depararmos com uma dificuldade na 
compreensão da visualização tridimensional das estruturas moleculares. Sendo assim, 
uma das alternativas para superar essas dificuldades seria o desenvolvimento de 
mecanismos que permitam a transitoriedade do estudante entre os diferentes níveis 
propostos por Johnstone (1982). De acordo com Mendonça (2008), proporcionar 
atividades baseadas em modelagem pode ser ótima ferramenta auxiliadora durante o 
processo de ensino-aprendizagem. Isto ocorre pelo fato de a modelagem resultar em 
um modelo macroscópico sobre o conceito submicroscópico, além de considerar os 
conhecimentos prévios dos discentes e a característica limitada dos modelos, nos 
apresenta um caráter investigativo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
Como pretendemos utilizar a modelagem como estratégia didática para o ensino 

de geometria molecular, é necessário conhecer algumas definições e visões que 
balizam o processo de modelagem. 

 “Um modelo pode ser definido como uma representação 
parcial de um objeto, evento, processo ou ideia que é produzida com 
propósitos específicos como, por exemplo, facilitar a visualização, 
fundamentar a elaboração e teste de novas ideias, possibilitar a 
elaboração de explicações e previsões sobre comportamentos e 
propriedades do sistema modelado” (GILBERT, BOULTER E ELMER, 
2000) 

Na ciência existem os modelos mentais que são concebidos por meio de 
representações e construções pessoais na mente, ou seja, é um processo intrínseco à 
cognição humana (NERSESSIAN, 1999). À medida que esses modelos mentais 
passam a ser acessíveis para todos, tornam-se modelos expressos (GILBERT, 
BOULTER E ELMER, 2000). Sendo assim, conforme os modelos expressos ganham 
aceitação social por meio de testes e aprovação por uma comunidade científica, 
passam a ser designados modelos científicos (MENDONÇA, 2008). Ainda segundo a 
autora, uma vez que estes modelos geralmente são complexos, o que é ensinado em 
sala de aula são versões simplificadas destes e a isso denominamos modelos 
curriculares. E ainda visando ajudar os alunos a aprender aspectos dos modelos 
curriculares, os professores utilizam modelos de ensino que são representações bi ou 
tridimensionais, analogias ou simulações computacionais (GILBERT, BOULTER E 
ELMER, 2000). 

Ainda a respeito de modelos, Albert Einstein dizia que “Modelos devem ser tão 
simples quanto possível, mas não mais simples” (MENDONÇA, 2008). Nesta 
perspectiva, podemos compreender que os modelos de ensino devem ser os mais 
simples possível a fim de não apresentarem qualquer detalhe extra que não pertença à 
realidade, pois isso poderá ocasionar incompreensões no processo de aprendizagem 
do estudante. Mas ao mesmo tempo esses modelos não podem ser simples demais ao 
ponto de deixar de representar alguma característica essencial à compreensão do 
conceito envolvido. 

Já sobre o processo de construção, adaptação e testes de modelos, Halloun 
(2004) relata que durante o mesmo há um aumento progressivo da complexidade do 
raciocínio à medida que cada etapa da construção de um modelo é concluída, ou de 
um modelo para outro quando a adaptação é realizada. Quando são utilizados modelos 
básicos elementares, no decorrer do processo, estes são gradualmente refinados até 
que se tornem mais adequados para explicar o conteúdo em questão minimizando as 
implicações pedagógicas e evitando a formulação de concepções alternativas. Para 
Clement (2000), esse processo permite ao estudante visualizar conceitos abstratos 
como, por exemplo, a geometria molecular, por meio da criação de estruturas, de 
maneira que estas possam facilitar ao mesmo tempo a exploração do objeto de estudo 
e testar seus modelos. Além de permitir aos envolvidos o conhecimento do ambiente 
da ciência e de como se dá a construção do conhecimento científico, já que os modelos 
são boas ferramentas para a ciência. 

O mesmo processo que envolve a construção, expressão, teste, reformulação e 
avaliação de modelos em contextos de sala de aula relatados por Clement (2000) e 
Halloun (2004) é comumente referido pelo termo modelagem nos trabalhos do grupo de 
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pesquisa “Reagir – Modelagem e Educação em Ciências”, coordenado pela professora 
Rosária Justi, do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 
de Minas Gerais, como também em dissertações e teses do mesmo programa e 
principalmente no artigo Modelagem e o “Fazer Ciência” publicado na revista Química 
Nova na Escola (FERREIRA e JUSTI, 2008). Apesar de atividades envolvendo 
modelagem serem um recente campo de estudo, e encontrarmos poucos trabalhos na 
literatura que visam promover a construção do conhecimento científico por meio de 
situações em que os discentes são instigados a elaborar, adaptar e testar modelos 
objetivando o entendimento de algum conhecimento específico Mendonça (2008), 
existem alguns estudos que relatam a contribuição da modelagem para o 
desenvolvimento de vários aspectos dos discentes. Em sua dissertação, Queiroz 
(2009) traz nos resultados que a modelagem como estratégia didática para o ensino do 
tema ligação iônica contribuiu para o desenvolvimento de capacidades de visualização, 
que é o significado que o discente atribui a uma representação, considerando os 
momentos em que houve transposição entre os níveis representacionais dos cientistas. 
Quando a modelagem é trabalhada em contextos adequados, segundo Maia (2009), a 
mesma contribui para o desenvolvimento de habilidades, assim como a busca por 
ampliar o conhecimento sobre os sistemas em estudo; a seleção de modelos prévios 
apropriados ao sistema em estudo; a integração de ideias, modelos prévios e 
informações sobre os sistemas para a elaboração de modelos tendo em vista os 
objetivos definidos; e analisar a extensão em que o modelo proposto atingiu seus 
objetivos. Já Mendonça (2011) destaca que as atividades de ensino fundamentadas em 
modelagem, além de favorecer a melhor compreensão dos conceitos envolvidos com o 
fenômeno alvo da modelagem, podem favorecer também a produção de argumentos 
dos discentes. Outro estudo (COSTA, 2012) aponta que contextos de ensino 
fundamentado em modelagem podem favorecer o processo de co-construção, ou seja, 
a construção do conhecimento científico por meio de interação entre o educador e o 
educando ou entre educandos. 

Dessa forma, visando a adaptação do modelo proposto por nossos estudantes 
(CAVALCANTI et al., 2012), desenvolvemos algumas atividades baseadas no diagrama 
“Modelo de Modelagem” proposto pelos pesquisadores Rosária Justi e John Gilbert 
(2002), que, ao investigarem as implicações na educação pelo uso de modelos e as 
concepções dos professores sobre a natureza da modelagem, identificaram e 
desenvolveram etapas inerentes ao processo de elaboração de modelos. Esse 
diagrama não pretende fornecer uma descrição fidedigna de como todos os cientistas 
procedem durante a construção de modelos, visto que de certa forma seria impossível, 
devido à sua complexidade, a singularidade da produção do conhecimento em 
diferentes áreas e a individualidade de cada cientista. Porém nesse diagrama foi 
possível identificar etapas que são necessárias e inerentes ao processo de elaboração 
de modelos (MOZZER; JUSTI, 2009). O diagrama segue representado na Figura 1, e 
em seguida apresentamos uma breve descrição do mesmo, com base nas publicações 
originais de seus autores (JUSTI E GILBERT, 2002; JUSTI, 2006), e que foi utilizada 
durante a proposição das atividades para os estudantes envolvidos. Durante essa 
descrição, optamos por mostrar em itálico o título de cada etapa do diagrama. 
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Figura 1. Diagrama ‘Modelo de Modelagem’ (JUSTI E GILBERT, 2002, p. 357). 
 
Esses autores, ao investigarem as implicações na educação pelo uso de 

modelos, observaram que eles se propõem a uma determinada finalidade, quer seja 
descrever o comportamento de um fenômeno ou prever o comportamento de um 
sistema. Sendo assim, este processo se inicia apresentando as considerações do 
fenômeno ao qual se pretende estudar e define os objetivos, ou seja, limita-se 
pontualmente aos aspectos que serão contemplados. Sua construção será enredada 
por alguma experiência inicial, direta ou indireta, qualitativa ou quantitativa do 
fenômeno a ser modelado, que pode ser realizada desde um estudo do sistema em 
análise visando à identificação de propriedades importantes a serem contempladas 
durante a construção, assim como à aquisição de informações em fontes externas, por 
exemplo, dados relevantes encontrados em um artigo ou livro. Concomitantemente a 
esta etapa, realiza-se a seleção da fonte de origem do modelo, ou seja, sistemas que 
realizam analogias com o fenômeno em questão. A partir da interação entre a 
observação inicial do fenômeno com a seleção da origem do modelo, a criatividade, o 
raciocínio crítico e outras habilidades desenvolvidas pelo indivíduo conduzem à 
elaboração de um modelo mental. Cabe ressaltar que cada indivíduo envolvido no 
processo produzirá seu modelo mental, que é acessível apenas a quem o elaborou. 
Quando a modelagem é realizada em grupo, é importante nesse momento que ocorra 
uma discussão de maneira a fomentar a elaboração de um modelo mental consensual3. 

É importante destacar que esta primeira etapa do processo é cíclica, 
representada na figura 1 por meio das setas duplas que interligam os quatro passos 
iniciais do diagrama. Isto significa que qualquer modificação em algum destes 
elementos implicará na alteração dos demais. Nesse sentido, o próximo passo é com 
base no modelo mental que devemos expressá-lo em alguns dos modos de 
representação, de maneira que o torne mais acessível a todos. Esse processo 
necessita de uma constante adequação tanto no modelo transposto para domínio 
público, que é conhecido como modelo expresso (GILBERT, BOUTER E ELMER 
                                                      
3 Entendemos que um modelo mental consensual é quando todos os envolvidos no processo de 
modelagem concordam em compartilhar o mesmo modelo mental após discussões. 
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2000), quanto no modelo mental, até que estejam coerentes. Na sequência, o modelo 
expresso passa para a etapa de testes, os quais podem ser por meio de experimentos 
mentais e/ou pelo planejamento e realização de testes empíricos. Os autores afirmam 
que essa etapa pode ser caracterizada de duas formas: ou pela ocorrência sucessiva 
dos dois tipos de testes, ou pela realização de apenas um, e o que determina isso é: o 
modelo ao qual se está trabalhando; os recursos disponíveis para a realização do teste; 
os conhecimentos prévios dos estudantes envolvidos. Caso o fenômeno alvo tenha 
uma natureza demasiadamente abstrata, podemos ainda considerar apenas o teste 
mental. Quando o modelo expresso não produzir previsões confirmadas na etapa de 
testes, temos que modificá-lo e iniciar novamente o ciclo. Quando o modelo expresso 
satisfaz os propósitos estabelecidos inicialmente, podemos confirmar sua eficácia. 
Passada a fase de testes, e com o modelo expresso já construído, a pessoa que o 
construiu gradualmente sentirá confiança de que foi cumprida a finalidade para a qual o 
mesmo foi proposto, o que permitirá que esse modelo possa ser utilizado por outros 
que confirmarão ou não sua validade e expressarão as limitações encontradas, para 
que, se necessário, sejam corrigidas – o que caracteriza a etapa de considerar a 
abrangência e as limitações do modelo. Tendo todo esse arsenal de informações, 
propusemo-nos a desenvolver um modelo didático para a representação de estruturas 
que contempla as diferentes hibridizações de átomos por meio da modelagem. As 
etapas dessa construção são descritas a seguir. 
 
METODOLOGIA 
 

As atividades foram desenvolvidas com os estudantes em seis reuniões, ao 
longo de três meses, com duração de aproximadamente uma hora e meia cada, e uma 
sétima atividade onde os estudantes tiveram a oportunidade de apresentar, em eventos 
científicos, o modelo construído. Sendo assim, na primeira atividade, realizamos uma 
breve revisão de ligações químicas, bem como a regra do octeto e ainda propomos 
situações de estruturas moleculares as quais a regra do octeto não se aplica, de forma 
a elucidar as limitações e a abrangência da mesma. Na segunda atividade, 
apresentamos aos estudantes a Teoria do Orbital Molecular e a Teoria de Hibridação 
como ferramentas para a previsão de estruturas moleculares, e fomentamos uma 
discussão para que os estudantes pudessem destacar quais aspectos das estruturas o 
modelo a ser construído deveria contemplar. Durante a atividade três, os estudantes 
realizaram uma breve pesquisa visando à identificação de modelos de estruturas 
moleculares, já existentes, que lhes permitissem a formulação de analogias, ou seja, os 
estudantes poderiam aproveitar aspectos de outros modelos para a adaptação em 
questão. Na atividade quatro, os estudantes utilizaram os conhecimentos adquiridos 
nas atividades anteriores, assim como seus conhecimentos prévios para a elaboração 
de um modelo mental que contemplasse as adaptações que deveriam ser feitas no 
modelo expresso. Como os modelos mentais são ferramentas individuais, por meio de 
uma discussão mediada pelo professor, os estudantes chegaram a um modelo mental 
consensual e ainda realizaram um levantamento de possíveis materiais que poderiam 
ser utilizados no processo de construção. Na atividade cinco, os estudantes realizaram 
as adaptações no modelo construído visando permitir a esse as múltiplas hibridações 
que um mesmo átomo pode admitir ao formar moléculas. Na atividade seis, os 
estudantes realizaram testes mentais para verificar se o modelo conseguia atingir os 
objetivos, ou seja, utilizando uma mesma esfera representativa do átomo, os 
estudantes buscaram representar diferentes moléculas que um mesmo elemento pode 
formar – o que se mostrou possível. A partir dessa etapa de testes, os estudantes 
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apresentaram o modelo ao professor explicando seu funcionamento e evidenciando 
suas limitações. E por fim os estudantes apresentaram o modelo adaptado em eventos 
científicos, onde os resultados puderam ser avaliados por outros professores. 

A sequência de nosso trabalho é apresentada, resumidamente, no quadro 1, 
assim como sua respectiva relação com o diagrama proposto por Justi e Gilbert (2002). 
Quadro 1: Descrição sucinta das atividades desenvolvidas 
Atividade Descrição Relação com o Diagrama 

“Modelo de Modelagem” 
1 Revisão de conteúdos e discussão sobre sua 

abrangência e limitações. 
“Ter experiência com o 
fenômeno alvo” 

2 Discussão sobre quais aspectos das estruturas 
o modelo a ser construído deve contemplar. 

“Ter experiência com o 
fenômeno alvo” 
“Definir os objetivos” 

3 Levantamento dos tipos de modelos já 
existentes 

“Selecionar a origem para 
o modelo” 

4 Discussão das sugestões de modelos que 
contemplam as múltiplas hibridações de 
átomos. 

 “Produzir um modelo 
mental” 

5 Construção do modelo que contempla as 
múltiplas hibridações de átomos. 

“Expressar em alguns dos 
modos de representação” 

6 Testes com o modelo construído. 
 

“Conduzir experimentos 
mentais” 

7 Apresentação do modelo construído em 
eventos científicos4 (BAIÃO et al., 2013) e 
(COIMBRA et al., 2014) 

“Considerar abrangência e 
as limitações de um 
modelo” 

 
Para a realização de nosso trabalho, coletamos os dados diretamente com os 

participantes por meio das anotações realizadas pelos estudantes – o uso do diário de 
bordo – ao longo de todo o processo. Em nossa pesquisa, caracterizada como 
exploratória e descritiva, buscamos interpretar o material colhido de caráter qualitativo 
usando a mesma lógica aplicada no tratamento de dados quantitativo, o que para 
Minayo (2006) é conhecido como análise de conteúdo. Após o desenvolvimento das 
atividades envolvendo a modelagem, com as observações colhidas ao longo de todo o 
processo e de posse das anotações dos estudantes, produzimos algumas 
considerações que são explicitadas a seguir. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quando os estudantes elaboraram o primeiro modelo sem o referencial de 
modelagem, ainda apresentavam incompreensões sobre o conceito de hibridação, uma 
vez que construíram uma peça distinta para cada hibridação, reproduzindo a 
concepção alternativa de que existem diferentes elementos de acordo com a hibridação 
como, por exemplo, de que o enxofre da molécula SF4 fosse diferente do enxofre da 
                                                      
4 Os estudantes apresentaram o modelo expresso na III Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências 
de Mato Grosso do Sul (FETECMS) e na XII Feira Brasileira de Ciências e Engenharias (FEBRACE) 
realizada na USP 
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Figura 2. Registros que relacionam as hibridações com suas 
respectivas geometrias moleculares. Fonte: Os Autores 

molécula de SF6. Após apontarmos essa falha do modelo e solicitarmos a adaptação 
do mesmo seguindo desta vez o referencial de modelagem, nas atividades 1 e 2, os 
estudantes notaram, assim, o equívoco cometido e pontuaram essa questão como 
objetivo a ser representado num novo modelo.  

Outro ponto também em que nessa fase inicial de modelagem os estudantes 
apresentavam incompreensões está relacionado ao fato de que durante a hibridação 
existe a possibilidade de um orbital não se hibridar, como é o caso de um ou dois 
orbitais p’s, que em moléculas com ligações duplas ou triplas não se hibridizam, 
permanecendo como orbital p puro. Os estudantes, ao representar a molécula de NH3, 
utilizavam uma esfera representativa para o átomo de nitrogênio. Já ao representarem 
a molécula de N2, utilizavam outra esfera para representar o mesmo átomo de 
nitrogênio, reforçando a ideia de existência de dois átomos de nitrogênio, um apenas 
com orbitais híbridos que realizam ligações simples e outro que possui um orbital 
híbrido e dois p’s puros que realizam a ligação tripla. Como os estudantes pontuaram 
essas falhas como objetivo de representação do novo modelo, e durante todo o 
processo de modelagem refletiram sobre esses aspectos, gradativamente conforme 
cada etapa era realizada, o conceito de hibridação ficava mais claro para eles. Sendo 
que após a etapa de testes concluída, os estudantes produziram em seu diário de 
bordo (Figura 2) um esquema que relacionava as hibridações com cada possibilidade 
de geometria molecular, compreendendo então que as geometrias tetraédrica, 
piramidal e angular de 109,5º, por exemplo, eram originárias da mesma hibridação, no 
caso a sp3, superando assim as duas concepções alternativas apontadas acima e 
desenvolvendo uma compreensão adequada e satisfatória do conceito de hibridações. 

 

 
 
 
O conceito de ligações químicas era compreendido pelos estudantes apenas 

relacionando o tipo de orbital com a ligação realizada, ou seja, caso o orbital a 
apresentar elétron desemparelhado fosse o híbrido, imediatamente era anotada a 
ligação σ, enquanto que a anotação π era empregada caso o orbital fosse p puro, 
porém não se representavam as diferenças entre as ligações. Os estudantes 
desenhavam uma seta representativa do elétron e indicavam com a letra grega sigma a 
ocorrência da ligação σ. Quando se deparavam com os orbitais p puros contendo 
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Figura 3. Anotação realizada mecanicamente de 
ligação σ e π para a molécula de N2. Fonte: Os 
Autores. 
 

Figura 4. Modelo bidimensional 
representando as ligações da 
molécula de N2. Fonte: Os autores 

Figura 5. Modelo tridimensional 
representando as ligações da 
molécula de N2. Fonte: Os autores 

elétrons desemparelhados, colocavam a letra π indicando a existência de uma ligação 
pi naquele orbital (Figura 3). 

 

 
 
 
Já quando os estudantes, na etapa seguinte, foram adaptar o modelo 

tridimensional, expressaram um modelo bidimensional em seu diário de bordo (Figura 
4) representando como que ocorriam as ligações σ e π na molécula de N2, facilitando 
assim a visualização de como ocorriam as ligações, de forma a auxiliá-los no processo 
de adaptação do modelo. Sendo que, após a construção do modelo tridimensional 
(Figura 5) e por meio da realização de testes mentais, os estudantes demonstraram 
conhecimento adequado das ligações químicas. 

 

                       
 
 
Durante as atividades 1 e 2, ao realizarem suas anotações, os estudantes não 

desenhavam geometricamente as moléculas, e sim anotavam qual seria essa 
geometria, indicando que a compreensão de geometria molecular ainda era muito 
mecânica, pois, caso a hibridação do átomo central fosse sp³d e apresentasse um par 
de elétrons livres, a geometria era descrita como gangorra, mas não era representada 
a sua disposição espacial bidimensionalmente, o que demonstra que ainda tinham 
pouca compreensão da geometria molecular. Sendo que, ao decorrer das etapas 5 e 6, 
eles aumentaram gradualmente a sua compreensão da geometria molecular e voltaram 
em seus registros iniciais, onde tinham apenas escrito o nome da geometria molecular, 
e colaram uma nota autoadesiva com o desenho estrutural da molécula, demonstrando 
agora uma compreensão mais adequada da geometria molecular (Figura 6). A figura 7 
é a representação tridimensional da mesma molécula. 
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Figura 6. Anotações sobre geometria 
molecular e, ao lado, a nota autoadesiva 
contendo a fórmula estrutural. Fonte: Os 
autores 

Figura 7. Representação 
tridimensional da molécula de 
SF4. Fonte: Os Autores. 

        
 
 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O uso do modelo de modelagem na construção do modelo didático para aulas 

de geometria molecular se mostrou eficiente como estratégia didática para a 
aprendizagem de conceitos químicos que envolvem a formação de moléculas. Ocorreu 
a progressão da complexidade do raciocínio dos estudantes ao longo do processo, 
reforçando as observações de Halloun (2004), de tal maneira que os estudantes foram 
refinando seu modelo até que o mesmo se tornasse mais adequado para as 
explicações de geometria molecular. Nosso trabalho conseguiu construir um modelo 
didático que contempla as múltiplas hibridações de átomos, e a modelagem foi o 
instrumento que permitiu eficientemente essa construção. Dessa forma, apresentamos 
um modelo que traz avanços para a representação dos conceitos relacionados à 
representação de moléculas e que auxilia de forma mais efetiva no processo de ensino-
aprendizagem, visto que os demais modelos utilizados até aqui possuem muitas 
limitações e implicações negativas no aprendizado do discente.   

Como essa pesquisa faz parte de um projeto de iniciação científica e foi 
realizada de forma exploratória apenas com três estudantes, pretendemos agora 
avaliar se os nossos resultados, com o uso de modelagem, se repetirão em um 
contexto real de sala de aula no âmbito do Programa Institucional de Iniciação à 
Docência PIBID-CAPES e se nosso modelo construído é apropriado para ser utilizado 
como um modelo de ensino. Além do mais, por ser um modelo físico concreto, 
pretendemos testar seu uso como ferramenta para propiciar a inclusão de deficientes 
visuais, já que permite o contato tátil com a representação de moléculas. 
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RESUMO:  
Este trabalho teve o objetivo de analisar as concepções sobre os modelos de condução elétrica em 
soluções eletrolíticas, propostos por alunos iniciantes da graduação em turmas de Química Geral.  Após 
uma atividade experimental, a seguinte questão foi levantada: Como os íons conduzem corrente elétrica 
em solução? Os 58 modelos obtidos foram classificados em quatro categorias: representação macro, 
micro, macro/micro e simbólica. Os alunos apresentaram grande dificuldade no desenvolvimento do 
modelo á nível microscópico, atribuindo o fenômeno apenas ao processo de dissolução. Esse resultado 
pode ser um reflexo da falta de material didático que aborde a discussão do fenômeno a nível 
microscópico.  
 

INTRODUÇÃO 

Considerando que a ciência química dispõe de diversos modelos científicos 
como desenhos, diagramas, equações e esquemas, para explicação de fenômenos e 
processos. Percebe-se que o entendimento desta ciência requer não apenas, que os 
alunos compreendam os modelos, mas que estes sejam capazes de criar, expressar e 
testar seus próprios modelos. Por isso, é imprescindível que os professores estimulem 
nos estudantes a proposição de modelos para os fenômenos estudados, de forma a 
impulsionar o desenvolvimento do raciocínio abstrato e também como uma forma 
promissora de avaliar a compreensão dos modelos científicos já estabelecidos 
(HODSON, 2003; JUSTI; GILBERT, 2002).  

De forma complementar, a avaliação das concepções alternativas dos alunos 
também é uma ferramenta atraente para elucidar as dificuldades de aprendizagem dos 
alunos. Pesquisas nesta área têm apontado os principais entraves do ensino 
tradicional. Já que as ideias preconcebidas dos alunos sobre vários conceitos, 
decorrem do “senso comum”, ou seja, da sua interação com o mundo. Ideias que, em 
geral divergem daquelas que lhes serão ensinadas. Assim, o conhecimento das 
concepções dos alunos torna-se importantes, pois com base nesses conhecimentos 
pode-se melhor organizar o ensino, ao planejar estratégias e atividades de ensino que 
promovam a evolução conceitual ou ainda, evitar que o ensino reforce a construção de 
concepções errôneas. Contribuindo para o aperfeiçoamento do processo de 
aprendizagem em sala de aula, levando a efetiva melhoria do trabalho do docente 
(MACHADO; MOURA, 1995; SCHNETZLER; ARAGÃO, 1995). 

A manipulação mental dos modelos explicativos é considerada o principal 
obstáculo para compreensão da ciência química (CARDOSO; SOUZA, 2008). E por 
isso, consideramos que o levantamento e estudo das concepções dos alunos acerca 
de temas que envolvem modelos são importantes para compreensão dos processos de 
aprendizagem e potenciais para propostas didáticas de ensino. 
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MODELOS  EM CIÊNCIAS E NO ENSINO DE QUÍMICA 

A importância de modelos em Ciências é amplamente reconhecida entre os 
cientistas e filósofos da ciência, e mais recentemente por pesquisadores do ensino de 
ciências. O uso de modelos possui um papel significativo para o ensino de ciências em 
geral, além de ser muito utilizada nas aulas de química, dada a natureza do 
conhecimento químico no nível submicroscópico.  

Um modelo pode ser definido como uma representação parcial de um objeto, 
evento, processo ou ideia que é produzida com propósitos específicos como, por 
exemplo, facilitar a visualização, fundamentar a elaboração e teste de novas ideias, 
possibilitar a elaboração de explicações e previsões sobre comportamentos e 
propriedades do sistema modelado (JUSTI; GILBERT, 2002).  

Os modelos possuem um caráter ambíguo. Pois, são ao mesmo tempo 
ferramentas e produtos da ciência. A ciência constrói o modelo como uma forma de 
representação concreta de um conhecimento abstrato e o emprega como uma 
ferramenta para sua transmissão, desenvolvimento e consolidação do conhecimento 
(MILAGRES; JUSTI, 2001). No caso específico da ciência química, alguns autores 
consideram que o conhecimento químico é estruturado por três níveis, macro, micro 
e/ou simbólico (ou representacional).  Estes níveis englobam as vertentes que 
precisam ser manipuladas ou desenvolvidas no ensino de química para que haja a 
compreensão dos conceitos (JOHNSTONE, 1982; TALANQUER, 2011). Notadamente 
os modelos existentes na literatura também tentam expressar as ideias pelo 
desencadeamento destes três níveis do conhecimento.  

Podemos considerar então que, o desenvolvimento do conhecimento sobre 
modelos implica no desenvolvimento do conhecimento sobre a própria ciência. Assim, 
o uso de estratégias de ensino que auxiliem o desenvolvimento do conhecimento sobre 
modelos ajuda a desenvolver o conhecimento tanto sobre determinado conteúdo, 
quanto sobre o processo de construção do conhecimento científico (MILAGRES; 
JUSTI, 2001).  

Dentre os conteúdos da química, o trabalho elegeu como tema as soluções 
eletrolíticas. Por considerar seu entendimento potencialmente significativo para 
promover a sistematização de inúmeros outros conceitos químicos importantes, como 
átomos, moléculas, misturas, substâncias, ligações químicas, modelo corpuscular da 
matéria e interação química, eletroquímica entre outros. Podemos considerar ainda o 
fato de que, as soluções constituem o meio mais comum de ocorrência de 
transformações químicas (ECHEVERRÍA, 1996).  

 

SOLUÇÕES E A CONDUÇÃO ELÉTRICA  

Com a dissolução de sólidos iônicos, a água atua separando e rodeando os 
íons, reduzindo a força de atração que os mantém unidos, deixando-os “livres” e 
permitindo a sua movimentação no processo de condução da eletricidade e na 
eletrólise. Estas ideias foram postas, em 1880, pelo físico-químico sueco Svante 
Arrhenius (1859-1927). A condutividade é a medida da mobilidade das espécies iônicas 
em solução. A condutividade de uma solução depende do número de íons presente. 
Para eletrólitos fortes, a concentração de íons na solução é diretamente proporcional à 
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concentração de eletrólito adicionado à solução, enquanto que para eletrólitos fracos, a 
concentração de íons na solução depende de seu equilíbrio de dissociação: a 
condutividade depende do número de íons presente e, portanto, do grau de ionização α 
do eletrólito (BRADY; SENESE, 2009). 

Trabalhos publicados a cerca do tema soluções constatam que ensinar o 
conceito de solução no Ensino Médio, vinculado à noção microscópica do processo de 
dissolução, não tem se mostrado uma prática pedagógica muito efetiva e o que se 
percebe é a valorização dos aspectos quantitativos em detrimento dos aspectos 
qualitativos (BOFF; FRISON, 1996; ECHEVERRÍA, 1996; MACHADO; MOURA, 1995). 
As dificuldades em relação a esse tema poderiam estar ligadas: aos conceitos prévios 
não articulados pelo aluno, à ausência de uma visão microscópica por parte do 
professor e ao emprego de um material didático que valoriza aspectos quantitativos 
(CARVALHO; PÉREZ, 2000).  

Dentro deste contexto, o presente trabalho visa avaliar os modelos de 
condução elétrica em soluções eletrolíticas propostos por alunos iniciantes da 
graduação, mais especificamente pela inserção de uma questão-problema. A 
motivação para a pesquisa surgiu de uma questão levantada por um calouro do curso 
de engenharia química durante a aula experimental da disciplina Fundamentos de 
Química Geral I. Após o experimento no qual, a capacidade de condução de 
eletricidade de soluções eletrolíticas eram demonstradas pelo acendimento de uma 
lâmpada comum. O aluno fez a seguinte pergunta: “Como ocorre à condução do 
elétron? O elétron carrega o íon nas costas de um lado para o outro”? Essa observação 
sinalizou que a experimentação por si só não permitiu que o aluno desenvolvesse o 
pensamento químico, no nível microscópico. Logo o levantamento das concepções dos 
alunos iniciantes no curso a respeito do tema, pode ser um meio para promover 
estratégias de ensino mais eficazes para consolidação do conhecimento sobre as 
soluções eletrolíticas e condutibilidade. 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A atividade proposta foi desenvolvida nas aulas práticas das disciplinas de 
Fundamentos de química geral I, do Instituto de Química da UFBA no ano de 2013. O 
grupo de alunos investigados foram estudantes do primeiro ano da graduação dos 
cursos de ciências exatas, como química, engenharia química, engenharia ambiental, 
engenharia mecânica, física e geologia. Estes foram selecionados a fim de se obter 
uma maior heterogeneidade dos modelos, evitando sua restrição apenas a estudantes 
de química, além do fato destes serem iniciantes da graduação trazendo consigo ainda 
concepções do ensino médio.  

A aula experimental consistiu em identificar quais compostos sólidos e suas 
respectivas soluções aquosas possuíam a capacidade de conduzir corrente elétrica e 
busca questionar por que alguns compostos conduzem a corrente elétrica e outros não, 
a partir das suas partículas formadoras. O experimento consistiu na dissolução dos 
compostos sólidos CuSO4, I2, SiO2, C12H22O11 em água, seguida da imersão de duas 
placas metálicas (os eletrodos) na solução obtida. As placas posteriormente foram 
ligadas aos polos de um gerador de corrente elétrica. Como a corrente elétrica não 
pode ser vista a olho nu, uma lâmpada foi conectada ao circuito assim, quando a 
corrente começa a fluir a lâmpada acende, sendo esta a comprovação visual de que 
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ocorreu a condução da corrente elétrica na solução. Na Figura 1, tem-se a 
representação macroscópica do experimento.  

 

 
Figura 1. Representação do experimento de condução de eletricidade das soluções eletrolíticas. 

Após a atividade experimental, foi inserida a seguinte questão-problema para 
os estudantes: Como os íons em solução conduzem eletricidade? Os estudantes foram 
instruídos a elaborarem suas respostas por meio de modelos, como desenhos, 
esquemas, equações e/ou textos. O questionário distribuído permitiu a identificação do 
aluno participante, visando uma possível necessidade de esclarecimento das respostas 
por meio de entrevistas. Porém, nas discussões dos resultados os estudantes não 
foram identificados, estes foram representados por símbolos. Garantindo-se assim, o 
sigilo quanto a autoria das informações. 

A análise qualitativa dos modelos representados pelos alunos foi realizada 
considerando os três níveis do conhecimento químico: macroscópico, microscópico e 
representacional, pois consideramos estes fundamentais para a estruturação do 
conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi obtido no total 58 questionários respondidos pelos alunos das turmas da 
disciplina química geral. Os dados foram sistematizados através da construção de 
categorias baseadas nas respostas dos estudantes e, em seguida, foi realizada uma 
análise qualitativa. Para esta análise foi possível agrupar as resposta em quatro 
categorias conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1. Classificações dos modelos abordados pelos alunos para representar como os íons em 
solução podem conduzir eletricidade. 

TIPO DE MODELO  Nº 
ALUNOS  

% ALUNOS 

Modelo macro  34 59 
Modelo micro 17 29 
Modelo macro e micro 12 21 
Representacional 7 12 
Fugiram do tema 5 8 
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Com base nos dados apresentados na Tabela 1, pode-se observar que 59% 
dos alunos utilizaram o modelo macroscópico para representar a capacidade de 
condução de eletricidade das soluções eletrolíticas. Apenas 29% dos alunos tentaram 
representar o modelo a nível microscópico. Esses dados sinalizam a grande dificuldade 
dos estudantes em desenvolver o modelo a nível microscópico, o que reflete as 
condições apresentadas nos livros que exploram pouco este tipo de representação. 

 

ASPECTOS DA REPRESENTAÇÃO MACROSCÓPICA 

Foi considera como representação macroscópica os modelos que 
representaram o sistema a nível apenas fenomenológico. Assim, considerando os 
modelos elaborados pelos alunos nos questionários, foi possível observar as seguintes 
características da representação macroscópica: 

x Ilustração completa do sistema com 
solução/bateria/eletrodos/lâmpada/fio condutor. 

x Representação do polo positivo/ negativo da bateria com os 
eletrodos (cátodo/anodo e indicação do fluxo dos elétrons); 

x Representação da dissolução do composto iônico (com e sem 
moléculas de água). 

Na Figura 2, encontra-se o modelo proposto pelo Estudante 1 (E1), podemos 
observar sua preocupação em ilustrar todos os componentes físicos do sistema, fonte 
de corrente elétrica, lâmpada, eletrodos, fio condutor, recipiente contendo solução, 
dividindo o fenômeno em duas situações. Este ainda destacou o seguinte texto: 

E1: “Situação 1 – não conduz corrente elétrica em H2O, pois não possuem íons 
livres”. 
“Situação 2 – [...] no meio aquoso há uma quebra destas partículas (NaCl), 
surgindo Na+ e Cl- que no meio aquoso conduz corrente elétrica”. 
 

 
Figura 2. Modelo proposto pelo estudante 1 (E1) 

 

Pela ilustração (Figura 2) percebe-se que o E1 focou seu modelo apenas na 
representação macroscópica do sistema.  Houve uma breve tentativa de 
desenvolvimento do modelo a nível microscópico, devido á ilustração da dissociação 
iônica, com a representação dos íons em solução com suas respectivas cargas elétrica, 
entretanto não houve continuidade da linha de raciocínio nem no modelo nem nos 
comentários do estudante por isso o E1 não conseguiu explicar como ocorre o fluxo 
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dos íons presentes em solução. Outros modelos representados pelos alunos também 
apresentaram características semelhantes ao E1, com a representação dos 
componentes do sistema, e a limitação do modelo a representação do processo de 
dissolução, formação dos íons em solução. Estes alunos também não desenvolveram 
uma linha de raciocínio a nível microscópico.  

 

ASPECTOS DA REPRESENTAÇÃO MACRO E MICRO 

Na Figura 3, temos a representação do modelo do estudante 2 (E2). 
Observam-se aspectos semelhantes ao modelo proposto pelo E1, como a ilustração 
dos elementos físicos do sistema, que correspondem á representação macroscópica. 
Entretanto, o E2 tentou desenvolver a representação microscópica, ilustrando os íons 
em forma de esfera, e destacando o movimento dos íons na solução em direção aos 
eletrodos, mostrando os íons positivos atraídos pelo o cátodo e os íons negativos em 
direção ao anodo.  

 

Figura 3. Modelo proposto pelo Estudante 2 (E2) 
 

Comentário E2: [...] esse movimento dos dois tipos de cargas, dão origem à 
corrente que passa pela solução aquosa e que é alimentada pela pilha. 

 

O E2 se equivocou ao ilustrar a atração eletrostática envolvendo os íons em 
solução e os eletrodos e consequentemente errou ao ilustrar o sentido do fluxo dos 
elétrons. Pois, a atração existe entre os íons de cargas opostas, ou seja, a carga 
positiva do anodo atrai íons negativos da solução que formam uma camada na 
superfície do eletrodo, enquanto que os íons positivos migram em direção ao catodo. 
Desta forma, o anodo remove elétrons dos íons negativos presentes na solução, 
enquanto que o catodo doa elétrons para os íons positivos em solução. Os íons migram 
na solução em sentidos opostos, os íons positivos migram em direção ao catodo e os 
íons negativos em direção ao anodo.  

Pelo comentário de E2, as cargas (íons) se movimentam devido à atração entre 
os eletrodos. Considerando também sua ilustração é como se o íon saísse correndo 
em direção ao eletrodo. E2 foca seu modelo na representação do movimento dos íons 
na solução que permite a condução de elétrons.   

O E3 também representou o nível macroscópico e tentou desenvolver o modelo 
a nível microscópico. Considerando o nível microscópico, este ilustrou os íons em 
forma de esferas com suas respectivas cargas elétricas, representou o 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
EAP 

 

desordenamento dos íons em solução e ainda tentou destacar a passagem da corrente 
elétrica sobre a solução através de linhas desregulares entre os íons, como mostra a 
Figura 4. Pelo sentido das setas a corrente parece migrar para um mesmo sentido, 
entre os íons de cargas positivas e negativas.  

 

 
Figura 4. Modelo proposto pelo estudante 3 (E3) 

Comentários E3: “A corrente elétrica inserida na solução passa de um polo a 
outro por condução, através das cargas iônicas”. 

Conforme comentário abaixo, E3 considera que o fluxo de corrente elétrica 
devido à condução dos elétrons pelos íons em solução. O E3 usou o termo condução 
para explicar o movimento dos íons em solução e entre os eletrodos. E representou 
esta condução no seu modelo como se os elétrons passeassem entre os íons na 
solução, conforme Figura 4.  

Comparando os esquemas de E2 e E3 eles divergem pelo fato de que, E2 
considera que a condução da corrente ocorre devido ao movimento dos íons na 
solução em direção aos eletrodos. Enquanto E3 considera que o fluxo de elétrons 
ocorre entre os íons em solução, porém este ignora a atração existente entre os íons e 
os eletrodos. Consideremos ainda os comentários do E4 abaixo: 

Comentário E4: [...] na dissociação dos íons, os íons ficam livres para se 
movimentar, quando coloca dois polos um positivo e outro negativo, os cátions 
irá para o polo positivo e os ânions para o polo positivo, cria uma banda de 
condução onde o polo negativo transfere elétrons passa para cátion e depois 
para o ânion e depois para o polo positivo e assim surge a corrente.  
 

O E4 em seus comentários foca apenas a atração existente entre os íons em 
solução na superfície dos eletrodos. Porém, comparando os comentários de E3 e E4 
percebe-se que os dois atribuem á presença da corrente elétrica pelo processo de 
movimentação dos íons em solução, como resultado das forças atrativas exercidas 
pelos eletrodos. 

O modelo do E2 foi até aqui o mais adequado para ilustrar a capacidade dos 
íons conduzirem eletricidade em solução. Este estudante errou apenas o sentido do 
fluxo dos íons na solução.  
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ASPECTOS DA REPRESENTAÇÃO MICRO 

A representação microscópica está relacionada ao teórico-conceitual. 
Considerando os modelos elaborados pelos alunos nos questionários foi possível 
observar para esta representação as seguintes características:  

x Ilustração dos íons em forma esférica com suas respectivas cargas 
elétricas; 

x Ilustração dos aspectos relacionados ao desordenamento iônico em 
solução;  

x Ilustração aspectos relacionados á atração entre os íons na solução e os 
eletrodos; 

x Representação referente ao ordenamento dos íons em solução 
(deslocamento das cargas iônicas em direção aos eletrodos) 

x Ilustração de aspectos relacionados á transferência de elétrons entre os 
íons na superfície dos eletrodos; 
 
Na Figura 5, tem-se a representação do modelo proposto por E5. Pode-se 

observar que o estudante tentou ilustrar o modelo apenas a nível microscópico. O 
sentido das setas entrando e saindo da solução, na tentativa em explicar o sentido do 
fluxo dos íons na solução. 

 

 
Figura 5. Modelo proposto pelo estudante 5 (E5) 

 
Comentário E5: “A corrente elétrica ao entrar na solução é conduzida, pois os 
íons livres na solução associam-se aos elétrons da corrente, já que os íons 
tendem a ganhar um elétron para se equilibrar. Esse elétron associado é 
conduzido á outra extremidade da corrente, usando os íons como meio de 
transporte para a sequência do fluxo”. 
 

Para o E5 “os íons livres na solução associam-se aos elétrons da corrente”. 
Possivelmente o aluno utilizou o termo associam-se para inferir a interação entre os 
íons deficientes de elétrons presentes na solução e o catodo doador de elétrons. O E5 
considerou apenas a reação que ocorre na superfície do catodo para criação do seu 
modelo, ignorando o anodo.  O E5 considera ainda, o íon como uma esfera maciça 
transportadora de elétrons, mas sabemos que o íon é uma nuvem eletrônica com alta 
ou baixa densidade eletrônica. A alta densidade representa uma sobrecarga de 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
EAP 

 

elétrons, logo os elétrons não são transportados, o que existe é a transferência de 
elétrons dos íons na solução. 

Na Figura 6, encontra-se o modelo proposto pelo E6. Neste modelo o aluno 
também tenta representar o sistema apenas a nível microscópico. Destaca a 
dissociação e formação dos íons. Representa os íons na forma de esferas com suas 
respectivas cargas, estes estão ordenados em linha reta e em fileiras separadas. O 
termo ordenamento dos íons foi confundido pelo estudante. Os íons em solução estão 
desordenados, existe o ordenamento apenas no fluxo dos íons no sentido do anodo 
para o catodo devido à atração. 

Podemos observar também que E6 representa o sistema de forma 
compartimentalizada, ao separar e enfileirar os cátions e os ânions. Possivelmente, 
isso seja uma tentativa de desenvolver o modelo conforme este costuma ser 
representado nas equações químicas. 

 

 
Figura 6. Modelo proposto pelo estudante 6 (E6) 

O E6 complementa a ilustração com o seguinte comentário: 
 

Comentário E6: [...] surge uma corrente elétrica, pois os cátions agem como 
elétrons-lacunas, permitindo a passagem da corrente. 
 

O E6 considera que o fluxo de elétrons entre os íons na solução se deve a 
presença de espaços vazios na estrutura dos cátions. Mas cátions são íons com 
excesso de elétrons, perdem elétrons para estabilização da sua energia interna e não 
possui espaços vazios para serem preenchidos.  

 

 
Figura 7. Modelo proposto pelo estudante 7 (E7) 
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 Comentário E7: Através da movimentação dos elétrons de seus orbitais 
menos energéticos, pulando de camada, ou seja, perdendo e ganhando 
elétrons em suas camadas, fazendo assim a movimentação de cargas positivas 
e negativas fazendo com que haja condução de corrente elétrica pela atração 
de elétrons. 
 

De acordo com a Figura 7, percebe-se que o E7 tentou representar o fenômeno 
apenas a nível microscópico através do modelo de orbitais atômicos. Representando o 
fluxo de elétrons da camada de valência do átomo. Contudo os dois átomos possuem 
oito elétrons na camada de valência, logo estão neutros não há átomos doadores e 
receptores, não haverá a transferência de elétrons.  

Considerando a ilustração e os comentários do E7 este atribui á condução da 
corrente elétrica pelos íons devida á transferência de elétrons entre os íons em 
solução. O E7 considerou as reações de oxirredução existentes na superfície dos 
eletrodos. Desconsiderando o processo de dissolução, o movimento e o sentido do 
fluxo dos íons em solução no seu modelo. 
 

ASPECTOS REPRESENTACIONAIS 

A maioria dos estudantes focaram os modelos para representação a nível 
macro e microscópico, poucos utilizaram o aspecto representacional. E os que fizeram 
se limitaram a representação da dissociação iônica. Não demonstraram a reação do 
catodo e anodo. Na Figura 8, tem-se a representação elaborada pelos E8. 

 

 
Figura 8. Modelo proposto pelo estudante 8  (E8) 

CONCLUSÃO 

Dentre os 58 modelos propostos pelos estudantes para explicar como os íons 
em solução conduzem corrente elétrica a representação macroscópica foi a 
predominante, constituindo 59% dos modelos. Enquanto a representação microscópica 
constituindo apenas 29% dos modelos propostos. O que demonstra a dificuldade dos 
alunos em desenvolver o raciocínio químico a nível microscópico.    

Considerando as representações microscópicas estas demonstraram que os 
estudantes atribuíram o fenômeno ao processo de dissolução, formação dos íons em 
solução, desconsiderando o movimento dos íons em solução. Os estudantes 
demostraram certa confusão quanto ao entendimento dos termos ordenamento e 
desordenamento dos íons em solução. Alguns ilustraram o ordenamento dos íons 
como se os mesmos estivessem em fileiras ou alocados em uma determinada região 
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na solução. O desordenamento dos íons na solução está relacionado ao movimento e 
choque dos íons em solução. Os íons em solução estão desordenados. A dissolução 
ocorre, pois, os íons são solvatados pelas moléculas de água, ocorre a quebra da 
interação soluto-soluto, e promove uma nova interação soluto-solvente. Porém as 
moléculas de água também são desconsideradas nos modelos. A desordem dos íons é 
que promove a dissolução. Há uma desordem devido ao movimento e choque dos íons 
em solução. E o ordenamento ocorre quando a corrente é introduzida a partir dos 
eletrodos na solução, resultando no movimento dos íons em direção aos eletrodos. Os 
íons migram em direção aos eletrodos e o sentido da migração é ordenada. Uma vez 
que, os cátions migram em direção ao anodo e os ânions em direção ao catodo. Ou 
seja, a corrente é constituída pelo movimento das cargas positivas num sentido e das 
cargas negativas em outro. 

O modelo representacional foi pouco explorado pelos estudantes, apenas 12%. 
Sendo que estes focaram o processo de dissolução. Cerca de 8% dos modelos 
apresentados pelos estudantes fugiram ao tema. Estes representaram apenas, o 
circuito elétrico.   

Esse resultado sinalizou para a necessidade de problematizar questões sobre 
soluções eletrolíticas em sala de aula para melhoria do ensino e aprendizagem. Pois 
conceitos como este, apesar de parecerem simples ainda não se encontram 
consolidados pelos alunos.  Podendo ser ainda, um reflexo da falta de material didático 
que represente e discuta os modelos a nível microscópico do fenômeno. Desperta 
ainda para a necessidade do desenvolvimento de estratégias de ensino que permitam 
que os alunos transitem pelos três níveis do conhecimento químico, sem restringir-se 
em apenas um deles. 
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Introdução 
Esta comunicação apresenta os resultados de 

uma investigação abrangendo 84 alunos do 1o ano 
do Ensino Médio de uma escola pública da cidade 
de São Paulo sobre aulas experimentais realizadas 
sob a perspectiva sócio-construtivista.1 Esta 
perspectiva inclui a importância do ambiente de 
aprendizagem constituir-se em um espaço 
agradável para o desenvolvimento educacional, para 
que seja facilitada a construção efetiva do 
conhecimento. Assim, os alunos relataram suas 
impressões sobre a aula acontecer em um espaço 
adaptado para a realização de experimentos 
concomitantemente às aulas teóricas, a partir da 
indagação O que você achou da aula de Química 
acontecer no laboratório, com experiências e grande 
variedade de exercícios?2 

Resultados e Discussão 
Esta indagação levou os educandos a se 

manifestarem sobre o próprio aprendizado. Os 
excertos apresentados no Quadro 1 indicam que a 
maioria dos educandos (186 registros – 97,4%) se 
mostrou favorável à mudança do ambiente de 
aprendizagem e da estratégia de ensino. Entretanto, 
não houve totalidade de integração dos alunos (05 
registros – 2,6%) com a estratégia de ensino 
promovida, visto que não foram todos que se 
familiarizaram ao processo. 
x “os experimentos foram interessantes, pois prestávamos 

muito mais atenção”; 
x “os experimentos me davam mais alegria, por mexer com 

uma coisa que você não está acostumado”; 
x “tivemos contato direto com algumas substâncias”; 
x “com as aulas de química no laboratório com certeza foi 

mais gratificante do que fazer na sala de aula”; “as aulas 
ficaram diversificadas”; 

x “Achei muito bom para fugir da rotina de sempre, o 
professor passar a lição e o aluno copiar”; 

x “adoro mexer com as experiências simplesmente com os 
amigos do lado”; 

x “a Química é um pouco complicada, não gostaria de 
trabalhar em laboratório fazendo ‘experiências’”. 
Quadro 1. Excertos dos registros dos alunos 

A análise das respostas permitiu concluir que a 
disposição para a aprendizagem e a participação em 
aula motivou os educandos a interagirem com seus 
pares. Também ressaltaram em seus registros a 

importância de sua participação no processo de 
construção do conhecimento.  
 
 
Figura 1. Quantidade 
de registros efetuados 
pelos educandos* 

 
 
 
A participação ativa do sujeito no processo de 

aprendizagem se confirma com o valor conferido à 
ação de interação e interiorização do conhecimento. 

 
 
 

Figura 2. Espaço 
conjugado do 
laboratório com a sala 
de aula2. 

 
Quando os alunos se referiram aos 

procedimentos empregados apresentaram uma 
linguagem mais elaborada. Isso indica que seu 
pensamento estava mais ordenado e a 
aprendizagem foi mais significativa facilitando a 
incorporação de novos atributos ao conhecimento 
em elaboração. 

Conclusões 
Pode-se inferir que a organização dos espaços, 

como proposto atualmente em muitas unidades 
escolares, não favorece a interação entre os 
educandos. No entanto, a apreciação de uma aula 
em ambiente mais organizado, em que os alunos 
percebem o envolvimento do professor com o 
aprendizado, favorece o desenvolvimento cognitivo 
dos educandos contribuindo para seu acesso a 
outras formas de conhecer a ciência. 
____________________ 
1 Vigotski, L.S. Pensamento e Linguagem. 3 ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1989. 136 p. 
2 Bortolai, MMS. PROQUIM em ação: ressignificando o conceito 
de transformação no Ensino Médio. 2010. 272f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências) – Programa de Pós 
Graduação Interunidades em Ensino de Ciências. Universidade 
de São Paulo, São Paulo. 
___________________________ 
*RP – registros positivos = 186 (97,4%) 
 RN – registros negativos = 05 (2,6%) 
 TR – total de registros realizados = 191 (100%) 
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Introdução 
Transformações Químicas (TQ) estão presentes no 
dia a dia das pessoas e em todos os  processos, o 
que o transforma em um conceito articulador de 
outros conceitos químicos, daí sua importância.  O 
objetivo desse trabalho foi o de investigar as 
concepções sobre o conceito de TQ de 80 
estudantes do 1º ano do Ensino Médio, de quatro 
turmas das quais a pesquisadora é professora em 
uma  Escola Estadual de uma cidade no interior de 
Minas Gerais . Os estudantes responderam a um 
questionário, composto de três questões, sendo 
duas abertas e uma fechada no primeiro dia de 
aula, do ano de 2014, visto que, de acordo com a 
proposta curricular de MG o conceito de TQ deve 
ser abordado no 9º ano do Ensino Fundamental.  
Nesse trabalho são analisadas as respostas à 
primeira questão, que pedia aos estudantes que 
apresentassem um conceito para transformações 
químicas. As respostas dos estudantes foram 
analisadas, buscando, inicialmente, identificar que 
conceito era apresentado e em que nível: 
macroscópico, submicroscópico e representacional 
(JOHNSTONE, 2000). A seguir, buscamos 
categorizar as concepções alternativas identificadas 
nas respostas. Os resultados apontam para a 
necessidade de maior atenção, por parte dos 
professores de Química do 1º ano do Ensino Médio, 
para as possíveis concepções alternativas 
presentes em relação ao conceito de TQ. 

Resultados e Discussão 
Apenas 4 estudantes indicaram que  TQ 

ocorrem com formação de novas substâncias, com 
aspectos macroscópicos. Os demais estudantes não 
conseguiram articular o conceito e apresentaram 
confusões de linguagem e concepções alternativas 

Nas respostas dos estudantes foram 
identificadas 97 concepções alternativas e 
confusões ou desvios de linguagem, como a 
confusão entre elemento e substância. As  
concepções  mais presentes foram: a ideia de que 
para uma TQ ocorrer são necessárias duas ou mais 
substâncias (30%); confusão entre elemento e 
substância (19%); Modificação e confusão entre TQ 

e mistura (12% cada). Alguns exemplos dessas 
concepções são apresentados a seguir: 
 

x “Junção de duas substâncias se torna outra 
substância” 

x “Junção de duas ou mais substâncias se 
transformam em um elemento químico” 

x “Ação de determinados elementos em um 
objeto, fazendo esse objeto se tornar uma nova 
substância.” 

x “Mistura de duas ou mais substâncias” 
x “Quando acontece alguma mudança com a 

substância.” 
Os resultados demonstram uma dificuldade 

dos estudantes iniciantes no 1º ano do Ensino 
Médio em utilizarem corretamente a linguagem 
Química e articularem o conceito de TQ.  

Considerações 
Considerando que as concepções 

alternativas são idéias diferentes daquelas 
cientificamente aceitas para um determinado 
conceito e circulam no ambiente escolar e 
dificultam a aprendizagem (FERNANDEZ et. al., 
2002) devido à complexidade do próprio conceito 
(SILVA, SOUZA e MARCONDES, 2008), podendo 
ser persistentes ao ensino, esses resultados alertam 
para a necessidade de que os professores de 
Química dêem maior atenção às concepções dos 
estudantes iniciantes no Ensino Médio, em relação 
à linguagem Química que utilizam. Isso pressupõe  
a necessidade de investimento em formação 
continuada para os professores de Química, no 
sentido de identificarem e buscarem alternativas de 
ensino visando a evolução das concepções dos 
estudantes. 
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O Contrato Didático na Abordagem das Propriedades 
Periódicas dos Elementos Químicos 
Larissa Oliveira de Souza*1 (IC), Djaneide Marinalva da Silva1 (IC), José Euzébio Simões 
Neto1,2 (PQ), Flávia Cristiane Vieira da Silva3(PG) lariecastro@yahoo.com.br  
1. Departamento de Química – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife-PE. 
2. Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências – Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
Recife-PE. 
 
Palavras-Chave: Fenômenos Didáticos, Contrato Didático, Propriedades Periódicas. 

RESUMO: Este estudo buscou analisar o Contrato Didático, na abordagem do conteúdo propriedades 
periódicas dos elementos químicos, na disciplina Química L1, do curso de Licenciatura em Química da 
UFRPE. O Contrato Didático foi inicialmente estudado por Brousseau (1986), e diz respeito às cláusulas, 
em parte explícitas, mas, na maioria, implícitas, que regulam a divisão de responsabilidades e 
expectativas entre professor e aluno, na gestão de um saber. Observamos as aulas na disciplina em 
questão desde o início do tratamento do conteúdo escolhido até a iniciação de outro tema. Para a 
obtenção de dados realizamos videogravações, durante três aulas. Alguns recortes de aula que 
apresentaram ocorrência da teoria foram escolhidos para a análise. Os resultados obtidos indicam a 
ocorrência de negociações, rupturas e renegociações de clausuras do Contrato Didático, além de um 
número expressivo de efeitos de contrato, em maior ocorrência o efeito Topázio, buscando evitar o 
fracasso da situação de ensino. 

INTRODUÇÃO  
 

O sistema didático, proposto por Brousseau (1986), originalmente para a 
didática da matemática, enuncia que existem alguns fenômenos didáticos que se 
estabelecem na sala de aula, e cuja investigação é fundamental para entender a 
relação que se estabelece entre professor e aluno, determinando o saber a ser 
ensinado/aprendido. Tal relação é chamada de relação didática e envolve o professor 
(polo pedagógico), responsável por propor e negociar situações didáticas que levem o 
aluno (polo psicológico) a ter acesso ao conhecimento de um saber (polo 
epistemológico), o qual de acordo com os currículos e programas de ensino deve ser 
ensinado obedecendo algumas normas, como tempo e série escolar. Tais polos 
estabelecem o triângulo das situações didáticas, que pode ser observado na figura 01. 

 
Figura 01: Polos do Triângulo das Situações Didáticas. Fonte: Brito (2012)  
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Deste modo, as relações que alimentam o sistema didático são conduzidas por 
três elementos, sendo este: o professor, o aluno e o saber, ou seja, dois elementos 
‘humanos’ da relação: professor e aluno; e um elemento ‘não-humano’ (embora seja 
considerado uma produção humana) mas que é determinante na forma como tais 
relações irão se estabelecer: o saber. (BRITO MENEZES, 2006). Tais elementos 
encontram-se imersos em um conjunto de regras que determinam as responsabilidades 
que devem ser negociadas entre os polos humanos, na gestão de um saber que se 
encontra em cena no jogo didático. Essa é a ideia central do contrato didático. 

Quando se quer investigar a construção do conhecimento por parte do aluno na 
sala de aula, julgamos importante lançar um olhar para o contrato didático e fazer uma 
análise que implica em se debruçar sobre a interação entre professor e alunos acerca 
de um dado saber (LINS, BRITO LIMA e BESSA de MENEZES, 2010). Sendo o 
Contrato Didático observado em qualquer disciplina, e não só na matemática, sua 
origem, nosso grupo de pesquisa investiga tal noção no ensino da química. 

 O objetivo deste trabalho: analisar o Contrato Didático na abordagem do 
conteúdo propriedades periódicas dos elementos químicos, na disciplina Química L1, 
da Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

O CONTRATO DIDÁTICO 
Brousseau (1986) enfatiza que o Contrato Didático é a “regra do jogo e a 

estratégia da situação didática”. Segundo Silva (2005), o professor ao estruturar o meio 
possui uma série de expectativas em relação a participação dos alunos e estes 
também observam o trabalho do professor e buscam entender quais são as regras do 
jogo para poder direcionar suas ações. O meio constitui uma parte importante para a 
análise de situações didáticas, pois é o local onde ocorre: as interações do sujeito, as 
mudanças visando desestabilizar o sistema didático e o surgimento de conflitos, 
contradições e possibilidades de aprendizagem de novos conhecimentos. É nele que 
as situações didáticas são regidas pelas obrigações recíprocas, sejam elas explícitas 
ou implícitas, envolvendo alunos, professores e um conteúdo em jogo. 

 Devido à dimensão complexa que o conceito de contrato didático está inserido, 
Jonnaert (1994, apud BRITO LIMA e ALMEIDA, 2010) cita três elementos essenciais: 
1) A ideia de divisão de responsabilidades: o professor deixa de controlar a relação 

didática, permitindo que o aluno cumpra o seu papel na relação, assumindo seu 
ofício de aluno, ou seja, os poderes que cada parte assumirá será dividido. 

2)  A consideração do implícito: o contrato funciona mais com o que não é 
mencionado do que com as regras enunciadas. 

3) A relação com o saber: a relação que cada parceiro possui com o saber, sendo 
este um ponto específico do contrato. 

Para Lins, Brito Lima e Bessa de Menezes (2010), o contrato didático é um 
jogo paradoxal, entre opostos: implícito/explícito; unilateral/negociável; 
espontâneo/imposto; interno/externo. Dessa maneira, o contrato cria e amplia os 
espaços de diálogo estabelecendo um equilíbrio entre outros polos contraditórios. 

Brousseau (1996) definiu o contrato didático como sendo o resultado das 
negociações entre professor e aluno, em relação a um saber específico. Essa noção 
extrapola a ideia de contrato no sentido legal do termo, porque enquanto um contrato 
no sentido legal do termo determina as regras para “assegurar a sua estabilidade, o 
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contrato didático terá antes como função dinamizar as regras, justamente para que as 
coisas ocorram [...]” (JONNAERT, 2002). 

O contrato didático passa por um processo contínuo de negociação e 
renegociação; e que a cada novo saber ou novo grupo de alunos em jogo, um novo 
contrato se estabelece (BRITO MENEZES, 2006). Lins, Brito Lima e Bessa de 
Menezes (2010), ainda apontam para a dificuldade que certos autores anunciam em 
observar este fenômeno, devido ao fato de existir muitos elementos implícitos, sendo 
observado mais claramente quando há uma ruptura do mesmo.  

Para Lins, Brito Lima e Bessa de Menezes (2010) o rompimento do contrato 
permite que parte dele seja explicitado. A partir da fala do professor e dos alunos, 
torna-se possível a identificação dos elementos que o compõem e as 
responsabilidades que cada parceiro da relação didática gerenciava). Segundo Silva 
(1999, 2008, apud BRITO LIMA; ALMEIDA, 2010) o contrato deve ser revisto e 
renegociado permitindo um avanço da aquisição de conhecimento, para que as 
relações com o saber sejam modificadas.  

A figura 02 é proposta por Jonnaert e Borght (2002, apud ALMEIDA, 2009), 
baseando-se na função do Contrato Didático de criar e ampliar os espaços de diálogo. 
As áreas relacionadas aos três parceiros da relação estão discriminadas pelos itens (1, 
3, 6), nelas eles estão a sós, frente a si mesmo, sem comunicação com as outras 
famílias de variáveis.  

 
Figura 02: Espaço de diálogo e áreas de risco na Relação Didática. Fonte: Almeida (2010) 

 
 Os autores ressaltam que as interações didáticas não podem ocorrer 

assim, pois seriam três monólogos que nunca se encontram. Para Almeida (2010), 
quanto maior o espaço de diálogo entre os três polos da relação, a presença das áreas 
de risco é diminuída pelo contrato didático. Estas são aquelas em que um dos três 
sujeitos tende a isolar-se em um monólogo pouco produtivo.  

 No entanto, quando o número de rupturas e renegociações é muito 
grande, podem surgir efeitos, chamados por Brousseau (1986) de efeitos perversos, 
que atualmente recebem a notação de efeitos do contrato didático. 

 Segundo Silva (2005), grande parte das dificuldades dos alunos é 
causada pelos efeitos do Contrato Didático mal colocado ou mal entendido. Este autor 
destaca ainda que este fato pode estabelecer um acordo tácito entre professor e seus 
alunos, ocasionando a limitação da exigência por parte do professor, à imagem que fez 
da capacidade do aluno e este, limita seu trabalho à imagem que o professor lhe fez. 
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 Para Almouloud (2007) ao se negociar continuamente o contrato, este 
descaracteriza os conteúdos do saber e os seus objetivos de aprendizagem, pois o 
professor, para que os alunos acertem, tende a facilitar as tarefas de diversas 
maneiras: fornecendo várias explicações, proposta de problemas decompostos em 
sub-questões, ensino de algoritmos procedimentais. No quadro 01 temos em síntese 
esses efeitos. 
Quadro 01: Efeitos de contrato. 

Efeito Pigmaleão ou 
Fenômeno das Expectativas 

 

É caracterizado como um fenômeno inevitável, devido 
à instituição de um contrato didático. O professor 
valoriza a imagem que se faz mediante as 
expectativas, limitando o nível de exigência em 
relação ao real. 

Efeito Topázio e o Controle 
da Incerteza 

 

O professor tende a facilitar a tarefa dos alunos na 
ânsia que estes obtenham bons resultados. Essas 
explicações excessivas podem impedir a 
compreensão do aluno. Tais práticas, movidas pela 
sensação de que o esforço exigido dos alunos esteja 
sendo grande demais, podem propiciar uma revisão 
dos objetivos da aprendizagem (SILVA, 2005). 

Efeito Jourdain ou Mal 
Entendido Fundamental 

 

Para evitar a comprovação do fracasso do aluno, a 
partir do debate, o professor, admite perceber indícios 
de um conhecimento científico nos comportamentos 
ou nas respostas dele, ainda que sejam, motivados 
por causas e significações banais (BROUSSEAU, 
2008). 

Deslize Metacognitivo 
 

O professor acaba substituindo o discurso científico 
pôr um discurso ligado ao senso comum, suas 
próprias concepções e/ou ao seu conhecimento 
cotidiano, promovendo um deslize, uma ruptura e um 
deslocamento do objeto do saber: este sai do plano 
científico para o plano do senso comum (BRITO 
MENEZES, 2006).  

O Uso abusivo da Analogia 
 

A analogia ao ser utilizada com responsabilidade 
pode ser uma excelente ferramenta heurística 
(BROUSSEAU, 2008). O uso abusivo ocorre mediante 
falha no momento de retirada da analogia ou na 
substituição da noção complexa por sua analogia.  

 
Buscamos analisar o contrato em uma aula na licenciatura em química que 

trata das propriedades periódicas dos elementos químicos, saber descrito na próxima 
seção. Para escrevermos o próximo tópico utilizamos como referência autores dos 
livros que são comumente adotados no Ensino Superior. 

PROPRIEDADES PERIÓDICAS DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
Um grande número de propriedades físicas e químicas varia periodicamente 

com o número atômico. Algumas dessas propriedades relacionam-se com as 
configurações dos átomos de forma bastante obscura e complicada, enquanto outras 
são mais susceptíveis à explicação. Essas últimas, como a condutividade elétrica, a 
estrutura cristalina, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, os estados de 
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oxidação possíveis e tamanho atômico, são relacionadas entre si e com o 
comportamento geral dos elementos (MAHAN; MEYERS, 2003). Atkins e Jones (2006) 
mostram que a Tabela Periódica pode ser usada para prever muitas destas 
propriedades. Os livros didáticos costumam abordar com mais detalhes quatro destas 
propriedades: Energia de Ionização, Afinidade Eletrônica, Raio Atômico e 
Eletronegatividade.  
 A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um 
átomo na fase gás (ATKINS; JONES, 2006). Sendo de suma importância para a 
compreensão das propriedades químicas. A primeira energia de ionização cresce da 
esquerda para a direita no período e cai para valores mais baixos no início do período 
seguinte, podendo ser visualizado na figura 03.  

 
Figura 03: Variação da primeira Energia de Ionização dos Elementos 

 
A afinidade eletrônica de um átomo é definida como a quantidade de energia 

(∆H) envolvida no processo em que um átomo isolado gasoso, no seu estado 
fundamental, recebe um elétron. Quanto mais negativo o valor da afinidade eletrônica, 
maior a tendência do átomo em receber o elétron (RUSSEL, 1994). 
 Os raios atômicos, que fornecem uma ideia do tamanho do átomo, aumentam 
em um mesmo grupo da tabela periódica e diminuem em um mesmo período, devido a 
carga nuclear efetiva. As nuvens de elétrons não têm fronteiras bem definidas; logo, 
não é possível medir o raio exato de um dos átomos. Entretanto, quando os átomos se 
organizam como sólidos e moléculas, seus centros encontram-se em distâncias 
definidas uns dos outros. O raio atômico de um elemento é definido como sendo a 
metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos (ATKINS; JONES, 2006). 

A tendência de um átomo de ganhar, em vez de perder, elétrons numa ligação 
é chamada de eletronegatividade do átomo. A escala mais comum de 
eletronegatividade é a que foi proposta por Linus Karl Pauling, baseada em energias de 
ligação (MAHAN; MEYERS, 2003). 

METODOLOGIA 
Realizamos o estudo com uma professora de química (P), com formação na 

área de inorgânica, e sessenta e nove alunos matriculados na disciplina de Química L1 
(a presença era variável), do curso de Licenciatura Plena em Química, da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, campus Dois Irmãos, que estavam iniciando o conteúdo 
propriedades periódicas dos elementos químicos. As informações referentes aos 
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alunos participantes da pesquisa foram colocadas em notação Ax, sendo x o número 
de ordem da sua aparição. 

Podemos resumir o caminho metodológico em três etapas, apresentadas no 
quadro 02: 
 
Quadro 02: Elementos Essenciais na Observação do Contrato Didático 

ETAPAS OBJETIVOS 
Gravação de Vídeo e 
Áudio 

Durante o período que o saber Propriedades Periódicas dos 
elementos químicos esteve em cena no jogo didático, 
registramos os dados provenientes das falas da professora e 
dos alunos. 

Transcrição dos Dados Apontar partes da gravação que podem ser identificados os 
fenômenos de contrato: negociação, ruptura, renegociação, 
efeitos e regras explícitas e/ou implícitas. 

Análise dos Dados Analisar os trechos recortados da aula que tenham alguma 
relação com efeitos de contrato didático. 

 
A pesquisa foi desenvolvida em três momentos de aulas, em novembro de 2013, 

durante todo o tempo do conteúdo propriedades periódicas dos elementos químicos em 
cena no jogo didático. As gravações foram realizadas no turno da noite, no total de três 
aulas. A gravação em áudio preserva o conteúdo original e aumenta a acurácia dos 
dados coletados: registra palavras, silêncios, vacilações e mudanças no tom de voz, 
além de permitir maior atenção ao entrevistado (BELEI et al, 2008).  

Alguns comentários são encontrados na literatura em relação à falta de 
espontaneidade de professores e alunos diante das gravações. Mas acreditamos que a 
cada aula e com o aumento no número de gravações, os sujeitos da pesquisa se 
familiarizam com a situação. Heacock, Souder e Chastain (1996) esclarecem que o 
comportamento pode se modificar, mas apenas por um curto período de tempo, 
apontando que após poucos minutos os participantes irão se acostumar com o 
equipamento e voltarão a apresentar seu comportamento usual. 
 No sentido de apontar partes da gravação onde podem ser identificados 
negociação, ruptura, renegociação, efeitos e regras explícitas, cada gravação foi ouvida 
no mínimo três vezes. Em seguida, os trechos selecionados foram transcritos, levando 
em consideração os turnos de fala, e, quando possível, identificados pelo registro 
sonoro vocal. 
         Posteriormente à etapa de investigação em sala de aula, centramos a atenção no 
material transcrito, buscando a identificação dos elementos do contrato didático, por 
meio das negociações estabelecidas entre professor e alunos no sistema didático. 
Nosso critério de análise foi definido em função do referencial teórico (BRITO 
MENEZES, 2006; ALMEIDA, 2009; BRITO, 2012) acerca do tema e com os seguintes 
critérios: 
 
A) Expectativas em Relação ao Outro: resume-se a o que o professor espera do 
aluno e o que este espera do professor, estando relacionado as tarefas desenvolvidas 
em sala de aula. 
B) Negociações do Contrato Didático: trata-se dos papéis e deveres que cada 
parceiro da relação toma para si. Na nossa abordagem as negociações estarão 
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relacionadas ao modo como será trabalhado o conteúdo de Propriedades Periódicas 
pelo professor, para com os alunos. 
C) Rupturas do Contrato Didático: estão relacionadas as regras impostas que não 
são cumpridas por um ou ambos os polos da relação, ocasionando seu rompimento. 
D) Renegociações do Contrato Didático: ocorrem quando uma regra é rompida e 
depois outra regra é negociada. 
E) Efeitos de Contrato Didático: quando estes emergem, na tentativa de evitar o 
fracasso e nivelar por baixo o ensino. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados foram divididos em busca de uma melhor sistematização de 

acordo com grupos de ocorrências, como descrito na metodologia, a saber: 
expectativas para com o outro, negociações, rupturas, renegociações e efeitos de 
contrato didático.  
Expectativas para com o outro 

No quadro 03, a professora explicita sua expectativa positiva em relação aos 
alunos: se eles entenderem bem a atividade, aprenderão as propriedades periódicas. 
 
Quadro 03: Recorte de Aula 01 
P: Vamos gastar um pouco de tempo nessa primeira propriedade porque se a gente 
entender bem ela, tá, as outras são muito simples, bem mais simples. 

A1: Deus queira professora. 

P: A gente vai gastar um pouco mais de tempo nela porque vai facilitar nas outras. 
 

No quadro 04 são iniciadas as discussões em torno de um gráfico sobre 
energia de ionização. A professora tenta enfatizar a ideia de periodicidade e fazer com 
que os alunos analisem o gráfico a partir dos períodos da tabela periódica. No entanto, 
um dos alunos (A6) não sabia quais eram os períodos da tabela periódica, deste modo 
a expectativa por parte da professora foi frustrada. Há também uma “expectativa de 
resposta certa” por parte deste aluno, ou seja, o professor sempre terá a resposta 
correta. 
 
Quadro 04: Recorte de Aula 02 
P: Olha aí pro gráfico, olha mostra o gráfico, aumenta tá vendo no primeiro período, ai 
do Hélio pro Lítio, diminui muito, não é? Aí do Lítio até o Neônio... 

A5: Aumenta. 

P: Volta a aumentar. Do Neônio agora pro próximo período, volta a cair. 

A5: Eu percebi que cresce, que cresce simultaneamente. 

P: Tá, mas a gente... tá, a gente tá na ideia de periodicidade. Então a gente tem que 
analisar o primeiro período, o quê que tá acontecendo (...), aí passando do primeiro pro 
segundo, dentro do segundo o quê que acontecendo do segundo pro terceiro e assim 
por diante. Período a período. 

A6: Quando a senhora fala período é o quê? 
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P: Período da tabela começa do Hidrogênio ao Hélio, entendeu? Período da 
tabela periódica do Hidrogênio ao Hélio. O segundo período já vai do Lítio ao 
Neônio.  
Negociações, rupturas e renegociações 

Devido à inter-relação existente entre negociações e rupturas, apresentamos 
esses resultados simultaneamente. No quadro 05 apresentamos um trecho em que a 
professora expressa uma expectativa positiva quanto à realização da atividade e o 
quanto ela pode ajudar os alunos posteriormente. Ela explicita uma cláusura do 
contrato didático: existe um conteúdo programático muito grande, que deve ser 
cumprido, e propriedades periódicas deve permanecer em cena no jogo didático um 
tempo restrito. 
Quadro 05: Recorte de Aula 03 
P: Pessoal vamos lá, podem virar, podem virar. 

Ax: Pode virar. 

P: Que a gente vai concluir, tá bom. É, já deu pra sentir bem [...] que já tem uns grupos 
que já tão mais avançados no raciocínio e outros já precisam de uma atenção maior, 
mas a gente precisa... a gente tem que ter tempo... infelizmente se eu pudesse eu 
ficaria mais duas aulas, três aulas discutindo só sobre energia de ionização, mas 
aí a gente tem um currículo, um programa pra cumprir, tá? E aí, infelizmente a 
gente tem que dar essa pressinha e concluir essa parte. E ao mesmo tempo eu 
quero justificar o porquê da gente pegar duas aulas praticamente pra discutir essa 
propriedade. [...] se a gente entende essa de hoje, as outras vão ser bem mais 
simples... 

No início da aula a professora enfatiza a importância de não decorar os 
conteúdos abordados em sala de aula: é uma regra que ela explicita. Ao passar pelos 
grupos para gerar discussões a professora percebe que os alunos de um dos grupos 
estão adiantados e sugere que eles respondam o item três, que segundo a mesma é 
fundamental para compreender a propriedade estudada. Então um dos alunos usa a 
definição para responder à questão, sem interpretar o que ela quer dizer, conforme 
recorte do quadro 06.  
Quadro 06: Recorte de Aula 04 
P: Eu quero saber o que vocês responderam no item três é fundamental, a 
transformação. O item três. 

A8: O item três, é essa pergunta, é do ponto de vista físico qual seria da energia... 
É a energia necessária para retirar um elétron do átomo. 
P: Essa é a definição. 

A8: É a definição. 

P: É que eu já botei no quadro antes... 
Podemos notar uma ruptura, pois algo que não era esperado pela professora 

ocorre ou podemos dizer algo que ela havia acordado com os alunos não estava sendo 
cumprido. A mesma renegocia o contrato, fazendo com que os alunos interpretem a 
definição, chegando à resposta correta.  
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Como pode ser visto no quadro 07, ao propor a realização da atividade uma 
cláusura do contrato é explicitada, devido à expectativa da professora com relação a 
potencialidade da atividade. Para ela, se o exercício for feito com dedicação, os alunos 
compreenderão bem o conteúdo:“a atividade gera a aprendizagem”. 
Quadro 07: Recorte de Aula 05 
P: Então toda essa atividade nos dá condições de entender essa propriedade, 
apenas com essa atividade. Agora a gente acha que ela é simples, mas tem muita 
discussão conceitual aí, mas primeiro passo de tudo, antes de começar a elaborar o 
gráfico. 
 

 Ao passar nos grupos para dar continuidade às discussões a professora 
percebe que os alunos não estão utilizando o gráfico, em meio a essa ruptura ela deixa 
claro que é necessário o uso do gráfico para entender a propriedade. Caracterizamos a 
obrigatoriedade do uso do gráfico como uma regra implícita, agora explicitada, como 
podemos observar no quadro 08. 
Quadro 08: Recorte de Aula 06 
P: O quê que vai tá sempre acontecendo no período, com Z? O quê que tá 
acontecendo com a carga nuclear no período?  

A8: Ela, ela aumenta. 

P: Ela aumenta. Então compara a carga nuclear do Lítio com a do Neônio. 

A8 e A9: Do Lítio com o Neônio... 

P: A carga nuclear não! A energia de ionização.  

A9: Em cima, pô. 

P: Gráfico, gráfico... pega o gráfico que é mais rápido. 

A8: Li, Li, Li... Lítio... Neônio... cresce! 

P: Então é esperado que a energia de ionização... 

A8: Também cresça.   
A utilização do gráfico para a resolução das questões é uma regra 

recorrentemente explicitada pela professora. Além desses dois recortes, mais cinco 
ocasiões direcionam a essa situação, que foram suprimidas para evitar repetições. 
Efeitos de contrato didático 
 Em alguns momentos a professora faz a opção por explicações 
abundantes, o que caracteriza efeito Topázio. No recorte do quadro 09, ela norteia os 
alunos e acaba respondendo à pergunta, temendo que os mesmos não saibam 
justificar. 
Quadro 09: Recorte de Aula 07 
P: Todo mundo fez o gráfico? E ai, o que é que acham da segunda questão... a 
variação é uniforme ou não? 
Ax: Não. 
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P: Não é uniforme. Onde é que a uniformidade cai? Quebra, quebra, quebra? Não 
pega o segundo período, o segundo período. Do Lítio para o Berílio tá o quê? 
Acontecendo o que com a energia de ionização? Aumentando, não é? Ai do 
Berílio pro Boro?  

A4: Já cai.      
P: Não é? Do Boro até o Nitrogênio, volta a aumentar. Ai depois caem de novo. 
Então a gente pode dizer que é uniforme a variação? Não é uniforme. Depois a 
gente vai tentar entender o porquê de não ser uniforme, certo.  

Assim como no quadro 9, o efeito Topázio, também aparece no trecho 
apresentado no quadro 10. Desta vez, bem marcante: Quando a aluna faz uma 
pergunta e vai expor a sua linha de raciocínio, a professora a interrompe e dá uma 
dica, sem esperar que a aluna conclua. 
Quadro 10: Recorte de Aula 08 
A10: Eu pra mim pensei... 

P: Querem que eu dê uma dica? Configuração eletrônica. 

A10: ... aí eu pensei naquela configuração por ela ser totalmente preenchida... 

P: Isso. 

A10: ...e por ela ser semipreenchida. 

P: Isso!! Exatamente! Exatamente! Fez a configuração... (inaudível). 

Por fim, no recorte do quadro 11 a professora substitui uma expressão científica 
por discurso ligado ao senso comum. Tal situação ocorre quando um aluno diz que “o 
Lítio está doidinho pra dar um elétron”. Sabemos que os átomos não querem doar ou 
receber elétron, ou seja, a estabilidade não decorre da vontade do átomo, 
caracterizando uma concepção animista da matéria (FERNANDEZ; MARCONDES, 
2006). Ocorre um deslize metacognitivo. 
Quadro 11: Recorte de Aula 09 
P: Vamos lá, pega o Lítio... o Hélio dois Elétrons e o Lítio três... faz a configuração 
eletrônica dele. 

A2: Do Hélio 1s2 e o lítio 1s2 2s1. 

P: Tá, mas escreve. Escreve e compara. 

A2: O lítio tá doidinho para dá esse elétron. 
P: A configuração eletrônica aqui é importante, mas ela não define totalmente o 
comportamento da propriedade, certo? E aí eu vou contrapor o seu raciocínio pegando 
o Berílio agora. Faz a configuração do Berílio e compara com a do Hélio. O berílio tá 
doidinho para perder. Ah, o Hélio também tá?  

Outros efeitos de contrato, como o Pigmaleão, também ocorreram durante a aula 
analisada, porém foram suprimidos devido a escolha de recortes mais marcantes 
quanto a ocorrência dos efeitos de contrato.  

Durante todo o tempo que o saber “propriedades periódicas dos elementos 
químicos” esteve em cena no jogo didático, existiram rupturas, negociações e efeitos 
de contrato. Destacamos a positiva relação entre a professora e os estudantes, que 
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tinham abertura para perguntar e refletir, e desta forma, construir de maneira eficiente o 
conhecimento. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
O objetivo da pesquisa aqui apresentada era analisar o contrato didático a partir 

de rupturas, negociações e expectativas para com o outro. É preciso deixar claro que 
pesquisas dessa natureza não buscam analisar a qualidade da aula da professora. 

Encontramos diversos momentos onde as regras do contrato didático precisaram 
ser explicitadas, no sentido de uma renegociação, como por exemplo, o uso do gráfico 
para explicar a propriedade periódica Energia de Ionização, destacado em mais de 
cinco recortes.  

Os momentos de ruptura e renegociação por frustrações nas expectativas foram 
muito bem conduzidos por professora e alunos. Vale salientar que trabalhamos em 
uma turma de uma disciplina do primeiro período do curso, e a marca dos contratos 
didáticos anteriores, que existe, guardam uma mudança de nível de ensino, o que 
poderia ter tornado os momentos de rupturas e renegociações mais evidentes e em 
maior ocorrência.  

Os efeitos Pigmaleão e Deslize Metacognitivo aparecem uma vez cada. Tivemos 
também uma ocorrência moderada de situações onde ocorre Efeito Topázio, que pode 
ser explicado pela tendência da professora em assumir a palavra, na gestão deste 
conhecimento em cena.   

Consideramos bem sucedidas renegociações de contrato, após rupturas e a 
pouca ocorrência de efeitos de contrato mostram que professora e alunos não tiveram 
que buscar meios para evitar o fracasso do ensino, estabelecendo um contrato didático 
eficiente entre si, e o saber químico em questão. 

REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, F. E. L. O Contrato Didático na Passagem da Linguagem Natural para a 
Linguagem Algébrica e na Resolução da Equação na 7o Série do Ensino 
Fundamental. Recife, 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências). 
BRITO LIMA, A. P. A.; ALMEIDA, F. E. L. O Contrato Didático na Aula de Matemática: 
Negociações na Introdução à Álgebra na 7º Série do Ensino Fundamental In: BRITO 
LIMA, A. P. A.; LIMA, I. M. S.; ARAÚJO, L. F.; ANDRADE, V. L. V. X. (orgs.). Pesquisa 
em Fenômenos Didáticos: Alguns Cenários. Recife: EDU-UFRPE, 2010. 
ALMOULOUD, S. A. Fundamentos da Didática da Matemática. 1. ed. Curitiba: 
Editora UFPR, 2007. 
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida e o Meio 
Ambiente.  Porto Alegre: Bookman, 2006. 
BELEI, R. A.; PASCHOAL, S. R. G.; NASCIMENTO, E. N.; MATSUMOTO, P. H. V. R. 
O Uso de Entrevista, Observação e Videogravação em Pesquisa Qualitativa. Cadernos 
de Educação - FaE/PPGE/UFPel. Pelotas [30]: 187 - 199, janeiro/junho 2008. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

BRITO MENEZES, A. P. A. Contrato Didático e Transposição Didática: Inter-
relações entre os Fenômenos Didáticos na Iniciação à Álgebra na 6ª série do 
Ensino Fundamental. Recife, 2006. 411 f. Tese (Doutorado em Educação). Centro de 
Educação, Universidade Federal de Pernambuco, 2006. 
BRITO, C. R. N. Análise das Negociações E Efeitos do Contrato Didático na Aula 
Referente à Abordagem do Conteúdo de Líquidos e Soluções Líquidas no Ensino 
Superior de Química. Serra Talhada, 2012. 67 f. Monografia (Licenciatura em 
Química). Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada, 2012. 
BROUSSEAU, G. Foundaments et Méthods de la Didactique des Mathematiques. 
Researches en Didactique, v. 7, n. 2, p. 33-115, 1986. 
FERNANDEZ, C.; MARCONDES, M. E. R. Concepções dos Estudantes sobre Ligação 
Química. Química Nova na Escola, n. 24, p. 20-24, novembro de 2006. 
HEACOCK, P., SOUDER, E. & CHASTAIN, J. Subjects, Data, and Videotapes. 
Nursing Research, v. 45 n.6, nov/dez 336–338, 1996. 
JONNAERT, P. O Sócio construtivismo na Formação de Professores In: JONNAERT, 
P.; BORGHT, C. V. Criar Condições para Aprender. Porto Alegre: Artmed Editora, 
2002. 
LINS, M.; BRITO LIMA, A. P. A.; BESSA DE MENEZES, M. A Emergência de 
Fenômenos Didáticos em Sala de Aula: Negociações de uma Sequência Didática em 
Álgebra Inicial. In: BRITO LIMA, A. P. A.; LIMA, I. M. S.; ARAÚJO, L. F.; ANDRADE, V. 
L. V. X. (orgs.). Pesquisa em Fenômenos Didáticos: Alguns Cenários. Recife: EDU-
UFRPE, 2010 
MAHAN, B. M.; MEYERS, R. Química um Curso Universitário. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2003. 
SILVA, B. A. Contrato Didático In: MACHADO, S. D. A. (org.). Educação Matemática:  
Uma Nova Introdução. 3. ed. revista. São Paulo: EDUC, 2005. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
 (EAP) 

 

O Cotidiano no Ensino de Química: perspectivas e 
implicações  
1Pâmela Carvalho Mesquita Santana (IC) *, 1Elmaís Lima do Nascimento (IC), 1Edson José 
Wartha (PQ). pamelacms1@hotmail.com  
Departamento de Química – DQCI- Universidade Federal de Sergipe – Campus professor Alberto 
Carvalho – Itabaiana – SE. 
Palavras-Chave: Cotidiano, Ensino de Química, Materiais didáticos 
 

RESUMO:  A PRESENTE PESQUISA BUSCA ANALISAR ARTIGOS E LIVROS PEDAGÓGICOS QUE ABORDAM O TERMO 
COTIDIANO NO ENSINO DE QUÍMICA E, DESSE MODO, PROCURA-SE IDENTIFICAR POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES E 
DISTANCIAMENTOS NO USO DO TERMO PELA COMUNIDADE DE EDUCAÇÃO EM QUÍMICA DERIVADOS DA PROPOSTA 
DE UM ENSINO DE CUNHO SOCIAL INICIALMENTE PROPOSTO POR MANSUR LUTFI.     

INTRODUÇÃO  
 
             Os PCNEM apontam que, partindo de estudos preliminares do cotidiano, o 
aluno poderá construir e reconstruir conhecimentos sobre fenômenos que permitam 
uma leitura mais crítica do mundo físico e possibilitando uma tomada de decisões 
fundamentadas em conhecimentos científicos, favorecendo o exercício da cidadania 
(BRASIL, 1999). O termo cotidiano, no Brasil, passou a ganhar força nas propostas 
curriculares no Ensino de Ciências, em particular no Ensino de Química, a partir dos 
trabalhos de Mansur Lutfi, em que defendia uma proposta de cotidiano voltado para 
uma abordagem social apoiando-se nas ideias de cotidiano de Agnes Heller (1989), em 
que propõe entender como o conhecimento escolar que estudamos aparece em nossa 
vida diária, ou seja, “buscar extrair conhecimentos extraordinários do ordinário”. Para 
Lutfi (1988, 1992), o cotidiano vai além de uma mera ligação de conceitos químicos 
com problemas sociais, ou seja, o conhecimento químico passa a ser instrumento 
necessário para o aluno entender e modificar o meio social.  

As ideias de trabalho com o cotidiano no Ensino de Química começaram a se 
concretizar quando Mansur Lutfi, na década de 80 do século passado, propõe uma 
relação entre os conteúdos estudados e o cotidiano vivido pelos estudantes, como por 
exemplo, no estudo de alimentos industrializados e seus aditivos; Lutfi (1988), com um 
olhar voltado para a Química,  discute o papel dessa Ciência na sociedade envolvendo 
discussões sobre a visão de alimentos como necessidade orgânica, bem como produto 
do capitalismo, objeto de trabalho ideológico da classe dominante, capaz de repercutir 
em valores para a sociedade, ou seja, deve-se pensar nos alunos e nas pessoas sob o 
ponto de vista de que se está numa sociedade de consumo dirigido.   

A proposta do cotidiano no Ensino de Química a partir de abordagens com 
cunho social, sugerida por Lutfi (1988; 1992; 2005) procura trabalhar com o mundo 
vivido pelos estudantes a partir de problemas sociais sem desconsiderar os conteúdos 
específicos da Química, suas teorias, conceitos e concepções químicas que não 
podem ficar de fora (LUTFI, 1997). Na construção dessa proposta de “Cotidiano e 
Ensino de Química” é possível perceber que Lutfi se baseou na sociologia de Agnes 
Heller, especialmente nas ideias expostas no livro “O Cotidiano e a História”, no qual 
fala sobre a diferença do cotidiano entre aluno e professor. Também, identifica-se na 
proposta de Lutfi uma busca pelas ideias de Henri Lefebvre. Para Lefebvre, o cotidiano 
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é uma construção social do vivido, percebido e concebido. O percebido é a mediação 
entre o vivido e o concebido, ou seja, não é viável ter muitas informações se não há 
produção de conhecimentos. Então trabalhar o cotidiano não é apenas experimentar as 
coisas vividas no dia a dia e abordar em sala de aula; o cotidiano que deve ser 
enfatizado é aquele que vai instigar o aluno, torná-lo crítico.  

Para Lutfi, o cotidiano que deve ser abordado nas escolas é a apropriação do 
conhecimento químico na produção social, ou seja, se tais conhecimentos são 
utilizados no trabalho, já que somos inseridos numa sociedade capitalista. Por 
exemplo, no livro “Os ferrados e cromados” é apresentado um cotidiano diferenciado, 
no qual prevalece a abordagem da formação de um cidadão crítico e não apenas um 
cotidiano de ilustrações. Já no livro “Cotidiano e Educação em Química”, a ciência está 
voltada para um contexto econômico e social inserido na sociedade.                                                                                                                                        

          Ao verificar a definição de cotidiano no Wikipédia, foi possível encontrar que 
cotidiano significa aquilo que é habitual ao ser humano, ou seja, está presente na 
vivência do dia a dia. Cotidiano também pode indicar o tempo no qual se dá a vivência 
de um ser humano; também pode indicar a relação espaço-temporal na qual se dá 
essa vivência. Nos documentos oficiais, em particular no PCNEM (Parâmetros 
Curriculares para o Ensino Médio), o termo cotidiano deve abordar a ciência 
juntamente com a vida social do aluno. Caso o aluno traga alguma curiosidade para a 
sala de aula, coisas que vêm do seu dia a dia, o professor deve partir para mediar a 
construção de seu pensamento social, levando em consideração os saberes científicos 
pois só assim será possível formar alunos críticos sociais. Ainda de acordo com os 
PCNEM (BRASIL, 1999), é possível explicar os conteúdos complexos de Química 
levando em consideração seus aspectos sociais, econômicos e ambientais.  

      Olhando para a sala de aula verifica-se que o cotidiano presente nas escolas 
está distante do cotidiano apresentado por Lutfi (1988; 1992); parece que há 
preocupação de somente transpor o conhecimento químico em fatos físicos do dia a 
dia do aluno, com exemplos de fatos e processos do cotidiano, sem no entanto, utilizar 
tais fatos e processos do cotidiano para a conscientização social do aluno no ambiente 
em que ele está inserido. Um exemplo disso pode ser verificado no livro didático 
(Figura 1) “Química na Abordagem do Cotidiano” (CANTO e PERRUZZO, 2011), em 
que se verificam várias situações relacionando o conhecimento químico ao dia-a-dia do 
aluno sem as devidas problematizações, fato que é destacado no Guia de Livros 
Didáticos PNLD-2012 (BRASIL, 2012).  
 

“Na coleção, são várias as situações nas quais o conhecimento químico é 
vinculado ao cotidiano do aluno; contudo, para permitir uma construção mais 
crítica da cidadania, há a necessidade de problematizações mais profundas 
dos temas sociais. A manifestação de que o diálogo com outras áreas do 
conhecimento é importante e todo conhecimento faz uso dele está explicitada 
de forma mais clara na seção Informe-se sobre a Química, que aparece 
apenas no final de cada capítulo, o que torna tal diálogo incipiente” (BRASIL, 
2012, p. 25). 

 

Uma prática pedagógica fundamentada apenas na utilização de fatos do dia a 
dia para abordar conhecimentos científicos pode caracterizar o cotidiano em um papel 
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secundário, ou seja, o cotidiano serve como exemplificação ou ilustração para ensinar 
conhecimentos químicos. Jiménez Lizo et al. (2002) apontam que o estudo nessa 
perspectiva utiliza os fatos e processo do cotidiano em aulas de química como 
exemplos imersos em meio aos conhecimentos científicos teóricos numa tentativa de 
torna-lhes mais compreensíveis. Os avaliadores dos livros do PNLD (BRASIL, 2012) 
destacam que a abordagem do cotidiano nessa perspectiva recai em um reducionismo. 

 Desse modo, o presente estudo procura investigar a presença ou não desse 
reducionismo nos textos que abordam o termo cotidiano no Ensino de Química. 
Pretende-se identificar as diferentes concepções para o termo cotidiano presentes nos 
livros didáticos, propostas curriculares e artigos da área, de modo a verificar possíveis 
aproximações ou distanciamentos com relação ao termo cotidiano no Ensino de 
Química a partir do cotidiano propostos por Mansur Lutfi em seus trabalhos, em que o 
cotidiano assume um grau de importância físico e social, que deve ser estudado à luz 
dos conhecimentos científicos, considerando a relação do cotidiano com os demais 
conhecimentos de outras áreas, como a política, economia, por exemplo, e nessa  
visão o indivíduo não fica preso de forma alienada em seu cotidiano, à sua vida 
cotidiana; para isso o aluno necessita de novos conhecimentos para entender o mundo 
que o cerca e se possível transformá-lo.  

ABORDAGEM METODOLÓGICA  

         A pesquisa é do tipo bibliográfica, pois de acordo com Oliveira (2007),  

“(...) é uma modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico tais 
como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, dicionário e artigos científicos 
[...] é um tipo de estudo direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente 
aos fatos/fenômenos da realidade empírica.” (OLIVEIRA, 2007, p.69). 

Neste estudo, buscaram-se artigos por meio do sistema de procura do Google 
Acadêmico (http://scholar.google.com.br) e da base de dados do Scielo (Scientific 
Electronic Library Online), projeto de publicação eletrônica de periódicos científicos que 
fornece uma maneira simples de pesquisar literatura acadêmica de forma abrangente 
através das palavras chaves “Cotidiano, Ensino de Química, Ensino de Ciências”. 
Deste modo, selecionou-se 13 artigos para análise. Também fizeram parte da análise 
os 05 livros didáticos aprovados no PNLD-2012.  

Sobre os materiais selecionados, realizou-se uma análise textual discursiva, 
(ATD) conforme metodologia proposta por Moraes e Galiazzi (2011).  A partir da ATD 
este estudo foi dividido em três etapas: a) Unitarização a partir da exploração e análise 
dos fragmentos que continham o termo cotidiano; b) Categorização em que os 
elementos de significação são agrupados diante das aproximações e distanciamentos 
existentes entre eles. Neste estudo, podem-se observar a priori duas categorias 
distintas: o cotidiano que se remete à proposta de Mansur Lutfi, que tem uma 
preocupação em abordar o conhecimento químico de acordo com o vivido do aluno,  
tornando-o capaz de atuar em sociedade, ou seja, um cotidiano com cunho social e 
outra categoria que se remete a um cotidiano relacionado a aspectos de fatos e 
processos próximos do contexto do estudante, ou seja, um cotidiano para exemplificar; 
c) Elaboração do meta-texto que diante das análises feitas é possível verificarem-se 
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aproximações e distanciamentos em relação ao cotidiano proposto por Mansur Lutfi, o 
qual defende que não haja somente um ensino científico, mas que também  a Química 
esteja voltada na produção social.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

        A partir da análise dos artigos científicos categorizaram-se os conceitos que cada 
autor propõe acerca do termo cotidiano. Os fragmentos de textos que permitem aferir 
se os termos relacionados ao cotidiano se aproximam ou se distanciam do cotidiano 
proposto por Lutfi. Alguns fragmentos de texto que permitem verificar esta aproximação 
ou distanciamento estão organizados no Quadro 1. Neste quadro é apresentado a 
referência, o número de vezes que o termo cotidiano aparece e o fragmento retirado do 
texto dos artigos usados na análise.  
Referência N. de vezes Texto 

Chassot, A.I. Química do 
Cotidiano: pressupostos 
teóricos para a elaboração 
de material didático 
alternativo (1993).  

7 A melhoria da qualidade do ensino de Química passa pela 
definição de uma nova metodologia, um dos princípios básicos 
é a utilização do ensino de Química como um meio de 
educação para a vida, relacionando os conteúdos aprendidos 
com o cotidiano dos alunos e com outras áreas do 
conhecimento, formando a totalidade que explica e interpreta a 
presença do homem na Terra e o sentido do desenvolvimento 
científico. (p. 48) 

Uma química contextualizada e útil para o aluno, futuro 
cidadão, deve ser uma “Química do Cotidiano”, que para 
Chassot et al (1991) pode ser caracterizada como a aplicação 
do conhecimento químico estruturado na busca de explicações 
para a facilitação das leituras dos fenômenos químicos 
presentes em diversas situações da vida diária. (p. 50). 

Silva e Moreira. Saber 
cotidiano e saber escolar: 
uma análise 
epistemológica e didática. 
(2010).  

3 Nas análises epistemológicas, o conhecimento cotidiano é 
chamado comumente de conhecimento ordinário, senso 
comum ou visão comum do mundo. (p.14) 
O trato didático do conhecimento cotidiano, fundamentado e 
conceitos científicos, tem condições de levar o aluno, não 
apenas à compreensão mais fácil e correta d fenômenos da 
vida, mas também à própria formação para trilhar os caminhos 
da ciência e da vida em sociedade. (p.26)  
Entretanto, é importante considerar que o valor do 
conhecimento cotidiano da vida, na produção do 
conhecimento escolar, não poderá ser supervalorizado e nem 
reduzido a mero instrumento de aproveitamento didático na 
sala de aula. (p.15). 

Santos e Schnetzler. 
Função Social: O que 
significa ensino de química 
para formar o cidadão? 
(1999). 
 

3 Os temas químicos sociais desempenham papel fundamental 
no ensino de química parar formar o cidadão, pois propiciam a 
contextualização do conteúdo químico com o cotidiano do 
aluno. (p. 30) 
A inclusão no conteúdo programático desses temas químicos 
sociais atende também aos objetivos discutidos no item 
anterior, de os alunos compreenderem os processos químicos 
do cotidiano, de avaliarem as implicações sociais das 
aplicações da química e de compreenderem a realidade social 
em que estão inseridos. (p.30) 

Cardoso e Colinvaux. 
Explorando a motivação 
para estudar Química, 

11 O estudo da Química deve possibilitar ao homem o 
desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, 
podendo analisar, compreender e utilizar este conhecimento 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
 (EAP) 

 

(2000). no cotidiano. (p.401) 
Se, a partir de Piaget, entendermos o real como sendo o 
universo de objetos- o mundo- como o qual o aluno lida no dia- 
a – dia, perceberemos a importância do cotidiano na 
formação destas etapas de construção do conhecimento. 
(p.401) 
É interagindo com o mundo cotidiano que os alunos 
desenvolvem seus primeiros conhecimentos químicos; 
As perspectivas apresentadas enfatizam a existência de uma 
bagagem de conhecimentos prévios que influenciam no 
ensino, assim como a importância do cotidiano no processo 
de ensino/aprendizagem. (p.401) 

 
Bedoya-Peláez, J.A.  
Química Cotidiana.  
(2012). 

13 Es en sí mismo una propuesta que pretende aportar 
elementos a los docentes que lo consideren útil en su que 
hacer docente y que busca motivar el aprendizaje de los 
estudiantes desde el descubrimiento y la experimentación, con 
materiales y reactivos de uso cotidiano o de fácil obtención.. 
(p.9) 
La experimentación con lo cotidiano garantiza un 
conocimiento previo, que debió ser impartido anteriormente 
con buena teoría por parte del docente, para realizar un 
anclaje del material de aprendizaje y así conseguir un 
aprendizaje significativo. (p.9). 

Fernández-González, M. y 
Jiménez-Granados, A. La 
química cotidiana en 
documentos de uso   
escolar: análisis y 
clasificación. (2013).                                  

 

29 Las investigaciones muestram que los alunos habitualmente 
tienen dificultades em transferir los conceptos científicos a 
fenómenos cotidianos usuales. (p.8) 
Lo cotidiano oferece um campo de aplicacíon muy 
interessante para la Química. (p.8) 
Em cualquier caso, se ala ensenãnza de corte tradicional o 
actual,la inclusíon de lo cotidiano es siempre por uma doble 
razón: acerca la teoria a la realidad  y contribuye a borrar la 
falsa idea  de que la química es solo cuestíon de laboratório. . 
(p.12). 

Cajas, F. La alfabetización 
científica y tecnológica: la 
transposición didática del 
conocimiento tecnológico. 
(2001) 

3 La introducíon de tecnologia como parte de la educacíon 
científica puede verse como uma intensificacíon de la relacíon 
entre la ciência y la vida cotidiana. (p.247) 
Aquí hay dos puntos importantes. Uno es la planificacíon del 
conocimiento como saber escolar y outro, el impacto social 
que um determinado conocimiento científico puede tener em la 
vida cotidiana de los indivíduos. (p.244) 
No está claro, por ejemplo, si, cuando se disse que los alunos 
están conectando la ciência escolar com la vida cotidiana, 
ellos están utilizando conocimiento científico para resolver 
problemas ordinarios. (p.247). 

Jiménez-Liso, M. R.; 
Sanches-Guadix, M. A.; de 
Manuel, E. T. Química 
cotidiana para la 
alfabetización científica: ¿ 
realidad o utopía? 
Educación Química. 
(2002). 

20 Si queremos hacer referencia explícita al contexto cotidiano 
deberíamos utilizar „„ethos‟‟ que se relaciona más con la 
costumbre, el hogar, etcétera.. ( p.261) 
Uma forma de utilizarlos fenómenos cotidianos em el aula es 
a modo de ejemplos inmersos em la teoria para hacer más 
comprensible ésta de forma que los aprendizajes escolares 
sirvam de enlace entre lo científico y los problemas sociales. 
(p.262). 
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Jiménez-Liso, M.R. y 
Manuel, E. La química 
cotidiana, una oportunidad 
para el desarrollo 
profesional del 
profesorado. (2009). 

 

 

55 La conexión curricular de las actividades de química cotidiana 
(o incluso las sorprendentes), reducirlas a meros ejemplos que 
dan color a la química gris de siempre es desaprovechar el 
enorme potencial que poseen y que, de una u otra forma, los 
profesores vislumbran y por eso intentan incluirlas como 
innovación en el aula de ciencias.. (p.886) 
El análisis de la proximidad a lo cotidiano así como el grado de  
problematización de una actividad permite reflexionar sobre 
cómo utilizamos los fenómenos de química cotidiana y cómo 
los podemos aprovechar al máximo: para que los estudiantes 
interpreten todos los fenómenos que tienen lugar. (p.886) 

Jiménez-Liso, M. R. 
Sanches-Guadix, M. A. 
Condiciones de uso de La 
Química Cotidiana. (2009). 

 

23 La ciencia cotidiana (en nuestro caso, química cotidiana) se 
puede convertir en un instrumento básico para lograr la 
alfabetización científica, objetivo principal en la educación 
obligatoria y post-obligatoria. (p.1) 
Con respecto al tratamiento, lo cotidiano suele utilizarse a 
modo de introducción y excluyéndolo de la aplicación de la 
teoría (p.2). 

BRASIL, Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 
(1999) 

9 A reforma curricular do Ensino Médio estabelece a divisão do 
conhecimento escolar em áreas, uma vez que entende os 
conhecimentos cada vez mais imbricados aos conhecedores, 
seja no campo técnico-científico, seja no âmbito do cotidiano 
da vida social. (p.18) 
As práticas sociais e políticas e as práticas culturais e de 
comunicação são parte integrante do exercício cidadão, mas a 
vida pessoal, o cotidiano e a convivência e as questões 
ligadas ao meio ambiente, corpo e saúde também. (p.80) 
O cotidiano e as relações estabelecidas com o ambiente 
físico e social devem permitir dar significado a qualquer 
conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que se aprende 
na escola e o que se faz, vive e observa no dia-a-dia. (p.81) 

SERGIPE, Orientações 
Curriculares para o Estado 
de Sergipe. (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 Relacionar as funções químicas a produtos utilizados pelo 
aluno no seu cotidiano. (p.155) 
Utilizar os conhecimentos adquiridos em sala de forma a 
ampliar seus conhecimentos prévios e refletir sobre como os 
mesmos estão relacionados com o seu cotidiano. (p. 156) 
Analisar tabelas e gráficos, extraindo informações necessárias 
para solucionar problemas do cotidiano. (p. 178) 
Compreender cientificamente a química presente nas 
situações do cotidiano, apropriando-se da linguagem química. 
(p. 198) 
Funções orgânicas com significação no cotidiano: propanona 
(acetona), etanol e metanol (álcoois), ácido acético (ácido 
carboxílico), hidrocarbonetos. (p. 199) 
Identificar no cotidiano a presença de substâncias ácidas, 
básicas, óxidos e sais. (p. 200). 

Galiazzi, M.C. e 
Gonçalves, F.P. A 
natureza pedagógica da 
experimentação: uma 
pesquisa na licenciatura 
em Química. (2004). 

10 A contextualização do conteúdo como modo de favorecer a 
aprendizagem do grupo foi pouco salientada e mostrou uma 
visão simplista de cotidiano, o que leva a considerar a 
importância em transcender o caráter motivador e ilustrador e 
apontar para relações sociais, culturais, econômicas e 
políticas. (p.331) 
Sem dúvida precisamos discutir em sala de aula os problemas 
presentes na realidade do aluno. Um dos aspectos a 
considerar, no entanto, é a visão ingênua da relação simples 
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com o cotidiano. (p.330). 

Santos, W.L.P. e Mortimer, 
E.F. A dimensão social do 
ensino de química – um 
estudo exploratório da 
visão de professores. 
(1999). 

12 A contextualização do conteúdo como modo de favorecer a 
aprendizagem do grupo foi pouco salientada e mostrou uma 
visão simplista de cotidiano, o que leva a considerar a 
importância em transcender o caráter motivador e ilustrador e 
apontar para relações sociais, culturais, econômicas e 
políticas. (p.331) 
Sem dúvida precisamos discutir em sala de aula os problemas 
presentes na realidade do aluno. Um dos aspectos a 
considerar, no entanto, é a visão ingênua da relação simples 
com o cotidiano. (p.330) 

Rosa, M.I.P. e Tosta, A.H. 
O lugar da química na 
escola: movimentos 
constitutivos da disciplina 
no cotidiano escolar. 
(2005). 

12 A química do cotidiano, por exemplo, se localiza em outros 
lugares, que não o laboratório: na cozinha, nos seres vivos, na 
natureza, etc. (p.257) 

O “lugar” (ou os lugares) da química na escola são ocupados 
cotidiano aprofundam possibilidades que vão além das 
técnicas laboratoriais químicas, apontam para sistemas 
complexos, com vida própria, cuja existência e por objetos e 
pessoas que ora firmam um contrato de diálogo com o 
cotidiano, ora com as coisas da ciência. (p.261). 

Quadro 1: Diferentes concepções para o termo cotidiano. 

Conforme apresentado no Quadro 1, observa-se que há pelo menos duas 
concepções diferentes para o termo cotidiano abordado no Ensino de Química. Uma 
dessas concepções se apresenta muito próxima da ideia original proposta por Lutfi. 
São concepções de diferentes autores que, mesmo não diretamente, é possível 
identificar relações com o cotidiano vivido, percebido e concebido pelos alunos. Há 
indicações nessas propostas de que o conhecimento químico, através de problemas no 
meio em que estão inseridos, poderá buscar e interpretar propondo soluções para 
problemas de níveis socioeconômicos, culturais, regionais, climáticos, ambientais, por 
exemplo. Outra concepção de cotidiano é aquela que usa o cotidiano no sentido de 
exemplos de fatos e processos do dia a dia dos estudantes com o objetivo de 
motivação, exemplificação, por exemplo. 

        Na perspectiva do cotidiano com cunho mais social, foi possível identificar autores 
como Chassot (1993), Silva e Moreira (2010), Santos e Schnetzler (1999),  Cardoso e 
Colinvaux (2010), Santos e Mortimer (1999) que trazem um cotidiano próximo ao 
cotidiano de Lutfi, com uma abordagem química que não fique somente na abordagem 
aplicada e que, quando voltada ao social, não seja apenas no sentido de saciar uma 
curiosidade, enfatizando que o ensino de química deva ser voltado ao que vive o aluno 
e que esse tenha condições de agir na melhoria de sua qualidade de vida com o 
conhecimento adquirido. Galiazzi e Gonçalves (2001) enfatizam a simplicidade de 
como o cotidiano está inserido nas aulas de Química, chamando a atenção para que 
seja tomado o cotidiano que Lutfi propõe. Rosa e Tosta (2005) propõem que o 
cotidiano envolva as ciências no âmbito escolar, abordando um cotidiano que considere 
os acontecimentos físicos do dia a dia dos alunos, fazendo-os perceberem a química 
nesse contexto e dando-lhes suporte para que possam entender, explicar e solucionar 
problemas no meio em que estão inseridos, transpondo seu conhecimento químico de 
modo a exercer criticamente sua cidadania. 
        Na análise feita dos artigos de autores de outros países que são apresentados em 
língua espanhola, observou-se que os mesmos, também, destacam e defendem um 
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cotidiano próximo ao que Lutfi defende. Fernández-González et al. (2013) apresentam 
ideias de um ensino de química mais voltado para as questões sociais do aluno. 
Sánchez-Guadix et al. (2009) afirmam que somente será possível alcançar a 
alfabetização científica dos alunos por meio do cotidiano. Para tanto, o cotidiano deve 
estar inserido nas escolas de forma que venha contribuir para a construção de uma 
sociedade crítica, com o empenho da escola. Jiménez Liso et al. (2009) afirma que a 
química cotidiana presente nas escolas não deve apenas motivar ou auxiliar nos 
planejamentos de situações problemáticas. Também, há estudos que se distanciam da 
concepção de cotidiano de Lutfi, apresentando ideias de cotidiano relacionados a 
motivação da aprendizagem buscando exemplos de fenômenos e processos próximos 
à realidade do aluno, como é o caso de autores como Bedoya-Peláez (2012) e 
Fernández-González e Jiménez-Granados (2013). 

      Ao olhar para os documentos oficiais como os PCNEM (BRASIL, 1999) e as OCE 
(SERGIPE, 2010) foi possível identificar que enquanto os PCNEM propõem mudanças 
na organização das abordagens no Ensino Médio, enfatizando a contribuição da 
aprendizagem na formação do cidadão, ou seja, que o cotidiano seja abordado não 
somente de forma simplista e facilitadora na compreensão de conteúdos didáticos, mas 
que o aluno seja capaz de refletir e transpor seus conhecimentos nos acontecimentos 
sociais, econômicos, políticos e culturais que o rodeiam, por outro lado, as orientações 
curriculares do Estado de Sergipe (SERGIPE, 2010) apresentam um cotidiano distante 
da proposta de Lutfi e, também, diferente da proposta dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais que deveriam servir como parâmetro. 

       A partir da análise dos cinco livros do PNLD (2012), classificaram-se os conceitos 
que cada autor ou autores dos referidos livros trazem em suas obras, acerca do termo 
cotidiano. Retiraram-se os fragmentos de cada livro a fim de avaliar as aproximações e 
os distanciamentos do termo cotidiano a partir da concepção de Lutfi. No Quadro 2 são 
apresentados esses fragmentos, além do número de vezes que esses aparecem na 
obra. 
Referência N.de vezes Texto 

Tito, M.P. e Canto, E. L. 
Química na abordagem do 
cotidiano.  
Ed. Moderna, 2010. 

2 A seção “quadros verdes” apresentam complementações e/ou 
aplicações. Estes são textos de apoio cuja intenção é 
estabelecer significados para os conceitos químicos por meio 
da associação do conceito tratado com suas implicações na 
ciência, no cotidiano, nas tecnologias e/ou na sociedade. 
(p.4) 
Para evitar situações que podem oferecer auto risco, só são 
descritos no livro do aluno alguns pouquíssimos 
procedimentos experimentais que envolvam equipamentos e 
reagentes de baixa periculosidade presentes no cotidiano de 
não químicos. (p.8) 
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Santos, W. L. P. et al. 
Química cidadã São 
Paulo: Nova Geração, 
2010. 

 
 

3 O que queremos mostrar é a necessidade do cidadão 
perceber no seu cotidiano que o uso dos materiais depende 
muito de sua composição, o que demanda a necessidade de 
leitura constante dos rótulos e bula e da identificação do 
princípio ativo. (p. 44) 
O conteúdo de polímeros tem vínculo com materiais do 
cotidiano, e a apresentação do conteúdo foi feita de forma a 
dar maior destaque as aplicações tecnológicas e informações 
relevantes para a formação geral do estudante. (p. 44) 
Procuramos dar informações básicas sobre a radiação, que 
está presente em nosso cotidiano, evitando mitos em torno 
do assunto e preparando o estudante para os cuidados com 
os aparelhos e equipamentos radioativos. (p. 49). 

Fonseca, M.R. Química: 
meio ambiente, cidadania, 
tecnologia. FTD. São 
Paulo, 2010. 

3 Os textos de problematização são momentos oportunos para o 
professor fazer o levantamento dos conhecimentos prévios 
dos alunos sobre os assuntos tratados nos textos e/ou 
problematizá-los, trazendo as situações apresentadas para o 
cotidiano. (p. 3). 
A função da escola e do livro didático é a de ampliar os 
horizontes dos alunos, levando-os a conhecer muitos pontos 
que não estão acessíveis ao seu dia a dia, embora o foco seja 
no cotidiano do aluno e na Química que pode ser aplicada em 
sua vida. (p. 5). 
O avanço tecnológico que vem ocorrendo no mundo a cada 
dia tem mudado o cotidiano das pessoas. (p. 6). 

LISBOA, Júlio Cezar 
Foschini. Ser 
Protagonista–
Química. SM. São Paulo, 
2010. 

3 O termo experimentação não se restringe somente a 
procedimentos executados em laboratório, ele inclui 
experiências extraídas do cotidiano dos alunos. (p. 5) 
O experimento permite estender as conclusões para situações 
do cotidiano do estudante. (p. 5) 
A seção do livro denominada “Saiba Mais” fornece aplicações 
da Química no cotidiano, curiosidades, entre outros assuntos 
de interesse e pertinentes ao tema do capítulo. (p. 9) 

MORTIMER, E.F. e 
MACHADO, A.H. Química 
para o ensino médio. 
Scipione, 2011. 

6 Não é preciso uma noção científica do atomismo para lidar 
com materiais sólidos, líquidos e gasosos no cotidiano. p. 26. 
A obra está organizada para possibilitar uma interação entre o 
discurso científico da Química e o discurso cotidiano. (p. 2.9) 
Ao se referir ao modo como o aumento de temperatura afeta a 
dissolução de açúcar em água no nosso cotidiano, 
normalmente falamos: quando coloca-se açúcar em água e 
aquecemos, conseguimos dissolver uma maior quantidade do 
que em água fria. (p. 2.10) 
As dificuldades dos alunos em transitarem entre algumas 
características da linguagem cotidiana e aquelas descritas 
para a linguagem científica são evidentes em nosso cotidiano 
como professor. (p. 2.10) 
Ao comparar formas de pensar que os alunos já utilizam como 
parte de seu conhecimento cotidiano com as formas de 
pensar científica que serão ensinadas facilita vários 
processos. (p. 2.12) 
Um dos objetos de conhecimento no domínio 
“Contextualização Sociocultural” é reconhecer e avaliar o 
desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações 
com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no 
mundo cotidiano e seus impactos na vida social. (p. 2.18). 
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Quadro 2: Diferentes conceitos para o termo cotidiano 

        Conforme apresentado no Quadro 2, analisou-se cinco livros didáticos provados 
no PNLD (BRASIL, 2012). Verificou-se que há aproximações em relação às 
concepções de cotidiano de Lutfi nos materiais de Mortimer e Machado (2011) e 
Santos et al. (2010), pois verifica-se que os fragmentos retirados no livro remetem-se 
ao cotidiano de uma forma que vai além do conhecimento de fatos e processos. Por 
outro lado, verifica-se um afastamento, em relação ao cotidiano de Lutfi, nos livros de 
Lisboa (2010), Fonseca (2010) e no livro Tito e Canto (2010), pois se identifica nos 
fragmentos, um cotidiano voltado para exemplos do cotidiano próximo do aluno, mais 
com o objetivo de exemplificações do que de problematizações.  

CONCLUSÃO      
 
Com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que, apesar de uma 

vasta discussão sobre o cotidiano no ensino de química a partir de uma abordagem 
social, o termo tem caído em um reducionismo, sendo usado mais no sentido de 
motivação e exemplificação. Neste estudo identificou-se tanto em artigos como em 
livros didáticos que há concepções que se aproximam e concepções que se afastam 
das concepções de cotidiano propostas nos trabalhos de Mansur Lutfi.  

 
Assim, defende-se a ideia de que o estudo de aspectos da vida cotidiana pode 

ser um campo muito rico para ser explorado no ensino de química, desde que não fique 
reduzido ao campo da exemplificação de aspectos do dia a dia dos estudantes ou usar 
o cotidiano como trunfo para motivar os alunos a aprenderem conteúdos científicos e, 
muito menos, camuflar fatos e fenômenos do dia a dia para justificar este ou aquele 
conteúdo. Acredita-se que é possível aproximar em muito os entendimentos mais 
elaborados de cotidiano, que nos últimos anos vêm sendo substituído por 
contextualização (WARTHA, SILVA e BEJARANO, 2013), principalmente dada a forma 
como esta é abordada nos trabalhos característicos do movimento CTS que buscam 
tecer relações mais estreitas com a pedagogia da transformação social defendida por 
Paulo Freire.  

Por fim, cabe ressaltar que o termo cotidiano no ensino de química tem ênfase 
em diferentes contextos, porém ainda há uma desconfiguração na abordagem deste, 
quando se trata de assuntos relacionados ao âmbito social do aluno enquanto cidadão. 
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O Desafio dos Licenciandos e o Processo de Ensino 
Aprendizagem de Química em Escolas da Rede Pública. 
Danielle F. Tizzo1* (IC), Andriely S. de Souza1 (IC), Lílian M. de Moraes1 (IC), Samara A. C. 
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Furnas, n°44 Bairro VI Furnas – Itumbiara/GO CEP: 75.524-010. 
 
Palavras-Chave: Estágio como pesquisa, Ensino de química, Projeto de intervenção.  
 
Resumo: Um dos grandes desafios atuais no ensino das ciências exatas, em especial o de Química nas 
escolas de nível médio, é o de estabelecer correlação com o que se ensina e o cotidiano do aluno. Assim 
o presente trabalho promoveu discussões acerca de observações realizadas durante um ano de Estágio 
Supervisionado Etapa I, os licenciandos realizaram observações e registros quanto à infraestrutura da 
escola, do PPP, acompanhamento de algumas aulas, sendo a maioria da disciplina de Química. Após 
este conhecimento, durante a Etapa II, houve a elaboração do projeto de intervenção, buscando 
despertar nos estagiários a importância de se correlacionar métodos alternativos ao ensino. Deste modo, 
mesmo não havendo condições favoráveis para que o professor trabalhe suas aula, é importante 
reconhecer os métodos multidisciplinares que facilitem o aprendizado do aluno. 
 

Introdução 
O estágio é parte do processo de formação do licenciando, visa à preparação 

para o trabalho produtivo do estudante, proporcionando aprendizagem social, 
profissional e cultural, é o primeiro contato que o futuro professor tem com seu vindouro 
campo de atuação. O Estágio de Licenciatura é uma exigência da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (nº 9394/96). O estágio é necessário à formação 
profissional a fim de adequar essa formação às expectativas do mercado de trabalho 
onde o licenciado irá atuar. Assim o estágio dá oportunidade de aliar a teoria à prática. 
A proposta primeira das atividades de Estágio é que, por meio da observação, o 
estudante possa refletir sobre suas futuras ações pedagógicas. 

Já se observa há algum tempo que para que se ocorra um aprendizado 
escolar, devem-se estabelecer algumas relações e interações entre o objeto de 
conhecimento e o sujeito. Quando um professor é também um pesquisador ou vice – 
versa, ele agrega ao seu currículo um forte ponto positivo, pois consegue aliar prática e 
teoria. Porem para que o sucesso seja alcançado não basta apenas fazer a pesquisa e 
aplicá-las de qualquer modo em sala de aula mais sim ter consciência sobre problemas 
recorrentes em sala de aula, ter poder de reflexão e questionamento, ser capaz de 
resolver problemas e expressar criatividade em suas ações.  

É importante destacar a relevância que os Institutos Federais dão ao fato do 
Estágio Supervisionado ser teórico-prático, uma vez que o conceito de prática e teoria 
deve ser indissociável, pois o estágio é o momento em que o futuro profissional pratica 
a investigação podendo refletir com o auxílio de todo o conhecimento teórico e intervir 
no ambiente escolar.   

O estágio é uma ferramenta muito esclarecedora quanto ao futuro do docente, 
pois, no mesmo, o acadêmico se depara com a realidade escolar e os desafios da 
carreira. Segundo os PCN’s [...] O estágio supervisionado constitui um processo de 
transição profissional, que procura ligar duas lógicas “Educação e trabalho”, que 
proporciona ao estudante a oportunidade de demonstrar conhecimentos e habilidades 
adquiridas e também treinar as competências que já detém sob supervisão de um 
profissional da área. (PCN, 2002, p.27). 
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 Segundo Rosa (2008), um dos grandes desafios do ensino de ciências nas 
escolas de nível fundamental e médio é estabelecer uma relação entre o conhecimento 
ensinado e o cotidiano dos alunos. A ausência deste vínculo gera apatia e 
distanciamento entre os alunos e atinge também os próprios professores. A crescente 
preocupação com o ensino médio tem feito com que se busquem novas alternativas 
para tornar a Química uma disciplina mais atraente, que resulte em uma maior 
motivação e envolvimento dos alunos durante as aulas. 

É possível observar durante esse processo de estágio alguns fatores dentro do 
ambiente escolar, que interferem na aprendizagem e que são geralmente encontrados 
na má infraestrutura da escola, deficiências na formação docente, desinteresse dos 
discentes e também na indisciplina dos mesmos.  

Durante o Estágio Supervisionado Etapa I, os licenciandos do 5º período em 
química realizaram: observações e registro quanto à infraestrutura da escola; leitura do 
Projeto Político Pedagógico; acompanhamento de reuniões e conselhos de classe; 
entrevistas com equipe gestora; acompanhamento de algumas aulas, sendo a maioria 
da disciplina de química. E após esse conhecimento inicial, foi solicitada durante a 
Etapa II a elaboração e execução de um projeto de intervenção dentro da disciplina de 
química, buscando despertar nos estagiários a importância de se correlacionar o 
conteúdo ao cotidiano do aluno, envolvendo métodos alternativos de ensino.  

Este trabalho justifica-se pela importância que o Estágio Supervisionado tem 
recebido dos Institutos Federais, neste caso, buscando despertar nos licenciandos a 
curiosidade enquanto pesquisa, a fim de ser utilizado não só para a aquisição de 
informações, mas para que o estagiário tenha postura crítica e atitude científica, e essa 
motivação para o referente estudo se dá por entender qual é a visão que o professor de 
Química possui sobre o ensino de seu conteúdo e diagnóstico dos problemas 
existentes, para a visualização de busca por possíveis soluções. 

Deste modo, mesmo levando em consideração a realidade escolar em que o 
aluno e professor se encontram, é importante recorrer a métodos multidisciplinares que 
promovam o aprendizado do aluno. Assim, o presente trabalho objetivou promover 
estudos e discussões acerca de observações realizadas durante um ano de Estágio 
Supervisionado em uma escola da rede pública do município de Itumbiara - Goiás, 
buscando destacar também a importância da pesquisa dentro do estágio. 

 
Metodologia 
Buscando uma análise qualitativa do tipo pesquisa/ação sobre como se 

desenvolve o Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Química do Instituto 
Federal – Campus Itumbiara e como está a preparação dos estagiários para o 
desenvolvimento de aulas, foram realizadas no decorrer de um ano, entrevistas, 
observações, análises e pesquisas, a fim de investigar acerca do desenvolvimento das 
aulas de química de uma das escolas públicas do município de Itumbiara – GO. 

Inicialmente, na primeira etapa do Estágio Supervisionado do IFG- Campus 
Itumbiara, o estudante desenvolve em caráter de observação como realmente é a 
realidade de sua futura profissão podendo perceber como é a relação entre professor-
aluno, aluno-aluno e o funcionamento de uma instituição escolar. Os estagiários são 
orientados a observar todo o campo escolar, a fim de identificar a importância de uma 
boa investigação do espaço e dos membros responsáveis pelo ensino, indo desde a 
estrutura física até a organização hierárquica da administração escolar, concentrando-
se finalmente no núcleo de docentes da escola campo. Nessa etapa, os estagiários têm 
também acesso a algumas aulas ministradas, inicialmente acompanhando todas as 
disciplinas – o que possibilita ao estagiário visualizar os clássicos vestígios dos 
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modelos teóricos educativos, bem como aulas do professor de Química, a fim de se 
reconhecerem como futuros docentes e possivelmente detectar quais os problemas 
que podem surgir no processo ensino-aprendizagem.  

O foco principal dessa observação detalhada está fundamentado em 
proporcionar ao futuro docente um olhar crítico e construtivo sobre o ensino e as 
relações envolvidas. Não foram questionados, ao longo das observações, os modelos 
utilizados pelos professores da escola-campo, ou julgamentos sobre a metodologia 
aplicada, sobre a direção e a coordenação da escola. A ideia do estágio como pesquisa 
não é realizar julgamentos de valor, e sim, promover uma visualização da realidade em 
que se encontrará o futuro professor em breve e quais estratégias podem melhorar a 
realidade educacional.  

Já no Estágio Supervisionado Etapa II, o futuro docente, a partir das 
observações iniciais, tem como principal objetivo o desenvolvimento de um projeto, 
junto ao professor de Química da escola-campo, a fim de destacar a importância da 
utilização de meios alternativos de ensino que contribua de forma significativa com o 
desenvolvimento dos alunos de nível médio. Analisando o OCNEM (2006) segundo 
citação do PCN(+) (2002), temos que 

 
O ensino por meio de projetos, além de consolidar a aprendizagem, contribui 
para a formação de hábitos e atitudes, e para a aquisição de princípios, 
conceitos ou estratégias que podem ser generalizados para situações alheias a 
vida escolar. Trabalhar em grupo dá flexibilidade ao pensamento do aluno, 
auxiliando-o no desenvolvimento da autoconfiança necessária para se engajar 
numa dada atividade, na aceitação do outro, na divisão de trabalho e 
responsabilidades, e na comunicação com os colegas. Fazer parte de uma 
equipe exercita a autodisciplina e o desenvolvimento de autonomia, e o 
automonitoramento (BRASIL, 2002, p.27). 

O princípio da contextualização estabelecido nas DCNEM e referendado pelos 
PCNEM e pelos PCN+ é aqui assumido, em seu papel central na formação da 
cidadania, pela reflexão crítica (com conhecimento) e interativa sobre situações reais e 
existenciais para os estudantes. Além dessa função, entendemos que a 
recontextualização pedagógica do conteúdo químico é também fundamental na 
concretização dos conteúdos curriculares pela relação entre teoria e prática.  

Destacam-se, ainda, as orientações expressas nos PCN+ (2002), de que a 
organização dos conteúdos leve em consideração duas perspectivas para o ensino de 
Química (presentes nos PCNEM):  

 
I- “a que considera a vivência individual dos alunos – seus conhecimentos 
escolares, suas histórias pessoais, tradições culturais, relação com os fatos e 
fenômenos do cotidiano e informações veiculadas pela mídia”; e II- “a que 
considera a sociedade em sua interação com o mundo, evidenciando como os 
saberes científico e tecnológico vêm interferindo na produção, na cultura e no 
ambiente” (BRASIL, 2002, p.93).  
 

Este projeto foi criado para uma turma indicada pelo professor de química, 
abordando o conteúdo estudado naquele bimestre. Posteriormente, foi apresentado ao 
professor da área de química do Campus e supervisor do estágio, que deram seu 
parecer sobre a relevância que possui o projeto.  

Após essa avaliação foi realizada uma intervenção dos estagiários em uma 
aula do professor, sendo a atividade trabalhada em sala de aula da escola-campo, 
onde tanto os orientadores como o professor de Química da escola se fizeram 
presentes durante esta execução. 
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Para melhor acompanhamento e avaliação do estagiário, tanto na Etapa I, 
quanto na Etapa II do Estágio Supervisionado, é necessário que se façam relatórios, do 
material teórico estudado, das observações e execução do projeto intervenção na 
escola, partindo do pressuposto que de acordo com essas reflexões e análises, 
possam ser detectadas falhas e possíveis soluções para determinados quesitos 
referentes ao ensino-aprendizagem.  

 
Resultados e Discussão 
Segundo Alves (1998), no decorrer da formação acadêmica, o estudante de 

Química tem a oportunidade de escolher a modalidade de sua preferência, se 
licenciatura ou bacharelado. O licenciado é um profissional que deve ter formação 
generalista, mas sólida e abrangente nos conteúdos dos diversos campos da Química, 
preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de 
Química e de áreas afins na atuação profissional como educador nos ensinos 
fundamental, médio e superior. Ao passo que o bacharelando deverá ainda exercitar 
atividades em áreas específicas de prática e pesquisa acadêmica, de modo a prepará-
lo para um mercado em crescimento cada vez mais exigente. 

Sendo assim, é importante destacar que o estágio dentro da licenciatura está 
assumindo uma postura mais investigativa, promovendo aquisição de conhecimento e 
crítica, propondo o diálogo e a intervenção na realidade, que conta com o apoio dos 
professores orientadores, tornando-se uma atividade teórico-prática, que se indaga e 
se renova, sendo este o objetivo da práxis educativa. 

O desenvolvimento do estágio como pesquisa envolve a reflexão e a 
intervenção na vida de todos os participantes da comunidade escolar, os professores, 
os alunos e a sociedade. No decorrer da disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado Etapa I, foi trabalhado no primeiro momento a análise e discussão de 
textos relacionados a assuntos que se tratam da concepção de estágio nos cursos de 
licenciatura. Em um segundo momento, teve-se a orientação específica feita pelo 
professor orientador do Instituto Federal de Goiás – Campus Itumbiara, ao qual foi 
proporcionado embasamento teórico favorecendo o desenvolvimento do estágio, e já o 
terceiro momento teve por finalidade observar, analisar e relatar a realidade escolar, o 
qual foi realizado em uma escola estadual do município, sendo possível por fim a 
construção do relatório final. 

Para ser professor, Libâneo (1994) explica que é preciso conteúdo, conjunto de 
conhecimentos e habilidades organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista 
a assimilação ativa e aplicação pelos alunos. Mas, segundo o autor, não basta a 
seleção e organização lógica dos conteúdos para transmiti-los. Antes, os próprios 
conteúdos devem incluir elementos práticos da realidade vivida pelos alunos, para 
torná-los mais significativos, de modo que possam assimilá-lo ativa e conscientemente. 

Através da prática aplicada, os estagiários puderam obter alguns dados 
referentes ao que condiz com a realidade dos alunos vivenciados em sala de aula. O 
tema – Eletrólise – escolhido para a realização de um experimento partiu do professor 
da escola-campo, já que era algo que estava sendo teoricamente trabalhado, mas 
como a escola não dispunha de laboratório, as estagiárias decidiram por realizar um 
experimento em sala de aula, com materiais trazidos do Instituto Federal de Goiás.  
Optou-se pela análise qualitativa após o experimento, justamente para facilitar a 
apreciação do fenômeno eletrólise, visto que o tema é conteúdo trabalhado pelo 
professor no 2° ano do Ensino Médio, de forma que veio a contribuir para 
conhecimento prévio, prático e sua aplicabilidade no cotidiano.  
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Figura 1: Aplicação do experimento em sala de aula 

Os alunos, no início da aula, não tinham conhecimento sobre o que se tratava o 
assunto “Eletrólise” e poucos sabiam sobre o correto descarte de pilhas/baterias, de 
acordo com o questionário aplicado. Pôde-se constatar também que a maioria dos 
alunos nunca havia participado de uma atividade prática na disciplina de Química.  

Foi feito um levantamento com 11,3% dos alunos do Ensino Médio, de um total 
de 186, sobre as disciplinas consideradas mais difíceis pelos mesmos, e de acordo 
com os dados obtidos a disciplina de química foi considerada a de maior dificuldade de 
compreensão, entre 66,7% dos participantes. Pôde-se inferir que os alunos tenham 
afirmado que a disciplina mais difícil é Química, influenciados pela própria aula em 
questão ser uma aula de Química. Este dado pode representar uma influência sobre os 
resultados, que deve ser levada também em consideração.            

 
Figura 2: Dados Questionário 

Ao final da aula e do experimento, os alunos relataram ter compreendido sobre 
os conceitos iniciais de “Eletrólise”, a importância do correto descarte de pilhas/baterias 
e também como é realizada a coloração de alguns metais, bijuterias, por exemplo: 

“Aprendi sobre a maneira de dar coloração as bijuterias, a maneira correta de 
descartar as pilhas.”                                                                                                   

(Aluno A) 
“Aprendi sobre a eletrólise, sobre oxidação e o experimento prático de Química 

foi muito bom, porque aprendemos como fazer o processo e foi muito interessante a 
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parte da desmontagem da pilha.”                                                                                                    
(Aluno B) 

Além das relações professor-aluno, aluno-aluno, alunos-funcionários e 
funcionários escola, foi importante observar dentro da escola também a infraestrutura. 
Notou-se que não está adequada, os docentes reclamam da falta de laboratórios para 
que possam fazer uma aula experimental. Na infraestrutura como um todo, notam-se 
inadequações como “salas barulhenta, pouco material escolar avançado, tecnologias 
pouco acessíveis à maioria.” (MORAN, 2006, p.15). Com isso, muitas vezes os 
professores ficam somente no quadro e giz, o que faz com que a aula fique cansativa. 
Os docentes têm em mente que as aulas práticas podem ajudar muito numa melhor 
aprendizagem da matéria, mas, levam em consideração também a aplicabilidade de 
muito conteúdo em pouco tempo, o que interfere na realização de aulas mais 
diferenciadas. 

Tornou-se comum dizer que a escola pública está em crise, devido à falta de 
investimentos na área educacional. No entanto, esta instituição mantém uma rara e 
enorme capacidade de sobrevivência, buscando atualizar-se junto às mudanças 
sociais, tecnológicas e culturais (SILVA, 2007). 

É difícil traçar um perfil sobre o ensino público no Brasil, até porque, o mesmo 
se apresenta de maneiras diferenciadas, de acordo com a cultura regional. Dessa 
forma, só é possível identificar elementos importantes da sua constituição, com vistas a 
contribuir para o reconhecimento da realidade de parte importante da política 
educacional: a política escolar (SOUZA, 2010). 

É visto que muitas escolas públicas estão desorganizadas, em se tratando de 
estrutura física, o que desfavorece as condições de aprendizagem. É necessário 
recuperar o prazer, valorizando o pensamento crítico, no sentido que o aluno 
demonstre seu raciocínio lógico. Na educação, já começa a haver certo acordo na 
necessidade de mudanças nas práticas de ensino e uma solicitação por maiores 
investimentos. 

 
Considerações Finais 
O estágio é um meio pelo qual a teoria é vivenciada. Ajuda a identificar novas e 

variadas estratégias para solucionar problemas que muitas vezes nem se imaginava 
encontrar na sua área profissional. Através do estágio o futuro professor passa a 
desenvolver mais o raciocínio, a capacidade e o espírito crítico, além da liberdade do 
uso da criatividade. Tomando como concepção a necessidade de explicitar e valorizar 
o estágio como um campo de conhecimentos necessários aos processos formativos, 
nota-se o sentido da profissão que é ser professor na sociedade em que vivemos como 
ser professor, a escola concreta, a realidade dos alunos nas escolas de ensino 
fundamental e médio, a realidade dos professores nessas escolas, entre outras, pois 
tem por finalidade permitir que estes se apropriem de instrumentais teóricos e 
metodológicos para a compreensão da escola, dos sistemas de ensino e das políticas 
educacionais. 

Como futuros professores e em constante formação, principalmente ao estar 
realizando e ao mesmo tempo vivenciando a realidade escolar durante as duas Etapas 
do Estágio Curricular Supervisionado, que teve o objetivo de observação como 
pesquisa quanto da aproximação dos alunos graduandos em Licenciatura em Química 
à realidade existente em escola públicas estaduais da cidade de Itumbiara-GO, foi 
totalmente alcançada, como também na segunda etapa do Estágio Curricular 
Supervisionado, nessa etapa de planejamento do estágio em forma de projetos, sendo 
um curso de licenciatura é de extrema importância que se conclua com êxito todos os 
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processos para que se obtenham bons resultados com a aplicação do projeto de 
intervenção, pois é assim que o projeto desenvolverá atitudes e habilidades nos 
estagiários com vistas a um melhor desempenho profissional. Também propiciará o 
desenvolvimento profissional dos docentes nas escolas, configurando um processo de 
formação contínua, e criará ambiente propício à transformação das praticas existentes. 

Com base nos dados coletados durante as observações e atividades realizadas 
durante um ano de Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Química, é 
possível apontar algumas considerações. Inicialmente observa-se que a escola tem 
muitos recursos didáticos, porém nem todos são utilizados, como Data show, alguns 
jogos lúdicos, entre outros.  Com isso, os alunos se mostram enfadados com aulas 
expositivas tradicionais, utilizando tão somente livro didático, quadro acrílico e pincéis. 
Eles querem que a escola acompanhe o processo de modernização pelo qual o mundo 
está passando.  

Confirma-se que a Química está classificada como a disciplina que apresenta 
maior dificuldade, por parte dos alunos, por diversos motivos. Deste modo reafirma-se 
a necessidade de utilizar métodos que possibilitem ao discente um meio de visualizar a 
Química por meio de experimentos e correlacionar às suas experiências reais e 
conhecimentos prévios, a fim de facilitar a aprendizagem do conteúdo.  
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RESUMO: Dentre os conteúdos abordados no Ensino de Química a Tabela Periódica é um dos que 
apresenta mais problemas de aprendizagem por ser marcado pela memorização de um grande número 
de nomes e símbolos dos elementos químicos. Para tanto foram planejadas e aplicadas quatro aulas 
voltadas para alunos da primeira série do ensino médio. Este trabalho apresenta a contribuição de uma 
sequência didática que abordou os conceitos introdutórios sobre Tabela Periódica de forma 
contextualizada, onde a metodologia adotada despertou nos alunos interesse pelo conteúdo, havendo 
participação e compromisso nas atividades propostas. A efetividade das ações foi avaliada pela análise 
textual dos trabalhos escritos produzidos pelos alunos. O presente trabalho contribuiu também, tanto 
para a formação docente dos bolsistas, quanto para professores, permitindo a prática e reflexão das 
ações realizadas.  
 
INTRODUÇÃO 
 

A química é a ciência que estuda a matéria, as suas transformações e as 
variações de energia que acompanham essas transformações. Ela faz parte da nossa 
sociedade e de nossas atividades cotidianas, seja nos alimentos consumidos, nos 
produtos de limpeza e higiene pessoal, nos medicamentos, nos combustíveis, no meio 
ambiente, na tecnologia entre muitos outros mais (BUENO, 2007). Sendo assim, é uma 
necessidade que se tenha um mínimo de conhecimento químico para poder entender e 
participar da sociedade em que se vive.  

De acordo com o Conteúdo Básico Comum (CBC) de Minas Gerais, o ensino da 
Química, deve ter como objetivo oferecer uma abordagem conceitual adequada para 
atender a diferentes necessidades de indivíduos ou de grupos, promovendo também 
situações favoráveis à superação de prováveis dificuldades em relação à 
aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos (MINAS GERAIS, 2007). 

Entretanto, a realidade que se pode observar nas escolas brasileiras, é que um 
grande número de estudantes apresentam dificuldades no aprendizado de Química, 
pois, na maioria das vezes, não percebem o significado ou a validade do que estudam. 
Essa situação se dá porque, muitas vezes, os conteúdos são trabalhados de forma 
descontextualizada, sem apresentar qualquer ligação com eventos do cotidiano dos 
alunos (TREVISAN; MARTINS, 2006). 

Mas, o que vem a ser contextualização? De acordo com Santana e Silva (2014) 
a contextualização pode ser entendida como uma forma de abordar conceitos 
científicos tendo como ponto de partida a vivência dos alunos. Refere-se, portanto, à 
uma apresentação do conceito químico relacionada ao contexto, relevando-se a 
importância de ambos.  
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A contextualização pode ser adotada como uma ferramenta pedagógica no 
processo de ensino, na qual o cotidiano do aluno torna-se a fonte da problematização a 
ser trabalhada. Os aspectos sociais, as fontes de conhecimentos práticos do aluno, dos 
saberes de senso comum e populares são valorizados sem que haja limitação ou 
depauperação dos conteúdos abordados (SANTANA; SILVA, 2014). 

Assim, o professor que adotar essa poderosa ferramenta da contextualização no 
Ensino de Química, passa a refletir sobre metodologias que se direcionam para a 
formação de cidadão através da interlocução de conceitos e contextos.  

Para que os conteúdos químicos sejam apresentados para os estudantes de 
forma contextualizada, o professor deve promover em sala de aula discussões de 
aspectos sociais, a fim de instigar no aluno o senso crítico sobre as tomadas de 
decisões e, dessa forma, possibilitar uma aprendizagem em que o aluno-cidadão possa 
compartilhar significados no contexto das Ciências (MOREIRA, 2004).  

Dentre os conteúdos da Química, o estudo da Tabela Periódica é um dos que 
apresenta mais problemas de aprendizagem, devido a sua natureza abstrata, ou seja, 
na maioria das vezes sua abordagem parte de uma perspectiva desconectada da 
história de construção deste material (FERREIRA; QUEIROZ, 2011). Além disso, 
historicamente, o estudo da Tabela Periódica nas escolas brasileiras é marcado pela 
memorização de um grande número de nomes e símbolos dos elementos químicos em 
aulas expositivas que se restringem aos recursos quadro, giz e livros (EICHLER; DEL 
PINO, 2000). 

Vários estudos têm sido realizados com o objetivo de tornar o ensino da tabela 
periódica mais didático e prazeroso para alunos e professores. Uma das alternativas 
propostas é o uso de jogos, uma vez que os aspectos lúdicos e cognitivos presentes 
nesse tipo de abordagem contribuem para a motivação e raciocínio, além de favorecer 
a interação entre professor e alunos (LIMA et al., 2011). 

O uso de computadores e softwares educacionais também é considerado uma 
ferramenta importante para auxiliar a prática do professor e a compreensão dos alunos 
sobre a tabela periódica, pois permitem a interatividade e o controle dos estudantes 
sobre o que se aprende (PORTZ; EICHLER, 2013; EICHLER; DEL PINO, 2000). No 
entanto, metodologias de ensino que trabalhem a contextualização deste tema, 
raramente são encontradas na literatura. 

Como ferramenta para verificar a aprendizagem dos alunos e, 
consequentemente a validade da metodologia de ensino aplicada, a análise qualitativa 
vem sendo muito utilizada. Dentre as pesquisas qualitativas, as análises textuais 
merecem destaque, seja partindo de textos já existentes, seja produzindo o material de 
análise a partir de entrevistas e observações. A pesquisa qualitativa pretende 
aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma análise 
rigorosa e criteriosa desse tipo de informação, isto é, não pretende testar hipóteses 
para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão 
(MORAES, 2003). 

A análise textual discursiva se inicia com a separação em unidades de 
significados dos textos, esse processo é chamado de unitarização. De acordo com a 
interpretação e a interlocução empírica e teórica admitida pelo pesquisador, essas 
unidades podem gerar subunidades. Após a realização da unitarização é feita a 
articulação de significados semelhantes, construindo as categorias de análise num 
procedimento denominado categorização. A análise textual discursiva se fundamenta 
no exercício da escrita, sendo a ferramenta mediadora na produção de significados e o 
seu sucesso vai depender de um movimento intenso de interpretação e produção de 
argumentos pelo pesquisador (MORAES; GALIAZZI, 2006). 
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Assim sendo, o objetivo deste trabalho é apresentar uma sequência didática 
desenvolvida e aplicada por bolsistas do PIBID-Química da Universidade Federal de 
Lavras em turmas do primeiro ano do ensino médio de uma escola estadual de Lavras, 
Minas Gerais, abordando os conceitos introdutórios sobre Tabela Periódica e sua 
estruturação histórica. Buscou-se, nesse processo, dar ênfase aos aspectos sociais, 
fazendo com que o aluno vislumbrasse a aplicação dos conteúdos em seu cotidiano 
como cidadão. A análise textual discursiva foi utilizada como ferramenta para avaliar a 
abordagem adotada na sequência de aulas. 

 
METODOLOGIA 
 

Com o intuito de desenvolver uma metodologia de ensino que busque 
contextualizar os conteúdos referentes à Tabela Periódica, o grupo do PIBID Química, 
da Universidade Federal de Lavras, UFLA, elaborou uma Unidade Didática que foi 
aplicada em uma escola da rede estadual de Lavras, Minas Gerais.  

A sequência ou unidade didática foi dividida em quatro aulas, com duração de 50 
minutos cada, durante duas semanas. A unidade foi composta por quatro atividades, 
descritas a seguir: 

 A primeira atividade realizada foi a exibição do vídeo “Grandes cientistas - 
Dimitri Mendeleev”; com o propósito de introduzir os conceitos sobre a Tabela 
Periódica a partir da sua perspectiva histórica, buscando promover uma discussão com 
os alunos acerca do assunto. Ao final da mesma, foi proposto aos estudantes a 
realização de uma pesquisa que deveria ser apresentada no fechamento da unidade. 
 A atividade seguinte constituiu-se de uma aula teórica, na qual buscou-se 
discutir com os alunos a organização da tabela periódica, a fim de esclarecer sua 
estruturação.  
  Em um segundo momento, houve a realização de uma atividade investigativa, 
em que os alunos foram colocados em situação de realizar pequenas pesquisas, 
combinando simultaneamente conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, que 
consistiu na montagem de uma Tabela Periódica. Foram disponibilizados aos 
estudantes cartões que representavam os elementos químicos e um esboço da Tabela 
Periódica, conforme a Figura 1. Foi proposto que os mesmos montassem a Tabela, 
colocando cada elemento em sua respectiva posição. Durante a realização da atividade 
houveram mediações do licenciando a fim de esclarecer dúvidas e ao final foi feito um 
apanhado geral sobre a atividade, discutindo o resultado e os possíveis erros na 
montagem.  
 

 
Figura 1 – Esboço da Tabela, representação do elemento químico em forma de cartões e Tabela 
Periódica montada. 
 
 A terceira atividade constituiu-se de uma aula teórica sobre as propriedades dos 
elementos químicos da tabela. Discutiu-se com os alunos sobre a organização dos 
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elementos e qual seria a relação desta com as propriedades periódicas, mostrando e 
explicando como essas propriedades variam ao longo da tabela. Foi utilizado como 
recurso pedagógico uma apresentação em slides sobre o raio atômico, energia de 
ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, eletropositividade e potencial de 
ionização. 
 A última atividade foi a apresentação dos alunos do trabalho investigativo 
proposto na primeira aula: Elementos Químicos. Nessa atividade os estudantes foram 
divididos em equipes de cinco componentes. Cada equipe elaborou um trabalho escrito 
sobre a tabela periódica e os elementos químicos. O trabalho consistiu em um uma 
pesquisa bibliográfica sobre os elementos químicos que deveria conter a identificação 
(número atômico, massa, estado físico, posição na tabela (família, período), 
classificação de cada um dos elementos (metais, ametais, metal de transição, etc), 
além de identificar temas em que os respectivos elementos estejam presentes e 
escrever sobre eles. Cada grupo ainda ficou responsável pela apresentação oral de 
três elementos químicos que foram sorteados. O objetivo do desenvolvimento do 
trabalho foi possibilitar aos alunos identificar os elementos químicos, assim como suas 
propriedades e especificidades na tabela, e que eles pudessem perceber a presença 
dos mesmos no seu cotidiano. Os textos produzidos pelos grupos foram submetidos à 
Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003), que permitiu identificar as principais 
percepções dos participantes dessa atividade didática. 

 
METODOLOGIA DE ANÁLISE 
 

A pesquisa em questão foi baseada na atividade final da Unidade Didática, na 
qual participaram 55 alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública do Sul 
de Minas Gerais.  

A metodologia de análise utilizada foi desenvolvida utilizando a Análise Textual 
Discursiva (MORAES, 2003; BARATIERI et al.,2008). Essa metodologia caracteriza-se 
como uma pesquisa qualitativa, e teve como objetivo analisar as habilidades cognitivas 
dos alunos em reconhecer e identificar a presença dos elementos químicos no 
cotidiano, bem como suas propriedades físico-químicas. 

A Análise Textual Discursiva consiste em uma metodologia que busca alcançar a 
compreensão de significados a partir de uma leitura aprofundada do material, 
garantindo um contato próximo do pesquisador com os dados de pesquisa (MORAES, 
2003). Esse método permite identificar os significados explícitos e implícitos inseridos 
no discurso escrito. Esses significados possuem sentido a partir da perspectiva teórica 
adotada pelo leitor, ou seja, esse sentido pode assumir compreensões distintas 
dependo do enfoque teórico admitido (MORAES; GALIAZZI, 2006). 

Dessa forma, fez-se uma leitura inicial de cada um dos trabalhos para se obter 
uma visão geral das abordagens apresentadas. A partir da leitura dos trabalhos, 
elaboraram-se categorias de análise seguindo alguns critérios, que foram: 
apresentação das propriedades periódicas e físico-químicas dos elementos, a 
contextualização ou aplicação dos elementos e abordagem histórica dos elementos. 

As categorias elaboradas estão descritas da seguinte maneira: 
Categoria 1: Trabalho completo – caracterização do elemento quanto à 

propriedades periódicas e físico-químicas e abordagem contextualizada dos elementos. 
Categoria 2: Caracterização dos elementos quanto à propriedades periódicas e 

abordagem contextualizada dos elementos. 
Categoria 3: Caracterização dos elementos quanto às propriedades físico-

químicas. 
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Categoria 4: Abordagens históricas dos elementos. 
Partindo-se das análises realizadas os trabalhos foram categorizados e os 

resultados mostrados na Tabela 1.  
 

 
Tabela 1: Categorização dos trabalhos do 1º A e 1º B. Trabalhos de 1 a 6 são do 
1° A e 7 a 12 do 1°B. 
Grupos Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 
1 X   x 
2 X    
3 X    
4 X   X 
5  x  X 
6 X    
7 X    
8  x   
9  x   
10 X   X 
11  x   
12 X x   
 

O grupo 1 apresentou as características periódicas e físico-químicas do sódio, 
do manganês e do chumbo, e também a contextualização dos respectivos elementos. 
No entanto, pôde-se perceber pelas características do texto que o trabalho 
apresentado, na verdade, foi uma cópia direta da internet, sem ao menos editar o texto, 
foi um copie e cola (ctrl C + ctrl V), conforme exemplificado na figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 2 – Trecho do trabalho do grupo 1. 
 
O grupo 2 apresentou as características periódicas e físico-químicas do estanho, 

alumínio e cobalto, e uma breve  contextualização de cada um dos elementos. O 
trabalho apresentou erros de notação química como, por exemplo, quando citou o 
símbolo do elemento químico ou na escrita do nome do elemento, conforme 
exemplificado na figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 

“O sódio é um elemento 
químico de símbolo Na (Natrium em latim), de número atômico 11 
( 11 prótons e 11 elétrons ) e massa atômica 23 u. É um metal 
alcalino, sólido na temperatura ambiente, macio, untuoso, de 
coloração branca, ligeiramente prateada. Foi isolado 
em 1807 por Sir Humphry Davy por meio da eletrólise da soda 
cáustica fundida (se a eletrólise for feita com solução de soda 
cáustica, irá se obter hidrogênio e oxigênio apenas). O sódio 
metálico emprega-se em síntese orgânica como agenteredutor. 
É também componente do cloreto de sódio ( NaCl ) necessário...” 
para a vida. É um elemento químico essencial. 
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Figura 3 – Trecho do trabalho do grupo 2. 
 
O grupo 4 apresentou a caracterização completa dos elementos enxofre e cloro, 

abordando as propriedades periódicas e físico-químicas, bem como a contextualização 
desses elementos. Para o elemento flúor apresentou as características periódicas e 
físico-químicas, no entanto, não apresentou sua contextualização ou aplicação do 
elemento. Com relação a esse último elemento, foram abordados alguns aspectos 
históricos, conforme exemplificado na figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Trecho do trabalho do grupo 3. 
 
O grupo 5 apresentou as propriedades periódicas dos elementos hidrogênio e 

prata, que foram o número atômico e massa atômica. Abordou uma contextualização 
completa para esses dois elementos: em que são usados, quais os países produtores, 
entre outros aspectos. Já para o ferro apresentou as propriedades periódicas e físico-
químicas, sem nenhuma contextualização ou aplicação do elemento. Apresentou uma 
breve abordagem histórica, conforme figura 5. 

 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Trecho do trabalho do grupo 5 
 
Os grupos 3 (cádmio, cloro e magnésio) e 6 (cálcio, neônio e platina) 

apresentaram trabalho completo. 
Os grupos 8 e 11 apresentaram as propriedades periódicas dos elementos cálcio 

e níquel e, ferro, zinco e alumínio, respectivamente, abordando como eles são usados 
no dia-a-dia. A estrutura dos trabalhos desses dois grupos ficou bem semelhante. 

O grupo 9 apresentou as propriedades periódicas dos elementos fósforo, 
tungstênio e zinco e suas respectivas aplicações. 

Os grupos 7 (Estanho, Prata e Chumbo), 10 (Potássio, Cobalto e Cobre) e 12 
(Flúor, Magnésio e Neônio) apresentaram as propriedades periódicas e físico-químicas 
de cada um dos elementos, e também uma contextualização ou aplicação desses 
elementos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 No Ensino de Química, a busca por novas propostas metodológicas que visam 
proporcionar ao aluno um ensino mais dinâmico e contextualizado vem sendo cada vez 

“ O estanho é um elemento 
químico de símbolo SN” 

 
“ O aluminium é um elemento 

químico no grupo boro, com o símbolo 
Al” 
 

“O flúor foi descrito em 1529 por 
Georguis Agricola por seu uso como 
fundente, empregado para reduzir os 
pontos de fusão de metais ou 
minerais. O flúor foi descoberto em 
1771 por Carl Wihelm Scheele.” 

“...Seu símbolo químico, Ag, originou-
se de seu nome em latim 
argentum...Desde a Segunda Guerra 
Mundial as moedas de prata...” 
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mais estudadas e empregada pelos professores, a fim de despertar no aluno um 
interesse e motivação em aprender. Ao propor uma sequência didática relacionando os 
conceitos teóricos com o cotidiano, pretendeu-se, despertar nos mesmos a curiosidade 
e o interesse pelo conteúdo. 

Fazendo uma reflexão sobre todo o processo de desenvolvimento, aplicação e 
análise da Unidade Didática, pode-se concluir que a metodologia de trabalho adotada 
alcançou os objetivos propostos. Os alunos se mostraram interessados e participativos 
durante as aulas, realizaram com sucesso as atividades e segundo o relato da 
professora regente, obtiveram bons resultados na avaliação posteriormente aplicada.  
 O maior interesse e participação dos alunos puderam ser evidenciados nos 
trabalhos escritos produzidos, onde segundo o relato da professora, os alunos que 
normalmente não se dedicavam às atividades propostas, realizaram o trabalho da 
sequencia didática de forma completa, gerando um resultado inesperado. Segue 
abaixo na figura 6, um pequeno trecho do relato da professora:  

 
Figura 6 – Relato da professora regente sobre a Unidade Didática aplicada. 

 
O objetivo ao realizar a análise dos trabalhos produzidos pelos grupos foi de 

investigar e entender a compreensão e a apropriação dos conceitos químicos pelos 
alunos de conteúdos relacionados à tabela periódica através da contextualização. 
Pode-se perceber que a grande maioria conseguiu relacionar os elementos químicos e 
suas propriedades com eventos cotidianos, fato esse, que nos permite inferir que 
houve uma assimilação desses conteúdos pelos alunos. Com isso pode-se chegar à 
conclusão que a atividade aplicada alcançou os objetivos esperados tendo como 
referência o que foi evidenciado nas aulas, nos trabalhos escritos e no relato da 
professora. 

Considera-se que contextualizar o ensino da química não é promover uma 
ligação artificial entre o conhecimento e o cotidiano do aluno. Não é citar exemplos 
como ilustração ao final de algum conteúdo, mas que contextualizar é propor situações 
problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar 
solucioná-las (BRASIL, 2002). Nesta perspectiva, a prática de ensino para a Tabela 
Periódica abordada no presente trabalho foi contextualizada uma vez que buscou-se 
relacionar os conteúdos com o cotidiano dos estudantes, respeitando as diversidades 
de cada um, visando à formação do cidadão, e o exercício de seu senso crítico. 

Os resultados obtidos a partir da aplicação da Unidade Didática foram positivos 
e, com isso, acredita-se que os alunos tenham se envolvido não só intelectual, mas 
também afetivamente.  
 Com o trabalho elaborado pelos alunos, foi possível perceber que a participação 
dos mesmos no decorrer das atividades desenvolvidas foi essencial para que a 
proposta pudesse ser concluída com êxito. Percebeu-se que a aplicação de atividades 

“... O desenvolvimento da Unidade Didática sobre a Tabela Periódica se constituiu como uma 
ferramenta de ensino crucial, para facilitar a exposição e a apreensão desse conteúdo pelos alunos 
da Escola Estadual Azarias Ribeiro. A estratégia utilizada pelos discentes do PIBID, foi de sortear os 
elementos, e em seguida os alunos pesquisarem  e apresentarem para toda turma. Essa atividade 
mostrou-se lúdica e inovadora ao despertar a atenção, o interesse e a curiosidade dos alunos pelo 
assunto. A participação construtiva dos discentes do PIBID de Química foi imprescindível para o 
sucesso da aplicação dessa unidade. É importante ressaltar como consequência desse trabalho 
articulado, o aumento significativo das notas obtidas pelos alunos nas avaliações, a respeito da 
matéria abordada.Portanto, concluo que a unidade realmente contribuiu de forma positiva para 
facilitar e consolidar a compreensão do que foi ministrado...” 
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lúdicas a partir do enfoque da contextualização é uma estratégia pedagógica que pode 
auxiliar positivamente o professor e consequentemente os alunos. 

Vale resaltar, entretanto, que o progresso no desempenho dos alunos, na 
autonomia e em outras habilidades cujo desenvolvimento seja favorecido pela 
contextualização não é imediato. Dessa forma, o presente trabalho consiste em um 
primeiro passo de uma estratégia de ensino que deve ser contínua e constante nas 
aulas de química devido à extrema importância da contextualização, como fator 
motivacional e para a construção do conhecimento. 

Com este trabalho, percebe-se que com a contextualização pode contribuir para 
a construção dos conhecimentos e de habilidades dos alunos, uma vez que o uso 
desta ferramenta na unidade didática apresentou resultados satisfatórios quanto a 
motivação e interesse dos alunos pelo assunto abordado, o que pode auxiliar nos 
conhecimentos expressos pelos alunos em seus trabalhos e no decorrer das aulas. 
Assim, através desta experiência, acredita-se que seja possível utilizar novas 
metodologias para o ensino, obtendo-se resultados satisfatórios para o aprendizado 
dos estudantes.    

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao refletirmos sobre a formação inicial, percebemos que a mesma se concentra 
na abordagem dede conteúdos teóricos. As ações práticas, na escola, são realizadas 
no final no curso, no transcorrer dos estágios supervisionados. São somente nesses 
estágios que o licenciando tem a oportunidade de colocar em prática todos os 
conceitos que foram vistos durante sua formação. Porém, o que acontece muitas das 
vezes é que os estágios são muito fragmentados, e nem sempre os estagiários 
conseguem realizar as atividades que gostariam, pois, eles se deparam com vários 
obstáculos nas escolas. Dessa forma, uma formação baseada na aquisição de 
conteúdos e a pouca prática não conseguem suprir as necessidades do discente e este 
acaba saindo da universidade sem uma noção da vivência escolar, sentindo-se 
despreparado para assumir sua profissão. Dessa forma, no momento em que os recém 
formados se deparam com o ambiente escolar, se deparam também com um “choque 
de realidade”. Portanto há uma necessidade de uma prática docente mais efetiva, 
proporcionada ao longo do curso de formação.  

Cabe ressaltar aqui, que a prática docente a qual nos referimos não consiste 
numa perspectiva que valoriza a simples transferência de conhecimentos, e sim, uma 
prática reflexiva que esteja constantemente acompanhada de transformação. Neste 
sentido, fica clara a necessidade de se formar professores de Química capacitados 
para trabalhar de forma contextualizada o que, como visto anteriormente, favorece a 
assimilação dos conteúdos pelos alunos além de desenvolver nos mesmos o caráter 
crítico de cidadão. 
 Neste sentido, o PIBID abre novas possibilidades no que se refere à formação 
inicial, já que cria oportunidades da vivência da prática docente, fazendo com que a 
partir dessas práticas, começa-se a fazer o exercício de uma reflexão crítica das suas 
próprias ações. O PIBID oferece um contato direto com o meio escolar, proporcionando 
ao aluno de graduação uma oportunidade de atuação na docência, com a realização de 
atividades, desenvolvimento de metodologias didático pedagógicas, prática docente e 
ganho de experiências. (STANZANI; BROIETTI; PASSOS, 2012). 
 É considerável enfatizar que, todo o processo de preparação, aplicação e 
avaliação das atividades auxiliou para o aprendizado dos licenciandos, pois assim 
conseguiram agregar conhecimentos para a sua formação docente. 
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Palavras-Chave: Modelos atômicos, mediação de leitura, ensino de química 
 
Resumo: Muitos professores quando questionados sobre as maiores dificuldades de aprendizagem dos 
estudantes, apontam a leitura, interpretação e escrita como as maiores vilãs da sala de aula. 
Contraditoriamente, os professores da área de ciências da natureza acreditam que ensinar a ler é 
atribuição dos professores de português, crença também compartilhada por estudantes. Considerando a 
importância de trabalhar com a leitura em todas as componentes curriculares desenvolvemos, durante o 
estágio de ensino supervisionado, uma sequência didática para o ensino de modelos atômicos, mediado 
pela leitura. Neste trabalho apresentamos os pressupostos teóricos assumidos para o planejamento 
desta sequência e analisamos, à luz da teoria da enunciação de Bakhtin, algumas produções dos 
estudantes durante o desenvolvimento desta sequência. Concluímos que os estudantes têm sido pouco 
provocados no sentido de compreender os textos lidos. Portanto, as atividades de mediação de leitura 
precisam ocupar a sala de aula no sentido de superar dificuldades. 

LER PARA APRENDER 

Muitos professores quando questionados sobre as maiores dificuldades de 
aprendizagem dos estudantes, apontam a leitura, interpretação e escrita como as 
maiores vilãs da sala de aula. Porém na maioria dos casos os professores das ciências 
exatas acreditam que essa atribuição é exclusiva dos professores de português, 
opinião também compartilhada por alguns dos estudantes. 

Consideramos aqui a importância de trabalhar com a leitura em todas os 
componentes curriculares, inclusive nas aulas de química, para que os estudantes 
adquiram a habilidade de ler para aprender e possam aproveitar melhor o material 
didático que possuem em casa como um recurso de aprendizagem. 

No primeiro semestre de 2013 foi desenvolvida no âmbito da disciplina Estágio 
Obrigatória no Ensino de Química III da Universidade Federal de Minas Gerais, em 
uma escola estadual em Belo Horizonte, uma sequência didática para o ensino de 
modelos atômicos. Para o planejamento dessa sequência traçamos, superficialmente, o 
perfil dos estudantes e de sua professora, através de pequenas entrevistas e 
questionários.  Nas atividades procuramos utilizar diferentes fontes de leitura, tipos de 
textos e recursos de avaliação. 

A sequência foi desenvolvida em três turmas de 1º ano do ensino médio. Os 
estudantes dessas turmas responderam a um pequeno questionário inicial, de modo a 
fornecer elementos para o planejamento das aulas. A maioria dos estudantes revelou 
que gosta de ler e entre os tipos de textos favoritos citaram, na maioria dos casos, 
textos literários, mas também didáticos. Eles contaram ainda que usam o livro didático 
adotado pela escola, que possuem em casa, para estudar para provas e que costumam 
consultar outras fontes, como a internet. 
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Praticamente todos os estudantes têm ideias semelhantes sobre o que é um 
texto, que definem como “um conjunto de palavras, frases e parágrafos que formam 
uma história”. Alguns dos estudantes ainda completaram que esse conjunto de 
palavras não precisa, necessariamente, fazer sentido para formar um texto. Muitos dos 
estudantes compreendem a importância do uso da leitura na aula de química, pois 
segundo eles, fica mais fácil aprender quando estão lendo.  Contudo, há alguns que 
acreditam que essa prática deve ser restrita às aulas de língua portuguesa. 

 Foi feita também uma pequena entrevista com a professora de química 
desses estudantes, a qual revelou trabalhar com textos de jornais e revistas todo inicio 
de ano, mas que depois da primeira semana começa o “planejamento normal”, quando 
esses textos são deixados de lado. Essa professora tem uma visão mais ampla, 
comparada a de seus alunos, sobre o que é um texto, para ela um texto é tudo aquilo 
que transmite uma informação, dessa maneira uma imagem pode ser um tipo de texto, 
embora ela não tenha expressado essa ideia. Ela acredita que uma das maiores 
dificuldades dos estudantes para aprender química reside na leitura e no vocabulário 
da química. Considera de extrema importância trabalhar a leitura em suas aulas, 
apesar de admitir que, muitas vezes, deixa essa tarefa para os professores de língua 
portuguesa. 
OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS NO ENSINO DE MODELOS ATÔMICOS 

Para Bachelard (1996) o problema do progresso do conhecimento científico 
deve ser colocado em termos de obstáculos, não obstáculos externos, como a 
complexidade e a fugacidade dos fenômenos, mas obstáculos no âmago do próprio ato 
de conhecer, que surgem por lentidões e conflitos. Esses obstáculos, chamados de 
obstáculos epistemológicos, são as causas de estagnação e até de regressão do 
conhecimento. 

Gomes e Oliveira (2007) identificaram alguns obstáculos epistemológicos de 
Bachelard, presentes no ensino de modelos atômicos, em alunos de oitava série/nono 
ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. Um desses obstáculos é a 
dificuldade de superação dos modelos utilizados, considerando inclusive que muitos 
desses modelos não são os atualmente aceitos, mas são apresentados com a 
finalidade de fazer um resgate histórico. Esse obstáculo provoca algumas implicações 
para o ensino de ciências como a aprendizagem de outros conteúdos relacionados à 
compreensão do átomo, como no caso das reações químicas. 

 
Certamente a compreensão de quaisquer interações moleculares é prejudicada 
em alunos que aceitem como correto o modelo de Dalton, que ainda não 
possuía divisão em partículas. Da mesma forma, no modelo de Thomson, que 
já propõe o conceito de elétron, mas não o de eletrosfera, assuntos como 
ligações químicas, magnetismo, e emissões de fótons também teriam a 
aprendizagem seriamente dificultada. (GOMES e OLIVEIRA, 2007). 

Esse obstáculo implica que o estudante, por algum motivo, estabiliza seu 
pensamento em um determinado modelo atômico que pode não ser o aceito 
atualmente.  Nesse sentido, é importante trabalhar em uma perspectiva de questionar 
as concepções fazendo com que o aluno avance nessa construção. 
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Essa perspectiva de trabalhar questionando as concepções pode ser 
sustentada pela teoria da equilibração de Jean Piaget. Segundo Piaget a equilibração é 
um processo individual que é acionado quando o sistema cognitivo reconhece uma 
lacuna ou um conflito, quando uma previsão de um indivíduo em relação a um evento 
entra em conflito com aquilo que realmente acontece. Em resposta o sistema cognitivo 
produz uma série de construções compensatórias, que conduz novamente ao equilíbrio 
(MORTIMER, 1992). Por exemplo, quando apresentamos um experimento que o 
modelo atômico de Dalton não consegue explicar, provocamos um conflito no sistema 
cognitivo do estudante, que terá que procurar outras explicações para além desse 
modelo de forma a resolver o conflito, ainda que provisoriamente. Mediante a 
apresentação do modelo de Thomson o estudante consegue formular uma explicação 
para o experimento, desta maneira o sistema cognitivo alcança um novo equilíbrio. 
Dizemos que o estudante rompe a barreira ou supera um obstáculo epistemológico. Se 
não é apresentada uma situação que provoque o desequilíbrio do sistema cognitivo o 
estudante tende a ficar com o pensamento estabilizado no modelo de Dalton. 

De acordo com Bachelard (1984), 
Não nos parece com efeito que se possa compreender o átomo da física 
moderna sem evocar a história das suas imagens, sem retomar as formas 
realistas e as formas racionais, sem lhe explicitar o perfil epistemológico 
(BACHELARD, 1984). 

MORTIMER (1992) descreveu um perfil epistemológico para o ensino de 
modelos atômicos. Para o autor qualquer conceito químico pode apresentar os 
seguintes componentes em termos de um perfil: 

• Realismo ou senso-comum; 

• Empirismo; 

• Química Clássica; 

• Química Moderna. 

O realismo é a noção que o estudante possui em nível de senso comum e, 
segundo o autor, é muito importante para o ensino de química. Para se iniciar o estudo 
de um determinado assunto em química é desejável não só conhecer as noções que os 
alunos apresentam nesse nível, mas também explicitar essas noções por meio de falas 
e registros no caderno para serem problematizadas e retomadas em outros momentos 
por comparação e confronto. 

Os estudantes apresentam muitas concepções alternativas sobre o conceito de 
átomo devido a grande dificuldade de abstração exigida e pela necessidade de se 
transitar do nível macroscópico, também chamado de fenomenológico, para o nível 
microscópico, também chamado de atômico molecular (MORTIMER, 1995). 

De acordo com Mortimer (1995) as concepções atomistas que os estudantes 
trazem para as aulas de químicas são universais. Pesquisas realizadas em diferentes 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e Aprendizagem 
EAP 

 

países mostram um padrão nas concepções sobre a matéria nos quatro cantos do 
mundo. Em suas pesquisas Mortimer identificou duas características principais das 
ideias dos estudantes sobre a matéria, uma delas são as ideias substancialistas e/ou 
animistas, em que o comportamento de seres vivos e/ou propriedades da substância 
são atribuídos a átomos e moléculas. Outro pensamento muito comum é a forte 
tendência em negar a existência de espaços vazios entre as partículas. 

Para o ensino de modelos atômicos essa noção de perfil epistemológico resulta em 
uma abordagem histórica, semelhante à desenvolvida nos livros didáticos, a diferença 
é a postura em relação à linha evolutiva da química. Os livros mostram uma evolução 
linear. A consciência da existência desses perfis e dos obstáculos epistemológicos a 
serem superados demanda de nós docentes acentuarmos as rupturas que ocorrem em 
relação à passagem de uma zona para a outra do perfil, além de relacionar os 
sucessivos modelos com os resultados experimentais disponíveis para cada época. 
Cientes da força dessa teoria pedagógica procuramos nos aproximarmos dos textos 
didáticos sobre modelos atômicos para propor estratégias de leituras em sala de aula. 
O QUE É UM TEXTO? 

Vimos na entrevista com a professora e com os estudantes que eles possuem 
ideias diferentes e até mesmo contrárias sobre o que é um texto. Para Halliday e 
Hasan (1985) um texto pode ser definido de maneira simples como uma linguagem que 
possui uma função em um contexto. O texto pode ser tanto escrito quanto oral, ou estar 
em qualquer meio de expressão que possamos pensar, como por exemplo, imagens. 
Para os autores o importante sobre a natureza do texto é que apesar de que quando 
escrito pareça ser feito de palavras e frases, na verdade ele é feito de sentidos. Os 
estudantes entrevistados acreditam que o texto é um conjunto de palavras e frases 
enquanto para os autores esse conjunto não pode ser considerado como um texto a 
não ser que tenha algum sentido no contexto. 

Flor (2009), em sua pesquisa, dá o seguinte exemplo. Considere a seguinte 
imagem: 

                                                     

Figura 1: Exemplo de um texto 

Essa imagem desenhada na etiqueta de um vidro em uma bancada de laboratório de 
química é um texto, pois produz sentido naquela situação. Esse símbolo no ambiente 
de um laboratório remete à estrutura do ciclohexano, que é um solvente comumente 
utilizado em laboratórios e faz parte da linguagem dos químicos e estudantes de 
química. Por outro lado essa mesma etiqueta em um vidro de mel já pode representar 
os compartimentos de uma colmeia, um favo de mel. Esse símbolo fora de um contexto 
pode não ter significado e, portanto, não caracterizar um texto. Ou seja, o texto como 
linguagem não possui sentidos fixados para si e apresenta variadas funções: é veículo 
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de comunicação e é organizador do pensamento e expressão do modo como 
interpretamos as condições concretas de nossa existência (Paula e Lima, 2011). Dessa 
concepção de texto decorre nossa concepção de ler e de leitor. 
 
LEITOR E LEITURA NA AULA DE QUÍMICA 

 Várias relações podem ser estabelecidas entre o texto e o leitor, Geraldi 
(2003) aponta quatro “tipos” dessas relações, a chamada leitura-busca-de-informações, 
quando o leitor vai ao texto em busca de respostas a perguntas prévias, a leitura-
estudo-de-texto, quando o leitor vai ao texto para escutá-lo e retirar dele tudo que tem 
para oferecer, a leitura-pretexto, quando o leitor vai ao texto não para escutá-lo ou 
perguntá-lo, mas para usá-lo para a produção de outras obras e a leitura-fruição, 
quando a leitura não tem nenhuma das intuições citadas acima, é apenas para 
desfrutar da gratuidade da presença do texto. Nas respostas do questionário aplicado 
durante a sondagem inicial, alguns estudantes citaram que fazer a leitura de textos 
didáticos em casa é uma estratégia de estudo, pois a leitura ajuda a “fixar” a matéria. 
Nessa leitura o estudante não interage com o texto como sugerido por Geraldi, pois 
não há um diálogo do leitor com as ideias do autor, a leitura é feita para simples 
memorização do que está dito no texto. 

Para Bakhtin (1981) a relação do texto com o leitor é dialógica, nessa relação o 
sujeito além de conhecer um objeto procura compreender o outro sujeito, aquele que 
fala no texto. A compreensão do texto é uma forma de diálogo, compreender é se opor 
à palavra do locutor, é ofertar contra palavras. Para Flor (2009), esse diálogo com o 
texto é fundamental para a compreensão de como o sujeito leitor aprende, o sujeito não 
apenas decodifica mensagens pré existentes no texto, mas se torna um sujeito imerso 
no social, que busca posicionar-se em relação ao texto a partir das influências sociais. 
Portanto, a partir de uma perspectiva dialógica de leitura o leitor dialoga com o autor e 
também sofre influências da interação com seus colegas e professores, influência esta 
mediada pela linguagem. 

Com base nesses referenciais foram considerados alguns pontos fundamentais 
para o desenvolvimento da sequência didática de química. Primeiramente 
consideramos muito importante a diversificação das fontes de leitura dos estudantes, 
trabalhando principalmente com o livro didático, divulgações científicas e textos da 
internet, além de textos não escritos como imagens de diferentes fontes e filmes. 
Também tivemos o cuidado não só de permitir a produção de sentidos que não os 
habituais, mas também provocar os estudantes a estabelecerem um diálogo com o 
texto e, dessa forma, permitir olhar para a mesma situação a partir de mais de um 
ponto de vista. Por fim, concordamos com Flor (2009) quando ela diz que, 

 
o ensino de química só faz sentido se permitir que os estudantes ajam no 
mundo, modifiquem seu cotidiano e busquem através desses conhecimentos 
uma vida e sociedade melhores. E considero que diante desses objetivos o 
trabalho com leituras em aulas de química tem um papel importantíssimo, 
modificando as condições de leitura dos estudantes e retirando-os da posição 
estática e cristalizada de repetidores não históricos na qual muitas vezes a 
escola os coloca (FLOR, 2009 p.96). 

 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e Aprendizagem 
EAP 

 

RECURSOS OU ESTRATÉGIAS DE ENSINO DESENVOLVIDAS 
 
 Com base no referencial teórico discutido anteriormente, tomando em 

consideração o exercício de construir o perfil dos estudantes e da professora, a 
sequência didática foi planejada. As ações estão dispostas, resumidamente, na tabela 
a seguir (Quadro 1), nesta tabela encontra-se o número de aulas utilizadas, 
considerando aulas de 50 minutos, o nome da atividade desenvolvida, os recursos 
didáticos utilizados para seu desenvolvimento e seu objetivo.  
 
Quadro 1: Planejamento de ações 

 
Aula Atividade Recurso Objetivo 

1 O mundo que não 
vemos 

Experimentos Problematizar a 
necessidade de um modelo 
para a explicação de certos 
fenômenos. 

2 As Ideias do 
Atomismo* 

Texto escrito 
(internet) 

Contextualizar 
historicamente as ideias 
atomistas de Dalton e as 
controvérsias por trás 
dessas ideias. 

3 Explicações para as 
leis de Lavoisier e 
Proust 

Texto escrito 
(Livro didático) 

Compreender as Leis de 
Lavoisier e Proust pelo 
modelo de Dalton, mas 
perceber que alguns 
fenômenos não podem ser 
explicados por ele. 

4 A natureza elétrica da 
matéria e modelo de 
Thomson 

Simulações 
interativas virtuais 

Perceber a necessidade da 
elaboração de um novo 
modelo e conhecer o 
modelo de Thomson. 

4 O Modelo Atômico de 
Rutherford* 

Texto escrito 
(Livro didático) 

Conhecer e compreender o 
modelo atômico de 
Rutherford. 

5 Espectros Atômicos Texto escrito e 
imagens 
(Livro didático) 

Conhecer e compreender o 
modelo atômico de Bohr. 

5 A evolução das ideias 
da ciência 

Filme (Átomo – o 
choque de titãs) 

Entender como ocorre a 
evolução das ideias da 
ciência e constatar a 
existência de controvérsias 
por trás dessa evolução. 

6 Encerramento do 
Assunto 

Reflexões 
compartilhadas 

Sistematizar os assuntos 
discutidos e os conceitos 
utilizados e checar a 
existência de alguns 
aspectos ainda pouco 
compreendidos 
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As atividades marcadas com um asterisco são aquelas que utilizamos para 
coletar os dados que seriam especialmente analisados a partir das contribuições das 
pesquisas no campo da leitura e da escrita. 

O objetivo da primeira aula foi a de problematizar a necessidade da existência 
de um modelo para explicar “o mundo que não vemos”, ou seja, o mundo atômico. Para 
isso fizemos alguns experimentos básicos dentro da sala de aula, já que na escola não 
dispunha de um laboratório. 

Na segunda aula foi utilizado um texto de autoria própria, disponível na internet, 
com o objetivo de contextualizar historicamente o modelo atômico de Dalton e as 
controvérsias por trás do mesmo. A estratégia de leitura baseou-se na solicitação da 
proposição de títulos para as quatro sessões em que o texto foi dividido, com o objetivo 
de auxiliá-los na compreensão de cada parte e, por consequência, na apropriação dos 
sentidos do texto. Essa atividade será discutida com mais detalhes adiante. 

Na terceira aula os estudantes fizeram atividades escritas aplicando os 
conceitos de substâncias simples e compostas e sobre as interpretações de Dalton 
para as leis de Lavoisier e Proust. 

Na quarta aula fizemos uma discussão coletiva sobre as propriedades elétricas 
da matéria, utilizando uma simulação disponível na internet. Após a discussão, onde o 
modelo atômico de Thomson foi introduzido, lemos um texto do livro didático adotado 
na escola (PERUZZO e CANTO, 2010) sobre o experimento de Rutherford e seu 
modelo. Esse texto inicia com uma analogia feita ao experimento de Rutherford, nesta 
analogia o autor fala para o leitor imaginar que temos uma caixa fechada e queremos 
descobrir o que tem dentro daquela caixa. Para isso atiraríamos com uma metralhadora 
na caixa. Caso as balas ricocheteassem concluiríamos que dentro da caixa haveria um 
material como concreto, ou ferro maciço, caso as balas atravessassem concluiríamos 
que a caixa estaria vazia ou com materiais menos densos, porém se algumas balas 
ricocheteassem e outras atravessassem deveríamos concluir que dento da caixa 
haveria dois tipos de materiais. 

O uso de analogias requer muito cuidado, Bachelard não é completamente 
contrário às analogias, contando que elas venham após a teoria, caso o uso ocorra de 
modo anterior à explicação da hipótese ou teoria ele acredita que pode ocorrer uma 
tendência à estagnação do pensamento (GOMES e OLIVEIRA, 2007). Como neste 
texto a analogia vem primeiro, nos preocupando com a estagnação do pensamento, a 
estratégia usada por nós foi a de propor uma atividade que os estudantes teriam que 
reescrever os dois parágrafos onde essa analogia é apresentada, substituindo o 
sentido figurado pelo sentido literal, por exemplo, a metralhadora é a fonte radioativa e 
as balas são as partículas alfa. 

 Na última aula fizemos mais uma leitura de um texto do livro didático, este 
sobre o modelo atômico de Bohr. Este texto se caracteriza pela grande quantidade de 
imagens informativas, que não são apenas ilustrações, sua leitura era essencial para a 
compreensão deste modelo atômico. Após essa leitura assistimos a um filme, o 
primeiro episódio de uma minissérie chamada Átomo, produzido pelo canal BBC. Esse 
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documentário, de aproximadamente uma hora, conta a história do átomo, desde 
Thomson até teorias mais avançadas como a de Schrödinger. Nesse documentário os 
conflitos e controvérsias por trás desta história são brilhantemente retratados e a partir 
disto um pouco da natureza da ciência pode ser discutida. 

 Para encerrar a sequência foi solicitado aos estudantes que escrevessem 
uma carta a um amigo, ou um e-mail como preferiram, contando o que aprenderam 
sobre o átomo, contando também como aprenderam e o que acharam de toda a 
experiência com o estagiário. Infelizmente recebemos poucos relatórios, o que não nos 
permitiu fazer uma análise sobre o desenvolvimento desta sequência. Por falta de 
espaço escolhemos uma das atividades para fazer uma análise mais detalhada, a 
atividade da segunda aula, que será descrita a seguir.  

 
AS IDEIAS DO ATOMISMO 

Esse texto tem como objetivo trazer não apenas o modelo atômico de Dalton, 
mas também o contexto histórico envolvido na sua formulação e aceitação. A 
introdução do texto trás um questionamento para ser refletido: “Será que as ideias dos 
primeiros cientistas que propuseram a existência do átomo foram bem aceitas?”, esse 
questionamento tinha como objetivo pautar a discussão, o processo de construção do 
conhecimento com, por exemplo, a disputa de ideias entre os pares e a validação das 
mesmas. Acreditamos com isso aguçar a curiosidade do leitor para continuar lendo o 
texto. Inicialmente o texto aborda a origem do modelo atômico de Dalton e o contexto 
histórico envolvido, os experimentos meteorológicos de Dalton que o levou a propor a 
lei das pressões parciais dos gases e a sua hipótese atômica. Em seguida o texto 
apresenta as controvérsias envolvidas por trás dessa hipótese e a não aceitação da 
mesma entre vários cientistas conhecidos, entre eles Gay-Lussac, e conclui com as 
ideias de Avogadro que interpretou as ideias de Gay-Lussac usando as de Dalton, 
dando seu acabamento final ao modelo. 

Como estratégia de leitura e compreensão, o texto foi dividido em quatro partes 
ou seções, para cada uma dessas partes o estudante deveria dar um título, como 
exercício de identificação da ideia principal. 

A ideia principal de cada parte está listada abaixo: 

1. A Origem da teoria atômica de Dalton. 

2. Os trabalhos experimentais de Dalton e sua hipótese atômica. 

3. Os experimentos Gay-Lussac e a sua oposição às ideias de Dalton. 

4. A interpretação dos experimentos de Gay-Lussac com as ideias de Dalton 
feita por Avogadro e a aceitação dessa interpretação. 

Essa atividade se mostrou mais difícil que imaginávamos e os estudantes 
tiveram muita dificuldade, muitos deles não conseguiram completar a tarefa da maneira 
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desejada por nós. Um dos estudantes, trabalhando individualmente, deu os seguintes 
títulos: 

1. Origem da hipótese atômica de Dalton. 

2. A lei das pressões parciais dos gases. 

3. As ideias atômicas de Dalton e Gay-Lussac. 

4. Átomos iguais não se repelem. 

É interessante como este estudante começa muito bem identificando a ideia 
principal da primeira parte do texto, mas em seguida dá títulos aleatórios, montados 
com frases ou palavras aleatórias copiadas literalmente do texto. A lei das pressões 
parciais dos gases é apenas citada como um dos trabalhos de Dalton, Gay-Lussac não 
era um cientista atomista, ele era contra as ideias de Dalton. O último título é coerente, 
Átomos iguais não se repelem, essa foi a conclusão chegada por Avogadro para 
interpretar os resultados de Gay-Lussac usando as ideias de Dalton, porém 
inicialmente Dalton foi contra essas ideias de Avogadro, pois ele acreditava que átomos 
iguais se repeliam devido ao calórico que, para ele, era uma atmosfera de material 
fluido e rarefeito. 

Outro estudante deu os seguintes títulos para as partes: 

1. O primeiro modelo atômico 

2. A teoria de Dalton 

3. A nova teoria de Gay 

4. Avogadro e sua controvérsia 

Nos títulos desse estudante percebemos uma seleção aleatória de frases. 
Quando questionado a respeito do motivo pelo qual ele atribuiu esses títulos ele não 
soube responder. Questionado sobre qual seria essa nova teoria de Gay ele também 
não soube responder, voltamos ao texto com esse estudante e identificamos as ideias 
principais dessas partes, mas quando questionado sobre qual seria o melhor título o 
estudante não conseguia traduzir a ideia em uma enunciação própria, mas continuava 
citando uma palavra ou frase que tinha acabado de ser lida do texto. A enunciação 
própria seria a marca do sujeito leitor no texto do sujeito autor. Essa marca pessoal 
seria um indício para nós de que houve apropriação do texto. 

Outros estudantes quiseram ser mais criativos com os seus títulos, mas 
acabaram criando títulos vagos que não representavam a ideia principal do texto, os 
títulos abaixo, criados por um grupo de estudantes, ilustra isso: 
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1. O grande Dalton 

2. Os primeiros trabalhos de Dalton 

3. Ideias, ideias, ideias 

4. Lussac, o controverso 

Nenhum dos títulos está coerente com a ideia principal do texto, conforme 
nossa expectativa ou é muito vago, como o primeiro e o terceiro. Quem era o grande 
Dalton? Por que grande? Ideias, ideias, ideias, quais? Além disso, vale observar que os 
trabalhos experimentais de Dalton citados na segunda parte não foram seus primeiros 
e a quarta parte do texto é sobre Avogadro e não Gay-Lussac. 

Esses três exemplos de conjuntos de títulos são bastante representativos dos 
demais encontrados em todas as turmas. O que se viu foram sempre tentativas dos 
estudantes buscarem localizar as respostas no texto ao invés de refletir sobre ele e dalí 
produzir uma frase autoral. Quando a leitura estava sendo feita em voz alta e era feita 
uma pergunta para a reflexão sobre o assunto, os estudantes sempre paravam alguns 
segundos para voltar no texto antes de tentarem responder e ficavam mesmo assim 
sem resposta caso ela não estivesse explícita no mesmo. Tivemos que repetir a 
pergunta e instigar a reflexão de modo recorrente e cuidadoso. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as atividades desenvolvidas nessa sequência foi possível identificar que 
os estudantes estão muito acostumados a apenas buscar informações no texto e 
encontraram grande dificuldade quando se depararam com uma atividade onde 
deveriam refletir sobre ele. Os estudantes afirmaram que utilizam o livro didático para 
estudar e que seria interessante utilizar a leitura na aula de química, pois facilitaria a 
aprendizagem, mas o que podemos concluir é que seus estudos estão muito baseados 
na memorização do texto e não em estabelecer diálogo com o mesmo. Bakhtin afirma 
que só compreendemos um texto quando somos capazes de ofertar contra palavras e 
os estudantes falharam nessa oferta. 

Os estudantes têm sido pouco provocados no sentido de compreender os 
textos lidos. Portanto, outras atividades de mediação de leitura precisam ocupar a sala 
de aula no sentido de superar essas dificuldades. As contribuições de Bachelard sobre 
obstáculos epistemológicos podem nos ajudar a pensar mediações de leitura de textos 
didáticos de química em sala de aula. 

Não acreditamos que as atividades de intervenção de estágio consigam 
superar tais problemas, mas podem contribuir para, uma vez identificados, serem 
trabalhados de modo mais recorrente no ensino de química para que melhores 
resultados sejam alcançados.  

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e Aprendizagem 
EAP 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDRADE, I.B. e MARTINS, I. Discursos de professores de Ciências sobre leitura. 
Investigações em ensino de Ciências, v. 11, p. 121-155, 2006. 

BACHERLARD, G. A formação do espírito científico. Contraponto Editora, 3ª ed., 316p. 
2002; 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 7ª ed. São Paulo: Hucitec, 1981 

FLOR, C. C. Leitura e formação de leitores em aulas de química do ensino médio. 
2009. 235 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) - Universidade 
federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 

GOMES, H. J. P.; OLIVEIRA, O. B. de. Obstáculos epistemológicos no ensino de 
ciências: um estudo sobre suas influencias na concepções de átomos. Ciência & 
Cognição, Vol. 12, p. 96 – 109, nov., 2007; 

HALLIDAY, M. & HASAN, R. Language, context, and text: Aspects of language in a 
socialsemiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 1985; 

MORTIMER, E. F. Concepções atomistas dos estudantes. Química Nova na Escola, N. 
1, p. 23 – 26, maio, 1995; 

MORTIMER, E. F. Pressupostos epistemológicos para uma metodologia de ensino de 
química: mudança conceitual e perfil epistemológico. Química Nova, N. 3, VOL. 15, p. 
242-249, 1992. 

PAULA, H. F. & LIMA, M. E. C. C. A leitura de textos didáticos de ciências como 
confronto de perspectivas. Ensaio, N. 3, V. 13, p. 185 - 205, 2011 

 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto 
(DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

O Ensino de Modelos Atômicos no 9º Ano do Ensino 
Fundamental e Sua Abordagem nos Livros Didáticos de 
Ciências Aprovados pelo PNLD/2014  
Jéssika Silva de Andrade1* (PG), Renata Cardoso de Sá Ribeiro Razuck1 (PQ) 
jessika_kel@hotmail.com 
1 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências PPGEC - UnB. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Ciências, Modelos atômicos, Livro didático. 
  
Resumo: O ensino de modelos atômicos no 9º ano do Ensino Fundamental tem sido conduzido de 
forma a não alcançar os objetivos propostos. Aspectos como a não valorização da construção 
histórica dos modelos, o alto grau de abstração dos conteúdos e as distorções conceituais 
presentes nos livros didáticos têm influenciado negativamente esse processo. Tendo essa 
problemática em vista e considerando a importância que o livro didático tem no processo de 
ensino-aprendizagem, o presente trabalho se propõe a verificar a abordagem dos conceitos de 
átomo nos livros didáticos aprovados pelo PNLD/2014. Para tal foram recolhidos exemplares das 
obras aprovadas nas quais os conteúdos referentes aos modelos atômicos foram examinados de 
acordo com critérios pré-estabelecidos para que houvesse um padrão de comparação entre eles. 
Os resultados apontaram que os conceitos de átomo estão presentes em dezoito livros de Ciências 
do 9º ano do Ensino Fundamental de um total de vinte livros. 

OBSTÁCULOS AO ENSINO DE CIÊNCIAS  
 

Diante das peculiaridades da disciplina de Ciências no 9º ano do Ensino 
Fundamental, pesquisaremos nesse trabalho sobre a abordagem do conceito de átomo 
nessa série escolar. Vale ressaltar que a grande maioria das pesquisas realizadas no 
país relacionadas ao atomismo é direcionada ao Ensino Médio (FRANÇA, MARCONDES 
e Do CARMO, 2009; PEDUZZI e BASSO, 2005; LEITE, SILVEIRA e DIAS, 2006 e; 
MARQUES e CALUZI, 2003) e pouco se tem publicado a respeito da abordagem desse 
conceito no Ensino Fundamental (MORTIMER, 1995 e; GOMES e OLIVEIRA, 2007), 
embora esse seja um tópico frequentemente abordado nesse nível de escolarização, o 
que justifica a importância dessa pesquisa. 

Concordamos com França, Marcondes e do Carmo (2009) quando afirmam que 
o conceito de átomo é um conceito estruturante, ou seja, é pré-requisito essencial para 
a compreensão de conteúdos posteriores. Tal característica atribui grande importância à 
aprendizagem consistente desse conceito. Porém, diversos autores constataram que na 
maioria das vezes não há a compreensão do conceito de átomo. Na literatura 
encontramos diversas justificativas para a não aprendizagem do tema modelos atômicos, 
tais como: 

 
1. a não valorização da construção histórica de tais modelos (FRANÇA, 

MARCONDES e do CARMO, 2009); 
2. o fato de o átomo ser uma realidade impossível de ser vista (FRANÇA, 

MARCONDES e do CARMO, 2009); 
3. a não contextualização do conteúdo nos livros didáticos (PEDUZZI e BASSO, 

2005); 
4. as distorções conceituais presentes ainda nesses livros (LEITE, SILVEIRA e 

DIAS, 2006); 
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5. a fragmentação dos conteúdos (LIMA, ROTTA e RAZUCK, 2011; e MILARÉ, 
2008); 

6. o preparo acadêmico insuficiente de professores que não lhes têm permitido 
uma atuação adequada na abordagem desse tema (MARQUES e CALUZI, 
2003); 

7. a forma acabada e imutável como o mesmo é apresentado (MARQUES e 
CALUZI, 2003) e; 

8. o uso desordenado de analogias, metáforas, imagens e modelos (GOMES e 
OLIVEIRA, 2007). 

 
Quando França, Marcondes e do Carmo (2009) citam a abordagem da 

construção histórica do conhecimento científico, se referem às alterações que os 
modelos atômicos sofreram ao longo do tempo desde que os primeiros conceitos e 
modelos foram propostos. De forma geral, os conceitos químicos têm sido levados para 
a sala de aula em sua forma atualmente aceita pela comunidade científica sem que 
sejam feitas referências aos procedimentos executados para se chegar à estrutura atual. 
Essa abordagem não favorece o olhar crítico dos alunos para a Ciência, ao contrário, ela 
enfatiza a imutabilidade dos conhecimentos científicos. Para os autores as dificuldades 
ao longo do processo de construção do conhecimento e suas superações devem ser 
apresentadas aos alunos, sendo esta também uma forma de descaracterizar a aparência 
de conhecimento pronto e acabado que tem sido transmitido, conforme criticam também 
Marques e Caluzi (2003).  

França, Marcondes e do Carmo (2009) falam ainda do alto grau de abstração do 
conteúdo. A impossibilidade de visualização do átomo aumenta a dificuldade de 
compreensão do mesmo que frequentemente é explicado de forma errônea pelos alunos 
que utilizam argumentos macroscópicos para esse fim. Pozo e Crespo (2009) ao 
abordarem a utilização do modelo corpuscular citam que os alunos utilizam 
representações macroscópicas baseadas em estruturas simplificadoras para interpretar 
as relações entre as partículas, contrariando a teoria atômico-molecular que propõe a 
explicação de propriedades macroscópicas a partir do funcionamento das partículas. Tal 
fator é um dos que justificam a necessidade do uso de modelos no processo de ensino-
aprendizagem desse conteúdo, sendo estes considerados ferramentas fundamentais já 
que permitem melhor compreender fenômenos não visíveis. 

Mas é preciso ter cuidado. Como tantos outros recursos, os modelos, se 
utilizados de forma inadequada, podem promover uma aprendizagem distorcida dos 
conceitos. Conforme afirmam Pozo e Crespo (2009), a maioria dos alunos aceitam os 
modelos como entes reais que os avanços tecnológicos e a pesquisa em Química 
permitiram descobrir ou ver. Faz-se necessário, portanto, conceituar o termo a fim de 
evitar possíveis distorções. Ferreira e Justi (2008), que se propuseram a pesquisar e 
fazer uso da modelagem em sala de aula, meio pelo qual obtiveram êxito ao ensinar 
conceitos químicos, definem modelo como: 

 
[...] uma representação parcial de um objeto, evento, processo ou ideia, que é 
produzida com propósitos específicos como, por exemplo, facilitar a 
visualização; fundamentar elaboração e teste de novas ideias; e possibilitar a 
elaboração de explicações e previsões sobre comportamentos e propriedades 
do sistema modelado (FERREIRA e JUSTI, 2008, p. 32). 

 
Peduzzi e Basso (2005), em um estudo sobre o ensino do átomo de Bohr, ao 

analisarem alguns livros didáticos constataram que a maioria das obras não 
contextualiza adequadamente o conteúdo. Com relação ao termo contextualização, 
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segundo Wartha, Silva e Bejarano (2013), diferentes significados são atribuídos a esse 
termo, porém o mais difundido na comunidade científica de educadores em ensino de 
Química diz que “Contextualização também é entendida como um dos recursos para 
realizar aproximações/inter-relações entre conhecimentos escolares e fatos/situações 
presentes no dia a dia dos alunos...” (p. 88). Adotaremos aqui esse conceito. Desse 
modo, torna-se extremamente relevante a prática de um ensino contextualizado que 
traga mais sentido para os conteúdos estudados, relacionando-os a vivência dos alunos. 
Ainda nessa linha, Fourez (2003) defende que os alunos estão interessados em um 
ensino de Ciências que os levem a compreender situações comuns do dia a dia e não 
que os obriguem a ter uma visão científica do mundo. 

As distorções conceituais presentes nos livros didáticos as quais se referem 
Leite, Silveira e Dias (2006) devem ser tratadas com tamanha relevância visto que o livro 
didático é um dos principais recursos que alunos e professores têm acesso 
(ECHEVERRÍA, MELLO E GAUCHE, 2011), além de ser um recurso utilizado de forma 
quase que exclusiva por muitos professores. O Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) – em seu âmbito atual, responsável por avaliar os livros didáticos propostos para 
o Ensino Fundamental e Médio – tem exercido um papel importante na seleção dos livros 
didáticos da rede pública de ensino. Mas, apesar das consideráveis melhorias já 
detectadas como resultado desse processo, ainda são encontrados erros conceituais, 
imagens impróprias e analogias inadequadas que proporcionam a aprendizagem 
distorcida dos conteúdos (MILARÉ e ALVES FILHO, 2010).  

Echeverría, Mello e Gauche (2011) criticam ainda a seleção dos livros didáticos 
por professores que os escolhem de maneira pouco ou nada criteriosa. Eles atribuem 
essa incapacidade de análise crítica dos livros a pouca qualificação ou até mesmo 
experiência profissional. Ressaltam ainda que mesmo aqueles com formação específica 
e pedagógica na área apresentam dificuldades na identificação de erros conceituais e 
analogias inadequadas nos livros didáticos. Esse fato torna-se ainda mais preocupante 
visto que o livro didático não tem sido utilizado como um auxiliador no processo de 
ensino-aprendizagem, mas como um modelo-padrão, detentor de verdades absolutas. 

Lima, Rotta e Razuck (2011) comentam sobre a fragmentação dos conteúdos de 
Física e Química abordados no 9º ano do Ensino Fundamental que têm dificultado o 
processo de ensino-aprendizagem. Segundo as autoras, é comum que os conteúdos de 
Ciências no 9º ano sejam apresentados de forma desvinculada entre si e com os demais 
conteúdos estudados anteriormente. Esse fato contraria a abordagem interdisciplinar e 
contextualizada dos conteúdos sugerida em documentos oficiais – como nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e nas Orientações Curriculares – e desfavorece o 
desenvolvimento do senso crítico e da capacidade de relacionar os conteúdos ao 
contexto social em que o aluno está inserido. 

Segundo Milaré (2008), essa compartimentalização torna-se ainda mais crítica 
quando o ensino de Ciências no 9º ano é atribuído a profissionais especializados no 
Ensino de Química ou de Física exclusivamente, de modo que cada professor atua 
individualmente por um semestre ou ao longo do ano – o que é muito comum nas escolas 
particulares. Além disso, os conteúdos abordados no Ensino Fundamental são resumos 
dos trabalhados no Ensino Médio, só que de forma superficial e inadequada. Como se 
não bastasse a complexidade inerente dos conteúdos, há ainda uma dificuldade na 
abordagem dos mesmos por profissionais mal formados que não possuem subsídios 
para inovar e contextualizar suas aulas que pouco têm contribuído para a formação 
crítica cidadã. Milaré e Alves Filho (2010) ressaltam que há deficiências tanto na 
formação específica quanto na formação pedagógica inicial dos professores. 
Corroborando com esse fato, o que se concebe no ensino tradicional é que “... para 
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ensinar basta saber um pouco de conteúdo específico e utilizar algumas técnicas 
pedagógicas...” (SCHNETZIER e ARAGÃO, 1995, p. 27). Porém, sem formação 
adequada os professores não adquirem os requisitos necessários para a prática docente 
e acabam favorecendo a permanência de uma visão simplista da Ciência. 

Ainda sobre o perfil dos professores de Ciências, Milaré e Alves Filho (2010) 
realizaram um estudo sobre a abordagem dos conteúdos de Química no 9º ano do 
Ensino Fundamental e detectaram que dentre os entrevistados (um total de nove 
professores) nenhum dos profissionais que atuam em regência de Ciências é formado 
em Ciências Naturais. Desses, sete são formados em Ciências Biológicas e dois em 
Química. Segundo os autores, o professor de Ciências Naturais deve ser capaz de 
estabelecer relações entre as mais diversas áreas das Ciências, quesito que não tem 
sido suprido por tais profissionais que não possuem formação adequada. Não havendo 
formação suficiente de professores de Ciências Naturais os demais cursos que habilitam 
outros profissionais a atuarem nesse campo devem se adequar à realidade da disciplina 
numa perspectiva integradora e ampla que permita uma abordagem interdisciplinar dos 
conteúdos de Ciências. 

Marques e Caluzi (2003) defendem o papel crucial do professor frente ao 
processo de ensino-aprendizagem, mas criticam a incapacidade de muitos professores 
para cumprir com tal responsabilidade. Além da presença de profissionais de outras 
áreas do conhecimento atuando como professores de Ciências, conforme já citamos, é 
mencionado por Marques e Caluzi (2003) falhas na formação inicial dos professores da 
área. Esse fato tem gerado o uso inadequado dos modelos que acaba não possibilitando 
aos alunos relacioná-los aos fenômenos apresentados. A não correlação com os 
fenômenos pode tornar tal conceito sem sentido para os alunos, não efetivando uma 
aprendizagem consistente dos conteúdos. Fourez (2003) complementa dizendo que a 
formação inicial dos licenciandos tem sido muito mais técnica do que centrada na 
formação de educadores. Desse modo, os professores têm concluído a graduação com 
domínio de conteúdo, porém sem habilidade para trabalhar tais conhecimentos de forma 
adequada com os alunos. 

Azevedo et al. (2012), ao discutir a formação inicial de professores, explicita que 
apesar de o papel do professor ter mudado ao longo do tempo, transitando de professor 
transmissor do conhecimento à professor pesquisador reflexivo, a formação inicial 
oferecida permanece sem alterações significativas. Dessa forma, as necessidades atuais 
do ensino não são supridas devido às limitações do processo de formação vigente. Faz-
se necessário, portanto, que esse processo seja reformulado com inovações que 
possam suprir as demandas geradas ao longo dos anos visando uma formação 
adequada para um ensino de qualidade. 

Gomes e Oliveira (2007), ao analisarem o uso de analogias, metáforas, imagens 
e modelos, se apoiam nas obras de Bachelard. Andrade, Zylbersztajn e Ferrari (2002) 
esclarecem que não há um posicionamento contra todo e qualquer uso dessas 
linguagens, porém há uma preocupação e uma crítica consistente quanto ao uso 
inadequado que, associado às concepções prévias dos alunos, pode gerar ou reforçar 
concepções não científicas. 

Segundo Francisco Junior (2009) as analogias, metáforas e modelos estão 
ligados a ideia geral de comparação em uma tentativa de explicar o desconhecido a partir 
do que é conhecido. Porém, esses conceitos se diferem entre si. As analogias realçam, 
de forma evidente, as similaridades entre os domínios analisados, já as metáforas fazem 
uma comparação implícita que versa sobre as características que não coincidem entre 
os domínios. As analogias estão inseridas nos livros didáticos de Ciências e se tornaram 
ainda mais comuns considerando as inúmeras abstrações presentes nos conteúdos 
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científicos. Ao finalizar seu estudo sobre as analogias presentes nos livros didáticos de 
Química, Francisco Junior (2009) concluiu que, apesar das analogias serem utilizadas 
com o objetivo de facilitar o entendimento de algo a alguém, a maior parte delas não 
favorece a aprendizagem, ao invés disso, promovem a compreensão equivocada do 
conceito alvo. 

Além das dificuldades já apresentadas em relação ao ensino de Ciências, 
Gomes e Oliveira (2007) fazem referência em sua pesquisa a vários obstáculos 
relacionados ao ensino de modelos atômicos descritos também por Bachelard. O 
primeiro obstáculo a que o texto se refere é o obstáculo epistemológico que é a 
acomodação do novo conhecimento ao que já se conhece, oferecendo uma satisfação 
imediata que não resulta na compreensão científica do fenômeno. São exemplos desse 
obstáculo o que Bachelard chama de experiência primeira, que é a apreciação do 
experimento sem relação com a explicação científica, e a generalização, que facilita a 
compreensão do conteúdo, mas dificulta qualquer forma de aprofundamento. Outro 
obstáculo proposto é o substancialista, que se caracteriza pela atribuição de qualidades 
aos fenômenos. Os autores fazem referência ainda ao obstáculo epistemológico 
animista, que é a atribuição de vida a determinado fenômeno. Tais obstáculos surgem 
da tentativa frustrada de facilitar a compreensão do conteúdo para o aluno. Ao invés de 
auxiliar, os métodos utilizados proporcionam a aprendizagem de conceitos distintos dos 
aceitáveis cientificamente. 

Os problemas detectados são ainda maiores quando a complexidade do conteúdo 
está acima da capacidade de compreensão do público alvo. Quanto à abordagem dos 
conteúdos da Química no Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN (1998) indicam que sejam realizadas sem aprofundamento no nível molecular, 
julgando ser uma abordagem desse nível de abstração precoce para alunos dessa facha 
etária.  

[...] deve ser evitado pelo professor detalhar o que acontece no nível molecular 
e atômico, o que ainda faz pouco ou nenhum sentido neste nível da escolaridade, 
conforme tem se evidenciado na pesquisa acadêmica e na prática em sala de 
aula (BRASIL, 1998, p. 98). 

 
Ainda assim, o que se faz presente no atual Currículo para a Educação Básica 

(2010) e que se verifica em muitos livros didáticos do 9º ano é a apreciação de conteúdos 
em níveis atômicos, não recomendados pelos PCN (1998). 

Há ainda outros aspectos presentes na abordagem dos conteúdos de Química 
que contrariam as orientações de documentos oficiais. Apesar das inúmeras pesquisas 
na área educacional ainda se faz presente no ensino de Química o ensino por 
transmissão em que são favorecidas a atuação passiva dos alunos, a memorização de 
informações e a aquisição superficial de conhecimentos não contextualizados cobrados 
posteriormente em testes e provas na forma como foram apresentados (FERNANDES 
et al., 2012). Segundo Schnetzler e Aragão (1995) há poucos indícios de que propostas 
de ensino com esse padrão possam visar à compreensão do aluno. 

As tecnologias envolvidas nesse processo têm chamado atenção de inúmeros 
pesquisadores. A Ciência e a Tecnologia estão inseridas e exercem cada vez mais 
influência em nosso dia a dia. As inovações nesse campo são muito rápidas e é preciso 
acompanhá-las já que nossos alunos estão inseridos em um mundo tecnológico. 
Krasilchik (2000), ao discorrer sobre um conjunto de modalidades didáticas cabíveis na 
abordagem dos conteúdos escolares – aulas expositivas, discussões, demonstrações, 
aulas práticas, excursões, simulações, instruções individualizadas e projetos –, pontua 
que, seja qual for a modalidade adotada pelo professor, essa pode ser complementada 
por recursos tecnológicos, como DVD, data show, computadores, quadro interativo, entre 
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muitos outros. Os recursos antigos e tradicionais utilizados de forma exclusiva se 
tornaram inadequados e insuficientes. Esse fato tem contribuído para o surgimento de 
novas propostas de mudança no ensino. Considerando a dimensão das Ciências e a 
complexidade de seus conteúdos o professor deve buscar por meio de novas 
metodologias proporcionar um ensino dinâmico e inovador a fim de despertar o interesse 
e a criatividade dos alunos e favorecer a compreensão dos conteúdos científicos 
(CORREIA, 2011). 

CONCEPÇÕES ATOMISTAS DOS ESTUDANTES  
 

Segundo França, Marcondes e do Carmo (2009) as concepções atomistas não 
aceitáveis cientificamente apresentadas pelos estudantes são fruto desse processo de 
ensino-aprendizagem inadequado e não adaptado ao nível de conhecimento e 
potencialidade do aluno. Faz-se necessário um ensino de Química participativo e 
contextualizado que estimule as habilidades cognitivas dos alunos numa perspectiva de 
formação crítica cidadã.  

Mortimer (1995), em um estudo sobre as concepções alternativas dos 
estudantes sobre a matéria, descreve três concepções atomistas percebidas entre 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A primeira detectada por ele é a dificuldade 
de aceitar a existência de espaços vazios entre as partículas, a segunda é a dificuldade 
em relacionar os modelos atômicos ao comportamento dos materiais em suas diversas 
transformações atribuindo propriedades macroscópicas ao átomo, e a terceira é a 
tendência dos alunos em atribuir como causa do aumento do volume a dilatação das 
próprias partículas. 

Para Pozo e Crespo (2009) a não aceitação de espaços vazios entre as 
partículas é uma das concepções mais resistentes à mudança conceitual, pois está 
profundamente enraizada em nossa percepção macroscópica do mundo. Os alunos em 
muitos casos sugerem o ar como preenchimento entre as partículas e negam um vazio 
em que nada existe em absoluto, pois é contrário a razão. Como exemplo da concepção 
que atribui o aumento do volume à dilatação das próprias partículas esses autores citam 
que os estudantes “... diante da dilatação de uma barra de ferro, vão assumir que as 
partículas do ferro aumentam de tamanho...” (p. 153). Acrescentam ainda que há uma 
dificuldade também em compreender o movimento contínuo e intrínseco das partículas, 
pois no mundo como nós o percebemos a matéria está em repouso. 

França, Marcondes e do Carmo (2009) detectaram outras várias concepções, 
desta vez com alunos do Ensino Médio. Os estudos apontaram que os alunos 
apresentam dificuldade em compreender a estrutura da matéria e muitos utilizam de 
argumentos macroscópicos para explicá-la; demonstram também dificuldade em aceitar 
o caráter descontínuo da matéria, concordando com a concepção acima detectada por 
Mortimer (1995); julgam ser o átomo a menor parte constituinte da matéria e outras vezes 
até mesmo a célula; associam predominantemente o átomo ao modelo de orbitais onde 
as órbitas seriam entidades independentes; muitos aceitam que os elétrons não podem 
ser separados do átomo e; atribuem caráter indivisível ao átomo.  

Como vemos, o ensino de modelos atômicos é bastante desafiador, 
principalmente quando esse ainda é visto nas séries finais do Ensino Fundamental. 
Considerando a influência que livro didático tem no processo de ensino-aprendizagem 
dos conteúdos científicos, faremos a seguir algumas considerações sobre o Programa 
Nacional do Livro Didático e sobre a seleção dos livros didáticos de Ciências das escolas 
públicas. 
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O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO  
 
O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD em seu âmbito atual tem a 

função de, além de distribuir, analisar a qualidade dos livros didáticos oferecidos para 
toda a Educação Básica em nível nacional, a fim de subsidiar o trabalho pedagógico dos 
professores. Essa necessidade surgiu a partir de um estudo realizado pelo Ministério da 
Educação – MEC em que foi detectado que os livros mais solicitados pelos professores 
e que estavam sendo distribuídos para as escolas apresentavam erros conceituais e 
informações desatualizadas. Esse fato fez com que o programa sofresse significativas 
mudanças a partir de 1996. O governo que, até então, tinha a função de comprar e 
distribuir os livros didáticos, passa a assumir a responsabilidade de avaliá-los antes que 
sejam ofertados. A avaliação é feita em ciclos trienais por uma comissão de agentes 
educacionais selecionada pelo próprio programa. A avaliação resulta no Guia de Livros 
Didáticos que são distribuídos para todas as escolas para que os professores tenham 
acesso.  

Considerando que a seleção do livro didático deve ser cuidadosa, os Guias são 
fornecidos para dar subsídios para uma boa escolha. Eles divulgam os resultados da 
análise dos livros didáticos através de resenhas que se iniciam com uma descrição do 
sumário para que o professor tenha conhecimento dos conteúdos abordados e em 
seguida uma síntese avaliativa que expressa as características gerais do livro com base 
em critérios avaliativos pré-determinados que são adaptados a cada edição. Na edição 
de 2014 cinco critérios nortearam as avaliações. São eles: Proposta Pedagógica; 
Conteúdo; Ciência, Pesquisa e Experimentação; Manual do Professor e; Projeto 
Editorial.  

Com base no que afirmam Echeverría, Mello e Gauche (2011) um número 
significativo de professores não tem condições de avaliar os livros didáticos, ou porque 
são profissionais de outras áreas, sem qualificação para o ensino, ou porque não o 
fizeram ao longo da formação inicial.  Desse modo, ao invés de escolherem baseados 
em um exame minucioso, fazem a escolha induzidos por aspectos atrativos não 
criteriosos. Os Guias tornam-se assim importantíssimos para orientar numa escolha mais 
criteriosa do livro didático. 

O documento deixa explícito que o programa avalia os livros com base em 
critérios gerais, mas que o professor deve escolher aquele que melhor se adequa aos 
seus objetivos e usar de sua autonomia para mudar e/ou complementar a ordem dos 
conteúdos e a forma como os mesmos são abordados no livro sempre que julgar 
necessário. Relembra também que o livro didático deve ser usado como um instrumento 
de apoio e estar associado a outros recursos e outros meios de informação estimulando 
outras leituras conforme defendem Echeverría, Mello e Gauche (2011) em razão da 
sofisticação dos artefatos educacionais disponíveis. 

Um dos critérios de avaliação dos livros é a Abordagem do Conteúdo, que 
analisa o caráter científico e atual dos conteúdos de cada coleção e o tratamento dado 
a temas interdisciplinares e do cotidiano dos alunos. Não foi feita em nenhum momento 
referência a algum critério que avalie a coerência da inclusão ou não dos conteúdos nos 
livros. A análise gira em torno da forma como eles são abordados, e não se devem ou 
não ser abordados.  

Os livros aprovados pelo PNLD/2014 para Ciências foram: Ciências; Ciências 
Naturais; Ciências Naturais - Aprendendo com o cotidiano; Ciências, Natureza & 
Cotidiano; Ciências no século XXI; Ciências nos dias de hoje; Ciências novo pensar – 
edição renovada; Ciências para nosso tempo; Companhia das Ciências; Jornadas.CIE – 
Ciências; Ciências da natureza; Observatório de Ciências; Oficina do saber Ciências; 
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Para viver juntos – Ciências; Perspectiva – Ciências; Projeto Araribá – Ciências; Projeto 
Radix – Ciências; Projeto Teláris – Ciências; Projeto Velear – Ciências e; Vontade de 
Saber Ciências. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA  
 
Foi feita a verificação da abordagem do tema modelos atômicos nos livros 

didáticos aprovados pelo PNLD/2014. Para tal verificação utilizamos critérios pré-
estabelecidos para que houvesse um padrão de comparação entre os livros. Os critérios 
pré-estabelecidos foram: 1º) se os livros abordam os modelos atômicos ou não; 2º) se a 
resposta ao primeiro critério for sim, como abordam os modelos; 3º) qual ou quais são 
as estratégias de ensino propostas e; 4º) se disponibilizam ou sugerem algum material 
complementar. 

Foram recolhidos exemplares de dezessete livros de Ciências do 9º ano do 
Ensino Fundamental do total de vinte coleções mencionadas no Guia de Livros Didáticos 
de 2014. Infelizmente não foi possível adquirir todos os 20 exemplares. 

O ENSINO DE MODELOS ATÔMICOS NOS LIVROS APROVADOS PELO PNLD 
 

Como o foco desse trabalho é a abordagem dos modelos atômicos, verificamos 
como os conteúdos relacionados a esse tema são apresentados nas obras aprovadas 
pelo PNLD/2014. 

Em se tratando dos conteúdos que foram aqui analisados, os conceitos de átomo 
estão presentes em dezoito livros de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental de um 
total de vinte livros aprovados e apresentados no Guia de Livros Didáticos de 2014. Os 
resultados foram obtidos a partir da verificação de cada uma das dezessete obras 
disponibilizadas. Como não conseguimos o exemplar das outras três obras, fizemos a 
verificação dessas apenas pelo índice disponibilizado no Guia. Os resultados da 
avaliação estão representados na tabela abaixo. 

 
Tabela 1: Resultado da verificação da abordagem dos modelos atômicos nos livros didáticos 
aprovados pelo PNLD/2014 

Título do livro Autor (es) 
Como aborda 
os modelos 

atômicos 
Estratégias de ensino 

propostas 

CIÊNCIAS 

Carlos Augusto da C. Barros e 
Wilson Roberto Paulino 

Aborda a teoria 
atômica de 
Dalton e faz uma 
breve descrição 
até o modelo 
atômico atual 

Leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão e 
preenchimento de um 
mapa conceitual em 
grupo 

CIÊNCIAS 
NATURAIS 

Olga Aguilar Santana, Aníbal 
Fonseca de Figueiredo Neto e 
Erika Regina Mozena  

Não aborda Não aborda 

CIÊNCIAS 
NATURAIS – 
APRENDENDO 
COM O COTIDIANO 

Eduardo Leite do Canto Aborda a teoria 
atômica de 
Dalton e faz uma 
breve descrição 
até o modelo 
atômico atual 

Leitura de textos e 
realização de atividades 
de revisão 
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CIÊNCIAS, 
NATUREZA E 
COTIDIANO 

José Trivellato Júnior, Silvia 
Luzia F. Trivellato, Marcelo 
Tadeu Motokane, Júlio Cézar 
Foschini Lisboa e Carlos 
Aparecido Kantor 

Aborda os 
modelos 
atômicos de 
Dalton, Thomson 
e Rutherford 

Proposta de uma 
atividade experimental 
em grupo sobre modelos, 
leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão e propostas de 
discussão e reflexão 

CIÊNCIAS NO 
SÉCULO XXI 

Íris Stern Aborda 
(verificação feita 
pelo índice) 

Exemplar não disponível 

CIÊNCIAS NOS 
DIAS DE HOJE 

Renata Moretti Aborda a teoria 
atômica de 
Dalton e faz uma 
breve descrição 
até o modelo 
atômico atual 

Leitura de textos e 
realização de atividades 
de revisão 

CIÊNCIAS NOVO 
PENSAR – EDIÇÃO 
RENOVADA 

Demétrio Ossowski Gowdak e 
Eduardo Lavieri Martins  

Aborda a 
estrutura atômica 
do modelo atual 

Leitura de textos e 
realização de atividades 
de revisão 

CIÊNCIAS PARA 
NOSSO TEMPO 

Washington Luiz P. de 
Carvalho, João Amadeus 
Pereira Alves e Laercio 
Caetano 

Aborda os 
modelos 
atômicos de 
Dalton, 
Thomson, 
Rutherford e 
Bohr 

Leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão e sugestões 
de livro e filme 

COMPANHIA DAS 
CIÊNCIAS 

Eduardo Schechtmann, Herick 
Martin Velloso, João Usberco, 
José Manoel Martins e Luiz 
Carlos Ferrer 

Aborda os 
modelos 
atômicos de 
Dalton, 
Thomson, 
Rutherford e 
Rutherford-Bohr 

Leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão e propostas de 
duas atividades 
experimentais em grupo, 
uma relacionada a 
modelos e a outra ao 
modelo atômico de 
Rutherford-Bohr 

JORNADAS.CIE – 
CIÊNCIAS 

Maíra Rosa Carnevalle 
(Editora responsável) 

Aborda a 
estrutura atômica 
do modelo atual 

Leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão e proposta de 
atividade experimental 
em grupo sobre modelos 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

Helvio Nicolau Moises Aborda a teoria 
atômica de 
Dalton e faz uma 
breve descrição 
até o modelo 
atômico de 
Rutherford 

Leitura de textos e 
realização de atividades 
de revisão 

OBSERVATÓRIO 
DE CIÊNCIAS 

Rita Helena Bröckelmann 
(Editora responsável) 

Aborda os 
modelos 
atômicos de 
Dalton, 
Thomson, 
Rutherford e 
Bohr 

Leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão e sugestão de 
site 

OFICINA DO 
SABER CIÊNCIAS 

Alice Mendes Carvalho L. 
Costa e Carla Newton 
Scrivano 

Aborda 
(verificação feita 
pelo índice) 

Exemplar não disponível 

PARA VIVER 
JUNTOS – 
CIÊNCIAS 

Ana Luiza Petillo Nery e 
Gustavo Isaac Killner 

Aborda os 
modelos 
atômicos de 

Leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão e proposta de 
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Dalton, 
Thomson, 
Rutherford e 
Bohr 

uma atividade 
experimental em grupo 
sobre modelos 

PERSPECTIVA – 
CIÊNCIAS 

Ana Paula Bemfeito e Carlos 
Eduardo Pinto 

Aborda os 
modelos 
atômicos de 
Dalton, 
Thomson, 
Rutherford e 
Bohr 

Leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão, proposta de 
uma atividade 
experimental em grupo 
sobre modelos, 
sugestões de sites  

PROJETO 
ARARIBÁ – 
CIÊNCIAS 

Vanessa Shimabukuro 
(Editora responsável) 

Aborda a 
estrutura atômica 
do modelo atual 

Leitura de textos e 
realização de atividades 
de revisão 

PROJETO RADIX – 
CIÊNCIAS 

Leonel Delvai Favalli, Karina 
Alessandra P. da Silva e 
Elisangela Andrade 

Aborda os 
modelos 
atômicos de 
Dalton, 
Thomson, 
Rutherford e 
Bohr 

Leitura de textos e 
realização de atividades 
de revisão 

PROJETO TELÁRIS 
– CIÊNCIAS 

Fernando Gewandsznajder Aborda a teoria 
atômica de 
Dalton e faz uma 
breve descrição 
até o modelo 
atômico de 
Rutherford-Bohr 

Leitura de textos, 
realização de atividades 
de revisão e proposta de 
uma atividade 
experimental em grupo 
sobre o modelo atômico 
atual 

PROJETO VELEAR 
– CIÊNCIAS 

Carmen Maria de Caro, 
Helder de Figueiredo e Paula, 
Mairy Barbosa L. dos Santos, 
Maria Emília C. de Castro 
Lima, Nilma Soares da Silva, 
Orlando G. de Aguiar Júnior, 
Ruth Schmitz de Castro e 
Selma Ambrosina de M. Braga 

Não aborda 
(verificação feira 
pelo índice) 

Exemplar não disponível 

VONTADE DE 
SABER CIÊNCIAS 

Leandro Pereira de Godoy e 
Marcela Yaemi Ogo 

Aborda os 
modelos 
atômicos de 
Dalton, 
Thomson, 
Rutherford e 
Bohr 

Leitura de textos e 
realização de atividades 
de revisão 

  
Conforme mostra a tabela, dentre os dezoito livros que abordam os modelos 

atômicos todos utilizam de textos para apresentar os conteúdos e sugerem um conjunto 
de atividades de revisão, seis propõem algum tipo de atividade experimental, três trazem 
sugestões de materiais complementares (que podem ser filmes, revistas, livros ou sites), 
um sugere o preenchimento de um mapa conceitual e apenas um traz propostas de 
discussão e reflexão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consideramos que o ensino de modelos atômicos no 9º ano do Ensino 
Fundamental tem sido conduzido de forma a não alcançar os objetivos propostos, já que 
muitos alunos chegam ao Ensino Médio sem ter compreensão sobre o significado de 
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modelos atômicos. Aspectos como a não valorização da construção histórica dos 
modelos, o fato de o átomo ser uma realidade impossível de ser vista, a não 
contextualização do conteúdo nos livros didáticos, as distorções conceituais presentes 
ainda nesses livros, a fragmentação dos conteúdos, o preparo acadêmico insuficiente de 
professores que não lhes têm permitido uma atuação adequada na abordagem desse 
tema, a forma acabada e imutável como o mesmo é apresentado e o uso desordenado 
de analogias, metáforas, imagens e modelos têm influenciado negativamente nesse 
processo. Tendo essa problemática em vista não é difícil perceber a extrema 
necessidade de inserção de metodologias inovadoras que abranjam a utilização de 
recursos tecnológicos, realização de atividades experimentais, construção de modelos, 
dentre outros recursos que colaborem com um ensino de Ciências que envolvam o aluno 
como agente ativo no processo de aquisição do conhecimento possibilitando a 
aprendizagem consistente dos conceitos científicos numa perspectiva de formação 
crítica cidadã. 

Levando em consideração a importância que o livro didático tem no processo de 
ensino-aprendizagem, é importante que os cursos de formação inicial de professores 
abordem aspectos relacionados ao processo de seleção desses. É importante que o 
professor tenha uma visão crítica ao selecionar um livro didáticos e o utilize como um 
recurso auxiliador que é, e não como ferramenta exclusiva e detentora de verdade 
absoluta como tem sido comum.  

Quanto a abordagem dos modelos atômicos nos livros didáticos, a maioria 
aborda o conteúdo de forma não recomendada pelos PCN, com aprofundamentos nos 
conteúdos relacionados ao átomo. Além dos aprofundamentos, as estratégias de ensino 
propostas não se mostram adequadas e colaboradoras para uma aprendizagem 
significante dos conceitos. 

A partir desses dados, consideramos ser de suma importância aprofundar os 
estudos sobre essa temática. 
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RESUMO: O CONCEITO DE SUBSTÂNCIA TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL NA QUÍMICA, JÁ QUE É UM MODO DE 
ESTABELECER A COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS E SE CONSTITUI EM UMA IDEIA ESTRUTURADORA DO PENSAMENTO 
QUÍMICO. NESTE TRABALHO, APRESENTAREMOS UMA PARTE DOS RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA 
AVALIAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO APLICADA EM UMA TURMA DE PRIMEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DE 
UMA ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES E A APROPRIAÇÃO DO 
CONTEÚDO TRABALHADO FORAM PERCEBIDOS EM DIFERENTES MOMENTOS DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM; ATRAVÉS DO EXERCÍCIO DE CONSOLIDAÇÃO, DOS MAPAS CONCEITUAIS E DO PÓS-TESTE. OS 
RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA INVESTIGAÇÃO NOS PERMITEM INFERIR QUE A SEQUÊNCIA DE ENSINO 
APOIADA NA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, FAVORECEU A APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE 
SUBSTÂNCIA COMO MATERIAL PURO, A PARTIR DA DIFERENCIAÇÃO E INTERAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO 
PRÉVIO DOS ESTUDANTES E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO. 

INTRODUÇÃO 
A química possibilita a compreensão de parte do mundo material e o conceito 

de composição química é, como mostra a história da química (BROCK, 2000), um dos 
eixos de sistematização do pensamento químico. Com o desenvolvimento da noção de 
composição química surgiram conceitos tais como substância e mistura, átomos, 
moléculas e íons, a noção de níveis de complexidade material, entre outros. Do ponto 
de vista químico, qualquer material é composto por substâncias químicas. Logo, o 
conceito de substância tem um papel fundamental na química, já que é um modo de 
estabelecer a composição dos materiais (SILVA et al., 2007). 

Substância é uma ideia estruturadora do pensamento químico. Por ideias 
estruturadoras entendemos “aquelas que potencializam nosso pensamento e nossa 
capacidade de relacionar, sintetizar, propor explicações a partir daquilo que já se 
conhece” (LIMA; BARBOZA, 2005, p. 40). Nesse sentido, a aprendizagem de tais 
ideias por parte de um indivíduo modifica seu sistema cognitivo, possibilitando a 
aquisição de novos conhecimentos, bem como a transformação e a reorganização dos 
conhecimentos adquiridos (GAGLIARDI, 1986). Por isso, o conceito químico de 
substância se apresenta como fundamental para a compreensão da rede conceitual 
associada ao conceito de composição química. 

A forma simplista como o conceito de substância é trabalhado em sala de aula, 
através de definições oriundas dos livros didáticos (TAVARES; ROGADO, 2005), pode 
ter como resultado uma aprendizagem capaz de se constituir em obstáculo para uma 
posterior compreensão da complexidade desse conceito. Devido ao seu papel central 
na química, concluímos pela necessidade de trabalhar didaticamente o conceito de 
modo mais completo, para que os estudantes alcancem um melhor entendimento e 
possam compreender substância como um modelo químico dos materiais.  

Temos consciência de que o conhecimento científico possui uma complexidade 
que, em geral, requer um procedimento de adequação do ensino ao nível de 
escolaridade, para que os conhecimentos científicos possam ser transpostos para o 
sistema didático (LOPES, 1997). Portanto, reconhecendo a relevância e as dificuldades 
associadas ao ensino do conceito em estudo, criamos uma sequência didática que se 
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trata de uma introdução ao conceito de substância, pois conceituações mais avançadas 
(em termos dos constituintes dos materiais) dependem da noção de substância como 
material puro. 

Em vista do exposto, o transcurso da investigação ocorreu a partir da seguinte 
questão de pesquisa: Que contribuição uma sequência de ensino do conceito químico 
de substância como material puro, baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa, 
traz para a aprendizagem de estudantes de química? 

Buscamos esclarecer o nosso problema de pesquisa por meio das questões 
específicas: O que os alunos entendem por substância química? Como os alunos 
relacionam os conceitos de substância, material puro, material impuro, pureza material 
e mistura? 

Neste trabalho, apresentaremos uma parte dos resultados obtidos a partir da 
avaliação da sequência de ensino aplicada em uma turma de primeira série do ensino 
médio de uma escola pública do Estado da Bahia, que correspondem ao comparativo 
das respostas aos questionários e dos mapas conceituais utilizados antes e após o 
ensino do conceito de substância. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A teoria da aprendizagem significativa, de base cognitivista, é oriunda dos 
trabalhos de David Ausubel e tem como principal colaborador Joseph Novak, que deu 
continuidade ao desenvolvimento da teoria, implantando o sistema de mapas 
conceituais, os quais se caracterizam por diagramas hierárquicos, que apresentam os 
conceitos e as relações existentes entre estes. Consideramos que os mapas possuem 
grande contribuição no processo de ensino e aprendizagem, podendo ser adotado 
como um método de ensino e/ou avaliação, dependendo dos objetivos do professor 
(MOREIRA, 2006).   

A principal preocupação de Ausubel é com a clareza e a estabilidade da 
estrutura cognitiva, que corresponde ao conjunto de conhecimentos encontrados na 
mente do indivíduo, adquiridos ao longo de sua vivência. Segundo este mesmo autor, o 
fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 
sabe. Para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que as ideias-âncora 
(conhecimento prévio) estejam bem elaboradas e estáveis na estrutura cognitiva do 
aprendiz, que este esteja disposto a aprender e que o conteúdo da aprendizagem seja 
logicamente significante.  

A aprendizagem significativa ocorre quando as novas informações interagem 
com o conteúdo existente na estrutura cognitiva do indivíduo, conhecido como 
subsunçor ou ideia-âncora. Essa interação, entre a nova informação e o conhecimento 
prévio, proporciona uma modificação e crescimento do conceito subsunçor, ao passo 
que o conhecimento novo adquire significados.  

Vale ressaltar que, ao ensinar determinado conteúdo, cada aluno irá assimilar 
as informações de modo distinto, uma vez que indivíduos diferentes possuem 
estruturas cognitivas diferentes. Se a estrutura cognitiva é clara, estável e 
adequadamente organizada, significados precisos e não ambíguos emergem e tendem 
a ser retidos, ou seja, haverá dissociação e manutenção do novo significado modificado 
(MOREIRA, 2006).  

Segundo Moreira (2006), a facilitação da aprendizagem significativa requer do 
professor a realização de algumas tarefas prévias ao ensino. A primeira consiste em 
elucidar a estrutura conceitual da matéria a ser ensinada. A identificação dos conceitos 
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primitivos (mais gerais, inclusivos e abstratos), dos diversos níveis de inclusividade, de 
conceitos específicos e exemplos, é uma atividade essencial à organização do 
conteúdo para o ensino. Este trabalho é imprescindível à seleção e à preparação dos 
materiais didáticos.  

Em segundo lugar, é necessário o professor proceder à identificação das 
ideias-âncora especificamente relevantes à aprendizagem do assunto a ser ensinado. 
São essas, em geral, as ideias com maior poder de inclusão, para que possam servir à 
ancoragem de outros conhecimentos mais específicos. De posse dessa informação, o 
professor pode verificar a disponibilidade de conhecimento apropriado na estrutura 
cognitiva dos alunos. Isso pode ser realizado por intermédio de testes, questionários, 
entrevistas, mapas conceituais, etc.  

A organização do ensino pode ser feita através de dois princípios, a 
diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. No primeiro, o assunto é 
programado partindo das ideias mais gerais e inclusivas às mais específicas; trata-se 
de hierarquizar o conteúdo. No segundo princípio, destacam-se as semelhanças e 
diferenças entre os conceitos, para que o conhecimento seja integrado de modo 
harmônico. Nota-se que à medida que as novas informações vão sendo apresentadas 
segundo uma hierarquia, é necessário explicitar as relações conceituais, portanto, ao 
mesmo tempo em que se pratica a diferenciação progressiva dos conceitos, realiza-se 
a reconciliação integradora. 

A apresentação dos conteúdos, para ser adequada, requer relações 
conceituais explícitas e claras. Um modo conciso e hierarquicamente organizado de 
realizar esta tarefa é através de mapas conceituais, que representam uma teia de 
conceitos e as relações entre eles. Para expressarmos a nossa compreensão acerca 
do da relação do conceito de substância com seus correlatos, elaboramos o mapa 
conceitual constante da Figura 1, abaixo. O mapa serviu de orientação para a 
elaboração da sequência de ensino. 

 
O CONCEITO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA  

A busca pelo reconhecimento da essência da matéria é antiga e continua 
sendo uma das principais atividades dos químicos, que estão envolvidos em problemas 
classificatórios e encaram o desafio de distinguir e caracterizar os materiais existentes 
na natureza. A identificação química exige o conceito de identidade das espécies, que 
é característico de seu contexto sócio-histórico.  

A concepção moderna de composição química surgiu em fins do século XVIII, 
com a noção operacional de simplicidade material introduzida por Lavoisier: um 
material é considerado elementar — um elemento químico, uma substância simples — 
se não pode ser decomposto por meios químicos.  

 
(...) [O] último termo a que chega a análise, todas as substâncias que ainda 
não pudermos decompor por algum meio são para nós elementos (LAVOISIER, 
2007, p. 21). 
A Química, ao submeter a experiências os diferentes corpos da natureza, tem 
por objetivo decompô-los para examinar separadamente as diferentes 
substâncias que entram em sua combinação. (...) 
A Química marcha, portanto, para o seu objetivo e rumo à sua perfeição, 
dividindo, subdividindo e tornando a subdividir ainda, e ignoramos qual será o 
término do seu sucesso. Não podemos, portanto, assegurar que o que vemos 
como simples hoje, o seja de fato: tudo o que podemos dizer é que tal 
substância é o limite atual a que se chega à análise química e que ela não 
pode subdividi-la no estado atual dos nossos conhecimentos (LAVOISIER, 
2007, p. 118-119). 
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Figura 1: Um mapa conceitual da química 

 
É importante salientar a relação entre decomposição e purificação. Do ponto de 

vista da química, quando submetemos um material (um “corpo da natureza”) a um 
processo de separação, estamos purificando seus componentes. Purificar um material 
significa obtê-lo em separado, isoladamente. A separação dos componentes de um 
material conduz ao isolamento de cada componente em estado puro. Um material puro 
só contém a si mesmo. Portanto, em primeira aproximação, definimos substância como 
material puro e, mistura, como material impuro, ou seja: uma mistura é um sistema 
material composto por mais de uma substância.  

Para que um material seja considerado puro, deve ter sido submetido a 
tentativas de purificação que não tenham produzido resultados reconhecíveis em 
termos de decomposição do material de partida. Diz-se que o material passou por 
testes de pureza. Desse modo, a pureza de um material fica determinada pelos limites 
de detecção dos métodos de análise dos resultados das operações de purificação 
(SCHUMMER, 1998).  
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Entre os vários métodos de separação, alguns adquiriram papel de maior 
relevância pelos vínculos que se estabeleceram com a pureza material. É o caso da 
destilação. De fato, uma mistura (material impuro) destila com variação da temperatura 
de ebulição. Entretanto, se colhermos parte do destilado e realizarmos nova destilação, 
verificaremos que a faixa de variação da temperatura será menor. Repetindo esse 
procedimento várias vezes, notaremos que a faixa de variação da temperatura irá 
diminuindo até se reduzir a um valor único. Daí em diante, novas destilações do 
destilado não mostrarão valores diferentes de temperatura. Tal fato é entendido como 
indicador de pureza, pois o comportamento do material não mais varia em relação a 
este processo de separação. Portanto, a separação de substâncias líquidas por 
destilação possibilita identificar que o material destilado se encontra puro quando sua 
temperatura de destilação é constante. A medida do ponto de ebulição de um líquido 
tornou-se um teste de pureza material. 

Um raciocínio semelhante pode ser estabelecido em relação à separação por 
cristalização. O teste de pureza consiste em medir o ponto de fusão do sólido 
cristalizado: se for variável, é mistura; se for constante, é substância. 

Em ambos os casos, admite-se que as substâncias resistem às transições de 
fase líquido-vapor e sólido-liquido. Entretanto, é possível decompor substâncias por 
métodos mais energéticos. Por exemplo, pela eletrólise do cloreto de sódio em meio 
aquoso são obtidos sódio e cloro. Conclui-se que há substâncias simples, que não 
podem ser decompostas em outras mais simples e substâncias compostas, que podem 
sê-lo. Ambos os tipos de substâncias são materiais que possuem estabilidade sob 
condições definidas. 

É importante salientar que existem misturas que apresentam o mesmo 
comportamento que um material puro durante as mudanças de estados físicos, apesar 
de serem formadas por substâncias distintas, ou seja, são materiais impuros que 
passam pelos processos físicos, como a fusão e a ebulição, apresentando uma 
temperatura constante, conhecidos respectivamente, como mistura eutética e 
azeotrópica.  Nestes casos, para isolar os componentes da mistura, é necessário 
utilizar métodos complementares de separação. Como por exemplo, para separar água 
e álcool etílico, que formam uma mistura azeotópica, é preciso utilizar da absorção 
(secagem) da água, método que, inicialmente, não costuma ser trabalhado no ensino 
médio.  

O conceito de mistura como material impuro formado por mais de uma 
substância depende do conceito de substância e da noção de pureza adotada. O caso 
da água é exemplar para refletirmos sobre o termo substância a partir de concepções 
espontâneas e científicas associadas a este. A água doce natural, encontrada em rios, 
lagos, lençóis e fontes subterrâneos não costuma ser adequada para o consumo 
humano (água potável) e é submetida a tratamento antes de ser distribuída ao público 
das cidades. Esse tratamento constitui-se em um conjunto de processos de purificação 
da água: retirada de partículas sólidas, eliminação de micro-organismos e ajuste da 
acidez. Nas casas, a água tratada é considerada adequada para lavagem. Para ser 
bebida, a água purificada é submetida a nova purificação através de um filtro mais fino 
e nova esterilização (as velas dos filtros costumam conter um material esterilizante).  

Entretanto, se a água destina-se a um bebê, costuma-se fervê-la para ter-se 
maior garantia quanto à redução de micro-organismos. Nota-se que a água que é 
considerada pura para uma finalidade pode ser impura para outra. Neste caso, o 
conceito de pureza é relativo, apresentando-se como um conceito espontâneo (do 
senso comum).  
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A água a ser empregada em trabalhos de laboratório químico, além dos 
tratamentos usuais da água potável, é submetida a uma ou mais destilações ou 
processos de deionização que a tornam muito mais isenta de partículas microscópicas. 
Quimicamente, um material é puro quando passa pelos processos de purificação, 
originando uma só substância. 

Do ponto de vista teórico, uma substância costuma ser definida como uma 
porção da matéria que tem somente um tipo de constituinte. Se entendermos por 
constituinte uma espécie química, tal definição pode se tornar problemática. Por 
exemplo, a água pura não contém apenas moléculas de H2O, mas também íons H3O+ e 
íons OH-, de modo que, por apresentar três tipos de constituintes, haveria, portanto, 
uma mistura. Verificamos que a definição de substância como um conjunto de 
moléculas ou espécie química de um só tipo a caracteriza como um material que 
possui partículas de mesma estrutura, o que não ocorre.  A necessidade de definir o 
termo constituinte de modo mais complexo aumenta a complexidade do conceito 
químico de substância.  

De acordo com a IUPAC (2006), uma substância é um material de composição 
constante, caracterizado por entidades (moléculas, átomos) e propriedades físicas 
como densidade, índice de refração, condutividade elétrica, ponto de fusão, etc. Esta 
definição nos mostra que a classificação dos materiais em substância ou mistura é feita 
a partir das propriedades físicas e da composição apresentada pelos mesmos. As 
abordagens empíricas (as propriedades químicas e físicas da matéria) e teóricas (uma 
amostra de uma substância química pura consiste em moléculas de um só tipo) não 
são suficientes para determinar se uma amostra desconhecida é uma substância ou 
mistura. É necessário o material passar por um processo de purificação. Trata-se de 
um critério de natureza operacional/experimental utilizado para classificar os materiais 
e determinar sua composição (SCHUMMER, 1998).  

Entretanto, lembramos que propriedades físicas como ponto de fusão e 
ebulição são indispensáveis no reconhecimento de um material puro, já que durante a 
mudança de estado físico a constância da temperatura é um critério de pureza. Vale 
salientar que tais propriedades permitem diferenciar substância de mistura, no entanto, 
para saber de que substância se trata, é necessário recorrer a métodos de 
identificação, como a espectrometria.  

A extrapolação desse critério operacional de pureza ao plano ideal conduz ao 
conceito de substância como um material que passa por processos de purificação que 
separam todos os componentes da mistura original, sem deixar quaisquer resquícios. 
Isso nos permite compreender as substâncias como uma idealização que representa 
um modelo químico dos materiais (SILVA et al., 2007), uma vez que é impossível a 
obtenção de uma material 100% puro. 

DELINEAMENTOS METODOLÓGICOS 
A nossa pesquisa se inseriu na linha de investigação qualitativa, apresentando 

as principais características discutidas por Bogdan e Biklen (1994) em relação a este 
tipo de abordagem, tais como:  

1. A fonte direta dos dados foi um ambiente natural: frequentamos o local de 
estudo, a sala de aula, para compreendermos a dimensão cognitiva dos estudantes 
naquele contexto.  

2. A investigação foi predominantemente descritiva; a observação, os dados 
coletados e os resultados foram registrados em forma de palavra escrita e gravações 
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em áudio. A nossa intenção no registro das observações e na transcrição dos dados 
era capturar os detalhes durante a pesquisa. 

3. Apesar de analisarmos se houve ampliação do repertório conceitual dos 
estudantes, a nossa ênfase foi no processo através do qual procuramos favorecer a 
aprendizagem significativa do conceito em estudo, investigando indícios de 
compreensão do conceito.  

O tipo de pesquisa qualitativa adotado foi o estudo de caso, que “consiste na 
observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 
documentos ou de um acontecimento específico (MERRIAM, 1988 apud BOGDAN E 
BIKLEN,1994)”. No nosso caso, um de nós atuou como observador participante e o 
foco do estudo, o ensino e a aprendizagem do conceito químico de substância, ocorreu 
na sala de aula de uma turma de primeiro ano do ensino médio, no turno matutino, do 
Colégio Estadual Odorico Tavares, situado na cidade de Salvador, Bahia. 

O nosso material de análise foi constituído pelas respostas aos questionários, 
ao exercício de consolidação, pelos mapas conceituais elaborados, pelas anotações de 
observação e pela transcrição das falas dos estudantes e da professora. 

Buscamos organizar as anotações, as transcrições e todos os materiais 
recolhidos durante a aplicação de nossa sequência didática. Destacamos palavras e 
frases que representavam formas de pensamentos semelhantes, dando início ao 
processo de categorização. Apesar de parte das categorias terem surgido durante a 
análise, vale ressalvar que os questionários, exercícios, experimentos e discussões 
refletiram os nossos interesses, e que todo o trabalho carregou nossos vieses. 

 
A SEQUÊNCIA DE ENSINO 

A sequência de ensino foi distribuída em quatro etapas. Inicialmente 
examinamos o conhecimento prévio dos estudantes acerca do conceito de substância 
química e correlatos, como material puro, material impuro, pureza material, ponto de 
fusão e ponto de ebulição, uma vez que, orientados pela Teoria da Aprendizagem 
Significativa, reconhecemos a necessidade de levantar o conhecimento prévio dos 
estudantes, fator extremamente relevante para a ocorrência da aprendizagem. 

Após o pré-teste, a professora falou sobre mapas conceituais e deu alguns 
exemplos, para que os estudantes compreendessem o que era um mapa e como fazê-
lo. Foi pedido que elaborassem um mapa conceitual com as palavras: material, pureza, 
substância, mistura, material puro, material impuro, ebulição e fusão.  

Para dar início à discussão contemplando os temas apresentados nas 
questões do pré-teste, a professora passou um vídeo sobre o tratamento da água e 
promoveu a interação a partir de algumas questões problematizadoras.  

Após a discussão sobre material puro, material impuro e graus de pureza, a 
segunda etapa foi constituída por uma sequência de atividades experimentais. A aula 
foi iniciada com o experimento Aquecendo uma substância pura, durante a qual os 
alunos observavam o que acontecia ao aquecer a água, acompanhavam a variação da 
temperatura e anotavam os dados numa tabela.  

Durante a experiência, a professora aproveitou a mudança de estado físico da 
água para falar sobre fusão e ebulição, e a importância das propriedades físicas na 
identificação da pureza de um material. Com os dados da tabela, foi pedido aos alunos 
que construíssem em casa o gráfico da temperatura versus tempo e observassem o 
comportamento do material ao ser aquecido, deixando a discussão para a aula 
seguinte. 

Na semana posterior foi realizado o experimento Distinguindo substância de 
mistura. Partindo de dois recipientes (um com água destilada e outro com uma mistura 
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de água e sal - cloreto de sódio), que aparentemente apresentavam o mesmo aspecto 
físico, foi questionada aos estudantes a maneira como eles identificariam qual era o 
material puro e qual era o material impuro. O indício de pureza foi verificado 
inicialmente pela constância da temperatura de ebulição. A professora aproveitou a 
oportunidade para chamar atenção de que as misturas também podem apresentar um 
aspecto homogêneo e que a visão não é um método seguro para caracterizar se o 
material encontra-se puro ou misturado. Além disso, deixou claro que uma única 
propriedade física não é suficiente para identificar se o material encontra-se puro, e 
sim, um conjunto de propriedades.  

Na terceira e última atividade prática, intitulada Purificando um material, 
utilizamos uma destilação simples para exemplificar e discutir os métodos de 
separação como métodos de purificação material. Durante todos os experimentos, 
favorecíamos a participação e discussão entre os estudantes, tentando verificar se os 
estudantes apresentavam uma melhor compreensão acerca do conceito de substância. 

Após a realização dos experimentos, iniciamos a terceira etapa, um momento 
destinado à consolidação do conteúdo abordado. Elaboramos um texto que foi lido e 
discutido com os alunos a fim de que as ideias tratadas anteriormente fossem 
retomadas, relacionadas e melhor compreendidas. Após o texto, aplicamos um 
exercício de consolidação com questões que contemplavam ideias apresentadas pelos 
alunos no pré-teste e aplicação do conteúdo em diferentes situações.  O exercício foi 
corrigido e discutido em sala. 

Na última etapa, buscamos verificar qual o significado construído para o 
conceito de substância, analisar se houve aprendizagem dos conceitos trabalhados e 
qual a relação que os alunos estabeleciam entre estes. Para isso, levantamos as 
concepções dos alunos após o ensino através do mesmo questionário utilizado para o 
levantamento das concepções prévias, e utilizamos mapas conceituais como avaliação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
COMPARATIVO DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO ANTES E APÓS O ENSINO 

Ao investigarmos a concepção prévia dos estudantes quanto ao conceito de 
substância e correlatos, percebemos que o conhecimento que eles possuíam não 
correspondia à definição de pureza material caracterizada pela química. Notamos que 
a presença do conhecimento espontâneo aparecia fortemente e a nossa intenção não 
era substituí-lo pelo conhecimento científico, e sim, favorecer o crescimento de sua 
estrutura cognitiva através das relações estabelecidas entre o que eles sabiam e as 
novas informações que apareciam no decorrer do trabalho, ou seja, buscamos 
favorecer a aprendizagem significativa do conceito abordado. 

Sobre material puro, tivemos respostas do tipo: “Material puro é aquilo que não 
contém produtos químicos, ele é totalmente natural”. “É aquele que não passa por 
nenhuma mudanças (químicas) no estado.” “É um material limpo de boa qualidade, 
material que não está contaminado.” 

Em relação ao material impuro, era comum os estudantes associarem o termo 
impuro à química, o que demonstrava a falta de entendimento e a concepção pejorativa 
atribuída a esta ciência: “É quando o material contém algum tipo de química.” “Produto 
para cabelo, para as unhas, é um material impuro, por que tem química.” “Se o material 
contém química ele é impuro.” 

Se pegarmos um dicionário da língua portuguesa encontraremos que pureza é 
“qualidade de puro, transparência” e que purificar significa “tornar puro. Livrar de 
substâncias que alteram ou corrompem”.  O termo puro aparece como “que não tem 
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mistura ou impurezas; estado natural; não adulterado. Claro, límpido. Exclusivo; só”. As 
ideias dos estudantes se assemelham com as encontradas nos dicionários; isso reforça 
a nossa compreensão de que os conceitos de material puro e impuro apresentados 
pelos estudantes são influenciados pelos conceitos espontâneos, uma vez que estes 
termos são expressões do senso comum. 

A análise das respostas ao questionário aplicado posteriormente ao ensino nos 
permitiu verificar que os estudantes passaram a diferenciar o conceito espontâneo do 
científico no que diz respeito a pureza de um material, pois ao questionamos sobre os 
conceitos de material puro, material impuro, pureza material e pureza da água, 
constatamos que a maioria dos estudantes apresentou uma modificação em relação às 
suas concepções prévias, expondo respostas adequadas e justificativas pertinentes, o 
que nos permite afirmar que a sequência de ensino favoreceu a aprendizagem de tais 
conceitos e a ampliação do repertório conceitual dos estudantes. Material puro passou 
a ser definido como: “Material puro é aquele que só tem uma substância, ou seja, 
aquele que é uma substância e não uma mistura.” “Diria que material puro é uma 
substância, não é uma mistura de substâncias e sim uma só substância”. 

A penúltima pergunta (A água que você bebe é uma substância ou mistura?) é 
uma das questões em que as respostas dos estudantes confirmam a nossa declaração 
no parágrafo anterior em relação à aprendizagem dos conceitos trabalhados, pois, 
inicialmente, a maioria dos alunos identificou a água potável como uma substância e 
após o ensino como uma mistura.  

Quanto à dificuldade permanente que os estudantes apresentaram em definir o 
conceito de substância, supomos que isso pode estar relacionado com a ênfase dada 
em nossa proposta ao conceito de pureza material como critério de distinguir 
substância de mistura, pois, embora os alunos não tenham identificado substância 
como material puro, 69% destes afirmaram que material puro é aquele que contém 
apenas uma substância química, o que evidencia a dificuldade dos mesmos para 
inverter o raciocínio. 

 
ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS 

Ao avaliarmos os mapas elaborados antes do ensino, notamos que nenhum 
aluno apresentou relações conceituais que estivessem de acordo com o conhecimento 
científico, embora tenhamos encontrado pequenos trechos em alguns mapas que 
evidenciassem sentido nas relações conceituais estabelecidas. A análise dos mapas 
mostrou, em relação a estes fragmentos, que 33 % dos alunos associaram material 
puro a uma substância e material impuro a uma mistura, e que 12,5% relacionaram 
pureza ou o conceito de substância com os pontos de fusão e ebulição.  Neste caso, 
podemos inferir que 45,5% dos estudantes apresentaram ideias-âncora favoráveis à 
aprendizagem do conceito de substâncias e outros a ele relacionados. Entretanto, no 
diagnóstico do conhecimento prévio a partir do questionário, os resultados obtidos 
diferem dos apresentados nos mapas, uma vez que a análise do pré-teste nos informou 
que apenas 17% dos alunos caracterizaram material puro como um material que não 
se mistura com outros componentes e material impuro como um material que foi 
misturado.  

Em relação à diferença dos resultados encontrados pela análise do pré-teste e 
dos mapas conceituais prévios ao ensino, isto pode ser atribuído ao fato de termos 
apresentado aos alunos os conceitos que eles deveriam utilizar nos mapas. 
Acreditamos que os conceitos pré-estabelecidos podem ter influenciado nas relações 
conceituais apresentadas, já que os estudantes expuseram concepções (prévias ao 
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ensino) mais adequadas nos mapas que nas respostas às questões abertas do 
questionário. 

Quanto aos mapas conceituais preparados após o ensino, sua análise nos 
revelou uma ampliação na rede conceitual dos estudantes, que além de definirem 
melhor os conceitos estudados, conseguiram estabelecer relações apropriadas. Foi 
possível perceber que 79% dos estudantes associaram material puro a uma substância 
e material impuro a uma mistura, e que 58% relacionaram pureza ou substância com 
os pontos de fusão e ebulição. Estes resultados refletem as discussões apresentadas 
em nossa sequência didática.  

Além dos resultados acima, observamos o crescimento cognitivo dos 
estudantes em sala de aula, à medida que eles relacionavam o seu conhecimento 
prévio com as novas informações apresentadas. Verificamos uma evolução conceitual 
em diferentes momentos dos processos de ensino e aprendizagem, ou seja, 
constatamos o desenvolvimento dos estudantes meio do exercício de consolidação, 
dos mapas conceituais e do pós-teste, o que proporciona confiabilidade e credibilidade 
aos dados obtidos, assim como à proposta didática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Destacamos, sinteticamente, que durante e após a aplicação da sequência de 

ensino: (a) a análise do exercício de consolidação mostrou que 85,7% das equipes 
apresentaram respostas em que se distinguia entre material puro e impuro 
adequadamente; (b) a análise do pós-teste apontou que 69% dos alunos conceituaram-
nos corretamente; (c) a análise dos mapas revelou que 79% dos alunos associaram 
material puro a uma substância e material impuro a uma mistura. 

Os resultados obtidos a partir da investigação nos permite inferir que a nossa 
organização de ensino apoiada na Teoria da Aprendizagem Significativa, favoreceu a 
aprendizagem do conceito de substância como material puro, a partir da diferenciação 
e interação entre o conhecimento prévio dos estudantes e o conhecimento científico. 
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Resumo: A avaliação formativa é de grande importância para o processo de ensino-
aprendizagem propiciando aos docentes informações sobre o desenvolvimento cognitivo dos discentes, 
permitindo uma reflexão permanente sobre suas práticas pedagógicas num processo contínuo, 
sistemático, funcional e orientador dos objetivos educacionais propostos. Nesse modelo de abordagem o 
docente deve fornecer, através do feedback, as informações e questionamentos que permitam  aos 
discentes tomadas de consciência sucessivas sobre o nível de desenvolvimento cognitivo alcançado. 
Este estudo, que teve como objetivo principal avaliar o impacto do feedback formativo no Ensino 
Superior de Química, partiu do pressuposto de que o uso de instrumentos eficientes de avaliação bem 
como a análise e a interpretação correta dos dados obtidos podem permitir uma reflexão-ação na busca 
da eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Os resultados demonstraram que a abordagem 
proposta favoreceu o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos discentes contribuindo para uma
aprendizagem significativa de Química.

Introdução

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio o ato 
de avaliar é a emissão de um juízo de valor sobre a realidade em questionamento, seja 
a propósito das exigências de uma ação projetada sobre ela, seja a propósito das suas 
consequências (PCNEM, 1997 apud BRASIL, 1997). No caso da educação, pode-se 
afirmar que os aspectos e os fatores a ela relacionados são passíveis de se tornar 
objeto de avaliação entre os quais a eficácia do processo de ensino-aprendizado.

A avaliação formativa e a sua importância no contexto educacional foi 
destacada por Pelissoni (2009) ao considerar “a avaliação da aprendizagem como uma 
temática que está sempre presente nas discussões na área educacional” e ao afirmar
que o “caráter classificatório da avaliação deva ser superado, no entendimento de um 
processo contínuo, sistemático, funcional e orientador dos objetivos educacionais 
propostos” (pág. 129), o que significa dizer que a avaliação da aprendizagem tem o 
papel formativo de diagnosticar o nível do desenvolvimento cognitivo dos discentes 
durante o seu processo de formação, é contínua porque se realiza ao longo de todo o 
processo educacional e tem como finalidade permitir o acompanhamento e análise dos 
pontos fortes e fracos desse processo, para que se possa aperfeiçoá-lo quando ainda 
estiver ocorrendo.

Neste cenário a avaliação formativa pode subsidiar o trabalho docente com 
elementos que sejam favorecedores de uma reflexão contínua sobre: a sua prática 
pedagógica, a necessidade de criação de novas metodologias e instrumentos de 
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trabalho e a retomada dos aspectos que devem ser revistos, ajustados ou identificados 
como adequados para efetivar o processo de ensino-aprendizagem, no plano individual 
ou coletivo (BRASIL, 1997), possibilitando, dessa forma, um caráter reflexivo, dialógico 
e construtivista ao processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Zabala (2010), quando a concepção construtivista é introduzida na 
análise da avaliação, o objeto da avaliação deixa de ser centrado nos resultados 
obtidos para situar-se no processo contínuo e dinâmico da construção do 
conhecimento, individual e coletivo, como ressaltado por Grosbaum (2002 apud SILVA, 
2010) ao afirmar “que aprender deixou de ser entendido como um ato mecânico e 
repetitivo para ser encarado como um processo ativo, que requer a (re)construção de 
novos conhecimentos e de formas de pensar e de tomar decisões” (pág. 38).

Sendo assim, a avaliação formativa ou reguladora (ZABALA, 2010), com 
função de controle, deve ser realizada de forma contínua e reflexiva, durante todo o 
ciclo do ensino-aprendizado, com o objetivo de verificar se os discentes estão atingindo 
as metas estabelecidas e de propiciar aos mesmos, oportunidades de reflexão sobre o 
nível de entendimento elaborado, através da análise reflexiva dos seus erros e acertos 
e, a partir daí, encontrar estímulo e buscar estratégias para a elaboração de um estudo 
mais sistemático e efetivo (HAYDT, 1988 apud CAMARGO, 2010).

De acordo com Hastings e colaboradores (1983, apud CAMARGO 2010) este
processo formativo exige um instrumento de avaliação que propicie aos discentes as 
informações sobre o que eles aprenderam e o que ainda precisam aprender, ou seja, 
um “feedback” que lhes permita ter consciência sobre o nível cognitivo do seu  
processo de ensino-aprendizado. Entretanto, como apontado por Grego (2013), 
formular um feedback interativo não é uma tarefa simples pois exige do docente a 
tomada de decisões voltadas para o atendimento da dupla finalidade do ato 
pedagógico: atender aos objetivos específicos dos componentes curriculares e
favorecer o desenvolvimento cognitiva e metacognitivo dos discentes.

Com relação à estrutura cognitiva do processo de ensino-aprendizado, pode-se 
fazer uso da Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, que explora os aspectos 
cognitivo, afetivo e psicomotor. No aspecto cognitivo esta Taxonomia relaciona seis 
categorias, em ordem hierárquica crescente, que são: conhecimento, compreensão, 
aplicação, análise, síntese e avaliação (BLOOM et al., 1956 apud FERRAZ; BELHOT, 
2010). Este Modelo norteou o desenvolvimento e a análise deste estudo, cujo objetivo 
principal foi avaliar o impacto do feedback formativo no Ensino Superior de Química, 
partindo do pressuposto de que o uso de instrumentos eficientes de avaliação bem
como a análise e a interpretação correta dos dados podem permitir uma reflexão-ação 
dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem desta Ciência.

METODOLOGIA

O processo de ensino-aprendizado formativo foi planejado e desenvolvido para a
disciplina Química Inorgânica I, ministrada no quarto período do curso de Licenciatura 
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em Química de uma Universidade Pública localizada no Agreste de Pernambuco. A 
ementa do referido componente curricular enfoca, de forma descritiva, os seguintes 
aspectos dos elementos dos blocos s e p da Tabela Periódica: propriedades atômicas,
ocorrência natural, manufatura, estruturas e reatividade química. Partindo do 
pressuposto de que o caráter meramente descritivo e a extensão da ementa (60 h)
seriam fatores limitantes do desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos discentes o 
planejamento foi elaborado de forma a favorecer o entendimento das relações 
observadas entre os modelos conceituais abordados, as propriedades atômicas e as
variações periódicas destes elementos químicos, nos diferentes níveis cognitivos da 
Taxonomia de Bloom. A metodologia adotada baseou-se no modelo de aprendizagem 
significativa sendo favorecida por um processo contínuo de avaliação que teve como 
instrumento principal o feedback formativo das construções elaboradas pelos 
discentes.

As aulas do referido componente curricular foram expositivas e dialogadas, com 
o docente fazendo muitos questionamentos a fim de estimular a participação ampla dos 
discentes e favorecer a visão relacional dos tópicos abordados nos diferentes níveis de 
aprofundamento. Além dos momentos em sala de aula também foram realizados 
encontros semanais de monitoria onde o discente monitor orientava as discussões 
sobre as dúvidas que eram sociabilizadas e sempre incentivando os pares para uma 
reflexão sobre as construções elaboradas na perspectiva da reconstrução.

Para cada tópico da ementa foram elaboradas listas com situações-problemas, 
que induziam os discentes à realização da leitura completa dos referenciais teóricos da
disciplina e favoreciam uma abordagem ampla de níveis cognitivos variados. As listas 
com as situações-problemas foram encaminhadas para os discentes através do correio 
eletrônico e devolvidas para o docente após a sua elaboração dentro de um prazo 
limite. Após as correções e com a devida sinalização das construções, conceituais ou 
aplicadas, elaboradas de forma equivocada (feedback) as listas foram repassadas aos 
discentes para ajustes e como material de apoio para o estudo sistemático dos tópicos 
abordados. O feedback foi orientador dos discentes no processo de reconstrução do 
conhecimento a partir dos equívocos identificados e sinalizados. Após correções as 
listas impressas foram entregues ao docente para avaliação e pontuação.  

Também foi permitido aos discentes realizar o feedback das avaliações escritas. 
Esta atividade foi programada, estrategicamente, para ser realizada no período final da 
disciplina considerando o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos discentes ao 
longo desse processo formativo, propiciado pelas discussões, individuais e coletivas, 
nos espaços formais e não formais, nos encontros de monitoria e com o docente e nas 
reflexões, individual e coletiva, mediadas pelo feedback que oportunizou aos discentes 
a possibilidade de reconstrução das suas elaborações iniciais  a partir das sugestões 
elaboradas pelo docente. 

O universo do estudo foi constituído por um total de quinze discentes, 
regularmente matriculados na Disciplina e que participaram ativamente desse processo 
formativo. A amostra foi constituída por um total de nove destes discentes (60,0%)
escolhidos aleatoriamente, através de sorteio, sendo representativa do todo e
constituída por discentes que apresentaram uma evolução pouco, mediana e bastante
significativa no processo de ensino-aprendizado da disciplina. 
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No estudo foi investigado a evolução do processo de ensino-aprendizado da 
disciplina e do impacto do feedback formativo na metodologia proposta, através do 
mapeamento das respostas elaboradas para as situações problemas propostas, antes 
e após o feedback. As situações-problemas selecionadas foram aquelas que 
exploraram os modelos conceituais das propriedades atômicas e das suas variações 
periódicas que permeiam todos os grupos de elementos químicos dos blocos s e p da 
Tabela Periódica. Para possibilitar a análise dos dados todos os itens destas situações 
problemas foram classificados nos níveis hierárquicos cognitivos da Taxonomia de 
Bloom: Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação 
(BLOOM et al., 1971 apud FERRAZ; BELHOT, 2010). Para realização desta 
elaboração foi necessário categorizar e caracterizar as tipologias das respostas 
elaboradas pelos discentes para as situações-problemas selecionadas.

RESULTADOS

Pelissoni (2009) destaca a função diagnóstica do processo avaliativo e a 
necessidade do seu caráter contínuo e autorregulador para o desenvolvimento 
cognitivo dos discentes quando afirma que:

“A avaliação deve ter uma função diagnóstica, na qual se verifica a situação da 
aprendizagem dos alunos para propor novos meios de mediação e de 
intervenção do professor; é uma leitura da aprendizagem dos alunos e também 
uma forma de promover a autorregulação da aprendizagem entre os discentes”
(pág. 130).

A natureza diagnóstica, contínua e autorreguladora do desenvolvimento 
cognitivo dos discentes caracteriza o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido 
para este componente curricular como sendo de caráter formativo. O conjunto dos 
dados obtidos, a partir da análise sistemática das construções elaboradas pelos 
discentes, antes e após o feedback, permitiu acompanhar o avanço cognitivo e 
metacognitivo dos discentes ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem e 
averiguar qual o impacto do feedback formativo neste processo. 

Para Hoffmann (2010) “as tarefas na escola, deveriam ter o caráter 
problematizador e dialógico, momentos de troca de ideias entre educadores e 
educandos na busca de um conhecimento gradativamente aprofundado” (pág. 61). A 
importância da resolução de situações-problemas, como recurso didático para o 
processo de ensino-aprendizado deste componente curricular, fica evidenciada pelo 
fato das mesmas terem sido elaboradas com itens envolvendo os diversos níveis 
hierárquicos do desenvolvimento cognitivo dos discentes. Além disso, o caráter 
contextualizador e sistemático dos dados fornecidos nas situações-problemas 
propostas, na forma de gráficos ou de tabelas, podem ter contribuído para aumentar o 
interesse dos discentes, para favorecer a efetivação do processo de ensino-
aprendizado das temáticas em questão e para o desenvolvimento de habilidades e 
competências para elaboração da síntese, da análise e de conclusão sobre dados 
empíricos trabalhados. 
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Na Tabela 1 estão descritas as diferentes tipologias que caracterizaram as
respostas elaboradas pelos discentes para as situações-problemas analisadas neste 
estudo, envolvendo a temática “Gases Nobres”. Também estão apresentados 
exemplos, de cada tipologia das respostas, a fim de clarificar o leitor para esta 
caracterização.

Tabela 1: Caracterização das tipologias das respostas - Sem Reposta (SR), Resposta 
Contraditória Com O Conceito (RCC), Resposta Parcialmente Certa E Parcialmente Errada (RCE) e 
Resposta Inteiramente Correta (RIC). 

Símbolo Descrição Exemplo da situação-problema proposta: 
“Justificar o aumento da reatividade química 
dos gases nobres Kr, Xe e Rn com base nos 
valores das suas energias de ionização”. 

(SR)

A resolução para um 
determinado item de uma
dada situação problema 
não foi elaborada.

Comentário: o discente elaborou nenhuma 
resposta para esta questão.

(RCC)
A resolução apresentada 
não está de acordo com o 
modelo conceitual em 
foco.

“Porque possuem carga nuclear maior.”

Comentário: Os gases nobres citados na 
questão possuem carga nuclear efetiva menor 
do que os gases não reativos (He, Ne e Ar) nas 
CNTP. Sendo assim os elementos Kr, Xe e Rn, 
tem energias de ionização mais baixas e 
portanto são mais reativos.

(RCE)

A resolução apresentada 
para um dado item de 
uma dada situação 
problema foi elaborada 
apresentando parte das 
construções corretas e 
incorretas.

“O He, Ne e Ar são inertes e possuem 
configuração bem definida; o Kr, Xe e Rn
possuem uma energia de ionização menor 
tendo mais reatividade.”

Comentário: Todos os gases nobres 
apresentam a mesma configuração eletrônica 
na camada de valência: ns2np6. A variação da 
reatividade química no Grupo 18 está 
relacionada com os valores das energias de 
ionização.

(RIC)

A resolução apresentada 
para um dado item de 
uma dada situação 
problema foi construída 
de forma integralmente 
correta.

“A maior reatividade química dos gases nobres 
Kr, Xe e Rn se dar pelo fato deles necessitarem 
de uma quantidade de energia de ionização 
bem menor que a do hélio por exemplo.”

Comentário: Os objetivos propostos na 
situação-problema foram atingidos.

Na Tabela 2 estão apresentados, de forma sistematizada, os resultados do
processo de ensino-aprendizado do tema “Gases Nobres” obtidos através da avaliação 
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escrita antes do feedback. Também estão destacados os níveis taxonômicos que foram 
explorados neste processo formativo, baseado na taxionomia de Bloom (1971, apud 
MORETTO, 2008) bem como os tipos de respostas apresentadas pelos discentes para 
cada um dos itens das situações problemas propostas. 

Tabela 2: Respostas apresentadas por nível taxonômico na avaliação sobre Gases Nobres com a 
seguinte codificação: Resposta Contraditória com o Conceito (RCC), Sem Resposta (SR), 
Resposta Parcialmente Certa e Parcialmente Errada (RCE) e Resposta Inteiramente Correta (RIC).

Nível 
Taxonômico

Tipologia das respostas

RCC SR RCE RIC
Conhecimento - - - -
Compreensão 16,6% 5,6% 38,9% 38,9%

Aplicação 24,4% 31,1% 20,0% 24,4%
Análise 22,2% 22,2% 11,1% 44,4%
Síntese 44,4% 33,3% 22,2% 0,0%

Avaliação - - - -
Total de 

respostas 24,7% 24,7% 23,4% 27,2%

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, pode-se concluir que apenas 
27,2% do total das respostas inicialmente elaboradas pelos discentes estavam 
inteiramente corretas (RIC); 23,4% estavam parcialmente corretas (RCE) e 49,4% ou 
eram contraditórias com o conceito (RCC, 24,7%) ou deixaram de ser construídas (SR, 
24,7%). Não foram observadas respostas incoerentes com as perguntas, indicando o 
entendimento dos discentes sobre o que lhes estava sendo questionado. 

Pode-se apontar como possível fonte dos equívocos verificados nas construções 
dos discentes falhas diversas intrínsecas ao processo de ensino e aprendizado,
decorrentes de diversos fatores, tais como: (i) Dificuldade na elaboração e aplicação de 
modelos conceituais, antigos ou novos, devido a fatores cognitivos; (ii) A estrutura 
diferenciada dos instrumentos de avaliação escrita, apresentando muitos subitens 
interrelacionados e com níveis hierárquicos cognitivos diversos; (iii) A limitação 
temporal para a resolução das situações-problemas, que pode ter gerado estresse e 
influenciado no raciocínio sistemático dos discentes durante a avaliação, mesmo 
estando cientes de que poderiam, posteriormente, complementar a elaboração das 
questões durante o feedback da avaliação; (iv) Tendência para uma elaboração das
resoluções das situações-problemas de forma prolixa. 

Pode-se verificar ainda que para nenhum dos níveis taxonômicos analisados se 
observou um quantitativo de respostas integralmente corretas (RIC) superior a 45,0% e 
que o nível taxonômico Síntese apresentou o pior resultado, de modo que nenhum dos 
discentes conseguiu elaborar perfeitamente uma resolução do que lhe foi questionado 
neste nível. 

Este resultado observado é coerente considerando-se que a Síntese é um dos 
níveis taxonômicos de maior complexidade na Taxonomia de Bloom (FERRAZ et al., 
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2010) significando que os níveis hierárquicos inferiores deveriam estar solidificados 
para a construção deste, o que não foi verificado a partir dos dados coletados. Isso 
pode ser decorrente da pouca exploração deste nível cognitivo durante o processo 
histórico da construção do conhecimento destes discentes nas ciências exatas e 
humanas. 

Na Tabela 3 estão sistematizados os dados representativos dos resultados 
alcançados pelos discentes na avaliação sobre a temática Gases Nobres, após a 
realização do feedback formativo.

Tabela 3: Respostas apresentadas por nível taxonômico no feedback sobre Gases Nobres com a 
seguinte codificação: Resposta Contraditória com o Conceito (RCC), Sem Resposta (SR), 
Resposta Parcialmente Certa e Parcialmente Errada (RCE) e Resposta Inteiramente Correta (RIC).

Nível 
Taxonômico

Tipologia das respostas

SR RCC RCE RIC
Conhecimento - - - -
Compreensão 0,0% 6,2% 6,2% 87,5%

Aplicação 10,0% 5,0% 5,0% 80,0%
Análise 12,5% 0,0% 0,0% 87,5%
Síntese 25,0% 0,0% 25,0% 50,0%

Avaliação - - - -
Total de 

respostas
9,7% 4,2% 6,9% 79,2%

Os resultados apontam para um aumento significativo nos percentuais de 
acertos integrais (RIC), em todos os níveis taxionômicos, conferindo um aumento 
liquido igual a 52,0% no total das respostas integralmente corretas após a realização 
do feedback. Também podem ser notados outros avanços significativos que foram 
confirmados através da redução nos seguintes índices percentuais de: (i) 20,5% nas 
respostas contraditórias com o modelo conceitual trabalhado (RCC); (ii) 15,0% nas 
situações problemas sem respostas (SR); (iii) 16,5% nas resoluções parcialmente 
certas e parcialmente erradas (RCE).

Tais avanços sinalizam para o desenvolvimento cognitivo dos discentes, 
verificado ao longo do processo de ensino-aprendizagem contínuo e formativo e que 
possibilitou a construção e reconstrução dos modelos conceituais abordados através 
das discussões temáticas favorecedoras da autorregulação do processo de ensino-
aprendizado. Esta evolução pode ser exemplificada pela análise das respostas 
conceituais, elaboradas pelo discente A, participante do estudo, para o parâmetro 
energético do átomo “primeira energia de ionização”, durante os encontros de monitoria 
e que estão apresentados em ordem cronológica de elaboração: 
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“É a energia necessária para remover o elétron da camada de valência e 
depende do raio” (encontro de monitoria) [sic].

“É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo em fase 
gasosa” (encontro de monitoria algumas semanas depois) [sic].

Observa-se que no primeiro momento o discente se refere à existência de 
apenas um elétron na camada de valência e num segundo momento ela associa a 
primeira energia de ionização à retirada do primeiro elétron mais fracamente ligado de 
um átomo neutro, quando faz referência a energia mínima de ionização. Neste nível de 
aprofundamento conceitual o discente também foi capaz de associar o estado físico 
gasoso como condicionante a definição conceitual proposta por Shriver (2008, pág. 48) 
para esse parâmetro atômico.

Após análise das elaborações conceituais do discente para o parâmetro atômico 
em questão, percebe-se a sua evolução cognitiva ao longo do processo de ensino-
aprendizagem dialógico e contínuo, pois, como afirma Hoffmann (2010), o aprendizado 
se dá através de “(...) um processo gradativo, lento, que exige o saber esperar pelo 
momento do aluno. Diz-se que o indivíduo aprende porque se desenvolve e não o 
contrário: o indivíduo se desenvolve porque aprende” (pág. 74).

Neste estudo também foi feita uma análise detalhada de cada um dos níveis 
taxonômicos exigidos na avaliação da temática Gases Nobres, com o objetivo de 
diagnosticar a tipologia dos erros e permitir caracterizar o grau cognitivo dos discentes 
antes e após o feedback das avaliações escritas. Os dados sistematizados estão 
apresentados nos gráficos da Figura 1: 

Figura 1: Tipologia das respostas e os níveis taxonômicos abordados neste estudo
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A partir do gráfico do nível taxonômico Compreensão pode-se observar que 
apenas 5,6% dos questionamentos não foram respondidos (SR); 16,6% das respostas 
elaboradas na avaliação inicial foram contraditórias com o conceito (RCC); 38,9% das 
respostas estavam parcialmente corretas e parcialmente erradas (RCE) e 38,9% das 
respostas estavam integralmente corretas (RIC). Os dados do estudo também 
demonstram que após a realização do feedback o quantitativo das respostas 
enquadradas na categoria (RIC) foi de 87,5%, representando um aumento de acertos 
de 48,6% neste nível hierárquico, resultante do avanço cognitivo e metacognitivo que 
também ficou caracterizado através das reduções simultâneas observadas nos índices 
percentuais das categorias (RCE), (RCC) e (SR), sinalizando a importância do 
feedback formativo no processo de ensino-aprendizado desta disciplina.

Este avanço cognitivo e metacognitivo pode ser conferido pela análise textual 
das respostas elaboradas pelo discente B, antes e após o feedback para o modelo 
conceitual da “primeira energia de ionização”:

Discente B: Sem resposta elaborada para a questão (AVALIAÇÃO ANTES DO 
FEEDBACK) [sic].

Discente B: “A primeira energia de ionização é a energia necessária para 
remover um elétron da camada mais externa do átomo, a partir do segundo 
elétron, já é uma segunda energia de ionização envolvida, e assim por diante. 
As primeiras energias são menores pelo fato de remover o elétron mais 
fracamente” (AVALIAÇÃO APÓS O FEEDBACK) [sic].

Observa-se, a partir da análise dessas construções elaboradas ao longo do 
processo formativo do referido discente, que após o feedback, o mesmo conseguiu
formular uma resposta correta de acordo com o referencial teórico deste componente 
curricular (LEE D., 2009, pág. 76), que não faz referência ao estado gasoso do átomo 
no seu conceito para a “primeira energia de ionização”.

O avanço observado no quantitativo das respostas integralmente corretas nesse 
nível taxonômico (cerca 50,0%), em princípio, poderia ser relacionado com o seu baixo 
grau de complexidade segundo a hierarquia proposta por Bloom et al. (1971 apud 
FERRAZ; BELHOT, 2010). No entanto, os dados do estudo permitiram verificar que 
esse grau de desenvolvimento também foi verificado em níveis taxonômicos de maior 
complexidade, como pode ser observado, a partir dos gráficos apresentados na Figura 
1, indicando que o aprendizado se deu em toda a estrutura cognitiva e não apenas nos 
níveis de menor complexidade.
    

A partir do gráfico do nível taxonômico Aplicação (Figura 1) pode-se verificar que 
31,1% das questões que exigiam aplicações dos modelos conceituais na avaliação 
inicial ficaram sem respostas (SR), enquanto que 24,4% das respostas elaboradas 
estavam contraditórias com o conceito (RCC), 20,0% estavam parcialmente certas e 
parcialmente erradas (RCE) e apenas 24,4% estavam inteiramente corretas (RIC). 
Após a realização do feedback, houve um aumento líquido de 55,6% para as respostas 
integralmente corretas, superior ao aumento líquido de 48,6% observado no nível 
taxonômico Compreensão, o que mostra que o aprendizado foi efetivo a ponto de ser 
transposto para o nível taxonômico superior.



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014.

Ensino e Aprendizagem 
(EAP)

O gráfico do nível taxonômico Análise (Figura 1) permite verificar que na 
avaliação inicial 22,2% das situações problemas propostas ficaram sem respostas (SR) 
enquanto que 22,2% das respostas elaboradas estavam contraditórias com o conceito 
(RCC); 11,1% estavam parcialmente certas e parcialmente erradas (SCE) e 44,4% 
foram consideradas plenamente corretas (RIC). Também neste nível taxonômico 
verificou-se que o feedback propiciou vários avanços cognitivos sinalizados através da
ausência de repostas contraditórias com o modelo conceitual (RCC) e de respostas 
parcialmente certas e parcialmente erradas (RCE), representando um avanço de 43,1% 
na capacidade cognitiva de análise nas situações problemas propostas.

A habilidade de sintetizar um conjunto de partes em um todo é mais complexa 
do que ter um todo e o fragmentá-lo por análise. Por isso, na taxionomia de Bloom, a 
Síntese está acima, em termos de complexidade, da Análise (FERRAZ; BELHOT, 
2010). Isso pode ser verificado na avaliação inicial sobre o tema Gases Nobres, onde 
se observou um índice percentual de 40,0% das respostas integralmente corretas (RIC) 
no nível taxonômico de Análise, enquanto que o mesmo percentual de acertos foi 
zerado para o nível hierárquico de Síntese, observando-se, ainda, para o nível 
hierárquico de Análise que 44,4% das respostas foram contraditórias com o conceito 
(RCC) e que 33,3% das questões deste nível taxonômico ficaram sem respostas (SR).

Mais uma vez, a realização do feedback, permitiu um ganho líquido de 50% no 
percentual de respostas integralmente corretas (RIC) no nível taxonômico Análise, 
semelhante aos avanços cognitivos observados nos demais níveis. Também se 
observou uma redução de 8,3% nos itens de situações problemas sem resposta (SR) e
nenhuma resposta contraditória com o conceito (RCC). Pode-se observar, ainda, no 
gráfico representativo deste nível taxonômico, um aumento do índice percentual das
respostas contraditórias com o conceito (RCC). Em um primeiro momento isso pode 
parecer uma incoerência, mas pode ser explicado considerando que anteriormente ao 
feedback havia 44,4% de respostas contraditórias com o conceito (RCC), as quais  
posteriormente deixaram de ser apresentadas, significando um avanço  cognitivo 
parcial, pois se antes essas respostas eram contraditórias com o que propõe o modelo 
conceitual (RCC), após o feedback passaram a estar parcialmente corretas (RCE). 

A Figura 2 mostra o gráfico com os resultados avaliativos, antes e após o 
feedback, sobre a temática Gases Nobres, para os quatro níveis hierárquicos aqui 
discutidos. 

                           Figura 2: Tipologia das respostas deste estudo
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Verifica-se, pela análise do gráfico apresentado na Figura 2, uma semelhança no 
índice percentual nas seguintes tipologias de respostas antes do feedback:  respostas 
contraditórias com o conceito (RCC), respostas parcialmente certas e parcialmente 
erradas (RCE), itens sem respostas (SR) e respostas inteiramente corretas (RIC). No 
entanto, após a realização do feedback, foi verificada uma grande diferença nestes 
valores, predominando o percentual das respostas integralmente corretas (RIC),  
deixando claro a força deste recurso avaliativo para a eficácia do processo de ensino-
aprendizagem formativo no Ensino Superior de Química, podendo ser aplicado em 
outros níveis do ensino desta Ciência. 

CONCLUSÃO

Este estudo partiu do pressuposto de que o uso de instrumentos eficientes de 
avaliação assim como a análise e a interpretação correta dos dados obtidos podem 
permitir uma reflexão-ação na busca da eficácia do processo de ensino-aprendizagem. 
Dessa forma, fez uso do feedback formativo como meio facilitador do processo de 
ensino-aprendizagem de Química. Os resultados demonstraram que a abordagem 
proposta favoreceu o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos discentes e
contribuindo para uma aprendizagem significativa, podendo ser aplicado a outros níveis 
de ensino desta Ciência.
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Resumo: O professor de ciências apresenta uma função fundamental na construção do conhecimento 
científico de seus alunos, assim como é importante para o desenvolvimento de atitudes e valores que 
refletirão no comportamento dos estudantes em sua vida escolar e pessoal. Porém, mesmo com a 
importância dos conteúdos atitudinais, muitos professores durante suas aulas se dedicam a ensinar os 
conteúdos conceituais, deixando o ensino das atitudes em segundo plano. Nesse contexto, o presente 
trabalho pretende expor e discutir teoricamente alguns dos motivos pelos quais esses conteúdos são 
pouco explorados no ensino de ciências.  

 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a escolha pela docência não é uma decisão fácil, uma vez que 
formar as crianças e jovens tem sido um desafio para os professores que não 
conseguem atender todas as necessidades dos alunos, os quais muitas vezes não 
demonstram interesse no conteúdo que é ensinado nas escolas. Observa-se que não 
há um alinhamento entre a profissão docente e as mudanças que ocorreram na 
sociedade e os avanços científicos e tecnológicos que estão cada dia mais presentes 
no cotidiano das pessoas que vivem em uma busca constante por informação. O 
professor tem que lidar com o comportamento inadequado dos estudantes, os quais 
muitas vezes demonstram desinteresse e descaso em relação a seu próprio 
aprendizado (OLIVERA et al, 2010).  

Percebe-se que entre as principais queixas dos professores acerca de 
problemas em seu cotidiano é a falta de condições de trabalho, assim como ao pouco 
interesse dos alunos por aprender ciências, uma vez que esse desinteresse gera 
diversas atitudes inadequadas dos estudantes durante as aulas, dificultando muito o 
ensino de ciências na escola, essas dificuldades em ensinar fazem com que muitos 
profissionais desistam de lecionar, visto que se sentem pouco valorizados e sem 
motivação para ensinar.  

Há uma crise na educação científica e uma de suas características é a falta de 
motivação dos jovens em aprender e seguir uma carreira na área científica, uma vez 
que para o autor a ciência e sua lógica racional estão distantes da cultura popular: “o 
mundo científico parece ao mundo popular como um universo com caráter desumano e 
tendo um grande déficit de sentido” (FOUREZ, p. 116, 2003), sendo então muito 
importante que o professor mostre ao aluno que a ciência pode ser vista em situações 
do cotidiano, aproximando o conhecimento científico dos estudantes. 

É de grande importância que a escola auxilie seus alunos a terem uma visão 
científica do mundo em que vivem e incentive os estudantes a desenvolverem 
competências teóricas e práticas para que sejam utilizadas em seu cotidiano, assim 
como para transformar e compreender o mundo de maneira consciente e responsável. 
Os conteúdos são fundamentais para que esse processo de transformação pela 
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educação ocorra, os conteúdos procedimentais, conceituais e os atitudinais são 
importantes guias para direcionar o trabalho do professor. É necessário que o docente 
planeje o conteúdo que será trabalhado em sala de aula e leve em consideração as 
dificuldades apresentadas pelos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem, 
de acordo com as características pessoais dos estudantes, para concretizar os 
objetivos, os conteúdos educativos e as estratégias didáticas empregadas. Considerar 
o estilo de trabalho de cada docente é um ponto importante no momento da aula, uma 
vez que de acordo com a forma de trabalhar do professor, será possível perceber as 
atitudes dos alunos acerca do conteúdo estudado. Considerando a importância de 
respeitar o estilo de cada docente lecionar, é imprescindível que o professor tenha 
como princípio que o ensino de Ciências Naturais não seja resumido como uma 
apresentação de definições e conceitos científicos, como é observado em diversos 
livros didáticos, os quais muitas vezes não são facilmente compreendidos pelos 
estudantes. As definições devem ser encaradas como o início do processo de ensino-
aprendizagem, ou seja, deve ser aquilo que se deseja que o aluno entenda ao longo ou 
ao final de suas investigações cientificas (BRASIL, 1998).  

É fundamental entender como a postura do professor e sua forma de tratar os 
diversos assuntos científicos podem influenciar no interesse dos alunos sobre a 
intenção de conhecer mais sobre as Ciências e suas aplicações. Também é de grande 
importância conhecer melhor as concepções sobre os temas que os professores 
abordam durante as aulas, assim como deve-se entender as concepções dos 
estudantes sobre a natureza da ciência e como essas concepções podem ser 
influenciadas pelo modo que o professor trata dos assuntos. Portanto, é essencial que 
o professor seja um profissional transformador da realidade e que consiga se adaptar 
às diversas novidades tecnológicas que surgem diariamente. É importante que o 
docente não seja apenas um transmissor de conceitos, mas que seja um profissional 
capaz de mudar vidas e formar cidadãos conscientes, críticos e que façam diferença 
positivamente para a sociedade (POZO e CRESPO, 2009).  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo de expor e discutir teoricamente 
alguns dos motivos pelos quais esses conteúdos são pouco explorados no ensino de 
ciências. 
 
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 
No último século foi crescente o processo de geração de tecnologia e 

industrialização, assim como o desenvolvimento que teve como base a ciência e 
tecnologia (C&T), dessa forma a ciência se tornou um sinônimo de progresso e 
inovação, que facilita a vida das pessoas, hoje podemos fazer diversas atividades do 
cotidiano com mais facilidade devido ao uso de equipamentos e recursos tecnológicos 
que melhoram a qualidade de vida da população, então a utilização desses recursos foi 
visto como positivo para grande parte da população, que se tornou dependente dessa 
tecnologia. Entretanto, esse desenvolvimento passou a ser visto com outros olhos, uma 
vez que a tecnologia não é utilizada somente para benefício da população, mas 
também para guerras através da construção de armamentos e arsenal bélicos como as 
armas químicas, o que evidenciou os prejuízos do uso irracional da tecnologia pelos 
seres humanos.   
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Segundo Angotti e Auth (2001), é evidente que a utilização abusiva das 
tecnologias trouxe problemas: 

 
“À medida que o uso abusivo de aparatos tecnológicos tornava-se mais 
evidente, com os problemas ambientais cada vez mais visíveis, a tão aceita 
concepção exultante de C&T, com a finalidade de facilitar ao homem explorar a 
natureza para o seu bem-estar começou a ser questionada por muitos.” 
(Angotti & Auth, 2001, p.15). 

 
Nos dias de hoje, o uso das tecnologias mudou a forma de viver da população. 

É perceptível que a evolução e a crescente utilização de tecnologia no cotidiano das 
pessoas apresentaram como consequências severas mudanças ambientais, nas 
relações pessoais e meios de comunicação, essas transformações geram problemas, 
visto que muitas pessoas não conseguem se adaptar tão facilmente às novidades 
tecnológicas que surgem com tanta rapidez.  E dessa forma, percebe-se que a partir de 
concepções que valorizam esse desenvolvimento cientifico, há a tendência de se 
acreditar que esse modelo tecnocrático político seja totalmente benéfico, podendo 
gerar uma imagem equivocada da ciência. É fundamental que os professores de 
ciências não contribuam para difundir essa imagem equivocada que muitas pessoas 
fazem da ciência, isto é, valorizando os benefícios sem levar em consideração os 
diversos problemas que são causados a partir do uso descontrolado dos recursos 
científicos e tecnológicos. Assim, para facilitar a relação entre as pessoas e a 
tecnologia, é fundamental que haja um treinamento, ou seja, que essas pessoas sejam 
direcionadas para lidar melhor com essas mudanças geradas pelas novidades 
tecnológicas, assim o professor pode ser um grande aliado nesse processo através de 
ações didáticas que podem estimular o surgimento de um pensamento cientifico. 
(ANGOTTI e AUTH, 2001). 

Embora muitos professores defendam a ideia da importância do aluno ser 
crítico e reflexivo acerca dos acontecimentos no mundo, percebe-se que ao realizarem 
seu planejamento escolar diversos professores não valorizam atividades que cumpram 
o papel de tornar o estudante alguém reflexivo e com visão crítica do mundo, ou seja, o 
docente não tem como um de seus objetivos o ensino de valores e atitudes científicas. 
Nota-se que não somente os professores, assim como a família, que também é uma 
importante formadora de opinião, adotam posturas que insistem na alienação de 
adolescentes e jovens, impedindo que os estudantes exponham seus pensamentos de 
maneira crítica e consciente. Visto que raramente há um espaço para discussão que 
tenham como objetivo tornar o aluno criativo, a escola poderia cumprir esse papel de 
criar um espaço para que seus estudantes possam mostrar o que pensam acerca de 
diversos conteúdos. 

Assim, é de fundamental importância que os professores de ciências assumam 
uma função de participar da construção do conhecimento científico e formação 
individual dos estudantes, por isso faz parte do seu trabalho a transmissão dos 
conteúdos atitudinais, ou seja, o ensino de normas, atitudes e valores para seus 
alunos, de modo que esse aprendizado os auxiliem a perceber a necessidade de se 
compreender o mundo cientificamente e a identificarem a importância do que 
aprendem como sendo lições fundamentais para um melhor exercício da sua 
cidadania. Nesse sentido, a aprendizagem dos chamados conteúdos atitudinais é 
importante para a formação do indivíduo na escola, assim como esse aprendizado 
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também é importante durante sua vida fora do ambiente escolar, para a formação de 
um cidadão crítico, que faça diferença em sua sociedade (POZO e CRESPO, 2009). 

A partir do ensino dos conteúdos atitudinais o docente pode ensinar e valorizar 
atitudes positivas que devem ser reproduzidas, assim como pode mostrar aos alunos 
quais posturas são inadequadas, mostrando a melhor atitude a ser tomada. É 
necessário que o aluno seja consciente e capaz de compreender que a cidadania está 
relacionada com a sua participação social e política, assim como está relacionada com 
o exercício de deveres e direitos na sociedade, é de grande importância que ele adote 
em seu cotidiano determinados valores e atitudes como a solidariedade, a cooperação, 
assim como o respeitando ao outro e a si mesmo. Espera-se que o aluno desenvolva 
postura crítica e se posicione contra injustiças, além disso, espera-se que seja capaz 
de mediar conflitos e resolver situações do seu cotidiano de maneira pacifica, sempre 
valorizando o diálogo, assim como sempre se posicionando contra qualquer forma de 
discriminação relacionada a classe social, diferenças culturais, sexo, etnia entre outras 
características. Além disso, os parâmetros curriculares nacionais defendem que o 
estudante deve perceber-se como ser integrante, assim como dependente e agente de 
transformação do ambiente em que vive, sendo um importante contribuinte para a 
melhoria desse ambiente. É fundamental que o docente tenha como meta o 
desenvolvimento do conhecimento e o sentimento de confiança do aluno em suas 
habilidades, de modo que o estudante possa agir com perseverança durante o 
processo de obtenção do conhecimento e no exercício da cidadania. 

 
O PROFESSOR DE CIÊNCIAS E O ENSINO DOS CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

  
Para Coll et al (2000), é possível denominar conteúdo como sendo o conjunto 

de conhecimentos que podem ser aprendidos por alguém, de forma que as 
apropriações desses conhecimentos pelos estudantes sejam essenciais para o seu 
desenvolvimento. Esses conteúdos são classificados de acordo com suas 
características conceituais, procedimentais e atitudinais. Segundo os autores, os 
conteúdos conceituais são fatos ou dados que são expressos através de palavras 
consideradas significativas, que tem como consequência atividades cognitivas que 
produzem um conhecimento. São denominados conteúdos procedimentais aqueles que 
estão relacionados com o saber fazer, ou seja, são as técnicas ou estratégias utilizadas 
para a execução de atividades ou tarefas relacionadas a aprendizagem. Já os 
conteúdos atitudinais podem caracterizados como um conjunto de saberes aos quais 
estão incluídos conceitos, sentimentos, raciocínios, linguagens, habilidades e atitudes. 
Os conteúdos atitudinais, de acordo com POZO e CRESPO (2009), são os conteúdos 
que estão relacionados com a aprendizagem de valores, atitudes e regras que devem 
ser transmitidos pelos docentes durante suas aulas. 

Segundo Maraninchi (s/d) (apud GUIMARÃES, 2004), as atitudes apresentam 
três componentes básicos que são fundamentais para a formação e mudanças que são 
refletidas na realidade social. Esses componentes são cognitivos, que estão 
relacionados com conhecimentos e crenças; há também os componentes afetivos que 
são representados pelos sentimentos e os componentes de conduta, que são 
observados em ações realizadas e declarações. É importante salientar que as atitudes 
são consideradas como expressões subjetivas, visto que envolvem juízo de valor e 
podem ser reproduzidas a partir da linguagem verbal e não-verbal que expressam 
essas atitudes. 
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Em relação ao ensino de valores e atitudes, observa-se que muitos professores 
não se dedicam em ensinar explicitamente os conteúdos atitudinais em suas aulas, não 
que esses conteúdos não sejam transmitidos pelos docentes, mas não há um 
planejamento específico para o ensino de atitudes, dessa forma, esses conteúdos 
muitas vezes não são transmitidos de modo consciente pelo docente e acabam sendo 
negligenciados durante as aulas de ciências. Em muitas situações, o profissional da 
educação se preocupa em ensinar um determinado conteúdo sem necessariamente 
fazer com o estudante aprenda o que está sendo estudado, uma vez que muitos 
desses docentes apresentam certa resistência em utilizar novas metodologias em suas 
aulas, adotando aulas expositivas que são consideradas como uma forma mais 
cômoda de se transmitir um determinado conteúdo (DINIZ, 2005). 

De acordo com Mortimer (1996), há docentes que perdem muito tempo 
ensinando os conteúdos conceituais e pouco contribuem para a construção do 
conhecimento científico do estudante: 

 

 “Gasta-se muito tempo com poucos conceitos, e muitas vezes esse processo 
não resulta na construção de conceitos científicos, mas na reafirmação do 
pensamento de senso-comum. A prática de sala de aula contribui para o 
aumento da consciência do estudante sobre suas concepções mas não 
consegue dar o salto esperado em direção aos conceitos científicos. ”  
(MORTIMER, 1996, p.24) 

 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências 

Naturais (1998), no ensino fundamental os conteúdos são divididos em blocos: Terra e 
Universo; Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde e Tecnologia e Sociedade, esses 
conteúdos devem ser trabalhados com os alunos valorizando o ensino dos conceitos, 
os procedimentos e as atitudes e valores que contribuem para a formação de um 
indivíduo consciente e atuante em sua sociedade. Os PCNs de Ciências Naturais ainda 
defendem que durante o planejamento das atividades escolares e no desenvolvimento 
dos temas de Ciências em sala de aula, cada um dos tipos de conteúdo, conceitual, 
procedimental e atitudinal, deve estar tratado de forma explicita pelo docente. Porém, 
em geral, observa-se que o ensino desses conteúdos é pouco contemplado pelos 
professores de ciências, que se dedicam mais a ensinar os conteúdos conceituais e 
procedimentais. O ensino de atitudes e valores, explicitamente ou não, faz parte do 
processo educacional, uma vez que as práticas realizadas no cotidiano escolar, assim 
como postura do professor em sala de aula sempre estarão sinalizando, reforçando e 
até mesmo coibindo atitudes e valores. Portanto, o ensino dos conteúdos exige muita 
reflexão e consciência sobre os temas e a forma como esses temas são abordados 
durante as aulas, ou seja, o docente deve ficar atento a postura, uma vez que valores e 
posturas sejam promovidos e incentivem o aluno a ter consciência sobre o cidadão que 
será formado através de suas aulas.  

Em Ciências Naturais, o desenvolvimento de certas atitudes e valores envolve 
diversos aspectos da vida do estudante, seja no âmbito social, cultural, assim como 
pode influenciar o sistema produtivo e nas relações interpessoais entre os seres 
humanos e o meio em que vive.  Ainda de acordo com os PCNs de Ciências Naturais 
(Brasil, 1998), certas posturas passadas pelo docente durante a aula podem contribuir 
para o aprendizado de valores e atitudes pelos alunos: 
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“A valorização da vida em sua diversidade, a responsabilidade em relação à saúde 
e ao ambiente, bem como a consideração de variáveis que envolvem um fato, o 
respeito às provas obtidas por investigação e à diversidade de opiniões ou a 
interação nos grupos de trabalho são elementos que contribuem para o 
aprendizado de atitudes, para saber se posicionar crítica e construtivamente 
diante de diferentes questões. Incentivo às atitudes de curiosidade, de 
persistência na busca e compreensão das informações, de preservação do 
ambiente e sua apreciação estética, de apreço e respeito à individualidade e à 
coletividade tem lugar no processo de ensino e aprendizagem. ” (BRASIL, 1998, 
p.30) 

 
Segundo o PCN de Ciências Naturais, (2000a), o professor deve se atentar 

para seleção dos conteúdos durante a realização de suas atividades pedagógicas, as 
quais devem contemplar não somente os conteúdos procedimentais e conceituais, mas 
também o ensino em atitudes:  
 

“(...) incluir fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores compatíveis com 
o nível de desenvolvimento intelectual do aluno; favorecer a construção de uma 
visão de mundo, formada por elementos inter-relacionados, entre os quais o 
homem é visto como agente de transformação; serem relevantes do ponto de 
vista social, permitindo ao aluno compreender, em seu cotidiano, as relações 
entre o homem e a natureza mediadas pela tecnologia. ”  (BRASIL, 2000a, p. 
42) 

 
Para Cordeiro (2011), selecionar corretamente os conteúdos e a forma como 

os mesmos são abordados em sala de aula são essenciais para que o aluno consiga 
obter a autonomia em seu conhecimento. Além da autonomia na construção do 
conhecimento e do pensamento científico, através da disciplina de Ciências é possível 
o desenvolvimento de aspectos afetivos, atitudes e valores que ocorrem a partir do 
contato entre aluno e professor, que compartilham suas vivências e conseguem 
construir significados que ultrapassam o senso comum e o pensamento intuitivo, dessa 
forma, na relação de ensino e aprendizagem entre aluno e professor é possível haver a 
compreensão de fenômenos naturais e as transformações desses fenômenos, na 
construção das atitudes e valores que serão importantes para a vida aluno, não só no 
ambiente escolar, mas também para a sua vida na sociedade (BRASIL, 2000a) 

É fundamental reforçar a importância do docente em ensinar atitudes e valores 
aos alunos, visando a formação do cidadão crítico e consciente, visto que ensinar 
ciências não deve ser somente a apresentação de definições e conteúdos científicos 
para os alunos. O docente deve pensar em maneiras de transmitir os conteúdos de 
ciências, de forma que os conceitos, procedimentos e as atitudes possam ser 
compreendidos pelos alunos. É essencial que o aluno consiga não só entender a 
importância das atitudes e valores transmitidos nas aulas de ciências, mas que consiga 
internalizar esses valores, manifestá-los e coloca-los em prática em suas ações e 
pensamentos cotidianos (BRASIL, 1998).  

Entretanto, na maioria das escolas não há um projeto de educação em 
atitudes, entretanto é fato que atitudes e valores, podem ser vistas como uma 
expressão do contexto social, cultural e familiar em que uma pessoa vive. Esses 
valores e atitudes são transmitidos pelos círculos sociais em que um indivíduo está 
inserido, ou seja, pela sociedade, pela família, pelos professores e pela escola. Muitos 
desses valores aprendidos pelo aluno possuem um caráter moral e ético geral, por 
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exemplo, valores como a solidariedade, liberdade, igualdade, entre outros (DINIZ, 
2005) 

Além de valores e atitudes gerais, há nas diversas áreas de conhecimento 
conteúdos atitudinais próprios que são considerados pelos docentes como fatores que 
facilitam ou prejudicam a aprendizagem do estudante (MANASSERO e VÁZQUEZ, 
2002, apud DINIZ, 2005, p.1). Esses conteúdos atitudinais específicos da área são 
fundamentais para que o docente planeje melhor sua aula, de forma que o profissional 
consiga perceber que atitudes educativas podem ser mais úteis para o 
desenvolvimento de seu aluno e consequentemente para a melhoria do aprendizado 
(DINIZ, 2005). Entre os valores e atitudes específicos da área de ciências e que devem 
ser transmitidos pelo professor é possível salientar a importância da reciclagem de 
materiais, de reconhecer o ambiente como um sistema dinâmico em que há diversas 
interações e que o ser humano é parte desse ambiente, assim como a necessidade de 
ter um consumo consciente, respeitando o planeta e garantindo sua própria existência 
como espécie, além disso, é fundamental que o docente auxilie seu aluno a superar o 
olhar fragmentado e adotar uma visão crítica acerca das inovações tecnológicas e um 
pensamento complexo acerca do planeta e suas demandas sociais e ambientais 
(MARANDOLA e TAKEDA, 2004). 

Entretanto, o que se percebe é que a maioria dos docentes não tem como 
objetivo ensinar valores e atitudes relativos à ciência aos seus alunos, valorizando 
principalmente os conteúdos conceituais e procedimentais em suas aulas, uma 
explicação para esse fato pode estar na formação do docente. A formação do professor 
deve ser revista, uma vez que grande parte dos cursos de graduação em licenciatura 
tem como seu foco principal o ensino dos conceitos, trabalhando muito pouco os 
aspectos sociais da disciplina. Há a necessidade das universidades repensarem o 
modo de formar seus alunos, já que é preciso que haja uma reformulação no conteúdo 
dos cursos de formação de professores, pois é necessário que esse profissional 
consiga entender os aspectos sociais da disciplina que leciona, para conseguir então 
formar o estudante para que ele se torne um cidadão crítico e atuante em sua 
sociedade (FOUREZ, 2003).   

Portanto, é essencial que sejam desenvolvidas pesquisas que mostrem aos 
professores que trabalham na área do Ensino de Ciências, novas possibilidades de 
atividades que consigam mostrar a importância de aproximar a ciência à cultura e 
cotidiano do aluno, de modo a garantir uma união entre a Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Essa nova visão acerca do ensino de ciência mostra-se muito relevante 
quando se consideram as características da vida atual, ou seja, do surgimento das 
novas tecnologias e da forma como nos relacionamos com essas tecnologias que estão 
inseridas na vida da população. Assim, percebe-se que esses diversos aspectos e 
valores são a base para construção do conhecimento científico e tecnológico 
(ANDRADE e CARVALHO, 2002). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Foi possível perceber que um dos grandes problemas dos professores em seu 

trabalho é a indisciplina, a desmotivação e a falta de interesse dos alunos em relação 
ao seu desenvolvimento escolar e ao aprendizado das ciências. Esse comportamento 
pode estar relacionado ao fato desses estudantes considerarem que o conhecimento 
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científico e os resultados da ciência estejam muito distantes da sua realidade e por isso 
perdem sentido para sua formação pessoal ou profissional. É fundamental ressaltar a 
importância do profissional docente para a capacitação e formação desse aluno, seja 
no aspecto educacional quanto no aspecto pessoal da formação do cidadão crítico e 
consciente. O professor apresenta papel fundamental no processo de construção do 
conhecimento do seu aluno, visto que esse processo não ocorre naturalmente, a 
construção do conhecimento pode ser considerada como consequência das ações e 
atitudes que o docente desenvolve em sala de aula, assim como está relacionada com 
a maneira que esse profissional transmite os conceitos, valores, atitudes e 
procedimentos em ciências. 

É fato que grande parte dos professores não dá enfoque ao ensino dos 
conteúdos atitudinais em suas aulas, uma vez que esses conteúdos não estão 
explícitos nos planos de aula dos docentes que, em geral, planejam suas aulas 
pautadas predominantemente nos conteúdos conceituais e procedimentais, não dando 
a ênfase necessária ao ensino de valores e atitudes durante as atividades aplicadas 
em suas aulas, assim praticamente não relacionam o conteúdo das aulas com os 
aspectos sociais da ciência. A educação em ciências tem como um de seus objetivos 
incentivar o aluno a encontrar novas formas de ver o mundo, assim como gerar uma 
reflexão acerca dos fenômenos científicos e analisá-los, assim como mostrar ao 
educando que é necessário ir além das aparências, ou seja, é preciso ter uma visão 
crítica e um espirito investigativo acerca das ciências. É importante salientar que a 
meta fundamental da educação científica consiste em fazer com que os estudantes 
compreendam o que é a ciência, para que possam obter benefícios, pessoais e sociais, 
a partir dos conhecimentos adquiridos através dessa disciplina.  

Entretanto, acreditamos que a formação do docente pode influenciar a forma 
que esse profissional encara a ciência, assim como pode influenciar sua forma de 
ensinar e transmitir os conhecimentos científicos. Assim, julgamos necessária uma 
reformulação nos cursos de formação e capacitação dos professores da área de 
Ensino de Ciências, uma vez que é essencial que o profissional auxilie na construção 
do conhecimento do aluno, ajudando o estudante a compreender melhor o ambiente 
em que vive, assim como as diversas relações e interações que ocorrem nesse 
ambiente, formando um cidadão crítico e reflexivo acerca das inovações tecnológicas e 
científicas. Nesse caso consideramos fundamental que as Universidades valorizem na 
formação profissional de seus alunos os diversos aspectos científicos. 
  Para que haja um ensino comprometido com o desenvolvimento e qualidade do 
aprendizado dos estudantes, é necessário que os esforços não estejam direcionados 
apenas para mudanças conceituais, mas que sejam valorizadas mudanças mais 
profundas na forma de ensinar, as quais devem estar relacionadas com a forma de 
pensar e ver o mundo, assim como na maneira de pensar, refletir e organizar seus 
conhecimentos, ressaltando o valor social da ciência. Este raciocínio se aplica tanto 
para o ensino no nível da educação básica, quanto para o ensino no nível da educação 
superior; em ambos os casos, visando a formação de alunos e professores conscientes 
de seu papel social e profissional. 
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RESUMO:  
Este trabalho teve, como objetivo, levantar as concepções dos alunos do curso de Química da 

UFBA a respeito do processo de dissolução de sólidos iônicos em água, antes e após o processo de 
aprendizagem, na disciplina QUI 136-Química Inorgânica Básica, do curso de Química da UFBA. A falta 
de compreensão dos alunos sobre as energias envolvidas no processo de dissolução de sólidos iônicos 
em água tem sido uma das dificuldades na disciplina Química Inorgânica Básica, pois os alunos não 
conseguem relacionar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Química Fundamental com o 
necessário para o entendimento daquela disciplina.  

 A metodologia empregada neste trabalho foi a qualitativa, e o instrumento de coleta de dados 
utilizados foi o questionário aberto. Os resultados mostraram a dificuldade dos alunos em articular os três 
níveis de conhecimento químico na compreensão do processo de dissolução de sólidos iônicos em água. 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho buscou levantar as concepções dos alunos do curso de Química 

da UFBA a respeito do processo de dissolução de sólidos iônicos em água. A escolha 

do tema justifica-se devido a depoimentos de professores do curso de Química que 

relatam dificuldades dos alunos em compreenderem os aspectos energéticos 

envolvidos no processo de dissolução de sólidos iônicos em água e de os  

relacionarem aos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Química Fundamental, 

ministradas no primeiro semestre do curso.  

O processo de dissolução de sólidos iônicos em água, por se tratar de um 

tópico que requer o conhecimento prévio e o trabalho integrado de diferentes 

conteúdos como equilíbrio químico, termodinâmica, interações interpartículas e do 

próprio processo de dissolução abordado nas disciplinas fundamentais, apresenta-se 

como uma temática com grande dificuldade de compreensão por parte dos alunos.  

Este trabalho foi realizado na disciplina Química Inorgânica Básica da UFBA, 

no período em que a temática “Os Elementos do bloco s: Processo de dissolução” 

estava sendo abordada. O seu objetivo foi levantar as concepções dos alunos do curso 

de Química da UFBA a respeito do processo de dissolução de sólidos iônicos em água, 

antes e após o processo de aprendizagem, na disciplina QUI 136-Química Inorgânica 

Básica. 

 



Os níveis do conhecimento químico e o seu ensino. 

Um dos recursos didáticos mais utilizados atualmente e particularmente 

relevantes no ensino de ciências é o levantamento das concepções prévias dos alunos 

(Echeverria (1993); Carmo, Marcondes (2008);Carmo,Marcondes e Martorano (2010)), 

pois os mesmos consideram que os estudantes, muitas vezes, chegam à universidade 

já trazendo conceitos próprios para os fenômenos que observam e modelos elaborados 

autonomamente para explicar sua realidade vivida, inclusive para os fatos de interesse 

científico. Quando as ideias dos alunos interagem com a linguagem científica, com leis 

e teorias e com as suas próprias experiências estes tentam conciliar seus modelos 

mentais com os conceitos aceitos cientificamente.  
Atualmente, nos estudos em que o ensino de Química tem sido alvo, tem sido 

enfatizada a necessidade da compreensão dos três níveis de conhecimento da 

química: o nível macroscópico, o submicroscópico e o representacional. Johnstone 

(1982) foi um dos primeiros autores a destacar esses três diferentes níveis de 

pensamento e de representação. Para este autor, o nível macroscópico corresponde ao 

real, compreendendo produtos químicos tangíveis e visíveis, que podem ou não podem 

fazer parte das experiências cotidianas dos alunos. O nível submicroscópico, 

compreende o nível das partículas, podendo ser usado para descrever o movimento de 

elétrons, moléculas ou átomos de partículas. O nível simbólico é composto por uma 

grande variedade de representações pictóricas, formas algébricas e computacionais da 

representação submicroscópica. Ao se considerar a inter-relação entre esses três 

aspectos, o ensino de química pode tornar-se mais dinâmico, atraente e significativo. 

Devetak et al (2004)  relatam que existem muitos cursos de química que se 

concentram apenas no plano simbólico da educação química, negligenciando os outros 

dois aspectos (macroscópico e o submicroscópico), levando os alunos a pensarem que 

a Química é apenas uma ciência de símbolos de elementos, fórmulas de compostos e 

equações químicas. Por isso, é necessário que sejam feitas as conexões entre os 

aspectos macroscópicos e as explicações do nível submicroscópico e suas 

representações do nível simbólico. A ausência destas conexões fragmenta o 

conhecimento químico, tornando-o pouco significativo para os estudantes e dificultando 

a compreensão da ciência Química.  

Na proposta feita por Mortimer, Machado e Romanelli (2000), esses níveis de 

representação sugeridos por Johnstone (1982) foram redimensionados e denominados: 
fenomenológico, teórico e representacional. Segundo Machado (1999), ao destacarmos 



a importância da relação entre os três elementos do triângulo: fenomenológico, teórico 

e o representacional, estamos assumindo a importância de se propiciar a elaboração 

de uma forma de pensar em química que considera perspectivas diferenciadas que, 

articuladas, irão constituir certas formas de falar/pensar sobre fenômenos químicos. 

Na elaboração de uma forma de pensar em química, a linguagem tem 

importância fundamental para que os estudantes usem, de forma adequada, as 

múltiplas representações. Ao entrarem em contato com os símbolos, fórmulas e 

equações os estudantes estarão se apropriando de um tipo de linguagem própria do 

químico, de forma que a Química passe a ter sentido e os alunos consigam perceber o 

significado daquilo que estão aprendendo.  

A fim de ajudar o aluno a organizar suas ideias em uma visão de totalidade, 

apresentando e discutindo as possíveis conexões que se estabelecem entre os 

diferentes níveis de representação, os estudantes devem ser orientados a construírem 

seus modelos explicativos mediante esquemas de partículas, expressando-as através 

de uma linguagem pictórica que utiliza códigos específicos apresentados e discutidos 

pelo professor (Warta e Resende, 2011). 

Com base nos resultados encontrados nesta pesquisa e em outros trabalhos 

aqui citados, é muito importante que o professor tenha conhecimento das concepções 

prévias dos estudantes e que os oriente na articulação entre os três níveis do 

conhecimento químico. 

 

Abordagem teórico-metodológica  

A metodologia utilizada neste trabalho foi a qualitativa, uma vez que os dados 

foram coletados em um grupo de estudantes, antes (pré-teste) e após (pós-teste) do o 

momento de aprendizagem (aulas teóricas e práticas). Os pré e pós testes foram 

aplicados no período em que a temática Os Elementos do bloco s: Processo de 
dissolução estava sendo abordada.  

Para a análise do fenômeno nas abordagens qualitativas, alguns autores, a 

exemplo de Moraes (1999), sugerem um procedimento chamado de Análise de 

Conteúdo. Segundo Bogdan e Biklen(1994), ao ler constantemente os dados é possível 

encontrar regularidades e padrões que podem ser representados por palavras e/ou 

frases denominados categorias de codificação, de forma a separar as partes mais 

importantes para análise. 



Na tentativa de identificar como os estudantes se apropriaram dos 

conhecimentos a respeito do tema “processo de dissolução”, o instrumento de coleta 

de dados (questionário) envolvendo esse assunto, foi aplicado à turma matriculada no 

semestre 2012.2 da disciplina QUI 136 - Química Inorgânica Básica.  

As categorias utilizadas para a análise das respostas considerou a articulação 

entre os níveis do conhecimento químico e o quanto esta articulação levou os alunos a 

evoluírem conceitualmente. A evolução conceitual foi avaliada comparando-se as 

respostas antes e após o momento de aprendizagem. As categorias utilizadas estão 

expostas na Tabela 1: 

Tabela 1:Categorias de analise para os Questionários 

Categoria Avaliação 

HE- Houve 
evolução 

Percepção clara da articulação entre os níveis do conhecimento 

químico e da mudança conceitual após o momento de aprendizagem. 

NE- Não houve 
evolução 

Ausência da articulação entre os níveis do conhecimento químico. 

EC- Erro 
conceitual 

Aplicação errônea dos conhecimentos de Química. 

 

Na turma selecionada para a realização da pesquisa estavam matriculados 25 

alunos, sendo a freqüência, por aula, de 22 alunos, em média. O questionário de pré-

concepções foi aplicado a 19 estudantes, sendo que três não quiseram participar da 

pesquisa. Para o levantamento das concepções após o momento de aprendizagem, a 

pesquisa contou com a participação de 14 estudantes. 

 

Resultados e discussão 
 

Abaixo estão descritas as questões constantes no Questionário, juntamente 

com algumas observações referentes às respostas dadas pelos estudantes.  

A Questão 1: O que é um sólido iônico, buscava investigar se os alunos sabiam 

conceituar sólido iônico. Esperava-se que os estudantes identificassem a constituição – 

presença de cátions e ânions - interações eletrostáticas entre os íons e a existência do 

reticulo cristalino.                  

Para um dos alunos (Aluno 1), antes do momento de aprendizagem, o sólido 

iônico é um “Sólido que tem em sua  constituição íons”. Após o momento de 



aprendizagem, este mesmo aluno respondeu que os sólidos iônicos são “Sólidos 

contendo íons em sua constituição, ligados por força eletrostática”. Observa-se que o 

aluno utilizou, na sua resposta, o aspecto microscópico: “constituído por íons” e, 

também, o teórico-conceitual: “íons ligados por força eletrostática”.  

Para um outro aluno (Aluno 5), o sólido iônico é uma “Substância que possui 

íons em sua composição”. Após o momento de aprendizagem, este mesmo aluno 

respondeu que o sólido iônico “É uma substância que possui alto ponto de fusão, estão 

agregadas em um arranjo iônico, que em meio aquoso libera íons. É um composto que 

apresenta a densidade eletrônica distorcida para o ânion do composto”.  Observa-se 

que o aluno utilizou, na sua resposta, os níveis macroscópico e teórico do 

conhecimento químico: “substância que possui alto ponto de fusão” e “libera íons”. O 

estudante apresenta, também, outra concepção relativa ao nível teórico do 

conhecimento químico: “densidade eletrônica distorcida para o ânion do composto”, 

porém, ele fez uma generalização que pode levar a erros. 

Ao analisar as respostas dos estudantes, observou-se que, de modo geral, 

houve uma evolução conceitual (HE) em 50% das respostas dadas. Nestas, estavam 

presentes, pelo menos, dois aspectos do conhecimento químico. 

A seguir são apresentados dois exemplos em que as respostas dadas podem 

ser categorizadas como não houve evolução conceitual (NE). As respostas do Aluno 13 

se enquadram nesta categoria: 

Antes do momento de aprendizagem: “Espécie iônica constituída por íons que 

são formados por ligações iônicas adquirindo assim um reticulo cristalino”.Após o 

momento de aprendizagem: “Composto constituído por ligações que se destaca o 

caráter iônico” 

Observa-se que o aluno utilizou, na sua resposta antes do momento de 

aprendizagem, apenas o aspecto microscópico: “ Espécie iônica constituída por íons 

que são formados por ligações iônicas” e, após o momento de aprendizagem, o 

estudante continuou ressaltando apenas o aspecto microscópico: “caráter   iônico”. 

Outro exemplo em que não houve evolução conceitual (NE) pode ser 

observado na resposta do Aluno 6, a seguir:  

Antes do momento de aprendizagem: ”Sólido no qual as partículas formadoras 
possuem íons”. Após o momento de aprendizagem: ”Sólido cuja composição são íons”. 

Pode ser observado que o aluno utilizou, na sua resposta antes do momento 

de aprendizagem, apenas o aspecto microscópico: “possuem íons”. E após o momento 



de aprendizagem o estudante também ressaltou, apenas, o aspecto microscópico: 

“composição são íons”. 

 Ao analisar as respostas dos estudantes, observou-se que, de modo geral, não 

houve uma evolução conceitual (NE) em 42,9% das respostas dadas. Além disso, ficou 

claro que nestas estavam ausentes, pelo menos, dois aspectos do conhecimento 

químico. 

A resposta do Aluno 12 foi considerada errada conceitualmente (EC), pois 

antes do momento de aprendizagem ele afirmou que o sólido iônico: “É um composto 

facilmente dissolvido em água”.Esta afirmação ressalta, apenas, o aspecto 
macroscópico do conhecimento químico e nem todos os sólidos iônicos são 
“facilmente” dissolvidos em água. Após o momento de aprendizagem, este mesmo 

aluno afirmou que: “É um composto formado através da ligação entre um metal e um 
gás”. A afirmação “ligação entre um metal e um gás “está errada conceitualmente, pois 

sólidos iônicos são formados por cátions e ânions. 

Ao analisar as respostas dos estudantes, observou-se que, de modo geral, 

7,1% das respostas dadas são categorizadas como erro conceitual (EC) 

 Na Questão 2, pergunta-se: “Por que a água é um bom solvente para dissolver 

um sólido iônico”. O objetivo dessa questão era saber se os alunos conheciam as 

características que tornavam a água um bom solvente para um sólido iônico. Esperava-

se que os estudantes citassem conceitos como polaridade e constante dielétrica 

(aspectos fenomenológico/macroscópico), interações com o soluto (interações íon-

dipolo), que se referem ao nível teórico do conhecimento químico. Esperava-se, ainda, 

que os alunos elaborassem modelos representativos dessas interações através, por 

exemplo, de desenhos e símbolos o que, infelizmente, não ocorreu. 

Para um dos alunos (Aluno 13), antes do momento de aprendizagem, a água é 

um bom solvente porque:“ é um composto polar, ou seja, irá interagir com os cátions e 

ânions com uma relativa intensidade, solvatando-os, ressaltando que sua polaridade é 

alta e o seu volume é menor se comparado com outros solventes”. Após o momento de 

aprendizagem, este mesmo aluno respondeu que a água é um bom solvente, pois: 

“Solvente polar é o que permite a interação com os íons através dos seus polos, sendo 

tal interação forte, justificando assim a sua constante dielétrica relativamente elevada”. 

Observa-se que o aluno utilizou, na sua resposta, o aspecto macroscópico: “Solvente 

polar” e o aspecto teórico-conceitual: “interação com os íons através dos seus polos” e 
“interação forte, justificando assim a sua constante dielétrica relativamente elevada”.  



O Aluno 1, antes do momento de aprendizagem, não soube responder à 

questão e, após este momento, o estudante afirmou que a água é um bom solvente 
porque: “possui uma alta constante dielétrica, na qual executa o trabalho suficiente 
para separar os íons do sólido iônico. É possível notar que  aluno utilizou, na sua 

resposta,o aspecto macroscópico: “trabalho suficiente” e “constante dielétrica”  e o 

aspecto microscópico: “separar os íons do sólido iônico”. 

Os resultados mostraram uma evolução conceitual em 42,9% das respostas 

dos estudantes. A seguir são apresentados dois exemplos em que as respostas dadas 

podem ser categorizadas como não houve evolução conceitual (NE).  

Um exemplo em que não houve evolução conceitual (NE) para a Questão 2 

pode ser observado na resposta do Aluno 13, antes e após o momento de 

aprendizagem. Antes do momento de aprendizagem, o aluno respondeu: “Porque a 

água tem energia necessária, suficiente na interação com íons permitindo a 

dissolução”. Após o momento de aprendizagem, ele diz que: “Porque a água tem 

energia necessária para romper a ligação no mesmo”. 
Pode ser observado que o aluno, antes e após o momento de aprendizagem, 

ressaltou apenas o nível macroscópico do conhecimento químico: “energia necessária”, 

para justificar o porquê de a água ser um bom solvente. Outro exemplo em que não 

houve evolução conceitual (NE) pode ser observado na resposta do Aluno 9, a seguir: 

antes do momento de aprendizagem o estudante responde que a água é um bom 

solvente, “pois a sua estrutura polar permite interação com os íons”; após o momento 

de aprendizagem, ele afirmou que a água é um bom solvente, “pois ela é polar 

interagindo com os íons do sólido iônico”. Neste caso, pode-se observar que o aluno 

utilizou, na sua resposta em ambos os momentos de aprendizagem, apenas o nível 

macroscópico, quando se referiu ao fato da água ser “polar” como justificativa para ela 

ser um bom solvente. 

Ao analisar as respostas dos estudantes, observou-se que, de modo geral, não 

houve uma evolução conceitual (NE) em 50,0% das respostas dadas. Nestas, estavam 

presentes em sua maioria apenas o aspecto macroscópico do conhecimento químico. 

Na resposta do Aluno 10 a esta mesma questão, o estudante abordou, 

erroneamente, conceitos aplicando-os em um momento inoportuno; por isso, sua 

resposta foi classificada como um erro conceitual (EC), como mostra o exemplo a 

seguir: 



Antes do momento de aprendizagem: “A água apresenta um forte poder de formar 

ligação iônica ou covalente, e também pode fazer ligação de hidrogênio que é o que 

mais se destaca”.Após o momento de aprendizagem: “Por que a água atua como base 

de Lewis bastante forte (OH-), sendo capaz de solvatar de maneira efetiva os 

diferentes sólidos iônico”. 

A resposta deste aluno mostra erros conceituais. Antes do momento de 

aprendizagem ele confundiu o tipo de interação que a água faz com o sólido iônico, 

enquanto na resposta após o momento de aprendizagem ele se refere a uma 

característica da água que não é relevante nesta situação. A análise das respostas dos 

alunos mostra que 7,1% delas apresentam erros conceituais (EC). 

Na Questão 3, pergunta-se:”O que é o processo de dissolução?”, com o objetivo de 

conhecer como os estudantes caracterizavam o processo de dissolução, relacionando 

as energias envolvidas nesse processo e a dependência  das intensidades relativas de 

três forças atrativas: entre as partículas do soluto (forças soluto-soluto), entre as 

moléculas do solvente (forças solvente-solvente), entre partículas de soluto e solvente 

durante o processo de dissolução (forças soluto-solvente), conhecimento relacionado 

ao nível teórico-conceitual. Entre as respostas dos estudantes, destacam-se aquelas 

dos Alunos 6 e 7, que foram consideradas dentro da categoria houve evolução (HE) 
conceitual, como mostrado abaixo: 

Antes do momento de aprendizagem: “Processo que analisa o favorecimento ou não da 

dissolução”. Após do momento de aprendizagem: “Processo em que as forças de 

interações entre o solvente e soluto compensam as forças de interação do solvente e 

do soluto”. 
O estudante, inicialmente, antes do momento de aprendizagem, não ressaltou 

nenhum dos 3 níveis do conhecimento químico, além de não abordar adequadamente 

o processo de dissolução, mostrando que não trazia consigo concepções prévias a 

respeito do processo de dissolução. Após o momento de aprendizagem, nota-se uma 

evolução conceitual e a presença do nível fenomenológico na resposta deste aluno, ao 

citar: “solvente e soluto” e do nível teórico-conceitual, na afirmação: “forças de 

interações entre o solvente e soluto compensam as forças de interação do solvente e 

do soluto”. 

As respostas do Aluno 7, antes do momento de aprendizagem, afirmavam que 

o processo de dissolução é uma reação química em que ligações solvente-solvente e 

soluto-soluto são rompidas. Após do momento de aprendizagem, o estudante afirmou 



que a dissolução é o processo no qual as moléculas do solvente interagem com 

moléculas do soluto. O estudante, inicialmente, apresentou erros conceituais e após o 

momento de aprendizagem notou-se uma evolução conceitual e a presença dos níveis 

fenomenológico e teórico como, por exemplo, na seguinte afirmação: “moléculas do 

solvente interagem com moléculas do soluto”. 

Houve evolução conceitual para 21,4% das respostas dos estudantes. A seguir 

são apresentados dois exemplos em que as respostas dadas podem ser categorizadas 

como não houve evolução conceitual (NE). Entre as respostas, destacam-se dos 

Alunos 8 e 9 que foram consideradas dentro da categoria não houve evolução (NE) 

conceitual, como mostrado a seguir: 

Antes do momento de aprendizagem: Processo em que o solvente interage com as 

partículas do sólido.Após o momento de aprendizagem: Processo em que há interação 

soluto-solvente. 

O estudante, inicialmente, ressaltou o nível fenomenológico/macroscópico do 

conhecimento químico, porém não houve mudança na resposta e nem a presença dos 

outros níveis do conhecimento químico. As respostas do Aluno 9 também foram 

inseridas na categoria não houve evolução (NE) conceitual:  

Antes do momento de aprendizagem: Processo no qual há separação de íons que 
compõem o sólido. Após o momento de aprendizagem: Processo no qual há separação 
de íons que compõem o sólido 

O estudante, inicialmente, antes do momento de aprendizagem, apresentou 

uma articulação entre os aspectos fenomenológico/macroscópico e o teórico e, 

posteriormente, ressaltou apenas o aspecto teórico. Além disso, não conceituou o 

processo de dissolução corretamente. Não houve respostas dentro da categoria erro 

conceitual (EC) para esta questão. 

Dentre as respostas para a questão: O que é o processo de dissolução, 

64,3% foram categorizadas com não houve evolução (NE) conceitual.  

Na Questão 4, é apresentado o ciclo abaixo que descreve o processo de dissolução de 

um sólido iônico em um solvente polar, como a água.  

 

Figura 1:Representação do processo de dissolução 
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Pergunta-se aos estudantes: O que acontece com as partículas das substâncias 

envolvidas nas etapas 1, 2, na qual a etapa 1 se refere a 'Hrede
o, que é a energia 

padrão de variação de entalpia que acompanha a formação da estrutura iônica de íons 

gasosos; e a 'Hhid
o, é a energia padrão de variação da entalpia que acompanha a 

hidratação dos íons gasosos e 'Hsol
o é a energia padrão de variação da entalpia que 

acompanha a dissolução do sal iônico. Nesta questão, buscou-se entender como a 

representação do processo de dissolução era compreendida pelos alunos. 

 Abaixo estão as respostas dos Alunos 11 e 12, antes e após o momento de 

aprendizagem, que podem ser consideradas como pertencentes à categoria houve 

evolução conceitual (HE), inicialmente são apresentadas as respostas do Aluno 12: 

Antes do momento de aprendizagem: Etapa 1- os íons são separados para formar íons 

gasosos (processo endotérmico). Etapa 2- os íons gasosos formados são hidratados 

(processo exotérmico) . 

 Após o momento de aprendizagem: Etapa 1- as partículas do sólido iônico são 

dissociadas e formam os íons gasosos (processo endotérmico). Etapa 2- a hidratação 

dos íons gasosos formados (processo exotérmico). 

Na resposta, o estudante apresentou uma boa interpretação para a 

representação da Figura 1, articulando o aspecto representacional com o 

macroscópico: “as partículas do sólido iônico são dissociadas e formam os íons 

gasosos” e o teórico: “íons gasosos”. 

 O Aluno 11, antes do momento de aprendizagem, considerou que, na Etapa 1, 

as interações entre os átomos são desfeitas e são realizadas interações entre os íons 

isolados e, na Etapa 2, há interações entre as moléculas de água e os íons. Após o 

momento de aprendizagem, segundo ele, na Etapa 1 o sólido iônico absorve energia, 

possibilitando a separação dos seus constituintes, cátions e ânions,que se encontram 

isolados no estado gasoso.Na Etapa 2, há interações entre os íons gasosos isolados e 

as moléculas de água. Na resposta, o estudante interpretou corretamente a 

representação da Figura 1, articulando o nível representacional que foi fornecido na 

questão, com os níveis macroscópico e teórico do conhecimento químico, como 

mostrado a seguir: “o sólido iônico absorve energia, possibilitando a separação dos 

seus constituintes, cátions e ânions”. 

Em relação à Questão 4, houve evolução em 57,1% das respostas, o que não 

aconteceu para as respostas relativas às Etapas 1 e 2 expostas na Figura 1  
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Os Aluno 14 e o Aluno 2 apresentaram uma etapa errada para a representação 

da Figura 1, mostrando dificuldade em nível representacional que foi fornecido na 

questão com os outros níveis do conhecimento químico. As respostas dos Alunos 2 e 

14 fazem parte das 28,6% categorizadas como não houve evolução (NE) conceitual.  

Os Aluno 2 e Aluno 14, antes do momento de aprendizagem, interpretaram a 

Etapa1 como um processo de separação e sublimação e a Etapa 2 como a hidratação 

dos íons. Depois do momento de aprendizagem, referiu-se à quebra do reticulo, para a 

Etapa 1 e à hidratação dos íons, para a Etapa 2. 

Dentro das 7,1% das respostas dos estudantes categorizadas como erro 

conceitual (EC), destacam-se as respostas do Aluno10 ao afirmar, antes do momento 

da aprendizagem “que ocorre o processo de hidratação” e, após o momento de 

aprendizagem, ao afirmar que “as ligações químicas que unem as espécies são 

rompidas para a formação dos íons gasosos”.O estudante mostrou desatenção ao 

responder ao que foi questionado. 

 
Considerações finais 
 

O questionário aplicado antes do momento de aprendizagem tinha a intenção 

de fazer o levantamento das concepções prévias dos alunos, pois um dos objetivos 

deste trabalho era saber como os mesmos chegam à disciplina QUI136-Química 

Inorgânica Básica e se traziam consigo conhecimentos aprendidos nas disciplinas Qui 

A28 (Química Fundamental II) e Qui A42- Química Fundamental III, pré-requisitos para 

a referida disciplina.  

Após o momento de aprendizagem, verificou-se que, para a Questão 1, houve 

evolução para 50,0% das respostas dadas que enfatizavem, em sua maioria, o nível 

microscópico do conhecimento químico.Esse fato está de acordo com o que afirma  

Devetak et al (2004),   
Na Questão 2, houve evolução em 42,9% das respostas dos estudantes 

analisadas. Os alunos, em sua maioria, consideraram a polaridade da água como a 

única propriedade importante para a dissolução do sólido iônico. Nenhum estudante 

atribuiu às trocas energéticas a explicação para o processo de dissolução e, com isso, 

os níveis representacional e teórico não foram considerados importantes para a 

compreensão do processo de dissolução.  
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Para a Questão 3, houve evolução em 21,4% das respostas. Percebeu-se uma 

dificuldade na compreensão do processo de dissolução pelos alunos. A maioria das 

respostas ressaltavam o nível macroscópico. Esse fato está de acordo com o 

observado por Carmo, Marcondes e Martorano (2010), segundo os quais as 

explicações estão influenciadas pelos aspectos observáveis e pelas experiências que 
vivenciam (os alunos) em seu cotidiano.           

 Na Questão 4, houve uma evolução em 57,2 % das respostas. Em sua 

maioria, os estudantes evoluíram conceitualmente. Este fato concorda também com 

Devetak et al (2004),segundo o qual o ensino de química tem, como elemento principal, 

o entendimento do aspecto representacional,  

Este trabalho mostrou uma grande dificuldade dos alunos em relacionar os três 

níveis do conhecimento químico, na disciplina Química Inorgânica. Este resultado pode 

apontar para a necessidade de desenvolver, entre os alunos ingressantes no curso de 

Química, uma maior compreensão dessa ciência e do seu processo de produção que 

envolve, entre outros aspectos, a explicação e representação adequada dos 

fenômenos como um requisito importante para a compreensão do pensamento 

químico.   
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RESUMO: Para investigar o impacto de uma história em quadrinhos (HQ) e de uma situação-problema em 
alunos do ensino médio, foi introduzida a eles uma HQ de temática científica, abordando o conceito de 
densidade. Após a leitura e um breve debate, os estudantes foram expostos a uma situação-problema 
também relacionada ao conceito de densidade, mas diferente daquela encontrada na história. A filmagem 
dessa aula foi analisada e os estudantes demonstraram elevado interesse na atividade proposta e muitas 
alternativas para a resolução da situação-problema. Em vários pontos, os estudantes insistiram em 
retornar à solução usada para resolver o problema contido na HQ, mesmo que essa solução fosse 
inadequada para o problema que deveriam resolver. Com isso, é possível ver a importância que a leitura 
teve para os mesmos.   

INTRODUÇÃO 
Algumas publicações em revistas especializadas da área (CHINELLI, FERREIRA 

e AGUIAR, 2010; MALAFAIA, BÁRBARA e RODRIGUES, 2010; entre outros) alertam 
para o pouco interesse dos estudantes pelas ciências básicas ensinadas nas escolas. A 
busca por estratégias que atraiam a atenção dos alunos para o conteúdo a ser ministrado 
é uma constante no trabalho do professor. Em uma época de tantos estímulos exteriores 
- como a internet e aparelhos eletrônicos – atrair a atenção dos jovens é um desafio e 
tanto, ainda mais quando associado a pouca leitura e a outros fatores que se fazem 
presentes entre um bom número de estudantes.  

Diante das evidências de desinteresse, um fato merece destaque: os jovens 
apreciam histórias em quadrinhos (HQs) e dedicam tempo a essa leitura. Evidência disso 
é o grande número de publicações do gênero, vendidas nas bancas. Essas publicações 
representam um meio no qual o visual e o literário se tocam, ganhando novas nuances 
e uma nova forma de expressão.  

Experiências anteriores, tais como a produção de HQs lúdicas para adolescentes 
(http://bramevlad.blogspot.com) e um trabalho mais sistemático realizado durante a 
graduação (RODRIGUES, 2011) nos fizeram considerar as histórias em quadrinho como 
potenciais atividades de engajamento de estudantes nas aulas. Nessas experiências os 
alunos se mostraram atraídos por esse tipo de atividade e a autoria do material didático 
em quadrinhos encorajou a seguir nessa linha.  

Sendo assim, esse trabalho investiga a contribuição de uma HQ e de uma 
situação-problema no envolvimento dos estudantes em uma aula de Química. 

QUADRINHOS COMO FERRAMENTAS PARA O PROFESSOR  
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Segundo McCloud (1995), uma história em quadrinhos pode ser definida como 
uma “sequência de imagens pictóricas justapostas em uma ordem deliberada”. Essa 
definição abrange diversas obras de arte ao longo da história da Humanidade, como 
afrescos egípcios, códices mexicanos e tapeçarias medievais, ao mesmo tempo que 
diferencia os quadrinhos das ilustrações, charges e cartuns (que não usam imagens 
justapostas), ou de padrões e mosaicos, onde as imagens justapostas podem ter a 
ordem alterada sem que haja prejuízo à obra. O formato atual dos quadrinhos, entretanto, 
tem suas raízes no século XIX, com os trabalhos de Töpffer e Agostini. 

Um dos formatos mais influentes de quadrinhos do mundo, as histórias de super-
heróis americanos (comics), teve sua gênese em 1929 e viu sua popularidade aumentar 
a cada ano. Seguindo essa popularidade, em 1948, foi publicado o trabalho A Sedução 
do Inocente, um livro que denunciava os quadrinhos de terror e policiais como 
“corruptores da juventude” por seu conteúdo violento e sombrio. O autor, como a maior 
parte da população, supunha que os quadrinhos eram, por definição, uma diversão 
infanto-juvenil e de massas populares. Esse pensamento persistiu até uma pesquisa de 
1962 demonstrar que uma parte considerável dos apreciadores de quadrinhos era 
formada por pessoas em torno dos 30 anos e de elevada formação intelectual. 
(COUPIERE, 1970) 

Apesar dessa constatação, os quadrinhos continuaram a ser tratados como uma 
diversão inconsequente para crianças até meados dos anos 80, quando a influência de 
A Sedução do Inocente começou a declinar e quadrinhos com tema adulto voltaram a 
encontrar espaço nas prateleiras. Durante esse período de “ostracismo”, as histórias em 
quadrinhos dificilmente eram vistas como algo que tivesse um valor educacional 
relevante (PIZARRO, 2009). 

Foi a crescente adoção das histórias em quadrinhos por várias esferas sociais que 
levou os educadores a refletirem sobre seu uso em sala de aula como instrumento de 
ensino (PIZARRO, 2009). De maneira geral, o uso de quadrinhos na educação é mais 
relacionado às Ciências Humanas, especialmente nas áreas de Linguagem e História. 
(VERGUEIRO e RAMOS, 2009). 

Recentemente, entretanto, os bons resultados obtidos nessas áreas do 
conhecimento têm atraído os professores brasileiros ligados às áreas de Ciências Exatas 
e da Natureza, que começam a refletir sobre como os quadrinhos podem ser úteis em 
suas disciplinas (CARUSO e SILVEIRA, 2009). Essas reflexões têm sido feitas nos 
últimos dez anos, mas ainda há relativamente pouco material disponível em português 
na área de Química (SANTOS e AQUINO, 2010).  

Um trabalho interessante em língua portuguesa (de Portugal) envolvendo 
quadrinhos e Química é a dissertação de Soares (2008), que fez sua pesquisa entre 
2005 e 2007 e relata como os alunos e professores lidam com as informações contidas 
nos quadrinhos. 

Ela forneceu aos alunos excertos de histórias em quadrinhos do Tio Patinhas e 
Asterix que citam conceitos químicos (amostras na Figura 1). Os principais temas 
trabalhados foram Substâncias, Reações Químicas, Radiação, Soluções e Processos de 
Separação. Depois, os alunos deveriam responder questionários para avaliar como eles 
lidavam com as informações contidas nos quadrinhos. O mesmo trabalho avalia se os 
professores são capazes de compreender o potencial desses quadrinhos para o ensino. 
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Figura 1: Quadrinhos retirados de revistas portuguesas do Tio Patinhas que contém princípios 
químicos a serem discutidos, como a pressão dos gases e a solubilidade de substâncias com a 

mesma polaridade. 
Fonte: Soares (2008, p. 171 e 160). 

 
O trabalho conclui que os alunos têm dificuldades, de encarar uma HQ 

criticamente ao lê-la, e confiam no que está sendo apresentado, mesmo quando já 
tiveram uma aula anterior sobre o assunto que contradiz o quadrinho. Sendo assim, a 
pesquisadora afirma que discutir quadrinhos com temas científicos em sala de aula não 
só tem o potencial de detectar e discutir as concepções alternativas dos alunos, como 
reforça que a informação científica veiculada em quadrinhos é uma forma poderosa de 
atingir os mesmos.  

Alguns outros trabalhos brasileiros apresentados em congressos demonstram o 
uso de quadrinhos como forma de avaliar o aprendizado dos alunos a respeito da 
matéria. Ao pedirem que os alunos produzissem histórias em quadrinhos, dois grupos de 
pesquisadores (CARUSO e SILVEIRA, 2009; NEGRÃO, ARAUJO e SILVA, 2010) 
puderam detectar se os conceitos ensinados foram apreendidos pelos mesmos. 

Em países estrangeiros, há bastante material, de cartuns científicos datando do 
século XIX a iniciativas modernas, como o quadrinho indiano Chemedian, utilizado 
localmente no ensino de Química, mas o interesse acadêmico na área também é recente, 
com a maior parte das referências pertencendo à década de 2000 (TATALOVIC, 2010). 

SITUAÇÃO PROBLEMA NO ENSINO  
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN), que tratam 

dos conhecimentos da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias 
(BRASIL, 1999), as competências e as habilidades cognitivas e afetivas, a serem 
desenvolvidas no ensino de química, deverão capacitar os alunos a tomarem as suas 
próprias decisões em situações problemáticas.   

Um ensino por temas de interesse ou por situações-problema, desloca o ensino 
de um tratamento  usual do conhecimento, que procura esgotar um a um os diversos 
“tópicos” da química, para o tratamento de uma situação-problema, em que os aspectos 
pertinentes do conhecimento químico, necessários para a compreensão e para a 
solução, são evidenciados. (BRASIL, 1999, p. 71) 

Meirieu (1998, p. 192) afirma que uma situação problema é uma situação didática. 
Segundo ela, a situação-problema se propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode 
realizar sem efetuar uma aprendizagem precisa. Esta aprendizagem que consiste o 
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verdadeiro objetivo da situação-problema se dá ao vencer um obstáculo na realização 
da tarefa. 

Vários autores (CACHAPUZ, 2003; MACEDO, 2002; MEIRIEU, 1998; NUNEZ e 
SILVA, 2002; PERRENOUD e THURLER, 2002; POZO, 1998) têm tratado de situações-
problema como o ponto de partida para que aprendizagens possam ocorrer, 
principalmente quando estiverem vinculadas a contextos reais que despertam a atenção 
dos estudantes e sobre as quais se possa inserir os conceitos que se deseja 
desenvolver.  

Segundo Silva e Nuñez (2002),  
Um problema pode ser uma situação que um indivíduo, ou um grupo, quer ou 
precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que 
leve à solução. [...] O problema pode ser definido como pergunta ou tarefa, ou 
mesmo como contradição; pode ser uma pergunta complexa que provoca tensão 
ou pensamento produtivo no aluno, orientado à busca da essência de um 
fenômeno, mas pode ser também interpretado como uma tarefa complexa, cuja 
solução depende da busca para obter novos conhecimentos. (SILVA e NUÑES, 
2002, p. 1201) 

Com essa definição de problema os autores diferenciam o problema de um 
exercício comum. Os exercícios são de rápida resolução e a pessoa dispõe de 
mecanismos para resolvê-lo, enquanto um problema implica em ter uma solução original, 
que deve ser buscada pelos estudantes.  

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar o impacto da Linguagem de 
quadrinhos no ensino de Ciências, associado a proposição de uma situação problema.  

METODOLOGIA 
 

a) Contexto do trabalho 
Em uma aula de Química com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, no 

final do segundo bimestre, foi apresentado aos estudantes uma História em Quadrinhos. 
Nessa história, duas meninas são visitadas por sua amiga, que tem um problema: 

ela tem uma pequena estátua de ouro, mas que pode ter sido falsificada. As meninas 
(que têm 13 anos) invadem o laboratório particular do pai de uma delas, onde não têm 
acesso à maior parte dos equipamentos, e têm o desafio de descobrir se a estátua é ou 
não de ouro, mesmo com os recursos limitados. 

Elas resolvem a situação utilizando algumas moedas de ouro da coleção do pai, 
medindo a massa das mesmas e acrescentando novas moedas à pilha até que tenham 
a mesma massa da estátua. Então, elas mergulham a estátua e as moedas em frascos 
semelhantes a uma proveta, porém não volumétrica, com o mesmo volume de água, 
para poderem comparar o volume de água deslocado pelas moedas e pela estátua.  
 

b) Passos do trabalho 
Este trabalho é uma pesquisa qualitativa que possui alguns elementos 

etnográficos, uma vez que os dados surgirão da observação do ambiente da sala de 
aula, além do fato de que a análise dos dados se baseará na interpretação dos fatos 
observados levando em conta a cultura em que tal ambiente está inserido.  
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Esse trabalho envolveu uma turma de 30 estudantes do primeiro ano do Ensino 
Médio de uma escola pública de Belo Horizonte/MG. A faixa etária desses estudantes 
varia entre 14 a 18 anos. Tanto nas aulas de Química como em outras disciplinas do 
currículo escolar, esses estudantes são considerados pouco participativos. A aula em 
análise foi desenvolvida em 50 min, durante o segundo bimestre de 2014. 

Após leitura e discussão da história em Quadrinhos com cunho científico, foi 
apresentada uma situação-problema: Como seria possível saber se a estátua da história 
é mesmo de ouro utilizando apenas os elementos presentes no laboratório da escola? 
(O que excluiria as moedas de ouro, por exemplo.) 

A aula foi gravada em vídeo e fizemos a transcrição do episódio da aula que tratou 
da situação problema. Para diminuir a influência da câmara na participação dos alunos, 
duas aulas anteriores também foram filmadas. Com isso esperávamos criar um ambiente 
em que a filmadora tivesse uma interferência mínima, já que eles estariam familiarizados 
com essa presença. Para essa aula em que apresentamos e discutimos a HQ, 
analisamos as participações dos alunos ao longo do episódio envolvendo essa situação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A aula começou com a leitura da HQ e uma discussão com os alunos a respeito 

dos acontecimentos da mesma. Após essa recapitulação, foi proposto aos alunos a 
seguinte problemática: Se, ao invés de terem os elementos que os personagens da 
história tiveram para resolver o problema (equipamentos de laboratório sem marcação 
de volume e moedas de ouro), eles tivessem apenas o laboratório da escola e os 
materiais disponíveis nesse laboratório, como seriam capazes de assegurar se a estátua 
é ou não de ouro? 

Ao serem desafiados a encontrar uma solução para o problema, a primeira reação 
dos alunos foi se remeter à história que acabaram de ler, propondo que se use o mesmo 
método: 

“A gente pode fazer a mesma coisa que elas fizeram.” (Estudante 1) 

Com essa fala o Estudante 1 estava se referindo às personagens da história. A 
ideia desse estudante era de usar as moedas de ouro, assim como os personagens da 
história. Os alunos foram alertados que, para realizarem o mesmo procedimento da 
história, eles deveriam ter essas moedas de ouro. Nesse momento alguns deles 
pareceram tomar consciência de que essa não era uma alternativa viável. Então, um dos 
alunos chama a atenção para a impossibilidade da ação, lembrando que, em uma 
situação real, também não teriam um objeto de ouro para analisar: 

“Nós também não temos estátua.” (Estudante 2) 

A professora repete, então, o problema, explicando que a personagem da história 
fornecerá a estátua, tal como fez para suas amigas, mas eles têm apenas os 
equipamentos da escola para realizar a análise. Nesse ponto, o Estudante 3 volta a 
insistir no uso das moedas de ouro para resolver o problema, como foi feito na história. 

“Mas como assim não tem moeda de ouro?” (Estudante 3) 

Depois de assegurado que elas não serão usadas, já que não serão fornecidas 
pelas personagens, os estudantes refletem um pouco e passam a considerar outras 
possibilidades. A relação entre as massas dos materiais surge na discussão, na fala do 
Estudante 4. 
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“Usa uma coisa que tem o mesmo peso [da estátua]?” (Estudante 4) 

Na HQ lida pelos estudantes, os personagens usaram moedas de ouro que, 
juntas, tinham o mesmo peso da estátua. No caso, a densidade das moedas e da estátua 
era a mesma, já que se tratava do mesmo material (se a estátua não fosse falsa). 

A professora pergunta para a turma como seria possível saber qual a massa que 
a estátua de ouro deveria ter. Uma estudante introduz a massa atômica do ouro na 
discussão. Para ela, o numero 197 poderia ser usado, como se ele fosse alguma massa 
que pudesse ser comparada à massa da estátua. A professora questiona a aluna, que 
mostra, por gestos, não ter uma solução mais elaborada. A professora retoma a questão-
problema. 

Após uma breve discussão, um aluno sugere derreter a estátua para se medir o 
ponto de fusão. A professora não precisou interferir nesse momento, pois ele  foi 
imediatamente corrigido por outro aluno, que lembra a ele que a estátua não deve ser 
danificada no processo. Outros estudantes sugerem que seja verificada a solubilidade 
do ouro, sem explicar o processo, como fez o Estudante 5. 

“Pode usar a solubilidade” (Estudante 5) 

A professora volta a lembrar que, assim como o derretimento, a solubilização 
causaria danos à estátua e que, portanto, não se trata de uma solução viável. Nesse 
momento, uma aluna propõe uma solução que considera a densidade, embora não tenha 
usado esse conceito. Vale lembrar que a densidade era um conceito-chave da história. 

“Professora, a gente pode ver quantos gramas têm a estátua e depois transformar 
em mililitro”. (Estudante 6) 

Por se tratar de uma fala que mostrava indícios de se aproximar do conceito 
chave, ela foi valorizada. A professora se dirige a turma enfatizando a fala da Estudante 
6. Ela pergunta como poderia a massa ser convertida em mililitros.  

Um aluno aponta uma das soluções que circularam na história (transformar a 
estátua em um cubo para se medir o volume mais facilmente), mas é relembrado que 
não deve estragar a estátua. Outro colega propõe que se descubra o valor do volume 
fazendo o cálculo matemático da densidade. Nesse momento o conceito-chave emergiu 
e passou a ser usado por vários estudantes. Para isso, utilizaram o valor da massa da 
estátua e da densidade do ouro, ambos fornecidos pela história e chegam a um volume 
de 10,4 mL. 

A professora intervem de modo a destacar o fato de que eles ainda não 
comprovaram que a estátua é de ouro. 

“É, mas é só que se você dividir 200 por 19, você vai ter um certo volume em 
mililitros, beleza. Mas como você vai saber se a estátua era de ouro mesmo? 
Esse valor encontrado por vocês considera que a estátua é de ouro. Se ela for 
de ouro você vai achar isso, mas e se ela não for [de ouro]?” (Professora) 

Nesse ponto, o uso das moedas de ouro para fins de comparação é proposto mais 
uma vez, por dois alunos: 

“As moedas tinham que ficar igual à estátua.” (Estudante 5) 

“Aí é só pegar dois recipientes de água, coloca a mesma quantidade de água nos 
dois, coloca um e depois coloca outro.” (Estudante 7) 

Quando são relembrados mais uma vez de que não podem usar as moedas, os 
estudantes se voltam novamente para o uso do cálculo da densidade, insistindo no valor 
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de 10,4 mL. Novamente é retomada a ideia de que a estátua só terá esse volume se for 
comprovadamente de ouro. 

Por fim, a Estudante 6 aponta um caminho para a resolução do problema proposto 
usando a gesticulação. Ela forma, com as mãos, um tubo no ar e usa a mão direita para 
fazer movimentos retos, mostrando marcas nesse suposto tubo. Enquanto faz esse 
gesto ela pronuncia a seguinte frase: 

“Mas peraí, professora, o negócio da parada é de medida, não é?” (Estudante 6) 

Aqui, ela se refere a tubos volumétricos (provavelmente à proveta graduada) com 
os quais já haviam entrado em contato no laboratório. A partir daí, o debate é em torno 
da medida do volume ocupado pela estátua quando colocada em água. A situação, 
então, se encaminha para o fechamento, uma vez que o obstáculo do volume foi vencido. 

Ao longo de toda a discussão, a presença da HQ, que foi lida anteriormente, foi 
muito marcante, o que pode ser evidenciado pelo fato de que os estudantes se 
reportaram ao uso de moedas de ouro durante vários momentos. Eles se reportam a 
dados incluídos na história, mas não discutidos, como a solubilidade, o ponto de fusão e 
de ebulição e à massa molar e até mesmo a uma solução sugerida por uma personagem 
a título de brincadeira (transformar a estátua em um cubo para medir o volume). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nosso objetivo era de analisar a contribuição de uma HQ e de uma situação-

problema, no envolvimento dos estudantes em uma aula de Química. Percebemos que, 
em um tempo limitado da aula, que foi objeto dessa investigação, 15 dos 30 estudantes 
oferecem contribuições para a resolução dos problemas. Esse é um comportamento 
pouco usual para a turma, que não costuma demonstrar esse nível de envolvimento em 
condições normais. O Estudante 1, que normalmente não participa em aulas demonstrou 
interesse e várias participações, indo ao ponto de pedir silêncio dos colegas durante sua 
fala. Esse foi o primeiro indício de que a leitura estava contribuindo para um interesse 
maior no aprendizado. 

Além disso, foi possível notar que, durante vários pontos da discussão, os alunos 
se remeteram à solução proposta pelos personagens da história. Isso demonstra o 
quanto a narrativa do procedimento realizado durante a HQ impactou no imaginário da 
turma.  

Isso pode ser atribuído à natureza narrativa das HQs, que as aproxima da 
linguagem comum das interações humanas. Além disso, há o investimento emocional 
que um leitor faz no bem-estar de um personagem, fazendo com que se engaje na 
solução dos problemas que ele possa ter. Dessa maneira, a exposição de um 
procedimento que utiliza a densidade para se descobrir o material de que um objeto é 
feito deixa de ser uma exposição sem bases na realidade, mas o clímax da resolução de 
um problema que estava ameaçando um dos personagens. Esse clímax só é satisfatório 
ao leitor se é compreendido e aceito como razoável.  

Não surpreende, portanto, que os alunos tenham tentando usar a solução da 
história para a situação-problema, antes de perceberem que não tinham os mesmos 
elementos à sua disposição. Eles ainda “viviam” o cenário da história, fato que fica 
aparente porque a suspensão de descrença no cenário proposto foi quebrada apenas 
uma vez, quando o Estudante 2 diz que não há disponibilidade fácil de estátuas de ouro 
para teste. 

Após interferências para destacar a diferença entre o problema da HQ e a 
situação-problema, é que alternativas a essa solução foram propostas por vários 
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estudantes, sendo algumas questionadas pela professora, e outras, pelos próprios 
colegas, culminando em uma nova solução. 

Isso nos leva a crer que as HQs são bons instrumentos para fomentar a discussão 
em aulas de Ciências, contribuindo para o engajamento de estudantes na atividade, além 
de trazer o conceito para um cenário mais próximo da experiência diária dos alunos. Ao 
mesmo tempo, a discussão da situação-problema descrita aponta para alguns cuidados 
que devem ser tomados ao se fazer esse uso, já que aquilo que foi lido na história irá 
marcar os estudantes fortemente durante a aula subsequente. 

Muitos professores acabam recorrendo a HQs comerciais, como os quadrinhos 
Disney ou da Turma da Mônica, para discutir algum fenômeno químico que tenha sido 
apresentado por elas. Isso geralmente ocorre por elas serem mais abundantes e fáceis 
de obter do que quadrinhos paradidáticos e por serem populares com os alunos. Por um 
lado, esses quadrinhos comerciais possuem o benefício do engajamento dos alunos na 
atividade. Por outro, a falta de cuidado na apresentação do conceito científico pode 
induzir o aluno a cristalizar uma concepção equivocada do mesmo, resistindo mais às 
tentativas de se construir novas concepções. 

Com isso, o uso de HQs é recomendado para uso em aulas de Ciências como um 
poderoso aliado, desde que sejam respeitados os cuidados ao selecionar a história que 
será usada e a discussão que será feita sobre ela. 
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Palavras-Chave: Imagens, Condutividade Elétrica 
 
Resumo: Com o olhar voltado para os registros escritos e desenhados produzidos pelos alunos do 
Ensino Médio, buscamos perceber a construção do conhecimento sobre o tema Condutividade Elétrica e 
a relação do mesmo com situações do nosso cotidiano. Foi realizada uma análise qualitativa das 
imagens feitas pelos estudantes para estimar a evolução conceitual e a habilidade dos alunos de 
estabelecer relações com situações do dia-a-dia, para isto foram criadas categorias que permitiram 
separar e avaliar os desenhos. Os resultados mostraram que os alunos apesar de saberem explicar os 
conceitos científicos, apresentam grande dificuldade em relacionar os conceitos com situações 
cotidianas. Isso evidencia que o ensino tradicional que privilegia um raciocínio técnico ainda está 
presente no ensino básico, ratificando a importância de buscar atividades que fujam desses parâmetros 
incluindo ativamente os alunos na construção do conhecimento.  

 
 

Referencial teórico 

 
Os cursos de formação inicial possuem uma difícil tarefa frente ao cenário 

educacional brasileiro, formar professores que sejam capazes de se posicionar de 
maneira crítica em relação ao contexto educacional atual e em relação a sua própria 
prática docente. Porém, este processo da construção da identidade docente se torna 
difícil, uma vez que, o objetivo de formar docentes autônomos e críticos, muitas vezes 
não é alcançado pelos cursos de formação inicial. Percebe-se que a formação de 
professores capazes de atuar na perspectiva proposta pelas novas diretrizes 
curriculares em desenvolver projetos coletivos e que coloquem os alunos ativos nas 
questões sociais que os cercam, são poucos efetivos, sobretudo no Ensino de Ciências 
(VILLANI; FRANZONI; VALADARES, 2008). 

A importância dos CBCs (Conteúdo Básico Comum) está sendo justificada como 
uma maneira de elaboração da avaliação anual do Programa de Avaliação da 
Educação Básica (PROEB), para o Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar 
(PAAE), e também, para o cumprimento de um plano de metas para cada escola. O 
desenvolvimento dos alunos tem sido distinguido por meio dessas avaliações (MINAS 
GERAIS, 2007). 

A Química se encontra como uma área do conhecimento constituído de relações 
complexas e dinâmicas que envolvem pontos específicos, em seus três tópicos 
característicos fundamentais: as transformações químicas, os materiais e suas 
propriedades e os modelos explicativos (BRASIL, 2002). 

A proposta que é apresentada para o ensino de Química nos PCNEM 
(Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio) se opõe à antiga teoria de 
memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimento de assuntos fora da 
realidade dos alunos. Ela tem por objetivo fazer com que o aluno compreenda, de 
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forma explicita e justificada, as transformações e reações químicas que ocorrem nos 
processos naturais e industriais em outros contextos (BRASIL, 2002). 
 A dicotomia apresentada entre os cursos de formação inicial e as propostas 
curriculares, pode ser justificada, como aponta Maldaner (2006) pela formação, não 
problematizada e restrita, de professores de diversas áreas do conhecimento, tais 
como o magistério, pedagogia, licenciaturas, mestrados e formação continuada. Esses 
obstáculos são acentuados quando professores universitários, que ministram as 
disciplinas básicas de ciências, apresentam uma concepção estrita de que para uma 
boa formação docente é necessário somente à formação cientifica. Divergindo da visão 
dos professores responsáveis pela formação pedagógica, que apontam a falta de 
conhecimentos e metodologias que permitam a construção de uma prática pedagógica 
condizentes com as necessidades do ensino infantil, fundamental e básico. Ainda para 
Maldaner (2006, p. 47). 
 

Os professores das faculdades de educação ou centros pedagógicos, 
encarregados pelas universidades de fazerem a formação pedagógica, também 
se queixam do despreparo e falta de motivação que os licenciandos 
manifestam nas disciplinas pedagógicas. O despreparo vem da visão 
pedagógica restrita que os estudante manifestam sobre conteúdos, fruto da 
interação com seus professores de graduação e do secundário. 

  
As atuais concepções educacionais propõem o desenvolvimento de atividades 

que promovam a participação ativa do estudante. Assim, é necessário o 
desenvolvimento de aulas investigativas, que proporcionem momentos de reflexão e 
discussão, para que os estudantes, juntamente com o professor, construam o 
conhecimento (HOFSTEIN, 2005). 
 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) é um projeto 
do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem por objetivo 
incentivar a formação de professores para atuarem na Educação Básica. Visa também 
elevar a qualidade da escola pública, bem como valorizar a ação docente dos futuros 
professores e dos professores que atuam como supervisores nas escolas. 

As atividades realizadas pelo PIBID buscam metodologias que sejam 
investigativas no intuito de melhorar o ensino-aprendizagem, buscando estímulos para 
que os alunos se insiram no contexto da Ciência. Ao contrário da metodologia 
tradicional onde o aluno tem um papel passivo, na investigativa o aluno deve conduzir 
sua própria aprendizagem (BIANCHINI; ZULIANI, 2010). Esse tipo de metodologia 
proporciona a transformação de alunos passivos em alunos ativos, críticos, que podem 
formular suas próprias hipóteses e terem seu posicionamento frente a assuntos e 
discussões. 

Deste modo o projeto PIBID consegue proporcionar atividades que geram 
espaços de discussão, nos quais seja possível abordar questões relacionadas à 
pesquisa e à reflexão sobre a prática do professor, além de contribuir para a articulação 
entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes (MALDANER, 2006; 
SCHÖN, 2000). 

Devido à falta de hábito de participarem ativamente das atividades escolares, 
muitos alunos apresentam dificuldades em expressar seus conhecimentos e opiniões, 
por isso, trona-se necessária, além da utilização de metodologias investigativas, a 
busca por atividades diferenciadas que possibilitem uma forma mais fácil para os 
alunos articularem seus pensamentos. Uma das formas de comunicação é o desenho, 
que pode ser uma ferramenta alternativa nas formas de comunicação na sala de aula, 
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sendo na forma de propor, expressar ou explicar fenômenos nas aulas de ciências 
(PERES, 1993). Ainda para essa autora, alguns elementos são importantes para um 
olhar mais detalhado quanto à utilização dessa ferramenta metodológica: a 
possibilidade do desenho vir a preencher certas lacunas no processo de ensino-
aprendizagem de ciências; o grau de identificação dos alunos com o desenho; a 
possibilidade do desenho se efetivar como elemento mediador entre as observações e 
o registro das mesmas pelos alunos; a possibilidade dos desenhos elaborados pelos 
alunos se constituírem em elementos mediadores entre conhecimentos do senso 
comum e os conhecimentos científicos e; o desenho como recurso alternativo de 
expressão, com alunos que se consideram inábeis com outras formas de expressão 
lingüísticas.  

Alguns trabalhos publicados mostram as relevâncias da produção de desenhos 
em salas de aula. França, Marcondes e Carmo (2009) desenvolveram um trabalho 
sobre estrutura atômica e formação de íons. As autoras utilizam uma pesquisa de 
caráter qualitativo, pois tem como objetivo a descrição, análise e categorização sobre 
as concepções dos alunos referentes à estrutura atômica e a formação de íons. Para 
isso elas utilizaram um questionário com quatro questões abertas, duas das questões 
pediam a elaboração de desenhos, um deles sobre a estrutura do átomo, indicando os 
constituintes e o outro pedia que eles reproduzissem da maneira como eles 
imaginavam ser um átomo de sódio, com isso foi possível conhecer qual era o modelo 
representativo de átomos que os alunos obtinham. Os resultados obtidos pelas autoras 
mostram que muitos alunos não entendem o átomo como uma estrutura organizada, 
alguns apresentaram a estrutura atômica semelhante a uma célula, indicando o núcleo 
e o citoplasma e a maioria dos modelos propostos pelos alunos mostram uma 
aproximação muito grande com os modelos apresentados nas escolas, como o de 
Rutheford, Dalton e Thomson. Esse resultado evidencia uma fragilidade considerável 
sobre o ensino desse conteúdo, que muitas vezes não considera a importância da 
evolução histórica dos modelos. O trabalho mostra que além da grande dificuldade que 
os alunos possuem sobre a representação dos modelos atômicos, existe também um 
sistema de ensino frágil em relação a esses conteúdos que pode prejudicar a 
construção de idéias essências sobre a estrutura da matéria, criando barreiras que 
dificultaram a concepção de muitos conceitos posteriores, reflexo talvez do ensino 
fragmentado e que não traz relação entre os próprios conceitos. 

Outro trabalho interessante foi realizado por Sasseron e Carvalho (2010) sobre o 
registro escrito e desenhado, produzidos por alunos do quarto ano do ensino 
fundamental, sobre temas relacionados a ciências. Este trabalho também teve cunho 
qualitativo, onde as produções elaboradas pelas estudantes versaram sobre o tema 
“relações entre presas e predadores”. Além das discussões orais sobre o tema, as 
autoras buscaram no registro escrito e desenhado, um suporte para entender a 
construção das idéias dos alunos e buscar indicadores de que o processo de 
alfabetização cientifica se manifestasse nos estudantes diante das situações discutidas 
em sala de aula. As autoras relatam que as formas de discurso utilizadas possuam 
uma relação entre si, e como a escrita destes jovens alunos ainda estava passando por 
um processo de aperfeiçoamento, eles conseguiram expor suas idéias e utilizaram o 
desenho como uma ferramenta auxiliar, ajudando a completar os textos escritos e 
assim reforçar o significado de suas idéias. 

Outro trabalho que segue essa mesma perspectiva é o de Impagliazzo (2005), o 
qual se trata de uma análise preliminar de uma das etapas de sua pesquisa de 
doutorado, do Programa de Ensino e História das Ciências da Terra desenvolvido no 
Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas. O projeto de pesquisa 
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teve como participantes a autora pesquisadora, a professora regente e 25 alunos da 
turma de progressão formada por multirepetentes, com defasagem de idade, série do 
CIEP (Centros Integrados de Educação Pública) Zumbi dos Palmares localizado no 
Bairro de Acari, zona de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Cidade 
do Rio de Janeiro. O planejamento do trabalho foi dividido em quatro partes, 
elaboradas pela pesquisadora e pela professora regente, no qual a primeira parte era a 
regência de uma aula sobre recursos naturais da sua comunidade e posteriormente a 
produção e o relato de desenhos pelos alunos sobre o tema. A segunda parte tinha 
como tema “o que observamos em nossa paisagem?” Na qual ocorre a primeira saída 
ao campo e os alunos são solicitados a fazerem outro desenho levando em conta a 
paisagem observada. A terceira parte é uma aula sobre o conceito de paisagem e a 
produção de maquetes pelos alunos referindo-se a esse conceito. A quarta parte é uma 
segunda saída ao campo dessa vez ampliando mais o espaço e realizando mais 
atividades lúdicas e recreativas, os alunos produzem novamente um desenho, e, esse 
desenho foi usado como meio de comparação para se analisar o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos. A pesquisa ainda se encontrava em andamento no momento 
dessa análise, portanto este trabalho apresenta uma síntese dos primeiros episódios 
estudados. Foi feita uma comparação entre os desenhos produzidos pelos alunos, e o 
que a autora pode perceber, foi uma evolução, a cada desenho pode se perceber que 
os alunos buscavam adquirir novos hábitos representacionais e uma melhora nas 
técnicas gráficas e nos conhecimentos artísticos. Ela conclui que esse avanço só é 
possível se o aluno for submetido a uma intervenção pedagógica que o desafie 
experimentar novas possibilidades para suas representações através do desenho. Este 
trabalho deixa clara a importância de se romper com a forma ao qual estamos 
habituados a pensar no cotidiano e de construirmos novas estratégias para a 
compreensão da ciência.  

O artigo de Salla et al (2011) fala sobre o fumante passivo, que é a inalação do 
ar contendo fumaça de cigarro ou assemelhados por não fumantes. Por ser um tema 
pouco tratado na escola e apresentar escassez em materiais nessa área eles criaram 
uma ferramenta pedagógica chamada Gibi Pulmão e sua turma, que mostra 
detalhadamente efeitos e conseqüências que o fumante passivo está sujeito. Os 
proponentes escolheram essa atividade por ser interativa, buscando uma 
aprendizagem significativa e crítica no sentido de que o uso de HQs (Histórias em 
Quadrinhos) desenvolvem a alfabetização científica. Foi desenvolvida uma atividade 
em que os educandos pediram para que os alunos fizessem desenhos livres sobre o 
tema “fumo passivo”, foi notado que os alunos na maioria das vezes usavam desenhos 
que mostravam cigarro e sua fumaça sem associar com uma segunda pessoa, o que 
mostra que os alunos com seus conhecimentos prévios não conseguiram mostrar o 
conceito de fumo passivo. Depois foi emprestado aos alunos o gibi, que eles haviam 
criado, e após alguns dias foi pedido que os alunos repetissem o mesmo processo. O 
que foi observado é que os alunos associavam o fumo passivo com uma outra 
pessoas, pois os desenhos evoluíram. Surgiram desenhos de estruturas do sistema 
biológico, desenhos de várias partes do sistema respiratório, termo fumante ativo e 
passivo, a maioria dos desenhos apresenta duas pessoas, e assim pode-se concluir 
que os alunos conseguiram absorver o conceito de fumante passivo. A partir dos 
desenhos foi possível obter indicadores que mostraram o desenvolvimento de 
alfabetização científica em relação ao tema. 

Como é evidenciada nos trabalhos acima, a utilização dos desenhos assume 
uma proporção ampla e com várias significações, que ajudam tanto os professores 
quanto os alunos a obterem e expressarem informações relevantes sobre o processo 
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de construção do conhecimento. Essa ferramenta aliada a atividades de caráter 
investigativo, podem se tornar úteis para tornar o processo de ensino e aprendizagem 
mais significativo. Assim, foi elaborada uma sequência didática utilizando os desenhos 
como ferramenta para promover a construção do conhecimento com um tema 
relacionado ao cotidiano dos alunos. 

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar os desenhos 
produzidos por alunos do 10 ano do ensino médio relacionado ao conceito de 
condutibilidade elétrica. 
 
Metodologia 
 
 Este trabalho foi desenvolvido por um dos grupos participantes do PIBID de 
Química da Universidade Federal de Lavras, o qual era formado por seis alunos 
participantes do projeto, uma professora regente, da escola onde se aplicou a 
atividade, e, dois professores orientadores da universidade. 
 Os conteúdos propostos pelo CBC seguem um planejamento que proporciona 
aos estudantes uma visão geral da química, desde o primeiro ano do ensino médio. 
Tendo como meta utilizar os conteúdos de química que permeiem o cotidiano, 
desenvolvendo nos alunos uma consciência de participação e de mudança (MINAS 
GERAIS, 2007).  

E, em conversa entre os alunos com a professora regente, surgiu a proposta de 
se elaborar uma atividade para ser aplicada para o primeiro ano do ensino médio. A 
escolha do tema foi feita considerando-se o planejamento escolar, e, o tempo que seria 
necessário para a sua elaboração. O tema selecionado foi “Condutividade Elétrica”, 
aplicado para duas turmas de uma escola da rede pública da cidade de Lavras, sendo 
uma turma do período matutino e outra do período noturno, ministrada por dois dos 
autores do presente trabalho e acompanhadas pelos demais. 
 Considerando a importância do planejamento das atividades, foram realizadas 
várias reuniões até a elaboração de uma sequência de seis aulas elaboradas para o 
desenvolvimento de conceitos relacionados à Condutividade Elétrica, denominada 
Unidade Didática (UD), a qual está descrita a seguir: 
 
Breve descrição das aulas 
 1°Aula: Foi realizada uma discussão em torno de uma questão problema 
relacionada ao tema de condutibilidade elétrica, utilizando alguns exemplos do 
cotidiano. Bianchini e Zuliani (2010) destacam a importância deste tipo de estratégia, 
para estes autores “Perguntas bem elaboradas, relacionadas com o dia-a-dia dos 
alunos são de grande ajuda para incentivá-los a adquirir o conhecimento”. Em seguida, 
foi solicitado aos alunos que elaborassem uma tirinha, na qual eles deveriam retratar 
outras situações do dia-a-dia envolvendo materiais que eles acreditassem serem 
condutores e não condutores de eletricidade e explicar o motivo de sua escolha. Não 
foi realizada uma aula introdutória explicando como deveria ser o processo de escrita 
desse gênero textual. 

2°Aula: Realizou-se um experimento demonstrativo-investigativo de condução 
elétrica com diferentes materiais, com o objetivo dos alunos compreenderem as 
características que levam uma substância a conduzir ou não a corrente elétrica. Após 
os alunos proporem suas hipóteses, foi realizada uma discussão sobre os resultados 
do experimento. Alguns autores afirmam que “A atividade central da aula experimental 
através da investigação é a elaboração de hipóteses para explicar os fenômenos 
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observados utilizando os pré-requisitos que os alunos já possuem” (BIANCHINI; 
ZULIANI, 2010). 

3° e 4° Aulas: Estas aulas tiveram por objetivo apresentar os conteúdos 
químicos relacionados à Condutividade Elétrica de substâncias e materiais, discutindo-
se as ligações químicas, os conceitos de dissociação e ionização, utilizando-se o 
experimento como exemplo para chegar aos conceitos. Nessa aula, foi utilizado um 
programa de computador de simulação que atraiu bastante a atenção dos alunos, o 
programa era o Phet Interactive Simulations e a simulação Soluções de Açúcar e Sal, a 
qual mostrava como a concentração de sal e açúcar influenciam na condução de 
corrente elétrica e mostra como ocorrem os processos de dissolução,dissociação iônica 
e ionização. Este tipo de recurso didático pode ser uma ferramenta interessante para 
auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, pois como expressa Jonassen (1996), o 
simulador é uma atividade experimental, onde os alunos podem aprender pela 
execução e não só pela observação, tendendo a serem mais motivados do que em 
aulas  com abordagens tradicionais. 

5°Aula: Os alunos fizeram uma nova tirinha, agora tentando explicar com base 
nos conceitos químicos, o fenômeno da condução de corrente elétrica de diferentes 
materiais e soluções. 
 A partir do material gerado durante as aulas, foram analisadas as tirinhas que os 
alunos produziram na primeira e última aula. Essa análise possui características 
qualitativas, uma vez que, segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é 
aquela que valoriza o ambiente natural de pesquisa, pois permite uma relação mais 
próxima entre o pesquisador e a investigação. 
 
Resultados e Discussões 
 

Para avaliar o processo de aprendizagem durante a UD foram analisadas as 
imagens produzidas pelos alunos na primeira e na última aula, a fim de estimar a 
evolução conceitual e a habilidade dos alunos em relacionar os conceitos teóricos 
trabalhados durante as aulas com situações do cotidiano. Devido aos desenhos serem 
muitas vezes subjetivos e podendo sua interpretação variar de leitor para leitor, as 
imagens criadas pelos alunos não foram corrigidas como certas ou erradas e sim 
separadas por categorias. Ao examinar as tirinhas pode se perceber que elas se 
encaixavam em três grupos que tinham características semelhantes na sua elaboração, 
portanto, foram criadas três categorias para os desenhos-prévios (feitos na primeira 
aula) e outras três categorias para os desenhos-pós (feitos na última aula). 

Outro fator que percebemos ao examiná-las, é que, a maioria não seguiu o 
padrão necessário para serem consideradas tirinhas, por isso passamos a tratá-las 
como desenhos. Isso pode ser devido ao fato de que durante o planejamento achamos 
desnecessário ministrar uma aula explicando o que é, e, como fazer uma tirinha, pois 
acreditávamos que os alunos sabiam, por estarem habituados com esse tipo de 
linguagem. A metodologia acabou tomando outro rumo e, ao invés, de tirinhas, os 
alunos produziram desenhos. O que serve de aprendizado para futuro uso dessa 
metodologia, ou de qualquer outra que não seja comum aos alunos, é constatação de 
que sempre será necessário explicar e fazê-los compreender bem o que se deseja que 
eles façam. 
 As categorias criadas para as imagens-prévias foram: 

A) Imagens que apresentavam desenhos criativos condizentes com o que foi 
pedido, que apresentassem situações do cotidiano e uma explicação escrita 
sobre o que aquela imagem representava. 
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B) Aquelas que foram feitas somente em cima do que foi dito na sala (exemplos 
utilizados pelo professor) sem extrapolar para outras situações, desenhos com 
pouca criatividade, porém que não fugissem do tema proposto e apresentavam 
uma explicação muito reduzida. 

C) Desenhos sem explicações, incoerentes ou incompreensíveis. 
 
As categorias utilizadas para as imagens-pós foram: 

A) Desenhos bem elaborados com explicações coerentes e o uso de conceitos 
teóricos para as explicações. 

B) Desenhos bem elaborados, porém com as explicações um pouco confusas, 
demonstrado que o aluno compreendeu o conceito, mas não soube relacioná-los 
corretamente com o desenho. Imagens ilustrativas das aulas, que demonstram 
que o aluno memorizou o conteúdo, porém não consegue expandi-lo para outras 
situações. 

C) Desenhos com informações conceituais erradas. 

     Os resultados obtidos nas duas turmas em que foram aplicadas a UD, estão 
apresentados nas tabelas abaixo: 

 
Tabela 1: Resultados dos desenhos-prévios. 

1° A – 31 alunos 1° D – 15 alunos 

Categoria A B C Categoria A B C 

Total de 
Imagens 

8 18 5 Total de 
Imagens 

6 3 6 

 
A turma do 1A apresentou a maioria dos desenhos e explicações iguais e 

apenas quatro desenhos eram únicos, o que demonstra que muitos alunos apenas 
copiaram o que o colega desenhou, o que pode ser relacionado ao fato da dificuldade 
em aceitarem atividades diferentes pela falta de costume em realizá-las. A maioria, 
aproximadamente 50%, apenas reproduziu os exemplos utilizados pelo professor, não 
extrapolando sua criatividade para diferentes situações. Apesar disso, a turma 
apresentou bons desenhos porém, muitos sem nenhuma explicação, o que dificultava a 
interpretação do mesmo e a nossa avalição sobre a interpretação do aluno. No entanto, 
a turma do 1D apresentou desenhos com temas diversificados, não houveram 
desenhos iguais demonstrando que cada aluno se preocupou em fazer a seu. Os 
alunos também demonstraram preocupação em utilizar exemplos do cotidiano e todos 
os desenhos apresentavam explicações, mesmo sendo algumas incoerentes ou 
confusas. Os alunos demonstraram esforço em realizar a atividade. 
 
Tabela 1: Resultados dos desenhos-pós. 

1° A – 13 alunos 1° D – 18 alunos 

Categoria A B C Categoria A B C 

Total de 
Imagens 

4 5 4 Total de 
Imagens 

2 3 13 
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Os desenhos da turma do 1°A demonstraram que os alunos compreenderam os 

conceitos e cometeram poucos erros nas explicações, porém a maioria não utilizou 
exemplos do cotidiano, apenas repetiram o que foi dito nas aulas. Contudo os alunos 
que refizeram seus desenhos da primeira aula mostraram um avanço conceitual, 
conseguindo inserir corretamente os conceitos em suas explicações. 

A turma do 1°D demonstrou não ter compreendido o que foi pedido na atividade, 
pois não utilizaram exemplos do cotidiano, nem relacionaram os conceitos com 
nenhuma situação. Eles apenas definiram os conceitos passados em aula, mostrando 
uma memorização de conceitos, mas nenhuma habilidade em relacioná-los a nenhuma 
situação. Muitos desenhos apresentaram ainda equívocos nas definições dos 
conceitos. 
 Exemplos de alguns desenhos produzidos pelos alunos: 
 

 
 Figura 1: imagem de um desenho prévio, com transcrição digitada abaixo do desenho. 

 
 Este é um desenho-prévio, no qual o aluno tentou não utilizar os exemplos 
dados em sala. Mesmo não sabendo como explicar e transparecendo um pouco de 
confusão ao definir conceitos, ele demonstra um pouco de conhecimento do tema ao 
relacionar a condutividade elétrica com os elétrons presentes no meio. Foi a única 
imagem prévia que apresentou um termo químico. 
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Figura 2: imagem de um desenho prévio (A) e do pós (B), feitos pela mesma aluna, com 

transcrição ao lado. 
 
 Este segundo desenho mostra como uma aluna conseguiu relacionar o tema em 
questão com uma notícia que ela havia assistido em um telejornal semanal antes da 
atividade, demonstrando clareza em entender o tema proposto e habilidade de 
relacioná-lo a fatos do cotidiano. No segundo desenho ela tenta inserir um dos 
conceitos usados em sala, apesar de não saber explicá-lo claramente, a aluna 
demonstrou interesse em tentar relacionar conceitos ao seu primeiro desenho. 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
EAP 

 
 

Figura 3: imagem de um desenho prévio (A) e do pós (B), feitos pelo mesmo aluno, com 
transcrição ao lado. 

 
 Este terceiro desenho também mostra como um aluno tentou inserir um conceito 
no desenho-pós, utilizando o mesmo desenho que fez na primeira aula. Apesar de este 
também não conseguir elaborar uma explicação meticulosa, ele soube relacionar o fato 
de o garfo ser de metal e devido a seus elétrons livres, conduzir eletricidade. 
 

 
Considerações Finais 

  
A análise dos desenhos demonstra que a maioria dos alunos conseguiu 

aprender os conceitos, apesar de alguns demonstrarem apenas terem memorizado. 
Porém eles ainda apresentam dificuldades em relacioná-los as situações do cotidiano. 
Eles reconhecem uma situação que envolva os conceitos, sabem explicar os conceitos, 
porém não sabem relacionar os dois e explicar os conceitos através de uma situação 
proposta. Isso pode ser relacionado ao fato do sistema escolar não exigir esse tipo de 
questões a eles. Normalmente, em suas avaliações as questões são de baixo nível 
cognitivo, exigindo apenas a memorização dos conceitos. 

Houve também uma grande dificuldade em compreender e desenvolver a 
atividade proposta pelo mesmo motivo, falta de hábito na realização de atividades 
diferenciadas. Ao se propor a atividade os alunos se sentiram fora da sua zona de 
conforto, por terem que além de compreender, relacionar conceitos e situações 
problemas; sendo acostumados a apenas memorizá-los e responderem questões 
objetivas nas avaliações. 

Podemos perceber que a abordagem tradicional ainda está presente no ensino 
básico e superior, o que faz com muitos professores reproduzam aquilo que lhes foi 
ensinado ou vivenciado na universidade, baseados em um sistema de ensino que 
privilegia um raciocínio técnico enraizados no positivismo e nas técnicas empírico-
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indutivistas. (Maldaner, 2006). Portanto torna-se necessária aos professores e futuros 
professores buscarem metodologias e atividades que fujam desses parâmetros 
tradicionais e que inclua, os alunos ativamente, na construção do conhecimento, 
tomando atitudes e criando hipóteses frente aos problemas que lhe forem  propostos e 
não esperando que apenas o professor transmita-lhes os conhecimentos. 

A inserção da prática reflexiva durante o processo de formação inicial fornecerá 
ao futuro professor opções e possibilidades para a construção de sua identidade 
profissional no decorrer de sua formação, tornando-o capaz de refletir a respeito de sua 
prática de maneira crítica, de ver sua realidade de sala de aula para além do 
conhecimento na ação e de responder, reflexivamente, aos problemas relacionados à 
profissão docente (Maldaner, 2006; Schön, 2000). Refletir sobre as atividades antes de 
depois de realizá-las em sala de aula torna-se uma ferramenta primordial para a 
construção da identidade profissional, uma prática que o PIBID vem trabalhando e 
aprimorando com seus participantes, tanto os que estão em formação inicial, quanto os 
que estão em formação continuada. Possibilitando aos futuros professores se 
prepararem melhor para sua futura profissão, e, aos professores em formação estarem 
sempre renovando e melhorando suas técnicas de ensino. 
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Os Recursos Minerais Potiguares como tema gerador em 
uma proposta pedagógica interdisciplinar no estudo das 
ligações químicas. 
Cazimiro de S. Campos¹ (IC)*, Francisca E. da Silva¹ (IC), Jailma C. da Silva¹ (IC), Abigail 
N. B. da Silva¹ (PQ), Fabio G. Penha¹ (PQ), Ulysses V.S. Ferreira¹ (PQ).  
 
*e-mail: cazimirocampos7@outlook.com 
 
¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Câmpus Pau dos 
Ferros, BR – 405, Km 54, Bairro: Chico Cajá, Pau dos Ferros – RN. 
 
Palavras-Chave: contextualização, interdisciplinaridade, tema gerador. 
 
Resumo: Este trabalho visa contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Química 
no ensino médio, através da elaboração e aplicação de uma unidade didática que contempla a 
contextualização e a interdisciplinaridade do conteúdo ligações químicas, a partir do tema gerador 
“Recursos Minerais Potiguares”, fazendo interface com conhecimentos da Geografia, Mineralogia, e 
História. A pesquisa foi realizada no IFRN – Câmpus Pau dos Ferros. Já a coleta de dados foi feita antes 
(questionário), e durante a exposição dialogada das aulas (sequência didática), sendo analisadas 
conforme os pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa-ação. Pode-se concluir o estudo como 
satisfatório, pois os estudantes conseguiram assimilar os conteúdos químicos apresentados, 
relacionando-os com os “Recursos Minerais Potiguares”. Contudo, é necessário que esta temática seja 
mais debatida nas escolas do RN, visto que é um instrumento de valorização/preservação das riquezas 
do Estado, pois estas permanecem desconhecidas por muitos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO E A INTERDISCIPLINARIDADE ATRAVÉS DO USO DE TEMAS GERADORES 
 

A educação brasileira no cenário atual passa por uma crise em termos de 
aproveitamento da aprendizagem, uma vez que vem privilegiando ao longo dos anos a 
memorização de regras, a resolução de exercícios numéricos e o estudo sumário de 
extensos programas, em detrimento do entendimento conceitual preciso. Além disso, 
problemas como a evasão escolar, baixa qualidade de ensino e aprendizagem, bem 
como a desvalorização do papel docente, ajudam a configurar a representação social 
do ensino brasileiro, o que a torna desacreditada, sem espaço e, sobretudo sem 
credibilidade, desvelando um ensino fraco, inoperante e com educadores 
descompromissados. Isto tudo faz com que seja necessário repensar o seu papel 
social, sendo preciso buscar alternativas que resgatem o seu valor histórico e social, 
para fortalecer a organização institucional, afirmando a sua permanência como guardiã 
do patrimônio histórico, cultural e responsável pela formação das novas gerações. 

O educador Paulo Freire, em uma das suas mais célebres obras Pedagogia do 
Oprimido (1997), define este tipo de ensino como educação bancária, nela o discente é 
visto como uma “caixa de depósitos”, que absorve sem questionamentos os 
conhecimentos repassados pelo professor, sem reflexão nenhuma, o que vem a 
desvelar a educação tradicionalista por este âmbito, quando o mesmo autor afirma: 

 
Na educação bancária, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos 
que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações 
instrumentais da ideologia da opressão. [...] O educador, que aliena a 
ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, 
enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez dessas 
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posições nega ao conhecimento o processo de busca. (FREIRE, 1997, p.67). 
 

Segundo Chalita (2001), a educação não pode ser vista como um depósito de 
informações. O que vêm acontecendo é que este modelo educacional está 
proporcionado uma crise no entendimento da realidade ao separar os objetos do meio 
em que deveriam estar incluídos, em outras palavras, desagregamos os 
conhecimentos, e a relevância destes para a vida do ser humano. Por causa desse 
fato, o homem tende a se distanciar de tudo o que lhe parece complicado. Edgar Morin 
(2000) propõe uma mudança urgente, nesse tipo de pensamento, pois confia que só 
assim vamos entender que a simplificação não revela a unidade e a diversidade 
presentes no todo. Isso faz com que o ensino seja superficial, fragmentado, 
impossibilitando a compreensão. Como diz Assmann (2007), é preciso que os docentes 
reinventem e reencantem a educação, tendo como foco uma visão educacional, 
usufruindo do conhecimento já construído e produzindo novas experiências no 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Nesse cenário o educador está sempre 
formulando perguntas, que, mais do que soluções, provocam a reflexão por parte dos 
educandos, que, por sua vez, irão levantando novas perguntas.   

Deste modo, o diálogo entre docente e discente, com relações de “recriações 
de significados” vai ser o elemento chave para a construção de uma educação crítica.  
Assim, a prática educativa se concretiza através das relações e para tal o diálogo se 
constitui em elemento essencial. É impossível se conceber um desenvolvimento 
cognitivo, intelectual e humano que não seja fruto destas interações entre pessoas. O 
diálogo é, portanto uma condição essencial e imprescindível para o ensino, essa 
interação pode ser descrita como sendo a capacidade de ir ao encontro do outro, de 
querer debater, e, sobretudo de haver disposição para escutar.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 
1999) e PCN+ Ensino Médio (BRASIL, 2002), recomendam que as escolhas do que 
deve ser ensinado aos estudantes, devem passar pela seleção de conteúdos e temas 
relevantes que favoreçam a compreensão do mundo natural, social, político e 
econômico. Deste modo, a realidade dos estudantes, o seu cotidiano, são fatores 
decisivos no ensino-aprendizagem. Nessa conjuntura, as orientações curriculares 
instituem um dispositivo oficial/legal que ampara o exercício pedagógico de um projeto 
transformador no ensino, que busca tornar favorável meios para que os discentes, 
enquanto sujeitos históricos compreendam o papel que exercem como autores de 
transformação social. Abrangendo, consequentemente, uma proposta teórico-
metodológica que segue um enfoque contextualizado no ensino, em especial das 
ciências exatas, rumo à superação das lacunas mencionadas anteriormente. 

Em uma pesquisa realizada por Santos e Schenetzler (2003) com docentes de 
Química, afirmam que 100% dos educadores pesquisados reconhecem a importância 
da inserção de temas químicos sociais no conteúdo programático da disciplina de 
Química, como uma forma dos discentes fazerem associações dos conceitos químicos 
abordados na sala de aula pelo docente, com os fatos do dia-a-dia. Ou seja, a 
investigação não parte de um assunto ou do investigador, mas sim da realidade, do seu 
conhecimento, sua forma de ver, compreender e entender o mundo. É essa 
especulação e inculcação que assim podemos nomear de “temas geradores”, 
geradores de ideias, geradores de conhecimento, geradores de investigação, 
geradores de aprendizagem e educação. 

O processo de contextualização tem muito a ver com a motivação do aluno, ou 
seja, dar sentido àquilo que ele estuda, fazendo com que relacione o que está sendo 
ensinado a partir da “realidade imediata”. Deste modo, o ensino não deve se deter na 
memorização de símbolos, fórmulas, e nomes de substâncias, mas na relação entre a 
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teoria e a prática, o que é previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que deliberam que o ensino de ciências, 
particularmente a educação em química, deve conter uma abordagem de situações 
reais trazidas do cotidiano ou criadas na sala de aula por meio da experimentação. O 
compromisso com a abordagem contextualizada no ensino é bastante acentuada nos 
documentos oficiais da reforma curricular, como os PCN, que consideram que o 
aprendizado necessita de exemplos relevantes, regionais ou locais.  

Dessa forma, o contexto dos estudantes, e a sua vivência cotidiana, são temas 
norteadores imprescindíveis para o processo de ensino-aprendizagem, e isso é 
comprovado por várias pesquisas ao redor do mundo, dentre elas destacam-se as do 
francês Edgar Morin (Pesquisador emérito do Centre National de la Recherche 
Scientifique). Ele aponta que em diferentes situações, as pessoas tendem a participar e 
desenvolver interesse por conteúdos relacionados com seu cotidiano, e quando se trata 
de outro assunto que não diz respeito ao seu cotidiano não participam ou demonstram 
nenhum interesse. Para tanto, o uso de temas geradores no tocante à disciplina de 
química pode ampliar as várias aptidões nos discentes como, por exemplo, o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, o que torna melhor a assimilação dos 
conteúdos trabalhados. Neste caso, podem-se fazer estimativas de vários métodos de 
ensino relacionados a temas sociais, que podem levar inovações curriculares para as 
salas de aula, de modo que as aulas antes tidas como monótonas, passam a ser vistas 
pelos alunos como atrativas, proporcionado um maior aproveitamento dos conteúdos.  

De acordo com PCN, o ensino em Química deve ser tratado como tema 
transversal, permeando todas as áreas que compõem o currículo escolar (PCN, 1998). 
Assim, pode-se destacar a importância de adotar a interdisciplinaridade e a 
contextualização quando se trabalha com um tema gerador, pois faz com que os 
alunos tragam para a sala de aula fatos do seu cotidiano, que muitas vezes diz respeito 
a vários saberes. A interdisciplinaridade sugere uma reorganização do processo de 
ensino/aprendizagem, ela supõe um eixo integrador (PCN+, 2002), ela surge a partir 
das necessidades das escolas em trabalhar assuntos que possam englobar diferentes 
disciplinas como é o caso dos temas geradores, que tem como princípio metodológico 
a promoção de uma aprendizagem global, não fragmentada. Nesse contexto, está 
subjacente a noção holística pregada pela transdisciplinaridade de promover a 
integração do conhecimento e a transformação social.  

Segundo Japiassu (1976), a interdisciplinaridade procura uma universalidade 
do conhecimento, ou seja, uma ciência que não seja partida em várias áreas, mas que 
seja articulada e que o conhecimento tenha coerência no seu todo. Para que isso 
possa acontecer, é necessário que a disciplina se torne um meio para a produção e 
debate do conhecimento. Deixando assim de lado seu caráter dogmático, que parece 
diminuir os alunos frente a um saber que para eles parece imutável.  Dessa forma, lidar 
com a interdisciplinaridade nos temas sociais é destacar a difusão do saber pelos 
educandos, proporcionando uma integração de aprendizagens e conhecimentos. Isso 
resulta, na compreensão por parte do aluno do desenvolvimento de toda a didática 
adotada nos processos integradores, ou seja, no momento da realização de atividades 
que envolvam a integração de varias disciplinas em um único tema, facilitando a 
aprendizagem dos conteúdos que estão sendo relacionados com tais temáticas.                         
É importante salientar que “O fundamento do espaço interdisciplinar deverá ser 
procurado na negação e na superação das fronteiras disciplinares” (JAPIASSU, 1976, 
p. 74). Dessa forma quando o docente trabalha com a interdisciplinaridade nos temas 
geradores, ele não necessita envolver outros docentes neste trabalho, basta que o 
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referido professor da disciplina englobe aspectos gerais das outras, como é o caso 
deste trabalho que reuniu a Química, a Geografia, a Mineralogia e a História.  

Com base na argumentação elencada acima, fica nítido que os temas 
geradores, constituem sem dúvidas uma metodologia poderosa no ensino, sobretudo 
porque é uma proposta de valorização da cultura construída pelos discentes como 
seres sociais, e por serem originados dos mesmos estão repletos de significados na 
formação de futuros cidadãos. Devendo ser, portanto inserida nos currículos de ensino 
como uma forma de aproximar o aluno da realidade e de como a mesma é constituída. 
Essa tentativa de compreender a realidade vivida faz com que os discentes elevem seu 
nível de criticidade perante o conhecimento dessa realidade, construída por meio da 
experiência, da reflexão coletiva, e da prática social e real.  

Nessa direção, o presente trabalho visa contribuir para a melhoria do processo 
de ensino aprendizagem da Química por meio da elaboração e da aplicação de uma 
unidade didática que contempla a contextualização, e a interdisciplinaridade no estudo 
das ligações químicas, a partir do tema gerador “Recursos Minerais Potiguares” (sendo 
trabalhados os seguintes recursos minerais: o Petróleo, o Quartzo, o Sal, a Scheelita, o 
Carbonato de Cálcio, a Argila, as Águas Marinhas e a Turmalina Paraíba) aplicado em 
uma turma de 1º série do ensino médio. 

RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO TEMA GERADOR 
 
Foi por causa dos processos geológicos, e da formação geológica antiga do 

planeta, que o território do Estado do Rio Grande do Norte foi privilegiado com um 
imenso potencial e variedade de recursos minerais. De acordo com o Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM, possui cerca de 50 bens minerais, no entanto 
apenas cerca de 20 desses minerais são explorados, alguns minerais nem se quer tem 
licenciamento ambiental (DNPM/CPRM, 2010).  Tamanha diversidade e quantidade de 
minerais ajudam bastante na movimentação da economia do território potiguar, que 
aumenta cada vez mais a exportação desses bens para outros países, como é o caso 
do petróleo, do sal e do tungstênio. Isso se deve a excelente qualidade, e abundância 
desses minerais, o que acaba gerando emprego e renda para as cidades, 
proporcionando uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes. 

Os minerais são organizações de elementos químicos que dão origem a 
compostos e estruturas muito importante para os seres humanos, nesse caso um 
composto só pode ser chamado de mineral se o mesmo for formado naturalmente na 
natureza e que tenha uma formula química definida, caso contrario não recebe nome 
de mineral. Desde as primeiras civilizações já existem relatos sobre o uso de minerais, 
como por exemplo, a argila que era utilizada na fabricação de utensílios domésticos e 
decoração, o ouro utilizado como adornos juntamente com as pedras preciosas 
chamadas assim popularmente, mas que neste trabalho as mesmas serão chamadas 
de “gemas”, e que atualmente esse costume de utilizar esses minerais para suprir as 
suas necessidades só aumenta: armamento, meio de proteção, moedas, 
abastecimento de indústrias, como combustível etc. Alguns desses minerais existem 
em muita quantidade como é o caso da argila, do NaCl (sal de cozinha) e outros que 
além de existirem em grandes quantidades, são bem fáceis de serem encontrados, 
enquanto que outros são raríssimos, existem em pouquíssimas quantidades e 
dificilmente são encontrados, como as gemas. Outro aspecto muito importante sobre os 
minerais é que alguns podem ser formados rapidamente e outros levam milhares de 
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anos para serem formados, por isso existe atualmente uma grande preocupação em 
preservar alguns minerais que estão prestes a acabar se não forem preservados. 

Essa preocupação é advinda do consumo cada vez maior dos recursos 
minerais, que por serem explorados “descontroladamente”, geram graves agressões 
ambientais, que causam grandes impactos ao meio ambiente, no entanto, essa 
realidade muitas vezes é deixada de lado. O que faz com que o planeta saia 
prejudicado, ocasionando marcas indeléveis nas paisagens regionais e locais. 
Portanto, é necessário ter a preservação ambiental em nossos pensamentos e 
objetivos, para que possamos reconhecer e manter sob controle os impactos que esta 
atividade provoca na natureza, com isso proporcionaremos um planeta adequado para 
as futuras gerações. 

METODOLOGIA 

MÉTODOS DE ABORDAGEM E UNIVERSO DE ESTUDO 
A elaboração deste trabalho e sua aplicação seguiram os procedimentos da 

pesquisa-ação, que é definida por Thiollent (1988): 

A pesquisa ação é um tipo de investigação social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos de situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (Thiollent, 1988, p.20). 

Como se enquadra no campo da pesquisa-ação, sua abordagem é qualitativa, 
pois os dados levantados serão interpretados à luz do referencial teórico educacional. 
É qualitativa por “[...] não se preocupar com representatividade numérica, mas sim, 
com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” 
(GOLDENBERG, 1997, p. 34). “[...] Não se trata de simples levantamento de dados ou 
relatórios a serem arquivados, os pesquisadores pretendem desempenhar um papel 
ativo na própria realidade dos fatos observados” (THIOLLENT, 1988, p.22). 

A pesquisa-ação foi realizada no Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, da cidade de Pau dos Ferros, localizado na BR 
405, km 154, Chico Cajá, S/N. Optou-se por aplicar em uma turma do 1º ano do Ensino 
Médio que já tinha estudando o conteúdo ligações químicas, observou-se que livro 
didático Química Cidadã Volume 01, dos autores Wildson Santos e Gerson Mól, não 
supria adequadamente a relação entre o referido conteúdo (ligações químicas) com as 
problemáticas ambientais, evidenciando neste capítulo do livro uma contextualização 
superficial, o que acaba por promover poucas discursões, impossibilitando a reflexão 
mais profunda sobre os problemas que afligem a sociedade. Contudo, os estudantes 
mostraram o domínio necessário do assunto, e isso possibilitou uma aprendizagem 
significativa. A turma era do curso técnico integrado de alimentos do turno matutino, e a 
mesma era composta de 35 alunos, todos presentes no dia da oficina, onde 23% era 
do sexo masculino e 77% eram do sexo feminino, com idades entre 14 e 16 anos. 

 
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Utilizou-se para o levantamento de dados, questionários e textos de cunho 
argumentativo, além do uso de perguntas questionadoras em busca de respostas e, 
sobretudo valorização do diálogo e da argumentação, que segundo Thiollent (1988): 
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No processo investigativo, a argumentação se manifesta de modo 
particularmente significativo no decorrer das deliberações relativas á 
interpretação dos fatos, das informações ou das ações dos diferentes atores da 
situação (TRIOLLENT, 1988, p.36). 

DESCRIÇÃO DA OFICINA 
A oficina foi realizada em quatro aulas, o inicio ocorreu no dia 28/01/2014 em 

uma segunda-feira no horário que compreendeu ás 8.50h am até as 10.20h am. No 
primeiro contato com a turma antes de anunciar qual seria o tema da aula, foi aplicado 
um pré-teste com questões de múltipla-escolha e discursivas para analisar os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre os minerais e as ligações químicas. Após os 
alunos terem respondido ao questionário, iniciou-se uma discussão dialogada sobre 
qual seria o tema da aula, e observou-se os conhecimentos prévios de cada um sobre 
o tema, se baseando no questionário aplicado. 

Após os alunos terem noção do assunto da aula, foram expostos alguns vídeos 
que exibiam reportagens que foram gravadas em regiões do estado do Rio Grande do 
Norte. Os vídeos foram escolhidos como instrumentos mediadores do debate, uma vez 
que a linguagem audiovisual consegue dizer muito mais do que captamos, chegar 
simultaneamente por muito mais caminhos do que conscientemente percebemos, e 
encontra dentro de nós uma repercussão em imagens básicas, centrais, simbólicas, 
arquetípicas, com as quais nos identificamos, ou que se relacionam conosco de alguma 
forma (GUTIERREZ, 1978).  

Os vídeos retrataram os minerais que seriam expostos no decorrer da oficina, 
exibindo cenas do cotidiano, a história, e a importância econômica de cada mineral. 
Segundo Morin (1995), essas características do audiovisual nos fornecem pistas para 
organizar atividades em sala de aula que comecem pelo sensorial, pelo afetivo, pelo 
que toca o aluno, antes de falar de ideias, de conceitos, de teorias. Partir do concreto 
para o abstrato, do imediato para o mediato, da ação para a reflexão, da produção para 
a teorização. Pensando nisso, foi dado um intervalo entre cada um dos vídeos, iniciava-
se um dialogo falando sobre o mineral em questão, ressaltando sua importância para a 
economia do estado, os impactos ambientais provocados pela exploração, suas 
utilidades e suas localizações. Assim, com a exibição dos vídeos, os alunos tomaram 
conhecimento sobre quais seriam os minerais que seriam retratados na oficina. 

Em seguida, iniciou-se uma exposição dialogada sobre cada um dos minerais 
por meio de recursos multimídias. Foi exposto e discutido, as principais características 
dos minerais, sua composição química, utilidades, e onde eram encontrados no estado 
do Rio Grande do Norte. Nesse mesmo momento, foi entregue aos alunos um cristal do 
mineral quartzo para ser observado. E vale salientar que durante essa exposição, 
manteve-se o diálogo e o questionamento aos alunos sobre o tema exposto, sempre 
buscando a manifestação e formação de ideias. Depois de concluir a apresentação de 
todos os minerais, foi anunciado que a oficina teria continuação no dia seguinte e que 
iria ser exposto o assunto de ligações químicas juntamente com os minerais, 
possibilitando assim uma relação interdisciplinar. 

A segunda parte da oficina ocorreu no dia seguinte (29/01/2014) ás 7.00h am 
até as 8.50h am. No inicio, retomou-se o assunto tratado, e iniciou-se a explicação do 
assunto ligações químicas com a utilização de recursos multimídia, vale salientar que o 
assunto foi relacionado a todo o momento aos minerais expostos no dia anterior, ou 
seja, os minerais foram utilizados como exemplos para explicar as ligações. Antes de 
iniciar a explicação em si, os alunos foram questionados oralmente, sobre os tipos de 
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ligações e como elas ocorriam e se eles sabiam da importância das ligações e sua 
relação com o cotidiano. Em seguida, foram expostos os tipos de ligações, como elas 
ocorriam, e a geometria dos minerais. Após o término da explicação, foi aplicado um 
pós-teste por meio de um texto argumentativo. Para essa tarefa foi proposto que a 
turma se dividisse em grupos de no máximo seis pessoas discutissem e 
compartilhassem suas ideias (no total foram seis grupos), para que em seguida 
produzissem um texto argumentando sobre o que acharam da oficina e do conteúdo 
exposto. Esses textos foram comparados com os questionários aplicados no inicio da 
oficina, e serviram para analisar se os objetivos da oficina foram alcançados e se a 
aprendizagem foi significativa. 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Os resultados obtidos dos conhecimentos prévios dos alunos pelo questionário 
aplicado estão descritos abaixo com as respectivas respostas representadas por 
porcentagem. Cada gráfico representa uma resposta dada pelos alunos e o respectivo 
porcentual. A partir da análise da tabela 01, nota-se que a maioria dos alunos 
apresentou consciência que os mineras existentes no Rio Grande do Norte são de 
extrema importância para economia de várias localidades, sendo, sobretudo o sustento 
de muitas famílias. Além disso, falaram da quantidade de minerais exportados, estes 
que influência não somente a economia do estado, mas da região e do país. 

Fonte: Própria (Pesquisador) 
 

Outra pergunta feita aos alunos no questionário diz respeito ao motivo pelo 
qual alguns minerais têm um valor econômico maior do que os outros, os discentes 
como mostrado na tabela 02, responderam de modo coerente, sendo que uma 
porcentagem significativa cerca de 35,71% conseguiu explicar exatamente o motivo 
pelo quais alguns minerais são diferentes. 
Tabela 02: Qual motivo de alguns minerais terem um valor econômico maior do que os outros? 

3,57% 60,72% 35,71% 

Não responderam. 

Responderam que a 
qualidade e a facilidade 
de se encontrar esses 

minerais. 

Responderam que as 
propriedades físicas, 

composição, estrutura, brilho, 
maleabilidade, e resistência. 

Fonte: Própria (Pesquisador) 
 

Já o gráfico 01 descrito abaixo, mostra o porcentual dos minerais identificados 
pelos alunos no estado potiguar, sendo que dentre estes os mais conhecidos foram 

14,28% 14,30% 71,42% 
 

Não 
Responderam 

 
 
 

Responderam que sim, 
no entanto, não 

justificaram a sua 
resposta. 

Responderam que sim e comentaram 
que os minerais são importantes para o 

sustento de diversas famílias que 
sobrevivem graças á mineração. 

 Tabela 01: Você acha que a atividade mineradora está relacionada com o desenvolvimento 
socioeconômico do Rio Grande do Norte? 
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primeiramente o sal 96,42% e posteriormente o petróleo, com porcentual de 92,85%. 
Os demais minerais apresentaram uma porcentagem muito pequena, revelando que os 
alunos não sabiam da existência desses no estado do Rio Grande do Norte. 

 
Gráfico 01: Quais os minerais potiguares você conhece ou já ouviu falar? 

 Fonte: Própria (Pesquisador) 

 
Na tabela 03 podemos perceber que os estudantes em grande maioria 

conseguiram identificar o sal (NaCl) como composto iônico, um fator que pode ter 
influenciado é que o mesmo é bastante utilizado como exemplo de ligações iônicas em 
diversos livros didáticos. No entanto quando foi feita a mesma pergunta, só que para 
um mineral diferente, no caso o petróleo, tabela 04, os alunos não mostraram a mesma 
desenvoltura, cerca de 75% não responderam a pergunta, sendo que apenas 3,57% 
conseguiram identificar e explicar as ligações existentes no petróleo.  

 
Tabela 03: O NaCl é composto por ligações entre átomos, quais os tipos de ligações que ocorrem 
nesse composto? 

Fonte: Própria (Pesquisador) 

 
Tabela 04: Com relação ao petróleo qual o tipo de ligação existente? 

Fonte: Própria (Pesquisador) 

 
Na questão presente na tabela 05, abaixo fica evidente que metade dos alunos 

tinha domínio sobre o conteúdo de ligações químicas e uma pequena quantidade não 
quis responder ou não sabia, enquanto que uma boa parte da turma ainda tinha 

Minerais

35,71% 

92,85% 

35,71% 

10,71% 17,85% 
25% 

17,85% 

96,42% 

Argila Petróleo Quartzo Scheelita

Turmalina Paraíba Águas Marinhas Carbonato de Cálcio NaCl

14,28% 78,57% 7,15% 
Não responderam ou 

responderam 
inadequadamente. 

Responderam: as 
ligações iônicas. 

Responderam: ligações iônicas 
e especificaram, formadas por 

um metal e um ametal. 

17,85% 3,58% 78,57% 

Responderam 
corretamente. 

Responderam 
corretamente, e explicou 

ligações covalentes. 

Não responderam ou 
responderam errado. 
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dificuldades como: ligações covalentes e dativas que são o mesmo tipo de ligação, mas 
eles viram como tipos de ligações diferentes, alguns citaram pontes de hidrogênio e 
principalmente não se lembraram das ligações metálicas.  

 
Tabela 05: Você sabe o que são ligações químicas? Quantas são e quais são os tipos? Justifique. 

7,15% 50% 42,85% 

Não responderam ou 
responderam errado. 

Responderam 
perfeitamente o que são, 

quais os tipos e 
explicaram muito bem 

quais elementos formam 
essas ligações. 

Responderam de forma 
confusa. 

Fonte: Própria (Pesquisador) 

 
Em geral os conhecimentos prévios dos alunos foram satisfatórios, porém 

percebeu-se o desconhecimento sobre as propriedades dos recursos minerais, bem 
como aspectos sociais e ambientais. Todavia os conhecimentos regulares dos 
discentes sobre o assunto ligações químicas possibilitaram uma maior compreensão 
acerca das propriedades e ligações existentes nesses minerais. 

Os vídeos mostrados aos alunos serviram para que os mesmos pudessem ter 
consciência da realidade vivida pelos mineradores e para que eles pudessem 
aprofundar os conhecimentos sobre as riquezas do seu estado, pois embora esses 
alunos não sejam mineradores ou não sejam filhos de mineradores é importante que 
eles saibam que esses minerais são responsáveis pela sobrevivência de varias 
famílias, e que se não forem explorados de forma correta podem acabar com a 
vegetação da região degradando a natureza, e como jovens cidadãos precisam intervir 
nessa situação. Assim a discussão caminhou para a pergunta o que são minerais? E 
como os alunos não sabiam muito a respeito dessa temática, responderam que mineral 
é tudo que está submerso na crosta terrestre e lhes foi explicado que minerais é tudo 
que é criado pela natureza e tem uma composição única e definida. 

Pode-se afirma que a aula foi muito bem aceita pelos alunos, pois foram muitos 
atenciosos e prestaram atenção a cada detalhe falado, interagiram a todo o momento e 
sempre que perguntado algo respondiam rapidamente. Por exemplo, foi questionado 
por que os compostos iônicos são sólidos e quebradiços depois de explicado que seria 
pela a estrutura para diminuir a repulsão e quando perguntado o porquê aos alunos 
eles responderam. Veja um diálogo feito entre os alunos e pesquisadores, onde (A) 
significa alunos e (P) significa pesquisadores. 

P: ___ quando qualquer força é aplicada ao cristal formado, a possibilidade de 
cargas iguais se encontrarem é muito grande e o que acontece? 

A: ___ cargas iguais se repelem. 
P: ___ e cargas diferentes? 
A: ___ se atraem. 
P: ___ e quando cargas iguais se encontram o cristal se rompe e se desfaz. 
Uma pergunta feita aos alunos após de apresentado o conteúdo de ligações 

químicas e minerais, para que os mesmos pudessem identificar as ligações existentes 
do mineral calcita eles conseguiram identificar somente pelas explicações dadas já que 
em nenhum momento foi citado que a ligação era iônica, mostrando que eles estavam 
entendendo o assunto. Outro ponto extremamente importante na oficina foram os 
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textos escritos pelos alunos, apresentados a seguir, por exemplo, mostram o nível de 
compreensão, entendimento, domínio do conteúdo, a capacidade de relacionarem os 
assuntos de química, geografia e economia entre si e com cotidiano. De forma que eles 
não vissem apenas um conteúdo desvinculado como são acostumados a ver, mas 
pudessem ter consciência que a química ela não existe sozinha ou que faz parte de um 
mundo diferente. Ainda ficou nítido nos textos dos estudantes que a proposta da aula 
foi bem recebida, destacamos dois trechos A e B onde eles afirmam que: 

 
Figura 01 - Trecho A - Avaliação da Oficina pelos alunos 

 
  Fonte: Própria (Pesquisador) 
  
                                           Figura 1 - Trecho B - Avaliação da Oficina pelos alunos

Fonte: Própria (Pesquisador) 

Além disso, os alunos descreveram em seus textos os minerais sendo que as 
porcentagens totais dos minerais tiveram um aumento bastante significativo, indicando 
que o número de minerais lembrados e conhecidos por esses alunos também foram 
maior, ao qual está representado no gráfico abaixo: 

Gráfico 02 – Relação de minerais citados após a oficina 

 
Fonte: Própria (Pesquisador) 

 
Quatro dos seis grupos formados para discutirem e escreverem o texto, falaram 

de todos os minerais, comentando suas propriedades, bem como a sua respectiva 
importância. Apenas um dos grupos não especificou o assunto ligações químicas, os 
demais explicaram muito bem as ligações, todos falaram da importância e da relação 
com os minerais, demonstrando que as aulas foram mais atrativas e dinâmicas. 

Diante das informações citadas acima, pode-se afirmar que a atividade 
temática obteve êxito devido ao envolvimento e o interesse do alunado, observado 
durante a oficina temática, pode-se constatar que o ensino de química utilizando temas 

MINERAIS

66,66% 
83,33% 

66,66% 

50% 

10% 

66,66% 66,66% 66,66% 

 Argila Petróleo Quartzo Scheelita
Turmalina  Paraíba Águas Marinhas Carbonato de Cálcio NaCl
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geradores sociais surtiu o efeito esperado, pois como observado nos textos dos alunos, 
quanto ao nível de conhecimento adquiridos durante a atividade temática. Estes 
resultados colaboram com o que preconizam os PCNEM e PCN+ Ensino Médio ao 
sugerirem que as escolhas do que deve ser ensinado aos alunos devem passar pela 
seleção de conteúdos e temas relevantes que favoreçam a compreensão do mundo 
natural, social, político e econômico, tais práticas pedagógicas são condizentes com 
uma concepção transformadora de educação, uma vez que buscam propiciar meios 
para que os estudantes, enquanto sujeitos históricos compreendam o potencial que 
possuem como agentes de transformação social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em síntese, o presente trabalho mostrou que a utilização do conteúdo de 
ligações químicas, usando como tema gerador os recursos minerais potiguares foi 
bastante satisfatória, uma vez que os discentes participantes mostraram interesse em 
aprimorar seus conhecimentos a cerca do tema gerador, fazendo relações com 
conceitos químicos, esse motivo foi o que ocasionou resultados significativos para o 
processo ensino-aprendizagem do conteúdo de ligações químicas, que é sabidamente 
um conteúdo de compreensão limitada pelos alunos. Isso mostra que a aula por meio 
de um tema gerador é bastante eficiente no objetivo de desenvolver conceitos 
associados aos conteúdos envolvidos, como também se observou a participação e 
interesse dos alunos, por ser um tema que valoriza o Estado do Rio Grande do Norte, 
bem como, os conhecimentos prévios, o que tende a potencializar o ensino de ciências, 
desvelando o mundo em sua intimidade. 

Assim faz necessário mencionar, que o uso dessa abordagem dialogada e, 
sobretudo dinâmica no enfoque dos recursos minerais potiguares, pode servir como 
sugestão ou modelo para docentes da área de química, incumbindo a eles adaptá-los 
ao conteúdo a ser trabalhado e ao grau de desenvolvimento de aprendizado dos 
estudantes. Assim a aproximação dos temas sociais e ambientais no Ensino de 
Química, se mostra como uma modelo de tornar as aulas mais agradáveis, 
amenizando o uso do método tradicionalista que é usado como ferramenta de ensino 
por parte dos docentes do Ensino Médio. Deste modo, os temas geradores no ensino 
de Química, especificamente o tema social, econômico, ambiental e as propriedades 
químicas dos recursos minerais potiguares, foram de suma importância para o 
aprendizado dos discentes. Tendo em vista que houve uma relação entre os conteúdos 
da disciplina com aspectos referentes à cidadania, enfocando conceitos químicos com 
fatos do cotidiano, tendo uma abordagem preocupada com o meio ambiente. Além 
disso, este trabalho é de grande importância para a nossa formação docente, já que 
nos oportunizou viver a experiência de educador dentro da sala de aula, o que é 
imprescindível para a nossa futura atuação profissional, uma vez que por meio deste 
trabalho tivemos os primeiros contatos com a sala de aula e com os alunos. 
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Palavras-Chave: Ensino de Química, perfume, tema gerador. 
 

RESUMO:  
Este trabalho apresenta alternativas de abordagens de conteúdos pautadas no tema perfume, bem como 
a aplicação desta metodologia em importante evento de um instituto federal e em aula para turma de 2ạ 
série do Ensino Médio deste mesmo instituto de Campos dos Goytacazes (RJ). Assim, os visitantes e os 
alunos fizeram alguns relatos sobre a abordagem diferenciada apresentada, sendo estes analisados por 
meio da Análise Textual Discursiva. A partir desta, constatou-se a importância do uso da 
contextualização como superação do ensino tradicional e como construção de um melhor ambiente de 
ensino-aprendizagem.  
 

INTRODUÇÃO 
A educação brasileira vem passando por uma crise, devido à dificuldade de 

interação entre educandos e a forma como o conteúdo é trabalhado em sala de aula. 
Para muitos autores, isto se deve à conduta tradicionalista dos professores e à postura 
passiva dos alunos diante dos conteúdos abordados.  

Beltran e Ciscato enfatizam que: 
A crise do Ensino de Química tem pelo menos dois aspectos importantes; 
um, externo, é decorrente dos baixos investimentos na educação e da má 
aplicação desses parcos recursos. O outro, interno, é essencialmente de 
caráter metodológico: a Química é ensinada como uma ciência de conteúdo 
estático e acabado, ficando esquecidas, desta maneira, as questões acerca 
da construção desse conhecimento (BELTRAN; CISCATO, 1991, p. 11). 
 

Os investimentos feitos na educação brasileira continuam sendo precários e, 
além disso, observa-se que, mesmo com muitas críticas e orientações presentes em 
documentos oficiais, o ensino de Química desenvolvido na maioria das escolas 
brasileiras tem sido, ainda, de forma tradicional. Segundo Moretto, nesta perspectiva 
tradicional de ensino, o professor exerce o papel de transmissor de informações, de 
verdades já prontas a serem repetidas pelos alunos. Neste contexto, cabe ao aluno 
aprender o que é colocado, da forma como foi planejado, e repetir no momento da 
“verificação da aprendizagem” (MORETTO, 2003, p. 98-99).  

A respeito desta realidade, Garcia enfatiza que “o prazer de aprender 
desaparece quando a aprendizagem é reduzida a provas e notas; os alunos passam a 
estudar para se dar bem na prova e para isso têm de memorizar as respostas 
consideradas certas pelo professor ou professora” (GARCIA, 1999, p. 41). Desta forma, 
não há, então, um debate em sala de aula, nem se tem a possibilidade de diferentes 
leituras de um mesmo texto; assim este espaço que deveria ser prazeroso torna-se um 
mero espaço de repetição, onde não há possibilidade de criação e circulação de ideias 
novas. 

Visando a melhorias neste contexto, ensinar Química utilizando-se de recursos 
como contextualização com fatos e/ou temas do cotidiano, e ainda promovendo uma 
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melhor significação de conteúdos, e superação de concepções prévias pode ser uma 
ótima estratégia de ensino e aprendizagem para resolução de problemas no ensino 
desta ciência. Ao se constatar a importância da contextualização, destaca-se o uso do 
tema gerador como mais uma proposta para promover melhorias no processo de 
ensino-aprendizagem da Química.  

A partir do exposto, surge uma questão: como elaborar propostas didáticas 
com tema gerador relevante para o ensino de química? A fim de responder a essa 
questão foi elaborada, aplicada e avaliada uma sequência didática, para o ensino de 
Química a nível médio, utilizando o tema gerador perfume.  

 
O ensino de química a partir de um tema gerador: perfume 

  
A contextualização no ensino de Química já vem sendo muito discutida e 

defendida por educadores e pesquisadores da área como alternativa de motivação e 
significação de conteúdos abstratos. Entretanto, para fazer uso da contextualização, é 
necessário, primeiro saber seu real significado. Wartha e Faljoni-Alário destacam a 
importância de se entender o significado da contextualização: 

O entendimento do significado da contextualização é fundamental para que 
se possam desenvolver estratégias de ensino que favoreçam o preparo 
para o exercício da cidadania. [...] A abordagem temática, no ensino de 
Química, tem sido recomendada com o objetivo de formar o cidadão. 
Todavia, nesta perspectiva, a sua finalidade não é apenas motivar o aluno 
ou ilustrar aplicações do conhecimento químico, mas desenvolver atitudes e 
valores que propiciem a discussão das questões ambientais, econômicas, 
éticas e sociais (WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 2005, p. 43). 
 

Neste sentido, contextualizar consiste em realizar ações que busquem 
relacionar o conteúdo da educação formal ensinado em sala com o cotidiano do aluno, 
de maneira a facilitar o processo de ensino-aprendizagem pelo contato com um tema 
gerador que desperte o interesse dos alunos para o assunto a ser abordado. Então, ao 
se depararem com situações próximas de suas realidades, os educandos procurarão 
atribuir sentido àquilo que estão vivenciando, utilizando-se dos conceitos disciplinares 
de forma que, ao tentarem atribuir sentido ao que estão aprendendo, formularão suas 
próprias “respostas”, suas próprias maneiras de articular aquilo que está sendo 
ensinado com o que já “sabiam” (MACHADO; MORTIMER, 2007, p. 23). 

Freire afirma que a aprendizagem é essencial para entender a realidade e 
transformá-la, não somente para adaptar-se (FREIRE, 2002, p. 76). Sendo a Química 
uma disciplina essencialmente aplicável ao mundo real, é totalmente viável a utilização 
da contextualização nas aulas de maneira a visar a educação para a cidadania. Assim, 
destaca-se tema gerador como uma proposta para melhorias do processo de ensino e 
aprendizagem. 

A ideia de tema gerador defendida por Paulo Freire atua como uma ferramenta 
que inaugura o diálogo em sala de aula, característico da concepção progressista de 
educação. Segundo ele, “o tema gerador não se encontra nos homens isolados da 
realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só pode ser 
compreendido nas relações homens-mundo” (FREIRE, 2007, p. 114).  

Delizoicov, Angotti e Pernambuco também defendem esta ideia, uma vez que 
ao analisar as propostas de Freire, propõem uma aprendizagem abordada 
tematicamente, onde acreditam que esta contribui para uma ruptura – do senso comum 
e do conhecimento científico – importante para o processo de formação dos alunos. 
Segundo eles: 
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A abordagem temática é uma perspectiva curricular cuja lógica de 
organização é estruturada com base em temas, com os quais são 
selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a 
conceituação científica da programação é subordinada ao tema 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 189). 
 

O tema gerador tem como objetivo aproximar o conteúdo do dia a dia do 
educando e, consequentemente, prepará-lo para a vida em sociedade, sendo um 
cidadão crítico, com condições de estabelecer relações entre o conhecimento e a 
sociedade. 

Entende-se que o perfume se adapta a esta perspectiva de tema gerador, pois 
a apreciação do homem por perfumes é antiga, podendo-se considerar que sua história 
acompanha a história do homem. De acordo com alguns pesquisadores, não se sabe 
ao certo quando surgiu o conceito de perfume, nem a data que este passou a ser 
utilizado pelo homem, mas acredita-se que possa estar relacionado à descoberta do 
fogo, e que possivelmente possuía cunho religioso. Com o passar dos anos, os 
perfumes tiveram sua apropriação pelas pessoas para uso particular, prática 
provavelmente iniciada pelos egípcios, que têm a rainha Cleópatra como grande 
representante de vaidade, poder e sedução, e que utilizava perfumes (DIAS; SILVA, 
1996, p. 3). 

Um perfume se caracteriza por ser uma mistura1 de compostos orgânicos 
denominada fragrância (odores básicos). E estas podem ser de origem vegetal, animal 
ou até mesmo sintética, sendo que as de origem vegetal podem ser extraídas tanto das 
flores, quanto das árvores ou arbustos (DIAS; SILVA, 1996, p. 4). 

A utilização da temática perfume como tema contextualizador permite abordar 
um leque de conceitos no que diz respeito à disciplina de Química, a nível médio, entre 
outros destacamos: processos de separação de misturas; forças Intermoleculares; 
soluções; funções orgânicas; propriedades dos compostos orgânicos. Partindo destas 
concepções foi desenvolvido este trabalho. 

  
CONTEXTO DA PESQUISA 
 

Foi realizada em dois momentos: primeiro a proposta foi apresentada na 20ạ 
Semana do Saber Fazer Saber, evento de caráter acadêmico, tradicional no Instituto 
Federal onde ocorreu a pesquisa, este evento conta com exposições de projetos 
educacionais, científicos e tecnológicos e atividades acadêmicas, esportivas, artísticas 
e culturais, e recebe visitação significativa de toda a comunidade e escolas da região. 
Neste momento o trabalho teve o formato de projeto e foi intitulado A Química dos 
perfumes (momento 1) e, posteriormente, a partir de uma sequência didática elaborada 
foi ministrada uma aula em uma turma de Ensino Médio deste mesmo instituto federal 
(momento 2). 

Momento 1: Com a apresentação do projeto foi feita uma pesquisa inicial com 
um público mais abrangente, com o intuito de extrapolar os resultados, uma vez que os 
visitantes foram distintos: alunos, professores, leigos, entre outros.  

Sendo assim, desenvolveu-se um projeto intitulado A Química dos perfumes, 
exposto em laboratório de química, levando-se aos visitantes o entendimento deste 
tema dentro da Química, com a utilização de experimento como auxílio na explicação. 

                                                   
1 Mistura esta que se constitui basicamente de álcool, essência, fixador, propileno glicol e água. 
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A Figura 1 representa a distribuição dos conteúdos explicados em cada bancada do 
laboratório. 

 
 
 
 

Figura 1: Esquema de distribuição de conteúdos nas bancadas do laboratório 
Na bancada 1 explicou-se, de forma breve, a história dos perfumes e a sua 

apropriação pelo homem, bem como os métodos de extração dos óleos essenciais. 
Nesta foi montado um sistema de destilação por arraste à vapor, por meio do qual 
foram extraídos óleos de folhas de eucalipto e erva doce, canela, cravo, cascas de 
laranja e limão, que foram acondicionados em bécker, sendo expostos para que o 
público pudesse observar e sentir o aroma.  

Na bancada 2 falou-se da inserção das fragrâncias artificiais, a fim de preservar 
a natureza, evitando a extinção de algumas espécies. Nesse contexto, foram 
distribuídas amostras de dois perfumes feitos pelo grupo do projeto e foi dada uma 
explicação sobre a fabricação dos mesmos. 

Na bancada 3 explicou-se o mecanismo da percepção do cheiro pelo olfato, 
falou-se do perfume como tema contextualizador das aulas de Química, colhendo 
opiniões dos alunos, que foram observados em todas as etapas da explicação. Por fim, 
foi distribuído um panfleto com um resumo do que foi abordado ao longo da explicação 
e, para uma parcela de sessenta e seis visitantes foi pedido que respondesse ao 
questionário apresentado no quadro 1. com as seguintes perguntas: 
Quadro 1: Questionário apresentado aos visitantes da feira. 

Questionário 
Você considera que a Química é uma disciplina de que nível de compreensão? 
Em sua opinião, o aprendizado é favorecido quando o professor aborda as 
aplicações dos conteúdos químicos, ou seja, relaciona estes ao cotidiano?  
Você conhecia a história dos perfumes e/ou suas propriedades antes da explicação? 
Diante do que foi abordado e explicado sobre a temática “perfume”, você considera 
importante contextualizar as aulas de Química com uma temática comum ao seu 
cotidiano? Por quê? 

 
Momento 2: Num período posterior ao da 20ạ Semana do Saber Fazer Saber, a 

mesma proposta foi executada em uma turma do Ensino Médio, composta por vinte e 
três alunos. A escolha da turma foi feita em virtude da proximidade com a professora 
titular e pelo contato anterior com a mesma. A observação da turma feita no estágio 
supervisionado realizado nos períodos anteriores a este (6° e 7° período da graduação) 
foi muito importante para o preparo desta sequência didática.  

O preparo da aula foi feito com base nos dados do questionário investigativo 
(Quadro 2), que foi aplicado aproximadamente quinze dias antes da realização da aula, 
como forma de conhecimento da realidade, a fim de inteirar-se dos conhecimentos 
prévios dos alunos.  

 
 

Bancada 1 
Histórico dos perfumes 
e métodos de extração 

de óleos essenciais 
(montagem da 

destilação por arraste à 
vapor) 

Bancada 2 
Fabricação de 

perfumes, maceração e  
distribuição de 

amostras de perfumes 

Bancada 3 
Percepção do cheiro,  
contextualização no 
ensino de Química e  

distribuição de panfletos 
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Quadro 2: Questionário investigativo apresentado aos alunos. 
QUESTIONÀRIO 

Você considera a Química uma disciplina interessante? 
Você considera que a Química é uma disciplina de que nível de compreensão? 
Você consegue relacionar as situações do seu dia-a-dia com a Química estudada na escola?  
Em sua opinião, o aprendizado é favorecido quando o professor aborda as aplicações dos 
conteúdos químicos, ou seja, relaciona estes ao cotidiano? 
Você conhece a história dos perfumes e/ou suas propriedades? 
Você vê alguma relação entre os perfumes e a Química? 
Os perfumes têm em sua composição uma combinação de fragrâncias distribuídas segundo o 
que os perfumistas denominam de notas de um perfume. Assim, um bom perfume possui três 
notas: nota superior, nota do meio e nota de fundo, também conhecida como fixador. Que 
característica um composto deve possuir para ser classificado como nota de fundo? 
Existem diversas denominações para as misturas usadas em produtos de perfumaria, dentre 
elas o, o Eau de Parfum que, geralmente, varia sua concentração entre 16 e 20%. O que isto 
significa?     

 
O objetivo da aula, com tempo de 1h40min, foi demonstrar uma maneira 

diferenciada de ensinar/aprender utilizando a abordagem temática como estratégia  
Ao início da aula, foi levantada uma problematização no que diz respeito aos 

perfumes indagando-se os alunos sobre sua fabricação, características e relação com 
a Química. Em seguida, utilizou-se uma dinâmica, na qual os alunos relacionaram o 
tamanho do frasco com a concentração representada pelas “bolinhas” em cada degrau. 
Com isso, eles puderam conhecer as diferentes denominações dos produtos de 
perfumaria e já entrarem na temática da aula. 

 
 
 

             
 
 
 
 
                           

 
Figura 2: Dinâmica: frascos de perfumes x concentração 

Em seguida, momento de exposição da teoria, foi abordado um conteúdo 
comum no 2º ano do Ensino Médio, soluções, os tipos de concentração e a diluição das 
mesmas, dentro do contexto proposto e, a fim de facilitar a compreensão destes, 
realizou-se um experimento simples sobre diluição de soluções, sendo possível aliar a 
teoria com a prática e conquistar a atenção dos alunos. Para realizar tal experimento, 
foi utilizado corante, na cor rosa, e água para facilitar a visualização do conceito de 
diluição.  

Ao final da aula, falou-se da história dos perfumes e, no decorrer da mesma, os 
alunos foram observados, avaliados, pela sua participação e indagações. 

Ao término da aula foi passado outro questionário pós-teste com o intuito de 
saber a opinião dos alunos sobre o que pode ser feito para melhorar o ensino de 
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Química, bem como avaliar os novos conhecimentos adquiridos, acerca do conteúdo 
soluções, por meio da abordagem contextualizada com a temática perfume. O 
questionário continha as seguintes questões: a disciplina de Química é caracterizada, 
na maioria das vezes, como sendo de difícil compreensão por parte dos alunos. Em 
sua opinião, o que pode ser feito para melhorar tal realidade? e Relacione a Química 
com os perfumes. Analisou-se apenas as questões abertas destes questionários neste 
trabalho. 

 
METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa apresenta caráter qualitativo. A pesquisa qualitativa vem sendo 

cada vez mais utilizada por pesquisadores da área de educação, em especial 
educação em ciências e, tem o interesse no enfoque descritivo e interpretativo ao invés 
de fazer abordagens estatísticas (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2010, p. 18). 

Sendo uma pesquisa de caráter qualitativo se valerá de uma análise textual, a 
Análise Textual Discursiva - ATD, a fim de analisarmos os dados coletados através dos 
questionários. A ATD se estrutura a partir de três etapas, que compõem um processo 
cíclico, são elas: 1) a desmontagem dos textos (corpus) ou unitarização, etapa na qual 
os mesmos são fragmentados em unidades, as quais recebem títulos e códigos. Essas 
unidades podem ser empíricas, coletadas para a pesquisa, e teóricas, provenientes dos 
autores utilizados para embasar o tema pesquisado; 2) estabelecimento de relações ou 
categorização que consiste na construção de relações entre as unidades de análise, 
tanto as empíricas, quanto as teóricas. Faz-se isso num processo recursivo de leitura e 
comparação entre as mesmas, resultando em conjuntos que apresentam elementos 
semelhantes, daí surgem às categorias; e 3) comunicação ou produção de metatextos, 
nessa etapa, percebe-se uma nova compreensão do todo, possibilitada pelo intenso 
envolvimento nas etapas anteriores e o objetivo é elaborar um texto descritivo e 
interpretativo, a partir das categorias, o qual denomina-se metatexto (MORAES, 2003, 
p. 191-202). 

A fim de preservar a identidade dos alunos da 2ạ série do Ensino Médio e dos 
visitantes da 20ạ Semana do Saber Fazer Saber, referir-se-ão a eles por códigos 
atribuídos ao longo da análise, A01-i até A22-i para os relatos do questionário 
investigativo, A01-p até A23-p para os relatos do questionário pós-teste (alunos) e V01 
até V66 (visitantes). 

 
ANÁLISE DOS RELATOS 
 

A partir da categorização das unidades oriundas dos relatos, foram 
encontradas algumas categorias: motivação e interesse: uma alternativa para a 
melhoria da compreensão, experimentação: uma forma de unir a teoria à prática e a 
contextualização como superação das aulas tradicionais. Destas é que emergiram os 
metatextos apresentados nesta sessão. 

Dentre os 89 participantes e contribuintes para o resultado desta pesquisa, 
96% deles concordaram com a importância de contextualizar as aulas de Química e 
segundo o V43, “unindo o assunto ao seu cotidiano, com coisas comuns do dia a dia, o 
assunto fica mais familiar, fazendo com que você comece a perceber tudo ao seu 
redor”. 

A seguir apresentar-se-ão os metatextos resultantes da ATD dos relatos. 
 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

Motivação e interesse: uma alternativa para melhoria da compreensão 
Como enfatizam os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), o ensino de Química praticado em grande número de escolas está muito 
distante do que se propõe (BRASIL, 1999, p. 32). E diante do fato de que existem 
diversas publicações contendo "numerosos estudos que confirmam a existência de 
fortes dificuldades conceituais na aprendizagem dessa disciplina, que persistem 
mesmo depois de longos e intensos períodos de instrução" (POZO; CRESPO, 2009, p. 
141), entende-se a necessidade de superação de tal realidade. 

Tomando como partida a proposta desta pesquisa como alternativa de melhoria 
do processo de ensino-aprendizagem, o projeto de Química apresentado foi bem 
recebido pelos visitantes da 20ạ Semana do Saber Fazer Saber “porque facilita o 
aprendizado, além de estimular o aluno a aprender com prazer”, como destaca a V58. 

Deste relato, enfatiza-se a importância da motivação. Pozo e Crespo citam tal 
influência dizendo que “a motivação é um dos problemas mais graves do aprendizado 
em quase todas as áreas, não apenas em ciências” (POZO; CRESPO, 2009, p. 40) e 
afirmam que: 

Os alunos não estão interessados na ciência, não querem se esforçar nem 
estudar e, por conseguinte, dado que aprender ciência é um trabalho 
intelectual complexo e exigente, fracassam. Não há dúvida que esse é um 
diagnóstico certeiro [...] (POZO; CRESPO, 2009, p. 40). 
 

Nesta perspectiva, a utilização dos perfumes como tema contextualizador para 
o ensino de Química também funcionou como um tema motivador, por estar presente 
no dia-a-dia das pessoas e com isso, de acordo com a V50 “os alunos se interessariam 
mais pela Química”, contribuindo assim “para uma maior compreensão do conteúdo 
abordado por parte dos alunos e para que o conteúdo se torne mais atraente 
envolvendo assuntos do cotidiano”, como enfatiza a V48. 

No entanto, “a motivação não é mais uma responsabilidade somente dos 
alunos (embora também continue sendo deles), mas também um resultado da 
educação que recebem e, em nosso caso, como lhes é ensinada a ciência" (POZO; 
CRESPO, 2009, p. 40). Contudo, a visão simplista da docência vista pelo professor 
pode ser a razão de muitos problemas, uma vez que o mesmo dificilmente relaciona os 
problemas da aprendizagem com o ensino; para ele este é justificado pela falta de base 
e de interesse dos alunos (SCHNETZLER; ARAGÃO, 1995, p. 27). Assim “os alunos 
não aprendem porque não estão motivados, mas também não estão motivados porque 
não aprendem” (POZO; CRESPO, 2009, p. 40). Logo Pozo e Crespo afirmam que "a 
motivação deve ser concebida de uma maneira mais complexa, não só como uma das 
causas da aprendizagem deficiente da ciência, mas também como de uma de suas 
primeiras consequências” (POZO; CRESPO, 2009, p. 40). 

 
Experimentação: uma forma de unir a teoria à prática 
A experimentação no ensino de Química é uma ferramenta essencial no 

processo de construção do conhecimento e, por esse motivo tem sido defendida por 
muitos autores (FERREIRA; HARTWIG; OLIVEIRA, 2010, p. 101).  

Segundo relato dos visitantes: 
“(...) a parte prática com a teórica facilita o aprendizado, fica mais visível a 

teoria na prática” (V40); 
“(...) dessa forma, os estudantes poderão assimilar a teoria à prática facilitando 

o conhecimento (...)” (V28); 
“É interessante para adquirir cada vez mais conhecimento e experiência para a 

vida. Sendo de mais fácil entendimento” (V16); 
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“(...) traz a teoria que às vezes, pode não ser atraente à realidade dos alunos, 
aumentando consideravelmente o interesse ao aprendizado” (V13); 

“(...) os alunos conseguem perceber a aplicabilidade do estudo da Química e 
da ciência” (V08). 

Buscou-se embasamento em alguns autores para ratificar a importância da 
experimentação. 

Izquierdo et al., dizem que a experimentação pode auxiliar na ilustração de 
princípios, no desenvolvimento de atividades práticas, para testar hipóteses e como 
investigação, sendo esta última a que mais corrobora para a aprendizagem do aluno 
(IZQUIERDO et. al., 1999, apud GUIMARÃES, 2009, p. 198). E de acordo com 
Giordan: 

A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma 
abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu objeto de estudo, 
os fenômenos naturais, mas fundamentalmente porque a organização 
desse conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da 
investigação. Tomar a experimentação como parte de um processo pleno 
de investigação é uma necessidade, reconhecida entre aqueles que 
pensam e fazem o ensino de ciências, pois a formação do pensamento e 
das atitudes do sujeito deve se dar preferencialmente nos entremeios de 
atividades investigativas (GIORDAN, 1999, p. 44). 
 

A fim de comparação, Francisco, Ferreira e Hartwig, falam da experimentação 
ilustrativa: 

A experimentação ilustrativa geralmente é mais fácil de ser conduzida. Ela é 
empregada para demonstrar conceitos discutidos anteriormente, sem muita 
problematização e discussão dos resultados experimentais. Já a experi-
mentação investigativa, por sua vez, é empregada anteriormente à 
discussão conceitual e visa obter informações que subsidiem a discussão, a 
reflexão, as ponderações e as explicações, de forma que o aluno 
compreenda não só os conceitos, mas a diferente forma de pensar e falar 
sobre o mundo por meio da ciência (FRANCISCO; FERREIRA; HARTWIG, 
2008, p. 34). 
 

Enfim, essa alternativa de unir a teoria à prática tende a despertar o interesse 
dos alunos, “porque torna a aula mais dinâmica e facilita a compreensão”, como diz a 
V24. A experimentação, assim, contribui para o desenvolvimento das habilidades dos 
alunos. Entretanto, devem-se tomar alguns cuidados ao propor a experimentação como 
estratégia na construção dos conceitos, uma vez que esta costuma a ser abordada 
como uma receita de bolo, onde há um roteiro a ser seguido, o que despreza o 
raciocínio e o questionamento dos alunos (FERREIRA; HARTWIG; OLIVEIRA, 2010, p. 
101). Estes autores ratificam que: 

Para que isso ocorra, é necessário conduzir as aulas de laboratório de 
maneira oposta às tradicionais. Isso significa que o professor deve 
considerar a importância de colocar os alunos frente a situações-problema 
adequadas, propiciando a construção do próprio conhecimento. No entanto, 
para que tais situações-problema possam ser criadas, é fundamental que se 
considere a necessidade de envolvimento dos alunos com um problema 
(preferencialmente real) e contextualizado (FERREIRA; HARTWIG; 
OLIVEIRA, 2010, p. 101). 
 

Logo, ao considerar um tema gerador para contextualizar a abordagem dos 
conteúdos contribui para o uso adequado da experimentação propiciando efeitos 
positivos nos alunos, uma vez que a criação de problemas reais e concretos faz com 
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que “os aprendizes possam ser atores da construção do próprio conhecimento” 
(GUIMARÃES, 2009, p. 198). 

 
A contextualização como superação das aulas tradicionais 
Ao questionar os alunos sobre o que pode ser feito para melhorar as aulas de 

Química da atualidade, todos foram bem próximos em suas respostas, ratificando a 
necessidade do uso de atividades práticas para a melhoria da aprendizagem, como diz 
a A14-p “ter muita prática em aula para garantir máximo aprendizado”. 

A A22-p e a A20-p falam respectivamente que “ter aulas práticas e utilizar 
slides para mostrar imagens”, “a visita ao laboratório e recursos visuais para 
demonstrar experiências, ajudam a compreender melhor a disciplina”. Logo, é fácil 
constatar que a abordagem dos conteúdos químicos tem sido ainda tratada de forma 
tradicional, realidade que deve ser superada, a fim de garantir a melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem. Santos e Aquino enfatizam que: 

Para combater as muitas dificuldades no ensino de ciências, especialmente 
de Química, os professores são estimulados a irem de encontro ao 
formalismo matemático na disciplina, a adequar sempre que possível o 
conteúdo abordado ao cotidiano do aluno e a dialogar com disciplinas que 
apresentem conceitos em comum. Também é fundamental a busca de 
materiais alternativos que possam ser utilizados em sala de aula para 
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem (SANTOS; AQUINO, 2011, p. 
160). 
 

Chagas diz que o químico em sua prática, trata as coisas de forma 
macroscópica, do modo em que elas são percebidas pelos sentidos, mas ao pensar, o 
faz de forma microscópica, no nível de átomos e moléculas (CHAGAS, 1997, p. 18). É 
assim que os professores devem abordar a disciplina, porque os alunos não sabem 
inserí-la no cotidiano, como enfatiza a A11-i, que diz que não se interessa por tal 
disciplina ”porque eu não utilizo no meu dia-a-dia”, diferentemente da A18-i que diz que 
“tudo que existe tem Química”. O diálogo de assuntos comuns com outras matérias 
também mostra ser uma forma facilitadora da compreensão; de acordo com a A04-i, a 
Química “completa as outras disciplinas”. 

Relatos como os listados abaixo enfatizam a necessidade de utilizar meios de 
relacionar a teoria e a prática: 

“Demonstrar os acontecimentos teóricos na prática” (A02-p); 
“Relacionar as aulas teóricas com a realidade, levando-nos ao laboratório para 

realização de aulas práticas” (A03-p); 
“Aulas dando como exemplo situações que aconteçam com frequência no 

nosso dia-a-dia, e maior uso do laboratório” (A10-p); 
“Combinar sempre que possível, a parte teórica com a prática (realizando 

experimentos, demonstrações” (A11-p); 
“Mais aulas práticas, para o melhor entendimento dos alunos” (A18-p). 
Os alunos fizeram os relatos acima como alternativa de melhorar a realidade 

do ensino de Química, enfatizando a questão de unir a teoria à prática; de acordo com 
Chagas, “a atividade do químico é sempre uma interação entre o fazer e o pensar, a 
prática e a teoria” (CHAGAS, 1997, p. 18). 

E ao fazer esta relação durante a aula, encontraram-se os objetivos desta 
pesquisa, uma vez que ao comparar os relatos pré e pós-aula, constatou-se a melhor 
explicação dos alunos em relação ao que foi pedido. Lembrando que o objetivo desta 
não é de provar a aprendizagem, mas o de comprovar a importância da 
contextualização como melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
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Antes da aula os alunos fizeram os seguintes relatos como relação dos perfumes 
com a Química: 

“Pelo fato de produzir um aroma bom durante horas no local, e ao fato de 
usarmos e evaporar” (A14-i); 

“Os perfumes são formados por misturas químicas” (A17-i); 
“Os perfumes provavelmente têm uma propriedade química vinda de reações que 

liberam o odor característico” (A20-i); 
“Os compostos presentes nos perfumes” (A22-i). 
Como pode ser visto, os alunos já possuem alguns conhecimentos prévios, que 

precisam ser amadurecidos e considerados na abordagem do conteúdo, o que pode 
facilitar a aprendizagem e tornar o ensino uma espécie de reorganização, 
desenvolvimento e evolução dos conhecimentos dos alunos (SCHNETZLER; 
ARAGÃO, 1995, p. 27). Os relatos feitos após a aula demonstraram tal evolução: 

“Os perfumes são feitos de substâncias orgânicas, e sofrem variações de 
concentração, solução, diluição” (A05-p); 

“Os perfumes têm uma ampla ligação com a química, como exemplo dos 
compostos, soluções, e podemos ligar essas informações com o que vemos em nosso 
dia-a-dia” (A11-p); 

“Toda composição, a formação, a concentração, são todos medidos, descobertos 
e feitos através da Química” (A01-p); 

“A fragrância que caracteriza os perfumes são formadas por compostos químicos” 
(A07-p); 

“A Química está diretamente relacionada aos perfumes, uma vez que estudamos 
concentrações e soluções que influenciam no cheiro do perfume, que quanto mais 
concentrado melhor a qualidade” (A06-p); 

“A Química usada nos perfumes é bastante interessante, pois é uma coisa que 
nós usamos diariamente e a maioria da população não sabe o que acontece para a 
fragrância ficar em nosso corpo” (A10-p); 

“A química se relaciona com os perfumes pela fragrância, pela concentração de 
cada perfume, qual perfume é mais diluído, e toda sua pesquisa antes da produção do 
perfume” (A18-p); 

“Os perfumes são exemplos de soluções que podem ser usadas para explicar 
sobre uma matéria de química (soluções, soluto, volume)” (A15-p); 

“A relação é entre os compostos, diluição, quantidade e a pesquisa para a 
produção do perfume” (A14-p). 

Assim, ratifica-se o papel da contextualização como ferramenta para despertar o 
interesse dos alunos, motivando-os a aprender mais e melhor os conteúdos químicos 
que normalmente não são bem recebidos por eles. Sobre isso, Chagas diz que “o 
conceito é aprendido pelos estudantes fazendo química, ou seja, praticando e 
pensando sobre as transformações que observam” e para isso os professores devem 
fazer uso das ferramentas facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem 
(CHAGAS, 1997, p. 19). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como foi discutido no presente trabalho, o modelo tradicional de ensino ainda é 
muito influente nas salas de aula, atualmente, e os professores - de diversas áreas - 
muitas vezes, estão enraizados a este. 

Como uma alternativa de propor melhorias para esse quadro, considera-se o 
uso da contextualização e de um tema gerador com a finalidade de atribuir significado 
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aos conteúdos abordados nas disciplinas, especificamente a de Química, a qual é o 
enfoque desta pesquisa. 

Apesar de haver pesquisas na área de educação e até mesmo em documentos 
oficiais constar a insuficiência do ensino atual, muitos professores não conseguem 
mudar sua metodologia, devido a diversos motivos. 

Então, foi proposta e ministrada uma aula utilizando o tema perfume como 
contextualização do conteúdo de soluções da 2ạ série do Ensino Médio e um projeto 
envolvendo outros conteúdos, mas com a mesma proposta, intitulado a Química dos 
Perfumes, foi divulgado na 20ạ Semana do Saber Fazer Saber do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Este projeto funcionou como uma 
pesquisa inicial por meio da qual foi possível levantar resultados iniciais, os quais 
embasaram a aula e o objeto de coleta de dados. 

Para analisar os resultados obtidos nos dois momentos foi utilizada a 
metodologia de pesquisa qualitativa em educação, que é bastante empregada pelos 
pesquisadores da área de Ensino de Ciências, uma vez que esta vai ao encontro da 
necessidade de verificar o que os participantes da aula (e do projeto) pensam sobre a 
proposta e como se deu o aprendizado através desta. 

Esta pesquisa de caráter qualitativo fez uso da observação e de questionários - 
aplicados antes e depois da aula e ao final da apresentação do projeto - como método 
de coleta de dados. A análise desses dados foi realizada a partir do método de Análise 
Textual Discursiva (ATD) que é constituída de três etapas: desmontagem dos textos ou 
desconstrução e unitarização, categorização e construção de metatexto(s). 

Como resultado, verificou-se, na prática, que o uso da contextualização 
contribui para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Percebeu-se, também, 
maior envolvimento, interesse e motivação dos alunos com o conteúdo abordado de 
forma contextualizada.  

Ao avaliar as respostas dos questionários investigativo e pós-teste, conferiu-se 
uma mudança nos conceitos científicos, que antes eram mais difusos, passaram a ser 
mais definidos. Atribuiu-se a este fato uma evolução conceitual. 

À vista disso, torna-se necessário aos professores o desprendimento do 
modelo tradicional de ensino e a incorporação de uma metodologia mais 
contextualizada, relacionada ao cotidiano dos alunos, de maneira a contribuir para a 
melhoria da educação. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BELTRAN, Nelson Orlando; CISCATO,Carlos Alberto Mattoso. Química. São Paulo: Cortez, 1991. 
 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George; ALLUM, Nicholas C. Qualidade, quantidade e interesses do 
conhecimento – Evitando confusões. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Org.). Pesquisa 
qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 17-36. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília, 
DF, 1999. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 27 dez. 
2012. 
 
CHAGAS, Aécio Pereira. As ferramentas do químico. Revista Química Nova na Escola, n. 5, p. 18-20, 
maio de 1997. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc05/conceito.pdf>. Acesso em: 28 jan. 
2013. 
 
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de Ciências: 
fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

 
DIAS, Sandra Martins; SILVA, Roberto Ribeiro da. Perfumes: uma química inesquecível. Revista 
Química Nova na Escola, n. 4, p. 3-6, nov. 1996. Disponível em: 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/quimsoc.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2012. 
 
FERREIRA, Luiz Henrique; HARTWIG, Dácio Rodney; OLIVEIRA, Ricardo Castro de. Ensino 
experimental de química: uma abordagem investigativa contextualizada. Revista Química Nova na 
Escola, v. 32, n. 2, p. 101-106, maio de 2010. Disponível em: 
<http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor/quimica/sbq/QNEsc32_2/08PE5207.pdf>. Acesso em: 26 
jan. 2014. 
 
FRANCISCO JÚNIOR, Wilmo E.; FERREIRA, Luiz Henrique; HARTWIG, Dácio Rodney. Experimentação 
problematizadora: fundamentos teóricos e práticos para a aplicação em salas de aula de Ciências. 
Revista Química Nova na Escola, n. 30, p. 34-41, nov. de 2008. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/07-PEQ-4708.pdf>. Acesso em: 6 maio 2013. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 25. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
 
______. Pedagogia do oprimido. 46. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
 
GARCIA, Regina Leite. A Avaliação e suas implicações no fracasso/sucesso. In: ESTEBAN, Maria. 
Teresa (Org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, p. 29-
49. 
 
GIORDAN, Marcelo. O papel da experimentação no ensino de ciências. Revista Química Nova na 
Escola, n. 10, p. 43-49, nov. de 1999. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/pesquisa.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2014. 
 
GUIMARÃES, Cleidson Carneiro. Experimentação no ensino de Química: caminhos e descaminhos rumo 
à aprendizagem significativa. Revista Química Nova na Escola, v. 31, n. 3, p. 198-202, ago. 2009. 
Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_3/08-RSA-4107.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2013. 
 
MACHADO, A. H.; MORTIMER, Eduardo Fleury. Química para o Ensino Médio: fundamentos, 
pressupostos e o fazer cotidiano. In: ZANON, Lenir Basso; MALDANER, Otavio Aloisio (Org.). 
Fundamentos e propostas de Ensino de Química para a educação básica no Brasil. Ijuí, RS: 
UNIJUÍ, 2007, p. 21-41. 
 
MORAES, Roque. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva. 
Ciências e Educação, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003. Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/ciedu/v9n2/04.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2014. 
 
MORETTO, Vasco Pedro. Construtivismo: a produção do conhecimento em aula. 3. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003. 
 
POZO, J. I. ; CRESPO, M. A. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao 
conhecimento científico. Porto Alegre: ARTIMED, 2009. 
 
SANTOS, Paloma Nascimento dos; AQUINO, Kátia Aparecida da Silva. Utilização do cinema na sala de 
aula: aplicação da química dos perfumes no ensino de funções orgânicas oxigenadas e bioquímica. 
Revista Química Nova na Escola, v. 33, n. 3, p. 160-167, ago. de 2011. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_3/160-RSA02910.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2013. 
 
SCHNETZLER, Roseli Pacheco; ARAGÃO, Rosália Maria Ribeiro. Importância, sentido e contribuições 
de pesquisas para o Ensino de Química. Revista Química Nova na Escola, n. 1, p. 27-31, maio 1995. 
Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc01/pesquisa.pdf>. Acesso em: 7 dez. 2012. 
 
WARTHA, Edson José; FALJONI-ALÁRIO, Adelaide. A contextualização no Ensino de Química através 
do livro didático. Revista Química Nova na Escola, n. 22, p. 42-47, nov. 2005. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc22/a09.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2013. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

Potenciais e Limites das Analogias no Ensino do Tema 
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Processo Formativo de Futuros Professores de Química. 
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Palavras-Chave: Analogias, Ensino de Química, Formação Inicial. 

RESUMO: Este trabalho buscou investigar o grau de percepção de estudantes de um curso de licenciatura 
em química sobre as potencialidades e limites do emprego de analogias no ensino da química no tema 
equilíbrio químico; e promover uma discussão sobre as contribuições de um processo formativo no 
preparo desses futuros professores quanto ao uso das analogias como recurso de ensino. Os 
instrumentos para construção dos dados foram aplicação de um questionário semiestruturado, 
observações in locus das apresentações dos estudantes e filmagens. Os resultados apontaram que 
apesar desses licenciandos reconhecem as analogias um recurso didático com um bom potencial no 
auxílio ao ensino-aprendizado da química desconhecem seus limites e as desvantagens de sua 
utilização. Os resultados desta pesquisa sugerem um preparo mais adequado a respeito desse recurso 
na formação inicial do professor de química. 

INTRODUÇÃO 

Apesar do desenvolvimento de novos materiais didáticos e estratégias de 
ensino que facilitem o ensino-aprendizado, ainda é grande as dificuldades de 
aprendizagem apresentadas pelos estudantes de química da educação básica. 
Especialistas em educação, concordam que, além da química ser uma ciência que 
ancora a maioria de seus conceitos numa perspectiva bastante abstrata, se fazendo 
necessário o uso de ferramentas que auxilie esse processo de abstração, a maioria dos 
professores de química demostram dificuldades em fazer uma relação adequada dos 
conceitos químicos trabalhados em sala de aula com o cotidiano do estudante 
(SANTOS; MORTIMER, 1999; SILVA; MARCONDES, 2010; WARTHA; SILVA; BEJARANO, 
2013). A desarticulação com o cotidiano dos estudantes, os levam, na maioria das 
vezes, a não ver sentido no que estudam. Os conteúdos trabalhados de forma 
descontextualizada, tornam os conceitos distantes da realidade e de difícil 
compreensão, não despertando o interesse e a motivação dos mesmos. 

Nesse sentido, as analogias têm aparecido na literatura (JUSTI; MENDONÇA, 
2008; CARMO, 2006; CARVALHO; JUSTI, 2005; ROCHA, 2007) como um dos recursos 
indispensáveis no auxílio da compreensão de conceitos que permeiam campos mais 
abstratos da ciência, como é o caso da química. 

Em relação a complexidade de alguns conceitos químicos, a literatura tem 
apresentado vários trabalhos (MENDONÇA; JUSTI; FERREIRA, 2005;  RAVIOLO; 
GARRITZ, 2008; SOUZA; CARDOSO, 2008; GOMES; RECENA, 2008; MILAGRE; 
JUSTI, 2001; HARRINSON; JONG, 2005; FABIÃO; DUARTE, 2005), com pesquisas 
voltadas para as dificuldades dos estudantes na aprendizagem de conceitos ligados ao 
conteúdo de equilíbrio químico, segundo esses trabalhos, o tema equilíbrio químico tem 
se apresentado no estudo da química como um dos conteúdos de maior grau de 
dificuldade de aprendizagem e gerador de erros conceituais por parte dos estudantes 
do Ensino Médio. 
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Para Mendonça, Justi e Ferreira (2005) a compreensão correta desse conceito 
se faz necessária para a fundamentação de várias discussões que levam ao 
entendimento de fenômenos e processos que articulam temas como reação química, 
reversibilidade de reações, entre outros.  

Quanto ao uso de analogias, Mendonça, Justi e Ferreira (2005), colocam que 
nesse sentido, as mesmas podem desempenhar um importante papel na compreensão 
do significado de um sistema em equilíbrio químico nos níveis macroscópico e atômico-
molecular, uma vez que pela definição, analogia é uma comparação entre dois 
domínios diferentes que compartilham algumas características em comum, sendo um 
desses domínios familiar, se constituindo o análogo e o outro desconhecido, se 
constituindo o conceito alvo (DUIT, 1991; GLYNN, 1991). As autoras afirmam ainda, 
que nessa perspectiva, as analogias podem atuar como mediadoras nesse processo de 
ensino-aprendizagem. 

Os autores Raviolo e Garritz (2008) também reconhecem o potencial das 
analogias no estudo desse tema, quando colocam que as analogias se constituem uma 
estratégia válida para o ensino do conteúdo equilíbrio químico devido à complexidade e 
o nível de abstração desse conceito. Para estes autores a natureza reversível da 
mudança química e a natureza dinâmica do equilíbrio químico podem ser melhor 
visualizadas através das mesmas. 

ESTUDOS RECOMENDAM CAUTELA NO USO DE ANALOGIAS 

Apesar das potencialidades das analogias em mediar o ensino-aprendizado, 
estudos recomendam cautela no tocante ao seu uso em sala de aula. Pesquisas sobre 
a exploração de analogias em aulas de professores de química,  tem constatado que o 
fato dos conteúdos químicos exigirem dos estudantes um alto grau de abstração para 
compreensão de seus conceitos, tem levado esses docentes a fazerem uso frequente 
desse recurso em sala de aula, sendo esse uso, muitas vezes, de forma espontânea e 
sem nenhum planejamento adequado (NAGEM et al. 2003; Oliva et al. 2003), gerando 
para o aprendizado do aluno sérios problemas de obstáculos epistemológicos 
(BACHELARD, 1996). 

Nesse sentido, trabalhos como os de Ferry e Nagem (2008), Munarin e 
Munarin (2008), Harrison e Treagust (2006), Fabião e Duarte (2005), Duarte (2005) e 
Andrade et al. (2002), Leite e Duarte (2006), Nunes et al. (2007) discutem sobre o 
cuidado quanto ao uso adequado das analogias no ensino da química.   

A forma como o professor tem mediado o processo de aprendizagem dos 
estudantes e o planejamento relativo ao uso de novas ferramentas no ensino da 
química, tais como as analogias, tem influenciado fortemente o crescimento dessas 
discussões e mostrado a importância desses estudos, nos levando a refletir 
criticamente, quanto a que tipo de importância damos a forma como fazemos uso 
desse recurso em sala de aula, uma vez que, sua utilização de forma acrítica pode 
contribuir para que sejam gerados sérios problemas epistemológicos, como por 
exemplo, graves erros conceituais. 

Tomando por base esses pressupostos, este trabalho teve por objetivo 
Investigar o grau de percepção de estudantes de um curso de licenciatura em química 
sobre as potencialidades e limites do emprego de analogias no ensino da química no 
tema de equilíbrio químico; e promover uma discussão sobre as contribuições de um 
processo formativo no preparo desses futuros professores quanto ao uso das analogias 
como recurso de didático. 
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METODOLOGIA  

Esta pesquisa possui cunho qualitativo descritivo, uma vez que seus dados 
foram observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem 
interferência do pesquisador, através do uso de técnicas padronizadas de coleta de 
dados (questionário e observação sistemática). A pesquisa foi aplicada em uma turma 
de 25 alunos, da disciplina de Prática do Ensino de Química I, do 8º período do Curso 
de Licenciatura em Química de uma universidade pública de Pernambuco.  

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas:  Na primeira etapa, a pesquisa foi 
dividida em dois momentos. No primeiro momento, foi feita uma apresentação da 
pesquisa para a turma e a docente da disciplina, seguida da aplicação de um 
questionário semiestruturado para investigar, quais as concepções prévias dos 
licenciando quanto ao significado e utilização das analogias para o ensino. No segundo 
momento, de posse das respostas dos estudantes, foi feita uma apresentação, para a 
turma, das discussões presentes na literatura sobre o significado das analogias e as 
vantagens e desvantagens do seu uso no ensino das ciências. 

Na segunda etapa, os alunos foram divididos em três grupos e foi sugerido a 
cada grupo que escolhessem uma ou mais analogias para fazerem uma apresentação 
da mesma para o restante da turma dentro do tema equilíbrio químico.  

A escolha do tema equilíbrio químico se deu por se tratar de um conteúdo 
complexo que trabalha seus conceitos dentro de uma perspectiva bastante abstrata, 
levando com isso, muitos professores a fazerem uso de ferramentas que auxilie na sua 
compreensão. Uma vez definido o tema, os grupos ficaram livres para escolherem as 
analogias, que poderia serem já prontas, ou criadas por eles, caso julgassem 
necessário. Esta etapa teve por objetivo identificar na prática, a forma como as 
analogias seriam empregadas no tema em estudo, pelos licenciando.  

Na terceira etapa, após a apresentação das analogias pelos grupos, foi feita 
uma diagnose das apresentações. Com base na fundamentação teórica, esta etapa 
teve por objetivo realizar uma análise crítica das apresentação analógicas feitas pelos 
licenciandos, levando-os a refletirem sobre as contribuições de um processo formativo 
para o preparo de futuros professores de química quanto ao uso das analogias 
enquanto recurso de ensino. 

Para análise dos dados da segunda etapa, procurou-se descrever as 
apresentações feitas pelos grupos. A partir das descrições, as relações analógicas 
foram estabelecidas de acordo com cada situação estudada e feita uma análise das 
inferências dos grupos às analogias por eles empregadas segundo a fundamentação 
teórica adotada nesta pesquisa. Os critérios utilizados para análise das analogias 
empregadas pelos grupos foram de acordo com o Modelo TWA - Teaching With 
Analogies (Quadro 1) desenvolvido por Glynn (1991) e posteriormente modificado por 
Harrison e Treagust (1993). 

 
Quadro 1: Etapas dos critérios propostos pelo Modelo TWA modificado 

PASSOS CRITÉRIOS DO MÉTODO TWA 
1 Introduzir o assunto-alvo a ser aprendido 
2 Sugerir aos estudantes a situação análoga 
3 Identificar as características relevantes do análogo 
4 Mapear as similaridades entre alvo e análogo 
5 Identificar onde a analogia falha 
6 Esboçar conclusões sobre o alvo 
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A finalidade do uso do Modelo TWA na análise dos dados foi orientar o 
diagnóstico da forma como os licenciandos estariam explorando as analogias no tema 
escolhido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

De acordo com as respostas ao questionário, a maioria dos estudantes 
respondeu que durante o curso tiveram apenas discussões superficiais sobre as 
analogias que nenhuma das disciplinas, cursadas por eles, abordou o assunto de forma 
mais profunda.  

Leite e Duarte (2006) ao investigarem essa questão, afirmaram que a maioria 
dos professores durante o curso, não teve formação pedagógica ou científica relativa a 
utilização de analogias para o ensino. 

Em relação a definição de analogias, a maioria definiu as analogias como 
sendo uma comparação. Porém, apesar da maioria ter definido as analogias de acordo 
com a literatura, metade dos alunos não forneceram nenhum exemplo, e dos que 
exemplificaram, algumas respostas apresentaram confusão, onde citaram exemplos de 
modelos e de conceitos, como sendo exemplos de analogia. Segundo DUIT (1991) e 
DUARTE (2005) os modelos são apenas representações de partes de estruturas do 
domínio alvo. De acordo com a literatura (DUARTE, 2005), as analogias são facilmente 
confundidas com exemplos. Segundo Duit (1991), o exemplo distingue-se da analogia 
por não estabelecer comparações entre traços semelhantes de domínios diferentes. 

Como uma última investigação desse questionário, foi solicitado aos 
estudantes que fizessem um comentário sobre a atitude hipotética de um professor, 
que ao trabalhar o conteúdo de Cinética Química numa turma do ensino médio e 
observar que a maioria dos alunos não estava compreendendo o conceito de 
velocidade de reações, decidiu utilizar, de modo improvisado algumas analogias para 
explicar melhor esse conceito.  

A maioria dos alunos, ao comentarem a atitude, apenas elogiaram o professor 
pelo uso das analogias e pela preocupação em levar o entendimento aos alunos e não 
fizeram nenhum comentário quanto ao fato do professor ter utilizado as analogias de 
forma improvisada. Apenas três alunos comentaram o improviso do professor, onde um 
diz para se ter o devido cuidado para a analogia não apresentar conceitos distorcidos.  

Percebemos nas respostas da maioria desses estudantes, que as analogias 
são percebidas por eles, como algo natural que pode ser feito sem a necessidade de 
nenhum planejamento. Nesse sentido, Nunes, Ferraz e Justina (2007, p. 11) colocam 
que “os professores, de modo geral, não estão preparados para estruturar ou seguir 
uma estratégia didática para uso de analogias”.  

ANÁLISE DO EMPREGO DAS ANALOGIAS 

Nesta sequência estaremos analisando como se deu o emprego das analogias 
selecionadas por cada grupo para a explicação dos conceitos presentes no conteúdo 
de equilíbrio químico. 

O primeiro grupo optou por utilizar uma das analogias presentes no trabalho 
dos autores Raviolo e Garritz (2008), sendo a analogia escolhida a do pintor e 
despintor. Essa analogia trata de duas cidades (Pintolândia e Despintolândia) e de dois 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

moradores dessas respectivas cidades, onde, enquanto um pinta uma estrada que liga 
as duas cidades, o outro despinta (Figura 1).   

 

 
Figura 1: Analogia do pintor e despintor 

Fonte: Raviolo e Garritz  (2008) 
 

Através dessa analogia o grupo tentou explicar alguns dos principais fatores 
que cestão associados ao conceito de equilíbrio químico. Os fatores destacados pelo 
grupo foram: o aspecto dinâmico, a reversibilidade e a influência da velocidade sobre 
esse equilíbrio. O grupo não deixou claro se estava seguindo ou não alguma estratégia 
de ensino para o uso de analogias e introduziram a apresentação, primeiramente, 
sugerindo a situação análoga, identificando suas características relevantes.  

O grupo, após a apresentação do análogo, alerta para o fato de que esta 
analogia pode reforçar nos alunos a concepção alternativa de uma visão 
compartimentada, uma vez que, segundo eles, os baldes colocados separadamente 
podem trazer a ideia de dois subsistemas coexistindo separadamente.  Confusão a 
nível microscópico e a distinção entre quantidade e concentração, também foram 
outras limitações destacadas pelo grupo. 

Da identificação das características relevantes do análogo apresentado pelo 
grupo, pôde se estabelecer as correspondências presentes no quadro 2. 

 
Quadro 2: Similaridades estabelecidas entre o análogo e o alvo na apresentação da analogia 
pintor e despintor 

SIMILARIDADES ENTRE ANÁLOGO E ALVO 
Sistema Estrada 
Reagentes Balde com tinta 
Produtos Balde com removedor 
Aspecto Dinâmico Movimento do pintor e do despintor 
Reversibilidade Enquanto o pintor pinta o despintor despinta 
Velocidade da reação Quando a velocidade do despintor se iguala a 

velocidade do pintor 
 

Porém, vale ressaltar, que essas correspondências não foram estabelecidas 
pelo grupo de forma explícita, pois, na fala dos mesmos, durante a análise dos 
conteúdos, ficou claro, que ela foi feita de forma sutil e quase imperceptível, colocado, 
na verdade quando o grupo identifica os aspectos aonde à analogia falhava, quando 
por exemplo se referem a questão da cinética da reação. 

Esse foi o único momento em que o grupo tocou de forma implícita na questão 
da similaridade entre o análogo e o alvo. Segundo autores como Glynn et al. (1994), 
Harrison e Treagust (1993) e Nagem et al. (2001), esse é um dos passos considerados 
mais importante para que a aplicação de uma analogia de fato seja bem sucedida, pois, 
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se as similaridades entre o alvo e o análogo não são cuidadosamente bem 
estabelecidas, a analogia só servirá para gerar mais obstáculos conceituais para o 
estudante.  

Em análise a fala dos alunos, também ficou claro que a necessidade de se 
considerar o sistema fechado não foi colocada pelo grupo, e a própria analogia em si, 
parece não considerar esse aspecto, uma vez que o sistema, que por ela parece ser 
ilustrado pela faixa da estrada, não dá nenhuma ideia de sistema fechado. Apesar 
dessa analogia retratar bem o aspecto dinâmico do equilíbrio químico, ela incorre em 
duas principais falhas que sustentam as concepções alternativas dos estudantes, que é 
a visão compartimentada e a ideia de um sistema aberto, como já comentamos. 

No segundo grupo, os licenciandos introduziram a apresentação com uma 
rápida explicação da definição do conceito de equilíbrio químico e com uma equação 
química que traduzia esse processo. Eles também não deixaram claro se seguiam 
algum modelo de ensino para o uso da analogia por eles escolhidas, apenas 
esclarecem que a analogia utilizada por eles foi de criação própria deles, porém 
baseada na analogia escola de dança presente no artigo de Raviolo e Garritz (2008). 
Em seguida e após ter sugerido a situação análoga, o grupo introduziu as 
características relevantes ao análogo. Este grupo também utilizou apenas uma 
analogia para explicar os aspectos presentes em alguns dos conceitos trabalhados no 
conteúdo de equilíbrio químico. 

Nas análises feitas da observação in locus da apresentação feita pelo grupo e 
ao conteúdo transcrito da mesma, observou-se uma preocupação por parte dos 
licenciandos em apenas introduzir as características relevante ao análogo, deixando 
parecer terem esquecido, ou não terem se preocupado com o mapeamento das 
similaridades entre o alvo e o análogo (o equilíbrio químico e o salão de dança), nem 
com a identificação dos limites da analogia e nem com as conclusões que deveriam 
serem feitas junto com a turma sobre os conceitos relacionados ao  equilíbrio químico. 

Porém, apesar do mapeamento das similaridades entre o análogo e o alvo, não 
ter sido feito de forma explícita pelo grupo (Quadro 3), esse mapeamento foi percebido 
durante a análise ao conteúdo da apresentação do mesmo. 

Quadro 3: Similaridades estabelecidas entre o análogo e o alvo na apresentação da analogia 
salão de dança. 

SIMILARIDADES ENTRE ALVO E ANÁLOGO 
Sistema Salão de dança 
Reagentes Pessoas dançando sozinha 
Produtos Casal dançando 
Choque entre as moléculas Pessoas e casais se chocando 
Aspecto dinâmico da reação Movimento dos casais 

 
Essas deficiências sentidas, quanto a falta de um estabelecimento adequado 

das similaridades entre o alvo e o análogo, corrobora com as concepções salientadas 
por Ferraz e Terrazan (2003), Leite e Duarte (2006) e Oliva et al. (2003) quando em 
suas pesquisas constataram que raramente as semelhanças mais relevantes entre o 
alvo e o análogo são exploradas. 

Ao final da apresentação da analogia por este grupo, na análise feita pelos 
outros licenciandos, a analogia utilizada por eles foi considerada bastante complexa 
quanto ao seu grau de compreensão, alguns comentaram que o domínio análogo 
tornou-se mais complicado do que o domínio alvo. Essa constatação confirma o que foi 
colocado por Duarte (2005), quando aponta para alguns dos problemas que podem 
surgir pela utilização de analogias e destaca como um deles a falta de um raciocínio 
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analógico que leve à compreensão da analogia que no momento se está sendo 
utilizada, e por Treagust et al. (1992) ao afirmar que as analogias utilizadas pelos 
docentes muitas vezes são confusas e as vezes mais complexas do que o alvo. 

O problema da não identificação por parte do grupo das limitações das 
analogias, que são os aspectos do alvo onde a analogia falha, e que é um ponto de 
bastante relevância para o desenvolvimento de uma estratégia didática no uso de 
analogias em sala de aula, também foi diagnostico no trabalho de Leite e Duarte (2006) 
e outros. Após a apresentação das analogias pelo grupo, alguns desses pontos foram 
discutidos e alguns dos aspectos que são relevantes para um bom planejamento das 
analogias foram realçados. 

O terceiro grupo iniciou a apresentação trazendo algumas definições sobre 
analogias e em seguida introduziu o análogo mencionando o conceito alvo em que o 
análogo se aplicava. O grupo também preferiu utilizar uma das analogias proposta no 
trabalho de Raviolo e Garritz (2008) um dispositivo proposto por Alden e Schmuckler 
(1972). O funcionamento desse dispositivo (Figura 2) ilustra, por analogia, os 
diagramas de energia potencial. Ele produz o movimento e a transferência de esfera 
entre dois compartimentos, onde duas rodas com pazinhas giram à mesma velocidade 
por um motor elétrico. Ambos os recipientes estão separados por uma divisória, as 
esfera são colocadas em movimento ao entrarem em contato com as pazinhas, com 
corrente de ar e com vibrador.   

 

 
Figura 2: Esquema do dispositivo analógico utilizado pelo grupo 

Fonte: Raviolo e Garritz  (2008) 
 

De acordo com as observações e transcrições feitas da apresentação desse 
grupo, percebe-se primeiramente, que eles não fizeram uma introdução sobre o 
assunto alvo (equilíbrio químico), partindo logo para a identificação das características 
relevantes do análogo. 

Este grupo, como os demais, se utilizou de uma única analogia para explicar os 
aspectos presentes nos conceitos trabalhados no conteúdo de equilíbrio químico, o 
grupo fez a escolha de uma analogia da qual eles mesmos julgaram complicada. 

Apesar deste grupo ter feito de forma bastante satisfatória a identificação das 
características relevantes do análogo, e o mapeando das similaridades entre alvo e 
análogo (Quadro 4) e seguido com a identificação dos limites da analogia quanto a 
certos aspectos do alvo, a introdução e as conclusões do conceito alvo, também 
consideradas importantes para um bom planejamento de uma analogia, foram deixadas 
de lado, pois em relação a essas etapas do planejamento de uma analogia, os autores 
Harrison e Treagust (2006), colocam que quando a analogia é utilizada para 
desenvolver o conceito, o conceito deve ser ensinado em detalhes suficientes para 
fazer a analogia relevante.  
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Quadro 4: Similaridades estabelecidas entre o análogo e o alvo na apresentação da analogia do 
dispositivo. 

SIMILARIDADES ENTRE ALVO E ANÁLOGO 
Sistema Dispositivo 
Reagentes Bolinhas saindo do lado esquerdo do dispositivo 
Produtos Bolinhas saindo do lado direito do dispositivo 
Aspecto Dinâmico Movimento das bolinhas de pingue-pongue ou isopor 
Energia de ativação Divisória do dispositivo 
Velocidades iguais Rodas com pazinhas girando com a mesma velocidade 
Reversibilidade Movimento das bolinhas de um lado e do outro (indo e voltando). 
Alteração do equilíbrio químico Adição de mais bolinhas no dispositivo. 

 
E para que a utilização desse análogo, não fosse tão forçada quando ao 

mapeamento de suas similaridades com o alvo, o grupo poderia ter utilizado mais de 
uma analogia, para dessa forma, atender com mais eficiência, vários desses aspectos 
do conceito alvo, o que evitaria a ocorrência de um dos problemas mais frequentes 
ligado ao uso de analogias, que é o reforço das concepções alternativas do estudante. 
Relativo a esse fato, Oliva et al. (2003) reconhece não ser costume dos docentes 
recorrem a vários análogos para explicarem o mesmo fenômeno.  

Outro fator importante que deve ser destacado na utilização dessa analogia por 
parte desse grupo, e que aparece como um dos pontos relevantes considerado pela 
literatura, é o grau de familiaridade do análogo, pois, o professor ao escolher o análogo 
a ser utilizado, deve considerar a realidade dos alunos, e durante a apresentação ficou 
claro que tanto a turma, como o próprio grupo, desconheciam o funcionamento da 
máquina utilizada como análogo no processo de equilíbrio. 

Nesse sentido, os autores Harrison e Treagust (2006), também apontam o grau 
de familiaridade das analogias como um dos principais critérios para essa estratégia de 
ensino, ainda, segundo esses autores a analogia deve ser familiar o máximo possível 
aos alunos, caso contrário, já neste primeiro critério, a analogia será invalidada e a 
persistência em seu uso, ao invés de facilitar, possivelmente produzirá mais obstáculos 
para aprendizagem do estudante. 

ANÁLISE DAS APRESENTAÇÕES DAS ANALOGIAS SEGUNDO O MODELO TWA MODIFICADO 

Na sequência, realizamos uma análise do emprego das analogias, pelos 
licenciandos, seguindo os critérios proposto pelo Modelo TWA (Teaching With 
Analogies) modificado (HARRISON e TREAGUST (1993), conforme o quadro 5. 

Quadro 5: Critérios atendidos pelos licenciandos segundo o modelo TWA modificado. 
CRITÉRIOS DO MODELO TWA GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Introduzir o assunto-alvo a ser aprendido x x  

Sugerir aos estudantes a situação análoga x x x 

Identificar as características relevantes do análogo x x x 

Mapear as similaridades entre alvo e análogo   x 

Identificar onde a analogia falha x  x 

Esboçar conclusões sobre o alvo x   
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De acordo com o quadro 5, podemos inferir o seguinte: em relação aos dois 
primeiros passos do modelo, que sugerem que seja introduzido o conceito-alvo e em 
seguida que seja proposto a situação análoga, apenas o terceiro grupo não introduziu o 
conceito-alvo, porém, os três grupos propuseram a situação análoga. O objetivo desses 
dois passos foi de apresentar, de forma geral e abrangente, o conceito a ser 
compreendido e de em seguida ser feita a apresentação do análogo, para os alunos, 
pelo professor.  

Quanto ao terceiro passo do modelo, que se refere à identificação das 
características relevantes do análogo, nossas observações evidenciaram que os três 
grupos atenderem bem a este aspecto, apesar de nenhum dos grupos terem 
oportunizado um espaço de diálogo para detectar sugestões da turma. A finalidade 
desse passo foi de se estabelecer para os alunos as características relevantes do 
análogo utilizado. 

No quarto passo, que é o mapeamento das similaridades entre alvo e análogo, 
como já vimos, apenas o terceiro grupo atendeu esse critério, os demais grupos ou não 
o fizeram de modo algum ou o fizeram de forma sutil. Este passo teve por intuito fazer 
comparações entre o análogo e o alvo a partir da caracterização do análogo. 

Já no quinto passo, onde, deve-se ser feita a identificação dos aspectos em 
que o análogo falha em relação ao alvo, ou seja, onde o análogo e o alvo não têm 
correspondências, apenas o segundo grupo não o fez, porém apesar dos outros dois 
grupos terem feito, muitos aspectos considerados relevantes ainda ficaram de fora. 

Para finalizar, em relação ao sexto passo do modelo, que sugere a elaboração 
de relatos conclusivos a respeito do alvo, apenas o primeiro grupo o fez, já os demais 
grupos mostraram não se preocupar ou não ter consciência da importância desse 
fechamento, uma vez que o objetivo desse passo é de se elaborar uma síntese 
conclusiva, retomando as características básicas da situação alvo para se fazer um 
fechamento da aula. Para Ferraz e Terrazzan (2003, p. 225) esse fechamento é 
bastante relevante, “pois, na medida em que os alunos sistematizam suas ideias sobre 
o processo, o professor pode obter elementos para avaliar o grau de compreensão por 
parte destes sobre o assunto-alvo”. 

MOMENTO DE REFLEXÃO COM OS LICENCIANDOS 

Esta etapa da pesquisa, nos proporcionou um momento de reflexão com os 
licenciandos sobre as vantagens e desvantagens do uso das analogias, além da 
importância do processo formativo no preparo desses futuros docentes para um uso 
adequado desse recurso em sala de aula como facilitador do ensino e aprendizado da 
química. 

Os alunos deram início a discussão colocando o fato de não terem acesso a 
manuais didáticos específicos, que os auxiliem tanto na elaboração de analogias, como 
na sugestão de analogias já prontas.  

Com relação ao preparo, os licenciandos levaram para a discussão o fato de 
não terem tido um melhor preparo quanto ao estudo do papel das linguagens no ensino 
de química, e segundo eles “esse estudo costuma ser feito sempre de forma 
superficial, já no final do curso, onde no geral, são apresentadas apenas críticas a 
forma como as metáforas e analogias são tratadas em livros didáticos.  

Este momento fechou todo esse processo investigativo com um resultado 
bastante satisfatório, pois, não só ajudou no diagnóstico das percepções dos 
licenciandos acerca das analogias, como também os levou a refletirem acerca das 
dificuldades sentidas por eles em explorar as analogias e os oportunizou discutirem de 
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forma mais profunda alguns dos principais critérios presentes na literatura para uma 
utilização mais adequada dessa ferramenta como um recurso didático facilitador da 
aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificamos neste trabalho que a maioria desses licenciandos, mesmo na fase 
de conclusão de seu curso, demonstrou possuir um conhecimento bastante limitado 
quanto ao conceito de analogias. Ficando ainda claro, a partir de suas apresentações e 
por todas as etapas dessa investigação, que eles sabiam muito pouco a respeito dessa 
ferramenta, mas que, apesar disso, compreendiam que as analogias se constituem um 
importante recurso didático. 

Nas análises feitas as analogias apresentadas pelos mesmos no tema 
equilíbrio químico, de modo geral, foi bastante notória as dificuldades apresentadas por 
eles, quanto a exploração das mesmas para a explicação dos processos envolvidos 
numa reação em equilíbrio.  

Devido o fato do tema trabalhar vários conceitos e possuir um alto grau de 
complexidade, essa dificuldade já era esperada. Vimos que, mesmo com uso de 
analogias, muitas das concepções alternativas dos estudantes foram preservadas e 
outras até realçadas pelas próprias analogias. 

A utilização de uma única analogia para dar conta de todo o aspecto relativo ao 
alvo, sem dúvida foi uma das principais deficiências que encontramos durante a 
aplicação das mesmas, pelos futuros professores pesquisados. Muitas das analogias 
que são encontradas nos materiais de apoio ao professor, ilustram um estado de 
equilíbrio de composição constante, porém estático, poucas analogias mostram o 
dinamismo de uma reação química com a quebra de ligações e recombinação dos 
átomos nas moléculas. Daí a necessidade inclusão de mais de uma analogia e para 
esse caso específico. 

Outro fato importante, foi que, apesar da maioria dos grupos terem utilizados 
analogias propostas no trabalho dos autores Raviolo e Garritz (2008) não conseguiram 
explicar facilmente a relação de similaridade que havia entre o análogo e alvo. Muitas 
dessas apresentações foram confusas, até mesmo, para os próprios grupos que as 
apresentavam. 

Outra dificuldade encontrada está relacionada à seleção dos análogos. O que 
foi evidenciado por este trabalho, é que os análogos não foram selecionados de forma 
crítica, o que pareceu é que os grupos de forma geral consideraram superficialmente 
algumas variáveis em estudo, e em muitos casos os aspectos selecionados do domínio 
análogo, não tinham nenhuma correspondência com o aspecto selecionado do domínio 
alvo.  

Por fim, os resultados deste trabalho, além de evidenciar a fragilidade desses 
futuros professores na exploração de analogias, contribuiu para ratificar a necessidade 
do processo formativo inicial do professor adotar uma prática mais crítica-reflexiva 
acerca do uso das analogias para o ensino da química, para que esses professores no 
exercício de sua docência não deem continuidade a um uso acrítico dessa ferramenta, 
uma vez que, as analogias, têm se constituído um importante instrumento didático para 
aprendizagem, na busca de superar as dificuldades do aluno, e que tem se 
apresentado de forma bastante contundente na realidade da sala de aula do professor. 
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Introdução 
A passos largos a Educação Profissional e 

Tecnológica tem se desenvolvido em nosso país nos 
últimos anos. Nesse contexto de crescimento, os 
decretos nº 5.154/04, 5.840/06 e o Projeto de Lei nº 
919/2007, refletem sobre a integração do ensino 
médio à educação profissional, contribuindo assim, 
para a consolidação de práticas pedagógicas que 
promovam uma aprendizagem voltada à preparação 
para o mundo do trabalho (GANDRA E 
FIGUEIREDO, 2014). 

Diante dessa nova modalidade de ensino, é 
preciso discutir acerca da integração de 
conhecimentos que compõe a base comum de 
ensino, a exemplo da química, com o conhecimento 
de disciplinas específicas que atuam formação 
profissional de estudantes do curso técnico 
integrado em informática, promovendo assim, uma 
formação integral e integrada. Segundo Araújo 
(2013), as práticas integradoras são atividades 
orientadas pela ideia de emancipação social, de 
desenvolvimento da autonomia e da capacidade 
criativa dos estudantes. 

Objetiva-se, dessa forma, estudar a 
efetividade das atividades de elaboração, adaptação 
e testes de modelos, na consolidação de uma 
prática integradora.  

Resultados e Discussão 
Para a elaboração das atividades utilizou-se 

como referencial teórico o diagrama “Modelo de 
Modelagem” (JUSTI E GILBERT, 2002), na qual se 
propôs uma sequência de 7 atividades, realizadas 
com duração de uma hora cada. Participaram das 
atividades 3 alunos do ensino médio integrado do 
curso técnico em informática do IFMS câmpus 
Coxim.  

Os estudantes tiveram aulas do conteúdo de 
soluções, e em seguida, discutiram os pontos que 
seriam abordados durante a construção de um 
modelo que pudesse contribuir para o processo de 
aprendizagem de outros estudantes. Utilizando os 
conhecimentos das aulas de química e os 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas de 
Engenharia de Software, Desenvolvimento para 
dispositivos móveis, Linguagem de Programação, 
Algoritmos, e Banco de Dados, os estudantes 
elaboraram um modelo mental, e em seguida, 
expressaram na forma de um modelo matemático.  
 
 

 
.  
 
 
 

 
 

Figura 1. Interface do software construído. Fonte: 
Os autores 

O modelo matemático construído pelos 
estudantes foi capaz de prever as relações 
existentes entre, concentração, volume, pureza, 
densidade, massa, fórmula molecular e massa 
molecular. 

Durante a modelagem, foi perceptível a 
construção do conhecimento ao longo do processo 
de desenvolvimento do software, na qual, nas fases 
iniciais de experiência com o fenômeno alvo, os 
estudantes compreenderam de maneira 
fragmentada cada conceito envolvido, contudo, na 
etapa de construção, eles aprenderam a relacionar 
esses conceitos. Na fase de testes, os estudantes 
compreenderam os aspectos práticos que envolvem 
o preparo e a padronização de soluções. 

Conclusões 
As atividades fundamentadas em modelagem se 

demonstraram eficientes como estratégia didática 
para integrar os conhecimentos gerais de química e 
os específicos de informática. A próxima etapa será 
avaliar a mesma estratégia didática em um contexto 
real de sala de aula. 
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RESUMO: O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) foi implementado em 2006. O Curso 
Técnico em Agroindústria na modalidade PROEJA é ofertado no IFG – Câmpus Itumbiara desde o 
primeiro semestre de 2013. Sabendo que os alunos desta modalidade trazem uma bagagem 
sociocultural abalada, torna-se um desafio o ensino de Química a estes. A contextualização no 
ensino vem sendo defendida como um “meio” de possibilitar ao aluno uma educação para a 
cidadania concomitante à aprendizagem significativa de conteúdos. Assim a contextualização se 
apresenta como um modo de ensinar conceitos das ciências ligados à vivência dos alunos. O 
objetivo deste trabalho foi realizar ações facilitadoras para o ensino de Química para alunos do 
PROEJA. Para isso foram aplicados questionários e também realizadas aulas práticas as quais 
englobaram explicação oral, o cotidiano dos alunos, reportagens e discussões acerca do 
assunto.  

INTRODUÇÃO 
O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA criado em âmbito 
federal a partir do Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 instituiu o ensino 
profissionalizante de jovens e adultos (Brasil, 2006). O PROEJA tem como perspectiva 
a proposta de integração da educação profissional à educação básica buscando a 
superação da dualidade do trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua 
perspectiva criadora e não alienante. Isto impõe a construção de respostas para 
diversos desafios, tais como, o da formação do profissional, da organização curricular 
integrada, da utilização de metodologias e mecanismos de assistência que favoreçam a 
permanência e a aprendizagem do estudante, dentre outros (PROGRAMA, 2014).  

Segundo Zamberlan e colaboradores (2010) o PROEJA foi implantado nas 
instituições federais com intuito de atender grande parte da população brasileira que 
não concluiu sua formação acadêmica, ficando assim à margem do sistema escolar. 

O Câmpus Itumbiara oferta o curso Técnico em Agroindústria na modalidade 
PROEJA, com duração de 4 anos, desde o primeiro semestre de 2013. Essa 
modalidade integra o ensino médio a um curso técnico profissionalizante e é destinado 
a pessoas que tenham idade mínima de 18 anos e que não tenham concluído o ensino 
médio. O curso Técnico em Agroindústria tem como objetivo formar profissionais 
técnicos de nível médio da área de produção alimentícia. Esse curso foi o escolhido 
para o Câmpus Itumbiara por englobar parte dos conteúdos de vários cursos do 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos como o Técnico em Alimentos, Técnico em 
Açúcar e Álcool, Técnico em Biocombustíveis, Técnico em Agronegócio e Técnico em 
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Biotecnologia. O município de Itumbiara encontra-se em uma região estratégica para o 
Agronegócio, possui grande produção de soja, milho, algodão, cana de açúcar, carne 
bovina e leite, o que atrai empresas de processamento dessas matérias primas. Além 
disso, a cidade localiza-se em local estratégico para o escoamento de produtos do 
agronegócio para o interior do Brasil, região Sudeste e Sul (PPC PROEJA em 
construção - IFG/ Campus Itumbiara). 

Em geral, os alunos dessa modalidade de ensino têm pouco tempo de estudo e 
muitas responsabilidades financeiras e familiares, sendo a grande maioria trabalhadora 
e responsável pelo sustento de sua família. Sua rotina é cansativa e a falta de 
motivação desses estudantes também está relacionada com o grande sentimento de 
culpa e frustração por não ter concluído seus estudos na época oportuna. Se 
considerarmos as características psicológicas do educando adulto, que traz uma 
história de vida geralmente marcada pela exclusão, veremos a necessidade de se 
conhecerem as razões que, de certa forma, dificultam o seu aprendizado. Esta 
dificuldade não está relacionada à incapacidade cognitiva do adulto. Pelo contrário, a 
sensação de incapacidade trazida pelo aluno está relacionada a um componente 
cultural que rotula os mais velhos como inaptos a frequentarem a escola e que culpa o 
próprio aluno por ter se evadido dela (BUDEL; GUIMARÃES, 2009). 

É um desafio ensinar Química para os alunos do PROEJA. A área da Química 
enfrenta muita dificuldade na inserção do conhecimento teórico a esses alunos, o que 
se deve às diversas abstrações, como por exemplo, no ensino da estrutura atômica, 
distribuição eletrônica, propriedades dos elementos da tabela periódica, ligações 
químicas, geometria molecular, interação intermolecular, funções inorgânicas entre 
outros conceitos, que não podem ser visualizados na prática cotidiana, pois envolvem 
explicações moleculares e que necessitam de apoio computacional e/ou laboratorial. 

O objetivo geral da disciplina de química no PROEJA é fazer o aluno entender 
as aplicações da química em seu dia a dia, nos seus aspectos científicos, sociais e no 
mundo. O desafio é, então, ensinar a química necessária para vida pessoal e 
profissional do aluno, uma vez que o tempo disponível para se trabalhar os conteúdos 
programáticos é menor e as características do público da EJA são diferentes do ensino 
médio regular. Nesse sentido, torna-se eminente repensar os procedimentos adotados 
em sala de aula e também a importância da formação continuada do docente. 

De acordo com Budel e Guimarães (2009) muitas vezes os alunos da 
modalidade jovens e adultos apresentam dificuldades e consequentemente frustrações 
por não se acharem capazes de aprender Química, e, por não perceberem a 
importância dessa disciplina no seu dia a dia. Esses alunos querem ver a aplicação 
imediata do que está aprendendo. Sendo assim, torna-se evidente a necessidade de 
mudar a forma de ensino. Para isso é preciso expor o conteúdo relacionando-o ao 
contexto em que o aluno está inserido, para que assim ele possa ter uma visão mais 
ampla e crítica do conhecimento. Motivados, esses indivíduos encontrarão sentido nos 
conteúdos que estarão trabalhando, principalmente se houver uma comunicação direta 
entre esses conteúdos trabalhados em sala ou nos laboratórios e o mundo externo, seu 
dia-a-dia, seu trabalho, algo palpável que lhe faça sentido (LIMA; FARKAT, 2010).  

A contextualização no ensino vem sendo defendida por diversos educadores, 
pesquisadores e grupos ligados à educação como um “meio” de possibilitar ao aluno 
uma educação para a cidadania concomitante à aprendizagem significativa de 
conteúdos. Assim a contextualização se apresenta como um modo de ensinar 
conceitos das ciências ligados à vivência dos alunos seja ela pensada como recurso 
pedagógico ou como princípio norteador do processo de ensino (SOUSA; FERREIRA, 
2011).  
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Sendo a Química uma ciência experimental é essencial que seja adotado em 
sala de aula o estudo de fenômenos e fatos do cotidiano. A aplicação de atividades 
práticas no ensino de química é uma contribuição significativa para o desenvolvimento 
cognitivo do aluno, já que esta facilita o entendimento do assunto visto em sala 
(ROCHA; BEZERRA, 2013). 

O objetivo geral do trabalho aqui delimitado foi realizar uma análise do perfil dos 
alunos e baseado nesse, propor ações facilitadoras para o ensino de Química para 
alunos do PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias de Goiás 
– Câmpus Itumbiara. Como objetivo específico foi elencado: averiguar quais atividades 
poderiam ser aplicadas a estes discentes, de acordo com suas peculiaridades 
descobertas a partir do diagnóstico do perfil de cada um, a fim de melhorar o processo 
de ensino-aprendizagem. 
 
METODOLOGIA 

O trabalho foi divido em três etapas principais: aplicação de um questionário 
para traçar o perfil diagnóstico dos alunos estudados e conhecer suas especificidades, 
montagem e realização de uma aula prática e aplicação de um novo questionário para 
verificar a eficácia da aula proposta. Estas etapas estão descritas a seguir. 

A princípio para análise realizou-se a aplicação de questionários a turmas do 
curso técnico em Agroindústria na modalidade PROEJA do IFG – Câmpus Itumbiara. 
Estes foram respondidos pelos alunos com orientação de não se identificarem, 
respeitando a ética na pesquisa com intuito de analisar o perfil dos estudantes do 
curso, a importância da disciplina de Química para eles e a maneira que preferem que 
sejam as aulas de Química. Os dados levantados por meio do questionário foram 
convertidos em porcentagens para facilitar a interpretação do que foi analisado, e para 
que se fosse possível ter uma visão geral das particularidades do processo ensino 
aprendizagem desses alunos jovens e adultos.  

Através das respostas dos alunos desenvolveu-se uma aula para cada turma 
analisada que os atendessem de maneira abrangente. As aulas realizadas foram uma 
prática laboratorial sobre ácidos e bases, na qual foi desenvolvida uma aplicação deste 
conceito na identificação de amostras de alimentos contaminados e/ou adulterados e 
reconhecimento de ácidos e bases. 

A prática foi realizada em três etapas, as duas primeiras para construção do 
conceito ácido-base e depois a leitura de uma reportagem sobre fraude de alimentos e 
posterior utilização do conceito de amostras de alimentos adulterados. 

Os materiais utilizados na aula foram: Água, suco de limão, vinagre, água 
sanitária, sabão em pó, limpador multiuso, bicabornato de sódio comercial, 
fenolftaleína, extrato de repolho roxo, extrato de açafrão, fitas indicadoras de acidez e 
basicidade feitas de açafrão, béquer, pipeta de 15 mL, solução de hidróxido de sódio 
0,1 mol/L, solução de ácido sulfúrico 0,1 mol/L, vidros de relógio, béqueres de 50 mL, 
espátulas e bastões de vidro. 

Na primeira etapa com o auxílio de uma pipeta os alunos tiveram que adicionar 
15 mL de solução hidróxido de sódio 0,1 mol/L em um béquer e adicionou 5 gotas do 
indicador. Em outro béquer os discentes deveriam repetir o mesmo procedimento 
descrito anteriormente para a solução de ácido sulfúrico 0,1 mol/L. Posteriormente os 
alunos deveriam anotar os resultados obtidos e usá-los de padrão de comparação para 
análise do caráter ácido ou básico das substâncias que seriam analisadas em seguida. 

Na segunda etapa utilizaram-se béqueres de 50 mL para acondicionar as 
amostras, sendo que cada amostra foi colocada em três béqueres para testar 
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indicadores diferentes e avaliar a variação decorrente em cada meio. Portanto colocou-
se cerca de 10 mL de suco de limão em três béqueres, 10 mL de vinagre em outros 
três, 10 mL de água sanitária em mais três vidrarias, 10 mL de limpador multiuso em 
três béqueres, 10 mL de água destilada em mais três e adicionar nestes três béqueres 
com água destilada uma espátula de sabão em pó em cada e promover a dissolução 
destes, 10 mL de água destilada em outros três béqueres e adicionar nos três uma 
pitada de bicarbonato de sódio e dissolver. Em cada amostra utilizou-se indicadores 
diferentes e os alunos deveriam observar e anotar sobre o ocorrido e a partir desta 
experimentação distinguirem quais substâncias amostrais eram ácidas e quais eram 
básicas. 

Na última etapa da aula foram distribuídas aos alunos reportagens sobre fraude 
e contaminação de alimentos para que lessem. Em seguida foram disponibilizadas três 
amostras de leite e duas amostras de suco de fruta industrializado. A partir do conteúdo 
introduzido na aula, bem como a reportagem, os alunos deveriam utilizar os 
indicadores ácido/base e identificar quais amostras estavam impróprias para consumo. 

Após a realização das aulas aplicou-se um novo questionário aos alunos, com 
a intenção de analisar quais foram as percepções que os alunos obtiveram depois da 
realização da aula prática.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com os dados obtidos no primeiro questionário aplicado aos alunos do curso 
Técnico em Agroindústria na modalidade PROEJA, que se dispuseram a participar da 
pesquisa sem se identificarem, sobre o perfil do aluno, pode-se afirmar que cerca de 
50% tem entre 18 a 24 anos de idade, 40% possuem uma idade entre 25 a 31 anos e 
10% de 46 a 52 anos de idade. Todos residem em Itumbiara, município onde fazem o 
curso e 50% dos discentes são do sexo feminino e os outros 50% são do sexo 
masculino. 50% afirmaram que são casados, 20% solteiros, 10% que tem um contrato 
de união estável, 10% são amasiados e 10% divorciados. 

Sobre a escolaridade do pai 70% afirmaram que possuem somente até o 
Ensino Fundamental, 10% que possuem Ensino Médio e 20% não souberam 
responder. Já a respeito ao grau de escolaridade da mãe 70% acusaram ter o Ensino 
Fundamental e 30% possuem o Ensino Médio. Referente à pergunta sobre se já 
iniciaram o Ensino Médio anteriormente 40% responderam que sim, 40% disseram que 
não e os outros 20% não responderam. O fato da maioria dos pais não disporem de 
Ensino Médio pode contribuir para o fato dos discentes analisados não terem cursado 
ou concluído o Ensino Médio em seu devido tempo. Os 40% que responderam que já 
haviam iniciado antes o ensino médio, relataram que desistiram por falta de interesse, 
tempo e questões familiares. 
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Figura 1: Gráfico de pizza representanto o ano em que os alunos do PROEJA 

que se dispuseram a responder os questionário terminaram o Ensino Fundamental. 
 
Analisando a Figura 1, observa-se que 10% alegaram que terminaram o Ensino 

Fundamental no ano de 2000, 20% destes alunos concluíram o Ensino Fundamental 
em 2003, outros 10% em 2004, e os demais 60% não responderam. Baseado naqueles 
que responderam, observa-se que completaram o Ensino Fundamental a 10 ou a mais 
de 10 anos, e esta é uma questão alarmante, pois o tempo que certamente estão sem 
estudar é considerável, o que implica num trabalho diferenciado com estes alunos, 
considerando que não se lembrarão de muitas coisas que aprenderam no nível 
fundamental. 

70% dos alunos afirmam ter vínculo empregatício, sendo que só 30% não 
trabalham. 50% alegaram que estudam menos que uma hora por dia fora da sala de 
aula, 40% que estudam de uma a duas horas, e apenas 10% que estudam de duas a 
três horas por dia. A razão destes não se dedicarem muito tempo de seu dia aos 
estudos pode-se dar pela falta de tempo devido ao trabalho. Mas ações de 
conscientização devem ser realizadas, ressaltando a importância do estudo diário além 
do que se estuda em sala de aula. 

Sobre a causa de terem parado de estudar, 10% alegaram a opção outro e 
descreveram que foi por falta de interesse, 20% disseram que foi para cuidar da 
casa/família, 40% declararam que abandonaram o estudo para trabalhar, 20% 
apontaram que os motivos foram para trabalhar e por falta de tempo e 10% 
responderam que foi por falta de tempo, para trabalhar e para cuidar de casa/família. 

O que motivou a decisão de cursar o Técnico oferecido na modalidade 
PROEJA no IFG – Câmpus Itumbiara foi apontado por 90% dos alunos a facilidade de 
conseguirem um emprego posteriormente e 10% respondeu que é também pela 
facilidade de conseguir uma colocação imediata e pela necessidade de conclusão do 
Ensino Médio. 

A respeito da disciplina de Química 100% responderam que gostam e acham 
importante por diversos motivos, tais como: “o mundo é constituído de Química”; “para 
o aprendizado e conhecimento”; “ajuda a nos prevenir contra produtos químicos”; “pois 
tudo que você faz move a Química”; “tudo na vida é Química”; “porque traz informações 
de uso pessoal importante, tais como processos químicos de coloração dos alimentos”. 

 60% acham que o número de aulas por semana é suficiente, 10% acham que 
é suficiente, mas completam que se tivessem mais aula da disciplina ficariam mais 
satisfeitos, e 30% não souberam responder a questão.   
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A preferência dos alunos sobre o tipo de aula que preferem, foi o último item do 
questionário, e a maior parte marcou mais de uma alternativa, contudo em termo de 
porcentagens obteve-se que 25% preferem aulas prática no laboratório, 25% gostam 
de debates nos quais discutem sobre artigos científicos, outros 25% apreciam as aulas 
expositivas que se utiliza quadro branco e pincel, e os demais 25% são adeptos das 
aulas de resoluções de exercícios.  

Com base na análise das repostas ao questionário sobe perfil dos alunos, pôde 
verificar que o público do PROEJA apresenta uma história de vida muito mais ampla 
que o adolescente, história essa que tem origem no seu cotidiano doméstico ou no 
mundo do trabalho. Trabalhar com esses alunos exige antes de tudo, ter a consciência 
da necessidade de se respeitar o conhecimento trazido pelos sujeitos estudantes e 
aprender com eles, configurando assim um processo de ensino aprendizagem. É de 
suma importância conhecê-los para propor uma nova metodologia de aula, que 
desperte o interesse, a curiosidade e o gosto por se estudar Química. 

Neste sentido o grupo que está realizando este trabalho verificou que dentro da 
viabilidade, o ideal seria que realizassem uma aula de laboratório que desenvolvesse 
conceitos teóricos e práticos, que abordasse o cotidiano destes alunos de maneira que 
atendesse o curso de Agroindústria, com foco na área de alimentos, e que gerasse 
debates, já que estes foram os itens com maior porcentagem na preferência dos tipos 
de aulas citados pelos alunos. Então a aula foi elaborada, agendada e realizada (Figura 
2).  O assunto escolhido para a aula prática foi Ácidos e Bases, já que esse tema tinha 
acabado de ser abordado em sala de aula e os alunos haviam apresentado 
dificuldades no seu aprendizado. Durante a realização da aula os alunos participaram 
veementemente de todas as etapas. Após a execução da aula, para averiguar os 
resultados e também como forma de avaliar o trabalho desenvolvido, aplicou-se outro 
questionário aos alunos, no qual eles responderam sem se identificar. 

 
 

 
Figura 2: Realização da aula prática sobre ácidos e bases aplicada aos alunos 

do Curso Técnico em Agroindústria.  
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Tabela 1: Questionário referente às percepções dos alunos do PROEJA após 
terem realizado a aula prática proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base na Tabela 1, verificou-se que 75% dos que responderam o 

questionário afirmaram que a disciplina de química ficou mais atrativa com a aula 
prática no laboratório, outros 25% responderam que talvez. 100% dos discentes 
concordaram que a presença de experimentos é sim importante para o estudo de 
Química. 100% alegaram que as aulas práticas de Química facilitam a aprendizagem 
do conteúdo em sala de aula. 100% dos alunos concordaram que a realização das 
aulas práticas é um estímulo para conclusão do curso. 100% avaliaram as relações das 
práticas feitas com assuntos do dia-a-dia tornaram-nas mais interessantes. Ao 
perguntar se o aluno considera que a utilização de mais uma forma didática (uso de 
reportagens, laboratório e explicação oral), facilita o aprendizado e favorece a 
correlação do ensino de Química com outros assuntos do cotidiano, 75% responderam 
que consideram que sim, e os outros 25% responderam que talvez. Então por último foi 
realizada uma questão aberta, a qual os alunos deveriam responder na opinião deles 
qual era a importância de se ter aulas práticas de Química. Generalizando 
responderam que era de suma importância as aulas práticas de química seja para 
melhor compreender a teoria, para despertar o interesse pela disciplina e pelo fato que 
para o mercado de trabalho na área que eles estão cursando exige grande 
conhecimento laboratorial.  Essa percepção dos alunos vai de encontro com o afirmado 
por Almeida et al., que enuncia que a aula prática é uma maneira eficiente de ensinar e 
melhorar o entendimento dos conteúdos de química, facilitando a aprendizagem. Os 
experimentos facilitam a compreensão da natureza da ciência e dos seus conceitos, 
auxiliam no desenvolvimento de atitudes científicas e no diagnóstico de concepções 
não científicas. Além disso, contribuem para despertar o interesse pela ciência. Através 
desta avaliação final aplicada aos alunos em forma de questionário, percebeu-se que a 
intervenção realizada com os alunos foi de grande significância. Pôde-se perceber que 
a prática interage significativamente com a teoria, contribuindo para um aprendizado 
mais efetivo. Essas atividades foram importantes para que os alunos vissem relação 
dos conteúdos Químicos com assuntos práticos e cotidianos. Os estudantes se 
sentiram motivados, e argumentaram que reconheceram a relevância nos conteúdos 

Você acha que a disciplina de Química ficou mais atrativa com a 
aula prática no laboratório? 
 

Sim 
75% 

Não 
- 

Talvez 
25% 

Você considera a presença de experimentos importantes para o 
estudo de Química? 
 

Sim 
100% 

Não 
- 

Talvez 
- 

As aulas práticas de Química facilitam a aprendizagem do conteúdo 
em sala de aula?  
 

Sim 
100% 

Não 
- 

Talvez 
- 

A realização das aulas práticas é um estímulo para conclusão do 
curso? 
 
 

Sim 
100% 

Não 
- 

Talvez 
- 

A relação das práticas feitas com assuntos do dia-a-dia torna-as 
mais interessantes? 
 

Sim 
100% 

Não 
- 

Talvez 
- 

Você considera que a utilização de mais uma forma didática (uso de 
reportagens, laboratório e explicação oral), facilita o aprendizado e 
favorece a correlação do ensino de química com outros assuntos 
do cotidiano? 

Sim 
75% 

Não 
- 

Talvez 
25% 

Em sua opinião, qual a importância de se ter aulas práticas de 
Química? 

(Resposta discursiva) 
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que foram trabalhados e consequentemente melhorarão seu rendimento em sala de 
aula. 

Temos consciência que o número de alunos estudados é relativamente 
pequeno, porém, com os resultados colhidos podemos concluir que a abordagem 
experimental de Química é uma importante ferramenta na facilitação da aprendizagem 
de jovens e adultos. Principalmente, se os experimentos guardarem relação com o 
cotidiano dos estudantes, respeitando a vivência de cada indivíduo nos afazeres de 
casa, do trabalho, ou seja, suas experiências anteriores (LIMA; FARKAT, 2010). 

CONCLUSÕES 
Os dados obtidos no delimitado estudo, propicia aos professores subsídios 

para o desenvolvimento de suas técnicas pedagógicas para o ensino de química no 
PROEJA. É importante que o professor reflita sobre as metodologias utilizadas, pois 
através do questionário aplicado foi possível observar que o perfil destes alunos é 
diversificado. São alunos que ficaram durante anos sem estudar, pelos mais variados 
motivos, com diferente faixa etária, estado civil, e ainda exerce trabalho remunerado e 
é responsável pelo sustento da família, e que mesmo com a falta de tempo para a 
dedicação aos estudos, estão em busca da qualificação, de um futuro melhor.  

Por conseguinte, averiguou-se que ações simples podem ser praticadas a fim 
de motivar e proporcionar qualidade de ensino a estes alunos. Novas estratégias e 
processos devem ser utilizados com o propósito de facilitar o aprendizado dos alunos. 
Inteirar-se sobre o perfil e opiniões dos alunos é essencial para se orientar no processo 
ensino-aprendizagem e assim vencer as limitações dos envolvidos, acarretando em 
uma educação de qualidade. Portanto, uma maneira eficaz de se despertar o interesse 
dos alunos pela Química, é utilizar aulas práticas e assuntos ligados à vida real, 
aqueles em que os sujeitos estão mais familiarizados para que haja uma maior 
disposição para aprender.  
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do PIBID (Projeto Institucional de Bolsa de 
Iniciação a Docência), com o apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior). Tendo como objetivo apresentar uma proposta experimental sobre o tema diluição de 
soluções, considerando aspectos macro e microscópicos, através de representações por meio de 
modelos, e relatar os resultados obtidos a partir da aplicação da mesma em uma escola de rede pública 
parceira do programa. A proposta experimental mostrou-se uma ferramenta significativa para 
aprendizagem do conceito de diluição sem a ênfase aos aspectos quantitativos, centradas na simples 
realização de cálculos de unidades de concentração, valorizando assim a interpretação química dos 
fenômenos. 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do PIBID (Projeto Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência), com o apoio da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em uma escola de Educação Básica 
parceira do programa, tendo como objetivo abordar o conteúdo de diluição de soluções, 
de forma diferenciada. Essa atividade foi realizada em quatro turmas da segunda série 
do Ensino Médio, a partir de uma atividade experimental seguida da utilização de 
modelos representacionais para os aspectos microscópicos.  

Em nossa vivência no PIBID, verificou-se que o conteúdo de diluição de 
soluções é normalmente trabalhado na segunda série do Ensino Médio e, na maioria 
das vezes, a partir da resolução de exercícios matemáticos, pela simples substituição 
dos valores dos volumes e das concentrações numa expressão matemática. Nas aulas 
acompanhadas, poucas vezes eram analisados os aspectos relacionados ao cotidiano, 
como a aplicação da diluição em situações práticas, no preparo de um alimento ou de 
um produto de limpeza. Além disso, percebemos que não havia interações entre os 
aspectos observáveis e sua interpretação e representações, o que dificultava o 
entendimento dos alunos do que ocorre no nível atômico-molecular. Nessa perspectiva, 
foi elaborado um experimento sobre o tema diluição, relacionando os níveis macro e 
microscópicos. Por isso, o tema proposto para elaboração de uma aula prática sobre a 
diluição de soluções, que é um assunto diretamente relacionado ao cotidiano dos 
alunos, por exemplo, em bebidas, medicamentos, produtos de limpeza, dentre tantos 
outros (CARMO; MARCONDES; MARTORANO, 2010).  

Acreditamos que é relevante que haja uma relação com as ideias prévias que 
os alunos possuem com o que se pretende ensinar. Mesmo que tais ideias não 
apresentam uma estruturação bem definida. Contudo estas devem ser consideradas, 
pois as mesmas são conhecimentos adquiridos a partir da observação de cada 
individuo, acerca de um mundo que os rodeia (CARMO; MARCONDES; MARTORANO, 
2010). Segundo Carmo (2008) as atividades que são desenvolvidas a partir de 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

 
XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  

Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 
 

EAP 

situações do cotidiano devem ser avaliadas, pois essas permitem uma transição do 
nível de menor complexidade para níveis de complexidade maior. É a partir dessas 
situações que o conceito teórico pode ser ilustrado, bem como representado. 

Sabemos que a atividade experimental é um instrumento que desperta um 
maior interesse nos estudantes, aumentando a “capacidade de aprendizado, pois 
funciona como meio de envolver o aluno nos temas em pauta” (GIORDAN, 1999, p. 
43). Além disso, a experimentação é considerada como um recurso poderoso para 
aquisição e também para verificação dos conhecimentos, mas não é suficiente para 
fornecer conhecimentos teóricos. Por isso, segundo Benite e Benite (2009, p. 2), “um 
dos maiores e mais danosos mitos da aprendizagem é a não interdependência 
experimento/teoria”. Desse modo, é essencial pensar nas atividades experimentais 
valorizando a sua “organização, discussão e análise, que possibilitam interpretar os 
fenômenos químicos e a troca de informações entre o grupo que participa da aula” 
(SALVADEGO; LABURÚ, 2009, p. 216, 217). 

Por isso, na proposição da atividade experimental buscou-se discutir os 
aspectos macro e microscópicos, na perspectiva proposta por Mortimer, Machado e 
Romanelli (2000) quando afirmam que a interpretação dos fenômenos passa a fazer 
sentido para o estudante quando o aspecto representacional é utilizado para fornecer 
as ferramentas simbólicas que representam a compreensão resultante da tensão entre 
a teoria e o experimento. Para eles é necessário e fundamental a inter-relação 
constante entre os vértices do triangulo apresentado na Figura 1, sendo útil diferenciar 
os três aspectos do conhecimento. 

 

 
Figura 1: Aspectos do conhecimento químico  

(baseado em MORTIMER; MACHADO; ROMANELLI, 2000, p. 277). 
 
Dessa forma, quando analisamos o conteúdo de diluição das soluções, o 

aspecto fenomenológico diz respeito ao fenômeno da diluição, ou seja, na possibilidade 
dos estudantes perceberem através da visão, a mudança na coloração da solução, 
tornando-a mais clara, quando acrescentamos água, ou mais escura, quando 
aquecemos e reduzimos seu volume. Além disso, falar do fenômeno é dar significado é 
materializar as atividades cotidianas dos alunos, exemplificando o preparo de um suco 
ou na diluição de um produto de limpeza. O aspecto teórico diz respeito às informações 
de natureza atômico-molecular, os modelos abstratos relacionados à interação entre as 
moléculas do soluto e do solvente, durante o processo de diluição. Já o aspecto 
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representacional relaciona-se à natureza simbólica dos conteúdos químicos, 
compreendendo as informações específicas da linguagem química, da fórmula 
(     )  (     ) e das representações dos modelos, no caso aqui proposto, com 
canudinhos coloridos e desenhos elaborados pelos estudantes. Assim, o triângulo 
apresentado na Figura 1, representa as inter-relações entre esses aspectos do 
conhecimento químico (MORTIMER; MACHADO; ROMANELLI, 2000). 

Nessa perspectiva, Carmo e Marcondes (2008) afirmam que a compreensão 
das soluções em nível microscópico é de fundamental importância, pois facilita o 
entendimento de outros assuntos como: eletroquímica, transformações químicas e 
equilíbrio químico. Verifica-se também a necessidade de articulação entre a linguagem 
química formal e cientificamente aceita por meio de explicações mais adequadas à 
realidade dos alunos, tornando possível assim, a participação ativa destes na 
construção do conhecimento. Dessa forma, objetivo deste trabalho é apresentar a 
proposta experimental, desenvolvida por bolsistas PIBID, sobre o tema diluição de 
soluções, relatando como foi desenvolvimento da mesma, além de refletir sobre os 
resultados obtidos com este estudo.  

METODOLOGIA 
A prática experimental foi realizada com quatro turmas de segunda série do 

ensino médio, envolvendo 110 alunos. É importante destacar que para a realização da 
atividade foram gastos cerca de 50 minutos em cada turma. Cada sala foi dividida em 
grupos de 3 a 4 alunos, facilitando assim o manuseio dos materiais no experimento, 
bem como a participação efetiva dos estudantes durante a aula experimental. 

A atividade foi elaborada a partir da adaptação de um experimento proposto no 
livro didático de Mortimer e Machado (2010, p. 30-31), com o objetivo de fazer diluições 
a partir de uma solução referência. Para a realização do experimento utilizou-se de 
materiais de fácil aquisição como suco em pó, seringa e velas. Como o laboratório da 
escola possuía algumas vidrarias, materiais como béquer, tubo de ensaio suporte para 
tubos provetas, também foram usados, contudo, cabe ressaltar que estes podem ser 
substituídos facilmente por materiais alternativos. 

O experimento foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, os alunos 
deveriam dissolver uma pequena quantidade suco em pó (aproximadamente  
5 g) em 150 mL de água. Posteriormente foi solicitado que transferissem uma pequena 
alíquota da solução preparada para outros dois recipientes, sendo que o primeiro seria 
aquecido, e no segundo recipiente deveriam adicionar cerca de 50 mL água. Os 
recipientes foram identificados como A, B e C, respectivamente. Para melhor 
visualização foi pedido aos alunos que transferissem cerca de 5 mL de cada solução 
para três tubos de ensaio, e identificassem os tubos, como anteriormente; sendo A, a 
solução inicial; B, a solução que foi aquecida e, C, a que foi acrescentada água. 

A segunda etapa do experimento consistia na representação das soluções 
preparadas em nível microscópico. Para isso utilizou-se de canudinhos de duas cores 
diferentes cortados em pequenos tamanhos, para representação do soluto e solvente. 
Cabe destacar que inicialmente a atividade havia sido planejada para que os alunos 
fizessem as representações em seus grupos. Entretanto, em função do pouco tempo 
disponibilizado pela professora regente para execução da atividade, essa parte da aula 
foi realizada somente pela bolsista. Para isso, contou com a ajuda dos alunos que 
discutiam entre os grupos o que deveria ser feito com os canudinhos, baseando-se nas 
observações realizadas durante o experimento. Para auxiliar nessa representação foi 
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solicitado que os alunos desenhassem as três soluções preparadas, indicando qual era 
o soluto e solvente, apresentado no desenho. Ainda foram elaboradas algumas 
questões que permitissem uma reflexão sobre os aspectos trabalhados durante a aula 
experimental.  

É importante destacar que, antes de iniciar a atividade foi realizada uma 
discussão sobre o conteúdo de soluções, discutindo aspectos como: quais são os 
constituintes de uma solução, diferença de misturas homogêneas e heterogêneas, 
soluções saturadas e insaturadas. Nesse momento, observou-se que alguns conceitos 
ainda não haviam sido claramente entendidos pelos alunos. Por isso, essa etapa foi 
realizada com intuito de esclarecer alguns termos importantes que seriam discutidos 
durante o experimento. Cabe ressaltar que a aula experimental foi aplicada no 
momento de introdução do conteúdo de diluição de soluções, logo após as explicações 
sobre unidades de concentração, realizadas pela professora regente. 

Foi solicitado que os estudantes não se identificassem nos roteiros, a fim de 
garantir o anonimato de todos. Após a atividade, os roteiros foram recolhidos e 
numerados de 1 a 35, a fim de organizar a análise. Estes foram lidos no seu todo e as 
repostas foram agrupadas por afinidades para cada questão, construindo as categorias 
de classificação das respostas, com intuito de verificar as concepções dos alunos a 
cerca do conteúdo de diluição de soluções, e a representação do mesmo em nível 
microscópico.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a primeira etapa do experimento os alunos não tiveram dúvidas, pois o 

manuseio da parte experimental era simples. Após terem concluído essa etapa houve 
uma pequena discussão sobre as soluções preparadas. Quando se tratava da 
comparação das soluções quanto a sua concentração, os estudantes tiveram um bom 
desempenho, pois associaram a cor da solução com o fato de ser mais ou menos 
concentrado (Figura 2 – esquerda). Carmo e Marcondes (2008, p. 41) consideram “que 
os estudantes fornecem explicações macroscópicas aos conceitos relacionados às 
soluções, influenciados pelos aspectos observáveis e pelas experiências que vivenciam 
em seu cotidiano”. Por isso, percebeu-se que poucos usaram o termo diluição para 
explicar o que ocorreu em uma das soluções preparadas. 

Na segunda etapa da atividade, iniciamos definindo com os estudantes qual cor 
dos canudinhos estaria representando o soluto e qual seria o solvente. Em seguida, 
discutiu-se com os grupos sobre a quantidade de cada canudinho deveria ser colocada 
no recipiente, para representar a solução A. Os alunos chegaram à conclusão de que 
deveria ter uma maior quantidade de canudinhos-solvente e uma pequena quantidade 
de canudinhos-soluto, uma vez que esta era a proporção destes na solução preparada 
no laboratório. Aproveitou-se esse momento para discutir com os grupos sobre a 
organização dos dois tipos de canudinho no recipiente. Perguntou-se se os 
canudinhos-soluto deveriam estar todos organizados no fundo ou na superfície do 
recipiente ou se deveriam estar distribuídos de forma mais ou menos uniforme, 
misturados aos canudinhos-solvente. Os grupos debatiam durante a proposição e 
chegaram à conclusão de que os canudinhos deveriam estar bem misturados. Na 
figura 2, encontra-se, do lado direito, uma imagem feita por uma das turmas que 
representaram as três soluções utilizando canudinhos azuis para representar o soluto e 
brancos para representar o solvente. 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

 
XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  

Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 
 

EAP 

 
Figura 2: Soluções (esquerda) e representações (direita) preparadas durante a aula experimental. 

Quando representamos a solução B, que foi aquecida até que seu volume 
fosse reduzido, no começo os alunos se saíram bem, dizendo que tínhamos que pegar 
um pouco da primeira representação (solução A). E quando questionados sobre o que 
acontecia quando aquecemos a solução, os alunos responderam que água evaporava, 
porém muitos ficaram em dúvida se o soluto evaporava junto. Nesse momento outras 
questões surgiram, como por exemplo, a amostra continuará com aspecto de solução 
mesmo se os canudinhos-soluto estivessem em maior quantidade? E se retirarmos 
todos os canudinhos-solvente, como ficaria nossa amostra? Com isso os alunos 
perceberam que os canudinhos-solvente deveriam ficar sempre em maior quantidade, 
pois se fosse o contrário, perderíamos o aspecto de solução, tornando assim uma 
mistura heterogênea.  

Para a representação da solução C, a qual foi acrescentada mais água, os 
alunos também não tiveram muitas dúvidas, dizendo que tínhamos que pegar um 
pouco da primeira representação e acrescentar mais canudinhos-solvente. Porém, 
quando foram indagados sobre a quantidade de solutos nas soluções, a maioria dos 
alunos respondeu que a solução diluída tinha a menor quantidade de soluto. Verificou-
se nesse momento que a falta da compreensão do conceito de diluição causa 
dificuldades aos alunos na associação que, ao diluir uma solução, o volume aumentará 
e a concentração diminuirá, uma vez que a simples memorização de conteúdos sem o 
entendimento destes leva a uma aquisição e reprodução de conceitos incorretos. 
Assim, concordamos com Carmo, Marcondes e Martorano (2010, p. 41), quando 
afirmam que “pode existir uma barreira para a transposição das ideias macroscópicas 
para um nível interpretativo mais complexo, o que exigiria um ensino que investisse em 
concepções microscópicas e fornecesse subsídios para que o aluno ampliasse seus 
esquemas”. Então, após a discussão e comparação entre as soluções os alunos 
compreenderam que a quantidade de soluto era a mesma, e o que tinha sido alterado 
era a quantidade do solvente. 

Terminada esta etapa, passamos para a análise das respostas dos grupos nos 
roteiros. O primeiro critério de análise das representações foi verificar os desenhos 
onde o grupo tomou o cuidado de representar a quantidade constante do soluto nas 
três soluções. Este critério teve como objetivo, compreender se os alunos entenderam 
o conceito geral do tema de Diluição de Soluções. Ao analisar os desenhos realizados 
pelos alunos, notou-se que 77% consideraram que a quantidade de soluto permanece 
a mesma em uma diluição ou mesmo em uma concentração por evaporação de 
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solvente, conforme apresentado na Figura 3. Com isso foi possível perceber que os 
mesmo entenderam que foi alterada apenas a quantidade de solvente.   

 

 
Figura 3: Representações de três soluções, elaboradas por um grupo de estudantes que 

consideraram constante a quantidade de soluto durante a diluição. 

Ao observar a Figura 3, percebemos que os alunos diferenciaram a interação 
do soluto em meio à solução. É notória no desenho a diferença entre as 
representações, na solução mais concentrada (B) o soluto fica mais próximo uns dos 
outros, e na solução mais diluída (C) existe uma dispersão entre os solutos.  

Contudo 23% dos estudantes não consideraram a quantidade de soluto a 
mesma, ou seja, variou de forma significante a quantidade de soluto nas  soluções, 
como podemos verificar observando, por exemplo, a Figura 4.  

 

 
Figura 4 Representações de três soluções, elaboradas por um grupo de estudantes que não 

consideraram constante a quantidade de soluto durante a diluição. 

Observando o desenho apresentado na Figura 4, percebemos que os alunos 
apresentam uma grande dificuldade de interpretação quando referimos ao nível 
microscópico. Estes compreendem que na solução mais concentrada o número de 
partículas do soluto é maior. Acreditamos que isso acontece, porque os alunos, quando 
vão representar o sistema em forma de desenho, comparam apenas a coloração da 
solução, que ficou mais forte, sem perceber que na realidade o volume é que foi 
reduzido. Carmo, Marcondes e Martorano (2010, p. 41) destacam que, modelos 
explicativos estabelecidos pelos alunos sofrem uma grande influência dos aspectos 
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que vivenciam, com isso apresentam uma grande dificuldade de ultrapassarem a 
barreira do observável.  

Dos 77% dos alunos que entenderam o conceito geral do tema de Diluição, 
alguns não consideraram o comportamento e a interação do soluto com o solvente, em 
meio à solução. Muitos ilustraram que na solução B, que foi aquecida, as partículas do 
soluto ficavam próximas umas das outras, como pode ser observado na Figura 5, não 
se espalhando de forma homogênea pela solução. Com base no desenho podemos 
ainda perceber que há possibilidade de surgir uma concepção errônea, pois se todas 
as partículas do soluto estão agrupadas, podemos retirar alíquotas com diferentes 
concentrações em alguns pontos da solução. Ou ainda que é possível retirar uma 
alíquota apenas com partículas do soluto ou do solvente. Isso não seria possível, uma 
vez que a solução é homogênea e, por isso, tem suas partículas de soluto distribuídas 
de forma uniforme por todo o sistema.  

 

 
Figura 5: Representações de três soluções, elaboradas por um grupo de estudantes que não 

consideraram a interação entre soluto e solvente nas soluções.·. 

Percebeu-se ainda que alguns destes alunos não diferenciaram a solução 
preparada inicialmente com a solução que foi diluída, como pode-se verificar na Figura 
6. Estes representaram ambas de forma bem parecida, com o mesmo número de 
“bolinhas” representando o soluto e aproximadamente o mesmo volume de solvente. 
Entretanto, como a solução C foi diluída a partir da solução A, esta deveria apresentar 
um volume maior quando comparado com a solução inicial.  

 

 
Figura 6: Representações de três soluções, elaboradas por um grupo de estudantes que não 

diferenciaram as soluções A (concentrada) e C (diluída). 
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Quando analisamos as questões nas quais os alunos deveriam explicar o que 

acontece em uma solução ao acrescentarmos mais solvente; e o que acontece ao 
acrescentarmos mais soluto, percebeu-se que todos os  responderam corretamente, 
que ao acrescentar mais solvente a solução fica com uma concentração menor. Alguns 
ainda justificaram que isso acontece, pois aumenta o volume da solução; “A 
concentração diminui, e o volume aumenta”; “Quando acrescentamos mais solvente em 
uma solução à concentração diminui”; “Quando acrescentamos mais o solvente a 
concentração diminui, e o soluto fica mais distante”. Na segunda questão os alunos 
conseguiram responder com êxito que ao adicionar mais soluto, a concentração 
aumenta, “Aumenta a concentração, porém o solvente continua o mesmo, uma solução 
nunca pode haver mais soluto que solvente.”. 

Quando questionados sobre qual das soluções deveria ser a mais concentrada 
e a mais diluída, 92% dos alunos acertaram dizendo que a mais concentrada era a 
solução B, e a mais diluída a C; “A mais diluída é a C, porque adicionamos mais 
solvente. E a mais concentrada é a B, porque aquecemos e assim o solvente evaporou 
um pouco, mais a sua quantidade ainda permaneceu maior”. Contudo podemos 
perceber que alguns alunos apresentam dificuldade em entender a solução como uma 
mistura. Isso pode ser notado ao analisar a fala dos alunos “A solução B, pois 
aquecemos a água”, e com isso fazemos relação com a Figura 5, a qual os alunos 
deixam o soluto “agrupado” quando representam a solução mais concentrada. 

Outros alunos (8%) responderam ao contrário o que acontece com cada 
solução, “a solução B é a mais diluída, a solução A é mais concentrada”; “A solução C 
é mais concentrada e a B mais diluída”. Consideramos que esse fato foi ocorrido 
devido à falta de atenção dos estudantes ao responder as questões, pois estes grupos 
representaram nos desenhos a forma correta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a realização da prática foi possível perceber que os estudantes se 

mostraram interessados e curiosos, percebendo as variações na coloração das 
soluções ao longo do experimento. Entretanto, esse que é um conteúdo considerado 
de fácil entendimento para os alunos, quando solicitados a representar os aspectos 
microscópicos, apresentam muita dificuldade em utilizar um modelo atômico-molecular 
para explicar o processo. Acreditamos que há pouca preocupação por parte dos 
professores na identificação das dificuldades e na forma de interpretação dos alunos 
sobre os aspectos qualitativos das soluções. 

Quando um professor realiza uma atividade experimental, é primordial que o 
fenômeno observado seja interpretado, mantendo uma tensão entre a teoria estudada 
em sala, o experimento e as ideias que os estudantes elaboraram para explicar o 
fenômeno, percorrendo constantemente o caminho de ida e volta entre esses aspectos. 
(MACHADO; MORTIMER; ROMANELLI, 2000). Entretanto, é importante que faça parte 
desse percurso os aspectos representacionais, que podem fornecer ferramentas 
simbólicas importantes para a compreensão do fenômeno e também da teoria a ele 
relacionada. Na atividade aqui relatada, quando solicitados para escrever o que 
entenderam os estudantes conseguiram explicar corretamente o fenômeno observado, 
mesmo usando palavras do senso comum. Porém, percebemos que os mesmos 
apresentam dificuldades em representar utilizando modelos os fenômenos observáveis, 
relacionando aos níveis microscópicos. 
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Assim, acreditamos que a utilização de práticas semelhantes a esta, em turmas 
do Ensino Médio, são importantes, pois mostram aos professores os problemas 
existentes no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos, principalmente em 
nível microscópico. É necessário que o professor busque novas formas de ensino e 
avaliação, para que o processo ensino-aprendizagem seja mais significativo. Além 
disso, a aula pode ser desenvolvida de forma dinâmica e participativa, sem a ênfase 
aos aspectos quantitativos, normalmente focados na simples realização de cálculos de 
unidades de concentrações, desassociados das interpretações químicas dos 
fenômenos. 
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Palavras-Chave: Alotropia, Ensino de Química  
 
RESUMO: Este trabalho mostra a construção de uma proposta de projeto de ensino utilizando conceitos 
de alotropia, na visão de professores de Química e Ciências. A abordagem por projetos é uma estratégia 
para uma visão mais ampla do conteúdo por envolver maior contextualização dos conteúdos. Para 
construção do projeto, foi realizada uma entrevista com professores dos municípios de Afogados da 
Ingazeira e Serra Talhada – Pernambuco. A análise das entrevistas forneceu subsídios para o 
desenvolvimento de um projeto sobre a Alotropia, para o nono ano do Ensino Fundamental. A Alotropia 
pode ser trabalhada em projeto, envolvendo aspectos microscópicos e macroscópicos, levando o aluno a 
identifica-lo em situações do cotidiano, desde o fósforo presente nas caixas, passando pelo descarte 
dede lixo eletrônico, até conhecer e reconhecer a presença da nanotecnologia no dia a dia, área em 
ascensão no mundo inteiro e que promete grandes inovações no futuro. 

 INTRODUÇÃO 
O presente trabalho faz parte de uma investigação mais ampla que envolveu a 

análise da abordagem da alotropia através de um projeto de ensino de Química, e 
mostra a construção de um projeto de ensino utilizando conceitos de alotropia por meio 
da investigação com professores de Química e Ciências. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) afirmam que o desenvolvimento de projetos, articulando formas de 
ação ou recursos pedagógicos, é extremamente propício para o desenvolvimento das 
diferentes competências almejadas, como por exemplo, aquelas associadas à 
contextualização sociocultural: selecionar um tema de relevância científica ou 
tecnológica, social ou cultural associado ao conhecimento químico, programar etapas, 
dividir tarefas e responsabilidades em grupo, buscar e trocar informações prévias, 
desenvolver ações, avaliá-las e relatá-las, usando diferentes meios e instrumentos de 
comunicação e por fim, interagir com outras comunidades (BRASIL, 2002). 

O professor que se propõe a utilizar a metodologia de projetos de ensino deve 
ter em mente uma visão voltada à alfabetização científica dos alunos. Nesse sentido, 
Chassot (2003) destaca que ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem 
em que está escrita a natureza. Para ele, seria louvável que aqueles alfabetizados 
cientificamente não apenas tivessem facilitada leitura do mundo em que vivem, mas 
que entendessem as necessidades de transformá-lo e, preferencialmente, em algo 
melhor. 

Com isso, podemos afirmar que um dos primeiros passos para possibilitar a 
alfabetização científica, seria refletir a cerca das limitações do ensino tradicional, que, 
dentre outras características, coloca o professor em uma posição absoluta, de detentor 
de todo o conhecimento, e o aluno, uma posição de sujeito passivo. Nova (2011) 
defende que o ensino deve estar centrado nos estudantes, onde são sujeitos ativos no 
processo de pesquisa e contemplam a investigação tutorizada (os estudantes 
desenvolvem pesquisas sob a orientação do tutor), através do ensino por pesquisa. 
Com isso, nessa abordagem por pesquisa, o processo de ensino e aprendizagem é 
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baseado na investigação, na qual os estudantes são também investigadores e o plano 
consta principalmente de atividades baseadas na indagação. A fronteira entre o papel 
do professor e do aluno é mínima, ambos ensinam e aprendem, sob a coordenação do 
professor. 

Uma das formas de inserir a pesquisa nas salas de aula é através do trabalho 
com projetos, anteriormente citado, o qual dispõe de uma abordagem mais ampla do 
conteúdo que deverá envolver sua contextualização. Essa contextualização refere-se à 
tentativa do professor de desenvolver aulas com temas em que aqueles conteúdos 
sejam trabalhados de uma forma indireta, mas objetiva mostrando ao aluno, assim, que 
a química influencia diretamente a sua vida e também, por isso, merece a sua atenção. 
Nesse sentido, é necessário destacar o papel do professor, o qual terá que buscar em 
novas literaturas, elementos relacionados à metodologia deste tipo de trabalho, que 
poderão enriquecer mais ainda a contextualização almejada.  

Nessa linha da contextualização, a discussão de aspectos sócio-científicos 
articuladamente aos conteúdos químicos e aos contextos é fundamental, pois 
propicia que os alunos compreendam o mundo social em que estão inseridos e 
desenvolvam a capacidade de tomada de decisão com maior responsabilidade, na 
qualidade de cidadãos, sobre questões relativas à Química e à Tecnologia, e 
desenvolvam também atitudes e valores comprometidos com a cidadania planetária 
em busca da preservação ambiental e da diminuição das desigualdades 
econômicas, sociais, culturais e étnicas (BRASIL, 2006, p.119). 

Segundo Koff (2009) o trabalho com projetos pode construir a autonomia dos 
alunos despertando assim, o senso crítico destes, no que diz respeito ao 
posicionamento a partir de uma situação que envolva elementos encontrados no 
cotidiano dos mesmos. É esse senso crítico do aluno a partir de determinada situação 
do dia a dia, que pode ser observado como indicio de que ocorreu a alfabetização 
científica.  

Já para Prado (2003), a ideia de projeto envolve a antecipação de algo 
desejável que ainda não foi realizado e traz a ideia de pensar uma realidade que ainda 
não aconteceu. Etimologicamente o termo projeto – projetare – significa prever, 
antecipar, projetar o futuro, lançar-se para frente. A partir desse entendimento, 
construímos um projeto quando temos uma demanda para tal, quando temos um 
problema. O desejo de mudança, a possibilidade real de existir, de se concretizar é que 
deve impulsionar todos os atores que apostaram e decidiram torná-lo palpável e 
operante (SILVA, 2000). A ideia de projeto é própria da atividade humana, da sua 
forma de pensar em algo que deseja tornar real, portanto, o projeto é inseparável do 
sentido da ação (ALMEIDA, 2002). 

Este trabalho parte do pressuposto de que a visão dos professores de Química 
sobre o trabalho com projetos pode contribuir no desenvolvimento de propostas que 
levem em consideração essas características, possibilitando que estratégias 
inovadoras de ensino façam parte cada vez mais do cotidiano escolar. Além disso, a 
abordagem de conceitos de Química como a alotropia através de um projeto de ensino, 
permite que este seja abordado de forma mais detalhada diante da relevância da 
temática, que é potencialmente geradora de discussões no âmbito CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade). Alguns exemplos simples e mais complexos, relacionados a 
alotropia, podem ser facilmente encontrados no nosso dia a dia ou vitais para a vida 
humana, como o grafite (alótropo do carbono) que é aplicado nos lápis que os alunos, 
professores e toda a população em geral utilizam no dia a dia, e o gás ozônio, 
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essencial na manutenção da vida na Terra uma vez que a sua presença na camada 
gasosa que envolve o nosso planeta ajuda a filtrar grande parte das radiações 
ultravioletas que nos atingiriam de forma catastrófica (PEIXOTO, 1998). Além disso, é a 
relevante mencionar a Nanotecnologia ou Nanociência, a qual utiliza nanotubos 
(alótropo do carbono) na confecção de novos materiais e de novas tecnologias sendo 
assim, um ramo que promete grandes inovações no que diz respeito a forma como 
enxergamos tudo aquilo que atualmente nos rodeia. 

METODOLOGIA 
Conforme o exposto na introdução, a Alotropia é um tema em potencial para o 

trabalho com projetos, pois esta diretamente relacionada com o cotidiano do aluno, 
como por exemplo, com o grafite utilizado em sala de aula, além do que ele está 
presente na grade curricular do nono ano do Ensino Fundamental e também do 
primeiro ano do Ensino Médio. 

A presente pesquisa possui caráter essencialmente qualitativo, no momento 
em que visou avaliar a percepção dos professores, bem como a viabilidade de 
desenvolver projetos com a temática da Alotropia. Sobre esse caráter qualitativo, 
Godoy (1995) cita que: 

Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o 
estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa 
abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo estudada. No trabalho intensivo de 
campo, os dados são coletados utilizando-se equipamentos como videoteipes e 
gravadores ou, simplesmente, fazendo-se anotações num bloco de papel. Para 
esses pesquisadores um fenômeno pode ser mais bem observado e 
compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte. Aqui o pesquisador 
deve aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento mais confiável de 
observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados (GODOY, 
1995, p.62). 

Para a pesquisa, selecionamos três professores, que serão apresentados ao 
longo do texto como P1, P2 e P3, para que, a partir de suas ideias sobre o trabalho 
com projetos e a temática alotropia, tivéssemos elementos suficientes para a 
construção de um projeto sobre o referido tema. Para que o projeto pudesse ser 
construído de forma ampla optamos por convidar um professor ainda em formação 
(licenciando em química), porém, que já atuasse em sala de aula; um com alguma 
experiência no Ensino Fundamental de ciências e outro que trabalhasse nas duas 
turmas, com Química e Ciências, para a realização da entrevista que serviu de base 
para a construção do projeto. A seguir levantamos algumas considerações sobre os 
professores, no quadro 01. 

Quadro 01: Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Sujeitos da 
pesquisa 

Formação Disciplina que 
leciona 

Rede de ensino 

P1 Licenciatura plena 
em química 

Química Estadual 

P2 Licenciatura em 
ciências e 

matemática 

Ciências (9º ano do 
EF) Química 

Particular 

P3 Licenciatura em 
ciências e 

matemática 

Ciências (9º ano do 
EF) 

Estadual e 
particular 
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Elaboramos perguntas para a realização da entrevista com os professores 

selecionados. Com a entrevista buscamos identificar a visão dos professores sobre o 
trabalho com projetos, com que frequência eles utilizam essa metodologia e sobre o 
conceito escolhido, a alotropia. A entrevista foi composta pelas seguintes perguntas, 
apresentadas no quadro 02:  

Quadro02: Perguntas da Entrevista e Objetivos 
Pergunta Objetivo 
O que você entende por projetos?  Identificar a concepção inicial dos 

professores a respeito do termo projeto. 
Como você organizaria um projeto de ensino 
de Química? (elementos, atores envolvidos, 
metodologia...) 

Reconhecer qual linha o professor seguiria 
para organizar um projeto de ensino 
(experimental, a partir de uma situação-
problema, entre outros). 

Responda: a) O que você entende sobre 
alotropia? b) Você já abordou o tema em 
sala de aula?  

Descobrir o que os professores conheciam o 
sobre termo Alotropia, e se os mesmos já 
abordaram este tema em sala de aula.  

Você acredita ser possível trabalhar essa 
temática em um projeto? Como? 

Conhecer a forma como os professores 
elaborariam um projeto sobre Alotropia e, 
além disso, buscar elementos que pudessem 
auxiliar o pesquisador na construção do 
projeto. 

A entrevista foi realizada com cada professor separadamente e gravada em 
áudio e posteriormente transcrita. Após transcrever e analisar as respostas dadas pelos 
professores foi desenvolvido um projeto, com o tema: A alotropia, a nanotecnologia e o 
lixo eletrônico no Brasil.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A primeira entrevista com os professores foi dividida em quatro perguntas. 

Como já citado, através dessas entrevistas buscamos identificar as visões dos 
professores e as estratégias e elementos que pudessem contribuir para o 
desenvolvimento de um projeto de ensino, projeto este que seria destinado para uma 
turma do nono ano do Ensino Fundamental.  

A seguir serão apresentadas as respostas dadas pelos professores 
entrevistados, seguida de uma análise descritiva das contribuições para a construção 
do projeto: 
Primeira questão: O que você entende por projetos? 
 Para esta pergunta, P1 afirma que “projeto envolve intervenções modernas de 

ensino e de aprendizagem. É contextualização de um determinado conceito. Pode 
também ser trabalhada a interdisciplinaridade. É uma atividade que deve ser 
realizada em equipe com o objetivo de compreender uma determinada situação”.  

 Já P2, destaca que: “projeto é você aplicar um tema na sala de aula e dentro dele 
abordar de uma forma completa, numa forma prática com o aluno para que ele 
possa entender melhor aquele assunto.”.  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

 Para P3, “projeto é uma forma de organizar algum tema, algum conteúdo de uma 
forma contextualizada tentando colocar a interdisciplinaridade, envolvendo 
vários campos da ciência tanto os da natureza como das ciências humanas 
fazendo assim com que as matérias se liguem e que a gente possa trabalhar com 
eles de uma forma clara, objetiva e simples.” Aqui fica explicito que para P2 o 
projeto está ligado diretamente a experimentação e que, a partir de um debate 
envolvendo um tema, ocorreria melhor a aprendizagem. A partir dessa opinião, foi 
destacada a ideia de investigação como elemento para o ensino por pesquisa e a 
elaboração do projeto, conforme metodologia citada por Machado (2011). 

 
Segunda questão: Como você organizaria um projeto no ensino de química? 
 Aqui P1 discute que: “primeiramente para organizar um projeto eu partiria de uma 

situação-problema que seria trazida por esses alunos ou propostas também pelo 
professor. Para ser um projeto interessante envolveria todas as disciplinas. O tema 
seria um tema de química só que envolveria as outras disciplinas, ou seja, os 
outros professores estariam trabalhando em conjunto, tendo que haver uma 
interdisciplinaridade”. Já P2 menciona que: “...meu projeto eu pretendo fazer 
assim, sempre de forma prática, certo?! Então quando você trabalha com 
determinado assunto, por exemplo, substâncias químicas, o aluno procura colocar 
os elementos em cartolina e mostrar aquilo ao professor, como ele tá entendendo.”  

 Por fim, P3 acrescenta à discussão que “antes de elaborar um projeto, eu começo 
me adequando a realidade da minha região. Tem gente que mora no Nordeste e 
tem várias dificuldades com o livro didático porque eles vêm baseados no que 
acontece no sul ou em outro país e essa não é a realidade os meninos da zona 
rural enfrentam. Então um fato que acontece na região é muito mais propício 
para que o aluno se instigue, é tanto que eles vão falar mais, eles vão interagir 
melhor e isso torna a aula mais dinâmica”. 

Tendo em vista essas respostas, pode ser destacada a necessidade de 
construir um projeto a partir de uma situação-problema, de forma prática e 
interdisciplinar, que esteja diretamente ligado ao cotidiano do aluno, na tentativa de que 
ocorra a aprendizagem.  
 
Terceira questão (a): O que você entende sobre alotropia?  
 Nesta pergunta, observamos uma mesma linha de pensamento entre os 

professores que citaram coisas do tipo: “alotropia é a capacidade do mesmo 
elemento químico formar substâncias diferentes”. Já P2 demonstra dificuldade 
em descrever o tema devido a tendência do mesmo de ser visto como subtópico, 
todavia responda que: “eu ainda não tive a oportunidade de falar, então a gente 
fala mais sobre os compostos que envolve o carbono, certo? O fósforo branco, 
vermelho. O enxofre rômbico, o monoclínico, então por enquanto só está em fase 
de explanação, em prática mesmo eu ainda não consegui.” Por fim, P3 acrescenta 
que: “alotropia em si é um fenômeno que vai depender da quantidade de átomos 
que estão selecionados nas substâncias, por exemplo nós temos ai o gás 
oxigênio, o gás ozônio, todos eles são formados por oxigênio mas em 
quantidades diferentes eles se transformam em camadas mais dispersas, o 
ozônio sendo um pouco mais disperso do que o oxigênio que similarmente os torna 
diferentes. O diamante e o grafite também são exemplos clássicos, entre outros”. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

A partir desses três dados, pensamos que os professores incorporaram para si, 
a ideia da Alotropia como sendo a capacidade do mesmo elemento químico formar 
substâncias diferentes (P1), mas ao argumentar sobre o assunto, terminam se 
limitando aos exemplos do carbono ou oxigênio. Desta forma, podemos inferir que é 
necessário que o professor busque mais informações fora do livro didático, para que 
assim consiga abordar todos os elementos envolvidos nessa temática, e assim 
trabalhar o conteúdo da maneira correta e evite erros conceituais, como foi o caso de 
P2 ao citar que a Alotropia só ocorre em misturas homogêneas. 
 
Terceira questão (b):Você já trabalhou esse tema em sala de aula? 
 Nessa pergunta, os três professores afirmam já ter trabalhando essa temática em 

sala de aula. P1 destaca que: “eu só falei que existem as formas alotrópicas, como 
a forma do oxigênio, do ozônio, enxofre rômbico, monoclínico, mas assim, não 
só trabalhar esse conceito por que na verdade quando ele é trabalhado na escola, 
passa muito rápido, só mostra que isso daqui tem uma forma alotrópica, oxigênio 
ele tem duas formas alotrópicas, o carbono ele tem a forma alotrópica do carbono 
diamante e o grafite etc.”. 
 Já P2, afirma que: “Já, mas, eles estão conhecendo o básico, certo? A parte de 
fazer experimentos, ainda não. Essa parte a gente ainda não trabalhou”. 
Finalmente, P3 acrescenta que: “gosto bastante de utilizar o material didático 
deles, o que eles trazem no estojo, levo também fotos, vídeos, materiais da minha 
casa, materiais que eu possa comprar com facilidade pra mostrar não só o lado da 
alotropia mas em vários compostos para eles irem conhecendo já os elementos 
químicos, para que eles tenham uma noção básica de como são formadas as 
substâncias na nossa natureza.” Aqui fica claro, que o professor tenta associar 
diretamente os conteúdos científicos com aquilo que está presente inclusive, no 
cotidiano escolar do aluno. 

Diante dessas três opiniões, foi observado que os professores, com exceção 
de P3, tem dificuldade em trabalhar a alotropia, por ser este um tema que muitas vezes 
é citado no livro de maneira rápida ou superficial na forma de subtópico, e por isso, 
terminam trabalhando o tema de maneira também rápida e superficial. 
Quarta questão: Você acha que seria possível abordar a Alotropia na forma de 
um projeto? 
 Para esta questão, todos os professores concordam ser possível trabalhar a 

Alotropia na forma de projeto, e podem ser destacados elementos das suas falas, 
tais como: 

P1: “Poderia ser criada, como eu falei, uma situação-problema a partir desses tema 
dai sendo trabalhada esse tema juntamente com os alunos e no caso da alotropia 
a gente poderia trabalha a estrutura dos elementos. Seria uma coisa a ser 
pensada ainda também, como seria possível trabalhar mas é poderia levar 
também... os alunos poderiam ler artigos ou alguma coisa que envolvesse o uso 
de cada elemento químico ou cada elemento na forma alotrópica.”. 

P2: “Olha só, eu poderia utilizar os elementos mais comuns, né, porque você sabe que 
carbono diamante é mais difícil né? Então você poderia trabalhar com o enxofre, 
fósforo branco e vermelho. “ 
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P3: “Claro. Basta uma forma de organização pra isso. Eu posso trabalhar a alotropia 
como poluição, dentro de poluição de acordo com a cidade em que eu moro, 
posso trabalhar a Alotropia até na seca, dependendo do que eu esteja visando 
então isso vai muito de acordo com o tema que você quer abordar. Então é 
totalmente possível porque nós enquanto professores, temos duas coisas pra 
fazer: número 1: Se adaptar ao sistema de ensino e a sala que a gente recebe e 2: 
criatividade, a gente precisa muito disso para poder elaborar tanto um projeto como 
aqui para manter a nossa dinâmica em sala de aula”. 

Em virtude das respostas mencionadas, pudemos perceber e destacar das 
falas dos professores, que um projeto deveria começar com uma situação-problema ou 
problemática e a partir disso, os alunos iriam buscar em artigos ou em outras fontes, 
elementos capazes de responder essa situação. Conseguimos a partir da resposta de 
P3, encontrar a temática que iria tentar contextualizar a Alotropia: A poluição. Além 
disso, os professores citaram também a criatividade, elemento importante na hora de 
desenvolver um projeto de ensino.  

  Mediante essa entrevista, assim como já foi mencionado, foi 
desenvolvido um projeto de ensino, o qual teve cinco atividades ou etapas, que serão 
apresentadas no quadro 03: 
Quadro 03: Descrição das etapas do projeto desenvolvido 

Tema do projeto: A alotropia, a nanotecnologia e o lixo eletrônico no Brasil. 
Nº Título Descrição 
1 Exibição de um vídeo 

sobre o Lixo eletrônico 
sem áudio 

Nessa atividade, será apresentada a proposta do projeto e 
em seguida haverá a fase da motivação, em que a partir 
de uma figura (retirada do link, 
http://krisbarzdaily.wordpress.com/2012/02/23/brasil-o-
novo-pais-dodescartavel/, acesso em 27/02/2013), será 
realizada uma dinâmica chamada “chuva de palavras”. 
Após essa atividade, será apresentada a problemática do 
trabalho (a situação-problema sugerida por P1) para os 
alunos e solicitado que, diante dos seus conhecimentos 
prévios sobre o tema, cada um deles levante hipóteses 
que respondessem a mesma. Ainda nessa atividade, será 
pedido aos alunos que escrevam um texto a partir da 
apresentação de um vídeo (retirado do link: 
http://g1.globo.com/jornaldaglobo/noticia/2012/07/brasil-
ecampeao-na-geracao-de-lixo-eletronico-por-
habitante.html, acesso em: 05/03/2013), em que o áudio 
foi suprimido. 

2 Produção de Tirinhas Aqui haverá a reapresentação do vídeo sobre o lixo 
eletrônico e em seguida apresentado um novo vídeo 
abordando os conceitos iniciais da Nanotecnologia, 
intitulado Nanotecnologia, o que é isso? retirado do site do 
INCT. A partir desses vídeos, será pedido para que os 
alunos em grupo produzissem tirinhas (parte prática 
sugerida pro P2) abordando a produção de Lixo eletrônico, 
a contribuição da Nanotecnologia para solucionar o 
problema e sugerindo soluções para o problema no 
planeta. 

3 Aulas teóricas e oficinas Aula sobre a Alotropia, as variedades alotrópicas do 
carbono, a Nanotecnologia e a sua contribuição para 
resolver a problemática do lixo eletrônico, e oficina de 
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matemática e redação com atividades práticas 
relacionadas a temática do projeto. 

4 Apresentação das 
propostas para 
culminância e revisão da 
problemática 

Nesse momento será decidido de que forma os resultados 
do trabalho seriam apresentados para a comunidade 
científica e em seguida foi repetida a atividade “chuva de 
palavras” e foi pedido que os alunos respondessem 
novamente a problemática. 

5 Culminância Momento final em que os alunos apresentarão a 
comunidade escolar os resultados das atividades 
desenvolvidas durante a oficina. 

 
É importante ressaltar aqui, que este projeto trata-se de uma proposta que 

poderá ser adaptada pelos professores conforme necessidade e contexto. Outro ponto 
a se destacar é a etapa de culminância, onde a forma de apresentação pode ser 
negociada com os alunos e diversificada entre os grupos, quer dizer, cada grupo pode 
escolher a melhor forma de apresentar o que foi desenvolvido durante o projeto  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
A presente pesquisa procurou sugerir uma abordagem de alotropia por meio de 
projetos de ensino de Química, apoiando-se em metas específicas. Como foi visto, o 
projeto foi construído a partir do discurso dos professores e de termos citados como 
relevantes pelos mesmos durante a entrevista que vão de encontro ao que foi 
defendido por Prado (2003), Koff(2009), Nova(2011) e Silva(2000), como por exemplo, 
o uso de situação-problema, a contextualização, interdisciplinaridade, entre outros.  
A partir das entrevistas, foi possível identificar que os professores possuem um 
conhecimento teórico sobre a Alotropia e também sobre o ideal do trabalho com 
projetos. Cada um com sua particularidade defendeu ser relevante esta metodologia de 
trabalho, e de preferência relacionado com outras disciplinas, o que mostra que os 
professores possuem essa mentalidade inovadora, embora muitas vezes essa fique em 
segundo plano devido ao fator tempo ou a falta de contribuição da comunidade escolar 
para o desenvolvimento desses projetos. 
Ainda em relação a entrevista, elementos como a criatividade, busca de novas 
informações e a situação-problema proposta foram incluídos no projeto que, por meio 
dos instrumentos didáticos utilizados (vídeo, tirinha, dinâmica “chuva de palavras”), 
podem possibilitar uma alfabetização científica, um dos objetivos buscados quando se 
pretende trabalhar com este tipo de proposta.  
Sobre o trabalho com projetos, de forma geral os professores compreendem a 
importância da contextualização e, ao citarem a interdisciplinaridade, sobre o trabalho 
em colaboração com outras disciplinas, presente no projeto por meio das oficinas de 
matemática e português. Foi possível ainda identificar que eles possuem um bom 
conhecimento sobre a Alotropia apesar de, ao serem questionados de que forma o 
conceito é trabalho por eles em sala de aula, se limitar a forma e aos exemplos 
apresentados pelo livro didático.  
Finalmente, acreditamos que o projeto é viável quando destinado a alunos do nono ano 
do Ensino Fundamental, podendo ser uma alternativa para mudar a dinâmica que o 
conteúdo é apresentado nas salas de aula, oferecendo, conforme exposto na 
introdução do trabalho, uma alternativa para a forma rígida que os conteúdos 
normalmente são apresentados no livro didático, por envolver, dentre outras coisas, a 
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contextualização e a participação ativa dos sujeitos durante as atividades. E, se 
adaptado, pode ser destinado para alunos de outros níveis de ensino.  
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RESUMO 
 
Apresentamos um recorte de nossa pesquisa de mestrado sobre interdisciplinaridade e realidade social. 
O tema gerador é tijolo e foi desenvolvido na capital do artefato: Igaratinga/MG. Os professores e alunos 
da segunda série noturno de uma escola pública são os protagonistas. No âmbito de pesquisa- 
participante, considerando os estudos da Professora Ivani Fazenda sobre interdisciplinaridade e Paulo 
Freire em educação libertária, apresentou-se a intenção de construção da interdisciplinaridade. 
Relatamos a postura e as atividades desenvolvidas pelos professores, com enfoque nas aulas de 
química. Os professores mostraram entusiasmo para as  propostas dentro de uma visão de aluno  com 
voz ativa. Os alunos trabalhadores conduziram boa parte das temáticas  ensinando  e aprendendo. O 
trabalho teve mérito, mas nos preocupa uma discussão detalhada sobre a interdisciplinaridade e o 
processo avaliativo. No campo administrativo é necessário que a escola se reestruture para a realidade 
dos que os documentos oficiais sinalizam: ensino interdisciplinar. 

 

1 - INTRODUÇÃO 
 

Este  trabalho descreve um recorte de nossa pesquisa no Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências  (MPEC) da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP). Após estudos teóricos sobre a interdisciplinaridade dos mais recentes 
documentos oficiais e dentro da concepção de pesquisa participante, propusemos a um 
grupo de professores do ensino médio, de uma região produtora de tijolos, uma 
parceria para a construção e a avaliação de um processo interdisciplinar de ensino 
baseado na principal fonte econômica da região. 
            Os eixos norteadores deste trabalho partiram dos estudos de Ivani Fazenda 
sobre interdisciplinaridade no Brasil, de pesquisa-participante de Pedro Demo, de 
educação libertária de Paulo freire, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e do 
Currículo Básico Comum (CBC) da Secretaria de Estado da Educação de Minas 
Gerais. 
            Os participantes desta pesquisa são professores da segunda série do ensino 
médio noturno de uma escola pública estadual situada no município de Igaratinga – 
considerada a capital mineira dos tijolos – e seus alunos. Por se tratar de pesquisa 
participante o pesquisador esteve presente em todos os momentos de planejamento, 
execução e avaliação das atividades. 
           O contato do pesquisador com a interdisciplinaridade se deu durante o curso de 
especialização em Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Essa pesquisa abordou a análise de um  conteúdo específico 
envolvendo somente as disciplinas de ciências da natureza. Ficou evidente a 
dificuldade de se trabalhar de forma interdisciplinar por motivos estruturais, 
pedagógicos e desconhecimento de tal forma de ensino-aprendizagem pelos 
professores envolvidos. 
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Diante disso propusemos, através do MPEC, uma pesquisa participante, 
relacionando interdisciplinaridade e contexto social, desta vez com a abrangência de 
um maior número possível de disciplinas. 

Fizemos o estado da arte dos trabalhos da Professora Ivani Fazenda sobre 
interdisciplinaridade no Brasil, partindo da chegada do termo no país, seu 
desenvolvimento, obstáculos, modismos, chegando  até às suas recentes orientações 
em nível de mestrado e de doutorado. Esse estudo culminou em um encontro do 
pesquisador com a professora em São Paulo. 
 
 
2 – REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Os estudos de Ivani Fazenda (2012), iniciados na década de 70, apontam que 
o movimento da interdisciplinaridade surgiu na Europa, principalmente na França e na 
Itália, em meados da década de 1960, época em se insurgem os movimentos 
estudantis, reivindicando um novo estatuto de universidade e de escola. O professor 
Vivaldo Paulo dos Santos (2007) destaca que foi Comenius (1592-1670) quem propôs 
o tratado pansófico, na qual ele defendia a ideia de unificação de todos os saberes num 
só, denominado por ele conhecimento universal. 

Em meados de 1971, destaca Fazenda (2012), foi redigido um documento 
convergindo  para a organização de uma nova forma de conceber a universidade, na 
qual as barreiras entre  as disciplinas poderiam ser minimizadas; nela seriam 
estimuladas as atividades de pesquisa coletiva e inovação do ensino.  

Nos dias atuais, a palavra de ordem nos documentos oficiais (PCNs e CBC) 
tem sido “interdisciplinaridade”.  Assim se faz modismo, sem se refletir na essência do 
termo. Ivani assim destaca: 
 

Muitos já falam na mudança, chegam até a vislumbrar a possibilidade dela, 
porém, conservam na sua forma própria de ser educador, de ser pesquisador, 
de dar aulas um patriarcado que enquadra, que rotula, que modula, que 
cerceia, que limita. Poucos são os que se aventuram a viver alteridade, 
porque é caro o preço que se paga pela mudança de ciclo. (Fazenda,2012, 
p.42) 
 

De acordo com o professor Joe Garcia (2008), da Universidade Federal do 
Paraná, a interdisciplinaridade nos PCNs é enfatizada como forma de organizar 
disciplinas em projetos. 
 

Encontramos essa noção nos PCNs de Ensino médio, por exemplo, quando a 
interdisciplinaridade é descrita como uma forma de relacionar as disciplinas 
através de um conjunto de atividades, o projeto. A interdisciplinaridade seria 
uma forma de desenvolver projetos, bem como um caráter que pode assumir 
o desenvolvimento de atividades articuladas em um projeto. (Garcia,2008, p. 
371)    
 

 
No texto referencial do CBC/química, da Secretaria de Estado da Educação de 

Minas Gerais (2007) podemos perceber a interdisciplinaridade da seguinte forma: 
 

Integração dos Saberes Disciplinares - Esse critério é importante na 
superação da fragmentação com que vêm sendo tratados os conteúdos. 
Nessa perspectiva é importante estabelecer diálogos e conexões entre as 
abordagens de conteúdos químicos, físicos e biológicos, sem nos 
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esquecermos das dimensões históricas, dos aspectos éticos e dos interesses 
diversos que estão por trás do conhecimento científico. 
(CBC/química/SEEMG,2007, p.26)  

 

Desta forma, o diálogo deverá ir além da química, com  dimensões históricas, 
aspectos éticos e interesses diversos. Reforça-se o diálogo. Paulo Freire (2011) cita: 

Enquanto na prática “bancaria” da educação, antidialógica por essência, por 
isto, não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo 
programático da educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na 
prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais 
é “depositado”, se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos, 
em que se encontram seus temas geradores. (...). A tarefa do educador 
dialógico é, trabalhando em equipe interdisciplinar este universo temático 
recolhido na investigação, devolvê-lo como problema, não como dissertação, 
aos homens de quem recebeu. (Paulo Freire, 2011, p.42) 

Nesse contexto social e histórico buscamos fundamentos para que tipo de pesquisa 
fundamentar nosso trabalho. Após estudos sobre a pesquisa-ação, a etnopesquisa e a 
pesquisa-participante, optamos pela última. Pedro Demo assim define pesquisa-
participante: 
 

A pesquisa-participante é o processo de pesquisa no qual a comunidade 
participa da análise de sua própria realidade, com vistas a promover 
transformação social em benefício dos participantes, que são oprimidos. 
Portanto é atividade de pesquisa, educacional e orientada para a ação (...). 
(Demo, 2008, p.98) 

 

 3 - OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 
 

Construir, em parceria com a comunidade escolar, atividade e postura 
interdisciplinar tendo como tema gerador um dos potenciais econômicos da região, o 
tijolo.  

3.2 Objetivos Específicos 
 

Relatar o impacto, o interesse, o envolvimento e o desempenho dos alunos e 
dos professores quando se trabalha numa perspectiva interdisciplinar. 

 Identificar situações, fatores e pontos essenciais que contribuem para a 
construção da interdisciplinaridade quando se leva em consideração a contextualização 
e, em específico, o trabalho desenvolvido na comunidade através da fabricação de 
tijolos. 

Verificar as contribuições dos professores, e em especial as do professor de 
química, diante das atividades e atitudes interdisciplinares. 
 
 
 
4 – METODOLOGIA 
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A região de Igaratinga, no centro-oeste de Minas Gerais, é a Capital dos 
Tijolos. O município possui mais de cem olarias e muitos estudantes e/ou  seus 
familiares trabalham com a produção de cerâmica forma direta ou indireta.  O 
município, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem 
aproximadamente 10 mil habitantes. 

Realizamos contatos com duas escolas, sendo que uma das escolas, que se 
localiza no distrito de Antunes, aceitou o convite. 

Num primeiro momento pesquisamos, junto aos estudantes, se eles gostariam 
de analisar em sala de aula, de forma interdisciplinar, a cadeia produtiva dos tijolos. 
Para isso aplicamos um questionário com a finalidade de observar a receptividade do 
projeto de pesquisa.   

Depois dessa etapa participamos de uma reunião da Escola em que 
mostramos o resultado da pesquisa indicando uma boa receptividade do tema pelos 
alunos. Diante da exposição os professores também se posicionaram a favor do 
projeto. Os professores sugeriram, como um próximo passo, uma visita guiada a uma 
olaria para que se familiarizassem com o tema.  

Durante a visita, orientada por um empresário do ramo cerâmico, os 
professores conheceram todas as etapas, desde o depósito da argila até o 
carregamento dos tijolos nos caminhões de transporte. Assim, em conjunto, elaboraram 
estratégias para que um ensino contextualizado e interdisciplinar fosse a meta 
principal. 

Por se tratar de uma pesquisa-participante fizemos uma análise sobre o que os 
professores entendiam por interdisciplinaridade e também sobre a realidade social do 
distrito de Antunes. Em conjunto elaboramos um quadro comparativo entre educação 
tradicional e educação interdisciplinar. Os pressupostos teóricos que fundamentaram 
este quadro estão associados os estudos de Ivani Fazenda e de Paulo Freire e se 
encontra nas discussões deste trabalho. 

Criamos também uma ferramenta de comunicação entre os envolvidos 
(pesquisador, professores e alunos) usando para isso um blog, onde foi feito o registro 
do trabalho passo a passo. Fazenda (2008, p.136) ressalta que o caminhar 
interdisciplinarmente se faz com diálogo e na heterogeneidade,  e frisa ainda que, 
numa proposta interdisciplinar todos devem estar abertos ao diálogo em qualquer 
momento. As ferramentas tecnológicas permitem um fácil contato entre os envolvidos. 

A interdisciplinaridade exige estabelecimento de etapas, prazos e objetivos 
com  definições claras. Os professores, em comum acordo, estabeleceram uma data 
de início e término.  
 
Quadro 01 – Disciplinas e contribuições individuais, elaborado em conjunto com os professores: 
 

DISCIPLINA ABORDAGEM 
Biologia - BIO Estudo do pó de balão/ Novas propostas de sustentabilidade. 
Educação Física - EF Postura nos trabalhos com cerâmica/ Jogo interativo. 
Filosofia - FIL A ética e a moral no mundo cerâmico. 
Física - FIS Termodinâmica – O estudo dos fornos. 
Geografia - GEO Dados sociais e econômicos/Estudo do solo. 
História - HIS Evolução da cerâmica na região. 
Inglês - ING Palavras inglesas no mundo cerâmico. 
Matemática - MAT Medidas e unidades/ Gráficos e Porcentagem/ Área e volume. 
Português - PORT Construção de textos, redação, orientação de pesquisa 
Química - QUI Estudo do pó de balão/ Tipo de tijolos/ Métodos de produção. 
Sociologia - SOC Renda e Consumo. 
Fonte: Quadro elaborado após discussões entre os professores. 
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Por se tratar de uma pesquisa ampla nos restringiremos a tratar aqui as 
atividades desenvolvidas na disciplina de química. Os professores fizeram propostas 
de trabalho e o andamento das aulas se deu de acordo com o desenvolvimento dos 
interesses dos estudantes.  O professor de QUI trouxe vários materiais usados em 
olaria para análise e discussão. 

Os alunos avaliaram como se deu  o desenvolvimento da pesquisa e os 
professores, além do trabalho de pesquisa, avaliaram o processo ensino-
aprendizagem. 
 
5 –   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Nosso primeiro contato com os estudantes mostrou que muitos gostariam de 
estudar sobre os tijolos envolvendo as disciplinas da escola. O percentual foi de 85% 
em uma turma de 40 alunos. E 80% dos alunos tem familiares que trabalham com a 
produção de tijolos. E  também verificamos que 25% dos alunos são trabalhadores do 
ramo oleiro. 

Também verificamos que dos onze docentes da turma apenas dois residem no 
distrito de Antunes e os demais residem no município vizinho. O município vizinho 
também é produtor de tijolos, porém em escala menor. E que apenas um professor, 
que reside no outro município, conhece a cadeia produtiva de tijolos. 

O blog criado pelo pesquisador foi apresentado aos professores e 
posteriormente aos alunos e pode ser acessado em tijolonaescola.blogspot.com.br. As 
fotos, textos e atividades estão nele contidos. A ideia partiu da diretora da escola, pois 
nesse ano letivo de 2014 os professores receberam da Secretaria de Estado da 
Educação um tablet para dinamização de suas aulas. Observamos que sete 
professores apresentam dificuldade em relação a essa ferramenta tecnológica e pouco 
acessaram o interativo. 

Analisamos os conceitos prévios que os professores (todos licenciados) tinham 
sobre interdisciplinaridade.  Os questionários mostraram que os professores entendem 
como fator de união, integração e junção de disciplinas. 
 

A junção de disciplinas, ajudando uma a outra. (Prof. SOC.) 
 
Uma disciplina que pode ser abrangente em todos os meios social, cultural, 
econômico e assim desenvolvido por todos. (Prof. EF) 
 
É o diálogo entre diferentes disciplinas, como começamos a trabalhar no 
sábado. A interdisciplinaridade ocorre por meio de integração, diálogos e 
contrapontos entre as disciplinas.  E também podemos considerar como uma 
característica para a realização de pesquisa e para construção do 
conhecimento. (Prof. PORT.) 
 
É a junção de disciplinas diferentes visando melhorias. (Prof. QUI.)  

 
Após discussão sobre o assunto foi elaborado, em conjunto, o quadro a seguir: 
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Quadro 02: Comparação entre educação tradicional na escola em pesquisa e educação 
interdisciplinar pretendida: 
 

EDUCAÇÃO TRADICIONAL EDUCAÇÃO INTERDISCIPLINAR 

Professor transmissor Professor pesquisador  

Aluno passivo Aluno ativo 

Professor opressor Professor incentivador 

Aluno repetidor Aluno pesquisador/autônomo 

Relação vertical do conhecimento Relação horizontal do conhecimento 

Professor autoritário Professor autoridade 

Disciplinas isoladas Disciplinas entrelaçadas 

Descontextualização Contextualização 

Ignora a realidade da comunidade Realidade da Comunidade como tema gerador 

Avaliação sistêmica Avaliação permanente reflexivo-crítica 

Fonte: Quadro elaborado após estudos sobre interdisciplinaridade da autora Ivani Fazenda e de 
educação libertária de Paulo Freire. Quadro confeccionado em conjunto com os professores envolvidos. 
 

Tendo em vista o quadro elaborado, acompanhamos o professor de química 
durante suas aulas e analisamos suas tendências referentes às comparações. De 
modo geral o professor QUI incentivou aos alunos que pesquisassem sobre o assunto 
tijolo e também se inteirou do tema.  

Numa primeira aula o professor solicitou que os alunos se dividissem em 
grupos e que em cada grupo houvesse pelo menos um aluno-trabalhador de olaria. Os 
alunos-trabalhadores explicitaram para os demais sobre o funcionamento de uma 
cerâmica. Na aula de português o professor solicitou aos alunos que fizessem uma 
redação sobre o que os alunos trabalhadores relataram e expusessem o que eles 
sabiam e o que não sabiam sobre o  processo produtivo após o diálogo. Vimos nessa 
fase que os professores de QUI e de PORT incentivaram o diálogo e o entrelaçamento 
de disciplinas. 

O fluxograma a seguir sintetiza o processo de produção de tijolos que os 
professores conheceram durante na visita na olaria e demonstrado pelos alunos-
trabalhadores: 
 
Extração da argila  Armazenamento  Caixão alimentador  extrusão  Laminação  
Mistura  Corte  Secagem  Queima  Produto Final  Distribuição. 
 

 Na segunda aula de química os alunos-trabalhadores levaram para a sala de 
aula dois tipos de tijolos: o de primeira e o de segunda classes. O tijolo de primeira 
classe não apresenta trincos, têm coloração homogênea avermelhada e tem alta 
dureza. O tijolo de segunda classe possui trincados, colorações entre vermelho claro, 
escuro e até preto, além de faltarem pedaços e de serem menos duros. Para distingui-
los o professor de QUI sugeriu então que fizessem a medida do ponto de ebulição da 
água. Transcorreu uma discussão sobre a medida de 100°C e a relação com a altitude. 
Quatro grupos realizaram as medidas, em triplicata, encontrando o valor médio de 
92°C. Essa discussão se deve  porque o tijolo para ir à “queima” deve conter no 
máximo 8%, em massa, de água. Quando há excesso de água na massa do tijolo 
ocorre consequentemente uma maior quantidade de vapor, o que danifica a estrutura 
do tijolo tornando-o de segunda classe. Diante disso o professor FIS iniciou os estudos 
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referente ao processo de queima (termodinâmica) nos fornos, em que a temperatura 
média chega aos 950°C. 

Nesse trecho notamos que os alunos trabalhadores desconheciam tal 
justificativa para que a secagem fosse um papel decisivo na qualidade do tijolo. Houve 
um debate bastante contundente e satisfatório. Notamos também que os alunos, aos 
poucos, assumiam a linguagem científica em suas discussões.  

Numa terceira aula o professor  QUI trouxe para a sala de aula os materiais 
envolvidos na produção de tijolos: argila, areia, terra, pó de balão e água. O material 
que despertou maior curiosidade entre os participantes, incluindo o pesquisador,  foi o 
pó de balão. Inicialmente os alunos-trabalhadores explicaram a sua utilização, o seu 
armazenamento e cuidados. O pó de balão faz que com o que o tijolo sofra a “queima” 
em torno de 950 °C . Quando não se utiliza o pó de balão a temperatura media do 
forno é em torno de 1200 °C, consumindo mais lenha. Os alunos citaram que os oleiros 
compram o material das siderúrgicas e que deve ser guardado em local apropriado pois 
há rumores que seja cancerígeno. Dispondo de interesse sobre o assunto pelos 
envolvidos, o professor solicitou aos alunos que pesquisassem sobre o material no 
laboratório de informática da escola.  
 
Quadro 03: Principais Componentes do pó de balão – média das pesquisas realizadas pelos 
alunos na internet 
 

Substância Percentual em massa - % (m/m) 
Óxido de ferro III 57,00 
Óxido de cálcio 3,00 
Óxido de alumínio 2,00 
Óxido de magnésio 0,10 
Sílica 12,00 
Carvão vegetal 20,00 
Óxido de fósforo V 0,05 
Fonte: Tese de doutorado de Eduardo Delano Leite Ribeiro (UFMG/2011): Estudo Comparativo entre 
Sistemas de limpeza de gases de alto forno em siderúrgicas não integradas ao carvão vegetal e 
alternativas de reaproveitamento do pó de balão. 

Diante da situação questionada pelos alunos sobre danos à saúde o professor 
QUI e o professor BIO incentivaram a uma nova pesquisa. Encontraram relatos de 
danos mas também relatos do pó de balão ser usado como adubo. Diante dessa 
situação o professor BIO organizou o plantio de alface em quatro béqueres para 
verificar a possibilidade de atuação como adubo. O primeiro béquer continha apenas 
terra, o segundo continha terra e esterco, o terceiro béquer com terra e pó de balão e   
um quarto recipiente contendo terra, esterco e pó de balão. Os alunos acompanharam 
a evolução do alface, inclusive regando com água os quatro béqueres. Após uma 
semana era notório o desenvolvimento do alface nos béqueres contendo pó de balão. 
O pesquisador, na condição de participante, entrou em contato com uma empresa 
siderúrgica que dispõe de pesquisas relacionadas ao assunto e obteve a resposta de 
que o pó de balão é realmente um ótimo adubo e não há indícios de ser cancerígeno. 

Retornando aos materiais usados para a produção de tijolos o professor QUI 
realizou teste de condutividade elétrica na forma anidra e na forma aquosa. Não se 
verificou condutividade elétrica em nenhum dos materiais, sendo o tijolo portanto 
classificado como isolante elétrico. Por falta de condições laboratoriais da escola não 
houve teste de condução de calor. 

Nessa próxima fase o professor FIS contribuiu e pediu contribuição. Diante do 
estudo da termodinâmica procurou se conhecer, através da química, as possíveis 
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reações de combustão que ocorrem em uma olaria. Os alunos conheceram o pirômetro 
em visitas que os mesmos fizeram às cerâmicas por iniciativa própria. O pirômetro é o 
termômetro que mede a temperatura dentro de um forno de “queima” de tijolos. Além 
de estudarem balanceamento de equações, os alunos calcularam as quantidades de 
calor. 

Aqui gostaríamos de reafirmar que as onze disciplinas e seus onze professores 
participaram ativamente do processo. Todavia estamos relatando um recorte do que 
ocorreu tendo a disciplina de química como protagonista neste  trabalho. 

Assim, podemos citar que na aula de história os alunos “redescobriram” suas 
origens, pois verificamos que a comunidade carece de documentos históricos de 
registros sobre a  evolução do distrito de Antunes e sua economia fundamentada em 
tijolos.  Os alunos conseguiram muitas fotos mostrando as primeiras casas, a primeira 
igreja, as primeiras pessoas que chegaram ao local e a inauguração das escolas (o 
distrito possui atualmente duas escolas). Diante disso montaram uma exposição aberta 
à comunidade e que contou com a participação da escola de ensino médio noturno da 
cidade-sede do município de Igaratinga, que trouxe para o evento dois ônibus com 
estudantes, sendo esses alguns alunos trabalhadores em olaria. 

Essa exposição aberta também contou com a presença da Secretária Municipal 
de Educação  e se estendeu das 19 horas às 22 horas, sendo um dia de 
confraternização e apresentação de trabalhos. 

Duas maquetes montadas pelos estudantes  com a ajuda dos pais mostravam 
todo o processo de produção de tijolos: da argila à distribuição no mercado. Os alunos 
explanavam sobre o processo usando as linguagens coloquiais mas era perceptível a 
linguagem de um conhecimento elaborado. Assim vimos a palavra queima ganhar o 
nome de combustão, de gás que estoura o tijolo para vapor de água devido a secagem 
de má qualidade, apropriação dos conceitos de calor e de temperatura e o de maior 
curiosidade para a comunidade, o pó de balão. 
 
6 – CONCLUSÕES 
 
 

Ao encerramos este trabalho, que durou dois meses, registramos aqui os 
pontos que mais contribuíram para a construção da interdisciplinaridade em uma 
escola que tem vivencia de ensino tradicional há muito tempo. Também vamos registrar 
os obstáculos  que uma proposta dessa natureza enfrenta. 

Quando retomamos o quadro 2 deste trabalho verificamos que todos os passos 
para uma educação interdisciplinar começaram a se desenvolver. Os professores 
foram incentivadores, os alunos foram ativos no processo, a contextualização ocorreu, 
o tema gerador tijolo tem estreita relação com os protagonistas. A relação horizontal foi 
aos poucos aparecendo dentro da sala de aula. Os cumprimentos, os abraços, os 
diálogos e os entusiasmos foram crescentes durante toda a trajetória deste trabalho. A 
educação bancaria, desconectada e coisificada, citada por Freire (2011, p.129) foi aos 
poucos sendo substituída pela educação problematizadora, com práxis e ação 
reflexiva. 

Nas palavras de Paulo Freire (2011, p. 95), “Ninguém educa ninguém, ninguém 
educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, 
podemos perceber claramente a relação criada na escola. Fomos além das disciplinas 
escolares, pensamos nos sujeitos e esses sujeitos foram autores de uma mudança de 
relação em um ambiente que antes era “bancário”. 
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Depois de alguns dias os professores dialogavam entre si de forma 
espontânea, pois havíamos vencido as barreiras do medo. O fato de perguntarmos se 
queriam desenvolver a pesquisa, e o fato de os alunos também se tornarem 
responsáveis pela pesquisa, engrandeceu e enriqueceu este trabalho. 

O professor de química apresentou uma postura aberta ao diálogo, incentivou 
seus alunos a participarem  e procurou criar um elo entre a realidade da comunidade  e 
o conteúdo programático. Os experimentos e as investigações foram valorizados em 
sua conduta de autoridade como professor, mas principalmente na sua visão de 
educador humanizador. O professor e os alunos compartilharam de suas realidades 
sociais. Freire (2011, p.136) relembra: “é importante reenfatizar que o tema gerador 
não se encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade 
separada dos homens. Só pode ser compreendido nas relações homem-mundo”. 

A aprendizagem dos alunos, em nossa avaliação, poderia ser verificada pela 
linguagem química que os estudantes passaram a adotar nas aulas. 

Todavia o fator avaliativo, retomando o segundo parágrafo dessa conclusão, 
ainda merece uma discussão dentro do ambiente escolar. Está inserida na escola, no 
corpo docente e discente, a cultura da pontuação como critério de avaliação. Nos 
primeiros passos deste trabalho a frase “quanto vale isso” foi bastante ouvida. Aos 
poucos a frase recebeu a entonação de “qual é a minha parte”, “eu posso fazer isso” e 
“vamos reunir para decidir”. Mas os professores atribuíram pontos aos alunos para o 
que viam nas salas de aula e tinham dificuldades de avaliar o subjetivo (participação, 
iniciativa, contribuições não escritas).  

Alguns alunos citaram que gostam mais do outro jeito de “aprender”, porque é 
mais fácil e exige menos. Outros alunos, a maioria, responderam que estão dispostos a 
um novo trabalho interdisciplinar. Os professores ressaltaram que o tempo foi pouco 
para a discussão porque o tema se abriu. Esse é um argumento marcante que mostra 
que a interdisciplinaridade abre caminhos para novas propostas. Essa atitude dos 
professores sobre a necessidade de uma continuação mostra que rompemos a barreira 
do silêncio. Freire (2011, p.108) destaca que “não é no silêncio que os homens se 
fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. 

O pó de balão e a história de vida da comunidade, tão destacados em nossa 
pesquisa, são temas que propõem novas investigações.  O objetivo geral desse 
trabalho foi atingido, com ressalvas, que ainda merecem no âmbito docente, 
discussões mais aprofundadas sobre a interdisciplinaridade e sobre a avaliação. 

Também é importante enfatizar que o papel do pesquisador-participante 
contribuiu para o processo. Porém terminada a pesquisa não há na escola, no período 
noturno, funcionário para desempenhar a função de assessoria aos professores. As 
iniciativas do pesquisador-participante como construir um blog, começar os trabalhos 
de pesquisa e contribuir com os professores é um fator que deixa evidente a 
necessidade de reestruturação do modelo de administração escolar nas escolas 
públicas estaduais.  
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Introdução 
Um dos grandes desafios do ensino de ciências, e 

também da escola, de uma forma mais ampla, é 
promover uma educação que permita a integração 
entre diferentes culturas.  
Zanetic (2006) aponta que o desinteresse dos 

alunos nos impele a criar mecanismos de tornar a 
ciência mais atraente, tendo em vista sua 
importância no mundo contemporâneo. Neste 
caminho, propusemos uma atividade articulando a 
química e a arte, para explorar tanto a expressão 
criativa dos alunos como a articulação entre as 
diferentes culturas (MORIN, 2003). O intuito é 
estudar o potencial da atividade em ações de 
divulgação científica e como forma de avaliação 
acadêmica e escolar.  

Resultados e Discussão 
O trabalho intitulado “Química e Arte” foi proposto a 

cerca de 90 alunos do primeiro ano do ensino médio 
do Colégio de Aplicação da UFRJ, compondo as 
avaliações do último trimestre letivo de 2013. Neste 
trabalho, foi solicitado aos alunos que construíssem, 
individualmente, um produto artístico por meio do 
qual fosse veiculado algum conteúdo científico 
abordado ao longo do ano. Junto à obra produzida, 
era necessário incluir uma explicação falando sobre 
o conteúdo científico abordado, devidamente 
referenciado. Os alunos foram informados de que os 
melhores trabalhos seriam expostos através da rede 
social Facebook©.  
O trabalho intencionou explorar formas de 

avaliação alternativas que pudessem evidenciar o 
potencial criativo de alunos que possuíam 
dificuldades com a disciplina química. Além disso, a 
exposição pretendia não só estimular a produção de 
bons trabalhos como também explorar, a posteriori, 
a divulgação científica em redes sociais, a partir das 
próprias produções dos alunos, valorizando-as. 
Promove-se assim o diálogo entre as diferentes 
culturas que devem fazer parte da vida do aluno: a 
cultura humanística, que favorece a capacidade de 
reflexão sobre os problemas gerais e globais, e a 
cultura científica que ajuda a entender as conquistas 
científicas, tão importantes para o mundo e para a 
vida (MORIN, 2003). 
Os trabalhos dos alunos foram publicados em 

página específica criada no Facebook, após 
intermediação com o professor. A página alcançou 
cerca de 70 seguidores, a grande maioria de alunos, 

membros da comunidade escolar, amigos do 
docente e alguns familiares de alunos. A qualidade 
de boa parte dos trabalhos demonstrou o 
engajamento dos alunos na produção destes, 
extremamente criativos e esmerados, e a 
construção de novas formas de interação do 
conhecimento científico e escolar com os demais 
conhecimentos, no caso a arte. 
 

 
Figura 1. Alguns trabalhos: Diamante representado 
por bastões de grafite; Desenho sobre o modelo de 
Rutherford; Representação do modelo do mar de 
elétrons utilizando plástico bolha pintado. 
 
Por último, foi observado nos trabalhos que apesar 

de muitas vezes os alunos responderem de forma 
correta às questões em outras avaliações formais, 
as concepções que alguns deles trouxeram na 
criação artística, continham problemas conceituais, 
o que foi percebido tanto nas próprias produções 
quanto na explicação das mesmas. Esta 
observação nos desperta para a percepção de que, 
talvez, o conceito apropriado pelo aluno é aquele 
expressado na atividade mais “livre” de criação 
artística. Tal fato merece maiores investigações na 
medida em que o tipo de orientação da avaliação, 
livre ou formal, tende a influenciar a construção e 
apropriação de determinado conceito. 

Conclusões 
Este trabalho mostra que há caminhos possíveis de 
pensar o conhecimento químico, aliados à 
criatividade e a outros potenciais dos alunos; 
também aponta para a rica possibilidade de olhares 
diferenciados quando colocamos os alunos na 
posição de produtores do conhecimento. Além 
disso, este trabalho aponta para a necessidade de 
refletir sobre as diferentes práticas utilizadas em 
sala de aula, e como estas contribuem para um 
melhor diálogo entre os diferentes conhecimentos 
que perpassam a formação do aluno. 
____________________ 
 
MORIN, E. A cabeça bem-feita. Trad. Eloá Jocobina. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, pp. 17-18. 
ZANETIC, J. Física e Arte: uma ponte entre duas culturas. Pro-
posições, v.17, n.1 (49), 2006 pp. 39-57 
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Resumo: 
 
Temida e odiada por muitos, a tabela periódica na maioria das vezes é apresentada para os alunos 
como algo que precisa ser decorado. Os jogos lúdicos estão sendo propostos como meio facilitador do 
processo de ensino-aprendizagem dos conceitos químicos, como maneira mais interessante e divertida 
de se estudar. O trabalho foi realizado com alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual 
do município de Ji-Paraná- RO.  A avaliação da influência da atividade lúdica na aprendizagem foi feita 
por meio de questionários.  De acordo com os resultados obtidos, observou-se que os jogos contribuíram 
para que os alunos se familiarizassem com a tabela periódica e relacionassem os nomes aos símbolos 
dos elementos químicos. Através da utilização dos jogos, foi possível perceber que os alunos se 
sentiram mais estimulados a estudar, e consequentemente conseguiram compreender o conteúdo de 
uma forma mais eficiente. 
 
Introdução 

 A tabela periódica é temida pelos alunos, uma vez que eles acham que é 
preciso decorá-la ou por ser ensinada de maneira que o mesmo precisa memoriza - lá 
para entendê-la, deixando muito a desejar em critérios de contextualização, 
compreensão e aprendizagem. Segundo Santos (2004), tradicionalmente, as ciências 
têm sido ensinadas como uma coleção de fatos, descrição de fenômenos, enunciados 
de teorias em que o aluno tem que memorizar. No entanto, deve-se compreender que a 
tabela periódica não é para ser decorada e sim para ser consultada.  

Dessa forma, ao finalizar uma aula sobre Tabela Periódica, não é preciso que 
os alunos tenham decorado os nomes e símbolos de todos os elementos químicos, 
mas espera-se que eles tenham aprendido á consultar corretamente as propriedades 
dos elementos. É fundamental para o Ensino de Química que os alunos entendam a 
importância dos dados contidos na tabela periódica, já que a mesma compõe o alfabeto 
da química, sendo assim, se o aluno não compreendê-la terá grande dificuldade em 
seus estudos (LEACH, 2009).  

De acordo com Santos e Valle (2009), os professores precisam fornecer 
subsídios para que os alunos se sintam familiarizados na consulta da tabela periódica e 
os símbolos dos elementos químicos, além de induzir o aluno a relacionar os nomes e 
seus símbolos, e as propriedades semelhantes que apresentam.  
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No entanto, o estudo da tabela, geralmente é considerado pouco interessante 
tanto pelos professores quanto pelos alunos e isso se deve ao fato de muitos 
professores utilizarem uma metodologia tradicional ou por usar somente um tipo de 
material didático, além de que uma grande maioria não possui formação na área. 
Menezes (2000) afirma que, embora haja tentativas de renovação, o ensino de 
Ciências baseia-se na transmissão de conhecimentos, através de aulas expositivas, 
tendo com principal recurso pedagógico o livro didático.  

Trassio (2001) ressalta que o ensino da Química e, em especial, o assunto 
Tabela Periódica, estudado em um grande número de escolas, prossegue muito longe 
do que se sugere, isto é, atualmente o ensino privilegia aspectos teóricos de forma tão 
complicada que se torna abstrato para o aluno. Neste sentido, alguns autores têm 
sugerido diversas estratégias educacionais para facilitar o alunado na aprendizagem 
dos elementos químicos. 

Na literatura existem alguns trabalhos tendo como recurso didático os jogos 
para o ensino da tabela periódica. Santana (2008) aproveitou a diversão promovida 
pelo bingo como maneira de aproximar os alunos aos nomes e os símbolos dos 
elementos da tabela periódica. Já o trabalho proposto por Franco e Iglesias (2009), tem 
como finalidade a memorização dos nomes e símbolos de elementos químicos 
empregando o mapa do Brasil. Um trabalho fundamentado no jogo de carta Super 
Trunfo é descrito por Godoi, Oliveira e Codognoto (2010) e este material pode ser 
utilizado para trabalhar as características dos elementos como número atômico, ponto 
de fusão, ponto de ebulição, massa atômica, densidade, eletro-negatividade e 
configuração eletrônica. Os autores descrevem que, depois da aplicação do jogo, teve-
se uma evolução significativa na compreensão das propriedades abordadas pelo jogo. 

Deste modo, pretende-se com este trabalho proporcionar abordagens práticas 
em sala de aula através de uma metodologia alternativa para o ensino de Química, 
podendo assim, estimular a percepção e a motivação dos alunos do primeiro ano do 
ensino médio sobre a química. Neste sentido, aparecem como opção os jogos 
didáticos, que estimulam o trabalho em grupo e a influência mútua aluno-professor; 
colaboram para o desenvolvimento de raciocínio e habilidades e facilitam o 
aprendizado de novos conceitos (VYGOTSKY, 1989). 

O uso do lúdico em sala de aula, aliado ao uso de jogos lúdicos tem a 
vantagem de estimular o alunado a solucionar problemas, fazendo com que 
desenvolvam uma atitude crítica diante de qualquer situação, porque cada jogada 
desencadeia uma série de questionamentos que leva o aluno a apresentar soluções, 
através da reflexão e da ordenação das descobertas.  Segundo Miranda (2002) o 
emprego de jogos em sala de aula pode apresentar melhoramentos pedagógicos a 
fenômenos diretamente ligados à aprendizagem: percepção, assimilação, socialização, 
motivação e criatividade.  

Dessa forma os jogos precisam ser inseridos como recurso pedagógico para 
impulsionar e instigar as atividades escolares. Segundo Neto (1992), se o ensino for 
lúdico e instigante, a aprendizagem estende-se além da sala de aula, pelo dia-a-dia, 
até as férias, num desenvolvimento muito mais privilegiado do que algumas 
informações que o aluno decora porque vão cair na prova.  
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Os jogos podem ser utilizados em momentos distintos, como na exposição de 
novos conceitos, explicação de aspectos relevantes ao conteúdo, ou ao rever conceitos 
importantes. Para Cunha (2004) por meio de jogos educacionais os alunos podem 
descobrir meios para desenvolver seu próprio raciocínio em relação à Química, tendo a 
reflexão como base para consolidar seus conhecimentos. O jogo didático apresenta 
duas funções: a lúdica e a educativa. Kishimoto (1994) afirma que se a função lúdica 
preceder, não decorrerá de um jogo e se a função educativa for prevalecer será apenas 
um material didático. Acredita-se que essas duas funções devem coexistir em 
equilíbrio. 

A concepção e aplicação de jogos têm a expectativa de motivar e facilitar o 
processo ensino-aprendizagem da Química, fornecendo subsídios para o 
desenvolvimento de habilidades de pensamento e expressão de potencial. Luckesi 
(2002) fala que em cada período de nossa vida há um modo de jogar que unicamente 
pelo ato em si é profundo e ao mesmo tempo leve e que influencia nos processos de 
desenvolvimento. Nessa perspectiva, o jogo pode promover uma aprendizagem 
significativa ao oferecer a possibilidade para o jogador de reinventar e refazer, 
organizando e acomodando os conceitos abordados na atividade lúdica. Para tanto, é 
preciso que todos estejam comprometidos em alcançar resultados significativos. Juntos 
professores, alunos e toda a comunidade escolar, devem participar ativamente do 
processo de ensino-aprendizagem, pois, por mais que existam dificuldades, 
desinteresse, desmotivação e pouco estímulo, não se pode permitir que isso seja um 
obstáculo na busca para aperfeiçoar o ensino (SOUZA E FALCONIERI, 2006). 

Diante da importância do assunto Tabela Periódica e suas propriedades 
periódicas, aliado aos bons resultados que são obtidos quando se utilizam jogos em 
sala de aula, a proposta deste trabalho foi desenvolver quatro jogos sobre esse 
conteúdo. Com o objetivo de propor uma metodologia diferenciada para o ensino dos 
elementos da tabela periódica, através de uma atividade lúdica envolvendo jogos, e 
com isso poder avaliar a eficiência da aplicação do mesmo no processo de 
ensino/aprendizagem na disciplina de Química no 1º ano do ensino médio. Os jogos 
desenvolvidos foram o Dominó; Jogo da Memória; A Forca e o Baralho Químico.  

Metodologia 

Esse trabalho foi desenvolvido em uma Escola Estadual localizada no 
município de Ji-Paraná- RO, com quatro turmas do 1ª ano do ensino médio. O 
processo de realização deste trabalho foi dividido em quatro etapas. Primeiramente foi 
realizada uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, através da aplicação de um 
questionário com questões abertas e fechadas, a fim de diagnosticar o conhecimento 
dos alunos sobre o tema tabela periódica. A segunda etapa foi à confecção dos jogos, 
os quais foram reproduzidos para auxiliar nas aulas de Química sobre Tabela 
Periódica: o Dominó; Jogo da Memória; A Forca e o Baralho Químico (DINIZ et al., 
2011), (MOREIRA et al., 2012) e (FERREIRA et al., 2012). Todos os jogos foram 
produzidos com materiais de baixo custo, para estar ao alcance de qualquer professor 
que deseja usá-lo em suas aulas.   

A terceira etapa caracterizou-se pela apresentação dos jogos aos alunos, 
através da explicação de suas regras e estratégias. Nesta etapa da atividade dividiram-
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se os alunos em grupos, permitindo aos mesmos, num primeiro momento, a 
familiarização com o jogo, suas regras e a prática.  Todos os alunos receberam uma 
tabela periódica para consultar no decorrer das aulas. Após a aplicação dos jogos foi 
aplicado um segundo questionário com questões fechadas e em seguida os resultados 
foram analisados e discutidos a fim de verificar a eficácia do trabalho com os jogos 
lúdicos aplicados.  

Quanto aos jogos aplicados, o dominó é um jogo de mesa bastante popular em 
todo o mundo, consiste em 28 peças de formato retangular, nas metades dos 
retângulos são escritas todas as combinações possíveis de 0 a 6, tendo como critério 
de escolha para a numeração os números atômicos dos elementos químicos. O jogo é 
realizado por quatros participantes. As peças são viradas para baixo e misturadas. 
Cada participante pega sete peças, procurando não mostrá-las aos demais. Começa o 
jogo quem tiver o Símbolo C(Carbono).  

O baralho é um jogo conhecido, existem várias versões do jogo de baralho. 
Usou-se o Baralho Químico como uma opção diferente para o auxílio na familiarização 
de alguns nomes e símbolos de alguns elementos químicos.  O jogo é composto de 4 
participantes. O participante que dará as cartas deve embaralhar e distribuir 9 cartas 
para cada participante. O participante à direita do carteado inicia o jogo. O iniciante 
compra uma carta no monte, o qual estará voltado para baixo. Se a carta lhe servir, ele 
ficará com ela, pode também pegar a carta que estiver em cima do monte de descarte 
e descartar a que não lhe favorece. Assim acontece com todos. O jogo tem como 
objetivo formar 3 trincas de espécies diferentes (carbono, hidrogênio, oxigênio, por 
exemplo) ou 1 quadra mais 1 quina de espécie diferentes em ambas as possibilidades 
somando 9 cartas. A carta coringa pode ser combinada com qualquer espécie, 
podendo formar trincas, quadras ou quinas. Vence a partida o participante que formar 
primeiro uma das combinações citadas anteriormente.  

O jogo da Memória é ideal para se trabalhar a capacidade de atenção, 
concentração e memória visual. Através da aplicação do jogo da memória trabalhou-se 
as famílias ou grupos da tabela periódica, com o intuito de ajudar os alunos no 
reconhecimento sobre qual família ou grupo pertence cada elemento químico. 

O jogo da forca estimula a concentração e reforça o aprendizado ortográfico, 
consiste em ir adivinhando as letras de determinada palavra antes de ser enforcado. O 
Jogo proposto tem o objetivo de demonstrar que os elementos químicos estão 
presentes no cotidiano dos alunos, bem como, suas características e aplicações no dia- 
a- dia. O jogo pode ser jogado em dupla ou em equipe. O jogador escolhe um número 
e o adversário lê a dica correspondente. O jogador que puxa a carta somente lê as 
informações até que o enigma seja solucionado, o mesmo deve ir desenhando “o 
boneco a ser enforcado”. Os jogadores terão que adivinhar do que se trata a questão 
sorteada, podendo falar uma letra por vez, mediante a informação lida a todos os 
jogadores. Quando erra a letra uma parte do corpo do “boneco” é desenhada. Vence o 
jogo quem acertar a resposta da questão sem ter o corpo completo do “boneco” 
desenhado. 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP (Ensino e Aprendizagem) 

Resultados e Discussão 
Os jogos foram elaborados com o objetivo de tornar o estudo da Tabela 

Periódica menos mecânico, para o aluno. No decorrer da aplicação da atividade lúdica, 
pode-se observar o aumento do interesse dos alunos pelo assunto, que já haviam 
estudado. No entanto, em alguns momentos foram necessários a interrupção do jogo 
para o esclarecimento das dúvidas e dificuldades sobre o assunto explicado.  A análise 
dos dados obtidos através dos questionários serviu como base para uma avaliação das 
percepções dos alunos em relação aos jogos como recurso didático no ensino da 
tabela periódica antes e depois da aplicação dos mesmos, que foram aplicados para 
um total de 120 alunos.  

 

 
 

Figura 1: Representações dos jogos confeccionados  

Na primeira questão, sobre a forma que é apresentada os conteúdos de 
Química, 89,16% dos alunos responderam que a metodologia utilizada pelos 
professores para ensinar a disciplina era a aula expositiva, 10,84% responderam que o 
professor somente copiava no quadro o que estava nos livros. Percebe-se então, que 
não existe diversificação das aulas, o que acaba tornando o estudo dessa disciplina 
desinteressante, dificultando a compreensão e assimilação dos conteúdos abordados. 

A segunda questão, perguntaria sobre quais os conteúdos estudados que os 
alunos do 1º ano têm dificuldade. Entre os conteúdos que mais se destacaram foram 
tabela periódica com 50,83%, distribuição eletrônica com 25%, densidade com 10% e 
ligação química com 8,33%. Uma minoria, 5,84%, respondeu que não tiveram 
dificuldade na aprendizagem dos conteúdos, este dado permitiu fazer a opção pelo 
conteúdo de maior dificuldade para realizar este trabalho. 

A terceira questão questionava os alunos se era possível estudar a tabela 
periódica se divertindo. Para 66,67% dos alunos é possível aprender se divertindo, no 
entanto, a maioria descreveu não saber como isso seria possível.  Outra parte dos 
alunos 27,50% disse que seria bom se divertir, mas apenas esporadicamente caso 
contrário viraria bagunça, e 5,83% disseram que a química é coisa seria não é para 
brincar. 

Durante a aplicação dos jogos pôde-se observar a curiosidade dos alunos pelo 
assunto trabalhado, a interação e cooperação entre os grupos, a comunicação da 
turma, a diversão e ao mesmo tempo uma aula produtiva. Havia movimentação, 
euforia, disputa, debate, discussão e liberdade entre eles. A aplicação da atividade 
lúdica pode ser realizada antes ou depois da explanação do conteúdo, aproveitando 
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todas as possibilidades de compreensão, assimilação e construção do conhecimento 
oferecida pelo jogo. 

Após a aplicação dos jogos foi aplicado outro questionário para verificar a 
influência dos jogos na aprendizagem dos alunos. Primeiramente os alunos avaliaram 
os jogos aplicados atribuindo-lhes uma nota de 0 a 7 (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Avaliação dos Jogos 

 
Avaliar faz parte da vida, assim, através desta questão os alunos perceberam 

que não apenas são avaliados, como também exercem a função de avaliadores. A 
maior nota atribuída aos jogos aplicados foi 7, observa-se então que a mudança na 
metodologia foi aceita pelos alunos. Ao integrar as aulas teóricas anteriormente 
ministradas pela professora, com os jogos lúdicos, a mesma se tornou mais atrativa, 
divertida e interessante. 

Posteriormente os alunos foram questionados em relação ao nível de 
compreensão do conteúdo através dos jogos. Onde 90% consideraram que os jogos 
ajudaram na compreensão, 10% disseram ter sido regular e nenhum disse não ter 
compreendido o conteúdo através da aplicação dos jogos (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2: Nível de compreensão dos conteúdos pelos alunos 
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Durante os jogos, foi possível perceber que os alunos estavam conseguindo 
superar as dificuldades em relação ao conteúdo abordado, uma vez que poucos foram 
os erros cometidos. Dessa forma pode-se afirmar que o grau de compreensão e 
assimilação do conteúdo foi significante para a aprendizagem, pois os alunos 
demonstraram segurança ao responder o que lhes era perguntado.  

Para finalizar, os alunos foram questionados sobre o que mais lhes chamou a 
atenção na metodologia de ensino aplicada.  81,67%, afirmaram que era a forma 
diferenciada e divertida de se aprender Química, 14% acreditaram ser o uso do jogo 
em si e 4,33% afirmaram ser a maior interação entre os grupos (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3: Opinião dos alunos sobre o que mais chamou atenção no jogo aplicado 

 
Diante dos dados apresentados, pode-se observar que os alunos associaram o 

aprender com a diversão e não como uma obrigação. Esta característica presente nos 
jogos é muito importante, pois mostra que aprender também pode e deve ser divertido. 
A aplicação dos jogos lúdicos alcançou um grau de aceitação satisfatório entre os 
alunos, o que demonstra que esse recurso didático tornou mais compreensível o 
conteúdo sobre tabela periódica, melhorando a aprendizagem dos conceitos presentes 
neste conteúdo. Pode-se observar que a aplicação dos jogos Dominó, memória, forca e 
Baralho Químico atraíram muito a atenção dos alunos, por ser divertido e estimular a 
socialização entre eles.  

Notou-se um pouco de dificuldade por parte dos alunos em relação ao 
conteúdo proposto nos jogos lúdicos, pois, em vários momentos eles usaram a tabela 
periódica para auxiliá-los. Porém, acredita-se que isto seja um bom sinal, pois as 
dificuldades encontradas para reconhecer os nomes e símbolos dos respectivos 
elementos estimularam os alunos a usar a tabela periódica, proporcionando-lhes mais 
familiaridade ao manuseá-la.  O uso de recursos didáticos em sala de aula faz com que 
o aluno tenha a oportunidade de se integrar ao processo de construção do 
conhecimento, compreendendo a verdadeira relação entre a teoria e a prática. Partindo 
desse pressuposto, espera-se que trabalhando com os conceitos, procedimentos e 
atividades práticas na disciplina de Química, pode-se alcançar uma aprendizagem 
efetiva. 
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Conclusão 

Diante dos resultados alcançados, conclui-se que a aplicação dos jogos lúdicos 
nas aulas sobre tabela periódica se mostrou uma importante ferramenta para a maior 
assimilação e familiarização dos nomes e símbolos dos elementos, sendo uma boa 
estratégia de auxilio para o ensino de química. Os jogos didáticos também contribuíram 
para que os alunos se desenvolvessem em outros aspectos importantes como a 
socialização, o trabalho em grupo, desenvolvimento do raciocínio lógico, vencer e 
perder, além de ter a oportunidade de ver como a Química é uma ciência curiosa e 
agradável e que está presente em seu cotidiano.  

É importante ressaltar que os jogos não devem ser adotados como única 
ferramenta de ensino, a proposta aqui descrita é a aplicação dos jogos como um auxílio 
didático e atrativo para as aulas sobre tabela periódica.  Ficou evidente como os jogos 
facilitam o processo de ensino-aprendizagem favorecendo ainda o desenvolvimento 
social dos alunos, promovendo o trabalho em equipe e a habilidade de lidar com regras 
e limites. Além disso, os alunos pediram os jogos em outras aulas e se interessaram 
em confeccionar as cartas para que pudessem jogar em casa. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CUNHA, M. B. Jogos de Química: Desenvolvendo habilidades e socializando o 
grupo. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 12, 2004, Goiânia 
(Universidade Federal de Goiás; Goiás). Anais. Goiânia, 028, 2004.  
 
 
DINIZ, J. F. et al.  Jogo didático perfil periódico: uma proposta para o ensino da 
tabela periódica. In: Congresso Norte-Nordeste de Ensino de Química, 4º, 2011, 
Natal. Anais. Natal, 2011. Disponível em: 
http://www.annq.org/congresso2011/arquivos/1300242328.pdf. Acesso em: 14/05/14. 
 
 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. I, 2012, Campina Grande – PB. Anais. 
Campina Grande – PB. Ed: Realize, 2012. Disponível em:   
http://editorarealize.com.br/revistas/enect/trabalhos/Comunicacao_177.pdf. Acesso em: 
16/05/14. 
 
 
FERREIRA, E. A. et. Al. Aplicação de jogos lúdicos para o ensino de química: 
auxilio nas aulas sobre tabela periódica. In: ENCONTRO NACIONAL DE  
 
 
FRANCO, A. J. M. IGLESIAS, M. J. C. Soletrando o Br-As-I-L com símbolos químicos. 
Química Nova na Escola, 2009, v. 31, n. 1, fev. 15/09/08. Disponível em: 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/06-RSA-5907.pdf. Acesso em: 14/05/14. 
 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP (Ensino e Aprendizagem) 

GODOI, F. A. T. OLIVEIRA, M. P. H. CODOGNOTO, L. Tabela Periódica - Um Super 
Trunfo para Alunos do Ensino Fundamental e Médio. Química nova na escola. 2010, 
Vol. 32, N° 1, Fev. 07/12/09. Disponível em:   
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/05-EA-0509.pdf. Acesso em: 16/05/14. 
 
 
KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. Ed: 1ª. São Paulo: Pioneira, 1994. 
 
 
LEACH, M. R. The Chemogenesis Web Book. (eds.) 2009. Disponível em: 
<http://www.metasynthesis.com/webbook/01_intro/intro.html>. Acesso em: 10/05/14.  
 
 
LUCKESI, C. C. Ludicidade e atividades lúdicas: uma abordagem a partir da 
experiência interna.  Publicada pelo Gepel, Faced/Ufba, 2002, p. 22 a 60. Disponível 
em: http://www.luckesi.com.br/artigoseducacaoludicidade.htm. Acesso em: 12/05/2014. 
 
 
MENEZES, L. C. Ensinar ciências no próximo século. In: HAMBURGER, E. W; 
MARANDINO, M.; SELLES, S. E; FERREIRA, M. S. Ensino de Biologia: histórias e 
práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 2000. p. 48-54. 
 
 
Miranda, S.. No Fascínio do jogo, a alegria de aprender. Linhas Críticas, Brasília, 
2002, v. 8, n. 14, p. 21- 34, jan. 2002. Disponível em: Disponível em: 
http://seer.bce.unb.br/index.php/linhascriticas/article/viewFile/6493/5248. Acesso em: 
16/05/14. 
 
 
MOREIRA, F. B. F. et al. Memória Química: uma abordagem lúdica para auxiliar no 
ensino de Reações Químicas. In: Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação, 
VII, 2012, Palmas-TO. Anais. Palmas-TO, 2012.   Disponível em: 
http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/468/1124. Acesso em: 
14/05/14. 
 
 
NETO, E. R. Laboratório de matemática. In: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA. São 
Paulo: Ática, 1992. p 44-84. 
 
 
SANTANA, E.M. Bingo químico: uma atividade lúdica envolvendo símbolos e 
nomes dos elementos. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
E TECNOLÓGICA, 1, 2008. Anais. Belo Horizonte, 2008. Disponível em: 
http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Arquivos_senept/anais/terca_tema1/TerxaTema1
Poster2.pdf. Acesso em: 12/05/2014. 
 
 
SANTOS, M. S. M. A. Roleta de Iões: uma nova aplicação para o ensino de 
Química. 2004. 180 f. Dissertação de Mestrado, Programa de pós-graduação em 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP (Ensino e Aprendizagem) 

Educação Multimídia, Universidade do Porto, 2004.  
 
 
SANTOS, M. G. VALLE, M. C. Jogos Didáticos sobre Tabela Periódica. In: 
CONGRESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE NORDESTE DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, IV, 2009, Belém – PA. Anais. Belém – PA – 2009. 
Disponível em: http://www.connepi2009.ifpa.edu.br/connepi-
anais/artigos/191_2594_2083.pdf. Acesso em: 16/05/14. 
 
 
SOUZA, R. B. FALCONIERI, A. G. F. Utilização do cordel no ensino de química. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, XLVI, 2006, Salvador / BA. Anais. Salvador 
/ BA, 2006. Disponível em: http://www.abq.org.br/cbq/2006/trabalhos2006/13/68-IC-
647-835-13-T1.htm .  Acesso em: 10/05/2014. 
 
 
TRASSI, R.C.M. et al. Tabela periódica interativa: “um estímulo à compreensão”. 
Acta Scientiarum. Maringá, v. 23, n. 6, p. 1335-1339, 2001. Disponível em: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:27Ik91A3CgcJ:periodicos.ue
m.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/download/2757/1824+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 14/05/14. 
 
 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Ed: 4ª. São Paulo: Martins Fontes, 
1989. Disponível em:   http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/vygotsky-a-
formac3a7c3a3o-social-da-mente.pdf. Acesso em: 12/05/14. 
 
 
 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
EAP – Ensino e Aprendizagem 

Relações de Conceitos e Cotidiano em Paródias sobre Ligações 
Químicas  
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eliane_srh@hotmail.com 
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Palavras-Chave: Atividade lúdica, Química, Música  

Introdução 
A alegria da música convida à participação e permite 
o rompimento das barreiras da timidez ou da falta de 
confiança. A música aliada às aulas de Química 
pode facilitar o entendimento e a assimilação dos 
conteúdos por parte dos alunos, sem contar que 
envolve o adolescente, principalmente se ele for o 
autor da paródia. Com vistas a permitir que os 
alunos de quatro turmas de 1º ano do Ensino Médio 
se manifestassem artisticamente, foi solicitado que 
fizessem uma paródia do conteúdo de Ligações 
Químicas e apresentassem aos colegas em uma 
das aulas de Química, no período matutino no 
Colégio Estadual Senador Attílio Fontana, localizado 
na cidade de Toledo-PR.  

Resultados e Discussão 
O trabalho aconteceu em três etapas. Na primeira 
etapa foram apresentadas aos alunos algumas 
paródias já existentes e sugerido o tema Ligações 
Químicas. Na segunda etapa, os estudantes se 
reuniram em grupos para pesquisar o tema e a 
música que utilizariam na paródia. E na terceira 
etapa, cada turma apresentou suas paródias, 
utilizando equipamentos de som e instrumentos 
musicais. Para este trabalho foram selecionadas 
seis paródias (denominadas A, B, C, D, E e F) e 
utilizados os seguintes critérios para análise: 1. 
Apresentação de conceitos químicos; 2. Relação da 
química com o cotidiano; 3. Erros conceituais. A 
paródia “A” foi intitulada “Sou fã das Ligações 
Químicas”. A categoria 1 foi contemplada nos 
seguintes casos: “transferência de elétrons e 
estabilização, de acordo com a regra do octeto”; “as 
substâncias iônicas e metálicas com altos pontos de 
fusão e ebulição e as moleculares não”; “Ligação 
Iônica que acontece entre os metais e ametais”; 
“Ligação Covalente que ocorre com 
compartilhamento de elétrons” e que “os metais são 
bons condutores de eletricidade”. Sobre as 
categorias 2 e 3 observamos que os estudantes não 
estabeleceram nenhuma relação com o cotidiano 
nem erros conceituais, respectivamente. As 
paródias “B” e “C” derivam da mesma música e 
foram intituladas “Show das Ligações”. A paródia “B” 
contemplou de forma superficial a categoria 1, ao 
abordar que “só as covalentes compartilham” e 
“quando perde elétrons vira cátion, eu sei”. As 

demais categorias não apareceram, pois os autores 
somente se preocuparam com as rimas. A paródia 
“C” apresentou somente um jogo de palavras 
desconexas para estabelecer a rima, sendo assim, 
não foi possível realizar as análises das categorias. 
A paródia “D” foi denominada “Ligadinha”. Com 
relação à categoria 1 observamos que foi tratado 
pelos autores apenas o conteúdo de Ligação Iônica. 
A categoria 2 não foi contemplada e na categoria 3 
percebemos a ocorrência de erros conceituais 
relacionados aos termos “rouba elétrons”, “é só 
alguém bater e a nossa ligação vai se romper” e “o 
elétron corre pro cloro receber”. A paródia “E” foi 
intitulada “Ligação Covalente”. Na categoria 1, 
percebemos que foi contemplado apenas o 
conteúdo de Ligação Covalente quando os autores 
colocam: “quando átomos se unem compartilhando 
elétrons se estabelece então uma ligação”. Na 
categoria 2 eles tentam aproximar o conteúdo do 
cotidiano discernindo a ligação covalente da ligação 
telefônica e de skype. A categoria 3 não foi 
contemplada. A paródia “F”, “Ligações” foi uma 
composição própria do grupo e abordou as três 
ligações. Sobre a categoria 1 observamos apenas: 
“compostos covalentes apresentam baixo ponto de 
fusão e ebulição maus condutores de eletricidade”. 
A categoria 2 não foi contemplada. Na categoria 3 
houve uma contradição ao afirmarem que 
compostos covalentes apresentam alto ponto de 
fusão e ebulição. Outro erro conceitual ocorreu 
quando os autores afirmaram que “as ligações 
iônicas ocorrem entre metais”, esquecendo que é 
entre metais e ametais. 

Conclusões 
As paródias “A” e “F” abordaram os três tipos de 
ligação química. Sobre a categoria 1, verificamos 
que na maioria das paródias houve falta de 
comprometimento com o conteúdo, na qual os 
autores se preocuparam em utilizar palavras que 
permitissem rimas, com exceção da paródia “A”. Em 
relação à categoria 2, apenas um caso ocorreu 
mostrando que esse fator não foi levado em 
consideração. Já na categoria 3, alguns erros 
conceituais graves ocorreram, evidenciando que 
provavelmente os estudantes não recorreram a um 
material de apoio. Apesar desses fatores, houve 
participação efetiva dos alunos na atividade. 
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Palavras-Chave: Situação-Problema, Radioterapia. 
Resumo: Este estudo analisou como a resolução de uma situação-problema contribui para a construção 
de conceitos relacionados à radioatividade. Nesse sentido, licenciandos em Química da UFRPE 
vivenciaram uma sequência didática com elementos do Ensino por Pesquisa. A análise aponta que a 
construção de uma situação adaptada de um contexto real é uma alternativa para a aprendizagem de 
conceitos de radioatividade, pois, permite a aprendizagem sob o ponto de vista de diversos aspectos de 
conhecimento químico. 

INTRODUÇÃO 
Sabe-se que os professores adotam metodologias de ensino semelhantes as que 
foram sujeitos enquanto estudantes (GIL PÉREZ, 1996; MALDANER, 1999), por isso, 
acreditamos que é necessário que professores na sua formação inicial entrem em 
contato com metodologias coerentes com a “forma” de ensinar que se deseja que eles 
pratiquem. Concordamos com Martins (2002), quanto o autor defende que é necessário 
que o Ensino de Ciências, e de forma particular o Ensino de Química nas licenciaturas, 
deve selecionar conceitos referentes à Ciência e a Tecnologia que levantem questões 
atuais da sociedade.  
A forma como o ensino é guiado nas salas de aula da Licenciatura em Química deve 
possibilitar a formação desses futuros profissionais, estando atentos às necessidades 
desta sociedade que é cada vez mais complexa. Dentre esses conceitos podemos citar 
a radioatividade que, envolve questões tais como: energia, meio ambiente, acidentes 
nucleares, lixo atômico, medicina, etc. Sendo que, para compreender a radioatividade 
em todos os seus aspectos e sua complexidade, é preciso que sua abordagem em sala 
de aula passe de uma simples transmissão de informações e envolva questões que 
permita reconhecer sua presença na natureza, em sistemas tecnológicos e de que 
forma a sociedade influencia e é influenciada por isso. 
Baseado em diversos autores (POZO; CRESPO, 2009, MEIRIEU, 1998; CACHAPUZ; 
PRAIA; JORGE, 2002, MACEDO, 2002, AZEVEDO, 2004) acreditamos que a 
realização de diferentes atividades em sala aula acompanhadas de situações 
problematizadoras, questionadoras, de diálogo e envolvendo a resolução de problemas 
pode colocar o aluno em situação de construção/reconstrução de seus conhecimentos, 
superando aulas caracterizadas por demonstração e posterior cópia pelos alunos. 
Estudos recentes nessa direção sinalizam o ensino por situação-problema como 
potencial para o desenvolvimento de diversas aprendizagens nos estudantes que 
envolvem aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais (VERÍSSIMO; CAMPOS, 
2011, LACERDA; CAMPOS, MARCELINO-JR, 2012, SIMÕES NETO; CAMPOS; 
MARCELINO-JR, 2013). Sob essa perspectiva, estou estudo buscou analisar a eficácia 
desta estratégia, pautada na resolução de uma situação-problema (SP), articulada a 
uma sequência didática construída com elementos do ensino por pesquisa, na 
aprendizagem de alguns aspectos da radioatividade. Nesse sentido, assumimos nesse 
estudo a ideia de SP de Meirieu (1998, p. 192): é uma “situação didática na qual se 
propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem 
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precisa. Esta aprendizagem que constitui o verdadeiro objetivo da situação-problema 
se dá ao vencer o obstáculo na realização da tarefa”. 
Nuñez et al (2004), tal como Meirieu (1998), lidam com a ideia de uma SP como 
obstáculo. De acordo com os autores uma SP pode ser considerada com um estado 
psíquico de dificuldade intelectual, sendo esta dificuldade inicialmente verificada porque 
o aluno não possui meios para resolver a SP, apesar de considerar que aquilo que o 
aluno traz para a sala de aula, ou seja, suas concepções espontâneas contribuem para 
a resolução da mesma. O obstáculo relacionado à SP torna-se claro também nas 
palavras de Peduzzi (1997). Segundo o autor um problema (tomado por nós como 
semelhante à situação-problema) é aquele que o indivíduo procura resolver, mas não 
consegue solucionar de forma imediata ou automática. Para isso, é necessário refletir, 
tomar decisões que o leve a superar o obstáculo, a construir conceitos.  
Além disso, ao se construir uma situação-problema é necessário que se leve em 
consideração algumas características, compartilhadas de autores como Azevedo 
(2004), Nuñez et al (2004), Cachapuz, Praia e Jorge (2002), Meirieu (1998) e Pozo e 
Crespo (2009). Dentre essas características citamos: i – Deve ser interessante para o 
aluno e de preferência envolver a relação Ciência, Tecnologia e Sociedade; ii – deve 
permitir refletir sobre processos da Ciência e da Tecnologia bem como as suas inter-
relações com a sociedade e o ambiente; iii –deve partir de contextos reais; iv – o 
professor deve considerar que os obstáculos são barreiras que podem ser colocadas 
aos alunos para que eles consigam transpô-las ou, ainda, dificuldades para serem 
enfrentadas de maneira natural; v –deve ser um problema aberto que permita a 
resolução inicial de forma qualitativa e possibilite o levantamento de hipóteses; vi –deve 
permitir predizer ou explicar um fato, analisar situações cotidianas e científicas e 
interpretá-las a partir dos conhecimentos pessoais e/ou do marco conceitual que a 
ciência proporciona. 
Todas essas características buscam fazer com que o sujeito alcance a aprendizagem e 
supere o obstáculo, que é a resolução da situação-problema. O sujeito é colocado em 
ação pela própria situação proposta e pelos instrumentos utilizados na sequência 
didática, em interação ativa entre suas representações e aquelas introduzidas pelo 
educador. Essa situação-problema fornece a interação entre o conhecimento do aluno 
e a realidade escolar, sendo assim, fundamental como ponto de partida para que os 
licenciandos tenham condições de compreender a dinâmica dessa estratégia didática e 
ser possível organizar suas futuras práticas nessa perspectiva, não só na abordagem 
de conceitos relacionados à radioatividade, mas também em outros contextos.  
METODOLOGIA 
A intervenção, realizada através de um minicurso, contou com a participação de 
estudantes do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco- Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e foi organizada utilizando 
elementos do ensino por pesquisa e do trabalho com situações-problema. Para a 
construção da situação-problema utilizamos como contexto uma reportagem, publicada 
pelo jornal O Estado de São Paulo, sobre radioterapia. A temática radioterapia foi 
escolhida, pois, nosso objetivo era o de abordar a radioatividade do ponto de vista 
positivo, neste caso o do tratamento do câncer. A utilização da reportagem foi feita a 
partir da reconstrução do texto e a construção de três perguntas interligadas formando 
uma situação-problema baseada nas orientações de Meirieu (1998), descritas a seguir: 
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1. Qual o meu objetivo? O que quero fazer com que o aluno adquira e que para 
ele represente um patamar de progresso importante? 
r- Incentivar a participação dos alunos nas discussões sobre o tema radioatividade 
fazendo com que eles construam conceitos através do resultado da cooperação com os 
colegas e o respeito as diferentes formas de pensar. O progresso será alcançado 
através da interação com os colegas, os instrumentos didáticos e os professores, de 
forma a compreender a natureza das emissões radioativas, seu poder de penetração e 
tempo de meia-vida, relacionando o uso dos radioisótopos na radioterapia com essas 
propriedades.  
2. Que tarefa posso propor que requeira, para ser realizado o acesso a este 
objetivo (comunicação, reconstituição, enigma, ajuste, resolução etc.)? 
r- Atividades de pesquisa, discussão em grupo e interpretação das perguntas da 
situação-problema através do diálogo, o levantamento de hipóteses e a argumentação, 
a partir da contextualização do tema, valorizando as ideias que os alunos trazem sobre 
os conhecimentos científicos. Na primeira pergunta da situação-problema a tarefa 
requerida foi a de relacionar o tempo de meia-vida com a atividade de um radioisótopo. 
Nas duas perguntas seguintes foi necessário relacionar as propriedades e 
características no uso de um radioisótopo na medicina nuclear.   
3. Que dispositivo devo instalar para que a atividade mental permita, na 
realização de tarefa, o acesso ao objetivo? 
-Que materiais, documentos, instrumentos devo reunir? 
r- Devo reunir o texto da situação-problema, um guia para análise da situação-
problema que permita o levantamento de hipóteses, uma charge, atividades com 
simuladores, texto sobre o uso de radioisótopos na medicina adaptado para esta 
investigação, além das discussões durante a aula teórica.  
- Que instruções-alvo devo dar para que os alunos tratem os materiais para 
cumprir a tarefa? 
r- Os alunos serão instruídos a trabalharem em grupos, utilizando os materiais 
disponibilizados pelos professores, além de discutirem de que forma cada instrumento 
e tópico da aula teórica contribuiu para a compreensão da temática e resposta para a 
situação-problema proposta.   
- Que exigências devem ser introduzidas para impedir que os sujeitos evitem a 
aprendizagem? 
r- Os alunos irão seguir uma sequência de atividades pré-elaborada pelos professores, 
a comunicação entre grupos não será permitida, porém, durante a realização da 
mesma os professores podem abrir espaço para esclarecimentos, sempre incentivando 
o diálogo entre os membros do mesmo grupo.  
4. Que atividades posso propor que permitam negociar o dispositivo segundo 
diversas estratégias? Como variar os instrumentos, procedimentos, níveis de 
orientação, modalidades de reagrupamento? 
r- As atividades foram: Levantamento de concepções prévias, análise da situação-
problema e levantamento de hipóteses,  leitura e discussão de uma charge, atividade 
com simuladores computacionais, discussão durante aula teórica, leitura de texto 
temático, resposta a situação-problema.  
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Levantamento de concepções prévias: Nesta etapa os alunos entraram em contato 
com afirmativas que abordam a temática da situação-problema.  
Análise da situação-problema e levantamento de hipóteses: A análise da situação-
problema e o levantamento de hipóteses dão uma ideia de como o grupo compreende 
o tema e que eles observem o necessário para as etapas posteriores.  
Leitura e discussão da charge: Etapa de motivação e diálogo, primeiro momento em 
que os alunos puderam falar abertamente ao grande grupo.  
Simuladores: Atividade lúdica, como forma de auxiliar na compreensão dos conceitos 
que estão sendo trabalhados durante a aula teórica. Para este trabalho escolhemos 
duas simulações para serem utilizadas durante a intervenção ambos disponibilizadas 
de forma gratuita pelo MEC, através do Banco Internacional de Objetos Educacionais 
(“Propriedades das emissões radioativas – poder de penetração” 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/854 e  “Tempo de meia-vida” 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/1650, acesso em 15/05/2014). 
Aula Teórica: traz novos conceitos sobre o tema e abre espaço para discussão e tirar 
dúvidas. 
Leitura de texto temático: Novas informações relevantes para o entendimento e 
resolução da situação-problema proposta. O texto foi intitulado de: Radioisótopos: 
Diagnóstico e Terapêutico.  
Resolução da situação-problema: Os grupos puderam expor o que cada grupo concluiu 
após a realização das atividades anteriores.  
Seguindo estas orientações a seguinte situação-problema foi elaborada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamento de Tratamento de Radioterapia Simulado 
Um dos mais importantes hospitais do litoral paulista foi investigado em 2009, sob a suspeita de ter 
simulado tratamentos de radioterapia oferecidos a pacientes com câncer. O Ministério Público 
Estadual (MPE) apurou que pelo menos sete doentes passaram pelo chamado acelerador linear - 
dispositivo que emite feixes de radiação sobre a área afetada - em um período em que o aparelho 
estava quebrado.  
Em depoimento, uma técnica do setor de radioterapia confirmou a prática e disse ter recebido ordens 
para ludibriar pacientes, que teriam partido de um dos médicos responsáveis pela unidade de 
radioterapia do local desde 1986. Os pacientes que eram tratados nesta unidade de radioterapia 
foram relocados para outros hospitais.  A unidade está fechada desde julho de 2009, quando 
surgiram as primeiras denúncias de que um dos equipamentos de radioterapia funcionava com a 
bomba de cobalto (fonte de radiação) vencida havia dois anos. 
A direção do hospital abriu sindicância para apurar os indícios de irregularidades no atendimento 
aos pacientes e se comprometeu a repassar ao MP as informações coletadas. "Estamos estarrecidos 
com o que aconteceu", disse o diretor técnico do hospital. 

(Adaptado de “O Estado de S. Paulo” - Estadão - 29 de outubro de 2009  
 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-santos-hospital-e-acusado-de-simular-

radioterapia,458297,0.htm) 
 
Diante deste fato, o que significa dizer que a bomba de cobalto estava vencida? O que deve ser 
considerado na hora de escolher um radioisótopo para este tipo de tratamento? Além do tratamento 
do câncer, utilizam-se radioisótopos para o diagnóstico de doenças, porém, estes devem ter 
características diferentes dos que são usados para fins de terapia. Qual explicação você daria? 
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O curso foi estruturado de forma a contemplar atividades que abordassem os três 
níveis de conhecimento químico, macroscópico, microscópico e representacional, de 
forma que os alunos pudessem relacioná-los. Johnstone (1982) apud Rosa e 
Schnetzler (1998) explicita esses níveis da seguinte forma: 

a) Nível descritivo e funcional (macroscópico): é o campo onde se 
pode ver e manusear materiais, analisar e descrever as 
propriedades das substâncias em termos de densidade, ponto e 
fusão etc. e observar e descrever suas transformações. b) Nível 
simbólico (representacional): é o campo onde representamos 
substâncias químicas por fórmulas e suas transformações por 
equações. É a linguagem sofisticada do conhecimento químico. c) 
Nível explicativo (microscópico): é o nível onde invocamos 
átomos, moléculas, íons, estruturas, que nos dão um quadro 
mental para racionalizar o nível descritivo mencionado acima (p. 
33-34). 

Mortimer, Machado e Romanelli (2000), ao proporem um novo currículo para o ensino 
de Química no estado de Minas Gerais, defendem que a Química pode ser vista por 
diversas abordagens, as quais eles chamam de aspectos do conhecimento químico. Os 
aspectos concretos e visíveis, correspondendo ao nível macroscópico ou 
fenomenológico. O aspecto teórico, correspondendo ao nível microscópico, relaciona-
se a informações de natureza atômico-molecular, envolvendo, portanto, explicações 
baseadas em modelos abstratos e que incluem entidades que não podem ser 
percebidas diretamente. O nível representacional ou simbólico que para os autores 
compreende informações intrínsecas à linguagem química, como, por exemplo, 
fórmulas e equações químicas. 
O quadro abaixo resume as atividades organizadas: 
Quadro 1: Resumo de sequência de atividades realizadas 

Etapa Objetivo Atividades Instrumentos 

DI
A 

1 

 1 Apresentar a 
proposta didática 

Apresentação da 
proposta; 

Leitura das instruções 
alvo. 

Instruções-alvo 

2 Analisar as 
concepções prévias 
dos alunos sobre a 

temática 
radioatividade 

Aplicação do 
questionário 

Questionário sobre 
radioatividade 

3 Possibilitar o trabalho 
com situações-

problema 

Introdução sobre a 
estratégia didática da 

resolução de situação-
problema 

Abordagem teórica 

2 Construir hipóteses 
sobre a situação-

problema  

Apresentação da 
Situação-problema; 
Análise da situação-

problema 

Texto da situação-
problema; 

Guia de análise da 
situação-problema 
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3 Possibilitar uma 
discussão inicial a 
cerca da temática 

radioatividade 

Discussão teórica geral 
sobre a radioatividade e 
sua representação na 

mídia 

Charge 

DI
A 

2 

1 Contribuir para 
verificar ou tornar 

falsas as hipóteses e 
para construir novos 

conhecimentos  

Sequência teórica sobre 
conceitos introdutórios 

de radioatividade. 

Abordagem teórica I - 
Princípios Gerais da 

Radioatividade (Parte 
I: Histórico e Tipos de 

Radiação) 

2 Compreender a 
natureza das 

emissões radioativas 
e o poder de 

penetração das 
mesmas 

Utilização da simulação 
- Propriedades das 

emissões radioativas 

Simulação - 
Propriedades das 

emissões radioativas 

3 Contribuir para 
verificar ou tornar 

falsas as hipóteses e 
para construir novos 

conhecimentos 

Discussão da simulação 
e teoria abordada na 

simulação  

Abordagem Teórica II 
- Princípios Gerais da 
Radioatividade (Parte 

II: Poder de 
Penetração e Cinética 

das Emissões) 

4 Contribuir para 
verificar ou tornar 

falsas as hipóteses e 
para construir novos 

conhecimentos 

Sequência teórica sobre 
tempo de meia-vida e 

aplicações da 
radioatividade 

Abordagem Teórica III: 
Princípios Gerais da 

Radioatividade (Parte 
III: Meia-vida e 
Aplicações da 

Radioatividade) 

5 Interpretar o tempo 
de meia-vida a luz da 

teoria 

Utilização da simulação 
– Tempo de meia vida  

Simulação – Tempo 
de meia-vida 

DI
A 

3 

1 Trazer novas 
informações acerca 

da temática da 
situação-problema 

Disponibilização do 
texto para leitura e 

discussão  

Texto - Radioisótopos: 
Diagnóstico e 
Terapêutico 

2 Identificar se a 
situação-problema 
contribuiu para a 

aprendizagem dos 
conceitos referentes 

à radioatividade 

Resolução da situação-
problema 

Texto da situação-
problema 

4 Avaliar a percepção 
dos alunos acerca da 

Aplicação da ferramenta 
de análise da proposta 

Ferramenta de análise 
da proposta didática 
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proposta didática didática  
Fonte: Produção Própria  

 
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Para analisar as respostas dadas à situação-problema pelos grupos, buscamos 
identificar os três níveis de conhecimento químico que, segundo Mortimer, Machado e 
Romanelli (2000), do ponto de vista didático, distinguem-se em três aspectos: 
fenomenológico (macroscópico), teórico (microscópico) e representacional (simbólico). 
Ainda segundo os autores:  

“A maioria dos currículos tradicionais e dos livros didáticos, 
enfatiza sobremaneira o aspecto representacional, em detrimento 
dos outros dois. A ausência dos fenômenos nas salas de aula 
pode fazer com que os alunos tomem por “reais” as fórmulas das 
substâncias, as equações químicas e os modelos para a matéria. 
É necessário, portanto, que os três aspectos compareçam 
igualmente” (p. 277).  

A resposta apresentada pelo grupo 2, para a primeira pergunta da situação-problema, 
contempla de forma satisfatória os três níveis de conhecimento químico. Observa-se a 
influência dos instrumentos didáticos na construção da resposta, além da presença de 
inferência relacionando com o texto de apresentação da situação-problema. O grupo 1 
tem sua resposta categorizada como parcialmente satisfatória (RPS), apresentando-a 
de forma geral, pouco estruturada.  Já o grupo 3 apresenta uma conclusão simples, 
deixando de incluir elementos trazidos pelas discussões e pelos instrumentos utilizados 
durante a realização da proposta. A resposta dada pelos grupos, bem como a 
identificação dos níveis do conhecimento químico, estão expostas no QUADRO 2:  
QUADRO 2: Resposta final dos grupos para a pergunta “Diante deste fato, o que 
significa dizer que a bomba de cobalto estava vencida?” 

Grupo 1 

Resposta: Dizemos que uma bomba de cobalto está vencida, quando o 
elemento cobalto já atingiu seu tempo de meia vida, diminuindo sua 
eficiência, ou seja, ela tem sua atividade diminuída. 
Micro Macro Representacional Categoria 

Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao citar que com o 
tempo de meia-vida 
atingido a atividade 
do radioisótopo foi 
diminuída. 

Ao inferir 
que, devido 
ao tempo de 
meia vida ter 
sido atingido, 
a eficiência 
do 
radioisótopo 
não era a 
mesma. 

- RPS 

 

Grupo 2 

Resposta: A pastilha de cobalto, fonte de radiação do equipamento de 
radioterapia, tinha ultrapassado o tempo de meia vida e por esse motivo, o 
número de partículas beta emitidas foi reduzido tornando-se insuficiente 
para o tratamento adequado da doença. 
Micro Macro Representacional Categoria 
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Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao explicar que o 
número de emissões 
de partículas tinha 
sido reduzido, pois o 
tempo de meia-vida 
do radioisótopo foi 
ultrapassado. 

Ao concluir 
que o 
tratamento 
não era 
adequado, 
pois o 
número de 
partículas 
emitidas 
reduzido. 

Ao citar a partícula 
beta como 
radiação emitida 
pelo cobalto. 

RS 

Grupo 3 

Resposta: Estava vencida no sentido de que ultrapassado um determinado 
tempo (tempo de meia–vida) o radioisótopo em questão já não emite 
radiação com a mesma intensidade. 
Micro Macro Representacional Categoria 

Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao vincular o tempo 
de meia-vida ao 
vencimento da 
bomba de cobalto.  

- - RNS 

Fonte: Produção Própria 

Para a segunda pergunta da situação-problema, esperava-se que os grupos 
trouxessem aspectos do nível microscópico e representacional do conhecimento 
químico. Dois grupos apresentaram resposta satisfatória (RS), alcançando o esperado 
e mostrando mais uma vez que a utilização dos instrumentos didáticos foi de grande 
importância ao trazer elementos que complementaram a aula teórica. Um grupo teve 
sua resposta categorizada como RPS, pois, apesar de abordar dois aspectos do 
conhecimento químico, o microscópico e macroscópico, este último não estava dentro 
do esperado para esta questão. O quadro 3 mostra com detalhes a análise dos 
resultados encontrados: 
QUADRO 3: Resposta final dos grupos para a pergunta “O que deve ser considerado na hora de 
escolher um radioisótopo para este tipo de tratamento?” 

Grupo 1 

Resposta: Na hora da escolha de um radioisótopo para tratamento deve ser 
considerado o tempo de meia vida do radioisótopo e os tipos de radiação 
que ele emite que devem ser preferencialmente α e β, devido ao seu alto 
poder de ionização. 
Micro Macro Representacional Categoria  

Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao citar o tempo 
de meia-vida, o 
tipo de e o poder 
de ionização da 
radiação que deve 
ser emitido pelo 
radioisótopo. 

- Ao citar as partículas 
alfa e beta através de 
seus respectivos 
símbolos. 

RS 

 

Grupo 2 

Resposta: Além do seu tempo de meia-vida que não pode ser muito curto, 
nem muito longo deve ser considerado para escolha de um radioisótopo o 
tipo de radiação emitida que deve ser preferencialmente de partículas α e β, 
possuem auto (alto) poder de ionização responsável pela destruição ou 
danificação das células cancerígenas. 
Micro Macro Representacional Categoria  
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Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao explicar que o 
número de 
emissões de 
partículas tinha 
sido reduzido, pois 
o tempo de meia-
vida do 
radioisótopo foi 
ultrapassado. 

Ao citar o tempo 
de meia-vida, o 
tipo de e o poder 
de ionização da 
radiação que 
deve ser emitido 
pelo radioisótopo 

Ao citar as partículas 
alfa e beta através de 
seus respectivos 
símbolos 

RS 

Grupo 3 

Resposta: Deve ser considerado o poder de ionização, pois quanto mais 
ionizável é a partícula incidente maior será a destruição da célula 
cancerígena pelos efeitos da radiação além de emitir partícula alfa e beta. 
O tempo de meia via deve ser maior do que utilizado no diagnóstico. 
Micro Macro Representacional Categoria  

Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao citar o tempo 
de meia-vida, o 
tipo de e o poder 
de ionização da 
radiação que deve 
ser emitido pelo 
radioisótopo. 

Ao explicar que 
quanto mais 
ionizável a 
partícula, maior 
será a 
destruição das 
células 
cancerígenas. 

- RNS 

Fonte: Produção Própria 

Ao concluir a terceira pergunta da situação-problema, pede-se que os grupos 
expliquem o motivo pelo qual as características de um radioisótopo para o tratamento 
de câncer é diferente das que são levadas em consideração nos utilizados para 
diagnóstico. Assim, uma explicação bem elaborada é classificada como RS se 
contempla os três níveis de conhecimento químico. Dois grupos conseguiram alcançar 
o objetivo desta pergunta, tendo suas respostas classificadas como RS, observamos 
também a presença de inferência, destacando também a questão do tempo que o 
indivíduo está em contato com a radiação (grupo 1) e o cuidado de não afetar células 
não cancerígenas (grupo 2). O grupo 3, tem sua resposta classificada como RPS, pois 
detêm suas conclusões se apegando mais ao aspecto representacional, ou seja, a 
eficiência e/ou consequências no uso de determinado radioisótopo (QUADRO 4).  
QUADRO 4: Resposta final dos grupos para a pergunta “Além do tratamento do câncer, utilizam-se 
radioisótopos para o diagnóstico de doenças, porém, estes devem ter características diferentes dos que 
são usados para fins de terapia. Qual explicação você daria?” 

Grupo 1 

Resposta: Para o diagnóstico de doenças utilizamos os raios gama, pois 
ele tem alto poder de penetração, o que é relevante no caso de 
diagnóstico, visto que a radiação é utilizada apenas uma vez. Já no 
tratamento, como o uso da radiação é continua os raios utilizados são os 
raios α e β, que apresentam baixo poder de penetração, porém possui alto 
poder de ionização, o que torna o tratamento eficiente. 
Micro Macro Representacional Categoria  

Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao citar as 
propriedades 
poder de 
penetração e 
poder de 

Ao inferir que o 
alto poder de 
penetração dos 
raios gama faz 
com que no 
uso diagnóstico 

Ao citar as 
partículas alfa e beta 
através de seus 
símbolos. 

RS 
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ionização. ele seja 
utilizado 
apenas uma 
vez, já para o 
tratamento o 
alto poder de 
ionização 
torna-o 
eficiente. 

Grupo 2 

Resposta: Os radioisótopos usados para o diagnóstico de doenças, 
devem ter um tempo de meia-vida curto, uma vez que esse tipo de 
procedimento envolve a absorção do radioisótopo pelo corpo do paciente, 
e desse modo devem se desintegrar rapidamente. O tipo de radiação 
emitida não deve ter alto poder de ionização, sendo preferencialmente o 
uso de radiação gama (γ), pois uma radiação ionizante poderia prejudicar 
as células normais. 
Micro Macro Representacional Categoria da 

Resposta 

Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao citar o baixo 
tempo meia-vida 
como uma 
propriedade que 
o radioisótopo 
deve ter ao ser 
utilizado para 
diagnóstico. 

Ao se referir 
aos efeitos da 
radiação no 
corpo humano. 

Ao trazer a 
representação dos 
raios gama. 

RS 

Grupo 3 

Resposta: A utilização de radioisótopos para o diagnostico deve-se 
considerar elementos que apresentam um tempo de meia-vida de curto 
prazo para que não prejudique a saúde do paciente um (uma) vez que a 
incidência de partículas terá um decaimento rápido facilitando assim uma 
precisão do diagnóstico. Porém para fins terapêuticos é imprescindível 
utilizar radioisótopos com um tempo de meia-vida longo, que consiga 
danificar a estrutura da célula cancerígena favorecendo o tratamento. 
Micro Macro Representacional Categoria da 

Resposta 

Nível de 
Conhecimento 
Químico 

Ao citar que é 
necessário 
considerar a 
propriedade 
tempo de meia-
vida na hora de 
escolher um 
radioisótopo. 

Ao inferir que o 
tempo de meia-
vida curto de 
um 
radioisótopo 
para 
diagnóstico 
não prejudica a 
saúde do 
paciente. 

- RPS 

Fonte: Produção Própria 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
A construção da situação-problema a partir de uma situação adaptada de um contexto 
real é uma boa alternativa para a construção de conceitos de radioatividade, pois, 
permite o desenvolvimento da temática e a construção do conhecimento sob o ponto 
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de vista de diversos aspectos de conhecimento químico. O que, provavelmente, pode 
facilitar na hora de organizar esse conteúdo enquanto professores do ensino médio em 
conformidade com as orientações propostas pelo governo.  
 As respostas trazidas pelos licenciandos, para a situação-problema proposta, indicam 
que eles buscaram agregar informações das atividades desenvolvidas durante o curso. 
Aspectos do conhecimento químico a nível microscópico, macroscópico e 
representacional puderam ser identificados nos textos apresentados. Podendo ser 
perceptível também que, apesar de todos terem acesso aos mesmos instrumentos, 
cada grupo expõe de forma particular suas conclusões, resultado da colaboração de 
cada participante do grupo, que, evidentemente, carrega e interpreta as informações de 
maneira particular. 
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Sobre o ensino de números quânticos.  
Juliel Cerqueira da Silva (IC)*, José Luis P. B. Silva (PQ). juliel.cerqueira@gmail.com  
Instituto de Química da UFBA - 40.170-115 - Salvador - BA. 
 
Palavras-Chave: números quânticos, modelo atômico quântico, ensino de química. 

RESUMO: ESTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO RESPONDER À QUESTÃO: É DESEJÁVEL ENSINAR O MODELO 
ATÔMICO DE NÚMEROS QUÂNTICOS NO ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA? DISCUTINDO AS POSSIBILIDADES DO ENSINO 
DOS NÚMEROS QUÂNTICOS DE MODO HISTÓRICO, ANTIDOGMÁTICO, VINCULADO AO CONCRETO E À REALIDADE, NA 
PERSPECTIVA DE UMA AVALIAÇÃO FORMATIVA,  CHEGAMOS  A UMA RESPOSTA AFIRMATIVA PARA A PERGUNTA, 
INCLUSIVE PORQUE, O ENSINO DOS NÚMEROS QUÂNTICOS POSSIBILITA TORNAR O ENSINO MAIS POLÍTICO, 
ATRIBUINDO MAIS QUALIDADE À EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA QUÍMICA, NO SENTIDO DE FORMAR UM CIDADÃO COM 
ESPÍRITO CRÍTICO. 

INTRODUÇÃO  
O ensino do modelo atômico quântico tem sido pouco valorizado no ensino 

médio de química: dos cinco livros didáticos de química aprovados no PNLD 2012, 
apenas dois apresentam-no. Os restantes se limitam ao modelo de Bohr (SANTOS, 
2013).  

Entretanto, as orientações curriculares para o ensino médio (CIÊNCIAS, 2006) 
recomendam o ensino desse modelo, entre os conhecimentos químicos. De nossa 
parte, entendemos que o modelo atômico quântico constitui-se num conhecimento 
clássico, no dizer de Saviani (2005), pelo fato de ter-se tornado fundamental da 
química, uma vez que é largamente empregado como instrumento de pesquisa e 
explicação dos fenômenos químicos da matéria. 

A compreensão do modelo atômico quântico requer o conhecimento de cinco 
tópicos: o que caracteriza um ente quântico como tal; o comportamento dual 
(onda/partícula) de um ente quântico; o movimento de um ente quântico não apresenta 
trajetória definida; a representação do estado de um ente quântico por uma função de 
onda; caráter probabilístico do comportamento de um ente quântico (SILVA; CUNHA, 
2008).  

Neste trabalho, destacamos o problema da representação do estado de um 
ente quântico: a função de onda que representa o estado de um elétron em um átomo 
possui, em sua expressão analítica, quatro parâmetros constantes associados ao 
estado, conhecidos pela denominação de números quânticos. O ensino dos números 
quânticos, nos livros didáticos de química para o ensino médio aprovados no PNLD 
2012, deixa a desejar, seja por ignorarem o assunto, seja por falta de clareza. 

Tempos atrás, Chassot opôs o ensino dos números quânticos ao ensino de 
outros conteúdos, como provocação para discutir o sentido do ensino de química:  

 
Mas, então por que ensinar Química? Já se disse que o ensino de Química 
deve facilitar a leitura do mundo, e é claro que isso não acontece sabendo 
fórmulas e decorando reações. É preciso um ensino que desenvolva no aluno a 
capacidade de “ver” a Química que ocorre nas múltiplas situações reais, que se 
apresentam modificadas a cada momento. (...) A química que se ensina deve 
estar ligada à realidade, mas quantas vezes os exemplos que se apresentam 
são desvinculados do cotidiano?... O que é mais importante para (...) um aluno 
da zona urbana: o modelo atômico com números quânticos ou processos 
eletrolíticos de purificação de metais ou tratamento de água? (CHASSOT, 
1993, p. 41) 
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Com tal citação não queremos sugerir ou afirmar que o Prof. Chassot seja 

contra o ensino do modelo atômico quântico ou dos números quânticos, pois, na 
mesma obra e em outras (ver, p. ex.: CHASSOT, 2000, capítulo 12) o ensino dos 
modelos da matéria são extensamente comentados.  

Acontece que, passadas duas décadas, a parte da citação acima que se refere 
aos números quânticos tem sido repetida quando se quer tratar de ensino 
contextualizado (CAVAGNI et al., 2012) e/ou de ensino vinculado ao cotidiano 
(GNOATO et al., 2013), sugerindo que o ensino dos números quânticos como 
desvinculado do cotidiano e/ou descontextualizado. 

Neste trabalho, não pretendemos responder diretamente à questão posta por 
Chassot, mas, a outra questão relacionada: É desejável ensinar o modelo atômico de 
números quânticos no ensino médio de química? Nesse sentido, procuraremos 
argumentar ser possível ensinar os números quânticos considerando sua história, sua 
racionalidade, seus vínculos com o concreto e com a realidade, possibilitando uma 
avaliação de aprendizagem formativa, não “ferreteadora” (CHASSOT, 1993; 2000). 
Desse modo, esperamos mostrar que o ensino dos números quânticos pode ser 
contextualizado e vinculado ao cotidiano dos estudantes. 

UM ENSINO HISTÓRICO 
O emprego da história das ciências no ensino das ciências tem tido sua 

importância reconhecida por vários pesquisadores. Embora a aproximação entre 
história das ciências e ensino das ciências venha ocorrendo há tempo, aumentou 
significativamente nas últimas décadas e estabeleceu-se na pauta dos pesquisadores 
em ensino de ciências: congressos de ensino de ciências costumam ter uma sessão de 
trabalhos que utilizam a história das ciências, a exemplo do Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências e do Encontro Nacional de Ensino de Química; o 
mesmo sucede com periódicos da área de ensino de ciências/química.  

Entende-se que a história da ciência pode tornar o ensino de ciências mais 
rico, explicitando as relações entre ciência e sociedade, e mais humano, esclarecendo 
o fazer científico, possibilitando a compreensão da ciência de modo menos simplista 
(OKI, 2008). Por isso, a história das ciências penetrou nos currículos de vários países 
(MATTHEWS, 1995), inclusive no Brasil (CIÊNCIAS, 2006).  

Além dos resultados das ciências, é preciso ensinar como o conhecimento 
científico foi elaborado, mostrar que o cientista não é um ser neutro, que seu trabalho 
envolve escolhas que influem no conhecimento produzido. No caso específico dos 
modelos atômicos, é preciso esclarecer sua historicidade, para que se alcance a 
compreensão de que todo modelo atômico é transitório (CHASSOT, 1993; 2000).  

A história das ciências pode esclarecer como os conceitos de números 
quânticos surgiram e suas denominações.  

O primeiro número quântico surgiu na proposição do modelo atômico de Bohr, 
em 1913, como um número inteiro associado às energias dos estados dos elétrons 
num átomo. Bohr (2001) propôs que os elétrons se moviam em volta dos núcleos dos 
átomos com energia constante, em órbitas circulares que constituíam estados 
estacionários. Os valores energia dos elétrons variam descontinuamente e a transição 
entre os estados requer a absorção ou emissão de quanta de energia. Por isso, diz-se 
que a energia é quantizada. A equação deduzida para o cálculo dos valores de energia 
dos estados eletrônicos contém uma constante que é um número inteiro. A cada estado 
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corresponde um valor dessa constante, de modo que, passou a denominar-se número 
quântico. 

Pouco tempo depois, Sommerfeld, refinou o modelo de Bohr, introduzindo a 
noção de centro de gravidade do átomo e órbitas elípticas. Uma elipse necessita de 
duas coordenadas polares para ser descrita — a distância do elétron ao núcleo e o 
ângulo azimutal [F1F] — e Sommerfeld considerou que cada variável deveria ser 
quantizada, ou seja, variar descontinuamente. Desse modo, foram criados o número 
quântico radial, nr, e o número quântico azimutal, k. Com esta modificação, o modelo 
atômico explicava melhor estrutura fina do espectro atômico (CRUZ-GARRITZ; 
CHAMIZO; GARRITZ, 1986). 

As órbitas do modelo atômico de Bohr-Sommerfeld eram planas. Para explicar 
a alteração dos espectros atômicos quando da aplicação de um campo magnético, foi 
proposto que a energia do estado eletrônico variava com a posição do plano da órbita 
no espaço, que também seria quantizada. Com isso, foi introduzido o número quântico 
denominado magnético (CRUZ-GARRITZ; CHAMIZO; GARRITZ, 1986). 

Um quarto número quântico foi proposto quando se descobriu a propriedade 
dos elétrons terem seu movimento alterado por um campo magnético. Como esse 
efeito foi atribuído ao fato do elétron girar (to spin, em inglês) em volta de seu próprio 
eixo, atribuiu-se a este número quântico a denominação de spin (CRUZ-GARRITZ; 
CHAMIZO; GARRITZ, 1986).  

Em suma: a história mostra que cada número quântico surgiu da aplicação da 
então recente ideia de quantização ao átomo, para explicar os valores de energia dos 
estados eletrônicos. Os números quânticos fazem parte da equação da energia de 
cada elétron nos átomos e ao atribuir valores a estes números, encontram-se os 
valores das energias. Portanto, os estados eletrônicos podem ser sumariamente 
representados por um conjunto de quatro números quânticos — número quântico 
principal, número quântico azimutal, número quântico magnético e número quântico de 
spin — e qualquer transição entre estados eletrônicos pode ser representada por uma 
ou mais mudanças de números quânticos. 

UM ENSINO ANTIDOGMÁTICO  
O conhecimento científico está em permanente desenvolvimento: a história 

mostra como as ideias surgem e modificam-se ao longo do tempo, que teorias são 
substituídas por outras mais esclarecedoras e com maior poder de predição. A ciência 
progride por crítica do conhecimento estabelecido. A história dos modelos atômicos é 
um ótimo exemplo de tais mudanças: o modelo atômico de Dalton, como um ente 
indivisível e massivo, possibilitou explicar as leis ponderais e enriqueceu o conceito de 
composição química. Ao longo do século XIX, foram propostas novas características 
para os átomos (ligação, valência) até que, na esteira das experiências com raios 
catódicos foi proposta a divisibilidade do átomo. Surgiram, então, vários modelos 
atômicos e a complementação do da divisão do átomo com a noção de núcleo atômico 
(LOPES, 2009). O modelo atômico quântico surgiu das limitações dos modelos 
propostos para explicar os fatos experimentais da época e vem sendo aprimorado ao 
longo do último século. 

                                                   
[1] Azimute: direção, medida em graus, definida a partir do horizonte, em relação a um ponto de 
referência, geralmente o norte. In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/DLPO/azimute>. Acesso em: 30 mai. 2014. 
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Ora, se a concepção científica do átomo vem mudando, qualquer modelo 
atômico é, em princípio, transitório, pois não há como adivinhar o que o futuro nos 
reserva. Portanto, não se pode ensinar o conceito de átomo como se fosse uma 
verdade definitiva, um dogma.  

Dogmas se prestam a conhecimentos não criticáveis, como os conteúdos de 
livros sagrados: estes, tendo sido revelados por seres considerados superiores, não 
admitem a crítica dos seres humanos. Não vemos incompatibilidade entre os indivíduos 
adotarem orientações dogmáticas nos aspectos de sua vida que concernem à religião e 
atitudes críticas em sua vida laica: é questão de escolha individual. O que não se deve 
fazer é tentar ensinar ciência de modo dogmático, uma vez que, por tradição, ciência é 
conhecimento crítico. 

O dogmatismo no ensino pode conduzir à ideia de que os cientistas são seres 
superiores, geniais, diferentes de nós, seres humanos comuns, com a consequente 
sugestão enganosa de que não somos capazes de aprender os conhecimentos por 
eles produzidos. Tal interpretação deve ser combatida a todo custo: a história das 
ciências pode contribuir ao mostrar que cientistas são pessoas normais, que trabalham, 
amam, sofrem, como todos nós (SILVA, 2002). 

Os livros didáticos de química para o ensino médio aprovados no PNLD 2012 
não trabalham a história dos números quânticos. Algumas obras sequer os mencionam, 
explicitamente, embora utilizem um rótulo numérico para os níveis de energia atômicos 
(estados eletrônicos) e/ou vinculem-nos ao ensino da configuração eletrônica dos 
elementos.  

Sem uma abordagem histórica do surgimento dos números quânticos (e da 
configuração eletrônica nos átomos), explicitando as dificuldades e contradições que 
ocorrem durante esse desenvolvimento, eles aparecem dogmaticamente nos livros 
didáticos.  

Por outro lado, os professores precisam ser formados para utilizar a história 
das ciências no ensino, de modo a suprir as faltas dos materiais didáticos 
(MATTHEWS, 1995). Caso contrário, estarão mais doutrinando que ensinando. 

UM ENSINO COM CONCRETUDE  
A relação entre o abstrato e o concreto é um ponto importante no ensino de 

ciências e da química, em particular. Entendemos, com Jensen (1998), que o 
pensamento químico opera em três níveis: molar, molecular e eletrônico. O nível molar 
refere-se aos eventos observáveis, mensuráveis, acessíveis pelos sentidos, enfim: 
refere-se aos fenômenos, entendidos como concretos. Os fenômenos químicos 
concretos são interpretados em termos de ideias abstratas — conceitos, modelos, 
teorias — dando lugar ao nível molecular e ao nível eletrônico, ambos teóricos e não 
sensíveis. 

Todo conceito é uma generalização abstrata e pode se referir a vários 
exemplares (VIGOTSKI, 2009), que podem ser concretos ou não. Por exemplo: o 
conceito de substância como material puro (SHUMMER, 1998) é uma abstração, já que 
os métodos de determinação de composição possuem limites de sensibilidade muito 
superiores a milhares de constituintes dos materiais, de modo que, não se pode 
assegurar que qualquer material apresente pureza absoluta. Tal conceito é aplicado 
pelos químicos a uma grande quantidade de materiais concretos — ferro, argônio, 
formamida etc. — adquirindo concretude e grande generalidade. 

O conceito de átomo também é uma abstração, pois é fruto da imaginação 
humana, não sensível, e de grande generalidade, pois é aplicável a grande quantidade 
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de entidades teóricas, que são os diversos tipos de átomos, também abstratos. A 
concretude dos átomos só pode ser percebida indiretamente, por intermédio da ideia 
de que os materiais que manipulamos no dia a dia — alimentos, materiais de limpeza, 
materiais de construção etc. — são todos compostos por entes microscópicos 
formados por entes menores: os átomos. 

O ensino de química precisa oscilar entre os níveis molar, molecular e 
eletrônico para realizar a leitura química do mundo proposta por Chassot (1993). Nesse 
sentido, não é possível evitar a abstração, ao contrário: a abstração é necessária para 
os estudantes desenvolverem o pensamento químico, mas, deve-se procurar 
estabelecer a relação entre os conceitos químicos (abstrações) e os objetos concretos 
aos quais podem ser associados.  

O conceito de número quântico não tem uma referência concreta, como o 
conceito de substância química tem. Números quânticos se referem às energias dos 
estados dos elétrons em átomos e, nem estados, nem elétrons, nem átomos pertencem 
ao nível molar da química, mas, são abstrações empregadas para explicar os 
fenômenos do nível molar. A concretude que se pode associar aos números quânticos 
passa pelo entendimento do modelo atômico que os utiliza como elemento de 
explicação dos fenômenos sensíveis. 

Com o intuito de trabalhar a abstração, o professor de química deve levar em 
consideração o desenvolvimento de cada estudante, avaliando até que ponto pode 
avançar nos estudos com sua colaboração (VIGOTSKI, 2009). Deste modo, é possível 
definir os conteúdos que estão dentro da capacidade de cada estudante entender e 
aprender. 

A linguagem desempenha papel essencial no ensino e, como propõe Chassot 
(1993, 2000) é preciso evitar que seja obscura ou hermética. Toda linguagem é 
composta por expressões com conteúdos, numa palavra: signos. Os conceitos, 
modelos, teorias da química são denominados por expressões peculiares, que são 
fruto de convenções, como também acontece nas línguas naturais: nesse sentido, não 
há dificuldade adicional. As dificuldades costumam acontecer com a compreensão dos 
conteúdos dos signos, ou seja: seus significados; é preciso esclarecê-los e a história da 
química pode contribuir sobremaneira, revelando como os significados foram 
estabelecidos e evoluíram. 

Um ensino dos números quânticos que considere os aspectos históricos 
relacionados pode substituir o esoterismo da linguagem pelo exoterismo (CHASSOT, 
1993; 2000), relacionando a denominação aos fatos, dando-lhe mais concretude. 
Vimos acima que o número quântico azimutal deriva sua denominação da relação com 
o ângulo de azimute; o número quântico magnético está relacionado à explicação do 
efeito de campo magnético sobre os espectros atômicos e o spin, tem que ver com o 
verbo girar, na língua inglesa. Já o número quântico principal, deve sua denominação à 
relação com a energia do estado eletrônico.  

UM ENSINO VINCULADO À REALIDADE  
 Chassot (2000, 94) clama contra o ensino “ensino limpo” e pede que 
abandonemos a assepsia: “há necessidade de tornar o nosso ensino mais sujo, isto é, 
encharcá-lo na realidade”. 

Já nos século XIX, Marx (1859) propunha que o método científico deveria ter 
como ponto de partida a realidade concreta. A compreensão da realidade passa pela 
análise das relações entre suas partes e do seu funcionamento, análise que requer 
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conceitos e teorias abstratos. Então, a realidade é descrita a partir das teorias 
utilizadas para compreendê-la, produzindo uma imagem mais rica e profunda. 

A abstração possibilita uma descrição da realidade que a torna mais concreta, 
porque melhor compreendida. Este é o caso dos números quânticos, que passaram a 
fazer parte da nova mecânica (quântica) que ia se estabelecendo no início do século 
XX, à medida que o conceito de quantum de energia ia possibilitando a explicação de 
fenômenos que a mecânica clássica, até então dominante, não podia explicar.  

Produziam-se novas interpretações da realidade que abriam perspectivas 
insuspeitadas. Por exemplo, a compreensão da luz: desde o trabalho de Maxwell, a luz 
era entendida como feixes de ondas eletromagnéticas produzidos por cargas em 
movimento. Os modelos atômicos a partir de Bohr empregaram a ideia de que a luz 
pode, também, ser descrita como composta por grande quantidade de quanta de 
energia, produzidos por elétrons que transitam entre estados no interior dos átomos: 
quando um elétron é transferido para um estado de menor energia emite um fóton de 
luz. Na linguagem dos números quânticos poderíamos dizer que quando diminui o valor 
de algum dos números quânticos empregados na descrição do estado de um elétron, 
ocorre emissão de um fóton de luz. 

A transição de elétrons entre estados descritos por números quânticos explica 
muitos fenômenos naturais e artificiais. A cor que observamos nos objetos resulta da 
reflexão de parte da luz que os ilumina: a outra porção foi absorvida pelos elétrons dos 
átomos (ou moléculas) que mudaram para estados de energia mais elevada, ou seja: 
uma transição entre números quânticos. A cor que observamos é a luz refletida, não 
absorvida, mas só podemos falar dessa reflexão concomitantemente com a absorção, 
para entender onde foram parar as outras componentes da luz. 

As lâmpadas de sódio e de mercúrio empregadas na iluminação pública 
também se valem da emissão de fótons em transições eletrônicas: os elétrons dos 
átomos de vapor de sódio ou mercúrio são excitados eletricamente e retornam aos 
estados de energias mais baixas com emissão de luz: amarela, no caso do sódio e 
branca, no caso do mercúrio. 

As lâmpadas fluorescentes utilizadas para iluminação residencial, comercial, 
industrial se baseiam no mesmo princípio, embora empreguem uma camada de 
material depositado sobre o invólucro de vidro da lâmpada que também emite luz, para 
aumentar seu rendimento (PAULA; ALVES, MATEUS, 2011). 

As transições eletrônicas também são responsáveis pelos efeitos coloridos que 
observamos com fogos de artifício lançados ao ar em datas festivas, a exemplo da 
passagem para um Ano Novo. Os elétrons dos átomos que compõem os materiais dos 
fogos de artifício são excitados pela energia liberada na combustão da pólvora e 
quando retornam aos seus estados originais emitem luz, provocando os efeitos 
desejados por seus fabricantes. Cada tipo de átomo emite fótons relacionados com 
luzes de cores diferentes: sódio: amarelo; cobre: azul; cálcio: laranja; lítio: vermelho; 
bário: verde; magnésio: branco etc. Novamente temos um fenômeno cotidiano 
explicável com os números quânticos, que podem ser compreendidos por estudantes 
do ensino médio (COSTA; GOMES, [201-]). 

Como pode ser notado, as transições eletrônicas encontram-se por toda a 
parte e fazem parte da nossa realidade cotidiana. 

POR UMA AVALIAÇÃO FORMATIVA 
Em nosso entender, o objetivo da avaliação não é a atribuição de notas, mas, 

conhecer o estado em que os estudantes se encontram no processo de aprendizagem, 
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para que o/a professor/a possa orientar seu o ensino no sentido desejado: avaliação, 
ensino e aprendizagem tornam-se facetas de um único processo educativo. 

A avaliação escolar dever servir à formação dos estudantes (SILVA; 
MORADILLO, 2002). Considerando que cada um tem uma experiência de vida diversa, 
que influenciará sua aprendizagem, não é de esperar que se relacionem igualmente 
com o conhecimento químico, especificamente com o conhecimento relacionado aos 
números quânticos. Porém é preciso que os estudantes façam esforço para dominar 
tais conteúdos, não só porque explicam arte da sua cotidianidade, mas, também, para 
desenvolver seu raciocínio, condição essencial para a elaboração da crítica. 

Toda avaliação requer critérios eficazes, mas, sua eficácia depende do valor 
que lhe é atribuído pelos envolvidos no processo, de modo que, devem ser elaborados 
coletivamente por professores e estudantes. Assim pretende-se evitar que estejam 
estritamente vinculados à concepção de conhecimento do/a professor/a. 

No caso específico da avaliação da aprendizagem dos números quânticos, 
cremos ser adequado trabalhar com a elaboração de explicações relativas a 
fenômenos diversos que possam ser interpretados em termos das transições 
eletrônicas, avaliando o raciocínio empregado, a construção do argumento, além, é 
claro, do domínio dos conceitos.  

Desse modo, estaremos considerando o processo de elaboração dos números 
quânticos enquanto representantes de estados eletrônicos em átomos e, não apenas, a 
memorização dos números sem significado para emprego em provas “ferreteadoras” 
(CHASSOT, 1993, 2000). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Finalmente, respondendo à questão inicial — É desejável ensinar o modelo 

atômico de números quânticos no ensino médio? — nossa resposta é afirmativa, pois 
pretendemos ter mostrado que tal ensino está vinculado à realidade cotidiana, de modo 
que, sua abstração pode ser relacionada com a concretude de fenômenos conhecidos; 
pode ser ensinado de modo compreensível e não dogmático; os conceitos de numero 
quântico foram elaborados de modo claro, como mostra a história dos modelos 
atômicos. 

Se quisermos evitar os “textos privilegiantes” (Chassot, 2000,p. 121) e, de um 
modo mais geral, a dominação do homem pelo homem, não se pode fugir do desafio 
de ensinar conteúdos modernos, atualizados, tais como os números quânticos e, 
enfrentar seus aspectos abstratos, pois o modo de evitar a dominação passa pela 
apropriação dos conhecimentos daqueles que pretendem ser os dominadores 
(SAVIANI, 2005). Nesse sentido, o ensino dos números quânticos possibilita expressar 
nosso compromisso político de fazer educação através da química, no sentido de 
formar um cidadão com espírito crítico.  

Então se algum professor ou professora de química nos perguntar “Qual o 
modelo de átomo que devo ensinar?” (CHASSOT, 2003), responderemos, sem dúvida: 
o modelo atômico de números quânticos! 
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Introdução 
O estudo de Soluções nas aulas de Química tem se 
demonstrado de difícil compreensão para os alunos, 
em especial para os alunos da EJA, pois os 
estudantes apresentam grande dificuldade de 
entendimento dos eventos que ocorrem em nível 
submicroscópico, além de não conseguirem 
compreender fórmulas e cálculos recorrentes no 
estudo de concentração de soluções. 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) abrange 
alunos com idades variadas que não fizeram o Ensino 
Fundamental e/ou Médio no tempo convencional. Ao 
retornarem à escola, é comum que esses sujeitos 
manifestem certa resistência em relação a disciplinas 
como a Química, por acreditarem que essa é uma 
ciência baseada apenas na memorização de 
fórmulas, que seria desvinculada de seu cotidiano e 
sem muita aplicação prática em suas vidas. É diante 
desse cenário que se tornam cada vez mais 
importantes a criação de propostas de ensino de 
Química que utilizem uma abordagem 
contextualizada do conteúdo curricular, relacionando 
questões do dia-a-dia aos conceitos trabalhados em 
sala de aula.  
A contextualização de atividades investigativas pode 
estimular ainda mais o interesse dos alunos pela 
Ciência, uma vez que os incentiva a buscar 
informações no intuito de responder a um problema 
proposto e explicá-lo, de forma crítica. 
Utilizando essas duas estratégias de ensino, foi 
proposto a alunos da 2ª série da EJA de uma escola 
particular um trabalho sobre soluções isotônicas, que 
foi realizado em duas etapas:  
x Etapa 1: Na primeira aula, os alunos trouxeram 
rótulos de alimentos e de produtos de limpeza e, 
junto com eles, anotado: a utilização de cada 
produto, as precauções de uso, os possíveis riscos, 
as recomendações de uso, a composição química e 
os preços de alguns produtos.  
x Etapa 2: Foram realizados cálculos de soluções, 
variando as quantidades das substâncias de alguns 
rótulos. Na análise dos rótulos, conceitos como valor 
energético, caloria, vitaminas, carboidratos, sódio, 
proteínas e gorduras também foram definidos.  

x Etapa 3: Os alunos fizeram uma pesquisa 
individual para entenderem o que são soluções 
isotônicas;  
x Etapa 4: Os alunos realizaram uma pesquisa de 
campo, na qual entrevistaram parentes ou colegas do 
trabalho, a fim de verificar o conhecimento das 
pessoas acerca do uso dessas soluções. 
A realização deste trabalho teve como objetivo 
analisar como uma abordagem investigativa e a 
aproximação do cotidiano do aluno com 
conhecimentos adquiridos em sala de aula podem 
auxiliá-lo na compreensão de conceitos químicos 
relacionados ao conteúdo de Soluções. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa inicial e individual realizada pelos alunos 
envolveu discussões de como as soluções isotônicas 
são registradas e vendidas em nosso país, para que 
finalidade e para que público estão direcionadas, 
quais as restrições de venda, como essas soluções 
são tomadas no Brasil e no mundo e quais os tipos 
de soluções isotônicas. Essas informações foram 
levadas para sala de aula e debatidas intensamente, 
a fim de que os estudantes entendessem claramente 
quais soluções eram caracterizadas como isotônicas 
e quais os perigosos do seu uso. 

Conclusões 
 Com as discussões acerca das soluções isotônicas, 
os alunos começaram a perceber que as informações 
nutricionais encontradas nos rótulos dos alimentos 
são fundamentais para que o consumidor possa 
identificar se existe algum nutriente restrito à sua 
alimentação. Os estudantes também tomaram 
conhecimento que essas informações foram 
padronizadas em 21 de março de 2001 pela 
Resolução nº 40 da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), que obriga as empresas a deixar 
clara a composição de seus produtos.  
____________________ 
DANNY, Dr D. Rótulo dos Alimentos – Saiba como Avaliar. 
Disponível em: http://w w w .clinicaparis.com.br/rotulo-dos-
alimentos-saiba-com-avaliar/. Acesso em: 26/05/2014. 
CARMO, M. P. e MARCONDES, M. E. R. Abordando soluções 
em sala de aula – uma experiência de ensino a partir das 
idéias dos alunos . Química Nova na Escola, n. 28, maio 2008. 
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Transposição Didática: Um levantamento bibliográfico em 
eventos de Química e ensino de Ciências   
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Palavras-Chave: Chevallard, Ensino, Revisão. 
 
Resumo:  Este artigo buscou evidenciar a utilização da transposição didática no ensino de química, por 
meio de uma pesquisa bibliográfica nos principais eventos de ensino de ciências do país. O tratamento 
dos dados se procedeu pela análise de conteúdo mais especificamente a categorização. Utilizou-se as 
seguintes categorias para análise: 1 - trabalhos que apresentam tópicos de química e ensino de química, 
2 - categoria que englobam os artigos de ensino de física, biologia e matemática. 3 - artigos que são de 
áreas distintas destas apresentadas. Apenas dois eventos de ensino de ciências apresentaram em suas 
publicações o tema pesquisado assim como a maior parte dos artigos demostravam a fragilidade dos 
saberes escolares, tendo a transposição didática um papel relevante ao analisar como o saber sábio 
chega até os discentes na sala de aula.  
 
 
INTRODUÇÃO  
 

O Conceito de transposição didática foi denominado pela primeira vez por 
Michael Verret em sua tese de doutorado em 1975 na França. Contudo apenas em 
1982 a transposição didática ganha o status de teoria com o matemático Yves 
Chevallard que define a Transposição Didática como um instrumento eficiente para 
analisar o processo através do qual o saber produzido pelos cientistas (o Saber Sábio) 
se transforma naquele que está contido nos programas e livros didáticos (o Saber a 
Ensinar) e, principalmente, naquele que realmente aparece nas salas de aula (o Saber 
Ensinado). (BROCKINGTON e PIETROCOLA,2005). 

A Transposição didática é um processo na qual um conteúdo do saber sábio 
sofre adaptações até se tornar um saber a ensinar com isto estas adaptações vão 
torna-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. Por sua vez este 
trabalho transforma um objeto do saber a ensinar em objeto de ensino. Essa 
transformação do objeto de conhecimento cientifica em objeto de conhecimento escolar 
para ser ensinado pelos professores e aprendidos pelos estudantes significa selecionar 
e inter-relacionar o conhecimento cientifico (saber sábio), adequando às possibilidades 
cognitivas dos alunos. (LEITE, 2004). Ainda relacionando-se a esta ideia Chevallard 
(1991) defende que os conhecimentos (saberes) presentes no ensino não sejam meras 
simplificações de objetos tirados do contexto de pesquisas com o objetivo de permitir 
sua apreensão pelos estudantes. Trata-se, pois, de “novos” conhecimentos capazes de 
responder a dois domínios epistemológicos diferentes: ciência e sala de aula.  

Enfatizar o quanto a transposição dos saberes científicos para a sala de aula 
induz a uma ideia de simplificação, de que, ao se ensinar ciências no ensino médio, 
tem-se apenas um processo onde o cerne é “tornar mais simples” conceitos 
complicados, algo que difere totalmente das idealizações presentes no processo de 
modelagem. (BROCKINGTON e PIETROCOLA,2005). 

Os autores acima discorrem sobre as esferas do saber. O saber sábio é, então, 
aquele que aparece em revistas especializadas, congressos ou periódicos científicos. 
Este tipo de saber nasce da produção e trabalho de cientistas e intelectuais. É 
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desenvolvido por cientistas nos institutos de pesquisas, e que passa pelo julgamento 
da comunidade científica. Ao ser transposto para o ambiente escolar, o saber 
transforma-se em um outro tipo de saber, o saber a ensinar que é o saber que aparece 
nos programas, livros didáticos e materiais instrucionais. Considera-se como 
integrantes desta esfera de saber os autores de livros didáticos e divulgação científica, 
os professores, os especialistas de cada área, envolvidos com educação e ciências. 
Quando o professor efetivamente ensina em suas aulas, tendo como base o saber a 
Ensinar, ele então produz o saber ensinado. Há predomínio de valores didáticos, pois 
agora a finalidade desta transposição está voltada para o trabalho do professor em sua 
prática diária. É importante ressaltar que nem todos os saberes do domínio do Saber 
Sábio farão parte do cotidiano escolar. 

A partir da análise do trabalho de Chevallard é plausível levantar a discussão 
acerca da necessidade da utilização da transposição didática no ensino de química. O 
PCNEM, que ao dissertar sobre o aprendizado de Química, esperado para o nível 
médio, deixa claro que se deve compreender transformações químicas, analisa-las e 
assim utilizá-la-ás para emitir pareceres enquanto cidadãos, além de buscar uma 
compreensão do conhecimento científico, aplicado as variadas áreas tecnológicas. 
(BRASIL, 1999) 

O PCNEM+, que de forma complementar ao PCNEM, aponta que 
historicamente, o conhecimento químico centrou-se em estudos de natureza empírica 
sobre as transformações químicas e as propriedades dos materiais e substâncias. Os 
modelos explicativos foram gradualmente se desenvolvendo conforme a concepção de 
cada época e, atualmente, o conhecimento científico em geral e o da Química, em 
particular, requerem o uso constante de modelos extremamente elaborados. (BRASIL, 
1999; 2002). 

Um ensino de química eficiente deve propiciar um bom conhecimento em 
química ao discente, especialmente se, ao tripé de conhecimentos químicos, se 
agregarem uma trilogia de adequação pedagógica fundada em: contextualização, que 
dê significado aos conteúdos e que facilite o estabelecimento de ligações com outros 
campos de conhecimento; respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, que garanta 
ao estudante tratamento atento a sua formação, e seus interesses, assim como o 
desenvolvimento de competências e habilidades, em consonância com os temas e 
conteúdo do ensino (BRASIL, 1999; 2002). 

Com base nas proposições acima levantadas pode-se evidenciar a 
necessidade de uma adequação pedagógica no ensino. Isso é previsto nos 
documentos oficiais, sendo crucial na prática docente. Dentre as várias adaptações 
existentes, a teoria “Transposição Didática”, proposto por Yves Chevallard, passa a ser 
utilizado no ensino de química. 

Por meio das discussões levantadas acima propõem-se uma revisão de 
literatura acerca da transposição didática nos principais eventos de ensino de ciências 
e áreas correlacionados bem como propor uma reflexão acerca da utilização da 
transposição didática no ensino de química.  

 
METODOLOGIA   
 

Este artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória na qual os 
dados foram obtidos por um levantamento bibliográfico em eventos de química ou 
ensino de Ciências disponíveis online e gratuitamente.  

Para análise dos dados obtidos na pesquisa, utilizamos a análise de conteúdo 
de Laurence Bardin (2009), mais especificamente a Categorização, que é um conjunto 
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de técnicas utilizadas para analisar a comunicação. A análise de conteúdo tem uma 
organização bem definida, e que organizam-se em torno de três fases, conforme 
descrito por Bardin: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos 
resultados: a inferência e a interpretação.  

 A pré-análise é a fase na qual os dados passam por uma leitura flutuante, 
onde o pesquisador possui o intuito de conhecer as respostas obtidas. A partir de 
leituras mais analíticas, já é possível relacionar ao objetivo da pesquisa algumas 
categorias. (BARDIN, 2009) 

A exploração do material constitui a segunda fase, que é a definição das 
categorias (sistemas de codificação) a partir do material já selecionado  e a 
identificação das unidades de registro (unidade de significação a codificar corresponde 
ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e 
à contagem frequencial)  e das unidades de contexto nos documentos (unidade de 
compreensão para codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da 
mensagem, a fim de compreender a significação exata da unidade de registro). A 
exploração do material consiste numa etapa importante, porque vai possibilitar ou não 
a riqueza das interpretações e inferências (Bardin, 2009). 

A partir da revisão de literatura utilizou-se como termo de pesquisa   
transposição didática, nos eventos de ensino de ciências e áreas correlacionadas. 
Selecionamos os trabalhos que apresentaram o termo no título, no resumo, ou no 
corpo do texto para a pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

Os principais eventos analisados foram, o ENEQ (Encontro nacional de ensino 
de química) sendo disponibilizados os anais do evento durante os anos de 2012, 2010, 
2008 para pesquisa. No ENPEC (Encontro nacional de pesquisa e educação em 
ciências). Utilizamos todas as edições disponíveis online para consulta.de 1997 a 2013. 
Analisou-se também os eventos do CBQ (congresso brasileiro de química), da SBQ 
(reunião anual da sociedade brasileira de química), sendo disponibilizados para 
pesquisa todas as edições de 2002 a 2013 de ambos eventos. E por fim realizamos 
análise do EVEQ (evento de educação em química), sendo disponibilizado apenas o 
ano de 2013 para consulta online. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 
No total encontrou-se vinte artigos sobre transposição didática sendo oito no 

(ENEQ) e doze no (ENPEC). Nos demais eventos analisados não foram obtidos 
nenhum artigo acerca da temática.  

Em seguida, realizou-se uma leitura flutuante e a exploração do material dos 
artigos, como proposto por Bardin (2009), no qual sugerimos as seguintes categorias: 1 
- Trabalhos que apresentam tópicos de química e ensino de química. 2 - Categoria que 
englobam os artigos de ensino de física, biologia e matemática. 3 - Artigos que são de 
áreas distintas destas apresentadas. O quadro 1, apresenta os artigos encontrados no 
ENEQ.  

Após o estabelecimento das categorias, realizamos o estudo de cada trabalho, 
sendo visualizados no quadro 1 estes artigos. Apresentamos as sínteses dos artigos a 
seguir. 

No artigo, A radioatividade nos livros didáticos do ensino médio – um olhar 
utilizando elementos de transposição didática (SILVA e NETO, 2012), os autores tem 
como objetivo analisar o conteúdo da radioatividade em livros didáticos nacionais, 
tendo como base dois livros de ensino superior no qual os autores julgam estar mais 
próximo do saber sábio, os autores comparam o conteúdo de radioatividade dos livros 
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de ensino superior com os livros utilizados no ensino médio. A análise evidenciou que a 
transposição didática da radioatividade é repleta de deformações no sentido de facilitar 
a apresentação do conteúdo (SILVA e NETO, 2012) 

 
QUADRO 1: ARTIGOS ANALISADOS ENEQ. 

Título do trabalho Autores Categoria 
A radioatividade nos livros 

didáticos do ensino médio – um 
olhar utilizando elementos de 

transposição didática 

Flávia Cristiane Vieira 
da Silva; José Euzébio Simões 

Neto 

1 

Transposição didática dos 
conhecimentos desenvolvidos no 
projeto oficina de sabão para o 
conteúdo de ciências em uma 
escola de ensino fundamental. 

Michael Cavalcante 
Lima; Ânderson Jesus da Silva 

1 

Formação do professor de 
Química: um estudo sobre a 

transposição Didática dos modelos 
atômicos 

Rafael de Jesus 
Santana 

1 

Estudo de caso sobre 
Transposição Didática de projetos 
ensino de Química da UFS com 

ênfase CTS 

Genisson Barbosa 
Teixeira, Thaise Marques Reis, 

Mirian Alves da Cruz Gois, 
Marlene Rios Melo 

1 

A teoria da transposição 
didática no ensino de Química: 

breve revisão de literatura 

Thiago dos Santos 
Rezende, Davis A. Melo 

Santos, Danilo A. Rodrigues, 
Rafael de J. Santana 

1 

Aproximações e 
distanciamentos em relação ao 

conceito de Propriedades 
Coligativas em livros didáticos de 

Química 

João Thiers Mendonça 
Santos, Edson José Wartha, 

Victor Hugo Vitorino Sarmento 

1 

Investigando o processo 
de transposição didática externa: o 

Caso do conceito de 
transformação química. 

José Aercio Silva das 
Chagas, Marcelo Câmara dos 

Santos 

1 

A Transposição Didática 
do Conceito de Constante de 

Equilíbrio: Uma Análise a Partir 
dos Livros Didáticos 

Hiccaro Carlos 
Rodrigues de Almeida, José 

Euzébio Simões Neto 

1 

 
O trabalho de Lima e Silva (2012), tem como foco a transposição didática dos 

objetos de conhecimento desenvolvido no âmbito do projeto oficina de sabão. Os 
autores entendem a transposição didática com meio de aproximações dos parâmetros 
curriculares nacionais.  

Em outro artigo intitulado Formação do professor de química: um estudo sobre 
a transposição Didática dos modelos atômicos (SANTANA, 2012), O autor propôs-se a 
investigar como ocorreu a transposição didática dos modelos atômicos no curso de 
licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe e em duas escolas da 
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Rede Estadual do Ensino Médio. O autor utilizou-se de análise das entrevistas, 
realizadas junto a dois professores egressos, verificou-se que a formação de 
professores protagonizada pela UFS, ocorreu de forma insuficiente, com indicativos de 
certo distanciamento dos modelos atômicos, entre o que foi ensinado/aprendido e o 
saber científico. O autor identificou diversas deficiências no processo de transposição 
didática e propôs repensarmos como está sendo formado o professor de química. 
(SANTANA, 2012).   

Teixeira, et.al. (2012 analisam a transposição didática no ensino de química 
com ênfase em CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade), para atingir tal objetivo os 
autores realizaram a gravação de duas aulas e com base na análise de discurso, 
categorizou as respostas em: Discurso do mestre, da universidade, do analista e 
histérica. Por fim os autores observam a importância do movimento de CTS para a 
formação de professores.  

No artigo A teoria da transposição didática no ensino de Química: breve revisão 
de literatura (RESENDE,et.al.2012), os autores realizaram uma breve revisão de 
literatura evidenciando teorias distintas. Por fim autores evidenciam a necessidade de 
se continuar a pesquisa como forma de aprofundar as questões que envolvem o 
funcionamento interno do sistema didático. 

Em um outro artigo Aproximações e distanciamentos em relação ao conceito 
de Propriedades Coligativas em livros didáticos de Química (SANTOS, et.al, 2012), os 
autores analisam livros didáticos no tocante tópico de propriedades coligativas. 
Utilizaram como referencial ou seja o saber sábio o livro do Atkins de físico química 
comparando o conteúdo apresentado no livro didático do ensino médio com o mesmo 
conteúdo apresentado no livro do Atkins. Por fim os autores apontam que três dos 
livros analisados cumpriram a transposição enquanto os demais apresentam um 
distanciamento do saber sábio apresentando assim uma deformação didática.  

 Investigando o processo de transposição didática externa: o Caso do conceito 
de transformação química. (Chagas e SANTOS 2012). Neste trabalho os autores 
analisaram a transposição didática do conceito de transformação química presente nos 
livros do ensino superior tomados como saber sábio e livros didáticos do ensino médio, 
ou seja o saber escolar.  Analisando o saber sábio e o saber escolar nos livros os 
autores inferiram que o conceito de reação química sofreu poucas mudanças. 

No artigo A Transposição didática do conceito de constante de equilíbrio: uma 
análise a partir dos livros didáticos (ALMEIDA e NETO 2010). Os autores têm como 
objetivo revisar o conceito de constante de equilíbrio, identificar os erros conceituais 
que surgem durante o processo de transposição didática. Para atingir tal fim os autores 
analisaram os principais livros didáticos do país. Os autores inferiram que a abordagem 
da constante de equilíbrio nos livros didáticos ocasiona em erros conceituais. 

Por meio da análise dos trabalhos publicados no ENEQ fica evidente que os 
autores preocupam-se como está ocorrendo a transposição do saber sábio para o 
saber ensinar. Nos trabalhos de ALMEIDA e NETO (2010), SANTANA (2012), 
indicaram que o saber sofre diversas adaptações tornando-se muito diferente do saber 
originalmente proposto. Este fato reforça a ideia da utilização da transposição didática 
no ensino de química de uma maneira eficiente. 

Partindo-se do mesmo procedimento da análise para o ENEQ, realizou-se a 
revisão de literatura no ENPEC.  Após a categorização dos artigos ocorre a leitura 
analítica trabalhos e as sínteses dos mesmos. O trabalho obtido no evento analisado 
pode ser visualizado no quadro 2. E as sínteses dos mesmos.  
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QUADRO 2: ARTIGOS ANALISADOS DO ENPEC. 
Título do trabalho Autores Categoria 

A Ciência Como Expressão Da Cultura E 
A Transposição Didática 

Darlisângela Maria 
Monteiro, Marcos Frederico 

Kruger 

3-Outros 

Matéria E Suas Manifestações: Análise 
Crítica Da Transposição Didática Sobre Temas De 

Estrutura Da Matéria Em Livros Didáticos De 
Física E Química Do Ensino Médio 

Jéferson Norberto 
Marinho Mendes, Frederico 
Firmo de Souza Cruz, José 

André Peres Angotti 

1-Química e 2-
Física 

Estudo Piloto De Transposição Didática 
Da Cadeia Alimentar  

 

Maria Cristina Leal 2-Biologia 

Analisando Novas Propostas De Ensino 
Através Da Didática Francesa 

André Machado 
Rodrigues, Ivan Gurgel, 

Maurício Pietrocola 

3-Educação 

O Conceito De Campo: Polissemia Nos 
Manuais, Significados Na Física Do Passado E Da 

Atualidade 

Sonia Krapas e 
Marcos Corrêa da Silva 

2-Física 

Concepções Espontâneas, O Currículo E 
A Transposição Didática: Avaliando A 

Reestruturação De Ideias Em Um Curso 
Universitário 

Silvia Regina Quijadas 
Aro Zuliani, José Bento Suart 

Júnior, Thiago Bufeli 
Bianchini, Rafael Innocenti 

Vieira da Silva 

3-Outros 

A Relação Entre O Discurso Científico E 
Os Níveis Do Saber Na Transposição Didática 

Mateus Schwarz 
Vedana, Suzani Cassiani 

Souza 

3- Educação 

A Descontextualização Das experiências 
De Tiros Alternados Em Livros Didáticos De Física 

Nádia Cristina 
Guimarães Errobidart, Shirley 

Takeco Gobara 

2-Física 

Mudanças E Simplificações Do Saber 
Científico Ao Saber A Ensinar: Uma Análise Da 

Transposição Didática Do Ciclo Do Nitrogênio Em 
Livros Didáticos De Biologia Do Ensino Médio 

Rogério da Silva, Rita 
de Cássia Frenedozo 

2-Biologia 

Transposição Didática Do Modelo De 
Huygens: Reconstruções Das Ideias Originalmente 

Propostas No Tratado Da Luz 

Ana Carolina Staub de 
Melo, Frederico Firmo de 

Souza Cruz 

2-Física 

Aspectos Da Transposição Didática De 
Ondas Sonoras Em Livros Didáticos De 

Física (Pnlem) 

Nádia Cristina 
Guimarães Errobidart, Shirley 

Takeco Gobara 

2-Física 

Transposição Didática E Ondas Sonoras 
Como Objeto De Estudo 

Maria Inês Affonseca 
Jardim, Nádia Cristina 

Guimarães Errobidart, Shirley 
Takeco Gobara 

2-Física 

 
 No artigo A Ciência Como Expressão Da Cultura E A Transposição Didática 

(MARIA, MARCOS, KRÜGER 2009), os autores tem como objetivo apresentar uma 
proposta para desenvolver um conteúdo de ciências por meio do livro “Estórias e 
experiências de Baíra o grande burlão”, de Nunes Pereira no qual organizou uma série 
de narrativa dos índios da região amazônica, utilizando a  transposição didática no 
Ensino de Ciências Naturais, sendo que, a proposta articulada pelos autores é 
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direcionada para o sétimo ano do Ensino Fundamental. Os autores puderam inferir que 
as narrativas da possibilidade de se ensinar ciências de maneira interdisciplinar e 
contextualizada com uma das muitas culturas da região amazônica.  

Em um outro artigo intitulado: Matéria E Suas Manifestações: Análise Crítica 
Da Transposição Didática Sobre Temas De Estrutura Da Matéria Em Livros Didáticos 
De Física E Química Do Ensino Médio (MENDES, CRUZ, ANGOTTI 2009), os autores 
propõem uma análise crítica acerca da estrutura da matéria em livros didáticos de física 
e química do ensino médio. Utilizando-se da transposição didática os autores 
analisaram diversos livros didáticos buscando por elementos de transposição. Por fim 
os autores concluíram que de maneira geral a análise dos livros aprovados pelo PNLD 
apresentaram uma série de erros conceituais e inadequações no que se refere a 
tentativa de representar graficamente modelos e explicações teóricas, desta forma a 
transposição didática presentes nos livros didáticos de física e química é inadequada 
para tratar temas de estrutura da matéria dificultando a abordagem e compreensão dos 
conceitos apresentados. 

No trabalho realizado por Leal, (2001), Estudo Piloto De Transposição Didática 
Da Cadeia Alimentar, a autora examinou os processos de transposição didática da 
cadeia alimentar presentes nos programas escolares e nos livros didáticos. Utilizando- 
se de metáforas, analogias e modelos a autora desenha uma matriz para examinar os 
processos de transposição didática da cadeia alimentar. Ainda de acordo com a 
autora o conteúdo apresentado demonstrou que a transposição didática demanda 
criatividade nos processos de passagem do saber do sábio, saber a ensinar e objetos 
de ensino mas, ao mesmo tempo, exigem como defendido por Chevallard e Verret, 
uma vigilância epistemológica permanente, a fim de que o saber sábio não se 
descaracterize de tal modo que, ao chegar na escola e na sala de aula, seja 
apresentado aos alunos com um conteúdo bastante diverso da criação de seu autor. 

No artigo Analisando Novas Propostas De Ensino Através Da Didática 
Francesa (RODRIGUES, GURGEL e PIETROCOLA, 2005), os autores buscaram 
analisar novas propostas, tidas como inovadoras, de ensino feitas por alunos do final 
do curso de licenciatura em Física. Os licenciandos propuseram diversos temas 
subdivididos em duas categorias: (a) atualização metodológica (módulos que estão 
limitados a propor apenas uma inovação metodológica), (b) atualização biológica 
(exemplo: câncer de pele, bomba atômica, geomagnetismo, caos nosso de cada dia, 
etc.), (c) atualização moral (exemplo: o elétron em nossa casa, o mundo mágico das 
ondas, o segredo da luz, televisão, “apagar a luz, acenda uma ideia”, se liga na física, 
uma carona na física),   para serem trabalhados no ensino médio. As propostas 
realizadas pelos licenciandos foram baseadas na transposição didática, de um saber 
próximo ao saber sábio para o saber a ensinar, no qual os autores a classificaram 
como uma “sub-transposição” pois não partiu diretamente do saber sábio. Por fim os 
autores analisaram estas propostas e perceberam que muitas destes conteúdos 
demonstraram claramente a preocupação dos estudantes com os impactos da ciência 
na sociedade. 

 O Conceito De Campo: Polissemia Nos Manuais, Significados Na Física Do 
Passado E Da Atualidade (KRAPAS e SILVA, 2005), é o título de um trabalho que teve 
como objetivo evidenciar o caráter polissêmico do conceito de campo em livros 
didáticos, assim como discutir as limitações de se introduzir a história da ciência e 
tópicos de física moderna no ensino de física. Os autores analisaram três livros 
didáticos do ensino médio (Física de Alberto Gaspar, Física de Luiz Alberto Guimarães 
e Marcelo Fonte Boa e Curso de Física de Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga), tidos 
como saber escolar, como contraponto ao saber sábio, os autores analisaram quatro 
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livros de física do ensino superior (Física de Tipler, Curso de Física Básica de 
Nussenzveig, Fundamentos de Física de Halliday e Resnick e Física de Chaves). 
Analisaram o conceito de campo abordado nos livros do ensino médio e compararam 
ao conteúdo abordado nos livros do ensino superior, destacando as atribuições do 
termo campo (definições explícitas, campo armazena energia, campo é alteração do 
espaço, campo interage com partículas e media a interação de partículas). Os autores 
concluíram que o termo campo foi incorporado a linguagem do senso comum, na 
maioria das vezes no sentido equivocado e que os manuais não contribuem para tornar 
o termo mais preciso, por apresentarem deformações que se tornou muito distante do 
conceito originalmente proposto. 

No artigo, Concepções Espontâneas, O Currículo E A Transposição Didática: 
Avaliando A Reestruturação De Ideias Em Um Curso Universitário (ZULIANI,et.al. 
2009), os autores verificaram se algumas das concepções a respeito da Ciência e de 
conceitos relacionados ao modelo corpuscular da matéria e as ligações químicas que 
os alunos apresentavam após a conclusão do ensino médio e ao final da  formação 
universitária são as mesmas. Utilizaram-se de questionários, contendo questões 
baseadas em concepções espontâneas. Como resultado da análise dos dados os 
autores obtiveram que os alunos não sofreram grandes alterações referente ao 
conteúdo, ficando evidente a necessidade de revisão e reestruturação das grades 
curriculares do curso de licenciatura em química, inserindo por exemplo, disciplinas que 
trate das questões de transposição didática dos conceitos estudados no ensino médio, 
objetivando uma maior qualidade na formação dos docentes. 

Em um outro artigo intitulado A Relação Entre O Discurso Científico E Os 
Níveis Do Saber Na Transposição Didática (VEDANA e SOUZA, 2009) investigou a 
mudança ocorrida no discurso científico, suas consequências para os saberes e, 
consequentemente, para a educação em ciências, utilizando a teoria da Análise de 
Discurso. Ancorando nesta ideia os autores analisaram o livro, Física: Ciência e 
Tecnologia que faz parte do programa nacional do livro didático tendo como foco da 
investigação os discursos científicos apresentados ao longo do livro. A partir dessa 
análise os autores notaram que na esfera do saber a ensinar, a coletividade histórica, a 
característica na produção do conhecimento científico, não aparece da mesma forma 
na esfera do saber sábio. O discurso científico na esfera do saber sábio deve estar 
presente no discurso na esfera do saber a ensinar e saber ensinado, no entanto, 
observa-se que no ensino médio o discurso cientifico reforça o distanciamento entre os 
estudantes e a própria ciência.   

A Descontextualizarão Das Experiências De Tiros Alternados Em Livros 
Didáticos De Física (ERROBIDART e GOBARA, 2011), apresentam um recorte de uma 
pesquisa qualitativa, pautada na análise de conteúdo, que teve por objetivo caracterizar 
as transformações do saber sobre ondas sonoras a partir da análise de aspectos 
apontados por Chevallard. As autoras sinalizam que transposição didática dos saberes 
sobre velocidade de propagação do som apresentou, com o passar dos anos, uma 
sensível desvalorização e descontextualizarão das experiências históricas.  

No trabalho Mudanças E Simplificações Do Saber Científico Ao Saber A 
Ensinar: Uma Análise Da Transposição Didática Do Ciclo Do Nitrogênio Em Livros 
Didáticos De Biologia Do Ensino Médio (SILVA e FRENEDOZO, 2009) realizaram a 
análise das concepções que os livros didáticos apresentam quanto ao tocante do 
conteúdo de nitrogênio no meio ambiente, e verificam as mudanças e simplificações do 
saber científico, desde a sua produção, até a sua introdução nos livros didáticos de 
Biologia do Ensino Médio.  Para a análise da transposição do ciclo do nitrogênio, os 
autores propõem duas categorias. Uma delas seria o distanciamento vertical e a outra 
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o distanciamento horizontal. Em relação ao ciclo do nitrogênio, os resultados dos livros 
didáticos do ensino médio de biologia, mostraram textos superficiais, 
despersonalizados, fazendo, do livro didático um instrumento que carece de um saber 
vinculado às suas origens, historicamente situado e sem erros e equívocos conceituais. 

Transposição Didática Do Modelo De Huygens: Reconstruções Das Ideias 
Originalmente Propostas No Tratado Da Luz (MELO e CRUZ, 2009). Neste artigo os 
autores analisam livros didáticos do ensino superior explorando a distorção e a 
fragilidade de como o modelo de Huygens é apresentado nos livros didáticos do ensino 
médio com base nisso os autores buscaram uma possível gênese dessas mudanças   
didáticas que distorcem o significado físico do princípio de Huygens. Nos livros do 
ensino médio este conteúdo apresentou-se apenas de uma forma matemática 
distanciando-se dos aspectos históricos isto ocasionou a não compreensão deste 
conteúdo, da forma como está apresentado no livro do ensino médio estas distorções 
levam a uma deformação deste saber distanciando-se do que foi originalmente 
estabelecido.  

As autoras Errobidart e Gobara (2011) apresentaram um recorte de uma 
pesquisa qualitativa, pautada na análise de conteúdo, que teve por objetivo caracterizar 
a transformação do saber sobre ondas sonoras, desde sua produção na esfera 
científica até sua inserção em sala de aula. Utilizando da transposição didática a partir 
de seus aspectos analisaram os cinco livros didáticos indicados pelo catálogo do Plano 
Nacional do Livro Didático do ensino médio PNLEM, (Física Gaspar, 2008, Física 
Penteado E Torres, 2005, Física Sampaio E Calçada, 2005 Física Ensino Médio 
Máximo E Alvarenga, 2008, Física Gonçalves Filho e Toscano, 2008). Os resultados 
obtidos pelas autoras sinalizaram mudanças significativas na transposição didática dos 
saberes sobre ondas sonoras. 

No trabalho Transposição Didática E Ondas Sonoras Como Objeto De Estudo 
(JARDIM, ERROBIDART e GOBARA, 2009) as autores realizam uma revisão de 
literatura em relação ao conceito de ondas pesquisaram nos principais periódicos 
internacionais de ensino de ciências, os autores inferiram que existe poucos trabalhos 
publicados nesta área, sendo que a maior parte dos trabalhos obtidos não estavam 
relacionados com o objeto de pesquisa das autoras ou seja as ondas sonoras os 
artigos analisados evidenciaram a transformação do saber até a sua chegada em sala 
de aula. 

 No ENPEC evidenciou-se diversos trabalhos publicados com a temática 
pesquisada em diversas áreas diferentes como ensino de química de física e de 
biologia. Todos apontaram para a necessidade da transposição didática no ensino de 
ciências.  

Utilizando-se da revisão de literatura obtemos um total de vinte artigos com a 
temática pesquisada. Os artigos foram enquadrados em uma das categorias propostas, 
no primeiro quadro visualiza-se que todos os trabalhos analisados foram categorizados 
em relação ao ensino de química. Isto evidenciou uma preocupação com a utilização 
da transposição didática no ensino de química. Contudo verificou-se que a maior parte 
dos trabalhos publicados sobre transposição didática no ENEQ durante os anos de 
2008, 2010 e 2012, tratavam de propostos muitos parecidas como a análise de livros 
didáticos. Quantitativamente o ENEQ foi o evento que apresentou mas artigos com a 
temática relacionados com a química em vista de se tratar de evento de ensino de 
química.  

Por meio da análise dos quadros 1 e 2 fica evidente que a transposição 
didática ainda é pouco explorada no ensino visto que se tratando de eventos de ensino 
de ciências dessa magnitude ao longo de anos tivemos pouco trabalhos publicados. 
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Esta ideia está em consonância com a visão dos autores sobre a necessidade da 
transposição didática no ensino de química.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com base nos resultados e discussões ficou claro a necessidade da utilização 
da transposição didática no ensino de química. Nos eventos analisados percebemos 
que os artigos propõem diversas analises seja revisão bibliográfica ou analise de livros 
didáticos buscando elementos de transposição didática assim como mudanças ou 
mesmas deformações do saber originalmente proposto na academia. Os resultados 
dos trabalhos analisados apresentaram certa familiaridade pois a maioria aponta para a 
mesma problemática que a transposição didática apresentou diversas falhas nos 
trabalhos analisados. Na tentativa de simplificar o conteúdo ocasionou em alguns 
artigos analisados uma modificação a tal ponto que provou erros conceituais.  

A transposição didática trata-se de uma teoria solida onde propõem-se analisar 
o saber sábio e as suas adaptações até a chegada em sala de aula. A partir dessas 
proposições fica claro que a transposição didática é um processo complexo 
necessitando de uma análise mais aprofundada aliada a materiais e práticas 
pedagógicas com o mínimo de distorções conceituais. A próxima etapa da pesquisa 
será a preparação de um material didático, efetivando a transposição saber sábio-saber 
a ensinar, e a realização de uma intervenção didática, saber a ensinar-saber ensinado, 
conforme as regras da transposição didática.  
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Resumo: O livro didático ainda é um recurso muito utilizado por professores, mesmo contendo a 
presença de equívocos conceituais e metodológicos. A proposta desse trabalho é analisar os 
experimentos de química inseridos nos livros didáticos de Ciências Naturais do Nono Ano do Ensino 
Fundamental aprovados no PNLD de 2014. Nesse contexto, acredita-se que os resultados dessa 
pesquisa possam orientar os envolvidos com a proposta de tornar o ensino de ciências mais significativo. 
Consequentemente, criando condições para que haja uma correlação mais efetiva entre as metodologias 
pedagógicas, que favorecem as relações de ensino e aprendizagem, e as atividades experimentais 
presentes nos LD. 
 
Introdução 
 

No mundo atual, embasado em inovações tecnológicas e científicas, o Livro 
Didático (LD) ainda é um recurso muito utilizado nas aulas por professores e 
estudantes, tornando-se o principal ou único orientador no processo de ensino e 
aprendizagem, embora este ainda seja considerado um limitador da prática docente 
(SILVA; CARVALHO, 2010) e apresentar equívocos conceituais e metodológicos 
(BAGANHA; GARCIA, 2009).  

O LD determina a metodologia e o currículo presentes nas escolas, pois 
direciona a prática docente, a programação e a sequência dos conteúdos a serem 
seguidos, no entanto, quando há consciência por parte dos professores dessas 
inúmeras limitações, ele ainda pode ser empregado (Carneiro, Mol e Santos, 2005). 

De acordo com Frison et al (2009) o LD é o único material impresso, em muitas 
escolas, o qual professores podem utilizar para elaborarem suas aulas, além de serem 
utilizados pelos estudantes como principal fonte de estudo e pesquisa. Sendo assim, os 
professores consideram o LD como um importante mediador do processo de ensino-
aprendizagem. 

Vasconcelos e Souto (2003) relatam que o LD de Ciências tem causado 
preocupações e gerado discussões, pois não são raros os conceitos errôneos, imagens 
impróprias e abordagens descontextualizadas. De acordo com os autores uma 
observação atenta nestes livros, revela:  

Uma disposição linear de informações e uma fragmentação do conhecimento 
que limitam a perspectiva interdisciplinar. A abordagem tradicional orienta a 
seleção e a distribuição dos conteúdos, gerando atividades fundamentadas na 
memorização, com raras possibilidades de contextualização (pg. 94). 

Para Baganha e Garcia (2009) o professor deveria utilizar outras metodologias 
didáticas, além dos livros, como revistas de divulgação científica, suplementos de 
jornais, planetários, rede web, parques, entre outros, no sentido de realizar uma 
melhora nas relações de ensino e aprendizagem. Já em pesquisa realizada por 
Carneiro et al (2005),  os professores utilizam o LD mais como um material de apoio, 
buscam implementar suas aulas com outros recursos pedagógicos, como revistas de 
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divulgação cientifica e livros paradidáticos. Assim se observa que alguns professores 
buscam recursos didáticos diferenciados e deixam cair por terra a concepção de que o 
LD é um manual a ser seguido. Nesse contexto, Megid Neto e Fracalanza (2003) 
debatem que os professores utilizam o LD de maneiras distintas. 

Diante desse cenário o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem por 
objetivo promover adequação dos livros adotados pela rede pública de ensino, aos 
requisitos dos documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/ 96) (MEGID NETO e FRACALANZA 
2003). Apesar das controvérsias sobre os avanços desse programa, Vasconcelos e 
Souto (2003) discutem que são visíveis os resultados positivos e que a comunidade 
científica deve participar mais ativamente, elaborando sugestões para as abordagens 
avaliativas dos LDs. 

Em estudo realizado por Del Pozzo (2010), foi analisado como as atividades 
experimentais, presentes nas coleções didáticas de Ciências, são avaliadas pelo PNLD 
de 2010. A autora observou que não há sintonia entre as resenhas de avaliação do 
Guia do livro didático de Ciências e as atividades experimentais propostas pelas 
coleções aprovadas pelo PNLD. Pois as atividades experimentais presentes nas 
coleções, na maioria das vezes, não enfatizam a problematização e a investigação, 
nem estimulam o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

Nesse contexto, a proposta desse trabalho é analisar os experimentos de 
química inseridos nos livros didáticos de Ciências Naturais do Nono Ano do Ensino 
Fundamental aprovados no PNLD de 2014. Enfocando aspectos como: se os 
experimentos podem ser realizados em sala de aula e com materiais alternativos ou 
necessitam de vidrarias e reagentes tradicionais e um espaço como um laboratório 
tradicional para serem realizados e se oferecem riscos. Ou seja, como esses 
experimentos estão atualmente apresentados nos LDs? Assim, os resultados dessa 
pesquisa pretendem contribuir para a reflexão dos envolvidos com a promoção da 
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem de ciências, sobre a abordagem 
metodológica dos experimentos nos LDs e quais as facilidades e limitações 
apresentadas para a execução dos mesmos. 

A experimentação no ensino de Química e Ciências  
 A prática experimental é essencial no ensino de Ciências, pois além de 

permitir maior interação entre os professores e os educandos, pode proporcionar um 
planejamento conjunto das atividades, estimulando a cooperação e o trabalho em 
grupo e também o uso de estratégias de ensino que podem facilitar a compreensão de 
conceitos científicos (MORAES, 2008). Além disso, a experimentação costuma 
despertar grande interesse nos estudantes, causando admiração, curiosidade e 
vontade de aprender ciências. De acordo com Guimarães (2009): 

A experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de 
problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 
questionamentos de investigação [...] Contudo a metodologia não deve ser 
pautada nas aulas experimentais do tipo “receita de bolo”, em que os 
aprendizes recebem um roteiro para seguir e devem obter os resultados que o 
professor espera, tampouco apetecer que o conhecimento seja construído pela 
mera observação (p.198). 

Gonçalves e Marques (2006) argumentam que a motivação é um ponto 
importante, mas que não garante a aprendizagem conceitual, além disso, alertam que a 
experimentação não deve ser utilizada como uma maneira de comprovar a teoria, pois 
pode gerar no aluno uma visão dogmática da Ciência.  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e aprendizagem 
(EAP) 

 

Essa concepção sobre a experimentação é um consenso entre os 
pesquisadores da área e Del Pozzo (2010) discute a importância das atividades 
experimentais na aprendizagem de Ciências, uma vez que essas atividades, quando 
desenvolvidas adequadamente, são capazes de despertar uma ativa participação dos 
alunos nos processos de ensino e aprendizagem. Francisco Junior et al (2008) 
acreditam na experimentação problematizadora, pois essa vai além da experimentação 
investigativa, sendo uma proposta que contempla três momentos pedagógicos: a 
problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do 
conhecimento. Assim, estimulando nos estudantes o desenvolvimento da escrita, fala e 
leitura para compor a discussão conceitual do experimento.  

Porto et al (2011) relatam que  a experimentação é um importante instrumento 
pedagógico, entretanto, em muitos momentos, é desenvolvida de forma confusa, mal 
concebida e com reduzido valor educativo e raramente se explora completamente seu 
autêntico potencial. Quanto a abordagem metodológica das aulas experimentais, a 
problematizadora dá suporte aos alunos para que criem o espírito crítico, tornando o 
estudante ativo e participante nas aulas; questionadores sobre seus interesses. 

A importância das atividades experimentais está presente na atualidade e 
ainda ocupam lugar central no ensino de ciências, configurando-se como fundamental 
para o ensino e aprendizagem. Dessa maneira, o desenvolvimento das práticas 
experimentais tem sido negligenciado, apresentando um caráter superficial, mecânico e 
repetitivo. Nas experimentações os estudantes devem ser desafiados a explorar, 
desenvolver e avaliar as suas próprias ideias, assim tendo a oportunidade de vivenciar 
uma abordagem acerca da natureza em que vivem, dos desígnios da ciência e da 
investigação científica (GONÇALVES E MARQUES, 2006).   

Muitas das atividades experimentais presentes em livros didáticos e 
desenvolvidas nas aulas de ciências, seguem um roteiro rígido “como receitas de 
cozinhas” (DEL POZZO, 2010, pg. 41). A autora relata que é muito comum o equívoco 
de autores de livros didáticos ao confundirem a experimentação com atividade prática 
de investigação. A experimentação é uma atividade prática, mas nem toda atividade 
prática é experimentação. 

A educação em ciências tem que proporcionar aos estudantes a oportunidade 
de desenvolver capacidades que neles despertem a inquietação diante do 
desconhecido, buscando explicações lógicas e razoáveis, levando-os a adquirirem e 
desenvolverem posturas críticas, realizar julgamentos e tomar decisões baseadas em 
critérios objetivos, fundamentadas em conhecimentos compartilhados por uma 
comunidade escolarizada (BIZZO, 1998).  
    
Metodologia  
 

Foram analisados nesta pesquisa quatro livros didáticos de Ciências utilizados 
no Nono Ano do Ensino Fundamental e aprovados pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) de 2014. Quanto aos procedimentos de coleta de dados, foi verificado 
inicialmente nos LDs selecionados, quais os conteúdos de química estavam presentes. 
Posteriormente a partir dos conteúdos dispostos nos LD foram analisados como 
apresentavam a experimentação, de acordo com alguns critérios formulados pelas 
autoras e apresentados a seguir: 

1. Os experimentos podem ser trabalhados em sala ou precisam de um espaço 
como um laboratório tradicional? 

2. Os aparelhos e vidrarias podem ser alternativos ou precisam ser os 
tradicionalmente utilizados? 
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3. Os reagentes são de fácil acesso ou são específicos? 
4. A metodologia é apresentada como uma “receita de bolo” ou de maneira 

dialógica? 
5. Como o livro sugere que sejam feitos os registros dos dados: forma de relatório 

tradicional ou sugere “uma forma alternativa”? 
6. Os experimentos propostos apresentam riscos graves? 

Resultados e Discussões  
A análise dos resultados dos quatro livros está apresentada a seguir. O 

primeiro a ser analisado foi CIÊNCIAS – Carlos Augusto da C. Barros e Wilson Roberto 
Paulino. Editora Ática. 5° edição 2012.  

A análise preliminar quanto aos conteúdos químicos abordados no livro 1 para 
o Nono Ano, apresenta- se na tabela1. 
 
Livro Didático Conteúdos  
CIÊNCIAS – Carlos Augusto da C. Barros 
e Wilson Roberto Paulino. Editora Ática. 5° 
edição 2012 
 

Unidade I: Conceitos básicos de Física 
e de Química: Matéria e energia; 
Medições e unidades de medida; Matéria: 
estados físicos e propriedades. 
Unidade III: O estudo da Química: O 
átomo: estrutura e identificação; A tabela 
periódica dos elementos químicos; As 
ligações químicas; Substâncias e 
misturas; Funções químicas: ácidos e 
bases; Funções químicas: sais e óxidos; 
Reações químicas. Integrando o 
conhecimento. 
 

Tabela 1: Conteúdos de química apresentados no livro 1. 
 
As propostas experimentais sugeridas por esse livro são apresentadas na 

seção “Mãos à obra”.  No entanto, para o conteúdo de química há apenas duas 
sugestões no assunto reações químicas, que inclusive não podem ser executadas 
pelos educandos. A primeira é sobre a condutibilidade elétrica em soluções aquosas e 
os materiais utilizados são: 3 pilhas médias, fita isolante, 2 m de fio de cobre encapado; 
uma lâmpada de lanterna com o soquete, água, sal de cozinha e dois recipientes de 
boca larga. Para esse experimento há uma observação no livro orientando que “este 
experimento deve ser realizado somente pelo professor.” Esta observação é feita 
devido ao risco apresentado pelo experimento. Os materiais sugeridos para este 
experimento não estariam disponíveis em grandes quantidades nas escolas, como 
pilhas, fio de cobre encapados e lâmpadas, esse é outro fator que dificulta a execução 
do experimento pelos estudantes, a falta de recursos materiais. Apesar dos materiais 
não serem de difícil acesso, tem um custo não muito acessível e não podem ser 
substituídos por materiais alternativos. Mas caso o professor quisesse usar esse 
experimento como demonstração, seria possível fazer isso em sala de aula. 

A segunda sugestão de atividade prática é sobre as propriedades da cal, os 
materiais utilizados são cal virgem (obtida em depósito de material de construção), 
água, solução alcoólica de fenolftaleína, funil, dois copos de vidro e canudo de 
refrigerante. Para esse experimento, também há uma observação dizendo que deve 
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ser realizado pelo professor ou um adulto, devido aos riscos apresentados na atividade. 
Os materiais não são muito acessíveis e é recomendado um espaço como um 
laboratório para que seja executado, pois os reagentes podem apresentar propriedades 
corrosivas.  

Nota-se que essa primeira obra contém pouquíssimas propostas experimentais 
e as mesmas não podem ser executadas pelos estudantes. Guimarães (2009) discute 
que uma atividade experimental pode ser utilizada para demonstrar um conteúdo já 
estudado, mas pode ser uma ferramenta pedagógica capaz de promover situações de 
aprendizagem, quando o professor estimula e orienta na resolução de problemas de 
situações concretas, integrando os conteúdos curriculares presentes nos livros, ao 
cotidiano. 

O segundo livro (livro 2) analisado foi COMPANHIA DAS CIÊNCIAS – Eduardo 
Schechtmann, Herick Martin Velloso, João Usberco, José Manoel Martins, Luiz Carlos 
Ferrer. Saraiva Livreiros Editores. 2° edição 2012. Os conteúdos de química 
apresentados neste livro estão dispostos na tabela 2. 

 
Livro Didático Conteúdos  

COMPANHIA DAS CIÊNCIAS – Eduardo 
Schechtmann, Herick Martin Velloso, João 
Usberco, José Manoel Martins, Luiz Carlos 
Ferrer. Saraiva Livreiros Editores. 2° 
edição 2012 
 

Unidade I: Introdução á Química: 1. 
Introdução ao estudo da química; 2. A 
matéria e seus estados físicos; 3. A 
composição da matéria; 4. Processos de 
separação de misturas; 5. Transformações 
da matéria; 6. Dos gregos a Dalton; 7. 
Descobrindo a estrutura atômica; 8. 
Evolução do modelo atômico; 9. Bases da 
organização dos elementos; 10. Ligação 
iônica ou eletrovalente; 11. Ligação 
covalente ou molecular; 12. Ligação 
metálica; 13. Funções inorgânicas: ácidos 
e bases; 14. Funções inorgânicas: óxidos; 
16. Balanceamento de equações químicas. 
 

Tabela 2: Conteúdos de química apresentados no livro 2. 
 

Este livro didático apresenta seis propostas de experimentos para o conteúdo 
de química, e estão sugeridos na seção “Atividade experimental”. Os experimentos 
dispostos são: 1- Construção de um densímetro, com materiais simples e está no final 
do capítulo que aborda a matéria e seus estados físicos. 2 - Cromatografia em papel, 
na seção de processos de separação de misturas e também utiliza materiais simples.  
3 - Uma caixa de surpresa é um experimento que apresenta analogia com o trabalho 
feito pelos cientistas para determinar a estrutura do átomo, abordando a questão dos 
modelos. Está na seção descobrindo a estrutura atômica. 4 - Teste da chama, presente 
na seção evolução do modelo atômico. Esse experimento já requer um cuidado maior 
com os materiais utilizados como fogão, bicarbonato de sódio, fio níquel-cromo, cal e 
barrilha e o próprio livro alerta para isso. 5 - Preparação de indicadores ácido-base. Na 
seção onde são abordadas as funções inorgânicas: ácidos bases, é bem simples o 
experimento. E nessa mesma seção o experimento 6 - Verificando a condutibilidade 
elétrica também está presente. 

Esse LD apresenta uma quantidade maior de experimentos, com propostas 
simples e baixos riscos em relação aos materiais utilizados, que são de fácil acesso e 
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que podem ser substituídos por materiais alternativos. Com exceção ao experimento de 
condutibilidade elétrica, pois os materiais não são tão acessíveis devido ao custo, já o 
risco não é relevante e o do teste da chama que apresenta um risco considerável. 
Também nota-se que há uma preocupação maior com a participação do estudante, 
pois ao final de todos os experimentos são sugeridas questões para que os estudantes 
reflitam sobre o que aconteceu durante o procedimento e o que podem inferir do 
mesmo de acordo com o conteúdo estudado e a forma de registro está em aberto.  

Porto et al (2011) e Francisco Junior, et al 2008 relatam que  a experimentação 
é um importante instrumento pedagógico e quando a metodologia das aulas 
experimentais, enfoca a problematização, essa privilegia os estudantes e o 
desenvolvimento do espírito crítico, tornando o educando ativo e participante nas aulas.  

O terceiro livro (livro 3) analisado foi OFICINA DO SABER CIÊNCIAS - Alice 
Mendes Carvalho L. Costa e Carla Newton Scrivano. Editora Leya. 1° edição 2012. 
Sendo os conteúdos químicos presentes: 

 
Livro Didático Conteúdos  

OFICINA DO SABER CIÊNCIAS - Alice 
Mendes Carvalho L. Costa e Carla Newton 
Scrivano. Editora Leya. 1° edição 2012 
 

Unidade I: Conhecendo a matéria – A 
matéria e suas propriedades; 
Fracionamento de misturas. Unidade II: 
Conhecendo o átomo – Constituição da 
matéria; Elementos e substâncias; 
Reações químicas. 

Tabela 3: Conteúdos de química apresentados no livro 3. 
 

Os três experimentos relacionados aos conteúdos de química estão 
apresentados nesse livro na seção “Investigando” e possuem materiais acessíveis, de 
fácil execução pelos estudantes, além de poder ser executados em sala de aula. 
Apesar do número de experimentos ser reduzido, eles possibilitam que o estudante 
participe ativamente. A forma de registro destes experimentos também é aberta e estão 
relacionados a seguir, sendo que os dois primeiros não possuem títulos: 1- aborda os 
conceitos de misturas homogêneas e heterogêneas, são bem simples e encontram-se 
na seção a matéria e suas propriedades. O segundo experimento é sobre a separação 
de uma mistura: a água do mar, abordado em fracionamento de misturas. E o terceiro 
Fazendo um indicador ácido-base, está na seção de elementos e substâncias. 

O quarto livro (livro 4) analisado foi VIVER JUNTOS – CIÊNCIAS – Ana Luiza 
Petillo Nery, André Luiz Catani, Gustavo Isaac Killner, João Batista Vicenti Aguilar, 
Márcia ReginaTakeuchi, Paula Signorini. Edições SM. 3° edição 2012. Os conteúdos 
de química são:  

 
Livro Didático Conteúdos  

PARA VIVER JUNTOS – CIÊNCIAS – Ana 
Luiza Petillo Nery, André Luiz Catani, 
Gustavo Isaac Killner, João Batista Vicenti 
Aguilar, Márcia ReginaTakeuchi, Paula 
Signorini. Edições SM. 3° edição 2012 
 

A matéria: objeto de estudo da Química; 
Matéria: transformações e estrutura; 
Classificação e estrutura dos materiais; 
Produção de materiais e seus efeitos; 

Tabela 4: Conteúdos de química apresentados no livro 4. 
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Os experimentos deste livro são apresentados na seção “Ciência à mão” e para 
o conteúdo de química há seis propostas experimentais: 1- Determinação da densidade 
de materiais, nesse experimento é para ser feito um medidor de densidade. No entanto, 
utiliza materiais convencionais de laboratório como: provetas, balão volumétrico, 
béquer, peças metálicas de diferentes tamanhos. E outros de fácil acesso como, sal e 
óleo de cozinha. 2 - Separação de misturas aborda as técnicas de separação de 
misturas. Nesse experimento os reagentes são pouco acessíveis como, solução de 
sulfato de alumínio saturada e solução de hidróxido de cálcio saturada, béqueres, 
peneira e corantes. 3 – No experimento As transformações químicas da matéria são 
utilizados materiais de laboratório convencional. Este é divido em duas partes: uma é a 
reação entre magnésio e ácido acético e a outra é uma demonstração entre óxido de 
cálcio e gás carbônico. 4 - Aborda o princípio da conservação das massas, necessita 
de materiais de laboratório, mas pode ser adaptado. 5 – Versa sobre como os 
cientistas elaboraram um modelo atômico, abordando a construção de modelos. É 
similar ao experimento proposto pelo livro Companhia das Ciências no experimento, 
caixa de surpresas. 6 - A chuva ácida, fala de como esta é formada. 7 - Discute o uso 
de soluções ácido-base para classificar soluções aquosas de misturas. 

Pela análise feita, verifica-se que muitas das propostas experimentais 
apresentadas, necessitam de um espaço como um laboratório convencional para 
serem executadas. Em alguns experimentos materiais alternativos podem ser utilizados 
e assim, o experimento pode ser desenvolvido em sala de aula. A abordagem 
metodológica experimental adotada no livro deixa transparecer a impressão de que a 
ciência é algo complicado, de difícil execução e compreensão. Essa concepção está de 
acordo com Del Pozzo (2010), ao relatar que as atividades experimentais presentes 
nas coleções, na maioria das vezes, não enfatizam a problematização e a investigação, 
nem estimulam o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

Considerações finais 
Com relação aos resultados obtidos com essa pesquisa, conclui-se 

inicialmente, que os critérios elaborados podem ser ampliados, como por exemplo, 
inserir qual a visão de ciência nas atividades experimentais propostas nesses LDs.  

No geral, nota-se que o segundo e o terceiro LDs analisados preocuparam-se 
com a utilização de materiais de baixo custo e de execução possível em sala de aula, 
essa questão facilita a execução dos experimentos. Esses LDs apresentaram uma 
metodologia de atividade experimental, que propicia o protagonismo do aluno na 
apropriação de seu conhecimento, o que de acordo com a literatura favorece as 
relações de ensino e aprendizagem.  

O primeiro e o quarto LD analisados nesse estudo apresentaram experimentos 
mais complexos e com um grau de dificuldade maior com relação ao uso de um 
laboratório convencional para a elaboração de muitos. Dessa forma, são encontradas 
barreiras diversas nas atividades experimentais propostas, o que contribui 
negativamente no processo ensino-aprendizagem, pois é uma metodologia indutivista, 
com um roteiro a seguir como se fosse uma “receita” (GONÇALVES E MARQUES, 
2006). 

Quanto a forma de registro das atividades, verificou-se que todos os 
experimentos propostos nos LDs deixaram em aberto, possibilitando aos professores 
direcionar como seus alunos sistematizarão os resultados. Se não apresentam uma 
metodologia problematizadora quanto aos registros das atividades experimentais, 
conforme proposto por Francisco Junior et al (2008), também não orientam que sigam 
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um roteiro rígido, onde o estudante não é estimulado a procurar respostas para um 
problema que precisa ser solucionado, sendo o suficiente obter o resultado esperado 
(Guimarães, 2009). 

Dessa forma, acredita-se que os resultados dessa pesquisa possam orientar os 
envolvidos com a proposta de tornar o ensino de ciências mais significativo. 
Consequentemente, criando condições para que haja uma correlação mais efetiva 
entre as metodologias pedagógicas, que favorecem as relações de ensino e 
aprendizagem e as atividades experimentais presentes nos LD. 
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Resumo: O presente trabalho consiste nas propostas do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) e 
tem por objetivo: investigar a proposta do ProEMI em dois colégios estaduais sergipanos na área de 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT) e seus possíveis desdobramentos 
no/para o Ensino de Química. A presente pesquisa tem como metodologia uma abordagem qualitativa, 
na qual destacamos como referencial metodológico os autores Bogdan e Bicklen (1994) e Triviños 
(1987). Para a obtenção dos dados foram utilizados dois tipos de instrumentos: a análise documental e a 
entrevista, com o intuito de refletir o que está posto no documento do ProEMI e como são desenvolvidas 
as atividades neste programa nos dois colégios. 

INTRODUÇÃO 

Um dos desafios enfrentados na educação brasileira é constituído pelas 
diversas reformulações no Ensino Médio (EM). Tais reformulações são estabelecidas 
pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Lei 9394-96) e pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), que buscam propostas de organização curricular, 
envolvendo dessa forma, uma ampla questão apontada por dimensões humanas, 
educacionais, políticas e econômicas. A necessidade dessas mudanças também é 
colocada por diversos estudos como, em alguns casos, os quais criticam o ensino 
tradicionalmente disciplinar. 

Essas reformas educacionais ainda podem custar mais uma década para 
alcançar as transformações pretendidas, porém, algumas experiências já se destacam 
em muitas escolas brasileiras, por desenvolverem novos projetos pedagógicos e novas 
práticas educacionais, nas quais leituras, investigações, discussões e projetos, 
realizados por alunos, superam ou complementam o método de transmissão e a 
pedagogia do discurso. Assim, essas novas práticas, são resultados de um trabalho 
conjunto, em cooperação com a direção escolar (BRASIL, 2000). 

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(DCNEM), afirmam que as “propostas pedagógicas devem ser orientadas por 
competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos previstos 
pelas finalidades do Ensino Médio” (BRASIL, 2013, p. 156). Dessa forma, a base 
nacional comum do currículo do EM organiza-se em “três áreas de conhecimento: 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias” (BRASIL, 2013, p. 156). 
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A Resolução CEB/CNE nº 2/2012, no art. 8, descreve que estas devem 
contemplar um tratamento metodológico que evidencie a contextualização e a 
interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes 
campos dos saberes específico.  

Desse modo, com a finalidade de obter mudanças na organização curricular 
para o EM, o Ministério da Educação (MEC) vem propondo programas articuladas e 
ações com a finalidade de promover inovações. Dentre essas, destacamos o Programa 
Ensino Médio Inovador (ProEMI) desenvolvido em algumas escolas públicas de EM, 
“instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, a qual integra as ações do 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE” (BRASIL, 2013). O ProEMI, foco de 
estudo deste trabalho, tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento de propostas 
curriculares inovadoras nas escolas ao desenvolver atividades integradoras que 
contemplam as diversas áreas do conhecimento.  

Para Abreu (2007), uma das formas de organização curricular é a integração 
que vem se destacando no campo educacional. Esse processo de organização pode 
ser desenvolvido de diferentes maneiras, as quais se podem citar: temas geradores, 
projetos, ações interdisciplinares, entre outros. 

Sobre isso, os PCNEMs destacam que uma base curricular nacional 
organizada por áreas de conhecimento “não elimina o ensino de conteúdos específicos, 
mas considera que os mesmos devem fazer parte de um processo global com várias 
dimensões articuladas” (BRASIL, 2000, p. 18).  

Nesse sentido, Zabala (1998) afirma que essa organização de conteúdos na 
escola abriu espaço a diversas formas de relação e colaboração entre as diferentes 
disciplinas que foram considerados matérias de estudos. 

Por sua vez, Pombo (1994) afirma que a interdisciplinaridade surge na escola 
não como uma nova proposta pedagógica que se pretende acrescentar em questões 
de números das já existentes, e isto é apresentada por duas razões relatadas da 
seguinte maneira: 

Na 1ª razão ela considera que essas novas propostas “fazem hoje a sua 
aparição na Escola (entre nós e não só) de forma exógena ou burocrática”, pois, a 
interdisciplinaridade surge na escola como uma aspiração, emergente pelos próprios 
professores (POMBO, 1994, p. 8, grifos da autora). Nessa perspectiva, são eles que 
por própria iniciativa, vêm realizando, com uma frequência crescente, experiências de 
ensino que visam alguma interação dos saberes disciplinares e assim, implicam em 
algum tipo de trabalho que haja a colaboração entre duas ou mais disciplinas (POMBO, 
1994). 

A autora ainda relata que são os próprios professores, geralmente sem 
nenhum tipo de apoio ou retribuição, que tentam projetar, ensaiar e realizar 
experimentos a fim de superar as barreiras disciplinares encontradas no ensino. 
Porém, são poucos os trabalhos realizados que se aproximam de um ensino 
interdisciplinar, a qual as dificuldades encontradas no decorrer desse processo, muitas 
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em alguns se tornam mais um obstáculo colocado pela própria instituição escolar por 
ser um tipo de trabalho que desvia da tradicional estrutura disciplinar, sendo que os 
membros que compõem essa instituição não dão o devido mérito à dedicação e 
entusiasmo em que os docentes se esforçam para adquirir esse tipo de experiência. 

Já na 2º razão, destaca-se que as novas propostas pedagógicas chegam aos 
professores em geral com um “elevado grau de elaboração”, ou seja, essas 
propostas são apresentadas a eles quase sempre como uma “milagrosa receita”, a qual 
espera-se do professor que se limite a aplicá-las e colocá-las em prática. Dessa forma, 
as escolas que se encontram disponíveis a adotar essas propostas, tendem a aderir 
rapidamente a essas receitas, procurando assimilar a elas as suas atividades e 
orientações pedagógicas. E por achar que essas mudanças são facilitadoras, acabam 
por se limitar a alterar pequenos hábitos antigos, na esperança de que os graves 
problemas da escola serão resolvidos, garantindo assim a sua sobrevivência (POMBO, 
1994, p. 9, grifos da autora).  

Desse modo, para a autora, “com a interdisciplinaridade, tudo funciona de 
forma muito diferente” (POMBO, 1994, p. 9), pois, ainda que desejássemos, não 
encontraríamos uma receita já elaborada, pronta para ser executada, algo que o 
professor apenas seguiria as dicas ou se caso fosse preciso, optaria por fazer algumas 
adaptações.  Como consequência, “a interdisciplinaridade aparece, assim, ao professor 
como uma mera palavra, significante flutuante e ambíguo que ninguém sabe definir, 
mas a que todos parecem aspirar” (POMBO, 1994, p. 10). 

Por sua vez Zabala (1998) aponta que a interdisciplinaridade é considerada 
como a interação entre duas ou mais disciplinas, que podem partir de uma simples 
comunicação de ideias até uma integração mútua dos conteúdos fundamentais e da 
teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados da pesquisa. 

Desses pressupostos, espera-se com a implementação de propostas como a 
do ProEMI, nova organização curricular, pressupondo uma perspectiva de articulação 
interdisciplinar e o desenvolvimento de conhecimentos voltados a saberes, 
competências, valores e práticas (BRASIL, 2009). 

Em relação a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
(CNMT), os PCNEM (2000) apontam o desenvolvimento das habilidades e 
competências específicas dos alunos em: Biologia, Física, Química e Matemática. 

No que diz respeito à Química, uma das perspectivas que este documento 
ressalta é que quando se trabalha abordando a “vivência do aluno e os fatos do dia-a-
dia, a tradição cultural, a mídia e a vida escolar”, buscam-se mudanças conceituais a 
partir da reconstrução dos conhecimentos químicos. “Nessa etapa, desenvolvem-se 
“ferramentas químicas” mais apropriadas para estabelecer ligações com outros campos 
do conhecimento”. É o que se define o início da interdisciplinaridade (BRASIL, 2000, 
p.33). 

Como citado anteriormente, esse trabalho tem como foco o ProEMI. E a partir 
disso, a pesquisa foi realizada em dois colégios públicos localizados no estado de 
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Sergipe e tem como objetivo: investigar a proposta do ProEMI em dois colégios 
estaduais sergipanos na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
(CNMT) e seus possíveis desdobramentos no/para o Ensino de Química. 

Nessa perspectiva, este Trabalho de Conclusão de Curso está vinculado ao 
PIBID/PRODOCÊNCIA/CAPES, programa o qual tem como finalidade a iniciação à 
docência e vem com a proposta de elevar a qualidade da formação inicial de 
professores, promovendo a integração entre a Educação Superior e a Educação 
Básica, bem como incentivar o futuro professor a desenvolver abordagens didáticas 
entrelaçadas com o Ensino, Pesquisa e Extensão, juntamente com a universidade, 
escola, professores, gestores escolares e a sociedade. 

CAMINHO PERCORRIDO 

A presente pesquisa tem como metodologia uma abordagem qualitativa, na 
qual destacamos como referencial metodológico os autores Bogdan e Biklen (1994) e 
Triviños (2007). Como características da abordagem qualitativa, Bogdan e Biklen, 
destacam a investigação qualitativa descritiva, a qual os dados recolhidos para a 
análise podem ser apresentados em forma de palavras como (transcrições de 
entrevistas, documentos, entre outros registros) ou imagens (fotografias, vídeos) e não 
por números. Triviños aborda como sendo uma pesquisa que “existe uma escolha de 
um assunto ou problema, uma coleta e análise das informações” (Triviños, 1987, p. 
131). 

Nessa perspectiva, a coleta de dados foi realizada em dois colégios estaduais 
localizados no Agreste Sergipano, o primeiro situado na cidade de Itabaiana e o outro 
na cidade de Moita Bonita, denominados, respectivamente, Colégio 1 e Colégio 2. A 
opção de escolha desses colégios se deu pelo motivo de ambos fazerem parte do 
Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). 

Para a obtenção dos dados foram utilizados dois tipos de instrumentos: a 
análise documental e a entrevista. Para Bogdan e Bicklen (1994), a análise documental 
consiste na coleta e estudo de documentos oficiais úteis para a compreensão. Nessa 
etapa foram analisadas as propostas do documento orientador do ProEMI e as 
propostas dos Projetos de Redesenho Curricular (PRC) nos dois colégios ditos 
anteriormente. A análise partiu do seguinte questionamento: Qual a proposta do Projeto 
Redesenho Curricular nos colégios que fazem a implementação do ProEMI? 

Após esta análise, se optou por realizar entrevistas de caráter semiestruturada, 
a fim de obter maiores informações, tendo como participantes: a) um/a diretor/a de 
cada colégio, com o intuito de recolher dados de quais as propostas desenvolvidas por 
cada colégio ao aderir o programa; b) e um professor de Química, de cada colégio, os 
quais fazem parte do programa, com o propósito de identificar quais os possíveis 
desdobramentos no/para o Ensino de Química. Para esse tipo de entrevista 
semiestruturada, Triviños (2007) define como sendo parte de certos questionamentos 
básicos que se apoiam em teorias e hipóteses de interesse da pesquisa.  
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No Colégio 1, há quatro professores de Química, sendo que apenas um deles 
participa do ProEMI. Esse professor (Professor A) ministra aulas somente no Primeiro 
Ano do Ensino Médio e o ProEMI, no Colégio 1, é desenvolvido somente nas turmas do 
Segundo Ano. No Colégio 2, há apenas um professor de Química (Professor B), 
portanto, esse professor leciona em todas as turmas do Ensino Médio dessa escola. O 
ProEMI nesse Colégio é desenvolvido em turmas de Primeiro e Segundo Ano. 

As perguntas para as entrevistas com o/a diretores/a e os professores de 
Química, foram elaboradas a partir da proposta do ProEMI recorrendo ao Projeto de 
Redesenho Curricular (PRC) de cada colégio.  

As entrevistas com o/a diretor/a foram desenvolvidas por meio de perguntas 
que buscam analisar a partir das respostas se há integração entre as disciplinas da 
área da CNMT no colégio, no âmbito do ProEMI. As respectivas perguntas foram: 
Quais as propostas do ProEMI no colégio?, Quais atividades/projetos são 
desenvolvidos pelo ProEMI no colégio?, Como é a participação das disciplinas nesse 
projeto/atividade?, Quantos, quais e de que área, os professores participam desse 
projeto?, Dentre esses professores quais são da área das Ciências da natureza e quais 
são os de Química?, Como os alunos participam dessas atividades?. 

A fim de obter informações sobre os possíveis desdobramentos de tais 
propostas para o Ensino de Química, foram elaboradas as seguintes perguntas pra os 
professores: Quais atividades/projetos são desenvolvidas pelo ProEMI no colégio?, Em 
quais atividades do programa a disciplina de Química está inserida?, Como é a 
participação das disciplinas nesse projeto/atividade (qual a relação entre as 
disciplinas)?, Como são desenvolvidas essas atividades?, Como os alunos participam 
dessas atividades?, No seu ponto de vista ocorreram mudanças na disciplina de 
Química a partir desse projeto? Sim ou não? Por que? 

Para a coleta de informações utilizou-se como instrumento um gravador de voz 
durante a entrevista com os participantes, exceto na entrevista com o professor do 
Colégio 1, que, justificado por ele por motivos pessoais, não aceitou a gravação 
levando-nos a digitar todas as informações ditas por ele para o computador. 

De modo geral, nas entrevistas procuramos responder as perguntas desta 
pesquisa, tais como: “Quais as propostas do ProEMI em dois colégios estaduais 
sergipanos relacionado a integração entre as disciplinas da área de Ciências e os 
possíveis desdobramentos para o Ensino de Química?”, “Em quais propostas os 
colégios se aproximam ou se afastam do estabelecido pelo ProEMI?”, “O ProEMI está 
contribuindo para o Ensino de Química nesses colégios?” 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente trabalho faz uma reflexão sobre a implementação do Programa 
Ensino Médio Inovador (ProEMI), que tem como proposta para os colégios que fazem a 
sua adesão, a integração entre as áreas de Ciências, visando um currículo mais 
dinâmico a partir de atividades integradoras. 
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Para uma melhor compreensão deste programa, buscou-se entender os 
objetivos, os quais visam: 

apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas 
escolas de Ensino Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e 
buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem 
o currículo mais dinâmico (BRASIL, 2013). 

Dessa forma, a principal expectativa do projeto é: 

desenvolver atividades integradoras que articulam as dimensões do trabalho, 
da ciência, da cultura e da tecnologia, contemplando as diversas áreas do 
conhecimento a partir de 8 macrocampos:  Acompanhamento Pedagógico; 
Iniciação Científica e Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e Artes; Comunicação 
e Uso de Mídias; Cultura Digital; Participação Estudantil e Leitura e Letramento 
(BRASIL, 2013).  

A partir dessa constatação, é importante relatar que esses 8 Macrocampos são 
componentes de organização das ações contidas no PRC, de acordo com o interesse e 
a necessidade de cada escola, a qual deverá contemplar três obrigatórios, sendo eles: 
Acompanhamento pedagógico, Iniciação Científica e Pesquisa, Leitura e Letramento e 
pelo menos mais dois macrocampos a sua escolha, totalizando no mínimo cinco 
macrocampos. Isto sugere que em cada macrocampo as atividades desenvolvidas 
podem ser articuladas a outros macrocampos e ações interdisciplinares da escola. 

A Análise Documental do PRC dos Colégios 1 e 2 nos permitiu identificar que 
ambos desenvolvem projetos nos oito macrocampos citados pelo programa, exceto o 
macrocampo “Participação Estudantil”, no Colégio 2. Destes, identificamos que as 
atividades dos projetos relacionados a Química desenvolvida pelos professores dos 
dois colégios se encontram no macrocampo “Iniciação científica e Pesquisa”. Segundo 
o programa, as atividades deste macrocampo devem “propiciar uma integração entre a 
teoria e prática, cultura e trabalho, ciência e tecnologia”, ou seja, devem ser 
desenvolvidas em temáticas presentes no contexto dos alunos. (BRASIL, 2013). 

Como dito, com o propósito de obter informações acerca desse programa em 
cada colégio e os desdobramentos na disciplina Química, foram realizadas entrevistas 
com quatro participantes: dois diretores e dois professores de Química. Sendo que, 
um(a) diretor(a) e um professor refere-se ao Colégio 1 e o outro diretor(a) e professor 
refere-se ao Colégio 2.  

Conforme os dados coletados na entrevista, observou-se que no Colégio 1, o 
programa ProEMI foi implementado como forma de suprir as necessidades financeiras 
dos projetos que eram/são desenvolvidos pelos professores, como destaca a fala do 
diretor deste colégio: 

Ensino Médio Inovador ele nada mais nada menos é que financiar aquilo que a 
escola já fazia, aquilo que as escolas fazem, que são os projetos [...]. Alguns já 
existiam na escola e foram financiados [...] tendo a possibilidade de [...] maior 
desenvolvimento. E outros foram criados a partir do Inovador. (Fala do diretor 
do colégio 1) 
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Dos vários projetos desenvolvidos, ele destaca alguns como o Projeto de Artes, 
Projeto de Química no laboratório, Projeto de excursões, Projeto Serra de Itabaiana, 
Projeto Jornal do CEMB, Projeto Rádio Escolar, Projeto de Leitura. Esses projetos, 
diferentemente dos outros colégios que desenvolvem suas atividades em um sexto 
horário em um dos turnos, são desenvolvidos em horários extras no turno da tarde com 
os alunos do turno da manhã. O diretor justifica o estabelecimento desse turno extra 
pelo horário do transporte estudantil. Ainda segundo ele (o diretor), esses projetos 
influenciam o aluno a participar de maneira diferenciada levando-o “a não ficar só preso 
ao conteúdo da sala de aula mas que ele vá também explorar a parte prática, seja no 
laboratório, seja fora da escola, numa excursão [...]”, diz o diretor. 

Segundo o Redesenho Curricular e a afirmação do diretor, o colégio 
desenvolve vários projetos distribuídos entre os macrocampos. O mesmo ressalta em 
sua fala que esses projetos “[..] tem que ter envolvendo várias disciplinas, ele não pode 
ser uma disciplina só [...] tem que ter [...] a questão [...] da multidisciplinaridade”. Dentre 
os projetos já citados, ele destaca o Projeto Serra de Itabaiana, projeto este que já 
existia sob comando de uma única professora da disciplina de geografia, mas que 
agora ele também passou a ser financiado pelo programa e que obrigatoriamente 
envolve outras disciplinas como biologia e história. 

Para o desenvolvimento destas atividades, o colégio conta com o apoio de 
aproximadamente dez professores envolvidos, destes, três são da área de Ciências da 
Natureza: Biologia, Química e Física. Registramos que não houve nenhum projeto 
relacionado a disciplina de Matemática, porém, há planos para que aconteça no novo 
planejamento, ainda para o ano de 2014. Durante a entrevista não identificamos 
nenhum projeto em que haja a integração entre as disciplinas correspondentes a área 
de Ciências da Natureza: Biologia, Física e Química. 

A seguinte indagação foi feita ao diretor do Colégio 1: Qual a função dessas 
atividades para os alunos que participam do programa? O diretor respondeu que no 
Ensino Médio Inovador o aluno tem a oportunidade de “desenvolver junto com o 
professor a prática, a prática do dia a dia, a prática daquela disciplina”. 

Já quando se refere ao Colégio 2, esse também desenvolve vários projetos 
distribuídos entre os macrocampos, exceto o macrocampo “Participação Estudantil”. 
Durante a entrevista com a diretora, a mesma destaca que as atividades referentes ao 
programa e objetivos dos projetos são trabalhadas em sala de aula em um sexto 
horário diferenciado, “um horário de projetos e oficinas”, diz a diretora, mas que este 
não impede que haja também horários extras. Assim, todas essas atividades 
desenvolvidas foram/são bastante gratificantes nos resultados, inclusive no ENEM, na 
interação professor-aluno, na formação de grupo e também para a comunidade. A 
diretora ainda ressalta que a maioria dos projetos desenvolvidos são de caráter 
interdisciplinar, como podemos constatar na seguinte fala: 

tem muito trabalho assim, interdisciplinar. [...]Só teve um projeto que foi de 
física [...]só direcionado pra física. Os demais sempre os outros professores 
incorpora, ajuda, participa dentro do que podem e complementando a sua 
disciplina. (Diretora do Colégio 2) 
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 A Diretora destaca o projeto Química e Meio Ambiente, que envolve as 
disciplinas de Química, Geografia e Português. Ela ainda esclarece que “Há uma 
grande união entre os professores, um ajuda o outro”. E todos os professores, de todas 
as áreas, inclusive da área da Ciências da Natureza, estão envolvidos nos projetos no 
âmbito do ProEMI e todos contribuem com as demais. 

Referindo-se a participação dos alunos nas atividades, a diretora diz que: “Por 
incrível que pareça, as vezes até me surpreende. Eu mesmo não sei como é que eles 
conseguem”. Assim a diretora ressaltar que é possível perceber o quanto os alunos se 
mostram interessados a participarem das atividades desenvolvida pelos professores no 
âmbito do programa. 

Diante das informações, nota-se que o diretor do Colégio 1 não destaca em 
sua fala que as atividades desenvolvidas são interdisciplinares, um dos objetivos do 
programa. Ele esclarece que tem que ter a questão da multidisciplinaridade, pois o 
programa exige que essas atividades envolvam outras disciplinas.  De outra maneira, 
pode-se perceber que a diretora do Colégio 2, justifica que todas as atividades 
executadas são de caráter interdisciplinar. E que estas mobilizam além da comunidade 
escolar (professores, alunos), a comunidade local externa à escola (vizinhança). 

Portanto, podemos afirmar, a partir das falas do diretor e da diretora, que 
quanto ao que se refere a interdisciplinaridade, há maior preocupação com essa 
questão nas propostas desenvolvidas no Colégio 2. 

Em continuidade, apresentamos e analisamos a seguir os dados obtidos juntos 
aos professores A e B em relação a participação da disciplina de Química no ProEMI 
em cada colégio. 

O professor A citou a participação da disciplina de Química no projeto Ciência 
na Escola desenvolvido com alunos de Segundo Ano, no qual visa trabalhar com 
oficinas por meio de práticas experimentais encontradas em livros ou internet. O 
professor ainda informa não ter conhecimento sobre as demais atividades do ProEMI 
desenvolvidas no colégio. Ressaltamos que esse professor ministra aulas (horário 
regular) somente para os alunos do Primeiro Ano do Ensino Médio. Além disso, é 
facultativo a participação dos alunos do Segundo Ano nas atividades do ProEMI.  

Para o desenvolvimento destas atividades, o professor A destaca que não 
conta com a participação dos demais professores de outras disciplinas – inclusive de 
Química- no planejamento e execução desta atividade, pois estes apenas auxiliam no 
“monitoramento dos alunos”. Esse monitoramento refere-se ao fato de os demais 
professores permitirem e incentivarem seus alunos (não participantes do ProEMI) a 
assistirem a Mini feira de Ciências, promovida pelo ProEMI. Para o professor A, a 
integração no planejamento desta atividade em grupo é impossibilitada devido ao 
excesso de carga horária dos demais professores, seja no colégio ou por terem outro 
vínculo. Dessa maneira, o projeto Ciência na Escola é desenvolvido apenas pelo 
professor de Química, que busca trabalhar com assuntos de Química e Física 
abordados no Ensino Médio.  
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Segundo as informações do professor A, as atividades são desenvolvidas no 
laboratório e, na maioria das vezes, em sala de aula, a partir de um levantamento dos 
experimentos com os alunos, ou seja, se há possibilidade de desenvolver a prática e se 
há materiais na escola ou se dispõe de materiais alternativos. Após a seleção dos 
experimentos juntamente com os alunos, o professor auxilia na explicação dos 
fenômenos envolvidos, divide os alunos em grupo para que estes possam apresentar 
em uma mini feira de ciências no colégio. Vale salientar que antes dessa etapa os 
mesmos precisam apresentar o experimento para o professor. Um dos experimentos 
destacado pelo professor é a “Usina Térmica”, no qual visa abordar alguns assuntos 
como reações endotérmica e exotérmica, energia, calor, entre outros.  

A partir da fala do professor A, inferiu-se que o trabalho desenvolvido pelos 
alunos, sob a orientação desse professor, foca mais na identificação e desenvolvimento 
da técnica (experimental), e não tanto na problematização da realidade, ou mais 
especificamente, na perspectiva da experimentação problematizadora. 

Ao ser questionado se houve ou não mudanças na disciplina de Química com a 
implementação do ProEMI, ele reforça que em horário regular apenas ministra aulas 
em turmas de Primeiro Ano, o qual impossibilitou o acompanhamento pedagógico em 
sala de aula dos alunos das turmas do Segundo Ano, os quais, como dito, participam 
das atividades do programa.  

Algumas questões merecem certa atenção: o fato de o professor desenvolver 
as atividades do ProEMI somente para os alunos do Segundo Ano, a participação dos 
alunos do Segundo Ano no ProEMI ser facultativa e o fato de os professores de 
Química do Segundo Ano não participarem do planejamento e da execução das 
atividades. A nosso ver, essa realidade pouco pode contribuir para a integração entre 
as áreas de conhecimento, a qual busca um currículo inovador, como ressaltado nas 
propostas do programa. 

Já referindo-se ao Colégio 2, este conta apenas com um professor de Química 
(Professor B), que ministra todas as aulas do EM, sendo que o mesmo ainda 
desenvolve atividades envolvidas no programa. O Professor B ressalta que o colégio 
desenvolve vários projetos no âmbito do ProEMI, dentre eles os Festejos Juninos, 
Gincana Literária, Consciência Negra e Química e Meio Ambiente. Destes, o último 
está direcionado especificamente a disciplina de Química, um projeto de caráter 
interdisciplinar, os quais envolvem outros professores das disciplinas de Geografia e 
Português. Desse modo, ele afirma que junto com o professor de Geografia, eles 
planejam e discutem a execução da atividade. O professor de Português contribui na 
escrita do texto (relatório da aula prática). Além destes, o projeto ainda conta com a 
participação de estagiários de Química e bolsistas do PIBID/QUIMICA/ITABAIANA.  

O Projeto Química e Meio Ambiente é desenvolvido em turmas de Primeiro Ano 
com a análise de água do açude e de Segundo Ano com a análise do solo, ambos por 
meio de kits de análise experimental. Referindo-se como é a participação dos alunos 
no desenvolvimento desta atividade, o professor esclarece que: 

[...] a gente [...] pergunta a eles se tem interesse em executar, participar e a 
partir do momento que eles visam que vão realmente participar, aí é que a 
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gente vai fazer questionário, preparar o material, e vão fazer a coleta de água e 
a partir dessa coleta, a gente vem para o laboratório fazer as análises e o 
estudo prévio, antes das análises, que é a fundamentação teórica. [...] Ao final 
da disciplina, depois das análises, eles entregam [...] o relatório e apresentam 
sob forma de seminários” (Professor B). 

Nesse sentido, o professor B relata que a partir dessa atividade houve algumas 
mudanças no ensino de Química, pois segundo ele, os alunos mostraram-se mais 
interessados, como ressalta a fala dele: “Eles que vão construir, porque eu como 
professor não estou dando a resposta. Eu é que estou mediando, mas ele que tá 
construindo o conhecimento e para eles, eles estão maravilhados”.  

O professor B ainda esclarece que a única dificuldade em desenvolver projetos 
do ProEMI, se dá pelo fato da não existência de cursos preparatórios para se trabalhar 
com Ensino Médio Inovador “Porque até hoje a gente não sabe, [...] como é que [...] 
ele, o governo, quer dentro do Ensino Médio Inovador. Estamos trabalhando de tal 
forma que está dando certo aqui”, fala do professor. Mas justifica que na época que 
iniciou as atividades desse programa ele estava em fase de especialização e ainda 
contou com a contribuição dos alunos bolsistas do PIBID. 

Dessa forma, pode-se constatar que a proposta do ProEMI no Colégio 2 conta 
com uma participação significativa do professor e da disciplina de Química, e esta 
participação prevê a integração com outras áreas do conhecimento desse nível de 
Ensino. Todos os alunos participam, pois as atividades são realizadas no âmbito das 
disciplinas do currículo escolar, promovendo assim maior integração entre as 
disciplinas de outras áreas, como Geografia e Língua Portuguesa. Com os dados 
analisados até o momento, não foi possível fazer uma inferência em relação às 
disciplinas das áreas. Na continuidade dos estudos, talvez, responderemos essa 
questão. Constatou-se também que o Professor B participa efetivamente da execução 
do Projeto e as atividades são desenvolvidas no âmbito das disciplinas e o professor 
atua como mediador entre os conhecimentos do aluno, a realidade estudada e os 
conhecimentos científicos. Buscando, a nosso ver, superar o ensino de Química 
fragmentado e descontextualizado. 

CONCLUSÃO 

A principal expectativa do ProEMI é desenvolver atividades integradoras nas 
diversas áreas do conhecimento, a partir dos 8 macrocampos que podem ser 
articuladas as ações interdisciplinares. Considerando a complexidade do conceito de 
interdisciplinaridade e que (até por isso) os documentos oficiais não esclarecem como 
as atividades interdisciplinares devem/podem ser desenvolvidas, cabe a escola a 
decisão da forma de execução do ProEMI. 

Os Colégios 1 e 2 desenvolveram diversas atividades no âmbito do ProEMI, 
porém, constatamos de maior caráter interdisciplinar nas atividades desenvolvidas no 
Colégio 2. 

No que diz respeito ao ensino de Química, verificou-se que no Colégio 1 as 
atividades do Projeto se distanciam das reflexões apontadas pela literatura utilizada 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área de Ensino e Aprendizagem 
 (EAP) 

 

nesse trabalho. Estas não contaram com o envolvimento de professores de outras 
disciplinas no planejamento e desenvolvimento das atividades e pouco efeito tem no 
desenvolvimento da disciplina de Química, pois não há uma relação entre as atividades 
do Projeto e as atividades da disciplina. 

Por sua vez, no Colégio 2, as atividades foram desenvolvidas de forma mais 
integradora e articulada às outras disciplinas, por exemplo, a área de Linguagens 
(disciplina de Português) e a área de Ciências Humanas (disciplina de Geografia). 
Ressaltamos, assim, que as atividades desenvolvidas no Colégio 2 apresentaram 
maior aproximação com as propostas colocadas pelo ProEMI e pela literatura na área. 
O ensino de Química nesse Colégio aponta para atividades mais contextualizadas e 
socialmente significativa para os alunos. 

Observou-se, assim, que cada colégio propôs e desenvolveu as ações do 
ProEMI a partir das concepções de ensino e de interdisciplinaridade manifestada pela 
equipe e partiram, também, da realidade escolar vivenciada, propondo mudanças 
significativas nessa ou não. De maneira semelhante, também a participação e os 
desdobramentos para a disciplina de Química foram/são/serão significativamente 
diferente. 

Por fim, destacando a complexidade da realização de um trabalho 
interdisciplinar. Uma dificuldade está em promover a interação entre os profissionais 
das diferentes áreas e disciplinas, de modo que as atividades possam ser 
desenvolvidas de forma coletiva, justificativa muitas vezes, relacionada a falta de tempo 
para se planejar em equipe. Entretanto, ações têm sido elaboradas e desenvolvidas, 
sendo por grupo de professores, ou até por parte de professores interessados que 
iniciam de forma individual atividades inovadoras que despertem a aprendizagem dos 
alunos. 
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RESUMO: O presente trabalho foi realizado no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência) com o apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) na Escola Estadual Coronel Tonico Franco. Após ter trabalhado o tema Processos de 
Oxirredução na 2ª série do Ensino Médio, turno matutino, surgiu o interesse de compreender as 
dificuldades encontradas pelos estudantes neste tema. Com base nessa problemática utilizou-se como 
instrumento de pesquisa um questionário quantitativo abordando três questões abertas sobre este 
conteúdo. Os resultados evidenciaram que os alunos memorizaram as representações químicas sem 
compreender o significado verdadeiro. Verificou-se que uma das maiores dificuldades que os alunos 
enfrentam ao estudar o conteúdo de processos de oxirredução se encontra na análise da nomenclatura, 
nas representações e na simbologia química. 

INTRODUÇÃO 
Quando um professor explica a seus alunos que através de um fio ligado a uma 

pilha passa uma corrente elétrica e que esses elétrons são atraídos pelo eletrodo de 
maior potencial de redução, passando pelo circuito externo e sendo recebido pelos íons 
que migram da solução para a placa metálica, onde nela se depositam, isso não é 
suficiente para que os alunos compreendam toda a complexidade deste conteúdo. Há 
uma série de conceitos relacionados e essenciais para a compreensão destes termos. 
Assim, analisar as dificuldades dos estudantes em conceitos de oxirredução exige 
identificar também outras questões, como os pré-requisitos necessários para sua 
compreensão. 

Além disso, há também algumas concepções espontâneas importantes que o 
professor conheça antes de aprofundar esses conceitos. Scarinci e colaborardores 
(2009, p. 3) afirmam que os estudantes acreditam que há uma “energia” que sai da 
pilha quando acendemos uma lâmpada, por exemplo. Entretanto, quando o professor 
explica que são os elétrons que saem de um dos polos da pilha e retornam por outro 
polo, num circuito fechado, “o aluno deixa de compreender detalhes do fenômeno que 
seu modelo ingênuo dava conta de explicar” e que eram suficientes para explicar o 
motivo das pilhas descarregarem. Por isso, quando o professor explica o 
funcionamento da pilha, precisa modificar uma longa estrutura de pensamentos para 
que os estudantes consigam compreender as explicações. 

Uma das maiores dificuldades que os alunos do ensino médio enfrentam ao 
estudar o conteúdo de Processos de Oxirredução está relacionada à grande extensão 
e generalidade desse conceito e conhecimento químico. No estudo do mesmo é 
comum os estudantes apresentarem dificuldades recorrentes como aquelas 
relacionadas ao balanceamento e interpretação da reação química, entender que os 
átomos se unem para completar os 8 elétrons da camada de valência, reconhecer o 
significado de símbolos, fórmulas e íons dentro de reações oxirredução, como exemplo: 
Zn Æ Zn2+ percebe-se que ao questionar sobre quem é a molécula e quem é íons, o 
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aluno tende ao não compreender a diferença entre os dois termos, mostrando que este 
conhecimento específico deve ser abordado em várias estâncias do conteúdo, talvez 
assim, fique mais fácil o aluno associar a ideia do conhecimento químico como um 
todo. 

Segundo Nery, Liegel e Fernandez (2007, p.588), nossa legislação almeja para 
os alunos do Ensino Médio o aprendizado da Química implicando   

 
que eles compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo 
físico de forma abrangente e integrada para que assim possam julgar com 
fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia, da própria 
escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos 
(Brasil, 1996). Para buscar esse objetivo audacioso, o aluno deve ser capaz de 
estabelecer relações entre os conceitos. Entretanto, o que comumente se 
observa no Brasil, bem como em outros países, é que, ao terminar o Ensino 
Médio, os alunos efetivamente conseguem utilizar a terminologia química e 
realizam cálculos químicos sem, no entanto, ter um entendimento adequado 
dos conceitos químicos, para além de algumas definições memorizadas. 
 

Da mesma forma, Silva, Eichler e Del Pino (2003, p. 585) ao discutirem a 
relação entre a formação de conceitos químicos destacam que “as significações dadas 
às palavras têm um papel fundamental na compreensão que os sujeitos fazem do 
conhecimento científico”. A linguagem é de fundamental importância na elaboração 
conceitual e seu papel não é meramente de comunicar as ideias. Não é fácil para 
alunos de Ensino Médio imaginar abordagens tão microscópicas e tentar associá-las a 
objetos macroscópicos, onde as representações estruturais simbólicas são 
apresentadas. Deveria ainda estabelecer modelos coerentes e representar os 
processos por meio de equações químicas (MORTIMER, 1996). Trata-se, portanto, do 
domínio da linguagem nos três níveis de representação utilizados pela Química: 
macroscópico, microscópico e simbólico. Apesar de apresentarem menos dificuldades 
para representações macroscópicas, quando são solicitados a passar para os níveis 
microscópico e simbólico, em geral os estudantes enfrentam sérios problemas (LOPES, 
1992).  

Um exemplo dessa dificuldade é o processo de oxirredução. Para que o 
estudante consiga compreender fenômenos dessa natureza é necessário que ele 
entenda uma série de outros conceitos, como átomos, elétrons, íons, cátions, ânions, 
dentre outros. Por exemplo, quando pensamos numa conta bancária, se gastamos 
mais do que temos, ficamos com saldo negativo. Se os estudantes fizerem essa 
mesma associação para os átomos, terão dificuldades para compreender o motivo das 
espécies ficarem com sinal positivo, quando perdem elétrons, ou negativo, quando 
ganham elétrons. 

Se para o aluno imaginar microscopicamente não é uma tarefa tão simples, 
extrapolar essa visão para explicar a formação do íon também se tem mostrado 
problemática (CAAMAÑO, 2004). Isso implica que, do ponto de vista didático, o ensino 
visando à construção do modelo atômico poderia auxiliar o aluno na elaboração do 
conceito de íon, uma vez que a introdução da estrutura atômica, a qual relaciona as 
interações eletrostáticas entre os prótons do núcleo e os diferentes níveis energéticos 
dos elétrons, possibilita desencadear ideias a respeito de as partículas estarem “mais 
ou menos atraídas entre si”, podendo ocorrer a saída ou a entrada de partículas 
(elétrons) nessa estrutura, gerando o íon (CARMONA, 2006).  

Diante disso, percebe-se que a formação do íon é escassa na concepção dos 
alunos. A nosso ver, o conceito de íon é importante na construção e no entendimento 
de muitos conceitos químicos como ligação química e óxido-redução, entre outros. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
 

EAP 
 

Assim, o entendimento do conceito de íon pode levar o aluno a compreender melhor 
vários fenômenos que estão presentes em seu cotidiano, como exemplo, a importância 
da fonte materiais que é constituída por íons: solução aquosa de certos íons que 
provocam a condução da eletricidade. Esta e outras situações de ensino tornam o 
estudo da Química propício para memorização de nomes, fórmulas e símbolos. 

Santos e colaboradores (2005) afirmam que Lavoisier propôs a linguagem 
química de maneira descritiva, ou seja, em uma reação eram escritos os nomes dos 
reagentes e produtos que iriam participar. Porém foi com o brilhante propósito de 
Berzelius que temos até os dias de hoje a representação dos símbolos dos elementos 
que estão participando em uma reação química, o que, consequentemente facilita a 
interpretação e a comunicação da linguagem química. Porém o que se percebe ao 
estudar a ciência química, é que esta se trata de uma linguagem difícil de entender, 
pois tem pouca relação com a linguagem comum. É para essa concepção de ciência 
um dos mais extraordinários feitos humanos, mas não-lugar de certezas que Chassot 
(2000) traz interrogações para ampliar a possibilidade de pensarmos a ciência como 
uma linguagem para entendermos o mundo natural. Por isso, quando este autor discute 
alfabetização científica, insiste na necessidade de considerá-la como “o conjunto de 
conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo 
onde vivem” (p. 19). Entende-se que para a compreensão da química é necessário 
uma compreensão de significado das representações estruturais simbólicas, sendo 
assim é fundamental que o professor valorize o contexto, a problematização e a 
aplicação dos conhecimentos científicos, que envolvem o cotidiano do estudante. 

Há na literatura alguns estudos realizados com a finalidade de verificar quais 
são as concepções dos estudantes sobre a estrutura dos átomos, a natureza da 
matéria e suas interações, porém poucos trabalhos estudam as concepções deles em 
relação ao conceito do íon. Dentre esses, Nery, Liegel e Fernandez (2007, p.596), 
afirmam que a disciplina Química, 

 
por possuir uma linguagem simbólica muito desenvolvida, apresenta uma 
dificuldade extra aos seus estudantes – que é conhecer não somente o 
fenômeno observável, mas sua representação “microscópica” na forma de 
modelos e também na forma simbólica por meio das equações químicas. A 
cilada para os professores é julgar que seus alunos compreendem o assunto 
tratado somente por meio da avaliação da representação simbólica. Os 
estudantes, por sua vez, tentam se valer do que podem. Sem uma 
compreensão dos modelos químicos, apelam para “esquemas de 
sobrevivência”, memorizando fórmulas e reproduzindo-as sem erro em 
avaliações. Entretanto, ao serem forçados a revelar seus modelos, expressam 
uma incompreensão do fenômeno avaliado. 
  

Apesar de se tratar de um modelo relativamente simples na Química e um dos 
mais básicos para o entendimento de outros tópicos mais complexos, a formação dos 
íons, aparentemente, não é compreendida por grande parte dos estudantes que 
finalizam o Ensino Médio. E, a julgar pela dificuldade desses alunos com o modelo 
expresso para o processo de reações de oxirredução, podemos perceber a confusão 
que está instalada na mente dos estudantes de Química do Ensino Médio e o pouco 
significado que a disciplina tem adquirido. Por isso, neste trabalho, parte-se do 
pressuposto que o íon é uma entidade pouco compreendida pelos alunos, pois está 
intimamente ligado ao conceito de estrutura atômica e reação de óxido-redução, 
conceitos estes de difícil compreensão. Pensando na importância deste conceito para o 
estudo da química, este trabalho teve como objetivo, abordar como os alunos 
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concebem e representam o processo de oxirredução analisando as implicações 
conceituais associadas aos principais erros apresentados. 

METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa empregada neste estudo é de caráter quantitativo, 

pois faz um estudo focado na descrição, análise e categorização das concepções dos 
alunos em relação à estrutura atômica do átomo, a formação de íons e a reação de 
oxirredução. Como objeto de investigação utilizou-se um questionário aplicado a 21 
alunos da 2a série do Ensino Médio, de escola pública, parceira do PIBID, acerca de 
algumas representações utilizadas no ensino de química com abordagem investigativa 
para a compreensão dos significados da problemática em questão. O questionário 
continha 3 questões discursivas, que foram respondidas de forma individual para a 
garantia do reflexo mais real das ideias dos alunos, referente ao conteúdo de 
processos de oxirredução, ao qual foi aplicado no intuito de analisar as dificuldades dos 
alunos referentes a esse tema.  

As questões propostas foram às seguintes: 1) Determine o número de oxidação 
de cada um dos elementos presentes nas substâncias representadas a seguir: a) 
MnO4

-; b) H3PO4. 2) Demonstre o balanceamento da equação abaixo pelo método de 
oxirredução: Cl2 + H2O2 o HCl + O2. 3) No processo abaixo, qual o agente oxidante e 
qual o agente redutor? Justifique. Zn + 2H+ o H2 + Zn2+. As questões tiveram os 
seguintes objetivos: verificar qual o modelo de átomos e íons que os alunos possuíam 
e se os alunos compreendiam os processos de transferência de elétrons entre as 
espécies. 

Para elaboração do questionário realizamos um estudo exploratório por meio 
do livro didático adotado pela escola. Na utilização desse instrumento de coleta de 
informações, seguiu-se as orientações de Carmo e Ferreira (1998) no que se refere ao 
cuidado quanto à formulação das questões e no contato com os estudantes. Também 
se atentou para necessidade de coerência e lógica para a formulação das questões e 
na fidedignidade das respostas, com perguntas simples e de fácil compreensão pelos 
discentes. Por isso, na etapa de preparação de coleta de dados foi dada ênfase na 
observação dos símbolos mais mencionados para o estudo dos conteúdos químicos e, 
com base nessa seleção, elaboramos o questionário. 

Antes da aplicação dos questionários, foram apresentados os objetivos da 
pesquisa e da importância das respostas dos alunos – sujeitos da pesquisa, para o  
sucesso desta. Foi solicitado que os estudantes não se identificassem, a fim de garantir 
o anonimato de todos. Após a aplicação, os questionários foram numerados de 1 a 21, 
a fim de organizar a análise. Os questionários foram lidos no seu todo e as repostas 
foram agrupadas por afinidades para cada questão, construindo as categorias de 
classificação das respostas. Esses dados foram analisados e copilados em tabelas 
através de porcentagens que serão apresentados e discutidos a seguir. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A primeira questão solicitava que os alunos determinassem o número de 

oxidação de cada um dos elementos presentes no íon permanganato (MnO4
-). Nesta 

questão obteve-se 52,38% de respostas corretas e 14,29% deixaram em branco. 
Dentre as respostas incorretas, observaram-se diferentes dificuldades, como pode ser 
verificado na Tabela 1. 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
 

EAP 
 

Tabela 1: Justificativas das respostas referentes à determinação do número de oxidação dos 
elementos constituintes do íon permanganato (MnO4

-). 

Respostas Quantidade  

Determinaram todos os números de oxidação de forma correta 52,38% 

Esqueceram que a carga final era -1. 23,81% 

Colocaram que a carga final era -4. 4,76% 

Colocaram a carga final igual a -1, porém fizeram os cálculos errados. 4,76% 

Deixaram a questão em branco 14,29% 

 

Analisando as respostas fornecidas pelos alunos nota-se que a maior parte dos 
alunos que responderam a essa questão, o fizeram de forma correta. Verificou-se que 
a maior fonte de erro foi relacionada à carga do íon, que no caso é -1. Um grupo de 
23,81% não considerou essa carga, calculando o número de oxidação das espécies 
como se fosse uma substância sem carga, neutra. Outros alunos (4,76%) consideraram 
que a carga do íon permanganato era -4, demonstrando que ocorreu uma confusão 
entre a quantidade de átomos de oxigênio e a carga total do íon. Assim, esse grupo de 
estudantes, determinou o número de oxidação do oxigênio de forma correta, mas errou 
o valor encontrado para o manganês. 

Neste caso, caberia ao professor fazer uma revisão da simbologia química, 
explicando o que significa cada parte da representação do íon, da carga e do expoente. 
Acreditamos que, caso o estudante continue o estudo da Química carregando essa 
concepção errônea, terá uma série de dificuldades em outras partes do conteúdo. Já o 
quarto grupo de estudantes considerou de forma correta a carga do íon, entretanto 
efetuou de forma errônea os cálculos, encontrando valores distintos do esperado. 
Neste caso, as dificuldades dos alunos referem-se exclusivamente às operações 
matemáticas e não aos conceitos químicos. 

Quando se solicitou que os estudantes determinassem o número de oxidação 
dos elementos constituintes do ácido fosfórico (H3PO4), obteve-se 71,44% de respostas 
corretas, 14,28% de respostas erradas e 14,28% em branco, como pode ser observado 
na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Justificativas das respostas referente a determinação do número de oxidação dos 
elementos constituintes do ácido fosfórico (H3PO4). 

Respostas Quantidade  

Determinaram todos os números de oxidação de forma correta 71,44% 

Consideraram o número de oxidação do hidrogênio igual a -1. 9,52% 

Efetuaram os cálculos de forma incorreta. 4,76% 

Deixaram a questão em branco 14,28% 
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Dentre os alunos que tiveram dificuldades nesta questão, percebemos dois 
grupos distintos. No primeiro, os estudantes (9,52%) fizeram os cálculos considerando 
o número de oxidação do hidrogênio como sendo -1, quando o correto seria +1. Dessa 
forma, mesmo afirmando que o número de oxidação do oxigênio era -2 e acertando os 
cálculos, o valor encontrado para o fósforo ficou errado. O segundo grupo (4,76%), 
colocou os números de oxidação do hidrogênio e do oxigênio de forma correta, 
entretanto, realizaram os cálculos de forma errada, também encontrando um valor 
diferente para o número de oxidação do fósforo. Nesse caso, da mesma forma como foi 
discutido para a questão anterior, a dificuldade encontrada foi relacionada às 
operações matemáticas e não aos conceitos químicos. 

Sendo assim, poucos alunos não entenderam a complexidade da linguagem 
dos íons, com isso deve-se revisar o conceito de íons, cátions e ânions, além das 
regras de determinação do número de oxidação, principalmente para as espécies 
iônicas, que envolvem cargas, já que estes pré-requisitos são fundamentais para o 
entendimento do conteúdo trabalhado em sala de aula. 

A segunda questão solicitava aos estudantes que fosse demonstrado o 
balanceamento da equação Cl2 + H2O2 Æ HCl + O2, pelo método de oxirredução. Nesta 
questão nenhum aluno encontrou os valores corretos para o balanceamento. Verificou-
se que 71,43% de respostas erradas e 28,57% deixaram em branco. Para facilitar a 
análise das respostas, elencou-se categorias, que estão apresentadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Análise das respostas dos estudantes referente ao balanceamento de uma equação 
através do método de oxirredução. 

Respostas Quantidade  

Encontraram os números de oxidação de todos os elementos, porém 
não efetuaram o balanceamento da equação. 52,38% 

Não souberem calcular os números de oxidação dos elementos e não 
efetuaram o balanceamento da equação. 19,05% 

Deixaram a questão em branco 28,57% 

 

Nota-se que a maioria dos alunos (52,38%) conseguiu determinar de forma 
correta os números de oxidação de todos os elementos que participam da reação, 
porém não conseguiu efetuar o balanceamento da equação. Neste caso, percebeu-se 
que a dificuldade estava especificamente relacionada às regras de balanceamento de 
equações. Verifica-se assim a necessidade do professor revisar conceitos como o 
balanceamento de equações simples antes de iniciar as que ocorrem oxirredução, a fim 
de sanar as dúvidas dos estudantes neste tópico.  

O segundo grupo de alunos (19,05%) encontrou dificuldades para calcular o 
número de oxidação dos elementos na equação. Neste caso, o principal problema 
encontrado pelos estudantes foi relacionado ao número de oxidação do oxigênio na 
água oxigenada. Neste caso, o elemento oxigênio possui número de oxidação igual a -
1, pois, nos peróxidos, o par de elétrons da ligação entre os átomos de oxigênio não é 
atribuído a nenhum dos dois átomos. Assim, os alunos consideraram que o número de 
oxidação do oxigênio na forma de peróxido seria -2 e, consequentemente, encontraram 
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valores errados para o hidrogênio, inviabilizando continuar a determinação dos 
coeficientes estequiométricos dos demais participantes da reação. Outra dificuldade 
encontrada pelos estudantes (4,76%) foi a identificação dos produtos da reação (HCl + 
O2) como uma substância única e hipotética, no caso, HClO2. Dessa forma, os 
estudantes efetuaram os cálculos dos números de oxidação dos elementos dessa 
substância hipotética e, consequentemente, encontraram valores errados para 
continuar o balanceamento da equação. Nestes casos, caberia ao professor explicar de 
forma mais clara as regras para determinação do número de oxidação, dando ênfase a 
alguns casos especiais, como o da água oxigenada, que foi um dos principais 
responsáveis pelas dificuldades encontradas pelo grupo analisado. 

Na terceira questão, solicitou-se aos estudantes que indicassem o agente 
oxidante e o agente redutor na equação Zn + 2H+ Æ H2 + Zn2+, justificando sua 
resposta. A análise inicial evidenciou que esta foi a questão com maior número de 
respostas em branco (42,86%), evidenciando a dificuldade que os estudantes tinham 
em relação aos conceitos exigidos na questão. Na Tabela 4 encontra-se o resultado da 
análise.  

 
Tabela 4: Respostas dos alunos quando solicitados que indicassem o agente oxidante e o agente 
redutor em uma reação química do zinco em meio ácido. 

Respostas Quantidade  

Identificou os agentes oxidante e redutor de forma incorreta 57,14% 

Identificaram de forma incorreta as espécies que sofrem oxidação e 
redução 52,38% 

Não determinou os números de oxidação das espécies 33,33% 

Determinou corretamente os números de oxidação das espécies 23,81% 

Determinou os números de oxidação das espécies de forma incorreta 4,76% 

Identificaram de forma correta as espécies que sofrem oxidação e 
redução 4,76% 

Deixou a questão em branco 42,86% 

 

Percebe-se que a nenhum aluno conseguiu distinguir qual é o agente oxidante 
e qual é o agente redutor. Além disso, 52,38% dos estudantes identificaram de forma 
errônea as espécies que sofrem oxidação e redução. Para que o estudante consiga 
identificar a espécie que sofre oxidação e a que sofre redução, é essencial que antes 
seja determinado os números de oxidação de todas as espécies representadas na 
equação. Entretanto, percebemos que poucos discentes (23,81%) apresentaram de 
forma correta os valores dos números de oxidação das espécies. Também foi pequeno 
o número de alunos que o fizeram de forma incorreta (33,33%). No caso da questão 
aqui analisada, o zinco (Zn) tem o número de oxidação alterado de zero para +2; 
portanto, foi oxidado. Já o hidrogênio (H), teve seu número de oxidação alterado de +1 
para zero; portanto, foi reduzido. Como o zinco está provocando a redução do 
hidrogênio, ele é o agente redutor nessa reação e, como o íon hidrogênio (H+

(aq)) está 
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provocando a oxidação do zinco, ele é o agente oxidante. Dessa forma, sem a 
identificação dos números de oxidação, toda essa associação ficaria comprometida, 
como foi o caso desta questão.  

Fazendo uma associação entre essas categorias, percebe-se que 28,57% dos 
estudantes não determinaram os números de oxidação das espécies, não informaram 
quais espécies sofreram oxidação ou redução e, consequentemente, identificaram de 
forma errônea os agentes oxidante e redutor. Já 19,05% dos estudantes determinaram 
o número de oxidação das espécies de forma correta, mas não identificaram quem 
sofre oxidação ou redução. Da mesma forma, esse grupo classificou de forma errônea 
os agentes oxidante e redutor. Além disso, 4,76% dos estudantes não consideraram o 
sinal das cargas das espécies envolvidas na reação, considerando-as como espécies 
neutras. Neste caso, essa concepção levou os estudantes a responder que não 
ocorreu oxirredução nesta reação, uma vez que todas as espécies estavam com os 
números de oxidação iguais a zero. Assim, reforça-se a importância da identificação 
correta dos números de oxidação para a identificação dos agentes oxidante e redutor 
na equação, e que essa importância não foi percebida pelos estudantes. Apenas um 
estudante conseguiu determinar de forma correta os números de oxidação de todas as 
espécies e identificar corretamente o zinco como aquele que sofre oxidação e o 
hidrogênio, que sofreu redução. Entretanto, este estudante respondeu apenas que o 
zinco era o agente redutor, não identificando o agente oxidante. 

Verifica-se que existe uma confusão entre os termos relacionados aos 
conceitos de oxidação e redução. Por exemplo, muitos alunos (19,05%) demonstraram 
dificuldade em compreender que o agente oxidante é aquele que sofre redução e 
provoca a oxidação, ao passo que o agente redutor é a espécie que sofre oxidação e 
provoca a redução. Percebe-se também que há confusão entre o sinal da carga e o 
fato da espécie em ganhar ou perder elétrons. Evidencia-se assim a necessidade de se 
reforçar conceitos iniciais relacionados aos processos de oxirredução, a fim de que os 
professores consigam trabalhar estes conceitos tão abstrato e peculiar para os 
estudantes.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo dos processos de oxirredução é essencial para a compreensão de 

inúmeros fenômenos do cotidiano dos estudantes. Entretanto, os resultados aqui 
apresentados revelam os cuidados que os professores de Química devem ter no início 
desse conteúdo. É preciso que os estudantes tenham a oportunidade para demonstrar 
suas compreensões a respeito dos pré-requisitos básicos, normalmente estudados no 
final do Ensino Fundamental e início do Ensino Médio, como a representação simbólica 
das entidades (sub)microscópicas e das equações químicas.  

Os resultados mostram que estudantes que apresentam dificuldades para 
entender a diferença entre cátions e ânions, reconhecerem as estruturas eletrônicas 
dos elementos nas fórmulas moleculares, confundem neutralidade elétrica do átomo 
com estabilidade eletrônica e tem dificuldades em identificar o número de oxidação em 
espécies iônicas. Muitas vezes, os alunos memorizam alguns algoritmos, mas não 
compreende de forma adequada o significado dos modelos representados.  

Importante destacar que essa investigação foi realizada com um grupo 
pequeno de sujeitos, especificamente em uma escola pública, no estado de Minas 
Gerais. Entretanto, acreditamos que investigações dessa natureza são importantes 
para integrar e fortalecer o ensino de Química na Educação Básica. Para isso, se faz 
necessário que os professores compreendam as ideias e os modos de raciocínio de 
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seus alunos, bem como suas limitações em relação ao uso de símbolos e 
representações relacionadas às entidades químicas, antes de iniciar um novo 
conteúdo. Evidencia-se assim, a necessidade de reflexão sobre os conteúdos básicos 
de Química que devem ser ensinados, assim como a forma com que os professores 
tem ensinado e como seus alunos têm compreendido tais conteúdos.  

Entendemos ainda que investigações dessa natureza, quando realizadas por 
futuros professores de Química, contribuem de forma significativa para sua formação 
inicial docente, possibilitando o reconhecimento das dificuldades de aprendizagem dos 
alunos da Educação Básica, do estudo teórico dos conteúdos químicos e de novas 
propostas metodológicas para o ensino de Química. 
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RESUMO: DOCENTES DO LABORATÓRIO DE PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA (LPEQ) DA UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA (UNB) JUNTAMENTE COM GRADUANDOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA PROPUSERAM A RESOLUÇÃO 
DE ESTUDOS DE CASO – QUESTÕES QUE ENVOLVEM A COMPREENSÃO DE FENÔMENOS COTIDIANOS - A 
ESTUDANTES DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ENSINO MÉDIO (PROIC ENSINO MÉDIO).  RESOLVER TAIS 
QUESTÕES FAZ COM QUE O ALUNO, COM BASE EM PESQUISAS, ELABORE E DESENVOLVA HIPÓTESES E 
ARGUMENTOS. SUPERADOS OS MEDOS, PROBLEMAS EM SINTETIZAR CONCEITOS E RACIOCÍNIO CRÍTICO, ESTE 
PODE SER UM MÉTODO ADOTADO POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 
Palavras-Chave: Estudo de Caso, Iniciação Científica no Ensino Médio, Ensino de Química. 

 
 
Introdução 

 
A Ciência Química é percebida por muitos alunos como uma disciplina pouco 

interessante. Possivelmente, isso decorre do ensino instrucionista, que privilegia a 
transmissão e memorização de símbolos, nomes, fórmulas e conceitos em detrimento à 
correlação entre o cotidiano e o conhecimento químico (MIRANDA; COSTA, 2007). A 
visão tecnocrática no ensino de Ciências, isto é, baseada exclusivamente na opinião de 
especialistas (SANTOS; MORTIMER, 2002) desconecta a relação entre o que se 
estuda em sala de aula, a natureza e seu dia-a-dia (PORTO et  al., 2012).  

Mesmo em escolas isentas dos problemas citados, as disciplinas da área de 
Ciências costumam ser abordades de forma desconexa da realidade dos alunos. Em 
geral, as aulas são expositivas, assim entendidas como aquelas em que o professor 
expõe o conteúdo de forma semelhante ao livro didático e os alunos permanecem 
passivos (KRASILCHIK, 2004). Para esta autora, a postura passiva dos alunos durante 
as aulas expositivas é um obstáculo ao processo de ensino e aprendizado. Segundo 
ela, a retenção de informações nas aulas expositivas é pequena, sendo a diminuição 
da atenção dos alunos ao longo da aula um dos fatores que pode explicar este fato. 
Krasilchik (2004) também aponta que a baixa apreensão de conteúdo é consequência 
da dificuldade de manter a atenção dos alunos ao longo da aula, sendo necessário 
instigá-los intelectualmente com práticas pedagógicas diversificadas.  

A junção de todos os problemas citados acima, aliados a grande quantidade de 
conteúdos e ao ensino direcionado à preparação para provas específicas, tem 
resultado na ineficiência do Ensino Médio, como nos mostram os dados do Censo de 
2011, que indica uma taxa de reprovação de 13,11% nessa etapa final da Educação 
Básica. Isso significa que as várias competências e habilidades previstas nos 
documentos norteadores da educação no Brasil acabam não sendo efetivamente 
trabalhadas, portanto, não são desenvolvidas como recomendado. 
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Defendemos que o ensino de Ciências pode ser entendido na perspectiva do 
letramento e da alfabetização científica. Nessa visão, o aluno deve compreender a 
epistemologia da ciência, isto é, conscientizar-se dos mecanismos mentais que o 
possibilita articular e selecionar informações na construção de conhecimento. A 
habilidade da argumentação bem como da abstração não são inatas ao sujeito e 
precisam ser desenvolvidas nas práticas pedagógicas. O ensino interdisciplinar e 
contextualizado possibilita ao educador explorar as diversas inteligências dos alunos e 
suas diferentes maneiras de aprender e enxergar o mundo que os cerca (SANTOS E 
MORTIMER, 2002). 

Neste trabalho, discutimos a aplicação de Estudos de Casos a estudantes de 
Iniciação Científica do Ensino Médio como alternativa para motivação intelectual. Com 
esta prática pedagógica, pretendemos avaliar, nesse grupo de estudantes, o 
desenvolvimento da argumentação, da compreensão epistemológica da ciência e do 
posicionamento crítico, essenciais ao término da Educação Básica. Com os Estudos de 
Caso, objetivamos aperfeiçoar, nos educandos, a resolução de problemas mediante 
questões atuais, cotidianas e interdisciplinares. Em seguida, avaliamos as percepções 
dos alunos acerca da utilização do Estudo de Caso no contexto do processo ensino-
aprendizagem. 

 
 
O Estudo de Caso 
 
De acordo com Sá e Queiroz (2010), o Estudo de Caso é uma variação do 

método Problem Based Learning (PBL), ou Aprendizagem Baseada em Problemas, 
ministrada inicialmente em curso de medicina no Canadá e, posteriormente, 
incorporado a várias instituições ligadas ou não à área da saúde. No Ensino de 
Química, o estudo de casos vem sendo investigado também no Brasil. 

Nessa metodologia, por meio de narrativas textuais, o aluno é instigado a 
resolver os mais diversos problemas relacionados ao conhecimento científico. As 
questões propostas aos alunos são relativamente complexas e envolvem a realização 
de pesquisas amplas, tomadas de decisões e de postura diferente daquela exigida em 
classes de ensino médio, por exemplo. Durante a construção dos textos motivadores, 
devem-se considerar estratégias que intensifiquem o estímulo à resolução dos desafios 
propostos: apresentar um conflito e, sempre que possível, envolver personagens que 
provoquem empatia com o grupo desafiado; englobar questões atuais, práticas e 
relevantes à vida do aluno; contribuir para a percepção da importância da Ciência e do 
pensamento científico na modelagem de fenômenos cotidianos, sua interpretação e 
compreensão (SÁ; QUEIROZ, 2010).   

Nesse processo de busca pela compreensão da natureza da Ciência, deve se 
orientar os alunos a consultar fontes bibliográficas para assimilação dos termos 
comuns ao campo semântico do problema. Após aprofundamento no tema central, os 
estudantes devem elaborar e testar hipóteses. O confronto com teorias científicas 
existentes destina-se a solução crítica do problema apresentado. Essa metodologia é 
subexplorada em aulas teóricas ou em experimentações convencionais. 
Frequentemente os objetivos, procedimentos e até as conclusões são fornecidas pelo 
professor ou roteiro (BORGES et al., 1997). 

O papel do orientador durante a aplicação do Estudo de Caso é relevante, no 
entanto, ele não pode interferir no processo de desenvolvimento e construção da 
resposta de seus alunos. Considera-se que a partir de premissas errôneas pode-se 
trabalhar o pensamento crítico e a argumentação. Os alunos não podem simplesmente 
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chegar a uma conclusão, é primordial, a sistematização de ideias com base no 
referencial teórico, que subsidiem os resultados, expondo argumentos concisos e 
justificativas plausíveis. Adicionalmente, ao longo do Estudo de Caso, deve-se 
incentivar o emprego da linguagem científica. Desse modo, o trabalho pode culminar 
com uma exposição oral dos resultados obtidos pelos alunos. 

 
Contribuições do Estudo de Caso para o Ensino de Química 
 
Uma parte considerável dos professores do Ensino Médio brasileiro têm 

direcionado suas práticas pedagógicas objetivando o ingresso de seus alunos em 
instituições de nível superior. No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases para educação de 
2013 (LDB) estabelece no artigo 35 que a etapa final da Educação Básica deve, além 
de viabilizar o prosseguimento nos estudos, focar a formação ética, humana e cidadã. 
Além disso, essa etapa também se destina a compreensão do modo de produção da 
Ciência, ao desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, 
importantes atributos tanto no mercado de trabalho quanto nos cursos da Educação 
Superior. 

 No ensino de Ciências, é necessária a exploração de conceitos fundamentais 
da natureza epistemológica da Ciência. Nessa perspectiva, a alfabetização científica 
envolve a compreensão dos códigos e dos mecanismos de comunicação usados entre 
os cientistas. Confere ao professor, mediar à aproximação entre a linguagem da 
Ciência e os estudantes a fim de que se tornem capazes de transpor e articular, 
didaticamente, as percepções do senso comum e do saber científico. As práticas 
pedagógicas, portanto, são oportunidades de aprendizagem subsidiadas pelos 
princípios científicos. Os docentes e os educandos podem comungar dos instrumentos 
de comunicação, objetivando a produção de conhecimento. Em etapa ascendente do 
processo, o letramento científico, o estudante avalia e articula conhecimentos tomando 
decisões e criticando os múltiplos aspectos em uma situação- problema. Nesse ponto, 
desenvolve-se com os educandos a desmistificação dos conceitos positivistas de 
universalidade, de objetividade e de progresso da ciência. A enculturação científica 
abarca a percepção da historicidade e da intrínseca relação entre a sociedade, a 
cultura e o fazer ciência. Dessa maneira, o Estudo de Caso pode auxiliar os alunos, por 
meio da investigação de fatos cotidianos, a pensar sistemática, crítica e ativamente.  

Para tal, Sá e Queiroz (2010) enumeram as seguintes etapas no Estudo de 
Caso: identificação do problema, busca por soluções e apresentação da resolução. 
Assim, configura-se em um método que permite ao estudante direcionar sua 
aprendizagem, deixando que aspectos científicos e sociocientíficos sejam enfocados. 
Além disso, o método de estudos de caso permite que o estudante exercite o ato de 
argumentar, essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico, capacidade cada 
vez mais valorizada em nossa sociedade. 

 
Metodologia 
 
Docentes do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química (LPEQ) da 

Universidade de Brasília (UnB) juntamente com estudantes de graduação de 
licenciatura em Química trabalharam durante dois semestres com um grupo de doze 
alunos do Ensino Médio, participantes do Programa de Iniciação Científica Junior do 
CNPq.  

Durante os encontros foram aplicadas diversas atividades, entre elas o Estudo 
de Casos, produzidos especialmente para o grupo em questão e usando todos os 
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princípios já descritos neste trabalho. As temáticas foram diversas, mostrando de forma 
mais acentuada a proximidade entre Biologia e Química. Os estudos de caso propostos 
estão a seguir. 
 

1° ESTUDO DE CASOS – Será que as frutas secas são mesmo mais doces? 
 
A maioria de nossos alunos da Iniciação Científica Júnior está cursando o segundo ano 

do Ensino Médio. Durante a semana frequentaram diversas aulas e, semanalmente, as sextas, 
possuem um encontro marcado com as Professoras Patrícia e Renata. 

Na correria de inúmeras aulas e demais compromissos nossos alunos ainda 
conseguem levantar questionamentos pertinentes a natureza e a construção de 
conhecimentos. Essa semana, por exemplo, entre os horários da aula e cursinho, Taynara 
sentiu uma tremenda fome... Procurou algo interessante na mochila e encontrou uma porção 
de banana estrategicamente colocada lá por sua mãe. Apesar de não gostar de banana, 
Taynara comeu a porção devido a fome que sentia. Ao final do pequeno lanche notou que 
havia apreciado mais a banana passa do que de costume... a banana passa parecia mais 
doce e saborosa do que as bananas maduras que haviam em casa... 

Será que essa grande apreciação se deve ao excesso de fome? Ou realmente a fruta 
seca é mais doce que a madura e natural? Bem, creio que esse é mais um desafio para 
repassarmos ao nosso querido grupo de Iniciação Científica Júnior! Com certeza eles terão a 
dedicação e criatividade necessárias para nos guiar nesse banquete frutífero cheio de 
indagações!  

Bem, desejamos um bom apetite! Ops: quer dizer... boa pesquisa!!! 
 
 

2° ESTUDO DE CASO - Álcool em gel ou álcool comum? Eis a questão! 
 
Em 2010 nosso país foi surpreendido com um surto de gripe H1N1. Infelizmente 

diversas pessoas – principalmente gestantes, crianças e idosos – foram a óbito devido à 
contaminação com esse vírus. Tal fato levou o Brasil a incluir a vacina contra H1N1 no 
calendário oficial de vacinação para os grupos de maior risco de contágio.  

Como resposta a essa ameaça, durante o surto H1N1, ocorreu uma grande procura por 
álcool em gel, sendo que este produto chegou a esgotar em diversas farmácias.  

Com a feliz notícia de que a cunhada da Professora Renata espera um bebê, seu 
irmão já está preocupado com a saúde da família e pediu esclarecimentos... 

 
Queridos bolsistas da Iniciação Científica Júnior: essa importante missão foi confiada a 

vocês! Mãos à obra!!! 
 
 

3° ESTUDO DE CASO - Já que as frutas são vegetais e estes têm vida, será que 
comemos frutas vivas ou mortas? 
 

A maioria de nossos alunos da Iniciação Científica Júnior está cursando o segundo ano 
do Ensino Médio. Durante a semana frequentaram diversas aulas e, semanalmente, as sextas, 
possuem um encontro marcado com as Professoras Patrícia e Renata.  

Na correria de inúmeras aulas e demais compromissos nossos alunos ainda 
conseguem levantar questionamentos pertinentes à natureza e a construção de 
conhecimentos. Essa semana, por exemplo, estavam em uma aula de Biologia e estudavam 
sobre Botânica. Durante a aula, Lucas compreendeu que os legumes, verduras e vegetais que 
consumimos são seres vivos. Isso o fez se questionar se tais alimentos, quando comprados no 
supermercado, ainda podem ser considerados vivos, ou será que não? 

Que tal ajudar seu amigo a encontrar meios para responder essa importante questão?  
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Queridos bolsistas da Iniciação Científica Júnior: essa é mais uma importante missão 
confiada a vocês. Mãos a obra!!! 
 
 

 
4° Estudo de Caso - E as nuvens? Por que as nuvens de chuva são mais escuras que 

as demais? 
 
Outro dia desses a professora Patrícia estava caminhando com suas filhas quando 

reparou que o céu estava encoberto por nuvens bastante carregadas, bem acinzentadas. 
Comentou com suas filhas que logo questionaram a mãe: 

-Mãe por que as nuvens de chuva são mais escuras? 
Patrícia ficou ao mesmo tempo intrigada com a pergunta e feliz por perceber que sua 

filha caçula já desenvolveu um olhar questionador e investigador. Porém, teve dúvidas quanto 
a resposta... 

Como atualmente estamos buscando problemas que estimulem nossos alunos de 
Iniciação Científica Júnior a desenvolver o processo investigativo, resolvemos repassar essas 
questões aos nossos pupilos... 

 
Bem, queridos, o desafio está lançado. Bom trabalho! 

 
 

Os textos de leitura agradável e simples propuseram temas aleatórios, tendo 
como único critério a necessidade de investigação científica a partir de fenômenos 
cotidianos. Embora existam noções gerais acerca das respostas, é necessário 
aprofundamento teórico que se confronte com ideias de senso comum pré-existentes. 
Em razão do número de integrantes, os alunos organizaram-se individualmente ou em 
duplas, de sorte que cada estudo de caso correspondesse a, pelo menos, dois grupos. 
Além disso, todos leram os quatro textos para decidir a pesquisa de interesse, de 
maneira que os próprios orientados foram os personagens dos estudos de casos, 
despertando empatia pelos desafios apresentados. A fim de dinamizar posteriores 
releituras das narrativas, os títulos sintetizam o cerne do objeto de estudo.  

 
 
 
 Resultados e Discussões 
 
O primeiro ponto que nos chamou a atenção foi o processo de escolha dos 

alunos por um determinado tema. Então questionamos os grupos, ao final do trabalho, 
sobre os motivos de sua preferência de um tema em detrimento a outro e obtivemos 
como respostas, de forma geral: interesse pelo tema, facilidade na pesquisa e 
curiosidade pelas questões propostas. 

Considerando que todos os temas foram escolhidos, podemos afirmar que os 
alunos participantes possuem interesses diferentes. Semelhante a uma classe de aula 
regular, nossos alunos são indivíduos com características e interesses próprios. Isso 
nos leva a inferir que é conveniente propor uma diversidade de Estudos de Caso para 
qualquer público a que se destine.  

Orientamos os alunos para destacarem, nos textos motivadores, termos 
desconhecidos, pois a compreensão minuciosa da narrativa viabiliza apontar 
prioridades na pesquisa e, posteriormente, um delineamento experimental.  
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De forma geral, podemos dizer que o primeiro Estudo de Caso incorreu em 
dúvidas concernentes às definições de frutas, vegetais e verduras, bem como as 
características de seres vivos e as funções da fruta na planta. No segundo texto, os 
questionamentos abarcaram: função orgânica álcool, volatilidade, estrutura de vírus e 
bactérias, grandes epidemias, as pandemias e a diferença entre álcool em gel e álcool 
comum. Já o terceiro caso, possibilitou investigar a existência de dulçor nas frutas, 
diferença entre frutas secas e normais, a origem das frutas (semelhante ao primeiro 
caso), processos para obtenção de frutas secas e relação entre o sabor doce e os 
sistemas nervoso e digestório. Finalmente, no quarto caso estudaram-se o ciclo 
hidrológico, formação e tipos de nuvens, além de possíveis correlações entre a 
quantidade de água e a cor das nuvens.  

No desenvolvimento da pesquisa, surgiram desafios paralelos: “Qual o efeito que 
o álcool causa aos vírus?”, “Quando estamos com fome, os alimentos ficam mais 
gostosos?”, “A fruta é um ser vivo?”, “Como se formam as nuvens?”. Os professores e 
bolsistas não responderam nenhuma questão, porque um dos objetivos do Estudo de 
Caso é estimular o pensamento científico. Nesse âmbito, a pesquisa é um mecanismo 
de construção: os alunos consultaram livremente sítios da internet, revistas de 
divulgação científica, livros e periódicos, sempre com o auxílio dos bolsistas e docentes 
que procuravam instigar os participantes e fomentar questionamentos. Uma vez que 
não havia demarcações de conteúdo pelos orientadores, os progressos das 
investigações diferenciavam-se naturalmente e, visando despertar o pensamento crítico 
sobre os temas, solicitamos que analisassem as informações obtidas, sobretudo da 
internet.   

No LPEQ/UnB desenvolvemos atividades experimentais com materiais 
cotidianos dos alunos. Com isto pudemos mostrar vários fenômenos para auxiliar na 
elaboração de explicações. Nos Estudos de Casos com frutas, propusemos um 
experimento em que se dividia uma maçã em duas partes e, em uma delas, colocava-
se comprimido de vitamina C. Os estudantes investigaram as causas de escurecimento 
de frutas e a influência das substâncias presentes no comprimido que retardam o 
processo. Em outra ocasião produzimos álcool em gel, como forma de ampliar o 
conhecimento dos alunos e fomentar suas indagações. Também realizamos outros 
experimentos, como a produção de uma nuvem na garrafa e o amadurecimento dos 
frutos em meio com saturação de CO2. 

Ao concluírem os estudos de caso, os alunos redigiram um pequeno texto 
contendo as explicações pertinentes ao Estudo de Caso desenvolvido. Quanto a essa 
etapa, foi evidente que os educandos ainda apresentam dificuldades em se expressar 
pelo registro escrito. Nos textos produzidos evidenciamos que alguns conceitos como 
os de álcool em gel e das frutas doces foram compreendidos. No tocante ao conceito 
de fruto e seu significado biológico, os alunos precisam desenvolver aprofundamentos 
em gametogênese de plantas e fitormônios relacionados ao amadurecimento. Um 
grande avanço foi evidenciado na assimilação de princípios da metodologia científica, 
já que os alunos se mostraram capazes de levantar e refutar hipóteses, aprimorar 
argumentos e solucionar as questões inicialmente propostas.  

Após a elaboração dos textos, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar 
seus Estudos de Caso aos demais colegas, de forma a compartilhar todo o processo 
inerente a conclusão dos casos propostos.  

Ao final desse processo, foi aplicado um pequeno questionário para avaliar o 
processo de resolução de Estudos de Caso, entender as dificuldades enfrentadas pelos 
alunos e identificar possíveis avanços decorrentes do estudo. As questões propostas 
foram: 
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1 - Quais as sensações que você teve ao ler os casos trabalhados?  
2 - como se sentiu ao entender que deveria responder os casos? Por quê? 
3 - Que fontes de pesquisa foram utilizadas? 
4 - Que estratégias utilizou para a resolução do caso proposto? 
5 - Você já fez algo parecido na escola? 
6 - Algumas pessoas relatam um certo desconforto quando são submetidos à 
análise de casos. Como se sentiram? Por quê? 
 
De forma geral, com relação ao primeiro questionamento, podemos verificar que 

os alunos, a princípio, relataram sentirem-se desconfortáveis com o Estudo de Casos. 
Tal fato foi melhor explorado com a segunda e a sexta pergunta, a qual além de 
questionar como se sentiram, solicitou que justificassem o porquê. Nesse aspecto, os 
alunos foram capazes de afirmar que não tinham o hábito de ter que argumentar e 
decidir os direcionamentos de seu próprio trabalho. Esta consideração é muito 
importante, pois mostra o quanto a atividade, seguida pelos questionamentos, levou os 
alunos a refletirem sobre seus posicionamentos. Tal fato, inclusive, é presente na 
literatura: Freire (1997) aponta que opostamente ao ensino massificado, a pedagogia 
libertadora compõe-se de sujeitos da sua própria educação, ou seja, o educando usa 
as experiências para desenvolver o raciocínio crítico que o posiciona perante a 
sociedade. Porém, esse não é um processo fácil, principalmente quando os educandos 
estão habituados com um outro padrão de ensino. 

No caso do grupo estudado e de grande parte das escolas brasileiras, os 
estudantes não desenvolvem autonomia para tornarem-se ativos na autoeducação, 
pois as práticas pedagógicas abarcam majoritariamente as perspectivas impostas pelos 
docentes.  Ademais, a técnica de Estudo de Caso, conforme Reis (2007), viabiliza ao 
educador mapear dificuldades e deficiências na aprendizagem e construir estratégias 
pedagógicas mais adequadas ao universo cotidiano dos alunos. Para Reis: 

A utilização de estudos de caso permite que os alunos aprendam 
de forma activa, desenvolvendo capacidades analíticas e de 
tomada de decisão, interiorizando conhecimentos, aprendendo a 
lidar com situações complexas e controversas da vida real, 
desenvolvendo capacidades comunicacionais, reforçando a sua 
auto-confiança e, frequentemente, trabalhando colaborativamente 
(REIS, 2007, P. 39). 

 
Com relação à terceira e a quarta pergunta (que fontes de pesquisa foram 

utilizadas? que estratégias utilizou para a resolução do caso proposto?) os estudantes 
afirmaram em suas respostas ter reconhecido a necessidade de alterações nos 
procedimentos de pesquisa quando, em um dos encontros, apresentaram materiais 
impressos retirados de sítios da internet e foram questionados a refletirem sobre a 
confiabilidade das informações ali presentes. A partir do diálogo com o grupo 
(coordenadoras, bolsistas e estudantes do Ensino Médio), os alunos foram capazes de 
identificar informações falhas nos materiais impressos, o que fez com que concluíssem 
que nem todas as fontes são realmente confiáveis. Durante as conversas em encontros 
presenciais ou a distância (com o uso do Moodle), os alunos foram orientados sob 
onde buscar informação seguras, além disso, foram discutidas como os grupos 
separadamente as dúvidas e como o material apresentado poderia contribuir para 
alcançar a resolução dos casos propostos. A percepção coletiva sobre as dificuldades 
do processo de obtenção de informações e análise e de como o conhecimento 
existente pode nos ajudar a resolver os problemas, não esmoreceu os grupos, pelo 
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contrário, os motivaram. Após consultar a várias fontes, os alunos analisaram 
informações e puderam elaborar argumentos plausíveis para a resolução dos casos 
propostos. Nesse sentido, reiteramos que esse método dialógico é recomendável a 
trabalhos escolares, pois ensina que a coleta de dados é apenas uma das etapas da 
construção científica.  

Ao serem questionados se já haviam feito algo semelhante na escola, afirmaram 
que a forma usada para resolver as tarefas escolares, mesmo quando por meio de 
pesquisas, não levariam a solução dos Estudos de Casos. Segundo eles, isso, porque, 
via de regra, as pesquisas escolares são encontradas na internet, sem exigir os 
caminhos da investigação científica. Conforme relatado pelo grupo, as pesquisas 
normalmente propostas na escola não são questionamentos que devem ser 
respondidos. As atividades frequentemente propostas são encontradas na internet. 

Apesar da falta de hábito, todos os alunos se motivaram a  entender e resolver 
os Estudos de Caso propostos. Ao refletirmos sobre a atividade realizada, entendemos 
que as frequentes reuniões com as professoras coordenadoras e os licenciandos 
minimizaram o desconforto inicial, pois por meio da orientação auxiliamos os alunos a 
agirem de forma sistemática e avançarem no processo investigação. Consideramos 
que cabe ao educador guiar à busca pelo conhecimento, observando as dificuldades e 
incentivando os alunos a desenvolver autonomia e participar ativamente da própria 
educação. Ressaltamos que todo esse processo é gradativo e de resultados a médio e 
longo prazos.  

A última etapa desse trabalho ocorrida após seis encontros presenciais (com 
frequência quinzenal), além de orientações realizadas à distância (pelo Moodle), foi a 
apresentação oral das investigações dos quatro grupos no Encontro de Iniciação 
Científica da UnB, ocorrida entre os dias 4 a 8 de novembro de 2013, durante a 
Semana Universitária. Foram elaborados dois painéis, cada um contendo o processo 
de resolução de dois Estudos de Casos e os alunos  apresentaram e defenderam seus 
trabalhos para um avaliador, bem como para o público presente. Essa etapa 
proporcionou aos alunos uma ampliação do convívio dentro da Universidade de 
Brasília, familiarizando-se com eventos comuns ao ambiente universitário. 

 
 
 
Considerações Finais 
 
Ao final desse longo processo, que perdurou por praticamente três meses, 

acreditamos que é possível propor o método de Estudos de Casos para o processo de 
ensino e aprendizagem de alunos da Educação Básica. Para tal, se faz necessário a 
elaboração de propostas de Estudos de Caso que consigam abranger os conteúdos 
ministrados em sala de aula. Nesse sentido, é necessária a escolha de temas e 
situações cotidianas para objeto de pesquisa científica, o que auxilia no despertar do 
interesse de estudantes de Ensino Médio pelos conceitos e metodologias das ciências. 
Entendemos que os casos propostos devem abarcar uma abordagem interdisciplinar, 
correlacionada ao cotidiano dos alunos e ao contexto de estudo. No contexto escolar, 
sugerimos a inserção dos Estudos de Caso nos Projetos Político Pedagógicos das 
instituições, estendendo-se a todas as disciplinas, com adaptações à linguagem que 
contemplem as especificidades dos currículos, as faixas etárias dos estudantes e a 
realidade da escola. As feiras de ciência, constantemente sem objetivos bem definidos, 
são oportunidades para compartilhar os desdobramentos dos estudos, integrando os 
estudantes e diversificando a prática pedagógica. 
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Com relação à atividade de Estudo de Caso desenvolvida, consideramos que 
esse foi um importante momento de aprendizagem para todo o grupo. Com certeza 
nossos estudantes do Ensino Médio participantes do Programa de Iniciação Científica 
Júnior tiveram uma excelente oportunidade de aprendizagem, porém, não apenas 
eles... Nossos alunos da Licenciatura em Química vivenciaram momentos únicos no 
processo educativo. A oportunidade de participar dessa proposta ainda durante a 
formação inicial é um diferencial. Além disso, a atividade de coordenar um projeto 
como esse é um grande privilégio que nos faz deparar com obstáculos, desafios e 
superações que nos conduzem ao crescimento coletivo.  
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Palavras-Chave: Funções orgânicas, medicamentos. 

Resumo: A proposta deste trabalho é abordar o tema medicamentos com a finalidade de ensinar as 
funções orgânicas em sala de aula, perpassando algumas concepções que os professores possuem a 
respeito do tema. Além disso, visa despertar o aluno para questões relacionadas aos medicamentos 
utilizados em contextos domésticos. Este trabalho foi desenvolvido num Colégio Estadual, em cinco 
aulas, com duração de 50 minutos cada aula, em uma turma do 3° ano do Ensino Médio. As aulas 
envolveram leitura, produção de textos, perguntas e respostas relacionadas à química orgânica e 
aspectos de reações químicas; também se pretende que o aluno perceba e compreenda a interação que 
se institui entre o estudo da química orgânica e os medicamentos que fazem parte da sua realidade. 
Desse modo, a proposta mostrou-se bastante promissora no ensino das funções orgânicas e representa 
mais um campo que pode e deve ser explorado pelos professores da área de Educação em Química. 
 
   
Introdução 
 
            O ensino da disciplina Química Orgânica no Ensino Médio tem sido motivo de 
debates entre os educadores químicos, devido à sua inquestionável importância, que 
envolve tanto a metodologia do ensino, como também o nível de aproveitamento dos 
conteúdos pelos alunos. O ensino da Química Orgânica é restrito ao terceiro ano do 
Ensino Médio, e diversos professores afirmam que o curto tempo e demais problemas 
inerentes ao processo educacional, comprometem a eficiência do ensino-
aprendizagem. Segundo Strack et al., 2009, p. 19, 

“É necessário abordagens que tragam um estímulo para aprofundar um tema e a diversificação 
das formas em que as aulas são trabalhadas, fazendo com que a relação ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente sejam uma forma de integrar o aluno, a escola com o ambiente na qual 
estão inseridos”. 

 Este trabalho não tem intenção de definir uma maneira de ensinar o assunto 
sobre funções orgânicas, mas de sugerir um modo pelo qual este possa ser feito. 
               Muitos autores já de alguma forma o fizeram e a metodologia aqui apresentada 
deve ser vista como uma proposta de ensino das funções orgânicas, de uma maneira 
diferenciada e inovadora, através da revisão conceitual do tema que será estudado. 
Segundo Chassot (1995),  

“Devemos ensinar química para permitir que o cidadão possa interagir melhor com o mundo, 
preparando para a vida, para o trabalho e para o lazer”. 

 Acreditamos que cada professor, consciente de seu papel, deve conhecer 
diversas formas e aplicar seu próprio método de ensino de acordo com suas condições 
pertinentes para aplicação do conteúdo, além do perfil individual de cada turma. 
             A grande dificuldade no aprendizado da química, muitas vezes, é a maneira ou 
o método tradicional que o professor utiliza para transmitir o conteúdo a seus alunos. 
Um método que se preocupa em atender demasiadamente a universalização do 
conhecimento, por meio da memorização, do treino e da repetição, não permite que o 
aprendiz perceba que sua realidade social e cotidiana tem relação direta com a 
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química, mas leva-o a preocupar-se apenas em decorar conceitos e fórmulas e, desse 
modo, não compreende a construção do conhecimento. Segundo BERNARDELLI, 
(2004, p. 02), 

“Devemos criar condições favoráveis e agradáveis para o ensino e aprendizagem da disciplina, 
aproveitando no primeiro momento, a vivência dos alunos, os fatos do dia-a-dia, a tradição cultural 
e a mídia, buscando com isso reconstruir os conhecimentos químicos para que o aluno possa 
refazer a leitura do seu mundo”. 

            Dentro deste contexto, a proposta deste trabalho foi trabalhar o tema gerador 
“medicamentos”, como ponto de partida para explicar funções orgânicas, relacionando 
o conteúdo de química com uma atividade comum de sua rotina, no caso o uso de 
medicamentos. Dessa forma, visou-se também despertar o educando para questões 
relacionadas ao uso adequado de remédios no contexto familiar. Tal temática tem sido 
empregada por outros autores com a finalidade de contextualizar o ensino de funções 
orgânicas na disciplina de Química. 
 
Fundamentação Teórica 
 
             O uso de medicamentos de uma forma ou de outra é uma prática muito antiga 
e, em muitos casos, sem controle, por essa razão o estudo dos fármacos e das 
estruturas de seus princípios ativos, é uma diretriz curricular importante para a 
educação básica em química. O desenvolvimento desse tema em sala de aula, 
entretanto, é carente de relatos que permitam conhecer a diversidade de experiências 
com medicamentos, estratégias de abordagem em sala de aula, definição e adequação 
de conteúdos, relações com tecnologia, economia, sociedade, entre outros aspectos. 
Este trabalho traz um enfoque particular do estudo das funções orgânicas em sala de 
aula, envolvendo a problemática dos medicamentos e, consequentemente, a 
automedicação, um fenômeno bastante discutido na cultura médico-farmacêutica e 
especialmente preocupante no Brasil, por ser uma prática comum na população. 
Segundo Paulo e Zanine, 1988, apud Arrais et al., (1997, p. 72), a automedicação pode 
ser definida como:  

“Um procedimento caracterizado fundamentalmente pela iniciativa de um doente, ou de seu 
responsável, em obter ou produzir e utilizar um produto que acredita que lhe trará benefícios no 
tratamento de doenças ou alívio de sintomas”. 

            Essa prática se relaciona ao grau de instrução e informação dos usuários de 
medicamentos, bem como ao grau de acesso, à qualidade da oferta, ao controle e à 
fiscalização dos órgãos competentes. Em muitos lugares, o número de medicamentos 
de venda livre tem crescido nos últimos tempos, assim como a sua disponibilidade em 
estabelecimentos não farmacêuticos, o que favorece algum tipo de uso desordenado 
desses produtos.  
             Com os estudos na área da Química de fármacos, sabemos da relação 
existente entre as estruturas químicas de suas moléculas e as influências que elas 
exercem sobre nossos corpos, sendo possível saber como alguns desses fármacos 
agem. Os medicamentos são substâncias ou associações de substâncias químicas que 
possuem propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos (Brasil, 
2013). Os medicamentos atuam de muitas maneiras: alguns minimizam a sensação de 
dor, outros induzem à calma ou eliminam a depressão, outros ainda fazem o oposto, 
induzindo um sentimento de euforia que, algumas vezes, leva à dependência. 
            Sabemos que a Química Orgânica está intensamente relacionada com a vida, e 
que seus compostos são constituídos por substâncias químicas que contêm, na sua 
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estrutura, carbono, hidrogênio, oxigênio entre outros. Segundo Maira Ferreira et al., 
(2007), 

    “Durante muito tempo, a Química Orgânica foi considerada como a Química dos produtos 
naturais de origem animal e vegetal, derivando daí seu nome. Podemos dizer que a definição mais 
frequente para a Química Orgânica é a que conceitua essa área como o ramo da Química que 
trata dos compostos de carbono”. 

 A maioria dos professores do Ensino Médio ainda enfrentam muitas 
dificuldades em contextualizar os conteúdos dessa disciplina em suas aulas. 
            No que diz respeito ao aprendizado, é extremamente importante a busca por 
estratégias de ensino que estimulem os alunos e permitam sua participação ativa em 
situações potencialmente significativas e desafiadoras. Ao trabalhar com um tema 
como “Medicamentos”, por exemplo, podemos prever que os estudantes já possuem 
algum conhecimento a respeito, advindos de suas experiências de vida ou do meio em 
que vivem. 
            A aprendizagem em química exige, dentre outros aspectos, investigação, 
problematização, formulação e resolução de problemas concretos, esses processos 
devem ser calcados nas necessidades reais, sociais, econômicas e biológicas dos 
estudantes. Segundo Chassot (2003, p. 35),  

“há uma continuada necessidade de fazermos com que a Ciência possa ser não apenas 
medianamente entendida por todos, mas, e principalmente, facilitadora do estar fazendo parte do 
mundo”. 

 O ensino de Química associado à vivência de situações reais é de grande 
importância para a compreensão e correlação dos diversos conteúdos. A utilização de 
temas, para essa prática de ensino, pode melhorar a compreensão dos conteúdos, 
como também possibilita a correlação de aulas práticas e expositivas, para que os 
educandos possam desenvolver o raciocínio e a habilidade de interpretação, quanto às 
questões relacionadas à química orgânica. Segundo RIBEIRO et al., (2010, p. 169). 

“Nos dias atuais, é importante que haja no planejamento da disciplina de química, temas que 
estejam relacionados com aspectos sociais, econômicos e ambientais”. 

            Observa-se, na metodologia tradicional, uma desconexão entre os tópicos 
abordados - mesmo os teóricos - quando deveria existir um desenvolvimento 
sequencial, na busca da construção de conceitos simples para o desenvolvimento de 
outros mais complexos. Sabemos que o conhecimento produzido durante as aulas 
configura-se em diferentes mudanças do saber científico, tal fato deve ser levado em 
consideração para compreender como se dão as transformações do conhecimento no 
âmbito escolar. Cicillini (1997, p. 6), afirma que: 

“O conhecimento científico, originalmente produzido pelos cientistas difere daquele veiculado na 
escola, encontrando diferentes padrões de produção na sociedade atual”.  

            Nesse sentido, a sala de aula é um lugar onde a tradução do conhecimento 
científico para o escolar ocorre de acordo com a realidade educacional. Nesse 
contexto, observa-se também a importância de se utilizar temas para a produção de 
conhecimentos dos alunos e também a utilização de atividades práticas. 
 
Objetivos 
 
            O objetivo deste trabalho foi desenvolver a partir de um tema gerador, 
atividades que contribuam para que o aluno perceba a vinculação do conhecimento 
científico com a realidade que o cerca, capacitando-o a compreender os principais 
conceitos relacionados às funções orgânicas.  
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            Dentro deste contexto, pretendeu-se que o aluno reconhecesse e diferenciasse 
as funções orgânicas, através da identificação e relação de seus respectivos grupos 
funcionais, tipos de estruturas existentes nos compostos orgânicos, reconhecimento e 
importância dos modelos moleculares e a geometria dos átomos de carbono, tendo 
como base a sua utilidade no cotidiano dos discentes.  
 
Metodologia 
 
            O trabalho foi realizado em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio, com 20 
alunos, no Colégio Estadual Alfredo Dutra, na cidade de Itapetinga-BA, 
concomitantemente à realização do Estágio Supervisionado em Química de docência, 
em novembro de 2013, englobando dez horas-aula, em cinco encontros. Antes da 
realização deste trabalho, a turma já havia iniciado o estudo de química orgânica, 
porém as funções orgânicas não haviam sido abordadas até o momento, permitindo 
que o conteúdo fosse trabalhado durante a aplicação deste estudo.  
              O tema gerador escolhido para trabalhar o conteúdo das funções orgânicas foi 
“medicamentos”, com um enfoque maior na automedicação, em decorrência da relação 
desse assunto com problemas reais, de modo a possibilitar a problematização e 
contextualização de aspectos científicos, tecnológicos e sociais, bem como o 
entendimento de conceitos básicos da química orgânica, além da abordagem e 
reconhecimento das funções orgânicas.  
            De acordo com o plano de ensino de química do Colégio Estadual Alfredo 
Dutra, funções orgânicas é um conteúdo abordado, de forma geral, no primeiro 
semestre da 3ª série do Ensino Médio. Alguns conhecimentos prévios são necessários 
para o bom entendimento do assunto, tais como: compreensão de teorias estruturais, 
ligações químicas, representações de fórmulas estruturais e introdução ao estudo dos 
compostos orgânicos.  
            No Primeiro encontro, foi apresentado à turma um texto (quadro 1) que aborda 
a relação dos medicamentos com a química orgânica. O texto descreve conceitos da 
química orgânica e também retrata a problemática da automedicação, uma prática 
comum em nossa sociedade que apresenta muitos danos à saúde. A partir dos 
subsídios contidos no texto, os estudantes deveriam responder a cinco perguntas 
propostas referentes ao seu conteúdo  (ver quadro1). Após resolução das perguntas, 
iniciaram-se as discussões sobre os aspectos enfocados no texto e as respostas dadas 
às perguntas. 
            No 2º (segundo) encontro, os alunos foram orientados a trabalhar com 
identificação das principais funções orgânicas presentes nos medicamentos, e assim 
cada aluno identificou a função orgânica presente na estrutura do seu princípio ativo e 
os átomos constituintes (ver quadro 3). No 3º (terceiro) encontro, os alunos foram 
orientados, inicialmente, para montar moléculas das estruturas dos princípios ativos de 
alguns medicamentos (com massa de modelar), sobretudo aqueles que são 
amplamente utilizados pela população como; Dorflex, Novalgina, Dipirona, Tylenol, 
Aspirina, Paracetamol, Anador e vitamina C, entre outros. O estudo se desenvolveu 
com ênfase nos seguintes aspectos: as ligações, os átomos constituintes, os diferentes 
tipos de representação e o significado do anel aromático, caso estivesse presente na 
molécula montada. 
            No 4º (quarto) encontro, os alunos foram ao laboratório de informática da escola 
e assistiram a um vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=-rtDt75YFSQ) sobre “os 
cuidados necessários que devemos ter para com a automedicação”, seguida de uma 
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discussão sobre o tema, relacionando-o com a química orgânica. O vídeo foi utilizado 
com o intuito de aproximar a química à realidade dos alunos e ampliar seus 
conhecimentos. No 5º (quinto) encontro, com o objetivo de identificar se o aprendizado 
dos discentes foi contemplado pelas atividades feitas até o momento, propusemos a 
aplicação de um instrumento de avaliação, que consistiu na construção de um pôster 
relatando o que aprenderam sobre as funções orgânicas, apresentando todos os 
pontos trabalhados, sendo que nesse pôster, poderia conter desenhos ou imagens que 
representassem as estruturas orgânicas. 
     
Texto 

            O grande uso de diversos medicamentos pela população, muitos deles comprados 
sem receita médica, e os riscos da automedicação para a saúde são assuntos importantes 
que devem ser estudados. Os resultados da automedicação podem ser muito perigosos, 
desde uma simples intoxicação até a morte. O problema pode não estar na medicação em si, 
mas na prática abusiva e nas combinações perigosas, podendo mascarar sintomas e agravar 
doenças. Outro risco é a dependência física e psicológica, como nos casos de psicotrópicos 
(antidepressivos) que, se tomados acima da dose prescrita, afetam o sistema nervoso (Silva, 
et al., 2013). 
            Os medicamentos são constituídos por diversas substâncias químicas que 
apresentam em sua estrutura inúmeras funções orgânicas. Podemos definir função orgânica 
como um conjunto de substâncias que possuem sítios reativos com propriedades químicas 
semelhantes. Cada função orgânica apresenta um átomo ou grupo de átomos que caracteriza 
a função a que o composto pertence. Esses átomos ou grupos de átomos são chamados 
grupos funcionais (Pazinato, et al., 2012). 
 
Perguntas propostas. 
   
1. O que é automedicação?  
2. Já tomou algum medicamento sem prescrição médica? 
3. Qual a relação entre medicamentos e a química orgânica?   
4. As funções orgânicas estão presentes em todos os medicamentos?   
5. Como é caracterizada uma função orgânica?   

Quadro 1: Texto e questões propostas aos alunos. 

 
Resultados e Discussão 
 
» 1º (Primeiro) encontro: texto sobre os medicamentos 
 
            Nessa aula, os alunos leram inicialmente um texto introdutório sobre funções 
orgânicas e automedicação e responderam a cinco perguntas propostas (quadro 1);  as 
respostas estão expressas logo abaixo (quadro 2). Foram formados cinco grupos de 
quatro alunos. As respostas das perguntas foram apresentadas oralmente, após a 
discussão nos grupos. Eles tiveram um tempo de 15 minutos para que respondessem 
às questões. Alguns alunos anotaram suas respostas no caderno e as leram depois 
para a turma, enquanto outros se expressaram oralmente. 
 

Respostas dada a 
questão (1). 

 

Respostas dada a 
questão (2). 

 

Respostas dada a 
questão (3). 

Respostas dada 
a questão (4). 

 

Respostas dada a 
questão (5). 
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“tomar remédio por 
conta própria, sem 

qualquer receita 
médica.” 

 
“não tomo remédio 

sem consultar.” 

“eu acho que tem 
alguma substância 

orgânica neles.” 

“Sim, pois todo 
medicamento tem 
produto químico.” 

 
“Pela estrutura do 

composto.” 

“é tomar remédio 
sem receita 

médica.” 

“Sim, 
principalmente 

dipirona.” 

 
“não sei.” 

“Sim, pois ele tem 
estruturas 
químicas.” 

“é caracterizada pelo 
grupo de átomos que 

existe nela.” 

“é tomar remédio 
sem supervisão de 

um médico.” 

 
“eu tomo anador 
porque é bom pra 
dor de cabeça.” 

“Acho que tem a ver 
com as estruturas da 
formação do remédio 
como, por exemplo, o 

comprimido de 
anador.” 

 
“sim, pois são 
formados por 

grupos orgânicos” 

 
“pelos átomos que 

tem em sua 
estrutura” 

“uso de remédio 
sem orientação 

médica.” 

“quando estou 
com dor de cabeça 
tomo remédio de 

duas em duas 
horas.” 

 
“acho que na 

composição do 
remédio.” 

“Sim, pois eles 
possuem em sua 
estrutura grupos 

orgânicos.” 

 
“Por um grupo de 

átomos” 

“é quando o próprio 
indivíduo ou 
pessoas não 
capacitadas 
prescrevem 
medicação.” 

 
 

“eu não gosto de 
tomar remédio.” 

 
“Tem relação com as 

suas estruturas de 
seus princípios 

ativos”. 

 
“Sim, pois tem 

átomos em suas 
estruturas.” 

 
“pelos átomos que 
tem nas moléculas 

das estruturas”. 

“é tomar remédio 
sozinho sem receita 

do medico” 

“se todo mundo 
toma um remédio 
e nunca morreu, 

não tem problema 
então tomar.” 

 
“na estrutura do 
medicamento.” 

“sim, pois são 
constituídos por 

diversas 
substâncias 
químicas.” 

 
“Por grupo de 

átomos.” 

Quadro 2: Respostas dos alunos dadas às questões propostas. 

            Com relação às respostas apresentadas pelos alunos referentes à pergunta “o 
que é automedicação?”, observou-se que eles tinham uma noção sobre o tema, 
construída a partir de suas experiências cotidianas, e demonstrada através das 
respectivas respostas apresentadas. Constatou-se que quatro alunos afirmaram que 
tomam remédio por conta própria, e apenas dois disseram que não o fazem. Assim, foi 
possível notar que alguns não têm um conhecimento sobre o risco que a automedicação 
representa para a saúde, enquanto que outros conhecem os riscos, mas preferem fazer 
uso do medicamento, sem passar pela consulta médica, devido a questões financeiras, 
além da burocracia para o acesso ao atendimento médico, em locais públicos. 
            A análise das respostas referentes às perguntas: “qual a relação entre 
medicamentos e a química orgânica?” e “As funções orgânicas estão presentes em 
todos os medicamentos?” - permitiu verificar que, para alguns alunos, a química 
orgânica diz respeito às estruturas químicas dos medicamentos, enquanto que outros 
afirmaram que é a composição química. Alguns, no entanto, optaram por não responder 
as questões.  
 Diante desse procedimento adotado, observou-se que discentes não possuem 
conhecimento cientifico e técnico suficientes para estabelecer uma resposta que 
expresse a presença de uma aprendizagem significativa, mas apresentam apenas um 
conhecimento do senso comum, que é refletido nas respostas dadas por eles. De 
acordo com Barbosa (1998), o estudo da química orgânica é, para muitos, uma tarefa 
árdua, provavelmente por não verem a relação entre determinado tópico e sua 
aplicação, como também pela existência de elevado número de compostos orgânicos, 
que já ultrapassam, em muito, 11 milhões, além dos tipos de reações envolvendo esses 
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compostos, que já está na casa dos milhares. Através dessa informação, fica evidente 
que muitos professores não conseguem tornar o ensino da Química Orgânica útil e 
atraente, de maneira que produza uma aprendizagem significativa, o que dificulta a 
compreensão dos conteúdos pelos alunos. 
 Através das respostas dadas à última questão: “Como é caracterizada uma 
função orgânica?”, observou-se que os alunos apresentavam uma noção sobre o 
conteúdo, visto que cinco alunos responderam que a função orgânica se caracteriza 
pelo grupo de átomos, e apenas um aluno afirmou ser a estrutura do composto. Diante 
das respostas apresentadas por eles, observamos um entendimento que ainda precisa 
ser desenvolvido. 
 No final da aula, foi explicado aos alunos sobre a importância de se conhecer o 
medicamento antes de ingeri-lo, ainda que sejam breves informações. Foi solicitado 
para a aula seguinte, que trouxessem caixas vazias de medicamentos, caso os 
tivessem em suas casas, para utilização na atividade de identificação de funções 
orgânicas presentes nos medicamentos que são utilizados em contexto doméstico. 
 

 
Figura 1: Alunos do Colégio Estadual Alfredo Dutra. 

 
» 2º (Segundo) encontro: Identificando as funções orgânicas 
 
            Inicialmente os alunos apresentaram as caixas vazias de alguns medicamentos 
trazidos de suas casas, sendo estes: Dorflex, Novalgina, Dipirona, Tylenol, Aspirina, 
Paracetamol, Anador e vitamina C. Posteriormente, foi feito um debate sobre as 
funções orgânicas presentes nas estruturas de alguns desses medicamentos; alguns 
tiveram dificuldade para entender, então foi desenhado no quadro a estrutura do 
composto em questão, no caso (Novalgina), o que permitiu a análise da localização na 
estrutura dos grupos funcionais, e assim todos participaram e compreenderam o 
processo. Em seguida, iniciou-se uma atividade sobre identificação de funções 
orgânicas presente nas estruturas dos medicamentos, sendo que, para tal finalidade, 
constitui-se quatro grupos de cinco alunos. De acordo com Pereira et al. (2011), o 
trabalho investigativo surge de um problema, que deve fazer sentido para o aluno e o 
auxiliar na construção de um novo conhecimento, pois, segundo Bachelard (1996, p. 
19) “todo o conhecimento é resposta a uma pergunta”. 
            Então foi entregue para os discentes um material com os nomes de vários 
medicamentos e as estruturas de seus princípios ativos, depois foi solicitado que eles 
relatassem as respostas a essa atividades num quadro (ver quadro 3).  
 

         Medicamento  Átomos presentes na estrutura       Funções orgânica presente 
      
      
      

Quadro 3: Informações para registro dos alunos durante a aula sobre os medicamentos. 
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 Os alunos realizaram a atividade com bastante curiosidade e interesse, 
demonstrando boa participação e comunicação no grupo. Durante a atividade, alguns 
mencionaram: “não sabia que um medicamento tinha essas funções orgânicas”. Esta 
aula foi muito produtiva, pois os alunos fizeram o trabalho solicitado com atenção e 
participação e, ao final, elogiaram a atividade, dizendo que nunca tinham pensado em 
estudar o assunto dessa forma, informaram que, após a atividade, passaram a 
conhecer mais sobre a estrutura dos medicamentos. 
            A atividade foi relevante para mostrar aos alunos a importância de ter 
conhecimentos sobre os medicamentos, ainda que seja um conhecimento básico, que 
para eles ainda é de grande valia.  

 
                                   Figura 2: Identificação de funções orgânicas pelos alunos. 
 
» 3º (terceiro) encontro: Montando moléculas com massa de modelar  
 
            Inicialmente mostrou-se aos alunos a fórmula estrutural dos princípios ativos de 
alguns medicamentos amplamente utilizados pela população, como: Dorflex, 
Novalgina, Dipirona, Tylenol, Aspirina, Paracetamol, Anador e vitamina C; após a 
análise das estruturas, o grupo discutiu o processo de ligações químicas existentes, os 
átomos constituintes, os diferentes tipos de representação e o significado do anel 
aromático. A primeira estrutura a ser discutida foi a do paracetamol (figura 3). 
 

OH

NH
O

CH3
 

Figura 3: estrutura do medicamento Paracetamol. 
 
 Os alunos acompanharam atentamente à explicação anotando as informações. 
Na explanação, foi dada uma ênfase maior sobre as ligações e os números de átomos 
de carbono presentes nas moléculas. Abordou-se a questão dos grupos funcionais 
presentes nas estruturas dos medicamentos apresentados aos alunos, como também a 
importância, no aprendizado dos alunos, de saber identificar os grupos funcionais nas 
estruturas dos compostos, porém isso apenas não basta para ter uma utilidade prática. 
Segundo Romanelli et al., (2007), 

“O aluno deve estudar os principais grupos de substâncias orgânicas e identificar o grupo 
funcional das mais comuns (hidrocarbonetos, alcoóis, fenóis, cetonas, aldeídos, éter, ésteres, 
ácidos carboxílicos, amidas e aminas). Deve também aprender a relacionar as propriedades 
físicas de diferentes substâncias orgânicas ao modelo de interações intermoleculares”.  

            Após a explicação, a sala foi dividida em cinco grupos de quatro alunos, para 
que eles pudessem construir as moléculas de alguns medicamentos de uso comum 
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entre a população, como: Dorflex, Novalgina, Dipirona, Tylenol, Aspirina, Paracetamol, 
Anador e vitamina C, por meio da montagem das moléculas com massa de modelar e 
palitos de dente. Após essa montagem, os alunos explicaram como se dá as ligações 
simples e duplas, a parte que correspondia ao anel aromático, explicaram que o 
carbono só pode fazer quatro ligações e identificaram os grupos funcionais presentes 
em suas moléculas. Não mostraremos a disposição correta dos ângulos de ligação 
nessa atividade, porque as estruturas ficam amolecidas depois de prontas, porém foi 
possível ter uma ideia da disposição espacial das moléculas.  
            Alguns alunos apresentaram dúvidas na montagem das moléculas, mas o 
processo foi explicado de forma coletiva, o que proporcionou uma maior compreensão 
da atividade proposta. Nas aulas de química, nem sempre é fácil encontrar uma 
temática que estabeleça ligações entre a vida cotidiana e os conceitos a serem 
ministrados (Dias Filho e Antedomenico, 2010).  A utilização dessa atividade foi muito 
prazerosa, já que os alunos puderam desfrutar e aprender sobre as funções orgânicas 
presentes nos medicamentos e também puderam conhecer mais sobre os 
medicamentos presentes nos contextos familiares e cotidianos.  
             Os discentes apresentaram grande interesse e ao final da aula pronunciaram 
algumas frases, do tipo: “nossa, agora entendi um pouco sobre essas funções 
orgânicas, eu nunca sabia que isso era assim”. Entretanto, todos realizaram a atividade 
e conseguiram montar as estruturas das moléculas propostas.  
 

 
Figura 4: Estrutura do Paracetamol feita pelos alunos com palitos e massa de modelar. 

 
» 4º (quarto) encontro: Cuidados com os medicamentos 
 
               Na realização desse encontro foi utilizado um aparelho de Datashow para 
reprodução de um vídeo, que foi localizado na internet na página do youtube. Os 
alunos assistiram à reportagem que foi mostrada no vídeo cujo título é: “Os cuidados 
necessários que devemos ter com a automedicação.” (esse vídeo pode ser baixado ou 
assistido em http://www.youtube.com/watch?v=-rtDt75YFSQ. O vídeo foi empregado na 
modalidade vídeo-motivador, como reportam  Arroio e Giordan (2006, p. 9-10), 

“O vídeo-motivador é um programa destinado fundamentalmente a suscitar um trabalho posterior à 
exibição da obra. Além de apresentar conteúdos, o vídeo motivador, por exemplo, provoca, inter-
pela, questiona, desperta o interesse”. 

            No vídeo, os alunos assistiram uma entrevista falando dos principais cuidados 
que devemos ter com os medicamentos em nossas casas, além da importância que se 
deve ter sobre a automedicação, um problema que vem crescendo a cada dia, entre as 
pessoas que buscam a cura de doenças sem a ajuda de um profissional capacitado da 
área (Médico). A prática do uso do vídeo como recurso pedagógico traz a possibilidade 
de utilizar não somente palavras, mas também imagens (Marcelino-Jr. et al., 2004). 
Algumas vezes, em nossa casa, fazemos uso de medicamentos para combater uma 
dor de cabeça ou até uma simples gripe, sem saber se esse medicamento pode causar 
alguma contraindicação, como por exemplo, se permite ou não a interação 
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medicamentosa. Ademais, esse procedimento pode até prejudicar o diagnóstico feito 
pelo médico e, consequentemente, causar mais um problema à saúde dessa pessoa.  
           Todos os alunos prestaram bastante atenção ao vídeo, durante a sua 
reprodução, e ao final, eles falaram sobre a relevância do conteúdo mostrado, 
opinaram e relataram casos de lugares onde o acesso ao médico é dificultado, a 
exemplo da zona rural, onde, em muitos casos, não se tem nem mesmo o remédio 
para ser usado no combate às doenças. Outro aluno afirmou: “não sabia que era 
importante estudar sobre esse assunto”. Em cada aula foi possível perceber que os 
alunos estavam mais envolvidos com o tema, todos queriam falar um pouco e sempre 
demonstrando interesse sobre o assunto e contribuindo nos debates. Vasconcelos e 
Leão (2010) afirmam que: 

 “O profissional em educação que utiliza em sua prática metodológica, recursos audiovisuais e do 
cotidiano dos alunos, permite que haja o incentivo a problematização de conceitos, satisfazendo 
as curiosidades dos alunos e necessidades reais ou imaginárias dos mesmos. A mudança 
proporciona a criação de atividades mais atraentes e com uma maior atuação dos alunos, seja na 
parte de produção de materiais para uso em sala de aula, seja na apresentação de situações 
vivenciadas fora do âmbito escolar, possibilitando um desenvolvimento cognitivo, permitindo com 
isso, novos interesses nos mesmos”.        

            Alguns alunos disseram que nem todas as cidades do Brasil há médicos para 
cuidar das pessoas, principalmente na região nordeste, onde as pessoas vivem em 
alguns vilarejos que faltam muitas coisas e a saúde é muito precária. Outros 
consideraram que é importante ter algum medicamento em casa para alguma urgência, 
mas expressaram também o fato de que muitas famílias, por questões financeiras, não 
têm acesso aos remédios e, muitas vezes, ficam desamparadas nas questões relativas 
à saúde, um grande problema social no país.  
 Em seguida, foi discutido que os medicamentos podem ser compostos por 
moléculas inorgânicas e orgânicas.  
 
» 5º (quinto) encontro: Avaliação por meio de um pôster 
 
            Essa aula foi realizada na biblioteca da escola, que possui um espaço 
adequado para esse tipo de atividade. Nessa aula, os alunos fizeram um pôster 
relatando as funções orgânicas, colocaram todos os pontos trabalhados até aquele 
momento. Esse pôster poderia conter desenhos ou imagens que representassem as 
estruturas orgânicas, para fins de localização das funções presentes nas estruturas. 
Para confecção desse pôster eles poderiam utilizar folhas de cartolina. Segundo 
Maldaner (2000), 

“É necessário identificar situações de alta vivência dos alunos para que, sobre elas, possam 
formar o seu pensamento químico”. 

 Nesta perspectiva, a utilização do pôster vem contribuir com uma situação de 
aprendizagem e desenvolvimento do conteúdo de química associados a aspectos 
vivenciados pelos estudantes. 
             A primeira reação dos alunos foi falar que não sabia como fazer esse pôster, 
alguns falaram que não sabiam desenhar e resistiram à ideia de fazer o pôster. Essas 
respostas mostraram que eles não possuem muitas habilidades com o desenho e 
também apresentam dificuldades de criar ideias, na maioria das vezes, e assim já 
queriam uma ideia já formada para fazer relação entre a química escolar e a produção 
do pôster. Foi um desafio para eles, mas acabaram aceitando, e assim, acalmaram-se, 
retornaram aos seus lugares. Eles foram incentivados a utilizar os conhecimentos 
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adquiridos nas aulas para que pudessem produzir o pôster, atividade a ser 
desenvolvida individualmente. 
            Ao final, todos fizeram o pôster, alguns escreveram falando sobre os 
analgésicos, outros sobre a vitamina C, alguns fizeram estruturas de moléculas com 
base na atividade realizada na aula, já outros relataram que aprenderam sobre o 
cuidado que devemos ter com os medicamentos em nossas casas. A ideia de usar a 
produção do pôster para os alunos, como forma de avaliação, foi muito importante, 
como também permitiu a quebra da rotina normal das avaliações a que estavam 
acostumados. Foi atribuída uma nota ao pôster, cujo critério de avaliação consistiu na 
organização, na veracidade do conteúdo trabalhado, além do conhecimento químico 
produzido com as discussões e debates. 
 

 
Figura 5: Pôster sendo construído por um aluno na biblioteca da escola. 

 
Considerações Finais 
 
            A estratégia de trabalhar a química orgânica utilizando o tema “medicamentos”, 
como ponto central e gerador nas discussões, permitiu alcançar uma maior 
compreensão das funções orgânicas pelos alunos. Notou-se que a discussão realizada 
nos cinco encontros, a resolução do questionário, o conhecimento das ideias prévias 
sobre química orgânica e medicamentos, a utilização do vídeo, a confecção do cartaz, 
além do trabalho coletivo, foram procedimentos fundamentais para a aprendizagem 
sobre as funções orgânicas. É válido destacar que os alunos participantes da pesquisa 
possuem um baixo poder aquisitivo, sendo carentes de leitura, informações, moradia 
digna, alimentação adequada, dentre outros benefícios essenciais para uma educação 
de qualidade. No entanto, os objetivos propostos foram alcançados de forma 
considerável, visto que houve uma aproximação de cada um com a química orgânica, 
além de um entendimento das estruturas químicas, reconhecimento das funções 
orgânicas e principalmente, a utilidade da química orgânica em seu dia a dia. 
 O tema “medicamentos” também atuou de forma estimuladora na aprendizagem 
dos conceitos básicos das funções orgânicas, além de ter criado um maior entusiasmo 
no grupo, proporcionando uma maior interação e participação efetiva na aula. 
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Palavras-Chave: Ensino de Química, Oficinas temáticas.  

Resumo: A disciplina de química abordada no ensino médio é vista como um assunto que não desperta o 
interesse dos estudantes, apesar de possuir um conteúdo vasto e que se encontra extremamente 
presente em nosso cotidiano. As aulas puramente expositivas desmotivam o aluno a participar e 
interagir, convertendo-o em mero espectador do processo ensino-aprendizagem. Neste trabalho propõe-
se abordar os conteúdos químicos do ensino médio na forma de “Oficinas Temáticas”, que são um 
conjunto de atividades experimentais interligadas a partir de um tema gerador que contextualiza o 
conhecimento e correlaciona estas atividades com questões sociais, ambientais, econômicas, etc. Até o 
momento foram desenvolvidas oficinas com os seguintes temas geradores: eletrólise da água, 
construção de um calorímetro e a destilação na fabricação do álcool. Os resultados preliminares 
evidenciaram o aumento no interesse dos estudantes pelo conhecimento científico e uma melhoria na 
capacidade de estabelecer relações entre o saber escolar e o cotidiano. 

 
INTRODUÇÃO 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a 
Química, como disciplina escolar, é um instrumento de formação humana, um meio 
para interpretar o mundo e interagir com a realidade [1]. A Química é a ciência que 
estuda a matéria, as transformações químicas por ela sofridas e as variações de 
energia que acompanham estas transformações. Ela representa uma parte importante 
em todas as ciências naturais, básicas e aplicadas. O crescimento e metabolismo das 
plantas, a formação de rochas, o papel desempenhado pelo ozônio na atmosfera 
superior, a degradação dos poluentes ambientais, as propriedades do solo lunar, a 
ação medicinal de drogas: nada disto pode ser compreendido sem o conhecimento e 
as perspectivas fornecidas pela Química. 

O ensino de química no nível médio é, ainda hoje, um desafio para muitos 
professores e alunos. Percebe-se que há uma insatisfação muito grande por parte dos 
professores, que não conseguem atingir certos objetivos educacionais propostos e uma 
desmotivação entre os alunos, que consideram a química uma disciplina difícil e que 
exige muita memorização. Uma das maiores preocupações dos professores que 
trabalham na disciplina de química e interessados na qualificação da relação ensino-
aprendizagem está na abordagem e contextualização dos conceitos químicos 
trabalhados em sala de aula, visto que, nos dias de hoje, os alunos possuem certa 
resistência às ciências exatas [2].  

A contextualização no ensino vem sendo defendida por diversos educadores e 
pesquisadores como um “meio” de possibilitar ao aluno uma educação para a 
cidadania concomitantemente à aprendizagem significativa de conteúdos, seja ela 
pensada como um modo de ensinar conceitos das ciências ligados à vivência dos 
alunos, na forma de recurso pedagógico ou como princípio norteador do processo de 
ensino. Para Del Pino [3] “uma química contextualizada e útil para o aluno [...] deve ser 
uma química do cotidiano, que pode ser caracterizada como uma aplicação do 
conhecimento químico estruturado na busca de explicações para a facilitação da leitura 
dos fenômenos químicos presentes em diversas situações na vida diária”. 
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As oficinas temáticas, como proposição metodológica para o ensino de 
Química, procura tratar os conhecimentos de forma inter-relacionada e contextualizada, 
além de envolver os alunos em um processo ativo de construção de seu próprio 
conhecimento. Os temas escolhidos devem permitir o estudo da realidade e é 
importante que o aluno reconheça a importância da temática para si e para o grupo 
social a que pertence [4]. Assim, as oficinas temáticas se configuram em um recurso 
muito apropriado para divulgar conhecimentos da ciência e para provocar reflexões 
sobre atitudes e comportamentos ambientalmente favoráveis. Ao procurar correlacionar 
conhecimentos científicos com questões sociais, ambientais, econômicas e outras, as 
oficinas podem contribuir para a construção de uma visão mais global do mundo e criar 
condições para que as aprendizagens se tornem úteis no dia a dia, não numa 
perspectiva meramente instrumental, mas sim numa perspectiva de ação [4]. 

Além de oferecer ao aluno um meio para correlacionar conhecimento em 
ciências com o seu cotidiano, as oficinas temáticas são caracterizadas como uma 
atividade lúdica por criar um ambiente favorável para a aprendizagem de conceitos e 
também de despertar o interesse dos jovens para o ensino das ciências. O lúdico, 
como proposta de ensino, é uma alternativa viável como uma ferramenta didática para 
a inserção de tópicos de química no ensino médio. Para Piaget [5], o uso de práticas 
lúdicas é válido, pois, além do lazer, o lúdico é um método de desenvolvimento 
intelectual. O uso do lúdico para ensinar diversos conceitos em sala de aula rompe com 
a estrutura na qual a aprendizagem caracteriza-se por um processo lento e pouco 
interessante. 

As Oficinas Temáticas são um instrumento facilitador para integração de 
diferentes áreas do conhecimento, cuja finalidade é formar cidadãos críticos, com 
conhecimentos científicos e tecnológicos suficientes para atuação na realidade física e 
social [6]. Uma oficina temática se caracteriza por apresentar conteúdos a partir de 
temas que evidenciam como os saberes tecnológicos e científicos contribuíram e 
contribuem para a sobrevivência do ser humano, tendo influência no modo de vida das 
sociedades, a fim de tornar o ensino mais relevante para os alunos devido à 
interligação entre conteúdos e contexto social [4]. 

Neste contexto, as oficinas temáticas são baseadas em experimentos que são 
elaborados de forma que o aluno examine e reflita sobre os conceitos químicos e possa 
aplicá-los nas situações cotidianas. Nesse sentido, a contextualização dos 
conhecimentos passa a ter importância fundamental no desenvolvimento de atividades 
com enfoque temático. Ao elaborar uma oficina temática, deve ser priorizado o 
conhecimento prévio que o aluno tem acerca do tema escolhido. A partir desta análise 
prévia, o orientador da oficina temática deverá complementar o conhecimento do 
discente, elaborando uma didática mais lúcida para aluno, a fim de tornar o 
conhecimento mais acadêmico, ou seja, mais científico. 

A proposta do respectivo trabalho consiste na aplicação de oficinas temáticas, 
onde será proposto um tema gerador que crie um novo espaço acadêmico e inovador, 
trazendo o mundo externo para dentro da sala de aula e que proporcione aos alunos 
um processo participativo onde possam desenvolver melhor sua compreensão 
conceitual e com isso aprender mais acerca dos conteúdos químicos. Deste modo, este 
trabalho visa aprimorar os conteúdos trabalhados pelos docentes em sala de aula, 
buscando a melhoria no processo ensino-aprendizagem dos conceitos na disciplina de 
Química. 
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METODOLOGIA 
Este projeto de intervenção ao meio escolar por meio de oficinas temáticas foi 

aplicado aos alunos do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Santo 
Antônio no município de São Mateus/ES. Para cada nível foi escolhido um tema 
gerador para as oficinas temáticas. Cada tema previamente argumentado estava de 
acordo com a ementa proposta pelos livros didáticos. Ou seja, para aplicar uma oficina 
temática aos alunos de 1º ano, foi pertinente a escolha de temas do 1° ano, seguindo a 
mesma linha de estudo aos outros níveis.  

Uma oficina temática começa a partir da escolha do tema gerador. Por isso, 
para o 1º ano do ensino médio o tema escolhido foi “A produção de álcool’ [7, 8]. A 
abordagem química feita nesta oficina foi à separação de misturas, onde se interligou 
outros conteúdos químicos relacionados ao tema, tais como: ponto de fusão, ponto de 
ebulição, misturas homogêneas e heterogêneas e ainda as funções dos equipamentos 
e vidrarias de laboratório.  

Para o segundo ano do ensino médio, o tema escolhido foi “A construção de 
um calorímetro” [9, 10]. Nesta oficina foram abordados os conceitos e definições 
principais da termodinâmica, tais como: o estudo da termodinâmica, reações e 
dissoluções exotérmicas e endotérmicas, calorimetria, unidades de energia e 
interpretação de gráficos de reações como exotérmicas e endotérmicas.  

Para o 3º ano do ensino médio o tema escolhido foi “A eletrólise da água” [11, 
12], onde foram trabalhadas as principais definições de eletroquímica, fundamentando-
se na comparação do funcionamento de uma célula galvânica e uma célula eletrolítica. 

As oficinas temáticas foram estruturadas por meio de princípios teóricos pré-
estabelecidos e analisados. Segundo Delizoicov e Pierson [13, 14], uma oficina 
temática pode ser organizada a partir de três eixos principais: A problematização inicial, 
a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. 

No primeiro momento - problematização inicial - são apresentadas questões 
e/ou situações para discussão com os alunos. Esta prática inicial consiste em analisar 
o conhecimento prévio do aluno acerca do tema escolhido. Para isto, foram 
desenvolvidos questionários pré-avaliativos que foram aplicados no início de cada 
oficina temática, contendo perguntas abertas e fechadas sobre os conteúdos químicos 
que iriam ser abordados nas oficinas. A problematização poderá ocorrer pelo menos 
em dois sentidos. De um lado, pode ser que o aluno já tenha noções sobre as questões 
colocadas, frutos da sua aprendizagem anterior na escola ou fora dela e do outro lado, 
a problematização poderá permitir que o aluno sinta a necessidade de adquirir outros 
conhecimentos que ainda não detém. 

O segundo momento consiste na organização do conhecimento. Este é 
realizado a partir da análise prévia feita na problematização inicial. Nela será 
contextualizado o conhecimento já obtido pelo aluno, ou seja, tornar-se-á mais 
científico e acadêmico o assunto abordado. Por isso, foi elaborada uma apresentação 
em Power Point em que foram desenvolvidas definições, conceitos e relações ao tema 
sugerido. As mais variadas atividades são então empregadas, de modo que possa ser 
realizada a conceituação científica das situações problematizadas. Na apresentação 
elaborada foram adicionadas questões sugestivas, ou seja, perguntas a qual os alunos 
pudessem responder baseado no conhecimento prévio e também no conhecimento já 
obtido até aquele momento. 

A aplicação do conhecimento destina-se a abordar sistematicamente o 
conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto 
as situações iniciais que determinaram o seu estudo, como outras que são explicadas 
pelo mesmo conhecimento, ou seja, integrar tanto a problematização inicial quanto a 
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organização do conhecimento (primeira e segunda etapa respectivamente). Foram 
realizados na aplicação do conhecimento experimentos relacionados com o tema 
gerador e em cada passo das experiências perguntas sugestivas (perguntas iguais às 
realizadas na organização do conhecimento) eram efetuadas a fim de que houvesse 
total interiorização do assunto abordado. 

No primeiro ano (tema: Produção de álcool) foi efetuado a fermentação de 
água e açúcar, simulando a fermentação da garapa, finalizando com uma destilação 
simples, para posterior obtenção de álcool. Toda a aparelhagem de destilação foi 
confeccionada com materiais alternativos, tais como: garrafas pet, mangueiras de 
plástico e até mesmo tampas de garrafa.  

 

 
 
 

 
No segundo ano (tema: Construção de um calorímetro) foi confeccionado um 

calorímetro e, posteriormente, reações e dissoluções exotérmicas e endotérmicas com 
o uso dos reagentes pertencentes à respectiva escola. Mais uma vez foram utilizados 
materiais alternativos para a confecção, tais como: garrafa pet, isopor usado e 
espumas velhas.  

 
 
 

No terceiro ano (tema: eletrólise da água) foi construído uma “aparelhagem” 
específica para a eletrólise da água, utilizando materiais alternativos, tais como: garrafa 
pet, lápis, fios de metais usados, sal de cozinha entre outros.  

 

 
 Figura 3. Sistema para realização de eletrólise da água. 

Figura 2. Montagem do calorímetro por uma aluna. 

Figura 1. Sistema para destilação do álcool. 
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Ao final de todas as oficinas, foi aplicado um questionário pós-avaliativo na qual 
se objetivou analisar a contribuição da oficina para a formação de conceitos e 
ampliação de conhecimento dos alunos comparando-se com o questionário pré-
avaliativo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As oficinas foram realizadas durante o ano de 2013 com alunos dos três anos 
do ensino médio. Cada oficina permitiu o aprofundamento de um determinado tema, 
através da experimentação e de debates. Durante as oficinas foram estimuladas as 
trocas de ideias entre os alunos, o que dinamiza as oficinas através do intercâmbio de 
opiniões. A análise dos dados foi realizada após a leitura dos questionários 
respondidos pelos alunos participantes. Com isto, foi possível verificar os conceitos 
químicos que os alunos possuíam antes e após a realização das oficinas. Abaixo são 
apresentados os resultados obtidos da aplicação das oficinas aos alunos da Escola 
Santo Antônio, localizada em um bairro carente do município de São Mateus-Es. 

 
Oficina temática aplicada aos alunos do 1º ano do ensino médio 

No 1º ano do ensino médio foi aplicada uma oficina temática tendo como tema 
a produção de álcool. Esta oficina teve duração de três aulas, cada uma com duração 
de 50 minutos e foi realizada com quatro turmas de aproximadamente 35 alunos por 
classe. Seguindo os parâmetros sugeridos por Delizoicov e Pierson [12, 13], observou-
se na problematização inicial falta de conhecimento prévio dos alunos, embora 
houvesse cerca de um mês que o assunto abordado na oficina já havia sido 
apresentado em sala de aula pela professora de Química da escola. Isto é, temas 
como separação de misturas, ponto de fusão e ebulição, entre outros, já haviam sido 
trabalhados com os alunos. 

No segundo eixo, organização do conhecimento, observou-se da maioria dos 
alunos interesse pelo que era explicado e aos poucos os remotos conhecimentos já 
adquiridos foram então resgatados. Observou-se que a realização da oficina em 3 
aulas diferentes dificultou um pouco a interiorização do conhecimento, pois não ocorria 
linearidade da prática com a teoria. A fim de resolver este problema, em todas as três 
aulas era feito um resumo geral do que já tinha sido abordado em aulas anteriores e na 
respectiva aula de continuidade. Por isso, essa ferramenta amenizadora foi cogitada 
novamente na aula de aplicação da experiência, pois assim os alunos conseguiam 
contextualizar o conhecimento. A constatação de que houve aprendizagem significativa 
na oficina temática para as turmas de 1° ano, foi o btida através de um questionário 
pós-avaliativo. Os gráficos comparativos dos questionários aplicados antes e após a 
realização das oficinas (Gráficos 1 e 2) evidenciam o que foi afirmado nas alíneas 
anteriores.  

 
 
 

Gráfico1. Resultado do 
questionário pré-avaliativo 
aplicado aos alunos do 1º ano. 

Gráfico2. Resultado do 
questionário pós-avaliativo 
aplicado aos alunos do 1º ano. 
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Observa-se nos gráficos 1 e 2 uma mudança significativa comparando-se os 
resultados obtidos no pré e pós-questionários aplicados, evidenciando-se o caráter 
produtivo da aplicação da oficina temática. É importante salientar que os alunos do 1º 
ano na qual foi aplicada a oficina não são habituados a ir ao laboratório para realizarem 
um experimento que demonstre os conteúdos químicos apresentados em sala de aula. 
Muito provavelmente, isto se deve à formação em outra área da professora de química, 
que não a licenciatura em Química.  

A última questão feita aos alunos no questionário pós-avaliativo foi: “Agora é 
sua vez! A oficina temática ajudou você a compreender os princípios básicos de 
separação de misturas? Você classificaria como positiva ou negativa a oficina?”. Logo, 
por meio desta questão, foi possível aos alunos expressarem o senso crítico em 
relação à aplicação da respectiva metodologia alternativa. Segue abaixo algumas 
citações: 
 
“Sim, pois foi muito criativa a aula, eu me interessei, e isso chamou muito a atenção 
não só minha, como de todos os alunos” 
 
“Sim, eu classificaria como positiva, porque foi uma aula diferente, extra divertido, e me 
fez aprender coisas que eu não sabia e faz aprender coisas que eu não sabia que faz 
parte do meu dia-a-dia, por exemplo: fermentação do pão.” 
 
Oficina temática aplicada aos alunos do 2º ano do ensino médio 

No 2º ano do ensino médio o tema gerador foi à construção de um calorímetro, 
cuja oficina teve duração de duas aulas, cada uma com duração de 50 minutos, com a 
participação de três turmas com aproximadamente 30 alunos cada. Observou-se, 
assim como no primeiro ano, desconhecimento do assunto pela maioria dos alunos, 
embora conceitos pertinentes à oficina já houvessem sido abordados em séries 
anteriores. Esta afirmação pode ser constatada através do gráfico 3. O gráfico mostra 
uma análise feita inicialmente com os alunos por meio de um questionário pré-
avaliativo. 

Na organização do conhecimento, observou-se que o assunto abordado não foi 
muito bem recebido. Esta falha pode ser explicada devido à “mistura” de turmas, isto é, 
a oficina temática foi aplicada simultaneamente a três turmas de 2º ano, o que 
culminou no não atendimento das necessidades individuais dos alunos. Além deste 
fator, observou-se o desinteresse dos alunos desta série pela metodologia aplicada. 
Havia muita dispersão que abstraiam a atenção da maioria dos alunos.  

No terceiro eixo, aplicação do conhecimento, foi proposto à construção de um 
calorímetro seguido de experiências que desprendiam ou absorviam calor (exotérmica 
e endotérmica). As falhas ocorridas no segundo eixo perpetuaram-se na aplicação das 
práticas citadas acima, por fatores já mencionados anteriormente. Após a aplicação 
das experiências, foi proposta a resolução de um questionário pós- avaliativo, para 
avaliar o conhecimento dos discentes. Os resultados obtidos não foram satisfatórios, 
como pode ser visualizado nos gráficos 3 e 4. 
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Se uma análise de rendimento de todos os gráficos apresentados for realizada, 
será constatado que a oficina temática aplicada aos alunos de 2º ano obteve um 
rendimento inferior aos outros. A causa deste problema está relacionada com a mistura 
de todos os alunos deste nível acadêmico e também com o não conhecimento prévio 
do assunto abordado. Todavia, mesmo com inferior porcentagem, houve uma parcela 
de aproximadamente 13% que foi constatado o aproveitamento da metodologia 
aplicada. A pergunta realizada aos alunos do 1º ano também foi feita aos alunos do 2º 
ano: “Agora é sua vez! A oficina temática ajudou você a compreender os fenômenos 
térmicos, ou seja, a termodinâmica? Você classificaria como positiva ou negativa a 
oficina?” Segue abaixo algumas citações: 
 
“Sim, porque fica mais fácil entender quando se tem um exemplo prático. No início foi 
um pouco difícil, mas a prática ajudou mais.” 
 
“Sim, pois me ajudou a ter mais conhecimento sobre a matéria.” 
 
Oficina temática aplicada aos alunos do 3º ano do ensino médio 

No 3º ano do ensino médio o tema gerador foi a eletrólise da água. Esta oficina 
teve duração de duas aulas cada uma com 50 minutos e com a participação de duas 
turmas com aproximadamente 40 alunos cada. Antes de relatar o que ocorreu na 
respectiva oficina é necessário enfatizar que os alunos desconheciam em partes os 
assuntos relacionados ao tema eletroquímica, pois os mesmos só haviam estudado 
reações de oxirredução, ou seja, apenas princípios do tema gerador. Esta falha não 
fora prevista, pois se constatou previamente na ementa do curso que os alunos 
“deveriam ter estudado” este assunto em séries remotas, mais precisamente no 2º ano.  

De acordo com a afirmação fornecida no parágrafo anterior, o primeiro eixo de 
aplicação do conhecimento não foi eficaz. No entanto, a partir do segundo eixo, houve 
melhor desenvolvimento do assunto e posteriormente melhor receptividade dos alunos 
quanto à metodologia aplicada.  

No terceiro eixo, os alunos se organizaram em três grupos e com orientação 
adequada os mesmos conseguiram elaborar a prática proposta. Assim como nas 
outras oficinas, foram realizados questionários pré e pós-avaliativos a fim de constatar 
o aprendizado dos alunos quanto ao tema sugerido. O resultado destes questionários 
são apresentados nos gráficos 5 e 6.  

 

Gráfico 3. Resultado do 
questionário pré-avaliativo 
aplicado aos alunos do 2º ano. 

Gráfico 4. Resultado do 
questionário pós-avaliativo 
aplicado aos alunos do 2º ano. 
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Analisando-se os resultados dos gráficos acima, contata-se um crescimento 

percentual de aproximadamente 39% em relação ao rendimento da aplicação da oficina 
temática. É evidente que a metodologia aplicada apresentou êxito ao conhecimento 
científico dos alunos. A confirmação desta afirmação pode ser feita, a partir das 
análises feitas pelos respectivos alunos de acordo com a seguinte pergunta feita aos 
mesmos: “Agora é sua vez! A oficina temática ajudou você compreender os princípios 
básicos da eletroquímica? Você classificaria como positiva ou negativa a oficina?”. 
Segue abaixo algumas citações: 
 
“Sim, a oficina temática foi positiva, pois além do conhecimento teórico, também 
tivemos contato com a prática, tornando a matéria mais lúdica e simples de se 
aprender.” 
 
“Sim, mais gostaria de aprender um pouco mais. Através desse estudo básico dá para 
ter uma ideia básica da eletroquímica”. 
 
Considerações sobre o desenvolvimento das oficinas 

As oficinas representaram um espaço de interações sócio cognitivas, no qual 
conceitos puderam ser aprendidos e, dessa forma, contribuíram para a melhor 
compreensão do mundo físico e do exercício da cidadania. O ensino contextualizado é 
motivador do aprendizado. Ele prende a atenção dos educandos e facilita a articulação 
de raciocínio através da relação dos conceitos trabalhados com outros já conhecidos 
ou já observados na natureza e no dia-a-dia. Muitos dos alunos participantes 
manifestaram satisfação por compreender conceitos relacionados à suas vidas. 

A análise dos questionários mostrou que a evolução conceitual dos alunos 
após as oficinas é um fato importante, mas não é garantia de uma aprendizagem 
significativa. Verificou-se também que, ao se defrontarem com situações-problemas, a 
maioria dos estudantes não utilizam o conceito trabalhado em suas respostas. Talvez, 
para que os alunos cheguem a esse nível, seja necessário um trabalho mais longo, 
com a discussão, juntamente com o próprio professor responsável pela turma, dos 
conceitos trabalhados na oficina. Através das análises das oficinas, observou-se que os 
alunos entenderam a química não somente como uma disciplina teórica, pois, através 
dos questionários, foi possível perceber que os alunos conseguiram formalizar 
conceitos químicos e se posicionar diante de aspectos ambientais, políticos, 
econômicos e sociais relacionados aos temas tratados. 

 
 
 

Gráfico 5. Resultado do 
questionário pré-avaliativo 
aplicado aos alunos do 3º ano. 

Gráfico 6. Resultado do 
questionário pós-avaliativo 
aplicado aos alunos do 3º ano. 
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CONCLUSÃO 
A partir da discussão prévia com os alunos acerca do tema gerador, observou-

se na maioria dos participantes de cada turma certo desconhecimento do tema 
sugerido nas oficinas. De uma pequena parcela foi constatado o conhecimento prévio 
dos assuntos abordados. No entanto, com o desenvolvimento do trabalho, e a partir da 
análise dos questionários aplicados, pode ser observada a eficácia da aplicação das 
oficinas temáticas no ensino de química, como apresentado nos depoimentos dos 
alunos. Os resultados obtidos foram satisfatórios para a maioria dos alunos quanto 
para futuro docente que aplicou a respectiva metodologia. 

A aplicação de Oficinas Temáticas no ensino de química é uma importante 
ferramenta didática a ser empregada como facilitadora no processo ensino- 
aprendizagem. Durante o processo de aplicação desta metodologia foi constatado 
falhas inerentes à estrutura acadêmica remota dos alunos e também dos professores. 
Partindo desta afirmação, as oficinas temáticas devem auxiliar tanto o professor em 
seu projeto ensino-pedagógico, utilizando este recurso como ferramenta lúdica e 
incentivadora ao ensino de Química, como para os alunos no intuito de instigar sua 
capacidade cognitiva e que o mesmo possa contextualizar a teoria na prática, que deve 
ser inserida ao contexto vivenciado pelos discentes. 

Além de motivadora, as oficinas temáticas tem o papel fundamental de 
melhorar e aperfeiçoar a estrutura acadêmica vigente, ou seja, o professor deve 
“transgredir” aquilo que é pré-estabelecido nos currículos atuais. Sendo importante 
enfatizar o termo transgredir e conceitua-lo de outra forma: transgredir é tornar o ensino 
de ciências incentivador, motivador e inovador para alunos e professores. Entretanto, 
esta prática não deve ser esporadicamente inserida, é necessário, portanto, sempre 
propor aos discentes novos temas geradores a fim de que os mesmos possam ser 
preparados e estarem aptos a interpretar a natureza científica e tecnológica do meio 
em que vivem.  
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A experimentação contextualizada e interdisciplinar como 
ferramenta na construção do conceito de lipídio. 
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Palavras-Chave: experimento, contexto, lipídio.  

RESUMO: A problematização em torno da experimentação é imprescindível, visto que em algumas 
situações sua execução de alguma forma favorece as visões simplistas sobre a natureza da 
Ciência. A proposta deste trabalho é a realização de dois experimentos voltados para o contexto 
dos alimentos, buscando explorá-los química e biologicamente. A realização dos mesmos se deu 
em dois momentos, em 2013 com um grupo multisserial (aulas de química), em 2014 com uma 
turma de 1º ano (aulas de biologia), e objetivou perceber e analisar como os alunos entendem 
aspectos relacionados com o conceito de lipídio realizando experimentos contextualizados e 
interdisciplinares. Percebeu-se que a maioria dos alunos utiliza aspectos relacionados com a 
química e a biologia na explicação inicial dos resultados, reconhecem suas importâncias no 
entendimento do conceito, mas os considera insuficiente na compreensão do conceito de lipídio. 
É necessária a mediação do professor para a efetiva construção do conceito de lipídio. 
 
INTRODUÇÃO 

A experimentação historicamente pauta-se num pensamento indutivista e 
dedutivista, influenciado pelas ideias dos pensadores Francis Bacon e Renê Descartes, 
que juntamente com Galileu podem ser considerados os fundadores da ciência 
moderna, por terem contribuído para a estruturação do método científico. Essas ideias 
foram retomadas e impulsionadas por Augusto Comte em seu Curso de Filosofia 
Positiva. (GIORDAN, 1999) Atualmente, essas raízes históricas ainda influenciam as 
atividades experimentais no contexto escolar. 

Conforme Giordan (1999, p.45) a experimentação além de exercer a função de 
desenvolver competências específicas relacionadas à execução dos experimentos 
também é “um veículo legitimador do conhecimento científico, na medida em que 
dados extraídos dos experimentos constituíam a palavra final sobre o entendimento do 
fenômeno em causa”. 

Esta condição de valoração do desenvolvimento das competências inerentes à 
atividade experimental no Ensino de Química é defendida a um bom tempo, surgiu 
como princípio norteador nas décadas de 60 com os projetos americanos CHEM 
STUDY e CBA (Chemical Bond Approach), onde o uso do laboratório constituia uma 
inovação do ensino de Química e tinha como objetivo a introdução do método 
científico, de modo a “formar mini-cientistas” (SICCA, 1996).  

Muito se tem discutido nas últimas décadas sobre o papel da experimentação no 
Ensino das Ciências, em particular, de Química (Hodson, 1994; Giordan, 1999; Galliazi, 
2001). Entre os argumentos utilizados a favor, apresenta-se a motivação dos alunos 
para o aprendizado como principal objetivo, mas pesquisadores como (Hodson, 1994), 
criticam essa afirmação, questionando se existem outras formas alternativas e 
melhores de motivar os alunos e se, efetivamente, os trabalhos em laboratório ajudam 
os alunos a compreender melhor os conceitos científicos. 
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É salutar a problematização em torno da experimentação, visto que o ensino de 
química recebe forte influência do pensamento lógico-positivista e comportamentalista, 
favorecendo as visões simplistas sobre a natureza da Ciência. Um professor que 
acredita que através da comprovação de uma teoria por meio da experimentação, um 
fenômeno científico possa ser compreendido, desconsidera como afirmam Galliazi e 
Gonçalves (2004, p. 239) “a aprendizagem como um fenômeno complexo em que o 
aluno não aprende uma teoria simplesmente por sua demonstração ou comprovação”. 

Gonçalves (2005) em seus estudos sobre a experimentação no ensino de 
química apresenta uma discussão pedagógica e epistemológica, enfatizando a visão 
histórica no contexto escolar, críticas e perspectivas. Em suas discussões Gonçalves 
(2005) declara que a experimentação ao longo dos anos está intimamente associada 
aos projetos de ensino desenvolvidos em nosso país; e que mudanças efetivas 
dependem da reflexão proporcionada na formação inicial e continuada de professores.  

Ainda enfatiza, as ideias de Izquierdo, Sanmartì e Espínet (1999) que abordam a 
noção de práticas de iniciação, atividades que introduzem os modelos teóricos 
escolares, valorizando as concepções prévias dos alunos. Neste aspecto a valorização 
da escrita e a leitura nas atividades experimentais permitem a reflexão dos professores 
em relação ao trabalho desenvolvido com os alunos, favorecendo a cosntrução do 
conhecimento científico escolar. 

As Orientações Curriculares para o ensino médio (2006) propõem que a 
abordagem para a experimentação no ensino de química seja pautada em situações 
reais, vivenciadas pelos alunos ou criadas na sala de aula; defendem “... uma 
experimentação que, não dissociada da teoria, não sejam pretensos ou meros 
elementos de motivação ou de ilustração, mas efetivas possibilidades de 
contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente mais 
relevantes.” (BRASIL, p. 117, 2006) 

Conforme Silva, Machado e Tunes, (2010, p. 244) “os documentos oficiais 
recentes para o ensino de Ciências (PCN, OCN e PCN+), [...] recomendam o uso da 
experimentação, enfatizando a relação teoria-experimento, incorporando a 
interdisciplinaridade e a contextualização.”  

Galliazi et al. (2001) afirmam que a experimentação representa uma atividade 
fundamental no ensino de ciências e que faz parte da crença dos professores  a sua 
importância, mas que na realidade das escolas é pouco frequente. As razões para esse 
comportamento podem ser justificadas pela falta de materiais para a realização das 
mesmas, pouco tempo para o planejamento do professor, excessivo número de alunos 
por turma, formação precária do professor, indisponibilidade de laboratório, indisciplina 
dos alunos (LABURÚ, MAMPRIN, SALVADEGO, 2011), enfim o discurso apresentado 
para o uso da experimentação pelos professores está centrado na falta ou dificuldade 
de algo. 

O que se pode reiterar é que a experimentação constitui um recurso pedagógico 
significativo, podendo auxiliar na construção dos conceitos científicos. Pode-se elencar 
os seguintes objetivos da experimentação, conforme Hodson (apud in Ferreira, Hatwig 
e Oliveira, 2010), demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar dados, 
testar hipóteses, desenvolver habilidades de observação ou medidas, adquirir 
habilidades no manuseio de equipamentos, entre outros.  

Estes objetivos são consideráveis, porém o que vale salientar é a forma como a 
experimentação é apresentada para o aluno, roteiros tipo “receita”, sem a devida 
reflexão e questionamento quanto à natureza da ciência, que favorece somente 
princípios empiristas, segundo Galliazi (2001), Ferreira, Hartwig e Oliveira (2010).  
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Considerando a abordagem experimental apresentada pelos PCNs (2002), faz-
se necessário conduzir as atividades experimentais de maneira oposta às tradicionais, 
colocando os alunos frente as situações reais, adequadas as suas vivências, buscando 
diálogos com outras áreas do saber, enfim uma experimentação contextualizada e 
interdisciplinar. 

Galliazi e Gonçalves (2004), quando discutem como desenvolver atividades 
experimentais que favoreçam as aprendizagens, apresentam três características 
relevantes a saber: a contextualização dos conteúdos nas atividades experimentais, o 
questionamento, construção de argumentos dentro de um contexto dialógico com 
outros interlocutores e áreas de saber; e a comunicação e a validação dos argumentos 
construídos. 

A proposta do livro Dialogando Ciência entre sabores, odores e aromas: 
contextualizando os alimentos química e biologicamente, pretende uma 
experimentação voltada para um contexto real, de vivência do aluno, no caso, os 
alimentos, buscando explorá-los de forma ampla e dialogada entre diferentes áreas do 
saber, principalmente a química e a biologia. 

Esta proposta apresenta duas características importantes, mencionadas por 
Galliazi e Gonçalves (2004) e amparada pelos PCNs (2002), a contextualização e o 
diálogo entre as áreas do saber.  

A contextualização apresentada nas Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (2006) pode ser constituída por meio da abordagem de temas sociais e 
situações de alta vivência, metodologias apresentadas por Santos e Schnetzler (1997) 
e Maldaner (2001). Contextualizar, como bem explicita Galliazi e Gonçalves (2004, p. 
246) “... implica, em síntese, trazer para a discussão em sala de aula aspectos 
culturais, econômicos, políticos e sociais relacionados com ele”. 

Lopes (2008), enquanto discute a organização curricular na reforma do ensino 
médio, afirma que “a aprendizagem situada (contextualizada) é associada à 
preocupação em retirar o aluno da condição de espectador passivo, em produzir uma 
aprendizagem significativa e em desenvolver o conhecimento espontâneo do abstrato”. 
(2008, p. 143) 

Ainda salienta que “a ideia de contextualização também aparece ligada a 
valorização do cotidiano: é defendida a relação intrínseca entre os saberes escolares e 
as questões concretas da vida dos alunos”. (Lopes, 2008, p. 143) 

Neste sentido a experimentação contextualizada tem caráter interdisciplinar, pois 
uma só área do saber não é suficiente para os entendimentos a cerca de contextos 
sugeridos em um experimento.  

 
“Esse novo olhar sobre as atividades experimentais proporciona uma visão 
mais ampla dos fenômenos, revelando a complexidade da vida moderna e 
possibilitando a diversidade de abordagens. Esses novos contextos podem 
também promover uma mudança do papel da escola para sociedade”. (Silva, 
Machado e Tunes, 2010, p. 245) 
 

 O dialógo proposto entre as áreas de química e biologia pretende discutir seus 
respectivos conceitos, por meio de experimentos, buscando a integração dos saberes 
para um melhor entendimento do contexto estudado. 
 O objetivo principal é perceber e analisar como os alunos do Ensino Médio 
entendem aspectos relacionados com o conceito de lipídio realizando experimentos 
contextualizados e interdisciplinares.  
 
METODOLOGIA 
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A proposta apresentada neste artigo foi realizada por dois grupos de alunos, 

ambos cursando o Ensino Médio, um multisserial, reunia-se semanalmente para 
estudar assuntos relacionados com a química, passíveis de experimentação em 
laboratório e discutidos no senso comum e outro, constituído por uma turma regular de 
1º ano.  

O grupo multisserial, era composto por alunos de 1º e 2º anos do Ensino Médio, 
totalizando 10, com afinidade na área da química. No decorrer do ano de 2013 em 
conversas informais, pensou-se a formação do grupo.  

Inicialmente foram apresentados, expositivamente, os experimentos do livro 
Dialogando Ciências entre sabores, odores e aromas: contextualizando os alimentos 
quimica e biologicamente e após uma breve observação e leitura dos tópicos do 
sumário do livro, os alunos decidiram realizar os experimentos do capítulo 10 
(Composição química e ação biológica dos alimentos), especificamente o item 10.1, 
intitulado: Lipídios. 

Os experimentos foram realizados no laboratório da escola no contraturno, 
sendo conduzida, toda a atividade experimental, pelos alunos: desde a leitura dos 
procedimentos até a execução dos mesmos. Durante a realização dos experimentos 
foram feitas observações e filmagens, e a intervenção, pela professora, se deu por 
meio de questionamentos que pudessem provocar reflexão e entendimentos. 

Os alunos receberam um questionário, composto por perguntas abertas, para 
responder antes e após a realização do experimento com a finalidade de perceber os 
entendimentos quanto ao conceito de lipídio. 

A proposta do experimento (Composição química e ação biológica dos alimentos 
10.1 – Lipídios) consistia em testar a presença de lipídios nos alimentos esfregando-os 
no papel, aqueles que provocassem uma mancha translúcida, continham lipídios. 

Após a realização do experimento os alunos responderam alguns 
questionamentos referentes ao entendimento e as possíveis explicações para o fato 
observado, confrontando com os conhecimentos prévios, leitura e discussão dos textos 
apresentados no “Aprofunde seus conhecimentos...”. Essa seção segue o experimento 
e discute os conteúdos conceituais com textos de outros autores por meio de 
abordagens diferenciadas do livro didático. 

Na sequência, os alunos realizaram o segundo experimento que consistia na 
observação ao microscópio de um pedaço do toucinho, preparado com éter etílico e 
como resultado a produção do registro biológico. 

Em 2014, o outro grupo de alunos, constituído por uma turma regular de 1º ano 
do Ensino Médio, realizou os mesmos experimentos, intercalando a abordagem 
conceitual da disciplina de Biologia.  

A composição química celular foi o tema conceitual abordado nas aulas de 
Biologia, durante o primeiro bimestre, por meio de leituras específicas, exercícios 
compostos por questões de múltipla escolha e discursivas, aula expositiva e construção 
individual de Mapas Conceituais. Na sequência, nas aulas regulares, os alunos 
organizados em grupos de quatro participantes, foram conduzidos ao laboratório 
escolar e convidados a realizar os respectivos experimentos já citados. 

No primeiro experimento, que propõe o teste para verificação da presença de 
lipídios em alimentos ingeridos por eles (um total de 8 alimentos), os grupos anotaram 
suas concepções prévias em relação aos lipídios e realizaram os procedimentos 
descritos, apresentaram verbalmente os resultados obtidos, confrontando-os com as 
hipóteses iniciais; ao final das apresentações, cada grupo respondeu ao questionário 
investigativo. 
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O segundo experimento, oportunizou a apresentação dos procedimentos 
microscópicos bem como especificidades do Registro Biológico (habilidade específica 
da Biologia que associa desenho, identificação de estruturas e/ou fenômenos e 
informações respectivas). Num primeiro momento, a microscopia foi abordada de forma 
expositiva, sendo sucedida pela realização dos procedimentos experimentais – 
preparação e visualização de material biológico (toucinho suíno); ao final cada grupo 
respondeu o questionário investigativo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
   

Dos resultados obtidos nos questionários pretende-se no presente artigo discutir 
as respostas das questões apresentadas no Quadro 1, tanto para o experimento 1 
quanto para o 2.  
  
Quadro 1: Questões  

1. Através dos resultados do experimento 1 e 2, o que você pode concluir? Qual a sua 
explicação para esse resultado? 
2.Considerando os entendimentos que você tem sobre os lipídios (registrados no 
questionário referente ao experimento 1), estes, são suficientes para um entendimento 
do experimento 2? Em sua opinião, o que ainda é necessário? 

 
Inicialmente apresentam-se as respostas do grupo multisserial realizado nas 

aulas de química. A explicação para o fato de a gordura manchar o papel foram 
bastante distintas, dos oito alunos que entregaram o questionário, um relacionou a 
mancha com o fato de a gordura ser insolúvel na água, outro indicou a propriedade 
absorvente do papel, quatro deles não souberam explicar, apenas reafirmam que 
manchar o papel é uma característica da presença do lipídio e duas relacionaram as 
manchas com a quantidade de lipídios presente nos alimentos, maior mancha mais 
lipídio.  

Na turma do 1º ano EM, num total de 11 grupos (com 4 participantes), 1 grupo 
associou a mancha no papel a insolubilidade dos lipídios em água, 1 grupo relacionou 
as manchas a quantidade de lipídios e 9 reafirmaram que manchar o papel é uma 
característica da presença dos lipídios. 

Quanto ao segundo questionamento, seis alunos apresentaram que os seus 
entendimentos sobre lipídio tem relação com a biologia e a química e perceberam que 
necessitavam mais pesquisas e estudos para um maior aprofundamento. Os outros 
dois alunos responderam distintamente, um deles acredita que já tem conhecimento 
suficiente quanto aos lipídios e outro defende que somente o conhecimento químico 
pode explicar o conceito de lipídio, tendo em vista que a química como componente 
curricular estuda a estrutura molecular e consegue explicar aspectos relacionados a 
insolubilidade da gordura em água. 

Os grupos do 1º ano EM, expressaram entendimentos diferenciados, 5 grupos 
relacionaram-nos apenas a biologia, sendo que apenas 2 expressaram a necessidade 
de aprofundamento, evidenciando a presença de dúvidas; os outros 6 grupos, 
relacionaram-nos com a química e com a biologia, expressando serem suficientes. 

Analisando as respostas obtidas percebe-se que a explicação elaborada para o 
experimento 1 exige a discussão com o professor, a condução do experimento é 
importante, pois a mediação acontece “no movimento”, durante a interação professor-
aluno.  
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Outro aspecto a considerar é que mesmo que já tenha sido estudada a 
composição dos seres vivos em biologia e as propriedades físicas das substâncias em 
química, ainda são conceitos insuficientes para a elaboração da explicação. A 
capacidade de relacionar esses conceitos das duas disciplinas evidencia dificuldade de 
entendimento, requer intervenções dos professores das áreas, por meio do diálogo, da 
interação, mostrando que o mesmo lipídio estudado em biologia é o da química.   

O que se mostra intrigante é que a maioria dos alunos consegue perceber a 
importância da biologia e da química para o entendimento do conceito de lipídio e a 
falsa ideia de suficiência não se sentindo instigado a saber mais. Isto indica que o 
diálogo qualificado e contextualizado entre os saberes é necessário e imprescindível.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A realização da experimentação interdisciplinar e contextualizada no Ensino 

Médio mostrou-se motivadora e envolvente para os alunos; todos participaram ativa e 
comprometidamente no desenvolvimento dos experimentos propostos. 

É necessária a reflexão mais cuidadosa no sentido de que mesmo que a 
experimentação seja intrinsecamente motivadora isso não é indício de promoção 
incondicional da aprendizagem, tendo em vista que a observação dos aspectos 
macroscópicos não é suficiente para o entendimento do conceito de lipídio, sendo 
imprescindível a discussão dos aspectos microscópicos mediados pelo professor, 
contribuindo para a relação teoria-experimento.   

O contexto dos alimentos permitiu situações de alta vivência, de valorização do 
cotidiano de todos os envolvidos de forma a provocar reflexões no sentido de qualificar 
as escolhas, de tornar-se sujeito ativo na definição de sua alimentação, considerando 
suas inúmeras interfaces: social, econômica, política, química e biológica. 

A situação provocada através dos experimentos realizados e a sua explicação 
evidenciou que o contexto em si é importante, mas a forma como os alunos utilizam os 
conhecimentos adquiridos nas aulas de química e biologia são pouco explorados na 
elaboração dos entendimentos. Os alunos têm dificuldade em relacionar o cotidiano 
com as teorias apresentadas nas disciplinas envolvidas. 

As elaborações expressadas pelos alunos envolvidos servirão de pressupostos 
e indícios para a mediação das professoras, tornando possível um planejamento que 
considere os conhecimentos prévios e consequentemente, as abordagens adequadas 
aos grupos em questão para a efetiva construção do conceito de lipídio.  

O professor-pesquisador, em especial das áreas de química e biologia, tem na 
experimentação interdisciplinar e contextualizada uma das ferramentas didáticas, mais 
rica e complexa, na busca da efetivação de um ensino mais investigativo e 
problematizador que vislumbre de fato contribuir para a aprendizagem significativa.  
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RESUMO: A PROBLEMATIZAÇÃO COMPREENDE UMA ABORDAGEM FUNDAMENTADA NO PENSAMENTO FREIREANO, QUE 
BUSCA SUPERAR O ENSINO TRADICIONAL, TRABALHANDO OS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS INTEGRADOS AO 
CONTEXTO SOCIAL DOS ALUNOS. A PESQUISA PRETENDEU CONSTRUIR CONHECIMENTOS DE QUÍMICA A PARTIR DA 
ABORDAGEM PROBLEMATIZADORA COM ALUNOS DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE 
ANÁPOLIS/GO, ENVOLVENDO A ANÁLISE QUALITATIVA DE CARÁTER DESCRITIVO. A PARTIR DO TEMA GERADOR 
“COSMÉTICO NO COTIDIANO”, OS RESULTADOS OBTIDOS APONTARAM: MAIOR INTERESSE DOS ALUNOS DIANTE DA 
COMPREENSÃO DOS CONCEITOS DE QUÍMICA ABORDADOS; POSTURA MAIS PARTICIPATIVA E ATIVA DURANTE AULA. E 
NESSE SENTIDO, VALE RESSALTAR QUE A PARTIR DA AULA PROBLEMATIZADORA, O PROFESSOR É CONDUZIDO A SE 
COMPROMETER COM UM PLANEJAMENTO CRÍTICO E REFLEXIVO, AFASTANDO-SE DO ATO DE TRANSFERIR 
CONHECIMENTOS AOS ALUNOS E APROXIMANDO-SE DO ENSINO LIBERTADOR. 

 
Introdução 

O ensino nas ciências exatas, principalmente no ensino de química, para 
muitos alunos é vinculado à memorização de fórmulas, deduções matemáticas e 
modelos abstratos. Esse modelo de ensino caracteriza-se por uma abordagem 
metodológica tradicional onde os alunos são interpretados como sendo objetos e 
passivos, recebendo o conhecimento transmitido pelo professor (FREIRE, 2011). 
Nesse mesmo sentido, Franco afirma: 

Dentro desta concepção do conhecimento, a prática pedagógica consistirá 
basicamente na transmissão de conteúdos do professor ou de alguma máquina 
de ensinar, para o aluno. Sendo assim o verdadeiro sujeito da aprendizagem 
não é, neste caso, o aluno, mas o professor, aquele que planeja o ato de 
ensinar. O aluno está reduzido a um mero objeto, resultado do trabalho do 
educador (FRANCO, 1998, p. 19). 

Segundo a concepção de Freire (2011), o ensino tradicional conhecido por 
ensino bancário, supervaloriza a quantidade de conteúdo transmitido, sendo base 
fundamentadora para a dicotomia entre o ensino que se produz na escola e a realidade 
do aluno. Nessa relação fica clara a hierarquia entre o educador e o educando, o 
primeiro possui todo o saber, é o sujeito da aprendizagem, aquele que deposita o 
conhecimento e o segundo, o objeto que recebe o conhecimento. A educação nessa 
concepção forma indivíduos pouco questionadores e submetidos à estrutura do poder 
vigente, que para nossa realidade, visa reproduzir um ensino que leve a capacitar os 
alunos para o mercado de trabalho. 

Neste contexto, o ensino bancário vem sendo utilizado por muitos professores 
que tentam realizar a contextualização dos conteúdos de forma superficial, que mais se 
assemelham a uma abordagem do cotidiano sem o compromisso com o real significado 
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de assumir tal postura. Nessa prática, há apenas a transmissão do conteúdo do 
professor (sujeito) para o aluno (objeto) com exemplos que envolvem aplicações do 
cotidiano dos alunos, sem envolvê-los de forma problematizadora no contexto em que 
se encontram. Dessa forma o conhecimento científico ensinado é desvinculado do 
conhecimento sociocultural, induzindo o aluno a não associar o que é abordado na sala 
de aula com o mundo que o cerca. Assim como afirma Chassot (200, p. 126), “o 
conhecimento químico, tal como é usualmente transmitido, desvinculado da realidade 
do aluno, significa muito pouco para ele”. 

Nesse sentido, frente à situação delicada da educação no Brasil, é nítida a 
necessidade de ferramentas e ações que busquem uma melhora do atual cenário. 
Nesse aspecto a experimentação tem apresentado um importante papel para o 
envolvimento dos alunos, uma vez que esta apresenta um método dinâmico de 
apresentação do ensino de química e imprime significado ao que lhes é apresentado 
na escola. Segundo Giordan (1999), os professores de ciências conhecem que a 
experimentação tem o importante papel de despertar o interesse e aumentar a 
capacidade de aprendizado dos alunos, em todos os níveis de escolarização, desde 
que esta seja utilizada como ferramenta para que o aluno desenvolva seu 
conhecimento, atuando ativamente, não como um roteiro pronto, onde o aluno mantém 
sua postura passiva frente às atividades propostas. Nesse contexto, a experimentação 
problematizadora vem a ser utilizada para impulsionar uma postura mais participativa, a 
qual possibilita o questionamento dos alunos frente às situações vivenciadas, criando e 
analisando hipóteses e discutindo-as com o professor. 

Dentre as diversas direções pesquisadas e discutidas, Bach (2011) menciona a 
problematização como sendo uma possibilidade envolvente para levar o professor a 
assumir um papel diretivo necessário para educar e transformar. Para Freire (1979), a 
problematização pretende superar o modelo de ensino transmissão-recepção, 
buscando a relação entre o conteúdo específico e a realidade vivenciada pelos alunos, 
considerando a relação entre sujeitos: “conhecer é tarefa de sujeitos, e não de objetos. 
E é como sujeito somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer” 
(FREIRE, 1979, p. 28). 

A problematização valoriza a relação ação/reflexão/ação, ao permitir que 
através de práticas e desafios os alunos consigam entender a sociedade e por meio 
desses conhecimentos intervir na sua realidade. E como menciona Mortimer (2010), 
vincular os saberes escolares através da linguagem científica com os saberes da 
experiência expressa na linguagem cotidiana, para então transpor em ação na forma 
de uma síntese do conhecimento construído. Essa abordagem é referida por Azevedo 
(2003), como sendo atividades questionadoras e de diálogo, em que através da 
resolução de situações-problema, os alunos passam a construir seu conhecimento. 
Essa proposta segundo o autor deve ser fundamentada na ação do aluno, ou seja, os 
mesmos devem ter a oportunidade de agir sem se limitar ao trabalho de manipulação 
ou observação. 

Dessa forma a problematização conduz o aluno a observar a realidade de 
modo crítico, fazendo com que possa relacioná-la com o que está estudando. Tais 
observações permitem que o estudante perceba os aspectos interessantes de forma 
que o intriga e desperte a curiosidade. A partir dos conhecimentos prévios os alunos e 
professores são capazes de perceberem os aspectos problemáticos da realidade 
analisada (ROMERO, 2001). 
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Segundo Saviani (1983), um método que partindo da visão sincrética da 
realidade, fazendo a análise a partir da teoria e chegando à síntese, leva a uma 
compreensão mais elaborada da realidade. Nesse sentido, Freire (1979, pg. 30) afirma 
que, “quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o 
desafio desta realidade e procurar soluções”. Sendo fundamental nesse aspecto o 
papel do professor que segundo Santos e Schnetzler (2003): 

[...] o professor necessita trazer problemas e estimular o debate, afim de que os 
alunos possam discutir os diferentes tipos de soluções. Consequentemente 
precisamos valorizar as respostas dos alunos, ao invés de se admitir apenas 
um tipo de resposta estereotipada, dentro do modelo apresentado pelo 
professor. (SANTOS, 2003, p. 33). 

A educação, refletida pela estrutura do poder, ou seja, uma estrutura que 
dificulta o diálogo, uma estrutura bancária, necessita de educadores que não esperam 
por melhoras e sim as buscam, guiando-se no sentido da humanização de ambos. A 
educação bancária caminha no sentido contrário deste companheirismo, já que nesta 
nova concepção não são feitos mais os depósitos e sim educadores e educandos 
trabalhando a serviço da libertação (FREIRE, 2011). 

Assim o presente artigo propõe abordar a problematização como ferramenta 
para a compreensão de conteúdos de química contextualizados, relacionando-os com 
questões sociais e culturais que fazem parte do cotidiano dos alunos do ensino médio. 
Método da pesquisa 

A presente pesquisa envolveu o estudo de caso, embasado na investigação 
qualitativa, com entrevista semi-estruturada, fornecendo informações do contexto social 
e/ou profissional dos alunos do ensino médio. Inicialmente houve a aplicação de 48 
questionários aos alunos da 3ª série do ensino médio do turno noturno de um Colégio 
Estadual localizado na cidade de Anápolis. O questionário aplicado (Quadro 1) teve 
como objetivo conhecer o contexto dos alunos e aspectos relacionados ao ensino de 
química.  
Quadro 1 – Questionário realizado com os alunos. 
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A partir da análise do questionário aplicado, foi construído um planejamento 
para a realização da aula experimental problematizadora, a qual foi realizada no 
laboratório de química do Instituto Federal de Goiás (IFG - Câmpus Anápolis) a pedido 
da professora regente e dos alunos do ensino médio. Os alunos sempre pediam aulas 
práticas, e devido ao fato do colégio não possuir laboratório, as aulas práticas não 
ocorriam. Para a elaboração da aula experimental problematizadora o tema gerador 
“Cosméticos no cotidiano” foi escolhido pelo fato de estar integrado ao contexto social e 
cultural dos alunos.  

Na aula experimental, os alunos recorreram a conhecimentos de funções 
orgânicas, emulsões e realizaram cálculos matemáticos para solucionar as situações- 
problemas. A história dos cosméticos e como atualmente as indústrias vêm investindo 
nesse setor, bem como a formação da acne, comedões, e outros assuntos ligados a 
cremes hidratantes, foram discutidos com os alunos.  

Após a realização da aula experimental problematizadora foi aplicado um 
questionário (Quadro 2), para permitir que os alunos expressem a sua opinião a partir 
da aula problematizador desenvolvida.    
Quadro 2 – Questões aplicadas aos alunos após a aula experimental. 

 

Resultados e discussão 
Buscando conhecer a realidade dos alunos, aplicou-se o questionário do Quadro 

1. As respostas mostraram que a maioria dos estudantes são pertencentes à classe 
trabalhadora, por isso escolheram o turno noturno para dar continuidade aos seus 
estudos( pergunta 2). Dados do Ministério da Educação (2012) mostram que 32,7% 
dos alunos brasileiros estudam à noite porque trabalham ou almejam conseguir um 
emprego em breve. Fator caracterizado pela baixa renda familiar, como o menciona 
Togni (2007, p. 67) “com um quadro de jovens estudantes, na sua maioria, inseridos no 
mercado de trabalho sem a devida qualificação, e com jornadas de oito ou mais horas 
diárias. Constatei também que eles assim estão por extrema necessidade de 
sobrevivência”. 

Ao identificar que a maioria dos alunos do terceiro ano possuía vinculo 
empregatício, foi realizado o levantamento das atividades profissionais em que estes 
atuavam, a partir da pergunta: “Você trabalha, em quê?”, no qual foi observado que 
25% atuam no comércio, 16,66% trabalham como auxiliar administrativo e outros 
16,66% não trabalham, como mostra a Figura 1: 

 
 
 

1. O que você achou da aula? 
2. Na sua opinião, esse tipo de aula desperta mais o seu interesse, e a sua 

participação pelas aulas de química? 
3. Você percebeu alguma diferença dessa aula com outras aulas que você 

assistiu? Quais? 
4. Você teve alguma dificuldade em realizar as atividades propostas durante a 

aula? Se sim quais? 
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Figura 1- Respostas dos alunos sobre o trabalho que realizam. 
Na oitava pergunta, verificou-se que 27,03% gostariam de fazer algum curso de 

engenharia, 18,75% preferem a área da saúde e somente 8,33 % dos alunos 
responderam que não gostariam de fazer uma graduação, como mostra a Figura 2: 

 

Na última década, 2001-2010, o número de universitários no país cresceu cerca 
de 249,69 %. Em 2001, o número de universitários que concluíram cursos de 
graduação foi de 390 mil, já em 2010 esse número aumentou para 973,8 mil (BRASIL, 
2011). Sendo a maior procura, pelos cursos de engenharia, resultado do crescimento 
econômico e tecnológico. No entanto, essa procura ainda é considerada baixa visto 
que ainda há uma grande exigência de profissionais qualificados para atender as 
necessidades do mercado atual (CARVALHO et al., 2012). Havendo uma necessidade 
quantitativa de formar engenheiros, entretanto, é necessário principalmente formar com 
qualidade (OLIVEIRA et al., 2008). 

Dentre as áreas mencionadas, percebe-se que os alunos preferem as áreas de 
humanas e com isso faltam profissionais de química, física e matemática. De acordo 
com o Ministério da Educação, em 2008, faltaram 56 mil professores para as turmas de 
5ª a 8ª série do ensino fundamental e para o ensino médio, e que para atender todas 
as áreas do conhecimento faltaram cerca de  246 mil professores, principalmente para 
as áreas de física, química e matemática (BRASIL, 2008). 

Figura 2 - Respostas dos alunos quando perguntados se pensam em fazer um curso superior. 
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Ao questionar os alunos sobre as aulas de química, se essas os ajudavam a 
responder tudo aquilo que eles não sabiam em seu cotidiano (terceira questão), 60,42 
% responderam que sim, sendo que 39,58 % responderam que não. Através destas 
respostas, verifica-se o quanto os alunos ainda não vêem a química como uma ciência 
capaz de explicar fatos do cotidiano. Conforme Chassot (2004) a formação química é 
importante para a formação dos cidadãos, e para isso não basta apenas que se tenha 
a transição do conhecimento químico, mas sim que este deve ser discutido e refletido 
pelo indivíduo, e só quando ele tiver uma posição crítica sobre este assunto é que será 
um cidadão formado, e se o estudante ainda não consegue relacionar o conhecimento 
que foi oferecido com situações de seu cotidiano, ele ainda não possui uma posição de 
cidadão perante a sociedade. Nesse contexto, Del Pino (1993) explica como a química 
deve ser compreendida pelo aluno: 

Uma química contextualizada e útil para o aluno [...] deve ser uma química do 
cotidiano, que pode ser caracterizada como uma aplicação do conhecimento 
químico estruturado na busca de explicações para a facilitação de leitura dos 
fenômenos químicos presentes em diversas situações na vida diária (DEL 
PINO, 1993, p. 47). 

Em busca de desenvolver a abordagem problematizadora de forma consciente 
nas aulas de química, a sexta questão propôs uma reflexão dos alunos sobre alguns 
itens que eles consideravam mais importantes para que o professor melhorasse a suas 
aulas. Observou-se que 68,75 % dos estudantes consideram que um dos fatores mais 
importantes para a melhoria das aulas de química são as atividades criativas e 
participativas. Porém também nota-se que diálogo com o professor também é 
mencionado pelos alunos na pergunta 4, é um fator importante para melhoria das 
aulas, acompanhado pela disciplina em sala, que segundo falas dos próprios alunos 
esta relacionado ao fato da postura do professor em sala. (Figura 3). 

 

Figura 3- Respostas dos alunos quando perguntados quais dos itens que eles consideram mais 
importante para que o professor melhore suas aulas. 

Através dessas respostas, mostra-se a necessidade de atividades diferenciadas 
no ensino de química, como a experimentação envolvendo situações-problema. 
Segundo Francisco Júnior (2008), ela deve estimular nos alunos a possibilidade de 
realizar, discutir, refletir, levantar hipóteses e explicações sobre o experimento, sendo 
que a experimentação com situações problemas deve ser utilizada adequadamente, 
transformando os estudantes em seres reflexivos e críticos. 

O desenvolvimento da aula problematizadora foi acompanhado de perto, os 
alunos foram orientados sem fornecer respostas prontas. Através do diálogo, 
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percebemos que os estudantes possuem dificuldades em participar da aula a partir dos 
questionamentos levantados, confirmando que a Química atual é concebida  como uma 
ciência distante de suas realidades. Esse fato reflete o desinteresse dos alunos durante 
as aulas de química da maioria dos professores, como discute Chassot (2004, p. 146) 
ao afirmar que “os conteúdos de Química ensinados só assumem significado e se 
tornam relevantes à medida que se estruturam e se inserem na realidade da escola”. 

Constatou-se também a necessidade de aulas participativas, aulas que levem ao 
senso crítico, incentivando a busca da aprendizagem pelos alunos. A partir da análise 
dos questionários e do acompanhamento em sala, desenvolveu-se a aula 
problematizadora com o tema gerador "Cosméticos e o cotidiano", abordando o 
conteúdo de funções orgânicas e o sistema de emulsão. 

Em um primeiro momento a aula ficou envolvida na dinâmica do diálogo que 
segundo Freire (1979) é capaz de transformar o mundo, pois não se fundamenta na 
ação de um homem só, mas na comunicação entre vários, e com isso, os saberes são 
compartilhados. Foram apresentadas aos grupos as situações-problemas, e em 
seguida, a história dos cosméticos, os tipos de pele, algumas doenças de pele e o 
conteúdo de funções orgânicas. O conteúdo foi explicado utilizando como exemplos de 
funções orgânicas, substâncias presentes em cosméticos em geral (Figura 4).  

 

 
Figura 4: Aula experimental no laboratório do IFG. 

 
Os alunos foram orientados a investigar qual a formulação do hidratante mais 

adequado para o tipo de pele na qual estava descrita na situação-problema, atendendo 
assim as necessidades de cada caso: Paula possuía uma pele mista, Luíza, pele seca, 
Fernando, pele oleosa e Miguel, pele sensível (Quadro 3).  

Como as características dos diferentes tipos de pele haviam sido explicadas 
anteriormente, os alunos ficaram atenciosos para conduzir a investigação. No entanto, 
para saber qual o componente e sua quantidade adequada para a formulação do 
creme hidratante, passou a ser um desafio para os alunos. Como por exemplo: para 
uma pele oleosa, a formulação deveria ser proposta com uma proporção baixa de base 
de creme (mistura que contém álcoois graxos responsáveis pela emulsão e 
engorduramento da pele), cerca de 6 a 8%, e além disso essa formulação não poderia 
ter óleo de amêndoas, ou óleo mineral.  
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Quadro 3- Situações-problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para pele seca esses componentes poderiam ser utilizados, visto que diminuem 
a perda de água transepidérmica da pele, evitando o seu ressecamento, e devido as 
suas características hidrofóbicas. A proporção de base a ser utilizada poderia ser maior 
do que a recomendada anteriormente, cerca de 10 a 12%, além de ativos como 
extratos glicólicos e óleo mineral. Para a pele mista, poderia ser utilizado ativos, óleos 
de forma moderada, extratos glicólicos e uma proporção de base entre 6 a 10%. Para 
pele sensível, o aluno deveria ser cuidadoso ao escolher os componentes da 
formulação, podendo deixar de usar essência, corante, e utilizar somente extratos 
glicólicos que proporcionam a renovação celular e suaviza a pele, como no caso do 
extrato de morango. A proporção de base poderia ser de 6 a 10%. Estavam presentes 
na bancada para a formulação incompleta do creme hidratante, extratos glicólicos de 
morango, cenoura, pepino, cânfora, óleo de amêndoas, óleo mineral, óleo de argan, 
glicerina, uréia, mentol, corantes, essências, trietanolamina (para ajustar o pH) e 
silicone. 

Tabela 1 - Fórmula Sugestiva Incompleta 
 
Fase 
 

Matéria-prima Quantidade em 500 g 

A Base Hidra Hair 12  
 Água  
B Conservante 1,5 g 
C Ativos (óleo, extratos glicólicos, 

etc...) 
 

D Essência 2,5 g 
E Corante qsp 
*qsp = Quantidade suficiente para  
 

Para formular os cremes hidratantes foi necessária a compreensão das 
características de substâncias disponíveis para a formulação, como mostra a Tabela 1. 

Desafios 
1 - Luíza sente sua pele esticada e ardência, principalmente ao sair ao sol, ela não usa protetor solar 
nem creme hidratante por medo de desenvolver espinhas, mas ultimamente tem percebido que sua pele 
esta escamando e resolveu fazer uso de um creme hidratante. Sabendo dessas informações responda 
qual o tipo de pele de Luíza e formule um creme hidratante adequado para esse tipo de pele. 
 
2 - Fernando é um adolescente bastante saudável, ao completar 15 anos de idade, sua pele já não era a 
mesma, começou a sair enormes espinhas no rosto e nas costas, muito tímido ele não queria mais sair 
de casa, a sua pele apresentava-se muito brilhosa e poros bastante dilatados. Você como químico, 
sensibilizado com a situação do jovem, responsável pelo desenvolvimento de novas fórmulas de 
cosméticos e com base nos conhecimentos adquiridos, identifique o tipo de pele de Fernando e 
desenvolva uma fórmula ideal para essa pele. 
 
3 - Paula estava com maçãs do rosto e os braços ressecadas, começando a escamar, por isso começou a 
usar um creme hidratante recomendado para pele seca, porém após o uso percebeu que na região T do 
rosto e nas costas houve um aumento da oleosidade. Você como estudante da química dos cosméticos, 
descubra qual o tipo de pele de Paula formule um creme hidratante adequando para esse tipo de pele. 
 
4- Miguel é um jovem que gosta muito de esportes e se expõe muito ao sol, ultimamente sua pele tem 
ficado com um aspecto avermelhado, havendo o aparecimento de manchas. Sua pele se resseca 
facilmente e ele sofre com irritações. Você como químico, sensibilizado com a situação do jovem, e 
com base nos conhecimentos adquiridos, identifique o tipo de pele de Miguel e desenvolva uma 
fórmula ideal para essa pele. 
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Assim os alunos foram questionados sobre a solubilidade dos componentes, sendo 
recordada a definição de tal conceito, para compreensão de como os cosméticos agem 
na pele humana, sendo também explicitada a relação das forças intermoleculares com 
a interação creme hidratante e os agentes presentes na pele. Durante a formulação 
houve a necessidade de calcular a massa dos componentes da formulação a partir da 
percentagem escolhida, sistematizando os cálculos na aquisição de uma formulação 
adequada para o tipo de pele mencionada na situação-problema. O ajuste de pH 
utilizando a base trietanolamina (pH do creme hidratante deve ficar entre 4,5 a 5,5) foi 
importante para que os alunos compreendessem a importância e o significado dessa 
propriedade química para os cosméticos que utilizamos em nosso cotidiano, 
principalmente quando a mídia divulga cosméticos com “pH neutro”. 

No contexto social o tema estudado foi o estopim para levantar uma discussão 
sobre a influência da mídia na utilização dos cosméticos e ao culto a beleza. Ao 
abordar a história dos cosméticos, os alunos conheceram como esses foram se 
modificando ao longo dos últimos anos, e com eles, a influência na sociedade 
consumista. Para Freire (1980), a educação deve promover discussões do âmbito 
social, conscientizando o homem para sua participação crítica e emancipatória no 
mundo, e foi com essa intenção que o tema abordado não se limitou ao estudo das 
propriedades e características químicas dos cosméticos.  

Já na produção dos cremes hidratantes, foi possível perceber a curiosidade e 
ansiedade dos alunos embalados no processo dialógico. Segundo Freire (1996) o 
ensino problematizador, deve deflagrar no aprendiz uma curiosidade cada vez maior, 
sendo que quanto mais crítico o ato de aprendizado mais a curiosidade se torna 
epistemológica, havendo a transição da curiosidade ingênua para curiosidade 
epistemológica. Assim os integrantes de cada grupo trabalharam em conjunto, uns 
pesavam, mediam e outros misturavam, todos empenhados para a resolução da 
situação-problema. Segundo Freire (2011), “o diálogo possibilita a desmistificação e o 
desvelamento do mundo, sendo importante, pois os sujeitos se voltam sobre a 
realidade problematizada para transformá-la”. 

Ao término da atividade, foi possível verificar o comprometimento e interesse dos 
alunos a partir da abordagem problematizadora. Cada grupo justificou a formulação 
utilizada a partir da situação-problema, explicando o contexto elaborado e 
demonstrando a importância de sua participação no processo transformador do 
aprender. O conteúdo de química foi desenvolvido juntamente com a prática de 
formulação dos “Cosméticos”, mas temos consciência de que o assunto não pode se 
limitar à aula experimental, exigindo ser melhor trabalhado na sala de aula. A 
abordagem problematizadora mostrou que os alunos podem ser agentes ativos durante 
a aula, a partir do estímulo da curiosidade epistemológica, do ato de aprender, do 
planejamento comprometido que o professor faz da aula. Segundo Santos e Schnetzler 
(2003), esta “é a função do ensino médio, que está além da formação profissional, 
devendo estimular o aluno a participar, a posicionar-se criticamente e a propor 
soluções frente aos problemas sociais”. 

Ao final da atividade os alunos responderam as questões do Quadro 2 dentre 
essas questões algumas falas foram registradas:  

A1: "Boa. Aprendi o que na sala não é discutido". 
A2: "Muito boa, pois tive a oportunidade de conhecer um laboratório e ter mais 
conhecimento sobre as coisas”. 
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A3: "Achei bom e aprendi muita coisa lá na aula, como produzir creme de pele". 
Observou-se que os estudantes apresentaram praticamente as mesmas 

respostas aos itens perguntados. Quando perguntados se gostaram da aula realizada, 
todos os alunos responderam que sim e ressaltaram que foi uma ótima experiência, 
pois puderam conhecer um laboratório e aprender o que na sala de aula não é 
discutido (falas dos alunos A1, A2 e A3). 

Ao perguntar se tiveram alguma dificuldade na realização da prática, 26,66 % 
responderam que sim, principalmente na pesagem dos materiais. Quando 
questionados se perceberam alguma diferença dessa aula com as outras, 66,66 % 
disseram que sim, que a aula sobre cosméticos foi envolvente e interessante, 
despertando neles a vontade de aprender e estudar. 

Essas respostas nos possibilitaram interpretar que a interação do aluno com a 
situação problema possibilita que este se torne íntimo dos objetos de conhecimento, 
pois são semelhantes a situações do contexto social dos alunos (SANTOS et al., 2012) 
o que é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem, além de despertar  o 
interesse para a participação social. 

Já na última questão, os alunos afirmaram que a aula problematizadora 
despertou a atenção, participação e o seu interesse. Todos os estudantes responderam 
que aulas desse tipo deveriam ser utilizadas em outras ocasiões, estimulando os 
alunos a estudarem a química. Nesse sentido, Freire (1996) ressalta que o processo 
pedagógico problematizador deve incentivar os alunos a serem seres mais curiosos e 
críticos. A1, A4 e A5 ressaltam que: 
A1: "Sim, pois a aula é mais descontraída e aprendemos mais praticando". 
A4: "Sim, pelo fato da aula ser prática e não tão teórica". 
A5: "Sim. Se pudéssemos ter mais aulas assim, garanto que teria muito mais interesse 
entre os alunos". 

A partir da análise das respostas dos alunos frente à abordagem utilizada, 
percebemos a importância do diálogo na construção de uma educação humanizadora. 
Para Freire (2011) o diálogo é um fenômeno essencialmente humano que abrange 
duas dimensões, a ação e a reflexão. A reflexão possibilita que os alunos tenham uma 
posição crítica e não sejam simplesmente serem alienados e passivos, já a ação 
possibilita que essas reflexões sejam colocadas em prática possibilitando uma 
transformação. Através de uma relação humana, dialógica e democrática é possível 
que o oprimido supere as injustiças cometidas pelo opressor. Nesse sentido Freire 
(1996) ressalta que: 

“A construção de relações dialógicas sob os fundamentos da ética universal 
dos seres humanos, enquanto prática especifica humana implica a 
conscientização dos seres humanos, para que possam de fato inserir-se no 
processo histórico como sujeitos fazedores de sua própria história”. (FREIRE, 
1996, p.10.) 
 

Com isso vemos importância da relação ação/reflexão/ação para a formação de 
um cidadão crítico e reflexivo, nesse sentido Freire (1996, p.19) justifica que “só torna 
viável o homem novo pela superação da contradição entre opressor-oprimido, que 
significa a libertação de todos”.  

Portanto, assim cabe ao professor promover o interesse e buscar a participação 
do estudante, no intuito de desenvolver um conhecimento que tenha significado e 
relevância para a realidade do aluno, de forma que este consiga interpretar os mais 
diversos problemas, e utilize de forma criativa, inovadora e consciente os saberes 
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químicos. Com isso Freire (1980) contempla a conscientização como um “esforço 
crítico de desvelamento da realidade”: 

“[...] ninguém conscientiza ninguém. O (a) educador (a) e o povo se 
conscientizam através do movimento dialético entre a reflexão crítica sobre a 
ação anterior e a subsequente ação no processo de luta” (FREIRE,1980, p. 
109-10). 

Considerações Finais 
Partindo da análise do que foi trabalhado com os alunos, percebe-se que a 

problematização promove a conscientização crítica, que segundo Freire (2011) é uma 
etapa indispensável à aprendizagem. A experimentação problematizadora é uma 
estratégia de ensino que leva a reflexão crítica de professores e alunos, construindo 
assim o conhecimento transformador e humanizado. A abordagem problematizadora a 
partir do tema “Cosméticos no cotidiano” mostrou um grande interesse dos alunos em 
aprender, diferente das aulas tradicionais observadas no ensino médio. Ao abordar 
situações semelhantes ao contexto social dos alunos, foi constatado que naturalmente 
as experiências do “saber feito” são levantadas com o objetivo de articular juntamente 
com o conhecimento de química,  facilitando o aprendizado. E ainda, o professor 
exerce um papel fundamental, pois ao problematizar coordena os conhecimentos 
químicos e as hipóteses dos alunos frentes as situações-problemas. É nesse sentido 
que o professor assume o seu compromisso em oferecer ao aluno o suporte necessário 
para elaborar e criar o seu raciocínio, ao invés de lhe transmitir a resposta pronta e 
incontestável, Freire (1996) menciona: 

Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do educando 
e, na prática, procurar a coerência com este saber, me leva inapelavelmente á 
criação de algumas virtudes ou qualidades sem as quais aquele saber vira 
inautêntico, palavreado vazio e inoperante (FREIRE, 1996 p. 62). 

Portanto, entende-se que tal abordagem contribui para formação do indivíduo 
como ser transformador e crítico, possibilitando que este exerça sua cidadania, ao 
buscar a consciência de sua realidade. 
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A linguagem científica no contexto escolar: a obtenção de oxigênio por 
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Palavras-Chave: discurso científico, experimentação, construção do conhecimento.  

Introdução 
O PCN+ referenda que as ciências que compõem a 
área, Ciências da Natureza e Matemática, 
apresentam como perspectiva o ensino por 
investigação sobre a natureza bem como o 
desenvolvimento tecnológico articulando 
linguagens e modelos para a construção do 
conhecimento científico.  
Para Lemke (1990), aprender ciências corresponde 
ao processo de apropriação do discurso científico, 
ou seja, a utilização de termos específicos da área 
relacionando ao contexto em que são utilizados 
para proporcionar significados específicos. Nessa 
perspectiva, Driver et al (1994) defendem que o 
processo de ensino-aprendizagem de ciências 
deve-se à “enculturação”, termo cunhado para 
representar a educação como resultado da 
apropriação da cultura científica. No aspecto 
estrutural que tange o componente curricular de 
química proposto pelos PCN do EF (1998), o 
desenvolvimento dessa ciência deve permear um 
caráter dinâmico, multidisciplinar e histórico. 
Alfonso-Goldfarb (1994) defende que a história da 
ciência é uma área multidisciplinar que contribui 
para a educação científica e possibilita reflexão e 
discussão numa perspectiva do processo histórico e 
interativo da ciência com o seu meio. 
Assim, podemos afirmar que há a necessidade de 
desenvolver no aluno uma linguagem científica 
própria capaz de proporcionar um ensino-
aprendizagem de ciências satisfatório para a 
assimilação do conhecimento científico. Neste 
processo, o professor assume papel fundamental de 
incentivo à pesquisa, privilegiando a argumentação 
e mediando as situações para desenvolver o saber 
científico. 
O presente trabalho relata os resultados de uma 
experiência vivida pelas autoras no projeto de 
iniciação científica para alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental II da Escola Divina Providência, na 
cidade de Jundiaí – SP.  

Resultados e Discussão 
Queremos salientar três momentos no 
desenvolvimento desse projeto:  

O primeiro foi destinado ao estudo e identificação 
dos termos científicos, bem como à discussão 
espaço/tempo da Química do século XVIII. A 
decomposição da água proposta por Lavoisier 
(2007) foi à proposta motivadora do trabalho. O 
Tratado Elementar de Química de Lavoisier (2007) 
foi utilizado como referencial primário para a 
identificação dos principais termos científicos e para 
a pesquisa orientada pela professora. Os alunos 
expandiram a pesquisa apresentando um seminário 
após cinco encontros com a professora.  
O segundo momento consistiu na experimentação, 
em que os alunos utilizaram estratégias para 
desenvolver um aparato experimental e decompor a 
água, buscando repetir o experimento clássico de 
Lavoisier. Nessa etapa, foram necessários 12 
encontros com a professora para otimizar a 
aparelhagem e executar o experimento. A 
discussão acerca da natureza real do gás 
proporcionou reflexões sobre a teoria do Flogístico 
e o Princípio da combustão. O gás foi testado 
alimentando-se uma chama. 
O terceiro momento foi destinado à elaboração da 
apresentação para o público visitante da feira de 
ciências.  

Conclusões 
Durante os encontros com os alunos, as professoras 
puderam observar o desenvolvimento do 
conhecimento científico dos alunos. Durante os 
encontros além da utilização dos termos científicos 
utilizados e domínio teórico e prático os alunos 
apresentaram entusiasmo no desenvolvimento de 
estratégias e busca de informações tanto sobre o 
método elaborado por Lavoisier, como em suas 
teorias correlacionadas. Toda dedicação e 
aprendizagem foi apresentada para toda 
comunidade escolar na feira de ciências da Escola. 
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Palavras-Chave: chocolate, gordura, percepções

Introdução 
Tendo em vista que a função do ensino de química 
é a contextualização do conteúdo, a compreensão 
do mesmo torna-se melhor quando tem significação 
social para o estudante, contribuindo para a 
formação das novas percepções. Seguindo este 
pensamento iniciaram-se as atividades trazendo um 
assunto do convívio diário da maioria dos 
estudantes: o chocolate. Optamos pela realização 
de uma atividade prática demonstrativa, envolvendo 
técnicas básicas usadas em laboratórios de ensino 
de química para determinação de gordura e 
açúcares em diferentes tipos de chocolate. 
Posteriormente, foi feita a análise das percepções 
dos estudantes em relação ao consumo destes 
chocolates. Essa análise ocorreu em forma 
descritiva com debate na turma durante a semana 
da Páscoa.  

Resultados e Discussão 
A atividade experimental foi realizada com 3 turmas 
do ensino médio, sendo uma de cada série. Neste 
trabalho vamos apresentar apenas as percepções 
do debate com a turma do segundo ano.  Na 
primeira etapa da atividade, o experimento realizado 
no laboratório fundamentava-se na separação de 
(dois) ingredientes encontrados na composição do 
chocolate, o açúcar e a gordura, Na segunda etapa 
foi realizado um debate em sala de aula, 
proporcionando aos estudantes a discussão do 
assunto e o posicionamento de cada um frente a um 
problema: O consumo de chocolate e a ingestão de 
açúcares, gorduras e a composição do rótulo. Os 
dados do debate foram coletados em forma de 
áudio e transcritos para uma posterior análise. 
Abaixo transcrições correspondentes a trechos da 
segunda etapa da atividade. Onde P: designa a fala 
dos pesquisadores (PIBID) e E: entrevistados 
(estudantes) 
 
Transcrição: Trecho 1  
P: o que tem no chocolate branco em maior 
quantidade que no chocolate amargo? 
E: açúcar /.../ gordura  
P: que tipo de gordura? 
E: gorduras saturadas e gordura trans (+) 
E: mais (+) a maioria das embalagens a gordura 
trans é 0g /.../ 
P: por que no rótulo está 0g?  ((referente a gordura 
trans)) 
E: porque a gordura trans é maléfica (+) 
/.../ 

E: Agora (+) o jeito é a gente levar calculadora pro 
mercado 
E: mais se eu fosse comprar e tivesse 10g de trans 
((gordura)) eu ia comer e não ia saber porque eu 
não olhava o rótulo  
 
Observamos que os estudantes não tinham o hábito 
de ler as informações contidas nas embalagens dos 
alimentos.  Este hábito mudou com a realização da 
atividade, pois como observado, no trecho acima os 
estudantes concluíram a necessidade de observar 
mais detalhadamente os rótulos dos alimentos.  
 
Transcrição: Trecho 2 
P: vocês disseram que o chocolate amargo é melhor 
((saudável)) (+) este conhecimento foi adquirido 
antes ou depois da atividade? 
E: depois da atividade ((resposta da maioria)) 
E: se todo mundo soubesse que o chocolate branco 
é só gordura.... manteiga de cacau (+) acho que iria 
diminuir  
A atividade experimental proporcionou que os 
estudantes determinassem a quantidade de gordura 
e deste modo concluem que grande parte da 
composição do chocolate branco é a manteiga de 
cacau - gordura. Assim, experimentos podem ser 
uma forma de relacionar o conhecimento formal 
(escola) com o conhecimento prático (cotidiano). 
Neste sentido, a escola pode contribuir para 
formação de uma cultura científica que é a base 
para atuação na vida em sociedade.   

Conclusões 
Por meio das atividades desenvolvidas pôde-se 
perceber que a interação entre teoria e prática 
possibilita ao estudante uma melhor compreensão 
do conteúdo que, quando contextualizado, enriquece 
a percepção do mesmo referente ao tema tratado, 
pois os estudantes deixam de ser meros 
espectadores, e passam a ter uma visão mais crítica 
e argumentativa sobre os assuntos. 
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Resumo: O projeto de pesquisa escolar analisou a eficiência de um clorador simplificado por 
difusão instalado em reservatórios de água com o objetivo de contextualizar e dar significado aos 
conhecimentos químicos necessários à formação de um Técnico em Agropecuária. Através da 
pesquisa foi analisada a qualidade da água consumida nas residências dos alunos de uma turma. 
A constatação de contaminação ensejou a busca por soluções para o tratamento da água 
consumida por moradores de comunidades isoladas, culminando com a avaliação da eficiência 
de um clorador por difusão, construído com garrafa pet e a comprovação que o dispositivo 
apresenta eficiência no tratamento de água para consumo. Pela observação sistemática, seguida 
da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelos alunos nas atividades realizadas 
pode-se afirmar que o projeto de pesquisa escolar apresenta potencialidades teóricas e práticas 
em termos de elaboração de conceitos químicos e favorece a aprendizagem significativa. 

 
 
Introdução: 

 O ensino de Química realizado na maioria das escolas do país se caracteriza 
por metodologias que enfatizam a memorização e a transmissão de conceitos de forma 
descontextualizada (BRASIL, 1999). Esta maneira de ensinar faz com que a disciplina 
de Química, nas escolas técnicas agrícolas, fique alienada das questões sociais, 
ambientais e políticas que afetam as pessoas do campo e pouco tem contribuído para 
a formação dos futuros técnicos (QUADROS, 2000).  

Este problema precisa ser enfrentado com novas abordagens que incluam uma 
maior relação entre os conteúdos e o cotidiano, mediante a contextualização dos 
conhecimentos químicos.  

Essa investigação propõe-se a desenvolver o ensino de Química por meio de 
projetos de pesquisa escolar, relacionando à temática da água na perspectiva de dar 
significado aos conhecimentos escolares de Química aos alunos do curso Técnico em 
Agropecuária.  

O projeto de pesquisa escolar sobre a água de consumo pretende estreitar as 
relações entre os fenômenos naturais vivenciados pelos agricultores e o conhecimento 
químico, de tal forma que o futuro técnico tenha aporte teórico suficiente para entender 
cientificamente fenômenos essenciais a sua formação. 

 
 

Projeto de pesquisa escolar 
 

A necessidade de mudar a forma de ensinar Química é indiscutível e passa pela 
capacitação do professor para propor, desenvolver e aplicar novas metodologias para 
responder aos questionamentos feitos por Chassot (2004): Como fazer educação 
através da Química e não simplesmente ensiná-la? Como trabalhar a disciplina de 
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Química de maneira que os alunos associem o conteúdo com o cotidiano de sua vida e 
de sua profissão, propiciando a formação de um pensamento relevante que possibilite 
a sua participação cidadã na sociedade? 

Como alternativa pretende-se, neste trabalho, desenvolver uma proposta 
pedagógica na forma de projeto de pesquisa escolar, baseada no princípio de que é 
fundamental envolver os alunos para que o aprendizado seja significativo. Para isso, 
utiliza-se um tema capaz de integrar os diferentes conteúdos com o cotidiano e a 
comunidade. 

Os projetos de pesquisa escolar são propostas pedagógicas compostas de 
atividades a serem executadas por alunos, sob orientação do professor, destinadas a 
criar situações de aprendizagem mais dinâmicas e efetivas pelo pensamento e reflexão 
(MARTINS, 2009).  

O projeto é uma atividade organizada que tem por objetivo resolver problemas 
através da pesquisa, de forma estruturada, em etapas, prazos, com metodologia 
própria, estratégias, coleta de dados, análise, comprovações e deduções, para que se 
alcance os resultados. 

Os projetos de pesquisa escolar possibilitam que os alunos, ativamente, 
participem do processo de ensino/aprendizagem, com dinâmicas que sejam centradas 
na aprendizagem, tais como: pesquisa, experimentação, visitas ou entrevistas. Assim, 
o professor deixa de ser um simples informante para o aluno e passa a exercer a 
função de orientador, propulsionando as atividades e estimulando o aluno ao 
aprendizado.  

Nogueira (2009, p.13) ratifica tal concepção de ensino-aprendizagem, afirmando 
que “aquilo que os alunos apenas ouvem logo esquecem, daquilo que veem pouco 
guardam; mas aquilo que fazem e descobrem jamais esquecerão”. 

O professor precisa acompanhar as atividades realizadas pelos alunos, 
prestando informações sobre materiais de pesquisa, indicando livros, revistas, 
enciclopédias; promovendo o agendamento de entrevistas com professores, 
autoridades ou especialistas no assunto; auxiliando na viabilização de matérias para a 
realização de experimentos ou realizando anotações sobre as necessárias entregas 
teóricas a serem realizadas para o perfeito entendimento de pontos em que houver 
dificuldade de entendimento.  

Os projetos de trabalho geram necessidades de aprendizagem de novos 
conteúdos que precisam ser aprofundados e sistematizados em unidades de 
aprendizagem, os quais podem ser organizados por meio de um mapa conceitual que 
relaciona os temas com os conteúdos. O que se transformará em unidades de 
aprendizagem não pode ser definido antecipadamente, sem se considerar o processo 
vivido pelo grupo, sua experiência e seus conhecimentos prévios. 

Os projetos temáticos ou de trabalho, segundo Nogueira (2009), são uma 
excelente proposta para fazer com que o aluno interaja em seu processo de construção 
do conhecimento, resolvendo problemas e desenvolvendo habilidades e competências 
necessárias a sua autonomia. 

Desta forma a aprendizagem passa a ser significativa, pois, existe a 
compreensão, com atribuição de significados e incorporação, não arbitrária e não 
literal, de novos conhecimentos à estrutura cognitiva por meio de um processo 
interativo e progressivo, partindo dos conhecimentos prévios com a condição de 
predisposição para aprender dos aprendizes (MASINI e MOREIRA, 2008). 

A aprendizagem ocorre quando os estudantes relacionam os novos 
conhecimentos com os anteriormente adquiridos e os incorporam de forma substantiva 
a estrutura cognitiva, com uma retenção de informações duradouras, mas para que isto 
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ocorra, a condição é que os alunos apresentem interesse em aprender o que esta 
sendo trabalhado. 

Os projetos de pesquisa escolar passam a ser uma alternativa, no momento em 
que estamos vivendo uma revolução tecnológica em que um novo espectro de 
competências passa a ser necessário, e a luz da teoria das inteligências múltiplas 
proposta por Gardner (1996 p. 215) “a inteligência é a capacidade de resolver 
problemas ou criar produtos que são importantes num determinado ambiente cultural 
ou comunidade”.  

Para Demo (2007 p. 5), a base da educação escolar é a pesquisa e fundamenta 
seu ponto de vista em quatro pressupostos: a convicção de que a educação pela 
pesquisa é a especificidade mais própria da educação escolar e acadêmica, o 
reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal é o cerne 
do processo de pesquisa, a necessidade de fazer da pesquisa atividade cotidiana do 
professor e aluno, e a definição de educação como processo de formação da 
competência histórica humana.  

A competência histórica se dá pela proximidade do conhecer e intervir, porque 
conhecer é a forma mais competente de intervir, a pesquisa incorpora necessariamente 
a prática e a teoria, assumindo marca política do início ao fim (DEMO, 2007). A marca 
política se faz presente na ideologia, mas acima de tudo na formação de um sujeito 
criativo e crítico, em que o conhecimento é a arma mais potente de inovação, capaz de 
fazer e refazer oportunidade histórica através dele. 

Historicamente, os projetos de trabalho escolar têm auxiliado na organização de 
currículos mais próximos da vida dos alunos, considerando a escola como um espaço 
aberto à integração com a comunidade, onde se busca solução para os problemas do 
cotidiano e do mundo do trabalho através dos conteúdos disciplinares aprendidos na 
sala de aula.  

A efetivação do projeto passa pela escolha de um tema-problema, que pode 
surgir a partir de uma situação que algum aluno apresente em aula ou ser sugerido 
pelo docente. Em ambos os casos, o importante é que contenha uma questão valiosa, 
substantiva para ser explorada (HERNÁNDEZ, 1998), isso porque deve levar em conta 
a sua relação com o cotidiano das pessoas e permitir um amplo espectro de 
abordagens, suscitando relações interdisciplinares e a possível conscientização 
decorrente do estudo. 

 
 

Água e saúde pública 
 
A inexistência de água potável pode expor as pessoas a riscos de contaminação 

por doenças de veiculação hídrica e limita a qualidade de vida, em especial no meio 
rural, onde as principais fontes de abastecimento são poços rasos e nascentes, 
bastante suscetíveis à contaminação. 

A água potável de boa qualidade utilizada para preparar alimentos, saciar a 
sede, higiene e asseio corporal, limpeza de utensílios domésticos e da habitação é 
fundamental para a saúde e o bem estar humano.  

No Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD/2009(IBGE,2009), apenas 32,8% dos domicílios nas áreas rurais 
estão ligados a redes de abastecimento de água, com ou sem canalização interna. O 
restante da população (67,2%) capta água de chafarizes e poços protegidos, ou não, 
diretamente de cursos de água sem nenhum tratamento ou de outras fontes 
alternativas, ficando sujeitos a doenças transmitidas por via hídrica. 
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As doenças de transmissão hídrica (Quadro 1) são aquelas em que a água atua 
como veículo de agentes infecciosos, como bactérias, fungos, vírus, protozoários e 
helmintos. Esses microrganismos patogênicos chegam à água através de excreções de 
animais e pessoas infectados, causando problemas principalmente no aparelho 
intestinal do homem. As doenças infecciosas e parasitárias veiculadas pela água são 
responsáveis por 4,8% das internações pelo Sistema Único de Saúde (BARCELLOS, 
2005). 

O Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, lócus da pesquisa, situa-se ao 
Norte do Estado do Rio Grande do Sul. A estrutura fundiária da região é composta, 
predominantemente, por minifúndios e pequenas propriedades rurais e o Índice de 
Desenvolvimento Socioeconômico – IDESE, que analisa os blocos temáticos: 
educação, renda, saúde, saneamento e domicílios, apontou que a região ocupa a 
última posição no ranking das 26 regiões constituídas pelos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – COREDES, com valores de 0,68 em uma 
escala de 0 a 1 (FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-RS 2009). 
 

Quadro 1 - Principais doenças humanas de veiculação hídrica em escala mundial 
Doença  Agente infeccioso Tipo de 

organismo 
Sintomas 

Cólera Vibrio cholerae Bactéria Diarréia severa e grande perda 
de líquido 

Disenteria Shigella dysinteriae Bactéria Infecção do cólon e dores 
abdominais mais intensas 

Enterite Closttridium perfringes e 
outra bactéria 

Bactéria Inflamação do intestino 
delgado; diarréia; dores 
abdominais 

Febre tifóide Salmonella typhi Bactéria Dor de cabeça; perda de 
energia; hemorragia intestinal; 
febre 

Hepatite 
infecciosa 

Hepatite, Vírus A Vírus Inflamação do fígado; vômitos e 
febre; perda de apetite 

Poliomielite Polivírus Vírus Febre, diarréia, dores 
musculares; paralisia e atrofia 
dos músculos 

Criptosporidiose Cryptosporidum Protozoário Diarréia e dores abdominais 
Disenteria 
amebiana 

Entamoeba lytolytica Protozoário Infecção do cólon; diarréia e 
dores abdominais 

Esquistosomose Schistosoma sp. Verme Doença tropical do fígado; 
diarréia; perda de energia; 
fraqueza; dores abdominais 

Ancilostomíase Ancylostoma sp. Verme Anemia severa 
Malária 
Febre amarela 
Dengue 

Anopholes sp. 
Aedes sp. 
Aedes sp. 

Protozoário 
Vírus 
Vírus 

Febre alta, 
Anemia 
Anemia 

Fonte: Raven et. al. (1998) apud Tundisi (2005) 
 
 
Caracterização da qualidade microbiológica da água consumida nas residências 
dos alunos 

 
O projeto foi realizado por uma turma de primeiro ano do Curso Técnico em 

Agropecuária com trinta e três alunos; destes, 45% residem no meio rural e 45% no 
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meio urbano, enquanto outros 10% moram nas periferias ou próximo às cidades. No 
meio urbano, 76% consome água proveniente de estações de tratamento e no meio 
rural 45% consomem água de poços artesianos, 33% de poços superficiais, 11% de 
fontes e apenas 11% das famílias utilizam água proveniente de estações de 
tratamento. 

Para a determinação da qualidade microbiológica da água e o do Número Mais 
Provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes foi aplicado o método Standard 
Methods (APHA- AWWA-WEF, 1992). Os coliformes totais e termotolerantes, por 
colonizarem o trato intestinal de animais de sangue quente, incluindo os humanos, são 
empregados como indicadores de qualidade higiênica para alimentos e água.  

A técnica consiste na realização de fermentações em diferentes meios de 
cultura. Em um teste prévio, denominado de presuntivo, utiliza-se o caldo lauril sulfato 
triptose (LST). Se houver a produção de gás, é realizado um teste confirmativo para 
coliformes totais, utilizando-se como meio de cultura o caldo verde brilhante bile (CVB), 
incubado em estufa a 35ºC por 24-48h, sendo considerado positivo quando houver a 
produção de gás. O teste confirmativo para os termotolerantes é realizado com o caldo 
EC (Escherichia coli), incubado à 44ºC por 24h, sendo considerado positivo se houver 
produção de gás. 

Os alunos tiveram aula prática sobre a metodologia de análise e foram 
capacitados para realizar as coletas de amostras. Foram realizadas 12 análises com 
três amostras de cada uma das seguintes origens: fontes, poços, poços artesianos e 
estações de tratamento de água da Companhia Riograndense de Saneamento (ETA-
CORSAN) de diferentes municípios da região. 

A síntese do levantamento expressa no gráfico – 1 demostra que 100% das 
águas provenientes de fontes e poços analisadas estavam contaminadas por 
coliformes totais, enquanto que 33% dos poços artesianos apresentaram problemas e 
nenhuma amostra proveniente de ETA apresentou contaminação. 

 

 
Gráfico 1 - Índice percentual de contaminação com coliformes nas águas de diferentes origens 

 
A Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde que estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 
De acordo com inciso § 1º do Art. 27º, quando forem detectadas amostras com 
resultado positivo para coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, ações 
corretivas devem ser adotadas e novas amostras devem ser coletadas em dias 
imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. 
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Neste momento da pesquisa, investigamos as formas de contaminação e meios 
de preservação dos mananciais para garantir a quantidade e qualidade da água, com 
apresentação de seminários.   

Também se investigou os métodos disponíveis para realização de tratamento de 
águas para poços e fontes possíveis de serem utilizados por uma família ou uma 
pequena comunidade isolada, visto que a água consumida nas cidades da região é 
proveniente de ETAs e não apresentaram contaminação.  

Um grupo de alunos visitou uma empresa especializada no tratamento de poços 
artesianos onde coletou informações sobre os equipamentos necessários para a 
realização da desinfecção da água e os agentes desinfetantes disponíveis, também 
pesquisaram o custo da instalação e manutenção do sistema de tratamento em 
funcionamento. 

Nas entregas teóricas realizadas durante as aulas, foram apresentados os 
compostos do cloro e as reações de formação do ácido hipocloroso e do ânion 
hipoclorito, que são agentes oxidantes capazes de destruir microrganismos, pois têm a 
capacidade de penetrar na membrana celular e reagir com substâncias celulares vitais.   

Diante do alto índice de contaminação microbiológica o grupo propôs tratar a 
água por meio de um clorador simplificado por difusão.   

Assim, este trabalho tem por objetivo a avaliação de um método simples e 
alternativo para realização de tratamento de águas para poços e fontes possíveis de 
serem utilizados por uma família ou uma pequena comunidade isolada. Que além de 
eficiente possa, pedagogicamente, servir de exemplo dos métodos de tratamento de 
água e ensejar a busca por soluções definitivas pelos alunos e famílias junto ao poder 
público.  
 
 
Clorador simplificado por difusão 
 

O Ministério da Saúde define o clorador como um equipamento para dosagem 
de cloro, passível de ser instalado no interior de poços rasos, reservatórios públicos ou 
domiciliares, que libera cloro em concentrações relativamente homogêneas, mantendo 
um teor residual até o término de sua vida útil (BRASIL-2006). O modelo de clorador 
utilizado neste trabalho foi adaptado de dispositivo semelhante testado por Guerra 
(2006) dentro de poços superficiais. 

O clorador simplificado por difusão consiste na introdução de uma mistura de 
175g de hipoclorito de cálcio com teor de cloro de 65% utilizado para o tratamento de 
piscinas, com 425g de areia lavada em uma garrafa pet de 600 mL, com dois furos 
opostos, de 6 mm de diâmetro, 4 centímetros acima do nível da mistura, para permitir a 
lenta liberação do cloro.  

No laboratório, os alunos, auxiliados pelo professor, confeccionaram os 
cloradores a partir de garrafas de refrigerante de 600 mL e foram orientados sobre as 
medidas de segurança para manuseio de produtos químicos. Em seguida realizaram as 
pesagens da areia do hipoclorito de cálcio e transferiram para a garrafa.  

O dispositivo foi instalado em três caixas de água de 500 litros, provenientes de 
poços e fontes diagnosticados como contaminados, nas residências dos alunos em três 
municípios diferentes. 
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Figura 1 - kit de soluções, clorador e hipoclorito de cálcio. 

A garrafa foi amarrada com uma linha de nylon, com a possibilidade de ser 
imersa ou suspensa de acordo com a demanda de água pela família e a leitura do 
cloro. A operação foi realizada pelos alunos em suas respectivas residências. 

Para coleta dos dados necessários ao controle do experimento, utilizou-se um kit 
de análise de pH e cloro livre residual para leitura diária e uma análise para coliformes 
totais e termotolerantes por semana. 

Os gráficos 2, 3 e 4 foram elaborados pelos alunos e expressam a variação do  
pH, cloro livre residual e número mais provável de coliformes (NMP) coletados ao longo 
de um mês para cada um dos reservatórios. 

 

 
Gráfico 2- Variação do pH, Cloro livre residual mg/L e NMP/mL ao longo de um mês para o 

reservatório 1 
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Gráfico 3 - Variação do pH, Cloro livre residual mg/L e NMP/mL ao longo de um mês para o 

reservatório 2 
 

 
Gráfico 4 - Variação do pH, Cloro livre residual mg/L e NMP/mL ao longo de um mês para o 

reservatório 3 
Observa-se que o teor de cloro livre residual médio, nos três experimentos, ficou 

na faixa de 1 mg/L, enquanto o mínimo aceitável é 0,2 mg/L, de acordo com a Portaria 
518/2004.  

No reservatório 2, o clorador, em contato com o fundo, virou liberando cloro em 
excesso e o  consumo da água foi suspenso por três dias, quando o teor de cloro 
atingiu 3mg/L, após voltou a faixa normal de 1mg/L.  

O  pH manteve-se estável em 6,8 e 7,2 dentro do limite que não pode ser 
superior a 8 e não é afetado pelo tratamento. 

O valor de NMP/mL <1,1 representa, estatisticamente, que o teste foi negativo 
em todas as análises, garantindo a potabilidade da água para coliformes totais e 
termotolerantes. 

As famílias sentiram o gosto de cloro na água e continuaram a consumir 
normalmente, diante da confirmação de que a água não estava mais contaminada. 

O custo de um Clorador simplificado por difusão é de R$ 2,80 por mês. Para 
realização das análises deve-se acrescentar um investimento inicial de R$ 21,00 para 
aquisição do kit de pH  e cloro a um custo mensal de R$ 2,00 em soluções.  
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

pH Cloro mg/L NMP mL

0

1

2

3

4
5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

pH Cloro mg/L NMP mL



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Experientação no Ensino 

 
Conclusão 

 
O projeto de pesquisa escolar tal como realizado apresenta potencialidades 

teóricas e práticas em termos de elaboração de conceitos químicos e favorece a 
aprendizagem significativa, pois os alunos passaram a utilizar novos conhecimentos de 
maneira adequada, embora sem total autonomia, mas em constante evolução, tal qual 
o conhecimento aprendido de forma significativa possibilita.  

Para além do domínio cognitivo e conceitual, o projeto de pesquisa escolar 
mostrou que a Química pode ser trabalhada como uma ciência viva e vibrante, em que 
o jovem aprendiz pode se sentir um produtor de conhecimentos úteis e aplicados a sua 
vida. 

Quanto a analise do clorador simplificado por difusão instalado em reservatórios 
de água o estudo indica que o teor de cloro de residual livre na faixa de 1mg/L atende 
às recomendações da portaria Nº 2914/2011 do MS e garante os padrões 
microbiológicos de potabilidade.  O dispositivo quando operado com o devido 
acompanhamento por análises do teor de cloro é seguro e pode auxiliar na prevenção 
de doenças de veiculação hídrica por um período de 30 dias.  

Conclui-se que o clorador simplificado por difusão é um método simples, 
eficiente e de baixo custo que pode ser utilizado com segurança pela população que 
não possui água tratada. 
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Resumo:  
A pesquisa descrita foi realizada com um grupo de alunos do ensino médio de um Colégio Estadual, situado 
na Cidade de Itabaiana no agreste do Estado de Sergipe, esta unidade de ensino possui um laboratório de 
Ciências com capacidade para aproximadamente 50 alunos, e atualmente o Colégio conta com cinco 
professores de química cobrindo a demanda destas aulas. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi 
aplicado um questionário aos alunos durante o período de Estagio Supervisionado em Química I e ao 
mesmo tempo estava em desenvolvimento o PROJETO PIBIX, uma parceria da Universidade Federal de 
Sergipe com o referido Colégio. O trabalho teve como objetivo investigar as concepções que os alunos 
possuem a respeito das aulas experimentais, pois nos dias atuais percebe-se a preocupação de formar 
cidadãos capazes de tomar decisões, resolver problemas, desenvolver alternativas que gerem discussões 
para o seu bem estar, ou seja, pessoas críticas. Para o desenvolvimento das aulas de químicas procuramos 
desenvolver metodologias que sejam aptas a tornar as aulas mais produtivas e interativas no contexto social 
em que o aluno esta inserido. As aulas experimentais podem ser uma alternativa onde vise desenvolver nos 
alunos competências e habilidades diante de tal fenômeno, o que ficou evidente nas respostas dos 
discentes. É evidente a necessidade de aulas experimentais no ensino médio, onde os alunos possam com 
o desenvolver da aula observar, refletir e indagar a respeito do que está realizando. 

 
INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas e estudos na área de Educação em Ciências (Química, Física e 
Biologia) articulada ao grande número de publicações nas áreas destas disciplinas sobre 
o processo de ensino-aprendizagem, direcionam num sentido de trabalhar os conteúdos 
dessas ciências de uma forma onde o aprendizado seja mais significativo, subentendendo 
que os alunos entenderam ou se sentirão motivados a aprender e entender os vários 
fenômenos que estão sendo explorados pelo professor. Os conteúdos necessitam ser 
vinculados a um contexto social, onde o aluno está inserido. 

 Sabemos da grande preocupação, em nosso dia a dia, de formar cidadãos 
capazes de tomar decisões, resolver problemas, desenvolver alternativas que gerem 
discussões para o seu bem estar, ou seja, pessoas críticas. Para o desenvolvimento de 
pessoas deste nível, buscamos uma alternativa, a educação, ou melhor, o processo de 
ensino e aprendizagem dentro da instituição, portanto, não se deve apresentar uma 
abordagem informativa, tendo em vista a consideração de objetivos amplos numa 
pesquisa para a alfabetização científica. 
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É objetivo da alfabetização científica desenvolver nos alunos certo nível de 
compreensão sobre a ciência e a tecnologia auxiliando-os a se apropriarem não 
somente de conhecimentos, mas também de habilidades e valores necessários 
para tomar decisões responsáveis sobre muitas das questões que afligem a 
sociedade contemporânea e atuar na solução de tais questões. Tem-se, desta 
maneira, a intenção de formar o aluno como cidadão, que possa participar de 
forma efetiva da sociedade. (SANTOS e MORTIMER, 2000). 

 
É necessário incluir na pratica pedagógica das escolas metodologias que 

trabalhem os conteúdos articulados com a vivencia dos alunos da unidade de ensino pra 
que possa não apenas ensinar os conteúdos, mas sim que os alunos perceba a 
importância deste em seu dia-a-dia, que ele mesmo busquem respostas para tais 
fenômenos ligados a sua vida diária. 

Algumas idéias filosóficas influenciaram e influenciam as práticas pedagógicas na 
área de ciências, sendo assim sustentadas pelo método cientifico. De acordo com 
Aristóteles, “quem possua a noção sem a experiência, e conheça o universal ignorando o 
particular nele contido, ignorar-se-á muitas vezes no tratamento”.  

O ensino da química em particular vem sofrendo várias críticas quanto ao caráter 
irreflexivo e abstrato que esta ciência vem sendo abordada. A ausência de situações reais 
e o estudo de fenômenos que possam ser visualizados pelos alunos contribuem e muito 
para a falta de interesse dos discentes por esta disciplina. 

Segundo Hodson (2004) “a principal causa da insatisfação do trabalho prático nas 
escolas é que os professores  o utilizam forma impensada”. Sabemos que o professor tem 
o domínio e a liberdade em sua classe, no entanto a forma como são abordadas algumas 
atividades práticas deixam a desejar, pois seguem um padrão onde servem apenas de 
solução para a aprendizagem, mostrando na prática tudo aquilo que já foi relatado em 
sala de aula na teoria.  

Buscando novas alternativas no processo de ensino - aprendizagem de química e 
o rompimento com velhos paradigmas, este artigo trata da importância no que diz respeito 
a tornar as aulas de química mais prazerosa, produtiva e dinâmica. Entendemos que a 
realização e construção de novas metodologias aproximam os alunos da realidade, tendo 
assim, a função de motivar a participação destes nas atividades propostas pelo professor, 
possibilitando a vivência de situações reais e até mesmo, a visualização de fenômenos.  

Segundo Nanni (2004) “a importância da inclusão da experimentação está na 
caracterização de seu papel investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o aluno 
na compreensão dos fenômenos sobre os quais se referem os conceitos”. As atividades 
em conjunto com o docente é uma dessas metodologias, e sem dúvida a experimentação 
aproxima os alunos dos conteúdos abordados na disciplina. 

Segundo Guimarães (2009) a experimentação pode ser uma estratégia eficiente 
para a criação de problemas reais quem permitam a contextualização e o estímulo de 
questionamentos de investigação. 

Atx (1991) relata que, “para alcançar tal finalidade, uma proposta metodológica é 
a aproximação do aprendiz com o objeto de estudo químico, via experimentação”. 

Desta forma, se reconhece o caráter particular que a experimentação traz consigo 
desde muito tempo para alcançar o ponto do conhecimento universal. Assim, a 
experimentação exerce função não só de instrumento para o desenvolvimento das 
competências e habilidade dos discentes, mas também serve de veículo legitimador do 
conhecimento cientifico. É muito comum o questionamento dos alunos acerca do motivo 
pelo qual estuda química, visto que julgam este conhecimento desnecessário para a 
futura carreira profissional. A relação professor – aluno, a metodologia usada pelos 
professores, qual a importância desta disciplina em sua vida, visto que nem sempre é 
necessária em sua profissão, são alguns dos fatores que os alunos usam para tentar 
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explicar a dificuldade em aprender os conteúdos relacionados à química. Chassot (1990) 
comenta que alguns professores também não sabem responder a esta questão, pois 
nunca pensaram no assunto ou respondem de forma simplista.  

É necessário que as atividades experimentais sejam problematizadoras do 
processo ensino e aprendizagem, sendo apresentada antes da construção das teorias 
nas aulas de ciências em especial da química, e não como ilustrativas dos conceitos já 
expostos. Quando a experimentação é trabalhada a partir de situações problemas leva o 
aluno à compreensão do conteúdo abordado. A participação efetiva do aluno e o incentivo 
do professor possibilitam a inserção na educação científica em amplo processo de ensino 
– aprendizagem. 

Hodson (1988) defende em um de seus trabalhos da necessidade não de excluir 
as atividades experimentais, mas de rever e analisar quais os objetivos do trabalho 
prático, qual o seu papel e quais objetivos desejam ser alcançados com a utilização da 
experimentação. “O presente artigo não argumentou favoravelmente à exclusão dos 
trabalhos práticos do currículo, mas sim a uma reformulação da prática atual, 
reformulação esta baseada numa reavaliação crítica dos papéis do trabalho prático, do 
trabalho de laboratório e dos experimentos no ensino de ciências” (HODSON, 1988). Fica 
nítido na afirmação o autor da necessidade de reformular e até de adaptar os 
experimentos existentes, para que estes enfatizem muito mais o caráter investigativo e 
reflexivo que deve ser atribuído ao ensino experimental de química e de outras ciências, 
do que a simples memorização de conteúdos, leis e fórmulas e até de roteiros de práticas 
experimentais que não fazem ou que não representam sentido algum para os discentes. 

 
No ensino transmissão - recepção, o experimento ilustra a teoria, o qual serve 
para verificar conhecimentos e motivar os alunos. As aulas de laboratório seguem 
procedimentos como se fossem receitas que não podem dar erradas, isto é, obter 
um resultado diferente do previsto na teoria. Na abordagem conceitual do 
conteúdo químico, considera-se que a experimentação favorece a apropriação 
efetiva do conceito e “o importante é a reflexão advinda das situações nas quais o 
professor integra o trabalho prático na sua argumentação” (AXT, 1991). 

 
Sendo assim, os PCN’S+ (Parâmetros Curriculares Nacionais) destacam a 

utilização da experimentação nas aulas de química quando afirma que: 
 

Merecem especial atenção no ensino de química as atividades experimentais. Há 
diferentes modalidades de realizá-las como experimentos no laboratório, 
demonstrações em sala de aula e estudos de meio. Sua escolha depende dos 
objetivos específicos do problema em estudo, das competências que se quer 
desenvolver e dos recursos materiais disponíveis (PCN’S+, 1999). 
 

Os professores de química têm conhecimento de que a experimentação desperta 
um interesse entre os alunos em qualquer nível de escolarização. Uma análise com 
alunos de séries diferentes percebe-se que a experimentação em seu ponto de vista 
serve como motivador e lúdico tornando a aula mais interativa. Giordan (2003) afirma que 
“As atividades experimentais podem possibilitar que os alunos construam seus 
conhecimentos”. 

O ensino de uma forma geral deve despertar no aluno o interesse para a 
compreensão do mundo em que vive, possibilitando o desenvolvimento do senso critico e 
do espírito investigativo do que é colocado em estudo. 

Segundo Moretzsohn (2003) o senso crítico, está baseado em tudo que é 
concreto: a reflexão, a análise, a pesquisa e principalmente a crítica. Culturalmente 
falando, a essência do senso crítico é muito mais benéfico ao indivíduo do que o comum. 
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Porque utilizando o senso crítico, o indivíduo pensa, reflete, aprimora seu lado intelectual, 
começa a pensar de maneira diferente.  

Portanto, faz-se necessário que o ensino de ciências, em especial o de química, 
seja de forma inovadora, problematizadora, contextualizada e acima de tudo significativa 
para o discente. 

 
Como aprender ciências apenas com um quadro e giz e ouvindo a voz do 
professor? Ciência é muito mais que saliva e giz. Muitas vezes parece não haver a 
preocupação em esclarecer aos alunos a diferença entre o fenômeno 
propriamente dito e a maneira como ele é representado quimicamente, por 
exemplo. Mas o que se vê ainda na maioria das escolas são aulas de física, 
química e biologia meramente expositivas, presas às memorizações, sem 
laboratório e sem relação com a vida prática cotidiana do aluno. Essa maneira 
simplista, ultrapassada e, até mesma, autoritária de conceber o processo de 
ensino, certamente não deixa transparecer a complexidade que caracteriza todo o 
ato de ensinar (NANNI, 2004). 

 
Segundo autor é necessário que os professores façam uma auto-avaliação de sua 

prática pedagógica, pois o ensino tradicional pouco está sendo aceito. A ciência química é 
necessária ser trabalhada vinculada à experimentação e a vivencia do aluno. Merece 
especial atenção no ensino de química as atividades experimentais. Existem diferentes 
modalidades de realizá-las: experimentos no laboratório, demonstrações em sala de aula 
e estudos de casos relacionados ao cotidiano. A escolha depende dos objetivos 
específicos do problema em estudo, das competências que se quer desenvolver e dos 
recursos materiais disponíveis. 

Evidenciam-se casos em que o professor de química enfrenta dificuldades para 
contextualizar os conceitos, por causa da sua formação onde não envolve situações reais 
ou até mesmo por falta de laboratórios, o que torna a ciência mais distante do dia-a-dia. 
Para isso é necessário criar alternativas eficazes em ambientes escolares favorecendo a 
construção de materiais de baixo custo para a realização de aulas experimentais, 
tornando o espaço mais produtivo e ampliando a aprendizagem. 

Aprender Química é muito além do que somente a possibilidade de aprender o 
conteúdo específico. Deve - se compreender a Química como Ciência que cria e recria a 
natureza a cada dia, junto a ela vem o avanço tecnológico, onde o indivíduo pode 
posicionar – se criticamente diante das situações. Maldaner (2000) nos mostra que o 
professor precisará se formar em diferentes instâncias que vão desde a Universidade até 
a sua vivência e convivência no dia a dia. Valendo-se, para isso, das dimensões 
psicológicas, epistemológicas, políticas, ideológicas, para que se reflitam nos seus 
procedimentos didáticos. 

 
 

METODOLOGIA 
 
Durante o período de Estágio Supervisionado em Ensino de Química I foi aplicado 

um questionário a 26 alunos do Colégio Estadual Murilo Braga, situado na Cidade de 
Itabaiana agreste sergipano, sendo este o único Colégio da região que possui laboratório 
de Ciências. Esse questionário tinha como intuito analisar as concepções prévias dos 
alunos a respeito da experimentação. Ao mesmo tempo, foi executado o PROJETO 
PIBIX, um projeto de extensão em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. 
Constatado alguns pontos na pesquisa, foi aplicado um novo questionário a um grupo de 
500 alunos do ensino médio.  
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O objetivo foi investigar as concepções dos alunos sobre a utilização de 
experimentos com materiais alternativos nas aulas de química do ensino médio. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Foi aplicado um questionário visando elaborar uma investigação do 

desenvolvimento das aulas experimentais de um Colégio Estadual, no agreste de Sergipe, 
em turmas do ensino médio. Essa é a única unidade de ensino da região que possui 
laboratório de ciências (Figuras 01 e 02) é o maior Colégio da região em número de 
alunos matriculados.  

Conta com uma demanda de aproximadamente 1500 alunos nos três turnos, 
distribuídos entre o 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio e possui 5 
professores licenciados em Química pela Universidade Federal de Sergipe (SIGAA – 
SEED). 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 01: Interior do laboratório de ciências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 02: Interior do laboratório de ciência 
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O questionário foi aplicado inicialmente a 26 alunos do ensino médio, para obter 
informações prévias da utilização ou não do laboratório pelos alunos e professores. Em 
parceria e dando seguimento à pesquisa, foi desenvolvido o PROJETO PIBIX, 
englobando um grupo de 500 alunos do ensino médio. As amostras foram aleatórias com 
relação a séries, compreendendo alunos de todo o ensino médio, participaram alunos na 
faixa etária entre 12 e 24 anos. Os 26 alunos que participaram inicialmente da pesquisa 
foram inseridos no grupo maior de 500 alunos. 

Atualmente, percebe-se ainda o pouco uso dessas atividades experimentais no 
Colégio, apesar de que essa metodologia não é recente, muitas pesquisas mostram a 
importância da atividade experimental quando realizada de uma forma que faça o aluno 
pensar, indagar, realizar hipóteses e testá-las para observar novos resultados. Essa falta 
da vivência de situações concretas e a pouca utilização do Laboratório de Ciências, 
comprova que a maioria das aulas de química que é executada neste Colégio, 
problematiza apenas o campo da abstração, como podemos verificar no trabalho de Lima 
(2009). 
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Figura 03: Frequência na utilização do Laboratório de Ciências do Colégio analisado. 

 
 
A figura 03 mostra os resultados quanto à utilização do laboratório, três dos cinco 

professores que o Colégio possui, levaram os seus alunos ao laboratório apenas uma vez 
ao mês, um dado preocupante, já que esta unidade de ensino possui uma boa estrutura 
de laboratório com reagentes e vidrarias. 

Fica evidente a ineficiente utilização do Laboratório de Ciências, 
consequentemente a execução de atividades experimentais não é uma prática 
pedagógica corriqueira desses professores, como pode ser visualizado através dos dados 
abaixo (Figuras 04 e 05). 
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Figura 04: Alunos que já tiveram aulas 
experimentais. 

Figura 04: Alunos que nunca tiveram aulas 
experimentais. 

 
 

Os alunos que nunca tiveram aulas experimentais também não conhecem o 
laboratório da escola, o qual possui uma capacidade para aproximadamente 50 alunos, 
com grande diversidade de vidrarias, reagentes e solventes que podem ser utilizados 
em outras disciplinas, como Biologia e Física. Devido a pouca utilização do laboratório, 
percebe-se que os reagentes estão com os prazos de validade próximo do vencimento, 
o que comprova a subutilização do laboratório. Com relação aos questionamentos, 
nota-se 55% dos entrevistados são do sexo masculino e 45% do sexo feminino.  

A experimentação talvez não seja aplicada com frequência e intensidade a 
despertar o interesse e curiosidade dos alunos, porém observa-se uma mudança de 
comportamento por parte dos professores.  

As aulas experimentais realizadas com estes alunos não se concentraram 
apenas no laboratório do Colégio, algumas destas foram realizadas em sala de aula 
(42%), tornando assim, a aula mais produtiva e dinâmica, com a utilização de materiais 
alternativos de fácil produção e manejo, um percentual de 38% das aulas 
experimentais foi realizado no laboratório e os outros 20% foram mistos laboratório/sala 
de aula. 

Dentre as três categorias para a classificação das aulas de química, os alunos 
em sua maioria consideram como sendo aulas razoáveis (Figura 06). Porém a prática 
pedagógica não é o principal fator para a obtenção desses resultados, observamos que 
a relação professor-aluno influencia de modo significativo. 

27%
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                      Figura 06: Como você classificaria a aula de Química? 
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Os resultados obtidos na Figura 07 demonstram o interesse dos alunos por 
aulas experimentais, evidencia-se que a experimentação em química tornar-se-á uma 
poderosa ferramenta no processo de ensino e aprendizagem e auxiliará na construção 
do conhecimento pelos alunos. Segundo Carvalho (1995), “é preciso que sejam 
realizadas diferentes atividades, que devam estar acompanhadas de situações 
problematizadoras, questionadoras e de diálogos, envolvendo a resolução de 
problemas e levando a introdução de conceitos para que os alunos possam construir e 
reconstruir seu conhecimento”. 

 

23%

46%

19%

12%

Menos complicada
Com experimentos
Relacionar com o cotidiano
Outras

 
                Figura 07: Para você como seria uma ideal aula de Química? 

 
Observa-se também que os conteúdos de química devem estabelecer relações 

com o cotidiano do aluno, as aulas experimentais devem ser abordadas de uma forma 
a explorar, desenvolver e modificar as ideias dos alunos, possibilitando a construção de 
suas próprias ideias. 

 
A situação de formar hipóteses, preparar experimentos, realizá-los, reconhecer 
dados, analisar resultados, quer dizer encarar trabalhos de laboratório como 
projetos de investigação, favorece fortemente a motivação dos estudantes, 
fazendo-os adquirir atitudes tais como curiosidades, desejos de experimentar, 
acostumar-se a duvidar de certas a firmações, confrontar resultados e obterem 
profundas mudanças conceituais, metodológicas e atitudinais. (LEWIN e 
LOMASCOLO, 1998). 

 
 

Quando os alunos foram indagados sobre “Qual a importância da aula 
experimental?” Notou-se que a necessidade de aulas experimentais no ensino médio, 
não se limita apenas à atividade experimental em si, mas que eles possam observar, 
refletir e indagar a respeito do que está realizando e como está realizando. Os dados 
coletados expressão um perfil comum para as aulas de química, pois não restam 
dúvidas que o processo de ensino e aprendizagem aumentará significativamente a 
partir de aulas experimentais bem elaboradas que possa desenvolver competências e 
habilidades propícias ao aprendizado. 

Segundo Azevedo (2004), “uma atividade que possa ser considerada 
investigativa, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação, 
ou observação, ele deve também conter características de um trabalho cientifico, isto é, 
o aluno deve refletir, discutir, explicar e relatar”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa traçou um quadro geral sobre a utilização da experimentação no 

ensino médio do Colégio Estadual Murilo Braga, na cidade de Itabaiana – SE, bem 
como a forma de abordagem em que a experimentação é aplicada nesta unidade de 
ensino. 

Nota-se nitidamente que a necessidade de aulas experimentais no ensino 
médio, não se limita apenas à atividade experimental em si, mas que ele possa 
observar, refletir e indagar a respeito do que está realizando e como está realizando, 
buscando desenvolver competências e habilidades propícias ao aprendizado. 

De acordo com Araújo e Abib (2003), para que os professores possam lograr 
sucesso em sua prática pedagógica, acredita-se ser um imperativo que a metodologia 
experimental adotada seja selecionada tendo em vista quais são os principais objetivos 
a serem alcançados com a mesma, uma vez que as diferentes modalidades de 
experimentação tendem a priorizar e facilitar o alcance de diferentes objetivos 
educacionais, cabendo, portanto, a quem conduzirá a atividade à escolha mais 
adequada da mesma, considerando o momento, o contexto e as finalidades 
pretendidas. 
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Palavras-Chave: Experimentação, Ensino de Química, Revista Química Nova na Escola. 

RESUMO: 
O presente trabalho teve como objetivo analisar os artigos publicados na seção Experimentação no 
Ensino de Química da Revista Química Nova Escola no período de 2009 a 2013. Para alcançar o 
objetivo proposto, realizou-se uma análise a partir de questões norteadoras em relação aos primeiros 
autores e ao conteúdo presente no artigo. Apesar da ampla divulgação da QNEsc nos últimos anos, 
verifica-se ainda uma predominância de professores universitários como primeiro autores dos artigos 
publicados na seção Experimentação no Ensino de Química, demonstrando que é necessário ampliar a 
parceria entre o Ensino Superior e a Educação Básica, através de projetos de ensino e extensão. A 
seção Experimentação no Ensino de Química apresenta-se como um excelente banco de dados para 
alunos e professores que atuam como pesquisadores no Ensino de Química, pois 84,5% dos 
experimentos propostos nessa seção não foram aplicados. 
  
INTRODUÇÃO 

A Revista Química Nova na Escola (QNEsc) foi criada durante o VII Encontro 
Nacional de Ensino de Química promovido pela SBQ (Sociedade Brasileira de 
Química), realizado em Belo Horizonte, em julho de 1994. O primeiro corpo editorial foi 
constituído pelos professores: Alice Lopes, Áticco Chassot, Eduardo Mortimer, Júlio 
César Lisboa, Lenir Zanon, Roberto Ribeiro da Silva, Romeu C. Rocha-Filho e Roseli 
Schnetzler, os quais foram responsáveis em elaborar as primeiras ideias da linha 
editorial (MORTIMER, 2004). 
 Com o objetivo de contemplar diversas áreas do Ensino de Química, a Revista 
Química Nova na Escola dividiu-se nas seguintes seções: Química e Sociedade, 
Atualidades em Química, Relatos de Sala de Aula, O Aluno em Foco, Conceitos 
Científicos em Destaque, História da Química, Pesquisa em Ensino, Experimentação 
no Ensino de Química, Elementos Químicos. Em 1997 foi incorporado duas novas 
seções à revista: Educação em Química e Multimídia e Espaço Aberto (Tabela 1).  
 
Tabela 1: Seções da Revista Química Nova na Escola.  

Seções Temática Abordada 
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Química e Sociedade Temas relevantes para a sociedade e para 
a formação do cidadão 

Atualidades em Química Descoberta dos Novos Elementos 
Químicos 

Relatos de Sala de Aula Inovações Pedagógicas 
O Aluno em Foco Voltada para publicação de grupos de 

pesquisa e alunos de pós - graduação da 
área de Ensino de Química 

Conceitos Científicos em Destaque Discussão Conceitual 
História da Química Voltada para publicação de grupos de 

pesquisa e alunos de pós - graduação da 
área de Ensino de Química 

Pesquisa em Ensino Voltada para publicação de grupos de 
pesquisa e alunos de pós - graduação da 
área de Ensino de Química 

Experimentação no Ensino de Química Experimentos 
Elementos Químicos Características e Histórias dos Elementos 

Químicos 
Educação em Química e Multimídia Recursos Tecnológicos no Ensino de 

Química 
Espaço Aberto Questões sobre Educação 

 
Essas diversas seções tinham como objetivo contemplar uma ampla diversidade 

de interesses e atrair todo e qualquer professor para a leitura de Química Nova na 
Escola, na esperança de contribuir para a melhoria de suas aulas (MORTIMER, 2004). 
A seção Experimentação no Ensino de Química foi uma das que tiveram maior número 
de artigos publicados nos 10 primeiros anos da QNEsc, como autores envolve 
parcerias entre docentes universitários e docentes da educação básica (MORTIMER, 
2004).Esta seção é caracterizada por envolver o maior número de autores por artigo e 
que apresenta a maior diversidade em relação à área de atuação profissional dos 
autores, demonstrando uma aproximação do nível superior com a realidade do Ensino 
Médio e Fundamental, contribuindo para melhoria do Ensino de Química (MORTIMER 
2004). 

O objetivo da seção Experimentação no Ensino de Química é divulgar 
experimentos que contribuam para o tratamento de conceitos químicos no Ensino 
Fundamental e Médio e que utilizem materiais de fácil aquisição, permitindo sua 
realização em qualquer das diversas condições das escolas brasileiras.  

No período de 2009 a 2013 a QNEsc, publicou 174 artigos em 20 edições 
representando uma média de 8,7 artigos por edição, sendo o ano em 2009 com maior 
número de artigos (tabela 2). 
 
Tabela 2: Publicação Revista Química Nova na Escola (2009-2013).  

Ano Número de Edições Número de Artigos 
2009 4 41 
2010 4 34 
2011 4 32 
2012 4 32 
2013 4 35 
Total 20 174 
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Nesse sentido, a QNEsc vem contribuindo para a melhoria do Ensino de 
Química em nosso país, pois nas edições publicadas são tratados temas atuais da 
pesquisa em Educação como: Formação inicial e continuada de professores, 
experimentação, linguagem química e aprendizagem, investigação, currículo, 
avaliação, concepções de alunos e etc, todos eles com ampla repercussão na prática 
pedagógica do professor da Educação Básica, contribuindo para a formação de 
professores críticos, inovadores e reflexivos, e fomentando o debate e a parceria entre 
professores universitários e professores da educação básica. 

Partindo deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar os 
artigos publicados na seção Experimentação no Ensino de Química da Revista 
Química Nova Escola no período de 2009 a 2013. 
 
 
METODOLOGIA  
 
 Para alcançar o objetivo proposto por este trabalho, utilizou-se como objeto de 
estudo a Revista Química Nova da Escola mais especificamente os artigos publicados 
nos últimos 5 anos (2009 – 2013) na seção Experimentação no Ensino de Química, os 
quais estão disponíveis no site http://ww.qnesc.sbq.org.br 
 Para análise dos artigos publicados nesta seção da revista, utilizou-se questões 
norteadoras em relação aos primeiros autores e ao conteúdo do artigo. Em relação aos 
autores foram utilizadas 5 questões: Quantos autores por artigo? Qual a formação 
inicial dos autores principais? Qual a titulação dos primeiros autores? Qual a instituição 
desses autores? Quais as suas funções em suas respectivas instituições? 
 Com relação ao conteúdo dos artigos, foram utilizadas 6 questões: Quais 
assuntos de Química podem ser desenvolvidos através dos experimentos? Os 
experimentos utilizam materiais alternativos? É indicado público alvo? Os experimentos 
foram aplicados? É informado o custo para execução do experimento? É mencionado o 
tempo necessário para realização do experimento?  

A partir das questões norteadoras, os dados obtidos foram tabulados através do 
programa Microsoft Excel e aplicado estatística descritiva para elaboração de tabelas e 
gráficos.   
 
RESULTADO E DISCUSSÕES 
 

No período de 2009 a 2013, foram publicados 13 (treze) artigos na seção 
“Experimentação no Ensino de Química”, distribuídos da seguinte forma: 4 em 2009, 1 
em 2010, 4 em 2011, 3 em 2012 e 1 em 2013. Em relação ao número de autor por 
artigo, verificou-se que 15,5% tem 2 autores, 31% 3 autores, 46% 4 autores e 7,5% 5 
autores. 

Em relação à formação inicial do autores principais verificou-se que 30,7% eram 
oriundos do curso de Licenciatura Plena em Química, 23% do curso de Licenciatura 
Plena em Física, 23% do curso de Bacharelado em Química, 7,7% do curso Química 
Industrial, 7,7% do curso Engenharia Química e 7,7% do curso de Licenciatura Plena 
em Ciências e Matemática. 

No que se refere à titulação do autor principal, constatou-se que 38,5% 
possuíam título de mestre, 23% alunos de iniciação cientifica, 23% título de graduação 
e 15,5% título de doutor. 

Quanto à Instituição de atuação dos primeiros autores, identificou-se: 
Universidade Federal (46%), Universidade Estadual (30,7%), Instituto Federal (7,7%), 
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Universidade Privada (7,7%), Escola Privada (7,7%) (Gráfico 1), sendo que 69% das 
Instituições pertencem a Região Sudeste, 15,5% da Região Sul e 15,5% da Região 
Nordeste.  

 

        Gráfico 1: Instituição de atuação dos primeiros autores. 

No que diz respeito aos cargos exercidos pelos primeiros autores em suas 
Instituições, verificou-se que 31% são professores do Ensino Superior, 23% alunos de 
Cursos de Doutorado, 23% alunos de iniciação cientifica, 15,5% alunos de Mestrado e 
7,5% professor da Educação Básica (Gráfico 2). 

 

 
       Gráfico 2: Cargos exercidos pelos primeiros autores. 

 
Este resultado corrobora com encontrado por Mortimer (2004), este autor 

analisou os artigos publicados nos 10 primeiros anos da QNEsc e verificou uma 
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predominância de docentes universitários (67%), seguidos docentes da Educação 
Básica (11,1%), alunos de graduação (8,6%) e alunos de pós-graduação (6,4%).  

Quanto aos assuntos de Química que podem ser desenvolvidos através dos 
experimentos, observou-se o seguinte resultado: biodiesel, destilação, fluorescência, 
pH, ligações químicas, corrosão de metais, identificação de substâncias orgânicas, 
constante de Planck, pilha, reação química, viscosidade e densidade e teor alcoólico, 
os quais 46% concentram-se na área de Físico Química, 38,5% Química Geral e 15,5% 
em Química Orgânica (Tabela 3). 
 
Quadro 1: Artigos publicados entre 2009 – 2013 na seção Experimentação no Ensino 
de Química. 

 Título  Objetivo Ano 
Biodiesel: Uma Alternativa de 
Combustível Limpo 

Apresentar aos alunos do Ensino Médio a 
confecção de equipamento de laboratório, com 
materiais de fácil acesso, e a importância da 
preparação de biodiesel, por meio de um 
experimento simples, que pode ser feito com 
materiais do cotidiano e que traz à tona uma 
temática bastante atual. 

2009 

Construção e Aplicação de um destilador 
como Alternativa Simples e Criativa para 
a Compreensão dos Fenômenos 
Ocorridos no Processo de Destilação 

Demonstrar a construção e aplicação de um 
destilador para destilação simples de corante 
alimentício com uma configuração próxima a de 
aparelhos convencionais de laboratório, 
utilizando materiais do cotidiano. 

2009 

Medidor de Fluorescência Caseiro Construir um sistema de medição de 
fluorescência de configuração simples que 
permite uma análise quantitativa do fenômeno 

2009 

pH do Solo: Determinação com 
Indicadores Ácido-Base no Ensino Médio 

 Avaliar a aplicabilidade de uma metodologia 
para a determinação do pH de solos, para a 
aprendizagem de alunos do Ensino Médio. 

2009 

Atividades Experimentais Simples 
Envolvendo Adsorção sobre Carvão 

Propor a realização de dois experimentos 
simples para o estudo do fenômeno da 
adsorção sobre carvão: o primeiro envolve a 
interação com corantes de um refresco artificial 
e, no segundo, sugerimos a construção de uma 
“máscara de gás” feita com materiais de fácil 
acesso. 

2010 

Sistemas Experimentais para o Estudo 
da Corrosão em Metais 

Apresentar um sistema experimental simples 
que permite abordar o fenômeno de corrosão 
em metais, bem como interpretar a influência de 
diferentes fatores que afetam a taxa da reação 
química de corrosão. 

2011 

Análise Experimental da Resistência à 
Corrosão e da Velocidade de Corrosão: 
Uma Proposta Pedagógica 

Propor a utilização de uma atividade 
experimental de química, em que ocorre um 
processo de corrosão, com o objetivo de 
propiciar ao aluno a articulação entre os 
conceitos trabalhados e os fenômenos de 
corrosão que acontecem no seu cotidiano. 

2011 
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Identificação de Ácido Salicílico em 
Produtos Dermatológico Utilizando-se 
Materiais Convencionais 

Avaliar a aplicabilidade de uma metodologia 
para a identificação de ácido salicílico em 
produtos dermatológicos, utilizando-se materiais 
convencionais, seguindo alguns critérios 
preestabelecidos, tais como custo do 
experimento, viabilidade de realização em salas 
de aula e caráter motivacional do experimento. 

2011 

Constante de Planck: Uma Nova Visão 
para o Ensino Médio 

Relatar um experimento simples (medidas de 
tensão e corrente de LEDs) que pode ser 
realizado com material de fácil aquisição e 
usado para cálculo da constante de Planck, 

2011 

Uma Experiência Didática sobre 
Viscosidade e Densidade 

Propor uma experiência didática com o objetivo 
de avaliar e diferenciar, de forma simples e 
clara, duas propriedades intrínsecas da matéria 
que formam parte do vocabulário cotidiano, a 
viscosidade e a densidade. 

2012 

Determinação do Teor Alcoólico de 
Vodcas: Uma Abordagem Multidisciplinar 
no Ensino da Física, Química e 
Matemática 

Propor uma atividade experimental para ser 
desenvolvida com alunos do ensino médio, 
abordando os conceitos de densidade e tensão 
superficial a partir de uma abordagem 
multidisciplinar entre a física, química e 
matemática. Nessa proposta, os alunos são 
desafiados a determinar o teor alcoólico de 
vodcas a partir das propriedades físicas 
intensivas dos líquidos. 

2013 

Construção de Uma Célula Eletrolítica 
para o Ensino de Eletrólise a Partir de 
Materiais de Baixo Custo 

Propor a construção de uma célula eletrolítica, 
sua aplicação na eletrólise de uma solução de 
iodeto de potássio, a determinação da 
quantidade de cada espécie formada em cada 
eletrodo, bem como o cálculo da constante de 
Avogadro, empregando-se materiais 
alternativos simples e facilmente disponíveis no 
cotidiano. 

2013 

Análise Qualitativa de Proteínas em 
Alimentos Por Meio de Reação de 
Complexação do Íon Cúprico 

Propor um experimento simples, baseado na 
reação clássica de complexação entre cobre (II) 
e biureto, adaptada para detecção de proteínas 
em alimentos, pois utiliza materiais de fácil 
obtenção. 

2013 

 
 
Apesar de serem experimentos voltados para disciplinas Química, os mesmos 

podem ser utilizados em outras disciplinas da como Biologia, Física e Matemática, 
possibilitando abordagem de outros conceitos referentes a estas disciplinas, 
proporcionando um ensino de Ciências Naturais pautado na interdisciplinaridade. 

Os artigos publicados na revista auxiliam o professor a desenvolver a 
interdisciplinaridade durante as aulas de Ciências Naturais, pois os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para as Ciências Naturais, apontam as atividades experimentais 
como uma maneira de desenvolver a interdisciplinaridade no ensino de Química 
(BRASIL, 1994). 
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Quanto aos materiais necessários para a execução dos experimentos, observou-
se que 61,5% utilizam materiais alternativos, como garrafa PET, algodão, papel A4, 
tubo PVC.  38,5% não fazem uso desses tipos de materiais, porém utilizam materiais 
que são de baixo custo e facilmente adquiridos em lojas, armarinhos e papelarias. 

Segundo Assunmpção et al. (2012), uma forma de viabilizar os experimentos 
nas escolas de ensino médio é a construção de equipamentos alternativos, de baixo 
custo e fácil acesso, empregando materiais presentes no cotidiano, sem prejudicar os 
objetivos e metas da aprendizagem. 

Em relação ao público alvo, 46% indicam turmas do ensino médio, apesar de 
54% não especificarem a que tipo de público os experimentos devem ser executados, 
avalia-se que todos os experimentos podem ser utilizados com ferramenta facilitadora 
do processo ensino aprendizagem em turmas do ensino médio, pois todos os assuntos 
tratados compõe o currículo de Química desta fase de ensino. 

Quanto a aplicação dos experimentos propostos, somente 15,5% foram 
aplicados em escolas do ensino médio, este baixo número pode estar relacionado com 
a seção da revista, pois a mesma tem como objetivo divulgar experimentos que 
contribuam para o tratamento de conceitos químicos na educação básica.  

Com relação ao custo do experimento, somente 15,5% dos artigos informam o 
valor necessário para realização do experimento, quanto ao tempo necessário para 
execução do experimento, verificou-se que somente 38,5% informam. Essas 
informações são importantes constarem no artigo, pois possibilita um melhor 
planejamento por parte dos alunos e professores. 

Apesar da minoria dos artigos apresentarem essas informações, os demais 
artigos não perdem seu mérito, visto que conseguem com propostas simples aproximar 
conteúdos de química para a realidade de vida dos alunos. 
 
CONCLUSÃO  
 A partir dos resultados obtidos, avalia-se que a QNEsc representa um excelente 
recurso didático para alunos do Ensino Básico, alunos de Graduação e professores, 
pois os artigos são pautados na interdisciplinaridade podendo ser desenvolvidos em 
todas as disciplinas pertencentes as Ciências Naturais (Biologia, Física e Química). 
 Apesar da ampla divulgação da QNEsc nos últimos anos, verifica-se ainda uma 
predominância de professores universitários como primeiro autores dos artigos 
publicados na seção Experimentação no Ensino de Química, demonstrando que é 
necessário ampliar a parceria entre o Ensino Superior e a Educação Básica, através de 
projetos de ensino e extensão. 
 A seção Experimentação no Ensino de Química, apresenta-se como um 
excelente banco de dados para alunos e professores que atuam como pesquisadores 
no Ensino de Química, pois 84,5% dos experimentos propostos nessa seção não foram 
aplicados. 
 Por fim, avalia-se grande contribuição par o Ensino de Química, visto que a 
maioria dos experimentos utilizam materiais alternativos, os quais apresentam baixo 
custo para execução, além de ser possível desenvolvê-los em sala de aula, 
desmistificando a ideia que para realizar experimentação é necessário laboratórios com 
alta infraestrutura. 
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Palavras-Chave: Análise sensorial, análise química, alimentos. 
 
Resumo: Neste trabalho apresentamos atividades experimentais de caráter investigativo 
relacionadas à análise química e sensorial de alimentos, que foram desenvolvidas durante a 
disciplina “Instrumentação para o laboratório de Química” do curso de licenciatura em Química 
da UFSM e aplicadas em uma escola da rede pública de ensino da cidade de Santa Maria, RS. 
Essas atividades tiveram por objetivo relacionar alguns assuntos da 1ª série do Ensino Médio de 
Química, como: análise qualitativa para identificação de glicose e amido, solubilidade, reação 
com desprendimento de gás, entre outros relacionados com a temática alimentos. O uso dessas 
atividades auxiliaram os estudantes na compreensão dos assuntos abordados, bem como 
contribuíram para um maior envolvimento dos estudantes gerando discussões e 
questionamentos sobre os conceitos abordados. 

INTRODUÇÃO 
 

A Química, por vezes, é apresentada de uma maneira descontextualizada 
pelos professores da educação básica, que são vistos como meros transmissores do 
conhecimento e os alunos como receptores. Desta forma, os conteúdos científicos 
quando abordados em aula, são apresentados na sua forma final, deixando de lado a 
construção pela qual passaram, gerando uma visão empobrecida e distorcida para os 
alunos, levando-os ao desinteresse pela aprendizagem (CACHAPUZ, 2011). 

É importante que o professor utilize em suas aulas diferentes metodologias de 
ensino que possibilitem aos estudantes uma melhor compreensão dos conhecimentos 
científicos de Química, estimulando assim, o interesse pelo que está sendo ensinado. 
Este trabalho foi realizado na disciplina “Instrumentação para o Laboratório de 
Química”, a qual faz parte da matriz curricular do curso de Química Licenciatura da 
Universidade Federal de Santa Maria, RS, tendo por objetivo desenvolver atividades 
experimentais de caráter investigativo buscando relacionar os conteúdos científicos de 
Química com a temática “alimentos”.  

Na área de ensino de Química, alguns trabalhos (ABULQUERQUE et al., 2012; 
PAZINATO, 2012) e os próprios documentos oficiais (BRASIL, 2006) orientam para a 
articulação do conhecimento químico com a temática “alimentos”. A nossa justificativa 
para a escolha desta temática como aliada para ensinar Química, se fundamenta na 
presença dos alimentos no cotidiano dos estudantes e em sua riqueza conceitual, 
possibilitando o desenvolvimento de uma variedade de propostas didáticas que podem 
ser aplicadas no ensino médio.  

Os alimentos são constituídos por nutrientes que são capazes de alimentar os 
seres vivos e possuem como funções: manter os processos vitais e o crescimento, 
construir e reestruturar os tecidos, bem como fornecer energia e nutrientes ao 
organismo (BORSOI, 1995). Desta forma, devido à grande importância dos alimentos 
para a manutenção das funções vitais do nosso corpo, bem como a grande ênfase 
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dada aos cuidados que devemos ter com relação à qualidade dos alimentos que 
ingerimos, esse assunto torna-se interessante de ser abordado no ensino médio, pois 
está presente constantemente em nossas vidas. 

A análise sensorial é de grande importância no setor alimentício, por avaliar a 
aceitabilidade mercadológica e a qualidade do produto, sendo que essa análise é 
realizada através dos sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Por ser muito 
importante no setor alimentício requer cuidados, pois nem sempre será possível a 
utilização dos sentidos para a identificação de substâncias. Portanto, pode-se fazer uso 
de algumas propriedades físicas e/ou químicas para identificá-las.  

Com relação à análise química e sensorial dos alimentos, foram elaboradas 
atividades experimentais de caráter investigativo que permitiram relacionar a temática 
proposta com conteúdos de Química, como solubilidade, carboidratos (glicose e 
amido), reação com desprendimento de gás, entre outros.  
 
ANÁLISE QUÍMICA E SENSORIAL DE ALIMENTOS E ATIVIDADES 
INVESTIGATIVAS 
 

É através dos cinco sentidos: tato, audição, visão, olfato e paladar, que o ser 
humano interage com o mundo a sua volta. Entretanto, somente os dois últimos citados 
têm uma natureza puramente química, ou seja, conseguem detectar moléculas. Por 
meio dos sentidos do olfato e do paladar experimentamos diferentes sensações 
olfativas e gustativas a partir do contato com moléculas de diferentes compostos 
químicos (WOLKE, 2003).  

Os alimentos são constituídos por nutrientes como: carboidratos, lipídios, 
proteínas, vitaminas, água e sais minerais, que são essenciais para nossa saúde, pois 
permitem a integridade das estruturas vitais. Para o estudo e identificação destes 
nutrientes presentes nos alimentos, podem ser realizadas diferentes reações químicas, 
através da utilização de diversos reagentes, dentre eles solução de iodo e a fita 
reagente para identificação de carboidratos.  

 No ensino de Ciências por investigação, os estudantes interagem, exploram, 
experimentam o mundo natural, são inseridos em processos investigativos, envolvem-
se na própria aprendizagem, constroem questões, elaboram hipóteses, analisam 
evidências, tiram conclusões, comunicam resultados. A aprendizagem de 
procedimentos ultrapassa a mera execução de certo tipo de tarefas, tornando-se uma 
oportunidade para desenvolver novas compreensões, significados e conhecimentos do 
conteúdo ensinado (MAUÉS e LIMA, 2006). 

É importante mencionar que nenhuma investigação parte do zero, ou seja, 
necessitam de conhecimentos que orientem a observação. Em uma proposta de 
atividade investigativa, faz-se necessário a explicitação dos conhecimentos prévios 
disponíveis sobre a atividade, sem os quais se torna impossível a sua realização 
(LEWIN e LOMASCÓLO, 1998; GIL-PÉREZ e VALDÉS-CASTRO, 1996). 

Nessa perspectiva, as atividades foram realizadas de modo a promover 
discussões em grupo, sendo que os alunos tiveram a oportunidade de propor suas 
hipóteses para os problemas, coletar os dados, analisá-los e elaborar conclusões 
baseadas nas proposições levantadas. Desta forma, as atividades propostas 
apresentaram um caráter investigativo e buscaram auxiliar na contextualização dos 
conteúdos químicos através da abordagem da temática “alimentos”. 

 
METODOLOGIA 
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Este trabalho foi aplicado em uma turma da 1ª série do Ensino Médio da Escola 
Estadual Profª Margarida Lopes, localizada na cidade de Santa Maria, RS, e contou 
com a participação de 15 alunos. Durante sua realização, foram propostas algumas 
atividades investigativas, com o objetivo de contribuir para a aprendizagem dos 
estudantes em relação aos conceitos científicos de Química. Esse tipo de atividade 
auxilia na argumentação e no desenvolvimento de habilidades cognitivas pelos 
estudantes.  

Inicialmente, discutiu-se a temática “alimentos”, foco das atividades propostas. 
Neste momento, foi solicitado aos estudantes que respondessem a um questionário 
diagnóstico inicial referente à análise sensorial e química dos alimentos. Alguns 
questionamentos realizados foram: 

- O que você entende por análise sensorial dos alimentos? 
- Os alimentos são muito importantes para a nossa saúde devido à presença 

de algumas substâncias químicas. Você conhece alguma substância química que 
constitui os alimentos que ingerimos? 

- Caso você encontrasse em um laboratório de Química um frasco sem rótulo 
(não identificado), você poderia utilizar a análise sensorial (odor, paladar...) para 
identificar o conteúdo? Justifique. 

Após a aplicação do questionário inicial, através da utilização do recurso 
multimídia foram abordados alguns conhecimentos científicos necessários para o 
entendimento da análise química e sensorial dos alimentos, tais como: a análise 
qualitativa e sensorial dos alimentos, solubilidade entre outros. Essa etapa teve 
duração de 1 hora aula de 45 minutos.  

Na Tabela 1, para sistematizar a descrição das atividades experimentais 
desenvolvidas, as mesmas estão apresentadas juntamente com as amostras de 
alimentos utilizadas em cada uma.  
Tabela 1: Atividades experimentais realizadas e amostras de alimentos. 

Atividades 
experimentais Amostras de alimentos 

Análise sensorial 
dos alimentos. 

Identificação de diferentes amostras de alimentos, tais como: café, iogurte, 
bolacha, limão, bola de hortelã, chocolate, cravo e canela, através do uso de um 
dos sentidos (olfato). 

“Seja um detetive 
químico”. 

Identificação de diferentes substâncias, tais como: açúcar, sal, bicarbonato de 
sódio, pó de giz e amido de milho, sem o uso dos sentidos, mas com o uso de 
propriedades químicas e físicas. 

 
Análise química 
dos alimentos. 

Etapa 1: 
Análise dos alimentos: banana, maça, batata e manga, na presença e ausência 
de limão. 
Etapa 2: 
a) Identificação de determinada substância presente nos alimentos da etapa 
anterior, bolacha salgada e doce com a utilização da fita reagente. 
b) Identificação de determinada substância presente nos alimentos 
anteriormente citados na presença de solução de iodo. 

 
A primeira atividade experimental foi realizada em duplas, em que amostras 

distintas de alimentos foram identificadas através dos sentidos. Essa prática ocorreu de 
forma diferenciada, objetivando o entrosamento dos estudantes durante as atividades, 
bem como a percepção dos mesmos sobre a importância da utilização dos sentidos, já 
que eles estão associados. Durante a atividade experimental, um integrante de cada 
dupla usou uma venda de olhos e para identificar as diferentes amostras de alimentos 
utilizou os sentidos do olfato e da audição. O outro colega ficou responsável em anotar 
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suas impressões. Os estudantes puderam perceber que sem a utilização da visão, a 
identificação dos alimentos tornou-se difícil. 

A análise sensorial dos alimentos serviu como ponto de partida para a 
realização das outras atividades propostas, sendo que através dela pôde-se questionar 
os estudantes sobre a sua utilização na identificação de qualquer material. Com isso, 
foi possível abordar o uso dessa prática em um laboratório de Química, que apresenta 
inúmeros frascos, resíduos, solventes, soluções entre outros, que muitas vezes não 
apresentam nenhuma identificação e muitos deles são potencialmente tóxicos. Nesse 
caso, foi esclarecido aos estudantes que a análise sensorial não deve ser utilizada e 
que existem outras formas de identificar algumas substâncias, através da utilização de 
suas propriedades físicas ou químicas, sendo que muitas são específicas de 
determinada substância ou material. 

Logo após a primeira atividade, foram apresentadas aos estudantes algumas 
propriedades físicas e químicas que podem ser utilizadas para a identificação de 
algumas substâncias. Na segunda atividade de caráter investigativo “Seja um detetive 
químico”, os estudantes deveriam utilizar as propriedades apresentadas anteriormente 
para identificar as amostras presentes em diferentes frascos, já que elas apresentavam 
características semelhantes e não poderiam ser identificadas através da utilização dos 
sentidos. 

A última atividade prática foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa foi 
solicitado aos alunos que cortassem cada fruta em duas partes e que em uma das 
partes adicionassem algumas gotas de limão. Durante a realização dessa atividade 
foram realizadas discussões e reflexões sobre o amadurecimento das frutas e o que 
poderia ser feito para diminuir o tempo de maturação. Com isso, foi solicitado que os 
estudantes anotassem suas observações durante um tempo de 30 minutos. Na 
segunda etapa, os estudantes utilizaram as mesmas frutas da etapa anterior e mais 
duas amostras (bolacha salgada e doce). Através do uso da fita reagente ACCU-
CHEK®, eles realizaram o teste de identificação de glicose. Este teste foi feito por meio 
da imersão dessa fita em cada amostra de alimento, atentando para a mudança de sua 
coloração. Ainda nessa etapa foi realizado o teste de identificação de amido, através da 
utilização de algumas gotas da solução de iodo em cada amostra.  

Para finalizar, os alunos responderam a um questionário diagnóstico final 
semelhante ao inicial, referente ao assunto tratado na aula e nas atividades 
experimentais que foram desenvolvidas. Algumas questões foram selecionadas para a 
análise: 

- O que você entende por análise sensorial dos alimentos? 
- O que você observou durante o experimento quando foi colocada a fita nos 

diferentes alimentos? Que substância você acredita que ela identificou? 
- Caso você encontrasse em um laboratório de química um frasco sem rótulo 

(não identificado), você poderia utilizar a análise sensorial (odor, paladar...) para 
identificar o conteúdo? Justifique. 

 
 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O desenvolvimento de uma aula prática que desperte o interesse e a 
curiosidade do aluno não é uma tarefa fácil, pois não é simplesmente reproduzir 
conhecimentos, mas sim, investigar metodologias que contribuam para o aprendizado 
da Química. Com isso, o uso de atividades experimentais investigativas é uma 
proposta metodológica que promove o questionamento e o envolvimento ativo dos 
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alunos, fomentando o trabalho em grupo, estabelecendo relações entre o 
conhecimento e os resultados obtidos, não privilegiando assim a memorização, como 
de costume nas aulas de ciências (FERNANDES e SILVA, 2013). 

Em relação aos conhecimentos dos estudantes antes da aplicação das 
atividades experimentais de caráter investigativo, os dados obtidos foram analisados 
em três categorias: análise sensorial, constituição química dos alimentos e uso dos 
sentidos na identificação de substâncias. Durante a análise, para cada estudante foi 
designado um número a fim de preservar a sua identidade.  

No Quadro 1 estão expostas as transcrições das respostas dos estudantes, 
referentes as três categorias que foram avaliadas no questionário inicial: 

 
Quadro 1 – Transcrições das respostas dos estudantes no questionário inicial. 

Categorias Transcrições das respostas dos estudantes 
Análise sensorial “A análise sensorial é um estudo dos alimentos por experimentos”. (E1) 

“Análise sensorial é uma técnica de laboratório”. (E3) 
Constituição química dos 

alimentos 

“Substâncias químicas são perigosas e não estão presentes nos 
alimentos”. (E2)  
“As substâncias químicas não constituem os alimentos”. (E7)  

Uso dos sentidos na 
identificação de substâncias 

“Sim. Podemos usar nossos sensos para identificar as substâncias 
presentes no frasco no laboratório de química”. (E4) 
“É possível identificarmos sim através dos sentidos, pois podemos sentir 
o cheiro do conteúdo presente no frasco”. (E1) 

 
Com relação à categoria “análise sensorial”, quando perguntados sobre a 

análise sensorial dos alimentos detectamos que os alunos entendem que é uma prática 
desenvolvida em laboratório com alimentos. Entretanto, eles não citam o uso dos 
sentidos para a realização dessa análise. Através das ideias dos estudantes sobre o 
assunto, acreditamos que eles não apresentavam os conhecimentos necessários sobre 
o mesmo.  Um dos motivos pode ser o fato de os alunos não terem estudado sobre 
análise sensorial em sala de aula. 

Na segunda categoria, “constituição química dos alimentos”, a partir da 
problematização realizada, percebemos que os alunos apresentaram uma ideia 
equivocada em relação à presença de substâncias químicas nos alimentos. Em 
nenhuma das respostas dos 15 participantes, eles citaram que os alimentos são 
constituídos de: carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas, água e sais minerais. No 
entendimento dos alunos, substâncias químicas são associadas a substâncias 
perigosas, ou que prejudicam a saúde. 

Já na categoria, que se refere ao “uso dos sentidos na identificação de 
substâncias” em um laboratório de Química, os estudantes não apresentaram 
conhecimentos suficientes sobre o uso dos sentidos. Nos laboratórios de Química, por 
exemplo, são encontrados reagentes e substâncias que podem ser nocivos à saúde. 
Nesse sentido, é necessário um extremo cuidado durante a execução de alguma 
atividade nesse local e por isso o uso dos sentidos deve ser controlado, principalmente 
devido à presença de reagentes e substâncias que podem comprometer a saúde.  

Em relação à primeira atividade experimental proposta aos estudantes, 
“análise sensorial dos alimentos”, que teve por objetivo fazer com que os mesmos 
utilizassem os sentidos, como olfato e audição, para identificar diferentes amostras de 
alimentos, contidas em copos vedados que apresentavam pequenos orifícios para que 
se pudesse detectar pelo cheiro. Para isso, a atividade foi desenvolvida em duplas, 
sendo que um dos integrantes tinha seus olhos vendados, e o outro auxiliava na 
execução da atividade, anotando as respostas dadas em relação às amostras, bem 
como as impressões no decorrer da prática. Como os estudantes nunca haviam 
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participado de aulas experimentais, julgamos ser necessário a utilização de um material 
explicativo, como um guia para os estudantes anotarem suas observações durante as 
práticas desenvolvidas. Através das anotações contidas neste material, foi possível 
perceber que os mesmos conseguiram identificar a maioria dos alimentos, 
apresentando algumas características dos mesmos, como podemos perceber pela fala 
do estudante 8: “Limão tem cheiro de fruta cítrica” e do estudante 15: “Iogurte 
apresenta um cheiro doce”. 

Na segunda atividade de caráter investigativo, “Seja um detetive químico”, os 
estudantes deveriam identificar as diferentes amostras de alimentos sem utilizar os 
sentidos, somente a partir de suas propriedades físicas e químicas. Durante o 
desenvolvimento desta atividade, foram realizados testes de solubilidade, reações com 
desprendimento de gás e de identificação qualitativa das substâncias. Algumas 
considerações apresentadas pelos estudantes foram: o amido na presença de solução 
de iodo apresenta coloração roxa; o bicarbonato na presença de vinagre libera gás; o 
pó de giz e amido de milho são insolúveis em água; sal e açúcar são solúveis em água.  

A terceira atividade, “Análise química dos alimentos”, foi realizada em duas 
etapas:  

Etapa 1: Os alunos cortaram várias frutas em duas porções, em apenas uma 
das porções adicionaram limão e aguardaram trinta minutos para observar o que havia 
acontecido. Os estudantes perceberam que as frutas em que foi adicionado o suco de 
limão não escureceram tanto quanto as frutas que não apresentavam. Desta forma, 
concluíram que o limão retarda o escurecimento das frutas e que os pigmentos 
marrons que foram formados estavam relacionados à presença de compostos que 
reagem com o oxigênio do ar. Este escurecimento ocorre devido aos diversos tipos de 
reações oxidativas, em que elétrons são removidos de átomos ou moléculas com 
formação de formas oxidadas, podendo ocorrer alterações como odor, flavor e perda 
nutritiva dos alimentos (ARAÚJO, 2008). 

Etapa 2: a) Com as mesmas frutas da etapa anterior e com mais duas 
amostras de bolacha (doce e salgada), os estudantes realizaram testes para 
identificação de glicose e amido, através da fita reagente e de uma solução de iodo, 
respectivamente. Com a imersão de uma das pontas da fita nos diferentes alimentos, 
os estudantes visualizaram uma mudança de tonalidade, concluindo a presença de 
glicose nos alimentos. Para identificar o alimento que apresentava maior concentração 
de glicose, os estudantes utilizaram uma escala de diferentes tonalidades e 
classificaram os alimentos em uma sequência crescente de concentração de glicose, 
conforme a Figura 1. 

 
 

 
Figura 1: Coloração das glicofitas. 

 
b) Através de gotas da solução de iodo em cada amostra, foi possível observar 

o surgimento de uma coloração roxa em alguns alimentos. A maioria dos estudantes 
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conseguiu relacionar o aparecimento dessa coloração com a presença de amido na 
amostra testada. O teste de identificação do amido deu positivo para as bolachas e 
batata.  

Após a aplicação das atividades, os estudantes responderam a um 
questionário diagnóstico final, semelhante ao inicial, com o intuito de detectar o que 
eles aprenderam com o desenvolvimento das atividades experimentais e da aula 
teórica. 

Com relação aos conhecimentos adquiridos pelos estudantes após a aplicação 
das atividades experimentais de caráter investigativo, elegeram-se algumas respostas 
que estão apresentadas em três categorias: análise sensorial, mudança da coloração 
da fita reagente e uso dos sentidos na identificação de substâncias. Durante a análise, 
para cada estudante foi designado um número a fim de preservar a sua identidade.  

No Quadro 2, estão as transcrições das respostas dos estudantes presentes no 
questionário final, referentes as três categorias que foram analisadas:  

 
Quadro 2 – Transcrições das respostas dos estudantes no questionário final 

Categorias Transcrições das respostas dos estudantes 

Análise sensorial 

“A análise sensorial é a identificação dos alimentos através dos sentidos 
(odor, tato, paladar)”. (E1) 
“Análise sensorial é a utilização dos nossos sentidos para conseguirmos 
identificar os alimentos presentes no nosso dia a dia”. (E3) 

Mudança da coloração da 
fita reagente 

“A fita mudou de cor, quando foi retirada dos alimentos, a glicose”.  (E4)  
“A fita alterou de cor quando retiramos dos alimentos, umas 
apesentaram uma cor mais intensa que outras. A substância que a fita 
identificou foi a glicose. (E13) 

Uso dos sentidos na 
identificação de substâncias 

“Não podemos utilizar a análise sensorial para identificarmos o frasco, 
porque não se sabe o que é, pode ser perigoso, fazer mal para a nossa 
saúde”.  (E4) 
“No laboratório de química não podemos utilizar nossos sentidos para 
identificar o frasco, pois lá tem coisas que não fazem bem para nossa 
saúde”.  (E7) 

 
 

Com relação à categoria “análise sensorial”, pôde-se verificar ideias mais 
consistentes sobre o assunto, se comparadas com as respostas do questionário inicial. 
Os estudantes comentaram sobre o uso dos sentidos na identificação de alimentos e 
citaram alguns deles em suas respostas. Nas palavras do estudante 1, por exemplo, 
odor, tato e paladar são citados como sentidos utilizados na análise sensorial. 
Acreditamos que as atividades investigativas, a aula teórica e as discussões que foram 
realizadas contribuíram para o entendimento desse conceito pelos alunos.   

Na segunda categoria, referente à “mudança de coloração da fita reagente”, 
podemos concluir que os estudantes conseguiram perceber a mudança de coloração 
da mesma. Ainda, souberam dizer qual substância estava sendo identificada, pois 
inicialmente, a fita apresentava uma coloração amarela, e, após ser inserida no 
alimento, verde. Durante essa atividade, os alunos classificaram os alimentos de 
acordo com a tonalidade da cor verde, como foi mostrado na Figura 1. Ao final desta 
atividade, os alunos chegaram à conclusão de que a cor verde mais intensa 
correspondia ao alimento que apresentava maior concentração de glicose. 

Já a terceira categoria, refere-se ao “uso dos sentidos na identificação de 
substâncias” presentes em um laboratório de Química. De acordo com as respostas 
apresentadas no questionário final, percebemos que os estudantes compreenderam 
que o uso constante da análise sensorial nem sempre poderá ser feito. Isso porque, em 
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um laboratório de química, estão presentes substâncias e reagentes que podem ser 
nocivos à saúde. 

Através da análise do questionário final, percebemos que os alunos 
apresentaram respostas que fazem menção aos assuntos trabalhados durante o 
desenvolvimento das atividades.  Com relação à opinião dos estudantes a respeito da 
realização de um trabalho experimental investigativo, os mesmos acharam mais 
interessante aprender a Química desta maneira, o que também foi favorecido a partir 
da relação com a temática “alimentos”. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através da utilização de questionários antes e após a aplicação das atividades 
experimentais e da aula teórica, tivemos a possibilidade de avaliar se a aula proposta 
atingiu seus objetivos. Através da análise dos questionários foi possível detectar um 
avanço dos estudantes na compreensão dos assuntos abordados, pois inicialmente 
poucos estudantes tinham conhecimento desses assuntos e após a aplicação da aula 
teórica e experimental a maioria dos estudantes conseguiu expor suas ideias sobre os 
conceitos e conteúdos que haviam aprendido, bem como construir o conhecimento 
através de suas observações.  

Como os alunos não conheciam um laboratório de Química tivemos a 
oportunidade de apresentar para eles esse ambiente. Durante o desenvolvimento das 
atividades propostas, percebemos uma motivação por parte dos estudantes, o que fica 
evidente pelas respostas dos estudantes no questionário final sobre o desenvolvimento 
das atividades experimentais. Todos os alunos assinalaram que gostaram das 
atividades experimentais que participaram. Com isso, é possível afirmar que as 
atividades experimentais auxiliaram os estudantes na compreensão de conteúdos 
teóricos, favorecendo a aprendizagem, de modo a aproximar a Química com o 
cotidiano do aluno. Além disso, destacamos a possibilidade de se trabalhar com a 
temática “alimentos” a partir da análise química e sensorial, já que este é um assunto 
próximo e de grande interesse dos estudantes. 

A disciplina de final do curso de Química Licenciatura, na qual desenvolvemos 
esse trabalho, intitulada “Instrumentação para o laboratório de Química”, contribuiu 
para a formação acadêmica da primeira autora, pois a oportunizou planejar e aplicar as 
atividades experimentais que serviram como ferramenta para o ensino de Química. 
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Palavras-Chave: Experimentação, Metodologia, Formação de Professores. 

 
Resumo: A implantação de novas metodologias no ensino de Química como a experimentação, 
pode possibilitar o processo de ensino e aprendizagem de forma dinâmica e de fácil compreensão. 
No entanto isso depende muito do desempenho e da formação do professor. Este trabalho 
descreve alguns resultados de uma pesquisa realizada nos Colégios Estaduais do agreste 
sergipano, tais como, o Colégio Estadual Murilo Braga, este o maior da região, o Colégio Estadual 
Djenal Tavares de Queiróz e o Colégio Estadual Emiliano Ribeiro. Visto que são os únicos 
Colégios do Estado de Sergipe que possuem laboratório de Ciências/Química. O que podemos 
destacar até o momento é que os docentes e discentes de ambos os Colégios têm mostrado 
interesse na melhoria do aprendizado com a elaboração e realização de atividades experimentais. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Não é novidade falar de experimentação no ensino de Química, atualmente 
percebe-se cada vez mais o surgimento de pesquisas e publicações de artigos 
relacionados à concepção de professores com relação à experimentação. Existe uma 
gama de pesquisas publicadas em artigos e livros que defendem a experimentação não 
só no ensino de química, (GIORDAN, 1999; MORTIMER e CARVALHO, 1996; GIANI, 
2010), mas também em outras Ciências como a Física e Biologia.  

Investigar como os Professores vêm trabalhando a experimentação, como estes 
vêm desenvolvendo sua prática pedagógica e quais metodologias trabalhadas permite-
nos refletir o nível de ensino e aprendizagem oferecido pelas escolas. Talvez a ausência 
de situações reais e o pouco estudo de fenômenos que possam ser visualizados pelos 
alunos contribuem e muito para a falta de interesse dos discentes pela disciplina 
Química. Muitos conteúdos químicos exigem níveis de abstração altos, sendo esta uma 
grande dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. Uma das metodologias que 
pode possibilitar a vivência de situações reais e a visualização de fenômenos é a 
experimentação, a qual permite que os alunos sintam-se estimulados a estar nas aulas 
e a realizar as atividades em conjunto com o professor, possibilitando desta forma uma 
participação ativa do discente na aula, o que já é algo bastante positivo em se tratando 
da disciplina de química que é vista por muitos como algo de difícil compreensão e que 
só os “loucos” conseguem entender. 

Podemos dizer que não é o simples fato de realizar uma atividade experimental 
que irá garantir melhoria na qualidade do Ensino de Química. Deve-se observar como? 
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Por quê? E para que a realização de experimentos? Sempre levando em consideração 
a vivência dos alunos, suas necessidades e fenômenos que desejam ser investigados 
por estes (SANTOS, et al, 2009). O trabalho experimental, quando, normalmente não 
atinge as expectativas e potencialidades, essas atividades podem frustrar o professor 
como também o aluno, tornando-se uma prática improdutiva e subutilizada. Segundo 
Hodson (1990) a principal causa com a insatisfação do trabalho prático nas escolas é 
que os professores o utilizam de forma impensada. Não porque sejam pessoas 
incapazes de pensar, mas porque tem sido submetida à retórica que considera o 
trabalho prático em sala de aula como a solução para os problemas de aprendizagem.  

Percebe-se que a maioria dos professores atribui grande valor a realização de 
atividades experimentais, porém é necessário perceber se estas vêm sendo realizadas 
ou não. E se a escola oferece e dispõe de uma estrutura que possibilite a realização de 
experimentos em local “adequado” e seguro como, por exemplo: Laboratório de 
Ciências, fica evidente que só o fato de tirar o aluno da sala de aula e levá-lo para outro 
espaço pode ser considerado algo positivo, já que muitas das vezes os alunos 
entendem o processo de ensino-aprendizagem como uma verdadeira rotina. 

As aulas experimentais podem ser uma ferramenta importante no processo de 
ensino-aprendizagem das aulas de química das unidades escolares que fornece 
educação para o ensino fundamental e médio. As aulas experimentais podem 
proporcionar aos alunos uma maior compreensão dos conteúdos abordados nas aulas 
teóricas. Considerando ainda que as escolas da rede pública não possuam laboratórios 
ou materiais que possibilitem o uso de experimentos, propõem-se como alternativa usar 
materiais de baixo custo também como instrumentos de trabalho. 

Pode-se afirmar que não é o simples fato isolado de realizar uma atividade 
experimental que irá garantir grande melhoria na qualidade do ensino de química. Deve-
se observar como, porque e para que a realização de experimentos, sempre levando em 
consideração a vivência dos alunos, suas necessidades e fenômenos que desejam ser 
investigados por estes. Pois existem várias criticas ao trabalho experimental como 
verdadeira receita de bolo. Visto que cabe ao aluno apenas a reprodução correta de um 
roteiro sem a busca pelo entendimento do por que esta executando tal atividade. E até 
que ponto este fenômeno esta presente no seu dia a dia. Sobre este aspecto alguns 
autores afirmam que: 
 

Uma prática de laboratório que pretende aproximar-se de uma investigação tem 
que deixar de ser um trabalho exclusivamente técnico, em que o aluno somente 
realiza procedimentos semelhantes a “receitas de bolo”. Ao contrário, deve 
integrar muitos outros aspectos da atividade científica, como por exemplo: 
Favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e o possível interesse 
das situações propostas, e que devem dar sentido ao seu estudo (DEMCZUC, 
2007, p. 9). 

 

Hodson (1988) defende em um de seus trabalhos a necessidade não de excluir 
as atividades experimentais, mas de rever e analisar quais os objetivos do trabalho 
experimental, qual o seu papel e quais objetivos desejam ser alcançados com a 
utilização da experimentação. “O presente artigo não argumentou favoravelmente à 
exclusão dos trabalhos práticos do currículo, mas sim a uma reformulação da prática 
atual, reformulação esta baseada numa reavaliação crítica dos papéis do trabalho 
prático, do trabalho de laboratório e dos experimentos no ensino de ciências” 
(HODSON, 1988, p. 115). Fica evidente na afirmação do autor a necessidade de 
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reformular e até de adaptar os experimentos existentes, para que estes enfatizem muito 
mais o caráter investigativo e reflexivo que deve ser atribuído ao ensino experimental de 
química e de outras ciências, do que a simples memorização de conteúdos, leis e 
fórmulas e até de roteiros de práticas experimentais que não fazem ou que não 
representam sentido algum para os discentes, excluindo quase que sempre a vivência, 
experiência e os conhecimentos que os alunos trazem do seu cotidiano, para trabalhar 
com temas e conteúdos engessados e tratados quase que sempre como verdades 
absolutas, que enfatizam sempre a simples memorização de informações. 
 

O ensino de Química tem se reduzido à transmissão de informações e 
definições de leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, exigindo 
deste, quase sempre, a pura memorização, restrita a baixos níveis cognitivos, 
geralmente consolidados por exames de vestibulares e em livros textos 
amoldados com esta situação. Enfatizam-se muitos tipos de classificações, 
como tipos de reações, ácidos, soluções e outros temas, que não representam 
aprendizagens significativas. (PCN’S, 1999, p. 67) 

 

Buscando novas alternativas no processo de ensino - aprendizagem de química 
e o rompimento com velhos paradigmas, este projeto teve grande importância no que 
diz respeito a tornar o ensino de química mais prazerosa, produtivo e dinâmico, pois, 
entendemos que a realização e construção de experimentos simples e próximos da 
realidade dos alunos têm no mínimo a função de motivar a participação destes nas 
atividades propostas pelo professor. Muitas vezes os alunos vão além, fazendo com que 
professores e alunos estejam participando ativamente da construção de saberes e 
conhecimentos desenvolvendo competências e habilidades que são pouco exploradas 
em um ensino que esta fundamentada em uma simples transmissão-recepção. Alguns 
autores descrevem que “uma preocupação constante dos educadores na atualidade é a 
priorização de metodologias aptas a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 
produtivo” (HERRON e NURRENBERN, 1999). Sendo que os PCN’S (Parâmetros 
Curriculares Nacionais) destacam a utilização da experimentação nas aulas de química 
quando afirma que: 

 
Merecem especial atenção no ensino de química as atividades experimentais. 
Há diferentes modalidades de realizá-las como experimentos no laboratório, 
demonstrações em sala de aula e estudos de meio. Sua escolha depende dos 
objetivos específicos do problema em estudo, das competências que se quer 
desenvolver e dos recursos materiais disponíveis (PCN’S+, 1999, p. 108). 

 

No caso especifico deste trabalho damos ênfase não apenas na utilização dos 
experimentos como demonstração ou simples comprovação da teoria, mas de ir além 
provocando discussões, construindo e reconstruindo informações e concepções 
presentes não só no aluno. Como também nos professores, buscando sempre uma 
postura crítica e reflexiva frente ao fenômeno que esta sendo estudado e até mesmo na 
construção dos materiais alternativos.  

Faz necessário refletir a importância da experimentação, pois esta quando bem 
feita e planejada terá possibilidade de garantir alguns objetivos da educação, como 
tornar o corpo discente apto a tomar decisões, criar alternativas e sugestões, 
levantarem hipóteses na solução de problemas, que são de toda a sociedade de uma 
maneira geral, desenvolvendo assim um espírito crítico e científico dos alunos 
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contribuindo na formação de cidadãos críticos, pois como citado nas Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio: 
 

A extrema complexidade do mundo atual não mais permite que o ensino médio 
seja apenas preparatório para um exame de seleção, em que o estudante é 
perito, porque é treinado em resolver questões que exigem sempre a mesma 
resposta padrão. O mundo atual exige que o estudante se posicione, julgue e 
tome decisões, e seja responsabilizado por isso. (MEC, 2008, p. 106) 

 

Sendo que desta forma os alunos, poderão participar de maneira efetiva 
desenvolvendo a capacidade de tomada de decisão e auxiliando na resolução dos 
diversos problemas existentes sejam eles de ordem: econômica, política, social ou 
ambiental. Entendemos que a experimentação é uma excelente ferramenta para 
construir e consolidar conhecimentos, já que esta permite que os alunos fossem 
estimulados a pensar, levantar, hipóteses e buscar um entendimento para algo que ele 
esta visualizando, porém não se pode afirmar que somente a experimentação pode 
assegurar um ensino de qualidade, tem-se que observar como isto vem sendo colocado, 
para os alunos. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o planejamento, desenvolvimento e 
execução de aulas experimentais de Química nos Colégios Estaduais do agreste 
sergipano. A pesquisa iniciou-se com uma análise da estrutura física dos laboratórios 
existentes nos Colégios e levantamento de todas as vidrarias e reagentes existentes 
nos mesmos, observações da frequência das aulas experimentais nestes espaços e de 
que forma estas eram desenvolvidas. 

 

METODOLOGIA 

  

Este trabalho descreve alguns resultados de uma parte da pesquisa realizada 
no âmbito do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática/UFS. Visando 
compreender o significado que os acontecimentos e interações têm para os indivíduos, 
em situações particulares utilizou-se para esse trabalho pesquisa qualitativa.  

A partir de visita realizada a Diretoria Regional de Educação 03 – Itabaiana - 
SE (DR’E 03) com a finalidade de identificar quais Colégios e respectivos municípios 
possuem laboratório de Ciências/Química. Os dados repassados pela DR’E 03 
apontaram que apenas três Colégios Estaduais do agreste sergipano possuem 
laboratório.  Os Colégios Estaduais foram Murilo Braga, Djenal Tavares de Queiroz e 
Emiliano Ribeiro, respectivamente nos municípios de Itabaiana, Moita Bonita e São 
Domingos. 

Realizou-se um levantamento das condições da infraestrutura dos Laboratórios 
dos Colégios a fim de identificar como são conduzidas as aulas experimentais e refletir a 
importância e a realização destas atividades, bem como analisar quais são os objetivos 
que desejam ser alcançados com a realização de tais atividades, já que muitas críticas 
vêm sendo realizadas no sentido de considerarem as atividades experimentais como 
comprovação da teoria. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O agreste sergipano possui 51 Colégios Estaduais, estes estão distribuídos nos 
14 municípios que compõem a região como mostra a Tabela 01. Os Colégios analisadas 
são: Murilo Braga, localizado na cidade de Itabaiana, Djenal Tavares de Queiróz, 
localizado na cidade de Moita Bonita e o Emiliano Ribeiro no município de São 
Domingos - SE. 
 

Tabela 01: Cidades pertencentes à DR’E 03 com respectivas quantidades de Colégios Estaduais. 
 QUANTIDADE DE 

CIDADES ESCOLA(S) POR CIDADE 
Areia Branca 2 

Campo do Brito 4 
Carira 2 

Frei Paulo 4 
Itabaiana 18 

Macambira 1 
Malhador 3 

Moita Bonita 2 
Nossa Senhora Aparecida 2 

Pedra Mole 2 
Pinhão 2 

Ribeirópolis 7 
São Domingos 1 

São Miguel do Aleixo 1 
Fonte: SIGAA – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. 

 

O Colégio Estadual Murilo Braga é o maior Colégio da região agreste do Estado. 
Possui um laboratório com capacidade para aproximadamente 50 alunos (Figura 02). 
Possui uma variedade de vidrarias e alguns reagentes e solventes que se encontravam 
próximo a data de validade. Vale ressaltar que este laboratório possui apenas lava olhos 
como equipamento de segurança. O espaço pouco é frequentado pelos professores e 
alunos. O referido Colégio conta com 3 professores de Química distribuídos nos três 
turnos. 

Em conversa informal realizada com os professores de química da instituição 
citada, a fala de um deste nos chama atenção, no que diz ao uso ou não do laboratório: 
“eu não levo meus alunos para o laboratório por que minha formação não se adequa a 
esses tipos de aulas, ou seja, aulas experimentais”, fala o Professor A. 

A formação dos professores é uma questão que precisa ser analisada, pois 
sabemos da gama de profissionais que estão na sala de aula. Porém poucos estão 
preparados para elaborarem e executarem nas suas práticas pedagógicas aulas 
experimentais para turmas da educação básica. 

 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

6 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Especificar a Área do trabalho 
(EX) 

 

 
Figura 02: Laboratório de Ciências/Química do Colégio Estadual Murilo Braga. 

 

Em diálogos mantidos com os alunos durante as observações das aulas 
experimentais que foram realizadas no laboratório (Figura 03), percebemos que muitos 
alunos reclamavam e até perdiam as aulas de química por acharem estas “chatas”. A 
falta de vivência de situações concretas e a pouca ou subutilização do Laboratório de 
Ciências/Química do Colégio, comprovam que a maioria das aulas de química que são 
executadas no Colégio Estadual Murilo Braga, ficava muitas vezes apenas no campo da 
abstração. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 03: Participação dos alunos do Colégio Estadual Murilo Braga. 

 

Observamos que a frequência de utilização do Laboratório é muito baixa, o que 
deixa bastante evidente o pouco uso de experimentação nas aulas de química. A 
presença ou não do laboratório no Colégio não é o fator determinante na utilização de 
experimentos nas aulas de química e sim a concepção que os professores possuem. 
Estes dados reforçam a necessidade de execução deste trabalho na referida unidade de 
ensino no sentido de dialogar e até de mostrar a possibilidade de trabalhos 
experimentais com vários conteúdos que são vistos pelos alunos apenas de forma 
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abstrata bem como sua importância na aprendizagem. 
O Colégio Estadual Emiliano Ribeiro conta com um professor de Química que 

cobre a demanda, o mesmo é formado pela Universidade Federal de Sergipe e ocupa o 
cargo temporariamente através de processo de seleção realizado pela Secretária 
Estadual de Educação. Este Colégio possui 159 alunos no ensino médio distribuídos 
nas três séries. 

A estrutura física que o Colégio possui para a realização das aulas 
experimentais é considerada boa (Figura 4), de um ponto de vista estrutural, porém não 
possuem reagentes, solventes nem vidrarias para a realização das atividades. Verificou-
se a presença de extintores, lava olhos, piso de alta resistência e chuveiro como 
equipamentos de segurança.  

O espaço está sendo usado para outros fins até o momento da chegada dos 
materiais de uso temporário. O fato de ainda não ter materiais para serem trabalhados 
nas aulas práticas é justificado pelo fato de que o espaço físico existente neste Colégio 
foi criado a pouco mais de um ano, considerado ainda como pouco tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 04: Laboratório de Ciências/Química do Colégio Estadual Emiliano Ribeiro. 

 

O professore reconhece a importância do uso de atividades experimentais, 
porém muitos fatores são determinantes nesta unidade de ensino para que não haja a 
realização de atividades desse tipo, um destes fatores alegado pelo Professor de 
Química é que o mesmo possui vínculo de contrato, assumindo mais de uma escola e 
não residir na mesma cidade, bem como sua formação não priorizou pelo uso de 
atividades experimentais.  

O Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiróz conta com dois professores de 
Química, demanda de 248 alunos no ensino médio. O Colégio possui laboratório de 
Química (Figura 5) e o mesmo é usado frequentemente pelos alunos e professores para 
atividades experimentais. Segundo fala de alunos, “as aulas experimentais é bastante 
importante, pois nos faz debater mais sobre determinado assunto com mais 
profundidade”, diz aluno da 2ª série do ensino médio. Outro aluno diz “é importante ter 
aulas experimentais, pois veremos os fenômenos e as reações acontecerem”. Estas 
falas foram retiradas em conversas mantidas com alunos em visitas realizadas no 
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Colégio pelo pesquisador durante a pesquisa. 
 

 
Figura 05: Laboratório de Ciências/Química do Colégio Estadual Djanal Tavares de Queiróz. 

 

O resultado é enriquecedor quando percebemos que alunos e professores 
possuem diversas habilidades no sentido de contribuir, opinar e criar alternativas que 
viabilizem além da realização da experimentação a construção de materiais alternativos 
que poderão ser utilizados e aproveitados por todos. Destacamos que o laboratório 
desta unidade de ensino possui como equipamentos de segurança: luvas, máscaras, 
chuveiro, lava olhos, extintores na parte interior e exterior.  

É buscando a participação ativa e um posicionamento crítico destes alunos que 
acreditamos que o projeto vem contribuindo para que os discentes criem alternativas, 
emitam opiniões e busquem soluções para os diversos momentos de discussões. Essa 
postura reflexiva fortaleceu o surgimento e o desenvolvimento de alunos que 
participaram ativamente das aulas, além de ampliar a frequência da utilização de 
experimentos nas aulas de química. 

Sabemos da necessidade de atividades experimentais nas aulas de Química, 
porém as escolas da rede Estadual de Sergipe em sua maioria não possuem 
laboratórios para estes fins, no entanto, não necessariamente é preciso às unidades 
escolares possuir laboratório, o mais importante é que os professores adotem em suas 
práticas pedagógicas formas metodológicas, como o uso de atividades experimentais 
em aulas, essa seria uma forma de dinamizar as aulas de Química considerada por boa 
parte do alunado como de difícil entendimento. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos que docentes e alunos dos Colégios analisados têm mostrado 
interesse na melhoria da aprendizagem com a elaboração e realização de atividades 
experimentais, o que indica um aumento do interesse pelas aulas práticas de química, 
que até pouco tempo atrás era visualizada de forma bastante negativa. Este é um fato 
importante para que o próprio professor reflita sobre como vem ocorrendo a sua prática 
pedagógica, a fim de buscar trabalhar metodologias que estimulem sempre à vontade e 
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motivação dos alunos em aprender e participar de forma ativa nas aulas, construindo e 
reconstruindo informações, possibilitando assim uma aprendizagem mais significativa. 

Segundo Ausubel (1980) “pra aquisição da aprendizagem significativa deve 
haver alguma associação entre o novo conhecimento e aquele já existente na estrutura 
cognitiva do aluno”. Assim, uma atividade experimental sem reflexão e discussão não 
garante a aprendizagem significativa no alunado. 

Sabemos que, a implantação de novas metodologias aptas a tornarem o 
processo de ensino–aprendizagem mais dinâmico e até mesmo de fácil compreensão 
depende muito do desempenho e da formação do professor, talvez por uma má 
formação destes ou até mesmo devido ao grau de importância que eles atribuem à 
realização de atividades experimentais em suas aulas, os alunos não tenham o devido 
acesso a tais atividades, desta forma os alunos não atingem o nível significativo da 
aprendizagem com aquela atividade. Sendo assim, este trabalho aborda uma 
necessidade evidente de mostrar que a experimentação em química pode ser uma 
alternativa no desenvolvimento da aprendizagem. 

Vale ressaltar, que o Colégio Estadual Murilo Braga e o Colégio Estadual Djenal 
Tavares de Queiróz possuem Laboratórios com excelente estrutura física, além da 
grande disponibilidade de materiais e reagentes; o que não justifica a não realização de 
atividades neste espaço e sim a falta de formação que muitos professores possuem 
sobre como e porque utilizar práticas experimentos em suas aulas. 
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RESUMO: Esta pesquisa apresenta um estudo sobre a concepção de alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio, em relação à utilização da experimentação nas aulas de química e da importância que esta 
apresenta para a construção do conhecimento científico. Para a realização da pesquisa, foi utilizado 
como instrumento um questionário com seis (6) perguntas objetivas que buscaram compreender a 
opinião dos alunos em relação às aulas práticas experimentais. Diante das respostas adquiridas, 
verificou-se que embora os alunos passem a compreender melhor a disciplina com a prática 
experimental e dessa forma se sintam mais motivados e interessados, esta ainda é pouco utilizada pelos 
educadores, limitando o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. 

1- INTRODUÇÃO 

Diversos são os casos nas instituições públicas em que o ensino da química 
necessita de uma reavaliação por parte dos professores na sua forma de abordagem. 
Isso se torna evidente, ao observarmos o grande desinteresse expressado pelos 
alunos em relação a disciplina quando feita uma análise sobre a qualidade da 
aprendizagem que estão recebendo. Na perspectiva de superar esse desafio, se tem 
utilizado a experimentação como ferramenta metodológica para instigar os alunos a 
buscar compreender cientificamente os fenômenos observados na natureza. 

A experimentação é considerada por muitos autores como imprescindível para 
o ensino de ciências, sendo capaz de promover interação entre o observador e o 
fenômeno estudado. Porém, verifica-se que um grande número de professores ainda 
não fazem uso dessa ferramenta relatando vários empecilhos como a falta de tempo, o 
número grande de alunos por turma, falta de materiais e formação inicial adequada 
para lidar com atividades práticas como a experimentação (Marandino, Selles e 
Ferreira, 2009). 

Sendo assim, esses professores acabam apresentando conceitos limitados 
sobre a prática experimental no ensino de química e quando fazem uso ainda a 
empregam de forma inadequada empirista-indutivista, fazendo com que o aluno seja 
orientado a seguir passos consecutivos e característicos, entre eles a comprovação e a 
tentativa de verificação, o que pode causar um desinteresse do aluno pela metodologia 
aplicada. Como afirma Lopes apud Sheid, Reginaldo e Güllich (2012): 

a concepção que os professores têm sobre o trabalho experimental na Ciência 
vai condicionar de forma decisiva a forma como integram o trabalho 
experimental no currículo, a forma como preparam as atividades experimentais 
e a forma como organizam o trabalho na sala de aula (p. 8). 
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Diante disso, surgem várias críticas referentes às metodologias tradicionais 
utilizadas por muitos professores, em que o aluno é visto apenas como um receptor de 
informações prontas, capaz de decorar várias fórmulas, reações e propriedades. Mas, 
incapaz de relacioná-las com o seu cotidiano e com a forma com que estas ocorrem na 
natureza e o professor é visto apenas como um transmissor de informações, limitando 
o conhecimento de seus alunos, fazendo com que estes apresentem apenas uma 
aprendizagem mecânica e não significativa. 

Segundo David Ausubel (apud Moreira, 2006), a diferença da aprendizagem 
significativa é devido a um processo pelo qual uma nova informação se relaciona de 
maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura 
cognitiva do indivíduo. Assim, em oposição à metodologia tradicional e a aprendizagem 
mecânica têm-se várias metodologias, que se aplicadas de modo coerente alcançarão 
bons resultados. Nessa perspectiva, a experimentação é vista como uma metodologia 
eficiente, capaz de criar problemas que permitam a contextualização, o estímulo e os 
questionamentos. 

A experimentação pode ainda ser capaz de despertar a criatividade, o interesse 
dos alunos, visto que apresenta um lado motivador onde o aluno se sente capaz de 
criar soluções e não apenas decorá-las, além de ter um caráter lúdico. As atividades 
experimentais possibilitam que o aluno desconstrua e construa o seu conhecimento. 
Sendo assim, ocorrendo uma melhor assimilação dos conceitos estudados (Galiazzi e 
Gonçalves, 2004). 

Entretanto, para alcançar esse propósito é necessário desafiar os alunos, 
desafiar os seus conhecimentos, para que estes se sintam estimulados a buscar 
explicações, a observar, a refletir e a criar hipóteses. Pois só assim serão capazes de 
validar, modificar e construir o seu conhecimento. Como cita Guimarães (2009): 

[...] essa metodologia não deve ser pautada nas aulas experimentais do tipo 
"receita de bolo", em que os aprendizes recebem um roteiro para seguir e 
devem obter os resultados que o professor espera, tampouco apetecer que o 
conhecimento seja construído pela mera observação (p. 198). 

Embasados nesses pressupostos, apresentaremos neste trabalho os 
resultados obtidos através da utilização da experimentação em uma escola da cidade 
de Belém do Pará, ressaltando a experimentação como uma opção metodológica que 
deve ser utilizada no Ensino de Química, como meio de diminuir os índices de rejeição 
e aumentar a credibilidade, o interesse e a aceitação dos alunos para com a disciplina. 

2- UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A EXPERIMENTAÇÃO 

Como se sabe a química surgiu através de atividades experimentais tendo sua 
base na Alquimia, nome dado a química realizada na Idade Média. A partir do séc. XVII 
a experimentação ocupou um lugar de destaque na consolidação das ciências atuais e 
na metodologia científica à medida que as leis formuladas precisavam ser 
empiricamente comprovadas, a experimentação passou a ser muito utilizada, sendo 
pautada na racionalização do pensamento. Segundo Galiazzi (2001), a utilização da 
experimentação como metodologia educacional era baseada nos experimentos feitos 
nas universidades, onde já se datam mais de cem anos da sua utilização pelas escolas 
como ferramenta de ensino. 
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Sendo que na década de 60, ocorreu uma corrida armamentista e tecnológica 
entre EUA e a antiga União Soviética. Neste período a experimentação era vista como 
uma ferramenta metodológica utilizada para o ensino da redescoberta, com o objetivo 
de formar “mini cientistas”, porém este método não foi bem aceito sofrendo diversas 
críticas (Hodson, 1994 e Gil-Perez, 1993). Pois, dessa forma a experimentação se 
transformaria numa receita, em que o aluno só precisaria seguir passos premeditados 
para resolver qualquer problema. Assim, este chegaria a uma resposta incompleta, 
visto que os experimentos não seriam capazes de criar conflitos cognitivos por parte 
dos estudantes, ou seja, eles não seriam estimulados a buscar explicações, a observar, 
a refletir, a criar hipóteses e a construir o seu conhecimento. 

Já o Brasil passou por grandes mudanças nas décadas de 60 e 70 Como 
consequência da corrida armamentista e tecnológica. Onde a população com um 
menor poder aquisitivo passou a ter contato com o ensino de ciências, que antes 
destinava-se apenas a pessoas com um alto poder econômico; empresas 
necessitavam de mão de obra especializada e o comércio precisava que seus clientes 
dominassem o mínimo de ciências para que pudessem compreender e adquirir os 
novos produtos tecnológicos que surgiam. 

Perante aos acontecimentos, as escolas também  deveriam passar por 
mudanças, estas deveriam se centralizar nas metodologias aplicadas no seu processo 
de ensino-aprendizagem, pois antes era focado apenas no ensino de alunos de classes 
mais prevalecidas economicamente, agora com a democratização do ensino passam a 
receber  um novo público que pode ou não necessitar de um ensino salientado em um 
novo paradigma. 

Em contra partida, as escolas nesta época eram fundamentadas em teorias 
tradicionalistas impregnada pelo tecnicismo, originário do período que se vivia. Onde o 
aluno era apenas um ser inerte aos acontecimentos e o professor o repassador de 
informações. Dessa forma, acreditava-se que o aluno não era possuidor de 
conhecimentos antes de adentrar na escola. Diante de todos os acontecimentos, a 
década de 80 foi assinalada pela recusa e oposição ao modelo tradicional de ensino, 
pois afirmava-se que este não possuía fundamentos relevantes que pudessem 
propiciar ao aluno bases concretas frente as teorias científicas. Assim surgiram 
metodologias pautadas no construtivismo, que se trata de uma corrente teórica que se 
opunha ao tradicionalismo(Gil-Pérez, 1993). 

Atualmente, como resultado de todas as discursões ocorridas em torno das 
mudanças do processo de ensino aprendizagem, têm-se várias metodologias entre 
elas a experimentação que apresenta todos os fundamentos necessários e debatidos 
para se ter uma reforma eficaz no ensino e que garanta uma aprendizagem eficiente 
para todos os públicos  sem distinção. 

3- METODOLOGIA APLICADA 
 
3.1- Caracterização do Público Alvo 

O presente trabalho foi realizado na Escola Estadual Dom Pedro I, localizado 
no bairro do Marex em Belém-PA, com uma turma do 3° ano do Ensino Médio, 
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contando com a participação de 28 alunos. Foram necessários dois tempos de aula 
para a realização das práticas experimentais. 

3.2- Estratégia e Desenvolvimento das Atividades 

A aplicação da atividade foi desenvolvida em três etapas. A princípio foram 
verificados os conhecimentos prévios dos alunos através de uma breve discussão feita 
pelos acadêmicos que foi de fundamental importância para avaliar os alunos acerca da 
disciplina Química e dos conteúdos propostos, em seguida foram realizados os 
experimentos abordando os conceitos básicos sobre termoquímica, pH e oxidação. De 
forma contextualizada para que um ambiente favorável fosse criado deixando os alunos 
mais descontraídos, afim de que eles se sentissem  à vontade para interagir e 
participar da atividade  de forma ativa. Por fim foi aplicado um questionário contendo 
seis (6) perguntas objetivas, para que os alunos pudessem avaliar as atividades 
propostas. 

As atividades experimentais foram desenvolvidas com base em três artigos da 
Revista Química Nova na Escola, de um total de dezenove experimentos que foram 
publicados entre os anos de 2008/2011, sendo escolhidos três experimentos para 
realização desta pesquisa. Todos os artigos relatam um experimento em conjunto de 
bases teóricas, facilitando assim os procedimentos. 

Os alunos foram levados ao laboratório onde as atividades foram realizadas. 
As experimentações foram executadas de forma contextualizada, possibilitando que os 
alunos através da investigação pudessem relacionar as práticas experimentais à sua 
vida cotidiana. Além da observação, foi solicitado o auxílio destes alunos durante a 
realização dos experimentos, assim eles puderam participar ativamente da atividade. 
Os mediadores tiveram como objetivo guiar esses alunos em relação as suas 
indecisões, opções e conclusões. 

O primeiro experimento realizado foi à construção de um calorímetro simples, 
que tem como objetivo determinar o calor da decomposição do peróxido de hidrogênio 
(H2O2). Para isso foram utilizados: recipiente de isopor (01), termômetro digital (01), 
fermento biológico e água oxigenada comercial a 10 volumes. Com este experimento 
verificou-se a variação de temperatura do sistema (∆t = tf – ti) para assim se obter a 
entalpia da reação e determinar a decomposição do peróxido de hidrogênio. 

O segundo experimento abordou conceitos de pH, visando à determinação do 
pH de solos através de indicadores ácido-base. Para os procedimentos, os principais 
materiais utilizados foram: copos plásticos transparentes (06), colher de sopa 
descartável (03), seringa (10 mL), filtros de papel (03), solução de CaCl2 – cloreto de 
cálcio – (0,01mol/L), papel de tornassol, solução de fenolftaleína (1%). 

O último experimento tratou da determinação de dois oxidantes de uso 
doméstico: peróxido de hidrogênio (H2O2) e hipoclorito de sódio (NaOCl), feito a partir 
de uma titulação para se medir o volume de espuma gerado pelo gás resultante da 
reação entre os dois compostos mencionados após adição de gotas de detergente. 
Para a realização do experimento foi utilizado: proveta (100 mL), bureta (50 mL), 
Erlenmeyer (500 mL), tubo PVC, palha de aço, palitos de fósforo, vidro de relógio, 
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detergente líquido, água sanitária (hipoclorito de sódio) e água oxigenada (peróxido de 
hidrogênio). Porém, foi necessária a realização de um experimento para identificação 
do gás que irá ser formado durante a titulação, o gás será o resultado da reação de três 
compostos que são: a água oxigenada, a palha de aço e a água sanitária. Para 
alcançar os resultados precisos, o gás formado foi aprisionado na espuma, através da 
reação entre o hipoclorito e o peróxido de hidrogênio com a adição de detergente. 

O primeiro experimento executado, denominado de pH do Solo, teve a 
participação de um aluno na sua realização, este com as devidas orientações pode na 
prática verificar o pH de uma amostra de solo, além de demonstrar para seus colegas 
de classe como esse processo ocorre. O segundo experimento, denominado de 
Entalpia de Decomposição do Peróxido de Hidrogênio, contou com a contribuição da 
turma para a realização dos cálculos pertinentes, todos contribuíram na montagem das 
fórmulas e na resolução dos cálculos propostos. Já o último procedimento experimental 
realizado foi a Determinação do Peróxido de Hidrogênio, no qual ocorreu apenas sua 
demonstração. 

3.4- Coleta dos Dados  

Para coleta de dados foi aplicado um questionário contendo (6) perguntas 
objetivas, para que os alunos pudessem avaliar a atividade desenvolvida. Como o 
objetivo do trabalho é demonstrar que uso da experimentação pode trazer significados 
reais a aprendizagem dos alunos, sendo que para se obter respostas favoráveis é 
necessário a utilização de alguns fundamentos, estes serão levados em consideração 
na análise dos resultados obtidos. Para avaliação da atividade perante os alunos, os 
fatos que terão importância serão: a interação dos alunos, a sua observação, hipóteses 
e como todos esses fundamentos podem auxilia-los no  processo de aprendizado e na 
sua vida cotidiana. 

 
 
4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Verificou-se que muitos alunos demonstraram ter aversão à disciplina, eles 
justificaram que esta apresenta muitos cálculos, por isso é considerada de difícil 
assimilação. Entretanto, alguns afirmaram gostar da disciplina e apresentaram 
respostas concisas as perguntas propostas. Diante desse aspecto, observou-se a 
atenção e a interação dos estudantes durante todo o procedimento a turma mostrou 
dominar parcialmente alguns conceitos e o que foi ensinado teve bastante aceitação. 

A primeira pergunta respondida pelos alunos foi sobre a aprovação da 
metodologia aplicada, a segunda questionava se estes tiveram sua aprendizagem 
facilitada através do uso da experimentação e a terceira perguntava se eles gostariam 
de ter mais atividades como esta. O gráfico 1 apresenta os resultados obtidos: 
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Gráfico 1: Repostas dos alunos referentes as questões 1, 2 e 3 do questionário. 

Com base nas respostas desses alunos, fica evidente que a utilização da 
experimentação como ferramenta de ensino e aprendizagem auxilia efetivamente no 
entendimento dos conteúdos ensinados. Como afirma Rosito (2008), para se ter uma 
aprendizagem científica é necessário e indispensável a utilização da experimentação 
para o ensino de ciências. Além de ter uma ampla aceitação, por ter uma caráter 
dinâmico e lúdico, fazendo com que o aluno saia da sua função inerte e participe de 
forma ativa do seu processo de aprendizagem levando-os a obter uma melhor 
compreensão dos temas trabalhados. 

Ao serem questionados sobre se o Ensino de Química com esta metodologia 
torna-se mais interessante e compreensível, 90% responderam que sim. Tal resposta é 
evidenciada nos relatos do aluno A e do Aluno B. 

"A química é muito complicada, porém dessa forma ficou mais fácil de 
entender." (Aluno A). 

"Eu adorei os experimentos, nunca conseguir entender direito a química. Se o 
professor fizesse mais atividades assim com certeza as aulas ficariam mais 
interessante" (Aluno B). 

Esses relatos estão de acordo com as afirmações de Hoering e Pereira (2004), 
no qual asseguram que quando ocorre a observação, esta melhora o entendimento dos 
alunos referente ao seu objeto de estudo entretanto, quando essa observação é 
concreta, ou seja, quando permite que o aluno além de observar possa tocar e 
manusear o que esta sendo lhe ensinado, ele passa a ter mais facilidade para construir 
conceitos, pois experimentar o concreto além do abstrato, do imaginário faz com que 
se desenvolva o raciocínio dos alunos e como resultado há um aumento da 
compreensão dos conceitos teóricos. 

Foi perguntado se os experimentos retrataram com êxito os conceitos utilizados 
em sala de aula. O resultado foi positivo, sendo que 97% responderam que sim, o que 
comprova que a experimentação é uma ferramenta metodológica que se utilizada de 
forma contextualizada têm a capacidade de integrar os conteúdos curriculares com o 
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cotidiano do aluno, com as suas vivências, fazendo com que este construa e 
descontrua seus conhecimentos perante situações concretas, e não de problemas 
propostos por livros ou listas de exercícios que muitas vezes não trazem nenhum 
significado real para os alunos (Guimarães, 2009). 

Finalmente foi pedido que estes alunos avaliassem a abordagem feita pelos 
professores graduandos em Química. O gráfico 2 apresenta a avaliação feita pelos 
alunos. 

 
Gráfico 2- Conceito atribuído pelos alunos à atuação dos graduandos. 

Estes resultados demonstram que houve grande aceitação por parte dos alunos 
em relação ao enfoque realizado pelos graduandos onde 71% avaliaram como 
excelente essa atuação. Os alunos relataram que seus professores de ciência não 
fazem uso do laboratório, sendo que nunca tiveram atividades como esta realizada em 
sua escola, persistindo as aulas teóricas e de difícil assimilação. Como afirmam 
Marandino, Selles e Ferreira (2009), os principais empecilhos encontrados pelos 
professores para a realização das aulas práticas, vão desde a formação inadequada 
que receberam para situações que envolvem o ensino experimental até a  falta de 
tempo e domínio sobre um número grande de alunos. Dessa forma, é possível verificar 
que quando utilizadas novas metodologias que façam com que as aulas fiquem mais 
dinâmicas e menos monótonas e tradicionais há um melhor recebimento pelos alunos, 
que se sentem mais estimulados e inclusos no processo de ensino e aprendizagem 
como melhor pode ser observado no gráfico acima. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da experimentação nas escolas deve ser reavaliada, pois se sabe 
que os empecilhos são muitos, que vão deste a falta de materiais a lugares adequados 
para a sua realização. Entretanto, sabemos que estas barreiras não são suficientes 
para impedir a sua realização, pois a experimentação é uma prática que não deve ser 
exclusivamente realizada em laboratórios e sim o seu maior acrescimento no processo 
de ensino aprendizagem está no fato desta poder ser problematizada possibilitando 
que o aluno tenha conflitos a ser respondidos. 

Sendo está uma ferramenta eficaz na construção e desconstrução do 
conhecimento do aluno, ela deve ser praticada permitindo com que este estabeleça seu 
conhecimento de forma participativa, além de propiciar um elo maior entre professor e 
aluno. 

Vale ressaltar que a experimentação deve ser trabalhada de modo a instigar o 
aluno na busca da compreensão do fenômeno estudado, promovendo a sua interação 
com a natureza, sendo respeitados os limites de intervenção. Assim, a experimentação 
nas escolas se torna imprescindível, principalmente nas aulas de ciências onde se 
necessita de demonstrações. 
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Introdução 
A teoria que considera os Gases Estufa os 

responsáveis pela manutenção da temperatura 
média global é intitulada Efeito Estufa. Segundo 
essa teoria de todos os comprimentos de onda que 
o sol emite, chega à atmosfera praticamente luz 
ultravioleta (U.V.) e ultravioleta visível (U.V.-vis) que 
ao serem absorvidas pela superfície podem ser 
reemitidas na forma de infravermelho(I.V.). O I.V. 
segue em todas as direções, podendo ser absorvido 
por moléculas que tenham um momento de dipolo 
permanente ou induzido diferente de zero. Quando 
moléculas absorvem esse tipo de radiação, elas têm 
seus movimentos internos alterados gerando um 
aumento na energia cinética e assim promovendo o 
aquecimento da atmosfera.1 

Neste trabalho analisamos como o tema efeito 
Estufa é explorado em proposições experimentais 
de sites na Internet com o objetivo de avaliar a 
fidelidade das informações abordadas. 

Metodologia 
Foi realizada uma busca sobre atividades 

experimentais que se propusessem a simular, 
modelar ou demonstrar o efeito estufa no Google 
utilizando os termos Experimento e Efeito Estufa. 
Foram analisados os 100 primeiros links sugeridos. 

Resultados e Discussão 
Entre os experimentos localizados na internet2-6 

um deles merece destaque, pois o mesmo 
experimento com pequenas variações foi localizado 
em vários sites e segue basicamente o seguinte 
protocolo : 

"Uma caixa de sapato é forrada com papel 
alumínio e dentro desta é colocado um copo com 
água e então é tampada com filme plástico. Um 
segundo copo é colocado do lado de fora. Ambos 
devem ficar sob a luz do sol ou de uma lâmpada 
forte. Após alguns minutos (15-20) abra a caixa e 
verifique a temperatura de ambos.” 

Expor os sistemas a luz do sol ou a uma lâmpada 
incandescente permite que chegue a eles luz 
ultravioleta e radiação infravermelha, porém como 
não há uma superfície capaz de absorver e 
converter U.V. em I.V. o aquecimento dos sistemas 
se dá pela absorção direta da luz infravermelha o 
que já descaracteriza o fenômeno em questão e, 
portanto, o experimento não simula o efeito estufa. 
Caso houvesse essa absorção e conversão, ainda 
assim a temperatura diferencial entre os 2 copos 

não poderia ser atribuída ao efeito estufa e sim a 
uma estufa. Quando o calor entra em um sistema 
fechado ele o aquece e devido à impossibilidade das 
correntes de convecção o resfriamento se torna 
lento. Assim quando se compara um sistema 
fechado com um aberto, o primeiro atingirá um pico 
mais elevado em sua temperatura e também 
demorará mais para se resfriar, mas esse fenômeno 
mimetiza uma estufa e não o efeito estufa. 

Esse experimento foi localizado não apenas em 
sites informais, mas também naqueles associados a 
universidades, órgãos do governo e de divulgação 
cientifica. Por isso, é importante que professores e 
estudantes estejam atentos sobre a necessidade de 
se verificar não apenas as fontes de informação 
como o seu propagador, mas principalmente a 
própria informação, já que não basta que um 
experimento reproduza os resultados desejados, 
pois o mesmo precisa acima de tudo ser coerente 
com a teoria.  

Conclusões 
Neste trabalho analisamos um experimento que 

se propõe simular o Efeito Estufa e que pode ser 
localizado em diversos sites associados a órgãos 
governamentais, universidades e de divulgação 
cientifica. Porém há dois equívocos conceituais que 
o descaracterizam completamente. Primeiro a falta 
de um absorvedor capaz de converter U.V. em I.V. e 
segundo a ausência de correntes de convecção em 
um dos sistemas utilizados. Assim o intuito deste 
trabalho é chamar a atenção para a necessidade de 
se avaliar a correspondência entre uma atividade 
experimental de simulação e o modelo teórico que 
explica o fenômeno em questão. 
____________________ 
1 TOLENTINO, M.; ROCHA-FILHO, R. C.; A química no efeito 
estufa, QNEsc.cidade, v., n.8, p.10-14, nov., 1998. 
2O efeito estufa diante de seus olhos. Disponivel em 
<http://www.cienciaempauta.am.gov.br/2013/01/o-efeito-estufa-
diante-de-seus-olhos/>, acessada em Março 2014. 
3Mudanças climáticas. Disponível em : 
<http://www.mudancasclimaticas.c3.furg.br/index.php?Itemid=91
3&option=bloco_texto&id_site_componente=1324>, acessada 
em Março 2014. 
4Simulador do Efeito Estufa. Disponível em: 
<http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_
geocienciassimuladordoef>, acessada em Março 2014. 
5O efeito estufa diante de seus olhos. Disponível em: 
<http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-efeito-estufa-diante-de-seus-
olhos-2/>, acessada em Março 2014. 
6O efeito estufa diante de seus olhos. Disponível 
em:<.http://www.pontociencia.org.br/experimentos-
interna.php?experimento=636>, acessada em Março 2014. 
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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo avaliar potencialidades de uma oficina de formação continuada, 
bem como analisar as impressões dos professores sobre o trabalho experimental por meio do Ensino por 
Investigação. Para isso, realizamos uma oficina de formação continuada abordando o uso da 
experimentação em uma perspectiva de Ensino por Investigação com seis professores de Química do 
Ensino Médio que lecionam na cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Tal oficina ocorreu em dois 
momentos, totalizando oito horas. Para compor a proposta de formação continuada foram utilizados 
quadrinhos, vídeos, atividades, aulas práticas, aulas teóricas, apresentação de experimentos, entre 
outros recursos. Para coleta de dados utilizamos gravações em vídeo e material escrito pelos 
professores, analisados usando descrição/reflexão das ações e Análise textual discursiva, 
respectivamente. Foi possível perceber a evolução das concepções dos professores sobre a utilização 
da experimentação no ensino, num movimento de convergência para ideias de trabalho experimental 
numa perspectiva mais investigativa.  

INTRODUÇÃO 
Desde o século XVIII o papel da experimentação no ensino de Ciências é reconhecido 
por filósofos e pensadores no mundo, mas as atividades experimentais no ensino só 
chegaram ao Brasil no século XIX. De acordo com Silva, Machado e Tunes (2010), a 
inclusão da experimentação no ensino de ciências se deu sob um enfoque utilitarista, 
associando o conhecimento teórico e as atividades. Nas primeiras décadas do século 
XX os órgãos oficiais brasileiros advertiram que as instituições acolhessem laboratórios 
equipados para as aulas de ciências, e somente a partir da década de 1950 a 
experimentação foi consolidada como estratégia e considerada significativa nas 
escolas. 
De fato, nos parece que a utilização de experimentos é uma importante estratégia de 
ensino de ciências, que pode ser utilizada pelos professores não só para despertar o 
interesse dos alunos, mas também para ajudá-los na construção do conhecimento. A 
ausência de laboratórios nas escolas não deve ser um impedimento para realização de 
atividades experimentais, vários experimentos podem ser realizados com materiais 
simples e que são encontrados no cotidiano (SILVA; MACHADO; TUNES, 2010; 
ROSITO, 2008). 
O uso da experimentação no Ensino Médio de Química muitas vezes é inexistente ou 
abordado de forma inadequada pelos professores. De acordo com Rosito (2008) em 
um curso de graduação é impossível que todas as necessidades formativas sejam 
preenchidas, sendo assim é importante que os professores estejam em constante 
processo de formação, participando de oficinas, grupos de estudo entre outros. Afirma 
ainda que os professores de ciências apresentam deficiências em sua formação e isso 
representa uma séria limitação para utilização de experimentos em suas aulas, falhas 
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essas relacionadas tanto com a formação pedagógica como também com o domínio de 
conteúdos específicos.  
 

Segundo Azevedo (2012), uma forma de conduzir o aluno a participar de seu processo 
de aprendizagem é a utilização de atividades investigativas, que desenvolve nos 
mesmos a compreensão de conceitos e ajuda-os a sair de uma postura passiva e fazer 
com que comecem a perceber e agir sobre seu objeto de estudo. Nesta perspectiva, 
aportamos nossa opção em trabalhar com o Ensino por Investigação.  
Para mais além de uma mudança conceitual, os modelos de ensino da ciência por meio 
do ensino por investigação adotam que para conseguir essas mudanças profundas na 
mente dos alunos, não só conceituais, mas também procedimentais e atitudinais, é 
preciso que eles estejam inseridos em um contexto de atividade semelhante ao que 
vive um cientista, porém sob a atenta orientação do professor. O ensino por 
investigação não objetiva formar verdadeiros cientistas e muito menos provocar 
mudanças apenas conceituais nos alunos, o objetivo é estimular e instigar os mesmos 
a pensarem em fatos de maneira não superficial. (POZO; GOMÉZ CRESPO, 2009; 
CAMPOS; NIGRO, 1999).  
Nessa perspectiva, acreditamos  que oficinas de formação continuada são importantes 
e necessárias, principalmente para professores que atuam no Ensino Médio pois, a 
partir das reflexões dos docentes sobre o tema abordado, os mesmos podem se sentir 
mais seguros ao utilizar estratégias diferenciadas, como a experimentação, que 
facilitem a construção do conhecimento por parte do aluno. Diante do exposto o 
objetivo desse trabalho foi avaliar potencialidades e eficácia de uma oficina de 
formação continuada, bem como analisar as impressões (ou concepções) dos 
professores sobre o trabalho experimental por meio do Ensino por Investigação. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Não é difícil ouvirmos dos alunos que química é uma disciplina chata e que os mesmos 
têm dificuldade em aprender. De fato a química é uma ciência abstrata e os alunos têm 
que imaginar entidades e processos, ou seja, devem ir além daquilo que é apresentado 
para eles através dos sentidos, é preciso imaginar, modelar, ir além do entendimento 
real. Dessa maneira, por ser essa uma Ciência desafiadora, a maioria dos alunos 
buscam artifícios cognitivos mais econômicos, como por exemplo, memorizar tudo que 
lhes é informado. 
Segundo Ferreira e Justi (2008) a aprendizagem dos conceitos de química pelos 
estudantes é dificultada pelo fato de esta ser uma ciência abstrata. Torna-se difícil para 
o aluno pensar sobre como um fenômeno ocorre, pois o ensino tradicional apresenta o 
conhecimento cientifico apenas como um conteúdo finalizado, dessa forma esse 
método de ensino estimula os alunos a memorizarem fatos, dados e procedimentos, 
não levando em conta os processos humanos envolvidos por trás do conhecimento e 
nem estimulando a busca e a motivação dos mesmos.  
Devido ao caráter experimental atribuído a química no seu desenvolvimento, nos 
parece importante o trabalho em atividades práticas. Nas palavras de Galiazzi e 
Gonçalves (2004), a experimentação é uma ferramenta importante no processo de 
ensino-aprendizagem que desperta forte interesse entre alunos de diversos níveis de 
escolarização. Porém não basta dispor de laboratório completo para se obter 
resultados significantes no ensino, é preciso que as atividades sejam bem elaboradas, 
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pois se assim não forem, o conteúdo acaba não tendo significado. 
Rosito (2008) afirma que até mesmo os professores de ciências apresentam 
deficiências em sua formação e isso representa uma séria limitação para utilização de 
experimentos em suas aulas, falhas essas relacionadas tanto com a formação 
pedagógica como também com o domínio de conteúdos específicos. Delizoicov, Angotti 
e Pernambuco (2011, p. 11), apontam que:  

Como bem o mostram estudos e pesquisas recentes na área, os 
professores são profissionais essenciais nos processos de mudança 
das sociedades. Se forem deixados à margem, as decisões 
pedagógicas e curriculares alheias, por mais interessantes que possam 
parecer, não se efetivam, não geram efeitos sobre a sociedade. Por isso 
é preciso investir na formação e no desenvolvimento profissional dos 
professores.  

Segundo Silva e Zanon (2000 apud, SILVA; MACHADO; TUNES, 2010) a crença de 
que a experimentação mostra empiricamente como as coisas acontecem é bastante 
comum no meio educacional, e isso pode causar nos alunos a ideia de que as teorias 
foram elaboradas por mentes brilhantes, baseada na intuição e independente dos 
fenômenos que visam a entender e explicar, sendo o fenômeno apenas a 
demonstração de uma verdade já estabelecida e a teoria portadora de um status de 
maior relevância. 
Destacamos a abordagem experimental investigativa no sentido de evitar uma visão da 
ciência pronta e acabada, isenta de erros. Pozo e Goméz Crespo (2009) ressaltam que 
a utilização da experimentação em uma perspectiva de ensino por investigação é uma 
proposta que vem ganhando bastante força, pois provoca nos alunos uma mudança de 
procedimentos e atitudes diante de determinados problemas, além de uma mudança 
conceitual. Para isso, primeiramente, o professor precisa alcançar as mesmas 
mudanças que precisa provocar nos alunos. 
Gil-Pérez (1993) afirma que, aprender ciência através do Ensino por Investigação, 
provoca no aluno não só mudanças conceituais, mas também metodológicas e 
atitudinais. Porém a simples transformação de atividades "clássicas", não é suficiente. 
Não se pode arquitetar a aprendizagem como um resultado acumulado de uma série 
de atividades desconexas (introdução de conceitos, laboratórios, resolução de 
problemas de lápis e papel), a construção do conhecimento demanda programas de 
pesquisa reais capazes de orientar o trabalho dos alunos. 
Utilizar a perspectiva investigativa aliada à experimentação é um desafio para os 
educadores que visam uma melhor aprendizagem dos alunos, mas não é uma tarefa 
impossível basta dedicação e mudanças de atitudes que tornarão suas aulas mais 
interativas.  

METODOLOGIA 
O caráter dessa pesquisa é qualitativo, desenvolvida mediante contato direto com os 
participantes da investigação, gerando dados descritivos e interpretativos, a partir da 
análise de como as atividades experimentais podem ser trabalhadas em uma 
perspectiva de ensino por investigação, através de uma oficina de formação continuada 
realizada com seis professores de química da rede básica de Ensino Médio de Serra 
Talhada- Pernambuco. Trabalhamos em duas etapas de intervenção, mediante registro 
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em vídeo e a transcrição de algumas falas, bem como na análise das ideias dos 
professores, a partir de atividades escritas. 
Usaremos siglas para identificar os docentes: os professores da mesma escola 
receberam à mesma letra do alfabeto, então os professores A1 e A2, bem como B1 e 
B2 pertencem à mesma escola. Já C1 e D1 são de diferentes escolas. O quadro 1 
mostra o perfil dos participantes. 
 

Quadro 1: Perfil dos participantes da pesquisa. 

Participantes Formação Atuação Experiência 

Prof. A1 Matemática Química e Matemática 12 anos 

Prof. A2 Matemática, com 
especialização. Química 27 anos 

Prof. B1 História Química, Física e Matemática. 13 anos 

Prof. B2 Química Química e Física 2 anos 

Prof. C1 Biologia Biologia e Química 5 anos 

Prof. D1 Matemática Química 24 anos 
      

Elaboração da oficina e do material de apoio  
 
A oficina de formação continuada foi intitulada “Abordando o uso de atividades 
experimentais em uma perspectiva de Ensino por Investigação” ministrada no 
laboratório de uma escola da rede estadual de ensino, na cidade de Serra Talhada- PE. 
Foi planejada para oito horas, distribuídas em duas tardes de atividades, cada uma 
caracterizando um momento.  
No primeiro momento, foi aplicado o questionário para levantamento das concepções 
prévias e em seguida, apresentamos um breve histórico da experimentação no ensino 
de química, bem como os tipos de experimentação existentes. Também exibimos um 
vídeo sobre experimentação na perspectiva do ensino por investigação, intitulado 
Experimentação Investigativa, do GEPEC (IQ-USP) e disponível no portal youtube. Os 
professores formaram duplas, para trabalhar em conjunto até o final da oficina, 
utilizando o material de apoio elaborado para essa finalidade: uma apostila com 15 
experimentos selecionados na literatura e previamente testados. Esta seleção valorizou 
experimentos possíveis de realização com matérias de baixo custo e de fácil acesso, 
nas três áreas em que a química é apresentada no Ensino Médio (química geral, 
química orgânica e físico-química).  
No segundo momento, abordamos um pouco mais sobre o histórico da 
experimentação, agora centrado na perspectiva de ensino por investigação. Colocamos 
alguns materiais (reagentes e vidrarias) a disposição dos professores, para que eles 
pudessem usar a criatividade e tentar elaborar e/ou utilizar algum experimento. Por fim, 
os experimentos escolhidos da apostila foram apresentados, associado a um problema 
na perspectiva do ensino por investigação, criado pela dupla de professores. Durante 
os momentos da oficina, algumas atividades escritas foram realizadas com os 
professores: i) descrição da situação apresentada por um quadrinho; ii) estudo do texto 
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“A Visita do Inspetor” (CAMPOS e NIGRO, 1999); iii) resposta a perguntas finais, 
relativas a experimentação, ensino por investigação e a realização da oficina. 
 
A figura 1 resume a sequência planejada para a oficina: 

 
Figura 1: Esquematização da Oficina de Formação. (Fonte: Própria) 

 
 
Análise dos dados coletados na oficina de formação continuada  
 
Toda a oficina foi filmada, utilizando filmadora digital, totalizando cerca de 8 horas de 
vídeo. Para análise dos dados, foram feitos recortes na gravação, relacionados aos 
objetivos da pesquisa. Esses dados foram transcritos em forma de episódios. Algumas 
interações observadas no vídeo estão descritas e algumas falas dos professores e da 
pesquisadora foram destacadas e comentadas. 
 

- Análise dos experimentos apresentados pelos professores  
A análise dos experimentos demonstrativos escolhidos pelos professores na apostila foi 
avaliada baseada nas argumentações teóricas encontradas na literatura sobre a 
experimentação por investigação. Na apresentação observamos se os mesmos 
apresentaram algum direcionamento para uma experimentação investigativa, já que os 
experimentos contidos na apostila eram todos originalmente demonstrativos. 
  

- Análise das respostas dos professores em relação às atividades 
A análise das respostas dos professores em relação às atividades propostas feitas no 
último dia da oficina foram analisadas com base na Análise Textual Discursiva (ATD), 
proposta por Moraes e Galiazzi (2011). Segundo os autores: 

A análise textual discursiva corresponde a uma metodologia de análise 
de dados e informações de natureza qualitativa com a finalidade de 
produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. Insere-
se entre os extremos da análise de conteúdo tradicional e a análise de 
discurso, representando um movimento interpretativo de caráter 
hermenêutico. (p. 7) 
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Ou seja, a análise textual discursiva é examinada organizando-se os argumentos em 
torno de quatro focos, sendo os três primeiros componentes de um ciclo, onde estão 
inseridos os elementos principais, que serão descritos a seguir: 
 
1º Passo (Desmontagem dos textos): É um processo de unitarização, no qual os textos 
devem ser examinados em seus detalhes, fazendo-se uma leitura e releitura dos 
mesmos e em seguida serem fragmentados com o objetivo de alcançar unidades 
constituintes. 
2º Passo (Estabelecimento de Relações): É um processo de categorização. Envolve a 
construção de relação entre os elementos constituintes do texto, reunindo esses 
elementos unitários formando conjuntos com elementos semelhantes e a partir daí 
definir as categorias.  
3º Passo (Captando o novo emergente): É um processo de compreensão do todo. Visa 
à construção de um metatexto resultante da categoria formada a partir da combinação 
dos elementos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentaremos os resultados em dois momentos, abordando a análise das ações na 
oficina de formação continuada e, posteriormente, a análise textual discursiva do 
produto solicitado. 
 
Análise dos dados obtidos através da gravação em áudio e vídeo 
Uma discussão foi gerada quando se falou na importância de uma boa articulação 
entre a teoria e a prática. Destacamos também a emergência da crença que a 
experimentação é intrinsecamente motivadora (SILVA; ZANON, 2000, apud SILVA; 
MACHADO; TUNES, 2010) conforme mostra o quadro 2. 
 
Quadro 2: Extrato de falas transcritas na gravação durante a oficina. 
Pesquisadora: “O que adianta levar uma base e colocar fenolftaleína, observar a 
mudança de cor.... E não explicar o que aconteceu? Dessa forma o aluno vai ver 
aquilo que aconteceu como uma mágica, e nesse momento o professor deve intervir, 
explicar e levar o aluno a pensar e refletir. Se isto não for feito essa prática ao invés 
de facilitar a aprendizagem do aluno, faz que ele tenha visões errôneas da ciência. ” 
Prof. A1: “É.... só visualização causa isso mesmo. ” 
Prof. A1: “A experimentação em si já é motivadora, pois o aluno relaciona o 
experimento com explosão, com mudança de cor, com mau cheiro, né? ” 
Prof. A2: “Quando se convida os alunos para irem ao laboratório sempre a gente 
escuta isso: Vamos fazer uma bomba? ” 
Prof. B2: “Eles acham que químico só faz bomba, é impressionante! ” 
Prof. C1: “Quando a gente fala em levar eles para o laboratório, eles dizem logo: 
Vamos fazer uma bomba, hoje? ” 
Prof. A1: “A saída da sala de aula para o laboratório para o aluno já é um caráter 
motivador mesmo. ” 
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É possível perceber que os professores concordam que a experimentação desperta o 
interesse dos alunos, mas os mesmos apresentam uma visão simplista e reducionista 
quanto ao objetivo da experimentação no ensino. 
Segundo Giordan (1999), é comum os professores de ciências reconhecerem que a 
experimentação desperta um forte interesse entre alunos de diversos níveis de 
escolarização, além de concordarem também que a experimentação aumenta a 
capacidade de aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas 
em pauta. Os alunos por sua vez também atribuem à experimentação um caráter 
motivador 
Outro momento relevante ocorreu quando os professores foram chamados a utilizar 
qualquer material que se encontrava sobre uma mesa, com o objetivo de que eles 
usassem a criatividade e juntassem os materiais a fim de obter algum experimento. 
Os materiais disponibilizados foram: massa de modelar (coloridas), palitos de dente, 
tintura de iodo, suco de laranja, copos descartáveis, água, isqueiro, creme dental, leite 
de magnésia, papel indicador universal, fenolftaleína, leite, comprimido antiácido, 
bexigas de ar para festas, hidróxido de sódio, açúcar, permanganato de potássio, 
anilina, amônia, garrafas PET pequenas, vinagre, hidróxido de cálcio, canudo, ácido 
sulfúrico, luvas, água oxigenada, iodeto de potássio, detergente, espátula, bicarbonato 
de sódio, vidrarias, aquários), e velas; 
Os professores tiveram a liberdade para exercerem a criatividade e tentarem montar 
algum experimento. Percebemos o entusiasmo e interesse dos professores durante 
essa etapa. Alguns extratos de falas entre a ministrante do curso e os participantes da 
pesquisa são apresentados no quadro 3. 
 

Quadro 3: Extratos das falas dos professores durante momento de interação. 
Prof. B2: “Pode se usar essa garrafa pet, o bicarbonato e o vinagre e fazer o 
experimento do balão que vai encher. ” 
Prof. A1: “Pode fazer aquele também, né? Que usa o iodeto com o detergente e mais 
alguma coisa...” 
Pesquisadora: “Sei, o experimento da decomposição da água oxigenada. Usando-se 
água oxigenada, detergente e iodeto de potássio. ” 
Prof. A1: “Com o hidróxido de cálcio e fenolftaleína dá para fazer a do sopro mágico. ” 
Pesquisadora: “E esse recipiente de vidro (aquário), a vela e o isqueiro... posso usar 
para explicar a combustão, né? ” 

Análise dos experimentos apresentados pelos professores 
Os professores foram divididos em duplas e escolheram um experimento da apostila 
que receberam no primeiro dia de oficina. Posteriormente, apresentaram o experimento 
e propuseram uma situação-problema para o experimento. O quadro 4 mostra as 
duplas formadas, os experimentos escolhidos por cada uma das duplas de professores, 
e o problema proposto por eles para o experimento escolhido, buscando o 
estabelecimento de uma proposta dentro do modelo de ensino por investigação. 
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Quadro 4: Experimentos selecionados pelos participantes e os problemas propostos. 
Duplas Experimento Escolhido Problema Proposto 
A1 e A2 Balão Mágico O mesmo bicarbonato utilizado na 

fabricação de bolo, fazendo com que o 
mesmo aumente de volume, foi usado no 
experimento com vinagre o que fez inflar a 
bexiga, pois houve liberação de gás 
carbônico. O mesmo bicarbonato pode 
servir como antiácido? E no organismo vai 
também liberar o gás carbônico? 

B1 e B2 Sopro Mágico Porque ao soprar o gás carbônico na 
solução aquosa de fenolftaleína com 
hidróxido de cálcio deixa a solução incolor? 
Após a reação o pH aumenta ou diminui? 
Quanto a solução resultante é ácida ou 
básica? 

C1 e D1 Vitamina C Você acha que a vitamina “C” (sucos 
concentrados de laranja, acerola, limão, 
abacaxi) vai atuar da mesma forma com 
alimentos à base de farinha de trigo ou 
amido no organismo humano (estômago)? 

 
Podemos perceber que os problemas deram um caráter inicial de investigação à 
experimentação. Podemos inferir um aspecto positivo para uma experimentação 
diferente da demonstrativa. Percebemos uma evolução nas concepções dos 
professores quando comparado ao questionário aplicado antes da intervenção. 
Transformar um experimento demonstrativo em um experimento do tipo investigativo 
não é fácil e exige do professor mudanças em seus procedimentos e atitudes. 
 

Análise do produto textual 
 
A análise das respostas dos professores foi feita de acordo com a Análise Textual 
Discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2011). 
 
Os textos que analisamos, nesse caso particular o discurso textual dos professores 
durante no último dia da oficina de formação continuada em respostas às atividades 
propostas, apresentam um conjunto de significantes que podem ser semelhantes ou 
não, aos quais cabe ao analista compreender, analisar e construir significados partindo 
de intenções e teorias que o orientem, não só teorias já existentes, mas também 
teorias novas que podem ser construídas com base nos elementos textuais dos seus 
interlocutores. 
Com base na análise textual discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2011), e a 
partir das respostas sobre a pergunta citada abaixo, foram criadas algumas unidades 
de significado a partir da multiplicidade de significantes encontradas, fazendo a 
desmontagem dos textos discursivos dos professores. 
 Abaixo mostraremos extratos das falas dos professores em relação a uma das 
perguntas feitas na atividade (quadro 4).  
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Na resposta à pergunta: Como as atividades experimentais podem ser trabalhadas no 
Ensino Médio de química em uma perspectiva de ensino por Investigação? 
 
Quadro 5: Resposta dos professores a primeira pergunta da atividade. 
 
O professor A1: “Procurar fazer experimentos simples, que possa ser abordado no 
mesmo vários conteúdos, levando em consideração o conhecimento prévio do aluno e 
as hipóteses citadas por ele. ” 
O professor A2: “Partindo de um experimento do seu dia-a-dia, propor um experimento e 
em seguida ver uma situação problema, as hipóteses. Até chegar a uma conclusão. ” 
O professor B1: “A partir da problemática que o professor propor, os alunos vão 
investigar, analisar, para resolver o problema junto com o professor, por meio de 
experimentos, levando em conta o conhecimento empírico dos alunos e correlacionando 
ao método científico. ” 
O professor B2: “Pode ser usada para o aumento do interesse do aluno, usando como 
ponto chave a investigação, onde o aluno terá que pesquisar para descobrir o porquê do 
experimento. ” 
O professor C1: “Deve propiciar um contato maior entre o professor/aluno e fazer com 
que o aluno desenvolva um aspecto investigativo; ele (o aluno) vai querer sair da zona 
de ouvinte, para a zona de “desvendado” de problemas/situações e criará suas próprias 
conclusões. ” 
O professor D1: “Deve buscar um conhecimento prévio do aluno, sempre partindo de 
uma situação problema. ” 

 
A partir das respostas dos professores citadas acima, um conjunto de significados 
foram criados: 
 

Aumento do interesse do aluno - Levantamento de hipóteses – investigar - 
Resgatar conhecimentos prévios - conclusão satisfatória; 
 

Experimentos simples - Materiais do cotidiano; Situação-Problema - diversidade 
de conteúdo. 
 

A partir das unidades de significados, podemos observar a emergência de categorias, 
quanto ao trabalho com atividades experimentais no ensino por investigação. Os 
professores apontam características referentes à estrutura das atividades 
experimentais, o que deve compor suas etapas e o que o professor deve levar em 
consideração na hora de desenvolver a uma atividade experimental, o que o seu aluno 
trás para sala de aula, seu ponto de vista de forma a despertar o interesse pela 
investigação, motivá-lo. Surgindo assim duas categorias: 
 

1.  Os professores direcionam suas respostas nas etapas da experimentação por 
investigação; 
2. Os professores colocam o aluno como sujeito ativo da experimentação por 
investigação; 
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Podemos observar uma evolução nos textos dos professores em relação às crenças 
sobre a experimentação, há uma maior preocupação com as etapas que um 
experimento deve ter para aumentar o interesse do aluno. É visível também traços de 
uma experimentação centrada no ensino por investigação no qual apontam que devem 
ser propostas aos alunos situações-problema, fazendo com que investiguem, lancem 
hipóteses e cheguem a uma conclusão satisfatória. Os alunos também podem propor 
questionamentos relacionados ao contexto, buscando na própria atividade experimental 
respostas. Ao que parece, os professores acreditam também que os conhecimentos 
prévios dos alunos devem ser considerados e que é importante a utilização de 
experimentos simples utilizando materiais do cotidiano. 
Conforme Azevedo (2012) defende, o professor que se dispuser a utilizar em suas 
aulas uma atividade investigativa, deve se tornar um professor questionador, que 
argumente, saiba conduzir perguntas, instigar, sugerir desafios, deixando de ser 
apenas um expositor e tornando-se um orientador do processo de ensino. 
Com base na Análise Textual Discursiva podemos perceber que os professores 
apontaram passos necessários para uma experimentação do tipo investigativa, como a 
elaboração de um problema proposto por eles, o lançamento de hipóteses e a 
investigação do problema pelos alunos, destacaram ainda a importância do resgate do 
conhecimento prévio, percebe-se assim que nesse tipo de experimentação o aluno 
participa ativamente do processo de construção do conhecimento.  
No último dia foi solicitado dos professores que escrevessem sobre as impressões que 
eles tiveram sobre o trabalho realizado nos dias de intervenção. Fizemos um recorte 
nas respostas dos professores sobre a impressão que eles tiveram do trabalho 
realizado nos dias da oficina, e a partir do recorte foi possível observar um conjunto de 
significantes nos discursos textuais dos mesmos e a partir deles foram criados alguns 
significados que serão descritos a seguir: 
 

*Ajuda ao professor a refletir sobre experimentação – mostra a necessidade de 
se realizar atividades experimentais tendo ou não laboratório; 
 * É importante principalmente para os professores não formados na área – é 
importante para a prática do professor; 
* Muito proveitoso – aprendem muito – boa didática – boa metodologia – atendeu 
as expectativas sobre experimentação por investigação. 
 

A partir das unidades de significados que surgiram no texto dos professores, podemos 
observar a emergência de categorias, quanto à impressão sobre o trabalho realizado 
nos dias de oficina. Os professores abalizam características indicativas quanto à 
necessidade de realização de atividades experimentais e a importância da formação 
continuada utilizando boa metodologia, são muito proveitosas e ajudam na 
aprendizagem dos mesmos. Observamos também um aspecto importante no que 
concernem as expectativas atendidas sobre a experimentação por investigação, 
contemplando assim os objetivos da oficina. Emergiram três categorias: 
 

1) Para os professores a oficina de formação foi importante, pois mostrou que os 
experimentos podem ser realizados até mesmo em escolas sem laboratório;  
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2) Os professores destacam a importância de oficinas de formação como a que foi 
realizada, principalmente para professores que não são formados na área em 
que atuam; 

3) Os professores ressaltam que o trabalho realizado foi proveitoso devido à forma 
que foi conduzido atendendo suas expectativas sobre a experimentação por 
investigação; 

 
A segunda categoria somente reafirma o que as recentes pesquisas têm mostrado, na 
fundamentação teórica desse trabalho foi falado da importância da formação 
continuada para professores e sobre tudo para aqueles não formados na área em que 
atuam. Nas palavras de Rosito (2008): 

O curso de graduação constitui apenas o início da formação do professor e 
durante este período seria praticamente impossível que todas as necessidades 
formativas fossem preenchidas. É preciso voltar a destacar na formação de 
professores a importância da educação continuada do professor. Cursos de 
atualização, participação em oficinas, grupos de estudos, constituem ações 
importantes que muito irão auxiliar o professor. (p. 207) 

Por fim, a última categoria formada foi de suma importância para o trabalho, pois os 
professores afirmaram que a oficina atendeu as suas perspectivas sobre a 
experimentação por investigação. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
Os professores participantes da oficina desenvolvida nesta pesquisa valorizaram a 
proposta de trabalho experimental por meio do Ensino por Investigação, e 
aparentemente acreditam que nesse tipo de atividade a participação do aluno vai ser 
mais ativa no processo de ensino e aprendizagem. 
Podemos perceber a relevância e eficácia na proposta de oficina de formação, já que a 
mesma promoveu reflexões importantes quanto ao uso de atividades experimentais 
aos participantes da pesquisa, além da potencialidade da mesma, tendo em vista que a 
criação de problemas para os experimentos e as respostas as atividades direcionam 
passos para uma atividade investigativa. Pode ter configurado um passo inicial para 
promover mudanças de procedimentos nas aulas práticas desses professores. 
Acreditamos que os resultados apresentados neste trabalho, podem contribuir para a 
formação dos professores e possibilitar uma melhoria qualitativa na utilização de 
atividades experimentais, contribuindo assim consequentemente para a aprendizagem 
dos alunos e para uma melhoria no ensino de química. 
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Palavras-Chave: Oxidação-redução, cerâmica artística, interdisciplinaridade.  

Introdução 
Este trabalho relata as atividades interdisciplinares 

desenvolvidas com os alunos do primeiro semestre 
do Curso Técnico em Cerâmica do IFRS- Câmpus 
Feliz, nas aulas de química geral e de cerâmica 
artística.  Os conceitos sobre oxidação e redução 
estudados na disciplina de química geral foram 
contextualizados a partir de uma atividade de 
produção de cerâmica artística, utilizando-se a 
técnica de Raku.  Esta técnica, de origem japonesa, 
utiliza óxidos e/ou sais metálicos que são aplicados 
em um objeto cerâmico, que é colocado ainda 
incandescente em uma câmara redutora, ocorrendo 
a redução dos íons metálicos (BRANFMAN, 2001).   

Na experimentação desenvolvida pelos alunos, 
foram aplicados esmaltes, além de óxido de cobre e 
um sal de prata sobre peças cerâmicas, que foram 
para o forno até atingir a temperatura de 980°C.  As 
peças foram então retiradas do forno com uma 
pinça, colocadas em material orgânico e abafadas 
com o mesmo material (folhas secas, papel e 
maravalha), mantendo o recipiente fechado. Elas 
ficaram nesse ambiente redutor por 
aproximadamente cinco minutos e posteriormente 
foram retiradas, resfriadas em jornal úmido e 
lavadas em água corrente. As peças obtidas 
revelaram um potencial estético e funcional capaz 
de produzir uma gama enorme de possibilidades e 
de composições para criação de diferentes produtos 
cerâmicos. Os conceitos de oxidação e redução 
foram explorados, principalmente a partir da 
observação de que a exposição dos óxidos e sais 
metálicos em uma atmosfera redutora favoreceu o 
aparecimento das cores características do cobre e 
da prata, indicando a redução dos íons metálicos.  

Resultados e Discussão 
Os resultados observados nas peças cerâmicas 

produzidas foram instigantes, o que gerou 
curiosidade por parte dos alunos para compreender 
os fenômenos químicos ocorridos (Figura 1). Eles 
concluíram inicialmente que a atmosfera gerada 
pelo consumo de oxigênio proporcionou a redução 
dos íons metálicos de cobre e prata. Assim, as 
reações envolvidas nesta técnica foram 
contextualizadas durante as aulas de química, 
incluindo a representação das semi-reações de 

oxidação e redução envolvidas.  A redução do óxido 
de cobre com formação do cobre metálico, foi 
evidenciada pelo aparecimento da coloração bronze 
em algumas peças.  Também foi possível observar 
a redução de íons prata pela formação de prata 
metálica nas peças onde foi utilizado o nitrato de 
prata. Além disso, os conceitos de oxidação-redução 
foram retomados, a partir de experimentações das 
aulas de química, onde foram realizadas diversas 
reações usando-se soluções contendo íons 
metálicos e diferentes metais, para os alunos 
perceberem a reatividade de diferentes metais e a 
partir das observações, estabelecerem relações 
com os potenciais-padrão de redução (ATKINS, 
2006). 

. 
 

 
 
Figura 1. Peças prontas observando-se a redução 
metálica. 

Conclusões 
Os alunos do Curso Técnico em Cerâmica 

compreenderam os conceitos de oxidação e 
redução a partir da produção de peças cerâmicas, 
pela técnica de Raku.  As atividades foram 
desenvolvidas nas aulas da disciplina de cerâmica 
artística e também pelas experimentações nas aulas 
de química. Dessa forma, foi possível trabalhar 
conceitos químicos inerentes à formação específica 
do Curso Técnico em Cerâmica, a partir de 
processos de ensino-aprendizagem teórico-práticos 
geradores do conhecimento interdisciplinar. 
___________________ 
 
ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: 
questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2006. 965 p. 
BRANFMAN, Steven. Raku, a practical approach. Iola, Krause, 
2001. 
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CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE CÉLULA GALVÂNICA 
E CÉLULA ELETROLÍTICA APÓS EXPERIMENTAÇÃO PARA 
O ENSINO DE ELETROQUÍMICA.  
Bárbara dos Santos Juca Barreto¹ (IC), Carlos Henrique Batista¹(PQ), Rafaella Santos 
Coutinho¹ (IC), Naiane Oliveira Sousa¹(IC), Lenalda Dias dos Santos¹(PQ), Maria Clara Pinto 
Cruz¹ (PQ)  
1 Faculdade Pio Décimo, Grupo de Pesquisa em Ensino de Química, Aracaju-SE, Brasil. 

e-mail: coutinho_rs@yahoo.com.br 
 
Palavras-Chave: eletroquímica, experimentação. 
 
O conhecimento dos alunos restringe a eletroquímica somente a pilhas e a baterias. Desta forma, esta 
pesquisa foi realizada com a motivação de desmistificar esta temática trabalhando as diferenças entre as 
células eletroquímicas. Foi aplicada uma experimentação de deposição química de prata em um bastão 
de cobre e eletrodeposição de prata em um substrato de cobre; para explicar o funcionamento de uma 
reação espontânea e não espontânea. Esta pesquisa foi aplicada numa turma de 25 alunos da 3ª série 
do Ensino Médio numa escola pública em Nossa Senhora da Glória/SE. Neste sentido, concluiu-se que 
as concepções dos alunos foram construídas através da experimentação, onde a maioria soube 
distinguir uma célula eletrolítica de uma célula galvânica.  

INTRODUÇÃO 

A utilização de atividades investigativas nas aulas de Física e Química cria 
oportunidades de maior entendimento para os alunos sobre diversas temáticas. 
Partindo deste contexto, pode-se utilizar a experimentação para estimular a 
aprendizagem do alunado. Inúmeros estudos comprovam que este facilita a 
aprendizagem, pois neste momento é possível realizar uma interligação entre a teoria e 
a prática.  

Atividades experimentais possibilitam ao discente um encontro significativo e 
inicial com a Química de modo que os ajudam a compreender como ela se constrói e 
se desenvolve. Em uma ciência experimental é importante reproduzir os resultados 
obtidos na atividade executada, além disso, é comprovado que o trabalho em 
laboratório ou em sala de aula, quando bem estruturado, se transforma em um ótimo 
mobilizador para a aprendizagem.  

Farias; Basaglia; Zimmermann (2009, s/n) ao parafrasear Russel (1994) diz 
que: 

...quanto mais integrada à teoria e a prática, mais sólida se torna a 
aprendizagem de Química, ela cumpre sua verdadeira função dentro do ensino, 
contribuindo para a construção do conhecimento químico, não de forma linear, 
mas transversal, ou seja, não apenas trabalha a química no cumprimento da 
sua sequência de conteúdo, mas interage o conteúdo com o mundo vivencial 
dos alunos de forma diversificada, associada à experimentação do dia-a-dia, 
aproveitando suas argumentações e indagações. 

Estudos comprovam que a grande dificuldade dos alunos, na compreensão dos 
conteúdos de Química, está na interpretação. Desta forma, a experimentação facilita a 
aprendizagem, do aluno:  
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Há razões de diversa ordem para fundamentar a importância da atividade 
prática na educação científica, algumas das quais aqui serão referidas, mas, se 
é fundamental investir muito mais na componente prática do ensino, também é 
muito importante questionar sobre o modo como deverão ser conduzidas as 
atividades práticas. Que estratégias? Em que ambientes de aprendizagem 
deverão decorrer? Como devem ser conduzidas para contribuir para uma 
indiscutível melhoria da aprendizagem da ciência? A que metodologias e 
instrumentos deverão recorrer? (VALADARES, p. 38, 2006). 

“Deve-se ressaltar, que as atividades experimentais têm potencial não só para 
habilitar os estudantes às relações sociais, mas também na aquisição de atitudes 
positivas na direção do conhecimento cognitivo de ciências” e podem ser realizadas em 
qualquer momento, antes da abordagem teórica, durante a sua execução ou depois 
dela (MALDANER, 2003 apud CASTILHO, ano, p. 2-3).  

Ela deve ser encarada como um dos instrumentos para discutir as ciências, por 
isso deve ser inclusa no ambiente de sala de aula, a fim de permitir a “enculturação” de 
alunos e professores. Para tanto, é preciso que a proposta apresentada pelos 
professores seja apelativa, que se torne um desafio, um problema no qual o aluno veja 
interesse em resolver e se sinta mobilizado a encontrar a solução e, 
consequentemente, aprenda de forma crítica e responsável. 

Considerando que cidadania se refere à participação dos indivíduos na 
sociedade, torna-se evidente que, para o cidadão efetivar a sua participação 
comunitária, é necessário que ele disponha de informações. Tais informações 
são aquelas que estão diretamente vinculadas aos problemas sociais que 
afetam o cidadão, os quais exigem um posicionamento quanto ao 
encaminhamento de suas soluções. SANTOS E SCHNETZLER (1997, p. 47).  

De modo geral, os livros didáticos do Ensino Médio enfocam as reações de 
oxidação e redução em termos de transferências de elétrons e explicam o 
funcionamento das pilhas e baterias. Porém, não abordam o processo de recarga das 
mesmas, uma vez que, na recarga de pilhas e baterias ocorre uma reação de oxidação 
não espontânea, ou seja, para que a reação aconteça é necessário o fornecimento de 
energia elétrica para o sistema. Abordando desta forma o conceito de eletrólise e suas 
aplicabilidades. 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar duas experimentações, 
uma de deposição química de prata em um bastão de cobre para explicar o 
funcionamento de uma reação espontânea, ou seja, uma célula galvânica e a outra de 
eletrodeposição de prata em um substrato de cobre para demonstrar uma célula 
eletrolítica, num processo não espontâneo. 

MATERAIS E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada envolvendo 25 (vinte e cinco) alunos da 3ª série do 
Ensino Médio do período diurno, com idades entre 16 e 18 anos do Colégio Estadual 
Manoel Messias Feitosa, localizado na Cidade de Nossa Senhora da Glória/SE. Para a 
realização do projeto, três momentos foram utilizados: 

No primeiro momento, aplicou-se um questionário diagnóstico para identificar a 
realidade dos alunos quanto ao tema e registrar conhecimentos prévios. O professor 
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regente, explicou que seria feito uma pesquisa e solicitou aos alunos veracidade nas 
respostas, para um melhor aproveitamento da pesquisa.  

No segundo momento, foi ministrada uma aula problematizadora sobre 
Eletroquímica e as diferenças existentes entre célula galvânica e célula eletrolítica, com 
a finalidade de contextualização. Em seguida, foram realizados dois experimentos: um 
de deposição química de prata em um bastão de cobre e outro de eletrodeposição de 
prata em um substrato de cobre, para explicar o funcionamento de uma reação 
espontânea e não espontânea (eletrólise).  

Na preparação da primeira célula eletroquímica, ou seja, da célula galvânica foi 
utilizado 01 béquer de 50 mL, 20 mL de H2O, um bastão de silicone e metade de um 
bastão de nitrato de prata (AgNO3) comercializado nas farmácias. 

Na preparação da célula eletrolítica, utilizou-se de 01 béquer de 100 mL, 50 mL 
de H2O, cianeto de sódio (NaCN), cloreto de prata (AgCl), 01 bastão de titânio, 01 
bastão de cobre (Cu) e uma fonte de energia. 

No terceiro e último momento, houve a aplicação qualitativa de uma avaliação 
de aprendizagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos apresentam a idade adequada para cursarem o Ensino Médio, 
conforme preconiza a LDB 9496, onde 48% dos alunos têm idade de 17 anos, 40% a 
idade de 18 anos e 12% a idade de 16 anos, ou seja, alunos que irão concluir o Ensino 
Médio com menos de 18 anos. 

Os discentes expressaram (92%) que os conhecimentos químicos que eles 
têm, são adquiridos através do professor. Além disso, 68% dos entrevistados 
responderam utilizar a internet com frequencia, porém, não o fazem para o estudo, o 
que é bastante preocupante, uma vez que estes jovens passam bom tempo na frente 
do computador, acessando redes sociais e acabam não estudando como deveriam. 
Apenas 8% disseram saber de química por meio de livros. 

Em seguida, foi apresentado um slide, no qual era possível visualizar exemplos 
do cotidiano dos alunos sobre a ação eletroquímica na oxidação, nas células 
galvânicas e eletrolíticas; em seguida foi realizada a seguinte pergunta: “O que tem 
em comum nestas situações apresentadas?” 

A capacidade de relacionar e inteirar o aluno com o meio em que está inserido, 
traz consigo o objetivo de capacitar os discentes para entender melhor o mundo onde 
vivem, produzindo motivação suficiente para encontrarem razões para os fenômenos 
que os rodeiam: 

O emprego da vida cotidiana como conceito central para a aprendizagem de 
conteúdos científicos traz implícita uma concepção do ensino de ciências que 
sugere, entre outros fatores, da necessidade de despertar o interesse pela 
ciência nos alunos desmotivados que se encontram nas salas de aula, devido à 
obrigatoriedade do ensino de matérias científicas (SILVA et al, 2009, p.2).  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

Depois das prévias explicações aos alunos foram realizados dois 
experimentos, utilizando o processo de uma célula galvânica e um segundo 
experimento de uma cuba eletrolítica, objetivando com estes experimentos, explicar os 
conceitos de ambas as células. 

Foi escolhida uma turma da 3ª série do ensino médio para a realização desta 
pesquisa, por acreditar que os alunos já tivessem visto o assunto. Porém, ao se 
questionar sobre conhecimento de eletroquímica, 44% dos alunos informaram não 
terem estudado este assunto e 56% dos alunos disseram ter conhecimento do tema. 
Desta forma, partiu-se da experimentação para a explicação dos conceitos. Este tipo 
de prática torna o estudo mais significativo para o aluno. 

Foi feita uma pergunta antes do experimento, 72% dos alunos não sabem a 
funcionalidade da eletrólise e 28 % informaram saber alguma aplicação tecnológica. 
Realizando uma análise quantitativa, dos 28% dos alunos responderam “Pilhas, 
baterias entre outros”, demonstrando não conhecer uma aplicação da eletrólise, 
portanto, 100% erraram nas respostas. Infelizmente, o ensino de eletroquímica está 
resumido a pilhas e baterias. Os professores de Química, em sua maioria, não passam 
para os alunos a importância da eletrólise no cotidiano. 

Partindo destes pressupostos, no primeiro experimento, os alunos participaram 
na preparação da célula galvânica, por tratar-se de uma solução não tóxica de água e 
nitrato de prata sólido, conforme figura 1. Com o auxílio de um bastão de silicone e um 
béquer de vidro, a solução foi agitada até que todo o nitrato fosse diluído. O processo 
da atividade experimental deve ser conduzido pelo professor com a ativa participação 
dos alunos, pois, desta forma, estará motivando-os a aprender.  

 

 

Figura 1 - Diluição de nitrato de prata em água 

Quando todo o nitrato de prata foi diluído, acrescentou-se ao béquer um bastão 
de cobre e obteve-se o resultado apresentado na figura 2, da deposição química da 
prata (Ag+) no bastão de cobre (Cu0). Este processo ocorre naturalmente e é um 
exemplo de célula galvânica. O resultado experimental não foi satisfatório, pois existia 
muita luz na sala e a prata escureceu com facilidade conforme Figura 2. Porém, 
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mesmo a experiência não apresentando as micelas brilhantes que gostaríamos de 
mostrar aos alunos, foi possível explicar o conceito de oxirredução através da reação 1. 

 

 
 

Figura 2 - Eletrodo de cobre revestido com prata numa célula eletroquímica de reação 
espontânea 

 O processo de deposição química consiste em depositar um metal ou uma liga 
metálica sobre outro metal ou substrato condutivo sem a utilização de uma fonte de 
elétrons externa. O depósito é formado pela oxidação de átomos da superfície do metal 
base ou substrato e concomitante redução dos átomos dos metais de interesse nesta 
mesma superfície ou pela nucleação de átomos que são reduzidos na superfície pela 
presença de um agente redutor na solução. 

  2Ag+
(aq.)  +  Cu0

(s    ) →    2Ag0
(s)  + Cu2+ 

(aq)     E0 = 0,46 Volt (1) 

Dando continuidade a aula, após a explicação dos seus conceitos, realizou-se 
o experimento da eletrólise, desta vez sem a participação dos alunos, pois, foi utilizado 
cianeto de sódio, para o preparo do complexo, citado na metodologia, que por sua vez 
é bastante tóxico e corrosivo, o que não traria segurança aos alunos. Com a utilização 
desta célula, realizou-se em um primeiro momento, o processo de eletrodeposição de 
prata em um bastão de cobre, para explicar a diferença da eletrodeposição para a 
deposição química, visualizada na célula galvânica, e em um segundo momento 
utilizou-se a eletrodeposição de prata em um anel de cobre conforme Figura 3. 

Na célula apresentada na figura 3, obedecendo à literatura, tem-se no eletrólito 
o cianeto de prata (AgCN), obtido da reação entre cianeto de sódio e o cloreto de prata, 
sal do metal a ser depositado, no catodo da célula eletrolítica foi colocado o bastão de 
cobre (Cu) e no anodo o bastão de titânio (Ti)  inerte a célula e com a utilização da 
fonte de energia com uma descarga 1 volt conforme reação 2. 

AgCN  + e- → Ag0 + CN-   E0 = 0,18 Volts    (2) 

Neste processo, o material a ser protegido é colocado como catodo de uma 
cuba eletrolítica, onde o eletrólito contém sal também do metal a ser usado no 
revestimento, podendo o anodo ser também do metal a ser depositado ou neutro 
(GENTIL, 2007, p. 249). 
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b) 

 
c) 

 
d) 

 
Figura 3 - Foto da célula eletrolítica montada para o processo de deposição de prata em 

um substrato de cobre: a) Materiais para eletrodeposição b) Fonte onde na esquerda está o anado 
(pólo positivo) e na direita o catodo (pólo negativo)   c) Experimento em andamento d) Visão mais 
próxima da eletrodeposição. 

 

A eletrodeposição é um processo tecnológico comumente utilizado, pois se 
consegue revestimento muito fino e relativamente livre de poros. É economicamente 
importante porque se consegue proteção adequada com uma camada bem fina, 
evitando-se excesso do metal eletrodepositado, que pode ser caro. Utiliza-se 
geralmente a eletrodeposição para revestimento com ouro, prata, cobre, estanho, 
níquel, cádmio, cromo e zinco. (GENTIL, 2007, p. 249). Ela acontece pela imposição de 
um fluxo de elétrons, a partir de uma fonte externa, sobre um determinado potencial. O 
substrato condutivo é polarizado negativamente, obrigando, desta forma, a redução dos 
íons metálicos obre sua superfície.   

Como o experimento foi apresentado em uma turma da 3ª série do Ensino 
Médio, utilizou-se um anel de cobre para sofrer a eletrodeposição, por acreditar que 
uma joia chamaria mais atenção. E realmente chamou, na figura 4, o resultado da 
eletrodeposição. Este resultado é importante por que pode influenciar a futura profissão 
do aluno, caso se interesse em se aprofundar no conhecimento e montar seu próprio 
negócio no futuro. 
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Figura 4 - Eletrodeposição de prata em um anel de cobre 
 
O experimento foi encerrado com a teoria de eletrólise e suas principais 

utilizações no cotidiano. Conforme figura 5, houve uma reação perceptível nos 
semblantes dos alunos quanto à descoberta cientifica, onde os conhecimentos do 
senso comum ganharam sentido científico para a maioria deles. Desta forma, a leitura 
de mundo foi alterada e podem intervir sobre o cotidiano como pessoas alfabetizadas 
cientificamente quanto à temática. 

 
 

 
Figura 5 - Reação dos alunos com o resultado da deposição de prata em um anel de cobre 

 
Educar para a cidadania como forma de melhorar o aprendizado é o objetivo 

central de uma experimentação contextualizada. Nesta forma de educação, se leva em 
consideração a inter-relação de diferentes conhecimentos para a construção do saber 
através de significados novos. Contextualizar, portanto, é construir novos significados.   

Segundo Silva et al, (2009, p.6): 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

 
É nessa perspectiva, de um ensino de química, que acreditamos que quando a 
experimentação é desenvolvida ponderando fatores da contextualização, 
favorecendo a inter-relação entre diferentes conhecimentos para a construção 
de significados novos, o resultado pode ser mais efetivo. 

Com a finalidade entender se os alunos conseguem perceber a diferença entre 
uma aula convencional e uma aula prática foi feito uma pergunta sobre a atividade 
experimental. A resposta foi positiva, 76 % dos alunos acharam a aula ótima e 24% 
boa, ou seja, isso comprova que é necessário trabalhar a experimentação para o 
ensino da química, uma vez que o conteúdo foi assimilado por uma grande parte dos 
alunos. 

As falas dos discentes remetem a atividade experimental significativa: 

“Porque ela mostrou passo a passo de cada experimento”. 

“Aprendi mais sobre o assunto de eletroquímica”.  

“Descobri coisas, que não imaginava ocorrer através da eletroquímica”  

A última fala do aluno remete a uma reflexão sobre o papel da experimentação 
no ensino de química, que é construir o conhecimento científico partindo do abstrato 
para o concreto, como também fazer do aluno um ser ativo neste processo.  Este 
processo deve ser de construção da realidade, visto como um processo individual, 
criativo, emocional e racional, cabendo ao aprendiz a responsabilidade da sua 
aprendizagem e, ao professor, proporcionar oportunidades para que os alunos 
aprendam.  

A capacidade de relacionar e inteirar o aluno com o meio em que está inserido, 
traz consigo o objetivo de capacitar os discentes para entender melhor o mundo onde 
vivem, produzindo motivação suficiente para encontrarem razões para os fenômenos 
que os rodeiam.  

O emprego da vida cotidiana como conceito central para a aprendizagem de  
conteúdos científicos traz implícita uma concepção do ensino de ciências que 
sugere, entre outros fatores, da necessidade de despertar o interesse pela 
ciência nos alunos desmotivados que se encontram nas salas de aula, devido à 
obrigatoriedade do ensino de matérias cientificas SILVA et al,(2009,p.2).   

Normalmente, é difícil expressar conhecimento na forma escrita, uma vez que é 
necessário ler para formar vocabulário e assim, expressar o conhecimento, por isso, foi 
pedido aos alunos para desenharem as experimentações. Logo, 64% dos alunos 
realizaram o desenho das células estudadas coerentemente, e destes 64%, houve 76% 
de acertos com uma excelente semelhança e 36% apresentaram os desenhos 
esquemáticos apenas do produto estudado. Alguns desenhos da célula eletrolítica e 
galvânica estão apresentados na Figura 06 e Figura 07, respectivamente.  

Na Figura 6 percebe-se uma evolução nos desenhos quanto à aprendizagem 
de uma célula eletrolítica. No item a) o aluno despreza totalmente a existência de 
elétrons e acredita que para a reação ocorrer é necessário apenas uma fonte externa 
de energia e um fio ligado à solução.  No item b) o aluno identificou a presença de dois 
fios saindo da fonte externa, porém tratou o substrato como um componente a mais na 
célula e por fim, no ítem c) é possível perceber que o aluno não só entendeu a célula 
eletrolítica estudada, como conseguiu visualizar o produto final. 
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Figura 6 - Desenhos elaborados por alunos para representar eletrodeposição, processo não 

espontâneo. 

 

Na figura 7, é possível visualizar o produto final, porém não o desenho da 
célula eletroquímica que deu origem a este produto. Indicando que o aluno observa a 
aplicação, mas não conseguiu construir um conhecimento maior que o senso comum, 
apesar de todos os esforços para que este ligasse os conhecimentos. Portanto, outra 
intervenção didática faz-se necessário para que haja um maior aprendizado dos 
conteúdos. 

 

 
 

Figura 7 - Desenhos elaborados alunos para demonstrar uma deposição química, processo 
espontâneo. 

Na última pergunta foi solicitado aos alunos conceituarem as diferenças 
existentes nas células eletroquímicas estudadas, 56% dos alunos conceituaram 
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corretamente e 44% acabaram confundindo as respostas. Desta forma, os alunos 
conseguiram transmitir melhor o entendimento através de desenhos, conforme figura 
10. 

 
 

Figura 10 – Avaliando as respostas corretas dos alunos referentes às diferenças entre células 
eletrolíticas e galvânicas 

 Outras respostas: 

“Eletrolítica: há transformação de energia e precisa de uma fonte”.  

“Galvânica: não precisa de energia externa”. 

Houve, no entanto, respostas erradas dos alunos: 

“As células galvânicas são as que precisam de energia para funcionar, as 
células eletrolíticas são as que possuem energia elétrica”. 

Importante na experimentação é a problematização e a contextualização do 
conteúdo, levando em conta as observações individuais de cada aluno, pois eles 
trazem consigo conhecimentos prévios de acordo com a sua realidade e modo de vida:  

Problematizar no sentido de um questionamento reconstrutivo, isto é, aquele 
que parte dos conhecimentos que o sujeito possui, é o modo de colaborar para 
a superação do entendimento de que a experimentação em sala de aula tem 
um fim em si mesma [...]  GONÇALVES E MARQUES (2006, p. 227). 

Com base em SANTOS E SCHNETZLER (1997), pode-se afirmar que o 
objetivo maior do ensino de química com o propósito de formar cidadão é prepará-lo 
para compreender e fazer uso das informações químicas básicas necessárias para a 
sua participação efetiva na sociedade tecnológica em que vive. Este ensino leva o 
aluno a compreender os fenômenos químicos ligados à vida cotidiana, leva-o, a saber, 
manipular as substâncias com as devidas precauções, a interpretar informações 
químicas transmitidas pelo meio de comunicação, a compreender e avaliar as 
aplicações e implicações tecnológicas, a tomar decisões frente aos problemas sociais 
relativos à química.  
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Logo, com a análise da avaliação de aprendizagem foi possível aprofundar 
sobre as principais dúvidas e descobertas dos alunos a respeito dos assuntos 
ministrados em sala de aula: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda forma diferenciada de abordagem dos assuntos em sala de aula 
proporciona relevância aos alunos. A atividade experimental no ensino de Química 
apresenta-se como uma integração entre aluno, professor e suas realidades, devendo 
ser necessárias nos trabalhos escolares. O conceito de Eletroquímica é bastante 
complexo. Uma forma de tentar apresentar a disciplina é através da problematização 
com experimentos que relatem o cotidiano dos alunos e assim, apresentar significância 
na aprendizagem.  

O objetivo principal das práticas realizadas foi atingindo, ao aguçar nos alunos 
o interesse pela pesquisa e curiosidade, o que levará a mudanças de concepções. 
Além disso, constatou-se a satisfação do grupo analisado e os conhecimentos 
adquiridos, sendo um processo de aprendizagem prazeroso, dinâmico e eficiente que 
lhe permitiu a construção de um melhor conhecimento. Nesse contexto, uma 
aprendizagem efetiva é facilmente alcançada e influenciará toda a vida dos cidadãos 
formados.  
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Introdução 
 

Para que a aprendizagem ocorra, é necessário 
investir em ações que potencializem a 
disponibilidade do aluno para a aprendizagem, o que 
se traduz, por exemplo, no empenho em estabelecer 
relações entre seus conhecimentos prévios e o que 
vai se aprender¹. Neste contexto, Oliveira (2013)², 
enfatiza que os conhecimentos prévios dos alunos 
têm que ser levados em conta no momento da 
instrução. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 
verificar se alunos com conhecimentos prévios tem 
uma maior facilidade em resolver problemas 
relacionados ao tema. Para isso, propôs-se a 
realização de uma oficina para a construção de um 
bafômetro como atividade experimental 
problematizadora, em dois grupos distintos, grupo 1 
(G1) e grupo 2 (G2).  
 

Resultados e Discussão 
A oficina foi aplicada em dois momentos. Em um 
primeiro momento foi realizada para 12 alunos do 
ensino médio de duas escolas públicas mineiras que 
já haviam aprendido sobre diversos conteúdos 
químicos e atividades experimentais. E no segundo 
momento foi realizada no 6º Congresso Brasileiro de 
Extensão Universitária, em Belém – PA, para 21 
alunos de vários cursos de graduação tais como, 
Ciências Naturais, Pedagogia, Matemática, Física, 
Administração e Química. Aos alunos foi proposto  
um problema inicial, com o objetivo de se construir 
um bafômetro. Para isso, foram fornecidos materiais 
necessários para a realização da atividade 
experimental e durante todo o momento, ao 
participantes tiveram o auxílio dos ministrantes no 
papel de mediadores para a construção do 
conhecimento. 

Como resultados, observou-se que os alunos que 
possuíam conhecimentos prévios sobre o assunto, 
demonstraram maior facilidade na resolução do 
problema proposto comparados aos alunos de 
cursos de graduação que não são voltados para a 
área de Química, isto fica evidenciado nas falas dos 
alunos a seguir: 
“Eu sei que o reagente vai reagir com a bebida e 

isso vai mudar de cor, indicando a presença de 
álcool” (Aluno A – G1), “Eu acho que o giz não  

 
participa da reação, ele é neutro e por isso só vai 
auxiliar na reação.” (Aluno B – G1). 
“Não sei como fazer, não sei para que serve estes 
materiais” (Aluno C – G2) e “A gente pode beber as 
amostras de bebidas?”. (Aluno D – G2).  
Em termos de dados quantitativos, a análise das 
respostas dos alunos do grupo 1, revelou que 95% 
deram respostas embasadas em conhecimento 
químico, enquanto estes dados não chegaram a 5% 
nos alunos do grupo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Figura 1 - Alunos de graduação realizando a 
atividade experimental. 

 

Conclusões 
Conclui-se que os estudantes que possuem 
conhecimentos prévios sobre determinados 
assuntos, tem maior facilidade na resolução de 
problemas pertinentes à estes, portanto a 
experimentação tem o papel de auxiliar na 
construção do conhecimento e não de provar a 
teoria na prática. 
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Introdução 
A integração entre a pesquisa e o ensino ou o 
experimental e o teórico é muitas vezes uma tarefa 
difícil que requer planejamento.  Tanto para alunos 
de universidades quanto para alunos de ensino 
médio as aulas experimentais são fundamentais para 
consolidar teorias vistas em sala de aula. Porém, 
para alunos de graduação a conexão entre 
conhecimento experimental e teórico com a pesquisa 
é especialmente importante.  Para auxiliar esse 
vínculo, faz-se uso de temas geradores que 
proporcionam a contextualização do ensino de 
química (1). A falta de relacionar os conteúdos de 
química com a realidade do discente torna o ensino 
fragmentado. Trabalhar com a temática sobre águas, 
como tema gerador, tem sido bastante usado de 
modo a chamar atenção dos discentes sobre os 
problemas de contaminação e escassez de modo a 
formar cidadãos com tomada de decisão. No 
Camboja, assim como outros países da Ásia, a 
contaminação por arsênio é atualmente considerada 
como o maior envenenamento em massa da 
história(2). O presente trabalho tem como foco relatar 
o uso de contaminação e tratamento de água como 
eixo temático para o ensino de química para alunos 
da Universidade Real de Phnom Penh.  

Resultados e Discussão 
Durante duas semanas professores sul coreanos da 
Sogang University, das áreas de física, química, 
biologia de matemática, convidados pela 
Universidade Real de Phnom Penh e apoiados pelo 
governo coreano ministram aulas uma vez por ano 
para alunos de graduação. Para o ano de 2014 o 
temo escolhido para as aulas de química de biologia 
foi água. Foi dada uma abordagem para química 
analítica e química ambiental. Para parâmetros como 
pH, condutividade, sólidos dissolvidos totais, turbidez 
e oxigênio dissolvido os alunos aprenderam a usar 
um monitor portátil de parâmetros múltiplos onde a 
analises podiam ser feitas no local de amostragem. 
Após aulas teóricas sobre o significado e importância 

de cada uma dessas analises uma aula experimental 
foi ministrada com uma saída de campo.  Para 
analises de amônia em água foi usado um 
espectrofotômetro UV-VIS. Os alunos fizeram a 
coleta das amostras onde foi introduzida a teoria de 
amostragem. Foram ministradas aulas de teoria 
sobre a composição e funcionamento de um 
espectrofotômetro UV-VIS e em seguida uma aula 
experimental com o aparelho.  No tema de 
tratamento de água, a contaminação por arsênio 
natural foi abordada. Fazendo uma relação com a 
pesquisa atual do professor Shin. Os alunos 
aprenderam como um filtro produzido em uma 
impressora 3D com um preenchimento de pregos 
enferrujados e areias de diferentes tipos pode 
complexar e filtrar o arsênio da água contaminada. 
Nessa abordagem, o tratamento de água por filtros 
de areia, a causa da contaminação de arsênio em 
águas e complexos de ferro foram estudados.   

Conclusões 
Foi observado como a escolha de um tema gerador 

apropriado que atue como ponte entre a 
experimentação e a teoria, torna o ensino de química 
mais fácil para o educador e mais agradável para o 
aluno. Com a contextualização dos tópicos a serem 
ensinados os alunos assemelham mais facilmente o 
conhecimento que está sendo transmitido pelo 
docente.   
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RESUMO: ESTE TRABALHO APRESENTA UMA ANÁLISE DOS ARTIGOS PUBLICADOS NA 
SEÇÃO EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA DO PERIÓDICO QUÍMICA NOVA NA ESCOLA 
NO PERÍODO DE 2009 A 2013 QUE POSSUEM INDÍCIOS DE CONTEXTUALIZAÇÃO, ANALISOU-SE O 
TIPO DE CONTEXTUALIZAÇÃO UTILIZADA POR ESTES AUTORES E OS CONTEÚDOS QUÍMICOS 
PARA OS QUAIS SÃO PROPOSTOS OS EXPERIMENTOS. NESTE PERÍODO FORAM PUBLICADOS 13 
MANUSCRITOS E DESTES, 11 POSSUEM ALGUM TIPO DE CONTEXTUALIZAÇÃO, APRESENTANDO 
ALGUMA ABORDAGEM DE SITUAÇÕES COTIDIANAS, OU ATÉ MESMO A CONTEXTUALIZAÇÃO DE 
TEMAS QUE ABORDAM ALÉM DO CONTEÚDO QUÍMICO ASPECTOS SOCIAIS, CULTURAIS E 
ECONÔMICOS. EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE ARTIGOS COM PROPOSTAS CONTEXTUALIZADAS 
OBSERVOU-SE QUE HOUVE UM AUMENTO DO PERÍODO DE 2004 A 2008 PARA O PERÍODO DESTE 
ESTUDO, NA MESMA SEÇÃO. CONCLUI-SE QUE NÃO BASTA APENAS EMPREGAR A 
EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA, MAS DESENVOLVER UM OLHAR CRÍTICO DO MUNDO 
A PARTIR DE REFLEXÕES SOBRE QUESTÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS.  

INTRODUÇÃO  
 

Os conteúdos de Química têm sido abordados pelos professores de forma 
tradicional, o que tem transformado a cultura química escolar em algo desconexo do 
contexto social (MORTIMER et al, 2000). Em uma tentativa de modificar esta realidade, 
os documentos que orientam a prática docente, como o Currículo Básico Comum 
(CBC) e o Parâmetro Curricular Nacional (PCN), foram reformulados no sentido de 
propor uma abordagem do conteúdo que pudesse levar os alunos a terem interesse 
pelo conhecimento químico, além de fazer com que associem os ensinamentos da sala 
de aula aos aspectos do cotidiano. 

Um importante recurso que pode ser utilizado em sala de aula é a 
experimentação, pois é consenso entre os pesquisadores que esta é uma atividade 
fundamental no ensino de Ciências (GALIAZZI et al, 2001) e que pode possibilitar ao 
aluno compreender e relacionar os aspectos fenomenológicos aos aspectos teóricos a 
partir do estudo químico, contribuindo assim para a construção do conhecimento 
científico durante as aulas. Além disto, a experimentação pode contribuir para a 
formação do espírito colaborativo e do trabalho em equipe, pressupondo “uma 
contextualização socialmente significativa para a aprendizagem, tanto do ponto de vista 
da problematização (temas socialmente relevantes) como da organização do 
conhecimento científico (temas epistemologicamente significativos)” (MERÇON, 1999, 
p.2). 
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De acordo com Santos (1999), o ensino de Química deve desenvolver a 
capacidade de tomada de decisão dos alunos e isto implica que os conteúdos químicos 
ensinados devem estar vinculados ao contexto social em que o aluno está inserido. 
Desta forma, contextualizar não é apenas promover uma ligação entre o conhecimento 
e o cotidiano do aluno, citando exemplos como ilustração ao final de algum conteúdo, 
mas propor “situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para 
entendê-las e procurar solucioná-las” (GOUVÊA; MACHADO, 2005). 

Entretanto, Wharta e Alario (2005) dizem que o ensino que aborda ou tem 
relação com o cotidiano é diferente do ensino contextualizado, pois a contextualização 
aborda o contexto social em seus vários aspectos como as relações culturais e 
econômico-sociais. Já o ensino que tem relação com o cotidiano aborda os fenômenos, 
porém tratando somente dos conceitos científicos.  

A aprendizagem de conceitos científicos se faz necessária aos alunos para que 
compreendam melhor a Ciência e a linguagem científica, porém abordar apenas os 
fenômenos pode não ter tanto sentido ao estudante quanto uma proposta que aborde o 
contexto social. Assim, busca-se um ensino que proporcione além de recursos que 
auxiliem a construção do conhecimento químico, propostas que abordem além de 
fenômenos cotidianos, e sim um contexto social no qual o aluno está inserido.  

Portanto, considerando que a experimentação tem sido tema recorrente na 
literatura da área de ensino de Química (GALLIAZI, et al, 2001), neste trabalho 
realizou-se um levantamento com o intuito de elencar a quantidade de artigos 
publicados na seção Experimentação no Ensino de Química, que tem como objetivo 
divulgar experimentos que buscam tratar de diversos conceitos químicos abordados 
nas escolas. Assim, por meio deste levantamento sobre as propostas experimentais, 
pretende-se contribuir com a formação docente no sentido de compilar as informações 
sobre os conteúdos que podem ser abordados por meios dos experimentos.  
 

METODOLOGIA 
 

Para a coleta dos dados, primeiramente foi selecionado a amostra a ser 
estudada. Para isso fez-se a leitura dos artigos publicados nessa seção desde o 
lançamento da revista e escolheu-se analisar os artigos publicados no período de 2009 
a 2013. A seleção buscou identificar nos artigos indícios de contextualização e 
diferenciar a sua natureza. 

No segundo momento, foram estabelecidos quais aspectos deveriam ser 
observados nos artigos, destacando-se: (a.) conteúdo químico abordado; (b.) tema 
para tratar o conteúdo – contextualização. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

No período estabelecido foram encontrados 13 (treze) artigos publicados, e 
apenas 2 (dois) destes não demonstravam contextualização na sua proposta. Para 
verificar o tipo de contextualização utilizada por estes autores, analisou-se de acordo 
com os parâmetros utilizados por Silva e colaboradores (2009), que diferenciam em: 

a) Exemplificação de situações ou fenômenos cotidianos: nesta forma de 
abordar o autor propõe o estudo químico a partir de um fenômeno cotidiano, não 
propondo uma discussão a cerca do contexto social de forma ampla. É uma proposta 
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que tem relação com o cotidiano do aluno, considerada diferente de uma proposta 
contextualizada. 

b) Contextualização como forma de desenvolvimento de atitudes e valores para 
a formação do cidadão crítico: é aquela na qual deve-se formar o aluno/cidadão de 
modo a facilitar sua compreensão e melhorar sua capacidade de atuação na 
sociedade.  

A tabela abaixo mostra, para os diferentes artigos, o tipo de contextualização e 
os conteúdos químicos para os quais são propostos experimentos.  

 
Tabela 1. Artigos que abordam contextualização publicados no período de 2009 - 2013 na seção 
Experimentação no Ensino de Química do periódico Química Nova na Escola. 

Ano Título do artigo Conteúdos químicos Tipo de 
contextualização 

2009 

 

Biodiesel: uma 
alternativa de 
combustível limpo 
 

Transesterificação, energia, 
ésteres, viscosidade, 
princípio de Le Chatelier, 
catálise alcalina, hidrólise, 
soluções. 

Contextualização como 
desenvolvimento de 
atitudes e valores para a 
formação do cidadão 
crítico. 

Medidor de 
fluorescência caseiro 

Fluorescência, energia, 
radiação eletromagnética, 
fótons, níveis de energia 
molecular, comprimento de 
onda, calor, emissão, 
absorção. 

Exemplificação de 
situações e fenômenos  
cotidiano. 

pH do solo: 
determinação com 
indicador ácido-base 
no ensino médio 

Potencial hidrogênio iônico; 
ácidos, sais, separação de 
mistura, equilíbrio químico, 
hidrólise de sais. 

Contextualização como 
desenvolvimento de 
atitudes e valores para a 
formação do cidadão 
crítico. 

2010 

Atividades 
experimentais simples 
envolvendo adsorção 
sobre carvão 

Adsorção, carvão, 
substâncias, concentração, 
forças intermoleculares, 
ligações químicas 
(covalente), gases, líquidos. 

Contextualização como 
desenvolvimento de 
atitudes e valores para a 
formação do cidadão 
crítico 

2011 

 

Sistemas 
experimentais para o 
estudo da corrosão 
em metais 

Corrosão, taxa de reação 
química, aço, metais, 
polímeros, eletroquímica, 
equilíbrio químico, oxidação, 
redução, íons. 

Contextualização como 
desenvolvimento de 
atitudes e valores para a 
formação do cidadão 
crítico 

Análise experimental 
da resistência à 
corrosão e da 
velocidade de 
corrosão: uma 
proposta pedagógica 

Corrosão, interação, reação 
de oxidação e redução, 
metal, cinética química, 
velocidade de reação, óxidos, 
dissolução. 

Contextualização como 
desenvolvimento de 
atitudes e valores para a 
formação do cidadão 
crítico 
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Identificação de ácido 
salicílico em produtos 
dermatológicos 
utilizando-se materiais 
convencionais 

Ácido salicílico, equilíbrio 
químico, reações químicas, 
funções orgânicas, sais 
complexos, soluções. 

Exemplificação de 
situações e fenômenos  
cotidiano. 

Constante de Planck: 
uma nova visão para o 
Ensino Médio 

Constante de Planck, 
energia, partícula, radiação 
eletromagnética, subníveis de 
energia. 

 

Exemplificação de 
situações e fenômenos  
cotidiano. 

2012 

Uma experiência 
didática sobre 
viscosidade e 
densidade 

Viscosidade, densidade, 
estados da matéria, partícula, 
forças de coesão e repulsão, 
dispersão, solução, ligações 
de hidrogênio. 

Contextualização como 
desenvolvimento de 
atitudes e valores para a 
formação do cidadão 
crítico. 

2013 

 

Análise qualitativa de 
proteínas em 
alimentos por meio de 
reação de 
complexação do íon 
cúprico 

Compostos de coordenação, 
proteínas, biureto, 
aminoácidos, ligação 
peptídica, ligação dissulfeto, 
moléculas, íons, espectro 
eletromagnético. 

Contextualização como 
desenvolvimento de 
atitudes e valores para a 
formação do cidadão 
crítico. 

Construção de uma 
célula eletrolítica para 
o ensino de eletrólise 
a partir de materiais 
de baixo custo 

Célula – eletrolítica, reações 
de oxidação-redução, 
eletrólise, íons, solução, 
célula galvânica, potencial 
hidrogênio iônico, constante 
de Avogrado. 

Contextualização como 
desenvolvimento de 
atitudes e valores para a 
formação do cidadão 
crítico 

 
Com este estudo pode-se perceber que oito (73%) desses artigos possuem 

uma forma de contextualização que procuram desenvolver atitudes e valores para 
contribuir para a formação de um cidadão crítico. Os outros três artigos (27%) possuem 
uma abordagem do cotidiano como exemplificação para o ensino do conteúdo químico, 
pois a discussão sobre a relevância do tema para o aluno não é abordado em aspectos 
sociais e/ou culturais.  

Para justificar o resultado em termos da abordagem contextualizada, usa-se 
um trecho do artigo “Medidor de fluorescência caseiro” que menciona que 

 
A análise da fluorescência da clorofila é amplamente empregada no 
entendimento dos mecanismos da fotossíntese, bem como na avaliação da 
capacidade fotossintética alterada por estresses bióticos ou abióticos pelos 
quais as plantas possam passar como temperatura, radiação, deficiência 
hídrica, salinidade, presença de insetos ou fungos, herbicidas etc. Para esse 
tipo de avaliação, são utilizados fluorômetros de luz modulada, cujas 
aplicações variam desde a rápida identificação de injurias causadas ao 
aparelho fotossintético, mesmo quando o sintoma ainda não é visível, até a 
análise detalhada da alteração da capacidade fotossintética da planta (Catunda 
e cols., 2005). (QNEsc, 2009, p. 151) 

 
No trecho pode-se identificar que os autores apresentam uma situação 

cotidiana onde é feita uma análise da fluorescência da clorofila, fenômeno estudado 
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para o entendimento dos mecanismos da fotossíntese e a avaliação da capacidade 
fotossintética da planta. A justificativa para a proposta de construção do medidor de 
fluorescência é feita a partir da eficiência da aplicação deste na identificação de tais 
fatores.  

Para que a proposta contemplasse a contextualização, a discussão poderia ter 
sido norteada, por exemplo, no sentido de que a alteração da capacidade fotossintética 
pode influenciar no crescimento das plantas, bem como mencionar quais os fatores 
econômicos relacionados ao não crescimento adequado, ou a uma baixa qualidade da 
planta. Com estes elementos, o professor poderia levar os alunos a compreenderem 
que a qualidade de vida pode ser melhorada a partir da evolução das tecnologias que 
são empregadas na produção agrícola, buscando plantas com melhor desenvolvimento 
estrutural. 

Outro exemplo de uma abordagem desta mesma natureza é apresentado no 
trecho retirado do artigo “Identificação de ácido salicílico em produtos dermatológicos 
utilizando-se de materiais convencionais” que menciona que 

 
Nesse sentido, o respectivo projeto teve por objetivo a aplicabilidade de uma 
metodologia para a identificação de ácido salicílico em produtos 
dermatológicos, utilizando-se de materiais convencionais, seguindo alguns 
critérios preestabelecidos, tais como custo do experimento, viabilidade de 
realização em salas de aula e caráter motivacional do experimento. A execução 
da referida proposta, além de possuir um caráter motivacional para as aulas de 
química proporciona a abordagem contextualizada de diversos conteúdos do 
ensino médio, tais como equilíbrio químico, reações química, funções 
orgânicas, sais complexos, etc. 
[...] O ácido salicílico é um beta-hidroxiácido que, em contato com a região 
cutânea, ocasiona a descamação da região da pele onde há hiperceratose 
(Santoro, 2005), o que justifica sua ampla aplicação na indústria de cosméticos 
e na dermatologia. (QNEsc, 2011, p.126) 

 
Vale destacar a preocupação dos autores com a utilização de materiais 

convencionais e a adaptação do experimento para ser utilizado em sala de aula pelos 
professores, já que uma das justificativas identificadas para a não utilização desse 
recurso é a falta de materiais e de um espaço como um laboratório na escola. 

A proposta apresenta a utilização de produtos dermatológicos como forma de 
contextualizar o estudo de alguns conteúdos químicos, porém na discussão traz 
somente a finalidade do uso de ácido salicílico em produtos dermatológicos, e seus 
benefícios para alguns tratamentos. Esta poderia ser ampliada, por exemplo, numa 
abordagem das reportagens a respeito do uso de produtos dermatológicos, abordando 
assim muitas dúvidas frequentes de pessoas com reações alérgicas, ou os efeitos à 
saúde através da utilização destes produtos.  

Como discutido anteriormente a proposta que aborda apenas o cotidiano do 
aluno pode não contribuir de forma muito efetiva na compreensão do conteúdo químico 
pelos mesmos. As propostas contextualizadas trazem junto de seu texto questões 
relativas à qualidade de vida social, às questões econômicas e culturais. Como 
exemplo destas apresenta-se o trecho do artigo “Biodiesel: uma alternativa de 
combustível limpo” que menciona que 

 
A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo, uma 
fonte limitada, finita e não renovável. A cada ano que passa, aumenta o 
consumo de combustíveis derivados do petróleo e, consequentemente, o 
aumento da poluição atmosférica e da ocorrência de chuvas ácidas (Ferrari e 
cols., 2005; Oliveira e cols., 2008). O consumo brasileiro de diesel, em 2003, foi 
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de cerca de 38 bilhões de litros e, em 2005, o Brasil ainda importava cerca de 
11% de óleo diesel. Atualmente cerca de 40 bilhões de litros desse combustível 
são usados, ocorrendo a importação de 2 bilhões de litros por ano – o 
equivalente a 5% do diesel consumido (Kaplan e cols., 2007). Portanto, a 
busca por fontes alternativas de energia é de grande importância para a 
economia brasileira (Guarieiro, 2006). O biodiesel é um substituto do diesel são 
ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, obtidos a partir da reação de 
transesterificação de triglicerídeos. [...] O biodiesel é um combustível obtido de 
fontes limpas e renováveis (ciclo curto do carbono) que não contém compostos 
sulfurados (não contribui para a formação de chuvas ácidas) e aromáticos; 
apresenta alto número de cetanos (o correspondente a octanos na gasolina); e 
é biodegradável. Esse biocombustível, quando comparado ao diesel, oferece 
vantagens para o meio ambiente como a redução de emissões de dióxido de 
carbono (CO2, o principal responsável pelo efeito estufa) e de materiais 
particulados. (QNEsc, 2009, p. 58) 

 
Pode-se perceber que o autor traz além da importância de compreender o 

processo de produção do biodiesel, sabendo que este pode ser produzido através uma 
reação de transesterificação usando óleos ou oleaginosas, o destaque à importância 
ambiental de se utilizar combustíveis biodegradáveis. No texto os autores abordam 
dados sobre o aumento do consumo de combustíveis derivados do petróleo e, 
consequentemente, um aumento na poluição atmosférica, a apresentação do biodiesel 
como um combustível obtido de fontes renováveis e limpas que não contém compostos 
que contribuem para a formação de chuvas ácidas. 

O texto referente ao desenvolvimento da atividade em sala de aula aborda 
questões não somente referentes ao conteúdo químico, mas também aponta para uma 
discussão com os alunos a respeito de consciência ambiental, quais as vantagens de 
se utilizar biodegradáveis, a contribuição desses para um desenvolvimento consciente 
e sustentável. 

Como outro exemplo de uma proposta que usa a contextualização como um 
meio de promover atitudes e desenvolver valores para a formação de um cidadão 
crítico destaca-se em um trecho do artigo “Sistemas experimentais para o estudo da 
corrosão em metais” que menciona que 

  
A corrosão é um processo espontâneo e presente em nosso cotidiano. Esse 
processo pode ser definido como o fenômeno resultante da ação química ou 
eletroquímica de um meio sobre um determinado material. Apesar de estar 
diretamente associada aos metais, a corrosão também ocorre em materiais não 
metálicos como o concreto e polímeros (Gentil, 2003). 
Em nossos lares, a corrosão é responsável pela deterioração de utensílios e 
eletrodomésticos. Nas indústrias, a corrosão acarreta problemas ligados aos 
custos de manutenção e substituição de equipamentos, perda de produtos e 
impactos ambientais e decorrentes de vazamento em tanques e tubulações 
corroídas, sem contar as vidas humanas postas em risco em acidentes e 
explosões. Outra consequência da corrosão é a deterioração do mobiliário 
urbano e de monumentos históricos, que apresentam valor incalculável e são 
lentamente degradados pela ação de poluentes presentes na atmosfera. 
(QNEsc, 2011, p. 57) 

 
Pode – se observar que estes autores utilizam a proposta de trabalhar a 

corrosão, um fenômeno cotidiano, alertando para os riscos que a população está 
exposta quanto a vazamento em tanques devido às tubulações corroídas, bem como 
os riscos de explosões, destaca também a deterioração de monumentos históricos 
relacionados à cultura.  
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Os autores apontam a importância de se compreender quimicamente como 
ocorre este processo, e assim quando deparados com estas situações os alunos se 
atentam quanto aos riscos que podem sofrer em suas próprias casas quando houver 
acontecimentos de fenômenos desta natureza e até mesmo que saibam evitar que este 
processo aconteça de forma mais acelerada.  

De todos os 11 (onze) artigos analisados, percebe-se que além de 
apresentaram alguma abordagem de situações cotidianas, ou até mesmo a 
contextualização de temas abordando além do conteúdo químico aspectos sociais, 
culturais e econômicos, estes apresentam uma relação direta do conteúdo estudado e 
os temas escolhidos para desenvolverem as atividades experimentais. Desta forma é 
possível relacionar e justificar o estudo dos fenômenos cotidianos a partir do conteúdo 
químico estudado, sendo este necessário aos alunos para compreender e ter a 
capacidade de refletir a partir do conhecimento qual a implicação no contexto em que 
estão inseridos. 

A utilização de materiais acessíveis e de baixo custo que podem ser utilizados 
em sala de aula facilita para os professores que atuam em escolas da rede pública que 
não possuem uma estrutura adequada, ou até mesmo laboratório devidamente 
equipado com materiais e reagentes necessários. Os materiais utilizados em sala de 
aula são adaptados não oferecendo grandes riscos aos alunos e assim tornando as 
atividades experimentais mais seguras. 

Observando o período de 2004 a 2008, na mesma seção, percebeu-se que dos 
37 artigos publicados 25 apresentavam algum indício de contextualização e 12 não 
apresentavam uma proposta contextualizada.  Já o período dos últimos cinco anos, de 
2009 a 2013 foram publicados 13 manuscritos, uma quantidade bem menor que a do 
período de 2004 a 2008. Observou-se também que destes, 11 possuem algum tipo de 
contextualização e apenas 2 não possuem, em relação ao número de artigos com 
propostas contextualizadas observou-se que houve um aumento. Assim, a 
preocupação com a elaboração de propostas que abordem o contexto social em sua 
amplitude econômica e cultural tem se mostrado crescente em relação ao número de 
propostas puramente conteúdistas, prezando por uma qualidade melhor de ensino.  

De acordo com Chassot  et al (1993, p. 48) busca-se um “desenvolvimento de 
uma Química que tenha na experimentação uma forma de aquisição de dados da 
realidade, utilizados para a reflexão crítica do mundo e para o aprimoramento do 
desenvolvimento cognitivo”. Desta forma, não basta apenas empregar a 
experimentação no ensino de Química, mas desenvolver um olhar crítico do mundo, 
sendo esta uma das funções do professor durante a realização das atividades. 
Seguindo esta vertente de reflexão podem-se levantar questões sociais, para que os 
alunos não apenas executem o que é proposto, mas que a sala de aula se transforme 
num espaço onde assuntos polêmicos e relacionados ao contexto possam ser 
discutidos. 

CONCLUSÃO 
 

Pode-se observar que, com relação aos 5 anos anteriores, a publicação de 
artigos caiu numericamente, de 2004 a 2008 foram publicados nesta seção 37 artigos, 
e  no período de 2009 a 2013 apenas 13 artigos. Porém a quantidade de artigos com 
indícios de contextualização é maior que nos outros anos.  

Estas propostas podem auxiliar o professor em sala de aula, para que os 
conteúdos não sejam trabalhados de forma técnica e sem relação com o cotidiano dos 
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alunos. Assim, buscando um ensino em que haja maior interesse e que o estudo 
químico destes processos tenham mais sentido aos estudantes. 
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RESUMO 
A semana mundial da água foi comemorada em uma escola pública estadual do município de Ji-Paraná-
RO, que recebe o programa PIBID, e desenvolvida pelos bolsistas do programa. Buscou-se desenvolver 
uma atividade que envolvesse conteúdos da sala de aula, com as comemorações que aconteceram 
naquela semana, e que se proporciona a aprendizagem dos alunos e despertar-se o interesse pelas 
atividades oferecidas pelos bolsistas à escola. Objetivando a conscientização ambiental e a 
compreensão da matéria de Química, através da análise do pH da água e sua importância na 
potabilidade. Foram realizadas análises de água coletadas pelos alunos, em sua comunidade escolar, e 
uma visita técnica a Companhia de Saneamento - CAERD com o objetivo de conhecer o funcionamento 
da rede de tratamento de água, comprovando os valores obtidos na experimentação. Os alunos 
adquiriram um senso critico em torno do assunto, podendo desenvolver observações em seu cotidiano, 
visando uma compreensão da disciplina estudada.  
 
Palavras-chave: Água, Análises, Química. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A água, um recurso natural indispensável ao desenvolvimento humano, a que 
ocupa posição de destaque por sua importância no equilíbrio da vida no planeta Terra 
e, em especial, por ser um recurso comprometido pela degradação urbana, industrial, 
agrícola e por desequilíbrios ambientais resultantes do desmatamento e uso indevido 
do solo (FIGUEIREDO, 1997). O termo água refere-se, regra geral, ao elemento natural 
em si mesmo, desvinculando de qualquer uso ou utilização. Ou seja, a água é um 
composto formado por dois átomos de Hidrogênio e um de oxigênio, (WALDMAN, 
2002). O pH da Água é muito importante para que a mesma seja saudável tendo em 
vista que a água que bebemos influencia de forma muito significativa o pH do nosso 
corpo e o pH do nosso sangue, tendo dessa forma um impacto profundo no bem-estar 
e na saúde. pH consiste num índice que indica a acidez e alcalinidade de 
substâncias.  Este varia de acordo com a temperatura e a composição de cada 
substância. A escala compreende valores de 0 a 14, sendo que 7 é o valor considerado 
neutro. O valor zero representa à acidez máxima e 14 a alcalinidade máxima (FELTRE 
2004). 
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 A água é um bem em grande abundância, muitas vezes não é utilizada de 
forma correta e consciente. O Brasil possui elevada taxa de desperdício e distribuição 
irregular da água o que contribui para a necessidade de aprimoramento da gestão de 
recursos hídricos no país (ANA, 2002). 
 A escola tem como desafio atuar como um lugar de mediação entre os alunos e 
os fatos sociais, ambiental e cultural. Conforme ZAPONI (2002) VIMIERO (2005, P. 14), 
a educação sozinha não é suficiente para mudar os rumos do planeta, mas certamente 
é a condição necessária. 
 BRAGA et al. (2003) ressalta que é necessário educar para o ambiente, e 
somente a partir de ações locais, da sensibilização e da conscientização dos indivíduos 
como cidadãos participantes no processo de construção de uma nova sociedade é que 
podemos modificar o destino dos problemas globais que assolam o planeta, e a água é 
uma questão primordial. Sendo assim do ponto de vista educacional, o conceito de pH 
da água tem grande utilidade, porque permite ao aluno correlacionar observação do 
seu dia-a-dia com o conteúdo de sala de aula.  
 A temática água potável foi o tema gerador das pesquisas e de preparação em 
diferentes áreas de conhecimento. Já que este ambiente deve proporcionar ao aluno a 
capacidade de desenvolver e reconhecer a sua autonomia no processo de aprender, 
expressando-se naquilo que aprende fazendo, estabelecendo novas relações, 
vivenciando conflitos e buscando a sistematização de conceitos. Os trabalhos foram 
desenvolvidos no laboratório de Ciências da escola, onde foi trabalhado o conceito de 
pH, Conscientização ambiental, e realizaram-se testes químicos.  
 Seguindo essa temática, este trabalho consistiu em uma proposta de 
conscientização da população escolar no dia mundial da água correlacionando a 
comemoração com o conteúdo estudado em sala de aula, objetivando relacionar 
conhecimento prático e teórico inseridos no cotidiano dos alunos, incentivando assim a 
comunidade escolar a desenvolver hábitos de uso sustentável da água, que contribua 
de forma significativa na saúde e bem-estar dos mesmos. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 O presente trabalho foi realizado com aproximadamente 280 alunos, de 1º ano 
do ensino médio de uma escola pública que recebe o programa PIBID, onde foi 
programado para ocorrer estrategicamente na comemoração da semana mundial da 
água, que antecipava também o inicio das atividades pedagógicas da escola. Neste 
contexto, reuniram-se sete turmas para trabalhar com pH em especial o da água, 
visando à aproximação entre aluno e conteúdo. Foram coletadas, pelos alunos, 
amostras de água de quatro diferentes ambientes, a saber: Poço artesiano, bebedouro 
da escola em que se desenvolveu a pesquisa, rio Machado (Principal Corpo d’água do 
município) e da companhia de água e esgotos que abastece a cidade de Ji-Paraná-RO 
(CAERD). No laboratório de ciência da escola trabalhou-se com uma turma por vez, 
onde realizavam a análise das quatro amostras (Figura 1). Inicialmente houve uma 
introdução quanto a pH e sua  importância para a saúde, bem como preservação 
ambiental e conscientização a respeito deste recurso hídrico. 
  A análise consistia em separar aproximadamente 5 ml das amostras em 
Béqueres, logo após adicionou-se uma gota do indicador de pH em cada uma das 
amostras, homogeneizando-as, depois de alguns minutos comparou-se os resultados 
com a  tabela de indicadores de pH (Figura 2). Repetiu-se o procedimento quatro 
vezes, grupo por grupo, cada um com uma amostra especifica, ao fim, foram expostos 
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Figura 1: As amostras de água com o reagente. 
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os resultados em uma tabela na louça. Assim os alunos puderam 
se a análise de pH das quatro amostras, utilizando um  kit para 

 Para concluir os trabalhos, realizou-se uma visita técnica a 
companhia de abastecimento de água da cidade, CAERD (Figura 3)
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Figura 2: Tabela de Análise comparativa de pH do Alfakit.

 

Figura 3:Tonel de armazenamento da água para purificação
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 Foram analisadas separadamente as quatro amostras de água, e os resultados 
provenientes da observação e comparação da água com indicador com a tabela de cores que 
indica índice de pH presente nas amostras. Coletados os dados foram expostos em uma tabela 
na lousa para que toda a turma pudesse saber e aprender quais valores indicava cada 
amostra. 
 
 
Tabela 01: Resultado das análises de pH, das amostras de água coletas pelos alunos da escola 
estadual pública do município de Ji-Paraná-RO. 

 
Turmas. 

Poço 
Artesiano. 

Bebedouro da 
Escola. 

 
Rio Machado. 

 
CAERD. 

A 6,5 7,5 6,5 7,0 
B 7,0 7,5 6,5 7,2 
C 7,0 6,8 6,5 7,0 
D 6,5 7,5 6,5 7,0 
E 6,5 7,0 6,0 7,5 
F 6,5 7,0 6,5 7,5 
G 7,2 6,5 6,0 7,0 

 
 
 O Potencial Hidrogeniônico compreende os valores de 0 á 14.Onde os valores 
entre 0 á 7 compreende soluções ácidas, 7 soluções neutras e acima de 7 pH básico. 
Com base neste argumento percebesse que á água do Rio encontra-se com uma 
média de pH levemente ácida, assim como a do poço artesiano. Já a média do pH do 
bebedouro da escola e da CAERD encontram-se dentro dos padrões de neutralidade, e 
vale ressaltar que ambas estão de acordo com as normais vigentes de distribuição da 
ANVISA, esses fatores não traz riscos sanitários e a faixa recomendada de pH na água 
distribuída é de 6,0 a 9,5. 

O pH levemente ácido, do Rio e do poço artesiano, é resultado das alterações 
que a matéria orgânica, em contato com estes, podem ocasionar. À medida que em 
foços de água abertos, como é o caso do rio, pode ocorrer depósitos de diversos tipos 
de materiais orgânicos, como fezes de animais, assim como é difícil prever um valor 
exato, uma vez, que em águas correntes, e perto de urbanização podem ter níveis de 
poluição consideráveis. Quando se fala em recursos hídricos, pensa-se em, uma 
dimensão incalculável, por este motivo o resultado desta amostra é aproximado. Com 
base no exposto, percebe-se também uma justificativa parecida para o poço artesiano, 
embora pouco considerado estes valores levemente ácidos, reflete um situação bem 
comum, poucos poços artesianos atualmente cumprem todas as normas legislativas 
quanto a instalações e distâncias de fossas sépticas.  

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD é uma instituição de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto do município de Ji-Paraná e que 
também é responsável por toda água tratada do estado de Rondônia, a qual trata a 
água para o consumo e abastecimento da população, sendo que a água tratada pela 
CAERD quando analisada apresentou seu pH dentro das normas de vigências, uma 
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vez que a água recebeu
abastecimento. 

A água do bebedouro da escola também se encontrou
normalidades para o consumo, 
um purificador, onde a água devidamente tr
purificador encontrava-se em perfeito funcionamento.
utilizada na cozinha da escola

Logo após as análises, ocorreu uma visita a CAERD, 
acompanhar todos os processos de tratamento da água, sem nenhu
que todos fizeram pela primeira vez. O técnico que se
dúvidas que surgiam à medida que conheciam cada etapa de tratamento.
de perto, como é feita a dosagem de cloro nos tanques, assim como é
das impurezas presentes dos mesmos. 
contribuiu na observação, percepção e questionamento, foi feito o confronto dos dados 
obtidos na pesquisa com os que eram passados pelo técnico que orientava os alunos 
na visita à CAERD (Figura 4)

 
 

Figura 4: Técnico orientando os alunos na
 
Esta visita foi de suma i

em loco os cuidados e procedimentos feitos para que todos tenham uma 
qualidade em suas casas, e mostrando quão importante e 
para a criação de um senso de 
da qualidade da água que consomem. Os resultados foram positivos, já que as turmas 
possuíam poucas informações a cerca de 

O desenvolvimento das atividades proporcionou aos alunos uma visão crítica, 
quanto o uso de produtos químicos na água e a importância do pH para a saúde. Uma 
vez que a escala de pH determina qual índice é prejudicial e benéfico ao corpo 
humano, gerando assim 
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contribuiu na observação, percepção e questionamento, foi feito o confronto dos dados 
obtidos na pesquisa com os que eram passados pelo técnico que orientava os alunos 

(Figura 4). 

Figura 4: Técnico orientando os alunos na visita. 

de suma importância, fez com que os alunos pudessem comprovar 
em loco os cuidados e procedimentos feitos para que todos tenham uma 
qualidade em suas casas, e mostrando quão importante e necessária
para a criação de um senso de conscientização, para que estes possam estar

que consomem. Os resultados foram positivos, já que as turmas 
possuíam poucas informações a cerca de todo o exposto neste trabalho.

desenvolvimento das atividades proporcionou aos alunos uma visão crítica, 
quanto o uso de produtos químicos na água e a importância do pH para a saúde. Uma 
vez que a escala de pH determina qual índice é prejudicial e benéfico ao corpo 
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para preparação de sucos e alimentos. 
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processos de tratamento da água, sem nenhuma restrição, algo 
guia sanou todas as 

medida que conheciam cada etapa de tratamento. Puderem ver 
de perto, como é feita a dosagem de cloro nos tanques, assim como é feita a retirada 

A diversificação do ambiente de aprendizagem 
contribuiu na observação, percepção e questionamento, foi feito o confronto dos dados 
obtidos na pesquisa com os que eram passados pelo técnico que orientava os alunos 
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conscientizar e ensinar baseado no contexto citado. Pode-se afirmar que o 
desenvolvimento das atividades de ensino proporcionou aos alunos a aproximação 
com a química, através da análise dos resultados. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo em vista tudo o que foi tratado durante os procedimentos, visitas e 
etapas do projeto pode proporcionar aos alunos diferentes ambientes de aprendizagem 
na disciplina de Química e que estes contribuíram significantemente para a criação de 
um elo entre conhecimento e prática, facilitando a mediação e transmissão das 
metodologias planejadas envolvendo toda a comunidade escolar no processo de 
aprendizagem. Vincular pH no contexto da semana mundial da água, facilitou o 
desenvolvimento de métodos de ensino que possibilitaram a aprendizagem pela 
descoberta, despertando o interesse do aluno, garantindo momentos para a 
experimentação e a construção do conhecimento, considerando o conhecimento 
preconcebido pelo educando. É necessário enfatizar que para à saúde humana é 
necessário que os índices de pH  sejam de relativamente neutros a levemente acido, 
relacionando o tema em sala de aula com o cotidiano permitindo uma melhor 
compreensão do assunto, além proporcionar um ambiente diferente de aprendizagem. 
 A experimentação foi fundamental neste processo, ela tornou-se uma 
metodologia aliada ao processo de ensino-aprendizagem, pois foi possível despertar 
nos alunos a curiosidade a cerca dos assuntos ensinados, facilitando assim a sua 
aprendizagem, e promovendo a aproximação dos mesmos com a disciplina. Também 
foi possível conscientizar a cerca dos riscos a saúde, uma vez que muitas famílias da 
comunidade escolar utilizam das águas analisadas, e quanto à preservação dos 
recursos hídricos da cidade. A análise interligada com o trabalho pedagógico que a 
escola desenvolveu, permitiu a obtenção de resultados que não poderiam ser 
alcançados em outro momento de discussão. A diversificação do ambiente de 
aprendizagem contribuiu na observação, percepção e questionamento, foi feito o 
confronto dos dados obtidos na pesquisa com os que eram passados pelo técnico que 
orientava os alunos na visita à CAERD.  
 Pode-se afirmar que o desenvolvimento das atividades de ensino proporcionou 
a criação de vários ambientes de aprendizagem. O eixo principal da atividade foi em 
um ambiente de aprendizagem formal, pois docentes e discentes, planejaram, 
organizaram e avaliaram o processo, que estava inserido no contexto escolar, como 
uma das atividades da disciplina. Esse ambiente foi sistematizado e organizado, pois 
essa atividade levou os estudantes a criarem outros ambientes, vinculados à 
aprendizagem, caracterizados como ambientes não formais de aprendizagem. Outro 
ambiente criado a partir das atividades foi à participação do aluno na visita de campo, 
que, pela intencionalidade e planejamento existentes e pela não sistematização, 
caracterizou-se como um ambiente não formal de aprendizagem. 
 Conscientizar e ensinar foram os objetivos alcançados, pois é importante trazer 
uma temática pedagógica para sala de aula baseada em uma análise experimental, 
pois assim, criam-se facilidades em desenvolver no aluno o interesse pelos temas, 
aproxima e favorece o relacionamento entre as turmas e desperta toda a capacidade 
de desenvolvimento do aluno. 
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RESUMO:  
Apresenta-se uma pesquisa de tese de doutorado em andamento que propõe a escrita narrativa da 
experimentação investigativa na formação acadêmico-profissional de professores em um curso de 
Licenciatura em Química como gênero para compreensão da aprendizagem dos fenômenos químicos 
estudados, constituindo-se desta forma a experiência como um acontecimento transformador do 
aprendiz. Concebe-se a experimentação investigativa como um acontecimento em que se narram os 
acontecimentos e com isso se percebem as aprendizagens e a apropriação da linguagem da Ciência ao 
operar sobre os modelos científicos. Tem-se por hipótese que este gênero propicia compreender a 
aprendizagem dos alunos. Assim, a escrita narrativa da experimentação investigativa é discutida como 
uma proposição de que os sujeitos envolvidos narrem o que lhes aconteceu ao questionar e refletir sobre 
a experiência realizada.  

INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo resulta de um estudo teórico referente a uma pesquisa em 
andamento de tese de doutorado1 que propõem a escrita narrativa da experimentação 
investigativa na formação acadêmico-profissional de professores de Química.  

As interlocuções empíricas trazidas nesse artigo correspondem as narrativas 
das professoras pesquisadoras, autoras do presente texto, que são oriundas do diário 
coletivo produzido com os licenciandos na disciplina de estágio supervisionado II no 
curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  

A proposta do estágio supervisionado II é de discutir e elaborar atividades 
experimentais nos encontros da disciplina e na sala de aula do ensino médio, com 
objetivo de promover uma formação acadêmico-profissional que intensifique a parceria 
escola e universidade (DINIZ-PEREIRA, 2011). Segundo o autor é “importante 
compreender a prática profissional como um lugar de formação e produção de saberes 
e estabelecer ligação entre as instituições universitárias de formação e as escolas da 
educação básica”. (ibidem, 2011, p. 213). No sentido, de promover uma formação 
acadêmico-profissional de professores o curso de Licenciatura em Química da FURG 
desenvolve cinco estágios supervisionados durante os oito semestres do curso, com o 
primeiro estágio no terceiro semestre do curso. 

No estágio supervisionado II as professoras pesquisadoras propõem a 
experimentação e a escrita narrativa da experimentação numa perspectiva de 
comunidade aprendente em que todos aprendem juntos. Para Brandão (2005) a 
comunidade aprendente é aquela que aprende a ser comunidade enquanto aprende a 

                                                   
1 A pesquisa em andamento de tese de doutorado realizado no Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande. 
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fazer o que faz. Dessa forma, professores e alunos escrevem as narrativas e 
desenvolvem a experimentação nos encontros semanais da disciplina, e assim 
aprendem a ser coletivo, a ser comunidade, a serem sujeitos aprendentes.   

Cabe salientar que o objetivo de relacionar as narrativas das professoras 
pesquisadoras com as interlocuções teóricas ao longo do texto está fundamentado na 
pesquisa narrativa que busca compreender a experiência (Clandinin;Connelly, 2011), 
conforme afirma os autores: 

 
A narrativa é o melhor modo de representar e entender a experiência. 
Experiência é o que estudamos, e estudamos a experiência de forma narrativa 
porque o pensamento narrativo é forma-chave de experiência e um modo-
chave de escrever e pensar sobre ela (p.48). 

  Nesse sentido, assume-se também o sentido filosófico do termo experiência, a 
partir de Larrosa ( 2002, 2011) em que a experiência é isso que nos acontece. 
Aproximam-se as compreensões da palavra experiência no discurso das Ciências 
como isso que nos acontece na experimentação (MOTTA et al, 2013).  
  Busca-se por meio da pesquisa narrativa as experiências ao vivenciar, 
desenvolver e narrar a experimentação investigativa na formação de professores de 
Química. Dessa forma, organizou-se o presente artigo em três momentos. 
Primeiramente, discute-se a respeito do gênero narrativo na formação de professores 
de Química, elencando alguns elementos da escrita narrativa. Num segundo momento, 
propõe-se a escrita narrativa como modo de pensar e dialogar sobre o que nos 
acontece na experimentação. Por último, afirma-se a importância da experimentação 
investigativa na Educação em Química, por meio dos artefatos culturais da linguagem, 
numa perspectiva de co-operar os modelos explicativos na experimentação.  

GÊNERO NARRATIVO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA  
A experimentação no Ensino de Química tem sido desenvolvida nos cursos de 

graduação como modo de compreensão de um fenômeno e de sua verificação a partir 
da teoria estabelecida e comprovada com registro em relatórios de estrutura 
estabelecida e formatada com vistas à formação técnica. Sem prescindir da 
importância deste gênero na ciência, pretende-se investigar a contribuição do gênero 
narrativo para o acompanhamento da aprendizagem dos participantes da 
experimentação, com a intenção de que possam acontecer aprendizagens que se 
configurem como experiência de aprendizagem na formação do professor de Química. 

Assume-se na pesquisa o gênero narrativo a partir de Bruner (2001), que 
afirma que formato narrativo é, provavelmente, a forma mais natural e recorrente de 
expressar a experiência e o conhecimento. Segundo o autor, as narrativas têm como 
característica o fato de envolver uma sequência de eventos, em que o narrador escolhe 
o que deve ser narrado, quais detalhes serão revelados ou não, possibilitando que a 
narrativa seja envolvente para quem lê e conversa com a trama narrada.  

A narrativa é justificada pelo argumento de que a sequência de eventos 
narrados é uma violação da canonicidade: narra-se algo inesperado ou algo que o leitor 
tem motivo para duvidar. A esse respeito, Bruner (2001, p.119) afirma que: 

 
O “motivo” da narrativa é resolver o inesperado, eliminar a dúvida do leitor ou, 
de alguma forma, corrigir ou explicar o “desequilíbrio” que, antes de mais nada, 
fez com que a história fosse narrada. Uma história, portanto, tem dois lados: 
uma sequência de eventos e uma avaliação implícita dos eventos narrados. 
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  Dessa forma, sinaliza-se a seguir alguns elementos da narrativa que podem 
fazer do exercício da escrita narrativa da experimentação um dispositivo formativo e de 
produção de conhecimento a respeito da Química (DORNELES, GALIAZZI, 2012). 
  Dorneles (2013) propõe a escrita narrativa na formação de professores de 
Química por meio quinteto dramatístico de Burke (1969), que se constitui na cena 
(quando e onde ocorreu a história); agentes (personagens); ato (enredo da narrativa, 
acontecimentos); propósito (o que e porque narrar tais acontecimentos); instrumento 
(como foi feita a história). Na escrita narrativa da experimentação os elementos do 
quinteto orientam o escritor a narrar de maneira a envolver o leitor com o lugar, os 
acontecimentos vivenciados na experimentação, e os propósitos trata-se das 
experiências que os sujeitos expressam por meio das suas aprendizagens. 
  Nesse sentido, a escrita narrativa torna-se dispositivo para se pensar acerca da 
experimentação na formação de professores de Química, como também possibilita a 
compreensão da aprendizagem dos fenômenos estudados, numa perspectiva de que a 
experimentação torne-se um acontecimento transformador para o aprendiz. Busca-se 
uma participação colaborativa na experimentação, assim quando as narrativas são 
lidas, conversadas e escritas nos espaços de formação possibilita ao autor da história e 
ao outro que a lê pensar sobre a experimentação na ação docente e na sua formação, 
viabilizando que outras histórias possam ser narradas. 

ESCRITA NARRATIVA COMO MODO DE PENSAR E DIALOGAR A RESPEITO DO QUE NOS ACONTECE 
NA EXPERIMENTAÇÃO  
  Aposta-se na escrita narrativa sobre a experimentação porque entende-se que 
a narrativa permite a explicitação dos modelos explicativos a respeito do fenômeno 
estudado. A construção de narrativas sobre um fenômeno permite perceber a imersão 
na linguagem da Ciência, a compreensão dos modelos científicos dos estudantes e, 
com isso, potencializa o reconhecimento da aprendizagem pelo aluno como também 
das possibilidades e limites que a experimentação proporcionou na análise das 
narrativas pelo professor.  
  Busca-se na escrita narrativa da experimentação investigativa as experiências 
transformadoras na compreensão conceitual sobre o fenômeno estudado, como 
também em relação a outros conteúdos da formação, em especial sobre a importância 
do coletivo para a aprendizagem. Nesse sentido, assume-se o sentido filosófico do 
termo experiência, considerando que seja isso que nos acontece (LARROSA, 2002, 
2011). Aproximam-se as compreensões da palavra experiência no discurso das 
Ciências como isso que nos acontece na experimentação (MOTTA et al, 2013).  
  Dessa forma, na escrita narrativa da experimentação o sujeito é desafiado a 
narrar lhe aconteceu, a questionar e refletir a partir da experimentação e nesse 
processo compreender o fenômeno investigado.  Narrar o que nos acontece na 
experimentação é conceber a experimentação como um acontecimento (LARROSA, 
2002, 2011), constituindo o processo da experiência, o autor define que: 

A experiência supõe em primeiro lugar um acontecimento. Não há experiência, 
portanto, sem a aparição de alguém, ou de algo, ou de um isso, de um 
acontecimento, que é exterior a mim, estrangeiro a mim [...]. Supõe também, 
em segundo lugar, que algo me passa. Não que passe ante mim, ou frente a 
mim, mas a mim, que dizer, em mim. A experiência supõe, como já afirmei, um 
acontecimento exterior a mim. Mas o lugar da experiência sou eu (LARROSA, 
2011, p.5-6 – grifo do autor). 
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  Conceber a experimentação no Ensino de Química como um acontecimento 
está para além, de apenas executar roteiros experimentais, anotações, fazer cálculos, 
envolve os sujeitos de maneira a expressar suas idéias, perguntas, sentimentos, 
intenções, saberes ao que nos acontece na experimentação. No estudo a respeito da 
experiência Larrosa (2011) aponta críticas em relação a experiência das Ciências, o 
autor diz que: 

A experiência, ao contrário do experimento, não pode ser planejada de modo 
técnico. Na ciência moderna o que ocorre com a experiência é que ela é 
objetivada, controlada, calculada, fabricada e convertida em experimento.  A 
ciência captura a experiência e a constrói, a elabora e a expõe segundo seu 
ponto de vista, desde um ponto de vista objetivo, com pretensões de 
universalidade. Mas com isso elimina o que a experiência tem de experiência e 
que é, precisamente, a impossibilidade de objetivação e a impossibilidade de 
universalização. A experiência é sempre de alguém, subjetiva, é sempre daqui 
e de agora, contextual, provisória, sensível, finita (p.24) 

  Concorda-se com o autor, por acreditar que a experiência é aquilo que nos 
acontece na experimentação, são as possibilidades de aprendizagem, a abertura para 
o desconhecido, para o que não é possível antecipar.  A narrativa a seguir exemplifica 
a proposta de conceber a experimentação como acontecimento2:   

[...] A questão de entendermos o fenômeno da tensão superficial foi um 
aprendizado coletivo. Nossos saberes iniciais foram reconstruindo-se na 
conversa, sem dizer que isso estava certo ou errado, no diálogo fomos 
compreendendo que havia outros conceitos envolvidos na compreensão do 
fenômeno.  
Andréia logo no começo das observações pergunta:  
- Será que a tensão superficial é maior no leite integral? Por causa da 
quantidade de gordura, afirma. 
- Estou com dúvida, diz Cíntia. E, o leite desnatado qual a tensão superficial? 
- Maria do Carmo escreve no quadro negro os valores de tensão superficial do 
leite integral, água e creme de leite. A tensão superficial da água é maior que a 
do leite integral. 
- Entro na conversa e digo: O leite desnatado por ter menos gordura, tem maior 
quantidade de água. 
- Então é isso! Maria do Carmo continua o diálogo conceitual: 
- As moléculas de água têm maior força intermolecular, logo no leite desnatado 
teremos maior tensão superficial comparado ao leite integral. Será que estou 
certa? 
- Mas, podemos por meio da experimentação saber a tensão superficial dos 
nossos três tipos de leite. O que acham? 
O grupo empolgado, mesmo se aproximando do final da aula, topou fazermos o 
experimento que determina a tensão superficial dos líquidos pela determinação 
do do número de gotas em um determinado volume, medindo também a 
densidade do líquido em análise.. 
Cada um se envolveu com uma tarefa, a Suzana, Suélen e a Dani contavam o 
número de gotas em 5mL da água e dos três tipos de leite, enquanto Maria do 
Carmo controlava a torneira da bureta. Também encontramos o valor da 
densidade dos leites com o uso de um densímetro. 
Nossa aula finaliza com os dados numéricos e a Suzana já envolvida nos 
cálculos de tensão superficial. O tempo passou e nem percebemos, quando 
vimos era 12:30 e ainda precisávamos limpar o material, mesmo com a fome 
batendo o grupo continuou junto também para organizar a sala! (Professora 
Aline – Diário coletivo da experimentação - 04 de maio de 2014). 

  

                                                   
2 A narrativa foi escrita pela professora pesquisadora na disciplina de estágio supervisionado II no curso 
de Química Licenciatura da FURG. 
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  Na escrita narrativa percebe-se a intenção de marcar a discussão sobre o 
conceito, que não estava claro para o grupo. Também um segundo aspecto que a 
escrita traz é a importância que a autora dá ao trabalho coletivo e ao engajamento de 
todos na proposta. Ainda um terceiro ponto chama a atenção: a incorporação dos 
instrumentos e linguagem da ciência no experimento que inicialmente é somente um 
show de cores. Vivenciar e experienciar os acontecimentos da experimentação é 
transformar-se em relação ao estudo do conceito e da compreensão de perceber-se 
aprendente com o outro. Larrosa (2002, p.21) diz que “a cada dia se passam muitas 
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”. Por isso, a aposta na 
narrativa, afinal somos seres constituídos de histórias, e por que não fazer da 
experimentação espaço para narrar às experiências que constitui o ser professor de 
Química. 
   A narrativa torna-se um instrumento para indagação dialógica, quando se 
propõem a partilha do que se narra, a partilha das experiências, pois mesmo que todos 
vivenciem a mesma experimentação, cada um será tocado de uma maneira. Para 
Wells (2001) a indagação, deve acontecer a qualquer momento e não somente pelo 
professor, mas, principalmente, por todos participantes, por meio de um artefato do 
conhecimento, que nesse caso, são as narrativas da experimentação.  
  A indagação dialógica constitui-se no conversar e no registro escrito das 
aprendizagens, como possibilidade de repensar e reconstruir o que se sabe. Por isso 
argumento da narrativa como artefato dialógico na experimentação, afinal as narrativas 
na maioria das vezes são constituídas dos saberes de quem escreve em diálogo com o 
outro. As lembranças são carregadas de significados constituídas no diálogo com si 
mesmo e com o outro que fazem com que as aprendizagens a respeito do fenômeno 
sejam registradas e problematizadas por meio da experimentação e da narrativa na 
Educação em Química. 

EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA: O CO-OPERAR NA LINGUAGEM NA COMPREENSÃO DO 
FENÔMENO INVESTIGADO.  
 
  A experimentação investigativa que se propõem no Ensino de Química é 
desenvolvida a partir das perguntas de cada um sobre o fenômeno da natureza em 
estudo, com o propósito de co-operar os modelos explicativos de cada um por meio da 
linguagem. Entende-se que as perguntas em torno do experimento oportunizam a 
construção de um objeto aperfeiçoável. Wells (2001) define um objeto aperfeiçoável 
como artefato do conhecimento que é aperfeiçoado no trabalho colaborativo entre os 
participantes. Ao fazer uma pergunta em torno do experimento, na visão de Wells 
(2001) o sujeito se concentra “num tipo de teorização”, analisa suas “próprias crenças 
sobre o fenômeno” envolvido no processo investigativo e as “relaciona com outros 
conhecimentos”, o qual considera importante para os possíveis resultados. De forma 
similar, entende-se que uma pergunta só pode ser feita a partir das teorias de quem a 
formula e assim as perguntas fornecem um panorama do conhecimento dos alunos 
sobre o fenômeno estudado. 
  A experimentação investigativa favorece o sentir-se aprendente ao oportunizar 
os sujeitos expressar o que sabem a respeito de um determinado tema em estudo na 
Química. No operar junto o fenômeno investigado, percebem a ação de co-operar. A 
experimentação investigativa é concebida como uma atividade co-operativa em que os 
sujeitos sentem-se desafiados a querer saber mais, a partir dos conhecimentos iniciais 
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de cada um, com as perguntas do grupo e na reconstrução dos saberes na sala de 
aula e na formação de professores.   
  As diferentes linguagens na experimentação investigativa potencializam aos 
sujeitos promover inferências, conexões e interconexões na resolução de problemas. 
Experimentar é co-operar a partir da imersão na linguagem e por meio dela explicitar o 
conhecimento de cada um, a partir dos seus modelos explicativos desenvolvem 
compreensões mais complexas pela argumentação a respeito do fenômeno 
investigado. Ao experimentar pela linguagem é possível alcançar o raciocínio e 
conceituação no ensino de Química. 
  Cabe explorar diferentes modos de registro da experimentação, como 
fotografias, filmes e a escrita narrativa do que acontece aos sujeitos ao vivenciar a 
investigação, esses documentos favorecem a indagação de modo a construir 
aprendizagens. A apropriação dos diferentes artefatos culturais no co-operar a 
experimentação imerso na linguagem possibilita um ciclo de três etapas de 
transformação do sujeito e do grupo, que Wells (2001, p.151) define como: 

Em primeiro lugar se da uma transformação de quem aprende: uma 
modificação dos seus próprios processos mentais, proporcionando outra 
maneira de perceber, interpretar e representar o mundo; segundo lugar uma 
transformação do próprio artefato, quando é assimilado e reconstruído por 
quem aprende a partir do conhecimento que possui; por último, o artefato como 
mediador de posteriores ações, provocando partilha de práticas e maneiras em 
que o artefato é compreendido e usado por outros membros do grupo (tradução 
nossa) 

  Nesse sentido, é importante promover uma participação colaborativa na 
experimentação investigativa, por meio dos diferentes artefatos culturais com objetivo 
de promover um envolvimento do grupo na construção e elaboração de um objeto 
aperfeiçoável. Na narrativa a seguir percebe-se a experimentação do leite psicodélico 
como objeto aperfeiçoável:  

[...] o experimento escolhido foi o leite psicodélico. Esse experimento já foi 
realizado pelos nossos alunos do curso e também encontramos vídeos na 
internet com a demonstração visual da atividade. Na conversa com os 
licenciandos antes mesmo de pensarmos em fazer dele nosso objeto 
aperfeiçoável, escutávamos o seguinte: 
- “O que acontece nessa atividade experimental é que o detergente diminui a 
tensão superficial do leite”. 
Decidimos compreender e investigar mais sobre os conceitos relacionados 
nessa atividade no Estágio II e assim começamos na primeira aula a fazer 
perguntas para o experimento, surgiram várias:  
- O que é tensão superficial? 
- Como será o fenômeno com diferentes tipos de leite (integral, desnatado, 
semidesnatado)? 
- A gordura do leite irá influenciar na tensão superficial? 
- O corante influencia no estudo da tensão superficial?  
Tantas outras perguntas nos provocaram a estudar e aperfeiçoar o 
experimento. E, assim fomos à busca dos materiais, escolhemos três tipos de 
leite (integral, desnatado e semidesnatado (sem lactose), corantes alimentícios, 
detergente, pratos descartáveis.  
O experimento consiste em acrescentar uma quantidade de leite no prato e 
algumas gotas de corantes de diferentes cores ao redor do prato. Ao colocar 
um pingo de detergente no meio do prato, percebemos um movimento lindo de 
cores, um show psicodélico!  
Durante a realização do experimento fomos conversando e registrando por 
meio de fotos, anotações e vídeos nossas observações. O interessante foi 
perceber o engajamento do grupo com a proposta, a Maria do Carmo ao 
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perceber aquele envolvimento propôs que cada experimento possa ser de 
responsabilidade de todos, é o experimento do grupo! (Professora Aline – 
Diário coletivo da experimentação - 04 de maio de 2014). 
 

  A experimentação do leite psicodélico se tornou aperfeiçoável pelo grupo, na 
medida em que acrescentou à proposição original uma prática investigativa em relação 
à tensão superficial em diferentes tipos de leite. Também, a partir das perguntas, 
acrescentou a incorporação à experimentação do cálculo da tensão superficial em 
diferentes líquidos, incorporando à atividade a linguagem da ciência, seus aparatos e 
suas medidas. O aperfeiçoamento do experimento proporciona a cada um o questionar, 
repensar, reconstruir e aprofundar saberes a respeito dos conceitos da Química, como 
também fortalece a ideia de ser grupo, da mediação coletiva na experimentação. 
  A indagação dialógica a respeito do fenômeno em estudo por meio da 
experimentação investigativa pode promove a conversa, elaboração de perguntas e a 
participação intensa dos sujeitos envolvidos no processo de formação. Experimentação 
requer diálogo, escuta atenta ao outro, ao modelo explicativo inicial de cada um e a 
reconstrução dos modelos e saberes dos sujeitos envolvidos na ação de experimentar. 
Na narrativa da professora Maria se constrói modelos explicativos com o grupo, como 
segue: 

Pensar no que me aconteceu nessa aula de Estágio II é motivador, porque foi 
uma aula daquelas que deu certo. 
Nossas colegas haviam feito perguntas que giravam em torno da tensão 
superficial, sua influencia no fenômeno, sua conceituação, a influencia do 
tensoativo e isso já havia nos levado a estudar o conceito e sua origem pela 
resultante de forças entre as moléculas do interior do líquido e da superfície, 
em que não há compensação por estar em contato com o ar e não com 
moléculas do líquido. Há um desequilíbrio entre as forças que agem sobre as 
moléculas da superfície em relação às que se encontram no interior da 
solução. 
E fizemos o experimento, primeiro a parte estética em que as colegas foram se 
envolvendo. Cabe dizer que no início elas não estavam assim tão animadas 
para essa aula, mas foram se animando. E depois fomos à determinação do 
número de gotas em 5 mL de três tipos de leite: integral, semidesnatado sem 
lactose e desnatado. Enquanto uns buscavam material, outros registravam, 
outros fotografavam3. 
Nossa aula foi muito empolgante. Passamos da hora, atrasando o almoço de 
todos. 
E o que considerei interessante foi de pensarmos nas possibilidades de 
discussão conceitual em que esse mesmo experimento poderia estar presente: 
forças intermoleculares, por conta das atrações que explicam a tensão 
superficial, para discutir cadeia carbonada por conta do uso de detergente 
como tensoativo, soluções e emulsões por estarmos usando leite que é um 
colóide. 
A discussão sobre se a presença de gordura aumenta ou diminui a tensão 
superficial do leite também foi interessante e digo aqui: diminui! Não sei se eu 
pensava assim antes da aula, mas a discussão foi muito interessante e agora 
lembrei que alguém disse: 
- Sim, é que se tem menos gordura, no mesmo volume tem mais água, então 
tem mais chance de fazer ligações mais fortes entre moléculas de água. 
Beleza! – pensei eu enquanto estava na frente do quadro a mostrar cadeias 
carbonadas do tensoativo:  dodecilbenzeno sulfonato de sódio. Olhe ele aqui 
agora: 
 

                                                   
3 O estudo e determinação da tensão superficial dos diferentes leites foram adaptados de artigos da 
Revista Química Nova e Química Nova na Escola (Silva, 1997; Behring et al, 2004). 
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Figura 1 - dodecilbenzeno sulfonato de sódio 

 
Bom, e agora fiquei umas três horas tentando baixar as fotos para nossa 
narrativa, mas meu celular não é reconhecido por meu computador. Por 
enquanto é isso! (Professora Maria – Diário coletivo da experimentação - 04 de 
maio de 2014). 

 
  Ressalta-se na escrita narrativa o caráter incisivo sobre a presença de gordura 
diminuir a tensão superficial, indicando assim a dúvida durante a realização do 
experimento. O registro da fala de uma das participantes sobre a diminuição de gordura 
favorecer a interação das moléculas de água permite perceber a conversa com vistas a 
compreender mais o fenômeno que não estava ainda compreendido por todos. Na 
escrita narrativa da professora nota-se também a intensão de marcar a medida de uma 
grandeza, operando o fenômeno na linguagem da ciência; a pesquisa acrescentada ao 
fenômeno, determinando a tensão superficial em três tipos de leite e a linguagem 
química por meio de suas fórmulas. 
  Assume-se que a experimentação no ensino de Química é co-operar sobre um 
fenômeno da natureza na linguagem a partir das teorias e modelos explicativos de 
cada um no coletivo. A experimentação é uma prática social que ocorre na ação sobre 
um fenômeno mediada pela linguagem. Não é um ato solitário, ao contrário, é uma 
ação com o outro em diálogo a partir dos modelos explicativos dos participantes. 
Conforme argumenta Almeida (2001, p.59). 

A componente social do trabalho experimental envolve o reconhecimento de 
que a razão humana se desenvolve através de uma ação interativa e reflexiva, 
onde a dimensão intersubjetiva, a relação com os outros, assume particular 
importância. Ao admitir-se como fundamental esta componente, destaca-se a 
pertinência de o trabalho experimental ser concebido como uma atividade 
cooperativa de aprendizagem centrada no trabalho de grupo, em pequenos 
grupos e no grupo-turma.  

 
  Nesse sentido, defende-se o argumento de que a experimentação investigativa 
constitui-se num recurso didático em que os sujeitos tornam-se aprendentes por meio 
do co-operar os modelos explicativos no coletivo, com a indagação dialógica e a 
reconstrução de saberes sobre o fenômeno em estudo. As diferentes linguagens são 
artefatos que possibilitam exercer a escrita, a elaborar cálculos de medida, a 
construção de gráficos e tabelas.  A experimentação nessa perspectiva compreende a 
ação do experimentar no âmbito teórico e metodológico dos recursos didáticos no 
Ensino de Química.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  As narrativas da experimentação quando contadas permitem a imersão na 
linguagem e o co-operar na compreensão do fenômeno investigado por meio da 
indagação dialógica e da problematização dos saberes iniciais de cada um. Também, 
proporciona o trabalho colaborativo, fazendo da experimentação um espaço de 
incertezas, questionamentos e de formação profissional do professor.   
  Compreende-se também a experimentação investigativa como possibilidade de 
explorar os modelos explicativos de cada um, a linguagem da Ciência na elaboração 
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desses modelos por meio da pergunta e assim fazer da experimentação um objeto 
aperfeiçoável no coletivo.  
  A escrita narrativa da experimentação é uma das categorias emergentes na 
pesquisa, e, nesse sentido, reforça-se o argumento de compreender a narrativa como 
modo de pensar e aprender a respeito da experimentação. O professor é desafiado a 
narrar o que lhe aconteceu, o que marcou como significativo na experimentação 
investigativa. Narrar o que nos acontece nas atividades experimentais, é conceber a 
experimentação como um acontecimento. Nos registros narrativos se expressam o 
trabalho coletivo, os conhecimentos iniciais, as compreensões mais complexas a 
respeito dos conceitos da Química.  
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Experimentação no Ensino de Química: uma ação do 
PIBID/Química na Educação de Jovens e Adultos. 
Maria Cecília dos S. Vieira1 (IC), Vinicius S. Silva1 (IC), Ydilla O. Paula2 (FM), Sandra R. 
Longhin3* (PQ), *srls@pucgoias.edu.br.  
1PUC Goiás, 2CEJA - GO,3PUC Goiás/IFG campus Goiânia. 
 
Palavras-Chave: EJA, experimentação, ensino de química. 
 

Resumo: No âmbito do subprojeto PIBID/Química da PUC Goiás, desenvolveu-se uma atividade 
envolvendo a experimentação no ensino de química no Centro de Educação de Jovens e Adultos de 
Goiás com a perspectiva de auxiliar e/ou minimizar as dificuldades encontradas pelos alunos no 
processo de ensino-aprendizagem. A partir da utilização de uma abordagem ilustrativa e contextualizada 
visando a aprendizagem de conceitos de ácidos e bases de acordo com a teoria de Arrhenius, 
previamente discutidos, como recurso foi proposto um roteiro de atividade experimental-demonstrativa, 
utilizado como guia para o desenvolvimento da atividade com o intuito de analisar como a 
experimentação pode influenciar na aprendizagem mesmo diante de obstáculos vinculados 
principalmente a falta de laboratório na escola-campo. 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado 
pelo Governo Federal em 2007 e, em 2010, institucionalizado como política pública, 
sendo gerenciado pela CAPES/MEC. O programa tem como objetivo a inserção de 
estudantes no contexto das escolas públicas desde o início de sua formação 
acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas, sob a orientação 
de um docente da licenciatura e um professor da escola, valorizando o magistério e 
contribuindo para a formação de professores comprometidos com a melhoria da 
educação básica no país. 

O Projeto PIBID/Química da PUC Goiás realiza ações diagnósticas nas 
escolas-campo em que atua, o que auxilia no planejamento de atividades 
experimentais que possibilitem a aprendizagem de conceitos. As ações realizadas pelo 
PIBID/Química visam articular a pesquisa no ensino de química e a docência na 
escola, promovendo a partir destas vivências, uma reflexão crítica sobre o ensino e a 
profissão de docente. 

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

Gaston Bachelard, em seu livro “La formation de l’espirit scientifique: 
contribuition à une psychanalyse de la connaissance”, publicado pela primeira vez em 
Paris no ano de 1938, traz a seguinte afirmação, 

“Os professores de ciências imaginam que o espirito começa como uma aula, 
que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, 
que se pode fazer uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não levam 
em conta que o adolescente entra na aula de física com conhecimentos 
empíricos já constituídos: não se trata, portanto, de adquirir uma cultura 
experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, de derrubar os 
obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana (p. 23, 2008). 
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Apesar do tempo que se passou desde a publicação deste livro, podemos 
considerar as palavras de Bachelard atuais e passíveis de muita reflexão de nossa 
parte. O conhecimento, para Bachelard, requer uma retificação contínua do saber. 

Bachelard (1978) nos coloca ainda que a atividade experimental só se realiza 
plenamente quando é possibilitado ao aluno raciocinar. Em O novo espírito científico, 
editado pela primeira vez em 1934, traz que: 

“Seja qual for o ponto de partida da atividade científica, essa atividade não 
pode convencer plenamente, a não ser abandonando o terreno de base: se 
experimenta, precisa raciocinar; se raciocina, precisa experimentar (p. 92, 
1978).” 

Tomando o pensamento de Bachelard como base, podemos entender que a 
ação puramente mecânica dos alunos durante a realização de atividades químicas 
experimentais deve ser evitada por ser cartesiana e não promover a ação construtiva 
que leva ao conhecimento. O “realismo” bachelardiano é anticartesiano, que considera 
uma simplificação do real, pois requer que não nos submetamos “docilmente” às lições 
da experiência, mas que pratiquemos o pensamento, como uma verdadeira 
espectrografia da razão (QUILLET, 1977). 

Paulo Freire nos mostra claramente que o conhecimento não pode ser mera 
transferência entre educadores e educandos. Para Freire (1978), 

“... em que educador e educandos, curiosos, se acercam ao objeto de sua 
análise, os segundos necessitam de alguma informação, indispensável ao 
prosseguimento da análise, pois que conhecer não é adivinhar, a informação 
deve ser precedida de certa problematização. Sem esta, a informação deixa de 
ser um momento fundamental do ato de conhecimento para ser transferência 
que dele faz o educador aos educandos.” (FREIRE, 1978, p.13) 

As metodologias tradicionais de ensino são frequentemente criticadas por 
pesquisadores devido ao fato de que o discente é tratado como um agente apassivado. 
Nesta metodologia o docente é um transmissor das informações e/ou conteúdos e o 
aluno, mero ouvinte do que lhe é transmitido, sendo necessária para a aprendizagem 
efetiva uma metodologia na qual o conhecimento prévio do aluno seja valorizado para 
que posteriormente seja adequado a uma nova metodologia, inserindo o educando de 
maneira contextualizada, de modo que o fazer por parte do aluno deve ser ressaltado 
em prol de uma aprendizagem significativa (GUIMARÃES, 2009). 

A valorização do fazer por parte do aluno deve ser associada a uma 
metodologia ativa, concepção educativa que estimula processos de ensino-
aprendizagem crítico-reflexivo, substituindo os métodos tradicionais que são teóricos, 
livresco, memorizadores e que estimulam a passividade, por uma nova metodologia na 
qual haja articulação entre os fenômenos, a atividade de investigação experimental e 
as teorias. A investigação a partir da experimentação não significa que estamos 
provando a veracidade da teoria, mas sim testando sua capacidade de generalização 
(SILVA, MACHADO E TUNES, 2010). 

A aprendizagem científica deve considerar que, de acordo com Weerneck (1992), 
esquecemos o que ouvimos, decoramos o que lemos e aprendemos o que fazemos, logo 
a experimentação desperta o interesse dos estudantes em aprender e geralmente torna 
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as aulas mais atrativas, por promover interação entre os alunos, o conteúdo e o professor. 

A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 

A Química tem sido reconhecida como uma área do conhecimento fundamental 
à construção do conhecimento científico, pautado na experimentação. Ela desperta o 
interesse entre os alunos de diversos níveis de escolarização, pois o caráter lúdico e 
motivacional se vincula aos sentidos, corroborando para a promulgação do 
conhecimento. Os professores comumente afirmam que a experimentação aumenta a 
capacidade de aprendizado, por envolver os estudantes nos temas abordados na aula 
(GIORDAN, 1999), tornando a experimentação fundamental para a construção do 
conhecimento científico. A ação experimental, quando utilizada como recurso didático, 
deve propiciar a compreensão da Química como ciência e, seu desenvolvimento, deve 
conduzir à elaboração de conceitos científicos. 

A experimentação se consolida como essencial ao ensino de ciências, ela 
ocupa um lugar de destaque e se caracteriza principalmente pelos métodos indutivos e 
dedutivos, o primeiro foi descrito por Francis Bacon como a formulação de enunciados 
gerais através de dados coletados em casos particulares, porém o segundo, 
caracterizado por René Descartes, traz consigo uma metodologia antagônica, no qual 
se reconhece a influência de pelo menos um enunciado geral sobre um evento 
particular que ganha destaque à medida que o evento particular seja exemplificado ou 
particularizado por eventos experimentais (GIORDAN, 1999). 

A busca por uma aprendizagem significativa pode ocorrer por intermédio das 
atividades experimentais pautadas na prática, no teste das hipóteses ou na 
investigação pela qual geralmente os alunos estabelecem uma relação entre os 
conceitos previamente adquiridos e os novos conceitos, transformando-os em mais 
abrangentes. Faz-se necessário então uma avaliação dos conhecimentos prévios dos 
estudantes em conjunto com a fundamentação, visando tornar seus conceitos mais 
gerais e abrangentes, antagonizando a aprendizagem mecânica ou automática, a 
ausência ou falta de interação entre o conhecimento prévio com o que irá ser adquirido 
(GUIMARÃES, 2009). 

A atividade de investigação experimental quando utilizada como aula 
expositiva, proporciona uma resposta rápida aos questionamentos evidenciados na 
teoria. Em aulas como esta, os alunos devem seguir um roteiro pré-estabelecido, que 
possibilite a obtenção dos resultados esperados pelo professor, contextualizando o 
conhecimento prévio dos alunos ao ambiente escolar, para que eles possam construir 
seu próprio conhecimento cientifico, estimulando o pensamento crítico-reflexivo 
(GUIMARÃES, 2009). 

Silva, Machado e Tunes (2010) trazem alguns obstáculos importantes à 
inserção da experimentação do ensino de ciências como sendo uma crença veiculada 
no meio educacional. Estas são: 

x a falta de laboratórios nas escolas; 
x a deficiência dos laboratórios, traduzidas na ausência de materiais, tais como 

reagentes e vidrarias; 
x a inadequação dos espaços disponibilizados para aulas experimentais, que, 
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muitas vezes, são salas comuns que não contam com instalações mínimas de 
água, gás, eletricidade, etc; 

x a não conformidade dos laboratórios para a realização de aulas práticas no 
ensino médio, tendo em vista que esses foram projetados usando como modelo 
os laboratórios de universidades; 

x a grade curricular de ciências e o Projeto Político Pedagógico (PPP) não prevê a 
sua inserção, em função do escasso tempo disponível, dificultam a inclusão de 
atividades de laboratórios; 

x a escassez de roteiros que contemplem explicitamente a relação teoria-
experimento. 

Para que uma atividade experimental possibilite a relação teoria-experimento, 
ela deve ser bem planejada e conduzida adequadamente por um professor que possua 
clareza do papel da experimentação no ensino de química (SILVA, MACHADO e 
TUNES, 2010). 

Junior (2010) nos coloca que a ação de experimentação no ensino de química 
pode ser ilustrativa, também chamada de demonstrativa, na qual o professor a realiza 
para trabalhar conceitos previamente discutidos. 

Segundo Mól (2004) o ensino atual deve formar cidadãos cada vez mais 
críticos e conscientes de suas realidades, desse modo o ensino de química deve 
aproximar-se dessa meta, considerando a presença de fenômenos e materiais 
manipulados pela Química em nosso cotidiano. Com isso os professores devem buscar 
continuadamente aproximações entre conceitos básicos da Química e o cotidiano dos 
alunos, o que pode ser alcançado por meio de atividades experimental-demonstrativas. 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

A constituição Brasileira de 1988, Art. 208, conferiu pela primeira vez a 
população de jovens e adultos o direito à educação fundamental sob a 
responsabilidade do poder público. Após sua promulgação, o prazo para que os 
governos municipais, estaduais e federais erradicassem o analfabetismo era de 10 
anos. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, lei nº 9.394, 
reitera em seu Art. 4º os direitos constitucionais desta população. Neste mesmo ano foi 
aprovada a Emenda 14, que alterou a redação do Art. 208 da Constituição, 
desobrigando o jovem adulto a frequentar a escola, o que levou a uma interpretação 
que descaracterizaria o direito a escola desobrigando os poderes públicos a ofertarem 
ensino gratuito para esse grupo etário. Esta medida acabou por provocar uma limitação 
nos financiamentos públicos e o ensino para jovens e adultos foi desestimulado 
levando a redução nas matrículas. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) volta-se principalmente para atividades 
educativas compensatórias, ou seja, para a escolarização de pessoas que não tiveram 
a oportunidade de acesso à escolarização regular prevista na legislação ou a 
populações às quais o direito à escolarização foi negado ou interrompido.  

O século XX se encerrou com níveis alarmantes de excluídos da sociedade 
apesar de todo desenvolvimento tecnológico ocorrido no mesmo. O avanço no 
conhecimento e na comunicação levou a uma mudança na educação, a multiplicidade 
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de agentes e cenários educativos. Sob esta ótica, se faz urgente novas práticas de 
ensinar/aprender, pois a nova geração deve ser formada para reverter esta situação de 
exclusão e violência social (SOUZA e SILVA, 2000). 

Na EJA deve ser considerada a importância específica do desenvolvimento de 
trabalhos pedagógicos a partir das histórias de vida, dos interesses e dos saberes que 
os alunos trazem para a sala de aula, bem como a reflexão sobre a questão dos 
conteúdos a serem trabalhados nesta modalidade (OLIVEIRA, 2007). 

A EJA possibilita a abertura das portas das escolas para as pessoas que 
ficaram à margem da escolaridade ou porque ingressaram cedo no mercado de 
trabalho ou porque viveram frustradas experiências escolares (SOUZA e SILVA, 2000). 

A experimentação como recursividade no ensino de química tem como intuito 
levar aos alunos da EJA uma forma diferente e contextualizada, o que auxiliará no 
processo de ensino-aprendizagem. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi, a partir de pesquisa diagnóstica, desenvolver 
atividades experimentais-demonstrativas como metodologia de ensino, que 
possibilitassem a construção dos conceitos de ácidos e bases, de acordo com a teoria 
de Arrhenius, visando minimizar as dificuldades encontradas pelos alunos no processo 
de ensino-aprendizagem, utilizando-se um roteiro experimental como guia. 

METODOLOGIA 

A atividade proposta compõem as ações do PIBID/Química da PUC Goiás. O 
desenvolvimento do projeto envolveu a coordenadora, a supervisora e dois alunos 
bolsistas. As ações foram realizadas no Centro de Educação de Jovens e Adultos de 
Goiânia (CEJA/GO). 

A atividade foi desenvolvida em três momentos distintos. No primeiro realizou-
se um mapeamento das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos na 
aprendizagem dos conceitos químicos. Esse mapeamento foi esboçado a partir do 
acompanhamento das turmas durante um período de 12 semanas, sendo analisado 
através de uma ação conjunta entre os bolsistas PIBID e a professora supervisora. 

O segundo constituiu-se por uma avaliação do mapeamento com um olhar 
crítico e investigador, o que requereu a construção de uma atividade experimental para 
os estudantes do segundo período do CEJA com a perspectiva de auxiliar e/ou facilitar 
a aprendizagem do conteúdo químico ácidos/bases diagnosticados como de maior 
dificuldade. 

O terceiro pautou-se pela execução de uma atividade experimental-
demonstrativa com acompanhamento pelo aluno por meio de um roteiro composto pelo 
desenvolvimento experimental e um questionário. A experimentação-demonstrativa foi 
então acompanhada visualmente pelos estudantes e após sua realização, os mesmos 
responderam o questionário proposto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A escola campo CEJA/GO é constituída por 4 etapas de ensino: 1º, 2º, 3º e 4º 
períodos. A atividade experimental-demonstrativa proposta foi realizada em três turmas 
de segundo período, sendo duas turmas do matutino, 2º C e 2º D, e uma do vespertino, 
2º K, perfazendo um total de 28 alunos participantes. Os conceitos de ácido e base 
segundo a teoria de Arrhenius foram abordados como também as reações de 
neutralização e indicadores ácido-base. 

A realização da atividade experimental-demonstrativa ocorreu em sala de aula 
após os conceitos terem sido abordados de forma expositiva pela professora 
supervisora do projeto. A proposta de experimentação no CEJA/GO teve como foco 
principal promover uma complementação do conteúdo previamente ensinado, de 
acordo com observado na ação diagnóstica realizada. 

Inicialmente procurou-se estabelecer uma proximidade dos conceitos a partir 
da abordagem de exemplos conhecidos de ácidos e bases (vinagre, soda caústica, 
ácido muriático, lixívia, detergente, suco, refrigerante etc) instigando a curiosidade e a 
capacidade de estabelecer relações entre o conhecimento científico e o dia-a-dia dos 
estudantes. Esta etapa foi realizada por meio de aula expositiva-dialogada como se 
observa na figura 1. 

 
Figura 1: Aspecto visual dos alunos durante a atividade discursiva. 

Após a aula expositiva, a atividade experimental-demonstrativa foi realizada. As 
ações envolveram o uso de soluções de diversos reagentes químicos (HCl, NaOH, 
NaHCO3, H3CCOOH entre outros) e diferentes indicadores de soluções ácido-base 
(fenolftaleína, azul de bromotimol e alaranjado de metila), possibilitando assim a 
construção de uma escala padrão de cores que facilitasse a identificação de soluções 
ácidas e básicas. A figura 2 a seguir apresenta um momento de realização da 
atividade. Uma observação importante durante a ação foi a atenção dos alunos no 
momento da demonstração da mudança de cor das soluções com o uso dos 
indicadores. 
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Figura 2: Aspecto visual dos alunos durante a aplicação da atividade experimental. 

Na sequência, trabalhou-se com diversas soluções comerciais ou não 
buscando a identificação das mesmas tomando-se como base a escala de cores 
padrão, construída anteriormente. 

Após a atividade, os alunos responderam as questões propostas no roteiro 
experimental que serviram como fonte de dados para a análise da compreensão do 
conteúdo químico, bem como a respeito do trabalho desenvolvido a partir da 
metodologia de ensino adotada. 

O questionário constituiu-se de perguntas que solicitaram a identificação das 
substâncias com seu respectivo caráter (ácido, básico ou neutro), sendo elas soluções 
de ácido clorídrico, ácido acético, hidróxido de sódio, bem como refrigerante, 
bicarbonato, detergente entre outras e uma questão com a finalidade de analisar a 
concepção dos alunos frente à atividade realizada, conforme apresentado a seguir: 

(1) Com base no que você observou faça uma listagem das substâncias ácidas, 
básicas e neutras. 

(2) Construa uma escala de pH considerando as soluções avaliadas no 
experimento. 

(3) Em sua opinião, qual a contribuição desta aula para a compreensão da química? 

A análise das respostas dos alunos permitiu a classificação em 4 categorias. 
Para a questão 1: (a) corretas (identificação adequada do caráter ácido, básico e 
neutro das substâncias utilizadas), (b), incorretas (não apresentaram identificações 
corretas das soluções), (c) parcialmente corretas (identificação de cerca de 50% das 
substâncias feitas corretamente) e (d) não respondeu ao questionário. 

Entre as 28 respostas somente 7 (25%) apresentaram-se completamente 
correta, 6 (23%) incorreta, 12 (43%) parcialmente correta e 3 (11%) não responderam. 
Os erros mais frequentes foram relacionados a identificação da substâncias neutras. A 
figura 3 apresenta os resultados desta avaliação. 
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Figura 3: Distribuição de acordo com as categorias de correção conceitual da questão 1. 

Os critérios de avaliação da questão 2 foram pautados nas identificações e 
representações presentes no desenho da escala de pH, considerando como: (a) 
corretas (representação adequada da escala de pH), (b) incorretas (não representaram 
nenhuma substância de forma correta), (c) parcialmente corretas (representação 
adequada de cerca de 50% das substâncias na escala de pH), e (d) não respondeu ao 
questionário. A figura 3 apresenta os resultados obtidos. 

 

 
Figura 3: Distribuição de acordo com as categorias de correção conceitual da questão 2. 

Para a questão 2, 7 alunos (25%) apresentaram-se completamente correta, 9 
(32%) incorreta, 10 (36%) parcialmente correta e 2 (7%) não responderam. Uma 
dificuldade observada, mesmo após a ação expositiva e experimental-demonstrativa, 
foi quanto a identificação de ácidos e bases com relação a força, como fortes ou fracos. 
A Figura 4 apresenta uma escala de pH construída por um dos alunos. 
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Figura 4: Representação de escala de pH construída por um dos alunos. 

A questão 3 foi proposta a fim de verificar a aplicabilidade da atividade 
realizada no qual os alunos expressaram suas opiniões quanto à contribuição da 
experimentação como complementação e/ou auxilio do conteúdo ácido/base, entre elas 
três respostas foram consideradas mais representativas. O aluno (1) apresentou a 
seguinte opinião: ‘’Achei que as aulas experimentais contribuiu bastante para 
compreensão da química, pois com aulas praticas fica bem mais fácil entender essa 
questão dos indicadores de bases, ácidos e quando um substância e neutra’’ (SIC). O 
aluno (12) ressaltou que: ‘’ Na minha opinião e de uma grande importância, pois você 
aprende a destinguir os ácidos da base e suas reações químicas, na pratica ajuda a 
entender melhor’’(SIC). Para o aluno (20): ‘’Com aulas experimentais aprendemos 
mais, entendemos melhor.’’ (SIC). 

DISCUSSÃO FINAL 

A experimentação-demonstrativa pode colaborar na ampliação do 
conhecimento e preparar os educandos para tomar decisões e consequentemente ter 
pensamentos e reflexões críticas diante da sociedade, conforme prevê a LDB e é 
sugerido nos PCN (2000), principalmente na educação de jovens e adultos que se 
constitui por pessoas com idade acima de 20 anos, com maior experiência de vida. 

A atividade desenvolvida abordou a identificação do caráter ácido, básico ou 
neutro das substâncias e despertou bastante a participação dos estudantes. O que se 
observa é que apenas 25% dos alunos foram capazes de identificar corretamente todas 
as substâncias após a atividade. Um dos fatores que pode ter colaborado para este 
resultado foi o tempo destinado à ação, apenas uma aula (45 min). A finalidade da 
experimentação no ensino é o desenvolvimento do pensamento analítico teoricamente 
orientado, o que não foi observado. Assim há que se rever a atividade proposta, refletir 
sobre os resultados obtidos, pois a experimentação é reconhecidamente uma atividade 
de grande potencial para a aprendizagem. 

Em relação a formação de professores, a atividade realizada pelos alunos 
bolsistas PIBID permitem a vivência em sala de aula, a analise critica sobre as práticas 
pedagógicas e um contado direto com os alunos e com os problemas na EJA além de 
possibilitar a construção de ações metodológicas facilitadoras do ensino de química 
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que corroboram na aprendizagem e os qualificam as ações futuras na Educação 
Básica. 
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EXPERIMENTO TESTE DE CHAMA: UMA ABORDAGEM ALÉM DA 
TRADICIONAL 

Fernando L. de Menezes1* (IC); Izabel Cristina A. da Costa1 (IC); Janail R. da Silva1 (IC); Séfora B. 
Silva1 (IC) ; Dráulio S. da Silva1 (PQ) 
* fernando-m-lima@hotmail.com 
1Universidade Estadual Vale do Acaraú, Campus CIDAO, Avenida Dr. Guarany nº. 317, Bairro Derby, 
CEP: 62.042-030 - Sobral – Ceará 

Palavras Chave: experimentação, espectros de chama, abordagem aprofundada.  

Introdução 
 Muitas pesquisas têm revelado resultados 

positivos do uso de experimentos como recurso de 
ensino-aprendizagem. Mas discorda-se que a sua 
simples exposição seja suficiente para o 
aprendizado1. 

O aprender Ciências deve ser sempre uma 
relação constante entre o fazer e o pensar2. Logo, a 
experimentação (como fazer) não deve ser um 
mero complemento às aulas de Química, mas a 
base para construção de conceitos em sala de aula 
com as interpretações dos alunos. 

Nas turmas A, B e C do 1º ano do ensino 
médio da Escola de Ensino Fundamental e Médio 
Professor Luís Felipe, bolsistas do PIBID de 
Química realizaram o experimento teste de chama 
baseado na proposta de Gracetto, Hioka e Filho3. 
Antes e depois do experimento, estimulou-se os 
alunos a contribuírem com seus conhecimentos 
prévios. 

Reflexões sobre investigação estelar, 
fenômenos como fogos de artifício e o progresso da 
ciência foram utilizadas para despertar o interesse 
dos alunos. 

As amostras de sais foram expostas ao fogo e 
buscou-se explicações dos alunos para os fatos 
observados. Essas explicações, com a ajuda dos 
orientadores, foram aprimoradas por aproximações 
sucessivas à medida que o conteúdo era explicado. 

Resultados e Discussão 
No início da atividade, muitos alunos 

demostraram não terem assimilado conteúdos 
trabalhados nas últimas três semanas pelo 
professor de Química. Muitos confundiam as ideias 
dos modelos atômicos, outros nem lembravam 
deles. Se o conteúdo não ganha significância na 
mente do aluno, ele não é interiorizado e é 
esquecido. 

Quando passou-se a perguntar curiosidades do 
dia-a-dia, os alunos revelaram maior interesse, 
conforme se observa na Figura 1.b, e contribuíram 
com suas percepções de mundo e fatos curiosos, 
como o arrepiar de cabelos quando se expõe o 
braço a um tubo de televisor ligado.  

A interpretação de outros fatos reais descritos 
pelos alunos levou a uma revisão mais histórica e 
contextualizada dos modelos atômicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionados sobre o porquê da sucessão de 

modelos, poucos alunos souberam explicar. Dois 
alunos das três turmas, no entanto, destacaram a 
evolução dos métodos e aparelhos de pesquisa e a 
incapacidade dos modelos explicar certos 
fenômenos. As noções históricas e sociais da 
ciência tornam os conhecimentos dela advindos 
mais interessantes e mais fáceis de serem 
compreendidos. 

Nas três turmas, os alunos ficaram bastante 
atentos ao experimento, como na Figura 1.a, o que 
reduziu as conversas paralelas e a indisciplina 
identificadas em aulas do professor de Química das 
turmas previamente observadas. As cores diversas 
e a atividade incomum despertaram o interesse dos 
discentes. 

Ao final da atividade, os alunos demonstraram 
mais segurança ao falar dos conceitos químicos. 

Conclusões 
A experimentação aliada à reflexão produziu 

saberes mais significativos em sala de aula, sendo 
os conhecimentos prévios discentes e a 
contextualização fortes contribuintes no processo. 
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Figura 1. a) realização do experimento; b) Discussão dos 
resultados experimentais e de fatos cotidianos envolvendo o 
assunto. 

b) a) 
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Introdução 

A ciência Química é intrinsecamente experimental, o 
que faz com que os cursos de formação para essa 
ciência ofertem em sua grade uma série de 
disciplinas de cunho prático. Contudo, mesmo sob 
os apelos de um ensino construtivista, as práticas 
laboratoriais continuam a ser desenvolvidas, quase 
hegemonicamente, sob o prisma da epistemologia 
empirista, onde acredita-se que a partir da mera 
observação, o indivíduo, chegará ao conhecimento 
(GIORDAN, 1999).O rompimento com tal postura 
didático-pedagógica, do ensino experimental 
consiste na inserção de novas abordagens, mais 
adequadas e com maior poder de desenvolvimento 
do indivíduo aprendente, onde este seja sujeito ativo 
do processo e interaja com seus pares para a 
construção do conhecimento.  
Somado a isso, ainda há que se levar em conta que 
as atividades químicas são intrinsecamente 
impactantes e num momento em que os recursos 
naturais se esgotam e as responsabilidades 
científicas e tecnológicas diante disso se salientam 
torna-se importante difundir os princípios da 
Química Verde (QV) junto aos futuros profissionais 
da Química a fim de favorecer comportamentos 
condizentes com uma nova perspectiva de 
desenvolvimento. Sendo assim, o presente trabalho 
trata da elaboração de um material didático 
desenvolvido para a disciplina de Química Geral 
Experimental, norteado pelos princípios da QV e 
dotado de uma proposta de abordagem 
experimental aqui denominada integradora. 

Objetivos 
Visando uma abordagem experimental diferenciada, 
que valoriza a integração entre os pilares do 
conhecimento químico, entendido por Mortimer 
(2000) como sendo o nível teórico, fenomenológico 
e  representacional produziu-se um material didático 
cujos protocolos laboratoriais foram organizados em: 
pré-laboratório, laboratório e pós-laboratório 
descritos individualmente a seguir: 
- Pré-laboratório: consiste no desafio de pesquisa 
que o professor apresenta ao aluno, anteriormente a 
aula experimental. A intenção desta pesquisa prévia 
é familiarizar o aluno com a teoria envolvida com o 
fenômeno além de inteirá-lo dos termos, símbolos, 
nomenclaturas e linguagens próprias da Química.  
- Laboratório: consiste na realização do 
experimento. Antes da sua execução, o mesmo é 
discutido e analisado pelo grupo e o professor, à luz 
da teoria previamente consultada.  

-Pós- laboratório: Refere-se à análise dos 
resultados coletados durante o procedimento e 
compreensão dos fenômenos observados, tendo por 
base a pesquisa prévia realizada e as discussões 
iniciais com a turma e o professor. Como produção 
final propõe-se solicitar aos alunos para que em 
pares elaborem uma síntese, na qual devem 
explicar os fenômenos decorridos durante a prática 
em linguagem e simbologia Química adequada, 
mostrando a sua compreensão e capacidade de 
socializar tal conhecimento. 

Descrição 
O material didático foi produzido a partir de 
protocolos experimentais largamente utilizados no 
ensino superior e disponíveis na literatura Química, 
adequando-os aos propósitos anteriormente 
descritos. Portanto, este é constituído das normas 
de segurança no laboratório e 34 (trinta e quatro) 
experimentos que abordam os conteúdos 
trabalhados em Química Geral.  
Para inserção dos princípios da QV buscou-se: a) 
readequar as quantidades de reagentes, a fim de 
tornar os processos viáveis com a menor quantidade 
possível de matéria prima; b) substituir os reagentes 
e solventes tóxicos por outros menos agressivos ou 
persistentes; c) inserir o cálculo de eficiência 
atômica, nos experimentos de sínteses a fim de 
fazer uma análise mais profunda acerca do 
rendimento da reação; d) analisar os produtos 
secundários gerados e seu possível 
reaproveitamento ou tratamento; e) viabilizar o 
descarte adequado dos resíduos gerados. As 
intervenções realizadas permitem explorar junto aos 
acadêmicos os seguintes princípios da QV: 
prevenção; economia de átomos; síntese de 
produtos menos perigosos; uso de solventes mais 
seguros; uso de fontes renováveis de matéria-prima; 
química intrinsecamente segura para prevenção e 
acidentes (ANASTAS e WARNER, 1998). 
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Introdução 
No Brasil, o ensino de química é abordado na 

maioria das vezes de forma teórica, assustando os 
alunos e tornando-os desinteressados à disciplina. É 
dever do docente desta área de ensino buscar 
alternativas viáveis para contextualização em sala 
de aula. Segundo Valadares (2001, p. 1), um dos 
grandes desafios atuais do ensino de ciências, é 
ligar o conhecimento ensinado e com o cotidiano 
dos alunos. 

A experimentação de baixo custo é uma 
ferramenta para unir a teoria e prática, atuando 
como elo no processo de ensino aprendizagem. 
Desta forma os alunos passam a compreender e ver 
de forma mais simples e interessante a disciplina. 

Este trabalho demonstra os resultados obtidos na 
aplicação de experimento com baixo custo em aula 
sobre concentração para turma do 2º ano do ensino 
médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Tubarão, município de Vale do Paraíso/RO. 

Resultados e Discussão 
A aplicação da atividade prática dividiu-se em 

quatro etapas: 1) avaliar os conhecimentos prévios 
sobre concentração, 2) aula teórica, 3) aula prática, 
demonstrado na Figura 01, 4) avaliação da 
aprendizagem após o experimento. 

O experimento utilizou: tintura de iodo 2% e copos 
descartáveis, solução de amido (uma colher de café 
em 1 litro de água), os demais materiais (açúcar, 
sal, batata doce, batata inglesa, fubá, trigo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1: Alunos executando o experimento. 
 
Dividiu-se a sala em sete grupos com 04 alunos 

cada, a atividade inicial demonstrou que os alunos 
apresentavam uma base teórica mediana já 
construída, porém era algo distante, sem ligação 
com o cotidiano deles, os próprios alunos disseram 
ao serem indagados se gostavam de química, que a 

matéria era apenas fórmulas e decorar conteúdo, 
compreendiam um pouco sobre a teoria, mas não o 
porquê de estudá-la e sua importância. 

Enquanto aplicava-se o experimento, notava-se o 
crescente interesse dos alunos no mesmo, pois a 
maioria não havia feito algo semelhante antes, e 
nisso surgiram comentários como “se as aulas de 
química fossem assim (com mais experimentos) 
seriam mais legal!”. Toda a turma participou, e ao 
abordar os alunos em suas mesas durante a 
atividade até os mais tímidos demonstraram 
interesse, comentando, indagando, e mesmo com 
linguagem menos científica explicaram 
satisfatoriamente o que visualizaram na pratica. 

 
Gráfico 01: resultados das avaliações 
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No Gráfico 01 os  resultados demonstram que 

cinco dos sete grupos melhoraram na segunda 
atividade, os dois grupos que tiraram nota inferior, 
foram os que sentiram dificuldades em realizar as 
atividades descritivas, que foram observadas nas 
avaliações aplicadas. 

Conclusões 
Através da atividade prática com experimentos 

de baixo custo sobre concentração de soluções, 
pode-se averiguar que tem-se resultados mais 
efetivos que apenas o conteúdo teórico e a 
abordagem mais dinâmica faz com que os alunos 
participem e se interessem pela disciplina química. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar a concepção dos alunos antes e depois da realização de uma 
Feira de Conhecimento: verificar suas perspectivas quanto aos assuntos a serem abordados e discutir os 
experimentos de Química apresentados que obtiveram maior preferência, por parte dos alunos. Utilizou-
se uma entrevista estruturada na forma de questionários com alunos do ensino médio das modalidades 
Regular e EJA. Apesar dos investimentos na contextualização do ensino, traços da metodologia 
tradicional ainda são muito visíveis na concepção dos educandos. Constatou-se que experimentos 
simples e de fácil reprodução são atrativos e instigam o interesse dos alunos no processo de ensino-
aprendizagem. A ciência, muitas vezes mostrada como conceitual e pronta nos livros, pode ser 
trabalhada de forma interessante e instigante com os alunos, através da utilização de materiais simples e 
de fácil acesso. Conclui-se que há necessidade de uma maior inserção de metodologias diferenciadas 
para o Ensino de Química no Ensino Médio, que proporcionem uma melhor formação ao educando. 

INTRODUÇÃO  

O dever da educação não se resume à formação de pessoas que dominem 
determinados conteúdos programáticos, mas sim, a formação crítica, sobretudo, de 
pessoas que reflitam e saibam discutir questões pertinentes à sociedade e ciência, 
relacionando conceitos científicos a situações vividas cotidianamente. Entretanto, para 
que haja esta formação crítica, é necessário tornar o aprendizado significativo para o 
aluno, trazendo conhecimentos científicos para próximo do mesmo. Os alunos não 
conseguem perceber relação entre a atividade científica e a vida cotidiana (PAVÃO, 
2005). As aulas de ciências são rotineiras, conteudistas e pouco instigam os 
educandos, que têm seus interesses centrados na ação, no diálogo, na confrontação 
de ideias, no trabalho em equipe, na experimentação conjunta e na busca de novos 
questionamentos. 

A presença da Química na vida cotidiana é mais que suficiente para justificar a 
necessidade de seu estudo. A fim de tornar o aprendizado significativo, existem muitas 
discussões acerca do uso de temas cotidianos em sala de aula para o desenvolvimento 
do conhecimento químico, na promoção de um ensino mais contextualizado 
(OLIVEIRA, 2005). 

 A contextualização consiste em atribuir sentido e significado ao que é vivido pelo 
aluno, tornando-o capaz de assumir posições em situações e problemas reais, 
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ampliando seu nível de conhecimento científico e tecnológico, permitindo uma melhor 
compreensão e mudança de seu contexto social (HARTMANN; ZIMMERMANN, 2009). 

 A realização de feiras de Ciências nas escolas contribui fortemente na formação 
crítico-social do educando, por permitir uma experimentação do conteúdo teórico, bem 
como um aprendizado contextualizado, possibilitando ao aluno relacionar a teoria e 
situações cotidianas aos conceitos estudados em sala, sanando uma das principais 
críticas do ensino tradicional, que se refere à ação passiva do aprendiz (GUIMARÃES, 
2009). 

 As feiras de Ciências são consideradas uma atividade pedagógica e cultural de 
elevado potencial motivador do ensino e de sua prática no ambiente escolar, e vêm 
constituindo uma oportunidade de aprendizagem e de entendimento das etapas do 
conhecimento científico (BRASIL, 2006). Ao desenvolver um projeto de feira de 
Ciências, pode-se perceber uma série de mudanças positivas no comportamento dos 
alunos (LIMA, 2005), que passam a se preocupar com seu projeto e sua apresentação. 
Instigando-os, assim, a ter uma maior responsabilidade com a qualidade, levando-os a 
pesquisar e conhecer melhor o assunto a fim de apresentar da melhor forma seu 
trabalho ao público. 

Sabendo a real importância da realização de Feiras de Conhecimento para a 
formação crítica do educando, bem como para sua motivação no processo de ensino e 
aprendizagem, o presente artigo visa analisar a concepção dos alunos antes e depois 
da realização da Feira de Conhecimentos; argumentando suas perspectivas quanto a 
assuntos a serem abordados na feira e discutir quais experimentos relacionados à 
química obteve maior preferência por parte dos alunos.  

 

METODOLOGIA 

 

Considerando as vantagens na educação e formação escolar do educando, 
realizou-se, no município de Ji-Paraná/RO, uma Feira de Ciências intitulada “I Feira de 
Conhecimentos dos PIBID’s de Ji-Paraná” (Figura 1), uma parceria firmada entre o 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) de Química do IFRO 
(Instituto Federal de Rondônia – Campus Ji-Paraná) e os PIBID’s de Física e 
Matemática da UNIR (Universidade Federal de Rondônia – Campus Ji-Paraná). A Feira 
de Conhecimentos foi realizada em uma escola da rede pública de ensino, com 
apresentação de cerca de 40 experimentos de Química e Física e aplicação de jogos 
lúdicos de Matemática. Os experimentos foram apresentados por alunos orientados 
pelos pibidianos, enquanto os jogos lúdicos e oficinas de matemática foram 
confeccionados e aplicados pelos bolsistas da UNIR. A Feira de Conhecimentos 
ocorreu durante os turnos vespertino e noturno e contou com a presença dos alunos da 
Escola E.E.F.M. Aluízio Ferreira bem como a visita de alunos de outras quatro escolas 
do município, além da presença dos pais e da comunidade em geral. 
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 Um mês antes da realização da Feira de Conhecimento, iniciaram-se os 
trabalhos de orientação de experimentos. A escola possui Ensino Médio nos turnos 
vespertino e noturno, nas modalidades de ensino Regular e EJA (Educação de Jovens 
e Adultos); todos os alunos do turno vespertino foram envolvidos no evento e formaram 
grupos de 05 componentes, em média, para apresentar experimentos durante a feira; 
enquanto os alunos do turno noturno participaram como observadores. Foram 
apresentados 22 experimentos de Química, abordando situações cotidianas 
relacionadas aos conteúdos programáticos para o Ensino Médio. Aplicou-se 
questionários com questões abertas e fechadas aos alunos dos turnos vespertino e 
noturno, antes e depois da realização da Feira de Conhecimento. Foram respondidos 
611 questionários; sendo 333 questionários prévios, e 278 pós-evento, com cinco 
questões, cada (Anexos 1 e 2). Os resultados obtidos através da aplicação foram 
compilados e analisados. 

 

Figura 1 - I Feira de Conhecimentos dos PIBID's de Ji-Paraná 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A realização de Feiras de Ciências nas escolas do município, sobretudo, tendo a 
Química como um dos temas centrais não é uma atividade frequentemente realizada, o 
que pode ser constatado através da análise dos questionários prévios, em que 93% 
dos alunos afirmaram nunca haver participado anteriormente a alguma Feira de 
Ciências promovida por suas escolas, que houvesse a Química como tema central, 
enquanto apenas 7% afirmaram haver participado de eventos como este anteriormente 
(TABELA 1). 

Tabela 1 - Participação de Feiras de Ciências Anteriormente 

Você já participou de alguma feira promovida por sua 
escola, que tivesse como tema central a química? 

SIM 22 
NÃO 311 

TOTAL 333 
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É certo que a elaboração de uma Feira de Ciências requer um planejamento 
antecipado que conte com o empenho de todo o corpo docente da escola, além de ser 
um evento cujo preparo deve expor excelência. No entanto, apesar de trabalhoso, 
atividades deste porte são essenciais para a formação escolar, por permitir ao aluno 
um aprendizado diferenciado ao seu cotidiano, permitindo também o desenvolvimento 
de outras habilidades, tanto nas elaborações de seus projetos, pesquisa, apresentação 
e comunicação oral, dentre outros. A Feira de Conhecimento contou com a participação 
de alunos de outras escolas, dos pais e da comunidade em geral. Estima-se que cerca 
de três mil pessoas estiveram presentes no evento, contribuindo com a divulgação 
científica. 

Antes da realização da Feira de Conhecimento, questionou-se quantos aos 
assuntos a serem abordados que mais interessavam aos alunos. Observou-se um 
reflexo da metodologia de ensino tradicional e conteudista, quando 40% dos 
entrevistados respondeu a questão com um conceito visto e/ou estudado em sala. 15% 
afirmaram que gostariam de ver algo relacionado ao cotidiano; 14% afirmaram que 
gostariam de ver “experiências” e 14% não demonstrou preferência por temas. 9% dos 
alunos gostariam de ver “explosões” e 8% citou apenas a área da química que mais 
lhes interessava (TABELA 2). 

Tabela 2 - Assuntos de Interesse dos Alunos, a serem abordados durante a Feira de Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar estes dados, observa-se um reflexo da metodologia de ensino 
tradicional, ainda muito utilizada no Ensino de Química, bem como um reflexo das 
mudanças que gradativamente vêm sendo inseridas no contexto educacional, 
abordando conceitos relacionados com questões cotidianas, tornando o aprendizado 
significativo para o aluno. Estas observações demonstram que o trabalho realizado na 
transformação do ensino público brasileiro vem apresentando alguns resultados, já que 
os alunos demonstraram interesse em entender a Ciência presente em seu cotidiano, 
relacionando a Química estudada em sala com questões pertinentes ao seu dia a dia. 
No entanto, também demonstra que deve haver uma maior contextualização em sala, 
para que um maior número de alunos possa compreender que a Química não é 
composta de conceitos prontos, nem por áreas divididas, mas sim, que se baseia em 
situações cotidianas e está muito presente no dia a dia da sociedade. 

Quais assuntos relacionados à química você 
gostaria que fossem abordados durante a Feira? 

Conceitos 133 

Cotidiano 50 
Experiências 48 

Não responderam ou não opinaram 48 
Explosões 29 

Área (química orgânica e inorgânica) 25 

 TOTAL 333 
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 A grande divulgação da Ciência, sobretudo televisiva; com explosões e 
experimentos que instigam a curiosidade, nos últimos anos, também pôde ser 
apontada como reflexo nas respostas, onde 14% dos entrevistados afirmou que 
gostaria de ver “experiências”, o que é um tanto irônico, já que em uma feira de 
ciências apresenta-se “experimentos”. No entanto, ao realizar uma análise mais 
aguçada das respostas, percebeu-se que os alunos se referiam a experimentos com 
uma imagem influenciada principalmente pelas mídias. Algumas respostas citaram 
“Experiências com reações químicas” (ALUNO); “Experiências sinistras” (ALUNO); 
“Experiências diferentes” (ALUNO). Provavelmente, influenciados por programas de TV 
ou afins, estes alunos são aqueles que ficam fascinados por apresentações em que a 
Química é colocada como algo colorido, misterioso, explosivo, divertido e gostariam de 
visualizar os experimentos “de perto”. Estes parecem não saber muito a respeito do 
conteúdo da apresentação, entretanto, ao visualizar experimentos que foram 
apresentados anteriormente, próximos de si, podem perceber que a química não é algo 
distante, e assim, compreenderão melhor o conteúdo, pois poderão relacioná-lo àquele 
já visto. 

Ultimamente a mídia, principalmente a TV, vem enfatizando e divulgando cada 
vez mais a Ciência, mostrando-a de forma interessante e divertida. Esta ênfase das 
mídias pode ser utilizada nas aulas de Química, relacionando o conteúdo ao 
apresentado ou até mesmo utilizando alguns recursos e ideias apresentados nos 
programas, já que muitos experimentos são realizados com materiais acessíveis e com 
explicações contextualizadas.  

Através das perspectivas dos alunos observou-se que o trabalho contextualizado 
em sala de aula, vem mostrando resultados no aprendizado dos alunos, já que estes 
mostraram-se mais interessados em visualizar a Química em seu dia a dia. Entretanto, 
ainda há muito a ser trabalhado, pois a maioria dos alunos apresentam visões 
conteudistas, se limitando a conceitos presentes em livros didáticos, que ainda 
precisam ser trabalhados, para aos poucos, visualizar a presença e importância da 
Ciência em seu dia a dia. 

Durante a realização da Feira de Conhecimento, apresentaram-se vinte e dois 
experimentos de Química, orientados por bolsistas do PIBID. Dos experimentos que 
mais obtiveram aprovação dos alunos, destacam-se “O líquido que quer ser Sólido”, 
com 20%, seguido por “Produção de Gás Hidrogênio” com 12%, e o experimento “A 
Bolinha que quica” com 8%. 47% dos alunos se dividiram entre os demais 
experimentos de química, 7% não citou experimentos e 6% dos questionados citou 
experimentos de física e/ou jogos lúdicos de matemática, que também foram 
apresentados na Feira de Conhecimento (GRÁFICO 1). 
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Gráfico 1 - Experimentos com maior aprovação dos alunos 

 

O experimento “Líquido que quer ser sólido” era um fluído, feito a partir da 
mistura de amido de milho e água, e estava em bacias, às quais os visitantes 
chegavam e podiam “experimentar” junto com os que estavam apresentando. Este 
experimento chamou muita atenção por ser curioso fácil e intrigante para o público, já 
que o fluído se comportava de maneira diferente com a força nele exercida. Já o 
experimento da “Produção de gás Hidrogênio” era realizado também com materiais 
simples: soda cáustica (NaOH); água e Alumínio (Papel alumínio picado), que ao ser 
colocado em contato com a solução de NaOH, reagia liberando o gás hidrogênio que 
era preso em um balão, que depois era posto em contato com uma chama para que 
explodisse, e assim, comprovasse que era o gás hidrogênio, já que este gás é 
inflamável. A explicação do grupo foi muito objetiva, e esclarecedora; o grupo utilizava 
EPI’s (jaleco, luvas, mascara) e a característica explosiva do experimento chamava 
mais atenção do público, que queria ver coisas diferentes, e vibrava a cada estouro. O 
experimento “A Bolinha que quica” abordava o tema polímeros, e como reagente 
utilizava a cola de PVA e solução de borato de sódio. O que mais chamou atenção 
neste experimento, além de abordar temas cotidianos e apresentar uma explicação 
bem objetiva, foi o fato de o público poder levar o produto obtido para casa, já que os 
alunos explicavam e produziam a bolinha, e então presenteavam o visitante. A bolinha 
produzida era semelhante àquela vendida em máquinas eletrônicas, comercializadas 
em shoppings, por exemplo. As pessoas que visitam o grupo entendiam a Química 
presente nestes brinquedos e ainda ganhavam a bolinha. 

 Ao analisar os resultados e as justificativas apresentadas pelos alunos, percebe-
se que os experimentos com maiores índices de aprovação foram aqueles realizados a 
partir de materiais presentes no dia a dia, que possuem baixo grau de dificuldade, de 
reprodução possível de ser realizada em casa (Tabela 3). Percebe-se também certo 
fascínio com o experimento apresentado; constata-se que o “diferente” impressiona e 
chama atenção, despertando curiosidade em entender. A explicação dada pelo aluno 
para a escolha do experimento “Explosão de Cores”, que era produzido a partir de leite, 
detergente e corante alimentício é interessante, já que o aluno afirma que gostou do 
experimento “porque foi [...] básico e bonito”. Esta simples explicação, juntamente com 
o percentual de experimentos aprovados pelos alunos, mostra que as pessoas se 
impressionam com coisas diferentes, simples e de fácil acesso. 
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Tabela 3 - Justificativas dos experimentos com maior aprovação. 

EXPERIMENTO JUSTIFICATIVA 
“Líquido que 

quer ser 
sólido” 

“Porque podemos participar do experimento” (Aluno) 
“Porque os componentes são simples e todo mundo tem em casa” (Aluno) 

“Produção de 
Gás 

Hidrogênio” 

“Porque é legal, interessante e foi bem apresentado” (Aluno) 
“Porque mostra como o gás de Hidrogênio é explosivo” (Aluno) 

“Bolinha que 
quica” 

“[...] Chamou mais atenção pela forma ‘fácil de fazer’” (Aluno) 
“Porque colocava um ‘elemento químico’ na cola e ela virava uma bolinha 

que pula” (Aluno) 
“Fogo que não 

queima” 
“Porque o dinheiro não queima” (Aluno) 

“Relógio de 
Iodo” 

“Porque é uma coisa muito boa, legal ver as ‘substancias mudar de cor’, 
uma após a outra” (Aluno) 

“Geleca” “Porque é divertido” (Aluno) 
“Lâmpada de 

Lava” 
“Porque é interessante” (Aluno)  

“Porque é muito ‘fera’ ver os líquidos se mexendo” (Aluno) 
“Torre de 
Líquidos” 

“Porque é importante saber sobre a densidade” (Aluno) 

Explosão de 
cores 

“Porque foi um experimento básico e bonito” (Aluno) 
“Explosão de cores pelo fato de poder fazer em casa” (Aluno)) 

“Água que 
desaparece” 

“Porque você pode brincar e aprender ao mesmo tempo” (Aluno) 
“Porque é [...] utilizada no dia a dia: fraldas” (Aluno) 

“Sangue do 
diabo” 

“Foi interessante porque o líquido vermelho desaparecia” (Aluno)  
“[...] a mancha que saiu com o secador, parece mágica!” (Aluno) 

“Cola de 
caseina” 

“Porque é outra forma de fazer cola e que era utilizada antigamente” 
(Aluno) 

“Porque pode ser utilizada no dia a dia” (Aluno) 

A curiosidade é aguçada, quando se apresenta a Química presente no dia a dia, 
com explicações simples e fáceis de ser compreendida, visualizada e reproduzida. 
Quando for inserida uma metodologia mais contextualizada e próxima à realidade do 
educando, haverá um maior interesse em estudar e entender seu cotidiano através da 
Química. 

 Antes da realização da Feira de Conhecimento, a maioria dos alunos afirmou se 
interessar em visualizar experimentos que abordassem conteúdos estudados em sala 
de aula. Relacionado a isso, observou-se que após o evento os experimentos que mais 
cativaram e atraíram a atenção dos alunos foram os que relacionaram o conceito ao 
cotidiano, confirmando desta forma, a ideia de que a abordagem da temática cotidiana 
em sala de aula se constitui uma metodologia motivadora do ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem de experimentos contextualizados em Feiras de Conhecimentos é 
de essencial importância na promoção de um ensino de qualidade, por permitir ao 
educando uma visão além da sala de aula; apresentando novas formas de ensino e 
aprendizagem e instigando a pesquisa, contribuindo assim, para a formação crítico-
social do mesmo. 

A metodologia de ensino vem sendo modificada através dos anos, a fim de 
tornar a ciência mais presente ao cotidiano do aluno. Esta mudança já pode ser 
percebida na concepção de alguns educandos, embora ainda em pequena 
porcentagem, que demonstrou interesse em ver a matéria contextualizada com 
exemplos do dia a dia. Entretanto, reflexos da metodologia tradicional ainda são muito 
visíveis na concepção do aluno, necessitando, cada vez mais, da inserção de 
metodologias de ensino contextualizadas que aproximem os conteúdos de sala de aula 
de seu cotidiano. 
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ANEXOS 
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EXPERIMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA NA 3º SÉRIE DO 
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RESUMO:  
O presente trabalho consiste em uma experimentação aplicada durante a disciplina de estágio 
supervisionado do curso de Licenciatura em Química. O público – alvo consistiu em alunos da terceira 
série do ensino médio do IFMA no Campus Monte Castelo. Experimentos simples e de baixo custo foram 
desenvolvidos envolvendo os temas reações químicas, aldeídos, cetonas e éteres. Na oportunidade, 
observou-se como a demonstração do real sentido dos conceitos químicos por meio de sua 
aplicabilidade no cotidiano possibilita a participação ativa do aluno e contribui muito para o 
desenvolvimento do método investigativo, bem como fortalece a experiência do estagiário como futuro 
professor. 

INTRODUÇÃO  
O atual sistema de educação passa por diversas dificuldades. “A escola foi a 

que menos evoluiu, tendo permanecido, ao longo do tempo, embebida numa antiquada 
e inadequada pedagogia que não atende à realidade e às necessidades atuais de seus 
alunos (MENEGOLLA, 1995)". A situação piora, quando utilizamos desse raciocínio em 
química, onde é cotidiana a memorização de fórmulas e a aprendizagem mecânica dos 
conteúdos. Em algumas escolas, o ensino da Química é abordado de um modo no qual 
os alunos não criam um ânimo para aprendê-la, podendo ser pelo modo no qual está 
sendo ensinada ou a metodologia que o professor está usando. Com as aulas 
monótonas, os alunos não criam estímulos para a sua aprendizagem. Estamos certos 
de que o estudo da Química é bom para saber o quanto a informação é importante 
para abordar qualquer assunto relativo ao seu estudo, e que sempre se têm que 
manter-se informado como será ou como é a aula de um educador nesse ramo, pois às 
vezes o aluno não se interessa devido ao fato de não haver uma aula discursiva, 
prática e com experiências para mostrar como as reações ocorrem, para comprovar se 
estão mesmo falando o que a química realmente relata. O importante é fazer algo que 
interesse e desperte o saber do aluno, para que no futuro, o mesmo esteja motivado a 
se formar em um profissional da área. Por isso, tem que haver atividades 
desenvolvidas cooperativamente com professores que pretendem delinear estratégias 
e preparar materiais que, estimulando aprendizagens significativas, integrassem inter-
relações no ensino de disciplinas curriculares de química para o ensino médio. Já que 
esse ensino, muitas vezes, tem-se caracterizado apenas pela transmissão de 
conhecimentos com uma prática pedagógica descontextualizada e desvinculada da 
realidade do estudante, sobretudo, conteúdista, o que torna as aulas cansativas, 
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desinteressantes, portanto, sem sentido; logo o cotidiano deve está relacionado sempre 
ao conteúdo disciplinar o qual apareceu como uma necessidade do processo de ensino 
e aprendizagem, principalmente na matéria em questão. Na voz do aluno, o ensino e 
aprendizagem da Química devem está vinculados com o dia a dia, próximo a uma 
visão utilitarista dos conteúdos. 

O aprendizado da Química por alunos de ensino médio implica que 
compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma 
abrangente e integrada, e assim possam julgar com fundamentos da própria escola e 
tomar decisões autonomamente quanto indivíduos e cidadãos. O entendimento da 
Química não deve ser tomado como um conhecimento isolado, pois assim não 
possibilita a interação com o mundo físico. Para entender a Química, o professor tem 
que mostrar o lado dinâmico da ciência, e mostrar também que essa ciência não está 
pronta e acabada, e que a visão dos cientistas pode ser complementada com o ponto 
de vista do aluno. A apresentação de experimentos pode viabilizar muito no ensino da 
Química, como também despertar o interesse no aluno. A importância dos 
experimentos principalmente no ensino médio nos leva a uma situação em que os 
objetivos realmente atingidos são normalmente opostos aos desejados.  

Sugerir um experimento não significa criar uma situação em que o aluno 
executa varias operações para chegar a um resultado esperado. Por isso, acreditamos 
que o papel dos experimentos não é o de uma receita, ou seja, ele não deve ser 
realizado com um único objetivo – o de comprovar uma teoria. É preciso ter algo mais, 
por exemplo, “o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1kg de chumbo?”; aparentemente, 
trata-se uma questão cotidiana em que a maioria dos alunos, apressados, não leva em 
consideração o conceito de massa e densidade. Eles observam apenas o volume e 
imediatamente respondem que é o algodão.  

O foco principal da experimentação não é o meio em questão, mas o sujeito do 
processo, o aluno. Acreditamos que, se no decorrer do experimento houver 
organização, discussão e análise dos fatos que possibilitem a interpretação e a busca 
do entendimento dos fenômenos físico-químicos estudados, além da troca de 
informações entre os integrantes do grupo, a atividade já obteve o seu resultado 
integral. Foi em busca desse resultado, que se sugere empregar atividades 
experimentais em um contexto cotidiano para os alunos. 

 
JUSTIFICATIVA 

Muitas críticas ao ensino tradicional referem-se à ação passiva do aprendiz 
que, frequentemente, é tratado como mero ouvinte das informações que o professor 
expõe. Tais informações, quase sempre, não se relacionam aos conhecimentos prévios 
que os estudantes construíram ao longo de sua vida. E quando não há relação entre o 
que o aluno já sabe e aquilo que ele está aprendendo, a aprendizagem não é 
significativa. 

As informações transmitidas em sala respondem aos questionamentos e/ou 
conflitos de gerações anteriores ao aprendiz. Entretanto, esses conflitos e 
questionamentos nunca lhes foram acessíveis. Isso só enfatiza uma visão problemática 
da ciência. Consequentemente, as aulas expositivas respondem a questionamentos 
aos quais os alunos nunca tiveram acesso. Então por que não criar problemas reais e 
concretos para que os aprendizes possam ser atores da construção do próprio 
conhecimento? 
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A importância do trabalho prático é inquestionável na Ciência e deveria ocupar 
lugar central no seu ensino (SMITH, 1975). No entanto, o aspecto formativo das 
atividades práticas experimentais tem sido negligenciado, muitas vezes, ao caráter 
superficial, mecânico e repetitivo em detrimentos aos aprendizados teórico-práticos que 
se mostrem dinâmicos, processuais e significativos (SILVA & ZANON, 2000). De 
acordo com Borges (1997), os estudantes não são desafiados a explorar, desenvolver 
e avaliar as suas próprias idéias e os currículos de ciências não oferece oportunidades 
para abordagem de questões acerca da natureza e propósitos da ciência e da 
investigação científica. 

A educação em Ciências deve proporcionar aos estudantes a oportunidade de 
desenvolver capacidades que neles despertem a inquietação diante do desconhecido, 
buscando explicações lógicas e razoáveis, levando os alunos a desenvolverem 
posturas críticas, realizar julgamentos e tomar decisões fundamentadas em critérios 
objetivos, baseados em conhecimentos compartilhados por uma comunidade 
escolarizada (BIZZO, 1998). 

O desenvolvimento da pesquisa em sala de aula em grupo com alunos, que 
sempre envolve questionamento, argumentação e validação, tem mostrado ser um 
espaço profícuo de enriquecimento das teorias sobre os processos, sempre complexos, 
de ensino e aprendizagem presentes em sala de aula. Dessa forma, contribui para a 
consolidação de um conhecimento profissional mais enriquecido e fundamentado em 
cada um dos participantes. 

Diante disso, é de suma importância a aplicação da experimentação no processo 
de ensino, a fim de tornar a aprendizagem mais significativa. 

 
OBJETIVOS 

- Geral 
Estabelecer um elo facilitador de aprendizagem do conhecimento entre o sujeito 

do processo (aluno), o individuo facilitador (professor) e o mundo que o cerca, levando 
em consideração o conhecimento prévio do aluno construído ao longo de seus estudos 
acerca da disciplina Química. 
- Específicos 

x Possibilitar a participação ativa do aprendiz; 
x Mostrar o real sentido dos conceitos químicos; 
x Contribuir para o desenvolvimento do método investigativo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto foi desenvolvido com alunos do curso de Química da terceira série 

do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

– IFMA: Monte Castelo. Foi executado em quatros etapas, como listado abaixo: 

 
� 1ª SEMANA  
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Estudo prévio dos conteúdos abordados para facilitar a compreensão do posterior 
desenvolvimento dos experimentos. Abaixo segue os conteúdos desenvolvidos neste 
trabalho: 
Conteúdos desenvolvidos 
1. Introdução a Química Orgânica  
- A Química no nosso cotidiano; 
- Uso dos compostos orgânicos; 
- Polímeros e dispositivos do dia-a-dia 
2. Reações Químicas 
- Reação de adição; 
- Reação de substituição; 
- Reação de eliminação 
3. Aldeídos, cetonas e éteres 
- Usos e riscos do formol; 
- Uso das cetonas como solvente; 
- Estudo dos principais anestésicos;  

x Foram selecionados experimentos relacionados ao cotidiano e ao conteúdo de 
ensino. 

x A turma foi divida em três bancadas conforme permitia o laboratório de execução 
do projeto; 

 
� 2ª e 3ª SEMANAS 

 
x A turma foi dividida por bancada, ficando 10 alunos em cada grupo. Em cada 

aula foi desenvolvido um experimento, totalizando 4 (quatro) práticas ao todo. 
Os conteúdos escolhidos para a aplicação das atividades experimentais foram 
desenvolvidos de acordo com assuntos abordados no terceiro ano, com 
especificidade em Química Orgânica. 

x Selecionaram-se os materiais e reagentes (tabela 1) para os procedimentos que 
seriam realizados na segunda e terceira semana da realização do projeto. 
 

Tabela 1: Descrição de materiais e reagentes utilizados nos procedimentos experimentais. 

Materiais Reagentes 
Béqueres; balão de fundo redondo Álcool metílico 
Papel de filtro; extrator de soxhlet Éter de petróleo (65-110o) ou 

hexano 
Pipetas graduadas; tesoura Solução de ácido fosfórico 15 
Base de ferro; conta gotas Uréia 

Cuba; pinça; vidro de relógio Formol (CHCl3) 
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Tripé de ferro; condensador de allihn NaOH 
Bastão de vidro; condensador de allihn HCL diluído 

Balança analítica; manta elétrica Fenolftaleína 
Tela de amianto, erlenmeyers Gelo 
Placa de petri; erlenmeyers Cetona 

Bico de bunsen; erlenmeyers Ovo 
Anel de ferro; erlenmeyers Álcool etílico 

Proveta; erlenmeyers Éter 
Copinho de café; erlenmeyers Água destilada 

Banho maria; pipetas graduadas Anidrido etanóico 
Capilares; papel absorvente Ácido salicílico 

Pipetas volumétricas; almofariz  
 
As práticas foram realizadas segundo a seguinte ordem: 

x Prática I: Produção de plástico 
x Prática II: Síntese da aspirina  
x Prática III: Separação de pigmentos foliares por cromatografia em papel. 
x Prática IV: Extração contínua de sólido por um solvente quente - extração da 

lecitina do ovo. 
 
Durante a execução das aulas práticas foram feitos questionamentos acerca 

dos conteúdos abordados, relacionados aos procedimentos experimentais. 
Ao término de cada experimento foi pedido que os alunos descrevessem os 

resultados experimentais, bem como a abordagem envolvendo a prática e literatura, 
através de relatório científico referente à aula. 

 
x 4ª SEMANA 

 
No último encontro, uma roda de discussão foi formada para que os alunos, 

professores e ministrantes do projeto pudessem expor suas opiniões a respeito do 
desenvolvimento das atividades descritas acima. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ser professor iniciante significa um enorme desafio a cada dia e exige uma 
nova postura perante a sociedade. A prática docente requer grande esforço para se 
concretizar de forma próspera, tanto pessoal quanto profissionalmente, mas estar à 
frente da educação de um país é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade 
gigante, a qual deve ser mais valorizada. 
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Percebe-se que a linguagem é uma chave que pode abrir grandes portões, 
mas que é algo sempre em aperfeiçoamento, que devemos a cada dia melhorar, e que 
se mal usada pode ser fatal, levando ao insucesso causado por um erro mínimo. 
Alunos estão cansados de professores com práticas velhas, novas metodologias 
sempre causam um maior interesse e uma dedicação à aula em questão. Devido a 
esse comportamento este projeto vem abordar aulas práticas em laboratórios de forma 
dinâmica, sendo que inicialmente, foi realizada uma revisão de conteúdo para facilitar a 
aplicação do projeto, tendo em vista melhorar o aprendizado do estudante. 

 
x 1ª SEMANA 

A priori foi feita a apresentação de nós estagiarias, em seguida descrevendo 
nosso objetivo referente ao projeto, foi feito uma roda de discussão em sala de aula, 
para que assim os alunos perdessem a timidez, fazendo com que o “clima” ficasse 
mais agradável a todos. Logo depois da primeira conversa com a turma, foi 
apresentado o cronograma das atividades que seriam realizadas, com todos os 
experimentos separados por dia, sendo realizada a aplicação do projeto duas vezes 
por semana. 

Após de serem tiradas todas as dúvidas, apresentou-se as aulas referentes a 
cada experimento, para que assim os alunos ao estarem nas aulas práticas já 
soubessem o assunto a ser tratado, diminuindo assim a dificuldade no processo de 
ensino-aprendizagem.   

Houve grande interação entre os participantes, o que auxiliou no 
esclarecimento das dúvidas, nas construções dos materiais manipuláveis, na troca de 
ideias para desenvolver o projeto em sala de aula. Tanto os comentários, as 
participações de todos, como as trocas de saberes e experiências foram indispensáveis 
para o projeto, pois assim acontece e concretiza-se a formação de educadores 
químicos. 

Por fim foram feitos a separação dos grupos para as aulas experimentais, logo 
como apresentados o primeiro assunto a ser desenvolvido na aula experimental, para 
que os discentes pudessem já estar cientes do assunto abordado.  

 
x 2ª SEMANA 

Os alunos foram levados para o laboratório, divididos em três bancadas, cinco 
em cada uma.  

- Prática I: Produção de plástico 
Os alunos durante o experimento desenvolveram juntamente com os 

estagiários a prática laboratorial de produção de plástico, tendo em vista que os 
materiais e reagentes utilizados eram de conhecimento dos alunos, embora houvesse o 
auxílio dos estagiários quanto à utilização de capela e a observação atenta para evitar 
acidentes no laboratório. Após a conclusão do experimento, os alunos ficaram 
satisfeitos com o resultado semelhante ao plástico utilizado no dia-a-dia. Para visualizar 
melhor a aplicabilidade do plástico produzido o mesmo foi colocado em um copinho de 
café e após alguns minutos tomou a forma do recipiente após a retirada do copinho. 
Este procedimento promoveu a curiosidade dos estudantes em questionar 
posteriormente sobre as reações químicas envolvidas no processo de produção do 
plástico.  
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- Prática II: Síntese da aspirina  
Durante a prática de síntese da aspirina os alunos conseguiram compreender o 

processo de purificação de compostos pela técnica de recristalização, tendo em vista 
que esse procedimento consiste nos princípios físico-químicos de cinética e 
solubilidade, ou seja, o ácido acetilsalicílico foi solúvel em etanol e em água quente, 
mas pouco solúvel em água fria. Por diferença de solubilidade em um mesmo solvente 
(ou em misturas de solventes), foi possível purificar o ácido acetilsalicílico 
eficientemente através da técnica de recristalização. Este nível de compreensão foi 
alcançado, pois o experimento abrangeu alguns conceitos do conteúdo programático 
de Química da segunda série do Ensino Médio. Através desse experimento foi possível 
analisar as funções orgânicas presentes, assim como discutir a respeito da 
aplicabilidade da aspirina e a errônea associação que faziam com o ácido 
acetilsalicílico (AAS), um dos remédios mais populares mundialmente. Foi abordado 
pelas estagiárias que apesar de possuir propriedades medicinais similares ao do AAS, 
o emprego do ácido salicílico como um fármaco é severamente limitado por seus 
efeitos colaterais, ocasionando severa irritação na mucosa da boca, garganta e 
estômago, o que esclareceu a dúvida dos estudantes. 

 
x 2ª SEMANA 
- Prática III: Separação de pigmentos foliares por cromatografia em papel. 

Durante o experimento os estudantes analisaram o processo cromatográfico 
como um simples método de separação de misturas e identificação de seus 
componentes. Esta separação dependeu da diferença entre o comportamento dos 
analitos entre a fase móvel e a fase estacionária. A interação dos componentes da 
mistura com estas duas fases foi influenciado por diferentes forças intermoleculares, 
incluindo iônica, bipolar, apolar, e específicos efeitos de afinidade e solubilidade. Essa 
prática foi realizada com folhas verdes retiradas do pátio do IFMA, com o objetivo de 
trazer o aluno para sua realidade. Além disso, para contextualizar melhor os conceitos 
de química envolvidos no processo, a mesma prática foi realizada utilizando a tinta da 
caneta dos alunos, o que tornou a aula mais interessante, assim como os motivou a 
repetir o experimento em casa e explicando a seus familiares os conceitos de química 
relacionados. 

- Prática IV: Extração contínua de sólido por um solvente quente. Extração da 
lecitina do ovo. 
Na prática realizada para extração da lecitina do ovo os alunos participaram 

bastante desde o provimento da matéria-prima (ovo) até o procedimento laboratorial. 
Foi abordado durante o experimento pelas estagiárias que a lecitina é um emulsificante 
natural encontrada em ovos, rica em colina, que transporta o colesterol pela corrente 
sanguínea e auxilia no metabolismo da gordura. Inclusive foi discutido a pirâmide 
alimentar, principalmente as fontes de lipídios, o que estimulou os alunos a associarem 
com o consumo de ovos, pois eles provêm cerca de metade do colesterol, o que 
possibilitou uma reflexão sobre suas práticas alimentares. O processo de extração da 
lecitina do ovo exigiu um equipamento mais complexo (Extrator de SOXHLET) que foi 
utilizado com o auxílio das estagiárias. Os estudantes se mobilizaram bastante durante 
o experimento, principalmente porque a ideia de usar um alimento comum como fonte 
de estudo incentivou a curiosidade e despertou o interesse dos alunos em trabalhar 
futuramente a utilização de matérias-primas do cotidiano em laboratório. 

x 4º SEMANA 
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- Discussão do Projeto em Sala de Aula 
A discussão realizada em sala de aula partiu do interesse das estagiárias em 

registrar a avaliação dos alunos quanto ao projeto aplicado. Foram analisados os 
pontos positivos e negativos, assim como o nível de satisfação dos alunos quanto à 
utilização do projeto em alguma disciplina curricular.  

De acordo com a avaliação dos estudantes do curso técnico em química os 
pontos positivos apontados foram a contextualização adequada à realidade deles, 
assim como a abordagem da aplicação que os experimentos poderiam lhes trazer e as 
discussões envolvidas durante as práticas laboratoriais. O ponto negativo levantado foi 
o curto tempo em que o projeto foi aplicado, o que segundo eles seria melhor se fosse 
inserido em uma disciplina da grade curricular. De acordo com eles, o projeto tem um 
nível de alcance muito interessante, pois desperta muitas habilidades e percepções 
que favorecem o aprendizado e o torna mais prazeroso. 

 
CONCLUSÃO 

O desenvolvimento deste projeto é importante para professores e alunos, já 
que oportuniza uma boa relação entre ambos. Além disso, disponibiliza informações 
que, muitas vezes, os alunos não têm em suas aulas. 

Desse modo foi possível perceber como os alunos se envolvem, observando os 
problemas, as diferentes estratégias utilizadas para encontrarem uma solução, as 
discussões nos grupos, as descobertas que eles fazem (às quais, muitas vezes, não é 
dada a devida atenção), entre outras situações. 

Mesmo estando “contextualizada” e próxima da vida cotidiana, ainda persiste a 
visão de que a Química se constitui em algo incompreensível e inacessível. Esses 
fatores se tornam, de alguma forma, um obstáculo para o interesse e aprendizado dos 
alunos. Por isso é necessário a busca por inovações no ensino, em que possam ser 
criadas estratégias diferenciadas que aproximem a disciplina do aluno para que estes 
se sintam motivados e tenham a curiosidade de fazerem a cada dia novas descobertas 
dentro do seu próprio meio e, até mesmo, nas coisas mais simples do dia-a-dia. 

Criar um elo interativo, no último encontro, foi uma forma de compreender e 
fazer uma análise de como os alunos receberam e absorveram os objetivos de 
atividades como esta na sua vida estudantil. Por tudo isso, a criação de novas 
estratégias no processo de ensino influencia na vida do indivíduo e que, por vez, 
metodologias como estas ajudam na escolha de uma profissão, principalmente quando 
este aluno já está prestes a concluir o ensino médio e que, em seguida, pretende 
cursar o ensino superior. 
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Resumo: Dentre os obstáculos encontrados no ensino de química, a prática experimental é um deles, a 
maioria das escolas não possuem laboratórios, e as que possuem não tem equipamentos ou reagentes 
adequados  para  realizar  atividades  experimentais.  Cabe  ao  professor  buscar  novas  estratégias  e 
alternativas para inserir a experimentação em aula, visando facilitar a compreensão dos educandos. Nas 
escolas rurais  esse problema é ainda maior,  pois os alunos precisam de uma proposta pedagógica 
voltada para a sua realidade. A experimentação utilizando materiais alternativos, promove uma ligação 
entre a teoria e a prática. Por exemplo, quando se fala de ácidos e bases, os alunos tendem a pensar 
que essas substâncias são encontradas somente em laboratórios, não percebem que estão em contato 
com eles. Uma das propostas para desmitificar esse conceito é através da experimentação, usando 
indicadores naturais, obtidos a partir de plantas do cerrado, comuns à vida dos estudantes do estado de 
Goiás.

INTRODUÇÃO

A atividade experimental é um desafio para maioria dos professores, a falta de 
laboratório ou materiais adequados para se produzir uma aula, tornam-se desculpas 
para  o  professor  ficar  aprisionado  no tradicional  quadro  e  giz  e,  não realizar  uma 
atividade prática, que poderia auxiliar na desmitificação da complexidade da química 
para os alunos. Os professores relatam a importância das aulas experimentais para o 
ensino-aprendizagem de química, mas salientam argumentando que as dificuldades de 
realizar essas práticas estão na “carência de materiais, número elevado de alunos por 
turma e carga horária em relação ao extenso conteúdo que é exigido na escola” (SILVA 
e ZANON, 2000, p.182).

Existem muitas escolas de cidades pequenas e zona rural que não possuem 
condições mínimas de funcionamento, onde os professores lidam com os problemas 
acima citados, tanto quanto os de infraestrutura e de materiais didáticos disponíveis, 
ampliando assim as dificuldades. Outras dificuldades encontradas são o meio social 
em que os alunos se encontram. 

A Fundação Promenino (2012) aponta esses problemas para a sociedade:

A infraestrutura das escolas rurais ainda é um dos principais obstáculos para o 
desenvolvimento  de  uma  Educação  de  qualidade  no  campo.  Dados  do 
Ministério da Educação (MEC) mostram uma situação preocupante, já que as 
porcentagens de escolas sem as mínimas condições de funcionamento ainda 
são altas.

Estes  aspectos  afetam  desde  á  motivação  para  lecionar  até  á  didática  do 
professor.  Ele  passa a trabalhar  de forma mecânica por  anos,  preocupando-se em 
enfatizar  apenas  aspectos  teóricos,  com  o  uso  de  metodologias  tradicionais 
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centralizando  o  processo  de  ensino  na  memorização  de  fórmulas  e  abstração  de 
conteúdo. 

 Goiás (2010), discute sobre a realidade do ensino de Química e, traz uma 
reflexão apresentada abaixo,
 

No que se refere aos conteúdos e a forma de abordá-los, o ensino de química 
tem  se  caracterizado  por:  [...];  ênfase  exagerada  na  memorização  [...]; 
repetição  de  exercícios  padronizados  que  demandam  tempo  demais  na 
resolução  de  algoritmos  matemáticos,  [...];  ensino  descontextualizado  e 
desvinculado das condições históricas de sua produção; [...]  (GOIÁS, 2010, 
p.14).

Há  muitos  conteúdos  químicos,  que  podem  ser  trabalhados  de  forma 
experimental  permitindo,  um  melhor  envolvimento  da  química  em  seu  dia  a  dia, 
principalmente os conteúdos dos anos iniciais, que carecem de uma atenção especial, 
pois é ali, que o professor consegue despertar o interesse do aluno para a construção 
de um pensamento científico. Segundo Queiroz (2004), trabalhar com as substâncias, 
aprender  a observar  um experimento cientificamente,  visualizar  de forma que cada 
aluno descreva o que observou durante a reação, isto sim leva a um conhecimento 
significativo. Um conteúdo bastante trabalhado em química no ensino médio são os 
ácidos e as bases. 

O professor de primeiro ano antes de iniciar o conteúdo, procura fazer uma 
tempestade de ideias e, quando perguntamos o que os alunos entendem por ácidos e 
bases,  algumas  respostas  mais  comuns  são:  ácidos  são  corrosivos,  são  tóxicos, 
possuem gosto e as bases são: Produtos de limpeza. O que se observa com essas 
afirmações é que é muito difícil um aluno conhecer os conceitos químicos de ácidos e 
bases. "Ao colocar lado à lado, num mesmo perfil, concepções cotidianas e conceitos 
químicos clássicos e modernos, cria-se um quadro de referência que permite traçar a 
linha evolutiva dos conceitos e identificar os obstáculos à construção de ideias mais 
avançadas."  (MORTIMER,  1997,  p.200).  A  partir  do  conhecimento  sem  caráter 
científico do aluno pode-se trabalhar buscando relacionar o concreto com o abstrato, 
obtendo melhores resultados na construção de conceitos. 

Em  escolas  de  pequenas  cidades  e  de  zona  rural  o  problema é  maior,  o 
professor encontra alunos sem um conhecimento empírico sobre essas substancias, 
acreditam que as mesmas só estão presentes num laboratório. Uma possibilidade para 
mostrar á estes alunos que essas substâncias estão presentes em seu cotidiano, seria 
a pratica demonstrativa com indicadores naturais, como por exemplo, o repolho roxo, 
"O uso da coloração emitida por compostos presentes no repolho roxo vem sendo um 
recurso  didático  amplamente  utilizado  no  ensino  de  equilíbrio  ácido-base  e 
identificação de acidez e basicidade de diversas substâncias, devido a sua ampla faixa 
de cor (pH de 1-12). (BERNARDINO et al., 2006 apud SILVA et al., 2009, p.02)

Encontrar esse repolho roxo pode ser um desafio para o professor a depender 
da localidade, pois nas frutarias das pequenas cidades ele não está disponível para a 
venda  semanalmente.  Como  resposta,  a  estas  problemáticas,  o  presente  trabalho 
evidencia a possibilidade de usar caules de árvores típicas do cerrado como referência 
de indicadores visuais “indicadores visuais são substâncias capazes de mudar de cor 
dependendo das características físico-químicas da solução na qual estão contidos, em 
função de diversos fatores, tais como: pH, potencial elétrico, complexação com íons 
metálicos e adsorção em sólidos” (TERCI & ROSSI, 2002, p.684).

Para ser considerado um indicador natural, esses compostos devem possuir 
antocianinas, "o termo antocianina é de origem grega (anthos, uma flor, e kyanos, azul 
escuro). Além da clorofila, as antocianinas são o mais importante grupo de pigmentos 
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de  origem  vegetal".  (HARBORNE  &  GRAYER,  1988,  p.1-20).  "Existem 
aproximadamente  400  espécies  de  antocianinas"  (KONG  et  al.,2003,  p.923).  "Em 
certas espécies de plantas estão associadas com a resistência aos patógenos e atuam 
melhorando e regulando a fotossíntese" (MAZZA e MINIATI, 1993, p. 362). 

As antocianinas estão presentes em diferentes órgãos da planta,  tais como 
frutos,  flores,  caules,  folhas  e  raízes  (BROUILLARD,  1982).  As  funções 
desempenhadas  por  esse  grupo  de  metabólitos  são  bem  variadas.  Dentre  estas, 
destacam-se: atividade antioxidante, proteção à ação da luz, mecanismo de defesa e 
função biológica (LOPES et al., 2007).

Figura 1: Estrutura química básica das antocianinas (LOPÉZ et al., 2000) 

A presença de antocianina em caules de plantas do cerrado é comumente 
encontrada, uma vez que a planta produz esse tipo de substância para ser utilizada em 
momentos  de  estresse  (YAMADA  e  CASTRO,  2007).  Em  função  da  sazonalidade 
ambiental  do  cerrado,  estas  plantas  passam  por  um grande  estresse  anualmente, 
aumentado  a  produção  de  metabólitos  secundários  dentre  eles  os  flavonóides.  A 
antocianina é uma substância que está dentro dessa classificação (GUERRA, 2003).

Na literatura encontram-se estudos com várias espécies de plantas, que pela 
sua composição e porcentagem de constituintes químicos podem ser utilizadas como 
indicadores ácidos – base. Sendo assim, é possível selecionar espécies que podem 
ser utilizadas no ensino de química, por ser de fácil  acesso e de simples extração 
química.  Dentre  as  espécies  citadas  na  literatura  estão:  Jatobá  (Hymenaea 

Stingonocarpa) (ROCHA et al., 2011); Mangaba (Hancornia speciosa) (ROCHA, 2011); 
Cagaita (Eugenia dysenterica) (ROCHA, 2011); Sucupira preta (Bowdichia virgiloides) 
(OLIVEIRA et al., 2011); Barbatimão (Stryphnodendron adstringens) (Pinheiro e Lima 
1999); Sucupira branca (Pterodon emarginatus) (OLIVEIRA et al., 2011)  

Desta  forma  o  presente  trabalho  objetiva  identificar extratos  de plantas  do 
cerrado que possam ser utilizadas como indicadores de pH em meio ácido e básico.

METODOLOGIA 

As  plantas  utilizadas  neste  estudo  foram  selecionadas  partindo  de  um 
levantamento etnobotânico sobre plantas do cerrado, entre professores de biologia da 
rede pública  Federal  e  Estadual  do  município  de  Uruaçu Goiás.   Buscou-se  neste 
levantamento  plantas  que tenham cores  fortes  tendendo ao vermelho-roxo.  Com o 
auxílio  da  literatura  realizou-se  um  levantamento  sobre  a  presença  da  substância 
antocianina nas plantas indicadas.

As coletas dos vegetais para os testes foram realizadas no mês de abril  de 
2014,  em áreas  de  cerrado  no  município  de  Uruaçu-GO.  Os  vegetais  coletados  e 
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utilizados no estudo, foram, herborizados, identificados pelo biólogo Júnior Urbano de 
Abreu Lima da rede Estadual de Ensino de Goiás.

No  levantamento  etnobotânico  utilizou-se  as  orientações  de  Albuquerque, 
Lucena  e  Cunha  (2008)  e,  para  a  identificação  dos  vegetais  buscou-se  auxílio  de 
chaves de identificação de autores como: URBANETZ, TAMASHIRO E KINOSHITA 
(2010);  PIVARI E FORZZA (2004);  EMBRAPA CERRADOS (2014);  SCATIGN et  al 
(2010); BATALHA, ARAGAKI, MANTOVANI (2014).

Para  a  produção  dos  extratos  brutos,  utilizou-se  cascas  e  entrecascas  dos 
vegetais,  estes  foram  homogeneizados  e macerados e  adicionados  em  etanol 
comercial  96  ºGL,  por  5  dias  a  25  ºC,  na  proporção  de  1:1m/v.  Os  flavonóides, 
destacando-se as  antocianinas são solúveis  em água e álcool  etílico e  podem ser 
extraídos macerando a planta nesses solventes,  a frio ou a quente (Curtright et  al, 
1996). Os extratos foram filtrados e armazenados em frascos âmbares à 15 ºC.

Após o preparo dos extratos, mediu-se o pH utilizando medidor de pH digital 
Digimed, modelo DM-20. Realizaram-se testes de acidez e basicidade, selecionando 
os  vegetais  que  apresentaram eficiência  na alteração  da  cor  em  meio  ácido  e 
básico. Os  extratos vegetais  selecionados foram  testados  em  diferentes soluções 
preparadas com pH conhecidos, sendo: ácidas de pH 1, 2 e 4 de HCl 0,1M, tampão 7 e 
básicas com pH 9, 11 e 13 de NaOH 0,1M. 

Em tubos de ensaio adicionou-se 2 mL das soluções previamente preparadas e 
acrescentou-se  0,5  mL do extrato  vegetal.  O resultado foi  analisado observando a 
alteração do gradiente de cores no decorrer da variação do pH.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A princípio foram coletadas 15 espécies típicas do cerrado goiano conforme 
apresentado  na  Tabela  1.  Fizeram-se  os  extratos  etanoicos  brutos  e  testaram em 
diferentes faixa de pH, certificando quais espécies podem ser utilizadas como indicador 
visual, podendo ser aplicados em testes com produtos ácidos e básicos do cotidiano 
como, sabão em pó, vinagre, água sanitária, bicabornato de sódio e vitamina C. 

Tabela 1: Plantas coletadas

Nome Popular Nome Científico Chave de identificação utilizada
Jatobá Hymenaea courbaril Urbanetz, Tamashiro e 

Kinoshita (2010)
Mangaba Hancornia speciosa Scatign et al (2010)
Cagaita Eugenia sp Urbanetz,  Tamashiro  e 

Kinoshita (2010)
Sucupira preta Bowdichia virgiloides Scatign et al (2010)
Vinhatico Plathymenia sp Batalha, Aragaki, Mantovani 

(2014).
Cajuí Anacardium sp Batalha, Aragaki, Mantovani 

(2014).
Curriola Pouteria ramiflora Scatign et al (2010)
Pequi Caryocar brasiliense Camb. Scatign et al (2010)
Barbatimão Stryphnodendron adstringens Scatign et al (2010)
Mama-cadela Brosimum gaudichaudii Scatign et al (2010)
Pimenta de macaco Xilopia aromatica Batalha,  Aragaki,  Mantovani 

(2014).
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Guariroba Syagrus sp Pivari e Forzza (2004)
Sucupira banca Pterodon emarginatus Batalha,  Aragaki,  Mantovani 

(2014).
Barú Dipteryx alata EMBRAPA Cerrados (2014) 

Jambo Syzygium sp Urbanetz, Tamashiro e 
Kinoshita (2010)

Ao  realizar  os  testes  de  mudanças  de  cores  em diferentes  pH,  dentre  as 
espécies  coletadas,  nove  delas  não  apresentaram  alterações  significativas  na 
coloração, e baseando-se em estudos literários essas espécies que não alteraram a 
coloração,  possuem quantidades mínimas de antocianinas,  ou nem as possuem. E 
estes foram descartados neste estudo.

Testaram-se o extrato etanólico das seis espécies (Jatobá, Mangaba, Cagaita, 
Sucupira preta, Barbatimão e Sucupira banca) com o ácido clorídrico (tubo A) a 0,1 
mol/l e hidróxido de sódio (tubo B) 0,1 mol/L. Os resultados estão representados na 
Figura 2. Pode-se observar que há mudanças visuais para as extremidades do pH, 
podendo assim serem utilizados como possíveis indicadores em diferentes faixas de 
pH.

Jatobá Mangaba Cagaita

Sucupira preta Barbatimão Sucupira branca

Figura 2: Imagens do teste dos extratos etanólicos de diferentes espécies do cerrado em HCl 0,1M (A) e 
em NaOH 0,1M (B)

Com as seis  substâncias  selecionadas  mediu-se  o  pH de cada uma delas 
conforme apresentado na Tabela 2. No qual se observa que o pH é semelhante entre 
as espécies.
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Tabela 2: Valores de pH dos extratos etanoicos das espécies selecionadas

Nome Popular pH
Jatobá 5.72
Mangaba 5.30
Cagaita 5.02
Sucupira preta 5.37
Barbatimão 5.00
Sucupira branca 6.08

Após a seleção das seis espécies e os testes em duas diferentes soluções 
(NaOH 0,1M e HCl 0,1M) foi  construída uma escala de diferentes valores de pH e 
observou-se uma variação de cores conforme ilustrado na Figura 3. Os tubos de ensaio 
foram organizados de acordo com a ordem crescente de pH. Para estabelecer a escala 
de pH, foram utilizados 8 tubos de ensaio com dois mL das seguintes soluções: Extrato 
etanólico e água deionizada (solução controle), HCl pH 1, HCl pH 2, HCl pH 4, Tampão 
7,  NaOH pH 9,  NaOH pH 11,  NaOH pH 13.  A eles  foram adicionados 0,5 mL de 
substância indicadora (extrato etanólico).

Jatobá Mangaba

Sucupira preta Cagaita

Barbatimão Sucupira branca

Figura 3: Imagens dos testes dos  extratos etanólicos  com soluções  em de diferentes  pH (solução 
controle, e de pH 1, pH 2, pH 4, pH 7, pH 9, pH 11 e pH 13, respectivamente).

Como  pode  ser  observado  na  Figura  3,  praticamente  todos  os  extratos 
etanólicos  apresentaram  uma  oscilação  nítida  de  cores  nos  diferentes  pHs, 
principalmente o substrato do Jatobá, o que facilita na utilização do mesmos como 
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indicador  natural  de  ácidos-bases.  Pois,  “Indicadores  ácido-base  naturais  são 
substâncias  orgânicas,  fracamente  ácidas  ou  fracamente  básicas,  encontradas  em 
flores de plantas ou na casca das frutas, que mudam de cor em função do pH da 
solução.” (SOUTO et al,  2013, p.01).

Dentre as plantas utilizadas neste trabalho o jatobá é reportado na literatura 
como  a  espécie  que  possui  maiores  quantidades  dessas  substancias.  Segundo 
ROCHA et al.  (2011) o jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart.)  apresenta 
em cada 100 gramas da amostra, ±1,5mg de flavonóides,  ±0,7mg de antocianinas. 
Assim para o extrato bruto do Jatobá,  no tubo controle apresentou a cor vermelho 
claro.  No  meio  ácido,  a  solução  utilizando  o  jatobá  apresentou  uma coloração  de 
laranja claro a rosa bebê em meio neutro e, em meio básico a coloração predominante 
é vermelho escuro, conforme se observa a Figura 03.

ROCHA (2011) encontrou os seguinte valores para mangaba, Flavanoides ±0,3 
mg/100g e Antocianinas ±0,4 mg/100g. No extrato bruto da mangaba observou-se no 
tubo controle uma coloração laranja intenso, em meio ácido predomina uma coloração 
de  amarelo/laranja  claro,  em  meio  neutro  levemente  rosa,  e  em  meio  básico  a 
coloração vermelho como se observa na figura 03.

ROCHA (2011) encontrou os seguinte valores para cagaita, Flavonoides ±0,4 
mg/100g e  Antocianinas ±0,8  mg/100g.  Em seu extrato  bruto  observou-se  no tubo 
controle  uma  coloração  marrom  claro,  em  meio  ácido  não  apresentou  coloração 
(incolor),  em meio  neutro  levemente  rosa,  e  em meio  básico  a  coloração  marrom 
escuro como se observa na figura 03.

OLIVEIRA et al., (2011) relata os valores para os flavonóides ±12,07 mg/100g e 
para as antocianinas de ±0,49 mg/100g. O extrato da sucupira preta em meio ácido 
predomina é branco gelo, em meio neutro levemente rosa bebê, e em meio básico a 
coloração predominante é vermelho conforme se observa na Figura 3. 

Pinheiro e Lima (1999) investigaram o comportamento do extrato aquoso da 
casca de barbatimão (Stryphnodendron barbatimão, M), como indicador em titulação 
ácido-base no ensino  de  Química.  O barbatimão no tubo controle  apresentou uma 
coloração marrom em meio ácido predomina uma coloração incolor, em meio neutro 
levemente  cinza,  e  em meio  básico  a  coloração  predominante  é  marrom/vermelho 
escuro conforme se observa na figura 3. 

OLIVEIRA et al., (2011) relata os valores para os flavonóides ±12,07 mg/100g e 
para as antocianinas de ±0,49 mg/100g. A sucupira branca em meio ácido predomina 
uma coloração branco gelo,  em meio  neutro  levemente  amarelo  claro,  e  em meio 
básico a coloração predominante é amarelo escuro conforme se observa na Figura 3.

Quando  se  utiliza  espécies  do  cerrado  o  mais  adequado  é  o  pesquisador 
construir uma tabela de cores utilizando pH conhecidos, pois as plantas podem sofrer 
alterações nas quantidades dos compostos químicos, uma vez que fatores como, tipo 
de solo da região, a forma da colheita, clima entre outros podem alterar os resultados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cerrado  brasileiro  pode  ser  uma  grande  ferramenta  didática  quando  bem 
explorado,  sua  contextualização  nas  salas  de  aula  requer  tempo  e  dedicação  do 
professor, pois necessita de conhecimento cientifico, de revisões bibliográficas e testes 
antes de ser aplicadas de fato. Nesse trabalho apresentou-se uma proposta alternativa 
de indicadores ácidos e bases que possam ser utilizadas em escolas de localidades 
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remotas, que possuem o cerrado como mata nativa ou tem facilidade de acesso á 
essas plantas, pois a extração é de baixo custo e não requer de laboratórios para 
realizar esses testes, uma vez que estamos cercados de produtos ácidos e básicos em 
nosso dia a dia. Propõe-se que apesar das dificuldades encontradas para se realizar 
uma  atividade  experimental,  faz-se  necessário  que  o  professor  busque  novas 
estratégias para que os alunos possam ter uma a experimentação como parte da sua 
aprendizagem.
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RESUMO:  A abordagem experimental investigativa permite que o estudante seja autor principal no 
processo de reformulação das suas ideias e construção do conhecimento, já que o torna agente 
participativo desta ação. Através de atividades investigativas, o estudante é levado a realizar o 
levantamento de hipóteses, planejamento de procedimentos, coleta e análise de dados. 
Entretanto, a mediação entre teoria e prática deve ser feita pelo professor, que acompanha esse 
processo e contribui de maneira direta para a aprendizagem dos estudantes, sempre que surge 
alguma dúvida ou dificuldade durante o desenvolvimento da atividade. A elaboração de uma 
atividade experimental investigativa que possa ser aplicada aos alunos de graduação, contribui 
para a elaboração de materiais de apoio ao professor do Ensino Superior e a utilização de 
indicadores naturais permite a aproximação da química com a realidade do estudante. 

A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA E O ENSINO SUPERIOR 
O uso de atividades experimentais para o ensino de ciências, em particular o 

ensino de química, possibilita a construção de caminhos que contribuam para os 
processos de ensino-aprendizagem, além de possibilitar o levantamento de 
questionamentos que permitam a resolução de problemas (GIORDAN, 1999; 
FRANCISCO Jr. et al., 2008; GUIMARÃES, 2009). 

Gonçalves (2005), apoiado em Domin (1999) apresenta "[...] quatro "estilos" de 
atividades experimentais na história da educação química: o expositivo, as atividades 
de investigação, a descoberta e as atividades experimentais baseadas em problemas" 
(GONÇALVES, 2005, p. 13). 

Esta última possui outras tantas contribuições que levaram a discussões sobre 
como poderiam ser desenvolvidas as atividades experimentais. Dentre estas, 
destacamos a experimentação investigativa que difere daquela utilizada na década de 
60, que não possibilitava que os estudantes aprendessem habilidades inerentes à 
investigação, como formulação de problemas e construção de hipóteses 
(GONÇALVES, 2005). Portanto, a experimentação investigativa, não é uma mera 
investigação para comprovação ou dedução de teorias. 

A abordagem experimental investigativa considera que o processo de coleta, 
análise e discussão de dados é tão importante quanto o resultado final, portanto, 
permite ao estudante participação na formulação de argumentos, devendo ponderar, 
explicar, relatar, dando ao seu trabalho características de uma investigação científica. 
Utilizar a atividade investigativa obriga o aluno a deixar de agir como receptor de 
conhecimentos para se tornar autor principal do processo de aprendizagem. Todavia, a 
presença do professor é fundamental, uma vez que é o professor quem propõe os 
problemas a serem resolvidos e possibilita a mediação entre teoria e prática, entre o 
observado e a natureza do fenômeno, contribuindo de maneira direta para o processo 
de ensino-aprendizagem (AZEVEDO, 2004; GONDIM & MÓL, 2007; SUART & 
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MARCONDES, 2008, 2009; FERREIRA, HARTWIG, & OLIVEIRA, 2010; BIANCHINI & 
ZULIANI, 2010). 

Embora muito se tenha avançado nas discussões a respeito do uso e aplicação 
da experimentação para o ensino de ciências, em particular química, ainda é comum 
observar que as abordagens desse recurso se baseiam em uma metodologia de 
características empírico indutivistas, que favorecem a observação e obtenção de 
dados, indicados previamente por um roteiro em que nada foge do controle do 
professor, servindo principalmente para ilustrar teorias do método científico, que por 
sua vez é a base racional da experiência (HODSON, 1994;  GIORDAN, 1999; SUART 
& MARCONDES, 2008, 2009; GUIMARÃES C. C., 2009; GUIMARÃES O. M., 2010). 

Alguns autores apontam que quando as atividades experimentais são 
desenvolvidas de forma a motivar ou a comprovar teorias anteriormente estudadas, 
estas tornam-se deficientes no que se refere à aprendizagem, uma vez que, poucos 
são os estudantes que conseguem associar teoria e prática a partir dessa abordagem 
(HODSON, 1994; GIL PÉREZ & VALDÉS CASTRO, 1996). 

As práticas experimentais no Ensino Superior costumam utilizar de modelos 
que pouco contribuem para a aquisição de habilidades que favoreçam a construção de 
um pensamento científico crítico que leve o estudante, a saber, quando e onde os 
conhecimentos sobre um determinado conteúdo podem ser aplicados (HODSON, 1994; 
GONDIM & MÓL, 2007; SUART & MARCONDES, 2008, 2009;  GUIMARÃES C. C., 
2009). 

Esse modo de conceber as atividades experimentais no Ensino Superior, não 
favorece uma apropriação efetiva dos conceitos envolvidos no objeto de estudo, uma 
vez que reproduzir um dado método não significa obrigatoriamente compreender sua 
natureza. Além do mais, isso reforça uma formação pouco fundamentada nos 
resultados de investigações em ensino de Ciências levando os licenciados a discursos 
problemáticos a respeito da experimentação (GONÇALVES, 2009). 

O uso de experimentação investigativa é escasso no Ensino Superior, que 
prioriza modelos experimentais que enfatizam a obtenção do produto final, sem 
considerar a importância do caminho que se faz para a compreensão do resultado, 
como por exemplo, a coleta e análise de dados (HODSON, 1994; GONDIM & MÓL, 
2007;  SUART & MARCONDES, 2009; GUIMARÃES O. M., 2010). 

Utilizar de abordagens investigativas no Ensino Superior, especialmente em um 
curso de Licenciatura em Química, possibilita aos futuros professores a autonomia na 
exploração dos fenômenos e a busca da relação destes nos níveis teórico e 
representacional.  

Tais relações surgem em meio a elaboração de hipóteses e à luz da teoria 
existente, permitindo a esses futuros docentes conhecerem aspectos fundamentais 
para fazer e compreender a química (AZEVEDO, 2004; GONDIM & MÓL, 2007). 

Consideramos que a utilização da experimentação investigativa no Ensino 
Superior, no caso particular aqui apresentado, um curso de Licenciatura em Química, 
permite que os estudantes se apropriem dos aspectos teóricos e práticos necessários a 
sua formação e que futuramente poderão também se relacionar em sua atuação 
profissional. A partir disso, defende-se a importância de levar o estudante a discutir 
aquilo que faz, buscando investigar o problema com base em teorias, ultrapassando o 
que as autoras Suart e Marcondes (2009) chamam de "experimentação pela 
experimentação". 

O processo de ensino-aprendizagem sob a óptica da experimentação 
investigativa aponta que 
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[...] se o estudante tiver a oportunidade de acompanhar e interpretar as etapas 
da investigação, ele possivelmente será capaz de elaborar hipóteses, testá-las 
e discuti-las, aprendendo e argumentando sobre os fenômenos químicos 
estudados, alcançando os objetivos de uma aula experimental, a qual privilegia 
o desenvolvimento de habilidades cognitivas e o raciocínio lógico (SUART & 
MARCONDES, 2008, p. 3). 
 

Em outras palavras, não basta que o estudante tenha um problema proposto 
pelo professor, ele deve se sentir motivado a resolver esse problema e isso se dá 
através da insatisfação gerada pelo estudante, por não possuir argumentos suficientes 
que possam sustentar suas concepções. Com isso, busca resolver o problema aliado 
aos termos científicos, auxiliado pelo direcionamento do professor. 

Os autores Borges (2002), Gondim e Mól (2007), baseados em outras 
pesquisas, apresentam em seus trabalhos 4 níveis de diretividade para a estruturação 
de atividades investigativas, apresentados no quadro 1. Esses níveis indicam o grau de 
abertura para que um problema possa ser considerado fechado ou aberto de acordo 
com os seguintes componentes: problemas, procedimentos e conclusões. 
 
Quadro 1: Níveis de diretividade em atividades investigativas no laboratório (adaptado de Borges, 
2002) 

Nível de 
Investigação Problemas Procedimentos Conclusões Uso 

Nível 0 Fornecido ao 
aluno 

Fornecido ao 
aluno 

Fornecido ao 
aluno 

Amplamente 
empregado 

em cursos de 
graduação 

Nível 1 Fornecido ao 
aluno 

Fornecido ao 
aluno Em aberto 

Comum tanto 
no ensino 

básico quanto 
no superior 

Nível 2 Dados Em aberto Em aberto Pouco comum 

Nível 3 Em aberto Em aberto Em aberto Raro 
 
Os níveis 0 e 1 costumam ser os mais utilizados na graduação por tornar fácil 

para o professor o controle da atividade experimental. Entretanto, esses níveis não 
contribuem para uma investigação, tornando os estudantes meros executores de 
procedimentos. 

O nível 2, permite que haja a existência de variáveis nos procedimentos, uma 
vez que este não é dado pelo professor e caberia ao estudante elaborar um caminho a 
seguir para o teste de suas hipóteses. O que não significa que a existência de variáveis 
de procedimentos realizados de um grupo pra outro torne a atividade desorganizada, 
uma vez que atividades de caráter investigativo prezam pela elaboração prévia e 
anotação dos procedimentos, hipóteses e dados. 

O nível 3, seria o último e talvez mais difícil de realização, uma vez que todos 
os componentes estão em aberto e cabe ao estudante a formulação do problema e isto 
exige um grau de independência maior por parte do estudante. 

Obviamente, não há como introduzir uma atividade investigativa de nível 3 logo 
de início, tendo em vista que nem todos os ingressantes em um curso de Licenciatura 
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em Química puderam frequentar um laboratório durante o Ensino Médio. Sendo assim, 
é necessário conduzir aos poucos o aluno à independência na tomada de decisões 
sobre quais as soluções para um determinado problema, quais procedimentos utilizar e 
mesmo qual o tipo de problema investigar. 

No intuito de elaborar uma atividade experimental investigativa que possa ser 
aplicada aos alunos de graduação em química, nosso objetivo foi utilizar produtos 
naturais regionais que possibilitem seu uso como indicadores ácido/base. Sabendo que 
as atividades experimentais investigativas costumam demandar um tempo de preparo, 
sendo por essa razão rejeitadas pelos professores, que desconhecem ou ignoram as 
possibilidades de contribuir para elaboração de práticas experimentais investigativas no 
Ensino Superior. 

METODOLOGIA 
O presente trabalho possui características de pesquisa qualitativa numa 

abordagem de pesquisa bibliográfica como primeira etapa. Partindo da pesquisa 
bibliográfica, nosso trabalho se desenvolveu em mais duas etapas: desenvolvimento do 
experimento utilizando indicadores naturais ácido/base e pré-elaboração de uma 
proposta experimental investigativa para o Ensino Superior. 

A pesquisa bibliográfica, não se trata de uma revisão da literatura, embora 
possa ser confundida com esta. É, antes disso, uma sequência de etapas na busca por 
soluções ao problema analisado. A quantidade, bem como a natureza dessas etapas 
será dependente da natureza do estudo e dos objetivos a serem alcançados, isso 
implica dizer, que não há um modelo fechado para esse tipo de pesquisa. Tal 
flexibilidade durante as etapas envolvidas não significa que esta seja feita de maneira 
aleatória ou desordenada (GIL, 2002; LIMA & MIOTO, 2007). 

A primeira etapa foi desenvolvida através do levantamento de materiais 
publicados, em geral livros e artigos de periódicos, com conteúdos que pudessem ser 
organizados de maneira sistemática, atentando sempre o objetivo do trabalho. Os 
materiais de consulta enquadravam-se principalmente nos temas 
"Experimentação/Experimentação Investigativa"; "Indicadores naturais e Métodos de 
Extração" e "Exemplos de Abordagem Investigativa". Essa classificação mais geral 
permitiu o levantamento das principais informações contidas na bibliografia que 
serviram de base para este trabalho. 

A etapa seguinte à pesquisa bibliográfica consistiu na coleta dos produtos 
naturais que seriam utilizados como indicadores ácido/base no desenvolvimento do 
experimento. Foram selecionados os frutos de mandacaru (Cereus jamacaru – Figura 
1a) e cabeça de frade (Melocactus zehntneri – Figura 1b) e flor de palma forrageira 
(Opuntia ficus-indica – Figura 1c), que são espécies de plantas existentes na caatinga 
brasileira, que abrange também o estado de Sergipe, local de origem da pesquisa. 
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    Figura 1: Espécies de plantas existentes na caatinga brasileira: (a) Mandacaru, (b) Cabeça de 

Frade e (c) Palma Forrageira. 

PREPARO E OBTENÇÃO DOS INDICADORES 
Foram utilizados frutos e flores frescas e frutos congelados, os quais foram 

armazenados em sacos plásticos e mantidos em congelador.  
Os extratos Mandacaru, Cabeça de Frade e Palma Forrageira foram obtidos 

pela imersão do fruto ou flor em álcool etílico comercial 54º GL (46,3 INPM) e repouso 
por 24 h à temperatura ambiente (TERCI e ROSSI, 2002) e protegido da luz. 

Em seguida os extratos foram filtrados e as soluções armazenadas em 
ambiente protegido da luz e no refrigerador. 

Para avaliar a adequação dos extratos como indicadores de pH, foram 
utilizados inicialmente soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio de 
concentração 0,5 mol L-1. Em um béquer contendo aproximadamente 4 mL da solução 
ácida ou básica, foi adicionado cerca de 1 mL do extrato bruto e após alguns segundos 
observada a coloração resultante, os resultados obtidos estão na tabela 1: 

 
Tabela 1: Comportamento dos extratos de Mandacaru, cabeça de Frade e Palma Forrageira em 
meio ácido e básico.  

Indicador Coloração do 
extrato 

Coloração em 
meio ácido 

Coloração em 
meio básico 

Mandacaru Vermelho Vermelho Alaranjado 

Cabeça de Frade Rosa Rosa Amarelo 

Palma Forrageira Laranja Amarelo claro Amarelo ouro 
 
 

A B C 
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Figura 2: Extrato de mandacaru em meio (a) básico e (b) ácido; Extrato de cabeça de frade em 

meio (c) básico e (d) ácido; e extrato de palma forrageira em meio (e) básico, (f) somente o 
indicador e em meio (g) ácido. 

Os resultados iniciais mostraram que os extratos de mandacaru, cabeça de 
frade e Palma Forrageira mostraram bons resultados como possíveis indicadores 
ácido/base. Um estudo mais detalhado com esses extratos, utilizando soluções tampão 
em uma faixa de pH amplo (2 a 12) está sendo realizado.  

Sabemos que algumas espécies de plantas, flores e frutas coloridas possuem 
propriedades químicas que permitem sua utilização como indicadores naturais na 
determinação de ácidos e bases. Algumas dessas espécies costumam apresentar 
compostos conhecidos, como o caso do lapachol, betalaína e antocianinas. Esses 
compostos são característicos por sua mudança de coloração de acordo com o pH do 
meio, essas atribuições, permitem que alguns desses produtos naturais sejam 
empregados como materiais alternativos no laboratório de química. 

As espécies escolhidas para este trabalho apresentaram coloração que indica 
a possível presença de antocianinas em sua composição, embora não possamos 
afirmar a estrutura desses compostos, ou mesmo a presença desses nos produtos 
escolhidos, uma vez que não foi encontrado na literatura estudos a respeito dessas 
espécies. Entretanto, nossas suspeitas se baseiam no fato das antocianinas serem 
uma classe de flavonóides responsáveis pelas cores rosa, vermelha, azul e violeta de 
algumas flores e frutos e que são responsáveis pela variação na coloração a depender 
do pH do meio permitindo sua utilização como indicadores naturais na determinação de 
ácidos e bases (GUIMARÃES et al., 2012). 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA EXPERIMENTAL 
Existem diversos artigos que apresentam o uso de indicadores naturais para o 

ensino de ácidos e bases, reafirmando a necessidade do uso de materiais alternativos 
para experimentação no ensino de química no Ensino Médio (TERCI e ROSSI, 2002; 

B 

A C 

D 

E F G 
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DIAS et al., 2003; MELO et al., 2007; CUCHINSK et al., 2010; MARCUSSI et al. 2012; 
SANTOS et al.,  2012). São artigos que apresentam extrações por diferentes solventes, 
testes em diferentes pH, aplicações em titulações e até espectroscopia por UV/Vis, 
entretanto, desses artigos, apenas um apresenta uma abordagem para a utilização 
destes indicadores em aulas práticas de caráter investigativo no ensino médio 
(MARCUSSI et al. 2012), o que reforça a importância da criação de materiais de apoio 
aos professores. 

A elaboração da proposta experimental para o Ensino Superior foi baseada nas 
discussões sobre atividades investigativas apresentadas por Borges (2002). 

A experimentação investigativa costuma partir de um problema para que o 
estudante saiba o motivo de investigar o fenômeno a ele apresentado. Consideramos 
que esta nossa proposta seja uma atividade investigativa de nível 2, por fornecermos 
um problema ao estudante e deixarmos em aberto o procedimento a ser tomado e as 
conclusões feitas a partir dos dados. Essa atividade poderia ser aplicada a calouros 
durante a disciplina de Química Geral, que aborda a parte teórica inicial do curso de 
Licenciatura em Química, podendo partir de um questionamento como: 

 
- Ácidos e bases são as substâncias mais comuns no mundo, estão presentes 

em diversos processos biológicos (sangue, proteínas, saliva, produção do suco 
gástrico) e também em materiais de uso cotidiano (xampus, refrigerantes, leite, 
detergente). Quais materiais do seu dia-a-dia são considerados ácidos ou bases? 
Como você faria para identificar quais desses materiais são ácidos ou bases? Planeje 
um experimento que lhe permita fazer isso sabendo que os recursos de laboratório que 
você poderá usar serão limitados (alguns ácidos, bases e vidraria) e que você possui 
alguns materiais de origem natural (flores de palma forrageira e frutos de mandacaru e 
cabeça de frade). 

Escreva o procedimento utilizado, as medidas que você realizou e os 
resultados obtidos. 

 
Acreditamos que este tipo de pergunta poderia ser direcionada a pequenos 

grupos de estudantes, servindo para levantar ideias iniciais destes sobre o assunto, já 
que na busca pela resolução do problema, o estudante levará em consideração os 
conhecimentos que possuem significado para si. Isso contribui para a formulação das 
primeiras hipóteses sobre o que seriam substâncias ácidas e básicas além de provocá-
los para pensar na aplicação de indicadores na identificação desses materiais. 

As variáveis que podem ocorrer ao longo da elaboração desta atividade pode 
estar nos materiais a se testar o pH, na elaboração de uma escala de pH a partir 
desses produtos naturais para ser usada como referencial na verificação da variação 
do pH dos materiais testados, a utilização de diferentes solventes para extração do 
indicador. 

Junto a essas variáveis, poderiam ser discutidos os aspectos econômicos da 
produção de materiais indicadores, a sazonalidade de produtos naturais para utilização 
como indicadores naturais, como esses indicadores poderiam ser obtidos, além é claro 
do comportamento da escala de pH desses produtos, se são semelhantes a outros, se 
identificam melhor materiais ácidos ou básicos e se poderiam ser aplicados em 
substituição aos indicadores de escala comercial em outras práticas de química, como 
titulação. 

Retomamos ao fato que a experimentação investigativa considera a coleta de 
dados um fator tão importante quanto o resultado final. Sendo assim, enquanto 
elaboram a atividade, os alunos devem ser alertados para a importância da anotação 
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dos procedimentos a serem realizados, das hipóteses a serem testadas e mesmo dos 
dados obtidos durante a experimentação. Esse cuidado para com os registros é 
necessário pois, é através deles que os alunos poderão decidir se suas hipóteses 
estavam corretas, se seu procedimento precisa ser modificado, se há a necessidade de 
novos testes, ou mesmo se há novas perguntas. 

Para Galiazzi (2003), a utilização do diálogo, leitura e escrita são importantes 
no processo dinâmico de reelaboração do conhecimento, mas estes são dependentes 
um do outro, pois, poucos contribuem para o desenvolvimento da ação quando 
sozinhos. 

Tais recursos devem ser considerados quando se deseja realizar levantamento 
de hipóteses e discussões de dados em atividades investigativas, uma vez que quando 
utilizados em conjunto, potencializam o uso da experimentação para aprendizagem. 

Vale relembrar que a presença do professor torna-se fundamental ao trabalhar 
esse tipo de atividade, uma vez que se faz necessário levar o estudante a pensar de 
forma crítica sobre suas próprias ideias para posteriormente testá-las em laboratório. É 
papel do professor agir como mediador entre os estudantes e a atividade em 
desenvolvimento, essa intervenção por parte do professor tornasse necessária quando 
"há indecisão, falta de clareza ou consenso" (BORGES, 2002). 

Alertamos para o fato, que os estudantes poderão apresentar dificuldades no 
que se refere a elaboração de um procedimento experimental que remeta à obtenção 
de indicadores, por conhecerem pouco sobre como é possível preparar esses materiais 
e por terem pouco contato com elaboração de atividades experimentais. Entretanto, 
para que os estudantes sejam conduzidos a compreensão de que é possível utilizar os 
produtos naturais como materiais indicadores, eles deverão ser norteados a pensar em 
métodos de extração para esses indicadores, sendo necessárias algumas etapas de 
planejamento até que eles possam compreender. que para realizar a extração é 
possível utilizar a solubilidade como consequência da polaridade. 

A medida que o estudante compreende que seus conhecimentos para a 
elucidação de questões não são suficientes para explicar como os fenômenos ocorrem, 
ele é levado a redefinir esses significados e passa a adquirir maior controle sobre sua 
ação. 

OS ERROS COMO PARTE DO PROCESSO 
A elaboração deste trabalho mostrou-se um desafio por que até chegarmos ao 

resultado final, passamos por alguns erros e como o erro faz parte do processo de 
aprendizagem, achamos válido o esclarecimento. 

Nossa decisão por produtos naturais regionais nos custou um tempo para que 
o desenvolvimento da pesquisa fosse possível, uma vez que precisamos contar com a 
sazonalidade para obtenção desses produtos. 

Os extratos foram obtidos com sucesso, porém a falta de conhecimento sobre 
conservação de indicadores naturais sob resfriamento nos levou a perder os primeiros 
extratos, sendo necessário a realização de novos que foram conservados no 
refrigerador. 

As discussões sobre a proposta experimental nos trouxeram dificuldades, pois 
precisávamos pensar como abordar o uso desses indicadores com os estudantes do 
primeiro semestre do curso, baseado em nossa experiência com estudantes anteriores. 
A dificuldade maior era como elaborar um problema que valesse a pena ser resolvido 
por estudantes da graduação sem que isso fosse feito de maneira superficial. 
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O que podemos afirmar com esses contratempos é que em todo o momento o 
redirecionamento às leituras, hipóteses, discussões e reelaborações são importantes 
para o desenvolvimento de uma atividade investigativa e que sim, os erros fazem parte 
do processo. 

CONCLUSÃO 
A existência de práticas que permitam reflexões, tomada de decisões e 

compreensão de conteúdos químicos é de grande importância não somente para 
estudantes da educação básica, mas também para os estudantes de graduação, em 
especial os de Licenciatura, dado que esta é uma área em que se faz necessária a 
incorporação de diferentes recursos que contribuam para uma aprendizagem 
significativa. A experimentação investigativa é apenas um desses recursos que podem 
contribuir para a formação de docentes que saibam planejar, preparar e executar 
atividades, o que também contribui para que estes saibam articular teoria e prática. 

O uso de produtos naturais para o estudo de ácido e base em cursos de 
graduação também pode contribuir para desmistificar a ideia de uma Química distante 
da realidade, como se fosse algo restrito a materiais sintéticos e de difícil aquisição, 
uma vez que, tanto os recursos quanto os procedimentos necessários para a obtenção 
de indicadores naturais são bem simples e de fácil acesso. Quando se trata de 
atividades investigativas deve-se levar em conta que o importante não é a manipulação 
de materiais e objetos, mas sim a busca pelas respostas bem articuladas para as 
questões colocadas, de forma que essas atividades podem ser apenas de pensamento. 

As discussões acerca de ácidos e bases, ou mesmo da atuação de indicadores 
naturais nesse meio, podem abranger outras disciplinas ou mesmo técnicas em 
diversos momentos da graduação. Tudo dependerá da forma como o professor deseja 
utilizar desses recursos, já que vários temas podem ser trabalhados tais como 
característica polar e apolar de substâncias, métodos de separação, equilíbrio químico, 
soluções tampão e até tempo de meia-vida. 

A escolha dos indicadores regionais nos permite discutir a possibilidade de 
utilização desses recursos frente ao uso de indicadores sintéticos. Isso implica no 
cultivo e preservação dessas espécies para aplicações além da alimentação do gado. 
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JATOBÁ (Hymenaea courbaril L.) COMO PROPOSTA DE 
INDICADOR NATURAL DE pH PARA O ENSINO DE QUÍMICA 
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Palavras-chave: Indicador de pH, Jatobá. 
 
RESUMO: Os indicadores de pH, são compostos químicos utilizados para identificação de substâncias 
ácidas ou básicas. Estes indicadores são descritos em escala, e utilizados para medir a acidez e a 
alcalinidade de substâncias. Este trabalho teve como objetivo produzir um indicador natural de ácido-
base a partir do extrato alcoólico da casca do Jatobá e avaliar sua qualidade de aplicação. A árvore do 
Jatobá (Hymenaea courbaril L.), possui uma tintura que é liberada com facilidade, característica que 
possibilitou testa-la em forma de extrato etílico para desenvolver uma escala de pH, obteve-se a escala 
com colorações diferentes, em um ácido forte tem coloração amarelo, ácido fraco tem coloração 
alaranjado claro, neutro tem coloração alaranjada, base fraca tem coloração alaranjado avermelhado e 
base forte tem coloração marrom escuro. A proposta foi aplicada no Centro Estadual de Educação 
Jovens e Adultos de Ji-Paraná/RO, a qual demonstrou resultado satisfatório em relação à ferramenta de 
ensino. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Os indicadores de pH, são compostos químicos utilizados para identificação de 
substâncias ácidas ou básicas, é também chamado de indicador ácido-base. Em outras 
palavras, indicadores são substâncias capazes de mudar de cor dependendo das 
características físico-químicas da solução na qual estão contidos, em função de 
diversos fatores, tais como pH, potencial elétrico, complexação com íons metálicos e 
adsorção em sólidos (TERCI et al, 2002).  
 Vários métodos experimentais podem ser usados para determinar o pH de uma 
solução aquosa, mais frequentemente, é utilizado o pHmetro, que converte a 
concentração de H+ de uma solução em um sinal elétrico que aciona um visor digital 
que lê o pH diretamente (SANTOS et al, 2012). 
 O uso de indicadores de pH é uma prática bem antiga que foi introduzida no 
século XVII por Robert Boyle, sendo que Boyle preparou um licor de violeta e observou 
que o extrato desta flor tornava-se vermelho em solução ácida e verde em solução 
básica. Gotejando o licor de violeta sobre um papel branco e, em seguida, algumas 
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gotas de vinagre, observou que o papel tornava-se vermelho. Assim foram obtidos os 
primeiros indicadores de pH em ambas as formas: solução e papel (TERCI et al, 2002). 
Assim, a utilização deste recurso para analises de acidez das substâncias químicas é 
de uso secular, e a cada momento que se passa os instrumentos destas analises vem 
sendo disseminadas e melhoradas. 
 Existem várias plantas que podem fornecer excelentes indicadores de pH, 
principalmente para ser utilizado em escolas, onde em determinados aspectos as 
condições financeiras ou a falta de equipamentos e reagentes. E foi buscando meios 
para tornar o ensino de Química mais próximo do cotidiano dos alunos e da sociedade 
em geral, que justificasse este trabalho, que propõe a utilização da casca do jatobá 
(Hymenaea courbaril L.), como forma alternativa de indicador ácido-base.  

Os indicadores naturais de ácido-base constituem-se numa alternativa prática, 
fácil, barata e sustentável para a realização de práticas cotidianas, como por exemplo, 
avaliação físico-química de leite, tanques de piscicultura, qualidade de frutas, dentre 
outros, substituindo produtos sintéticos que não consideram a necessidade de 
preservação e a segurança alimentar (CARDOSO et al, 2012). 

A relação entre as substâncias químicas e suas cores para o ensino de alguns 
aspectos do conteúdo de química é um tema que vem sendo explorado por outros 
autores da área de ensino de química em nosso país (DIAS et al, 2003).  

Partindo da ideia de que o pensamento do indivíduo é formado pela interação 
social, trabalhar as teorias pertinentes à química buscando um contexto diretamente 
relacionado com a vivência, nos permite concretizar os conceitos que se deseja 
ensinar. É importante salientar que a contextualização não implica em abandono de 
conceitos já desenvolvidos e sim, a busca de novas possibilidades de interação entre 
os conteúdos trabalhados (BASTOS e LIMA, 2009).  

A química é a ciência que estuda a matéria, as transformações químicas por 
ela sofridas e as variações de energia que acompanham estas transformações, ela 
representa uma parte importante em todas as ciências naturais, básicas e aplicadas. O 
crescimento e metabolismo das plantas, o papel desempenhado pelo ozônio na 
atmosfera, a degradação dos poluentes ambientais e a ação de drogas estão entre 
seus estudos. Nessa Ciência, podem-se distinguir duas atividades: a prática e a 
teórica, nas quais uma depende da outra (LEITE et al, 2012).  

A atividade prática ocorre no manuseio e transformação de substâncias nos 
laboratórios e nas indústrias, enquanto na atividade teórica procura explicar a matéria 
sem manuseio de substâncias (LEITE et al, 2012). Dentro desta ótica, a proposta de 
utilizar as propriedades químicas de um fruto regional para facilitar a aprendizagem 
requer do professor/pesquisador não só o domínio de técnicas analíticas químicas, mas 
saber retirar de fatos corriqueiros exemplos que possam ser explorados nas aulas 
teóricas e práticas (BASTOS e LIMA 2009). 

As propostas mais inerentes, para o ensino de química, têm como um dos 
pressupostos a necessidade do envolvimento ativo dos alunos nas aulas, em um 
processo interativo, professor-aluno, em que as concepções conceituais dos alunos 
sejam contempladas. Isso significa criar oportunidades para que eles expressem como 
veem o mundo, como entendem os conceitos, quais são as suas dificuldades 
(SANTANA et al, 2007).  

No estudo da Química, são importantes os modelos de explicação e 
representação do mundo invisível, bastante abstrato para um adolescente. 
Tradicionalmente, o nível de abstração requerido na aprendizagem da Química não 
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tem sido objeto de preocupação de autores e professores dessa Ciência (NOVAIS, 
2012). 

Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a aprendizagem de Química 
deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações químicas que ocorrem 
no mundo físico de forma abrangente e integrada, para que estes possam julgar, com 
fundamentos, as informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. A 
partir daí, o aluno tomará sua decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto 
indivíduo e cidadão (TEIXEIRA e MONTEIRO, 2009).  

As aulas práticas para esta disciplina vêm de encontro à forma eficiente de 
transmitir conhecimentos através da pesquisa com conteúdos de Química, elementos 
químicos e a extração de elementos retirados da natureza e sua transformação. Os 
experimentos facilitam a compreensão da natureza da Ciência e dos seus conceitos, 
auxiliam no desenvolvimento de atitudes científicas e no diagnóstico de concepções 
não-científicas, e além disso, contribuem para despertar o interesse pela ciência 
(ALMEIDA et al, 2009). 

Contextualizar é uma ideia que surgiu com a reforma do ensino médio, criada a 
partir do advento da Lei de Diretrizes e Bases (9.394/97) que busca a compreensão 
dos conhecimentos para o uso no cotidiano. 

Ensinar exige imensa responsabilidade e ensinar química não é simplesmente 
verter conhecimentos sobre os alunos e esperar que eles os assimilem. É necessário 
que o professor reflita sempre sobre sua prática pedagógica com o objetivo de 
melhorá-la. Esta é uma tarefa inerente ao trabalho docente e comum a todos os níveis 
de ensino. Uma alternativa para a dinamização das aulas é variar as técnicas de ensino 
empregadas, ou seja, utilizar, além da aula expositiva, atividades práticas que 
envolvam o aluno nos temas que estão sendo ensinados (FERREIRA et al, 2008). 

Os parâmetros Curriculares Nacionais propõe Contextualizar a química, e não 
promover uma ligação artificial entre o conhecimento e o cotidiano do aluno. Não é citar 
exemplos como ilustração ao final de algum conteúdo, mas que contextualizar é propor 
“situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 
procurar solucioná-las” (ALMEIDA et al, 2009). 

 
 

DESCRIÇÃO DO JATOBÁ 
 
 O Jatobá (Hymenaea courbaril L.), árvore pertencente à família Leguminosae 
(Fabaceae), é uma espécie heliófita, característica de floresta latifoliada semidecídua. 
Apresenta dispersão ampla e irregular, porém sempre em solos bem drenados, atinge 
altura de 6 a 9 m e diâmetro do tronco de 30 a 50 cm, sendo uma madeira muito dura e 
resistente e bastante comercializada (LORENZI, 2002).  

Os frutos têm grande valor alimentar para as comunidades rurais e para a 
fauna, podendo ser plantado desde a condição de bordas e clareiras até fechamento 
de dossel. Em razão dos frutos destas espécies serem muito procurados pela fauna, 
ela é extremamente útil nos plantios de áreas degradadas destinadas à recomposição 
da vegetação arbórea (LORENZI, 2002). 

Esta planta está presente desde o Piauí até o Norte do Paraná, sendo pouco 
exigente em fertilidade e umidade do solo, as mudas desenvolvem-se em ambiente a 
pleno sol, não podendo faltar na composição de reflorestamentos heterogêneos e em 
programas de recuperação de áreas degradadas (FILHO et al, 2003). 
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Figura 01- Jatobá (Hymenaea courbaril L.). (A) arvore adulta. (B) tronco da arvore do jatobá. (C) 
folhas e frutos do jatobá. (D) corte transversal do tronco do jatobá. (FONTE: Pindorama, 2013). 
 
 
 
METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa com abordagem experimental foi desenvolvida em um 
primeiro momento por meio da realização da pesquisa bibliográfica, seguida da 
experimentação do extrato bruto obtido da casca do jatobá (Hymenaea courbaril L.) 
como indicador ácido-base. 
 O trabalho foi desenvolvido em três momentos: preparação do extrato, 
elaboração da escala de pH e a aplicação do projeto no laboratório de química do 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia - Campus de Ji-Paraná, para  
onze alunos de uma Classe Especial com Deficiência Auditiva da Rede Regular de 
Ensino do CEEJA – Centro Estadual de Educação Jovens e Adultos de Ji-Paraná/RO. 
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Preparação do extrato 
  
 Para a preparação do extrato utilizou-se um casca de Jatobá (Hymenaea 
courbaril L.), de quinze por doze centímetros, esta foi retirada de um arvore adulta de 
aproximadamente oito metros, localizada na floresta da margem do rio Urupá, saída 
para nova Londrina, na cidade de Ji Paraná, Estado de Rondônia. 

A casca retirada foi cortada em pequenos cubos de aproximadamente um 
centímetro quadrado, posteriormente colocadas em um recipiente com tampa, na 
sequência foi adicionado 400 ml de álcool volume 96%. Após realizado este 
procedimento a amostra foi deixada em repouso por um período de 24 horas, filtrando-
se a mesma posteriormente e armazenando em frasco âmbar.   

 

 
 
Figura 2: A - Casca do Jatobá; B - Corte transversal da casca de Jatobá; C - Casca do Jatobá 
cortada em cubos de 01 cm; D - Casca do Jatobá cortada em cubos de 01 cm em meio etílico 
pronto para uso. (FONTE: Os Autores, 2013). 
 
 
Elaboração da escala de pH com o extrato etílico extraído da casca de jatobá  
 
 Para elaboração da escala de pH, realizou-se os experimentos em quatro 
etapas, utilizando quatorze tubos de ensaio com 10 ml de soluções tampões 
enumerados com respectivo valores de pH. 
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 Primeiramente adicionou 0,5 ml do extrato de Jatobá e anotada a coloração de 
cada tubo de ensaio. 
 Na segunda adicionou 1ml do extrato de Jatobá e anotada a coloração de cada 
tubo de ensaio. 
 Na terceira adicionou 1,5 ml do extrato de Jatobá e anotada a coloração de 
cada tubo de ensaio. 
 Na quarta adicionou 2 ml do extrato de Jatobá e anotada a coloração de cada 
tubo de ensaio. 
 Para garantir a eficiência do indicador este procedimento foi realizado em 
triplicada, assim com estes resultados elaborou-se uma escala de cores relacionada 
como valor do pH. 
 
 
Aplicação do projeto no laboratório de química  
 
 O projeto foi aplicado no laboratório de química do Instituto Federal de 
Educação, Ciências e Tecnologia - Campus de Ji-Paraná, para onze alunos de uma 
Classe Especial de alunos com Deficiência Auditiva da Rede Regular de Ensino do 
CEEJA – Centro Estadual de Educação Jovens e Adultos de Ji-Paraná/RO. 
 Para proporcionar uma melhor aprendizagem aos alunos, eles foram divididos 
em quatro grupos, sendo três grupos com três integrantes e um grupo com apenas dois 
integrantes, para que desta forma tivessem acesso à bancada do laboratório e 
visualizassem melhor a explanação que era interpretada por LIBRAS no mesmo 
momento.  
 Utilizando esta estratégia, foi realizado o experimento com o extrato do Jatobá, 
que foi discutido e posteriormente apresentado os conceitos de substâncias ácidas e 
básicas, destacando a importância destes no cotidiano.   
 Os alunos tiveram participação como observadores dos experimentos, por ser 
a primeira vez a que tiveram uma aula prática em um laboratório. Eles tiveram a 
oportunidade de observar, a casca e o extrato do Jatobá conforme Figura 2, 
conhecendo os procedimentos de preparação, os alunos puderam perceber a mudança 
adquirida na solução tampão ao ser adicionado o extrato do Jatobá.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Durante a realização do trabalho foi preparado o extrato do jatobá, utilizando 
quatorze tubos de ensaio com 10 ml de soluções tampões enumerados com respectivo 
valores de pH, e foi adicionado o extrato de Jatobá em quatro volumes diferente. 
 Primeiramente adicionou 0,5 ml do extrato de Jatobá e observou-se mudança 
na coloração.  
 Ao adicionar 1 ml do extrato a mudança de coloração foi mais perceptível que a 
primeira.  
 Quando adicionou 1,5 ml do extrato de Jatobá a notou-se uma maior variação 
na coloração em relação às anteriores.  
 Portanto, quando adicionou 2 ml do extrato, ficou bem visível as tonalidades 
das cores, para garantir a eficiência do indicador este procedimento foi realizado em 
triplicada. 
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 Os indicadores são ácidos ou bases fracas que ao se unirem aos íons (H+) e/ou 
(OH-) mudam de cor devido uma alteração em sua configuração eletrônica. 
 Esse experimento demonstra de um modo simples como construir uma escala 
de pH, utilizando extrato de Jatobá e  distinguir substâncias ácidas e básicas.  
 A Figura 3, representa os 14 tubos de ensaio com seus respectivos valores de 
pH e a coloração adquirida com a presença do extrato de Jatobá. E a Figura 4, é uma 
representação ilustrativa da escala de pH encontrada com o extrato de Jatobá. 
 

 
 
Figura 3: tubos de ensaio com soluções tampões com seus respectivos valores de pH mais o 
extrato de jatobá. (FONTE: Os Autores, 2013). 
 
  
Os indicadores ácido-base são substâncias químicas que quando adicionado a uma 
solução indica se ela é ácida ou básica de acordo com seu pH.  
 

 
Figura 4: Escala natural de pH a partir da flora amazônica, da casca do jatobá (Hymenaea 
courbaril L.). (FONTE: Os Autores, 2013). 
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 Esta demonstração pode facilitar a compreensão, pois as cores seguem de 
uma forma clara passando por uma mudança até chegar a uma cor mais escura. Sem 
dúvidas uma atividade desta em sala de aula possibilitará a compreensão do aluno 
acerca do conceito de pH e de ácidos e bases. 
 A aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das 
transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e 
integrada, para que estes possam julgar, com fundamentos, as informações adquiridas 
através da mídia, na escola, com pessoas e nas redes sociais. A partir daí, o aluno 
tomará sua decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto indivíduo e 
cidadão (TEIXEIRA e MONTEIRO, 2009).  
 Modelos como este podem ser utilizados como uma forma alternativa pelo 
professor e como sugestão para feiras de ciências, sem duvidas quando um aluno 
compreende a possibilidade de aplicar o conhecimento da disciplina utilizando recursos 
que estão ao seu redor, ele também passa a compreender a importância do conteúdo 
para o seu cotidiano. 
 BRITO et al, (2009) traz uma proposta de utilização do extrato de indicador 
ácido-base natural no ensino da química, cujo objetivo é uma metodologia alternativa 
para o Ensino da Química, utilizando o extrato como indicador natural, baseando na 
realidade do sistema de ensino no Brasil.  
 Durante este experimento, ainda foi observado a efetividade do extrato na 
presença de uma solução tampão. A solução tampão, é a capacidade tamponante de 
uma solução tampão é, qualitativamente, a habilidade desta solução de resistir a 
mudanças de pH frente a adições de um ácido ou de uma base (FIORUCI et al, 2001). 
 Este experimento apresentado aos alunos com deficiência auditiva de uma 
escola da rede publica do município de Ji-Paraná, foi bem aceita pelos alunos e foi 
realizada com êxito, pois as cores apresentadas a cada tubo de ensaio de 01 a 14 
eram nítidas e permitia a comparação entre eles. Ou seja, todos os alunos, a partir da 
tabela de ácido-base, puderam identificar qual era a característica da solução em 
analise.  
 Convém salientar ainda que, os alunos com deficiência auditiva, têm 
dificuldades na aprendizagem em química em função da especificidade da linguagem 
química e da escassez de termos químicos na língua de sinais (SOUSA et al, 2011). 
Sem duvidas, a combinação oral e visual permite uma alta retenção e, portanto uma 
facilidade muito maior na aprendizagem (FERREIRA e SILVA, 1975). 
 Esta aula foi realizada no laboratório de química do Instituto Federal de 
Educação, Ciências e Tecnologia campus Ji-Paraná, alunos tiveram participação como 
observadores dos experimentos, por ser a primeira vez a que tiveram uma aula prática 
em um laboratório e atentamente faziam anotações sobre as mudanças que ocorriam 
durante a aula pratica de ácido-base. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao realizar esta pesquisa, foi possível constatar a eficiência do extrato da 
casca do jatobá (Hymenaea courbaril L.), como um bom indicador natural de pH. 
 Destaca-se que este experimento barato e de fácil preparação, e pode ser 
aplicado facilmente em sala de aula.  
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 Deve-se ressaltar, que a escala de pH pode ser de grande importância, para a 
construção do conhecimento da química, pois permite ao aluno visualizar a sequência 
de mudanças que ocorrem no decorrer dos experimentos e consequentemente 
proporciona uma melhor aprendizagem. 
 A utilização do extrato de Jatobá demonstrou a possibilidade da exploração de 
outras plantas para utilização como indicador de pH, pois sabe-se que é possível 
encontrar varias plantas com tal finalidade e com resultados satisfatórios. 
 A utilização dos recursos naturais como meio alternativo para incrementar as 
aulas de química pode ser um grande diferencial pedagógico, principalmente para 
escolas cuja estrutura física não comporta laboratório de química.  
 Estes resultados podem levar os conteúdos de Química para além da sala de 
aula, através de experiências com plantas regionais, buscando-se uma 
contextualização através de dinâmicas e aplicação de questionário que confirme a 
assimilação do conteúdo. 
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Introdução 
A experimentação é um recurso didático importante 
no ensino de Ciências e tem sido alvo de muitas 
pesquisas nos últimos anos. Diversas são as 
contribuições da experimentação: compreensão de 
conceitos científicos, interesse e motivação e 
compreensão da natureza da ciência1. 
Pesquisas2,3,4 descrevem concepções de alunos e 
professores sobre experimentação. O que se 
percebe é que muitos professores olham para a 
experimentação como importante para a 
aprendizagem e a utilizam em suas aulas de 
diversas formas. Já os alunos mostram-se 
interessados em aprender ciências quando nas 
aulas são incluídos experimentos. 
O objetivo deste trabalho foi levantar as concepções 
de estudantes da 3ª série do ensino médio de duas 
escolas públicas da cidade de São Carlos/SP sobre 
o papel do experimento na ciência. 
Foi elaborado um questionário contendo cinco 
afirmações sobre possíveis objetivos do 
experimento na ciência. De acordo com seu nível de 
concordância em relação a cada uma dessas frases, 
os alunos deveriam assinalar uma opção dentre 
cinco variando de “não concordo de maneira 
nenhuma” até “concordo plenamente”. Esse tipo de 
escala de cinco pontos é denominado Escala Likert. 

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa 246 alunos. A Figura 1 
apresenta a frequência das respostas. 
A afirmação que obteve maiores índices de 
“concordo” e “concordo plenamente” foi a de que o 
experimento prova teoria, seguida da afirmação “É 
uma maneira, mas não a única, de testar se uma 
ideia é correta.”. A afirmação com maior número de 
respostas “não concordo de maneira nenhuma” e 
“não concordo” foi a que é necessário haver uma 
explosão para que ocorra uma descoberta científica. 
Esses dados mostram que os alunos possuem uma 
visão parcialmente adequada sobre o papel do 
experimento na ciência. Em sua maioria, os alunos 
não associam as descobertas científicas a 
explosões e compreendem que a experimentação 
não é exclusiva na construção de conhecimento. No 
entanto, ainda persiste a concepção de que o 
experimento prova teoria em uma relação indutivista 
e simplista de que se pode chegar à verdade  

 
absoluta com a ciência. Compromete-se, assim, a 
compreensão da relação teórico-prática da ciência e 
é papel da escola desenvolver nos estudantes a 
compreensão sobre como se processam alguns dos 
métodos científicos de pesquisa, aprendendo dessa 
maneira sobre natureza das ciências1. 

 
Figura 1: Frequência das respostas para as 
afirmações sobre o papel do experimento na ciência. 

 
A realização de experimentos é uma fonte de 
evidências macroscópicas que servem na 
construção dos argumentos de uma teoria e permite 
criar novos questionamentos. Verifica-se, portanto, 
que é importante desenvolver e aplicar na realidade 
das aulas de Químicas, atividades que promovam 
uma melhor compreensão do papel do experimento. 

Conclusões 
Este trabalho foi realizado como uma das primeiras 
atividades do PIBID (Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência) do IQSC/USP. As reflexões 
oriundas dessas constatações serão úteis para 
orientar as ações desse projeto que tem por objetivo 
inserir estratégias didáticas para ensinar sobre 
natureza das ciências na realidade das aulas de 
Química. 
___________________ 
[1] HOFSTEIN, A.; LUNETTA, V. N. The Laboratory in Science 
Education: Foundations for the Twenty-First Century. Science 
Education, v. 88, p. 28 – 54, 2004. 
[2] SANTANA, J. C.; SANTOS, C.; CARVALHO, L. C. A 
experimentação no ensino de química e física: concepções 
de professores e alunos do ensino médio. V Colóquio 
Internacional “Educação e Contemporaneidade”. 2011. 
[3] REGINALDO, C. C.; SHEID, N. J.; GÜLLICH, R. I. C. O 
ensino de ciências e a experimentação. IX Seminário de 
Pesquisa em Educação da região Sul. Resumo, 2012. 
[4] BATISTA, M. C.; FUSINATO, P. A. BLINI, R. B.; PEREIRA, R. 
F. A experimentação no ensino de física e a motivação do 
aluno para a aprendizagem. Simpósio Nacional de Ensino de 
Física. Ciência a Mão. Resumo, 2009. 
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Palavras-Chave: Ensino de química, Experimentação, Jeans. 

RESUMO: UM DOS DESAFIOS DO ENSINO DE QUÍMICA É CONSTRUIR UMA RELAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO E O COTIDIANO DOS ALUNOS. COM ESTE OBJETIVO, NOSSO TRABALHO ABORDA REAÇÕES DE 
OXIRREDUÇÃO ATRAVÉS DO TEMA JEANS COM O USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS, POSSIBILITANDO QUE O 
ESPAÇO ESCOLAR SEJA UM AMBIENTE DE INVESTIGAÇÃO E APRENDIZAGEM. ESTA PROPOSTA FOI ELABORADA E 
POSTERIORMENTE DESENVOLVIDA EM UMA ESCOLA PRIVADA DE SANTA MARIA-RS COM ALUNOS DA 2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO. OS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS E OBSERVAÇÕES FEITAS DURANTE O 
TRABALHO MOSTRAM QUE O USO DA EXPERIMENTAÇÃO PODE AUXILIAR NO APRENDIZADO DE QUÍMICA, E QUE O 
TEMA SELECIONADO FOI RELEVANTE PARA O CONTEXTO DOS ESTUDANTES. 

INTRODUÇÃO 
 

Ensinar química para que o cidadão possa interagir melhor com o mundo, 
como afirma Chassot (2003), é um dos desafios do ensino das ciências. Considerando-
se que a química faz parte do nosso cotidiano, é importante ter algum conhecimento 
sobre ela, pois muitas vezes nas escolas é abordada de uma maneira distante, como 
se não tivesse relação com fenômenos que ocorrem em nosso dia-a-dia 
(SCHNETZLER, 2002).  

A escola é o local fundamental para formação do indivíduo, onde o conteúdo 
científico é aproximado da realidade do aluno através da transformação de sua 
linguagem para que se torne mais acessível para os alunos (SANTOS e 
SCHNETZLER, 1997). Neste sentido, os autores trazem que a escola prepara o 
indivíduo para a vida social enquanto cidadão, e para tal é necessário que ele tenha 
condições de interagir com problemas sociais que possam o afetar. Para Francisco 
(2008) a função do ensino de química deve ser a de desenvolver a capacidade de 
tomada de decisão, o que implica a necessidade de um vínculo entre o conteúdo 
trabalhado e o contexto social em que o aluno está inserido. 

Atualmente devido ao desenvolvimento científico-tecnológico é necessário que 
a sociedade possa além de ter acesso às informações sobre a ciência e a tecnologia, 
ter também condições de avaliar e participar das decisões que venham atingir o meio 
onde vive. O cidadão pode entender e utilizar os artefatos, mas também, discutir sobre 
a produção dos mesmos e trazer ao seu cotidiano informações pertinentes em relação 
ao que consumimos como alimentos, medicamentos, combustíveis, e suas implicações 
na tecnologia, no meio ambiente, na economia, na geração de energia, entre outros. 
Neste sentido para Pinheiro et al. (2007, p.71) “o conhecimento químico pode propiciar 
ao aluno a discutir sobre assuntos relacionados com a ciência, a tecnologia e a 
implicação social das ciências nos aspectos ligados à sua área de atuação que possa 
auxiliá-lo, a uma autonomia profissional crítica”.  

Diversas estratégias são citadas por pesquisadores para colocar em prática 
planejamentos e metodologias de ensino voltadas à formação do indivíduo, a qual é 
parte das orientações para o Ensino de Química no Ensino Médio (BRASIL, 1999). Nos 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 (EX) 
 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, é enfatizada a importância de 
atividades experimentais que promovam a “reflexão, desenvolvimento e construção de 
ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes” (BRASIL, 1999, p.122). 

Levando em consideração a dificuldade em relacionar os conhecimentos 
teóricos desenvolvidos em sala de aula com a realidade a sua volta, podemos dizer 
que o aluno não reconhece o conhecimento científico em situações do seu dia-a-dia. 
Partindo disso, os PCNEM defendem a necessidade de contextualizar os conteúdos de 
forma a promover uma ligação, a fim de atribuir sentido, e assim, contribuir para a 
aprendizagem (BRASIL, 1999). 

Uma abordagem que tem o intuito de contemplar esses objetivos e auxiliam o 
trabalho nesse intuito é a abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), que tem 
como foco a discussão de aspectos da ciência a partir de temas e caracteriza-se por 
compreender a natureza da ciência e do trabalho científico através do ensino 
interdisciplinar, unindo então a ciência e a tecnologia com outras áreas do 
conhecimento de forma a desenvolver uma visão mais crítica da ciência, tornando o 
estudante capaz de tomar decisões responsáveis frente a essas questões (SANTOS e 
SCHNETZLER, 2003).  

Com o propósito de desenvolver práticas educativas a partir de temas para o 
ensino de química, desenvolveu-se um trabalho sobre reações de oxirredução, usando 
o tema jeans. Assim, este trabalho relata a construção de uma atividade didática 
construída na Universidade Federal de Santa Maria, e aplicada em uma escola privada, 
embasada na contextualização do conteúdo químico. Foram realizadas atividades 
diversas que provocassem questionamentos, para que os alunos pudessem construir e 
desenvolver habilidades, dentre as atividades está a experimentação. 

EXPERIMENTAÇÃO E O TEMA JEANS  
 

Há muito tempo ocorrem discussões a respeito da importância de atividades 
experimentais na educação em química. Há relatos que a experimentação foi inserida 
no contexto escolar em 1865 no Royal College Chemistry, localizado na Inglaterra, 
porém é consenso que sua presença neste local deva-se à influência de atividades 
experimentais realizadas em Universidades (GALIAZZI e GONÇALVES, 2000). 

Apesar das aulas experimentais não surgirem no século XX, sua popularização 
ocorreu fortemente na década de 60 do século passado, período em que apareceram 
projetos valorizando o ensino experimental. Os projetos foram traduzidos para vários 
idiomas e se difundiram no mundo, no Brasil, o livro CHEMS foi publicado na década 
de 60 com o título “Química – uma ciência experimental”, com a forte característica de 
que a compreensão do conhecimento deriva da experimentação. 

A química é uma ciência experimental, e, portanto não se deve restringir 
apenas ao ensino teórico, basta observarmos o início desta ciência, e como a 
experimentação foi e ainda é importante para ao aprendizado da mesma. Para Galiazzi 
e Gonçalves (2000) a realização de experimentos, representa uma excelente 
ferramenta para que o aluno faça a aplicação do conteúdo e possa estabelecer a 
dinâmica e indissociável relação entre teoria e prática. Francisco Junior et al (2008) 
aponta alguns aspectos da experimentação investigativa. 

 
A experimentação investigativa visa obter informações que subsidiem a 
discussão, a reflexão, as ponderações e as explicações, de forma que o aluno 
compreenda não só os conceitos, mas a diferente forma de pensar e falar 
sobre o mundo por meio da ciência. (FRANCISCO JUNIOR et al, 2008, p. 34). 
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Silva e Zanon (2000) reforçam que a experimentação não garante, por si só a 
aprendizagem, ela precisa estar fortemente vinculada à teoria. Do contrário, aulas 
experimentais correm o risco de transformar-se em passatempo para os alunos, 
perdendo assim toda a importância e o valor de um trabalho teórico – experimental. Os 
mesmos autores defendem ainda que a relação entre a teoria e a prática é uma via de 
mão-dupla, na qual se vai dos experimentos à teoria e das teorias aos experimentos, 
para contextualizar, investigando, questionando, retomando conhecimentos e também 
reconstruindo conceitos. Cabe ao professor avaliar como e quando uma aula 
experimental pode ajudar na compreensão do conhecimento (GALIAZZI e 
GONÇALVES, 2000). 

Muitas teorias e conceitos existentes na química tornam-se mais 
compreensíveis quando abordados experimentalmente, além de poder proporcionar o 
efeito de despertar a curiosidade dos alunos. Giordan (1999) afirma ser consenso o 
quanto a experimentação em química desperta interesse entre os alunos, independente 
do nível de escolarização, pois para eles a experimentação tem caráter motivador, por 
estar vinculada aos sentidos. 

Benite e Benite (2009) evidenciam que para os professores o uso da 
experimentação auxilia o aprendizado entre os alunos, uma vez que os envolve nos 
temas propostos, além de ver a experimentação como uma ferramenta que tende 
despertar nos alunos forte interesse, devido ao caráter motivador, lúdico, 
essencialmente vinculado aos sentidos, pois assim os alunos estão envolvidos através 
de aspectos visuais, como cores, texturas e odores, aproximando-os do referencial 
motivacional e aprendizagem. 

Contudo, existe a dificuldade do professor em contextualizar os conhecimentos 
científicos dos alunos de modo que eles relacionem a química em seu dia-a-dia. Alguns 
pesquisadores como Santos e Mortimer (2012) indicam que os conteúdos de química 
sejam relacionados com o contexto social dos alunos com objetivo de formar cidadãos 
críticos e autônomos acerca de questões do seu cotidiano. Neste sentido as atividades 
de ensino sob a perspectiva CTS (Ciência- Tecnologia- Sociedade) vêm contribuir para 
realização de um trabalho que contemple essas diferentes áreas de forma unificada. 

Os temas na perspectiva CTS, possibilitam a abordagem de aspectos 
econômicos, sociais, científicos vinculados ao contexto de vivência dos alunos, 
permitindo uma reflexão a que não se tem acesso de outra maneira (CASSIANI e 
LINSINGEN, 2009). Considerando os aspectos citados é possível afirmar que o tema 
jeans tem um potencial para ser abordado frente ao enfoque CTS, permitindo a 
discussão de diversas questões, assim como tem relação com conhecimentos 
químicos. 

O jeans é parte do vestuário de milhões de pessoas no mundo, peça que se 
constituiu como um marco histórico, pois após sua criação populações distintas o 
adotaram como usual.  O Brasil é uma referência internacional na produção de jeans 
posicionando-se mundialmente como o segundo maior produtor e terceiro maior 
consumidor de denim, tecido de algodão tingido com corante índigo (ABIT, 2010). 

O denim é feito majoritariamente de algodão, cultura em que elevadas 
proporções de agrotóxicos são aplicadas. Na produção do jeans o tingimento é uma 
das etapas mais importantes, além de ser a principal geradora de efluentes, pois os 
corantes sintéticos usados para obtenção da cor são de difícil degradação e 
tratamento. O grande consumo de água para o beneficiamento e lavagem das peças 
também se torna ponto discutível frente a questões ambientais. Além dos impactos 
ambientais, muitas empresas já foram acusadas de exploração de mão-de-obra para 
minimizar os custos, levando à discussão das questões trabalhistas, relacionadas à 
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geração de lucros. Diversos desses fatores estão diretamente vinculados ao sistema de 
mercado atual, em que o consumo é estimulado continuamente, possibilitando o 
questionamento do consumismo na sociedade contemporânea.  

Todos os aspectos acima mencionados servem como pontos a serem 
discutidos com os alunos permitindo que um item de seu cotidiano, como a calça jeans, 
possa ser abordado e conhecido sob diversos âmbitos. Especificamente em relação ao 
conhecimento químico, conhecer de que modo se dá o processo de desbotamento do 
jeans, pode ser uma forma instigante de proporcionar experimentalmente aos 
estudantes os conceitos abordados no âmbito escolar. 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado no segundo semestre de 2013, período de estágio 
curricular em ensino de química de uma das autoras, com duas turmas de segunda 
série do ensino médio de uma escola privada na cidade de Santa Maria - RS, 
totalizando 60 alunos. Cada turma foi dividida em quatro grupos, e o desenvolvimento 
das atividades ocorreu durante três períodos de 50 minutos.  

Os principais instrumentos utilizados para a coleta de dados da pesquisa foram 
o questionário e a observação. A coleta de dados através de questionários apresentou 
como vantagem obtenção de respostas rápidas, liberdade nas respostas em razão do 
anonimato e uniformidade na avaliação pela natureza impessoal do instrumento 
(MARCONI e LAKATOS, 2010). 

Inicialmente foram realizados estudos acerca da perspectiva CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade) no ensino, assim como o estudo do jeans sob diversos 
aspectos como histórico, social e químico. Além disso, foram consultadas possíveis 
atividades experimentais que possibilitassem essa abordagem no ensino de química 
através de consultas a artigos. A partir daí procurou-se contemplar os dois assuntos: as 
reações químicas de oxirredução e o jeans para desenvolver o experimento descrito 
por Pereira (2008). Após a formulação do planejamento, este foi avaliado pela 
professora titular e equipe de coordenação pedagógica da escola. 

As etapas envolvidas no trabalho estão elencadas no quadro 1. A primeira 
etapa foi um questionário, seguido da apresentação do tema por meio de slides, 
finalizando com uma proposta para os alunos a fim de estudarem o tema de acordo 
com o aspecto solicitado. Pode-se observar no Quadro 1 o esquema de organização 
para cada etapa do trabalho com seus respectivos objetivos. 

 
Quadro 1: Descrição das atividades desenvolvidas e seus objetivos: 

Etapas Atividades realizadas Objetivos 

Etapa 1 

Questionário inicial 
Coletar informações acerca do uso e das 

relações entre jeans e conhecimento 
químico.  

Apresentação do tema Apresentar o tema de forma geral, 
trazendo conceitos de oxirredução. 

Proposta de trabalho 
avaliativo 

Avaliar o comprometimento dos alunos 
no trabalho. 

Etapa 2 
Atividade experimental 

Visualizar o desbotamento do jeans e 
compreender as reações químicas 

envolvidas.  
Questionário 
experimental 

Obter dos estudantes a compreensão 
química acerca do fenômeno visualizado 
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experimentalmente. 

Etapa 3 

Apresentação de 
trabalhos Abordagem do jeans na perspectiva CTS. 

Discussões em grupos Propiciar aos alunos questionamentos a 
respeito do tema e suas implicações. 

Questionário final 
Verificar se a proposta, considerando o 
tema e a metodologia, teve relevância 

para os alunos. 
 
A segunda etapa do trabalho consistiu em realizar um experimento que 

envolveria os conceitos abordados no primeiro momento. Esta aula deu-se no período 
seguinte à apresentação do tema. Ao final da aula experimental, foi entregue um 
segundo questionário, desta vez a respeito de aspectos químicos vistos no 
experimento.  

A terceira etapa foi elaborada de maneira que os alunos pudessem contribuir 
com o trabalhado na perspectiva CTS, na qual foi realizada uma apresentação 
elaborada pelos alunos. Cada turma dividiu-se em quatro grupos constituídos, em 
média por seis alunos, que abordariam um dos seguintes aspectos: o jeans e sua 
composição; moda e consumo; exploração de mão de obra nas indústrias de jeans; e 
problemas ambientais causados pelas indústrias de jeans. Os trabalhos foram 
apresentados oralmente e, cada grupo, criou um painel ou cartaz a ser posteriormente 
exposto na biblioteca da escola, com a intenção de informar todas as pessoas que, 
diariamente circulassem pelo local, alguns dos aspectos relacionados à produção do 
jeans. Neste trabalho o enfoque ficará restrito as etapas 1 e 2, e a alguns pontos do 
questionário fina. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Os resultados apresentados neste trabalho visam analisar exclusivamente a 
atividade experimental realizada, considerando as respostas dos alunos, os 
conhecimentos que foram adquiridos, assim como avaliar as aulas experimentais como 
uma ferramenta para o aprendizado de química.  

O presente trabalho foi configurado a partir de abordagem quantitativa e 
qualitativa. A abordagem quantitativa, de acordo com Lüdke e André (1986), apresenta 
características entre as quais podem ser apurar opiniões e atitudes explícitas e 
conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos padronizados (questionários). 
São utilizados quando sabe-se exatamente o que deve ser perguntado para atingir os 
objetivos da pesquisa fazendo o uso de tabelas de percentuais e gráficos. Para os 
mesmos autores na abordagem qualitativa analisa-se o ambiente natural (o mundo 
real) como fonte para a coleta de dados e a interação entre sujeito, pesquisador e 
objeto. No questionário inicial há questões fechadas e abertas, que possibilitam 
análises de caráter quantitativo e qualitativo, respectivamente.  

 O Quadro 2 apresenta o questionário inicial, formulado para coletar algumas 
percepções dos alunos acerca do jeans. 

 
Quadro 2: Questionário Inicial. 

Questão 1 Você usa vestuário jeans (calças, camisas, jaquetas, coletes, 
entre outros): (  ) Diariamente (  )3-5 vezes na semana (  )1-2 
vezes na semana (  )ao menos 1 vez na semana (  )Não uso 
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Questão 2 Com que frequência você compra peça jeans: (  ) Uma vez ao 
mês (  ) 2 em 2 meses (  ) A cada 6 meses  (  ) Uma vez ao 
ano 

Questão 3 Você tem alguma curiosidade referente ao jeans? Comente: 
Questão 4 Você acha que há alguma relação entre o jeans e o 

conhecimento químico? Comente. 
 
Na primeira questão a respeito do uso do jeans, quarenta e três deles afirmam 

usá-lo diariamente, nove deles, de 3 a 5 vezes na semana e, oito alunos, afirmam usar 
de uma a duas vezes na semana, o que nos permite concluir que o jeans é uma peça 
do cotidiano dos alunos. Poucos alunos compram peças jeans uma vez ao mês. De 
modo geral o gênero feminino aparece consumindo com maior frequência, pelo menos 
de dois em dois meses, enquanto que o gênero masculino compra peças jeans a cada 
seis meses como ilustra o gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1: Respostas dos alunos referentes à segunda questão. 

 
Em relação ao terceiro questionamento todos os alunos afirmaram ter 

curiosidade a respeito do jeans, e se referem principalmente a sua confecção, 
ressaltando desconhecer qualquer aspecto da produção de jeans.  

Na quarta questão os estudantes relatam acreditar que há relação entre o 
jeans e a química, porém, grande parte, 89% assume não saber explicar de que forma 
isto ocorre. Apenas 11% foram os alunos que citaram qual poderia ser esta relação e 
estes apontam as etapas de desbotamento ou tingimento do tecido. A partir desses 
resultados podemos perceber que todos usam jeans diariamente, mas não conhecem 
detalhes da sua produção ou não vinculam alguns de seus conhecimentos a esse 
tema. 

A atividade experimental consistiu no desbotamento do jeans através da 
reação com permanganato de potássio em solução aquosa e peróxido de hidrogênio. 
Segundo a teoria eletrônica, a formação de um óxido baseia-se numa transferência de 
elétrons. Assim, quando uma espécie perde elétrons sofre uma oxidação, por outro 
lado, se ganha elétrons sofre uma redução. Diz-se ainda que estes processos são 
simultâneos, e estão relacionados à fenômenos químicos e frequentemente presentes 
em nosso cotidiano (ATKINS e JONES, 2006). Uma representação macroscópica do 
conceito de oxirredução é a reação envolvendo o processo de desbotamento no jeans. 
A solução diluída de permanganato de potássio oxida as moléculas de índigo fazendo 
com que o índigo se solubilize na água. Os íons permanganato por sua vez são 
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reduzidos a óxido de manganês, que forma um material insolúvel de cor castanha, 
cujas partículas ficam impregnadas entre as fibras do tecido. O tecido de cor castanha 
quando mergulhado na solução de água oxigenada (H2O2) leva o óxido de manganês, 
que está entre em suas fibras, a entrar em contato com aquela substância. 
Consequentemente ocorre a redução do óxido de manganês a íons manganês II 
(solúvel em água). Além deste produto forma-se a água e o gás oxigênio, que é 
liberado para a atmosfera como podemos observar na figura 1. 

 

 
Figura 1: Demonstração da reação química presente no experimento. 

 
Para análise do conhecimento dos alunos acerca do experimento, foram 

respondidas as questões conforme o Quadro 3, após a realização do mesmo. 
 
Quadro 3: Questionário realizado ao término da aula experimental. 

Questão 1 A ação do permanganato de potássio sobre o jeans pode ser 
considerada uma reação química? Justifique. 

Questão 2 
A ação da água oxigenada sobre o tecido jeans após o tratamento 

com permanganato de potássio também pode ser considerada 
uma reação química? Justifique 

Questão 3 O permanganato de potássio é um agente oxidante? Explique. 

Questão 4 
Mostre a equação química dos reagentes envolvidos na prática 
(Permanganato de potássio - KMnO4 e peróxido de hidrogênio – 

H2O2). 

Questão 5 Você achou interessante a realização deste trabalho? Explique: 

 
Considerando os resultados das duas turmas, na questão 1 todos os 

estudantes afirmaram que a ação do permanganato de potássio sobre o jeans é uma 
reação química. Para justificar essa afirmativa alguns alunos descreveram a 
visualização relacionada ao desbotamento, outros mencionaram, a oxidação do índigo, 
confirmando então que há uma reação química de oxirredução.  

Os estudantes de forma geral justificaram a ocorrência de reação em função de 
modificações visuais. A mudança na cor da solução, assim como na peça jeans, e a 
liberação de bolhas de ar foram pontos importantes observados pelos alunos na hora 
de identificar o que estavam presenciando ao realizar o experimento. 

No segundo questionamento, 95% responderam existir reação química entre a 
água oxigenada (peróxido de hidrogênio) e o permanganato de potássio mas apenas 
5% conseguiram justificar corretamente. Aqueles que justificaram, apontaram o 
peróxido de hidrogênio como agente oxidante e assim como usaram os aspectos 
macroscópicos, como a descoloração do jeans. 16% disseram não saber e 8% 
deixaram a questão em branco. 
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Gráfico 2: Respostas dos alunos referentes à terceira questão. 

Como podemos constatar nos resultados apresentados no gráfico acima 
(Gráfico 2), os estudantes da Turma A em sua maioria responderam corretamente à 
questão três indicando o permanganato de potássio com um agente oxidante na reação 
de oxirredução. Entre as justificativas foi mencionado o fato de haver mudança na 
coloração no jeans e na solução em que o jeans estava submerso. O que permite 
afirmarmos que houve a compreensão do conteúdo, pois a maior parte da turma 
conseguiu responder corretamente e dar uma explicação ao fato. 

Em relação à questão seguinte foi solicitado que os alunos mostrassem a 
equação química considerando os reagentes envolvidos no experimento realizado. As 
respostas estão no gráfico 3 abaixo. 

 

 
Gráfico 3: Resultados da questão quatro. 

Nos resultados referentes tanto à questão três quanto a quatro, pode-se 
observar que os índices são similares, o que indica que, de modo geral, aqueles alunos 
que conseguiram identificar o agente oxidante também identificaram na forma de 
equação química a reação envolvida. O número de acertos diminui um pouco na 
formulação da equação, o que pode estar relacionado com a compreensão de três 
aspectos do conhecimento químico: fenomenológico, teórico e representacional 
(MACHADO, 2004). Os estudantes poderiam ter conhecimento teórico, mas não 
conseguiram representa-lo através da linguagem química, o que contemplaria o 
aspecto representacional. 

Em relação à Turma B foi possível indicar que poucos estudantes responderam 
corretamente, apontando o permanganato de potássio como agente oxidante. Os 
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alunos da Turma B apresentaram ainda maior dificuldade em responder as perguntas 
muitas vezes deixando as questões em branco ou ainda respondendo não saber fazer 
a questão. Neste caso convêm ressaltar alguns pontos que justificam os resultados 
analisados. As turmas investigadas para este trabalho possuem características 
distintas em vários aspectos, enquanto os alunos da Turma A de forma geral têm 
melhores rendimentos, os estudantes da Turma B, apresentam um histórico de 
dificuldades em várias disciplinas curriculares. Isto pode estar relacionado com o fato 
de os alunos da Turma A serem mais ativos nas participações em aula em relação aos 
estudantes da Turma B.  

Trabalhos em grupo são realizados com eficiência por ambas as turmas, porém 
o tempo de organização e assimilação dos conteúdos é diferente em cada uma. As 
duas turmas tinham os mesmos alunos há pelo menos três anos, o que gerou um 
determinado grau de afinidade entre o grupo. Essas características vêm sendo 
observadas em anos letivos anteriores, assim era esperado um resultado diferente para 
as turmas. 

Outro ponto importante a salientar é o momento em que foi realizado o trabalho 
nas turmas. Na Turma A as atividades foram iniciadas em um período após o recreio, 
em que os alunos demonstravam estar mais descansados e atentos ao que lhes era 
apresentado, em contrapartida os alunos da Turma B participaram do trabalho no 
primeiro período, em um dia de avaliação de outra disciplina e foi nítida a diferença de 
posicionamento das turmas no decorrer das aulas.  

Enquanto observou-se o interesse dos alunos da Turma A com 
questionamentos e críticas a respeito do tema, na Turma B eram poucos os alunos que 
realmente estavam prestando atenção, a grande parte encontrava-se estudando outra 
disciplina, ou ainda demonstravam-se pouco interessados no trabalho proposto, pois 
este foi implementado as vésperas de provas do último trimestre, contribuindo para o 
desinteresse acerca das atividades propostas, não pelo fato do tema escolhido para ser 
trabalho não ser de importância para os alunos. Isto foi possível observar através dos 
trabalhos e questionários finais dos estudantes, os quais foram considerados válidos e 
dentro da proposta. 

Na última etapa das atividades, ao término das apresentações dos alunos 
muitas questões importantes foram elaboradas pelos estudantes de forma coerente, 
demonstrando interesse na atividade realizada e compreensão do tema abordado. Um 
dos grupos trouxe o questionamento para a turma: “Qual a relação de problemas 
ambientais e a bioacumulação?” Outros exemplos de questões levantadas pelos 
estudantes foram: “Quais são os países que mais utilizam mão de obra escrava?” e 
ainda: “Quais os males para o ser humano e a agricultura na produção do jeans?”. 
Além disso, os alunos comentaram que determinadas questões tinham relação com 
outras disciplinas como geografia e história. 

Ao final das discussões os alunos responderam a questão: “Após você ter 
realizado atividade do conteúdo proposto, você consegue relacionar o jeans e conteúdo 
da química? Explique”. Neste caso 100% dos estudantes declararam que conseguem 
relacionar o jeans e conteúdo da química, e citaram alguns conteúdos de acordo com o 
Gráfico 4. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 (EX) 
 

 
Gráfico 4: Conteúdos que podem ser relacionados ao jeans citados pelos estudantes. 

 
Considerando novamente as duas turmas, a maior parte dos alunos entende 

que reações de oxirredução é o conteúdo de química mais evidente no estudo do 
jeans, pois as reações de oxirredução foram os conceitos desenvolvidos na atividade 
experimental. Entretanto outros conceitos foram apontados pelos estudantes como 
relacionados ao tema, demonstrando que conseguiram estabelecer relação entre o 
tema e o conhecimento químico. A última pergunta teve por objetivo identificar se 
trabalho realizado foi considerado interessante pelos alunos. Por ser uma metodologia 
diferente do cotidiano deles importante identificar a receptividade dos alunos em 
relação ao tema e a sua abordagem. 

Os 95% que consideraram ser interessante o tipo de trabalho realizado pela 
oportunidade de aprender mais sobre determinado item tão comum do seu cotidiano, 
pela possibilidade de associar a química com outras disciplinas curriculares, espaço 
para debate e conscientização de assuntos de seu interesse, proposta de trazer novos 
temas, e conhecer aspectos históricos de algo que utilizam, são alguns dos tópicos 
citados por alunos justificando a importância de fazer mais trabalhos semelhantes a 
este. Aqueles que responderam que este tipo de atividades não foi interessante, 
somando 4%, usaram como justificativa o fato do trabalho ser extenso e poder 
prejudicar o estudo mais intensivo para o vestibular, e apenas 1% dos alunos deixaram 
a questão em branco. 

Uma análise geral dos resultados corrobora a ideia de Medeiros (2002 apud 
Silva e Núñez, 2002) que a experimentação é útil, mas por si só não é suficiente para 
fornecer conhecimentos teóricos. Isso pode ser constatado através do comportamento 
dos alunos, de questionamentos feitos durante a aula, dos resultados dos 
questionários. De modo geral é possível observar que muitas respostas foram 
baseadas apenas no aspecto fenomenológico do conhecimento químico, relativa ao 
macroscópico, em alguns casos estabelecendo a relação entre o fenomenológico e o 
teórico, e em um menor número alcançando a relação entre os três aspectos, 
expressando as alterações visuais por meio da linguagem química. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do trabalho exposto podemos verificar que atividades experimentais do 

modelo descrito neste trabalho vêm a contribuir para o ensino de química aproximando 
os alunos de uma abordagem que leva o estudante a relacionar conceitos com seu 
cotidiano e permite assim a discussão de temas científicos e sociais por meio da 
química.  

Atividades experimentais de caráter investigativo integradas a um 
planejamento, e relacionadas a um tema com a finalidade de estabelecer 
correspondências entre a teoria e prática, além de promover situações novas e 
problematizadoras no ensino de Química, pode contribuir para dinamizar os estudos 
em sala de aula. 

Com o estudo do jeans é possível promover discussões acerca da moda, do 
comportamento dos jovens em relação ao consumo elevado a produção industrial, e 
todos os fatores que cercam este meio, desde o plantio do algodão para a fabricação 
das fibras do jeans, as péssimas condições de trabalho até a poluição dos rios efluente 
das indústrias têxteis. Tal maneira de aplicar as atividades experimentais deve ser vista 
como forma de desenvolver o aluno no que diz respeito à percepção, a forma crítica de 
ver uma nova situação, a possibilidade de investigação, assim como as habilidades 
sociais que envolvem o trabalho em grupo. Embora este modelo de trabalho tenha 
alguns desafios como o tempo necessário para sua implementação, entendemos que é 
uma proposta que contribuiu para a compreensão de conceitos químicos através da 
abordagem do tema jeans e todas as implicações sociais e ambientais relacionadas ao 
mesmo. Além disso, essa experiência pode servir, considerando suas características e 
limitações, a prática de outros professores no ensino de química.  
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Onde de escondeu a Química? Dessa vez na cozinha! 
Desmistificando a Química nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental. 
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Palavras-Chave: Séries Iniciais, Experimentação. 
 
 
RESUMO: Este trabalho teve como finalidade motivar o interesse pelas ciências nos alunos das séries 
iniciais do Ensino Fundamental através da realização de oficinas compostas por experimentos que 
contextualizassem, no ambiente escolar, as relações existentes entre a Química e o nosso dia-a-dia, 
especificamente na cozinha. Esta foi desenvolvida em dois dias, no primeiro buscou-se investigar as 
concepções dos alunos com relação à existência da Química, no segundo foi realizado o preparo do pão 
e analisada as concepções apresentadas nos desenhos, referentes ao uso de fermento na massa do 
pão. Para análise dos resultados foi utilizado o trabalho de Sasseron e Carvalho (2010). Os resultados 
apontam que a turma de 5°ano apresentou maior desenvoltura nas explicações e justificativas do que a 
do 3° ano, e que na maioria dos desenhos apresentados os indicadores de Alfabetização Científica 
Raciocínio Lógico e Teste de Hipóteses é frequente, devido à grande participação dos alunos à oficina.  

  
 
INTRODUÇÃO 
 

A Química ainda é vista com muito preconceito, sendo considerada por muitos a 
ciência vilã, tendo destaque nas agressões à natureza, poluição, desmatamento, 
contaminação etc. Para tentar livrá-la desse estigma, é necessário, antes de tudo, 
compreender que uma ciência pode ser muito mais abrangente do que aquilo que se 
supõe. A Química é uma ciência fascinante que explica a maioria dos fatos do 
cotidiano, acompanha-nos diariamente do nosso levantar ao nosso deitar, por isso 
merece um destaque maior e que vá muito além dos malefícios a ela associados 
(SIMKA; SILVEIRA, 2012).  

Geralmente, as pesquisas sobre o estado da arte do conhecimento em Ensino 
de Química no Brasil evidenciam que a grande maioria das investigações deste campo 
envolve os níveis mais avançados de escolaridade - Ensino Médio e Superior 
(FRANCISCO; QUEIROZ, 2008). Entretanto, é no Ensino Fundamental (EF) que os 
estudos das ciências se desenvolvem, passando a ocorrer no interior das disciplinas 
escolares especializadas. Já no Ensino Médio (EM) os alunos entram em contato com 
setores “clássicos” da Química, como a Físico-Química e a Química Orgânica, em 
disciplinas assim denominadas e com conteúdos específicos.  

Quase sempre os alunos chegam ao EM com uma opinião formada sobre uma 
dada disciplina, em se tratando da Química, na maioria das vezes uma opinião de 
pouca simpatia, ainda que o contato escolar mais formal com a disciplina ainda nem 
tenha se estabelecido de fato. Tentar mudar ou interferir nessa percepção do aluno 
com a quantidade de conteúdos que são cobrados nos currículos escolares e o pouco 
tempo que o professor tem para cumprir a grade curricular, é realmente uma tarefa 
muito complicada. Logo, é importante desenvolver o gosto pelas ciências e mostrar a 
importância que elas exercem em suas atividades diárias desde as séries iniciais.  

Para que isto possa ser uma realidade, cabe também à escola optar por uma 
atuação ativa, onde suas práticas e crenças tenham flexibilidades para serem 
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 repensadas e reformuladas. Deve-se refletir constantemente sobre sua atuação na sala 

de aula, rever constantemente sua forma de ensinar, com um olhar crítico, refletir sobre 
seus preconceitos e suas preferências e estar consciente de que uma mudança social 
se faz necessária, tentar introduzir atividades práticas/inovadoras que possam fazer 
alguma diferença dentro da sala de aula e que atenuem o sentimento de fracasso de 
muitos alunos (MALAFAIA; RODRIGUES, 2008), sentimento esse também 
compartilhado por muitos professores que não tem seu trabalho devidamente 
reconhecido. 

Uma ferramenta indispensável para os professores do ensino de Ciências é a 
experimentação, como é de conhecimento da maioria dos professores, ela atrai um 
forte interesse entre os alunos de diversos níveis de escolarização (GIORDAN, 1999), 
(SARAIVA-NEVES et al., 2006), (FRANCISCO Jr. et al., 2008), (GUIMARÃES, 2009), 
(ASSIS et al., 2009), (SILVA et al., 2009). 

De uma perspectiva construtivista, a principal função das experiências é que a 
partir das hipóteses, dos conhecimentos adquiridos anteriormente e da ajuda dos 
professores, o aluno desenvolva habilidades para relacionar os acontecimentos com a 
maneira de ver o mundo, compreendendo acerca dos fenômenos naturais. Não é 
esperado que por meio do trabalho prático o aluno descubra novos conhecimentos, 
mas sim, relacione o que está sendo aprendido com o meio em que está inserido 
(CARVALHO et al., 1998).  

Os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental possuem capacidade de ir 
além das descrições e observações dos fenômenos. As aulas podem ser estruturadas 
de modo que os estudantes ultrapassem a ação contemplativa e se encaminhem para 
a indagação e os questionamentos, a fim de buscarem respostas para suas perguntas, 
relacionando objetos e acontecimentos, executando a expressão de suas ideias 
(CARVALHO et al., 1998).  

Atualmente, como mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências, e durante a minha atuação como professora do Ensino Médio, percebi grande 
dificuldade e aversão por parte dos alunos do EM com relação à disciplina de Química. 
A partir de uma concepção errônea e um grande bloqueio frente ao que a disciplina tem 
a oferecer, observei o reflexo disso na dificuldade em sala de aula e nas notas 
comprometedoras que eles alcançam nas avaliações. Portanto, acredito ser pertinente 
o incentivo à iniciação ao gosto pelas ciências no EF, momento em que os alunos 
estão se descobrindo e aprendendo sobre o meio em que vivem. Fase em que estão 
com a curiosidade muito aguçada sobre as questões que permeiam seu cotidiano e 
cujas explicações perpassam por alguma área do conhecimento científico.  

Deste modo, com o objetivo de desmistificar a Química nas séries iniciais e 
motivar os alunos através de pequenos experimentos que contextualizem, no ambiente 
escolar, as atividades e relações existentes entre a química e o nosso dia-a-dia, 
especificamente na cozinha, foi realizada uma oficina que teve como temática “A 
Química na Cozinha”. Buscávamos encontrar um meio de responder a seguinte 
questão: É possível motivar os alunos das séries iniciais para o Ensino de Química com 
a abordagem desenvolvida no ambiente da cozinha?  

 
 
PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  
 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, pois segundo Apolinário (2006) 
observa os fenômenos - interpretação subjetiva que se faz dos fatos e ações. Nela, foi 
realizada uma oficina com o tema “Química na Cozinha”, em que foram promovidos 
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 experimentos investigativos simples relacionados ao cotidiano dos alunos na cozinha. 

A oficina aconteceu em uma escola da rede pública do município de Ilhéus / BA, com 
turmas de 3º e 5º ano do Ensino Fundamental. A coleta de dados se desenvolveu 
através de interações entre o pesquisador e o fenômeno / sujeitos pesquisados. Um 
recurso empregado como instrumento de coleta foi o desenho, solicitado aos alunos no 
decorrer das atividades propostas, como forma de se expressarem.  

A turma de 3° ano do EF era composta por aproximadamente 23 alunos, com 
faixa etária entre 8 a 10 anos. Enquanto a turma de 5° ano era composta por 25 
alunos, com faixa etária variando entre 10 a 14 anos. 

Para a análise dos desenhos apresentados pelos alunos, utilizamos os 
Indicadores da Alfabetização Científica (IAC) propostos por Sasseron e Carvalho 
(2010). Tais indicadores têm por objetivo acompanhar as interações discursivas da sala 
de aula, desenvolvidas entre os alunos nas aulas de Ciências para séries iniciais, como 
elas ocorrem e como os alunos se expressam nestes momentos, seja por meio dos 
argumentos orais e / ou das produções gráficas, fornecendo evidências de como o 
processo da Alfabetização Científica (AC) está sendo desenvolvido entre estes 
estudantes.  

Tais indicadores são subdivididos por Sasseron e Carvalho (2010) em três 
grupos, os quais representam um bloco de ações que atuam na resolução de 
problemas investigativos, a saber: Grupo 1. Relaciona-se especificamente ao trabalho 
com os dados obtidos em uma investigação. Responsável por desempenhar a tarefa de 
organizar, classificar e seriar estes dados. Este grupo é altamente importante, pois é 
através dele que se pode estabelecer relações entre as variáveis do problema proposto 
e inter-relacionar com o porquê de o fenômeno ter ocorrido tal como se pôde observar;  
Grupo 2. Envolve as dimensões relacionadas à estruturação do pensamento que molda 
as afirmações feitas e as falas promulgadas durante as aulas de Ciências; demonstram 
ainda formas de organizar o pensamento, indispensáveis quando se tem por premissa 
a construção de uma ideia lógica e objetiva para as relações que regulam o 
comportamento dos fenômenos naturais; Grupo 3. É constituído por indicadores ligados 
mais diretamente à procura do entendimento da situação analisada. Devem surgir em 
etapas finais das discussões, pois se caracterizam por ser o trabalho com as variáveis 
envolvidas no fenômeno e a busca por relações capazes de descreverem as situações 
para aquele contexto e outros semelhantes. Fazem parte deste grupo os seguintes 
indicadores da AC: levantamento de hipótese, teste de hipótese, justificativa, previsão e 
explicação. 

Dentre os 3 grupos, descritos brevemente acima, os grupos 2 e 3 foram 
responsáveis pela análise dos desenhos apresentados no presente trabalho. O grupo 1 
não foi observado no processo de análise, devido a proposta desenvolvida na oficina 
não oferecer subsídios às análises oferecidas nesses grupos.  

Os alunos da turma de 3° ano receberam identificações com letras, enquanto os 
do 5° ano foram identificados por números.  

A oficina foi subdividida em dois momentos, sendo necessários 2 dias para a 
execução da mesma, contabilizando 10 aulas. Para cada dia foi desenvolvida uma 
atividade específica, como detalharemos a seguir: 
 
1° Momento:  

Para o primeiro dia buscamos investigar as concepções dos alunos com relação 
à existência da Química.  
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 2° Momento:  

No segundo dia foi realizado o preparo do pão e analisada as concepções 
apresentadas nos desenhos pelos alunos, referentes ao uso de fermento na massa do 
pão. Inicialmente, numa folha de papel da cor bege, solicitamos que os alunos 
desenhassem dois pães, um com fermento e outro sem e respondessem ao seguinte 
questionamento: Existe diferença entre os pães que possuem fermento em sua 
composição e os que não contêm? Posteriormente, fizemos em conjunto duas massas 
de pães, uma contendo fermento e outra não, apresentamos um vídeo que explicava 
os processos de preparo do pão.  

Por fim, pedimos aos alunos que respondessem através de desenhos e 
argumentação escrita o mesmo questionamento proposto inicialmente, nesta etapa foi 
entregue aos alunos uma folha de papel na cor azul. No entanto, neste presente 
trabalho apresentaremos e discutiremos apenas os resultados obtidos no 2º momento. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O PÃO 
 

A oficina aplicada consistiu no experimento do pão, onde através de uma receita 
culinária simples, buscou-se explicar a importância do fermento e das bactérias que se 
fazem presentes no preparo desse alimento saboroso. Teve ainda como objetivo 
analisar as concepções dos alunos referentes ao processo de preparo do pão (ordem 
dos ingredientes) e a textura apresentada pelo mesmo, além de observar a forma de 
elaboração dos registros produzidos pelos alunos.  

Antes de dar início ao preparo do pão, foi solicitado que os alunos desenhassem 
um pão com fermento e outro sem fermento, para verificar as concepções iniciais 
apresentadas por tais alunos referentes ao questionamento: O pão aumenta seu 
tamanho depois que colocamos fermento em sua massa?O que faz com que isso 
aconteça? Logo após os desenhos, as crianças fizeram a higienização necessária e a 
receita do pão foi apresentada aos alunos. Duas massas foram feitas, a diferença entre 
essas massas é que uma tinha fermento e a outra não.  

Enquanto a massa estava em processo de fermentação, as crianças assistiram a 
um vídeo direcionado ao público infantil, o qual mostrava os processos para 
preparação do pão, destacava a importância do fermento e o papel que as leveduras 
exercem para esse processo. Depois de uma hora de fermentação as massas foram 
descobertas e apresentadas para os alunos, que se mostraram surpresos com o 
resultado obtido (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Massa do pão com fermento ( à esquerda) e massa do pão sem fermento (à direita). 

 
 
Cada aluno moldou seu pão do formato desejado e após assado, degustaram 

“seu experimento”. Por fim, em uma folha azul, desenharam novamente um pão com 
fermento e outro sem, explicando de forma simples qual motivo leva o pão com 
fermento a aumentar seu tamanho quando comparado ao que não possui fermento.  
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 Para análise dos desenhos apresentados pelos alunos, ligados mais diretamente 

à procura do entendimento da situação analisada, foram utilizados os Indicadores de 
Alfabetização Científica (IAC) formulados por Sasseron e Caravalho (2010). Tais 
indicadores sofreram adaptações de acordo com a necessidade dos objetivos 
almejados pelo presente trabalho. 

A seguir, serão apresentados os IAC e os aspectos observados nos desenhos 
analisados:  
Raciocínio Lógico (RL): compreende o modo como as ideias são desenvolvidas e 
apresentadas e está diretamente relacionado à forma como o pensamento é exposto;  
Raciocínio Proporcional (RP): mostra como se estrutura o pensamento, e refere-se 
também à maneira como variáveis têm relações entre si, ilustrando a interdependência 
que pode existir entre elas.  
Levantamento de Hipóteses (LH): aponta instantes em que são alçadas suposições 
acerca de certo tema, ou seja, são as hipóteses iniciais levantadas pelos alunos para 
responder os questionamentos propostos.  
Teste de Hipóteses (TH): referente às etapas em que se colocam à prova as 
suposições anteriormente levantadas. Nesse trabalho os TH não foram direcionados 
aos desenhos, mas sim à participação do aluno no momento de execução dos 
experimentos.  
Justificativa (J): aparece quando em uma afirmação qualquer proferida lança mão de 
uma garantia para o que é proposto; isso faz com que a afirmação ganhe aval, 
tornando mais segura.  
Explicação (E): surge quando se busca relacionar informações e hipóteses já 
levantadas.  

Para análise dos resultados, selecionamos registros produzidos por alunos de 
ambas as turmas. Iniciaremos com as concepções apresentadas pela turma do 3° ano 
do EF, posteriormente continuaremos as análises com a turma do 5° ano do EF.  
 
Indicadores apresentados pelos alunos do 3° ano do EF referente ao questionamento:  
 

O pão aumenta seu tamanho depois que colocamos fermento em sua massa?O 
que faz com que isso aconteça? 

 
Iniciaremos apresentando a Tabela 1, que sintetiza as concepções apresentadas 

pelos alunos do 3° ano referente ao questionamento proposto. Nela estão descritas as 
características dos desenhos inicial e final, se é possível ou não compreender a escrita 
apresentada pelos alunos e ainda, se existe uma relação entre essa escrita (Es) e o 
desenho final (Df). Além disso, são apresentados os indicadores presentes na relação 
entre os desenhos.  

    De acordo com a Tabela 1, é possível verificar as concepções iniciais e finais de 
19 alunos do 3° ano do EF, referentes à utilização de fermento na massa do pão. Além 
de expressar isso através de desenhos, os alunos que sabiam escrever tentaram 
justificar seus desenhos com base na escrita. Dentre os 19 desenhos analisados, 15 
destes estavam acompanhados por uma pequena parte escrita, entretanto, apenas 9 
desses desenhos estabeleciam uma relação coerente com o argumento escrito 
apresentado no desenho.  
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 Tabela 1. Indicadores apresentados nos desenhos dos alunos do 3°ano referente ao pão, descrição de 

suas concepções iniciais e finais. 
 

Aluno  Desenho 
inicial  

Desenho final  Escrita  Relação 
DF x Es  

Indicadores  

Ad  Tamanho e 
Formato  

Tamanho  Confuso  Não  LH,TH, RL, RP  

Am  Quantidade e 
Tamanho  

Quantidade e 
Tamanho  

Compreensível  Sim  LH,TH, RL, RP  

Br  Tamanho  Tamanho e 
Formato  

Compreensível  Sim  LH,TH, RL, RP  

Ca  Mesmo 
Tamanho  

Quantidade  Compreensível  Não  LH, TH, RL, J, E  

El  Tamanho e 
Formato  

Tamanho e 
Formato  

Compreensível  Sim  LH, TH, RP, RL, 
J, E  

Em  Mesmo 
Tamanho  

Tamanho  Confuso  Não  LH, TH, RP, RL  

Ev  Tamanho  Tamanho  ―  ―  LH, TH, RL, RP  
Ga  Tamanho e 

Formato  
Tamanho e 
Formato  

Compreensível  Sim  LH, TH, RL, RP, 
J, E  

Ju  Tamanho e 
Formato  

Formato e 
Tamanho  

Confuso  ―  LH, TH, RL, RP  

Jh  Tamanho e 
Formato  

Tamanho, 
Quantidade e 
Formato  

Confuso  ―  LH, TH, RL, RP  

Jl  Tamanho e 
Formato  

Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, RP, 
E  

Ka  Tamanho e 
Formato  

Tamanho e 
Formato  

Compreensível  Sim  LH, TH, RP, RL, 
J, E  

La  Quantidade e 
Tamanho  

Tamanho  Confuso  ―  LH, TH, RP, RL  

Lo  Quantidade e 
Tamanho  

Tamanho e 
Quantidade  

Compreensível  Sim  LH, TH, RP, RL  

Ma  Quantidade e 
Tamanho  

Tamanho  ―  ―  LH, TH, RL, RP  

Na  Mesmo 
Tamanho  

Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RP, RL, 
J, E  

Mi  Tamanho e 
Formato  

Quantidade  ―  ―  LH, TH  

Ra  Tamanho e 
Formato  

Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, RP, 
E  

Pa  Tamanho e 
Formato  

Tamanho e 
Formato  

―  ―  LH, TH, RL  

 
Referente aos indicadores é possível observar que em todos os 19 desenhos 

apresentados por essa turma, houve um LH, que é justamente o desenho inicial 
apresentado por cada aluno, o mesmo aconteceu com o TH, visto que todos os 19 
alunos participaram do preparo do pão e desenharam sua nova concepção depois 
disso. 

Foi notório também, que nos 19 desenhos analisados, os indicadores de RL e RP 
se mostraram frequentes, e geralmente foi apresentado no desenho final, quando os 
alunos relacionaram suas concepções iniciais com o que de fato aconteceu, quando 
compararam as massas do pão com fermento e sem fermento. Nesse caso, eles 
estabeleceram uma relação com o que enxergaram e entenderam a partir do vídeo 
apresentado e do debate em sala de aula. Já o indicador E apareceu em 6 desenhos, 
enquanto J apenas em 3 desenhos.  
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 A seguir, apresentaremos os desenhos inicial e final de dois alunos do 3° ano do 

EM para ilustrar a presença dos IAC.  
O primeiro registro pertence ao aluno Ka, aluno que mereceu destaque pela 

constante participação no desenvolvimento da oficina. 
 

 
Figura 2. Desenho inicial do aluno Ka do 3° ano do EF 

 
Com base na Figura 2, podemos observar que o aluno inicialmente desenhou o 

pão com fermento maior do que o pão sem fermento, além de relacionar o tamanho, é 
possível verificar que o formato deles também é diferente. Seguido pela explicação 
escrita: “porque o fermento deixa maior”. Após participar do preparo do pão, assistir 
aos vídeos e participar do debate em sala de aula, esse mesmo aluno desenha a 
mesma Figura 10, proposta inicialmente, só que com outra “visão” (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Desenho final do aluno Ka do 3° ano do EF 

 
Aluno Ka “Porque o fermento tem microorganismos que fazem com que o pão cresce” 

[sic]. 
É possível verificar que a concepção relacionada ao formato e tamanho do pão 

referente ao aluno Ka não sofreu grandes modificações quando comparada com aquela 
apresentada na Figura 2. Entretanto, seu texto obteve grande evolução em sua 
justificativa. O fato de relacionar o crescimento do pão a ação de micro-organismos 
presentes na composição do fermento, induz a afirmação de que o aluno conseguiu 
compreender o verdadeiro processo de produção do pão. Assim é preciso notar que 
seu texto escrito vai além do que a figura mostra: ele é mais rico em detalhes sobre as 
relações existentes entre o uso do fermento e o crescimento do pão. É possível 
também verificar quais indicadores envolvidos nesse processo o LH, que aparece no 
desenho inicial; TH a participação no experimento para uma posterior conclusão; RL a 
relação dos desenhos com a argumentação escrita expressas pelo aluno Ka teve 
coerência com sua explicação final; RP quando o aluno relaciona o tamanho do pão a 
presença ou ausência de fermento e a E, forma em que o aluno explica através de 
palavras o motivo pelo qual o pão cresce.  

O segundo registro referente à turma do 3° ano é da Aluna NA. 
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Figura 4. Desenho inicial da aluna NA do 3° ano do EF 

 
Aluna NA“Porque o pão contém química” [sic]. 

 
Com base na Figura 4, que apresenta a concepção inicial referente ao uso de 

fermento na produção do pão, é possível observar que a aluna NA desenhou o pão 
sem fermento maior do que o pão com fermento, logo, pode-se afirmar que 
inicialmente, para essa aluna o uso do fermento não apresenta nenhuma função 
específica com o crescimento do pão. E sua explicação escrita não possui relação com 
o desenho apresentado, visto que não estabelece uma relação específica com o 
mesmo.  

Entretanto, seu desenho final se mostra bem diferente do seu inicial (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Desenho final da aluna NA 

 
Aluna NA “Porque tem no fermento levedura que é para ajuda a massa e crescer” 

[sic]. 
 
Apesar dos erros ortográficos identificados na explicação escrita da aluna NA, o 

texto é compreensível e coerente com o raciocínio exposto por ela.  
Quando se correlacionam as Figuras 4 e 5 é possível observar com clareza a 

mudança na concepção da aluna NA, é inteligível que a aluna compreendeu os 
processos e o motivo real que promove a massa com fermento apresentar tamanho 
maior quando comparada com a massa sem fermento, visto que sua explicação escrita 
ratifica seu raciocínio apresentado no desenho, ao afirmar que o fermento possui uma 
levedura, fazendo com que a massa cresça. Logo, é possível observar que os 
Indicadores apresentados no processo da Figura 5 são: RL, pois a aluna correlaciona o 
desenho a sua explicação escrita; RP, ao relacionar o tamanho do pão ao uso do 
fermento; J, ao enfatizar em sua explicação escrita o uso do fermento “que é para 
ajuda a massa e crescer” e E, ao tentar explicar o fenômeno que faz com que o pão 
cresça. Entretanto, é possível afirmar de acordo com a Figura 4, que foi no desenho 
inicial da aluna NA, que existe o indicador LH, que é o desenho inicial da aluna 
referente ao questionamento proposto e que o TH foi o processo em que a aluna 
participou das etapas para preparação do pão, momento em que as hipóteses foram 
testadas.  

Nos desenhos e na explicação escrita da aluna NA foi possível verificar a 
maioria dos indicadores analisados nesse trabalho.  

A seguir apresentaremos de forma sucinta os resultados obtidos para esse 
mesmo questionamento na turma de 5° ano do EF.  
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 Concepções apresentadas pelos alunos do 5° Ano do EF referente ao 

questionamento: O pão aumenta seu tamanho depois que colocamos fermento 
em sua massa?O que faz com que isso aconteça?  

 
Iniciaremos a análise dos alunos do 5° ano do EM, a partir da Tabela 5, que 

sintetiza as informações contidas nos desenhos dos alunos do 5° ano e evidencia os 
indicadores presentes em tais desenhos.  

 
Tabela 2. Indicadores apresentados nos desenhos dos alunos do 5°ano referente ao pão, descrição de 
suas concepções iniciais e finais. Aluno  

 
Aluno Desenho 

inicial  
Desenho 
final  

Escrita  Relação 
DF x Es  

Indicadores  

1  Tamanho e 
Formato  

Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

2  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

3  Tamanho e 
Formato  

Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

4  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

5  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

6  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

7  Tamanho e 
Formato  

Tamanho e 
Formato  

Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

8  Tamanho  ―  ―  ―  ―  
9  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 

RP, E  
10  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 

RP, J, E  
11  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 

RP, J, E  
12  Tamanho  Tamanho e 

Formato  
Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 

RP, E  
13  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 

RP, E  
14  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 

RP, J, E  
15  Tamanho e 

Formato  
Tamanho e 
Formato  

Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, J, E  

16  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

17  Tamanho e 
Formato  

Tamanho e 
Formato  

Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, E  

18  Tamanho  Tamanho  Compreensível  Sim  LH, TH, RL, 
RP, J, E  

19  Tamanho  ―  Incompreensível  ―  LH  
 
De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, é possível afirmar que nos 

19 desenhos finais analisados para esta turma, podemos verificar a relação de 
Tamanho, ou seja, todos os desenhos estabeleceram a relação do pão com fermento 
possuir um tamanho maior quando comparada a um sem fermento. Além disso, com 
exceção de dois alunos, foi possível observar que os alunos tiveram uma justificativa 
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 plausível em seus desenhos finais para explicar esse fenômeno, havendo assim uma 

relação da explicação com o desenho.  
É necessário evidenciar a grande melhoria na escrita da turma do 5° ano do EF 

quando comparamos com as apresentadas na turma do 3° ano. Dentre os 18 desenhos 
analisados, 16 destes possuem uma argumentação compreensível e condizente ao 
desenho. 

A seguir apresentaremos alguns desenhos produzidos pelos alunos do 5° ano 
para explicar a comparação entre os pães com e sem fermento.  
 

 
Figura 6. Desenho inicial da aluna 10, do 5° ano do EF 

 
Aluna La. “O pão com fermento fica enchado e o pão sem fermento não encha” [sic]. 

 
Comecemos a análise da produção desta aluna a partir de sua explicação 

escrita. Percebemos nele a organização de informações referentes ao tamanho do pão, 
sendo que o pão que contém fermento é mais “inchado” e, consequentemente, maior 
do que o que não contém. Seu desenho é coerente com sua escrita, o tamanho do pão 
com fermento é maior do que o pão sem fermento e o formato é o mesmo. Esses 
indicativos nos dão conta de que ela fez uso do raciocínio lógico e do raciocínio 
proporcional na construção de seu texto, além de levantar a hipótese ao sugerir 
inicialmente os desenhos.  

Após o preparo do pão, a aluna 10 reforçou sua argumentação acerca do 
questionamento proposto, visto que seu LH estava correto, mas sua argumentação 
inicial não foi tão satisfatória, pode-se observar essa melhoria na Figura 7. 

 

 
Figura 7. Desenho final da aluna 10, do 5° ano do EF 

 
Aluna La “O pão com fermento cresce por que o fermento tem levedura e temos que o 
deixar descansar para ele poder inchar. O pão sem fermento não cresce por que não 
tem a ajuda do fermento e para provar isso esperamos ele descansar um pouco” [sic]. 

 
Com base no desenho apresentado pela aluna 10, é possível identificar o RL, ao 

relacionar seus argumentos aos desenhos apresentados; RP, ao relacionar o uso do 
fermento ao tamanho do pão e E, que foi a produção escrita desenvolvida pela aluna 
La. Ao analisar a produção escrita dessa aluna é possível observar que em sua 
descrição, ela cita a comparação dos processos em que as massas com e sem 
fermento passaram, e fala que esse processo foi necessário para provar a diferença de 
tamanho entre elas, sendo assim sua E vem seguida de uma J, na qual o método 
científico é evidenciado como forma de prova.  

Estabelecendo uma correlação entres ambas as turmas, é possível verificar que 
na turma de 5° ano do EF, os alunos apresentaram argumentações mais claras do que 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EX 

 
 
 
 aquelas apresentadas pelos alunos do 3° ano. Isso pode ser explicado devido a maior 

escolaridade. Logo, esses alunos estão há mais tempo alfabetizados, possuindo uma 
maior desenvoltura na escrita do que os alunos do 3° ano.  

Com relação aos desenhos apresentados por ambas as turmas, podemos 
observar que os alunos tentaram desenhar da melhor forma possível, as professoras 
estabeleceram um papel importante nesse momento, pois elas incentivaram os alunos 
a fazer bem feito e colorir. Entretanto, com a escrita foi diferente, visto que muitos dos 
alunos da turma do 3° ano do EF não conseguiram desenvolver uma argumentação 
compreensível e com clara relação ao fenômeno observado. Segundo Luria (1988) o 
desenho antecede à escrita propriamente dita, pois esse é o limite entre a pictografia e 
a escrita por signos. Ensina-se a desenhar letras e construir palavras com ela, mas não 
se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se a mecânica de ler o que está escrito. Nesse 
caso, é possível observar que para alguns alunos do 3° ano do EF, a escrita ainda está 
em processo de desenvolvimento e a argumentação ainda não parece tão acessível a 
essa turma. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho algumas considerações 
importantes merecem destaque. O cumprimento dos objetivos gerais e específicos é 
uma delas, principalmente a motivação a partir de experimentações investigativas, a 
fim de se estabelecer relações entre a Química e o nosso dia-a-dia, especificamente na 
cozinha.  

A oficina foi voltada a atividades experimentais investigativas, merecendo 
destaque a grande aceitação e participação dos alunos das turmas de 3° e 5°ano a 
todas as atividades desenvolvidas. Os resultados apresentados foram analisados pelos 
IAC propostos por Sasseron e Carvalho, através de desenhos e argumentações 
relacionadas aos acontecimentos dos fatos, verificamos a diferença nas concepções 
dos alunos antes e depois de participarem da oficina.  

Os vídeos também exerceram grande importância na execução desse trabalho, 
pois através deles as informações foram geradas de forma simples e interativa na sala 
de aula, sendo considerados como uma alternativa viável para a difusão do 
conhecimento e melhoria na educação. Através do vídeo foi possível verificar que 
quando acrescentamos fermento à massa, esta aumenta significativamente o seu 
tamanho, devido à presença da levedura Saccharomyces cerevisiae, presente no 
fermento biológico, As células desta levedura, através de um processo metabólico 
chamado fermentação, consomem os açúcares livres provenientes do amido e 
produzem álcool etílico, um gás – dióxido de carbono (CO2) – e vários outros 
compostos que conferem ao pão o seu fantástico sabor e aroma. O CO2 produzido vai 
se acumulando dentro da massa e, se o glúten tiver a “força” adequada para retê-lo, 
esta se vai expandindo dada a sua elasticidade. E pode ficar com mais do dobro do seu 
volume inicial, por isso a diferença entre os tamanhos das massas preparadas. 

Por fim, é possível acreditar que a atuação das professoras no desenvolvimento 
do mesmo teve por objetivo despertar a importância da experimentação investigativa, 
da constante busca por metodologias diferenciadas que estimulem e facilite o processo 
de ensino e aprendizagem e ao valioso trabalho de se ensinar a Química nas séries 
iniciais.  
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RESUMO: NESTE TRABALHO RELATA-SE A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO INTITULADO: “A QUÍMICA E VOCÊ, MUITO 
PRAZER EM CONHECER E APRENDER”, QUE FOI DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E SUPERIOR. O PROJETO FOI REALIZADO COM TRÊS TURMAS DE SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO NA 
DISCIPLINA DE QUÍMICA DURANTE UM SEMESTRE LETIVO. QUESTIONÁRIOS INVESTIGATIVOS FORAM APLICADOS 
ANTES, DURANTE E APÓS AS ATIVIDADES, A FIM DE AVALIAR A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE QUESTÕES COMO 
INTERESSE, GOSTO E APRENDIZAGEM DE QUÍMICA. OITO PRÁTICAS EXPERIMENTAIS FORAM INTERCALADAS COM 
AULAS TEÓRICAS. OS RESULTADOS MOSTRARAM QUE OS ALUNOS NÃO CONSEGUEM DISTINGUIR ENTRE AS TRÊS 
CATEGORIAS INVESTIGADAS (APRENDIZAGEM, INTERESSE E GOSTO) E QUE APÓS A EXECUÇÃO DO PROJETO 
HOUVE UMA MUDANÇA SIGNIFICATIVA DA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE SUA APRENDIZAGEM, INTERESSE 
E TAMBÉM GOSTO PELA QUÍMICA.  

INTRODUÇÃO 

Ao analisar criticamente o sistema educacional da atual realidade, ainda é 
freqüente encontrar aulas em que o professor é o centro, com alunos passivos e 
receptivos às suas palavras. Essas aulas são denominadas tradicionais, nas quais o 
professor é o “falante” e o aluno é o “ouvinte” (Passini et al, 2007). E, muitas vezes, as 
informações que são transmitidas aos alunos parecem ser distantes de seus 
conhecimentos prévios. Quando os alunos não conseguem relacionar o que o 
professor está tentando explicar com seus conhecimentos prévios, a aprendizagem fica 
muito difícil e pouco significativa (Guimarães, 2009). 

Dentre as inúmeras dificuldades que o professor da atualidade encontra na sala 
de aula, as principais são: pouca motivação dos alunos, excesso de informação e 
memorização, ausência de caráter investigativo, ensino predominantemente expositivo 
e teórico, encadeamento inadequado de conteúdos sem justificativas consistentes, 
fragmentação de conteúdos em tópicos isolados, complexidade e abstração do 
conhecimento químico (Ely et al, 2013). 

Por conhecer e estar por dentro de todos os fatores citados anteriormente, é que 
o professor deve procurar novas alternativas de ensino-aprendizagem. Para que haja 
um processo de ensino-aprendizagem eficaz é necessário envolver de fato os 
estudantes. Principalmente na disciplina de química é possível utilizar diferentes 
estratégias, para possibilitar maior êxito na educação. Na atualidade algumas 
metodologias têm recebido atenção das comunidades de Ensino de Química, como os 
jogos (Soares, 2013), as Tecnologias de Informação e Comunicação (Giordan, 2008), a 
experimentação (Ferreira, Hartwig e Oliveira, 2010), e o uso de materiais de baixo 
custo ou alternativos (Gonçalves e Marques, 2006), dentre outras. 

Ao aplicar metodologias diferenciadas procura-se promover a elaboração de 
significados mais satisfatoriamente. A experimentação é a estratégia mais antiga 
utilizada no ensino da Química, e isso não a torna menos interessante ou importante, 
muito pelo contrário. É na experimentação que os estudantes têm as primeiras 
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oportunidades de compreender melhor o alvo da ciência conhecida como Química, no 
caso o conhecimento sobre propriedades, estrutura e composição da matéria. É 
imprescindível lembrar que a prática não deve ser trabalhada de forma isolada da 
teoria. Deve-se buscar a elaboração de significados por meio de atividades pré e pós-
atividades, não desvinculando a “teoria” e o “laboratório” (Brasil, 1999).  

Portanto, a atividade de experimentação não deve consistir apenas em 
atividades de laboratório com receitas prévias a ser seguidas nos mínimos detalhes 
com resultados previamente conhecidos. É importante que as atividades de 
experimentação sejam pensadas para enfatizar aspectos da vida humana, relacionadas 
ao cotidiano escolar ou da sociedade em geral. A atividade de experimentação que faz 
uso de um problema ou situação problematizadora tem trazido interessantes resultados 
para o ensino, onde o professor se torna um orientador na busca de respostas (Brasil, 
2002). 

Na visão dos alunos, a experimentação possui caráter motivador, lúdico e 
essencialmente vinculado aos sentidos (Giordan, 1999), e grande parte dos 
professores reconhece que a experimentação envolve o aluno e aumenta sua 
capacidade de aprendizado. O ensino por meio de experimentação é efetivo quando 
permite aos estudantes diferentes e concomitantes formas de percepção qualitativa e 
quantitativa, de observação, manuseio, confronto, dúvida, e de construção conceitual 
(Brasil, 1999). 

A vontade de transformar aulas tediosas e tradicionais em aulas dinâmicas, 
atrativas e diversificadas foi um dos precursores para idealizar e executar esse projeto. 
Um dos principais fundamentos do projeto foi motivar e mobilizar os alunos, para que 
eles tivessem mais interesse em aprender, de uma maneira em que fosse despertado 
neles o gosto pela aprendizagem. O presente trabalho é o resultado do projeto de 
ensino realizado com alunos do segundo ano do ensino médio na disciplina de 
Química.  

METODOLOGIA 

Esse projeto foi planejado e executado em parceria por professores do ensino 
médio e do ensino superior. O projeto de título: “Você e a Química, muito Prazer em 
Conhecer e Aprender” foi financiado pelo PRODESC (Projetos Descentralizados da 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo). A realização do projeto se deu 
durante o segundo semestre de 2013 na Escola Estadual Nair dos Santos Cunha, 
localizada no município de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. O 
planejamento e a execução das atividades foram feitos em parceria com o campus da 
UNESP nesse município. O projeto foi desenvolvido com alunos de três turmas do 
segundo ano do Ensino Médio do período da manhã na disciplina de química. As 
etapas desenvolvidas no projeto foram: 
 
1ª Etapa - Planejamento 

Foram realizadas diversas reuniões entre os professores organizadores, a fim de 
elaborar e planejar o projeto. É importante enfatizar que as reuniões aconteceram 
durante todas as etapas, e não apenas no início das atividades. 

Após definido o projeto, ele foi submetido e os custos de sua execução foram 
aprovados e liberados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Prodesc). 
O financiamento resultante da aprovação do projeto foi utilizado para comprar 
reagentes e para transportar os alunos para atividades na universidade. 
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2ª Etapa – Atividades na escola 
Grande parte da coleta de dados ocorreu na forma de questionários, que foram 

aplicados durante todas as fases do projeto. As atividades do projeto incluíram aulas 
diversificadas, como a utilização da sala de informática para os alunos pesquisarem 
sobre experimentos no contexto dos temas das aulas. Também foram utilizados 
recursos audiovisuais nas aulas, assim como a projeção do filme “Céu de Outubro” 
para despertar a curiosidade científica dos estudantes. 

O projeto contou com oito práticas experimentais, realizadas no laboratório de 
ciências da escola. É importante destacar que os experimentos foram simples e com 
reagentes de fácil obtenção (p.ex. supermercados e farmácias). No quadro 1 estão 
relacionados os oito experimentos desenvolvidos. Todas as aulas experimentais 
também foram filmadas e fotografadas com as devidas autorizações dos pais ou 
responsáveis dos alunos. 
Quadro 1: Experimentos desenvolvidos. 

Temas Experimentais Experimentos Assuntos abordados 

1) Equilíbrio Químico 

a) Por que a cor vai e volta? Reações químicas, 
reversibilidade e equilíbrio 
químico. 

b) Relógio de iodo  Reações químicas, 
reversibilidade e equilíbrio 
químico. 

2) O Princípio de Le 
Chatelier 

a) Efeito do íon comum Princípio de Le Chatelier, 
efeito do íon comum e 
variação do equilíbrio. 

b) Efeito da concentração Princípio de Le Chatelier, 
efeito da concentração e 
variação do equilíbrio. 

3) Escala de pH 

a) Montagem da escala de pH 
usando indicador natural 

repolho roxo 

pH e indicadores de ácidos e 
bases. 

b) Identificando ácidos e 
bases 

pH, indicadores de ácidos e 
bases, ácidos e bases, força 
dos ácidos e das bases. 

4) Pilhas e baterias 
caseiras 

a) pilha de limão Eletroquímica, pilhas e 
baterias caseiras, oxidação e 
redução. 

b) bateria de alumínio Eletroquímica, pilhas e 
baterias caseiras, oxidação e 
redução. 

 
 
3ª Etapa – Atividades na Universidade 
 Essa etapa consistiu na realização de atividades de ensino na própria 
universidade (UNESP – campus de São José do Rio Preto) como parte do 
planejamento do projeto, o que assinalou a finalização do projeto. Esse grupo de 
atividades incluiu atividades experimentais nos laboratórios da universidade, um 
passeio para reconhecimento do campus e seus cursos, e atividades de exposição com 
o grupo PET Química. 

A avaliação do projeto e da aprendizagem dos alunos ocorreu em todas as 
etapas. Em especial, os questionários foram usados para qualificar a percepção dos 
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alunos quanto à aprendizagem, interesse e gosto pela química. Outra função dos 
questionários foi avaliar o próprio projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As figuras de 1 a 8 mostram os estudantes realizando parte das atividades 
desenvolvidas durante o projeto, especialmente a parte de experimentação. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: 1) Equilíbrio Químico 
a) Por que a cor vai e volta? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: 1) Equilíbrio Químico 
b) Relógio de iodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: 2) O Princípio de Le Chatelier 
a) Efeito do íon comum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: 2) O Princípio de Le Chatelier 
b) Efeito da concentração 

 

Figura 5: 3) Escala de pH  
a) Montagem da escala de pH usando indicador 

natural repolho roxo 

 
 

Figura 6: 3) Escala de pH 
b) Identificando ácidos e bases 
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Figura 7: 4) Pilhas e baterias caseiras  
a) pilha de limão 

 

 

Figura 8: 4) Pilhas e baterias caseiras 
b) bateria de alumínio 

Após a realização desses experimentos, os alunos responderam questionários 
sobre três itens relacionados com sua aprendizagem. Em especial, serão apresentados 
os resultados das seguintes questões: 

 
1) Avalie como foi a qualidade da sua aprendizagem sobre (especificação da 
matéria)? 
2) Você gostou das aulas de química sobre (especificação da matéria)? 
3) Como ficou seu interesse pela química depois dos experimentos? 

 
Essas perguntas foram elaboradas para serem respondidas numa escala Likert 

de cinco pontos (ruim, razoável, boa, muito boa, excelente), conforme gráfico 1, que 
mostra os dados sobre a percepção dos alunos em relação a disciplina Química após a 
realização de cada uma das atividades experimentais. Três indicadores foram 
elencados para avaliar essa percepção, que foram: a qualidade de sua própria 
aprendizagem, o gosto pelas aulas e o interesse pela disciplina.  
 Em função de uma pequena flutuação na quantidade de alunos presentes em 
cada aula experimental, os resultados foram convertidos em porcentagem dos tipos de 
resposta. Como os resultados obtidos com os questionários são muito similares para 
todos os quatro grupos de experimentos, um gráfico com a média dos dados foi 
organizado. 

 
Gráfico 1: Respostas dos alunos sobre suas percepções de aprendizagem, gosto e interesse na 

disciplina de química. 
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O primeiro aspecto a ser imediatamente notado no gráfico é a pouca quantidade 

de respostas nos ponto “ruim” e “razoável” da escala, sendo que a grande maioria das 
respostas (71,5% aprendizagem, 76,1% gosto e 78% interesse) está nos pontos “boa” 
e “muito boa” juntos, com uma pequena porcentagem em “excelente”. Isso mostra o 
impacto positivo que o projeto teve na percepção dos estudantes sobre sua relação 
com o conhecimento químico. Mas o principal aspecto que observa-se nesses dados é 
a concordância obtida em relação às três categorias de análise (aprendizagem obtida, 
gosto pelas aulas, interesse pela química). A partir do gráfico 1 pode-se afirmar que os 
alunos praticamente não fizeram diferença entre aprendizagem, gosto e interesse, que 
é um importante aspecto da percepção dos alunos diante de aulas experimentais. Esse 
resultado corrobora com a ideia de que esses três aspectos estão intimamente ligados, 
e que os alunos aprendem mais quando gostam mais e se interessam mais pela 
Química.  

No gráfico 2 são apresentados os mesmos resultados, mas na comparação das 
respostas antes e após a realização das atividades propostas. 

 

 
Gráfico 2: Respostas dos alunos sobre suas percepções de aprendizagem (azul), gosto (verde) e 

interesse (vermelho) na disciplina de química no início (i) e no final (f) das atividades. 
 
 Em primeiro lugar é importante apontar para um tipo de leitura a ser feita nesse 
conjunto de dados, no caso a comparação entre as categorias inicial e final, sempre na 
mesma cor (azul = aprendizagem, verde = gosto, vermelho = interesse), porém indo do 
tom claro para escuro. O aspecto que se deve enfatizar nesse grupo de dados é a 
diminuição de respostas nos pontos “razoável” e “boa”, e o concomitante crescimento 
nos pontos “muito boa” e “excelente”, nas três categorias propostas. É necessário 
evidenciar a classificação “muito boa” em que é possível notar que o maior aumento 
ocorreu nas categorias “aprendizagem” e “interesse”, e também para o ponto 
“excelente” onde o maior aumento ocorreu na categoria “gosto”. Esses dados mostram 
uma mudança consistente de percepção do aluno, nas três categorias, em função da 
realização de atividades de ensino. Ao considerar especialmente as categorias “gosto” 
e “interesse”, a realização das atividades do projeto mudou a atitude dos alunos com 
relação ao conhecimento químico. 
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 Outros aspectos a serem apontados nesse conjunto de dados é a diminuição de 
cerca de 15% de respostas “boa” na categoria “gosto”, com o concomitante aumento de 
cerca de 15% de respostas “excelente” na mesma categoria. Nessa mesma direção, as 
respostas “excelente” sofrem um aumento de aproximadamente o dobro em todas as 
categorias, enquanto que as respostas “muito boa” dobram nas categorias 
“aprendizagem” e “interesse”. Seguindo essa mesma lógica, as respostas “razoável” 
caem todas a um máximo de cerca de 5% em todas as categorias, onde antes havia 
até cerca de 16% antes das atividades. 
  O gráfico 3 mostra dados sobre a percepção do aluno da relação da química 
aprendida na escola e o cotidiano. Os dados mostram a percepção do aluno antes e 
depois do projeto. As perguntas no questionário foram as seguintes: a) Antes você 
achava que a química aprendida na escola tinha alguma relação com o cotidiano 
(dia-a-dia)? b) Agora você acha que a química aprendida na escola tem relação com 
o cotidiano (dia-a-dia)? 
 

 
Gráfico 3: Relação da Química escolar com a Química do cotidiano, percepção antes e após a 

participação dos alunos no projeto. 
 
 Os dados do gráfico 3 mostram que antes do projeto 16,2% dos alunos 
acreditavam que a Química não tinha nenhuma relação com o cotidiano e 10,8% 
achava que tinha muito pouca relação, mas depois esses valores foram alterados e 
ninguém achava mais que não tinha relação nenhuma e apenas 5,6% via muito pouca 
relação. Na direção contrária, a quantidade de alunos que viu relação da Química com 
o cotidiano praticamente dobrou nos pontos “muito” e “total”. Ao considerar a soma dos 
pontos “muito” e “total” dos alunos que conseguem ver bastante relação da Química 
com o cotidiano, antes do projeto 29,7% dos alunos se encaixavam nesse perfil, 
enquanto que depois 58,3% podem ser classificados dessa forma. Ao somar as 
categorias “nem um pouco” com “muito pouco” e mais “um pouco” obtém-se 70,2% 
para antes do projeto e 41,7% após o projeto e subtraindo esses dois resultados 
chega-se a uma redução global de 28,5%.   

No gráfico 4 são apresentados os dados obtidos com os questionários sobre o 
interesse dos alunos pela Química antes e depois do projeto. É importante observar 
que o gráfico 1 mostra os dados dessa pergunta em bloco junto com outros dois 
indicadores, e a pergunta foi feita logo após cada atividade de ensino. Nesse caso as 
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perguntas foram feitas no final do projeto, após o término de todas as atividades na 
escola e na universidade, numa forma comparativa como um todo: a) Antes você tinha 
interesse pela química? b) Agora como ficou seu interesse pela química? 

 

 
Gráfico 4: Interesse dos alunos pela química antes e depois do projeto em função do percentual 

de respostas. 
 
 Nesse conjunto de dados foi possível notar que houve uma diminuição dos 
pontos “nem um pouco”, “muito pouco” e “um pouco”, com destaque para o ponto 
“muito pouco” que diminuiu em um terço (de 31,6% para 11,1%) e “nem um pouco” que 
diminuiu de um quinto (13,2 para 2,8). Na direção contrária é observado o aumento dos 
pontos “muito” e “total”, onde as respostas “muito” (de 15,8% para 44,4%) e “total” (de 
2,6% para 8,3%) aumentaram de aproximadamente três vezes. As categorias “nem um 
pouco” e “muito pouco” antes do projeto somadas resultam em 44,8% dos alunos, 
enquanto que as categorias “muito” e “total” somadas resultam em 18,4%. Esse é um 
dado bastante concordante com a percepção de grande parte dos professores de 
Ensino Médio em nosso país sobre o interesse dos alunos nas aulas de Química. No 
entanto, após a realização do projeto observa-se que as categorias “nem um pouco” e 
“muito pouco” somadas resultam em apenas 13,9% dos alunos, enquanto que as 
categorias “muito” e “total” somadas resultam em 52,7%. Somando esse último dado ao 
grupo com “um pouco” de interesse, cuja porcentagem variou pouco, temos um total de 
86,0% dos alunos. Esse conjunto de dados mostra como um projeto com atividades de 
ensino diferenciadas pode modificar positivamente o interesse de uma turma pela 
Química, de forma que antes tem-se quase metade da turma com pouco ou nenhum 
interesse, e ao final tem-se apenas pouco mais que um décimo nessa mesma situação, 
que é uma diferença sensível numa turma de alunos. 

Não é possível comparar diretamente esse conjunto de dados com os dados 
apresentados nos gráficos 1 e 2 por se tratar de situações diversas. No entanto, chama 
a atenção o fato de a porcentagem de alunos com interesse máximo ao final de uma 
atividade laboratorial (17,4% nos gráficos 1 e 2) ser consideravelmente maior, em 
comparação com essa mesma faixa de alunos interessados na finalização do projeto 
(8,3%). Isso provavelmente se deve a um efeito de excitação dos alunos diante das 
atividades recém-realizadas, e ao próprio manuseio de reagentes e vidrarias no 
laboratório, além da visualização dos fenômenos químicos.  
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O gráfico 5 foi obtido com a questão: “Avalie o motivo do seu interesse pela 
química, considerando de um lado a aprovação no vestibular e o seu futuro 
profissional, e por outro lado o seu gosto”, que foi feita também antes e depois do 
desenvolvimento do projeto. 

 
Gráfico 5: Avaliação dos alunos sobre o motivo do interesse deles pela química, considerando de 

um lado a aprovação em vestibular e o futuro profissional, e por outro lado o gosto pessoal. 
 
 Esse grupo de dados apresenta maior complexidade de leitura que os 
anteriores. Por um lado destaca-se o aumento dos pontos “só profissional” e “mais 
profissional”, o que denota uma mudança de perspectiva de profissionalização na 
percepção dos alunos. Nessa mesma direção, a diminuição do ponto “só pessoal” e 
aumento do ponto “mais pessoal” também reforçam essa interpretação, onde alunos 
que já gostavam da química mostrada na escola têm uma percepção mais profissional 
após o projeto. Por outro lado, a diminuição em 10% do ponto “meio a meio”, e o 
consequente aumento em cerca de 10% dos pontos “mais profissional” e “mais 
pessoal” mostram uma mudança de relação com a química após o projeto, seja de 
gosto ou de perspectiva profissional. 

CONCLUSÃO 

Primeiramente é indispensável destacar a satisfação que o projeto produziu 
tanto nos alunos quanto nos professores. A despeito de dificuldades operacionais e de 
mudança de rotina escolar, as atividades diferenciadas resultaram em maior gosto pelo 
ensinar e aprender Química. Apesar de todas as dificuldades da realidade educacional 
brasileira, é possível fazer com que os alunos se interessem, gostem e aprendam 
efetivamente mais e melhor a Química. Além disso, a aproximação entre a 
universidade e a escola de educação básica também é um fator importante para 
melhorar a qualidade da educação, tanto de nível médio quanto a educação de nível 
superior. Em especial, enfatiza-se que os dados relatados nesse artigo permitem inferir 
sobre a forte relação entre aprendizagem, gosto e interesse pela Química, o aumento 
concomitante e consistente dessas três categorias em função das atividades do 
projeto, e a mudança de perspectiva quando a relação com o cotidiano, ao aumento do 
interesse, e da direção desse aumento do interesse pela Química. 
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ROTULAGEM NUTRICIONAL: UMA ABORDAGEM SOBRE 
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RESUMO:  
Este trabalho traz o tema químico social “Alimentos” como ferramenta que possibilita um estudo 
relacionado à disciplina Físico-Química de nível médio, utilizando a Rotulagem Nutricional como método 
alternativo na contextualização do conteúdo de energia, abordado em Termoquímica. Buscou-se 
desenvolver e avaliar um conjunto de atividades didáticas, envolvendo a análise e interpretação da 
composição química de alimentos, por meio de aula ministrada a duas turmas do segundo ano do ensino 
médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão no Campus Monte Castelo. 
A abordagem permitiu uma integração entre conceitos, relacionando Ciência, Tecnologia e Sociedade, e 
que, por sua vez, facilitou o ensino-aprendizagem, mostrando “Alimentos” ser um bom tema que, além 
de gerar conhecimento, desperta o interesse do educando. Obteve-se grande aceitação, pois 70% dos 
discentes participantes indicaram a metodologia como excelente, 20% como muito boa e 10% como boa 
alternativa para ensinar Físico-Química aos alunos de ensino médio.  
 

INTRODUÇÃO  
A contextualização no ensino de Química é, sem dúvidas, essencial para maior 

êxito no processo de ensino-aprendizagem. Com uma variedade de temas que exige 
noções matemáticas como fórmulas, leis e conceitos, geralmente os educadores 
encontram grande dificuldade para expor os conteúdos. Porém, tratando-se de uma 
ciência tão abrangente, exige-se que os alunos desenvolvam senso crítico de 
investigação, que consigam assimilar os fenômenos vivenciados no cotidiano e que 
utilizem os conhecimentos científicos no exercício de sua cidadania. Nessa situação, 
torna-se fundamental que o professor exerça seu papel, pois é ele quem possibilitará o 
desenvolvimento de relações, o enlace entre o conhecido e o novo, utilizando 
interlocução e atividades que possibilitem tal pretensão (SCHIMIM, 1998). 

A Físico-Química é o campo da ciência que explica as propriedades das 
substâncias por meio das leis da física e torna conhecidas as características dos 
fenômenos químicos. A ideia teórica condiz à físico-química ocupar-se em explicar a 
interação da energia com a matéria, a natureza das ligações químicas, o 
relacionamento entre o número e os estados de energia dos elétrons em átomos e 
moléculas com as propriedades observáveis apresentadas por estes sistemas, e os 
efeitos mecânicos, elétricos e térmicos dos elétrons e prótons individualmente nos 
sólidos e líquidos (CASTELLAN, 2011). 

Dentre as várias lacunas que o “reducionismo conceitual” sobre o termo energia 
apresenta, está a falta de uma visão qualitativa e descritiva do conceito, além de não 
evitar que os estudantes construam suas próprias visões sobre o mesmo. Com a 
ausência de uma análise mais aprofundada, cabe aos discentes utilizarem prováveis 
concepções alternativas que, sem dúvida, tornam-se um obstáculo para o uso 
adequado do saber científico. 
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A literatura do ensino médio geralmente explana o conceito de energia química 
levando em consideração todo um conjunto de interações no nível atômico e molecular. 
A fim de evitar que o termo energia química adquira um significado vazio, investem no 
ensino de noções de energia potencial eletrostática (ligações químicas) e de energia 
cinética (rotacional, vibracional e translacional). Porém, termos tão ligados à concepção 
científica aumenta a dificuldade de entendimento e torna abstrato o conceito de 
energia. 

Dentre os diversos temas contextualizadores, estão os alimentos. A alimentação 
é um tema rico de conceitos além de ser um elemento motivador. Por meio desse, além 
do desenvolvimento de conceitos físicos, químicos e biológicos, ao mesmo tempo 
consegue-se conscientizar os estudantes sobre a necessidade de uma educação 
nutricional. 

 Sendo assim, relacionar a química com a nutrição humana é uma maneira de 
construir e desenvolver um ensino de química contextualizado, sustentado pela 
corrente Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) e que está vinculado ao dia a dia do 
aluno, para que o mesmo possa aprender química de forma mais autônoma e dinâmica 
(MARQUES et. al., 2007).  

A educação química deve ser pautada na formação do cidadão, permitindo que 
o mesmo interaja com a sociedade desenvolvendo atitudes e valores mais críticos. 
Neste âmbito, a contextualização dos conteúdos programáticos é uma alternativa bem 
interessante no processo de ensino-aprendizagem. 

 
JUSTIFICATIVA 

Infelizmente, o estudo de Química no Ensino Médio geralmente é feito de modo 
puramente memorístico. Transformá-lo em um ensino atraente e útil aos olhos do aluno 
é uma tarefa que requer dedicação e boa formação dos professores. O interesse em 
estudar os conceitos abordados nesta disciplina não surge espontaneamente, muito 
menos a compreensão dos mesmos, pois o aluno precisa ter uma motivação, além de 
ver a importância desse estudo para sua vida.  

Quando o discente consegue associar os conteúdos estudados em sala de aula 
aos acontecimentos do dia-a-dia, percebe que a Química, em específico, tem papel 
extremamente relevante para o homem, principalmente por estar presente em 
diferentes setores da vida da sociedade contemporânea. De acordo com Rodrigues 
(2011) não é possível ter uma ampla compreensão dos fenômenos naturais sem uma 
base de conhecimentos científicos. Esta premissa confirma mais ainda a importância 
da contextualização dos conteúdos, que além de facilitar a compreensão, mostrando de 
que forma a Química se apresenta no meio, motiva os alunos a sentirem prazer de 
estudá-la quando percebem o seu significado.  

Segundo Silva et al.(2008), muitos são os problemas identificados, no contexto 
do ensino de química, como a não utilização da experimentação no processo de 
ensino-aprendizagem, ênfase ao ensino de classificações, regras e definições voltadas 
somente ao preparo para as provas de vestibulares e ensino descontextualizado e 
distante da realidade dos alunos. 

Nota-se, então, que são extremamente necessárias as atividades inovadoras no 
ensino de química, objetivando apresentar alternativas ao modelo de ensino centrado 
unicamente na memorização de fórmulas químicas e na figura do professor. É 
importante que haja a contextualização da prática de ensino de modo a suprir as 
perspectivas do processo educacional. 
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OBJETIVOS 
Objetivo Geral 

Desenvolver metodologia de ensino para aplicação na disciplina Físico-Química 
de nível médio, utilizando o tema Alimentos e a Rotulagem Nutricional como método 
alternativo na contextualização do conteúdo de energia. 

 
Objetivos Específicos 

x Analisar o nível de conhecimento dos alunos em relação aos temas energia e 
trabalho;  

x Integrar o ensino de energia - termos específicos da Química – por meio de aula 
contextualizada, utilizando informações contidas nos rótulos de embalagens de 
alimentos; 

x Esclarecer dúvidas e erros cometidos no cotidiano quanto à escolha dos 
alimentos, devido à falta de compreensão das informações nutricionais. 

 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão - Campus Monte Castelo. O público-alvo foi alunos da 
segunda série do ensino médio, totalizando o número de 30 alunos (Turma A: 15 
alunos e Turma B: 15 alunos), com idade média de 16 anos. A metodologia foi aplicada 
integralmente em ambas as turmas. 

A primeira etapa da atividade consistiu em uma análise do nível de 
conhecimento prévio dos discentes em relação ao tema energia. Foi aplicado um 
questionário PRÉ-TESTE com três perguntas, em que foi destacado: qual a concepção 
de energia; a importância da energia química no cotidiano; relação entre alimentos e 
energia. 

A segunda etapa tratou-se de uma aula expositiva em que se buscou identificar 
cada grupo de nutrientes que compõe os alimentos e suas funções no organismo. 
Mostrou-se que da mesma forma que os combustíveis como o álcool e a gasolina 
movem os carros, os alimentos movem o corpo humano. Evidenciaram-se também as 
frações do alimento (proteínas, lipídeos e carboidratos) como as responsáveis por essa 
geração de energia. Cabe ainda ressaltar que foi preciso expor algumas reações e 
transformações bioquímicas por meio de fluxograma para explicar essa geração de 
energia pelo organismo, conforme a Figura 1: 

 

 
Figura 1 – Esquema geral do processo químico de obtenção de energia na alimentação 
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Durante a aula, por meio da esquematização da Figura 2, foi mostrado aos 
alunos o quanto uma dieta normal contribui caloricamente para a geração de energia 
(juntamente com o desprendimento dessa energia em forma de calor), como o estoque 
de energia promove o processo de ganho de peso e como o consumo insuficiente de 
energia pelo organismo gera o processo de emagrecimento. Também se destacou 
como uma dieta feita especificamente para um atleta é bem diferente que a dieta para 
uma pessoa comum, já que há maior realização de trabalho no caso de um atleta.  

 

 
Figura 2 - Esquema da relação entre os conceitos de energia, calor e trabalho com as 

diversas subdivisões da utilização da energia no corpo humano. 
 
Foram utilizados recursos como alguns rótulos de alimentos e um rótulo padrão 

(Figura 3) proposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 
discussão sobre unidades calóricas. Demonstrou-se a diferença entre calorias (cal) e 
quilocaloria (kcal) e como é realizado o cálculo do valor energético total (VET) de um 
alimento. Neste ponto da aula foi apresentada a fórmula para o cálculo do VET, isto é, 
VET = (Proteína) x 4 + (Carboidrato) x 4 + (Lipídeo) x 9, explicando ainda a origem dos 
fatores multiplicadores. 

 

 
Figura 3 – Rótulo padrão recomendado pela ANVISA 

 
Procedeu-se então para a terceira etapa, que incluiu a análise de rótulos de 

alimentos light e alimentos comuns, como o refrigerante. Os alunos utilizaram os 
rótulos para calcular o VET e fizeram também a comparação entre suas diferenças 
nutricionais. 
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Por fim, foi aplicado mais um questionário PÓS-TESTE com as mesmas 
perguntas do questionário PRÉ-TESTE, a fim de tornar possível um paralelo entre o 
conhecimento prévio e o obtido após a aula. Além disso, nesse questionário também foi 
levantada a questão da aceitação da metodologia. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os dados obtidos a partir do pré-teste e pós-teste, retirou-se referenciais a 

serem analisados. Os referenciais foram os seguintes: (1) Conhecimento sobre a 
concepção de energia; (2) Concepção sobre a importância da energia química no 
cotidiano; (3) Conhecimento sobre a relação entre alimentos e energia.  

Com o intuito de facilitar a análise, demonstram-se os resultados obtidos através 
de gráficos construídos a partir de ambos os questionários. 

 

 
Figura 4 - Resultado da análise do questionário com respeito ao conhecimento sobre a 

concepção de energia da turma A. 
 

Segundo a Figura 4, nota-se que praticamente a metade da turma A (40%) 
inicialmente demonstrou um conhecimento parcial acerca da concepção de energia e 
27% demonstrou desconhecer totalmente. Dentre as respostas coletadas, verificou-se 
que muitos alunos eventualmente faziam alusão aos recursos energéticos mais 
observados no dia-a-dia, como a energia elétrica, a energia eólica e a energia solar. 
Porém, uma conceituação mais aprofundada, como a defendida nos livros didáticos, 
está longe de ser a concepção adotada pelos discentes como aceita.  

Observou-se também uma significativa resposta positiva ao que foi exposto após 
a aula contextualizada. 80% dos alunos da turma A demonstrou ter bom conhecimento 
sobre a concepção de energia. 

 

 
Figura 5 - Resultado da análise do questionário com respeito ao conhecimento sobre a 

concepção de energia da turma B 
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A Figura 5 indica que a turma B apresentou um diagnóstico mais atípico. 53% 
demonstrou desconhecer totalmente a concepção de energia e 27% demonstrou 
conhecer parcialmente, evidenciando um problema no ensino-aprendizagem. Sem ter 
uma noção clara pelo menos da concepção clássica de energia, um aluno da disciplina 
Físico-Química provavelmente apresentará dificuldade em assimilar temas como 
termoquímica, cinética química e propriedades coligativas.  

Após a aula, 67% dos alunos demonstrou ter um bom conhecimento acerca da 
concepção de energia e 33% indicou conhecer parcialmente. Salientando que esse 
resultado reflete na metodologia empregada com o tema Alimentos, portanto, levando 
em consideração a energia química os alunos denotaram êxito. Uma nova metodologia 
de ensino deve ser empregada pelo professor, no caso dessa turma, a fim de contribuir 
para melhora significativa na formação conceitual dos alunos. 

 

 
Figura 6 - Resultado da análise do questionário com respeito à concepção sobre a importância da 

energia química no cotidiano, segundo a visão da turma A 
 

Depreende-se por meio da Figura 6 que a turma A apresentou um diagnóstico 
em que mais da metade dos discentes (54%) indicou um desconhecimento total da 
importância da energia química no dia-a-dia. Tal fato ficou evidente em muitos 
comentários, como esse: 

“Bem, energia química é difícil de dar exemplos. Na vida diária observamos mais 
a energia elétrica, a energia solar (energia alternativa).” 

Observa-se que ainda é difícil para o aluno fazer a diferença entre concepção de 
energia e recursos energéticos. Porém, após o seminário a turma A demonstrou grande 
avanço no conhecimento sobre a importância da energia química no cotidiano. Alguns 
alunos, como atletas, até mesmo contribuíram para maior exemplificação do papel da 
energia química no organismo humano, ao citar dietas por eles utilizadas.  
 

 
Figura 7 - Resultado da análise do questionário com respeito à concepção sobre a importância da 

energia química no cotidiano, segundo a visão da turma B 
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De acordo com a Figura 7, os resultados pré-teste da turma A foram 
semelhantes à da turma B. Ambos demonstraram dificuldade em indicar a importância 
da energia química no cotidiano (Turma A: 54% - Turma B: 47%). A turma B também 
indicou um bom desenvolvimento da concepção da importância da energia química no 
cotidiano após a aula, apresentando 87% da turma como tendo um bom conhecimento 
acerca. 

 

 
Figura 8 - Resultado da análise do questionário com respeito ao conhecimento sobre a relação 

entre alimentos e energia, segundo a turma A. 
 

Levantando a questão relação alimentos – energia, observa-se na Figura 8 que 
a turma A com 53% demonstrou desconhecer totalmente a relação. A maior dúvida que 
os alunos tiveram ao responder tal questionamento foi o fato de exemplificar como a 
geração de energia acontecia por meio dos alimentos. 

O gráfico pós-teste já indica que houve uma grande evolução do conhecimento 
dos alunos após a aula, apresentando índice de 93% de discentes que demonstraram 
ter um bom conhecimento sobre a relação alimentos - energia. 
 

 
Figura 9 - Resultado da análise do questionário com respeito ao conhecimento sobre a relação 

entre alimentos e energia, segundo a turma B 
 

A turma B, segundo a Figura 9, apresentou um diagnóstico mais balanceado 
quanto à concepção da relação energia – alimentos. As dificuldades encontradas para 
comentar sobre a pergunta foram as mesmas encontradas pela turma A. 

A turma B apresentou significativa evolução após a aula, apresentando índice de 
93% de discentes com um bom conhecimento sobre a concepção. 

Quanto à aula expositiva, em sua primeira etapa, ao analisar o processo químico 
de obtenção de energia pelo corpo humano, os alunos de forma análoga discutiram 
sobre a obtenção de energia por meio da oxidação (combustão) de compostos 
orgânicos e, em contrapartida, a síntese desses compostos, a partir de moléculas 
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simples como CO2 e H2O, pelos vegetais na fotossíntese. Tal abordagem permitiu que 
associassem o valor calórico dos alimentos com a variação de entalpia da reação. 
Notou-se também que os alunos não tinham conhecimento acerca da descrição 
obrigatória dos nutrientes nos rótulos de alimentos, e que isso, por sua vez, dificultava 
muito na escolha dos alimentos adequados a cada dieta. Estas estatísticas 
demonstram a necessidade de desmistificar o conhecimento e torná-lo acessível a toda 
a população. Observou-se a nítida diferenciação que fizeram entre energia, calor e 
trabalho por meio da análise de como a energia total do organismo humano se dissipa. 

Analisando os resultados da segunda etapa, que consistia na análise entre os 
rótulos de refrigerante comum e de refrigerante light, os alunos conseguiram constatar 
que o valor calórico diminuiu à medida que se reduziu um componente 
(carboidratos/glicídios). Porém, notou-se que ainda há grande dificuldade no uso 
adequado das medidas do SI (Sistema Internacional de Unidades), como a 
transformação de caloria (cal) para quilocaloria (kcal), por exemplo. 

Quanto à aceitação da metodologia empregada, segundo o questionário 
aplicado na finalização da aula, obtiveram-se os seguintes resultados indicados na 
Figura 10: 

 
Figura 10 - Resultado da análise do questionário com respeito ao grau de aceitação da 

metodologia empregada, segundo as turmas A e B 
Nota-se que houve uma significativa aceitação de ambas as turmas, que 

indicaram como excelente (70% dos discentes) a metodologia de ensino empregada. 
 A participação ativa de ambas as turmas nas atividades propostas bem como as 

críticas após a aula, contribuiu para melhor ajuste no desenvolvimento da metodologia 
de ensino. 

 
CONCLUSÃO 

A contextualização por meio da rotulagem nutricional demonstrou ser um recurso 
importante na busca por um ensino de Química que contribua para a formação de 
cidadãos cada vez mais críticos e bem informados. Os resultados encontrados 
sugerem que a proposta de ensino descrita foi bem aceita pelos estudantes e atuou de 
maneira facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. 

Este estudo indica que a partir de aulas contextualizadas envolvendo o tema 
nutrição, podem-se desenvolver os conceitos de energia, trabalho e calor, além de 
ensinar o conteúdo de uma forma mais interessante para os alunos. Reitera-se que o 
presente trabalho pode contribuir para uma educação mais dinâmica e atraente, onde a 
Química presente no dia-a-dia do aluno seja mais compreendida e útil para a sua vida. 

Ambas as turmas demonstraram evolução no que diz respeito ao conhecimento 
prévio do conteúdo energia, abordado em Termoquímica. Mais importante ainda, uma 
notável parcela da classe conseguiu contextualizar o tema Alimentos dentro do 
processo de obtenção de energia do corpo humano. Vale frisar que dentre as 
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sugestões indicadas, está o desenvolvimento de experimentos que envolvam o tema 
Alimentos e a geração de energia, mais um desafio a ser cumprido. 

Desta forma, fica evidente a necessária renovação no Ensino de Química, pois 
enquanto os professores da disciplina persistirem em aplicar ou limitar-se a utilizar 
apenas um método ou recurso didático e transmitirem os conteúdos como algo já 
pronto para que os alunos aceitem como verdade absoluta, não haverá uma produção 
do saber e uma aprendizagem significativa. É preciso vincular as aulas aos 
conhecimentos e conceitos do cotidiano dos estudantes (CARDOSO e COLINVAUX, 
2000). 
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Saberes populares do Alto Uruguai gaúcho: um estudo 
envolvendo a produção artesanal de manteiga 
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Palavras-Chave: saberes populares, manteiga, ensino. 

RESUMO: NESTE ARTIGO, APRESENTAREMOS OS RESULTADOS DE UMA PESQUISA QUE INVESTIGOU OS SABERES 
POPULARES RELACIONADOS À PRODUÇÃO ARTESANAL DE MANTEIGA. O PRESENTE TRABALHO FOI DESENVOLVIDO NA 
TENTATIVA DE TRANSFORMAR OS SABERES POPULARES DE UM DETERMINADO GRUPO SOCIAL EM SABERES QUE FAÇAM 
PARTE DO CURRÍCULO ESCOLAR. A PARTE EMPÍRICA DESENVOLVEU-SE A PARTIR DE ENTREVISTAS 
SEMIESTRUTURADAS COM UM GRUPO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO NORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
QUE DETÉM CONHECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA MANTEIGA. A INTERLOCUÇÃO COM ESSES 
INFORMANTES POSSIBILITOU REFLEXÕES ACERCA DESTA INVESTIGAÇÃO E ESTAS, POR SUA VEZ, PROPICIARAM A 
CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO ESCOLAR. 

INTRODUÇÃO 

 
Em nosso dia a dia, somos constantemente envolvidos em processos de 

dominação e de subordinação sem, muitas vezes, percebermos. Na escola, a cultura 
dominante é transmitida como algo natural, legítimo, muitas vezes proveniente de uma 
tradição acadêmica. A escola dificilmente valoriza outros saberes que não sejam 
validados pela academia ou por instituições de pesquisa. 

Sabe-se que muitas alternativas estão sendo pensadas e colocadas em prática 
a fim de contribuir com a construção de uma nova educação científica. Uma das 
alternativas que vem se desencadeando no processo educacional é a valorização dos 
saberes populares. Há propostas (Chassot, 2003; Gondim e Mol, 2008; Resende et al., 
2010) que discutem que é função da escola valorizar também o saber popular, o saber 
local, próprio da comunidade onde a escola está inserida. 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar os saberes 
populares envolvidos com a produção artesanal de manteiga por pequenos produtores 
campesinos, buscando propiciar reflexões sociais, culturais e de origem econômica, ao 
associar aspectos técnicos referentes à produção desses alimentos à conhecimentos 
formais ,bem como os relatos históricos que envolvem os mesmos. 

De inicio, realizou-se uma busca bibliográfica no intuito de definir quais saberes 
populares obteriam maior ênfase no projeto. Foi selecionado um alimento como base 
da pesquisa: a manteiga. A escolha da produção desse alimento como foco do projeto 
se deve ao importante papel desse produto colonial na economia de subsistência dos 
agricultores campesinos. Definidos os assuntos abordados partiu-se para as 
entrevistas semiestruturadas, a fim de reconhecer os conhecimentos empíricos dos 
agricultores e relacioná-los com saberes de origem cientifica. 

Em um segundo momento, instituiu-se a parte experimental do projeto. Os 
produtores apresentaram a metodologia empregada na produção da iguaria. Através 
desses encontros com os agricultores campesinos e das entrevistas semiestruturadas 
realizadas produziram-se receitas em escala diminuta para produção dos alimentos 
envolvidos em experimentos voltados ao ensino de química. 
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UM BREVE HISTÓRICO 

 
A manteiga não é uma invenção recente, tem cerca de 3000 mil anos, sendo o 

primeiro registro que se conhece deste produto datado de 1750 AC, porém os romanos 
e gregos não a utilizavam na alimentação, mas sim, como unguento ou medicamento 
de uso externo.  Como alimento, seu uso teve início, provavelmente, na Noruega, 
durante o século VII, de onde passou para outras regiões do norte da Europa. 
(FURTADO, 2006, p. 305). 

Durante a história, seus usos são extensos, prometendo até mesmo imunidade 
contra as forças do mal. De acordo com antigas referências Hititas, a manteiga não era 
usada apenas como alimento, mas também medicamento, cosmético e até mesmo 
como objeto de adoração. Seus mais famosos e antigos rituais incluíam até um 
sacrifício, jogando o líquido dourado no fogo. (LÉVÊQUE, 1990, p. 168). 

No século XVI, período das grandes expedições marítimas, a manteiga era um 
dos alimentos que acompanhou a tripulação de Pedro Álvares Cabral em direção ao 
Oriente juntamente com carnes, peixes salgados, azeite, frutas secas, vinho e água 
potável. Atribui-se o sucesso desta expedição, que atingiu o Brasil, a grande variedade 
de alimentos que acompanhou esta frota. (SILVA e SILVA, 1997, p. 10). 

Em 1860, o imperador Napoleão III da França ofereceu uma recompensa a 
quem conseguisse encontrar um substituto satisfatório e mais barato a manteiga, para 
as classes sociais mais baixas e para o exército. Então, o químico Hippolyte Mège-
Mouriés inventou uma substância a que chamou oleomargarina, mais tarde margarina, 
que preparou com gordura de vaca, à qual extraía a porção líquida sob pressão e 
depois a deixando solidificar; em combinação com butirina e água resultava em um 
substituto para a manteiga, com sabor similar. (ALFONSO, 2010, p. 506). 

No Brasil, a manteiga importada vinha de Portugal no início do século XIX e, 
segundo os historiadores, toda ela era inglesa, vermelha (devido aos esporos de 
fungos filamentosos), salgada e rançosa, sendo necessária a sua lavagem antes de ser 
consumida. Após sua chegada ao país, essa iguaria foi regionalizada, surgiram 
diversas variantes, entre elas é possível citar a manteiga da terra, a de leite de cabra e 
até mesmo a produzida a partir de leite de búfala. Corantes naturais também foram 
adicionados à iguaria garantindo ainda mais uma identidade regional ao produto. 
(ABDALA, 2011, p. 125). 

A COMPOSIÇÃO E A QUÍMICA DA MANTEIGA 

 
A Portaria 146 de 07/03/1996 do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) define manteiga como “produto gorduroso, obtido pela bateção 
e malaxagem de creme derivado de leite de vaca, podendo este ser maturado ou não”.  

Segundo Foschieira (2004, p.73), “a manteiga é obtida pela aglomeração da 
matéria gorda do leite, ou seja, a nata, natural ou artificialmente maturada por 
fermentos lácteos, mediante a retirada de água e demais componentes como a 
caseína, a lactose e a albumina”. 

Batendo-se o creme, consegue-se uma inversão de fases, passando-se da 
emulsão original “gordura em água” para emulsão “água em gordura”, obtendo-se duas 
fases no final da operação, a fase gordurosa (em forma de grãos de arroz) e a fase 
aquosa (soro ou leitelho). O choque entre os glóbulos de gordura destrói as forças de 
tensão entre eles, aumentando assim as forças de coesão, até que ocorra a separação 
do leitelho. Retirando-se o leitelho dos grãos formados, e continuando-se o batimento, 
os grãos vão se unindo até formar uma massa que é a manteiga. Sua consistência 
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deve ser sólida e homogenia com uma coloração amarelada (intensa) e com sabor e 
odor característicos. Pode ainda ser salgada com um máximo de 5 % de cloreto de 
sódio. A salga tem como objetivos, melhorar o sabor, aumentar a conservação do 
produto e ajudar a retirar a água que tenha ficado quando da lavagem deficiente. 
(IBIDEM, p. 74).  

No Rio Grande do Sul, devido à imigração europeia, principalmente alemã e 
italiana, a utilização da manteiga esteve atrelada às tradições e aos conhecimentos 
populares da região. Durante muito tempo a sua produção artesanal foi empregada na 
agricultura familiar, como método de subsistência. Esse produto foi incorporado à 
culinária gaúcha de tal forma, que é difícil encontrar um prato regional ou uma receita 
que não sugira a utilização da mesma. 

No decorrer dos anos, atribuiu-se a manteiga a fama de alimento não saudável, 
devido a suas quantidades expressivas de ácidos graxos saturados, insaturados e de 
colesterol. Apareceram indicações para substituí-las pela margarina e pelo creme 
vegetal. Porém com o avanço da ciência descobriu-se que diversos de seus substitutos 
também continham ácidos graxos trans. Esses apresentavam o mesmo 
comportamento, dentro do organismo, que a gordura da manteiga. (GAGLIARDI, 2013). 

Os ácidos graxos trans, são uma forma minoritária na fauna/flora terrestre, são 
encontrados em algumas bactérias, dos gêneros Vibrio e Pseudomonas, e em alguns 
vegetais como romã, ervilha e repolho. Esses ácidos são formados a partir da reação 
de isomerização dos respectivos isômeros cis, em uma adaptação a mudanças no 
meio, como variações de temperatura e presença de substâncias tóxicas. (MERÇON, 
2010, p. 79).  

Na alimentação humana, as principais fontes de ácidos graxos trans são: a 
transformação por microrganismos em alimentos originados de animais ruminantes, a 
etapa desodorização no processamento industrial de óleos vegetais, o processo 
repetitivo de fritura de alimentos e o processo de hidrogenação parcial de óleos 
vegetais. Alimentos obtidos de animais ruminantes (subordem dos mamíferos que inclui 
os bovinos), como carnes, leites e derivados, são fontes naturais de ácidos graxos 
trans. Esses ácidos são formados no processo de bio hidrogenação, no qual ácidos 
graxos cis ingeridos são parcialmente hidrogenados por sistemas enzimáticos da flora 
microbiana presente no rúmen desses animais. (Ibidem, p. 80).   

O colesterol, um esteroide de ocorrência natural nos animais e que participa da 
biossíntese de diversos metabólitos, está diretamente relacionado aos níveis de ácidos 
graxos trans no organismo. No corpo humano, o colesterol se encontra associado com 
lipídios e proteínas nas lipoproteínas, sendo as principais a lipoproteína de alta 
densidade (HDL-colesterol) e lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol). A 
lipoproteína de alta densidade, também conhecida por “colesterol bom”, tem a função 
de transportar os lipídios dos tecidos para o fígado, onde são degradados e excretados. 
Por sua vez, a lipoproteína de baixa densidade, conhecida por “colesterol ruim”, 
transporta os lipídios bio sintetizados do fígado para o resto do organismo. 
(SOLOMONS e FRYHLE, 2006, p. 429).  

Diversos estudos relatam que o consumo de ácidos graxos trans é maior em 
países do norte da Europa e principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Isso pode 
ser explicado pelo “American Way of Life” onde se buscam alimentos de fácil preparo e 
consequentemente com grande valor lipídico. Países asiáticos e regiões do 
mediterrâneo apresentam consumo baixíssimo dessa classe de lipídeos. Isso pode ser 
justificado pela cultura gastronômica dos mesmos, onde se buscam alimentos com 
menor perfil lipídico e melhores propriedades gustativas. 
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Conforme recomendação da American Heart Association pode-se consumir até 
7% do VCT (valor calórico total) em calorias provenientes de gordura saturada, 
portanto a manteiga poderá ser consumida nas quantidades de 20g por dia, sendo que 
esta corresponde a aproximadamente metade da quantidade de gordura saturada e 
colesterol que deve ser consumida ao dia. 

Além da alta quantidade de lipídeos, a manteiga é uma importante fonte de 
vitamina A e, em menor escala, de vitamina D. A vitamina A está presente, 
aproximadamente, na proporção de 750 μg por 100g e atua na visão, na manutenção 
saudável da pele e das membranas mucosas, na resistência as infecções, na síntese 
proteica, na manutenção dos ossos saudáveis, na prevenção de anemia e no 
crescimento. A vitamina D tem função de promover a absorção de cálcio, de fosfato e 
causa a liberação de cálcio a partir dos ossos. Sua deficiência pode levar ao 
raquitismo, suor excessivo, retardo na capacidade motora, os ossos também podem se 
tornar friáveis e facilmente quebradiços. (GAGLIARDI, 2013). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Realizou-se uma pesquisa fundamentada na abordagem qualitativa (BOGDAN, 

BIKLEN, 1994). A metodologia empregada no desenvolvimento da parte empírica foi 
denominada de “inspiração etnográfica”, conforme orientação metodológica de Marli 
de André (1995, p. 27). Como procedimento de investigação de inspiração etnográfica 
foi feito uso da observação participante, de entrevistas semiestruturadas, e do diário 
de campo. Realizaram se entrevistas semiestruturadas. Nas quais se buscou  saber o 
procedimento empregado na fabricação da manteiga, a importância desse alimento na 
renda do agricultor familiar bem como particularidades e histórias que venham a 
fortalecer os traços culturais desse saber. 

Segundo um dos informantes, até meados dos anos 1980, a manteiga além de 
suas funções na alimentação humana também era utilizada para o tratamento de 
queimaduras e feridas. No meio rural o atendimento médico era precário, os 
agricultores acabavam recorrendo aos benzedores/curadores quando as doenças se 
manifestavam. Em caso de queimadura ou machucado muitos desses 
benzedores/curadores indicavam uma mistura de ervas nativas, gordura animal e 
manteiga para melhorar a cicatrização e impedir a infecção do corte. 

Na região pesquisada a produção da manteiga era basicamente artesanal, sendo 
preparado à base de nata (gordura do leite) acumulada do leite produzido na própria 
propriedade rural. Essa nata muitas vezes ficava sem refrigeração uma vez que na 
época geladeiras e refrigeradores ainda não estavam completamente difundidos nos 
lares dos agricultores campesinos.  

Os entrevistados salientaram ainda, que com o tempo perceberam que esse 
azedar da nata favorecia a “viragem” da manteiga diminuindo o tempo necessário para 
o batimento. Assim tornou-se comum o habito de deixar a nata sem refrigeração 
durante um período de 24 horas, esse procedimento ficou conhecido como dormência 
da nata. 

Destaca-se que o hábito cultural do preparo da manteiga, mesmo nos dias atuais, 
está muito presente na região pesquisada. Uma vez, que a agricultura familiar é de 
grande avalia na economia da região. Feiras de produtores rurais e mercados coloniais 
apresentaram um grande crescimento nos últimos anos, aumentando assim a 
necessidade da fabricação dessa classe de produtos. No entanto, grandes são as 
mudanças em relação à produção artesanal de manteiga. A industrialização trouxe 
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novas tecnologias que, inquestionavelmente, foi um facilitador nas ações diárias da 
população. 

CONSTRUINDO RELAÇÕES COM A SALA DE AULA 

 
Partindo das falas dos informantes e após análise destas, foram desenvolvidas 

atividades práticas, com materiais de fácil acesso, que envolvem o processo de 
formação de emulsões, bem como os conceitos de físico- química. Nesse contexto, são 
propostas atividades referentes às temáticas de fenômenos físicos e químicos, 
particularmente destacando os efeitos na fabricação de alimentos artesanais. 

 Foram utilizados os seguintes ingredientes: 
 
- 500 g de creme de leite 
 
- 5 g de bicarbonato de sódio 
 
- sal a gosto 
 
A manteiga pode ser feita de nata (creme) fresca ou ácida. O produto feito com 

nata fresca demora mais tempo para atingir o ponto de viragem (conforme pode ser 
observado na Figura 1), portanto necessita-se acidificar um pouco o creme deixando-o 
sem refrigeração por aproximadamente 24 horas, realizando o período chamado pelos 
agricultores de “dormência”.  

 
 

  
 

Figura 1: Período de dormência onde o creme de leite acidifica. 
 

Após o período de acidificação, deve-se pasteurizar a nata ácida. Esse processo, 
quando bem realizado reduz os níveis microbiológicos da nata a quantidades seguras 
para alimentação humana. A eliminação/ diminuição desses microrganismos é 
conseguida utilizando um banho-maria de aproximadamente 65ºC por 30 minutos. 
Deve-se observar que o tempo só começa a ser contado quando o sistema estiver na 
borbulhando. (Conforme Figura 2). 
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Figura 2: Processo artesanal de pasteurização do creme de leite. 
 

Para garantir que o produto final não possua características ácidas, adicionam-se 
5 g de bicarbonato de sódio diluído em um pouco de água. Garantindo assim, uma 
redução da acidez do creme, chegando a um produto final de pH neutro/ levemente 
ácido.  Ao mesmo passo da neutralização realiza-se a salga com uma pitada de sal que 
pode ser diluído na solução de bicarbonato de sódio. 

Após se realizar a mistura, a nata fica em repouso até atinguir a temperatura de 
15ºC e em seguida, inicia o batimento do creme com auxilio de uma colher. (Conforme 
pode ser observado na Figura 3).  

 
 

  
 

Figura 3: Processo de batimento manteiga artesanal. 
 

Dentro de 15 – 30 minutos haverá a separação do soro (leitelho). Conforme 
ocorre a separação do soro se deve retirar o mesmo de contato com a manteiga. 
Quando a massa da manteiga estiver granulada estará no ponto. Assim, inicia o 
processo de lavagem com água gelada adicionando a estequiometria 1:1( água gelada: 
soro) com relação a quantidade de leitelho retirada. Essa operação necessita ser feita 
em triplicata. (Figura 4) 
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Figura 4: Desprendimento de leitelho na produção de manteiga. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na realização desta pesquisa, especialmente no decorrer da parte empírica, 

percebemos que os saberes próximos da escola, como aqueles que envolvem o 
preparo da manteiga são enriquecedores para a compreensão de que os conteúdos, 
que compõem as grades curriculares do Currículo de Ciências, podem, sim, fazer parte 
do cotidiano dos alunos e, dessa forma, estar mais próximo de suas realidades. 

A interlocução com as informantes desta pesquisa possibilitou reflexões acerca 
desta investigação e estas, por sua vez, propiciaram a construção de atividades 
experimentais que envolveram conteúdos formais de Química, mais especificamente 
sobre Físico- química. Ao vincular o saber popular a um saber formal, possibilita-se, por 
meio de uma transposição didática, sua transformação em um saber escolar. Essa 
pesquisa foi uma maneira que encontramos para fazer com que saberes populares 
façam parte do currículo como um conhecimento escolar. 
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Introdução 
 
Na prática docente vivenciam-se várias 

situações e observa-se o sucesso ou o fracasso das 
metodologias e recursos empregados nas aulas.  

O Ensino de Química tem sofrido um declínio, 
e enumeram-se algumas das principais causas 
deste declínio, como sendo a falta de aulas 
experimentais de Química e o desinteresse dos 
alunos pela disciplina. 

Uma solução para isto seria a 
experimentação, pois, de acordo com Silva1, esta 
metodologia aplicada à educação melhora o 
aprendizado ao “envolver o aluno nos temas de 
pauta” dando “sentido” a estes temas, contribuindo 
dessa forma “para a aprendizagem”.  

Este projeto foi desenvolvido na EEEFM 
Gonçalves Dias Ji-Paraná (RO), através de 
aplicação de aulas práticas durante o Projeto 
Olímpico de Química (POQ), no ano de 2013, 
buscando realizar experimentos sem uma estrutura 
de laboratórios adequada, utilizando materiais 
alternativos. 

 
Resultados e Discussão 

 
Durante a realização das aulas práticas 

observou-se que a utilização de materiais 
alternativos – como extrato do hibisco e do repolho 
roxo como indicadores na prática de identificação de 
ácidos e bases, e materiais do dia-a-dia do aluno 
como sal de cozinha, água sanitária, bicarbonato de 
sódio, utilizados para compreender a classificação 
de sais quanto ao pH em solução e gasolina na 
prática de medida do teor alcoólico da gasolina no 
estudo sobre interações moleculares – proporcionou 
uma maior participação e envolvimento dos alunos, 
acarretando uma melhor aprendizagem. Neste 
sentido se o ensino de química for transmitido 
estabelecendo-se um elo entre o conteúdo e os 
fatos do cotidiano do aluno, o mesmo irá refletir 
sobre estes fatos e compreender melhor a Química 
e, consequentemente, aprender com mais 
facilidade2. 

Da mesma maneira, a utilização de materiais 
alternativos está em consonância com a proposta de 
ensino de química dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s). Pois os PCN’s estabelecem que 
se deve utilizar mecanismos de aprendizagem que 
possibilitem contextualizar o conhecimento e fazer 
com que o aluno conheça o mundo do ponto de 
vista da química3.  

Além de serem recursos didáticos 
importantes, os materiais alternativos são de baixo 
custo e fácil aquisição, além de apresentar baixa ou 
nenhuma periculosidade de manuseio. Sendo desta 
forma uma boa saída para o professor de Química 
de escolas que não possuem laboratório de 
Ciências.  

Conclusões 
 
A utilização de materiais alternativos é 

eficiente, tanto do ponto de vista didático quanto do 
ponto de vista econômico. Visto que tais materiais 
possibilitam uma melhor contextualização e, desta 
forma, uma melhor aprendizagem.  

Além de serem de baixo custo e não 
necessitam de muitas adequações estruturais para 
sua utilização. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização de um biossensor para dosagem de 

triglicerídeos presentes em caldos industrializados utilizados na culinária brasileira como ferramenta 

didática para o ensino de eletroquímica. Participaram como sujeitos desta pesquisa 22 alunos do 7q 

período do curso de licenciatura da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foram distribuídos 

em sete grupos. Construiu-se um biossensor potenciométrico com materiais alternativos, 

questionamentos sobre os princípios da eletroquímica foram realizados. As respostas apresentadas 

mostraram que essa ferramenta didática junto à estratégia de atividade em grupo facilitou a 

compreensão sobre os componentes de um sistema eletroquímico, conhecer e compreender a função de 

biossensor, bem como a importância das reações de oxidação e redução ocorridas nas células 

eletroquímicas. A construção de um biossensor potenciométrico como um recurso didático permite ao 

estudante envolver-se em discussões teóricas e práticas sobre situações reais, facilitando a produção de 

interpretações das reações ocorridas neste sistema. 

 

INTRODUÇÃO 
 
Na área da educação a construção de um biossensor como um recurso 

didático permite ao estudante envolver-se de modo interativo em discussões teóricas e 
práticas sobre situações reais e facilitando a produção interpretações explicativas 
intermediadas pelos professores de Química, física e Biologia. 

 
Os Sensores que utilizam material biológico (enzimas, anticorpos, antígenos, 

organismos, tecido animal e vegetal, células, organelas, e outros), imobilizado em uma 
membrana adequada, e conectado a um transdutor, que monitoraram o aparecimento 
de reagentes ou produtos da reação do material biológico com o material de interesse, 
convertendo este sinal biológico em sinal elétrico, são hodiernamente classificados 
como biossensores (THEVENOT et al., 2001). 

 
Nesta direção as aulas experimentais utilizadas como estratégias pedagógicas 

dinâmicas devem ter como principal eixo a problematização, que gera discussões e 
questionamentos para encontrar respostas e explicações para o fenômeno observado 
(macroscópica) através do embasamento teórico (microscópico) e tendo como 
conseqüência a elaboração do representacional (MALDANER & ZANON, 2007). 
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Estas atividades experimentais podem ser pedagogicamente válidas, sendo 
essencial uma fundamentação teórico-pedagógica adequada que justifique sua 
validade, como um norte para sua estruturação e o seu desenvolvimento. De acordo 
com Driver (1999) e Maldaner (2006) algumas pesquisas revelam que existe uma 
dificuldade de construir um modelo microscópico dinâmico para auxiliar a construção 
do conhecimento científico, dentro de suas concepções epistemológicas, que é 
fundamental para elaboração de estratégias metodológicas capazes de promover as 
mudanças conceituais dos alunos. 

 
Portanto, o ensino de química não pode ficar centrado na monologia das 

classificações, das memorizações, das conceituações dogmáticas ou na monologia dos 
experimentos que apenas fascinam, e sim uma busca de aspectos conceituais 
fundamentais que permitam a compreensão da constituição, propriedades e 
transformações de materiais e suas implicações sociais abordando a forma como são 
produzidas e utilizadas (MORTIMER, 2000; MALDANER, 2006; MALDANER & 
ZANON, 2007). 

 
Nesta perspectiva o professor precisa ter uma postura política, na qual 

necessitará formar um cidadão consciente e responsável na tomada de suas decisões, 
para que esses alunos insiram-se em seu mundo de forma mais autônoma e mais 
crítica, podendo visualizar diferentes possibilidades de solução para um determinado 
problema e a partir do conhecimento desenvolvido na escola, ser capaz de optar pela 
melhor solução para resolver problemas, sem esquecer a sua realidade social 
(MALDANER & ZANON, 2007). 

 
Este trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de um biossensor para 

dosagem de triglicerídeos presentes em caldos industrializados utilizados na culinária 
brasileira como ferramenta didática para o ensino de eletroquímica. 

 
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
  
O trabalho foi desenvolvido com 22 alunos da disciplina Prática de Ensino I do 

7q período do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco divididos em 07 grupos, esses alunos estudaram o conteúdo de 
eletroquímica na disciplina de Físico química III. A distribuição dos alunos por grupo 
ocorreu de forma aleatório, os próprios alunos escolheram o grupo para participar das 
atividades, apenas um Grupo ficou com 04 alunos (Grupo 7), os demais ficaram com 
três alunos. Grupo 7: 06 alunos. 

 
Para realização das atividades foram necessárias 04 aulas com duração de 50 

minutos cada. A primeira etapa de investigação foi realizada uma diagnose sobre os 
conceitos aplicados à eletroquímica e biossensores, onde foi aplicado um questionário 
com três perguntas abertas: a) Vocês conhecem um biossensor? b) O que é um 
transdutor eletroquímico? 

 
A segunda etapa foi à observação da construção, pelos pesquisadores 

envolvidos, de um biossensor potenciométrico para determinação de triglicerídeos 
presentes em caldo industrializado utilizado na culinária brasileira, em sala de aula, 
identificando os eletrodos de referência e de trabalho. 
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x Construção do biossensor para medidas dos potenciais eletroquímicos gerados 

pela reação de oxido-redução: 
 
Os potenciais eletroquímicos gerados pela catálise enzimática de triglicerídeos 

presentes no meio analítico, foram obtidos utilizando uma célula eletroquímica 
composta pelo eletrodo de referência de Ag/AgCl e o eletrodo de trabalho de prata, 
ambos acoplados a um multímetro digital MD-5770 para detecção da variação da 
Tensão elétrica, potencial eletroquímico, (+E em mV) em função do Tempo (min), 
através de dois cabos testes com um prendedor metálico em cada extremidade, Figura 
1. Para construção dos eletrodos foi necessário a preparação do gel condutor, obtido 
pela solubilização do agar (1 g) em 20 mL de uma solução de cloreto de potássio 1M 
(KCl), aquecido em banho maria a temperatura de 85qC sob agitação constante 
durante uma hora. Para confecção dos eletrodos o gel condutor foi resfriado à 
temperatura ambiente. Essa preparação do gel foi realizada antes do início das aulas. 

 
Foi retirado de um eletrodo de pH danificado, que não poderia ser mais 

utilizado em laboratórios, um fio de prata que contém uma extremidade revestida com 
uma camada de cloreto de prata (AgCl). Esse fio foi divido em duas partes: uma 
contendo a extremidade do fio com a camada de cloreto de prata e a segunda apenas 
o fio de prata. Para a construção do eletrodo de referência a parte do fio com a 
extremidade de cloreto de prata foi colocado em uma ponteira plástica contendo gel 
condutor (Figura1). Para confecção do eletrodo de trabalho (Figura 1) foi necessário 
preencher uma ponteira plástica em uma pequena porção do gel condutor e 
homogeneizar na base desta ponteira, levemente, O3 gotas de lípase, enzima do Kit 
para dosagem de Triglicérides Liquiform Ref. 87 da Labtest, esse reagente pode ser 
cedido pela Labtest diagnóstico. 
 
 
                                                Glicerol - 3 - fosfato 
Triglicerídeos                                          +                                    Peroxido de Hidrogênio 
                                                       Ácido Graxo 

 
 
Essa montagem deve ser rápida para evitar possíveis reações de interferência, 

pois a enzima é sensível à luz (fotosensível) e ao oxigênio, diminuindo sua atividade 
catatílica, com os substratos específicos (triglicerídeos). 

 
Para preparação das amostras foi dissolvido um tablete de caldo industrializado, 

com peso aproximado de 0,9g conforme fabricante, em 100ml de água destilada à 
temperatura de 80qC, e depois resfriado à temperatura ambiente.  

 
Para determinação dos potenciais eletroquímicos gerados pela catálise 

enzimática de lipídios presentes no meio analítico, foram transferidos 3ml com auxílio 
de uma seringa plástica da solução preparada de caldo industrializado para um béquer 
e nessa amostra foram imersos os eletrodos de referência  e o eletrodo de trabalho, e  
acoplados a um multímetro (Figura 1) para obtenção dos potenciais eletroquímicos 
gerados pela formação de peróxido de hidrogênio devido a catálise enzimática dos 
triglicerídeos presentes nas amostras analisadas. 

 

Enzimas Enzimas 
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Como teste de referencial para o biossensor foi utilizado 3ml uma amostra de 
solução de cloreto de sódio 0,9%.  

 
Este procedimento metodológico de construção do biossensor para triglicerídeos 

não foi oferecido na forma de texto para os alunos, eles apenas observaram todas as 
etapas realizada pela equipe de pesquisadores e testada a sua eficiência, para 
construírem o seu próprio texto com os procedimentos metodológicos.  

 
 

 
 

Figura 1: Biossensor potenciométrico para dosagem de triglicerídeos em caldo industrializado 
utilizados na culinária brasileira. 

 
 
Determinação do potencial eletroquímico 
 

Os eletrodos de referência e de trabalho, acoplados ao multímetro, foram 
imersos em uma amostra contendo 3ml da solução de caldo industrializados. A cada 
minuto foram anotados os potenciais eletroquímicos gerados em milivolts, E (mV) e 
visualizados no multímetro. 

 
Após a confecção do biossensor para provocar uma reflexão sobre a atividade 

vivencia foram realizadas os seguintes questionamentos:  
 

x Fazer uma descrição sobre a confecção do biossensor utilizado para determinar 
a concentração de triglicerídeos solúveis presentes em caldos industrializados 
utilizados na culinária, a partir da observação da montagem de construção deste 
dispositivo pelos pesquisadores envolvidos. 
 

x Explique o funcionamento do biossensor utilizado para dosagem de triglicerídeos 
solúveis em caldos industrializados. 

 
x Em sua opinião de que forma o uso desse biossensor pode ajudar o aluno a 

compreender os processos de oxidação e redução como um intercâmbio de 
elétrons e que o potencial eletroquímico gerado no sistema utilizado depende da 
concentração de íons formado na reação. 
 
 

CÉLULA 
ELETROQUÍMICA 

TRABALHO 
(w) 

REFERÊNCIA 
(R) 

PREDENDOR 

ELETRODOS 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Após dividir a turma em sete grupos para desenvolverem as atividades previstas, 
foi perguntado aos alunos se eles conheciam um biossensor, todos responderam que 
não conheciam. Foi mostrado para alunos um glicosímetro, como exemplo de 
biossensor, bastante utilizado por portadores de diabetes, a pesquisadora desta 
investigação explicou o seu funcionamento e que se trata de um sistema eletroquímico. 
Após este diálogo todos os grupos ficaram motivados a pesquisar sobre o assunto e 
compreender o funcionamento e a importância dos biossensores. 

 
Observou-se pelas respostas apresentadas por eles que o alvo da pesquisa dos 

alunos foram os tipos de biossensores eletroquímicos potenciométricos e 
amperométricos. 

 
Grupo 1: “Os sensores eletroquímicos são bastantes utilizados principalmente o sensor 
para determinação de glicose no sangue”. 
 
Grupo 2: “Os biossensores são ferramentas promissoras devido serem de baixo custo, 
são seletivos e fáceis de serem construídos”. 
 
Grupo7: “Devido a sua sensibilidade é de interesse industrial, clínico e ambiental”. 
 

Ao fazer a pesquisa sobre esta ferramenta analítica, os Grupos 2, 3, 4 e 7 
mostram dificuldades em reconhecer o transdutor. Os Grupos 1, 5 e 6 apresentam 
respostam que se aproximam ao conceito de transdutor, que de acordo com Janata 
(2009) um transdutor converte um sinal resultante de uma mudança de concentração 
de prótons ou de movimento de elétrons proveniente de uma reação de oxi-redução em 
uma resposta mensurável, como uma corrente elétrica. 

 
O Grupo 1: “O transdutor transforma o estímulo em um sinal elétrico”. “Os transdutores 
mais comuns são os eletroquímicos”. 
 
O Grupo 6: “O transdutor é responsável em detectar a movimentação de íons, o mais 
utilizado é o transdutor eletroquímico”. 
 

Observa-se que esses grupos conseguem identificar o sistema eletroquímico 
como transdutor. De acordo com Souza et al, (2001), o transdutor em um biossensor 
potenciométrico é composto pelo sistema eletroquímico responsável pela informação 
analítica.  

 
Grupo 5: “O transdutor é o multímetro e a enzima serve como catalisador”. 
 

Observa-se na resposta deste grupo que considera como transdutor apenas o 
multímetro, e não o sistema completo, eletrodo referencial, eletrodo de trabalho 
(receptor enzimático), contatos elétricos e o multímetro. 

 
Os sete grupos participantes desta pesquisa souberam descrever o 

procedimento metodológico para construção do biossensor para dosagem de 
triglicerídeos em caldos industrializados. Os Grupo 1 e o Grupo 6 descrevem detalhes 
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importantes da montagem, identificando os eletrodos de referência e de trabalho no 
sistema e explicando a sua função. 

 
Grupo 1: “Foi inserido o gel condutor na ponteira até quase a sua totalidade, adicionou-
se 03 gotas da enzima (Kit labtest) para montagem do eletrodo de trabalho, introduziu-
se mais uma camada de gel condutor. Utilizou como região de trabalho o lado com 
maior área da ponteira”. “O outro eletrodo de referência, constituído de um fio de prata 
metálica (Agq) revestido externamente por uma camada de cloreto de prata (AgCl), 
esse conjunto deve ser circundado por um eletrólito forte em concentrações altas. Ele é 
chamado de referência, uma vez que possui o potencial definido (isso tem a ver com o 
fato, de que a partir da equação de Nernst se observar que o potencial de um eletrodo 
depende, basicamente, de sua composição e no caso dos eletrodos de referência essa 
composição não se altera facilmente, logo seu potencial permanece praticamente 
inalterado”.  
 

Os grupos 1, 3, 6 e 7conseguem identificar os eletrodos de referência e de trabalho 
no sistema e explicando a sua função. E também elaboram esquemas explicativos 
sobre os eletrodos. 

 
 

 
Figura 2: Esquema explicativo realizado pelos componentes do Grupo 1 para construção dos 

eletrodos de referência (a) e de trabalho (b). 
 
 

Grupo 7: “Cortou-se o fio de prata_cloreto de prata (Ag_AgCl) em duas partes, 
colocando-os cuidadosamente em cada ponteira de micropipeta”. “Preencheu-se 
completamente uma das ponteiras com gel condutor e colocou-se o fio contendo 
cloreto de prata, identificando-se como eletrodo de referência. A outra ponteira foi 
preenchida seguindo a ordem gel/enzima/gel, identificada como eletrodo de trabalho”. 

 
As respostas apresentadas per esses grupos (1, 3, 6 e 7) indicam que eles 

sabem identificar as diferenças entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência 
que segundo Rosatto et al.(2001) o eletrodo de referência tem a finalidade de comparar 
a corrente que foi gerada pela reação biocatalisada de oxidação ou redução das 
espécies eletroativas na superfície do eletrodo de trabalho, o qual contém o material 
biológico imobilizado. 
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Os grupos 1, 2, 4, 5, 6, e 7 ao observarem o funcionamento do biossensor 
verificaram que o potencial eletroquímico gerado devido a catálise enzimática ocorrida 
no eletrodo de trabalho aumenta em função do tempo até atingir um valor estável. 
Apesar do grupo 7 não adotar o termo catálise para reação ocorrida, os componentes 
deste grupo relacionam o aumento do potencial eletroquímico em função da reação 
ocorrida. Que de acordo com Souza et al. (2001) e Suryanarayanan et al. (2010) o 
potencial eletroquímico gerado em um biossensor depende da concentração do analito 
na amostra. 

 
Grupo 7: “Percebe-se que a formação de compostos pela hidrólise enzimática do 
triglicerídeo, essa reação química é determinada no multímetro”. “Devido os diferentes 
valores de E(mV) em função do tempo”. 

 
Grupo 1: “O potencial vai aumentando gradativamente em relação ao tempo até atingir 
um tempo de equilíbrio”. “Isto ocorre pois o potencial medido tem um valor diretamente 
proporcional à concentração do analito em contato com a superfície do eletrodo de 
trabalho”. 

 
O termo “tempo de equilíbrio” colocado pelo Grupo 1 refere-se a saturação da 

enzima. 
 

Grupo 4: “A análise dos dados permitiu identificar um aumento da diferença de 
potencial resultante da reação enzimática nos primeiros 7 minutos, nos 3 minutos finais 
observou-se uma estabilidade quanto a esse potencial, o que torna o sistema confiável 
para o tipo de ensaio proposto”. 

 
Grupo 6: “O biossensor construído determina a diferença de potencial entre o eletrodo 
de trabalho e o eletrodo de referência”. “Percebe-se que a medida que passam os 
primeiros 5 minutos, a diferença de potencial entre os dois eletrodos vão crescendo, 
após este tempo estaciona para um valor constante”. 

 
O Grupo 3 não fez nenhum comentário sobre os potencias eletroquímicos 

gerados. 
 
Ao questionar sobre o uso do biossensor para ajudar o aluno a compreender os 

processos de oxidação e redução como um intercâmbio de elétrons, os Grupos 1 e 5 
relacionaram o potencial eletroquímico a oxidação das moléculas de triglicerídeos 
presentes na amostra analisada. 

 
Grupo 1: “A reação de oxi-redução ocorre na superfície do eletrodos”. “As reações de 
oxidação e redução são altamente dependentes uma da outra, ou seja, só ocorre 
redução se em algum ponto do sistema eletroquímico estiver ocorrendo a oxidação. 
Para demonstrar a efetividade dessa afirmação pode-se durante o experimento separar 
os eletrodos e colocá-los em recipientes distintos, ambos com triglicerídeos em 
solução, e observar que não será notado diferença de potencial entre os mesmos”. 

 
Grupo 5: “No eletrodo de trabalho ocorre a oxidação do triglicerídeo à peróxido de 
hidrogênio”. 
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Os Grupos 2,4,6 e 7 não fazem esta relação do potencial eletroquímico gerado 
com as reações de oxidação e redução ocorridas na célula eletroquímica, relacionam 
apenas a reação química ocorrida. 

 
De acordo com Jong (2000) os estudantes apresentam uma dificuldade para 

compreender o funcionamento conceitual da pilha galvânica de zinco-cobre, levando 
em consideração apenas o conceito de partículas elétricas, desconsiderando o 
princípio da reação de oxi-redução gerada pela diferença de potencial eletroquímico 
entre os dois eletrodos metálicos.  

 
Apesar da dificuldade apresentada por alguns grupos em relacionar o potencial 

eletroquímico obtido com as reações de oxidação e redução ocorridas, percebemos 
que esse experimento foi importante possibilitando ao aluno conceituar e compreender 
o funcionamento de um biossensor, bem como identificar as diferenças entre o eletrodo 
de trabalho e o de referências, que são constituintes de um sistema eletroquímico.  
Possivelmente os trabalhos experimentais auxiliam na aprendizagem promovendo uma 
participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento devido à 
contribuição da interação social entre indivíduos, com o objetivo principal de dar um 
suporte significativo aos conhecimentos teóricos e estimulando o desenvolvimento da 
sua capacidade analisar e criticar (GASPAR, 2005).  

 
 A formação de grupos para discutir determinados assuntos ajuda aos 

estudantes a monitorar sua compreensão. Proporciona à competência de saber ouvir, 
saber relacionasse com os outros colegas, e para que essas discussões sejam 
proveitosas os professores devem estimular os estudantes resolver problemas através 
de explanação verbal das suas observações, dessa forma os estudantes são 
estimulados a usar o conhecimento da ciência (ESKILSSON, 2008). 

 
Esta nova concepção de ensino-aprendizagem para o ensino médio está nas 

propostas apresentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
(Lei nº 9.394) (BRASIL, 1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(PCNEM), as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (“PCN +”), as Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (OCEM) (BRASIL, 1998, 1999, 2002, 2006), observa-se nesses documentos a 
necessidade da aprendizagem para aquisição e o desenvolvimento de competências 
por parte do aluno, descentralizando os conteúdos meramente acadêmicos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O sistema analítico construído pode ser utilizado para facilitar aos estudantes o 
conhecimento sobre o funcionamento de um biossensor e também possibilitar a 
compreensão das reações de oxidação e redução ocorridas em sistemas 
eletroquímicos. 

 
Verificou-se também, a importância das atividades experimentais numa perspectiva 
investigativa, pois colocou o aluno (a) frente a uma situação desafiadora que supera o 
simples aplicar de fórmulas, levando-os a utilizar uma metodologia semelhante a do 
processo da investigação científica. 
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Introdução 
Na última década, as mudanças sociais que 

configuram o cenário educacional brasileiro têm 
atribuído a escola e ao professor responsabilidades 
para criar, estruturar e dinamizar situações e 
estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas 
capacidades individuais para aprender do seu aluno. 
Nessa perspectiva, o ensino de Química, na 
contemporaneidade, pode contribuir com a função 
social da escola e, numa formação integral e ética 
dos sujeitos inseridos no processo de ensino e 
aprendizagem. Dessa forma, a reestruturação do 
ensino implica na dinâmica do trabalho docente, 
tendo em vista a sua adequação ao público escolar 
diversificado, que, de modo especial, espera do 
professor de Química, a efetividade do ensino, por 
meio de atividades integradoras e reflexivas1. O 
Plano Nacional da Educação vigente concebe a 
melhoria das condições de trabalho dos 
profissionais da educação, seja pela formação inicial 
e continuada, ou assegurando condições dignas 
salariais. Objetivou-se analisar os fatores 
associados ao trabalho de professores, que 
lecionam Química nas escolas públicas de ensino 
médio em Itacoatiara-AM, por meio de entrevista 
semiestruturada e análise de conteúdo. 

Resultados e Discussão 
Esta pesquisa ocorreu no município de Itacoatiara, 
que em linha reta, localiza-se a 177 km de distância 
de Manaus, e 204 km por via fluvial. A geração de 
emprego e renda é dirigida por meio do setor 
comercial, exploração madeireira, bem como na 
exportação de soja. Participaram da pesquisa 14 
professores de Química, em exercício, de cinco 
escolas públicas, com as seguintes características 
formativas, licenciados nas seguintes áreas: 4 em 
Matemática; 4 em Ciências Biológicas; 5 em 
Ciências Naturais e 1 em Educação Física. Destes, 
9 possuem renda familiar de 3 a 4 salários mínimos, 
5 possuem 1 a 2 salários, lecionam em séries 
diferentes, e os professores que possuem formação 
continuada, têm melhores salários. Perguntou-se 
aos professores se “eles estavam satisfeitos com a 
profissão docente”. No Quadro 1 estão presentes as 

categorias elaboradas a partir dos resultados 
obtidos. Foi possível observar que satisfação dos 
professores com a profissão está relacionada ao 
processo de emancipação e realização pessoal dos 
alunos: “tenho satisfação em ver os alunos alçarem 
vôo para a graduação” (P1). Assim, a relevância da 
profissão é associada à contribuição para o 
desenvolvimento social2.  Contudo, a insatisfação é 
atribuída às condições de trabalho, como baixa 
remuneração e ampliação da jornada de trabalho3, 
tais aspectos implicam na desvalorização da 
docência. Além disso, o comportamento do aluno 
deve ser levado em conta, já que permeia a 
efetividade da prática docente.   
 
Quadro 1. Categorias sobre a satisfação e 
insatisfação com exercício da profissão de professor 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Freq. 

SATISFAÇÃO 
Realização pessoal e 
profissional. 

5 

Atuação profissional no 
ensino fundamental. 

1 

INSATISFAÇÃO 

Condições de trabalho. 6 
Comportamento do aluno. 4 
Desvalorização da docência. 5 
Sistema de Ensino. 2 

Conclusões 
Diante disso, conclui-se que é de suma importância 

a necessidade de se pensar na efetivação de 
políticas públicas para fomentar melhorias das 
condições de trabalho da profissão docente, em sua 
totalidade, bem como conferir valorização à função 
social dos conhecimentos químicos.    

Agradecimentos 
À UFAM, aos gestores e professores de Química 
das escolas públicas de ensino médio, participantes 
da pesquisa em Itacoatiara-AM.  
____________________ 
1FARIAS, S. A.; FERREIRA, L. H. Diferentes olhares acerca dos 
conhecimentos necessários na formação inicial do professor de 
química. Quim. Nova, Vol. 35, No. 4, 844-850, 2012.  
2LOUZANO, P. et al. Quem quer ser professor? Atratividade, 
seleção e formação docente no Brasil. Est. Aval. Educ., São 
Paulo, v. 21, n. 47, p. 543-568, 2010. 
3BRASIL. Elaboração de políticas e estratégias para a prevenção 
do fracasso escolar – Documento Regional. Brasília: Ministério 
da Educação. Maio de 2005. 
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Palavras-Chave: Jogos didáticos, experimentação e mapas conceituais

RESUMO

Esse trabalho narra uma intervenção didática realizada por alunos bolsistas do PIBID com duas turmas do 
1º ano do ensino médio de uma escola pública no estado da Bahia. Seus objetivos foram compreender 
como diferentes estratégias para o ensino e aprendizagem possibilitavam e limitavam o ensino do 
conteúdo reações químicas e levar os bolsistas a refletirem sobre seu uso. A metodologia desenvolvida na 
abordagem do conteúdo foi composta por aulas expositivas e experimentais combinadas com jogos 
didáticos. A experimentação foi utilizada para ilustrar princípios relacionados com as leis ponderais e o 
jogo didático com o balanceamento de equações químicas. Utilizou-se a teoria de David Ausubel 
associada à produção de mapas conceituais como ferramenta para averiguar as estruturas cognitivas 
desenvolvidas pelos estudantes pertinentes aos conteúdos abordados. Os resultados apontaram para a 
percepção dos bolsistas sobre o alcance e limitações das estratégias adotadas, frente às dificuldades dos 
alunos com determinadas operações matemáticas.

INTRODUÇÃO

O PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, é um 
programa da CAPES – Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 
Superior –, instituído dentro de um conjunto de políticas públicas de valorização do 
magistério no Brasil. Para a sua execução, o PIBID prevê a imersão dos licenciandos dos 
diversos cursos de formação de professores no ambiente escolar, com o objetivo principal 
de fortalecer seus vínculos com a profissão e a carreira docentes. Diversos tipos de 
atividades são desenvolvidos pelos bolsistas e entre elas as oficinas e as intervenções 
didáticas são, talvez, as mais apreciadas no conjunto dos subprojetos PIBID na área de 
Química. 

O subprojeto Ensino de Química e Sociedade, da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, tem, como principal objetivo, o conhecimento 
pelos bolsistas do currículo levado à prática nas escolas de nossa região que integram o 
projeto. Para tanto, as intervenções e oficinas didáticas planejadas e executadas pelos 
bolsistas buscam acompanhar o professor supervisor na execução de seu programa 
escolar de Química. Com base nesse conhecimento os bolsistas são incentivados a 
problematizarem os conteúdos e as estratégias de ensino e aprendizagem que são 
desenvolvidas na escola ao redor deste currículo.

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma intervenção didática 
conduzida pelos bolsistas do PIBID Ensino de Química e Sociedade em que trabalharam 
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conteúdos de reações químicas, em duas turmas de primeiro ano do ensino médio. Nesta 
intervenção, os bolsistas incluíram a experimentação, o jogo didático e os mapas 
conceituais como estratégias de ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados, 
como o balanceamento de equações químicas e as leis ponderais. Tínhamos como 
objetivos principais observar como as diferentes estratégias para o ensino e 
aprendizagem possibilitavam e limitavam o ensino deste importante conteúdo da Química 
e levar os bolsistas, ao estudarem e conhecerem essas estratégias aplicadas ao ambiente 
escolar, a refletirem sobre o seu uso.

Sobre o ensino de reações químicas no ensino médio, Ferreira (2008) alerta para 
a “seriação” com que a escola fragmenta este conteúdo, impossibilitando o aluno a 
contemplá-lo em seus diversos aspectos: 

“(...) o estudo das transformações químicas, comumente, vem 
dissociado do estudo das transformações de energia que 
acompanham esses processos. A seriação dos conteúdos cria uma 
tal subdivisão que os alunos estudam, na 1ª série do ensino médio, 
uma ‘parte’ das reações químicas enfocando a classificação, o 
balanceamento de coeficientes e as relações estequiométricas, mas 
de modo tão fragmentado que, na maioria das vezes, a cada ‘parte’ 
do assunto, há a caracterização de um ‘novo’ conteúdo. Na 2ª série, 
ensina-se, por exemplo, termoquímica como ‘novo’ conteúdo que 
pouco faz relação com o efeito térmico percebido em uma reação de 
neutralização.” (FERREIRA, 2008, p. 1)

A intervenção didática planejada e executada pelos bolsistas, sendo realizada 
numa turma do 1º ano, incluía somente aquela “parte” referida por Ferreira relacionada 
com a classificação, o balanceamento e as relações estequiométricas, embora a leitura 
desse texto tenha sido conduzida pelo grupo, como forma de problematização do 
conteúdo previamente à sua abordagem na escola.

O papel da experimentação tem sido amplamente discutido no ensino de Química 
e de grande importância para a formação docente nessa disciplina (SILVA; MACHADO; 
TUNES, 2010). Os jogos didáticos têm ampliado a sua inserção no cenário educacional, 
assumindo, de certo modo, o apelo que foi da experimentação para o ensino de ciências 
desde as reformas curriculares dos anos 1960. Os mapas conceituais, por sua vez, 
apresentam-se como instrumentos potencialmente úteis no ensino, na avaliação da 
aprendizagem e na análise do conteúdo curricular (MOREIRA, 2006), tendo por base o 
quadro teórico da aprendizagem significativa, de David Ausubel. Apresenta-se como uma 
estratégia cognitiva capaz de ajudar os estudantes na aprendizagem e os professores na 
organização dos materiais para a aprendizagem.

METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido com o total de 45 alunos pertencentes a duas 
turmas de 1ª série do Ensino Médio no Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, na 
cidade de Jequié-Bahia, no segundo semestre de 2013. O conteúdo reações químicas foi 
trabalhado durante seis semanas e as metodologias para seu ensino envolveram aulas 
expositivas, experimentação, jogos e leitura e discussão de textos, divididas em duas 
etapas. A primeira etapa abordou características gerais macroscópicas das reações 
químicas, e a segunda as Leis Ponderais e o Balanceamento de equações químicas.  A 
seguir descrevemos em detalhes cada uma dessas duas etapas.
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Primeira etapa

Inicialmente, o conteúdo reações químicas foi abordado por meio da utilização de 
slides (Figura 1), textos, apostilas, vídeos e quadro branco. A introdução do assunto foi 
realizada partindo de sequências de imagens que ilustrassem transformações químicas 
rotineiras observáveis macroscopicamente e sua representação.

Figura 1: Modelo de slide utilizado para a introdução do conteúdo de reações químicas.

Nessa etapa, o conteúdo equações químicas foi apresentado aos estudantes 
como uma linguagem científica própria da química, discutindo a importância de saberem 
"ler, compreender e interpretar tais equações", bem como entender que, através delas 
representamos transformações da matéria que ocorrem em nível microscópico (OLIVEIRA, 
QUEIROZ, 2012).

Buscando contribuir para compreensão do conteúdo desenvolveu-se uma aula 
prática sobre o preparo do sabão, como mostra a Figura 2. Nesta prática, as turmas foram 
divididas em grupos, e cada grupo recebeu um kit contendo os materiais necessários para 
realização da mesma. Os alunos bolsistas do PIBID elaboraram um roteiro com o 
procedimento dessa atividade experimental e entregaram individualmente aos 
componentes do grupo, para leitura e discussão coletiva.

Figura 2: (a) Preparo de sabão a partir do óleo de cozinha usado e (b) Sabão produzido. 
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Segunda etapa

Nesta etapa, a abordagem dos conteúdos ocorreu da mesma maneira que 
descrevemos na primeira etapa. Entretanto, após a explanação e discussão dos 
conteúdos, elaborou-se e aplicou-se um teste com 10 questões (04 discursivas e 06 
objetivas) sobre balanceamento de equações (avaliação pré-diagnóstica), onde cada 
resposta correta do aluno correspondeu a um acerto (Figura 3). Em seguida, após o 
término do conteúdo Balanceamento de Equações e Leis Ponderais pediu-se aos alunos 
que, individualmente, elaborassem um mapa conceitual a partir das discussões realizadas 
em sala de aula e do texto didático que abordava as ideias principais do conteúdo 
estudado.

Em relação à construção dos mapas conceituais deve-se destacar, em primeiro 
momento, a confecção de um mapa de referência pelos alunos bolsistas do PIBID para 
auxiliar na comparação dos mapas conceituais elaborados pelos estudantes do ensino 
médio. 

Os critérios qualitativos e quantitativos que nortearam a avaliação dos mapas 
conceituais foram selecionados a partir de importantes trabalhos já consolidados na 
literatura (TRINDADE; HARTWIG, 2012). O Quadro 1 apresenta as categorias e os 
critérios de análise utilizados para a avaliação dos mapas conceituais elaborados pelos 
alunos.

Quadro 1: Categorias e critérios de análise dos mapas conceituais

Categorias Descrição dos critérios Av.
Conceitos básicos 1. O mapa tem pelo menos 50% dos conceitos 

básicos presentes no texto de referência?
Ligações entre 
conceitos

2. Todos os conceitos estão ligados por linhas bem 
feitas?

Palavras de ligações 3. A maioria das palavras de ligação/frases de 
ligação forma sentido lógico com o conceito ao 
qual se ligam?

Clareza dos mapas, 
estética do mapa, 
capricho e símbolos 
geométricos (caixas, 
círculos)

4. O mapa é legível, sem riscos ou borrões?

5. Há correção ortográfica?
Proposições 6. As conexões estão de acordo com o que é 

cientificamente aceito?
Hierarquização 7. Há uma ordenação sucessiva dos conceitos?

8. O mapa é em forma de árvore (dendrítico), ou 
alinhado (linear)?

9. Demonstrou-se boa hierarquização dos conceitos, 
representado por pelo menos 05 níveis 
hierárquicos?

Reconciliação 
integrativa 
(criatividade)

10. Há relações cruzadas ou transversais entre 
conceitos pertencentes a diferentes partes do 
mapa?
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O intervalo de pontuação para cada critério variou de 0 a 1 ponto, onde o 
somatório dos critérios totaliza 10 pontos. Para cada critério o aluno poderia tirar 1 ponto 
(acerto total), 0,50 ponto (acerto parcial) ou 0,0 ponto (erro). Essa metodologia  foi 
escolhida para avaliar os mapas conceituais por apresentar relativa rapidez na correção e 
quantificação dos resultados.

Logo depois, kits experimentais pré-montados pelos alunos bolsistas foram 
levados para a sala de aula para o desenvolvimento de atividades práticas que 
ilustrassem os princípios das Leis Ponderais de Lavoisier (Lei da Conservação das 
Massas) e Proust (Lei das Proporções Constantes).

As turmas foram divididas em 5 grupos de alunos e a cada grupo foi entregue 1 
kit experimental que continha os materiais necessários para o desenvolvimento das 
práticas. Foi levada para a sala de aula 01 balança comercial, modelo Startools, com 
precisão de 1 g para os alunos efetuarem as devidas pesagens durante o 
desenvolvimento dos procedimentos experimentais. A primeira atividade buscava 
comparar a validade da lei da conservação das massas para um sistema aberto e para 
um sistema fechado. Já a segunda, intencionava verificar a legitimidade da lei das 
proporções constantes.

Em seguida, aplicou-se um jogo chamado “Quiminó” e para a sua execução foi 
necessário apresentá-lo e expor as suas regras aos alunos. Depois, a sala foi dividida em 
grupos, os quais foram monitorados individualmente por cada bolsista do PIBID. Este jogo 
Quiminó, como o próprio nome sugere, é baseado nas regras do dominó, com algumas 
modificações.

Depois da experimentação e da aplicação do jogo, fez-se um novo teste 
(avaliação pós-diagnóstica). Os termos pré e pós-diagnóstica indicam aqui uma avaliação 
que foi feita antes da experimentação (pré) e após a experimentação (pós). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mapas Conceituais

Do total de 36 mapas construídos individualmente pelos alunos sobre 
Balanceamento de Equações e Leis Ponderais, apenas 14 alunos (38,9%) alcançaram 
média satisfatória na elaboração do mapa conceitual, ou seja, obtiveram nota igual ou 
superior a 5,0. Definiu-se como média satisfatória o padrão de 50%, ou seja, a metade do 
total permitido. Em oposição, 22 alunos (61,1%) tiveram rendimento considerado como 
insatisfatório.

Esses resultados, apesar de estarem abaixo de um valor tido como satisfatório, 
devem ser ponderados à luz de algumas considerações, pois os estudantes nunca 
tiveram contato com a elaboração de mapas conceituais como ferramenta para organizar 
e representar o conhecimento durante sua jornada escolar. A construção de um mapa 
conceitual envolve o conhecimento conceitual, relacional e hierárquico sobre o conteúdo. 
Combinada com a falta de conhecimento e habilidade dos alunos na elaboração de um 
mapa conceitual, também não contamos com tempo suficiente para apresentar 
detalhadamente a composição de um mapa, as categorias importantes para a sua 
construção e, principalmente, os critérios utilizados na sua correção.

Quando analisamos os mapas conceituais de acordo com as categorias e critérios 
avaliativos, percebemos conforme a Figura 3, que os critérios que os alunos tiveram mais 
dificuldade de trabalhar foram o 9 (3,6%), relacionado à hierarquização dos conceitos, o 
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critério 8 (18,0%), disposição dos conceitos em forma de raiz (dendrítico) ou alinhado 
(linear) e o critério 10 (20,8%) que envolve o estabelecimento de relações cruzadas ou 
transversais entre conceitos pertencentes a diferentes partes do mapa. Esses baixos 
percentuais de rendimento indicam que os alunos não entenderam como um mapa 
conceitual deve estar organizado, nem como os conceitos devem apresentar
dificuldade pode estar alicerçada na teoria de Ausubel quando afirma que o aluno deve 
apresentar uma disposição para estabelecer novas relações entre os conceitos, tornando 
a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). 

Em contrapartida, os critérios que os alunos tiveram mais facilidade de trabalhar 
foram o 1 (98,6%), que está relacionado aos conceitos básico
relaciona o sentido lógico entre os conceitos através de palavras de ligação e o critério 
(65,3%), que está relacionado à clareza e estética do mapa. Esses critérios contemplam 
os pontos, considerados por nós, mais fáceis na 
isso foram os mais trabalhados. 

No entanto, considerando o fornecimento aos alunos de um texto contendo todos 
os conceitos inteiramente corrigidos ortograficamente, o percentual de rendimento 
relacionado ao critério 5 deveria ser maior. Isso nos mostra que os alunos apresentam 
muita dificuldade com a língua portuguesa, ou até mesmo não se importaram com os 
erros gramaticais e/ou não tiveram compromisso na elaboração dos mapas. 

Figura 3: Rendimento percentual dos estudantes nos critérios utilizados para avaliação dos mapas 
conceituais

Os critérios 7 (48,6%), 
apresentaram média satisfatória. Esses resultados, tendo em vista a problemática da 
apresentação do mapa conceitual e a complexidade dos critérios 
alunos entenderam que os mapas devem ter proposições cientificamente coerentes, e 
que os conceitos devem estar sucessivamente ordenados. Mas, por o critério 
considerado fácil, consideramos que muitos alunos  não se atentaram ou não estavam 
predispostos na elaboração de linhas bem feitas e por isso acabaram tendo um baixo 
rendimento.

Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)

Formação de Professores 

(18,0%), disposição dos conceitos em forma de raiz (dendrítico) ou alinhado 
(20,8%) que envolve o estabelecimento de relações cruzadas ou 

transversais entre conceitos pertencentes a diferentes partes do mapa. Esses baixos 
ais de rendimento indicam que os alunos não entenderam como um mapa 

conceitual deve estar organizado, nem como os conceitos devem apresentar
dificuldade pode estar alicerçada na teoria de Ausubel quando afirma que o aluno deve 

sição para estabelecer novas relações entre os conceitos, tornando 
a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). 

Em contrapartida, os critérios que os alunos tiveram mais facilidade de trabalhar 
(98,6%), que está relacionado aos conceitos básicos; o critério 

relaciona o sentido lógico entre os conceitos através de palavras de ligação e o critério 
(65,3%), que está relacionado à clareza e estética do mapa. Esses critérios contemplam 
os pontos, considerados por nós, mais fáceis na construção dos mapas conceituais, e por 
isso foram os mais trabalhados. 

No entanto, considerando o fornecimento aos alunos de um texto contendo todos 
os conceitos inteiramente corrigidos ortograficamente, o percentual de rendimento 

deveria ser maior. Isso nos mostra que os alunos apresentam 
muita dificuldade com a língua portuguesa, ou até mesmo não se importaram com os 
erros gramaticais e/ou não tiveram compromisso na elaboração dos mapas. 

ndimento percentual dos estudantes nos critérios utilizados para avaliação dos mapas 

(48,6%), 6 (47,2%) e 2 (44,4%) foram os que os alunos 
apresentaram média satisfatória. Esses resultados, tendo em vista a problemática da 

ntação do mapa conceitual e a complexidade dos critérios 6 e 7, indicam que os 
alunos entenderam que os mapas devem ter proposições cientificamente coerentes, e 
que os conceitos devem estar sucessivamente ordenados. Mas, por o critério 

cil, consideramos que muitos alunos  não se atentaram ou não estavam 
predispostos na elaboração de linhas bem feitas e por isso acabaram tendo um baixo 
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(18,0%), disposição dos conceitos em forma de raiz (dendrítico) ou alinhado 
(20,8%) que envolve o estabelecimento de relações cruzadas ou 

transversais entre conceitos pertencentes a diferentes partes do mapa. Esses baixos 
ais de rendimento indicam que os alunos não entenderam como um mapa 

conceitual deve estar organizado, nem como os conceitos devem apresentar-se. Essa 
dificuldade pode estar alicerçada na teoria de Ausubel quando afirma que o aluno deve 

sição para estabelecer novas relações entre os conceitos, tornando 

Em contrapartida, os critérios que os alunos tiveram mais facilidade de trabalhar 
s; o critério 3 (68,0%), que 

relaciona o sentido lógico entre os conceitos através de palavras de ligação e o critério 4
(65,3%), que está relacionado à clareza e estética do mapa. Esses critérios contemplam 

construção dos mapas conceituais, e por 

No entanto, considerando o fornecimento aos alunos de um texto contendo todos 
os conceitos inteiramente corrigidos ortograficamente, o percentual de rendimento 

deveria ser maior. Isso nos mostra que os alunos apresentam 
muita dificuldade com a língua portuguesa, ou até mesmo não se importaram com os 
erros gramaticais e/ou não tiveram compromisso na elaboração dos mapas. 

ndimento percentual dos estudantes nos critérios utilizados para avaliação dos mapas 

(44,4%) foram os que os alunos 
apresentaram média satisfatória. Esses resultados, tendo em vista a problemática da 

, indicam que os 
alunos entenderam que os mapas devem ter proposições cientificamente coerentes, e 
que os conceitos devem estar sucessivamente ordenados. Mas, por o critério 2 ser 

cil, consideramos que muitos alunos  não se atentaram ou não estavam 
predispostos na elaboração de linhas bem feitas e por isso acabaram tendo um baixo 
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Avaliação Pré-Diagnóstica

Uma avaliação diagnóstica foi aplicada no intuito de sondar o conhecimento dos 
alunos a respeito do assunto balanceamento de equações pelo método da tentativa, 
após os alunos bolsistas ministrarem aulas desse conteúdo. A avaliação foi composta por 
10 questões (06 objetivas e 04 subjetivas). A Figura 4 mostra a relação entre o número de 
alunos, o percentual e o número de acertos na avaliação diagnóstica. Percebe-se que 
entre 45 alunos, 88,9%, acertou de 0 a 3 questões, 8,9% acertou de 4 a 6 questões e 
somente 2,2% acertou mais de seis questões na avaliação.

Figura 4: Frequência de identificação, em porcentagem, dos acertos dos 45 alunos na avaliação
Pré-diagnóstica.

Atribuímos esse resultado a uma grande dificuldade que os estudantes 
apresentam em estabelecer vínculos com as especificidades do conteúdo explicado e as 
diferentes questões da avaliação, bem como ao domínio das operações matemáticas. 
Esse talvez tenha sido o fator que mais corroborou para resultados tão insatisfatórios na 
avaliação diagnóstica. Percebeu-se que muitos alunos, durante a realização de atividades 
em aula, só conseguiam balancear a maioria das equações solicitando o resultado de 
somas e multiplicações entre índices estequiométricos ao professor e bolsistas. Então, 
com o intuito de melhorar esses resultados, buscou-se desenvolver o mesmo conteúdo de 
forma experimental.

Experimentação

  Os experimentos propostos objetivavam ilustrar características que 
evidenciassem a ocorrência de uma reação química e os princípios das leis ponderais de 
Lavoisier (Lei da Conservação das Massas) e Proust (Lei das Proporções Constantes).

Sabão Caseiro

A princípio foi lançada uma questão problema aos alunos (“É possível a gordura 
limpar?”) e o professor permitiu que eles se expressassem e argumentassem, com base 
em seus conhecimentos prévios. Após a realização do experimento a discussão coletiva 
dos resultados constitui-se em um momento de confronto com as hipóteses feitas 
inicialmente. Os alunos apontaram para a importância da reciclagem do óleo de cozinha e 
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para a presença de substâncias químicas dentro deste processo, concluindo, em suas 
próprias palavras, que é possível “utilizar a gordura para remover a gordura”.

Leis Ponderais

A atividade prática sobre as Leis Ponderais, Figura 5, buscou despertar no aluno 
o entendimento da importância e necessidade do balanceamento de equações químicas 
em todos os processos químicos.

Figura 5: Atividade experimental sobre as leis ponderais de Lavoisier, com (A) sistema aberto e (B) 
sistema fechado, e Proust (C) com proporções diferentes entre os reagentes.

A prática sobre a Lei de Lavoisier ajudou o aluno a perceber que a matéria sofre 
transformação durante uma reação química, formando novas substâncias, mas que a 
massa antes e após a reação é a mesma quando o sistema se encontra fechado.

Utilizou-se dessa igualdade observada no valor da massa aferida (nível 
macroscópico) para introduzir a representação da linguagem científica própria da química, 
em forma de equações. Discutiu-se como manter essa “igualdade nas massas” no nível 
microscópico, direcionando para a estratégia do balanceamento de equações por meio da 
tentativa.

Diante de todas as atividades demonstrativas, percebeu-se um maior número de 
alunos discutindo resultados e situações durante a realização do experimento, um cenário 
que não se notava no princípio quando o conteúdo foi apresentado somente com a 
utilização de slides, apostilas e textos. Com a experimentação, os alunos puderam 
entender a essencialidade do balanceamento de equações, mas as dificuldades 
matemáticas, que contribuíram para resultados insatisfatórios na avaliação diagnóstica, 
necessitavam ser amenizadas. Com o intuito de melhorar esses resultados, buscou-se 
desenvolver a ludicidade.
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Jogo didático: Quiminó

No início da atividade houve certa resistência dos alunos na utilização do jogo 
como instrumento de aprendizagem. Essa aversão pode ser justificada pelo fato desta 
ferramenta didática exigir o prévio balanceamento de algumas equações químicas e este 
exercício ser encarado pelos alunos, até o momento, como algo abstruso. Porém, com o 
auxílio dos bolsistas e do professor, a partir das discussões geradas e das primeiras 
equações balanceadas, essa resistência foi sendo superada e os alunos passaram a se 
sentir mais motivados, encarando essa nova configuração de aprendizagem de forma 
mais interessante e divertida (CRAVEIRO et al., 2009).

Durante a aplicação deste jogo didático foi possível observar de perto a 
desenvoltura dos discentes. Assim, foi possível verificar que os alunos sabiam da 
importância do balanceamento de equações, mas não como fazê-lo e exibiam 
dificuldades relevantes na distinção entre coeficientes e índices. Esse fato ficou evidente 
quando constatado que alguns deles tentavam balancear as equações através de 
alterações nos índices subscritos, que descrevem a quantidade de átomos das fórmulas 
das substâncias, ao invés de propor modificações nos coeficientes estequiométricos das 
equações.  Outra deficiência marcante foi em relação aos aspectos algébricos do 
balanceamento das reações. 

Os alunos apresentaram dificuldades em realizar operações básicas de adição e 
multiplicação e esse fato dificultava bastante o raciocínio matemático para arbitragem e 
ajuste dos coeficientes. Com pequenas intervenções e correções dos bolsistas e do 
professor a respeito da distinção entre índices e coeficientes e cálculos matemáticos, os 
discentes tiveram a oportunidade de serem corrigidos e aprimorar o entendimento do 
conteúdo, ainda durante a realização da atividade

Esses fatos demonstraram que, como jogo didático, o Quiminó foi capaz de 
cumprir com sua função de avaliação formativa. Nesta perspectiva, esse tipo de avaliação 
deixa de ser simplesmente um julgamento sobre a aprendizagem do aluno e passa a 
propiciar um momento de mudança, progresso, aprendizagem e de extrema importância 
para o professor inclusive direcionar o conteúdo a ser estudado (CAVALCANTI et al., 
2012).  

Avaliação Pós-Diagnóstica 

Uma atividade diagnóstica foi aplicada no intuito de avaliar o conhecimento dos 
alunos a respeito de balanceamento de equações pelo método da tentativa, após o 
desenvolvimento da experimentação e do jogo didático. A avaliação foi composta por 10 
questões (06 objetivas e 04 subjetivas). A Figura 6 mostra a relação entre o número de 
alunos, o percentual e o número de acertos na avaliação diagnóstica. Percebe-se que 
entre 45 alunos, 35,55%, acertou de 0 a 3 questões, 31,11% acertou de 4 a 6 questões e 
33,34% acertou mais de seis questões na avaliação. 
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Figura 6: Frequência de identificação, em porcentagem, dos acertos dos 45 alunos na avaliação 
Pós-diagnóstica

Percebeu-se melhoria nos resultados obtidos
avanço em relação à primeira avaliação, como pode ser observado na  

Tabela 1: Comparativo entre o número de acertos 

Número de 
acertos

0 – 3
4 – 6
7 – 10 

Esses resultados apontam para uma melhoria no entendimento do conteúdo de 
balanceamento de equações químicas, após o desenvolvimento de algumas estratégias 
didáticas diferentes da exposição oral pelo professor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Reações químicas e 
para o ensino e a aprendizagem de Química no ensino médio. Os bolsistas do PIBID, por 
meio da intervenção apresentada aqui, tiveram a oportunidade de vivenciar uma 
diversidade de estratégias e métodos para o
aprendizagem deste conteúdo, o que permitiu uma ponderação sobre suas limitações e 
possibilidades em contato direto com o ambiente escolar. As experimentações realizadas 
foram bem sucedidas, quanto à motivação dos alunos p
sua ligação com os conteúdos trabalhados. Sua contribuição para a aprendizagem de 
determinados aspectos dos conteúdos foi considerada limitada pelos bolsistas. O ensino 
de balanceamento revelou-se crítico devido às limitaçõ
respeito às operações matemáticas, e essas limitações, por sua vez, dificultaram o seu 
envolvimento com o jogo didático proposto, o que não deixou de ser um elemento de 
frustração para os bolsistas, que compreendem o jogo em
desatendendo o seu aspecto didático propriamente dito.
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Frequência de identificação, em porcentagem, dos acertos dos 45 alunos na avaliação 

se melhoria nos resultados obtidos. Esses resultados indicaram um 
avanço em relação à primeira avaliação, como pode ser observado na  Tabela 

o número de acertos das avaliações pré e pós-diagnóstica

Percentual de alunos na avaliação 
diagnóstica (%)

Pré Pós
88,9 35,55
8,9 31,11
2,2 33,34

Esses resultados apontam para uma melhoria no entendimento do conteúdo de 
balanceamento de equações químicas, após o desenvolvimento de algumas estratégias 
didáticas diferentes da exposição oral pelo professor. 

As Reações químicas e o seu estudo compreendem um conteúdo fundamental 
para o ensino e a aprendizagem de Química no ensino médio. Os bolsistas do PIBID, por 
meio da intervenção apresentada aqui, tiveram a oportunidade de vivenciar uma 
diversidade de estratégias e métodos para o seu ensino e para a avaliação da 
aprendizagem deste conteúdo, o que permitiu uma ponderação sobre suas limitações e 
possibilidades em contato direto com o ambiente escolar. As experimentações realizadas 
foram bem sucedidas, quanto à motivação dos alunos para a discussão dos resultados e 
sua ligação com os conteúdos trabalhados. Sua contribuição para a aprendizagem de 
determinados aspectos dos conteúdos foi considerada limitada pelos bolsistas. O ensino 

se crítico devido às limitações dos estudantes da escola com 
respeito às operações matemáticas, e essas limitações, por sua vez, dificultaram o seu 
envolvimento com o jogo didático proposto, o que não deixou de ser um elemento de 
frustração para os bolsistas, que compreendem o jogo em sua dimensão lúdica, 
desatendendo o seu aspecto didático propriamente dito.

de Professores - FP

Frequência de identificação, em porcentagem, dos acertos dos 45 alunos na avaliação 

Esses resultados indicaram um 
Tabela 1.

diagnósticas.

Esses resultados apontam para uma melhoria no entendimento do conteúdo de 
balanceamento de equações químicas, após o desenvolvimento de algumas estratégias 

o seu estudo compreendem um conteúdo fundamental 
para o ensino e a aprendizagem de Química no ensino médio. Os bolsistas do PIBID, por 
meio da intervenção apresentada aqui, tiveram a oportunidade de vivenciar uma 

seu ensino e para a avaliação da 
aprendizagem deste conteúdo, o que permitiu uma ponderação sobre suas limitações e 
possibilidades em contato direto com o ambiente escolar. As experimentações realizadas 

ara a discussão dos resultados e 
sua ligação com os conteúdos trabalhados. Sua contribuição para a aprendizagem de 
determinados aspectos dos conteúdos foi considerada limitada pelos bolsistas. O ensino 

es dos estudantes da escola com 
respeito às operações matemáticas, e essas limitações, por sua vez, dificultaram o seu 
envolvimento com o jogo didático proposto, o que não deixou de ser um elemento de 

sua dimensão lúdica, 
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Os mapas conceituais obtidos mostraram aos bolsistas a necessidade de destinar 
mais tempo para a sua exposição e explicação de sua operacionalização. Seus resultados 
entretanto, ainda que considerados abaixo do satisfatório pelo próprio grupo, constituíram
em um desafio para os bolsistas, ao perceberem as possibilidades de se trabalhar com 
essa importante ferramenta cognitiva. 

Compreendemos que a experiência narrada aqui vai de encontro a muitos dos 
principais objetivos do programa PIBID, ao permitir que professores em formação, em 
contato com a escola, desenvolvam e diversifiquem estratégias de ensino, fortalecendo o 
conjunto de saberes docentes que serão mobilizados por eles em sua futura atuação 
profissional. As oportunidades que este programa tem possibilitado amplia em muito 
aquelas que os licenciandos costumam encontrar durante os estágios supervisionados, 
constituindo-se, dessa forma, em um importante aliado à formação docente.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar e compreender as concepções de educação 
inclusiva e educação química inclusiva de professores de Química da rede estadual na cidade de 
Anápolis-Goiás, além de contribuir para a discussão de ações que possam contribuir para o debate 
sobre a formação de professores de Química para atuar na educação inclusiva. A presente pesquisa 
constituiu-se como estudo de caso e nosso instrumento de coleta de dados foram entrevistas do tipo 
semiestruturada, gravadas em áudio, transcritas e analisadas qualitativamente. Nossos resultados 
permitem inferir que os cursos pelos quais esses professores da cidade de Anápolis se formaram não 
contribuíram de fato para formar profissionais qualificados para atuar no âmbito da educação inclusiva, 
necessitando uma busca para suprir as lacunas deixadas pela formação inicial, então, torna-se 
necessário pesquisar sobre como podemos interferir para que isso mude, começando pela formação 
inicial e continuada de professores. 
 
INTRODUÇÃO  
 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a 
educação é direito de todo ser humano, devendo, portanto, estar acessível a todos os 
cidadãos de forma igual e com a mesma qualidade, independente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais ou linguísticas. Nesta perspectiva, inclui-se 
também o ensino de Ciências/Química, essencial para promover a cidadania, a 
compreensão crítica do mundo à nossa volta e a participação efetiva e racional na 
sociedade em que vivemos, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida. 

 A educação inclusiva é uma forma abrangente de educação que inclui não 
somente alunos com algum tipo de deficiência transitória ou permanente (sejam elas 
físicas, mentais ou sociais), mas todos que de alguma forma encontram-se 
marginalizados do processo de aprendizagem. O tema educação inclusiva tem estado 
presente em diversas discussões entre pesquisadores na área da educação, 
(FERREIRA e GLAT, 2003; GLAT e FERNANDES, 2005; RETONDO e SILVA, 2008; 
BENITE et. al, 2009; VILELA-RIBEIRO e BENITE, 2010; SILVA e REIS, 2011; 
PEREIRA e BENITE, 2012; dentre outros) trazendo preocupações e necessidade de 
urgência na resolução dos problemas encontrados para a sua implementação. 

O professor, como mediador do conhecimento, tem papel fundamental nesse 
processo de aprendizagem. Então, como preparar esse professor para trabalhar com 
tamanha diversidade, atendendo a todo esse alunado com a mesma qualidade, mas 
sem deixar de lado as características e peculiaridades de cada um? Para isso, é 
necessário, então, pesquisar sobre como podemos interferir e contribuir para que 
professores estejam realmente seguros e preparados para trabalhar no âmbito da 
educação inclusiva, a fim de que esse tipo de educação realmente aconteça. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo investigar e compreender 
a concepção sobre educação inclusiva e educação química inclusiva de professores de 
Química da rede estadual de ensino na cidade de Anápolis, discutindo ações que 
possam contribuir para o debate sobre a formação de professores de Química para 
atuar na educação inclusiva. 
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A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA 
 

Nos anos 70, o sistema educacional público brasileiro preocupou-se em instituir 
a educação inclusiva em nosso país, procurando garantir aos alunos com 
necessidades educativas específicas o acesso à escola. Esta proposta ganhou força 
com a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e 
Qualidade, realizada na cidade de Salamanca, Espanha, entre os dias 7 e 10 de junho 
de 1994, onde foi reafirmado o compromisso para com a Educação para Todos, 
reconhecendo a necessidade e urgência em providenciar educação para as crianças, 
jovens e adultos com necessidades educativas específicas dentro do sistema regular 
de ensino. Com a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na 
Área das Necessidades Educativas Especiais, as escolas deveriam, a partir de então, 
ser inclusivas. Segundo o documento, 

[...] as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e 
que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 
pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros 
grupos desavantajados ou marginalizados (UNESCO, 1994, p. 03).  

Sendo assim, entende-se com a Declaração de Salamanca que as escolas da 
rede regular de ensino devem atender a todas as crianças, independente das suas 
diferenças. A partir daí, então, tem-se um grande desafio na educação: acolher a 
diversidade de indivíduos e contar com professores preparados para a educação 
inclusiva, pois incluir não significa somente matricular alunos com necessidades 
educativas específicas em classes comuns, ignorando suas peculiaridades, mas 
significa dar ao professor e à escola o apoio necessário para sua ação pedagógica.  

Quando se fala de inclusão, pensa-se primeiramente apenas em alunos com 
algum tipo de deficiência, mas a educação inclusiva vai além. A preocupação é com 
todos os indivíduos que, de alguma forma, encontram-se excluídos da escola, que não 
possuem igual acesso, ou até mesmo direito, à uma educação justa e de qualidade. 
Isso inclui pessoas do sexo feminino, negras, pobres, com deficiências, com algum tipo 
de dificuldade em aprender, ou com altas habilidades/superdotação. Enfim, qualquer 
indivíduo que sofra qualquer tipo de discriminação.  

Ainda na Declaração de Salamanca (1994) está contemplada que a 
“preparação apropriada de todos os educadores constitui-se um fator chave na 
promoção de progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas” 
(UNESCO, 1994, p. 10). Percebe-se, então, a necessidade de se formar professores 
de acordo com a realidade das escolas, pois o professor é um dos principais sujeitos 
no processo de construção do conhecimento. O professor tem papel de mediador entre 
o conhecimento e o aluno, contribuindo para a formação de um indivíduo crítico, 
reflexivo, capaz de atuar de forma positiva na sociedade. Para Romanelli (1996, p. 27), 
“a escola é o lugar eleito socialmente para a construção de tipos específicos de 
conhecimento, e é aí que a ação docente se configura como uma atividade humana 
transformadora”. 

Portanto, o professor tem papel fundamental no processo de inclusão, contudo, 
ele precisa sentir-se preparado, seguro, apoiado e valorizado pela própria escola, pelo 
sistema de governo, pelos pais, alunos, e todos os demais sujeitos participantes do 
processo educativo, para, então, poder trabalhar com esse aluno a sua necessidade 
educativa específica, pois “sozinho não poderá efetivar a construção de uma escola 
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fundamentada numa concepção inclusiva” (SILVA e REIS, 2011, p. 11). E é aí que 
entra a universidade, oferecendo capacitação necessária para a formação inicial e 
continuada desse professor, conforme explicitado na Declaração de Salamanca (1994), 
tópico 46, sobre Recrutamento e Treinamento de Educadores: 

Universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no 
processo de desenvolvimento da educação especial, especialmente no que diz 
respeito à pesquisa, avaliação, preparação de formadores de professores e 
desenvolvimento de programas e materiais de treinamento. Redes de trabalho 
entre universidades e instituições de aprendizagem superior em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento deveriam ser promovidas. A ligação entre 
pesquisa e treinamento neste sentido é de grande significado. Também é muito 
importante o envolvimento ativo de pessoas portadoras de deficiência em 
pesquisa e em treinamento para que se assegure que suas perspectivas sejam 
completamente levadas em consideração (UNESCO, 1994, p. 11). 

Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 01/2002, que 
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, define 
que as instituições de Ensino Superior devem prever – em sua organização curricular – 
que a formação docente seja voltada à diversidade e contemple conhecimentos sobre 
as especificidades dos alunos com necessidades educativas específicas (RETONDO e 
SILVA, 2008).  

Apesar de todas as leis, portarias e resoluções existentes, infelizmente, a 
maioria dos cursos de Licenciatura em Química, hoje, no Brasil, não formam 
profissionais qualificados para atuar no âmbito da educação inclusiva, e suas matrizes 
curriculares continuam ineficientes nesse sentido, pois continuam a priorizar os 
conhecimentos específicos, em detrimento dos conhecimentos pedagógicos. É 
necessário então investigar, pesquisar, discutir e refletir sobre como podemos interferir 
para que isso mude. E essa mudança pode tornar-se significativa a partir de uma 
mudança na formação inicial e também continuada do professor, tendo em vista “que 
só serão formados profissionais aptos para inclusão se os próprios formadores tiverem 
percepção sobre o assunto” (VILELA-RIBEIRO e BENITE, 2010, p. 588). 

É extremamente importante que as universidades invistam na formação inicial 
e continuada de professores, a fim de que esses professores aprendam e reflitam 
sobre o que realmente é a educação inclusiva, preocupando-se não apenas com o fato 
de que são políticas instituídas pelo governo, mas, como diz Schön (1998), que se 
preocupem em se formar professores reflexivos sobre a sua prática e capazes de 
interpretar, compreender e, o mais importante de tudo, questionar o que lhe é imposto.  

Diariamente, nos deparamos com situações relacionadas à disciplina de 
Química, situações nas quais necessitamos tomar decisões e iniciativas que dependem 
de certos conhecimentos científicos. O simples fato de escolher um produto no 
supermercado, colaborar com a preservação do meio ambiente, ou saber manipular 
certas substâncias, tóxicas ou nocivas à saúde, com as devidas precauções, 
dependem desses conhecimentos. De acordo com Santos e Schnetzler (2003), com a 
democratização da ciência e de seus aparatos tecnológicos na vida humana, o ensino 
de Ciências, e isso inclui a Química, passa a ser considerado de crucial importância, já 
que o cidadão necessita, cotidianamente, tomar decisões que envolvam assuntos 
científicos. O objetivo central do ensino de Química é preparar o indivíduo para que ele 
compreenda e faça uso das informações químicas básicas necessárias para sua 
participação efetiva na sociedade tecnológica em que vive. 

Segundo Cachapuz et al. (2005), a importância do estudo de Ciências deve-se, 
sobretudo, ao fato de possibilitar, à pessoa, o desenvolvimento de uma visão crítica 
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sobre a realidade que a cerca, podendo, assim, utilizar seu conhecimento adquirido no 
cotidiano, analisar diferentes situações e ter condições para avaliar assuntos 
importantes na determinação de sua qualidade de vida. Portanto, ensinar 
Ciências/Química pode permitir que o cidadão seja protagonista no mundo em que 
vive, sujeito de sua própria história, capaz de interagir de forma consciente com o 
mundo, garantindo uma melhor qualidade de vida para si mesmo. 

Quando se fala em educação inclusiva deve-se pensar que o ensino de 
Ciências/Química também deve ser para todos, independentemente da situação 
econômica, social, física ou cultural em que o aluno se encontre, preparando esse 
aluno para o exercício efetivo e consciente da cidadania. O ensino de Ciências é 
essencial na educação para a cidadania, já que a participação efetiva na sociedade 
deve ser feita de modo racional, tendo o cidadão necessidades educativas específicas 
ou não, pois, como nos diz Santos e Schnetzler (2003), 

[...] a cidadania se refere à participação dos indivíduos na sociedade, torna-se 
evidente que, para o cidadão efetivar a sua participação comunitária, é 
necessário que ele disponha de informações que estão diretamente vinculadas 
aos problemas sociais que afetam o cidadão, os quais exigem um 
posicionamento quanto ao encaminhamento de suas soluções (SANTOS e 
SCHNETZLER, 2003, p. 46).  

Então, para que um indivíduo realmente consiga exercer sua cidadania ele 
precisa de uma educação – e isso inclui o ensino de Ciências/Química – que ofereça a 
base necessária e as condições essenciais para que isso aconteça, sendo importante 
que esse tipo de educação se inicie o quanto antes. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) defendem a importância de se ensinar Ciências desde os anos iniciais 
de escolarização, assumindo que, num mundo onde o saber científico e tecnológico é 
cada dia mais valorizado, é impossível a formação de um cidadão crítico e apto a 
realizar escolhas, tanto em nível pessoal quanto social e político sem os 
conhecimentos básicos necessários para a realização de julgamentos e consequentes 
opções (BENITE et. al, 2009). 

Fundamentados nos pressupostos anteriores, pode-se constatar que o ensino 
de Ciências para o exercício da cidadania deve estar ao alcance de todos os alunos, 
bem como ser o ideal de todo professor. Segundo Vilela-Ribeiro e Benite (2010), assim 
como em todas as outras áreas do conhecimento, o professor de Ciências (Química, 
Física e Biologia) deve estar preparado para lidar com as diferenças dos alunos em 
sala de aula, inclusive com aqueles com necessidades educacionais específicas, e, por 
isso, a importância de se discutirem as políticas educacionais de formação inicial de 
professores de Química. 

O professor de Química configura-se, basicamente, por possuir conhecimentos 
no âmbito da Química e no âmbito da Educação, perfazendo uma conexão necessária 
entre essas duas esferas de conhecimento (FRANCISCO JUNIOR, PETERNELE, 
YAMASHITA, 2009). Há, porém, a necessidade de implementar melhorias ou mesmo a 
reestruturação dos currículos dos cursos de Licenciatura em Química, a fim de superar 
o problema da dicotomia existente entre a teoria e a prática, ainda muito presente em 
meio aos professores de Ciências/Química. 

No que se refere às necessidades formativas e à análise da formação atual, há 
um consenso de que o modelo perdurado durante muitos anos, denominado por vezes 
de tradicional ou 3+1 e pautado na racionalidade técnica, é altamente insuficiente e não 
provê, de forma adequada, a necessidade de unificar conhecimentos de caráter 
pedagógico e específico, além dos aspectos teóricos e práticos (FRANCISCO JUNIOR, 
PETERNELE, YAMASHITA, 2009). A racionalidade técnica refere-se a um modelo de 
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formação inicial de professores, também conhecido como modelo “3+1”; em três anos 
estudava-se apenas conteúdos específicos da área e em um ano apenas conteúdos 
pedagógicos, vistos de forma segregada; nesse modelo é valorizado o uso da técnica 
para a resolução de problemas educacionais, sendo o professor o técnico, existindo a 
dicotomia entre a teoria e a prática; infelizmente esse modelo ainda não foi totalmente 
superado. 

Nesse sentido, percebe-se a necessidade de formar um professor que possua 
habilidades e competências voltadas ao conhecimento da educação inclusiva e que 
seja capaz de atender indivíduos com necessidades educativas específicas. Este se 
constitui como um dos assuntos mais urgentes e que provoca inquietações entre os 
profissionais da área da Educação. Segundo Retondo e Silva (2008), discutir sobre a 
formação de professores para atuar nesse paradigma educacional, que busca 
proporcionar qualidade educativa e equiparação de oportunidades, não é uma das 
tarefas mais fáceis, pois envolve questionamentos, dúvidas e reflexões que estão além 
dos indicativos de como a formação dos professores deva ocorrer. 
 
MÉTODO 
 

Esta pesquisa constituiu-se como um estudo de caso, já que se encontra 
associada com a análise e interpretação de aspectos mais profundos, mais detalhados 
como investigações sobre hábitos, atitudes e comportamentos humanos, que, na 
presente pesquisa, são constituídos pelos professores de Química da cidade de 
Anápolis que atuam ou atuarão na perspectiva da Educação Inclusiva. Segundo Ludke 
e André (1986), 

[...] as características essenciais ao estudo de caso seriam: busca de 
descoberta, mesmo que o pesquisador parta de alguns pressupostos teóricos 
iniciais, teoria que servirá de esqueleto ou estrutura básica a partir da qual 
novos aspectos poderão ser detectados; os estudos de caso enfatizam a 
interpretação em contexto, quer dizer, para compreender melhor a 
manifestação geral de um problema, as ações, percepções, comportamentos e 
interações das pessoas devem ser relacionadas à situação específica onde 
ocorrem, ou à problemática determinada a que estão ligadas; os estudos de 
caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda, procurando 
revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou 
problema; os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação, 
sejam elas observações em situações de aula [..] entrevistas a pais, alunos, 
técnicos, administradores... (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 45). 

A preocupação desse tipo de pesquisa é descrever a complexidade de uma 
situação em particular, evidenciando o problema em seu aspecto total. Para Duarte 
(2008), o estudo de caso pode constituir uma contribuição importante para o 
desenvolvimento científico e pode permitir uma visão em profundidade de processos 
educacionais, na sua complexidade contextual. Assim, o estudo de caso pode constituir 
um interessante modo de pesquisa para a prática docente.  

A presente pesquisa foi realizada em escolas públicas estaduais da cidade de 
Anápolis, Goiás, cujos participantes foram dez professores de Química dessas escolas. 
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. A 
coleta de dados foi iniciada mediante o levantamento das escolas públicas estaduais 
de Anápolis que tivessem o maior número de alunos com necessidades educativas 
específicas matriculados. Então, foi elaborado o roteiro da entrevista semiestruturada e 
então foram realizadas as entrevistas, que foram gravadas em áudio e transcritas 
posteriormente. Por fim, os dados coletados foram analisados qualitativamente.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Todos os participantes desta pesquisa são professores concursados da rede 
estadual de Goiás, formados em Licenciatura Química, em instituições públicas de 
ensino superior da cidade de Anápolis ou Goiânia. Observamos que alguns dos 
professores participantes realizaram, por iniciativa e recursos próprios, cursos de pós-
graduação referentes ao tema de educação inclusiva, pois tiveram a necessidade de se 
especializar. A média de atuação, na docência, desses professores é de 10,5 anos. 
Utilizaremos sempre a palavra professor no gênero masculino, para preservar a 
identidade dos mesmos, mas esclarecendo que há professores e professoras 
participantes nesta pesquisa. E utilizaremos a sigla NEE para nos referir à alunos com 
necessidades educativas específicas.  

Quando se fala em educação básica logo devemos lembrar a sua finalidade 
maior, que é a de garantir ao indivíduo a formação que o tornará capaz de participar 
como cidadão na vida em sociedade. De fato, constata-se isso no trecho abaixo que 
figura na Constituição Brasileira de 1988: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205). 

 
Neste contexto, inclui-se também o ensino de Química no Ensino Médio, que 

deve ser um ensino contextualizado, cujo foco principal seja, também, o preparo para o 
exercício consciente da cidadania. Vários educadores em ciência, brasileiros, têm 
reconhecido o importante papel da ciência, em especial da Química, na formação do 
cidadão, conforme mostrado e discutido no tópico: “A educação e a formação de 
professores de Química para a educação inclusiva” presente neste trabalho. 

Existem várias concepções diferentes sobre o que se entende por educação 
inclusiva. De maneira geral, como afirma Carvalho (2007), é uma educação para todos, 
um sistema educacional que reconheça e atenda as diferenças individuais, respeitando 
as necessidades de cada aluno, mas não somente daqueles que possuam algum tipo 
de deficiência, mas de todos que, por causas diversas, possuam dificuldades de 
aprendizagem.  

A maioria dos professores entrevistados possuem concepções semelhantes 
sobre o conceito de educação inclusiva, concordando ser, de maneira geral, uma 
educação para todos, como podemos observar nas falas abaixo: 

 
“Pra mim, é um conceito de educação para todos... independente das condições sociais, 
culturais ou intelectuais”. 
“Eu considero que é uma educação que visa atender todas as necessidades educacionais... 
utilizando métodos e recursos diferenciados... proporcionando uma aprendizagem global...”. 
“É a educação regular acessível a todos os alunos”. 
“Educação para todos, onde propicia a convivência de todos os alunos”. 
“Proporcionar o acesso de forma adequada a cada tipo de necessidade apresentada pelos 
alunos”. 

 

Porém, alguns professores ainda entendem a educação inclusiva como sendo 
um tipo de educação que deve ser oferecida somente para alunos com algum tipo de 
deficiência: 
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“A educação inclusiva, ao meu ver, serve para adequar o conteúdo conforme a necessidade 
cognitiva do aluno, para que ele tenha a oportunidade de usufruir do processo ensino 
aprendizado que ele tem direito, independente da sua condição”. 
“A oportunidade de fazer com que crianças com dificuldade de aprender, devido a problemas 
médicos, formação... entre outros..., tenha a oportunidade de conviver e aprender com crianças 
ditas “normais”. 
“Seria preparar, adequar o ambiente e as pessoas para receber as pessoas com necessidades 
especiais”. 

 

O fato de professores ainda terem uma visão errônea a respeito da educação 
inclusiva se deve à sua formação inicial, que muitas vezes é ineficiente nesse sentido. 
Abaixo estão algumas das respostas que obtivemos quando perguntado aos 
professores participantes como eles avaliam a formação de professores de Química 
para a prática docente inclusiva: 

 
“Os professores saem da universidade com pouco preparo..., e os alunos, em geral, ignoram 
as disciplinas da área educacional, o que acarreta em dificuldades futuras no preparo de aulas 
diversificadas”. 
“Quando eu me formei não existia inclusão... mas como já trabalho aqui mais de 10 anos, 
entendo necessário a preparação do docente para a inclusão”. 

 
Observamos na segunda fala acima que o professor não teve uma formação 

inicial direcionada para a inclusão, mas adquiriu experiências ao longo dos anos por 
estar em uma escola que trabalha mais especificamente com alunos com necessidades 
educativas específicas. E mesmo aqueles que, durante a formação inicial, tiveram 
alguma disciplina no âmbito da educação inclusiva, ainda saem das universidades 
pouco preparados, como nos expôs o professor da primeira fala. As falas seguintes 
reforçam a questão da importância de uma formação inicial e também continuada, além 
de enfatizar o fato de que mesmo que não seja atendido, muitas vezes, existe o 
interesse por parte do docente em buscar novos conhecimentos: 

 
“Eu acho que é de extrema importância que exista na própria faculdade uma formação inicial 
para os alunos... mas a procura de uma formação específica vem de acordo com a 
necessidade... como ao se deparar com alunos que possuam necessidades específicas”. 
“... todos os professores devem aprender a lidar com esses alunos, e não ignorá-los, como é 
feito em alguns casos... é claro que o preparo de aulas pra atender as necessidades 
específicas exige uma busca maior por conhecimento, e dá mais trabalho aos professores... 
mas devemos sempre buscar melhorar e evoluir... e são essas situações que nos estimula a 
buscar novos conhecimentos”. 

 

 Na Declaração de Salamanca (1994) podemos constatar que as universidades 
deveriam oferecer capacitação necessária para o professor, preparando-o para atuar 
no âmbito da educação inclusiva: 

 
Universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no 
processo de desenvolvimento da educação especial, especialmente no que diz 
respeito à pesquisa, avaliação, preparação de formadores de professores e 
desenvolvimento de programas e materiais de treinamento (UNESCO, 1994, p. 
11). 

 
Porém, a maioria das respostas sobre como foi a formação inicial com relação 

a conhecimentos que os preparassem para lidar com as diferenças em sala de aula, 
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mostram que as universidades ou não preparavam para a inclusão, ou, mais 
recentemente, quando oferecem algum tipo de conhecimento nessa perspectiva, não 
são suficientes. 

 
“Na minha formação inicial houve uma disciplina de carga horária 40 horas, de prática de 
ensino de Química, que fez uma abordagem de „Introdução à Educação Inclusiva‟, mas essa 
prática não foi suficiente pra demonstrar as necessidades especiais, ... e como trabalhar a 
Química com eles”. 
“Não tive formação, simplesmente implantaram... e nós professores tivemos que incluir a eles. 
Por mais que se tenha conhecimento ainda temos muitas dificuldades, devido as escolas não 
serem preparadas pra receber esses alunos”. 
“Na minha formação não houve nenhum preparo para lidar com essas diferenças”. 
“Durante minha formação tive duas disciplinas com esta abordagem, mas mesmo no estágio 
não tinha vivenciado estas situações, somente quando assumi as aulas”. 

 

Dessa maneira, para que uma escola seja inclusiva é necessário que todos se 
envolvam, pais, alunos, professores, diretores, governo, sociedade, além de ser 
indispensável contar com uma equipe qualificada de apoio aos estudantes e 
professores, com assistência médica, psicológica, materiais didáticos, intérpretes para 
alunos surdos, etc. Para Vilela e Benite (2010), tão importante quanto isso, 

 
[...] é que o professor esteja preparado para lidar com as diferentes 
necessidades de aprendizagem de cada aluno, inclusive os deficientes, e o 
locus inicial em que ele deve adquirir esses fundamentos é a formação inicial, 
ou seja, seu curso de graduação. É preciso considerar a formação do professor 
para a educação inclusiva como parte integrante do processo de formação 
geral, e não como um apêndice dos seus estudos ou um complemento (VILELA 
e BENITE, 2010, p. 587). 

 
Alguns dos professores participantes procuraram fazer, quando possível e por 

conta própria, especializações específicas na área da educação inclusiva, mas nem 
todos tiveram oportunidades ou mesmo tempo para isso. E o agravante, e também um 
dos impedimentos para que a educação inclusiva seja efetivamente implementada, é 
que o governo não oferece o apoio necessário, e o professor acaba ficando com uma 
grande sobrecarga, e, muitas vezes, não encontra tempo nem mesmo para se 
qualificar, como podemos constatar na fala abaixo: 

 
“Ainda falta recursos e formação para todos os profissionais... esse ano foi divulgado que o 
governo ofereceu um curso, mas pra mim não dá tempo... e foi a primeira vez que ouvi falar”. 
“As escolas não possui laboratório, salas superlotadas, não possuímos apoio de outros 
profissionais, pois a secretaria de educação nem sempre disponibiliza...”. 
“[...] infelizmente o governo não contribui para a inclusão ... entendo que inclusão não é 
somente jogar o aluno em uma escola dita para “normais” ... necessitamos de toda uma 
estrutura, apoio pedagógico, cuidadores ... logo, a inclusão no Brasil, especificamente em 
Goiás, é uma utopia”. 

 
Muitos professores oferecem resistência, preferindo o comodismo à aceitação 

de algo que, apesar de recentemente imposto por lei, não é algo novo, mas refere-se a 
simplesmente ter consciência dos direitos humanos. Existem muitas incertezas a 
respeito do assunto, e, muitos professores, ainda não totalmente esclarecidos, 
associam inclusão apenas à inserir nas classes regulares alunos com algum tipo de 
deficiência, não conseguindo enxergar que vai além, “representando um resgate 
histórico do igual direito de todos à educação de qualidade” (CARVALHO, 2007, p. 27). 
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De acordo com Carvalho (2007) as resistências de muitos professores é por 
eles explicada devido à insegurança que eles têm de realizar o trabalho educacional 
escolar nas classes regulares com alunos com deficiência. Na maioria das vezes os 
conhecimentos nessa área, durante a sua formação inicial, foram insuficientes. 
Podemos confirmar isso na fala abaixo: 

 
“Essa situação jamais pode ocorrer... alunos especiais tem que estudar em locais 
especializados com múltiplos especialistas pra proporcionar um mínimo possível de 
conhecimento intelectual. [...] Nós sabemos, e o governo sabe, que os de menor gravidade 
podem ter alguma expectativa de aprendizagem..., mas os de acentuada dificuldade, podem ter 
uma melhor qualidade de vida pra eles em centros especializados”. 

 
Porém, baseados em Francisco Junior, et. al. (2009), sabe-se que, professores 

que tiveram sua formação baseada no modelo da racionalidade técnica, também 
conhecido como modelo 3+1, não tiveram a oportunidade de estudar a respeito, pois o 
foco maior nos cursos de Licenciatura desse período estava no conhecimento 
específico da área, no caso a de Química, e uma pequena parte do curso se destinava 
a trabalhar conhecimentos pedagógicos, sempre vistos de maneira dicotômica.  

Também foi questionada a opinião deles a respeito da diversidade em sala de 
aula, se os incomoda, ou não, se consideram normal essa diversidade, e se eles têm 
ou já tiveram em sala de aula alunos com NEE, abaixo algumas respostas: 
 

“Só tive um aluno com necessidade especial... deficiência auditiva, e tinha o acompanhamento 
do intérprete... e eu tive bastante dificuldade de ensinar Química pra ela... É necessário que a 
inclusão aconteça, todos tem direito a educação, e as pessoas com necessidades especiais 
devem ser incluídos não somente na escola, mas na sociedade e no mercado de trabalho... e a 
escola é uma porta de entrada pra sociedade e a formação mínima pra essa pessoa ser 
inserida na sociedade”. 
“Eu acho que tem que acontecer, mas tem casos inviáveis... Dou aula nos três anos, e em 
cada turma tem um aluno com D.A. (deficiência auditiva). Tem poucos, as escolas agora sendo 
inclusivas, então eles ficam espalhados na escola mais perto da sua casa”. 
“Cada sala é singular...com suas especificidades... hoje em dia dou aula para dois alunos 
surdos, com intérprete, e alguns com dificuldade de aprendizado. No início me vi em uma 
problemática de como ensinar Química para estes alunos, mas no colégio contamos com uma 
professora que nos auxilia nessa parte [...] e entre nós professores sempre trocamos 
experiências, e estas trocas são extremamente válidas ... aos poucos fui aprendendo a lidar 
com essas diferenças e hoje não me sinto mais desconfortável com tais situações”. 

  
Sob essa perspectiva, Tiballi (2003) afirma que, não devem existir excluídos na 

escola, o que deve existir são pessoas com diferentes necessidades de aprendizagem, 
e é para essas diferenças que o professor deve estar preparado. Dessa forma, a 
qualificação ideal do professor deve estar baseada na superação da racionalidade 
técnica e fundamentada em princípios de investigação e reflexão (SCHÖN, 1998). 

É claro que são muitas as dificuldades encontradas por professores, mesmo 
entre os que são a favor de uma educação química inclusiva, e mesmo que se 
esforcem para que cada aluno aprenda da melhor maneira possível. A maioria dos 
professores entrevistados considera que uma das maiores dificuldades encontradas na 
hora de ensinar Química é o nível de abstração que a própria ciência já possui; outras 
dificuldades encontradas são relatadas nas falas logo abaixo: 
 

“Salas lotadas; as escolas (às vezes) possuem recursos de mídias, mas não tem pessoas, 
dinamizadores para auxiliarem nas aulas. Exemplo: uma aula prática tenho que abrir a 
biblioteca, pegar vidrarias e reagentes, montar a aula prática, sozinha... isso com duas aulas 
semanais”. 
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“São muitas as dificuldades: desinteresse dos alunos; ... falta de material; falta de tempo; ... 
falta de conhecimento de técnicas que realmente funcione; ... falta de sinais específicos de 
Química, no caso dos surdos”. 

 
Na fala acima, evidenciamos um dos problemas que dificulta a efetiva 

implementação da educação inclusiva com relação ao ensino de Química em todo o 
Brasil: a falta de sinais específicos de Química para os surdos. 

Machado e Mortimer (2007) destacam as características do ensino de Química 
apontando para três aspectos importantes na aprendizagem dos alunos em geral: 
fenomenológico, representacional e teórico. De acordo com estes autores:   
 

O aspecto fenomenológico diz respeito aos fenômenos de interesse da 
Química, sejam aqueles concretos e visíveis [...]; o aspecto teórico relaciona-se 
a informações de natureza atômico-molecular, envolvendo, portanto, 
explicações baseadas em modelos abstratos e que incluem entidades não 
diretamente observáveis, como átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. [...] já o 
aspecto representacional, compreende informações inerentes à linguagem 
Química, como fórmulas e equações Químicas, representações dos modelos, 
gráficos e equações matemáticas (MACHADO e MORTIMER, 2007).  
 

Portanto, considerando a importância dos aspectos teóricos para o 
entendimento dos fenômenos químicos, podemos apontar esta como sendo a possível 
causa da dificuldade sentida pelos intérpretes durante o processo de tradução das 
explicações realizadas pelo professor para a Libras. De acordo com Pereira, Benite e 
Benite (2011), a maioria dos alunos que possuem a surdez como deficiência, 
consideram a Química uma disciplina muito complexa, pelo nível maior de abstração e 
a dificuldade de constatação dos fenômenos observados; outro problema enfrentado 
por eles é a ausência de um material de apoio adequado. Entre intérpretes, a maior 
dificuldade está na transposição de sinais da linguagem química para a Libras. 
Acredita-se que, fazendo-se o uso de recursos visuais, é possível sanar as dificuldades 
de todos, alunos surdos, intérpretes e professores. 

Quando foi perguntado aos professores o que eles consideram necessário ser 
melhorado nos cursos de licenciatura em Química para que eles saiam da graduação 
capacitados para atuar no âmbito da educação inclusiva, obtivemos as seguintes 
respostas:  

 
“Acredito que ter uma disciplina pra trabalhar algumas deficiências, e ... também oficina de 
Braile e Libras, e ... desenvolvimento psicomotor”. 
“Eu acho que deveria ter disciplinas obrigatórias sobre inclusão; estágio em escolas 
inclusivas... pesquisas na área, e, é claro, esforço de ambas as partes, porque não existe 
receita, cada ser humano é único”. 
“A preparação prática com ajuda de professores experientes que atuam na área... ajuda de 
psicólogos para orientar nas diversas doenças psicossomáticas e cognitivas”. 
“Pode-se incluir disciplinas específicas, porém, como já disse, a educação inclusiva é um tema 
complexo demais para ser abordado apenas em um curso de graduação... com o tempo, o que 
se aprende na faculdade se torna obsoleto”. 

 
Nesse sentido, e de acordo com Retondo e Silva (2008), percebe-se a 

necessidade de formar um professor que possua habilidades e competências voltadas 
ao conhecimento da educação inclusiva e que seja capaz de atender indivíduos com 
necessidades educativas específicas. Este se constitui como um dos assuntos mais 
urgentes e que provoca inquietações entre os profissionais da área da Educação. 
Discutir sobre a formação de professores para atuar nesse paradigma educacional não 
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é uma das tarefas mais fáceis, pois envolve questionamentos, dúvidas e reflexões que 
estão além dos indicativos de como a formação dos professores deva ocorrer. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consideramos que o objetivo principal desta pesquisa foi alcançado, que foi 
investigar e compreender a concepção que professores de Química de Anápolis têm 
sobre educação inclusiva e educação química inclusiva. Os resultados advindos das 
entrevistas se mostraram satisfatórios: observamos uma maioria de concepções 
semelhantes e a favor da educação inclusiva; e poucas concepções resistentes à essa 
proposta de educação, o que ainda é muito comum entre docentes que não estão 
totalmente esclarecidos sobre o verdadeiro conceito de inclusão. 

As concepções semelhantes, mas ao mesmo tempo com suas características 
peculiares, trouxeram contribuições significativas, vindo a fortalecer o que defendemos: 
que todos, sem discriminações, tenham igual direito e acesso à uma educação de 
qualidade, que atenda às necessidades educacionais específicas de cada aluno. E 
mesmo as concepções resistentes trouxeram ricas contribuições nos possibilitando 
diversas reflexões à respeito de como podemos contribuir para que a educação 
inclusiva seja efetivamente implantada. 

De maneira geral, os professores não tiveram uma formação inicial que os 
preparassem para lidar com as diferenças em sala de aula, mas todos concordam com 
uma formação continuada; com isso, confirmamos, baseados nessa amostra 
participante, que os cursos de licenciatura no Brasil realmente ainda não preparam o 
profissional docente para atuar de maneira segura na educação inclusiva. A maior 
parte dos professores entrevistados também concordam que o ensino de Química deve 
ser proporcionado à todos os indivíduos, porém, metade dos participantes consideram 
que a educação inclusiva não está acontecendo como deveria ser, de forma efetiva. 

Nesse aspecto não se pode culpar o professor, pois essa foi a formação que 
lhe foi oferecida. O que pode e deve ser feito, com urgência, são discussões sobre 
inclusão a fim de conscientizar os professores do importante papel que eles têm na 
implementação dessa proposta, e também, com a mesma urgência, uma mudança 
curricular nos cursos de Licenciatura em Química oferecidos, de maneira que 
contemplem de maneira harmônica tanto os conhecimentos específicos quanto os 
pedagógicos. 

Sendo assim, concordamos com Silva e Reis (2011, p. 10) quando afirmam 
que “cada ser humano é único justamente pelas suas diferenças; [...] e as diferenças 
enriquecem, ampliam, [...] permitem a identificação e a diferenciação e, portanto, 
contribuem para o crescimento de todos os envolvidos no processo educacional”. 
Entendemos que as pessoas são diferentes umas das outras, o que as fazem ter uma 
identidade própria, ideias e concepções diversificadas, transformando o trabalho na 
diversidade em uma oportunidade para os próprios professores e outros profissionais 
da educação desenvolverem o saudável sentimento de alteridade. 
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Resumo: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento que trata da 
importância da educação química nas series iniciais do ensino fundamental e a formação de 
professores de ciências, tendo como objetivo: analisar os cursos de formação de professores 
que irão atuar nas primeiras series da educação básica; traçar o perfil dos professores de 
ciências desta fase da educação. Baseados nos resultados obtidos na pesquisa, optamos em 
elaborar um plano de curso voltado para os futuros professores e/ou os em exercício com 
objetivo de minimizar as deficiências observadas na formação destes profissionais. Neste curso 
serão trabalhadas temáticas que tratam do ensino de ciências nas series iniciais; o papel da 
química na sociedade e a experimentação como recurso didático nas aulas de ciências para 
crianças. 

INTRODUÇÃO 
O assunto alfabetização científica, também conhecida como letramento científico 

ou enculturação científica (Carvalho e Sasseron, 2011) tem sido o foco de muitas 
pesquisas e muitas definições dentro do campo Ensino de Ciências. Para alguns 
pesquisadores a alfabetização científica é definida como um processo que está 
atrelado ao termo alfabetizar, ou seja, de saber ler e escrever, complementado com o 
saber compreender e expressar opinião sobre assuntos de caráter científico. Outros 
por sua vez ainda complementam que alfabetização científica “não objetiva treinar 
futuros cientistas, ainda que para isso possa contribuir. Objetiva sim, que os assuntos 
científicos sejam cuidadosamente apresentados, discutidos, compreendendo seus 
significados e aplicados para o entendimento do mundo” (Lorenzetti e Delizoicov, 2001, 
p.5). 

Outro tema também em crescente discussão envolve o ensino de ciências para 
as series iniciais (ROSA, PEREZ e DRUN, 2007; HAMBURGER, 2007; SASSERON e 
CARVALHO, 2008; DELIZOICOV e SLONGO, 2011; BRADI e GURGEL, 2002), 
segundo Zanon e Freitas (2007, p.94), isto se deve as dificuldades encontradas pelos 
alunos em aprender conceitos científicos no ensino de ciências. 

Estas dificuldades também são percebidas com o passar dos anos, quando os 
alunos chegam ao Ensino Médio. Na nossa experiência como professores de química 
(Nível médio e superior) percebemos na sala de aula uma dificuldade dos alunos em 
identificar dentro dos conhecimentos que obtiveram no ensino fundamental a relação 
com os conteúdos apresentados na disciplina Química. Muitos, por exemplo, não 
conseguem perceber e identificar as transformações que ocorrem ao redor, embora 
tenham visto nas aulas de ciências conteúdos que tratam constantemente das 
mudanças físicas e químicas, como os estado físicos da água, a formação das chuvas, 
a digestão dos alimentos e a respiração dos seres vivos. 

Em virtude disto, defendemos um ensino de Ciências diferente, no qual a 
disciplina Ciências seja apresentada numa maneira interdisciplinar, contextualizada e 
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principalmente que permita ao aluno, mesmo com pouca idade, a oportunidade de 
refletir e compreender o mundo que o cerca com um olhar crítico.   

Mas para muitos dar aulas de ciências sob esta perspectiva não é uma tarefa 
fácil, pois nesta fase as crianças estão tendo o primeiro contato com a leitura e a 
escrita. Por outro lado, embora muitos acreditem que a iniciação científica seja difícil 
por conta da idade das crianças, pesquisas em ensino de Ciências indicam que 
crianças a partir de cinco anos, ainda em fase de alfabetização, já possuem 
capacidade intelectual para aprender ciência e podem acompanhar aulas baseadas em 
experimentação e observação (HAMBURGUER, 2007). 

Por isso a figura do professor é tão importante, uma vez que o desafio do 
educador não é apenas fornecer aos alunos noções e conceitos, seu principal desafio é 
despertar nos alunos a curiosidade e a capacidade de encarar a realidade através dos 
olhos da ciência, de discutir as informações recebidas, refletir e acima de tudo saber 
posicionar-se criticamente frente ao tema (SASSERON & CARVALHO, 2008).  

Mas quando falamos das séries iniciais do Ensino Fundamental é o professor 
polivalente, também chamado generalista, o responsável pelo ensino de ciências e de 
todas as outras disciplinas. De acordo com a legislação vigente, para atuar na docência 
da educação infantil e no Ensino Fundamental 1º e 2º ciclo, somente são admitidos 
egressos dos cursos de Pedagogia em nível superior ou Normal de nível médio.  

No entanto, segundo a literatura estes profissionais ao concluírem o curso 
Normal e/ou a licenciatura em Pedagogia, possuem sérias dificuldades nos conteúdos 
científicos que necessitam para ensinar Ciências Naturais (LONGHINI, 2008). Além 
disto, a maior parte dos professores utilizam os próprios livros que usam para ensinar 
para estudar os conteúdos de Ciências (NÚÑEZ et. al., 2003). Em consequência 
dessas dificuldades, é que se pode explicar a pouca importância dada às Ciências 
Naturais enquanto componente curricular, inclusive as dificuldades que esses 
profissionais apresentam em propor alternativas de atividades diferenciadas para 
substituir as aulas predominantemente teóricas, centradas em livros-textos que, por 
vezes, são descontextualizados do entorno sociocultural dos alunos.  

É fato que o ensino de ciências não tem obtido êxito, pois o professor das séries 
iniciais não apresenta capacitação adequada para conduzir o aluno nesse percurso 
(BRANDI e GURGEL, 2002). É difícil para um professor desempenhar seu papel de 
maneira segura e competente fixado em uma formação defeituosa. Deste modo, torna-
se necessário repensar os currículos de formação de professores. 

Por isso, a formação docente deve oportunizar a preparação conceitual, 
metodológica e atitudinal, para que além de conhecerem o conteúdo que ensinarão, os 
professores sejam capazes de preparar e dirigir atividades significativas para seus 
alunos (MONTEIRO E TEIXEIRA, 2004), bem como articular as práticas educativas às 
práticas sociais, permitindo assim que o seu trabalho seja parte do processo de 
reconstrução e democratização da sociedade (LONGHINI, 2008). 

METODOLOGIA 
A pesquisa se baseou nos fundamentos da pesquisa qualitativa e para a 

obtenção de dados foi utilizada a análise documental e questionários. O universo 
amostral se concentrou nos cursos de Pedagogia pertencentes a Universidade Federal 
de Alagoas(UFAL) e a Universidade Estadual de Alagoas(UNEAL), e no curso Normal 
de nível Médio da escola estadual Professor Pedro de França Reis situada na cidade 
de Arapiraca. Além dos cursos, também foram abordados professores de três escolas 
públicas, da rede municipal de ensino, pertencentes aos municípios de Arapiraca, 
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Igreja Nova e Igací. A análise documental se deu na busca de documentos que 
regulamentam a educação no Brasil, sobretudo no que diz respeito a formação de 
professores generalistas e as series iniciais do ensino fundamental. Além disto, foram 
analisados os projetos políticos pedagógicos dos cursos, nos quais foram buscadas 
informações sobre a base teórico-prática-metodológica fornecida aos alunos destes 
cursos, sob o ponto de vista do ensino de ciências. 

A aplicação dos questionários se deu com o objetivo de traçar o perfil dos 
professores de ciências das primeiras series da educação básica. Este questionário 
continha vinte e uma questões que tratavam basicamente de pontos sobre a formação 
destes professores e das concepções que estes traziam com relação ao ensino de 
ciências e principalmente da importância da apresentação de conhecimentos da 
Química nesta fase da educação. 

No fim da pesquisa foi proposto um plano de curso, voltado para os professores 
formados e/ou em formação, tratando de assuntos relacionados ao ensino de ciências 
e a importância da introdução de conhecimentos da Química nas series iniciais do 
ensino fundamental. 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

O resultado obtido na análise dos cursos de nível superior nos levou a concluir 
que muito embora o foco dos cursos de formação de professores seja de habilitar 
profissionais para o ensino de Ciências na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, eles não estão oferecendo um programa de formação suficiente 
que atenda as reais necessidades dos futuros professores. As estruturas curriculares 
por sua vez revelaram que não há prioridade no estudo das áreas do conhecimento 
que são fundamentais para ensino de Ciências.  

No entanto as Diretrizes Curriculares Nacionais Para Formação de Professores 
da Educação Básica em Nível Superior (DCN), Curso de Licenciatura, de Graduação 
Plena (BRASIL, 2001), em seu artigo 5º explicita que o Projeto Político-Pedagógico de 
cada Curso deve possibilitar a construção de competências necessárias à atuação na 
Educação Básica, incluindo uma seleção de conceitos que vão além daquilo que os 
licenciandos irão ensinar futuramente e que os conceitos a serem ensinados na 
escolaridade básica sejam abordados articuladamente com suas didáticas específicas. 
Entretanto, na análise das ementas das disciplinas não foi possível identificar tal 
articulação. 

Na Universidade Federal de Alagoas o curso de pedagogia é oferecido em três 
campi: Maceió, Arapiraca e Sertão, cada curso com seu projeto político próprio. Ao 
contrário disto, a Universidade Estadual de Alagoas oferta o curso de Pedagogia em 
também três unidades acadêmicas: Arapiraca, Santana do Ipanema e Palmeira dos 
Índios, mas com um único projeto político pedagógico.  

Nos cursos da UFAL apesar da aparente diferença entre os PPCs dos cursos de 
Pedagogia ofertados nos diferentes campi, observamos que, no que se refere à 
formação para o ensino de ciências, não há diferenças significativas.  

Nos cursos dos três campi, as disciplinas que tratam dos saberes específicos ao 
ensino de Ciências, Saberes e Metodologias do Ensino de Ciências I e II, são ofertadas 
no sétimo e oitavo períodos, com sessenta horas cada uma (40h teórica + 20h prática). 
No curso noturno, do campus em Maceió, há uma pequena diferença, nele a disciplina 
Saberes e Metodologias do Ensino de Ciências I apresenta-se com 50 horas teóricas e 
10 horas de prática. Nos três cursos, a formação específica para o ensino de ciências 
corresponde a menos de 5% do curso. De acordo com os PPCs, as práticas docentes 
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deverão ocorrer, conforme preconizam os Pareceres CNE/CP 09/2001, 28/2001 e as 
Resoluções CNE/CP 01/2002 e 02/2002. 

No projeto pedagógico da UNEAL as disciplinas que fornecem o instrumental 
para a atuação dos professores compõem o Núcleo de Aprofundamento e 
Diversificação dos Estudos. Este núcleo é responsável por 1.380 horas 
(aproximadamente 40% da carga horária total do curso), distribuídas em 17 disciplinas. 
Dentre essas disciplinas, apenas uma está relacionada à formação para o ensino de 
Ciências: Saberes e Práticas do ensino de Ciências.  

A disciplina Saberes e Práticas do Ensino de Ciências possui uma carga horária 
de 80h e, segundo a matriz curricular do curso em questão, é ofertada no quinto 
período, dividida em 60h teóricas e 20h práticas. Não há no PPC, entretanto, nenhuma 
referência a como se dá essa prática. Buscamos informações junto à coordenação e 
esta nos informou que a parte prática da disciplina acontece no laboratório do curso de 
Biologia da instituição. Deste modo, compreendemos que neste caso, a atividade 
prática é entendida como sinônima de atividade experimental. Esta é uma abordagem 
diferente daquela proposta nos artigos 12 e 13 da Resolução 01/2002 CNE/CP, que 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, na qual 
a prática se apresenta como uma alternativa de aproximação e articulação dos 
conhecimentos teóricos com a carreira docente, numa perspectiva interdisciplinar sem 
limitação de espaço. 

Com relação ao curso Normal de nível Médio observamos que no curso são 
ofertadas as disciplinas: Química, Física e Biologia, mas a análise das ementas destas 
disciplinas apresentou uma grande semelhança com as ementas destas voltadas para 
o Ensino Médio normal. Portanto os conhecimentos pedagógicos inerentes a prática 
docente na área de ensino de Ciências ficaram a cargo da disciplina Didática das 
ciências, que por sua vez o programa desta disciplina não apresentou interação entre a 
Didática e as ciências. No nosso ponto de vista este fato pode dificultar o 
estabelecimento de uma conexão dos conteúdos trabalhados nas diversas disciplinas 
específicas com a atividade docente, pois como vimos anteriormente, há nos cursos de 
Pedagogia algumas limitações relacionadas ao ensino de Ciências.  

Diante das fragilidades observadas no preparo destes profissionais para lecionar 
ciências para crianças a pesquisa voltou o seu olhar para o perfil dos professores em 
exercício. Em virtude disto, decidimos conhecer mais de perto quem são os 
professores que atuam nas séries iniciais e o que pensam sobre o ensino de ciências. 

Para obter esta visão, foi aplicado um questionário a vinte e um professores do 
ensino fundamental, anos iniciais, de três escolas diferentes. As escolas pertenciam a 
rede pública municipal de ensino das cidades de Igací, Igreja Nova e Arapiraca. O 
questionário tratava basicamente de dados da formação escolar e profissional, tempo 
de serviço, aspectos significativos em relação à disciplina Ciências, e o domínio de 
aspectos da Química dentro do ensino de Ciências. 

Dentre outros pontos, detectamos nas respostas obtidas com a aplicação do 
questionário, que os professores apresentaram uma visão fragmentada de ciências e 
sinônima de conhecimentos biológicos e da saúde. Esta constatação Portela (2009) 
cita em seu trabalho, segundo ele a valorização dos conhecimentos obtidos na Biologia 
são recorrentes no ensino de ciências no ensino fundamental. 

Dando continuidade a análise das respostas dos professores. Quando 
estendemos as averiguações para a importância da apresentação dos conhecimentos 
da Química, a grande maioria apresentou uma percepção calendarizada, na qual esta 
disciplina deveria ser apresentada apenas no nono ano do ensino Fundamental e/ou no 
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Ensino Médio. Além disto, os docentes relacionaram as aulas de Química a 
necessidade de ambientes preparados, como laboratórios, e de estratégias 
diferenciadas, como experimentação. 

Muitos fatores podem justificar essas concepções, as principais estão 
relacionadas a formação inadequada dos professores e os preconceitos gerados pelos 
meios de comunicação com relação a Química. Além disto, estas manifestações 
propagam um quadro de ausência de conhecimentos químicos e que propaga a 
concepção que tais conhecimentos não devam ser abordados nas demais series do 
ensino fundamental, ficando exclusivo para o 9º ano e para o ensino médio (Silva, 
2009). 

Portanto, em virtude do que foi verificado na análise dos cursos de formação de 
professores do ensino fundamental I e no perfil destes, pensamos que a solução seria 
investir na própria formação do professor, seja ela continuada, tendo em vista que o 
aprendizado nunca acaba, ou compensatória a fim de preencher as lacunas deixadas 
na formação inicial.  

Pensando nisto, foi elaborado um plano de formação para professores e futuros 
professores das series iniciais do ensino fundamental. A ideia do curso surge com a 
intenção de minimizar as lacunas encontradas nos cursos de formação de professores 
e consequentemente nas concepções dos professores com relação as ciências, 
sobretudo a Química. 

O curso é denominado “A Química na Ciências”, note que “Ciências” está 
relacionada a disciplina. Este tema surgiu em oposição a visão fragmentada da 
Química com relação as ciências, no qual na concepção dos professores, esta surgi 
como uma disciplina a parte e não como ciências.  

A proposta apresentada sugere que o curso tenha a duração de 12 horas, e terá 
como objetivo central conscientizar os professores da necessidade de ensinar Ciências 
baseada nas ciências, e não apenas nos conhecimentos biológicos como foi observado 
na pesquisa, dando assim um enfoque maior na ciência Química. 

O curso esta dividido em quatro unidades temáticas: 

1- O Ensino de Ciências nas series iniciais do Ensino Fundamental; 
2- O papel da Química na sociedade; 
3-  Experimentação no ensino de Ciências; 
4- Oficina “Pequenos Alquimistas”. 

A escolha destas temáticas se baseia no propósito de fornecer aos professores 
o embasamento teórico necessário para que eles possam, na sala de aula, iniciar as 
crianças nos conhecimentos das ciências, sobretudo da Química e para isto vamos 
utilizar como ferramenta a experimentação. 

A experimentação foi escolhida por considerarmos que ela pode ser uma 
estratégia eficiente, pois possibilita a criação de problemas que permite a 
contextualização e o estímulo de questionamentos investigativos (GUIMARÃES, 2009), 
além disto, esta estratégia pode ser utilizada em diferentes níveis de escolarização.  

Outro ponto positivo se deve ao fato de que a utilização de experimentos nas 
aulas atraem os alunos, pois este recurso tem caráter motivador, lúdico e 
essencialmente ligado aos sentidos, e consequentemente permite ao professor o 
aumento na capacidade de aprendizado dos seus alunos, já que funciona como um 
meio de envolver o aluno nos temas que estão em pauta (GIORDAN, 1999). 

A bibliografia básica e complementar deste curso é composta de artigos e livros 
que tratam do Ensino de ciências, principalmente para os anos iniciais da educação 
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básica, alfabetização científica e sobre a importância da Química para a sociedade. Ao 
final do curso será realizada uma oficina sobre o uso da experimentação nas aulas de 
ciências.  

Para avaliar o aprendizado, os alunos se dividirão em duplas e cada dupla 
preparará e apresentará uma aula voltada para as series iniciais do ensino 
fundamental. A aula deverá conter dois experimentos, um utilizando o material proposto 
no curso e outro “livre”, deste modo estaremos incentivando a prática da pesquisa com 
os professores.  

A avaliação se baseará nos seguintes critérios: 
x Domínio de conceitos teóricos relacionados ao tema; 
x Clareza e coerência na exposição do tema; 
x Uso de recursos apropriados ao tema coerente com os objetivos. 

 
A seguir apresentamos a proposta do curso de formação em questão. 
 

PLANO DE CURSO 
 
Curso: “A Química na Ciências”. 
Carga Horária: 12 horas 
 
1. Objetivo Geral:  

Promover a formação de professores que atuam nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental da educação básica ou vão atuar, dentro de uma perspectiva que a 
alfabetização científica é um processo necessário na formação do cidadão e que deve 
ser apresentada a criança desde o inicio da sua formação.  

 
2. Objetivos Específicos:  

Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da disciplina Ciências nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental; 

Aprimorar e capacitar os professores das series iniciais do Ensino Fundamental 
para um ensino de ciências voltado para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. 

Reconhecer a Química como uma ciência; 
Introduzir a experimentação nas aulas de ciências com conhecimentos da 

Química. 
 

3. Conteúdo Programático:  
 Unidade Temática 1- O Ensino de Ciências nas series iniciais do Ensino 
Fundamental (Carga horária: 2h); 

Unidade Temática 2- O papel da Química na sociedade (Carga horária: 2h); 
Unidade Temática 3- Experimentação no ensino de Ciências(Carga horária: 2h). 
Unidade Temática 4- Oficina “Pequenos Alquimistas” (Carga horária: 6h); 

 
4. Procedimentos Metodológicos: 

O estudo de artigos científicos que tratam do Ensino de Ciências x Alfabetização 
Científica; A importância da química na sociedade e experimentação;  

Aulas expositivas dialogadas sobre os temas; 
Oficina utilizando o livro “Pequenos Alquimistas”. 
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5. Recursos Didáticos  
Projetor multimídia, material impresso, materiais diversos para a realização dos 

experimentos. 
 

6. Avaliação  
A turma se dividirá em duplas e cada dupla apresentará uma aula voltada para o 

ensino fundamental I utilizando uma ou mais experiências do livro “Pequenos 
Alquimistas”. 

Os critérios utilizados para a avaliação serão: 
x Domínio de conceitos teóricos relacionados ao tema; 
x Clareza e coerência na exposição do tema; 
x Uso de recursos apropriados ao tema coerente com os objetivos. 
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CONCLUSÃO  

Através dos resultados obtidos na análise dos cursos de formação de 
professores, podemos concluir que todos eles apresentaram falhas nas questões do 
embasamento teórico metodológico que cercam a preparação de professores para 
ensinar ciências nas series iniciais do ensino fundamental, seja na não oferta de 
disciplinas ligadas a área ou nas ementas que não contemplem os conteúdos 
necessários para uma boa formação de professores de ciências. O perfil dos 
professores traçado durante a pesquisa complementa este resultado. Nos professores 
abordados encontramos uma visão fragmentada de ciências, e quando questionados 
sobre a importância de introduzir conhecimentos da química, a grande maioria 
apresentaram uma percepção calendarizada, na qual esta disciplina deveria ser 
apresentada apenas nos anos finais do ensino fundamental e/ou no Ensino Médio. 
Além disto, os docentes relacionaram as aulas de Química à necessidade de 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
FP 

 

ambientes preparados, como laboratórios, e de estratégias diferenciadas, como 
experimentação. Com isto concluímos que as concepções dos professores são reflexos 
de uma formação inicial defeituosa sobre o ponto de vista do ensino de ciências. Para 
minimizar estes efeitos enxergamos na formação continuada uma proposta 
interessante, no qual podemos obter resultados em curto prazo. Portanto, diante das 
conclusões obtidas escolhemos elaborar um plano de curso voltado para os 
professores que vão ou já atuam nas series iniciais do ensino fundamental. 
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RESUMO: O NOSSO TRABALHO IRÁ DISCUTIR SOBRE AS CONCEPÇÕES DE UM GRUPO DE 
LICENCIANDOS EM QUÍMICA SOBRE CONTEXTUALIZAÇÃO, COMO E DE QUE FORMA ELES 
ENXERGAM ESTE CONCEITO POR MEIO DA ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS. PRIMEIRAMENTE 
APLICAMOS UM QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAR TAIS CONCEPÇÕES, EM SEGUIDA, 
DEIXAMOS CLARO PARA OS PROFESSORES EM FORMAÇÃO OS CONCEITOS DE 
CONTEXTUALIZAÇÃO DEFENDIDOS POR SANTOS E MORTIMER (1999) E GONZALEZ (2004), 
SENDO QUE AS CONCEPÇÕES POR ELES APONTADAS FORAM INSERIDAS NAS CATEGORIAS 
ESTUDADAS PELOS AUTORES CITADOS. OS RESULTADOS MOSTRARAM UMA EVOLUÇÃO 
DAS CONCEPÇÕES SOBRE A TEMÁTICA, CONTRIBUINDO COM A FORMAÇÃO INICIAL DOS 
LICENCIANDOS, SOBRETUDO NA ANÁLISE E ESCOLHA DE MATERIAS UTILIZADOS POR ELES. 

INTRODUÇÃO 

 

  Muito se tem discutido sobre a formação inicial e continuada de professores de 
forma geral no meio acadêmico, observa-se a recorrência de críticas ao modelo 
tradicional e fragmentado em todos os níveis de ensino, principalmente nos cursos de 
licenciaturas em instituições de ensino superior. Se opondo ao modelo de ensino 
receptor e descontextualizado, inquietações de pesquisadores e especialistas de 
diversas áreas têm contribuído para um novo olhar de muitos professores ao refletirem 
sobre a sua prática em sala de aula.  

Contribuindo para este novo olhar, o Ministério da Educação por meio da 
elaboração de documentos oficiais tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (PCN e PCN+) orienta os professores no que tange a abordagem 
dos conteúdos no Ensino Médio conforme a seguir: 

 
 Os conteúdos nessa fase devem ser abordados a partir de temas que 
permitam a contextualização do conhecimento. Nesse sentido, podem ser 
explorados, por exemplo, temas como metalurgia, solos e sua fertilização, 
combustíveis e combustão, obtenção, conservação e uso dos alimentos, chuva 
ácida, tratamento de água etc. Não se pretende que esses temas sejam 
esgotados, mesmo porque as interrelações conceituais e fatuais podem ser 
muitas e complexas. Esses temas, mais do que fontes desencadeadoras de 
conhecimentos específicos, devem ser vistos como instrumentos para uma 
primeira leitura integrada do mundo com as lentes da Química. (BRASIL, 1999, 
p. 34). 

 
Neste contexto é notável a contextualização como eixo fundamental no processo 

de ensino e aprendizagem, sobretudo na abordagem dos conteúdos relacionados a 
ciências da natureza e suas tecnologias envolvendo questões relacionadas ao 
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desenvolvimento social, político, econômico, tecnológico e cultural dentro da 
sociedade. Entretanto as reações da comunidade científica e acadêmica em relação a 
esses documentos são subjetivas e mal interpretadas, conforme discutem Ricardo e 
Zylbersztajn (2007, p.340), pouco se conhece sobre o que pensam e como agem, com 
relação aos PCN e PCN+, os profissionais que trabalham com a formação inicial de 
professores nos cursos de licenciatura, em especial nas disciplinas voltadas para a 
formação didático-pedagógica. 

 Nesse sentido, a atuação dos professores durante as suas aulas requer uma 
compreensão de conceitos teóricos que são fundamentais na elaboração, organização 
e seleção de materiais didáticos, dentre eles o livro didático, que mais se aproximem da 
realidade que são defendidos por eles. Isso por que, há uma divergência no 
entendimento por parte de muitos professores ao planejarem suas aulas, em 
consonância com as recomendações apontadas nestes documentos e que na maioria 
das vezes não é condizente com as suas práticas, sobretudo, no que é entendido por 
contextualização no ensino de ciências.  

A discussão sobre a relação da contextualização com o livro didático de Química 
é apontada na pesquisa realizada por Wartha e Alário (2005), os quais acreditam que 
todo educador tem concepções próprias sobre processos de abordagem didático-
metodológica. Os autores afirmam que a contextualização no ensino acontece quando 
existe uma relação entre sujeito e objeto, através da incorporação de valores e 
vivências concretas a todo instante, promovendo o surgimento de novas vivências não 
apenas exemplificando as situações de ensino. 

Corroborando com esta afirmação, Santos e Mortimer (1999, p.1) apontam que: 
 

O entendimento do significado da contextualização social é fundamental para 
que o professor possa desenvolver estratégias de ensino que favoreçam o 
preparo para o exercício da cidadania. Temos presenciado o uso do termo 
contextualização com diferentes significados. Diante do destaque dado ao tema 
nas Diretrizes Curriculares e da diversidade de significados atribuídos ao 
termo, consideramos importante investigar o que os professores entendem por 
contextualização. 
 

Em função das discussões sobre contextualização, tanto nos documentos 
oficiais, quanto por pesquisadores, percebemos um esforço pelos professores em 
adotar ou incluir a temática durante o planejamento e execução das aulas, da mesma 
sorte, estimular o aluno a entender o conteúdo e relacionar a tais questões. Fato é que, 
os próprios professores são dotados de concepções alternativas sobre como deve ser 
o processo de ensino e aprendizagem em ciências envolvendo as questões 
relacionadas à ciência que na maioria das vezes esse conceito aparece de forma 
superficial no livro didático. 

De acordo com Lima e Silva (2010) o livro didático apresenta uma série de 
conteúdos que dispõe de conhecimento científico, histórico-sociais e aspectos 
gramaticais que são reconhecidos pela sociedade como algo legítimo. As autoras 
afirmam que o livro didático é um instrumento fundamental de apoio à docência a cada 
nova geração. Neste contexto, o livro didático é um instrumento ou ferramenta que 
pode ser utilizado pelo professor como fonte de planejamento e organização dos 
conteúdos durante a mediação das aulas. 

Diante do entendimento de vários autores sobre o conceito de contextualização, 
observa-se que grande parte dos professores interpretam o conceito e/ou significado 
do que seja contextualizar de forma simplificada, além disso, são dotados de 
resistência em trabalhar temas sociais contextualizados, ministrando aulas de forma 
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tradicional fazendo o uso apenas de livros didáticos que muitas vezes apontam de 
forma superficial a contextualização com figuras ilustrativas e boxes. 

 Como forma de compreender as concepções de professores sobre a temática 
contextualização social no ensino de química, uma pesquisa realizada com 24 
professores de Belo Horizonte e do Distrito Federal, por Santos e Mortimer (1999, p.1-
2) apontaram que:  

[...] Após a análise das categorias levantadas, sintetizamos as mesmas em três 
categorias genéricas: contextualização como estratégia de ensino-
aprendizagem para facilitar a aprendizagem; contextualização como descrição 
científica de fatos e processos do cotidiano do aluno; e contextualização como 
desenvolvimento de atitudes e valores para a formação de um cidadão crítico. 

 
 Nesta mesma perspectiva, o autor González (2004, p.215) destaca prováveis 

tipos ou considerações que apontem para a contextualização dentre elas citamos: 
contextualização histórica, contextualização Metodológica e Contextualização 
Socioambiental. Através da contextualização é possível romper a visão simplista e de 
senso comum dos conceitos científicos impregnados na mente dos professores e 
alunos bem como da sociedade, ou seja, é possível que seja minimizado o 
distanciamento entre o conhecimento popular e o conceito científico, este último 
importante para pesquisa no ensino de ciências. O contexto em que está situado o 
aluno, a escola e o professor é de suma importância para que ocorra uma abordagem 
contextualizada, pois é a partir do contexto da situação real que o ensino deve ter o 
sentido para o aluno na discussão dos conteúdos. 

Ainda nesta perspectiva, Wartha, Silva e Berjarano (2013, p. 90), afirmam que: 
Falar em contextualização, portanto, também requer cuidados dos 
pesquisadores e professores. Aponta-se que há diversas perspectivas 
colocadas quando se fala em contextualização: a contextualização não 
redutiva, a partir do cotidiano; a contextualização a partir da abordagem CTS; e 
a contextualização a partir de aportes da história e da filosofia das ciências. 

 

Assim, a contextualização defendida até aqui é aquela em que o aluno torne-se 
o protagonista no cenário atual na sociedade a qual estejam relacionados aos 
princípios curriculares a fim de assumir um compromisso tanto do desenvolvimento de 
tomada de decisão dos alunos numa perspectiva crítica e não apenas a mera ilustração 
ou exemplificação do cotidiano. É nesse sentido que temos discutido sobre a formação 
do cidadão, na formação inicial de professores, partindo do ambiente escolar e sua 
interação com a comunidade, consequentemente com a família e a sociedade.  

Considerando a escolha do livro didático como alvo de discussão de muitos 
profissionais e especialistas da educação, como instrumentos de pesquisa no ensino 
de ciências, frente aos problemas enfrentados por professores e alunos (Mortimer 
(1988), Fracalanza (1993), Neto e Fracalanza (2003), Wartha e Alário (2005) e Lima e 
Silva (2010)) o nosso trabalho tem como objetivo analisar a evolução de um grupo de 
licenciandos em Química sobre o entendimento do conceito de contextualização, 
através da análise de livros didáticos que se comprometem com esta abordagem.  

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS E DE ANÁLISE 
   

  Como referenciais teóricos e de análise, adotamos Santos e Mortimer (1999) e 
González (2004). Como anteriormente citados, os autores em suas pesquisas 
propuseram categorias que discutem o conceito de contextualização, apresentando, 
portanto possíveis tipos de contextualização discutidos em 6 (seis) categorias 
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estabelecidas.  
  As categorias sobre contextualização definidas por Santos e Mortimer (1999) 
são: 1-Contextualização como estratégia de ensino-aprendizagem para facilitar a 
aprendizagem: esta categoria se configura por meio da abordagem do conteúdo 
químico através da exemplificação e ilustração de fatos cotidianos, não apresentando 
um enfoque nos problemas sociais e a sua relação com o meio ambiente. 2-
Contextualização como descrição científica de fatos e processos do cotidiano do 
aluno: esta categoria é entendida através da explicação e/ou descrição de processos 
físicos e químicos presentes no cotidiano do aluno, apresentando uma relação direta 
ou indiretamente do conteúdo químico. Ainda nesta categoria discute questões 
tecnológicas envolvidas nestes processos. 3-Contextualização como 
desenvolvimento de atitudes e valores para a formação de um cidadão crítico: 
nesta categoria se discute situações ou problemas reais presentes no cotidiano dos 
alunos, apresentando uma relação com os aspectos, sociais, políticos, econômicos e 
ambientais, com o intuito de contribuir com a construção de uma postura crítica dos 
alunos enquanto cidadãos na sociedade onde vivem. 

De forma mais específica apontamos as categorias levantadas por González 

(2004, p.215): 
1: Contextualização histórica: como uma forma de mostrar como e por que 
surgem ideias e teorias científicas, se opondo a visão aproblemática que 
costuma aparecer no ensino de Ciências na maioria das vezes.2: 
Contextualização Metodológica: como uma forma de influenciar não só nos 
conteúdos como objetos terminais, mas também nas formas em que isso pode 
ser gerado. Em oposição à visão dogmática de senso comum que tende a ser 
oferecida através de uma ciência acabada e pré-fabricada na qual o aluno é um 
mero receptor e consumidor. 3: Contextualização Socioambiental: como 
forma de ver a utilidade da ciência em nosso modo de ver o mundo e de 
interagir com ele, se opondo à visão teoricista e descontextualizada que 
concebe a ciência como algo puramente abstrato e sem relação com a 
realidade que nos rodeia. (tradução nossa). 

 
A contextualização histórica apontada por González (2004) está diretamente 

relacionada, a visão aproblemática da ciência, ou seja, apresentar a ciência com 
conceitos já definidos, e como verdades absolutas e não mostrar como e de que forma 
foram construídos estes conceitos, uma vez que a história da ciência é vista na maioria 
das vezes, como se os cientistas dedicassem a maior parte do seu tempo e viviam 
isolados, fora do contexto da sociedade.  

Com relação à contextualização metodológica, é apresentada ao aluno como 
forma discutir um problema real do seu cotidiano se opondo as concepções alternativas 
da ciência, que na maioria das vezes, é de senso comum, distanciada do conhecimento 
científico. Tratando-se da contextualização socioambiental, a ciência é apresentada ao 
aluno diante das questões socioambientais, considerando o seu papel na vida cotidiana 
desse aluno, se opondo a visão puramente teórica e descontextualizada, ou seja, que 
desconsidera a complexidade e as relações existentes entre a ciência, tecnologia e a 
sociedade dentro do contexto. 

Entendemos dessa forma, que há uma complementação nos tipos de 
abordagens relacionadas à contextualização, uma depende da outra no processo de 
ensino aprendizagem, a partir destes referenciais, percebemos uma semelhança nas 
descrições dos conceitos de contextualização definidos por estes autores, diante das 
categorias criadas. De acordo com as nossas interpretações e das análises apontadas 
pelos autores, definimos e adotamos 04 (quatro) categorias de análise as quais 
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podemos citar: 1-Contextualização metodológica e com descrição de fatos e 
processos do cotidiano: união da categoria 02 de Santos e Mortimer, (1999), com a 
categoria 02 de González (2004); 2-Contextualização com exemplificação do 
cotidiano: categoria 01 de Santos e Mortimer, (1999); 3-Contextualização para 
tomada de decisão com enfoque CTS e questões socioambientais: categoria 03 de 
Santos e Mortimer, (1999) e categoria 03 de González, (2004) e a 4-Contextualização 
histórica: categoria 01 de González, (2004). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CONTEXTO DA PESQUISA 
 
  O trabalho foi desenvolvido numa turma de 17 alunos, especificamente 
matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado VI do curso Licenciatura em 
Química da Universidade Federal de Sergipe, durante 03 (três) encontros em 
Novembro de 2013, totalizando em média 16 horas. O motivo de escolha da turma se 
deu pelo fato que esses alunos já haviam discutido com a professora formadora, 
pressupostos teóricos da experimentação com enfoque em questões relacionadas 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) durante um semestre e tiverem 
dificuldades para implementar a proposta em seus materiais.  
  Além disso, esses mesmos licenciandos haviam utilizado um livro de Química, 
para elaborar uma proposta de ensino numa perspectiva contextualizada com enfoque 
no ensino Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), também por um semestre, e 
apresentaram uma visão simplista com dificuldades de alcançar a proposta da 
professora formadora frente aos aportes teóricos estudados, da mesma forma tiveram 
dificuldades em alcançar a proposta mediada no tal livro. 
  Assim, percebemos a necessidade de levantar primeiramente o que os 
licenciandos pensam sobre contextualização e em seguida mediar os conceitos com 
base nos referenciais teóricos por meio de uma oficina e discutir sobre a importância da 
análise e escolha do livro didático.  
 
COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

  Como instrumentos de coleta, além de aplicação de questionários com 
perguntas abertas e fechadas para levantar as concepções dos licenciandos, e uma 
oficina sobre análise e escolha do livro didático de Química ministrada pelo 
pesquisador, adotamos os livros de Química: Ser Protagonista (Lisboa,2010) e Química 
Ensino Médio (Mortimer e Machado,2010), contemplados no Plano Nacional do Livro 
Didático (PNLD) – 2012. O motivo de escolha está baseado na justificativa dada pelos 
autores em suas obras, pois afirmaram que a proposta do livro é diferenciada e 
inovadora, com abordagem contextualizada despertando o espírito crítico do aluno. De 
acordo com a nossa análise sobre os livros, definimos como: Livro (s) Inovador (es)- LI: 
aquele (s) que é (são) produzido (s) no meio acadêmico por intermédio de grupos de 
pesquisa. Neste caso classificamos o livro Química/Ensino Médio do grupo de pesquisa 
da UFMG. E definimos Livro (s) convencional (ais)-LC: aquele (s) que não é (são) 
produzido (s) no meio acadêmico por intermédio de grupos de pesquisa, para este caso 
utilizamos o livro de Química “Ser Protagonista”.  
  As atividades realizadas foram divididas em 3 (três) etapas, sendo estas 
gravadas e registradas em diário de bordo do pesquisador conforme estão descritas 
em ordem cronológica a seguir: 

1ª etapa (18/11/2013): Apresentação da proposta da pesquisa pelo pesquisador, 
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discussão da ementa junto com a professora formadora, assinatura do termo de 
consentimento da pesquisa. Aplicação do questionário sobre as concepções sobre 
contextualização. Vale destacar que nesta etapa não houve interferência do 
pesquisador e da professora formadora da turma quanto ao levantamento das 
concepções dos licenciandos. Essas concepções foram manifestadas por eles de 
acordo com os seus valores e crenças sobre o conceito discutido, além de suas 
experiências construídas durante a sua formação. Os discursos descritos por meio das 
concepções dos licenciandos foram avaliados e analisados de acordo com a 
perspectiva da análise textual indicada Moraes (2003, p.209), o qual defende que a 
análise textual qualitativa pode ser compreendida como um processo auto organizado 
de construção de novos significados em relação a determinados objetos de estudo, a 
partir de materiais textuais referentes a esses fenômenos. 

 2ª etapa (22 e 25/11/2013): Apresentação da oficina sobre livro didático e sobre o 
conceito de contextualização, com base nos referenciais teórico e de análise apontados 
pelo pesquisador neste caso como já citado Santos e Mortimer (1999) e González 
(2004). A oficina realizada teve a duração de 1:30h (uma hora e trinta minutos) sendo 
ministrada de forma discursiva frente aos licenciandos. Após a oficina os livros foram 
subdivididos em unidades e capítulos de conteúdos químicos, que contemplavam as 
três séries no Ensino Médio, sendo que os futuros professores foram organizados em 
grupos para discutir entre si, o mesmo capítulo abordado em ambos os livros, com o 
intuito de identificar as questões relacionadas à contextualização. Essa identificação foi 
realizada por meio de recortes de trechos dos capítulos, que remetem as questões 
discutidas na visão dos licenciandos. Os capítulos selecionados para este trabalho 
foram: Propriedades e transformações da matéria; Ligações Químicas; Modelos 
Atômicos e Balanceamento de equações e as reações químicas. Não houve critérios 
de exclusão dos capítulos, a escolha foi de forma aleatória, com a preocupação apenas 
de escolher o mesmo capítulo em ambos os livros. É importante ressaltar que, neste 
dia realizou-se apenas a análise dos conteúdos do Livro “Ser Protagonista” 
(Lisboa,2010), com gravação da aula. 

 3ª etapa (29/11/2013): Continuação da oficina com a recapitulação dos conceitos 
teóricos defendidos e análise dos conteúdos do Livro “Química Ensino Médio” 
(Mortimer e Machado,2010) com gravação da aula. Avaliação geral da proposta de 
forma discursiva com o pesquisador, os licenciandos e a professora formadora. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Inicialmente durante a apresentação da proposta sobre a pesquisa, observou-se 
que os licenciandos apresentaram-se dispostos a participarem não apresentando 
objeção mediante a assinatura do termo de consentimento. Através da aplicação do 
questionário sobre o levantamento das concepções deles sobre contextualização, 
algumas das concepções que se enquadraram nas categorias estudadas foram 
apontadas no quadro 01 a seguir: 
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Quadro 01: Concepções dos licenciandos sobre contextualização. 

Licenciandos Conceito de Contextualização 

LIC 01 

É uma maneira de abordar os conteúdos fazendo notória a 
relação do conteúdo com o dia a dia do aluno. Seria uma 
abordagem primeiramente com os conhecimentos prévios 
dos alunos e depois reorganizá-los de forma mais 
compreensiva. 

LIC 02 
Contextualizar é transformar o conteúdo químico abordado 
relevante para a vida do aluno, promovendo assim, uma 
importante relação entre o que se aprende e o cotidiano 
do aluno. 

LIC 03 
A contextualização visa dar significado a partir do que 
você tem. É fazer uma ponte entre o conhecimento do 
aluno com o conhecimento do professor, podendo ele 
assimilar uma resposta exata. 

LIC 04 

Contextualização é uma forma de entender melhor 
determinados assuntos como conceitos. Seria levar um 
determinado assunto conceitual, que fosse comparado 
com algo que o aluno tivesse conhecimento no seu dia a 
dia. 

LIC 05 
É inserir algum exemplo ou algo em um determinado 
momento da aula, para que facilite o aprendizado como, 
por exemplo, experimento antes da aula. 

LIC 06 É o conteúdo químico inserido no cotidiano do aluno, é 
ensinar como a química está presente no dia a dia. 

 

De acordo com os discursos dos licenciandos no quadro 01, observa-se que, há 
um senso comum em associarem a contextualização com o cotidiano do aluno, 
podendo ser vista a terminologia recorrente nos discursos apontados, apresentando 
assim uma visão genérica e simplista do conceito, onde ambos mais se aproximam da 
categoria 2-Contextualização com exemplificação do cotidiano: categoria 01 de 
Santos e Mortimer, (1999). Sendo assim, pertinente a discussão mais aprofundada de 
teóricos que defendem tais conceitos, uma vez que estas concepções podem ser 
originadas de interpretações genéricas dos documentos legais como afirma Ricardo e 
Zylbersztajn (2007, p.354): [...] torna-se mister preparar os futuros professores com 
instrumentos teóricos para ampliarem as discussões de ensino quando estiverem 
atuando no contexto educacional e superem, tanto quando possível,  a visão de que o 
professor é mero executor de orientações curriculares impostas. 

 
Santos e Mortimer (1999, p.6) faz uma diferenciação sobre a contextualização 

no ensino e a relação com o cotidiano conforme pode ser visto: 
 

Enquanto a contextualização aborda a ciência no seu contexto social com as 
suas inter-relações econômicas, ambientais, culturais etc, o ensino de ciências 
do cotidiano trata dos conceitos científicos relacionados aos fenômenos do 
cotidiano. No segundo caso, a abordagem continua centrada nos conceitos 
científicos e não necessariamente são explicitadas as relações entre ciência e 
tecnologia, bem como o desenvolvimento de atitudes e valores em relação à 
ciência e suas implicações na sociedade.  
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 Através dos discursos dos licenciandos percebemos uma tensão da parte deles 
em tentar definir de forma relevante o conceito de contextualização, buscando de 
alguma maneira alcançar o aluno frente aos conteúdos químicos a serem ministrados 
em sala de aula, no entanto, entendemos a necessidade de aprofundar a discussão da 
contextualização social que acreditamos ser mais interessante na formação do aluno 
enquanto cidadão crítico.  

Na segunda etapa, durante a explanação dos conceitos teóricos pelo 
pesquisador, observou-se que houve a participação ativa dos licenciandos com 
esclarecimento de dúvidas sobre a temática abordada, em média 01:30h estes 
conceitos foram discutidos, por meio de uma apresentação em Power point, com 
gravação da aula. Apesar do pouco tempo na discussão sobre os conceitos, 
observamos indícios de uma evolução conceitual na fala dos licenciandos, assim 
partimos para evidenciar tal evolução a partir da análise dos livros.  

Alguns destes, conceitos refletiram na classificação e tipos de contextualização 
apontados nos livros analisados, estão dispostos no quadro 02 a seguir, sendo possível  
observar a evolução conceitual diante dos recortes destacados pelos licenciandos: 
 
Quadro 02: Recortes apontados pelos licenciandos sobre contextualização nos livros didáticos 
analisados. 

Grupos 
Conteúdos 

analisados e 
Livros* 

Ser Protagonista (LC) Química - Ensino Médio 
(LI) 

G01 (dois 
licenciandos) 
 
 
 

 
V1 U2 CAP.6 

Propriedades e 
transformações 

da matéria. 
(LC). 

V1 CAP.7 
Introdução às 

transformações 
químicas. (LI). 

Na página 93 cap. 6 é 
percebido no quadro teia 
de conhecimento e no 
quadro química tem 
história - O calorímetro de 
Lavoisier e Laplace. No 
quadro teia de 
conhecimento: 
Contextualização 
metodológica e no quadro 
química tem história: 
Contextualização histórica. 

Contextualização 
metodológica, quando o 
mesmo se refere a 
coagulação da caseína 
do leite na pag. 211. 
Contextualização 
histórica quando fala de 
Lavoisier na pag. 218. 

G02 (três 
licenciandos) 

 

 
V1 U8 CAP.13 
Balanceamento 
de equações e 

tipos de reações 
químicas. (LC). 

V1 CAP.8 
Quantidade nas 
transformações 
químicas (LI). 

Há apenas a 
contextualização 
metodológica: Isso ocorre 
quando uma peça metálica 
é revestida com uma 
camada de tinta para que a 
peça não fique em contato 
com o ar oxidante. E um 
pouco de história, quando 
fala de conservação das 
massas. 

Contextualização 
histórica: as substâncias 
sempre mantém a mesma 
proporção ao se 
combinarem. Essa ideia 
sugerida no final do sec. 
XVIII por um cientista 
francês, Joseph Louis 
Proust (1754-1826), e é 
conhecida como Lei das 
Proporções Definidas ou 
Lei de Proust. 
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G03 (dois 
licenciandos). 

V1 U5 CAP.10 
Ligações 

químicas e 
características 

das substâncias 
iônicas, 

moleculares e 
metálicas. (LC). 

V1 CAP.9 
Ligações 
químicas 

interações 
intermoleculares 
e propriedades 
dos materiais. 

(LI). 

 
O alumínio é metal muito 
utilizado pela indústria 
devido algumas 
propriedades... pag. 
179.Contextualização 
exemplificadora 

 
 
 
O autor valoriza o uso do 
tema com proposição de 
questionamentos. Ex: o 
que significa dizer que a 
fórmula da água é H2O? 
No material as questões 
elaboradas no final de 
cada conceito traz 
princípios da 
contextualização. 

 
 

G04 (dois 
licenciandos). 

V1 U3 CAP.7 
Modelos 

atômicos e 
características 
dos átomos. 

(LC). 
V1 CAP.6 

Modelos para o 
átomo e uma 
introdução a 

tabela periódica. 
(LI). 

Contextualização Histórica: 
o final do século de grande 
movimentação e produção 
científica, em níveis jamais 
vistos anteriormente. A 
Revolução Industrial que 
começara no final do sec. 
XVIII. Contextualização 
exemplificativa nos boxes. 

 
 
Contextualização 
histórica na página 156 e 
Exemplificação na página 
150. 

*Os conteúdos dos livros divididos em Volumes, Unidades e Capítulos, apresentam 
nomenclaturas diferentes em ambos os livros, tanto no LC quanto no LI, porém trata-se do 
mesmo assunto. 
   

 De acordo com o quadro 02, observa-se que os licenciandos apontaram com 
frequência nos capítulos em ambos os livros os tipos de contextualização configurados 
nas categorias 1-Contextualização metodológica e com descrição de fatos e 
processos do cotidiano: união da categoria 02 de Santos e Mortimer, (1999), e 
Gonzalez, (2004) e na categoria 4-Contextualização histórica: defendida por 
Gonzalez, (2004). É perceptível a evolução e ampliação dos conceitos apontados nos 
recortes dos livros pelos licenciandos, uma vez que outrora associavam apenas o 
conceito de contextualização como exemplificação do cotidiano. 
   Entretanto, também é perceptível, as interpretações dos licenciandos sobre a 
contextualização histórica pelos recortes da análise dos capítulos, apontando uma 
visão simplista abarcando apenas momentos históricos não relacionando com a ciência 
conforme o recorte do livro Química Ensino Médio (Mortimer e Machado,2010) na 
página 233, realizado por grupo 02 dos licenciandos visto no quadro 02: 
Contextualização histórica: as substâncias sempre mantém a mesma proporção ao se 
combinarem. Essa ideia sugerida no final do sec. XVIII por um cientista francês, Joseph 
Louis Proust (1754-1826), e é conhecida como Lei das Proporções Definidas ou Lei de 
Proust. 
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  Analisando o recorte do livro em questão, observa-se, que este discurso não 
aponta como foi construído o conceito da lei das proporções, apenas denuncia que o 
cientista fez a descoberta, e que a terminologia da Lei das Proporções Definidas ou Lei 
de Proust, recebeu o seu sobrenome. Acreditamos que, essa visão apontada se deu 
em função da pouca experiência de grande parte destes licenciandos em sala de aula, 
sobretudo do pesquisador, o qual foi responsável direto na intervenção e explanação 
dos conceitos. Além disso, é recorrente a existência de discursos semelhantes a este 
em livros didáticos de Química, apresentando essa visão histórica da ciência, não 
considerando o contexto. 
  Contribuindo com esta afirmação, Neto e Francalanza (2003 p.151) defendem a 
ideia de que os livros escolares não modificaram o habitual enfoque ambiental 
fragmentado, estático, antropocêntrico, sem localização espaço-temporal. 
Apresentando resquícios de um ensino tradicional, enxergando o aluno como ser 
passivo, depositário de informações desconexas e descontextualizadas da realidade. 
   Enxergamos os resultados encontrados, como considerável no tocante a 
evolução e ampliação do conceito, em contrapartida, não foram satisfatórios diante da 
contextualização por nós defendida e definida, na categoria 3-Contextualização para 
tomada de decisão com enfoque CTS e questões socioambientais: categoria 03 de 
Santos e Mortimer, (1999) e categoria 03 de Gonzalez, (2004). O resultado contrapõe 
os análise realizada por Reis et al (2013, p.10) investigando os tipos de 
contextualização encontrados nesses mesmos livros, concluindo que: dos livros 
analisados os que apresentaram maior número de contextualizações voltadas para a 
formação do cidadão crítico foi de Mortimer e Machado e o de Júlio Cesar. 
Entendemos, portanto que de fato a subjetividade do leitor e do avaliador do livro o qual 
irá utilizar, é um fator que não é tão fácil de ser medido, uma vez que depende também 
do contexto o qual o sujeito esteja envolvido. 
   Corroborando com essa visão, Carneiro, Santos e Mol (2005, p.11) apontam 
que: 

O estudo dos livros didáticos pelos professores é altamente formador, pois 
eles, na sua maioria, têm a ilusão de que já conhecem o LD, visto que os 
manipulam desde o início da sua escolaridade. Colocar em evidência sua 
organização interna, reconhecer as prováveis funções das imagens, identificar 
os códigos de leitura que os leitores mobilizam durante o processo de 
aprendizagem são, entre outras, atividades que levam o futuro professor a se 
questionar sobre o papel que o LD desempenha e, assim, avaliar as suas 
próprias representações a respeito desse material curricular. 

 
 As concepções apontadas pelos licenciandos, certamente ainda serão 
modificadas ou sofrerão mudanças no que diz respeito aos referenciais teóricos 
defendidos por eles, essa mudança poderá ser adquirida através da prática docente, 
pois, cada sala de aula ou grupo de alunos apresenta uma realidade que deve ser 
enfrentada pelos futuros professores, mediante as suas representações.  

CONCLUSÕES 
 

Através da execução da proposta, os resultados apontaram que houve uma 
evolução das concepções dos licenciandos quanto ao conceito e a classificação dos 
tipos de contextualização, presente nos livros didáticos inovador “Química-Ensino 
Médio” de Mortimer e Machado (2010) e o livro didático convencional “Ser protagonista” 
de (Lisboa,2010). Entretanto, se faz necessário uma investigação mais aprofundada, 
do uso destes livros em sala de aula pelos futuros professores de Química durante a 
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mediação dos conteúdos avaliados nesta pesquisa, uma vez que a subjetividade dos 
licenciandos da análise dos conteúdos dos livros, também foi fator determinante neste 
contexto da pesquisa. 
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RESUMO: Este artigo relata uma investigação realizada por meio da análise de trabalhos que integram os 
anais dos XV e XVI encontros nacionais de ensino de química sobre formação de professores. O objetivo 
da investigação foi identificar e compreender as tendências das propostas e práticas de formação 
docente inicial e continuada presentes nos trabalhos desses eventos. Nesse sentido, foram selecionados 
para a análise 73 trabalhos, os quais foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva - ATD. Os 
resultados mostram que maior parte dos trabalhos referem-se a investigações realizadas sobre/com 
licenciandos, identificadas como formação inicial. Também concluímos que pouco mais da metade das 
propostas de formação apresentam análises de situações ocorridas com licenciandos e/ou professores, 
enquanto que cerca de uma quarta parte apresentam propostas de intervenção sobre a prática dos 
professores numa perspectiva interacionista. Raras são as propostas na linha da formação em 
comunidades aprendentes. 

INTRODUÇÃO  
 

A formação de professores é tema recorrente nos eventos destinados a 
professores e licenciandos em Química. Um dos eventos que periodicamente reúne 
professores para tratar, entre outros, desse tema é o Encontro Nacional de Ensino de 
Química – ENEQ, realizado a cada dois anos em alguma cidade brasileira. Nesse 
encontro, em geral, há apresentações de trabalhos na forma de comunicação oral e de 
pôsteres. No XV encontro, realizado em Brasília, DF, em 2010, foram apresentados 
569 trabalhos, enquanto que no XVI encontro, realizado em Salvador, Bahia, em 2012, 
foram apresentados 934 trabalhos, conforme os respectivos Anais. Do total desses dois 
encontros, 263 trabalhos tinham como tema de pesquisa a formação de professores e, 
desses, apenas 73 mostraram-se adequados para os critérios estabelecidos para a 
investigação de que trata este trabalho. Para esta investigação foram selecionados 
apenas os trabalhos completos apresentados na forma de comunicação oral e que, 
efetivamente, tratavam de pesquisas envolvendo a formação de professores.  

Nesse contexto, norteou a pesquisa o problema expresso pela seguinte 
pergunta: Quais as características dos artigos publicados nos Anais do XV e XVI 
ENEQs relacionados à formação de professores?  

Justifica-se a realização da pesquisa pela necessidade de compreender as 
investigações que estão sendo empreendidas na área da Educação Química em 
relação à formação de professores. Isso pode mostrar tendências de investigações e 
de práticas que contribuem para a qualificação da formação docente e, portanto, é 
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necessário compreender essas tendências para qualificar os cursos de licenciatura e 
os processos de formação continuada de professores de Química. 

Apresentam-se a seguir os procedimentos metodológicos de pesquisa, 
explicitando as etapas desenvolvidas na identificação, seleção e análise dos artigos. 
Após, descreve-se a análise empregada e discutem-se os resultados obtidos.  

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, no âmbito do paradigma interpretativo, 
e o processo investigativo ocorreu por meio da pesquisa documental. O objeto de 
análise constituiu-se dos resumos e artigos que integram os anais do XV ENEQ 
(ENCONTRO..., 2010)  e XVI ENEQ (ENCONTRO..., 2012). Analisaram-se somente os 
artigos completos que foram apresentados como “comunicação oral”. Para a seleção 
dos artigos, identificaram-se os que tratavam nitidamente sobre formação de 
professores por meio de categorias fornecidas nos anais ou referida pelos autores nos 
textos e nas palavras-chave. Com isso, dos 263 artigos identificados nessa temática, 
como mostrado anteriormente, foram selecionados para análise 73 artigos. Desse 
modo, foram desconsiderados os textos associados à apresentação na forma de pôster 
e os trabalhos que, mesmo estando cadastrados como “formação de professores” 
mostravam relatos ou propostas que não tinham relação direta com essa temática, pois 
os resumos desses trabalhos nem sempre apresentavam todas as informações, como, 
por exemplo, sobre quem eram os sujeitos ou qual metodologia usada. Nesses casos, 
foi necessária a leitura do artigo completo. 

O primeiro movimento da análise foi diminuir o conjunto de textos disponíveis, 
aplicando os critérios anteriormente descritos. Nesse processo, fez-se a identificação 
da natureza do trabalho: se fora feito a partir de pesquisa com licenciandos ou com 
professores já graduados. Os trabalhos identificados foram, então, separados segundo 
o objetivo da investigação, ou seja, os trabalhos que relatavam concepções de 
licenciandos e professores compunham um grupo de análise, enquanto que trabalhos 
que apresentavam relatos de intervenção junto a licenciandos e professores formavam 
outro grupo. Essa manifestação estava presente nos resumos de 53 dos trabalhos 
selecionados. Em 31 trabalhos estavam presentes concepções dos sujeitos 
pesquisados, enquanto que em 22 estavam presentes propostas práticas de 
intervenção. Na leitura de cada artigo, pretendeu-se identificar a metodologia usada 
nas investigações, bem como o número de sujeitos de pesquisa participantes. 

Nos trabalhos analisados há um número heterogêneo de sujeitos. Entre os 
trabalhos que declararam o número de sujeitos pesquisados, há uma variação de 1 a 
47 sujeitos, com média aproximada de 17 sujeitos. 

Para análise, centrou-se o foco, principalmente, sobre os objetivos e 
procedimentos metodológicos explicitados nos artigos, os quais foram tratados por 
meio da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). Nesse modo de 
tratamento analítico, selecionam-se os textos que constituem o corpus de análise 
(organização do material a ser analisado). A seguir, codificam-se e fragmentam-se os 
textos em unidades de significado (unitarização); na sequência, para cada unidade de 
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significado identifica-se o seu sentido e escreve-se um título, interpretando assim a 
unidade; após, reúnem as unidades com significados semelhantes em categorias em 
um processo de emergência (categorias emergentes); por fim, com base no conteúdo 
de cada categoria, redigem-se textos descritivo-interpretativos (metatextos). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS DADOS 

Do total de 1503 trabalhos completos inscritos nos dois eventos, 263 foram 
compreendidos na linha de formação de professores e apenas 73 de fato 
apresentavam pesquisa a respeito do tema, dentro dos critérios estabelecidos para a 
escrita desse artigo. Um fato que pode justificar essa questão é a polissemia do termo 
formação de professores, além da interpretação equivocada que alguns autores de 
trabalhos fizeram do termo. 

Na análise dos resumos desses trabalhos tentou-se identificar o objetivo dos 
textos, determinando os sujeitos de pesquisa de cada trabalho. Dois dos trabalhos não 
são, de fato, pesquisas com professores, mas investigações feitas com estudantes da 
escola básica. Um desses trabalhos descreve a investigação sobre as vivências de 
Química de estudantes do nono ano do ensino fundamental, enquanto no outro 
trabalho o problema de pesquisa trata sobre o conhecimento dos estudantes do ensino 
médio sobre o conteúdo equilíbrios químicos. Em 24 trabalhos não há informações nos 
resumos sobre o tipo de investigação realizada, bem como não há clareza sobre o tipo 
de formação de professores referido no trabalho. Nesses trabalhos foi necessária a 
leitura do trabalho completo. Um exemplo de texto que está nessa situação tem como 
título Aplicação de jogos como uma possível ferramenta para a formação do professor 
reflexivo (ESCREMIM; REIS; CALEFI, 2012). Neste artigo, os autores descrevem o uso 
de jogos como recurso ao ensino de Química. O experimento foi feito com graduandos 
como forma de validação para uso em aulas no Ensino Médio. 

Entre os trabalhos que de fato mostram relatos sobre formação de professores, 
36 trabalhos referem-se à formação inicial e 11 referem-se à formação continuada, 
totalizando 47 trabalhos. Um modelo de investigação realizado no âmbito da formação 
inicial é A resolução de problemas na formação de professores de Química brasileiros: 
análise da produção (PASSOS; SANTOS, 2010). No artigo, as autoras relatam uma 
investigação feita com graduandos sobre o uso de resolução de problemas em aulas 
no Ensino Médio. Em relação aos trabalhos apresentados sobre investigações na 
formação continuada de professores, o artigo Experiências de professores de Química 
vivenciadas no contexto de um grupo de estudos (KATO et al., 2012) relata os 
resultados de um grupo de professores que, durante dois anos, reuniam-se com o 
objetivo de refletir sobre sua prática e buscar meios de melhorá-la, por meio da leitura 
de textos, realização de oficinas, entre outras ferramentas de formação. 

A maior parte dos trabalhos analisados apresenta em seus resumos a 
indicação de análises nas metodologias empregadas para levantamento dos dados. O 
Quadro 1 refere ao tipo de dado analisado nas metodologias utilizadas para investigar 
as concepções de licenciandos e professores presentes nos trabalhos analisados. 
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Quadro 1. Tipos de dados analisados nas metodologias 

empregadas nos trabalhos analisados 

METODOLOGIA OCORRÊNCIAS 

Análise de transcrição de 
observações de discussões em 
grupos 

 2 

Análise de relatos de aulas  4 

Análise de respostas a entrevistas  8 

Análise de respostas a questionários 14 

Análise documental 19 

Total 47 

 

Observa-se que predominam as análises de entrevistas e questionários, bem 
como a análise de documentos (planos de aula, projetos pedagógicos entre outros). 

Dentre os trabalhos que relatavam proposições práticas, nove mostravam 
propostas interacionistas, desenvolvidas por meio de oficinas, minicursos e 
comunidades de professores, enquanto que dois trabalhos foram desenvolvidos a partir 
de sequências de aprendizagem. Desse modo, pode-se observar pouca valorização em 
relação à preocupação dos grupos de pesquisa em apresentar sugestões de 
modificação na prática dos professores que já atuam nas redes de ensino, 
concentrando suas investigações na análise de concepções de professores, não 
avançando em propostas de intervenção na prática pedagógica de professores, 
sujeitos das investigações.  

Nas situações pesquisadas, os trabalhos revelam as condições em que a 
escola e os professores se encontram atualmente. O trabalho Investigando o 
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo: da formação inicial à atuação profissional 
(GIROTTO JR.; FERNANDEZ, 2012), por exemplo, relata a investigação sobre o 
planejamento e a execução de aulas de Química em dois momentos: durante a 
formação inicial e após três anos de formados, já em ambiente escolar. Os trabalhos 
que investigam essas situações repercutem problemas que podem ser encontrados em 
qualquer região do Brasil, pois são comuns a todos os sistemas de ensino, públicos e 
privados. Nesse sentido, os trabalhos também revelam uma influência da questão local 
na formação dos professores, denominada por alguns autores de formação ambiental. 
Essa influência também foi identificada por Maldaner (2006, p. 389), ao afirmar que “a 
formação ambiental do professor revela a influência que o contexto escolar exerce em 
sua atuação profissional”. 
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Nas pesquisas realizadas a partir da intervenção de professores formadores 
em grupos específicos de sujeitos, pode-se observar tanto o uso de práticas empiristas, 
nas quais o formador assume uma função de instrutor, quanto o uso de práticas de 
natureza interacionista, nas quais um participante mais experiente atua como mediador 
nas relações entre os participantes. Isso pode ser notado nas pesquisas que 
aconteceram em grupos de discussão e em comunidades aprendentes. Segundo 
Ribeiro (2013),  

As comunidades de professores podem gerar e gerenciar conhecimento por 
meio do compartilhamento de recursos. É mais conveniente do que professores 
que trabalham sozinhos, sem discutir suas práticas com seus colegas. A 
associação dos professores em comunidades de prática além de beneficiar os 
próprios professores, também oferece melhoria nos resultados dos alunos. 
Durante os encontros, os professores podem refletir sobre sua prática, 
examinar as evidências dos resultados dos alunos e, mesmo, discutir suas 
estratégias de ensino (RIBEIRO, 2013, p. 42). 

 

Um trabalho que mostra a intervenção direta do formador em um grupo de 
professores é Elaboração, aplicação e avaliação de um minicurso sobre o uso de jogos 
no ensino de Química na UFG/CAC (BRITO et al., 2010). Neste trabalho os 
pesquisadores oferecem um minicurso para proporcionar aos participantes, 
graduandos no curso de Licenciatura em Química, a competência de organizar suas 
aulas a partir de jogos. Já o trabalho Discussão Conceitual e Grupos de Estudo na 
Formação de Professores: a ação do PIBID no Curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal de Goiás (GONÇALVES et al., 2012), propõe discussões em um 
grupo de estudo sem que haja um professor transmitindo novos conhecimentos aos 
participantes. 

Entre os trabalhos analisados, três relatam o estudo das concepções de 
professores em atuação nas escolas. Esses trabalhos investigaram a constituição do 
educador em Química, a análise do perfil de professores em um grupo específico, e as 
crenças didáticas de professores a partir de modelagem didática.  

Entretanto, um número maior de trabalhos (28) investigou as ideias de 
licenciandos, tanto em pesquisas feitas em disciplinas dos cursos de licenciatura 
quanto em grupos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid. 
A análise das concepções dos licenciandos permitiu a compreensão de algumas 
subcategorias, a saber: concepções sobre conceitos de Química, concepções sobre o 
currículo escolar, concepções sobre epistemologia, concepções sobre experimentação, 
concepções sobre a própria formação, concepções sobre legislação, concepções sobre 
questões ambientais e concepções sobre sua prática e profissão. 

Nas investigações sobre currículo, pode-se perceber uma preocupação apenas 
com os conteúdos conceituais, não tendo sido encontrados trabalhos que 
investigassem os conteúdos atitudinais e os procedimentais. Isso pode encontrar 
explicação na ideia que os professores têm, em geral, de que os estudantes possam 
desenvolver espontaneamente os conteúdos relacionados às atitudes, procedimentos, 
valores e normas (COLL, 2000). Nos estudos sobre conceitos, os trabalhos dedicaram-
se a analisar as ideias dos licenciandos sobre experimentação, sobre ligações 
químicas e sobre equilíbrios químicos, além de analisar o próprio currículo empregado 
na escola. 
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Em relação à formação dos licenciandos, o objeto das pesquisas varia de 
acordo com a proposta do pesquisador. Alguns trabalhos remetem à análise da forma 
como os licenciandos veem a profissão de professor, buscando considerações sobre 
suas expectativas. A análise sobre a própria formação também está presente, uma vez 
que algumas investigações se debruçam sobre os currículos empregados nos cursos 
de licenciatura. 

Outro ponto presente nas pesquisas sobre as concepções dos licenciandos foi 
a análise desses sujeitos sobre a importância das disciplinas pedagógicas. Em seu 
trabalho, Souza, Silva e Barrozo (2012), afirmam: 

 
Sobre os aspectos positivos da formação pedagógica, as respostas dos 
formandos englobaram a formação teórica na área pedagógica; a prática na 
formação docente; o aprimoramento pessoal como fator importante para a 
formação profissional e a ampliação do entendimento da profissão professor. 
Em relação aos pontos negativos da formação pedagógica, os licenciandos 
citaram o desenvolvimento dos estágios supervisionados e das disciplinas 
pedagógicas; a falta de informação sobre o mercado de trabalho; a estrutura 
curricular; e a atuação do corpo docente (SOUZA; SILVA, BARROZO, 2012).  

 

Aspectos epistemológicos também foram investigados. Os pesquisadores 
consultaram os licenciandos a respeito de suas concepções sobre a natureza das 
ciências e sobre descobertas científicas. 

Outras investigações, como as ideias dos licenciandos sobre questões 
ambientais, periódicos de educação química, legislação e sobre a própria carreira 
docente, para licenciandos que já lecionam, também foram identificadas.  

Do total de trabalhos selecionados para essa investigação, 22 trouxeram 
propostas de ações práticas com professores. Nessas propostas destacam-se ações 
de influência direta de um formador sobre o grupo de professores participantes. Apenas 
algumas propostas têm caráter de socialização dos conhecimentos do formador e dos 
participantes.  

Percebe-se uma preferência dos pesquisadores por ações que promovam uma 
mudança na prática dos professores. Um modelo de investigação que retrata a 
participação de educadores em uma rede de discussões com a finalidade de 
construção coletiva de conhecimento é a apresentada por Pereira e Benite (2010). No 
resumo apresentado nesse trabalho, as autoras justificam a natureza de sua proposta, 
a forma de ação e os resultados obtidos. Segundo as autoras, 

 
Esta investigação foi realizada em uma rede social de pesquisas em ensino de 
ciências, como alternativa para a formação inicial e continuada de professores. 
A rede em questão é composta por professores em formação, professores 
formadores e professores da educação básica de diversas áreas das ciências. 
Assumindo a perspectiva sócio-histórica, o discurso oriundo da interação social 
entre o coletivo de professores, foi objeto de estudo. Apresentamos aqui, as 
categorias que emergiram de uma análise das interações discursivas 
produzidas dentro desta rede, enfocando como estas interações podem 
influenciar na construção da identidade docente em formação de forma que 
contribua para a formação de professores de ciências no âmbito da educação 
inclusiva (PEREIRA; BENITE, 2010). 
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Em contrapartida às práticas interacionistas, outros trabalhos apresentam 
propostas que se estabelecem no âmbito da racionalidade técnica. Para Schön (2000, 
p. 39) racionalidade técnica é: 
 

uma visão objetivista da relação do profissional de conhecimento com a 
realidade que ele conhece. Nessa visão, os fatos são o que são e a verdade 
das crenças é passível de ser testada estritamente com referência a elas. 
Todos os desacordos significativos são solucionáveis, pelo menos em princípio, 
tomando-se os fatos como referência. Todo o conhecimento profissional 
baseia-se em um alicerce de fatos. 

 
O trabalho Estudo de caso sobre Transposição Didática de projetos ensino de 

Química da UFS (TEIXEIRA et al., 2012) apresenta proposta de análise de 
transposição didática para o ensino de Química, o que remete a aulas transmissivas e 
a uma epistemologia empirista. 

Na análise dos trabalhos também são encontrados textos cuja preocupação é a 
reflexão sobre a própria prática profissional. A reflexão na ação ocorre durante a 
própria ação, a cada momento, sem que seja necessário interromper a prática 
(SCHÖN, 2000). Nesse sentido, no trabalho O estágio supervisionado como espaço de 
inserção dos futuros docentes no processo de reflexão sobre a ação (GARCEZ, 2012) 
os autores propuseram que estagiários ministrassem uma disciplina optativa, cujas 
aulas foram filmadas. Após, em discussão em grupo, houve a reflexão sobre a ação de 
cada professor para melhoria de sua prática. 

Ainda com o objetivo de intervenção na prática pedagógica dos professores, 
foram apresentados trabalhos que investigaram planos de aula, produção de material, 
experimentação e, mesmo, mudanças na formação docente.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pela análise dos trabalhos apresentados sobre formação de professores no XV e 
no XVI Encontro Nacional de Ensino de Química foi possível identificar algumas 
características importantes. Uma delas é que vários autores mencionam que o trabalho 
é relacionado à formação de professores, mas o foco central é outro. Outra 
característica identificada é o predomínio de trabalhos que investigam concepções e 
representações, conceituais ou práticas, de professores e licenciandos em detrimento 
de investigações preocupadas com a mudança real e melhoria da sala de aula. 
Observa-se o aumento gradativo de trabalhos mostrando resultados de ações do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid. 

Além disso, também identificam-se propostas associadas à aprendizagem de 
alunos de caráter empirista e de natureza interacionista, mas ainda com destaque para 
a primeira. 

Os resultados deste estudo, ainda que em fase inicial, mostram a necessidade 
de avanços teóricos e práticos com vistas à produção de pesquisas que contribuam 
efetivamente para a melhoria do trabalho do professor de Química na escola, não 
contribuindo, portanto, para o gap existente entre pesquisa acadêmica e ação docente 
no ambiente escolar. 
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Palavras-chave: Formação integrada, Licenciatura em Química, Formação de professores. 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão crítica e teórica sobre a formação 
integrada enquanto componente curricular na licenciatura em Química, do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), Campus Uruaçu. Discute-se a relação intrínseca entre trabalho, 
educação e formação integrada; as possibilidades de formação integrada a partir do Decreto n. 5.154/04; 
o perfil do egresso da licenciatura em Química do IFG; e fazem-se algumas proposições finais como 
apontamentos necessários e possíveis para o desenvolvimento do componente curricular para a 
formação do professor sensível às questões do mundo do trabalho numa visão crítica. Por meio de 
pesquisas bibliográficas e documentais, e de uma abordagem hipotético-dedutiva, o trabalho pretende 
demonstrar a importância desta temática como componente curricular da licenciatura para a formação de 
um professor de Química, além de generalista, também crítico e reflexivo sobre a relação do trabalho 
com a educação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A expansão da rede federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
vivenciada nos últimos anos, consolidada no campo legal e real, com a implantação de 
novos campi dos atuais Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), 
tem possibilitado a inserção de inúmeros brasileiros a uma formação técnica e 
tecnológica de qualidade com a oferta de milhares de vagas, além do aumento de 
vagas para formação do quadro de professores para a Educação Básica (EB), com a 
oferta de licenciaturas. Aliada a esta expansão, reabre-se também no cenário legal e 
institucional a discussão da formação integrada na educação básica e tecnológica. A 
emissão do Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004, ratificado pela Lei n. 11.741, de 
16 de julho de 2008, normatiza as possibilidades de articulação entre a educação 
básica e o ensino técnico e profissional. 

Diante deste cenário, em que as licenciaturas passam a figurar dentre os 
objetivos institucionais dos IFs, especialmente no campo das ciências, da matemática e 
da educação profissional (BRASIL, 2008b), deve-se refletir sobre o perfil do professor 
formado no contexto da EPT, visto que tem como um de seus princípios norteadores a 
oferta de cursos de nível médio integrados, que visam a articulação da formação geral 
básica com os conhecimentos específicos da área técnica.  

Desta forma, o presente trabalho tenta responder questões pontuais a partir da 
realidade do curso de licenciatura em Química, do IFG, Campus Uruaçu, questionando: 
qual o perfil deste professor formado no contexto de uma instituição da EPT? Os 
componentes curriculares propostos pelo curso favorecem, além de uma formação 
generalista sólida, uma formação pedagógica crítica com relação à articulação entre a 
formação básica e a formação técnica? Qual a importância de um componente 
curricular que propicie espaço para a reflexão crítica de questões relativas à formação 
integrada? 

Com o objetivo de tecer reflexões que possibilitem a abertura de um campo de 
discussão sobre o assunto, este trabalho tem como objeto de estudo a própria 
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 disciplina de Formação Integrada na Educação Básica e Tecnológica (FIEBT), presente 
na matriz curricular do curso de licenciatura em Química, do IFG, Campus Uruaçu, que 
será denominada daqui em diante, simplesmente de Formação Integrada. 

Por meio de pesquisas bibliográficas, em autores que vem discutindo a questão 
da educação profissional no Brasil (MANFREDI, 2002; MOURA, 2010), da formação 
integrada em sua relação com o mundo do trabalho (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 
2005a, 2005b), e por meio de pesquisa documental a partir da análise de leis, decretos, 
diretrizes em âmbito geral e, análises do Plano de Desenvolvimento Institucional do 
IFG, do projeto do curso de licenciatura do Campus Uruaçu, e do plano de ensino da 
referida disciplina, espera-se apontar para a importância de um componente curricular 
que tem como foco a discussão crítica e reflexiva da formação integrada para a 
formação do professor de Química, que vá além do perfil generalista e alcance as 
competências necessárias para promover uma educação como fator de transformação 
social local, regional e nacional. 

Usando uma abordagem metodológica hipotético-dedutiva, o texto foi 
estruturado a partir de uma análise mais ampla do conceito de trabalho e sua relação 
com a educação e a formação integrada, que aponta para a necessidade de 
compreensão do trabalho para além da empregabilidade, tendo na formação integrada 
ponto de partida para novas possibilidades de vivência do trabalho. Depois, se analisa 
a formação integrada no contexto do decreto n. 5.154/2004, que apesar de apresentar 
contradições e ambiguidades, constitui-se num avanço em termos de políticas públicas 
educacionais para a valorização do trabalho em sua dimensão criadora, mediado pela 
formação integrada. Posteriormente, é feita uma análise da proposta de formação do 
perfil do professor de Química, formado pelo IFG, Campus Uruaçu, a partir dos 
documentos oficiais da Instituição, nos quais se procura demonstrar a validade e 
relevância da disciplina de Formação Integrada enquanto componente curricular do 
curso. Finalmente, são tecidas proposições apontando para caminhos e possibilidades 
de efetivação não apenas teórica, mas também prática, deste componente curricular. 

 
 
TRABALHO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRADA 
 

A palavra trabalho tem diferentes conceitos e definições, que foram criados e 
adaptados ao longo da história, passando por diferentes estágios e sofrendo mudanças 
de acordo com o contexto histórico social. Atualmente, a palavra trabalho é vista como 
uma atividade penosa, um castigo, o que torna importante citar como exemplo, o 
tripallium, um instrumento de tortura romano que linguisticamente ofereceu uma das 
origens à palavra trabalho em português. (ALBORNOZ, 1986) 

Muito deste sentido está diretamente ligado ao caráter desagradável que o 
trabalho se tornou em uma de suas transformações. Com a criação das linhas de 
produção e o crescimento do capitalismo, o trabalho assumiu essa forma popularmente 
penosa, pois nesse sistema o trabalho perde sua essência criativa e prazerosa. O 
conhecimento que o homem possui não tem utilidade alguma e, este, é visto como uma 
extensão da máquina. Neste momento, é englobado um conceito importante delimitado 
por Marx, a alienação, na qual o homem perde a visão de seu trabalho, a sua 
importância e utilidade no processo em que está inserido. (ALBORNOZ, 1986) 

Na visão de Marx (1996), o trabalho é definido como a essência do homem, a 
atividade transformadora que ele exerce, de forma que ao transformar a natureza e o 
mundo ao seu redor transforma-se a si próprio. Neste contexto, quando o capitalismo 
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 aliena o homem, acaba tirando do trabalho seu verdadeiro significado para a 
sociedade. 

É preciso entender que o trabalho está disposto na sociedade em diferentes 
concepções. Numa concepção exploratória ele é visto como atividade necessária para 
garantir a sobrevivência, uma atividade de produção de subsistência. Numa concepção 
instrumental, ele está inserido no meio econômico de produção e se refere a atividades 
e tarefas dentro desse meio, atividades como as linhas de produção das fábricas. 
Numa concepção essencial, o trabalho é visto como atividade meio-fim com objetivos 
de transformação do meio e da sociedade usando a capacidade criativa como principal 
fator, uma atividade exercida como a de um artesão. (NOSELLA, 2002) 
 

Se nos deixarmos empolgar pela visão positiva do trabalho, mesmo na sua 
concepção humanista, renascentista, o trabalho não só é um dever, mas um 
direito, pois através dele o homem é homem, se faz, aparece; enquanto cria, 
entra em relação com os outros, com seu tempo, cria o seu mundo, se torna 
reconhecido e deixa impressa no planeta em que vive a marca de sua 
passagem (ALBORNOZ, 1986, p.94). 
 

Essa definição mostra bem qual a abrangência que o trabalho pode ter na vida 
do homem e sua importância. Isso poderia ser aceito como a verdadeira face do 
trabalho se ele assumisse realmente um valor positivo e não sofresse adaptações do 
capitalismo, como consequência de processos exploratórios e alienantes. 

Em síntese, pode-se definir a palavra trabalho como uma forma de 
transformação da natureza pela força e criatividade do homem, colocando em 
evidência o que o homem tem de maior valor, o seu poder de percepção, criatividade e 
transformação, e esta é a concepção de trabalho que se usa no presente artigo. 

Historicamente no Brasil, desde a fase colonial, a educação tem sido funcional 
ao modelo de desenvolvimento econômico e, até hoje, sofre a dualidade da formação 
para o trabalho manual em oposição ao trabalho intelectual. É preciso que haja uma 
formação integral do cidadão, de forma que ele tenha uma educação geral básica de 
qualidade, integrada aos conhecimentos da educação profissional, que deve ter base 
científica e possibilitar a este cidadão o acesso a conhecimentos complexos do mundo 
do trabalho. (MOURA, 2010; RAMOS, 2007) 

A constituição classista da sociedade capitalista produz uma dualidade na 
educação, de forma que se cria uma educação para aqueles que por sua força de 
trabalho produzem os bens e a riqueza nacional e, outra educação, para aqueles que 
se constituem como dirigentes e mentores desta sociedade. Esta dualidade histórica 
está bem presente na realidade brasileira, perceptível nos quadros de alunos que 
ascendem aos cursos superiores e daqueles que buscam a formação profissional.  

Nas palavras de Ramos (2007, p. 3), “a luta contra isso é uma luta contra 
hegemônica.” Ou seja, lutar por uma formação integrada significa lutar por um projeto 
de sociedade que contraria os preceitos e ditames da ordem capitalista vigente, que 
incomoda aqueles que se encontram em condições de dominação e que acreditam que 
tudo está bom e que nada precisa ser mudado. Significa, ainda, romper com as 
concepções de que o trabalho manual é uma atividade subalterna e que aos 
trabalhadores está destinado por sua própria condição social e, que o trabalho 
intelectual seria atividade ilibada própria da classe que governa e dirige o país – donos 
dos meios de produção capitalista. 

Neste sentido, a formação integrada é uma educação unitária que pressupõe 
que todos tenham acesso aos conhecimentos, à cultura e às mediações necessárias 
para trabalhar e para produzir a existência e a riqueza social. Esta educação se 
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 aproxima do sentido da politecnia, isto é, uma educação que, ao assegurar a todos a 
apropriação dos bens culturais coletivamente construídos, propicia a tomada de 
decisões para a construção da sociedade que se quer construir, tendo o trabalho como 
meio e fim, atividade essencialmente humana e coletiva, que consolida uma sociedade 
justa e igualitária. Interessante é a compreensão de Ramos (2007, p.3), quando diz: 
 

Com isto apresentamos os dois pilares conceptuais de uma educação 
integrada: um tipo de escola que não seja dual, ao contrário, seja unitária, 
garantindo a todos o direito ao conhecimento; e uma educação politécnica, que 
possibilita o acesso à cultura, a ciência, ao trabalho, por meio de uma 
educação básica e profissional. É importante destacar que politecnia não 
significa o que se poderia sugerir a sua etimologia, a saber, o ensino de muitas 
técnicas. Politecnia significa uma educação que possibilita a compreensão dos 
princípios científico-tecnológicos e históricos da produção moderna, de modo a 
orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas. 
 

Essa é a integração que se deseja vivenciar junto aos alunos de Licenciatura 
em Química, do IFG, Campus Uruaçu, na disciplina de Formação Integrada da 
Educação Básica e Tecnológica. Assim, a disciplina de Formação Integrada provoca 
uma reflexão crítica sobre o tipo de sociedade que se almeja construir por meio da 
educação. Ou visa-se uma sociedade que exclui e que nega direitos aos seus cidadãos 
ou visa-se uma sociedade que inclui, que considera sua diversidade, e garante os 
direitos sociais de seus cidadãos. “Nós nos colocamos, na segunda posição que, em 
síntese, persegue a construção de uma sociedade justa e integradora” (RAMOS, 2007, 
p. 2). 

Desta forma, pensar a formação integrada implica pensar diretamente os 
projetos de homem, de trabalho, de ciência, de tecnologia e de cultura que se quer 
construir, uma vez que o pressuposto ontológico de ser humano o entende como ser 
histórico e social, que transforma a realidade concreta, produz cultura e transforma-se 
a si mesmo. (MARX, 1996) 

Sobre isso, é interessante observar a alusão que Moura (2010, p. 886) faz 
sobre o trabalho no contexto da EPT: 

 
O trabalho, neste caso é visto em seu sentido ontológico - onde o trabalho é 
compreendido como relação fundamental entre o homem e a natureza e, desse 
modo, central na produção da existência humana – e no seu sentido histórico – 
onde se consideram as diversas formas e significados que este vem assumindo 
ao longo do tempo nas sociedades. […] Ao considerar as duas dimensões, 
compreende-se que o trabalho como princípio educativo não se restringe ao 
‘aprender trabalhando’ ou ao ‘trabalhar aprendendo’, pois está relacionado com 
a contribuição da ação educativa para que os indivíduos/coletivos 
compreendam, enquanto vivenciam e constroem a própria formação, que é 
socialmente justo que todos trabalhem. 

 
A formação integrada, portanto, requer que a educação do trabalhador vá além 

do aprimoramento de sua força de trabalho, aliando teoria e prática. A educação deve 
formar o homem em todas as suas dimensões, uma formação omnilateral, desvelando 
as relações históricas, políticas, sociais e econômicas do trabalho com o capital 
(FRIGOTTO, 2005). Desta forma, a educação deve formar o trabalhador criativo, 
político, cidadão, capaz de transformar o meio em que vive. 

A formação integrada contribui, assim, para a consolidação de um homem com 
visão crítica sobre o meio em que ele está inserido e que seja capaz de transformar 
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 este meio para melhor. Formar um cidadão capaz de lutar contra as desigualdades 
sociais e sua reprodução nas escolas. Segundo Ramos (2007, p.5): 
 

[…] formar profissionalmente não é preparar exclusivamente para o exercício 
do trabalho, mas é proporcionar a compreensão das dinâmicas sócio 
produtivas das sociedades modernas, com as suas conquistas e os seus 
revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de 
profissões, sem nunca se esgotar a elas. 
 

Desta forma, a disciplina de Formação Integrada faz com que o aluno de 
Licenciatura em Química do IFG, campus Uruaçu, e futuro professor, tenha consciência 
da influência do trabalho na educação e da importância de combater as desigualdades 
sociais, a alienação e formar cidadãos críticos que se vejam capazes de transformar a 
sociedade e a educação, de forma justa e igualitária. 
 
A FORMAÇÃO INTEGRADA A PARTIR DO DECRETO N. 5.154/04 
 

O decreto n. 2.208, de 17 de abril de 1997, institui um modelo de EPT como 
forma de suprir a necessidade do mercado de trabalho, no qual o foco da educação 
brasileira era apenas atender a demanda de técnicos qualificados para as indústrias. 
Esse decreto trouxe muitos prejuízos tanto para o ensino regular no nível médio quanto 
para a educação profissionalizante, pois em seu art. 5º, “a educação profissional de 
nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio (EM), 
podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este" (BRASIL, 1997). 
Com essa e outras normas, a educação naquele período acarretou em maior benefício 
para as empresas e a iniciativa privada, através de uma formação rápida, acrítica, 
mecanicista, gerando prejuízo para os trabalhadores (MOURA, 2010). 

A EB e a EPT precisavam ser reescritas para ter uma verdadeira relação de 
união entre si, ao mesmo tempo em que o EM brasileiro passava por crise, e as 
escolas não possuíam vagas o suficiente. Nesse contexto, com a transição do governo 
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) para o de Luís Inácio Lula da Silva (2003-
2010), foi revogado o decreto n. 2.208/97 pelo decreto n. 5.154/04, abrindo novas 
possibilidades de articulação da EB à EPT. Corrobora com isto a análise de Frigotto, 
Ciavatta e Ramos (2005a) quando descrevem os bastidores políticos que levaram à 
produção do decreto n. 5.154/04, em que pelos menos três forças políticas defendiam 
suas concepções: uma reacionária, pela defesa da educação profissional nos moldes 
do decreto anterior; outra, revolucionária, pela defesa da educação profissional nos 
moldes da politecnia e da escola unitária; e uma mediadora, que defendeu a 
possibilidade da integração e articulação da EB com a EPT, sem romper com os velhos 
paradigmas da desarticulação e fragmentação. Prevaleceu a ala da mediação! 

Desta forma, foi elaborado um documento que é fruto de um conjunto de 
disputas e, por isso mesmo, é um documento híbrido, com contradições e 
ambiguidades que, para expressar a luta dos setores progressistas envolvidos, 
precisava ser compreendido nas disputas internas da sociedade, nos estados, nas 
escolas. Sabe-se que a lei não é a realidade, mas a expressão de uma correlação de 
forças no plano estrutural e conjuntural da sociedade. Ou interpreta-se o decreto como 
um ganho político e, também, como sinalização de mudanças pelos que não querem se 
identificar com o status quo, ou será apropriado pelo conservadorismo, pelos interesses 
definidos pelo mercado (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b) 

Nesse sentido, o decreto n. 5.154/04 coloca a formação integrada como uma 
forma de igualar a EB para todas as classes, como uma educação que seja a junção da 
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 formação pessoal, profissional e teórica desses jovens. Frisa-se, portanto, que “o 
ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é 
uma condição necessária para se fazer a ‘travessia’ para uma nova realidade" 
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005a, p. 15). Desta forma, inúmeros filhos da 
classe trabalhadora, mesmo não tendo condições de ascender ao ensino superior (ES) 
nas melhores universidades do país, pela necessidade eminente de trabalho, poderão 
ainda no nível do ensino médio, realizar uma formação integrada de qualidade, 
abrindo-lhes as possibilidades do emprego e trabalho, além de uma atuação crítica 
como cidadão. 

Dessa maneira, pode-se criticar o formato dos cursos técnicos subsequentes 
que são destinados, em tese, para garantir uma formação continuada para jovens e 
adultos que terminaram o EM de baixa qualidade e não teriam condições de cursar o 
ES e, assim, serem inseridos na sociedade de maneira a estarem aptos a concorrerem 
a uma vaga no mercado de trabalho com maiores conhecimentos e qualificação. Por 
sua vez, os cursos técnicos destinados a quem está cursando o EM, na sua forma 
concomitante, foi uma forma de manter algumas convicções do decreto n. 2.208/97, 
pois: 
 

Em outras palavras, essa forma se encarregou de manter viva, no plano legal e 
prático, a dualidade estrutural entre EM e EP e foi fruto das disputas no âmbito 
do próprio governo de coalizão e da sociedade civil, em que forças importantes, 
notadamente aquelas vinculadas ao Sistema “S”, pretendiam manter o rumo 
das reformas dos anos de 1990. (MOURA, 2010, p.882) 

 
O decreto n. 5.154/04 traz a possibilidade da articulação entre a EB e EP 

quando envolve o trabalho intelectual e trabalho manual de maneira a formar o aluno a 
partir do trabalho social tendo como base os princípios da própria sociedade levando-o 
a entender o funcionamento da mesma, condição essencial para viver bem em 
comunidade. 

O decreto trouxe um novo caminho para a educação integrada, porém faltava 
legitimar essas ações, para isso em 2008 foi sancionada a lei n. 11.741/08 que serviu 
apenas como forma de consolidar o decreto reafirmando desde o artigo 1° ao 7° do 
mesmo. 
 
O PERFIL DO PROFESSOR DE QUÍMICA DO IFG, CAMPUS URUAÇU 
 

O curso de Licenciatura plena em Química foi iniciado no segundo semestre de 
2008, quando da implantação do ainda Centro Federal de Educação Tecnológica 
(CEFET) de Goiás, em Uruaçu, que veio, em consequência da Lei n. 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, transformar-se em Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás (IFG). 

No Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2016 (PDI) do IFG, consta em 
sua proposta de Projeto Político Pedagógico-Institucional a defesa da formação 
omnilateral, ou seja, formar o ser humano na sua integralidade física, mental, cultural, 
política e científico-tecnológica: 

 
A formação acadêmica do cidadão pressupõe a exigência da educação 
integrada que reflita uma concepção teórica fundamentada em uma opção 
política e, que essa formação ofereça ao indivíduo um saber omnilateral, 
formando-o acima de tudo como parte efetiva da construção da sociedade e 
compreendendo a relação entre saber político, técnico e sócio artístico-cultural. 
(IFG, 2013, p.26-27) 
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Com a finalidade de alcançar este objetivo, o PDI em suas “Diretrizes 

Curriculares para a atuação na oferta de Cursos de Licenciatura”, prevê a “inserção de 
conteúdos de formação em educação profissional e tecnológica no currículo dos cursos 
a serem ofertados” (IFG, 2013, p.35), corroborando com um perfil do egresso em que o 
posicionamento crítico frente às questões econômicas, sociais, políticas e culturais são 
centrais em sua formação. 

Observadas estas concepções e diretrizes estabelecidas no PDI, o curso tem o 
objetivo de formar professores de Química qualificados para atuarem na Educação 
Básica com uma visão abrangente do seu papel social e com habilidades diversas, ou 
seja, o egresso deverá ser um profissional com uma visão abrangente do papel do 
educador no desenvolvimento de uma consciência cidadã, como condição para a 
construção de uma sociedade mais justa e democrática. Demonstrando uma visão 
crítica dos problemas educacionais e capacidade de propor soluções adequadas, o 
profissional da Química deverá ainda, ser capaz de utilizar, de forma responsável, o 
conhecimento químico e pedagógico adquirido e suas implicações no meio ambiente e 
sociedade, respeitando o direito à vida e ao bem estar dos cidadãos. (IFG, 2008) 

Diante disso, o tema da formação integrada coloca em pauta uma concepção 
de educação que está em disputa permanente na história da educação brasileira: 
educar a todos ou a uma minoria supostamente mais apta ao conhecimento? A uns e a 
outros, que tipo de educação deve ser dada de modo a atender às necessidades da 
sociedade? Educar exclusivamente para o mercado do trabalho ou formar o homem 
omnilateral capaz de exercer seu papel social e cidadão de forma crítica além do 
domínio das técnicas de trabalho?  

Por se tratar de uma formação integrada, é importante lembrar que a ideia de 
formação completa do homem por meio de processos educacionais é anterior à própria 
sociedade industrial. Comenius (1999, p. 14) em sua Didática Magna recomendava: 
 

Importa agora demonstrar que, nas escolas, se deve ensinar tudo a todos. Isto 
não quer dizer, todavia, que exijamos a todos o conhecimento de todas as 
ciências e de todas as artes (sobretudo se trata de um conhecimento exato e 
profundo). Com efeito, isso, nem, de sua natureza, é útil, nem, pela brevidade 
da nossa vida, é possível a qualquer dos homens. 

 
Neste sentido, a disciplina de Formação Integrada tem papel importante na 

formação do professor de Química, no âmbito do IFG, visto que ela propicia uma 
reflexão crítica da relação trabalho e educação. Traz também, uma concepção do 
trabalho na sua verdadeira essência, ou seja, no sentido de criação, de transformação 
da natureza para construção da cultura, do prazer em produzir, bem como sua 
historicidade, suas novas tecnologias e relação com a educação (ALBORNOZ, 1986; 
ARRUDA, 2002).   

Além disso, conforme observado na ementa da disciplina, como segue: 
 

O trabalho como princípio educativo; A organização do trabalho na sociedade 
capitalista; Formação profissional e os desafios educacionais; Trabalho, novas 
tecnologias e educação; historicidade do currículo integrado; experiências de 
currículo integrado na educação básica e educação profissional e tecnológica. 
(IFG, 2014, p.1) 

 
Observa-se que a formação integrada enquanto componente curricular propicia 

ao licenciando uma visão de currículo integrado, que se contrapõe aos processos de 
formação meramente voltados para a preparação de mão-de-obra para o mercado de 
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 trabalho, pois contempla as demais dimensões do conhecimento, como da ciência, da 
cultura e da arte, tendo o “trabalho como princípio educativo” como tema mediador de 
toda a discussão teórica proposta pela disciplina. 
 
PROPOSIÇÕES FINAIS 
 

Observa-se neste trabalho que a concepção de uma formação integrada da EB 
com a EPT toca diretamente conceitos relacionados às concepções de trabalho, 
educação e integração. Vista sob este prisma, a formação integrada propõe a 
construção de um novo projeto de sociedade, que se caracteriza pelo questionamento, 
pela reflexão crítica e denúncia da exploração exercida pelo capitalismo sobre o ser 
humano e o seu trabalho. Trata-se de resgatar a concepção do ser humano como ser 
histórico e social criador de sua própria cultura e realidade, não aceitando os estratos 
sociais como estáticos e/ou metafísicos, mas como fruto de um processo histórico, de 
relações de disputas de poder que se imbricam no germe das relações de classes. 

Foi analisado o contexto de elaboração e aprovação do decreto n. 5.154/04 e 
as possibilidades, ainda que marcadas por contradições e ambiguidades, que a 
formação integrada da EB e da EPT assume doravante. Por conseguinte, analisou-se o 
perfil do professor de Química no âmbito do IFG, por meio da análise dos documentos 
oficiais, desde o PDI da instituição ao projeto de curso de Química, do Campus Uruaçu. 
Nesta análise, percebe-se que há um discurso pela formação omnilateral do egresso 
aliada à formação generalista séria e de qualidade. 

Diante disso, a tese principal que se defende neste texto é a de que a presença 
do componente curricular “Formação Integrada na Educação Básica e Tecnológica”, na 
Licenciatura em Química, do IFG, Campus Uruaçu, tem importância significativa na 
formação deste egresso, professor de Química, que atuará na EB num contexto político 
e social em que se resgata a concepção da omnilateralidade do ser humano, tendo na 
educação meio privilegiado de sua formação humana e profissional. 

Observou-se que este componente curricular introduz o estudante em leituras, 
discussões e reflexões que não poderiam ser realizadas de forma verticalizada e 
aprofundada em outros espaços, senão na sala de aula, mediada pela relação 
professor-aluno. Trata-se de espaço privilegiado que propicia o despertar das 
consciências no sentido de se compreender o ensino de Química para além das suas 
especificidades, entendendo-a como produto histórico do saber humano, e por isso, 
parte integrante das disputas de poder que emergem dos conflitos presentes na 
sociedade. 

Por fim, vale ressaltar que a pesquisa restringiu-se à análise da realidade do 
curso de Licenciatura em Química, no IFG, Campus Uruaçu, o que permite afirmar que 
seu objeto de estudo encontra-se aberto para pesquisas posteriores e análises de 
realidades mais amplas, como o IFG em nível de Estado de Goiás e, mesmo, de outras 
unidades federativas, com o fito de perceber a presença ou não deste componente 
curricular não só nas licenciaturas em Química, mas, também, em outras licenciaturas. 
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Palavras-Chave: Formação, professores, Livro didático. 
 

RESUMO: O livro didático é um instrumento, que pode ser utilizado tanto por professores, quanto 
por alunos, para melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. A escolha bem sucedida de um 
livro depende, entre outros fatores, da análise crítica do mesmo. Nesta pesquisa, tivemos os 
objetivos, de verificar, como se deu a escolha dos livros didáticos do PNLEM de 2012, em escolas 
estaduais, do município de Anápolis, Goiás; e se os professores tiveram formação necessária 
para realizar análise desses livros. Além disso, buscamos conhecer outros instrumentos de 
mediação do ensino-aprendizagem, utilizados em sala de aula e qual interesse dos alunos pelo 
conhecimento trabalhado a partir do livro didático, sob o ponto de vista do professor. Os 
resultados mostraram a necessidade de formação continuada dos professores, uma vez que, a 
maioria não sabe como proceder numa análise crítica do livro didático.  

INTRODUÇÃO 
O livro didático é definido segundo Gérard e Roegiers (1998, p.19), como 

“instrumento impresso, intencionalmente estruturado, para se inscrever num processo 
de aprendizagem, com o fim de melhorar a eficácia”. Sua difusão ocorreu a partir do 
século XV e XVI, quando várias mudanças estavam ocorrendo na Europa, “O 
Renascimento”. Momento marcado por ideias novas, onde já não era mais dominado o 
teocentrismo, mais sim o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Desde então, 
começa a curiosidade pelo conhecimento e com o advento da impressa, por Johannes 
Gutenberg, tem-se a produção de vários editados, porém, nesta época a alfabetização 
era alcançada apenas à elite e aos membros do clero. Neste mesmo período surgem 
os primeiros manuais escolares, chamados de “O ABC de Hus” escrito por Jan Hus. 
Este livro possuía ortografia padrão, com frases religiosas iniciadas com letras 
diferentes, obra voltada a alfabetização do povo. Em 1525 na Alemanha, é editada a 
cartilha “Bokeschen vor leven ond kind”, que possuía o alfabeto, os Dez Mandamentos 
deixados por Moisés, orações e algarismos. Em 1527, Valentin Ickelsamer, descreveu 
uma obra semelhante, onde, em sua cartilha, inseriu as primeiras gravuras, por 
exemplo, a letra S com o desenho de uma cobra. Em 1658, Comênius, inspirado em 
Jan Hus, descreve a obra “O mundo sensível em gravuras” contendo lições e 
ilustrações. Para Comênius a educação se iniciava pelos sentidos. Vale ressaltar que, 
todos manuais de alfabetização, descritos até o século XVIII, eram voltados aos 
ensinamentos cristãos. Como todos estes fatos estavam ocorrendo na Europa, e sendo 
Brasil colônia de Portugal, estes instrumentos de alfabetização são trazidos. As 
cartilhas de alfabetização que chegaram ao Brasil naquela época eram inferiores as de 
Portugal, possuíam suas capas com papel simples, enquanto que na corte eram de 
capas revestidas. A primeira cartilha trazida para o Brasil foi a “Cartilha Maternal”, 
descrita por João de Deus, em 1875.  
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No que diz respeito ao início da chegada dos livros didáticos às escolas 
brasileiras, esta se deu em 1929 com a criação de um órgão específico chamado de 
Instituto Nacional do Livro (INL), que tinha por função legislar sobre a política do livro 
didático. Após a criação do INL, houve demora no desempenho das funções 
outorgadas, aonde isto só veio a ocorrer em 1934, quando lhe foi atribuído à função de 
editar obras literárias, elaborar enciclopédias, dicionários nacionais e expandir os 
números de bibliotecas. Após quatro anos é instituída por meio do Decreto-Lei nº 
1.006, de 30/12/1938 a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), onde estabelece 
sua política de controle na produção e circulação do livro didático no país (Brasil, 
1938). 

 
Art. 10. Compete à Comissão Nacional do Livro Didático:  
a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir 

julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso; 
b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos;  
c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que mereçam ser 

traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a 
abertura de concurso para produção de espécies de livros didáticos de 
sensível sensibilidade e ainda não existentes no país; 

d) promover, periodicamente, a organização e exposição nacionais dos livros 
didáticos cujo uso tenha sido autorizado na forma desta lei (Brasil, 1938) 
 

Em 1945 é estabelecido ao professor à restrição de escolha do livro didático a 
ser utilizado pelos alunos por meio do Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/1945. Um acordo 
realizando entre o Ministério da educação (MEC) e a Agência Norte-Americana para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID), em 1966, levou a criação da Comissão do 
Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), que tinha por objetivo fiscalizar as ações 
referentes à produção, edição e distribuição do livro didático. Em 1970 o ministério da 
educação implementa  a co-edição de livros por meio de editoras nacionais com 
recursos advindos do INL. A primeira classe a ser alcançada com os livros didáticos foi 
o ensino fundamental, onde foi criado em 1971, Programa do Livro Didático para o 
Ensino Fundamental (PLIDEF), desenvolvido pelo o INL.  

Após cinco anos, por meio do Decreto nº 77.107, de 4/2/1976 o governo 
compromete a compra de livros a serem distribuídos a parte das escolas e as unidades 
federais. Neste momento, a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) fica a 
cargo pela execução do programa do livro didático. Os recursos advinham do fundo 
nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da participação mínimas das 
unidades de federação. Com a insuficiência de recursos para atender todos os alunos 
do ensino fundamental, várias escolas são excluídas do programa. Em 1983 é criada 
Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) substituindo a FENAME. Na ocasião 
incorpora o PLIDEF, inclui a participação dos professores na escolha do livro didático e 
a ampliação do programa adicionando mais séries do ensino fundamental. O Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) surge em 1985, por meio do Decreto n° 91542, de 
19/8/1985, ficando no lugar no PLIDEF. Sua implantação traz várias mudanças como: 
dado direito aos professores de indicar os livros a serem utilizados; Reutilização do 
livro, determinando uma boa forma de produção do livro visando à durabilidade; 
estendendo a oferta aos alunos das 1º e 2º séries do ensino fundamental das escolas 
públicas e comunitárias; determinando o fim da participação financeira feita pelos 
estados, ficando apenas a cargo da FAE e instituído a escolha a ser realizada pelos 
professores. Nos anos de 1993 e 1994 é estabelecida a aquisição de verbas para a 
distribuição dos livros didáticos e são estabelecidos critérios para avaliação dos 
mesmos. Em 1995 volta de forma crescente a distribuição dos livros didáticos às 
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escolas no ensino fundamental, onde são contempladas as disciplinas de língua 
portuguesa e matemática. No ano de 1996, de ciências e em 1997, de história e 
geografia.  

Em 2004 iniciou-se o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 
(PNLEM), por meio da Resolução N° 38, onde, em seu primeiro artigo resolve:  

 
Prover as escolas do ensino médio, das redes estadual, do Distrito Federal e 
municipal, de livros didáticos de qualidade, para uso dos alunos, abrangendo 
os componentes curriculares de Português e Matemática por meio do 
Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio – PNLEM (Brasil, 2003). 

 
O PNLEM é executado por meio de várias etapas, sendo: a inscrição do livro 

didático, feita pelas editoras, sendo que, no Diário Oficial da União é publicado um 
edital, que é disponibilizado no sítio do FNDE; avaliação da obra que é feita pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), para verificação se 
as mesmas enquadram nas exigências técnicas e físicas do edital. Os livros 
selecionados são encaminhados à Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) para 
avaliação pedagógica, feita por especialistas, também conforme critérios publicados no 
edital. Esses elaboram resenhas dos livros aprovados para compor o guia de livros 
didáticos. A seguir é feita a publicação do guia para a escolha do livro didático; escolha 
do livro realizada pelos professores e diretores por meio do guia impresso ou 
disponibilizado na internet, no sítio do MEC; pedido das obras selecionadas pelos 
professores; pedido dos livros às editoras; produção do livro pelas editoras; período da 
utilização, sendo, com a reutilização feita por três anos (Lemes; Souza; Cardoso, 
2010). 

No início do PNLEM foram atendidas as 1° séries das regiões Norte e Nordeste 
com os livros de Português e Matemática, em 2005 houve distribuição desses livros, 
para as 2° e 3° séries e demais regiões do país. Em 2006 foram entregues os livros de 
Biologia para todas as regiões do país, exceto para Minas Gerais, que possuía um 
programa próprio. No ano de 2008, foram distribuídos os livros de História e Química e 
em 2009, os de Física e Geografia (Brasil, 2014). Vale ressaltar que segundo 
Echeverría (et al., 2008), o programa apresenta-se com o objetivo de democratizar o 
acesso ao livro didático, à medida que propicia a distribuição gratuita de livros aos 
estudantes das escolas públicas brasileiras. 

É certo que, a distribuição do livro didático, assegura ao aluno e aos 
professores acesso a um material que os auxiliarão no processo ensino-aprendizagem, 
e a sua escolha garante a utilização de um material de qualidade. Porém, haverá um 
fracasso no processo, se os professores não tiverem formação adequada para 
avaliarem o livro didático e também saberem como utilizá-lo em sala de aula. De 
acordo com De Deo e Duarte (2004, p. 4): 

 
Com relação à escolha do livro didático (LD), não é suficiente ter um bom 
material se o professor não tiver consciência da prática pedagógica e das 
limitações do LD. O professor deve estar atualizado, ser reflexivo e bem 
preparado para poder valer-se de um livro ruim e transformá-lo, tornando-o 
uma ferramenta útil e eficaz em suas aulas. Vemos professores e alunos 
tornarem-se escravos do LD, perdendo até mesmo sua autonomia e senso 
crítico, pois ficam condicionados e não aprendem nada efetivamente. Não há o 
desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico, da competência, mas 
sim, de um processo de “alienação” constante. Tais colocações reforçam a 
necessidade de investimentos na formação do professor e na educação como 
um todo (De Deo e Duarte, 2004, p. 4). 
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A participação dos professores da educação básica na análise e escolha dos 
livros didáticos é de extrema importância, pois eles devem saber das qualidades e 
limitações desses materiais, para que possam repensar suas práticas pedagógicas. No 
contexto educacional em que vivemos é indiscutível que, os professores, 
especialmente, os de química, sejam capazes de formar cidadãos críticos e atuantes 
na sociedade em que vivem. Para isso, é necessário que todo professor acompanhe a 
evolução social, cultural e intelectual que permeia o processo ensino-aprendizagem. E 
a formação inicial e continuada do professor, apresenta-se como meio facilitador para 
eficácia do processo. É certo que, algumas parcerias entre universidade e escola estão 
sendo criadas, com objetivo de fortalecer a formação inicial e continuada de 
professores, como exemplo, o PIBID, Projeto de Iniciação a Docência, ofertado pela 
CAPES, onde, entre seus objetivos estão, o incentivo a formação de professores para 
educação básica e a elevação da qualidade da formação inicial de professores dos 
cursos de licenciatura, através da integração do ensino superior e educação básica. E 
também, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, onde o Ministério da 
Educação e as secretarias estaduais e distrital de educação assumem o compromisso 
pela valorização da formação continuada dos professores e coordenadores 
pedagógicos, que atuam no ensino médio público. 

É certo que tais programas colaboram para melhoria na formação inicial de 
professores da educação básica, ou, aos que estão atuando tenham aprimoramento 
através de formação continuada, mas, ainda verifica-se que a maioria dos professores 
não conhece, ou pouco sabe a respeito das funções que um livro didático tem no 
processo ensino-aprendizagem. 

Como afirma o PCN: 
 

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira. 
É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a 
eventuais restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais 
propostos. Além disso, é importante considerar que o livro didático não deve 
ser o único material a ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é 
que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento (Brasil, 
1998). 
 

O ideal é que o professor veja o livro didático apenas como uma das 
ferramentas, entre tantas outras, como, quadros, mapas, enciclopédias, audiovisuais, 
softwares didáticos, CD-ROM, Internet, capazes de lhes propiciar condições de 
ministrar um ensino de qualidade. Soares (2002, p. 2) aponta as dificuldades 
vivenciadas pelo professor quanto à utilização do livro didático: 

 
Há o papel ideal e o papel real. O papel ideal seria que o livro didático fosse 
apenas um apoio, mas não o roteiro do trabalho dele. Na verdade isso 
dificilmente se concretiza, não por culpa do professor, mas de novo vou insistir, 
por culpa das condições de trabalho que o professor tem hoje. Um professor 
hoje nesse país, para ele minimamente sobreviver, ele tem que dar aulas o dia 
inteiro, de manhã, de tarde e, frequentemente, até a noite. Então, é uma 
pessoa que não tem tempo de preparar aula, que não tem tempo de se 
atualizar. A consequência é que ele se apoia muito no livro didático. 
Idealmente, o livro didático devia ser apenas um suporte, um apoio, mas na 
verdade ele realmente acaba sendo a diretriz básica do professor no seu 
ensino. (Soares, 2002, p. 2). 
 

O professor que não tem tempo, dificilmente ministrará aulas de qualidade, pois 
não consegue refletir e adequar sua prática pedagógica. Simplesmente seguir o livro 
didático induz a simplificação do ensino-aprendizagem, não oferecendo aos alunos 
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oportunidades de vivenciar o novo, que situações corriqueiras, podem provocar. Por 
isso, o contexto em que perpassa o ensino-aprendizagem é de extrema importância. 

Desta forma, buscando colaborar com pesquisas recentes que preocupam com 
a reflexão de práticas adotadas por professores de todas as áreas de ensino, 
principalmente os de química, bem como ponderar respeito da importância da 
formação inicial e continuada de professores realizamos aplicação de questionário e 
entrevista aos professores e alunos. 

METODOLOGIA 
A pesquisa em questão foi desenvolvida por um grupo de estudantes, do curso 

de Química Licenciatura, da UEG, em cinco colégios estaduais, sendo um de cada 
região (norte, sul, leste, oeste e central) do município de Anápolis, Goiás. Trata-se de 
pesquisa qualitativa uma vez que condiz com a definição de Bogdan e Biklen (1994, p. 
11), que a entendem como “uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, 
a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais”. Esta foi 
pautada nos seguintes objetivos: (1) Verificar a importância da formação inicial e 
continuada de professores de química para escolha e utilização adequada do livro 
didático ofertado pelo PNLEM; (2) Conferir se os professores dos colégios participantes 
da pesquisa participaram da escolha do livro didático e como a realizaram; (3) Listar 
instrumentos utilizados em sala de aula, além do livro didático, para ministração dos 
conteúdos de química e verificar como esses podem corroborar o ensino-
aprendizagem; (4) Identificar o tipo de participação e interesse dos alunos pelo 
conhecimento trabalhado em sala de aula a partir do livro didático, sob o ponto de vista 
do professor.  

Como procedimentos metodológicos, utilizamos entrevistas e questionários 
dirigidos. No decorrer da pesquisa, realizamos entrevistas orais e dirigidas com os 
professores de química que atuavam nas escolas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Vemos que a demanda por professores de química em nosso país é muito 

grande, o MEC tem divulgado estatísticas que comprovam a carência de professores 
de Ciências Naturais, principalmente química. Em 2012, segundo dados do INEP entre 
os 7.037.688 estudantes que cursavam ensino superior no Brasil, apenas 17% optaram 
por fazer algum curso de licenciatura. Tal caso não é de assustar, a falta de 
reconhecimento à profissão docente pela sociedade é um fato premente. Nesta 
pesquisa, verificamos que do total de professores entrevistados, 71% possuíam 
licenciatura em química, 14 % possuía licenciatura em biologia e 15% não eram 
licenciados, possuindo outro curso de graduação. É indiscutível a formação na área de 
atuação, principalmente quando se diz respeito à química, que é uma ciência que tem 
suas particularidades e isso deve ser considerado.  

Sobre os materiais disponíveis para aulas de química, o livro didático ocupa 
posição de destaque, sendo bastante utilizado, e o melhor, é que os alunos o recebem 
gratuitamente. Em 2004, no governo Lula, foi criado o PNLEM, permitindo com que 
todos os alunos da educação básica, da rede pública de ensino, tivessem acesso 
gratuito a esse material, o que poderia melhorar o ensino-aprendizagem no ensino 
médio (Echeverria, et al., 2008).  

Segundo Choppin (2004, p.553) os livros didáticos podem exercer quatro 
funções: 
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1. Função referencial, também chamada de curricular ou programática [...] ele 

constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos 
conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que 
seja necessário transmitir as novas gerações. 

2. Função instrumental: o livro didático põe em prática métodos de 
aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo o contexto, 
visam facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer a aquisição de 
competências disciplinares ou transversais, a apropriação de habilidades, 
de métodos de análises ou de resolução de problemas, etc. 

3. Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir do século XIX, 
com a constituição dos Estados nacionais e com o desenvolvimento, nesse 
contexto, dos principais sistemas educativos, o livro didático se afirmou 
como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos valores das 
classes dirigentes [...] 

4. Função documental: acredita-se que o livro didático pode fornecer sem que 
sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos, textuais ou icônicos, 
cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver espírito crítico 
do aluno. Essa função surgiu muito recentemente na literatura escolar e 
não é universal: só é encontrada – afirmação que só pode ser feita com 
muitas reservas – em ambientes pedagógicos que privilegiem a iniciativa 
pessoal da criança e visam a favorecer sua autonomia; supõe também, um 
nível de formação elevado dos professores (Choppin, 2004, p.553). 

 
Segundo o autor, na década de 90, a função instrumental passou a se destacar 

entre os educadores, porém, é fato que o livro didático não deve ser o único 
instrumento no processo ensino-aprendizagem.  

Sobre o último PNLEM, que ocorreu no ano de 2012, foram enviados às 
escolas cinco referências de livros a serem escolhidos: Química na abordagem do 
cotidiano (Peruzzo e Canto, 2006); Química, meio ambiente, cidadania, tecnologia 
(Martha Reis, 2010); Química (Andréa Horta e Mortimer, 2012); Química Cidadã 
(Gerson e Wildson, 2010); Ser protagonista (Júlio Cesar, 2010). Das escolas 
entrevistadas nesta pesquisa, verificamos que duas adotaram o livro Química na 
abordagem do cotidiano (LQNC), uma o Química, meio ambiente, cidadania, tecnologia 
(LQMCT) e uma o Ser protagonista (LSP). Das escolas que adotaram o LQNC, apenas 
um professor participou da análise do livro, os que não participaram, justificaram não 
ter frequentado a reunião de análise do livro por diversos motivos, entre eles, falta de 
tempo, dia de trabalho em outra escola e licença médica. O que participou da escolha, 
em seu depoimento deixou claro que, seu julgamento se deu pelo fato do livro 
apresentar fácil leitura, bons exercícios e conteúdos que se enquadraram ao currículo 
referência.   

Na escola que adotou o LQMCT, dois professores participaram da escolha do 
LD e outros dois não. Os professores que participaram, relataram que o motivo da 
adoção foi o conteúdo contextualizado abordado no livro e os exercícios de 
vestibulares. Mas eles afirmaram não utilizar esses livros em sala de aula, porque os 
alunos reclamam de seu peso. Os professores que não participaram da escolha 
disseram que, embora goste do livro, o utiliza pouco, tendo-o apenas como apoio para 
exercícios. 

Na escola que adotou o LSP, três professores participaram da escolha do livro, 
sendo que, dois deles relataram apenas terem folheado os livros, sem terem tido 
formação para julgar os mesmos, confessando que, o que mais os atraíram foi a 
quantidade de exercícios de vestibular. Outro professor relatou que a reunião para 
avaliação dos livros foi realizada no turno em que ele estava ausente, por dar aula em 
outra escola. Geralmente os professores assumem outras funções, ou procuram 
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diversas escolas para terem carga horária suficiente para ter um salário digno, para 
sustentar suas famílias, o que compromete o tempo de dedicação para reuniões 
extraclasse.  

Segundo o PCN “O livro didático é um material de forte influência na prática de 
ensino” (Brasil, 1998). Sabemos que variadas são as formas que eles podem ser 
utilizados em sala de aula. Nesta pesquisa verificamos que 42% dos professores 
utilizavam o livro didático como um guia para as aulas, 57% que utilizavam apenas 
como guia para exercícios, 1,3% que orientava seus alunos a manusear o livro e tê-lo 
como fonte de pesquisa e estudo e 26% dos professores que utilizavam o livro didático 
como auxilio no planejamento de suas aulas. As justificativas para pouca utilização dos 
livros didáticos são várias, entre elas, está o fato do aluno não levá-lo com frequência 
para as aulas, o que dificulta sua utilização. Segundo fala de vários professores, os 
alunos não levam, pois reclamam do seu peso, embora todos os livros escolhidos 
serem de volumes 1, 2 e 3, tendo menos páginas que os livros de volume único. Outro 
fato apontado pelos professores, é que no decorrer dos três anos de utilização, muitos 
alunos perdem seus livros diminuindo a quantidade de exemplares disponíveis. 

De um modo geral, os professores reclamaram a falta de sequência lógica dos 
conteúdos de todos os livros adotados em suas respectivas escolas. Inclusive 
apontaram não haver relação da sequência dos conteúdos dos livros didáticos e 
currículo referência proposto pela Secretaria Estadual de Educação. Eles ainda 
disseram que os alunos ficam perdidos, quando é necessário transitar entre os 
capítulos. Sabemos que, esse currículo traz uma demanda de conteúdos de grande 
relevância para formação cidadã, neste contexto, os professores foram entrevistados 
sobre quais conteúdos eles julgavam importantes e que não poderiam deixar de ser 
abordados. Alguns professores disseram que é indispensável o cumprimento de toda a 
matriz curricular, outros afirmaram que são indispensáveis conteúdos sobre teoria 
atômica, ligações químicas, soluções, termoquímica, cinética química e as funções 
orgânicas (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Relação entre quantidade de professores e conteúdos considerados indispensáveis para 

formação cidadã 
 
Sabemos que o livro didático é muito importante, sendo instrumento de 

obtenção do saber, levando até mesmo um profissional em sua formação inicial 
segurança em seu trabalho (Echeverria, et al., 2012), portanto, sua relevância deve ser 
ressaltada, porém o livro didático não deve ser o único material de apoio para o 
professor, na verdade ele é um dos diversos instrumentos que pode colaborar para o 
processo ensino-aprendizagem. Cabe ao professor, o julgamento dos conteúdos, 
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exercícios e métodos de utilização do livro, para que a aprendizagem aconteça. Ficar 
preso a um único material pedagógico, diminui a criatividade e consequentemente pode 
levar a desmotivação dos estudantes. Um bom professor não deve julgar o livro 
didático somente no período de escolha, mas sim, durante todo o tempo que estiver 
utilizando este instrumento, que pode ser rico e eficaz quando bem utilizado.  

Segundo Tavares (2009), o professor deveria utilizar outros materiais 
diferentes, além do livro didático, como por exemplo: internet, artigos, revistas e outros, 
que podem enriquecer suas aulas despertando a curiosidade e motivando os 
estudantes. Nesta pesquisa, 85,7% dos professores utilizavam outros livros didáticos 
para elaboração de seus planos de aula, sendo que a maioria disse ser o livro 
“Química” (Usberco e Salvador, 2009), 11% deles utilizavam a internet para pesquisas, 
6% vídeos e reportagens como complementação dos conteúdos; apenas 1% disseram 
utilizar textos de divulgação científica, apontando a revista Química Nova e nenhum 
deles apontou a revista Química Nova na Escola e nenhum dos professores utilizava 
livros paradidáticos ou de ensino superior.  

Com relação ao preparo dos professores para escolha do livro didático de 
química, todos afirmaram não ter tido nenhuma disciplina na faculdade, curso 
preparatório, ou formação continuada nas escolas capacitando-os a realizar análise 
crítica do livro. Salientamos que, os professores recentemente têm sido convidados a 
participar de cursos de formação, para planejamento e elaboração do currículo, mas 
segundo depoimentos, em nenhum momento, nestas formações, falou-se em livros 
didáticos. No entanto, é necessária uma atenção para que os professores sejam 
habilitados de modo a ter competência para fazer análise crítica e escolha dos 
próximos livros. Sugerimos parcerias entre universidade-escola para realização de 
oficinas de formação mostrando e capacitando os professores a realizar com 
excelência escolha dos próximos livros didáticos, o que acarretará uma melhora no 
ensino-aprendizagem. 

CONCLUSÃO 
Através desta pesquisa pudemos observar que, nas escolas atuam professores 

ministrando aulas de química, sem estar habilitados, justamente pela falta de 
profissionais nesta área.  

Verificamos que o livro mais adotado pelas escolas foi Química, meio ambiente, 
cidadania, tecnologia (Martha Reis, 2010).  

A participação dos professores, na análise dos livros didáticos, não foi tão 
assídua, apenas 57,14% dos professores entrevistados participaram desse processo. A 
maioria dos professores escolheu seus livros pela qualidade dos exercícios propostos, 
revelando uma preocupação de aprendizagem ainda voltada para o vestibular. 
Também ficou em evidência a importância que os professores dão para relação da 
sequência dos conteúdos do livro didático e currículo referência da Secretaria Estadual 
de Educação.   

Ficou claro que, os professores entrevistados seguem de forma geral o método 
de utilização do livro didático descrito o por Choppin (2004), “função instrumental”, que 
se baseia na prática de exercícios e atividades. 

Investimentos na formação inicial e continuada de professores devem ser 
oferecidos, com intuito de melhor preparar os professores para análise crítica e 
contínua do livro didático e de outros instrumentos que podem ser utilizados no 
processo ensino-aprendizagem. 
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Palavras-Chave: PCK, Lei de Hess. 

RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo de caso designado para explorar a influência do 
Conhecimento do Conteúdo no Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. Este estudo se baseou 
nas aulas de uma professora de química do ensino médio quando a mesma ministrou o conteúdo 
de Lei de Hess para uma turma de segundo ano. Os dados constituíram-se no registro 
audiovisual das aulas, preenchimento da ferramenta CoRe, análise de documentos produzidos 
pela professora (provas e exercícios) e  realização de entrevista semiestruturada. Os dados foram 
analisados e categorizados entre as quatro manifestações e um domínio propostos por Rollnick 
et al. (2008). Concluímos que, por uma deficiência em seu SMK, a professora apresentou uma 
prática centrada no ensino de algoritmos.  

INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da pesquisa em formação de professores, uma questão tem se 

tornado presente nas últimas décadas: quais os conhecimentos que o professor 
necessita dominar para ensinar (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2003, PIMENTA, 1999; 
SHULMAN, 1986). Todos os pesquisadores concordam em um ponto: é necessário ter 
domínio no conteúdo a ser ensinado e em práticas pedagógicas. Porém, Shulman 
(1986) se destaca ao defender um conhecimento que seria um amálgama dos outros 
dois citados anteriormente, o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK, da sigla 
em inglês). Segundo Shulman (1987), o PCK inclui analogias, ilustrações, exemplos, 
explanações e demonstrações que estão no repertório do professor para o ensino de 
um determinado conteúdo.  

Assim, um químico, por exemplo, teria domínio no conhecimento do conteúdo 
de química (SMK, da sigla em inglês), mas não necessariamente saberia ensinar tal 
conteúdo, enquanto que um professor, além do domínio do SMK, teria também o 
domínio do PCK. Percebe-se, portanto, que o PCK é um conhecimento específico do 
professor, no qual ele consegue transformar o conteúdo puro em um conteúdo a ser 
ensinado. 

Desde sua proposta, diversos pesquisadores têm sugerido modelos para 
representar a organização do PCK (como, por exemplo, GROSSMAN, 1990; 
MAGNUSSON, 1999. ROLLNICK et al., 2008). Porém, todos concordam que o PCK é 
um conhecimento indispensável para exercer a profissão docente. Dentre os modelos 
propostos para o PCK, adotamos no presente trabalho o defendido por Rollnick et al. 
(2008), que pode ser visto na Figura 1. 

Rollnick e seus colaboradores propõem que o PCK seja um amálgama de 
quatro Domínios do Conhecimento do Professor: conhecimento do conteúdo, 
conhecimento dos alunos, conhecimento pedagógico geral e conhecimento do 
contexto. Esses domínios, quando combinados, resultam em produtos observáveis em 
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sala de aula, ou seja, resultam nas práticas do professor, as quais são denominadas de 
Manifestações do Conhecimento do Professor. 

 

 
Figura 1: Modelo que relaciona o PCK com seus domínios e manifestações do conhecimento. 

Os autores propõem quatro manifestações: Saliência Curricular, a qual 
corresponde à ênfase dada a determinados aspectos do conteúdo durante o processo 
de ensino; Estratégias Instrucionais de Tópicos Específicos, que seriam aspectos 
relacionados à mobilização e à organização de recursos para a realização de uma 
tarefa ou explicação vinculada a um conteúdo específico; Representações do Conteúdo 
Específico, a qual se refere à habilidade de produzir “facilitadores” para o processo de 
ensino e aprendizagem de um conteúdo, como analogias e metáforas; e Avaliação, a 
manifestação que envolve as atividades com objetivo de avaliar a aprendizagem dos 
alunos.  

Não há ainda um consenso sobre o modo que os domínios do conhecimento 
formam o PCK, porém, Gess-Newsome (1999) faz uma distinção entre dois modelos: o 
integrativo e o transformativo. No primeiro, o PCK seria uma interseção entre os 
domínios do conhecimento; enquanto que no segundo, o PCK seria um novo 
conhecimento, construindo após os domínios base do professor se fundirem. 
Independente da forma como se é construída o PCK, fica evidente a importância de um 
professor ter um domínio desenvolvido em todos os conhecimentos para o exercício 
efetivo de seu ofício.  

Entretanto, é comum acreditar que um professor, ao se formar, possui um SMK 
já desenvolvido (ROLLNICK et al., 2008), o que nem sempre é verdade. Tecendo tais 
considerações, o objetivo do presente trabalho é avaliar a influência do SMK de uma 
professora no ensino de Lei de Hess, abordando o impacto do SMK nas Manifestações 
do Conhecimento do Professor. 
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METODOLOGIA 
 
 O presente trabalho adota como metodologia de pesquisa o estudo de 

caso qualitativo (YIN, 2010), o qual teve como sujeito de pesquisa uma professora de 
química com sete anos de experiência no nível médio de ensino. Para a composição do 
nosso trabalho, consideramos a sua atuação em uma turma do segundo ano do ensino 
médio de uma escola jesuíta filantrópica na cidade de Teresina, ministrando aulas 
referentes ao conteúdo de Lei de Hess. 

O PCK é um conhecimento tácito, ou seja, não é possível ser expresso em 
palavras, sendo necessário, portanto, ver na prática as manifestações expressas pela 
professora. Para isso, utilizamos uma coleta multi-métodos (BAXTERAND, 
LEDERMAN, 1999), que se deu em quatro momentos: primeiro, o registro audiovisual 
das aulas da professora referente ao conteúdo estudado; segundo, a coleta de 
informações através de documentos, tais como exercícios, prova e plano de ensino 
elaborados pela professora; terceiro, o preenchimento da ferramenta CoRe 
(Representação do Conteúdo, do inglês Content Representation); quarto, entrevista 
semiestruturada. 

O CoRe é uma ferramenta comumente utilizada para o acesso ao PCK de 
professores (LOUGHRAN, 2012). Em seu preenchimento o sujeito ou grupo de sujeitos 
determina as ideias centrais relacionadas ao ensino do conteúdo em questão. Para 
cada ideia central deve-se, posteriormente, responder a oito questões: 1) O que você 
pretende que os estudantes aprendam sobre esta ideia?; 2) Por que é importante para 
os estudantes aprenderem esta ideia?; 3) O que mais você sabe sobre esta ideia?; 4) 
Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desta ideia?; 5) Que 
conhecimento sobre o pensamento dos estudantes tem influência no ensino sobre esta 
ideia?; 6) Que outros fatores influenciam no ensino dessa ideia?; 7) Que procedimentos 
e/ou estratégias você emprega para que os alunos se comprometam com essa ideia?; 
8) Que maneiras específicas você utiliza para avaliar a compreensão ou a confusão 
dos alunos sobre esta ideia? O CoRe da professora pode ser visto no Quadro 1. 

Os dados obtidos por intermédio da transcrição dos registros das aulas e da 
entrevista, juntamente com os dados da análise do CoRe e da prova elaborada pela 
professora, foram triangulados, convergindo em aspectos em comum (CARVALHO, 
2011). Posteriormente, o resultado da triangulação dos dados foi submetido a uma 
análise de conteúdo, por meio de análise categorial (BARDIN, 1977). Tal procedimento 
resultou em uma classificação dentro de categorias pré-estabelecidas em torno das 
quais os dados convergiam em função do conteúdo analisado, representando as 
unidades de sentido da ação da professora. Para a análise dos dados, utilizamos como 
categorias as manifestações do PCK da professora, presentes no construto de PCK 
proposto por Rollnick et al. (2008). Como o objetivo do presente trabalho foi identificar a 
influência do domínio SMK no PCK da professora, também se utilizou como categoria 
tal domínio do conhecimento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Inicialmente, faremos algumas considerações sobre Lei de Hess, explicitando 

algumas de suas bases teóricas. Posteriormente, os resultados serão discutidos a 
partir das Manifestações do Conhecimento do Professor, proposto por Rollnick e 
colaboradores (2008), abordando também aspectos acerca do SMK da professora. 
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Lei de Hess 
As entalpias-padrão de reações individuais (as quais chamaremos de “reações 

dadas” ao longo do texto) podem ser combinadas para se obter a variação de entalpia 
de uma outra reação (a qual chamaremos de “reação problema”). Este procedimento 
pode ser mais bem compreendido através do enunciado da Lei de Hess (ATKINS, 
2013, p. 57): 

 
A entalpia-padrão de uma reação global é igual à soma das entalpias-padrão 
das reações individuais em que a reação global possa ser dividida. 
 

A Lei de Hess possui uma grande importância prática, pois pode ser utilizada 
para calcular a variação de entalpia de reações difíceis de serem obtidas na prática, 
tais como reações muito lentas ou que possuem intermediários instáveis. Embora 
tenha uma grande importância prática, tal conteúdo possui também aspectos teóricos 
interessantes, que na maioria das vezes é ignorado pelos professores.  

A Lei de Hess é uma aplicação da Primeira Lei da Termodinâmica (ATKINS, 
2013), que versa sobre a conservação de energia. Sua máxima de que “não importa o 
caminho, mas apenas os estados inicial e final” tem como base termodinâmica a 
interdependência da entalpia para com o caminho, pois a mesma é uma função de 
estado.  

Uma forma de demonstrar tais aspectos teóricos em sala de aula é através do 
uso de diagramas de energia, onde fica perceptível ao aluno que a energia se conserva 
e que, independentemente do caminho, teremos sempre uma entalpia associada a um 
estado. Tal estratégia já é utilizada em alguns livros didáticos de ensino médio (como, 
por exemplo, FELTRE, 2008). 

 
Saliência Curricular 

Observando o CoRe (Quadro 1), percebemos que a professora apresentou 
apenas uma ideia central – aplicação da Lei de Hess, – explicitando que pretende que 
os alunos aprendam a calcular a variação de entalpia de equações problemas a partir 
da variação de entalpia de equações dadas, pois é importante que os alunos entendam 
que a partir de dados teóricos é possível calcular a variação de entalpia de uma 
reação. 

Percebe-se que a professora deixa em segundo plano os aspectos teóricos, 
tais como as implicações e consequências da Lei de Hess, e sequer cita as bases 
termodinâmicas da referida lei. Ao longo de suas aulas deixa claro aos alunos que a 
variação de entalpia dependerá somente dos estados inicial e final do sistema, porém, 
não relaciona tal condição com o fato da entalpia ser uma função de estado. O ensino 
de Lei de Hess é focado, portanto, apenas em aspectos algorítmicos. 

 
Quadro 1: CoRe preenchido pela professora. 

 Ideias e/ou Conceitos centrais 
Questões Aplicação da Lei de Hess. 

O que você pretende que os 
estudantes aprendam sobre esta ideia? 

Calcular a variação de entalpia 
de uma equação problema a partir da 
variação de entalpia de equações dadas, 
utilizando conhecimentos adquiridos em 
sala de aula. 

Porque é importante para os 
estudantes aprenderem esta ideia? 

Para entender que a partir de 
dados teóricos é possível se calcular a 
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variação de entalpia de uma reação que 
ocorre em várias etapas, mesmo que ela 
não tenha sido realizada 
experimentalmente. 

O que mais você sabe sobre 
esta ideia? 

A aplicação da Lei de Hess 
envolve adequação de equações dadas 
à equação-problema, utilizando 
conhecimentos químicos e matemáticos. 

Quais são as dificuldades e 
limitações ligadas ao ensino desta ideia? 

Utilizar os conhecimentos 
matemáticos na aplicação da Lei de 
Hess. 

Que conhecimentos sobre o 
pensamento dos estudantes tem 
influência no seu ensino sobre esta 
ideia? 

Situações do dia-a-dia que 
podem ser explicadas através das 
reações. 

Que outros fatores influenciam 
no ensino dessa ideia? 

Domínio de conteúdos que 
levam ao entendimento da Lei de Hess.  
Utilização de cálculos simples 
envolvendo moléculas. 

Que procedimentos e/ou 
estratégias você emprega para que os 
alunos se comprometam com essa 
ideia? 

Aula expositiva e dialogada. 
Comparações com situações do 

dia-a-dia. 

Que maneiras específicas você 
utiliza para avaliar a compreensão ou a 
confusão do alunos sobre esta ideia? 

Através de indagações. 
Desafios envolvendo questões-

problemas. 
Aplicação de exercícios. 

 
Estratégias Instrucionais de Tópicos Específicos 

Na sua primeira aula, a professora inicia revisando as duas formas já 
mencionadas de calcular a variação de entalpia de uma reação, as quais seriam: 
através da variação de entalpia padrão de formação das substâncias e da energia de 
ligação. Posteriormente, problematiza com a proposição da questão: “como calcular a 
variação de entalpia de reações que são difíceis de obter diretamente?”. Em seguida, 
introduz a Lei de Hess, abordando sua importância, consequências e como calcular a 
variação de entalpia por meio desta lei. Ainda na primeira aula a professora resolve 
uma questão presentes no livro didático adotado pela escola, como exemplo de 
aplicação da lei para os alunos. Em sua segunda aula a professora resolve mais um 
exemplo e propõe que os alunos resolvam uma questão similar a aquela respondida 
por ela. Por fim, em sua terceira aula a professora foca somente na resolução de 
exercícios por parte dos alunos. As estratégias utilizadas pela professora podem ser 
vistas na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Estratégia instrutiva utilizada pela professora no ensino de Lei de Hess. 

 

Explicação 
teórica

Resolução de 
exemplos

Resolução de 
exercícios
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Apesar de começar sua aula com uma abordagem mais teórica sobre a Lei de 
Hess, falta apresentar aos alunos a base termodinâmica da mesma. A professora 
parece desconsiderar que seus alunos aprendam tais implicações, cobrando apenas 
questões que demandem cálculos das variações de entalpia. A mensagem entendida 
pelos estudantes é, então, que somente a realização de cálculos da variação de 
entalpia importa. 
 
Representação do conteúdo 

Com o intuito de facilitar o entendimento dos alunos, a professora utiliza 
analogias para demonstrar que a aplicação da Lei de Hess depende somente dos 
estados inicial e final do sistema. A analogia utilizada pela professora é comparar os 
pontos inicial e final de uma viagem com os reagentes e produtos de uma reação, 
respectivamente, como pode ser evidenciado no trecho a seguir: 

 
P: Imagine que você precisa partir daqui para o centro. Então, qual o seu ponto 
de partida? A escola. Seu ponto de chegada? O centro. [...] Não importa se 
você vai aqui direto pela avenida x, ou se você vai pelo bairro y ou z [...]. O que 
importa é que o seu ponto de partida é a escola e o ponto de chegada é o 
centro. Ok, gente? Então, para Hess, o final e o inicial. Não importa o caminho.” 
(o nome da escola, da rua e dos bairros foram omitidos para garantir a 
confidencialidade) 
 

Durante sua analogia, entretanto, a professora não deixa claro o porquê de 
precisarmos considerar somente os estados inicial e final, desconsiderando o fato de 
isto ser possível em virtude da entalpia ser uma função de estado. 

Para facilitar a aplicação da Lei de Hess, a professora utiliza um “passo-a-
passo”, o qual consiste nas seguintes etapas: a) identificar uma substância da equação 
problema; b) identificar em qual das reações dadas encontramos a substância da 
reação problema; c) identificar quantos mols dessa substância tem na equação 
problema; d) identificar em qual dos membros precisamos dessa substância; e) 
adequar a equação dada na questão à equação problema. A ordem das etapas pode 
variar um pouco para se adequar à situação, não precisando, portanto, ser rígida. O 
trecho adiante ilustra o passo-a-passo utilizado pela professora durante a resolução de 
exercícios em sala de aula: 

 
P: Da equação problema, nós vamos precisar de que agora? 
A: Monóxido de carbono! 
P: Monóxido de carbono. Nós precisamos de quanto? 
A: Um! 
P: Um mol. Nós precisamos onde? 
A: Segundo membro! 
P: Segundo membro. Vamos localizar nas equações dadas. Nós achamos o 
monóxido de carbono onde? 
A: Na segunda equação. 
[...] 
P: Somente na segunda. [...] Nós queremos monóxido de carbono no primeiro 
ou no segundo membro? 
A: Segundo. 
P: Segundo. Nós encontramos em qual membro? 
A: Primeiro. 
P: Primeiro. Então vamos inverter a equação dada [...]. 
 

Essa estratégia sugerida pela professora se mostra eficiente para introduzir 
questões mais elementares do conteúdo ministrado, porém, confunde os alunos 
quando há reações nas quais é possível encontrar uma substância da equação 
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problema em mais de uma das equações dadas para a resolução da questão. Em uma 
das questões, por exemplo, a equação problema era a reação de combustão 
incompleta do carbono grafite, e as equações dadas eram a combustão completa do 
carbono grafite e a oxidação do monóxido de carbono à dióxido de carbono. Como o 
gás oxigênio aparecia nas duas equações dadas, os alunos tiveram dúvidas de como 
aplicar o passo-a-passo. 

 
Avaliação  

No preenchimento do CoRe, a professora afirmou que iria avaliar a 
compreensão de Lei de Hess de seus alunos por meio de indagações e exercícios. As 
indagações feitas em sala de aula tinham cunhos mais diretivos, com respostas curtas, 
não permitindo a reflexão dos alunos. Quanto aos exercícios, na primeira e na segunda 
aula a professora respondeu uma questão no quadro. Na segunda e terceira aula 
passou uma lista de exercícios. No fim da unidade houve a realização de uma prova, a 
qual continha dez questões, sendo oito objetivas e duas subjetivas. Das dez questões, 
somente uma era referente a aspectos teóricos da Lei de Hess. Todas as questões 
realizadas envolviam o uso de algoritmos, parecendo não ser importante para a 
professora saber se os alunos tinham entendido as consequências e aplicações do 
conteúdo ministrado. 

O processo avaliativo da professora foi, contudo, coerente. Primeiro, porque o 
nível dos exemplos realizados por ela condizia com os exercícios passados aos alunos 
e às provas. Porém, percebemos que a mesma possui uma concepção de avaliação 
com um caráter mais social, a qual pode ser vista no trecho abaixo: 

 
“Para mim, a finalidade da avaliação é saber como é que o aluno, ele está 
diante dos conteúdos, o que ele aprendeu, o que foi que ele entendeu, se é 
necessário rever algumas coisas que ele possa não... não ter entendido. E, 
também, preparar ele para concorrer, tanto no que se refere aos vestibulares, 
como no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que os vestibulares são 
provas convencionais [...].” (Extraído da entrevista) 
 

Podemos inferir que a professora possui uma prática avaliativa tendo uma 
função de caráter social, pois está voltada mais para certificar a sociedade em geral o 
nível do progresso dos alunos acerca de um determinado conhecimento ao finalizar a 
unidade didática (SANMARTÍ; ALIMENTI, 2004). Tal concepção de avaliação também 
é denominada de avaliação somativa. 

 
Conhecimento do conteúdo 

A maior ênfase nos procedimentos algorítmicos quando comparada aos 
aspectos teóricos do conteúdo de Lei de Hess pode ser justificada pela crença no 
ensino pela avaliação – normalmente os vestibulares não cobram o porquê da Lei de 
Hess precisar somente dos estados inicial e final do sistema, ou quanto utilizar este 
método para calcular a variação de entalpia em detrimento dos outros, tais exames 
requerem que os alunos apenas use a Lei de Hess para calcular a variação de entalpia. 

No preenchimento do CoRe a professora apontou apenas uma ideia central. 
Segundo Loughran (2012), possuir poucas ideias centrais sugere que o professor 
possui várias ideias sobre o conteúdo aglutinadas em apenas uma ideia central. No 
entanto, observando as respostas da professora às questões do CoRe, ela cita 
pouquíssimo os aspectos teóricos da Lei de Hess, desconsiderando completamente 
aspectos como funções de estado e conservação de energia. 

Tal fato, juntamente com a análise de suas aulas, sugere que a professora 
desconhece que a Lei de Hess é uma aplicação da Primeira Lei da Termodinâmica, 
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desconhecendo também o motivo pelo o qual é necessário se conhecer somente as 
entalpias dos sistemas inicial e final: a entalpia é uma função de estado. Percebemos, 
portanto, que a professora possui uma deficiência neste domínio, o que influência 
perceptivelmente em sua prática, limitada ao ensino apenas da aplicação da Lei de 
Hess na resolução de problemas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
Ao longo do trabalho, pôde-se perceber que a professora possui algumas 

deficiências em seu SMK, o que reflete diretamente em sua prática. Por conhecer 
pouco sobre a teoria envolvida no conteúdo de Lei de Hess, a professora trabalha 
superficialmente tais aspectos, possuindo uma saliência curricular mais voltada para o 
cálculo da variação de entalpia, sem explicar o porquê de tais procedimentos serem 
possíveis. Por focar em tais aspectos, sua avaliação se limita a verificar se os alunos 
estão sabendo calcular a variação de entalpia de uma determinada equação problema. 
As representações do conteúdo utilizadas pela professora possuem o intuito de facilitar 
o entendimento sobre como calcular a variação de entalpia: sua analogia de Lei de 
Hess com uma viagem visa reforçar a ideia de que basta apenas o ponto inicial e final 
para calcular a variação de entalpia; e o passo-a-passo sugerido é um guia de como 
responder as questões. Percebe-se, então que a professora utiliza uma estratégia 
instrucional tradicional, voltada para a exposição do conteúdo e preparação dos alunos, 
por meio de exercícios, para responder as questões da prova.  Apesar de possuir 
alguns aspectos positivos, como o uso de analogias e estratégias, a professora possui 
no geral um PCK deficiente.  

Pesquisas mostram que professores podem apresentar uma lacuna em seu 
SMK quando lecionam fora de sua área de experiência (HASHWEH, 1987; SANDERS 
et al., 1993) ou quando são professores primários (LEE, 1995; SMITH; NEALE, 1989). 
Porém, normalmente, assume-se que, depois de formados, os professores possuem 
um adequado SMK para lecionar na área que se formaram, e que as dificuldades de 
ensino estão relacionadas aos seus conhecimentos pedagógicos. Entretanto, no 
contexto do presente estudo de caso, pôde-se perceber que, mesma formada em 
química e lecionando química, a professora apresenta uma deficiência no SMK, o que 
resulta em um PCK com lacunas entre aspectos teóricos e aspectos algorítmicos. 
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Nesse trabalho relatamos a experiência de alunos bolsistas e professoras supervisoras do PIBID da 
UFMG com destaque para a importância desse projeto no desenvolvimento de atividades diferenciadas 
assim como na formação docente inicial e continuada. Destacam-se o trabalho com o projeto Água em 
Foco assim como o envolvimento dos bolsistas na rotina escolar. Os dados foram coletados a partir de 
entrevistas com os envolvidos sobre as atividades desenvolvidas nas escolas e na UFMG, o “antes” e o 
“depois” do PIBID e a importância para a formação inicial e continuada dos participantes. Identificamos 
que as atividades desenvolvidas pelos bolsistas foram significativas em sua formação assim como 
contribuíram para diversificar a prática pedagógica. As professoras supervisoras indicam a presença dos 
bolsistas essencial para o desenvolvimento do projeto e de outras atividades realizadas assim como a 
presença do PIBID nas escolas foi propulsora de melhorias na estrutura física, como reabertura de 
laboratórios. 
 
INTRODUÇÃO  
 

Esse trabalho relata a experiência de alunos bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) de Química da Universidade 
Federal de Minas Gerais com destaque para a importância desse projeto no 
desenvolvimento de atividades diferenciadas nas escolas participantes assim como na 
formação docente. 

O PIBID possibilita aos acadêmicos dos cursos de licenciatura, a atuação em 
experiências metodológicas inovadoras ao longo de sua graduação. O relato foi 
baseado na experiência adquirida com a utilização de recursos de ensino alternativos e 
que procuraram se adequar às abordagens que relacionam Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS), possibilitando uma maior contextualização do ensino de ciências e 
promovendo a interdisciplinaridade entre saberes de diferentes áreas.  

Consideramos os objetivos próprios do PIBID, entre os quais vale destacar a 
melhoria da formação inicial dos futuros professores por meio da inserção dos mesmos 
no cotidiano das escolas da rede pública de educação. Procurou-se neste trabalho, 
relatar a experiência adquirida por meio de atividades, ações e intervenções 
pedagógicas vivenciadas em turmas de nível médio de escolas da rede pública 
estadual de Belo Horizonte, juntamente com professores e supervisores do PIBID de 
Química.  

O PIBID vem se consolidando como uma das mais importantes iniciativas do 
país, no que diz respeito à formação inicial de professores, surgindo como uma nova 
proposta de valorização desses profissionais e incentivo aos cursos de licenciatura, 
possibilitando aos acadêmicos, a atuação em experiências metodológicas inovadoras 
ao longo de sua graduação. O programa oportuniza o contato do licenciando com o 
ambiente escolar desde os primeiros períodos da graduação, o que possibilita o 
amadurecimento de técnicas metodológicas ao longo de sua formação, preparando-os 
melhor para o futuro campo de atuação. Outro diferencial desse programa é a 
participação de professores supervisores, já atuantes no ensino médio. A esses 
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professores é possível estar em contato com o ambiente acadêmico, o que possibilita a 
inovação e o amadurecimento de suas técnicas de ensino através do contato com a 
pesquisa.  

Ao longo dos anos de 2012 e 2013, o grupo do PIBID/Química da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), foi constituído por três supervisoras, professoras de 
escolas da rede estadual e 15 bolsistas a cada ano, alunos do curso de licenciatura em 
Química da UFMG, além de uma coordenadora, professora da Faculdade de educação 
(FaE) da UFMG. Durante este período buscou-se desenvolver alguns projetos que 
incluíram atividades de formação e que envolveram também estudantes do ensino 
médio. Entre esses projetos desenvolvidos, destaca-se o projeto “Água em Foco: 
Qualidade de Vida e Cidadania” que vem sendo desenvolvido desde 2004 em escolas 
da rede pública e particular do estado de Minas Gerais (MG). Inicialmente, esse projeto 
foi desenvolvido com os alunos da disciplina Prática de Ensino de Química do curso de 
Licenciatura em Química, ministrada pelo Prof. Eduardo Fleury Mortimer na 
FaE/UFMG. A partir de 2008, buscou-se desenvolver atividades com os participantes 
do PIBID. O projeto “Água em Foco” tem como objetivo a investigação de um problema 
real, relacionado à qualidade da água em ambientes urbanos, a partir dos 
conhecimentos estudados em sala de aula (Mortimer, 2007). 

AS ESCOLAS PARTICIPANTES 
 

Participaram do PIBID, nos anos de 2012 e 2013, 5 escolas da rede estadual 
de ensino de Belo Horizonte. As professoras supervisoras e as escolas foram 
selecionadas através de edital, sendo condição necessária serem da rede pública e 
licenciadas em Química. Os licenciandos foram selecionados de acordo com a 
disponibilidade para participar do projeto e estarem cursando a partir do 3º período até 
o 7º. Essas escolas apresentam o perfil tradicional da rede pública estadual de Minas 
Gerais sendo que duas delas são escolas referência em Belo Horizonte. 

É interessante ressaltar a parceria entre professores, diretores e coordenação 
dessas escolas, com a FaE/UFMG. O comprometimento de profissionais do ensino, na 
formação de futuros professores, ancora-se dentre as principais metas do PIBID, onde 
podemos citar: a promoção da integração entre a educação superior e a educação da 
rede básica de ensino, articulando saberes teóricos e práticos; a inserção dos 
licenciandos no cotidiano escolar e o incentivo das instituições de nível superior à 
pesquisa e às ações acadêmicas voltadas para a formação de professores assim como 
promover a maior integração entre professores supervisores das escolas com a 
pesquisa na área de ensino (PASSONI et.al, 2012). 

 
O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS BOLSISTAS 

 
Em reuniões semanais na FaE/UFMG, bolsistas, professoras supervisoras e a 

coordenadora fizeram estudos teóricos sobre educação em química e analisaram o 
material didático do Projeto “Água em Foco”, que foi trabalhado durante todo o ano nas 
escolas participantes. Nessa análise foram feitos planejamentos para o trabalho nas 
escolas e foram discutidas possibilidades de realizar as atividades experimentais 
propostas de maneira investigativa. Após esse início de planejamento, começou-se o 
trabalho com o projeto nas escolas. Foram preparadas aulas, experimentos, questões 
de prova, listas de exercícios, entre outros. 

O desenvolvimento do Projeto Água em Foco ocorreu em três etapas 
fundamentais. A primeira delas foi na escola na qual os estudantes do ensino médio 
receberam uma apostila com todas as atividades propostas. Destaca-se que desde o 
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início do projeto, em 2004, esse material didático modificou-se a cada ano. Nas 
reuniões semanais na FaE/UFMG uma das atividades realizadas foi justamente 
modificações na estrutura do material, em textos e atividades propostas, a fim de se 
adequar o trabalho à realidade de cada escola, sem que se alterassem as proposições 
iniciais do projeto (SILVA e MORTIMER, 2012).  

O “Água em Foco” iniciou-se com a aplicação de um pré-teste onde o objetivo 
principal era sondar as concepções dos estudantes acerca de assuntos relacionados à 
qualidade da água. As questões a serem respondidas pelos estudantes envolvem 
algumas situações-problema associadas ao uso da água de ambientes poluídos ou 
contaminados, além de questões relativas à avaliação da qualidade da água para usos 
diversos. Em seguida, foi apresentado aos estudantes o Projeto deixando clara a 
participação dos bolsistas do PIBID e o que seria investigado: a qualidade da água da 
Lagoa da Pampulha considerada cartão postal de Belo Horizonte. A partir desse 
problema local, propuseram-se, ao longo do desenvolvimento das atividades, 
discussões sobre problemas globais. 

Os estudantes foram indagados a responder questões relativas à qualidade da 
água da Lagoa e ao contato direto desta com a população da cidade. Também 
deveriam propor soluções sobre como transformar a qualidade da água da Lagoa, de 
modo que a população pudesse utilizá-la e ter o contato primário. Essas questões não 
apresentam uma resposta exata ou óbvia, sendo assim, para que os estudantes 
respondam a tais questionamentos, durante a investigação do problema, eles deveriam 
associar o conhecimento cientifico estudado em sala de aula, com mediação da 
professora e dos bolsistas, a análise da dimensão social do problema. Procurou-se 
desenvolver tanto valores para a preservação da saúde individual, alertando para o 
perigo de contato com águas contaminadas, como aqueles envolvidos em ações 
coletivas de forma a subsidiar propostas de melhoria da qualidade das águas 
analisadas.  

Ao longo das aulas os alunos realizam atividades experimentais que buscaram 
integrar o conhecimento prático e teórico. As atividades desenvolvidas em sala de aula 
envolveram as determinações de parâmetros físico-químicos e biológicos da água para 
que posteriormente os alunos pudessem analisar esses parâmetros na água da Lagoa. 
Também foram discutidas as possibilidades de respostas às questões propostas, pois 
sendo um problema que envolve a tríade Ciência, Tecnologia e Sociedade, podem-se 
encontrar caminhos diferenciados diante de contextos sociais locais. Cinco parâmetros 
físico-químicos foram estudados, Oxigênio dissolvido, pH, Condutividade elétrica, 
Turbidez e Metais pesados.  

A segunda etapa do projeto consistiu em um trabalho de campo, no qual todas 
as escolas participantes realizaram uma visita técnica à Lagoa da Pampulha. Durante 
esta visita os alunos coletaram amostras de água e realizaram os testes físico-químicos 
com auxilio dos bolsistas e utilizando equipamentos como pHgâmetro, oxímetro, 
termômetro, turbidímetro e medidor de condutividade. 

Para discutir a dimensão social do problema da Lagoa, na última etapa do 
projeto, os estudantes participaram de uma atividade na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, onde estavam presentes representantes da comissão do meio ambiente e 
técnicos de órgãos governamentais ligados à questão ambiental tratada. Na atividade, 
os estudantes apresentaram os resultados das investigações desenvolvidas no projeto; 
problemas parecidos pelo mundo e no Brasil e que tiveram uma solução; discutiram 
possíveis soluções para a Lagoa e questionaram a Câmara, cobrando medidas do 
poder público para resolver o problema da qualidade da água da Lagoa.  
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Ao final do projeto, foi aplicado um pós-teste para avaliar, do ponto de vista de 
conceitos e situações-problema, a evolução das idéias dos estudantes em relação aos 
assuntos relacionados ao estudo da qualidade da água. O pós-teste envolveu as 
mesmas situações-problema do pré-teste.  

Outros projetos e sequências didáticas foram desenvolvidos pelos bolsistas e 
supervisoras do PIBID e desenvolvidos nas escolas paralelamente ao projeto Água em 
Foco. Entre eles podemos destacar o projeto dos Minerais que tratou do estudo das 
funções inorgânicas no contexto da mineração e que envolveu uma visita técnica ao 
museu das Minas e dos Metais. Outro exemplo foi uma sequência de atividades que 
envolveu a leitura e interpretação de rótulos de água mineral de diferentes países. 
Além desses trabalhos, várias outras aulas e atividades experimentais foram 
desenvolvidas pelos bolsistas sobre diversos conteúdos, como soluções, termoquímica, 
cinética química, ligações, pH, dentre outros, sempre de acordo com o cronograma das 
professoras e da escola.  

Os projetos desenvolvidos nas escolas e relatados neste trabalho, também 
foram apresentados em congressos e simpósios, o que possibilitou maior contato dos 
bolsistas com a pesquisa no ensino de química. Em 2012, houve participação do grupo 
no encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química (ERSBQ), no Encontro 
Nacional do Ensino de Química (ENEQ) e na Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, em 2013. O grupo também participou da UFMG Jovem 
obtendo premiações nos anos de 2011 e 2013, assim como na II Mostra de Ciências da 
UFMG, com premiação e encaminhamento de um trabalho apresentado na Feira 
Brasileira de Ciência e Engenharia (FEBRACE), realizada na USP/SP em março de 
2014. Nesses eventos, presenciou-se significativa participação de alunos de cursos de 
licenciatura, assim como de professores da educação básica.  

Podemos indicar que o PIBID, no caso do grupo de química da UFMG, cumpre 
as metas estipuladas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), entre elas, promover a articulação entre a educação do ensino 
superior com a educação básica e incentivar, nas instituições de nível superior, a 
pesquisa e as ações acadêmicas voltadas para a formação de professores (CAPES, 
2012). Tais ações procuram dialogar com alguns princípios do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE, 2007) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para Ensino Médio (PCNEM, 1999), entre eles, a implementação de programas de 
formação continuada, no intuito de manter os profissionais em educação atualizados 
em sua prática docente e incentivar a atitude do professor pesquisador. 

 
ENTREVISTAS COM SUPERVISORES E BOLSISTAS 

 
Com o objetivo de identificar, na concepção dos bolsistas e supervisoras, qual 

a contribuição do PIBID para a escola e para a formação inicial e continuada de 
professores, realizamos uma entrevista com os componentes do grupo de 2013. 
Elaboramos um roteiro que foi enviado por e-mail para 15 bolsistas e 3 professoras 
supervisoras. Com as respostas a essa entrevista elencamos algumas categorias que 
retratam contribuições diferenciadas ao contexto do projeto, sendo elas: atividades 
desenvolvidas na UFMG, atividades desenvolvidas nas escolas, o “antes” e o “depois” 
do PIBID e as contribuições para a formação docente inicial de continuada e para as 
escolas participantes.  
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AS ATIVIDADES E A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA 
 

Em todos os trabalhos desenvolvidos com a participação dos bolsistas do 
PIBID, fez-se o uso de atividades experimentais, assim como de atividades que 
possibilitaram a identificação e o uso de situações cotidianas ou conhecimentos prévios 
dos estudantes para se conduzir da melhor forma as aulas e abordar os conceitos 
científicos relacionados ao projeto. Durante as aulas utilizaram-se metodologias como 
atividades de leitura e interpretação de textos, atividades experimentais dentro e fora 
da sala de aula, discussões de tais atividades e aulas expositivas. 

O que foi percebido, de acordo com o relato de alguns bolsistas nas 
entrevistas, foi que o interesse e também o rendimento dos alunos, nas aulas 
preparadas para o desenvolvimento do projeto Água em Foco e em outras atividades 
com a participação dos bolsistas do PIBID, aumentou em relação às aulas expositivas 
que predominavam anteriormente. Como observado nos trechos de duas entrevistas 
nos quais os bolsistas são identificados por B1 e B2: 

 
“[..] a presença dos alunos da UFMG aliado ao projeto água em foco deu certo 
ânimo aos alunos para realizar os trabalhos e participar das aulas”. (B1)  
“O fato de estudar conceitos de Química em um contexto significativo para os 
alunos fez com que o interesse e os resultados do trabalho fossem muitos 
satisfatórios”. (B2) 
 

Também de acordo com relatos dos bolsistas, durante o trabalho nas escolas 
foi possível aliar a teoria estudada nas reuniões na FaE/UFMG à pratica nas aulas 
ministradas nas escolas. Os bolsistas relatam que foi possível vivenciar diversas 
abordagens metodológicas diferenciadas e desenvolver muitas habilidades em sala de 
aula, tendo-se em vista que, até então, a maioria dos bolsistas não sabia conduzir uma 
aula sem que fosse aos moldes tradicionais. Com a experiência adquirida por meio das 
atividades do PIBID nas escolas, muitas lacunas na formação dos licenciandos 
puderam ser preenchidas, como podemos observar na fala de um dos bolsistas: 

 
“O principal conhecimento que eu acredito ter desenvolvido com a participação 
no PIBID foi sobre atividades com abordagem CTS. O PIBID me possibilitou 
enxergar a possibilidade de realizar o ensino por temas, em que o conteúdo 
aparece contextualizado à aspectos sociais, tecnológicos e ambientais. Mais 
do que isso, no PIBID eu comecei a aprender como fazer essas atividades 
com caráter CTS”. (B2) 
 

Ao entrar para o PIBID muitos não imaginavam o quanto poderia ser trabalhoso 
elaborar um material ou uma sequência didática, planejar aulas e conduzi-las de 
maneira que contribuíssem para o aprendizado e para a vida dos alunos. Cada palavra, 
cada experimento, cada detalhe, quando mal utilizado, poderia passar uma ideia 
diferente daquela planejada para a atividade. De acordo com os relatos dos bolsistas, é 
muito importante conhecer o público com o qual estão lidando e também os demais 
profissionais que trabalham no ambiente escolar.  

Além da contribuição na formação como professor, muitos bolsistas não 
deixaram de destacar a contribuição do PIBID na maior inserção do licenciando no 
ambiente escolar, como observado nos trechos de entrevistas nos quais os bolsistas 
são identificados por B1 e B3:  

 
“ O maior contato com o ambiente escolar proporciona maior interação entre o 
bolsista com o ambiente de trabalho ainda durante a formação inicial, já que o 
período destinado a este contato, nos estágios supervisionados, não é 
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suficiente para que o licenciando se familiarize suficientemente com o 
ambiente escolar”. (B3) 

 
“As primeiras contribuições foram de ordem prática, de inserção no universo 
escolar. Conheci algumas escolas de Belo Horizonte que conseguem fazer 
bons trabalhos com os alunos, conheci professores e alguns métodos de 
trabalho diferentes que têm suas potencialidades e suas dificuldades. Entendi 
quais as funções administrativas que existem na escola e qual o papel de 
cada uma delas, fui inserido num contexto real de sala de aula de ensino 
médio de uma escola estadual (uma boa escola, pelo que ouço de relatos de 
outros lugares, mas que ainda constitui o universo de instituições estaduais de 
ensino público)”. (B1) 

Com esta inserção, os bolsistas foram capazes de adquirir também maior 
familiarização com os eventuais imprevistos que podem acompanhar a carreira de um 
docente, e para isso é necessário que se conheça a grande importância do 
planejamento para uma aula. 

“Também aprendi a importância de um bom planejamento para o trabalho com 
grandes e pequenos projetos. A escola possui dificuldades imprevisíveis que, 
por vezes, nos fizeram ter de reorganizar várias vezes nosso planejamento”. 
(B1) 

“Durante este período, também pude me familiarizar com os contratempos que 
podem ocorrer eventualmente na escola, e, para isso, é importante que 
tenhamos conhecimento de outras formas de abordagens dos conteúdos para 
que não prejudique o bom andamento das aulas”. (B3) 

 
Diante de tais benefícios e, em acordo com as exigências de documentos 

oficiais como o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE 2008), o PIBID 
contribuiu muito para a formação docente dos bolsistas. Entre as principais 
contribuições, podemos citar a maior familiarização com o ambiente escolar, maior 
experiência em metodologias de ensino e processos discursivos em sala de aula. Além 
disso, os bolsistas puderam vivenciar a necessidade de estudar o conteúdo químico 
escolar referente ao Ensino Médio necessário para as atividades, sendo esse de 
natureza diferente do conteúdo das disciplinas do curso de licenciatura. Ao planejar 
atividades e conduzir as primeiras aulas, foi possível perceber o quanto o trabalho do 
profissional docente pode ser complexo e também importante para o desenvolvimento 
do conhecimento dos cidadãos. 

 
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA E PARA AS ESCOLAS PARTICIPANTES 

 
Além das contribuições para a formação inicial consideramos importante 

destacar as contribuições para a rotina escolar e para a formação continuada das 
professoras supervisoras envolvidas no PIBID. Conforme indicado no projeto o PIBID 
tem como objetivos, entre outros, 

...incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir 
para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 
(http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid) 

 
Assim, encontramos consonância a esses objetivos nos relatos dos bolsistas 

(indicados por B) e professoras (indicadas por S) que responderam à entrevista: 
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...houve uma aproximação dos conhecimentos produzidos na área acadêmica 
com a prática da professora supervisora. (B2) 
 
Também os professores da escola foram atraídos a participar do PIBID, e a 
escola, até onde eu sei, em 2014, teve professores inscritos no PIBID de 
Filosofia, Matemática, Geografia, Química e Biologia. Em oposição a 2013 
quando, até o meu entendimento, inscreveram-se apenas os professores de 
Química e Biologia. A escola também reabriu o seu laboratório devido à 
presença dos projetos dos PIBIDs de química e biologia. (B1) 

 
Em relação à atuação docente encontramos no relato de S2 um detalhe 

importante e muito comum na profissão docente que é a falta de interlocutores, o que 
pode acarretar em dificuldades para que o professor reflita sobre a sua prática: 
 

Sou praticamente a única professora de química na escola e sempre me senti 
muito sozinha, sem ninguém pra discutir as coisas, tendo que resolver sozinha 
sem outra opinião. A presença deles [bolsistas] enriqueceu isso também, pois 
passei a ter pessoas pra discutir, questionar e opinar sobre o que deveria ser 
feito, como deveria ser feito e o que poderia ser modificado pra melhorar o 
‘alcance’ dos alunos, pois eles estão muito mais próximos dos meninos em 
relação à idade e as dificuldades que os mesmos enfrentam. (S2) 

 
Ainda de acordo com S2, suas práticas foram modificadas diante da 

possibilidade de diálogo com os bolsistas e com a coordenadora na UFMG e do 
contato com novas práticas pedagógicas discutidas no grupo tanto em termos 
teóricos quanto metodológicos: 

 
Todas as escolas deveriam ter essa experiência enriquecedora, pois a partir 
da presença deles na escola eu mudei o modo de agir em relação a muitas 
práticas do dia a dia, que às vezes passa despercebida por nós. Eles trazem 
novos ânimos e novas atitudes para o nosso trabalho. (S2) 
 

Em 2013, juntamente com o desenvolvimento do projeto Água em Foco foram 
encaminhadas discussões sobre o trabalho com projetos em Feiras e Mostras de 
Ciências o que possibilitou, como já descrito, a participação em eventos desta natureza 
quanto a introdução desses eventos nas escolas, como relata S1: 

 
A escola ganhou uma MOSTRA DO CONHECIMENTO, pois percebemos a 
necessidade de compartilhar com todos o PIBID. Anualmente, encerramos as 
atividades do PIBID na escola com uma exposição, onde bolsistas e alunos 
participantes dos projetos apresentam para toda a comunidade nosso trabalho 
anual inclusive com oficinas, por exemplo, de fogos de artifício (S1) 

 
Em relação à estrutura física das escolas houve reativação de laboratórios que 

antes eram utilizados como depósitos de carteiras e material escolar e em outro caso o 
espaço que estava prestes a ser transformado em sala de aula foi retomado para a 
realização das atividades experimentais. Outros espaços desativados nas escolas 
passaram a ser utilizados, como o espaço para aulas de artes, que passou a ser 
utilizado como laboratório. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nesse trabalho nos propusemos a relatar a experiência de alunos bolsistas e 

professoras supervisoras do PIBID da UFMG com destaque para a importância desse 
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projeto no desenvolvimento de atividades diferenciadas nas escolas participantes 
assim como na formação docente inicial e continuada. 

De acordo com o relato de uma das professoras supervisoras, identificada por 
S1:  

PIBID é troca de experiências, é não estar sozinha na EDUCAÇÂO, é estudar, 
discutir, avaliar, evoluir. Trazer novas ideias e reeditar as antigas. Redescobrir 
porque há mais de vinte anos escolhi o ser EDUCADORA. Despertar nos 
alunos o interesse pela ciência exige estar sempre motivada para fazer 
diferente participar do PIBID é minha motivação (S1). 

Percebe-se, de acordo com S1, que as professoras supervisoras, já atuantes 
há algum tempo na escola básica, tiveram a oportunidade de inovar e amadurecer suas 
metodologias de ensino, além de aprender um pouco mais por meio do contato com o 
ambiente acadêmico. Assim, podemos indicar que o grupo PIBID/Química da UFMG 
tem cumprido o papel de aperfeiçoar os profissionais já atuantes no mercado. Ainda de 
acordo com S1: 

 
O PIBID possibilita o desenvolvimento do senso crítico e crescimento 

profissional com minha prática docente reestruturada a partir dessas 
discussões e dinamizada com a aplicação de diversas atividades planejadas 
juntamente com os bolsistas (S1).  

Em todas as atividades realizadas nas escolas, os estudantes tiveram a 
oportunidade de compreender muitos assuntos relacionados à disciplina Química e 
compreender melhor conceitos básicos da ciência. Vivenciaram discussões e 
participaram de aulas conduzidas pelos bolsistas do PIBID com metodologias 
diferentes das tradicionalmente utilizadas antes do PIBID na escola. Os estudantes 
sempre se mostraram interessados em participar das atividades experimentais e se 
engajaram na discussão de assuntos que envolviam contextos reais de vivência, como 
no caso da Lagoa da Pampulha, mineração, rótulos de água mineral, entre outros.  

Podemos indicar que o grupo do PIBID de Química da UFMG, procurou 
dialogar com as principais diretrizes do programa, onde podemos destacar a 
familiarização dos licenciandos com o futuro campo de atuação, a obtenção de 
experiência em diferentes metodologias de ensino e processos discursivos em sala de 
aula. Tais diretrizes contribuíram para a formação inicial, além de contribuir para o 
aperfeiçoamento das professoras supervisoras por meio da interlocução com os 
bolsistas e com a universidade.  

Além disso, destacamos a importância do PIBID para as escolas participantes 
com benefícios que vão desde a manutenção de laboratórios, criação de mostras do 
conhecimento, participação de feiras e mostras na universidade. Destaca-se também 
nas escolas participantes do PIBID/Química da UFMG houve a inserção de mais áreas 
no programa, contribuído para que mais professores possam estar abertos a propostas 
diferenciadas de trabalho o que contribui para a prática pedagógica das escolas como 
um todo.  
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A influência da Química Verde na produção  de 
conhecimentos e práticas sobre Sustentabilidade Ambiental: 
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Palavras-Chave: Química Verde, Sustentabilidade Ambiental, Teses e Dissertações   

RESUMO: A partir das categorias epistemológicas de Ludwik Fleck, apresenta-se parte de uma pesquisa 
que visa discutir a circulação intercoletiva e intracoletiva de ideias sobre a relação entre a Química e 
cuidados com o ambiente, a partir da filosofia da Química Verde e de conhecimentos e práticas 
associadas à ideia de Sustentabilidade Ambiental. Para tanto, busca-se analisar teses e dissertações 
elaboradas em programas de pós-graduação em Química, Educação e Educação Científica e 
Tecnológica, no período entre 2002 e 2012. As primeiras análises apontam que grande parte dos 
trabalhos citam e/ou dialogam explicitamente com os domínios ciência-ambiente, favorecendo, dessa 
maneira, a circulação de ideias e práticas entre esses coletivos, o que pode ajudar na instauração e 
transformação de estilos de pensamento acerca da Sustentabilidade Ambiental, no âmbito da Química. 

INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas tem se intensificado as críticas sobre ações que 
degradam o ambiente, produzidas principalmente pelo crescimento econômico. Muito 
embora, neste período, os problemas ambientais emergentes - como, o aquecimento 
global, a escassez de água, a redução na produção agrícola em função do desgaste do 
solo, a poluição de um modo geral, o esgotamento de recursos naturais, os 
desmatamentos e extinção de espécies, o consumo, a produção de resíduos, a 
desigualdade social, e a pobreza extrema -, ainda não houvessem se manifestado na 
escala e intensidade atual e tampouco fossem reconhecidos pela economia como 
problemas a serem tratados por seus campos de conhecimento (LEFF, 2010). Diante 
da percepção desta crise ambiental global é que a ideia de sustentabilidade ganhou 
corpo e expressão política na adjetivação do termo desenvolvimento (NASCIMENTO, 
2012b). 

O conceito de Sustentabilidade Ambiental (SA) emergiu na década de 1970 
(BASIAGO, 1995), e de lá para cá diversas definições tem sido elaboradas, em vários 
campos do saber. Há inclusive quem a assuma como sendo hipotética, dado os 
peremptórios limites dos sistemas físicos (materiais e energéticos) do mundo biofísico, 
acrescidos pelas consequências do atual modelo de desenvolvimento econômico, 
industrial e social. 

Por outro lado, cresce a percepção social e política que o crescimento 
econômico, assim como grande parte do desenvolvimento científico e tecnológico, vem 
sendo alcançado de forma e ritmo “insustentável”, colocando, desta maneira, a busca 
pelo desenvolvimento em equilíbrio com o ambiente como algo no mínimo controverso. 
Portanto, falar em desenvolvimento sustentável (DS) torna-se apenas uma ideia-força 
sem saber propriamente o que significa e como se alcança. E, concordando com 
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Nascimento (2012a), talvez também por isto que vivemos uma ameaça ao futuro 
planetário.  

Mas, associada à maneira com a qual os problemas ambientais são avaliados, 
distintas proposições sobre o DS são propostas. Dentre elas, a mais difundida e 
também muito criticada (LAYRARGUES, 1998; LOUREIRO, 2012) é a apresentada no 
Relatório Brundtland (WCED, 1987), que define DS como “[...] um processo que 
permite satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer a capacidade 
de atender as gerações futuras.” (Ibid., p.46). O conceito de DS assim compreendido 
além de vago, apresenta uma contradição, pois não deixa claro quais são as 
necessidades do presente, tampouco as do futuro. 

Cabe destacar que os conceitos de DS e Sustentabilidade muitas vezes são 
utilizados como sinônimos. Marques e Machado (2013) expõem que há uma diferença 
entre os dois conceitos: “Desenvolvimento sustentável refere-se a um novo caminho de 
desenvolvimento da nossa atual civilização tecno-industrial adequado para alcançar o 
objetivo final, como um estado sustentável - a sustentabilidade”. (MARQUES; 
MACHADO, 2013, p. 04). Portanto, há uma relação de interdependência presumida 
entre um e outro, ainda que os autores coloquem em dúvida sobre o alcance biofísico 
de sustentabilidade ambiental quando consideram as leis da termodinâmica. 

Neste cenário, a Química - por utilizar e desenvolver inúmeros processos que 
causam impactos ao meio ambiente - vêm se aproximando rapidamente destes novos 
compromissos societários, adotando novos esforços que objetivam investigar e 
contribuir com respostas aos problemas ambientais. Esta vem buscando agir 
preventivamente à geração de resíduos, modificando processos e produtos que 
possam causar impactos negativos ao ambiente. Isto tudo parece ser resultante do seu 
reconhecimento sobre a necessidade de se buscar sustentabilidade ambiental às suas 
práticas e processos. Para nós, estes são os valores maiores da Química Verde (QV), 
que como se sabe almeja "o desenho, o desenvolvimento, a produção e o uso de 
produtos químicos e processos que visam reduzir ou eliminar o uso ou geração de 
substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente" (ANASTAS; WARNER, 
1998, p. 11). 

Dentro da complexidade que envolve a ideia-força do alcance da SA e o papel 
que a QV pode desempenhar na incorporação de critérios ambientais, no modo de 
pensar dos químicos e no desenvolvimento de suas práticas, defende-se que isto 
precisa fazer parte da formação de seus profissionais, desde a graduação até no 
ensino de química escolar. 

Atentos à circulação intercoletiva e intracoletiva de ideias sobre estes aspectos 
nos diferentes ambientes que os envolvem, interessa-nos analisar os estudos e 
pesquisas em teses e dissertações nas áreas da Química, da Educação e da Educação 
Científica. Assim, relatamos aqui parte de uma investigação que vem buscando 
identificar de que maneira pesquisas sobre o ensino da QV podem estar influenciando 
na produção do conhecimento e práticas em torno da SA. E, em última instância, 
objetivamos ainda analisar como isto pode vir a refletir no ensino de Química.  

 
A RELAÇÃO ENTRE QUÍMICA VERDE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
 

A Química Verde (QV) é um campo emergente, que teve origem nos 90 do 
século XX (ANASTAS; WARNER, 1998), em função da necessidade da busca por 
respostas e soluções para os desafios ambientais, consolidando-se como uma nova 
maneira de desenvolver a Química em relação à tutela do ambiente (MACHADO, 
2004). 
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De lá para cá, muitas pesquisas utilizando os princípios da QV vêm sendo 
desenvolvidas, assim como conhecimentos científicos em torno desta nova prática 
também têm sido produzidos, visando à prevenção da poluição ambiental. Cabe 
ressaltar que a Química Verde é uma nova racionalidade no padrão analítico e 
produtivo da Química, não uma nova área. Desta maneira, deve perpassar por todos 
seus campos, sejam eles voltados à pesquisa, práticas industriais ou ao seu ensino 
(ROLOFF; MARQUES, 2014). 

Um viés que reconhece a QV como sinônimo de Química para o 
Desenvolvimento Sustentável, e que possui como objetivo conduzir ações científicas e 
processos industriais ecologicamente corretos, é o defendido e apresentado pelo 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2010; 2012)1:  

 
A plena aceitação e adoção deste novo campo de atividades da química nos 
anos recentes se devem ao esforço bem sucedido de se acoplar os interesses 
da inovação química simultaneamente com os objetivos da sustentabilidade 
ambiental e com os objetivos de caráter industrial e econômico. A razão pela 
qual a química assumiu tamanha importância nestas últimas décadas se deve 
ao fato de que a química se situa no centro de todos os processos que 
impactam o meio ambiente, afetando setores vitais da economia. (CGEE, 2010, 
p. 09, grifo nosso) 

 
Tal entendimento está associado à ecoeficiência, pois reconhece como 

necessário enquadrar a economia a um modelo sustentável ambientalmente, 
concepção que é defendida pela Economia Verde. Este conceito é mais recente que o 
de desenvolvimento sustentável, e ganhou projeção na conferência Rio+20, sendo 
definido como “ [...] uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da 
humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente 
riscos ambientais e escassez ecológica.” (PNUMA, 2011, p. 02). Quem defende a 
bandeira da Economia Verde  reconhece que a busca pela sustentabilidade se baseia 
no desenvolvimento econômico. Salientamos que compreender a QV como um 
elemento da Economia Verde pode ser algo perigoso por conta de concebê-la como 
um processo estritamente relacionado às inovações tecnológicas e de caráter 
salvacionista. 

Machado (2004) ao fazer reflexões sobre a relação existente entre a Química e 
o ambiente, discute sobre as diferenças entre a QV e a Química do, no e para o 
ambiente. Além disso, discorre sobre o papel das ideias de DS e da importância de se 
pensar as relações entre a química industrial e a SA, em termos científicos, técnicos, 
econômicos e sociais, expondo que, o termo Química Verde e Sustentável torna-se um 
variante da própria QV. 

Marques e Machado (2013) também reconhecem a Química Verde como uma 
nova prática da Química, adequada para trazer sustentabilidade a produtos e 
processos químicos, porém, destacam que a Sustentabilidade é um conceito complexo, 
que envolve uma série de problemas em diferentes níveis, dentre eles: observação, 
descrição, quantificação e esclarecimento dos fatos, a análise de suas causas, 
                                                        
1 A CGEE é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
que tem, dentre outros objetivos: promover e realizar estudos e pesquisas prospectivas de alto nível nas 
áreas  de educação, ciência, tecnologia e inovação e suas relações com setores produtores de bens e 
serviços; Promover e realizar  atividades de avaliação  de estratégias e de impactos  econômicos e 
sociais das políticas, dos programas e projetos científicos, tecnológicos, de inovação e de formação  de 
recursos  humanos; Promover a interlocução, articulação e interação dos setores de educação, ciência, 
tecnologia e inovação com o setor empresarial. Para saber mais acesse: < http://www.cgee.org.br> . 
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prognóstico e formulação de hipóteses, a definição de objetivos, bem como a 
visualização e construção de estratégias para persegui-los. 

Neste contexto, Georgescu-Roegen (G-R) (2012) argumenta que a 
problemática ambiental necessita ser interpretada à luz da Segunda Lei da 
Termodinâmica, a qual impõe limites físicos ao crescimento econômico. Ele critica a 
ideia de economia como sendo uma mera circulação de valores (e bens), 
desconsiderando que tanto o estoque quanto o fluxo material têm origem na ideia de 
natureza como sendo infinita. Sustenta que o fabrico de uma mercadoria exige a 
extração/uso de matérias-primas, em processos que modificam irreversivelmente a 
natureza, envolvendo diretamente a transformação de massa e energia, em um 
processo de degradação entrópica. A matéria passa de estados de baixa entropia para 
estados de alta entropia, ocorrendo perda de energia útil, normalmente manifestada na 
forma de calor, portanto, a uma forma de energia irreversível e irrecuperável, a exergia. 
Sua tese é de que um equilíbrio entre economia e ambiente é fisicamente 
(termodinamicamente) impossível, mas o homem pode alterar sua relação com a 
natureza (o planeta), tornando-a durável no tempo histórico; para o qual defende um 
programa bioeconômico (GEORGESCU-ROEGEN, 2012).  

Portanto, há a necessidade de se levar em conta os limites físicos do ambiente, 
assim como as limitações impostas pela Segunda Lei da Termodinâmica no campo da 
Química (no que diz respeito às transformações materiais e energéticas), que não 
devem ser desconsideradas ao se discutir a SA no âmbito da QV (MARQUES et al., 
2013).  

Por tais razões, assumimos, baseados em G-R, que a SA deve ser buscada 
como um processo sócio-histórico e, ainda que incessante e inalcançável, sua 
inevitável busca requer uma gestão adequada dos recursos naturais (energéticos e/ou 
materiais) e dos sistemas que dão suporte à vida (como a atmosfera, hidrosfera e o 
clima, por exemplo). Tudo isto que exige mudanças comportamentais e atitudinais no 
campo da economia, do social, do científico e também do tecnológico (LIAO, 2012).  

Desta maneira, os conceitos e práticas relacionados à Química e aos 
postulados da Termodinâmica, que envolvam o alcance da Sustentabilidade Ambiental, 
do Desenvolvimento Sustentável, e da Sustentabilidade em geral, devem fazer parte da 
formação dos químicos, já que tais entendimento irão influenciar suas práticas 
químicas, suas atividade científica, a também no ensino dessa ciência. 

 
CATEGORIAS EPISTEMOLÓGICAS: O USO DO REFERENCIAL FLECKIANO 
 

Orientados por categorias da teoria do conhecimento de Ludwik Fleck (2010), 
compreendemos que pesquisas desenvolvidas em Química Verde, e divulgadas a partir 
da publicação de teses e dissertações, podem configurar um caso significativo de 
circulação intercoletiva de ideias entre, pelo menos, dois coletivos de pensamento 
(CP): o de sujeitos que desenvolvem pesquisas sobre QV na área da Química e o de 
pesquisadores em QV no Ensino de Química. Para Fleck, toda comunicação deste tipo 
(entre coletivos distintos) tem um papel fundamental na extensão do estilo de 
pensamento compartilhado, podendo viabilizar, inclusive, o surgimento de novos estilos 
e a construção de novos fatos científicos, em determinadas circunstâncias (MARQUES; 
DREWS, 2012). Nestes termos, as pesquisas realizadas no âmbito da pós-graduação 
caracterizam-se como instrumentos singulares de disseminação dos conhecimentos, 
valores e práticas da QV, e possíveis veículos para o desencadeamento da dinâmica 
de constituição de um novo estilo de pensamento (EP), relacionado à produção de 
novos conhecimentos sobre a Sustentabilidade no ensino de Química. Embora esse 
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trabalho não tenha como objetivo identificar EP, mas sim o papel da circulação dos 
conhecimentos sobre QV, entende-se que essa categoria nos ajuda a delinear uma 
possível influência sobre conhecimentos e práticas acerca da SA. 

Ressalta-se que a circulação intracoletiva, na visão de Fleck (2010) ocorre 
dentro círculo esotérico, ou seja, de um determinado coletivo de pensamento, e que se 
dá entre os especialistas de mesmo estilo de pensamento; sendo, desta forma, gerador 
de outro estilo, para o círculo exotérico, que podem passar a seguir tal EP. Já a 
circulação intercoletiva torna-se então responsável “[...] pela disseminação, 
popularização e vulgarização do(s) estilo(s) de pensamento para outros coletivos de 
não especialistas [...]” (DELIZOICOV, 2004, p. 166). Tal diálogo é caracterizado pela 
comunicação entre coletivos de pensamento distintos. Porém, Fleck (2010) é 
cauteloso, e expressa que tais coletivos possuem pequenas diferenças entre os estilos 
de pensamento, e sua comunicação e troca de ideias favorece novos rumos para 
pesquisas, em áreas correlacionadas. 

Cabe esclarecer que a dinâmica envolvida no tráfego de conhecimentos entre 
círculos esotéricos (coletivo de indivíduos formado por especialistas, que caracterizam 
a identidade do coletivo de pensamento, por serem portadores do mesmo estilo de 
pensamento), e círculos exotéricos (constituído pelos leigos formados - ou não - que 
não compartilham do mesmo estilo de pensamento dos sujeitos do círculo esotérico), 
associa-se ao que Fleck chama de circulação intercoletiva e intracoletiva de ideias, 
conforme descrito anteriormente (FLECK, 2010).  

Pensando-se em tais categorias, pode-se afirmar que no caso de nossa 
investigação, os pesquisadores em Química Verde fazem parte de  círculos distintos. 
Por exemplo, tomando os pesquisadores em Ensino de Química com parâmetro, estes 
são considerados constituintes do círculo esotérico em relação aos pesquisadores em 
Química, visto que esses constituem um círculo exotérico. Isso ocorre porque os 
coletivos possuem, além de objetos de pesquisa distintos, desenvolverem suas 
pesquisas em contextos diferenciados. 

O uso da epistemologia fleckiana possui grande potencial para aplicação na 
educação, pois, por articular-se à episódios históricos, pode modificar a visão de 
ciência, tanto de professores quanto de alunos. Neste aspecto, o ensino de Química 
pode problematizar e proporcionar reflexões epistemológicas que suscitem 
questionamentos e ações voltadas não apenas para remediação de problemas 
ambientais, mas sim para prevenção de sua geração.  
 
PERCURSO METODOLÓGICO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A pesquisa foi realizada em teses e dissertações, defendidas em Programas de 
Pós-graduação da área da Química, da Educação e da Educação Científica e 
Tecnológica, do Brasil, localizadas no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período entre 2002 e 
2012. A chave de busca se deu principalmente nos títulos, nos resumos e nas 
palavras-chave destas produções. Foram elas: Química Verde, Ensino da Química 
Verde, Ensino de Química Verde, Green Chemistry (GC), Green Chemistry Education e 
Green Chemistry Teaching.  

A Tabela 1 mostra o panorama geral das produções selecionadas, assim como 
as áreas curriculares as quais se destinam. A análise dos conteúdos das produções 
investigadas, seus problemas de pesquisa, referenciais teóricos utilizados e 
procedimentos metodológicos adotados, podem auxiliar na compreensão do uso e 
aplicação da Química Verde, favorecendo a constituição de um olhar crítico sobre os 
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limites ao alcance da Sustentabilidade Ambiental, com reflexos na formação dos 
químicos e seus professores. 

 
 
 

Tabela 1. Distribuição e foco das produções 
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MS 45 17 03 05 11 03 - 06 
DR 20 06 02 - 06 03 01 02 

TOTAL 65 23 05 05 17 06 01 08 
Nota: Produções de Programas de Pós-Graduação na forma de Dissertações (MS) e Teses (DR). Siglas: 
ANA (Química Analítica); CAT (Catálise); FIS (Físico-Química); QMT (Química de Materiais); INO 
(Química Inorgânica); ORG (Química Orgânica); PROF (Formação de Professores). 
 

 

Foi possível perceber que o número de pesquisas voltadas à Química Verde 
aumentou a partir de 2008, comprovando que esta vem se constituindo em uma 
abordagem fundamental para o enfrentamento dos desafios aos cuidados com o 
ambiente. Pela análise da tabela é evidente a proximidade da Química Verde com a 
área da Orgânica e Analítica, talvez justificada pelo fato que a maior parte dos 
exemplos encontrados na literatura sobre sua aplicação origina-se da perspectiva das 
sínteses orgânicas, embora se perceba que a inorgânica, catálise, físico-química e de 
materiais também apresentam oportunidades de tratamento e abordagem da Química 
Verde. Ressalta-se que em cerca de 12% da amostra atribui-se importância a 
abordagem Química Verde na formação de professores de Química. 

Outra característica importante a se destacar, é que da totalidade de trabalhos 
identificados, pouco mais de 10% foram produzidos em programas de pós-graduação 
da Educação ou Educação Científica e Tecnológica. Dos 65 trabalhos, 58 pesquisas 
(dentre teses e dissertações) são oriundas de programas de pós-graduação em 
Química. Esse dado exemplifica a circulação intercoletiva de ideias no processo de 
produção do conhecimento, conforme argumentou Fleck (2010). 

Como nosso objetivo é entender como se dá esse processo de circulação de 
ideias acerca do uso e do ensino da Química Verde e sua influência na produção do 
conhecimento e práticas em torno da Sustentabilidade Ambiental, buscamos identificar 
as interrelações entre os termos Desenvolvimento Sustentável (DS), Sustentabilidade 
Ambiental (SA), Sustentabilidade (SUS), Química Sustentável (QS) e Educação 
Ambiental (EA), com a própria QV, manifestados nas produções de teses e 
dissertações.  

A investigação foi realizada em 49 documentos, pois, das 45 dissertações 
identificadas no levantamento inicial, apenas 37 foram localizadas. O mesmo 
aconteceu com as teses, das 20 selecionadas, apenas 12 estavam disponíveis na rede. 
Cabe destacar que houve a tentativa de localização dos demais trabalhos. Contato com 
os programas de pós-graduação onde as pesquisas foram desenvolvidas, com os 
autores e orientadores dos trabalhos também foram realizados, porém até a presente 
data, não obtivemos retorno/resposta às solicitações. 

A Tabela 2 mostra o cenário das relações estabelecidas e identificadas nos 
documentos de análise. 
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Tabela 2. Identificação das teses e dissertações QV e as relações com DS, SUS, SA, QS e EA. 
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DISSERTAÇÕES 16 2 1 - 1 2 1 1 2 1 3 2 
TESES 5 - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 

Total 21 2 2 1 1 2 1 2 2 2 4 2 
Nota: SUS (Sustentabilidade); SA (Sustentabilidade Ambiental); DS (Desenvolvimento Sustentável); 
EA (Educação Ambiental); QS (Química Sustentável). 

 
A primeira constatação se dá no número de pesquisas onde as relações foram 

identificadas: aproximadamente 43% das teses e dissertações defendidas fazem 
menção à relação QV com a defesa da Sustentabilidade, embora, na maioria dos 
casos, tal referência não tenha sido feita como justifica para realização das pesquisas, 
mas sim citada de forma mais geral ao longo dos trabalhos. De qualquer maneira, 
entendemos como um aspecto positivo, pois reforça a tentativa de discutir sobre 
possíveis soluções para questões do meio ambiente, buscando o Desenvolvimento 
Sustentável e/ou a Sustentabilidade Ambiental, no âmbito da Química – possibilidade 
essa levantada pela QV. Marques e colaboradores (2013) apontam que pesquisas 
denominadas de Química Verde “parecem surgir como uma resposta a tais 
expectativas, e se inserem em um amplo, histórico e crescente movimento social, 
científico e tecnológico em defesa do meio biótico e abiótico” (p. 914). Logo, a QV vêm 
contribuindo para o desenvolvimento científico e inovação tecnológica associada à 
Sustentabilidade (MARQUES, et al.; 2013). 

Uma breve análise qualitativa proporcionou uma interpretação de como estas 
relações são identificadas nas produções de interesse. A Química Verde como 
possibilidade para Sustentabilidade Ambiental foi reconhecida, basicamente, em três 
dimensões, a saber: quanto à inovação industrial; quanto ao uso de seus princípios e 
quanto à sua inserção na formação de professores e no ensino de Química. 

Foi possível observar nos trabalhos que o termo Química Sustentável, quando 
citado, é utilizado como sinônimo da própria QV, o que ocorre também com os termos 
Sustentabilidade Ambiental e Sustentabilidade; fato este já evidenciado na literatura 
(MACHADO, 2004; MARQUES; MACHADO, 2013). Tundo (2007), porém, apresenta 
uma diferenciação entre a Química Sustentável e a Química Verde. Para o autor, a QS 
trata de processos mais ambientalmente benignos e que possibilitam uma maior 
margem de lucro; enquanto a QV se interessa primordialmente por processos mais 
benignos ambientalmente, sem ser inerentemente de interesse industrial. 

Já Basiago (1995) quando discute os diferentes usos, definições e domínios da 
Sustentabilidade, defende que o conceito tem um caráter metodológico e, como a 
definição é imprecisa, a palavra pode ser usada para descrever uma variedade de 
preocupações sociais. Por exemplo , do ponto de vista da biologia, sustentabilidade é 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Formação de professores 
 

ligada à conservação da diversidade biológica, enquanto que no campo da economia, o 
conceito é usado por aqueles que defendem a contabilização dos recursos naturais. A 
esse respeito Marques e Machado (2013) ressaltam que a Sustentabilidade se 
manifesta, fundamentalmente, em três diferentes dimensões: econômica, social e 
ambiental, sendo então, nesta última esfera que se situa a Sustentabilidade Ambiental.  

Em muitos trabalhos, o Desenvolvimento Sustentável e/ou a Sustentabilidade 
Ambiental foram citados como modelos eco-industriais, pelo reaproveitamento de 
rejeitos e resíduos, ou ainda como objetivo de manter o progresso industrial que atenda 
às necessidades presentes, sem que comprometam as necessidades das gerações 
futuras. Tais compreensões estão associadas as perspectivas da Economia Verde 
(CGEE, 2012), e ao próprio conceito de Desenvolvimento Sustentável apresentado no 
Relatório Brundtland, discutidos anteriormente. Neste sentido, uma das dissertações 
traz uma observação pertinente, ao associar QV à SA, quando problematiza que nem 
todos os processos químicos industriais são factíveis do ponto de vista reacional e 
econômico, frente aos critérios enunciativos da Química Verde.  

Colocando-se em pauta as questões do ambiente, como a preservação, a 
qualidade de vida e a própria sobrevivência do planeta, é reconhecido que na 
atualidade muitos processos químicos têm na QV maneiras de buscar à promoção da 
SA (em um dado momento histórico). A busca por minimizar impactos ambientais tem 
atraído cada vez mais a atenção de profissionais e pesquisadores químicos, aspectos 
que ficaram evidentes nas teses e dissertações que afirmam utilizar os princípios QV 
em inovações compatíveis com um ambiente mais saudável. Fica claro que, por meio 
de pesquisas acadêmicas, são produzidos e aperfeiçoados processos e produtos com 
tais características e finalidades. Dentre elas, observaram-se alternativas verdes para 
determinadas sínteses, o uso de materiais derivados de fontes renováveis de energia, 
e a substituição de solventes voláteis, por exemplo. Nesse sentido, constata-se que há 
esforços da comunidade química no desenvolvimento de metodologias que se 
enquadrem na filosofia da QV, como uma alternativa à SA no campo da Química. 

Outra característica desvelada em alguns documentos trata da articulação dos 
conhecimentos químicos com a problemática ambiental na formação de professores e 
no ensino da Química, onde a QV (entendida também como a Química para o 
ambiente) pode promover conhecimentos para uma formação menos limitada aos 
saberes específicos da área, ou seja, sendo encarada não apenas como métodos e 
ferramentas, mas sim como promotora de novos conhecimentos que possam 
auxiliar/possibilitar a busca pela SA. Para tanto, os autores deixam claro a necessidade 
de se integrar a QV ao currículo de formação dos professores de Química, por oferecer 
solução para alguns problemas ambientais atuais, e contribuir com a formação e 
atuação de profissionais mais conscientes. 

Do ponto de vista das categorias epistemológicas fleckianas, a disseminação 
de tais compreensões e novas práticas, realizada a partir da publicação/divulgação das 
pesquisas realizadas, sejam elas em nível de mestrado ou de doutorado, parecem 
contribuir significativamente com a circulação de ideias acerca da relação entre a QV e 
os conhecimentos e práticas em torno da SA. Ela é intracoletiva quando compartilhada 
por sujeitos do mesmo circulo, e intercoletiva quando compartilhada por sujeitos circulo 
distintos (como, por exemplo, pesquisadores da área da Química e aqueles da 
Educação). As pesquisas analisadas apontam caminhos, apresentam sugestões, 
problematizam proposições que podem auxiliar na instauração, extensão e 
transformação de Estilos de Pensamento (DELIZOICOV, 2004) sobre a QV e a SA, e 
esse processo dinâmico, que associado ao compartilhamento de referenciais teóricos, 
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pressupostos, crenças, conhecimentos, atuações e práticas, possibilita mudanças 
contínuas nas pesquisas em Química e no ensino de Química no país. 

Em nossa investigação (que continua em nível de doutoramento), buscaremos 
aprofundar a compreensão dessa dinâmica de difusão da QV e sua influência em torno 
da SA, identificando, inclusive, possíveis Estilos de Pensamento sobre esta relação. 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As publicações e a divulgação de tais pesquisas produzidas no âmbito de 
diferentes programas de pós-graduação podem estar contribuindo com a circulação de 
saberes sobre a Química Verde, fomentando a propagação de ideias, estudos e 
práticas sobre possibilidades e limites à Sustentabilidade Ambiental. Analisar tais ideias 
pode ser um valioso material para auxiliar a formação dos químicos (bacharéis e 
licenciados) para aperfeiçoar suas ideias e práticas de pesquisa e de ensino voltadas 
aos cuidados com o ambiente.  

Foi possível identificar e analisar como o uso e o ensino da Química Verde têm 
influenciado na produção do conhecimento e práticas em torno da SA, que se deu 
basicamente em três perspectivas: as que a justificam por meio do desenvolvimento 
industrial; pelo uso e aplicabilidade dos princípios QV; e por aquelas que julgam 
indispensável sua inserção na formação de professores  e no  ensino da Química. A 
circulação inter e intracoletiva de ideias entre esses grupos pode influenciar na 
instauração e transformação de estilos de pensamento. Vale destacar que a 
apropriação da epistemologia fleckiana possibilita o entendimento da dinâmica da 
construção do conhecimento científico compreendendo que a ciência é uma construção 
coletiva influenciada por fatores sociais, econômicos e políticos.  

Chamou-nos a atenção a ausência e falta de discussão  sobre as limitações 
impostas pela segunda lei da termodinâmica, que tem óbvias implicações no campo da 
Química, e que merece atenção, tanto em termos filosóficos quanto práticos, 
especialmente para discutir os limites que a Sustentabilidade Ambiental impõe ao 
âmbito da Química Verde. Tal assunto foi totalmente desconsiderado nos trabalhos 
analisados.  

Desse modo, somos favoráveis à inserção da QV no ensino para a formação 
de profissionais químicos. No entanto, convém ressaltar que não se trata somente de 
incluir os doze princípios da QV em disciplinas do currículo da graduação em Química. 
Torna-se necessário um pensamento crítico e reflexivo que questione os objetivos do 
uso da QV para além de processos industriais mais limpos. A QV tem potencial para 
contribuir à sustentabilidade ambiental como processo histórico e temporal sempre 
tendo em vista a impossibilidade desse alcance pelos limites termodinâmicos, naquilo 
que temos configurado como uma Educação Química Verde. 
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RESUMO: NESTE TRABALHO FOI DESENVOLVIDO UM ESTUDO QUALITATIVO TENDO COMO SUJEITOS DE PESQUISA 
FUTUROS PROFESSORES DE QUÍMICA. ESTA INVESTIGAÇÃO CONTOU COM TRÊS MOMENTOS. ESTE PROCESSO DE 
INTERVENÇÃO TEVE INÍCIO COM OS ESTUDANTES RESPONDENDO INDIVIDUALMENTE UM QUESTIONÁRIO PARA 
DIAGNOSTICAR AS CONCEPÇÕES PRÉVIAS SOBRE PROBLEMAS E EXERCÍCIOS. NO SEGUNDO MOMENTO FOI 
MINISTRADA UMA AULA TEÓRICA ABORDANDO CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E EXEMPLOS DESSAS ATIVIDADES 
DIDÁTICAS. NO TERCEIRO MOMENTO, OS ESTUDANTES ELABORARAM UM PROBLEMA RELATIVO A UM CONTEÚDO 
QUÍMICO E A PARTIR DELE FOI REALIZADA A TRANSFORMAÇÃO DO ENUNCIADO EM UM EXERCÍCIO. OBSERVOU-SE 
A PARTIR DO QUESTIONÁRIO DE CONCEPÇÕES PRÉVIAS OBSERVOU-SE QUE OS ESTUDANTES NÃO COMPREENDIAM 
CORRETAMENTE OS CONCEITOS SOBRE PROBLEMA E EXERCÍCIO, PORÉM NA ELABORAÇÃO DO PROBLEMA E DO 
EXERCÍCIO FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE OS ESTUDANTES CONSEGUIRAM ASSIMILAR ALGUMAS 
CARACTERÍSTICAS DESSAS ATIVIDADES.  

INTRODUÇÃO 
 A resolução de problemas e exercícios está contida em muitas salas de aula, 

mesmo que essas atividades didáticas sejam confundidas em alguns momentos 
(POZO e CRESPO, 2009). Segundo Oñorbe e Sánchez (1996) para existir um 
problema deve haver uma questão para ser solucionada, certo grau de motivação para 
pesquisar e não deve ser óbvia a estratégia utilizada para chegar à solução. Deste 
modo, problemas são compreendidos como situações dificultosas para as quais não 
existem soluções explícitas e imediatas. Para Echeverría e Pozo (1998) o termo 
exercício é entendido como uma atividade didática que permite a prática de habilidades 
instrumentais básicas que inclusive podem ser mobilizadas para resolução de 
problemas complexos. 

A resolução de problemas e exercícios possibilita ao professor motivar os 
alunos na construção de seus conhecimentos a partir de uma postura ativa no 
processo de resolução de problemas e exercícios. No que se refere ao ensino de 
Química, é importante que os problemas e exercícios sejam utilizados de maneira 
integrada visando à aprendizagem dos estudantes. Para isso é necessário saber de 
que forma e em que momento utilizar essas atividades didáticas. Tradicionalmente são 
utilizados muitos exercícios nas salas de aula, essas atividades são realizadas pelos 
alunos de forma mecânica e repetitiva. Os problemas, quando são utilizados, tem a 
função de avaliação ao final da unidade didática (PERALES, 2000). 

No ensino de Química a resolução de problemas pode ser utilizada a partir de 
diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Atualmente não existe um consenso 
sobre qual proposta de ensino pautada na resolução de problemas é a mais eficiente. 
Contudo a literatura aponta que a resolução de problemas pode contribuir para 
aprendizagem dos alunos de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 
(CAMPOS e NIGRO, 1999). Algumas investigações têm verificado a potencialidade da 
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resolução de problemas no ensino de Química na abordagem dos mais diversos 
conteúdos: substâncias e misturas, reações químicas, propriedades coligativas, entre 
outros (LACERDA, et al, 2012; GOI e SANTOS, 2009; VERÍSSIMO e CAMPOS, 2011). 
A resolução de problemas em Química constitui um aspecto importante no que se 
refere ao ensino e a aprendizagem dessa disciplina. A Química possui como objetos de 
estudo: a constituição, as propriedades e as transformações das substâncias e dos 
materiais (MORTIMER, et al, 2000). Segundo Machado e Mortimer (2007) o ensino de 
Química deve envolver a contextualização e privilegiar a resolução de problemas 
abertos (problemas qualitativos que admitem mais de uma solução), nos quais o aluno 
deverá considerar não só aspectos técnicos, como também sociais, políticos, 
econômicos e ambientais, o que pode resultar numa demanda de abordagens 
interdisciplinares. 

A resolução de problemas pode desenvolver nos alunos algumas habilidades e 
competências importantes para o desenvolvimento cognitivo que poderão ser 
mobilizadas para a construção de novos conhecimentos e para a alfabetização 
científica e cidadã. A construção de conhecimentos a partir da resolução de problemas 
não deve ficar limitado aos problemas escolares, os alunos precisam também utilizar 
seus conhecimentos na resolução de problemas cotidianos reais que envolvam algum 
aspecto acadêmico ou a tomada de decisão frente a algum tema sócio-ceintífico 
(SANTOS e SCHNETZLER, 2010). Os Documentos Oficiais que regulamentam o 
ensino de Química destacam a resolução de problemas como uma atividade didática 
importante no sentido de desenvolver habilidades e competências nos alunos. De 
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) os alunos deverão 
saber selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 
para a resolução de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e 
acompanhando as variáveis relevantes. Além disso, ainda segundo esse documento, 
os alunos deverão reconhecer ou propor a investigação de problemas relacionados à 
Química, selecionando procedimentos experimentais pertinentes. As Orientações 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006) propõem que os conteúdos químicos sejam 
abordados a partir de situações problemáticas reais no sentido de buscar o 
conhecimento necessário para entendê-las e procurar solucioná-las. 

A utilização da resolução de problemas em sala de aula depende da postura do 
professor na elaboração, proposição e acompanhamento dos alunos no processo de 
resolução. No entanto, os equívocos sobre a concepção do termo problema apontados 
na literatura (LOPES, 1994), revelam a fragilidade em alguns pontos da formação inicial 
de professores. Dessa forma, é necessário que os professores saiam da sua formação 
inicial (Licenciatura) conhecendo as definições de problemas e exercícios, sabendo 
como utilizá-los em sala de aula e reconhecendo a sua importância didática para a 
aprendizagem dos alunos. 

A partir do exposto, este estudo busca responder a seguinte questão de 
pesquisa: Quais as concepções sobre problemas e exercícios e como futuros 
professores de Química concebem a elaboração dessas atividades didáticas? A partir 
dessa questão de pesquisa foram delineados os procedimentos metodológicos a 
seguir. 
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METODOLOGIA  
 
CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 
Este estudo corresponde a uma pesquisa qualitativa (LUDKE e ANDRÉ, 1986) 

sobre as concepções e a elaboração de problemas e exercícios por futuros professores 
de Química. Os dados serão analisados de forma descritiva e interpretativa buscando 
analisar as concepções dos sujeitos investigados. As atividades foram realizadas com 
alunos que cursavam a disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química 
referente ao oitavo período do curso de Licenciatura em Química da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. Este estudo foi realizado em três momentos, cada um 
com duração de 01h:40min. A descrição desses momentos encontra-se no quadro 1 a 
seguir. 

 
Quadro 1: Momentos da intervenção didática realizada. 

 
COLETA DE DADOS 

 
No primeiro momento os alunos responderam a um questionário sobre suas 

concepções prévias sobre problemas e exercícios. O questionário utilizado foi formado 
por três questões dissertativas que se encontram a seguir: (i)- O que é um problema? 
Determine algumas características; (ii)- O que é um exercício? Determine algumas 
características; (iii)- Qual a importância dos problemas e dos exercícios em sala de 
aula? 

No terceiro momento os alunos elaboraram de forma escrita o enunciando de 
um problema com conteúdos químicos de livre escolha. Após a elaboração do 
problema, os alunos transformaram o enunciado confeccionado em um exercício. 
Durante a elaboração do problema e a transformação do enunciado em um exercício, 
os alunos recorreram às anotações e aos conteúdos vivenciados no segundo momento 
da intervenção didática.  

 
 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 
Os alunos (09) 
responderam 
individualmente a um 
questionário de 
concepções prévias sobre 
problemas e exercícios. 
Nesse momento os alunos 
foram deixados à vontade 
para utilizar todo o tempo 
necessário para expor as 
suas concepções iniciais 
sobre o que são problemas 
e exercícios.   

Aula expositiva com o uso 
de slides abordando o 
conceito, as características, 
alguns exemplos e a 
importância didática dos 
problemas e dos exercícios 
em sala de aula, 
particularmente no ensino 
de Química. Nesse 
momento os alunos 
puderam fazer perguntas e 
tecer comentários. 
 
 

Os alunos (08) foram 
divididos em dois grupos 
com quatro componentes, 
cada grupo foi convidado a 
elaborar um problema 
referente a qualquer 
conteúdo químico. Nesse 
momento algumas 
características dos 
problemas mencionadas no 
momento anterior foram 
relembradas. Após a 
elaboração do problema os 
grupos tiveram que 
transformar o enunciado 
em um exercício.  
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ANÁLISE DE DADOS  
 
Para analisar as respostas dos alunos ao questionário de concepções prévias 

foram definidos alguns critérios de acordo com o quadro 2 a seguir.  
 

Quadro 2. Critérios de análise do questionário de concepções prévias 
Questão 1 

Resposta 
satisfatória 

(RS) 

Explicavam corretamente o termo problema como uma situação 
desafiadora para a qual não existe uma solução imediata podendo 
admitir várias resoluções envolvendo diversos conteúdos. 

Resposta 
parcialmente 
satisfatória 

(RPS) 

Explicavam corretamente o termo problema como uma situação 
desafiadora para a qual não existe uma solução imediata, porém não 
mencionavam que um problema pode admitir várias resoluções e que 
envolve diversos conteúdos. 

Resposta 
insatisfatória 

(RI) 

Não explicavam o termo problema como uma situação desafiadora 
para a qual não existe uma solução imediata. Também não 
mencionavam que um problema pode admitir várias resoluções e que 
envolve diversos conteúdos. 

Questão 2 
Resposta 

satisfatória 
(RS) 

Definiam corretamente exercício como sendo de fácil resolução, uma 
atividade que se baseia na repetição e mencionavam que eles 
servem para praticar algumas habilidades instrumentais básicas. 

Resposta 
parcialmente 
satisfatória 

(RPS) 

Definiam corretamente exercício como sendo de fácil resolução, uma 
atividade que se baseia na repetição, mas não mencionavam que 
eles servem para praticar algumas habilidades instrumentais básicas. 

Resposta 
insatisfatória 

(RI) 

Não definiam exercício como sendo de fácil resolução, nem uma 
atividade que se baseia na repetição e não mencionavam que eles 
servem para praticar algumas habilidades instrumentais básicas. 

 Questão 3 
Resposta 

satisfatória 
(RS) 

Explicavam a utilização problema como forma de inovação das aulas 
tradicionais, deixando de ser uma mera transmissão de conteúdos. 
Afirmavam que os problemas provocavam maior interesse nos 
alunos. Explicavam que os exercícios seriam uma forma de praticar 
alguns conteúdos procedimentais. 

Resposta 
parcialmente 
satisfatória 

(RPS) 

Explicavam a utilização problema como forma de inovação das aulas 
tradicionais, deixando de ser uma mera transmissão de conteúdos. 
Afirmavam que os problemas provocavam maior interesse nos 
alunos. Não explicavam que os exercícios seriam uma forma de 
praticar alguns conteúdos procedimentais. 

Resposta 
insatisfatória 

(RI) 

Não explicavam a utilização problema como forma de inovação das 
aulas tradicionais, deixando de ser uma mera transmissão de 
conteúdos. Não afirmavam que os problemas provocavam maior 
interesse nos alunos. Também não explicavam que os exercícios 
seriam uma forma de praticar alguns conteúdos procedimentais. 

Não 
respondeu 

(NR) 

Não respondeu. 
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Para analisar algumas características dos problemas exercícios elaborados 
pelos alunos durante o terceiro momento da intervenção didática foram utilizadas as 
características apontadas por Gonçalves, et al, (2007), conforme o quadro 3 a seguir. 

 
Quadro 3. Características dos problemas e dos exercícios (GONÇALVES, et al, 2007) 

Problemas Exercícios 
O caminho a ser seguido para encontrar 
a solução é desconhecida . 

Os passos seguidos são conhecidos 
com antecedência. 

Existe mais de uma estratégia para 
resolução. 

Geralmente a estratégia de resolução é 
única. 

Existem várias soluções. Existe uma única solução. 
É de difícil resolução por envolver 
muitos conteúdos. 

É de fácil resolução por envolver 
poucos conteúdos. 

Envolve a aplicação de habilidades e 
competências em um contexto criativo. 

Envolve apenas a aplicação de 
habilidades básicas sem 
contextualização 

Precisa que o aluno se aproprie do 
problema. 

Não precisa que o aluno se aproprie do 
problema. 

 
A partir destes procedimentos metodológicos foram obtidos os resultados 

expostos a seguir. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE CONCEPÇÕES PRÉVIAS  
 

No primeiro momento nove alunos (A1, A2, A3... A9) responderam a um 
questionário de concepções prévias. Esse questionário foi composto por três questões 
dissertativas. Em relação à primeira questão as respostas obtidas dos alunos não 
atenderam aos critérios classificados como RS. O gráfico a seguir mostra os resultados 
dessa questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Respostas dos alunos à questão 1. 
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Seis (06) alunos (A3, A5, A6, A7, A8 E A9) responderam a essa questão 
atendendo ao critério RPS, eles explicavam o termo problema como sendo uma 
situação em que os indivíduos inicialmente desconhecem o caminho para achar a 
solução, além disso, afirmavam que existe um obstáculo a ser vencido, coincidindo 
assim com a definição de problema de Gonçalves, et al,  (2007) que afirma que os 
indivíduos implicados na resolução do problema não conhecem os meios ou caminhos 
evidentes para solucioná-lo. As respostas dos alunos também estão de acordo com o 
que Oñorbe e Sánchez (1996) afirmam ser um problema, segundo esses autores, para 
existir problema tem que existir uma questão para ser solucionado e a estratégia 
imediata para encontrar uma solução não deve ser obvia. Segue a resposta dada pelo 
aluno A6: 

 
“Um problema pode ser uma situação, um desafio dado pelo professor que 

“obriga” o aluno a pensar. O aluno tem que buscar outros caminhos para resolver a 
situação proposta e não se limitar a responder diretamente (A6).” 

 
As respostas dadas por três alunos (A1, A2 e A4) foram classificadas como RI, 

pois não explicavam que existiam várias resoluções para um problema, não afirmavam 
que um problema envolve vários conteúdos, não denominavam que tinha que ser algo 
desafiador. Também não explicavam corretamente que um problema é uma situação 
que os indivíduos envolvidos não conhecem meios ou caminhos evidentes para obter 
uma solução imediata. A seguir a resposta do aluno A4. 

 
“É uma dificuldade ou empecilho que necessita análise profunda para ser 

solucionada (A4).” 
 
Observou-se que nenhum estudante mencionou problema como sendo 

situações para as quais não existem soluções evidentes (OÑORBE e SÁNCHEZ, 
1996). Os resultados da primeira questão corroboram com a literatura apontando que a 
noção do termo é complexa e não é dominada por muitos professores (LOPES, 1994). 

O gráfico 2 a seguir mostra os resultados referentes as respostas da segunda 
questão. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Respostas dos alunos à questão 2. 
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Observou-se que nenhum aluno apresentou resposta que pudesse ser 
classificada como RS. Sete respostas (A1, A2, A3, A5, A6, A8 e A9) foram 
consideradas RPS, pois como a literatura aborda, exercícios são atividades 
desenvolvidas para praticar alguns conteúdos procedimentais. Os alunos mencionaram 
apenas que os exercícios serviam apenas para a ‘fixação de conteúdos’, algo 
repetitivo, mas, nenhum mencionou que exercícios seriam de resolução fácil. Segue as 
respostas dos alunos A6 e A9 respectivamente, como exemplos de respostas que 
foram classificadas como RPS: 

 
“O exercício é um meio de fixar tal assunto dado em sala de aula. É uma 

ferramenta que se baseia na repetição, com isso o aluno consegue “absorver” o 
assunto (A6).” 

 
“É algo mais mecânico, baseado na repetição. Suas características: poucas 

informações, são mais diretos para solucionar, são repetitivos (A9).” 
 
As respostas dadas por A4 e A7 foram classificadas como RI por não 

contemplarem nenhum aspecto correto da definição de exercício. 
As respostas dos estudantes não atenderam aos critérios de RS na terceira 

questão. O gráfico 3 a seguir mostra os resultados da análise das respostas a essa 
questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Figura 3. Respostas dos alunos à questão 3. 
 

Seis alunos (A1, A2, A4, A5, A6 e A8) responderam equivocadamente 
atendendo ao critério RI. As respostas dos alunos A4 e A5 encontram-se 
respectivamente a seguir: 

 
“A forma como expomos certos temas em sala de aula pode levar o aluno a 

pesquisar ou tentar compreender certo de maneira diversa, construindo assim o 
conhecimento de forma concreta. Os exercícios serviriam para sedimentar o 
conhecimento (A4).” 
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“É através deles que o conhecimento é aprimorado, e surgem as dúvidas, o 
desafio de resolvê-los aumenta o interesse pelo conhecimento (A5).” 

 
As respostas não ressaltaram a importância em sala de aula dos problemas e 

exercícios como forma de inovação das aulas tradicionais, deixando de ser uma mera 
transmissão de conteúdos, a utilização de problemas também consiste em uma 
estratégia didática motivadora para os alunos no sentido de envolvê-los com os 
conteúdos escolares. E ainda a importância dos exercícios justifica-se pela sua 
capacidade para treinar algumas habilidades instrumentais básicas.  

Três respostas foram classificadas como RPS (A3, A7 e A9) essas respostas 
apresentavam em parte a importância didática dos problemas e dos exercícios no 
contexto escolar. Nessa questão foi observado que os licenciandos apenas afirmaram 
que o problema requer o raciocínio elaborado, enquanto que, o exercício é algo 
mecânico, os mesmos acabaram se confundindo em vez de relatar a importância 
dessas atividades didáticas, apenas descreveram algumas características dos 
problemas e dos exercícios. 

As respostas ao questionário de concepções prévias evidenciaram que os 
licenciandos possuem concepções equivocadas sobre problemas e exercícios. Nesse 
sentido justifica-se a importância do segundo momento (formativo) deste estudo. A 
seguir serão explorados os problemas elaborados pelos licenciandos no terceiro 
momento. 

 
ANÁLISE DOS PROBLEMAS E EXERCÍCIOS ELABORADOS POR FUTUROS PROFESSORES DE 
QUÍMICA 

 
No terceiro momento os alunos foram divididos em dois grupos A e B por 

formação voluntária, cada um com quatro componentes. Em seguida os grupos 
elaboraram o enunciado de um problema envolvendo algum(ns) conteúdo(s) 
químico(s). Os problemas elaborados deveriam conter algumas características 
abordadas no segundo momento da intervenção didática.  

Constatou-se que em ambos os grupos surgiram debates sobre a escolha do 
tema, após varias opiniões o tema foi escolhido em cada grupo e os mesmos se 
encaminharam para a elaboração do enunciado. No grupo A surgiu várias dúvidas para 
adequar o problema ao nível cognitivo dos alunos do ensino médio como foi solicitado. 
Segue o enunciado elaborado pelo grupo A. 

 
“Em uma cidade pacata no interior dos Estados Unidos uma família residia nas 

proximidades de um rio. Próximo a este rio havia uma pequena casa na árvore que era 
um local para as crianças brincarem. Após algumas semanas, a garotinha e o vizinho 
começaram a sentir sintomas de febre, onde mais tarde um laudo médico ocasionou 
um caso raro de câncer a “leucemia mieloblástica”. O pai desesperado foi chorar as 
margens do rio e notou a presença de peixes mortos e o cheiro ácido provavelmente do 
rio. Que substância poderia estar neste rio?” 

 
Neste enunciado é possível constatar algumas características contidas no 

quadro 3 que apresenta características comuns dos problemas:  
 

• É uma situação complexa que envolve vários conteúdos; 
• Admite mais de uma solução; 
• Pode ser resolvida utilizando-se diferentes estratégias; 
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• Necessita reflexão do resolvedor; 
• Apresenta contexto real. 

 
Observou-se que o grupo A envolveu algumas características dos problemas 

segundo (GONÇALVES, et al, 2007). Além disso, foi possível observar que o grupo 
durante a elaboração do enunciado buscou incorporar alguns aspectos dos problemas 
mencionados no momento formativo deste estudo. 

 
O enunciado elaborado pelo grupo B foi: 
 
“Alexandre vai dar uma festa em sua casa para comemorar seu aniversário. O 

que ele não esperava é que ocorresse um apagão que danificasse seu freezer e assim 
as bebidas que seriam servidas não gelariam. Alguém sugeriu que comprassem gelo 
para conservar as bebidas. O que Alexandre pode fazer para gelar as bebidas em 
pouco tempo e para conservar o gelo?” 

 
O grupo B também seguiu algumas características do quadro 3, envolveu um 

contexto criativo assim como o grupo A, visto explicitamente com a leitura do 
enunciado. Esse enunciado pode admitir mais de uma solução como adicionar sal, 
enrolar a bebida com papel toalha e colocar no gelo, etc.  

Ambos os grupos utilizaram o que é proposto como características para os 
problemas, deixando evidente que previamente o caminho a ser seguido para chegar à 
solução é desconhecido, podendo assim gerar mais de uma estratégia para resolução 
e com isso existir várias respostas. O grupo A elaborou um enunciado bem mais amplo 
e complexo do que o grupo B. Após a elaboração do problema os grupos foram 
convidados a transformar o enunciado elaborado em um exercício. 

 
TRANSFORMAÇÃO DO ENUNCIADO DE UM PROBLEMA EM UM EXERCÍCIO 

 
Nesse momento os dois grupos tiveram uma facilidade bem maior do que 

quando foram elaborar o enunciado do problema. Porém observou-se que o grupo A 
apresentou maior dificuldade na transformação do que o grupo B. A seguir o exercício 
elaborado pelo grupo A. 

 
“Através da formula molecular C6H6 (Uma substância Aromática). Apresente 

sua formula estrutural e seu nome.” 
 
Pode-se perceber que na transformação do enunciado os alunos removeram o 

contexto criativo que havia no problema. Após uma aula de Química Orgânica sobre 
compostos aromáticos seria possível resolver o exercício, apresentando assim uma 
única solução, caracterizando assim ser de fácil resolução porque como é de aplicação 
mecânica não exige que o aluno se aproprie dele. Observa-se que não existe nenhuma 
ligação entre os enunciados do problema e do exercício elaborado por esse grupo. A 
substância poluente do problema elaborado era o benzeno, a partir da análise química 
da água do rio e dos sintomas apresentados pela vizinhança seria possível detectar 
esse poluente. No enunciado do exercício, o grupo A apenas descreveu algumas 
características do benzeno e pediu sua fórmula estrutural e sua nomenclatura. 

O grupo B transformou o enunciado do problema no seguinte exercício: 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Formação de Professores 
(FP) 

 

“Ao adicionar sal à água, quais as mudanças observadas quando congelada e 
fervida? Como o sal influencia nessa mudança?” 

 
Com a transformação do enunciado do grupo B foi possível detectar também 

que houve a extinção do contexto criativo, no problema elaborado havia uma questão 
que pedia uma solução. Após a transformação, o enunciado foi direto, fica claro que os 
conteúdos referentes a esse exercício pertencem às propriedades coligativas, 
particularmente à crioscopia e à ebulioscopia. 

Observou-se que os dois grupos disponibilizaram todas as informações 
necessárias para que o enunciado fosse caracterizado como exercício. Nesse sentido, 
foi omitido o contexto criativo e as perguntas foram mais diretas e explícitas. 

As estratégias que os estudantes utilizaram para a transformação de 
enunciados de problema em exercícios foram as seguintes:  

 
1. Diminuíram o número de dados implícitos que são necessários para responder à 
questão formulada. 
2. Aumentaram os dados explícitos que são necessários para responder à questão 
formulada. 
3. Acrescentaram algumas ou todas as orientações para a resolução. 
4. Tornaram o enunciado mais claro e simples. 

 
A partir da discussão apresentada anteriormente, observa-se que os 

licenciandos assimilaram algumas características dos problemas e dos exercícios. No 
entanto, é necessário que a formação inicial aborde com mais ênfase as características 
e a importância dessas atividades. O conhecimento sobre essas atividades didáticas é 
importante do ponto de vista profissional, tendo em vista que, em sala de aula vários 
conteúdos podem ser abordados a partir da resolução de problemas e da realização de 
exercícios.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os problemas e os exercícios são muito importantes para o ensino-

aprendizagem dos alunos, pois eles são utilizados em diversos momentos nas salas de 
aula, e podem estar sendo confundidos, tanto pelos professores, quanto pelos alunos. 
Foi evidenciado neste estudo que os futuros professores de Química tinham dificuldade 
em definir e caracterizar corretamente problemas e exercícios e em identificar a 
importância didática dessas atividades. 

O momento formativo foi importante, visto que, os futuros professores de 
Química conseguiram elaborar problemas e transformá-los em exercícios. Após a aula 
expositiva eles conseguiram entender o significado dessas atividades e algumas 
características delas bem como elaborar enunciados relativos a elas. 

Os licenciandos participaram de forma ativa de todas as etapas vivenciadas 
nesta pesquisa. Eles apresentaram algumas dificuldades na elaboração do problema e 
na transformação do enunciado em um exercício, porém, elas foram minimizadas.  

Se os futuros professores irão utilizar problemas em salas de aula não temos 
como afirmar, mas um passo nessa direção foi dado. 
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2- Mestre em Educação. Professor do Curso de Licenciatura Plena em Matemática e do Curso de 
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3- Doutor em Química. Professor do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA). 
 
Palavras-Chave: Ensino de Química, Plásticos, CTSA. 
 

RESUMO: A proposta de um ensino de Química por meio da abordagem temática é visto como um 
método capaz de interligar os conhecimentos vivenciados em sala de aula à vida cotidiana do aluno. 
Nesse sentido, muitos autores defendem que o professor deve guiar o seu aluno para utilizar os 
conhecimentos de Química dentro dos limites que são estabelecidos na relação entre indivíduo e 
natureza. Partindo desta tendência, este trabalho apresenta as concepções dos alunos do curso de 
Licenciatura em Ciências Naturais – Química (UEPA) sobre a proposta de se trabalhar eixos temáticos 
no ensino sob o enfoque da CTSA. Verificou-se que os alunos compreendem a importância desse tipo 
de abordagem no ensino de Química, pois se trata de uma necessidade educacional dos dias atuais em 
que conhecimento, tecnologia e sociedade devem estar articulados para atender às necessidades dos 
indivíduos dentro dos limites impostos nas relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio 
ambiente. 

INTRODUÇÃO 

É notório que o ensino disciplinar e desvinculado da realidade não permite ao 
aluno fazer ligações entre o conteúdo estudado e o que acontece em seu dia a dia, 
tornando a Química uma disciplina cheia de fórmulas e conceitos. Dessa maneira os 
alunos são “obrigados” a memorizá-las, utilizando-as, sem compreendê-las ou 
relacioná-las a outros conceitos já conhecidos. 

Contrapondo-se a essa concepção de ensino, a abordagem CTSA evidencia-se 
como uma proposta de ensino na qual a Química é vista como uma forma de pensar e 
falar sobre o mundo, que pode auxiliar o cidadão a participar da sociedade 
industrializada e globalizada, na qual a ciência e a tecnologia desempenham um papel 
cada vez mais importante. 

O ensino de Química por meio de abordagens temáticas é visto por muitos 
autores como uma estratégia eficiente em termos de cognição, visto que ampliam as 
possibilidades de se trabalhar a disciplina de maneira dinâmica e aplicada ao cotidiano 
do aluno. 

Segundo Cavalcanti, et al. (2010), um dos maiores desafios do ensino de 
Química é a integração do conhecimento científico com o mundo vivenciado pelos 
alunos. Na busca de soluções para esse problema, têm sido utilizados diversos temas 
para chamar a atenção desses alunos, fazendo com que estes se interessem pela 
disciplina. 
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Para que haja interesse do aluno pela disciplina, é necessário que o professor 
escolha um eixo temático que faça parte da realidade vivenciada por eles, buscando 
problematizar o tema proposto por meio de questões como: onde se aplicam os 
conceitos químicos? Quais os benefícios trazidos para a sociedade? Quais os impactos 
causados ao meio ambiente? Dessa forma o aluno aprenderia a valorizar os modos de 
intervir na natureza respeitando as questões éticas implícitas nas relações entre 
ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Como cita Santos, et al. (2004): 

A abordagem temática é feita de forma que o aluno compreenda os processos 
químicos envolvidos e possa discutir aplicações tecnológicas relacionadas ao 
tema, compreendendo efeitos das tecnologias na sociedade, na melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e nas suas decorrências ambientais (p. 12). 

O tema “plásticos” apresenta grande potencial para trabalhar a Química de 
forma contextualizada, visto que essa tecnologia está presente no dia a dia da 
sociedade moderna e o seu uso tem se tornado cada vez mais frequente. Como cita 
Piatti e Rodrigues (2005): 

Devido às suas características tão especiais, o uso dos plásticos tem sido cada 
vez maior. Costuma-se dizer que estamos vivendo a “Era dos Plásticos”. 
Portanto, a abordagem deste tema no ensino de Química é recomendável e 
deverá ser feita visando contribuir para a construção de conhecimentos de 
forma integrada a outras ciências e dentro de contextos reais, propiciando o 
desenvolvimento de competências (p. 7). 

Além disso, há toda uma preocupação com o destino dado a esse tipo de 
material devido aos impactos negativos causados ao meio ambiente, nesse sentido, o 
professor pode utilizar-se dessa temática para desenvolver sua aula sob o enfoque da 
tendência CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que os alunos em formação, nos 
cursos de Licenciatura em Química, sejam incentivados a perceber a importância que 
este tipo de abordagem pode ter no processo de ensino e aprendizagem de seus 
futuros alunos. Assim, este trabalho tem como objetivo demonstrar a apreciação dos 
alunos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais – Química da UEPA, turma 
2014, em relação ao processo de ensino-aprendizagem por meio de propostas 
temáticas. 

 
ABORDAGEM CTSA NO ENSINO DE QUÍMICA 

O desenvolvimento CTSA no ensino de Química implica numa mudança de 
ênfase dada pelo professor aos conteúdos de ciências trabalhos em sala de aula, aliás, 
essa tendência transcende as concepções de um ensino voltado apenas para a 
solução de problemas propostos. Para Ricardo (2007), as ciências da natureza é um 
campo privilegiado para se ensinar com o enfoque CTSA.  

A Educação CTSA transposta para o contexto escolar implica novas 
referências de saberes e práticas.   Historicamente as disciplinas científicas do 
currículo escolar (biologia, física, química) estariam mais propensas a integrar 
os objetivos formadores desse movimento. Todavia, seus programas 
preservam conteúdos oriundos unicamente, ou predominantemente, da ciência 
correspondente.   Assim, os saberes da física escolar provêm da ciência física 
e assim por diante (p. 4). 

O autor ressalta ainda que trabalhar a disciplina com enfoque CTSA não se 
reduz a necessidade de um ensino por meio de teorias, conceitos e modelos, pelo 
contrário, esse tipo de abordagem exigirá uma atenção redobrada de como mostrar a 
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ciência como um conhecimento que auxilia na compreensão da natureza e dos meios 
de intervir na mesma sem causar grandes impactos ao equilíbrio ambiental. 

No campo do ensino de Química, essa nova tendência influencia novas 
investigações e interpretações no âmbito da constituição da disciplina escolar. No 
contexto das análises, é possível perceber a preocupação em relacionar os 
conhecimentos químicos às transformações causadas no modo de interação entre o 
homem e o meio ambiente. 

Para Ressetti (s/d), a Química é vista por muitos como um conhecimento 
causador de grandes impactos negativos ao meio ambiente. Entretanto, um ensino 
conduzido adequadamente com base na CTSA é indispensável para a correta 
compreensão das pretensões desse conhecimento, sendo o meio pelo qual muitos 
problemas da sociedade atual serão resolvidos. O autor ressalta que a melhor maneira 
de se alcançar tais objetivos dar-se-á por meio de uma educação ambiental ativa e 
transformadora. 

 
A QUÍMICA DOS PLÁSTICOS 

Objetivando a formação de alunos influentes em uma sociedade propícia de 
constantes transformações, foram elaborados documentos oficiais para orientar o 
professor em sua prática docente. Uma das orientações desses documentos para o 
ensino médio é a articulação do conhecimento químico com temas como, por exemplo, 
os plásticos (Brasil, 2006). 

Do ponto de vista químico, o plástico é um tipo de polímero sintético que pode 
ser fabricado de várias formas, em geral pela aplicação de calor e pressão. Muitos 
plásticos são produzidos a partir de derivados do petróleo, ou seja, são constituídos de 
monômeros de hidrocarbonetos. Eles são formados pelas ligações de muitos 
monômeros entre si em longas cadeias, que formam uma estrutura, dando origem a 
tipos diferentes de plásticos, como polietileno, polipropileno e poliestireno. Embora 
muitos plásticos sejam constituídos somente de carbono e hidrogênio, outros 
elementos podem estar presentes em sua estrutura, como oxigênio, cloro, flúor e 
nitrogênio (Conselho Regional de Química – IV Região, 2011). 

Tratando-se de moléculas com estruturas complexas como os polímeros, a 
abordagem desse conteúdo deve ser feita de modo a facilitar sua visualização 
tridimensional. Para auxiliar na compreensão dessas estruturas, o modelo de esferas e 
bastões torna-se um recurso didático interessante que possibilita ao aluno desenvolver 
sua capacidade cognitiva, necessária para compreensão da estrutura e das diferentes 
interações entre as cadeias poliméricas (Filho e Roberto, 2005). 

 
METODOLOGIA APLICADA 

O presente trabalho contou com a participação de 30 alunos do Curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Naturais Habilitação em Química da Universidade do 
Estado do Pará, os quais cursam o primeiro semestre. 

A pesquisa foi realizada em dois momentos. O primeiro momento consistiu em 
uma exposição oral, feita pelos pesquisadores, sob o tema “O efeito nocivo dos 
plásticos ao meio ambiente”, auxiliado pela utilização de um modelo de esferas e 
bastões, sendo escolhidos três tipos de plásticos para serem representados pelo 
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modelo: polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD) e 
poliestireno (PS). 

O segundo momento consistiu na aplicação de um questionário constituído de 
quatro questões discursivas e duas questões objetivas. As perguntas elaboradas 
possuíam os seguintes eixos: 

x Ensino de Química através de abordagens temáticas. 

x A pretensão dos alunos/graduandos em trabalharem a Química utilizando 
eixos temáticos. 

x O impacto dos plásticos ao meio ambiente. 

x Os plásticos do ponto de vista químico. 

x A utilização de recursos didáticos no ensino de Química. 
Os dados coletados foram analisados sob a luz do referencial teórico adotado. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tendo em vista a importância de se trabalhar a Química por meio de 

abordagens que aproxime o conhecimento científico à realidade do aluno, foi pedido 
aos alunos/graduandos que atribuíssem uma nota de 5 a 10 para avaliar o ensino de 
Química desenvolvido através de abordagens temáticas, observamos no gráfico 1 que: 

36%

64%

5 a 6 - Ruim

7 a 8 - Bom

9 a 10 - Excelente

 
Gráfico 1. Avaliação dos alunos sobre o ensino de Química através de abordagens temáticas. 

Esses resultados asseguram que o ensino por meio de eixos temáticos 
contribui para um ensino mais dinâmico e contextualizado, e tratando-se da avaliação 
de futuros professores de Química, fica evidente que estes enxergam essa metodologia 
como um meio de formar alunos com postura crítica, capaz de avaliar as diferentes 
concepções apresentadas na sociedade moderna. 

Questionados se quando formados iriam trabalhar a Química utilizando eixos 
temáticos, 100% afirmaram que sim. Então foi pedido que citassem um eixo temático 
para se desenvolver o ensino de Química, os temas mais citados são apresentados no 
quadro 1: 
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Quadro 1: Eixos Temáticos para se desenvolver o Ensino de Química. 

1.  Medicamentos 5. Inseticidas 

2. Fontes de energia 6. Transgênicos 

3. Drogas 7. Alimentos 

4. Agrotóxicos 8. Lixo 

Os temas citados pelos alunos são potenciais geradores de discussões que 
possibilitam uma visão crítica da realidade em diferentes aspectos como: social, 
político, econômico, tecnológico e ambiental. Vale ressaltar que o ensino por meio 
desses temas só contribuirá para uma formação eficaz se este levar o aluno a 
relacionar os conceitos científicos à suas implicações socioeconômicas, culturais, 
ambientais e tecnológicas. Para Piatti e Rodrigues (2005), é o desenvolvimento de 
eixos temáticos que irão garantir o êxito nos desafios encontrados na educação básica, 
pois “através do desenvolvimento de projetos temáticos, os alunos são incentivados a 
uma postura mais participativa, crítica e autônoma, o que propicia o desenvolvimento 
de competências e habilidades diversas” (p. 48). 

Para tanto é preciso que o professor estimule o caráter investigativo do seu 
aluno por meio de temas do seu interesse, propondo-lhe atividades diferenciadas e que 
estejam dentro do contexto vivenciado por esse aluno. 

Focando na tendência CTSA, foi pedido para que os alunos descrevessem 
sucintamente de que maneira os plásticos afetam o equilíbrio do meio ambiente e que 
apresentassem uma solução que minimizasse esse problema. Verificou-se que 93% 
dos alunos entendem que os plásticos se descartados em locais inadequados são 
nocivos ao meio ambiente e que uma solução eficaz seria a prática da coleta seletiva. 
Tal informação é evidenciada nas respostas do aluno A e do aluno B: 

“A disposição inadequada desse material afeta no ciclo de vida, a exemplo dos 
animais marinhos que ingerem os plásticos confundidos com alimento e acabam 
morrendo. Uma solução para esse problema é a prática da coleta seletiva.” (Aluno A). 

“Os plásticos despejados em locais impróprios poluem o meio ambiente, seu 
maior agravante se dá pelo tempo que leva para se “desfazer” no meio ambiente. 
Então uma solução seria o exercício dos 3 Rs.” (Aluno B). 

Esses relatos confirmam que a temática “plásticos” é um forte tema gerador de 
discussão quanto aos impactos causados ao meio ambiente devido a sua durabilidade 
que faz com que este se acumule na natureza, provocando poluição. Entretanto, Piatti 
e Rodrigues (2005) ressaltam que não utilizar matérias plásticas é inviável na ótica de 
muitos especialistas que consideram a sua substituição por outro tipo de material, 
como os papéis, por exemplo, acarretariam numa série de novos problemas como o 
aumento de volume e peso do lixo. A prática dos 3 Rs e da coleta seletiva citada pelos 
graduandos, é apontada por muitos autores como uma estratégia eficiente para 
contornar os problemas causados pelo descarte indevido dos plásticos. 

Vale ressaltar que ao se escolher um eixo temático para desenvolver o ensino 
de Química, devem-se planejar quais conteúdos da área são possíveis de ser 
trabalhados e ser explicitado como esses conceitos químicos são aplicados à vida 
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cotidiana. Nessa perspectiva, a exposição temática realizada explicou o que são os 
plásticos do ponto de vista químico. Então, foi pedido aos alunos que descrevessem 
quimicamente o que são plásticos. O resultado foi positivo, sendo que 83% 
descreveram de maneira satisfatória o que são plásticos, como pode ser constatado na 
resposta do aluno C: 

“São polímeros sintéticos que dependendo da interação das macromoléculas, 
formam diferentes tipos de plásticos. O etileno, por exemplo, pode formar dois tipos de 
plástico, o de alta densidade e o de baixa densidade, sendo o petróleo matéria-prima 
para fabricação.” (Aluno C). 

Tal resposta confirma que trabalhar a Química por meio de uma abordagem 
temática não esvazia a aula dos conhecimentos teóricos, pelo contrário, eles passam a 
ter significado à visão do aluno. Entretanto, não significa dizer que as aulas recairiam 
numa prática tecnicista, sendo apontados os conceitos químicos apenas como utensílio 
para tecnologia. Nesse caso, o diálogo entre as diferentes áreas do saber deve ser 
favorecido para garantir ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si 
quanto da sua importância para economia, sociedade e meio ambiente. 

Quanto à utilização do modelo de esferas e bastões na exposição do tema, 
100% dos alunos afirmaram que o recurso didático utilizado contribuiu para a 
compreensão da estrutura química dos três tipos de plásticos escolhidos para 
representação, como ilustra a figura 1: 

 
 
Figura 1: Os três tipos de plásticos representados pelo modelo de esferas e bastões. (a) Polietileno de 
alta densidade (PEAD). (b) Polietileno de baixa densidade (PEBD). (c) Poliestireno (PS). 

Através da utilização do modelo de esferas e bastões, foi possível trabalhar as 
diferentes conformações dos polímeros. Por exemplo, na figura 1 (a) temos o 
polietileno de alta densidade (PEAD), formado por vários monômeros de etileno que 
estão agrupados em uma estrutura linear, o que favorece a interação entre as cadeias 
poliméricas. Essa conformação irá conferir uma propriedade singular a esse polímero 
sintético. 

No polietileno de alta densidade as forças intermoleculares entre as cadeias 
poliméricas as mantêm unidas em regiões cristalinas organizadas, tornando o polímero 
mais denso, mais duro, menos solúvel e mais resistente ao calor. Essa forma tem 
menos ramificações e maior grau de cristalinidade (Brown, 2005, p. 422). 

Esses resultados revelam que a utilização do modelo de esferas e bastões 
facilita o processo de aprendizagem envolvido na realização de atividades relacionadas 
às estruturas e propriedades das cadeias carbônicas. O modelo de esferas e bastões é 

(a) (b) (c) 
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uma ferramenta interessante de ser utilizada pelo professor em suas aulas de Química, 
quando se trata da necessidade de visualização tridimensional das moléculas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dessa pesquisa foi possível a constatação de que o ensino de Química 
vinculado à realidade do aluno torna a aprendizagem significativa. Quando se trata do 
ensino por meio de abordagem temática, verificou-se que os graduandos 
compreendem a necessidade de se trabalhar os conteúdos de Química para 
compreensão da natureza e a valorização dos modos de intervir na mesma, 
considerando que a Química não é um conhecimento meramente contemplativo, mas 
sim dinâmico e fundamental para uma sociedade que busca constantemente melhorias 
da qualidade de vida. 

É importante que os alunos de licenciatura conheçam a abordagem CTSA, 
visto que essa é uma necessidade educacional dos dias atuais em que conhecimento, 
tecnologia e sociedade devem estar articulados para atender às necessidades dos 
indivíduos dentro dos limites impostos nas relações entre ciência, tecnologia, 
sociedade e meio ambiente. 

O tema “plásticos” foi relevante para mostrar aos alunos em formação o quanto 
esse tipo de abordagem é fundamental para que os objetivos de uma educação voltada 
para realidade do aluno sejam alcançados. Além disso, o tema “plásticos” é atual e está 
presente no dia a dia da sociedade moderna, o que faz com que este contribua para 
um ensino contextualizado e interdisciplinar. Entretanto, outros temas como os citados 
pelos alunos apresentam grande relevância para se alcançar tais objetivos. 

Ressaltamos que na abordagem dos conteúdos de Química, faz-se necessário 
a utilização de recursos didáticos que facilitem a aprendizagem do conteúdo exposto. 
Nesse sentido, o modelo de esferas e bastões é de grande valia para este propósito, 
pois possibilita que os alunos visualizem a estrutura das ligações e suas conformações, 
aprimorando o seu desenvolvimento cognitivo. 
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RESUMO 
 
  Um dos objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é buscar a 
qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica. É nessa perspectiva que o grupo de Química do PIBID do 
IFG/Câmpus Inhumas tem desenvolvido atividades visando elaborar propostas que proporcionam essa 
interação. Este resumo discute as ações didático-pedagógicas desenvolvidas na elaboração e aplicação 
de módulos temáticos para alunos do Ensino Médio, apresentando os desafios e contribuições dessas 
ações na formação dos bolsistas. Os dados dessa pesquisa emergiram de narrativas dos bolsistas que 
repensaram suas ações apontando os desafios e as contribuições desses módulos na sua formação 
inicial. Foram utilizadas várias estratégias que serviram como elementos facilitadores para ensino 
aprendizagem, mas no decorrer das ações desenvolvidas surgiram dificuldades e onde as mesmas 
contribuíram de forma significativa na formação inicial dos bolsistas. 
 
OBJETIVO  
 

Este artigo tem a finalidade de discutir as ações didático-pedagógicas 
desenvolvidas na elaboração e aplicação de módulos temáticos para alunos do Ensino 
Médio, apresentando os desafios e as contribuições dessas ações na formação dos 
bolsistas do PIBID em Química do Instituto Federal de Tecnologia e Ciências de Goiás 
IFG/Câmpus Inhumas. 
  
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Alguns dos propósitos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) é incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica buscando a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica e 
a partir dessas, tem como intuito inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 
pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem. (CAPES, 2014). É nessa perspectiva que o grupo de Química do 
PIBID do IFG/Câmpus Inhumas tem desenvolvido atividades visando elaborar 
propostas que possam proporcionar aos bolsistas uma interação com a educação 
básica, ou seja, com a realidade escolar. 
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Vários trabalhos como FREIRE (1997); CHASSOT (2004); WARTHA e ALÁRIO 
(2005); GUIMARÃES (2009) consideram a importância de relacionar o ensino de 
Química com a realidade dos alunos buscando a formação de cidadãos críticos.  

Dessa forma, as ações didático-pedagógicas desenvolvidas na elaboração e 
aplicação de módulos temáticos para o Ensino de Química, tiveram como base teórica 
a contextualização, a experimentação de caráter investigativo e os Momentos 
Pedagógicos baseado em Paulo Freire discutidos por Gehlen, Maldaner e Delizoicov 
(2012).  

Esses autores apresentam três momentos pedagógicos importantes, para a 
utilização em sala de aula para que os alunos tenham maior aprendizado em conceitos 
que são a “problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 
conhecimento”. Segundo esses autores encontra se a necessidade de mudanças 
curriculares no processo de ensino, onde destaca a problematização como um ponto 
que relaciona os conteúdos disciplinares com as questões sociais. Portanto, a 
problematização tem como ponto inicial para os educadores, pois o professor parte de 
uma construção de ideias informais que o aluno já possui, levando-o para a construção 
de conhecimentos científicos. 

A “problematização inicial” caracteriza-se como ponto inicial para organizar um 
diálogo com a finalidade de que o aluno reconheça a necessidade de novos 
conhecimentos para interpretação das situações vivenciadas e com o intuito de torná-
los seres críticos. O objetivo desse momento pedagógico é de modo geral, estabelecer 
perguntas aos alunos que os façam pensar sobre determinado assunto e reconhecer 
que precisa obter novos conhecimentos para entender e propor soluções para o 
assunto em questão. 

 
A problematização poderá ocorrer pelo menos em dois sentidos. De um lado, 
pode ser que o aluno já tenha noções sobre as questões colocadas, fruto da 
sua aprendizagem anterior, na escola ou fora dela. Suas noções poderão estar 
ou não de acordo com as teorias e as explicações das Ciências, caracterizando 
o que se tem chamado de "concepções alternativas" ou "conceitos intuitivos" 
dos alunos. A discussão problematizada pode permitir que essas concepções 
apareçam. De outro lado, a problematização poderá permitir que o aluno sinta 
necessidade de adquirir outros conhecimentos que ainda não detém; ou seja, 
coloca-se para ele um problema para ser resolvido. Eis por que as questões e 
situações devem ser problematizadas (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002).  
 

No segundo, “Organização do conhecimento”, é o momento no qual se estuda 
conhecimentos científicos para o entendimento do tema proposto pelo professor. Nessa 
etapa, pode-se utilizar experimentação, vídeos, textos e outras metodologias. Assim, é 
necessário trabalhar conteúdos envoltos ao tema. Com isso, consideram-se diversas 
atividades que possam contribuir para os discentes na construção de conhecimentos 
científicos envolvidos no tema com o propósito de entenderem os problemas propostos 
inicialmente.  

No terceiro, “Aplicação do conhecimento”, o educador deve propor atividades 
para que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos na organização do 
conhecimento e nos questionamentos da problematização inicial. Nessa etapa, os 
educandos devem explicar não somente os aspectos que envolvem cotidiano, mas 
também explicações científicas. 

Segundo Freire (1997), os docentes têm que apresentar a habilidade de 
relacionar os conteúdos com a realidade concreta do aluno, ou seja, com sua 
experiência social. Logo, os educadores devem atuar como construtores do 
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conhecimento e não como meros reprodutores, à medida que devem aproveitar a 
experiência dos alunos para abordar alguns conteúdos e tema. 

Para Baptista, Silva e Gauche (2011, apud Corazza (1992)), os temas 
geradores contextualizam os conhecimentos propostos relacionando-os com as 
condições de vida concreta dos alunos; fortalece a confiança dos estudantes e dos 
professores na capacidade de criar e aprender novos conhecimentos; permitem inter-
relacionar conhecimentos de várias áreas e minimizam o uso de rotinas padronizadas e 
burocráticas.  

A contextualização no ensino de Química objetiva a construção de conceitos 
científicos inter-relacionados com o contexto social, econômico, político, cultural e 
ambiental. Essa contextualização possibilita ao aluno participar criticamente da 
sociedade no qual está inserido. Para Wartha e Alário (2005) contextualizar o ensino é 
incorporar vivências concretas e diversificadas, incorporar o aprendizado em novas 
vivências. Assumir que o conhecimento envolve a relação entre o sujeito e o objeto. 

Uma via possível para trabalhar a contextualização em sala de aula é 
relaciona-la com a experimentação de caráter investigativo. Uma experimentação de 
cunho pedagógico que visa à compreensão dos fenômenos químicos.  

Para Silva et al (2009) 
 

As atividades experimentais devem ser encaradas como um instrumento do 
discurso das Ciências, e como tal, devem ser incluídas no ambiente de sala de 
aula, a fim de permitir a “enculturação” de alunos e professores. Devem permitir 
que os alunos possam aprender não só teorias das Ciências, entre elas a 
Química, mas também como se constrói o conhecimento científico em um 
processo de questionamento, discussão e argumentos e validação desses 
argumentos por meio do diálogo oral e escrito. (Silva et al, 2009 p. x-x) 

 
Assim, a prática de contextualizar propõe que o aluno repense sobre temas 

cotidianos levando-o a desenvolver e organizar soluções acerca dos problemas 
chegando a conclusões que resultem numa aprendizagem significativa como colocado 
por Wartha e Alário (2005)  

 
Contextualizar é construir significados e significados não são neutros, 
incorporam valores porque explicitam o cotidiano, constroem compreensão de 
problemas do entorno social e cultural, ou facilitam viver o processo da 
descoberta.  
 

 De acordo com Giordan (1999) a experimentação aumenta capacidade de 
aprendizado, pois funciona como meio de envolver os alunos nos temas em pauta, e 
colocada como um recurso para a abordagem do conhecimento científico e a 
organização do conhecimento por meio da investigação. 
 Segundo Guimarães (2009) a experimentação pode ser utilizada para 
demostrar os conteúdos trabalhados, mas utilizar a experimentação na resolução de 
problemas pode tornar a ação do educando mais ativa. Desta forma, a atividade 
experimental é entendida como uma estratégia e visa melhorar a aprendizagem dos 
alunos. 
 Sabendo da necessidade da renovação no ensino, essas propostas foram 
desenvolvidas de modo que os alunos pudessem interferir no cotidiano de forma crítica. 
Como argumenta (CHASSOT, 2004) “Precisamos lutar por um ensino de Química que 
ofereça uma efetiva consciência de cidadania, independência de pensamento e 
capacidade crítica”.  
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 Na elaboração e aplicação dos Momentos Pedagógicos o papel do professor é 
fundamental, pois ele mediará às ações. Acreditamos pelo exposto que é importante 
discutir as contribuições e os desafios para os professores durante o planejamento e na 
aplicação de atividades contextualizadas, de caráter investigativo a partir dos 
momentos pedagógicos. 
  
METODOLOGIA 
 
 Essa pesquisa se caracteriza como Qualitativa (LUDKE, ANDRE; 1986) e foi 
desenvolvida no âmbito do PIBID em interação com o Núcleo de Estudos e Pesquisas 
no Ensino de Ciências (NEPEC) do Instituto Federal de Goiás/Câmpus Inhumas.   
 As dificuldades diagnosticadas na escola campo parceira do programa a partir 
da observação do ambiente escolar e do levantamento das problemáticas na 
aprendizagem do ensino de química encaminharam discussões teóricas que visavam à 
reflexão e elaboração de atividades didático-pedagógicas para serem desenvolvidas na 
escola.  
 Assim, foi proposta a elaboração e aplicação de módulos temáticos a partir de 
um tema geral: “Química (in)visível realidade em transformação”, por meio da 
contextualização dos conceitos, discutimos tanto conceitos químicos quanto conceitos 
sociais, políticos, econômicos e ambientais, contribuindo na elaboração conceitual 
desses alunos. 
 A partir do Tema central foram subdivididos quatro módulos: 

1. “Mostre – me teu lixo que direis quem és1”;  
2. Sais minerais como qualidade de vida,  
3. Sucos X Refrigerantes: hábitos alimentares do século XXI 
4. Leite e seus derivados. 

 A partir dessas discussões constituíram – se módulos temáticos para 
integração dos bolsistas no âmbito escolar, e para contribuição no conhecimento dos 
alunos do ensino médio da escola participantes. Assim, os módulos foram 
desenvolvidos quinzenalmente com participação de 30 alunos em cada módulo no 
período de três vezes por semana para quatro turmas diferentes e aconteceram no 
contra turno aos das aulas com a carga horária de 4 horas/aulas. A Figura 1 apresenta 
as atividades e organização para aplicação dos módulos  
  

                        
                               
                                                      
1 Título retirado do livro “Química para o Ensino Médio” de Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta 
Machado (2005). 
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Figura 1: organização das atividades desenvolvidas para aplicação dos módulos  
 

Durante a aplicação de módulos temáticos para alunos de uma escola pública 
de ensino médio foram realizadas rodas de conversas entre os membros participantes 
do PIBID Química III, a coordenadora Institucional, as professoras coordenadora, 
colaboradora e a supervisora e 12 bolsistas do programa, discutindo e avaliando as 
contribuições da elaboração e a aplicação desses módulos na formação inicial dos 
bolsistas. Além das rodas de conversas foram propostas narrativas discursivas para 
avaliação do processo de construção e aplicação dos módulos. 

Os dados desta pesquisa emergiram dessas narrativas elaboradas pelos 
bolsistas que repensaram suas ações apontando os desafios e as contribuições desses 
módulos na sua formação inicial.  A Figura 2 mostra a estrutura e organização dessas 
narrativas.  
 

                                        
Figura 22: Modelo de narrativa adotado para a reflexão das ações na construção e aplicação do 

módulo. 

 
Essas rodas de conversas reflexivas e as narrativas tinham por finalidade 

propiciar conversas onde os bolsistas tinham a oportunidade refletir sobre suas ações 
(dificuldades e aprendizagem) e compartilhar as experiências vividas antes, durante e 
depois da aplicação dos módulos temáticos.  

Segundo Dorneles e Galiazzi (2012) desenvolver a escrita narrativa na 
formação de professores possibilita pensar, (re)pensar e refletir a respeito da sala de 
aula, das práticas pedagógicas e da sua vida profissional.  
 A partir da leitura e análise de onze (11) narrativas emergiram as seguintes 
categorias: A falta de conhecimento científico, dificuldades didático-pedagógicas, 
                                                      
2 Figura 2: adaptado da figura 1 – etapas das ações dos estagiários: exercício reflexivo. (Zanon, 2012) 
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caráter motivacional da experimentação, o trabalho coletivo e que serão discutidas a 
seguir. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 O Quadro 1 apresenta as ações e atividades desenvolvidas durante a 
aplicação dos módulos, onde o objetivo dos mesmos era de formação de conceitos 
químicos relacionados aos temas em pauta e integrando com o cotidiano do aluno. 
Nele, podemos observar as diversas estratégias usadas durante a aplicação, como: 
texto, experimentação, vídeos, slides, jogos, questionários, diálogo e reflexão. 
 
Quadro 1: Descrição das atividades realizadas e finalidade do ensino nos módulos temáticos 
Módulos 
temáticos 

Conteú- 
dos 

Objetivos/ 
Atividades trabalhadas 

   
   

   
   

   
   

  
“M

os
tre

-m
e 

te
u 

lix
o 

qu
e 

di
re

is
 

qu
em

 é
s”

 
 

 
RE

LA
ÇÃ

O
 E

ST
EQ

UI
O

M
ÉT

RI
CA

 
 

Textos: “Medida certa evitando o desperdício”; “Lixo: Um 
problema social”. Usar a química para mostrar o quão próxima é 
a relação do lixo com o meio onde os alunos vivem.  
Vídeo: “História das coisas”, discutir o papel do consumismo, 
reconhecer os aspectos químicos desde a formação e descarte 
do lixo.  
Experimentação de caráter investigativo: Temperatura, calor e 
densidade, reconhecer essas grandezas, relaciona-las com o 
cotidiano.  
Atividade lúdica e dinâmica: “Química: Realidade e 
transformação” para reconstruir conceitos. “Descobrindo a 
composição química dos materiais” utilizada como recurso para 
interpretar e compreender conteúdos estudados com a finalidade 
de verificar aprendizagem dos alunos 

 
“M

in
er

ai
s 

na
 

Sa
úd

e”
 

 
   

RE
AÇ

Õ
ES

 
IN

O
RG

ÂN
IC

AS
 

 

Produção de Feijão tropeiro na panela de ferro para mostrar as 
ricas fontes minerais deste prato. 
Vídeos: sobre o Ferro e o Alumínio, para observar os malefícios 
e benefícios causados na saúde. 
Experimentos: com alumínio e ferro; com Nitrato de Chumbo 
com Iodeto de Potássio e com água e sal de cozinha. Síntese e 
análise apresentadas nos experimentos utilizados 
Atividade lúdica: (dinâmica do balão) usado verificar a obtenção 
de aprendizagem do conteúdo ministrado. 

      
“L

ei
te

 e
 s

eu
s 

de
riv

ad
os

” 
  

SU
BS

TÂ
NC

IA
 E

 M
IS

TU
RA

 Problema inicial: “Por que o leite quando aquecido derrama e 
água não?” Para despertar interesse pelo tema em pauta e 
introduzir conceitos do conteúdo abordado (átomo, estados 
físicos da matéria, pontos de fusão e ebulição, energia); Slides: 
sobre a formação do leite e a sua composição;  
Experimentos: preparação do queijo, preparação de iogurte, 
café com leite com a finalidade de introduzir conteúdos como 
misturas, substâncias, densidade, observação no microscópico, 
técnicas de separação de mistura, índice de pH, condutividade do 
leite.  
Atividade lúdica: Jogo de Tabuleiro onde foram feitas perguntas 
para verificar a aprendizagem sobre os conteúdos ministrados 
durante o módulo. 
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XI
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IC
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 Problematização: leitura do texto “A química no refrigerante”. 
Vídeo: “Pílulas da ciência: o gás no refrigerante”; “Pílulas da 
ciência: o gás no refrigerante” para discutir sobre os benefícios e 
malefícios dos refrigerantes e também sobre o efeito refrescante 
proporcionado pelo gás carbônico criando diálogo e reflexão 
entre os alunos.  
Experimento investigativo: de ácido e base como finalidade de 
conferir através da utilização da fita de pH ,a acidez ou 
basicidade de materiais do cotidiano. Atividade lúdica e 
questionário: “A química das funções” consistia Jogo cartas e 
varetas e o questionário onde poderiam verificar o nível de 
aprendizagem do aluno. 

  
 Essas estratégias mostradas acima se tornam elementos facilitadores para o 
ensino-aprendizagem dos conteúdos químicos abrindo espaço para diálogo e reflexão 
a partir do que esta sendo ensinado. Essas atividades dão oportunidade para 
estabelecer debates e o conteúdo pode ser mais explorado em função dá troca de 
informações entre os próprios alunos. Quando os conceitos são contextualizados é 
possível formar cidadãos críticos que podem interferir de forma significativa na 
sociedade que está inserido. Ao utilizar a experimentação, a contextualização e as 
atividades lúdicas os alunos sentem-se mais motivados na busca pelo conhecimento. 
 Por outro lado, as ações didático-pedagógicas desenvolvidas nos módulos 
temáticos, contribuíram para a formação dos bolsistas do PIBID que tiveram a 
oportunidade de estarem inseridos no âmbito escolar de modo que pudessem ver de 
perto questões relacionadas ao ensino e ao longo do processo de construção e 
aplicação desses módulos foram surgindo às dificuldades, desafios que após serem 
refletidos tornaram-se uma experiência enriquecedora. Algumas dessas contribuições e 
dificuldades foram apontadas nas narrativas reflexivas.  
 A seguir serão apresentadas as análises das narrativas a partir das categorias 
apresentadas anteriormente. Para tanto denominamos de B os bolsistas na condição 
de professor durante o desenvolvimento dos módulos. 
 
Falta de conhecimento científico. 
 
 De um modo geral, os alunos bolsistas descreveram estarem inseguros no 
momento de ministrar suas aulas devido à falta de conhecimento químico. Essa 
dificuldade é comum aos licenciandos, pois a maioria veio de escolas públicas e não 
tiveram uma educação básica de qualidade. A fala do bolsista 4 demostra essa 
inquietação. 
 
B4: “Percebeu-se que na hora de explicar o conteúdo houve nervosismo por parte dos 
“professores” devido à inexperiência e também devido à falta de conhecimento químico. Faltou 
estudar mais para explicar com mais segurança e tranquilidade”. 
 
 A reflexão do bolsista revela as deficiências da educação básica no Brasil e o 
nível dos alunos que estão ingressando no ensino superior. Essa constatação 
direcionou as ações da equipe do PIBID para a realização de grupos de estudos de 
conceitos Químicos que pudessem sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos. 
 
Dificuldades didático-pedagógicas 
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 A aplicação desses módulos foi para a maioria dos bolsistas a primeira 
experiência como professores e foi significativa na formação inicial dos mesmos, pois 
nesse momento os bolsistas começaram a aprender o significado de ser professor. 
Muitos foram os desafios apresentados na elaboração dos módulos, as questões 
didático-pedagógicas, como por exemplo, contextualização e a problematização, o uso 
dos momentos pedagógicos e a experimentação de caráter investigativo possibilitaram 
muitas discussões e análises. As aulas elaboradas tinham o caráter inovador com o 
intuito de incentivar e proporcionar uma maior interação e participação, utilizando 
diversificadas metodologias de ensino-aprendizagem, além de poder trabalhar com 
recursos didáticos também variados. A reflexão do B7 apresenta as dificuldades 
didático-pedagógicas que emergiram dos módulos e que contribuíram para o 
crescimento de cada um. 
 
 B7: “O desenvolvimento de todas as atividades ocorreu com base no diálogo e 
problematização o que permitiu a construção do conhecimento científico. As dificuldades 
consistiram de: estruturação da sequência dos conteúdos; a linguagem a adotar; os imprevistos 
que demonstraram que devemos ter diversos planos; que a aprendizagem ocorre de diferentes 
maneiras e tempos”. 
 
 Para Amaral (2012), as diversas ações desenvolvidas na sala de aula podem 
não contribuir na aprendizagem dos alunos, mas tem importante papel na formação do 
licenciando, pois eles empenham para mudar as aulas de química e consequentemente 
para motivar os estudantes a aprenderem. Durante a aplicação dos módulos os 
bolsistas licenciandos perceberam as dificuldades que envolvem o processo ensino-
aprendizagem e buscaram aprender e orientar suas ações para proporcionar maior 
aprendizagem dos alunos.   
 
Caráter motivacional da experimentação  
 
 Há um consenso entre os pesquisadores da área de Ensino de Química que a 
experimentação é um recurso que contribui para a aprendizagem dos alunos. Porém 
defendemos a experimentação de caráter investigativo permite ao aluno participar 
ativamente da construção do conhecimento científico. As atividades experimentais 
desenvolvidas nos módulos seguiam essa orientação, estavam inseridas em uma 
temática e aplicadas durante o segundo momento pedagógico, ou seja, na organização 
do conhecimento. De acordo com o Bolsista 1. 
 
B1: Houve várias mudanças, tanto pra mim, como futura professora, como também para os 
alunos. Os alunos estão super motivados com as atividades experimentais. Como percebi, com 
essas aulas contextualizadas, os alunos interagem mais. 
 
 Nessa fala do aluno bolsista B1 podemos notar que as estratégias de ensino 
utilizadas contribuem para que os alunos participem das discussões relacionando os 
conceitos químicos com o seu o dia - a – dia. Concordamos com Guimarães (2009) que 
a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para criação de problemas reais 
que permitem a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação. 
 
B2: Poderíamos agir de forma diferente trazendo mais conteúdo do dia-a-dia do aluno e 
levando o aluno mais para o laboratório, pois os eles gostam muito das aulas experimentais. 
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 Na reflexão de B2 fica claro que os alunos tem maior interesse nas aulas de 
laboratório, porém requer pesquisa e estudo para relacionar as questões do cotidiano 
aos conceitos. Para alguns bolsistas a contextualização nas aulas ficou apenas no 
nível da exemplificação demostrando o quanto é difícil de fato contextualizar. Mas a 
fala de B2 revela que os bolsistas buscam fazer diferente tentando relacionar os 
conteúdos a vida dos alunos. Para Giordan (1999) a elaboração do conhecimento 
científico apresenta-se dependente de uma abordagem experimental. 
 
O trabalho coletivo 
  
Os relatos de B5 e B6 pontuam a importância do trabalho em grupo. Nesse sentido, os 
bolsistas perceberam as dificuldades na aprendizagem dos conteúdos e na elaboração 
das atividades didático-pedagógicas e antes e durante a aplicação dos módulos os 
bolsistas formaram grupos para estudarem os conteúdos ministrados e para 
prepararem as ações que seriam desenvolvidas em cada módulo. Assim, os bolsistas 
que tinham mais experiência ajudavam os outros na compreensão de conceitos. Isso é 
muito válido, pois contribui para que os alunos bolsistas respeitem as opiniões e 
questionamentos do coletivo. 
 
B5: Soubemos trabalhar em grupo, pois todos haviam estudado os conteúdos, conseguimos 
sanar as dúvidas dos alunos e como foco principal. Conseguimos ensinar o conteúdo de forma 
clara e contextualizada. 
 
B6: Houve a união do grupo sendo assim todos estudaram o conteúdo, conseguimos sanar as 
dúvidas dos alunos. 
 
 Nessa perspectiva, Galiazzi e Gonçalves (2004) salientam a relevância do 
trabalho em grupo como modo de construir a autonomia do coletivo e de incentivar a 
socialização dos alunos. O trabalho em grupo tem função de desenvolver os 
conhecimentos práticos- teóricos e sempre ressaltando o companheirismo 
possibilitando um maior aprendizado. 
 Vale ressaltar que apesar de todos os desafios enfrentados pelo grupo do 
PIBID para a elaboração e aplicação dos módulos temáticos, estes contribuíram de 
forma significativa na formação inicial dos bolsistas como evidenciado por B1 e B3: 
  
B1: Esta sendo de grande aprendizado pra mim também, pois é uma oportunidade única para 
a minha formação profissional. 
 
B3: com o PIBID tenho aprendido muito e os módulos tem feito com que eu venha crescer 
ainda mais. Ampliamos o nosso conhecimento e como devo agir dentro de uma sala aula. 
 
 Com o apoio das professoras coordenadora, colaboradora e a supervisora do 
PIBID/ Câmpus Inhumas os bolsistas conseguiram desenvolver os Módulos temáticos. 
A proposta colocada pelo grupo é contribuir na formação o professor (bolsista) que 
trabalhe com aulas inovadoras e que melhore o ensino. De um modo geral, observa-se 
que a partir dessas ações e apesar das dificuldades encontradas os bolsistas quiseram 
fazer ações diferentes e todas as atividades propostas pelo grupo PIBID serviram de 
desafios possibilitando que os licenciandos estudem cada vez mais e aprendam a 
ensinar com qualidade utilizando vários recursos didático-pedagógicos que contribuem 
na formação inicial dos mesmos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir das análises das narrativas reflexivas sobre as ações didáticas- 

pedagógicas desenvolvidas na elaboração de módulos temáticos para alunos do 
Ensino Médio podemos perceber que essas ações possibilitaram a inserção dos 
bolsistas do PIBID no cotidiano escolar promovendo uma formação inicial de qualidade.
  Dessa forma, essas ações possibilitou contribuições tanto para os bolsistas 
quanto para os alunos da escola campo, a aplicação dos módulos proporcionou ao 
bolsista na condição de professor usar novas metodologias e novos recursos didáticos, 
de modo que pudessem criar uma “identidade profissional” é preciso lembrar a 
importância do trabalho em grupo, do companheirismo, pois, são elementos essenciais 
para construção de atividades como essas.  
 Procurou-se através desses módulos propiciar ambientes de maneira que os 
bolsistas pudessem vivenciar questões didáticas- pedagógicas colocando algumas 
mudanças em práticas com a utilização de alguns recursos inovadores com o intuito de 
incentivar e proporcionar uma maior interação e participação de todos envolvidos, 
utilizando diversificadas metodologias de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, 
vale ressaltar a importância da experimentação com caráter investigativo e a 
contextualização e a problematização a partir de temas da realidade onde os alunos 
estão inseridos. Concordamos com Giordan (1999) quando ele coloca que a 
organização desse conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da 
investigação. Entendemos que atividades como essas necessitam ser trabalhas em 
sala de aula, pois, enriquecem a teoria e tem como objetivo motivar os alunos e 
favorecendo a construção do conhecimento científico. Por outro lado, essas ações 
contribuíram de forma significativa, onde as dificuldades encontradas na construção e 
aplicação dos módulos serviram de degraus para formação inicial dos bolsistas  
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Analisando uma unidade didática: reflexões sobre a formação 
continuada por meio de um grupo de estudos. 
 
Cláudia Mikie Kato* (FM), Marcelo Pimentel da Silveira (PQ), Neide Maria Michellan 
Kiouranis (PQ), Orisvaldo Santana da Silva (FM). ckclaudiakato@gmail.com*  
Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Química. Av. Colombo, 5.790, Jd. Universitário, 
Maringá/PR. 
 
Palavras-Chave: contextualização, experimentação, formação continuada. 
 
Resumo: Neste trabalho decidimos analisar a unidade didática eletroquimica produzida pelo grupo 
GEEQ em 2007, a escolha foi determinada por ser tratar de uma das primeiras unidades elaboradas no 
grupo e, também, pelo fato de um dos autores ter participado da elaboração da unidade e ter expressado 
o desejo de poder refletir sobre sua produção inicial no grupo à luz da sua formação atual. A unidade 
didática foi realizada em duas etapas: a primeira em relação ao cotidiano e contextualização e a segunda 
em relação à parte experimental da unidade. Em relação à contextualização a unidade apresenta 
aspectos motivacionais centrados apenas no fenômeno e as atividades experimentais da unidade 
apresentam aspectos problematizadores com vistas à construção de conhecimentos.  

INTRODUÇÃO 
 
O Grupo de Estudos em Ensino de Química (GEEQ) foi formado em 2007 por meio de 
uma parceria entre docentes da área de Ensino de Química do curso de Licenciatura 
em Química da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e professores de Química do 
Ensino Médio atuantes na Rede Pública de Ensino de Maringá e região. Sua formação 
surgiu, principalmente, a partir da necessidade que os professores de química tinham 
na época sobre as discussões presentes nas Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica da disciplina de Química do Paraná (PARANÁ, 2008), ano em que se discutiam 
as possibilidades de inserção das orientações presentes nesse documento no contexto 
do ensino da química no estado do Paraná.  
 
A dinâmica de trabalho do grupo consiste em encontros quinzenais de quatro horas 
realizados no Laboratório de Ensino de Química da UEM, onde são discutidos artigos, 
livros didáticos alternativos, propostas de ensino de química, dissertações e teses, 
assim como o desenvolvimento de atividades experimentais, entre outras.  
 
Considerando que as reflexões sobre a prática docente deveria ser o principal caminho 
para construir significados a respeito das relações entre os conhecimentos teóricos do 
ensino de química e a prática na sala de aula, o grupo compreendeu que a produção 
de unidades e sequências didáticas poderiam criar ambientes de aprendizagem e 
pesquisa para os professores do Ensino Médio e demais participantes sobre os 
diferentes aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem em química.  
 
Diante desse cenário, no ano de 2007 o grupo decidiu elaborar unidades didáticas que 
priorizassem uma abordagem contextualizada e problematizadora dos conceitos de 
química, incorporando a experimentação com caráter problematizador, decidindo-se 
por trabalhar com o conceito de eletroquímica, uma vez que foi consenso entre os 
participantes a existência de muitas dificuldades de grande parte alunos do Ensino 
Médio em relação ao conceito escolhido, assim como, um tema pouco abordado pelos 
professores de química. 
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Assim, desde o ano de 2007, o GEEQ vem elaborando unidades de ensino a partir de 
temas como: eletroquímica, cosméticos, polímeros e medicamentos. Algumas, 
inclusive, já foram utilizadas em sala de aula por professores participantes e discutidas 
no grupo, como a relatada no trabalho de Fragal et al (2011). Também cabe destacar 
que o grupo vem se consolidando como um espaço de formação continuada dos 
professores de química participantes, na medida em que tem permitido modificações 
nas práticas docentes dos participantes, conforme discutiremos neste trabalho.  
 
Com o objetivo de analisar a produção do GEEQ desde o seu início e promover a 
possibilidade de reflexão sobre as trajetórias individuais de formação, os participantes 
resolveram no ano de 2014, avaliar as unidades didáticas elaboradas ao longo dos 
anos à luz dos pressupostos que nortearam os estudos teóricos realizados desde 
então, por exemplo, a contextualização, a problematização, a abordagem temática, a 
experimentação investigativa e as relações CTSA. 
 
Neste trabalho em específico, decidimos analisar a unidade de eletroquímica elaborada 
no ano de 2007 com o nome de “Pilha de Volta”. A escolha foi determinada por ser 
tratar de uma das primeiras unidades elaboradas no grupo e, também, pelo fato de um 
dos autores ter participado da elaboração da unidade e ter expressado o desejo de 
poder refletir sobre sua produção inicial no grupo à luz da sua formação atual, na 
perspectiva de poder olhar o próprio processo de formação ao longo destes anos. 
 
A análise da unidade didática foi feita a partir do instrumento elaborado por Silva e 
Bejarano (2013) com o qual os autores investigaram como as sequências didáticas de 
ensino de alunos da licenciatura em química abordavam a tendência da 
contextualização e o cotidiano no ensino de ciências. Assim como, o instrumento 
elaborado por Oliveira (2010) utilizado para analisar a experimentação presente na 
unidade. 
 
Contextualização 
 
As discussões a respeito da importância de desenvolver abordagens de ensino de 
química que relacionem o cotidiano e a química não são recentes. O trabalho de Lutfi 
(1992) pode ser considerado um importante marco a respeito de questões referentes 
às visões simplistas sobre as relações entre cotidiano e ensino da química, assim 
como, se constitui em propostas de ensino, ainda hoje contemporâneas, uma vez que 
são pautadas em uma visão do cotidiano como um problema complexo e carregado de 
contradições, onde o conhecimento químico associado a questões sociais, culturais, 
políticas e econômicas são apreendidos e utilizados para compreender o cotidiano e a 
cotidianeidade de forma mais significativa e crítica, tornando o aluno mais apto para 
transformar a realidade que o envolve.         
 
São vários os autores (COSTA-BEBER; MALDANER, 2011; WARTHA; SILVA; 
BEJARANO, 2013) que afirmam que cotidiano e contextualização são termos já há 
muito tempo utilizados por professores de química e autores de livros didáticos. No 
entanto, vale ressaltar que o termo contextualização só passa a ser utilizado no 
contexto do ensino da química, a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) em 1999.    
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Santos e Mortimer (1999) em pesquisa realizada com professores de química 
identificaram três diferentes entendimentos sobre contextualização: como estratégia 
para facilitar a aprendizagem; como descrição científica de fatos e processos do 
cotidiano e como desenvolvimento de atitudes e valores para formar um cidadão crítico. 
Faljoni-Alário e Wartha (2005, p. 43), afirmam que contextualizar o ensino de química 
significa:  

Incorporar vivências concretas e diversificadas, e também incorporar o 
aprendizado em novas vivências... [...] contextualizar é construir 
significados e significados não são neutros, incorporam valores porque 
explicitam o cotidiano, constroem compreensão de problemas do 
entorno social e cultural, ou facilitam viver o processo da descoberta. 

 
Silva (2007), investigando a noção de professores do Ensino Médio sobre 
contextualização, identificou quatro categorias para o termo: aplicação do 
conhecimento; descrição científica de fatos e processos; compreensão da realidade 
social e transformação da realidade social. De acordo com o autor, as duas últimas 
categorias se distanciam do ensino tradicional, pois priorizam o contexto e não apenas 
os conteúdos científicos.  
 
De acordo com os PCN+ (BRASIL, 2002), um ensino contextualizado deve partir do 
conhecimento dos estudantes de modo a desenvolver competências que venham 
ampliar o saber inicial dos estudantes. Nesse sentido, Silva (2008) afirma que os 
saberes construídos pelo estudante podem situá-lo em um campo mais amplo de 
conhecimentos, permitindo-lhe participar da sociedade, nela atuando, interagindo e 
interferindo. 
 
No entanto, é preciso não confundir contextualização com exemplos do cotidiano, ideia 
esta bastante presente na tentativa de apresentar aos estudantes exemplos que 
ilustram a aplicação da química durante o desenvolvimento dos conceitos (Silva, 2008). 
Faljoni-Alário e Wartha (2005, p. 43) alertam que “contextualizar é uma postura frente 
ao ensino o tempo todo, não é exemplificar. É assumir que todo conhecimento envolve 
uma relação entre sujeito e objeto”. 
 
Considerando as diferentes visões e entendimentos a respeito de cotidiano e 
contextualização, utilizamos o instrumento de Silva e Bejarano (2013) para analisar de 
que forma a tendência contextualização se mostrou presente na unidade didática de 
eletroquímica.  
 
A unidade  
 
A unidade foi elaborada por dois professores de ensino médio e dois alunos do curso 
de licenciatura, com a orientação de três professores coordenadores do grupo de 
estudo e a participação de licenciandos do curso de química. O objetivo principal foi 
entender o processo de funcionamento de uma pilha, como sendo fluxo de elétrons, 
envolvendo os conceitos de oxidação e redução, vistos a partir da construção da pilha 
de Volta. Vale ressaltar a unidade didática foi elaborada tendo como fio condutor, os 
três momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 2002).  A unidade apresentou a seguinte 
sequência de atividades: 
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I. Problematização inicial: 
x Como funciona os aparelhos, tais como: calculadora, relógio, controle, etc? 
x Quem fornece energia? 
x Como a pilha gera energia? 

 
II. Experimento: 
x Montagem da pilha de Volta. 
x Reações de oxidação e redução dos metais zinco e cobre. 

 
III. Desenvolvimento da atividade experimental 

 
IV. Problematização do experimento: 

x Por que aparecem manchas escuras na placa de zinco? 
x Por que se usam os metais cobre e zinco? 
x Se diminuir o sanduíche, diminui a voltagem? De que maneira os metais são 

encontrados na Natureza? 
 

V. Discussão sobre a origem dos metais: 
x Zinco – Principais minérios (Blenda e Esmitsonita). 
x Cobre – Principais minérios (Calcocite e Calcopirite).       

 
Percurso metodológico 
 
O desenvolvimento do trabalho de análise seguiu a ordem apresentada na unidade e 
ficou centrada nos elementos pedagógicos tais como: questões problematizadoras, 
atividades experimentais, questionamentos e abordagem. 
 
Como já discutimos, para analisar o desenvolvimento conceitual e o cotidiano, nos 
baseamos no instrumento de análise elaborado por Silva e Bejarano (2013). O trabalho 
não se refere aos resultados de aplicação da unidade didática, mas consiste em uma 
reflexão crítica sobre como ela está estruturada em relação aos pressupostos teóricos 
da contextualização. 
 
Silva e Bejarano (2013) estabelecem como uma das categorias de análise a 
“Abordagem Conceitual e Cotidiano”. A representação do grafo sobre o cotidiano está 
apresentada na Figura 1. Para isso, as sequências didáticas (SDs) são classificadas 
como: 

I. Não apresenta contexto. 
II. Apresenta contexto. Como: 
a) Contexto tangenciado pelo conhecimento, no qual não visa interpretação e 

transformação. Formas: 
i. Ênfase no conhecimento com alusões ao contexto; 
ii. Contexto motivacional e fugaz utilizado de forma introdutória ao conceitual. 
b) Contexto analiticamente descrito pelo conhecimento científico. Formas: 
i. Contexto apresentado inicialmente com vista a ser estudado com conhecimento 

científico; 
ii. Contexto apresentado ao longo da abordagem com vista a ser estudado com 

conhecimento científico. 
c) Contexto problematizado pelo conhecimento científico buscando interpretações 

que visem à transformação. Formas: 
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i. Conhecimento científico em função dos contextos sociais, ambientais, etc. 
relacionados ao conhecimento químico problematizado. 

 

 
Figura 01: Representação esquematizada do Grafo sobre Cotidiano (SILVA; BEJARANO, 2013) 

 
A análise do papel da experimentação na unidade foi feita por meio do instrumento 
desenvolvido por Oliveira (2010) para categorizar as múltiplas possibilidades 
pedagógicas da experimentação em aulas de química. No Quadro 2 apresentamos os 
tipos de propostos pela autora. 
 
Quadro: 02 Tipos de atividades experimentais (OLIVEIRA, 2010). 
1 - Para motivar e despertar o interesse do aluno. 
2 - Para desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. 
3 - Para desenvolver a iniciativa pessoal e a tomada de decisão. 
4 - Para estimular a criatividade. 
5 - Para aprimorar a capacidade de observação e registro de informações. 
6 - Para aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos.  
7 - Para aprender conceitos científicos. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A problematização inicial da unidade até apresenta um contexto no qual está inserida a 
questão dos aparelhos eletrônicos e a energia, no entanto, é um contexto apenas 
motivacional utilizado como parte introdutória da unidade. A ênfase é nos conceitos e 
não se percebe a presença de problemas e o desenvolvimento dos conteúdos para a 
compreensão de uma problemática e, tão pouco, provoca a reflexão sobre questões 
sociais, econômicas ou culturais. 

 
Apesar da intenção dos autores da unidade em elaborar atividades que priorizassem a 
contextualização e a problematização de questões significativas para os alunos, 
percebemos que a unidade não apresentou elementos que permitissem fazer uma 
análise mais profunda, uma vez que não tinha textos, situações problemas vinculadas à 
pilha ou mesmo o contexto histórico da pilha de Volta. Provavelmente porque na época, 
os autores tivessem como predominante o entendimento da contextualização como 
forma motivacional, ou seja, para o aluno se interessar em aprender o conteúdo.  
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Em relação à perspectiva da contextualização, a unidade apresentou apenas o aspecto 
motivacional com as discussões ficando somente no fenômeno. Os autores da unidade 
não conseguiram atingir os níveis mais elaborados de contextualização no sentido dos 
conhecimentos químicos serem problematizados a partir de um contexto social, político 
e econômico. Da forma como foi elaborada, a unidade não conduziria os estudantes ao 
desenvolvimento de atitudes que permitiria uma formação mais crítica e responsável, 
por exemplo, sobre o uso das pilhas no contexto social. A organização da unidade 
revela um perfil com ênfase no conteúdo específico de química, uma vez que o objetivo 
principal consistia em compreender as reações de oxidação e redução envolvidas no 
processo de funcionamento de uma pilha. 
 
De uma forma geral foi possível perceber que os autores deram muita ênfase à 
experimentação na unidade, apresentando características pertinentes aos tipos 1, 2, 5 
e 7 do instrumento de Oliveira (2010).  
 

x No item 1, a motivação se faz presente na medida em que se procura 
problematizar como a pilha produz energia o que vai ser discutido na atividade 
experimental.  

x No item 2, a atividade experimental proposta na unidade foi elaborada de forma 
a envolver a participação dos alunos incentivando a discussão e socialização 
dos resultados.  

x No item 5,   mediante  processo de construção da pilha e o estudo das reações 
de óxido-redução, o professor pode promover junto ao alunos, questionamentos 
sobre a atividade experimental, incentivando a capacidade de observação e 
registro das informações.  

x O ítem 7, mostra que os autores problematizaram os fenômenos observados na 
tentativa de proporcionar aos a construção e compressão dos conceitos 
químicos por meio da atividade experimental. 

 
 
Em relação ao uso da experimentação, os autores apresentaram aspectos 
interessantes sobre o papel desta no processo de ensino e aprendizagem, uma vez 
que buscaram promover uma abordagem de conteúdos problematizados por meio do 
experimento, na tentativa de possibilitar ao aluno à construção dos conceitos químicos 
a partir das reflexões sobre os fenômenos observados, como foi possível observar nas 
questões problematizadoras.  
  
Algumas considerações 
 
A análise da unidade desenvolvida no ano de 2007 revela alguns aspectos relevantes 
sobre a contribuição do GEEQ na formação continuada dos professores participantes, 
por exemplo, as discussões propostas neste trabalho foram conduzidas por um dos 
autores da unidade que reconheceu as lacunas, principalmente as relacionadas à 
contextualização. Consideramos importante a avaliação realizada pela co-autora da 
unidade, assim como o papel dos participantes do grupo nas discussões sobre o 
ensino de química, mostrando a relevância do coletivo no processo de formação 
continuada.   
 
Após seis anos ininterruptos de reuniões do GEEQ, podemos afirmar que o processo 
de reflexão e ação sobre a prática pedagógica e a apreensão de significados sobre as 
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tendências de ensino no âmbito da sala de aula ocorrem gradativamente. Com isso, 
percebemos o quanto é relevante disponibilizar aos professores da educação básica 
espaços coletivos de formação contínua por meio da parceria entre docentes dos 
cursos de licenciatura, alunos da licenciatura e professores do Ensino Médio. 
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Palavras-Chave: saberes docentes, PROEJA. 
 
Resumo: O propósito desse trabalho é investigar e analisar os dizeres de um grupo de professores de 
Ciências sobre sua formação e atuação para compreender melhor os saberes mobilizados nas ações 
docentes no PROEJA do IFSC (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina) 
por meio de uma pesquisa de natureza qualitativa. Os resultados obtidos por meio das entrevistas 
semiestruturadas revelam que os professores não são meros executores dos diferentes discursos que 
circulam no contexto escolar; o currículo integrado ainda não é realidade no curso; o Projeto Político-
Pedagógico (PPP) está ausente na construção dos planejamentos de ensino; bem como práticas de 
ensino com ênfase na ciência, tecnologia e sociedade (CTS) ainda são tímidas. Por outro lado, os 
docentes manifestam preocupação em atender as especificidades do curso, aproximando os conteúdos 
de ensino das vivências dos alunos. 

INTRODUÇÃO 
O PROEJA- Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos foi implantado em 2005, por meio 
do Decreto nº 5.478 e se destina aos jovens e adultos que foram excluídos do sistema 
de educação, ou que não tiveram acesso à educação na idade considerada como 
“correta” na relação idade/série. O programa propõe a integração da educação básica à 
educação profissional, de qualidade e pública, orienta-se por uma concepção de 
formação integral e assume o trabalho como princípio educativo. Assim, o PROEJA se 
constitui em um desafio no sentido de buscar romper com os tradicionais 
ordenamentos e rituais presentes nas práticas escolares orientadas para jovens e 
adultos. Nesse contexto, o ensino de Química, e em geral o ensino de Ciências 
necessita ser ressignificado no sentido de “não se restringir à compensação da 
educação básica não adquirida no passado, mas responder às múltiplas necessidades 
formativas que os indivíduos têm no presente e terão no futuro” (PIERRO; JOIA; 
RIBEIRO, 2001, p. 70), o que requer dos professores a apropriação de saberes que 
correspondam aos discursos e propósitos do PROEJA. Tal apropriação se torna 
complexa quando as discussões sobre o ensino de Química para jovens e adultos 
ainda são tímidas e existem, ainda, poucas referências em documentos oficiais 
(VILANOVA; MARTINS, 2008), visto que entre os norteadores legais das ações no 
PROEJA destacam-se a Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos, 
publicada pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC (BRASIL, 2002), que trata 
de uma abordagem sobre o ensino de Ciências em geral e os Documentos Base 
(BRASIL, 2007a), (BRASIL, 2007b). Destaca-se que tais documentos visam subsidiar a 
implantação do PROEJA, porém não tratam das especificidades do ensino de Química.  
As pesquisas envolvendo os processos de ensino e aprendizagem em 
Ciências/Química no PROEJA, também, são em número reduzido o que não favorece a 
oferta de cenários mais completos sobre o tema. Na revisão bibliográfica que consistiu 
na identificação de artigos sobre o PROEJA no recorte temporal de 2005 a 2013 na 
revista QNEsc (Química Nova na Escola) e nos ENEQs (Encontros Nacionais de 
Ensino de Química), percebe-se a exiguidade de trabalhos que possam contribuir para 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

FP- Formação de Professores 
 

 

a reflexão das práticas nessa modalidade de ensino. Nos ENEQs foram encontrados os 
trabalhos, que podem ser assim citados: Rodriguez e Rodriguez (2008) concluíram que 
não havia currículo de Química, apenas a ementa que se constituía na transposição 
didática de conteúdos de 1º e 2º anos do ensino médio. Deixando o apontamento de 
que a implementação de um currículo com base no programa CTS (Ciência – 
Tecnologia – Sociedade) é uma opção que contempla a proposta da educação de 
jovens e adultos e a formação técnica. Brum, Felicio, Elias, Oliveira e Soares (2010) 
analisam a realização de atividades lúdicas pelos professores de Química, Física e 
Informática do Instituto Federal Goiano - Campus Morrinhos, contextualizadas de forma 
interdisciplinar com o tema Química dos Alimentos e sugerem que as mesmas 
envolveram ativamente os alunos do PROEJA. Crizel e Del Pino (2010) apontam que o 
currículo integrado do PROEJA do Campus Bento Gonçalves ainda está em construção 
e segundo a ótica dos educandos na disciplina de Química ainda não ocorreu 
efetivamente. Krüger e Leite (2010) tratam sobre a formação de professores sugerindo 
a necessidade de maiores investimentos nesse campo. Na revista Química Nova na 
Escola (QNEsc) não foi encontrado nenhum artigo abordando a questão do PROEJA. 

Sendo assim, esta investigação teve como propósito investigar e analisar os 
dizeres de um grupo de professores de Ciências sobre sua formação e atuação para 
compreender melhor os saberes mobilizados nas ações docentes.    

No delineamento do trabalho, parte-se do pressuposto que os professores 
dessa modalidade não mobilizam apenas um saber em suas práticas, mas “uma gama 
de saberes plurais, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 
experienciais com os quais o corpo docente mantém diferentes relações” (TARDIF, 
2010, p. 36).  

Nesse sentido, „mobilização de saberes‟ no contexto desta investigação 
assume o significado de movimento, construção, renovação ou reutilização de saberes 
que, na visão de Tardif (2010), pode ser adaptado ou transformado pelo e para o 
trabalho.         

Segundo Lopes (1999), na perspectiva pluralista de interpretação do saber, os 
saberes devem ser aceitos dentro de um contexto de heterogeneidade, pois não há por 
que defender uma igualdade epistemológica entre diferentes noções, nem tampouco se 
estabelecer uma origem ou um fim comum a todo e qualquer saber. Quanto ao 
conhecimento, este está situado em sua percepção, como algo que deixou de ser 
considerado um conjunto de verdades definitivas, ainda que incompletas, para ser 
considerado um processo: o conhecimento está sempre em devir. 

Assim, a legitimidade de um saber não deve ser conferida a partir de sua 
consideração como científico. É preciso reforçar a questão básica da 
pluralidade dos saberes aqui já apontada: toda ciência é um saber, mas nem 
todo saber é científico. As ciências são apenas algumas das possíveis formas 
de se conhecer, com suas racionalidades próprias. Outros saberes se 
constituem a partir de outras racionalidades (LOPES, 1999, p. 97). 

É possível inferir com base nas palavras de Lopes (1999) que o saber não é 
conferido apenas pela ciência; todavia, ele pode ser constituído socialmente nas 
relações do ser humano. Desse modo, os saberes não se constituem de forma isolada, 
descontextualizada, pelo contrário, são elaborados em diferentes lócus por meio de 
interações e mediações sociais compondo um corpus de conhecimentos e técnicas 
próprios de cada professor.  

A apropriação dos saberes não acontece de forma linear, mas no diálogo 
constante entre a teoria e a prática, sem, contudo desligar-se das experiências de vida. 
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As tramas tecidas nesse diálogo interpenetrado pelos percursos vividos definem em 
parte a atuação profissional docente. 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento da investigação, optou-se por uma abordagem 

qualitativa. Utilizou-se como instrumento de coleta de informações a entrevista 
semiestruturada, que foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas e os 
professores representados por letras do alfabeto. Por meio dessa técnica, buscou-se 
obter informações, ou seja, coletar dados relativos à formação profissional e à atuação 
docente no PROEJA. Foram entrevistados seis professores. 

A entrevista semiestruturada permitiu produzir os textos que foram o corpus da 
análise, no qual se pretendia aprofundar a compreensão das informações dos 
professores de Ciências do PROEJA, ressaltando os significados e valores apropriados 
pelos professores em relação aos seus saberes e relacionados ao ensino, por meio da 
análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). A partir do corpus de análise 
organizou-se as informações em: - Saberes construídos nos processos formativos: da 
teoria à prática profissional; Saberes das práticas de ensinar. 

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

SABERES CONSTRUÍDOS NOS PROCESSOS FORMATIVOS: DA TEORIA À PRÁTICA DA SALA DE 
AULA 

SABERES DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTÍNUA DOS PROFESSORES     
Como foi a trajetória acadêmica dos professores da área de Ciências da 

Natureza que atuam no PROEJA? Os depoimentos revelam que a mesma não foi a 
contento, pois não articulou teoria e prática e explorou um contexto escolar irreal.   
[...] Eu ingressei para fazer licenciatura. É... eu não vou te dizer que não me ajudou em 
nada, mas boa parte do que eu aprendi, a gente aprende fazendo. Entende? Uma 
crítica que faço a esses cursos de licenciatura é que eles vão muito para a teoria, e na 
prática é diferente. Os textos são num mundo ideal, com os alunos ideais, os 
professores ideais. Na prática não tem nada a ver. (D) 

Os professores lamentam que a formação não os preparou para atuar no 
PROEJA. E frente a tais considerações, depreende-se, obviamente, que as instituições 
de formação inicial não tratavam dos saberes necessários para a docência na 
educação de jovens e adultos (EJA).  
No PROEJA, eu vejo que é uma situação especial e lá na licenciatura é outra e a 
questão de ensino médio é outra. Bom, por quê? Porque o tipo de aluno é diferente, as 
necessidades, a condição inicial de cada um é diferente. (E) 

Os professores manifestaram que a atividade docente no PROEJA possui 
características diferenciadas de outras modalidades de ensino. É perceptível no grupo 
entrevistado a sensibilidade para as particularidades discentes.                 

No tocante a formação contínua eles manifestaram que raramente tem 
oportunidade de participar de cursos de formação, o que parece ser pela falta de 
tempo. Compreende-se que a formação contínua possibilita uma releitura das práticas 
educativas fortalecendo a docência na identificação de problemas e na busca de 
soluções. Se o professor não tem oportunidade de participar desses encontros, é 
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provável que seu desenvolvimento profissional também não atinja outros níveis de 
conhecimento.           

Os professores entrevistados apontaram que uma das vertentes dos saberes 
que apoiam as suas atividades no PROEJA foram adquiridos em interação com os 
seus pares e com outros profissionais da educação. 
“Na verdade, o que mais eu aprendi nessas discussões ((o professor se refere às 
discussões pedagógicas)) foi de convívio com outros professores, que você se inspira, 
que você admira, que discute o assunto. Ou mesmo agora os novos que estão 
entrando. Acho ótimo entrar sangue novo na escola, sabe? (E) 

É possível inferir que o diálogo e a interação entre os pares conduzem à 
construção coletiva de saberes. Desse modo, as interações, sejam elas em cursos, 
congressos, entre colegas, podem promover a produção de saberes gerados na ação e 
sistematizados pela reflexão. São esses saberes cotidianos que, organizados, podem 
se transformar “em um discurso da experiência capaz de informar ou formar outros 
docentes e fornecer uma resposta aos seus problemas” (TARDIF, 2010, p. 52). 

O LUGAR DOS SABERES DISCIPLINARES NA FORMAÇÃO 
Os saberes disciplinares reportam-se a diferentes campos de conhecimento 

organizados e configurados na forma de componentes curriculares nos cursos de 
formação docente (Tardif, 2010). Alguns professores valorizam os conhecimentos 
específicos disciplinares como um dos mais importantes na formação docente; todavia, 
outros sinalizam que o domínio da matéria a ser ensinada não é tudo. 
Bom, primeiro, os saberes enfim... específicos da Biologia, esse domínio, o professor 
tem que ter. Segundo, o domínio didático. (E) 
Primeiramente, o professor que não tem uma boa formação teórica, e também aquele 
que para no tempo, vai ficar complicado. Que ajuda... ajuda. Não é... Ele é importante, 
mas eu acho que não é o principal. Entende? Eu acho que não é. Ao meu ver. Eu acho 
que tem outras coisas que qualquer outro profissional poderia chegar no objetivo. (D) 

O domínio dos saberes disciplinares influencia na forma como os professores 
irão ensinar e o que irão ensinar de Química, Física ou Biologia. Dominar o 
conhecimento específico da disciplina aprendido na formação profissional é uma 
condição para o ensino, mas não suficiente. Dada a complexidade do ensino, o 
professor precisa mediar os saberes derivados da formação profissional, definidos sem 
a presença dele, a fim de que o aluno aprenda significativamente. 

SABERES DAS PRÁTICAS DE ENSINAR 

PROJETOS DE ENSINO: PLANEJAMENTOS (IN)FLEXÍVEIS 
Os encaminhamentos da escola em relação ao planejamento parecem estar 

em consonância com o pensamento de Tardif quando explicita que os professores não 
controlam e nem definem os saberes de base do processo de ensino-aprendizagem. O 
relato dos professores evidencia que, apesar de não definirem as ementas ao 
realizarem o planejamento, ela serve de subsídio para o desenvolvimento das 
propostas de ensino. 
A ementa em si, não fui eu que estabeleci. Foi uma proposta que veio até... de certa 
forma... é... sei lá se posso dizer “ctrl c”, “ctrl v”.(E) 
A gente já chega na ementa, conteúdos, e... o que vai mudar é a maneira que a gente 
vai abordar, velocidade num tópico e em outro.(B) 
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As decisões do grupo de professores entrevistados no âmbito do planejamento 
se situam nos aspectos referentes a seleção de conteúdos1, aos modos como serão 
desenvolvidos os conteúdos de ensino e o nível de abrangência dos mesmos. Segundo 
os professores, o planejamento é flexível, pois é revisto toda vez que percebem que os 
alunos estão com dificuldades, replanejando sempre que necessário.  
Então a gente faz um planejamento, mas eu tive que refazer aquele planejamento 
umas dez vezes. (D) 
Tem que repensar. É um aprendizado... todo dia estar repensando o PROEJA. O 
PROEJA é repensar todos os dias. Então, essa experiência de supletivo2, o antigo 
supletivo, ajudou bastante a trabalhar o PROEJA. (G). 

O planejamento realizado pelos professores é flexível, aberto e essa atitude 
sugere não se sentem intimidados em ter que sair da zona de conforto.  

CURRÍCULO INTEGRADO 
O currículo integrado no PROEJA caracteriza-se pela articulação da formação 

específica (técnica) com a formação geral, com a integração da teoria com a prática e a 
articulação das diferentes disciplinas. Nesse sentido, os professores entrevistados 
apontaram que o trabalho na perspectiva do currículo integrado está ainda em 
construção. Eles argumentaram que o programa é novo e que estão aprendendo. 
Integração no PROEJA. Mas como o curso é muito novo e está todo mundo meio que 
aprendendo, está meio complicado. Entende? [...]Então tem certas coisas que a gente 
está aprendendo ainda. Porque na verdade os conteúdos eles vão se interagir.  (D) 

Como fazer a integração? Essa talvez seja a pergunta mais frequente entre os 
professores. Entretanto, ao tentar responder essa pergunta, eles têm a clareza sobre o 
que significa educar nesse contexto. 
[...]  um educar que vai mudar muitas vezes a profissão, mas é um educar que vai 
mudar um cidadão. Então, essa é a grande... o grande ponto da questão.(D) 

O currículo integrado é necessário para uma formação politécnica, “que 
pressupõe a plena formação do indivíduo humano e se insere dentro de um projeto de 
desenvolvimento social de ampliação dos processos de socialização, não se 
restringindo ao imediatismo do mercado de trabalho” (MACHADO, 1992, p. 21). 

Segundo o Documento Base, “o que se pretende é uma integração 
epistemológica, de conteúdos, de metodologias e de práticas educativas. Refere-se a 
uma integração teoria-prática, entre o saber e o fazer” (BRASIL, 2007b, p. 41).  
Entretanto, percebe-se entre os professores a necessidade de estudo para a efetivação 
do currículo integrado, pois “está todo mundo meio que aprendendo, está meio 
complicado”, ao mesmo tempo em que sinalizam a necessidade de tempo para o 
planejamento integrado. 

 Assim, o ensino no PROEJA só assumirá efetivamente um currículo integrado 
na medida em que o planejamento constituir-se como um processo contínuo e coletivo.  

 
 
 

                                                      
1 Sacristán (2000) ressalta que, na prática, a seleção de conteúdos precisa ser realizada considerando 
as possibilidades de aprendizagem dos alunos, sua forma de aprender, seus interesses para que 
proporcione mais significado à aprendizagem.  
 
2 Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB 9394 de 1996 a nomenclatura Ensino Supletivo 
passa para Educação de Jovens e Adultos- EJA. 
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PRÁTICAS DE ENSINO: DISTANCIAMENTOS E APROXIMAÇÕES 
O desenvolvimento de práticas que se aproximem, ou pelo menos, levem em 

consideração “a história de vida e a intencionalidade dos sujeitos ao procurarem a 
escolarização, ao pensar a organização metodológica da aula, os critérios para a 
seleção dos conteúdos do ensino e as atividades” (LAFFIN, 2011, p. 252) parece ser a 
opção de alguns professores entrevistados.  
A questão de citologia, os tecidos em si, dependendo de como você trabalha isso, você 
relaciona ao que interessa para eles. Porque senão eles não vão estudar simplesmente 
porque você joga um monte de conteúdos para eles. Não vai funcionar! (E) 
 [...] E... sempre procurei fugir daquele FISIQUÊS que a gente chama na academia. 
Procurei trazer os conhecimentos que eles têm e dentro desses conhecimentos colocar 
em confronto dentro de situações...[...]. Inicialmente procuro abordar as concepções 
que os alunos trazem sobre determinado conceito que vai ser estudado na aula. (R)  

Identificar os saberes dos jovens e adultos permite compreender o ritmo de 
aprendizagem de cada um, pois há “pessoas com mais conhecimentos de que outros 
em determinado momento, com mais experiência no conhecimento e outras pessoas 
com menos” (LAFFIN, 2011, p. 260) e, com isso o professor pode redirecionar as 
práticas de ensino no sentido de potencializar as aprendizagens dos alunos. 

Remetendo a proposta do PROEJA que se destina a uma integração da 
educação básica com a educação profissional, os professores entrevistados procuram 
aproximar o ensino de Ciências com a área profissional escolhida pelos educandos. 
Sempre me apoio no curso que eles estão fazendo. No caso, enfermagem. Toda a 
química voltada para a enfermagem.(G) 
E como eles são da área têxtil, para o PROEJA da área têxtil, eu peguei, por exemplo, 
a poliamida, e vamos fazendo as ligações e vamos montar a poliamida aqui. (D) 

Os depoimentos sugerem que os professores buscam dar sentido aos 
conteúdos para aprendizagem significativa, levando em consideração o trabalho como 
princípio educativo, aproximando-se do que está claramente contemplado no 
Documento Base (BRASIL, 2007a) (BRASIL, 2007b). Assim, o ensino não ocorre 
isolado das situações vivenciadas pelos jovens ou adultos do PROEJA, mas voltado 
aos seus interesses quotidianos e pessoais.  

LIVRO DIDÁTICO: ADOÇÃO É O MELHOR? 
Os professores reconhecem que o livro didático, muitas vezes, determina os 

conteúdos e estratégias de ensino. 
Mas, é... o livro de física nesse caso está mais atrapalhando do que ajudando, porque 
é importante que eles fiquem com o livro até para poderem folhear, e terem essa 
autonomia de poderem estar usando um livro. Mas para efeito de planejamento de 
aula, é... a sequência didática não é a sequência que a gente utiliza em sala de aula. E 
aí... vem uma cobrança...pô! mas tem uma sequência aqui...o professor não está 
UTILIZANDO.(M) 

Por outro lado, os professores compreendem que o livro pode ser um 
instrumento de base para o desenvolvimento da prática docente. Nesse caso, o livro 
serve como apoio no desenvolvimento das aulas e não como roteiro a ser seguido 
cegamente.  
[...]o livro de Biologia, por exemplo, eu tenho de base, de subsídio. [...] Porque eles 
podiam folhear, e ler melhor e discutir os temas em si. Mas só em algumas disciplinas, 
não em todas. Mas Biologia deu para conseguir alguns. Independente do livro, do 
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autor, se ele é bom ou ruim, alguma coisa você tira de subsídio dessa proposta que 
tem ali. [...](E). 

As entrevistas apontam que predomina entre os professores a adoção do livro 
como um auxiliar que enriquece o processo de ensino e aprendizagem, mas como 
apoio e não “[...] usados como único material didático pelos professores, impondo um 
ritmo uniforme e a memorização como prática rotineira nas escolas” (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p. 293). 

 É preciso que os professores vejam o livro didático como um instrumento 
flexível na sua prática. Que apesar das prescrições expostas não serem totalmente 
correspondentes às propostas de ensino do professor, ele apresenta-se como 
instrumento no qual o professor pode se apoiar. 

MATERIAIS DE APOIO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
Os materiais didáticos ganham relevo nas mãos de professores e alunos, 

porque “a organização das atividades e materiais é orientada pela perspectiva de 
oferecer aos aprendizes o acesso a várias formas de lidar com conhecimentos, 
informações e conceitos, desafiando-os a usá-los, repetidamente e de diversas formas, 
em situações diferenciadas” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p. 239). 

 Os professores do PROEJA têm à sua disposição uma diversidade de 
materiais didáticos, utilizando-os em diversas atividades. 
Como a gente tem condições de apresentar a aula em projetor, mídia eletrônica, então 
isso facilita bastante. Então, normalmente eu faço as aulas todas no “data show”, no 
computador e faço apresentações de “slides”. [...]E... tem outros vídeos que a gente 
passa, dependendo do conteúdo. Visitas, a gente pretende fazer, tem um parque aqui 
na cidade que tem bastantes coisas para mostrar para os alunos. [...] (B) 
Muitos vídeos ... Mostro para eles, vou lá no laboratório, projeto alguma aula para eles, 
para eles... [...] O laboratório de Química também oferece, a gente deixa à disposição à 
noite. Fizemos isso muito, fizemos pesquisa pela internet. (G) 

O ambiente físico escolar, composto pelo espaço educativo, pelos recursos 
didático-pedagógicos, pelo mobiliário pode contribuir para desenvolver atividades 
educativas que favoreçam as aprendizagens. Nesse sentido, os IFSCs contam com 
uma estrutura material muito boa para apoio aos professores, se comparados a outras 
instituições de ensino. 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 
Para Cachapuz, Praia, Jorge (2002) e Alves Filho (2000), as atividades 

experimentais ganham relevo pelo envolvimento dos alunos com a prática. Para o 
professor D não tem significado realizar uma atividade experimental como se estivesse 
repetindo o próprio método científico. A riqueza está nas discussões e construção de 
argumentos que favorecem a construção do conhecimento.    
As atividades experimentais elas são feitas para os alunos aprenderem a observarem e 
a tirarem as suas próprias conclusões. Então, independente das conclusões certas ou 
erradas, é isso que eu quero que eles cheguem lá. Você vai ter que me definir algo a 
respeito disso. ((o professor entrevistado fala como se estivesse falando ao aluno)). (D) 

Para os professores que procuram inserir atividades experimentais em suas 
práticas, segundo Alves Filho (2000, p. 186), não se pode confundir uma atividade 
experimental, como se fosse o “apêndice do processo”, mas como “mediadora no 
ensino dos conteúdos de Ciência e não do método experimental”. 
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Eu sempre faço aulas práticas do assunto abordado, mas aqui a gente tem um 
laboratório que não está pronto, então eu não sei como vai ficar essa parte de prática. 
Então, na medida do possível, eu vou tentar levar alguma coisa para eles terem 
contato. (B) 
Como a gente tem um laboratório já estruturado com o ensino médio regular... a gente 
pincela algumas coisas da apostila, é... de física que já esta organizada. Então você 
escolhe lá uma sequência de três, quatro experiência, de um total de quinze, e vai 
trabalhar com isso em sala de aula. [...](M) 

Não fica claro, em algumas das manifestações, qual seria o objetivo quando 
desenvolvem atividades experimentais. Todavia, cabe destacar que em muitas outras 
instituições de educação os professores vêm se eximindo de realizar essas atividades. 

O ALUNO EM FOCO 
Diferente de outras atividades, no ensino de Ciências, o professor lida 

diretamente com um trabalho não material, onde o aluno deve ser o foco do ensino, ou 
seja, deve ser objeto da reflexão “[...] pois, do contrário, se falarmos de um 
personagem abstrato, poderemos incluir, involuntariamente, um julgamento de valor na 
descrição do jovem e do adulto em questão: se ele não corresponde à abstração 
utilizada como referência, ele é contraposto a ela e compreendido a partir dela, sendo 
definido, portanto, pelo que ele não é” (OLIVEIRA, 1999, p. 60). 
Você procura entender quem é esse povo que vem buscar esse curso, quais são suas 
necessidades, para saber como agir. [...] Com essa turminha agora que começou agora 
do PROEJA, é uma turma bem pequena... isso também facilita, de certa forma, você ter 
uma contato mais direto com os alunos. Então, conhecer eles, eu acho que é 
importante. Entender quem é essa pessoa, quais são suas limitações, a partir daí você 
tentar introduzir alguma coisa que está prescrito lá naquele projeto. (E)      
[...] Então, isso me deu uma noção das dificuldades que os alunos têm... desde o 
analfabetismo funcional... até... estar ali para obter um diploma. Totalmente... tinha 
situações de alunos... que... que foram totalmente... sem a intenção de aprender. Por 
outro lado, a grande maioria são pessoas que trabalham o dia inteiro e tem uma grande 
motivação. Apesar das dificuldades. (R) 

Os professores reconhecem os múltiplos intervenientes que envolvem a 
participação mais efetiva dos alunos - as dificuldades de aprendizagem, de 
frequentarem o PROEJA, de conciliarem trabalho e estudo; o interesse em aprenderem 
no programa ou de simplesmente obterem um diploma.  

Ao compreenderem as condições que se encontram os jovens e adultos para o 
ensino aprendizagem, os professores identificam nos educandos uma imagem de 
autodesvalia. Imagem esta que não é abstrata, mas concreta que se encontra no modo 
de agir dos educandos e nas suas falas. 
Eles têm pouco é... tipo assim... é... o horário que eles tem para estudar são aquelas 
horas que estão em sala de aula, muitas vezes eles estão de corpo e não de cabeça, 
porque muitos tem problemas lá fora. Então, não dá para você pedir quase nada além 
daquilo ali. [...] Outra dificuldade é que às vezes eles se fazem de coitados, coitados do 
sistema. Então, até você mudar essa visão, é...    Não é porque eu nunca pude estudar! 
((o professor se refere ao que costuma ouvir dos alunos do PROEJA)). Então tá, então 
agora vamos estudar.  Ah, mais eu tive que trabalhar! ((outra frase que os alunos 
costumam falar segundo o professor)). Eu também tive que trabalhar, agora vamos 
estudar. (D) 
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Segundo Laffin (2011, p. 265), essa imagem de autodesvalia que o professor 
reconhece nos educandos é uma imagem “[...] de desvalorização que os alunos de EJA 
fazem de si [...]”. Essa imagem de desvalorização é uma imagem construída pela 
distância de convivência com os saberes.  

Os estudos de Laffin (2006) confirmam que a “relação dialógica é percebida 
como uma forma de lidar também com a imagem de desvalorização que os sujeitos 
têm de si, mediante seu acolhimento para o processo de ensino-aprendizagem. [...] 
mobilizando o aluno para o ato de aprender” (LAFFIN, 2006, p. 171). 
Então sempre tem esse: hamm professor! Aí você tem que ter paciência de escutar 
toda a história deles para eles acabarem a história deles e você está... vamos!  [...]. (D) 
Uma boa vivencia é bastante importante acima de tudo. Aprender a ouvir os alunos, 
talvez seja a ouvir mais do que...talvez o que mais pegou... que realmente funcionou 
quando eu passei a ouvir...conhece o outro,  não chegasse de cima para baixo. (R) 

Fica evidente nos depoimentos dos professores que o saber escutar e o saber 
dialogar são condições para a prática de ensino de jovens e adultos. Para Freire 
(2002), o saber escutar é uma condição para o envolvimento dos alunos na construção 
do saber e o diálogo é uma forma humilde e respeitosa com o outro em uma relação de 
confiança mutua.  

As relações interpessoais nas salas de aula do PROEJA não são relações que 
se configuram a favor da opressão do aluno, mas, ao contrário, são relações 
estabelecidas pela liberdade de aprendizagem de cada educando. 

AFETIVIDADE 
A afetividade é um elemento que dá maior proximidade e cumplicidade entre 

professor e aluno, até como uma questão motivacional para ambos. Esses aspectos 
afetivos são identificados nas falas dos professores do PROEJA. 
[...] Porque eles se sentem bem, não como uma coisa distante. Hah! Estudar é uma 
coisa distante, não vou conseguir. O professor está lá longe. Então tem que sentir uma 
relação de amizade, mas sem paternalismo. Sempre fazendo a parte. Não é o 
professor bonzinho. Tem que cumprir a tua obrigação ali em relação também ao fazer. 
[...] (E) 

A afetividade se configura por um querer bem ao educando, mas não é um 
querer bem paternalista.  A afetividade paternalista aceita a distância, o vínculo se 
mantém entre tio e sobrinho, entre avô e neto. Agora, a afetividade no ensino não 
suporta a distância, por que a relação entre professor e aluno não se sustenta. “Se 
pode ser tio ou tia geograficamente ou afetivamente distante dos sobrinhos, mas não 
se pode ser autenticamente professora, mesmo num trabalho a longa distância, „longe‟ 
dos alunos” (FREIRE, 1997, p. 9). 

Essa relação afetiva com os alunos que os professores do PROEJA 
demonstram ter “é importante para que se estabeleça uma melhor relação educativa 
entre professores e alunos, favorável, consequentemente, à aprendizagem dos 
conteúdos escolares” (RIBEIRO; JUTRAS, 2006, p. 5).  

Entretanto, é válido acrescentar que o professor precisa estar aberto. Fato que 
está cada vez mais difícil frente às intempéries que os professores vêm passando na 
educação brasileira. Os baixos salários, a instabilidade profissional, a falta de respeito 
ao professor, a falta de condições de trabalho, a indisciplina dos alunos, o autoritarismo 
dos órgãos administradores e outras dificuldades encontradas no cotidiano da escola 
acabam por acarretar no professor um desafeto pela profissão. Então, como pode um 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

FP- Formação de Professores 
 

 

professor que não tem afetividade pelo que faz estabelecer com seus alunos relações 
afetivas? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando os resultados referentes à formação profissional, aponta-se a 

necessidade de intervenções que possam vir a acontecer nos cursos de formação 
inicial de professores e contínua, no sentido de fomentar as discussões sobre o Ensino 
de Química em especial e, em geral o Ensino de Ciências sobre os processos 
formativos no PROEJA. Mesmo porque, na prática os saberes disciplinares mobilizados 
pelos professores não são suficientes para dar significado às aprendizagens do 
educando.  

Na prática pedagógica dos docentes o planejamento é constantemente 
revisitado, com isso movimentam e constroem saberes que são emergentes da dúvida 
e da reflexão sobre o que fazem. Os professores relacionam as situações de ensino 
com as situações vividas no mundo real e que são de interesse dos alunos, visto que o 
ensino não ocorre isolado, sem considerar os saberes discentes, sem considerar 
também o aluno como foco do ensino aprendizagem. Os professores contam com 
recursos didáticos necessários para seu trabalho docente, contam com o livro didático 
para apoio das aulas e não seguem o mesmo na integra, defendem também as 
atividades experimentais para a necessária aprendizagem dos alunos. Embora, haja 
preocupações em manter as relações com o cotidiano dos alunos, salienta-se que são 
necessários maiores investimentos em práticas de ensino que abordem as 
consequências sociais e ambientais da relação entre ciência, tecnologia e sociedade 
(CTS), e com a proposta de currículo integrado do PROEJA, que segundo os 
professores ainda está em construção.  
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RESUMO: NESTE TRABALHO FOI DESENVOLVIDO UM ESTUDO QUALITATIVO SOBRE AS TENDÊNCIAS 
METODOLÓGICAS DE PESQUISA SOBRE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM QUÍMICA. FORAM SELECIONADOS PARA 
ANÁLISE PERIÓDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE ACORDO COM O QUALIS DA CAPES NA CATEGORIA 
ENSINO. A PARTIR DESSAS REVISTAS FORAM IDENTIFICADOS E COLETADOS ESTUDOS SOBRE A RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS EM QUÍMICA NO PERÍODO DE 2003 À 2013. ESSAS INVESTIGAÇÕES FORAM ANALISADAS EM 
RELAÇÃO AOS ASPECTOS METODOLÓGICOS NAS SEGUINTES CATEGORIAS: CONTEÚDO QUÍMICO, METODOLOGIA 
UTILIZADA, SUJEITOS DE PESQUISA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS. OS RESULTADOS OBTIDOS APONTAM 
QUE OS CONTEÚDOS MAIS PRESENTES NAS PESQUISAS PERTENCEM À QUÍMICA GERAL E À FÍSICO-QUÍMICA, OS 
SUJEITOS DE PESQUISA MAIS PRESENTES NAS INVESTIGAÇÕES PERTENCEM AO ENSINO MÉDIO E AO ENSINO 
SUPERIOR, OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS MAIS UTILIZADOS SÃO: QUESTIONÁRIOS, PRODUÇÕES 
ESCRITAS DOS ALUNOS E ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS. 

INTRODUÇÃO 
Solucionar problemas é uma atividade presente no cotidiano, afinal, todos os 

dias ouve-se falar sobre problemas de vários tipos: ambientais, sociais, econômicos, 
etc. No contexto educacional, a resolução de problemas corresponde a uma atividade 
didática presente em muitas salas de aula, ainda que os termos ‘problema’ e ‘exercício’ 
sejam confundidos em algumas situações (POZO e CRESPO, 2009). Oñorbe e 
Sánchez (1996) afirmam que para existir um problema, deve haver uma questão para 
resolver, certo grau de motivação para buscar uma solução e não deve ser evidente 
uma estratégia que solucione o problema imediatamente. De uma forma geral, os 
problemas são entendidos como situações difíceis de ser resolvidas para as quais não 
existem soluções evidentes. 

Desde a criação das primeiras escolas, a resolução de problemas consiste em 
uma atividade didática presente nas salas de aula (PERALES, 2000). Ao longo do 
tempo essa atividade desempenhou diversas funções didáticas de acordo com o 
modelo de ensino-aprendizagem adotado no ambiente escolar. Partindo do modelo de 
ensino tradicional (transmissão-recepção) até as propostas de ensino mais atuais de 
caráter construtivista, a resolução de problemas ocupa um papel importante no que se 
refere à aprendizagem dos alunos. Inicialmente a resolução de problemas era utilizada 
apenas para treinar algumas habilidades instrumentais básicas que seriam importantes 
para os alunos, nesse período (aproximadamente até a década de 80)  os termos 
‘problema’ e ‘exercício’ eram tratados como sinônimos por muitos professores, no 
entanto, com o passar do tempo a distinção entre esses termos foi estabelecida e ficou 
evidenciado que a resolução de verdadeiros problemas permitia, além do 
desenvolvimento dessas habilidades, o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem 
de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (CAMPOS e NIGRO, 1999). 
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A resolução de problemas pode ser utilizada na sala de aula em diferentes 
momentos: no início da abordagem de novos conteúdos, durante o processo de ensino-
aprendizagem ou até mesmo no momento da avaliação. Quando os problemas são 
apresentados antes dos conteúdos, em geral, eles possuem o objetivo de motivar os 
alunos em busca de novos conhecimentos. Os problemas utilizados durante o processo 
de ensino-aprendizagem possuem a finalidade de aprofundar os conteúdos que estão 
sendo abordados. Enquanto que os problemas que são utilizados ao final do processo 
de ensino permitem que os alunos possam mobilizar seus conhecimentos para 
enfrentar novas situações que exigem, além desses conhecimentos, a integração com 
outros conteúdos e a tomada de decisão. Nesse sentido, a resolução de problemas 
pode ser utilizada com fins avaliativos para realizar avaliações diagnósticas, formativas 
e somativas (MEIRIEU, 1998). 

As primeiras tentativas de inserir a resolução de problemas no currículo escolar 
são do campo da Matemática, merecendo destaque o livro “How to solve it” publicado 
por Polya , em 1945. Posteriormente a resolução de problemas foi sendo incorporada a 
outras áreas do conhecimento e ao Ensino de Ciências. Atualmente muitas pesquisas 
tem evidenciado as potencialidades da resolução de problemas no ensino de 
Matemática (MARTÍNEZ, et al, 2009), Biologia (AYUSO, et al,1996; SIGUENZA e 
SÁEZ, 1990), Física (NIETO e AZNAR, 1997; PEDUZZI, et al, 1992) e Química 
(GARCÍA, 2000; FERNANDES e CAMPOS, 2013) em relação à aprendizagem dos 
estudantes em diversos níveis de ensino.  

Paixão e Cachapuz (2003) afirmam que entre as novas perspectivas da 
Didática das Ciências deve-se inserir a consideração das inter-relações entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) em que a construção do conhecimento científico está 
associada à resolução de situações problemáticas relevantes e interessantes para os 
alunos, assumindo que a Ciência e a Tecnologia, em profunda inter-relação, não são 
atividades ou conhecimentos neutros, mas estão carregados de ideologia e de 
implicações sociais. Essa concepção que relaciona a resolução de problemas com as 
inter-relações CTS pode contribuir, de forma significativa, para o desenvolvimento de 
visões mais adequadas sobre o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia e suas 
implicações na Sociedade. O ensino de Química através da resolução de problemas 
deve estar orientado para a formação de cidadãos alfabetizados cientificamente para 
atuar de forma ativa e crítica na sociedade (SANTOS e SCHNETZLER, 2010). 

No entanto, é necessário que a resolução de problemas em Química não se 
limite apenas aos conteúdos conceituais, mas que os conhecimentos químicos 
procedimentais e atitudinais também sejam mobilizados na resolução de problemas 
que envolvam temas sociocientíficos. Para Santos e Schnetzler (2010) é necessário 
que os cidadãos conheçam como utilizar as substâncias e materiais no seu dia-a-dia, 
bem como se posicionar criticamente em relação aos efeitos ambientais do emprego da 
Química e quanto às decisões referentes aos investimentos nessa área, a fim de 
buscar soluções para os problemas sociais que podem ser resolvidos com a ajuda do 
seu desenvolvimento. Dessa forma, a resolução de problemas em Química ultrapassa 
os temas escolares e aborda outras dimensões que são relevantes para a formação 
dos alunos, tais como, os aspectos epistemológicos da construção do conhecimento 
científico e as implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico. 

A resolução de problemas em Química constitui uma linha de pesquisa 
pertencente ao campo da Didática das Ciências que apresenta uma bibliografia 
extensa e complexa. Segundo Oñorbe e Sánchez (1996) as pesquisas sobre a 
resolução de problemas em Química apresentam uma grande dificuldade em sua 
sistematização devido à diversidade de concepções na comunidade científica sobre os 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Formação de Professores 
(FP) 

 

conceitos de ‘problema’ e de ‘resolução de problemas’. Apesar dessa diversidade, 
observa-se que as investigações sobre a resolução de problemas em Química estão 
orientadas basicamente em quatro linhas de pesquisa: (i)- desenvolvimento de 
estratégias de resolução; (ii)- a resolução de problemas por expertos e novatos; (iii)- 
variáveis que influenciam o processo de resolução; (iv)- a resolução de problemas 
como uma investigação (PERALES, 2000; CEBERIO, et al, 2008). 

A resolução de problemas em Química foi escolhida como objeto de 
investigação mediante a sua relevância no cenário atual da Didática das Ciências e 
devido à falta de sistematização das pesquisas relacionadas ao ensino de Química a 
partir dessa perspectiva de ensino. Nessa direção, este estudo pretende responder a 
seguinte questão de pesquisa: Quais as tendências metodológicas de pesquisa sobre a 
resolução de problemas em Química? 

A fim de responder a essa questão temos como objetivo: analisar as 
tendências metodológicas de pesquisa sobre a resolução de problemas em Química a 
partir da análise de estudos publicados em periódicos nacionais e internacionais sobre 
essa temática.  
 
METODOLOGIA  
 

Este estudo é de natureza qualitativa, tendo em vista que os dados serão 
analisados predominantemente de forma descritiva e interpretativa (LUDKE e ANDRÉ, 
1986), no entanto, em alguns momentos levou-se em consideração a quantificação de 
alguns dados com a finalidade de expressá-los de forma mais clara e objetiva. Em 
relação ao tipo de pesquisa, esta investigação é caracterizada como uma pesquisa 
bibliográfica (GIL, 2002) que buscou analisar as tendências de pesquisa sobre a 
resolução de problemas em Química. As pesquisas desse tipo parecem trazer em 
comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo 
destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que forma e em que 
condições têm sido produzidas as publicações em determinadas áreas (FERREIRA, 
2002). 

A análise dos dados nesta pesquisa foi realizada através da construção de 
categorias nas quais foram considerados os aspectos metodológicos dos dados 
coletados. A partir desses procedimentos buscou-se analisar os estudos sobre a 
resolução de problemas Química e identificar as tendências metodológicas de pesquisa 
sobre esse tema. 

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E COLETA DOS DADOS DE PESQUISA 

 
Esta pesquisa apresenta como fonte de dados, estudos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais da área de Ensino de Ciências/Química sobre a 
resolução de problemas em Química. 

 Foram analisados artigos científicos publicados em periódicos da área de 
Ensino de Ciências/Química que estão classificados na categoria Ensino do Qualis da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nos estratos 
A1 e A2. Também foram selecionados para esta pesquisa, periódicos específicos da 
área de Ensino de Química levando em consideração os estratos: A1, A2, B1, B2 e B3 
do Qualis da CAPES.  

O Qualis da CAPES foi utilizado como critério para a seleção dos periódicos 
porque esse sistema de avaliação bibliográfica é o principal indicador da qualidade dos 
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periódicos nacionais e internacionais no Brasil. Seguindo esses critérios foram 
selecionados os periódicos apresentados no quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1: Periódicos nacionais e internacionais selecionados e estrato segundo o Qualis da 
CAPES. 

 
A coleta dos estudos sobre a resolução de problemas em Química publicados 

em periódicos nacionais e internacionais foi realizada pelo Portal de Periódicos da 
CAPES, consultas em bibliotecas e pelo site do periódico dependendo da 
disponibilidade de acesso aos artigos. Durante a coleta foram analisados todos os 
volumes e números dos periódicos nacionais e internacionais, incluindo edições 
especiais. 

Esta pesquisa também analisou os estudos sobre a resolução de problemas 
em Química apresentados em um dos principais eventos internacionais da área de 
Ensino de Ciências/Química, o 9º Congreso Internacional sobre Investigación en 
Didáctica de las Ciencias, que foi realizado em setembro de 2013, na cidade de Girona, 
Espanha.  

Durante esse evento foram apresentados trabalhos nas modalidades oral e 
pôster, além de simpósios, mesas redondas, palestras, conferências, etc. Os trabalhos 
apresentados nesse evento, nas modalidades oral e pôster, foram publicados na 
revista Enseñanza de las Ciencias em um número especial e também compõem os 
dados desta pesquisa.  

Todos os artigos científicos coletados nesta pesquisa foram selecionados de 
acordo com algumas palavras-chave contidas no título. Nos periódicos da área de 
Ensino de Ciências foram selecionadas pesquisas que apresentavam duas classes de 
palavras no título, independentes do idioma: (i)- palavras relativas à resolução de 
problemas; (ii)- palavras relativas a conceitos químicos. Nos periódicos da área de 
Ensino de Química foram selecionadas as investigações que apresentavam no título 
apenas as palavras relativas à resolução de problemas. Algumas das palavras-chave 
consideradas na realização desta pesquisa encontram-se no quadro 2 a seguir. 

Periódico Estrato 
Enseñanza de las Ciencias A1 
International Journal of Science Education A1 
Research in Science & Technological Education A1 
Science & Education A1 
Public Understanding of Science A2 
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias A2 
Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias A2 
Science in Context A2 
Ciência & Educação A1 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências A2 
Cadernos CEDES A2 
Ensaio: Pesquisa em educação em Ciências A2 
Investigações em ensino de Ciências A2 
Educación Química B1 
Química Nova na escola B1 
Química Nova B3 
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Quadro 2: Palavras-chave encontradas no título dos estudos coletados. 
 

A seguir são descritos os procedimentos utilizados para analisar as 
investigações coletadas a partir dos critérios definidos anteriormente. 

 
ANÁLISE DE DADOS 

 
Inicialmente os estudos foram identificados, coletados e codificados. Após 

essas etapas, foram definidas as categorias de análise em relação aos aspectos 
metodológicos. Foram selecionadas para a análise metodológica as pesquisas 
publicadas nos últimos dez anos (10) em periódicos nacionais e internacionais, 
abrangendo o período de 2003 a 2012 e as investigações apresentadas no 9º 
Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias que foram 
publicadas em uma edição especial do periódico Enseñanza de las Ciencias em 2013.  

Foi realizada a análise metodológica dos estudos em relação: ao conteúdo 
químico, à metodologia utilizada, aos sujeitos de pesquisa e quanto aos instrumentos 
de coleta de dados.  

Quanto aos conteúdos, foram identificados nas investigações quais assuntos 
eram abordados levando em consideração as diversas áreas da Química: Química 
Geral, Química Orgânica, Físico-Química, etc. Em relação à metodologia, os estudos 
foram classificados em pesquisas qualitativas e/ou quantitativas, de acordo com a 
análise de dados apresentada. No que se refere aos sujeitos de pesquisa, buscou-se 
observar os níveis de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, 
Educação de Jovens e Adultos, Ensino Superior ou Pós-Graduação. Também foram 
analisados os instrumentos de coleta de dados utilizados, tais como: questionário, 
entrevista, videografia, gravações de áudio, fichas de observação, etc. 

A caracterização metodológica dos estudos analisados permite identificar os 
métodos e os instrumentos de pesquisa utilizados pelos autores para realizar 
investigações sobre a resolução de problemas em Química. Nesse sentido, os 
aspectos metodológicos são importantes, à medida que, apresentam como a pesquisa 
foi desenvolvida e se os dados foram coletados e analisados de forma adequada. 

A seguir serão explorados os resultados obtidos através da análise dos 
aspectos metodológicos dos estudos sobre a resolução de problemas em Química. 

 
 
 
 
 
 

Palavras relativas à resolução de 
problemas 

Palavras relativas à Química 

Problema, resolução de problemas, 
situação-problema, solução de problemas, 
aprendizagem baseada em problemas, 
etc. 

Química, Química Geral, Química 
Orgânica, Físico-Química, termodinâmica, 
eletroquímica, reações químicas, 
elemento químico, mistura, modelos 
atômicos, ligações químicas, síntese 
orgânica, equilíbrio químico, 
termoquímica, soluções, estequiometria, 
bioquímica, etc. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE CONCEPÇÕES PRÉVIAS  
 
A análise dos aspectos metodológicos das pesquisas sobre a resolução de 

problemas em Química levou em consideração as seguintes categorias: conteúdo 
químico, metodologia utilizada, sujeitos de pesquisa e os instrumentos de coleta de 
dados.  

Em relação aos conteúdos químicos abordados nas pesquisas sobre a resolução 
de problemas observa-se que eles são diversificados e incluem as diversas áreas de 
concentração da Química: Química Geral (FERNANDES e CAMPOS, 2013), Físico-
Química (QUÍLEZ, 2006), Química Orgânica (BODNER e BHATTACHARYYA, 2005), 
entre outras. Além disso, algumas investigações abordaram o desenvolvimento de 
conhecimentos procedimentais em relação aos métodos utilizados em análises 
químicas e a manipulação de equipamentos e reagentes de laboratório comuns em 
Química (MERINO e HERRERO, 2007, JONG, 1998). A seguir a figura 1 apresenta a 
distribuição dos estudos em relação aos conteúdos químicos abordados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Conteúdos químicos identificados nos estudos sobre a resolução de problemas. 

 
Observa-se no gráfico da figura 1 que os conteúdos referentes à Físico-

Química e à Química Geral foram os mais presentes nos estudos. Isso pode ser 
explicado, em parte, pelas dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem 
dos conteúdos dessas áreas, conforme identificado em várias pesquisas (MORTIMER 
e MIRANDA, 1995, FERNANDES, et al., 2010). Nesse sentido, torna-se necessário o 
desenvolvimento de mais estratégias didáticas apoiadas na resolução de problemas e 
em outras perspectivas de ensino com a finalidade de contribuir para a aprendizagem 
dos estudantes. 

Em relação aos aspectos metodológicos, observa-se que todos os estudos 
analisados possuem elementos que os caracterizam como qualitativos (LUDKE e 
ANDRÉ, 1986). Os estudos qualitativos apresentam as seguintes características: (i)-
Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 
principal instrumento; (ii)- Os dados coletados são predominantemente descritivos; (iii)- 
A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; (iv)-O 
“significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 
do pesquisador; (v)- A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo 
(BOGDAN e BIKLEN, 2010). 

Observa-se que os estudos analisados apresentam a maior parte dessas 
características. Nesse sentido, as pesquisas em sua maioria apresentam o ambiente 
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escolar como principal fonte de dados. Os dados analisados nas investigações são 
descritos e posteriormente interpretados à luz de teorias. Nas pesquisas que envolvem 
a proposição e a aplicação de intervenções didáticas observa-se que o 
desenvolvimento intelectual dos alunos evidenciado ao longo do processo formativo 
possui maior importância que a resposta final dos problemas solucionados. A realidade 
tal como é expressa pelos sujeitos de pesquisa consiste em um elemento significativo 
dos estudos analisados, tendo em vista que, entre os sujeitos podem ser identificados 
diversos pontos de vista sobre uma mesma questão. A análise dos dados nas 
investigações obedece em parte ao processo indutivo que busca obter dos dados 
coletados a comprovação ou a rejeição das hipóteses formuladas a priori (LUDKE e 
ANDRÉ, 1986).  

Uma parte dos estudos classificados como qualitativos, também apresenta 
métodos quantitativos de análise com a finalidade de tornar os resultados obtidos mais 
objetivos (dez (10)), nesse sentido, foram utilizados testes estatísticos e softwares para 
analisar os dados. A integração de métodos qualitativos e quantitativos confere maior 
rigor às pesquisas, uma vez que, existe a triangulação de métodos, dessa forma cada 
método compensa e completa as deficiências do outro (GRECA, 2002). Dessa forma, 
as pesquisas sobre a resolução de problemas em Química que utilizam métodos 
qualitativos e quantitativos contribuem para a estruturação metodológica das 
investigações sobre essa perspectiva de ensino. 

Os sujeitos de pesquisa identificados nos estudos analisados pertencem a 
diversos níveis de ensino, no entanto, predominam sujeitos que são alunos do Ensino 
Médio (GOI e SANTOS, 2009; CAMPOS e SILVA, 2013, LACERDA, et al, 2012) e do 
Ensino Superior (FERNANDES e CAMPOS, 2013, MOLINÉ, 2007, LLORENS-MOLINA, 
2010). Esses estudos, em sua maioria, buscam desenvolver pesquisas com o objetivo 
de melhorar a compreensão dos conteúdos químicos nesses níveis de ensino. 

Em relação aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados instrumentos 
diversificados, no entanto, predominaram os questionários, as produções escritas dos 
alunos (relatórios, respostas do problema, mapas conceituais, etc.) e as entrevistas. 
Foram agrupados na categoria outros, alguns instrumentos menos comuns nos estudos 
analisados: diários de classe, fichas de observação, audiografia, etc.  

Os instrumentos de coleta de dados identificados nos estudos analisados na 
maioria das vezes estavam combinados uns com os outros, isso garante maior 
fidedignidade aos resultados, tendo em vista que, os dados são comparados entre os 
diversos instrumentos.  Essa triangulação dos métodos de coleta de dados tem por 
objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão 
do foco em estudo (TRIVIÑOS, 1987). Nos estudos analisados observa-se que a 
triangulação dos métodos de coleta de dados foi importante para que os sujeitos de 
pesquisa pudessem se expressar de várias maneiras, dessa forma, os sujeitos que 
apresentam dificuldade em se expressar em um método podem se expressar com 
maior facilidade em outro. Os dados referentes aos instrumentos de coleta de dados 
identificados nos estudos analisados encontram-se no gráfico da figura 2 a seguir. 
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Figura 2: Instrumentos de coleta de dados identificados nos estudos sobre a resolução de 
problemas. 

 
O questionário foi um dos instrumentos de coleta de dados mais utilizados nos 

estudos analisados. O questionário consiste em uma técnica de investigação composta 
por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito a 
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. (GIL, 1987). Nos estudos 
analisados observa-se que o questionário foi utilizado de forma a obter informações 
sobre os sujeitos de pesquisa, sobre como eles resolvem problemas em Química e 
quais são as dificuldades nesse processo.  

As produções escritas dos alunos foram os instrumentos mais utilizados nos 
estudos analisados para coletar os dados de pesquisa. Essas produções 
correspondem a respostas a problemas, relatórios, produções bibliográficas, pequenas 
pesquisas, etc. Esses dados são importantes na medida em que expressam a opinião 
de seus produtores, nesse caso, os sujeitos de pesquisa. Além disso, essas produções 
correspondem ao envolvimento dos sujeitos pesquisados nas atividades propostas. As 
produções escritas identificadas nos estudos analisados indicam que os sujeitos 
pesquisados foram ativos e participaram espontaneamente de todas as atividades 
propostas. 

As entrevistas foram utilizadas em muitos estudos analisados. Esse instrumento 
de coleta de dados é definido como uma técnica em que o investigador se apresenta 
frente ao entrevistado e formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 
interessam à investigação (GIL, 1987) como. Existem na literatura diversos métodos de 
entrevista, no entanto, observou-se nos estudos analisados que a entrevista semi-
estruturada foi a mais utilizada. Durante as entrevistas semi-estruturadas as questões 
devem ser formuladas de forma a permitir que o sujeito discorra e verbalize seus 
pensamentos, tendências e reflexões sobre os temas apresentados (RIBEIRO, 2008). 
Nos estudos analisados as entrevistas tiveram seus dados posteriormente transcritos e 
levados à análise. As entrevistas semi-estruturadas identificaram as concepções dos 
sujeitos de pesquisa investigados sobre diversos aspectos da resolução de problemas 
em Química. 
 Na categoria outros, foram classificados alguns instrumentos de coleta de dados 
menos comuns, tais como: fichas de observação, audiografia, mapas conceituais, etc. 
Esses instrumentos representam uma parcela diversificada de técnicas que podem ser 
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utilizadas nas investigações sobre a resolução de problemas e em outros tipos de 
pesquisa de acordo com objeto de estudo que se pretende compreender.  

Em relação aos aspectos metodológicos foram observadas as seguintes 
tendências de pesquisa: 

 
• Os conteúdos mais presentes nas pesquisas pertencem à Química Geral e à 
Físico-Química; 
• Os sujeitos de pesquisa mais presentes nas investigações pertencem ao Ensino 
Médio e ao Ensino superior; 
• Os instrumentos de coleta de dados mais utilizados são: questionários, 
produções escritas dos alunos e entrevistas semi-estruturadas; 
• A metodologia qualitativa foi predominante nas pesquisas, no entanto, em alguns 
estudos também foram identificados elementos quantitativos para analisar os dados. 

 
A análise dos aspectos metodológicos destaca pontos importantes das 

pesquisas sobre a resolução de problemas em Química. Esse mapeamento do ponto 
de vista da metodologia permite, em parte, evidenciar a qualidade das pesquisas 
analisadas no que se refere à coleta e análise de dados. Além disso, observa-se que 
os estudos analisados apresentaram escolhas coerentes quanto ao tipo de metodologia 
e instrumentos de coleta utilizados. Nesse sentido, pode-se afirmar que todos os 
estudos analisados correspondem a investigações relevantes para o desenvolvimento 
da resolução de problemas como linha de pesquisa da didática das Ciências. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As pesquisas sobre a resolução de problemas em Química analisadas nesta 

pesquisa correspondem a um conjunto de investigações importantes para o ensino de 
Química, no sentido de divulgar os resultados obtidos através da utilização de 
problemas em diversos níveis de ensino com o objetivo de promover a aprendizagem 
de conteúdos químicos.  

A análise metodológica dessas pesquisas buscou caracterizar esses estudos 
quanto às suas condições de produção e análise de dados. Os resultados obtidos 
apontaram algumas tendências que mostram como essa linha de pesquisa vem se 
desenvolvendo nos últimos anos. 

A partir dos conhecimentos das tendências metodológicas evidenciadas neste 
estudo poderão ser desenvolvidas outras pesquisas acadêmicas sobre a resolução de 
problemas em Química com a finalidade de contribuir positivamente para o ensino de 
Química através da proposição e aplicação de intervenções didáticas pautadas na 
resolução de problemas utilizando os instrumentos de coleta de dados e analisando os 
dados da forma mais adequada aos objetivos planejados, podendo seguir algumas das 
tendências apontadas ou inovando quanto à metodologia utilizada.  

Apesar da complexidade das pesquisas analisadas, foi possível analisar os 
aspectos metodológicos desses estudos no que se refere às categorias planejadas, no 
entanto, outros aspectos metodológicos também poderiam ser explorados, dessa 
forma, abrem-se novas perspectivas para o estudo desse conjunto de estudos que 
foram produzidos pelos pesquisadores da área de Ensino de Química nos últimos 
anos. 
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Introdução 
 

O presente trabalho relata a realização, em agosto 
de 2013, da oficina pedagógica “Análise de 
alimentos: educação para um consumo saudável”. A 
proposta, de caráter interdisciplinar, foi destinada a 
licenciandos e professores de Química e de 
Biologia, perfazendo um total de 12 participantes.  
Como tema gerador utilizou-se análise de alimentos 
industrializados. O objetivo foi o de encorajar os 
professores a trabalharem os conteúdos 
disciplinares de forma interdisciplinar e 
contextualizada utilizando-se a experimentação 
como estratégia metodológica. 

Resultados e Discussão 
A oficina (20 h) foi organizada, pela equipe do 

laboratório, em 5 encontros vespertinos cujas 
atividades estão resumidas na tabela 1. Os 
participantes puderam discutir as relações sociais, 
ambientais e educacionais do tema através de 
palestras e debates. Cerca de 80% da carga horária 
foi dedicada à experimentação para promover 
indagações e discussões sobre informações nos 
rótulos de alimentos (Fig. 1). Ao final da oficina, os 
participantes responderam um questionário sobre a 
relevância da proposta e de que forma poderiam 
trabalhar as atividades no contexto escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Os participantes realizaram as atividades 
experimentais em grupos de trabalho no LaDQuim. 
 

 Segundo o relato dos professores, os 
mesmos sentiram-se no lugar de seus alunos e 
perceberam como pode ser mais significativo 
aprender química e biologia de forma 
contextualizada e contribuindo para a formação da 
cidadania dos alunos. 

Tabela 1. Resumo das atividades desenvolvidas na 
oficina “Análise de alimentos: educação para um 
consumo saudável”. 
Palestras/debate Experimentos com 

amostras de alimentos 
Alimentos: Produção, 
desperdício e 
gastronomia sustentável; 
Saúde e alimentos como 
temas transversais nos 
DCN, PCN e OCN; 
Glicose e metabolismo 
humano. 

Medição do pH; 
separação de corantes 
por cromatografia em 
papel; diferenciação de 
refrigerantes e edoçantes 
diet, light; comum e zero 
pela reação de Benedict; 
diferenciação de leite 
integral e light pela 
densidade e teor de 
sólidos; ômega-3 (ácidos 
graxo) e adição de iodo a 
alcenos; zero gordura 
trans e configuração de 
alcenos. 

* Ao todo foram 3 palestras e 10 experimentos. 

Conclusões 
Segundo Paulo Freire (2011, p. 134): a 

investigação de um tema gerador se realiza por 
meio de uma metodologia conscientizadora, que 
insere ou começa inserir os homens numa forma 
crítica de pensarem seu mundo. Partindo-se de uma 
visão mais crítica do tema, a questão não é a de se 
discutir simplesmente o que são carboidratos sob a 
ótica da Química e da Biologia, por exemplo. 
Sabendo-se que termos como light, diet e zero, 
dentre outros, estão presentes nos rótulos de muitos 
alimentos industrializados e que fazem parte do 
cotidiano das pessoas, a ideia é a discussão sobre o 
significado destas palavras para caracterizar esse 
ou aquele tipo de alimento, sua relação com a saúde 
humana e que conhecimentos de Química e de 
Biologia podem ser trabalhados para a 
compreensão dos mesmos. 
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RESUMO: O Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) é um projeto da CAPES cujo 
objetivo é elevar a qualidade da graduação, prioritariamente dos cursos de licenciatura. 
Os estudantes selecionados para o PLI, devem permanecer na universidade parceira, 
no caso portuguesa, por um período de 2 anos. O presente trabalho apresenta uma 
análise preliminar da experiência dos alunos do Curso de Licenciatura em Química da 
turma do PLI (2013-2015), Projeto da UECE: “Novas perspectivas na Formação Inicial 
de Docentes de Biologia e Química”. Realizou-se também uma análise comparativa das 
propostas dos Cursos de Licenciatura em Química da UECE e da Universidade do Porto 
– U. Porto, com o objetivo de identificar dados para melhorar o desempenho dos projetos 
em andamento e das propostas futuras. Constatou-se que o PLI é uma experiência que 
vem proporcionando aos estudantes uma postura profissional de aprendizagem 
constante, à medida que buscam novos conhecimentos no meio em que foram inseridos 

INTRODUÇÃO  

O Programa de Licenciaturas Internacionais – PLI – foi criado em 2010 
com base no Tratado de Amizade assinado entre Brasil e Portugal em 22 de abril de 
2000 e no Memorando de Entendimento assinado entre CAPES e a Universidade de 
Coimbra, em 19 de maio de 2010, ano em que foram contempladas as áreas 
de Química, Física, Matemática, Biologia, Português, Artes e Educação Física. O 
programa tem como objetivo 

[...] elevar a qualidade da graduação, tendo como prioridade a melhoria do 
ensino dos cursos de licenciatura e a formação de professores, por meio da 
ampliação e dinamização as ações voltadas à formação inicial e implementação 
de novas diretrizes curriculares para a formação de professores, com ênfase no 
ensino fundamental e no ensino médio (BRASIL, 2013). 
  

A participação no PLI-Portugal deve ocorrer através da seleção de projetos que 
são elaborados por professores de universidades brasileiras, vinculados aos cursos de 
licenciaturas contemplados em edital publicado pela CAPES e que possuam convênio 
de cooperação com uma universidade portuguesa. O compromisso com a formação e a 
qualidade dos futuros professores deve estar claro nos projetos apresentados. A seleção 
dos estudantes é de responsabilidade da equipe coordenadora de cada projeto e os 
estudantes selecionados para o PLI, devem permanecer na universidade portuguesa por 
um período de 2 anos, bem como obter um número mínimo de créditos acadêmicos 
(mínimo 48 ECTS para o primeiro ano e 120 ECTS para a obtenção do duplo diploma) 
devendo retornar ao Brasil para completar o curso e assim, obterem a dupla diplomação, 
que é o objetivo central do programa. Segundo Pryjma (2012), ECTS são: 
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European Credit Transfer and Accumulation System / Sistema Europeu de 
Acumulação e Transferência de Créditos. É um sistema que mede as horas que 
o estudante tem que trabalhar para alcançar os objetivos do programa de 
estudos. Estes objetivos são especificados em termos de competências a 
adquirir e resultados de aprendizagem. As horas de trabalho do estudante 
incluem as horas letivas (aulas teóricas, aulas práticas/ laboratoriais, aulas 
teórico-práticas, seminários), as eventuais horas de estágio, as horas dedicadas 
ao estudo e à realização de trabalhos, assim como as horas de realização da 
avaliação (testes, exames escritos/orais e apresentações de trabalhos) 
(UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA apud Pryjma, 2012).    

Além do Programa oportunizar uma melhor qualidade de formação acadêmica 
também tem um caráter social, pois para participar do programa os estudantes brasileiros 
devem comprovar que são egressos de escolas públicas, ou seja, fizeram todo o ensino 
médio e dois anos do ensino fundamental em escola pública ou em escolas privadas 
como bolsistas integrais.  

A Universidade Estadual do Ceará – UECE participou pela primeira vez do PLI 
em 2012, tendo proposta aprovada e contemplando a participação de bolsistas nas áreas 
de Matemática, Física, Química e Biologia (BRASIL, 2012). Para o Programa, foram 
selecionados dois estudantes de Física, um de Matemática, dois de Química e dois de 
Biologia. Em 2013, a UECE foi contemplada novamente, dessa vez com a aprovação de 
dois projetos, o primeiro envolvendo as áreas de Matemática e Física, sendo 
selecionados 6 bolsistas (5 de Matemática e 1 de Física) e o segundo projeto 
contemplando as áreas de Química e Ciências Biológicas, tendo sido selecionados 7 
estudantes: 3 de Química e 4 de Ciências Biológicas (BRASIL, 2013).  

Portanto, entendendo Universidade como espaço de articulação das ações de 
ensino - pesquisa - extensão, a participação no PLI tem dado continuidade a inserção da 
UECE no contexto das universidades brasileiras na sua relação com universidades de 
outros países que desenvolvem atividades na área de formação de professores. Essa 
articulação tem como intenção maior elevar o nível de formação e de experiência com 
dos professores e alunos, que na nossa realidade são oriundos das escolas públicas e 
provenientes de camadas sociais menos favorecidas. Essas condições comprometem o 
seu repertório educacional e limitam as possibilidades de criação de alternativas para 
lidar com os fatores de diversidade cultural (ALTOBELLI, 2008; GATTI, 2010). 

O presente trabalho apresenta uma análise preliminar da experiência dos alunos 
do Curso de Licenciatura em Química da turma do PLI com vigência 2013-2015, Projeto 
da UECE, intitulado “Novas perspectivas na Formação Inicial de Docentes de Biologia e 
Química” Edital N° 017/2013 da CAPES. Busca-se uma análise comparativa das 
propostas dos Cursos de Licenciatura em Química da UECE e da Universidade do Porto 
– U. Porto, com o objetivo de identificar dados para melhorar o desempenho dos projetos 
em andamento e das propostas futuras. 

PLANOS DE CURRICULARES E DE ESTUDO  

A UECE é uma Instituição de Ensino Superior – IES - multicampi organizada na 
Capital e no interior do Estado, privilegiando cursos voltados para a formação de 
professores, e, por consequência dessa característica, temos no PLI-Portugal, turma 
2013-2015, dois alunos da Faculdade de Educação de Itapipoca – FACEDI – Campus  
Itapipoca e uma aluna do Centro de Ciência e Tecnologia – CCT – localizado no Campus 
do Itaperi, em Fortaleza. Esses cursos apresentam matrizes curriculares com pequenas 
diferenças.  
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Ao serem selecionados para participar do PLI-Portugal, os estudantes da UECE 
são orientados a executar um plano de estudos baseado nas matrizes curriculares das 
duas Universidades, considerando as disciplinas já cursadas no Brasil e a proposta das 
disciplinas obrigatórias e opcionais que deveriam ser cursadas na universidade 
portuguesa, desde que fossem cumpridos um número mínimo de créditos acadêmicos 
por ano, conforme estabelecido no Edital (BRASIL, 2013). O plano de estudos de cada 
bolsista deve ser aprovado pelas coordenações de curso da universidade portuguesa e 
brasileira, pois ambas se comprometem com o cumprimento desses planos. 

A seguir, apresentamos as matrizes curriculares do Curso de Química da UECE 
e da U .Porto, seguido de uma análise comparativa dos mesmos. 

PLANO CURRICULAR DO CURSO DE QUÍMICA DA UECE 
 

O Plano Curricular do Curso de Licenciatura em Química ofertado pela UECE, 
desde 2008, tem sua integralização curricular projetada para ser concluída em quatro 
anos (oito semestres), para o Curso de Licenciatura em Química do CCT1 e quatro anos 
e meio (nove semestres), para o  Curso de Licenciatura em Química da FACEDI2. Os 
Quadros 1 e 2 apresentam, respectivamente, as matrizes curriculares do curso de 
Química do CCT/UECE e da FACEDI/UECE (UECE, 2014). 
 

Quadro 1: Fluxo curricular do Curso de Licenciatura em Química do CCT/UECE 

Semestre 1 Semestre 2 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Psic. Evolutiva II 
(Adolesc.) 4 Psicologia da Aprendizagem 4 

Biologia Geral 4 Cálculo Dif. e Integral II 6 

Calculo Dif. e Integral I 6 Química Geral II 6 

Química Geral I 6 Met. Prat. Trab. Pesq. 
Cientifica 4 

Semestre 3 Semestre 4 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Química Orgânica I 6 Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS 4 

Química inorgânica I 6 Química Orgânica II 6 

Met. Prat. em Ciênc. da 
Natureza 4 Química Inorgânica II 6 

Didática Geral I 4 Introdução a Estatística 4 

Estr. Func. Ens. Fund. e 
Médio 4 Bioquímica 6 

                                                      
1 Centro de Ciências e Tecnologia - CCT 
2 Faculdade de Educação de Itapipoca - FACEDI 
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Semestre 5 Semestre 6 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Química Analítica I 6 Química Analítica II 6 

Física Geral 6 Físico Química I 6 

Estágio Superv. no Ensino 
Fundamental 6 Estágio Superv. no Ensino 

Médio I 6 

Semestre 7 Semestre 8 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Físico Química II 6 Estágio Superv. no Ensino 
Médio III 6 

Estágio Superv. no Ensino 
Médio II 6 Monografia (Química) 4 

Projeto de Monografia 
(Química) 4 - - 

 

 
Quadro 2: Fluxo curricular do curso de Química da FACEDI/UECE 

Semestre 1 Semestre 2 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Psic. Evolutiva II 
(Adolesc.) 4 Psicologia da Aprendizagem 4 

Biologia Geral 4 Cálculo Dif. e Integral II 6 

Calculo Dif. e Integral I 6 Química Geral II 6 

Química Geral I 6 Met. Prática da Pesquisa  4 

Semestre 3 Semestre 4 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Química Orgânica I 6 Estr. e Funcionamento do 
Ens. Fund. e Médio 4 

Química inorgânica I 6 Química Orgânica II 6 

Met. Prat. em Ciênc. da 
Natureza 4 Química Inorgânica II 6 

Didática Geral I 4 Introdução a Estatística 4 

Semestre 5 Semestre 6 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Química Analítica I 6 Química Analítica II 6 

Física Geral 6 Físico Química I 6 
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Estágio Superv. no Ensino 
Fundamental 6 Estágio Superv. I no Ensino 

Médio  6 

LIBRAS 4   

Semestre 7 Semestre 8 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Físico Química II 6 Estágio Superv. III no 
Ensino Médio 6 

Estágio Superv. II no 
Ensino Médio  6 Química Ambiental 6 

Bioquímica 6 Projeto de Monografia 
(Química) 4 

Semestre 9  

Disciplina Créditos   

Monografia (Química) 4   

 Como pode ser observado nos Quadros 1 e 2, os cursos de Licenciatura em 
Química da UECE têm matrizes curriculares equivalentes, com pequenas variações que 
são resultados de ajustes realizados em função das diferentes realidades dos campi da 
Capital e do interior do Estado do Ceará. Vale ressaltar que os alunos de Licenciatura 
em Química dos diferentes campi da UECE podem fazer transferência entre as 
faculdades do interior e da capital sem que haja prejuízo no currículo dos transferidos. 

Porém, a matriz curricular do curso de química na Universidade do Porto é 
diferente dos currículos da UECE, não só na estrutura, mas também na proposta 
pedagógica do curso. Os estudantes, ao entrarem na graduação, cursam três anos 
correspondente ao chamado de 1° Ciclo, equivalente ao bacharelado no Brasil. Ao 
concluírem essa primeira etapa, os estudantes podem fazer opção de complementação 
de estudos em diversas áreas ou seguir para o Mestrado, no qual acontece a formação 
para docência no ensino fundamental e médio. Os Quadros 3 e 4 apresentam, 
respectivamente, a matriz curricular do Curso de Química da U.Porto e as disciplinas que 
compõem o Mestrado em Ensino da Física e da Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (U.PORTO, 2014).  
 

Quadro 3: Fluxo curricular do Curso de Química da U.Porto 

Primeiro Ano 

Semestre 1 Semestre 2 

Disciplina Créditos 
(ECTS) Disciplina 

Créditos 
(ECTS) 

Introdução à Física 7,5 Matemática I 7,5 

Fundamentos de Química 7,5 Química Orgânica 7,5 

Laboratório de Química I 5 Laboratório de Química II 2,5 
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Matemática I 7,5 Química Inorgânica 7,5 

Laboratório de Física I 2,5 Estrutura Atômica 
Molecular 5 

Segundo Ano 

Semestre 1 Semestre 2 

Disciplina Créditos 
(ECTS) Disciplina Créditos 

(ECTS) 

Química Física 7,5 Laboratório de Química 
Física 5 

Química Analítica 7,5 Laboratório de Química 
Analítica 5 

Lab. de Química Orgânica 5 - - 

Lab. de Química Inorgânica 5 - - 

Métodos Estatísticos 5 - - 

Terceiro Ano 

Semestre 1 Semestre 2 

Disciplina Créditos 
(ECTS) Disciplina Créditos 

(ECTS) 

Disc. Opcionais da FCUP3 15 Projeto de Estágio 15 

 

Quadro 4: Disciplinas do Mestrado em Ensino da Física e da Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário 

Primeiro Ano 

Semestre 1 Semestre 2 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

Didática da Química I 7,5 Didática da Química II 7,5 

Ética e Deontologia 6 Psicologia da Aprendizagem e 
da Relação Educativa 6 

Metodologia de 
Investigação Educacional 6 Química Complementar 6 

Laboratório de Química 
Complementar 6   

Segundo Ano 

Semestre 1 Semestre 2 

Disciplina Créditos Disciplina Créditos 

                                                      
3 Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
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Iniciação à prática profissional, incluindo a prática de ensino 
supervisionada (disciplina anual) 48 

Educação, Ciência e 
Sociedade 6 - - 

Multimédia e Educação 
Científica 6 - - 

 

 Analisando os currículos das duas universidades pode-se perceber que, mesmo 
sendo propostas diferentes, o eixo principal é semelhante, contemplando as quatro 
grandes áreas da química, a saber, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-
Química e Química Analítica. Observa-se também que os dois currículos contemplam 
áreas complementares fundamentais para a formação do químico, tais como Física, 
Matemática e Estatística. A partir da análise dos planos de disciplinas, tanto da U.Porto 
como da UECE, constatou-se que, embora todas as matérias expostas na U.Porto 
também sejam contempladas na UECE, há uma diferença na distribuição do conteúdo 
ao longo do curso. Porém, essa diferença não representa impedimento para o estudante 
brasileiro cumprir parte do curso no Brasil e parte em Portugal, e obter a dupla 
diplomação, conforme descrito em edital da CAPES (BRASIL, 2013).  

Com relação às disciplinas do eixo pedagógico, para o mestrado da U.Porto 
também constatou-se equivalência para pelo menos 50% das disciplinas exigidas no 
currículo brasileiro, o que também mostra a viabilidade da participação dos estudantes 
da UECE em cumprir as exigências do PLI.  

PERCEPÇÕES DOS BOLSISTAS SOBRE O PLI  

 A segunda missão de trabalho, realizada em fevereiro de 2014, possibilitou a 
observação do processo de adaptação e inserção dos estudantes de Química na nova 
realidade, tanto na vida acadêmica na universidade portuguesa, como sua adaptação 
pessoal na vida social com seus colegas brasileiros e portugueses. Foram realizados 
encontros para discutir os planos de estudos, o rendimento acadêmico e as formas de 
superação das dificuldades encontradas nos primeiros meses de participação no PLI.  

 A partir da experiência dessa missão, a coordenação do Projeto construiu um 
questionário, respondido via e-mail, cujo objetivo é saber como a participação no PLI tem 
contribuído para a formação do futuro professor. O questionário foi formado por onze 
questões abertas que podem ser divididas em três categorias: processo de inserção no 
curso da U.Porto, aprendizagem pessoal e profissional e perspectivas em relação ao 
futuro dentro do PLI e após o retorno para o Brasil. 

Com relação à inserção no novo curso a maior dificuldade enfrentada, citada 
pelos três bolsistas de Química foi com relação à metodologia de ensino aprendizagem 
utilizada pelos professores portugueses, em cujas aulas teóricas são abordados (é 
abordada) uma grande quantidade de conteúdos e a necessidade de maior tempo de 
dedicação aos estudos fora da sala de aula, já que para cada disciplina, nas maioria dos 
casos são realizados (é realizada) apenas uma prova, o que exige que o estudante esteja 
realmente preparado e com o conteúdo abordado assimilado. A assimilação dos 
conteúdos, nos primeiros meses também foi dificultada por causa da diferença entre a 
língua portuguesa falada e a língua brasileira. Outra dificuldade sofrida pelos estudantes 
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brasileiros foi com relação à abertura por parte dos colegas portugueses, como relata 
um dos bolsistas: “Socialmente os portugueses parecem um bocado fechados.” 

Entretanto, tais dificuldades estão sendo superadas, pois ao serem questionados 
sobre como enfrentaram esse primeiro momento, é consenso entre os três bolsistas que 
a dedicação aos estudos tem sido fator determinante para superar as dificuldades com 
relação às disciplinas. Porém, destaca-se entre as respostas, que a estrutura da 
Universidade do Porto e a constante disponibilidade dos professores em atender os 
alunos em seus gabinetes, para orientação dos estudos e esclarecimentos de conteúdos, 
também têm contribuído para melhorar o rendimento acadêmico.  

Quando indagados sobre em qual disciplina tiveram maior dificuldade, os três 
bolsistas apresentaram dificuldades em disciplinas diferentes, porém dois reportaram 
que essa dificuldade deveu-se ao conteúdo da disciplina e apenas um associou à 
deficiência de conhecimentos básicos, originários do Ensino Fundamental e Médio. O 
que mostra pelo menos para esse grupo, que a base que eles levaram do Brasil têm 
dado condições para o sucesso no PLI, associado claro, à dedicação quase que integral 
aos estudos em Portugal, como relatam os próprios bolsistas.  

Nas questões relacionadas à aprendizagem pessoal e profissional e suas 
perspectivas em relação ao futuro dentro do PLI, administrar melhor o tempo e aprender 
a ter mais responsabilidades, conciliar os compromissos com a vida acadêmica e pessoal 
tem sido o grande diferencial na vida desses jovens. De acordo com Pena (2011), a 
docência não se dá de forma linear, mas é construída por um conjunto de determinações 
sociais que expressam os espaços que foram importantes na constituição das 
disposições para ensinar, portanto, a base que sustenta a aprendizagem pessoal e 
profissional também está na formação de um profissional que não apenas domine 
conteúdos, mas que tenha sabedoria para aliar a complexidades dos fatos que permeiam 
toda a sua formação com a sua práxis docente.  

Quanto ao futuro no PLI, todos demonstram grande otimismo pois, consideram-
se desde já vencedores, já que conseguiram superar a barreira dos primeiros meses e 
vencer as dificuldades iniciais, já estando em fase de conclusão do segundo semestre e 
com grande possibilidade de aprovação em todas as disciplinas matriculadas.  

A grande preocupação do PLI é melhorar a formação dos docentes da educação 
básica, e o que se espera com esse projeto é que os bolsistas retornem ao Brasil e dêem 
sua contribuição para a melhoria da qualidade de ensino. Por essa razão, a equipe de 
coordenadores do PLI-UECE (2013-2015) tem se empenhado no sentido de acompanhar 
e incentivar os seus alunos a respeito da importância do momento do retorno ao Brasil, 
para que continuem na licenciatura e, depois de formados, atuem como professores das 
escolas públicas. Nesse contexto, perguntamos aos bolsistas sobre quais suas 
perspectivas ao retornarem ao Brasil, com relação à dar continuidade com seus estudos 
na área de formação docente, os três responderam que sim, porém já despertam 
interesses pela área “dura” da ciência, vislumbrando a possibilidade de continuidade dos 
estudos a nível de mestrado e doutorado, para atuarem como professores no ensino 
superior. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PLI é uma experiência que vem proporcionando aos estudantes uma postura 
profissional de aprendizagem constante, à medida que buscam novos conhecimentos no 
meio em que foram inseridos.  
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Diante dos relatos das experiências de formação ocorridas ao longo dos dois 
primeiros semestres do Programa, percebeu-se que os estudantes passaram à refletir 
com mais maturidade sobre sua trajetória de formação docente, o que pode significar um 
grande avanço para o processo de aprendizagem e para a forma de pensar sobre o 
significado real do trabalho docente. 
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Palavras-Chave: Prática docente, planejamentos. 
  

RESUMO: O processo de reflexão orientada (PRO) é uma iniciativa que visa promover momentos em que 
os licenciandos possam refletir acerca do desenvolvimento de planos de aula, elaboração e realização 
de atividades de intervenções no ensino de química. Sabendo que hoje o professor assume um papel de 
mediador da construção do conhecimento, cabe a ele propor atividades investigativas que proporcionem 
ao aluno desenvolver habilidades necessárias para a compreensão do mundo que os cerca. Assim, o 
presente trabalho tem por finalidade analisar os níveis investigativos de uma Unidade Didática (UD) 
proposta por uma licencianda e elaborada ao longo de um processo de reflexão orientada em grupo e 
individual. Os resultados mostram que o PRO auxiliou a licencianda a melhorar seus planos no decorrer 
dos encontros, deixando-os com um caráter mais investigativo do que os planos iniciais. Assim, o PRO 
se torna uma ferramenta importante para o processo de formação inicial. 

INTRODUÇÃO 
A construção da identidade docente durante os cursos de formação inicial 

precisa permitir aos licenciandos momentos reflexivos que possam contribuir para o 
embate de ideias e conflitos que surgem das experiências e da observação do cenário 
educacional atual. Quando incentivado a buscar estratégias de resolução de tais 
conflitos, evidenciados pela preocupação sobre os processos de ensino e 
aprendizagem, o licenciando passa por um processo autêntico de desenvolvimento 
pessoal e profissional (BENAJARO; CARVALHO, 2003). 

Porém, muitos cursos de formação inicial apresentam uma divergência entre as 
disciplinas pedagógicas e as disciplinas específicas do curso. Maldaner (2006) aponta 
que alguns cursos de química recebem duras críticas, muitas vezes, manifestadas 
pelos próprios alunos do curso, ao encontrar uma distância enorme entre as disciplinas 
de educação e as disciplinas de química, apontando também, a falta de relação entre 
aulas práticas e teóricas e, ao próprio despreparo de muitos docentes ao ministrarem 
suas aulas. Tais fatos podem colocar a formação do licenciando em risco, uma vez 
que, a desmotivação e despreocupação diante das questões pedagógicas surgem da 
desvalorização que se dá a formação profissional docente pelos próprios professores 
nos cursos de licenciatura, já que há uma ênfase para a formação dos conteúdos de 
Química, deixando de lado, todo um contexto relevante sobre a importância da química 
para a pesquisa, indústria, agricultura e muitas outras áreas com uma importância 
social muito grande. 

Ainda para Maldaner (2006), esse tipo de formação pode trazer sérias 
consequências, como a desmotivação de ingressantes para os cursos de licenciatura, 
podendo gerar uma divisão social dentro da mesma área de conhecimento, com a 
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tendência de a licenciatura ocupar um patamar de importância mais baixo que os 
bacharéis na universidade e/ou na sociedade. 

A relação ensino e aprendizagem deve surgir de um contexto, uma prática 
social real para os alunos, não apresentando um conteúdo pronto e dividido em etapas, 
mas deve existir uma comunicação que permita o desenvolvimento de conceitos junto a 
temas postos em discussão, como questões/problemas, que permitam ao aluno expor 
suas experiências de vida e criar hipóteses, construindo assim, um meio educacional 
mais coerente com as práticas sociais contextualizadas e, assim, desvincular o 
processo de ensino e aprendizagem de práticas tradicionais realizadas por meio da 
transmissão/reprodução de conteúdos, onde professores exigem somente um conteúdo 
pronto, acrítico e distante da realidade dos alunos (MARQUES, 2003; MALDANER, 
2006). 

   É relevante pensar sobre qual é a função do professor em tempos atuais. É 
necessário que, durante o processo de estruturação da carreira docente, o professor 
apresente conhecimento e análise crítica sobre sua prática, aspectos básicos que 
precisam estar definidos naquelas profissões que tem como objetivo preparar cidadãos 
conscientes e críticos (CELESTINO, 2006). 

Pesquisas relacionadas à metodologia de ensino em Química crescem a cada 
dia, devido às dificuldades encontradas por muitos professores em ministrar aulas que 
relacionem a ciência com aspectos sociais e ambientais e, que estejam presentes no 
cotidiano do aluno. 

Em meio a essas pesquisas evidencia-se o ensino por investigação, que tem 
como base, atividades desenvolvidas a partir de um problema, demonstrando-se 
expressivas do ponto de vista pedagógico e colaborando para a aprendizagem de 
procedimentos e habilidades, além de conceitos, onde o foco desta metodologia não 
fica limitado apenas à aprendizagem dos conteúdos disciplinares, evidenciando um 
ensino em que o aluno tenha um papel muito ativo e intelectual na construção de seu 
conhecimento (ZOMPÊRO; LABURÚ, 2011). 

Para Azevedo (2006), a utilização de atividades investigativas, para assim ser 
considerada, deve conduzir os alunos a refletir, discutir, explicar, relatar e não apenas 
ficar restrito ao favorecimento de manipulação de objetos e a observação de 
fenômenos. A autora ressalta que as atividades de investigação devem considerar 
algumas condições, que de acordo com ela são: uma questão problema, que estimule 
a curiosidade científica do aluno; elaboração de hipóteses, que devem ser feitas pelos 
alunos através de discussões; coleta e análise de dados obtidos, para que assim os 
estudantes possam elaborar explicações desses dados e, por fim, a conclusão, que é 
quando os próprios estudantes formulam resposta para a situação problema inicial a 
partir dos dados que foram analisados. 
    Diante desta situação, as atividades experimentais tem se mostrado como uma 
alternativa empregada para promover o aprendizado de conceitos químicos pelos 
alunos, ou seja, pode ser usada como uma estratégia para promover um ensino 
investigativo. 

Alguns autores como Suart e Marcondes (2008) defendem que atividades 
experimentais podem contribuir para a aprendizagem dos conceitos químicos, 
proporcionando um ambiente de aprendizagem onde os estudantes podem 
desenvolver conhecimentos sobre conceitos científicos, melhorando desta forma, seu 
desempenho de pensar e refletir a respeito dos mesmos, desenvolvendo assim 
habilidades cognitivas. Contudo, as atividades a serem desenvolvidas precisam ser 
planejadas de maneira que possibilite aos alunos expressarem suas ideias e 
participarem de forma ativa, compartilhando seus pensamentos elaborados e 
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argumentando-os a partir de um diálogo criado entre professor e aluno, proporcionando 
um ambiente de construção de conhecimentos. 

Assim, a experimentação investigativa assume um papel importante, pois 
permite incentivar elaboração de hipóteses e a pesquisar o objeto em estudo, 
fundamentado não apenas na memorização de conteúdos, mas sim na busca pelo 
conhecimento e raciocínio crítico, que promova uma aprendizagem mais sólida 
(TERRAZAN, 2003). 

O desenvolvimento dessas novas metodologias é uma oportunidade para que 
os professores rompam o tradicionalismo e sejam menos resistentes às mudanças. Os 
poucos que utilizam as atividades experimentais, hoje em dia, não exploram realmente 
as suas potencialidades. Para que os professores saibam mediar de forma mais 
significativa as suas aulas, precisam refletir sobre suas concepções e ações na 
aplicação de um experimento para perceberem que a atividade experimental envolve 
muitos aspectos, dentre eles, atitudes e sentimentos, e não apenas os conceitos 
científicos (ALVES; LIMA; MARCONDES, 2012).  

No entanto, os professores têm dificuldade em analisar a sua prática de forma 
crítica, sendo resistentes em aderir a metodologias de ensino inovadoras (PORLÁN, 
2002).  Para a elaboração de atividades diferenciadas, que produzam resultados mais 
expressivos e, que abordem não somente a parte conceitual, mas também a 
pedagógica da formação, os professores precisam de ajuda e, uma forma de contribuir 
para a análise de sua prática se dá através do processo reflexivo (ALVES; LIMA; 
MARCONDES, 2012). O significado da expressão prática reflexiva surge da 
necessidade de os professores avaliarem a sua metodologia de ensino, sendo 
permitido ao professor, revisar suas ações e acontecimentos de sala de aula, o que 
pode proporcionar a ele um crescimento profissional maior (OLIVEIRA; SERRAZINA, 
2002).  

Ainda, não se pode dizer que qualquer pensamento sobre a pratica é reflexivo, 
pois a reflexão envolve vários princípios que só cabem a ela. Alguns pesquisadores 
dizem ser fundamental a presença de um mediador (tutor) para auxiliar no 
desenvolvimento das atividades de reflexão, sendo importante também a coletividade.  
Segundo Lellis (2003), este tipo de formação deve acontecer em grupo para que seja 
feita uma discussão entre os professores e o tutor. Para ele, quando o professor faz as 
suas reflexões individualmente, ele estará sujeito a se tornar uma pessoa desmotivada, 
que observa mais os seus pontos negativos do que os positivos. Quando várias 
pessoas analisam uma situação, obtêm-se vários pontos vista sobre o fato analisado, 
ou seja, vários aspectos que uma pessoa só não veria. 

Desta forma, novas propostas formativas são necessárias, e o processo de 
reflexão orientada pode contribuir para uma formação mais reflexiva, uma vez que se 
apoia no processo de reavaliação e reelaboração de ideias e, é caracterizado por 
permitir aos licenciandos descreverem e refletirem suas concepções sobre o processo 
de ensino e aprendizagem de ciências e oferecer meios para ajudá-los a clarificar, 
confrontar e, às vezes, mudar suas teorias pessoais (BRYAN; RECESSO, 2006). 

Assim, este trabalho tem por finalidade analisar o nível investigativo de 
unidades didáticas elaboradas por uma aluna em formação inicial, participante de um 
grupo de reflexão orientada. 

METODOLOGIA 
A metodologia da pesquisa empregada neste trabalho foi do tipo qualitativa, 

pois teve como objetivo avaliar o nível investigativo das ações propostas nos planos e 
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atividades experimentais presentes nos mesmos, verificando a sua evolução mediante 
ao processo de reflexão orientada (PRO). Para isso, foram analisados os quatro planos 
desenvolvidos por uma licencianda em Química da Universidade Federal de Lavras, 
participante do grupo PRO. O grupo era composto por 5 licenciandos, uma professora 
de escola pública e, a mediadora do grupo, docente do curso.   

As ações do grupo PRO englobavam encontros reflexivos em grupo e 
individuais. Durante as ações em grupo, eram realizadas discussões de artigos e 
orientações por parte da mediadora para a proposta de construção de um plano de 
aula que contemplasse as características de uma atividade investigativa. Nas reuniões 
individuais, as quais se iniciaram após a elaboração do plano1, reflexões acerca dos 
planos propostos pela licencianda eram realizadas, possibilitando a ela refletir sobre 
estes, relacionando as opiniões do grupo e da mediadora, com as suas concepções e 
fundamentações. Assim, após tais orientações, a licencianda reelaborava seus planos 
e novos encontros aconteciam. A Unidade Didática sobre conceitos relacionados a 
soluções foi reelaborada 4 vezes, e apresentavam entre 4 e 5 aulas e atividades 
experimentais. É importante salientar que a mediadora, a licencianda e mais um 
integrante do grupo participaram das análises dos planos, contribuindo assim, para a 
reflexão destes sobre a importância da realização, análise e reflexão de ações 
inerentes à prática docente. 

Para analisar os planos foram utilizadas as categorias propostas por Silva 
(2011), descritas nas figuras 1 e 2 abaixo: 
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Figura 1: Elementos e Categorias para a análise dos Níveis Investigativos dos planejamentos 
 

 
 

Figura 2: Elementos e Categorias para a análise dos Níveis Investigativos do experimento 
presente no plano 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir dos níveis investigativos, apresentados na metodologia de pesquisa 

(Figuras 1 e 2), os planos foram analisados e, os resultados são apresentados na 
tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1: Níveis Investigativos dos planejamentos  

 Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 
Elementos NI NI NI NI 

Objetivo Descrito no Plano C2 C2 C2 C2 
Questão Problema C2 C2 C3 C3 

Levantamento de Concepções C2 C3 C3 C3 
Questões durante a aula -- C3 C3 C3 
Sistematização da aula C1 C2 C3 C3 

Papel do professor C1 C3 C3 C3 
Papel dos alunos C2 C3 C3 C3 

Objetivo Geral do Plano C1 C2 C4 C4 
 

Pode-se observar através do elemento Objetivo Descrito no Plano, que os 
quatro planos foram classificados na categoria de nível investigativo C2, a qual 
descreve que este Tangencia Características Investigativas, ou seja, os objetivos de 
todos os quatro planos apresentaram tópicos a serem estudados, uma vez que a 
licencianda descreve os assuntos que serão abordados durante a sequência de aulas 
relacionando-o a habilidades genéricas como, por exemplo, a construção de 
conhecimento científico e habilidades implícitas ao experimento de caráter 
investigativo.  

O Objetivo apresentado no plano 4 exemplifica o exposto acima: “Esta 
atividade tem como objetivo principal a construção dos conhecimentos científicos 
introdutórios de misturas e soluções, abordando primeiramente os conceitos de 
substância pura. A partir desta os alunos poderão identificar os tipos de misturas no 
seu dia-a-dia, como homogêneas, heterogêneas e as substâncias puras. 
Compreender o que é soluto e solvente. E a partir dos experimentos de cunho 
investigativo, identificar os tipos de misturas e as substâncias puras presentes no seu 
dia- a dia.” As expressões destacadas em negrito1 evidenciam as habilidades que 
podem ser desenvolvidas por meio do plano proposto. De acordo com Suart e 
Marcondes (2008), quanto mais o aluno participar das etapas de investigação durante 
as aulas, mais ele conseguirá elaborar hipóteses, testá-las e discuti-las, e assim 
desenvolver com mais facilidade as suas habilidades cognitivas e o raciocínio lógico.  

Ao analisar a presença ou ausência da Questão Problema, esta pode ser 
evidenciada em todos os planos. Porém, observou-se que nos Planos 1 e 2, os níveis 
investigativos destas permaneceram na categoria C2, onde a questão é caracterizada 
por ser conteudista, podendo ser solucionada apenas consultando-se livros didáticos, 
como podemos ver neste exemplo do plano 1: “Ao preparar um suco, chá ou café você 
precisa medir e colocar as quantidades certas de água, açúcar e do condimento em pó 
que você irá preparar, para que ela fique bem gostosa. Se você colocar quantidades 
inadequadas desses ingredientes sua bebida não ficara mais apetitosa. Suponhamos 
que ao preparar um chá, Antônio resolve colocar uma quantidade maior de água, ao 
invés do valor estipulado na embalagem, o que acontecerá com o chá? Antônio poderá 
corrigir o seu erro? Quais os procedimentos que ele pode tomar para que a bebida 
fique gostosa de novo?”.  

Pode-se perceber, no exemplo citado, que a licencianda apresentou uma 
questão problema com várias questões dentro de uma mesma, demonstrando 
                                                      
1 Grifo nosso 
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claramente insegurança e falta de preparo em sua elaboração. Esse fato pode ser 
verificado em um trecho retirado de seu diário de campo, onde ela diz: “Tive dificuldade 
em propor uma Questão Problema, pois nunca fiz isso sozinha”. /.../ Pensar em uma 
Questão Problema é muito difícil. “Penso que o professor ficará umas 2 horas só 
pensando na Questão Problema as primeiras vezes, como é meu caso”. 

  Os encontros individuais e em grupo do processo de reflexão orientada 
permitiram que a licencianda propusesse uma questão problema mais elaborada e com 
características mais investigativas. Assim, nos planos 3 e 4, a questão foi classificada 
em C3, permanecendo da seguinte forma: “André comprou uma garrafa de água 
mineral aonde continha a inscrição Água Pura. Essa afirmação está correta? Por quê?”. 
A questão apresenta aspectos a serem investigados de forma relacionada ao tema, 
sendo possível a sua classificação como C3, ou seja, Apresenta Algumas 
Características Investigativas.  

A presença da questão problema é de suma importância, uma vez que, 
considerando uma proposta investigativa, esta permitirá ao aluno compreender e 
reconhecer os conteúdos que serão desenvolvidos, percebendo a importância e 
utilidade deste em seu cotidiano. Além disso, resolver situações problematizadoras 
permitem ao aluno elaborar hipóteses, relacionar dados e propor conclusões; 
habilidades cognitivas essenciais para a formação crítica e cidadã (GIL PEREZ, 1996; 
SASSERON; CARVALHO ,2008). 

Para o elemento Levantamento de Concepções percebeu-se uma evolução nos 
níveis investigativos, classificado inicialmente em C2 no primeiro plano, para C3 nos 
demais planos. Em todos os planos, a licencianda utilizou questionário prévio para 
levantamento das ideias iniciais dos alunos. No entanto, no primeiro planejamento, as 
questões não foram elaboradas de forma contextualizada com o cotidiano do aluno, 
sendo conceituais e abordando pouco o que os alunos já poderiam saber. Nos planos 
2, 3 e 4 a licencianda já elabora questões mais próximas à realidade dos alunos, como 
por exemplo, nesta questão do questionário prévio do plano 4: “É perceptível a 
presença de várias misturas no nosso dia a dia. Cite 5 exemplos do que você 
consideraria uma mistura?”. 

 Para as Questões Durante a Aula, verificou-se a ausência destas no plano 1. 
Já nos outros planos, ou seja, após os encontros reflexivos, essas questões puderam 
ser classificadas no nível C3, onde se exploram os dados com solicitações de 
conclusões. A partir desta situação nota-se que a licencianda elabora questões para 
mediar suas aulas, porém, essas questões estão restritas somente aos conceitos, 
permitindo pouco desenvolvimento de habilidades cognitivas pelos alunos.  Como por 
exemplo, nesta questão do plano 4: “Um sistema homogêneo é característica de uma 
solução ou substância pura?”. Apesar desta pergunta proporcionar uma pequena 
discussão aluno-professor, talvez ela não seja capaz de permitir a elaboração de 
hipóteses. É objetiva, sendo possível somente uma resposta. Para Suart e Marcondes 
(2009), o tipo de questão proposta pelo professor pode influenciar nas respostas e nas 
habilidades cognitivas desenvolvidas pelos alunos. Assim, quando o professor propõe 
uma questão de baixa exigência cognitiva, as repostas dos estudantes se manifestam, 
também, de baixa ordem cognitiva. Além disso, para se manter um nível investigativo 
na sala de aula, habilidades de alta ordem cognitiva devem se requisitadas, como 
analisar dados, fazer relações causais e propor soluções, evidenciando assim, a 
importância das questões propostas e, a atenção que o professor deve considerar ao 
elaborá-las.  

Percebe-se, pela análise dos planos, que o P1 não apresenta Sistematização 
da Aula, já no P2 as aulas se encontram de forma mais organizada, sendo o plano 
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classificado como C2, Tangencia Características Investigativas. No entanto, as aulas 
deste não permitem questões para análise e exploração de hipóteses. Observa-se 
também, que as aulas não possuem uma ligação umas com as outras e nem 
conclusões, ou seja, por mais que este plano esteja mais organizado, a licencianda 
ainda encontra dificuldades em fazer relações entre uma aula e outra, 
contextualizando-as, e assim, sistematizar seus objetivos. Já os planos 3 e 4 
apresentaram um caráter mais investigativo, evoluindo para a categoria C3, onde é 
permitida exploração da questão problema e levantamento de hipóteses pelos alunos.  

 Em Papel do Professor, o primeiro plano foi classificado como C1, no qual o 
professor apresenta características tradicionais, ficando preso aos conteúdos e 
propondo exercícios de fixação. Neste, a licencianda descreve sua proposta 
enfatizando muitos conteúdos. Com o decorrer dos encontros, a discente estruturou 
novas formas de mediar as aulas, relacionou-as umas com as outras, além de propor 
atividades experimentais com caráter investigativo nos planos seguintes. Os três 
últimos planos foram classificados como C3, onde o professor mediaria as aulas, 
porém, ainda apresentaria características de um professor tradicional.  

Para o elemento Papel do Aluno, ocorreu uma dificuldade em sua análise, já 
que uma das categorias, C3, apresenta uma restrição quanto à participação do aluno, 
quando descreve: “participa de quase todas as etapas, mas ainda não lhe é dada 
autonomia para que ele proponha questões, elabore hipóteses etc”. As propostas dois, 
três e quatro da licencianda permitem a participação dos estudantes nas ações citadas 
nas categorias, o que apontaria a sua classificação no nível C4. No entanto, quando o 
nível C4 descreve “Ativo e busca informações para resolver novos problemas”, 
impossibilita classificar os planos da licencianda nesta categoria, já que estes não 
apresentam novos problemas para os estudantes resolverem. Assim, os planos 
acabaram por se classificados em C3, com a ressalva de que os alunos têm a 
oportunidade de participar de ações relacionadas à investigação científica. O plano 1 
foi classificado como C2, onde o aluno seria ativo em algumas etapas do processo. A 
proposta inicial da licencianda permitia ao aluno ser apenas um espectador nas aulas, 
sua participação só seria ativa na discussão da atividade experimental desenvolvida 
pela discente. 

   Ao analisar o Objetivo Geral do Plano pode-se observar que o plano 1 foi 
classificado em C1, que é caracterizado por apresentar apenas tópicos a serem 
estudados e conteúdos específicos, demonstrando que, no primeiro esboço de seu 
plano, a licencianda encontra dificuldades em apresentá-lo de uma forma mais 
contextualizada e investigativa. Este fato pode ser verificado em sua escrita extraída de 
seu diário de campo, “Estou com um pouco de dificuldade em escolher o experimento, 
porque não defini o objetivo primeiro, mas queria escolher o experimento antes para 
depois encontrar o objetivo dele”. Porém, nos demais planos, evidencia-se uma 
evolução nos níveis investigativos, onde o plano 2 passa a ser classificado em C2, 
permanecendo a presença dos tópicos a serem estudados, mas já surgem o 
desenvolvimento de algumas habilidades genéricas. E, nos planos 3 e 4, ocorre um 
salto, permitindo classificá-los em C4, que apresenta como objetivo geral, habilidades e 
competências a serem desenvolvidas de forma clara e condizente com o assunto 
proposto. Essa evolução nos níveis investigativos pode ser explicada devido ao fato da 
licencianda se mostrar mais segura ao elaborar seus planos e, também, pelos estudos 
e encontros de reflexão orientada que foram realizados ao longo da elaboração dos 
quatro planos, mostrando que a licencianda conseguiu alcançar, também, o objetivo 
proposto para o PRO.  
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A análise do experimento apresentado nos planos da licencianda é exposta na 
tabela 2 abaixo: 
 
Tabela 2: Níveis Investigativos do experimento 

 Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 
Elementos NI NI NI NI 

Objetivo do Experimento C1 C1 C2 C2 
Pré Laboratório C2 C2 C2 C2 
Problematização C1 C3 C3 C3 

Elaboração de Hipóteses C1 C3 C3 C3 
Questões Pós-laboratório C3 C3 C3 C3 

Papel do Experimento C2 C3 C4 C4 
Atividade Prática C2 C2 C2 C2 

 
Verifica-se que os quatro planos não apresentavam um Objetivo explicito para os 

experimentos. Como já existia um objetivo geral para toda a sequência de aulas, a 
licencianda teve dificuldade em descrever um objetivo específico para os experimentos. 
No entanto, pode-se perceber que os experimentos traziam um Objetivo implícito, 
relacionado à proposta da licencianda como um todo. Assim, considerou-se para este 
elemento um Objetivo implícito, tendo os dois primeiros planos classificados em C1, 
não apresentando características investigativas, já que as atividades propostas estão 
relacionadas apenas aos conteúdos específicos a sequência de aulas. Os 
experimentos propostos nos dois últimos planos foram classificados como C2, surgindo 
algumas características investigativas, permitindo a elaboração de hipóteses, análises 
e comparação de dados e conclusão, porém, estas ainda são restritas e relacionadas 
aos conteúdos estudados. 

Em relação à Problematização, a atividade experimental apresentada no plano 1 
foi classificada como C1, ou seja, não apresenta problematização, há somente uma 
relação muito grande com o conteúdo cientifico. As atividades experimentais 
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar momentos de discussão, 
questionamento, diálogo, precisam estar acompanhadas de situações 
problematizadoras para ser considerada uma atividade de investigação, não limitando a 
ação do aluno à manipulação ou observação (CARVALHO et al., 1999). 

Nos planos seguintes, os experimentos foram apresentados de forma mais clara, 
condizente com o tema proposto, fazendo relação com a questão problema do plano, 
permitindo que os alunos analisassem e comparassem os dados, elaborassem 
hipóteses e propusessem conclusões, sendo classificados na categoria C3, 
evidenciando característica de uma abordagem investigativa. Para Suart (2014), as 
atividades experimentais investigativas devem partir de uma situação problema, de 
interesse do aluno, mas com o cuidado para que não seja de difícil resolução, de modo 
que o aluno desista de investigá-lo. 
 Na Elaboração de hipóteses, a primeira proposta do plano foi classificada como 
C1, por não permitir que tal elemento fosse desenvolvido, já as três últimas propostas 
apresentam características de uma atividade experimental investigativa, sendo 
classificadas como C3. 

A categoria Pré-laboratório foi classificada como C2 em todos os planos da 
licencianda, uma vez que essas questões surgem relacionadas à problematização e, 
como os experimentos fazem parte de uma atividade mais ampla, relacionados ao 
tema e às outras aulas propostas pela licencianda, foi considerado como questões Pré 
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laboratório todas as questões que surgiam em aulas antes da atividade experimental, 
como por exemplo, as questões do questionário prévio, que estava sendo proposto 
uma aula antes do experimento.  

As questões Pós laboratório, assim como as questões Pré laboratório, foram 
consideradas como um todo, não necessariamente aparecendo na aula do 
experimento. O questionário pós, por exemplo, pode ser considerado como questões 
Pós laboratório, já que está relacionado ao experimento e permite a sistematizações de 
todas as ideias trabalhadas em todas as aulas. Assim, todos os planejamentos foram 
classificados como C3, pois os alunos podem fazer uma comparação das ideias iniciais 
e finais, a partir das discussões e avaliações dos dados obtidos durante as aulas. Em 
atividades experimentais, discussões realizadas durante o pré e o pós-laboratório 
podem permitir que os estudantes façam conexões significativas entre o fenômeno 
observado e os dados e conceitos desenvolvidos nas aulas. A discussão pré-
laboratório pode focalizar a atenção dos alunos no que eles irão observar e por quê vão 
observar; o pós-laboratório pode ajudar os estudantes a pensar sobre os dados 
obtidos, como analisar e como conectar esses dados com os conceitos estudados 
(NAKHLEH; POLLES; MALINA, 2002). 
 Na categoria Papel do experimento, o primeiro plano foi classificado como C2, 
onde havia uma exploração conceitual inicial, porém o experimento apresentava 
características de verificação de conceitos. O segundo plano foi classificado como C3, 
apresentando uma inclinação para uma atividade experimental investigativa, porém 
esta não era bem explorada, pois ainda havia uma abordagem conceitual muito grande. 
Já os planos 3 e 4, foram classificados como C4, pois exploram a atividade de forma 
investigativa, permitindo a análise dos dados, elaboração de hipóteses, conclusões a 
partir da comparação das ideias finais e iniciais. 
 O elemento Atividade prática foi classificado como C2 em todos os planos, já 
que este seria elaborado e executado pela licencianda. Mas é interessante ressaltar 
que, mesmo que o experimento proposto fosse executado por demonstração, este 
apresenta características investigativas, conforme foi discutido nas categorias Papel do 
experimento, elaboração de hipóteses e problematização. Assim, embora o 
experimento seja realizado por demonstração, ele pode apresentar uma abordagem 
investigativa (CARVALHO et al.,1999). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
           O processo de reflexão orientada pode ser uma metodologia útil para o processo 
de formação de professores, uma vez que, permite a reflexão antes, durante e depois 
da ação, permitindo aos licenciandos pensarem e repensarem a prática docente. Os 
encontros individuais e em grupo permitem o compartilhamento de sentimentos 
comuns entre os alunos em formação inicial, sentimentos que os permeiam durante o 
planejamento, execução e avaliação da atividade. 
            Muitas vezes, os cursos de licenciatura não oferecem suporte adequado para a 
formação pedagógica de seus alunos, gerando a insegurança e falta de conhecimentos 
sobre assuntos pedagógicos, reflexo de um ensino tradicional. O PRO pode auxiliar 
essa deficiência e motivar os futuros professores a prezarem por um ensino de mais 
qualidade, abandonando os métodos tradicionais de reprodução de conteúdos e 
priorizando um ensino para a formação crítica e cidadã para a sociedade. 
            Os resultados mostram que a licencianda se preocupou em melhorar os planos 
e, os encontros permitiram que ela buscasse formas mais efetivas para melhorar sua 
proposta. As conversas e estudos sobre atividades investigativas foram fundamentais 
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nesse processo, pois, à medida que as reflexões consolidavam suas ideias, a 
licencianda pode repensar seu planejamento, que gradativamente foi apresentando 
características de atividade investigativa. Embora em alguns momentos houvesse uma 
preocupação em relação aos conceitos científicos, a aluna em formação inicial buscou 
desenvolvê-los aliados ao desenvolvimento de habilidades cognitivas em seus alunos, 
tais como a analise e comparação de dados, elaboração de hipóteses e conclusões 
pertinentes ao assunto abordado, fato que fica claro também na evolução das 
atividades experimentais dos planos, que apresentou, ao final, assim como o 
planejamento, características de uma atividade investigativa com uma problematização 
interligada ao tema da unidade didática. 
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Palavras-Chave: argumentação, química, formação de professores de ciências. 

Resumo: No presente trabalho apresentamos a análise de produções orais e escritas coletadas 
em oficinas de formação em argumentação realizadas com o objetivo de fomentar a 
argumentação no ensino básico de química. Durante a realização das oficinas, avaliamos o 
percurso trilhado pelos licenciandos na construção e avaliação de explicações para um 
fenômeno natural, com foco nas características dos argumentos produzidos a partir desse 
processo, tendo como referencial de análise o trabalho de Sampson e Blanchard (2012). Os 
resultados demonstraram elementos desejáveis em seus argumentos, no entanto, percebemos a 
ausência de componentes que conferem ao argumento maior qualidade. 

INTRODUÇÃO 
Vários estudos sugerem que, por meio da argumentação, os alunos constroem 

explicações sobre os fenômenos estudados e desenvolvem o pensamento operacional 
(CARVALHO, 2012); propõem e avaliam criticamente ideias sobre temas científicos 
(ARCHILA, 2012); explicitam diferentes pontos de vista através de debates 
sociocientíficos e éticos (CAAMAÑO, 2010), além de aprenderem sobre a natureza da 
ciência, pois proporciona a oportunidade de envolvê-los na cultura científica. 

Sampson e Blanchard (2012) colocam que, embora sejam de grande valia os 
esforços empreendidos em privilegiar a ocorrência da argumentação em ambientes de 
ensino – como a criação de novos currículos, instruções sobre estratégias didáticas, 
uso de tecnologias – a contemplação de qualquer um desses aspectos exigirá 
professores qualificados no sentido de compreenderem e valorizarem esse tipo de 
atividade como via de promover a aprendizagem significativa em ciências. 

Em contraponto, nas referidas investigações não são tratados aspectos que 
atenderiam à necessidade de discutir como devem ser concebidos programas de 
formação de professores de ciências que incluam conteúdos argumentativos, nem 
como os licenciandos se apropriam da habilidade de promoção da argumentação e 
como esta pode ser identificada no seu desenvolvimento profissional. Nessa 
perspectiva, é premente a necessidade de pesquisas que se debrucem sobre questões 
dessa natureza. É visando colaborar na geração de conhecimento sobre a formação 
docente no que concerne às questões mencionadas, investigamos aspectos 
relacionados à elaboração e implementação de atividades promotoras da 
argumentação na formação inicial de professores de química. 

Para tanto, realizamos intervenções em uma disciplina de Estágio 
Supervisionado em Química tendo em vista analisar as características de argumentos 
produzidos pelos licenciandos na busca de explicações para a ocorrência de um 
fenômeno natural. Ou seja, identificar como os licenciandos, a partir da observação de 
um fenômeno natural, avaliam explicações alternativas para o mesmo e como fazem 
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uso de argumentos com o intuito de respaldar justificativas para o observado. 
Lançamos mão do trabalho de Sampson e Blanchard (2012) como ferramenta de 
análise das estratégias utilizadas pelos licenciandos.  

PERCURSO METODOLÓGICO 
A intervenção foi realizada em uma disciplina de Estágio Supervisionado I em 

Química da Universidade Federal do Piauí. No semestre de aplicação da proposta a 
disciplina contava com 19 alunos matriculados, no entanto, apenas 13 participaram de 
todas as etapas da pesquisa e foram tomados como sujeitos. A aplicação se deu com a 
execução de cinco etapas: caracterização dos sujeitos da pesquisa; discussão a 
respeito da promoção da argumentação sobre questões sociocientíficas; realização de 
oficinas de formação em argumentação; orientações para elaboração do projeto 
didático e entrevista. Antes de qualquer ação da proposta, os licenciandos foram 
informados sobre a realização da pesquisa e preencheram termos de consentimento e 
informação.  

No presente trabalho são descritas as atividades realizadas na terceira etapa, 
realização de oficinas de formação em argumentação, especificamente uma das oito 
oficinas realizadas, na qual uma atividade experimental abrangendo temas de cinética 
química e capacidade calorífica da água foi utilizada como fonte de dados (Quadro 1). 
Essa atividade foi estruturada tendo como eixo norteador para a identificação dos 
dados e elaboração da justificativa um roteiro que trazia questionamentos para auxiliar 
na compreensão do observado e culminava na escolha, entre duas opções, da 
justificativa mais satisfatória (Quadro 2). Para a elaboração dessa oficina seguimos as 
orientações de Jiménez-Aleixandre et. al. (2009), que afirmam que durante um trabalho 
científico, para explicar um determinado fenômeno, existe mais de uma possibilidade. 
Nesses casos os estudantes são levados a decidir qual explicação é a melhor, em 
função do conhecimento e dos dados disponíveis. 

 
Quadro 1: Primeira parte da oficina com experimento realizado para gerar os dados e variáveis 
para construção da argumentação. 
PARTE 1: Encha um balão de ar e outro com água e dê um nó na abertura de ambos os balões. Acenda a vela e coloque debaixo 
do balão cheio de ar (Balão 1). Observe o ocorrido. Em seguida, repita o procedimento para o balão cheio de água (Balão 2). 
Observe o ocorrido. 
 

 
 
Observe atentamente tudo que acontece no experimento. 
 
O balão 1 (cheio de ar) estoura rapidamente. Por que o balão 1 estoura? _________________________ 
 
O balão 2 (cheio de água) não estoura. Por que o balão 2 não estoura? __________________________ 
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Quadro 2: Segunda parte da oficina com experimento realizado para elaboração da melhor 
explicação. 
EXPLICAÇÃO A: 
Ao contrário do que ocorreu no balão 1, no balão 2 os átomos e moléculas possuem uma energia cinética média menor. Durante o 
aquecimento dos balões, a energia adicionada é usada para superar as forças que prendem uma molécula a outra, ou seja, no 
caso do balão 2 a energia necessária para que as moléculas, de água, se distanciem e rompam o balão será bem maior, e por isso 
o balão demorará mais para romper. 
 
EXPLICAÇÃO B: 
A água no interior do balão 2 absorve a maior parte do calor fornecido pela chama, não deixando que a temperatura da borracha 
aumente muito, ou seja, água é uma boa “armazenadora” de calor porque tem uma elevada capacidade calorífica. 
Analisando com mais detalhes os fatos ocorridos, você será capaz de decidir qual das explicações é a melhor para o fato de o 
balão 2 não estourar. Anote os fenômenos observados e apresente justificativas para eles. Se for o caso, repita o experimento. 
 
Observação 1: 
Foi observado que durante o processo de aquecimento dos balões ocorreu um aumento da temperatura dos mesmos. 
 Sim  Não 
Você acredita que esta observação é corretamente explicada por A? Indique as razões: ___________________________ 
Você acredita que esta observação é corretamente explicada por B? Indique as razões: ___________________________ 
 
Observação 2: 
Foi observado que após alguns segundos o balão 1 estoura, enquanto o balão 2 permanece intacto. 
 Sim  Não 
Você acredita que esta observação é corretamente explicada por A? Indique as razões: ____________________________ 
Você acredita que esta observação é corretamente explicada por B? Indique as razões: ____________________________ 
 
Observação 3: 
Foi perceptível o odor de látex queimado durante o aquecimento dos balões. 
 Sim  Não 
Você acredita que esta observação é corretamente explicada por A? Indique as razões: ____________________________ 
Você acredita que esta observação é corretamente explicada por B? Indique as razões: ____________________________ 
 
QUAL DAS EXPLICAÇÕES A OU B VOCÊ ACREDITA QUE É A MELHOR? JUSTIFIQUE. _________________________ 

 
A atividade foi realizada em grupos, os quais, após executarem o experimento 

e observarem o ocorrido, elaboraram uma explicação para o fato de o balão com ar 
estourar logo após a aproximação da chama da vela, enquanto que para o balão cheio 
com água não acontecer o mesmo. Em seguida foram fornecidas duas alternativas de 
explicações para o fenômeno, aliadas a três observações, as quais deveriam ser 
avaliadas pelos licenciandos, de modo que, ao final da atividade, pudessem adotar 
pelo menos uma delas, relacionando-as ou não com a justificativa inicialmente 
proposta. 

Portanto, a atividade foi estruturada a partir de um experimento que gerava 
dados variáveis, em que detalhes como a proximidade da vela dos balões, a natureza 
das substâncias envolvidas e a fonte de calor deveriam ser levados em consideração 
para a elaboração de uma justificativa aceitável e uma avaliação adequada das 
explicações alternativas fornecidas. 

REFERENCIAL TEÓRICO PARA ANÁLISE DOS DADOS 
Sampson e Blanchard (2012), em seu trabalho intitulado Science Teachers and 

Scientific Argumentation: Trends in Views and Practice, fizeram uso de uma entrevista 
de avaliação cognitiva para investigar como professores de ciências do ensino médio 
avaliam explicações alternativas, geram argumentos para apoiar uma explicação e 
percebem a importância de promover a argumentação em sala de aula. Para tanto, os 
autores definem argumentação científica como uma construção de conhecimento e 
validação prática, na qual indivíduos tentam estabelecer ou validar uma conclusão 
(Figura 1). 
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Figura 1: Um argumento científico e alguns critérios que podem ser usados para avaliar a 

qualidade de um argumento científico segundo Sampson e Blanchard (2012). 
 
Na Figura 1 encontra-se o modelo utilizado por Sampson e Blanchard (2012) 

para descrever os componentes de um argumento científico. No modelo proposto 
podemos notar que a conclusão (alegação) é apoiada por evidências (dados) e as 
evidências (dados) são então explicadas por uma justificativa (lógica). Como é possível 
perceber, o componente “evidência” do argumento inclui medições, observações ou 
resultados de outros estudos que foram coletados, analisados e interpretados por 
pesquisadores. No componente “justificativa” são apresentadas razões por parte dos 
indivíduos para a escolha das evidências (dados). 

Com a premissa de que os professores desempenham um papel fundamental 
na implementação da argumentação em sala de aula, uma vez que qualquer inovação 
curricular e estratégia de ensino são moldadas por eles, Sampson e Blanchard (2012) 
investigaram como os professores constroem e/ou avaliam explicações para um 
fenômeno natural e as características dos argumentos produzidos com tal propósito. 
Para tanto, fizeram uso de entrevistas e técnicas de análise de dados qualitativos para 
melhor compreenderem os caminhos utilizados por professores na construção de 
argumentos e coletarem suas opiniões sobre o favorecimento da produção de 
argumentos em sala de aula. Tendo em vista os resultados obtidos, observaram que os 
professores utilizaram alguns filtros para chegar a uma conclusão sobre a alternativa 
de explicação mais apropriada para explicar o fenômeno, a saber: determinar se as 
explicações se encaixavam com sua compreensão sobre o fenômeno; examinar a 
natureza das explicações à luz de outras explicações; avaliar se a explicação escolhida 
estava relacionada com os dados fornecidos. 

Dessa forma, Sampson e Blanchard (2012) elaboraram um esquema que 
ilustra os caminhos adotados pelos professores na escolha de uma explicação para o 
fenômeno, o qual foi por nós adaptado, com os resultados provenientes da oficina de 
formação em argumentação descrita no tópico anterior. Portanto, na Figura 2 estão 
ilustrados os possíveis caminhos a serem trilhados pelos licenciandos na elaboração e 
avaliação de explicações para o fenômeno observado. 
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Figura 2: Esquema que ilustra os possíveis caminhos a serem trilhados pelos licenciandos na 

elaboração e avaliação de explicações para o fenômeno observado, com base no instrumento de 
análise adaptado do trabalho de Sampson e Blanchard (2012). 

 
Os critérios apresentados na Figura 2 também nos auxiliaram na identificação 

das diferentes estratégias utilizadas pelos licenciandos para elaborar os seus 
argumentos, em comparação às observadas por Sampson e Blanchard (2012): 
expansão da explicação inicialmente proposta; utilização dos dados como fonte de 
evidências para apoiar a explicação; esclarecimento porque as explicações rejeitadas 
eram insuficientes; fornecimento de uma série de sentenças com a finalidade de 
garantir a veracidade da explicação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme mencionado, a atividade foi realizada em grupos, os quais, após 

executarem o experimento e observarem o ocorrido, elaboraram uma explicação para o 
fato de o balão com ar estourar logo após a aproximação da chama da vela, enquanto 
que para o balão cheio com água não acontecer o mesmo. Em seguida foram 
fornecidas duas alternativas de explicações para o fenômeno, aliadas a três 
observações, as quais deveriam ser avaliadas pelos licenciandos, de modo que, ao 
final da atividade, pudessem adotar pelo menos uma delas, relacionando-as ou não 
com a justificativa inicialmente proposta. Cabe salientar que no presente trabalho 
apresentamos os resultados provenientes dos grupos denominados de A e B. 
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Para a explicação dos fenômenos apresentados, o mais apropriado seria os 
licenciandos apresentarem razões para o balão com ar não estourar por meio da 
explicação A e para o balão com água não estourar por meio da explicação B. Ou seja, 
a justificativa se torna mais aceitável aliando as duas explicações alternativas 
fornecidas. O Grupo A, inicialmente, explicou o fenômeno em termos de cinética 
química, apresentando dados plausíveis que sustentam a hipótese do grupo: 

 
“No balão cheio de ar há presença de CO2, quando o balão entra em contato 
com a chama da vela ocorre uma vibração nas moléculas do gás fazendo com 
que o balão estoure rapidamente, com a saída do CO2 a vela se apaga (...) No 
balão com água as moléculas estão mais juntas, quando entra em contato com 
a chama da vela demora a ocorrer as vibrações das moléculas fazendo com 
que demore a estourar o balão”. 

 
Na explicação os licenciandos nos forneceram indícios de concepções de 

outrora, como por exemplo, quando deduzem que há CO2 no interior do balão – 
informação não fornecida –, por terem conhecimento de que na expiração esse gás é 
liberado. Os licenciandos também fizeram uso do aquecimento térmico das moléculas 
para construir sua explicação. A explicação, contudo, é parcialmente aceitável, pois, 
apesar de estar cientificamente correta, não explica adequadamente as condições 
observadas. Essa razão seria válida em uma situação na qual a chama não estivesse 
em contato direto com o balão, ocorrendo a expansão térmica do gás e fazendo o 
balão estourar. 

É possível constatar que a explicação elaborada pelos licenciandos apresenta 
relação com uma das explicações alternativas fornecidas, a explicação A (Quadro 2). A 
seguir apresentamos o trecho da explicação dos licenciandos que mais se assemelha a 
essa explicação: 

“... ocorre uma vibração nas moléculas do gás fazendo com que o balão 
estoure rapidamente (...) No balão com água as moléculas estão mais juntas, 
quando entra em contato com a chama da vela demora a ocorrer as vibrações 
das moléculas fazendo com que demore a estourar o balão” 

 
Na sequência, quando lhes foi solicitado que avaliassem a observação 1 (“Foi 

observado que durante o processo de aquecimento dos balões ocorreu um aumento da 
temperatura dos mesmos”), os licenciandos a consideraram válida e adotaram as duas 
explicações alternativas, trazendo as expressões “resistência à transferência do calor” 
e “ponto de fulgor” para auxiliar na apresentação das razões para o fenômeno. 

 
EXPLICADA POR A: “Ocorreu um aumento de temperatura pelo ganho de 
energia das moléculas (...) Com o ↑ P ocorrerá ↑ temperatura ↑ velocidades 
das partículas, ↑ frequência dos choques contra as paredes do recipiente, ↑ P 
interno maior que pressão externa, expansão do gás ↑ volume”. 
 
EXPLICADA POR B: (...) Sim, absorvendo o calor da chama ocorre o aumento 
da temperatura, ou seja a capacidade térmica do ar e muito menor que a da 
água, no qual ultrapassa o ponto de fulgor, do gás, enquanto que a chama não 
é o suficiente p/ elevar a temperatura até o ponto de fulgor”. 

 
É possível observar que os licenciandos reforçaram suas explicações sobre os 

aspectos cinéticos e acrescentaram que a capacidade calorífica da água é maior que a 
do ar. Entretanto, há uma contradição nas justificativas, pois ao elegerem que a 
temperatura atinge o ponto de fulgor do látex, deveriam rejeitar a hipótese de que há 
um aumento do volume do gás dentro do balão. Portanto, essa é uma explicação 
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parcialmente aceitável, uma vez que, embora façam uso da explicação B para justificar 
a observação 1, persistem em utilizar informações inadequadas para as condições 
observadas, conforme foi explicitado anteriormente. 

Para respaldarem a observação 2 (“Foi observado que após alguns segundos 
o balão 1 estoura, enquanto o balão 2 permanece intacto”) verificamos que os 
licenciandos do Grupo A adotaram apenas a explicação B: 

 
EXPLICADA POR B: “Existe uma temperatura na qual a substância se inflama 
diante da chama. Temperatura denominada ‘ponto de fulgor’ o da borracha 
(látex) acima de 260 °C, ou seja, com a água que tem uma capacidade térmica 
cerca de 3200 vezes maior que a do ar, absorve o calor liberado pela chama 
não deixando a película do balão se rompa.” 

 
Podemos verificar que os licenciandos reiteraram as explicações fornecidas 

para a observação 1. É digna de nota a apresentação de dados numéricos 
comparativos para corroborar as razões apresentadas. Essa explicação, logo, é 
aceitável, considerando que a observação 2 é mais corretamente justificada pela 
explicação B, relativa à capacidade calorífica das substâncias envolvidas. 

Os licenciandos concordaram com a observação 3 (“Foi perceptível o odor de 
látex queimado durante o aquecimento dos balões”), porém desconsideraram os 
conceitos que estão envolvidos na questão relacionada ao ponto de fulgor, ou seja, que 
é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente 
para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. O ponto de fulgor 
não é suficiente para que a combustão seja mantida (ATKINS, 2001). 

 
EXPLICADA POR B: “Situação explicada pelo rompimento (substância se 
inflama diante da chama) no caso 1.” 

 
Ainda que os licenciandos tenham adotado a explicação correta para justificar 

o fenômeno, a observação 3 não reforça as situações estudadas, pois, após o 
rompimento do balão, a chama da vela é afastada (se não apagada), não havendo, 
logo, tempo de contato suficiente para que o material continuasse a inflamar a ponto de 
tornar perceptível o odor de látex queimado. Logo, a explicação não é aceitável. 

Ao solicitarmos que os licenciandos, após todas as ponderações feitas, 
apresentassem uma justificativa final para o fenômeno, avaliando qual das explicações 
alternativas fornecidas melhor justificava o observado, obtivemos a seguinte 
explicação: 

“Explicação B, devido a relação da capacidade térmica do ar e da água com 
relação ao ponto de fulgor no qual c/ o ar o ponto de fulgor 260° enquanto que 
com a água é acima de 1000 °C. 
ar – capacidade térmica baixíssima 
água – capacidade térmica alta 
Além de que o ar dissipa o calor absorvido mais lentamente que a água, 
enquanto a água apresenta a propriedade de oferecer uma elevada resistência 
a transferência de calor proveniente da chama.” 

 
Considerando a justificativa final apresentada e o percurso trilhado na 

construção das explicações pelos licenciandos, consideramos que os mesmos fizeram 
uso dos dados e, a partir dos mesmos, elaboraram razões para o fenômeno e 
avaliaram satisfatoriamente as explicações alternativas. No entanto, embora os 
conhecimentos básicos apresentados estejam corretos, observamos equívocos em 
relacionar os dados e usar as palavras de maneira apropriada na composição da 
justificativa, como por exemplo em usar a expressão “oferecer uma elevada resistência 

3200 vezes 
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à transferência de ”, em vez de “resistir ao calor”, o que acabou por prejudicar a 
conclusão. Apresentamos na Figura 3 o percurso trilhado pelo Grupo A na elaboração 
e avaliação das explicações para o fenômeno observado. 

 

 
Figura 3: Trajetória do Grupo A na elaboração e avaliação de explicações para o fenômeno. 

 
Discutiremos a seguir os resultados propostos pelo Grupo B. Os licenciandos 

deste grupo, inicialmente, buscaram noções da termodinâmica, mais especificamente 
abordaram as relações entre a capacidade térmica do ar e a da água para construir 
sua explicação, apresentando dados que sustentam a hipótese do grupo: 

 
“O fenômeno que explica tal experiência se encontra no assunto de 
termodinâmica. O balão 1 estoura mais rapidamente porque dentro do mesmo 
se encontra ar e suas moléculas são rapidamente aquecidas (...) O balão 2 
estoura mais devagar porque dentro do mesmo se encontra água e suas 
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moléculas são aquecidas mais devagar, tendo assim um calor específico 
menor que o ar”. 

 
Assim como observado na justificativa inicial colocada pelo Grupo A, a 

explicação é parcialmente aceitável, pois, percebemos que os licenciandos não se 
ativeram à fonte de dados para formularem suas razões, ou seja, a explicação não 
justifica o ocorrido no sistema observado. Conforme explicitado anteriormente, essa 
razão seria válida em uma situação na qual a chama não estivesse em contato direto 
com o balão, fazendo-o estourar por conta do aquecimento térmico do ar. 

Ao nos depararmos com a justificativa inicialmente proposta pelos licenciandos 
do Grupo B podemos constatar relação com as duas explicações alternativas 
fornecidas. A seguir apresentamos os trechos das explicações dos licenciandos que 
mais se assemelham as explicações A e B (Quadro 2): 

 
TRECHO DA EXPLICAÇÃO A DOS LICENCIANDOS: “O fenômeno que 
explica tal experiência se encontra no assunto de termodinâmica. O balão 1 
estoura mais rapidamente porque dentro do mesmo se encontra ar e suas 
moléculas são rapidamente aquecidas.” 
 
TRECHO DA EXPLICAÇÃO B DOS LICENCIANDOS: “O balão 2 estoura mais 
devagar porque dentro do mesmo se encontra água e suas moléculas são 
aquecidas mais devagar, tendo assim um calor específico menor que o ar”. 

 
Quando foi solicitado que avaliassem a observação 1 (“Foi observado que 

durante o processo de aquecimento dos balões ocorreu um aumento da temperatura 
dos mesmos”), os licenciandos foram favoráveis à afirmação, elegendo as duas 
explicações alternativas na apresentação das razões para o fenômeno observado. 

 
EXPLICADA POR A (PARCIALMENTE): “Houve um aumento de temperatura 
nos dois casos, porém no balão com água, o aumento foi mais lento. A 
explicação ‘A’ explica em parte, porém, não é suficiente para tal procedimento”. 
(grifo nosso) 
 
EXPLICADA POR B: “Sim. Devido à grande capacidade térmica da água, 
explicação ‘B’ é mais favorável”. 

 
Foi possível observar que embora os licenciandos tenham considerado as duas 

explicações alternativas para fundamentar a observação 1, verificamos que escolheram 
a explicação B como a mais favorável, reforçando a afirmativa em termos da 
capacidade térmica da água, sem fornecer novos elementos ou ampliar a justificativa. 
Outro fato digno de nota é que os licenciandos afirmaram não ser a explicação A 
suficiente para justificar a observação 1, conferindo uma refutação ao seu texto. 
Entretanto, não apresentaram razões para essa condição e não especificaram as 
circunstâncias em que essa explicação seria válida (qualificação). 

Para respaldarem a observação 2 (“Foi observado que após alguns segundos 
o balão 1 estoura, enquanto o balão 2 permanece intacto”) verificamos que os 
licenciandos do Grupo B tiveram um posicionamento semelhante ao utilizado para 
explicar a observação 1: 

 
EXPLICADA POR A (PARCIALMENTE): “Explica, mas ainda não é suficiente 
para explicar tal fato. É importante que se leve em conta o calor específico do 
ar e da água.” 
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EXPLICADA POR B: “Explica de maneira mais favorável a explicação, tendo 
em vista que leva em consideração algumas propriedades termoquímicas da 
água.” 

 
Contudo, neste caso os licenciandos apresentaram a condição na qual a 

explicação 1 seria mais plausível (“É importante que se leve em conta o calor 
específico do ar e da água”), além de apresentarem as razões para a explicação B ser 
mais adequada, salientando que esse aspecto estava contemplado na observação 2 
(“leva em consideração algumas propriedades termoquímicas da água”). Assim, 
diferentemente da situação anterior, essa explicação é aceitável, considerando que a 
observação 2 é mais corretamente justificada pela explicação B, relativa à capacidade 
calorífica das substâncias envolvidas e pela explicação A, caso sejam levadas em 
conta as relações entre o calor específico do ar e o da água.  

Os licenciandos não concordaram com a observação 3 (“Foi perceptível o odor 
de látex queimado durante o aquecimento dos balões”), informando que não possuem 
uma explicação coerente para a explicação A, porém, mais uma vez expuseram as 
condições nas quais a explicação B não é válida para a afirmativa. 

 
NÃO EXPLICADA POR A: “Não. Não encontramos uma explicação coerente 
para tal observação.” 
 
NÃO EXPLICADA POR B: “Devido à espessura do balão, no caso 1 não houve 
condições de sentir o cheiro do látex. No balão 2, apesar do maior tempo de 
duração, na água absorvia o calor, não tendo como sentirmos o cheiro do 
látex.” 

 
Ao solicitarmos que os licenciandos, após todas as ponderações feitas, 

apresentassem uma justificativa final para o fenômeno, avaliando qual das explicações 
alternativas fornecidas melhor justificava o observado, obtivemos a seguinte 
explicação: 

“Acreditamos que as duas explicações se complementam para explicar o 
experimento realizado, porém a explicação ‘B’ é melhor, de forma que a 
mesma visa explicitar propriedades tais como capacidade térmica e calor 
específico da água.” 

 
Embora os licenciandos julguem que as duas explicações se complementam, 

acreditam que a explicação B é a mais adequada. Considerando a justificativa final 
apresentada e o percurso trilhado na construção das explicações pelos licenciandos, 
entendemos que os mesmos fizeram uso dos dados, qualificadores e refutadores, e a 
partir dos mesmos, elaboraram razões para o fenômeno e avaliaram satisfatoriamente 
as explicações alternativas. No entanto, embora os conhecimentos básicos, 
qualificadores e refutadores apresentados estejam corretos, observamos que os 
licenciandos desconsideraram tais elementos para justificar quais as condições 
necessárias para que a explicação A seja válida também (Figura 4). 
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Figura 4: Trajetória do Grupo B na elaboração e avaliação de explicações para o fenômeno. 

 
Dessa forma, na análise das produções dos Grupos A e B foi possível verificar 

a adequação do instrumento de análise para a identificação dos passos explorados 
pelos licenciandos na construção e adoção de explicações para a ocorrência de um 
fenômeno natural. Ademais, a sequência de ações realizadas por eles, como o uso dos 
dados para respaldar as explicações, a adoção de uma explicação alternativa e/ou a 
rejeição de outra, a avaliação das informações, o uso de refutação no caso do grupo B, 
entre outros, são aspectos desejáveis nos argumentos dos licenciandos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após a avaliação do percurso trilhado por dois grupos de licenciandos na 

construção das explicações, observamos distinções consideráveis na trajetória de 
avaliação das explicações alternativas. Os licenciandos de um grupo fizeram uso dos 
dados para elaborar razões para o fenômeno e avaliaram satisfatoriamente as 
explicações alternativas, enquanto que o outro inseriu elementos qualificadores e 
refutadores em seu processo de avaliação das explicações. No entanto, na 
apresentação de suas justificativas finais, elementos apontados por Sampson e 
Blanchard (2012) como importantes para compor um bom argumento científico não 



 
FP Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 

Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

 
XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  

Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

foram apresentados, como a relação entre os dados e as justificativas e a explicitação 
das condições para as quais uma explicação não seria válida. 

Detectamos semelhanças entre as ações dos licenciandos e o que foi 
considerado por Sampson e Blanchard (2012) como os filtros utilizados pelos sujeitos 
para avaliarem a validade de uma explicação. Ao agruparmos os argumentos gerados 
pelos licenciandos segundo as estratégias utilizadas por eles para apoiar a explicação 
escolhida, verificamos que os licenciandos dos dois grupos o fizeram por meio do uso 
de dados. Estratégias como expandir a explicação, fornecer uma série de sentenças 
com a finalidade de reforçar a explicação e apontar quando uma explicação alternativa 
é insatisfatória foram observadas, mas somente em um ou outro grupo.  

Embora tenhamos identificado elementos considerados desejáveis nos 
argumentos finais produzidos pelos licenciandos, percebemos a ausência de 
componentes que conferem ao argumento maior qualidade (JIMENEZ ALEIXANDRE; 
BUSTAMENTE, 2003) e o aproximam do que é considerado um bom argumento 
científico (SAMPSON; BLANCHARD, 2012). Todavia, precisamos considerar os 
aspectos que não foram contemplados na justificativa final, mas apareceram na análise 
da trajetória de avaliação e construção das explicações pelos licenciandos. Esse fato 
corrobora nossas expectativas com relação à importância de buscar compreensão a 
respeito do processo de construção dos argumentos pelos sujeitos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ARCHILA, P. A. La investigación em argumentación y sus implicaciones em la 
formación inicial de professores de ciencias. Revista Eureka sobre Enseñaza y 
Divulgación de las Ciencias, v. 9 n. 3, p. 361-375, 2012.  

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001. 911 p. 

CAAMAÑO, A. Argumentar em ciências. Alambique, n. 63, p. 5-10, 2010.  

CARVALHO, A. M. P. Os estágios nos cursos de licenciatura. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P.; BUSTAMANTE, J. D. Discurso de aula y 
argumentación em la clase de ciencias: cuestiones teóricas y metodológica”. 
Enseñanza de las Ciencias, v. 21, n.3, p. 359, 2003. 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P.; OTERO, J. R. G.; SANTAMARÍA, F. E.; MAURIZ, B. P. 
Actividades para trabajar el uso de pruebas y la argumentación en ciencias. 
Danú: Santiago de Compostela, 2009. 

SAMPSON, V.; BLANCHARD, M. R. Science teachers and scientific argumentation: 
trends in views and practice. Journal of Research in Science Teaching, v. 49, n. 9, p. 
1122-1148, 2012. 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

Concepções acerca do uso de recursos audiovisuais por professores da 
educação básica de um colégio particular da cidade de São Paulo.  
Danilo J. F. Pinto (1) (PG)* , Elaine A. Colagrande (1) (PG)*, Leila C. Teruya (2) (PG)*, Tânia C. Vargas 
Sana (1) (PG)* , Agnaldo Arroio (1) (PQ)    
(1) Programa Interunidades em Ensino de Ciências - Universidade de São Paulo, (2) Instituto de Química – Universidade 
de São Paulo. 
 
Palavras-Chave: Audiovisual, Tecnologia de informação. 

Introdução 
O uso de recursos audiovisuais (RA) na educação 
tem sido cada vez mais pesquisado e incentivado 
na prática docente (SANTOS, 2010). Os RAs, de 
forma geral, estão inseridos nas TICs (tecnologias 
de informação e comunicação), pois derivam da 
fusão entre o audiovisual, as telecomunicações e a 
informática (RODRIGUES E COLESANTI, 2008). 
Atualmente, as TICs englobam, além dos RAs, 
outros recursos. Ferreira (2010) destaca que as 
TICs representam importante elemento de mudança 
social e cultural, constituindo um pilar importante 
para um novo tipo de sociedade - a chamada 
sociedade da informação e do conhecimento. Os 
recursos que as TICs oferecem são meios para que 
os docentes possam aprimorar as experiências 
cognitivas que desejam provocar em seus alunos. 
Os autores deste estudo consideraram como RAs 
aqueles agrupados nas tecnologias de comunicação 
(entre eles os vídeos, filmes e documentários). A 
internet, as lousas digitais, aplicativos, simulações e 
animações são consideradas tecnologias de 
informação, pois são de outra natureza, advindos 
da informática, mesmo utilizando recursos de 
imagem e som. A escolha do recurso instrucional 
dependerá dos objetivos que o professor espera 
atingir e do seu público-alvo. 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa, 
onde nove professores de uma escola particular de 
ensino básico responderam um questionário e após 
a devolutiva foi escolhido quatro professores para 
uma entrevista como instrumentos de coleta de 
dados. 

Resultados e Discussão 
Os nove professores que participaram da primeira 
etapa (questionário) de coleta de dados lecionam 
diferentes disciplinas e estão identificados com os 
códigos de P1 a P9. Para contemplar uma das 
questões investigadas, responderam a seguinte 
pergunta: "O que você entende por recursos 
audiovisuais?". As respostas foram categorizadas 
conforme mostra o quadro 1: 
 
Quadro 1. . Categorias para concepção de RA e 
exemplos de repostas do questionário.  

 

I - Recursos com som e imagem                               P1, 
P6, 
P7, 
P8 

“São recursos que tem por canal de 
comunicação o uso de sons e imagens de 
forma dinâmica.” 
“São recursos que estimulam a visão e a 
audição.” 
“Todo recurso que utiliza uma das formas 
de comunicação através da audição ou 
visão, como cinema, música, clipes etc.” 
II - Aparato tecnológico  P2, 

P3 “Aparelhos tecnológicos que auxiliam, 
ilustram e complementam as aulas 
teóricas.” 
III - Instrumento dinamizador e 
facilitador de aprendizagem 

P4, 
P5 

“Suportes metodológicos que vão além de 
equipamentos técnicos e que dinamizam a 
proposta da aula.” 
“Vejo-os como recursos que facilitam o 
ensino e o aprendizado, de uma forma 
diferente e dinâmica.” 

Conclusões 
A partir dos resultados verificou-se que, apesar de 
serem muito utilizados pelos professores em sua 
prática docente, não se notou uma definição clara 
do que seja um RA. Observou-se ainda que é tênue 
a linha que separa a concepção de RA da finalidade 
de seu uso e, de modo semelhante, notou-se que os 
professores pesquisados, não fazem distinção entre 
RA e TIC. Essa diferenciação remete, à questão da 
finalidade do uso de TICs em sala de aula, 
considerando que cada tipo de recurso produz 
experiências cognitivas diferentes. 
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RESUMO: Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa de mestrado em Ensino de Ciências em 
andamento numa universidade federal paulista, cujo objetivo geral é investigar como os professores de 
ensino médio de uma cidade do interior do Pará concebem, na teoria e na prática, o ensino da química 
numa abordagem investigativa, bem como compreender as motivações que os levam, ou não, a 
adotarem-na em suas salas de aula. O recorte que será apresentado discute a aplicação de um 
questionário que foi elaborado com a intenção de selecionar, dentro de uma amostra de 21 professores 
das 15 escolas de nível médio da cidade, os sujeitos com os melhores índices de ensino investigativo. A 
análise dos resultados contribuiu para a caracterização do ensino da química bem como para reflexão 
sobre as necessidades materiais e formativas dos professores dessa região, além de permitir selecionar 
4 sujeitos que prosseguirão na próxima etapa da pesquisa.   
 
INTRODUÇÃO 
 

Um grande desafio que está posto na educação no momento atual é identificar 
mecanismos que possibilitem a interação do professor com ideias que promovam 
mudanças nas suas práticas docentes, tirando-o do mundo limitado e isolado em que 
se encontra (ZANON e MALDANER, 2012). 

As atividades de ensino, tanto no ensino médio como em muitas universidades, 
ainda são muitas vezes tratadas de forma acrítica e aproblemática. Pouca oportunidade 
é dada aos alunos no processo de coleta de dados, análise e elaboração de hipóteses. 
O professor é o detentor do conhecimento e a ciência é tratada de forma empírica e 
algorítmica. O aluno é o agente passivo da aula e a ele cabe seguir um protocolo 
proposto pelo professor, por exemplo, para atividades experimentais, elaborar um 
relatório e tentar ao máximo se aproximar dos resultados já esperados. Fica evidente a 
necessidade de se investir na proposição de metodologias e estratégias capazes de 
proporcionar o desenvolvimento cognitivo do aluno, e o ensino investigativo em 
química, que é o foco desse trabalho, pode contribuir para que esse objetivo possa se 
concretizar.  

Existem várias propostas de ensino e aprendizagem à procura de melhores 
resultados para a experimentação no ensino de ciências/química. O ensino 
investigativo tem sido considerado por diversos pesquisadores como uma nova 
tendência ou alternativa para melhorar e intensificar o papel do aluno na atividade. 
Essas atividades, segundo os pesquisadores podem permitir uma maior participação 
do aluno em todos os processos de investigação, ou seja, desde a interpretação de um 
problema a uma possível solução para ele (Gil-Perez e Valdez Castro, 1996; Hodson, 
2005). Nessa abordagem, os alunos têm a oportunidade de discutir, questionar suas 
hipóteses e ideias iniciais, confirmá-las ou refutá-las, coletar e analisar dados para 
encontrar possíveis soluções para o problema.  
  Gil-Perez et al (2005) mencionam que pesquisas atuais têm se intensificado à 
procura de metodologias que priorizem a participação ativa do aluno no processo de 
aprendizagem. Assim, com relação à experimentação, o aluno, segundo tais 
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concepções, precisa estar diante de um problema e tentar solucioná-lo, mas, sempre 
com o auxílio do professor já que se trata de um processo de reflexão ou tomada de 
decisões sobre a sequência dos passos a seguir, ou seja, para que um problema seja 
realmente um problema, não deve ter uma solução evidente para a pessoa interessada 
em resolvê-lo, é necessário que se realize uma investigação.  

Os mesmos autores insistem na possibilidade de se obter melhores resultados 
no Ensino de Ciências a partir do estabelecimento de propostas que contemplem a 
atividade do aluno através de seu envolvimento ativo no processo de aprendizagem. 
Nesse sentido, o chamado método investigativo tem mostrado eficácia em desenvolver 
aspectos fundamentais para a educação científica, entre os quais, a possibilidade de 
que o aprendiz esteja exposto a atividades que favoreçam o desenvolvimento de 
habilidades de observação, formulação, teste, discussão, entre outros.  

Segundo Hodson (1994), o trabalho experimental deve estimular o 
desenvolvimento conceitual, fazendo com que os estudantes explorem, elaborem e 
supervisionem suas ideias, comparando-as com a ideia científica, pois só assim elas 
terão papel importante no desenvolvimento cognitivo. Pesquisas mostram que os 
estudantes desenvolvem melhor sua compreensão conceitual e aprendem mais acerca 
da natureza das ciências quando participam em investigações científicas, em que haja 
suficiente oportunidade e apoio para reflexão. 

Em relação ao ensino médio, um dos problemas é que os professores, na sua 
maioria, não refletem sobre essas mudanças. Simplesmente concordam porque as 
mudanças se tornaram consenso social. Os professores acabaram assim ferindo sua 
identidade, suas concepções e filosofias de trabalho, fazendo eco a jargões oficiais que 
argumentam que o mundo mudou então a educação tem que mudar, como se a escola 
não estivesse inserida neste mundo. 

Aprender Ciências/Química significa também entender como se elabora o 
conhecimento científico e para tanto é importante considerar que as teorias e leis que 
regem a ciência não são descobertas feitas a partir da observação minuciosa da 
realidade, utilizando o chamado método científico, mas sim fruto da construção de 
modelos e elaboração de leis que possam dar sentido a realidade observada (POZO e 
CRESPO, 2006, p.20). No ensino por investigação, os alunos são colocados em 
situação de realizar pequenas pesquisas, combinando simultaneamente conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais (Pozo, 1998). Nesta concepção o novo perfil 
do Ser professor no século XXI as competências exigidas deixaram de serem apenas 
as referentes aos papéis de transmissor de conhecimentos científicos e cuidador dos 
alunos enquanto esses estivessem sob sua responsabilidade nos limites físicos da 
escola.  

A ciência se alimenta da dúvida e da indagação, o conhecimento só avança 
com base em questionamentos. Por isso, ao invés de tornar definitivo o conhecimento, 
é importante valorizar o sentido da provisoriedade. Na aprendizagem por investigação 
os alunos são considerados investigadores novatos e os professores são os 
orientadores da investigação, integrando assim inclusive os aportes de Vygotsky, sobre 
o papel do adulto no processo de ensino e aprendizagem (Gil-Pérez, 1993).  

Um dos propósitos do uso destas estratégias é a ativação dos conhecimentos 
prévios dos alunos sobre o problema em questão. Essa ativação é obtida por meio do 
estudo qualitativo da situação problemática apresentada no enunciado (Pozo e Crespo, 
1998; Carvalho e Gil-Pérez, 2006). Ao fazer relações entre as intervenções do 
professor, os seus conhecimentos e os de seus colegas, o aluno passa a elaborar as 
hipóteses que serão utilizadas na resolução dos problemas. Como destacam Pozo e 
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Crespo (1998, p. 90), “uma pesquisa científica não parte de uma observação e sim de 
um conhecimento prévio que dá sentido a algum fato ou dado observado”. 

Desta forma, a pesquisa maior que está em andamento e que em parte será 
tratada neste trabalho, problematiza a caracterização da educação química na 
perspectiva de ensino investigativo em um município do interior do Estado do Pará da 
Amazônia ocidental, que possui hoje, um universo de 21 professores que trabalham  
nas 15 escolas públicas de ensino médio. A preocupação com a validade e 
confiabilidade dos dados a serem analisados nos levou a buscar a seleção de alguns 
professores neste universo como constituição de amostra de pesquisa para um 
posterior aprofundamento dos dados desse tema nas próximas etapas. O objetivo 
deste trabalho é apresentar e discutir o questionário, bem como os resultados por ele 
trazidos, como instrumento para a seleção dos sujeitos que, de acordo com nossas 
intenções de pesquisa, reuniram os melhores indicadores de concepções teóricas e 
práticas sobre ensino investigativo. 

Nossa intenção é que os sujeitos selecionados contribuam para responder 
nossa pergunta principal de pesquisa: Investigar como os professores de ensino médio 
de uma cidade do interior do Pará concebem, na teoria e na prática, o ensino da 
química por meio da abordagem investigativa, bem como compreender as motivações 
que os levam, ou não, a adotarem-na em suas salas de aula.  
 
METODOLOGIA 

 
O primeiro passo para a elaboração do questionário foi realizar um estágio de 

docência acompanhando a disciplina Experimentação e Ensino de Química, do curso 
de Licenciatura em Química numa Universidade Federal paulista durante um 
quadrimestre de 2013.  A realização desse estágio foi importante para o pesquisador 
pois proporcionou o contato e aprofundamento do referencial teórico sobre ensino 
investigativo e para o levantamento das ideias sobre o tema em um grupo de 
licenciandos. Desta experiência foi possível extrair conhecimento para construir um 
questionário piloto que foi aplicado a uma pequena amostra de 10 participantes 
voluntários que trabalhavam com ensino de química em escolas distintas de S. Paulo. 
O objetivo do teste piloto foi avaliar aspectos funcionais, tais como pertinência, 
organização, clareza das questões, de modo a corrigir e/ou melhorar eventuais 
problemas, antes da aplicação definitiva para o público alvo.  

A função do teste piloto configura-se como uma etapa que não pode ser 
ignorada, já que é onde surge a oportunidade de identificar problemas que podem até 
não atrapalhar na hora da aplicação do questionário definitivo, mas no momento de 
tabular os dados podem comprometer todo o resultado da pesquisa. Portanto, nesta 
fase identifica-se se existe alguma variável que não tenha sido abordada, ou se o 
conteúdo contempla os objetivos da pesquisa de forma válida e confiável (BABBIE, 
1999). 
 O número de participantes que virão compor o quadro de sujeitos de pesquisa 
dificilmente pode ser determinado a priori. Assim, pondera Duarte (2002), tudo depende 
da qualidade das informações obtidas em cada resposta, assim como da profundidade 
e do grau de recorrência e divergência destas informações no campo de pesquisa.  
 Depois da avaliação do teste piloto, o questionário definitivo foi organizado em 
três seções: dados demográficos; formação docente e concepções sobre ensino de 
química, sendo esta última, o foco deste trabalho. Este instrumento foi aplicado à 
totalidade de 21 professores de química das 15 escolas do ensino médio no município 
alvo da pesquisa, no período de janeiro a fevereiro de 2014. Os sujeitos participantes 
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que responderam ao questionário foram 18 professores sendo denominados P1,..., 
P18.  
     A elaboração das oito questões da seção apresentada aqui deu-se com a 
intenção de nos possibilitar categorizações de análises da prática docente e 
concepções de ensino, com base nos pressupostos teóricos que apoiam esta pesquisa 
sobre o tema ensino/experimentos investigativos, por meio da construção de 
indicadores de ensino investigativo (EI) para algumas questões e sua posterior análise.   

Extraída a amostra de professores a partir das respostas ao questionário, a 
pesquisa prosseguirá com observações das aulas desses sujeitos registradas em áudio 
e vídeo e entrevistas semi-estruturadas, quando necessário.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

As concepções de ensino de professores são determinantes na forma como 
pensam e agem, sendo concebidas pelos investigadores educacionais como guias dos 
professores, quer das decisões curriculares que tomam, quer das ações que 
desenvolvem na sua prática.  

Neste sentido, buscou-se entender as concepções sobre o ensino de química 
dos professores através de questões abertas e fechadas versando sobre objetivos e 
utilização de experimentos, identificação de competências/habilidades, conteúdos que 
mais gostam de trabalhar, fatores que interferem na prática docente e na aquisição de 
aprendizagem. A seguir apresentaremos a análise de cada questão.  

QUESTÃO 1 – Qual o principal objetivo de um Experimento em suas aulas de 
química? 

Quadro 1 – Objetivo do Experimento  
 
 
 
 
 

Esta questão fechada, inicialmente com sete indicadores que chamaremos de 
indicadores de ensino investigativo (EI) para esta questão, relacionados aos objetivos 
do uso do experimento no ensino de química, onde era permitido assinalar apenas um 
deles como resposta, foi elaborada com base nos estudos de Silva et al (2010). O 
indicador nº 1 representa a ideia central de que o ensino investigativo consiste na 
proposição de problemas significativos aos estudantes para que elaborem hipóteses 
que possam explicar situações expostas. Os demais indicadores estão relacionados a  
obstáculos e crenças normalmente manifestados pelos professores quanto ao uso de 
experimentos no ensino. O Quadro 1 mostra apenas os cinco indicadores selecionados 
pelos professores. 

Observa-se que apenas os professores P7 e P17 apontaram o indicador que 
mais se aproxima de uma prática que leva em conta uma concepção investigativa de 
ensino. Este fato não exclui definitivamente os demais professores que apontaram os 
indicadores 3, 4 e 5, pois neles é possível encontrar elementos de abordagem 
investigativa se trabalhadas estratégias de proposição de problemas significativos aos 
estudantes. Esta hipótese poderá ser confirmada com posterior aplicação de entrevista 
aos sujeitos. 

Analisando a opção apontada pelos professores P2, P4, P9, P10, P11, P12 e 
P14, no entanto, estes parecem se afastar mais do que os outros da noção de 
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abordagem investigativa para aulas experimentais. Parece que a maioria dos 
professores emprega a experimentação com base numa visão positivista da ciência, 
isto é, a teoria é comprovada ou não através da aplicação de métodos científicos..  

 A diversidade de concepções pode estar atrelada às crenças sobre ensino e 
aprendizagem que estes professores possuem e que trazem da sua formação inicial, e 
também dos hábitos e atitudes originados de suas experiências escolares. A influência 
destes contextos de formação é considerável, tornando-se um obstáculo à utilização de 
um ensino com mais ênfase na investigação em detrimento da dicotomia teoria-prática 
(SILVA et al, 2010). 

QUESTÃO 2 – Principal competência/habilidade identificada em sua prática 
docente? 

Quadro 2 – Competência e Habilidades Trabalhadas pelos Docentes 

 
 

Nesta questão fechada com oito alternativas era permitido assinalar apenas a 
principal competência e habilidade que o professor mais identificasse em sua prática 
docente. 

As competências e habilidades foram baseadas no Projeto Tuning América 
Latina (2010-2013) - inovação educativa e social, específicas para química - que 
objetiva como ensinar e avaliar a competência em áreas específicas de conhecimento, 
em prol do desenvolvimento da qualidade, efetividade e transparência dos espaços 
educativos. Relacionou-se cada uma das competências/habilidades com quatro  
indicadores de  do relatório da Unesco sobre educação para o século 21, conhecidos 
como os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a ser e aprender a aprender, que consideraremos aqui como os indicadores de ensino 
investigativo (EI) para essa questão.   
    Em nosso entendimento estas relações nos permitem fazer um diagnóstico de 
situações, observando nas concepções dos professores as principais tendências de 
suas práticas priorizadas nos indicadores de EI. A competência “criar e avaliar 
ambientes favoráveis e desafiantes para aprendizagem”, apesar de apontar para uma 
possibilidade de contemplar o ensino investigativo, não foi selecionada por nenhum 
professor. 

Desta forma, aprender a conhecer relacionado às competências 1, 2 e 3, 
revelou-se o indicador selecionado pela maioria dos professores (P1, P2, P4, P5, P9, 
P11, P13, P14, P16 e P18). Entendemos que aos professores seria desejável que eles 
se importassem não só com a posse dos saberes disciplinares escolares ou técnico-
profissionais, mas com a capacidade de mobilizá-los para resolver problemas e 
enfrentar os imprevistos na situação de trabalho. 
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A competência 7, relacionada ao aprender a aprender e mencionada pelos 
professores P3 e P10, pressupõe concepções de habilidades de aplicar conhecimento 
e, em nosso entendimento, também possibilita a conduta investigativa, pois oportuniza 
ao aluno a vivência de experiências com a construção de novos significados acerca do 
que está sendo investigado.  

Embora o termo competência seja polissêmico, neste trabalho assumimos que 
o indicador 6, relativo a aprender a ser e apontada pelos professores P7, P15 e P17 
seria o que mais explicitamente se aproxima das práticas de ensino investigativo 
exploradas em nossa pesquisa.  

QUESTÃO 3 – Qual o assunto mais você gosta de trabalhar na Química? 
Comente. 

Quadro 3 – Assunto que mais gosta de trabalhar na química 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta questão aberta, buscou-se analisar concepções dos professores através 
de seus interesses pelos assuntos da Base Comum Nacional referendado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino médio. Os indicadores de ensino 
investigativo (EI) foram baseados nas orientações de Gil-Pérez e Váldez-Castro (1996), 
pautados em Sasseron e Carvalho (2008) em seus indicadores de alfabetização 
científica. Fizemos um esforço para relacionar as justificativas apresentadas pelos 
professores com os indicadores de EI construídos para essa questão.  

Dessa forma, os resultados demonstram através dos assuntos que mais 
gostam de ensinar, que o indicador investigativo EI desperta o interesse (P3, P5, P10, 
P11, P12 e P13) representa a preocupação maior entre os professores, seguido de  
favorece a reflexão (P2, P14 e P16) e esforço de integração (P4, P6, P9 e P18). 
Interesse, reflexão e integração de fato podem ampliar o potencial das aulas enquanto 
oportunidade de construção de conhecimento dos alunos, mas considerando que uma 
das principais características do ensino investigativo é ter como ponto de partida 
situações problemas, os professores P1, P15 e P17 sinalizam em suas expressões que 
o processo de aprendizado é tão importante quanto o produto. 

É importante ressaltar que todos os assuntos possibilitam trabalhar com ensino 
investigativo, portanto, é imprescindível buscar formas realistas e exequíveis, dentro do 
quadro presente, para incentivar a prática do ensino investigativo no cotidiano dos 
professores. 
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QUESTÃO 4 – A escola em que trabalha possui laboratório? Com que 
frequência utiliza? Se não utiliza, justifique. 

 
Quadro 4– Utilização do Laboratório Escolar 

 
 
  
 
  
 
 
 
  Esta questão aberta buscou saber a utilização pelos professores do Laboratório 
Multidisciplinar (Labmult) da Rede Estadual de Ensino do Estado do Pará que foram 
criados ou adaptados com recursos do Projeto Alvorada (Programa do Governo 
Federal), visando melhorias para o processo de ensino-aprendizagem e adequação do 
ensino de nível médio de Biologia, Física e Química com as orientações da LDB (1996) 
e das DCNEM estabelecidas para a área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
(BRASIL, 2006). Porém, foram criados/adequados os espaços físicos nas escolas e 
adquiridos alguns materiais, reagentes e equipamentos, mas pouco foi feito em relação 
a formação continuada dos professores que poderiam usufruir desses laboratórios, de 
modo que poucos deles atualmente encontram-se ativos no município.   
 Os resultados do Quadro 4, apontam que apenas os professores P1, P8 e P12 
trabalham em escolas com inexistência de laboratório. Quanto à utilização do Labmult 
os professores P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P12, P13, P16, P17 e P18, afirmam 
utilizar com pouca frequência. Ressalta-se que os professores P1, P8 e P12 
justificaram a pouca frequência no uso por também trabalharem em outras escolas que 
possuem laboratório. Os motivos da não utilização apontados pelos outros professores 
estão ligados a questões de falta de materiais, quantitativo elevado de alunos em sala, 
tempo e até falta de qualificação.  

Os resultados mostram que os professores de química, ainda que utilizem com 
pouca frequência os laboratórios escolares, em sua maioria não estão pautados em um 
discurso frágil, uma vez que os motivos da não utilização por alguns professores são 
elementos de dificuldades normalmente apontados nas pesquisas da área. Chama-se 
atenção para o motivo de falta de qualificação demonstrando uma deficiência na 
formação inicial ou continuada assumida por alguns professores.  

Para o ensino investigativo concordamos com Silva et al (2010) que é preciso 
mudar drasticamente o que se entende por laboratório, ampliando o conceito de 
atividades experimentais. Quando a escola não dispõe de laboratório, cabem 
atividades realizadas na própria sala de aula, e nos diversos espaços dentro e no 
entorno da escola, inclusive com outros tipos de atividades investigativas.  

Entendemos que os professores que afirmam não utilizar com frequência o 
laboratório, de alguma maneira podem estar aproveitando outros espaços para realizar 
atividades experimentais ou práticas investigativas ou não. Da mesma forma, a 
afirmação de professores que utilizam o laboratório não garante a adoção de uma 
abordagem investigativa de ensino, de modo que essas questões nos obrigam a utilizar 
outros instrumentos mais aprofundados numa próxima etapa da pesquisa. 

QUESTÃO 5 – Em sua opinião os termos “experimentação” e “atividade 
prática” possuem o mesmo significado? Comente. 
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Quadro 5 – Significado de Experimentação e Atividade Prática 

 
 
 
 

Tratando-se de uma questão aberta, o Quadro 5 resume os resultados obtidos. 
Observa-se que a maioria dos professores acredita que experimentação e atividade 
prática não possuem o mesmo significado. Este resultado pode ter explicação no 
elevado número de termos que podem ser usados com o mesmo significado: 
experiência, experimento, trabalho prático e atividade prática, muitas vezes gerando 
dúvidas quanto ao seu emprego.  

Fagundes (2007) tenta mostrar que a experimentação pode ser um meio, uma 
estratégia para aquilo que se deseja aprender ou formar, e não o fim. E isso iria 
desmistificar a perspectiva errônea que muitos professores têm, na qual se pensa que 
após o professor passar uma informação teórica, propõem aos seus alunos uma prática 
para comprovar o que foi dito.  

O trabalho prático consiste em atividades em que os alunos praticam no 
domínio psicomotor, cognitivo e afetivo. Esta modalidade didática engloba o trabalho de 
campo, o laboratorial e o experimental. O trabalho laboratorial representa as tarefas 
realizadas com materiais dentro de um laboratório ou mesmo numa sala e o trabalho 
experimental inclui atividades que envolvem o controle e a manipulação de certas 
variáveis, ou seja, as experiências que deixam de atender estas condições não podem 
ser definidas como trabalho experimental (Ib idem)  

Nos argumentos utilizados pelos professores P1, P2, P6, P7, P9, P15 e P17 
para experimentação percebe-se uma concepção em que o trabalho experimental deve 
estimular o desenvolvimento conceitual, fazendo com que os estudantes explorem, 
elaborem e supervisionem suas ideias, comparando-as com a ideia científica, pois só 
assim essas ideias terão papel importante no desenvolvimento cognitivo (HODSON, 
2009).  

O Quadro 5 permite uma reflexão conforme Carvalho e colaboradores (1999) 
no sentido de que a atividade experimental, para que tenha caráter investigativo e 
possa ser considerada uma atividade de investigação, a ação do aluno não deve se 
limitar apenas ao trabalho de manipulação ou observação de acordo com o que 
concebem os professores P3, P4, P10, P12, P14, P16 e P18.  

Embora os dados apontem para uma concepção confusa e simplista dos 
professores sobre os termos, esse fato nos leva a refletir sobre a formação do 
professor de Química, sobre a necessidade de aprimorar seus conhecimentos 
epistemológicos sobre o significado do trabalho prático, experimental e laboratorial de 
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modo a melhor explorar suas possibilidades de promover reflexões, relatos, 
discussões, ponderações e explicações características de uma investigação científica. 

QUESTÃO 6 – Em sua opinião o laboratório é uma ferramenta indispensável 
para a realização de aulas experimentais, ou podem-se realizar atividades 
experimentais de igual relevância na própria sala de aula?  

 
Quadro 6 – Importância do Laboratório Escolar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Esta questão aberta buscou saber sobre a importância do laboratório para os 
professores, destacando seus principais argumentos no Quadro 6. Os resultados 
apresentados no Quadro 6, dados pelos indicadores “não” e “sim” para esta questão,  
demonstram que a sala de aula constitui uma tendência de espaço onde podem 
intensificar o uso de metodologias que priorizem a participação ativa do aluno no 
processo de aprendizagem. Assim, com relação à experimentação, o professor, 
segundo tais concepções, precisa projetar problemas interessantes para se resolver, 
não dispondo de procedimentos automáticos de se chegar à solução de maneira mais 
ou menos imediata, mas criando um processo de reflexão ou tomada de decisões 
sobre a sequência dos passos a seguir, ou seja, para um problema ser realmente um 
problema, este não deve ter uma solução evidente para a pessoa interessada em 
resolvê-lo, é necessário que se realize uma investigação.    
 Quanto à importância do laboratório para aulas experimentais os professores 
mostram-se professores divididos. Os argumentos dos professores P1, P3, P5, P7, P8, 
P9, P12, P13, P14 e P15, que não veem o laboratório como indispensável para 
realização de atividades experimentais (indicador EI “sim”), concebem uma 
desvinculação deste espaço como lugar único de trabalho para esse tipo de atividade 
sinalizando para o rompimento do conceito de laboratório como espaço onde a 
habilidade com medições e técnicas supera muitas vezes o fenômeno que está sendo 
observado. 

Os argumentos dos professores nesta questão não permitem um maior 
aprofundamento da análise com relação às práticas investigativas. Somos obrigados a 
utilizar outros instrumentos para compreender como os professores que julgam o 
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laboratório indispensável quanto os que não o julgam dessa forma, propõem seus 
experimentos dentro ou fora do espaço do laboratório.  Muitas variáveis estão em 
envolvidas nas práticas experimentais, entre elas o uso de materiais alternativos, em 
substituição ao material técnico de laboratório, geralmente indisponíveis nas escolas da 
rede publica, poderá ter nítida função pedagógica e psicológica através do ensino 
investigativo (OLIVEIRA et al, 2010).  
 QUESTÃO 7 – O que propicia melhores resultados no ensino, o experimento 
em si ou as discussões geradas da experimentação? Comente. 

 
Quadro 7 – Experimentos e Discussões 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A partir desta questão aberta, o Quadro 7 sintetiza os resultados obtidos em 
que a maioria dos professores, ao apontar para o indicador 2, acredita que as 
discussões e questionamentos propiciam melhores resultados em suas práticas de 
ensino.  Esta concepção aponta para uma das características do ensino na perspectiva 
investigativa, pois as discussões e questionamentos possibilitam interações de 
comunicação, no sentido colocado por P3 e P9, por exemplo. Além disso, esses 
momentos possibilitam a análise crítica dos resultados obtidos por meio do 
questionamento do processo, o que significa realizar um trabalho de aprendizagem 
com os conteúdos procedimentais, de acordo com P17.   
 A experimentação deve despertar o aluno para a descoberta e investigação, 
assim, as aulas práticas de Química devem ser elaboradas de forma a valorizar o 
desenvolvimento lógico dos alunos, permitindo que eles desenvolvam a capacidade de 
relacionar dados empíricos com o referencial teórico, de acordo com P12. Resta saber 
se esse entendimento não significa que os resultados da prática tenham que ser mera 
comprovação da teoria. A resolução de um problema pela experimentação deve 
envolver também reflexões, relatos, discussões, ponderações e explicações, processos 
típicos de uma investigação científica.  
 Por outro lado, os argumentos dos professores P2, P8, P11 e P14 sinalizam 
para um dos principais enfrentamentos no ensino de química que é a dicotomia entre 
teoria e prática. Os professores na experimentação investigativa devem despertar nos 
estudantes um pensamento crítico, reflexivo e ainda, torna-los sujeitos de sua 
aprendizagem através do modo como levantam hipóteses, discute com outros colegas, 
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refletem sobre um tema, entre outros possibilitar uma educação investigativa em que 
há uma busca incessante, inquieta e permanente ao conhecimento, ideia que se 
contrapõem a educação dita por Paulo Freire como bancária, na qual somente é 
considerada a transmissão acrítica e apolítica, como uma doação de quem sabe mais, 
para quem menos sabe.  
 QUESTÃO 8 – Qual fator entende que poderia melhorar sua prática? 

 
Quadro 8 – Melhoraria na Prática docente  

 
 
 
 

 Na última questão fechada cujos indicadores foram construídos baseados em 
Libâneo (1994), foi permitida a escolha de apenas deles como resposta. Para que se 
possa efetivamente alcançar os objetivos da prática docente, torna-se necessário a real 
valorização do magistério, além de erguer três alicerces sólidos: boa formação inicial, 
boa formação continuada e boas condições de trabalho, salário e carreira, permitindo 
maior segurança profissional, de modo que o docente ganhe base para pensar sua 
prática e aprimore sempre mais a qualidade do seu trabalho (LIBÂNEO, 1994). 
 Conforme Quadro 8, os professores P6, P9 e P10, acreditam que a melhoria 
em suas práticas de ensino estão ligadas a necessidade de conhecer novas tendências 
de ensino aprendizagem e principalmente de uma formação continuada para P3, P4, 
P7, P11, P14, P16 e P17. Muitas vezes sem o apoio necessário para a construção de 
uma nova prática pedagógica, sentem mais do que nunca a necessidade de uma 
formação inicial e continuada mais abrangente que vá ao encontro da complexidade 
das situações escolares. Este resultado sugere possibilidades de análises dentro de 
uma reflexão sobre a prática docente na articulação com ensino investigativo 
considerando a realidade do ensino brasileiro que é um desafio que exige superação 
dos professores.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que, em primeiro lugar, o questionário elaborado como 
instrumento de coleta de dados com a intenção de responder a nossa principal 
pergunta de pesquisa - investigar como os professores de ensino médio de uma cidade 
do interior do Pará concebem, na teoria e na prática, o ensino da química por meio da 
abordagem investigativa, bem como compreender as motivações que os levam, ou 
não, a adotarem-na em suas salas de aula – conseguiu contribuir para o levantamento 
e caracterização da amostra de professores participantes quanto ao ensino da química 
em seus aspectos epistemológicos, teóricos e práticos. Além disso, provocou o 
levantamento de temas para reflexão tais como os ligados às necessidades materiais e 
formativas dos professores dessa região. Ao mesmo tempo, foi possível perceber que 
várias das problemáticas identificadas nesse público são comuns e detectadas por 
pesquisas de abrangência nacional.  

Em segundo lugar, nossa intenção de selecionar sujeitos para a próxima etapa 
da pesquisa com base em indicadores de ensino investigativo, resultou na escolha dos 
professores P1, P7, P15 e P17, por acreditarmos que sejam os sujeitos que revelam 
concepções de ensino na direção de uma perspectiva investigativa. Nesse caso, 
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observações de aulas e entrevistas serão necessárias.  Por outro lado, não podemos 
descartar os outros sujeitos que se distanciaram dessa perspectiva pois nos interessa 
também compreender suas razões e a falta de motivação. Para isso o uso de outros 
instrumentos de coleta, como as entrevistas, pode ser de grande utilidade para atingir 
nossos objetivos.  
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Palavras-Chave: Formação de Professores, concepções, Química.  
 
RESUMO: A atuação do professor vem sendo entendida como um dos principais fatores para garantir a 
formação de cidadãos socialmente atuantes. Este trabalho tem como objetivo investigar as concepções 
de professores em formação em Química, modalidade à distância. Utilizamos um questionário como 
meio de coleta de dados contendo questões  sobre a profissão docente, o conteúdo ensinado no Ensino 
Médio, o papel do professor e dos materiais de apoio. Percebemos que entre os professores em 
formação circula um discurso inovador em relação a estas questões, mas que este discurso pode não 
estar consolidado ou refletir pouco na prática docente. O trabalho permitiu identificar algumas 
concepções presentes que precisam ser trabalhadas durante os cursos de formação inicial de 
professores de Química. 

INTRODUÇÃO  
Um dos grandes desafios atuais da educação é acompanhar as rápidas 

mudanças sociais e tecnológicas, garantindo aprendizagens relevantes que colaborem 
na formação de cidadãos críticos e socialmente comprometidos. Neste contexto, a 
atuação do professor vem sendo questionada e repensada, pois, como afirmam Silva e 
Schnetzler (2000), o processo de ensinar é “complexo e singular” e não ocorre através 
de receitas prontas.  

A formação de professores de ciências tem sido foco de diversas discussões 
na área acadêmica. A partir da edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (PCN), essas discussões foram dinamizadas. O papel do professor como 
mediador é enfatizado nesse documento e este profissional é visto como responsável 
por inserir os estudantes na cultura científica. Alguns autores (por exemplo, Silva e 
Schnetzler, 2000; Quadros et al, 2005; Fourez, 2003) alertam que a formação do 
profissional capaz de atender a estes objetivos tem se configurado como um grande 
desafio da área educacional.  Schnetzler (2002) afirma que os cursos de formação de 
professores se pautam no modelo de racionalidade técnica, no qual o conhecimento de 
conteúdos específicos e de algumas técnicas de aplicações são considerados 
suficientes para garantir a aprendizagem. Essa formação impacta fortemente no tipo de 
ensino normalmente realizado por muitos professores: a transmissão de 
conhecimentos e a recepção passiva destes pelos alunos.  

Além da racionalidade técnica, os cursos de formação de professores são 
fortemente atrelados aos cursos de bacharelado (Ciríaco, 2009; Quadros at al, 2005, 
Silva e Oliveira, 2009). Quadros et al (2005) argumenta que ao ingressar nos cursos de 
licenciatura os futuros professores já possuem concepções formadas sobre a profissão 
docente e se o curso de formação inicial não problematizar essas concepções, irá 
contribuir pouco para a formação do profissional professor.  
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Diante destas questões, o presente trabalho tem o objetivo de investigar as 
concepções dos estudantes recém-ingressados no curso de licenciatura em Química, 
modalidade à distância, sobre a profissão docente, com ênfase no conteúdo ensinado 
no Ensino Médio, a visão da ciência, o papel do professor e dos materiais de apoio.  

REFERENCIAL TEÓRICO  
A formação do professor tem sido objeto de amplos debates no cenário 

nacional. Segundo Garcia (2009) a profissão docente tem se justificado no 
compromisso em “transformar o conhecimento em aprendizagens relevantes para os 
alunos.” (GARCIA, 2009, p. 8).  

No entanto, é forte entre os professores a visão simplista de que para ensinar 
basta saber um determinado conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas. Neste 
tipo de ensino são desconsideradas as ideias prévias dos alunos, a necessidade de 
interação com o professor e com os colegas e a discussão de conceitos. Isso tem 
gerado desmotivação nos alunos e, por consequência, também nos professores. Para 
os alunos fica a sensação de que os conteúdos são pouco relevantes para sua vida e, 
para os professores, a insatisfação está relacionada à ideia que os alunos “não 
aprendem” e “não participam” (QUADROS et al, 2005). 

A pesquisa em ensino de ciências vem apontando para tendências que são 
consideradas importantes para a produção de aprendizagens significativas em sala de 
aula. Entre essas tendências destacamos a aproximação da ciência ensinada na 
escola ao contexto dos estudantes (SANTOS E MORTIMER, 2002; MUENCHEN E 
AULER 2007), o desenvolvimento de habilidades argumentativas e a capacidade de 
opinar sobre questões científicas (SANTOS, MORTIMER E SCOTT, 2001) e uma 
atenção especial em relação ao uso e apropriação da linguagem científica e da 
abordagem comunicativa (MORTIMER E SCOTT, 2002). 

Entendemos que as aulas se tornam mais dinâmicas quando os professores se 
apropriam destas tendências, já que estarão propiciando um papel mais ativo ao 
estudante, aproximando a ciência do modo de vida das pessoas, promovendo a 
evolução conceitual e inserindo o estudante na dinâmica da sala de aula. No entanto, o 
que se percebe é uma grande dificuldade dos professores em fazerem essa 
apropriação e romper com o modelo tradicional de transmissão de conhecimentos. Esta 
dificuldade tem feito com que as atenções se voltem ainda mais para os cursos de 
formação inicial.   

Os cursos de Licenciatura em Química ainda são fortemente atrelados aos 
cursos de bacharelado e, portanto as disciplinas de caráter didático pedagógico 
acabam por ficar “diluídas” no currículo, diante da supremacia (em termos de carga 
horária) das disciplinas ligadas ao conhecimento da área mais específica. De acordo 
com Silva e Oliveira (2009), é dada grande importância à formação do químico e 
relativamente pouca atenção à formação do professor.   

Quadros et al. (2005) argumentam que os cursos de formação, apesar de não 
serem os únicos responsáveis pela formação do professor, representam uma etapa 
importante dessa formação. Esses autores fazem o seguinte alerta:   

A peculiaridade da formação do professor, por ter em seu mundo de trabalho o 
mesmo “espaço” no qual foi formado, ou seja, a sala de aula, favorece que ele 
assuma, depois de formado, não só a posição física de seus professores, mas 
também a postura, atitudes, formas de ensinar etc”. (QUADROS et al, 2005, p. 
3). 

Os autores defendem que as concepções sobre o papel do professor, do aluno 
e do conteúdo, em sala de aula, “devem ser percebidas e questionadas durante os 
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cursos de licenciaturas, para que evoluam e o aluno perceba que um novo modelo de 
professor se faz necessário” (QUADROS et al, 2005, p. 7).  

Entre essas concepções, destacamos duas principais: a visão de ciêncas que 
esses professores possuem e o uso que fazem de alguns materiais em suas aulas. 
Esse último item inclui principalmente as concepções sobre conteúdo químico e sobre 
o papel do livro didático. Passamos, então, a tratar dessas duas concepções principais.  

a) Questão Epistemológica – A Visão da Ciência 
No contexto de formação de professores a visão dos professores sobre a 

natureza da ciência merece ampla atenção. De acordo com Driver et al. (1999), o 
conhecimento científico é um empreendimento humano socialmente construído e 
negociado. Portanto, é necessário que estudante compreenda que a ciência não é 
composta por um conjunto de verdades absolutas, mas por teorias debatidas e aceitas 
por um grupo de cientistas.  

Pérez et al (2001), em trabalho realizado com um grupo de docentes, 
pesquisaram visões sobre o trabalho dos cientistas. Encontraram visões distorcidas e 
ingênuas, afastadas da realidade da construção do conhecimento científico. Nessas 
visões a observação e a experimentação são consideradas neutras, o papel das 
hipóteses e dos conhecimentos já existentes são negligenciados ocorrendo, dessa 
forma, uma supervalorização do método científico e das análises quantitativas, como 
meio primordial de produzir conhecimento confiável.  Outra visão comum é do cientista 
em seu trabalho solitário considerado como “gênio” e o único responsável pelas 
descobertas, este tipo de visão desconsidera o trabalho em equipes e a construção 
social do conhecimento. 

Os autores apontam que, quando os professores acreditam que a ciência é 
construída principalmente pelo método científico e os conhecimentos são, portanto, 
verdades irrefutáveis, isso define a forma como irão ensinar. Nesses casos os 
conteúdos são apresentados como prontos, sem problematizar sua construção 
histórica e as questões e problemas que deram origem. Portanto, nos cursos de 
formação o professor precisa ser levado a compreender a natureza da ciência. 
Segundo Chinelli, Ferreira e Aguiar (2010), “o conhecimento da epistemologia torna os 
professores mais capazes de compreenderem a ciência que ensinam, ajudando-os na 
preparação e na organização de suas aulas” (p. 18).  

b) Os materiais disponíveis para os professores 
É inegável a importância do livro didático para o trabalho dos professores. Esse 

é o material mais disponível nas escolas e de mais fácil acesso ao professor, 
principalmente quando os recursos de que a escola dispõe são escassos, em termos 
de laboratório, retro-projetor, multimídia e outros. 

No entanto alguns autores alertam sobre a grande dependência destes 
profissionais com esse material. Lopes (1992) mostra que o livro não atua somente 
como auxiliar do trabalho do docente, mas principalmente como a principal referência e 
sequência de apresentação dos temas. Desta forma, modela o trabalho do professor 
influenciando no conteúdo a ser ensinado, na forma e no ritmo das aulas. 

Desde que o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado, podemos 
perceber algumas mudanças na elaboração desse tipo de material. O PNLD está em 
vigor desde 1996 e é mantido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, com recursos provenientes do orçamento geral da União. Esse programa leva a 
todas as escolas públicas do país que aderirem ao programa, os livros didáticos, sem 
custo para o estudante.  Nesse programa acontece uma ampla avaliação dos livros 
cujos autores/editoras se inscrevem para participar. Considerando que o programa tem 
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uma serie de requisitos para que o livro possa concorrer, os autores/editoras passaram 
a fazer mudanças/reformulações nesse material, adequando-os às novas exigências. 

Abreu, Gomes e Lopes (2005) mostram que as mudanças presentes nos livros 
incluem reorganização curricular, a identidade visual do livro e também com uma 
atenção maior a conteúdos relacionados ao ENEM.  Em relação à contextualização, os 
autores mostram que “a pretensão, expressa nos PCNem, de combater o 
“conteudismo” por meio dos princípios de contextualização e de relação com a 
tecnologia não se configura na maior parte dos livros didáticos” (p. 411). Ainda é forte a 
valorização dos conteúdos enquanto a contextualização, em alguns desse livros, é 
mostrada em segundo plano, geralmente no final dos capítulos. Diante desta 
problemática é importante entender como o livro é considerado pelos futuros 
professores e que papel tende a ter quando estes assumirem a docência. 

Outro material que consideramos importante é a Revista Química Nova na 
Escola. Apesar de não ser um material didático, os artigos que esse periódico traz 
podem ser uma fonte importante para consulta do professor, tratando de temas atuais 
no ensino de química, relatos de experiência de outros professores, artigos sobre 
tendências de ensino e pesquisa na área de educação e de ensino de Química.  

Esse trabalho tem a intenção de investigar as concepções dos estudantes 
recém-ingressados no curso de Licenciatura em Química à distância sobre a profissão 
professor. O estudo abordou questões sobre o conteúdo ensinado no Ensino Médio, o 
papel do professor e sua visão sobre a natureza da ciência, os materiais de apoio 
disponíveis e sua utilização. 

 

METODOLOGIA  
Gil (1999) descreve o questionário como uma técnica de investigação que 

contém questões que são apresentadas por escrito ao pesquisado. Estas questões tem 
o objetivo de explorar as opiniões, crenças, interesses e expectativas em relação a 
algum tema.  

A investigação foi realizada através de um questionário online aplicado a uma 
turma do curso de Licenciatura em Química, modalidade à distância, que estavam 
cursando a disciplina de Didática de Ensino de Química I. O trabalho contou com vinte 
participantes que responderam todas as questões propostas.  

Entre as vinte questões propostas, nove apresentavam três alternativas de 
respostas: concordo plenamente, concordo/discordo parcialmente e discordo 
totalmente; oito perguntas apresentavam apenas duas alterativas de resposta: 
verdadeiro ou falso. Nesse grupo os licenciandos só poderiam escolher uma 
alternativa.  As três últimas perguntas apresentavam cinco alternativas diferentes em 
que cada estudante poderia escolher mais de uma alternativa.   

Para o estudo fizemos um levantamento das respostas na tentativa de 
identificar as concepções dos futuros professores em relação aos temas apresentados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
No primeiro grupo de questões, envolvendo a ciência e a produção de 

conhecimento, as questões tratavam do uso do método científico, da ciência como uma 
construção humana e da validação do conhecimento. Para cada uma delas os 
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participantes deveriam concordar, avaliar como parcialmente correto/incorreto e 
discordar completamente. As questões e os resultados estão na Tabela 1. 

 
   Tabela 1: Visões da Ciência 

Questões: Visões da Ciência Concordo 
plenamente 

Concordo/discordo 
parcilamente 

Discordo 
totalmente 

Uma maneira eficiente de produzir conhecimentos 
científicos é usar o método científico, comum a 
todas as ciências naturais. 

5 15 0 

O conhecimento científico é um empreendimento 
humano importante e, como tal, sujeito a erros. 18 1 1 

Os cientistas produzem explicações fortemente 
consensuais sobre os fenômenos. Essas 
explicações se tornam científicas quando são 
validadas pela comunidade científica. 

15 5 0 

 
Apesar de serem alternativas simples e de ser esse um assunto amplamente 

explorado na literatura, desejávamos conhecer a concepção desse grupo de 
participantes, já que são estudantes residentes no interior do estado e alguns deles já 
atuarem como professores. Como já foi evidenciado por Perez et al (2001), se os 
professores entendem a ciência como uma verdade e não como uma explicação para 
as coisas do mundo, tenderão a ensinar de acordo com essa concepção. Nesse caso 
há uma tendência para a transmissão de informaçôes como verdades.  

Percebemos que esses estudantes recém-ingressados concordam que a 
ciência é uma forma de explicar o mundo, quando afirmam que ela está sujeita a erros. 
No entanto, ao tratarem do método científico, um número considerável de participantes 
optou pela postura neutra (concordo/discordo parcialmente) e nenhum deles discordou 
do uso do método científico como forma de construir a ciência. 

O segundo bloco de questões tratavam do conteúdo químico ensinado nas 
escolas. Nossa intenção era de identificar o que esses participantes entendem por 
conteúdo químico a ser ensinado na escola, em termos qualitativos e/ou quantitativos. 
Na Tabela 2 resumimos as questões e colocamos o número de respostas em cada 
alternativa. 
Tabela 1: Conteúdo Químico 

Questões envolvendo oconteúdo químico Concordo 
plenamente 

Concordo/discordo 
parcilamente 

Discordo 
totalmente 

O professor deve ensinar a maior quantidade 
possível, pois não tem condições de prever as 
necessidades futuras do estudante. 

0 2 18 

O professor deve selecionar alguns conteúdos 
para serem bem ensinados, usando um tempo e 
profundidade adequados. 

17 3 0 

O professor deva redefinir o que entendemos, 
normalmente, por conteúdo, de modo que a 
compreensão dos conhecimentos científicos não 
seja um fim em si mesmo, mas um meio para 
promover o desenvolvimento moral e cognitivo dos 
estudantes. 

16 3 1 

 
De acordo com as respostas, podemos observar que o conteudismos não está 

presente no discurso desses futuros professores. Percebemos que a maioria considera 
a necessidade de selecionar alguns conteúdos, garantindo assim a qualidade e a 
profundidade do trabalho a ser desenvolvido. Na terceira questão também foi possível 
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observar que a maioria dos professores reconhece a importância de trabalhar a 
formação do jovem e não apenas ensinar conceitos.  

Essas ideias vão de acordo ao relatado por Muenchen e Auler (2007) que 
defendem que o professor deve propiciar a aproximação dos conteúdos científicos ao 
contexto de vida dos estudantes e também com Santos, Mortimer e Scott (2001), que 
mostram que os alunos devem ser capazes de opinar sobre questões científicas.  
Dessa forma o professor deve questionar quais conteúdos apresentar e a forma como 
os apresenta, tendo como o objetivo o desenvolvimento pelos alunos das habilidades 
colocadas pelos autores. 

No entanto, apesar de demonstrar clareza e preocupação com as questões 
discutidas, este entendimento não garante que estes professores em sua atuação 
profissional irão aplicar estas ideias. Mesmo tendo contato com as teorias de ensino e 
aprendizagem e com as tendências contemporâneas de ensino, existe uma grande 
dificuldade de romper com o modelo tradicional.  

O papel do professor foi explorado em um bloco de três questões. Na Tabela 3 
apresentamos essas questões e as respostas dos participantes.  
Tabela 3: Visões sobre o papel do professor 

Questões: O papel do professor  Concordo 
plenamente 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

O trabalho de sala de aula deve dar autonomia aos 
estudantes, sendo o professor um especialista que 
auxilia nos casos em que houver necessidade ou 
que o estudante apresentar concepções 
alternativas.  

16 3 1 

O ensino baseado na transmissão de 
conhecimentos estruturados evita a dispersão no 
aprendizado e, por isso, o professor deve centrar 
seu trabalho na seleção e transmissão organizada 
de conteúdos. 

4 3 13 

O papel do professor é o de conceber ou organizar 
as atividades de ensino, através das quais os 
alunos poderão construir conhecimentos, adquirir 
competências e desenvolver habilidades. 

19 1 0 

 
Em relação às concepções dos futuros professores sobre seu próprio papel em 

sala de aula, percebemos que a maioria entende o professor como mediador de 
conhecimentos em sala de aula, com o objetivo de organizar atividades que permitam 
que os alunos desenvolvam competências e habilidades. Essa visão vai de acordo com 
as orientações para a educação brasileira lançada nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN).    

Podemos constatar também, que apesar da maioria considerar que o ensino 
por transmissão organizada de conhecimentos não deve ser considerada a melhor 
estratégia, alguns licenciados concordaram com o modelo de transmissão/recepção ou 
concordaram parcialmente. Quadros et al (2005) alertam que os cursos de formação de 
professores devem trabalhar no sentido de que os licenciandos percebam e 
questionem visões já formadas sobre o processo de ensinar. A problematização dessas 
concepções pode ajudar os professores a se apropriarem de outro modo de pensar e 
de agir na sala de aula, como docente. Ressaltamos que mesmo o reconhecimento de 
certas práticas como adequadas não garante a apropriação destas práticas em suas 
aulas. O professor deve se convencer de sua importância e ampliar o entendimento 
sobre o trabalho docente.  
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O conjunto de questões envolvendo o uso do livro didático pelos professores 
aparece de maneira sintética na Tabela 4, junto com as respostas fornecidas pelos 
estudantes. Para essas questões a opção que os estudantes tinham era de marcar 
como verdadeiro ou falso. As duas primeiras consideravam que o professor recebeu 
um livro didático e as duas últimas que o professor e os alunos receberam livros 
didáticos.  
Tabela 4: O uso do livro didático 

Questões: O uso do livro didático  Verdadeiro Falso 
Você seguiria o livro a risca, pois ele foi construído 
por especialistas, considerando uma tradição. 4 16 

Você construiria seu próprio planejamento e usaria 
o livro apenas para consultas, na hora de preparar 
suas aulas ou de selecionar exercícios. 

20 0 

Você seguiria a risca a sequência do livro para 
uniformizar o ensino para que, se o aluno for para 
outra escola, terá seguido a mesma sequência. 

6 14 

Você usaria o livro apenas se ele tiver a mesma 
sequência que você está acostumado a usar, nas 
aulas de Química. 

4 16 

  
Percebemos que a maioria dos professores considera o livro didático como 

material auxiliar de trabalho. Isso fica evidenciado principalmente na segunda questão 
em que todos os respondentes disseram que utilizariam o livro como complemento ao 
próprio planejamento de ensino. No entanto, para quatro participantes, a primeira 
opção foi de seguir o livro e, na segunda questão, construir o seu próprio planejamento. 
Isso nos mostra que as respostas fornecidas por esses quatro participantes não foram 
devidamente elaboradas ou as concepções e o discurso não estão em consonância. 

Nas duas questões que consideravam o aluno com livro didático, seis 
participantes afirmaram que seguiriam a sequencia de conteúdos presente no livro 
didático. Para termos ideia de que tipo de livro didático esses estudantes estavam 
falando, pedimos para que citassem alguns que viessem à mente. O mais citado foi 
Fundamentos da Química, do autor Ricardo Feltre, seguido pelo livro Química na 
Abordagem do Cotidiano, de Peruzo e Canto.  Um único participante citou o livro 
Química para o Ensino Médio, de Mortimer e Machado. Considerando que 19 deles 
citam, como livro mais lembrado, aqueles que temos classificado como mais 
tradicionais, sabemos que o curso de formação de o papel de problematizar esses 
livros e apresentar outras possibilidades de materiais disponíveis. Além disso, é 
indicado que o professor se veja como autor de suas próprias aulas.  

Também solicitamos a eles que imaginassem uma situação fictícia na qual em 
conceito aprendido em seu curso de formação estivesse contraditório com o conceito 
presente no livro didático. Pedimos que descrevessem qual seria a atitude deles, nesse 
caso. Observamos que grande parte dos alunos respondeu que iriam pesquisar sobre o 
assunto em outras referências e tentariam encontrar uma explicação mais adequada. 
Alguns alegaram que manteriam o conhecimento adquirido em seu curso de formação 
e dois estudantes disseram que promoveriam um debate em sala de aula com o intuito 
de discutir qual a melhor explicação.  

Outro grupo de questões envolveu mais especificamente os conteúdos 
químicos ensinados nas escolas da educação básica e como é feita a “escolha” desse 
conteúdo. Na Tabela 5 apresentamos as questões e as respostas dos professores em 
formação sobre o currículo e seus conteúdos.  
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Tabela 5: O currículo 

Questões: O conteúdo químico ensinado nas 
escolas ... 

Verdadeiro Falso 

Foi selecionado por algum órgão superior 
especializado e deve ser padrão em todas as 
escolas. 

4 16 

Pode ser definido pelo professor, desde que esteja 
dentro das orientações oficiais para a educação. 19 1 

Pode ser escolhido livremente pelo professor, 
seguindo um eixo estruturador básico para a 
Química. 

15 5 

Está baseado naquilo que os autores dos Livros 
Didáticos entendem como necessário. 17 3 

  
A partir das questões apresentadas podemos perceber que existe um certo 

consenso entre os licenciandos de que, se estiver dentro das orientações oficiais para 
o currículo, o conteúdo  a ser ensinado deve ser escolhido pelo professor. Isso 
acontece também em função do CBC – Conteúdo Básico Comum, da Secretaria 
Estadual de Educação de Minas Gerais. Nesse documento há uma listagem de 
conteúdos, que apesar de serem chamados de “comuns”, ocupam praticamente toda a 
carga horária disponível nas escolas.  

Vamos nos deter em dois grandes grupos de respostas. Nas três primeiras 
questões a maior parte dos professores em formação apresentou uma postura mais 
voltada a inovação, entendendo o papel do professor. Na última questão desse grupo 
os autores de Livros Didáticos apareceram como definidores do currículo em grande 
parte dos participantes. Considerando os livros já citados por eles, podemos retomar a 
problemática do livro didático, entendendo que seu uso pelo professor sem uma 
reflexão, pode reforçar um modelo de aula pautado na transmissão de informações e o 
aluno como um mero receptor dessas informações.   

No último bloco de questões apresentamos algumas revistas aos estudantes e 
solicitamos que as classificassem em científicas e de divulgação científica. Para essa 
última fornecemos mais duas opções, conforme consta na Tabela 6. Nestas questões 
cada respondente poderia marcar mais de uma opção. Por exemplo, ele poderia 
considerar revista científica as revistas Química Nova na Escola e Química Nova.  
Tabela 6: Revistas.   
Questões: Revistas/periódicos  Química 

Nova na 
Escola 

Química 
Nova 

Super 
Interessante Veja Nova 

Escola 

É revista cientifica cujos artigos 
são resultado de pesquisas 
realizadas e foi escrito pelos 
pesquisadores. 

16 16 8 6 11 

É revista de divulgação 
científica cujos artigos são 
escritos por jornalistas, baseados 
em pesquisas realizadas por 
outros. 

12 8 15 10 10 

É revista de divulgação científica 
cujos artigos são escritos por 
jornalistas, baseados em 
pesquisas, em fatos, em 
entrevistas e em opiniões. 

9 9 11 13 13 
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Considerando que Química Nova na Escola tem se constituído em um material 

de apoio ao professor, vamos enfatizar o resultado desse periódico. Nele podem ser 
encontrados artigos com relatos de experiências de sala de aula, temas atuais 
relacionados à Química, a tecnologia no ensino de Química, conceitos científicos em 
destaque, história da Química, o aluno em foco, a experimentação e inúmeras 
pesquisas em ensino de Química. Os autores são os próprios pesquisadores, de sua 
própria prática ou de questões mais amplas ligadas ao ensinar e aprender Química.  

  No entanto, pelas respostas recebidas em termos de classificação das 
revistas, podemos perceber que a questões de autoria ainda não é clara entre esses 
licenciandos recém-ingressados no curso de Licenciatura em Química. E isso se 
mostra importante para que esses futuros professores tenham clareza quanto ao valor 
científico dos textos que circulam entre eles.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Esse trabalho tinha a intenção de investigar as concepções dos estudantes 

recém-ingressados no curso de licenciatura em Química, modalidade à distância, sobre 
a profissão docente, com ênfase no conteúdo ensinado no Ensino Médio, a visão da 
ciência, o papel do professor e dos materiais de apoio. Observamos que há um 
discurso de inovação presente nas respostas desses participantes. No entanto, 
algumas contradições percebidas podem ser indícios de que esse discurso não está 
consolidado e que a prática pode não ter esse caráter inovador. 

Os livros didáticos citados pelos participantes e o conhecimento sobre a autoria 
dos artigos científicos e de divulgação científica nos mostram que é preciso 
problematizar os materiais disponíveis, de forma a propiciar aos futuros professores a 
capacidade de análise crítica desses materiais. Estamos, nesse sentido, organizando 
algumas sequências de aula que envolvam materiais diversos disponíveis aos 
professores e a viabilidade de uso em sala de aula. 

O discurso sobre o fazer do professor – papel do professor, do aluno e dos 
matérias didáticos – muitas vezes não reflete na prática do discursante, pois não 
garante que as ideias mais inovadoras são ou serão aplicadas por estes professores. 
No entanto, esse estudo permitiu identificar algumas concepções presentes que 
precisam ser trabalhadas durante os cursos de formação, como questões sobre a 
natureza da ciência, o papel do professor como mediador e uma visão crítica sobre 
como os materiais didáticos disponíveis podem ser utilizados. Ao questionar estes 
pontos, o futuro professor pode evoluir suas concepções e se apropriar de práticas 
inovadoras de ensino.  
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Palavras-Chave: conhecimento de professores, conhecimento pedagógico do conteúdo, formação de 
professores, reflexão. 

RESUMO:  
Pesquisar acerca dos conhecimentos dos professores representa identificar e resgatar a base de 
conhecimento que sustenta a profissão. Consideramos que as contribuições de Shulman são subsídios 
fundamentais à profissionalização docente, pois atrela os conhecimentos pedagógicos aos específicos 
através do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, PCK. Nesta investigação analisamos o 
desenvolvimento do PCK de dois professores que participaram de um processo reflexivo num grupo 
colaborativo. A análise dos dados foi baseada no Modelo Hexagonal proposto por Park e Oliver. Os 
professores investigados tomam consciência de algumas características de suas atuações que não lhe 
eram transparentes, reafirmando assim a importância da formação colaborativa entre professores. 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Esta pesquisa pauta sobre uma intervenção em um processo de formação 

contínua de professores de química. Parte-se do pressuposto  que a formação inicial 
tem papel importante na profissão docente, porém nos limitamos neste momento a 
discutir a formação contínua ligada à ação dos professores em sala de aula e 
considera-se, que esta formação deva se apoiar num processo reflexivo. 

Nesse sentido nos apoiamos teoricamente em Dewey e Schön. O filósofo e 
pedagogo norte americano John Dewey foi o precursor da ideia do pensamento 
reflexivo e a frase de sua autoria ”Nós só pensamos quando nos defrontamos com um 
problema” nos faz compreender que para ele a problematização da prática é 
necessária para o início do processo de reflexão do professor. Dewey (1933) diferencia 
o ato de pensar ao acaso do pensamento reflexivo, o primeiro indica qualquer 
pensamento que vem à cabeça, conforme revela sua fala: “Teus pensamentos não 
valem um ceitil” por tratar de pensamentos sem importância alguma, sem sequência 
lógica e, desprovido de veracidade, já o segundo apresenta sequência lógica não 
sendo meramente uma sucessão de ideias: 

A reflexão não é apenas uma sucessão e sim uma série lógica de ideias, de 
modo que cada uma engendra a seguinte como uma consequência natural e, 
ao mesmo tempo, articula-se com a ideia precedente. Os anéis da corrente do 
pensamento reflexivo derivam dos anéis antecedentes e dão origem aos 
subsequentes; as ideias vão e vem, confusamente [...] (DEWEY, 1933 p. 13). 

O autor indica ainda dois processos existentes em toda operação reflexiva: a) 
um estado de perplexidade, hesitação ou dúvida e, b) atos de pesquisa ou investigação 
tendo o fim imediato de descobrir outros fatos que sirvam para corroborar ou descobrir 
a convicção sugerida. Pimenta (2006) discute criticamente o conceito de professor 
reflexivo e propõe uma análise sistemática que nos permite ir às raízes fundantes para 
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analisar a sua gênese e considera Schön e Dewey os principais formuladores do 
conceito: 

Como professor de Estudos Urbanos no MIT (Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, EUA) até 1998, Donald Schõn realizou atividades relacionadas 
com reformas curriculares nos cursos de formação de profissionais. 
Observando a prática de profissionais e valendo-se de seus estudos de 
filosofia, especialmente sobre John Dewey, propõe que a formação dos 
profissionais não mais se dê nos moldes de um currículo normativo que 
primeiro apresenta a ciência, depois a sua aplicação e por último um estágio 
que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnico-profissionais. 
O profissional assim formado, conforme a análise de Schõn, não consegue dar 
respostas às situações que emergem no dia-a-dia profissional, porque estas 
ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência e as respostas técnicas 
que esta poderia oferecer ainda não estão formuladas. (PIMENTA, 2006, p.19) 

Schön (1983) destaca a importância da reflexão na prática docente, usa os 
termos reflexão na ação e reflexão sobre a ação como dois traços distintivos mais 
importantes do professor e propõe uma formação profissional baseada na valorização 
da prática profissional. 

Pesquisas discutem a formação necessária do professor, muitas delas 
apresentam a dificuldade que professores têm em mudar efetivamente sua prática 
docente. Carvalho (1989) afirma que um problema encontrado em suas investigações 
com formação de professores, diz respeito à dificuldade dos professores em realizar 
mudanças na “sua didática”. Acreditamos que a formação contínua deva ser prática, 
emergir de situações concretas e reais, para Maldaner (2006), na formação contínua, 
os professores precisam ser auxiliados concretamente no exercício profissional. 
 
1.2. GRUPO COLABORATIVO 

A colaboração entre professores é uma estratégia interessante para discussão 
de problemas reais em sala de aula e a oportunidade de discutir a própria prática com 
pares que passam por situações comuns afirma o grupo colaborativo como uma 
importante metodologia de trabalho para a educação. Para Boavida e Ponte (2002), a 
colaboração constitui uma estratégia fundamental para lidar com os problemas que se 
afiguram demasiadamente pesados para serem enfrentados em termos puramente 
individuais. Smyth (1986, 1991) acredita ser necessário trabalhar criticamente com os 
docentes, de maneira que a capacidade de questionamento que se pretende deles 
possa seguir uma lógica de conscientização. O trabalho proposto por ele consiste em 
desenvolver um processo reflexivo com os professores para que os mesmos percebam 
as interpretações de como se constituíram historicamente o seu contexto de atuação e 
as implicações da dinâmica social sobre o mesmo. No quadro 1 estão apresentadas as 
ações do ciclo reflexivo proposto por Smyth para promover uma reflexão e 
emancipação por parte dos professores. Tal ciclo foi utilizado durante a disciplina 
ministrada, onde nossos dados foram coletados. 

 
Quadro 1. Ciclo reflexivo para ações de desenvolvimento profissional ( SMYTH, 1991); tradução 
nossa 

Ação Questão Descrição 
Descrever O que faço? Está ligado à descrição da ação em forma de texto 

para que esta fique clara aos praticantes. Essa 
escrita pode enfocar ações rotineiras ou conscientes, 
conversas com alunos, professores, acontecimentos 
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marcantes na sala de aula, problemas específicos, 
dentre outros. Na descrição concreta da ação torna-
se possível evidenciar o que está por trás de cada 
uma dessas ações. 

Informar Qual o 
significado das 
minhas ações? 

Envolve uma busca pelos princípios que embasam as 
ações. Está relacionada ao entendimento das teorias 
formais que sustentam as ações e aos sentidos que 
realmente estão sendo construídos nas práticas 
discursivas. Nessa ação há uma visita ao descrever 
para compreender as teorias que foram sendo 
construídas pelo praticante ao longo da sua vida e 
que influenciam suas ações. 

Confrontar Quem tem 
poder em 

minha sala de 
aula? A que 

interesse 
minha prática 
esta servindo? 

Acredito 
nesses 

interesses ou 
apenas estou 
reproduzindo? 

Está ligado ao fato do praticante submeter as teorias 
formais que embasam suas ações a algum tipo de 
questionamento. No confrontar as visões e ações 
adotadas pelos professores são percebidas não 
como meras preferências pessoais, mas como 
resultantes de normas culturais e históricas que 
foram sendo absorvidas. Além disso, confrontar 
envolve buscar as inconsistências da prática entre 
preferências pessoais e modo de agir. 

Reconstruir Como posso 
agir de forma 

diferente? 

Relaciona-se com a proposta de emancipação de si 
através do entendimento de que as práticas 
acadêmicas não são imutáveis e que o poder da 
contestação precisa ser exercido. No reconstruir 
buscamos alternativas para nossas ações, e 
voltamos a ela, numa redescrição de cada ação 
embasada e informada. 

 
 
1.3. CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO (PCK): UM/O CONHECIMENTO DE 
PROFESSORES 
 

O termo Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, PCK - sigla do nome em 
inglês, Pedagogical Content Knowledge, surgiu como uma das categorias do 
“Conhecimento do Professor”, proposto por Lee Shulman (1986, 1987). Ao fazer sua 
proposta, Shulman estava participando de um debate centrado nos EUA sobre o 
estatuto do magistério como uma profissão. A questão era saber se os professores 
podiam ser considerados "profissionais", ou se eles eram simplesmente "trabalhadores 
qualificados". Em trabalhos anteriores, Shulman (1986), levanta a pergunta: "Onde é 
que o conhecimento específico vai parar?" apontando que este foi o 'paradigma 
perdido' na formação de professores, criticando a maneira como o conhecimento foi 
transformado em instrução. Shulman identifica o PCK como distintivo da prática dos 
professores, acredita que é uma categoria que merece atenção especial como uma 
característica única de seu trabalho. No PCK, conteúdo e pedagogia são transformados 
- o professor combina seu entendimento sobre um tópico com estratégias de ensino e 
os conhecimentos adicionais para promover aprendizagem dos alunos. 
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O construto conhecimento pedagógico do conteúdo refere-se à intersecção entre 
conteúdo e pedagogia e supõe: 

[...] a capacidade de um professor para transformar o conhecimento do 
conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas e adaptadas 
à diversidade dos estudantes levando em consideração as experiências e 
bagagens dos mesmos (SHULMAN, 1987). 

Para Shulman ainda, é essa capacidade de transformação do conteúdo que 
distingue um professor de um especialista na matéria. Shulman define o conhecimento 
pedagógico do conteúdo como aquele conhecimento: 

[…] que vai além do conhecimento da matéria em si e chega à dimensão do 
conhecimento da matéria para o ensino. Eu [Shulman] ainda falo de conteúdo 
aqui, mas de uma forma particular de conhecimento de conteúdo que engloba 
os aspectos do conteúdo mais próximos de seu processo de ensino. Dentro da 
categoria de conhecimento pedagógico do conteúdo eu [Shulman] incluo, para 
os tópicos mais regularmente ensinados numa determinada área do 
conhecimento, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as 
analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações – numa 
palavra, os modos de representar e formular o tópico que o faz compreensível 
aos demais. Uma vez que não há simples formas poderosas de representação, 
o professor precisa ter em mãos um verdadeiro arsenal de formas alternativas 
de representação, algumas das quais derivam da pesquisa enquanto outras 
têm sua origem no saber da prática. (SHULMAN, 1986, tradução nossa). 

 
1.3.1. COMPONENTES DO PCK DE PARK E OLIVER – MODELO HEXAGONAL  

Para Park e Oliver (2008), os componentes do PCK incluem: a) Orientação para 
o ensino de ciências; b) Conhecimento do currículo de ciências; c) Conhecimento da 
compreensão dos alunos em ciências; d) Conhecimento da avaliação da aprendizagem 
em ciências; e) Conhecimento das estratégias instrucionais para o ensino de ciências; 
f) Eficácia do professor. Por ser composto de seis conhecimentos, o modelo foi 
chamado de Hexagonal, nele os seis componentes influenciam uns aos outros de uma 
maneira contínua e contextualizada. Para que o ensino efetivo possa acontecer, 
professores integram os componentes e os ordenam dentro de um dado contexto. A 
integração destes componentes é realizada através do reajuste complementar e 
contínuo tanto da reflexão na ação como da reflexão sobre a ação. 
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Figura 1. Modelo Hexagonal do desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 
segundo Park e Oliver (2008); tradução nossa. 

 
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 
2.1. CONTEXTO DA PESQUISA 

Esta investigação foi desenvolvida a partir de uma intervenção formativa 
propiciada pelo oferecimento da disciplina: Concepções de Ensino e Aprendizagem na 
teoria e na prática de professores de Química, pelo Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo, no primeiro 
semestre de 2007, ministrada pelo segundo autor deste trabalho. 

 
 

2.2. SUJEITOS DA PESQUISA 
Doze professores participaram da intervenção formativa descrita no contexto da 

pesquisa, todos realizaram regência de aula e participaram do processo reflexivo. A 
proposta era gravar uma segunda aula com o mesmo conteúdo em 2009, isto já limitou 
expressivamente a participação dos professores. Isto posto, nossa amostra contou com 
dois professores em análises diretas. 

 
2.3. MATERIAIS ANALISADOS 

Na análise do desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo dos 
dois sujeitos de nossa investigação analisamos materiais escritos desenvolvidos na 
disciplina; registros em áudio e vídeo de duas aulas de cada professor, sendo uma 
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antes e outra depois da intervenção formativa; registro em vídeo e áudio da discussão 
sobre a análise das primeiras aulas gravadas durante a intervenção formativa; o ciclo 
reflexivo de Smyth antes e depois da intervenção formativa e uma entrevista semi-
estruturada com cada professor sobre avaliação. 

 
2.4. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Realizamos a análise dos materiais baseadas no Modelo Hexagonal (Figura 1). 
Os materiais produzidos pelos professores durante a disciplina foram extensivamente 
lidos sob o enfoque dos componentes do modelo hexagonal. As gravações das aulas, 
das entrevistas e das discussões sobre as reflexões da aula durante a intervenção 
formativa foram todas transcritas e lidas diversas vezes na busca de elementos que 
pudessem ser caracterizados com os componentes do modelo. Para cada um dos 
componentes do modelo, olhamos para os seguintes materiais: atividades produzidas 
durante a intervenção, vídeo das aulas gravadas em contexto real dos professores; 
discussão da aula de cada professor pelo grupo colaborativo, ciclo reflexivo de Smyth e 
por fim a entrevista sobre avaliação. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O modelo hexagonal, como apresentado, analisa o desenvolvimento do PCK dos 

professores a partir de seis componentes, 1. Orientações para o ensino de ciências; 2. 
Conhecimento do currículo em ciências; 3. Conhecimento da avaliação da 
aprendizagem em ciências; 4. Conhecimento da compreensão dos alunos em ciências; 
5. Conhecimento das estratégias instrucionais para o ensino de ciências e; 6. Eficácia 
do professor (Figura 1). Para cada componente foram analisadas as atividades que 
foram desenvolvidas no decorrer da formação, os vídeos das aulas dos professores 
que foram gravados em contexto real de aulas, a discussão com o grupo colaborativo 
após todos assistirem a aula em questão, o ciclo reflexivo de Smyth antes e pós a 
discussão com o grupo colaborativo e por fim a entrevista sobre a avaliação.Para 
facilitar a compreensão dos resultados e discussões obtidos para cada componente 
com os respectivos materiais de análise, os organizamos em forma de tabela: 
 
Tabela 1. Resumo dos principais resultados e discussões encontrados nos componentes do 
Modelo Hexagonal para o professor P1: 

Principais resultados para cada componente 
Componentes do 

PCK 
Descrição do 
componente 

Aspectos observáveis 

Orientações para o 
ensino de ciências 
Processo; Rigor 
acadêmico; Didática; 
Mudança conceitual; 
Atividade dirigida; 
Descoberta; Ciência 
baseada em projetos; 
Investigação e; 
Investigação dirigida 

Refere-se a crenças do 
professor sobre as propostas 
e objetivos para ensinar 
ciências, serve como um 
mapa conceitual que guia as 
decisões instrucionais, o uso 
dos materiais curriculares, as 
estratégias instrucionais e a 
avaliação de aprendizagem 
dos alunos. 

Atividades durante a intervenção: Concepção ampla e complexa 
sobre o ensino. 
 
Vídeos das aulas: Direciona questões aos alunos com o propósito 
de fornecer um suporte justificável para o conhecimento. 

Discussão com o grupo colaborativo: tanto P1 como o grupo 
colaborativo classifica sua aula como comportamentalista. 

Ciclo reflexivo de Smyth: toma consciência que sua aula apenas 
transmite os fatos da ciência. 

Entrevista sobre avaliação: Vê a avaliação como mecanismo 
disciplinador. 
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Conhecimento do 
currículo em 
ciências 

Refere-se ao conhecimento 
dos professores nos materiais 
curriculares, indica o 
entendimento do professor 
sobre a importância do tópico 
em relação ao currículo como 
um todo. 

Atividades durante a intervenção: dá indícios de que o professor 
conhece o currículo de ciências. 
 
Vídeos das aulas: P1 teve dificuldade em tornar-se claro aos 
alunos em grande parte da aula. 

Discussão com o grupo colaborativo: considera que o professor 
fez escolhas conscientes nos materiais didáticos, mas sentiu 
dificuldade em manter o propósito proposto pelo material. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Toma consciência que sua aula foi mal 
planejada. 

Entrevista sobre avaliação: questiona a qualidade da sua 
formação como professor. 

Conhecimento da 
avaliação da 
aprendizagem em 
ciências 

Refere-se às dimensões da 
aprendizagem em ciências 
que são importantes avaliar, 
inclui o conhecimento dos 
métodos pelos quais a 
aprendizagem pode ser 
avaliada. 

Atividades durante a intervenção: Apresenta dificuldade em 
avaliar a compreensão dos alunos. 
 
Vídeos das aulas: P1 e consequentemente os alunos dão 
excessiva atenção à avaliação formal. 

Discussão com o grupo colaborativo: Considera que a 
organização dos alunos em grupo naquele contexto atrapalhou a 
avaliação dos alunos na aula. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Toma consciência da sua insatisfação 
com a aula e considera ineficaz sua maneira de avaliar. 

Entrevista sobre avaliação: P1 vê a avaliação como medida, 
atribui uma nota a cada avaliação e para compor o conceito final faz 
média aritmética. Utiliza a avaliação como mecanismo disciplinador 
em sala de aula. 

Conhecimento da 
compreensão dos 
alunos em ciências 

Refere-se ao conhecimento 
que o professor deve ter sobre 
a compreensão dos alunos no 
tópico trabalhado, incluindo a 
identificação das dificuldades 
dos alunos, o aparecimento de 
concepções alternativas, a 
motivação, o interesse e as 
necessidades deles. 

Atividades durante a intervenção: tem dificuldade em reconhecer 
se o aluno compreendeu o conteúdo trabalhado. 
 
Vídeos das aulas: utiliza nas aulas a abordagem interativa de 
autoridade, os padrões predominantes da interação são: I-R-A P1 
faz a pergunta (I-iniciação do professor), os alunos respondem (R-
resposta do aluno) e, o professor avalia (A-avaliação do professor) a 
tríade é repetida. 

Discussão com o grupo colaborativo: os alunos têm dificuldade 
em compreender a aula. 

Ciclo reflexivo de Smyth: O professor toma consciência das 
dificuldades dos alunos. 

Entrevista sobre avaliação: há divergência entre o ensino real e o 
idealizado pelo professor. 

Conhecimento das 
estratégias 
instrucionais para o 
ensino de ciências 

Refere-se às estratégias 
instrucionais utilizadas pelo 
professor em suas aulas, são 
abordagens gerais, que são 
condizentes com os objetivos 
para o ensino de ciências ou 
específicas, aplicadas para o 
ensino de tópicos particulares 
dentro do domínio da ciência 

Atividades durante a intervenção: tem dificuldade em utilizar 
estratégias eficazes. 
 
Vídeos das aulas: Confusões na aula não permitem que o aluno 
avance em seus conhecimentos. 

Discussão com o grupo colaborativo: O professor faz uso de 
estratégias eficazes, mas não consegue dar uma aula eficaz. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Toma consciência das estratégias que 
poderia ter utilizado. 

Entrevista sobre avaliação: Há contradição entre o real e o ideal. 
Eficácia do 
professor 

Está mais relacionado com a 
afetividade do que com o 
conhecimento, é a percepção 
que os professores têm deles 
mesmos. O aumento da 
eficácia do professor o 
encoraja a estabelecer 
objetivos mais audaciosos que 
se manifestam num interesse 
em testar novas estratégias de 
ensino. 

Atividades durante a intervenção: Apresenta componentes 
importantes sobre a concepção do que é ser um bom professor. 
 
Vídeos das aulas: não demonstra satisfação com a aula, recorre 
para autoridade em partes dela. 

Discussão com o grupo colaborativo: Demonstra em alguns 
momentos insatisfação com a própria aula. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Toma consciência das suas possíveis 
facilidades e dificuldades na profissão. 

Entrevista sobre avaliação: Orgulha-se de ser professor, é 
respeitado na escola, mas não demonstra satisfação com a 
profissão. 
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Tabela 2. Resumo dos principais resultados e discussões encontrados nos componentes do 
Modelo Hexagonal para o professor P2: 

Principais resultados para cada componente 
Componentes do 

PCK 
Descrição do 
componente 

Aspectos observáveis 

Orientações para o 
ensino de ciências 
Processo; Rigor 
acadêmico; Didática; 
Mudança conceitual; 
Atividade dirigida; 
Descoberta; Ciência 
baseada em projetos; 
Investigação e; 
Investigação dirigida 

Refere-se a crenças do 
professor sobre as 
propostas e objetivos para 
ensinar ciências, serve 
como um mapa conceitual 
que guia as decisões 
instrucionais, o uso dos 
materiais curriculares, as 
estratégias instrucionais e 
a avaliação de 
aprendizagem dos alunos. 

Atividades durante a intervenção: Vê o ensino como uma troca, o 
professor aprende quando ensina e o aluno ensina enquanto aprende. 
Vídeos das aulas: As aulas são expositivas com o uso de 
experimentação de maneira demonstrativa. 

Discussão com o grupo colaborativo: A aula de P2 tem o formato que 
é exigido pela instituição onde trabalha, curso pré-vestibular. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Expõe que traz o conteúdo pronto e o aluno 
limita-se passivamente a escutar. 

Entrevista sobre avaliação: Vê o aprendizado dos alunos como 
treinamento e considera importante que os alunos resolvam exercícios e 
pratiquem bastante. 

Conhecimento do 
currículo em 
ciências 

Refere-se ao 
conhecimento dos 
professores nos materiais 
curriculares, indica o 
entendimento do professor 
sobre a importância do 
tópico em relação ao 
currículo como um todo. 

Atividades durante a intervenção: Apresenta um eficiente 
conhecimento de currículo nas atividades de discussão ocorridas 
durante a intervenção. 
Vídeos das aulas: Dá indícios de que conhece bem o conteúdo que 
esta ensinando. 

Discussão com o grupo colaborativo: Desenvolve aulas tradicionais 
devido à imposição do sistema apostilado. Não tem liberdade de 
planejar e executar suas aulas. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Afirma atender a concepção 
comportamentalista em suas aulas, confronta a abordagem e em 
seguida reconstrói sua aula. 

Entrevista sobre avaliação: Expõe exemplos coerentes de conteúdos, 
dando indícios do seu conhecimento de currículo. 

Conhecimento da 
avaliação da 
aprendizagem em 
ciências 

Refere-se às dimensões 
da aprendizagem em 
ciências que são 
importantes avaliar, inclui 
o conhecimento dos 
métodos pelos quais a 
aprendizagem pode ser 
avaliada. 

Atividades durante a intervenção: A avaliação dos conhecimentos dos 
alunos deve ir além dos conteúdos trabalhados. 
Vídeos das aulas: P2 avalia a aprendizagem dos alunos pela 
participação deles na resolução coletiva de exercícios. 

Discussão com o grupo colaborativo: P2 não elabora nem aplica a 
avaliação formal do final do semestre. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Reflete que os alunos são ouvintes em suas 
aulas. 
Entrevista sobre avaliação: Os alunos devem aprender, mas não deve 
ser desconsiderado o objetivo deste conhecimento, passar no vestibular. 
Mostra insatisfação com a metodologia de avaliação da escola. 

Conhecimento da 
compreensão dos 
alunos em ciências 

Refere-se ao 
conhecimento que o 
professor deve ter sobre a 
compreensão dos alunos 
no tópico trabalhado, 
incluindo a identificação 
das dificuldades dos 
alunos, o aparecimento de 
concepções alternativas, a 
motivação, o interesse e 
as necessidades deles. 

Atividades durante a intervenção: A aprendizagem significativa 
acontece quando os alunos são capazes de aplicar o conhecimento em 
diferentes situações. 
Vídeos das aulas: utiliza nas aulas a abordagem interativa de 
autoridade, os padrões predominantes da interação são: I-R-A  P2 faz a 
pergunta (I-iniciação do professor), os alunos respondem (R-resposta do 
aluno) e, o professor avalia (A-avaliação do professor) a tríade é 
repetida. 

Discussão com o grupo colaborativo: Tem a necessidade de cumprir 
um currículo extenso em um curto espaço de tempo. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Preocupa-se com a compreensão dos 
alunos, acredita que ela não ocorre eficazmente no formato de aula que 
pratica. No reconstruir propõe ações que facilitaram a compreensão dos 
alunos. 

Entrevista sobre avaliação: Uma maneira eficaz de avaliar a 
compreensão dos alunos é atentar ao retorno que eles dão ao que é 
ensinado. 

Conhecimento das 
estratégias 
instrucionais para o 
ensino de ciências 

Refere-se às estratégias 
instrucionais utilizadas 
pelo professor em suas 
aulas, são abordagens 
gerais, que são 
condizentes com os 

Atividades durante a intervenção: Desenvolve aulas expositivas, mas 
acredita em estratégias que facilitam a interação. 
Vídeos das aulas: Para explicar diluição prepara um suco de pêssego e 
paralelamente explica o conceito e constrói na lousa sentenças 
matemáticas para cálculo de concentração. 

Discussão com o grupo colaborativo: os alunos estavam enfileirados  
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objetivos para o ensino de 
ciências ou específicas, 
aplicadas para o ensino 
de tópicos particulares 
dentro do domínio da 
ciência. 

e as interações eram professor-aluno de maneira individual. As 
informações eram levadas de forma tradicional. 

Ciclo reflexivo de Smyth: P2 critica suas estratégias, reconstrói sua 
aula, porém deixa claro que a aula reconstruída só seria possível em 
outra instituição. 

Entrevista sobre avaliação: Trabalha em uma instituição de ensino 
regular que também é voltada para o ensino propedêutico. 

Eficácia do 
professor 

Está mais relacionado 
com a afetividade do que 
com o conhecimento, é a 
percepção que os 
professores têm deles 
mesmos. O aumento da 
eficácia do professor o 
encoraja a estabelecer 
objetivos mais audaciosos 
que se manifestam num 
interesse em testar novas 
estratégias de ensino.  

Atividades durante a intervenção: o bom professor é aquele que 
conhece seu aluno e sabe o conteúdo, a forma e o ritmo que deve 
trabalhar. 
Vídeos das aulas: As aulas mostram uma professora muito segura no 
que faz, brinca durante as aulas, tem a participação e a simpatia dos 
alunos. 

Discussão com o grupo colaborativo: O grupo considera que sua 
aula funciona,  consideram a professora dinâmica, engraçada e 
descontraída. 

Ciclo reflexivo de Smyth: Tem plena convicção da abordagem 
utilizada em suas aulas, não economiza críticas à aula, no entanto 
considera que está de acordo com a instituição em que trabalha. 

Entrevista sobre avaliação: faz relato de uma experiência que teve em 
outra instituição e mostra que pode ser diferente em um contexto 
diferente. 

 
4. CONCLUSÕES 

Olhar para o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de professores significa 
olhar para nossa própria prática docente, há momentos em nos vemos em 
determinadas situações, estratégias que não usaríamos nunca e outras que com 
certeza passamos a usar. Uma coisa é certa, nossa prática docente nunca mais será a 
mesma depois de um processo reflexivo. 

No modelo hexagonal, os seis componentes influenciam uns aos outros de uma 
maneira contínua e contextualizada, esta integração é realizada através do reajuste 
complementar e contínuo tanto da reflexão na ação como da reflexão sobre a ação. 
Isto quer dizer que os professores desenvolvem seu PCK através da reflexão, para que 
possa ocorrer mudança significativa na prática é necessário o fortalecimento entre os 
componentes. 

Uma vez conhecida a orientação para o ensino de ciências os conhecimentos e 
consequentemente a eficácia de nossos professores, relacionaremos agora essas 
informações ao modelo escolhido por nós para analisar o Conhecimento Pedagógico 
do Conteúdo. Consideramos para isso as seguintes informações: 

1. Orientações para o ensino de ciências 
2. Conhecimento do currículo em ciências 
3. Conhecimento da avaliação da aprendizagem em ciências 
4. Conhecimento da compreensão dos alunos em ciências 
5. Conhecimento das estratégias instrucionais para o ensino de ciências 
6. Eficácia do professor 

Vale ressaltar que a posição dos componentes corresponde ao apresentado no 
modelo hexagonal original. Na figura 2 apresentamos o modelo hexagonal referente 
aos dois professore investigados, P1 e P2. 
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Professor 1 Professor 2 

 
 

Figura 2. Modelo hexagonal para P1 e P2 

P1 tem o componente 5 – Conhecimento das estratégias instrucionais levemente 
mais ampliado que os demais componentes, porém acreditamos que o seu PCK é 
incipiente, pois embora ele conhecesse as estratégias importantes para o ensino, em 
seu contexto, elas não foram parceiras na construção do conhecimento pelos alunos. O 
trabalho em grupo, que normalmente facilita a interação entre os alunos, entre os 
alunos e o professor e entre os alunos e o conhecimento, na aula de P1, foi 
responsável pela indisciplina. Faltou no professor a integração dos demais 
componentes para que sua aula fosse eficaz. Após a discussão com o grupo 
colaborativo, o professor melhorou este componente. Acreditamos entretanto, apoiados 
nos autores do modelo, que a melhora de um único componente pode não ser 
suficiente para o avanço do PCK.P2 tem os componentes 2-Conhecimento do currículo 
em ciências e 6-Eficácia de professor desenvolvidos e acreditamos que a 
impossibilidade de desenvolver as aulas como acredita, devido a imposição da 
instituição onde trabalha pode ter influenciado na análise dos outros componentes. 
Analisamos que P2 teve o seu PCK sensivelmente desenvolvido e pela reflexão 
observa-se que esta professora percebe o que faz e como poderia fazer diferente muito 
embora ateste que não pode colocar em prática na instituição onde se encontra que 
tem propósitos propedeuticosO uso da gravação do vídeo da aula e sua observação no 
grupo colaborativo, o ciclo de Smyth, utilizados na disciplina Concepção de Ensino e 
Aprendizagem na Teoria e na Prática de Professores de Química, além da análise 
destes materiais a partir do modelo hexagonal, revelaram-se como poderosas 
ferramentas para análise da própria prática. P1, a partir da escrita das quatro ações, 
toma consciência de algumas características de sua aula que não lhe eram 
transparentes, não demonstra satisfação com sua atuação docente na aula e questiona 
sua eficácia como professor.  

Formatado: Português (Brasil)
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P2 acredita que sua aula atende a concepção comportamentalista de ensino e 
tal crença foi reafirmada pela discussão do grupo colaborativo, embora ela tenha plena 
convicção dos complicadores para a aprendizagem do aluno dessa abordagem, a 
considera necessária para seu contexto, acreditando-se eficaz ensinando aquele 
conteúdo para aqueles alunos.Nosso trabalho reafirma a importância da reflexão na 
formação contínua de professores de forma colaborativa. O processo reflexivo 
apresentado permitiu que os professores se constituíssem de forma distinta e 
começassem a buscar novos caminhos em suas ações pedagógicas ou que se 
percebessem bem da forma que se encontram. Acreditamos que o importante é o 
professor atuar conscientemente, propor ações em sala de aula com intenções 
explícitas e coerentes aos seus alunos e ao seu contexto e assim se desenvolver 
profissionalmente. A explicitação do PCK de professores durante o processo formativo 
auxilia em muito esse processo. 
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RESUMO: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é uma iniciativa do 
MEC/Capes e tem sido considerado pela comunidade acadêmica como relevante para os cursos de 
formação de professores para a Educação Básica (EB) por promover a inserção de estudantes de cursos 
de licenciatura no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica. O presente 
trabalho objetiva refletir sobre a importância do Pibid Química/Uneb para a constituição das identidades 
docentes dos bolsistas de Iniciação à Docência (IDs), a partir do exercício de compreensão de discursos 
dos atores sociais envolvidos nas atividades do Pibid, utilizando uma abordagem metodológica 
qualitativa. São apresentados referenciais teóricos sobre o panorama educacional brasileiro, no que 
tange aos cursos de licenciatura, particularmente os de Química, e sobre a constituição das identidades 
docentes. Percebe-se que os IDs foram assumindo formas identitárias distintas: monitores, professores 
da Educação Básica, professores investigadores e professores reflexivos. 

INTRODUÇÃO 
A partir da LDB/96 e de suas regulamentações que introduziram a 

obrigatoriedade da formação de professores em cursos de licenciatura plena, esses 
proliferaram, principalmente nas faculdades particulares, para atender aos profissionais 
que, apesar de não licenciados, já atuavam como tal. Mais recentemente foram 
implantadas licenciaturas nos Institutos Federais de Educação para atender à grande 
demanda de professores para a Educação Básica (ED), principalmente da área das 
Ciências Naturais. No entanto, devido a permanente desvalorização social e econômica 
dos profissionais que atuam nesse nível de ensino, as licenciaturas, ao contrário dos 
cursos de bacharelado, continuam padecendo de baixa procura e alta evasão, 
principalmente aquelas oferecidas pelas universidades públicas, historicamente de 
mais difícil acesso e de alta retenção do estudante. 

A situação é agravada ainda mais em muitas dessas licenciaturas, 
particularmente aquelas voltadas para a formação de professores de Química e Física, 
pois os poucos ingressantes que se mantêm nos cursos, ao se envolverem em projetos 
de pesquisa nas áreas específicas do conhecimento químico ou físico promovidos 
pelos formadores bacharéis, desistem da carreira docente na EB. Dessa forma, os 
licenciandos são estimulados a seguir outras carreiras e se desviam do objetivo 
formativo das licenciaturas (SÁ, 2012). 

Marques e Pereira (2002) já apontavam uma contradição na educação 
brasileira: carência de professores na EB e baixa ocupação nos cursos de licenciatura 
das disciplinas específicas. Sobre essa carência, Freitas concluiu que ela não era um 
problema conjuntural ou emergencial, mas um problema crônico produzido pela 
omissão do Estado diante da manutenção da educação pública de qualidade e da 
formação de seus educadores. (FREITAS, 2007). 

Conforme explicitado no sítio do MEC/Capes, o Pibid – Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência – criado em 2007, visa promover a inserção de 
estudantes de cursos de licenciatura no contexto das escolas públicas desde o início 
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da sua formação acadêmica. Os licenciandos que ingressam no programa de Iniciação 
à Docência (IDs) percebem uma bolsa de estudos mensal para desenvolver atividades 
didático-pedagógicas, sob a orientação de um docente da Universidade e a supervisão 
de um professor da escola. 

Dentre os propósitos explícitos dessa inserção estão: o de proporcionar aos 
licenciandos oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas e 
tecnológicas e em práticas docentes que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino e aprendizagem e o de aproximar o trabalho das 
escolas e das universidades. 

No entanto, em nossa percepção, o Pibid objetiva, implicitamente, reverter a 
carência de docentes na EB que vem sendo registrada pelas estatísticas do MEC 
(BRASIL, 2010). Diante da realidade de desvalorização social e econômica dos 
profissionais que atuam na EB, o estado brasileiro, ao conceber e implantar o Pibid, 
está buscando construir novos discursos sobre a carreira docente. Esses discursos 
invocam a importância do trabalho desses professores e se atrelam à revalorização dos 
profissionais da EB, seja através da instituição do piso salarial nacional; seja através do 
estímulo ao trabalho conjunto entre eles, os professores formadores das universidades 
e os licenciandos, futuros docentes; seja pelo incentivo à formação continuada, dentre 
outras ações que visam conferir um novo status a esses profissionais.  

Compreendemos que a criação de uma Diretoria da Educação Básica na 
estrutura da Capes e a concepção do Pibid são ações para valorizar as licenciaturas e 
resgatar as finalidades formativas desses cursos, o que poderá contribuir para que 
mais licenciandos realmente se tornem professores da EB. Nesse sentido, o Pibid é 
muito importante. Todavia, registramos, conforme André (2009), que não adianta se 
investir unicamente na formação inicial e continuada do docente para recuperar a 
qualidade da educação, também é necessário garantir condições de trabalho na 
escola, salários dignos e plano de carreira, bem como definir políticas a curto, médio e 
longo prazo que contemplem todos os demais atores escolares como os 
coordenadores, diretores e, particularmente, os estudantes. 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre a contribuição do Pibid para a 
constituição de identidades docentes no contexto de um curso de licenciatura, 
utilizando como pano de fundo os discursos dos estudantes bolsistas de Iniciação à 
Docência  (IDs)  sobre suas vivências,  no âmbito do subprojeto Pibid Química da Uneb 
–  Formação Inicial e Continuada – Desenvolvimento de Materiais Didáticos para o 
Ensino de Química. 

CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES 
O conceito de identidade assumido é proveniente dos estudos culturais e da 

abordagem sociológica. Acreditamos que as abordagens dos estudos culturais (HALL, 
2009; ROSA e CORRADI, 2007; SILVA, 2009; WOODWARD, 2009) e da sociologia 
(DUBAR, 2005) são complementares. Nas duas vertentes enfatiza-se que embora os 
entes ou objetos do mundo natural/social existam, eles não possuem sentidos 
intrínsecos. Os significados serão sempre produzidos e compartilhados em um grupo, 
como resultado de sua cultura, encarada aqui, como prática social. Como em nosso 
entender a Educação faz parte da cultura, também produz significados a partir dos 
discursos que são construídos. 

A definição de identificação do senso comum, “naturalista”, implica que ela “é 
construída a partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de características 
que são partilhadas com outros grupos e pessoas, ou ainda a partir de um mesmo 
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ideal.” (HALL, 2009, p.106). Contrapondo-se a esse conceito essencialista, o autor 
propõe a abordagem discursiva que entende a identificação como uma construção, ou 
seja, um processo sempre inconcluso, que necessita de determinadas condições para 
existir como, por exemplo, recursos materiais e simbólicos.  

Conforme essa abordagem discursiva de identificação, Hall (2009) propõe um 
conceito de identidade estratégico e posicional no qual não existe um núcleo estável do 
eu individual que permaneça idêntico ao longo do tempo. Da mesma forma, quando 
extrapola o conceito de identidade para o plano cultural, o autor chama a atenção que 
também deixa de existir o eu coletivo “capaz de estabilizar, fixar ou garantir o 
pertencimento cultural ou uma ‘unidade’ imutável que se sobrepõe a todas as outras 
diferenças – supostamente artificiais.” (HALL, 2009, p.108).  

Estamos de acordo com Hall (2009) quando afirma que: 
 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 
discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 
históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 
discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. (HALL, 2009, 
p.109). 

 
Sendo assim, entendemos que as atividades realizadas dentro de um 

subprojeto Pibid trazem as marcas de cada uma das instituições envolvidas - a 
universidade e as escolas públicas parceiras - e são concebidas de acordo com a visão 
de mundo de seus atores, visões essas coerentes com determinadas formações e 
amparadas por discursos específicos.  

Woodward (2009) também trata da questão da construção das identidades pelo 
discurso em locais históricos e institucionais específicos. Porém, introduz a 
subjetividade como mais um fator a determinar nosso investimento em identidades 
particulares. Para a autora a subjetividade está relacionada à compreensão que temos 
de nosso eu e envolve os pensamentos e as emoções conscientes e inconscientes 
sobre quem somos, mas ela é exercida em um contexto social em que a linguagem e a 
cultura constroem significados que só serão eficazes se nos recrutarem como sujeitos. 
Nesse contexto surgem as identidades: “Os sujeitos são, assim, sujeitados ao discurso 
e devem, eles próprios, assumi-lo como indivíduos que, dessa forma, se posicionam a 
si próprios. As posições que assumimos e com as quais nos identificamos constituem 
nossas identidades.” (WOODWARD, 2009, p.55). Conforme a autora, apesar de 
representarmos várias identidades conforme as necessidades pessoais/individuais e 
sociais (assumirmos várias posições-de-sujeito), sempre haverá uma identidade 
particular para a qual seremos recrutados por nela nos reconhecermos: “sim, esse sou 
eu” (p.59).  

Por outro lado, Dubar (2005), enfatiza o papel dos fatores sociais na 
constituição das identidades. Partindo do pressuposto de que as teorias da 
socialização quase não se distinguem das grandes teorias das ciências sociais, o autor 
propõe que seria possível distinguir a socialização primária da socialização secundária 
e emancipar o conceito de socialização do campo escolar e da infância para ser 
aplicado aos demais campos, como o profissional e, principalmente, relacioná-lo às 
problemáticas de mudança social. Este mesmo autor entende que a socialização deixa 
de ser definida como desenvolvimento da criança, como aprendizado da cultura ou 
como incorporação de um habitus e passa a ser definida como construção de um 
mundo vivido que, como tal, 
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[...] pode ser descontruído e reconstruído ao longo da existência. A 
socialização se torna um processo de construção, desconstrução e 
reconstrução de identidades ligadas às diversas esferas de atividade 
(principalmente profissional) que cada um encontra durante sua vida e das 
quais deve aprender a tornar-se ator. (DUBAR, 2005, p.XVII, grifos do autor). 

 
De acordo com Dubar (2005), a questão central para o sociólogo passa a ser o 

modo pelo qual os atores sociais se identificam uns com os outros e, então, 
 

Essa questão é indissociável da definição do contexto de ação que é também 
contexto de definição de si e dos outros. Como ator (tomado como tal), cada 
um possui certa “definição da situação” em que está inserido. Essa definição 
[...] recorre a categorias que podem ter origens diversas e toma a forma de 
argumentos que implicam interesses e valores, posições e posicionamentos. 
(DUBAR, 2005, p.XIX, grifos do autor). 

 
Complementa Dubar (2005) que as autodefinições dos atores em um dado 

contexto não se dão apenas em função de seus parceiros atuais, pois, cada um tem 
uma história, um passado pessoal e social a determinar suas identidades atuais. Em 
sua abordagem sociológica das identidades, o autor busca elucidar formas de 
identificação socialmente pertinentes em uma esfera de ação determinada, que ele 
denomina de “formas identitárias”. Nessa abordagem, ele articula dois sentidos para os 
termos socialização e identidade, a saber: uma socialização das atividades, ou 
socialização “relacional” dos atores que interagem em um contexto de ação (as 
identidades “para o outro”) e uma socialização dos indivíduos, ou socialização 
“biográfica” dos atores que estão engajados em um contexto de ação (as identidades 
“para si”). O autor assume também que não há identidade “essencial”, mas sim 
identidades construídas pela linguagem em um contexto social específico e em um 
determinado tempo histórico. 

Ao questionar os conceitos de identidade e diferença como “aquilo que é e 
aquilo que não é”, Silva (2009, p.74) indica que sob essa perspectiva, tanto a 
identidade como a diferença seriam autocontidas, ou seja, elas simplesmente 
existiriam. Entretanto, para o autor, ao se fazer uma afirmação do tipo “sou brasileiro” 
percebe-se que ela se refere a uma identidade que não se esgota em si mesmo, uma 
vez que ela só tem sentido “porque existem outros seres humanos que não são 
brasileiros.” (SILVA, 2009, p.75). Ou seja, afirmar “sou brasileiro” gera uma longa 
cadeia de expressões que a negam: “não sou argentino”, “não sou japonês”, dentre 
tantas outras identidades nacionais. Sendo assim, “as afirmações sobre diferença só 
fazem sentido se compreendidas em sua relação com as afirmações sobre a 
identidade.” (SILVA, 2009, p.75). 

Na perspectiva desenvolvida por Silva (2009), além da identidade e da 
diferença serem interdependentes, elas seriam “o resultado de atos de criação 
linguística” e não essências ou coisas que estivessem esperando serem “reveladas ou 
descobertas, respeitadas ou toleradas”, mas coisas para serem ativamente produzidas 
no “contexto de relações culturais e sociais.” (SILVA, 2009, p.76). No entender desse 
autor, assim como a identidade e a diferença se relacionam estreitamente com a 
linguagem, também se relacionam com os sistemas de representação, entendidos 
esses sob a perspectiva pós-estruturalista. Nessa concepção a representação é 
concebida “como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição de 
sentido" (SILVA, 2009, p.91). 

Rosa e Corradi (2007) trazem contribuições para a conceituação de identidade 
como algo fragmentado, multiplamente construído por discursos, práticas e posições e 
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em constante processo de transformação. As autoras compartilham da inquietação de 
Marin a respeito da formação docente e suas identidades: “Quando nos voltamos para 
os professores e os cursos para sua formação, é muito pertinente perguntar: Velhas ou 
novas identidades? O que sabemos sobre professores nessas perspectivas de análise? 
Penso que muito pouco.” (MARIN, 2002, apud ROSA e CORRADI, 2007, p.49). 

As referidas autoras desenvolveram uma pesquisa empírica com estudantes 
em Estágio Supervisionado de curso noturno de licenciatura em Química. Os 
resultados da investigação mostraram que a origem cultural (identidade 
biográfica/história particular) de licenciandos implicou em uma diversidade de produção 
de significados, discursos e práticas nas licenciaturas. Para as autoras os processos de 
identificação pelos quais os licenciandos passam não apagam “circunstâncias, 
sentimentos, histórias e experiências profissionais, que podem estar relacionadas com 
outras culturas diferentes da escolar”, ao invés disso “entram em processos de 
negociação e de disputa na tessitura da identidade docente, em histórias ricas, e ao 
mesmo tempo tensas, conflituosas e prenhes de experiência.” (ROSA e CORRADI, 
2007, p.53).  

Entendemos que os resultados obtidos por estas autoras corroboram os 
aportes teóricos de Dubar (2005) que propõem que as formas identitárias construídas 
pelos discursos circulantes em um determinado contexto social/institucional são 
impregnadas de valores e posições trazidas da história pessoal de cada indivíduo. 

Sob as perspectivas apontadas, as identidades não são fixas, estáveis, 
coerentes, unificadas, permanentes, homogêneas, definitivas, acabadas, idênticas, 
transcendentais (SILVA, 2009), ao contrário, são contingentes, contraditórias e têm que 
ser negociadas (WOODWARD, 2009); são condicionais, construídas por discursos, 
práticas e posições, em locais históricos e institucionais específicos, no interior de 
formações e práticas discursivas particulares, por estratégias e iniciativas singulares 
(HALL, 2009); são construídas, descontruídas e reconstruídas nas diversas atividades 
que praticamos durante a vida, principalmente na esfera profissional (DUBAR, 2005). 

Concordando com os autores referenciados, cremos que nossas identidades 
serão sempre construídas e reconstruídas no embate entre o eu individual e o eu 
coletivo, ambos mutantes. Assim, nossas identidades são produzidas pela conjunção 
das identidades estabelecidas nas relações sociais (para o outro) e no plano individual 
(subjetivas ou para si), sempre dentro do contexto sociocultural em que estamos 
inseridos. 

Compreendendo a Educação e o Pibid como práticas sociais desenvolvidas por 
pessoas, com suas subjetividades, inseridas na cultura de suas respectivas instituições 
escolares, entendemos que múltiplas identidades afloram nas atividades de tal 
Programa.  Em vista disto, trazemos nossas reflexões sobre os discursos dos IDs no 
sentido de compreender como as atividades realizadas podem estar contribuindo na 
constituição das identidades dos diversos participantes do nosso subprojeto. 

IDENTIDADES ENCONTRADAS NO SUBPROJETO PIBID QUÍMICA/UNEB: COMO 
INTERPRETÁ-LAS? 

O Subprojeto Formação Inicial e Continuada – Desenvolvimento de Materiais 
Didáticos para o Ensino de Química – desenvolveu ações na área de Ensino de 
Química, contemplando a pesquisa científica, com o intuito de produzir materiais 
didáticos que contribuíssem na formação inicial e continuada de professores de 
Química. Para tanto, envolveu atores sociais da universidade e do ensino básico 
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(estudantes e professores) visando valorizar a importância de seus papéis no processo 
de formação docente. 

Numa abordagem qualitativa, efetuando a análise de relatos pessoais sobre a 
experiência de sete estudantes de iniciação à docência (IDs) no desenvolvimento das 
atividades do subprojeto Pibid Química/Uneb, faremos um exercício de compreensão 
de como essas atividades podem ter contribuído para a construção das identidades dos 
seus atores. Para discriminar os estudantes utilizamos a simbologia ID seguida dos 
números 1 a 7. 

 Diante de nossas percepções, fomos recolhendo similaridades nos relatos dos 
atores do subprojeto no sentido de refletir o significado desses discursos e tentar 
compreender a contribuição que o Pibid trouxe para a constituição de suas identidades. 

No transcurso do subprojeto Pibid Química/Uneb percebemos que os IDs foram 
assumindo formas identitárias distintas ou múltiplas identidades, características de: 
monitores (MON), professores da Educação Básica (PEB), professores investigadores 
(PI) e professores reflexivos da própria prática (PR), todas elas relacionadas ao 
contexto de ação, conforme a abordagem sociológica de Dubar (2005), ou seja, a 
socialização das atividades ou "para o outro". 

Também observamos, em diversos momentos e nos discursos dos atores do 
subprojeto, elementos que nos remetem a formas identitárias relativas às questões de 
sensibilidades e especificidades emocionais, advindas inclusive da formação do 
indivíduo – de sua história de vida – o que aponta para a socialização biográfica ou 
"para si" de Dubar (2005), mas também bastante explorada por Woodward (2009) 
como "subjetividade". Woodward enfatiza que dentre tantas posições de sujeito a que 
somos expostos no contexto social há uma pela qual somos interpelados mais 
fortemente por nos reconhecermos nela, devido aos nossos pensamentos e emoções, 
os quais podem ser conscientes ou inconscientes, subjetivos. 

Nos relatos de todos os IDs, percebemos a sinalização para uma identidade 
visada – PEB – sendo que, inicialmente, eles denotavam a identidade assumida de 
MON: “tive que tomar consciência que estávamos ali para auxiliar a professora e não 
para tomar o lugar dela” – diz o ID1. Nota-se nesse discurso, como também no 
seguinte, que os IDs, desde o princípio, estavam sendo mais fortemente interpelados 
pela identidade futura: “O Pibid me proporcionou diversos momentos importantes, um 
deles foi quando a Professora permitiu que eu, a monitora, conduzisse a aula falando 
sobre modelos atômicos [...]” – afirmou o ID5.  

No desenvolver de suas falas os IDs explicitam que estavam em busca de algo 
mais, ou seja, para eles o ato de observar não era suficiente: “gostaria de ter a 
oportunidade de intervir mais nas aulas, [...], gostaria de ter mais oportunidade de dar 
aulas para os estudantes [...]” (ID1). Sobre este mesmo aspecto, outro ID declarou: 

 
Inicialmente, eu fui orientada pela coordenadora a anotar todas as minhas 
impressões no diário de bordo, assim o fiz. Mesmo com esta orientação eu 
tinha muita vontade de colocar “a mão na massa”, ou seja, produzir e aplicar 
materiais didáticos para tornar as aulas menos monótonas. (ID4). 
 

A incorporação da identidade visada PEB, ocorre no decorrer das atividades 
desenvolvidas e naturalmente percebe-se a apropriação gradativa da mesma pelos 
IDs, fato implícito, por exemplo, no depoimento de ID3: 
 

Neste dia fui angustiada para casa, refletindo mais sobre minha posição como 
futura profissional; me deu vontade de mudar essa realidade. O que faria se 
isso estivesse acontecendo na minha sala de aula? Deixaria os problemas de 
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matemática de lado e pensaria na Química ou utilizaria estratégias para aliar 
química e matemática? [...] (ID3). 
 

Analisando os discursos dos IDs sob a perspectiva apontada por Hall (2009) de 
que não existe um núcleo estável do eu individual que permaneça idêntico ao longo do 
tempo, percebemos que as manifestações dos IDs retratam esse movimento no sentido 
de alcançar ou, pelo menos, refletir e se posicionar como PEB e não mais como MON. 

Os IDs também demonstram o sentimento de pertença pelo local de trabalho - 
a escola. Relatam o desejo de vinculação ao ensino, explicitam o encantamento e o 
prazer por estar em sala de aula e de ser professor.   

 
 [...] me senti muito realizado e naquele momento tive a certeza de que as salas 
de aula seriam meu espaço de trabalho, ver os olhares curiosos dos 
estudantes, escutar e sanar suas dúvidas, ouvir pela primeira vez “professor!” é 
muito emocionante, principalmente se esse professor for você. (ID1). 
 

Neste processo de incorporação da identidade PEB, para além da utilização de 
recursos pedagógicos, permeiam preocupações com aspectos intrínsecos à sala de 
aula, tais como: a disposição das cadeiras, a disciplina, a forma de prender a atenção 
dos estudantes, a sua motivação, dentre outros; tudo em prol da aprendizagem, 
conforme relata uma das bolsistas ID.  

 
[..] Seja em fileira, em semicírculo ou qualquer outra forma de arrumação, 
minha preocupação aqui não é ensinar a arrumar a sala, mas uma opção 
quase desesperada de incentivar que todas as cadeiras, estudantes e mentes 
estejam voltadas para o motivo central da aula que é a aprendizagem.   
Quando percebi que a situação estava se agravando, resolvi fazer uma rápida 
revisão sobre os modelos atômicos. Eles começaram a silenciar até chegar o 
ponto em que a única voz da sala era a minha.  
Quando a professora entrou na sala para avisar que a aula tinha terminado, ela 
se assustou com o comportamento da turma. (ID2). 

  
Imbuídos do ser professor e ao se perceberem como tal, os IDs se sentem 

capazes ou se tornam capazes de tomar decisões e assumir atitudes diante do novo. 
Este processo é contínuo e, em nosso entendimento, é uma importante contribuição 
para a construção da identidade docente que surge apenas na prática pedagógica. O 
graduando que não participa do Pibid, em geral, só vivencia tal processo em seu curso 
no último componente de Estágio Supervisionado. A experiência possibilitada pelo 
Pibid  permite antecipar preocupações e tomar decisões para resolvê-las, o que está de 
acordo com Machado para quem “Não só o passado, mas também o futuro age na 
conformação da identidade [...]. O self desejado é, desta forma, fonte de motivação 
para novas formas de identidade. ” (MACHADO, 2003, p. 54-55). 

É possível também vislumbrar nos relatos dos IDs indícios do principiar de um 
processo de construção da identidade de professor investigador - PI. Durante as 
reuniões do grupo, quando se discutia sobre a observação das aulas; o 
acompanhamento dos estudantes da escola para tirar dúvidas; e se analisava o 
desempenho dos mesmos nas avaliações, foram explicitadas pelos IDs preocupações 
concernentes a esta identidade. 

Uma das atividades realizadas no subprojeto foi a construção de modelos 
atômicos concretos. A mesma surgiu da constatação dos IDs de que os estudantes da 
escola parceira tinham problemas de aprendizagem dos conceitos de átomo, cátion, e 
ânion, mesmo após a supervisora ter ministrado este tema. Durante as discussões 
sobre o problema encontrado, a identidade assumida por todos do grupo foi a de PEB. 
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A partir daí, todo o grupo fez um levantamento de referenciais sobre materiais didáticos 
específicos para o tema e construiu seus modelos adaptando algumas ideias relatadas. 
Nesta etapa da atividade, IDs, supervisora e coordenadora compartilharam identidades 
de PI. Durante a aplicação dos modelos atômicos concretos, os licenciandos 
assumiram a identidade de MON da supervisora e da coordenadora. A reflexão do ID6 
exemplifica um destes cenários onde se percebe a assunção da identidade de PI. 

 
[...] Foi um momento em que pudemos nos unir para achar tanto as causas 
quanto uma solução para esse entrave, já que não era essa a expectativa que 
tínhamos pois os alunos estavam participando das aulas e respondendo bem 
aos exercícios.[...] Essa atividade visou incentivar a leitura e a interpretação de 
texto por parte dos estudantes e a ideia surgiu numa reunião para discutir 
alternativas para aumentar o desempenho dos alunos frente a algumas 
dificuldades básicas, como a interpretação das questões, problemas com 
matemática, entre outros. [...] (ID6). 

 
Após a conclusão da atividade, os membros do Grupo Pibid assumiram as 

identidades de PR, ao avaliar a sua intervenção, apontando os aspectos positivos e 
negativos com a finalidade de aperfeiçoar o trabalho. Notamos que, numa mesma 
situação, há a possibilidade de se assumir identidades diferentes em função das 
necessidades encontradas e dos papéis desenvolvidos. 

 Concebendo que as identidades biográficas estão intimamente ligadas às 
identidades docentes despontadas no contexto do grupo Pibid, entendemos ser 
importante sinalizar que nos discursos dos IDs pode-se perceber esta relação e, mais 
ainda, pode-se identificar que não apenas as identidades "para si"/ subjetivas podem 
influenciar as identidades "para o outro"/relacionais, mas o inverso também é possível 
como fica evidente nas palavras do ID7: 

 
[...] eu tinha muita dificuldade – ainda tenho algumas vezes – de mostrar que 
eu não sei alguma coisa, mas a convivência com pessoas mais sábias e mais 
experientes que eu, me mostrou que não somos capazes de saber sobre tudo 
e que, mostrar que não sabe, nos permite saber sobre. (ID7). 

 
 No âmbito deste subprojeto os IDs realizaram o exercício de avaliar os 

processos educacionais, se autoavaliarem e avaliar os pares; trabalho típico de todos 
os docentes, em suas variadas identidades, o que corrobora que nas atividades do 
grupo Pibid Química/Uneb cada ator exerce múltiplas identidades que são 
permanentemente construídas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entendemos que as ações implementadas no subprojeto Pibid Química/Uneb 

tiveram potencial para contribuir na construção e reconstrução de identidades múltiplas 
relacionadas com a profissão docente no contexto em que seus atores estão inseridos; 
identidades estas que estão permeadas pela história de vida de cada bolsista. 

Preocupação com problemas identificados no processo de ensino e 
aprendizagem é típica de profissionais docentes, portanto pode-se dizer que todos os 
atores do Subprojeto aqui mencionados assumiram essa identidade. Percebeu-se que 
os IDs, foco principal deste trabalho, foram assumindo formas identitárias distintas: 
monitores, professores da Educação Básica, professores investigadores e professores 
reflexivos. 
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Todas essas identidades múltiplas, coletivas/ "para o outro", estabelecidas no 
contexto deste grupo específico do Pibid, foram marcadas pelas identidades 
individuais/ "para si" de cada um dos atores, muitos dos quais oriundos de escola 
pública de periferia, portanto, conhecedores das dificuldades daqueles estudantes.  

Apesar de identificarmos a contribuição do Pibid no processo de construção da 
identidade docente do ID, antecipando vivências inerentes à profissão e 
consequentemente fortalecendo a formação desse licenciando, não podemos deixar de 
registrar nossa preocupação sobre dois aspectos: isoladamente, o Pibid não é capaz 
de dar conta das enormes demandas educacionais brasileiras; e, de fato, se constitui 
em uma ação reparadora sustentada por problemas no sistema público de ensino, os 
quais, uma vez sanados implicariam no esvaziamento dos atuais objetivos do Pibid. 

É importante destacar que a introdução do Pibid no cenário educativo nacional 
vem carregada de discursos que estão sendo apropriados socioculturalmente, nos 
quais se busca a revalorização da profissão docente, o que consideramos positivo. 
Contudo, acreditamos ser necessário refletir sobre o Programa e a apropriação acrítica 
desses discursos por aqueles que pensam que o Pibid é a salvação da qualidade da 
Educação Básica brasileira. 
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RESUMO: O estudo fundamentou-se em dificuldades de professores de Ciências no ensino de conceitos 
básicos de Química. Foi desenvolvido com professores atuantes nas Séries Iniciais e Finais do Ensino 
Fundamental, durante cursos de formação continuada. Discutem-se suas concepções iniciais referentes 
a conceitos químicos, emergidas em encontros realizados durante os cursos. A análise dos dados foi 
qualitativa. Foi possível identificar que os docentes possuem concepções alternativas para explicações 
de fenômenos simples como a interação do sistema água e óleo, relacionando com a densidade e 
apresentam dificuldades associadas à estrutura atômica e a conceitos básicos de Química. Esses 
resultados indicam a importância e a necessidade de formação continuada específica para esses 
professores, de modo a contribuir para a superação de deficiências na formação inicial, bem como a 
necessidade de consolidação de cursos de licenciatura mais consistentes, que priorizem a formação de 
profissionais com uma visão mais integradora das diferentes áreas das Ciências Naturais. 

INTRODUÇÃO 
 

O ensino dos conceitos químicos no Nível Fundamental, muitas vezes, tem 
sido realizado de forma equivocada, fragmentado e desprovido de significado. A isso 
apontamos os resultados no PISA de 2006, quando mais de 60% dos alunos brasileiros 
não apresentaram competência suficiente na área de Ciências para lidar com as 
exigências e os desafios mais simples da vida cotidiana (WAISELFISZ 2009, p. 8-9). 

As dificuldades associadas ao ensino da Química no Ensino Fundamental 
perpassam, geralmente, por deficiências na formação inicial dos professores que, em 
sua maioria, são licenciados em uma área disciplinar principalmente quando se refere 
às Séries Finais. O Ensino de Ciências não abrange uma única disciplina, assim, a 
formação desse profissional apresenta como característica várias disciplinas dentro de 
uma mesma área do conhecimento. Esse professor é comumente denominado 
polivalente por ter que trabalhar com várias áreas ao mesmo tempo. Segundo Belusci 
(2008), 

 
Há, portanto, um relativo consenso entre vários pesquisadores de que o 
problema do Ensino de Ciências está relacionado, sobremaneira, às 
deficiências na formação inicial, bem como à falta de conhecimento dos 
diferentes conteúdos que integram essa área por parte de futuros professores, 
ou mesmo de professores em serviço. (p. 8). 
 

Essas deficiências, na formação inicial, não estão atreladas a uma etapa do 
nível Fundamental, mas a todas as etapas desde as Séries Iniciais. Quando nos 
referimos aos conceitos químicos, essas deficiências perpassam os docentes de todas 
as etapas do nível Fundamental. Algumas pesquisas trazem dificuldades dos docentes 
das Séries Iniciais em abordar os conteúdos de ciências (OLIVEIRA; BASTOS, 2007; 
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LIMA; MAUÉS, 2006). Dificuldades que não se concentram somente nesse nível de 
ensino, mas evidenciam-se também nas Séries Finais. Segundo pesquisa realizada por 
Rosso et alii (2012, p. 1) "os professores de Ciências não se consideram aptos para 
lecionar os conteúdos de Química e Física normalmente previstos para o último ano do 
Ensino Fundamental." Em entrevista realizada com professores nessa mesma 
pesquisa,  81,25% responderam que não estão aptos para lecionar conteúdos de 
Química e Física nesse nível de ensino. 

Segundo Harlen1, para minimizar essas deficiências nas Séries Iniciais sobre o 
ensino de Ciências, os professores possuem algumas estratégias, dentre elas a 
escolha de conteúdos nos quais possuem maior segurança, como os que envolvem 
conceitos biológicos e físicos. 

De acordo os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conteúdos de Química 
deveriam ser trabalhados no âmbito do ensino de Ciências, ao longo de todo o Ensino 
Fundamental (BRASIL, 1997). No entanto, o que pode ser constatado, no contexto das 
escolas de todo o país, é que os conceitos são tratados, de modo geral, apenas nos 
últimos anos do Ensino Fundamental. 

Silva et alii (2007, p. 11) afirma que “iniciar o ensino de Química desde as 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental é uma necessidade para que os alunos possam 
desenvolver uma melhor aprendizagem desta ciência ao longo de sua vida escolar”. 
Assim, para que essa formação de alunos da Primeira Fase do Ensino Fundamental 
seja efetiva, é necessário que nossos docentes estejam preparados para isso.   
Mizukami et alii (2002) aponta que a problemática no ensino da Ciência, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, está relacionada às concepções dos docentes, os 
quais   dão ênfase ao ensino do Português e da Matemática. Nesse sentido, utilizamos 
as palavras de outros pesquisadores, citando que, geralmente, os professores “dão 
prioridade à alfabetização e à matemática deixando em segundo plano os conteúdos 
de ciências” (DELIZOCOIV; ANGOTTI2). Nessa etapa, os professores são formados 
em Pedagogia ou no curso Normal Superior. Nas Séries Finais os docentes são 
formados, em sua maioria, em Licenciatura em Biologia o que também não os prepara 
para ministrar aulas no nono ano. Segundo Chassot (1990) é necessária uma melhor 
preparação de professores de Ciências para o Ensino Fundamental e cita que: 

 
As Licenciaturas Plenas em Biologia deixam a desejar, pois não se pode 
ensinar Ciências no primeiro grau centrando-se exclusivamente em fatos 
biológicos. As Plenas de Física ou de Química, habilitam para o segundo grau 
e não preparam para a docência do primeiro grau. [...] É mais difícil lecionar 
Ciências no 1º Grau do que Química no 3º Grau. (p. 41). 
 

Sabemos que são vários os fatores que podem interferir na formação inicial e 
há de se considerar que muitos educadores não tiveram tempo de aprofundar nas 
discussões necessárias para a compreensão dos conteúdos da ciência/ química, de 
forma a conferir-lhes segurança para atuar no nível Fundamental. Isso pode explicar as 
dificuldades desses profissionais, conscientes ou não, no trabalho com alguns 
conteúdos conceituais que envolvem especificidades dessa área do conhecimento. 

A literatura aponta para propostas de formação continuada com características 
crítico-reflexivas como uma possibilidade de superar deficiências na formação inicial. 

                                                      
1 HARLEN, W.; HOLROYD, C. Primary teachers’ understanding of concepts of science: impact on 
confidence and teaching. Int. Journal Science Education. v. 19, n. 1, p. 93-105, 1997. Apud Maués 
(2003). 
2DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J. A. Metodologia do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2000. Apud 
Delizoicov et alii (2005, p.2). 
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Estas envolvem não apenas um curso de curta duração para atualização e o 
conhecimento dos conteúdos, o saber fazer, mas o saber explicar os fenômenos 
envolvidos, a criticidade a respeito de suas decisões em favor do desenvolvimento das 
aprendizagens dos educandos (SILVA; ARAÚJO, 2005). Nesse mesmo sentido 
empregamos Maldaner (2006) em suas considerações: 

 
[...] é diferente saber os conteúdos em um contexto de Química, de sabê-los, 
em contexto de mediação pedagógica dentro do conhecimento químico [...] 
ausente a perspectiva pedagógica, o professor não saberá mediar 
adequadamente a significação dos conceitos, com prejuízos sérios para a 
aprendizagem de seus alunos. (p.45) 
 

Nessa perspectiva, pensamos na formação de Grupos de Trabalho e Estudo 
com os professores de Ciências que atuam no Ensino Fundamental em escolas da 
rede pública do Estado de Goiás, inseridos em uma sequência de vivências de 
situações de aprendizagens. De acordo com as concepções de Schnetzler (2002), os 
trabalhos foram pensados com o coletivo e na perspectiva do que Maldaner (2003) cita 
de reflexões epistemológicas sobre a prática para superar as concepções equivocadas 
sobre os conceitos de Química, com possibilidades de reconstrução e 
autotransformação. 

Esses se dispuseram de forma colaborativa a discutir, refletir, propor e 
vivenciar situações de aprendizagens, envolvendo os conceitos relevantes de Química 
e sua respectiva linguagem de forma crítico-reflexiva. 

 

O ENSINO DE CONCEITOS QUÍMICOS E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 
 

Ao se referir a professores que estão em sala de aula e possuem as 
dificuldades apresentadas, anteriormente, em relação ao ensino dos conceitos 
químicos, torna-se relevante uma reflexão sobre as palavras de Paulo Freire (1996): 

 
Como professor não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância 
se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que não sei. 
[...] A minha pura fala sobre esses direitos a que não corresponda a sua 
concretização não tem sentido. (p. 96). 
 

Sabemos que não existem garantias de que a simples participação em um 
curso de formação continuada proporcione  mudanças nas concepções conceituais dos 
professores. Dessa forma, acreditamos ser necessário que eles tenham possibilidade 
de construir e reconstruir suas concepções a partir de reflexões provenientes de 
vivências de situações de aprendizagens e expor suas dificuldades conscientes ou não. 

 

CONTEXTO DA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
 

Os trabalhos foram desenvolvidos com  professores de Ciências que atuam no 
Ensino Fundamental, em escolas da rede pública do Estado de Goiás. Buscamos 
trabalhar de forma colaborativa e construir parcerias com os docentes, visto serem eles 
de suma importância no processo de desenvolvimento da prática abordada. Cuidamos 
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para manter coerência entre os objetivos, as dificuldades dos professores diante dos 
conceitos químicos e a formas de conduzir os trabalhos. 

Os resultados, que serão apresentados durante este trabalho, foram obtidos de 
uma pesquisa na qual se empregou, como norteador do processo de formação 
continuada, o trabalho colaborativo. Apresentaremos, assim, parte desses resultados, 
obtidos de uma experiência maior, ou seja, cursos de formação continuada para 
professores de Ciências das Séries Iniciais e Séries Finais, realizados no contexto do 
Mestrado Profissionalizante do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 
Universidade de Brasília. Nosso objetivo consiste em apresentar as concepções iniciais 
dos docentes com relação a alguns conceitos químicos, emergidos a partir dos 
encontros presenciais realizados com eles. 

 

METODOLOGIA 
Por meio de experimentos, atividades práticas e discussões, os professores 

foram inseridos em uma sequência de vivências de situações de aprendizagens que 
possibilitou a identificação de suas dificuldades em relação às concepções iniciais 
expressas no coletivo de forma confusa e com conceitos equivocados. Tais percepções 
dos conceitos químicos, em termos fenomenológico e teórico, aprimoraram-se no 
decorrer das discussões, intervenções e estratégias metodológicas. Na coleta de dados 
utilizamos dinâmicas, diário de bordo, gravações de áudio e registros dos professores. 

Os dados que serão, aqui, analisados são de professores que atuam no Ensino 
Fundamental nas Séries Iniciais (9 docentes) e outros, nas Séries Finais (16 docentes). 
Os primeiros com formação em Normal Superior e/ou Nível Médio (magistério). O 
segundo grupo com docentes, em sua maioria, Licenciados em Biologia e um deles 
Licenciado em Química. Usaram-se diferentes atividades para cada grupo: dinâmicas, 
discussão de textos, atividades práticas. Para análise dos dados, os professores foram  
identificados com códigos como P1, P2 e assim, sucessivamente, a fim de preservar a 
identidade dos participantes, e a pesquisadora, o código PQ. 

Posteriormente, no coletivo, utilizamos um texto abordando a experimentação e 
modelagem como experiência metodológica para discorrer os conceitos básicos da 
química. Nosso desígnio foi instigar, nos docentes, reflexões sobre diversificadas 
possibilidades metodológicas. 
 

CONCEPÇÕES INICIAIS DOS DOCENTES 
 

Durante as atividades, desenvolvidas com os professores de Séries Iniciais, 
percebemos a Química tão distante de suas realidades que, para alguns deles, ela não 
poderia ser trabalhada nesse nível de ensino, somente no Ensino Médio: 

 
P1: Olha, pra você ver como o mundo é pequenininho em relação a isso. Eu 
pensava que a química a gente estudava só no 2º grau. Quando eu vi aqui, eu 
fui me espantando cada vez mais com a leitura aqui. Falei: mas a gente usar a 
tabela periódica... a química não é só isso não. Mas a gente tem que adaptar 
os alunos, já falar pra eles que eles começam a estudar química a partir das 
Séries Iniciais pra quando ele tiver lá (no Ensino Médio) tiver mais facilidade. 
 

Para a professora, estudar Química é sinônimo de estudar somente a tabela 
periódica. Ela não percebia, até o momento, que existem vários fenômenos 
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(fotossíntese, combustão, decomposição) com os quais convivemos no dia a dia que 
envolvem a Química, e que podemos ensiná-los desde os primeiros anos do Ensino 
Fundamental. Geralmente o conhecimento químico é associado ao nono ano do Ensino 
Fundamental ou ao próprio Ensino Médio. Segundo Curvelo e Mori (2010), 

 
A maior parte dos estudos brasileiros sobre o ensino de Química no nível 
fundamental diz respeito à 8ª série (9º ano). Tradicionalmente, esta é a etapa 
eleita pelos professores para a introdução dos primeiros formalismos 
relacionados ao conhecimento físico e ao conhecimento químico. (p. 1). 
 

Após uma discussão com os docentes sobre as possibilidades de se trabalhar 
a Química já nos anos iniciais do Ensino Fundamental, selecionamos com eles alguns 
conteúdos que seriam discutidos ao longo dos encontros e trabalhados em grupo por 
meio de atividades práticas. Um deles foi uma atividade prática sobre o sistema água e 
óleo que usou, como fundamentação, os princípios da modelagem. Participaram cinco 
professores. Aproveitamos para discutir com eles os conceitos químicos como: 
material, substância, imiscibilidade e densidade. Ao mesmo tempo foram evidenciadas 
algumas concepções equivocadas, envolvendo esses conceitos. Pedimos a eles que 
formulassem um modelo para explicar, em nível submicroscópico, a interação óleo e 
água. A seguir, apresentamos um trecho de um diálogo com eles, explicando essa 
interação: 

 
P7: As moléculas do óleo estão bem juntas, aí impede de a água penetrar. 
P2: Essa é uma explicação possível. Prova disso que cria umas bolhas de 
oxigênio separando as duas. Como se fosse uma camada de oxigênio 
separando do óleo. 
P7: As moléculas da água não conseguem penetrar nas moléculas do óleo. 
PQ: O que tá interrompendo o contato com a outra? 
P7 e P2: O óleo. 
P2: Eu acho que óleo é mais leve e água mais densa. O fato de a água ser 
mais pesada ela desce. E o óleo, menos denso, sobe. O fato de ele ser mais 
leve faz com que ele flutue acima da água. 
 

Percebemos, nas falas dos docentes, a presença de concepções alternativas 
como a do professor P2, com a associação da imiscibilidade água e óleo com a 
densidade. Segundo Faria (2010), a densidade é um obstáculo para compreensão dos 
conceitos relativos às interações existentes no sistema água e óleo. Densidade não 
determinaria a imiscibilidade da substância. Faz- se necessária uma discussão mais 
aprofundada sobre a interação das moléculas de água com o óleo de cozinha, em 
termos de polarização e forças intermoleculares. Essa visão pode ser reforçada 
também pela falta de discussão, nos livros didáticos, com base na interação das 
moléculas. Segundo estudo realizado por Faria (2010), todos os livros didáticos do 
Ensino Médio, pesquisados no ano de 2007 e aprovados pelo Programa Nacional do 
Livro didático de Química, sequer mencionavam o conceito de polaridade ao abordar 
misturas - conceito fundamental para interpretação do sistema água e óleo. 
Considerando que os professores usam o livro como principal ferramenta de apoio em 
suas aulas, essa falha dificulta ainda mais a compreensão dos conceitos envolvidos na 
interpretação desse fenômeno. 

Outra atividade que possibilitou identificar dificuldades dos docentes com 
conceitos químicos foi sobre os estados físicos da água. Os docentes elaboraram 
explicações para água nos três estados. Novamente, eles apresentaram dificuldades 
para representar a interação entre as moléculas no nível submicroscópico e simbólico. 
A seguir uma representação feita por uma docente: 
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Figura 1- modelo criado pela professora P5 

 
 

No estado líquido, a professora fez uma representação das moléculas mais 
dispersas, enquanto no estado sólido as moléculas estão mais próximas, porém sem 
posições fixas. Ela não percebeu que as moléculas deveriam ser representadas 
usando somente um símbolo, bolinhas ou quadradinhos, pois falamos de uma única 
molécula H2O. Os professores possuem dificuldade em usar o modelo atomista, 
representando as moléculas de água no estado sólido, mais próximas que no estado 
líquido. Resultado parecido foi obtido por Mortimer (1995) com alunos do Ensino Médio. 
Segundo ele, a maioria dos alunos representou, em um desenho, as partículas no 
estado sólido, mais próximas que no estado líquido. Mesmo em situações simples que 
envolvem uma fórmula química conhecida, os professores possuem dificuldades em 
fazer articulações entre o nível submicroscópico e o nível simbólico. Essa dificuldade é 
apresentada pelos professores e, consequentemente, por alunos. Segundo Wharta e 
Rezende (2011), 

 
Existe uma tendência dos alunos para explicarem os fenômenos químicos no 
plano macroscópico, pois dificilmente possuem competências ou de recursos 
simbólicos, no plano mental, para compreensão das transformações químicas 
no nível que requer uma maior capacidade de abstração como é o caso do 
nível submicroscópico. (p. 278). 
 

Em um segundo experimento, eles representaram a água no estado sólido. Um 
dos grupos apresentou modelos no nível macroscópico e de natureza física. Como 
ilustrado a seguir: 

 
Grupo 2 (E): “Observamos que o cubo sólido depende da forma do recipiente 
ele tem dificuldade de adentrar. O gelo flutua, mas a sua maior parte fica 
submersa, é menos denso”. 
 

Eles observaram, fisicamente, que a água não perde a sua forma e volume no 
estado sólido e consideraram que o gelo é menos denso que a água líquida, 
permanecendo com explicações no nível macroscópico. Os docentes ainda evidenciam 
dificuldade em usar o nível simbólico, pois não souberam dizer que as ligações de 
hidrogênio explicariam o motivo de o gelo não afundar. Eles apresentam dificuldade em 
usar o conhecimento químico por o possuírem de forma insuficiente e a até mesmo 
equivocada. 

As dificuldades com os conceitos químicos foram evidenciadas com os 
docentes das Séries Iniciais e também com os das etapas Finais. Os resultados serão 
apresentados a seguir. Selecionamos junto aos docentes temas que pudessem ser 
trabalhados durante os encontros. O tema escolhido foi "A Química na Alimentação". 
Utilizamos uma dinâmica que nos permitisse obter o entendimento dos docentes sobre 
a ciência/química, substância, átomos de elementos químicos. Posteriormente, seu 
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entendimento foi socializado no coletivo no intuito de proporcionar espaço de 
percepção e reflexão das próprias dificuldades. Parte dos dados obtidos é apresentada 
no quadro abaixo: 
 
Quadro 1: Trechos de registros dos docentes sobre o que é Química  

Docentes Recortes das falas 

P1 É uma ciência que estuda os elementos 
químicos (átomos) seus agrupamentos na 

formação das substâncias. 

P2 Ciência que explica os fenômenos que 
ocorrem com a matéria. 

P4 A Química é uma ciência natural que 
estuda todo e qualquer tipo de material. 

P5 Ciência que estuda os fenômenos 
químicos e transformações da matéria e 

estrutura. 
P6 É uma ciência que estuda a matéria e a 

sua constituição. 
P7 Ciência que estuda a constituição e as 

transformações que ocorrem na matéria. 
P10 É uma ciência que estuda os conceitos 

químicos, as transformações e                               
fenômenos químicos da matéria. 

P11 A Química é a ciência que estuda os 
elementos químicos, os átomos a 
constituição, as propriedades, as 

características, tudo que está envolvido 
com os elementos e as substâncias em 

geral. 
P13 É uma ciência que estuda os elementos 

químicos, os átomos e seus agrupamentos 
e a relação com as substâncias. 

P14 Procurei não usar o termo elemento 
químico... A Química é a ciência que 
estuda a composição da matéria e as 

transformações relativas â estrutura da 
matéria, bem como os tipos de materiais e 
substâncias e as possibilidades de novas 

configurações (reações químicas) que 
ocorrem na matéria. 

P16 A Química estuda a matéria, suas 
propriedades e as substâncias em geral. 

 
Algumas respostas dos docentes aproximaram das definições apresentadas 

nos livros didáticos, existindo dúvidas sobre a presença da Química no que se 
considera natural ou artificial, além de equívoco com a utilização de alguns termos. 

Não enfatizaram que a Química é uma ciência experimental e que estuda as 
substâncias. Utilizando, como referência, os estudos de Silva et alii (1988, 1989), a 
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química não estuda a matéria de uma forma geral, envolve amostras da matéria, que 
designamos materiais, nos quais encontramos as substâncias. 

Mais equívocos se encontram nos registros de falas dos docentes, em relação 
a suas concepções dos conceitos básicos da Química, conforme recortes apresentados 
a seguir: 

 
[...] sei que o tema ‘A Química na Alimentação’ nos permite falar sobre 
substâncias, elementos químicos, átomos, mas sinceramente não sei como 
faria isso de modo que os alunos entendessem de forma clara [...]. (P8). 
Pensava que sabia, no começo até que parecia claro para mim e, no decorrer 
das tentativas de explicações desses conceitos, fui confundindo tudo, parecia a 
mesma coisa enquanto ia escrevendo. E quer saber? Me perdi e não sei. (P3). 
 

Outras concepções sobre vários conceitos estruturadores da Química foram 
aparecendo durante os encontros com os professores. A seguir, um quadro mostra 
algumas dessas percepções: 

 
Quadro 2: Trechos de registros e falas dos docentes sobre matéria, material, substância, átomo 
de elemento químico 

Docentes Recortes das falas 

P5 Substância é o nome dado à matéria, o 
tipo de matéria e átomo é a unidade 

extremamente reduzida formadora da 
matéria. 

P6 Átomo é a menor unidade que forma a 
matéria, é formado por um núcleo, com 

partículas positivas, os prótons e partículas 
neutras (neutros). Na eletrosfera os 

elétrons. 

P16 Átomo é a menor partícula que se une uns 
com os outros para formar a matéria. 

P9/P12 Elementos químicos existem na natureza e 
juntos formam as moléculas que, unidos, 
formam as substâncias. Átomos – uma 

partícula que forma qualquer tipo de 
matéria. É o componente da matéria. 

P1 Matéria é um objeto que pode ser utilizado. 
Materiais são os elementos químicos 

delimitados ou não dentro de um corpo. 
Substâncias – união de “vários” elementos 
químicos. Elementos Químicos – são os 
átomos distribuídos na tabela periódica. 

P17 Pelo que pude observar, esses conceitos 
constituem um ‘funil’ em sua organização. 

 
Analisando as expressões conceituais dos docentes, é notória a confusão na 

articulação das palavras e isso dificulta a organização do pensamento na percepção 
dos conceitos, o que é também reconhecido pelos docentes. Alguns conceitos trazidos 
por eles também são bem limitados, como P5 que cita ser a ‘substância o nome dado à 
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matéria’, enquanto na realidade é o que dá individualidade à matéria e permite que 
diferenciemos um material do outro com suas propriedades específicas. O docente P6 
traz o átomo constituído por somente três diferentes partículas. Atualmente sabemos 
que o átomo também é constituído por subpartículas como, por exemplo, os quarks e 
os léptons. Segundo França et alii (2009), 

 
A estrutura do átomo é um tema que os alunos apresentam dificuldade de 
compreensão, dado que o nível de exigência para sua aprendizagem requer 
elevada capacidade de abstração, o que não é de se estranhar, uma vez que 
as ideias básicas sobre a teoria atômica, que surgiram em 1808 e 1810 com 
John Dalton, já descreviam a matéria composta por partículas muito pe- 
quenas para serem vistas, chamadas de átomos. (p. 275). 
 

Considerando essa dificuldade dos alunos com a estrutura atômica torna-se 
mais relevante ainda a necessidade de os docentes terem conceitos claros e 
consistentes ao ministrarem suas aulas. Compreender não só a definição de átomo, 
mas os aspectos históricos que envolvem a construção desse conceito. É relevante a 
compreensão dos conceitos de substância e átomos de elemento químico de forma 
adequada, o que alguns estudiosos denominam estruturantes do pensamento químico 
escolar (LIMA; SILVA, 2007) e até mesmo que o conceito de ‘substância’ seja a “chave 
na formação do pensamento químico sobre o mundo material” (MALDANER, 2003, p. 
3). Assim, não faz sentido atribuir as dificuldades dos alunos à ausência de motivação 
se esses não têm sido retroalimentados em suas aprendizagens para entender a 
complexidade que abrange os fenômenos e transformações que os cercam. 

Diante das concepções apresentadas pelos docentes, tornam-se 
compreensíveis os reflexos sobre a capacidade cognitiva e a abstração dos alunos 
para entenderem esses conteúdos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De início, ressaltamos que a tentativa de coerência nas atividades 

desenvolvidas sobreveio por acreditar que o discurso é possível, se valorizadas as 
competências dos professores e atentar para a ação diante de suas reflexões no 
trabalho docente. 

Da mesma forma é imprescindível reconhecer a importância do professor e de 
sua formação no processo de ensino, considerando que ele faz parte da ação dessa 
formação, sendo primordial dar-lhe voz em suas reais necessidades e não considerá-lo 
como mero executor de atividades. As necessidades formativas com relação aos 
conceitos químicos apresentadas, aqui, neste trabalho possivelmente são partilhadas 
por outros docentes que tiveram uma formação inicial de forma inadequada. É 
importante ressaltar como algumas lacunas, na formação, são partilhadas por ambos 
os grupos de professores (séries iniciais e finais) como a dificuldade deles com a 
estrutura atômica - conhecimento químico relevante para compreensão de outros 
conceitos. Segundo Mortimer (1995, p. 23) "os alunos do ensino fundamental e médio 
costumam chegar às aulas de química trazendo sobre a natureza atômica da matéria 
idéias bem diferentes daquelas aceitas cientificamente". Ele traz, em sua pesquisa, 
como alunos do nono ano do Ensino Fundamental apresentam várias concepções 
alternativas sobre esses assuntos. Considerando que os alunos apresentam essa 
dificuldade de aprendizagem, torna-se ainda mais importante que os docentes 
compreendam, de forma adequada, a estrutura atômica. Assim, é necessária uma 
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discussão mais aprofundada do tema na formação inicial deles, abordando os aspectos 
históricos que envolvem a construção dos diferentes modelos atômicos. 

Os resultados, também, mostram que é preciso repensar sobre os cursos que 
formam os profissionais para o nível Fundamental. Será que eles estão atendendo as 
necessidades formativas dos professores no que se refere ao conhecimento de 
conteúdo? Talvez cursos que contemplem, de forma mais adequada, o caráter que se 
exige o ensinar Ciências em todas as etapas do Ensino Fundamental possam suprir 
essa necessidade. Há cursos de Licenciatura em Ciências Naturais, ofertados por 
algumas universidades no país, que visam à formação de professores de Ciências para 
Séries Finais. A Universidade de Brasília traz, por exemplo, esse curso com caráter 
transdisciplinar, integrando os vários conteúdos de física, química, biologia, geologia e 
matemática. É um curso com uma nova proposta que pode ser uma alternativa para 
minimizar as dificuldades conceituais desses professores do nível Fundamental nas 
Séries Finais e possibilitar uma melhoria na aprendizagem dos alunos. Sabemos da 
necessidade de pesquisas que possam avaliar as contribuições desses cursos na 
formação desses profissionais, mas pode ser uma possível alternativa para preencher 
essas lacunas formativas, pois podemos notar, nesse trabalho, que os cursos de 
Biologia não suprem de forma adequada essas deficiências, considerando que a 
maioria dos docentes, aqui relatados, possue licenciatura nessa área, principalmente 
quando se trata de conhecimentos químicos e físicos. 

A proposta nos permitiu verificar, também, a possibilidade de construção e 
reconstrução de concepções por propiciar a percepção dos disparates até então 
desconhecidos de alguns (ZEICHNER, 1993). Possibilitou ainda a oportunidade destes 
não se sentirem isolados em suas dificuldades, saber que outros compartilham dos 
mesmos entraves e que, juntos, poderiam buscar uma forma adequada de superá-los. 

Outro importante resultado foi a percepção de outras possibilidades 
metodológicas que envolveram vivências de situações de aprendizagens, abrangendo 
as diversas áreas do conhecimento. Consiste o romper com o ‘fazer por fazer’, o 
executar ‘mecanicamente e sem intencionalidade’ (LINHARES, 1989, p. 67). Para isso, 
importa proporcionar adequados contextos formativos para que possam superar visões 
de estagnação. 
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RESUMO: PREOCUPADOS COM A DESARTICULAÇÃO IDENTIFICADA ENTRE AS QUATRO DISCIPLINAS QUE COMPÕEM 
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA LICENCIATURA EM QUÍMICA DE UM CÂMPUS DO IFG, OS LICENCIANDOS DO 
ESTÁGIO II PROPUSERAM UMA INVESTIGAÇÃO JUNTO AOS PROFESSORES E OS COLEGAS MATRICULADOS NOS 
ESTÁGIOS I, III E IV. POSTERIORMENTE ENTREVISTARAM O COORDENADOR DO CURSO E O CHEFE DO 
DEPARTAMENTO. COM OS LEVANTAMENTOS FEITOS OS LICENCIANDOS ORGANIZARAM UM DOCUMENTO, E 
ENCAMINHARAM PARA O NDE. 

UMA ANÁLISE PRELIMINAR DO CONTEXTO 
 
O presente trabalho é fruto de uma ação conjunta entre professor e estudantes 

do componente curricular Estágio II, que identificaram a necessidade de se avaliar a 
estrutura das disciplinas Estágios Curriculares Obrigatórios de I a IV de uma unidade 
de ensino do Instituto Federal de Goiás – IFG, e propor sugestões de melhoria 
encaminhadas para apreciação do Núcleo Docente Estruturante – NDE. No intuito de 
oferecer subsídios para o processo de reestruturação pelo qual o curso está passando, 
possibilitando que este componente curricular se aproxime das expectativas dos 
futuros professores.  

A unidade de ensino em questão, segundo o Observatório do Mundo do 
Trabalho (IFG, 2009) no município de sua implantação seria uma necessidade para 
atuar  

 
na Educação Profissional e Tecnológica, direcionado para as formações 
técnicas e tecnológicas vinculadas a indústria, a infraestrutura urbana e ao 
transporte e comunicação, de um lado, e para a formação de licenciados para 
contribuir com a elevação da oferta e da qualidade da Educação Básica na 
Microrregião Entorno de Brasília, de outro, pode contribuir para a 
democratização do acesso a essas modalidades de ensino e se constituir em 
referência de Ensino Técnico e Superior de qualidade na região. (IFG, 2009, p. 
190). 

 
Um dos argumentos para esta implantação seria a necessidade de se reverter o 

quadro da falta de interesse pela docência no país, isso ocorreria através da 
disponibilização de cursos de Licenciatura nas cidades do interior ou cidades menores 
de uma região em desenvolvimento, principalmente na área de Ciências da Natureza, 
aumentando, com isso o número de oferta destes profissionais, o que, por 
consequência tenderia a suprir esta carência de professores licenciados para atender 
essas regiões. 
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(...) interesse dos jovens pela carreira docente é cada vez menor em 
decorrência dos baixos salários, das condições inadequadas de ensino, da 
violência nas escolas e da ausência de uma perspectiva motivadora de 
formação continuada associada a um plano de carreira atraente (...) 
(BRASIL, 2007, p. 17). 

 
Segundo o documento que baliza a proposição da licenciatura em química em 

estudo (IFG, 2009), o ensino superior no município e na região, antes, era oferecido por 
uma Unidade da Universidade do Estado de Goiás (UEG) e por uma instituição privada, 
o Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste (UNIDESC). Nestas IES, 
ofereciam-se alguns cursos de Licenciatura, a saber: Letras, Pedagogia, Ciências 
Biológicas, Computação, Matemática, Espanhol, História, Inglês, Geografia, Filosofia e 
Artes Visuais. A grande maioria destas licenciaturas oferecidas ao mesmo tempo na 
forma regular presencial e em uma modalidade vulgarmente denominada Emergencial 
Parcelado1, uma ação direta do Governo do Estado de Goiás nos municípios da região 
para suprir as demandas de docentes para a Educação Básica na rede Estadual. 
Porém, não houve a oferta de cursos de Licenciatura em Química e em Física, cursos 
com grande índice de contratação temporária por falta de profissionais concursados na 
RIDE2. Esse foi um dos critérios utilizados para a implantação do curso pelo IFG na 
região.  

A GÊNESE DO PROCESSO 
 
Para que este ensaio se concretizasse, os licenciandos do Estágio II, 

protagonizaram o processo de estudos e discussões que ora apresentamos. 
Inicialmente fez-se um levantamento histórico dos motivos que possibilitaram a criação 
do câmpus e do curso de Licenciatura em Química. Em seguida, coletou-se 
informações junto aos agentes envolvidos nas disciplinas do Estágio Curricular 
Obrigatório, por meio da aplicação de questionários estruturados e de entrevistas com: 
professores dos Estágios I, III e IV (o professor do Estágio II, pela co-autoria deste 
documento, não foi entrevistado), coordenador de curso, Chefe do Departamento de 
Áreas Acadêmicas e os graduandos matriculados em um dos estágios (I, III e IV) dessa 
unidade de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – 
IFG. 

Nesse sentido, analisou-se inicialmente o documento que sugere a criação do 
curso na região (IFG, 2009) e o projeto de curso (IFG, 2010) com ênfase na grade 
curricular da disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura 
em Química do Câmpus, observando as ementas e os objetivos como dispostos no 
projeto do curso. 

O primeiro fato que deixou os licenciandos bastantes intrigados, nessas 
análises preliminares, foi o fato do projeto de curso em questão, não ser assinado por 
nenhum professor de Química, e o mais agravante, na concepção deles, nenhum 

                                                      
1 O Governo de Goiás denomina de Licenciatura Plena Parcelada essa modalidade de licenciatura é normalmente 
oferecida aos finais de semana e em férias escolares a professores leigos, em serviço, do Ensino Básico. 
2 É uma região administrativa criada por meio da Lei Complementar Nº. 94, de fevereiro de 1998. Ela é integrada 
pelo Distrito Federal e 19 municípios do Estado de Goiás – Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, 
Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, 
Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, 
Valparaíso de Goiás e Vila Boa – e por três municípios do Estado de Minas Gerais – Unaí, Buritis e Cabeceira 
Grande (IFG, 2009). 
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professor licenciado em área afim, isto é das Ciências da Natureza. Mais 
especificamente a comissão coordenadora do projeto é composta por um professor 
licenciado em Matemática com Mestrado em Educação, um professor licenciado em 
História cursando doutorado e uma Pedagoga. Dessa forma, não é de se estranhar, 
que logo nas justificativas do projeto transpareça uma preocupação muito maior com o 
desenvolvimento da Ciência Química e profissionais do setor industrial Químico, com 
base em estudos da Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM (IFG, 
2010, p. 7). 

 
Nesse sentido, empresas e, consequentemente os profissionais do setor 
químico devem estar preparados para enfrentar os novos desafios provocados 
pelo cenário da sociedade tecnológica. Portanto, muitas são as perspectivas 
que se abrem aos profissionais que atuam no setor químico. (...) O Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no seu trabalho de planejar os 
cursos a serem ofertados em uma determinada área do território goiano, 
procurou identificar as demandas produtivas, sociais e culturais 
locais/regionais. (IFG, 2010, p. 8) 

 
Somente nos objetivos do projeto de curso é que conseguimos identificar 

algum enfoque na formação de professores, e não somente na formação de químicos 
para atuação na indústria e comércio. 

 
O curso de Licenciatura em Química visa preparar profissionais capazes de 
realizar atividades de docência, nas disciplinas de Química, no Ensino Médio, e 
de Ciências, no Ensino Fundamental, oferecendo uma sólida formação técnico-
prática e metodológica, fundamentadas nos diversos campos da Química, 
privilegiando o conhecimento pedagógico e a vivência de experiências relativas 
ao ensino, imprescindíveis à formação inicial do educador. (IFG, 2010, p. 9) 

 
Este caráter dicotômico do projeto em relação ao futuro profissional a ser 

formado na instituição passa a balizar os argumentos até o final do projeto, quando 
cita, por exemplo, o perfil do egresso, as atribuições dos futuros profissionais, suas 
habilidades e competências e locais de atuação, o que nos parece é que sempre a 
atuação na escola é, quando muito, uma das possibilidades, ou seja, é problemático, 
no projeto do curso de Licenciatura o enfoque na formação de um profissional para o 
Ensino de Química. Este ranço é carregado nas disciplinas e nos discursos dos 
profissionais que compõem a cadeira de Química. Atualmente são lotados na 
instituição 11 professores de Química entre Licenciados (7), Bacharéis (3), Tecnólogo 
(1). Apenas um tem especialização em Ensino de Química além da licenciatura. 

A estrutura Curricular, de acordo com o projeto que a criou, converge com as 
normativas legais para a Licenciatura em Química, tem previsão mínima de 8 
semestres e está estruturada em disciplinas, de caráter obrigatório, organizadas em 
“três núcleos: específico, didático-pedagógico e complementar (...) de forma a atingir as 
competências e habilidades especificas para a área, utilizando-se diversas estratégias 
e respeitando-se os níveis de complexidade a serem atingidos.” (IFG, 2010, p. 15).  

 
O núcleo de formação específica está organizado de modo que o estudante 
compreenda conhecimentos fundamentais da Química, enfocando os seguintes 
aspectos: transformações químicas; variáveis termodinâmicas e cinéticas; 
estrutura e propriedades da matéria; análise química e físico-química, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos laboratoriais, visando à segurança 
do trabalho e conservação do meio ambiente. [...] O núcleo de formação 
pedagógica organiza-se em disciplinas comuns às licenciaturas e em 
disciplinas específicas da licenciatura em Química, aprofundando-se em temas 
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importantes da educação e do ensino e enfocando os seguintes aspectos: 
visão do papel da escola e do educador; processo ensino-aprendizagem e 
metodologia de ensino de Química. [...] O núcleo de formação geral é 
constituído por disciplinas de áreas afins que visam ampliar a formação do 
licenciado. (IFG, 2010, p. 16-18). 

 
Segundo seus autores, a fundamentação do projeto de curso da Licenciatura 

em Química tem como enfoque teórico metodológico uma epistemologia dialética, o 
que em nossa opinião, oportuniza aos professores, gestores e licenciandos um caráter 
de parceria indissociável para um bom projeto de formação inicial de professores. 
Argumentos apresentados no próprio projeto defendem que “o aluno também assume a 
tarefa de caráter pedagógico, pois o conhecimento é construído pelo próprio sujeito na 
sua relação com o objeto de estudo, com os outros e com o mundo.” (IFG, 2010, p. 20). 
Dessa forma, ao não estarem totalmente satisfeitos com a desarticulação (neste caso, 
notada empiricamente) entre as disciplinas que compõem o Estágio Curricular 
Obrigatório, seus professores, gestores e os licenciando se viram na obrigação de 
intervir no processo, apresentando suas expectativas, sugestões e propostas de 
contribuir com o NDE, efetuando uma investigação entre estes agentes envolvidos e, 
posteriormente, encaminhando os dados coletados nas entrevistas e questionários 
aplicados.  

O que motivou e deu início a todo este movimento de protagonismo dos 
estudantes matriculados no Estágio II? Pode-se atribuir às discussões realizadas em 
sala após leitura do artigo Contribuição do Estágio Supervisionado para formação 
do futuro professor no Curso de Licenciatura em Química do IFPB (LIMA & 
SANTOS, 2010). Este trabalho tinha como objetivo a análise das expectativas dos 
licenciandos daquela instituição em relação ao que esperavam e o que vivenciaram no 
Estágio Supervisionado, segundo as autoras o trabalho faz parte de um  

 
estudo de conclusão de curso que teve como objetivo verificar a contribuição 
do Estágio Supervisionado para formação do futuro professor no Curso de 
Licenciatura em Química do IFPB. E este artigo apresenta a expectativa inicial 
dos graduandos para o Estágio Supervisionado e a orientação para o 
desenvolvimento deste processo. (LIMA & SANTOS, 2010, p. 2). 

 

A METODOLOGIA ADOTADA 
 

Inicialmente os Licenciandos do Estágio II do IFG, teriam que reproduzir a 
investigação feita no IFPB, junto aos colegas matriculados nos demais Estágios no 
primeiro semestre letivo de 2014 como atividade proposta pelo professor da disciplina. 
Porém, nas discussões em grupo, enquanto organizavam a abordagem que fariam com 
os colegas, surgiram alguns questionamentos, motivados por uma das estudantes, que 
pesquisando nos demais campus do IFG, encontrou unidades que oferecem a 
Licenciatura em Química, e que disponibilizam nos seus sites oficiais para todos os 
alunos e interessados: (1) O projeto de Estágio; (2) toda uma gama de instrumentos 
que organizam o trabalho docente e discente na disciplina e; (3) informações 
constantes no site daquela unidade de ensino do IFG que indicavam uma potencial 
integração entre, alunos, professores, gestores e as ações do Estágio. 

Esses questionamentos suscitados nos grupos de trabalho, durante a disciplina 
Estagio II, motivaram a organização da seguinte proposição de estudos e investigação 
na unidade de ensino do IFG: (1) Estudo dos argumentos utilizados para justificar a 
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implantação do curso de Licenciatura em Química no câmpus; (2) Análise crítica do 
projeto de curso da Licenciatura em Química; (3) Aplicação de questionamentos quanto 
às expectativas dos estudantes referentes ao Estágio Supervisionado Obrigatório. O 
questionário foi construído com base em (LIMA & SANTOS, 2010) com algumas 
adaptações que visavam identificar as insatisfações relacionadas ao componente 
curricular e que possam ter sido provocadas pela falta de articulação no planejamento 
entre as ações dos professores e gestores. (aquelas que os estudantes do estágio II 
desconfiavam existir); (4) Criação e aplicação de instrumentos semi estruturados para 
conduzir as entrevista com os professores das disciplinas de estágio I, III e IV, 
Coordenador de Curso e Chefe de Departamento, que visavam identificar a existência 
da desarticulação e suscitar possíveis motivos; (5) Análise das informações coletadas 
para a construção de um documento a ser encaminhado ao NDE, como orientador de 
discussões de reestruturação do projeto de ensino da Licenciatura em Química, focado, 
principalmente no Estágio Curricular Obrigatório. 

O universo da pesquisa é representado por 20 alunos matriculados na 
disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório do período 2014.1, dois professores – 
sendo o Professor A titular dos Estágios I e IV e o Professor B do Estágio III, o 
Coordenador de Curso e o Chefe de Departamento (na ocasião, também professor do 
estágio III – Professor B). Optou-se por verificar possíveis diferenças existentes entre 
as respostas dos estudantes e as declarações dos professores e gestores da 
instituição, quanto à organização e articulação das ações junto aos alunos nos 
estágios. 

AS INFORMAÇÕES COLETADAS E AS ARTICULAÇÕES SUSCITADAS 
 
Quando perguntado aos licenciandos, matriculados nos Estágios I, III e IV, 

quanto às suas expectativas com o Estágio, o resultado teve algumas diferenciações 
do apresentado em (LIMA & SANTOS, 2010, p. 5). Enquanto no IFPB os licenciandos 
apresentavam resultados similares nos quesitos entusiasmo e ansiedade, um número 
maior de estudantes do IFG apresentou ansiedade causada por medo da reação dos 
alunos com suas presenças na escola campo, conforme figura 1, e um quantitativo 
maior de estudantes declaram desinteresse ou marcaram nulo na resposta, o que pode 
estar associada à organização curricular e abordagens dos professores que incentivam 
os licenciandos a buscarem “alternativas profissionais”, pós-certificação, que não a 
docência.  

Um fato que corrobora com esta suspeita e pode ser aqui exposto, trata-se do 
acontecido neste mesmo semestre letivo (2014/1), na disciplina Metodologia Científica 
– disciplina que tem o mesmo professor de Estágio II como regente. Ao perguntar para 
os licenciandos se já tinham pensado em algum tema de pesquisa para o pré-projeto 
de Trabalho de Conclusão de Curso, trabalho pré-requisito para aprovação na 
disciplina de metodologia, dentre os sete alunos matriculados, nenhum afirmou ter 
pretensão de realizar investigação educacional, muito menos envolvendo Ensino de 
Ciências. Os temas suscitados foram: Análise qualitativa de Bebidas Alcoólicas; 
Análise de águas de rios, represas ou córregos da região; Química envolvida em 
perícias policiais e; Estudo de Fármacos. Quando o professor de Metodologia Cientifica 
questionou se alguma dessas investigações previam, ao final, alguma proposta de 
transposição didática para a Educação Básica ou ao Ensino de Ciências, os estudantes 
afirmaram que não haviam cogitado esta possibilidade. 
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Figura 1: expectativas dos licenciandos quanto ao Estágio Supervisionado Obrigatório. 

 
Ao questionar os gestores sobre a possibilidade de nomear um docente para 

coordenar o estágio, com o intuito de que se criassem instrumentos que balizassem os 
trabalhos dos professores, o Coordenador do Curso afirmou que não havia pensado 
nisso, na sua fala disse: “Não temos nenhum coordenador especifico para essa 
disciplina”, mas que iria considerar a possibilidade de convocar uma reunião para tratar 
de assuntos do Estágio Curricular Obrigatório e submeter à equipe de professores da 
licenciatura tal proposta.  

Quanto às reuniões pedagógicas entre os professores que ministram as 
disciplinas de estágio (I a IV) o coordenador afirmou que os professores fazem de 
forma informal, em sua fala disse: “Não, os professores se reúnem e debatem as 
ementas tentam fazer um planejamento inteiro para os quatro estágios para não haver 
divergências ou conteúdos iguais. É uma reunião informal.” Em outro questionamento 
no decorrer da entrevista o coordenador cita não participar de reuniões com os 
professores de estágio, porque as reuniões são informais: “Não participo das reuniões 
dos professores de estágio! Não existe nenhuma reunião entre os professores, que 
seja formal.” Da mesma forma, o Chefe de Departamento declara que: “Formalmente 
não, pois como chefe de departamento não participo das reuniões. Quem participa é o 
coordenador do curso e professores de estagio” considerando que estas reuniões, que 
foram declaradas pelo coordenador como informais, e que ocorrem na sala de 
convivência, são suficientes para a articulação do projeto pedagógico de estágio 
supervisionado. 

Em relação ao diálogo entre os docentes das disciplinas, para esta articulação, 
os professores declararam: Professor A “Nenhuma frequência, zero. Nunca teve se 
quer uma reunião” e Professor B “Ainda não teve frequência, não formalmente, mais 
informal, nós buscamos discutir e ir acompanhando o que esta acontecendo no estagio 
supervisionado.” Declarações que convergem com a percepção dos estagiários quanto 
à carência de planejamento entre os professores e gestão para uma melhor articulação 
do Estágio Curricular Obrigatório, o que pode estar causando aquela tensão citada na 
figura 1, quanto à ansiedade, medo e insegurança nos estudantes ao serem 
direcionados para a escola campo.  

Quando questionados sobre a abordagem de ensino dos professores, se as 
aulas são mais expositivas ou se organizadas de forma que ora sejam expositivas ora 
práticas, os licenciandos apontaram para uma predominância de abordagens 
expositivas, conforme figura 2. O gráfico ao lado da figura 2, a figura 3, é construído 
com o resultado do questionamento quanto o incentivo dado pelos professores, para 
que o licenciando planeje aulas práticas. O resultado entre a prática dos professores e 
os direcionamentos que eles dão às práticas dos licenciandos é similar, comparação 
entre figuras 2 e 3. Comparando com o trabalho desenvolvido no IFPB observa-se um 
quantitativo percentual similar de alunos que concordam que os professores incentivam 
aulas práticas, porém no IFG os professores estudados não apresentam predominância 
tão evidente de aulas expositivas. 
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Figura 2: Técnica de Ensino dos Professores.         Figura 3: Incentivo às aulas práticas. 

 
Outro aspecto que comparamos das duas instituições, IFPB e IFG, foi quanto à 

satisfação dos alunos ao acompanhamento dado pelos professores durante o Estágio. 
Apesar de uma crucial diferença entre os dois projetos de estágio, onde no IFPB alguns 
alunos podem ser dispensados de parte da carga horária prevista no estágio 
diferenciando o seu acompanhamento pelo professor, no IFG todos os alunos tem que 
cumprir a carga prevista de 400h. No IFPB os resultados foram:  
 

Dentre os licenciandos não participantes do acompanhamento de estágio a 
orientação para o início do mesmo foi considerada como sendo muito boa 
(6,7%) e regular (6,7%), ocorrendo uma contradição nestas opiniões. Já para 
os graduandos participantes do acompanhamento, a orientação para o início do 
estágio foi analisada entre muito boa (27%) e boa (47%), apesar de 13,3% 
avaliaram como regular. Nesta pesquisa verificou-se que a maioria dos 
licenciandos que participaram deste estudo considera a orientação do 
professor do campo de estágio como sendo “boa” (33%). No entanto ainda 
existindo alguns estudantes que não recebem um bom acompanhamento, e 
que caracterizaram esta orientação como regular (27%). (LIMA & SANTOS, 
2010, p. 7-8). 

 
Cientes de que todos os licenciandos do IFG devem ser acompanhados pelo 

seu professor de estágio, na escola campo, resolvemos reproduzir este 
questionamento feito pelo IFPB para observarmos quais impressões dos estudantes do 
IFG referente à este acompanhamento, as respostas foram organizadas na figura 04. 

 
Figura 4: Sinalização da participação dos estudantes do IFG de um “acompanhamento” 
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Estes resultados apontam para uma desarticulação procedimental entre os 

professores de estágio. Enquanto nas ementas das disciplinas são previstas ações na 
escola campo que devem ser acompanhadas pelo professor regente, muitos 
estudantes declaram que não tem este acompanhamento, ou que eles (estudantes) 
dispensam o acompanhamento.  

Observe que a desarticulação entre as informações dos professores, gestores 
e alunos é evidente nas respostas desencontradas dos alunos. Quando perguntado se 
o acompanhamento dado é suficiente e de qualidade os estudantes expressam 
claramente as suas insatisfações com a estrutura do estágio, atribuindo a 
responsabilidade aos professores, como pode ser verificado na figura 05. 

 

 
Figura 5: Considerações sobre as orientações do professor de Estágio. 

 
A atual estrutura do IFG prevê um coordenador de área, no caso estudado, o 

Coordenador de Curso citado, na verdade é coordenador da Licenciatura e do curso 
Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio. Sua graduação não é em 
Licenciatura, como ele mesmo declara na sequência de respostas expressas abaixo: 

 
“Essa pergunta é difícil, pois eu sou bacharel, essa pergunta eu 
não sei te responder”. 
“Eu não fico interado dos estágios. A não ser quando acontece 
alguma coisa grave, por exemplo, estava tendo uma discussão 
por que as escolas não estavam aceitando os alunos, então 
dessa reunião eu participei, mas agora já foi resolvido e está tudo 
certo.” 
“Então como eu disse pra vocês eu sou bacharel então eu não fiz 
estágio, então assim quando eu preciso dessas opiniões eu 
convoco professores da disciplina para me auxiliar, porque eu 
como coordenar tem coisas que não consigo resolver sozinho.”  

 
Esta estrutura está trazendo muitas dificuldades para a licenciatura que tem 

especificidades estruturais e necessidades de acompanhamento diferenciado, quando 
comparado com os demais cursos de Química, seja no nível Básico ou Superior. Dessa 
forma, existe uma discussão Institucional com proposta de serem nomeados, para cada 
curso um coordenador específico, para este atendimento mais próximo. O que indica 
que a instituição também tem seus meios de diagnosticar problemas e articular ações 
planejadas para a resolução. Mesmo considerando este fato, o protagonismo dos 
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estudantes tem uma ação muito mais pontual, e acreditamos, com maior mobilidade 
para resolver os problemas.  

Mesmo existindo este movimento institucional para (re)organizar as 
licenciaturas no IFG, isso não exime a instituição da responsabilidade pelas 
dificuldades que os licenciandos estão enfrentando neste momento. O coordenador do 
curso está com grandes dificuldades em propor e conduzir ações na licenciatura 
exatamente por não ser um licenciado, e a falta de articulação entre a gestão e os 
professores, nesse sentido torna-se um círculo vicioso onde todos tem uma parcela de 
culpa, mas são absolvidos, enquanto os licenciando, vitimas continuam sem a devida 
assistência. 

Outra fonte de informações que nos leva a entender esta desarticulação entre 
os estágios é apresentado quando se questiona os licenciandos sobre a existência de 
um plano Institucional de Estágio. Os licenciandos, em nossa opinião, consideraram o 
plano da disciplina, apresentada pelo professor como o Plano de Estágio, vide figura 6. 
 

 
Figura 6: Existência de um Plano de Estágio Curricular Obrigatório. 

 
Mesmo considerando o plano de ensino da disciplina como um plano de 

estágio, os licenciandos declaram não estar completamente satisfeitos e consideram 
que o “Plano de Estágio” não tenha favorecido a compreensão da sua ação enquanto 
estagiário de Química na escola campo vide figura 7.  

 

 
Figura 7: Clareza quanto ao papel do Estagiário na Escola Campo. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Observamos a partir desta ação protagonizada no Câmpus do IFG, que tanto o 
Estágio Supervisionado Obrigatório, quanto as demais disciplinas do projeto de curso 
carecem de uma urgente intervenção, que deve ser feita não por um agente externo, 
em nossa opinião, mas sim por uma institucional, ação esta, iniciada pela turma de 
Estágio II. Isso porque, durante a investigação, já observamos o surgimento de alguns 
efeitos positivos, cabendo agora ao NDE tomar as decisões cabíveis na reestruturação 
do projeto.  

Segundo o Coordenador do Curso o NDE tem papel central nesta intervenção 
 

“O Núcleo Docente Estruturante tem como papel principal 
estruturar a grade curricular, da ideia sobre disciplinas que podem 
ser inclusas ou exclusas, e também com relação ao TCC o NDE 
estipula junto com a coordenação as datas, a avaliação do pré-
projeto.” 

 
Salientamos que no presente ensaio não apontamos várias outras 

preocupações dos estudantes do Estágio, como as dificuldades criadas pela rede de 
ensino oficial da região em recebê-los na escola campo, a formação insuficiente do 
professor regente que eles acompanham durante a disciplina, que muitas querem que 
os estagiários assumam a total responsabilidade pela turma, dentre outros fatores 
externos associados às dificuldades pessoais dos próprios licenciandos, como 
distância entre trabalho, escola campo e Instituição de Ensino Superior para alunos 
trabalhadores, que são a grande maioria e muitos percorrendo cerca de 120km por dia 
até a Capital Federal. Soma-se ainda, o fato da unidade de ensino estar em processo 
de avaliação pelo MEC, concomitante ao final do processo de implantação do câmpus, 
o que tem gerado uma tensão entre os alunos, professores e gestores.  

Também notamos uma grande preocupação dos estudantes com a qualidade 
do Estágio Curricular Obrigatório e com a desmotivação dos colegas, baixas 
expectativas e por considerar que as disciplinas que compõem o Estágio (e o núcleo 
profissionalizante do projeto da licenciatura) como qualificador competente do futuro 
professor de Química. Esperamos, nesse sentido, que esta ação protagonizada pelos 
agentes envolvidos na disciplina Estágio II do IFG durante o primeiro semestre letivo do 
ano de 2014, surta efeitos positivos, podendo os futuros licenciandos contar com uma 
nova estrutura organizacional, instrumental e articulada entre professores e os gestores 
da Licenciatura em Química do IFG.  
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Introdução 
Nos dez primeiros anos do século 21, a Formação 

Inicial de Professores (FIP) passou por mudanças 
significativas promovidas pela política educacional 
brasileira1. Considerando a FIP de Química, os 
documentos oficiais apontam para superação da 
visão técnica do ensino2. Advoga-se que os cursos 
de Licenciatura em Química devam ter uma nova 
configuração para que possam contribuir com a 
construção de uma nova identidade docente2. Nesse 
sentido, para efetivação dessa nova configuração é 
importante a participação solidária dos atores 
sociais do curso tanto na elaboração como na 
efetivação da proposta, sendo necessária ainda, 
uma ação conjunta de todas as instâncias da 
Instituição de Educação Superior3. Objetivou-se com 
este estudo conhecer as principais dificuldades 
vivenciadas no âmbito da reformulação/criação dos 
cursos de Licenciatura em Química (LQ) das IES 
públicas na Região Norte do país. Participaram da 
pesquisa os coordenadores de curso (COs) de LQ 
por meio de entrevista semiestruturada.  

Resultados e Discussão 
Participaram 11 COs de 12 cursos de LQ, 

localizados nos seguintes estados: Acre, Amazonas, 
Pará, Rondônia e Roraima. Para apresentação da 
análise, os cursos foram nomeados aleatoriamente 
de “A” a “L”. Perguntou-se aos COs “Como foi o 
processo de reformulação (ou criação) do Curso de 
LQ?” e “Você considera que o profissional formado é 
aquele que o projeto pedagógico desse Curso de LQ 
se propõe formar?” Os resultados foram 
organizados em sete categorias (Quadro 1). Na 
maioria dos cursos a maior dificuldade é “falta de 
relação Química/Educação”. Essa dificuldade em 
relacionar o conhecimento específico de Química e 
o conhecimento pedagógico tem sido um dos 
fatores que contribuem para a baixa qualidade do 
aprendizado de Química como disciplina escolar. 
Esta dificuldade pode advir também da formação 
acadêmica pautada na Racionalidade Técnica, 
centrada principalmente nos conhecimentos 
químicos2. Esse fato remete à outra dificuldade 
mencionada pelos COs – as concepções docentes e 
discentes – acerca da licenciatura. Outra dificuldade 
citada foi a ”organização curricular”, a falta de 
algumas disciplinas na matriz curricular, como foi o 

caso do curso D, que teve problemas com o estágio. 
O Quadro 1 apresenta uma síntese dos resultados. 
 

Quadro 1. Dificuldades encontradas na efetivação dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de LQ  

A estrutura física e organizacional dos cursos são 
questões maiores que extrapolam o âmbito da 
Unidade de Química, mas que também influenciam 
diretamente na formação do professor. Portanto, 
faz-se necessário o envolvimento de todos os 
formadores no enfrentamento desses problemas3. 

Conclusões 
Foi possível concluir pela necessidade de 

formação pedagógica para o formador, visando 
trabalhar a interação Química/ Educação, já que as 
crenças, valores, concepções e expectativas do 
quadro docente norteiam o andamento do curso. 
Baseando-se na visão dos COs acerca do curso, os 
docentes formadores mostraram-se resistentes às 
mudanças impostas pela legislação. 

Agradecimentos 
Aos coordenadores dos cursos de LQ da Região 
Norte do país. 
____________________ 
1BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP no 009/2001. 
Diretrizes curriculares nacionais para a formação de 
professores da educação básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena. Brasília, DF: MEC/CNE, 
2001. 
2MALDANER, O. A. A Formação Inicial e Continuada de 
Professores de Química – Professores/Pesquisadores. 3. ed., 
Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2006. 
3VEIGA, I. P. A. Educação Básica e Educação Superior: 
projeto político pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

Categoria de Análise Cursos 

Falta de docentes efetivos  A, D, E, F, J, L  

Falta de envolvimento dos docentes B, H, I  

Concepções dos docentes e discentes  C, F, G, H  

Interesses individuais G, H  

Organização curricular A, D, H, L 

Falta de relação entre Química/Educação B, C, D, F, G, I, L 

Estrutura física e organizacional do curso E, G, J, K, L 
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RESUMO: O PRESENTE TRABALHO VISA APRESENTAR ALGUMAS REFLEXÕES DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE (UFS) QUE MINISTRAM LIBRAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA. 
APESAR DE NOVAS LEIS QUE REGULAMENTAM A INCLUSÃO DO ENSINO DA LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) 
NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES), AINDA NÃO ESTÃO 
CLARAS AS CONTRIBUIÇÕES DESSA DISCIPLINA PARA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NAS DIFERENTES 
LICENCIATURAS. POR MEIO DA ANÁLISE DE DADOS, VERIFICOU-SE QUE OS PROFESSORES DA LIBRAS SEGUEM A 
EMENTA DETERMINADA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DA UFS. OS PROFESSORES APRESENTAM A 
DISCIPLINA COMO POSSIBILIDADE DE FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS FUTUROS PROFESSORES E AS 
PESSOAS SURDAS. E DESSE MODO, A INCLUSÃO DA LIBRAS PARECE CONTRIBUIR PARA QUE ALUNOS DA 
LICENCIATURA EM QUÍMICA POSSAM GARANTIR A INCLUSÃO E A APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA. 

INTRODUÇÃO 
 

É possível observar o acesso à educação de pessoas com necessidades 
especiais no decorrer da história, através das etapas de: exclusão, segregação, 
integração e inclusão (SILVA, 2010). A exclusão antecedeu o século XX, nesta época 
as pessoas com necessidade especial eram vistas como aberrações, podendo ser 
levadas ao sacrifício como acontecia na Grécia Antiga (LIMA, GUEDES e GUEDES 
2010). 

A etapa de segregação é iniciada no século XX. No Brasil o movimento é 
influenciado pelo educador francês Ernest Huet, com o propósito de fundar a primeira 
escola para meninos surdos. Além de instituir a escola, Huet trouxe para o país o 
alfabeto manual e a língua de sinais francesa que permitiu a implantação da educação 
especial, para crianças surdas, possibilitando a aprendizagem da língua de sinais 
através das mãos. Inicialmente, foi implantada uma metodologia de ensino que visa à 
linguagem articulada e a leitura dos lábios (COSTA, 2008). 

A preocupação com a interação entre pessoas que não apresentam nenhuma 
deficiência e àquelas com algum tipo de necessidade especial, não é recente. De 
acordo com Costa (2008), a aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva iniciou 
com a comunicação por meio do “oralismo puro”, que consiste em um método para 
ensinar o surdo através da língua oral, ou falada. Neste cenário é importante 
desenvolver alternativas que possibilitem às crianças deficientes auditivas se 
comunicarem e desenvolverem seu potencial linguístico. Uma opção seria a 
compreensão da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
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A educação inclusiva de surdos no final do século XX tinha a oralização como 
fundamento na comunicação, não existia a figura do intérprete em sala de aula 
e os surdos eram discriminados e marginalizados pela grande maioria das 
pessoas justamente por não saberem como lidar com a criança surda, onde 
este aspecto só vinha a findar que a deficiência e o atraso na aprendizagem 
não se tratavam por conta do aluno e sim pelo sistema de educação vigente 
(modelo vertical) e o despreparo do profissional da educação, em suas 
licenciaturas (LEITE, 2012, p. 4). 
 

Nota-se que, além do comportamento preconceituoso da sociedade em relação 
ao contato com pessoas consideradas deficientes, outro problema para incluir seres 
humanos com necessidades especiais na sociedade, e em especial na escola, está 
relacionado a falta de preparo ou a própria formação do professor e dos demais 
envolvidos no processo de escolarização da criança, a gestão escolar, a produção e o 
desenvolvimento de políticas afirmativas. Tal fato, pode ser um fator importante da auto 
exclusão das pessoas com necessidades especiais das escolas. 

No ano de 1970 iniciou-se a etapa de integração, que tinha como metodologia 
a comunicação total, desenvolvida pela fala, sinais e outros recursos corporais. A 
referida etapa foi estabelecida após o fracasso do oralismo puro cuja metodologia de 
ensino baseava-se na língua oral. Como os alunos surdos tinham dificuldades na 
leitura dos lábios e emissão de palavras, eles não conseguiam aprender (SILVA, 2010). 

A partir da Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) foi constituído o 
bilinguismo, que propõe o acesso dos discentes surdos a duas línguas na situação 
social e escolar. Sendo a primeira a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a segunda, o 
Português (ou qualquer outra língua de origem do discente surdo), proporcionando ao 
aprendiz uma maior comunicação no meio que está inserido e contribuindo para o 
desenvolvimento da liberdade de expressão, do cognitivo, social e emocional (SILVA, 
2010). 

A partir de meados dos anos 1990 cresce a preocupação em incluir pessoas 
surdas no ensino regular. As pessoas com necessidades especiais tiveram o direito à 
educação pública e gratuita, garantida pela lei federal 9.394 de 20 de dezembro de 
19961. No entanto, houve adequação ao sistema, das pessoas com deficiência auditiva 
ou surdas. Sendo submetidos ao que as escolas dispunham. Os governantes 
instituíram a lei, mas não prepararam as escolas para recebê-las (MADUREIRA, 2012). 
Os problemas, não estavam relacionados apenas à estrutura das escolas e sim, 
principalmente, à formação do professor que deveria junto com os demais funcionários, 
garantir a inclusão das pessoas com necessidades especiais em suas aulas. Segundo 
Brasil (1996, p. 18): 

 
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, 
para atender às suas necessidades; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 

 
A adaptação dos alunos com deficiência é complexa, principalmente quando se 

observa o atraso e a falta de capacitação dos professores evidenciada pela dificuldade 
de comunicação entre os alunos surdos e os não surdos. A LDB trouxe alguns 

                                                      
1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 
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avanços, porém apresentou brechas no modo de inclusão desses alunos no ensino 
regular que acabavam matriculados em escolas especializadas (BRASIL, 1996). 

A inclusão desenvolvida no início do século XXI propôs um sistema 
educacional sem restrições e atendendo os alunos de forma igualitária, independente 
de necessidades especiais (SILVA 2010), garantindo direitos dos estudantes surdos, a 
difusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o fortalecimento e reconhecimento da 
comunidade surda. 

A partir da aprovação da lei 10.436 de abril de 2002 houve aumento do número 
de alunos surdos matriculados no ensino regular de escolas públicas e diminuição do 
quantitativo de estudantes em classes especiais (BRASIL, 2012). A lei foi 
regulamentada pelo decreto Nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005. A partir de então, a 
disciplina Libras passou a ser obrigatória para todos os cursos de licenciatura. Estes 
foram regulamentados pelo decreto Nº 6.571, de 17 de Setembro de 2008, através do 
qual, as IES teriam um prazo máximo até 2015 para adaptar os currículos (BRASIL, 
2005; SILVA, 2011). 

A matriz curricular da licenciatura em Química da UFS com a inclusão da 
disciplina Libras começa a fazer parte da formação dos licenciandos em Química a 
partir de alterações realizadas por meio da resolução 202/2009, que aprova um novo 
projeto pedagógico da licenciatura em Química (ANDRADE, 2010). 

A inclusão da disciplina Libras apresenta-se como marco importante, para que 
os futuros professores de química possam incluir os alunos surdos no ensino desta 
Ciência. É necessário, porém pensar em como está ocorrendo o trabalho na disciplina 
Libras, para que se analise até que ponto sua inclusão na matriz curricular da 
licenciatura em Química, contribui para preparar o futuro professor a trabalhar com 
alunos surdos. 

A disciplina LIBRAS abre uma nova visão do profissional sobre a inclusão, 
mesmo que seja apenas introdutória. É importante que o futuro professor tenha uma 
base da Libras para auxiliar o intérprete. Principalmente na área de química, na qual há 
escassez de sinais e muitas vezes o intérprete não tem o conhecimento científico 
podendo apresentar o conteúdo para os estudantes surdos de modo errôneo (SOUZA, 
2011). 

Logo, o presente trabalho visa apresentar as concepções dos professores 
formadores que ministram a disciplina Libras na licenciatura em Química da UFS 
Campus São Cristóvão. Assim, buscou-se compreender o trabalho desenvolvido pelos 
formadores, as contribuições da disciplina para formação do professor de Química e as 
dificuldades que os docentes enfrentam para ensinar Libras a alunos da licenciatura em 
Química. 

 

METODOLOGIA 
 
Os dados foram coletados no período 2012/2 da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). Os sujeitos da pesquisa foram 3 professores que ensinam a disciplina 
Libras na UFS/Campus de São Cristóvão a estudantes da licenciatura em Química. 
Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas, nas 
quais as falas foram captadas por meio de gravadores. As entrevistas tiveram duração 
entre 7 a 20 minutos cada. 

Os sujeitos da pesquisa foram convidados a assinar um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme modelo disponibilizado pelo 
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Ministério da Saúde, a fim de garantir o anonimato dos formadores e autorizar a 
divulgação dos dados analisados na pesquisa.  

As questões que nortearam a pesquisa foram:  
Como foi sua formação em libras?; Há quanto tempo atua nesta área?; Qual a 

importância do curso libras na formação de professores?; E de professores de 
Química?; Quais as dificuldades que você enfrenta para ensinar libras a alunos da 
licenciatura em Química?; Como você trabalha com os alunos de licenciatura em 
Química a língua brasileira de sinais?; De que maneira você lida com a escassez de 
sinais na área da química?; Você acha que a disciplina de libras contribui para que os 
futuros professores de química incluam alunos surdos na sala de aula? 

Os dados foram interpretados, buscando apoio teórico na Análise Temática de 
Conteúdo de Bardin (2009). A técnica permite compreender e interpretar a realidade de 
grupos sociais a partir da análise de discurso dos sujeitos mediante a constituição de 
unidades de análise e categorização dos fenômenos, configurando-se como um 
importante instrumento de análise que fundamenta diversas teorias (SILVA; GOBBI; 
SIMÃO, 2005). 

A análise de conteúdo do corpus desta pesquisa foi desenvolvida de acordo 
com as seguintes etapas: pré análise; exploração do material; tratamento dos 
resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2009). As categorias construídas 
levaram em consideração semelhanças e divergências apresentadas nas falas dos 
sujeitos. 

Assim sendo, foram construídas cinco categorias: 1. A importância da disciplina 
Libras; 2. As dificuldades para ensinar Química; 3. O trabalho com os alunos de 
Licenciatura em Química; 4. A escassez de sinais para o ensino de Química; e 5. A 
disciplina Libras e a sua contribuição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os sujeitos da pesquisa são professores efetivos da UFS. O professor da 
Libras 1 (PL1) tem formação inicial em Letras-Libras, com especialização e Mestrado 
em Educação. Além, de ter participado de cursos ofertados pelo Ministério da 
Educação (MEC) e pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
(FENEIS). Ele possui ainda experiência na área da Libras a mais de quinze anos. 

O professor da Libras 2 (PL2) apresenta formação inicial na área de 
licenciatura em Letras-Inglês, especialização em Libras e possui dois anos de 
experiência na área. Já o professor da Libras 3 (PL3) é formado em Pedagogia, possui 
especialização em Libras e, assim como o PL1, complementou sua formação com 
cursos oferecidos pelo MEC e pela FENEIS. Ele tem experiência na Educação Básica e 
a mais de quinze anos atua no ensino da Libras. 

Em um primeiro momento, buscou-se analisar a opinião dos formadores sobre 
a inclusão da disciplina da Libras nos cursos de licenciatura. De acordo com as falas 
dos investigados, a disciplina Libras possibilitou uma sensibilização em relação ao 
respeito à diversidade e às individualidades de cada estudante. Por isso, a importância 
da implantação da disciplina Libras nas matrizes curriculares das licenciaturas, mesmo 
que as IES ofereceram a sobredita disciplina com uma ementa contendo conteúdos 
superficiais em detrimento da complexidade da Libras, visando a priori facilitar a 
comunicação na sala de aula. 
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De acordo com Leite (2012), as IES tem o encargo de transmitir o modelo 
casuístico e conteudista. No entanto, os profissionais capacitados para a formação em 
Libras ainda são escassos gerando o desinteresse dos licenciandos na educação de 
surdos. 
 

1. A importância da disciplina Libras 
Hoje em dia vivemos em uma sociedade dita inclusiva. Mas na prática, a 

realidade é outra, ainda que tenham se passado mais de 10 anos, estamos na fase de 
adaptação das leis e decretos que regulamentam a Libras no Brasil. 

Conforme SILVA (2011), o ensino da Libras na educação é um ponto 
preocupante, uma vez que o reconhecimento e a importância dessa língua e a 
obrigatoriedade do ensino vem sendo debatida constantemente com base nas leis e 
nos decretos. Todavia, os profissionais que estão sendo habilitados para 
instruir/ensinar os alunos não apresentam formação tangentes aos conceitos 
específicos de cada um dos cursos de licenciatura, como por exemplo, a licenciatura 
em Química. 
 

“Porque é uma disciplina igual para todas as licenciaturas. Mas, eu entendo 
que todas as ciências precisam do sinal próprio da LIBRA naquela disciplina 
[...] Para os professores de química, tanto como qualquer outra disciplina. O 
curso de LIBRAS vai fazer um processo de inclusão, seja para química como 
qualquer outro curso dentro da universidade” (PL1).  
 
“Toda a importância, primeiro porque hoje em dia a gente vive em uma 
sociedade inclusiva ou subentende-se inclusiva” (PL2). 
 
“Porque antigamente não, você chegava na escola, você tomava como 
surpresa. Esse individuo que deveria estar segregado em uma instituição só 
para eles. Está agora junto com os outros, né. Agora não, agora é o contrário” 
(PL3). 
 

O ensino de química para a educação inclusiva impõe além da interação aluno-
professor, um trabalho com uma linguagem específica, composta por símbolos, 
equações, fórmulas e conceitos químicos. Tal situação implica na necessidade do 
professor formador da IES compreender conceitos científicos das diferentes áreas do 
conhecimento. 

No entanto, o PL2 alegou não ter nenhuma importância da disciplina Libras na 
formação de professores de Química, pois para ele a disciplina é igual para todos. Ao 
passo que para os professores PL1 e PL3, o conhecimento das línguas de sinais é 
fundamental para a prática docente em Química. 

De acordo com os investigados, o mais importante nesse processo de 
formação é a inclusão da Libras na sociedade, e não o modo como a disciplina é 
ministrada. 

 
2. As dificuldades para ensinar Química 
A categoria representa o universo de dificuldades em ensinar Química por meio 

do uso de Libras, segundo as falas dos formadores. Os entraves surgem deste a 
escassez de materiais, metodologias e sinais específicos, ao próprio modelo de 
formação para a educação inclusiva oferecido pela UFS. 
 

“É falta mesmo de materiais, livros de química próprio pra libras. Um exemplo, 
é a metodologia para o ouvinte, aí o professor vai perceber como é que vai 
ensinar e usar a tecnologia. Porque a língua dele é visual, então precisa 
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pesquisar muito os sinais que combine. Então, tem que aprofundar nesse 
conhecimento da libra, na comunicação do aluno surdo na química” (PL1). 
 
“O curso que a universidade promove na licenciatura é mais para o aluno ter 
um conhecimento básico. Pra que possa se comunicar e estabelecer uma 
interação social com surdo ou conhecimento da língua. Não há um processo de 
conhecimento dos sinais para o aluno de química” (PL2). 
 
“A primeira são de termos técnicos é muito difícil. Então, termos técnicos é uma 
coisa nova na questão dessa língua. Porque essa língua se mais divulgada, 
mais estudada, mais pesquisada a partir de 2002. Cada curso tem seus termos 
técnicos, seu vocabulário próprio, especifico. E a dificuldade de ensinar libras é 
essa” (PL3). 

 
De acordo com Silva (2011), as ponderações abordadas na formação de 

professores apontam para a necessidade de mudanças urgentes que precisam ser 
implementadas nos cursos de licenciatura. O ensino, mais abarcante e diversificado, 
determinando que o professor tenha uma técnica pedagógica que abranja o mundo 
dinâmico e multicultural dos estudantes. 

A escassez de sinais, terminologias científicas, materiais didáticos e livros com 
termos em Libras específicos para a Química são algumas das dificuldades 
enfrentadas pelos docentes para ministrar está disciplina. Além, da variedade de 
cursos que contemplam as turmas ensinadas pelos docentes. 

O PL2 alegou não ter dificuldades em ensinar Libras, pois o mesmo, ministra a 
disciplina de forma igual para qualquer curso. Ele segue a ementa da disciplina que é 
comum aos cursos, apenas para que os alunos conheçam a língua. Já os professores 
PL1 e PL3 sentem dificuldades de ensinar os termos científicos, pelos fatores 
mencionados anteriormente. A principal justificativa manifestada por estes, reside no 
fato da língua Brasileira de Sinais ser nova e não conter por isso, um número 
significativo de termos científicos. 
 

3. O trabalho com os alunos de Licenciatura em Química 
A categoria explicita o modo como os professores formadores de Libras 

desenvolvem o curso com os alunos da licenciatura em Química da UFS Campus São 
Cristóvão. As falas dos investigados mostram que não há um tratamento específico 
para prática pedagógica em química, pois a disciplina de Libras é ministrada de forma 
superficial e do mesmo modo para todas as licenciaturas da IES, sem qualquer 
distinção entre as diferentes áreas do conhecimento. 
 

“Eu ensino igual aos alunos de libras de matemática, de geografia, de química, 
de história, ensino igual para todos. Que é a disciplina libras que é a aula 
básica. Aprender alguns sinais como ter capacitação, como se desenvolver” 
(PL1). 
 
“Só trabalho com o curso básico e não trabalho especificamente com turmas. 
Séria ótima que tivesse um curso específico para cada matéria. Pra ensinar 
cada matéria os seus sinais especifico, o curso não consegue, não suporta às 
60 horas do curso de libras. Tivesse Libras dois, algo específico, acho que isso 
tornaria mais viável” (PL2). 
 
“A gente trabalha com aluno independente da graduação dele. É um padrão só, 
agora o que acontece a gente tem uma ementa, que é um tipo assim universal, 
para licenciatura toda é aquela ementa. O que é que cabe ao professor, esse 
olhar diferenciado, esse olhar cuidadoso de entender a necessidade do aluno. 
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Seria importante que cada departamento tivesse seu professor de libras. É 
porque teria o conhecimento comum e o conhecimento específico” (PL3). 
 

Os investigados seguem o mesmo programa básico, mas, sinalizam a 
necessidade de um ensino de Libras específico para cada curso ou ainda de duas 
disciplinas de Libras que ampliem o número de conteúdos e conhecimentos oferecidos 
por esta. E desse modo, possibilitaria a preparação apropriada de todos os educadores 
como fator chave na promoção de progresso no estabelecimento de escolas inclusivas 
(BRASIL, 1994). 

Para PL1 e PL2, o ideal mesmo era que cada departamento tivesse seu próprio 
professor da Libras para ensinar de acordo com as especificidades terminológicas e de 
conceitos de cada curso. Mas, como por enquanto essa possibilidade é muito remota 
na UFS, o PL3 destaca que cada professora princípio pode ter um olhar diferenciado e 
atender à necessidade de cada aluno. 
 

4. A escassez de sinais para o ensino de Química 
Há uma deficiência de terminologias científicas em Libras, podendo interferir na 

aplicação dos conceitos científicos pelos educadores e pela tradução/interpretação dos 
interpretes e, principalmente, no entendimento dos conteúdos por parte dos 
estudantes, inibindo o ensino e a aprendizagem de Ciências. Principalmente na área da 
química, que existe escassez de termos científicos (SOUZA, 2011).  
 

“O conteúdo de Química é muito grande, bem vasto e próprio para ouvinte. 
Fica mais fácil que a oralização em português, a adaptação pra libras para 
explicar os sinais, o conteúdo, conceito de química, o que significa. Então pra o 
surdo precisa ficar mais bem claro, então uma palavra só, que vai substituir 
várias” (PL1). 
 
”Porque o curso só remete para ter uma noção básica, não uma profundidade 
da língua de sinais em curso específico. A língua anda em movimento e está 
relacionada à sociedade. Então vai ter mudanças de sinais...” (PL2). 
 
“Eu pesquiso toda vez, aí eu quero um assunto que o aluno me traz, um 
assunto que às vezes eu não sei... Se não tem sinal, a gente não pode de 
hipótese alguma criar um sinal. Agora, se eu tiver um aluno surdo, ele pode 
criar um sina” (PL3). 

 
Segundo Leite (2012), as análises atuais na Língua Brasileiras de Sinais 

apontam que as terminologias para o ensino de química consistem em um empecilho 
para a edificação da informação científica em temáticas da Química. Compreendendo a 
importância da Libras para a comunicação dos surdos. 

Em relação à quarta categoria, todos os professores asseguraram sentir 
dificuldades de ensinar os sinais na área da química. Pois, o conteúdo é complexo. E 
como a Libras é uma língua recente, tendo sido instituída a partir do ano de 2002, o 
número de sinais ainda é pequeno se comparado com a língua secundária, o 
português, para alunos surdos. E os professores não podem inventar um sinal para 
utilizar na sala de aula. 
 

5. A disciplina Libras e a sua contribuição 
Na formação em Libras, os estudantes obtêm habilidades e conhecimento para 

aplicar uma boa técnica de ensino, que incluem a ponderação na avaliação de 
discentes com necessidades especiais, e a adequação do conteúdo curricular, 
empregando uma metodologia que facilite a aprendizagem. Trabalhando na sala de 
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aula as individualidades de cada um, aplicando métodos de ensino que abranja uma 
variedade maior de habilidades (BRASIL, 1994). 
 

“Sim. É verdade isso daí, porque tá na lei. É o decreto. É obrigação para todas 
as disciplinas, todos que forem de licenciatura, tem que ter. Porque o MEC tá 
preocupado com a formação dos professores para ter a inclusão, para ter a 
comunicação com o aluno. Facilitar a comunicação” (PL1). 
 
“Acho que há uma contribuição, mesmo você tendo contato, mesmo você 
aprendendo. Eu acho que há uma boa comunicação... Quando o professor tem 
essa formação, eu creio que ele começa a ter a questão à acessibilidade, como 
observar melhor. A sua visão de mundo é diferenciada, quando ele entra em 
contato com a língua de sinais” (PL2). 
 
“Contribui sim, contribui muito. Não é aquela contribuição completa, como 
nenhuma disciplina, dar a nenhum aluno. Ele sai com um olhar pra diversidade. 
Ele vai entender que ele vai criar um mecanismo de passar o conhecimento 
dele, que atenda A, B e C. Que ele também não pode aprender uma coisa que 
é só desse jeito. Não. Hoje em dia, se tem flexibilidade” (PL3). 
 

De forma geral, as licenciaturas não têm seguido os exemplos formativos com 
uma direção na área inclusiva de desempenho profissional, ainda que algumas 
experiências surjam na ampliação do domínio da Licenciatura em Pedagogia na 
perspectiva de defender uma formação inicial aplicada para alunos distintos (REALI, 
2006; MIZUKAMI, 2002). 

Na quinta categoria, o PL1 cita que o processo de inclusão se dá por causa, 
exclusivamente, da imposição da lei, mas não em relação às contribuições para a área 
específica. PL2 e PL3 concordaram que há uma contribuição. Principalmente porque 
está na lei 10.436 desde 2002. E a formação em Libras traz para o futuro professor de 
química uma maior flexibilidade. Fazendo com que o docente seja um mediador na sala 
de aula e facilite a acessibilidade dos alunos surdos no ensino regular. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A disciplina Libras não traz apenas a ideia da inclusão de pessoas surdas. Ela 

enfatiza que ninguém é igual e que cada um tem as suas dificuldades, mesmo as 
pessoas ditam normais. Por isso, se faz necessário que as universidades invistam mais 
na contratação de professores desta disciplina e que cada departamento tenha em 
seus corpos docentes, profissionais preparados para ensinar Libras às turmas 
considerando-se as necessidades específicas de cada curso. 

Há, também, outra possibilidade que seria a inserção de uma segunda 
disciplina, ou seja, Libras II, para que a as discussões sejam mais amplas e os 
conteúdos sejam abordados de forma mais abrangente. Além disso, cabe ao futuro 
professor de química em sua formação continuada buscar outros recursos e 
capacitações para promover a inclusão dos alunos surdos na sala de aula. 

Diante do exposto e com base na análise dos dados apresentados, foi possível 
observar que o PL3 mostrou uma maior compreensão sobre as dificuldades inerentes 
ao ensino da Libras, bem como a aplicação de propostas para a integração das áreas, 
sugerindo recursos alternativos para o ensino. Talvez por que a sua formação inicial foi 
a Pedagogia. O PL2 também demonstrou um bom entendimento, mas não como o PL3. 
E o PL1 teve maior dificuldade nas respostas talvez porque suas primeiras 
experiências tenham sido em setores diferentes da educação. 
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Drogas como Tema Gerador: Contribuição para uma Metodologia 
Educativa Crítica 
Wallace Costa de Souza (IC)*, Ana Carla dos Santos Beja (PQ) wallacecostadesouza@gmail.com 
Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ (Duque de Caxias) – Avenida República do Paraguai, 120, Sarapuí, Duque 
de Caxias, Rio de Janeiro.  
Palavras-Chave: Tema Gerador, Ensino de Química 

Introdução 
Educar, segundo Paulo Freire1, é um ato de 

conhecimento da realidade concreta, um processo 
de aproximação crítica da realidade vivida onde as 
ações pedagógicas tentam promover compreensão, 
reflexão, crítica e ação. O tema gerador1, consiste 
na problematização da prática de vida dos 
educandos. Utiliza-se uma metodologia dialógica, 
onde os conteúdos disponíveis, por mais 
rudimentares que sejam, serão fruto de 
investigação e permeabilizarão a ação pedagógica. 
O objetivo principal é promover uma nova relação 
com a experiência vivida e não somente transmitir 
conteúdos descontextualizados da realidade vivida 
pelos educandos. Essa prática é conhecida como 
invasão cultural porque impõe conhecimentos e 
conceitos que estão fora do contexto social dos 
educandos. É importante que se conheça a 
realidade do aluno para identificar no contexto 
social no qual está inserido os conhecimentos e 
conteúdos relevantes a serem trabalhados. O 
objetivo desse trabalho é fazer um relato de uma 
experiência desenvolvida no ensino médio que 
tinha como foco fazer uma abordagem 
contextualizada do conteúdo química orgânica.  

Resultados e Discussão 
O trabalho teve início com uma busca pelos 
possíveis temas que fizessem parte do cotidiano 
dos educandos capazes de fomentar uma discussão 
relacionada aos conteúdos específicos que devem 
ser trabalhados em sala de aula, conforme 
recomendação do currículo oficial para o Ensino 
Médio. O tema escolhido foi “A Química das 
Drogas”. A aula foi ministrada numa turma de 
terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Embaixador Raul Fernandes, em Duque de Caxias, 
RJ como requisito parcial da avaliação da disciplina 
“Estágio III”. O objetivo era estreitar o elo de ligação 
entre os conteúdos específicos e a realidade dos 
alunos. Os conhecimentos prévios foram 
frequentemente valorizados, uma vez que a 
participação dos alunos era solicitada a todo 
instante, através de questionamentos relativos aos 
mais variados tipos de drogas sobre as quais um 
número significativo de indivíduos tinha algum 
conhecimento, ainda que superficial. É importante 
destacar que os sujeitos envolvidos nessa atividade 
residem e estudam em local onde há forte presença 

do tráfico de drogas. O conteúdo foi abordado de 
forma dinâmica, introduzindo o tema de funções 
orgânicas sendo ministrado de forma bem 
humorada, fazendo alusão a personagens do nosso 
cotidiano, o que tornava a apresentação leve e 
fazia com que a atenção estivesse voltada o tempo 
todo para a apresentação.  
Numa avaliação qualitativa foi possível perceber o 
entusiasmo dos alunos no desenvolvimento da 
atividade e a satisfação ao compreender que a 
química está presente no seu cotidiano e que 
aprender os conteúdos específicos é extremamente 
relevante quando se consegue visualizar sua 
aplicação. 
Avaliando quantitativamente de forma 
classificatória, através de uma questão 
contextualizada sobre drogas e função orgânica, 
observou-se que 80% dos alunos acertaram a 
resposta da questão proposta. 
 
 

 
 

Figura 1. Imagens dos slides utilizados na aula 

Conclusões 
A atividade foi de extrema relevância, pois permitiu 
constatar que a utilização de tema gerador é uma 
proposta pedagógica muito eficiente. Além disso, 
possibilitou que os alunos tivessem contato com 
uma aula que foge a abordagem tradicional, ao qual 
estão habituados. O fato de a maioria ter alcançado 
um bom resultado na avaliação proposta significa 
que a abordagem contextualizada contribuiu para a 
aprendizagem do conteúdo específico abordado.  
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Elaboração conceitual na formação inicial de professores: 
linguagem, deficiência e relações de ensino em foco 
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Lourenço2 (IC), Maria Carolini Lima de Mello3 (IC). 
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Palavras-Chave: formação inicial de professores, epistemologia, psicologia. 
 

Resumo: Neste trabalho são apresentadas conclusões parciais de um projeto de pesquisa desenvolvido 
com alunos do curso de Licenciatura em Química em uma Universidade pública de São Paulo. O objetivo 
geral é investigar os processos de elaboração conceitual de termos como: ciência, linguagem e relações 
de ensino, na formação inicial de professores considerando as concepções prévias dos alunos e em 
diálogo com as obras do campo epistemológico, psicológico e de ensino de ciências. A proposta é 
embasada na perspectiva Histórico-Cultural e desenvolvida por meio de reuniões de grupo; de diferentes 
subprojetos em escola pública e tem como metodologia a Pesquisa-Ação-Crítica. Dados analisados 
mostram que os discursos dos alunos se aproximam dos referenciais teóricos dos professores, mas 
distam de aprofundamento. Panorama interessante, pois na futura profissão de docência no Ensino Médio, 
provavelmente não retomarão as temáticas citadas e isso reflete em sala de aula de diversos modos, 
engendrando ‘outros e diferentes conceitos’. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

O trabalho aqui apresentado teve seu início no âmbito da Universidade, por meio  
do  grupo  de  pesquisa  EPSEC  (Grupo  de  Pesquisas  em  Epistemologia  e Psicologia 
no Ensino de Ciências), que é um grupo formado por alunos do curso de Licenciatura em 
Química da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto Departamento de 
Química. E, a partir dessa experiência é que aqui apresentamos algumas conclusões 
deste projeto que ainda está em andamento. 

O EPSEC foi formado em 2009 com o intuito de possibilitar o encontro de 
estudantes e pesquisadores preocupados com a formação inicial de professores em 
termos das perspectivas epistemológicas e psicológicas no campo do ensino de ciências. 
As atividades do grupo são centradas no estudo das teorias da Psicologia, da 
Epistemologia e do Ensino de Ciências, com ênfase na compreensão de conceitos 
específicos como ciência, linguagem, conhecimento, relações de ensino e 
desenvolvimento humano. No presente trabalho serão apresentadas análises apenas 
dos termos ciência, linguagem e relações de ensino  Os encontros do grupo acontecem 
semanalmente e são discutidos projetos individuais e temática do presente projeto 

Pela premência de um ensino cada vez mais interdisciplinar, as reuniões são 
marcadas pelo desejo de novos modos de ensinar ciências em articulação com diferentes 
áreas de conhecimento e com a responsabilidade da educação científica. Para tanto, é 
foco permanente de nossas atividades a leitura e problematização de temas relacionados 
ao ensino de ciências e à educação em geral. Pois, entendemos que “Ao processo de 
formação cabe atualizar e aprofundar os parâmetros da construção, reflexão e da crítica 
para que o professor avance no sentido da aquisição de maior autonomia profissional” 
(MONTEIRO, 2001). Ou seja, o domínio da competência profissional na educação passa 
necessariamente pela reflexão crítica de sua  ação.  E  essa  competência  representa  
uma  forma  de  autonomia  intelectual  e política, pois possibilita uma prática 
ressignificada constantemente. Sobre isso Schnetzler (2002) afirma que, não basta 
ao professor ter um compromisso social,
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detectar as deficiências do seu ensino, as necessidades dos seus alunos. É necessário 
buscar a integração de conhecimentos teóricos com a ação prática, conforme nos propõe 
Zeichner, no processo de ação-reflexão-ação, produzindo novos saberes pedagógicos. 

Nessa perspectiva Zeichner contribuir ao afirmar que prática reflexiva é o mesmo 
que a prática orientada pela pesquisa. Ou seja, a pesquisa como modo de formação 
e de prática docente, como compromisso político com sua própria formação. A prática 
de pesquisa refletida consegue ressignificar a realidade vivida, criando novos modos de 
articulação com o espaço das práticas educacionais e das questões da escola. O escopo 
dessa práxis (teoria e prática) acaba sendo, inevitavelmente, a atuação de ensino, já que 
esta passa a ser cada vez mais analisada, crítica e reflexiva. Condição permanente e 
essencial do exercício profissional da docência. 

A partir do referencial teórico assumido (abordagem Histórico-Cultural), 
consideramos que a significação, enquanto processo que tem sua gênese nas relações 
sociais, não se circunscreve apenas ao que é dado ou recebido na fala, mas funda-se 
como contexto de compreensão. Ou seja, o modo como concebemos os significados das 
palavras, dos fenômenos, das ações, etc., são significações que evoluem e se 
transformam ao longo do tempo e do desenvolvimento humano. O fato de que os 
significados das palavras evoluem é o princípio da lei geral do desenvolvimento dos 
conceitos proposto por Vigotski (2001, p. 265). Segundo o autor, é a utilização das 
palavras,  sejam  elas  dos  conceitos  espontâneos  ou  científicos,  em  diferentes 
contextos, que fará com que a apropriação dos significados e o seu desenvolvimento 
sejam efetivos. Pois: “no momento em que a criança [sujeito] toma conhecimento pela 
primeira vez do significado de uma palavra, o processo de desenvolvimento dos 
conceitos não termina mas está apenas começando” (ibidem, p. 250). Tal consideração 
aponta para a necessidade de superarmos concepções de formação docente baseadas 
na simples transmissão de informações, como se o aprender a profissão docente fosse 
um processo imediato e direto. Ao contrário, entender esse processo enquanto um 
percurso dinâmico e interativo é pressuposto para a superação das concepções 
reducionistas acerca da educação. 

Trazer temas de discussão que contemplem diferentes aspectos da Ciência e 
da Educação para serem estudados e problematizados é um modo de contribuir para 
uma formação inicial atenta às condições intervenientes e constituintes da profissão 
docente.  Conforme  apontado  por  Maldaner  (2007,  p.  115),  seja  em  contexto 
universitário ou escolar, os estudantes e professores “pouco se envolvem em discussões 
sobre os fundamentos dos conteúdos do ensino, sobre os pensamentos que 
sustentam e justificam cada conteúdo ensinado/aprendido na escola”. Nesse sentido, 
dentre as inúmeras possibilidades de composição e enfoque da área de ensino no curso 
de licenciatura em Química, uma forma interessante poderia ser a ênfase ao estudo de 
temáticas que contemplem questões de ordem epistemológica, psicológica e 
educacional. E é com a intenção de promover o estudo articulado dessas áreas que 
este trabalho é delineado. 

 
SISTEMATIZAÇÃO DA PROPOSTA E ASPECTOS TEÓRICOS 

 
Como forma de organização dos trabalhos a serem estudados, sugerimos uma 

seleção prévia (não definitiva) de autores que apresentam enfoques importantes para um 
debate sobre fundamentos em educação. Cada grupo de autores foi selecionado 
considerando a área de atuação e a relevância destes para o estudo das relações entre 
Educação e Ciência.
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* O primeiro grupo, que congrega autores da Epistemologia e da Sociologia, é 
composto por Gaston Bachelard, Michael Foucault e Pierre Bourdieu. 

Acreditamos que estudar a epistemologia da ciência por meio dos trabalhos de 
Bachelard é uma excelente via para o conhecimento de um pouco da história da 
Ciência e de um de seus momentos mais decisivos que é o início do século XX. 
Bachelard, assim como outros filósofos da ciência como K. Popper e T. Kuhn, apesar 
das diferenças epistemológicas, convergem no questionamento de algumas das 
concepções mais caras à ciência moderna: a objetividade dos fenômenos e a 
neutralidade do sujeito no ato de conhecer. Porém, de forma mais contundente, o que 
desperta e sustenta muitas das preocupações de Bachelard é a caracterização de uma 
fase de questionamento voltado para o ‘fazer científico’, para a Filosofia da Ciência e 
para a Epistemologia do conhecimento científico. A sua interpretação crítica da Ciência 
busca,  naquilo  que  a  define,  novos  métodos  e  novas  racionalidades;  a  sua 
interpretação da Filosofia o obriga a adequar-se à nova ciência que surge e; a sua 
interpretação epistemológica do conhecimento exige que esta seja feita na dinâmica e 
na diversidade própria da história e da cultura. 

Entendemos que esta contribuição pode ser complementada/enriquecida com os 
trabalhos de Bourdieu e Foucault que estudaram, mais contemporaneamente, as 
condições  sociais  e  culturais  que  tornam  possível  a  produção  do  conhecimento 
científico. Conceitos como habitus e campo de Bourdieu ou matrizes epistêmicas e as 
relações de poder em Foucault ajudam a entender os motivos e as condições dessas 
produções considerando a historicidade das produções como fundamentos de um 
processo que não acontece à revelia de interesses econômicos e políticos. Ambos os 
autores são citados como discípulos de Bachelard e, apesar das diferenças entre eles, 
as produções dos dois autores convergem no sentido de serem obras que questionam, 
por muitas vias e sentidos, as regras, as normatividades, as normalidades, as 
cientificidades, os discursos, as ações, as bases sócio-culturais que sustentam as 
produções humanas. 

* Compondo o segundo grupo, com autores da Psicologia e da Educação, 
destacamos as contribuições de Jean Piaget, Lev Vigotski e Paulo Freire. 

Os trabalhos de Piaget com relação ao desenvolvimento cognitivo da criança, à 
formação dos mecanismos mentais e às fases de desenvolvimento da inteligência são 
referenciados no panorama da educação mundial desde o início de suas publicações a 
partir da década de 1920. Devido à ênfase nos processos de construção do 
conhecimento  e  à  busca  das  estruturas  cognitivas,  as  investigações  de  Piaget 
costumam  ser  nomeadas  como  sendo  de  uma  Teoria  Construtivista.  E o(s) 
Construtivismo(s), enquanto campo de atuação, teórica e metodologicamente 
sistematizado, tem embasado fortemente as concepções dos processos de ensino e, 
mais especificamente, de aprendizagem. No ensino de ciências é um autor recorrente, 
principalmente, em textos que tratam de combater concepções de ensino embasadas 
na ideia de transmissão direta de conhecimentos. 

A partir da década de 1980, com a maior divulgação e conhecimento dos 
trabalhos de Vigotski, a abordagem Histórico-Cultural ganha cada vem mais espaço 
numa discussão que vem sendo adensada e qualificada com a inclusão de termos e 
conceitos  como  ‘internalização/apropriação’,  ‘zona  do  próximo  desenvolvimento’, 
‘evolução conceitual’, ‘instrumento e signo’, ‘mediação pedagógica’, etc. Da mesma 
forma como muitos  dos  seus contemporâneos,  inclusive  Piaget,  Vigotski  estuda  o 
comportamento humano, também, comparativamente ao comportamento animal e aos 
primitivos não ocidentais; estuda as publicações sobre a inteligência dos chimpanzés e 
dos   humanos;  investiga   acerca   do   uso  de   signos   e   instrumentos;   estuda   o
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desenvolvimento filogenético, ontogenético e sociogenético do homem; estuda 
linguagem e imaginação, literatura e teatro, Ciência e Psicologia. 

E, um dos temas que Vigotski assume como objeto de investigação nesse 
contexto de discussão é a construção de conhecimentos por meio do estudo da 
elaboração conceitual. O autor enfatiza a centralidade do signo e destaca que o que 
diferencia os fatos reais dos científicos é que estes últimos são construídos por uma 
crescente descontextualização das condições primeiras de aquisição, pela generalização 
constituída pelo uso dos conceitos em diferentes contextos, pela sistematização e, 
principalmente, pelo reconhecimento dos nexos funcionais (entre conceitos e fatos e 
entre conceitos e conceitos) que aproximam e distanciam diferentes conceitos e 
contextos (VIGOTSKI, 2001a, 2001b; CASTORINA e BAQUERO, 2008). Ou seja, para 
além dos limites das ciências naturais, o conceito científico em Vigotski independe das 
rupturas com o senso comum, porque pode tornar-se comum no senso das pessoas. A 
linguagem e a generalização não são fontes de tormentos, como aparece, por 
exemplo, nas obras diurnas de Bachelard, mas sim as possibilidades de constituição do 
conhecimento. Pelas convergências e divergências Vigotski é um interlocutor 
fundamental nos atuais estudos sobre produção de conhecimento e educação. 

A escolha de Paulo Freire nesse grupo de autores sobre psicologia e educação 
deve-se ao fato de este ser um dos educadores brasileiros mais conhecidos dentro e fora 
do  país.  Sua  história  de  vida  é  um  convite  ao  conhecimento  da  história  da 
educação no Brasil e suas ênfases em uma educação libertadora, centrada no contexto 
sócio-cultural, produtora de consciências e de compromisso social tem influenciado 
práticas educativas, projetos de ensino e textos/documentos sobre educação. Muitas das 
idéias que sustentavam os discursos de Paulo Freire podem ser identificadas (com ou 
sem a menção dos autores), em livros sobre ensino, livros didáticos e documentos 
nacionais de educação. 

As preocupações do autor com a formação cidadã do povo brasileiro e com as 
condições concretas de vida das pessoas fazem de sua obra um ponto de apoio de 
grande valia para a compreensão de ideias (como formação para a cidadania e o 
trabalho) que hoje, pelo uso demasiado e nem sempre fundamentado, acabam sendo 
usados como ‘chavões’ de uma educação que, por sua teoria e prática, distam de 
sentidos mais profundos. Em função disso, pensamos que a leitura de Paulo Freire pelos 
alunos do curso de graduação, relacionado com autores como Piaget e Vigotski, pode 
favorecer posicionamentos mais atentos, vigilantes e conscientes para a reflexão 
sobre as práticas de ensino. 

* Para compor o terceiro grupo, sobre Ensino de Química, tomaremos como base 
as contribuições dos diversos autores contemporâneos que apresentam artigos 
publicados na revista Química Nova na Escola. 

A revista Química Nova na Escola, publicada pela primeira vez em maio de 
1995, congrega autores de todo o país com artigos que trazem diferentes enfoques sobre 
Química e educação e representa, portanto, um importante referencial de pesquisa sobre 
as atualidades do ensino de Química brasileiro. Pela experiência que tive no trabalho 
com alunos da licenciatura em Química, percebi que as pesquisas a esta revista 
costumam ser comuns entre os alunos. Entretanto o objetivo dessas pesquisas, 
geralmente, é para contribuir nas apresentações de trabalho sobre ensino. Ou seja, 
parece que um objetivo comum no uso desse material é o apoio na realização de 
avaliações nas disciplinas da graduação. Acredito que por ser uma revista dirigida a 
professores de Química, ela pode ser, também, explorada de outros modos. Neste
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projeto, a utilização deste material será incentivada como fonte de investigação sobre 
fundamentos educacionais em Química. 

Esquema dos grupos de autores: 
Ensino de Ciências 

 
Revista Química Nova na Escola 

 
 
 

Sociologia e Epistemologia                                       Psicologia e Educação 
 

Gaston Bachelard (A formação do Espírito 
Científico e A epistemologia) 
Michel Foucault (A ordem do Discurso e 
Arqueologia do Saber) 
Pierre   Bourdieu   (Bourdieu   escritos   de 
educação e O poder simbólico). 

Lev Vigotski (A construção do pensamento e 
da linguagem, A formação social da mente e 
Teoria e Método em Psicologia) 
Jean Piaget (A epistemologia genética e Seis 
estudos em Psicologia) 
Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido, 
Educação e mudança)

 
 
 

Percurso metodológico 
 

Em termos teórico-metodológicos esta pesquisa sustenta-se na definição 
vigostkiana de que objeto e método se constroem no percurso. Afirmando que em um 
estudo o método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, instrumento e resultado, 
Vigotski destaca que: “A procura de um método torna-se um dos problemas mais 
importantes de todo empreendimento para a compreensão das formas 
caracteristicamente humanas de atividade psicológica” (2000, p. 86, grifo do autor). 
Para análise discursiva das interações temos como base o conceito de microgenética, 
descrito por Wertsch com base nos planos genéticos vigotskianos. 

Em função disso, define-se que o aporte metodológico mais adequado para 
este projeto é o definido pela Pesquisa-Ação-Crítica, definida por Franco (2005) como 
sendo aquela em que os problemas e as transformações são identificadas a partir dos 
trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo, e que este decorre como “um processo 
que valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica 
coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera 
opressivas, [assim] essa pesquisa vai assumindo o caráter de criticidade” (FRANCO, 
2005, p. 485, grifo nosso). Segundo a autora, para ser uma Pesquisa-Ação Crítica é 
necessária a imergência na práxis do grupo social estudado, para que as mudanças 
sejam negociadas e geridas no coletivo. Assim, o trabalho que funciona em caráter 
colaborativo assume seu papel de criticidade pela reflexão da própria prática efetivada  
pelos  sujeitos  envolvidos  na  pesquisa.  Ainda  segundo  a  autora,  uma pesquisa do 
tipo Pesquisa-Ação, deve ter como princípios fundantes: 

• a ação conjunta entre pesquisador pesquisados; 
• a realização da pesquisa em ambientes onde acontecem as próprias práticas; 
• a organização de condições de auto-formação e emancipação aos sujeitos da

ação;  
•  a  criação  de  compromissos  com  a  formação  e  o  desenvolvimento  de

procedimentos crítico-reflexivos sobre a realidade;
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• o desenvolvimento de uma dinâmica coletiva que permita o estabelecimento de 
referências contínuas e evolutivas com o coletivo, no sentido de apreensão dos 
significados construídos e em construção; 

• reflexões que atuem na perspectiva de superação das condições de opressão, 
alienação e de massacre da rotina; 

• ressignificações coletivas das compreensões do grupo, articuladas com as 
condições sócio históricas; 

• o desenvolvimento cultural dos sujeitos da ação. 
 

Nesses termos, a pesquisa aqui apresentada, por reconhecer seu 
desenvolvimento nesses aspectos, configura-se nas exigências dos procedimentos 
articuladores   descritos.   Independente   das   técnicas   a   serem   utilizadas,   os 
procedimentos metodológicos de investigação instauram sempre uma dinâmica de 
práticas dialógicas, participativas e transformadoras do contexto pesquisado. 

Em termos de procedimentos metodológicos, tem sido de grande valia a 
utilização de um software para tratamento de dados em investigações qualitativas. A 
adoção metodológica relatada demanda que o grupo “aconteça” por seu estudo, sua 
atuação prática e pela partilha dos conhecimentos construídos nessas instâncias. Ou 
seja, definimos textos a serem estudados, debatemos estes textos nas reuniões 
semanais e fazemos subprojetos entre os licenciandos e na escola. O acervo dessas 
ações é organizado no software webQDA https://www.webqda.com/. 

 
Com a palavra: os  graduandos 

 
Linguagem 

 
Um dos espaços de atuação do EPSEC é o contexto da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva. São desenvolvidas ações de acompanhamento e 
pesquisa com alunos cegos e com baixa visão em uma escola pública da cidade e os 
dados desse trabalho são discutidos e analisados nas reuniões do grupo. 

Para este texto foram selecionados dois trechos, um sobre linguagem química 
e outro sobre formação inicial de professores e, indiretamente, ciência, conhecimento e 
relações de ensino. 

No seguinte fragmento a discussão no grupo referia-se a uma interação entre 
um graduando, o aluno 1 e um aluno do 3º ano do E. M., cego, em uma aula de 
química em uma escola pública. 

 
Aluno 1: A cegueira na escola é o menor dos problemas, tanto é de menos que 

eram 4 exercícios na questão 1, a gente explicou pra ele a questão A, melhoramos na 
B, a C a gente explicou bem e a D ele fez sozinho. Explicamos as partes da equação 
que protoniza isso, só que é muito difícil... 

P: (risos) protoniza? Você usou essa palavra? 
Aluno 1: Não, não, mas a gente tenta explicar e eu vejo que muitas vezes eu estou 

gesticulando muito, tentando mostrar o que vai e volta. Facilita pra minha explicação, 
mas só que eu tenho que entender que ele não está vendo isso e que, portanto não está 
ajudando ele quando cruza alguma coisa na equação... 

P: Mas veja, isso é absolutamente importante pra você. A linguagem não é só a 
palavra falada, é tudo, é um corpo que fala.
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Aluno 1: perceber que eu não tenho esse recurso dificultou demais. E a gente saiu 
de lá dizendo: a gente precisa pedir pra professora (P) um curso pra aprender a falar 
com o cego (risos). Uma ajuda pra explicar, tinha questão que a gente ficava assim: se 
olhando e se perguntando ‘como que a gente vai explicar isso?’ A gente deu um jeito e 
fomos explicando melhor a cada nova explicação. Falta muito conceito básico pra 
ele, como ácido e base. 

P: Mas como que ele ia responder se ele não sabia isso? 
Aluno 1:  O que aprendeu ali: a nomenclatura do sal, um sulfato de magnésio, eu 

falei a fórmula pra ele e ele disse, mas não é magnésio de sulfato porque o Mg tá 
antes, aí eu expliquei pra ele como faz e ele fez. 

 
Neste trecho várias questões surgem mas o foco na questão da linguagem é 

algo que chama atenção por diversos motivos: 
¾     o aluno vidente não sabia falar para o aluno cego; 
¾  protoniza é uma linguagem específica de um campo do saber mas que foi 

usada e significada na interação; 
¾  a linguagem corporal ajuda a quem fala e a quem ouve ou vê, ela significa 

para além das palavras ditas; 
¾  perceber a falta do recurso da visão fez com que o graduando desse um salto 

qualitativo em termos de formação profissional; 
¾     faltavam conceitos básicos, mas o graduando explicou e o aluno entendeu. 

 
Entre a comunidade de pesquisadores na área de ensino de ciências, é 

compartilhada a concepção de que a linguagem de cada ciência constitui um dos maiores 
legados de cada área de conhecimento. Por sua especificidade a linguagem química, 
com seus termos incomuns, gráficos e fórmulas acaba por instituir, praticamente, um 
novo alfabeto, que ajudará a compor uma nova linguagem e novas formas de ler o 
mundo. Pereira, Benite e Benite, (2001) sintetizam essa concepção afirmando que "(...) 
é a linguagem química que distingue a Química de outras formas de conhecimento e 
esta se efetiva como uma barreira potencial para o seu aprendizado e como fator de 
controle de acesso a essa Ciência (p. 50). 

No trecho em análise a palavra ‘protoniza’ sem dúvida não faz parte do vocabulário 
comum do aluno cego, e quando o graduando a usa, ela aparece como se fosse “natural”. 
E isso é interessante na medida em que mostra que, de fato, para o graudando,  pensar  
com  essa  palavra  é  condição  de  suas  próprias  elaborações. Quando ele a utiliza  
falando  para o  aluno cego, este, de  início, não  sabe  o  que significa, mas na 
experiência de utilização repetida e ressignificada nas interações de ensino, passará a 
configurar também seu novo modo de ler o mundo. 

Sobre isso Vigostki (2001) afirma que 
 

Todas as funções psíquicas superiores são processos media- dos, e os 
signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. O signo 
mediador é incorporado à sua estrutura como uma parte indispensável, na 
verdade a parte central do processo como um todo. Na formação de 
conceitos esse signo é a palavra, que em princípio tem o papel de meio na 
formação de um conceito e, posteriormente, torna-se o seu símbolo. (p. 
60). 

 
A importância da linguagem e da linguagem química no processo de construção 

desse conhecimento é descrita por Maldaner e Piedade (1995) quando estes analisam 
a importância da simbologia química. Segundo os autores:
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A contribuição nova que desejamos trazer para o ensino de química é 
justamente divulgar a eficácia do uso da linguagem química – fórmulas 
químicas, equações químicas, o uso dos símbolos ‘g’ para gás, ‘l’ para 
líquido, ‘s’ para sólido, ‘aq’ para substâncias em solução aquosa, fórmulas 
que representam substâncias etc. – na organização do pensamento 
químico. Isso é em geral relegado a um plano secundário no ensino 
tradicional, introduzido no estudo das ligações químicas, no estudo 
sistemático das equações químicas ou nas classificações das reações 
químicas. Nós colocamos a linguagem química como preocupação central 
para a formação do pensamento químico. (p. 17). 

 
No trecho que aqui analisamos destacamos a importância da palavra na 

construção do conhecimento químico, mas destacamos também a importância da 
linguagem corporal como constituinte do processo de fala. Quando o graduando diz 
que não sabe falar para o aluno cego, percebemos que a falta desse recurso, muitas 
vezes, incomoda mais àquele que enxerga do que ao cego. Nossa cultura vidente 
depende da imagem para construir uma compreensão mais fidedigna, e isso mostra a 
dialética de construção do conhecimento na medida em que o processo de elaboração 
daquele que fala é diretamente afetado pela ação e resposta, também, corporal do outro. 
O graduando, de todo modo, chega à conclusão de que o aluno, de fato entendeu, e, 
para nós, enquanto professores, o objetivo foi alcançado. 

 
 
 

Relações de ensino 
 

No trecho agora em destaque, a ênfase é conferida a uma reunião em que a 
discussão era a questão da prática dos professores da Universidade voltadas, ou não, 
à formação dos licenciandos enquanto futuros professores. 

 
Aluno 1: Como você disse o professor A tira textos dessa revista (Qnesc) para nossas 
aulas, e a gente tenta, quando vai pro estágio, a gente tenta ver isso o que está na 
revista, o que está nos artigos trabalhados nos textos, na teoria, se isso ocorre lá na 
escola , se é dessa maneira que acontece, e nessas disciplinas pedagógicas há essa 
preocupação do professor nos formar inicialmente com essa preocupação mais teórica, 
com essa preocupação no que ocorre. Mas, por ser um curso de licenciatura, quando a 
gente passa para aulas que fica mais complicado, não diria mais complicado mais é mais 
difícil ver no professor a preocupação com a formação inicial de um licenciando 
dando uma aula de, bioquímica, físico-química ou orgânica. Já nas aulas de química 
analítica por exemplo, a professora B tem uma preocupação muito grande, mas a gente 
sabe que é pelo histórico que ela tem trabalhado com a licenciatura, então ela consegue 
trazer isso... 
Pesquisador: Preocupação com o que? 
Aluno 1: Preocupação com... formar o licenciando em química e não formar apenas um 
químico, é preocupação em trazer, se a gente está comparando o que se fala sobre 
linguagem, o que se fala sobre conhecimento, sobre a relação ensino e 
aprendizagem, ela por exemplo traz textos da Qnesc que relacionem temas da 
química analítica mas que também... as vezes utiliza Vigotski de referência, tanto 
que o aluno do bacharel que vem fazer essa disciplina a noite, estranha o modo dela 
dar aula, a metodologia.
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Neste episódio fica clara a questão da dicotomia entre as formações que o aluno 
licenciando recebe na Universidade. Eles destacam que, a depender das prerrogativas 
do professor, este pode ou não enfatizar questões educacionais para além do conteúdo 
de química que leciona. Esse panorama já foi descrito em diversos trabalhos da área e 
Stanzani, Broietti e Passos (2012), destacam que, 

 
Os cursos de licenciatura, em sua maioria, seguem um modelo tradicional 
de formação, caracterizado pela dicotomia teoria-prática e pela falta de 
integração disciplinar que, pautado na ideia da transmissão/recepção, 
confere uma visão simplista à atividade docente, tornando esse processo 
pouco eficiente em sua função formativa. (...) Segundo Silva e Schnetzler 
(2011, p. 120), nesse modelo de formação, “é dada pouca, ou nenhuma 
atenção aos aspectos sobre o que, como e por que ensinar Química na 
educação básica”, pois este é estruturado a partir de modelos 
pedagógicos dissociados do conteúdo químico. (p. 210). 

 
Tanto o trecho de fala dos alunos quanto a citação acima, mostram que os 

cursos de formação de professores de química não são consoantes com relação aos 
modos de ensinar o conteúdo química visando o seu ensino na educação básica.  Os 
licenciandos destacaram que a professora de analítica utiliza a Revista Química Nova 
na Escola  e  até  discute  Vigotski  em  suas  aulas.  Porém, esta é  uma  experiência 
singular, não é comum que os professores das chamadas “áreas específicas da química” 
conheçam e consigam utilizar esses autores em suas aulas. 

A fala dos graduandos aponta também para questões mais amplas, como a 
relação entre professores e alunos nas relações de ensino e como isso é estabelecido 
de modo diferente a depender das concepções de ciência e conhecimento que se 
tenha. O graduando enquanto ‘receptor’ de diferentes modos de se ensinar cai 
construindo  seu próprio  método  e  suas  próprias  concepções do  que  seja  ciência, 
conhecimento e relações de ensino. Essa autonomia diante da diversidade e, por vezes 
da divergência, é apontada por Paulo Freire quando o autor afirma (1997, p. 115): “Não 
posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não ser neutra, minha 
prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura (…). Não 
posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê.” 

 
Conclusão 

 
Em termos conclusivos é possível destacar que o processo de formação inicial 

de professores, no caso professores de química, é pautado por uma série de fatores 
que  perpassam  desde  a  organização  e  funcionamento  da  Instituição  de  Ensino 
Superior até os aspectos subjetivos e os modos de apropriação do conhecimento. 

Os trechos que foram apresentados e inicialmente analisados mostram que os 
discursos dos alunos se aproximam dos referenciais teóricos dos professores, mas 
distam de aprofundamento. Esses graduandos sabem que as publicações da área da 
Psicologia, Sociologia, Educação, Epistemologia e Ensino de Ciências são tratadas por 
diferentes professores, de diferentes formas. Eles sabem que aprender e entender os 
diversos conceitos e informações é um processo complexo e, ao participarem do grupo 
de estudos e pesquisas, esses alunos têm a oportunidade de relacionar e significar os 
conceitos na prática da sua formação inicial e na prática de usas iniciações à pesquisa 
que já realizam na escola.
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Ao investigar esse processo enquanto objeto de pesquisa é possível perceber que 
a apropriação ressignificada, recontextualizada e entretecida à experiência de cada um 
irá refletir em sala de aula de diversos modos, engendrando ‘outros e diferentes 
conceitos’. 
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Palavras-Chave: estágio curricular, licenciatura em Química, docentes formadores. 

Resumo: Este trabalho teve por objetivo analisar as concepções acerca do Estágio Curricular na 
formação inicial de professores de Química na Região Norte do Brasil. Para tanto, buscou-se conhecer 
por meio de entrevista semiestruturada o perfil dos docentes formadores responsáveis pelo estágio e/ou 
disciplinas integradoras, bem como a importância que atribuem ao estágio no curso. Os dados obtidos 
foram organizados de acordo com a metodologia que tem por base a Análise Textual Discursiva. 
Participaram do estudo 16 docentes formadores de 12 cursos de Licenciatura em Química, localizados 
em cinco dos sete Estados da Região Norte – Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Os 
resultados mostram que a maioria dos docentes formadores é formada por licenciado e/ou bacharel em 
Química com Pós-Graduação em uma subárea clássica da Química. Apenas dois docentes formadores 
mencionaram terem realizados Pós-Graduação na área de Educação Química. Nos relatos dos docentes 
formadores a principal concepção de estágio configura como momento de aplicar na prática a teoria. 

INTRODUÇÃO 
Para uma formação integral que contemple saberes formativos, superando a 

dicotomia entre teoria e prática, e que responda as demandas sociais atuais exigidas 
para a Educação Básica, a concepção de estágio na formação de professores objetiva 
explicitar aspectos metodológicos, epistemológicos e atitudinais na construção de 
conhecimentos de conteúdo específico, pedagógicos e integradores. 

De acordo com Pimenta e Lima (2008), o estágio era entendido como parte 
prática dos cursos de formação profissional. Nessa perspectiva, o estágio configurava 
como imitação de modelos, onde o modo de aprender a profissão se dava a partir da 
observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes, 
sendo esta compreensão uma característica do modo tradicional de atuação docente. 
Outra configuração clássica dos estágios é a compreensão da prática como 
instrumentalização técnica. As autoras enfatizam que as atividades de estágio ficam 
reduzidas a hora da prática, ao como fazer, sendo o mais importante o treinamento de 
habilidades profissionais com enfoque no emprego de métodos e técnicas.  

Na superação dos enfoques apresentados acima, faz-se necessário 
compreender que o estágio é teoria e prática. A teoria contribui na análise e 
investigação que auxiliam no questionamento de práticas institucionalizadas e as ações 
dos sujeitos e ao mesmo tempo coloca-a, também, em questionamento, pois as teorias 
são explicações sempre provisórias da realidade. Cumpre enfatizar que a teoria 
relaciona-se com a prática educativa, que consiste em formas de educar em diferentes 
contextos nos âmbitos da sociedade e de suas instituições. Dessa forma, o estágio na 
formação de professores visa [...] possibilitar que os futuros professores compreendam 
a complexidade das práticas institucionais como alternativa no preparo da inserção 
profissional (PIMENTA e LIMA, 2008, p. 43). 

Nessa perspectiva, buscando superar concepções tradicionais de compreensão 
do estágio que dicotomizam teoria e prática, o estágio necessita ser compreendido 
como uma aproximação da realidade e, ao mesmo tempo, uma atividade teórica por 
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meio apropriação da realidade, para analisá-la, questioná-la a luz das teorias, 
objetivando a transformação da realidade. Outra proposta de superação é vivenciar o 
estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio. Este segundo enfoque possibilita os 
estagiários desenvolverem postura e habilidades em suas vivências na escola, 
elaborando projetos que permitam compreender e problematizar as situações que 
observam (PIMENTA e LIMA, 2008). 

Dialogando com modelos de formação de professores e buscando 
compreensões acerca da importância formativa do Estágio Curricular em cada modelo, 
Paquay e Wagner (2001) analisaram as práticas de formação através dos estágios. 
Para tanto os autores apresentam seis modelos formativos de professores, enfatizando 
as principais características do estágio: professor culto; técnico; prático artesão; 
prático reflexivo; ator social; pessoa. 

Os três primeiros modelos de formação de professores acima mencionados são 
compreendidos como tradicionais, pois privilegiam as competências formativas 
centradas nos saberes – professor culto; saber-fazer técnico – professor como 
técnico; esquemas de ação – professor como prático artesão. No modelo de 
formação de um professor culto, os saberes disciplinares são os mais valorizados, 
sendo os primeiros a serem vivenciados na formação inicial. Consequentemente, o 
estágio é vivenciado no final da formação como forma de praticar as teorias 
apreendidas, considerando principalmente a aplicação de modelos didáticos. Para a 
formação de um professor como técnico, Paquay e Wagner (2001) mencionam que 
existe uma lista impressionante de competências específicas a serem desenvolvidas na 
formação inicial, que conferem aos futuros professores um saber-fazer técnico. No 
estágio, os autores salientam exercícios progressivos por meio de microensino; lição-
experiência; assim, o futuro professor deverá vivenciar no final da formação o 
desenvolvimento de diversas técnicas apreendidas no decorrer do curso. 

Em relação ao terceiro modelo tradicional de formação de professores, 
apresentado por Paquay e Wagner (2001) professor como prático artesão - a 
formação inicial desloca para outro extremo, passando a ter centralidade na prática, 
compreendendo o estágio como espaço em que os estudantes adquirem e 
automatizam os esquemas de análise e de ação necessários para organizar a classe e 
dirigir os aprendizados. Contudo, sem o devido cuidado de analisar criticamente os 
saberes práticos, desconsiderando o diálogo entre teoria e prática, o estágio nesse 
modelo de formação pode contribuir como espaço de reprodução das práticas 
dominantes. 

[...] os estágios também são, com frequência, a oportunidade para o futuro 
professor se moldar ás praticas tradicionais, descobrir e reforçar as receitas 
que tem em vista o aluno médio, em suma, de adquirir um “saber prático” 
inteiramente separado da teoria. Parece mesmo que os estudantes mais 
inseguros apegam-se a esses “saberes práticos” a ponto de se tornarem 
herméticos a qualquer reflexão teorizante [...] (PAQUAY e WAGNER, 2001, p. 139).  

Em contraste com as três concepções acima apresentadas, o professor como 
prático reflexivo consiste num profissional autônomo que apresenta, entre outras 
características, saber orientar seu próprio aprendizado através de uma análise crítica 
de suas práticas e dos resultados destas. Na formação inicial orientada para preparar 
um professor prático reflexivo diversas estratégias podem ser utilizadas, como vivenciar 
análise de situações-problema no estágio e a construção de um diário reflexivo. 
Paquay e Wagner (2001) mencionam que o desenvolvimento de pesquisa é importante 
como atividade no estágio, visto que privilegiam a formação de práticos eficazes e em 
reflexão. Contudo, destacam que a centralidade das atividades de estágio deve pautar-
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se na organização do acompanhamento pelos professores, considerando que eles 
próprios estejam habituados a refletir sobre suas práticas. 

Na formação do professor como um prático reflexivo Perrenoud et al. (2001) 
destaca cinco competências que devem ser consideradas nos estágios: 

 a) Aprender a ver e analisar – conhecer as estratégias do professor 
especialista e a rotina de uma sala de aula; 

 b) Aprender a ler, ouvir e explicar – ou seja, interpretar a observação da 
realidade, confrontar seus distintos elementos constitutivos e explicitar suas próprias 
reflexões; 

 c) Aprender a fazer – adquirir os saberes práticos, com a experimentação 
das estratégias aprendidas teoricamente, mas com o respaldo de profissionais 
experientes para lidar com as angústias e inseguranças do licenciando; 

 d) Aprender a refletir – tornar a reflexão sobre a prática um hábito, não 
apenas após a prática, mas que aconteça naturalmente no momento da ação; 

 e) Transpor para a formação profissional – transformar os saberes 
eruditos e técnicos, tornando-os acessíveis ao aprendiz. 

Em suma, é preciso que o estagiário seja preparado para que saiba observar, 
registrar suas observações e, além disso, que saiba compará-las e conservá-las. 

Finalizando a abordagem sobre os modelos de formação de professores, 
Paquay e Wagner (2001) destacam as concepções de formação de professores 
pautadas nas dimensões sociais e psicológicas: professor como ator social e 
professor como pessoa, respectivamente. A primeira concepção implica no 
envolvimento do professor em nível local, participando de projetos coletivos, 
participação na gestão escolar, analisando os problemas sociais que invadem a escola 
e tomar consciência dos desafios sociais. Nesse sentido, o estágio é um espaço 
privilegiado, pois possibilita o estudo de situações conflituosas que proporcionam a 
integração entre teoria e prática. No tange a dimensão psicológica, os autores 
destacam o modelo de formação do professor como pessoa, considerando que a 
formação inicial necessita contemplar o desenvolvimento pessoal e relacional. Com 
esse entendimento, o estágio é um espaço insubstituível para desenvolver atitudes, 
posturas, relações afetivas na prática educativa, construir uma identidade profissional.  

No que tange ao desenvolvimento das concepções supramencionadas nos 
cursos de formação inicial, é imprescindível que os docentes formadores responsáveis 
pelas disciplinas que compõem o Estágio Curricular orientem as atividades de maneira 
a contemplar as diversas competências profissionais. Isto porque estas competências 
têm como lócus privilegiados nos espaços formais de educação, e ainda, podem ser 
complementadas com vivências educativas em espaços não formais.   

Nessa perspectiva, é importante considerar as concepções de formação de 
professores, de educação, de homem, de mundo, de ensino e aprendizagem, entre 
outras que subjazem as ações da instituição formadora. A formação do professor 
universitário, em relação ao seu preparo pedagógico não configura como exigência 
para adentrar no magistério superior.  A esse respeito, Balzan (1996 apud Gonçalves e 
Gonçalves, 1998) salienta que o professor universitário é o único profissional de nível 
superior que entra para uma carreira sem que passe por qualquer julgamento acerca 
dos pré-requisitos – competência e experiência prévia – no domínio das habilidades de 
sua profissão. 
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Zabalza (2004) aponta que existem duas concepções a respeito dos saberes 
dos professores universitários. Uma delas parte da premissa de que o que define o 
papel formador dos docentes universitários e a sua dimensão profissional essencial 
não são as disciplinas específicas que lecionam, mas o papel formador que deles é 
exigido. A outra concepção defende uma orientação mais disciplinar, baseando-se no 
entendimento de que os processos de ensino/aprendizagem estão condicionados pelos 
conteúdos próprios de cada disciplina. Para o autor, o que todos professores têm em 
comum é a função docente e seus conteúdos, o que denomina de espaço 
compartilhado no qual podem ocorrer trocas de experiências e conhecimentos. 

Nessa mesma linha de pensamento, Dinham (1996 apud PACHANE, 2003) 
enfatiza que para ensinar efetivamente, os professores necessitam não apenas da 
substância de sua área de atuação – no caso dos professores formadores de Química, 
o conhecimento químico – mas também de suas bases paradigmáticas, suas estruturas 
sintáticas, suas próprias crenças – todos estes aspectos merecem sua atenção e 
reflexão; é necessário que o professor reflita sobre as bases epistemológicas acerca da 
área do conhecimento que ensina, o que acreditam sobre a educação em sua área, e 
como estas crenças influenciam seu ensino, entre outros aspectos. 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo conhecer o perfil profissional 
dos docentes formadores que atuam nos Estágios Curriculares dos cursos de formação 
inicial de professores de Química na Região Norte do país. E ainda, conhecer as 
concepções desses docentes formadores que subjazem suas práticas educativas na 
formação dos futuros professores de Química. 
METODOLOGIA 

Apresentamos os resultados de um estudo realizado em doze cursos de 
Licenciatura em Química presenciais pertencentes à Instituições de Educação Superior 
(IES) públicas, localizadas na Região Norte do país, em cinco dos sete Estados da 
Região Norte – Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. 

A coleta de dados nas IES foi realizada in loco, tomando-se como critério de 
participação dos possíveis sujeitos da pesquisa, docentes que fossem responsáveis 
pelas disciplinas de Estágio Supervisionado e disciplinas integradoras – pertencentes à 
Prática como Componente Curricular -, conforme o trabalho desenvolvido por 
Kasseboehmer (2006). Além desses sujeitos, outros docentes que ministravam 
disciplinas de conhecimento específico, manifestaram interesse em participar da 
pesquisa. Sendo assim, participaram um total de 16 docentes diretamente vinculados 
aos cursos. Na apresentação dos dados na discussão dos resultados, os nomes dos 
entrevistados foram resguardados, assim como não é feita discriminação de gênero. 
Assim, adotou-se identificar o docente formador por “DF”. 

Para o desenvolvimento deste trabalho adotou-se a entrevista semiestruturada, 
uma vez que este tipo de instrumento permite ao entrevistado discorrer e verbalizar 
seus pensamentos, tendências e reflexões sobre os temas apresentados. De acordo 
com Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (2004) a entrevista, por sua natureza interativa, 
permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados 
adequadamente por meio de questionários, explorando-os em profundidade. Sendo 
assim, privilegia a fala dos atores sociais e, com isso, permite atingir um nível de 
compreensão da realidade que se torna acessível por meio de discursos, sendo 
apropriada para investigações cujo objetivo é conhecer como as pessoas percebem o 
mundo (FRASER e GONDIM, 2004). 
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Nesse sentido, buscou-se conhecer as concepções, vivências e percepções dos 
formadores acerca do estágio curricular e a contribuição desse componente curricular 
obrigatório na formação inicial de professores de Química. Para tanto, fez-se os 
seguintes questionamentos (Quadro 1): 
Quadro 1: Questões presentes no roteiro das entrevistas semiestruturada dos sujeitos da pesquisa 

Sujeitos da Pesquisa Roteiro da Entrevista Semiestruturada 

Docentes Formadores (DF) 

1. Você fez bacharelado e/ou licenciatura? 
2. Comente sobre sua formação docente e opção pelo 
magistério.  
3. Qual a importância do Estágio Supervisionado para o 
Curso de Licenciatura em Química? 

A análise dos resultados orienta-se pelos pressupostos da Análise Textual 
Discursiva (ATD) (MORAES e GALIAZZI, 2007). A ATD proporciona uma interpretação 
aprofundada mediante um processo auto organizado de construção de novos 
significados relacionados ao objeto de estudo, a partir de materiais textuais referentes a 
esses fenômenos. 

A seguir apresentamos duas temáticas de análise: perfil profissional e formação 
docente; concepção sobre o estágio curricular.  
PERFIL PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DOCENTE 

Conforme mencionado anteriormente, participaram dezesseis docentes que 
atuam em doze cursos de Licenciatura em Química de IES públicas, localizados na 
Região Norte do Brasil. Na tentativa de compreender como o Estágio Curricular está 
contribuindo para a formação de futuros professores de Química, para além das 
normativas legais, buscou-se conhecer o perfil profissional dos docentes formadores, a 
formação docente e opção pelo magistério. 

Referente a formação inicial dos DF – formação na graduação – foi possível 
observar que aproximadamente 62% dos participantes da pesquisa são licenciados em 
Química, sendo que dentre estes apenas 5 participantes também são bacharéis e 2 
químicos industriais. E ainda, conforme pode ser observado na Tabela 1, 19% dos DFs 
são somente bacharéis e 19% realizaram outros cursos – Engenharia Química, 
Química Industrial e Pedagogia. Em relação ao docente formado em Pedagogia, o 
curso D tem organização diferente dos demais cursos, pois o estágio consiste em 
atividade a ser realizada, mas não configura na matriz curricular do curso como 
disciplina. Nesse sentido, o DF6 atua como coordenador das atividades relacionadas 
ao Estágio e os docentes formadores, com formação específica em Química, orientam 
os licenciandos no estágio (FARIAS e FERREIRA, 2011). 

Em relação à formação na pós-graduação, observou-se que apenas dois 
docentes formadores (13%) realizaram estudos em nível de pós-graduação com ênfase 
na área de pesquisa Ensino de Química. Esse é um fator importante, visto que sua 
formação e atuação como pesquisador valorizam conhecimentos necessários a 
compreensão de uma formação numa perspectiva crítica sobre a escola, as 
desigualdades sociais, as atividades cotidianas na sala de aula e na escola, 
contribuindo dessa forma significativamente na construção da identidade docente no 
desenvolvimento do Estágio Curricular (SACRISTÁN e GÓMEZ, 2000). Nesse sentido, 
o relato do DF1 contribui nesse entendimento:  
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[...] pesaram muito na formação docente foi a opção pelo mestrado em 
Educação, depois de ter feito o primeiro mestrado, porque aí possibilitou, 
é... como o pessoal diz, né, na Educação, te molhar de várias teorias e 
também o tempo que eu trabalhei na ONG que era com cursinho popular 
também ajudou muito, porque era um grupo de professores muito focado, 
com uma formação humana muito boa, então isso ajudou muito na minha 
formação docente (Curso A, DF1). 

Outro aspecto importante presente na fala do docente formador são as 
experiências vivenciadas no âmbito da docência. Cumpre destacar que tais 
experiências necessitam ir além do ensino do conteúdo específico, visando assumir um 
compromisso ético e profissional, e ainda, superar as limitações de modelos de 
formação de professores tradicionais. Concordamos com Paquay e Wagner (2001) que 
é importante o professor analisar problemas sociais que invadem a escola e tomar 
consciência dos desafios sociais. 
Tabela 1: Perfil profissional dos docentes formadores nos cursos de LQ na Região Norte do país  

Nível Curso % 

Graduação 

Licenciatura em Química 19 
Bacharelado em Química 19 
Licenciatura e Bacharelado em Química 31 
Licenciatura em Química e Química Industrial  12 
Outros cursos 19 

Pós-Graduação 
Mestrado e/ou Doutorado em Educação/Ensino de Química 13 
Doutorado em subáreas clássicas da Química 56 
Outros 31 

Portanto, o docente formador e que é responsável na orientação das atividades 
de estágio precisa ter leituras e experiências que proporcionem um olhar mais apurado 
acerca da prática educativa nas escolas que proporcionem uma formação política, que 
considere o ensino um ato social e emocional, entendendo que o processo de 
ensino/aprendizagem bem sucedido acontece quando eles são responsáveis e 
solidários com a aprendizagem dos seus alunos (HARGREAVES, 2004). 

Outra experiência que contribui de maneira significativa proporcionando a 
reflexão acerca do processo de aprender e ensinar, bem como de posturas éticas, 
consiste nas orientações em programas de pós-graduação em Ensino de 
Ciências/Química. Vale ressaltar que pesquisas no âmbito do ensino de áreas 
específicas, nas ciências Exatas como a Química, são recentes no Brasil. Além disso, a 
formação de pesquisadores nesse âmbito não ocorreu de maneira homogênea no 
território nacional, havendo maior concentração de pesquisadores dessas áreas nas 
regiões Sudeste e Sul. Nessa perspectiva, o docente formador do curso G menciona 
ter atuado num programa de pós-graduação em ensino: 

Depois eu fiz a minha pós-graduação na área de Química Inorgânica, 
mestrado e o doutorado na área de Físico-Química. Na verdade, apesar 
disso, eu trabalhei na pós-graduação tanto na Química quanto na área de 
Ensino, de Educação, [...] nós temos o Instituto de Ciências, e é ensino de 
Ciências e Matemática, [...]. (Curso G, DF10). 

O docente formador do relato acima contribuiu para o percentual de docentes 
com formação em nível de pós-graduação em subáreas clássicas da Química (56%) 
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presentes na Tabela 1. Por fim, em relação a outros programas de pós-graduação 
foram mencionados por 36% dos participantes, especialização em Coordenação 
Pedagógica, Doutorado em Biotecnologia e Doutorado em Geociências.  

Retomando as vivências e experiências, vários docentes informaram terem 
iniciado sua trajetória docente nas escolas da Educação Básica. Entende-se que essas 
vivências podem contribuir de maneira significativa com o desenvolvimento das 
atividades do Estágio Curricular. Por outro lado, faz-se necessário que essas vivências 
sejam analisadas criticamente e proporcionem a reflexão acerca de práticas 
tradicionais, na perspectiva de superar visões simplistas como, por exemplo, para 
ensinar basta ter o domínio do conteúdo. Com isso, evita-se transformar os estágios 
em espaço de reprodução das práticas dominantes. 

Assim, foi possível observar nos relatos dos docentes formadores que estes 
foram professores em escolas da Educação Básica no início de suas trajetórias.  

Trabalhei numa escola lá no (...) né, a (...) que foi a primeira escola que eu 
entrei (Curso C, DF3). 

Na realidade, na realidade, eu entrei no Estado... eu entrei no Estado 
primeiro lá no (...), depois no (...), que são escolas estaduais e no outro 
ano eu entrei aqui no instituto, [...] (Curso E, DF7). 

Eu comecei com Educação Ambiental e Ciências, depois que eu fui passar 
pro Ensino Médio pra dar aula pro Ensino Médio mesmo (Curso C, DF4). 

O DF4, em outro momento de sua fala menciona que o fato de assumir 
disciplinas do Estágio Curricular tem relação com a sua experiência anterior nas 
escolas de Educação Básica. Acredita que por ter vivenciado o referido nível de ensino 
lhe foi creditada a responsabilidade de direcionar a formação dos licenciandos nas 
escolas, pois sua formação na pós-graduação ocorreu em uma subárea clássica da 
Química. Por outro lado, o DF12 entende que ter lecionado no Ensino Médio, antes de 
concluir o Bacharelado em Química, não contribuiu para a sua formação docente. 

[...] eu entrei como professor de carreira na federal e comecei trabalhando 
no interior, né, que fui contratado pra uma experiência que a (...) tava 
tendo de expansão; então fui contratado pra trabalhar em (...). Então, foi aí 
que eu adquiri minha experiência mais do magistério, embora tenha 
trabalhado como professor do Ensino Médio, né, na minha graduação, por 
pouco tempo (Curso I, DF12). 

Diante desse relato é possível inferir que a formação pedagógica poderia 
contribuir para superar visões simplistas acerca da profissão docente. Entende-se ser 
necessário que o professor reflita sobre o que seus colegas pensam sobre educação 
em suas áreas e como estas crenças influenciam seu ensino, entre outros aspectos; 
estas são vivências que podem contribuir para um olhar analítico acerca da prática 
educativa na sala de aula e no contexto escolar (DINHAM 1996 apud PACHANE, 
2003). 

Outro relato interessante e que caracteriza muitos professores no início da 
carreira é percepção acerca da própria profissão que se traduz em desvalorização da 
docência. Nesse sentido, o ingresso na docência ocorreu por uma necessidade e não 
por uma decisão pessoal, uma convicção acerca da profissão escolhida. O DF13, do 
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Curso J possui formação na pós-graduação, também, em subárea clássica da Química. 
Na verdade a opção pela docência ocorre muitas vezes por falta de oportunidade em 
outros setores econômicos que necessitam do conhecimento químico.  

[...] diante da necessidade de professor na região né, e aí que o pessoal... 
eu acabei enveredando pra esse lado, por o pessoal falar que precisava 
de professor, me chamavam e eu fui (Curso J, DF13). 

[...] foi a primeira vez que foi na Escola Técnica. Eu atuei já pensando na 
Escola Técnica, pensando num trabalho pra indústria. [...] (Curso K, 
DF14). 

Por outro lado, também foi possível observar relatos de docentes formadores 
que mesmo tendo escolhido a licenciatura no início da carreira por ser o curso 
disponível, no seu primeiro contato com a escola, identificou-se com a profissão 
docente, entendendo que o professor necessita de domínio profundo do conhecimento 
a ser ensinado, bem como estar sempre estudando.  

[...] E nessa história, eu fui informado que estavam procurando professor 
de Química para o Ensino Médio no colégio. Na época era contratado, aí 
eu me apresentei à noite, não tinha outro compromisso que impedia fazer. 
Aí eu comecei no Ensino Médio a dar aula à noite. Mas isso, vamos dizer 
que foi algo que pra mim me despertou dado a dificuldade que os alunos 
tinham, e também como eu nem sabia tanto da Química quanto eu achava 
que eu sabia, mas devia saber perante os alunos. Sabe, houve então uma 
revolução até comigo nesse ponto. Eu digo poxa na verdade não sei nada 
de Química. Eu vim pra cá achando que eu era um químico, mas não sou 
tanto, um pouco limitado. E aí então o estudo dentro desse emprego [área 
técnica] não é uma exigência tão grande quanto no ensino, que necessita 
você estudar continuamente pra você estar lecionando (Curso L, DF15). 

Finalizando, uma vivência importante relatada por dois docentes formadores que 
possivelmente contribuiu de maneira significativa na opção pela carreira docente foi a 
participação em espaços não formais de educação, relacionados aos movimentos 
sociais. Conforme apresentado no primeiro relato desta secção, foi um dos motivos do 
DF1 optar pela docência, contribuindo na formação humana com compromisso social e 
ético.  Da mesma forma, pode ser observado no relato do DF9 que o mesmo não tinha 
intenção de se tornar professor, já que sua formação se deu no curso de Graduação de 
Química Industrial.   

Não, não quero ser professor. [...], alguém me convidou pra dar aula 
naquele... Não sei se você chegou a ouvir falar do MOBRAL, né. Eu não 
dei aula no MOBRAL, mas eu me tornei monitor do Movimento de 
Educação de Base. Que era chamado MEB, que era da igreja católica, da 
CNBB com a Arquidiocese, [...]. Aí eu disse, mas eu não tenho experiência 
– Não, você vai fazer um curso de preparação. – Aí eu fiz na Diretoria de 
Educação lá de [nome da cidade] que era a responsável pela difusão 
naquela região. Eu fiz esse curso e fiquei empolgado. Gostei muito. Aí 
depois fui enfrentar uma turma (Curso G, DF9). 
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CONCEPÇÃO SOBRE O ESTÁGIO CURRICULAR 
Buscando conhecer as concepções, crenças e valores que direcionam as 

atividades relacionadas ao Estágio Curricular e como esse componente contribui na 
formação inicial de professores de Química na Região Norte do país, perguntou-se aos 
docentes formadores “Qual a importância do Estágio Supervisionado para o Curso 
de Licenciatura em Química?”. Nos doze cursos de Licenciatura em Química 
participantes deste estudo o estágio ocorre, preferencialmente, em escolas públicas. 
Em oito cursos as principais atividades são: observação, planejamento de ensino e 
avaliação, regência (execução de aulas teóricas e práticas). Conforme pode ser 
verificado no trecho abaixo do relato do DF8 do Curso F: 

Então, mostra agora o seguinte, primeiro ele observa, ele se prepara e tal; 
no segundo ele tá na regência; no terceiro ele vai fazer alguma coisa de 
intervenção. Então essa... quando chega na intervenção, de repente de 
propor metodologias, de rever o que está sendo feito no laboratório, de 
criar uma feira de ciências. Então, esse é o nosso diferencial de Estágio. 

A partir dos resultados obtidos foi possível constatar que alguns docentes 
formadores apresentam suas concepções acerca do Estágio limitando-se em 
apresentar compreensões sobre a organização do Estágio Curricular presente na 
matriz curricular do curso e no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Sendo assim, 
pode-se verificar nos relatos duas compreensões: o estágio como disciplina e como 
atividade. O estágio como atividade está presente no Curso D, como pode ser 
observado fala da DF6: 

Na verdade, não tem disciplina. Ele vem aqui, a partir do sexto período em 
diante, né, desculpe, do quinto período em diante, ele já pode se 
matricular [...]. 

No Curso A, o EC se confunde com disciplinas da Prática como Componente 
Curricular (PCC), denominada Prática de Ensino, conforme relata o DF1, configurando 
também como atividade presente na disciplina Prática de Ensino: 

Olha, no nosso curso, especificamente, a importância dela [Prática de 
Ensino] é que o estágio é contemplado basicamente por ela, mas isso é ao 
mesmo tempo um problema né. Porque eu vejo que o estágio deveria ser 
uma disciplina a parte, o Estágio Supervisionado como disciplina. 

Por outro lado a concepção criticada pelo DF1 do Curso A, o DF4 do Curso C 
entende como sendo atual, pois informa que na organização do curso em que atua, o 
Estágio é denominado Prática de Ensino: 

Hoje, o estágio é chamado de prática. O estágio é chamado de Prática de 
Ensino de Química e Ciências (Curso C, DF4). 

Todavia, o docente formador do Curso A entende que o Estágio deveria ocorrer 
separadamente das disciplinas que compõe PCC e atribui importância quando 
menciona que o Estágio não pode reduzir-se ao final do curso, ou seja, é preciso 
superar modelos clássicos de formação de professores (PAQUAY e WAGNER, 2001). 
Nesse entendimento, o docente formador expressa seus valores, crenças e 
compreensões que vão além dos documentos oficiais do curso, e que possivelmente, 
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foram construídos no decorrer de sua trajetória docente num constante diálogo entre as 
teorias educacionais e a prática educativa. 

Nessa mesma perspectiva, o DF10 do Curso G, entende que o Estágio é 
importante para a formação do licenciando e que a formação necessita permear todo o 
curso, desde o início. Contudo, apresenta entendimentos de que o estágio é o 
momento para colocar em prática as teorias que aprendidas. 

Eu acho, é a minha opinião, de que essa formação pedagógica para o 
licenciado não tem que acontecer no último semestre do curso, ela deve 
acontecer desde o primeiro semestre do curso. Você tá formando o 
licenciado. Tá certo? Então é de fundamental importância pra que eles 
tomem contato com o exercício da profissão, pra que eles possam colocar 
em prática a teoria que eles aprenderam na universidade (Curso G, DF10). 

Esse entendimento sobre o estágio ser o momento de aplicar as teorias 
aprendidas no curso também está presente na fala de outros docentes formadores, 
como pode ser observado nos relatos abaixo: 

O Estágio... quando o nosso aluno está próximo do Estágio, entre aspas, 
né, ele já passou um pouquinho, de formação na parte específica dele no 
curso. Ele já teve alguns componentes da parte pedagógica e é o 
momento de você encarar a vida futura (Curso F, DF8). 

[...] por isso a importância dessa disciplina, porque a gente tenta amenizar 
muito isso. Do aluno verificar tanto na teoria como atuar na prática (Curso 
H, DF11). 

Esse... esse que eu digo, como a inserção mesmo dele no mercado, na 
prática, né (Curso I, DF12). 

O estágio, ele tem... Como professor é uma prática né, seria já do assunto 
do pré-profissional né. Essa situação, como em todas as áreas têm, 
porque já é uma... já é o momento que ele se ajusta como profissional, pra 
ir pro mercado né. Aí tem dois parâmetros né, que seriam né, no caso se 
ele for um licenciado, a parte de assessoria, de questões de projeto e tal, e 
da prática de ensino né (Curso K, DF13). 

No Estágio Supervisionado é onde você avalia diretamente o teu aluno no 
todo. Ele já teve toda a sua formação e agora ele vai pra regência. Então, 
é aí que você avaliar se o seu aluno sabe transmitir e aí é a hora de 
corrigir qualquer defeito (Curso B, DF2). 

A compreensão sobre o estágio apresentada nos relatos acima vai ao encontro 
das configurações clássicas dos estágios apresentadas por Pimenta e Lima (2008). 
Nesse sentido, é importante que o docente formador tenha conhecimento sobre os 
modelos de formação de professores e os objetivos do estágio em cada modelo 
(PAQUAY e WAGNER, 2001). Nos documentos oficiais orientadores, publicados pelo 
Ministério da Educação, tais concepções são apontadas como compreensões a serem 
superadas na formação inicial de professores (BRASIL, 2001).   
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Finalizando, também foram observadas nos relatos compreensões de que 
estágio é o momento em que o licenciando irá aproximar-se do contexto real em que irá 
desenvolver sua atividade profissional, e ainda, como espaço para desenvolver a 
investigação. Pimenta e Lima (2008) enfatizam que é importante compreender que o 
estágio é teoria e prática, pois a teoria relaciona-se com a prática educativa. As autoras 
apontam o estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio como forma de superar 
visões clássicas acerca do estágio. Entretanto, tais entendimentos não ficam claros, 
pois o docente formador entende que o fato de o licenciando ir para escola observar e 
que isso indica que está desenvolvendo pesquisa, ainda são concepções ingênuas a 
que faltam fundamentos teóricos. 

Eu acho, assim, que ele vai ter contato real, o mundo real. Que ele tá 
sendo preparado pra ser professor, ele vai realmente desenvolver aquela 
atividade em três níveis (Curso F, DF8). 

E ele saber trabalhar também a questão da pesquisa, porque muitos TCCs 
também são voltados pra questão da escola, né. Também aprender a 
fazer uma pesquisa. Onde ele tem o mínimo de contato aqui na faculdade, 
eu acho, com relação à pesquisa. Além de ser alunos, né, que ainda não 
trabalham na escola, de ter aquele contato com a escola. Ir lá observar 
como é que o professor tá trabalhando [...] (Curso C, DF4). 

E pra que também de lá eles tragam algum conhecimento pra dentro da 
universidade pra somar àquilo que a gente tá aprendendo (Curso G, 
DF10). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sumarizando, para a maioria dos docentes formadores o estágio consiste em 

momento de colocar em prática as teorias que foram aprendidas no curso, sejam elas 
teorias químicas como teorias relacionados aos conhecimentos pedagógicos. Esta foi a 
principal concepção verificada nos relatos dos docentes formadores.  

Essas compreensões simplistas sobre o estágio podem ser advindas da 
formação na graduação. Em relação aos Programas de Pós-Graduação, estes não 
consideram o preparo de mestres e doutores para atuarem como professores. Nesse 
sentido, docentes formadores que não realizaram pesquisa científica no campo 
educacional não tiveram contato com conhecimentos pedagógicos atualizados. 

As experiências que os docentes formadores mencionaram em seus relatos – no 
início da carreira docente - acerca das suas vivências da prática educativa nas escolas 
de Educação Básica são importantes, mas necessitam ser ressignificadas mediante as 
teorias educacionais. Portanto, faz-se necessário que os docentes formadores 
busquem qualificação pedagógica para melhorarem o direcionamento das atividades 
de estágio e/ou que busquem aperfeiçoamento para desenvolver pesquisa na área de 
Educação Química.  

Além disso, é importante que o docente formador das disciplinas de Estágio 
Supervisionado busque conhecer também a realidade escolar para a qual estão 
formando os futuros professores de Química, conduzindo as atividades a serem 
realizadas nas escolas por meio do estabelecimento de parcerias com os professores 
de Química que atuam na Educação Básica e realizando, ainda, um acompanhamento 
efetivo das atividades de estágio. 
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Vale ressaltar ainda que para ampliar tais compreensões e aprofundar o estudo 
acerca dessas concepções, faz-se necessário buscar conhecer como as atividades do 
estágio são desenvolvidas tanto na perspectiva do docente formador como de 
licenciandos formandos. 
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RESUMO: ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO INVESTIGAR AS EXPECTATIVAS DE ACADÊMICOS DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UFSM EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS E 
QUÍMICA. PARA ALCANÇAR TAL OBJETIVO, FOI ELABORADO UM INSTRUMENTO COMPOSTO POR QUATRO 
QUESTÕES ABERTAS (PARTE DESCRITIVA) E 20 AFIRMATIVAS (PARTE OBJETIVA), AS QUAIS INVESTIGARAM O QUE 
PENSAM OS ACADÊMICOS SOBRE DIVERSOS ASPECTOS COMO: ESTRUTURA CURRICULAR, CARGA-HORÁRIA DAS 
DISCIPLINAS, PROPOSTAS METODOLÓGICAS DE ENSINO, MATERIAIS DIDÁTICOS, ENTRE OUTROS. OS DADOS 
OBTIDOS NA PARTE DESCRITIVA FORAM TRATADOS QUALITATIVAMENTE E OS OBTIDOS NA PARTE OBJETIVA 
QUANTITATIVAMENTE. OS RESULTADOS APONTAM QUE AS PRINCIPAIS EXPECTATIVAS DOS ACADÊMICOS SÃO 
ADQUIRIR EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO, ALÉM DE ESPERAREM CONTRIBUIR 
PARA O APRENDIZADO DOS ALUNOS NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO.  

INTRODUÇÃO 
 

O estágio curricular (EC) compreende quatro componentes curriculares do 
curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Durante este período, o futuro professor tem a oportunidade de vivenciar a realidade 
cotidiana de docentes que já atuam na educação básica nas disciplinas de Ciências e 
Química, nos níveis fundamental e médio, respectivamente. Esta aproximação com a 
escola é para o licenciando um momento de problematização e fundamentação das 
situações vivenciadas, bem como proporciona o desenvolvimento e a aplicação de 
ações, estratégias e metodologias de ensino ao longo de sua intervenção pedagógica. 
Pensar no EC nesta perspectiva é uma maneira de elucidar o papel fundamental que 
ele tem para uma formação docente mais qualificada. 

Apesar de toda vivência e experiência proporcionada pelo EC, sabe-se que o 
mesmo está inserido em um contexto específico, concomitante a diversos outros 
componentes curriculares que fornecem embasamento científico e pedagógico para o 
seu desenvolvimento. Além disso, deve-se considerar que é o primeiro contato do 
licenciando com a escola em uma perspectiva de professor, o que pode gerar 
insegurança, conflitos e questionamentos muito particulares. A partir destas 
considerações, a questão que orienta este trabalho é: Quais as expectativas dos 
acadêmicos do curso de Licenciatura em Química da UFSM em relação ao estágio 
curricular supervisionado em Ciências e Química? Acreditamos que para respondê-la, 
é necessário identificar o que pensam e como se sentem os acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Química da UFSM sobre diversos aspectos, como estrutura curricular, 
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carga-horária das disciplinas, propostas metodológicas de ensino, materiais didáticos, 
entre outros. Desta forma, nosso foco de investigação é a formação inicial de 
professores de Ciências e Química graduandos da UFSM, e o objetivo deste trabalho é 
apresentar suas expectativas sobre o EC em Ciências e Química, além de discutir os 
fatores que influenciam neste período bem como seu papel na formação dos futuros 
professores. 

É de conhecimento geral que a formação de professores está diretamente 
relacionada com a qualidade do ensino nas escolas básicas. Baseado nisto, é 
conveniente retomar, mesmo que brevemente, o modelo inicial de implementação dos 
cursos de formação de professores no Brasil.  

As licenciaturas foram criadas nos anos 30, dentro das antigas faculdades de 
filosofia, com o propósito de atender as regulamentações referentes ao preparo de 
docentes para atuarem na educação secundária. Neste contexto, os cursos de 
formação de professores foram estruturados seguindo a fórmula “3 + 1”, em que as 
disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração prevista era de um ano, 
justapunham-se às disciplinas de conteúdo denominado “científico”, com duração de 
três anos (PEREIRA, 1999). Esta estrutura dos cursos de licenciatura está baseada no 
modelo referido na literatura como “racionalidade técnica” (CONTRERAS, 2002) e traz 
consequências até hoje na formação docente, inclusive na visão de muitos professores 
sobre sua profissão, que se enxergam como “técnicos”, ou seja, como um especialista 
que aplica com rigor as regras que derivam do conhecimento científico e pedagógico. 

A resolução de número 02 do Conselho Nacional de Educação instituiu a 
duração e a carga horária dos cursos de licenciatura plena, em nível superior, que 
visam a formação de professores para a Educação Básica (BRASIL, 2002). Nesse 
sentido, aparece como uma tentativa de superação do modelo “3+1” que até então era 
predominante na formação de educadores, e tinha impacto relevante nesse processo. 
Com essa legislação, a articulação entre teoria e prática passa a apresentar 400 horas 
de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; e 400 horas de 
estágio curricular supervisionado no início da segunda metade do curso. A partir desse 
momento iniciou-se em muitos cursos de licenciatura uma reestruturação de suas 
matrizes curriculares, inclusive na UFSM, onde a nova estrutura curricular foi 
implantada a partir dos alunos ingressantes no ano de 2005. Até então o curso seguia 
o modelo da racionalidade técnica, em que o estágio nas escolas ocorria somente ao 
final do curso com duração de apenas um semestre. 

Em oposição à concepção de formação de professores baseada na 
racionalidade técnica está a ideia de Tardif (2012), que considera os saberes docentes 
plurais. Para o autor, os saberes dos professores são formados pela união de saberes 
profissionais (transmitidos pelas instituições de formação de professores), saberes 
disciplinares (saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje 
integrados nas universidades, sob forma de disciplinas), saberes curriculares 
(correspondem aos objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 
escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos) e saberes 
experienciais (baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio).  

O posicionamento de Tardif sobre os saberes plurais dos docentes juntamente 
com os elementos “reflexão” e “pesquisa” compõem outra perspectiva para a formação 
professores, que visa superar a técnica e se aproxima do que ficou conhecido como 
racionalidade prática. Neste enfoque, o docente estaria em constante reflexão sobre 
sua própria prática pedagógica tornando-se um professor reflexivo (SCHÖN, 1997). A 
atividade de reflexão sobre a atuação docente leva a formação do professor-
pesquisador. Stenhouse (1987) alega que a ideia do professor como pesquisador está 
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baseada na análise e crítica da própria prática, em vez da especificação dos 
resultados, o que permite melhorar sua atuação e capacidade de criar situações 
regidas por valores e critérios educativos. Assim, a reflexão pode ser entendida como 
uma atividade que precede a pesquisa do docente sobre sua prática, podendo ser 
considerada como quesito necessário para formação de professores-pesquisadores.  

Com a matriz curricular de 2005, as 400 horas exigidas de EC foram divididas 
de forma que 200 horas se destinem ao estágio no ensino fundamental na disciplina de 
Ciências e as outras 200 horas para o ensino de Química em nível médio, processo 
que se inicia a partir do quinto semestre do curso de Licenciatura em Química da 
UFSM. As 400 horas referentes às práticas vivenciadas ao longo do curso foram 
organizadas junto as disciplinas experimentais, considerando que 30% da carga horária 
de todas disciplinas de caráter experimental deve se destinar ao que foi denominado de 
Práticas Educativas (PED), as quais têm a função de articular conhecimentos 
específicos de Química e estratégias de ensino desses conceitos voltados a sua 
aplicação na educação básica. 

Portanto, esta breve revisão sobre os dois modelos de formação docente 
elucida as diferenças desses e nos fornece subsídios para a discussão em relação às 
expectativas dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Química da UFSM sobre o 
EC. Ainda vale ressaltar que na literatura, no que se refere à investigação do EC e 
formação inicial de professores, encontram-se trabalhos, como os de Lima e Santos 
(2010) e Gauche et al. (2008), que apresentam propósitos semelhantes ao nosso, 
entretanto desenvolvidos em Instituições de Ensino Superior diferentes. Desta forma, 
com o propósito de agregar a estas discussões, apresentaremos a seguir o contexto e 
a metodologia desta pesquisa, a análise e discussão dos resultados bem como as 
considerações finais.   

CONTEXTO DA PESQUISA 
 Esta pesquisa surgiu de inquietações de ex-alunos do curso de Licenciatura 

em Química da UFSM, que em um determinado momento, se viram como professores 
dos componentes curriculares Prática de Ensino de Ciências e Prática de Ensino de 
Química, que correspondem à orientação dos estágios curriculares em Ciências e 
Química, respectivamente. Estas disciplinas são de responsabilidade do Departamento 
de Metodologia de Ensino do Centro de Educação da UFSM, as quais possuem carga-
horária de 105 horas por semestre, sendo que cada uma é ofertada duas vezes ao ano 
nas modalidades I e II. Desta forma, o EC do curso de Licenciatura em Química da 
UFSM é de dois anos, realizado nas disciplinas de Ciências (6º ao 9º ano do ensino 
fundamental) e Química (1ª a 3ª série do ensino médio). 

Neste contexto, os sujeitos desta pesquisa são acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Química da UFSM, que estão cursando componentes curriculares 
diferentes, que pertencem ao 5º e 7º semestres do curso. No primeiro semestre de 
2014, estão realizando o EC supervisionado em Ciências 12 acadêmicos matriculados 
na disciplina de Prática de Ensino de Ciências. Em relação ao EC supervisionado em 
Química, 14 estudantes estão atuando como estagiários e estão matriculados na 
Prática de Ensino de Química. Neste trabalho, investigamos as expectativas acerca do 
EC de 22 acadêmicos (dez estagiários de Ciências e 12 estagiários de Química) que 
estão vivenciando diversas experiências, ministrando aulas nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio, desenvolvendo conteúdos específicos bem como 
frequentando diferentes escolas com características particulares. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 
Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos por meio da aplicação de um 

instrumento a 22 acadêmicos do curso de Licenciatura em Química da UFSM, que 
estavam iniciando o processo de estágio nas disciplinas de Ciências e Química. Como 
o foco deste estudo é investigar suas expectativas em relação ao EC, este instrumento 
foi elaborado em duas partes: descritiva e objetiva. Na primeira, buscamos obter 
respostas mais subjetivas e espontâneas, a partir de quatro questões abertas. No 
Quadro 1, estão as questões da primeira parte do instrumento investigativo aplicadas 
aos estágios de Ciências e de Química. 

 
Quadro 1: Parte descritiva do instrumento aplicado aos estagiários.  

Instrumento de Ciências  Instrumento de Química 
1- Quais são as suas expectativas acerca do 

estágio em ensino de Ciências, após já ter cursado 
no mínimo dois anos da graduação em Química 

Licenciatura? 

1- Quais são as suas expectativas acerca do 
estágio em ensino de química, após já ter realizado 

o estágio em ensino de Ciências? 

2- Você se sente preparado para atuar como 
professor de Ciências? Justifique. 

2- Você se sente preparado para atuar como 
professor de Química? Justifique. 

3- Quais estratégias e/ou metodologias de ensino 
diferenciadas você pretende usar em suas aulas? 

3- Quais estratégias e/ou metodologias de ensino 
diferenciadas você pretende usar em suas aulas? 

4- Em relação ao curso de Licenciatura em 
Química, quais disciplinas já concluídas ou em 

andamento você acredita que mais lhe auxiliarão 
durante o período do estágio? 

4- Em relação ao curso de Licenciatura em 
Química, quais disciplinas já concluídas ou em 

andamento você acredita que mais lhe auxiliarão 
durante o período do estágio? 

 
Na segunda parte do instrumento investigativo, procuramos contemplar três 

dimensões específicas: 1) aspectos gerais da disciplina (Prática de ensino de Ciências 
ou Prática de ensino de Química); 2) autoavaliação (ação do aluno); e 3) instrumentos 
didáticos, ações, estratégias e metodologias de ensino. Desta forma, foram elaboradas 
20 afirmativas levando em consideração essas dimensões. Parte das afirmativas, 
referente às dimensões “aspectos gerais da disciplina” e “autoavaliação”, foi adaptada 
do trabalho de Bittencourt (2011) e o restante delas, que estão relacionadas com a 
dimensão “instrumentos didáticos, ações, estratégias e metodologias de ensino”, foi 
construído pelos autores deste trabalho.  

Esta parte do instrumento visou identificar aspectos que os estagiários 
consideram mais influentes para sua atuação e formação como professor. Para isso, 
eles deveriam avaliar as afirmativas, utilizando a escala Likert, em que 1 representa a 
maior discordância e quanto mais próximo de 5, maior é a concordância com o 
conteúdo da frase.  

É interessante ressaltar que o instrumento de investigação foi aplicado no mês 
de março de 2014 e que muitos acadêmicos já haviam iniciado seus períodos de 
estágio. Por este motivo, apesar de estarmos investigando as expectativas dos 
estagiários, as afirmativas estão no tempo verbal presente, pois muitos já estavam 
atuando em sala de aula ou em período de observação. No Quadro 2, apresentamos a 
descrição das dimensões e suas respectivas afirmativas, tanto para o instrumento de 
Ciências e como para o de Química. 
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Quadro 2: Parte objetiva do instrumento aplicado aos estagiários.  

Dimensões  Afirmativas do instrumento de Ciências/Química 
 

1- Aspectos gerais da 
disciplina 

 
O aluno avalia a relevância da 
disciplina para o desenvolvimento 
profissional e pessoal, a sua 
relação com as demais do curso, 
a organização do plano da 
mesma e a indicação de textos e 
de outros materiais de estudo. 

A1. Esta disciplina é relevante para o meu desenvolvimento 
profissional 
A2. Esta disciplina está relacionada com as demais do curso 
A3. O plano da disciplina auxilia minha atuação na escola 
A4. A indicação de textos e de outros materiais de estudo contribui 
com a minha formação profissional 
A5. O professor da disciplina de estágio possui importante papel 
para minha atuação na escola 
A6. O professor da disciplina de estágio sugere diversos 
procedimentos didáticos  
A7. O tempo da aula da disciplina é suficiente 
A8. A carga-horária das disciplinas do semestre concomitante ao 
estágio permite que eu tenha tempo disponível para me dedicar às 
atividades na escola 

2- Autoavaliação 
O aluno indica o seu grau de 
satisfação em relação ao seu 
desempenho quanto à utilização 
dos materiais de estudo 
indicados, à sua motivação para 
aprender mais, à sua 
contribuição, assim como de sua 
turma, para um ambiente 
favorável à aprendizagem. 

A9. Utilizo os materiais indicados na disciplina 
A10. Eu me sinto motivado a aprender mais sobre questões 
relacionadas ao ensino 
A11. Eu contribuo como aluno para um ambiente favorável à 
aprendizagem 
A12. A turma contribui para um ambiente favorável à aprendizagem 

 
3- Instrumentos didáticos, 

ações, estratégias e 
metodologias de ensino 

 
O aluno indica o seu grau de 
satisfação em relação à utilização 
dos livros didáticos no ensino de 
Ciências e Químicas. Ainda avalia 
a relevância de ações 
interdisciplinares, utilização das 
TICs, jogos didáticos, realização 
de atividades experimentais, 
abordagem CTSA e de aportes da 
HFC. 

A13. O livro didático é um instrumento essencial para o 
desenvolvimento de minhas aulas  
A14. A utilização das “Tecnologias da Informação e Comunicação” 
(TICS) é relevante para o ensino 
A15. As atividades experimentais são fundamentais para o ensino 
de Ciências/Química 
A16. Os materiais (textos) paradidáticos facilitam na elaboração e 
desenvolvimento de minhas aulas 
A17. A interdisciplinaridade constitui uma prática relevante para o 
ensino 
A18. A abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA) contribui para o aprendizado em Ciências/Química e para a 
compreensão do papel da ciência e tecnologia na sociedade 
A19. A utilização de aportes da História e Filosofia da Ciência (HFC) 
dá significado aos conteúdos científicos 
A20. Os jogos didáticos constituem uma válida ferramenta 
educacional 

 
Na sequência das partes descritiva e objetiva, ainda foi disponibilizado um 

espaço para comentários gerais, caso os acadêmicos quisessem expressar suas ideias 
e opiniões sobre algum tópico que não foi contemplado nas questões e afirmações.   

Antes da aplicação do instrumento investigativo, o mesmo foi validado por 
especialistas da área de estudo. Dois professores universitários de instituições 
diferentes, com pós-graduação nas áreas de Educação e de Educação em Ciências e 
que possuem experiência em EC, avaliaram as questões dissertativas e as afirmativas 
do instrumento, com o propósito de averiguar seu alinhamento aos pressupostos 
teóricos e aos objetivos desta investigação.   

Em relação à análise dos dados, esses foram tratados em duas perspectivas. 
As respostas dos estagiários à parte descritiva do instrumento foram avaliadas por 
meio de categorias, criadas a partir das informações obtidas. Como esta primeira parte 
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corresponde às questões abertas, houve a possibilidades de agrupar as respostas em 
categorias, o que caracteriza esta análise como qualitativa. A segunda parte do 
instrumento, em que os estagiários utilizaram a escala Likert para avaliar o conteúdo 
das afirmativas, a análise se centrou em quantificar os dados obtidos. Os resultados 
obtidos neste estudo e uma breve discussão são apresentados a seguir.   

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
A fim de facilitar a compreensão dos dados obtidos bem como esquematizar 

sua discussão, optamos por apresentá-los em duas partes: parte descritiva e parte 
objetiva. Para diferenciar os dois grupos de sujeitos desta pesquisa, os estagiários do 
ensino de Ciências serão identificados pela letra “C” e os do ensino de Química pela 
letra “Q”. 

 
Parte descritiva 

 
Duas categorias emergiram da análise dos dados coletados através dos 

questionários: 1-Vivências em sala de aula e 2-Conhecimento do conteúdo. Na primeira 
categoria estão relacionados os posicionamentos dos licenciandos relativos às 
experiências de sala de aula e suas implicações, como postura do professor, motivação 
para a atuação na escola, relações com os estudantes e alguns aspectos didático-
pedagógicos. A categoria Conhecimento do conteúdo abarca questões sobre a própria 
formação, em suas deficiências referentes ao aspecto conceitual, assim como o 
conhecimento e uso de metodologias e estratégias de ensino. 

Para esquematizar a discussão dos resultados, apresentaremos as categorias 
a partir das questões do nosso instrumento investigativo. Na primeira questão, estão 
relacionadas as expectativas dos licenciandos a respeito do estágio. 

 
Quadro 3: Respostas dos estagiários relacionadas à categoria 1 - “Vivências em sala de aula”.  

EC Ciências EC Química 
“Expectativa é saber lidar com certas atitudes dos 
alunos de ensino fundamental. Também 
conseguir aprender com essa prática a melhor 
forma de abordar certos conteúdos relacionados 
à ciência”. C5 

“Espero que o estágio em ensino de química 
oportunize mais momentos de interação com os 
alunos e a comunidade escolar, melhore minha 
prática e acima de tudo, promova meu 
amadurecimento como profissional”. Q7 

“Espero adquirir conhecimentos e experiência. 
Conhecimento do conteúdo de ciências e 
experiência na prática docente”. C10 

“Como estou realizando o estágio de ciências junto 
com o de química não tenho muita visão de como 
proceder em diversas situações, (...) mas minhas 
expectativas são de que tanto eu quanto meus 
alunos consigamos adquirir aprendizado (...) e que 
nossa convivência seja agradável”. Q4 

“Atender as expectativas dos alunos e da escola, 
ser capaz de sanar dúvidas dos alunos (...)”. C7 

“Eu espero conseguir um ensino mais ‘consistente’ 
para os alunos, tendo em vista que ‘teoricamente’ 
eles são mais maduros que os alunos do 
fundamental e, com isso levariam mais a sério as 
aulas”. Q6 

 
É possível perceber através dos relatos dos licenciandos algumas diversidades 

nas preocupações referentes às experiências voltadas ao espaço de sala de aula, pois 
os estagiários em Ciências apresentam uma maior insegurança em relação ao 
posicionamento frente aos alunos. Enquanto que para os de Química, a preocupação 
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está mais voltada às questões como o amadurecimento profissional, gerando efeitos no 
processo de ensino-aprendizagem e na sua formação como professor.  

 
Quadro 4: Respostas dos estagiários relacionadas à categoria 2 - “Conhecimento do conteúdo”.  

EC Ciências EC Química 
“(...) a preparação do curso durante dois anos é 
importante para nossa formação química, mas não 
dando ênfase ao ambiente escolar, por isso temos 
muitos obstáculos”. C8 

“(...) estou um pouco apreensiva relacionado ao 
ensino de química, me sinto um pouco 
despreparada”. Q2 

“(...) poder melhorar a aprendizagem sobre as 
ciências, porém as aulas que tive de ciências no 
curso de química não estão me ajudando muito”. 
C9 

“(...) que possa passar a eles um pouco do meu 
conhecimento de química para utilização em seu 
dia a dia”. Q11 

 
A maior parte dos estagiários do ensino de Química se sente confiante em 

relação ao conteúdo. Entretanto, alguns como o licenciando Q2, ressaltam que as 
dúvidas em relação ao conhecimento químico existem, e podem ser justificadas por 
fatores como a distância entre as disciplinas de cunho científico que cursam na 
universidade e os conceitos químicos a serem desenvolvidos na escola. Outro fator é 
uma cobrança maior, por parte do próprio estagiário, pois esta é sua área de formação 
específica.  

A segunda questão busca conhecer se o licenciando se sente preparado para 
atuar como professor de Ciências e Química. No quadro 5, destacamos a categoria 1.   

 
Quadro 5: Respostas para questão 2 que se adéquam na categoria 1.  

EC Ciências  EC Química 
“Sim na realidade creio que mesmo sendo para 
atuar como professor de química é necessária uma 
preparação além da graduação e que só é 
adquirida com a prática”. C1 

“Posso dizer que parcialmente me sinto seguro 
atuando em sala de aula, deve-se ao contato com o 
estágio de ciências”. Q12 

“Não me sinto preparada também em relação ao 
domínio da turma”. C4 

“Não me sinto preparada para lidar com alunos, 
pois cada aluno age de uma maneira diferente, 
assimila o conteúdo de forma diferente e tem 
atitudes diferentes em sala de aula”. Q11 

 
É interessante salientar que alguns licenciandos atuam nos dois estágios de 

forma concomitante, para que consigam finalizar seu processo formativo em um tempo 
menor, visto que cada período de estágio na escola tem duração de dois semestres. 
Essa situação tem impactos em sua formação, visto que, por exemplo, o licenciando 
Q12 afirma que a segurança em relação ao seu posicionamento como professor existe 
em função da vivência de um ano de estágio no ensino fundamental, enquanto Q11 é 
um dos estagiários que está atuando nos dois estágios simultaneamente.  

No Quadro 6,  estão trechos das respostas dos licenciandos relativos à 
categoria Conhecimento do conteúdo.  

 

Quadro 6: Respostas para questão 2 que se adéquam na categoria 2.  

EC Ciências  EC Química 
“Não tenho conhecimento do conteúdo de 
Biologia”. C10 

“Não, pois na parte didática o curso deixa muito a 
desejar, existe um espaço muito grande entre as 
disciplinas de química e as de educação 
ministradas no curso”. Q6 
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“A atuação do professor de ciências implicaria dar 
aulas sobre o reino animal, reino vegetal, corpo 
humano enfim, assuntos dos quais o curso de 
química não contempla em suas disciplinas”. C2 

 “Me sinto mais preparada para lecionar química do 
que ciências no padrão escolar atual, me sinto mais 
segura com relação ao conteúdo mas ao mesmo 
tempo insegura por achar o que sei insuficiente”. 
Q5 

 
Em relação ao conhecimento conceitual, de modo geral é possível identificar 

nos relatos uma insegurança por parte dos dois grupos, entretanto enfatizada pelos 
estagiários em Ciências. O conhecimento em Ciências naturais é uma dificuldade 
apontada por eles em diversos momentos, embora a matriz curricular tenha várias 
disciplinas de Física e uma de Biologia. Os conceitos trabalhados do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental envolvem um espectro amplo do conhecimento científico, com os 
quais muitas vezes os licenciandos só tiveram contato durante sua própria vivência 
enquanto estudantes deste nível de ensino, o que pode estar vinculado à insegurança 
relatada. Dentre as necessidades formativas do professor de Ciências apontadas por 
Carvalho e Gil-Pérez (2006), o “conhecer a matéria a ser ensinada” pode ser um 
consenso no âmbito da formação, no entanto em muitas situações a falta dos 
conhecimentos conceituais é apontada como uma das grandes limitações para que a 
qualidade do ensino de Ciências Naturais possa ser melhorada. 

Na questão três, investigamos o uso de estratégias e/ou metodologias 
diferenciadas em relação ao ensino tradicional, que é baseado principalmente em 
abordagens expositivas. Os acadêmicos do estágio em Química, em sua maioria, 
citaram atividades experimentais, contextualização e relação entre a Química e o 
cotidiano como principais estratégias que pretendem adotar. Além destas aparecem a 
utilização de vídeos, analogias, casos simulados, jogos didáticos e oficinas. As 
mesmas estratégias apontadas pela maioria dos estagiários de Química foram citadas 
pelos de Ciências, sendo a ênfase dada às atividades experimentais e aproximação 
com a realidade dos estudantes. Estratégias de ensino como vídeos e jogos didáticos 
são itens comuns nos dois grupos. Ainda aparecem como posicionamentos diferentes: 
atividades fora da sala de aula, diálogo, uso de imagens, textos informativos e 
pesquisas. 

A ampla indicação dos estagiários por atividades experimentais como 
estratégia de ensino está diretamente relacionada à própria configuração dos cursos de 
Química que, de modo geral, têm disciplinas de caráter exclusivamente experimental 
ao longo de vários semestres. Além disso, especificamente na UFSM, as Práticas 
Educativas (PED) estão inseridas nessas disciplinas, e muitos dos professores 
solicitam que a elaboração de estratégias esteja relacionada ou tenha como ponto de 
partida as atividades experimentais. 

O questionamento 4 tem a intenção de conhecer quais disciplinas do curso de 
Licenciatura em Química os acadêmicos reconhecem como relevantes no período de 
estágio. Nos dois grupos, as disciplinas de caráter pedagógico (ou didático-
pedagógico), que possuem abordagens sobre características educacionais e também 
suas relações com a ciência Química, foram citadas de forma predominante como 
colaboradoras para dar suporte a este momento de vivência do estágio nas escolas. 
Dentre todas citadas, as apontadas por vários estagiários do ensino de Química foram: 
Didática I, Prática de Ensino de Ciências, Prática de Ensino de Química e Didática II. 
As PED também foram apontadas por alguns como relevantes. Os estagiários do 
ensino de Ciências apontaram as disciplinas de Didática I e Prática de Ensino de 
Ciências como importantes. Referente às disciplinas vinculadas ao conhecimento 
químico, estas foram citadas por um número menor de estudantes e dificilmente uma 
mesma disciplina foi mencionada mais de uma vez.  
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A seguir, apresentaremos as avaliações dos estudantes, baseadas na escala 
Likert, para as 20 afirmativas da parte objetiva do instrumento. 

 
Parte objetiva 

 
A análise desta parte do instrumento será focada nas três dimensões já citadas 

anteriormente. Desta forma, os dados serão apresentados na seguinte sequência:  
- aspectos gerais da disciplina (Afirmativas 1 a 8); 
- autoavaliação (Afirmativas 9 a 12); 
- instrumentos didáticos, ações, estratégias e metodologias de ensino 

(Afirmativas 13 a 20). 
 As oito primeiras afirmativas do instrumento estão relacionadas aos 

componentes curriculares Prática de ensino de Ciências e Prática de ensino de 
Química. Na Figura 1, apresentamos os gráficos com as avaliações dos estagiários de 
Ciências e Química, em que os códigos DT, D, I, C e CT se referem respectivamente a 
Discordo Totalmente, Discordo, Indiferente, Concordo e Concordo Totalmente, de 
acordo com a escala Likert.  
 

 
Figura 1: Gráficos da dimensão “Aspectos gerais da disciplina”.  

 
Em relação à opinião dos estagiários sobre a relevância das disciplinas de 

Práticas para sua formação (A1), podemos constatar que a grande maioria as 
considera importante, já que dos 22 sujeitos, 18 concordam ou concordam totalmente 
com esta afirmativa, sendo que apenas quarto se manifestaram indiferentes. Esta 
primeira análise, já revela uma preocupação dos licenciandos a respeito de sua 
formação como professor. Quando fizemos a afirmação “Esta disciplina está 
relacionada com as demais do curso” (A2), observamos que a maioria dos estagiários 
de Ciências discordou. Isto pode estar relacionado à compartimentalização das 
disciplinas do curso e a falta de ações interdisciplinares, fatores que impedem os 
acadêmicos de associarem os diferentes componentes curriculares e apontam indícios 
de que o modelo da racionalidade técnica ainda não foi totalmente superado. 

Outra afirmativa que gerou bastante discordância foi a 8, que está relacionada 
a carga-horária das disciplinas da graduação e o tempo disponível para a realização 
das atividades na escola. Um dos fatores que pode estar causando esta insatisfação é 
a possibilidade dos estudantes realizarem os dois estágios simultaneamente, o que 
possibilita aligeirar sua formação, entretanto sobrecarrega sua carga-horária. Além 
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disso, praticamente a totalidade dos estagiários está envolvida em projetos de pesquisa 
ou ensino nas diferentes áreas da Química, o que também requer tempo.  

A segunda dimensão, autoavaliação, compreende as afirmativas 9 até a 12, 
conforme a Figura 2.  

 

 
Figura 2: Gráficos da dimensão “Autoavaliação”.  

 
Através dos gráficos representados na Figura 2, constatamos que os 

estagiários, tanto de Ciências como de Química, fazem uma boa avaliação em relação 
aos seus desempenhos quanto ao uso dos materiais disponibilizados nas disciplinas 
das Práticas (A9), à motivação para aprender mais sobre as teorias da área de ensino 
(A10), à contribuição deles próprios (A11) e da turma (A12) para um ambiente favorável 
à aprendizagem.  

Os dados da terceira dimensão, instrumentos didáticos, ações, estratégias e 
metodologias de ensino, estão representados nos gráficos da Figura 3. 

 

 
Figura 3: Gráficos da dimensão “Instrumentos didáticos, ações, estratégias e metodologias de 

ensino”.  

Embora diversas pesquisas apontem que o livro didático ocupa um papel 
central no processo de ensino e aprendizagem na educação básica (SILVA et al., 2013; 
VIDAL e PORTO, 2012), esta não é a opinião da maioria dos estagiários de Química da 
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UFSM. Dos 12 acadêmicos que participaram desta pesquisa, apenas quatro 
concordam com a afirmação de que o livro didático é essencial para o desenvolvimento 
de suas aulas, sendo que sete são indiferentes e um discorda totalmente. Este 
resultado nos indica que os estagiários de Química estão buscando outras fontes para 
a elaboração de suas aulas, o que nos faz tecer duas observações. A primeira, é que 
os estagiários provavelmente utilizem a internet como uma ferramenta de auxílio para a 
elaboração de suas aulas, o que proporciona que diferentes materiais disponíveis na 
rede web, como artigos de revistas e jornais, sejam de caráter científico ou informativo, 
façam parte do processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, a nossa segunda 
observação é justamente sobre a confiabilidade das informações das fontes utilizadas 
por eles. Apesar de o livro didático apresentar muitas limitações, antes de chegar às 
escolas, ele passa por uma criteriosa avaliação realizada por especialistas da área, o 
que lhe confere certa credibilidade. Sendo assim, conforme aponta Delizoicov et al. 
(2009) é interessante que o universo das contribuições paradidáticas, como revistas, 
suplementos de jornais, TV educativas e de divulgação científica estejam cada vez 
mais presentes na educação escolar, contudo é importante estar alerta para seu uso 
crítico e consciente, além de avaliar a confiabilidade de suas informações. Já para os 
estagiários de Ciências, a grande maioria (oito dos 10) considera o livro didático 
essencial para o desenvolvimento de suas aulas. 

Em relação às demais afirmativas (A14 – A20), que estavam associadas, por 
exemplo, às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), atividades 
experimentais, interdisciplinaridade, abordagem da Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS) e da História e Filosofia da Ciência (HFC), praticamente todos acadêmicos 
consideram estas estratégias e ações importantes para o ensino de Ciências e 
Química. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É através da realização do EC que o acadêmico tem a oportunidade de 

vivenciar a profissão docente. As expectativas para este período são muitas, conforme 
evidenciado ao longo deste trabalho. Observamos que os estagiários do curso de 
Licenciatura em Química da UFSM estão, em sua maioria, comprometidos e envolvidos 
com as atividades recorrentes do EC. Em geral, os acadêmicos esperam adquirir 
conhecimento e experiência durante a realização do estágio, além de contribuírem para 
o aprendizado de seus alunos dos níveis fundamental e médio. 

Muitos dos estagiários de Química, que já desenvolveram o estágio em 
Ciências, revelaram que estão mais “maduros” em relação à docência, fator que está 
ajudando-os a lidar com as diferentes situações em sala de aula. Já os estagiários de 
Ciências, revelaram que possuem dificuldades nos conteúdos científicos referentes ao 
ensino de Ciências no nível fundamental, que estão relacionados de forma mais direta 
com a Biologia. Ainda os estagiários de Ciências e Química pretendem utilizar 
diferentes ações, estratégias e metodologias de ensino em suas aulas.  

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas durante o período de estágio, 
muitas delas devido a falhas em nossos cursos de licenciatura, acreditamos que este 
momento de intervenção escolar é indispensável para uma formação docente de 
qualidade. 
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Palavras-Chave: formação de professores, ambiente virtual de aprendizagem, teoria dos 
sistemas de atividade 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo pesquisar a formação do professor-cursista em um ambiente virtual de 
aprendizagem em atividade de ensinar. O processo formativo tem lugar em um curso de especialização 
em ensino de Ciências desenvolvido em parceria entre a Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na modalidade a distância, para os 
professores do Ensino Fundamental II da rede estadual. Tendo como referencial teórico-metodológico o 
constructo ciclo expansivo, inscrito na Teoria dos Sistemas de Atividade, os resultados desta 
investigação nos revelam que Professora-cursista C, em processo de formação pelo curso, vivenciou 
ciclos de desenvolvimento como sujeito do SA Aprendizagem On-line em atividades de ensino, 
atividades próprias de um professor, portanto, a exemplo de problematizar um conteúdo de Ciências em 
uma Sequência Didática, elaborar colaborativamente um texto de teor pedagógico e participar de uma 
discussão argumentada acerca de currículo. 

INTRODUÇÃO 

A formação continuada de professores na modalidade a distância vem se 
consolidando como uma alternativa viável aos olhos das agências formadoras -
instituições de ensino superior, secretarias de educação, escolas de formação  - 
voltadas ao ensino básico público, tendo em vista a multiplicação de iniciativas ocorrida 
recentemente no Brasil (PARÁ, 2009; MATO GROSSO, 2012; PARANÁ, 2013). 

Contudo, os modelos de programas formativos oferecidos estão de acordo com 
as demandas formativas de professores? Ou, de outro ponto de vista, estão de acordo 
com o perfil de professor que se pretende formar? 

Estas questões deveriam sempre ocupar o plano de metas dessas agências 
formadoras, porém isso não acontece, pois ainda convivemos com programas que 
aprofundam exclusivamente assuntos de uma ciência de referência, por exemplo, 
Química; no outro extremo, cursos em que são trabalhados tópicos de didática 
somente. Outros programas em que os professores são treinados com ênfase no uso 
das ferramentas digitais sem a adequada relação com o conteúdo pedagógico do curso 
e aqueles em que os cursistas não recebem treinamento, ainda que, básico quanto ao 
uso delas.  

Enfim, convivemos com cursos realizados em descompasso entre as 
necessidades formativas do professorado, o planejamento dos gestores dos sistemas 
educacionais em que os professores atuam e as instituições que realizam as ações 
formativas, geralmente instituições de ensino superior.  
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Em meio a esse processo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
(SEE-SP) e a Faculdade de Educação da Universidade São Paulo (FEUSP) 
promoveram um curso de especialização para os professores de ciências da rede 
estadual na modalidade a distância, em parceria. Denominado EEC-FEUSP-
REDEFOR, o curso foi oferecido na plataforma MOODLE (DOUGIAMAS e TAYLOR, 
2009) em 4 módulos de duas disciplinas cada, num total de 410 horas, sendo 10% 
presenciais, em regime de tutoria, contando com um tutor para cada quinze 
professores-cursistas, em média. As disciplinas do curso foram elaboradas por 
pesquisadores em educação nas ciências da USP, com base em recentes resultados 
de pesquisa na área e no currículo oficial do Estado de São Paulo. Além da 
participação das atividades das oito disciplinas no ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA), os professores-cursistas tiveram de produzir quatro sequências didáticas, uma a 
cada módulo, realizar um trabalho de pesquisa para a conclusão do curso, defendê-lo e 
participar de quatro encontros presenciais. Exceto as duas últimas atividades, as outras 
foram realizadas no AVA do curso.  

A complexidade de um curso como o EEC-FEUSP-REDEFOR está exposta na 
organização e na forma de funcionamento e principalmente na atuação de sujeitos em 
sistemas de atividade. Assim, uma abordagem teórica capaz de interpretar fenômenos, 
processos e comportamentos relativos à formação de professores em ambientes 
virtuais de aprendizagem deve considerá-los atuando com ferramentas sócio-cognitivas 
em atividades integradas dentro de um sistema, mas também integradas a outros 
sistemas de atividade (GIORDAN, NERY, 2013).  

A Teoria dos Sistemas de Atividade (TSA), desenvolvida por Engeström e seus 
colaboradores (1999), está relacionada aos estudos sócio-histórico-culturais sobre o 
desenvolvimento humano iniciados por Vigotski (1993) e colaboradores diretos como 
Leontiev (1988). É usualmente representada por um triângulo (Figura 1), derivado do 
triângulo vigotskiano, que agrega os seguintes elementos: a comunidade em que o 
sujeito se insere, as regras às quais a sua atividade está submetida e o seu papel na 
divisão de trabalho.  

 
Figura 1 – Esquema representativo dos elementos de um Sistema de Atividade 

Fonte: a partir de Engeström (1999) 

Daniels (2003) apresenta um resumo da TSA na forma de cinco princípios, os 
quais manifestam o estado da teoria atualmente, que são minuciosamente expostos 
nesse livro (p. 123-125). O primeiro princípio preceitua que a unidade primária de 
análise “é um sistema de atividade coletivo, mediado por artefato e orientado para o 
objeto, visto em suas relações de rede com outros sistemas”. O segundo é o princípio 
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da multivocalidade, quer dizer, um sistema de atividade é sempre uma comunidade de 
múltiplos pontos de vista, tradições e interesses. A historicidade é o terceiro princípio. 
O quarto princípio é representado pelo papel central das contradições como fontes de 
mudança e desenvolvimento. E o quinto princípio “proclama a possibilidade de 
transformações expansivas nos sistemas de atividade”.  

O EEC – FEUSP - REDEFOR foi pesquisado no LAPEQ, Laboratório de 
Pesquisa em Ensino de Química e Tecnologias Educativas – FEUSP – USP, em tese 
de doutorado fundamentada na TSA.  

Para pesquisá-lo elegemos um dos sistemas de atividade componentes do 
curso, dentre os inúmeros possíveis, de acordo com a TSA. O Sistema de 
Aprendizagem On-line foi escolhido com o propósito de investigar a aprendizagem 
professor-cursista, ou seja, o processo formativo vivenciado por ele no curso e o quinto 
princípio da TSA subsidiou as análises especialmente. 

O presente trabalho integra a referida tese. Nele aprofundamos um aspecto 
importante que o curso tencionou promover, qual seja a formação do professor-cursista 
em atividade de ensinar num ambiente virtual de aprendizagem. Especificamente, o 
nosso objetivo neste trabalho é investigar o “ciclo expansivo de desenvolvimento” 
(ENGESTRÖM, 1999) vivenciado pelo professor-cursista do EEC-FEUSP-REDEFOR 
em atividade de ensino no Sistema de Atividade Aprendizagem On-line. 

AVA NA PERSPECTIVA SÓCIO CULTURAL E O AVA DO EEC – FEUSP - REDEFOR  

Os AVA se apresentam como ambientes em que o contexto da formação é 
diferente do tradicional, no qual temos um espaço físico estabelecido e um tempo 
estipulado que determinam as relações pedagógicas entre os sujeitos. Eles são 
ferramentas culturais (WERSTCH, 1999) e possibilitam a constituição dos sujeitos 
professores na medida em que promovem interações (GÓES, 1992). 

Em termos de atendimento às demandas de formação na modalidade a 
distância, os AVA desempenham papel essencial, pois, além do mais, constituem-se 
em artefatos mediacionais ou ferramentas culturais (GIORDAN, 2011) que medeiam a 
aprendizagem do professor-cursista. Assim, para colocar em prática um curso de 
formação continuada de professores de Ciências na modalidade a distância, tendo em 
vista certas demandas formativas e determinados objetivos profissionais que são 
negociados antes e durante sua realização, é necessário organizar diversos sistemas 
de atividades em um AVA.  

Giordan (2011) discute alguns princípios de funcionamento dos AVA para a 
aprendizagem de Química, sob a perspectiva teórica sociocultural e adota duas 
categorias, formas de organização do trabalho e formas de representação, com base 
em Vigotski (1991; 1993), para desenvolver seu argumento e justifica sua posição.  
 

[...] porque [elas] constituem os princípios da condição humana, ou seja, o 
trabalho e os meios semióticos são os vetores da gênese da espécie e são, 
portanto, as unidades de intervenção e transformação do ser humano no 
mundo. (GIORDAN 2011, p.54) 

 

A partir desses dois eixos, que traduzem as duas categorias teóricas, “eixo da 
comunicação” e “eixo da representação” Giordan (op. cit., p. 54), descreve, em 
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detalhes, os requisitos, ou, como também denomina, funcionalidades, que um AVA 
desenvolvido para ensinar Química deve conter. No eixo da comunicação, lista como 
requisitos as possibilidades de compartilhamento de informações e de sincronismo 
deste, as variantes de interações - de um para um, de um para muitos e de muitos para 
muitos -, destacando a colaboração como uma forma de atuar que se deve priorizar e 
afirma que “qualquer AVA deve ter ferramentas dedicadas a propor e resolver 
problemas” (p. 58). No eixo da representação, o autor assinala a evolução das formas 
de representar o mundo com as novas tecnologias e especialmente as novas 
possibilidades para a visualização científica.  

Entendemos que esses requisitos de um AVA desenvolvido para aprender 
Química são análogos aos necessários para ensinar Química/Ciências em um curso de 
formação de professores. Assim, de acordo com o autor, um AVA concebido para a 
formação de professores deve possibilitar que informações sejam compartilhadas tanto 
assíncrona quanto sincronicamente, que haja interações variadas e que tenha 
ferramentas de proposição e resolução de problemas.  

O AVA do EEC - FEUSP – REDEFOR foi concebido na perspectiva sócio 
cultural, conforme Giordan (2011). Sendo assim possui algumas características que o 
distinguem. Uma delas, a interatividade, que a nosso critério melhor representa a 
vertente teórica sócio cultural, é promovida em ferramentas como o fórum eletrônico e 
a wiki, mas também na produção comentada de sequências didáticas (SD). Estas 
últimas produzidas pelo autor em espaço próprio no AVA e comentadas pelo tutor num 
processo de elaboração, aplicação e reelaboração, EAR (GIORDAN e GUIMARÃES, 
2012) nesse mesmo espaço. As sequências didáticas produzidas também são 
discutidas no fórum de SD, ao final de cada módulo, pelos colegas do respectivo grupo. 

Ferramentas de proposição e resolução de problemas, outra característica de 
AVA concebidos na perspectiva sociocultural, estão presentes nas atividades das 
disciplinas do curso e explicitamente como elemento de elaboração das SD. Há um 
item designado problematização, em que o autor deve problematizar um conteúdo de 
ciências a ser desenvolvido na SD. Finalmente, a última característica do AVA do EEC 
– FEUSP – REDEFOR é a assincronicidade. Esta foi definida de antemão pela 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, diante da indisponibilidade de acesso 
dos professores-cursistas em horários pré-fixados, ou seja, as atividades, embora 
tivessem estipulado um prazo de entrega, poderiam ser realizadas a qualquer hora. 
Giordan (2011) menciona a colaboração como princípio geral a ser seguido pelos 
sujeitos em atividade num AVA, sendo que as wiki são as ferramentas ou os espaços 
privilegiados de colaboração em que este princípio é mais bem explicitado. 

O professor-cursista está a todo o momento em atividade, em produção textual, 
no EEC – FEUSP – REDEFOR, seja nas atividades das disciplinas, respondendo um 
simples e-mail, colaborando na construção de um texto de wiki, redigindo uma resposta 
argumentada num fórum ou produzindo os elementos de elaboração em quatro etapas 
numa SD. No entanto, todas essas atividades têm um elemento que as qualifica, ou 
seja, um objeto de referência comum entre os interlocutores.  

METODOLOGIA 

Dentre os muitos Sistemas de Atividade constituintes do EEC-FEUSP-
REDEFOR definimos o SA Aprendizagem On-line como aquele a ser pesquisado e 
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nele um sujeito em atividade de aprender, ou, de outro modo, um professor-cursista em 
seu processo formativo por meio do curso. Reconhecemos nos princípios da TSA uma 
possibilidade teórica e também metodológica de análise para o SA Aprendizagem On-
line, identificado como fundamental, no quadro constitutivo do curso.  

Optamos por pesquisar o ciclo de desenvolvimento de um sujeito no SA 
Aprendizagem On-line em análise microgenética (Góes, 2000). Iniciamos pela escolha 
do grupo, entre os 26 grupos e seus respectivos tutores, em busca do tutor mais 
interativo, ou seja, aquele que participou de maior número de interações e também as 
promoveu em maior número com seus tutorados. Grupo e tutor em conjunto, pois 
segundo Góes (1992) o sujeito não é ativo nem passivo na relação com o outro, mas 
interativo. Assim não foi só o professor-cursista, não foi só o tutor, mas os dois em 
relação dialógica e intersubjetiva que promoveram as interações constitutivas, ou, de 
outro modo, formativas. Esse sujeito, designado Professora-cursista C, foi selecionado 
tendo por base o seu desempenho na elaboração das 4 SD, na participação nas 
atividades das 8 disciplinas no AVA e na realização do trabalho de conclusão de curso. 
O critério desempenho foi escolhido, pois entendemos que o melhor resultado, 
melhores notas portanto, demonstram que essa professora-cursista cumpriu 
plenamente os requisitos avaliativos dessas três modalidades de atividade 
demonstrando que vivenciou plenamente o processo formativo pelo curso. 

Como ferramenta de análise utilizamos o constructo teórico ciclo expansivo, 
pois nos interessou pesquisar a professora em processo de desenvolvimento  de suas 
potencialidades num AVA, relacionadas à atividade de ensinar.  

O ciclo expansivo ou espiral expansiva (ENGESTRÖM, 1987, p. 13) é formado 
por conjuntos de ações de aprendizagem que devem ser compreendidas como 
produção e resolução de sucessivas contradições no sistema de atividade. De outro 
modo, as tensões e suas resoluções constituem o motor do desenvolvimento, ou ainda, 
as sínteses dialéticas são responsáveis pelo movimento espiral do ciclo.  

Conforme a TSA, há a possibilidade de variação da escala de grandeza de 
observação e análise dos ciclos, pois “um ciclo em grande escala de grandeza de 
transformação organizacional [do SA] sempre consiste em pequenos ciclos de 
aprendizagem inovadora” (ENGESTRÖM, 1987, p. 13, tradução nossa)1. Para ele, 
então, os ciclos de atividade de aprendizagem expansiva podem ser considerados 
constituídos por ciclos de menor escala potencialmente transformadores. 

Lembramos que, para o autor, o ciclo de expansão (Figura 2) também é um 
ciclo de desenvolvimento que se processa com os movimentos de internalização e 
externalização nos SA. O primeiro dos processos está relacionado à reprodução da 
cultura e no segundo, a externalização, o que predomina é o processo de produção de 
um novo artefato cultural. 
 

                                                           
1 “A large-scale, expansive cycle of organizational transformation always consists of small cycles of 
innovative learning.” (ENGESTRÖM, 1987 p. 13) 
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Figura 2 – Ciclo Expansivo de um Sistema de Atividade 
Fonte: a partir de Engeström (1999) 

 

O autor assim explica o movimento da espiral de desenvolvimento 

 
A nova estrutura da atividade não emerge no nada. Requer uma análise 
reflexiva da estrutura da atividade existente – é preciso aprender a conhecer e 
compreender o que se quer transcender. E isso requer apropriação reflexiva de 
avançados modelos e ferramentas culturais existentes que ofereçam formas de 
sair das contradições internas. Entretanto, essas formas de internalização ou 
apropriação não são suficientes para a emergência de uma nova estrutura. 
Enquanto o ciclo avança, o design e a implementação reais de um novo 
modelo para a atividade ganham impulso: externalização começa a dominar. 
(ENGESTRÖM, 1999, p. 33)2 [tradução nossa] 

 

Como a comunicação no AVA do EEC – FEUSP - REDEFOR é realizada na 
forma escrita captamos o movimento dos ciclos expansivos de desenvolvimento da 
professora-cursista C por meio das interações dialógicas nas sequências discursivas 
das quais ela participou. 

Todos os registros utilizados para a presente investigação foram obtidos no 
AVA do curso no espaço da disciplina Terra e Educação em Ciências (EC-07). Esta 
disciplina fez uma incursão ao nosso planeta para compreender as relações entre sua 
estrutura, formação, desenvolvimento e a necessidade de uma educação ambiental. 
Focalizou a importância da compreensão da necessidade da educação ambiental entre 
os professores-cursistas, ao trabalharem com conceitos científicos em suas aulas. 

 

 

                                                           
2 “The new activity structure does not emerge out of the blue. It requires reflective analysis of the 
existing structure – one must learn to know and understand what one wants to transcend. And it 
requires reflective appropriations of existing culturally advanced models and tools that offer ways out of 
the internal contradictions. However, these forms of internalization or appropriation are not enough for 
the emergence of a new structure. As the cycle advanced, the actual design and implementation of a 
new model for the activity gain momentum: Externalization begins to dominate.” (ENGESTRÖM, 1999, 
p. 33) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como primeiro resultado da presente pesquisa, apresentamos no Quadro 1 
uma sucessão de formulações do item problematização na SD, com o título “Vidas em 
uma gota d’água”. Estes registros foram obtidos no espaço de comentários de SD em 
diálogo restrito entre tutor e Professora-cursista C. 
Quadro 1: Problematização da SD da Professora-cursista C, em cada Etapa de Elaboração 
Fonte: a partir do AVA do EEC-FEUSP-REDEFOR 2011-2012 

1ª Problematização 

A partir do conhecimento das etapas do ciclo da água, da urbanização 
das cidades, das consequências geradas pela ação humana, 
principalmente a poluição dos rios e córregos, entender a necessidade 
do processo de todo o tratamento que ocorre com a água antes de 
chegar a nossas casas. Porque a água tem que passar por vários 
processos de tratamento? Será que em uma gota d'água mesmo 
estando aparentemente limpa ocorre vida? São seres que causam 
doenças aos seres humanos? A partir dessa problemática, 
desenvolver o interesse e a curiosidade dos alunos em poder 
visualizar esses seres vivos em uma gota d'água. 

2ª Problematização 

A água sendo um bem natural, só que hoje utilizada com bem de 
consumo, quais atitudes que a população tem que desenvolver para 
garantir que esse recurso seja preservado? A partir do conhecimento 
das etapas do ciclo da água, a sua origem no planeta, dos rios que 
fornecem água para a população, da urbanização das cidades, das 
consequências geradas pela ação humana, principalmente a poluição 
dos rios e córregos, entender a necessidade do processo de todo o 
tratamento que ocorre com a água antes de chegar a nossas casas. 
Abordando esse tema desenvolver a problematização: Que atitudes 
devemos ter para diminuir o desperdício da água? 

3ª Problematização 

A abordagem dos temas água e biosfera no ensino fundamental, 
prevista nos Parâmetros Curriculares do Estado de São Paulo, 
proporciona ao aluno compreender a importância da água e sua ação 
na superfície de nosso planeta, com a formação dos rios e seus 
afluentes, inclusive compreendendo a origem das águas que 
abastecem uma cidade.  
Questionar a relação da água com o solo, entendendo a água como 
agente geológico, e a necessidade da vegetação, no qual a retirada de 
vegetais do solo causará sérios problemas de erosão, deslizamento 
de terra e assoreamentos dos rios e enchentes, é de extrema 
relevância no ensino de ciências para a formação de educandos que 
possam atuar e compreender os problemas ambientais presentes no 
local em que vivem. Fazendo com que o aluno reflita e conclua a 
problemática que está ocorrendo no rio de sua cidade. Analisando: 
Quais seriam as principais ações e funções das águas das chuvas 
para o solo e para os rios? Quais as possíveis consequências da 
retirada da mata ciliar que protege os leitos dos rios? 

Etapa 
Final Problematização [...]* 

* A Problematização na Etapa Final permaneceu inalterada. 
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De acordo com o Quadro 1, a cada edição da problematização da SD a 
Professora-cursista C vai incorporando mais elementos de conteúdo, de forma que na 
já na 3ª Etapa e na Etapa final ela contempla todos os aspectos explorados ao longo 
das aulas, integrando-os, como um fio condutor, de acordo com o conceito abordado 
no Estudo Dirigido de Iniciação à Sequência Didática (GIORDAN e GUIMARÃES, 
2012). Professora-cursista C segue a recomendação do tutor feita no espaço de 
comentários de SD no post de 8/5/2012 às 21hs46min: “[...] A partir da justificativa do 
tema, mais essa parte que sugeri, você poderia trazer uma situação problema ou uma 
questão problema (não podemos pensar numa questão que pode ser respondida 
rapidamente, é mais complexa, sendo trabalhada ao longo das aulas) que irá motivar o 
aluno e integrar a SD.”  Em cada etapa de elaboração, ela aprimora a redação e já na 
3ª Etapa formula a questão problema que resume o item (em negrito), a partir da 
interação com o tutor, o que evidencia um movimento de expansão neste, que constitui 
um dos inúmeros microciclos de desenvolvimento vivenciados pela Professora-cursista 
C. 

Outro microciclo expansivo vivenciado por C é configurado pelo seu movimento 
na produção de um texto coletivo num fórum wiki (ferramenta híbrida) em que os 
professores-cursistas tem de escolher três minerais e criar um verbete para cada um 
deles contendo suas propriedades químicas, físicas e morfológicas, além dos locais de 
ocorrência. No post de 2 de agosto de 2012, (Quadro 2) ela manifesta claramente sua 
dúvida quanto a estar fazendo a atividade como foi requerida e também transfere 
responsabilidade ao grupo: 
Quadro 2: Post da Professora-cursista C, no Fórum wiki de EC-07 Semana 3 
Fonte: AVA do EEC-FEUSP-REDEFOR 2011-2012 

 

Re: Grupo 2: J, C, K e L  

por Professora C - quinta, 2 agosto 2012, 20:58 

 Meninas, juntei os textos, mas será que é assim? Qualquer coisa, mudem, por favor.  
Beijos C 

 

O texto vai ganhando corpo com as contribuições do grupo e também de C, 
ações que demonstram apropriação do conceito de wiki, até que em 5 de agosto 
(Quadro 3) ela assume a tarefa de postar a atividade, como assinalamos no seu post, a 
seguir: 
Quadro 3: Post da Professora-cursista C, no Fórum wiki de EC-07 Semana 3 
Fonte: AVA do EEC-FEUSP-REDEFOR 2011-2012 

 

Re: Grupo 2: J, C, K e L  

por Professora C - domingo, 5 agosto 2012, 19:06 

 Oi L, pode deixar que eu posto a atividade. Vou esperar até terça, caso as meninas queiram modificar alguma 
coisa. 
Beijos C 
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O movimento a partir da dúvida de como proceder numa wiki para a ação de 
chamar a si a tarefa de postar a atividade demonstra que C resolveu tensões existentes 
e assim deslocou a espiral de desenvolvimento neste microciclo. C nos mostra ainda, 
com seu post, que respeita o ritmo dos posts dos seus pares, dizendo que vai esperar 
alguns dias para entregar a atividade. Neste sentido colaborando com eles e 
evidenciando em outra oportunidade apropriação do conceito de wiki. Esta ação 
constitui mais uma demonstração de desenvolvimento do ciclo expansivo do SA 
Aprendizagem On-line do qual é sujeito. 

A interatividade em suas variantes é característica presente no AVA do EEC – 
FEUSP – REDEFOR devido às suas ferramentas. São interações de um para um estão 
presentes no diálogo entre tutor e cursista no processo EAR, de um para muitos e de 
muitos para muitos na wiki e no fórum. Porém, no fórum as interações têm uma 
característica diferente: os diálogos são argumentativos, o que potencializa as tensões 
porventura surgidas e assim a busca da resolução delas, pois eles são desenvolvidos a 
partir de uma questão polêmica. A linguagem de fórum é peculiar e sendo a ferramenta 
assíncrona há a possibilidade de o participante redigir seu post, reestruturá-lo após 
leitura de novos posts dos colegas e posterior reflexão para então enviá-lo. Esta ação 
por si só já caracteriza um ciclo expansivo, conforme Engeström (1999, p. 33). 

Mais um microciclo expansivo no SA Aprendizagem On-line, cujo sujeito é a 
Professora-cursista C, é notável no fórum de EC-07, Semana 7. Neste fórum o grupo 
discute o conceito de solo e sua inserção no Ensino Fundamental. C menciona que o 
assunto no material didático oferecido pela SEED é tratado superficialmente e 
acrescenta a referência de sua pesquisa, como vemos no seu post de 29 de agosto 
(Quadro 4): 
Quadro 4: Post da Professora-cursista C, no Fórum wiki de EC-07 Semana 7 
Fonte: AVA do EEC-FEUSP-REDEFOR 2011-2012 

 

Re: Quais são os conceitos sobre solos abordados na Proposta Curricular do Estado de São Paulo e 
nos livros didáticos? 

por Professora C - quarta, 29 agosto 2012, 20:32 

 A proposta curricular o assunto sobre o solo está bem superficial, é desenvolvido com o 6º ano no caderno volume 
3 do aluno. Como descreve o texto, os livros didáticos relatam os tipos solos com características que não fazem 
parte do nosso país. O livro dá a impressão do solo Brasileiro sendo fértil e o texto descreve como um solo pouco 
fértil. Talvez a maior falha no ensino de classificação de solos, no nível fundamental, não seja o que é descrito nos 
mesmos, mas o que está faltado descrever, com relação às condições brasileiras. Não são descritos os solos 
tropicais, e sequer são mencionados solos muito importantes no Brasil como Latossolos, Cambissolos, Neossolos, 
Argissolos, dentre outros presentes no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). 
Procuro desenvolver o tema de forma com que os alunos compreendam a importância do solo, mencionando suas 
características e principalmente o problema da monocultura desenvolvida em nossa cidade. 
Referência Bibliográfica: 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2. ed. Brasília: 
Embrapa Produção de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 
São Paulo: Caderno do Aluno– Ciências, Ensino Fundamental II - 5ª série/6ºano, volume 3. Pág. 10. Secretaria do 
Estado da Educação. São Paulo, 2009.  

 

Em post de 31 de agosto Professora-cursista C continua sua apreciação sobre 
o material didático em questão, (Quadro 5): 
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Quadro 5 : Post da Professora-cursista C, no Fórum wiki de EC-07 Semana 7 
Fonte: AVA do EEC-FEUSP-REDEFOR 2011-2012 

 

Re: Quais são os conceitos sobre solos abordados na Proposta Curricular do Estado de São Paulo e 
nos livros didáticos? 

por Professora C - sexta, 31 agosto 2012, 09:29 

 No material tanto no caderno do aluno, como no livro didático, é muito superficial, não apresentam o ciclo das 
rochas, como ocorre a sua formação, muito menos como se forma os solos. Desenvolvo com o aluno esse assunto 
com diálogos, textos que levo para completar essas informações. Pois a impressão principalmente que os livros 
didáticos passam sobre os tipos de solo, fertilidade é um pouco irreal. C 

Já em post de 1 de setembro, Professora-cursista C demonstra ter resolvido a 
tensão entre ter de utilizar o material da SEED, afinal trabalha numa escola pública 
estadual, e a superficialidade do conteúdo deste, ao esclarecer para os colegas de 
fórum que o utiliza apenas como apoio, numa clara manifestação de autonomia diante 
de escolhas de caráter pedagógico. 
Quadro 6 : Post da Professora-cursista C, no Fórum wiki de EC-07 Semana 7 
Fonte: AVA do EEC-FEUSP-REDEFOR 2011-2012 

 

Re: Quais são os conceitos sobre solos abordados na Proposta Curricular do Estado de São Paulo e 
nos livros didáticos? 

por Professora C - sábado, 1 setembro 2012, 17:48 

 Oi M, boa tarde! Realmente é isso mesmo, temos que complementar os conteúdos do currículo, para mim esse 
material é apenas de apoio. Temos que enriquecê-lo com outras fontes de informações. Beijos C 

 

Os resultados desta investigação nos revelam que Professora-cursista C, em 
processo de formação no EEC – FEUSP – REDEFOR vivenciou ciclos expansivos de 
desenvolvimento como sujeito do SA Aprendizagem On-line em atividades de ensino, 
atividades próprias de um professor, a exemplo de problematizar um conteúdo numa 
SD, elaborar colaborativamente um texto de teor pedagógico e participar de uma 
discussão argumentada acerca de currículo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essas atividades realizadas pela Professora-cursista C num curso na 
modalidade a distância como o aqui pesquisado conduzem à formação em ambientes 
virtuais de aprendizagem. Para tanto, o AVA deve conter ferramentas digitais que 
permitam atividades interativas, em diálogo permanente com seu tutor e com seus 
pares e em produção textual qualificada. 

Um AVA com estas características proporciona construção coletiva de 
conhecimento, o qual é também socializado entre os que somente o acessam porque 
exposto por meio da comunicação escrita pelo professor que está em processo 
formativo. 
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Na realização do EEC – FEUSP – REDEFOR atuaram muitos sujeitos em 
inúmeros sistemas de atividade funcionando em arranjo orgânico. A sua realização nos 
dá mostras de que a formação de professores de Ciências/Química na modalidade a 
distância é possível. Entretanto, há que se ter cautela em simplesmente credenciar a 
formação continuada a distância para realizar por si só ou compor, ao lado da 
presencial, ações de efetivo valor formativo destinadas aos professores. Se não 
contextualizada, ou seja, não atendendo às demandas formativas e os objetivos 
profissionais dos professores, pode se constituir em mais um modismo sem valor 
prático algum. O que lhe dá credibilidade é justamente a adequação da modalidade a 
um contexto específico. Mais ainda, o que lhe dá credibilidade é um projeto pedagógico 
explicitado em todas as suas dimensões e um AVA concebido para atender demandas 
formativas e objetivos profissionais dos professores. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir a formação de professores de química a partir de 
dados extraídos das Sinopses Estatísticas do Ensino Superior, publicados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) como recorte. Os resultados apontam para um crescimento 
no número de vagas e candidatos, que motivaram a procura dos cursos de graduação do Brasil e de 
Licenciatura em Química. A rede privada tem ampliado sua participação na oferta de cursos de formação 
de professores, com um crescente aumento no número de matrículas ao longo dos anos, tanto na 
modalidade presencial como a distância Porém, ampliação do número de vagas não está refletindo no 
crescimento proporcional de ingressos na Licenciatura em Química. A análise dos dados indicou um 
crescimento de vagas ociosas e da taxa de evasão, que provavelmente está contribuindo para o 
esvaziamento dos cursos de licenciatura em química e consequentemente na carência de professores.  
 
INTRDODUÇÃO 

O mundo globalizado impõe a necessidade de permanente reconstrução de 
valores, conhecimentos e atitudes. Vivemos em uma sociedade da informação, onde o 
rápido desenvolvimento tecnológico exige a permanente reformulação das profissões. 
Assim, não se constata apenas um crescimento quantitativo da demanda por formação, 
na medida em que as pessoas necessitam continuar aprendendo, mas há também uma 
mudança qualitativa no sentido de uma crescente diversificação e personalização do 
processo formativo (LEVY, 1999). 

A prática docente encontra-se em um processo permanente de ressignificação 
social, necessário às mediações e exigências do contexto. As constantes 
transformações da sociedade afetam a escola e fomentam novas exigências para a 
formação de professores. No contexto brasileiro, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional estabelece que a Educação é um dever da Família e do Estado, 
sendo baseada em princípios como a garantia do padrão de qualidade (BRASIL, 1996). 
E sabe-se que a qualidade de um sistema educacional não está desvinculada da 
qualidade dos seus professores. 

A formação de professores de Química, de um modo geral, tem sido pensada 
no sentido de superar modelos curriculares tradicionais. Contudo, ainda persistem 
concepções reducionistas de formação, na qual se privilegiam o domínio de conteúdos 
específicos em detrimento dos conhecimentos didático-pedagógicos, que são também 
essenciais para a formação da identidade profissional docente (SILVA; SCHNETZLER, 
2005). Na tentativa de superar essas concepções, tem havido nos últimos anos uma 
preocupação com a reestruturação curricular dos cursos de Licenciatura em Química 
com o intuito de se superar a dicotomia teoria-prática e garantir a identidade e a 
especificidade de cada curso e, com isso, melhorar a formação docente (GUACHE et 
al., 2008; JUNIOR; PETERNELE; YAMASHITA, 2009). 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação de Professores da 
Educação Básica (BRASIL, 2002) é um exemplo dessa ação. Elas estabelecem, por 
exemplo, 400 horas de práticas pedagógicas como componente curricular e 400 horas 
de estágio supervisionado. Além disso, a Resolução do CNE 1.303/2001 orienta que o 
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licenciado em química deve ter uma formação generalista, sólida e abrangente e 
destaca a importância de uma prática pedagógica reflexiva, crítica e que garanta o 
desenvolvimento pessoal e profissional e a qualidade do ensino de química. 

Apesar desses avanços, o país ainda vive uma educação de má qualidade e 
isso é provocado em parte pelo déficit de profissionais para atuar nas salas de aula, 
especialmente nas áreas das Ciências da Natureza e Matemática (IBANEZ RUIZ; 
RAMOS; HINGEL, 2007). Essa situação não é atual, tendo sido observada desde 
meados do século passado (ARAÚJO; VIANNA, 2001). 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo levantar, organizar e analisar 
dados estatísticos sobre a formação de professores de química, de maneira 
cronológica, de modo a compreender os resultados e limites das ações implementadas 
pelo governo no sentido de reduzir aumentar o número de professores de química 
formados. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

O principal objetivo da pesquisa documental é fazer inferências sobre os 
valores das fontes e dos documentos, no sentido de fornecer evidências que 
fundamentem afirmações e hipóteses do problema de pesquisa e contribuam para o 
entendimento da realidade social. Para isso, a pesquisa documental apoia-se no 
levantamento de documentos já existentes, os quais podem ser dados institucionais 
mantidos em arquivos de órgãos públicos (GIL, 2010). 

Neste trabalho adotamos a pesquisa documental de caráter explicativo, dentro 
de uma abordagem quantitativa, utilizando como fonte de dados as Sinopses 
Estatísticas do Ensino Superior, publicadas pelo INEP/MEC. O período analisado está 
compreendido entre os anos de 2000 e 2012. Esse período foi escolhido porque os 
dados anteriores não identificam o curso de Bacharelado e Licenciatura ou o carácter 
público e privado, inviabilizando a análise. 

A análise de dados foi realizada por meio de estatística descritiva, procurando 
descrever e avaliar os dados representativos do objeto de estudo deste trabalho. 
Optou-se pela apresentação gráfica dos resultados e, quando necessário, a discussão 
quantitativa de valores como somatórios, médias anuais e percentuais. A identificação 
das categorias administrativas e modalidades de ensino só foram realizadas quando os 
dados coletados permitiam essa distinção. Adotaram-se alguns padrões de cores para 
os dados, a saber: lilás representa os dados referentes a todos os cursos de graduação 
do Brasil; e vermelho, os cursos de Licenciatura em Química. 

As vagas ociosas foram identificadas pela diferença entre o número de vagas 
ofertadas e o de ingressos no mesmo ano. Em algumas seções, os dados relativos à 
modalidade a distância foram analisados a partir dos anos de 2008 ou 2009, ao invés 
de 2000. Isso se justificou porque a metodologia de coleta e divulgação dos dados do 
INEP foi alterada em 2008 (para os dados referentes a todos os cursos de graduação 
do Brasil) e 2009 (para os dados referentes aos cursos de Licenciatura em Química). 

As taxas de evasão foram obtidas por meio de metodologias presentes na 
literatura (NUNES, 2013). Foram consideradas apenas as estatísticas sobre os cursos 
presenciais e desconsiderou-se o caráter público ou privado durante os cálculos. A 
seguir são apresentados os modelos matemáticos adotados para calcular essas taxas. 
 
Fórmula 1: Modelo adotado pelo Instituto Lobo para o cálculo da taxa de evasão. 

 
Fórmula 2: Modelo adotado pelo PROUNI. 
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Fórmula 3: Modelo adotado pelo OCDE/REUNI. 

 
Onde: 
E = taxa de evasão; 
M = matrículas; 
I = ingressos; 
C = concluintes; 
n = ano considerado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Vagas 

No período analisado, das 42,8 milhões de vagas ofertadas nos cursos de 
graduação, 10,7% foram oferecidas na modalidade presencial no setor público, 65,1% 
em cursos presenciais na iniciativa privada e 24,2% na modalidade a distância (público 
e privado). Em 2000, a iniciativa pública representava 20,1% das vagas na modalidade 
presencial e ao longo do período investigado cresceu 119,7%, enquanto que a iniciativa 
privada se expandiu 186,9%, fazendo com que em 2012 o setor público fosse 
responsável por apenas 16,2% das vagas ofertadas para o ensino superior presencial. 
Na modalidade a distância, os dados não permitem a realização de qualquer análise 
sobre as categorias administrativas.  

 
Figura 1: Número de vagas em todos os cursos de graduação do Brasil, segundo os anos, as 

categorias administrativas e a modalidade de ensino. 
 

Sobre o curso de Licenciatura em Química, no período houve um aumento de 
759,0% das vagas presenciais, totalizando 108 mil vagas. A modalidade a distância foi 
responsável pela oferta de 45,5 mil vagas entre 2000 e 2012, representando 42,0% da 
modalidade presencial. 
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Figura 2: Número de vagas no curso de Licenciatura em Química segundo os anos e a 

modalidade de ensino.  
3.2 Candidatos 

O número de candidatos para todos os cursos presenciais de graduação 
alcançou o total de 38,9 milhões para o setor público e 38,3 milhões para a iniciativa 
privada ao longo do período. Já o ensino superior a distância recebeu um total de 5,2 
milhões de candidatos. A procura pelas instituições de ensino superior presenciais 
cresceu 201,9% nas públicas e 133,8% nas privadas. A procura por cursos na 
modalidade à distância cresceu bastante ao longo do período analisado, saltando de 
8,0 mil candidatos em 2000 para mais de um milhão em 2012. 

 
Figura 3: Número de candidatos a todos os cursos de graduação do Brasil, segundo os anos, a 

categoria administrativa e a modalidade de ensino. 
 

O número de candidatos para os cursos de Licenciatura em Química também 
cresceu. A procura por vagas presenciais cresceu 1.089,0% entre 2000 e 2012, 
totalizando 358,8 mil candidatos. A modalidade à distância, por sua vez, recebeu 32,0 
mil candidatos entre 2000 e 2012, representando 8,2% de todos os candidatos aos 
cursos de Licenciatura em Química. 
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Figura 4: Número de candidatos para aos cursos de Licenciatura em Química, segundo os anos e 

a modalidade de ensino.  
3.3 Ingressos e Vagas Ociosas 

Das 4,6 milhões de vagas ofertadas para todo o ensino superior público 
presencial, 9,0% ficaram ociosas. Na iniciativa privada presencial, das 27,9 milhões de 
vagas ofertadas, 49,3% ficaram ociosas. Observando o número de ingressos, é 
possível afirmar que no setor público ele cresceu 98,3% e na iniciativa privada, 127,0%. 
Entre 2008 e 2012 observou-se uma redução de 73,5% dos ingressos para o setor 
público na modalidade a distância, totalizando 349 mil ingressos. A iniciativa privada na 
modalidade a distância recebeu um total de 1,8 milhões de ingressos, com um 
crescimento de 100,0% entre 2008 e 2012. Optou-se em não analisar as vagas ociosas 
da modalidade a distância em função de uma grande quantidade de lacunas existentes 
nos dados do INEP no número de vagas e ingressos. 

 
Figura 5: Número de ingressos e vagas ociosas em todos os cursos de graduação do Brasil 

segundo os anos, a modalidade de ensino e a categoria administrativa. 
 

Os cursos presenciais de licenciatura em Química, por sua vez, registraram 
43,6% vagas ociosas. Ao longo do período analisado, o crescimento das vagas ociosas 
foi igual a 1.385,0%, enquanto o número de ingressos na modalidade presencial 
aumentou 525,3%. Nos cursos a distância, que a partir de 2009 o número de ingressos 
se reduziu em 8,3%, tendo sido registradas 13,3 mil vagas ociosas, o que corresponde 
a 69,7% do total de vagas dessa modalidade no período entre 2009 e 2012. 
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Figura 6: Número de ingressos e vagas ociosas para os cursos de Licenciatura em Química, 

segundo os anos a modalidade de ensino. 
 
3.4 Matrículas 

Sobre o número de matrículas em todos os cursos de graduação presenciais, 
observa-se que a média anual da participação da iniciativa privada foi igual a 71,9%. 
Com relação à modalidade a distância, no período compreendido entre 2008 a 2012 
observou-se que a iniciativa privada possuía uma média anual de participação das 
matrículas igual a 78,4%. Além disso, observou-se que ela teve um crescimento de 
107,6% no período, enquanto que o setor público teve uma queda de 34,9%. 

 
Figura 7: Número de matrículas em todos os cursos de graduação, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 
 

Sobre o número de matrículas nos cursos presenciais de Licenciatura em 
Química, observa-se que a média anual da participação da iniciativa privada foi igual a 
27,8% do total, com um aumento de 414,8%. As matrículas nas instituições públicas 
cresceram 546,0% no período. Com relação à modalidade a distância, entre 2009 e 
2012 a iniciativa privada possuía uma média anual de 19,2% das matrículas e cresceu 
69,8%. Já as instituições públicas cresceram 26,0%. 
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Figura 8: Número de matrículas nos cursos de Licenciatura em Química, segundo os anos, a 

categoria administrativa e a modalidade de ensino. 
  
3.5 Concluintes 

Ao longo do período investigado, o país entregou cerca de 8,8 milhões de 
títulos de graduação nos cursos presenciais. Desse total, 26,2% o fez em instituições 
públicas, um crescimento de 80,0%, enquanto que a iniciativa privada aumentou 
217,3%. A modalidade a distância, no período de 2008 a 2012, entregou 672 mil 
diplomas, dos quais 14,6% foram em instituições públicas. 

 
Figura 9: Número de concluintes em todos os cursos de graduação, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino.  
Nos cursos presenciais de Licenciatura em Química, o setor público formou 

14,3 mil licenciados em química, apresentando um aumento de 794,9%. O setor 
privado, por sua vez, cresceu 944,0%, titulando 9,7 mil diplomados, cerca de 59,7% do 
total de diplomados na modalidade presencial. Os cursos de Licenciatura em Química a 
distância, no período entre 2009 e 2012, titularam cerca de 1,1 mil pessoas. O setor 
público, nessa modalidade, foi responsável por 30,0% desse total. 
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Figura 10: Número de concluintes nos cursos de Licenciatura em Química, segundo os anos, a 

categoria administrativa e a modalidade de ensino.  
3.6 Taxas de Evasão 

As taxas de evasão para todos os cursos presenciais de graduação do país 
encontram-se na figura a seguir. Os valores obtidos são diferentes porque foram 
obtidos a partir de modelos matemáticos distintos. A média da evasão segundo os 
modelos do Instituto Lobo, PROUNI e a OCDE foram iguais a 9,5%, 8,14% e 33%, 
respectivamente. As taxas do Instituto Lobo e Pronui são próximas e demonstram uma 
linearidade ao longo dos anos, inclusive no período inicial e final. Caso oposto ao 
observado no modelo da OCDE, cuja oscilação de valores se destaca. 

 
Figura 11: Taxas de Evasão de todos os cursos presenciais de graduação segundo os anos e os 

diferentes modelos matemáticos.  
A análise da taxa de evasão para o curso de Licenciatura em Química 

encontra-se na Figura a seguir. 
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Figura 12: Taxas de Evasão do curso presencial de Licenciatura em Química segundo os anos e 
os diferentes modelos matemáticos. 

 
Ao longo do período analisado, as médias das taxas de evasão foram iguais 

10,5%, 9,4% e 35,9% para os modelos adotados pelo Instituto Lobo, PROUNI e a 
OCDE, respectivamente. As taxas de evasão para o curso de Licenciatura em Química, 
independente do modelo matemático adotado, é superior àquelas observadas para 
todos os cursos de graduação do Brasil. Outro aspecto observado é uma queda na 
taxa de evasão no ano de 2009. Uma hipótese que pode explica-la é a mudança da 
metodologia adotada pelo INEP na coleta e divulgação dos dados estatísticos. Nesse 
sentido, corrobora o fato de que o Instituto Lobo1 destaca que o INEP, a partir de 2009, 
passou a considerar os estudantes pelo CPF, não mais recebendo agregados das IES 
e desconsiderando os números de transferências de curso dentro da mesma IES, as 
rematrículas e reaberturas de matrículas como novos ingressantes, as quais eram 
consideradas até 2009. 
 
CONCLUSÃO 

Os Cursos de Licenciatura em Química, no que diz respeito ao crescimento do 
número de vagas, têm superado o ensino superior brasileiro, chegando a ser seis 
vezes maior do que o crescimento nacional. Sobre o aumento da procura pelo curso de 
Licenciatura em Química a partir de 2009, uma hipótese que pode explica-la está 
relacionada com a implantação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ampliou 
as possibilidades de acesso ao ensino superior. 

As vagas ociosas e a evasão são problemas na formação de professores de 
química. No período analisado, aproximadamente metade das vagas dos cursos 
presenciais ficaram ociosas. Além disso, o percentual de vagas ociosas para esse 
curso é quatro vezes maior do que o percentual registrado em todos os cursos de 
graduação presencias. Esse quadro de vagas ociosas reflete algumas condições que 
são relevantes, pois apesar do número de candidatos ter crescido, os mesmos não 
conseguem ingressar no curso devido ao mal desempenho na avaliação ou, apesar de 
terem obtido a nota necessária, também obtém êxito no processo seletivo de outros 
cursos e optam por não ingressar no curso de Licenciatura em Química. 

                                                      
1 www.institutolobo.org.br 
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Além desses fatores, é necessário destacar que a má remuneração do 
profissional diplomado e as condições de trabalho desestimulam os jovens com uma 
boa formação a buscarem a carreira docente. Isso pode ser observado nas notas de 
corte dos cursos de Licenciatura, que são frequentemente inferiores a 600, enquanto 
que cursos como Medicina, Direito e Engenharias possuem notas de corte superior a 
700. Os jovens também acabam por optar por carreiras mais vantajosas 
economicamente (NACARATO; VARANI; CARVALHO, 2007). Isso os leva a migrar 
para áreas de maior prestígio social. Assim, a falta de prestígio do magistério e os 
demais aspectos já citados se tornam razões externas para o problema atual. 

A evasão dos alunos nos cursos de Licenciatura em Química é um problema 
sério. O elevado índice de estudantes que deixam os cursos gera um custo que não se 
transforma em professores para a educação básica. Isso provoca a desocupação de 
docentes, técnicos-administrativos, equipamentos e espaço físico, a perda de recursos 
e receitas respectivamente do setor público e privado (MAZZETTO, 2002; FILHO, 
2007).  

Apesar dos limites que os métodos adotados para o cálculo da evasão 
possuem, os resultados são alarmantes. Para efeito de comparação, o índice de 
evasão dos cursos de Bacharelado em Química no Brasil, de 1996 a 2005, foi igual a 
46% e de 2001 a 2005, igual a 22%, de acordo com Zucco (2007). Os valores 
apresentados neste trabalho sobre a modalidade presencial do curso de Licenciatura 
em Química são menores do que os valores do curso de Bacharelado. Ainda no estudo 
do pesquisador, relata-se uma pesquisa desenvolvida pela SESU da ANDIFES sobre a 
evasão de alunos do curso de Licenciatura em Química do Brasil que concluíram o 
curso em 1992, 1993 e 1994. Nessa pesquisa, as estatísticas de evasão foram, 
respectivamente, iguais a 16%, 9% e 75%. Assim sendo, é possível apontar que houve 
no período atual uma redução das taxas de evasão. Dentre as hipóteses que podem 
explicar tal situação destaca-se a implantação de políticas afirmativas e ações como o 
Programa de Iniciação à Docência. 

As causas apuradas sobre a evasão são diversas. Pesquisas realizadas em 
diferentes IES com estudantes de Cursos de Licenciatura em Química sobre o motivos 
que poderiam conduzi-los a desistência do curso indicaram como principal razão a 
estrutura organizacional do curso, ou seja laboratórios, currículo, comprometimento do 
corpo docente, falta de professores e de livros (BRAGA; MIRANDA-PINTO; CARDEAL, 
1997; CUNHA; TUNES; SILVA, 2001; MAZZETTO, 2002; MACHADO; FILHO; PINTO, 
2005; ANDRADE; COUTO; RIBEIRO, 2008; JUNIOR; PETERNELE; YAMASHITA, 
2009). Além disso, o número de reprovações nas disciplinas surge como um fator 
decisivo para a permanência do aluno. 

Nos cursos de formação de professores de química, o primeiro ano é 
determinante na adaptação e desenvolvimento do estudante no curso, principalmente 
pela presença de disciplinas como Cálculo e Física, que representam obstáculos com 
elevados índices de reprovação (BRAGA; MIRANDA-PINTO; CARDEAL, 1997; 
MACHADO; FILHO; PINTO, 2005; ANDRADE; COUTO; RIBEIRO, 2008; ARAÚJO; 
VIANNA, 2011). A falta de atenção não só dos professores do curso como também da 
universidade em não reconhecer as dificuldades de aprendizagem (BRASIL, 2002) ou 
financeiras dos estudantes, contribui para o desestímulo destes (JUNIOR; 
PETERNELE; YAMASHITA, 2009). Os sujeitos aprontaram ainda a condição 
financeira, materializada nas dificuldades no transporte, alimentação e aquisição de 
cópias xerográficas, o mercado de trabalho pouco atraente e a falta de maturidade 
(CUNHA; TUNES; SILVA, 2001). 
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No entanto, no sentido de minimizar as taxas de evasão, alguns cursos de 
Licenciatura em Química (BRAGA; MIRANDA-PINTO; CARDEAL, 1997; MACHADO; 
FILHO; PINTO, 2005) tem elaborado ações como reestruturação curricular, visitas à 
escolas para divulgação do curso, estratégias de ensino apropriadas no 
desenvolvimento dos conteúdos, recepção dos estudantes aprovados no ato da 
matrícula, visitas guiadas nas dependências da IES conduzidas pela direção 
departamental ou coordenação de curso, novas formas de acompanhamento e 
orientação dos estudantes e programas de bolsas de iniciação científica e à docência. 

A análise dos dados mostrou que a rede privada tem apresentado um aumento 
das matrículas e concluintes ao longo dos anos, tanto na modalidade presencial como 
à distância. A diferença entre as vagas ofertadas no setor público e o privado é um 
reflexo da realidade do ensino superior brasileiro. 

A ampliação das licenciaturas na rede privada de ensino deve-se, entre outros 
fatores, ao fato de serem financeiramente mais baratas que outros cursos, de fácil 
oferta e manutenção. Porém, a concentração de matrículas nessas instituições tem 
mostrado sinais de enfraquecimento frente ao número de vagas não preenchidas que 
representou cerca de metade do total de vagas ofertadas em todos os cursos 
presenciais de graduação nessa categoria administrativa (ARANHA; SOUZA, 2013). 

A modalidade a distância tem aumentado a oferta de acesso ao ensino superior 
no período investigado, alcançando um quarto das vagas nos cursos de graduação. No 
caso dos cursos de Licenciatura em Química, essa modalidade apresenta algumas 
desigualdades com relação ao presencial, principalmente no número candidatos, 
ingressos e matrículas, apesar da aproximação com a realidade nacional no aumento 
de vagas ociosas e índices de evasão. 

Apesar dos avanços observados nos últimos anos na formulação de algumas 
políticas educacionais voltadas para melhorias dos cursos de formação inicial de 
professores (BRASIL, 2001; 2002; IBANEZ RUIZ; RAMOS; HINGEL, 2007), a 
Licenciatura em Química ainda sofre limitações vivenciadas nas demais universidades 
do país, por consequência do modelo curricular dominante e da evasão (BRASIL, 2002; 
GUACHE, et al., 2008). 

A distância entre as estimativas de professores para o preenchimento de vagas 
na educação básica e o número de formandos impulsionam a carência de professores 
de química. A situação é complexa. A demanda de professores de Química no Brasil 
no ensino Médio para 2002 foi atingida somente em 2012 (ARAÚJO; VIANNA, 2001). O 
País precisou de 10 anos para formar cerca de 25 mil professores e, assim, atingir o 
valor estimado. No entanto, é importante considerar que o momento atual não permite 
afirmar que todos os egressos irão atuar como professores na Educação Básica. 

A ampliação do número de vagas não está refletindo no crescimento 
proporcional de ingressos no curso de Licenciatura em Química e, consequentemente, 
não está conseguindo acompanhar a crescente demanda professores de química para 
o Ensino Médio. Nesse contexto, conclui-se esse trabalho indicando a necessidade de 
se repensar e viabilizar políticas públicas voltadas ao ingresso e permanência dos 
jovens nas Licenciatura em Química, pois, a simples ampliação das vagas pode não 
ser suficiente. 
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Introdução 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem sendo 

cada dia mais utilizada por pessoas que por motivos 
diversos não concluíram o ensino regular e que 
retornam à escola motivados pelas mais diversas 
razões: o sonho de conquistar melhores salários, a 
ameaça do desemprego, a necessidade de 
contribuir mais eficazmente na formação dos filhos, 
a realização pessoal entre outros, são fatores de 
peso neste processo1 (p.33). Na maioria dos casos, 
os alunos possuem mais dificuldades que os do 
ensino regular, porém este não é o único problema 
enfrentado, já que também há pouco material 
didático específico para todas as disciplinas na EJA 
e o tempo para concluir a formação é reduzido pela 
metade. Este trabalho tem como objetivo conhecer a 
formação dos professores atuantes no Centro de 
Educação de Jovens e Adultos (CEJA) de 
Florianópolis e verificar a importância de uma 
formação específica para os mesmos. 

Resultados e Discussão 
O trabalho consistiu na aplicação de um 

questionário aos professores que lecionam no 
Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) de 
Florianópolis. 

Os principais objetivos do questionário foram, 
verificar a existência de especialização voltada à 
EJA dos professores que atuam no CEJA, assim 
como verificar a opinião dos mesmos em relação à 
importância da especialização para se trabalhar na 
EJA.  

Na Tabela 1, são apresentados alguns dados 
obtidos desta pesquisa. Verificou-se que entre os 
professores que não possuem especialização, 70% 
acreditam na sua necessidade e 30% a dispensam. 
Entre os que possuem especialização na área, 
todos acreditam na sua importância. 

Outro dado verificado diante do questionamento 
aos professores, foi a deficiência na oferta de cursos 
de especialização na área da EJA, sendo que não 
há vagas direcionadas aos professores atuantes no 
sistema, nos programas de formação especifica já 
existentes. 

 
 
 

 
 
Tabela 1. Formação específica dos professores 
atuantes no CEJA de Florianópolis. 

Professores que não 
possuem formação 
específica. 
 

 67% 

Professores que 
possuem formação 
específica 

Especialização 
(cursando) 
 

14% 

Especialização 
(concluída) 

7% 

Outros Cursos 12% 

 
Percebemos que os professores reconhecem a 

importância da especialização voltada à EJA e como 
afirma Soares2 não há, ainda, um consenso de que 
essa constitui um campo específico de formação, 
requerendo, assim, um profissional preparado para 
o exercício da função docente. Desse modo, o autor 
chama atenção para o papel das instâncias 
governamentais, no sentido de se construir 
iniciativas que possam colaborar com a mudança 
qualitativa no funcionamento da EJA, compreensão 
que compartilhamos.  

Conclusões 
Com base no exposto se reforça a relevância de se 

investir em processos de formação docente para a 
atuação na EJA, em especial na área de ensino de 
Química. Os resultados auxiliarão na proposição de 
um processo de formação continuada aos 
professores participantes da pesquisa. 
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Palavras-Chave: Formação Inicial, Prática Docente, Estratégias Didáticas 
 
Resumo: O uso de abordagens metodológicas diferenciadas discutidas na área da educação química 
dinamizam as aulas, além de facilitar a aprendizagem do aluno e proporcionar a este um senso mais 
crítico quanto ao meio em que está inserido. Nessa perspectiva, o presente artigo tem por objetivo 
analisar como a formação inicial dos professores de química da UFRPE tem influenciado os licenciandos 
em suas práticas docentes nas salas de aula e se os mesmos fazem uso de abordagens diferenciadas. 
Para isto, foi realizada uma pesquisa com dez professores de química formados pela instituição citada, e 
a partir da análise de um questionário, que fora realizado com os discentes, notamos que muitos desses 
apesar de vivenciar em sua formação essas abordagens não fazem uso das mesmas em suas s alas de 
aula. 

INTRODUÇÃO 
 Diante de uma sociedade que vive em constantes mudanças sejam elas no 
âmbito social, econômico, político, cultural e até mesmo educacional, viu-se a 
necessidade de uma reflexão mais crítica em relação ao ensino, a forma com que este 
tem sido inserido nas salas de aulas e se os métodos utilizados tem alcançado o 
objetivo principal que é a aprendizagem dos alunos.  

Entendemos que ainda hoje a formação inicial dos professores enfrenta muitas 
dificuldades e que estes ainda reproduzem as aulas dos seus ex-professores com 
muita ênfase. Segundo Tardif (2012) a formação inicial do professor é influenciada por 
vários aspectos, como as experiências familiar e escolar anterior, pois antes mesmo de 
vivenciar a sua sala própria de aula, o professor já tem forte influência dos saberes 
herdados em suas experiências enquanto aluno. O autor ainda relata que os saberes 
herdados por estas experiências são tão fortes que persistem com o passar do tempo e 
que a formação universitária não consegue transformá-los, na maioria dos casos. 

Podemos reforçar este pensamento a partir de Antunes (2011) que trata um 
pouco desse olhar do professor, o qual tem dificuldades em perceber que o 
adolescente/jovem não é o mesmo de seu tempo e, por essa razão, se fazem 
necessárias as mudanças na prática docente.  
           Com base em nossas próprias vivências e em algumas discussões geradas em 
sala de aula, durante o início do curso de pós-graduação em docência do ensino 
superior nos vimos ainda mais interessadas por este tema e envolvidas na busca pela 
resposta deste problema: será que a formação inicial dos professores de química da 
UFRPE tem influenciado os licenciandos em sua prática docente nas salas de aula? 

Podemos também perceber que há vários fatores que influenciam no 
desenvolvimento e na formação de um docente. Segundo Tardif (2012), um professor 
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tem influência direta: da família, da experiência (tempo de exercício) de trabalho, das 
experiências vividas enquanto aluno, seja do ensino básico, seja no superior etc. 

Neste contexto, nos deparamos com pesquisas que mostram a preocupação de 
autores em relação à formação de professores (TARDIF, 2012; ANTUNES, 2011; 
GAUTHIER, 1998, NÓVOA, 1997), onde essa formação muitas vezes visa muito mais a 
teoria, desvinculando-a da prática efetiva e, com isso afastando das necessidades reais 
da escola e da sociedade. Nesse sentido, autores como os citados acima, têm se 
debruçado diante de pesquisas que visam às mudanças na forma com que as aulas 
têm sido ministradas pelos docentes. 

As considerações de muitos autores remetem as fragilidades da formação inicial 
de professores que enfatiza muito os conteúdos específicos em detrimento das 
questões pedagógicas. Podemos reforçar isto na fala de Freire (1999, p. 15) em seu 
livro Pedagogia da Autonomia quando diz: formar é muito mais do que puramente 
treinar o educando no desempenho de destrezas.   
             Entendemos que a educação não deve ser algo metódico, robotizado, ou 
mesmo que priorize a memorização. É necessário e importante que nossos alunos 
consigam compreender uma situação e aplicar um conceito, por exemplo, de química. 
Hoje os vestibulares, e principalmente, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
exigem do aluno uma visão bem mais ampla, não apenas conceitos, fórmulas, cálculos, 
todos desvinculados do seu cotidiano, mas tudo isso com aplicações práticas em 
situações reais vivenciadas pelos estudantes. Esse é um dos grandes desafios de um 
professor hoje, mostrar para os alunos, neste caso especificamente alunos de química, 
que a mesma tem inúmeras aplicações em seu dia a dia. O conhecimento em uma 
visão atual resulta da interação entre o indivíduo, a informação que lhe é exterior e o 
significado que este lhe atribui (ANTUNES, 2011). 

Ratificando este pensamento, o autor sinaliza que:  
Ensinar quer dizer ajudar e apoiar os alunos a confrontar uma informação 
significativa e relevante no âmbito da relação que estabelecem com uma dada 
realidade, capacitando-o para reconstruir os significados atribuídos a essa 
realidade e a essa relação (2011, p. 30). 
 

 Um professor precisa respeitar e considerar as experiências que os alunos já 
possuem (ANTUNES, 2011, p. 32) e empregar essas experiências como suporte para 
aprendizagem desses alunos. Com isso, voltamos ao nosso problema: os licenciandos 
de Química da UFRPE estão chegando ao mercado de trabalho com conhecimentos 
iniciais para lidar com esse tipo de situação? Antunes (2011) alerta que o processo de 
aprendizagem não pode ser centralizado em uma única pessoa (o professor), pois 
sendo assim ele e somente ele pode alternar inteligências jamais estimulando seus 
alunos a fazê-lo.     
            Com isso, tentaremos desdobrar nossos objetivos em compreender se essa 
grande fragilidade da prática docente encontrada nas salas de aula estão relacionadas 
à formação inicial destes professores. Assim como, estabelecer o grau de importância 
dada pelos licenciandos de química a aulas com uso das abordagens discutidas na 
área da educação química. E ainda, verificar a concepção dos licenciandos de química 
em seu curso de formação em relação às diversas estratégias didáticas adotadas pelo 
professor da Universidade; e se estes licenciandos têm incorporado à sua prática 
docente.  

Nesta perspectiva, para metodologia propomos a elaboração de um questionário 
que foi respondido por alguns licenciandos/licenciados e mestrandos do curso de 
química da UFRPE. Para que a partir do mesmo sejam levantadas sugestões para 
melhoria do processo formativo. 
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METODOLOGIA  
O presente trabalho caracteriza-se numa perspectiva de uma pesquisa 

qualitativa. A qual recobre, hoje, um campo transdisciplinar, que envolve as ciências 
humanas e sociais (CHIZZOTTI, p. 222, 2003). Ainda segundo o autor: 

 
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 
constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 
visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível, e 
após este tirocínio, o autor interpreta e traduz um texto, zelosamente escrito, 
com perspicácia e competência científica, os significados patentes ou ocultos 
do seu objeto de pesquisa. 

  
 Uma pesquisa qualitativa dedica-se mais a aspectos qualitativos da realidade, ou 
seja, olha prioritariamente para eles, sem desprezar os aspectos também quantitativos 
e vice-versa (DEMO, 1998).  

 
SUJEITOS DE PESQUISA 
  

A pesquisa teve a participação de professores de química em formação e 
formados pela UFRPE. 

Os professores foram identificados como 1A, 2A, 3A e assim por diante. 
 
Quadro 1. Identificação dos sujeitos da pesquisa  

Professores 

participantes 

da pesquisa 

Idades Formação 

Acadêmica 

Experiência 

no Ensino 

Disciplinas 

Lecionadas 

Tempo de 

experiência 

com 

Química 

   Sim Química/Outras  

1 A 29 Cursando 

Mestrado 

X X / X 7 Anos 

2 A 29 Graduação 

Completa 

X X / X 6 Anos 

3 A 26 Graduação 

Completa 

X X / X 6 Anos 

4 A 30 10º 

Período 

Graduação 

X X 1 Ano 

5 A 24 Cursando 

Mestrado 

X X / X 7 Anos 
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6 A 27 Graduação 

Completa 

X X / X 1 Ano e 

meio 

7 A 36 Graduação 

Completa 

X X 6 Meses 

8 A 26 Graduação 

Completa 

X X / X 4 Anos 

9 A 28 Cursando 

Mestrado 

X 

  

X  6 Meses 

10 A 31 Graduação 

Completa 

X X/X 1 Ano 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 
Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário contendo as 

seguintes perguntas abertas: 1) Até o período em que você está da sua formação quais 
disciplinas já foram cursadas por você que lhe dão suporte pedagógico? Como elas 
ajudam e/ou ajudaram em sua prática docente?; 2)  No período em que você se 
encontra você já vivenciou ou ouviu falar em ensino por projetos, abordagem CTSA, 
mapa conceitual etc? Se a resposta for positiva, você já fez uso desses métodos em 
suas aulas? Teria algum outro método que não foi citado e que você gostaria de citar 
porque acha importante?; 3) Que dificuldades você poderia destacar para a elaboração 
de atividades que envolvessem abordagens diferentes, como por exemplo, os citados 
na questão 2, para o ensino de química?; 4) Na elaboração dos planos de aula, que 
dificuldades você poderia indicar para que houvesse articulação com os temas citados 
na questão 2?; 5) Segundo Tardif “o saber herdado da experiência escolar anterior é 
muito forte, que ele persiste através do tempo e que a formação universitária não 
consegue transformá-lo nem muito menos abalá-lo”. Você concorda com esta 
afirmação de Tardif? Explique.; 6) Dê sua opinião quanto à formação inicial do 
professor. E qual a influência dela na identidade do mesmo. 

As perguntas contidas no questionário tinham o intuito de nos ajudar a responder 
nosso problema; como a formação inicial dos professores de química da UFRPE tem 
influenciado os licenciandos em sua prática docente nas salas de aula? As perguntas 
foram respondidas de forma individual. O questionário foi enviado por e-mail, para os 
professores participantes da pesquisa, já que a aplicação do mesmo aconteceu no 
período de férias da Universidade. As respostas obtidas nos questionários realizados 
pelos professores serviram de norte para o desenvolvimento e conclusão desta 
pesquisa. 

 Nas respostas apresentadas por alguns professores, observamos as 
dificuldades que existem em relação à formação inicial dos mesmos. Já que estes vêm 
na formação algo ainda muito distante do que se é vivido na prática.  

 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

Para análise dos dados foram utilizados como critérios os pontos de maior 
relevância nas respostas obtidas no questionário, o qual foi estruturado com intuito de 
alcançar os objetivos elencados neste trabalho. Para a primeira questão, tomamos 
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como base as disciplinas que os professores cursaram em sua formação e que assim 
os ajudaram em sua prática docente. Para a segunda, tivemos o intuito em obter 
informações sobre as diferentes abordagens que são estudadas pelos licenciandos em 
sua formação e se as mesmas são utilizadas por eles em sua prática. Já para as 
questões 3 e 4, buscamos obter respostas a respeito das dificuldades encontradas 
pelos futuros ou atuantes professores nas salas de aula em relação à  elaboração do 
plano de aula, bem como da utilização das diferentes abordagens. 

Para a quinta questão, utilizamos um trecho do texto de Tardif que retrata as 
dificuldades que existem para que haja mudança ou mesmo transformação nos 
pensamentos dos professores, já que estes foram formados no decorrer da vida. E 
concluímos o questionário solicitando a opinião dos professores quanto a sua formação 
inicial e qual a influência dela na identidade do professor. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados foram analisados a partir das respostas dos professores no 
questionário, o qual nos permitiu construir a tabela 1, indicada a seguir com as 
respectivas subcategorias. 

Algumas subcategorias excederam o valor de frequência 10, pois alguns 
professores tiveram suas respostas enquadradas em mais de uma unidade de registo. 
Tabela 1: Subcategorias presentes no questionário 

Subcategorias  Unidade de Registo  Unidade de Contexto Frequência  

1. Disciplinas -
Suporte 
pedagógico 

1.1 Didática 
1.2 Psicologia  
1.3  Metodologia  
1.4 Instrumentação 
1.5 Prática de ensino 
1.6 Fund. Fil. Hist. 

Soc. da Educação 
1.7 Est. Func. Ed. 

Brasileira 
1.8  Prática em sala 

de aula 

x  “Dirigir e 
persuadir 
pessoas com 
pensamentos 
e/ou atitudes 
distintas” 

x “Suporte teórico”  
x “Aprende com a 

prática em sala 
de aula” 

1.1 (4) 
1.2 (5) 
1.3 (4) 
1.4 (4) 
1.5 (4) 
1.6 (4) 
1.7 (4) 
1.8 (5) 

2. Métodos 
diferenciados na 
sua prática 
docente 

2.1 Fez uso  
2.2 Não fez uso 

x “Fiz uso de 
ensino por 
projeto e 
abordagem 
CTSA” 

x “Utilizei mapa 
conceitual e 
situação-
problema” 

x “As escolas não 
querem levar 
isso a sério; 
usam como 

2.1 (4) 
2.2 (6) 
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método de 
aprovação 
facilitada” 

x “Nunca fiz uso” 

3. Dificuldades na 
elaboração de 
abordagens 
didáticas 
diferenciadas e no 
plano de aula 

     3.1 Tempo/ 
Cumprimento de todo 
cronograma  
     3.2 Falta de 
conhecimento  
     3.3 Interferência do 
vestibular no 
planejamento  
     3.4 Tornar o 
conteúdo atrativo  
     3.5 Não vê 
dificuldades 

x “Pouco tempo 
para conciliar o 
conteúdo 
programático 
com a execução 
do método 
escolhido” 

x “Não são vistas 
em nossa 
formação”  

x “Que seja 
interessante 
para todos” 

x “Sinceramente 
não vejo 
dificuldades” 

3.1 (6) 
3.2 (4) 
3.3 (2) 
3.4 (1) 
3.5 (1) 

4. “O saber herdado 
da experiência 
escolar persiste na 
formação 
universitária” 

     4.1 Concordo 
     4.2 Concordo                 
parcialmente  
     4.3 Não concordo 

x “Uma época que 
se formam 
opiniões para 
toda a vida” 

x  “A formação 
universitária 
aprimora esses 
conhecimentos” 

x “A formação 
propícia novos 
olhares, requer 
do professor 
mudar ou não 
sua prática 
docente” 

4.1 (5) 
4.2 (3) 
4.3 (2) 

5. Formação inicial 
do professor e a 
influência na 
identidade do 
mesmo 

5.1 Muito importante/ 
base profissional 
5.2 A formação de 
fato acontece na 
prática  

x “É muito 
importante... é 
quando se forma 
a base do 
profissional” 

x “Deveria mais 
prática e menos 
teórica” 

x “Acredito que 
minha formação 
ocorreu dentro 

5.1 (8) 
5.2 (3) 
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da sala de aula” 
 
A partir da categorização podemos observar que: 
Disciplinas – Suporte pedagógico – Pudemos perceber que metade dos professores (f. 
5) respondem que em sua formação tiveram várias disciplinas que lhe deram suporte 
para sua prática pedagógica. Observamos que a disciplina Psicologia, por exemplo, foi 
apontada por metade dos professores (f. 5) como uma disciplina de grande valia para 
sua atuação em sala de aula, já que esta possibilita compreender melhor seu público 
alvo, ou seja, os estudantes do ensino básico. Outra disciplina indicada como de 
grande importância foi Didática (f. 4), a qual é considerada pelos professores um bom 
suporte para sua prática, como explicita o professor 1A em sua fala “didática, apresenta 
de forma pratica os métodos e metodologias que podemos utilizar em sala de aula”. Em 
contrapartida, a outra metade dos professores (f. 5) evidencia que apesar de terem em 
sua formação disciplinas pedagógicas, as mesmas não lhe deram suporte para sua 
prática docente. Estes professores relatam que sua prática de fato aconteceu na 
própria sala de aula, como relata o professor 6A “a disciplina psicologia foi importante 
para o suporte pedagógico. Porém, o maior suporte pedagógico vem da praticidade em 
sala de aula”. Segundo Tardif (2012) os saberes oriundos da experiência de trabalho 
cotidiana parecem construir o alicerce da prática e da competência profissionais. 
Métodos diferenciados na sua prática docente – As várias disciplinas citadas 
proporcionaram aos professores o conhecimento de várias abordagens diferentes 
como, por exemplo, o uso de projetos, mapa conceitual, abordagens CTSA dentre 
outras, porém o conhecimento das mesmas não significou o uso em sala de aula, já 
que podemos notar que mais da metade dos professores (f. 6) apesar de ter 
conhecimento nunca fez uso. Isso pode ser explicado pelo fato dos professores 
relegarem os conhecimentos da área educacional a um plano secundário (BAZZO, 
2007).  
Dificuldades na elaboração de abordagens didáticas diferenciadas e no plano de aula – 
Para esta subcategoria observamos que a maioria dos professores (f. 6) afirma que o 
tempo é o fator de maior dificuldade, já que para realização desses tipos de 
abordagens demanda-se um tempo muito grande, assim como para o ato da 
elaboração do plano de aula, o que para a realidade vivida por muitos dos professores 
torna-se uma grande dificuldade, pois para essa maioria, muitas vezes é necessária 
uma longa jornada de trabalho para manter-se, e isto faz com que este professor 
disponha de pouco tempo para preparar as aulas. Além de observarmos que foram 
citadas questões como: a) o “engessamento” ocasionado pelo vestibular no 
planejamento dos professores (f. 2), gerando a “falta de liberdade” aos docentes no 
momento de elaborar seu planejamento, já que o mesmo acaba tendo influência da 
instituição que visa à aprovação dos alunos nos vestibulares, “forçando” o professor a 
trabalhar com os livros ou apostilas indicados, nos quais o que se tem é um conteúdo 
técnico, voltado principalmente para memorização, e com isso interferindo diretamente 
na criação do plano de aula do docente, este é um dos grandes fatores que tem 
impedido os professores a por em prática aquilo que os mesmos têm aprendido em sua 
formação, mantendo-se assim um ensino tradicional sem o uso de abordagens 
diferentes; b) a falta de conhecimento (f. 4), verificamos a partir das respostas de 
alguns professores a defasagem descrita por eles em sua formação inicial, podemos 
observar isto na fala do professor 3A “o professor tem que ser autodidata, pois isso 
nunca foi ensinado na Universidade”. No entanto, segundo várias pesquisas que vêm 
sendo realizadas nos últimos anos na área de educação, os próprios professores têm 
dificuldades para se abrir ao novo, se levarmos em consideração as considerações de 
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Tardif no livro Saberes Docente e Formação Profissional (2012), há o relato que os 
futuros professores já chegam a sua formação com uma “bagagem” muito grande, 
tendo influências da família, herança escolar e outras. E isto fará com que estes 
tenham resistência a possíveis mudanças que se espera que ocorram durante a 
formação. Nesse sentido, “justifica-se” a dificuldade desses professores quanto à 
realização na elaboração e aplicação de atividades que envolvam métodos diferentes; 
c) o desafio de tornar o conteúdo mais atrativo (f. 1), este é um grande desafio que os 
professores enfrentam atualmente, já que se faz necessário apresentar aos alunos algo 
que tenha sentido para eles; d) não vê dificuldades (f. 1). Apenas um professor 
responde que não vê dificuldades na elaboração de atividades que envolvam 
abordagens diferentes ou na construção do seu plano de aula, já que este professor 
alega que para que isto aconteça basta a vontade do profissional. 
O saber herdado da experiência escolar persiste na formação universitária – Notamos 
que metade dos professores (f. 5) concorda com a afirmação feita por Tardif. Os 
professores têm sua identidade formada ainda muito cedo, enquanto estudantes 
secundaristas. E que os seus professores são espelhos para sua futura escolha, já que 
a maioria reproduz algo que viu em um professor, sendo assim já chegamos ao Ensino 
Superior com uma identidade muito forte. Enquanto que a outra metade ou concorda 
parcialmente ou discorda da afirmação, pois entende que “as pessoas que vão a 
Universidade chegam com a mente aberta para o aprendizado” (9A); ou que “a 
formação universitária aprimora esse conhecimento adquirido e herdado da experiência 
escolar anterior” (2A). 
Formação inicial do professor e a influência na identidade do mesmo – A maioria dos 
professores (f. 8) que participaram da pesquisa realizada afirma ser a formação inicial a 
base do profissional, por isso ela é de suma importância na vida do mesmo. O 
professor 9A afirma que “a Universidade vai ensinar e mostrar quais as ferramentas 
necessárias para ser um professor, ser um pesquisador, amadurecer o seu 
conhecimento, estimular o senso investigativo e crítico, enfim vai mostrar o caminho a 
ser trilhado caso você queira ser um professor, pelo menos assim deveria ser.” Nesta 
fala, podemos perceber a importância e função que cabe à instituição onde ocorre a 
formação inicial do professor. Professor 3A “a Universidade ajuda, mas ela realmente é 
dada no dia-a-dia uma vez que o professor não é preparado para as questões 
escolares de fora de sala ou que envolve sua profissão”, relata a importância da 
Universidade, mas critica a formação inicial, pois, para ele, ela não dá suporte ao 
professor para resolver ou lidar com as situações vividas na sala de aula. Professor 5A 
“Acredito que a formação universitária do professor deveria ser mais prática e menos 
teórica. Todas estas teorias são passadas para uma sociedade idealizada, distante da 
nossa sociedade. Acredito que minha formação ocorreu TODA dentro da sala de aula, 
a formação do professor precisa sim envolver a parte acadêmica, porém não apenas 
ela, é necessário trazer a realidade da sala de aula, para a formação do professor, não 
acredito que livros possam descrever como é está frente a uma sala de aula, por isso, 
é necessário que esse trabalho seja feito na formação acadêmica do professor. Não 
estou falando em aumentar o número de disciplinas na área de educação, e sim uma 
melhor utilização das mesmas, o professor não pode ser apenas um ‘dador’ de aula, 
ele necessita ser um pesquisador, porém precisa desde cedo ter a vivência de sala de 
aula, na sala de aula, e não apenas por livros, que tentam dizer o que é a sala de aula.” 
Este professor critica a formação inicial, a vê como algo muito teórico e pouco prático, 
relata que sua verdadeira formação ocorreu em sala de aula e enfatiza isso. Segundo 
Ribeiro et al (2007) o professor aprende a lidar com muitas situações vividas em sala 
de aula a partir da própria sala de aula. Vê a importância da academia, mas acredita 
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que é necessário que haja mudanças na grade, e para isso não é necessário aumentar 
o número de disciplinas da área de educação, mas sim utilizar melhor as mesmas. 
Ainda analisando a resposta deste professor ele faz a ressalva que os livros não 
conseguem descrever como é estar frente a uma sala de aula. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com uma sociedade que tem evoluído tecnologicamente, no âmbito científico, 
político, cultural etc, de forma muito dinâmica e rápida. Hoje vivemos na era digital, com 
muitas informações e todas de fácil acesso, as escolas e professores tendem a se 
tornar “objetos” do passado, e para que isto não aconteça é preciso que haja 
mudanças e que as mesmas não fiquem apenas em papéis (currículos, leis, projetos), 
mas que saiam das Universidades direto para as salas de aula do ensino básico. É 
necessário que as pesquisas na área da formação de professores de Química sejam 
mais voltadas para a figura do professor como sujeito de sua própria formação, que 
estas se adequem mais a realidade que será vivenciada pelo professor em sala de 
aula, com suas peculiaridades e seus problemas (Ribeiro et al, 2007). 

Nossa pesquisa buscou analisar se a formação inicial dos professores da UFRPE 
têm tido influência na forma com que estes ministram suas aulas no ensino básico. E a 
partir de estudos já conhecidos e das respostas dos professores/alunos que 
participaram da pesquisa, percebemos que os mesmos, em sua concepção, vêm à 
necessidade de que haja mudanças na formação inicial dos professores desta 
instituição, além de perceber a “carência” que os discentes têm da relação 
teoria/prática.   

Ainda observamos que todos os professores participantes afirmaram ter tido em sua 
formação aulas com abordagens diferentes, porém muitos não as utilizam em prática 
docente. Algumas dificuldades vivenciadas por eles foram sinalizadas, seja na 
construção do plano de aula, nas turmas sem base conceitual ou com dificuldade de 
aprendizagem, isto dificulta o trabalho do professor em relação a essas abordagens, 
pois até os dias de hoje o ensino tradicional está presente e tem muita influência nas 
salas de aula. Segundo Saviani (2011) o modelo de ensino jesuítico tem influência no 
ensino atual.  

Com isso, são necessárias que mudanças nas instituições de modo a evitar o que 
alerta Marcelo (1992 apud Núñez e Ramalho, 2003, p. 16), “os Centros de Formação 
de Professores não podem ser visto como espécies de “supermercado” que fornece 
tudo o que os clientes pedem”. A sociedade necessita de professores que estejam 
prontos para auxiliar na construção de um pensamento crítico nas pessoas, e isto terá 
início quando houver um posicionamento das instituições responsáveis pela formação 
dos professores.  
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RESUMO: APRESENTAMOS UMA VISÃO GERAL DO QUE JÁ FOI PUBLICADO SOBRE O PIBID NA REVISTA QUÍMICA NOVA 
NA ESCOLA (QNESC). ESTABELECENDO CATEGORIAS DE ANÁLISE COM FOCO PRINCIPAL NA COMPREENSÃO DAS 
CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA. FORAM IDENTIFICADOS 24 
DIFERENTES ARTIGOS. A ANÁLISE INICIAL DOS TRABALHOS PERMITIU A CARACTERIZAÇÃO DESTES, EM TRÊS 
GRUPOS “RELATO DAS AÇÕES DO PIBID E APLICAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS (12 TRABALHOS)”; 
“CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA FORMAÇÃO INICIAL (9 TRABALHOS)”; “RESULTADOS DE PESQUISA (3 
TRABALHOS)”. A ANÁLISE DOS ARTIGOS PERTENCENTES AO GRUPO “CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA FORMAÇÃO 
INICIAL”, POSSIBILITOU A CONSTRUÇÃO DAS CATEGORIAS “MAIOR APROXIMAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA”; 
“REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE O ENSINO”; “CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE” E “REFLEXÃO SOBRE AS 
AÇÕES”. 

INTRODUÇÃO 
A formação de professores, em especial na área de Química vem sendo objeto 

de estudo e reflexão constante. Há preocupação dos formadores e pesquisadores da 
área de educação em Química pelo aumento da qualidade das ações formativas 
ofertadas nos cursos de licenciatura. Parte das inquietações está conectada a 
compreensão de questões que favoreçam a construção da identidade docente, o 
desejo de formar professores para atuação na Educação Básica, o domínio de 
conceitos químicos, a função social do ensino, a incorporação de atividades inovadoras 
ao processo de ensino e aprendizagem, a formação de profissionais que busquem 
construir soluções para os problemas identificados no cotidiano da sala de aula. 

Em relação à construção da identidade docente e o desejo de formar 
professores de Química para atuação no nível médio percebemos que os modelos de 
formação vivenciados pelos alunos nos cursos de licenciatura, historicamente 
estruturados com características de um curso de bacharelado e no modelo 3 + 1 pouco 
favorece esse despertar de interesse em se tornar professor (LIMA, 2011).É 
necessário, portanto, uma análise crítica sobre o papel das diferentes atividades 
realizadas nos cursos de licenciatura, nas disciplinas pedagógicas e de conteúdos 
químicos específicos, nas atividades complementares ofertadas aos licenciandos e 
demais projetos que envolvam o aluno em ações extensionistas, de iniciação à 
docência, de divulgação científica e de realização de pesquisas sobre o ensino. 

Apesar de avanços nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura após 
adequação dos currículos as mudanças geradas pelas novas Diretrizes Curriculares 
para formação de professores (BRASIL, 2002), especialmente pelo aumento de 
disciplinas de prática pedagógica e ampliação da duração dos estágios, percebe-se a 
necessidade de modificações nas concepções dos formadores que são responsáveis 
pela formação inicial de professores. Pois, 
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[...] a incorporação de disciplinas de conteúdo pedagógico ao longo de todo o 
curso, a inserção da componente curricular Prática de Ensino ou de outras 
novas disciplinas, podem representar algum avanço, porém, os processos de 
mudança não podem ficar limitados a alterações na grade curricular do curso 
(WARTHA; GRAMACHO, 2010, p. 127). 

É necessário envolvimento e defesa dos formadores das diferentes áreas com 
a proposta de formação de professores de Química. Lima (2011) identificou que 
professores das disciplinas específicas de conteúdo químico acabam atraindo os 
licenciandos para iniciação científica em suas linhas de pesquisa, o que contribui para 
o afastamento e diminuição do desejo desses alunos em tornarem-se professores de 
Química da Educação Básica. Outra questão a ser considerada é que mesmo em 
cursos criados com objetivo de formação de professores, não se tem clareza sobre o 
perfil do egresso. Os formadores afirmam que alguns alunos estão sendo formados 
mais com características de um curso de bacharelado do que licenciatura (LIMA, 
SUSSUCHI, PAGAN, 2012). 

Os modelos formativos vivenciados pelos formadores e a sua concepção sobre 
a profissão docente, ensino e aprendizagem podem influenciar nas escolhas e no 
comprometimento dos futuros professores com a sua profissão. Este pode ser inclusive 
um dos motivos para que tantos licenciados não almejem ser professor. 

 
[...] os motivos parecem ser muitos, mas não se dispõe de dados confiáveis 
para um julgamento das razões para que tantos licenciados não exerçam o 
magistério. Sabe-se também, que existe um grande número de licenciados nas 
diversas áreas e que nunca pensaram em ser professores ou não tiveram essa 
oportunidade (MALDANER, 2010, p. 13). 

A preocupação em formar professores para atuação na Educação Básica 
fomentou o surgimento e expansão de Universidades e cursos de licenciatura em todo 
o Brasil. Jesus, Araujo e Vianna (2014) após análise de sinopses estatísticas do INEP 
no período de 2002 a 2012 observaram aumento considerável no número de vagas 
ofertadas em cursos de graduação no país. Os autores identificaram aumento na 
disponibilidade de vagas para cursos de licenciatura em Química na iniciativa privada e 
pública, nas modalidades a distância e presencial. Além de identificar crescimento no 
número de egressos e também de evasão. O aumento no número de vagas mostra a 
preocupação do Ministério da Educação (MEC) em atender a demanda de formação de 
professores de Química no Brasil. Porém, a formação ofertada na licenciatura e a 
crescente desvalorização da profissão limitam a profissionalização do professor e a 
construção da sua identidade docente.  

 
O reconhecimento social da profissão do professor também pouco colabora 
para a profissionalização docente. A percepção social vigente acentua o 
desprestígio social por diferentes caminhos. Cito apenas dois deles como 
exemplos: um é pela divulgação dos baixos índices de aproveitamento escolar 
dos alunos, apontando para a incompetência dos professores como única 
causa. Também sinalizam para a desprofissionalização os salários aviltantes 
dos professores (GALIAZZI, 2011, p. 51). 

 
O enfrentamento de problemas presentes na formação inicial e do próprio 

processo de desvalorização da profissão docente ganhou forças após a criação e 
consolidação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O 
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PIBID foi constituído em 2007 e, dentre os principais objetivos do programa destacam-
se: 

 
[...] elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura [...] [...] incentivar escolas públicas de Educação Básica, 
mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério. 
[...] contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura (BRASIL, 2010, p. 3). 

Sete anos após a criação do PIBID, a publicação de trabalhos que discutem as 
ações realizadas no programa e os seus impactos para formação inicial e continuada 
de professores estão constantemente divulgados pela comunidade científica. Na área 
de Química, um exemplo disso são os trabalhos apresentados nos Encontros 
Nacionais de Ensino de Química (ENEQ) de 2010 e 2012, além de recentes 
publicações na revista Química Nova na Escola.  

Para Lima, Andrade e Sussuchi (2013) o PIBID Química da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) – Campus de São Cristóvão vem contribuindo para 
construção da identidade docente dos futuros professores, integradas ao uso e 
aplicação de atividades inovadoras no ensino de Química. As ações do projeto 
diminuem os distanciamentos entre universidade e escola, teoria e prática, pesquisa e 
ensino. Francisco Junior, Oliveira e Peternele (2011), ao relatar suas experiências no 
PIBID Química da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) afirmam que o programa 
contribui para melhorar a compreensão sobre a complexa tarefa de ser professor de 
química dos bolsistas.  

A análise das dificuldades de ensinar esta ciência, das limitações presentes na 
estrutura das escolas e da prática do professor oportuniza uma nova leitura sobre a 
profissão docente oportunizada pela antecipação e maior contato com o ambiente 
escolar. Essa diminuição dos distanciamentos entre universidade e escola e as 
atividades desenvolvidas colaboram para construção de conhecimentos químicos e 
pedagógicos essenciais a melhoria da qualidade da aprendizagem de uma disciplina 
que é identificada como de difícil compreensão pelos estudantes. 

A análise destas publicações torna-se, nesse sentido, uma ferramenta 
importante para a compreensão das contribuições e limitações do PIBID para melhoria 
da formação inicial e continuada de professores. Dada a crescente produção 
relacionada ao PIBID para formação de professores de Química, o objetivo deste 
trabalho é apresentar uma análise de trabalhos publicados sobre o PIBID na Revista 
Química Nova na Escola (QNEsc), tendo como foco principal a compreensão das 
contribuições do PIBID para formação inicial de professores de Química. 

METODOLOGIA 
Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa com foco na análise de 

documentos. “Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser 
usado como fonte de informação” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNADJER, 1998, p. 
169). Para construção das categorias apresentadas nesta pesquisa, buscou-se 
inspiração em Bardin (1977). 

A busca dos artigos ocorreu no mês de abril de 2014 em 
(http://www.qnesc.sbq.org.br/). As palavras chaves usadas foram respectivamente 
“PIBID” e “iniciação a docência”. A busca resultou na identificação de 26 artigos com o 
uso da primeira palavra chave, sendo que dois desses artigos não estão relacionados 
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às atividades desenvolvidas no PIBID. Com a segunda palavra-chave cinco artigos 
foram elencados, sendo que um deles não estava relacionado ao programa e os outros 
quatro já haviam sido identificados. No total foram identificados, portanto, 24 diferentes 
artigos, que foram analisados no presente trabalho. A análise inicial dos trabalhos 
permitiu a caracterização destes, em três grupos “Relato das ações do PIBID e 
aplicação de recursos didáticos (12 trabalhos)”; “Contribuições do PIBID para formação 
inicial (9 trabalhos)”; “Resultados de pesquisa (3 trabalhos)”. 

A caracterização dos 24 artigos ocorreu através da i) identificação da temática 
abordada nos trabalhos; ii) da vinculação institucional dos autores e sua região 
geográfica e; iii) instrumentos de coleta de dados utilizados. Para a análise qualitativa 
considerando o foco principal do trabalho (“Contribuições do PIBID para formação 
inicial”), os 9 artigos pertencentes a este grupo foram lidos integralmente. Desta análise 
construímos quatro categorias: 1) “Maior aproximação Universidade-escola”; 2) 
“Realização de pesquisa sobre o ensino”; 3) “Construção da identidade docente” e; 4) 
“Reflexão sobre as ações”. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Da análise dos 24 artigos, a maioria (12 trabalhos) apresenta relato das ações 

concretizadas em seus respectivos projetos e/ou discutem aplicação de atividades 
executadas nas escolas conveniadas. As atividades são variadas e constituem-se de 
oficinas temáticas, jogos e vídeos didáticos, experimentos, sequência de atividades, 
projetos de ensino. Nos trabalhos percebemos a preocupação em superar modelos de 
ensino tradicionais por ações inovadoras. O elevado número de trabalhos de relato 
pode ter razões variadas. Uma delas é a própria natureza do periódico investigado, que 
tem como uma de suas diretrizes editoriais a socialização de atividades em escolas de 
educação básica. Outra razão a ser considerada é o fato de o PIBID não ser um 
programa de pesquisa, mas de formação docente, cujo foco é desenvolver ações 
interventivas como meio de inserção do licenciando nas escolas. 

Nove trabalhos abordam as contribuições, percepção, influência do 
PIBID/Química para formação inicial de professores de Química. Outros 3 trabalhos 
apresentam resultados de pesquisa relacionadas à melhoria da formação do professor 
de Química da Educação Básica, sendo algumas investigações desenvolvidas em 
pesquisas a nível de pós-graduação. 

Em relação ao ano de publicação, 14 artigos foram publicados no ano de 2012 
e 10 em 2013. Os trabalhos estão relacionados a autores que desenvolvem suas ações 
em 19 universidades públicas, sendo 13 federais e 6 estaduais, conforme Figura 1. A 
diferença no que tange ao número de publicações é possivelmente decorrente da 
entrada das instituições estaduais somente a partir de 2009, uma vez que inicialmente 
o programa se destinava exclusivamente às instituições federais. 

Quanto à distribuição geográfica, verifica-se um predomínio das regiões sul (9 
trabalhos) e sudeste (8 trabalhos), conforme mostrado pela Figura 2. Seis trabalhos 
são oriundos do estado do Rio Grande do Sul e 4 de Minas Gerais.  
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Figura 1: Número de trabalhos publicados sobre o PIBID X Universidade 
 
Os dados mostram ainda que a maior concentração de artigos publicados está 

relacionada aos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Porém, sabe-
se da existência de programas PIBID e subprojetos de Química por todo o país. Tal 
discrepância pode estar associada à consolidação da área de Ensino de Química, mais 
notadamente nas regiões sul e sudeste. Vale ressaltar, que especialmente na região 
Nordeste e Norte alguns cursos de pós-graduação em ensino de Ciências são 
recentes, muitos deles iniciados há menos de cinco anos.  

 
 

        
Figura 2: Distribuição de trabalhos        Figura 3: Distribuição de trabalhos  
sobre o PIBID por estado                        sobre o PIBID por região 
 
O PIBID é recente e o número de artigos publicados sobre o programa tende a 

cada vez mais se consolidar no cenário nacional. Podemos perceber que a 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) apresenta o maior número de 
publicações. Isso pode estar relacionado ao desenvolvimento histórico da pesquisa em 
ensino de Química e de eventos na área de Educação Química organizados pelos 
pesquisadores do Rio Grande do Sul. Além disso, os três trabalhos tem como uma de 
suas autoras a profa. Maria do Carmo Galiazzi, coordenadora institucional do programa 
desde o início. 
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Outro dado identificado foi o número de autores envolvidos nas publicações e a 
compreensão de sua vinculação com o PIBID. Nos 24 artigos tivemos 93 autores, 
sendo 22 bolsistas de iniciação à docência (ID); 8 supervisores; 21 coordenadores de 
subprojetos; 15 professores do Ensino Superior; 4 coordenadores institucionais e 23 
que não conseguimos identificar a relação com o PIBID. Essa análise foi realizada com 
base em informações presentes nos artigos e através da análise do currículo lattes. 
Nota-se relativamente uma baixa presença dos bolsistas ID (23,6%) e supervisores 
(8,6%) como autores em comparação aos docentes do ensino superior, incluindo os 
coordenadores de área. Considerando o quantitativo de estudantes no PIBID e a 
relevância da escrita como princípio formativo, este é um aspecto a ser investido. 

Em relação aos instrumentos de coleta de dados utilizados nos trabalhos, 
percebemos que o mais usado é o questionário (seis vezes como o único instrumento e 
mais quatro vezes combinado a outras ferramentas). Também estão presentes 
entrevistas, análise de documentos, relatórios, portfólio, histórias escritas, narrativas 
escritas, fanzines, diários. Uma questão que nos chamou a atenção foi a pouca 
triangulação dos dados através do uso de diferentes instrumentos. A utilização de 
diferentes técnicas em pesquisas na área de ensino é característica dos estudos 
qualitativos, sendo uma das formas de garantir maior confiabilidade aos dados e a sua 
análise. 

[...] essas pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em 
função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu 
comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a 
conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado (ALVES-MAZZOTTI e 
GEWANDSNADJER, 1998, p. 131). 

Nas tabelas 1, 2 e 3 são apresentados a lista de artigos identificados na 
pesquisa, além de informação sobre os autores, ano de publicação e título. 
Tabela 1: Lista de trabalhos presentes no grupo “Relato das ações do PIBID e aplicação de 
recursos didáticos” 

Autores/Ano de 
publicação 

Título 

Focetola et al. - 2012 Os Jogos Educacionais de Cartas como Estratégia de Ensino 
em Química 

Braibante et al. - 
2012 

A Cana-de-Açúcar no Brasil sob um Olhar Químico e Histórico: 
Uma Abordagem Interdisciplinar 

Silva et al. - 2012 
 

A Utilização de Vídeos Didáticos nas Aulas de Química do 
Ensino Médio para Abordagem Histórica e Contextualizada do 

Tema Vidros 
Pinheiro - 2012 

 
Aumentando o Interesse do Alunado pela Química Escolar e 

Implantação da Nova Proposta Curricular Mineira: 
Desenvolvimento e Resultados de Projeto Seminal Realizado no 

PIBID-UFSJ 
Sousa, Rocha e 
Garcia - 2012 

 

Estudo de Caso em Aulas de Química: Percepção dos 
Estudantes de Nível Médio sobre o Desenvolvimento de suas 

Habilidades 
Passoni, et al - 2012 Relatos de Experiências do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência no Curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Silva e Mortimer -  
2012 

O Projeto Água em Foco como Uma Proposta de Formação no 
PIBID 
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Rossi, A. V - 2013 O PIBID e a Licenciatura em Química num Contexto 
Institucional de Pesquisa Química Destacada: Cenário, 

Dificuldades e Perspectivas 
Baptista et al., 2013 PIBID/Licenciatura em Química da Universidade de Brasília: 

Inter-relacionando Ensino, Pesquisa e Extensão 
Saturnino, Luduvico e 

Santos, 2013 
Pôquer dos Elementos dos Blocos s e p 

Teixeira et al., 2013 
 

Situação de Estudo em Curso Técnico: Buscando Alternativas 
para a Iniciação à Docência na Interação Interinstitucional 

Mendonça et al. - 
2013 

A Água da Fonte Natural: Sequência de Atividades Envolvendo 
os Conceitos de Substância e Mistura 

Tabela 2: Lista de trabalhos presentes no grupo “Resultados de pesquisa”. 

Autores/Ano de 
publicação 

Título 

Dorneles e Galiazzi - 
2012 

Histórias de Sala de Aula de Professoras de Química: Partilha 
de Saberes e de Experiências nas Rodas de Formação do 

PIBID/FURG 
Firme e Galiazzi - 

2013 
 

A Aula Experimental Registrada em Portfólios Coletivos: A 
Formação Potencializada pela Integração entre Licenciandos e 

Professores da Escola Básica 
Aires e Tobaldini - 

2013 
Os Saberes Docentes na Formação de Professores de Química 

Participantes do PIBID 
Tabela 3: Lista de trabalhos presentes no grupo “Contribuições do PIBID para formação inicial”. 

Autores/Ano de 
publicação 

Título 

Paredes e Guimarães 
- 2012 

Compreensões e Significados sobre o PIBID para a Melhoria da 
Formação de Professores de Biologia, Física e Química 

Amaral - 2012 Avaliando Contribuições para a Formação Docente: Uma 
Análise de Atividades Realizadas no PIBID-Química da UFRPE 

Silva et al - 2012 O Saber Experiencial na Formação Inicial de Professores a 
Partir das Atividades de Iniciação à Docência no Subprojeto de 

Química do PIBID da Unesp de Araraquara 
Braibante e 

Wollmann, 2012 
A Influência do PIBID na Formação dos Acadêmicos de 

Química Licenciatura da UFSM 
Stanzani, Broietti e 

Passos, 2012 
As Contribuições do PIBID ao Processo de Formação Inicial de 

Professores de Química 
Albuquerque e 
Galiazzi - 2013 

Contribuições ao Currículo da Licenciatura a Partir de Histórias 
de Sala de Aula: O PIBID de Química da FURG 

Weber et al - 2013 
 

A Percepção dos Licencia(n)dos em Química sobre o Impacto 
do PIBID em sua Formação para a Docência 

Silva e Martins - 2013 Reflexões do PIBID-Química da UFRN: Para Além da Iniciação 
à Docência 

Sá - 2013 Narrativas Centradas na Contribuição do PIBID para a 
Formação Inicial e Continuada de Professores de Química 
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Como discutido anteriormente o foco principal do trabalho é a compreensão 
das contribuições do PIBID para formação inicial de professores de Química. A partir 
da análise dos artigos identificados na tabela 3, foram construídas quatro categorias. 

Uma das categorias foi a Maior aproximação Universidade-escola. Nesta 
categoria percebeu-se que o PIBID vem contribuindo para ampliar a aproximação entre 
as ações ocorridas nas Instituições de Ensino Superior e escolas da Educação Básica. 
Sendo este um elemento importante na formação de professores, pois permite a troca 
de conhecimentos e experiências entre formadores dos cursos de licenciatura, 
bolsistas e os supervisores. 

A possibilidade do conhecimento prévio do campo de atuação de educadores 
em formação e da integração entre os profissionais que atuam na escola e no 
ensino superior é o diferencial desse programa (BRAIBANTE E WOLLMANN, 
2012, p. 172). 
 
[...] essa aproximação do licenciando com os espaços do exercício profissional, 
proporcionando a oportunidade de vivenciar atividades relacionadas à docência 
desde o início de sua formação inicial, integra efetivamente o conhecimento 
específico e o pedagógico, constituindo assim uma articulação genuína e 
consistente entre teoria e prática (WEBER et al., 2013, p. 8-9). 
 
O bolsista reforça a necessidade do envolvimento dos licenciandos no campo 
de atuação, ou seja, nas escolas, pois sem esse contato direto com o futuro 
ambiente de trabalho, não se consegue perceber a realidade escolar que, 
muitas vezes, é apenas exposta aos licenciados por meio de temáticas 
abordadas pelo professor das disciplinas específicas do curso. O convívio dos 
bolsistas nesse ambiente, amparado por profissionais da universidade aptos a 
discutir e problematizar certas situações vivenciadas na escola, acaba por 
propiciar novas descobertas e uma série de reflexões a partir da própria 
experiência destes (STANZANI, BROIETTI E PASSOS, 2012, p. 215). 

Os trabalhos de uma forma geral ressaltam a importância dessa aproximação 
universidade-escola. No trabalho de Stanzani, Broietti e Passos (2012), percebemos 
que o distanciamento entre as instituições de ensino é apontado como limitações no 
processo de formação inicial de professores. Isso vem ocorrendo mesmo após as 
novas Diretrizes Curriculares para formação de professores (BRASIL, 2002), defender 
uma maior interação, possibilitada, por exemplo, com a ampliação da carga horária das 
disciplinas de Estágio Supervisionado. A preocupação dos autores é válida, porém, 
mostra possíveis fragilidades presentes nos cursos de licenciatura e no funcionamento 
dos estágios. Por exemplo, apesar de acreditar e defender as potencialidades do PIBID 
é necessário ressaltar que ações nas escolas já aconteciam antes do programa. 

É importante, destacar, portanto, que o envolvimento dos licenciandos com a 
escola é ampliado a partir de sua participação no PIBID, podendo ocorrer já no início 
do curso. É necessário, porém, entendermos como as ações dos bolsistas se 
relacionam com as demais atividades realizadas no curso. 

Outro ponto importante nesta aproximação é a articulação teoria e prática, pois 
há conhecimentos que só podem ser aprendidos na prática (SILVA et al., 2012). A 
troca de experiências entre docentes experientes e novatos possibilita que as situações 
de incertezas presentes na prática do professor sejam mais bem compreendidas, 
refletidas e melhoradas a partir das experiências vivenciadas. 

Uma segunda categoria refere-se ao PIBID como lócus para Realização de 
pesquisa sobre o ensino, vista como atividade importante para integrar as ações do 
PIBID. Para Galiazzi (2011), a pesquisa é vista como possibilidade de 
profissionalização, de dissolução da teoria e prática de construção de conhecimento, 
questões essenciais para melhoria da formação do professor, seja ela inicial ou 
permanente.Segundo Lima (2011, p. 39), durante a graduação “nem sempre a 
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formação para pesquisa sobre o ensino é valorizada”, ou ainda pouco são os 
profissionais envolvidos neste tipo de atividade. Maldaner (1999) defende que a 
pesquisa sobre o ensino deve ter o seu valor reconhecido tanto quanto a pesquisa em 
Química. Afinal, a discussão sobre a construção de conhecimento em qualquer área 
passa pela pesquisa. Assim também deve ser na docência. 

A partir do PIBID percebemos a ampliação da possibilidade de realização da 
pesquisa durante a formação inicial. Isso fica evidente nos artigos identificados na 
revisão e no número de trabalhos científicos que discutem a temática PIBID nos 
eventos nacionais, regionais e locais. 

O programa também tem contribuído com o campo de pesquisa sobre a 
formação de professores de química uma vez que há o olhar de pesquisa dos 
envolvidos e a sistematização dos resultados das ações dos projetos 
divulgados no formato de trabalhos apresentados em eventos científicos da 
área e de demais trabalhos acadêmicos como, por exemplo, monografias e 
trabalhos de conclusão de curso (SILVA et al., 2012, p. 185). 

Além de contribuir para construção do conhecimento sobre a docência e 
aumentar a produção científica na área, as pesquisas estimulam o acesso dos bolsistas 
de iniciação à docência e dos supervisores aos programas de pós-graduação na área 
de Educação e/ou Ensino de Ciências/Química. A preocupação destes sujeitos com a 
continuidade dos estudos poderá representar avanços no processo de ensino e 
aprendizagem praticado nas escolas, pois conhecerão melhor os desafios da complexa 
tarefa de ser professor. 

Dos oito acadêmicos bolsistas que foram selecionados no primeiro ano do 
projeto, três deles fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências: Química da Vida e Saúde da UFSM. O ingresso de acadêmicos 
do curso de Química Licenciatura da UFSM em Programas de Pós-Graduação 
em Ensino não era uma realidade antes do PIBID (BRAIBANTE E 
WOLLMANN, 2012, p. 171). 

Ao mesmo tempo, tal aspecto pode também representar um aspecto negativo, 
sobretudo ao se considerar que um dos objetivos do programa é a melhoria da 
formação de professores para atuar na educação básica. Ao adentrar e finalizar os 
cursos de pós-graduação, tais profissionais podem ser rapidamente absorvidos pelas 
universidades e institutos federais, haja vista as melhores condições de trabalho, em 
especial a remuneração. Diante de tal fato, ex-bolsistas PIBID (tanto supervisores 
quanto de iniciação à docência) não atuariam nas escolas de educação básica após o 
processo de formação mais consistente, impossibilitando ou ao menos reduzindo 
drasticamente que esta melhor formação docente tenha de fato ecos nas escolas 
brasileiras. 

A Construção da identidade docente foi outra das categorias elencadas. O 
aluno ao ingressar na graduação em Química não conhece bem as diferenças 
existentes entre o bacharelado e a licenciatura (GARUTTI e ROSA, 2010). É 
importante, portanto, que no processo de formação inicial de professores o curso 
apresente identidade própria e fomente atividades que despertem no licenciando o 
desejo de atuar na Educação Básica. O contato com a escola desde o início da 
formação pode contribuir para o despertar de interesse e melhoria da qualidade das 
ações de ensino e aprendizagem.  

Para Albuquerque e Galiazzi (2013), o conhecimento das situações 
problemáticas que ocorrem na escola deve ser visto como possibilidade de melhor 
compreensão da profissão docente e não de decepção. Segundo as autoras, as 
atividades desenvolvidas pelos bolsistas de iniciação à docência permitiu o 
conhecimento das dificuldades a serem enfrentadas na profissão, como a falta de 
compromisso da gestão e de alguns docentes. 
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Outra questão importante é a percepção de profissionais que se dedicam ao 
trabalho docente e os que parecem tratar a profissão como “bico”. A análise destas 
práticas pode contribuir para a construção da identidade docente. 

Como é possível constatar nas afirmações das alunas, a professora Júlia é 
vista como um exemplo a ser seguido e isso tem contribuído positivamente na 
formação do saber docente desses alunos (SÁ, 2013, p. 3). 
 
[...] ao ingressar no curso de licenciatura e participar do PIBID, passa a 
perceber as problemáticas relacionadas à formação docente na prática. 
Destaca ainda como essas experiências, vinculadas às atividades vivenciadas 
no ambiente de formação propiciado pelo PIBID, colaboram para que ele se 
sinta motivado a exercer a profissão de maneira consciente, pensando nas 
implicações e contribuições de sua prática para o ensino de química 
(STANZANI, BROIETTI E PASSOS, 2012, p. 214) 

Podemos perceber que o PIBID proporciona não só a construção da identidade 
docente, mas também maior compromisso com a profissão. Seja buscando realizar 
atividades inovadoras, que coloquem os alunos no centro do processo de 
aprendizagem, ou até mesmo percebendo a necessidade de maior valorização do 
importante papel que a profissão professor exerce na sociedade. Talvez, a partir desse 
reconhecimento possamos contribuir para superação de concepções ingênuas e 
simplistas sobre a complexa tarefa docente. 

Na quarta categoria (Reflexão sobre as ações) percebemos a importância 
atribuída à reflexão sobre as ações e atividades desenvolvidas pelos bolsistas do 
PIBID. Esta reflexão geralmente ocorre a partir de reuniões com o formador e contribui 
para diminuir os distanciamentos entre os conhecimentos teóricos construídos na 
universidade e os práticos que se consolidam principalmente na escola. A necessidade 
de pensar as ações realizadas em sala de aula e sobre a prática docente é defendida 
por Pimenta (2010). Para a autora, 

[...] os currículos de formação de profissionais deveriam propiciar o 
desenvolvimento da capacidade de refletir. Para isso, tomar a prática existente 
(de outros profissionais e dos próprios professores) é um bom caminho a ser 
percorrido desde o início da formação, e não apenas ao final, como tem 
ocorrido com o estágio (PIMENTA, 2010, p. 20). 

O PIBID é, portanto, um espaço privilegiado para realização da reflexão sobre 
a prática tendo em vista o maior contato e diálogo entre universidade e escola, 
licenciandos e professores da Educação Básica. Amaral (2012), ao avaliar as 
contribuições do PIBID/Química da UFRPE para formação dos bolsistas de iniciação à 
docência afirma que: 

[...] eles parecem procurar construir ações de ensino voltadas para a 
aprendizagem dos estudantes, aspecto muitas vezes negligenciado na prática 
docente. Com isso, podemos considerar que alguns professores das escolas, 
envolvidos nesse processo, tiveram a oportunidade de refletir sobre suas 
práticas. No entanto, essa reflexão não foi sistematizada em outras instâncias 
formativas, uma vez que somente o professor supervisor participava das 
discussões realizadas nas formações/avaliações do PIBID na universidade, e 
não é comum haver espaço de reflexão na escola (AMARAL, 2012, p. 238). 

A integração dos licenciandos e formadores e, especialmente, a compreensão 
também do supervisor como formador, é algo que dificilmente ocorre em nossas 
escolas, seja pela concepção simplista sobre a profissão docente, ou por conta da 
estrutura e funcionamento das políticas públicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A identificação e análise dos artigos publicados sobre o PIBID na Revista 
Química Nova na Escola (QNESC) possibilitou a compreensão sobre a temática 
discutida nos artigos, além de uma caracterização inicial dos trabalhos. Percebemos a 
necessidade de ampliação da divulgação dos resultados das ações do PIBID/Química 
para maior aprofundamento de suas contribuições, das dificuldades e perspectivas 
geradas a partir do programa em relação à formação inicial e continuada de 
professores de Química no Brasil. 

As categorias “Maior aproximação Universidade-escola”; “Realização de 
pesquisa sobre o ensino”; “Construção da identidade docente” e “Reflexão sobre as 
ações”, fornecem indicativos sobre as contribuições do PIBID para formação inicial de 
professores de Química. Mas, sugere a necessidade de outros estudos para 
identificarmos se estas possíveis melhorias na formação do licenciando estão refletindo 
na atuação destes como professores de Química na Educação Básica e como a sua 
prática vem sendo desenvolvida. 

Apesar de compreender a importância do programa para elevar a qualidade da 
formação dos licenciandos e valorizar a profissão docente, é preciso realizar novos 
estudos e ampliar a pesquisa visando identificar também as dificuldades encontradas 
no funcionamento das ações, pois em alguns momentos transparece a ideia do PIBID 
como projeto salvacionista. 
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Palavras-Chave: Formação continuada, material didático.  

RESUMO:  
Neste trabalho discutimos as características de um material didático elaborado coletivamente no 
contexto de um grupo de estudos de formação continuada, caracterizado como um projeto de extensão 
de uma universidade pública que estabelece parcerias entre esta e a Escola. Nesse sentido, este 
trabalho analisa os elementos pedagógicos discutidos por Marcondes et al (2009) e o desenvolvimento 
conceitual e cotidiano, com base no instrumento de análise de Silva e Bejarano (2013) em uma 
sequência didática (SD)  que apresenta uma abordagem temática intitulada “Química do Cabelo”. Tal 
análise apontou que a contextualização ainda aparece como forma de introduzir conteúdos e com 
caráter motivador, sendo ausente a necessidade de resolver um problema, mesmo sendo constituída por 
momentos de problematização. Portanto, entende-se que houve uma reflexão do grupo com relação ao 
material produzido buscando desenvolver a reflexão sobre a própria prática docente. 

INTRODUÇÃO  
A sequência didática (SD) discutida neste trabalho foi elaborada no contexto do 

Grupo de Estudos em Ensino de Química (GEEQ) e por meio de um projeto de 
extensão intitulado “Apoio aos professores de Química do Ensino Médio: parceria entre 
a Escola e a Universidade”. O referido projeto faz parte do GEEQ que congrega 
professores de química do ensino médio, acadêmicos e professores do curso de 
Licenciatura em Química. Entre as diferentes atividades desenvolvidas, a elaboração 
de sequências didáticas direcionadas a alunos de ensino médio assume um papel 
importante no grupo, contribuindo significativamente com a formação inicial e 
continuada de professores de Química. 

De acordo com Zabala (1998) uma SD se configura como uma série ordenada 
e articulada de atividades, com vistas à realização de certos objetivos educacionais, 
sendo que os tipos de atividades são um dos elementos que vão diferenciar e 
determinar a especificidade de cada proposta didática.  

Guimarães e Giordan (2011) também a respeito de SD, argumentam que este 
material didático possibita a articulação entre diferentes disciplinas, favorecendo a 
interdisciplinaridade e que o fato de o conteúdo ser explorado a partir de um contexto, o 
mesmo passa a ter um significado para o aluno. Ainda conforme os autores, a SD pode 
ser  “agente de inovação curricular no processo formativo e de problematização dos 
conhecimentos científicos” (GUIMARÃES e GIORDAN, 2011, p. 3).  
 
Formação continuada de professores e produção de material didático  
 

As pesquisas e discussões em torno de questões que permeiam a formação 
continuada de professores têm se intensificado na última década, trazendo 
contribuições significativas em relação a melhoria do ensino de Ciências. Nóvoa (2009) 
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ao discutir o momento de grandes incertezas que a educação tem enfrentado,  
argumenta sobre a necessidade de se construir propostas educativas que ajudem a 
definir o futuro da formação de professores.  

No contexto brasileiro, vários grupos de pesquisa em Educação em Química 
vem se dedicando à formação continuada  de professores, entre eles, podemos 
destacar o GEPEQ – Grupo de Pesquisa em Educação Química do IQ/USP, o Grupo 
FoCo – Formação Continuada de Professores de Química e Ciências da UFMG, o 
GIPEC – Grupo de Pesquisa sobre Educação em Ciência ligado a UNIJUI e o PEQUIS 
– Projeto de Ensino de Química e Sociedade da UnB. Todos esses grupos produzem e 
divulgam  materiais didáticos considerados inovadores por oferecerem novas 
perspectivas para o trabalho docente dos professores de Ciências e de Química 
(SANTOS, 2007a).      

Eichler e Del Pino (2010) discutem a produção de material didático como uma 
estratégia para a formação permanente de professores de Ciências, ressaltando a 
importância da reflexão sobre a prática docente neste processo. Concordamos com os 
autores ao afirmarem que, se não repensarmos a realidade do ensino que praticamos 
dificilmente iremos propor aternativas para mudá-la.  

Santos et al (2006, p.2) também defendem a reflexão por parte dos professores, 
argumentando que, é neste processo que se estabelece “um trabalho de cooperação 
na co-construção de recursos e estratégias de ensino” que serão desenvolvidas por 
eles, tais como ocorre com a elaboração de materiais didáticos. 

Nesse sentido, o GEEQ vem desde o ano de 2007 desenvolvendo um trabalho 
de parceria entre profissionais da Educação Básica e Ensino Superior na perspectiva 
de promover processos de formação continuada por meio de estudos e produção de 
materiais didáticos elaborados coletivamente no âmbito do grupo. Por isso, 
consideramos importante analisar em que medida as SD tem incorporado elementos de 
algumas tendências no ensino de química, no caso específico deste trabalho, a 
contextualização.  

A contextualização no Ensino de Química  
No que diz respeito a contextualização no ensino de ciências, e particularmente 

no ensino de química, além dos documentos oficiais (BRASIL, 1999 e 2002; PARANÁ, 
2008), muitos pesquisadores, como  Wartha e Faljoni-Alário (2005),  Santos (2007b) e 
Silva e Marcondes (2010)  defendem-na  como meio de imprimir significado ao 
conhecimento escolar e promoção de uma educação voltada à cidadania.  

Já se tornou consenso entre muitos professores de Química que atuam no 
ensino médio, o quanto a contextualização é importante no processo  de ensino e 
aprendizagem de conhecimentos científicos.  Porém, como sinalizam diversas 
pesquisas no ensino de ciências, existem diferentes entendimentos por parte dos 
professores em relação ao termo contextualização. A exemplo disso, destacamos a 
pesquisa de Santos e Mortimer (1999) e a de Silva e Marcondes (2010), 
respectivamente. Na primeira  foram investigadas  concepções de professores acerca 
da contextualização no ensino de química, identificando-se  três  diferentes 
entendimentos: como estratégia para facilitar a aprendizagem, como descrição  
científica de fatos e processos do cotidiano e como desenvolvimento de atitudes e 
valores com vistas a formação de um cidadão crítico.  Na segunda, foi  investigado o 
entendimento de professores de Química sobre contextualização em um curso de 
formação continuada e a influência de suas concepções no planejamento de materiais 
didáticos. Tais autores identificaram que a maioria dos pesquisados concebe a 
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contextualização como estratégia que possibilita a descrição científica de fatos e 
processos. Alguns deles a relacionaram  às aplicações do conhecimento químico e 
uma minoria dos professores apresentou a ideia de contextualização como forma de se 
compreender a realidade social.  

Wartha, Silva e Bejarano (2013), ao refletirem a respeito dos avanços e 
contrapontos dos termos cotidiano e contextualização no ensino de Química,  apontam 
as diversas perspectivas relacionadas a contextualização, alertando pesquisadores e 
professores quanto aos cuidados que se deve ter no tratamento deste termo, em 
especial, aos professores diante do papel que possuem como mediadores nos 
processos de ensino e aprendizagem.   

ASPECTOS METODOLÓGICOS  
Esta pesquisa, de natureza qualitativa, busca analisar uma SD intitulada 

“Química do Cabelo” produzida por alguns integrantes do GEEQ com vistas a refletirem 
sobre sua própria prática docente. Cabe ressaltar que a pesquisa qualitativa tem tido 
seu campo de atuação bastante alargado na área de Educação e pode fornecer 
apontamentos importantes para a reflexão sobre as SDs. Para Minayo (1994, p. 21) a 
pesquisa qualitativa:  

[...] responde a questões muito particulares. Preocupa-se com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não pode ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
 

O GEEQ conta com uma dinâmica de reuniões quinzenais de quatro horas, 
sempre em dias da semana coincidentes com a hora atividade (momento reservado 
para discussões pedagógicas) dos professores da área de Química da rede pública. As 
atividades desenvolvidas no grupo abrangem: leitura e discussão de artigos científicos 
da área de educação em química, documentos oficiais, filmes, apresentação de 
seminários e elaboração de sequências didáticas destinadas à alunos do ensino médio. 
Em geral, na elaboração das SDs o grupo seleciona coletivamente um tema que 
possibilita relacionar os conhecimentos científicos às situações do cotidiano na busca 
de promover uma abordagem de ensino contextualizada.   

As SDs são elaboradas pelos participantes, apresentadas e avaliadas no âmbito 
do grupo e, quando possível, desenvolvidas com alunos de ensino médio nas escolas 
em que os professores participantes do grupo atuam. Os resultados obtidos no 
desenvolvimento desses materiais didáticos com os alunos são trazidos ao grupo para 
validar o referido material com vistas a sua reelaboração.  

No ano de 2011, com o intuito de abordar a Química Orgânica de forma 
contextualizada, foram elaboradas pelos participantes do grupo duas SDs, uma com o 
tema carboidratos e outra sobre a química do cabelo. Ressaltamos aqui as 
características apresentadas pela segunda sequência, a qual discute aspectos 
químicos envolvidos nos processos como: limpeza, alisamento e composição química 
do cabelo. Nesse sentido, os conteúdos químicos envolvidos são: propriedades físicas 
e químicas de algumas substâncias, reações de óxido redução, funções orgânicas e 
inorgânicas. A estrutura básica da sequência didática contempla quatro etapas, 
conforme apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Atividades propostas em cada etapa da sequência didática. 

Etapa 1:  
x Várias embalagens de xampus e condicionadores são apresentadas aos alunos 

e questiona-se “Qual desses vocês comprariam para usar nos seus cabelos? 
Por quê?”.  

x Os alunos, dispostos em grupos, analisam rótulos de xampus e condicionadores 
(cinco de cada), com relação a suas composições químicas e anotam os 
resultados em uma tabela. 

x A partir dos questionamentos “Para que serve um xampu? E um 
condicionador?” são discutidas as funções de um xampu e um condicionador, 
buscando identificar dentre os componentes listados na tabela qual é o agente 
responsável pela limpeza. 

Etapa 2: 
x Para iniciar as discussões com relação à estrutura do cabelo, os alunos 

assistem um clipe da música Cabelo, de Jorge Ben Jor, com intuito de criar um 
ambiente propício às discussões de maneira descontraída. 

x A turma é dividida em dois grandes grupos para uma gincana cultural na qual 
um grupo por vez (representado por um aluno) responde a uma pergunta, 
baseando-se apenas nos próprios conhecimentos. A chance é dada ao outro 
grupo, caso não consiga respondê-la.  Alguns exemplos das perguntas 
apresentadas são: “Por que os seres humanos possuem cabelos?”; “O cabelo é 
vivo ou morto? Justifique sua resposta.”; “Do que é feito o cabelo?”; “Quanto 
tempo demora para o cabelo nascer, crescer e cair?”; “Por que os pelos 
arrepiam?”;  “Por que lavamos os cabelos?”; “Como a prancha age nos 
cabelo?” e “Por que os cabelos ficam brancos?”. Ao final de cada questão os 
conhecimentos científicos são discutidos a partir das ideias dos estudantes. 

Etapa 3: 
x É realizada uma leitura comentada do texto “Xampus” publicado na Química 

Nova na Escola, de Barbosa e Silva (1995), discutindo-se coletivamente a cada 
parágrafo os aspectos históricos e culturais relacionados à higienização do 
corpo. Em seguida, é dada maior ênfase aos conhecimentos químicos 
envolvidos no processo de limpeza do cabelo, tais como a estrutura do sabão e 
das gorduras, formação de micelas, estrutura do cabelo, ação dos xampus no 
cabelo, entre outros. 

Etapa 4: 
x Realiza-se um experimento em que se produz um xampu a partir de um roteiro 

previamente definido, utilizando-se os seguintes reagentes: lauril éter sulfato de 
sódio, amida de ácido graxo de coco, glicerina, ácido cítrico, metilparabeno, 
cloreto de sódio, água destilada e essência.  

 
A análise da sequência didática foi realizada em duas fases. Primeiramente 

buscamos identificar a presença de elementos pedagógicos tais como 
problematização, experimentos, textos e outras atividades, de acordo com Marcondes 
et al (2009). Esses autores investigaram em um curso de formação continuada a 
maneira com que alguns professores manifestam suas concepções de 
contextualização no ensino de Química durante a construção de suas próprias 
unidades didáticas.  

Marcondes et al (2009) estabeleceram em sua pesquisa as seguintes categorias 
de análise: i) problematização, ii) experimentos, iii) textos, e iv) outras atividades. Na 
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categoria i) foi verificado se o tema proposto no material apresenta contextualização 
CTSA, se existe ou não problematização. E ainda, se a mesma é presente apenas 
inicialmente ou ao longo da SD. Na categoria ii), foi verificada se a relação do 
experimento com o tema de estudo é ausente (nível 0), fraca (nível 1) ou direta (nível 
2), discutindo também se o mesmo tem caráter investigativo, de verificação ou de 
conhecimento de fatos. Na categoria iii) foi verficado se a relação dos textos com o 
tema proposto é ausente (nível 0), fraca (nível 1) ou direta (nível 2), se existe 
problematização no texto, e ainda, se a natureza da informação contida no texto dá 
maior ênfase nos aspectos da Ciência, da Tecnologia, da Sociedade e/ou do Ambiente. 
Na categoria iv) foi verificado se o material elaborado sugere outras atividades 
relacionadas ao desenvolvimento do tema, classificando-as como problematizadoras 
ou com outra finalidade, de acordo com a presença da problematização na atividade. 

Na segunda fase, caracterizamos o desenvolvimento conceitual e o cotidiano, 
com base no instrumento de análise construído por Silva e Bejarano (2013) que 
avaliaram SDs elaboradas por um grupo de professores em formação inicial, buscando 
identificar as tendências, História da Ciência e Contextualização e Cotidiano, presentes 
no material elaborado. Cabe salientar que nossa análise não se refere aos resultados 
de aplicação da SD, mas consiste em uma reflexão crítica sobre como ela está 
estruturada em relação aos pressupostos teóricos da contextualização. 

Silva e Bejarano (2013) estabelecem como uma das categorias de análise a 
“Abordagem Conceitual e Cotidiano”. A representação do grafo sobre o cotidiano estão 
apresentadas na Figura 1. Para isso, as SDs são classificadas como: 
 

I. Não apresenta contexto. 
II. Apresenta contexto. Como: 
a) Contexto tangenciado pelo conhecimento, no qual não visa interpretação e 

transformação. Formas: 
i. Ênfase no conhecimento com alusões ao contexto; 
ii. Contexto motivacional e fugaz utilizado de forma introdutória ao conceitual. 
b) Contexto analiticamente descrito pelo conhecimento científico. Formas: 
i. Contexto apresentado inicialmente com vista a ser estudado com conhecimento 

científico; 
ii. Contexto apresentado ao longo da abordagem com vista a ser estudado com 

conhecimento científico. 
c) Contexto problematizado pelo conhecimento científico buscando interpretações 

que visem à transformação. Formas: 
i. Conhecimento científico em função dos contextos sociais, ambientais, etc. 

relacionados ao conhecimento químico problematizado. 
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Figura 1: Representação esquematizada do grafo sobre o Cotidiano (SILVA e BEJARANO, 2013). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A primeira fase da análise realizada sobre a SD “Química do cabelo” mostrou 
que a mesma apresenta elementos pedagógicos identificados por Marcondes et al 
(2009), sendo eles: problematização, experimentos e textos. A seguir serão discutidos 
cada um desses elementos. 

Problematização  
Com relação à categoria de análise i) utilizada por Marcondes et al (2009), 

observou-se que a SD apresenta problematização, evidenciada por questionamentos 
realizados durante toda a SD. Assim, a problematização se encontra distribuída ao 
longo da sequência, como nos mostra a Etapa 1 e 2 do Quadro 1. 

Após a apresentação de várias embalagens de xampus e condicionadores aos 
alunos, os mesmos são questionados sobre qual eles usariam e por que. Os 
questionamentos propostos objetivam identificar a função de um xampu e um 
condicionador no processo de limpeza e, para isso, os estudantes analisam os rótulos 
desses produtos para identificar o componente responsável pela limpeza, comparando-
os com um rótulo de detergente. 

Os principios da educação dialógico-problematizadora estabelecem que no 
processo de ensino e aprendizagem, a aquisição do conhecimento não pode prescindir 
a problematização dos mesmos. Neste sentido, Freire (1977, p.53) defende a 
necessidade de um diálogo problematizador afirmando que:  

Se a educação é dialógica, é obvio que o papel do professor, em qualquer 
situação é importante. Na medida em que ele dialoga com os educandos, deve 
chamar a atenção destes para um ou outro ponto menos claro, mais ingênuo, 
problematizando-os sempre. Por quê? Como assim? Que relação vê você entre 
sua afirmação feita agora e a de seu companheiro ‘A’? Haverá contradição 
entre elas. Por quê? 

 
Verificamos que na SD existem momentos de problematização, no entanto, são 

direcionados apenas aos conhecimentos científicos. Não identificamos uma questão 
problema que permeia todas as discussões da SD na busca de proporcionar uma 
abordagem centrada na formação cidadã. Nesse sentido, consideramos que a 
problematização presente na SD objetiva a compreensão de conceitos científicos 
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referentes aos processos da Química do cabelo, enfatizando os aspectos da Ciência e 
Tecnologia em detrimento daqueles relacionados à Sociedade e Ambiente. Desta 
maneira, o diálogo proporcionado entre professor-aluno e aluno-aluno pelas etapas da 
SD não potencializa a reflexão sobre as dimensões econômicas, sociais e ambientais.  

Cabe ressaltar que a SD tem como foco provocar a dúvida e o questionamento, 
pois “se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. 
Nada é gratuito. Tudo é construído” (BACHELARD, 1996, p.18). Tal direcionamento 
pode ser percebido na Etapa 2 da SD, onde são apresentados alguns questionamentos 
que buscam identificar conhecimentos prévios para discuti-los com vistas à construção 
de conhecimentos científicos, como é possível observar nas questões propostas: “Por 
que os seres humanos possuem cabelos?”; “O cabelo é vivo ou morto? Justifique sua 
resposta.”; “Do que é feito o cabelo?”; “Quanto tempo demora para o cabelo nascer, 
crescer e cair.”; “Por que os pelos arrepiam?”;  “Por que lavamos os cabelos?”; “Como 
a prancha age nos cabelo?” e “Por que os cabelos ficam brancos?”.   

Experimentos 
Quanto aos experimentos presentes nas atividades, a SD apresenta uma 

atividade na Etapa 4, conforme apresentado no Quadro 1, que consiste na produção de 
um xampu, com o objetivo de que os estudantes discutam a função de cada 
componente do produto. Classificamos-a como Nível 1 (relação fraca), uma vez que a 
atividade experimental proporciona somente a discussão de conceitos que promovem o 
entendimento de alguns aspectos particulares do tema, por exemplo, o agente 
responsável pela limpeza nos xampus. Nesse sentido, a atividade experimental faz 
referência apenas a alguns conhecimentos a respeito da temática.   

Para Guimarães (2009), a experimentaçao pode ser uma estratégia eficiente 
para a criaçao de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 
questionamentos de investigação. Neste sentido, consideramos que a atividade 
experimental analisada nesta SD poderia ser melhorada com vistas a um estreitamento 
da relação entre o experimento e o tema, aproximando-se mais do Nível 2 e 
estabelecendo uma melhor contextualização.  

Além disso, percebemos que o estímulo de questionamentos de investigação no 
experimento proposto na SD é bastante fraco, já que não existe um problema a ser 
resolvido durante o experimento. Contudo, mesmo que a prática apresente um roteiro 
previamente definido, classificamos o experimento para conhecimentos de fatos, 
conforme as categorias de Marcondes et al (2009), uma vez que não são propostas 
questões de caráter investigativo, embora o experimento permita tal abordagem. Na 
SD, considerando que as estruturas dos compostos presentes no xampu, já são 
discutidas antes do experimento por meio de um texto (Etapa 3 – Quadro 1), os alunos 
podem compreender os conhecimentos envolvidos se questionados sobre cada 
componente utilizado na mistura. Neste sentido, a função de algumas substâncias pode 
ser investigada durante o experimento, por exemplo, o cloreto de sódio que confere 
maior viscosidade ao xampu. 

Segundo Izquierdo e cols. (1999), a experimentação na escola pode ter diversas 
funções tais como a de ilustrar um princípio, desenvolver atividades práticas, testar 
hipóteses ou como investigação. No entanto, de acordo com os autores, essa última é 
a que mais ajuda o aluno a aprender, por isso enfatizamos a importância de 
reestruturar o experimento, para que além do roteiro, algumas questões norteadoras 
sejam respondidas pelos estudantes no desenvolvimento do mesmo, conferindo um 
caráter investigativo a atividade. 
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Textos 
Na SD, o texto intitulado “Xampus” (Etapa 3 – Quadro 1) foi abordado após a 

discussão das questões da gincana cultural. O texto discute os conhecimentos 
científicos necessários ao entendimento do tema, além de alguns aspectos históricos 
sobre a higiene pessoal e sobre a legislação relacionada aos xampus, nesse sentido, 
consideramos que o texto aborda aspectos científicos, tecnológicos e sociais, mas não 
aborda aspectos ambientais, portanto, classificamos a natureza das informações como 
CTS e com relação nível 2 com o tema, uma vez que é fundamental para compreensão 
dos conceitos. 

Consideramos que todas as etapas da SD foram contempladas nas categorias 
problematização, experimentos e textos propostas por Marcondes et al (2009) e não 
foram discutidos aspectos relacionados à categoria “Outras atividades”. A tabela 1 
apresenta a análise dos três elementos pedagógicos discutidos.  
 

Tabela 1: Análise dos elementos pedagógicos na SD 

Problematização Experimento  Texto  
- Realizada ao longo da 
SD; 
- Contextualizada nos 
aspectos Ciência e 
Tecnologia e não 
contextualizada nos 
aspectos Sociais e 
Ambientais. 

- Relação fraca com tema 
(nível 1); 
- Estilo de experimentação 
é para conhecimento de 
fatos, uma vez que a 
atividade apresenta 
apenas materiais e 
métodos, sem questões 
para discussão. 

-     Relação forte com o 
tema (nível 2); 
- Não apresenta 
problematização; 
- A natureza das 
informações são CTS 
(Ciência, Tecnologia e 
Sociedade), mas não 
relacionados à Ambiente. 

 
A segunda etapa da análise do material didático discute sobre o 

desenvolvimento conceitual e o cotidiano (SILVA e BEJARANO, 2013). Foi possível 
verificar que a SD apresenta o contexto, visto que foi elaborada a partir de um tema. 
Após os resultados da primeira etapa, pôde-se identicar que a contextualização no 
referido material está em transição dos pontos II (a, iia) para o  II (b, iib), conforme 
apresentado na Figura 1, uma vez  que não prevalece somente o aspecto motivacional 
mas também percebe-se que os conhecimentos científicos, tais como funções 
orgânicas e inorgânicas, propriedades físicas e químicas dos materiais, reações de 
óxido redução, entre outros são problematizados com vistas a compreender o tema 
“Química dos Cabelos”. 

Nota-se que em muitos momentos o tema aparece apenas como aspecto 
motivacional para estudar conhecimentos científicos, pois além destes poderiam ser 
explorados por meio da problematização do tema outros aspectos que transcendam os 
conhecimentos químicos. Tal visão sobre a contextualização está de acordo com 
pressupostos da química como possibilidade para uma formação cidadã (SANTOS, 
2007b; CHASSOT, 2002). Essa visão também é evidenciada no ponto II (c, ic) que 
destaca que o conhecimento científico deve ser abordado em função dos contextos 
sociais, ambientais, etc.  

Entendemos que a análise em questão apontou o entendimento que os 
participantes do grupo possuiam a respeito da contextualização, pois no momento em 
que a SD foi elaborada, buscava-se apenas relacionar coditiano e conhecimento 
científico. No entanto, essa relação, conforme apontada na análise é considerada fraca, 
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por não apresentar o conheciemnto químico problematizado em função dos contextos 
sociais, ambientais, culturais, econômicos, etc.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A partir deste trabalho pode-se concluir as concepções de Contextualização 

apresentadas na SD como reflexo das concepções de seus autores na época em que a 
mesma foi elaborada. No material didático o contexto foi em alguns momentos 
tangenciado e em outros momentos descrito pelo conhecimento científico.  

Considerando que na época de elaboração, um dos objetivos dos autores era 
incorporar na SD aspectos pertinentes a uma abordagem contextualizada, temática e 
com características CTSA, entendemos que o GEEQ tem proporcionado possibilidades 
de enriquecimento da formação dos professores participantes. Haja vista que este 
trabalho em particular, conta com a participação de coautores da SD, na época em 
formação inicial e participantes do projeto PIBID.  

As mudanças indicadas são fruto do processo de reflexão sobre o trabalho 
desenvolvido no ano de 2011 e o amadurecimento conceitual dos participantes permitiu 
perceber que seria importante ampliar a problematização da SD na busca de também 
contemplar os aspectos sociais e ambientais de modo que a contextualização do tema 
seja mais abrangente e incorpore elementos característicos de uma abordagem CTSA 
(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). 

Nesse sentido, entendemos que as ações realizadas no GEEQ tem sido 
fundamentais para a formação inicial e continuada de professores, uma vez que este 
trabalho é fruto destas ações que indicam uma trajetória no sentido de formar 
professores pesquisadores da própria prática. 
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Indicadores de possibilidades e limitações para o discurso 
argumentativo em aula de química: contribuições da 
semiolinguística.  
*Ruth do Nascimento Firme1(PQ), Francimar Martins Teixeira2(PQ).  
ruthquimica.ufrpe@gmail.com. 
 
Palavras-Chave: ensino, química, discurso. 
 
Resumo: Neste estudo analisamos discursos de dois professores de química quando trabalharam 
os conceitos científicos da Termoquímica e identificamos indicadores de possibilidades e 
limitações para a emergência e condução de discurso argumentativo em suas salas de aula. Para 
tanto, elaboramos uma estrutura analítica fundamentada na Semiolinguística de Patrick 
Charaudeau. Os resultados indicaram, por exemplo, como possibilidades, a descrição dos traços 
semânticos dos conceitos científicos, visto que esse procedimento discursivo pode subsidiar a 
inserção de evidências e argumentos na condução de discurso argumentativo e, como 
limitações, o uso de interrogações que solicitaram respostas curtas e previsíveis e/ou 
interrogações que foram lançadas e respondidas pelos professores, dado que não possibilitaram 
a emergência de um quadro de questionamento gerador de um ato de persuasão.  

INTRODUÇÃO 
 

À luz de perspectivas socioculturais, os processos comunicativos da sala de 
aula têm sido privilegiados nas pesquisas em ensino de Ciências. Nesse contexto, o 
discurso argumentativo é considerado como recurso privilegiado para o processo de 
ensino-aprendizagem de Ciências visando o desenvolvimento de processos cognitivos, 
competências comunicativas, pensamento crítico e raciocínio (JIMÉNEZ ALEIXANDRE 
e ERDURAN, 2007).  

Entretanto, estudos indicam que comumente não existe discurso argumentativo 
em sala de aula de Ciências (DRIVER et al., 2000). Nesse sentido, conduzimos este 
estudo para compreender como professores de química constroem seus discursos 
quando trabalham conceitos científicos e identificar possibilidades e limitações para a 
emergência e condução de discurso argumentativo numa situação corriqueira de sala 
de aula.  

O número de pesquisas sobre a argumentação no ensino de Ciências vem 
crescendo em âmbito nacional (SÁ e QUEIROZ, 2011). Nesse cenário, a maioria 
dessas pesquisas tem como referencial teórico o Padrão do Argumento de Toulmin 
(TAP).  Todavia, é consenso entre os pesquisadores da área que o TAP tem algumas 
limitações, como, por exemplo, não considerar o contexto da construção dos 
argumentos (DRIVER et al, 2000). Nessa direção, visando investigar discurso 
argumentativo considerando o contexto em que a comunicação ocorre, apresentamos 
como base teórica deste estudo a Semiolinguística de Patrick Charaudeau, segundo a 
qual, é a situação de comunicação que define a configuração argumentativa do 
discurso (CHARAUDEAU, 2008).    

A Semiolinguística de Patrick Charaudeau e o Discurso Argumentativo 
A Teoria Semiolinguística do Discurso busca articular dimensões 

psicossociológicas com dimensões propriamente linguísticas. Nessa direção, o discurso 
“resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou escreve (...) com a 
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maneira pela qual se fala. É, pois, a imbricação das condições extradiscursivas e das 
realizações interdiscursivas que produz sentido” (CHARAUDEAU, 2009, p. 40). 

Para Charaudeau (2008) o discurso é dependente das restrições situacionais, 
quais sejam: identidades psicossociais (definidas em termos de sua natureza social e 
psicológica), finalidades comunicativas (intencionalidade psico-sócio-discursiva que 
determina a expectativa discursiva), propósitos (referentes do discurso) e as 
circunstâncias materiais (conjunto de características do ambiente no qual se inscreve o 
discurso). Contudo, mesmo subordinado às restrições situacionais, o sujeito do 
discurso tem certa liberdade para estabelecer estratégias discursivas lançando mão de 
categorias da língua e ordenando-as em modos de organização do discurso: 
enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo (CHARAUDEAU, 2008).  

O modo enunciativo tem como funções: dar conta da posição do locutor e 
intervir na “encenação” dos outros modos de organização discursiva (CHARAUDEAU, 
2008). Nesse sentido, quando se enuncia coloca-se em ação atitudes enunciativas 
alocutivas (revelando relações do locutor sobre o interlocutor), elocutivas (revelando 
relações do locutor sobre si mesmo), e delocutivas (revelando relações do locutor com 
outros discursos) através de determinadas categorias modais, como, por exemplo, 
injunção e asserção. O modo descritivo é uma categoria do discurso que “permite fazer 
existirem os seres do mundo, nomeá-los e qualificá-los de modo particular” 
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008, p. 338) contando com três tipos de 
procedimentos: nomear, localizar-situar e qualificar (CHARAUDEAU, 2008). O modo 
narrativo indica a maneira do sujeito falante de desenrolar uma sucessão de ações que 
se influenciam umas às outras num encadeamento progressivo sobre os fatos do 
mundo (CHARAUDEAU, 2008). O modo argumentativo permite organizar as relações 
de causalidades que se instauram entre determinadas ações (CHARAUDEAU, 2008).  

O modo argumentativo caracteriza-se por uma dupla busca: busca de 
racionalidade, guiada por um ideal de verdade quanto à explicação dos fenômenos que 
leva ao estabelecimento de relações de causalidade; busca de influência, guiada por 
um ideal de persuasão que leva ao estabelecimento de argumentos que justifiquem as 
relações de causalidades estabelecidas (CHARAUDEAU, 2008). Segundo Charaudeau 
(2008), toda asserção pode ser argumentativa desde que se inscreva em um 
dispositivo argumentativo composto de: proposta, proposição, e persuasão. Portanto, 
para desencadear discurso argumentativo “não é suficiente que sejam emitidas 
propostas sobre o mundo, é necessário também que estas se inscrevam num quadro 
de questionamento que possa gerar um ato de persuasão” (CHARAUDEAU, 2008, p. 
221).  

Dessa forma, tomando por base a Semiolinguística, buscamos identificar 
indicadores de possibilidades e limitações para a emergência e condução de discurso 
argumentativo analisando os discursos de dois professores de química numa situação 
corriqueira de sala de aula.  
METODOLOGIA 

Para organização e construção do corpus empírico deste estudo, assumimos 
estratégias da etnografia interacional, as quais buscam um olhar para o que é 
construído nas e através das interações entre os membros de um grupo social 
(CASTANHEIRA et al, 2000). Tais estratégias sugerem, por exemplo, a “elaboração de 
mapas que representam diferentes aproximações à dinâmica do contexto observado”, 
e, por conseguinte, os mapas contribuem para contextualizar os enunciados produzidos 
e orientar a escolha dos episódios (AMARAL e MORTIMER, 2006, p. 256). Nessa 
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direção, os procedimentos metodológicos deste estudo foram: elaboração de mapas de 
atividades da sequência de aulas (organizado em forma de quadro especificando os 
seguintes aspectos dispostos em coluna: tempo utilizado na proposição das atividades; 
atividades vivenciadas; objetivos identificados para as atividades; temas abordados; 
instância CTS; e comentários); seleção de episódios de ensino-aprendizagem; 
transcrição dos episódios organizados em turnos de fala; e análise dos episódios.  

Na elaboração dos mapas foram selecionadas as atividades conceituais, 
aquelas que “dizem respeito à leitura de um texto, (...), à discussão e troca de ideias e 
à construção, compartilhada ou não, de explicações” (MARTINS, 2006, p. 310). Para 
seleção dos episódios de ensino-aprendizagem, tomados como “o conjunto de 
enunciados que cria o contexto para a emergência de um determinado significado ou 
de alguns significados relacionados” (AMARAL e MORTIMER, 2006, p. 257), 
consideramos o conjunto de enunciados que criou o contexto para a construção de 
significados de conceitos da Termoquímica, quais sejam: calor, reação exotérmica, 
reação de combustão, reação endotérmica, entalpia, variação de entalpia, entalpia de 
formação, entalpia de combustão e energia de ligação. A transcrição dos episódios de 
ensino-aprendizagem foi realizada considerando os turnos de fala, estes 
compreendidos como “a contribuição de um locutor dada em um certo momento da 
conversação” que se encadeia  num sistema de alternância (CHARAUDEAU e 
MAINGUENEAU, 2008, p. 488). Para a transcrição dos episódios de ensino-
aprendizagem assumimos algumas convenções propostas na literatura (CARVALHO, 
2006), quais sejam: ... (para marcar pausa); letras maiúsculas (para expressar 
entonação enfática); (II) (para indicar falas simultâneas); e (()) (para indicar 
comentários). 

Para análise dos discursos dos professores elaboramos uma estrutura analítica 
que contemplou duas dimensões. Na dimensão situacional, consideramos as restrições 
situacionais, aquelas que decorrem da situação de comunicação, têm a função de 
construir o discurso e estão relacionadas às condições de produção linguageira 
(identidades psicossociais, finalidades comunicativas, propósitos e circunstâncias 
materiais) (CHARAUDEAU, 2009). Na dimensão discursiva, consideramos: as atitudes 
enunciativas - aquelas que revelam o estabelecimento das relações do locutor sobre o 
interlocutor, sobre os propósitos e sobre outros discursos; as atitudes enuncivas - 
aquelas relativas à organização discursiva (CHARAUDEAU, 2008); e as atitudes 
epistêmicas - aquelas referentes à organização discursiva e a apropriação dos 
conceitos científicos.  

A pesquisa foi realizada com dois professores de química, identificados como 
professor A e professor B, que lecionam em escolas da rede estadual de Pernambuco. 
A sequência de aulas da professora A foi vivenciada com uma turma da 2ª série do 
Ensino Médio envolvendo 20 estudantes e ocorreu em dois dias contemplando cinco 
aulas geminadas. A sequência de aulas do professor B foi vivenciada com uma turma 
de 2ª série do Ensino Médio envolvendo 15 estudantes e ocorreu em dois dias 
contemplando quatro aulas geminadas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para analisar os discursos dos professores A e B organizamos, inicialmente, as 
sequências de aulas em mapas de atividades. Um recorte dos mapas de atividades 
está ilustrado a seguir (Quadros 1 e 2).  
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Quadro 1: Recorte do Mapa de atividades da sequência de aulas da professora A 

Tempo Atividades 
 

Objetivos 
identificados 

Temas Instância 
CTS 

Comentários 

45’ Aula 
expositiva. 

Trabalhar 
conceitos 
científicos. 
 
 
 
 

Reação 
Exotérmica 
Reação 
Endotérmica 
Calor de 
Reação 
Entalpia 
Variação de 
Entalpia 
Entalpia 
Padrão de 
Formação 
Energia de 
Ligação 

Ciência A professora A 
trabalha os 
conceitos 
científicos 
sistematizando-
os no quadro 
branco. 

 
Quadro 2: Recorte do Mapa de atividades da sequência de aulas do professor B 

Tempo 
 

Atividades Objetivos 
identificados 

Temas 
 

Instância
CTS 

Comentários 

25’ Aula 
expositiva. 

Trabalhar 
conceitos 
científicos. 
 
 

Reação 
Exotérmica 
Reação 
Endotérmica 
Calor 
Temperatura 

Ciência O professor B 
trabalha os 
conceitos 
científicos 
sistematizando-
os no quadro 
branco. 

 

Para ilustrar os episódios de ensino-aprendizagem analisados neste estudo, 
apresentamos a seguir a transcrição dos episódios 1A e 1B, extraídos do momento em 
que os professores trabalharam os conceitos de reação exotérmica e endotérmica. 
Justificamos nossa escolha considerando a relevância desses conceitos para o 
entendimento de que toda transformação química envolve liberação ou absorção de 
energia em forma de calor. 
Episódio 1A 
  
1-P: Em todas as transformações químicas vai haver sempre liberação de calor?  
2-ES: Vai, vai. (II) 
3-E1: Não, não. Acho que não. 
4-P: Na combustão há liberação de calor. Mas, em todas as transformações químicas, 
vai haver liberação de calor?  
5-E4: Vai. 
6-E1: Vai não. 
7-P: O que foi que a gente viu aqui? Calor é uma forma de energia que se transfere de 
um sistema para outro. 
(()) Um estudante complementa: 
8-E1: Quando esse está em diferentes temperaturas. Se tiver na mesma temperatura 
ele não... 
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9-P: Mas, existem reações em que é preciso, é necessário que haja uma absorção de 
calor para que a reação ocorra. 
10-E1: Quando tem aquele triangulozinho, que quer dizer alta temperatura. 
11-P: Mas, nas transformações químicas nem sempre há uma liberação de calor. 
Então, nós temos dois tipos de reações. 
(()) A professora escreve no quadro os termos: reações exotérmicas e reações 
endotérmicas. 
(()) Os estudantes conversam paralelamente. 
12-P: Psiu! Então, nós temos as reações EXOTÉRMICAS e as reações 
ENDOTÉRMICAS. 
13-E3: Eu já estudei isso. Já vi isso em algum lugar. 
14-P: Aqui olha. 
15-E1: Exo é fora e endo é dentro. 
16-P: Exo é para fora e endo é para dentro. Então, a reação exotérmica ela libera ou 
absorve calor? 
17-E1: Bota para fora. 
18-P: A reação exotérmica libera ou absorve? 
19-ES: Libera. (II) 
20-P: Libera calor. 
21-E1: Libera. 
22-E4: Libera. 
(()) A professora escreve no quadro a definição de reação exotérmica. 
23-P: E nas reações endotérmicas, vai haver o quê? Uma... absorção de calor. Ela vai 
absorver o calor para que a reação ocorra. 
(()) A professora escreve no quadro a definição de reação endotérmica. 
24-P: A combustão é uma reação endotérmica ou exotérmica? PSIU! 
25-E1: Exotérmica. 
26-P: Exotérmica, não é isso? Porque vai haver sempre a formação e a liberação de 

calor. 
 
Episódio 1B  

 
(()) O professor escreve no quadro a definição de Processos Exotérmicos e Processos 
Endotérmicos. 
1-P: Pronto pessoal. Observando aqui. Quando a gente fala em termoquímica é 
importante a gente compreender dois processos que ocorrem na termoquímica: os 
processos exotérmicos e os processos endotérmicos. Então, antes da gente entrar nos 
conceitos propriamente ditos, eu vou entrar em duas situações do nosso dia-a-dia. 
Então, a primeira aqui foi o que a gente acabou de discutir no texto aí. Então se você tá 
lá, tá a gasolina lá, (inaudível). Aí você diz assim: professor, eu toquei ali naquele cano 
de escape e esquentou, ou então, o motor esquentou. Então, o que é que a gente 
observa ali? Se o motor esquentou, foi porque durante aquela combustão ali, daquele 
combustível, ocorreu o quê ali? Na opinião de vocês, houve uma liberação de calor ou 
houve uma absorção de calor?  
2-E1: Liberação. 
3-P: Uma liberação. Então, justamente os processos que liberam calor, aqueles 
processos que ocorrem com liberação de calor para o meio ambiente, é o que a gente 
chama de processos exotérmicos. O próprio prefixo já diz aqui oh! Exo quer dizer o 
quê? Para fora. Quer dizer que vai expelir. Então, falar em processo exotérmico é dizer 
que são aqueles que vão ocorrer com liberação de calor. Outro exemplo: a queima de 
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uma vela. Faltou energia na sua casa. Você vai lá procura a vela e acende a vela. 
Então, colocando a mão ali na proximidade, vocês sabem que vai acontecer o quê? Se 
queimar. Porque professor eu vou me queimar? Porque ali tá ocorrendo uma liberação 
de quê? De calor. Então, esses dois processos aqui que fazem parte do dia-a-dia da 
gente são processos exotérmicos. Agora, a gente em contrapartida, a gente tem o 
outro lado da estória aqui: os processos endotérmicos. Aí vamos supor que eu vou ali 
na cozinha da escola, pegue uma barra de gelo e deixe a barra de gelo aqui em cima 
dessa cadeira. Decorridos alguns instantes, eu vou observar que a barra de gelo, ela 
tende ao quê? A se derreter. É ou não é? Ela vai se derreter no decorrer do tempo. Por 
que professor? Porque devido a ela tá exposta à temperatura ambiente, o que é que 
vai acontecer? Quando ela absorve calor do meio, ela vai se derreter. Então, esse 
processo de fusão do gelo é o que a gente chama de processo endotérmico, porque 
ocorreu o quê? Absorção ou liberação de calor? 
4-E2: Absorção. 
5-P: Absorção. Então, aqui oh, da mesma forma que o prefixo exo quer dizer para fora, 
quer dizer expelir, o prefixo endo quer dizer o quê? Para dentro. Então, são processos 
que ocorrem com absorção de calor. Outro exemplo: a evaporação da roupa do varal. 
Lembra que a gente falou naquele dia? Então, você pega a farda lá, chega o fim de 
semana e você diz: vou lavar a farda hoje pra segunda já tá enxuta, engomada e 
perfumada. Aí quando você estende lá no varal, o que vai acontecer? A água 
(inaudível) vai passar diretamente para a fase de vapor. Ela se evapora. Lembrando 
que a evaporação é um tipo de vaporização. Só que a evaporação é um processo lento 
ou rápido? Hein pessoal? Lento ou rápido? 
6-E3: Lento. 
7-P: É um processo lento. Processo rápido que eu falei é o processo da ebulição. E 
ainda tem aquela vaporização instantânea, que é um processo muito rápido, é o que eu 
chamei de calefação. Então, tanto o derretimento do gelo como a evaporação da roupa 
do varal dizem respeito aos processos o quê? Aos processos endotérmicos. Por quê? 
Ocorreram absorvendo calor. Já os processos exotérmicos aí, são aqueles que 
ocorrem com o quê? Com liberação de calor. 
 

Para a análise dos discursos dos professores A e B consideramos, 
inicialmente, as restrições situacionais (identidades psicossociais, finalidades 
comunicativas, propósitos e circunstâncias materiais), aquelas que decorrem da 
situação de comunicação e sobredeterminam o discurso (CHARAUDEAU, 2009).  

Para ilustrarmos esse primeiro movimento analítico, consideramos, no âmbito 
das restrições situacionais, as identidades psicossociais. Nesse sentido, os discursos 
dos professores A e B emergiram em função de identidades psicossociais 
reconhecidas e institucionalmente legitimadas: o professor como detentor do saber e 
do saber fazer tendo como objetivos ensinar, avaliar e captar dificuldades envolvidas 
no processo de ensino-aprendizagem; e o estudante, concebido como aquele em 
estado de saber lacunar, ainda em formação, tendo como objetivos aprender, mostrar 
habilidades e testemunhar interesse (CHARAUDEAU, 1993).  

Influências dessas identidades psicossociais nos discursos dos professores A e 
B foram registradas considerando a distribuição e o uso dos turnos de fala pelos 
estudantes. Por exemplo, ao longo dos episódios 1A e 1B, a maioria dos turnos de fala 
dos estudantes contempla respostas às perguntas dos professores. Foram raros os 
momentos em que os estudantes colocaram suas ideias, como, o fez o E1 nos turnos 8, 
10 e 15 do episódio 1A. Esse comportamento expõe a forte regulação do discurso 
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didático visando manter sua legitimidade através de uma relação de força 
historicamente constituída. 

Analisados os discursos dos professores A e B em função das restrições 
situacionais, mudamos o foco de análise para a dimensão discursiva, considerando que 
mesmo sobredeterminado por tais restrições, o sujeito do discurso desenvolve um ato 
de individuação que lhe permite distinguir-se por sua maneira de tomar a palavra, de 
estabelecer relações e de tematizar seu propósito (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 
2008). Nessa direção, o segundo movimento analítico teve como foco: atitudes 
enunciativas, buscando compreender relações estabelecidas pelos professores A e B 
sobre os estudantes, seus pontos de vista, e outros discursos; atitudes enuncivas, 
buscando identificar como os conceitos científicos foram organizados discursivamente 
pelos professores A e B; atitudes epistêmicas, buscando compreender relações entre a 
organização discursiva dos conceitos científicos e o processo de ensino-aprendizagem 
dos mesmos. Para tanto, foram consideradas especificidades dos modos enunciativo, 
descritivo, narrativo e argumentativo (CHARAUDEAU, 2008). Para ilustrarmos o 
segundo movimento analítico deste estudo, apresentamos a seguir análise das atitudes 
enuncivas dos professores A e B, ao longo dos episódios 1A e 1B. 

Ao longo dos episódios 1A e 1B, os professores recorreram ao procedimento 
do modo descritivo nomear quando, por exemplo, a professora A nomeou a energia 
que se transfere de um sistema para outro de Calor (P: Calor é uma forma de energia 
que se transfere de um sistema para outro - trecho do turno 7), e o professor B nomeou 
os processos que liberam calor de exotérmicos (P: Então, justamente os processos que 
liberam calor, aqueles processos que ocorrem com liberação de calor para o meio 
ambiente, é o que a gente chama de processos exotérmicos - trecho do turno 3). O 
professor B lançou mão do modo narrativo quando, por exemplo, para explicar um 
processo endotérmico desenvolveu uma sucessão de ações num encadeamento 
progressivo (CHARAUDEAU, 2008) sobre a lavagem da farda pelos estudantes (P: 
Lembra que a gente falou naquele dia? Então, você pega a farda lá, chega o fim de 
semana e você diz: vou lavar a farda hoje pra segunda já tá enxuta, engomada e 
perfumada. Aí quando você estende lá no varal, o que vai acontecer? - trecho do turno 
5). Os professores A e B estabeleceram relações de causalidade. Por exemplo, a 
professora A estabeleceu uma relação de causalidade entre reação de combustão e 
produção de calor quando perguntou aos estudantes se combustão é uma reação 
endotérmica ou exotérmica (trecho do turno 24), e em seguida, confirmou a resposta do 
estudante E1: P - Exotérmica, não é isso? Porque vai haver sempre a formação e a 
liberação de calor (turno 26). 

Contudo, embora as relações de causalidade sejam representativas da busca 
de racionalidade, um dos movimentos do modo argumentativo, não foram suficientes 
para a emergência de discurso argumentativo ao longo dos episódios 1A e 1B. 
Interrogações que solicitaram respostas curtas e previsíveis e/ou interrogações que 
foram lançadas e respondidas pelos professores, ao tempo em que se estabeleciam as 
relações de causalidade, não propiciaram um quadro de questionamento que gerasse 
um ato de persuasão (CHARAUDEAU, 2008). 

Considerando a análise das dimensões situacionais e discursiva, indicadores 
de possibilidades e limitações para a emergência e condução de discurso 
argumentativo foram identificados. Entretanto, para uma melhor compreensão do leitor, 
os indicadores citados a seguir são representativos dos recortes das análises 
apresentadas neste artigo. Nesse sentido, dentre as possibilidades, citamos: o uso de 
procedimentos descritivos, visto que, ao tempo em que descrevem os traços 
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semânticos dos conceitos científicos, contribuem para produzir um efeito de evidência e 
de saber para o sujeito que argumenta; e o uso de procedimentos narrativos, visto que, 
ao tempo em que é narrado um fato ou contada uma estória, pode-se, no âmbito da 
argumentação, desenvolver um raciocínio produzindo um efeito de exemplificação que 
reforce ou forneça uma prova de refutação, justificação ou ponderação ao sujeito que 
argumenta. Dentre as limitações, destacamos: a assimetria entre professores e 
estudantes decorrente de suas identidades psicossociais; e as interrogações que não 
abrem espaço para a emergência de um quadro de questionamento gerador de um ato 
de persuasão. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo analisamos discursos de dois professores de química quando 
trabalharam os conceitos científicos da Termoquímica e identificamos indicadores de 
possibilidades e limitações para a emergência e condução de discurso argumentativo 
em sala de aula de Ciências a partir de uma estrutura analítica com base na Teoria 
Semiolinguística do Discurso de Patrick Charaudeau.  

A Teoria Semiolinguística possibilitou uma análise do contexto discursivo em 
diferentes dimensões: situacional, discursiva e epistêmica. Seus pressupostos teóricos 
não ficam restritos a análise do que é dito. Por exemplo: embora parecesse que foi 
dada aos estudantes oportunidade para expressarem suas ideias através das 
interrogações feitas pelos professores A e B, observamos à luz dos referenciais 
teóricos, que as interrogações assumiram uma conotação retórica que não propiciou 
espaço para a emergência de um quadro de questionamento gerador de um ato de 
persuasão, pois visavam orientar as conclusões por eles esperadas. Um 
comportamento enunciativo decorrente das representações historicamente 
estruturadas e institucionalmente legitimadas sobre as identidades psicossociais do 
professor e do estudante. Portanto, esperamos que em um futuro próximo os 
pressupostos da Semiolinguística contribuam para compreendermos melhor questões 
relevantes e emergentes da área. 
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Palavras-Chave: Termodinâmica, Desenvolvimento Sustentável, Análise de Cluster.  

RESUMO: O trabalho apresenta uma análise qualitativa dos resultados de uma pesquisa realizada com 
81 pesquisadores do CNPq, Área Química, nível 1 (A, B, C, D) no âmbito de suas compreensões 
envolvendo o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade ambiental, e possibilidade de alcance 
destes. Na pesquisa empregou-se um questionário fechado – contendo afirmações em grau de 
concordância – e a técnica metodológica de Análise de Cluster a qual indicou a formação de subgrupos 
por semelhança nas respostas. Identificou-se que a maioria dos pesquisadores químicos concordam 
com a definição-conceito de desenvolvimento sustentável presente no Relatório Brundtland, apresentam 
uma visão de meio ambiente como sendo um recurso e pouco consideram os limites termodinâmicos ao 
alcance da sustentabilidade ambiental, em suas respostas. Muitos destes pesquisadores atuam 
diretamente na formação inicial de novos químicos, portanto contribuindo para a manutenção de 
compreensões ainda pouco reflexivas sobre sustentabilidade ambiental. 

INTRODUÇÃO 
Desde a segunda metade do século XX, a comunidade científica vem 

discutindo sobre a existência de uma crise ambiental no planeta por conta das 
atividades antrópicas (PINHEIRO, 2013). A bióloga Rachel Carson se destacou como 
uma das primeiras pesquisadoras a se atentar aos grandes impactos ao meio ambiente 
ocasionados pelo intenso uso de produtos químicos (agrotóxicos) nas plantações 
americanas e divulgar tal fato no livro Silent Spring (1962). Dez anos depois foi 
publicado o relatório The Limits to Growth (MEADOWS, 1972), encomendado pelo 
Clube de Roma, que fazia previsões de possíveis cenários para a humanidade a partir 
dos crescimentos demográfico e econômico e do uso dos recursos naturais e fontes de 
energia. 

A partir de então muitas conferências ocorreram com a finalidade de traçar 
metas para a conservação do meio ambiente, considerando as atividades antrópicas e 
parâmetros ao crescimento econômico. Em 1987, no Relatório Our Future Commom 
(WCED, 1987), também conhecido como Relatório Brundtland, foi utilizado pela 
primeira vez o termo desenvolvimento sustentável (DS) consagrado como algo que 
poderia ser alcançado a partir do equilíbrio na relação entre economia e meio 
ambiente, por meio do uso racional e parcimonioso dos recursos naturais como modo a 
garantir desenvolvimento sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 
Desde então o termo é empregado mundialmente nos meios políticos, empresariais, 
pela mídia e tornou-se senso comum como modo de assegurar a tutela ambiental. 

No entanto, autores tem criticado a compreensão do conceito de DS divulgado 
no Relatório Brundtland (LAYRARGUES, 1998; LOUREIRO, 2012) e outros questionam 
a possibilidade física deste alcance, quando vislumbrado pela Segunda Lei da 
Termodinâmica (MARQUES; MACHADO, 2013), neste caso baseado nos escritos de 
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Georgescu-Roegen (2012). Este matemático romeno analisa as teorias econômicas a 
partir de fundamentos básicos das ciências naturais, principalmente dos da física 
termodinâmica e afirma que "o processo econômico, do ponto de vista puramente 
físico, não faz mais do que transformar recursos naturais de valor (baixa entropia) em 
resíduos (alta entropia)" (p. 62). Desse modo, reconhecendo a finitude dos recursos 
naturais e energéticos não temos como alcançar uma sustentabilidade física para as 
gerações futuras nos moldes de consumo atuais, pois cada vez mais estamos 
esgotando estas fontes de recursos. Acrescenta-se que, por tal inexorável motivo, não 
é possível acreditar que as inovações tecnológicas (ecoeficiência1) defendida pela 
economia verde – vertente que busca articular as questões econômicas com o 
desenvolvimento sustentável – sejam capazes de solucionar o problema da crise 
ambiental.  

Concordando com tais pressupostos, defendemos aqui a ideia sobre a 
dimensão intertemporal da sustentabilidade ambiental (SA) (MARQUES; MACHADO, 
2013), que a situa enquanto uma construção sócio-histórica, orientada por uma busca 
incessante, inalcançável e inevitável que a humanidade terá que trilhar em um planeta 
finito, caso a opção seja de fato a vida da espécie e não somente a do individuo atual. 
Aspectos que implicam numa revisão profunda do modelo atual de desenvolvimento 
socioeconômico.  

Neste cenário de desafios, há de se considerar o papel da ciência Química, 
afinal ela é reconhecida como uma área que manipula a transformação da matéria, e 
dessa forma se relaciona diretamente com as questões ambientais e industriais. 
Karpudewan, Ismail e Roth (2012) consideram de suma importância que os futuros 
professores de Química tenham uma base sólida de conhecimentos químicos capazes 
de se articular e discutir questões ambientais em sala de aula. E Geiger e Donohoe 
(2012) acreditam que buscar por processos químicos mais limpos (como a redução de 
uso de solventes orgânicos ou reagentes tóxicos ao meio ambiente), conforme propõe 
a Química Verde (QV), é um excelente modo de abordar questões ambientais no curso 
de Química e favorecer a ampliação da consciência dos futuros químicos, 
considerando-se aqui também os futuros professores de Química, sobre os efeitos 
nocivos dos reagentes químicos ao ambiente. 

Desse modo, com vistas a identificar possíveis interligações entre DS, SA – 
incluindo a possibilidade de alcance destes -, argumenta-se o quanto as ciências da 
natureza, dentre elas a Química (Verde), podem atuar nesse importante e urgente 
tema, além de discutir o seu reflexo na formação de professores de Química, o 
presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa realizada com pesquisadores 
químicos que responderam a um questionário sobre o tema da sustentabilidade 
ambiental. O grupo é representado por pesquisadores do CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Área Química, nível 1 (A, B, C, D). As 
compreensões relativas ao significado e ao alcance dos termos SA e DS destes 
pesquisadores podem influenciar diretamente nas compreensões desenvolvidas pelos 
profissionais químicos em formação, sejam eles licenciandos ou bacharelandos, pois 
os entendimentos dos pesquisadores do CNPq estão presentes em seus artigos, de 

                                                      
1 A ecoeficiência é um conceito oriundo da gestão empresarial e em prol do desenvolvimento econômico 
que visa “fazer mais com menos” (WEIZSACHER et al, 2009 apud LÉNA, 2012). A aplicação desse 
conceito pelas empresas visa a utilização de recursos naturais de maneira parcimoniosa e com pouca 
geração de impactos ambientais, porém alcançando os objetivos de produção e de qualidade de 
produtos. Para atingir tal objetivo existe a forte crença no poder da ciência e da tecnologia para a 
geração de inovações tecnológicas. 
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modo a circular entre a comunidade científica e acadêmica da área, além destes 
sujeitos também serem os professores formadores destes futuros profissionais. 

METODOLOGIA 
Essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa visto que busca enfatizar mais o 

processo do que o produto. Temos o ambiente natural como fonte de informação, de 
modo que os dados coletados são analisados utilizando-se o pesquisador como 
instrumento e o significado que os pesquisados atribuem ao tema como foco principal 
de nossa pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Esta investigação refere-se e dialoga com 
os resultados quantitativos de uma pesquisa anterior reportada por Marques e 
colaboradores (MARQUES et al, 2013), que teve como universo amostral 456 
pesquisadores nível 1 (A, B, C, D) do CNPq, como referido anteriormente. Por meio de 
uma carta-convite e de um link de acesso, a pesquisa obteve a resposta de 81 
pesquisadores ao questionário2 de pesquisa (18% de retorno) com nove questões de 
múltipla escolha (em escala Likert – grau de concordância) divididas em quatro blocos: 
1) definição conceitual de desenvolvimento sustentável (conforme o Relatório 
Brundtland); 2) definição conceitual de sustentabilidade ambiental quanto à sua 
amplitude; 3) relação entre os fenômenos químicos e a sustentabilidade ambiental; e 4) 
compreensões sobre os paradigmas clássicos da Química (risco e diluição) e a 
sinalização de um “paradigma ecológico” (THORNTON, 2000). 

ANÁLISE DE CLUSTER 
Em busca de agrupar os pesquisadores com base em suas respostas ao 

questionário, aplicou-se uma técnica de Análise Multivariada de Agrupamento 
Hierárquico (conglomerados ou Cluster), de forma exploratória e semiqualitativa, 
objetivando classificar sujeitos o mais próximo possível entre si dentro de um grupo, e 
este o mais distante possível de outros agrupamentos, sendo útil para detectar a 
percepção de conjuntos de sujeitos sobre temáticas educativas (COUTINHO, 2008; 
COHEN et al, 2003; STEVENS, 2009), bem como da área ambiental (SCATENA, 
2005). Usou-se o programa Statistical Pack for Social Science (SPSS, 21ª versão) da 
IBM para a análise de agrupamentos hierárquicos, a programação de aglomeração e o 
método de Ward em conjunto com distância euclidiana quadrada. Buscando validar os 
resultados iniciais obtidos. Repetiu-se a análise dos dados com outro programa (Action, 
versão 2.4.163.322) e obtiveram-se os mesmos resultados. 

Por outro lado, para uma adequação das respostas do questionário à escala 
Likert, fizeram-se as seguintes relações: 1 = muito em desacordo; 2 = em desacordo; 3 
= indiferente; 4 = de acordo; e 5 = muito de acordo. Entretanto, para as questões 5A e 
5B, assim se relacionou: 5 = muito; 4 =  pouco; 3 = indiferente; 2 = nenhuma; e 1 = não 
se relaciona (as razões para isto, ver mais abaixo em Resultados).  

Esse tipo de análise gera um gráfico chamado dendrograma, plotando os casos 
(pesquisados) versus a distância euclidiana relativa entre suas respostas. Quanto mais 
próximo de zero, menor a distância entre os casos e, portanto, maior a similaridade 
entre suas compreensões. Quanto maior a distância, maior o afastamento entre os 
grupos. Convenciona-se que a uma mudança abrupta de distâncias deva ser o fator 
decisivo para a separação de agrupamento, com o auxílio de teorias que possam 
                                                      
2 O questionário utilizado se encontra no material suplementar do artigo de MARQUES et al. 
Sustentabilidade Ambiental: Um Estudo com Pesquisadores Químicos no Brasil. Química Nova, v. 36, n. 
6, p. 914-920, 2013. 
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auxiliar na divisão. Embora a técnica de Cluster recomende um número mínimo de 25 
casos para se considerar uma análise mais segura, operou-se com o número de 15, o 
que não diminui a confiabilidade dos agrupamentos, já que essa foi comparada com 
análises das respostas dos questionários e com a produção científica dos pesquisados, 
ou seja, apoiou-se numa teoria que embasasse os agrupamentos formados, conforme 
recomenda essa metodologia analítica (COHEN et al, 2003; STEVENS, 2009). 

O foco da análise corresponde às respostas às questões de 1 a 5 do 
questionário (configuradas como blocos 1, 2 e 3, em sua totalidade), por se referirem 
mais diretamente às compreensões de SA e DS, bem como suas relações com a 
termodinâmica. As demais questões não foram analisadas neste momento, pois 
tratavam de aspectos ligados às implicações à Química dos paradigmas de risco e da 
diluição. 

RESULTADOS 
Pela análise do dendrograma (Fig. 1) e a comparação com as respostas ao 

questionário, foi possível separar os 81 pesquisadores em oito grupos (G), cuja 
constituição se encontra no Quadro 1. A formação destes agrupamentos é 
demonstrada pelas “ramificações” à esquerda da linha tracejada próxima a distância 
relativa cinco (Fig. 1): 

G1: Está de acordo com a definição-conceito de Brundtland ser suficiente e 
eficiente e em desacordo que seja vaga e contraditória. Está de acordo que o DS 
abarca as dimensões biológica, econômica, sociológica, de planejamento, social e de 
ética ambiental (todas apresentadas no questionário). Indiferente quanto ao estado de 
equilíbrio dinâmico em que as mudanças se cancelam mutuamente, mas está de 
acordo com o uso condicional de recursos para mantê-lo, estando indiferentes quanto a 
limitação temporal, local e pela taxa de renovabilidade, mas de acordo com a limitação 
dinâmica pelo nível de retroalimentação. Indiferente quanto a possibilidade de 
ultrapassar as limitações pelo desenvolvimento tecnológico e a transformação das 
causas de problemas ambientais em riquezas. Considera que há muita relação entre 
SA e limitação termodinâmica, como também entre os efeitos da degradação 
energética para a SA. 

G2: Está em desacordo com a suficiência e eficiência da definição-conceito 
apresentada e indiferente quanto a ser vaga ou contraditória. Está de acordo com todas 
as dimensões de DS apresentadas. Indiferente quanto ao equilíbrio dinâmico com 
mudanças mutuamente canceláveis, mas de acordo com o uso condicional, delimitado 
temporalmente, localmente e pela renovabilidade, para a manutenção desse equilíbrio, 
bem como de acordo com uma limitação pela retroalimentação. Estão indiferentes 
quanto a superação das limitações pela tecnologia, mas de acordo com a possibilidade 
de transformar causas de problemas ambientais em riquezas. Considera pouca relação 
entre SA e limitação termodinâmica, bem como pouco efeito da degradação energética 
na SA. 

G3: Está muito de acordo com a definição-conceito de Brundtland ser 
suficiente, de acordo que seja eficiente e em desacordo que seja vaga e contraditória. 
Está muito de acordo com todas as dimensões de DS apresentadas. Indiferente quanto 
ao equilíbrio dinâmico com mudanças mutuamente canceláveis, mas de acordo com o 
uso condicional, delimitado temporalmente, localmente e pela renovabilidade, para a 
manutenção desse equilíbrio, bem como de acordo com uma limitação pela 
retroalimentação. Está de acordo com a possibilidade de usar a tecnologia para 
superar essas limitações e com o uso do princípio de conservação de massa para 
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transformar causas de problemas em riquezas. Vê pouca relação entre SA e 
termodinâmica, considerando pouco os efeitos que esta tem sobre a SA. 

 

Figura 1: Dendrograma de agrupamento dos pesquisadores conforme entendimento 
sobre sustentabilidade. 
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G4: De acordo que a definição-conceito seja suficiente e eficiente e em 
desacordo que seja vaga e contraditória. Muito de acordo com as dimensões biológica, 
sociológica e ética ambiental, sendo indiferentes econômica, de planejamento e social. 
Está de acordo quanto: ao equilíbrio dinâmico com mudanças mutuamente 
canceláveis; com o uso condicional, delimitado temporalmente, localmente e pela 
renovabilidade, para a manutenção desse equilíbrio; e com a existência de uma 
limitação na retroalimentação. Está de acordo com a possibilidade de usar a tecnologia 
para superar essas limitações e com o uso do princípio de conservação de massa para 
transformar causas de problemas em riquezas. Vê pouca relação entre SA e 
termodinâmica, considerando pouco os efeitos que esta tem sobre a SA. 
 

Quadro 1: Agrupamento dos pesquisadores conforme os grupos de análise. Fonte: os autores. 

Grupos: G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

PE
SQ

UI
SA

DO
RE

S 

P08 P20 P01 P13 P02 P16 P23 P04 
P09 P32 P03 P26 P24 P58 P44 P05 
P10 P35 P07 P27 P66 P65  P06 
P11 P46 P14 P28    P15 
P12 P62 P19 P30    P17 
P36 P70 P21 P34    P17 
P37 P82 P29 P51    P22 
P38  P31 P53    P25 
P39  P40 P61    P33 
P42  P45 P74    P41 
P47  P67     P43 
P50  P78     P48 
P56       P49 
P57       P52 
P63       P54 
P68       P55 
P69       P59 
P72       P60 
P75       P64 
P76       P71 

       P73 

       P77 

       P79 

       P80 

       P81 
 

G5: De acordo que a definição-conceito seja suficiente e eficiente e indiferente 
quanto ela ser vaga e contraditória. Em desacordo com todas as dimensões 
apresentadas. Indiferente quanto ao equilíbrio dinâmico com mudanças mutuamente 
canceláveis, mas de acordo com o uso condicional e indiferente a limitação a esse uso 
temporalmente, localmente e pela renovabilidade, para a manutenção desse equilíbrio; 
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e indiferente quanto a uma limitação pela retroalimentação. Em desacordo com a 
possibilidade de usar a tecnologia para superar essas limitações e indiferente com o 
uso do princípio de conservação de massa para transformar causas de problemas em 
riquezas. É indiferente: quanto à limitação termodinâmica à sustentabilidade e à 
extensão da degradação imposta. 

G6: De acordo que a definição-conceito seja suficiente e eficiente e indiferente 
quanto ela ser vaga e contraditória. Em desacordo com todas as dimensões 
apresentadas. Em desacordo com a possibilidade de equilíbrio dinâmico com 
mudanças mutuamente canceláveis, mas de acordo com o uso condicional, delimitado 
temporalmente, localmente e pela renovabilidade, para a manutenção desse equilíbrio; 
e de acordo com a existência de uma limitação pela retroalimentação. Em desacordo 
com a possibilidade de usar a tecnologia para superar essas limitações e indiferente 
com o uso do princípio de conservação de massa para transformar causas de 
problemas em riquezas. Vê muita relação entre SA e termodinâmica, considerando que 
são muitos os efeitos que esta tem sobre a SA. 

G7: Muito em desacordo que a definição-conceito seja suficiente e eficiente e 
muito de acordo que ela seja vaga e contraditória. Muito de acordo com as dimensões 
biológica, sociológica e ética ambiental, muito em desacordo com a dimensão 
econômica e em desacordo com as de planejamento e social. Indiferente com a 
possibilidade de equilíbrio dinâmico com mudanças mutuamente canceláveis; em 
desacordo com o uso condicional de recursos para manter o equilíbrio, mas muito de 
acordo com delimitação do uso condicional temporalmente, localmente e pela 
renovabilidade; mas muito de acordo com a existência de uma limitação pela 
retroalimentação. Em desacordo com a possibilidade de usar a tecnologia para superar 
essas limitações e muito em desacordo com o uso do princípio de conservação de 
massa para transformar causas de problemas em riquezas. Crê que não exista 
nenhuma relação entre SA e termodinâmica, considerando que não há nenhuma 
relação entre os efeitos desta sobre a SA. 

G8: De acordo que a definição-conceito seja suficiente e eficiente e indiferente 
quanto ela ser vaga e contraditória. Indiferente quanto à dimensão social, mas de 
acordo com todas as outras. Em desacordo com a possibilidade de equilíbrio dinâmico 
com mudanças mutuamente canceláveis, mas de acordo com o uso condicional, 
delimitado temporalmente, localmente e pela renovabilidade, para a manutenção desse 
equilíbrio; e indiferente quanto à existência de uma limitação pela retroalimentação. De 
acordo com a possibilidade de usar a tecnologia para superar essas limitações e 
indiferente quanto ao uso do princípio de conservação de massa para transformar 
causas de problemas em riquezas. Também acredita que não exista nenhuma relação 
entre SA e termodinâmica, considerando que não há nenhuma relação entre os efeitos 
desta sobre a SA. 

Ao analisar na Fig. 1 as “ramificações” à esquerda da linha tracejada na 
distância 15, percebe-se a formação de dois grandes grupos (GA e GB), que só se 
juntam em uma distância máxima de 25 – indicando grande afastamento. A 
constituição destes dois grandes grupos encontra-se descrita no Quadro 2.  

No geral, ambos, concordam com a eficiência e suficiência do conceito de 
Brundtland. Enquanto GA beira a discordância quanto ao caráter vago e contraditório 
dessa definição-conceito, GB é indiferente a essa questão. Sobre a superação da 
limitação do uso dos recursos naturais por desenvolvimento tecnológico, GA se divide 
entre a indiferença ou concordância com essa possibilidade, aproximando-se de uma 
visão salvacionista pela ciência e tecnologia. Essa visão é corroborada pela 
concordância de GA com a possibilidade ofertada pela Lei da Conservação da Matéria 
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(proposta por Lavoisier) de transformar causas de problemas ambientais em riqueza e 
bem-estar social. Por outro lado, GB tende a discordar da visão salvacionista – de que 
o desenvolvimento tecnológico propiciará romper com as limitações à disponibilidade 
de recursos – e tendem à indiferença quanto a possibilidade de transformar causas de 
problemas ambientais em riquezas. 

 
Quadro 2: Composição dos grandes grupos formados com base na consideração dos aspectos 

termodinâmicos. Fonte: os autores. 

Grupo Pesquisadores 

GA 

P01, P03, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P19, P20, P21, P26, P27, 
P28, P29, P30, P31, P32, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P42, P45, P46, 
P47, P50, P51, P53, P56, P57, P61, P62, P63, P67, P68, P69, P70, P72, P74, 
P75, P76, P78, P82 

GB 
P23, P02, P04, P05, P06, P15, P16, P17, P17, P22, P24, P25, P33, P41, P43, 
P44, P48, P49, P52, P54, P55, P58, P59, P60, P64, P65, P66, P71, P73, P77, 
P79, P80, P81 

 
Entretanto, entende-se que a diferença primordial entre os dois grupos é a 

visualização da limitação termodinâmica para o alcance da sustentabilidade. GA foi o 
que mais se aproximou dessa visão crítica da SA, ainda que só tenha vislumbrado 
pouca relação entre termodinâmica e sustentabilidade. GB apresentou posições 
contrárias a essas relações, negando-as, e considerando que não há interferência 
termodinâmica na sustentabilidade. 

Há uma contradição nos perfis dos dois grupos. GA concorda com a definição-
conceito de Brundtland e é mais enfático em rechaçar as críticas ao “Relatório”, 
entretanto, é o grupo que também concorda com a existência de uma limitação 
termodinâmica para o alcance da sustentabilidade (uma crítica à própria definição que 
tinham aceito no início). Não obstante, apresentam uma visão que tende ao 
salvacionismo tecnológico, um olhar para a realidade que calca o otimismo na imagem 
positivista e linear da ciência e tecnologia. 

Já GB se apresenta mais cauteloso. Aceita a definição-conceito do “Relatório”; 
é indiferente às suas críticas. Esse grupo não enxerga a limitação da “Segunda Lei” à 
SA, portanto, sua definição-conceito é possível. Mas eles discordam que a eficiência 
tecnológica seja responsável por romper com as limitações ao alcance de um equilíbrio 
(sustentável) e também da possibilidade de transformar os problemas ambientais em 
riquezas, ainda que concordem que o uso condicional de recursos deva ser feito. Para 
GB, falta entender quais os fatores que possibilitam a emergência da sustentabilidade. 

GA se aproxima de um posicionamento quase ufanista sobre a tecnologia, 
baseando-se em mitos sobre a atividade científico-tecnológica, como o salvacionismo 
(AULER, 2002). GB parece corroborar para uma visão mais cautelosa, talvez até 
pessimista: há dificuldades, condicionantes para a sustentabilidade, mas não existem 
alternativas (além daquelas científicas, ou melhor, disponibilizadas pela abordagem 
descontextualizada e materialista da metodologia científica) para solucionar os 
problemas. Essa posição de “nenhuma alternativa” está também baseada em uma 
consideração deturpada dos valores da ciência, considerações irreais da neutralidade, 
objetividade e imparcialidade da atividade científico-tecnológica (LACEY, 2006). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados da pesquisa apontam que, com exceção de G2 e G7, todos os 
grupos de pesquisadores apresentam algum grau de concordância com a definição-
conceito de DS presente no Relatório Brundtland. Menos de um quarto dos 
entrevistados (representados por G4, G5, G6 e G7) manifestam indiferença ou 
discordam que o DS abarque a dimensão econômica, sendo, assim, contraditórios em 
suas respostas, uma vez que a definição-conceito de DS oriunda do Relatório 
Brundtland intenciona a conciliação entre questões econômicas e meio ambiente. 

Em relação ao uso condicional de recursos renováveis, todos os pesquisadores 
entrevistados, com exceção de G7, manifestam-se favoráveis a tal fato, comprovando, 
conforme aponta Zuin (2008), que os membros da comunidade química ainda se 
encontram muito ligados a uma visão preservacionista/recursionista do ambiente. Além 
disso, talvez pela função do profissional químico na transformação da matéria, é 
possível notar que grande parte dos pesquisadores entrevistados, inclusive os 
pertencentes ao G8 (maior agrupamento dentre todos), também parecem expressar 
certa crença de que, por si só, a ciência e tecnologia poderá solucionar problemas 
ambientais causados pelo avanço tecnológico, o que pode estar relacionado à 
formação que esses tiveram. 

Ainda observando os resultados encontrados na investigação, verifica-se que 
alguns pesquisadores químicos parecem desconsiderar, em suas respostas, aspectos 
relacionados aos limites da sustentabilidade ambiental e da termodinâmica, 
principalmente os pertencentes aos grupos G5, G7 e G8. 
 A "ausência" de um olhar mais crítico sobre os limites (físicos ou 
termodinâmicos) ao alcance da SA é algo que não surpreende, como evidenciaram 
Marques e Machado (2013) ao analisar as produções científicas dos chamados 
precursores da QV. Vale ressaltar que as respostas ao questionário expressaram uma 
visão individual, mas que é influenciada pelo contexto histórico-social nos quais os 
pesquisadores estão inseridos. 

Dessa maneira, questiona-se sobre quais as concepções de sustentabilidade 
ambiental e de interações sociedade-ambiente estes pesquisadores ao atuarem como 
formadores de profissionais químicos podem estar disseminando?  

Julgamos que tais discussões que concernem à SA e aos limites 
termodinâmicos são importantes de serem consideradas nas pesquisas e práticas 
desenvolvidas pelos pesquisadores químicos, tendo em vista os princípios que regem o 
desenvolvimento de uma química (mais) verde, em que esta é "desafiada a rever muito 
de seus modelos teórico-práticos, com o fito de produzir alternativas científicas e 
tecnológicas que tenham em consideração a prevenção ambiental" (MARQUES et al, 
2013, p.914). Esses modelos teórico-práticos dos pesquisadores-bolsistas podem 
refletir na maneira como os formadores compreendem os licenciandos. Desvelar essas 
compreensões tem o sentido de problematizar a formação e as ações futuras do 
professor. Busca-se, com isso, a formação de professores mais críticos e 
comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e 
democrática, que está inserida num sistema em que Ciência e Tecnologia 
desenvolvem-se cada vez mais rápido.  

Também acreditamos que as discussões e resultados de pesquisas que 
envolvem SA, DS e QV, podem ser mais bem trabalhados em disciplinas do currículo 
de cursos de licenciatura e bacharelado em química. Tal abordagem não deve ser 
somente de forma conceitual, mas também de modo a incitar reflexões e 
questionamentos sobre os problemas que envolvem a crise ambiental no planeta por 
conta das atividades antrópicas. Nesse sentido, os alunos de graduação podem tornar-
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se mais críticos em relação ao tema e consequentemente educar cidadãos com 
atitudes/reflexões mais elaboradas sobre os assuntos aqui discutidos. 

A análise do dendrograma e respostas dos pesquisadores-bolsistas possibilitou 
uma análise de posicionamentos, de certa forma, compartilhados entre os 
pesquisadores. Entretanto, restam ainda questionamentos sobre o entendimento 
desses sujeitos sobre a sustentabilidade, principalmente decorrentes da contradição 
notada nas falas dos grupos GA e GB. Assim, faz-se necessária uma investigação mais 
aprofundada sobre as compreensões desses sujeitos sobre sustentabilidade ambiental, 
buscando as bases e os referenciais teóricos de seus posicionamentos, bem como o 
que se tem concretizado na sua produção acadêmica (o que permite um vislumbrar do 
espalhamento de suas ideias pelo meio científico). Essas são indicações de pesquisas 
em andamento no Grupo de Investigação no Ensino da Química, pertencente à 
Universidade Federal de Santa Catarina (GIEQ/UFSC) e que serão compartilhadas em 
publicações futuras. 
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Palavras-Chave: Licenciatura em Química, formação de professores, currículo.  
Resumo: Pretendemos investigar o lugar das discussões curriculares na Formação Inicial de 
Professores de Química (FIP) das instituições estaduais baianas, o que nos auxiliará a compreender a 
relação entre a formação de professores, concepções de currículo e construção curricular. Foram 
analisados os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) com suas respectivas matrizes curriculares e 
ementas dos cursos de Licenciatura em Química de quatro universidades estaduais baianas, afim de 
identificar disciplinas que discutam o currículo nesses cursos e ainda a menção às discussões 
curriculares nas ementas. Posteriormente, foram comparadas as matrizes curriculares entre estes 
cursos, com o intuito de perceber qual destas instituições, provavelmente, melhor subsidia o licenciando 
nas orientações curriculares. Com os dados obtidos foi possível constatar que apenas a UNEB dedica 
em sua grade curricular uma disciplina exclusiva as discussões curriculares, onde possivelmente, o 
futuro professor obtém uma melhor apropriação sobre o campo do currículo. 

INTRODUÇÃO  
Na escola, os ensinamentos de Ciências que muitas vezes são orientados pela 

valorização da seleção de excessiva quantidade de conteúdo - que servem por base 
para os estudos daqueles que seguirão carreira científica, levam os alunos a 
questionarem seus professores quanto a utilidade destes conhecimentos. Estes ao 
esgotarem as justificativas práticas, respondem aos alunos, que isso será visto mais 
adiante, nos próximos anos. Esse tipo de currículo, é considerado por alguns autores, o 
gerador da crise no ensino de Ciências o que acaba por distanciar os alunos deste 
campo do conhecimento (MEINARDI, 2010a).  

Assim, os problemas enfrentados pelo ensino de Ciências apontam os 
professores desta área como um dos atores de uma crise, onde se cobra de seu ensino 
uma qualidade que muitas vezes não corresponde ao que receberam em sua formação 
o que também é, mais especificamente, realidade para os professores da 
Ciência/Química. Desta forma, a prática dos professores se torna polarizável quanto a 
um ensino que valorize a quantidade de matéria ou a qualidade da formação, essa 
polarização pode ser fruto das lacunas existentes na Formação Inicial de Professores 
(FIP), dependendo do contexto de sua formação (FOUREZ, 2003). 

Analisando o contexto social da FIP, Veiga e Viana discutem historicamente o as 
influências do avanço do desenvolvimento científico sobre a sociedade e, 
consequentemente, sobre a escola. Observando, após a crise do capital iniciada nos 
primeiros anos da década de 1970, iniciativas privadas na promoção de políticas 
sociais, dentre elas, as relacionadas à educação - que recaíram sobre a FIP, na 
tentativa de recompor a perda do lucro e superar a crise do capital (VEIGA; VIANA, 
2012). 
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Nesse contexto, as reformas brasileiras tomaram a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) de n. 9.394/96 (BRASIL, 1996) como eixo norteador, que exige que o professor 
tenha curso superior e que “esse profissional deve estar preparado para trabalhar com 
uma nova concepção de currículo, de avaliação, de gestão, para formar o aluno 
competente para atender com qualidade ao mundo do trabalho” (VEIGA; VIANA, 2012, 
p. 16). No entanto, o contexto das alterações de da década de 1990 do século XX, 
resumiu a FIP à transmissão aligeirada de conhecimentos, colaborando para uma 
formação acrítica e alienada, onde o compromisso do professor não avança além da 
simples reprodução de informações existentes, o que não foi diferente com os cursos 
de FIP de Química (SAVIANI, 2009; VEIGA; VIANA, 2012). 

Este tipo de formação acarreta deficiências na prática docente, entendidas por 
Carvalho e Gil Pérez (2006) como necessidades formativas do professor de 
Ciências/Química. Dentre estas necessidades, as questões curriculares estão expostas 
implicitamente. O saber selecionar conteúdos adequados, que deem uma visão correta 
da Ciência e que sejam acessíveis aos alunos e suscetíveis de interesse aparece como 
conhecimentos profissionais relacionados à necessidade formativa de Conhecer a 
matéria a ser ensinada. Assim como, conhecer as limitações dos habituais currículos 
enciclopédicos e, ao mesmo tempo, reducionistas (que deixam de lado aspectos 
históricos, sociais etc.) constitui parte da necessidade formativa Saber analisar 
criticamente o ensino tradicional. 

Diante das necessidades formativas apontadas, nos indagamos sobre quais 
pontos devemos nos debruçar ao avaliar a FIP e compartilhamos do mesmo 
questionamento de Marcelo (1999): avaliar para que? Ou seja, qual é o objetivo quando 
se pretende realizar um processo de avaliação do currículo da FIP? A primeira resposta 
pode se relacionar com a qualidade deste processo, entretanto, articulado a isso, surge 
uma segunda finalidade, mais formativa, que é a avaliação para aperfeiçoar o processo 
de formação de professores. Esta é uma tarefa complexa, na medida em que deve 
incluir uma variedade de elementos, dentre eles a análise de necessidades e a 
comparação com outras instituições. Neste trabalho serão abordadas a necessidade da 
FIP prover subsídios capazes de preparar o futuro professor no que diz respeito à 
construção curricular e a comparação entre os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) 
com suas respectivas matrizes curriculares – especificação das disciplinas obrigatórias 
que serão estudadas em determinado curso; e ementas - descrição discursiva que 
resume o conteúdo conceitual ou conceitual/procedimental das disciplinas obrigatórias 
e optativas de quatro universidades estaduais baianas, a fim de apontar lacunas e 
indicar “lugares” que carecem de aperfeiçoamento (MARCELO, 1999).   

Observando as dificuldades que professores de Química da Educação Básica 
possuem para construir seu currículo (DAMACENO et al, 2009; QUEIROZ; MASSENA, 
2013) e admitindo que isto pode ser proveniente das necessidades formativas sobre 
discussões curriculares em sua formação, cabe nesse contexto, conhecer/compreender 
o lugar destas discussões no currículo da FIP de Química das universidades baianas, 
através da análise da matriz curricular, afim de identificar lacunas que porventura 
podem influenciar na prática docente dos futuros profissionais formados por estas 
instituições. Deve-se ressaltar que este estudo, em perspectiva exploratória, permitirá 
que se compreendam aspectos da formação inicial, compondo o momento inicial de 
uma pesquisa de Mestrado mais ampla, onde se pretende compreender como estes 
aspectos influenciam nas concepções de currículo e na construção curricular dos 
sujeitos formados por estas instituições. 
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AS DISCUSSÕES CURRICULARES NO CURRÍCULO DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
As discussões curriculares, quando se cita o currículo da FIP (MARCELO, 1999; 

BORGES, 2012), aparecem neste estudo, como tema central, uma vez que nos 
auxiliará a compreender aspectos importantes da construção curricular dos professores 
de Química que atuarão na Educação Básica. O olhar privilegiado para esse nível de 
formação é justificado segundo Freitas e Villani (2006) pelo fato de a FIP ter função de 
modelar as futuras gerações de professores e de poder ser realizada com um número 
maior de sujeitos disponíveis. E ainda pelo fato de os professores em exercício se 
apresentarem mais resistentes às mudanças, pois sua prática docente é repleta de 
teorias implícitas, valores e crenças pessoais, que são inadequados as atividades do 
contexto escolar. 

Contudo, num estudo sobre a constituição de professores universitários de 
disciplinas sobre ensino de Química Silva e Schnetzler (2005, p.1124) discutem a 
pouca efetividade dos cursos de FIP. Citando como razões que expliquem esse fato a) 
a falta de preocupação em apoiar a formação docente; b) a tendência de manter o que 
funciona, a exemplo do modelo tradicional de ensino; c) a falta de um quadro teórico e 
conceitual “que ajude a clarificar e ordenar esta área do conhecimento, investigação e 
prática”. Ainda segundo as mesmas autoras, esse quadro necessita urgentemente de 
modificações, principalmente no que diz respeito a Educação Química, por este ser 
ainda um campo do conhecimento muito novo – no Brasil as primeiras pesquisas dessa 
área repostam ao fim dos anos 70, embora o número de químicos com interesse em 
pesquisar essa área seja crescente. 

As pesquisas sobre o currículo da FIP acompanha essa tendência de interesse. 
A investigação da proposta de implantação do currículo da Licenciatura em Química da 
Universidade de Brasília (SANTOS et al, 1997) expõe princípios curriculares que 
devem ser incorporados a FIP, a exemplo da formação através da prática de ensino, a 
integração das disciplinas no fluxo, dentre outros. 

Ainda nessa linha Massena (2007) investigou a história do currículo da 
Licenciatura em Química da UFRJ, na busca da compreensão do processo de 
constituição da identidade profissional. Para isso, analisou grades curriculares do curso 
de Licenciatura em Química de 1993 e 2005 que constitui um mapa da presença de 
disciplinas específicas em relação às disciplinas pedagógicas. Isso auxiliou no 
processo do entendimento das articulações pedagógicas e políticas no contexto 
histórico desse curso.  

Os atuais currículos dos cursos de Licenciatura em Química são criticados por 
Wartha e Gramacho (2010, p.123) pelo fato de que as disciplinas específicas – que 
tratam do conhecimento químico, constituírem grande parte de seus currículos e que 
geralmente se apoiam no modelo psicopedagógico de transmissão-recepção. Estas 
disciplinas “reforçam a concepção ingênua de que ensinar é fácil: basta conhecer o 
conteúdo empregar algumas técnicas pedagógicas devidamente treinadas”. Deve-se 
considerar que ensinar e aprender Química vai muito além, e que os professores 
devem continuar a reproduzindo na escola as mesmas concepções aprendidas na FIP. 

Os espaços dos diversos aspectos pedagógicos na FIP vem sendo estudados, 
desde modalidades de ensino, a exemplo da Educação de Jovens e Adultos (SANTOS 
et al, 2009) como também articulações relacionadas à prática docente como a Prática 
de Ensino e o Estágio Supervisionado (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2008). Deste 
modo, neste trabalho nos propomos investigar sobre o lugar das discussões 
curriculares na FIP. 
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As pesquisas aqui citadas confirmam o que Silva e Schnetzler (2008, p. 2174) 
indicam em seu estudo sobre as concepções e ações de formadores de professores de 
Química sobre o estágio supervisionado nas propostas brasileira e portuguesa, de que 
“as comunidades estrangeira e brasileira de pesquisadores em ensino de 
Ciências/Química vêm investindo em diagnósticos sobre tais cursos e em propostas de 
melhoria, que estão contribuindo para mudar concepções tradicionais”. Este estudo 
indica que, o contexto brasileiro necessita da criação de políticas públicas que 
propiciem os licenciandos uma vivência maior das situações escolares. 

A FIP vem sendo, ao longo da história, realizada por instituições específicas, por 
profissionais especializados e mediante um currículo que estabelece a sequência e 
conteúdo instrucional do programa de formação, cumprindo funções de formação, 
controle da certificação e agente de mudanças (MARCELO, 1999).  Nesse sentido e 
citando ainda esse autor em relação ao currículo da FIP, “a sua extensão e qualidade, 
tem sido amplamente determinado e influenciado pelas necessidades sociais, políticas 
e econômicas, etc., da sociedade” (MARCELO, 1999, p. 77).  

Apesar destas influências sofridas no currículo pelas necessidades de diversos 
âmbitos sociais, que mesmo influindo não discutem os princípios de seleção de 
conteúdos e o porquê de estarem organizados de determinada forma, ou de 
pertencerem a determinada área ou disciplina, o currículo é aceito como algo 
predeterminado, se consideradas as poucas discussões sobre o mesmo na 
comunidade escolar. É imprescindível que seja incorporada a FIP a cultura da 
necessidade de fornecer ao futuro professor a capacidade de “pensar a respeito da 
importância de desvelar a origem, a utilidade e o destino dos saberes culturalmente 
produzidos que serão veiculados pelos currículos dos diferentes processos formativos” 
(BORGES, 2012. p. 41). 

Nesse sentido se espera que os cursos de FIP considerem os objetivos gerais 
que orientam o currículo, pois os currículos adotados pelas instituições que se ocupam 
da formação docente devem buscar concordância com o lugar da escola e da 
Educação Básica (BORGES, 2012). Assim, o desafio existente é a convergência entre 
os currículos da FIP e os currículos praticados na Educação Básica. 

Ao se falar de currículo da FIP, é necessário ter em conta qual o modelo de 
escola, de ensino e de professor se aceita como válido, pois cada programa de 
formação de professores tem de modo implícito ou explicito, um modelo de professor. 
Com base nos estudo de Lasley e Payne, Marcelo (1999) aponta a existência de três 
modelos de currículo na FIP: a) o integrado, caracterizado pela ausência de territórios 
disciplinares; b) o colaborativo, segmentado em disciplinas, no qual as partes estão 
inter-relacionadas; e c) o segmentado, onde as disciplinas são pouco ligados entre si. 
Este último pode ser concorrente, onde os estudos profissionais, a formação em 
conteúdos e a formação geral realizam-se ao mesmo tempo ou consecutivamente, 
onde o conhecimento geral e especializado e os conhecimentos profissionais 
(pedagógicos) vem a seguir. 

De acordo com Borges (2002, p. 48) “as diretrizes curriculares nacionais para a 
formação de professores da Educação Básica trazem em seu conjunto uma proposta 
de ruptura com a antiga ideia de currículos mínimos, representação fidedigna do 
‘engessamento’ dos cursos”. Contudo, Marcelo e Vaillant (2012) afirmam que isso não 
é somente uma questão pedagógica, mas também social, política e cultural; e que os 
professores devem se apropriar de um currículo que dê conta dessa questão. Desta 
forma, diante das dificuldades encontradas para que a FIP promova essa ruptura da 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

FP 

ideia de currículo mínimo, nos deparamos com a seguinte questão: Como selecionar 
esse currículo? 

Para responder essa questão não existe uma receita. Entretanto, assim como 
Wartha e Gramacho (2010) acreditamos que dificilmente essa ruptura de ideia de 
currículo mínimo ocorrerá se a FIP continuar a submeter o futuro professor de Química 
a modelos de aprendizagem opostos ao que ele está se preparando para exercer. 
Deve ser considerado ainda que, se o que se deseja é que o professor da Educação 
Básica desenvolva em seus alunos competências e habilidades para associar teoria e 
prática, e é necessário que essa relação também faça parte da sua formação. 

 CAMINHO METODOLÓGICO 
Nesta pesquisa qualitativa, observamos registros de comportamento e de 

estados subjetivos que constituem manifestações humanas, ocorridos naturalmente 
(GÜNTHER, 2006), de forma que a manifestação humana natural aqui observada 
constitui o registro dos PPPs dos cursos e o contexto histórico, político e social dos 
mesmos também foram considerados. A partir desta observação, prosseguimos com 
uma pesquisa documental, em que “os documentos são utilizados como fontes de 
informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar 
determinadas questões e servir de prova para outras” (SÁ-SILVA et al., 2009, p. 5). De 
acordo com esses autores o documento escrito constitui uma fonte extremamente 
preciosa para todo o pesquisador, que constitui um corpus capaz de esgotar pistas e 
fornecer informações interessantes. 

Desse modo, intencionamos investigar os PPPs com suas respectivas matrizes 
curriculares e ementas das disciplinas obrigatórias e optativas, de cinco cursos de 
Licenciatura em Química de quatro Instituições de Ensino Superior (IES) estaduais da 
Bahia: Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Itapetinga e Jequié; Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS); e Universidade Estadual da Bahia (UNEB); 

Nas matrizes curriculares identificamos dois campos do conhecimento, o campo 
do conhecimento químico “do tratamento e da transformação da informação, dos 
aspectos conceituais” e o campo pedagógico que “que estuda e discute objetivos, 
conteúdos, métodos e condições dos processos de ensino, mobilizando 
conhecimentos, ações para dar condições para que as aprendizagens sejam 
significativa” (SILVA; SCHNETZLER, 2005, p. 1123). Neste último campo, procuramos 
observar a existência de alguma disciplina obrigatória ou optativa que tratasse 
especificamente das orientações curriculares para a Educação Básica. Também 
analisamos as ementas das disciplinas do campo pedagógico dos cursos na tentativa 
de verificar a ocorrência de menções às discussões curriculares na sua apresentação.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Em seguida, descrevemos a análise dos matrizes curriculares e ementas 

apresentadas nas matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Química da 
UESC; UESB (campus de Itapetinga e Jequié); UEFS e UNEB. Buscamos identificar 
nesses materiais a existência de disciplinas pedagógicas obrigatórias e/ou optativas, 
voltadas à orientações curriculares. Entendemos aqui como disciplina pedagógica, 
tanto as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Ciências da Educação, quanto as 
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disciplinas integradoras – disciplinas que trabalham o conteúdo específico na ótica do 
ensino (MARQUES, 2003), também chamadas de disciplinas do ensino de Química. 

Para uma melhor visualização da comparação do “lugar” que as discussões 
curriculares ocupam nos cursos aqui discutidos, observamos o Quadro 01. 

Quadro 01: Comparação entre as Instituições de Ensino Superior da Bahia 
quanto a presença de disciplinas pedagógicas que discutem o currículo. 

Instituição de Ensino 
Superior da Bahia 

UESC UESB 
(Itapetinga) 

UESB 
(Jequié) 

UEFS UNEB 

Nº total de disciplinas 
pedagógicas  

14 12 14 07 14 

Nº de disciplinas 
obrigatórias exclusiva às 
discussões curriculares 

00 00 00 00 01 

Nº de disciplinas 
pedagógicas que abordem 
as discussões curriculares 

01 04 02 01 X 

Nº de disciplinas optativas 
que abordem discussões 
curriculares 

01 02 01 00 X 

Em relação à UESC após análise da matriz curricular e das ementas, 
verificamos que não existe nenhuma disciplina obrigatória para as discussões 
curriculares. A ementa da disciplina Estágio Supervisionado em Química II, indica o 
estudo de “aspectos relacionados às diretrizes curriculares de Química”. Existe ainda, 
uma disciplina optativa Currículo, oferecida pelo Departamento de Educação com carga 
horária de 60 horas, que, de acordo com a ementa é estudada a “Dimensão histórica, 
cultural, epistemológica, social e ideológica do currículo. Paradigmas técnico, prático e 
crítico e suas implicações para o processo de desenvolvimento curricular. A pós-
modernidade e a organização do currículo escolar; perspectivas construtivistas, pós-
construtivistas e sócio-interacionista do currículo escolar. Pressupostos sócio-filosóficos 
de propostas curriculares de diferentes sistemas de educação”. 

O PPP da UESC, elaborado no ano de 2005 (JESUS; GRAMACHO, 2005) foi 
discutido por Wartha e Gramacho (2010) em diversos aspectos, contudo, as questões 
curriculares não se fizeram presentes na discussão do currículo deste curso. Esse 
documento indica que o currículo da FIP, que estes “estão transbordando de conteúdos 
que apresentam caráter informativo, priorizando apenas a quantidade, enfatizando a 
memorização de regras, fórmulas e esquemas, acarretando ao estudante um 
‘conhecimento’ descontextualizado e insuficiente para exercer uma ação responsável, 
interativa e efetiva na sociedade, tanto como profissional ou cidadão” (JESUS; 
GRAMACHO, 2005, p.4).  

No entanto, mesmo compreendendo este fato como uma insuficiência e 
admitindo a necessidade de um novo modelo de curso superior, neste curso as 
discussões curriculares não fazem parte do conjunto de competências e habilidades 
necessárias ao professor de Química. Segundo Marcelo (1999), os programas de 
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formação de professores precisam conter quatro elementos básicos, sendo eles a 
educação geral, a educação especializada, as práticas e os estudos pedagógicos. Um 
dos conhecimentos presentes nos estudos pedagógicos são os conhecimentos sobre o 
currículo, todavia, o que se tem visto é que esses conhecimentos não estão sendo 
contemplados em muitos dos programas de FIP. 

 Com relação ao curso de Licenciatura em Química da UESB de Itapetinga, sua 
matriz curricular não apresenta disciplina obrigatória dedicada exclusivamente às 
discussões curriculares. Entretanto, as disciplinas Didática em Química I e Didática em 
Química II apontam os “conteúdos programáticos” como parte de suas ementas. A 
disciplina Metodologia do ensino de Química indica em sua ementa “Trabalhar 
conteúdos em Química, dentro da visão histórica e de compromissos educacionais, 
com a formação da cidadania” e a disciplina Estágio IV aponta “química e os conteúdos 
escolares”.  

Como optativas, a disciplina Currículos e Programas, que apresenta em sua 
ementa “Conceito de currículo no contexto sócio-econômico e educacional. Elementos 
teóricos e etapas metodológicas do processo curricular. Formação dos educadores e 
na atuação do processo curricular” e a disciplina Planejamento e Avaliação Curricular, 
que contém na ementa “A proposta pedagógica das escolas e suas implicações no 
currículo escolar e na avaliação. Visão histórica do currículo; análise da organização do 
currículo e da avaliação escolar na escola brasileira hoje; perspectiva elaboração e 
avaliação de currículos educacionais numa proposta alternativa para a escola 
brasileira” são oferecidas por este curso. Estes espaços curriculares são importantes, 
pois o professor não deve ser um técnico ou utilizar do improviso em sua prática, ele 
deve ser um profissional que utilize seus conhecimentos e experiências para sanar as 
necessidades dos contextos pedagógicos (BORGES, 2012). 

Apesar de apresentar em algumas ementas de disciplinas pedagógicas a 
preocupação com a construção curricular dos professores ali formados, e duas 
disciplinas optativas que contemplem o conteúdo, o PPP da UESB campus Itapetinga, 
além das ementas, não traz aspectos que discutam sobre a importância das 
competências, habilidades, conhecimentos teóricos e práticos do campo pedagógico, 
bem como das discussões curriculares (UESB, [20--]). 

No que diz respeito a UESB de Jequié a matriz curricular do curso não 
apresenta nenhuma disciplina obrigatória que apresente as discussões curriculares. O 
curso apresenta as disciplinas Pesquisa e Prática no Ensino de Química que indica em 
sua ementa o estudo das “Normatizações: parâmetros curriculares, diretrizes, projetos 
político-pedagógicos e os programas de ensino de química no ensino médio e 
fundamental” e a disciplina Didática – que aponta a discussão dos “conteúdos”, sendo 
este tópico tratado em meio a outros conteúdos de sua ementa. A disciplina Currículos 
e Programas com a ementa “Fundamentos da concepção curricular: o homem, o 
mundo, a educação e a escola. Conceito de currículo no contexto sócio-econômico e 
educacional. Elementos teóricos e etapas metodológicas do processo curricular. 
Formação dos educadores e na atuação no processo curricular”, também é oferecida 
como optativa neste curso. 

O PPP da UESB de Jequié (UESB, 2007), ao explanar sobre as competências e 
habilidades do licenciado em Química, elenca o “saber selecionar conteúdos e 
materiais didáticos adequados aos objetivos do sistema educacional, acessíveis aos 
alunos e suscetíveis de interesse pelos mesmos”, mas entendemos que para isto, o 
profissional deve ter, em sua formação, contato com fundamentos teóricos, conceituais 
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e práticos que o subsidiem no entendimento sobre o currículo e na sua construção 
curricular, pois, o professor não dever ser visto como um improvisador, ou seja, sua 
prática profissional depende, em grande parte, daqueles conhecimentos que lhe foram 
apresentados na FIP, e assim “utilizar seu conhecimento e sua experiência para se 
desenvolver em contextos pedagógicos pré-existentes” (BORGES, 2012, P. 36). 

Em relação à UEFS, o seu PPP elaborado em 2009, indica que dentre as 
características do Licenciado em Química, com relação ao trabalho em Ensino de 
Química, este profissional deve conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares 
de ensino de Química (ESPELETA et al, 2009). Neste documento, o currículo aparece 
como componente dos conteúdos pedagógicos básicos que o licenciado deve dominar. 
Entretanto, em sua matriz curricular, dentre as sete disciplinas pedagógicas 
obrigatórias oferecidas durante o curso, nenhuma delas dedica-se a compreender o 
currículo e sua construção, e não oferece nenhuma disciplina optativa de natureza 
teórica ou prática sobre currículo. Na leitura de suas ementas, apenas uma destas 
disciplinas: Políticas Públicas e Gestão Educacional indica o estudo “As Diretrizes 
Curriculares Nacionais para as relações etno-raciais; para a educação de jovens e 
adultos; para a educação do campo; para a educação indígena; para a educação 
especial”, sendo este um espaço muito pequeno para subsidiar ao licenciando meios 
de autonomia de construção curricular. 

A falta de um espaço que discuta o currículo na FIP é responsável pela diferença 
entre o que é pensado pelos pesquisadores de currículo e a prática dos professores da 
Educação Básica, o que chama atenção pela influência que estes professores exercem 
no processo de implementação curricular, desta forma, se não há um domínio das 
competências e habilidades do campo, logo, as influências tendem a ser negativas. 
Frequentemente nos deparamos com críticas aos processos de renovação curricular, 
devido a mínima atenção atribuída ao papel do professor da escola neste processo, o 
que pode explicar a pouca efetividade das tentativas de renovação curricular (GIL 
PERÈZ; CARVALHO, 2000). 

O curso de Licenciatura em Química da UNEB é o único curso de licenciatura, 
dentre os investigados, onde há uma disciplina obrigatória exclusiva dedicada às 
discussões curriculares. A disciplina Conteúdos de Química para o Ensino Médio em 
sua ementa indica o estudo da “Estrutura e apresentação de conteúdos teóricos e 
práticos da Química ministrados no ensino médio; Adaptação de material de baixo 
custo no processo de ensino-aprendizagem; Análise crítica de conteúdos teóricos e 
práticos de Química para o ensino médio”, e nenhuma das demais disciplinas 
mencionam quaisquer discussões sobre currículo em suas ementas. Não tivemos 
acesso ao seu PPP, apenas a grade curricular e as ementas das disciplinas, e não foi 
encontrada nenhuma informação sobre disciplinas optativas existentes, nem demais 
informações contidas em seu PPP. 

A existência desta disciplina, Conteúdos de Química para o Ensino Médio, toma 
relevância neste curso na medida em que permite aos licenciandos compreenderem 
que o conhecimento científico é diferente da ciência ensinada e aprendida nas escolas, 
pois a ciência ensinada deve ser produto da reelaboração do conhecimento dos 
especialistas, num trabalho onde o objeto a ser ensinado é transformado em objeto de 
ensino (MEINARDI, 2010b). Isto reforça a importância da necessidade de que a FIP 
proporcione aos professores em formação a oportunidade de contato com discussões 
curriculares capazes de fazer com que esse futuro professor seja habilitado a analisar 
criticamente qual, quando e como o conteúdo deve ser ensinado para determinado 
público da Educação Básica. 
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Podemos afirmar também que os PPPs analisados desconsideraram alguns 
aspectos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica (BRASIL, 2002), uma vez que não contemplam a formação de 
professores para autonomia na construção curricular. Outra questão relevante a ser 
considerada, é a periodicidade com que as disciplinas optativas são oferecidas, pois, a 
oferta destas disciplinas ocorre esporadicamente, não garantindo que todos os 
licenciandos que possuem o interesse em cursá-la consigam fazê-lo. 

Realizamos ainda, a caracterização destes cursos segundo Marcelo (1999), 
como segmentados, cursos que apresentam pouca ligação entre si; e concorrentes, os 
cursos em que os estudos profissionais, a formação em conteúdos e a formação geral 
realizam-se ao mesmo tempo, ou seja, há uma “disputa” nas relações entre tempo e 
conteúdo. Dessa relação, poderíamos deduzir que “a quantidade de tempo despendido 
estabelecia o status de um determinado conteúdo ou de uma determinada disciplina na 
estrutura curricular” (BORGES, 2012), o que pelo exposto, podemos considerar 
inicialmente que as discussões curriculares, em alguns desses cursos, estão sendo 
desprestigiadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A partir da análise das matrizes curriculares e ementas dos cinco cursos de 

Licenciatura em Química das Instituições de Ensino Superior Estaduais da Bahia, 
concluímos que as discussões curriculares ainda são incipientes nesses cursos de 
formação de professores. Isso se torna evidente pelo fato de somente um curso 
(UNEB) oferecer disciplina obrigatória voltada a estas discussões na formação inicial 
de professores e de dois tratarem de aspectos relacionados a essa modalidade, dois 
cursos apresentarem uma disciplina optativa (UESC e UESB, campus Jequié), um 
curso (UESB, campus Itapetinga) apresentar duas disciplinas optativas) e um curso 
(UEFS) que não faz nenhuma alusão aos componentes que versem tanto em relação à 
teoria quanto as práticas curriculares e poucos destes tópicos são observados nas 
ementas das demais disciplinas pedagógicas. 

Os conhecimentos curriculares não podem ficar limitados ao âmbito do currículo 
oculto ou em atividades optativas, pois, corroborando com Borges (2012, p. 57) 
acreditamos que desta forma, raramente estas discussões alcançarão “um espaço de 
materialidade na operacionalização curricular das licenciaturas”. 

É necessário que o cidadão saiba utilizar as informações científicas para poder 
optar nas diversas situações em que se depara, portanto, a educação científica deve 
ser orientada de forma a considerar propostas curriculares que valorizem aspectos 
sociais e pessoais, para que, desta forma a Ciência seja considerada parte de nossa 
cultura (CACHAPUZ et al, 2005). Assim, se faz urgente a necessidade de que a 
formação de professores qualifique o futuro profissional quanto a autonomia nas 
discussões curriculares, para que, através destas o profissional autônomo seja capaz 
de pensar e construir um currículo condizente com as necessidades da educação 
científica. 

Sabemos entretanto que a formação inicial de professores não deve ser a única 
responsabilizada pela forma com que o professor seleciona seu currículo. Outras 
situações necessitam ser consideradas, como por exemplo, a resistência a propostas 
curriculares com base na formação do cidadão por acreditar que a sociedade necessita 
de cientistas que devem ser formados desde os estágios iniciais (CACHAPUZ et al, 
2005); a superação do senso comum e superação das insuficiências dos livros 
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didáticos (DELIZOICOV, 2011); e uma incompletude, que nos deve levar a busca do 
conhecimento permanentemente (da SILVA; SCHNETZLER, 2005). 
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Resumo: A habilitação para lecionar Ciências no ensino fundamental, sobretudo no segundo 

segmento ainda gera debates e controvérsias, principalmente em relação aos licenciados em 

Química. Tendo como metodologia a coleta de dados baseada em discussões sobre a 

formação de professores, introduzimos a problemática da prática docente de Ciências no 

Ensino Fundamental e analisamos questões sobre o déficit de professores nessa grande área, 

com um aporte baseado em leis e pareceres oficiais do Ministério da Educação, além de 

decisões e processos judiciais relacionadas com a habilitação requerida para lecionar Ciências. 

Com estes pontos apresentados procuramos justificar a necessidade de maior discussão e 

reflexão sobre a formação de professores de Ciências, indicando a necessidade de 

consolidação do perfil desse docente, sobretudo no que se refere à possibilidade de atuação 

de licenciados em Química, como perspectiva de prática legitimada por uma formação 

adequada para desenvolver a competência profissional pertinente. 

 

SER PROFESSOR DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL. QUAL SERIA O MELHOR 
ENTENDIMENTO ACERCA DESSA FORMAÇÃO? 
 Para um professor ser considerado profissional habilitado para lecionar 

Ciências no ensino Fundamental, mesmo considerando aqueles que não são 

especialistas na área, ou mesmo em Pedagogia, algumas expectativas constroem-se 

acerca do perfil deste profissional, principalmente, levando em conta a afirmação 

quanto ao fato de “ser professor”. Desde 1996, no Brasil, exceto nos casos de Curso 

Normal e da Antiga Licenciatura Curta, para atuar como professor é necessário possuir 

Licenciatura em nível superior. Ao concluir uma licenciatura, espera-se que este 

profissional detenha dentre os aspectos inerentes ao conhecimento específico de sua 

área, noções básicas de pedagogia, psicologia, diretrizes educacionais, sociologia, 

bem como saiba desenvolver estratégias de ensino específicas de seu campo de 

atuação, conforme aponta Azanha (2004). 

 Ao ser criada a expectativa acerca do perfil profissional do docente de 

Ciências, deve-se levar em conta um inusitado aspecto claramente observado: ao se 

afirmar que um profissional leciona Ciências, na acepção genérica do termo, é 

reforçada a ideia que este docente possui uma ampla formação nas diferentes áreas de 

conhecimento entendidas como formadoras das “Ciências”. Supondo que as escolas 

brasileiras ensinem “Ciências”, a partir da concepção ampla de seu termo, espera-se 

que as aulas deveriam envolver conhecimentos fundamentais de diferentes áreas como 

Biologia, Física, Geologia, Meio Ambiente, Química, Saúde, não só integradas, como 

também, relacionadas. 

 Ser professor de Ciências é encontrar-se inserido em um contexto plural no 

qual se pode depreender que a atuação do docente aplica-se a várias ciências e não a 

uma ciência com maior ou menor valor dentre as outras. Levando em consideração que 

Ciências é uma disciplina integrada por outras áreas de conhecimento, é natural que 
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estas não sejam meramente consideradas por meio de um grau de importância, não se 

lecionando preferencialmente um conteúdo mais abrangente de Biologia em detrimento 

de Química, ou vice e versa. Se assim predominasse sua proposta de trabalho, este 

docente já não poderia ser considerado, na prática, professor de Ciências, pura e 

simplesmente, e sim, um professor de Ciências Biológicas ou então, de Ciências 

Químicas.  

 Ao se pensar sobre a formação do professor de Ciências sob este prisma da 

segmentação passa-se, pois, a ser considerada a mesma por um parâmetro muito 

complexo. Com a carência de professores já existente na escola pública de Ensino 

Fundamental, seria muito difícil preencher os quadros docentes com professores de 

Ciências Biológicas, ou de Ciências da Geologia, ou de Ciências da Química, ou de 

Ciências do Meio Ambiente. Como o bom senso aponta, as diferentes áreas de 

conhecimento são relevantes para a formação do estudante; sendo assim, como 

podemos afirmar que é mais relevante ensinar no ensino fundamental: Física ou 

Química, Biologia ou Geologia? Se esse princípio fosse aplicado em nossas escolas, 

seria necessário definir qual ciência deveria ser priorizada no Ensino Fundamental, 

estabelecendo-a não só como disciplina curricular, mas também, efetivando a 

aplicação de seu conteúdo em um currículo mínimo a ser seguido pelos docentes que 

atuariam em uma área específica.  

 Levando-se em conta, então, que uma das definições básicas da Pedagogia 

compreende a questão da formação do cidadão como um ser crítico e questionador, e 

baseando-se nos princípios norteadores instituídos pela Lei de Diretrizes e Bases de 

1996 (LDB/96, Lei 9394/1996) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), é 

preciso considerar que a construção da cidadania, e por consequência, a preparação 

para o mercado de trabalho, também se constroem a partir do letramento científico a 

que o cidadão é submetido. Porém, para que tal isso seja consolidado, torna-se 

fundamental o entendimento básico sobre a construção do pensamento científico em 

nossa sociedade, considerando-se seu desenvolvimento ao longo da história e a 

maneira pela qual este conhecimento relaciona-se com a sociedade e o meio ambiente. 

 Neste contexto, pode ser notada a incoerência de promover o letramento 

científico produzido a partir do conhecimento de apenas uma área da ciência, visto que 

a natureza e a tecnologia envolvem, desde os seus mais básicos princípios, conceitos 

relacionados a múltiplos conhecimentos e ciências. Ainda sobre este ponto, não se 

pode deixar de considerar que as próprias definições das diferentes áreas das 

Ciências, como a Química, a Física e a Biologia, são construções sociais mutáveis e, 

em alguns casos, encontram-se extremamente relacionadas, já que surgem com a 

finalidade de compreensão e domínio da natureza e dos seus fenômenos. 

 Atendo-se à Educação Básica, tais questões levam-nos a refletir sobre o papel 

e o perfil do docente de Ciências no Ensino Fundamental. Por mais óbvio que possa 

parecer, quando se admite um professor de Ciências, espera-se que ele ensine o 

fundamental sobre as ciências e, neste caso, considera-se “ciências” em seu sentido 

plural, englobando as mais diferentes áreas de ciências. Considerando-se que o Ensino 

Fundamental é voltado para jovens que possuem idades que giram em torno de onze a 

quatorze anos, espera-se que o conhecimento científico a eles ensinado seja o 

“fundamental” para que, gradualmente, desenvolvam pensamento crítico sobre a área. 

 Torna-se, pois, importante que sejam considerados dois perfis distintos de 

profissionais para lecionarem ciências no ensino fundamental: o professor com 

formação ampla na área de Ciências e o professor especializado em determinada área 

do conhecimento científico. No primeiro caso, o perfil de professor deve envolver ação 

pedagógica e didática baseada na relação existente entre as diferentes ciências, 
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procurando não priorizar uma ciência em especial. Por outro lado, o professor 

especializado deve expandir seu interesse para outras áreas do conhecimento 

científico para que sua prática didática e pedagógica esteja de acordo com as 

necessidades do Ensino Fundamental. 

 Acreditando na razoabilidade das questões até então levantadas, notamos que 

a realidade da prática docente do professor de Ciências, no ensino Fundamental, 

apresenta inúmeras contradições e dúvidas que suscitam questões acerca das 

expectativas quanto ao trabalho docente e sobre o perfil de formação desse 

profissional, ou seja, quem pode lecionar Ciências neste segmento escolar. 

 Neste trabalho, procuramos fazer um levantamento sobre estas dúvidas 

partindo da análise de leis nacionais que regulam o exercício profissional do professor 

de Ciências. Trazemos também análises de editais de concursos, causas judiciais e 

dados diversos que, conjuntamente, apontam a necessidade de um debate sobre a 

formação do professor de Ciências no Ensino Fundamental. 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS = LICENCIADO EM BIOLOGIA. E O LICENCIADO EM QUÍMICA OU 
FÍSICA? 
 Tradicionalmente a maioria dos professores de Ciências que lecionam no 

Ensino Fundamental é formada em Biologia. Se tal fato ocorre, deve ser, 

provavelmente, porque exista um a orientação curricular nacional que legalize o ensino 

de Biologia para Ensino Fundamental e Médio e, neste caso, também deve se ter como 

parâmetro para tal pensamento o fato de as licenciaturas em Química e Física 

possuam orientações quase que exclusivamente voltadas para o Ensino Médio. Sendo 

assim, caso não exista diferença entre as diretrizes oficiais, regulamentadas pela LDB, 

sobre a habilitação de docência em Química ou Biologia para o Ensino Fundamental, 

pode, sim, questionar se a literatura e, consequentemente, o ensino de Química tem 

valorizado esse segmento de ensino. 

 Uma pesquisa realizada por Schnetzler (2002) mostra o quanto ainda é 

incipiente a pesquisa sobre o ensino de Química no nível Fundamental. A análise de 

dados das 956 comunicações voltadas para a temática “ensino” apresentadas nas 

Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química, ao longo das décadas de 1980 e 

1990, indicou que apenas 4% foram dirigidas à Química no Ensino Fundamental. 

 Partindo desse princípio e, depois posteriormente, tentando refletir sobre as 

raízes e consequências de tal problema, torna-se importante analisar primeiro, as 

diretrizes curriculares nacionais dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e 

Química a fim de serem também levantadas suas eventuais diferenças. 
 

A modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das 

Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para atender 

ao ensino fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas especificidades, 

deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos dos 

educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de Ciências no 

nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio. 

Para a licenciatura em Ciências Biológicas serão incluídos, no conjunto dos conteúdos 

profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior, bem como as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio. 

[PARECER CNE/CES 1.301/2001 homologado. Despacho do Ministro em 04/12/2001, 

p.4 e 6, publicado no Diário Oficial da União de 7/12/2001, Seção 1, p. 25] (BRASIL, 

2001) 
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O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mais sólida e abrangente em 

conteúdos dos diversos campos da Química, preparação adequada à aplicação 

pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na atuação 

profissional como educador na educação fundamental e média.  

Para a Licenciatura em Química serão incluídos no conjunto dos conteúdos profissionais 

os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação de Professores em nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Básica e para o Ensino Médio. 

[PARECER CNE/CES 1.303/2001 homologado. Despacho do Ministro em 4/12/2001, p. 

4, 8. Publicado no Diário Oficial da União de 7/12/2001, Seção 1, p. 25] (BRASIL, 2001) 

 

 As resoluções acima, estabelecidas pelo Ministério da Educação, mencionam 

claramente que tanto os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas quanto em 

Química devem estar direcionados para os Ensinos Fundamental e Médio. 

 Tomando por base resoluções do próprio Ministério da Educação, é possível 

nos depararmos com outros pareceres que deixam claro que a licenciatura em Química 

também pode habilitar para lecionar Ciências no Ensino Fundamental. Um exemplo 

pode ser encontrado em um parecer emitido em 2004 pelo CNE/CEE para a Secretaria 

de Educação do município mineiro de Governador Valadares, Secretaria de Educação 

do município mineiro de Governador Valadares, no qual consta um questionamento 

sobre os direitos da habilitação em licenciaturas ao serem respondidas algumas 

indagações sobre os certificados de conclusão de programas de complementação 

pedagógica equivalentes à licenciatura plena, tendo por base a legislação federal, 

indicada abaixo: 
 

1-É correto aceitar como habilitado plenamente em Ciências professor graduado em 

Química? 

Sim, caso o professor tenha ingressado no curso de licenciatura plena em química. 

2-Os habilitados em Matemática podem ser considerados plenamente habilitados em 

Ciências? 

Não. Nem mesmo a Portaria MEC 399/89, nem a Resolução CFE 30/1974, previam tal 

possibilidade. 

3-Os plenamente habilitados em Biologia serão considerados plenamente habilitados 

em Ciências? 

Sim. 

[Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. PARECER: CNE/CEB 

2/2004, Brasília, 27 de Janeiro de 2004] (BRASIL, 2004). 

 

 O texto abaixo deixa claro que esta resolução não deveria ser somente 

considerada pela Secretaria de Educação de Governador Valadares, mas também para 

todas as demais redes de ensino.  
 

Voto pela remessa deste parecer, diante da relevância da matéria, para os sistemas de 

ensino, aos Conselhos Estaduais de Educação, por meio do Fórum Nacional dos 

Conselhos Estaduais de Educação, aos Conselhos Municipais de Educação, por meio 

da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, e às Secretarias Estaduais 

e Municipais de Educação, por meio do Conselho Nacional de Secretários de Educação 

(CONSED) e União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).  

[Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. PARECER: CNE/CEB 

2/2004, Brasília, 27 de Janeiro de 2004] (BRASIL, 2004). 

 

 Ao analisar a complementação deste parecer, começamos a questionar o 

motivo pelo qual o licenciado em Química ainda não ser considerado, por algumas 

instituições, como habilitado para lecionar no Ensino Fundamental. Neste caso, deve-

se levar em conta o próprio papel das universidades que, em sua maioria, não 

contemplam a importância da formação e preparação do licenciando em Química para 
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atuar no Ensino Fundamental. Focando-se em tal questão, vale refletir se as 

licenciaturas em Ciências Biológicas vêm efetivamente dando conta disto. Cabe 

também analisar diferenças de propostas de abordagem de ensino das licenciaturas 

em Química e Física, já que não se considera que conferem uma habilitação tão ampla 

quanto à licenciatura em Ciências Biológicas. 

 Em levantamento feito por Gatti (2003), a análise de diversas características de 

licenciaturas em Ciências Biológicas, concluiu-se que tais cursos dedicam apenas uma 

pequena parte de seus currículos a conteúdos de didática contemplando aspectos 

inerentes tanto ao Ensino Fundamental quanto ao Ensino Médio. Segundo Gatti (2009): 

“Na formação de licenciandos em Ciências Biológicas há um predomínio bastante 
grande de conteúdos disciplinares da área e muito pouco conteúdo relativo à educação 
e docência” (p. 130). 

 Como mostra este estudo, os cursos de licenciatura Ciências Biológicas 

dedicam boa parte de seu currículo ao estudo dos conteúdos específicos dessa área. 

Mesmo com o curto espaço direcionado à aprendizagem da didática específica na 

área, estes cursos habilitam os professores a lecionarem no Ensino Fundamental e 

Médio segundo levantamento feito por Gatti (2009), analisando o currículo dos cursos 

de licenciatura em biologia em todo o país. Outro ponto a ser questionado pela autora 

centra-se na carência dos currículos quanto à formação integrada dos conteúdos 

relativos às Ciências. 
 

Não se observou na maioria dos cursos analisados o entendimento da área de Ensino 

de Ciências, como uma das possibilidades de pesquisa acadêmica. Quando se fala de 

pesquisa, sempre aparece articulada com as áreas da Biologia. (GATTI, 2009, p. 133). 

 

 Sendo assim, tanto no curso de Biologia quanto nos cursos de Química e 

Física, sobrexiste uma prioridade ao estudo específico dos conteúdos específicos da 

área em detrimento ao ensino de Ciências. Segundo Krasilchick & Cunha: 

 
No que diz respeito às Licenciaturas em Ciências Biológicas, estão longe de formar 

adequadamente o professor de Ciências para o Ensino Fundamental, em vista de seus 

currículos altamente biologizados. Da mesma forma ocorre nos cursos de Licenciatura 

em Física e em Química. (2000, p. 3). 

 

 Surge, pois, daí, uma importante questão: As licenciaturas em Física e Química 

apresentam o mesmo problema de formação genérica em Ciências, por eles não serem 

considerados tão importantes quanto a habilitação em Ciências Biológicas? A falta de 

direcionamento das licenciaturas em Física e Química para ações no Ensino 

Fundamental seria decorrente de falta de interesse dos agentes formadores ou da 

necessidade de grandes investimentos para viabilizar essa formação? A fala de Gatti 

relacionada à valorização da licenciatura no Brasil pode dar pistas para responder essa 

questão.  
 

Reafirmamos “o lugar secundário ocupado pela formação de professores no modelo de 

universidade brasileira. A formação de professores é considerada atividade de menor 

categoria e quem a ela se dedica é pouco valorizado”. (2009, p. 153). 

 

 Esta afirmação indica que os agentes formadores estariam gerando contra si 

mesmos um desestímulo para aqueles que quisessem ingressar nas licenciaturas. Para 

ilustrar tal fato, basta recorrer a um exemplo relacionado à escolha do curso de 

licenciatura nesta área: seria natural que um candidato ao ensino superior, interessado 

em ensinar ciências, mas em dúvida sobre a opção de área, tender a optar por um 
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curso de Ciências Biológicas, pois, em um âmbito geral, este curso o tornaria um 

professor habilitado para lecionar tanto nos Ensino Fundamental quanto no Ensino 

Médio, visto que, em sua maioria, os licenciados em Química e Física não são 

considerados habilitados para atuarem nesta modalidade da Educação Básica, 

principalmente, nas redes públicas de ensino. Insere-se, então, o conceito de 

empregabilidade, já que o mercado de trabalho é mais amplo para o licenciado em 

Ciências Biológicas, pois ele pode ser aceito para lecionar nas redes municipais, 

atuando também no Ensino Fundamental. 

 Outro indicativo desta realidade envolve a análise da LDB/96, que indica a 

responsabilidade inerente aos municípios e aos estados no que diz respeito à garantia 

de escolarização dos cidadãos. Os municípios são responsáveis pela atuação docente 

no Ensino Fundamental enquanto aos Estados é resguardada a parcela responsável 

pelo Ensino Médio. Baseados em tais diretrizes, os mais de 5000 municípios brasileiros 

costumam empregar professores com diploma de licenciatura em Ciências ou Ciências 

Biológicas, o que exclui dos licenciados em Química e Física o acesso a muitos 

concursos públicos para o ensino de Ciências nas redes municipais, já que em seus 

títulos não consta a palavra “Ciências”. Essa simples questão de “nomenclatura” já foi 

alvo de muitos de processos na justiça de trabalho, incluindo alguns mandatos de 

segurança que analisamos neste trabalho, levando em conta a fonte de dados obtida 

nos últimos dez anos através do site JUSBrasil (http://www.jusbrasil.com.br/).  

 Tal questão nos reporta novamente à opção de área da licenciatura a ser 

cursada. Licenciatura em Ciências Biológicas acaba se configurando como uma opção 

mais atraente devido à maior empregabilidade. Para exemplificar, buscamos como 

parâmetro de observações as ações do município de Duque de Caxias-RJ, em relação 

aos seus últimos concursos para o provimento de cargos de professor. Com 

vencimento inicial 2,5 vezes maior ao vencimento de professores do Ensino Médio da 

rede pública do Estado do Rio de Janeiro, esta rede municipal é de enorme interesse. 

Por outro lado, os últimos editais de concurso deste município não têm sido abertos 

para licenciados em Química e Física atuarem na disciplina Ciências no Ensino 

Fundamental. Como mostra, por exemplo, o edital nº 002/2014, da Prefeitura Municipal 

de Luz – MG e o edital nº 01/2013, de Capão Bonito do Sul – RS. Sendo assim, aos 

licenciados em Química e Física resta como única opção de cargo público na rede 

estadual de ensino, que confere ao professor uma remuneração mais baixa. 

 Por outro lado, se este mesmo professor optar por atuar na rede pública federal 

de ensino, além de ter que vivenciar uma oferta de vagas extremamente inferior, em 

muitos editais recentes aponta-se como necessário para ingressar no cargo a formação 

de doutorado, principalmente nas universidades e institutos federais, conforme consta 

na medida provisória editada no Diário Oficial da União em 15 de maio de 2013. 

 O conjunto das colocações até aqui apresentadas sugere que tal situação, 

provavelmente, influencia o déficit dos professores de Química e Física nas redes 

públicas de ensino do Brasil, já que a opção pela licenciatura em Ciências Biológicas 

acaba sendo mais atraente. 

 Um relatório apresentado pelo Tribunal de Contas da União, em 2013, procurou 

levantar o quantitativo relacionado ao déficit de professores no Brasil, levando em 

conta as 12 disciplinas obrigatórias da Educação Básica: Artes, Biologia, Educação 

Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Português, 

Matemática, Química e Sociologia. Segundo o resultado deste relatório: 
 

Há um déficit estimado de pelo menos 32.700 professores com formação específica nas 

disciplinas obrigatórias do ensino médio nas redes estaduais em todo o Brasil. Física é a 

disciplina com maior déficit. Em seguida vêm as disciplinas de Química e Sociologia, 
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sendo que a carência em Sociologia aparece em 25 estados, e em Química, em 20. 

(TCU, 2013, p. 17) 

 

 O relatório aponta que a situação não deve se modificar a curto prazo, visto 

que os cursos de licenciatura não darão conta de solucionar este déficit, principalmente 

no caso da licenciatura em Física: “Em todo o Brasil, em 2011, havia apenas 2.568 
formandos em física, insuficiente para suprir o déficit estimado de cerca de 9.900 
profissionais para essa disciplina, supondo que todos atuariam como professores no 
ensino médio” (TCU, 2013, p. 18). 

 Segundo esta análise, o déficit de professores de Física é 13 vezes maior do 

que o de professores de Biologia, enquanto que a área de Química apresenta uma 

carência seis vezes maior que a de Biologia. Ao se questionar este fato, algumas 

argumentações tendem a reforçar que a plena adequação das licenciaturas em 

Química e Física para habilitar professores para aulas de Ciências do Ensino 

Fundamental, aumentaria ainda mais o déficit desses professores no Ensino Médio, 

visto que alguns municípios tendem a instituir uma remuneração maior que os estados. 

Sob esse argumento, a disciplina de Biologia também seria prejudicada. 

 Por outro lado, se for levada em consideração a análise do TCU sobre este 

problema, a melhor resposta para combater este desequilíbrio deficitário entre os 

cursos de formação na área de Ciências seria reformular suas licenciaturas, a fim de 

que possam ser adequadas à habilitação necessária ao ensino de Ciências, no nível 

fundamental, o que, consequentemente, promoveria um maior interesse pelas 

licenciaturas em Química e Física. Um maior número de formandos nestas duas áreas 

poderia diminuir, futuramente, o déficit de professores em Ciências Naturais, não só no 

Ensino Fundamental, como também no Ensino Médio, visto que os professores 

formados nestas áreas poderiam atuar em ambos os níveis, como é realidade para os 

licenciados em Biologia. 

 Tanto o desinteresse, por parte dos jovens, pela Licenciatura em Química e 

Física, quanto as questões relativas à sua habilitação e cerceamento das áreas de 

atuação contribuem para outra distorção em relação à docência. Tornou-se comum 

serem aceitos bacharéis para atuarem no lugar de licenciados, devido ao déficit de 

professores nestas duas áreas. Ainda sobre este ponto, também acabam sendo aceitos 

para lecionarem Física e Química, professores com licenciatura em outras áreas de 

formação.  

 Os dados que apontam esta situação problemática no cenário educacional 

brasileiro também já foram levantados pela grande mídia. Uma reportagem do jornal “O 

Globo”, publicada em 7 de maio de 2014 chamava atenção para esta realidade, 

divulgando dados bastante atuais. 
 

Chega a 67,2% o percentual de professores dos anos finais do ensino fundamental no 

Brasil que não têm licenciatura na disciplina que ensinam. Os dados, de 2013, foram 

consolidados pelo movimento Todos pela Educação com base no Censo Escolar. 

[...] mais de um terço (35,4%) dos docentes do ensino fundamental têm apenas 

bacharelado. No ensino fundamental, são 67,2% os professores que detêm o título de 

outra área; no ensino médio, 51,7%. Química é a disciplina que é a segunda com mais 

professores do ensino médio sem licenciatura: 28,6% do total. Física vem em terceiro 

(26,1%). É o caso de Y., professora da rede estadual do Rio: formada com licenciatura 

em Biologia, ela dava aulas de Química, até o ano passado, para completar a carga 

horária de 16 horas semanais exigidas por contrato: “— Fico desconfortável em dar 

aulas de outra disciplina. Mesmo sabendo o conteúdo, me faltavam ferramentas 

pedagógicas específicas. A aula ficava maçante”. (TINOCO, 2014). 
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 Já em 2004, uma pesquisa gerada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2004), aponta que a demanda dos 

professores de Ciências atuando junto ao segundo segmento do Ensino Fundamental 

acaba não só por tornar-se um fato evidente, como também, em muitos casos, 

configura-se maior que a expectativa de formandos em licenciatura nesta área, assim 

como pode ser visualizado na tabela a seguir: 

Tabela 1: Demanda estimada de funções docentes e número de licenciados por disciplina, com 
dados da pesquisa do Inep sobre a carência dos professores no Brasil. Fonte: INEP, 2004, p.11. 

Disciplina 
Demanda estimada para 2002 Número de Licenciandos 

Ensino 
médio 

Ensino Fundamental 
5ª a 8ª série Total 1990-2001 2002-20101 

Língua Portuguesa 47.027 95.152 142.179 52.829 221.981 
Matemática 35.270  106.634 55.334 162.741 

Biologia 23.514 
95.1522 

55.231 53.294 126.488 
Física  23.514 55.231 7.216 14.247 

Química 23.514 55.231 13.559 25.397 
Língua Estrangeira 11.757 47.576 59.333 38,410 219.671 

Educação Física 11.757 47.576 59.333 76.666 84.916 
Educação Artística  11.757 23.788 35.545 31.464 12.400 

História 23.514 47.576 71.089 74.666 102.602 
Geografia 23.514 47.576 71.089 53.509 89.121 

1 
dados estimados  

2 
Ciências 

 
 Ao analisar essa tabela, percebe-se claramente que as três disciplinas – 

Biologia, Química e Física – são apontadas como formações legítimas para se atuar no 

docente no Ensino Fundamental. Além disso, o texto é afirmativo: 
 

Analisando os dados da Tabela 5, constatam- se como áreas críticas, onde o número de 

licenciados está muito abaixo da demanda estimada, as disciplinas de Química e Física, 

em especial se considerarmos que estes docentes devem compartilhar com os biólogos 

a disciplina de Ciências. (INEP, 2004, p.12). 

 

 Sendo assim, partimos para o seguinte questionamento: O Inep, um órgão 

federal ligado ao ensino reconhece a formação necessária para lecionar Ciências no 

Ensino Fundamental? Isto remete à análise do comportamento dos municípios em 

relação à admissão de licenciados de Química e Física em seu quadro de professores 

para lecionar Ciências no Ensino Fundamental? Há algum alinhamento ou alguma 

orientação diferente de um órgão como o Inep. 

AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 
 Uma diretriz nacional deveria, em tese, servir de parâmetro de atuação para as 

diferentes esferas de poder do país, incluindo aí, os estados e municípios. Dentre 

algumas orientações estabelecidas, editadas e distribuídas pelo Governo Federal 

encontram-se os Parâmetros Curriculares Nacionais que, mesmo indicando respeito 

aos conteúdos estabelecidos pelos currículos regionais, apontam, sobretudo, para a 

necessidade de se estabelecer um currículo mínimo. 

 Este currículo mínimo, orientado para todo o país, tem como base o ensino de 

Ciências Naturais para o segundo segmento do nível fundamental, não excluindo nem 

priorizando nenhuma ciência formadora de área específica de conhecimento, 

considerando-a sob o prisma do enfoque de correlação entre as diferentes áreas de 
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conhecimento com a sociedade e o meio ambiente. Vale, pois, ressaltar que tais 

orientações já são há bastante tempo consagradas pelos estudos em Ensino de 

Ciências e em campos de pesquisas como CTSA (Ciência, Tecnologia e Sociedade). 

Segundo Gatti, (2009) em muitos editais relativos à contratação de professores de 

Ciências, os PCNs são considerados como bibliografia básica para estudo do 

candidato: 
 

Para a bibliografia específica da área de Ciências analisou-se um total de 151 

referências bibliográficas. Entre as quatro referências mais citadas na área. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental – 

Ciências Naturais aparecem entre elas. (GATTI, 2009, pág. 143).  

 

 Sendo assim, percebe-se que os editais elaborados pelos municípios orientam 

os professores a estudarem uma diretriz nacional que prega a interdisciplinaridade em 

relação ao Ensino de Ciências, exigindo, de certa forma, que o candidato interessado 

em uma vaga de professor de terceiro e quarto ciclos, tenha perfil de professor 

interdisciplinar. Porém, contradizendo a própria diretriz da bibliografia dos editais, as 

secretarias de educação dos municípios acabam selecionando um professor 

especialista em uma área de conhecimento. Ter um quadro de professores com 

formação na área de Ciências, em uma rede de ensino que possui diferentes 

especialidades, poderia gerar maiores oportunidades para projetos interdisciplinares, 

como recomendam os PCNs. Ao restringir, nos editais, as vagas de professores de 

Ciências para licenciados em Ciências Biológicas há dissonância entre os objetivos de 

atuação pretendidos e o perfil solicitado. 

 Parece faltar clareza aos responsáveis pela elaboração dos editais desses 

concursos sobre a verdadeira natureza do trabalho do professor de Ciências no Ensino 

Fundamental ou sobre as orientações dos PCNs. Sob qualquer uma dessas hipóteses, 

tal situação merece ser extensamente discutida, considerando-se políticas públicas que 

promovam e aprimorem o letramento científico dos cidadãos brasileiros, principalmente 

nas escolas públicas do Ensino Fundamental, foco deste trabalho. 

A QUESTÃO DA HABILITAÇÃO PARA LECIONAR CIÊNCIAS CHEGA AOS TRIBUNAIS. 
 Mesmo com os documentos oficiais indicando que a licenciatura em Química 

contempla também o ensino de Ciências na modalidade fundamental, como alguns dos 

pareceres já indicados ao longo deste trabalho, ainda existe muita dúvida e contradição 

sobre este assunto. Essa dúvida tem gerado gasto público em processos judiciais, 

causando constrangimento para candidatos aprovados em concursos públicos e, 

consequentemente, gera desinteresse por parte de eventuais candidatos aos cursos de 

licenciatura em Química e Física por escolherem um curso que só será plenamente 

reconhecido, por muitos órgãos, para conferir habilitação para atuar no Ensino Médio. 

 Foram consultadas cerca de 95 decisões judiciais de todo o país, envolvendo 

causas relacionadas a recusas de diplomas de professores por órgãos públicos de 

educação, sendo que algumas indicam especificamente questões envolvendo a 

problemática de lecionar Ciências. Os processos consultados no site JUSBrasil podem 

ser facilmente acessados por qualquer pessoa gratuitamente. A leitura cuidadosa dos 

casos, bem como as apelações e os mandatos de segurança envolvidos, traz vários 

dados importantes.  

 A maioria dos órgãos públicos não considera o conteúdo de pareceres, como o 

parecer CNE/CES 1.303/2001, (BRASIL, 2001, p.7), que indicam que o licenciado em 

Química pode das aulas de Ciências no Ensino Fundamental. As Secretarias de 
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Educação têm entendido que se o título do professor de Química não traz textualmente 

“habilitação em Ciências”, ele não pode assumir um cargo de professor de Ciências. 

Declarações emitidas pelas universidades e resoluções do Ministério da Educação 

provando justamente o contrário, vem sendo recusadas pelos órgãos públicos, 

gerando, então, a disputa judicial. Para ilustrar tal fato, foi escolhido o fato que mais 

evidencia este problema: 
 

Ementa: concurso público. Habilitação para o cargo de professor municipal. Licenciatura 

exigida no edital - preenchimento dos requisitos pelo candidato. Se o edital exigia como 

requisito para posse no cargo posto em concurso à licenciatura genérica em ciências 

não pode a Administração exigir, quando da convocação do candidato, habilitação 

específica em ciências biológicas. Sustenta a autora, na inicial, que foi aprovada no 

certame regido pelo Edital 04/2006 e nomeada em 25/06/2007, tendo-lhe sido, contudo, 

negada a posse porque não possuía curso superior de ciências biológicas. Assinala que 

o edital exigia licenciatura em ciências e que possui curso superior em ciências 

químicas, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando ser empossada. O que 

estava no edital. Professor municipal – ciências. Requisitos e escolaridade: Curso de 

Graduação com Licenciatura Plena em Ciências. Da leitura do edital constata-se que 

para o provimento do cargo para o qual a autora se candidatou, o candidato deveria ter 

curso de graduação com licenciatura plena em ciências (fls. 18). Em momento algum o 

edital especificou que o licenciamento tinha que ser em ciências biológicas, não 

podendo ser a requerente excluída do certame por não preencher um requisito que não 

constava do edital. A apelada possui formação superior em Ciências (fls. 13/14 e 83), 

tendo-se graduado, especificamente, em química, não tendo o edital em momento 

algum exigido a graduação em Ciências Biológicas. O fundamento pelo qual o Município 

não deu posse à autora está confinado à alegação de que ela não possui licenciatura 

em ciências BIOLÓGICAS, exigência esta, contudo, não prevista no edital quando da 

inscrição da candidata. Foi o Município condenado a empossar a autora no cargo de 

Professor PEB2 do seu quadro de magistério, e o valor dado à causa - R$12.000,00 (a 

ser pago com indenização a professora).   

[Processo: 1.0079.07.369781-9/002. Data do julgamento: 23/03/2010. 7ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais] (MINAS GERAIS, 2010). 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 A discussão que se busca levantar neste trabalho não procura valorizar uma 

licenciatura em detrimento de outra. Qualquer disputa ideológica neste sentido seria 

improdutiva, visto que o ensino de Ciências (seja específico de uma disciplina ou 

integrado), no Brasil, passa por uma crise, e a fragmentação dos profissionais das 

diferentes áreas não favorável. Todavia, mesmo com os diferentes pareceres, 

resoluções, pesquisas e processos judiciais ainda existem controvérsias sobre este 

tema, evidenciando que esta questão precisa ser mais aprofundada, por exemplo, nos 

cursos de formação de professores de Química. A questão colocada “licenciados em 
Química podem lecionar Ciências no segundo segmento do ensino fundamental?” deve 

ser considerada em nível coletivo e conjunto pelas diferentes instituições formadoras. 

Responder essa questão contribuirá para a consolidação da identidade profissional do 

licenciando e poderá representar uma oportunidade de aprimoramento das propostas 

de formação de professores, com perspectiva de efeitos benéficos para o ensino de 

Ciências e o letramento científico.  
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Resumo: A carência de professores no Brasil é um fenômeno extremamente preocupante, 
principalmente pela pequena quantidade de egressos dos cursos de licenciatura em ciências, 
física, química e biologia. Nesse sentido, este estudo objetiva analisar o quantitativo de 
ingressantes, matriculados, concluintes comparativamente dos cursos de bacharelado, 
licenciatura e educação a distância, com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep). Percebeu-se que a licenciatura apresentou aumento no 
quantitativo de alunos praticamente todos os anos, o bacharelado e o EAD obteve seu maior 
aumento na quantidade dos concluintes. Apesar desse aumento, observamos através de um 
levantamento na literatura que esse curso apresenta altas taxas de evasão. Assim, aparentemente 
o ingresso e permanência na licenciatura não seria o principal fator associado a carência de 
professores da área. 
 
INTRODUÇÃO 

O intenso crescimento econômico e social vivido atualmente no Brasil levou a 
uma grande expansão da educação superior pública e privada. Diversas políticas 
federais foram criadas nesse sentido levando a um expressivo aumento na quantidade 
de vagas e matrículas nas universidades. Segundo dados da UNESCO (Speller, Robl e 
Meneghel, 2012), apenas entre 2001 e 2008 observamos um aumento de 4,8% na taxa 
de escolarização líquida da população de 18 a 24 anos (equivalente à parcela dessa 
população matriculada na educação superior). Porém, em 2008 ainda tínhamos um 
quadro de apenas 13,6% de escolarização líquida, equivalente a 5.080.056 alunos. 

No Brasil existe uma grande e reconhecida carência de professores da 
Educação Básica, especialmente nas áreas de ciências (física, química e biologia). No 
relatório “Escassez de Professores no Ensino Médio: propostas estruturais e 
emergenciais” ((Cne/Ceb), 2007) produzido pelo Ministério da Educação (MEC) é 
apresentado um quadro extremamente preocupante: a demanda hipotética de 
professores entre 1999 e 2001 era de 55.231 para cada uma das áreas de ciências; e 
dentre os professores atuantes apenas 9% dos físicos, 13% dos químicos e 57% dos 
biólogos tinham formação específica.  

Uma das medidas já empregadas pelo Governo Federal para superar essa 
carência foi a criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI), pelo Decreto n°6.096 de 2007, dentro do Plano 
Nacional de Educação. Nele estão previstos o aumento da quantidade de cursos, 
instituições de educação superior e vagas de ingresso, principalmente em período 
noturno. Dentre essas novas vagas havia uma ênfase especial na interiorização e 
oferta de cursos de formação de professores, visando mudar o panorama atual da 
educação superior nacional (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades FederaisReuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano 2008). 

O Governo também implementou outra medida que acompanhou esse 
movimento de expansão de vagas em cursos de licenciatura. Foi criado o Plano 
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Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) através do 
Decreto n°6.755 de janeiro de 2009 do MEC. Através dele são oferecidos, aos 
docentes de escolas públicas estaduais e municipais, cursos superiores públicos em 76 
instituições de educação superior. Assim, o PARFOR teve como objetivo ampliar a 
oferta de vagas em cursos de licenciatura, principalmente nas áreas de maior demanda 
como física, química, biologia, sociologia, filosofia, espanhol e inglês (Speller, Robl e 
Meneghel, 2012). Porém, analisando os dados do INEP referentes ao ano de 2008 
(cuja quantidade de matriculados já foi citada), observamos um total de apenas 
800.318 egressos, sendo que 20% destes eram de cursos da área da educação. Se 
considerarmos os cursos de licenciatura, o índice de concluintes representou apenas 
11%. Fica claro, então, que a política de expansão de vagas para formação de 
professores terá pouca efetividade se for acompanhada por um quadro de alta evasão 
nesses cursos. 

Este problema é agravado em cursos que tem baixa procura e uma alta 
demanda por profissionais, como as licenciaturas. Em especial, destacamos os cursos 
das áreas da Ciência, dentre as quais a Química é considerada como um curso que 
apresenta alta evasão e reconhecida carência de professores no contexto nacional. A 
partir desse contexto, nossa pesquisa tem como objetivo mapear quantitativamente a 
situação dos cursos de Química no Brasil, a partir dos dados disponibilizados pelo Inep 
referente aos anos de 2000 a 2012, verificando quais modalidades e tipos de 
instituições possuem mais matriculados, ingressantes e concluintes. A partir desse 
levantamento é possível termos um quadro mais claro do cenário nacional de formação 
de química, comparativamente a outras modalidades deste curso. Para complementar 
esse quadro, apresentamos também um levantamento bibliográfico sobre a evasão nos 
cursos de química, já que não foi possível realizar cálculos precisos da evasão a partir 
dos dados do Inep que tínhamos disponíveis. 
 
EVASÃO NOS CURSOS DE QUÍMICA 

Pesquisamos sobre o termo evasão na base de dados Scielo e localizamos 
106 trabalhos que tratam do assunto, porém apenas 13 trabalhos tratavam da evasão 
escolar na área de Ciências. Através desse levantamento, fica claro que existem 
diversos métodos para se obter a taxa de evasão, como já havíamos comentado, 
sendo essa escolha condicionada as particularidades de cada pesquisa. Apresentamos 
a seguir os principais trabalhos sobre evasão nos cursos de Química, dentre o total de 
pesquisas encontradas.  

Cunha, Tunes e Silva (2001) realizou um estudo sobre a evasão do aluno do 
curso de Química da Universidade de Brasília com o objetivo de conhecer as razões 
que levaram os alunos, que ingressaram por vestibular, a saírem do curso antes de 
uma conclusão. O período de abrangência da pesquisa compreendeu o intervalo de 
tempo que se estendeu do primeiro período letivo de 1990 – 1/90 – ao segundo período 
letivo de 1995 – 2/95. O curso em questão obteve 320 alunos evadidos, em termos 
percentuais, 57%. 

Braga, Miranda-Pinto e Cardeal (1997) procurou correlacionar a evasão do 
curso de Química da UFMG com o perfil socioeconômico e o desempenho acadêmico 
do aluno na Universidade. O estudo centrou-se nas turmas que ingressaram via 
vestibular no período 90/95. A evasão final das turmas de 92 a 94 foi projetada 
considerando o tempo médio de permanência no curso dos estudantes ingressantes 
nos anos anteriores a 92. Por exemplo, a turma de 92, cuja permanência no curso, no 
momento da análise era de 4 anos, apresentou evasão efetiva de 56%. Mas para as 
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turmas anteriores, a evasão para um tempo de permanência de 4 anos, foi, em média, 
de 85% da evasão total da turma. Logo, a evasão estimada para a turma de 92 foi de 
66%. 

Mazzetto, Bravo e Carneiro (2002) fez um estudo sobre os alunos que optaram 
pelo curso de Licenciatura em Química (noturno) no período de 1995 a 2000. De 
acordo com a pesquisa realizada, evidencia-se para as turmas de 1995/97, a evasão 
após um ano no curso foi de cerca de 10%, em média, índice este que passou para 
aproximadamente 20%, após dois anos de permanência e alcançou a casa dos 30%, 
depois de três anos, sugerindo que a evasão final dessas turmas estará na faixa de 
40%. 

Araújo e Vianna (2011) fizeram um estudo como uma pesquisa documental e 
teve como fonte de dados as Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação Superior 
do Inep (2009). Foram analisados os dados entre os anos de 2000 e 2007. Os autores 
não chegaram a calcular os dados de evasão, apenas mostraram a taxa do curso de 
Licenciatura em Química de acordo com Brasil (2007a) e Costa (2009) que 
encontraram em 1997 uma taxa de 75% e em 2005 uma taxa de 36%. 

Arruda et al. (2008) apresentou alguns dados sobre a evasão no curso de 
Química da Universidade Estadual de Londrina, os dados foram considerados entre 
1997 e 2000. As taxas de evasão encontrada em Licenciatura foram de 50,3% e no 
Bacharelado foram de 18,5%. 

Sampaio et al (2011) realizou um estudo com base nos dados disponibilizados 
pela Comissão de Processos Seletivos e Treinamentos – COVEST-COPSET – e pelo 
Núcleo de Tecnologia de Informação – NTI – da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). A taxa de evasão em Licenciatura foi de 54,9% e no Bacharelado de 40,5%. 

Notamos que existem diversas taxas de evasão calculadas por diferentes 
autores e os seus resultados também variam devido a alguns aspectos: cada autor 
utiliza uma fórmula de cálculo e neste cálculo as variáveis podem ser distintas; muitos 
autores realizaram cálculos acompanhando a turma ao longo do curso até sua 
conclusão, já outros calcularam com dados nacionais, como neste estudo; existe uma 
diferença de tempo de uma fórmula para outra, uns utilizam dados totais (evasão total, 
ou seja, evasão da turma ao longo do período de conclusão do curso, exemplo entre 4 
anos), já outros utilizam dados anuais (evasão anual). Apesar dessas diferenças, esse 
conjunto de trabalhos nos permite estabelecer medida relativa da evasão nos cursos de 
química como Brasil, como sintetizado na Tabela 1, apresentada abaixo. 

 
Tabela 1 – Comparação das taxas médias de evasão dos cursos de Química das modalidades 
Bacharelado e Licenciatura 

Cursos Bacharelado Licenciatura 

Araújo e Vianna (2011) --- 75% (1997) e 36% (2005) 

Arruda et al. (2008) 50,30% 18,50% 

Braga, Miranda-Pinto e Cardeal (1997) 66% --- 

Cunha, Tunes e Silva (2011) 57% --- 

Mazzetto, Bravo e Carneiro (2002) --- 40% 

Sampaio et al. (2011) 54,90% 40,50% 

Fonte: Cálculo das médias das taxa de evasão dos estudos de Araújo e Vianna (2011), 
Arruda et al (2008); Braga, Miranda-Pinto e Cardeal (1997); Cunha, Tunes e Silva 
(2001); Mazzetto, Bravo e Carneiro (2002); e Sampaio et al (2011). 
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METODOLOGIA 

Neste artigo, todos os dados utilizados foram retirados das Sinopses 
Estatísticas dos Censos da Educação Superior divulgadas pelo Inep. Elas são 
divulgadas anualmente desde 1995, mas para este estudo o período de análise se deu 
entre 2000 a 2012, visando conhecer dados mais recentes e longitudinais dos cursos 
de química. Selecionamos esse intervalo porque ele reflete as mudanças vivenciadas 
no ensino superior, sendo ao mesmo tempo longo o suficiente para permitir uma 
caracterização significativa. Ressalta-se que o último Censo foi o de 2012, não 
existindo arquivos mais atualizados até o momento da escrita deste artigo. 
Selecionamos neste conjunto de dados três variáveis essenciais: número de 
matriculados, de ingressantes e de concluintes. Selecionamos essas informações 
dentre as planilhas disponibilizadas pelo Inep com os resultados do Censo. Todos os 
dados, cálculos e figuras elaborados foram realizados no software Microsoft Excel. 

 
DESENVOLVIMENTO 

Nesta parte, analisaremos os dados coletados junto ao Inep. A tabela 2 abaixo 
mostra os dados obtidos no site do INEP com os quantitativos de matriculados, 
ingressantes e concluintes. Através dela podemos analisar qual curso possui, de um 
ano para o outro, mais ou menos alunos matriculados, ingressantes e concluintes, tanto 
do Bacharelado quanto da Licenciatura e do EAD (o Inep começa a disponibilizar os 
dados do EAD a partir de 2009). 

 
Tabela 2 – Número de matriculados, ingressantes e concluintes dos cursos de Química do 
Bacharelado, Licenciatura e EAD de 2000 a 2012. 

 Bacharelado Licenciatura EAD 

Ano M I C M I C M I C 

2000 13.445 3.681 1.525 4.903 1.600 277   

2001 13.598 3.861 1.735 5.429 1.948 465 

2002 14.410 4.138 1.722 6.459 2.245 535 

2003 15.037 4.400 2.099 7.732 2.814 848 

2004 16.502 4.621 2.172 9.842 2.921 1.112 

2005 16.815 4.616 2.103 12.400 3.841 1.843 

2006 17.645 4.917 2.499 13.856 4.518 1.873 

2007 18.620 5.246 2.627 15.183 4.812 1.733 

2008 19.555 5.164 2.784 16.308 4.845 2.012 

2009 18.986 5.735 2.506 18.375 5.604 2.709 3.814 1.895 195 

2010 19.224 5.334 2.454 29.233 9.487 3.573 4.039 1.237 258 

2011 17.401 4.725 2.445 30.908 10.080 3.826 4.012 923 249 

2012 17.990 4.753 2.810 30.256 10.006 3.211 5.054 1.738 404 

Total 219.228 61.191 29.481 200.884 64.721 24.017 17.189 5.793 1.106 

Fonte: Inep - Sinopse do Ensino Superior – 2000-2012 (Brasil, 2013) 
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É importante observar também a distribuição desses alunos nas instituições de 
ensino superior públicas e privadas. Sabemos que boa parte dos professores atuantes 
na Educação Básica são oriundos de instituições privadas, mas o custo de manutenção 
dos cursos de química parece alterar esse quadro, como podemos observar na Tabela 
3 a seguir. 

 
Tabela 3 – Comparação entre matriculados e concluintes dos cursos de licenciatura, bacharelado 
e EAD em Química em instituições privadas e públicas 

 
Licenciatura Bacharelado EAD 

Privado Público Privado Público Privado Público 

Ano M C M C M C M C M C M C 

2000 1.081 107 3.822 170 4.176 578 9.269 947     

2001 1.235 105 4.194 360 4.469 583 9.129 1.152     

2002 1.999 206 4.460 329 4.324 474 10.086 1.248     

2003 2.297 244 5.435 604 4.224 589 10.813 1.510     

2004 2.917 275 6.925 837 5.268 717 11.234 1.455     

2005 3.914 618 8.486 1.225 6.070 758 10.745 1.345     

2006 4.466 703 9.390 1.170 6.796 970 10.849 1.529     

2007 4.569 756 10.614 977 7.534 1.129 11.086 1.498     

2008 4.547 957 11.761 1.055 7.982 1.178 11.573 1.606     

2009 4.582 1.192 13.793 1.517 6.594 1.192 12.392 1.314 580 194 3.234 1 

2010 7.607 1.553 21.626 2.020 7.980 1.169 11.244 1.285 866 213 3.443 45 

2011 6.974 1.663 23.934 2.163 7.558 1.319 9.843 1.126 898 174 3.114 75 

2012 5.565 1.305 24.691 1.906 8.287 1.577 14.292 1.233 976 198 4.078 206 

Total 51.753 9.684 149.131 14.333 81.262 12.233 142.555 17.248 3.320 779 13.869 327 

Fonte: Inep - Sinopse do Ensino Superior – 2000-2012 (Brasil, 2013) 
 

A partir da tabela é possível perceber uma concentração de cursos de 
bacharelado, licenciatura e EAD em instituições públicas, provavelmente em função 
dos custos de manutenção destes cursos. Por outro lado, proporcionalmente o número 
de concluintes das três modalidades de cursos é maior nas universidades privadas. 
Este fato pode ser atribuído a reconhecida maior exigência para aprovação em 
disciplinas das universidades públicas. Ao longo de todo o período estudado (2000-
2012) observamos um maior aumento na oferta de vagas apenas para o curso de 
licenciatura nas universidades públicas (aumentou 6,5 vezes) em relação às privadas 
(aumentou 5 vezes), provavelmente em decorrência das políticas governamentais de 
formação de professores já citadas. A oferta de vagas no curso de bacharelado e EAD 
cresceu mais nas universidades privadas – respectivamente aumentou 1,9 vezes no 
bacharelado privado contra 1,5 vezes nas públicas e 1,7 vezes nas privadas contra 1,3 
vezes nos cursos de EAD públicos. 

Discutiremos inicialmente o aumento ou a diminuição na quantidade de 
matriculados, ingressantes e concluintes da modalidade Licenciatura. Objetivando 
estabelecer uma comparação entre a oscilação na quantidade de matriculados, 
ingressantes e concluintes calculamos a variação anual média para cada curso na 
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modalidade licenciatura. Inicialmente calculamos a variação porcentual para cada ano, 
como exemplificado abaixo: 

 
!"#$"çã!!!"#$%&'()* = ((1+ !)/(1− !))− 1 

  
Na fórmula acima temos que, (1+n) são os dados do ano corrente e (1-n) os 

dados do ano anterior. Em seguida, somou-se o total de matriculados, ingressantes e 
concluintes de cada curso no decorrer dos 12 anos, permitindo-nos conhecer e 
comparar as modalidades.  

A tabela 4 mostrará primeiramente a variação, utilizando o cálculo acima, do 
curso de Licenciatura. 

 
Tabela 4 – Número de matriculados, ingressantes e concluintes dos cursos de Química da 
Licenciatura e suas variações anuais e total de 2000 a 2012 

Ano Matriculados Variação Ingressantes Variação Concluintes Variação 

2000 4.903  1.600  277  

2001 5.429 10,73% 1.948 21,75% 465 67,87% 

2002 6.459 18,97% 2.245 15,25% 535 15,05% 

2003 7.732 19,71% 2.814 25,35% 848 58,50% 

2004 9.842 27,29% 2.921 3,80% 1.112 31,13% 

2005 12.400 25,99% 3.841 31,50% 1.843 65,74% 

2006 13.856 11,74% 4.518 17,63% 1.873 1,63% 

2007 15.183 9,58% 4.812 6,51% 1.733 -7,47% 

2008 16.308 7,41% 4.845 0,69% 2.012 16,10% 

2009 18.375 12,67% 5.604 15,67% 2.709 34,64% 

2010 29.233 59,09% 9.487 69,29% 3.573 31,89% 

2011 30.908 5,73% 10.080 6,25% 3.826 7,08% 

2012 30.256 -2,11% 10.006 -0,73% 3.211 -16,07% 

 Total 517,09% Total 525,38% Total 1.059,21% 

Fonte: Inep - Sinopse do Ensino Superior – 2000-2012 (Brasil, 2013) 
 
Auxiliando uma melhor análise, a figura 1 ilustra o crescimento e o 

decrescimento na Licenciatura. 
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Figura 1 – Quantidade de matriculados, ingressantes e concluintes da Licenciatura 
Fonte: Cálculo baseado nos dados do Inep: Sinopses do Ensino Superior – 2000-2012 
(BRASIL, 2013) 

 
A Licenciatura apresentou aumento em praticamente em todos os anos, 

mostrando que é um curso que está em ascensão, pois de 2000 para 2012, o número 
de matriculados, ingressantes e concluintes variou mais de 500%, ou seja, o aumento 
na procura e formação de alunos para este curso foi bastante superior. De 2000 para 
2012, o número de concluintes variou 1059,21%, sendo que em 2000 havia apenas 
277 formados e em 2012 foram 3.211. O número de matriculados também apresentou 
valores bastante superiores, sendo que em 2000 havia 4.903 matriculados, já em 2012 
eram 30.256, variando 517,09%. Curiosamente, de 2009 para 2010 houve o maior 
acréscimo de um ano para o outro no número de matriculados e ingressantes, 59,09% 
e 69,29% respectivamente, mas o número de concluintes não apresentou a maior 
variação neste mesmo ano em todo o período de análise, foi em 2005 que o número de 
concluintes apresentou a maior variação, sendo 65,74% em relação a 2004. 

A tabela 5 apresenta o cálculo das variações do Bacharelado. 
 

Tabela 5 – Número de matriculados, ingressantes e concluintes dos cursos de Química do 
Bacharelado e suas variações anuais e total de 2000 a 2012 

Ano Matriculados Variação Ingressantes Variação Concluintes Variação 

2000 13.445  3.681  1.525  

2001 13.598 1,14% 3.861 4,89% 1.735 13,77% 

2002 14.410 5,97% 4.138 7,17% 1.722 -0,75% 

2003 15.037 4,35% 4.400 6,33% 2.099 21,89% 

2004 16.502 9,74% 4.621 5,02% 2.172 3,48% 

2005 16.815 1,90% 4.616 -0,11% 2.103 -3,18% 

2006 17.645 4,94% 4.917 6,52% 2.499 18,83% 

2007 18.620 5,53% 5.246 6,69% 2.627 5,12% 

2008 19.555 5,02% 5.164 -1,56% 2.784 5,98% 

2009 18.986 -2,91% 5.735 11,06% 2.506 -9,99% 

2010 19.224 1,25% 5.334 -6,99% 2.454 -2,08% 

2011 17.401 -9,48% 4.725 -11,42% 2.445 -0,37% 

2012 17.990 3,38% 4.753 0,59% 2.810 14,93% 

 Total 33,80% Total 29,12% Total 84,26% 

Fonte: Inep - Sinopse do Ensino Superior – 2000-2012 (Brasil, 2013) 
 
A figura 2 também busca auxiliar uma melhor análise ilustrando a 

evolução/involução do Bacharelado.  
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Figura 2 – Quantidade de matriculados, ingressantes e concluintes do Bacharelado 
Fonte: Cálculo baseado nos dados do Inep: Sinopses do Ensino Superior – 2000-2012 
(BRASIL, 2013) 

 
Já o Bacharelado obteve aumentos porcentuais no número de matriculados, 

ingressantes e principalmente nos concluintes. O número de matriculados obteve um 
aumento de 33,80% em 12 anos, pulando de 13.445 em 2000 para 17.990 em 2012. O 
número de ingressantes passou de 3.681 para 4.753 em 12 anos (acréscimo de 
29,12%). O maior aumento deu-se nos concluintes que em 2000 apenas 1.525 alunos 
formaram, já em 2012 passou para 2.810, aumentando 84,26% o número de 
concluintes.  

Abaixo, a tabela 6 contendo o cálculo das variações do EAD. 
 

Tabela 6 – Número de matriculados, ingressantes e concluintes dos cursos de Química do EAD e 
suas variações anuais e total de 2009 a 2012 

Ano Matriculados Variação Ingressantes Variação Concluintes Variação 

2009 3.814  1.895  195  

2010 4.039 12,98% 1.237 -34,72% 258 32,31% 

2011 4.012 -6,89% 923 -25,38% 249 -3,49% 

2012 5.054 25,97% 1.738 88,30% 404 62,25% 

 Total 32,51 Total -8,28% Total 107,18% 

Fonte: Inep - Sinopse do Ensino Superior – 2009-2012 (Brasil, 2013) 
 
Novamente, utiliza-se uma figura visando ilustrar graficamente a 

evolução/involução do EAD. 
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Figura 3 – Quantidade de matriculados, ingressantes e concluintes do EAD 
Fonte: Cálculo baseado nos dados do Inep: Sinopses do Ensino Superior – 2000-2012 
(BRASIL, 2013). 

 
Por último temos o EAD que nos últimos anos está em uma crescente devido 

ao aumento do acesso à internet, o número de matriculados aumentou 32,51% em 12 
anos, saltando de 3.814 para 5.054 em 2012, porém o número de ingressantes teve 
uma diminuição em 12 anos de 8,28%, passando de  1.895 em 2000 para 1.738 em 
2012. O maior aumento foi no número de concluintes que aumentou 107,18% (eram 
195 em 2000 e em 2012 foram 404). 

Em linhas gerais, notamos que o Bacharelado possui mais matriculados que a 
Licenciatura e também forma mais, porém a diferença é insignificante, concluindo que a 
Licenciatura está em forte ascendência. Já o EAD está em forte crescimento devido ao 
avanço da internet, tornando-se uma modalidade com uma perspectiva otimista quanto 
ao seu futuro, devido ao grande crescimento no número de concluintes. 

 
CONCLUSÕES 

O presente estudo teve como principal objetivo calcular e analisar a quantidade 
de ingressantes, matriculados e concluintes tanto em Bacharelado como Licenciatura e 
a Distância, visando mapear a realidade desses cursos de acordo com os dados 
nacionais do Censo do Inep. Nossa principal motivação para a pesquisa parte da 
carência de professores que está afetando desde a Educação Básica até o Ensino 
Superior, principalmente no curso pesquisado. 

De acordo com os cálculos realizados neste estudo, percebeu-se que a 
licenciatura apresentou aumento no número de matriculados, ingressantes e 
concluintes em praticamente todos os anos, mostrando que é um curso que está em 
ascensão, aumentando de 2000 para 2012 mais de 500%. O Bacharelado obteve seu 
maior aumento nos concluintes, saltando mais de 80% em 12 anos. Como no 
Bacharelado, o EAD também apresentou seu maior aumento no número de concluintes 
de 2000 para 2012, crescendo mais de 100%.  

Observou-se, ainda, uma predominância de cursos de Química em 
universidades públicas, provavelmente em função dos custos de manutenção destes 
cursos. Por outro lado, proporcionalmente o número de concluintes das três 
modalidades de cursos é maior nas universidades privadas. O que aponta para a 
importância de ações visando o melhor desempenho acadêmico e permanência dos 
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estudantes nos cursos de química de universidades públicas. Ao longo de todo o 
período estudado (2000-2012) observamos um maior aumento na oferta de vagas 
apenas para o curso de licenciatura nas universidades públicas (aumentou 6,5 vezes) 
em relação às privadas (aumentou 5 vezes), provavelmente em decorrência das 
políticas governamentais de formação de professores já citadas. Isso aponta para o 
sucesso dessas ações, mas que pode ser comprometido pelas baixas taxas de 
conclusão. Vale lembrar que, a partir do nosso levantamento bibliográfico, no 
Bacharelado, o cálculo realizado pelos autores mostra que a evasão gira em torno de 
50% e podendo chegar a 66%. Na Licenciatura, de acordo com os autores, a evasão 
pode girar em torno de 18,5% podendo chegar até 75%, como mostrado no trabalho de 
Araújo e Vianna (2011). 

Assim, caso não haja esforços nacionais e políticos para reter o aluno nas 
universidades públicas, o problema pode se agravar ainda mais, por isso é necessário 
realizar mais estudos e ações de combate a evasão. Por fim, é importante destacar que 
mesmo dentre os concluintes sabemos que poucos formados optam pela atuação 
docente, ou seja, o aumento na quantidade de concluintes não tem impacto direto na 
minimização da carência de professores de química no Brasil. Para isso, deveriam ser 
propostas outras políticas públicas governamentais como a melhoria nas condições de 
trabalho e carreira docente que tornassem essa opção mais atrativa. 
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Palavras-Chave: Formação de Professores, Habilidade Representacional.  

RESUMO:  
Para o desenvolvimento da habilidade representacional é necessário que o aluno aprenda a analisar, 
raciocinar e explicar as características das representações. Este trabalho possui o objetivo de aplicar a 
proposição dos autores Schönborn e Anderson de que o modelo por eles criado pode ser visto como 
uma proposta que auxilie professores a criarem abordagens com maior significado representacional para 
os estudantes. Utilizando uma adaptação do modelo de Schönborn e Anderson foi feita uma análise das 
produções didáticas procurando identificar pontos onde os bolsistas PIBID trabalharam o 
desenvolvimento da habilidade de interpretação de representações externas. A partir da análise foi 
possível identificar a presença dos fatores originais e interativos, mostrando que o modelo, pode ser 
utilizado como base para que professores possam criar e aplicar atividades, aulas e avaliações.  

1. INTRODUÇÃO 
A habilidade representacional é voltada à compreensão e uso de diversas 

representações. Rose e Feldman (1995) definem a habilidade representacional como a 
capacidade de criar uma imagem mental (ou abstração) de algum evento ou de algo 
invisível usando-a de forma flexível. A habilidade representacional requer também a 
habilidade de diferenciar os efeitos das diferentes representações e entender quando e 
porque usar uma representação em vez de outra. Essa competência necessita que o 
aluno aprenda a analisar, raciocinar e explicar as características dos diferentes tipos de 
representação (HINZE et al., 2013). Essas habilidades são geradas através da prática 
e experiência, podendo ser evidentes quando ocorre a transição entre os modos de 
representação (macroscópico, submicroscópico e simbólico).   

Segundo Hinze et al. (2013) para o desenvolvimento da competência 
representacional são necessários levar em consideração três tópicos: 

1) A natureza individual do interesse do aluno em utilizar a representação; 
2) Se as habilidades dos alunos influenciam na adoção das representações; 
3) Os tipos de tarefas educacionais que melhor suportam ou são melhor 

suportadas pelas interações dos alunos com visualizações científicas. 
Pela falta de prática, alunos que estão começando a estudar química e 

começando a aprender a utilizar visualizações podem conseguir realizar tarefas que 
requerem apenas conceitos básicos de representação como identificação ou 
comparação (HEGART, CANHAM e FABRIKANT, 2010). Segundo Hinze et al. (2013) a 
compreensão de como o conhecimento prévio pode facilitar a seleção e decisão 
enquanto os estudantes adquirem prática com visualizações explicaria informações 
teóricas do desenvolvimento da habilidade visual, ou seja, quanto maior o 
conhecimento inicial sobre química melhor e mais fácil será adquirida a habilidade 
representacional. Segundo Hinze et al. (2013), a aquisição da habilidade 
representacional pode ser motivada dos seguintes modos: 
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1) Aumentando o interesse em novas representações; 
2) Utilizando os recursos cognitivos necessários para interpretar 
representações desconhecidas; 
3) Fomentando estratégias adaptativas para lidar com as dúvidas. 
Aprender química exige que o estudante se familiarize com a linguagem própria 

da química. Para isso Strickland, Kraft e Bhattacharyya (2010) afirmam que os 
estudantes de química devem se familiarizar com os diferentes métodos de 
representação de moléculas, desenvolvendo a habilidade de desenhar as moléculas 
utilizando esses métodos. Devem também compreender os formalismos utilizados nas 
representações e compreender o significado simbólico das representações químicas.  

Schönborn e Anderson (2009) baseados em suas pesquisas no desenvolvimento 
das habilidades dos alunos de interpretarem representações externas, e no trabalho de 
Justi e Gilbert (2002) sobre a visão dos professores sobre a natureza da modelagem 
criaram um modelo de fatores que determinam a habilidade de interpretação de 
representações externas. 

O modelo criado por Schönborn e Anderson (2009), é composto por três fatores 
originais e quatro fatores interativos.  Os fatores originais são chamados de Conceito 
(C), Raciocínio (R) e Modo (M). Os fatores interativos são o Raciocínio/Modo (RM), 
Conceito/Raciocínio (CR), Conceito/Modo (CM) e Conceito/Raciocínio/Modo (CRM).   

Como forma de validação do modelo, os autores entrevistaram nove estudantes 
de bioquímica utilizando uma sequência de entrevistas que investigavam a forma 
destes estudantes interpretarem as representações externas. Os resultados da 
pesquisa mostraram a validade do modelo criado. Os autores ainda sugerem que o 
modelo pode ter uma série de aplicações como criação de ferramentas para auxiliar o 
aluno a interpretar representações externas, auxiliar pesquisadores a identificar as 
dificuldades dos alunos em interpretarem representações externas e no 
desenvolvimento de estratégias para melhorar a aprendizagem.  

Anderson et al. (2013) apontam a definição de cada um dos fatores por eles 
propostos e traz nesse artigo um nome para o modelo por eles proposto, o modelo 
CRM. Segundo os autores (C) representa o conhecimento prévio conceitual do aluno 
que é relevante para interpretação de representações externas, (R) representa as 
habilidades de raciocínio necessárias para interpretação da representação externa e 
(M) caracteriza o simbolismo e a natureza da representação externa. Os três fatores 
são interdependentes gerando deste modo quatro fatores interativos. Segundo os 
autores, isso acontece porque o aluno não pode demonstrar suas habilidades de 
raciocínio sem ter algo para argumentar, como uma representação externa (RM) ou 
com seus conhecimentos (RC). Desta forma, a real interpretação de uma 
representação externa ocorre no envolvimento de todos os fatores (CRM). 

A presente análise tem como objetivo aplicar a proposição dos autores 
Schönborn e Anderson de que o modelo por eles criado “pode servir como base para a 
criação e desenvolvimento de abordagens para o ensino e aprendizagem envolvendo 
estratégias para melhorar a interpretação dos alunos quanto às representações 
externas” (SCHÖNBORN e ANDERSON, 2009, p. 36). 

2. METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada através da análise de dados e registros buscando 

interpretar as interações que ocorrem em sala de aula, sendo esta considerada uma 
pesquisa qualitativa (LUDKE e ANDRÉ, 1986).  De acordo com Erickson (1998), a 
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pesquisa qualitativa é utilizada na identificação das diferenças que ocorrem na 
compreensão individual dos sujeitos da pesquisa. 

Bolsistas do PIBID foram preparados (aulas, textos e atividades) para a 
elaboração de planos de aula e para o uso de ferramentas visuais no ensino de 
química. Após a formação os bolsistas PIBID começaram a frequentar as aulas da 
Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo para conhecerem as turmas com 
as quais iriam trabalhar e conhecer como estava sendo apresentado o conteúdo. Após 
este período os bolsistas planejaram uma sequência de aulas a serem aplicadas na 
escola de Aplicação. Ao final de todo o processo os estudantes redigiram um relatório 
final contendo tudo o que foi abordado nas aulas, suas observações e avaliações. Este 
relatório, as observações dos pesquisadores e as entrevistas foram utilizados como 
dados.   

Foi também feita uma entrevista semiestruturada e observações das reuniões de 
formação para coletar informações sobre a aplicação dos planos de aula. A entrevista 
semiestruturada foi adotada por permitir mais flexibilidade, pois esta pode ser 
modificada pelo pesquisador no decorrer da entrevista (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).  

Para o presente trabalho foi feita uma adaptação dos fatores apresentados por 
Schönborn e Anderson (2009).  A adaptação foi feita com a finalidade de tornar esse 
modelo aplicável à formação de professores para a utilização efetiva das ferramentas 
visuais. O diagrama de Venn mostrado na figura 1 mostra os sete fatores que devem 
ser abordados pelos professores para que o estudante possa desenvolver habilidade 
visual. Quando o professor aborda a interação entre os três fatores originais (CRM) o 
aluno pode desenvolver a habilidade de interpretar com sucesso as visualizações. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Figura 1: Diagrama de Venn que representa o modelo para utilização de visualizações 

pelo professor. Adaptado de Schönborn e Anderson (2009) 
 
A descrição e a lógica de cada fator adaptado de Schönborn e Anderson (2009) 

estão apresentadas a seguir. 
 
Fatores originais: 
 
C é o fator conceitual do modelo, ele aparece quando o professor levanta, antes 

de qualquer intervenção, o conhecimento conceitual e/ou o conhecimento prévio (de 
relevância para a visualização a ser utilizada) do aluno. Portanto, é quando o professor 
faz uma averiguação dos conhecimentos prévios, concepções, estruturas conceituais, 
modelos mentais e concepções alternativas que os alunos trazem.  

R é o fator de raciocínio que é evidenciado quando o professor exige processos 
cognitivos a serem empregados. Ou seja, é quando o professor cria questões ou 
atividades que exigem capacidade de raciocínio e interpretação de forma a acessar e 
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recuperar conhecimento conceitual da memória de longo prazo para a memória de 
trabalho. Além de ser o trabalho com o raciocínio lógico do aluno, o fator R também 
pode ser tratado como abordagem das dificuldades dos alunos em raciocinar sobre 
algo. 

M é o fator ligado ao modo de representação que engloba a natureza externa da 
visualização, ou seja, é quando o professor aborda as características gráficas da 
visualização tais como, recursos gráficos, esquemas, arranjos espaciais, convenções 
das visualizações, ícones visuais, símbolos, legendas etc. São processos que 
permanecem constantes durante o processo de interpretação, ou seja, não dependem 
de nenhum constituinte humano. Pode ser considerada a utilização de qualquer modo 
de representação seja ele macroscópico, submicroscópico ou simbólico. 

 
Fatores interativos: 
 
RC representa a utilização pelo professor de questões ou de atividades que 

exige que o aluno utilize seus conceitos para raciocinar sobre algo (acessar, selecionar, 
recuperar, ajustar e aplicar conhecimentos já existentes). 

CM representa a utilização pelo professor do conhecimento do aluno sobre o 
simbolismo da visualização utilizada.  

RM representa a utilização de atividades que fazem uso da capacidade do aluno 
de decifrar e raciocinar sobre a visualização. 

CRM representa o estímulo da capacidade do aluno interpretar com sucesso 
e/ou aprender a partir da visualização, envolvendo todos os fatores do modelo. 

O presente modelo pode ser utilizado para identificar em quais fatores os 
professores possuem maior dificuldade ou maior facilidade na abordagem de 
visualizações. Então, com a identificação dessas características, podem ser 
desenvolvidas atividades formativas que visem melhorar a utilização desses aspectos 
pelo professor em formação inicial. 

Para investigar os indícios dos fatores acima apresentados foram utilizadas 
entrevistas semiestruturadas questionando os bolsistas PIBID sobre a aplicação de 
seus planos de aula identificando em suas falas a utilização dos fatores originais e 
interativos.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Foram analisados seis relatórios sendo denominados aqui de relatório A, B, C, 

D, E e F. Para validar o modelo mostrado na Figura 1, e para testar a adequação das 
definições de cada fator foram utilizados trechos selecionados dos relatórios. 

Para que os relatórios sejam considerados como bem planejados espera-se 
encontrar mais fatores interativos que fatores originais, pois os fatores interativos 
exigem a utilização de mais habilidades que os fatores originais.  

 
3.1 Validação do fator original de conceito C  
O fator conceitual C foi encontrado em todos os relatórios, exceto no B, 

mostrando a preocupação que os autores dos relatórios apresentaram quanto ao 
conhecimento das concepções prévias dos estudantes. As concepções prévias são 
consideradas como os modelos mentais que surgem da interação do sujeito com o 
mundo (ASTOLFI, 1988). De acordo com Rabello (2000), as concepções prévias ou 
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alternativas são fundamentais para o ensino e aprendizagem, pois é a partir destas 
concepções que os conceitos mais adequados cientificamente são construídos.  

Para exemplificar a utilização e as formas de abordagens do fator C, foram 
evidenciados alguns trechos que remetem a esse fator: 
 
(1) “Para levantar as concepções prévias que os alunos possuíam sobre os conceitos a 
serem trabalhados gerou-se uma discussão com os alunos sobre do que são 
constituídos os materiais que vemos e sobre o que eles entendiam a respeito de 
átomos e moléculas: Do que é constituída a água?, O que significa o termo H2O?, O 
material da lousa, da cadeira (o ferro, o plástico, a madeira) do que eles são 
constituídos?” (Relatório A) 
 
(2) “A atividade de modelagem revelou algumas concepções alternativas, as mais 
frequentes foram: a confusão entre forças intermoleculares e forças intramoleculares, 
onde a ligação de hidrogênio é representada como ligação covalente; a ideia de que 
em uma mistura heterogênea não há interação entre os solventes, o aluno representou 
um plano que separa as duas fases da mistura e a concepção de que em uma mistura 
sempre há reação entre os componentes.” (Relatório D) 
 
(3) “Resumidamente, primeiro seria realizado um diagnóstico da turma sobre o tema ao 
qual analisaríamos as respostas e em seguida montaríamos uma segunda intervenção 
baseada nas ideias levantadas pelos alunos anteriormente.” (Relatório E) 
 
(4) “Após obter as respostas escritas dos alunos na aula 1, montou-se um gráfico com 
todas as concepções alternativas e ideias prévias dos alunos” (Relatório E) 
 
(5)“...levantamos, por meio, da fala algumas concepções dos alunos sobre 
transformação de matéria e conservação de massa perguntando-lhes o que ocorreria 
com a massa do papel se o queimássemos.” (Relatório C) 
 
(6) “Aplicou-se um questionário para avaliar se os alunos possuíam conceitos 
alternativos sobre densidade” (relatório A) 
 
(7) “Com relação ao experimento do balão, as previsões sobre o que iria acontecer são 
variadas. O aluno acha que por serem os materiais bexiga e água diferentes, não 
deverá acontecer atração entre eles.” (Relatório F) 

 
Nos trechos (1) e (5), é possível notar que os bolsistas utilizam uma discussão 

para conhecerem as ideias prévias dos estudantes, sendo esta uma maneira simples a 
ser utilizada pelo professor para levantar as ideias prévias. No trecho (2) é mostrada 
outra maneira de levantamento das concepções prévias dos estudantes, que foi a 
atividade de modelagem. É importante ressaltar que o trecho (2) é considerado como C 
e não como C-M, pois, apesar de trazer uma ferramenta visual, ele não trabalha a 
concepção alternativa através da ferramenta (C-M) e sim busca apenas coletar as 
concepções alternativas através desta (C), que no caso é a modelagem.  

Os trechos (3) e (4), ambos retirados do relatório E, mostram que a primeira aula 
foi planejada para que fossem apenas levantadas as concepções prévias, sendo que 
no trecho (4) é evidenciado que os bolsistas PIBID montaram um gráfico com as ideias 
prévias a fim de identificar onde os alunos possuíam maiores dificuldades, tomando 
estas como base para as próximas aulas.  No trecho (6) é mostrada outra maneira que 
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pode ajudar o professor a conhecer quais as concepções prévias de seus estudantes, 
que foi através de questionários. No trecho (7) é mostrado que foi feito um 
levantamento de ideias previas através de um experimento de modo a perceber quais 
as concepções dos estudantes antes de realizarem a prática. 

A partir dos trechos mostrados é possível notar que os bolsistas PIBID utilizaram 
diferentes métodos para levantar o conhecimento prévio dos alunos antes de qualquer 
intervenção. Além disso, os trechos salientam que o fator C pode e deve aparecer em 
produções didáticas de professores sendo importante para o processo de construção 
do conhecimento, pois serve como ferramenta inicial para o desenvolvimento da 
habilidade representacional. 

 
3.2 Validação do fator original de raciocínio R  
O fator original R representa as atividades que dizem respeito a processos 

cognitivos onde os estudantes possam utilizar seus conhecimentos para raciocinar 
sobre uma representação externa. De modo semelhante ao que foi encontrado por 
Schönborn (2005), foi notado neste trabalho que não é possível analisar o fator R 
isoladamente, pois esse depende do conceito e da representação externa para existir, 
conforme afirma o autor: “processos de raciocínio só podem ser observados se há uma 
razão para o raciocínio, neste caso com a representação externa (RM) e com o 
conhecimento conceitual (RC)” (SHONBORN, 2005 p.157).   

Apesar de não poder ser analisado individualmente, o fator R é considerado um 
fator indispensável para que o estudante possa desenvolver habilidade de 
interpretação de representações externas. Deste modo a validação do fator R encontra-
se na validação dos fatores interativos RM, RC e CRM. 

 
3.3 Validação do fator original de modo M 
O fator M foi encontrado apenas nos relatórios D e E, mostrando diferentes 

abordagens para apresentação dos modos de representação. Porém, deve-se ressaltar 
que o fator M é melhor utilizado quando dentro dos fatores interativos (CM, RM e CRM) 
pois irá permitir maior aproveitamento por parte dos alunos ao trabalharem as 
representações utilizando raciocínio ou para trabalhar seus conceitos prévios. Os 
trechos abaixo exemplificam e validam a presença desse fator nas produções didáticas 
e aulas de professores de química.  

 
(1) “Em uma folha sulfite, o aluno deverá desenhar a interface das moléculas das 
duas substâncias em uma mistura heterogênea e de uma mistura heterogenia.” 
(Relatório D) 
  
(2) “Os alunos pesavam e anotavam a massa do sistema inicial, composto por 
béquer, água, vidro de relógio e substância, de modo que a substância não estava 
dissolvida em água, apenas em cima do vidro sob o béquer e em seguida pesavam e 
anotavam a massa do mesmo sistema, porém com a substância dissolvida, tomando o 
devido cuidado para que toda a substância fosse dissolvida na água.” (Relatório E) 

 
 O trecho (1) mostra que foi solicitado que os estudantes desenhassem 

moléculas em misturas homogêneas e heterogêneas. Esta atividade está inclusa no 
fator M, pois pede para o aluno externalizar suas concepções. Porém, no relatório não 
há menção sobre a utilização dessa atividade como modo de levantamento de 
concepções alternativas ou da utilização dessas concepções em atividades posteriores. 
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Desta forma, o trecho (1) foi considerado como pertencente ao fator C e não ao CM ou 
CR.  

No trecho (2) é apresentada uma atividade experimental que é considerada 
como pertencente ao fator M, pois é uma forma de apresentação macroscópica do 
conhecimento. Esse trecho mostra que os alunos pesavam e anotavam a massa do 
sistema, porém no relatório não é abordado se houve algum momento em que os 
alunos poderiam refletir sobre esses dados coletados. Deste modo, o trecho (2) foi 
considerado como pertencente ao fator M e não ao fator MR. 

Os trechos acima mostram que fator M pode estar presente nas produções 
didáticas de professores, porém é importante que a utilização desse fator, o qual 
envolve também uso de visualizações, possa fazer real sentido para o aluno. Por isso é 
necessário que este não seja utilizado de maneira isolada, mas que esteja envolvido 
em um contexto e que possibilite que o aluno construa conhecimento. 

 
3.4 Validação do fator interativo CR 
O fator interativo entre conceito e raciocínio (CR) mostra que o aluno se baseia 

em suas representações e ideias adquiridas no decorrer de suas experiências 
anteriores quando se depara com um novo conceito. A partir deste momento ele 
começa a estabelecer relações e pensar sobre suas ideias iniciais comparando-as às 
novas informações, é assim que o aluno constrói novos significados e conhecimentos. 

 O fator (CR) foi encontrado apenas no relatório B. O fato desse fator ter sido 
encontrado em apenas um relatório não significa algo ruim, mas pelo contrário mostra 
que os alunos estão utilizando modos de representação (CM) ou raciocínio e modo de 
representação (CRM) como atividades majoritárias no trabalho com as concepções 
prévias dos estudantes. O exemplo de aplicação do fator interativo (CR) encontra-se 
abaixo: 

 
(1) “Sempre tivemos o cuidado de deixa-los moldar o conceito inicial que tinham 
sobre a densidade. Conseguimos fazer com que os alunos entendessem que cada 
matéria tem sua densidade, ou seja, ela é constante e materiais diferentes têm 
densidades diferentes.” (Relatório B) 
 

O trecho mostra que os bolsistas pediam para que os alunos trabalhassem suas 
concepções prévias através do raciocínio e discussão sobre elas.  Os bolsistas ainda 
expõem que eles conseguiram cumprir seu objetivo, que foi mostrar que cada material 
possui densidade própria. 

 
3.5 Validação do fator interativo CM 
O fator interativo (CM) foi encontrado em todos os relatórios, com exceção do 

relatório D. Os exemplos desse fator estão evidenciados abaixo. 
 
(1) “Para discutir com os alunos que densidade não é massa, pediu-se para os 
alunos pesarem uma bolinha de naftalina e em um béquer colocar um volume de água 
com valor de massa maior que a da bolinha de naftalina, em seguida os alunos 
colocaram a bolinha de naftalina no béquer com água. Mesmo com massa menor que 
da água, a bolinha de naftalina afunda.” (Relatório A) 
 
(2) “Já, no terceiro experimento, relacionamos a densidade com os estados físicos 
da matéria, onde 2 dos 3 tubos continham raspas de algum metal e em 1 continha o 
metal mercúrio líquido. Primeiramente, não deixamos os alunos pegarem os tubos e 
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pedimos a opinião deles de qual seria o mais pesado e o porquê. Ninguém respondeu 
que o tubo com o metal líquido era o mais pesado, por conta das situações cotidianas, 
onde o aluno tem percepções certas sobre relação entre alguns materiais, e assim 
tende a aplicá-las para todos os outros, o que não é válido.” (Relatório B) 
 
(3) “Partimos para o experimento: juntamos a mesma quantidade de papel nos dois 
lados da balança de modo que esta ficou em equilíbrio e então ateamos fogo no papel. 
A parte na qual ateamos fogo subiu, portanto ficou mais leve e foi isso que a maioria 
dos alunos previu. Discutimos sobre o ocorrido e levantamos proposições sobre o que 
ocorreria se queimássemos a palha de aço.” (Relatório C) 
 
(4) “Um dos lados então foi queimado. Depois de certo tempo, o suporte com o 
papel queimado subiu, permanecendo num nível superior ao outro suporte com o papel 
intacto. Perguntou-se aos alunos novamente, se o acontecimento ocorreu exatamente 
como eles pensaram. Exploramos as ideias que justificavam a subida do papel, tais 
como o porquê ficou mais leve, como seria essa diminuição de massa e qual elemento 
estaria relacionado com ela. Os alunos tomaram nota novamente. Retiramos então as 
cinzas e o papel restante e preparou-se a segunda parte do experimento com palha de 
aço. Seguimos então para segunda parte do experimento, fazendo exatamente os 
mesmos passos anteriores, sempre perguntando aos alunos o que eles achavam que 
aconteceria e solicitando também a explicação por escrito. Após a queima, o suporte 
com a palha queimada desceu, permanecendo num nível inferior em relação à palha 
não queimada.” (Relatório E) 
 
(5) “Dois alunos foram capazes de prever o que iria acontecer nos experimentos e 
tiveram essas previsões confirmadas. Outros dois alunos fizeram previsões não 
confirmadas e um deles fez uma modelagem que explicasse sua hipótese e 
posteriormente foi capaz de repensa-la e chegar a mesma conclusão do grupo, que 
substâncias com características iguais (têm carga) interagem entre si (misturam), e 
substâncias com características diferentes (uma tem carga, outra não tem) não 
interagem entre si.” (Relatório F) 
 

 No trecho (1) utilizou-se de um experimento que é considerado como M o qual 
foi utilizado para trabalhar a concepção alternativa (C) apresentada pelos estudantes, 
de que densidade não é massa. Então, o trecho (1) evidencia a presença do fator CM. 
No trecho (2) é mostrado que foi levantado as concepções iniciais dos estudantes 
questionando-os sobre as massa dos metais, e depois foi realizado o experimento com 
a finalidade de trabalhar essas concepções, deste modo este trecho também pertence 
ao fator CM.  

Nos trechos (3) e (4), é mostrado a realização de um experimento demonstrativo 
(M) que foi utilizado para levantar as concepções prévias (C) a serem trabalhadas em 
uma demonstração posterior. O trecho (5) mostra que as concepções prévias (C) foram 
levantadas antes do experimento através de modelagem (M) e mostra que o aluno que 
possuía concepções inadequadas antes do experimento, pode repensar seu modelo e 
reelaborá-lo, evidenciando o fator interativo (CM). 

 
3.6 Validação do fator interativo RM 
Com exceção dos relatórios C e E, o fator (RM) foi encontrado em todos os 

demais relatórios, conforme evidenciado abaixo: 
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(1) “Para discutir com os alunos que a densidade é uma característica única do 
material, pesou-se volumes iguais de diferentes materiais (água, óleo, álcool, terra ou 
areia) em béqueres, em uma balança semi-analítica. Em seguida os alunos calcularam 
a densidade dos materiais e explicaram, com a mediação do professor, com base na 
etapa dois, porque os valores de densidade eram diferentes.” (Relatório A) 
 
(2) “Entregar uma folha contendo desenhos dos três estados físicos da água (sólido, 
líquido e gasoso) e pedir que eles descrevam as diferenças, no ponto de visão químico, 
e desenhem microscopicamente o arranjo das partículas de água para cada tipo de 
estado da mesma.” (Relatório B) 
 
(3) “A segunda fornece a representação estrutural do butan-1-ol (C4H10O) e do 2-
metilpropan-2-ol (C4H10O) e pede para que o aluno formule uma explicação para as 
diferenças de miscibilidade destes compostos, de mesma massa molecular, 
considerando suas estruturas, polaridades e as interações soluto-solvente.” (Relatório 
D) 
 
(4) “Em cada um dos experimentos pedimos para que os alunos desenhassem 
aquilo que viram macroscopicamente do ponto de vista microscópico, consistindo em 
uma transição de níveis.” (Relatório F) 
 

No trecho (1) é mostrado que foi realizado um experimento sobre densidade, em 
que os alunos coletaram dados e raciocinaram sobre eles para chegar a conclusão do 
porque as densidades eram diferentes, evidenciando o fator RM. O trecho (2) mostra 
que os bolsistas criaram uma atividade em que os estudantes tiveram que raciocinar 
sobre os desenhos para descrever e redesenhar os estados físicos microscopicamente. 
O trecho (3) mostra uma abordagem em que o aluno teria que racionar sobre as 
representações estruturais para tirar conclusões sobre a miscibilidade dos compostos. 
Por fim, no trecho (4) é mostrado que a atividade criada solicitava ao aluno o desenho 
de suas observações macroscópicas de modo microscópico, exigindo que houvesse 
raciocínio sobre suas observações. 

 
3.7 Validação do fator interativo CRM 
O fator (CRM) pode ser considerado como o fator mais difícil de ser abordado, 

ainda assim, esse fator foi encontrado nos relatórios C e E, conforme mostrado abaixo: 
 
(1) “Após realizadas as observações os alunos precisarão rever seus modelos nos 
registros e caso haja modificação discutirem o que pode ter ocorrido, comparando os 
experimentos da queima de papel e queima da palha de aço.” (Relatório C) 
 
(2) “A segunda intervenção, foi planejada avaliando as concepções alternativas 
levantadas pelos alunos na primeira aula... Tendo a tabela na lousa, analisamos os 
dados obtidos com os alunos no experimento e seus significados. Em relação ao 
NaOH, observando o aumento da temperatura, foi consenso que a dissolução liberou 
calor, ou seja, uma transformação exotérmica... De acordo com a tabela, os erros 
foram mínimos. Na conclusão desse experimento, perguntou aos alunos se 
poderíamos associar uma massa a energia envolvida em cada dissolução. Depois do 
experimento, a maioria foi convencida de que a energia não tem massa. Após terminar 
a conclusão do experimento, passou-se para as explicações da tabela 2, na qual foi 
feito um aparato geral sobre os três experimentos com os alunos.” (Relatório E) 
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O trecho (1) mostra que a atividade propunha que os alunos revissem seus 

conceitos iniciais (C) através de registros e refletissem (R) sobre eles comparando-os 
com os experimentos (M), mostrando um exemplo de utilização do fator (CRM). No 
trecho (2) é mostrado que foram elaborados experimentos em que os estudantes 
pudessem pensar sobre os dados obtidos e chegar a uma conclusão considerada mais 
adequada. Esta atividade foi realizada para trabalhar as concepções iniciais dos alunos 
de que energia possui massa.  De acordo com Alves (2005) a aprendizagem é melhor 
concretizada quanto maior for o número possibilidades de relações entre o novo 
conceito e o que o aluno já conhece. Neste caso (2) os professores notaram que os 
estudantes estavam com concepções previas inadequadas e de acordo com estas 
concepções, os professores refletiram e desenvolveram uma metodologia que sanasse 
essa dúvida dos estudantes. 

 
3.8 Entrevistas 
 Antes da elaboração de suas aulas, os bolsistas ainda não sabiam sobre 

os fatores do modelo aqui apresentado, após a aplicação de todas as aulas e 
elaboração dos relatórios foi realizada uma entrevista com os bolsistas questionando 
os sobre as aulas e depois foi explicado um pouco sobre o modelo e questionado se 
eles observaram a existência deste no planejamento e aplicação de suas aulas. Alguns 
exemplos das respostas estão mostradas abaixo: 

 
“Acho até que às vezes a gente pode não perceber, mas eu acho que um bom 

professor consegue assim como tem passar pelo macro micro e simbólico, consegue 
usar os modos de representação, trabalhar raciocínio tudo isso com base nos conceitos 
prévios. Acho que tudo isso deve se encaixar porque é uma coisa fundamental para o 
aluno perceber.” (Autor relatório C) 

 
“Nossa essencial. Achei que não seria muito difícil fazer eles conseguirem 

chegar nisso sem os modos de representação. Na verdade eu acho que os conceitos 
que eles tinham só estavam insuficientes porque eles não tinham ainda sido 
apresentados aos modos de representação. Porque como que você vai falar... Elas 
falam de acordo com o que eles observam na natureza, eles veem na internet, não sei. 
Mas é só o macro né, só o que é sensível aos olhos.” (Autor relatório F) 

 
“Eu acho que eu consegui sim. Nas diversas atividades que dei eu acho que eu 

consegui transitar sim. O conceito e o raciocínio são trabalhados em cima dos modos 
de representação dos alunos acho que por isso que eu consegui ligar bem. A atividade 
de modelagem foi a que mais possibilitou essa ligação. Mas eu acho que a atividade de 
modelagem ela veio da experimentação então as varias atividades que eu utilizei, 
diversificadas, acabaram possibilitando essa ponte aí.” (Autor relatório D) 

 
Mesmo em relatórios onde não foi encontrado o fator CRM, os autores afirmam 

conseguir enxergar a existência destes em suas aulas, mais uma vez justificando a 
existência e importância desses fatores no preparo de atividades didáticas. Segundo 
Schön (1992), para tentar formar professores é necessário que eles “aprendam 
fazendo”, experimentando, errando, tomando consciências dos erros e tentando outra 
vez de modo diferente.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir da análise dos relatórios de bolsistas PIBID foi possível identificar a 

presença dos fatores originais e interativos do modelo proposto, mostrando que este 
modelo, conforme previsto por Schönborn e Anderson (2009), pode ser utilizado como 
base para que professores possam criar e aplicar atividades, aulas e avaliações. É 
importante ressaltar que para que essas atividades possam trazer significado para os 
estudantes, é necessário que o professor utilize mais os fatores interativos e 
principalmente o fator interativo (CRM), pois é nesse ponto em que os alunos terão 
embasamento para conseguirem interpretar representações externas e para 
compreenderam a química.  

O fator interativo (CRM) pode ser considerado o mais difícil de ser abordado na 
sala de aula por exigir que os estudantes façam uso de abordagens mais complexas e 
exigir que o professor faça previsões dos possíveis questionamentos dos alunos para 
que as atividades cumpram o objetivo de chegar ao fator (CRM). Para um professor de 
química pode ser um desafio conseguir criar abordagem que façam os alunos 
transitarem entre todos os fatores. Por isso é necessário que desde a formação inicial o 
professor seja preparado de forma prática para a criação de produções didáticas que 
envolvam esses fatores.  Porque passar de aluno a professor não é uma transição fácil, 
pois ela vem acompanhada de inseguranças e questionamentos. De acordo com 
Mattos (2011) esse processo é contínuo, complexo e inacabado. Além disso, envolve 
relações individuais do sujeito que influenciam sobre a forma como ele virá a ser 
professor.  
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RESUMO: O presente trabalho apresenta o estudo dos modelos didáticos de licenciandos 
em química (modalidade a distância) de uma universidade pública brasileira, após a 
participação em disciplinas pedagógicas oferecidas, majoritariamente, por meio de um 
blog. No blog foram realizadas atividades voltadas ao conhecimento e aplicação de 
estratégias de ensino e aprendizagem e à elaboração de um diário coletivo de estágio. 
As análises foram realizadas segundo a concepção de modelo didático de García 
Pérez (2000) e os resultados obtidos indicaram que, inicialmente, os licenciandos 
apresentavam um modelo eclético. Após a participação nas disciplinas, a formação de 
modelos didáticos que apresentam características antagônicas não foi superada, 
porém ocorreram mudanças de forma a definir melhor os modelos didáticos dos 
licenciandos. 

INTRODUÇÃO 

A formação inicial de professores tem sido objeto de estudos no campo da 
prática profissional, tornando-se recorrentes, especialmente a partir da década de 90, 
as investigações sobre a formação de professores de química. Assim, são atualmente 
discutidas questões sobre a qualidade da formação, o modelo de ensino tradicional, os 
novos paradigmas adotados no ensino de química e também as questões que dizem 
respeito às disciplinas relacionadas à Prática de Ensino e Estágios Curriculares 
(FARIAS; FERREIRA, 2012). 

Nessa perspectiva, destacam-se trabalhos que têm como objetivo investigar a 
identidade dos futuros professores de química e suas concepções sobre o processo de 
ensino e aprendizagem (GESSER; SANTOS, 2011). O trabalho de Santos Jr. e 
Marcondes (2010), por exemplo, teve como objetivo identificar os modelos didáticos de 
um grupo de professores de química de escolas públicas, a partir da aplicação de 
questionário. Os resultados apontaram que os professores combinam características 
diferentes dos modelos didáticos para formar um modelo chamado de eclético. 
Segundo os autores, a existência de modelos ecléticos pode indicar a necessidade de 
aprofundamento da reflexão dos professores sobre suas concepções acerca do 
processo de ensino e aprendizagem.  

No presente trabalho temos como objetivo estudar os modelos didáticos de 
licenciandos em química (matriculados em curso na modalidade a distância) de uma 
universidade pública brasileira, no início e após a participação em disciplinas 
pedagógicas (Processos de Ensino e Aprendizagem de Química do Ensino Médio 2 e 
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Estágio Supervisionado 2) oferecidas, majoritariamente, por meio de um blog. Estudo 
dessa natureza pode permitir a identificação de concepções reducionistas sobre o 
processo de ensino e aprendizagem, assim como possíveis reestruturações do modelo 
didático do futuro professor devido à participação nas referidas disciplinas.  As análises 
foram realizadas segundo a concepção de modelo didático de García Pérez (2000). 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Modelo didático é um esquema de caráter provisório e de aproximação com 
uma realidade, que permite abordar de maneira simplificada a complexidade da 
realidade escolar, ao mesmo tempo em que ajuda a propor procedimentos de 
intervenção na mesma, podendo ser um recurso para o desenvolvimento e 
fundamentação para a prática do professor. 

Para análise dos modelos didáticos dos licenciandos, utilizamos como 
referencial o trabalho de García Pérez (2000), no qual são delimitados quatro enfoques 
distintos para os modelos didáticos: tradicional, tecnológico, espontaneísta e 
alternativo. De acordo com o autor, esses modelos teóricos configuram um importante 
instrumento para analisar e refletir sobre o desenvolvimento profissional docente. 

O modelo tradicional tem seu enfoque na transmissão dos conteúdos 
disciplinares consagrados pela cultura vigente, desconsiderando o contexto social da 
comunidade escolar e os interesses do público alvo. Os alunos assumem uma postura 
passiva diante do processo de ensino e aprendizagem. A avaliação valoriza a 
memorização dos conceitos transmitidos e ocorre através de exames e provas 
pontuais. O papel do aluno no processo é passivo, cabendo a ele acatar e fazer o que 
o professor determina, não tendo maior contribuição no planejamento das atividades. 
Ao professor cabe, além do planejamento, controlar a disciplina da sala. 

O modelo tecnológico visa proporcionar ao aluno uma formação “moderna” e 
eficaz, em resposta à sociedade tecnológica em que está imerso. Tem seu enfoque em 
estudos dirigidos e na transmissão cultural atual, abordando conceitos disciplinares 
agregados com temáticas relacionadas a problemas ambientais e sociais. Quando 
considera as concepções dos alunos, estas são vistas como erros conceituais. A 
avaliação tem como finalidade quantificar a aprendizagem e verificar a eficiência desta 
sistemática de ensino. Ao aluno cabe participar das atividades programadas pelos 
professores, que também é responsável pela ordem e disciplina na sala de aula. 

O modelo espontaneísta enfoca as ideias e os interesses dos alunos, 
privilegiando sua realidade imediata. Considera que a capacidade de aprender é um 
processo “espontâneo” que acontece naturalmente. Neste contexto, as atividades de 
ensino são múltiplas, abertas, flexíveis e visam o desenvolvimento de valores sociais, 
atitudes e autonomia. Os conteúdos são selecionados em funções dos interesses 
imediatos dos alunos e a avaliação é centrada na observação e análise de trabalhos e 
no desenvolvimento pessoal do aluno. Os alunos têm um papel ativo, sendo esperado 
que eles sejam capazes de aprender determinados conteúdos por descoberta, e 
compreender o contexto social em que vivem. O professor não tem um papel gerencial 
do processo, sendo visto como uma liderança que coordena o trabalho dos alunos. 
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O modelo alternativo considera a participação do aluno e o papel de 
investigador do professor no processo de ensino e aprendizagem. Os conteúdos são 
apresentados por meio de atividades interdisciplinares contextualizadas por temas 
socialmente relevantes. Este modelo posiciona tanto os alunos quanto os professores 
como agentes ativos, os primeiros como construtores e reconstrutores de suas 
aprendizagens e os segundos como investigadores de suas práticas pedagógicas e 
responsáveis por criar situações problematizadas que estimulem e facilitem a 
aprendizagem. A avaliação assume um caráter formativo, identificando as dificuldades 
dos alunos e promovendo uma reflexão sobre sua evolução em relação aos objetivos 
previstos no planejamento de ensino. As ideias e interesses dos alunos são 
considerados nesse modelo didático. 

FUNCIONAMENTO DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS VIA BLOG 

As disciplinas nas quais estavam matriculados os licenciandos cujos modelos 
didáticos foram estudados, denominadas Processos de Ensino e Aprendizagem de 
Química do Ensino Médio 2 e Estágio Supervisionado 2, são ofertadas no sétimo 
período do curso e visam a preparação dos alunos para o exercício da docência em 
química. Faz parte dos requisitos da primeira disciplina, a realização de atividades 
voltadas ao conhecimento e aplicação de estratégias de ensino e aprendizagem, e da 
segunda disciplina, a realização do Estágio Curricular em escolas do Ensino Médio. A 
primeira disciplina tem carga horária de 45 horas e a segunda de 135 horas, sendo que 
ambas foram realizadas por meio de atividades no ambiente virtual, neste caso, um 
blog adaptado às necessidades das disciplinas. Cabe destacar que ambas as 
disciplinas tiveram 4 encontros presenciais, realizados aos sábados, totalizando 8 
horas. Nesses encontros foram discutidas as atividades realizadas no blog a fim de 
fazer um fechamento dessas atividades. A presença e as participações nas discussões 
dos encontros presenciais foram consideradas para a avaliação presencial dos alunos, 
que somadas às participações nas atividades realizadas no blog resultaram na 
composição das notas finais. 

Para a elaboração do blog das disciplinas nos pautamos no trabalho de 
Brownstein e Klein (2006). Nessa perspectiva, escolhemos a modalidade de blog de 
aprendizado, que tem como objetivo a utilização da ferramenta como extensão dos 
espaços de produção, construção e disseminação do conhecimento, além da 
ampliação dos ambientes de interação entre os sujeitos. Quanto à autoria, permitimos 
aos envolvidos nas disciplinas, licenciandos, professor e tutores, atuarem como 
autores. Quanto à privacidade, optamos por blog privado, com restrição de acesso por 
senhas para a visualização e publicação de conteúdo. 

Assim como no trabalho de Barro et al. (2014), realizamos a escolha da 
plataforma de blog com base no trabalho de Lefoe e Meyers (2006), no qual avaliaram 
plataformas de blogs segundo critérios de facilidade de uso, acessibilidade, 
possibilidade de inserção de documentos, gráficos, vídeos e outros recursos. Como 
resultado da avaliação, consideraram adequada a plataforma que utilizava o sistema  
WordPress (http://br.wordpress.org).  

Para a instalação da plataforma, o Grupo de Pesquisa em Ensino de Química 
do Instituto de Química de São Carlos (GPEQsc) cedeu um espaço no local de 
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hospedagem do seu site (www.gpeqsc.com.br). Outro fator determinante dessa escolha 
foi o fato do sistema da WordPress poder ser instalado em qualquer local de 
hospedagem de sites e ser usado gratuitamente sem restrições de emprego dos seus 
recursos.  

Quanto ao layout do blog (Figura 1), optamos por um tema que dispõe o 
conteúdo de forma organizada em três áreas, em que o topo comporta a identificação 
das disciplinas, a área principal abarca as publicações e a barra lateral contém os 
menus e links para as publicações.  

 
Figura 1: Layout do blog, dispondo o conteúdo em três áreas: o topo, a área principal (página 

inicial) e a barra lateral contendo os menus e links. 

O blog das disciplinas teve duas formas simultâneas de funcionamento. Foi 
utilizado para disponibilizar informações e material didático por parte do professor e 
serviu de portfólio digital, com os alunos assumindo papel central na autoria do blog. A 
autoria dos alunos se concretizou por meio da postagem das atividades relativas à 
primeira disciplina e por meio da elaboração de um diário, contendo narrativas e 
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reflexões sobre o estágio, na segunda disciplina. A Figura 2 apresenta o diagrama 
esquemático das formas de utilização do blog nos âmbitos de recurso e de estratégia 
pedagógica (GOMES, 2005). 
 

 
Figura 2: Diagrama esquemático da organização das ações realizadas no blog, na perspectiva de 

uso como recurso pedagógico ou como estratégia pedagógica. 

Na perspectiva de recurso pedagógico, o blog das disciplinas foi utilizado pelo 
professor para disponibilização de “Materiais de Apoio às Aulas” e “Informações”, 
conforme ilustrado na Figura 2, na parte central, em azul. Como “Materiais de Apoio às 
Aulas” foram disponibilizados os slides das apresentações realizadas pelo professor 
nos encontros presenciais e os artigos de periódicos utilizados durante as disciplinas. 
Como “Informações” foram adicionadas informações relativas às disciplinas, ao estágio 
e às atividades solicitadas pelo professor. Como informações relativas às disciplinas, 
foram adicionados o programa, o cronograma e os critérios de avaliação das 
disciplinas. Como informações relativas às atividades, foram explicitados os prazos 
para publicação das atividades no blog, assim como uma tabela para acompanhamento 
das postagens, periodicamente atualizada, na qual constavam as atividades já 
realizadas pelos alunos. Como informações relativas ao estágio, foram inseridos o 
plano de trabalho e a ficha de carga horária, para preenchimento das ações realizadas 
pelos licenciandos na escola básica. 

Na perspectiva de estratégia pedagógica, o blog das disciplinas foi utilizado 
pelos alunos para publicação das “Atividades” e do “Diário Coletivo do Estágio”, 
conforme ilustrado na Figura 2, na parte central, em marrom. No primeiro tipo de 
atividade, definida como “Atividade de Familiarização”, os licenciandos acessaram suas 
contas, navegaram pelo blog, fizeram uma breve apresentação pessoal, na qual foi 
pedido para que escrevessem sobre suas expectativas em relação às disciplinas e ao 
uso do blog. A atividade teve como objetivo principal a familiarização dos licenciandos 
com a forma de postagem de comentários da ferramenta. Também como atividade de 
familiarização foi solicitada a elaboração de uma narrativa sobre como seria o 
desenvolvimento de suas futuras aulas, destacando de que forma se assemelharia ou 
se distinguiria das aulas que tiveram no ensino médio. 
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No segundo tipo de atividade, definida como “Questionários de Coleta de 
Dados”, foi inserido no blog o link para um questionário de concepções sobre docência, 
elaborado por Santos Jr. e Marcondes (2010), baseado em García Pérez (2000). O 
questionário foi estruturado na ferramenta de criação de formulários do Google Docs 
(Drive) e inserido no blog para preenchimento online no início e no final das disciplinas. 

O terceiro tipo de atividade, definida como “Estudo das Temáticas A até F”, se 
pautou na abordagem dos temas: “Movimento das Concepções Alternativas (MCA)” 
(Temática A – Atividade 1), “Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)” (Temática B - 
Atividade 2), “Textos de Divulgação Científica (TDCs)” (Temática C - Atividade 3), 
“Estudo de Casos” (Temática D - Atividade 4), “Aprendizagem Cooperativa” (Temática 
E - Atividade 5) e “Aprendizagem Significativa” (Temática F - Atividade 6). As 
atividades, em geral, envolveram a leitura de textos relacionados aos conteúdos das 
temáticas, sendo que os alunos tinham que responder algumas perguntas relacionadas 
aos temas, devendo comentar as respostas dos colegas, gerando discussão sobre o 
assunto. Em seguida, publicavam um texto com o entendimento individual sobre a 
temática e um plano de aula relatando como utilizaria a estratégia da temática em uma 
futura aula de química do ensino médio. 

A Figura 3 apresenta o enunciado da Atividade 4 – Temática C – “Estudo de 
Casos”. 

 
Figura 3: Enunciado da Atividade 3 da Temática C – “Estudo de Casos”. 

O uso do blog como estratégia pedagógica ocorreu também a partir da 
construção do “Diário Coletivo de Estágio”. Nele os licenciandos publicaram narrativas 
e reflexões sobre as atividades do estágio, que foram divididas em nove ações, 
envolvendo o preparo, aplicação e avaliação de atividades de apoio docente: 1) Estudo 
dos Conteúdos Básicos Comuns de Minas Gerais; 2) Planejamento Escolar de 2013; 3) 
Observação de Aulas; 4) Escolha do Tema e da Estratégia da Atividade de Apoio 
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Docente; 5) Pesquisa sobre o Tema da Atividade de Apoio Docente; 6) Elaboração da 
Atividade de Apoio Docente; 7) Avaliação da Elaboração da Atividade de Apoio 
Docente; 8) Aplicação da Atividade de Apoio Docente; 9) Avaliação da Aplicação da 
Atividade de Apoio Docente. 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste trabalho foram tomados como sujeitos da pesquisa oito alunos (A1, A2, 
A3, A4, A5, A6, A7 e A8) matriculados nas disciplinas pedagógicas em foco. Os dados 
foram coletados no segundo semestre de 2012, ocasião em que as disciplinas 
contavam com os mesmos doze alunos matriculados. Cabe destacar que apenas oito 
dos doze alunos matriculados responderam os questionários e por isso foram tomados 
como sujeitos deste estudo.  

A coleta de dados foi realizada por meio do preenchimento, em duas ocasiões, 
do questionário mencionado anteriormente, denominado de “Questionário de 
Concepções sobre Docência”. A sua aplicação ocorreu tendo em vista a obtenção de 
informações acerca dos modelos didáticos dos licenciandos antes e após a realização 
das disciplinas. Nele estavam contidas perguntas-chave relacionadas a cada uma das 
seguintes dimensões didáticas: objetivo do ensino de química; conteúdo que deve ser 
ensinado; interesse do aluno em relação à escolha do conteúdo; como deve ensinar e 
como deve ser a avaliação. Para cada uma dessas dimensões didáticas existiam 
quatro proposições de cada um dos modelos didáticos. Ao aluno coube atribuir um 
valor para cada proposição seguindo o critério (0, nenhuma importância; 1, pouca 
importância; 2, média importância e 3, máxima importância).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos questionários partiu do princípio de consideração apenas das 
respostas dadas pelos licenciandos às quais foi atribuído valor 3, ou seja, consideradas 
de máxima importância. Cabe destacar que cada licenciando poderia considerar as 
quatro proposições de cada pergunta-chave como de máxima importância.  

A Figura 4 apresenta a quantidade de licenciandos que responderam ao 
questionário inicial considerando algumas das proposições de cada pergunta-chave 
como sendo de máxima importância. 

Os dados obtidos revelaram o predomínio do modelo didático alternativo, 
sendo que a maioria dos estudantes manifestou inicialmente máxima importância neste 
modelo em três dimensões do ensino: “Interesse do meu aluno em relação à escolha 
do conteúdo”, “Como ensinar Química” e “Como avaliar os meus alunos”. Nessas 
dimensões, a maioria dos estudantes entende como de máxima importância que as 
concepções e os interesses dos alunos norteiem a escolha dos conteúdos que irão ser 
trabalhados em sala de aula, e que como professores devem propor situações 
problema para o aluno e atividades que permitam ao aluno ir resolvendo esse 
problema, devendo atuar dentro da sala como um mediador e um investigador no 
processo de ensino-aprendizagem. Em relação à avaliação, a maioria acredita como de 
máxima importância que deve privilegiar a evolução dos conhecimentos do aluno no 
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processo de ensino-aprendizagem, podendo utilizar instrumentos individualizados ou 
coletivos, sem desconsiderar a própria observação, permitindo assim, fazer as 
modificações necessárias no processo, visando a um melhor rendimento dos alunos. 

 
Figura 4: Gráfico da quantidade de alunos que consideraram as proposições de cada pergunta-

chave como de máxima importância antes da realização das disciplinas. 

O modelo didático espontâneo foi o segundo mais apontado como de máxima 
importância pelos estudantes, destacando-se principalmente as dimensões “Objetivo 
ao ensinar Química” e “Conteúdo de Química que devo ensinar”, nas quais os 8 
estudantes assinalaram as proposições do modelo didático espontâneo como de 
máxima importância. Nessas dimensões, a maioria dos estudantes considera de 
máxima importância que o objetivo ao ensinar Química é tornar o aluno um cidadão 
crítico, ético e atuante no mundo em que vive e que o conteúdo que deve ensinar ao 
aluno é uma síntese dos conceitos químicos mais importantes, combinados com 
aplicações tecnológicas desses conceitos. 

O modelo didático tecnológico foi apontado com frequência média e o modelo 
tradicional apontado com menor frequência, estando mais presente nas dimensões 
“Objetivo ao ensinar Química”, “Conteúdo de Química que devo ensinar” e “Como 
ensinar Química”. 

Estes resultados demonstram que os alunos ingressam nas disciplinas, citadas 
anteriormente, considerando importantes diversos aspectos de cada modelo, mesmo 
estes apresentando algumas características antagônicas. Esta combinação de modelos 
foi primeiramente observada no trabalho de Santos Jr. e Marcondes (2010), os quais o 
nomearam de modelo eclético. 

A Figura 5 apresenta a quantidade de licenciandos que responderam ao 
questionário final considerando algumas das proposições de cada pergunta-chave 
como sendo de máxima importância. 
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Figura 5: Gráfico da quantidade de alunos que consideraram as proposições de cada pergunta-

chave como de máxima importância após a realização das disciplinas. 

Em comparação com os dados da Figura 4, os dados obtidos apresentados na 
Figura 5 demonstram que o modelo didático alternativo continua predominando, sendo 
considerado com maior frequência em todas as dimensões, em relação aos outros 
modelos, porém com algumas variações em relação às respostas ao primeiro 
questionário. As dimensões “Como avaliar os meus alunos”, “Como ensinar Química” e 
“Objetivo ao ensinar Química” foram assinaladas pelos 8 licenciandos como sendo de 
máxima importância. A dimensão “Conteúdo de Química que devo ensinar” foi a única 
a diminuir a quantidade de licenciandos que a consideram de máxima importância, de 8 
para 7 alunos, mesmo assim nenhuma das suas dimensões obtiveram mais que 7 
licenciandos as considerando de máxima importância. A dimensão “Interesse do meu 
aluno em relação à escolha do conteúdo” foi considerada por 6 licenciandos como de 
máxima importância frente a 5 licenciandos que haviam considerado de máxima 
importância no questionário inicial. 

O modelo didático espontâneo foi o segundo modelo apontado com maior 
frequência em todas as dimensões. O modelo tecnológico foi o terceiro modelo 
apontado com maior frequência em quase todos as dimensões, menos na dimensão do 
“Interesse do meu aluno em relação a escolha do conteúdo”. Na dimensão “Conteúdo 
de Química que devo ensinar” foi assinalado como de máxima importância por 6 
licenciandos frente a 5 inicialmente. 

Por meio da comparação entre os gráficos da Figura 4 e Figura 5, observamos 
uma redução na consideração de importância do modelo didático tradicional, que foi 
apontado com menor frequência em quase todas as dimensões, embora tenha sido 
mais considerado com maior importância na dimensão do “Objetivo ao ensinar 
Química”. 

Os resultados desta comparação demonstram que mesmo após as disciplinas 
pedagógicas, os alunos apresentam um modelo didático eclético, no qual, valorizavam 
proposições antagônicas em uma mesma dimensão analisada. Segundo Santos Jr. e 
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Marcondes (2010), esse tipo de modelo pode revelar uma necessidade de 
amadurecimento profissional ou um momento de transição do futuro professor, 
indicando a necessidade de aprofundamento da reflexão dos sujeitos sobre as suas 
concepções. 

O Anexo A apresenta um quadro, baseado no trabalho de Santos Jr. e 
Marcondes (2013), que permite visualizar os modelos didáticos individuais dos alunos 
pré e pós-disciplinas. Nesse quadro, o modelo didático tradicional é representado pela 
letra T; a letra C representa o modelo didático tecnicista; A letra E, o modelo 
espontaneísta, e o modelo didático alternativo é representado pela letra A. As 
características consideradas como de máxima importância pelos alunos em cada 
dimensão foram preenchidas em cinza e estão representadas para cada um dos alunos 
(A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8). 

Por meio do quadro do Anexo A, observamos que nas respostas ao 
questionário pós-disciplinas todos os alunos alteraram o grau de importância na 
resposta de pelo menos uma pergunta-chave contida em pelo menos uma das cinco 
dimensões. O aluno A1 não alterou o grau de importância nas respostas do 
questionário pós-disciplinas em relação às respostas do questionário pré-disciplina nas 
dimensões 1 e 2, porém, apresentou melhor definição nas categorias 3 e 5. Na 
dimensão 4 houve indefinição maior do que a apresentada inicialmente, sendo as 4 
perguntas-chave consideradas de máxima importância em T, C, E e A. 

O aluno A2 apresentou um modelo indefinido nas dimensões 1, 2, 4 e 5, nas 
respostas ao questionário inicial. O modelo didático desse aluno foi melhor definido 
após as disciplinas para um modelo com tendências espontaneísta e alternativo para 
as dimensões 4 e 5, alternativo para a dimensão 3 e indefinidos nas dimensões 1 e 2. 

O aluno A3 apresentou respostas ao questionário pós-disciplinas menos 
definidas. Por sua vez, o aluno A4 manteve o grau de importância nas dimensões 1, 2 
e 5. A dimensão 3 foi definida como alternativa e a dimensão 4 ficou menos definida. 

O aluno A4 alterou o grau de importância em suas respostas apenas nas 
dimensões 3 e 4, definindo melhor seu modelo na dimensão 3, como um modelo 
alternativo e indefinindo na dimensão 4. O aluno A5 foi o que menos alterou o grau de 
importância nas respostas do questionário pós-disciplinas em relação às respostas do 
questionário pré-disciplina, demonstrando não ter reestruturado seu modelo didático, 
que se apresentava muito indefinido nas dimensões 1, 2, 4 e 5, e definido na dimensão 
3 como alternativo. 

O aluno A6 definiu melhor as dimensões 2, 3 e 4, assim como o aluno A7, 
porém mostrou indefinições nas dimensões 1 e 5. O aluno 8 definiu melhor as 
dimensões 2, 3 e 4. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados apresentados, podemos concluir que não foi superada a 
formação de modelos didáticos que apresentam características antagônicas após as 
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disciplinas oferecidas por meio do blog, porém ocorreram mudanças de forma a definir 
melhor os modelos didáticos dos licenciandos. 

Em segundo plano, mas não menos importante, podemos destacar também por 
meio deste trabalho que o estabelecimento de comunidade na Internet por meio do uso 
do blog nas disciplinas se fez uma alternativa de criação de um espaço de discussão 
do futuro professor que pode também possibilitar o acompanhamento do profissional 
em formação e o aprofundamento da reflexão sobre as suas concepções. 
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Anexo A - Modelos didáticos individuais pré e pós-disciplina de 8 alunos (A1-A8). 
 

A1 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4  Dimensão 5 

Modelo didático T C E A  T C E A  T C E A  T C E A  T C E A 

Pré-disciplinas                         

Pós-disciplinas                         

A2 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4  Dimensão 5 

Modelo didático T C E A  T C E A  T C E A  T C E A  T C E A 

Pré-disciplinas                         

Pós-disciplinas                         

A3 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4  Dimensão 5 

Modelo didático T C E A  T C E A  T C E A  T C E A  T C E A 

Pré-disciplinas                         

Pós-disciplinas                         

A4 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4  Dimensão 5 

Modelo didático T C E A  T C E A  T C E A  T C E A  T C E A 

Pré-disciplinas                         

Pós-disciplinas                         

A5 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4  Dimensão 5 

Modelo didático T C E A  T C E A  T C E A  T C E A  T C E A 

Pré-disciplinas                         

Pós-disciplinas                         

A6 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4  Dimensão 5 

Modelo didático T C E A  T C E A  T C E A  T C E A  T C E A 

Pré-disciplinas                         

Pós-disciplinas                         

A7 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4  Dimensão 5 

Modelo didático T C E A  T C E A  T C E A  T C E A  T C E A 

Pré-disciplinas                         

Pós-disciplinas                         

A8 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4  Dimensão 5 

Modelo didático T C E A  T C E A  T C E A  T C E A  T C E A 

Pré-disciplinas                         

Pós-disciplinas                         
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Palavras-Chave: narrativas autobiográficas, histórias de vida, formação de professores, educação em ciências.

Introdução 
As narrativas autobiográficas se caracterizam na 
pesquisa qualitativa como uma metodologia ou 
procedimento para obtenção de informações 
empregadas em investigações nas áreas das 
ciências sociais e humanas e como estratégia para 
formação de professores. A utilização das 
narrativas autobiográficas integra uma linha 
inovadora de estudos que têm favorecido a busca 
de uma nova epistemologia de formação (Josso, 
2004).  
Este trabalho tem por objetivo elucidar aspectos da 
aplicação desta metodologia em investigações 
sobre a prática docente, tais como: público alvo, 
nível de ensino, objetivo, área do conhecimento, 
contexto e foco temático.  
O procedimento de análise adotado apresenta como 
referencial teórico os estudos sobre estado da arte, 
definidos por Haddad (2002) como aqueles que 
permitem, num recorte temporal definido, 
sistematizar um determinado campo de 
conhecimento, reconhecer os principais resultados 
da investigação, identificar temáticas e abordagens 
dominantes e emergentes, bem como lacunas e 
campos inexplorados abertos à pesquisa futura. 
Assim, analisamos trabalhos apresentados e 
publicados nas atas dos Encontros Nacionais de 
Pesquisa em Educação em Ciências (ENPECs), 
realizados nos anos de 2009 e 2011. Optamos pela 
análise dos trabalhos apresentados no ENPEC por 
este ser o evento de maior representatividade da 
área de Ensino de Ciências no Brasil. 

Resultados e Discussão 
Realizou-se uma busca dos trabalhos que 
empregam as narrativas/histórias de vida a partir da 
observação dos resumos, títulos e palavras-chave. 
Em seguida, foi realizada a leitura dos trabalhos na 
íntegra. Localizamos um total de 21 trabalhos que 
empregam as narrativas autobiográficas como 
estratégia no âmbito da formação inicial ou 
continuada de professores. Foram encontrados 9 
trabalhos no VII ENPEC, realizado no ano de 2009 
e 12 trabalhos no VIII ENPEC, realizado no ano de 
2011, indicando um relativo crescimento na 
utilização da metodologia nas pesquisas da área de 
Educação em Ciências que têm como foco a 
formação docente.  

 

Do conjunto de trabalhos analisados, cinco (24%) se 
relacionam à formação inicial e continuada de 
professores de Química.  
A maioria dos trabalhos analisados adotou as 
narrativas num movimento de 
investigação/formação, seja na formação inicial ou 
continuada de professores ou em pesquisas 
centradas nas opiniões, memórias, crenças, 
conflitos e autobiografias de professores. Tais 
trabalhos apontam para a necessidade de 
oportunizar momentos nos quais, a partir da 
reflexão, seja possível enxergar com mais clareza e 
consciência como o sujeito vem se tornando 
professor. As narrativas precisam constituir-se em 
espaços coletivos de socialização e de confronto, 
essenciais para um pensar reflexivo e 
compartilhado de diferentes trajetórias no âmbito da 
formação de professores.  
As narrativas são apresentadas em diferentes 
formatos: relatos escritos e orais, portfólios, diários, 
entrevistas, dentre outros. Com relação aos sujeitos 
de pesquisa verificamos que participaram 
licenciandos, professores da Educação Básica, 
estudantes de pós-graduação, professores 
universitários e formadores de professores.  
A própria construção da metodologia de 
investigação se constitui em uma narrativa, na 
medida em que não se pode dissociar a fase de 
registro de dados dos percursos singulares que 
foram sendo construídos pelos investigadores, no 
entrecruzamento de histórias de professoras e 
formadoras de professores e pesquisadores (Freitas 
& Galvão, 2007).  

Conclusões 
As pesquisas que utilizam as narrativas 
autobiográficas como instrumento pedagógico para 
formação de professores apontam para a superação 
de uma prática tecnicista, formal e positivista, 
admitindo que o professor possa também ser o 
sujeito teorizador de si e de sua própria experiência. 
___________________ 
FREITAS, D., GALVÃO, G. O Uso de Narrativas no 
desenvolvimento profissional de professores. Ciência & Cognição, 
V. 12, pp. 219-233, 2007. 
JOSSO, M. C. Experiências de vida e formação. São Paulo: 
Cortez, 2004. 
HADDAD, S. Educação de jovens e adultos no Brasil (1986-
1998). Brasília: MEC/Inep/Comped, 2002.   
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Resumo  
As questões ambientais, devido sua relevância e emergência devem estar presentes nas atividades 
desenvolvidas pelas IES, em especial nos cursos de formação de professores. Pois, é necessário que os 
mesmos durante a sua formação estejam inseridos em processos que levem gradativamente a 
construção do seu Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) sobre essa temática. Assim, o 
presente trabalho objetiva traçar o perfil do PCK de um docente de uma IES sobre as questões 
ambientais, em especial, Química Verde e Desenvolvimento Sustentável. Na coleta dos dados foi 
aplicado a Representação do Conteúdo (CoRe), que apresenta-se como um recorte de vários 
instrumentos analíticos utilizados com fins de validação de tese em andamento desenvolvida pelos 
autores. Os dados apontam que o sujeito investigado apresenta visões simplistas e conteudista do 
conteúdo em tela, com PCK pouco sofisticado, e alicerçado num, Modelo Tradicional, segundo o modelo 
em relação aos domínios de conhecimento do professor vinculados ao modelo de desenvolvimento 
sustentável para o Ensino de Química.       
 
Introdução  
 
 A emergência das questões ambientais vem ganhando espaço nos últimos 50 
anos. Partiu de questionamentos que colocavam em evidência a diminuição da 
qualidade do funcionamento dos sistemas biofísico. Mas, que com o tempo trouxeram a 
baila outras externalidades que são latentes, como: desigualdade social, violência, 
fome, perda das identidades culturais, etc.  
    Todo esse cenário se apresenta como consequência direta do modelo 
societário adotado ao longo de uma centena de anos. Balizando seus rumos ditados 
pela adoção de leis de mercados globais, que transbordam as suas limitações 
geográficas, e estimulam a população consumir de forma exacerbada de bens 
supérfluos.  
     Diante desse quadro, e na medida em que se faz necessário repensar os 
caminhos adotados pela humanidade ao longo de sua história. A Universidade 
configura-se como um ambiente privilegiado, não só para que se discuta a relação 
entre o homem e o ambiente natural, como também as relações homem-homem, na 
expectativa de poder desconstruir todo um imaginário, todo um conjunto de sentidos 
que foram sendo incorporados, e assim buscar uma nova postura da humanidade com 
relação ao quadro de crise socioambiental.      

E nesse sentido estudar os cursos de formação de professores, seus currículos, 
as concepções e práticas de seus docentes tem-se apresentado como um objeto de 
investigação bastante fortuito. Entender como os professores transformam os 
conteúdos a serem ensinados em formas pedagogicamente mais poderosas são os 
objetos de pesquisa propostos por Shulman e seus colaboradores a partir de 1986. 
Estes, daí então, passaram a questionar, quais são os conhecimentos que um 
professor deve ter que o diferencia de um especialista? Quais as ferramentas 
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mobilizadas por estes para trabalhar um determinado conteúdo em sala de aula? 
Dessas questões que nortearam as suas pesquisas emerge a categoria de análise que 
Shulman (1986) denomina de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK).    
 Assim, este artigo tem por objetivo investigar as concepções sobre as questões 
ambientais, em especial a Química Verde e Desenvolvimento Sustentável, de um 
professor que leciona em um curso de Licenciatura em Química numa Instituição de 
Ensino Superior no Estado de Sergipe. Para tal faz-se uso de instrumento de coleta de 
dados conhecido como Representação do Conteúdo (CoRe) e traçar o seu perfil de 
PCK.  
 
 
O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo e o Ensino de Química  
 

O conceito de PCK tem sido usado com diferentes objetivos em pesquisas no 
ensino de ciências. Tais como: investigar a própria natureza do PCK como conteúdo; o 
estudo das relações de PCK na formação de professores, a natureza e a estrutura do 
PCK de professores com relação a conteúdos específicos, entre outros. As questões 
ambientais, e em especial a QV pode ser pensada como conteúdo especifico, por conta 
de suas teorias, conceitos que foram construídos e incorporados ao longo do tempo, e 
ainda mais, relacionado com a educação e as discussões sobre a questão do 
desenvolvimento sustentável (GOES et al., 2013).  
 Sobre como a possibilidade da capturado PCK dos professores algumas formas 
são descritas para a coleta de material que conduzam a esse empreendimento, como: 
provas e planos de aulas elaborados por esses professores, observação em sala de 
aula, mapas conceituais, questionários estruturados com escalas de Likert, 
representações pictóricas, entrevistas, diários de bordo, instrumentos CoRe 
(Representação do Conteúdo), instrumentos PaPer (Repertório de experiência 
Pedagógica e Profissional) e avaliação de múltiplos métodos (GARRITZ;  TRINDAD-
VELASCO, 2006; FERNANDEZ, 2011; NOVAIS;  FERNANDEZ, 2012). E várias outras 
ferramentas que permitam obter informações sobre como o professor conduz a 
aprendizagem de determinado conteúdos em sala de aula. 

Com a aplicação do mesmo pode-se documentar as ideias centrais associadas 
com o tema em estudo, e além do mais permite conhecer: os objetivos de ensino 
proposto pelo professor; seu conhecimento associado com as concepções alternativas 
dos alunos e suas dificuldades de aprendizagem; a sequência apropriada dos tópicos a 
serem abordados; a utilização correta de analogias e exemplos; formas de abordar os 
conteúdos centrais da matéria; os experimentos, problemas e projetos que podem ser 
inseridos durante suas aulas e por fim, as formas mais engenhosas que permitem 
avaliar o entendimento por parte dos alunos. Contudo, essa ferramenta se apresenta 
como uma forma de capturar a natureza holística e a complexidade do conhecimento 
pedagógico do conteúdo (REYES-C; GARRITZ, 2006). 

Talanquer (2004 p. 61) aponta que para os professores de química não basta 
somente possuir um bom conhecimento do conteúdo disciplinar e nem tão pouco 
afinidade com métodos de ensino, seu êxito depende de como eles conseguem 
transformar o conhecimento disciplinar em formas mais significativas para os 
estudantes, e para isso devem possuir um PCK suficiente que possa contemplar 
algumas habilidades:  

 
1 – Identificar as ideias, os conceitos e as perguntas centrais associadas com o 
tema;  
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2 – Reconhecer as prováveis dificuldades conceituais que possuem os alunos 
e seu impacto na aprendizagem; 
3 – Identificar perguntas, problemas ou atividades que obriguem os estudantes 
a reconhecerem e questionar suas ideias prévias;  
4 – Selecionar experimentos problemas ou projetos que permitam que os 
estudantes explorem conceitos e ideias centrais da disciplina;  
5 – Construir explicações analogias ou metáforas que facilitem a compreensão 
de conceitos abstratos;  
6 – Desenhar atividades de avaliação que permitam a aplicação do que foi 
aprendido na resolução de problemas em contextos realistas e variado 
(TALANQUER, 2004, p. 61).  

 
 Como se pode observar no que foi proposto pelo autor, é necessário que o 
professor pense processo de aprendizagem durante todo o período, do início ao final, e 
ainda poderíamos completar suas propostas, com base no modelo de “Raciocínio 
Pedagógico e Ação” que propõe Shulman (1987, p. 15). O autor vai além dos pontos 
acima elencados aponta para a necessidade de que depois de avaliado se faça a 
reflexão e uma nova compreensão do processo de aprendizagem.  
 Para além dessas, Talanquer (2004) acrescentar ao apontar as habilidades que 
um professor de química deve possuir. Segundo ele é imprescindível que o professor 
reconheça os diferentes Níveis de Conhecimento da Química descritos por Johnstone 
(1991), de maneira que possa operar com seus alunos as relações entre eles, a fim de 
criar condições que facilitem a identificação e compreensão descritiva entre os níveis: 
macroscópicos, submicroscópico e representacional (TALANQUER, 2004). O autor 
enfatiza a necessidade da reflexão por parte dos professores sobre a natureza das 
ideias, dos conceitos e dos modelos que foram sendo criados ao longo do tempo. E 
elenca como peça fundamental o reconhecimento do enorme repertório de concepções 
alternativas advindas do senso comum que possuem os alunos. Principalmente no 
caso da Química, disciplina que o estudante se depara com conceitos, modelos 
abstratos, linguagens e formas representacionais simbólicas especiais e que estas 
formas de pensar se manifestam em estratégias de raciocínio particulares 
(TALANQUER, 2004, p. 63). Destarte, as reflexões de Talanquer são de certa forma 
preocupantes trazendo como algumas conclusões:  

 
O PCK de uma grande quantidade de docentes tem pouca coerência e carece 
de uma base sólida para apoiar-se. Com os vários anos de docência, muitos 
professores acumulam uma grande variedade de exemplos, anedotas, 
analogias, exercícios e experimentos interessantes e atrativos para os alunos, 
mas que são usados sem uma justificativa clara e guiados pela intuição. 
Poucos são os que têm a capacidade de integrar seus conhecimentos de 
química, história e filosofia da disciplina e relacioná-los com química-
sociedade-tecnologia, com seus conhecimentos didáticos de didática, 
pedagogia e sociologia da aprendizagem, em uma estrutura cognitiva coerente 
que guie seus pensamentos, decisões e ações em sala de aula (TALANQUER, 
2004, p. 64).     

 
 
Metodologia  
 

O PCK configura-se como uma importante fonte de dados, informações e 
estratégias para refletir sobre a prática docente e aperfeiçoar os cursos de formação 
inicial e continuada de professores (NOVAIS; FERNANDEZ, 2012, s/n) na medida em 
que as informações levantadas podem contribuir na iniciativa de propor apontamentos 
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que permitam conduzir os cursos de formação de professores, em especial no tocante 
aos temas abordados nesse texto.  

Apresenta-se como um método de abordagem qualitativa, pois fundamenta-se 
na interpretação dos fenômenos, na atribuição de significados e busca explicitar em 
profundidade os dados coletados, e tendo como característica principal de análise a 
sua preocupação como o processo e não simplesmente como o produto (LIMA e 
NÚÑES, 2013). 

 
[...] essa linha de investigação, predominantemente qualitativa, sugere que o 
conhecimento do conteúdo pelos professores afetam tanto o que os 
professores ensinam como a forma como o fazem [...] Como ativos 
configuradores do currículo, os professores tornam patente nas suas decisões 
curriculares os seus conhecimentos, interesses e valores; podem dar mais 
atenção àquilo que mais dominam ou que tem mais interesse e, por outro lado, 
dar menos importância ou até evitar aqueles conteúdos que conhecem menos; 
tratam assim de adaptar um determinado currículo o mais possível a seu 
próprio conhecimento disciplinar, selecionando aquele em função destes 
(GROSSMAN1, 1994 apud FERNANDEZ, 2011, p. 2).    
 
 

 O grande interesse em capturar o perfil do PCK dos professores, é que permite 
ao pesquisador entender ao mesmo tempo, as possibilidades e limitações dos 
docentes, sobre um determinado conhecimento do conteúdo especifico, sobre o 
conhecimento curricular, quais mecanismos e estratégias por ele criados, e com isso, 
caracterizar as suas ações em sala e aula, e compreender como estas influenciam 
diretamente nos processos de ensino-aprendizagem, e ainda em nosso caso, de forma 
especial observar como o seu PCK pode refletir diretamente na qualidade de formação 
dos futuros professores, e na perspectiva de superação de alguns paradigmas postos 
que são hoje veementemente criticados.     
 No processo de captura do PCK sobre QV e DS fez a opção instrumento CoRe 
proposto por Loughran, Mulhall e Berry (2004), que é formado por um conjunto de 
perguntas direcionadas ao professor, utilizado para explicitar suas ideias sobre um 
conteúdo especifico (OLIVEIRA-JUNIOR;  FERNANDEZ, 2011).  É uma ferramenta que 
propõe questões de investigação sobre como o professor seleciona os conteúdos 
refletindo sobre as estratégias, metodologias e aspectos sócio-econômico-culturais 
(FERNANDEZ, 2011).  
 O sujeito selecionado tem graduação em Química Industrial, especialista e 
mestre em geologia e doutor em Ciências Geoquímicas. Atua ou atuou na Educação 
Superior em instituições públicas e privadas, onde teve oportunidade de lecionar em 
cursos como: biologia, química, engenharia elétrica, civil; totalizando 11 anos de 
experiência, que, Marques (2013), considera como um período recente de atuação. É 
Atualmente, professor Adjunto de uma IES em Sergipe, onde ministra as disciplinas 
Engenharia e Meio Ambiente, Química Ambiental e Introdução aos Estudos de 
Engenharia. Possui artigos publicados em revistas indexadas, alguns capítulos de 
livros, orientação de um trabalho de conclusão de curso e participação em oito bancas 
de alunos do curso de licenciatura da instituição. Observa-se em seu currículo que as 
suas atividades acadêmicas estão fortemente concentradas no desenvolvimento de 
pesquisa na sua área de expertise e poucas são as suas contribuições para o Ensino 
de Química de modo específico.    

                                                      
1 GROSSMAN, P. L. Teacher knowledge. In: HUSEN, T.; POSTLETHWAITE, T. N. (Eds). The International 
encyclopedia of Education (1994).   
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E assim para a análise e categorização dos dados temos como referência o 
modelo de relação entre os domínios do conhecimento do professor vinculados aos 
modelos básicos para a implementação de aspectos relacionados ao desenvolvimento 
sustentável no ensino de química, elaborados por Burmeister, Rauch e Eilks (2012) e 
em seguida adaptado por Góes et al., (2013).  

Resultados e Discussão 
 

 O instrumento CoRe (representação do conteúdo) utilizado nesta etapa da 
pesquisa tem as suas questões mais diretamente relacionadas com as temáticas de  
Desenvolvimento Sustentável e Química Verde, pois dentro das categorias a priori 
estabelecidas sobre as questões ambientais, essa, a QV, esta diretamente relacionada 
com o conhecimento químico, e emerge como uma tentativa de 
resposta/enfrentamento por parte dos químicos com relação aos problemas ambientais. 
A integração da QV nos currículos de formação de professores é ainda inconsistente 
com as necessidades de tornar a educação voltada para o desenvolvimento 
sustentável, influenciando aspectos motivacionais e atitudinais. Através de seus 
princípios é considerada um instrumento para a sustentabilidade (GÓES, et al., 2013). 
Assim com base no exposto foi selecionada como ideia central na composição do 
instrumento CoRe.      

Esse instrumento discute o entendimento dos professores sobre aspectos 
particulares de seus PCK levantando ideias muito importantes como: a importância dos 
alunos em adquirir determinada ideia; o conhecimento das concepções alternativas dos 
estudantes; os pontos que possam causar confusão; as estratégias e métodos mais 
perspicazes de avaliar as compreensões das mesmas (REYES-C; GARRITZ, 2006). 
 Ao analisar o CoRe observam-se que as três primeiras questões estão 
diretamente associadas com o conhecimento do conteúdo específico, que dentro da 
base de conhecimento, Shulman (1986) estabelece como uma das categorias mais 
importantes, e afirma sobre a extrema necessidade do professor possuir um sólido 
conhecimento do conteúdo para poder trabalhá-lo em suas atividades em sala de aula.    
 Para esse grupo, as respostas apresentadas mostram claramente que o objetivo 
principal do professor esta associado com a definição de conceitos, como se tem na 
transcrição abaixo sobre: O que você pretende que os alunos aprendam sobre essa 
ideia? (Questão 1) a primeira sobre QV e a segunda sobre DS. 
 

“Primeiramente saber o conceito de Química Verde” 
“Primeiro definir este Conceito”   

 
 Diante das informações coletadas pode-se observar a clara intenção conteudista 
do pesquisado, fundada num entendimento de que o conhecimento do conteúdo por 
parte do aluno é por si só o instrumento necessário para que o mesmo possa 
desenvolver as suas atividades, o que se torna mais gritante é o fato dele trabalhar na 
formação de professores de química. Segundo análise vê-se que ao responder que os 
alunos devem “primeiramente saber o conceito de QV” “definir o conceito” isso se 
apresenta como um indício qualificador da concepção conteudista do professor.     
 Várias são as críticas encontradas na literatura (TOZONI-REIS, 2002; LEAL; 
MARQUES, 2008) quanto a essa posição, o argumento mais recorrente é de que as 
questões ambientais são por natureza complexas, e carecem de um entendimento 
epistemológico, de uma visão holística e interdisciplinar por parte de quem as estuda 
(LEFF, 2012). Essa transmissão indiscutível do conhecimento científico produzido e 
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acumulado com o tempo acaba reforçando a concepção axiomática que se tem sobre a 
ciência, que representa, segundo Porto (2010), um dos entraves para o ensino de 
química nos vários níveis de ensino, pois não garante aos alunos uma leitura completa 
da conjuntura mundial. Outro problema com relação essa concepção é apresentado por 
Tozoni-Reis (2002, p. 89):  
 

As praticas educativas centradas na transmissão/aquisição dos conhecimentos, 
especialmente sobre os problemas de esgotamento de recursos (racional) 
aponta alternativas romantizadas (naturais) de forte apelo emocional no que diz 
respeito à relação dos indivíduos com o ambiente em que vivem.  
 

     
Concepção essa observada claramente quando o sujeito foi questionado sobre: 

Por que é importante para os alunos aprender esta ideia? Com relação a QV e ao DS, 
respondeu, respectivamente:  

 
“É um passo para o futuro do Meio Ambiente” 
“A química precisa ter novas gerações de produtos e serviços que agridam 
menos ao meio ambiente”  
 
As respostas dadas explicitam uma concepção racional na relação homem-

natureza (TOZONI-REIS, 2002) ou antropocêntrica, “onde o homem é quem 
proporciona o desequilíbrio” (MARQUES, et al., 2007, p. 2044) fundada dentro das 
características de uma racionalidade técnica-instrumental: Cartesiana, mecanicista, 
empírica e positivista. Onde as soluções para as questões ambientais advêm de ordens 
técnicas e científicas, baseadas nas ideias de que o desenvolvimento científico tem 
condições de solucionar todo um processo de crise.  

Processos educativos que tem como objetivos, regular condutas sociais, ou 
então, conscientizar os alunos para evitar os efeitos negativos sobre o ambiente, e criar 
habilidades técnicas para solucionar problemas, se constituem uma educação com 
vistas para um “treinamento em proteção ambiental” (LEFF, 2012, p. 205). Essa 
concepção esta preocupada com o meio ambiente devido à relevância dada para a 
manutenção da existência da espécie humana (MARQUES, et al., 2007), se 
aproximando de uma concepção apocalíptica e catastrófica (TOZONI-REIS, 2002), que 
em nada colabora com o processo de superação da crise ambiental, mesmo que este 
conhecimento ainda seja classificado como imprescindível, são considerados 
insuficientes, para a diminuição dos problemas detectados (LEAL;  MARQUES, 2008).  

 É muito pouco eficiente sugerir medidas exclusivamente de ordens técnicas para 
solucionar problemas ambientais, a leitura através da história da humanidade tem nos 
mostrado o contrário, o entendimento da própria epistemologia ambiental é 
esclarecedor, na medida em que avalia a degradação do meio ambiente com base em 
estudos acompanhados de análises de ordem social, cultural, política e econômica. 
Atribuir a pessoas ou aos profissionais a exclusiva responsabilidade pelas causas e 
soluções dos problemas ambientais secundariza a imensa responsabilidade do sistema 
produtivo – industrial, político e econômico (MARQUES, et al., 2007, p. 2046).  
Proporciona uma leitura unipolar de todo um quadro de crise, não permite um 
entendimento global que se faz necessário para o processo, e isso conduz a soluções 
que não são eficientes e suficientes diante das demandas observadas. Como apontam 
Leite e Rodrigues (2011, p. 147), que essas ideias acabam “idealizando ingenuamente 
que um somatório de ações individuais provocará as mudanças necessárias”.    
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Por fim, as informações apresentadas e discutidas estão em consonância com 
os resultados propostos por Costa; Ribeiro e Machado, (2008) ao investigar a 
dimensão da QV presentes em artigos de uma das mais importantes revistas científicas 
da área da educação química, que é o “Journal Chemical Education”, diagnosticaram 
que as idéias associadas com as publicações em QV enfatizam a formação de uma 
consciência ambiental, como apontado por Leff “treinamentos em proteção ambiental” 
sendo estes objetivos inconsistentes e insuficientes para a necessidade de 
enfrentamento de questões que envolvem tamanha complexidade.  

O professor não desenvolveu nenhuma resposta quanto foi perguntado: O que 
você mais sabe sobre essa ideia? (Questão 3) Neste caso tanto para a QV, 12 
princípios, os segundo 12 princípios e o DS, o professor, respondeu:  

 
“Não tem”  

  
Concordamos com Novais e Fernandez (2012) ao proporem que respostas 

desse tipo não devem ser indícios de que o mesmo desconhece de maiores detalhes 
sobre a ideia, isso é pouco provável diante do currículo e atuação profissional do 
mesmo, ainda para Novais e Fernandez (2012), ele, o professor investigado, pode 
considerar irrelevante ou inviável realizar tais aprofundamentos. Continuando a 
discussão, as respostas das questões anteriores nos levam a indicar que essa possível 
“irrelevância ou inviabilidade” esta atrelada a práticas que visam trabalhar 
especificamente os conteúdos químicos de modo superficial e simplista, que acabam 
não levando a uma construção mais ampliada, que permitam aprofundar as discussões 
de outras ideias que são relevantes. Ficando assim restrito aos conceitos de QV e a 
enunciar os seus princípios.     

As questões de 4 a 8 estão mais associadas com a categoria da base de 
conhecimento do Conhecimento Pedagógico Geral. Um dado no mínimo curioso foi 
coletado, pois, segundo o pesquisado ele, “não vê” quaisquer dificuldades ou limitações 
ligadas ao ensino das ideias de Química Verde, 12 princípios de Química Verde, 
segundos 12 princípios e Desenvolvimento sustentável. O que para nos pesquisadores 
se apresenta de certa forma preocupante, pois não conhecer ou desconsiderar 
conhecimentos prévios ou alternativos que os alunos possuem é um fator implicador no 
desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem.   

A capacidade de reconhecer e incluir tais pré-concepções com base na análise 
da natureza do conteúdo e a forma de raciocinar dos alunos é considerado como peça 
chave do PCK (TALANQUER, 2004).  Seu entendimento vai impactar nas decisões que 
podem ser tomadas durante os processos de planejamentos das atividades. Com isso, 
o professor pode mobilizar analogias, exemplos, ilustrações, etc. que tornem mais 
fáceis os processos de ensinar. Os docentes que melhor desenvolvem essas 
habilidades conseguem atingir PCK mais sofisticado (PARK; OLIVER, 2008).   

Já quando perguntado “que outros fatores influenciam no ensino dessa idéia”?  
 
“O conhecimento da química básica”  
“O conhecimento da ecologia, biomassa e ecossistemas”   

  
O professor destaca a falta de alguns conhecimentos da química básica ou 

conceitos da biologia, mas vale ressaltar que outros conceitos como cinética, 
equilíbrios químicos, catálise e reatividade química, são até mais importantes no 
entendimento dessas ideias. É relevante discutir sobre essa concepção associativa dos 
conceitos de biologia, em especifico, ecologia, com o desenvolvimento sustentável. 
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Pois, desenvolvimento sustentável é um termo que tem na sua origem os fundamentos 
do pensamento econômico, surge na expectativa de criar um novo estilo de 
desenvolvimento, com base em tecnologias alternativas que consigam equilibrar os 
processos econômicos, sociais e ambientais (ANGOTTI; AUTH, 2001). Apresenta-se 
como um discurso marcado por uma política consensual que procura homogeneizar os 
diferentes interesses de países, povos e classes sociais (LEFF, 2006). Já nasce com a 
controvérsia polissêmica que cunha o termo, ao tentar conciliar desenvolvimento que 
sempre esteve atrelado diretamente às ideias de progresso, e sustentável que tem na 
sua essência uma relação direta com as concepções protecionistas, advindas da 
ecologia (ANGOTTI; AUTH, 2001). É um termo ambivalente, pois a sustentabilidade 
procura incorporar as condições ecológicas – renovabilidade da natureza, diluição dos 
contaminadores e dispersão dos dejetos – enquanto que o segundo, desenvolvimento 
esta marcado pela perdurabilidade no tempo do progresso econômico (LEFF, 2006).      
 Ideias essas que coadunam com Araújo (2004), quando chama atenção para as 
várias armadilhas que podem ser observadas nesse discurso, para ela “o termo 
sustentabilidade prediz um desenvolvimento viável no tempo em que, a condição 
primordial está à capacidade dos sistemas socioeconômicos se manterem em 
crescimento, regulados pelas limitações impostas pela relação da tecnologia e 
organização social sobre a capacidade de suporte do meio ambiente” (ARAÚJO, 2004, 
p. 86). Está explícito no discurso, a intenção de se manter o modelo de racionalidade 
econômica dominante, que, segundo nossa interpretação, tem como principal 
responsável, uma conjuntura fundada na modernidade conduziram a humanidade para 
o processo de crise.  
 Com isso, nos é bastante preocupante ver na fala do sujeito uma ideia que 
“biologiza” aquilo que possui caráter social, ignorando que as relações atualmente se 
dão como predomínio do capitalismo – sistema econômico vigente – que não é apenas 
poluidor mais também explorador de várias espécies (LEITE; RODRIGUES, 2011, p. 
147). Leff (2006, p. 133) também alerta para o famigerado discurso do 
“desenvolvimento sustentado/sustentável que foi difundido e vulgarizado, adotado 
pelos documentos oficiais e fazendo parte da linguagem comum”, tendo assim uma  
apropriação e circulação ingênua desse termo por parte dos profissionais. Ele aponta 
para o simulacro no qual encobre as ideologias neoliberais, principalmente para os 
países do Terceiro Mundo, como uma estratégia reconfigurada de apropiação dos 
recursos naturais numa perspectiva da sustentabilidade.  

 
 Quando questionado sobre que procedimentos/estratégias emprega nas 
discussões dessas ideias? O professor afirmou que se utilizava:  
 

“palestras e atividades práticas”.  
 
E como eram realizadas as avaliações?  
 
“Utilizando questionários e seminários”  
 
Essas abordagens sugerem a doação de posturas pró-ativas por parte dos 

alunos, onde os mesmos passam a assumir um papel central no processo de ensino-
aprendizagem (NOVAIS; FERNANDEZ, 2012), com realizações de trabalhos em 
grupos, que permitem a socialização das informações e o estabelecimento de relações 
interpessoais, e que de longe não se aproximam das práticas que visam à 
memorização de conteúdos e enunciados. Esse tipo de proposta desenvolve: a 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

 

motivação, autoconfiança, criatividade, responsabilidade e carisma, associadas ao 
desenvolvimento pessoal e profissional, alcançando a dimensão social na formação de 
professores (GARRITZ; TRINIDAD-VELASCO, 2006).  

Por fim, as informações obtidas nos apresentam uma visão simplista e 
extremamente conteudista do sujeito investigado, que representa um fator implicador, 
pois o mesmo ministra disciplinas com forte ênfase para discutir as questões 
ambientais, e os dados nos revelam uma não preocupação para com uma formação 
holística por parte dos alunos ao abordar temáticas de tal complexidade. Porém, em 
contra partida procura realizar atividades que visam inserir os alunos no processo de 
construção de seu conhecimento, mesmo assim, podemos inferir com base no modelo 
de relação entre os domínios do conhecimento do professor vinculados aos modelos 
básicos para a implementação de aspectos relacionados ao desenvolvimento 
sustentável no ensino de química, elaborados por Burmeister, Rauch e Eilks (2012) e 
em seguida adaptado por Góes et al., (2013), que este sujeito tem um perfil que se 
enquadra em um modelo de abordagem tradicional, no qual entende que a aquisição 
de conteúdos é suficiente para resolução de problemas.         

Considerações Finais  

 A relevância e a emergência que se tem dado nos últimos anos as questões 
ambientais fez com que as IES passassem a adotar posturas proativas, com a intenção 
de propor ações que venham a colaborar para o enfrentamento de tais questões, como: 
Ambientalização de seus Currículos, Mecanismos de Gestão e controle de gastos, 
Intervenções didático-pedagógicas, entre outros. De modo especial, um olhar tem que 
ser dado aos cursos de licenciatura, pois a partir destes serão formados nossos futuros 
professores que atuaram principalmente no Ensino Básico público ou privado.  

Daí emerge a importância de traçar o perfil do PCK sobre as questões 
ambientais, em específico, Química Verde e Desenvolvimento Sustentável, de um 
docente de IES que ministra aulas num curso de formação de professores de Química. 
Para tal, optou pela utilização do instrumento CoRe, na intenção de obter informações 
sobre como essa temática esta sendo inserida em sala de aula, quais são os métodos 
utilizados por ele, e por fim, quais são as suas concepções sobre o tema em tela, 
permitindo assim, categorizar o seu perfil, de acordo com o modelo de domínios de 
conhecimento do professor e suas relações com desenvolvimento sustentável no 
ensino de Química.  

Segundo as análises realizadas a partir dos dados obtidos apontam para a 
necessidade de se utilizar outros mecanismos de coleta de dados, pois, para este caso, 
os que foram levantados conduziram em certa medida, a discussões e inferências 
fragilizadas, assim, outros instrumentos de coleta precisam ser utilizados em trabalhos 
futuros. Quanto ao perfil do PCK, este se enquadra em um Modelo tradicional, onde as 
suas ações estão diretamente associadas com a aquisição dos conceitos científicos. 
Revelando também, características de uma visão racional e romantizada para com o 
meio ambiente. Visões essas que conduzem a leituras simplistas de conjuntura, e de 
certa forma impedem uma análise ampliada do processo de crise. Essa concepção é 
observada quando da sua preocupação em ações que agridam menos o ambiente, por 
exemplo.    

Quanto a Química verde e ao Desenvolvimento Sustentável, segundo o mesmo, 
a importância para tais, ancora-se no aprendizado dos conceitos por parte dos alunos, 
e assim, ele desconsidera toda uma análise epistemológica que garantiu com o passar 
do tempo à relevância que se deve dar para tais temáticas. Com isso, podemos inferir 
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que suas práticas acabam por conduzir para uma formação balizada em garantir uma 
consciência ambiental, preocupado com a sensibilização dos discentes, e essa 
concepção representa um entrave no processo, pois tende a induzir o aluno a uma 
visão romantizada e salvacionista do homem para o meio ambiente, o que representa 
um entrave para os atuais objetivos da Educação Ambiental, pois a mesma apregoa a 
real e urgente necessidade da população assumir novos valores, comportamentos, 
atitudes e responsabilidades, para além de conscientizar e sensibilizar.  

Por fim, os dados apresentados nos relevam que mesmo com 11 anos de 
atuação, o docente não possui um perfil de PCK sofisticado, caracterizado 
marcadamente por uma visão simplista e conteudista de suas ações em sala de aula, 
limitado a discutir a química do ponto de vista do e no ambiente, fato que se deve 
atribuir a sua formação não pedagógica ao longo da carreira, se apresentando assim 
como um obstáculo.  E com isso, não consegue vislumbrar outras ferramentas, ou 
melhor, outros mecanismos e ações didáticas, que conduzam a uma formação de 
professores para uma visão da Química para o Ambiente, sendo esse um entrave para 
os cursos de formação de educadores.     
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RESUMO: Pensando em contribuir para a atuação do professor em sala de aula, esse trabalho busca analisar o 
desempenho de um professor em formação inicial participante de um projeto de estágio extracurricular no qual as 
tendências contemporâneas de ensino estavam presentes e as aulas eram avaliadas em conjunto. Para isso 
analisamos o tipo de iniciação feita pelo professor, o tempo de fala do professor e dos estudantes, a abordagem 
comunicativa e o padrão de interação, usados pelo professor no início e ao final do projeto. Observamos mudanças 
na prática desse professor, decorrentes, principalmente, do processo de avaliação compartilhada, que acontecia no 
projeto e da estreita relação entre os saberes teóricos e a prática docente. 

INTRODUÇÃO 
Rocha (2003) relata que, no início dos anos 80, os currículos brasileiros passaram 

a ter um enfoque sociológico, sob a preocupação de desvelar o papel do currículo 
como espaço de poder. Predominou a ideia de que o currículo pode ser compreendido 
quando contextualizado política, econômica e socialmente. Na década de 90, as 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho colocaram a educação em pauta 
novamente, o que acarretou discussões a respeito do currículo escolar. Discutiam-se, 
entre outras coisas, as reformas necessárias para a formação do trabalhador. Nesse 
contexto, ocorreu a produção e a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB 9394/1996, bem como a construção dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs – que impulsionam a discussão de tendências 
contemporâneas de ensino, consideradas essenciais para a produção de 
aprendizagens significativas. 

Entre as discussões em torno da qualidade do ensino está a formação inicial de 
professores As discussões nesse campo educacional relacionam-se, entre outras 
coisas, aos saberes necessários ao fazer docente, a relação teoria e prática nesse 
fazer, as concepções sobre ser professor e a influência da formação inicial na mudança 
dessas concepções.conhecimento da prática na formação inicial e continuada dos 
professores. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1999, p.66) 
nos lembram que ”os conhecimentos difundidos no ensino de química permitem a 
construção de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo 
para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em constante 
transformação”. É necessário, então, formar estudantes que sejam mais críticos no 
papel de cidadãos e que tenham condições de contribuir para uma melhor qualidade de 
vida. Para isso é indicado que os conhecimentos químicos trabalhados na escola se 
relacionem ao cotidiano dos estudantes, tornando esse componente curricular voltado 
às expectativas dos estudantes e, portanto, mais atraente. A melhoria da educação 
demanda um olhar mais focado sobre a educação escolar e a ação dos profissionais 
que nela atuam bem como sobre os cursos que formam professores. 
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Considerando a necessidade de um maior entendimento sobre a formação de 

professores, o presente trabalho envolve um professor em início de carreira inserido na 
proposta de um projeto envolvendo estágio extracurricular, realizado na UFMG. Nesse 
sentido, analisamos o desempenho desse professor ao longo do projeto, 
principalmente em relação ao favorecimento de interações em sala de aula, analisando 
o tipo de iniciação utilizada pelo professor em sala de aula, o tempo dado para a fala 
dos alunos, a abordagem comunicativa e os padrões de interação, e como isso pode 
possibilitar ou não uma maior interação, em sala de aula, entre professor e alunos. O 
objetivo foi de identificar o desempenho de um professor em estágio extracurricular, no 
qual a relação teoria e prática estavam presentes e a avaliação das aulas era feita 
periodicamente pelo grupo participante. 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 
 

Observando o que tem sido publicado em termos de pesquisa em Ensino de 
Ciências, é fato o crescente interesse sobre os estudos que envolvem questões 
relativas à linguagem e à interação entre sujeitos, relacionadas com a construção do 
conhecimento e do pensamento científico (MACHADO, 1999; FERREIRA MACHADO, 
1999; WELLS, 1998; CANDELA, 1998; MORTIMER & MACHADO, 1997; MORTIMER 
& SCOTT, 2002; SUTTON, 1997; KUHN, 1993; SOLOMON, 1987; MEHAN, 1979). 
Schnetzler (2002) mostra que no início da década de 90, pesquisadores na área de 
ciências passam a adotar posições epistemológicas mais racionalistas e 
contemporâneas de ciência, constatando-se a realização de trabalhos que também 
incorporam a dimensão sócio-interacionista à análise do processo de ensino-
aprendizagem. Nesse sentido, interações discursivas e a negociação social de 
significados são consideradas fundamentais na construção de conhecimentos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) afirmam que para a formação do 
aluno, o processo de ensino e aprendizagem tem que focalizar na interação, ou seja, 
no diálogo entre o professor e aluno: 

 
Buscar a plena formação do aluno para participar do convívio social de 
maneira crítica, a partir de competências e habilidades que estruturam o 
trabalho com a linguagem, pois, sendo esta uma herança social, reprodutora 
de sentidos e possibilitadora da interação entre os sujeitos, através do 
discurso, constitui-se numa das práticas sociais. (BRASIL, 1999, pg.125).  

 
Considerando os estudos na área da psicologia, desenvolvidos por Vygotsky 

(1991a; 2000) e os estudos filosóficos desenvolvidos por Bakhtin (1981;2003), a sala 
de aula é entendida como um ambiente onde se desenvolvem processos 
essencialmente dialógicos onde, através da interação e utilizando-se de um amplo 
conjunto de ferramentas culturais, dentre as quais a linguagem, o sujeito negocia 
significados e os internaliza.  Os significados são criados na interação social e podem 
ser internalizados pelos sujeitos. 

Consideramos que a construção de significados é facilitada em aulas dialógicas, 
nas quais o professor ouve e discute o ponto de vista do estudante.  

Mortimer e Scott (2002, p. 284) baseados nos estudos de Vygotsky e Bakhtin, 
desenvolveram uma estrutura analítica visando “analisar a forma como os professores 
podem agir para guiar as interações que resultam na construção de significados em 
sala de aula de aula de ciências”. Os autores apresentam cinco aspectos da ferramenta 
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analítica, que incluem os focos do ensino; a abordagem usada em sala de aula e as 
ações do professor. Os cinco aspectos focalizam o papel do professor e são descritos 
resumidamente a seguir: 

1. Intenção do professor: esse aspecto inclui o planejamento ou  “roteiro” de 
aula do professor, as atividades que constituem as aulas de ciência. Por meio do 
planejamento ou “roteiro” de aulas é possível avaliar as intenções do professor. 

2. O conteúdo do discurso de sala de aula: baseia-se na distinção entre 
descrição (enunciados sobre o que é diretamente observável referindo se a um 
sistema, objeto ou fenômeno), explicação (enunciados que fazem uso de algum 
mecanismo ou modelo aplicado a um fenômeno específico), e generalização (envolve o 
uso de descrições ou explicações independentes de um contexto específico) usados. 

3. Abordagem comunicativa: fornece a noção de “como” o professor trabalha as 
intenções e o conteúdo por meio das diversas formas de intervenções pedagógicas, 
resultando em diferentes padrões de interação. A combinação de duas dimensões 
(Interativa/não interativa e dialógica/de autoridade) gera quatro classes de abordagem 
comunicativa: 
- Não-interativa/de autoridade: apenas o professor usa a palavra e apresenta o ponto 
de vista da ciência para o fato ou fenômeno em estudo.  
- Interativa/de autoridade: o professor promove a participação dos estudantes em aula, 
mas apenas o ponto de vista da ciência é considerado. 
Interativa/dialógica: vários pontos de vista circulam na aula e são amplamente 
debatidos pelo grupo.  
-Não-interativa/dialógica: professor reconsidera, na sua fala, vários pontos de vista, 
destacando similaridades e diferenças.  

4. Padrões de interação: especifica os padrões de interação que emergem na 
medida em que professor e alunos alternam falas e/ou enunciados. Nesses padrões 
são indicadas as iniciações do professor (I), as respostas dos estudantes (R), o Feed-
back do professor (F) e a avaliação (A).  Vários padrões podem ser construídos a partir 
da alternância de falas. 

5. Intervenção do professor: procura mostrar como o professor intervém para 
desenvolver o tema da aula Esse aspecto baseia-se  em  seis  formas  de  intervenções  
(Scott,  1998)  e especifica  o  foco  das  intenções  e  as  ações  do  professor, que 
são: (1)  explorar as  ideias  dos  alunos, (2)  selecionar (3)  marcar e  (4)  compartilhar 
os  dados significativos  explicitados  no  contexto  tornando-os  disponíveis,  além  de  
(5)  checar e (6) rever  o entendimento e os progressos obtidos nessas interações. 
Tomando por base a classificação feita por Mehan (1979), que aponta quatro tipos de 
iniciação, denominadas de elicitação de escolha, elicitação de produto, elicitação de 
processo e elicitação de metaprocesso, Mortimer e Scott (2002) incluem o tipo de 
iniciação feita pelo professor ou pelos próprios alunos em:  
1. Iniciação de escolha: demanda ao respondente que faça uma escolha, 
concordando ou discordando de quem pergunta.  
2. Iniciação de produto: demanda uma resposta como um nome, um lugar, uma data, 
uma cor.  
3. Iniciação de processo: demanda a opinião ou a interpretação de uma foto ou 
fenômeno. Nesse caso a resposta tem que ser mais elaborada. 
4. Iniciação de metaprocesso: demanda reflexão sobre o processo de estabelecer 
conexões entre perguntas e respostas. Pedem ao estudante para formular as bases de 
seu pensamento.  

É importante considerar que o tipo de iniciação ou questão formulada pelo 
professor ou estudante tem uma influência importante na duração e natureza das 
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respostas e no potencial para gerar cadeias de interação por meio de feedbacks ou 
prosseguimentos (P) do professor. Uma questão que demanda uma escolha ou um 
produto tende a elicitar respostas curtas constituídas por uma única palavra, que são 
avaliadas pelo professor. Questões que demandam descrição ou explicação de 
processos tendem a elicitar enunciados completos ou a gerar cadeias de interação 
mais longas, como é o caso das iniciações de processo e de metaprocesso. 

 
Considerando os aspectos de análise propostos por Mortimer e Scott (2002) 

vamos usar, nesse trabalho o tipo de iniciação, os padrões de interação, a abordagem 
comunicativa e, ainda, o tempo de fala destinado aos alunos e ao professor. Essa 
análise tem a intenção de identificar o desempenho de um professor ao longo de sua 
participação em um projeto de estágio extracurricular. 
 
Metodologia 

 
a) O Projeto Práticas Motivadoras para o Ensino de Química nas Escolas 
Públicas 

O projeto em questão é desenvolvido pela UFMG e tem uma estrutura semelhante 
ao projeto PIBID.  Porém, neste projeto, são ministrados cursos de aprofundamento 
discente em escolas públicas parceiras, no turno inverso das aulas, para estudantes 
que, voluntariamente, desejam participar. O projeto tem financiamento da CAPES – 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – e conta com a 
participação de um coordenador, quinze estudantes do curso de Licenciatura em 
Química e três professores de Química da Educação Básica, todos bolsistas. Os 
cursos são organizados através de temas de interesse da Química, buscando os 
conceitos químicos necessários ao seu entendimento.  A organização dos temas foi 
realizada em conjunto entre a coordenação, os professores de Química da Educação 
Básica e os licenciandos, em encontros semanais que ocorreram/ocorrem no 
Departamento de Química da UFMG. As turmas de estudantes da educação básica 
são organizadas pelas próprias escolas. As aulas foram gravadas em vídeo, cumpridos 
os trâmites legais para tal, e, ao longo do projeto, analisadas pelo conjunto 
coordenador, supervisores e estagiários, em um processo de avaliação compartilhada. 
 
b) O caminho percorrido 

Essa pesquisa procurou observar o desempenho de um professor em formação 
no período de estágio extracurricular, do  projeto “Práticas Motivadoras nas Escolas 
Públicas”. As aulas eram preparadas de forma que as concepções prévias dos alunos 
fossem amplamente discutidas, focalizando a interação e a dialogia em sala de aula.  

Após o planejamento conjunto, os licenciandos desenvolveram essas aulas nas 
escolas, que foram gravadas em vídeo. Selecionamos, nesse trabalho, um professor – 
a quem damos o nome fictício de Guilherme – que não tinha qualquer experiência em 
docência ao entrar no projeto – e que nos pareceu ter se apropriado de algumas 
tendências contemporâneas de ensino e aprendizagem em função da participação no 
projeto. Selecionamos, para esse professor, trechos de uma aula do início do projeto 
(que chamaremos de AULA A) e trechos de uma aula após um ano de participação no 
projeto (que chamaremos de AULA B).  Dos trechos selecionados, foram transcritas as 
falas do professor e dos alunos, as quais foram analisadas considerando os tipos de 
iniciação (MEHAN, 1979)  feitas pelo professor, os tempos de fala dos alunos, a 
abordagem comunicativa e os padrões de interação (MORTIMER e SCOTT, 2002). 
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As aulas analisadas traziam água como tema gerador e abordavam: Ciclo da 
água; Água doce e água salgada; e Água e as plantas. Selecionamos trechos da aula 
que mostram momentos de interações entre professor e alunos e que exemplificam o 
desempenho do estagiário. 

 
Resultados e discussão 

A análise das aulas desse professor está dividida em tipos de iniciação, tempo de 
fala do professor e dos estudantes durante a aula, padrões de interação e abordagem 
comunicativa, sendo esses dois últimos feitos conjuntamente. Passamos a descrever 
cada uma dessas análises. 

 
1) Tipo de iniciação 
Considerando os trechos de aula analisados não apresentam o mesmo tempo 

total de duração, para fins de comparação, vamos considerar os primeiros 20 minutos 
de cada aula na análise. Como o total de perguntas foi diferente nas duas aulas, os 
dados estão colocados em frequência e porcentagem de cada tipo de iniciação: 

 
Tabela 1 – Tipos e frequências de iniciações nas aulas A e B nos 20 minutos iniciais de aula 

 

Como já dissemos, Iniciações que demandam descrição ou explicação de 
processos favorecem enunciados mais completos levando a uma maior interação entre 
os participantes da aula. Deste modo, entendemos ser imprescindível o papel do 
professor formulando questões adequadas que gerem argumentações e explicações 
por parte dos alunos envolvidos. 

Na AULA A, o professor Guilherme inicia uma discussão após a construção de 
um terrário com os alunos. Neste experimento, os alunos colocaram em uma garrafa 
PET transparente um pouco de terra, uma muda de planta, carvão vegetal, água e 
fecharam a garrafa de modo que ela se tornasse um sistema fechado. O terrário 
construído serviu de modelo para observar o ciclo da água acontecer. A discussão 
centrou-se no entendimento da função de cada componente utilizado na confecção do 
terrário, e o primeiro componente colocado em discussão é o carvão. A sequência a 
seguir (Quadro 1) tem início quando o professor pergunta onde se encontra carvão sem 
ser na churrasqueira, buscando identificar se os alunos tinham ideia de outros usos do 
carvão.  

 
 

 
 
 

 

Iniciação do 
professor 

Freqüência Porcentagem 

de escolha 38 58,5 
de produto 20 30,8 
de processo 7 10,7 AULA A 
de metaprocesso 0 0,0 

Iniciação do 
professor 

Freqüência Porcentagem 

de escolha 29 50,9 
de produto 7 12,3 
de processo 21 36,8 

 
 

AULA B 

de metaprocesso 0 0,0 
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Quadro 1: Transcrição: Onde se encontra carvão 
Turno Locutor Transcrição 

16 Professor  E outro lugar que tem carvão dentro de 
casa? 

17 Professor Ninguém sabe mais não? Na cozinha... 
18 Aluna A Fogão? 
19 Professor Alguém mais sabe? Na cozinha...passa 

água por ele... 
20 Aluna B Filtro  
21 Professor O filtro. E onde está o carvão no filtro? 

 
Nesse trecho, o professor Guilherme faz uma iniciação de produto (turno 16) 

transformando-a em uma iniciação de escolha (turno 19) e avaliando a resposta da 
Aluna B (turno 21) através de uma confirmação. Como consequência, as respostas 
dadas pelas alunas A e B são curtas e diretas, não havendo respostas completas e 
melhor elaboradas.  

Percebemos que Iniciações de Produto e Iniciações de Escolha são recorrentes 
ao longo da AULA A. 

A AULA B do professor Guilherme apresenta grande número de iniciações de 
processo. Para exemplificar, separamos um trecho dessa aula em que o professor, ao 
mostrar a planta dentro do terrário feito de garrafa PET, pergunta para um aluno 
(Aluno D) por quanto tempo ele acha que a planta sobreviverá dentro da garrafa, e 
pede para que explique (Quadro 2): 

 
Quadro 2: Transcrição: O tempo de vida da planta no terrário 

Turno Locutor Transcrição 
24 Professor  Por quanto tempo você acha que ela fica? 

[referindo-se à planta]. Explique. 
25 Aluno D Porque só tem uma quantidade de oxigênio 

aí dentro, aí ela vai pegando gás carbônico 
e transformando em oxigênio, aí tem uma 
hora que ela para 

26 Aluno C Não, mas a planta também libera gás 
carbônico 

27 Professor Fala pra todos o que você acabou de dizer 
28 Aluno C A planta também libera gás carbônico 

porque ela também respira durante o dia 
29 Aluno D Mas a taxa com que ela libera oxigênio é 

maior que a de gás carbônico 
 
O fato de o professor Guilherme utilizar uma iniciação que demanda explicação, 

favoreceu enunciados mais completos levando a uma maior interação entre os 
participantes da aula (turnos 25 e 26), conforme podemos observar no trecho transcrito. 
O professor permite a troca de argumentos entre dois alunos (Aluno C e Aluno D). Com 
isso percebemos que as perguntas são melhores elaboradas na Aula B, quando o 
professor Guilherme já passou por processos de avaliação compartilhada, no projeto 
Práticas Motivadoras nas Escolas Públicas. 
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2) Tempo para a fala do aluno 
Ao gerenciar essas discussões, o papel do professor é articular estratégias que 

facilitem as interações discursivas. Para que tais interações constituam-se numa rica 
construção discursiva é importante que o aluno participe ativamente da dinâmica da 
sala de aula. 

Para as aulas A e B, marcamos os tempos totais para cada um dos locutores, nas 
duas aulas. A Tabela 2 mostra esse tempo, professor e alunos, seguintes: 

 
Tabela 2: Locutores na AULA A e na AULA B 

 Locutor  % do tempo total 
Professor 38,45 AULA A 

Alunos  16,96 
Professor 41,09 AULA B 

Alunos  37,98 
 
Ressaltamos que o somatório dos tempos não se complementa pelo fato de uma 

parte do tempo ter sido relativa à outros interferentes na aula, como conversas e 
realização de alguma atividade não necessariamente ligada ao assunto da aula. 
Analisando as aulas A e B, percebemos que na AULA B houve maior tempo de fala 
dos alunos. Durante essa aula, o professor Guilherme solicitou mais a participação dos 
alunos e permitiu um tempo maior de resposta para que eles organizassem seus 
raciocínios, tentando dar mais atenção aos alunos e fornecendo mais oportunidades 
para que eles construam suas respostas. Como exemplo, usamos o seguinte trecho 
transcrito no Quadro 3, retirado dessa AULA B no qual o professor Guilherme busca 
desenvolver as ideias dos alunos sobre o fato de a planta sobreviver em um ambiente 
fechado, como no caso do terrário: 

 
Quadro 3: Transcrição: A sobrevivência da planta, AULA B 
Turno Locutor Transcrição 

32 Professor  Bom, vocês disseram que durante um tempo 
essa planta iria sobreviver, mas um tempo só?  

33 Aluno E Acho que até o gás carbônico acabar 
34 Professor Até o gás carbônico acabar. Alguém tem uma 

opinião diferente?  
35 Aluno F Eu acho que depois de um tempo estabiliza 
36 Aluno G A presença de fungo pode influenciar? 
37 Professor Você acha que isso pode causar algum 

problema?  
38 Aluno G Não, eu acho que pode melhorar 
39 Professor Isso vai aumentar o tempo de vida da planta ou 

você acha que não interfere?  
40 Aluno G Não calma 

 
 

41 

 
 

Professor 

Você disse sobre a presença de fungo aqui 
certo? Então eu quero saber se você pensa 
que esse fungo iria aumentar o tempo de vida 
da planta ou você acha que não faz diferença 
ter fungo ou não?  

42 Aluno G Bom, não pensei nisso, só pensei na pergunta 
43 Professor Alguém mais pensa alguma coisa?  
44 Aluno E Talvez a água tem algum problema? 
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45 

 
 

Aluno H 

Eu acho que vai ficar quente demais e acho 
que ela vai morrer mais por causa do calor do 
que por causa do gás carbônico porque a 
garrafa deixa entrar calor mas não deixa sair e 
a planta vai tipo cozinhar ali dentro 

 
46 

 
Aluno C 

Acho que a água é importante ali pois a planta 
fará fotossíntese mais rápido e sem água a 
planta não vai sobreviver 

 
Percebe-se que Guilherme não fornece a resposta sobre a sobrevivência da 

planta e busca envolver os alunos na discussão, na tentativa de explorar as 
explicações que eles podem fornecer sobre o assunto. Nota-se um aumento no tempo 
de fala dos alunos por estes darem respostas mais completas. Quando o professor usa 
expressões do tipo “Alguém mais...”, permite contribuições dos alunos para a discussão 
naquele momento da aula, como foi o caso dos alunos C e H que entraram na 
discussão. Tal atitude do professor mostra que a vivência no projeto “Práticas 
Motivadoras nas Escolas Públicas” possibilitou mudança na prática docente desse 
professor, pois passou a buscar uma maior participação dos alunos nas aulas. 

Na AULA A, essa busca de participação dos alunos praticamente não ocorre e, 
quando os alunos não fornecem uma resposta rápida, o professor tende a fornecer 
essa resposta. 

Provavelmente, o professor internalizou as ideias discutidas nas reuniões que 
ocorriam pelo projeto “Práticas Motivadoras nas Escolas Públicas”. O que percebemos 
foi que o professor Guilherme modificou sua forma de se dirigir aos alunos, fornecendo 
um tempo maior de discussão e chamando mais os alunos para a participação. 

 
3) Padrão de interação e abordagem comunicativa 
 
Em relação ao padrão de interação e a abordagem comunicativa, iniciamos a 

análise pela AULA A, na qual o professor inicia a aula propondo a discussão sobre a 
importância ou função dos componentes utilizados na confecção do terrário. 

Para essa aula, percebemos os padrões do tipo I-R-A e I-R-P-R-A, onde P é um 
prosseguimento do professor. Um exemplo do padrão I-R-P-R-A é transcrito no quadro 
4: 

Quadro 4: Exemplo de um padrão I-R-P-R-A 
Turno Locutor Transcrição 

11 Professor  Onde encontramos carvão sem ser na 
churrasqueira? 

12 Aluna D Na geladeira 
13 Professor Porque sua mãe usa carvão na geladeira? 
14 Aluna D É pra tirar o cheiro na geladeira, você não 

sabia não? 
15 Professor Ela está corretíssima 

 
Nesse exemplo, o professor, no turno 11, faz uma iniciação perguntando “onde 

encontra-se carvão sem ser na churrasqueira?” , e então, no turno 12, a Aluna D, em 
resposta à pergunta do professor, promove um enunciado demonstrando a sua ideia 
em relação aos usos do carvão. O professor responde a essa aluna com uma nova 
pergunta, gerando outra resposta da Aluna D no turno 14 e uma avaliação do professor 
no turno 15, quando diz “corretíssima”, mostrando avaliar positivamente o exemplo 
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citado pela Aluna D para um dos usos do carvão. Podemos observar que essa 
sequência envolveu uma única aluna. 

Em um outro trecho dessa AULA A, em que o professor discutia sobre lugares 
onde encontramos carvão, podemos perceber que há uma clara intenção do professor 
em conduzir a discussão no sentido de obter as respostas desejadas ao final. Para 
isso, o professor parece fornecer “pistas” para as respostas que ele deseja receber, 
conforme transcrição seguinte: 

 
Quadro 5: Pistas que o professor fornece 
Turno Locutor Transcrição 

16 Professor  E outro lugar que tem carvão dentro de casa? 
17 Professor  Ninguém sabe mais não? Na cozinha... 
18 Aluna A No fogão 
19 Professor  Alguém mais sabe? Na cozinha...passa água 

por ele 
20 Aluna B Filtro  
21 Professor  O filtro 

 
Percebemos, nessa sequência, que o professor espera obter como resposta à pergunta 
do turno 16, a palavra filtro. A Aluna A responde “fogão” e o professor ignora a resposta 
da aluna, uma vez que não é esta a resposta esperada por ele e, então, fornece uma 
nova pista. Quando a resposta é a esperada o professor confirma, repetindo a 
resposta, conforme exemplificado no turno 21 quando ele repete a resposta dada pela 
Aluna B no turno 20.  

É possível ver que nessa aula o discurso do professor Guilherme se aproxima em 
muito do discurso de autoridade. Ele desenvolve uma aula interativa, fazendo inúmeras 
perguntas. No entanto, as perguntas são feitas no sentido de induzir a uma resposta 
que o professor quer obter e ele tende a ignorar respostas diferentes. Nesse momento 
ele estabelece uma abordagem interativa de autoridade. Essa interação do tipo triádica 
(I-R-A) acontece em praticvcamente toda a aula, alternado com alguns padrões I-R-P-
R-A. 

Para a AULA B, percebemos que o professor incentiva mais a participação dos 
alunos oportunizando espaços para o surgimento de mais ideias que possam contribuir 
na discussão. Para isso ele se utiliza de perguntas como “Alguém mais pensa alguma 
coisa?” ou “Alguém tem uma opinião diferente?” e busca dar voz aos alunos, conforme 
exemplificamos no Quadro 6: 

Quadro 6: Professor dá voz aos alunos 
Turno Locutor Transcrição 

24 Professor  Por quanto tempo você acha que ela fica? 
Explique  

 
25 

 
Aluno D 

Porque só tem uma quantidade de oxigênio aí 
dentro aí ela vai pegando gás carbônico e 
transformando em oxigênio, aí tem uma hora 
que ela para 

26 Aluno C Não, mas a planta também libera gás carbônico 
27 Professor Fala pra todos o que você acabou de dizer 
28 Aluno C A planta também libera gás carbônico porque 

ela também respira durante o dia 
29 Aluno D Mas a taxa com que ela libera oxigênio é maior 

que a de gás carbônico 
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30 Aluno C Sim, isso 
31 Professor Isso  

Quando o aluno C faz um comentário que foi ouvido pelo professor e pelos 
colegas que estavam mais próximos dele, Guilherme o incentiva a repetir sua fala para 
que todos ouçam (turno 27). A atitude do professor, procurando dar voz aos alunos, 
parece fazer com que estes percebam que suas falas são importantes e valorizadas 
pelo professor. 

Semelhante ao que ocorre na AULA A, o professor busca discutir sobre os 
componentes utilizados na construção do terrário, porém, nessa AULA B, o professor 
utiliza a estratégia de escrever no quadro as respostas que surgem dos alunos, 
conforme exemplificado no trecho transcrito no Quadro 7: 

 
Quadro 7: Estratégia de escrever no quadro as respostas dos alunos 
Turno Locutor Transcrição 

59 Professor  Para que que serve o carvão?  
60 Aluno J Para virar CO2 
61 Professor Eu ouvi ali virar CO2 ((ele escreve no quadro)) 
62 Professor O que mais vocês acham que é função desse 

carvão?  
63 Aluno D Filtrar  
64 Professor Filtrar ((ele escreve no quadro)) 
65 Professor O que vocês acham mais? 
66 Aluno B Nutrientes  
67 Professor Nutrientes pra planta ((ele escreve no quadro)) 
68 Professor Alguém falou absorver? ((ele escreve no 

quadro assim que teve confirmação disso)) 
69 Aluno D Absorver a água 
70 Professor Alguém mais tem outra explicação? Vocês aqui 

acham alguma coisa ou o carvão não tem 
importância nenhuma?  

71 Aluno E Ah, acho que ta bom essas 
 

O professor não faz avaliações e procura coletar as ideias dos alunos, aceitando-as e 
registrando-as no quadro, indicando sua intenção de introduzir e desenvolver a “estória 
científica”. Consideramos como positiva essa estratégia, pois permite aos alunos 
visualizarem todas as respostas dadas e refletirem sobre elas a medida em que é 
solicitado pelo professor. No turno 65, quando o professor diz “o que vocês acham 
mais?”, outros alunos participaram (B e D), No turno 70 Guilherme chamou os alunos 
que estavam dispersos para participar da discussão quando disse  “Vocês aqui acham 
alguma coisa...”. 

Ao colocar no quadro as ideias dos estudantes o professor da uma clara 
demonstração e que não pretende ignorá-las e que, provavelmente, discutirá cada uma 
delas. A estratégia de inserir mais alunos na discussão, que não acontecia na AULA A 
começa a aparecer na AULA B. 

Notamos que antes, na AULA A, as respostas dadas pelos alunos eram, na 
maioria das vezes, avaliadas pelo professor. Na AULA B o professor socializa com os 
demais a resposta fornecida por um aluno, buscando novas explicações ou, em vez de 
avaliar ele joga uma nova questão que exige um conhecimento mais aprofundado ou 
uma explicação mais elaborada. 
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Em relação ao padrão de interação, na AULA B observamos que o padrão 
triádico (I-R-A) aconteceu pouquíssimas vezes. O professor procurou deixar a 
dscussão acontecer por mais tempo e, assim, propciiou o envolvimento de um número 
maior de estudantes, assim como uma discussão mais sistematizada das ideias e 
explicações deses estudantes.  
No que se refere a abordagem comunicativa, podemos obervar que a AULA A foi 
desenvolvida de forma interativa, mas a participação dos estudantes produziu padrões 
mais simples em função do professor avaliar as falas deles ou desconsiderar algumas 
falas cuja explicação não era coerente com a explicação científica. Na AULA B esse 
padrão foi bem diferenciado. O professor ouvia a explicação dos estudantes e as 
discutia. Em alguns momentos ele até registrava essas explicações no quadro de giz, 
para poder discutí-las. Portanto, a AULA B foi interativa, como a AULA A, mas teve 
vários momentos de dialogia. Nesses momentos o ponto de vista da ciência e outros 
pontos de vista levados pelos estudantes circulavam na sala de aula e eram 
amplamente discutidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Nosso objetivo nesse trabalho era identificar o desempenho de um professor em 

estágio extracurricular, no qual a relação teoria e prática estavam presentes e a 
avaliação das aulas era feita periodicamente pelo grupo participante. Observamos que 
o desempenho do professor mudou significativamente. Mesmo desenvolvendo aulas 
interativas, o discurso do professor passou a ser, ao longo do curso, mais dialógico e o 
estudante passou a ter uma posição mais ativa na dinâmica de sala de aula.  

No início do projeto, aconteciam principalmente os padrões I-R-A e I-R-P-R-A, 
havendo um predomínio de um discurso de autoridade em relação ao dialógico. 
Também pode-se observar um predomínio de iniciações do tipo escolha ou produto. 
Após um ano de vivência no projeto, as iniciações do professor eram, em sua maioria, 
de processo e, em vários momentos, aconteceu o discurso dialógico, no qual as visões 
dos estudantes eram consideradas e amplamente discutidas. 

A filmagem das aulas e a avaliação compartilhada de alguns momentos dessas 
aulas parecem terem sido decisivas para que o professor Guilherme percebesse que o 
seu trabalho em sala de aula poderia ser melhorado. Foram nesses momentos que o 
professor identificou seu discurso como de autoridade e discutiu estratégias para tornar 
o discurso dialógico. 

Esse estudo permite ver a complexidade que envolve a formação docente e a 
necessidade de repensar o estágio, valorizando-o. Possibilita a reflexão sobre a 
necessidade de o professor estar sempre se aperfeiçoando, buscando o entendimento 
do ato de ensinar e aprender. 
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Introdução 
Este trabalho é resultado de uma oficina 
desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Ensino de Química e Sociedade – GEPEQS, no 
projeto de extensão Vila da Ciência, realizado em 
2013, com nove alunos do curso de Licenciatura em 
Química da UESB. Nosso objetivo foi identificar as 
percepções de futuros professores sobre o uso de 
atividades lúdicas para o ensino de química. 
Atualmente, despertar o interesse dos alunos, nas 
disciplinas científicas como a química, tem sido um 
grande desafio para os professores (CUNHA, 2012) 
que, na maioria das vezes, não atribuem estas 
dificuldades à sua prática pedagógica (QUADROS 
et al, 2011). Acreditamos que “é necessário que os 
professores saibam cuidadosamente lidar com os 
saberes profissionais para um bom desempenho de 
sua função” (QUADROS et al, 2011, p. 162). Isto 
envolve a inovação de estratégias de ensino, como 
o uso de atividades lúdicas, aqui compreendidas 
como atividades que envolvem jogos, músicas e 
vídeos, que visam o desenvolvimento cognitivo, 
psicomotor e a interação entre os sujeitos. 
Aplicamos no final da oficina um questionário 
semiestruturado com dez perguntas, aos 
participantes, que foram comunicados do objetivo 
deste e autorizaram a divulgação dos dados 
apresentados. Para este trabalho, analisamos 
quatro questões.  

Resultados e Discussão 
No questionamento sobre o interesse dos 
licenciandos (L) em participar da oficina, estes 
destacaram a busca de metodologias interativas 
para o ensino de química:  
L1 “Trabalhar com a química de maneira diferente”.  
L2 “São aprendizados no qual poderei aplicar em sala de aula 
tornando a aula mais dinâmica e interativa”. 
As falas dos licenciandos demonstram interesse em 
se afastar do ensino tradicional, em busca de um 
ensino inovador e produtivo. Para Quadros et al., 
(2011), diversificar as aulas pode melhorar a 
aprendizagem bem como aumentar o engajamento 
dos estudantes. 
No questionamento sobre a aplicabilidade das 
atividades lúdicas em sala de aula, os participantes 
acreditam que estas são importantes estratégias 
para despertar não só o interesse do aluno de forma 
prazerosa, como também favorece a aprendizagem 
de conceitos científicos: 
L3 “É um modo descontraído para chamar atenção do aluno para 

 
a compreensão do conteúdo”. 
L4 “Vai chamar atenção dos alunos para os conteúdos e dessa 
forma eles aprenderão mais”. 
Para Cunha (2012) ao trabalhar com atividades 
lúdicas, o professor deve ter cuidado para não torna-
las atividades apenas educativa, mas, possibilitar a 
aprendizagem de alguns conceitos. Para isso a 
atividade deve ser intencional e orientada pelo 
professor. 
Quando questionados sobre o melhor momento de 
aplicação das atividades lúdicas, os licenciandos 
citaram tanto o momento do conteúdo quanto o da 
avaliação:  
L5 “Poderia ser trabalhado nos momentos de avaliação, assim 
como durante a abordagem de conteúdos”. 
De modo geral as atividades lúdicas “permitem 
identificar erros de aprendizagem, atitudes e 
dificuldades dos alunos” (SANTOS; MICHEL, 2009, 
p.179). 
No questionamento sobre o desenvolvimento da 
oficina, os licenciandos destacaram que esta foi 
importante para: “formação do professor”; o “uso das 
atividades lúdicas com aporte teórico”; “troca de conhecimentos”; 
como “forma de estimular o interesse do aluno” e “metodologia 
inovadora”. Para Cunha (2012), as atividades lúdicas 
devem se apoiar em referenciais teóricos 
consistentes, para não serem concebidas como 
“uma atividade totalmente livre e descomprometida” 
(p. 95). 

Conclusões 
Em relação às colocações dos licenciandos, 
concluímos que estes demonstram interesse em 
relação ao uso de metodologias inovadoras e 
alternativas que melhorem o ensino, e contribuam 
para a aprendizagem da Química pela utilização das 
atividades lúdicas. Além disso, percebemos que os 
licenciandos buscam atividades diferentes daquelas 
vividas enquanto alunos, concebendo a sua 
formação como um meio de melhorar o ensino. 
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Palavras-Chave: Formação de Professores, Nível de Exigência Conceitual. 
 
RESUMO: Para que a química possa ser bem compreendida pelos estudantes é necessário que além 
de abordar os modos de representação da química é preciso que as atividades dos professores 
possuam um bom nível de exigência conceitual. No presente trabalho busca calcular o nível de 
exigência conceitual de produções didáticas de professores em formação inicial participantes do 
PIBID. Os resultados mostram que as produções possuem bom nível de exigência conceitual 
possivelmente devido a formação prática e teórica que os bolsistas PIBID participaram durante o 
processo de formação. 
 
1. INTRODUÇÃO 
A formação de professores preparados para o exercício de sua função de educador 
vem sendo cada vez mais estudada por diversos pesquisadores da área de ensino de 
ciências (SCHNETZLER, 2002; HAMPEL, 2009; CHIEN et al., 2012). Estas pesquisas 
vêm sendo de extrema importância para os docentes do ensino superior que, agora, 
tem acesso a variadas metodologias que favorecem a formação de licenciados bem 
preparados e atuantes. Esta formação diferenciada vem trazendo ganhos para o 
graduando, a escola, os alunos e a sociedade.  

Para a formação de professores atuantes é necessário que os licenciandos 
tenham a possibilidade de criar, planejar e elaborar suas próprias atividades, não 
ficando presos a livros didáticos. Quando o licenciando desenvolve suas aulas, as 
aplica e avalia seus alunos e também sua atuação, ele desenvolve a capacidade de 
refletir sobre sua prática docente mostrando quem ele é e como ele age (ZEICHNER, 
1993). 

Segundo Nóvoa (2002), a auto avaliação do professor sobre sua prática deve 
leva-lo a reelaboração, reorganização e adaptação de suas metodologias de acordo 
com as necessidades de seus alunos e adequação dos conteúdos.  

Nos cursos de formação inicial, os professores devem ter a oportunidade de 
aplicar as teorias vistas na universidade de forma prática, de forma a se inserirem na 
escolar e vivenciarem a realidade escolar. Desta forma o professor pode praticar a 
construção de conhecimento critico sobre suas atividades (SCHÖN, 2000). 

Além de vivenciar uma formação reflexiva os professores devem estar aptos à 
utilização das diversas ferramentas existentes, principalmente no ensino de química 
onde várias abstrações são exigidas para a compreensão de seus conceitos. De 
acordo com Ferreira e Arroio (2009), é necessário que os professores saibam preparar 
atividades sequenciais que considerem a relação entre professor, aluno e ferramentas 
visuais. Para isso, os cursos de licenciatura devem comtemplar o uso das ferramentas 
visuais, formando professores aptos para utilização adequada dessas ferramentas de 
forma a favorecer a compressão de conceitos químicos.  

Mas, além de saber criar atividades que contemplem as ferramentas visuais de 
forma efetiva, as produções dos professores devem possuir um bom nível de exigência 
conceitual, para que o aluno possa treinar e desenvolver suas habilidades de criação 
de hipóteses, análise e avaliação. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é 
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analisar o nível de exigência conceitual de produções didáticas de professores de 
química em formação inicial. 

 
2. O MODELO DO DISCURSO PEDAGÓGICO DE BERNSTEIN 

Basil Bernstein é um sociólogo e linguista conhecido por suas contribuições para 
a sociologia da educação.  Sua obra teve como motivação o fracasso observado nos 
estudantes oriundos da classe de trabalhadores. Berstein realiza pesquisas e 
desenvolve instrumentos para compreender o sistema educativo e as classes sociais 
(KARABEL e HALSEY, 1977). 

De acordo com Santos (2003), Bernstein ao tratar dos conceitos de 
comunicação pedagógica, mostra o “funcionamento” da escola expondo os modos 
como as diferenças dos alunos estão relacionadas à estrutura social e também ao 
modo como estas hierarquias estão inseridas no aparelho pedagógico. Além disso, 
Bernstein abre caminho para a compreensão da produção das desigualdades sociais, 
conforme aborda Santos (2003): 

A partir desse entendimento, abre-se a possibilidade de se repensar a educação. 
Isso significa compreendê-la realmente como direito social, que inclui o aperfeiçoamento 
pessoal, a inclusão social e a participação política. Uma educação para a cidadania, que 
só poderá ser alcançada com mudanças na estrutura vertebral da escola, naquilo que lhe 
é central, nas formas como o aparelho escolar funciona na distribuição de 
conhecimentos de várias ordens. Em consequência disso é que talvez as modas e 
medidas reformistas que invadem a escola em todas as partes do globo sejam tão 
inócuas, porque atingem aspectos periféricos da estrutura escolar, deixando intactos os 
elementos estruturais por meio dos quais a escola produz o sucesso e o fracasso 
escolar. (SANTOS, 2003 p. 25) 

Quando Berstein trata do discurso pedagógico, busca identificar os princípios 
implícitos à gramatica social, ou seja, ao processo de transmissão. Bernstein (1996) 
aborda a definição do conceito do discurso pedagógico: “É uma gramática para a 
produção de mensagens e realizações especializadas, uma gramática que regula 
aquilo que processa: uma gramática que ordena e posiciona e, contudo, contém o 
potencial de sua transformação” (BERNSTEIN, 1996 p. 268).  

No modelo do discurso pedagógico, o qual tem como base o que é tido como 
conhecimento educacional, leva-se em consideração a produção e reprodução do 
discurso pedagógico ao longo do aparelho pedagógico.  As regras de distribuição, 
recontextualização e de avaliação regulam a gramática interna do discurso pedagógico 
fornecida pelo aparelho pedagógico (CALADO, 2007). As regras de distribuição são 
baseadas no pensável e no impensável, que são formas de conhecimento das 
sociedades. Segundo Santos (2003), o pensável está relacionado à educação básica e 
o impensável ao ensino superior. As regras de recontextualização criam o discurso 
pedagógico, são reguladas pelas regras de distribuição e regulam “os discursos a 
serem transmitidos/adquiridos e os discursos que regulam os princípios de sua 
transmissão, respectivamente” (CALADO, 2007 p. 14). Já as regras de avaliação são 
reguladas pelas regras de recontextualização “regulam a relação entre a transmissão e 
a aquisição dos discursos pedagógicos específicos, isto é, regulam a prática 
pedagógica específica” (CALADO, 2007 p. 14).  

Para compreender como o discurso pedagógico é produzido e reproduzido, 
apresenta-se na Figura 1 o modelo do discurso pedagógico de Bernstein (1990) 
adaptado por Moraes e Neves (2003). O modelo é dividido em três níveis. O nível de 
geração, o de recontextualizaçãoe o de transmissão. Os dois primeiros níveis estão 
associados à produção e o terceiro nível a reprodução do discurso pedagógico.  

O nível I é o nível de geração, expressando os princípios dominantes da 
sociedade, mostra que o campo do estado resulta da interação entre os campos da 
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economia e do controle simbólico, sofrendo influências do campo internacional. Toda 
esta interação gera o discurso regulador geral (DRG). 

O nível II é o da recontextualização, ele sofre a ação do campo de 
recontextualização oficiais os quais estão sujeitos ao campo da economia e do controle 
simbólico. Deste modo o campo de recontextualição oficial se transformará no Discurso 
pedagógico oficial (DPO). Ainda no nível II o DPO será recontextualizado, agora no 
campo pedagógico, formando o discurso pedagógico de reprodução. 

O nível III se refere à reprodução do discurso pedagógico. Nesse nível, de 
transmissão, o discurso pedagógico de reprodução sofre ação do campo de 
recontextualização. O discurso pedagógico é definido pela relação entre discurso 
instrucional (DI) e discurso regulados (DR). “A relação DI/DR mostra que o discurso 
regulador organiza o discurso instrucional” (CALADO, 2007 p.16).  

 
Figura 1: Modelo do discurso pedagógico de Bernstein adaptado por Moraes e Neves 

(2003) 
 
Gallian (2009) realizou uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre a 

recontextualização do conhecimento científico. Para a pesquisa, foi realizada 
primeiramente uma análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de ciências 
naturais do quarto ciclo do ensino fundamental, calculando-se o nível de exigência 
desses documentos. Esse cálculo também foi realizado para o livro didático e para as 
aulas de ciências de uma professora da 8ª Série do ensino fundamental. Os cálculos 
foram realizados com base na teoria de Bernstein do modelo do discurso pedagógico 
incidentes sobre o ponto de recontextualização.  
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A análise foi realizada para identificar se no decorrer do processo de 
recontextualização entre o PCN, livro didático e a aula ocorrem alterações no nível de 
exigência conceitual.  Nos resultados obtidos pela pesquisadora foi possível identificar 
o processo de recontextualização através da análise das instâncias que os constituem. 
Os resultados mostraram que nesse processo houve uma diminuição do nível de 
exigência conceitual. De acordo com a autora essa diminuição ocorreu pelas perdas 
ocorridas durante a utilização de intradisiplinaridade, à complexidade das competências 
científicas e dos conteúdos científicos. 

 
3. METODOLOGIA 

Os bolsistas PIBID de química da USP São Paulo participaram de formação para 
a utilização de ferramentas visuais no ensino de química. Depois desta formação ele, 
em grupos de cerca de quatro bolsistas, desenvolveram produções didáticas aplicaram 
e avaliaram sua aplicação em uma escola pública. Após esta etapa eles redigiram um 
relatório. Dois seis relatórios coletados, dois deles foram escolhidos aleatoriamente 
para serem analisados neste trabalho. 

A presente pesquisa possui características qualitativas e quantitativas. Neste 
caso, são evidenciados dados quantitativos utilizando uma abordagem qualitativa para 
interpretação destes resultados. A pesquisa qualitativa da ênfase os significado do 
processo, enquanto a parte quantitativa busca medir e analisar as relações entre as 
variáveis (TERENCE e FILHO, 2006). 

Baseada no modelo do discurso pedagógico de Morais e Neves (2003) 
apresentado na Figura 1, o qual foi adaptado de Bernstein(1990), Gallian realizou um 
estudo para identificar o nível de exigência conceitual presente no PCN/CN, no livro 
didático e na prática docente de ciências.  A análise proposta por Gallian teve foco no 
segundo e no terceiro nível do modelo do discurso pedagógico que são referentes a 
recontextualização e à transmissão. A presente pesquisa toma por base o modelo 
proposto por Gallian (2009), analisando o nível de exigência conceitual de produções 
didáticas de professores em formação inicial participantes do PIBID.  

Para a análise foram utilizados os relatórios semestrais de bolsistas PIBID os 
quais são feitos após as atividades de formação, criação e aplicação de sequencias 
didáticas. Foi feita uma análise em cada um dos relatórios identificando trechos que se 
enquadrassem nas seguintes Unidades de Análise (UA): Conhecimentos (C), 
Finalidades (F), Orientações metodológicas (OM),  Avaliação (A) 

Após a identificação das UA foi realizada a analise. Para a análise foram 
utilizadas as adaptações de Gallian (2009) para análise do livro didático, buscando 
identificar nos relatórios do PIBID o nível de complexidade dos conteúdos; o nível de 
complexidade das competências científicas e o grau de intradisiplinaridade. Por fim, foi 
feito um cálculo do nível de exigência conceitual dos relatórios. 

 
3.1 O “QUE” DO DISCURSO PEDAGÓGICO: NÍVEL DE COMPLEXIDADE DOS CONTEÚDOS. 

Para classificar o nível de complexidade dos conteúdos, Gallian (2009) faz uso 
de uma adaptação do modelo de Calado (2007) o qual faz uma classificação que define 
os três graus de complexidade dos conteúdos científicos (Figura 2).  
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Figura 2: Grau de complexidade dos conteúdos científicos (GALLIAN, 2009) 
 
Na Figura apresentada acima, o Grau 1 representa conteúdos de ordem simples, 

e os Graus 2 e 3 a conceitos de ordem complexa. Esses graus representam as 
abstrações e percepções exigidas na formação de conceitos (GALLIAN, 2009).  

 
3.2 O “QUE” DO DISCURSO PEDAGÓGICO. NÍVEL DE COMPLEXIDADE DAS COMPETÊNCIAS 
CIENTÍFICAS. 

Para esta análise Gallian (2009) fez uma adaptação da taxonomia de objetivos 
Educacionais (BLOOM et al., 1976) classificada  por Calado (2007), mostrada na 
Figura 3. Foi feita uma classificação em quatro Graus seguindo uma hierarquia que vai 
do maior para o menos nível de  abstração da seguinte forma: 

CS-: Competência  Simples de nível baixo de abstração 
CS+: Competência Simples de nível elevado de abstração 
CC-: Competências Complexas de nível baixo de abstração 
CC+: Competências  Complexas de nível alevado de abstração 
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Figura 3: Grau de complexidade das competências científicas (GALLIAN, 2009) 
 

3.3 O “COMO” DO DISCURSO PEDAGÓGICO. O GRAU DE INTRADISCIPLINARIDADE. 
Considerando intradisciplinaridade como o estabelecimento de relações entre 

diferentes conteúdos de uma mesma disciplina, Gallian (2009) adaptou a classificação 
de calado (2009) a fim de identificar o nível de intradisciplinaridade (Figura 4). Para isto 
foram utilizados quatro Graus de classificação onde o grau mais forte é dado onde ha 
maior distância entre os conteúdos e o grau mais fraco onde os conteúdos estão mais 
relacionados entre si. Para isso os graus foram definidos da seguinte maneira: 

C++: Grau forte de intradiciplinaridade 
C+: Grau ligeiramente forte de intradisciplinaridade 
C-: Grau ligeiramente fraco de intradisciplinaridade  
C--: Grau fraco de intradisciplinaridade  

 

 
Figura 4: Grau de intradisciplinaridade (GALLIAN, 2009). 
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3.4 CÁLCULO DO NÍVEL DE EXIGÊNCIA CONCEITUAL 
Para calcular o nível de exigência conceitual, primeiramente deve-se calcular o 

Índice Parcial (IP) de interdisciplinaridade, complexidade das competências científicas 
e o de complexidade dos conteúdos científicos de acordo com as equações: 

Índice Parcial (IP) Intradisciplinaridade 
IPintra =(nº UA grau 1 . 1)+(nº UA grau 2 . 2)+ (nº UA grau 3 . 3)+ (nº UA grau 4 . 4)=A 

    (nº total de UA . grau máximo)        B 
Índice Parcial (IP) Complexidade das Competências Científicas 

IPcomp =(nº UA grau 1 . 1)+(nº UA grau 2 . 2)+ (nº UA grau 3 . 3)+ (nº UA grau 4 . 4)=A 
    (nº total de UA . grau máximo)          B 
Índice Parcial (IP) Complexidade dos Conteúdos Científicos 

IPcont =(nº UA grau 1 . 1)+(nº UA grau 2 . 2)+ (nº UA grau 3 . 3)+ (nº UA grau 4 . 4)=A 
    (nº total de UA . grau máximo)        B 
Segundo Gallian (2009) o número de UA de grau 1 multiplicado por 1 (n UA grau 

1.1) significa que a quantidade de UA de grau 1 é multiplicado pelo valor atribuído a 
esse grau. Isso é feito sucessivamente até o quarto grau. O resultado é dividido pelo 
valor máximo que seria obtido se todas as UA fossem analisadas em grau máximo.  O 
valor de cada grau é apresentado na Tabela 1 

 
Tabela 1: Valores numéricos atribuídos às unidades de análise, segundo ao grau de 
intradisciplinaridade, complexidade das competências científicas e complexidade dos conteúdos 
científicos. 

Grau de Intradisciplinaridade Valores Numéricos 
C++ 1 
C+ 2 
C- 3 
C-- 4 

Complexidade das Competências Científicas Valores Numéricos 
CS- 1 
CS+ 2 
CC- 3 
CC+ 4 

Complexidade dos Conteúdos Científicos Valores Numéricos 
Grau 1 1 
Grau 2 2 
Grau 3 3 

 
Após a realização dos cálculos mostrados anteriormente, pode-se calcular o 

índice compósito que irá definir o nível de exigência conceitual em sua totalidade. Para 
o cálculo é utilizado a soma do numerados dos índices parciais divididos pela soma dos 
denominadores, conforme mostrado na fórmula abaixo: 

Nível de Exigência Conceitual = A + C + E 
                B + D + F 

4. RESULTADOS 
No presente trabalho serão apresentados os resultados de dois dos seis 

relatórios coletados de bolsistas PIBID, chamados aqui de Relatório A e Relatório B. 
4.1 Relatório A 

Foram encontradas 10 UA no relatório A: 
1) As intervenções objetivaram utilizar a concepção multimodal como ferramenta 
articuladora de construção de modelos mentais acerca do conceito de miscibilidade e 
polaridade por parte dos alunos, também propõem-se identificar as concepções 
alternativas e avaliar a aprendizagem nos diversos modos de comunicação. 
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2) As atividades foram aplicadas em dois encontros de 1 hora e 40 minutos cada. No 
primeiro, os alunos investigaram experimentalmente o comportamento dos álcoois: 
etanol, propan-1-ol, butan-1-ol, pentan-1-ol e 2-metilpropan-2-ol em meio aquoso. 
3) Cada grupo teve a tarefa de desenvolver um método para investigar o 
comportamento dos álcoois em meio aquoso e preencher a tabela 2 com as 
observações. Apenas foi necessário o esclarecimento técnico acerca das funções das 
vidrarias disponíveis. 
4) Ainda neste primeiro encontro, foi pedido aos alunos que representassem, a partir de 
um desenho, a interface molecular de uma mistura homogênea e heterogênea, 
respectivamente.  
5) Ao final desta aula o aluno deverá ser capaz de relacionar as polaridades das 
substâncias com suas propriedades macroscópicas 
6) Definir, experimentalmente, que algumas substâncias não se misturam; relacionar a 
polaridade das substâncias com a afinidade de dissolução; elaborar um modelo que, 
forneça argumentos explicativos ao resultado experimental realizado. 
7) A partir dos resultados, promove-se um debate acerca dos padrões observados. 
Espera-se que o aluno note que, com o aumento da cadeia carbônica, a solubilidade 
diminui. A discussão deverá levar o aluno a propor explicações à  nível intermolecular. 
8) O experimento realizado anteriormente será utilizado como molde para esta 
atividade. Em uma folha sulfite, o aluno deverá desenhar a interface das moléculas das 
duas substâncias em uma mistura heterogênea e de uma mistura heterogenia. 
9) Com base nos seus conhecimentos de polaridade molecular, eletronegatividade e 
geometria molecular, formule uma explicação para as diferenças de miscibilidade do 
propan-1-ol (C3H8O) e do pentan-1-ol (C5H12O) em meio aquoso. 
10) O butan-1-ol e o 2-metilpropan-2-ol possuem a mesma fórmula e massa molecular 
(C4H10O). Pela análise das representações 3D e pelos seus conhecimentos sobre a 
polaridade das moléculas, explique porque um deles é miscível em água e o outro não. 
 
Tabela 2: Classificação para as UA do relatório A 

UA Intradisciplinaridade Competências Conteúdos 

1 (OM) C- CC+ 3 
2 (F) C++ CS- 1 
3 (OM) C- CC- 2 
4 (A) C++ CS+ 2 
5 (A) C- CC- 2 
6 (A) C- CC+ 3 
7 (F) C- CC+ 3 
8 (F) C++ CS+ 2 
9 (F) C- CC+ 3 
10 (F) C- CC+ 3 

 
 Cálculos para o Relatório A: 
 

(D)IPintra  = (3 . 1)+(0 . 2)+ (7 . 3)+  = 24 =0,80 
              (10 . 3)              30          
 
(D)IPcomp = (1 . 1)+(2 . 2)+ (2 . 3)+ (5 . 4) = 31 =0,77 
           (10 . 4)                       40           
 
(D)IPcont = (1. 1)+(4 . 2)+ (5 . 3) = 24 =0,80 
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            (10 . 3)  30 
 

(D)Nível de Exigência Conceitual = 24+ 31 + 24 = 79   =0,79 
                               30 + 40 +30    100 

4.2 Relatório B 
 Foram encontradas 11 UA: 
1) Fazer com que os alunos correlacionem as mudanças de temperaturas com as de 
estado físico e simultaneamente aprendam as diferenças de agrupamento das 
partículas em cada um dos estados. 
2) Possibilitar que os alunos compreendam que diferentes materiais possuem carga, 
que esta pode ser positiva ou negativa e que através do atrito podemos criar um 
acúmulo de carga, o efeito da aproximação de objetos eletrizados e como as cargas 
influenciam na miscibilidade das substâncias. 
3) Trazer aos alunos os conceitos de elemento químico, substância pura e composta e 
mistura através do ponto de vista de cada um dos níveis de representação. 
4) Para começar a aula foi proposta uma pequena discussão e retomada do tema 
anterior, considerando também os conhecimentos prévios dos alunos, como finalização 
os alunos deveriam expressar como imaginavam as partículas de uma mesma 
substância em diferentes estados, além do recurso visual, eles podiam escrever para 
complementar a explicação. 
5) Em cada um dos experimentos pedimos para que os alunos desenhassem aquilo 
que viram macroscopicamente do ponto de vista microscópico, consistindo em uma 
transição de níveis. 
6) Mostrar como um canudinho de plástico eletrizado através do atrito com o cabelo é 
capaz de movimentar outro canudo fixado em um isopor. 
7) Aproximar um balão de festa de um filete de água, outro de álcool e outro de óleo, 
para ver quais tem sua trajetória alterada. 
8) Misturar água + álcool e água + óleo para notar se as substâncias se misturam ou 
não. 
9) Mostramos também vídeos e animações sobre o assunto, que tinham o enfoque 
microscópico. 
10) Para facilitar a avaliação pedimos aos alunos que fizessem uma legenda e 
usassem cores diferentes para seus desenhos, que foram feitos em diferentes 
momentos; antes do experimento, após o experimento e após o vídeo/animação. 
11) A partir de perguntas, tentamos construir os conceitos de elementos químicos, 
substância pura, simples e composta e de mistura. 
 
Tabela 3: Classificação para as UA do relatório B 

UA Intradisciplinaridade Competências Conteúdos 
1 (F) C- CC+ 3 
2 (F) C- CC+ 3 
3 (F) C- CC+ 3 
4 (OM) C- CC- 2 
5 (OM) C++ CC- 2 
6 (OM) C- CC- 2 
7 (OM) C- CC- 2 
8 (OM) C- CS+ 1 
9 (OM) C- CC- 2 
10 (A) C- CC- 2 
11 (OM) C- CC- 2 
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 Cálculos Para o Relatório B: 
 
(B)IPintra  = (1 . 1)+(0 . 2)+ (10 . 3) + (0 .4) = 31 =0,94 
              (11 . 3)                          33          
 
(B)IPcomp = (0 . 1)+(1 . 2)+ (7 . 3)+ (3 . 4) = 35 =0,79 
           (11 . 4)                 44 
            
(B)IPcont = (1. 1)+(7 . 2)+ (3 . 3) = 24 =0,73 
            (11 . 3) 33 
 
(B)Nível de Exigência Conceitual = 31+ 35 + 24 = 90   =0,82 
                             33 + 44 +33     110 

4. DISCUSSÃO 
Na Tabela 10 estão apresentados os resultados dos cálculos para o nível de 

intradisciplinaridade, competências, conteúdos e exigência conceitual. 
 
Tabela 4: Resumo dos resultados dos cálculos 

 Intradisciplinaridade Competências Conteúdos Exigêncial 
Conceitual 

A 0,80 0,77 0,80 0,79 
B 0,94 0,79 0,73 0,82  A intradisciplinaridade se refere às relações que podem ser constituídas entre 

vários conteúdos da mesma disciplina. De acordo com Gallian (2009), a 
intradisciplinaridade favorece a formação de uma visão integradora do conhecimento. 
Essa visão é, de acordo com Bernstein (1996), constituída por uma hierarquia 
operando em diferentes níveis de abstração e caracterizada pelo discurso vertical.  
 A presente análise toma como suposição o fato de a intradisciplinaridade de 
grau elevado ser referente a um alto nível de exigência conceitual (MORAIS, NEVES e 
PIRES, 2004).  Nos dois relatórios, a maior parte das UA analisadas foi classificada 
como C- sendo caracterizada pela presença de relação com conceitos de ordem 
complexa e simples dentro do mesmo tema. Apesar de esta classificação ser 
considerada como fraca, o IPintra que é a média ponderada dos critérios de análise da 
intradisciplinaridade foi de 0,80 no relatório A e 0,94 no B, o que indica que os autores 
desses relatórios apresentaram uma forte preocupação em apresentar a ligação entre 
diferentes conteúdos da química trabalhados na aula. No relatório B houve uma maior 
presença de relações entre conteúdos complexos ou simples da química dentro de 
diferentes temas dessa disciplina indicando uma abordagem integradora do 
conhecimento químico.  
 No cálculo da complexidade das competências científicas aborda as 
competências a serem desenvolvidas no ensino. No relatório A, a maior parte das UA 
foram classificadas como CC+ a qual se refere a utilização de um elevado nível de 
abstração incluindo as capacidades de análise, síntese e avaliação (GALLIAN, 2009). 
No relatório B a maioria das UA foi analisada como CC- que se referem a competências 
complexas de baixo nível de abstração. Já a média ponderada IPcomp dos relatórios 
apresentaram valores satisfatórios. Foi encontrado um valor de IPcomp de 0,75 no 
relatório A e no relatório B 0,82 o que mostra que, de modo geral, os autores do 
relatório B tiveram uma maior preocupação na utilização de competências mais 
complexas e que levavam o aluno a desenvolverem a capacidade de analisar e avaliar  
que o grupo A. Essa  competências mais complexas exigem do aluno um nível de 
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abstração mais elevado que as competências simples (GALLIAN, 2009). A abstração é 
fundamental para a compreensão de diversos conceitos químicos, deste modo a 
abordagem que exige alto nível de abstração pode facilitar a compreensão da química.  
 A complexidade de conteúdos científicos se refere a conteúdos de ordem 
simples e conteúdos de ordem complexa. Na análise o relatório A apresentou a maior 
parte das UA classificadas como de terceira ordem que pode ser definido como “temas 
unificadores, às ideias estruturantes, representando, em ciências, as generalizações 
acerca do mundo” (CALADO, 2007, p. 72). No relatório B a maioria foi classificada 
como se segunda ordem que apesar de complexos, não apresentam exemplos ou 
definições compreensíveis.  Para a complexidade dos conteúdos científicos, foi 
encontrado um valor de IPcont de 0,80 para o grupo A e 0,73 para o grupo B 
evidenciando que no relatório A  pode ser identificada uma maior ênfase no 
desenvolvimento de conceitos de segunda ordem, que são conceitos complexos, ainda 
que não se refiram a temas unificadores. 
 Com os dados apresentados acima é possível calcular o nível de exigência 
conceitual dos relatórios e também classifica-los. No relatório A foi possível observar 
que os autores se preocuparam em estabelecer relação entre conteúdos de ordem 
simples e complexa dentro do mesmo tema, com alto nível de abstração, levando a 
análise, síntese e avaliação de conceitos complexos exigindo diversas relações para 
sua compreensão. O Relatório B pode ser caracterizado como uma metodologia que 
exige relação de conceitos simples e complexos com competências que exigem baixa 
abstração, com conceitos complexos com exemplos e definições não perceptíveis. 
 O nível de exigência conceitual para os dois relatórios foram próximos: 0,78 para 
o A e 0,83 para o B e representam um bom desempenho dos professores em formação 
inicial os quais elaboraram aulas com um bom desempenho conceitual, o que significa 
um bom resultado por ser esta a primeira vez que estes professores criam e aplicam 
suas próprias aulas. Deste modo os autores dos relatórios demonstraram possuir a 
capacidade de criar atividades que estabeleçam relações entre diferentes conteúdos da 
química, desenvolvendo nos alunos a competências científicas complexas e com 
ênfase em conteúdos que exijam dos estudantes o desenvolvimento da capacidade de 
abstração. 
 

5. AGRADECIMENTOS 
Á CAPES e ao grupo PIBID de química da USP de São Paulo. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Quando se trata de produção didática de professores é de se esperar que estas 

apresentem um nível mais baixo de exigência conceitual, conforme resultado obtido por 
Gallian (2009). Esse resultado é esperado por ocorrerem recontextualizações do 
currículo ao passar pelo livro didático e depois ao chegar ao professor, pois ocorre a 
transformação do discurso regulador geral (DRG) em discurso pedagógico oficial 
(DPO). Este resultado não foi encontrado na presente pesquisa, onde os relatórios 
produzidos por professores em formação inicial apresentaram bom nível de exigência 
conceitual.  

O resultado obtido nesta pesquisa pode ser reflexo da formação inicial que os 
bolsistas PIBID presenciaram. Nesta formação eles são instigados a buscarem mais 
referências e embasamentos teóricos para a criação de suas aulas, não ficando fixados 
apenas ao livro didático. Deste modo a intradisciplinaridade, as competências e 
conteúdos não ficam perdidos no processo de ensino e aprendizagem. Diante disto, do 
mesmo modo que na pesquisa de Calado (2007), esta pesquisa pode contribuir com 
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dados para a reflexão sobre a importância da formação de professores para o ensino 
de ciências. Essa formação deve ser embasada na possibilidade de flexibilidade 
curricular para aumentar a autonomia do professor para que este possa atender melhor 
as necessidades e dificuldades de seus alunos. 
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Palavras-Chave: Reflexão, formação inicial.  
 
Resumo: As novas propostas formativas, juntamente ao processo de reflexão orientada, podem 
contribuir para uma formação inicial reflexiva. Assim, este trabalho tem por finalidade analisar a evolução 
e relação de níveis investigativos, alfabetização científica e níveis cognitivos presentes em quatro planos, 
que compõem uma sequência didática, elaborados por uma licencianda, para um conteúdo específico, a 
partir de encontros realizados durante um processo de reflexão orientada. Os resultados mostram que os 
planos apresentaram evoluções na maioria dos tópicos avaliados, o que pode ser justificado através de 
reflexões proporcionadas à licencianda a partir de reuniões individuais e em grupo. 
 
Introdução 
 

A proximidade do futuro professor com a realidade vivenciada na atividade 
docente dos que já atuam no ensino de Química, problematizando-a e fundamentando 
ações e estratégias de intervenção pedagógica, permite acreditar em uma melhor 
preparação dos professores em formação inicial em Química. 

As novas propostas curriculares para o ensino de ciências, como o PCN 
(BRASIL, 1999), PCN+ (BRASIL, 2002) entre outras, têm direcionado as práticas 
educacionais para formar cidadãos conscientes, críticos, que reflitam sobre suas 
decisões e também sobre aquelas tomadas por outros. Deste modo, a educação, assim 
como a sociedade, necessita de profissionais que busquem novas metodologias para o 
ensino de ciências investindo cada vez mais no processo formativo crítico dos alunos. 
Para tanto, cabe aos professores proporem atividades e aulas que despertem o 
interesse do aluno pela aprendizagem. 

O ensino de Ciências deve propor aos alunos problemas para investigação, 
possibilitando que estes proponham hipóteses e possíveis formas de resolvê-lo. O 
ensino de ciências deve possibilitar ao estudante a relação dos conhecimentos 
científicos com o seu cotidiano e a sociedade, de modo que este possa refletir sobre 
aspectos ambientais, sociais e tecnológicos, tomando consciência de seu papel no 
meio em que vive. O processo de ensino, em que o aluno assume papel ativo na 
construção do conhecimento, através de discussões de ideias, investigando um 
problema é importante para o desenvolvimento de habilidades inerentes ao processo 
de alfabetização científica (SASSERON; CARVALHO; 2008). 

Com esse objetivo, os atuais cursos de Licenciatura têm com uma de suas 
principais metas e desafios, formar futuros professores que conheçam e desenvolvam 
práticas de ensino inovadoras, contemporâneas, que permitam mobilizar o aluno para a 
aprendizagem de conteúdos científicos, bem como, compreender suas relações com a 
sociedade e ambiente. Porém, poucos são os espaços proporcionados pelas 
universidades aos professores em formação inicial, ou seja, aos licenciandos, que, 
mesmo tendo a oportunidade de estudar e discutir, em algumas disciplinas, as teorias 
de ensino e aprendizagem, estas parecem não contemplar uma formação reflexiva 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)B 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especif icar a Área do trabalho 
(FP) 

 

desses novos professores (PREDEBON; PINO, 2009). Assim, os futuros professores 
se deparam em seus estágios supervisionados, ou até mesmo, quando iniciam sua 
carreira docente, com uma realidade diferente da imaginada ou realizada nas salas de 
aulas das universidades e, não conseguem desenvolver o que se foi “aprendido”, pois 
pouco, ou até mesmo, não vivenciaram verdadeiramente o papel do “ser professor”. 

Para encarar essa realidade é importante proporcionar aos licenciandos uma 
formação que permita refletir sobre sua prática docente, desenvolvendo a capacidade 
de analisar criticamente sua atuação (SILVA; DUARTE, 2002). Diante disso, Vilani, 
Franzoni e Valadares (2008) admitem que é indiscutível a dificuldade de formar 
professores que construam um pensamento crítico a partir da prática docente levando 
em conta o sistema educacional brasileiro. Isso se torna ainda mais difícil para o 
professor em formação inicial, quando ele tem por objetivo unir a autonomia com a 
originalidade nas propostas didáticas. 

Sendo assim, novas propostas formativas são necessárias, e o processo de 
reflexão orientada (PRO), pode contribuir para uma formação mais reflexiva, uma vez 
que se apoia no processo de reavaliação e reelaboração de ideias e, é caracterizado 
por permitir aos licenciandos descreverem e refletirem suas concepções sobre o 
processo de ensino e aprendizagem de ciências e oferecer meios para ajudá-los a 
clarificar, confrontar e, às vezes, mudar suas teorias pessoais (BRYAN; RECESSO, 
2006), permitindo ao professor em formação inicial refletir antes, durante e após a 
elaboração e aplicação de unidades didáticas em salas de aulas, por meio de uma 
orientação sistemática supervisionada. 

A metodologia do PRO procura analisar o que o professor em formação inicial 
“fala” e “faz”, podendo refletir, assim, em sua prática discursiva, sobre seu 
desenvolvimento profissional, evolução e exposição de suas respectivas necessidades 
formativas (ALVES; LIMA; MARCONDES, 2012). 

Assim, através do processo de reflexão orientada, torna-se possível ao 
licenciando a elaboração e reelaboração de atividades, visando à construção do 
conhecimento através de práticas destinadas a solução de problemas ou de atividades 
que apresentam caráter investigativo (ALVES; LIMA; MARCONDES, 2012), buscando 
alcançar a aprendizagem significativa. Dessa forma, além de diferentes estratégias de 
ensino, é de suma importância que o professor tenha um apoio que ultrapasse o ponto 
de vista conceitual e pedagógico dos processos formativos (ALVES; LIMA; 
MARCONDES, 2012). 

Portanto, acredita-se que, se os licenciandos tiverem a oportunidade de 
desenvolver atividades refletindo sobre seus objetivos, implicações e efetividade antes, 
durante e após sua ação em sala de aula, todo este processo poderá favorecer a 
formação de docentes críticos e conhecedores das ações inerentes à sua prática.  

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo investigar a evolução na 
elaboração de uma Unidade Didática por uma licencianda de química, tendo em vista 
um ensino investigativo e que contemple aspectos relacionados à alfabetização 
científica. 

 
Metodologia 

 
O presente trabalho apresenta características de uma abordagem qualitativa, 

pois permite um envolvimento direto entre o pesquisador e a situação que está sendo 
investigada, envolvendo assim, a obtenção de dados descritivos, destacando o 
conhecimento e a perspectiva dos participantes (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  
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Assim, este trabalho se desenvolveu a partir de um processo de reflexão 
orientada (PRO) como uma atividade extracurricular, de um curso de Licenciatura em 
Química de uma Universidade Mineira. Este grupo é constituído de cinco licenciandos, 
uma professora do ensino médio e uma professora do referido curso de graduação, 
doutoranda em Ensino de Ciências, a qual atua como mediadora do grupo. Esse 
processo realizou-se através de encontros individuais, entre a licencianda e a 
orientadora do grupo, e de encontros em grupo entre mediadora, professora de ensino 
médio e os demais licenciandos. 

Na perspectiva da reflexão orientada, o grupo se reunia para discutir e refletir 
sobre textos e artigos propostos pela orientadora, os quais apresentavam metodologias 
e estratégias de ensino, bem como, discutia a importância de um ensino investigativo e 
para a promoção da alfabetização científica, com o intuito de contribuir para a formação 
inicial e continuada dos participantes, o que posteriormente, permitiu a cada 
licenciando elaborar, reelaborar, aplicar e analisar uma sequência de aulas, 
denominada Unidade Didática (UD) (ABELL; BRYAN, 1997). 

Para este trabalho, será apresentada a análise da UD (re) elaborada por uma 
licencianda participante do grupo. Esta elaborou a mesma UD por quatro vezes, sob a 
orientação da mediadora. O processo de elaboração teve duração de 
aproximadamente quatro meses. Assim, a cada replanejamento, um encontro individual 
entre mediadora e licencianda era realizado a fim de discutir e refletir sobre aspectos a 
serem considerados nas aulas da UD, para que esta pudesse contemplar 
características de um ensino investigativo. 

Após a (re) elaboração das propostas da UD, mediadora, licencianda e mais 
dois integrantes do grupo PRO, analisaram as Unidades propostas pela licencianda, 
primeiramente individualmente e, depois em grupo, a fim de confrontar e discutir as 
análises realizadas. Para a análise, foi considerada a abordagem investigativa 
alcançada para cada uma delas, bem como o nível cognitivo das questões propostas 
pelo professor e o nível de alfabetização científica que a UD poderia desenvolver. 
Essas três perspectivas de análise foram contempladas, pois considera-se que, um 
ensino com características investigativas pode contribuir de maneira significativa para o 
desenvolvimento de habilidades inerentes ao processo de alfabetização cientifica 
(SASSERON; CARVALHO, 2008; BYBEE, 1997). Além disso, os níveis cognitivos das 
questões propostas pelo professor também se apresentam de suma importância, uma 
vez que, parecem estar relacionados ao nível cognitivo das respostas dos alunos, que 
se apresentam em maior grau cognitivo em aulas de caráter investigativo (SUART; 
MARCONDES, 2009). 

Assim, a análise pode contribuir para verificarmos se houve uma evolução nas 
propostas elaboradas pela licencianda e, a contribuição do PRO neste processo.   

Os níveis investigativos sugeridos por Silva (2011) foram utilizados para a 
análise das propostas. A figura 1 abaixo apresenta os elementos considerados para a 
análise dos planos e, as características que cada nível investigativo apresenta para 
cada um dos elementos, em ordem crescente de abordagem investigativa (N1 a N4). 
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Figura 1: níveis investigativos propostos por Silva (2011) para os planos. 

 
Os níveis investigativos dos elementos presentes na atividade experimental 

também foram analisados segundo Silva (2011), e encontram-se descritos na figura 2 
abaixo: 
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Figura 2: níveis investigativos propostos por Silva (2011) para atividades experimentais. 
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 Já as perguntas propostas pela licencianda foram analisadas segundo as 
categorias apresentadas por Suart e Marcondes (2009). Segundo as autoras, 
perguntas de nível P1 requerem que o estudante somente recorde uma informação 
partindo dos dados obtidos; perguntas de nível P2 requerem que o estudante 
desenvolva atividades como sequenciar, comparar, contrastar, aplicar leis e conceitos 
para a resolução do problema; já a de nível P3 requer que o estudante utilize os dados 
obtidos para propor hipóteses, fazer inferências, avaliar condições e generalizar. 

O nível de alfabetização científica (AC) de cada plano idealizado foi classificado 
segundo critérios propostos por Bybee (1997). O autor propõe uma escala para 
classificação da alfabetização científica alcançada durante aulas de ciências, e sugere 
os seguintes níveis: 

x Sem Alfabetização Científica: os estudantes não conseguem relacionar ou 
responder questões científicas. Eles não apresentam vocabulário, conceitos, contextos 
ou capacidades cognitivas para identificar ou resolver as questões. 

x Alfabetização Científica Nominal:  Os estudantes reconhecem um conceito 
relacionado às ciências, mas seu nível de entendimento indica, claramente, 
concepções alternativas ou equívocos. 

x Alfabetização Científica Funcional: os estudantes descrevem um conceito 
corretamente, mas têm uma compreensão limitada sobre ele. Pode ser apenas um 
conceito memorizado. 

x Alfabetização Científica Conceitual: os estudantes desenvolvem algum 
entendimento/compreensão sobre os principais conceitos das ciências e os relacionam 
a seus esquemas gerais de compreensão sobre a ciência. Habilidades procedimentais 
e de entendimento sobre processos de investigação científica e tecnológica também 
são manifestadas.  

x Alfabetização Científica Multidimensional: os alunos incorporam 
compreensão sobre as ciências além de conceitos específicos e procedimentos de 
investigação científica. Incluem dimensões históricas, sociais e tecnológicas. O 
estudante desenvolve uma compreensão e valorização sobre as ciências relacionando-
a com suas vidas diárias. Fazem conexão entre as diversas áreas das ciências e as 
questões que desafiam a sociedade. 

 
Análises 

 
Considerando a importância do conteúdo de soluções, a licencianda elaborou 

uma sequência didática com o objetivo de desenvolver os principais conteúdos 
relacionados à temática “Água de consumo”, a fim de promover a construção do 
conhecimento, desenvolver habilidades cognitivas e argumentativas, bem como 
promover a alfabetização científica dos alunos do ensino médio.  

A proposta geral da licencianda, para os quatro planos, apresenta a estrutura 
abaixo:  

x Primeira aula: levantamento de concepções prévias seguido da 
elaboração de um desenho. 

x Segunda aula: atividade experimental. 
x Terceira aula: desenvolver conhecimentos sobre concentração e 

elaboração de um novo desenho. 
x Quarta aula: debate sobre o desenho e posteriormente, aula de 

exercícios. 
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Os quatro planos elaborados pela licencianda foram analisados e classificados 
quanto ao nível investigativo proposto. O Quadro 1 apresenta um resumo dessa 
classificação dentre os quatro planos elaborados.  

 
Quadro 1: classificação de elementos presentes nos planos e seus respectivos níveis 
investigativos. 
 Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 

Elementos NI NI NI NI 

Objetivo Descrito no Plano N1 N3 N3 N3 

Questão Problema N3 N3 N4 N4 

Levantamento das ideias Cita Cita Cita Cita 

Questões durante a aula N2 N2 N3 N3 

Sistematização da aula N1 N1 N4 N4 

Papel do professor N3 N3 N4 N4 

Papel dos alunos N2 N2 N3 N3 

 
Através do quadro 1 acima é possível observar que o objetivo do primeiro plano 

é classificado em N1 e, os outros três planos são classificados como N3. Isso pode ser 
justificado pelo fato de a primeira versão do plano não apresentar objetivo específico e, 
após reuniões durante o processo de reflexão orientada, a licencianda o modifica, 
especificando habilidades e competências a serem desenvolvidas, como por exemplo, 
promover a argumentação durante o estudo de soluções. 

A questão problema aparece em todas as versões de planos propostas pela 
licencianda, porém ela não permanece a mesma em todas elas. A questão proposta 
durante as duas primeiras versões é: “Maria preparou um suco de morango, adicionou 
o conteúdo em pó de preparo do suco, água e açúcar. Ao experimentar o suco notou 
que este estava forte, o que Maria deve fazer para que o suco fique bom para o 
consumo?”, foi classificada como N3 por ser uma questão que além de ser investigada 
pelo aluno, está relacionada ao tema proposto pela unidade didática, não podendo ser 
respondida apenas com o auxilio de um livro didático. A resolução da questão citada 
acima extrapola conceitos abordados por um livro didático e requer que o aluno 
desenvolva habilidades, tais como: comparar e contrastar. Assim, de acordo com o 
nível cognitivo exigido, esta pode ser classifica em P2. Já nos planos 3 e 4 a questão: 
“Sobre a água que bebemos, se adicionarmos a ela certa quantidade de sólido, como 
prever qual o máximo desse sólido irá se dissolver completamente na água?”, foi 
classificada como N4, pois esta poderia ser respondida após um experimento que seria 
realizado durante a sequência de aulas, ou seja, após a investigação do problema 
proposto, exigindo dos alunos habilidades relacionadas ao nível cognitivo P3. 

Ao analisar o quadro 1 acima é possível verificar que a licencianda apenas cita 
o levantamento de ideias que, segundo ela, seria realizado por meio de desenhos e 
redações. No entanto, não descreve a maneira como este processo seria conduzido, o 
que faz com que este elemento não tenha uma classificação específica, não 
justificando a sua classificação no nível N1. Mas, pelo fato de não explicitar suas ideias, 
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acaba por impedir uma compreensão maior da finalidade do instrumento. Assim, esse é 
um aspecto que deve ser considerado e refletido novamente com a licencianda, e com 
o grupo PRO, uma vez que, o levantamento das ideias prévias dos alunos é de 
extrema importância, pois representam as visões que os estudantes trazem sobre 
determinados conceitos, vivenciados no seu cotidiano, os quais contribuirão para a 
realização de conexões entre essas ideias já existentes e os novos conceitos, bem 
como, sobre suas diversas relações (POSSAR; MARCONDES, 2007). 

Além de uma questão problema, a licencianda também apresenta em seus 
planos questões durante as aulas, questões estas classificadas como N2 nos planos 1 
e 2, ou seja, de baixa exigência cognitiva,P1 e, como N3, nos dois últimos planos. Isso 
ocorre, pois nos primeiros planos, as questões pouco exploram dados obtidos e não 
necessitam de conclusões pelos alunos. Já nos dois últimos, as questões evoluem em 
sua exigência (P2 e P3) e, além de explorar os dados obtidos, exigem conclusões dos 
alunos. Isso pode ser evidenciado na seguinte questão: “Pode-se relacionar a 
constância da cor com a quantidade dissolvida? Por quê?”, proposta no terceiro e 
quarto planos para discussão durante a realização do experimento.  

A sistematização da aula é classificada como N1 nos primeiros planos devido 
ao fato de a licencianda somente citar, mas não apresentar, como este processo seria 
desenvolvido. Este elemento, nas últimas versões, passa a ser classificado como N4 
por possuir uma reelaboração dos desenhos pelos alunos e discussão em sala de aula 
sobre estes e, também, devido ao fato de, durante as aulas, permitir a retomada dos 
conceitos estudados, relacionando-os. 

O papel do professor é inicialmente classificado como N3, onde este é 
mediador, mas também apresenta características tradicionais. Após o processo de 
reelaboração do plano, o papel do professor passar a ser classificado como N4, pois 
além de mediar, ele estimula os alunos na busca do conhecimento. Por fim, o papel 
dos alunos parte de N2, planos 1 e 2, para N3, planos 3 e 4. 

Conforme citado anteriormente, a atividade experimental proposta na aula 2 
dos planos e, modificada durante os encontros do PRO, foi analisada conforme mostra 
o quadro 2 abaixo: 

 
Quadro 2: classificação dos níveis investigativos de cada elemento presente nas diferentes 
versões da atividade experimental proposta. 
 Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 

Elementos NI NI NI NI 

Objetivo do experimento N1 N1 N3 N3 

Questões pré-laboratório N2 N2 N2 N2 

Problematização N2 N3 N3 N3 

Elaboração de hipóteses  N1 N1 N2 N3 

Questões pós-laboratório Cita Cita N3 N3 

Papel do experimento  N2 N2 N3 N3 

Atividade prática N2 N2 N2 N2 
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De acordo com o quadro 2 é possível verificar que o objetivo do experimento 

evolui em sua classificação à medida que ele é reelaborado. Esse objetivo foi analisado 
levando em conta toda a descrição das aulas propostas pela licencianda, ou seja, a 
relação destas com o experimento em específico, sendo então, dessa forma, 
considerado um objetivo implícito. Assim, nos primeiros planos, a licencianda apresenta 
tópicos a serem estudados ou conteúdos específicos, e a partir da reelaboração dos 
planos é possível verificar a especificação das habilidades e competências que ela 
procura desenvolver ao longo das aulas, como por exemplo, a argumentação. As 
questões pré-laboratório não sofrem alteração quanto à classificação, permanecendo 
em todas as versões no nível N2, pois, apesar de no quarto plano a licencianda 
apresentar, no início da aula, as seguintes questões para contextualização: “Se você 
adicionar 2 colheres o achocolatado irá dissolver em um copo de leite, certo?” e “E se 
você pensar, eu quero um leite com mais chocolate, e resolve colocar mais 2 colheres 
de achocolatado, o que aconteceu com o seu leite?”, ela não propõe retomar a questão 
e discuti-la durante a aula, o que torna o papel da contextualização algo desconexo, 
utilizado apenas para exemplificação de um fato (LUTFI, 1992).  

A classificação da problematização evolui no segundo plano e, a partir deste 
passa a ser classificada como N3. Neste elemento considerou-se a problemática da 
unidade e, não uma problemática específica para o experimento, já que as aulas são 
uma sequencia didática e, a questão problema, foi descrita pela licencianda na primeira 
aula do plano. 

Percebe-se assim, a importância dada pela licencianda à questão problema 
inicial e à problematização nas aulas. Um ensino investigativo e questionador, no qual 
os estudantes participam de resolução de problemas e da construção de conclusões, 
parece contribuir para o aprendizado de conceitos científicos, bem como, para o 
desenvolvimento cognitivo, argumentativo e para a alfabetização científica (BYBEE, 
1997; GIL PEREZ et al., 2005; SUART; MARCONDES, 2009). 

A respeito da elaboração de hipóteses, nos primeiros dois planos esse 
elemento é classificado em N1, por não estar evidente a presença desses ao longo de 
sua descrição. O terceiro e quarto planos são classificados, respectivamente, como N2 
e N3, pois em N2 a hipótese deve ser elaborada pelo aluno, mas não é extrapolada 
pelo professor, e em N3 a situação, diferentemente de N2, é extrapolada pelo 
professor. 

Durante a análise de questões pós-laboratório é possível observar que, nos 
primeiros planos elas são citadas, mas não são especificadas. Já nas versões 
seguintes, a licencianda define quais serão as questões, entre elas estão: “Expresse a 
concentração de sulfato de estrôncio e de sulfato de cálcio em g/L.” e “Calcule a 
concentração, em g/L, de uma solução de nitrato de potássio sabendo que ela encerra 
60 g do sal em 300cm3 de solução?”. No entanto, muitas das questões apresentam 
baixa exigência cognitiva, pois requerem dos alunos recordar uma informação, partindo 
de dados obtidos. Assim, por meio da aplicação de fórmulas os estudantes poderiam 
resolver questões como as explicitadas acima (P1).  

Já o papel do experimento permanece inicialmente como N2, pois apresenta 
características de comprovação de conceitos relacionados a soluções e uma 
exploração dos mesmos. Nos últimos planos, o papel do experimento passa a ser 
classificado como N3, passando assim, a ter características investigativas, como por 
exemplo, quando a licencianda sugere questões que devem ser respondidas pelos 
alunos durante o experimento. 
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Por fim, a atividade prática foi considerada em todas as versões como N2, por 
ser uma proposta de atividade demonstrativa, na qual o procedimento seria elaborado 
pela licencianda e distribuído aos alunos. No entanto, conforme mostra a análise do 
elemento papel do experimento, embora o experimento seja realizado de forma 
demonstrativa, apresenta características de uma abordagem investigativa (CARVALHO 
et al., 1999).  

As questões presentes nos planos foram classificadas de acordo com 
categorias apresentadas por Suart e Marcondes (2009), classificação essa evidenciada 
no quadro 3. 

 
Quadro 3: classificação das perguntas presentes nas diferentes versões dos planos.  
Questões  Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 

P1 5 10 11 11 

P2 1 1 5 6 

P3 0  0 3 3 

 
Ao analisar o quadro 3 verifica-se que nos planos 1 e 2 prevalecem as 

questões de nível P1. Isso pode estar relacionado ao fato de as questões mencionadas 
nos planos acima serem classificadas como N2, pois exigiam simplesmente memorizar 
e relembrar conceitos já abordados, sem solicitações de conclusões.  

Já no terceiro e quarto planos é possível observar a presença de questões P2 
e P3. Estas podem estar relacionadas à evolução dos planos, consequentemente dos 
níveis investigativos, considerando que as questões propostas exploram os dados 
obtidos, solicitando elaborações de hipóteses e conclusões. 

Quanto ao nível de alfabetização cientifica (AC), classificado segundo Bybee 
(1997), verifica-se nos planos 1 e 2 a presença do níveis de AC nominal, onde requer 
que o estudante somente reconheça um conceito, sem compreendê-lo, como por 
exemplo na questão a seguir: “Existem soluções em nosso cotidiano?”, que permite ao 
aluno responder relacionando às suas concepções alternativas, e AC funcional, quando 
propõe, por exemplo, a seguinte questão: “Como preparar uma solução?”, onde o aluno 
é capaz de responder utilizando a forma conceitual correta, pois esta pode ter sido 
memorizada, porém pode haver uma limitação na compreensão deste conceito. 

Os planos 3 e 4 enquadram-se na AC funcional, uma vez que, não apresenta 
atividades capazes de desenvolver entendimento sobre processos de investigação 
científica e tecnológica, exigências da AC conceitual. 

 
Considerações Finais 

 
Ao analisar os planos percebe-se que houve progressão na maioria dos tópicos 

avaliados, o que pode ser justificado através de reflexões proporcionadas à licencianda 
a partir de reuniões individuais e em grupo durante o PRO.  

As análises dos planos, de um modo geral, apresentou resultado satisfatório, 
pois observa-se um crescimento dos níveis cognitivos das questões propostas, pois à 
medida que a exigência cognitiva aumenta, as questões passam a solicitar elaboração 
de hipóteses e desenvolvimento de outras habilidades e, consequentemente, pode 
haver uma participação mais efetiva dos alunos durante as aulas, o que pode implicar 
no crescimento dos níveis investigativos e também da alfabetização cientifica. 
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Dessa forma, o processo de reflexão orientada pode contribuir de forma 
significativa para uma formação mais reflexiva do licenciando, pois permite a este 
reavaliar e reelaborar suas ideias, refletindo sobre suas concepções e, como estas 
podem implicar no processo de ensino e aprendizagem. 
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RESUMO:  
O PIBID é um programa nacional de iniciação a docência, que envolve estudantes de licenciatura, 
professores da educação básica e formadores de professores. Nossa vivência dentro do PIBID Química 
nos mostrou sua importância na formação inicial de professores. Desenvolvemos esse trabalho com o 
objetivo de analisar que espaço tem ocupado o professor supervisor nas pesquisas sobre o PIBID 
Química. Buscamos informações nos periódicos da área, nas publicações disponíveis, como também 
nos bancos de teses e dissertações do Brasil. Nas publicações encontradas sobre PIBIQ Química, 
selecionamos os trabalhos que tratavam, direta ou indiretamente, do professor supervisor. Esta busca 
resultou em nove trabalhos. Analisamos possíveis contribuições do programa a esses participantes.  
Pelo pouco espaço destinado à formação continuada, nessas publicações, percebemos que há certo 
“silêncio” em relação a essa prática e acreditamos que há muito a ser pesquisado sobre o papel dos 
programas universidade-escola na formação continuada de professores.  

 

 

INTRODUÇÃO 
A qualidade da educação está diretamente relacionada à qualidade da 

formação dos professores, o que inclui uma formação sólida e consistente no curso de 
licenciatura. Essa etapa é considerada importante para que o professor adquira 
conhecimentos necessários para o exercício de seu ofício. Sabemos que a formação 
se dá em todo o período escolar, perpassa pela formação inicial e se consolida no 
exercício da profissão de professor. Isso significa que ela está em constante 
elaboração. Vários autores (por exemplo, SCHNETZLER, 2002; MALDANER, 1999) 
chamam a atenção para a importância da formação continuada. Schnetzler (2002) 
alerta para a necessidade de um contínuo aprimoramento profissional do professor, 
com reflexões críticas sobre a sua própria prática pedagógica, com vistas a uma 
transformação dessa prática. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado 
em 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior 
(CAPES). De acordo com a Portaria CAPES nº 260, 30.12.2010 o programa apresenta 
os seguintes objetivos: 

x Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação 
Básica; 

x Contribuir para a valorização do magistério; 
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x Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre a Educação Superior e a 
Educação Básica; 

x Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

x Incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus 
professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 

x Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessária à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura. 

Entre os objetivos do PIBID, podemos perceber a implantação de uma parceria 
com as instituições da educação básica, colocando-as como protagonistas do processo 
de formação de professores e os professores dessas escolas como co-formadores. 
Além disso, o programa conta com a inserção do licenciando em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, 
que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino e 
aprendizagem. Para isso, acreditamos ser importante que os professores da educação 
básica também sejam amplamente inseridos nas discussões que visem a articulação 
dos saberes teóricos e práticos. 

Mesmo sendo o foco na formação inicial dos professores, o PIBID tem um 
compromisso ou uma aproximação de diferentes níveis de formação, já que também 
conta com a participação de professores da educação básica e superior. O professor 
da educação básica é conhecido no programa como “professor supervisor”, e é ele que 
recebe os licenciandos nas escolas e os insere neste cenário, espaço de seus futuros 
trabalhos. Se o professor supervisor atua como co-formador dos futuros docentes, as 
concepções que possui e a consequente prática docente acabam por fazerem parte do 
processo de formação dos licenciandos. 

O professor supervisor está presente nesse movimento de aproximação entre a 
universidade e a escola, participando ativamente do projeto e, portanto, sendo sujeito 
da articulação entre teoria e prática. Entretanto, por não ser o foco do programa, não 
sabemos que contribuições o PIBID efetivamente proporciona à prática desse professor 
supervisor e que oportunidades de formação continuada o programa oferece. Maldaner 
e Nery (2002) chamam a atenção para o fato de que já existem importantes ações 
governamentais de formação continuada em certos estados e municípios brasileiros, 
assim como, em esfera federal. Eles argumentam que se faz necessário o 
acompanhamento dessas ações por pesquisas, para avaliar resultados e para que 
essas práticas possam servir de parâmetros para outras iniciativas nesse sentido. 

Nesse trabalho nossa intenção foi de analisar se a participação do professor 
supervisor tem sido objeto de pesquisa nos programas PIBID Química. Este trabalho 
está inserido em um contexto mais amplo que busca responder a seguinte pergunta: 
“Quais as contribuições dos projetos universidade/escola na prática dos professores da 
Educação Básica participantes desses projetos?”. Para isso fazemos um recorte, 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
FP – FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

investigando o que tem sido objeto de pesquisa nos programas PIBID Química e se há 
uma atenção nessas pesquisas para o professor supervisor. 

METODOLOGIA 
 

Recentemente a revista Química Nova na Escola (QNEsc) fez uma chamada 
para publicação de artigos relacionados ao PIBID e, em Novembro de 2012, lançou 
uma edição especial com estes trabalhos. Por ser uma revista especializada em 
publicações sobre ensinar e aprender Química e por ter lançado esse número especial, 
iniciamos por ela o levantamento de trabalhos que relatam pesquisas realizadas 
envolvendo os programas PIBID Química. Para isso usamos todos os números da 
revista de 2007 (quando o programa foi criado) até o primeiro número de 2014.  
Procuramos, nessas edições, o que os artigos trazem sobre o professor supervisor. 
Este primeiro levantamento foi realizado no próprio site da revista Química Nova na 
Escola, que disponibiliza todas as edições completas e digitalizadas. 

Em seguida pesquisamos artigos que continham as palavras PIBID e Química 
no título do artigo, no resumo ou nas palavras-chave nos seguintes periódicos de 
Ensino de Ciências: Investigações em Ensino de Ciências; Ciências & Educação; 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e Ensaio: Pesquisa em 
Educação em Ciências. Ressaltamos que tratam-se de periódicos classificados pela 
CAPES, como Qualis A. Entendemos que periódicos Qualis/Capes A tendem a 
aglutinar relatos de pesquisa mais completos e consistentes. 

Posteriormente pesquisamos também nos bancos de dados da Scientific 
Electronic Library On-Line (SciELO) Brasil, da CAPES e do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBCTI), selecionando também trabalhos que 
apresentavam as palavras PIBID e Química no título, palavras-chave ou resumo do 
trabalho. 

Para os trabalhos relacionados ao PIBID Química procuramos identificar as 
informações gerais (título, volume da revista, autores, instituição de origem), os 
objetivos, a metodologia empregada na pesquisa e, principalmente, a menção ao 
professor supervisor. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a realização da busca, conforme descrito na metodologia, selecionamos 
21 trabalhos para análise. Dentre estes trabalhos 17 artigos da Revista Química Nova 
na Escola, duas dissertações de mestrado do IBICT e dois artigos dentre os periódicos. 

Dos 17 artigos analisados na Revista Química Nova na Escola, 11 têm como 
foco central as contribuições do PIBID para a formação de professores. Desses 11 
artigos, sete citam a importância do professor supervisor como co-formador dos 
licenciandos envolvidos no PIBID, enquanto os outros quatro não tratam do professor 
supervisor. Os demais seis artigos da QNEsc relatam experiências e contribuições do 
programa para a melhoria das aulas do ensino médio e maior envolvimento dos 
estudantes de educação básica. Para a análise que fizemos, selecionamos, portanto, 
sete artigos da Revista Química Nova na Escola. 
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Das duas dissertações selecionadas do IBICT, uma explora a construção dos 
saberes na formação inicial e continuada de professores de Química inseridos no 
PIBID. E dentre os periódicos analisados na CAPES e na SciELO, um menciona o 
professor supervisor dentro do contexto do PIBID. 

Chegamos então a um total de nove trabalhos que, de alguma maneira, 
mencionam o professor supervisor do PIBID. Passamos a considerar apenas estes 
trabalhos, com a intenção de verificar em detalhes como tem sido tratado o professor 
supervisor. Nosso olhar se dirigiu para a formação continuada do professor supervisor, 
para o que os trabalhos apontam como pontos positivos e negativos dessa formação 
continuada e se fazem algum apontamento em termos de trabalhos futuros 
relacionados à nossa temática de interesse. Passamos, a seguir, a comentar esses 
trabalhos. 

Stanzani e colaboradores (2012), tratando do PIBID Química da Universidade 
Estadual de Londrina/PR, analisam em seu artigo as contribuições do PIBID no 
processo de formação inicial de professores de Química e referem-se ao professor 
supervisor informando sua responsabilidade diante do projeto: 

“... professor supervisor: o docente da escola de educação básica das redes 
públicas de ensino que integra o projeto institucional, responsável por 
acompanhar e supervisionar as atividades dos bolsistas de iniciação à 
docência.” (STANZANI et al., 2012, p. 212). 

No decorrer do artigo Stanzani e colaboradores (2012) afirmam que o professor 
supervisor deve levar o estudante de licenciatura a refletir a cerca de sua própria ação 
docente, conscientizando-o e ajudando-o a identificar problemas e a buscar estratégias 
de resolução dos mesmos. No entanto os autores não relatam um trabalho mais 
pontual, realizado com os professores supervisores, no sentido de prepará-los para 
esse trabalho. 

Silva e colaboradores (2012), cujo projeto se desenvolve na Universidade 
Estadual Paulista (UNESP) de Araraquara/SP, consideram o professor supervisor 
como um dos formadores do licenciando, com papel essencial neste processo 
formativo: 

“... os professores mais experientes na profissão, ao transmitir seus saberes 
experienciais aos mais novos, acabam por objetivar tais saberes e, assim, o 
professor tem um papel de formador e não apenas de um prático. Desse modo, 
o professor supervisor do PIBID é um formador com papel essencial no 
processo formativo dos professores iniciantes” (SILVA et al., 2012, p.187). 

De forma semelhante, Silva e colaboradores (2012) relatam a importância do 
papel do professor supervisor no processo de formação do licenciando, mas não 
relatam a existência de um projeto com o intuito de preparar este profissional para a 
participação no PIBID. Vale lembrar que esses projetos (Stanzani et al, 2012; Silva et 
al, 2012) podem ter uma atenção maior com os professores supervisores. Aqui 
estamos analisando apenas as publicações e, nessas, não encontramos descrição de 
atividades que visem a formação continuada ou de pesquisa sobre essa formação. 

Silva e Mortimer (2012), ao participarem do projeto PIBID da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), relatam a realização de reuniões semanais com todo 
o grupo, o que inclui o professor supervisor. Eles afirmam que as discussões realizadas 
nessas reuniões são muito produtivas e os licenciandos se sentem muito mais seguros 
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nas intervenções realizadas na sala de aula, quando comparadas ao desenvolvimento 
de outros projetos. Os autores consideram que a presença do professor supervisor nas 
reuniões e no dia-a-dia da sala de aula juntamente com os licenciandos é um fator 
importante para os resultados observados. Comparando ainda a participação dos 
licenciandos no PIBID e em disciplinas de estágio supervisionado na Universidade, os 
autores confirmam: 

“Comparando os nossos licenciandos que atuavam como estagiários nas 
escolas com os que estão no PIBID, observamos que estes parecem ter mais 
segurança no desenvolvimento do projeto em sala de aula. Acreditamos que 
agora o licenciando tem o supervisor como parceiro, em vez de simples 
observador.” (SILVA e MORTIMER, 2012, p. 247). 

De acordo com os autores a experiência vivenciada no PIBID Química da 
UFMG é mais enriquecedora, do ponto de vista da formação inicial dos licenciandos, 
que os estágios supervisionados que o estudante de graduação participa ao longo de 
sua formação. E uma das justificativas para tal afirmação é justamente a presença do 
professor supervisor que, inserido no PIBID, atua como “parceiro” do licenciando 
bolsista. 

Braibant e Wollmann (2012), que relatam atividades realizadas junto à 
Universidade Federal de Santa Maria/RS, dão um destaque aos professores 
supervisores. Elas afirmam que, além de colaborar com a formação inicial dos 
licenciandos e na formação continuada dos professores supervisores, o PIBID 
possibilitou o contato e aproximação destes professores com a Universidade onde a 
pesquisa foi realizada, pois dos quatro supervisores inseridos nesse programa, dois 
deles ingressaram em cursos de pós-graduação nessa instituição de ensino superior. 
Mesmo que os autores não tenham destacado o que levou os supervisores a buscarem 
a formação em programas de pós-graduação, parece claro que o PIBID proporcionou a 
esses professores uma consciência sobre a necessidade de aprimorar sua formação. 

Bedin (2012), em sua dissertação de mestrado, trabalhou mais especificamente 
com a construção dos saberes docentes e formação do professor reflexivo a partir do 
PIBID da Universidade Federal de Uberlândia. Para isso ele entrevistou licenciandos e 
professores supervisores. Seu trabalho fala da importância do professor supervisor 
como co-formador dos licenciandos, do seu papel em auxiliá-los e, inclusive, ser visto 
com um modelo pelos licenciandos. Bedin argumenta que o projeto PIBID representa 
uma grande oportunidade de aprendizado para o professor supervisor, já que 
proporciona uma reflexão sobre a profissão a todos os participantes (em formação 
inicial e continuada) e permite que o professor supervisor participe de discussões que 
podem embasar mudanças na sua prática. Esse pesquisador, entretanto, não 
investigou a contribuição efetiva do projeto nessa formação continuada. 

Da Universidade Estadual de Santa Cruz/BA vem o trabalho desenvolvido por 
Sá (2014). Ela se utiliza da narrativa como instrumento para promover reflexões e 
discussões sobre a influência do PIBID na formação dos bolsistas de iniciação à 
docência e do professor supervisor. A pesquisa foi realizada com 10 bolsistas do PIBID 
e uma professora supervisora do programa. Sobre o projeto desenvolvido ela afirma: 

 “A partir das narrativas analisadas, é indiscutível a influência positiva do PIBID 
na formação inicial dos licenciandos em química e da professora supervisora. 
Essa interação estabelecida entre o professor formador, professor supervisor e 
estudantes de licenciatura é reconhecida pelos bolsistas como fundamental 
para a formação de todos os envolvidos no programa.” (SÁ, 2014, p. 49). 
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O trabalho aponta que o programa contribui para a formação de todos os 
participantes, mas enfatiza a interação dos licenciandos com o professor supervisor e a 
avaliação positiva dos licenciandos sobre essa interação. O professor supervisor 
também faz uma avaliação positiva do PIBID, principalmente sobre as discussões feitas 
no grupo. 

Dorneles e Galiazzi (2012) tratam mais especificamente da formação 
continuada que o professor supervisor desenvolve. O relato feito descreve a articulação 
universidade-escola na proposta formativa e pedagógica de partilha de saberes e 
experiências. O trabalho desenvolvido por eles buscou compreender a formação 
acadêmico-profissional nas rodas de formação do PIBID Química, a partir das histórias 
de sala de aula narradas pelas seis professoras supervisoras participantes do 
programa na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Sobre o uso da narrativa 
esses autores dizem: 

“A escrita narrativa promove a mediação; o acolhimento; o espaço para 
expressar as experiências; os sentimentos e os dilemas da vida profissional e 
do ser professor. [...] Desenvolver a escrita narrativa na formação de 
professores possibilita pensar, (re)pensar e refletir a respeito da sala de aula, 
das práticas pedagógicas e da sua vida profissional.” (DORNELES E 
GALIAZZI, 2012, p.258). 

Desenvolvendo essa escrita narrativa com as professoras da educação básica, 
as autoras mostram que o PIBID também apresenta espaço potencial que propicia 
discussões sobre a formação continuada. As histórias narradas pelos professores 
supervisores foram consideradas como momentos que potencializaram aos 
licenciandos as possibilidades de inovação. Essas autoras chamaram as reuniões de 
“roda de formação” e, sobre elas, afirmam: 

 “Compreende-se a necessidade de criar tempo para a formação acadêmico-
profissional de professores dentro da escola e/ou universidade, pois quando os 
docentes estão em rodas de formação, no PIBID, percebem que conseguem e 
encontram espaço para desenvolver suas práticas pedagógicas diferenciadas.” 
(DORNELES E GALIAZZI, 2012, p.264). 

Esse trabalho foi desenvolvido diretamente com as professoras supervisoras e 
observou-se que a participação das professoras no programa foi um exercício de 
formação continuada para elas. Segundo as autoras, neste exercício elas encontraram 
espaço para discutir e desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, ou seja, 
conseguiram refletir sobre a própria prática e criar meios para melhorá-las. Elas 
também apontaram para a importância de mais pesquisas que discutam a formação do 
professor dentro dos projetos de articulação universidade-escola: 

“Diante disso, argumentamos que a organização, o planejamento e a avaliação 
no ensino de química necessitam ser discutidos, repensados e recriados nos 
processos de formação, como os consolidados pelo PIBID, em que articulam a 
escola e a universidade na formação do professor.” (DORNELES E GALIAZZI, 
2012, p.264). 

Acreditamos que não somente os temas por elas citados precisam ser 
discutidos, como todo o universo que envolve esse professor da Educação Básica e 
sua participação nesses projetos. E que isso precisa ser feito articulando os saberes 
teóricos com a prática. 
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Os outros dois trabalhos - Passoni e colaboradores (2012) e Targino, Souza e 
Falconieri (2013) – apenas citam o professor supervisor em algum momento, mas não 
relatam possíveis contribuições à formação continuada ou os relatos não se relacionam 
ao nosso tema de interesse. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao iniciarmos este trabalho, tínhamos a intenção de analisar a participação do 
professor supervisor e se essa participação tem sido objeto de pesquisa nos programas 
PIBID Química. Podemos perceber que alguns trabalhos apontam uma possível 
contribuição, mas ela é oriunda, na maior parte dos casos, da opinião desses 
supervisores. Não há uma investigação mais sistemática em torno da formação 
continuada desse sujeito nos trabalhos publicados – que fizeram parte deste estudo – 
envolvendo o PIBID Química. 

Percebemos que a maioria das publicações investigadas aponta para a 
importância do professor supervisor como co-formador dos licenciandos. Os trabalhos 
analisados ressaltaram seu papel como supervisor, orientador, exemplo e parceiro, 
mas a discussão sobre a formação continuada deste professor tem pouco destaque. 

Mesmo que o professor supervisor tenha como principal função ser co-
formador dos licenciandos, a sua própria formação não pode ser esquecida. Nesta 
posição, suas concepções e práticas acabam servindo de exemplo para os professores 
em formação Inicial. 

Acreditamos também que essa parceria com os professores da educação 
básica será mais efetiva se esses professores discutirem, também, as suas próprias 
concepções, em um processo de reflexão e de transformação. No entanto, mesmo que 
isso não esteja explícito, pode ser que essa reflexão esteja acontecendo. Nesse caso, 
é indicado a investigação da contribuição de programas, como o PIBID, na formação 
continuadas desses profissionais.  

Com poucas exceções, observamos, por meio deste trabalho, que nas 
pesquisas até então realizadas e publicadas, pouca atenção tem recebido o professor 
supervisor do PIBID, principalmente no que diz respeito à sua formação continuada. 
Podemos, portanto, dizer que há um silêncio em torno dessa formação na maior parte 
dos projetos vinculados ao PIBID Química, sendo este então um espaço para futuras 
pesquisas.  
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RESUMO:  
Neste texto apresentamos um recorte na pesquisa interinstitucional denominada: “Processos de 
territorialização do TCC e do Estágio Curricular Supervisionado no Projeto Pedagógico de Curso e a 
reconfiguração curricular em movimento de operacionalização”. Sistematizamos os avanços 
proporcionados pela pesquisa e pela realização de reuniões de trabalho entre os professores que 
compõem o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química da Universidade Federal de Mato Grosso 
(LabPEQ), o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Química e a Pró-reitoria de Ensino 
e Graduação (PROEG). Algumas questões se mostram urgentes como: a carga horária do curso e o 
turno de funcionamento; a reconfiguração das ementas; a resignificação do conceito de Práticas como 
Componente Curricular e a articulação entre a formação do Químico e do docente em Química. 
Redimensionar o TCC e o Estágio Curricular Supervisionado se apresentam como desafios no contexto 
de alta evasão das licenciaturas e consequentemente na busca pela universidade que se quer.  

PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO DO TCC E DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
NO PROJETO PEDAGÓGICO E A RECONFIGURAÇÃO CURRICULAR EM MOVIMENTO DE 
OPERACIONALIZAÇÃO: UMA PESQUISA INTERINSTITUCIONAL 

O Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química (LabPEQ), ligado  a Área de 
Ensino de Química da Universidade Federal de Mato Grosso, mediantes 
posicionamentos de alguns de seus professores, ingressou na pesquisa 
interinstitucional com tema supra citado em agosto de 2013. Desde então vem 
desenvolvendo e participando de atividades com foco no objetivo da pesquisa que tem 
como objeto de estudo a Formação Inicial de Professores para os anos finais do Ensino 
Fundamental e para o ensino médio.  

Esta pesquisa investigará os processos de territorialização do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) e do estágio curricular supervisionado no Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC), bem como a reconfiguração curricular em movimentos de 
operacionalização. Tem a perspectiva de analisar estes processos propostos no PPC 
do curso, observando especialmente a territorialização do TCC, das Práticas de Ensino 
e do Estágio Curricular Supervisionado no percurso curricular realizado pelo 
graduando, tanto no cotidiano universitário, quanto no cotidiano da Escola Básica em 
suas relações de possíveis parcerias Universidade-Escola Básica.  

A abordagem é qualitativa, na perspectiva de adotar a metodologia de estudo 
de caso/multicasos referenciados em André (1995) e Stake (2007) incluindo os 
procedimentos próprios dessa modalidade, e utilizando princípios da etnografia como 
imersão na realidade, descrição densa para sustentar a ênfase na interpretação dos 
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fenômenos apreendidos a partir dos significados produzidos no contexto sócio-cultural 
dos interlocutores – coordenadores de curso, professores formadores oriundos da 
formação específica e da formação pedagógica e A equipe liderada pela professora 
Dra. Cleoni Maria Barboza Fernandes (PUCRS) é composta por pesquisadores de 
mais cinco instituições: Universidade Federal de Pelotas (UFPEL); Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM); Instituto Federal Catarinense (IFCatarinense – 
campus Camboriu); Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT). 

A perspectiva é de que este estudo possa contribuir na discussão local e 
nacional sobre as licenciaturas, no sentido de destacar a importância da ocupação de 
espaços de contradição para a qualidade social (CORTELLA, 1998) dos cursos de 
licenciatura, em especial das experiências, realizadas pelas IES participantes, nas suas 
múltiplas possibilidades. Visa, também, mobilizar o debate acadêmico para construir o 
espaço do diálogo humano e epistemológico entre a formação específica e a formação 
pedagógica. Há uma necessidade de escuta, tanto de uma formação, quanto da outra, 
rompendo o feudo em que muitas vezes nos aprisionamos. Compreender os processos 
de operacionalização dos PPC de cursos em experiências positivas, sem o caráter 
prescritivo, mas sim como referências de possibilidades e alternativas encontradas.  

A inserção no campo empírico e a socialização dos resultados poderão fundar 
possibilidades maiores de aprendizagens de escuta e de respeito maior a diferentes 
lugares teóricos, em que se situam os professores formadores e os professores em 
formação, no sentido de reconhecimento da complementaridade necessária à 
formação.  

A equipe do LabPEQ, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
do curso de Licenciatura Plena em Química do Departamento de Química campus 
Cuiabá, vem, de maneira sistemática e intencional participando de atividades que 
visam a reestruturação curricular da Licenciatura Plena em Química da UFMT. Busca-
se compreensão histórica, filosófica, sociológica e política do PPC e a partir desta, a 
superação dos desafios encontrados. 

Faz parte da programação do grupo de pesquisa local, a ampliação da 
pesquisa para o PPC dos cursos de Licenciatura Plena em Matemática, Física e 
Biologia além da Química da UFMT. Isto tende, possivelmente, tornar o estudo mais 
denso e profundo na medida em que novos olhares são agregados. 

 A Pró-reitora de Ensino e Graduação da UFMT (PROEG) sinaliza para a 
complexidade das questões que envolvem uma reestruturação curricular. Com 
atividades propositivas como a realização de fóruns, seminários, encontros e reuniões 
de trabalho, a PROEG vem compartilhando novas ideias que intencionam transformar 
as licenciaturas em lócus privilegiado de formação crítica. 
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A LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA DA UFMT: OS AVANÇOS 

Para relatar os avanços do curso de LQ/UFMT campus Cuiabá é preciso lançar 
mão da história contada no Projeto Pedagógico existente e mostrar que há uma 
trajetória já construída e que não pode ser desconsiderada. 

Iniciamos, portanto, ressaltando que foi a partir da aprovação da nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), No. 9394/96, que a Educação 
Brasileira vivenciou um enorme movimento de reflexão, dirigido, entre outras coisas, ao 
estabelecimento de novas diretrizes curriculares em seus diversos níveis. Contudo, 
muito antes da implementação dessas diretrizes, o curso de LQ/UFMT iniciou, 
precisamente em 1994, um processo de avaliação do seu curso de formação de 
professores de Química para Educação Básica, que culminou no trabalho Avaliação 
Emancipatória do Curso de Licenciatura Plena em Química da UFMT, publicado em 
2006 (Santos, 1996).  

Nesta avaliação emancipatória do curso, realizada por Santos (idem), ficou 
evidente a necessidade de reestruturação curricular baseado em vários aspectos, tais 
como: identidade do curso de LQ como um curso que prepara o discente para o 
exercício do magistério; simultaneidade da formação profissional docente; redução da 
carga horária total do curso; mudança do regime acadêmico do curso; funcionamento 
do curso em um único turno; oferecimento da disciplina Fundamentos Matemáticos, na 
primeira série, anterior a disciplina de Física, que à época era oferecida na segunda 
série; oferecimento da disciplina “Projeto de Ensino de Química”, que deveria acontecer 
ao longo de todo o curso com apresentação final de monografia; oferecimento de 
disciplinas de Prática de Ensino de Química e Estágio Supervisionado em um total de 
360 horas; oferecimento de uma disciplina que tratasse da “Evolução dos Conceitos” e 
o resgate da história da construção dos conceitos científicos ao longo das disciplinas. 

Mediante análise dos resultados desse trabalho foi constituída uma comissão 
de reestruturação curricular, composta por representantes de diferentes áreas da 
Química e por todos os componentes da área de Ensino de Química. As discussões 
iniciaram a partir da seguinte questão: qual o perfil profissional que se deseja formar? 
Esse debate ocorreu no interior das áreas (Físico-Química, Analítica, Orgânica, 
Inorgânica, Bioquímica e Ensino de Química) e, posteriormente, entre as mesmas.  

Nesse mesmo período, em maio de 1998, o Ministério da Educação (MEC) 
solicitou à UFMT sugestões para a elaboração das Diretrizes Curriculares dos Cursos 
de Licenciatura em Química. A comissão então constituída pelo Colegiado do 
Departamento de Química elaborou um documento que foi enviado ao MEC em 
dezembro de 1998 e que recebeu o seguinte título: Pressupostos para a definição das 
Diretrizes Curriculares do Curso de Licenciatura Plena em Química. Esse documento 
apresentava algumas sugestões para as diretrizes curriculares, baseada 
essencialmente no processo de avaliação realizado por Santos (1996). 

Em 1999, durante o XXXIX Congresso Brasileiro de Química em Goiânia, o 
representante do MEC à época, mencionou o curso de Licenciatura em Química da 
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UFMT, referindo-se às importantes contribuições enviadas para este órgão, para a 
elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Na sequência, a comissão reorganizou o currículo do curso de forma a inserir 
as disciplinas de Práticas de Ensino de Química, I, II e III, com carga horária total de 
300 horas, que foi aprovado pela Resolução 11 do CONSEPE de 05 de fevereiro de 
2001. 

Com a instituição pelo Conselho Nacional de Educação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 
superior, curso de Licenciatura, de graduação plena, mediante Resolução CNE/CP1, 
de 18 de fevereiro de 2002, a comissão de reestruturação interrompeu o trabalho que 
estava em curso e decidiu participar de um processo de entendimento e debate local e 
nacional dessas Diretrizes. 

Depois de um longo silêncio e pouco consenso sobre as práticas como 
componente curricular (PCC), bem como, um desencontro de opiniões sobre as 400 
horas de estágio supervisionado, o curso retomou as discussões em 2005, com a 
constituição de um novo grupo, mas com a manutenção de alguns membros da 
comissão anterior. Essa comissão organizou imediatamente um Seminário de três dias, 
intitulado de “Reestruturação Curricular do Curso de Licenciatura em Química da 
UFMT’, para que os docentes, os discentes e os técnicos pudessem discutir os novos 
rumos do curso, na perspectiva dessas novas diretrizes. Contudo, o rompimento com 
as estruturas curriculares anteriores por parte da comunidade acadêmica apresentou-
se com um dos prováveis aspectos para o não avanço dos trabalhos da comissão, a 
medida que a discussão sobre a atuação na formação do professores para Educação 
Básica não encontrou ressonância, mas sobretudo resistências inclusive entre 
membros da própria comissão. A negação da carga horária da PCC e do estágio 
supervisionado provocaram discussões ao longo de alguns anos.  

Assim, em um processo lento de reestruturação curricular, mas atualmente 
considerado pela comissão como necessário para o amadurecimento da forma de 
entendimento da formação do Licenciado em Química, o curso foi de 2005 até 2008 
reorganizando e discutindo o currículo, em uma constante troca dos membros da 
comissão de reestruturação.  

Em janeiro de 2009 o curso recebeu diligência instaurada no processo de 
“Renovação de Reconhecimento”. Nessa diligência, o Ministério da Educação, 
mediante a sua Secretaria de Educação Superior (SESu) e Diretoria de Supervisão 
(DESUP), solicitou a adequação da estrutura curricular, atividades do curso perfil do 
egresso e estágio curricular, em conformidade com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais. Essas solicitações foram atendidas e encaminhadas à Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação, que procedeu aos encaminhamentos necessários. 

Em sequência à resposta da diligência, a comissão finalizou os trabalhos de 
reestruturação apresentando o Projeto Pedagógico às instâncias devidas e 
implantando-o a partir do ingresso em 2010. Desta forma, a nova estrutura vem se 
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desenvolvendo e será em 2014 a conclusão da primeira turma referente a esta 
estrutura. 

Em 2013, uma nova comissão enviada pelo MEC realizou a avaliação o curso, 
trazendo muitas questões que fomentaram e fizeram aflorar a necessidade de uma 
nova reestruturação dentro da licenciatura em Química. Dentre estas questões estão: a 
elevada carga horária da licenciatura (hoje com 3620horas) e reorganização das 
práticas como componentes curriculares. 

A METODOLOGIA DE TRABALHO AMPLIADA PELA PESQUISA: AS DISCUSSÕES 

Na proposição de uma nova reestruturação curricular universitária há muito que 
ser debatido e cada curso precisa ter muito claro suas necessidades prementes. As 
decisões a serem tomadas abrangem esferas políticas e técnicas, que vão além da 
simples ação.   

Neste processo, a PROEG/UFMT destacou o ano de 2014 como o ano das 
reestruturações e convidou todos os cursos a se posicionarem de forma conjunta e 
organizada suas estruturas de formação levando em conta cada uma das facetas que 
interfere de forma direta ou indireta a formação inicial que é realizada na UFMT. 

Cada curso de graduação decidiu em colegiado se iria ou não participar da 
proposta. A ideia foi democrática e ao mesmo tempo subversiva, pois não há como 
garantir ações de inovação se a decisão não ocorrer no conjunto da universidade.  

O caso da Licenciatura em Química (LQ) da UFMT campus Cuiabá não é 
diferente, pois, como a maioria dos cursos de licenciatura realizados hoje no Brasil, 
constata-se também aqui, a progressiva alteração no perfil dos ingressantes como 
resultado de alguns fatores citados: a democratização da educação superior, a 
alteração do processo seletivo (ENEM/SiSU) e da viabilização de ingresso pelas 
quotas, dentre outros.  

As discussões passam subsequentemente pela baixa procura por cursos de 
licenciaturas. Há cada vez mais ingressantes que aguardam a chamada para outros 
cursos em áreas afins enquanto são calouros nas licenciaturas. No Departamento de 
Química da UFMT esta condição é explicita nas relações de enfrentamento entre o 
bacharelado e a licenciatura. Há como ressalta Bourdieu (1983) uma luta por domínio 
de campo que afeta ou condiciona a desvalorização do licenciando. 

Diante desta e de muitas outras constatações, o Departamento de Química, 
elegeu duas comissões que, a partir de reuniões sistematizadas, organizarão a 
reestruturação curricular, tanto da Licenciatura quanto do Bacharelado em Química. 

A proposta é desafiadora, na medida em que enfrenta resistências tanto 
internas quanto externas quanto a propostas de alteração da estrutura em andamento. 
A comissão organiza-se metodologicamente em torno de etapas que favoreçam uma 
construção não linear da nova proposta para o curso. 
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A partir da constituição de uma equipe constituída pelos membros do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) e a presença de um aluno da Licenciatura, organizou-se a 
sequência de reuniões de trabalho em torno das possibilidades de se repensar a 
formação do professor de Química em Mato Grosso. Esta comissão conta com o apoio 
da assessoria da PROEG e do Colegiado de Departamento. Tudo o que for decido por 
esta comissão também alimentará a pesquisa interinstitucional citada anteriormente.  

Algumas questões são impositivas ao questionamento, como por exemplo: 
Como favorecer a mobilidade dos estudantes no âmbito da própria UFMT – já que a 
mesma possui o campus do Médio Araguaia que também possui LQ – entre IFES, bem 
como manter aberta a possibilidade de mobilidade internacional apoiados pelos 
Programas de Licenciaturas Internacionais e Ciências sem Fronteiras? Como 
assegurar a qualidade acadêmica no curso em contexto de aceleradas mudanças na 
conjuntura social e no mundo do trabalho docente? Como reequilibrar a atribuição de 
encargos didáticos dos docentes, de forma a sustentar o ensino, a pesquisa e a 
extensão, em uma conjuntura que assegure a qualidade de vida ao docente? Como 
reduzir a carga horária do curso – atualmente em 3.620 horas – mantendo qualidade e 
quantidade nos conhecimentos profissionais e especializados? Como oferecer um 
curso de Licenciatura que permita ao ingressante participar de forma equilibrada em 
atividades como: estágio, PIBID, PIBIC, Tutoria e outros sem prejuízos à sua formação 
específica? 

Para encontrar respostas a estas e a outras questões que certamente farão 
parte do processo, a equipe participa de alguns momentos. Em primeiro lugar utilizando 
técnicas de pesquisa qualitativa com a realização de entrevistas semiestruturadas. O 
objetivo é o de ouvir gestores educacionais (diretores e coordenadores escolares, de 
graduação e pós-graduação), professores e egressos do curso com a intenção de 
construir um perfil que domine conhecimentos profissionais e especializados e que ao 
mesmo tempo uma cultura ampla. Que atenda ao mundo do trabalho, mas que também 
supere as intempéries dele provenientes.   

Em segundo lugar, promovendo reuniões de estudo sobre a temática nas leis e 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nas decisões de conselhos regionais e em 
literaturas especializadas. O que fornecerá o aporte teórico e legal para fundamentar as 
decisões tomadas. 

Em terceiro lugar, participando ativamente dos fóruns das licenciaturas 
promovidos pela Universidade e de momentos junto ao centro acadêmico de Química, 
que pretende desta forma, viabilizar os debates em torno deste perfil almejado e 
aproximá-lo da realidade. 

O TCC E O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: OS DESAFIOS 

Ainda na perspectiva de contribuir na discussão local e nacional sobre as 
licenciaturas, o LabPEQ traz um olhar sobre os desafios de redimensionar o TCC e o 
Estágio Curricular Supervisionado com um ponto de vista oriundo da formação 
pedagógica que intenciona de um lado refletir sobre a importância da ocupação de 
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espaços de contradição, de outro buscar compreensão histórica, filosófica, sociológica 
e política do PPC.  

Em 2011, o curso passou a oferecer o estágio curricular supervisionado ao qual 
coube comportar o ementário de diferentes conteúdos: i. fundamentos de Química e 
das ciências; ii. natureza e epistemologia das ciências; iii. exigências da formação de 
professores da  Educação Básica brasileira; iv. tendências e fundamentos pedagógicos 
de projetos  de Ensino de Química; v. legislação, reformas curriculares e o projeto 
político pedagógico da escola; vi. realidade pedagógica do estado de Mato Grosso; vii. 
introdução a pesquisa em ensino de Química; viii. materiais didáticos; ix. comunicação 
e divulgação científica. Uma formação que se desdobrou em diferentes modalidades de 
estágio: i. monitoria; ii. mini-cursos; iii. regência supervisionada. E em diferentes 
abordagens: i. caracterização do perfil do professor das unidades escolares acessadas; 
ii. observações e diagnósticos escolares quanto a organização administrativa, à 
orientações político-pedagógicas, às experiências de ensino na escola, à realidade da 
comunidade escolar e entorno; iii. análise, discussão e elaboração de materiais 
didáticos; iv. monitoria e regência supervisionada; v. acompanhamento de projetos de 
ensino de Química; vi. organização de atividades para feiras científicas escolares.  

No final de 2013 surgiram as primeiras demandas pelo TCC, compreendido 
como um momento privilegiado de integração teórico-prático no interior do curso, pois 
deve versar sobre temas pertinentes à área da Química e seu ensino. Com um caráter 
processual este deve ser elaborado ao longo do curso, propiciando espaços e tempos 
de reflexão sobre o problema investigado, tendo seu início na disciplina de Projeto de 
Ensino de Química (PEQ), por meio da apresentação de uma pré-proposta de 
investigação, e posteriormente, vinculado à disciplina de Iniciação à Pesquisa em 
Ensino de Química (IPEQ) conforme previsto no PPC.   

Ou seja, o intento de redimensionamento curricular implica em assumir a 
aprendizagem da docência como fenômeno processual para o qual são fundamentais 
alguns princípios: i. integração entre convivência e emancipação; ii. docência como 
intervenção social; iii. prática teoricamente fundamentada. Esses três princípios 
configuram a licenciatura como um projeto cujo desenvolvimento requer 
instrumentalização teórico-metodológica. Para Jonas (2006) os projetos são espaços 
onde se materializam nossas utopias e a busca pela felicidade, sendo assim 
potencialmente constitutivos das atuais responsabilidades do ponto de vista material, 
social e cultural.  

Sob tais princípios compreende-se que a ocupação de espaços de contradição 
requer o enfrentamento de certos desafios junto a interlocução de saberes, diversidade 
de valores e limites da ação docente, tais como: i. perfil profissional consonante com a 
função social da educação cientifica; ii. intencionalidades da Educação Química; iii. 
autonomia docente e a profissionalização;  iv. identidade psicossocial; v. 
responsabilidade ética e política.  

Um desafio central é estimular, na formação do profissional, a função social de 
educar os estudantes do ensino fundamental e médio através desta ciência. Para tanto 
há de se comprometer com um perfil em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Licenciatura em Química (BRASIL, 2002) assim esse 
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profissional deverá desenvolver capacidades de dimensão conceitual, curricular e 
pedagógica. No âmbito conceitual é necessário dominar os conceitos fundamentais das 
ciências e ter domínio teórico-prático para realizar experimentos em laboratório de 
ensino. Do ponto de vista curricular estimula-se a capacidade de avaliar criticamente 
materiais didáticos, de conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino 
de Química. Do ponto de vista pedagógico deve-se: identificar os aspectos filosóficos e 
sociais que define a realidade educacional; conhecer criticamente os problemas 
educacionais brasileiros, a partir da análise da História da Educação Brasileira e da 
legislação; assumir conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de 
preparar os estudantes para o exercício consciente da cidadania; bem como ter visão 
crítica com relação ao papel social da ciência, a sua natureza epistemológica, 
compreendendo o seu processo histórico-social de construção; compreender e avaliar 
criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e éticos, 
relacionados às aplicações da Química na sociedade. 

Em articulação com tal perfil profissional, outro desafio é a compreensão das 
intencionalidades presentes na educação das teorias, leis e modelos da Química. 
Juntamente com pesquisadores da área compreende-se “que ensinar Química significa 
instrumentalizar os cidadãos brasileiros com conhecimentos químicos para que tenham 
uma inserção participativa na construção de uma sociedade cientifica e tecnológica 
comprometida com a justiça e igualdade social” (SANTOS; MALDANER, 2010, p. 14).  
Por isso a docência exige reflexão crítica, geração de ideias e comprometimento. Desta 
forma também se torna um desafio a compreensão da docência e suas finalidades, 
desde matrizes epistemológicas até o pensamento pedagógico brasileiro. Ao tomar por 
princípio a docência como intervenção social, compreende-se que todo “preparo 
científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética. É uma 
lastima qualquer descompasso entre aquela e esta” (FREIRE, 1996, P. 16).  

Por tudo isso a educação requer uma docência teoricamente fundamentada e 
metodologicamente instrumentalizada, todavia sob o reconhecimento da autonomia 
docente. Um desafio recorrente é a integração entre autonomia e profissionalização em 
suas diretrizes gerais, porque de um lado estão o trabalho docente, a sala de aula e o 
planejamento, de outro lado princípios, leis e orientações curriculares. É nesta 
articulação que ganha sentido a docência como intervenção social quando professores 
passam à responsabilidade de ter opiniões informadas e critérios argumentáveis de 
valorização daquilo que defendem publicamente, sobretudo “os professores não estão 
à margem da discussão pública sobre as finalidades do ensino e sua organização” 
(CONTRERAS, 2002, P. 131).  

Na relação convivência e emancipação, a autonomia integrada à 
profissionalização viabiliza uma identidade psicossocial, base da motivação para as 
múltiplas dimensões do ensino. Para González-Rey (2005, P. 27) a identidade 
psicossocial nos integra emocionalmente nos espaços sociais, com uma transação 
permanente entre pessoa e mundo, como um fenômeno que integra as ordens sociais 
e individuais e que têm aspectos afetivos e intelectuais que seguem unidos, assim os 
aspectos compartilhados nos espaços sociais passam a constituir-se “em sentidos que 
mobilizam nossa produção emocional e simbólica e que se integram à complexidade de 
elementos psicológicos constituintes de nossa identidade.” 
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Sobretudo a integração de responsabilidade, sociedade, cultura, ética e 
educação constitui-se uma permanente provocação. Em nossa época a 
responsabilidade e a ética nos desafiava a uma nova prática onde um “novo imperativo 
clama por outra coerência: não a do ato consigo mesmo, mas a dos seus efeitos finais 
para a continuidade da atividade humana no futuro” (Jonas, 2006, p. 49). Para este 
autor a responsabilidade de todo homem público nesta civilização tecnológica é com 
uma justiça e igualdade social preparatória para o futuro, que preveja o prolongamento 
da vida humana e de não humanos. Uma responsabilidade comprometida com a 
existência do homem, sua posteridade e as totalidades dos interesses dos outros. 

Ainda, redimensionar a formação docente com vista a buscar compreensão 
histórica, filosófica, sociológica e política, requer assumir o conhecimento científico 
como objeto de ensino, o que demanda abordagem conceitual e o estudo da natureza 
histórico-sócio-cultural da produção científica, levando a outros desafios como: i. 
compreensão da contemporaneidade e a reflexão sobre o mundo e a ciência; ii. 
reflexão da ação educativa e suas finalidades que incorporem a realidade local e 
global; iii. integração das diretrizes curriculares ao processo de emancipação; iv. 
desenvolvimento de metodologia investigativa e abordagens socioantropológicas. 

No confronto entre mundo, ciência e contemporaneidade é fundamental a 
compreensão da produção do conhecimento, sua difusão e incorporação. Assim, na 
formação docente “mantêm-se o desafio de incorporar à prática docente e aos 
programas de ensino os conhecimentos de ciência e tecnologia relevantes para a 
formação cultural dos alunos sejam os mais tradicionais, sejam os mais recentes e 
desiquilibrantes” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 36). Mas também 
é necessário lidar com finalidades educativas que incorporem a realidade local e as 
implicações da atual organização global da sociedade, que pode se pautar pela 
caracterização da realidade pedagógica das unidades escolares acessadas, da 
comunidade escolar e do seu entorno. Assim outro desafio é compreender a 
pluralidade de espaços educativos e a constituição do fazer público e privado, o que 
“tem a ver com o próprio mundo como lugar comum a todos e ao mesmo tempo 
diferente do lugar que cabe a cada um individualmente” (STRECK, 2009, p. 16-17). 

Estimulados pelo documento de referência às diretrizes para a formação de 
professores para a Educação Básica brasileira (BRASIL, 2002), a formação docente 
deve dar relevância à docência como condição básica para uma revisão criativa no 
papel do professor no processo educativo, relacionando teoria e prática. A formação 
docente deve ser um espaço de construção coletiva de conhecimentos sobre ensino e 
aprendizagem. Desta forma o desafio é o acolhimento das diretrizes curriculares desde 
competências didáticas até competências sociais e cidadania. 

Por fim, na busca em redimensionar TCC e estágio supervisionado curricular 
confronta-se com a interação de projetos de vida, projetos comunitários e projetos 
pedagógicos, o que provoca a licenciatura no sentido das abordagens 
socioantropológicas.  

Este é, portanto, o desafio da integração da pesquisa no ensino de Química, 
com as metodologias investigativas e abordagens socioantropológicas: dar ênfase ao 
protagonismo e a responsabilidade, de forma que a abordagem investigativa tem dupla 
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função: aprender e ensinar pela pesquisa. Volta-se assim ao tema do 
comprometimento com a compreensão das dimensões do real, da identidade e das 
interações dos e entre os atores da educação, bem como com a incorporação da 
subjetividade de/entre sujeitos. Conforme nos traz Brandão (2003, p. 95) seres 
humanos não são reflexos de determinantes externos, mas “são percebidos como 
fenômenos carregados de saberes, sentidos e sentimentos, e que, portanto, só podem 
ser investigados e compreendidos a partir de sua realidade como significado.”  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A tarefa de formar professor é muito complexa e não podemos aceitar que 

medidas de senso comum sejam tomadas como exemplo de salvação para esta tarefa. 
Estudos e pesquisas são necessários para construir respostas às questões: o que é 
formar um professor? Ou como é formar um professor? Além disso, as universidades e 
demais instituições de ensino superior precisam trocar informações e experiências mais 
significativas para as questões que dizem respeito aos cursos de formação docente no 
país. 

De acordo com Marques (2003) formar um professor não é simplesmente dotá-
lo de uma bagagem de conhecimentos e habilidades, mas é levá-lo à competência de 
aliar a sensibilidade para os fatos empíricos à reflexão sobre os sentidos que assumem 
no conjunto das determinações amplas, que os fazem reais e historicamente situados. 

Tarefas de um aprendizado longo, exigente de tempo contínuo de maturação, 
onde se encadeiam os pequenos passos, tanto na história pessoal de cada aluno e 
professor quanto na história institucional dos cursos por onde não podem apenas 
transitar as gerações condenadas a começar tudo de novo e sair sem deixar vestígios. 
“As pessoas e as instituições que não documentam suas próprias experiências e o que 
delas aprenderam têm vida fugaz e pobre” (MARQUES, 2003, P.96). 

Dessa forma, a melhoria da qualidade do ensino de Ciências no ensino 
fundamental e de Química no ensino médio, está intrinsecamente ligada às reflexões e 
discussões acerca da formação de professores em favor de uma comprometida 
alfabetização científica que efetivamente possa permitir o desenvolvimento de 
habilidades e competências necessárias ao desenvolvimento para a cidadania.   

Neste sentido, é preciso enfrentar a persistente atitude de iniciar uma 
reestruturação pela simples alteração de disciplinas no cronograma. Há sempre 
presente a ideia de que somos capazes – por conta dos longos anos de experiência – 
de propor uma inovação, seja ela qual for, a partir do olhar interno que temos, ou do 
conhecimento que acreditamos possuir como docentes do curso em questão. Neste 
caso, no entanto, a experiência é extremamente relevante e a comissão de 
reestruturação conta com pessoas altamente capacitadas para realizá-la.  

Desta forma, todas as atividades programadas envolvendo a situação de 
reestruturação pela qual o curso de LQ/UFMT deve passar em 2014, estão sendo 
analisadas na perspectiva da pesquisa local, que fundamentará o contexto de 
atendimento da formação inicial e da pesquisa interinstitucional, que ampliará as 
discussões em torno das licenciaturas no Brasil. Grupos internos como o LabPEQ 
estão se movimentando no sentido de apurar as melhores condições teóricas e 
estruturais para que nasça uma proposta sustentada por ideias que valorizem a 
formação inicial docente na UFMT. 
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Todas as questões que envolvem a formação docente no contexto atual 
passam necessariamente pela valorização profissional e pela conquista de uma 
identidade capaz de prosseguir superando os desafios. Ao corpo docente e gestor, 
resta a ideia de que reestruturações sempre ocorrerão na busca pela universidade que 
se almeja.  
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Os saberes docentes de licenciandos ingressantes em 
química reelaborados a partir de um processo formativo  
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Palavras-Chave: Saberes docentes, formação inicial de professores, saberes experienciais. 
 
Resumo: Este trabalho se propõe a investigar as possibilidades e limitações dos saberes oriundos da 
experiência de estudantes ingressantes no curso de licenciatura em química. Esses saberes construídos 
durante a experiência escolar são constituídos por concepções de senso comum sobre a atuação 
docente, elaboradas a partir do olhar enquanto estudante, e que se caracterizam pela aceitação ou 
rejeição de práticas de antigos professores de forma não refletida. Ao nos depararmos com ideias que 
refletiam concepções tanto inovadoras quanto tradicionais, elaboramos um processo formativo para que 
se criassem as condições necessárias para a tomada de consciência e reelaboração dos saberes 
docentes desses futuros professores. Nesse sentido, apresentaremos as três etapas fundamentais para 
a consolidação dos saberes docentes de futuros professores: conhecer, questionar e reelaborar. 
 
Introdução 
 

O campo de pesquisa que estuda a formação de professores é um dos mais 
fecundos da área de educação. De fato, o compromisso de melhorar a qualidade da 
educação, tanto básica quanto superior, exige um olhar atento para o professor em 
atuação e o professor que está se formando. Essa preocupação surgiu no final da 
segunda metade do século XX e no princípio mantinha o viés de entender a prática do 
bom professor (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011). A partir dos anos 90 e 
acentuadamente nos anos 2000 o olhar se voltou para os saberes que compõem a 
prática docente, isto é, não se perguntava se o professor era bom ou ruim, mas 
indagava-se que saberes esse professor possui e como podemos contribuir para a 
construção de novos saberes. 

Dentro desse contexto emergiram diversas perspectivas e proposições de 
investigação que estudam e definem os saberes docentes, isto é, os saberes 
específicos dos professores. Traremos neste trabalho a perspectiva de Maurice Tardif 
que tem embasado pesquisas da área de educação em muitos países. 

 
 

O saber docente como construção social 
 

Maurice Tardif define que os saberes docentes vão além de conhecimentos, 
eles englobam ainda as habilidades, as competências e as atitudes que o professor 
emprega no seu dia-a-dia (TARDIF, 2012). Dessa forma, esse autor já mantém uma 
posição que é oposta àquela visão reducionista de que para ser professor basta um 
bom conhecimento da matéria a ser ensinada (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011). Nesse 
sentido, Tardif propõe quatro tipos de saberes: Disciplinar, curricular, formação 
profissional e experiencial.  

O Saber disciplinar engloba os conhecimentos adquiridos durante o curso de 
formação inicial na parte específica, isto é, a matéria a ser ensinada. No caso da 
licenciatura em química, esse saber engloba os conhecimentos de química inorgânica, 
orgânica, analítica e físico-química. 
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O Saber curricular envolve um conhecimento mais específico relacionado à 
habilidade de construir currículos, elaborar programas, seguir ementas, reformular 
propostas pedagógicas, etc. Está relacionado com os currículos mínimos 
governamentais, aos programas e capítulos dos livros didáticos e à sequência pela 
qual os conhecimentos são construídos dentro do curso de formação inicial.  

O Saber da formação profissional, também chamado por outros autores que 
estudam Tardif como saber pedagógico, representa aqueles conhecimentos sobre 
ensino e educação aprendidos principalmente nas faculdades de educação em 
disciplinas pedagógicas, de práticas de ensino e nos estágios supervisionados.  

Por fim, o Saber experiencial provém da experiência, da história de vida, faz 
parte de toda a vivência do indivíduo no ambiente escolar e na relação com outros 
professores possuindo, assim, uma amplitude maior que os outros três que são 
construídos basicamente durante o curso de licenciatura. 

Além de definir esses saberes, Tardif avança na discussão de como eles são 
construídos e dá especial atenção para o caráter social da construção desses saberes: 

 
O saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o 
saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática 
profissional para a ela adaptá-lo e para transformá-lo. Para evitar equívocos, 
lembremos que “social” não quer dizer “supraindividual”: quer dizer relação e 
interação entre Ego e Álter, relação entre mim e os outros repercutindo em 
mim, relação com os outros em relação a mim, e também relação de mim 
para comigo mesmo quando essa relação é presença do outro em mim 
mesmo (TARDIF, 2012, p. 13, grifo nosso). 
 

Dessa forma, a convivência em espaços escolares é rica e formadora pois o 
contato social entre professores permite que sejam construídos e reelaborados saberes 
docentes. Entretanto, são saberes validados apenas pela experiência e, também, 
grande parte deles se apresentam de modo acrítico e carente de uma reflexão a partir 
de referenciais teóricos. Por exemplo, Durante toda a trajetória escolar os estudantes 
sofrem influências de seus professores. Essas influências permitem que o estudante 
crie ideias, modifique suas visões e faça julgamentos sobre a ação do professor e seu 
papel em sala de aula. De fato, um jovem pode não ter noção de como é o trabalho de 
um engenheiro, mas conhece as estratégias que o professor utiliza em sala de aula, 
mesmo que não compreenda o porquê de fazê-lo. Além disso, o estudante pode 
aventurar-se em dar uma aula, mas não em criar um projeto de engenharia. 
Adicionalmente, Lüdke e Boing apontam que esse “conhecimento por observação” é 
limitado, porque “estes [estudantes] não podem alcançar todo o conjunto de 
pensamentos, reflexões, elaborações, decisões e mesmo ações que procedem as 
atividades desenvolvidas pelos professores” (LÜDKE, BOING, 2012, p. 433). 

Diante de tudo isso, concordamos que o estudante entra na licenciatura com 
uma bagagem de conhecimentos prévios, ideias, concepções e saberes construídos 
durante sua permanência na educação básica e, como Tardif aponta, “muitas 
pesquisas mostram que esse saber herdado da experiência escolar anterior é muito 
forte, que ele persiste através do tempo e que a formação universitária não consegue 
transformá-lo nem muito menos abalá-lo” (TARDIF, 2012, p 20). Lopes e Silva Junior 
(2014) mostraram que esse saber 

é importante para a formação inicial do futuro professor, uma vez que oferece 
conhecimentos e informações importantes sobre o cotidiano escolar e auxilia a 
atuação do professor através das rotinas e guias de ação. Por outro lado, 
também pode se tornar um obstáculo, pois cria uma resistência às 
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contribuições da formação inicial e continuada (LOPES; SILVA JUNIOR, p. 
135). 
 

Conforme dito, a vivência nos espaços escolares leva à construção de 
concepções sobre a prática docente que apresentam um caráter de senso comum 
porque são validadas apenas pela vivência. Nesse caso, o estudante se apropria de 
uma prática porque para ele foi significativa, adotando a concepção simplista de que 
todos os estudantes aprendem da mesma forma. Do mesmo modo, o olhar enquanto 
estudante da graduação não permite que muitas ações docentes sejam percebidas, da 
forma como Ludke e Boing chamaram atenção. Por fim, lembramos que a aceitação de 
boas práticas vivenciadas ou a rejeição de práticas tidas como ruins não passam por 
um processo de reflexão, são apenas incorporadas à prática. 

Porlán et al. (1997), Carvalho e Gil-Pérez (2011) e outros pesquisadores 
delimitam o pressuposto de que a apropriação dessas práticas pode provocar a 
perpetuação da tendência de ensino conteudista porque os estudantes foram 
mergulhados em ambientes escolares predominantemente tradicionais e, assim, só 
conhecem essa perspectiva de ensino. 

Por outro lado, as mudanças ocorridas na educação brasileira após a 
publicação da LDB, dos PCN e de pareceres e diretrizes do Conselho Nacional de 
Educação possivelmente estão se concretizando como mudanças na prática de alguns 
professores que tentam tornar seu ensino menos conteudista. Nesse contexto, os 
estudantes podem vivenciar experiências inovadoras que também poderão ser 
incorporadas.  

Assim, embora seja de conhecimento que esse saber da experiência existe e 
tem limitações para a formação docente, poucos são os trabalhos que trazem 
propostas de como trabalhá-lo nos cursos de formação inicial ou continuada. Dessa 
forma, traçamos a seguinte questão de pesquisa: é possível instalar o debate e a 
reflexão na sala de aula da licenciatura, desde o primeiro semestre, visando a 
reelaboração desses saberes da experiência?  

 
 

Objetivo 
 

Avaliar um processo formativo que buscou criar condições para a 
conscientização de estudantes ingressantes de um curso de Licenciatura em Química 
sobre as potencialidades e limitações dos saberes experienciais.  

 
 

Metodologia 
 

Este trabalho representa o recorte de uma pesquisa mais ampla de mestrado. 
Para este recorte, daremos ênfase no processo formativo que foi desenvolvido ao 
longo de um semestre com uma turma de ingressantes. 

Os sujeitos de pesquisa neste trabalho foram três estudantes ingressantes do 
curso de Licenciatura em Química noturno da Universidade Federal de Juiz de Fora. A 
pesquisa foi desenvolvida dentro da disciplina Introdução à Educação Química (IEQ), 
disciplina da grade curricular do primeiro semestre do curso. Desse modo, todos os 
sujeitos eram de fato ingressantes que estavam trazendo suas experiências do ensino 
médio.  

Previamente ao início do curso, foram traçadas algumas mudanças no 
programa da IEQ para que fosse introduzida a discussão sobre saberes docentes. A 
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metodologia empregada nas aulas era, geralmente, de uma aula dinâmica e dialógica. 
Como o foco das aulas eram discussões visando introduzir os estudantes em propostas 
metodológicas para o ensino de química, o professor levantava as concepções prévias 
dos estudantes, fomentava a discussão a partir de um texto previamente 
disponibilizado ou fazia explanações utilizando data show e, no encerramento de quase 
todas as aulas, os estudantes realizavam uma atividade tendo em vista a construção 
de uma proposta didática relativa ao tema debatido. Durante o semestre os estudantes 
também desenvolveram apresentações no formato de seminários a partir de artigos 
científicos do periódico Química Nova na Escola. Algumas aulas contaram ainda com 
outros recursos como visita em espaço não-formal, grupo focal e auto-avaliação. 

Ao longo da disciplina foram propostos três momentos de intervenção e de 
construção do corpus de dados, a saber: questionário, grupo focal e entrevista. 

O questionário foi montado seguindo as orientações de Gil (1999) e foi aplicado 
na primeira semana de aula, assim seria possível registrar experiências e 
conhecimentos de fato oriundos da educação básica. A questão que discutiremos 
nesse trabalho pedia: “Escreva um texto narrando como você daria uma aula hoje 
sobre um conteúdo da Química de sua preferência. Coloque o máximo de detalhes 
possíveis sobre: escolha do conceito/conteúdo, forma que seria lecionado, relação 
professor-aluno, postura na sala de aula, método de avaliação, uso de recursos 
materiais, etc.”. 

O grupo focal foi realizado após a leitura pelos estudantes de um texto 
preparado pelo pesquisador sobre os saberes docentes, com foco no saber da 
experiência. Considerando que esse assunto é tratado de forma ampla e complexa nos 
livros e artigos que utilizamos, optamos por construir um texto conciso para que a 
leitura e o entendimento não ficassem dificultados, considerando que eram alunos 
ingressantes. A dinâmica do grupo focal permite, segundo Gatti (2005), a interação 
entre os sujeitos e, dessa forma, favorece a reflexão e evolução das concepções que 
emergem mais fortemente no âmbito da coletividade. 

A entrevista (GIL, 1999) foi realizada ao final da disciplina com o objetivo de 
resgatar particularidades apontadas nas respostas ao questionário e de toda a 
construção feita ao longo da disciplina. Seguindo um roteiro de entrevista 
semiestruturada, os principais pontos que os sujeitos discutiram foram: as mudanças 
nas concepções antes e após o grupo focal e como a proposta de aula que eles 
fizeram no questionário antes dessas intervenções concordava ou não com essas 
novas concepções. As etapas do processo formativo, bem como as etapas de 
obtenção dos dados, estão esquematizadas na figura 1. 

Figura 1: Intervenções e construção dos dados no processo formativo 
 
O corpus de dados foi analisado a partir dos pressupostos da Análise de 

Conteúdo de Bardin (2009), do qual emergiram categorias a posteriori que auxiliaram 
na análise dos dados a seguir. 

 
 
 
 

Questionário Grupo focal Entrevista 

Discussões sobre tendências contemporâneas na Introdução à Educação Química 
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Análise dos dados 
 

Como ponto de partida, tomaremos as respostas dos sujeitos para a questão 
do questionário que pedia uma proposta de aula. Primeiramente é importante destacar 
que todos os ingressantes conseguiram montar uma sequência didática com pontos 
importantes do processo, como a metodologia empregada, a consideração acerca das 
ideias dos alunos e os meios de avaliação. Nesse sentido, já tomamos como 
pressuposto que essas produções são um reflexo dos saberes docentes que esses 
sujeitos construíram durante a sua experiência na educação básica e, portanto, são 
conhecimentos que eles vivenciaram, incorporaram e, nesse momento da sua 
formação, os tem como válidos e importantes. Todas as propostas se dividiram em três 
eixos principais que foram construídos na forma de categorias emergentes de análise, 
a saber: o conteúdo, as técnicas e a avaliação.  

Analisaremos, a seguir, a proposta de aula do sujeito A:  
 
Eu daria uma aula sobre a matéria e seus elementos em nosso cotidiano. Falaria aos 
alunos como a química está presente na vida de todos eles em diferentes formas 
desde as substâncias presentes na lata de um refrigerante até a composição de um 
microchip de um computador moderno. Traria a eles uma realidade complexa mas 
explicando de uma forma com exemplos bem simples que a química está presente na 
vida de todos. Aplicaria a matéria através de livros, vídeos, slides e até aula prática, 
exemplo viragem de cor ácido-base para impressionar pois isto gera o despertamento. 
Tentar aproximar ao máximo dos alunos e suas realidades pedindo que tragam em 
papéis exemplos para comentarmos no dia seguinte e procurar entender as 
dificuldades de cada um. Postura simples que favoreça a interação e aplicação da 
matéria seria muito útil. Método de avaliação sendo provas e trabalhos pois acredito 
que ainda sejam processos eficientes. 
  
 No primeiro momento, o sujeito A descreve que sua aula abordaria um conteúdo 
voltado para a contextualização, trazendo questões do cotidiano e mostrando 
aplicações da química no dia-a-dia. Essa proposta é coerente com diversos discursos 
contemporâneos que buscam tornar o ensino de química mais atraente, tornando-o 
mais contextualizado e próximo da realidade dos estudantes. No segundo momento, 
define quais técnicas e estratégias pretende utilizar na sua aula e destaca o uso de 
tecnologias e experimentação, novamente uma visão coerente com as propostas 
contemporâneas de tornar o ensino menos conteudista. Cabe ressaltar que a proposta 
de experimentação desse sujeito, como algo para “impressionar”, remete à uma visão 
ingênua do papel da experimentação que tem sido criticada na literatura (GALIAZZI; 
GONÇALVES, 2004). 

Esse padrão de características inovadoras nas falas de estudantes da 
licenciatura já foi discutido como possível na literatura, quando Harres afirma que: 

 
Como primeiro nível do desenvolvimento profissional, consideramos que os 
futuros professores podem apresentar uma rejeição ao ensino tradicional, 
propondo metodologias variadas e com conteúdos ligados à realidade dos 
estudantes, relevantes para a sua vida e instigadores da curiosidade e da 
motivação, num ambiente democrático e mais humano (HARRES et al., 2004, 
p. 2) 

 
 
 Contudo, na última parte da proposta do sujeito A, onde esse descreve como 
seria o processo de avaliação, encontramos uma concepção majoritariamente 
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tradicional sobre o uso da prova como único método eficiente de avaliação. Essa 
concepção nos leva a crer que esse sujeito compreende a avaliação como uma etapa 
posterior e desvinculada da sequência didática pois não demonstra uma coerência 
entre o método de ensino – inovador – e a avaliação – tradicional. 

Dentro desse contexto, Maldaner discute a existência de um paradoxo, o qual 
denominamos paradoxo tradicional-inovador, entre os estudantes de licenciatura no 
que diz respeito ao currículo. O autor argumenta que os licenciandos rejeitam em suas 
falas o ensino conteudista no que diz respeito ao como ensinar, isto é, a aula 
expositiva. Porém, esses mesmos estudantes acreditam que os conteúdos devem ser 
formais e precisam ser transmitidos e bem assimilados – características do ensino 
conteudista que criticam: 

 
Há, ainda, nessa postura e nessa expectativa do estudante da licenciatura de 
química, uma clara rejeição ao que denominam ‘ensino teórico’ que 
vivenciaram em toda a sua formação anterior (Schnetzler, 1994, Porlán, 
1988). Estes autores perceberam que, na verdade, eles rejeitam o modelo de 
transmissão/recepção quando se referem ao ensino teórico, mas mantêm 
a mesma ideia de conteúdos de química que devem ser transmitidos bem 
e assimilados pelos alunos. Não se referem a uma possível teorização 
química sobre fatos e fenômenos, à luz da construção histórica nesse campo 
do conhecimento. Ensino teórico, nesse contexto, é a exposição oral de certa 
sequência de assuntos que formam o corpo sistematizado de conteúdos. Esses 
são os mesmos, com a mesma sequência que tiveram tanto no ensino médio 
quanto na universidade. Pensa-se nas aulas práticas como motivação para 
aceitar melhor esses conteúdos e na relação com a vida diária para torná-
los mais interessantes e, assim, guardá-los melhor na memória (Maldaner, 
2006, p. 55, grifo nosso). 
  

Semelhante paradoxo foi verificado nas propostas de aulas onde os 
ingressantes afirmaram que ensinariam conteúdos já legitimados. Adicionalmente, não 
houve nenhum estudante que propôs fazer uma relação entre os interesses dos 
estudantes para a abordagem dos conteúdos, embora considerassem importante a 
inserção do cotidiano e do dia-a-dia na sala de aula. De fato, as aulas práticas e 
demonstrações apareceram com frequência nas propostas, confirmando dois possíveis 
cenários: o primeiro representa momentos esporádicos que esse sujeito teve de 
experimentação na educação básica e que, naquele momento, foi motivador para si. 
Dessa forma, ele carrega a concepção de que seus futuros estudantes também serão 
motivados da mesma forma. Outro cenário possível é de um sujeito que não teve essas 
experiências na sua formação e que, dessa forma, acredita que trazer “algo novo” irá 
contribuir para a aprendizagem dos seus futuros estudantes. 

Discutiremos agora o sujeito B que fez a seguinte proposta: 
 

Para dar aula de química eu não me prenderia em livros, textos ou apostilas. Seria uma 
aula mais dinâmica, dando liberdade para os alunos de levantarem ideias. Na minha 
opinião não tem como tratar uma sala como um todo, pois cada aluno tem suas 
características, gostos e interesses, sendo difícil tratar todos como um. Eu respeitaria 
meus alunos e mostraria que a química não é um ‘bicho de sete cabeças’ como muitos 
acham hoje em dia. Levaria experiências e curiosidades mostrando como a química 
está presente em nossas vidas. Faria a avaliação através de provas, trabalhos e 
projetos. 
 

Esse sujeito não propôs um conteúdo para lecionar, apenas se atentou à 
prática do professor e à avaliação. Semelhantemente ao sujeito A, a metodologia 
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adotada foi de um ensino aparentemente inovador, com o uso de materiais 
paradidáticos, levantamento de ideias e concepções prévias dos estudantes e uma 
relação professor-estudante voltada para o diálogo e compreensão. No final, é feita a 
proposta de avaliação utilizando provas, trabalhos e projetos. Nesse caso, o termo 
“projetos” parece seguir uma direção de transição entre o método avaliativo tradicional 
e as tendências inovadoras porém, o sujeito não trouxe mais elementos que pudessem 
corroborar com essa possível evolução. 

O sujeito C também trouxe uma proposta que apresenta características 
próximas aos outros dois sujeitos já discutidos: 

 
Meu conteúdo seria relacionado aos conceitos básicos da química e o quanto 
importante ela é para nós, seja na sala de aula ou em nosso cotidiano, dessa forma 
tentando abordar um assunto que deixe mais próximo a relação do aluno com o 
professor deixando de lado aquela bagunça que as vezes acontece em sala de aula, os 
métodos de avaliação seriam mesmo com provas, trabalhos individuais e também 
grupos para que possa interagir entre eles e refletir sobre o assunto proposto e talvez 
até com algumas experiências se os recursos de materiais nos permitir pois sabemos 
que nem todos os lugares possuem estruturas autorizadas para aulas com 
experimentos. 
 

A proposta é iniciada com o conteúdo a ser trabalho, os conceitos básicos da 
química. Entendemos que para esses estudantes que estão ingressando na 
universidade, propor uma aula sobre um tema específico possa ser difícil. Por isso, ou 
eles não definiram um tema ou escolheram conteúdos mais gerais e mais introdutórios. 
No entanto, essa limitação mostra que mesmo não sabendo o que ensinar eles 
possuem saberes sobre como ensinar.  

Em seguida, o sujeito explica que envolveria questões do cotidiano e buscaria 
aproximação entre professor e estudante para evitar dificuldades de disciplina na sala 
de aula. Na sequência, propõe provas e trabalhos como método de avaliação. No 
entanto, o sujeito diz que o trabalho em grupo serve para interação entre os estudantes 
e reflexão acerca dos conteúdos. Isso mostra uma visão sobre avaliação não tão 
tradicional quanto a dos demais. 

O ponto comum nas três propostas de aula é a existência de um movimento 
em busca de superação do ensino conteudista, movimento esse que traz concepções 
inovadoras presentes nos discursos contemporâneos de ensino de química mas que se 
mostra basicamente tradicional em relação à avaliação. Esse resultado parece ser um 
avanço frente ao que acontecia nos anos 1990 quando Porlán et al. (1997) chamou a 
atenção para a perpetuação do ensino conteudista através dos saberes da experiência. 
Os três sujeitos aqui apresentados, ao contrário, já partem de uma idealização da 
prática docente que visa romper com essa tendência. Porém, verificamos que ainda é 
uma visão acrítica e com limitações. 

Para esses estudantes, a ideia de aula inovadora se aplica principalmente na 
metodologia, sem considerar a avaliação como componente da aula. Isso acentua a 
necessidade de trabalhar os diversos saberes para que esses estudantes 
compreendam o processo de ensino e aprendizagem de forma ampla e dinâmica, 
considerando o currículo e a avaliação como componentes integrantes e fundamentais 
do processo. Carvalho e Gil-Pérez chamam a atenção para a dificuldade em programar 
currículos inovadores que modifiquem também o processo avaliativo: “As inovações no 
currículo não se podem dar por consolidadas se não se refletem em transformações 
similares na avaliação” (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 56). 
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 Por fim, é importante salientar que a crítica que fazemos não é ao uso da 
prova como instrumento de avaliação, que pode ter um importante papel para o quadro 
avaliativo tanto da educação básica quanto do ensino superior, desde que combinada 
com outros métodos e que seja elaborada de modo que esteja coerente com o 
conteúdo que foi ensinado e ao como esse conteúdo foi trabalhado. Enfim, a questão 
para o qual queremos chamar a atenção é a desconexão entre os meios inovadores de 
dirigir a aula e o uso tradicional da avaliação. Diante dos resultados discutidos, 
procuramos criar condições para que esses sujeitos tomassem consciência desses 
saberes da experiência e das suas limitações.  

Entendemos a conscientização em um sentido mais amplo, da mesma forma 
que Leite define: “Conscientização não se restringe à simples tomada de consciência, 
mas ao desenvolvimento crítico da tomada de consciência que implica ultrapassar a 
esfera espontânea de apreensão da realidade” (LEITE, 2007, p.165). Adicionalmente, 
nos baseamos em alguns pesquisadores que tem defendido a prática da discussão 
coletiva como estratégia para reconstruir conhecimentos e saberes. Nesse sentido, 
Carvalho e Gil-Pérez apontam: 

 
Temos visto também exemplos de como uma ‘reflexão descondicionada’, isto 
é, um trabalho coletivo com um mínimo de profundidade em torno dos 
problemas colocados, conduz a análises e propostas coincidentes em grande 
medida com os resultados de toda a pesquisa educativa (CARVALHO; GIL-
PÉREZ, 2011, p. 30). 

 
Assim, dirigimos um grupo focal com esses sujeitos para discutir e reconstruir 

sentidos sobre os saberes docentes. Nossa proposta consistiu, primeiramente, em 
levar o licenciando a conhecer os saberes docentes, sobretudo os da experiência, e 
conhecer também suas potencialidades e fragilidades. Entendemos que diante dessa 
reflexão, e dada as ferramentas necessárias, o licenciando poderia iniciar o processo 
de questionamento sobre os seus próprios saberes e, ainda, com uma boa 
fundamentação teórica, terá também condições para reelaborar tais saberes portanto, 
tomando consciência. 

Durante a dinâmica do grupo focal foi possível perceber que os sujeitos já 
apresentavam concepções mais elaboradas e que a interação no grupo focal trouxe à 
tona novas ideias e concepções sobre a prática docente. O principal destaque do grupo 
focal foi quando os sujeitos socializaram sobre os professores que tiveram e 
apresentamos trechos das respostas dos mesmos ao questionário, ilustrando 
características desses antigos professores. Assim, deu-se início ao processo de 
conscientização crítica e das limitações dessas apropriações. 

No percurso final da disciplina IEQ, realizamos uma entrevista com os sujeitos 
para concluir o processo formativo proposto. Na ocasião, apresentamos a análise 
discutida aqui sobre o paradoxo tradicional-inovador e perguntamos se esses sujeitos 
saberiam explicar o porquê dessa diferença. Todos foram unânimes em reconhecer 
que em relação à prova tradicional, é a única maneira de avaliar que eles conhecem 
porque é a única que eles viveram: 

 
Por causa da experiência, é o único jeito que a gente conhece de avaliar o 
aluno; é o único modo que eu conheço, seria mais ou menos isso. Em tudo 
quanto é lugar que você for você vai ver prova, trabalho, é aquilo, só aquilo, é o 
que a gente conhece, a gente ainda não sabe entrar com o novo (Sujeito A) 
 
A gente convivia com a forma tradicional, então achava que aquele era o 
caminho. Só que agora a gente tá entendendo que esse não é só o caminho, e 
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que a gente precisava sair. Então agora que a gente ta começando a sair do 
tradicional e começando a ser mais críticos com essas ideias[...] e é por 
isso que eu acho, foi o exemplo de professores antigos aí que eu vou seguir 
esse caminho, só que agora com a visão diferente, a gente ta começando a 
mudar (Sujeito C). 
 
Aqui eu expus essa visão no começo do curso; então você vê que a minha 
visão no começo do curso era essa, agora realmente eu já tenho outra 
visão de como é[...]. Então assim, o que era a minha ideia no começo do curso 
e você expondo pra mim, colocando sobre esse método que você utilizou pra 
separa as informações eu vi que há certas divergências. Mas quando eu fiz 
isso aqui eu achava que não tinha problema em ensinar de uma forma 
dinâmica e cobrar na tradicional, na verdade eu não vi essa dificuldade 
porque eu não sabia disso. Então pra mim era comum,mas hoje eu já vejo que 
por exemplo, através desse estudo aqui eu vejo que pode haver algum tipo de 
atrito, você ensinar de um jeito e cobrar de outro. Então esse é o atrito que eu 
to vendo, que eu to observando, mas eu acho que com mais tempo de curso 
a gente vai tendo mais informação e vai vendo outras opiniões. (Sujeito B). 

 
Os trechos destacados evidenciam dois pontos importantes: o primeiro é o 

início da reflexão indicando que começam a tomar consciência do paradoxo tradicional-
inovador porque eles ainda mantêm uma fala que está enviesada pelas experiências da 
educação básica. O segundo ponto mostra que as contribuições da disciplina se 
incorporaram na fala desses sujeitos quando afirmaram que no início do curso tinham 
uma ideia mas que hoje essa ideia mudou. Ainda nesse ponto, o sujeito B encerra sua 
fala afirmando que até o fim do curso de licenciatura novas informações irão ajudá-lo a 
construir seus saberes de forma que evite contradições em sua prática.  

Quando os sujeitos entraram em contato com as propostas que elaboraram, 
tiveram a oportunidade de repensá-las e questioná-las a partir dos conhecimentos 
construídos ao longo da disciplina. Nesse momento, eles já tinham conhecimento da 
existência dos saberes da experiência e das suas limitações, e também já possuíam 
“novos saberes” que permitiram analisar e questionar suas primeiras idealizações da 
prática docente. Nesse contexto, o sujeito B afirma que naquele momento não via 
problemas no paradoxo tradicional-inovador porque não sabia da sua existência, mas 
que com os conhecimentos construídos e as reflexões durante a disciplina foi possível 
entender essas limitações. 

Tudo isso evidencia que o processo de reflexão foi iniciado e que esses 
sujeitos já começaram a desenvolver indícios de um pensamento crítico e reflexivo 
acerca dos seus saberes que foram construídos na experiência. Dessa forma, até o 
final da formação inicial eles possivelmente terão construído uma rede de saberes 
docentes de forma crítica, reflexiva e coerente com as tendências atuais de ensino de 
química. Contudo, cabe ressaltar que esse processo não se encerrou com o término da 
disciplina. Pelo contrário, ele deve acontecer durante toda a formação inicial e se 
estender até e durante a atuação profissional.  
 

 
Considerações finais  

 
A partir do aqui exposto, podemos concluir que os saberes que os estudantes 

constroem durante a sua experiência na educação básica são, de fato, saberes 
importantes para a sua futura atuação como professores mas que também trazem 
limitações quando representam apenas a apropriação ou rejeição de práticas de 
antigos professores sem uma análise crítica. Nesse sentido, o papel dos cursos de 
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formação de professor é trabalhar a partir desses saberes, visando a formação de um 
professor que saiba empregar os diversos saberes construídos nos diferentes espaços 
e tempos, evitando assim que o professor se prenda sempre, ou apenas, às suas 
experiências anteriores.  

Por muito tempo, os saberes da experiência serviram como meio de perpetuar 
o ensino conteudista, uma vez que estudantes viviam em ambientes majoritariamente 
tradicionais, tendo nessa perspectiva a única fonte de influência. Contudo, hoje os 
estudantes estão buscando aporte em professores que dão aulas mais dinâmicas, por 
isso seus discursos apresentam traços de inovação e suas propostas buscam superar 
a tendência de ensino conteudista.  

Por outro lado, devido à forte influência das experiências da educação básica, 
esses estudantes ainda encontram dificuldades em consolidar uma prática totalmente 
inovadora pois, quando se referem à avaliação, ainda acreditam que as provas são a 
única e melhor forma de avaliar o estudante.  

Foi possível concluir que, ao analisar a evolução da idealização da prática 
desses sujeitos desde o início da disciplina até o seu encerramento, o grupo focal e as 
discussões em grupo são estratégias que incentivam o debate, a criticidade, a reflexão 
e a reelaboração dos saberes docentes pois, como alguns pesquisadores já 
pontuaram, no debate coletivo emergem ricas discussões diferentemente da análise 
individual.  

Por fim, considerando o processo formativo realizado, entendemos que a 
tomada de consciência acerca dos saberes docentes da experiência deve passar pelas 
etapas: Conhecer, questionar e reelaborar (figura 2). Em primeiro lugar, o estudante 
deve ter conhecimento de que esses saberes existem e são grandes motores da sua 
prática. Além disso, é preciso também conhecer as limitações e dificuldades que essas 
apropriações acríticas trazem para a prática docente. Diante disso, o estudante terá 
condições de se questionar para entender melhor seus próprios saberes e olhar para 
sua própria prática do ponto de vista dos conhecimentos teóricos e pedagógicos do 
meio acadêmico. Ao final do processo de reflexão, o estudante então poderá reelaborar 
seus saberes e construir uma prática docente coerente e eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Etapas para a tomada de consciência acerca dos saberes docentes 
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Palavras-Chave: Argumentação, experimentação investigativa, formação inicial 

RESUMO: Este trabalho mostra a contribuição de uma sequência didática para a promoção de 
argumentos em alunos como também para a formação inicial docente. Para isso, a sequência de aulas 
foi aplicada por uma professora em formação inicial na primeira série do ensino médio, com o objetivo de 
verificar se as aulas dessa professora contribuíam para a elaboração de argumentos por parte dos 
alunos, como também, para o seu desenvolvimento docente. Pôde-se concluir que os estudantes 
conseguiram argumentar, mas que a professora precisa de mais apoio para mediar esse processo, e 
desenvolver sua prática docente. 

INTRODUÇÃO 
As pesquisas que discutem o processo formativo do professor se iniciam nos 

currículos dos cursos de graduação. Tem-se verificado que, nestes cursos, muitas 
vezes, as disciplinas de química são consideradas específicas e, as de educação, ou 
ensino, assim como os estágios supervisionados, são consideradas as pedagógicas. 
Estas não se relacionam com os conteúdos específicos da química, podendo, assim, 
tornarem-se dois eixos diferentes, impedindo ao aluno relacionar as duas frentes.  
Outra problemática está na forma pela qual as disciplinas de estágio supervisionado 
são conduzidas. Na maioria das vezes, estas não estão relacionadas à realidade 
escolar, tornando-se uma disciplina insuficiente. 

Apesar do aumento da carga horária do estágio supervisionado essa disciplina 
ainda parece ser insuficiente, pois os alunos não tem a oportunidade de planejar e de 
refletir sobre sua própria prática. De acordo com Garcez et al. (2012) 

[...] o estagiário fica submetido ao planejamento estabelecido pelo 
professor regente, podendo interferir de maneira superficial em suas 
escolhas metodológicas, pois todo o plano da disciplina está 
previamente concebido (GARCEZ et al. 2012, p. 152). 

Ainda, tem-se evidenciado a pouca motivação de alunos do ensino médio na 
escolha por cursos de licenciatura. Esta negativa pode estar relacionada aos baixos 
salários, desvalorização profissional e qualidade de trabalho deficitária. Esta repulsa 
pela carreira docente pode ser vista também, nos próprios cursos de licenciatura, onde, 
muitas vezes, a pesquisa tem sido mais valorizada do que as práticas de formação 
docente.  

Para tentar mudar essa realidade foi proposto, pelo governo federal, o 
programa PIBID, que tem por objetivo levar os estudantes de licenciatura à realidade 
escolar, por meio de ações mais integradas entre escola e universidade. De acordo 
com a Portaria nº 260, de 30 de dezembro 2010, são objetivos do programa:  

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica;  
b) contribuir para a valorização do magistério;  
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c) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre a educação superior 
e a educação básica;  
d) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar, que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem;  
e) incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e,  
f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2010, p. 2-3). 

Na área de ensino de química, uma das atividades que os professores de 
educação básica solicitam aos alunos participantes do PIBID, é a atividade 
experimental. Muitas vezes, são elas, as mais pedidas por esses professores como, 
também, por seus alunos. 

 Pesquisadores afirmam que as aulas experimentais contribuem para a 
melhoria do desempenho dos estudantes quando estes têm oportunidade de participar 
de atividades experimentais, podendo dessa forma, construir seu conhecimento a partir 
dos fenômenos, estudado e observando as evidências, confrontado os dados obtidos, 
oferecendo oportunidades para construir o conhecimento das ciências1 (HOFSTEIN; 
MAMLOK-NAAMAN, 2007, apud SILVA, 2011). 

 A atividade experimental é uma alternativa utilizada pelos professores para 
auxiliar o aprendizado de conceitos químicos pelos alunos. Ela é a estratégia mais 
utilizada no processo de ensino e aprendizagem porque a química é uma ciência 
experimental e, esse tipo de atividade, além de ilustrar o trabalho dos cientistas, pode 
ajudar na construção dos conceitos. Porém, para esse tipo de atividade ser significativa 
é necessário que o condutor da aula saiba utilizar essa alternativa, ou seja, que o 
professor saiba planejar e definir qual objetivo quer alcançar.  

É importante para o professor em formação inicial conhecer e desenvolver 
atividades investigativas e argumentativas, pois, ele precisa saber o quanto uma 
atividade dessas, pode contribuir para o desenvolvimento conceitual e cognitivo dos 
alunos (SUART, 2008). Esse tipo de atividade pode ajudar os alunos não só a 
aprenderem os conceitos isolados. Eles podem aprender a aplicá-los no cotidiano e, a 
resolverem problemas.  

Na atividade experimental com característica tradicional o aluno segue um 
roteiro tipo receita culinária, fazendo o que o professor prescreve. De acordo com 
Marcondes et al. (2009): 

[...] e geralmente conhece de antemão os resultados que serão obtidos. Não é 
apresentada uma problematização, a qual pode motivar e estimular o aluno a 
pensar, e a interagir com os seus pares, tampouco o envolve na formulação de 
hipóteses e na elaboração de conclusões. A solicitação ao aluno se limita ao 
relato dos dados e o professor, como detentor do saber, fornece explicações, 
utilizando o resultado do experimento para comprovar teorias ou conceitos já 
antes apresentados ao aluno (MARCONDES et al., 2009, p. 29).  

 

                                                      
1HOFSTEIN, A. & MAMLOK-NAAMAN, R. The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education 

Research and Practice, v. 8, n. 2, 105-107, 2007 
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Assim, estratégias investigativas, como a experimentação, podem contribuir 
para o desenvolvimento da argumentação, permitindo que os alunos explicitem suas 
ideias sobre determinado fenômeno, compartilhando seus pensamentos com os pares 
e, também, possibilitando ao aluno familiarizar-se com o uso da linguagem científica. 
(DRIVER; NEWTON e OSBORNE, 2000) 

Jiménez Aleixandre e Bustamante (2003) consideram que argumentar é 
conectar dado e conclusão, a partir de teorias que fundamentem a argumentação. 

De acordo com Sasseron e Carvalho (2008), argumento é todo e qualquer 
enunciado em que o aluno e professor apresentam suas opiniões em sala, expondo  
ideias, apresentado hipóteses e evidências, justificando ações ou conclusões a que 
tenham chegado, explicando os resultados alcançados. 

Existem vários modelos de argumentos, porém o mais usado é o modelo de 
TOULMIN (2006). Segundo o autor, nós podemos produzir argumentos de vários tipos, 
diante disso, ele propõe alguns padrões que identificam os tipos de argumentos. 

O argumento considerado completo para o padrão de Toulmin (2006) tem que 
ser um argumento que apresente os elementos dado (D), conclusão (C) e justificativa 
(J).   

O argumento pode apresentar qualificadores modais (Q), que são as 
especificações das condições necessárias para que uma dada justificativa seja válida. 
Da mesma forma, é possível especificar em que condições a justificativa não é válida 
ou suficiente para dar suporte à conclusão. Neste caso é apresentada uma refutação 
(R) da justificativa, que se apoia em uma lei jurídica ou em uma científica, 
fundamentando a justificativa (SÁ; QUEIROZ, 2007).  

Ainda, a justificativa pode ser complementada com adição de conhecimento 
teórico, definida como conhecimento básico ou backing (B). O backing pode ser 
identificado quando a pessoa, além de citar uma justificativa, cita também uma lei ou 
uma regra científica. O modelo completo está representado na figura 1. 

 
Figura 1: Padrão de argumento completo proposto por Toulmin (2006). 

Para completar as ideias de Toulmin, Jiménez Aleixandre (1998) propôs um 
modelo. Neste modelo, foram adicionados novos elementos com o objetivo de 
especificar os diferentes tipos de dados, afirmações ou enunciados que podem fazer 
parte de um argumento (Quadro 1).  

Quadro 1: Componentes do modelo de Toulmin (2006) proposto por Jiménez Aleixandre (1998) 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
FP 

 

Analisando o quadro 1 pode-se ter uma visão detalhada dos elementos 
propostos por Jiménez Aleixandre (1998). O dado pode ser composto pelo dado 
fornecido (DF), que pode ter vindo da fala do professor, do livro, de um texto ou de um 
roteiro experimental. Ou, ainda, pode ser classificado como dado obtido, que se divide 
em dado empírico (DE), que pode proceder de um experimento ou; dado hipotético 
(DH), que se baseia em uma hipótese elaborada para a resolução da questão. Os 
enunciados são caracterizados em hipótese (H) e conclusão (C). E, os enunciados de 
oposição, são identificados quando há questões que se opõem a outro elemento. 

É importante ressaltar que, esse tipo de análise, não verifica se houve 
aprendizado ou se os conceitos foram trabalhados de forma coerente, apenas analisa 
se foi elaborado um bom argumento. 

Apesar dessas restrições, houve motivação em utilizar o padrão como 
ferramenta de análise. De acordo com Nascimento e Vieira (2008), pelos seguintes 
motivos. 

Primeiro, porque o próprio procedimento de enquadrar os argumentos segundo 
o padrão permite tomadas de consciência mais amplas com relação á situação 
argumentativa como um todo. Segundo, após a etapa de enquadramento, 
percebemos, que tanto os argumentos quanto os seus componentes, assim 
como a relação que mantêm entre si tornaram-se mais claros e visíveis. 
Terceiro, a estrutura formal do padrão nos permite atentar para as nuanças que 
os argumentos enquadrados possam apresentar (NASCIMENTO e VIEIRA, 
2008, p. 8).  

Diante o exposto, o objetivo deste trabalho foi investigar a argumentação 
proporcionada por uma professora em formação inicial em alunos do ensino médio de 
química, durante uma atividade experimental. 

Metodologia 
A estratégia didática utilizada neste trabalho refere-se a uma unidade didática 

elaborada por alunos de licenciatura em química participantes do PIBID-Química de 
uma Universidade Federal Mineira. 

O PIBID fez parte da graduação de uma das autoras, professora em formação 
inicial, durante três anos, e durante esse tempo, foram elaboradas e aplicadas 
unidades didáticas como a utilizada neste trabalho. A unidade utilizada neste trabalho 
foi aplicada, pela segunda vez, em uma escola diferente da realizada na primeira e, 
nesta segunda aplicação, essa sequência de atividades foi repensada, em grupo, para 
que um melhor resultado referente ao aprendizado dos alunos fosse alcançado. É 
importante salientar que, a autora do trabalho, participava do projeto e, ministrou a 
sequência de aulas analisada para este trabalho. Assim, tinha conhecimento dos 
objetivos e finalidades desta. 

Após a aplicação da unidade em sala de aula pela licencianda, encontros 
periódicos foram realizados entre aluna em formação inicial e orientadora. Nessas 
reuniões, a orientadora refletia com a licencianda os aspectos principais propostos na 
unidade didática e as ações desenvolvidas em cada aula; as questões problemas; as 
questões norteadoras das aulas investigativas e, também, os aspectos metodológicos e 
mediativos envolvidos. 

Todas as aulas da sequencia didática foram gravadas em vídeo e, 
posteriormente transcritas. Para a análise da argumentação dos alunos foi utilizado o 
modelo de TOULMIN (2006) e de JIMÉNEZ ALEIXANDRE et al., (2003). Ainda, 
reflexões com relação a prática da licencianda foram realizadas durante toda a análise, 
a fim de permitir uma melhor compreensão sobre o processo de elaboração, aplicação 
e avaliação da unidade e a contribuição destas ações para a sua prática pedagógica e 
formação inicial docente reflexiva. 
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A Unidade Didática utilizada neste trabalho era composta por 4 aulas. As aulas 
foram ministradas em uma escola estadual do sul de Minas Gerais em uma turma de 
primeiro ano do ensino médio, composta por 34 alunos. 

Antes de trabalhar qualquer conteúdo, um questionário prévio foi aplicado 
contendo questões relacionadas aos conceitos que seriam abordados durante as 
ações, a fim de avaliar a concepção inicial dos alunos acerca da temática.  

Na primeira aula da sequência mostrou-se aos alunos três imagens: uma 
estátua intacta (representando ausência de poluidores e chuva ácida), a mesma 
estátua desfigurada e, outra imagem de uma floresta devastada (apresentando 
presença de agentes poluidores e efeitos da chuva ácida). Os alunos foram 
questionados sobre o que eles observavam nessas imagens e, a partir das respostas, 
outras questões foram conduzidas. Essa aula teve como objetivo levantar hipóteses do 
que poderia ter acontecido nessas imagens.  

Na segunda aula foi realizado um experimento investigativo, por demonstração. 
Nesse experimento foram utilizadas diferentes substâncias e indicadores de pH, 
objetivando a aprendizagem de conceitos de substâncias ácidas, básicas e neutras. 
Durante esta ação, os alunos receberam um roteiro para acompanhar cada passo 
experimental, realizando o preenchimento de uma tabela com os resultados 
observados. Também, responderam à questionamentos de forma oral,  tomaram nota 
de observações e conclusões realizadas durante a aula e, ainda, responderam de 
forma escrita duas questões após o experimento. 

Na terceira aula, também foi feito um experimento, que simulou a formação da 
chuva ácida. Nessa atividade foram questionadas as interações entre o papel de 
tornassol e alguns estados físicos do enxofre. Após realizado o experimento, os alunos 
responderam por escrito três questões relacionadas ao experimento da chuva ácida. 

A última aula referiu-se a uma aula expositiva dialogada abordando os 
conceitos envolvidos nessa unidade didática. Esta foi destinada ao fechamento de 
todas as aulas anteriores visando, através de explanação teórica, explicitar e reforçar 
os conceitos abordados e discutidos previamente. Assim, essa última aula sobre a 
temática teve a função de interligar os conteúdos abordados e, adicionalmente, verificar 
o aprendizado dos conceitos e a efetividade das ações por meio da aplicação de 
questionário pós, composto pelas mesmas questões do questionário pré.  

 
Análise dos dados 
Após a aplicação da sequência de aulas, as transcrições das aulas foram 

analisadas e os resultados estão apresentados a seguir. 
A transcrição literal das aulas apresentou 511 turnos2 e, para fazer uma análise 

detalhada desses dados, dividiu-se a transcrição em episódios, que são trechos com 
conteúdo específico das aulas. Cada episódio foi analisado de acordo com o modelo 
argumentativo de Toulmin (2006) e Jimenez Aleixandre (1998) e, os episódios que 
apresentaram argumento completo, ou seja, no mínimo os elementos CDJ (conclusão, 
dado e justificativa), estão representados em esquemas, evidenciando a estrutura do 
argumento elaborado. A divisão e os nomes dos episódios selecionados estão 
apresentados na tabela 1 e na tabela 2.  

 
Tabela 1: Episódios selecionados da primeira e da segunda aula 

Episódio Trecho da aula/nome do 
episódio 

Turno da aula 

1 Apresentação das imagens 1 – 7 
                                                      
2 Turno é cada fala do professor ou do aluno.  
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2 Chuva ácida 8 – 31 
3 Geração de chuva ácida 32 – 53 
4 pH 54 – 59 
6 pH 69 - 81 

11 Testes das substâncias com papel 
de tornassol azul 

155 – 259 

 
Tabela 2: Episódios selecionados da terceira e da quarta aula 

Episódio Trecho da aula/nome do 
episódio 

Turno da aula 

15 Misturas 384-397 
17 Experimento 2: produção 

de chuva ácida 
425-444 

20 Aula final: relação dos 
conceitos com os 

experimentos 

476-479 

 
Análise da primeira e da segunda aula 
No início da sequência didática, a professora mostra aos alunos algumas 

imagens de estátuas (intactas e destruídas) e de florestas devastadas questionando-
os: o que vocês veem nessas imagens, iniciando assim a investigação, estimulando os 
estudantes a pensarem e a elaborarem hipóteses sobre o que eles estavam 
observando. De acordo com as respostas, a professora vai mediando a aula, 
aprofundado nos questionamentos.  

Essa primeira parte da sequência didática foi dividida entre o episódio 1 e 13. 
Em apenas dois episódios dessa parte foi apresentada a estrutura de argumento 
completo (dado, justificativa e conclusão). Para os argumentos completos foi feito um 
esquema, de acordo com o modelo de Toulmin (2006) e Jiménez Aleixandre (1998). 

No episódio 2, onde inicia-se o termo chuva ácida, proposto pelos alunos para 
justificar a condição da figura apresentada no início da aula. Percebe-se a presença de 
hipóteses, dado empírico, justificativa e conclusão. 

O elemento dado hipotético foi o mais encontrado neste episódio e, pôde-se 
perceber também que, para cada questão proposta pelo professor, houve a elaboração 
de um dado hipotético, indicando participação e entendimento da aula pelos alunos. 
Para esse trecho foi elaborado um esquema (esquema 1), mostrando a relação entre 
os elementos apresentados. 

 
Esquema 1: Argumento apresentado no episódio 2 (Chuva ácida) 

 

Como pode ser visto no esquema 2, a sequência de três questões propostas 
pela professora fez com que os alunos elaborassem um dado hipotético, uma 
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conclusão e uma justificativa (argumento completo). Porém, se a mediação da aula 
continuasse em torno da mesma questão (como pode ser visto na tabela 3), talvez 
poderia ter sido elaborada uma refutação, um qualificador modal, ou um backing, que 
para Toulmin, pode ser considerado um  argumento de maior qualidade. 

 
Esquema 2: Argumento apresentado no episódio 11 (Teste das substâncias com papel de 

tornassol azul) 
Tabela 3: Trecho da transcrição do episódio 11 (Teste das substâncias com papel de 

tornassol azul) 
Turno Falas3 Padrão 

argumentativo 
163 L: Então, que cor vai ficar o papel de tornassol azul? Pergunta 
164 A: Azul, calma aí. Dado hipotético 
165 L: Vai mudar? Vai ficar igual? Pergunta 
166 A: Ficar igual. Conclusão 
167 L: Por que? Pergunta 
168 A: Porque é neutro. Justificativa 
169 L: Então vamos lá (e realizou o ensaio)  

 
 Nos demais episódios que compõem a primeira e a segunda aula, não houve a 

elaboração de argumentos completos. Como pode ser visto na figura 2, os 
componentes do argumento que se apresentaram em grandes quantidades foram os 
dados hipotéticos (alunos) e as perguntas norteadoras da aula.  

 
 

Figura 2: Componentes do argumento durante a aula 1 e a aula 2 
Isso pode ter ocorrido, pois, as questões elaboradas pela professora não 

conseguiram alcançar o nível de entendimento dos alunos, de forma que os ajudassem 
a elaborar justificativas e conclusões. Embora a licencianda tenha planejado suas 
aulas, o primeiro contato com a sala de aula pode ter dificultado a mediação com os 
alunos.  Além disso, a agitação inicial dos alunos pode ter gerado certa insegurança 

                                                      
3 A: aluno; L: licencianda e R: professora regente. 
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por parte da licencianda, que questionava os alunos sobre questões pontuais, não 
permitindo argumentos mais complexos. Na tabela 4 encontra-se um trecho da 
transcrição do episódio 1. 

 
 Tabela 4: Trecho da transcrição do episódio 1 

 
Em alguns episódios, como por exemplo, no episódio 4 (pH), foi observado na 

fala dos alunos apenas dados hipotéticos. Esse resultado mostra a inexperiência da 
professora em formação inicial, pois ela não aproveitou as falas dos estudantes e 
mudou de assunto rapidamente (SUART e MARCONDES, 2009; BULGRAEN, 2010). 
Essa insegurança da professora se explica pela falta de oportunidade oferecida pelo 
curso de licenciatura em aplicar atividades investigativas.  

Na segunda parte da aula, onde realizou-se o experimento, é importante 
salientar  que, tinha-se como objetivo desenvolver um experimento com diferentes 
materiais e diferentes indicadores e dar oportunidade para que os alunos propusessem 
a separação de grupos diferentes de substâncias, partindo da coloração apresentada 
pelos indicadores. No entanto, a professora em formação inicial avança para o conceito 
de pH, fugindo do objetivo da atividade e, a proposta inicial da aula, de permitir a 
elaboração de hipóteses, em relação à diferença entre as substâncias pelos alunos, 
não se concretiza. Na tabela 5 se encontra um trecho da transcrição: 

 
Tabela 5: Trecho da transcrição do episódio 6 (pH) 

Turno Falas Padrão 
argumentativo 

71 L: Eu falei que quero medir o pH, certo?  
72 A: Certo  
73 L: Como eu poderia medir esse pH? Pergunta 
74 A: Nesse tubinho aí ó. Dado hipotético 
75 L: Mas como? Pergunta 
76 A: Colocar… neles. Dado hipotético 
77 L: Como seria esse medidor? Pergunta 
78 A: Pinguinho. Dado hipotético 
79 L: Pinguinho de que? Tem alguma substância que pode 

medir? 
Pergunta 

80 A: Vai pingando, pingando, pingando as gotinhas. Dado hipotético 
81 L: Se eu colocar aqui gente (colocando as substâncias 

nos tubos de ensaio) 
 

 

Em alguns momentos da aula, a professora entra em assuntos sem 
necessidade, ou seja, que não ajudariam o aluno a compreender os conceitos 
envolvidos, e faz várias perguntas de uma só vez, como a descrita abaixo: 

Turno Falas Padrão argumentativo 
3 L: E aí, vocês conseguem ver alguma semelhança 

entre elas? 
Pergunta 

4 A: É uma mulher, uma estátua. Dado empírico 
5 A: Eu acho que é uma mendiga com uma estátua 

dela. 
Dado empírico 

6 L: Tem alguma observação? Pergunta 
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 L: Se eu misturar um ácido com base, o que é isso? Vai continuar ácido? 
Como eu vou medir o pH dessa substância? (Turno 128) 

Com isso, os alunos conseguem responder apenas uma das questões, a 
última, e, a anterior, o aluno pode ter continuado a ficar com dúvida ou, até mesmo, 
sem entender a relação entre os conceitos citados.  

 
Análise da terceira e da quarta aula 
Foi observado um elevado número de questões propostas pela professora 

(figura 3). Em relação a esse número de questões, houve baixos índices dos outros 
elementos do argumento como, justificativa, conclusão e hipóteses, indicando 
predomínio da fala da professora em detrimento dos alunos. Isso pode ter acontecido, 
devido ao fato, de uma das aulas ter sido planejada para ser o fechamento da unidade, 
a aula explicava todos os conceitos citados nas aulas anteriores se enquadrando em 
uma abordagem tradicional. Segundo Mortimer e Scott (2002), este tipo de interação 
constitui uma abordagem comunicativa de autoridade, na qual somente uma voz está 
sendo ouvida e não há inter-animação de ideias.  

Pode ser explicado também, pela falta de experiência da professora em realizar 
experimentos investigativos, como aconteceu na primeira parte da sequência, uma vez 
que se preocupou em realizar o procedimento do experimento e não conseguiu 
fornecer um ambiente investigativo. Pode-se considerar também, que esta professora 
ainda se encontra em transição, pois sendo a abordagem investigativa inerente à 
abordagem construtivista, considera-se que esta não é um método ou uma técnica. O 
construtivismo é algo complexo e está em constante processo de construção durante a 
prática docente (MORAES, 2003; SUART, 2008). 

 

 
Figura 3: Componentes do argumento durante a aula 3 e aula 4 

 
No episódio 15 observou-se a presença de apenas um argumento completo 

contendo dado hipotético, uma justificativa e uma conclusão. Este trecho pode ser 
considerado satisfatório porque contemplou os três componentes do argumento 
(conclusão, dado e justificativa). Mas, verificando a transcrição, se a professora 
continuasse a aprofundar as questões, e se o objetivo da aula fosse melhor formulado, 
talvez, pudesse ter surgido, pelos alunos, qualificador modal e refutação, construindo 
um argumento de qualidade. Vale ressaltar que o objetivo da aula era “reproduzir a 
formação de chuva ácida em pequena escala, permitindo que os alunos observem e 
reflitam sobre o fenômeno químico, suas origens e formas de reduzi-lo em escala 
ambiental. Adicionalmente, objetiva-se relacionar as três primeiras aulas visando o 
melhor entendimento e assimilação dos conceitos trabalhados”, o qual poderia ter 
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contribuído para que os alunos avaliassem as condições experimentais e propusessem 
hipóteses e conclusões para a situação proposta e, consequentemente manifestassem 
argumentos mais completos.  

O esquema 3 mostra a estrutura do argumento apresentado no episódio 15. A 
partir de um dado empírico e de uma questão, foi elaborada uma justificativa e também 
uma conclusão (argumento completo de acordo com Toulmin, 2006).  

 
 

 
Esquema 3: Argumento apresentado no episódio 15 (Misturas) 

 
No episódio 17, houve uma boa interação entre professora e alunos. Nesse 

trecho, os alunos conseguiram elaborar dois dados hipotéticos, uma justificativa e uma 
conclusão. Como o episódio é pequeno, pode-se considerar que o argumento proposto 
foi satisfatório, pois, apresentou um argumento completo, como mostra o esquema 4.  

 

 
Esquema 4: Argumento apresentado no episódio 17 (Experimento 2: Produção de chuva 

ácida) 
 

No entanto, alguns argumentos elaborados pelos alunos apresentam alguns 
erros conceituais. Embora não tenham sido manifestados corretamente, são tentativas 
de explicação e argumentação. 

Observa-se que as aulas experimentais permitiram maiores momentos de 
elaboração de bons argumentos por parte dos alunos e, que na última aula, não foi 
obtido nenhum argumento completo. Este fato se justifica pela ausência de questões 
norteadoras na última aula, como foi descrito anteriormente, uma vez que, essa aula 
teve o objetivo de explicar os conceitos trabalhados na sequência e,  também, pelo fato 
de que as atividades experimentais podem ativar a curiosidade dos alunos, o que pode 
auxiliar no desenvolvimento do pensamento e na participação das aulas. 

Nesta parte da sequência, os alunos estavam muito agitados e a professora 
regente da turma também estava na sala. Em alguns momentos, ela interferiu nas 
falas, dificultando a mediação da professora em formação inicial. 

 
Considerações finais 
Os resultados mostraram que a utilização dessa estratégia contribuiu para a 

elaboração de argumentos completos de acordo com o padrão argumentativo de 
Toulmin (2006), bem como, para a professora em formação inicial, a qual teve a 
oportunidade de reger as aulas e refletir sobre sua prática.  
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Os argumentos apresentados pelos alunos não apresentaram em sua 
constituição elementos como qualificador modal, refutação e backing, os quais são 
classificados como argumento de maior qualidade. Isso pode ter acontecido pela falta 
de experiência da professora e, também, por não ser uma tarefa fácil mediar esse 
processo. Elaborar e aplicar atividades experimentais investigativas não é um processo 
simples, exige que, aluno e professor estejam engajados e atentos na sua realização.  

 Este trabalho contribuiu para a formação inicial da licencianda, uma vez que 
permitiu a reflexão sobre pontos positivos e aqueles a serem melhorados em cada 
ação, propondo alterações para a próxima aplicação, almejando, assim, melhores 
resultados para os alunos quanto a construção de conceitos, para a elaboração de 
hipóteses, para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e para a aplicação dos 
conteúdos no cotidiano, podendo torná-los mais críticos. 

Embora os cursos de licenciatura apresentem elevada e essencial carga 
horária para a formação nos espaços do estágio supervisionado e,  novos projetos 
relacionados à formação inicial tenham sido propostos, estes ainda parecem não 
contemplar uma formação reflexiva do futuro professor. Assim, para o desenvolvimento 
da atividade proposta neste trabalho fosse melhor conduzida, professores em formação 
inicial deveriam ter mais oportunidade de participação em ações que contribuam para o 
desenvolvimento da prática docente, como por exemplo, elaborar, aplicar e, 
principalmente, analisar e refletir sobre essas ações nos momentos de estágios e 
demais espaços de formação. Não se pode atribuir apenas ao PIBID tais necessidades 
formativas para um professor em formação inicial.  
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Palavras-Chave: Ensino Médio de Química, obstáculos epistemológicos, formação docente. 
 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo investigar como o ensinar sobre Transformações 
Químicas e Equilíbrio Químico no nível médio pode promover nos estudantes a construção de 
concepções alternativas que obstaculizam a compreensão de tais conceitos, as quais são analisadas à 
luz de contribuições do filósofo Gaston Bachelard. Esta investigação visa contribuir para a área de 
formação de professores ao apontar condições para um ensino mais eficaz sobre os temas químicos em 
questão. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 
 

Segundo Driver e colaboradores (1999, p.36), “aprender ciências requer que 
crianças e adolescentes sejam introduzidos numa forma diferente de pensar sobre o 
mundo natural e de explicá-lo”. Acerca de tal proposição para o Ensino Médio de 
Química, Schnetzler (2010) levanta a seguinte questão:  
 

E que forma de pensar é esta? Os construtos teóricos da Ciência, que são 
produtos de elaboração e criação humana, e que permitem explicar, interpretar 
e prever fenômenos, não provêm diretamente da observação e são, portanto, 
pouco prováveis de ser elaborados pelos alunos sozinhos. E é o professor de 
Química, como representante dessa área de saber, que deve mediar tal 
conhecimento para os alunos por meio da linguagem. Estou falando do nível 
teórico-conceitual da Química que, com seus vários modelos e teorias, nos 
permite elaborar interpretações e previsões sobre fenômenos que nos rodeiam 
e/ou dos quais depende a nossa sobrevivência. Invocamos átomos, íons, 
moléculas, partículas que interagem e que estão em movimento, contrariando o 
modo estático e contínuo dos alunos conceberem os materiais e suas 
transformações. Este modo de “ver” contra-intuitivo que caracteriza o 
pensamento químico torna-se, então, uma tarefa crucial do professor de 
Química.(...) Articulações entre estes três níveis de conhecimento químico 
[fenomenológico, representacional e teórico-conceitual] são tão importantes no 
Ensino de Química que vários pesquisadores da área reafirmam o que diz 
NAKHLEH (1992, p.195): “se um aluno não consegue interpretar um conceito 
em termos teórico-conceituais, então, esse aluno não aprendeu Química” 
(SCHNETZLER, 2010, p. 65 - 66). 

 
Todavia, nem a ênfase na construção do pensamento químico, eminentemente 

abstrato e altamente imaginativo, nem articulações entre os três níveis do 
conhecimento químico têm merecido a devida atenção em livros didáticos de Química 
considerados tradicionais, muito embora estes continuem a ser adotados por 
professores de Química devido a sérios problemas em sua formação inicial em cursos 
de licenciatura (SCHNETZLER, 2000; 2012; MALDANER, 2000), os quais são referidos 
neste trabalho. Este, por sua vez, se filia a vários outros que analisam o tratamento de 
conteúdos químicos em livros didáticos tradicionais e neles encontram vários 
impeditivos à promoção de aprendizagem significativa em Química (SCHNETZLER, 
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1981; LOPES, 1990; OLIVEIRA, 1990; MORTIMER, 1988). O que nos faz considerar 
este trabalho inédito e, portanto, relevante para a área da Educação Química brasileira, 
expressa-se em seu objetivo: interpretar concepções errôneas de alunos, 
possivelmente promovidas por processos de ensino similares àqueles veiculados em 
livros didáticos tradicionais, à luz de contribuições da epistemologia do filósofo Gaston 
Bachelard.  

Com base em conceitos da epistemologia Bachelardiana, propomos uma 
análise das formas de construção do conhecimento químico no que se refere a 
processos de ensino em aulas de Química do ensino médio. Para tal, foram 
selecionados dois conteúdos químicos fundamentais, transformações químicas e 
equilíbrio químico devido à sua relevância para o ensino básico: o primeiro configura o 
objeto central de estudo e de investigação da Ciência Química e, o segundo, por ter 
estreita relação com o primeiro tema, permite a ampliação de seu entendimento. Por 
isso, investigações referentes a dificuldades mais comuns apresentadas pelos alunos 
na construção desses conceitos têm sido recorrentes (MACHADO, 1992; MORTIMER e 
MIRANDA, 1995; ROSA, 1996; MACHADO e ARAGÃO, 1996; MENDES, 2011). 

Nesse sentido, ao invocarmos obstáculos que impedem o aluno de 
compreender aquilo que o professor objetiva ensinar, partimos do princípio de que 
nasçam da própria abordagem dos conteúdos pelos professores. Em outras palavras, 
consideramos que muitas dificuldades apresentadas pelos alunos possam ser 
resultados da maneira como os conteúdos químicos lhes foram ensinados, sendo que a 
essas formas equivocadas nomeamos de obstáculos de ensino. Acreditamos, também, 
que este fato esteja mais ligado a concepções empiristas de Ciência que professores 
constroem durante a sua formação inicial do que à própria atividade intelectual do 
aluno, pois, como assinala Schnetzler (2010):  

 
(...) a literatura revela que a tão óbvia necessidade docente de conhecer ou 
dominar a base científica, o conteúdo a ser ensinado ultrapassa, em muito, o 
que vem sendo habitualmente contemplado nas disciplinas científicas 
específicas, por implicar a necessidade de conhecimentos profissionais 
relacionados à História e à Filosofia das Ciências, a orientações metodológicas 
empregadas na construção de conhecimentos científicos, a interações 
Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente e a limitações e perspectivas do 
desenvolvimento científico. Tais conhecimentos é que podem embasar um 
processo de ensino no qual o conteúdo químico não venha a ser abordado 
como pronto, verdadeiro, estático, inquestionável, neutro e descontextualizado 
social, histórica e culturalmente (SCHNETZLER, 2010, p.69-70). 

 
 
APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

Bachelard interpretou a ciência e a filosofia no fim do século XIX como iguais. 
Em sua análise, ambas, em seus distintos modos, primavam o alcance da “verdade 
única e inquestionável” em um processo de construção linear e acumulativo: “para os 
empiristas, a experiência é uniforme na sua essência porque tudo vem da sensação; 
para os idealistas, a experiência é uniforme porque é impermeável à razão” 
(BACHELARD, 2001, p. 15). 

Em resposta a essa esfera realista de pensamento1, Bachelard opõe-se à 
razão unitária, conformista e apegada ao real aparente, a partir do que ele denomina 
                                                      
1 O realismo ingênuo, para Bachelard, é aquele campo de pensamento voltado à experiência primeira e, 
nesse sentido, constitui-se em duas direções: o real estando diretamente ligado à racionalidade; os 
argumentos racionais fazendo alusão à experiência. (SOUZA FILHO, 2009). 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

 

por psicanálise do conhecimento objetivo (LOPES, 2007). Nessa análise da construção 
do conhecimento científico, sua fundamental contribuição é fruto, primeiro, da primazia 
conferida ao erro e, segundo, da ruptura entre o conhecimento científico e o 
conhecimento de senso comum presente em sua análise do progresso científico 
(LOPES, 2007; COSTA, 2009; SANTOS, 1991; SOUZA FILHO, 2009).  

Deste modo, é confiada ao erro uma função positiva na construção de 
conhecimento. Concebendo o caráter provisório da verdade no conhecimento científico, 
Costa (2009), ao analisar os estudos de Bachelard, considera o erro, na evolução do 
conhecimento, um elemento constitutivo do saber: 

 
o erro se estabelece nas atividades científicas como um elemento que constitui 
a própria construção do conhecimento; o problema da verdade deixa de ser o 
foco principal das investigações científicas, pois o erro se estabelece como 
elemento preponderante na constituição do conhecimento científico (p. 50). 

 
Esta ideia se torna relevante para o ensino na medida em que, na construção 

de conhecimento escolar, confere maior importância ao estudo do erro, isto é, ao 
querer entender porque o aluno errou do que à verdade, ou seja, à preocupação de se 
compreender o que o aluno deve entender do conteúdo ensinado. 

No que tange à construção de conceitos científicos, Bachelard estuda o ato de 
conhecer no âmbito dos obstáculos epistemológicos: “é aí que mostraremos as causas 
de estagnação e até regressão, detectaremos causas de inércia às quais daremos o 
nome de obstáculos epistemológicos” (BACHELARD, 1996, p. 17). Nesse sentido, os 
obstáculos são caracterizados como antirrupturas e instintos da conservação do 
pensamento, tendo origem na tentativa de manutenção da continuidade do 
pensamento e disfarçando o processo de ruptura que existe entre o conhecimento 
comum e o conhecimento científico (LOPES, 2007). Enquanto o primeiro se caracteriza 
por ser concreto, singular, utilitário e idiossincrático, o segundo apresenta-se como 
genérico, abstrato, racional e teórico:  

 
no conhecimento comum, os dados, diz Bachelard, são como que oferecidos 
gratuitamente pela realidade, resultam de uma percepção imediata. No 
conhecimento científico, os “dados” resultam de uma reflexão, provêm de um 
longo percurso através da ciência teórica de um grande afastamento da 
percepção sensível (SANTOS, 1991, p. 146) 

 
Na esfera educacional, Bachelard nomeia os obstáculos à construção do 

conhecimento por obstáculos pedagógicos, sendo estes fundamentais para a análise a 
que se propõe o presente trabalho. A seguir, são apresentados alguns deles. 

Experiência Primeira: considerado como o primeiro obstáculo na formação do 
espírito científico, faz-se presente na experiência não racionalizada e colocada acima 
da crítica, bem como no pensamento que oferece uma satisfação imediata à 
curiosidade (BACHELARD, 1996).  

Conhecimento geral: Bachelard critica o conhecimento geral e impreciso que é 
usado como explicação para todos os fenômenos. Em sua concepção, a resposta de 
modo global sem que haja pergunta, e a facilidade para a explicação revelam-se como 
obstáculos, uma vez que é preciso respeitar o dinamismo do pensamento científico, o 
qual necessita também trabalhar com seus anticonceitos, num processo de deformação 
dos fenômenos, sem ingenuamente querer encontrá-los prontos (BACHELARD, 1996). 
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Obstáculo Animista: este obstáculo emana da explicação dos fenômenos pela 
associação de características dos seres vivos ao comportamento das substâncias 
como, por exemplo, explicação por algum tipo de princípio vital e/ou atribuição da 
palavra vida aos fenômenos, considerando-os vivos (BACHELARD, 1996). 

Realismo Ingênuo: os obstáculos realistas bloqueiam o pensamento abstrato e 
fazem presença na visão imediata, no conhecimento primeiro e superficial, como se 
apenas a visualização do concreto permitisse o entendimento do conhecimento a ser 
construído (BACHELARD, 1996). 

Obstáculo Verbal: são-lhe atribuídas duas características: a primeira manifesta-
se por meio da palavra que não acompanha a evolução dos significados da linguagem 
científica; a segunda é fruto de situações em que uma mesma palavra é utilizada para 
expressar distintos fenômenos, como se o ato possível de sua simples expressão 
explicasse os próprios fenômenos (BACHELARD, 1996). 

Conhecimento Quantitativo: este obstáculo está relacionado ao exagero no 
cálculo matemático presente na explicação de conteúdos químicos e, também, na 
ênfase aos números e ao matematismo. Ambas as ações, nos diz Bachelard, não 
permitem um tratamento coerente à ideia conceitual do conteúdo que se propõe 
ensinar (BACHELARD, 1996).  

Neste trabalho consideramos tais obstáculos como obstáculos de ensino, 
servindo de fundamento para construirmos uma resposta para a seguinte questão: 
como, na explicação dos conteúdos químicos Transformações Químicas e Equilíbrio 
Químico, os professores dão margem ao surgimento de obstáculos de ensino?  

Neste contexto, a presente investigação desenvolve-se sob a perspectiva da 
pesquisa qualitativa, a qual não tem como finalidade enumerar e medir, mas sim 
alcançar seus objetivos por meio da interação do pesquisador com seu objeto de 
estudo, procurando entender e interpretar os fenômenos por meio da intuição e do 
método indutivo - abordagem que se faz dos dados para a teoria: parte das 
investigações mais particulares em direção às teorias (NEVES, 1996). 

Deste modo, em um estudo bibliográfico a partir dos autores citados 
anteriormente, foram selecionadas as concepções mais recorrentes apresentadas por 
alunos na aprendizagem dos conteúdos químicos considerados neste trabalho, as 
quais foram analisadas à luz dos obstáculos acima descritos para evidenciar em quais 
situações os professores podem promover obstáculos de ensino. 

 
OBSTÁCULOS DE ENSINO NO ESTUDO DE TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS 

 
No estudo de transformações químicas é comum alguns professores e alguns 

livros tradicionais abordarem este tema a partir da caracterização de diferenças entre 
transformações químicas e transformações físicas afirmando aos alunos que as 
transformações químicas são irreversíveis enquanto as transformações físicas são 
reversíveis (ROSA, 1996; MORTIMER, MIRANDA, 1995).  

A exemplificação dessa ideia advém de fenômenos visíveis como, por exemplo, 
comparar o apodrecimento de uma fruta à evaporação da água. Assim, o 
apodrecimento de uma fruta é uma transformação irreversível, uma vez que é 
impossível o retorno às suas características de fruta verde, portanto, uma 
transformação química; a mudança de estado físico da água não lhe causa alteração: 
ela não deixou de ser água e perante um processo de condensação pode voltar ao 
estado líquido, portanto, uma transformação física. 

Além de ignorar a reversibilidade nas reações químicas, tal abordagem  de 
ensino destoa da ideia fundamental que reside no nível microscópico (teórico-
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conceitual) de pensamento: para que o fenômeno do apodrecimento aconteça é 
necessário haver interação e rearranjo dos átomos dos reagentes, produzindo 
substâncias diferentes das iniciais. Essa abordagem de ensino enfatiza o nível 
macroscópico dos fenômenos e propicia aos alunos o perigo de dois obstáculos: o 
realismo ingênuo e as grandes generalizações. 

Outro grande desengano na abordagem deste tema é a ambiguidade do termo 
“reagente principal”. Tal afirmação pode promover a ideia equivocada da existência de 
um reagente mais importante que outro na reação, ou que um tem a função passiva e o 
outro a função ativa. Também, o uso de termos que atribuam vida ao reagente como, 
por exemplo, a explicação sobre a reação entre um prego de ferro mergulhado em uma 
solução aquosa de ácido clorídrico, que explicite a função do ácido como aquele que 
“ataca o ferro” e do ferro aquele que é “atacado pelo ácido”, prejudica o entendimento 
de que os reagentes têm o mesmo status nas transformações. (ROSA, 1996; 
MORTIMER, MIRANDA, 1995). Esta abordagem de ensino que desrespeita a 
concepção de reagentes em uma transformação química abre espaço para o 
surgimento de dois obstáculos: o obstáculo verbal e o obstáculo animista.  
 
 
OBSTÁCULOS DE ENSINO NO ESTUDO DE EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 
Machado e Aragão (1996) alertam sobre alguns problemas de compreensão de 

conceitos fundamentais do tema equilíbrio químico como, por exemplo, o 
desconhecimento de aspectos cinéticos e dinâmicos característicos deste conteúdo, 
tais como, dificuldade de identificação do sistema quimicamente equilibrado (a 
concepção de que a partir do estado de equilíbrio não existam mais espécies 
reagentes) e dificuldade de aplicação do Princípio de Le Chatelier (a reversibilidade da 
reação só é possível quando todos os reagentes se transformam em produtos ou 
quando todos os produtos se transformam em reagentes). Estas dificuldades são 
consequência, principalmente, da abordagem que sistematiza as reações direta e 
inversa em sistemas compartimentados, como evidenciado na figura 1. Este tipo de 
abordagem de ensino promove o possível desenvolvimento do obstáculo que 
Bachelard denomina por realismo ingênuo. 

 
Figura 1 Imagem compartimentada do estado de equilíbrio químico da reação entre o gás 

hidrogênio e o gás iodo, para a formação do gás iodeto de hidrogênio: H2(g) + I2 (g)  2 HI(g)
 2 

  
Outra característica preocupante no que se refere à explicação deste conteúdo 

químico é a dualidade de significado na utilização da expressão “o equilíbrio desloca 
para...”, muito utilizada por professores durante a exposição do Princípio de Le 
                                                      
2 http://www.brasilescola.com/quimica/equilibrio-molecular.htm. Acesso em 03/05/2014. 
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Chatelier, uma vez que o verbo “deslocar” reforça a concepção de que as reações 
direta e inversa acontecem em compartimentos separados (MACHADO; ARAGÃO, 
1996). Outro fato que merece atenção dos professores, no âmbito das terminologias, é 
a pontual e relevante diferenciação de significado das palavras “igual” e “constante”, já 
que, muitos alunos tendem a pensar que tem algo igual no equilíbrio químico. A 
desatenção perante tais problemas de nomeação das características deste conceito 
durante sua explicação pode abrir margem ao aparecimento do obstáculo verbal. 

Ainda sobre as formas de apresentação deste tema, é preciso destacar uma 
estratégia de ensino muito repetida por professores que é a ênfase no cálculo 
matemático, resultando no esquecimento de um tratamento conceitual coerente deste 
conteúdo (MACHADO, 1992).  Ao invés de explorarem a conceituação dinâmica do 
equilíbrio químico, diferenciando-a da concepção estática de equilíbrio físico que os 
alunos geralmente mantêm, os professores, quando se apegam ao exemplo 
matemático, promovem a compreensão, por parte de alguns alunos, de que a 
constante de equilíbrio se assemelha a uma entidade matemática,  com atribuição de 
significados que lhes permite “relacionar seu valor numérico ao que este pode estar 
representando em termos de concentração de reagentes e produtos, e, portanto, em 
termos da extensão da reação” (MACHADO; ARAGÃO, 1996, p. 20). Este tipo de 
abordagem sustentada num matematismo gratuito possibilita o aparecimento do 
obstáculo do conhecimento quantitativo. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Quando afirmamos que a ciência química sustenta-se no pensamento abstrato, 

queremos dizer que para aprendê-la e/ou ensiná-la é preciso saber explicar e 
compreender seus fenômenos em nível atômico-molecular. Contudo, o que marca e 
caracteriza a nossa força como campo de conhecimento é, também, nossa maior 
fraqueza, uma vez que, ao tentarmos ensiná-la, ou o aluno ao tentar aprendê-la, 
configura-se como desafio o desenvolvimento de um pensamento que transite entre o 
visível – macroscópico – e o invisível – microscópico -, distinguindo-os (JOHNSTONE, 
2000). 

As formas de abordagem refletidas à luz dos obstáculos de ensino, em 
contradição a essa necessidade de formação do pensamento em nível atômico-
molecular, revelam um tipo de pensamento dos professores contrário a esse 
movimento, na medida em que tais abordagens ficam restritas ao desenvolvimento de 
um raciocínio pautado da visão concreta dos fenômenos. 

Nesse sentido, propõem-se aos professores que ao elaborarem suas 
explicações sejam cuidadosos no que diz respeito ao tratamento coerente do conceito 
que é trabalhado: é muito importante na abordagem dos conteúdos conceituá-los muito 
bem antes de qualquer tratamento matemático como, por exemplo, no estudo do 
conceito de equilíbrio químico que muitas vezes tem sua conceituação desfocada pela 
ênfase em cálculos matemáticos.  

Também, é importante ressaltar, a relevância da elaboração de uma explicação 
que vise o desenvolvimento do pensamento em nível microscópico de forma coerente, 
suscitando fenômenos que permitam aos alunos ultrapassar a visão concreta dos 
mesmos. Na conceituação das transformações químicas, por exemplo, é preciso 
promover a reflexão sobre seu fundamento principal (formação de novas substâncias a 
partir de interações e rearranjos de átomos dos reagentes), no sentido de exaltar nos 
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fenômenos aquilo que nossos olhos não podem ver, ao invés de nos apegarmos a 
mudanças aparentes das substâncias, que são indícios de que houve uma reação 
química, mas nunca sua confirmação. 

Ainda sobre essa discussão, colocamo-nos a seguinte indagação: até que 
ponto os professores podem ser responsabilizados pela forma que desenvolvem suas 
aulas? 

Nas últimas décadas, os estudos referentes à formação de professores, 
especialmente na esfera das ciências exatas, vêm apontando a má formação dos 
professores e, como consequência, o preparo insuficiente para que eles deem “boas 
aulas” em qualquer nível de ensino. Apesar dessa constatação, os mesmos problemas 
e sugestões se repetem e pouca mudança tem sido percebida (SCHNETZLER, 2000). 

Em referência à afirmação acima, destacamos o trabalho realizado por Teixeira 
Júnior e Silva (2009) em uma universidade pública do estado de Minas Gerais, em que 
foram analisadas as concepções de 47 alunos concluintes do curso de Licenciatura em 
Química, do sexto e sétimo períodos, sobre aspectos fundamentais do tema Equilíbrio 
Químico. Esta investigação revelou que os futuros professores possuíam dificuldades 
de compreensão muito próximas às dificuldades apresentadas por alunos de ensino 
médio presentes em estudos anteriores.  

Como uma possível explicação para tal, Schnetzler (2008) aponta: 
 

(...) a formação propiciada pela maioria dos nossos cursos de Licenciatura em 
Química parece ainda estar pautada em uma visão simplista, qual seja, a de 
que ensinar é fácil: basta saber o conteúdo químico e dominar algumas 
técnicas pedagógicas. Tal visão é reforçada nas aulas de disciplinas de 
conteúdos químicos pela adoção do modelo de ensino-aprendizagem centrado 
na transmissão-recepção, pela ausência e despreocupação dos formadores 
(professores universitários) com re-elaborações conceituais dos conteúdos que 
ministram para que estes pudessem se tornar disponíveis para serem 
ensinados pelos futuros professores nas escolas média e fundamental, 
livrando-os de serem “adotados” por livros didáticos de Química tradicionais. 
Enfim, uma formação que não integra as disciplinas de conteúdos químicos 
com as disciplinas pedagógicas, que concebe e constrói a formação do 
professor como técnico, por ser pautada no modelo da racionalidade técnica 
que entende, conforme expresso por Schön (1983), a atividade profissional 
como essencialmente instrumental, dirigida para a solução de problemas 
mediante a aplicação de teorias e técnicas (SCHNETZLER, 2008, p. 25-26).  

 
Diante disso, voltemo-nos à pergunta de início: até que ponto os professores 

podem ser responsabilizados pela forma como desenvolvem suas aulas? O fazer dos 
professores não está intrinsecamente ligado ao modo como eles aprenderam, isto é, os 
modos de ensinar dos professores não são consequência e referência à forma de como 
os conteúdos químicos (não) lhes foram ensinados?  

Nesse contexto de formação em que as disciplinas pedagógicas e as 
específicas percorrem caminhos paralelos e isolados, os professores tornam-se vítimas 
do seu próprio destino, na medida em que precisam ensinar um conhecimento que não 
lhes foi apresentado em sua formação inicial. Afinal, na esfera escolar, faz-se 
necessária a abordagem de conteúdos que não podem ser meras reproduções de 
conhecimentos químicos usualmente ensinados nos Cursos de Licenciatura, nem 
sujeitos a um tratamento simplista e memorístico característico de livros didáticos 
tradicionais. 

Perante esta análise reafirmamos que a formação de professores de química 
tem urgência em ser ainda mais repensada e refletida, no sentido de reformular e 
reescrever a estrutura e a organização disciplinar dos seus cursos de licenciatura. 
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Resumo: O presente trabalho busca apresentar algumas considerações a respeito das concepções de 
futuros professores de Química sobre os saberes relacionados à ação docente. A partir de duas 
questões principais: Você quer ser professor?; O que um professor precisa saber para dar uma boa 
aula?; realizamos entrevistas semi-estruturadas com estudantes de licenciatura em Química, que 
posteriormente foram transcritas e analisadas segundo um instrumento desenvolvido por Arruda e 
colaboradores (2012) que propõe estudar a gestão do ensino e da aprendizagem em sala de aula de 
maneira ampla. Esse movimento nos permitiu constatar que os futuros professores de Química 
participantes da pesquisa priorizam a mobilização dos saberes relacionados à gestão do ensino, 
destacando os aspectos pessoais dessa relação, ao longo de seu processo de formação e ação docente. 

INTRODUÇÃO 
De acordo com Charlot (2005) desenvolver pesquisas acerca das relações com 

o saber “é buscar compreender como o sujeito apreende o mundo e, com isso, como 
se constrói e transforma a si próprio: um sujeito indissociavelmente humano, social e 
singular” (p.41). Nesse contexto, apresentamos este trabalho que propõe discutir a 
questão dos saberes docentes relacionados à formação inicial e à prática pedagógica 
de futuros professores de Química. 

Na visão de Maldaner (2006) os cursos de licenciatura no Brasil “são pouco 
eficientes em proporcionar uma visão mais ampla da atividade docente” (p.46), 
destacando a ausência da perspectiva pedagógica na formação profissional dos futuros 
professores, uma vez que “a preocupação saliente é a formação nos conteúdos da 
Química, não importando o contexto em que eles poderiam ser significativos” (p.48). 

Pesquisas no campo da educação apontam para a necessidade de superação 
da ausência da perspectiva pedagógica nas práticas docentes, que se caracteriza no 
pensamento de que para ser professor basta conhecer o conteúdo (GALLIAZZI, 2003; 
GAUTHIER et al., 2006). Nesse sentido, 

 
[...] o papel do professor é fundamental no ensino, tendo como objetivo não 
mais a simples transmissão do conteúdo e o compromisso com o cumprimento 
de um programa estabelecido, mas sim a aprendizagem desse conhecimento 
pelo aluno. Da mesma forma, se o entendimento sobre o conteúdo e currículo 
perde em extensão e fragmentação, ganha em contextualização, dinamismo e 
flexibilidade. (GALIAZZI, 2003, p.168) 
 

Assim, é necessário considerar um contexto de mediação pedagógica dentro 
do conhecimento químico. O professor, além de fundamentar sua prática no 
conhecimento específico, deverá também sustentá-la recorrendo ao pedagógico, 
considerando os sentidos e significados da educação na formação do futuro professor. 

Para Nunes (2001) essa tendência reflexiva tem se caracterizado como um 
novo paradigma para educação, resgatando a importância de se considerar o professor 
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em sua própria formação e enfatizando que o saber é constituído a partir do contexto 
histórico e social vivenciado e transformado em saber da experiência. 

 
Nessa perspectiva de analisar a formação de professores, a partir da 
valorização destes, é que os estudos sobre os saberes docentes ganham 
impulso e começam a aparecer na literatura, numa busca de se identificarem 
os diferentes saberes implícitos na prática docente (NUNES, 2001, p.29). 
 

Corroborando com as ideias apresentadas por Nunes (2001), Pimenta e Lima 
(2004) destacam que essa compreensão deve ser considerada em todos os momentos 
da ação do professor, para que os saberes mobilizados por este, ao longo da sua vida 
e de seu processo formativo, contribuam para a construção de sua identidade docente. 

Vários são os saberes mobilizados pelo professor em sua prática (GAUTHIER et 
al., 2006; TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 2002). Esses saberes são vistos por Tardif et 
al. (2002) como elementos constitutivos da prática docente que podem ser divididos em 
saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais. Em resumo, 

 
[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e 
seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 
educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 
experiência cotidiana com os alunos. (TARDIF et al., 2002, p. 39) 
 

Sendo assim, o presente trabalho busca apresentar reflexões referentes às 
concepções de futuros professores de Química sobre os saberes relacionados à ação 
docente em seu processo de formação. 

METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
Duas questões principais nortearam nossa investigação:  
1. Você quer ser professor?  
2. O que um professor precisa saber para dar uma “boa aula”? 
A partir delas, realizamos entrevistas com três estudantes de licenciatura em 

Química da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que já haviam cursado pelo 
menos uma das seguintes disciplinas de estágio obrigatório presentes na grade 
curricular do curso: Metodologia do Ensino de Química e Estágio Supervisionado I – 
estágio de observação – Prática do Ensino de Química e Estágio Supervisionado IV – 
estágio de regência.  

Estas entrevistas foram do tipo semi-estruturadas. Segundo Szymanski (2004), 
neste tipo de entrevista não há um roteiro fechado no sentido de que ela se baseia em 
questionamentos básicos acerca do tema da pesquisa, e que no decorrer da conversa 
são complementados por outras perguntas inerentes às circunstâncias momentâneas 
da entrevista. Desse modo “os objetivos da entrevista devem estar bem claros, assim 
como a informação que se pretende obter, a fim de se buscar uma compreensão do 
material que está sendo colhido e direcioná-la melhor” (p.18-19). 

Após realizadas as entrevistas, foi atribuída uma codificação para cada um dos 
entrevistados, com a finalidade de preservar o anonimato dos estudantes. Ao primeiro 
atribuímos a codificação EQ1, ao segundo EQ2, e ao terceiro EQ3. 

Em um segundo momento, as entrevistas foram transcritas e analisadas de 
acordo com um instrumento para diagnóstico e planejamento da formação de 
professores desenvolvido por Arruda et al. (2012). Buscando fundamentação no 
sistema didático proposto por Chevallard (2005) e nas relações com o saber de Charlot 
(2000), os autores elaboraram o quadro a seguir, que: 
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[...] procura mostrar o problema da gestão do ensino e da aprendizagem em 
sala de aula de uma forma mais ampla, o que implica que o professor tem de 
gerir suas relações com o conteúdo (segmento P-S), com o ensino que pratica 
(segmento P-E) e com a aprendizagem de seus alunos (segmento E-S), 
levando em consideração que cada uma dessas gestões possui três 
dimensões: a epistêmica, a pessoal e a social. (ARRUDA et al., 2012, p.146) 
 

Quadro 1 – Um novo instrumento para a análise da ação docente em sala de aula 
Novas tarefas do 

professor 
 

Relações de Saber 

1 
Gestão do 
Segmento 

P-S 
(conteúdo) 

2 
Gestão do 
Segmento 

P-E 
(ensino) 

3 
Gestão do 
Segmento 

E-S 
(aprendizagem) 

A 
Epistêmica 

Setor 1A 
Diz respeito ao 

conteúdo enquanto 
objeto a ser 

compreendido pelo 
professor. 

Setor 2A 
Diz respeito ao 

ensino enquanto 
atividade a ser 

compreendida pelo 
professor. 

Setor 3A 
Diz respeito à 
aprendizagem 

enquanto atividade a 
ser compreendida 

pelo professor. 
 

B 
Pessoal 

Setor 1B 
Diz respeito ao 

conteúdo enquanto 
objeto pessoal. 

Setor 2B 
Diz respeito a o 
ensino enquanto 

atividade pessoal. 

Setor 3B 
Diz respeito à 
aprendizagem 

enquanto atividade 
pessoal. 

 
C 

Social 

Setor 1C 
Diz respeito ao 

conteúdo enquanto 
objeto social. 

Setor 2C 
Diz respeito ao 

ensino enquanto 
atividade social. 

Setor 3C 
Diz respeito à 
aprendizagem 

enquanto atividade 
social. 

Fonte: Arruda et al., 2012, p.147 

 
O setor 1A refere-se às formas com as quais o professor compreende, se 
apropria do conteúdo, assim como trata de suas relações com os objetos e 
locais de busca por este conteúdo. O setor 1B remete à relação pessoal do 
professor com o conteúdo, ao sentido que este tem para ele e ao quanto 
influencia sua identidade profissional. O setor 1C relaciona-se ao envolvimento 
do professor com outros docentes e o quanto isso reflete em seu aprendizado, 
identificação e aperfeiçoamento do conteúdo. O setor 2A diz respeito às formas 
com as quais o professor compreende a relação com o ensino, suas reflexões 
sobre seu desenvolvimento, assim como metodologias que utiliza e o modo 
com o qual planeja suas aulas. O setor 2B refere-se ao quanto o professor se 
identifica com a prática de ensino, a sentimentos que são inerentes a profissão 
(insegurança, interesse, entre outros), e ao seu perfil como professor 
(responsabilidades, valores). O setor 2C diz respeito às dificuldades sociais 
relacionadas ao ensino, como negociação de valores com os alunos e 
interações com outros membros da escola. O setor 3A refere-se à 
compreensão das formas com as quais os alunos aprendem e à reflexão do 
professor em torno das ideias prévias dos alunos. O setor 3B diz respeito às 
preocupações do professor sobre questões pessoais que envolvem os alunos, 
como motivação e interesse. O setor 3C refere-se ao ambiente propício para a 
aprendizagem enquanto interação social (TEIXEIRA et al., 2013, p.7). 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
A seguir faremos a apresentação e discussão dos dados provenientes das 

entrevistas realizadas com três estudantes do curso de licenciatura em Química. As 
falas foram separadas e numeradas durante a transcrição para posterior categorização 
segundo o instrumento utilizado para análise. 
  
Sujeito EQ1 

No momento da entrevista essa estudante cursava o 3º ano de licenciatura em 
Química e, até aquela data, possuía experiência como professora de aulas particulares 
desde 2009. Quanto às disciplinas de estágio, havia cursado o estágio de observação 
no ano de 2010. 

Quando questionada a respeito de querer ser professor, o EQ1 respondeu: 
 

EQ1: (1) Eu sempre gostei. Eu não sabia muito bem como ia ser, mas quando eu era 
criança, só brincava de escolinha, então, eu gosto sabe. (2) Aí eu vim pra licenciatura 
em Química e comecei a fazer, vim para o estágio aqui no museu, comecei a fazer 
parte das apresentações de Química, daí fui me envolvendo com vários projetos (3) e 
eu realmente vi que gostava, de falar, de ensinar, de explicar, essas coisas, então eu 
acho que eu quero mesmo (4) e quero também tentar melhorar um pouco o ensino, 
pelo menos eu acho que como professora vou me dedicar bem sabe, mesmo que não 
tenha interesse de outras pessoas. 

 
Com relação à boa aula, disse: 

 
EQ1: (5) Pra mim uma boa aula é aquela que o professor planeja, ele chega lá 
sabendo o que ele quer dar, o que ele quer falar, e assim, uma ordem certa, né? (6) 
Que facilite a vida do aluno, e é isso... e bastante exemplo. 
 

Perguntamos logo após: E o que o professor precisa saber para dar uma “boa 
aula”? 

EQ1: (7) Ele tem que ter feito licenciatura, né? Qualquer professor tendo a 
licenciatura já é um grande passo, (8) mas aí não adianta nada fazer licenciatura e 
não seguir o que você aprendeu, por exemplo, você não fazer planejamento de aula, 
planejamento anual, aquelas outras coisas, então acho que tem que ser feito isso, 
sabe? (9) E os professores têm que ir sempre se atualizando, sempre querendo 
aprender mais (10) e ensinar mais também, (11) não só o básico, tipo “tem que 
ensinar porque cai no vestibular”, ou “está aqui no livro e eu só vou ensinar o que 
está aqui no livro”, não, sabe? Acho que tem que buscar mais coisas. (12) (A 
licenciatura auxilia) Nesse ponto de organização, de ensinar como organizar suas 
aulas, um método de prioridades, um método de montagem de aulas... essas coisas... 
(13) É, uma base. A parte da didática também, isso é muito importante, e também 
aprende na licenciatura. É isso aí, um modo como ele vai abordar cada aluno, pra 
cada assunto, pra cada série, entendeu? Acho que isso é importante. 

 
Quadro 2 – Classificação das falas do Sujeito EQ1 

Novas tarefas do 
professor 
 
 

Relações de Saber 

1 
Gestão do 
Segmento 

P-S 
(conteúdo) 

2 
Gestão do 
Segmento 

P-E 
(ensino) 

3 
Gestão do 
Segmento 

E-S 
(aprendizagem) 

A 
Epistêmica 

(2); (9) 
 

(5); (7); (8); (10); (12); 
(13) 

(6) 

B 
Pessoal 

 (1); (3); (11)  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
(FP) 

 

C 
Social 

 (4)  

Fonte: Os autores 

 
Analisando o quadro 2 vemos que EQ1 concentra suas falas na gestão do 

segmento P-E, que diz respeito à relação do professor com o aluno, priorizando as 
questões de conhecimento e planejamento do ensino.  

Outro fato marcante, presente na fala do EQ1, é a influência de visões 
tradicionais, ligadas à ideologia da racionalidade técnica. Exemplos disso são a ênfase 
no falar, no explicar, no planejamento, no caráter ordenado do processo. Ao mesmo, 
tempo, também rompe com essas visões ao citar a importância dos exemplos, da 
atenção às necessidades do aluno, da adaptação à faixa etária, do questionamento dos 
conteúdos habituais.  

Mesmo relatando a importância das disciplinas pedagógicas em em seu 
processo de formação e atuação enquanto docente, em sua fala, o EQ1 demonstra não 
ter clareza de como trabalhar com essa articulação entre a teoria e a prática. Segundo 
Silva e Schnetzler (2011) essa dicotomia marca os componentes curriculares 
pedagógicos dos cursos de licenciatura, os quais se caracterizam geralmente “pelo 
tratamento de teorias e modelos pedagógicos dissociados do conteúdo químico que os 
futuros professores de Química deverão ministrar” (p.120). 
 
Sujeito EQ2 

No momento da entrevista essa estudante cursava o 3º ano de licenciatura em 
Química e possuía experiência como professora de aulas particulares desde o ínicio da 
graduação. Quanto às disciplinas de estágio, havia cursado o estágio de observação 
no ano de 2010. 

Quando questionada sobre ser professor comenta: 
 

EQ3: (1) Na verdade, no inicio eu não queria ser professor, porque eu tinha aquela 
imagem assim, professor ganha pouco, só se lasca, porque quando você é aluno 
você tem aquela visão de que “ah professor faz greve porque ganha pouco”. (2) Aí 
minha ideia inicial não era ser professor porque eu não tinha muita afinidade, também 
nunca tive muita paciência, lidar com criança, com adolescente, não é muito a minha 
praia. (3) Depois que eu entrei na graduação eu tinha uma imagem um pouquinho 
diferente, acho que foi quando eu comecei a dar minhas aulas particulares, que até 
então também não queria, então eu tive duas coisas pesando contra aí, eu comecei a 
dar aula particular e comecei a gostar. (4) Em contrapartida, cada vez que eu ia para 
o laboratório pra mim era uma tortura, porque eu não gosto de laboratório, então 
como que eu vou fazer alguma coisa voltada pra indústria se não é o que eu gosto? 
Então eu me identifiquei mais com a parte da licenciatura, no inicio não era o que eu 
queria, mas agora é o que eu vejo, você nasce com certas aptidões, eu não tenho 
aptidão, acho, para ser um químico bacharel, então a minha aptidão é mais com 
ensinar, não sei se por experiência ou não, mas foi por isso que eu comecei a ter 
essa questão de licenciatura e tudo mais, e hoje é o que eu quero. 
 

Com relação à boa aula, expôs: 
 

(5) Primeiro, lógico que o professor tem que dominar o conteúdo, mas não é só isso, 
porque conteúdo não é tudo, (6) pra você dar uma boa aula você tem que manter os 
alunos focados em você, pra isso você tem que desenvolver algum método pra tornar 
essa aula menos maçante, porque, eu vejo que o grande problema da Química são 
conceitos novos, (7) vamos supor uma pessoa que entra lá no 1° ano, tem alguns 
colégios que tem Química na oitava série, mas é bem superficial, você entra no 
primeiro ano, é uma coisa totalmente diferente e que eles não conseguem enxergar 
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aquilo que você tá falando, então você professor às vezes fala como se ele já tivesse 
que saber, então você tem que ter uma preocupação de, no começo, você tá 
relacionando isso. (8) Então além do conteúdo, porque se você chega numa sala, 
você começa a explicar alguma coisa e o aluno te faz uma pergunta e você não sabe 
responder, (9) ali você já perdeu metade da sua credibilidade, (10) a questão de 
manter o aluno focado também é muito importante, e ao meu ver cada professor cria 
o seu esquema pra deixar de ser uma aula maçante e desmistifica um pouco essa 
questão da Química, que é chato e que impossível de entender. 
 

Quadro 3 – Classificação das falas do Sujeito EQ2 
Novas tarefas do 

professor 
 
 
Relações de Saber 

1 
Gestão do 
Segmento 

P-S 
(conteúdo) 

2 
Gestão do 
Segmento 

P-E 
(ensino) 

3 
Gestão do 
Segmento 

E-S 
(aprendizagem) 

A 
Epistêmica 

(5) (6); (10) (7) 

B 
Pessoal 

 (2); (3); (4); (8)  

C 
Social 

 (1); (9)  

Fonte: os autores 

  
Vemos que o EQ2, assim como o EQ1, centraliza suas falas na relação 

professor-aluno, porém mostra uma distribuição mais uniforme entre as linhas 
referentes às relações com o saber. Essa preocupação com o ato de ensinar fica 
evidente em algumas de suas falas, nas quais o EQ2 refere-se a um ensino por 
transmissão verbal – “manter os alunos focados em você”; “eles não conseguem 
enxergar aquilo que você tá falando, então você [...] fala como se ele já tivesse que 
saber”; “você começa a explicar alguma coisa”. 

O EQ2 ressalta ainda a necessidade de o professor “dominar o conteúdo”, 
inclusive para não perder “sua credibilidade”. Demonstra percepção e preocupação em 
relação a alguns aspectos que dificultam a aprendizagem em Química, tais como o 
caráter abstrato e ‘quase que irremediavelmente maçante’ dos conteúdos curriculares 
habituais.  

No entanto – e contrastando bastante com a posição do EQ1 – em nenhum 
momento cita a possível contribuição das disciplinas pedagógicas do curso de Química 
na compreensão e equacionamento dos obstáculos mencionados, os chamados 
“saberes pedagógicos” (TARDIF et al., 2002). Ele apenas diz que “você tem que 
desenvolver algum método pra tornar essa aula menos maçante”, mas os elementos 
que ele menciona, os quais poderiam ser as bases para os diagnósticos e diretrizes 
que propõe, são o conhecimento do conteúdo, a experiência individual (“dar aula 
particular” etc.) e a “aptidão”. 

 
Sujeito EQ3 

No momento da entrevista essa estudante estava matriculada no 3º ano de 
licenciatura em Química e cursava a disciplina de estágio de observação. Possuia outra 
graduação (bacharelado) desde 2006 e atuava há um ano como professora no ensino 
superior particular. Já havia atuado como professora na rede pública de ensino no ano 
de 2010. 

 
À pergunta sobre ser professor, respondeu: 
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EQ3: (1) Não, então, professor acadêmico, eu estou tentando seguir por esse 
caminho, não de ensino médio. Ensino médio, ensino fundamental, não penso, meio 
que tá em segundo plano. 
 

Questionada a respeito dos motivos para sua resposta, o EQ3 relata: 
 

EQ3: (2) Ah, porque não é o que me interessa, e meio que eu estou tentando, 
assim... fiz o curso de Nutrição, né? E estou fazendo Química meio que pra tentar 
juntar essas duas graduações, a principio era isso, né? A não ser que eu mude meu 
caminho, (3) mas a principio era pegar essas duas graduações e fazer uma pós com 
essas duas bases que eu tenho, então meio que acaba fugindo disso, fugindo da 
licenciatura para ensino médio, da minha formação em Química licenciatura, então 
não tem a ver, né? (4) Mas eu quero aproveitar o máximo que eu puder em relação a 
tudo que eu estou aprendendo dentro da área pedagógica que a gente tem, né? 
Psicologia, essas coisinhas assim e quero jogar isso pra acadêmica. (5) Antes de 
entrar eu não tinha esse objetivo, mesmo porque eu comecei no bacharel, (6) mais aí 
eu transferi pra licenciatura porque eu queria pegar as matérias principais à noite e 
durante o dia fazer estágio, ou se conseguisse descolar um trabalho, por esse motivo 
que eu peguei licenciatura. 
 

Com relação à boa aula, o EQ3 comentou: 
 

EQ3: (7) Pra mim, eu acho que os alunos estarem participando, discutindo, mostrar 
que estão aprendendo de alguma forma, sabe? (8) não necessariamente aplicar uma 
prova e ver os resultados baseado na prova, porque tem muito aluno lá que eles não 
são bons na prova, tem muito aluno que trabalha também, a maioria, então acaba 
não conseguindo estudar, aí, por exemplo, eu peço pra eles um trabalhinho, pra me 
entregar, trabalho relativamente difícil, mas aí você vê o esforço que eles fazem pra 
me entregar no prazo, e tem muito aluno que é bom pra falar, sabe? Já tentei aplicar 
umas provinhas orais, aí assim falando o que que ele sabe daquilo, da matéria, e aí 
eles respondem, de uma forma ou de outra eles tentam responder, então eu não sei... 
(9) eu acho que uma boa aula é você tentar pegar aquilo que eles sabem e 
transformar aquilo em conhecimento, você chega e fala, isso aí não deixa de ser um 
conhecimento científico, aí você joga algum conteúdo em cima daquilo que ele sabe, 
(10) aí é legal, porque você vê que eles ficam interessados e eles aprendem mais. 
 

Quando questionada sobre o que o professor precisa saber para dar uma boa 
aula respondeu: 

 
EQ3: (11) Sinceramente eu acho que esse negócio aí de... Oh tem que saber 
conteúdo, eu acho sabe, você tem que estudar, eu acho importante, mas não 
somente isso, não é exclusivo, isso é importante. (12) Você tem que entender um 
pouco o lado do aluno, eu tento o máximo entender o lado dele, o professor tem que 
fazer com que ele participe, sabe? Às vezes fazer alguma coisa diferente também, 
(13) eu pedi pra um técnico de laboratório preparar uma solução de NaOH que a 
gente fez, de indicadores ácido-base, pra explicar pro pessoal ácidos e bases, mas 
eu não levei o pessoal pro laboratório, eu fiz essa atividade de experimento em sala 
pra eles verem, então eu fiz rapidinho e, em vez de usar o canudo e usei pipeta 
graduada e fiquei assoprando lá pra mudar de cor, e aí foi bem legal, sabe? A galera 
entendeu um pouco mais, aí quando eu ia exemplificar, por exemplo, fazer a revisão 
de conteúdo com eles, daí lembra que a gente fez isso, isso e aquilo, aí eles 
lembraram já, resgataram alguma coisa, sabe? Então isso que é legal, fazer coisas 
diferentes também pra poder atrair o pessoal. (14) Ah sei lá, é tão difícil falar o que é 
ser um bom professor, pra mim ainda é muito difícil, eu não sei na verdade, eu estou 
falando essas coisas pra tentar explicar uma coisa que na verdade eu não sei direito, 
eu não tenho isso concretizado, sabe? (15) Não acho que só saber o conteúdo seja o 
bastante, se for pra isso eu chego e falo, pegue o livro e estude, se for por questão de 
conteúdo, entendeu? Se for pra isso eu não preciso dar aula, aí eu tiro as dúvidas do 
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conteúdo, né? Mais é importante, eu acho assim, isso é importante, né? Tem que 
saber, (16) mas eu acho que não somente o conteúdo, você precisa ter um certo 
domínio sobre a sala, (17) você precisa entender os alunos, o que eles viveram, (18) 
sabe aquele negócio de aprendizagem significativa? Eu acho interessante isso, sabe? 
Porque você tira isso que o conteúdo científico está num certo patamar e aquilo que a 
pessoa sabe está submisso a isso, entendeu? Não acho, é importante você tentar 
juntar essas coisas que estão separadas e dar um nozinho, pra ele entender que 
aquilo que ele sabe também é importante, e se não fosse por isso não teria existido o 
conhecimento cientifico, se não fosse pelas observações, pelos fenômenos, não ia 
existir o conhecimento científico, então é importante o professor conseguir resgatar 
essas coisas das pessoas, dos alunos, e jogar isso pra um conhecimento que não é 
somente senso comum e construir um conhecimento mais elaborado. 

 
Quadro 4 – Classificação das falas do Sujeito EQ3 

Novas tarefas do 
professor 

 
 
Relações de Saber 

1 
Gestão do 
Segmento 

P-S 
(conteúdo) 

2 
Gestão do 
Segmento 

P-E 
(ensino) 

3 
Gestão do 
Segmento 

E-S 
(aprendizagem) 

A 
Epistêmica 

(4); (15)  
 

(15) 
 

(9); (18) 

B 
Pessoal 

(2); (5); (11) (14); (1) (7); (10); (13) 

C 
Social 

(3); (6) (16) (8); (12); (17) 

Fonte: os autores 

 
Diferente de EQ1 e EQ2, EQ3 mostra uma preocupação maior com a gestão 

do conteúdo e da aprendizagem, destacando o papel da sua experiência pessoal na 
construção dessa concepção. Em seu relato, a todo momento busca relacionar 
elementos da prática com os conteúdos discutidos nas disciplinas da área pedagógica, 
dando ênfase aos saberes advindos da experiência, porém, algumas de suas 
afirmações se aproximam do senso comum, principalmente quando fala sobre a 
contribuição didática das atividades práticas e sobre a origem do conhecimento 
científico. 
 

Quadro 5 – Total de falas dos EQ classificadas em cada setor do quadro 1 
Novas tarefas do 

professor 
 
 
Relações de Saber 

1 
Gestão do 
Segmento 

P-S 
(conteúdo) 

2 
Gestão do 
Segmento 

P-E 
(ensino) 

3 
Gestão do 
Segmento 

E-S 
(aprendizagem) 

A 
Epistêmica 

5 9 4 

B 
Pessoal 

3 9 3 

C 
Social 

2 4 3 

Fonte: Os autores 

 
O quadro 5 mostra o total de falas em cada setor, somando-se as falas dos 

estudantes entrevistados. Podemos observar uma forte preocupação dos estudantes 
com a gestão do ensino, deixando conteúdo e aprendizagem em segundo plano, porém 
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a incidência de falas nos outros dois segmentos também se mostrou significativa. Este 
resultado corrobora com as considerações de Arruda et al. (2012). De acordo com os 
autores “esse resultado não surpreende. Ao longo de vários anos envolvidos com 
análises de pesquisas sobre a formação inicial e em serviço de professores de 
Ciências e Matemática [...] temos observado a recorrência desse tipo de fala” (p.156-
157). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho, por meio da aplicação de um instrumento para análise da ação 

do professor em sala de aula (ARRUDA et al., 2012), buscamos analisar as 
concepções dos futuros professores de Química referentes aos saberes envolvidos em 
seu processo de formação e atuação profissional. 

Analisando as respostas para primeira questão “Você quer ser professor?”, 
percebemos uma tendência na fala dos estudantes em focalizar apenas a gestão do 
ensino e do conteúdo. Todos os participantes da pesquisa relacionam “ser professor” 
ao ato de ensinar, buscando fundamentar essa afirmação nas escolhas pessoais. 

Para a segunda questão ‘O que um professor precisa saber para dar uma “boa 
aula”?, com exceção de EQ3, os estudantes continuam dando ênfase à gestão do 
ensino, destacando que o professor, além de saber o conteúdo, precisa criar métodos 
que o ajudem a planejar e organizar sua aula, tornando os conteúdos de Química 
menos maçantes para os alunos, buscando apoio nos conteúdos pedagógicos e em 
sua própria prática. O EQ3, entretanto, mostra maior preocupação com a gestão da 
aprendizagem, ou seja, fundamentando-se em suas experiências pessoais e 
profissionais, aponta que o professor deve construir o conhecimento científico a partir 
do conhecimento do aluno sobre determinado assunto, sendo assim, é necessário que 
o professor conheça a realidade de sua sala de aula. 

Outra perspectiva de análise que gostaríamos de destacar é a da relação das 
respostas com o perfil dos estudantes. Se analisarmos os estudantes EQ1 e EQ2, 
considerando suas experiências profissionais e de formação, podemos perceber um 
grau de semelhança nas respostas, embora dando ênfase a diferentes saberes 
(experienciais, pedagógicos), ambos priorizam o ato de ensinar, diferentemente de 
EQ3 que, talvez por possuir experiência como docente e fazer parte de uma 
comunidade profissional, possui uma visão mais voltada à contextualização dos 
conteúdos e à aprendizagem dos alunos. 

No geral os estudantes de Química entrevistados se mostraram mais 
preocupados com a gestão do segmento P-E, ou seja, na sua relação com o ensino e 
sua atuação profissional, enfatizando os aspectos pessoais dessa relação em seu 
processo de formação e prática docentes. 
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Introdução 
 Considerar que o trabalho docente seja uma 
tarefa trivial, não reconhecendo o nível de 
complexidade envolvido nessa atividade, pode ser 
prejudicial para a formação do futuro professor 
(LÜDKE e BOING, 2012) porque ao considerá-lo 
“fácil” pode-se criar uma série de complicações para 
o processo de formação inicial de professores. 
 Então, buscando identificar as temáticas 
relevantes das investigações na formação inicial de 
professores, foi feita uma seleção de revistas de 
pesquisa com base em uma revisão da literatura 
(ANDRÉ et al. 1999). O critério para a seleção das 
revistas foi sua projeção nacional e acessibilidade.  
 Portanto, o objetivo desta comunicação é 
apresentar o panorama do que está sendo escrito 
sobre formação de professores de Química, nos 
últimos cinco anos, em dezoito revistas de 
pesquisas em Educação, Ensino de Ciências e 
Ciências de circulação nacional. 

Resultados e Discussão 
 As revistas selecionadas estão sumariadas na 
Tabela 1. O trabalho de seleção das revistas 
começou com as revistas presentes no trabalho de 
André et al (1999) e ampliado com revistas de 
Ensino de Ciências e Ciências. 

Tabela 1 – distribuição de trabalhos sobre formação de 
professores. 

Revista FP* FIPQ** 
Cadernos Cedes 03 0 
Cadernos de Pesquisa 13 0 
Ciência e Educação 16 3 
Educação e Pesquisa 14 0 
educação e realidade 02 0 
educação e sociedade 13 0 
Educação: Teoria e prática 13 4 
Em Aberto 07 0 
Investigações em Ensino de Ciências 18 4 
Química nova na escola 23 21 
Química nova  08 8 
Revista brasileira de educação 10 0 
Revista Brasileira de estudos pedagógicos 18 1 
Tecnologia educacional  02 0 
Revista brasileira de ensino de Física 02 0 

Cadernos Brasileiros de Ensino de Física 08 1 
Ensaio: Pesquisa em educação em ciências 20 3 
Revista brasileira de pesquisa em 
educação em ciências 21 2 

*Formação Professores – entende-se por formação, tanto a 
formação em serviço (continuada), quanto a formação inicial. 
**Formação Inicial de Professores de Química 

Para o período, de 2009 a 2013, foram 
encontrados 211 artigos que discutem formação de 
professores e, dos quais aproximadamente 47 
(23%) falam de formação inicial de professores de 
Química (FIPQ). Para os artigos FIPQ verificou-se 
que os assuntos tratados preferencialmente foram: 
PIBID (19%); identidade e saberes docentes (8%); 
Currículo das Licenciaturas (28%); estratégias de 
ensino (28%), ensino pela pesquisa (4%); ideias dos 
alunos e modelos mentais (13%) 
 Portanto, existe para a formação de 
professores uma preocupação em relação ao 
currículo e a questão das estratégias usadas na 
formação do licenciando. Aparece como emergente 
o programa do governo (PIBID) como assunto dos 
últimos anos. Deve ser ressaltado, que no caso do 
PIBID, muitos artigos são oriundos de um número 
especial da revista Química Nova na Escola. 

Conclusões 
A pesquisa de ANDRÉ et al. (1999) indica a 
preocupação com o preparo do professor para atuar 
no ensino básico, o que encontramos também na 
nossa revisão. Ainda, é quase nula a questão da 
pesquisa em tecnologia e formação de professores, 
exceto no ensino à distância. Cabe ressaltar que 
houve uma ampliação da discussão da formação 
atrelada à prática, caso do PIBID, que é um avanço 
no processo de formação de professores. 
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RESUMO: O presente trabalho foi realizado no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência) com o apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) em uma instituição da rede pública estadual de ensino de um município no Triângulo Mineiro. 
O trabalho apresenta resultados da aplicação e análise de um questionário aplicado a alunos da 1ª série 
do Ensino Médio com objetivo de verificar a opinião desses sobre a atuação do projeto na escola, bem 
como a importância das atividades realizadas por bolsistas e suas percepções sobre as aulas de 
química. Os resultados evidenciam aspectos importantes dos estudantes da Instituição de Ensino sobre 
as ações do PIBID na escola, indicando que o projeto possibilita integrar professor-aluno-universidade 
em busca de uma melhoria no ensino escolar. 

INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

programa viabilizado pelo Ministério da Educação (MEC) e fomentado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este visa a 
promoção de ações de iniciação à docência aproximando os licenciandos, ao contexto 
escolar, ou seja, ao seu futuro campo de trabalho. Nesse sentido,  Scheibe (2010, p. 
996, apud PAREDES; GUIMARÃES, 2012, p. 266) afirma que o PIBID integra “um 
grande movimento nas políticas públicas com vistas a suprir a defasagem de formação 
e de valorização do trabalho docente”. 

Dessa forma, o projeto tem como um de seus objetivos principais: 
 

Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem. (BRASIL, 2013, p. 2) 

 
Neste sentido, o programa tem adquirido uma grande importância em nível 

nacional, estando ligado a ações que buscam atender à formação de professores, 
colaborando para a melhoria dos cursos de licenciatura e, como consequência, 
contribuindo para elevar a qualidade da educação básica.  

Bizzo (2009, p.69) afirma que é importante “criar situações onde os estudantes 
possam refletir sobre seus próprios conhecimentos, comparando-os com os dos 
colegas, sendo convidados a procurar por explicações diferentes e perceber que pode 
não existir plena compatibilidade entre elas”. Assim, o PIBID possibilita aos 
licenciandos uma série de experiências vivenciadas na escola, atribuindo importância à 
formação dos futuros professores e à carreira docente, além de possibilitar aos 
bolsistas colocar em prática as aprendizagens do curso de graduação. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
FP 

 

Algumas pesquisas têm sido conduzidas a fim de compreender as 
contribuições do programa para a formação docente e para a instituição de ensino 
(STANZANI, BROIETTI, PASSOS, 2012; AMARAL, 2012; SÁ, 2013; dentre outros), 
mas poucos estudos se direcionam compreender a visão dos estudantes das escolas 
da rede pública de ensino em que o PIBID atua. 

Tendo em vista a grande importância do PIBID na escola, este trabalho teve 
como objetivo verificar a opinião dos alunos de uma escola pública, em relação à 
atuação dos bolsistas, analisando a importância das atividades realizadas e como são 
as aulas de química. O objetivo deste é fazer uma análise crítica e reflexiva da atuação 
dos bolsistas no ambiente escolar. 

METODOLOGIA 
 

Durante a vivência dos bolsistas do projeto na escola observou-se a 
importância de buscar informações sobre as concepções dos alunos em relação ao 
trabalho desenvolvido pelos pibidianos e sua influência nas aulas de Química. Por isso, 
considerando a importância de identificar as concepções dos estudantes em relação à 
presença dos bolsistas na escola, bem como a participação dos alunos e a relevância 
das atividades realizadas e suas percepções sobre as aulas de Química, foi aplicado 
um questionário contendo três questões discursivas e uma de múltipla escolha a alunos 
da 1ª série do Ensino Médio em uma escola, parceira do PIBID, na cidade de Ituiutaba 
- MG. 

Na primeira questão, o estudante é questionado sobre o papel dos bolsistas 
PIBID no âmbito escolar – esta era uma questão discursiva onde o aluno teria a 
liberdade de expressar suas ideias. Na segunda questão, de múltipla escolha, o aluno 
selecionava as atividades que participou durante o ano de 2013, e na terceira questão, 
ele expressaria suas impressões sobre as atividades em que participou. Por fim, o 
aluno foi interrogado sobre sua visão das aulas de Química, principalmente no que diz 
respeito à ação do PIBID nestas aulas. 

A aplicação do instrumento de coleta de dados foi realizada em sala durante as 
aulas de Química, deixando claro que a identidade dos alunos seria preservada visto 
que não era necessária a sua identificação. Participaram da aplicação do instrumento 
de coleta de dados, 133 alunos, do total de 212 alunos matriculados na 1ª série do 
Ensino Médio no turno matutino, entre os meses de novembro/dezembro de 2013. 

A metodologia de pesquisa empregada neste trabalho é de caráter quantitativo 
e qualitativo, pois faz um estudo enfocado na descrição, análise e criação de categorias 
para as concepções dos alunos. Os questionários respondidos foram lidos e as 
respostas agrupadas por classes. Os gráficos criados representam as categorias, 
possibilitando compreender as respostas que foram mais constantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a análise dos dados não foi levado em consideração as diferenças entre 
as turmas e nem dos professores regentes. Durante a análise das respostas, verificou-
se que foi comum que um mesmo aluno, ao responder determinada pergunta, 
contemplasse duas ou mais categorias. Por isso, os resultados obtidos serão 
apresentados e discutidos separadamente e, a soma das categorias em alguns 
momentos são superiores a 100%. 
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Em sua opinião, porque o PIBID está na sua escola? 
O objetivo desta questão era compreender se os alunos tinham conhecimento 

da presença dos bolsistas do projeto na escola bem como a função desempenhada 
pelos mesmos. Ao analisar as respostas dadas pelos estudantes observou-se que 
alguns atribuíram a atuação do PIBID na escola a motivos distintos, como mostra a 
Figura 1. 
 

 
Figura 1: Concepções dos estudantes quanto ao objetivo da presença do PIBID na escola. 

Foi observado que 72,9% dos estudantes do grupo pesquisado atribuem como 
principal função dos bolsistas do PIBID o auxílio aos alunos no desenvolvimento das 
atividades escolares proporcionando, por exemplo, horários de monitorias em contra 
turno a fim de solucionarem dúvidas que possam surgir durante as aulas, como 
observado nas falas dos alunos: (A2) “Para nos ajudar a desenvolver o conteúdo 
escolar”; (A52) “Para complementar o ensino”; (A37) “Para ajudar mais o aluno, se não 
aprender na sala eles estão aqui para nos ajudar” e, (A84) “Para melhorar o nosso 
aprendizado, pois o que talvez nós não conseguirmos aprender dentro de sala, na 
monitoria nós conseguimos”.  

Essas respostas tem relação direta com o quarto objetivo do PIBID que é  
 
inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2013, p. 2). 
  

Tem relação também com o sétimo objetivo “contribuir para que os estudantes 
de licenciatura se insiram na cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e 
da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente” 
(BRASIL, 2013, p. 3). Assim, percebe-se nas respostas da maioria dos estudantes, que 
dois importantes objetivos do PIBID tem sido alcançados, pelo menos no que se refere 
à inserção dos bolsistas no ambiente escolar e nas atividades de ensino-
aprendizagem.  

Do total, 15,8% dos alunos afirmaram que o PÌBID é um projeto pelo qual o 
aluno auxilia o professor no desenvolvimento das atividades propostas pelo mesmo em 
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seu plano anual. Essas características podem ser associadas aos três primeiros 
objetivos do programa, que são: “incentivar a formação de docentes em nível superior 
para a educação básica”; “contribuir para a valorização do magistério” em “elevar a 
qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a 
integração entre educação superior e educação básica” (BRASIL, 2013, p. 2).  

Já 15,0% dos estudantes alegaram que o projeto tem a finalidade de que o 
bolsista melhore sua formação acadêmica devido à observação das aulas do professor, 
conforme evidenciado nas falas abaixo, como pode ser observado nas falas a seguir:  
(A5) “Para ganhar conhecimento com os professores” e, (A103) “Para ter experiência 
de como é dar uma aula”. Essas falas estão diretamente relacionadas ao quinto 
objetivo do programa: “incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério” (BRASIL, 2013, p. 
3). É importante destacar que os estudantes percebem e valorizam os saberes dos 
seus professores. Neste caso, os bolsistas não estão na escola para levar os 
conhecimentos da universidade, mas para aprender com os professores que atuam na 
escola. É uma importante mudança de foco. 

Um total de 8,3% dos alunos afirmaram que o PIBID era o mesmo que o 
estágio, que o discente do Ensino Superior precisa realizar para concluir sua 
graduação, como sugerido pelo aluno A9: “para poder fazer um estágio”. É importante 
destacar que na página do Ministério da Educação, o PIBID é descrito como um 
programa que “oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos 
presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas1” (grifo nosso). Assim, a 
confusão entre PIBID e estágio é compreensível. 

Somente 1,5% dos alunos acreditam que o projeto em questão objetiva a 
avaliação do ensino prestado pela escola. Os estudantes A13 e A96, respectivamente, 
afirmaram que os bolsistas estão presentes na escola “para avaliar os professores” e 
“para melhorar o ensino”. Essas concepções são errôneas, uma vez que não é função 
dos bolsistas avaliar o trabalho do professor de Química.  

Algumas respostas (4,5%) foram enquadradas na categoria Outros, como por 
exemplo, A59 “para trabalhar”. Por fim, 2,3% dos alunos disseram que não sabem o 
motivo da presença dos bolsistas na escola e 3,0% não responderam a essa questão.  

O único objetivo que não foi identificado nas falas dos estudantes foi o sexto: 
“contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura”, que 
entendemos ser dificilmente perceptível para os alunos do Ensino Médio. Portanto, 
verificou-se que a maioria dos alunos responderam conforme os objetivos do programa. 
No entanto ressalta-se a importância de levar ao conhecimento dos estudantes que os 
bolsistas não possuem apenas um objetivo principal, mas sim uma gama de metas a 
serem cumpridas dentro do projeto.  
 
Você participou de alguma atividade realizada pelos bolsistas PIBID? 

O intuito dessa questão era de analisar quais atividades tinham maior 
participação dos alunos. Ao serem questionados se já participaram de alguma atividade 
com o grupo de bolsistas do PIBID atuantes na escola, 82,7% dos alunos responderam 
que já haviam se envolvido em diferentes ações, como mostra o gráfico, representado 
na Figura 2. 

 
                                                      
1 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=467. Acesso em 
junho de 2014. 
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Figura 2: Participação dos alunos em atividades realizadas por bolsistas PIBID. 

Do total de sujeitos pesquisados, 43,6% se referiram à participação nas 
atividades de monitoria, oferecidas pelos bolsistas no período contraturno e, 45,9% 
tiraram dúvidas referentes ao conteúdo com bolsistas do projeto durante as aulas, 
ministradas pelos professores de Química. Acreditamos que, tanto a monitoria, quanto 
os momentos de interação direta com os alunos, em sala de aula, possibilitam ao 
licenciando: 
 

Vivenciar a prática do ensino de Química, atuando principalmente nos 
problemas de aprendizagem apresentados pelos alunos, em recuperação 
paralela. O licenciando deve fazer o planejamento desse trabalho em conjunto 
com o professor supervisor, considerando os temas químicos em que a 
aprendizagem se apresenta mais problemática. (TEIXEIRA JÚNIOR; 
EPOGLOU, 2013) 

 
Os jogos didáticos foram citados por 14,3% dos alunos. Passoni e 

colaboradores (2012, p. 206) apontam que essas atividades lúdicos são práticas 
educativas que possibilitam a “construção do conhecimento de forma mais efetiva”, 
favorecendo que os estudantes desenvolvam diferentes habilidades como a 
socialização, o raciocínio, a criatividade e a comunicação; além de melhorar sua 
autoestima, sua responsabilidade e também a autonomia. Já Lima e colaboradores 
(2013, p. 1) afirmam que a utilização de jogos lúdicos nas aulas de Química são 
importantes instrumentos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, 
uma das atividades desenvolvidas pelos bolsistas PIBID, do subprojeto Química, foi a 
confecção de inúmeros jogos didáticos, como o QuiBingo (COSTA; MORAES; 
TEIXEIRA JÚNIOR, 2011) – relacionado aos símbolos dos elementos e às 
propriedades periódicas; o “Dominó das Ligações” (OLIVEIRA; MACEDO; TEIXEIRA 
JÚNIOR, 2011) – utilizado para trabalhar conceitos de ligações iônicas e covalentes, e 
a “Caxeta das Funções Inorgânicas” (OLIVEIRA; MACEDO; TEIXEIRA JÚNIOR, 2012) 
– que trabalhava a diferenciação entre as funções inorgânicas, dentre outros que foram 
aplicados às turmas da 1ª série do Ensino Médio. 

 Já as atividades experimentais foram lembradas por 38,3% dos alunos. Tais 
atividades (determinação da temperatura de ebulição, indicadores ácidos e bases, 
dentre outras) foram realizadas no laboratório de Ciências da escola utilizando-se em 
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sua maioria materiais alternativos, em função da pouca ou nenhuma quantidade de 
alguns reagentes e vidrarias necessários para o desenvolvimento de atividades 
práticas com todo o grupo. Outras atividades experimentais foram realizadas em sala 
de aula, em função do número de alunos ser superior ao que comportava o laboratório, 
o que não impossibilitou a realização dessas ações. Para Salvarego e Laburú (2009, p. 
16) “uma aula experimental não está associada a um aparato experimental sofisticado, 
mas à sua organização, discussão e análise, que possibilitam interpretar os fenômenos 
químicos e a troca de informações entre o grupo que participa da aula”. 

A participação de minicursos foi assinalada por 3,8% dos alunos que 
responderam ao questionário. Apesar do pouco número de alunos que afirmaram 
participar desse tipo de ação, no ano de 2013, os bolsistas PIBID ofereceram os 
minicursos de Química Ambiental, Álcool – abordagem química e histórica, Química na 
agricultura, Química do corpo humano e Química dos cosméticos, durante as 
comemorações do dia do Químico. Do total de alunos pesquisados, 17,3% 
responderam que nunca participaram de quaisquer ações desenvolvidas pelos 
bolsistas do projeto na escola. Não houve citação dos alunos sobre outras atividades 
realizadas pelos bolsistas, como palestras, por exemplo. 
   
O que você acha das atividades trazidas pelos bolsistas PIBID? 

Sobre as ações realizadas na comunidade escolar os alunos foram 
questionados sobre as suas impressões e afinidades. Os resultados obtidos são 
apresentados na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Percepções dos alunos a respeito das atividades realizadas pelo projeto. 

A partir do levantamento de dados para essa questão observou-se que 61,7%  
dos alunos classificaram como positivas (boas, interessantes, legais, dentre outros) as 
atividades realizadas pelos bolsistas. Do total, 21,8% julgaram que as ações 
desenvolvidas ajudam na compreensão do conteúdo de Química, uma vez que 
relacionam a teoria com a prática e o seu cotidiano, como descrito nas falas dos alunos  
(A10) “bem interessantes, pois ajudam no desenvolvimento do aluno”, (A72) “muito 
importantes, pois ajudam a entender melhor a matéria” e (A18) “bom, pelo que eu 
participei foi de jogos educativos no computador que eles nos levaram e foi muito legal 
por que você joga e sem querer usa a matéria explicada pelo professor”. 
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Observou-se que atividades aplicadas pelo projeto envolvendo o uso de 
computadores, sistemas multimídia e práticas experimentais que são bem aceitas por 
parte dos alunos uma vez que fogem da rotina escolar e os trazem para o avanço 
tecnológico ao qual estão inseridos no seu cotidiano. Segundo Pinheiro (2012, p. 175) 
é importante “formar professores que saibam lidar com essas ferramentas em sala de 
aula”. 

Já 6,0% dos alunos atestaram não terem participado de quaisquer atividades 
desenvolvidas no âmbito do PIBID na escola. E, 3,8% dos alunos não responderam e 
3,0% tiveram sua resposta enquadrada na categoria Outros, sendo apáticos às 
atividades desenvolvidas pelos bolsistas. 

 
Como você vê hoje as aulas de Química na sua escola? 

A última questão do instrumento de coleta de dados objetivou conhecer as 
percepções dos alunos sobre as suas aulas de Química após a inserção do projeto na 
instituição de ensino. Para tanto, as impressões foram categorizadas e estão 
apresentadas na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Impressões das atuais aulas de Química na escola. 

Do total de alunos que responderam à pesquisa, 74% deles classificaram as 
aulas de Química como interessantes, boas ou legais. 7,5% afirmaram que as aulas de 
Química são importantes para a formação do indivíduo enquanto cidadão atuante no 
espaço em que vive. Representam esta categoria as falas dos alunos A64 “muito 
necessária, pois sem a matéria de química não vamos muito longe” e A132 “importante 
porque elas ajudam a entender ou compreender muitas coisas do nosso dia a dia”.  

As dificuldades em relação à disciplina também foram mencionadas por 13,5% 
dos estudantes: A51 “Muito complicadas”, A16 “acho difícil, mas prestando atenção se 
aprende” e A101 “vejo como um desafio”. Por isso, o apoio que os bolsistas do projeto 
prestam aos alunos também foi mencionado por 12,0% deles. O sujeito A18 ainda 
disse que “são um pouco complicadas, mas temos como tirar nossas dúvidas” e por 
fim, o A4 relata que “a Química se torna mais fácil com a ajuda do PIBID, eu vejo a 
Química de outra forma desde que comecei a aprender, é muito interessante. 
Principalmente com a aula de experimentos”.  
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Como a grade horária nas escolas de Minas Gerais possuem apenas duas 
aulas de Química por semana, o pouco tempo disponível para o estudo desta Ciência 
foi citado por 4,5% dos sujeitos pesquisados, observado nas falas dos alunos A19 “nas 
aulas de Química não dá para explicar tudo, explica resumido. Na aula do PIBID eles 
tiram as dúvidas”. Este aluno se refere às atividades de monitoria desenvolvidas pelos 
bolsistas, uma vez que no subprojeto não há momentos de regência pelos 
licenciandos. O aluno A20 afirma que “bom, são aulas interessantes e ótimas o ruim é 
que têm poucas aulas, o que prejudica” e A87 “uma aula bem explicada com a ajuda 
dos alunos do PIBID, com exemplos mais fáceis de entender a matéria”.  

A ausência de respostas a essa pergunta representou 6,0% do total de sujeitos 
pesquisados e 5,3% dos alunos foram indiferentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como já verificado em inúmeras pesquisas, o PIBID tem possibilitado aos 

bolsistas, a aproximação da realidade da prática docente. Os licenciandos passam a 
compreender a importância da relação professor-aluno, impossibilidades que possam 
influenciar no desenvolvimento do seu trabalho (como ausência de laboratórios de 
ciências ou de informática) bem como a utilização de metodologias alternativas de 
ensino buscando solucionar as adversidades presentes no cotidiano escolar. 

Entretanto, poucas investigações têm focado nas impressões dos estudantes 
da Educação Básica que participam dessas ações. Na pesquisa aqui apresentada, a 
partir da análise dos questionários foi possível verificar que os alunos apreciam os 
momentos em que estes são convidados a participar ativamente do processo de 
ensino-aprendizagem. De acordo com Teixeira Júnior (2011, p. 79) as práticas 
realizadas pelos bolsistas do projeto, em sua maioria atividades lúdicas e 
experimentais, despertam bastante interesse dos estudantes, “fazendo com 
que participem mais das aulas, consigam perceber as inúmeras relações da Química 
aprendida em sala de aula com seu cotidiano e, assim, aumentem o interesse”. 

Por fim, observa-se a importância que o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID representa para a escola e para a melhoria das aulas de 
Química, como foi destacado pelos estudantes que participaram dessa investigação. 
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Palavras-Chave: problematização, ensino, química.  

RESUMO: NA PRÁTICA PROBLEMATIZADORA, A AÇÃO EDUCATIVA É MEDIADA PELO DIÁLOGO E O CONTEÚDO NÃO É 
“DEPOSITADO”, MAS SE ORGANIZA, ARTICULA E SE CONSTITUI NA VISÃO DE MUNDO DOS ALUNOS. DESTACAMOS 
NOSSAS INTENÇÕES NO ÂMBITO DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO. O MESMO FOI TEMATIZADA PELA ABORDAGEM PROBLEMATIZADORA COM ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO, ENVOLVENDO A ANÁLISE QUALITATIVA DE CARÁTER DESCRITIVO DOS FATOS. NOSSA CONCLUSÃO SE DÁ NA 
PERSPECTIVA DE UMA FORMAÇÃO INICIAL EMANCIPATÓRIA, QUE CAMINHE NA DIREÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E 
NA PARTICIPAÇÃO TRANSFORMADORA DA ESCOLA.  

INTRODUÇÃO 
A formação de professores assume centralidade neste estudo, buscando a 

superação do modelo de formação de professores como meros executores das 
decisões tomadas em outras instâncias. É indiscutível que precisamos de professores 
participantes das propostas para que empreitem a implantação de mudanças 
significativas no contexto escolar. Pimenta (2006) defende que a formação do professor 
deve superar a aplicação dos conhecimentos técnicos-profissionais. E que esses 
moldes de formação não permitem dar respostas às diversas situações que emergem 
no cotidiano profissional, ultrapassando os conhecimentos elaborados pela ciência. 

 Nesse sentido, apresentamos a educação problematizadora, como uma 
necessidade de reconhecermos a nossa realidade educacional, nos fazendo íntimos 
dos problemas para sermos conduzidos à análise crítica e consciente. E superarmos a  
alienação do professor que não permite a criatividade e o compromisso com a 
educação, por ser levado à timidez, a insegurança e estimular o formalismo que 
funciona como um “cinto de segurança”.  

A problematização na educação vem sendo trabalhada dentro de muitas 
perspectivas pedagógicas, incluindo trabalhos de pesquisa em áreas como a Física, 
Química e Saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Medicina). Nesses trabalhos são 
apresentados apenas resoluções de problemas em si, sem o envolvimento com 
questões sociais, culturais e políticas que intencionem buscar a consciência crítica 
sobre o assunto trabalhado. 

A concepção problematizadora, segundo Freitas (2004), tem a função de 
envolver a conscientização e o desenvolvimento da politicidade da educação para sua 
ação transformadora. Enquanto a concepção “bancária” conhecida como sendo o 
ensino tradicional, serve ao sistema excludente capitalista, mantendo uma contradição 
entre professor e aluno. A concepção problematizadora, serve à libertação, realizando 
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a superação, e reafirmando a dialogicidade como essência no cenário educativo 
(FREIRE, 2011). O professor passa a compreender o seu papel como mediador do 
processo de aprendizagem, buscando ensinar e aprender dentro da ação-reflexão 
crítica (práxis pedagógica).  

Para Bordenave (1991), na problematização o aluno passa a conhecer bem o 
assunto trabalhado quando o transforma e se transforma junto no processo 
participativo e dialogal entre os alunos e o professor. Para o autor, o aluno passa de 
uma visão sincrética do assunto para uma visão analítica através de sua teorização, 
até chegar à síntese provisória, que equivale à compreensão, e dessa apreensão 
nascem às hipóteses de solução. Para Delizoicov (1983), na problematização diferente 
do ensino bancário, o professor considera o aluno como sujeito da ação educativa, e 
não como objeto passivo. Portanto, significa que a sua participação ocorre em todos os 
níveis do processo, inclusive na escolha de temas geradores a partir de situações do 
cotidiano. Para Primo (2006) a problematização ao negar o ato de transferir 
conhecimentos, apresenta-se como um ensino deliberado e contextualizado relevante 
na vida dos alunos. Já para Francisco Júnior (2008, p. 20), na problematização existe 
uma “troca de saberes entre os sujeitos envolvidos no ato educativo”, em que se 
constrói o conhecimento novo a partir dos saberes científicos e populares 
problematizados. 

Ao explicar sobre a problematização, Zanotto (2003) revela três aspectos 
presentes nessa abordagem: problema – explicação – solução. Nesse caso, o aluno 
articula esses três aspectos, identificando um problema, buscando fatores explicativos 
e propondo soluções, o que torna a problematização, mais do que a capacidade de 
formular questões ou perguntas. Para Zanotto (2003, p. 47): “problematizar significa ser 
capaz de responder ao conflito que o problema traz de forma intrínseca e que o 
sustenta”. 

Berbel (1996) menciona que de todas as etapas para a problematização, a 
formulação do problema pelos estagiários compreende um grande desafio que pode 
estar relacionado à insegurança em saber se há a criação de um problema de 
relevância. Outro fator está ligado à nossa educação pobre na formulação de 
problemas, e em contrapartida nos acostumamos a responder a eles, somente quando 
trazidos pelos professores. Segundo o autor, no problema não se encontra resposta 
pronta e ele surge de algo que necessita ser superado, extraído da realidade 
observada. Nesse contexto, problematizar a realidade se difere de formular um mero 
problema no sentido abstrato, significa a busca de diferentes aspectos a partir de 
estudos, elaboração de hipóteses de solução e análise crítica sobre essas. 

Para Muhl (2010), a problematização de Paulo Freire, compreende o momento 
de desenvolvimento da consciência crítica sobre o tema em debate pelo 
reconhecimento de situações desafiadoras e apresenta-se em dois sentidos: o 
epistemológico e o antropológico. Para o autor, no sentido epistemológico existe uma 
forma especial de conceber e agir os objetos do conhecimento sem terem um fim 
instituído em si mesmos. O conhecimento que obtemos seria uma dimensão da 
mediação que se estabelece entre a relação dialógica aluno e professor. No sentido 
antropológico, a problematização do que se vê, ouve e percebe, é condição necessária 
para o aprendizado do sujeito. Nesse sentido, problematizar implica perguntar, não 
como um simples ato de conhecimento, mas como ato de existir, de se fazer presente e 
de se lançar como sujeito da transformação do mundo. Diferentemente da exposição 
oral em que o professor sendo o centro do processo de ensino-aprendizagem, 
transmite informações ao aluno que não sabe, o aluno que não ouve ou não sabe ouvir, 
reproduzindo informações (BERBEL, 1995). 
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Por essas colocações podemos perceber que a problematização deve 
estimular os alunos a perguntar, e para isso, a compreensão da realidade concreta em 
que vivem é fundamental no processo, fazendo com que eles se comprometam e se 
situem no mundo, “intervindo sobre a realidade e se tornando críticos e politizados” 
(MUHL, 2010, p. 329). Para Freire (1979): 

 
A educação problematizadora está fundamentada na criatividade e 
estimula uma ação e uma reflexão verdadeira sobre a realidade, 
respondendo assim à vocação dos homens que não são seres 
autênticos senão quando se comprometem na procura e na 
transformação criadoras. (FREIRE, 1979b, p. 81) 
 

Neste contexto, o presente trabalho traz o tema gerador “Trilhando a 
Consciência Ambiental: Eu Preservo a Escola, Eu Preservo o Meio Ambiente” como 
sendo uma intervenção problematizadora escolhida por estagiários que cumprem esta 
etapa no ensino médio. A abordagem desenvolvida foi o resultado de várias discussões 
promovidas durante o estágio supervisionado na escola, e a compreensão do estudo 
realizado a partir dos pressupostos de Paulo Freire com os estagiários. O tema propõe 
trabalhar conhecimentos de química orgânica integrados à discussão e participação 
crítica dos alunos sobre os resíduos produzidos no meio ambiente. Conjuntamente, 
visa buscar a atuação crítica e responsável desses alunos na sociedade, iniciando-se 
pela conservação da escola. A situação-problema construída pelos estagiários propõe 
a transformação da realidade social, por uma nova situação provocativa com intenções 
de resolver o problema vivenciado na escola e na sociedade, a partir de uma nova 
postura dos alunos. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida com cinco estagiários de uma Instituição privada 
da cidade de Goiânia - GO, discentes matriculados nos Estágios Supervisionados I e II 
do curso de licenciatura em Química. Os estagiários elaboraram a aula 
problematizadora a partir de um tema gerador construído através do contexto escolar 
dos alunos envolvidos. A intervenção ocorreu com alunos da terceira série do Ensino 
Médio de um Colégio da rede estadual de ensino da cidade de Goiânia, ao todo 
participaram 120 alunos. A aula problematizada e as entrevistas com os estagiários 
foram gravadas e transcritas (E1, E2, ... se referem as falas dos estagiários e A1, A2,... 
se referem a fala dos alunos do ensino médio). A pesquisa foi conduzida pela 
abordagem qualitativa de caráter descritivo e os dados recolhidos a partir de 
entrevistas semi-estruturadas. As discussões e o planejamento das aulas com os 
estagiários foram permeadas pelos pressupostos de Paulo Freire e sua pedagogia 
libertadora.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A química ambiental segundo Silva (2003) é uma área que procura entender a 

composição e o comportamento do solo, água e ar, em suas interações complexas, e 
como esses sistemas são influenciados pela atividade humana. Os estudos nesse 
sentido têm contribuído cada vez mais para a prevenção e correção de problemas 
ambientais, principalmente para padrões sustentáveis de produção e consumo.  

Nesse sentido, Fadini (2001) ao falar da destinação de resíduos sólidos 
urbanos, menciona ser necessário como ação preventiva, o aumento ao máximo da 
reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis dos resíduos. Para esse autor o 
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verdadeiro desafio pertinente à questão do lixo está relacionado a como não gerar tal 
lixo, ou pelo menos, minimizar a sua geração. Na sua visão, o gerenciamento do lixo 
exige um programa de educação ambiental que contemple a redução do consumo, 
reuso e reciclagem. 

Neste contexto, o tema gerador “Trilhando a Consciência Ambiental: Eu 
Preservo a Escola, Eu Preservo o Meio Ambiente” foi escolhido pelos estagiários pelo 
fato de propor a discussão e conscientização dos alunos sobre os resíduos produzidos 
na escola e na sociedade, e como menciona o estagiário o tema foi abordado porque: 
 

E1: “é um assunto que eu acho mais tranquilo de trabalhar, mais próximo da vida do 
aluno, às vezes pode ter aluno que mora perto de um depósito de lixo, por exemplo, ou passa 
perto de um lote que está cheio de lixo, todo ser humano tem essa quantidade de lixo que gera 
todos os dias, trazê-los para isso é mais fácil...” 

 
A primeira etapa da intervenção problematizadora consistiu numa abordagem 

dialogada entre os estagiários e alunos do ensino médio, que participaram em grupo 
mediante a realização da atividade (Quadro 1): 

 
Quadro 1: Primeira atividade realizada com os alunos do ensino médio a partir do tema 
“Trilhando a Consciência Ambiental: Eu Preservo a Escola, Eu Preservo o Meio Ambiente” 

 
A partir dessa atividade foi possível perceber que o assunto está muito 

presente no cotidiano dos alunos, o que facilita o desenvolvimento das atividades 
propostas e a promoção de atitudes e valores para a formação consciente do aluno. As 
figuras representavam o meio ambiente natural e construído, envolvendo a escola, as 
cidades, etc. O recorte abaixo exemplifica esse fato:  

 
A1: “Todas essas figuras são o meio ambiente, temos várias apresentações do meio 

ambiente, meio ambiente mais natural, o meio ambiente artificial, então assim, tudo é meio 
ambiente, por mais que tenha a escola, a interferência de humanos, não deixa de ser meio 
ambiente, porque isso aqui só passou a fazer parte do meio ambiente. Aqui, por exemplo, 
antes de ter a escola, era o meio ambiente natural, e agora é o meio ambiente urbano, então 
todos fazem parte do meio ambiente”. 

 
Os estagiários envolvidos nesse grupo tiveram dificuldades em tornar a aula 

mais participativa, muitos alunos conversavam paralelamente dificultando o andamento 
da aula. Além desse fato, os estagiários mostraram insegurança ao desenvolver a 
primeira atividade, o que aparentemente pode ser considerado normal, visto que era a 
primeira intervenção. O grupo planejou muitas atividades como consta no Quadro 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizando os materiais disponíveis como cartolina, pincel e cola, mostre quais 
figuras representam o meio ambiente. Apresente o cartaz explicando a escolha das 
figuras e como estamos cuidando do meio em que vivemos. 
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Quadro 2: Atividades desenvolvidas na Gincana Cooperativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os estagiários desde o início mostraram-se com grande “entusiasmo”, mas ao 

longo dos dias foi se perdendo deixando uma certa “insegurança” tomar conta como 
mencionado nas falas:  

 
E2: “,...eu gostei, porém, devido a gente ter se confundido, achando que ia entrar em 

uma única sala, a gente não se preparou melhor para a segunda sala que a gente entrou, e 
poderia ter sido melhor o nosso desenvolvimento, mas em geral eu gostei, tenho muito que 
aprender.” 

E3: “... Então assim, a idade é uma idade chata, para se trabalhar é meio complicado, 
mas acho que esse é o grande desafio, fazerem se interessarem mais e conquista-los mais. O 
meu desempenho eu acho que deixei a desejar muito porque, não vem ao caso porque, não 
merece desculpas, eu me propus a fazer sei que deixei muita coisa sem fazer, deixei muito a 
desejar, mas eu tenho os meus motivos, e preciso melhorar... e eu tenho uma mania muito feia 
de achar que as coisas vão dar tempo e não dão certo, na verdade acho que faltou empenho 
sim, mesmo que essa noite eu fui dormir de madrugada tentando fazer muita coisa e não foi 
suficiente, falhei só isso”.  

 
Nos comentários realizados pelos estagiários, percebe-se dificuldade em 

relacionar o planejamento com o desenvolvimento da aula na prática. Os estagiários 
mostraram muita insegurança ao expor os conhecimentos científicos de química. Esse 
fato mostrou certo descuido no estudo aprofundado do tema, necessário para 
alavancar as atividades planejadas e integrar os vários aspectos discutidos 
anteriormente. Essa situação pode estar relacionada à dinâmica curricular, seus 
conteúdos e suas formas que influenciam na criação e recriação de saberes 
(SANCRISTÁN, 2000). 

Para Vasconcellos (2009) é preciso que o professor esteja engajado no 
planejamento, não como elaboração de planos de aula, mas que seja incluído a sua 
colocação na prática. O sentido dado ao planejamento pelo autor se baseia na sua 
compreensão como méthodos (postura diante da realidade) de transformação. Nessa 
visão, o méthodos visa ajudar o professor a não atuar na base do improviso, mesmo 
que se considere que em alguns momentos o professor pode naturalmente improvisar, 
mas não numa atitude de descuido. O méthodos possui característica de 
intencionalidade e de prática, tirando o hábito alienado e fazendo com que o professor 
aproprie-se intensamente de seu trabalho construindo a autonomia.  

Para o segundo momento pedagógico, os alunos receberam a situação-
problema elaborada pelos estagiários e a partir da sua leitura, a discussão do tema foi 

1. Campanha dos reutilizáveis (roupas, eletrodomésticos, calçados); 
2. Campanha do óleo; 
3. Campanha dos recicláveis (pet, latinha de refrigerante); 
4. Campanha da Amizade (Preserve já! Participe do blog); 
5. Campanha da Squeeze (“Eu preservo a Escola, eu preservo o Meio 

Ambiente”); 
6. Planejar a visita técnica no Instituto de Permacultura (IPEC); 
7. Artesanato com Reutilizáveis (cada sala deve apresentar produtos 

reutilizáveis); 
8. Apresentação dos folhetos e os temas sobre o meio ambiente. 
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iniciada. A situação-problema exigiu que o aluno analisasse como iria caracterizar o lixo 
produzido em sua casa e para cada produto descartado, pesquisasse se poderia ser 
reutilizado ou reciclado (Quadro 3): 

 
Quadro 3 - Situação-problema apresentada aos alunos do ensino médio na segunda etapa do 
trabalho para o tema “Trilhando a Consciência Ambiental: Eu Preservo a Escola, Eu Preservo o 
Meio Ambiente”. 

 
 

Para a resolução da situação-problema, os estagiários planejaram algumas 
atividades que envolviam os alunos numa “Gincana Cooperativa”. Neste trabalho 
assumimos que a gincana cooperativa se trata de um jogo que na visão de Soares 
(2013, p. 49) compreende “qualquer atividade lúdica que tenha regras claras e 
explícitas, sejam de competição ou de cooperação”. A regra implícita na gincana seria 
uma relação entre a realização das atividades e a pontuação atribuída a cada etapa. Já 
as regras explícitas consistiam na execução de todas as etapas, podendo as turmas se 
ajudarem mutuamente. A gincana como jogo cooperativo possibilitou problematizar a 
temática de uma forma lúdica, contribuindo para a construção de noções de 
reutilização e reciclagem contra o consumismo decorrente de uma sociedade 
capitalista.  

A sala que atingisse 250 pontos de materiais arrecadados de acordo com o 
Quadro 4, participaria da visita técnica ao Instituto de Permacultura e Ecovilas do 
Cerrado (IPEC) localizado na cidade de Pirinópolis-Go. O IPEC é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos que tem a finalidade de estabelecer soluções 
apropriadas para problemas na sociedade, promovendo a viabilidade de uma cultura 
sustentável, oportunizando experiências educativas. 

 
 
 

A situação econômica do Brasil melhorou de 10 anos para cá, resultando em 
aumento da demanda e procura tanto de bens de consumo (alimentos, bebidas, 
combustíveis, etc) quanto de bens duráveis (eletrodomésticos, carros, móveis, 
etc). A produção teve que acompanhar este crescimento e para isso foi preciso 
aumentar a extração de matéria-prima e o consumo de energia. Com a 
possibilidade de comprar mais, muitas vezes adquirimos produtos 
desnecessários ou nos desfazemos com mais facilidade do que já temos. Essa 
cultura do desperdício infelizmente ainda é bastante presente em nosso dia-a-
dia.  

Com o objetivo de diminuir esse desperdício, investigue qual a quantidade de 
lixo é produzido diariamente em sua casa, mostre se há reaproveitamento de 
materiais que não são utilizados mais em sua casa e caracterize o lixo 
produzido. Procure entender como poderia ser reaproveitado. 

Aproveite o quadro abaixo para listar os materiais: 

Quantidade Materiais (lixo) Tratamento realizado 
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Quadro 4: Pontuação dos materiais arrecadados na Gincana Cooperativa. 
 

Pontuação Material Para cumprir cada etapa 
30 Garrafas pet 250 unidades com tampa  

25 Latinhas de refrigerante 200 unidades  
30 Óleo de cozinha usado  25 litros 
30 Reutilizáveis: roupas, 

calçados ou 
eletrodomésticos. 

150 peças 

35 Situação-problema Resolver e participar da situação-
problema 

20 Folheto explicativo: usar a 
criatividade e os conceitos 
químicos. 

Apresentar folheto explicativo e divulgá-
lo na escola, expor ações educativas na 
escola. 

30 Artesanato com 
Recicláveis 

Trazer materiais reutilizados através do 
artesanato pode trazer convidados que 
saibam fazer artesanato. 

20 Integração no blog Participar da atividade do blog. 

30 Apresentação dos temas, 
cada turma apresenta a 
partir de vídeos, cartazes, 
explicações, etc. 

Meio Ambiente e os recicláveis; 
Eu e a escola: ações de preservação; 
Meio Ambiente e o consumismo. 

20 Incentivar o uso da 
Squeeze 

Adquirir a squeeze como uma forma de 
economizar copos descartáveis na 
escola. 

30 Avaliação dos professores Comprometimento dos alunos na 
limpeza e organização da sala de aula e 
da escola. 

 
A gincana cooperativa envolveu várias atividades que trabalharam o problema 

dos resíduos produzidos pelos alunos e pela sociedade. Das turmas que participaram, 
apenas uma permaneceu alheia às atividades propostas. Os alunos preferiram fazer 
tarefas de outras áreas do conhecimento, e durante as explicações se mantiveram 
apáticos e indiferentes frente à situação-problema. A turma que mais se empenhou na 
conquista da gincana, tinha o perfil de serem representados por alunos “bagunceiros” e 
difíceis, segundo os estagiários.  

A quantidade de material arrecadado surpreendeu os estagiários, pois não 
imaginavam que os alunos tinham esse poder de mobilização e vontade. E a maioria 
dos materiais arrecadados na Gincana Cooperativa foi doado ao Hospital do Câncer da 
de Goiânia (garrafas pet e latinhas de alumínio). As roupas e calçados foram doadas a 
uma Instituição Filantrópica também situada em Goiânia. O óleo arrecadado serviu 
para a escola fazer sabão líquido para a limpeza. Duas turmas atingiram a pontuação 
exigida para a visita técnica, mas devido a dificuldades de transporte, a professora 
regente adiou duas vezes, o que constrangeu muito os alunos que participaram da 
gincana e também os estagiários que começariam a preparar para essa intervenção. 

Dificuldades como essa são comuns na escola, principalmente pelo fato que o 
professor regente nem sempre encontra apoio para o desenvolvimento de atividades 
de campo, talvez por serem pouco valorizadas em relação às atividades de sala de 
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aula. A visita técnica constitui um instrumento de motivação e produção do 
conhecimento para os alunos. Contribui para a integração dos conhecimentos teóricos 
e práticos, e deve ser tratada dentro de um ritual de formalidades didáticas e 
pedagógicas como menciona Veloso (2000). Para esse autor, o professor deve ter 
claro o que fazer, como fazer e porque fazer a visita técnica, diante dessa preparação 
metodológica, a atividade prática passa a ser norteada pelo conhecimento teórico que 
é imprescindível. Com isso a visita técnica passa a ser produtiva e interessante para o 
aluno, colaborando para a sua conscientização na sociedade. 

Para a resolução da situação-problema apresentada aos alunos, a discussão e 
o debate em sala de aula foi essencial para o aprendizado. A situação-problema 
sugerida pelos estagiários se refere a uma abordagem problematizadora do tipo aberta 
que segundo Francisco Júnior (2010) se refere a um problema amplo, podendo dar 
margem a várias interpretações e formas de resolução. O Quadro 5, mostra a 
resolução da situação-problema proposta: 

 
Quadro 4 - Resolução da situação-problema apresentada aos alunos do ensino médio para o tema 
“Trilhando a Consciência Ambiental: Eu Preservo a Escola, Eu Preservo o Meio Ambiente”. 

 
Com relação à situação-problema, os alunos participaram pouco, aqueles que 

entregaram a atividade deixaram para preencher na hora, não tiveram o compromisso 
e interesse de fazerem em casa, aqueles que entregaram mencionaram que em suas 
casas é realizado algum tipo de reaproveitamento como no relato abaixo: 

 
A2: “Eu anotei, que as caixas de leite, às vezes lá em casa, usa uma ou até duas 

caixinhas de leite por dia, essa vai pro lixo normal, a comida orgânica vai para o cachorro, 
quando sobra vai para o cachorro, é muito difícil ir para o lixo, a maioria vai para o cachorro, lá 
em casa tem dois cachorros, e garrafas de refrigerante, a gente junta, que nem amaciante, e a 
coleta seletiva passa lá e recolhe, é em média, refrigerante é umas três garrafas por semana, 
mais ou menos e mais ou menos é isso mesmo e a quantidade certinha eu não sei não.” 

 
A partir da análise das aulas desenvolvidas pelos estagiários desse grupo, foi 

possível construir uma unidade didática com base no modelo de material 
contextualizado de Marcondes (2007) como mostrado na Figura 1. Nessa unidade 
didática, o assunto lixo foi problematizado para ser discutido na visão geral do tema, 
que apresentou os itens: meio ambiente natural, cultural e construído; componentes do 
lixo tratados numa perspectiva social. Em relação aos conhecimentos específicos da 
química foram discutidos: substâncias orgânicas e inorgânicas; tempo de 
decomposição do lixo; transformações químicas decorrentes de processo de 
decomposição; tipos de polímeros; reações de polimerização; e a tecnologia industrial 
utilizada para a fabricação dos polímeros. 

Para a resolução da situação-problema o aluno deveria acompanhar durante a 
semana a quantidade de lixo produzido em sua casa, quais materiais são 
eliminados e se é realizado algum tipo de reaproveitamento. E se posicionar 
frente ao problema do lixo, ou seja, criar soluções viáveis para o 
reaproveitamento do mesmo. O aluno poderia pesquisar sobre a quantidade 
diária de lixo urbano coletado no Brasil, e verificar se está produzindo muito 
acima do que é mencionado pelo último censo do IBGE: a quantidade diária de 
lixo urbano coletado no Brasil é de 228.413 toneladas, o que representa 1,25 Kg 
diários por cada um dos cerca de 182.420.808 habitantes. 
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Na abordagem de uma nova visão do problema, foram trabalhados os itens 
com aspecto sócio-ambiental: consciência do consumismo; políticas públicas para o 
incentivo à reciclagem e reutilização. Essa unidade didática foi elaborada abordando 
todas as etapas para a contextualização segundo Marcondes (2007). 

Ao construir essa unidade didática, os estagiários exploraram conhecimentos 
específicos da química e aspectos socioambientais e pouco exploraram conhecimento 
de natureza tecnológica. A situação-problema apresentada, propôs a transformação da 
realidade social, por uma nova situação provocativa com intenções de resolver o 
problema vivenciado na escola e na sociedade, a partir de uma nova postura dos 
alunos. 

Embora os estagiários não tenham experiência na elaboração e aplicação da 
proposta problematizadora, pode-se afirmar que demonstraram uma sensível 
compreensão dos entendimentos da problematização. Importante esclarecer que as 
aulas foram influenciadas por vários fatores externos e internos à escola como: greve 
do transporte coletivo (muitos alunos faltaram na primeira intervenção da aula 
problematizadora); paralisação dos professores, comemorações festivas, dispensa dos 
alunos por nota de falecimento e outros problemas. Todos esses fatores influenciaram 
na organização das atividades planejadas e foram levantados pelos estagiários.  

A “leitura” da escola, de seu mundo particular, não permitia os estagiários de 
ver a escola como ela era, existia certa opacidade que a cobria, tanto que os 
problemas e dificuldades visualizadas nas primeiras impressões dos estagiários sobre 
a escola estavam longe dos reais obstáculos que esse contexto enfrenta. À medida que 
os estagiários foram fazendo parte e caminhando junto com a escola, foram surgindo 
outros fatores que pouco imaginavam existir, como os mencionados anteriormente e 
aspectos políticos e sociais que demarcam o tipo de ensino realizado. Freire (2001) 
menciona que ao tomar distância do objeto (que no caso seria a escola), possibilita o 
professor emergir e repensar as suas ações, o que muitas vezes não tinha sido 
percebido antes. Nesse sentido, os estagiários começam a realizar uma nova leitura 
mais fiel ao contexto da escola e compreender as verdadeiras relações de 
desigualdade e exclusão inseridas na sala de aula.  
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Figura 1 - Estrutura conceitual da unidade didática “Trilhando a Consciência Ambiental: Eu 
Preservo a Escola, Eu Preservo o Meio Ambiente”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da análise das ações realizadas com os estagiários, estabelecemos 
algumas considerações sobre a importância dessas intervenções na formação inicial de 
professores de Química, especificamente no contexto da prática educativa. A partir da 
intervenção problematizadora, criou-se uma visão mais ampla, possibilitando a reflexão 
para a possibilidade de um ensino libertador, e que superasse o monólogo constituído 
pela mera verbalização. Inegavelmente, o estágio supervisionado com um viés 
problematizador, proporciona o estudo das situações concretas relativas à escola e 
possibilita que os discentes observem e analisem in locu as dificuldades, percebendo 
que o ensino não se modificou, mas que necessita mudar a partir da práxis pedagógica, 
ou seja, da ação e reflexão crítica do professor. 

Ao avaliar o tema desenvolvido pelos estagiários sob essa ótica, permitiu-se 
verificar as contribuições que uma atividade problematizadora pode trazer para o ensino 
de Química, como por exemplo: a maior participação e interação do estagiário com o 
aluno em sala de aula; valorização da aprendizagem de atitudes e não apenas de 
conteúdos; criação de conflitos cognitivos em sala de aula despertando para a relação 
entre o conhecimento científico e o conhecimento do “saber feito”, além do 
desenvolvimento da consciência crítica.  

Podemos ressaltar ainda, uma característica importante na abordagem 
problematizadora que seria a relação aluno-objeto. O estagiário entende que o aluno 
pode ser levado a criar sua autonomia de pensamento e participar como sujeito no 
processo de aprendizagem. Pode ainda, conduzir o aluno a superar a postura passiva a 
partir do processo dialógico, compreendendo a realidade na qual se encontra inserido.  
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Palavras-Chave: catálise, história da química.

RESUMO: A catálise é uma das grandes linhas de investigação da química contemporânea. Entretanto, a
história dessa área é pouco conhecida pelos químicos e tem recebido pouca atenção pelos historiadores
dessa  ciência,  o  que  consideramos  uma  lástima,  devido  ao  fato  das  investigações  sobre  catálise
refletirem as ideias e debates no campo da química ao longo de todo o século XIX e início do século XX,
sendo um interessante objeto para entendermos o desenvolvimento dessa ciência. Dada a importância
do  tema  e  o  desconhecimento  quanto  a  história  desse  campo  de  investigações,  neste  trabalho
apresentaremos  uma  breve  descrição  das  primeiras  investigações  sobre  os  fenômenos  catalíticos
realizadas  na  primeira  metade  do  século  XIX,  abordando  também  as  hipóteses  levantadas  pelos
químicos  para  explicar  tais  fenômenos.  Por  fim,  discutiremos  a  criação  do  termo  “catálise”  e  sua
definição pelo químico sueco J.J. Berzelius e os debates suscitados pelo seu trabalho.

INTRODUÇÃO

Talvez o grande encantamento que a Química causa nas pessoas seja devido
à possibilidade de transformar a realidade, criando um mundo novo a partir do que já é
conhecido. Nesse sentido, no imaginário popular, a Química mais parece um tipo de
mágica e o químico estaria  mais próximo de um feiticeiro  do que de um cientista.
Levando em conta esta analogia, pode se pensar o catalisador como uma espécie de
varinha de condão, transformando tudo aquilo que toca.

O químico e filósofo desta ciência, Roald Hoffmann, considera que a catálise
toca em dois temas arquétipos:  a  superação,  ao tornar  fácil  o  que se considerava
quase  impossível,  e  o  milagre  da  extinção  e  regeneração,  que  remete  a  diversas
histórias mitológicas, tais como a lenda da Fênix, que morre e renasce das suas cinzas,
e da deusa grega Perséfone, esposa do deus Hades, que vive no submundo durante o
inverno e volta à terra durante as outras estações (HOFFMANN, 2007). Mas para se
compreender  do  que  se  trata  o  fenômeno  catalítico  é  preciso  deixar  de  lado  as
interpretações oníricas e voltar-se para a beleza austera da ciência.

Diversos fatores energéticos e cinéticos determinam como uma reação química
deve  proceder.  Segundo Formosinho  e  Arnaut  (2003),  a  velocidade com que  uma
reação  procede  é  uma  manifestação  da  diferença  de  energia  entre  reagentes  e
produtos.  Para  que  uma  reação  química  ocorra,  é  necessário  superar  a  barreira
energética  para  que  aconteça  a  quebra  das  ligações  químicas  dos  reagentes.  A
energia  necessária  para  que  se  inicie  uma  determinada  transformação  química  é
chamada de energia de ativação. 
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As reações ocorrem de forma mais rápida quanto menor a sua energia de
ativação, deste modo as reações químicas que ocorrem mais rapidamente apresentam
uma barreira energética relativamente menor entre reagentes e produtos. Todavia, nem
sempre  essa  barreira  energética  é  pequena.  Muitos  processos  químicos  possuem
barreiras  energéticas  consideravelmente  altas,  o  que tornaria  tais  processos pouco
viáveis. Para contornar esse problema, é possível fazer com que uma reação química
ocorra  em  várias  etapas,  a  fim  de  se  obter  o  mesmo  produto  fornecendo  uma
quantidade de energia menor. Surge então a necessidade de se utilizar catalisadores.

De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), um
catalisador é uma substância que aumenta a taxa de reação, sem alterar a variação de
energia  padrão  de  Gibbs  total  da  reação  (IUPAC,  2014).  Em outras  palavras:  um
catalisador aumenta a velocidade de uma reação química sem interferir  no balanço
energético entre os reagentes e os produtos. Contudo, a catálise não ocorre devido a
simples presença do catalisador no meio reacional. O catalisador participa de reações
químicas que constituem etapas para a formação dos produtos desejados, interagindo
com os reagentes e sofrendo transformações químicas. Apenas ao término do ciclo
catalítico o catalisador  é regenerado,  de modo que o catalisador  não influencia na
estequiometria geral da equação global (CHORKENDORFF e NIEMANTSVERDRIET,
2007; ATKINS e DE PAULA; 2004). 

No Ensino de Química, não é dado grande enfoque ao conceito de catálise, de
modo que esse tema muitas vezes é apresentado de forma superficial, como um tópico
integrante do conteúdo de Cinética Química. Mas a despeito da pouca importância
dada  a  este  tópico  no  Ensino  Médio,  a  catálise  é  um  dos  principais  campos  de
pesquisa da Química contemporânea. Segundo Dupont (2002), a catálise está presente
em cerca  de 85% de  todos  os  processos químicos industriais.  Esse  mesmo autor
também afirma  que  as  pesquisas  sobre  catálise  no  Brasil  iniciaram-se  apenas  na
década de 1970, mas apesar de ser um ramo de pesquisa relativamente recente no
país, em 2002 já existiam cerca de noventa e sete grupos de pesquisa em catálise no
Brasil (idem, p.12).

Além da sua importância social e na própria Química, o desenvolvimento dos
estudos sobre catálise é uma rica temática da história dessa ciência, pois refletiu as
diferentes teorias e ideias que dominavam essa ciência nos séculos anteriores, além
dos debates e controvérsias relativos aos fundamentos da ciência no final do século
XIX e início do século XX, podendo ser um meio de proporcionar aos estudantes a
aprendizagem sobre as ciências, mostrando que enfoques e teorias distintas, debates e
dúvidas fazem parte da construção do conhecimento científico (MATTHEWS, 1995).

Apesar  das  vantagens  em  potencial  para  o  ensino  de  química  e  sobre  a
natureza da ciência, este é um tema ainda pouco explorado pelos historiadores dessa
ciência, de modo que há uma enorme escassez de trabalhos relativos a história da
catálise, especialmente em língua portuguesa. Tentando preencher essa lacuna, neste
trabalho abordaremos as investigações e ideias sobre a catálise no início do século
XIX, com o intuito de apresentar as primeiras investigações relativas às transformações
químicas catalíticas e as primeiras hipóteses levantadas para explicar  a  ocorrência
dessas reações consideradas tão fantásticas pelos químicos de outrora.
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UMA DIVERSIDADE DE FENÔMENOS.

Alguns fenômenos hoje reconhecidos como catalíticos são tão antigos quanto a
própria civilização. É possível encontrar fenômenos dessa natureza na pré-história e
nas práticas metalúrgicas dos primeiros grupos humanos,  ou ainda na Antiguidade,
onde  muitas  civilizações  criaram  e  desenvolveram  técnicas  para  a  fabricação  de
bebidas alcoólicas através da fermentação; o embalsamento, para a conservação de
cadáveres; e a fabricação de cosméticos, tinturas e medicamentos. Ainda deve ser
creditada a  contribuição dos alquimistas  que,  apesar  de  sua concepção de mundo
mágico-vitalista,  fizeram  grandes  descobertas  a  respeito  das  transformações  da
matéria. Entretanto, apenas no século XVIII, com o advento da ciência moderna, que
tais reações químicas começaram a ser estudadas de forma sistemática. 

O mais antigo relato acerca de um processo catalítico data quase três séculos
antes  da  formulação  do  conceito  de  catálise.  Em 1552,  o  filósofo  natural  Valerius
Cordus (1514-1554) constatou que a conversão do etanol em éter dietílico ocorre mais
rapidamente ao acrescentar ácido sulfúrico ao meio reacional (WISNIAK, 2010). Apesar
da atenção dada a esse tipo de fenômeno já no século XVI, é a partir do final do século
XVIII que ocorre uma profusão de relatos sobre reações químicas que aconteciam em
condições adversas e outras onde os produtos eram formados mais rapidamente com a
adição  de  uma  substância  específica.  A  tabela  a  seguir  apresenta  uma  síntese
realizada por Kilani e colaboradores (2001) das principais descobertas sobre reações
químicas catalisadas no período de 1800 até 1834, quando o conceito de catálise foi
formulado e os fenômenos abaixo caracterizados como tal.

Tabela 1: Fenômenos catalíticos descobertos até 1834 (adaptado de KILANI et. al., 2001)

Ano Fenômeno Catalisador Investigador

1806 Preparação do H2SO4 NOx Clément e Desórmes
1812 Oxidação do H2 Carbono Vogel
1814 Hidrólise do amido Ácidos Kirchhoff
1817 Oxidação do gás de mina Pt (aquecida) Humphry Davy
1818 Síntese e decomposição do H2O2 Metais, óxidos Thenard
1819 Decomposição do H2O2 Metais, fibrina Thenard
1820 Decomposição do clorato de potássio MnO2 Döbeireiner

Oxidação do gás de mina Pt (pulverizada) Edward Davy
1823 Oxidação do etanol e síntese da água Pt Döbeireiner

Decomposição da amônia Pt, Cu, Au, Ag Dulong e Thenard

1824 Oxidação do H2/CO/CH4 Pt Henry
1825 Combustão Pt Fusinieri
1830 Oxidação do SO2

 
em SO3 Pt Phillips

1834 Oxidação do H2 Pt Faraday
Formação do éter H2SO4 Mitscherlich

Paralelamente ao aparecimento desses relatos, surgem as primeiras tentativas
de se explicar cientificamente tais processos, que ainda não estavam caracterizados
como processos catalíticos. Vale lembrar que essas diferentes reações químicas eram
tratadas como fenômenos singulares, aos quais eram atribuídas causas e naturezas
diferentes.  Deste  modo,  cada filósofo  ou cientista  buscava explicar  tais  fenômenos
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químicos de acordo com os pressupostos teóricos por eles adotados. Sendo assim, até
a caracterização dessas reações como processos catalíticos, existia uma variedade de
explicações para a ocorrência de cada uma dos fenômenos apresentados na tabela
anterior.  Dentre  as  diversas  explicações  para  essas  transformações  químicas,  é
possível  identificar  algumas  teorias  e  pressupostos  comumente  utilizados  pelos
químicos daquele período.

A literatura sobre a história da catálise é muito escassa, o que dificulta uma
apresentação mais abrangente  das ideias relativas  aos fenômenos químicos acima
descritos. Por isso daremos um maior enfoque às reações químicas catalisadas por
metais,  um dos fenômenos catalíticos mais investigados no século XIX.  A primeira
delas foi relatada em 1817 pelo químico britânico Humphry Davy (1778-1819) e trata de
uma curiosa reação envolvendo o gás oxigênio presente na atmosfera e o gás de mina
(uma  mistura  contendo  gás  hidrogênio,  metano  e  monóxido  de  carbono)  sobre  a
superfície de um filamento de platina. Enquanto buscava desenvolver uma lâmpada de
segurança para utilização nas minas de carvão, Davy percebeu a ocorrência de uma
reação química sobre a superfície  de um fio  de platina,  indicada pelo aumento da
temperatura e incandescência do filamento metálico. Davy inferiu que o gás de mina
estava reagindo com o gás oxigênio sobre o fio de platina que havia sido previamente
aquecido, o que indicava que a combustão do gás de mina ocorria sem que houvesse a
necessidade da manutenção de chama (ROBERTSON; 1983).

Outro  que  também  realizou  investigações  semelhantes  às  de  H.  Davy  foi
químico  alemão Johann Wolfgang Döbereiner  (1780-1849).  Ele  estudou a  ação da
platina  na  reação  de  oxidação  do  etanol  em  ácido  acético  e  desenvolveu  um
catalisador constituído de uma superfície esponjosa de platina para estudar a reação
entre os gases hidrogênio e oxigênio. Nesse último estudo, Döbereiner observou que a
reação  ocorria  à  temperatura  ambiente,  elevando  a  temperatura  da  superfície  de
platina, que se tornava rubra.  Para realizar esses experimentos, Döbereiner obteve
ajuda da nobreza alemã,  solicitando ao Grão-Duque Karl  August  de  Saxe-Weimar-
Eisenach uma grande quantidade de platina para a realização dos seus experimentos
(ROBERTS, 2000; ROBERTSON, 1983).

Os  químicos  franceses  Louis-Jacques  Thenard  (1777-1857)  e  Pierre-Louis
Dulong (1785-1838) também realizaram experimentos sobre esses curiosos fenômenos
na  superfície  da  platina  metálica.  Esses  químicos  repetiram  o  experimento  de
Döbereiner  utilizando,  além  da  platina,  outros  metais  na  reação  entre  os  gases
hidrogênio  e  oxigênio.  Thenard  ainda  foi  responsável  por  pesquisas  envolvendo
diversos  tipos  de  reações  catalisadas;  desde  reações  inorgânicas,  como  a
decomposição da amônia  (1817)  e da água oxigenada (1818)  sob a  superfície  de
alguns metais, até alguns processos biológicos, como a transformação do amido em
açúcar. (LAIDLER, 1993; KILANI, BATIS e CHATRETTE, 2001). 

BUSCANDO EXPLICAÇÕES

Ao lado da grande quantidade de experimentos sobre reações ocorridas em
superfícies metálicas, estava a grande dúvida acerca da sua origem. Assim, baseados
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em algumas teorias em voga na química daquele período, muitos cientistas tentaram
explicar a natureza desses fenômenos observados. 

Um  dos  pressupostos  usados  para  o  entendimento  das  reações  químicas
pautava-se na teoria de afinidades. A ideia de afinidade química pertence a uma linha
de pensamento mecanicista, inserindo a química numa tradição de ciência newtoniana,
ao utilizar conceitos pertencentes até então à física, como a ação de forças atrativas e
repulsivas sobre os corpos. Segundo essa teoria, as substâncias químicas sofreriam a
ação de forças de atração e repulsão entre si, em níveis qualitativamente diferentes,
ocasionando a formações de novos compostos nos quais as forças de atração entre os
constituintes  seriam  mais  intensas,  o  que  explicava  porque  determinadas  reações
ocorriam e outras não (MOCELLIN, 2006).

É importante salientar que o termo afinidade possuiu diversos significados para
os químicos do século XVIII e XIX. Além disso, os químicos entendiam e utilizavam a
teoria de afinidades de maneiras distintas, de acordo com os pressupostos adotados e
a natureza das suas investigações. Assim, tal polissemia e variedade de usos torna
difícil a interpretação dos textos onde essa palavra surge (QUÍLEZ, 2006). Apesar de
tais problemas, muitos químicos justificavam a ocorrência dos fenômenos relatados por
Davy,  Döbereiner  e  outros,  através  da  ideia  de  afinidades.  Entretanto,  tal  teoria
implicava no surgimento de uma nova pergunta: qual a natureza dessas forças que
atuam  sobre  as  substâncias  químicas  e  responsáveis  pelos  curiosos  fenômenos
observados?

Alguns químicos como Davy e Thenard supunham que a natureza das reações
sobre  superfícies  metálicas  era  eletroquímica.  Thenard,  por  exemplo,  interpretou  a
decomposição da água oxigenada e da amônia sobre a superfície dos metais como
uma  espécie  de  fenômeno  eletroquímico;  assim  como  Davy,  que  considerava  a
combustão  do  gás  de  mina  sobre  a  platina  metálica  como,  possivelmente,  um
fenômeno eletroquímico:

É provável que a razão de todos estes processos seja de mesmo tipo (...)
Pode-se supor que a platina esponjosa absorve hidrogênio,  ou que contém
oxigênio, mas nenhuma dessas hipóteses se aplica ao fato que eu observei
pela  primeira  vez,  a ignição  de  finos  fios  em  diferentes  misturas  de  gás
inflamável  e  ar,  sob  temperaturas  tão  abaixo  da  ignição.  Uma  provável
explicação  para  o  fenômeno pode,  penso  eu,  estar  fundamentada  sobre  a
hipótese eletroquímica, a qual tem sido adotada e explicada, de acordo com
suas próprias ideias,  por diferentes filósofos" (DAVY, 1825; apud WISNIAK,
2010, p.64).

Dulong,  assim  como  Thenard,  acreditava  que  a  decomposição  da  água
oxigenada e da amônia sobre a superfície da platina fossem processos eletroquímicos.
Entretanto, as investigações posteriores realizadas por estes químicos os levaram a
considerar  que  tais  fenômenos  possuíam  uma  natureza  até  então  desconhecida,
cabendo aos futuros químicos responder a pergunta que tanto os inquietavam (KILANI
et al. 2001).

A  hipótese  compartilhada  de  uma  causa  eletroquímica  para  os  processos
catalíticos é justificada pelo tipo de pesquisa que se tornou comum entre os químicos
naquele  período.  Desde  o  fim  do  século  XVIII,  muitos  químicos  se  dedicavam  ao
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estudo dos fenômenos elétricos e a sua influência no comportamento das substâncias
químicas, estimulados pelos trabalhos do cientista italiano Alessandro Volta, que foi o
responsável pela construção da primeira pilha eletroquímica no final do século XVIII. O
largo alcance das pesquisas de Volta estimularam o estudo dos efeitos elétricos sobre
os  compostos  químicos,  gerando  o  desenvolvimento  de  novas  técnicas,  novos
experimentos e novas teorias para explicar a ocorrência das reações químicas (OKI,
2000). 

Nesse  contexto  surge  a  interpretação  de  que  as  reações  envolvendo
superfícies  metálicas  seriam  produto  da  ação  de  forças  elétricas  sobre  os  corpos
químicos. Todavia é importante afirmar que a visão de mundo mecanicista também se
fez presente no estudo dos fenômenos elétricos. Segundo Mary Jo Nye (1996),  no
início do século XIX a eletricidade era interpretada por muitos cientistas como um tipo
de  fluido,  que  seria  constituído  de  minúsculas  partículas  imponderáveis.  Assim,
fenômenos  como  a  eletricidade  oriunda  das  pilhas,  eram  entendidos  como  o
movimento de corpúsculos em intervalos de tempo infinitesimais.

Contudo, as explicações para a catálise não estavam relacionadas apenas ao
campo da eletroquímica e outras hipóteses foram criadas para justificar a ocorrência
dos fenômenos na superfície da platina. Em 1823 e 1826, o físico italiano Ambrogio
Fusinieri (1775-1853) publica artigos no Giornali di Fisica onde apresenta sua hipótese.
Segundo este físico, as reações na superfície da platina são reações de combustão,
ocorridas na presença de uma chama que seria invisível ou que permaneceria oculta
pela luz emitida pela platina durante a reação (WISNIAK, 2001; ROBERTSON, 1983).

Segundo Fusinieri,  a platina atuaria como uma espécie de pavio para essa
substância  combustível,  que  este  físico  considerava  uma  espécie  de  substância
chamada  de calórico  nativo (WISNIAK,  2001).  Para  o  físico  italiano,  era  possível
observar a olho nu a queima do calórico nativo na superfície da platina, movendo-se e
sendo  consumida  sobre  o  metal.  Fusinieri  realizou  demonstrações  públicas  dessa
experiência para estudiosos da cidade de Vicenza, onde aqueles que possuíam “uma
boa visão”,  como afirmou Fusinieri,  corroboraram suas observações (ROBERTSON,
1983). 

A  proposta  de  Fusinieri  não  encontrou  muita  receptividade  entre  os  seus
contemporâneos. As causas dessa rejeição são desconhecidas para nós, entretanto,
um caso peculiar nos indica o que pode ser um dos motivos. O químico inglês Michael
Faraday  (1791-1867)  afirmou  ter  conhecido  os  trabalhos  de  Fusinieri,  mas  seu
entendimento sobre o calórico nativo proposto por seu colega italiano foi prejudicado
pela  dificuldade  em  compreender  a  língua  italiana  (WISNIAK,  2001).  Talvez  esse
obstáculo  linguístico  tenha  sido  um fator  importante  para  a  pouca  penetração  das
ideias de Fusinieri entre os cientistas de outras nacionalidades.

Michael  Faraday  havia  sido  ajudante  no  laboratório  de  Humphry  Davy  e
também realizou um grande estudo sobre a ocorrência de reações na superfície da
platina. Este químico elaborou um experimento onde utilizou a platina como ânodo de
uma célula  voltaica para investigar  se a reação ocorrida na superfície  desse metal
possuía,  de  fato,  uma  natureza  eletroquímica.  Suas  conclusões  acerca  desse
experimento  indicaram  que  o  processo  químico  dependia  da  pureza  dos  gases
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envolvidos e do grau de limpeza da superfície metálica da platina (WISNAK, 2010;
LINDSTRÖNN e PETTERSSON, 2003). A ideia de que a pureza do catalisador e dos
reagentes eram a causa da reação parte da constatação de Faraday de que algumas
substâncias impediam a ocorrência das reações químicas ao interagir com a platina.
Faraday é o primeiro a relatar o envenenamento catalítico, isto é, a inibição da ação
catalítica de uma substância devido a uma reação química (ROBERTSON, 1983).

Mas  não  eram  apenas  as  reações  envolvendo  superfícies  metálicas  que
chamavam  a  atenção  dos  químicos.  Reações  envolvendo  compostos  orgânicos  e
processos industriais também constituíram o objeto de importantes investigações que
contribuíram com o trabalho de Berzelius. Em relação às investigações envolvendo
compostos  orgânicos,  temos  os  trabalhos  do  químico  francês  Antoine  Parmentier
(1737-1813) que investigou a conversão de fécula de batata em álcool e verificou que
esta reação ocorria mais rapidamente quando adicionado ácido acético na mistura. Os
estudos de Parmentier foram seguidos por Döbereiner, que descobriu que a fécula de
batata  transformava-se  em  açúcar  antes  de  se  converter  em  álcool.  Assim  como
Döbereiner, Thenard também investigou reações orgânicas, como a ação da fibrina na
decomposição da água oxigenada (LAIDLER, 1993).  Outro cientista  cujos trabalhos
acabaram contribuindo  para  o  campo da  catálise  foi  o  alemão Eilhard  Mitscherlich
(1794-1863) que estudou fenômenos como a oxidação do álcool em ácido acético, a
fermentação do açúcar e a formação do éter (ROBERTS, 2001).

A  indústria  química,  área  que  posteriormente  mais  se  beneficiaria  das
investigações sobre catálise, ainda encontrava-se distante do conhecimento científico
na transição do século XVIII para o XIX, de modo que as inovações técnicas industriais
surgiam desvencilhadas das pesquisas em laboratório, situação que mudaria apenas a
partir da segunda metade do século XIX (BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
Entretanto,  um  importante  passo  foi  dado  em  1806,  quando  os  químicos  Nicolas
Clément  (1779-1842)  e  Charles  Bernard  Désormes  (1771-1862)  realizaram
investigações  sobre  a  preparação  do  ácido  sulfúrico  através  do  método  conhecido
como câmara de chumbo, onde são usados como reagentes o enxofre  e o salitre.
Alguns químicos que utilizavam essa técnica perceberam que a presença de gases
nitrogenados provenientes do salitre faziam a reação ocorrer mais rapidamente. De
acordo com Wisniak (2010), existia uma discussão entre os químicos acerca do papel
do salitre na preparação do ácido sulfúrico. Dentre as muitas explicações, estava a
ideia de que a “explosão” do salitre aumentava a temperatura do sistema, favorecendo
a produção do ácido sulfúrico. Outra hipótese defendia que o salitre complementava a
quantidade  de  oxigênio  necessária  para  a  formação  do  ácido,  contribuindo  na
conversão do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre.

Clément e Désormes analisaram as duas hipóteses acima e concluíram que
nenhuma poderia ser verdadeira devido a incoerências dessas hipóteses com questões
práticas  e  com  a  própria  estequiometria  do  processo.  Para  os  dois  químicos,  a
explicação do processo poderia ser dada através de sucessivas reações envolvendo
produtos formados em diferentes etapas do processo de fabricação do ácido sulfúrico:
a reação do salitre e do enxofre com o gás oxigênio produziria dióxido de nitrogênio
(NO2) e dióxido de enxofre (SO2), que reagiriam entre si, produzindo trióxido de enxofre
(SO3) e monóxido de nitrogênio (NO). O trióxido de enxofre produzido, por sua vez,
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reagiria com água, formando o ácido sulfúrico; enquanto o monóxido de nitrogênio seria
convertido para dióxido  (WISNIAK, 2011; KILANI et al. 2001).

As ideias de reações sucessivas e formação de intermediários estão presentes
na atual teoria da catálise, mas apesar da engenhosidade de Clément e Desormes, não
podemos considerar que esses químicos resolveram o problema da catálise ainda no
início do século XIX, visto que a fabricação do ácido sulfúrico não era considerado um
processo aparentemente sem explicação. Segundo Kilani e colaboradores (2001, p.49),
como  a  proposta  de  Clément  e  Désormes  estava  de  acordo  com  as  leis
estequiométricas, a reação de produção do ácido sulfúrico não era considerada um
fenômeno  sem  explicação,  de  modo  que  não  foi  classificada  como  um  processo
catalítico pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), que foi responsável
pela criação do termo catálise e sua definição.

BERZELIUS E A FORMULAÇÃO DO CONCEITO.

O químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779 – 1848) foi um dos químicos mais
influentes  da  sua época,  sendo reconhecido  internacionalmente  devido  a  inúmeros
trabalhos,  como  a  descoberta  de  diversos  elementos  químicos,  as  tentativas  em
determinar  os  pesos  atômicos,  os  seus  estudos  sobre  a  natureza  das  ligações
químicas e a criação e definição dos termos isômero e catálise (BENSAUDE-VINCENT
e STENGERS, 1992).

Apesar  de  ter  sido  o  responsável  pela  criação do termo catálise,  Berzelius
nunca  realizou  experimentos  sobre  este  tema,  compilando  vários  dos  resultados
experimentais  anteriormente  citados.  Até  mesmo a  ideia  de  que  esses  fenômenos
compartilhavam a mesma explicação não foi fruto exclusivo do trabalho de Berzelius.
Em  1818,  Thenard  já  havia  sugerido  que  a  decomposição  da  amônia  e  da  água
oxigenada sobre alguns metais, a conversão do amido em açúcar e a combustão do
gás  hidrogênio  sobre  a  platina,  possuíam  a  mesma  causa,  mesmo  que  ainda
desconhecida  (WISNIAK,  2010;  KILANI  et  al.,  2001).  Todavia,  além  das  reações
ocorridas na superfície da platina, Berzelius conseguiu unificar sob a ideia de catálise
as reações orgânicas, que constituíram o principal alvo das críticas dirigidas a proposta
de Berzelius.

Em  1835,  na  seção  sobre  química  vegetal  do  seu  relatório  anual,  e
posteriormente em um artigo publicado na França em 1836, Berzelius sistematizou o
resultado dos diferentes experimentos realizados por Thenard, Döbereiner, Kirrchoff e
Mitscherlich  (ROBERTS,  2001).  Berzelius  então  considerou  que  as  variadas
transformações  químicas  observadas  por  esses  químicos  eram expressões  de  um
mesmo fenômeno, que foi chamado por ele de catálise. A catálise então seria fruto da
ação de um tipo de força, chamada força catalítica ou poder catalítico.

O poder catalítico parece consistir no fato de que os corpos, por sua simples
presença e não por sua afinidade, podem despertar afinidades dormentes à
certa  temperatura,  de  modo  que,  em  consequência  delas,  em  uma
combinação,  os  elementos  se  agrupam  de  tal  forma  que  produzem  uma
neutralização eletroquímica mais completa. (BERZELIUS, 1836 apud KILANI
et. al., 2001, p.46).
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Dois  pressupostos  estão implícitos  na  definição  formulada  por  Berzelius.  O
primeiro destes é a sua posição mecanicista, que pode ser inferida pela importância do
conceito  de  força  e da ideia  de afinidades na sua formulação.  Em segundo lugar,
apesar  de  caracterizar  a  ligação  química  como um fenômeno de  natureza  elétrica
assim como outros químicos,  o trabalho de Berzelius se difere dos demais porque
apresenta uma rede conceitual totalmente nova. Ligado ao conceito de poder catalítico,
Berzelius  apresenta  a  noção  de  neutralização  eletroquímica que  está  inserida  no
contexto da sua teoria dualista eletroquímica.

Essa teoria defendia a existência de cargas positivas e negativas constituindo
os átomos, de modo que átomos de elementos diferentes apresentariam quantidades
diferentes  dessas  cargas,  resultando  em  elementos  químicos  com  polaridades
diferentes. Dessa maneira, alguns elementos seriam mais positivos ou mais negativos
em relação a outros, o que ocasionaria uma força de atração entre esses átomos de
polaridades  opostas,  formando  uma  ligação  química  (OKI,  2006;  BENSAUDE-
VINCENT e STENGERS, 1992).

A união de diferentes resultados experimentais através do conceito formulado
por Berzelius foi  importante para o reconhecimento da catálise como um fenômeno
químico  específico,  o  que  contribuiu  nas  décadas  seguintes  para  um estudo  mais
aprofundado das reações químicas e os fatores que as influenciam. Todavia, a ideia de
catálise, assim como a teoria dualística eletroquímica que fundamentou a formulação
do conceito, não deixou de ser alvo de críticas, gerando intensas discussões entre os
químicos daquele período.

UMA HISTÓRIA DISTANTE DE UMA CONCLUSÃO.

O  que  apresentamos  neste  trabalho  refere-se  apenas  às  primeiras
investigações no início do século XIX sobre o que viria a ser conhecido como catálise.
A  história  aqui  apresentada  refere-se  a  um pequeno,  mas  significativo  número  de
descobertas e hipóteses levantadas sobre a catálise, culminando na formulação do
termo e sua definição. Entretanto, o trabalho de Berzelius não representou o fim das
dúvidas e debates a respeito da catálise. A guisa de conclusão, apresentaremos aqui
alguns comentários a respeito da recepção das ideias desse químico sueco.

O principal opositor de Berzelius foi o químico Justus von Liebig (1803-1873). A
recusa  de  Liebig  perante  a  força  catalítica  de  Berzelius  baseia-se  na  sua  posição
vitalista. De acordo com o Vitalismo, os processos químicos de natureza biológica não
poderiam ser estudados pela ciência devido à existência de uma força de natureza
desconhecida que estaria  presente  em todas as entidades biológicas,  chamada de
força  vital.  Como  esta  força  seria  oriunda  exclusivamente  dos  seres  vivos,  seria
impossível se criar a vida em laboratório, restando aos químicos apenas identificar os
compostos  orgânicos  e  mimetizar  as  reações  químicas  da  natureza  (BENSAUDE-
VINCENT; STENGERS, 1992).

Berzelius  afirmava  que  a  força  catalítica  poderia  atuar  tanto  nas  reações
inorgânicas quanto nos processos biológicos, o que era inconcebível para o químico
alemão. Para Liebig, a força catalítica de Berzelius se assemelhava a uma força vital
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artificial, o que seria impossível de se impor em laboratório e não contribuiria para um
estudo  científico  da  química.  Segundo  Liebig,  o  catalisador  seria  apenas  um
transmissor de energia cinética para os reagentes, de modo que a catálise poderia ser
explicada em termos de transmissão de movimento entre as substâncias (idem, 1992). 

De  qualquer  forma,  o  termo força  catalítica  acabou não  se  tornando  muito
popular  entre os químicos.  Segundo Laidler  (1993),  o  termo  substância  de contato
proposto por Mitschelich era mais utilizado entre os químicos que se dedicavam ao
estudo dos fenômenos catalíticos. Além disso, as antigas ideias sobre a catálise não
foram descartadas, como é exemplificado pelo artigo de C. F. Schönbein, professor de
química e física da Universidade de Basel, que era partidário da interpretação proposta
por Faraday de que a combustão do gás hidrogênio sobre o fio de platina era um
fenômeno próprio da superfície do metal (ROBERTSON, 1983).

Outra mudança ocorrida na ciência do século XIX foi importante para os rumos
que  os  estudos  sobre  catálise  tomaram  no  final  desse  século.  Paralelamente  as
discussões a respeito da força catalítica, a partir da segunda metade do século XIX, os
estudos  sobre  velocidades  de  reação  começaram  a  se  mostrar  importantes  o
entendimento  das reações químicas.  Essas pesquisas foram realizadas a  partir  de
diferentes pressupostos pelos químicos. Na segunda metade do século XIX, os êxitos
das investigações no campo da Termodinâmica contribuíram para que esta teoria fosse
aplicada na resolução de problemas da química. Outra corrente que muito contribuiu
para  as  pesquisas  em  química  desse  período  foi  a  Teoria  Cinética,  fruto  de
investigações  realizadas  por  Joule,  Krönig  e  Clausius,  que  difere  do  caráter
fenomenológico da Termodinâmica ao se incluir numa tradição realista e mecanicista
de ciência (BRUSH, 1968). Essas teorias originaram as primeiras pesquisas no campo
da Físico-química,  uma área da Química oriunda da relação entre o conhecimento
químico e físico em meados do século XIX.

Além da sua importância para a consolidação da disciplina Físico-química, a
Termodinâmica e outras escolas científicas no século XIX resultaram em diferentes
formas de se fazer ciência e em diferentes posturas epistemológicas que se fizeram
presentes em todos os campos da ciência na transição para o novo século. Desde os
séculos XVI e XVII quando Descartes conjecturou que todos os seres são tipos de
máquinas complexas  e Newton descobriu  as  leis  que governam os mundos sub e
supralunar,  a  mecânica  tornou-se  o  modelo  de  teoria  bem-sucedida  na  ciência.
Convictos de que todo o universo estava submetido à leis mecânicas, descobrir essas
leis deveria ser o principal objetivo da ciência, pois a mecânica não era apenas um
programa  científico  bem-sucedido,  mas  também  era  uma  visão  de  mundo,  uma
filosofia.

Todavia, o século XIX trouxe consigo a consolidação de teorias científicas que
davam conta de fenômenos que a mecânica não conseguia explicar. Essas diferentes
teorias  se  apresentavam  como  uma  alternativa  a  mecânica  e  a  própria  filosofia
mecanicista, buscando construir uma ciência livre dos seus problemas epistemológicos
e teóricos, de tal modo que no século XIX existiam várias correntes mecanicistas e
antimecanicistas  buscando  resolver  os  problemas  nos  quais  a  mecânica  clássica
falhava.  Foram tais  escolas divergentes e suas controvérsias com a mecânica que
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moldaram os posteriores estudos sobre a catálise, que pretendemos abordar em outra
oportunidade.

Por  fim,  é  importante  considerar  possíveis  contribuições  desta  narrativa
histórica  para  o  Ensino de Química.  É crescente  o  número  de pesquisadores  têm
apontado que a história das ciências pode contribuir muito para o ensino das ciências,
como  mostram  Queirós  e  colaboradores  (2009).  Uma  das  vantagens  oriundas  da
aproximação  de  estudantes  e  futuros  professores  com  a  História  das  Ciências,  é
propiciar a reflexão sobre como a ciência é produzida e se relaciona com as outras
esferas que compõem a sociedade; permitindo a formação de concepções de natureza
da  ciência  mais  adequadas  e  resultando  em  tomadas  de  atitude  mais  críticas  e
conscientes em relação à prática científica (PRAIA et al, 2007; MATTHEWS, 1994).

Nesse sentido,  a  história  das ideias  iniciais  sobre  os  fenômenos catalíticos
pode  mostrar  diversos  aspectos  da  natureza  da  ciência  que  acreditamos  ser
importantes para a formação de uma imagem de ciência mais próxima da atividade
científica. Os embates anteriores e posteriores à formulação do conceito de catálise
mostram que  o  processo de construção do  conhecimento  científico  não é  linear  e
cumulativo, mas o produto de debates e divergências, mostrando o caráter contingente
do conhecimento e que as dúvidas fazem parte da ciência. As diferentes abordagens
dadas  ao  problema  da  catálise  exemplificam  a  ausência  de  um  método  científico
universal  e  engessado,  podendo  permitir  aos  estudantes  perceber  a  riqueza  de
métodos presentes na atividade científica.  Além disso, o pluralismo teórico adotado
pelos químicos na busca por explicações para os fenômenos catalíticos, exemplifica a
síntese de diversas teorias e pressupostos que constituem a prática científica.

Deste  modo,  mesmo não  se  referindo  ao desenvolvimento  de  um conceito
estruturante  da  química,  o  desenvolvimento  das  ideias  sobre  catálise  pode  ser  de
grande  valor  para  a  história  da  química  e  seu  ensino,  ao  contribuir  para  que  os
estudantes e futuros professores de química construam uma concepção de natureza da
ciência mais rica e mais próxima do fazer científico. 
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Palavras-Chave: filosofia e sociologia da ciência, cartuns, divulgação científica. 

RESUMO: A educação científica deve possibilitar uma melhor compreensão do trabalho do cientista 
e do processo de construção social da ciência. No intuito de investigar recursos didáticos 
alternativos que possam ser utilizados nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo 
analisar características do fazer científico expressos nos cartuns criados por Sidney Harris - um 
artista que, segundo alguns críticos, consegue colocar em destaque pontos essenciais do 
funcionamento da ciência. Esta análise foi realizada adotando-se como referencial teórico 
aspectos da sociologia da ciência expressos na obra A Vida de Laboratório, de Bruno Latour e 
Steve Woolgar. Foram observadas nos cartuns características da prática da ciência, como o 
trabalho dentro e fora do laboratório, a valorização das publicações, o trabalho colaborativo entre 
pesquisadores, a credibilidade por meio da análise do currículo e a presença feminina na prática 
da ciência. 

INTRODUÇÃO 
“É preciso compreender o carácter social do desenvolvimento científico, [...] 
que o trabalho dos homens e mulheres da ciência – como qualquer outra 
actividade humana – não tem lugar à margem da sociedade em que vivem, e 
se vê afectado, logicamente, pelos problemas e circunstâncias do momento 
histórico, do mesmo modo que sua acção tem uma clara influência sobre o 
meio físico e social em que se insere. Assinalar isto pode parecer supérfluo, no 
entanto, a ideia de que fazer ciência é uma tarefa de ‘génios solitários’ que se 
encerram numa torre de marfim, desconectando-se da realidade constitui uma 
imagem tópica muito estendida e que o ensino lamentavelmente não ajuda a 
superar” (CACHAPUZ et al., 2005, p.61) 

 
As colocações apresentadas por Cachapuz e colaboradores (2005) reforçam a 

opinião e os resultados de outros pesquisadores sobre o fato de que muitas das visões 
que as pessoas têm sobre ciência e sobre as atividades dos cientistas são distorcidas 
de seu real funcionamento (KOMINSKY; GIORDAN, 2002). 

Por outro lado, autores como Gil-Pérez e Vilches (2005) apontam que uma 
educação científica básica deve contemplar, além de conhecimentos da ciência e suas 
aplicações, saberes e técnicas, a abordagem das questões sociais, econômicas, 
políticas e éticas que permeiam sua prática, isto é, discussões sobre os aspectos 
filosóficos e sociológicos das atividades típicas da comunidade científica. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio também destacam a 
importância dos estudantes compreenderem as ciências como construções humanas, 
as relações entre o desenvolvimento científico e as transformações da sociedade, o 
impacto da tecnologia nos processos de produção e na vida social etc. (BRASIL, 1999). 

Nos tempos atuais, é primordial reconhecer e entender que o conhecimento 
científico é importante para a formação de cidadãos, pois isso contribui para que se 
amplie a capacidade de compreensão e de atuação no meio sociohistórico em que nos 
situamos. Nesse contexto, deve-se adquirir uma compreensão adequada da natureza 
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da ciência, o que, por sua vez, implica também conhecer seu funcionamento interno e 
externo, como se constrói e se desenvolve o conhecimento que ela produz, os métodos 
utilizados para validar esse conhecimento, os valores implícitos ou explícitos nas 
atividades da comunidade científica, os vínculos com a tecnologia, as relações com a 
sociedade e com o sistema técnico-científico e as contribuições desse conhecimento 
para a cultura e para o progresso da sociedade (ACEVEDO DÍAZ, 2005).  

No entanto, nem sempre o professor está preparado para atuar dentro dessa 
perspectiva. Em alguns casos, devido a carências em seus processos formativos – 
algumas pesquisas apontam que muitos professores de ciências ainda mantêm uma 
série de visões inadequadas sobre o fazer científico. Além disso, o principal recurso 
didático empregado pelos professores na organização e seleção de conteúdos de suas 
aulas é o livro didático, e este na maioria das vezes não traz conteúdos mais 
adequados para uma abordagem de aspectos sociais e filosóficos da ciência.  

Por outro lado, os pesquisadores têm se empenhado em estudar diversos 
outros materiais e recursos didáticos que possam ser utilizados para as mais distintas 
finalidades, tais como: textos originais de cientistas, materiais de divulgação científica, 
ilustrações (cartuns, histórias em quadrinhos), biografias e muitos outros. 

Oliveira (2013), por exemplo, encontrou nos textos de divulgação científica uma 
outra maneira de evidenciar algumas práticas da ciência em construção. Por meio de 
uma pesquisa realizada com artigos da seção Ciência da revista Pesquisa FAPESP, 
foram identificadas informações e marcas linguísticas que evidenciam vários aspectos 
da dinâmica da ciência como: alianças entre pesquisadores e instituições, ênfase às 
aplicações da pesquisa na esfera social e econômica, preocupações com patentes e 
financiamentos, destaque à produtividade acadêmica (publicações em revistas 
científicas da área), presença de hipóteses e incertezas que surgem durante as 
pesquisas, indicação de limitações dos estudos etc. 

Nesta pesquisa, levantamos a hipótese de que cartuns sobre ciência e sobre 
cientistas possam oferecer um outro caminho para a compreensão de alguns aspectos 
dessa natureza.  

Primeiramente é necessário entender a diferença de Cartuns e outros tipos 
linguísticos como Charge, Tiras e Mangá. Conforme Batista (2011), a charge é um 
texto de humor que, por meio de ilustração, aborda temas do noticiário e trabalha com 
figuras reais caricaturadas. Palavra de origem francesa que significa também “carga”, a 
charge trabalha com o exagero dos traços do caráter de alguém ou de algo, tornando-o 
burlesco. A charge e o cartum são muito parecidos, pois ambos têm, em suas 
características, o senso crítico e podem ser acompanhados ou não de legenda. A 
diferença é que o cartum não está vinculado a um fato do noticiário jornalístico e sim a 
uma situação corriqueira; é atemporal, não está vinculado ao contexto específico de 
uma época, ficando fácil diferenciá-la por essa abordagem. Já as tiras, segundo 
Mendonça (2001), é uma história em quadrinhos curta. Algumas tiras satirizam 
aspectos econômicos e políticos do país, embora não sejam tão “datadas” como a 
charge. E por fim, os mangás que são a tradução fonética da junção dos ideogramas 
humor e grafismo. A tradução literal de mangá é história em quadrinhos, e 
originalmente refere-se a todos as histórias em quadrinhos produzidas no Japão. 
Porém, como não faz mais sentido classificar fenômenos culturais levando em conta 
somente o território, mangá passou a se referir a uma espécie única de história em 
quadrinhos que reúne um estilo, traço, técnica, desenho, linguagem e tema próprios. 
(TANCINI; HOFF, 2012) 
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Neste trabalho, lançamos o olhar sobre os cartuns e mais especificamente 
sobre aqueles produzidos por Sidney Harris, um artista que, embora não tenha 
formação na área de ciências, consegue tocar em pontos essenciais da mesma.  

Segundo Reynol, 
a desenvoltura com que Harris trata da práxis científica, sem ser cientista, é 
surpreendente. Aborda com propriedade temas como a subjetividade do 
pesquisador na escolha dos dados, a ditadura dos paradigmas e a relação da 
pesquisa com suas fontes de financiamento. A qualidade de sua produção o 
fez o mais requisitado cartunista científico dos EUA (REYNOL, 2008, p.15). 

A carreira de Harris começou desde que resolveu enviar alguns de seus 
trabalhos para a revista American Scientist. Desde então seus cartuns começaram a 
aparecer em publicações científicas como Science e Discovery, bem como em outros 
gêneros, como o The New Yorker e The Wall Street Journal. Acredita-se que a obra de 
Harris seja bastante democrática, sendo acessível tanto ao público em geral quanto a 
cientistas (REYNOL, 2008). 

Considerando a importância de se inserir, no contexto da educação em ciência, 
a abordagem de aspectos relacionados à filosofia e sociologia da ciência, o objetivo 
deste trabalho foi analisar alguns cartuns de Sidney Harris, sob a ótica da sociologia de 
Bruno Latour, no intuito de tecermos algumas discussões sobre o uso de recursos 
dessa natureza na educação científica. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
O livro “A vida de laboratório” de Latour e Woolgar (1997) tornou-se um 

clássico dos chamados estudos sociais da ciência. Nele, Latour apresentou os 
resultados de uma pesquisa em campo realizada junto ao grupo de cientistas chefiado 
por Roger Guillemin, pesquisa esta que serviria de base para redação do livro com 
Steve Woolgar. Embora Latour tenha sido chamado para realizar uma análise 
epistemológica do laboratório, foram o olhar e o método da antropologia que o 
transformaram no sociólogo da ciência que foi “ao campo” empreender um estudo 
empírico detalhado das atividades cotidianas dos cientistas em seu habitat natural. 
(KROPF; FERREIRA, 1998). 

Segundo Latour e Woolgar, a ciência é uma instituição culturalmente 
constituída dentro de um contexto social, político, econômico, envolvida por múltiplos 
interesses e negociações, tanto no seu processo de desenvolvimento quanto em sua 
sustentação. Ao detalhar os papéis dos atores que fazem parte de todo esse processo, 
os autores ampliam a visão de comunidade científica e destacam que “as pessoas que 
estão realmente fazendo ciências, não estão todas no laboratório: ao contrário, há 
pessoas no laboratório porque muitas mais estão fazendo ciências em outro lugar” 
(p.267). Entendem esses espaços de produção da ciência como uma imbricada rede 
composta por diversos elementos, instâncias, interesses, parcerias, procedimentos, 
saberes etc., formadas por séries heterogêneas de elementos humanos e não-
humanos. 

No livro, os autores detalham as atividades que os pesquisadores fazem, as 
interações existentes entre eles, os materiais que os circundam e os esforços que 
empregam na construção de teorias, literatura e experimentos científicos que, nesta 
abordagem, são denominados fatos científicos (no caso de serem legitimados) ou 
artefatos (caso não sejam bem-sucedidos em determinados âmbitos ou situações). 
Compreender os movimentos e orientações da passagem de um artefato a um fato 
científico, explica a Ciência, e daí são retiradas caracterizações pouco habituais do 
trabalho dos cientistas (ZANON; ALMEIDA; QUEIROZ, 2007). 
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Latour e Woolgar declararam a intenção de estender o princípio da simetria na 
direção de um questionamento das próprias noções tradicionalmente aceitas pelos 
sociólogos para explicar o caráter “social” do processo de fabricação do conhecimento 
científico. Esse foi o motivo que os levou a não utilizar categorias como “fator social” ou 
“contexto social”, mas buscar novos conceitos que pudessem explicar melhor os 
contornos próprios à vida (social) da ciência (KROPF; FERREIRA, 1998). 

A primeira delas é a de inscrição literária. Conforme Latour (1997), o laboratório 
é um “sistema de inscrição literária”, no qual as etapas intermediárias se dão na forma 
de relatórios elaborados pelos técnicos, que registram os acontecimentos, analisam, 
comparam dados e os compilam na forma do produto final, que se resulta em um 
artigo. Os inscritores são, portanto, uma das ferramentas utilizadas para a produção 
dos artigos, sendo estes considerados um produto fabricado nos laboratórios e a 
finalidade essencial da atividade ali desenvolvida. Os aparelhos diversos que produzem 
resultados, esquemas em folhas de papel, a identificação e organização das amostras, 
materiais e reagentes, fichários e arquivos contendo dados de testes, também fazem 
parte da inscrição literária. 

Então, a forma pela qual os inscritores são utilizados no laboratório assume 
nítida função: uma vez que se dispõe do produto final – a inscrição – rapidamente é 
esquecido o conjunto das etapas intermediárias que tornaram possível sua produção. 
Porém, os fenômenos dependem do material, eles são totalmente constituídos pelos 
instrumentos utilizados nos laboratórios. (ZANON; ALMEIDA; QUEIROZ, 2007) 

É a partir das inscrições assim produzidas que os cientistas elaboram seus 
enunciados e é essa uma segunda noção importante para compreensão da atividade 
de laboratório. Os enunciados são de diferentes tipos e, através de um conjunto de 
operações sobre e entre eles, os cientistas buscam transformar os que se apresentam 
como assertivas meramente especulativas em enunciados referentes a um fato 
plenamente instituído (KROPF; FERREIRA, 1998). 

Segundo Latour e Woolgar, os cientistas se comportam como um investidor 
capitalista, com objetivo de obter mais lucratividade de seus investimentos, 
aumentando a capacidade de reprodução ampliada do seu capital acumulado. Para se 
ter investimento disponível, é necessário levar em consideração o efeito de retorno, a 
política financeira da região, a publicação e a recepção do artigo. Os investimentos são 
reembolsados indiretamente com publicações e com a produção de fatos. O lucro para 
quem investe pode ser obtido sob a forma de dados a serem mencionados como apoio 
a um argumento desenvolvido em um artigo e é claro também, em valor econômico. 

A consequência dos investimentos é um ganho posterior da credibilidade. Um 
dos itens indispensáveis para se ter credibilidade no desenvolvimento de uma pesquisa 
é a verificação, de modo a garantir que os resultados obtidos são confiáveis. Se um 
teste fracassa, perde-se a credibilidade e o investimento. Outro item é o crédito, ou 
seja, muitos dos cientistas utilizam dos créditos para se ter credibilidade em suas 
pesquisas, e consequentemente, nos artigos publicados. Isso porque o crédito pode ser 
utilizado como sinônimo de reconhecimento e mérito no trabalho publicado. Os créditos 
se tornam referência e com isso, o pesquisador ganha credibilidade, prestígio e até 
mesmo recursos materiais para seu laboratório. 

 
O caráter essencial desse ciclo é o ganho de credibilidade que permite o 
reinvestimento – e um ganho posterior de credibilidade. Por conseguinte, não 
há outro objetivo último do investimento científico além do desdobramento 
contínuo de recursos acumulados. É nesse sentido que relacionamos a 
credibilidade dos pesquisadores a um ciclo de investimento de capital. 
(LATOUR; WOOLGAR, p. 220) 
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Outro aspecto importante na ‘vida de laboratório’ é o trabalho coletivo. Em um 
laboratório, os pesquisadores não estão apenas em meio às vidrarias e equipamentos 
presentes nas bancadas. Há outra área que os autores chamaram de escritório, na 
qual se encontram livros, dicionários e artigos. E é por meio da relação entre esses 
dois setores, com seus pesquisadores, técnicos e assistentes que se consegue o 
desenvolvimento e a publicação de um artigo. Alguns lêem e escrevem sentados às 
mesas, enquanto outros passam a maior parte do tempo manuseando equipamentos. 
O trabalho coletivo se constitui também nos próprios diálogos durante o experimento 
até mesmo nas conversas informais, nas trocas de informações e discussões que vão 
além da natureza científica conforme cita Latour ao descrever alguns diálogos dos 
pesquisadores que acompanhou:  

 
Os dois são diretores de laboratórios e membros da Academia de Ciências. Mas Bloom é 
um especialista da área dos efeitos psicotróficos dos neurotransmissores, enquanto 
Guillemin é iniciante nessa especialidade. Guillemin precisa, portanto, do conhecimento 
de Bloom para escrever com ele um artigo (cujas versões preliminares já estavam 
prontas no momento da discussão) (LATOUR; WOOLGAR, p. 165). 
 

Além desses aspectos, Latour e Woolgar destacam ainda os procedimentos de 
gerenciamento de laboratório. Para os autores, torna-se imprescindível para o bom 
andamento de uma pesquisa, a atuação de um responsável por gerenciar as rotinas de 
um laboratório. Geralmente esta função é do pesquisador, que deve organizar as 
funções de vários funcionários que trabalham ali, desde colegas de profissão, técnicos, 
assistentes e auxiliares, além de saber delegar tarefas e viabilizar o orçamento das 
pesquisas, sendo esta tarefa necessária para se obter mais recursos materiais e 
econômicos para prosseguir com as pesquisas e até mesmo, desenvolver novos 
projetos. Uma característica do pesquisador é a habilidade de persuadir os outros 
sobre a importância do que fazem, da verdade do que dizem e do interesse que existe 
no financiamento de seus projetos. 

PERCURSO METODOLÓGICO 
Esta pesquisa é de natureza qualitativa, na qual buscamos analisar 

caraterísticas presentes no objeto de estudo, adotando-se como referência as 
considerações teóricas apresentadas no tópico anterior. 

Neste estudo, analisamos alguns cartuns de Sidney Harris, os quais foram 
selecionados na página do artista: http://www.sciencecartoonsplus.com/index.php. Na 
página, estão disponíveis para livre acesso diversos cartuns produzidos por Harris 
abrangendo diversas temáticas como: ética, educação, astronomia, negócios, biologia, 
computadores, economia, meio ambiente, psicologia, medicina, dentre muitos outras 
(HARRIS, 2014). Dentre os diversos cartuns agrupados nessas várias temáticas, 
optamos por selecionar aqueles incluídos na galeria denominada “Química”, pelo fato 
de abordar várias questões ligadas à ciência e retratar algumas questões e vivências 
dessa área. 

Para seleção dos cartuns, priorizamos aqueles que apresentam imagens de 
cientistas em diversas situações do cotidiano da ciência. Neste trabalho, apresentamos 
uma discussão sobre cinco desses cartuns. 

Em seguida, cada cartum selecionado foi analisado com base no referencial 
teórico descrito no tópico anterior. Nesta análise foram considerados, por exemplo, o 
cenário no qual os personagens estão inseridos (escritório, laboratório, sala de aula, 
sala de reuniões etc.), os eventos característicos, os textos (mensagens, falas etc.), 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
História, Filosofia e Sociologia da Ciência 

dentre outros detalhes dos cartuns. Dessa forma, procurou-se investigar quais 
elementos da prática da ciência são comumente expressos nos cartuns e se estes 
estabelecem relações com a maneira como a ciência é descrita na perspectiva de 
Latour e Woolgar. Por fim, com base na análise dos dados, foram tecidas algumas 
discussões sobre o uso desse material no contexto da educação em ciências. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Levando em conta as intencionalidades desse estudo, foram selecionados 

alguns cartuns de Sidney Harris que pudessem colocar em destaque os contornos 
próprios à vida (social) da ciência descritos por Latour. A seguir, apresentamos os 
cartuns selecionados e os possíveis aspectos da prática da ciência que estes trazem à 
tona. 

Um dos aspectos mais ressaltados na obra de Latour e Woolgar é a dinâmica de 
produção de artigos, os quais chegam a ser considerados como o produto principal que 
saem das fábricas (laboratórios de pesquisa). São sobretudo por meio das publicações 
que o pesquisador conquista credibilidade, adquirindo reconhecimento pela 
comunidade científica. No entanto, desde a produção de dados, por meio dos 
inscritores, até a publicação de um artigo, são necessários muitos processos, pessoas 
envolvidas, recursos e tempo. Obviamente, as preocupações e tarefas que recaem 
sobre o pesquisador não se limitam ao trabalho nas bancadas do laboratório. Tais 
aspectos podem ser observados na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Cartum ilustrando o dilema de um pesquisador: de um lado, esperar por todo o 

processo desde a produção de dados até a publicação; por outro, falsificar dados (HARRIS, 
2014). 

 
Neste cartum, o ‘anjinho’ fala para o cientista não desanimar, fazer novamente 

os experimentos e monitorar os resultados por vários meses, repetindo-os para ter 
certeza; além disso, deve registrar todas os resultados e só então escrever o artigo. 
Portanto, as falas apresentadas no cartum e a expressão de preocupação ou cansaço 
do pesquisador revelam alguns dos processos que fazem parte do cotidiano da ciência. 
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Para trazer um tom cômico, o cartunista traz a fala de um ‘diabinho’ estimulando o 
cientista a falsificar os resultados. Essa sátira sobre as fraudes na ciência, abordada 
por Harris, é um aspecto amplamente discutido na comunidade científica atual 
(COELHO, 2006), a qual traz geralmente como pano de fundo as pressões por 
publicações – moeda que impulsiona o ciclo de credibilidade do pesquisador e a 
produção de fatos. 

No cartum apresentado na Figura 2, cujo título é “O prêmio Nobel: três 
caminhos”, faz menção a um dos sinais de um investimento investimento bem-
sucedido: o reconhecimento dentro da comunidade científica – neste caso, por meio de 
um prêmio. Na ilustração é possível perceber caminhos possíveis apresentados pelo 
cartunista: imaginação e levantamento de hipóteses, publicações e correspondências, 
ou ainda situações inesperadas no laboratório. Cabe destcar que este cartum 
possibilita observar outros detalhes do cotidiano dos cientistas, para além do 
laborabório: o trabalho nos escritórios, a produção escrita e leitura dos artigos 
publicados pelos pares que dialogam com suas pesquisas. 

 

 
Figura 2: Cartum ilustrando alguns processos de práticas da ciência (HARRIS, 2014). 

 
A obra de Latour e Woolgar apresentam vários detalhes do laboratório, o qual, 

representa uma relação dos espaços ocupados pelos escritórios e o espaço das 
bancadas nas quais o trabalho experimental é realizado. Este último espaço é muito 
conhecido pela presençca de vidrarias, materiais e reagentes – e, de fato, é a imagem 
mais popular que tem de trabalho no laboratório.  

Porém, há um local onde se encontram os inscritores, ou seja, equipamentos 
que fornecem resultado de alguma etapa do experimento. Esse aspecto pode ser 
observado no cartum apresentado na Figura 3. Nele há um pesquisador trabalhando 
em um equipamento e dizendo que seu antigo laboratório era cheio de tubos de ensaio, 
garrafas, frascos e artigos, e que sente falta disso. 

Embora não possibilite questões de natureza mais social e as relações 
estabelecidas entre os membros da comunidade científica, o cartum traz a 
possibilidade de se desmitificar o laboratório – mesmo aquela parte na qual 
experimentos são realizados – como local de manipulação de regentes químicos, 
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trabalhos com produtos perigosos e explosivos, dentre tantas outras visões 
caricaturadas que aparecem em diversas mídias e até mesmo em materiais educativos. 

 

 
Figura 3: Cartum ilustrando o trabalho de cientista no laboratório (HARRIS, 2014). 

O trabalho coletivo na produção do conhecimento científico é um aspecto 
amplamente discutido por vários pesquisadores, os quais ressaltam a importância de 
se minimizar a visão de ciência como trabalho individual de um gênio detentor de todo 
o conhecimento (CACHAPUZ et al, 2005). A obra de Latour e Woolgar revela as 
intensas colaborações entre pesquisadores que ocorrem direta ou indiretamente na 
produção dos fatos. Os autores destacam que a atividade científica é governada por 
um sistema de troca de dádivas, onde a colaboração de conhecimentos específicos de 
cada pesquisador é determinante para o sucesso da produção literária. O cartum 
apresentado na Figura 4, mais explicitamente no diálago, mostra tal aspecto da prática 
da ciência. Neste cartum, uma pesquisadora diz que está naquele ponto em que a 
biologia fica de fora e a química começa, enquanto o pesquisador responde dizendo 
que pensava que estavam no ponto onde a química fica de fora e a biologia começa. 

 

 
Figura 4: Cartum ilustrando o trabalho coletivo no dia-a-dia do laboratório (HARRIS, 2014). 
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O cartum apresentado revela, portanto, a interdependência entre áreas do 
conhecimento e o trabalho colaborativo entre pesquisadores – prática cada vez mais 
comum a citação de duas áreas da ciência importantes para a pesquisa ali realizada. 
As análises realizadas com artigos de divulgação científica publicados recentemente na 
revista Pesquisa FAPESP também evidenciaram esse aspecto coletivo na produção do 
conhecimento (OLIVEIRA, 2013).  

Também pode-se perceber na obra de Latour que o reconhecimento e prestígio 
do pesquisador está diretamente ligado à sua produção acadêmica. Tal 
reconhecimento pode se refletir no interesse que os outros demonstram no seu 
trabalho, no fato de que ele seja mais facilmente acreditado ou ouvido com maior 
atenção pela comunidade, que seus dados sejam mais confiáveis formando um 
conjunto mais digno de crédito. Dessa forma, a lista de qualificações/publicações do 
cientista descritas no seu currículo pode se configurar em crédito. No cartum 
apresentado na Figura 5, a importância do currículo e maneira como os membros da 
comunidade científica avaliam uns aos outros e lhes atribuem credibilidade são 
colocadas em destaque. 
 

 
Figura 5: Cartum ilustrando a valorização do currículo do pesquisador (HARRIS, 2014). 

Na figura, o homem mais velho diz que o currículo do jovem colega parece ser 
bom; e pede, então, para que este fale de alguns de seus encantamentos. A 
credibilidade do colega é, portanto, avaliada por meio desse instrumento culturalmente 
instituído dentro da comunidade científica: o currículo. Conforme Latour e Woolgar, 

 
Os nomes dos co-autores, os títulos dos artigos, as revistas em que foram 
publicados e o tamanho da lista determinam o conjunto do valor de um 
pesquisador. É depois da leitura do curriculim vitae e das cartas de 
recomendação, que dão a medida do valor de um indivíduo, que se toma a 
decisão de lhe atribuir um cargo, de lhe conceder subvenção, de aliciá-lo ou 
simplesmente colaborar com ele em um programa de pesquisa específico 
(LATOUR; WOOLGAR, 1997, p.238). 
 

Outro aspecto a ser destacado neste cartum é que as roupas dos cientistas 
fazem alusão à popular imagem de um alquimista, talvez usada pelo cartunista para 
falar de estudiosos ligados à área de Química – de fato, o cartum estava inserido na 
galeria “Química” – ou ainda com a intenção de mostrar que o estabelecimento de 
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critérios para valorar a credibilidade de um cientista seja algo muito antigo dentro da 
própria ciência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise apresentada neste trabalho não abarcou toda a ampla produção do 

cartunista Sidney Harris, o que limita a tessitura de conclusões mais genéricas. O 
estudo, preliminar, focou-se apenas sobre cinco cartuns, a partir dos quais buscamos 
identificar algumas práticas da ciência. 

Nos cartuns analisados observamos aspectos relacionados à ‘vida de 
laboratório’, a qual inclui não somente a produção de dados nas bancadas e o trabalho 
com os inscritores, mas também todo um esforço com a literatura para que a pesquisa 
seja reconhecida e aceita pelos pares. Observou-se também destaque a práticas 
comuns dentro da comunidade científica, como a valorização das publicações, o 
trabalho colaborativo na produção do conhecimento, o julgamento da credibilidade de 
um pesquisador pelo seu currículo etc. 

Acreditamos que tais aspectos não estejam presentes em muitos dos materiais 
– formais ou informais – destinados à educação científica e que, por esse motivo, os 
estudantes carecem de visões dessa natureza sobre o trabalho social da ciência. 
Dessa forma, os cartuns de Sidney Harris, como aqueles apresentados neste trabalho, 
se apresentam como um recurso útil dentro dessa perspectiva. 

A presença de mulheres é outro aspecto frequente nos cartuns do artista, 
conforme ficou evidenciado nos cartuns analisados – embora, esse critério não tenha 
sido empregado na seleção dos mesmos. Esta é também uma contribuição relevante 
de tal material, uma vez que possibilita destacar a presença feminina na prática da 
ciência. 

Por fim, cabe ainda destacar que, mesmo evidenciando um fazer científico 
pouco conhecido da maioria das pessoas, os cartuns de Sidney Harris ainda trazem 
algumas caricaturas, como, por exemplo, o uso de jalecos pelos cientistas (ou “roupas 
de alquimistas”, em alguns casos). Acreditamos que, como a imagem de cientista é 
comumente identificada por vestimentas dessa natureza, o artista procurou usá-las a 
fim de que o leitor pudesse reconhecer rapidamente os personagens e o universo que 
sua obra aborda. 
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RESUMO: Estudos apontam que a História da Ciência é necessária no processo de formação de 
Professores dessa área, especificamente professores de Química, sendo a abordagem 
contextualista de Matthews uma grande contribuinte para o aprendizado e para a formação inicial 
dos licenciandos. Com isso, o presente trabalho apresenta uma investigação sobre o uso de tal 
abordagem com o uso dos estudos de eletricidade e as controvérsias históricas sobre o conceito 
de pilha, realizada por um grupo de estudantes da Universidade Federal de Sergipe. A 
investigação se deu a partir de oficinas que tiveram como base de discussão a construção de 
mapas conceituais sobre os episódios históricos. Os alunos apresentaram em suas falas e seus 
respectivos mapas maior compreensão do conceito, além de conseguirem relacionar os 
episódios históricos com o avanço da Ciência. 

INTRODUÇÃO 

Há alguns anos tem-se realizado discussões acerca da importância da História 
e da Filosofia da Ciência (HFC) para o Ensino de Ciências, principalmente sobre a 
deficiência de tal discussão no processo de formação de professores de ciências. 
Michael Matthews (1995) defende a abordagem contextualista no ensino de Ciências 
argumentando que é necessária a incorporação de questões filosóficas, históricas e 
sociológicas da Ciência constituindo a Natureza da mesma. (MATTHEWS, 1995). 

A utilização da História da Ciência (HC) na formação de professores de 
Ciências é considerada como um “elemento desafiador, articulador e integrador no 
processo de aprendizagem de conhecimento científico pelo aluno” (GOULART, 2005). 
Dessa forma, a História da Ciência pode ser considerada como recurso enriquecedor 
no processo de discussão da Natureza da Ciência. 

Oki e Moradillo (2008) aponta a importância da inserção de HFC no processo 
de ensino e na formação de professores de ciências. 

Apesar de algumas divergências detectadas nos resultados das pesquisas 
envolvendo concepções sobre a natureza da ciência, um aspecto consensual é 
o reconhecimento da importância da História e da Filosofia da Ciência no 
aprimoramento das concepções de alunos e professores, em especial 
mediante estratégias de formação que fazem uso de abordagens explícitas, as 
quais têm se mostrado mais eficientes. Entretanto, necessita-se de maior 
número de investigações empíricas para que seja avaliada a influência deste 
tipo de abordagem sua maior ou menor eficácia na formação inicial. (Oki e 
Moradillo, 2008, p. 71). 
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A HC é normalmente deixada em segundo plano ou geralmente passada com 
ênfase só nos acontecimentos que promoveram grandes descobertas  da Ciência, ou 
seja, restringindo somente a História dos cientistas “que deram certo”  (PRESTES e 
CALDEIRA, 2009). A História da Ciência é fundamental para a compreensão do 
desenvolvimento da Ciência e o seu papel na sociedade, sendo que essas 
contribuições no ensino se fundamentam na Filosofia e Epistemologia da concepção da 
própria Ciência como aponta Oki e Moradillo (2008):  

Considera-se que a incorporação de um maior conteúdo de História, Filosofia e 
Sociologia da Ciência nos currículos podem contribuir para a humanização do 
ensino científico, facilitando a mudança de concepções simplistas sobre a 
ciência para posições mais relativistas e contextualizadas sobre esse tipo de 
conhecimento. (OKI, MORADILLO, 2008, p.69). 

Mesmo sendo um componente curricular, a HC é pouco discutida no processo 
de formação inicial. A dissociação existente entre a formação científica e a formação 
pedagógica nos cursos de graduação em Química é um fator a se destacar, pois não 
há uma relação entre os saberes, transformando a formação em um modelo somático 
de conteúdos científicos e educacionais predominantemente desvinculados 
(SANTANA, NUNES, et al., 2013). Ou seja, as disciplinas científicas que discutem 
conceitos como por exemplo na eletroquímica, não enfocam na construção histórica de 
tal conceito, dando ênfase somente em formulas e modelos explicativos, uma vez que 
a discussão utilizando a HC contribui fortemente para a compreensão dos fenômenos e 
teorias.  

Nessa vertente da inserção da HC e sua importância na contribuição na 
formação de professores e no ensino de ciências, o presente trabalho apresenta uma 
discussão sobre a inserção de tal componente no ensino de eletroquímica, mais 
especificamente no conceito de pilhas, para um grupo de alunos do curso de Química 
Licenciatura do Campus Alberto Carvalho. Destacou-se nesse estudo o uso das 
controvérsias históricas existentes na constituição do conceito de pilha e as 
contribuições dos estudos sobre eletricidade para permitir maior entendimento do 
conceito de eletroquímica. A escolha desse tema se deu em virtude da inexistência da 
discussão sobre a construção histórica deste conceito no processo de formação inicial.  

Este trabalho apresenta, então, os resultados de uma ação que procurou 
investigar as contribuições da abordagem contextualista no processo de aprendizagem 
conceitual sobre eletricidade e pilha, buscando compreender a relevância da HC na 
formação de professores.  

METODOLOGIA  

O presente estudo foi realizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS), na 
cidade de Itabaiana-SE e contou com a participação de 9 (nove) alunos do 6° (sexto) 
semestre do curso de Licenciatura em Química. A escolha foi mediante a 
voluntarização em participar da pesquisa. A destacar que eram licenciandos que já 
tinham concluído as disciplinas de Físico-Química, na qual se discute conteúdos de 
eletroquímica, ou seja, passaram pelo ensino formal dessa conceituação.  
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A coleta dos dados se deu a partir de três oficinas que se basearam nos 
debates acerca dos episódios históricos sobre estudos da eletricidade e das pilhas. 
Cada oficina foi elaborada com base na abordagem contextualista, ou seja, abrangeu o 
contexto filosófico, social e científico envolvidos na construção do conceito de pilhas. 
Todo o percurso da oficina teve o áudio gravado para a coleta das falas dos 
participantes e da mediação da pesquisa em questão. Para a construção das oficinas, 
inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico dos episódios históricos sobre as 
contribuições dos estudos de eletricidade para a construção do conceito de pilha e 
sobre a importância da inserção da HC na formação de professores. Esse estudo foi 
realizado com base em fontes secundárias, fundamentada por Sá-Silva, Almeida & 
Guindani (2009), nas quais se destacam o uso da pesquisa bibliográfica como fonte de 
informações. A busca se deu a partir de sites de pesquisa especializada, 
principalmente o Google Acadêmico, Portal CAPES, Scientific Electronic Library Online 
(sciELO) e demais sites utilizando como palavras chaves História da Ciência, 
eletricidade, pilha e formação de professores. 

A fim de conhecer o nível inicial de entendimento dos alunos participantes da 
pesquisa, e também para contribuir no processo de construção da oficina, foi aplicado 
um questionário com questões dissertativas com questões fenomenológicas e 
conceituais. A partir do processo de validação das respostas do questionário, foi 
possível compreender o nível de entendimento dos participantes com o tema em 
questão e também contribuiu de modo a evitar variações no decorrer da oficina.  

Na primeira oficina foi realizada uma revisão sobre a construção de Mapas 
Conceituais (MC), mostrando os processos de utilização do software Cmap Tools®. 
Essa intervenção serviu para revisar com os participantes da pesquisa os critérios  para  
construção de MC e com a ferramenta em questão, já que os mesmos possuíam a 
habilidade de construir MC em disciplinas durante o curso. Essa oficina serviu de base 
para as outras duas oficinas subsequentes, para a construção de MC individuais e 
coletivos sobre os estudos históricos de eletricidade e pilha. 

Na segunda e terceira oficina realizaram-se discussões acerca dos episódios 
históricos sobre eletricidade e sobre as contribuições desta para a construção da pilha, 
mostrando as controvérsias entre Alessandro Volta (1745-1827) e Luigi Galvani (1745-
1827). Na medida em que se apresentavam os episódios, eram realizadas perguntas 
que tentavam relacionar o aspecto social, filosófico e científico da época. As 
discussões das oficinas foram com base no uso de MC, já que os participantes em 
questão já possuíam familiaridade com a construção da ferramenta em disciplinas 
durante o curso. 

A análise dos dados se deu a partir da unitarização, categorização e discussão 
acerca dos episódios históricos discutidos na última intervenção e também das 
gravações das falas dos participantes. Nesse sentido foi escolhido a Análise Textual 
Discursiva (ATD) de Morais e Galiazzi (2006). A ATD promove um elo entre análise do 
discurso e análise do conteúdo em que se pode ter um processo comparativo. A partir 
da coleta dos dados é essencial diferenciar a importância da fala do pesquisado, ou 
seja, seu significado a frente do que está a ser pesquisado (MORAIS e GALIAZZI, 
2006).  
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ESTUDOS HISTÓRICOS SOBRE ELETRICIDADE: UM CAMINHO PARA A CONSTRUÇÃO DA PILHA 

A partir da pesquisa bibliográfica, foram encontrados os trabalhos centrais que 
abordavam alguma questão das controvérsias históricas, a destacar o material de 
Germano, Lima e Silva (2012), Mendonça (2007), Junior (2008), Cindra e Teixeira 
(2005), Boni (2007), Oki (2000), Jensen (2008), falando especialmente sobre os 
fenômenos históricos dos estudos elétricos e sobre a História da pilha. Onde, em 
síntese, pode-se fazer algumas considerações sobre os acontecimentos históricos dos 
estudos elétricos. Essa escolha se deu por apresentarem semelhanças na discussão 
dos episódios históricos e por serem fontes confiáveis.  

As primeiras observações de fenômenos elétricos ocorreram provavelmente na 
Grécia Antiga por Tales de Mileto (640 - 546 a. C.) como sendo possivelmente o 
primeiro a constatar que o âmbar (resina fóssil de vegetais polimerizada) ao ser 
friccionado atraia corpos leves. De modo semelhante, Teofrasto (372-288 a. C.), 
discípulo de Aristóteles, observa que diferentes minerais possuíam a mesma 
propriedade do âmbar. O âmbar era chamado de elektron em grego e electrum em 
latim, sendo que os materiais que possuíam características próximas ao âmbar eram 
denominados de substâncias elétricas. 

No século XVI, William Gilbert (1540-1603) descobriu que alguns materiais 
possuíam características semelhantes e outros possuíam características diferentes ao 
âmbar e dividiu-as em substâncias elétricas e não elétricas. Somente em 1672, 
fazendo uma esfera de enxofre girar friccionada em um retalho de lã foi que Otto von 
Guericke (1602-1686) descobriu o princípio das máquinas eletrostáticas. Os estudos 
estavam voltados para a elaboração de teorias que fossem possíveis de explicar e os 
fenômenos a partir das interpretações físicas, assim foi considerado na época, que a 
eletricidade era um fluído sem peso e invisível. Stephen Gray (1666-1736) a partir das 
demonstrações de condução elétrica utilizando placas de ouro e fios de seda distinguiu 
os materiais como condutores e não condutores de eletricidade. Charles-François Du 
Fay (1698-1730), em síntese, observou que uma folha de ouro se repelia quando 
colocada próximo a um vidro eletrizado. Assim, ele concluiu que deviam existir dois 
tipos de eletricidade, e denominou-as de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa, 
dando origem histórica à hipótese de dois fluidos elétricos. 

Um acontecimento histórico importante a ser considerado foi a invenção da 
garrafa de Leyden por Pieter van Musschenbroek (1692-1761) professor na 
Universidade de Leyden, na Holanda, por volta de 1745. Este cientista, na procura de 
armazenar a eletricidade em um reservatório de vidro com água, descobriu por acaso 
que ao tocar a haste metálica que sustenta o reservatório produzia uma descarga, 
comprovando que o conjunto conseguia armazenar eletricidade. O aparato é conhecido 
como sendo o primeiro capacitor.  

O inglês Henry Cavendish (1731-1810) estudando animais que eram capazes 
de provocar um efeito aproximado aos de máquinas eletrostáticas. Em 1775, construiu 
um peixe artificial de madeira e colocou-a em agua salgada ligando-a em uma serie de 
garrafas de Leyden. Assim determinou que os fenômenos da garrafa de Leyden e do 
peixe elétrico estudado na época tinham a mesma natureza elétrica, ou seja, o choque 
sentido pela picada da arraia, ou da enguia, era da mesma natureza. 
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Benjamin Franklin (1706-1790) jornalista americano morando na Inglaterra, 
fascinado com os estudos elétricos e sentindo ausência na explicação da garrafa de 
Leyden, procurou tentar explicá-la com um tubo de vidro. Suas experiências 
determinaram que a garrafa de Leyden era um sistema isolado e que este era 
invariável, possuía as mesmas quantidades de fluído elétrico positivo e negativo onde o 
vidro agia como isolante. Determinou que existia uma deficiência elétrica negativa e 
que em alguns dos lados da garrafa de Leyden coexiste o excesso de eletricidade. 
Assim defendia existir somente um fluído, porém corpos eletrizados podiam possuir 
excesso ou deficiência de fluido elétrico.  

OS ESTUDOS DE ELETRICIDADE E O CONCEITO DE PILHA: AS CONTROVÉRSIAS HISTÓRICAS 

No ensino médio e na formação de professores, o conteúdo de eletroquímica 
mais especificamente o assunto de pilhas é dado como a ocorrência de reações de 
Oxirredução, ou seja, somente os modelos explicativos para as transferências de 
elétrons. E no que tange a construção histórica do conceito de pilha, este é passado 
somente como um conhecimento a mais, não dando enfoque às controvérsias 
históricas para a construção da pilha. Contudo não se discute os debates que 
ocorreram na época da eclosão dos estudos de eletricidade e os estudos sobre 
corrente elétrica. Tais estudos são imprescindíveis para o entendimento do conceito em 
questão (ÂNGELO, SANTOS, et al., 2014). 

Um dos maiores produtos em decorrência de estudos da eletricidade foi a 
construção da pilha, que se deu a partir da “briga” entre Alessandro Volta e Luigi 
Galvani no século XIX. Os estudos sobre os fenômenos elétricos era um fator em 
comum entre ambos, porém o modo como explicá-los foi um fator decisivo tanto para a 
vida de cada um como para a Ciência, em que se destaca um grande debate entre eles 
durante os anos de 1790 a 1798. 

Em 1780, Luigi Galvani (1737-1798), médico, professor da Universidade de 
Bolonha na Itália, de bases catolicistas altamente conservadoras, observou a utilização 
da eletricidade para fins medicinais, a partir da aplicação da eletricidade armazenada 
na garrafa de Leyden em cadáveres. Em 1781, observou acidentalmente um efeito 
semelhante a uma corrente elétrica quando dissecava uma rã. Observou que os 
membros inferiores dessecados produziam contrações quando seus nervos estão em 
contato com um metal. Nessa perspectiva, defendia existir uma eletricidade animal. 
Sua teoria era considerada convincente para muitos que acreditavam na mesma visão 
de mundo, que o ser humano era obra de Deus e não poderia contestar as obras 
divinas. 

Alessandro volta (1745-1827), físico da Universidade de Pavia, também na 
Itália, utilizava os estudos elétricos para apresentações em público, tinha pensamento 
liberal e racional com bases iluministas. Ele se baseou nos estudos do peixe elétrico de 
Henry Cavendish (1731-1810) a partir da anatomia dos mesmos por possuírem 
pequenos compartimentos em ordem. Porém procurou relacionar a descarga produzida 
pelo peixe e a descarga provocada pelo armazenamento de eletricidade da Garrafa de 
Leyden. Era então uma relação entre a eletricidade animal e artificial. Conseguiu então 
determinar que o padrão dos compartimentos observados no peixe fosse o que gerava 
a eletricidade que constituía sua picada. Desconfiou da eletricidade animal dita por 
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Galvani procurando uma explicação pela presença dos metais. Assim, juntou dois tipos 
de moedas diferentes e colocou-as sobre sua língua no intuito de sentir o gosto da 
eletricidade e comparou seu experimento com o de Galvani. Ele atribuiu a 
consequência de existência de condução elétrica, aos metais condutores e ao fluido 
existente no tecido animal, desconsiderando a existência da eletricidade animal. Para 
ele, o que permitia a condução elétrica era a conexão entre os metais e um condutor 
úmido. Para provar o que ele tinha feito propôs algo que provou a sua ideia, o que 
gerou grande impacto entre os cientistas daquele tempo. Em 1799, Volta conseguiu, 
pela primeira vez, uma fonte de corrente elétrica constante que ficou denominada como 
pilha, por ser constituída por uma pilha de metais junto a papéis umedecidos de 
solução salina.   

A partir das controvérsias existentes entre Alessandro Volta e Luigi Galvani foi 
possível abrir novos ramos de estudos sobre a eletricidade. Porém o fim da História de 
cada um foi diferente. Alessandro ficou muito conhecido na época pelo triunfo da 
descoberta da pilha, já Galvani, depressivo, faleceu antes de ver o sucesso do 
adversário. Isso demonstra o quanto é importante entender a sociedade da época, o 
contexto histórico por trás das teorias e dos conceitos. Somente com esses 
conhecimentos é que se torna capaz de entender a Ciência formal. Desmitificando a 
Ciência (GOULART, 2005).   

ABORDAGEM CONTEXTUALISTA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ANÁLISE DO USO DE TAL 
ABORDAGEM EM GRUPO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO A PARTIR DE OFICINAS E 
CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS  

O resultado desta pesquisa se ateve ao debate sobre os episódios históricos 
envolvidos na construção histórica da pilha, então, em três episódios históricos onde se 
encontram a seguir. 

O primeiro episódio histórico destacado nas intervenções, e que foi de grande 
importância no percurso histórico para a construção da pilha, foi ‘se a eletricidade 
observada no peixe era a mesma observada na Garrafa de Leyden’ (Figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Episódio Histórico: Se a eletricidade observada no peixe elétrico era a mesma que observada na 
garrafa de Leyden. 

Pergunta: Será que se tratava do mesmo fenômeno no peixe o que eles já tinham observado na 
garrafa de Leyden? 
 
Respostas:      A1 - Porque os peixes tremelga e não outro peixe?  

A3 - Dos peixes normais, só esse tremelga que dava a picada. 
A2 - Porque eles viam a picada como um tipo de choque. 
A3 - Eles achavam que era faísca. 
A4 -Não, eles contestavam porque era energia se todo tipo de energia e de 
eletricidade que eles conheciam saía alguma coisa e no peixe não saia. Porque era 
eletricidade no peixe então se ele não soltava faísca? 

 Pergunta: Por que alguns soltavam faísca e outros não? Como explicar o porquê da garrafa de 
Leyden soltar faísca e o peixe não? 
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Figura 1: Episódio 1 - Discussão sobre o episódio histórico dos estudos do peixe elétrico e a 
relação com o contexto histórico sobre os estudos de eletricidade 

As perguntas se deram a partir da discussão sobre os estudos de Henry 
Cavendish sobre um misterioso peixe elétrico, no qual tinha uma picada que se 
aproximava de um choque, porém até o momento os estudiosos só conheciam a 
eletricidade proveniente da garrafa de Leyden e da fricção de alguns materiais. Nesse 
contexto pode-se perceber que a discussão se aproxima com o pensamento da época, 
ou seja, os alunos estavam com os discursos inseridos no contexto histórico do 
acontecimento em debate (F1, F2, F5). 
Quadro 1: Categorização dos resultados referentes ao episódio 1 considerando aproximação e 
distanciamento do contexto histórico e a discussão do conceito. 

Aproximação Distanciamento 
(F1) Não, eles contestavam porque era 
energia se todo tipo de energia e de 
eletricidade que eles conheciam saía 
alguma coisa e no peixe não saia. Porque 
era eletricidade no peixe então se ele não 
soltava faísca? 

(F6) Ele tinha um peixe fictício e o real 
certo? Acho que eles não sabiam por que 
o peixe real eles não sabiam qual era a 
energia necessária. Talvez era uma 
substância que tinha o mesmo efeito de 
um choque.  

(F2) Por que os peixes tremelga e não 
outro peixe?  

(F7) Mais você concorda que ele colocou 
no peixe (artificial) já sabendo o que o 
peixe ia dá, já sabia que era uma garrafa 
de Leyden. 

(F3) Porque eles viam a picada como um 
tipo de choque.  

(F8) Eles achavam que era faísca 

(F4) Eles tinham também que relacionar a 
quantidade e a intensidade pra fazer a 
pilha. 

 

(F5) Nem todo tipo de eletricidade solta 
faísca mais porque o peixe não soltava 
eles não sabiam explicar. 

Além disso, destacam a dependência dos acontecimentos com os fenômenos e 
descobertas já existentes (F1, F5), ou seja, que a Ciência é um conhecimento dinâmico 

Respostas:   A1 - Ele tinha um peixe fictício e o real certo? Acho que eles não sabiam por que o peixe 
real eles não sabiam qual era a energia necessária. Talvez fosse uma substância que 
tinha o mesmo efeito de um choque.  

A3 - Mais você concorda que ele colocou no peixe (artificial) já sabendo o que ia dá, já 
sabia que era uma garrafa de Leyden. 
A2 - Mais nem todo tipo de eletricidade solta faísca mais porque o peixe não soltava, 
eles não sabiam explicar.  

 
 Pergunta: E se pensarmos então em quantidade de eletricidade? Henry conseguiu dividir em 
intensidade e quantidade e a gente conhece hoje como carga elétrica e diferença de potencial. 
Comparando a garrafa com o peixe. 
 
 Respostas:      A3 - Ah, então quando tem uma alta quantidade é que tem o choque. 

A2 - Então, o que provoca a faísca é a intensidade. 
A1 - Eles tinham também que relacionar a quantidade e a intensidade para fazer a 
pilha. 
A3 - É, porque a pilha não leva choque nem tem faísca.  
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e não linear e que existe uma conexão entre os acontecimentos e como a Ciência se 
constituiu. Outra questão é sobre a visualização do fenômeno, relacionando a picada 
do peixe com o choque da garrafa de Leyden, porém não conseguiram assimilar, sem 
intervenção, com o conhecimento de quantidade e intensidade para explicar o porquê 
da diferença entre os dois fenômenos (F6). Somente após questionamentos, que os 
alunos conseguiam visualizar a diferença existente nos fenômenos. Os licenciandos 
também conseguiram relacionar os estudos do peixe e suas descobertas com a 
construção da pilha (F4), isso significa que o contexto contribuiu para o entendimento 
dos caminhos para a construção da pilha, da relação dos acontecimentos para a 
construção de um conceito. Mas estava explicitado na fala de alguns deles a 
concepção de que os acontecimentos na Ciência já são predeterminados (F4, F7), 
como se os cientistas já soubessem que os estudos estavam levando-os para a 
construção da pilha, sendo que esta construção se deu apenas pela procura de Volta 
em revidar as ideias da eletricidade Animal de Galvani. 

O segundo episódio histórico destacado nas discussões que foi imprescindível 
para a construção da pilha foi o debate entre Luigi Galvani e Alessandro Volta, ‘se 
existe eletricidade animal e qual sua explicação’ (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Episódio 2 - Discussão sobre episódio histórico da briga entre Galvani e Volta 
sobre a existência da eletricidade animal a partir dos estudos com rãs. 

Na pergunta ‘Como explicar o experimento de Galvani? O que estava fazendo 
a perna do sapo mexer?’ (Figura 2) percebe-se que os alunos não conseguiram de fato 
explicar o fenômeno. Além disso, tiveram uma visão confusa sobre a interpretação do 
conceito diante do contexto. Na época acreditavam que o músculo se mexia por 
existência de uma alma ou entidade na rã, que se desprendia assim que se tocava um 

Episódio Histórico: Briga entre Galvani e Volta: Se existe a eletricidade animal e qual a explicação. 

Pergunta: Como explicar o experimento de Galvani? O que estava fazendo a perna do sapo mexer? 
 
 
 
Respostas: A1 - O nervo do sapo foi que conduziu alguma coisa.  
                   A1 - Eles alguma vez compararam esses experimentos com o do peixe? 
                   A3 - Eles acreditavam que era deus. 
 
 

Respostas:    A1 - Ele invejou o experimento do outro! 
A4 - Na verdade é que sempre tem uma coisa que ajuda a surgir outra. Não parte 
somente de uma coisa. 
A3 - É porque o Galvani era mais católico. Só que ele interpretou o experimento do 
outro de uma forma diferente. 
A1 - Ele pensava mais na razão e não na religião. Que não tinha entidade. 
A3 - Que a rã estava carregada de alguma forma. 
A2 - Mais isso seria como o experimento do menino tinha que gerar uma eletricidade 
pra depois colocar nela pra gerar uma condução. Essa eletricidade vinha de que? 
A2 - Com os íons disponíveis no corpo. Mais eles sabiam o que era íons! 
(Vários) Não, são elétrons. 
(Vários) Algo relacionado ao âmbar. 
A4 - Mais eles diziam que era os elétrons mesmo não era? 

 
 

Pergunta: Vamos refazer então o experimento de Galvani, tinha uma rã dissecada contendo os 
nervos à mostra, gerou uma eletricidade estática com uma máquina e conectou-a a partir de fios de 
cobre nos nervos da rã. Como explicar com o pensamento de volta? Um pensamento racional? 
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metal no nervo exposto. Atribuía esse fenômeno as vontade de deus e não a um Deus 
existente na rã como os alunos destacam na discussão. 

Desse modo somente a segunda pergunta (Figura 2) é possível identificar 
aproximações e distanciamentos tanto do entendimento cientifico do conceito, quanto 
da discussão do conceito inserido no contexto histórico.  

Quadro 2: Categorização dos resultados referentes ao episódio 2 considerando 
aproximação e distanciamento do contexto histórico e a discussão do conceito. 

O segundo episódio destacado foi sobre as discussões históricas acerca da 
explicação das descargas elétricas na rã promovida inicialmente por Galvani, porém 
este defendia existir uma entidade e Alessandro contestou sua ideia alegando que a 
eletricidade observada vinha do contato dos metais.  

Na fala dos participantes da pesquisa (figura 2) se destaca que a abordagem 
contextualista permitiu o entendimento do avanço da Ciência com a identificação da 
não linearidade dos acontecimentos históricos (F9), como comumente é encontrado em 
livros didáticos e em discussões em sala de aula, já que quando se é discutido História 
da Ciência esta se dá somente pelos acontecimentos que foram marcados como os 
principais para a sociedade.  

Na dimensão do contexto histórico cabe destacar que a discussão estava 
voltada para o pensamento da época (F10, F11, F12, F13), isso faz constatar que essa 
visão foi primordial para o entendimento da construção do conceito, isso quer dizer que 
a abordagem contextualista contribuiu muito nesse processo de captação do 
conhecimento, por parte dos alunos, diante dos fatos da época. Pois os participantes 
estavam ativamente à procura de respostas como pode ser visto na fala F10. Assim, foi 

Aproximação Distanciamento 
(F9) Na verdade é que sempre tem uma 
coisa que ajuda a surgir outra. Não parte 
somente de uma coisa. 

(F14) Com os íons disponíveis no corpo. 
Mais eles sabiam o que era íons! 

(F10) É porque o Galvani era mais 
católico. Só que ele interpretou o 
experimento do outro de uma forma 
diferente. 

(F15) Mais eles diziam que era os elétrons 
mesmo não era? 

(F11) Mais isso seria como o experimento 
do menino tinha que gerar uma 
eletricidade pra depois colocar nela pra 
gerar uma condução. Essa eletricidade 
vinha de que? 

 

(F12) Não, são elétrons. Algo relacionado 
ao âmbar. 

(F13) Que a rã estava carregada de 
alguma forma. 
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possível manter uma boa discussão à procura da resposta ao problema exposto. Em 
que, por sua vez, os alunos conseguiram responder e relacionar com a geração de 
eletricidade, além de observarem implicitamente que a eletricidade estava sendo 
gerada diferentemente de outros experimentos que necessitavam de uma aplicação de 
eletricidade gerada por uma máquina eletrostática como pode-se ver nas falas F11 e 
F13.  

Onde essas perguntas e hipóteses eram o que fundamentavam todos os 
estudos até então discutidos. 

Em relação ao distanciamento destaca-se que, naquela época, ainda não 
sabiam que eram os elétrons que produziam os fenômenos elétricos observados. Bem 
como não davam importância às soluções salinas e os íons presentes nos fluidos na 
apresentação dos experimentos.  

Uma fala importante que cabe destaque, mas que não está na categoria em 
questão é ‘Em alguma vez compararam esse experimento com o do peixe?’. Essa fala 
constata a conexão dos dois episódios, as possíveis contribuições de um estudo para o 
desenvolvimento de ideias.  

O terceiro episódio refere-se à discussão sobre as contribuições dos estudos 
de Galvani e do peixe para a construção da pilha (figura 3).   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas:    A3 - Tipo, o que tem nesse peixe que não tem nos outros. 
          A3 - Eu ia dizer que eram os metais que faziam e que alguns eram melhores e outros 

não. 
 
 

Episódio Histórico: As contribuições do estudo de Galvani e do peixe para a construção da pilha. 

Pergunta: Volta desconfiava dos metais que Galvani tinha usado no experimento. Então ele juntou 
diferentes metais e sentiu o gosto. Mais como ter um meio pra mostrar a Galvani que os metais era o 
motivo da condução, não só os metais mais daquele conjunto? 
 
 Respostas:   A1 - Tinha que dizer a ele que não tinha nada de eletricidade animal ali. 

A3 - Mais como? Naquele tempo era tudo novo pra todos. 

A1 - Ele na verdade tinha que perceber que a eletricidade estava vindo do cobre que é 
um fio condutor. 
A3 - Trocando, colocando outra substância que permitisse a mesma coisa. Em vez do 
cobre colocava outro metal, assim ele via se era o metal ou a rã. 
A2 - Tinha que fazer com uma coisa maior. Por que ele ia sentir mais. 

 
 
 

Pergunta: Então Volta começou a relacionar a eletricidade vinda de metais descobertas a partir dos 
estudos dele sobre as teorias de Galvani e o armazenamento de eletricidade do peixe feito por Henry, 
uma parte da anatomia do peixe feita de pequenos compartimentos todos juntos. E o que vocês 
acham que ele propôs a partir disso?  
 
 
 

Pergunta: Depois da construção da pilha o que ela podia fazer? Diferente do que eles já tinham 
conseguido. 
 
Respostas:     A3 - Acumular energia. 

A2 - Armazenar eletricidade. Mais a garrafa de Leyden também armazenava.  
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Figura 3: Episódio 3 - Discussão sobre as contribuições dos estudos de Galvani e do peixe para a 

construção da pilha proposta por Alessandro Volta. 

A discussão sobre as contribuições dos estudos já vistos para a construção da 
pilha foi rica em explicações conceituais, ou seja, a explicação do fenômeno diante o 
que é aceito cientificamente. Porém, pouco teve relação com a produção de 
eletricidade, relacionavam com o armazenamento de eletricidade por haver até então, 
discussões de fenômenos que só armazenavam e que a produção da eletricidade era 
artificial.  
Quadro 3: Categorização dos resultados referentes ao episódio 3 considerando aproximação e 
distanciamento do contexto histórico e a discussão do conceito. 

Aproximação Distanciamento 
(F16) Ele na verdade tinha que perceber 
que a eletricidade estava vinda do cobre 
que é um fio condutor. 

(F22) Acumular energia. 

(F17) Trocando, colocando outra 
substância que permitisse a mesma coisa. 
Em vez do cobre colocava outro metal, 
assim ele via se era o metal ou a rã. 

(F23) Armazenar eletricidade. Mais a 
garrafa de Leyden também armazenava.  
 

(F18) Tinha que fazer com uma coisa 
maior. Por que ele ia sentir mais. 

(F24) Espere, o peixe armazenava 
energia. 
 

(F19) Tipo, o que tem nesse peixe que não 
tem nos outros. 

 

(F20) Eu ia dizer que eram os metais que 
faziam e que alguns eram melhores e 
outros não. 

(F21) No peixe tinha os pedacinhos juntos 
e dava o choque, isso porque ele gerava a 
partir desses compartimentos.  

Mas, conseguiram identificar as concepções que foram necessárias para a 
construção da pilha como na fala F 18. Além de identificar que a eletricidade vinda de 
metais estava relacionada com a reatividade como em F20.  

A relação entre os dois episódios (o peixe elétrico e as ideias de Galvani) foram 
listadas pelos alunos de forma que a relação era da produção de eletricidade vinda de 
animais. Contudo houve a compreensão do experimento em relação à utilidade dos 
metais, como na fala F17, permitiu identificar uma possível concepção vinda da 
suspeita levantada por Volta.  

A6 - E o que volta fez então? Conserva? Armazena? A2 e A3 - No peixe tinha os 
pedacinhos juntos e dava o choque, isso porque ele gerava a partir desses 
compartimentos. 

A6 - Espere, o peixe armazenava energia. 
A2 - Então a partir disso surgiu a pilha.  
(Vários) Nunca pensei nisso.  
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Analisando as falas dos alunos com os respectivos Mapas Conceituais é 
possível observar que os alunos não conseguiram encontrar uma forma de conectar os 
três episódios, porém estava explicito a relação de cada um com o tema produção de 
eletricidade e com o contexto histórico da época que ocorreu o debate. Além de 
explicitarem melhor as explicações cientificas dos fenômenos, ou seja, os Mapas 
Conceituais atuaram como uma importante ferramenta de síntese no processo. 

Os alunos demonstraram maior interesse em relação a História da Ciência e 
também identificaram que a História da Química é indispensável na formação de 
professores de Química e ainda destacam que não se discute tais temas em sala (falas 
de alunos).   

A utilização de MC possibilita mostrar a relação existente entre os conceitos 
facilitando a aprendizagem e constitui um instrumento de avaliação permitindo a 
visualização da organização conceitual atribuída a um dado conhecimento (MOREIRA 
e ROSA, 1986). 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é mapear as apropriações e contribuições da teoria de Pierre 
Bourdieu, através de um levantamento bibliográfico nos Encontros Nacionais de Pesquisa em 
Educação em Ciências (1997- 2011). Ao longo dos anos, verificou-se uma tímida evolução na 
quantidade de trabalhos que remetem a Bourdieu. As pesquisas localizadas foram classificadas 
em 3 categorias conforme os tipos de apropriação do autor e de seu referencial teórico: 
apropriação incidental, apropriação conceitual tópica e apropriação do modo de trabalho. Essas 
pesquisas se concentraram nas linhas temáticas Formação de Professores, Sociologia da Ciência 
e Ensino e Aprendizagem (desempenho escolar/acadêmico). De modo geral, concluímos que a 
teoria bourdiana, através dos conceitos de habitus, campo e capital cultural, traz novas 
perspectivas para o estudo da relação universidade-escola, do desempenho dos estudantes, dos 
processos de formação de professores e da sociologia da ciência. Desse modo, oferece 
caminhos frutíferos para a pesquisa em Educação em Ciências.   

INTRODUÇÃO 

 
Pierre Bourdieu é um sociólogo francês de produção amplamente reconhecida 

internacionalmente, tendo investigado diversas esferas sociais no contexto da 
produção de sua teoria geral. Quanto à sociologia da educação, as principais 
referências desse autor são os livros “La reproduction, éléments pour une theorie du 
système d’enseignement” (Bourdieu e Passeron, 1975) e “Les héritiers” escritos com 
Jean-Claude Passeron e publicados em 1970 e 1964, respectivamente. Essas obras 
contrapunham uma visão otimista até então vigente, segundo a qual o sistema escolar 
se baseava no dom e no mérito, bastando aos alunos apenas empenho para alcançar 
altos níveis de escolarização de qualidade. Segundo Nogueira e Nogueira (2002), essa 
visão atribuía à escolarização um papel central no duplo processo de superação do 
atraso econômico, do autoritarismo e dos privilégios atribuídos às sociedades 
tradicionais, e de construção de uma nova sociedade justa (meritocrática), moderna 
(centrada na razão e nos conhecimentos científicos) e democrática (fundamentada na 
autonomia individual). No entanto, uma série de acontecimentos, ocorridos nos anos 
60, levou a uma crise dessa ideia, pois deflagrou a percepção de que a origem social 
tinha um peso muito importante no sucesso dos alunos dentro do sistema de ensino. 
Isso porque a escola vinha planejando o ensino com base na premissa de que todos os 
alunos eram iguais àqueles provenientes das classes mais favorecidas.  

 
“Se o sistema de ensino francês perpetua e consagra um privilégio cultural 
fundado sobre o monopólio das condições de aquisição da relação com a 
cultura que as classes privilegiadas tendem a reconhecer e a impor como 
legítima, na medida em que elas possuem o seu monopólio, é que a relação 
com a cultura que ele reconhece não está completamente dominada a não ser 
quando a cultura que ele inculca foi adquirida por familiarização; é também que 
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o modo de inculcação que ele instaura permanece, a despeito de sua 
especificidade relativa, em continuidade com o modo de inculcação da cultura 
legítima cujas condições sociais só são dadas às famílias que têm como 
cultura a cultura das classes dominantes. Vê-se em primeiro lugar que, sem dar 
explicitamente o que exige, ele exige uniformemente de todos aqueles que 
acolhem que tenham o que ele não dá, isto é, a relação com a linguagem e 
com a cultura que produz um modo de inculcação particular e somente esse. 
Vê-se em segundo lugar que, perpetuando um modo de inculcação tão 
diferente quanto possível do modo familiar, ele dá uma formação e uma 
informação que só podem ser recebidas por aqueles que têm a formação que 
ele não dá.” (Bourdieu e Passeron, 1975, p. 139) 
  

A partir dessas ideias, Bourdieu foi considerado “reprodutivista”, pois, 
aparentemente, não enxergava a escola como aparelho de transformação social, mas 
apenas como um espaço de reprodução das desigualdades. Os conceitos de capital 
cultural, econômico e social fornecem as bases para essa interpretação. Várias 
pesquisas em educação identificam estratégias escolares particulares empregadas por 
cada classe social para alcançar o sucesso escolar. No Brasil existe um volume 
considerável de estudos desse tipo.  

Além dessa importante discussão sobre o papel da escola na 
superação/reprodução das desigualdades, Bourdieu introduziu dois conceitos que 
foram amplamente adotados em pesquisas sociológicas e educacionais: habitus e 
campo. Para Bourdieu, o habitus é um sistema de disposições, modos de perceber, de 
sentir, de fazer, de pensar, que nos leva a agir de determinada forma em uma 
circunstância dada.  

 
“[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas 
as experiências passadas, funciona como uma matriz de percepções, de 
apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas.” (Bourdieu, 
1983, p.65) 
 

Essas disposições não são nem mecânicas, nem determinísticas, são 
plásticas, flexíveis, podendo ser fortes ou fracas, e são adquiridas pela interiorização 
das estruturas sociais, mas são de tais formas internalizadas que chegamos a ignorar 
que existem. O produto de uma aprendizagem, de um processo do qual já não tem 
consciência e que se expressa por uma atitude "natural" de nos conduzirmos em um 
determinado meio. Segundo Bourdieu (1983, p. 105) “o habitus, como diz a palavra, é 
aquilo que se adquiriu, mas que se encaixou no corpo de forma durável sob a forma de 
disposições permanentes. [...] O habitus é um capital que, sendo incorporado se 
apresenta com as aparências de algo inato”.  

O campo é um espaço específico dentro do espaço social, cuja marca principal 
é a disputa entre os agentes pela sua dominação. Para Bourdieu (1983) campos 
distintos como da política e da religião possuem leis gerais de funcionamento 
invariante, dentre as quais poderíamos destacar o fato de que seu funcionamento 
depende da existência de objetos de disputas e pessoas dispostas a disputar o jogo, 
dotadas de habitus que impliquem no reconhecimento e conhecimento de suas leis e 
objetos de disputa. Lahire (2002) resume os elementos fundamentais da definição de 
campo de Bourdieu, dos quais destacamos os seguintes: “um campo é um microcosmo 
incluído no macrocosmo do espaço social”; as lutas dão-se em torno da apropriação de 
um capital específico legítimo do campo e/ou da redefinição desse capital; “a 
distribuição desigual do capital determina a estrutura do campo”; “entre as estratégias 
invariantes, pode-se ressaltar a oposição entre as estratégias de conservação e as 
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estratégias de subversão”; “em luta uns contra os outros, os agentes do campo têm 
pelo menos interesse em que o campo exista e, portanto, mantêm uma ‘cumplicidade 
objetiva’ para além das lutas que os opõem”; “os interesses sociais são sempre 
específicos de cada campo e não se reduzem ao interesse de tipo econômico”; a cada 
campo corresponde um habitus próprio do campo, sendo que só têm condição de jogar 
o jogo e acreditar na importância dele os agentes dotados desse habitus; “cada agente 
do campo é caracterizado pela sua trajetória social, seu habitus e sua posição no 
campo” (Lahire, 2002, p. 47, 48).  

Apesar da relevância e potencialidade desses conceitos e discussões 
observamos pouca contribuição desse campo para a pesquisa em educação em 
ciências. Nesse sentido, este trabalho consiste em um levantamento bibliográfico cujo 
objetivo é mapear as apropriações da teoria de Pierre Bourdieu no campo da educação 
em ciências fornecendo um quadro tanto quantitativo quanto qualitativo dessa inserção. 
Pretende-se testar a hipótese preliminar de que existe uma tímida apropriação dessa 
teoria na área, mas que ela vivencia um período de ligeiro crescimento. Procura-se 
compreender também como se dá essa apropriação na área de educação em ciências. 
Por fim, objetiva-se analisar esses trabalhos bem como sintetizar as efetivas 
potencialidades dos estudos bourdianos para nossa área de pesquisa. 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
A coleta de dados consistiu na realização de um levantamento bibliográfico 

junto aos acervos digitais e eletrônicos do principal evento de pesquisa em educação 
em ciências, o Encontro Nacional de Pesquisas em Ensino de Ciências (ENPEC), 
desde sua criação, em 1997, até a oitava edição, em 20111. As produções analisadas 
foram extraídas de textos referentes a comunicações orais e na forma de pôster 
presentes nas oito atas do evento. 

Para todas as atas acessamos individualmente cada arquivo dos resumos e 
textos completos dos trabalhos publicados no evento. Em cada texto buscamos, 
inicialmente, o nome Bourdieu. Em alguns casos, como por exemplo, na ata do ENPEC 
de 1997, devido à ausência de um meio de localização eletrônica, foi necessária à 
leitura dos textos completos e resumos. Dessa forma, foram encontrados 62 resumos 
e/ou artigos completos de pesquisa apresentados no I, II, III, IV, VI, VII, VIII do ENPEC. 
Após leitura minuciosa dos resumos e/ou artigos completos de pesquisa, os artigos 
selecionados foram organizados em três categorias inspiradas no esquema proposto 
por Catani, Catani e Pereira (2001) para analisar a inserção do autor nas pesquisas em 
Educação e adaptado para nossa investigação: 
1. Apropriação incidental, na qual o autor Bourdieu consta nas referências 
bibliográficas, porém pode ser que não seja citado ao longo texto, assim como, pode 
aparecer em notas de rodapé não significativas. A característica a ser destacada nesta 
classe é que não existe uma conexão entre os argumentos centrais adotados no texto 
e a referência. 
2. Apropriação Conceitual Tópica, nesta classe, há o uso de citações e conceitos 
elaborados pelo autor. Eles estarão reafirmando argumentos ou resultados obtidos, 
entretanto, não se adota o referencial do autor para análise dos dados de pesquisa. 
3. Apropriação do Modo de Trabalho, além de abordar conceitos e noções do autor, 
traz de maneira geral relações com os pensamentos e teoria deste autor para 
                                                   
1 Até o momento da produção deste texto não havia sido disponibilizada a Ata do último ENPEC, 
realizado em 2013. Ela será objeto de uma análise futura de nosso grupo de pesquisa. 
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interpretar os dados, ou seja, adota Bourdieu como referencial teórico da pesquisa 
apresentada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Apresentamos na Tabela 1 os principais resultados quantitativos de nossa 

pesquisa. Nela, podemos observar que a apropriação de Bourdieu no campo da 
educação em ciências não obteve um crescimento linear, ainda assim a apropriação do 
autor é crescente nos últimos anos. A proposta deste artigo é verificar como as 
apropriações da teoria de Bourdieu têm contribuído com a educação em ciências. 
Diante disto só serão discutidos em detalhes os artigos referentes à categoria 
“Apropriação do modo de trabalho”. Pelos limites estabelecidos para essa publicação, 
não podemos citar todos os trabalhos encontrados, porém na Tabela 1 apresentamos a 
quantidade de trabalhos que classificamos em cada categoria ao longo das edições do 
ENPEC.  
 
Tabela 1: Distribuição de todos os artigos apresentados no ENPEC entre 1997 e 2011, dos artigos 
que se referem a Pierre Bourdieu e distribuição desses trabalhos nas categorias de análise. 

ENPEC 
Trabalhos 

Apresentados 
Trabalhos  

Analisados 
Apropriação 

Incidental 

Apropriação 
Conceitual 

Tópica 

Apropriação 
do Modo de 

Trabalho 
1997 140 2 2 - - 
1999 169 2 1 - 1 
2001 232 3 2 1 - 
2003 434 2 2 - - 
2005 680 10 4 - 6 
2007 669 6 1 2 3 
2009 687 15 9 4 2 
2011 1235 22 12 5 5 

TOTAL 4246 62 33 12 17 
 

Na categoria “Apropriação do Modo de Trabalho” foram encontrados 17 
trabalhos ao longo das 8 edições do evento. Essa quantidade inviabiliza uma discussão 
individual dos textos, assim estabelecemos uma subclassificação neste grupo de 
acordo com a linha temática do próprio evento. Destacamos que essa classificação foi 
realizada pelos autores já que na maioria das edições não existia essa identificação. 
Passamos a discutir as pesquisas identificadas nessa subclassificação. 

Formação de Professores de Ciências 

Esta foi a categoria que apresentou a maior quantidade de trabalhos: 7 dentre 
17. A maioria dos trabalhos associou o referencial teórico de Bourdieu a outros 
clássicos da área de formação de professores, como Tardif e Nóvoa, além de outros 
referenciais como Paulo Freire e Bakhtin. O conceito de habitus foi o principal 
mobilizado nesse grupo, sendo relacionado diretamente a investigação sobre a 
formação inicial ou continuada de professores de diversas formas: associado às 
vivências anteriores à formação inicial que influenciam nos saberes docentes 
(ANTUNES et al., 2005); enquanto elemento a ser transformado na formação visando o 
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desenvolvimento do “habitus reflexivus” (MARRONE JÚNIOR et al., 2005); como 
habitus linguísticos do campo científico e do campo pedagógico que caracterizam 
discursos híbridos identificados na formação continuada de professores (MARTINS et 
al., 2005); associados a uma discussão sobre traços identitários nos quais era possível 
perceber habitus característicos de professores de escolas públicas (COSTA et al., 
2011). 

Antunes, Zapparolli e Arruda (2005) investigaram “A construção dos saberes 
docentes no estágio supervisionado em Matemática”. O trabalho parte de uma 
investigação da construção dos saberes docentes durante o estágio supervisionado de 
Matemática através de entrevistas com estudantes do 3º ano da licenciatura de uma 
universidade estadual paranaense. Os autores concluíram que os estagiários, devido 
as diferentes experiências vivenciadas por eles antes de sua formação, apresentam 
variadas ações quando inseridos em uma sala, embora esses sejam formados pela 
mesma instituição. Nesse contexto a noção de habitus foi associada a essa vivência ao 
longo da vida acadêmica que produz saberes docentes anteriores e quase 
independentes da formação inicial. 

Marrone Júnior, Lorencini Júnior e Trevisan (2005) analisaram “A Prática 
Reflexiva e a Teoria do Habitus, um caminho para o desenvolvimento profissional do 
professor”. A pesquisa retrata a discussão sobre o desenvolvimento profissional do 
professor baseado em Philippe Perrenoud e na Teoria do Habitus quanto a prática 
docente. Para os autores uma postura reflexiva diante das situações de conflitos diários 
promoveria o caráter profissionalizante do professor. Assim, eles propõem a noção de 
Habitus Reflexivus, que representaria uma transformação do habitus dos professores e 
que seria considerada um importante elemento formativo docente. 

“Textos, Sujeitos e Discursos: apropriação de textos de Ciências por 
formadores de professores” de Martins e colaboradores (2005) avalia os textos 
construídos a partir de oficinas ministradas para professores de ciências com a 
finalidade de analisar a transição desenvolvida pelos dinamizadores entre os discursos 
dos campos científico e pedagógico. Os autores utilizaram o referencial teórico de  
Bourdieu para a análise das entrevistas e observações videogravadas, concluindo que 
os dinamizadores produzem discursos diferenciados, característicos de habitus 
linguísticos do campo científico e do pedagógico, uma vez que as articulações 
realizadas partem do seu capital cultural e social. Assim como discutem a viabilidade 
da modificação desse habitus e propõem que uma interação mais efetiva entre os 
campos científico e pedagógico proporciona que novas formas de capital social e 
cultural possam ser acumuladas. 

Costa, Beja e Rezende (2011) produziram o trabalho “Traços identitários de 
professores de Física representados por imagens”. Nele investigaram, a identidade de 
um grupo de 12 professores de Física de um curso de formação continuada a distância 
com diferentes perfis, estado, gênero, tempo de serviço, formação, atuação 
público/privada. Os autores analisaram imagens selecionadas pelos professores que os 
representassem e comentários fornecidos por estes profissionais. Apesar de se referir 
ao conceito de habitus ele só foi mobilizado ao final da análise quando os autores 
identificaram aspectos característicos de professores da rede pública como a dimensão 
do afeto, cuidado e sofrimento associada aos traços identitários. 

Ainda na linha temática de formação de professores identificamos um trabalho 
que associou o perfil socioeconômico de licenciandos a sua possibilidade de frequentar 
museus dentro de um contexto de inserção dos espaços não formais na formação de 
professores. “Espaços não formais de educação e os discursos presentes na formação 
inicial de professores de Química” de Monteiro, Martins e Gouvêa (2009) relata a atual 
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importância da interação dos espaços formais e não formais para a formação inicial de 
professores. Embasado em Bakhtin e Bourdieu, os autores destacam o valor do 
discurso presente nos textos produzidos por um grupo de licenciandos sobre a 
educação em espaços não formais. Ao analisar o perfil dos licenciandos percebem que 
eles apresentam uma distância física e simbólica dos museus e refletem sobre o 
impacto desse fato para uma efetiva inserção dos espaços não formais na formação de 
professores. 

Por fim, dois trabalhos de Freitas, Oliveira e Carvalho (2005, 2007) investigam 
a formação de professores universitários no contexto da relação universidade-escola 
estabelecida em um projeto de parceria. A pesquisa de 2005 enfoca o desenvolvimento 
profissional desses professores de ciências em conjunto com cinco professores de 
ensino médio de uma escola. A questão é analisada através de conceitos como campo 
e espaço social apresentado por Bourdieu, para a discussão dos conceitos de 
proximidade e distanciamento durante a formação do professor pesquisador e 
professor da escola. Nesse sentido, destaca a importância de um espaço de interação 
para que os sujeitos de campos diferentes possam se comunicar e obter uma visão de 
mundo mais ampla. O trabalho de 2007 visa à compressão de como a interação entre 
professores universitários da área de Ciências e professores da escola pode contribuir 
para a formação do professor acadêmico. A análise está embasada em pelo menos 
dois conceitos o de “estrutura social” e da “epistemologia” para avaliar os diferentes 
momentos que ocorrem da interação dos sujeitos da pesquisa. No conjunto as 
pesquisas contribuem para a discussão sobre as diferenças e possíveis interações 
formativas entre a universidade e a escola. 

Sociologia da Ciência  

 Bourdieu desenvolveu uma ampla e consistente discussão sobre o campo 
científico (1983). Esse conceito foi adotado em 5 pesquisas em educação em ciências 
sob diferentes aspectos: para analisar a história de instituições enfocando o 
desenvolvimento de cursos de formação de professores (PEREIRA, 1999; MASSI; 
VILLANI, 2011); para analisar a constituição de uma área de estudos e pesquisas 
enquanto um campo autônomo – a educação em ciências (FERES; NARDI, 2007) e a 
educação ambiental (CONDENANZA; CORDERO, 2011); e para investigar a formação 
de pesquisadores, através da iniciação científica (PERRELLI; GIANOTTO, 2005). 

Pereira (1999) investigou os “Aspectos sócio-históricos da formação inicial de 
professores de biologia” com a finalidade de compreender como o campo das Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais apresentava menor status 
acadêmico no que se refere aos cursos de formação docente nas universidades 
brasileiras através de uma investigação sócio-histórica baseada na análise documental 
e história oral (entrevistas). O autor conclui que os desafios atuais dos cursos de 
formação de professores são muito mais profundos do que julgamos por serem “reflexo 
das relações de força, das lutas e estratégias, dos interesses e lucros estabelecidos no 
campo universitário brasileiro desde a sua origem” (PEREIRA, 1999, p. 13). Pesquisa 
semelhante foi realizada por Massi e Villani (2011) que investigaram “A construção do 
habitus institucional: história do Instituto de Química da UNESP/Araraquara”. Os 
autores adotaram o conceito de habitus de Bourdieu para analisar a trajetória de 
desenvolvimento do Instituto de Química da UNESP/Araraquara. Identificam o habitus 
da instituição, através de sua história, marcado pela valorização da pesquisa, busca de 
autonomia, forte vinculação entre os membros e investimento em extensão 
universitária.  
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 A consolidação da área de pesquisa em educação em ciência é objeto do 
trabalho “Parâmetros utilizados para a caracterização e avaliação da produção 
acadêmica na área de Educação em Ciências: Estudos Preliminares” de Feres e Nardi 
(2007).  Os autores adotam o conceito de campo para descrever as influências que 
existem nas interações entre cientistas, principalmente entre grupos de pesquisa e 
publicações.  Nesse mesmo sentido, a pesquisa “La educación ambiental desde la 
teoría de los campos” de Condenanza e Cordero (2011) utiliza a teoria do campo de 
Bourdieu para discutir a educação ambiental enquanto objeto de disputa em termos da 
sua conceituação e inserção no currículo. As autoras destacam que para o século XXI, 
as disputas sobre os propósitos da educação em relação à natureza permanecem 
válidas em todos os campos possíveis e quase as mesmas estratégias pelos mesmos 
agentes. Assim, questionam as consequências dessa fragmentação do campo da 
educação ambiental. 
 Por fim, a formação de pesquisadores inseridos no campo acadêmico é 
investigada quanto a “Percepções de professores universitários sobre a iniciação 
científica: uma análise a partir de Pierre Bourdieu e Thomas de Kuhn”. O trabalho 
associa a discussão bourdiana a “ciência normal” de Kuhn. Os autores verificaram que 
os acadêmicos são modelados pelos seus professores para obedecerem às regras, 
métodos e processos que os proporcionarão a obtenção do capital específico do 
“Campo Científico”. A universidade seria um Campo de Poder, na qual os dominantes 
impõem suas ideias científicas, construindo um habitus científico assim como a 
produção, reprodução e conservação do Campo. Porém, nesse contexto não é possível 
a formação de pesquisadores críticos. É importante destacar que para esses autores 
até os alunos de iniciação científica já pertencem ao campo, enquanto Condenanza e 
Cordeiro trazem outra perspectiva, com a qual concordamos: “nem todos os atores da 
educação ambiental, no sentido proposto por Bourdieu, são ativos na produção e 
distribuição do capital específico do campo” (CONDENANZA; CORDEIRO, 2011, p. 11 
– tradução nossa). 
 
Ensino e aprendizagem de conceitos científicos: desempenho escolar/acadêmico 

 Uma das principais perspectivas de Bourdieu para a educação se refere a 
percepção dos condicionantes do desempenho escolar ou acadêmico dos estudantes 
em relação ao seu patrimônio (capital cultural, social e econômico) herdado 
principalmente da família. Nesse sentido encontramos 5 pesquisas que investigam 
esse aspecto em diferentes contextos e níveis de ensino: o conteúdo de saúde e 
educação ambiental nas séries iniciais do ensino fundamental (BARROS; 
GRYNSZPAN, 2005); a dedicação ao estudo e importância atribuída à disciplina 
Biologia no ensino médio (CARVALHO; ALLAIN, 2011); as questões de física do 
processo seletivo para ingresso na Universidade de Campinas (KLEINKE; GEBARA, 
2007); o desempenho acadêmico de estudantes do curso de graduação em física de 
uma universidade federal (LIMA JUNIOR; OSTERMANN, 2011); e a trajetória escolar 
de licenciandos em química de uma universidade particular (MASSI; MUZZETI; 
VILLANI, 2009). 

Barros e Grynszpan (2005) analisaram a “Educação em saúde e meio 
ambiente: concepções e práticas no primeiro segmento do ensino fundamental do 
Colégio Pedro II”. Trata-se de um estudo de caso através da análise das práticas 
pedagógicas relacionadas ao ensino de ciências e do currículo institucional, no Colégio 
Pedro II do Rio de Janeiro, no âmbito da educação ambiental e em saúde nas etapas 
iniciais do ensino fundamental. Assim como Marrone Junior e colaboradores (2005), os 
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autores acreditam que o habitus possa sofrer transformações quanto aos valores e 
concepções que os agentes trazem para a escola. Quanto a análise da questão 
específica, observamos pouca articulação dos dados com o referencial bourdiano. Essa 
relação só aparece quando os autores destacam que o currículo exige práticas de 
higiene que são incompatíveis com as condições de habitação dos estudantes, 
reforçando a ideia de que o currículo é organizado em função de códigos esperados 
dos alunos que não são universais (BARROS; GRYNSZPAN, 2005).  

A pesquisa de Carvalho e Allain (2011) também cita Bourdieu como referencial 
teórico, mas dialoga pouco com o autor na análise dos dados. O trabalho “Biologia para 
quê? – Um estudo sobre a relação entre acesso a bens culturais, currículo e 
desempenho escolar de alunos do Ensino Médio” utilizou um questionário aplicado a 
340 alunos do Ensino Médio da rede pública de uma escola referência em Minas 
Gerais, para estudar a relação entre acesso a bens culturais, currículo e desempenho 
escolar. Na conclusão os autores apontam para uma relação direta entre o capital 
cultural e hábitos de leitura e o desempenho escolar, e sugerem que o currículo de 
biologia mineiro revela escolhas não neutras.  

Na transição entre o nível médio e o ensino superior, encontramos a pesquisa 
“Física: capital cultural e treinamento” de Kleinke e Gebara (2007) sobre o exame 
vestibular. O trabalho analisa como fatores externos à educação formal, a realização de 
cursinhos pré-vestibulares e o capital cultural, neste caso, o grau de instrução dos pais,  
têm influência sobre o desempenho dos candidatos ao Vestibular da Unicamp. Os 
autores observaram que tanto os alunos de escolas públicas quanto privadas 
dependem de cursos pré-vestibulares para terem melhor desempenho na prova e que 
a utilização de diferentes linguagens e/ou leitura de textos mais elaborados estão 
associadas ao patrimônio cultural familiar, já que o curso preparatório atua quase 
exclusivamente em linguagens diretas e matemáticas. 

No ensino superior público o trabalho de Lima Junior e Ostermann (2011) 
realiza uma “Análise da relação entre classe social e sucesso de estudantes de 
graduação em disciplinas de Física”, tendo como objetivo verificar em que medida o 
curso de Física contribui para a reprodução da estrutura das relações de classe nos 
termos de Bourdieu. Foi realizada uma análise estatística da média dos conceitos em 
disciplinas de Física introdutória e da quantidade de reprovação por falta de 
aproveitamento com respeito aos dados sócio-econômicos de 995 alunos de 
graduação em Física em uma universidade pública. Os autores concluíram que o 
insucesso nos processos avaliativos é evidente para alunos mais pobres e filhos de 
pais menos escolarizados. No ensino superior privado, Massi, Muzzeti e Villani (2009), 
investigaram “Trajetórias escolares de ingressantes do curso de licenciatura em 
Química de uma universidade particular paulista”. Os autores investigaram um grupo 
que apresentava capital linguístico e patrimônio cultural pouco prováveis para a parcela 
da população que costuma frequentar o nível superior. Com base em textos escritos 
pelos estudantes (orientados por um questionário), e no aporte teórico de Bourdieu foi 
possível observar que eles sofriam influência da família para que alcançassem o 
Ensino Superior, mesmo que durante a sua vida escolar não tivessem contado o 
acompanhamento familiar nos estudos. 
 
Filiação e articulações entre os principais autores  

Cabe ainda destacar neste levantamento a recorrência de trabalhos de alguns 
autores que parecem adotar essa perspectiva teórica de forma continuada e constituir 
grupos de pesquisa interessados nessa perspectiva. As informações para esse 
mapeamento foram obtidas com base nos próprios artigos e nos lattes.  
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Zulind Luzmarina Freitas, Ernandes Rocha de Oliveira e Lizete Maria Orquiza 
de Carvalho, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) - 
Campus Ilha Solteira, são autores de dois trabalhos (2005; 2007) que nos parecem 
frutos da tese de doutorado de Zullind, orientada por Lizete. Outro conjunto de 
trabalhos identificados é da Universidade de São Paulo (USP) tendo como autores a 
então doutoranda Luciana Massi e seu orientador Alberto Villani (2009, 2011). Em um 
desses trabalhos Luci Regina Muzzeti, docente da UNESP – Araraquara, é co-autora 
dos dois. Encontramos dois trabalhos produzidos na Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) (MARRONE JÚNIOR; LORENCINI JÚNIOR; TREVISAN, 2005; 
ANTUNES; ZAPPAROLLI; ARRUDA, 2005). Sergio de Mello Arruda, Alvaro Lorencini 
Júnior e Rute Helena Trevisan são docentes dessa instituição e orientadores dos 
trabalhos de mestrado de Jayme Marrone Júnior (concluído em 2007), de mestrado de 
Franciele Cristina Agostineto Antunes e de doutorado de Ferdinando Vinicius Domenes 
Zapparoli (em andamento desde 2013). Apesar dos trabalhos não apontaram para uma 
relação direta entre os autores encontramos outras publicações e projetos 
desenvolvidos em parceria que nos ajudam a compreensão a coerência entre as duas 
pesquisas encontradas oriundas desta instituição. Cabe ainda ressaltar que Lizete 
Carvalho e Sergio Arruda foram orientandos de Villani, sugerindo uma articulação entre 
esses grupos. Além disso, Lizete, Sérgio, Luciana e Villani compõem um grupo de 
pesquisa sobre formação de professores de ciências cadastrado no diretório de grupos 
de pesquisa do CNPq. Por fim, encontramos dois trabalhos de Isabel Martins e 
Guaracira Gouvêa, docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
(MARTINS et al., 2005; MONTEIRO; MARTINS; GOUVÊA, 2009). Isabel Martins foi 
orientadora de Bruno Monteiro, Maíra Jansen e Letícia Terreri, co-autores dessas 
publicações. 

CONCLUSÃO 

 
Este trabalho consiste em um levantamento bibliográfico em 8 edições dos 

ENPEC, objetivando responder a seguinte questão: como o referencial teórico de 
Bourdieu vem sendo apropriado pela área de pesquisa em educação em ciências e que 
contribuições ele pode trazer? Para responder esse questionamento, entre 1997 e 
2011, analisamos 4246 trabalhos procurando referências a Bourdieu. Encontramos 62 
pesquisas que citavam o autor de diferentes formas: 33 de modo incidental, ou seja, 
apenas como citação breve e deslocada da discussão principal da pesquisa; 12 como 
apropriação tópica, em que algumas ideias do autor eram citadas, mas ele não era 
adotado como referencial teórico; e, finalmente, 17 artigos que utilizaram Bourdieu 
como apropriação do modo de trabalho, ou seja, como referencial de análise dos 
dados. Dentre esses 17 trabalhos, identificamos 4 grupos de pesquisa de diferentes 
instituições que parecem adotar esse referencial de forma continuada. 

No conjunto desses 17 trabalhos percebemos a inserção da perspectiva teórica 
de Bourdieu em 3 linhas temáticas da área de pesquisa em educação em ciências: 
formação de professores de ciências, sociologia da ciência e ensino e aprendizagem 
de conceitos científicos – desempenho escolar/acadêmico.  Quanto ao conteúdo dos 
trabalhos julgamos importante destacar alguns aspectos: 1) Nem todas as pesquisas 
que citam Bourdieu como referencial teórico conseguem mobilizar seus conceitos 
efetivamente na análise dos dados coletados, não sendo possível estabelecer uma 
relação direta entre o resultado e as conclusões dos estudos; 2) Alguns conceitos se 
apresentam de forma controversa nas pesquisas, como a participação dos agentes no 
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campo científico, ou até de modo parcialmente diferente da proposta original do autor, 
como a ideia de transformação do habitus, sendo que Bourdieu sempre foi questionado 
pelo caráter estático e fatalista de sua teoria; 3) Vários trabalhos associam Bourdieu a 
outros autores porém não desenvolvem essa relação quanto a epistemologia das 
diferentes perspectivas. Não questionamos aqui a validade dessas iniciativas, 
provavelmente o próprio limite de extensão das pesquisas impossibilitou esse 
aprofundamento, porém acreditamos que algumas associações mereciam mais 
discussão nos trabalhos; 4) De modo geral, destacamos também que foram adotadas 
diferentes metodologias de pesquisa, desde estudos quantitativos com volume 
expressivo de dados até análise de um único episódio, passando por várias pesquisas 
apoiadas em questionários e entrevistas. 

Retomando nossa questão de pesquisa quanto às contribuições de Bourdieu 
para a área de educação em ciências, é importante ressaltar que, apesar de nem todos 
trabalhos terem destacado um avanço fundamental da pesquisa, o conjunto analisado 
permite que os aspectos principais apontados por alguns trabalhos sejam reforçados 
pelos demais. Assim, para cada linha temática destacamos a principal contribuição de 
Bourdieu: a formação de professores utiliza a noção de habitus para compreender a 
relação do social com o individual nos processos de formação, sendo possível planejar 
ações formativas com base nessa perspectiva teórica; a sociologia da ciência 
consegue avançar significativamente ao adotar o conceito de campo para compreender 
a relação do microcosmo científico com o macrocosmo social, assim questões políticas, 
curriculares e institucionais podem ser melhor compreendidas fundamentando ações 
dos agentes no campo; o desempenho escolar e aprendizagem de conceitos é 
fortemente influenciado pelo patrimônio dos agentes herdado da família, quanto a 
aprendizagens específicas, hábitos e interesses, assim deve ser objeto de análise do 
professor visando minimizar as desigualdades escolares associadas às desigualdades 
sociais.  

Estamos em um momento em que os problemas educacionais extrapolaram as 
próprias salas de aula, com isso surge à necessidade de buscar teorias que abrangem 
este novo cenário educacional. Diante da pesquisa realizada observamos como a 
teoria de Bourdieu oferece caminhos frutíferos para a pesquisa em Educação em 
Ciências.   
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Palavras-chave: Epistemologia, Kuhn, Combustão 
 
Resumo: “A estrutura das Revoluções Científicas” e “A função do dogma na investigação 
científica” de Thomas S. Kuhn introduzem uma importante contribuição para os estudos da 
filosofia e história da ciência. Nos livros o autor introduz uma série de termos correspondentes à 
categorias de sua epistemologia tais como, ciência normal, paradigma, crise e 
incomensurabilidade. Por este motivo, o objetivo deste trabalho é utilizar o desenvolvimento das 
teorias de combustão à assimilação de uma nova química, com Lavoisier, para descrição e 
análise da perspectiva kuhniana. A relevância deste tipo de trabalho se dá em três principais 
esferas: a histórica, a epistemológica e a pedagógica.  

INTRODUÇÃO 

Em seu livro A estrutura das Revoluções Científicas publicado em 1962, Thomas 
S. Kuhn (1922 – 1996) introduz uma importante contribuição para os estudos da 
filosofia e história da ciência, principalmente em relação ao desenvolvimento da 
ciência, trazendo uma insólita definição do que se configura o trabalho científico. Nessa 
obra, Kuhn desenvolve algumas ideias que havia proposto em outros trabalhos e deixa 
claro sua teoria: a ciência, um empreendimento essencialmente revolucionário, se 
caracteriza pela existência de um único paradigma vigente. 

Essa definição e a compreensão paradigmática da ciência trazem certas 
consequências inerentes, como a existência de um caminho bem definido para o 
progresso da ciência, que envolve o desenvolvimento do paradigma, sua aceitação 
pela comunidade científica, a emergência de casos que o paradigma não consegue 
responder ou contemplar, as preposições de novos paradigmas e a escolha pela 
comunidade científica de um novo paradigma, culminando no abandono do anterior.  

Para Kuhn, esses estágios de desenvolvimento da ciência podem ser definidos 
como: período pré-paradigmático (ou pré-ciência), ciência normal, crise e revolução, 
nova ciência normal. Sendo a ciência normal o desenvolvimento de uma teoria por um 
determinado período de tempo, de forma que são estabelecidas historicamente uma 
sucessão de revoluções e períodos de ciência normal. 

O paradigma, dessa forma, é na proposta kuhniana um dos pontos centrais de 
discussão e delimitador para o entendimento de ciência. De forma geral, o paradigma 
pode ser primeiramente reconhecido como um conjunto de teorias, práticas de ofício e 
técnicas que são partilhadas por uma dada comunidade científica, estruturando uma 
forma única de ver e pensar o mundo. É importante ressaltar que o conceito de 
paradigma aqui foi colocado de forma limitada, visto que, na própria obra de Kuhn não 
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há uma definição clara e concisa para descrever sua natureza, crítica que o próprio 
Kuhn reconheceu e acabou por refinar ainda mais seu entendimento em um posfácio, 
escrito em 1969. Masterman (1979), por exemplo, identifica em A estrutura das 
revoluções científicas, vinte e um diferentes sentidos para o conceito de paradigma. 

Para termos um plano geral da pretensão deste trabalho, devemos salientar que 
para Kuhn, uma teoria da ciência só pode ser completa quando reconhecida na história 
da ciência. Assim, usa de episódios históricos para dar força aos seus argumentos. 
Neste trabalho serão analisados os elementos da perspectiva kuhniana da ciência 
através da compreensão de um episódio histórico da química. Faremos uma 
reorganização de uma história das teorias sobre calor à luz dos elementos da 
epistemologia kuhniana a partir das ideias de Stahl a Lavoisier. Este recorte é descrito 
por Kuhn (1998) como frutífero para explicação de sua teoria, pois: 

 
Os exemplos mais óbvios de revoluções científicas são aqueles episódios 
famosos do desenvolvimento científico que no passado, foram frequentemente 
rotulados de revoluções [...] nos ocuparemos repetidamente com os momentos 
decisivos essenciais do desenvolvimento científico associado aos nomes de 
Copérnico, Newton, Lavoisier e Einstein (KUHN, 1998, p. 25). 
 

Por este motivo, pretende-se nesse trabalho usar o desenvolvimento das teorias 
de combustão até a assimilação de uma nova química, com Lavoisier, para descrever e 
analisar a perspectiva kuhniana da ciência. Se por um lado é possível relacionar a 
história da combustão às diferentes fases do processo científico no sentido proposto 
por Kuhn, compreender sua teoria também orienta o estudo da história da química, em 
especial a história das teorias de combustão. Acontece que ambas, história e filosofia 
da ciência, dialogam em complementariedade, pois estudam fenômenos complexos 
ligados a própria estrutura da ciência. 

A filosofia da ciência, por sua vez, permite diversas releituras de uma dada 
sequência histórica, oriundas das diferentes visões de ciência estabelecidas e de 
diferentes perspectivas filosóficas. Por este motivo, salienta-se que a escolha pela 
abordagem de Thomas Kuhn advém da condicionalidade em compreender sua teoria 
como todo, tendo em vista a possibilidade de se observar os estágios de crise e 
revolução ao longo de seu desenvolvimento, traços de dogmatismo da ciência e 
incomensurabilidade de teorias. 

A relevância deste trabalho pode ser investigada, ainda que outros pontos 
possam ser ressaltados, sob três principais esferas: a histórica, a epistemológica e a 
pedagógica. Do ponto de vista histórico, o estudo desse episódio pode auxiliar na 
compreensão dos diferentes processos e delimitadores políticos e sociais que 
demarcaram o progresso (não no sentido linear) da ciência. Como consequência, há 
um entendimento dos aspectos filosóficos que flanquearam o episódio, ou seja, é 
construída uma noção do funcionamento da ciência em seu interior.  

Reafirmando assim a paráfrase de Lakatos (1983) sobre a obra de Kant que diz, 
“A filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia, a história da ciência sem a 
filosofia é cega” (LAKATOS, 1983, p. 107), desta forma, quando se olha para a leitura 
de um episódio histórico olha-se também por complementariedade para a filosofia pela 
qual o historiador esteve influenciado. 

Essas duas visões do episódio (histórica e filosófica) podem ser exploradas no 
ensino de filosofia da ciência ou de história da química de maneira a contribuir para 
uma compreensão mais rica da ciência em sala de aula (MATTHEWS, 1995). 
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 PERÍODO PRÉ-PARADIGMÁTICO DA COMBUSTÃO 
 
Segundo Kuhn (1998), o estágio pré-paradigmático faz parte do 

desenvolvimento de qualquer ciência, e tem como principal característica a existência 
de várias escolas e sub escolas em competição. Não há neste estágio um paradigma 
ou um candidato único a paradigma, sendo assim, todos os fatos que possivelmente 
são pertinentes ao desenvolvimento de determinada ciência têm a probabilidade de 
parecerem igualmente relevantes. 

Por não haver um paradigma único e sim uma mistura de crenças e explicações 
de dado fato, não é de se espantar que homens diferentes tenham olhares diferentes 
para os mesmos fenômenos e assim os interpretem e expliquem segundo suas 
concepções, criando certas divergências entre as explicações (KUHN, 1998). 

Para Kuhn, estas divergências vão desaparecendo ao longo do tempo, em geral 
o desaparecimento de certa teoria é dado pelo triunfo de uma outra escola, devido a 
suas próprias crenças e preconceitos característicos, que dão ênfase maior a apenas 
alguma parte especial do conjunto de informações vindas da pré-ciência (KUHN, 1998). 

O fogo, e mais especificamente as reações de combustão, sempre estiveram 
presentes no desenvolvimento humano. Ainda que estivessem sempre ligados às 
reações químicas através de seu próprio sistema biológico, a combustão parecia, para 
o homem primitivo, ser o mais claro e deslumbrante contato com as transformações 
químicas em sua plenitude. Não obstante, esse fascínio pelas reações de queima 
esteve presente nos mitos das mais primitivas civilizações e nos questionamentos dos 
primeiros filósofos. 

Heráclito de Éfeso foi o filósofo pré-socrático que mais se dedicou à 
compreensão da natureza do fogo, sua percepção de cosmos está ligada a ideia de 
que toda a existência está em constante mudança ou fluxo (Panta Rei). As diversas 
interpretações da teoria ontológica de Heráclito mostram que sua concepção mobilista 
entra em divergência com a visão de único espírito material constitutivo de matéria de 
todas as coisas em seu sentido restrito, pois sua filosofia não se centrava na ideia de 
que a matéria poderia ser reduzida à uma única substância (Arché), como faziam 
Tales, Anaximandro ou Anaxímenes. Entretanto, o fogo era compreendido como 
símbolo da geração do fluxo ou o agente primordial da transformação. As reações de 
combustão podem, dessa forma, ser entendidas como parte desse processo de fluxo 
no qual a matéria era novamente transformada em seu princípio primordial.  

Esse entendimento foi posteriormente remodelado na cosmologia de Aristóteles, 
que compreendia o fogo como um dos elementos constituintes da matéria sublunar, 
junto aos elementos terra, ar e água (PORTO, 2009). Para Aristóteles, cada um dos 
quatro elementos poderia ser formado binariamente pelas seguintes características: 
seco, úmido, frio ou quente. A visão aristotélica dominou o pensamento sobre a 
composição da matéria durante muitos séculos, sendo gradativamente refinada e 
complementada pela teorização, observação e experimentação e influenciou a 
idealização da medicina dos quatro humores (sangue, fleuma, bílis amarela e bílis 
negra), que entendia a doença como um desequilíbrio na proporção desses quatro 
humores. 

Paracelso, alquimista alemão, foi o principal opositor desta medicina clássica 
grega, propondo que a cura de uma determinada doença não ocorria pelo tratamento 
do humor em excesso ou em falta (a chamada "cura pelos contrários"), mas defendia 
que a doença poderia ser curada por uma substância semelhante, como até mesmo 
doses do próprio veneno que a causara. Não aceitando a teoria dos quatro humores, 
Paracelso optara por abandonar em consequência a teoria dos elementos de 
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Aristóteles. Influenciado pela alquimia árabe, propôs que toda a existência era 
materializada pela tríade dos princípios enxofre, mercúrio e sal, sendo que o fogo era o 
principal meio de separação desses princípios (PORTO, 1997). 

Besaund-Vicent e Stengers (1992) fazem uma análise kuhniana sobre o período 
alquímico, para elas, a alquimia antecessora do pensamento flogistico caracterizou um 
período pré-científico, uma vez que são adotadas diversas posturas e também houve 
histórias divergentes carregadas de segredos e misticismo sobre o tema 
fogo/calor/combustão. 

Historicamente, a natureza do fogo sofreu sucessivas modificações semânticas 
entre a compreensão elementar do fogo e a que o entendia como agente modificador 
da matéria. Como salientado por Bensaud-Vicent e Stengers (1992), essas indagações 
não constituem um paradigma kuhniano para o entendimento das reações de 
combustão, uma vez que coexistiam outras hipóteses que buscavam compreender 
essas questões ontológicas com igual expressividade. Além disso, essas teorias não 
pareciam ser uma boa ferramenta para resolução de problemas, pois não forneciam um 
mecanismo que descrevesse como ocorriam essas reações. 
 
TEORIA DO FLOGISTO COMO PARADIGMA KUHNIANO 
 

A Physica Subterrânea, publicada em 1669 pelo alemão Johann Joachim Becher 
(1635-1682), é considerada a obra que fundamentou a primeira teoria química capaz 
de descrever as reações de combustão. Para Becher, a matéria era constituída por três 
elementos: ar, água e terra. A terra, por sua vez, poderia ser classificada de três 
diferentes formas: terra vitrificável, fluída e presente em materiais vítreos; terra pinguis, 
uma terra oleosa e inflamável, que estava presente em todas as substâncias 
inflamáveis; terra mercurial, um tipo de fluido e volátil. Portanto, para um determinado 
objeto queimar, era necessário que este tivesse em sua constituição certa quantidade 
de terra pinguis. (MAAR, 1999). 

Georg Ernst Stahl (1660–1734) reconheceu a importância da obra de Becher, 
tanto que analisou e reeditou este livro, adicionando uma série de críticas e 
comentários sob o título de Specimen Beccherianum, a obra que se tornou os preceitos 
sobre a teoria do flogisto (GREENBERG, 2009). 

Há de se destacar que as publicações de Stahl eram por vezes difíceis de se 
entender, visto que possuíam uma linguagem que oscilava entre alemão arcaico e latim 
(BESAUND-VICENT; STENGERS, 1992). De acordo com Besaud-Vicent e Stengers 
(1992), o verdadeiro difusor da teoria do flogisto foi Guillaume François Rouelle (1703-
1770), farmacêutico francês e seguidor de Stahl. 

Rouelle foi o principal e mais fiel intérprete das obras escritas por Stahl, portanto 
foi o responsável por rearticular a teoria stahliana (que concebia o fogo como 
instrumento e o flogisto como terra pinguis), disseminando a teoria do flogisto na 
França em meados do século XVIII. Na interpretação de Rouelle para as obras de 
Stahl, aceitava-se a ideia de que o flogisto estaria presente nos metais e materiais 
combustíveis, sendo liberado no momento da queima ou da calcinação. Usando a 
notação atual, as reações de calcinação poderiam ser representadas da seguinte 
maneira: Metal → calx + flogisto. 

Este processo poderia ser revertido, tratando a calx (conhecido atualmente como 
o óxido do metal) com materiais ricos em flogisto. A importância geral dessa teoria, a 
primeira teoria química a ser adotada e aceita em toda Europa, se faz por contemplar e 
explicar, de maneira mais ou menos satisfatória, diversos fenômenos anteriormente 
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isolados, como a combustão, calcinação, respiração (uma perda de flogisto pelo corpo), 
fermentação e as reações de oxirredução (MAAR, 1999). 

Diante desse extenso quadro explicativo, a interpretação de Rouelle para a 
teoria de Stahl permitiu que muitos trabalhos e descobertas químicas fossem 
realizadas, seja na química laboratorial, na metalurgia ou na indústria. Dessa forma, 
pode-se dizer que a estruturação de uma teoria tão abrangente e disseminada na 
comunidade científica permitiu que os químicos se organizassem e trabalhassem, pela 
primeira vez, em uma mesma estrutura lógica, seja nos processos operacionais ou em 
um campo lexical próprio.  

Sob a perspectiva de Kuhn, há nesse momento a construção de um paradigma e 
os cientistas que desejam operar dentro deste paradigma se encontram fazendo 
ciência normal (KUHN, 1998). Por ciência normal, deve-se entender as diversas 
operações de refinamento do paradigma, ou seja, a função dos praticantes da ciência 
normal está centrada na tentativa de articular teorias já fornecidas aos fenômenos 
naturais, o que faz com que o cientista normal restrinja seus trabalhos à especificidade 
do problema que deve ser encaixado dentro da confiança de seu paradigma. 

Além disto, o trabalho da ciência normal também está alicerçado em discutir e 
formular novas articulações da teoria que podem ser verificadas pela experiência, de 
maneira a apresentar uma nova aplicação do paradigma ou aumentar sua precisão 
(KUHN, 1998).  

Na tentativa de delimitar as principais ocupações dos cientistas normais, pode-
se relacioná-los à três classes de problemas, sendo elas: a determinação do fato 
significativo, a harmonização e a articulação dos fatos com a teoria (KUHN, 1998). 

 Estas três classes de problemas, podem ser entendidas analogamente à 
resolução de puzzles ou às regras de um jogo de xadrez no qual, em ambos exemplos, 
o jogador deve operar segundo algumas regras. Relacionando com a teoria de Kuhn, o 
jogador é o cientista normal e as regras são ditadas pelo paradigma, sendo assim o 
cientista normal deve operar com as regras estabelecidas para que assim se consiga a 
aceitação deste paradigma pela comunidade científica (KUHN, 1998). 

Para a teoria do flogisto, o paradigma era capaz de explicar uma enorme gama 
de reações químicas que anteriormente não eram compreendidas, mas tinha uma 
grande limitação: era capaz de descrever os fenômenos observáveis de forma 
qualitativa, mas tinha certas divergências em seus aspectos quantificáveis. Tais 
divergências ocorriam pois os materiais orgânicos perdem massa na combustão, 
enquanto os metais ganham massa no processo de calcinação, ainda que esses dois 
processos sejam explicados pela perda do flogisto.  

Esses fenômenos eram conhecidos dos químicos da época, e muitos tentaram 
articulá-los de forma a adequarem ao paradigma: Stahl explicara que a perda do 
flogisto criava espaços vazios na matéria restante, que era reagrupada, tornando-a 
mais densa; outros atribuíam a existência de flogisto com "peso negativo", portanto 
repelido pela Terra (MAAR, 1999). 
 
O ESTABELECIMENTO DA CRISE A DESCRENÇA DE LAVOISIER 
 

Para que um paradigma entre em crise é necessário que um cientista 
discordante, ou membro externo a comunidade científica praticante da ciência normal, 
aponte inconsistências na teoria aceita universalmente. É preciso que este cientista 
mostre a inconsistência da teoria de forma que, mais adiante, este velho paradigma 
seja substituído por um novo, mais aceito pela comunidade científica (KUHN, 1998).  
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Diante da teoria do flogisto, o personagem que colocou à prova as 

inconsistências observadas deste paradigma foi Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 
1794), que publicou em 1777 uma obra completa chamada Reflexões sobre o flogisto, 
na qual discute as lacunas desta teoria.  

Lavoisier estudou a teoria do flogisto com mestres praticantes da ciência normal, 
como o próprio Rouelle e passou a se interessar por esta teoria justamente por sua 
amplitude de explicações possíveis. Um bom exemplo eram as explicações dadas por 
Joseph Priestley (1733-1804) sobre os resultados obtidos com o uso das máquinas 
pneumáticas e nas reações de combustão, já que tais máquinas eram capazes de 
separar dois diferentes tipos de ares, chamados por Priestley de gases flogisticados e 
desflogisticados (CASTILLO, 2010). 

Por não se convencer com as explicações dos flogistas, principalmente com as 
convicções de Priestley, Lavoisier assume o comando de suas próprias investigações, 
procurando responder algumas questões sobre os processos químicos de 
desprendimento e fixação dos ares, das reações de redução da cal e seus fenômenos 
de efervescência, sobre a questão do aumento do peso dos metais durante a 
calcinação e também buscava por um desdobrar de uma teoria sobre o calor que 
permitisse explicar a natureza dos fluidos elásticos (CASTILLO, 2010). 

Enquanto se ocupava com essas investigações, Lavoisier afirmou que a 
combustão e a calcinação eram fenômenos similares e que ambas implicavam na 
fixação do ar. Após uma conversa com Priestley sobre as observações feitas durante 
um experimento de calcinação de mercúrio, que ambos fizeram, Lavoisier identifica 
como seu produto, o ar puro, que aumentava consideravelmente o tamanho de uma 
chama quando submetida a teste, já Priestley o chamava de ar desflogisticado 
(CASTILLO, 2010). 

Mediante a descrença na teoria vigente e a necessidade de um estudo mais 
aprofundado sobre as teorias que envolviam as reações de combustão, calcinação, do 
princípio acidificante, dos quais Lavoisier se envolveu para assim convencer e 
converter a comunidade científica a crer em seus resultados, ele inicia seus 
meticulosos estudos e experimentações em direção ao abandono da teoria do flogisto e 
da unificação dos estudos em química, que foram publicados em 1789 no seu Tratado 
Elementar de Química. 

A crise se estabelece nesse momento, no qual existem duas nomeações e 
explicações para o mesmo fenômeno, cabendo a comunidade científica tender ao lado 
que melhor os convence (KUHN, 1998).   

Resumidamente, podemos dizer que o ponto crucial para o estabelecimento da 
crise sob a perspectiva de Kuhn, de Lavoisier para com a teoria do flogisto, foi dada 
primeiramente pela sua descrença nas explicações flogistas, seguido de sua 
dedicação, rigorosidade no método experimental e clareza do trabalho e do 
pensamento que pôde colocar em destaque as ambiguidades da teoria do flogisto, 
levantando incoerências a serem melhor estudadas e explicadas para convencer a 
comunidade científica vigente do quão falho se apresentava o paradigma atual. Os 
esforços de Lavoisier se davam em apresentar uma nova explicação que não 
contemplasse de forma integral apenas os aspectos qualitativos do fenômeno (como a 
teoria do flogisto), mas que fosse capaz de descrever com precisão os aspectos 
quantitativos.  
 
NOVO PARADIGMA: A REVOLUÇÃO DE LAVOISIER 
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Para provar que as inconsistências da teoria do flogisto eram realmente 

anomalias que davam margem a uma teoria com lacunas e que, portanto, deveriam ser 
descartadas, Lavoisier realiza vários experimentos com a intenção de comprovar a 
veracidade de sua teoria. Dois dos experimentos mais divulgados no meio científico da 
época são: a calcinação do mercúrio e a reação entre mercúrio e ácido nítrico 
(LAVOISIER, 2007). 

Um dos grandes diferenciais da química lavoiseriana, e talvez o fator primordial 
para a credibilidade em seus experimentos se deu pelo uso de instrumentos finamente 
calibrados e balanças confeccionadas pelos melhores mestres da França. Para a 
compra de materiais de laboratório tão precisos, Lavoisier usou grande parte da verba 
que obtinha, pois além de ser um cientista respeitado em sua época, ele também se 
destacava como mestre de pólvora e exímio cobrador de impostos em seu país 
(FILGUEIRAS, 2007). 

Antes de caracterizar brevemente um dos experimentos usados por Lavoisier 
para desbancar a teoria do flogisto, deve-se salientar que Kuhn reconhece que um 
cientista capacitado e alheio a verdade contida numa dado paradigma pode encontrar 
inconsistências, causando uma crise e em seguida trabalhá-las de maneira que 
encontre respostas mais aceitas por ele para uma melhor explicação de dado 
fenômeno. Tais explicações iriam por culminar em uma revolução, seguida de uma 
mudança deste paradigma. (KUHN, 1998). 

Dentre os experimentos mais divulgados e que ajudaram no convencimento da 
existência do "ar mais puro que o ar comum" ou do "princípio acidificante" que veio a 
substituir as ideias flogisticas, está a reação de calcinação de mercúrio, este 
experimento também conseguiu esclarecer o possível caráter dual da massa do 
flogisto. A reação de calcinação do mercúrio, foi dada pela pesagem e aquecimento de 
mercúrio em uma retorta acoplada a uma cuba para recolhimento de gás, ao longo do 
aquecimento, Lavoisier observou que havia a formação de pequenos grãos 
avermelhados de mercúrio e que o volume do gás contido na cuba diminuía 
gradativamente (LAVOISIER, 2007). 

Somente ao final do experimento, devido a pesagem do produto obtido é que se 
pode comprovar que houve um aumento de massa de mercúrio e diminuição 
significativa do ar, concluindo-se portanto que a combustão não ocorria devido à 
presença de flogisto mas devido a reação entre os metais, ou qualquer matéria 
combustível, com um elemento presente no ar (LAVOISIER, 2007). 

Outros experimentos são mencionados nos registros de 1777, como por 
exemplo, a reação usando mercúrio e ácido nítrico, neste experimento foi aplicado um 
balanceamento entre as massas de reagente e produtos, chegando a conclusão que, 
os fluidos elásticos formados na reação originavam-se da decomposição do ácido 
nítrico. Completando essa reação de análise e síntese, Lavoisier reconhece que o 
ácido nítrico era um composto de ar nitroso e uma parte "mais pura do ar comum" e 
devido a isto se podia conhecer a proporção da parte mais pura do ar na atmosfera. 

A partir de então Lavoisier deu sequência ao estudo da composição do ácido 
nítrico, fosfórico e sulfúrico, e encontrou em todos a presença de um fluido, o “ar mais 
puro que o ar comum” (LAVOISIER, 1777).  

Depois disso, apresentou sua memória Sobre a combustão em geral de 1777, no 
qual propôs para a comunidade uma nova teoria da combustão, que permitia explicar 
todos os fenômenos da combustão, calcinação e sobre a respiração dos animais sem a 
necessidade de supor que existia uma matéria do fogo, o flogisto que compunha todas 
a matérias combustíveis. 
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 Convencidos que a proposta de Lavoisier melhor explicava as reações de 

calcinação, combustão e a questão da respiração dos animais, alguns cientistas como 
Laplace, Berthollet, Moveau, Forcroy começam a trabalhar na sistematização da 
nomenclatura da nova química que mais tarde terá seu auge na publicação do Tratado 
Elementar de Química, no qual Lavoisier organiza todas essas ideias e introduz o 
termo oxigênio para o até então chamado, entre muitos nomes, de “ar mais puro que o 
ar comum” ou " princípio acidificante (CASTILLO, 2010) 

Quando se analisa este episódio sob a perspectiva kuhniana, fica clara a 
mudança de paradigma dos cientistas normais, representada pelos cientistas citados 
anteriormente e muito outros, quando em sua obra de 1777 a Academia Real de 
Ciências, Lavoisier faz o seguinte pedido aos futuros pesquisadores e leitores,  

 
[...] se tudo se explora em química de uma maneira satisfatória sem a ajuda do 
flogisto, só por isso é infinitamente provável que esse princípio não exista, que 
se já um ser hipotético, uma suposição gratuita. Uma opinião que vejo como um 
erro funesto à química, e que me parece ter retardado consideravelmente os 
progressos (desta) pela maneira equivocada de filosofas que ela introduziu. 
Rogo-lhes, meus leitores [...] despojarem-se tanto quanto possível, de todo 
preconceito. Verem nos fatos apenas o que lhes apresentam, banirem aos 
tempos anteriores a Stahl, esquecerem-se por um momento, se possível, de que 
sua teoria existiu. (LAVOISIER,1777, p. 623-4) 

 

A INCOMENSURABILIDADE DOS PARADIGMAS DE STAHL E LAVOISIER 

 

O abandono de um paradigma por outro pela comunidade científica pode inferir 
que o novo paradigma adotado seja, necessariamente, melhor que o anterior, o que 
para Kuhn não é verdade. O autor propõe que a escolha de um determinado paradigma 
se baseia em aspectos subjetivos e que, portanto, não há razões objetivas para crer 
que um paradigma é melhor.  

Isso acontece porque, até ser abandonado, o paradigma adotado deveria 
conseguir responder certos questionamentos e explicar fenômenos de interesse do 
momento. Quando adotado outro paradigma, novas questões são elaboradas e novos 
fenômenos são descritos, muitos dos quais não faziam parte do paradigma anterior. Ou 
seja, se determinado paradigma não explica um determinado fenômeno que é 
explicado por um novo paradigma, isso pode ocorrer pois aquele fenômeno não era 
contemplado pelo paradigma anterior.  

Para Kuhn (1998), há diversas razões pelas quais um dos paradigmas 
competidores fracassem. Neste sentido, a incomensurabilidade pode ser dada por três 
fatores principais: 

- Há uma discordância quanto aos problemas a serem resolvidos, aos padrões 
científicos e suas definições de ciência. 

- Os adeptos do paradigma estabelecem que os termos, conceitos e 
experiências antigas possuem novas definições, dando origem a uma teoria 
completamente nova. 

- Os cientistas de diferentes paradigmas praticam seus ofícios em mundos 
diferentes, por isso, veem coisas diferentes quando olham de um mesmo ponto para a 
mesma direção. 

Devido a estes três fatores, não se pode esperar que a comunidade trate a 
transição de paradigma como um passo a passo, por imposição da lógica ou de 
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experiências neutras, visto que a superação ou o fracasso de um paradigma obedecem 
aos ideais de incomensurabilidade (KUHN, 1998). 

Assim, não é possível dizer de forma objetiva se o paradigma do oxigênio é 
melhor que o paradigma do flogisto, pois ambos contribuíram para o desenvolvimento 
da ciência em suas épocas e mensurar essas contribuições seria totalmente 
especulativo. Dizer que ao incorporar a noção de combustão como sendo uma reação 
com o oxigênio torna o paradigma de Lavoisier melhor é, para Kuhn, um pensamento 
muito particular. A principal omissão da teoria do flogisto é não considerar os aspectos 
quantitativos das reações, mas isso era, em muitos casos, uma preocupação 
desnecessária, ou seja, não abrangida pelo paradigma.  
 
ASPECTOS DOGMÁTICOS DA CIÊNCIA NOS PARADIGMAS DE STAHL E LAVOISIER 
 

A principal referência da teoria kuhniana se encontra, sem dúvida, na obra A 
estrutura das Revoluções Científicas (1998), como citado. Entretanto, Kuhn pôde 
explorar sua visão de ciência em outras importantes obras, em A função do dogma na 
investigação científica, publicada em 1975 e reeditada em 1979, o autor discute como o 
dogma é fundamental para a consolidação do paradigma vigente e qual o papel social 
do cientista. 

Para Kuhn, o cientista individual, muito frequentemente, não tem o espírito 
aberto e parece conhecer, antes do projeto de investigação estar razoavelmente 
avançado, os pormenores dos resultados que serão alcançados (KUHN, 1979). 

Sendo assim, o verdadeiro método científico não deixa lacunas para que as 
limitações e peculiaridades humanas o impeçam de obter êxito, os cientistas são 
treinados para trabalhar em sua profissão liderando convicções fortes, resistentes e por 
vezes preconceituosas às inovações, estas predições culminariam no sucesso das 
ciências. Este pensamento é descrito por Kuhn, que passa a denominar este sucesso 
como, dogmatismo das ciências maduras1 (KUHN, 1979). 

O processo de formação do dogma nos cientistas, ou seja, a aceitação do 
paradigma, se dá no início de sua educação científica formal. Os manuais são 
responsáveis por apresentar aos alunos a perspectiva de ver o mundo de uma maneira 
profunda e particular, já aceita pelos membros da comunidade científica. Assim, desde 
o começo, são apresentadas soluções concretas dos problemas que a profissão aceita 
como paradigmas e então pede-se aos estudantes que resolvam estes problemas e 
cheguem nas mesmas conclusões, seja nos exercícios de lápis e papel ou de 
laboratório (KUHN, 1979). 

Opta-se, dessa forma, em fazer um comum acordo entre os cientistas sobre o 
que é que cada estudante deve saber da matéria, preparando-se um currículo pré-
profissional. Não é apresentada uma combinação eclética de originais de investigação, 
como se faz em outras disciplinas de cunho social e humanista. Nesse sentido, os 
livros de Stahl, Specimen Beccherian ou o Fundamenta Chymiae (1723), e também o 
de Lavoisier, Tratado Elementar de Química, foram fundamentais para apresentar, 
cada qual, sua teoria para os futuros cientistas, mostrando como o mundo deve ser lido 
e interpretado segundo o seu paradigma. A importância desses livros é tão evidente 

                                                           
1 Esta discussão possibilitou um debate interessante entre Kuhn e Popper, ver POPPER, K. A ciência normal e seus 
perigos. In: LAKATOS, I; MUSGRAVE, A (org.) A crítica e o desenvolvimento do conhecimento. Quarto volume das 
atas do Colóquio Internacional sobre Filosofia da Ciência, realizado em Londres em 1965. Tradução Octavio Mendes 
Cajado. São Paulo: Cultrix, 1979. p. 63-71.  
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que, na data de publicação do Tratado Elementar de Química em 1789, a madame 
Lavoisier, vestida como usa sacerdotisa, queimou de forma cerimonial o livro 
Fundamenta Chymiae de Stahl (GREENBERG, 2009).  

Faz-se imprescindível que se tenha profissionais extremamente habilidosos e 
dogmáticos para a resolução de problemas. A formação do dogma é essencial, 
portanto, para a manutenção do paradigma, pois dificilmente o cientista normal 
consegue, por mais evidentes que sejam as demonstrações de um novo paradigma, 
abandonar aquele em que foi doutrinado. Mesmo diante dos fortes e consistentes 
argumentos de Lavoisier, muitos flogistas continuaram convencidos que a teoria do 
flogisto era a que melhor explicava as reações de combustão. Joseph Priestley (1733-
1804) e Carl Wilhelm Scheele (1742 - 1786), mesmo encontrando em seus 
experimentos inconsistências com a teoria do flogisto, mantiveram-se fieis à teoria de 
Stahl. (MAAR, 1999) 

Um outro papel da investigação científica e dogmática é trazido à tona, por 
Kuhn, pois, embora uma adesão quase dogmática da ciência seja, por um lado, uma 
fonte de resistência e controvérsia, é também um instrumento inestimável que faz das 
ciências a atividade humana mais consistente revolucionária. Para Kuhn, o dogmatismo 
não é suficiente para barrar o florescimento de um novo paradigma. Pois este último 
tende a se difundir pelos novos cientistas, que ainda não foram afetados pelo 
dogmatismo do paradigma anterior. Enquanto isso ocorre, o paradigma antigo vai 
sendo abandonado pelo resto da comunidade científica e, aqueles que ainda optam por 
acreditar no paradigma anterior, vão aos poucos morrendo. Para a mudança da teoria 
do flogisto para a do oxigênio foi necessária aproximadamente uma década. 

 
A transferência de adesão de um paradigma a outro é uma experiência de 
conversão que não pode ser forçada [...] É somente com a prática da ciência 
normal que a comunidade profissional de cientistas obtém sucesso, primeiro 
explorando o alcance potencial e a precisão do velho paradigma e então 
isolando a dificuldade cujo estudo permite a emergência de um novo paradigma 
(KUHN, 1998 p.191;192). 
 

Contudo, não se pode afirmar que a mudança de paradigma pode ser feita 
somente pelas provas concretas, há também a possibilidade da existência de 
argumentos relevantes do qual os cientistas podem ser persuadidos a mudar de ideia e 
firmar o novo paradigma como mais aceitável. 

Estes elementos de argumentação e persuasão podem pertencer a esfera 
aparente da ciência, sendo dependentes, das peculiaridades e personalidade de 
natureza autobiográfica, da nacionalidade, reputação do mestre, daquele que se 
opõem ao paradigma vigente, ou dependem de experiências cruciais capazes de 
descriminar de forma particularmente nítida entre dois paradigmas que foram 
reconhecidas e atestadas antes mesmo da invenção do novo paradigma. 

A transição flogisto/oxigênio, que resolveu os problemas da identidade dos 
gases e das relações de peso, faz parte deste último tipo de persuasão citado, como 
descrito nas seções destinadas a discussão da descrença e da revolução feita por 
Lavoisier. 

Outro fator importante que transcende a habilidade dos paradigmas 
competidores em persuasão e argumentação é a fé. Precisa-se ter fé na capacidade do 
novo paradigma para resolver os grandes problemas com que se defronta. Para Kuhn 
(1998), em uma decisão desse tipo, baseada na fé, faz-se imprescindível que haja uma 
base na qual se escora a fé no candidato ao novo paradigma, embora não seja 
necessário uma base racional ou correta, deve haver algo que pelo menos faça alguns 
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cientistas sentirem que a nova proposta está no caminho certo e com alguns casos 
somente considerações estéticas pessoais e inarticuladas podem realizar isso. 

Além da crítica aos manuais, Kuhn (1798) também faz um ataque aos cientistas 
que buscam a verdade da teoria em suas experiências. Se, por ventura, os fenômenos 
que a natureza lhe apresenta não se encaixam a teoria, o trabalho do cientista treinado 
dentro de seu dogma será investigar e ajustar o fenômeno de maneira que este se 
encaixe na teoria, caracterizando-os como a ciência normal operando dentro do único 
paradigma vigente.  

Resumindo, para Kuhn o aspecto dogmático da ciência foi responsável pela 
crença na teoria do flogisto por seus adeptos, este mesmo aspecto dogmático voltado 
para outro foco fez com que Lavoisier e suas concepções de calor abalassem o 
paradigma vigente, culminando em uma crise, pela qual por ordem da 
incomensurabilidade, aceitou o novo paradigma lavoisieriano das reações de 
combustão e do calor como o que melhor explica o conceito em questão.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A principal motivação de Kuhn na elaboração de sua teoria foi buscar exemplos 
paradigmáticos que possibilitassem entender sua dinâmica (desenvolvimento da 
ciência). Dessa forma, é fundamental que a visão paradigmática da ciência esteja, 
sempre que possível, exemplificada com episódios históricos. Deve-se ter em mente, 
entretanto, que a história humana e das ciências é tão variada e instável que 
dificilmente uma única teoria poderá ser aplicada em toda a história das ciências. 

Vê-se, dessa forma, que o estudo das diferentes formas de compreensão das 
reações de combustão pode ser suficiente para ilustrar os principais aspectos da teoria 
de Kuhn, podendo ser esquematizado da seguinte maneira: 

1. Pré-Ciência: As múltiplas modificações semânticas entre a compreensão 
elementar do fogo e a que o entendia como agente modificador da matéria; 

2. Ciência normal: O estabelecimento da teoria do flogisto e sua difusão por toda 
a Europa; 

3. Crise: As incongruências geradas pelos aspectos quantitativos da teoria; 
4. Revolução e nova ciência normal: As preposições de Lavoisier quanto à teoria 

do oxigênio;   
5. A incomensurabilidade entre paradigmas: Não é possível mensurar com 

exatidão as contribuições dos dois diferentes paradigmas; 
6. O dogmatismo na ciência: O papel dos livros e do ensino na formação do 

dogma nos flogistas e nos adeptos à teoria de Lavoisier. 
É importante ressaltar que o esquema apresentado é apenas um recorte de todo 

o complexo caminho percorrido pelas ciências para a compreensão da natureza do 
fogo e das reações de combustão. Diversos pontos abrangidos pela teoria de Lavoisier, 
como o conceito de calórico, seriam posteriormente refutados pela termodinâmica e 
pela teoria cinética dos gases (BRITO, 2008). Deve-se compreender que o 
desenvolvimento da ciência é um processo aberto e dinâmico e que a teoria de Tomas 
Kuhn funciona como um instrumento importante de análise, ainda que este autor 
entenda a ciência como fechada e dogmática (KUHN, 1998; 1979). 
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RESUMO: A abordagem contextual histórica no ensino de Química é uma temática que vem sendo 
trabalhada por diversos pesquisadores na atualidade. Utilizar aspectos históricos para ensinar Química 
pode favorecer o ensino e aprendizagem dos conteúdos, pois, além da Química, é importante estudar 
também seu desenvolvimento, suas contradições, conflitos e dificuldades, humanizando e aproximando a 
Química dos estudantes. Este trabalho apresenta estudo realizado em livros indicados pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD/2012) para a Química, como parte do Trabalho de Conclusão de Curso 
de um dos autores. Foi analisada a abordagem histórica e sua relevância para o aprendizado de Equilíbrio 
Químico devido a sua articulação com outros conteúdos importantes, a partir de duas categorias: a 
evolução histórica dos conceitos e o papel dos cientistas e da comunidade científica. Observou-se que, de 
modo geral, mesmo em episódios históricos importantes, a abordagem histórica contextual não se mostrou 
uma prioridade nos livros analisados. 
 

INTRODUÇÃO 
A abordagem histórica no ensino de Química representa não só a aquisição de 

conhecimento cultural e histórico sobre a ciência, como também uma possível 
estratégia para facilitar a apreensão dos conceitos, modelos e teorias (MARTINS, 
2007). Vários autores reforçam a importância da história e filosofia da ciência para a 
educação, apesar de descreverem também diversos obstáculos à sua implementação 
no ensino. Dentre os obstáculos citados, podemos destacar a formação de professores 
de ciências quanto ao conhecimento da história e a ausência de materiais pedagógicos 
adequados (FREIRE JR, 2007). Na ausência de formação adequada, a tendência é 
que os educadores recorram aos livros didáticos para auxiliar na elaboração de suas 
estratégias de ensino.  

Considerando a relevante influência dessa fonte de referência bibliográfica no 
ensino de Química, torna-se apropriado analisar como a histórica é abordada em livros 
didáticos do Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD/2012), para o nível médio 
de escolaridade.  

Dentre os conteúdos abordados em química no ensino médio, equilíbrio químico é 
considerado por muitos autores como bastante abstrato e de difícil compressão pelos 
estudantes (MACHADO; ARAGÃO, 1996; RAVIOLO; GARRITZ, 2008), embora  
Machado e Aragão (1996) argumentem que “esse conceito tem grande riqueza e 
potencial para o ensino de química, uma vez que articula muitos outros temas, tais 
como reação química, reversibilidade das reações, cinética...". 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a abordagem contextual histórica em 
livros didáticos de Química indicados no PNLD/2012, no tocante ao conteúdo equilíbrio 
químico. Para realizar essa avaliação, utilizou-se as observações feitas por Campos e 
Cachapuz (1997) em trabalho que buscou analisar as imagens de ciência transmitidas 
para os estudantes através da maneira como a história da ciência é abordada em livros 
didáticos. Buscou-se identificar nessa análise as principais características descritas por 
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esses autores, referente às categorias empirista e racionalista para a ciência que 
poderão estar presentes nos livros didáticos analisados.  
 

METODOLOGIA 

A análise dos livros didáticos de Química (PNLD/2012) foi feita de forma 
qualitativa, baseada nos critérios descritos por Campos e Cachapuz (1997), centrando-
se na dimensão história da ciência. Na avaliação dessa dimensão, duas categorias 
principais foram eleitas: evolução conceitual e papel dos cientistas e da comunidade 
científica.  

Analisou-se o conteúdo dos livros selecionados buscando encontrar inserções 
históricas a partir das categorias propostas por esses autores. O Quadro 1, a seguir, 
apresenta as principais características de cada uma das categorias classificadas de 
acordo com perspectivas de ciência empirista e racionalista. Não necessariamente são 
encontrados nos livros um extremo ou outro como perspectiva de ciência, entretanto, 
essas são perspectivas que, de certa forma, norteiam e justificam o tipo de informação 
histórica encontrada nos livros. 
 
Quadro 1. Categorias da dimensão história da ciência segundo as perspectivas empirista e 
racionalista 

Categoria 
Perspectiva 

Empirista/ positivista Racionalista/ construtivista 

Evolução 
Histórica 

Nos livros não existe história da 
ciência ou é informativa - presente em 
boxes, à margem do texto principal, 
contendo datas relativas a episódios 
históricos desligados dos conceitos 
que estão sendo abordados. 

Aproveita períodos de controvérsia científica 
para mostrar a evolução dos conceitos e 
teorias, as dúvidas, os erros e as limitações 
na construção do conhecimento científico. 

Papel dos 
Cientistas e da 

comunidade 
científica 

Apresenta o trabalho científico como 
obra de cientistas isolados, 
intelectualmente geniais, ignorando-
se, em cada época histórica, o papel 
das comunidades científicas e o 
intercambio entre as equipes 
investigadoras. 

Apresenta-se o cientista o inserido numa 
comunidade científica, à qual cabe, em última 
análise, a decisão final sobre o seu trabalho. 
Enfatiza-se o intercambio e, por vezes, a 
competitividade entre equipes de 
investigação no avanço da ciência. 

Fonte: CAMPOS, C.; CACHAPUZ, A. Imagens de ciência em manuais de Química portugueses. Química Nova na 
Escola, n.6, nov. 1997. Seção Pesquisa no Ensino de Química. p. 23-29. 
 

Foram analisados os capítulos referentes ao Equilíbrio Químico incluindo os 
fatores que o influenciam, principais tipos de equilíbrio e a ideia de reversibilidade, além 
do equilíbrio iônico, devido a importância desse conteúdo para o aprendizado de 
Química no ensino médio. Em todas as coleções analisadas, este conteúdo é abordado 
no volume 2.  A maneira como a informação histórica é apresentada é o principal fator 
observado nessa análise. 

Para a análise dos textos, foi empregada a análise de conteúdo, que, segundo 
Moraes e Galiazzi (2011), é uma metodologia que se concentra na análise de 
mensagens e da linguagem. Na análise de conteúdo é importante que se seja 
descritivo e interpretativo. Para Orlandi (1999, apud MORAES; GALIAZZI, 2011), não 
há descrição sem interpretação. Isso significa que toda tentativa de descrição a ser 
feita é impregnada da interpretação que o interlocutor faz daquilo que leu. O próprio 
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processo de elaboração de categorias de análise é interpretativo. O processo de 
interpretar, de forma alternativa à original, é que traz contribuições teóricas efetivas a 
um determinado estudo. Isso torna fundamental que o texto a ser analisado seja 
compreendido para, por fim, ser analisado. 

Os livros selecionados (Quadro 2) pertencem à lista de livros indicados pelo 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/2012). A numeração apresentada no 
Quadro 2 será utilizada para identificar os livros analisados. 

 
Quadro 2. Livros indicados pelo PNLD/2012 

Livro Título Autor(es) Ano de 
edição 

1 Química, meio ambiente, 
cidadania e sociedade Martha Reis 2010 

2 Química cidadã Wildson Santos; Gerson Mól 2010 

3 Ser protagonista Júlio Cezar Foschini Lisboa 2010 
4 Química Eduardo Mortimer e Andréa Machado 2011 

5 Química na abordagem do 
cotidiano Francisco Peruzo e Eduardo Canto 2010 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No livro 1, a unidade que trata do conteúdo equilíbrio químico é subdividida em 

quatro capítulos. No capítulo 1, à margem do texto principal, há uma citação que atribui 
a Robert Boyle (1637 – 1691) as primeiras ideias de que uma reação pode ser 
revertida, tirando essa conclusão a partir da análise da reação de decomposição de 
nitrato de potássio por aquecimento obtido a partir da queima do carvão. Os produtos 
da queima, gás carbônico e água, reagiam com o nitrato de potássio formando ácido 
nítrico e carbonato de potássio que, por sua vez, reagiam obtendo o produto de origem. 

A fonte desta referência, o contexto em que Boyle fez essa observação e qual a 
sua importância para a comunidade científica da época não são apresentados no livro, 
assim, a evolução da ideia não é retratada, nem fica claro se a observação de Boyle 
sofreu alterações posteriormente ou se outros cientistas, de alguma forma, 
contribuíram com o desenvolvimento dessa ideia. 

Pela classificação proposta por Campos e Cachapuz (1997) se trata de uma 
abordagem histórica com uma perspectiva predominantemente empirista em que o 
cientista é apresentado isolado, sem fazer parte de uma comunidade científica. 
Aparentemente, não existiu qualquer dificuldade entre a observação experimental e a 
conclusão, já que as etapas do processo não são apresentadas.  

No segundo capítulo, “Deslocamento de Equilíbrios” é enunciado o princípio de Le 
Chatelier e os fatores externos capazes de perturbar o equilíbrio químico. O autor 
desse princípio é apresentado em um quadro à margem do texto, com um relato 
biográfico de Louis Le Chatelier (1850 – 1936) contendo dados de onde ele nasceu, 
local onde estudou e os principais trabalhos desenvolvidos por ele como professor e 
educador.  

No texto principal, há um relato que se refere ao processo histórico de síntese da 
amônia desenvolvida pelo químico alemão Fritz Haber (1868 – 1934) em que estão 
presentes aspectos sociais e políticos, citando o bloqueio naval sofrido pela Alemanha 
na primeira guerra mundial, quando este país deixou de ter acesso à matéria prima de 
fertilizantes e explosivos, o salitre do Chile (nitrato de sódio). Indica ainda que Carl 
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Bosch (1874 – 1940) desenvolveu uma forma de produzir amônia em larga escala 
através da metodologia proposta por Haber, forma essa utilizada até os dias atuais.  

Independente de a informação apresentada estar correta, a maneira como ela foi 
trazida se aproxima mais da perspectiva racionalista descrita por Campos e Cachapuz 
(1997). 

No capítulo “Equilíbrios iônicos” a teoria dos pares conjugados ácido-base, como 
parte da teoria ácido-base de Brönsted e Lowry, é usada para explicar os equilíbrios 
ácido-base e sua maior ou menor tendência à hidrólise salina. Os autores desta teoria 
Johannes Nicolaus Brönsted (1879 – 1947) e Thomas Martin Lowry (1874 - 1936), 
apenas são citados durante a explicação.  

O mesmo ocorre quando é apresentada a lei de diluição de Ostwald (Wilhelm 
Ostwald [1853 – 1932]) e, em um quadro à parte, fora do texto principal, é feito um 
relato biográfico deste químico além de destacar a importância dos seus trabalhos para 
a comunidade científica.  

Na unidade como um todo, a história está presente normalmente como 
informação adicional ao conteúdo que está sendo abordado. Pelas caraterísticas 
apresentadas, contendo fragmentos históricos em boxes ou à margem do texto, e 
poucos relatos no texto principal, em que muitos dos relatos são biográficos, fica 
evidenciada uma perspectiva de ciência predominantemente empirista-positivista como 
descrito por Campos e Cachapuz (1997), pois não são observados dados da evolução 
dos conceitos nem do papel da comunidade científica para esta evolução.  

Análise semelhante pode ser observada no livro 2, em que poucas inserções 
podem ser consideradas como históricas ao longo do capitulo que trata do equilíbrio 
químico. Na apresentação do princípio de Le Chatelier o autor destaca que se trata de 
uma generalização de grande alcance para o conhecimento químico, fruto de repetidas 
observações de um mesmo fenômeno.  

Como exemplo da aplicação do princípio de Le Chatelier é apresentado um breve 
histórico da síntese da amônia e a necessidade de entendimento do comportamento do 
equilíbrio com variações de pressão e temperatura. O texto é apresentado através de 
uma contextualização histórico-social com relação à importância do domínio da 
metodologia de síntese da amônia para a agricultura ainda no final do século XIX. Fritz 
Haber e Carl Bosch são citados como tendo sido determinantes no domínio da técnica 
de síntese e na viabilização da produção industrial desse processo. Segundo os 
autores, anos antes, Le Chatelier também trabalhou em uma proposta de síntese de 
amônia, chegando a definir quais seriam a condições de temperatura e pressão ideais 
para obter maior rendimento na sua produção.  

A evolução da história pode ser identificada através de algumas datas e relatos 
biográficos, como é o caso de parte da citação feita para Le Chatelier. É possível 
perceber uma ideia de processo e a presença de uma comunidade científica no que se 
refere ao desenvolvimento da metodologia de síntese da amônia. Pode-se 
compreender, a partir dessa avaliação, que existem características do racionalismo 
proposto por Campos e Cachapuz (1997) devido ao papel da comunidade científica, 
com a inserção desses cientistas.  

No livro 3, a primeira expressão que se remete à história ocorre ao explicar que a 
expressão matemática para o cálculo da constate de equilíbrio foi obtida 
experimentalmente. A análise de uma grande quantidade de dados possibilitou a 
generalização desses dados em uma expressão geral denominada Lei de ação das 
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massas de Waage e Guldberg, obtida pela primeira vez em 1863. Posteriormente, 
segundo os autores, chegou-se a Lei de equilíbrio químico a partir do desenvolvimento 
da Lei de ação das massas.  

Iniciar dizendo que uma lei é obtida experimentalmente e que se trata de uma 
generalização fruto da análise de muitos dados nos faz crer na existência de um 
processo de desenvolvimento até se chegar a essa conclusão, apesar de não ter sido 
colocado dessa forma pelos autores, ficando, portanto, implícito. Entretanto, apenas 
dois nomes são citados, não ficando claro o papel da comunidade científica da época 
no desenvolvimento dessas ideias.  

Para explicação de conteúdos como equilíbrio em reações ácido-base e Lei de 
Diluição, os autores dessas ideias são citados apenas a título de informação, sem 
maiores detalhes sobre qual, de fato, foi a participação deles nos processos de 
desenvolvimento dessas ideias. Na análise de Campos e Cachapuz (1997), a 
perspectiva de ciência empirista se enquadra com essa forma de descrever cientistas 
trabalhando isolados de uma comunidade, citados apenas em relatos biográficos.  

No livro 3, portanto, no tocante ao capítulo analisado, a história é apresentada 
de uma forma não linear e eventual. A própria apresentação da obra não faz referência 
à história como um aspecto a ser abordado ao longo dos capítulos. Dessa forma, 
pequenas inserções são feitas não apresentando, contudo, episódios que poderiam 
contribuir para o entendimento do conteúdo, aquisição de cultura geral, ou para 
humanizar a ciência, conforme proposto por Matthews (1995). As descrições históricas, 
nesse caso, estão resumidas a datas, nomes e algumas informações. Aspectos sociais 
e culturais, inerentes ao desenvolvimento do conhecimento científico, não são 
abordados. 

No livro 4, a primeira inserção de caráter histórico pode ser observada na citação 
de que a relação usada para o cálculo da constante de equilíbrio foi proposta a partir de 
dados empíricos, no final do século XIX, entretanto, sem maiores detalhes sobre esse 
comentário.  

A teoria Ácido-Base de Arrhenius é apresentada como parte da teoria de 
dissociação eletrolítica desenvolvida por ele, juntamente com mais dados biográficos 
desse cientista. A importância desse novo conceito para a comunidade científica e para 
a posteridade é destacada no texto ao ser citado que a proposta de o conceito de ácido 
e bases ser relativo ao comportamento dessas substâncias frente a água era 
inovadora. Nessa passagem, o cientista é colocado como alguém que trouxe uma 
contribuição fundamental para a comunidade científica da época, o que caracterizaria 
uma abordagem racionalista para Campos e Cachapuz (1997).  

Para a discussão dos fatores que podem afetar o estado de equilíbrio químico, é 
dado um exemplo histórico em que os autores esclarecem o contexto social do final do 
século XIX na Europa, relatando que, devido ao crescimento populacional em 
contraposição às áreas de cultivo agrícola reduzidas, os métodos de produção de 
alimentos precisavam se tornar mais eficientes. Um caminho trilhado, de acordo com o 
que é apresentado no Livro 4, foi o desenvolvimento de fertilizantes à base de 
nitrogênio. À época, já havia conhecimentos acumulados sobre o uso de nitratos para 
fertilizar o solo, que a amônia poderia ser utilizada para produzir nitratos e que era 
possível obter amônia a partir de nitrogênio e oxigênio moleculares. Trata-se, assim, de 
colocações assertivas sobre a evolução da ciência e a forma como esta se 
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desenvolveu com relação a esse aspecto. Pelo descrito por Campos e Cachapuz 
(1997), os autores aproveitam um período de controvérsia para demostrar a evolução 
da ciência, conforme descrito para a apresentação de conteúdos sob uma perspectiva 
racionalista. 

Também existem características, quanto à evolução histórica, presentes ao 
longo do capítulo que podem ser consideradas como de uma perspectiva empirista, 
quando são citados grandes nomes da ciência isolados de uma comunidade, embora 
traga outras características mais próximas de uma perspectiva racionalista, como visto 
em relação à síntese da amônia.  

Campos e Cachapuz (1997) deixam claro em sua proposta metodológica que as 
perspectivas de ciência adotadas para análise são referências e que não dão conta de 
explicar todas as possíveis variáveis que podem existir entre um extremo e outro ou 
além desses extremos propostos. Nesse sentido, o livro 4 apresenta características das 
duas perspectivas dominantes, empirista e racionalista, no capítulo analisado. 

No livro 5, não são observadas inserções históricas no texto principal. Um total 
de doze subitens são tratados ao longo do capítulo e, basicamente, em nenhum deles 
o contexto histórico é utilizado como recurso para favorecer o entendimento dos 
conteúdos. Eventualmente, quando são citados alguns cientistas que dão nome a leis e 
princípios, sua foto e esparsos dados biográficos são apresentados. É o caso de Le 
Chatelier e o princípio proposto por ele, na explicação da Lei de Diluição de Ostwald ou 
na apresentação do conceito de pH.  

Segundo as categorias propostas por Campos e Cachapuz (1997), quanto à 
evolução científica, não encontramos esse aspecto, o que caracteriza o capítulo 
analisado na obra, segundo esses autores, como empirista. 

 O Quadro 3, a seguir, apresenta um resumo dos principais conteúdos tratados 
para explicar equilíbrio químico nos livros analisados. Os livros que abordaram 
aspectos históricos, de acordo com as categorias utilizadas para análise, para explicar 
algum dos assuntos listados, foram classificados com um “S” enquanto que os que não 
fizeram referência foram classificados com um “N”. 

 
Quadro 3. Relação dos principais conteúdos que apresentam inserções históricas nos livros 
analisados 

Principais conteúdos abordados 
Livro 1 Livro 2 Livro 3 Livro 4 Livro 5 

          
Reversibilidade das reações S N N N N 
Conceito de Equilíbrio N N N N N 
Cálculo da Constante de Equilíbrio N N S S N 
Princípio de Le Chatelier S S N N S 
Síntese da Amônia S S S S N 
Teoria ácido base S N S S N 
Lei de Diluição de Ostwald S N S N S 
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Pelo Quadro 3, podemos observar que alguns conteúdos foram apresentados 
com inserções históricas em alguns livros e em outros não. É o caso da ideia de que as 
reações podem ser reversíveis, abordado historicamente apenas no livro 1. O mesmo é 
observado com relação à origem da expressão da constante de equilíbrio que é 
informada no livro 2, explicando que foi obtida a partir do acúmulo de observações 
experimentais no livro 4. Já o conceito de equilíbrio não é abordado historicamente em 
nenhum dos livros analisados. O princípio de Le Chatelier é abordado em todos os 
livros, entretanto, na maioria das obras, não há citações sobre o seu idealizador. Um 
aspecto interessante sobre a explicação desse princípio é que todos os livros usam, de 
alguma forma, a síntese da amônia para exemplificar uma situação em que o controle 
das variáveis que interferem no equilíbrio ajudaria a garantir um melhor rendimento na 
reação. 

Essa síntese é trabalhada com destaque nos livros 1, 2 e 4, em que é 
apresentado o contexto social onde o desenvolvimento dessa síntese ocorreu e sua 
importância para a agricultura, no final do século XIX e início do século XX. Cabe 
destacar que aspectos diferentes da história da síntese são citados em cada livro. Nos 
livros 3 e 5, o exemplo é dado sem referências históricas, mas a importância dessa 
síntese é também reforçada. Devemos destacar que, na nossa análise, não discutimos 
qual das versões apresentadas pelos livros didáticos analisados, para esta síntese, é a 
mais fidedigna. Pode ser que, por simplificação para didatizar a história do conceito ou 
pela referência utilizada pelo autor do livro, tenha-se fragmentos complementares, 
embora com algumas diferenças observadas.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos livros didáticos de Química para o nível médio (PNLD/ 2012) 
quanto à presença de história da ciência na abordagem de equilíbrio químico, 
apresentou, em todos os livros, fragmentos históricos em algum ponto do 
desenvolvimento do conteúdo. A forma como foi feita a inserção variou em cada livro, 
sendo encontrados, em alguns casos, textos informativos contendo curiosidades, em 
outros, relatos biográficos e em alguns casos, informações contextualizadas 
historicamente. 

Nos trechos históricos encontrados, há um predomínio, na forma de 
apresentação da ciência, da perspectiva empirista, pois muitas das características 
listadas por Campos e Cachapuz (1997) para uma visão de ciência baseada nessa 
perspectiva, foram observadas nos livros analisados. Esses autores destacam que isso 
vai de encontro ao proposto pela “Nova filosofia da ciência”, que propõe uma 
aproximação maior com perspectivas epistemológicas construtivistas/racionalistas e a 
superação da perspectiva empirista.  

A visão empirista difundida nos livro torna as imagens de ciência elaboradas 
pelos alunos dogmatizadas e desumanas (Matthews, 1995). Esse autor afirma que a 
história poderia trazer contribuições para aproximar os estudantes da ciência, 
entretanto, a opção feita pelos autores dos livros analisados, apresenta simplificações 
da história do equilíbrio químico, embora, na maioria dos casos, sejam trazidas como 
informações. 

A crítica a abordagem empirista nos livros não significa que os nomes de 
grandes cientistas e as respectivas datas do desenvolvimento do seu trabalho, seus 
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principais feitos não devam ser citados.  O problema é trazer essas informações 
destituídas de contexto social, histórico e político e não estar relacionado diretamente 
com a construção dos conceitos, ou seja, deveria se fazer uma abordagem histórica 
contextualizada.  

Por outro lado, nem todo o conteúdo necessário para o ensino de equilíbrio 
químico demanda inserções históricas. Carmona, Perez e Matos (2009) sugerem existir 
ideias chave que podem ser trabalhadas numa perspectiva histórica, a exemplo do 
conceito de reações incompletas, reversibilidade da reação e o caráter dinâmico das 
reações.  

Na apresentação dos livros analisados, onde os autores relatam sua proposta 
didática, não há referência ao uso da abordagem histórica como recurso didático, 
denotando, assim, que essa abordagem ainda não é uma prioridade para os autores 
desses livros. Entretanto, a presença de fragmentos históricos nos livros pode 
representar um passo rumo a atender às necessidades exigidas pela educação 
contemporânea de ciências que ressalta a inserção da abordagem histórica como 
contribuição para a melhoria do ensino das ciências.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer uma  análise inicial de como a reestruturação 

produtiva refletiu e reflete na formação do licenciado em Química. Utilizamos como referencial teórico-
metodológico o materialismo histórico-dialético, por entendermos que para compreender como vem 
acontecendo a formação do Licenciado em Química no Brasil, temos que ir além das questões internas da 
educação. De forma sintética, fizemos um percurso histórico do ser social — que tem como fundante o 
trabalho — nos diferentes tipos de modo de produção, para mostrar como o modo de produzir bens 
materiais reflete na dinâmica de nossas relações sociais, desde a sociedade primitiva até a sociedade do 
capital. Nesta, mostramos como a dinâmica do mundo do trabalho atual tende a influenciar a formação do 
licenciado em química, através da análise de alguns trechos do Relatório o Relatório para a UNESCO da 
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI e o parecer do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química. 
          

        1- Introdução  
No Século XIX, Karl Marx (1818 - 1883) e Friedrich Engels (1820 - 1895), 

desenvolveram um pensamento científico sobre a gênese, desenvolvimento, consolidação 
e crise da sociedade burguesa. Sob uma análise histórica, material e dialética, as 
relações matérias de produção, ideias, valores, normas, instituições, são reflexos do 
momento histórico, das relações que o homem estabelece entre si na transformação da 
natureza, pois, ao transformar a natureza o ser social realiza trabalho e é através deste 
que ele se humaniza. Então, a análise do modo de produção capitalista (MPC) é condição 
necessária para a compreensão totalizante da sociedade burguesa. Para Marx o 
conhecimento da sociedade demanda o conhecimento de como os homens organizam a 
produção material das condições da sua vida social (NETO, 2012).  
        Georg Lukács (1885 - 1971), apoiado nos fundamentos desenvolvidos por Marx e 
Engels, sobre o trabalho, vai desenvolver a idéia de “complexos sociais”, fruto das 
transformações do espaço natural pelos homens como garantia de sua reprodução social. 
Os complexos podem ser de 1ª ordem, frutos da relação homem-natureza, e complexos 
de 2ª ordem, fruto da relação homem- homem, como é o caso do complexo da educação, 
que tem por finalidade a reprodução do conhecimento sistemático acumulado 
historicamente pela humanidade e, em uma sociedade de classes, a reprodução da 
ideologia da classe dominante em cada momento histórico.  A compreensão da dinâmica 
do MPC é sumariamente importante para entender as relações existentes entre os 
complexos sociais, a educação, a formação do professor de química e as condições 
objetivas de seu tempo na história, relacionado com sociedade de classes.                                                                                               

Baseado na obra Marxiana e na análise Marxista, utilizamos as contribuições de 
István Mészáros sobre a crise estrutural do capital, a qual irrompeu na década de 1970, 
para fazer um recorte temporal na história da educação, entender o rumo que esta vem 
seguindo, e seus reflexos na formação atual do licenciado em Química. 
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O sistema do capital é caracterizado por uma tripla fratura entre 1) produção e seu 
controle; 2) produção e consumo; e 3) produção e circulação de produtos (interna 
e internacional). O resultado é um irremediável sistema “centrífugo”, no qual as 
partes conflituosas e internamente antagônicas pressionam em muitos sentidos 
diferentes [...]. Dadas às contradições centrífugas internas de suas partes 
constitutivas, o sistema do capital somente poderia encontrar uma dimensão 
coesiva muito problemática na forma de suas formações nacionais estatais. Estas 
corporificam a estrutura de poder do capital, o qual provou-se adequado ao seu 
papel através da ascendência histórica do sistema[...]. A crise estrutural do capital 
é a séria manifestação do encontro do sistema com seus próprios limites 
intrínseco (MÉSZÁROS,1998,p.11). 
  

Assim, neste trabalho, iremos apresentar parte da nossa pesquisa relacionada com 
a temática proposta. Para isso iremos analisar alguns trechos de documentos históricos, 
como o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 
século XXI e o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os Cursos de Química. Essa análise tem como referencial 
teórico-metodológico o materialismo histórico dialético 
 
      2-Objetivo 

 
Analisar como a reestruturação produtiva refletiu e reflete na formação do licenciado 

em Química a partir da década de 1990 aqui no Brasil. 
 
        3- Metodologia 
 

O trabalho foi desenvolvido através da análise qualitativa de documentos. Utilizamos 
na pesquisa alguns trechos do Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI e do parecer do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química. 

A análise de documentos pode ser interpretada por ser constituída de duas etapas: a 
recolha dos documentos e a análise crítica. (CALADO; FERREIRA, 2005.) 
         Na recolha dos documentos, consideramos a importância e a influência destes 
documentos na construção curricular para o curso de licenciatura química no Brasil, 
dentro do contexto em estudo. Na seleção dos trechos dos documentos buscamos 
identificar informações pertinentes ao problema do qual a nossa pesquisa está inserida. 
       Posteriormente, realizamos a análise crítica dos nossos dados. A partir do referencial 
teórico utilizado no estudo, contextualizamos os trechos dos documentos, com os fatores 
que são marcantes  no  atual modelo da reestruturação produtiva. 
 

 4- Fundamentação teórica 
 

 Para Luckás (2007; 2012), a constituição do mundo material, hoje, se dá pela 
articulação de seres pertencentes a três esferas ontológicas: inorgânica, orgânica e 
social. Na esfera social se encontram os seres sociais que se caracterizam por produzir o 
novo constantemente, através da mediação direta com a natureza. A produção do novo 
constantemente e a fluidez de possibilidades de ambientes que o indivíduo possa vir a 
ocupar, só é possível devido à mediação homem/natureza, intermediada pelo trabalho. 

As relações homem/natureza tomam dimensões mais complexas, como diz Lukács 
(2007; 2012), o ser social é “um complexo de complexos”. A complexidade resultante do 
trabalho faz com que outras esferas de atividades surjam para garantir a reprodução do 
ser social, com especificidade e uma legalidade própria, mostrando que o homem cada 
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vez mais cria novos ambientes que não estavam colocados pela natureza, tanto do ponto 
de vista físico: machado, foice, martelo, máquina a vapor, carro, avião, o computador e 
etc, como do ponto de vista das ideias: educação, moral, direito, ética, política, arte, 
ciência e etc, que cumprem suas funções específicas nessa reprodução. (MORADILLO, 
2010, p. 91; TONNET, 1998). 

As mediações homem/natureza e homem/homem, que compõe uma totalidade 
social, estão em permanente transformação, sofrendo influência decisiva da sua base 
econômica. Para compreender a dinâmica da totalidade social (o todo), assim como dos 
seus complexos sociais (as partes), o ponto de partida é entender o modo de produção de 
bens materiais em determinada fase histórica.  

À medida que o homem primitivo estabelecia contato direto com a natureza, 
extraindo dela o seu meio de sobrevivência através da coleta e da caça, seus 
instrumentos  de caça e coleta eram aperfeiçoados, gerando aumento da produtividade de 
alimentos. Dois fatores, fundamentalmente, foram responsáveis pela dissolução da 
comunidade primitiva: a domesticação de animais e o surgimento da agricultura. Com o 
progresso nos processo de trabalho o homem primitivo se tornou mais produtivo, 
começou a produzir mais do que necessitava, surgindo assim o excedente econômico. 
(BRAZ; NETTO, 2009, p. 56). 

 
A existência deste excedente tornou economicamente possível a exploração do 
homem pelo homem. Temos aqui a gênese de algo radicalmente novo na história 
humana. Nas sociedades primitivas, os indivíduos, por mais que divergissem, 
tinham no fundo o mesmo interesse: garantir a sobrevivência de si e do bando ao 
qual pertenciam. Com o surgimento da exploração do homem pelo homem, pela 
primeira vez as contradições sociais se tornam antagônicas, isto é, impossíveis de 
serem conciliadas. A classe dominante tem que explorar o trabalhador, este não 
deseja ser explorado (LESSA e TONET, 2004, p. 30) 

 
No escravismo o principal meio de produção era a força de trabalho dos escravos, o 

aumento da produtividade estava relacionado ao aumento da quantidade de escravos, 
através das conquistas de outras civilizações menos desenvolvidas, e toda a produção 
ficava nas mãos dos seus senhores, com isso os escravos tinham pouco interesse de 
desenvolver novas técnicas para maximizar a produção, marcando esta sociedade pelo 
baixo desenvolvimento de novas tecnologias. 

Em uma sociedade dividida em classes antagônicas, fazem-se necessários 
determinados complexos sociais que legitimem a exploração do trabalho alheio, por meio 
do controle social. São eles: o Direito, o Estado, o Exército.  Com o crescimento da 
quantidade de escravos, as despesas com o Estado e o Exercito só cresciam e o lucro 
dos senhores não eram mais suficiente para custeá-las, sendo um dos impulsos que 
provocou a crise na sociedade escravista, oferecendo condições para que outra forma de 
sociabilidade fosse possível. 

No feudalismo, a riqueza era proporcional à quantidade de terras e estas 
comunidades eram formadas principalmente por duas classes antagônicas: os senhores, 
pertencente a nobreza e proprietários das terras; e os servos que dispunham dos 
instrumentos de trabalho e ficavam com uma parte da produção. A economia no 
feudalismo era essencialmente de base rural, ter terras era sinônimo de riqueza.  

A igreja católica vai ter um papel fundamental nessa época sobre a consciência do 
mundo, por intermédio da fé cristã, para tornar legítima a dominação dos servos com o 
direito divino. É também a igreja responsável pelo conhecimento produzido, por Santo 
Agostinho (354-430) e seu “conhecimento como ato da iluminação divina” e mais tarde 
São Tomás de Aquino (1225-1274) e sua “razão como apoio a verdades de fé”. 
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O crescimento da produção, levou ao florescimento das rotas comerciais, fazendo 
com que culturas diferentes entrassem em contato, o homem medieval passou a ampliar 
seu conhecimento sobre o mundo. As grandes navegações conjuntamente com o uso da 
pólvora, canhões, da bússola possibilitaram a conquista e colonização de novos territórios 
que foram fundamentais para a concentração de capital nas mãos de poucos (ANDERY e 
outros, 2004). 

Conjuntamente as inovações tecnológicas que vieram do oriente e permitiram a 
expansão das grandes navegações, o conhecimento acerca de algumas ciências como a 
Matemática, a Astronomia, a Química, chegou ao ocidente. 

O fim do Antigo Regime impulsionado por uma nova classe, marca o surgimento de 
novas formas de relações entre os homens. Na sociedade da Idade Moderna, no 
capitalismo, as relações sociais são instrumentos de enriquecimento pessoal. A riqueza 
das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em imensa acumulação de 
mercadorias (MARX, 2012, p. 57)..  
          O modo de produção capitalista, em essência, é uma nova forma de explorar o 
trabalho do homem pelo homem, através do contrato social da compra da força de 
trabalho pela burguesia.  A busca do lucro é insaciável para o burguês, a sua função 
social é a qualquer custo a busca pelo lucro, mesmo que tenham que reinventar novas 
formas de relações da base produtiva. O capitalista para aumentar sua taxa de lucro vai 
investir no seu setor produtivo, aumentando a exploração do trabalho assalariado com o 
advento de novas tecnologias, para que diminua o tempo necessário para confecção dos 
produtos. O trabalhador, com as novas tecnologias desenvolvidas pelo capital, passa a 
produzir mais em menos tempo, com isso há um aumento da taxa de mais-valia gerando 
mais lucro para o burguês, a burguesia não pode sobreviver sem revolucionar os meios 
de produção. 

 
A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de 
produção e, por conseguinte, as relações de produção e, com elas, todas as 
relações sociais. Ao contrário, a conservação do antigo modo de produção 
constituía a primeira condição de existência de todas as classes industriais 
anteriores. A revolução contínua da produção, o abalo constante de todas as 
condições sociais, a eterna agitação e certeza distinguem a época burguesa de 
todas as precedentes. Suprimem-se todas as relações fixas, cristalizadas, com 
seu cortejo de preconceitos e idéias antigas e veneradas; todas as novas relações 
se tornam antiquadas, antes mesmo de se consolidar. Tudo o que era sólido se 
evapora no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e por fim o homem é obrigado 
a encarar com serenidade suas verdadeiras condições de vida e suas relações 
com a espécie. A necessidade de um mercado constantemente em expansão 
impele a burguesia a invadir todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, 
explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte (MARX; ENGELS, 2003, 
p.29). 

 
A ciência deixa os moldes metafísicos-teológico e passa a incorporar o processo 

produtivo tendo como principal objetivo o aumento da produtividade e, como decorrência 
disso, a elevação do lucro. A filosofia também sofreu ressignificações nas suas finalidades 
e características, intensificando o debate já aberto no século XVI por Francis Bacon 
(1561-1626) com a filosofia escolástica, de cunho especulativo (ANUNCIAÇÃO e outros, 
2013).  

Os cientistas tem papel importante dentro da lógica do capital, utilizando de todos os 
processos empíricos, sistematizando o conhecimento para que a ciência interfira na 
produção e com isso várias invenções e avanços tecnológicos apareceram em uma 
mesma época, na Química podemos citar como exemplo: os estudos das reações de 
combustão por Antoine Lavoisier no século XVIII; o primeiro gerador estático de energia 
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elétrica por Alessandro Volta em 1800; os estudos da dependência do volume de um gás 
em relação a temperatura, numa determinada pressão, por Gay-Lussac em 1802; os 
estudos sobre a máquina térmica que consegue realizar a conversão entre calor e energia 
mecânica, por Sadi Carnot em 1820; Friedrich Wöhler em 1828; os estudos da condução 
de eletricidade por soluções de sais em água e de sólidos e sais minerais fundidos, por 
Michael Faraday em 1833; a disposição sistemática dos elementos químicos 
demonstrando a periodicidade dos mesmos em uma tabela organizada, por Dimitri 
Mendeleev em 1869; os estudos sobre as reações orgânica, por Vladimir Vasilevich 
Markovnikov em 1869; a síntese da uréia , Friedrich Wöhler em 1828; entre outros. A 
revolução industrial teve como marca a integração do cientista no sistema produtivo, o 
cientista passou a ser um trabalhador assalariado que precisav do capital para ter recurso 
que possa desenvolver suas pesquisas. 

A incorporação da ciência nos meios de produção fez com que o capital produzisse 
em abundância, porem a produção em excesso, faz gerar crises de superprodução, que 
são cíclicas e inerentes às contradições do MPC. 
           A crise capitalista é uma crise de superprodução de valores de uso, pois não 
encontram escoamento, não encontram consumidores para pagar o valor de troca. Em 
busca de uma saída da crise o capitalista vai pensar em formas substantivas de 
transformações, novas estruturas das forças de produção, sem romper com a sua 
essência. 

Para Braz e Neto (2009) a história do capitalismo é produto da interação, da 
imbricação, da intercorrência do desenvolvimento das forças produtivas, de alteração das 
atividades econômicas, de inovações tecnológicas e organizacionais e de processos 
sociopolíticos e culturais. Com base nesse conjunto peculiar de características, podemos 
periodizar a história do capitalismo nas seguintes fases: a fase de acumulação primitiva 
(séc. XVI a meados do séc. XVIII); capitalismo concorrencial (segunda metade do séc. 
XVIII ate o último terço do séc. XIX); e o imperialismo (último terço do séc. XIX ate os dias 
atuais). 

O imperialismo foi à fase que o capitalismo conseguiu se consolidar mundialmente, 
vinculando nações e Estados de um modo que todos são interdependentes. Nesse 
período o modo de produção capitalista pode dividido em três fases: a fase clássica que 
vai de 1890 a 1940; os anos dourados, do fim da Segunda Guerra Mundial até ao início 
dos anos 1970 e o capitalismo contemporâneo de meados dos anos 1970 ate a 
atualidade. 

A fase clássica vai ser caracterizada pelo surgimento dos monopólios, articulando 
formas específicas de controle das atividades econômicas como o pool, o cartel, o 
sindicato, o truste. 

 Os anos dourados, pós-guerra, foi o período de auge do imperialismo, foi uma fase 
que o capitalismo apresentou resultados econômicos nunca vistos. É nesse contexto que 
o EUA se afirma como superpotência mundial nesse momento que aparece o estilo de 
vida americano (American way of life), porem, como o MPC não deixar de apresentar 
suas contradições, O Estado burguês é obrigado a tomar medidas de caráter social, 
assim, o Estado de Bem Estar Social (Welfare State) garantiu direitos sociais expressivos 
para os trabalhadores, ainda que somente para uma parte dos trabalhadores. A fase 
clássica e os anos dourados foram marcados pela concepção Taylorista-Fordista de 
organizar e gestar a produção.  

A partir de 1970 registrou-se um período de recessão generalizada e mais uma vez 
a burguesia internacional propôs novas estratégias de enfrentamento através de 
formulação de políticas neoliberais, difundidas por organismos supranacionais do capital 
como a Organização das Nações Unidas (ONU), Banco Internacional para Reconstrução 
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e Desenvolvimento (BIRD), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) e Organização Mundial do Comércio (OMC). Nesse período, as 
relações capitalistas de produção mudam a forma de organizar a produção, passando do 
Taylorismo-Fordismo para o Toyotismo, mais uma vez na tentativa de sair de um 
momento de crise. Mészáros (2009) vai caracterizar esta crise como sendo uma crise 
estrutural e não mais conjuntural.  

Esta nova fase do capitalismo ficou conhecida como capitalismo contemporâneo e 
que tem como marca as políticas Neoliberais e o modelo de produção Toyotista. Para 
Druck (1999): “Trata-se de buscar redefinir o papel do Estado neste novo contexto, 
marcado pela profunda internacionalização da economia, onde a interpretação dos 
mercados e das empresas, passam muitas vezes, à margem do Estado-Nação”.  

Neste contexto da política neoliberal aparece a modalidade da acumulação flexível 
em substituição da acumulação rígida. A acumulação flexível é baseada no modelo de 
produção elaborado pelo japonês Taiichi Ohno e criado na fábrica da Toyota no Japão, 
conhecido como Toyotismo. O principal pilar do modelo Toyotista é o Just in time, sistema 
de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado 
ou comprado antes da hora exata. Deste modo, o Toyotismo, vai exigir um novo perfil de 
trabalhador, um trabalhador mais qualificado, participativo, multifuncional, polivalente. 
Surge a flexibilidade profissional na qual se verifica a mescla entre elaboração e execução 
de tarefas e estratégias organizacionais. Não tem mais espaço para o trabalhador que só 
executa uma determinada tarefa, agora é necessário um trabalhador flexível. 
           
         5- Resultados e discursões: 

 
No final da década de 1980, em busca de novos mercados, algumas medidas e 

propostas de intervenção econômica foram elaboradas a luz de organismos internacionais 
(BIRD e FMI), medidas conhecidas como consenso de Whashington; cujo objetivo era 
ajustar as economias dos países periféricos às novas exigências dos países centrais, ao 
processo de reestruturação produtiva e de reconhecimento dos mercados no plano 
internacional (DRUCK, 1999).  

O Estado brasileiro se vê exposto a forças econômicas avassaladoras, forçando o 
país a realizar reformas em vários setores. Neste novo contexto produtivo, especialmente 
nos anos de 1990, observamos um movimento intenso de reformas: previdenciária, 
judiciária, trabalhista, sindical, tributária, política e educacional (MORADILLO,2010, p. 27). 
Luiz Carlos Bresser Pereira - ministro titular do Ministério de Administração Federal e da 
Reforma do Estado do governo de Fernando Henrique Cardoso – defendia a tese que o 
Estado Moderno, socialdemocrata, deveria ser constituído de quatro setores: 

 
A proposta de reforma do aparelho parte da existência de quatro setores dentro do 
Estado: (1) o núcleo estratégico do Estado, (2) as atividades exclusivas do Estado, 
(3) os serviços não exclusivos ou competitivos, e (4) a produção de bens e 
serviços para o mercado. [...] Na União, os serviços não exclusivos de Estado 
mais relevantes são as Universidades, as escolas técnicas, os centros de 
pesquisa, os hospitais e os museus. A reforma proposta é a de transformá-las em 
um tipo especial de entidade não-estatal, as organizações sociais. A idéia é 
transformá-los, voluntariamente, em “organizações sociais”, ou seja, em entidades 
que celebrem um contrato de gestão com o Poder Executivo e contem com a 
autorização do Parlamento para participar do orçamento público (PEREIRA, 1996, 
p. 286). 
 

A mercantilização da educação pública, intensificada pelas reformas de estado, faz 
surgir uma nova concepção de produção de conhecimento. A educação pública passa a 
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assumir um discurso de fracasso, justificando sua decadência como algo inerente à 
incapacidade do Estado de gerir o bem comum (SAVIANI, 2007, p. 426). É neste contexto 
que aparecem na educação o discurso do aluno-empreendedor, da formação flexibilizada 
(na verdade dispersa e aligeirada), do aluno que tem que aprender a aprender e não mais 
a aprender a fazer.  

A incorporação crescente da automação no setor produtivo diminui a quantidade de 
profissionais necessários, pois a nova ordem mundial rege-se por uma lógica que 
predomina o trabalho morto sobre o trabalho vivo. Sai da produção rígida de base 
taylorista/fordista para a produção flexível de base toyotista. Então, para o trabalhador só 
resta duas saídas: (I) se tornar mais empregável através da atualização permanente, 
mediante sucessivos cursos; tornando-se um trabalhador com potencial de se adaptar as 
diversas condições do trabalho, um trabalhador multifuncional que possa se adaptar as 
mais diversas funções dentro da empresa, como se fosse um jogador de futebol que tem 
que cobrar o escanteio e está ao mesmo tempo na área para cabecear e marcar o gol; 
trata-se literalmente do aprender a aprender a “si virar”; (II) mas caso o trabalhador não 
consiga espaço no mundo formal do emprego, pode se transformar em microempresário. 
Assim, aparece a necessidade de uma formação empreendedora, que possa criar a ilusão 
de que o trabalhador vai poder ter seu próprio negócio. Estas estratégias são utilizadas 
pelas propostas pedagógicas burguesas para esconder o problema real gerado pelas 
contradições da sociedade capitalista, e, de modo sínico, culpar os indivíduos pela 
condição de exclusão.  

As IES passam a ter um papel importante com a formação de quadros voltados para 
os setores estratégicos da economia — não mais o trabalhador rígido, mas agora o 
trabalhador flexível —, e com as pesquisas aplicadas — a inovação e criação passam a 
ter um viés voltado para o mercado — (LEHER, 2010). 

 
Diante dessa constatação, advoga-se a necessidade de criar um novo modelo de 
curso superior, que privilegie o papel e a importância do estudante no processo da 
aprendizagem, em que o papel do professor, de "ensinar coisas e soluções", 
passe a ser "ensinar o estudante a aprender coisas e soluções" (PARECER 
CNE/CES 1.303/2001). 

            
         É neste cenário de crise estrutural do capital, com sua reestruturação produtiva e 
suas políticas neoliberais, que, na década de 1990, o setor educacional aqui no Brasil 
sofre mudanças profundas. A nova LDB de 1996 a nível local e o Relatório Jacques 
Delors a nível mundial, são reflexos dessas novas demandas da ordem do capital. As 
pedagogias educacionais burguesas vão defender um processo educativo voltado para os 
aspectos de caráter psicológicos em detrimento dos aspectos ontológicos, 
epistemológicos e históricos; secundariza a importância do professor em detrimento da 
importância do aluno; estão preocupadas com o método e não com o conteúdo. 

As IES passam a atender a exigência do mercado na pesquisa e na formação de 
capital humano. Para Saviani (2007) a teoria do capital humano surgiu no período 
dominado pela economia keneysiana e pela política do Estado de bem- estar social, que 
preconizava o pleno emprego. Na atualidade esta teoria assumiu um novo sentido, antes 
era a iniciativa do Estado e das instâncias de planejamento que assegurava a preparação 
da mão-de-obra para ocupar postos de trabalhos definidos em um mercado que se 
expandia, agora é o indivíduo que terá que exercer sua capacidade de escolha visando 
adquirir os meios que lhe permite ser mais competitivos no mercado de trabalho, que 
possa ocupar os empregos disponíveis. 

Como podemos observar no texto do documento intitulado de Relatório para a 
UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, também 
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conhecido como Relatório Jacques Delors. Nesse documento estão sintetizados os 
resultados dos trabalhos realizados pela Comissão Internacional sobre Educação para o 
Século XXI. 

 
Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 
organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de 
toda vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: 
aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de 
participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas 
múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta (DELORS, 2006, p. 
89-90). 
 

O importante é aprender a aprender. Este lema esta conectado com a necessidade 
exigida de ampliação da esfera da empregabilidade do mundo flexível do trabalho. No 
mesmo documento afirma-se que a exigência de educação ao longo de toda a vida para 
responder “ao desafio de um mundo em rápida transformação” (DELORS, 2006, p.19). O 
discurso do aprender a aprender preconiza que à escola não caberia a tarefa de transmitir 
o saber objetivo, mas sim a de preparar os indivíduos para aprenderem aquilo que deles 
for exigido pelo processo de sua adaptação às alienadas e alienantes relações sociais 
que presidem o capitalismo contemporâneo. 

A educação escolar como mediadora na formação do indivíduo, busca compreender 
ou justificar a natureza das relações determinantes em cada momento da história do ser 
social. Porem, na sociedade composta por classes de interesses antagônicos, a educação 
tem a função também de propagar a ideologia da classe dominante, pois quem detém os 
meios de produção tende a deter também os meios para universalizar sua visão de 
mundo e suas justificativas ideológicas a respeito das relações sociais de produção que 
garantem sua dominação econômica. 

Defendemos que a educação escolar crie condições para que o indivíduo se 
emancipe. Uma concepção de educação que tensione entre a esfera da vida cotidiana e 
as esferas da vida não cotidiana, pois esta última é negada ao indivíduo com o objetivo de 
manutenção das relações de dominação, não permitindo que o indivíduo se aproprie das 
objetivações genéricas para-si. Trata-se, então, de não reduzir a concreticidade do 
indivíduo-educando a situação imediata, o que equivale a incluir na concreticidade do 
indivíduo as possibilidades socialmente existentes de desenvolvimento da individualidade 
humana, de possibilitar que tenha acesso as objetivações humanas produzidas 
historicamente. 

 Um ensino na perspectiva abordada no Relatório Jacques Delors, não permite que o 
homem possa se objetivar de forma cada vez mais humana a partir das objetivações 
sociais historicamente produzidas. A essência do lema “aprender a aprender” é 
exatamente o esvaziamento do trabalho educativo escolar, transformando-o num 
processo sem conteúdo, que para classe dominante, o desenvolvimento intelectual do 
trabalhador deve só estar limitado aos aspectos mais imediatos da reprodução da força 
de trabalho. 

As abordagens do aprender a aprender; flexibilidade; aluno-empreendedor, vão 
servir de orientações para a reformulação das políticas do estado brasileiro na década de 
1990 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
As mudanças no padrão de desenvolvimento capitalista que levaram ao problema 
da crise das dívidas no Brasil tendiam, portanto, a forçar reformas. O Estado era 
um dos principais sustentáculos daquele padrão anterior de acumulação, se 
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tornou um dos alvos privilegiados de um novo discurso reformista cujo objetivo era 
criar as condições políticas, econômicas e ideológicas para um novo padrão de 
acumulação em processo de construção. A reforma do Estado foi a forma que 
esse bloco de forças políticas no poder encontrou para dar conta dessa 
necessidade. E é em seu bojo que se viabilizou a reforma da educação 
(MINTO,2011, p. 211). 

 
Estes discursos vão estar presentes no parecer do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química: 
 

Nas discussões de diretrizes curriculares, em decorrência das mudanças 
encetadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), 
observam-se tendências que demonstram preocupação com uma formação mais 
geral do estudante, com a inclusão, nos currículos institucionais, de temas que 
propiciem a reflexão sobre caráter, ética, solidariedade, responsabilidade e 
cidadania. Prega-se, igualmente, a abertura e flexibilização das atuais grades 
curriculares [...] O estudante deve ter tempo e ser estimulado a buscar o 
conhecimento por si só [...] aprender a "ler" o mundo, aprender a questionar as 
situações, sistematizar problemas e buscar criativamente soluções. Mais do que 
armazenar informações, este novo profissional precisa saber onde e como 
rapidamente buscá-las, deve saber como "construir" o conhecimento necessário a 
cada situação (PARECER CNE/CES 1.303/2001). 
 

Observamos que no discurso do parecer do CNE, aparece termos como a formação 
flexibilizada e o aprender a aprender, que está aliada com o momento atual da 
reestruturação produtiva, diante da lógica do capital, preparando o novo profissional da 
Química para suprir a demando do capital financeiro internacional. 

 
Com as reformas dos anos de 1990 e 2000 começou a se fechar um ciclo iniciado 
nas reformas de 1968: o da subordinação do campo educacional como um todo a 
uma lógica mais densamente capitalista. Trata-se de um longo processo que 
demandou a criação de condições objetivas (infra-estrutura, financiamento, 
pessoal minimamente qualificado etc.) e subjetivas (definição de identidade e 
necessidade, criação de cultura consumista de um ―serviçoǁ como pressuposto 
para a empregabilidade etc.) para sua viabilização, nunca isenta de contradições. 
A genérica ― subordinação à empresa capitalistaǁ se materializa, na 
particularidade brasileira, numa subordinação multifacetada que é, a um só tempo, 
á empresa capitalista, ao Estado e à burocracia da administração pública, mas, 
sobretudo, ao capital financeiro internacional, às multinacionais, ao agronegócio 
(MINTO,2011, p. 283). 

         
         Neste contexto, ocorreram as recentes discussões no interior da comunidade dos 
químicos. A Sociedade Brasileira de Química, SBQ, em 2002, elaborou um documento 
denominado “Eixos Mobilizadores em Química” que contem algumas orientações para a 
formação do Químico, como: formação de recursos humanos qualificado; estímulo ao 
empreendedorismo e à interdisciplinaridade; aproximação pró-ativa da academia com a 
atividade econômica (ANDRADE e outros, 2003). Assim, podemos observar a sintonia da 
formação do licenciado em Química, quando analisamos as suas Diretrizes Curriculares, 
com o contexto atual da reestruturação produtiva. Os novos termos usados na educação 
e na Diretrizes Curriculares, em última análise, estão vinculados ao setor produtivo com 
sua restruturação, a exemplo de: flexibilizar (produção flexível/educação-currículo flexível) 
em contra posição ao rígido (produção rígida/educação-currículo rígido), empreendedor 
em contra posição ao trabalho com carteira assinada, competência (aprender a aprender) 
em contraposição a habilidades (aprender a fazer). 
   
         6-Conclusões 
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Podemos perceber como as demandas do setor produtivo põe determinação nos 

outros complexos sociais, a exemplo da educação. Aqui, é bom que se diga, que essa 
determinação não é mecânica e sim reflexiva, ela ocorre com várias mediações 
interpostas. 

Contudo, como a educação é um processo mediador entra a vida do indivíduo e a 
sociedade, e a universidade como uma das instâncias do processo de educação formal, 
acreditamos que ela deva recuperar a sua função principal de produção do conhecimento 
socialmente relevante e sistematizado, através da perspectiva crítica de conhecimento. 
Assim, na formação do licenciado em química, defendemos a formação que radicalize na 
análise da realidade social, na busca de profissionais que lutem pela emancipação 
humana. 

Por fim, aqui vale registrar, que alguns cursos de licenciatura em química têm 
procurado fazer a crítica radical a esses pressupostos que tem dominado e norteado a 
formação de professores, a exemplo do nosso curso de licenciatura em química da Ufba, 
que com algumas disciplinas como: professor e o ensino de química (QuiA43), história da 
química (QBUIB07), história e epistemologia no ensino de química(QuiA45), didática e 
práxis pedagógica I (EdcA52) e II (EdcA53), abordam de forma explicita uma determinada 
concepção de homem, natureza e sua relação histórica. Concepções essas, que foram e 
são  fundamentais para mudar a concepção de professor, ensino e aprendizagem dos 
alunos e, consequentemente, do processo de formação de professores (MORADILLO, 
2010, p.138). 
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RESUMO: ESTA PESQUISA BUSCOU COMPREENDER O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA DISCIPLINA ESCOLAR 
QUÍMICA NO CURRÍCULO DE UMA ESCOLA SECUNDÁRIA PARTICULAR, O COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA, 
FUNDADO EM 1918 EM RIBEIRÃO PRETO, INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. A PARTIR DOS DIVERSOS 
DOCUMENTOS LEVANTADOS NO ACERVO DO COLÉGIO, PROCUROU-SE RELACIONAR OS CONTEÚDOS DISCIPLINARES 
COM OS PROGRAMAS DE ENSINO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO E COM O CONTEXTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA 
ÉPOCA, PODENDO-SE RECONSTRUIR ASSIM UMA PARTE DA HISTÓRIA DA DISCIPLINA ESCOLAR QUÍMICA NA 
RIBEIRÃO PRETO DOS ANOS 30 E 40. CONSTATOU-SE QUE O ENSINO EM QUÍMICA E O ENSINO SECUNDÁRIO 
ESTIVERAM INFLUENCIADOS DESDE SEMPRE PELAS LEIS/REFORMAS EDUCACIONAIS QUE BUSCAM A MELHORIA NO 
ENSINO A NÍVEL NACIONAL E TAMBÉM NAS LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O estudo da História das Disciplinas Escolares é uma área recente de 
pesquisa, aparecendo no cenário educacional a nível internacional a partir dos anos 
sessenta; e tendo entre os primeiros pesquisadores na área o francês André Chervel e 
o inglês Ivor Goodson, consagrados como os pesquisadores mais influentes nas 
pesquisas em História das Disciplinas Escolares no mundo. 

No Brasil essa pesquisa é relativamente nova, aparecendo no final dos anos 
noventa, como apresentado por Aires (2006) em sua tese de doutorado ao fazer uma 
busca detalhada no Banco de Teses da CAPES. Segundo a autora, há 
“aproximadamente 24 estudos em História das Disciplinas Escolares, os quais 
compõem um movimento de menos de uma década no Brasil, já que se iniciaram por 
volta de 1996”, assim, nota-se que o número de pesquisas nessa área no Brasil, ainda 
é pequeno. 

Quando estudamos a História das Disciplinas Escolares, devemos considerar 
que ela é dependente: (i) da história da ciência, pois ela assume grande importância no 
seu ensino, e (ii) da história da pedagogia, por solicitar tudo o que é parte integrante 
dos processos de aquisição. Ambas sempre ligadas ao contexto histórico em que se 
desenvolveram. 

 Chervel (1990) diz que os conteúdos de ensino são impostos à escola pela 
sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha. Deste modo, ensina-se, 
por exemplo, gramática por conta de sua criação secular, buscando entender a 
verdade da língua, a partir da história dos historiadores e da civilização envolvida na 
criação dessa ciência. Por conseguinte, temos neste exemplo a concepção dos ensinos 
escolares ligada diretamente à imagem que geralmente temos do fazer "pedagogia” 
e/ou do “ensinar”, pois o autor supõe em “L'histoire des disciplines scolaires” que a 
tarefa de um professor, consiste em arranjar os métodos de modo que eles permitam 
que os alunos assimilem o mais rápido e o melhor possível a maior porção possível da 
ciência de referência. 
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Ao darmos início aos estudos em História da Disciplina Escolar, devemos 
descartar a ideia de que a escola é somente o “agente de transmissão de saberes 
elaborados fora dela” (CHERVEL, 1990), pois toda escola possui uma pedagogia 
própria que influencia no estudo. Portanto, é se extrema importância, estudarmos a 
história da escola em questão e o contexto histórico no qual se deu sua fundação. 

Assim, o presente trabalho apresenta algumas notas de pesquisa sobre como 
estavam organizados os programas de química para o ensino secundário levantados 
no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, localizado no município de Ribeirão Preto, em 
São Paulo.  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO E CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 
  
 A proposta metodológica desse trabalho combina dois tipos de procedimentos 
metodológicos, o documental e bibliográfico. De acordo com Goodson (1997), para 
entender as influências que modificam o currículo, é preciso entender, além das 
influências internas do sistema educativo, as influências externas como as normas 
educacionais. Para desvelar esse aspecto buscou-se trabalhar com as reformas 
educacionais englobadas no período em questão, sendo que o recorte temporal tomou 
como marco inicial o ano de criação do curso ginasial na instituição, 1937,  
estendendo-se até 1942. 
 Na pesquisa documental (CELLARD, 2008) foram utilizados atas, pontos para 
provas, normas metodológicas, conteúdos programáticos, propostas pedagógicas, 
relatórios e outras fontes disponíveis no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
 
BREVE HISTÓRICO DO COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
 

A Congregação das Religiosas “Filhas de Maria Auxiliadora” chegou ao Brasil 
em 1892 e se instalou na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, 
expandindo sua obra pelos vários estados brasileiros nas primeiras décadas do século 
XX.  

Em 1905, as primeiras religiosas se estabeleceram em Ribeirão Preto e 
trabalharam junto à Santa Casa de Misericórdia, desenvolvendo também trabalhos 
comunitários. De acordo com Azzi (1999, p.16), "a missão das Filhas de Maria 
Auxiliadora na América Latina deveria ser, não apenas o de cuidar da juventude pobre 
e abandonada, mas também a abertura de colégios para a formação da classe 
dirigente, contrapondo o ensino religioso ao leigo". É assim que, respondendo a esse 
chamado, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora foi fundado pelas religiosas em 09 de 
fevereiro de 1918, treze anos após a sua chegada.  

O objetivo das Filhas de Maria Auxiliadora era criar uma escola para mulheres 
baseando-se na “missão de servir, educar e instruir a juventude”, assim sendo, em 
fevereiro de 1918 foi oficialmente instalado o colégio. No mesmo ano deu-se início aos 
cursos em diversas modalidades de ensino fundamentado 
 

“em uma proposta pedagógica, em que a instrução e a educação religiosa, 
moral e cívica se fundiam no horizonte educacional salesiano em Ribeirão 
Preto, não havendo dualidade entre a educação e a instrução no projeto 
educativo da Instituição, pois os princípios ético-religiosos vinham imbricados 
no currículo e nas atividades curriculares”. (FURTADO, 2002) 
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 Esse foi um marco histórico no cenário educacional de Ribeirão Preto, pois além 
de ampliar a rede de ensino da cidade, que contava com um número muito pequeno de 
escolas de educação primária e secundária, causou uma transformação no universo 
educacional da região, pois a escola também se estabeleceu com uma proposta de 
atender às jovens das classes médias.  
 
 
HISTÓRIA DA DISCIPLINA ESCOLAR QUÍMICA NO COLÉGIO N.S. AUXILIADORA 
 

Os programas de ensino de Química obtidos nos relatórios dos inspetores de 
ensino do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de 1939 a 1942 são apresentados nos 
Quadros 1 a 5.  

Os conteúdos expostos nos Quadros 1 a 3 são muito semelhantes aos 
programas de Química para o curso fundamental do ensino secundário propostos no 
artigo 10 do Decreto 19.890 de 18 de abril de 1931 (VECHIA, LORENZ, 1998), 
indicando o cumprimento pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora das instruções 
prescritas pelo Ministério da Educação para a disciplina Química.  

Observa-se ainda que os tópicos de Química abordados envolvem conceitos 
que foram desenvolvidos no final do século XVIII e ao longo do século XIX. No Quadro 
1, por exemplo, existem vários conteúdos da Química Descritiva. Entre os quais, o 
cálcio, que foi isolado pela primeira vez em 1808, numa forma impura, pelo químico 
inglês Humphry Davy, ao eletrolisar uma mistura dos óxidos de cálcio e de mercúrio 
(PEIXOTO, 2012). O metal ouro que era usado na antiguidade na fabricação de 
diferentes objectos e utensílios, assim como o cobre, que provavelmente foi o primeiro 
metal a ser descoberto e trabalhado pelo homem há mais de 7000 anos. 

 
Quadro 1: Transcrição da matéria de Química lecionada na 3a série, em novembro de 1939. 
Cálcio - Ferro - Ouro - Chumbo - Cobre - Zinco e Mercúrio - Diferença entre compostos minerais e 
orgânicos - Petróleos - Acido acético - Tanino. 
Fonte: Relatório de 1939/Arquivo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora/Ribeirão Preto, SP. 
 

No Quadro 1 também chama atenção a inclusão de um tópico relacionado ao 
tanino, um polifenol de origem vegetal que inibe o ataque por parte dos herbívoros 
vertebrados ou invertebrados às plantas. Este tópico deve estar relacionado, assim 
como “petróleos”, à prescrição feita no programa de Química para o curso fundamental 
do ensino secundário do item Indicação de compostos orgânicos usuais.    

No Quadro 2 é citado o elemento enxofre, que era conhecido desde as épocas 
remotas, pois na antiguidade, o 

homem pré-histórico fez uso dele como pigmento de pintura em cavernas. Em 
eras remotas, já havia sido empregado como medicamento em tônicos 
especiais. A queima de enxofre era parte dos rituais religiosos do Egito, há 
4.000 anos (...). Na mitologia grega, encontramos o enxofre sendo queimado 
para fumigação. Seu uso em explosivos data de 500 d.C., na China, e, depois, 
no preparo do “fogo grego”, usado em guerras na Idade Média” (PEIXOTO, 
2002). 

Esse elemento só foi classificado em 1777, pelo químico francês Antoine Lavoisier, e 
descrito como substância simples pelos químicos franceses Joseph Gay-Lussac e 
Louis Thenard. 
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Quadro 2: Transcrição da matéria de Química lecionada na 3a série do 2º semestre de 1940.  
Mês Matéria lecionada 

Agosto Hidrogênio – Divisibilidade do hidrogénio - Experiências – Óxidos, oxidação – 
Nomenclatura dos ácidos – Anidridos – Nomenclatura dos Anidridos – Ácidos - Bases 

Setembro Nomenclatura dos Anidridos – Ácidos, bases, sais – Lei de Gay-Lussac – Cloro – Ácido 
clorídrico de acordo com a base da 3ª série 

Outubro Enxofre: história, existência - Principais compostos de enxofre - Azoto - Lei de Proust - 
Potássio e Sódio - Aula prática - Revisão de todos os pontos dados -. 

Fonte: Relatório Semestral de 1940/Arquivo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora/Ribeirão Preto, SP. 
 

O estudo dos ácidos e das bases, também incluso no quadro 2, também 
aparece no programa de química, porém não é especificado em qual conceito 
embasaram-se os estudos na época. Seria a aula baseada na definição de Lavoisier de 
aproximadamente 1776 ou na definição de Arrhenius de 1884 – e que rendeu ao 
químico sueco o Prêmio Nobel de Química em 1803 ou ainda à recente definição de 
Bronsted-Lowry, cuja teoria foi desenvolvida em 1923? 

Ainda na apresentação dos elementos químicos aos alunos do ensino 
secundário, temos no quadro 3 o elemento Cloro, preparado pela primeira vez em 
1774, por Carl Wilhelm Scheele, o qual considerava o elemento como sendo uma 
substância composta, fato que foi contestado somente 40 anos mais tarde. Em 1810, 
Humphry Davy provou que não havia como o Cloro ser decomposto e que “o próprio 
ácido clorídrico era, na verdade, um composto de hidrogênio e cloro”. Surgindo assim o 
elemento cloro: gás amarelo esverdeado, tóxico, de forte cheiro e poderoso irritante 
dos olhos e do sistema respiratório quando em condições ambiente. (PEIXOTO, 2003). 
 
Quadro 3: Transcrição da matéria de Química lecionada na 4a série do 2º semestre de 1940. 
Mês Matéria lecionada 

Agosto Água – Aparelho de Dumas – Composição ponderal da água – Gás sulfúrico, amônia, 
enxofre 

Setembro Gás sulfídrico – Amônia – Aparelho de Keep – Enxofre – Gás sulfúrico – Cloro – Água 
oxigenada 

Outubro Aula prática – Cloro, água oxigenada – Bromo: preparação – Reconhecimento de alguns 
brometos – Parte do ponto Iodo, boro, nitratos - Revisão geral. 

Fonte: Relatório Semestral de 1940/Arquivo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora/Ribeirão Preto, SP. 
  

Mais um aspecto notado é a presença da experimentação no ensino da 
química no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, como mostram os quadros 2 a 4. 
Apesar da prática experimental no ensino de ciências ser um fator importante, sendo 
empregada desde a época dos jesuítas (AIRES, 2006).  
   
Quadro 4: Transcrição da matéria de Química lecionada em agosto de 1941 nas 3ª e 4ª séries.  
Série Matéria leccionada 

3ª  Formação e nomenclatura dos sais halóides - Formação e nomenclatura dos oxisais – 
Combustão viva e lenta – Chama – partes de uma chama – incandescência – Aula 
prática no laboratório – Composição do ar – Análise do ar pelo fósforo a quente e a frio – 
Enxofre – estado natural – extração. 

4ª  Sais halóides: formação e nomenclatura – oxissais – Ácido clorídrico – histórico – estado 
natural – preparação – propriedades físicas e químicas e usos – exercícios de 
nomenclatura – equações químicas. 

Fonte: Relatório Semestral de 1941/Arquivo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora/Ribeirão Preto, SP. 
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No quadro 5, verifica-se entre os conteúdos lecionados na 5a série, o elemento 

Lítio descoberto em 1818 por Johan August Arfwedson, aos 25 anos de idade, quando 
ele trabalhava no laboratório de Berzelius. Além disso, tópicos interessantes como os 
relativos à obtenção e propriedades do cloreto de sódio e às minas de cloreto de sódio 
no Brasil não fazem parte do Programa oficial prescrito pelo Ministério da Educação. 
 
Quadro 5: Transcrição da matéria de Química lecionada na 5a série do 1º semestre de 1942. 
Mês Matéria lecionada 

Abril Lítio - peso atómico - símbolo - estado nativo - Preparação - propriedades - Compostos 
de lítio - Cinética química - reações - como se classificam - quanto a natureza - tempo - 
Calor desenvolvido - organização molecular e quanto ao resultado - Desdobramento 
molecular pelo calor - Dissociação térmica - Sódio - Cloreto de sódio: obtenção - 
propriedade - minas de cloreto de sódio no Brasil. 

Maio Reações reversíveis – Velocidade das reacções – Catálise – Afinidade química – 
Cálculos estequiométricos – Termoquímica – Equações termoquímicas 

Fonte: Relatório Semestral de 1942/Arquivo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora/Ribeirão Preto, SP. 
No quadro 6, podemos ver um trecho do Relatório do segundo semestre do 

ano de 1942, onde encontra-se a denominação de “Corpos simples”, para substâncias 
formadas por apenas um tipo de átomo; hoje usamos o termo “substâncias simples” 
para a mesma denominação. Sabe-se que o interesse no estudo dos Metais, data-se 
desde a Antiguidade, pois alguns elementos, como carbono, ferro, enxofre, ouro, prata, 
entre outros, já eram conhecidos pelo homem. Os “Metalóides” também era um tema 
discutido pelas alunas do Colégio. 
 
Quadro 6: Transcrição da 3a prova parcial aplicada à 3a série durante o ano de 1942. 
a) Fenomenos químicos - causas que influem 
b) Corpos simples 
c) Decrição de uma experiência 
(…) 
a) Metaloides 
b) Indicadores 
c) Preparação do hidrogénio 
Fonte: Relatório de Divisão do Ensino Secundário: Segundo semestre de 1942/Arquivo do Colégio 
Nossa Senhora Auxiliadora/Ribeirão Preto, SP. 
 

A partir de outros trechos dos Relatórios do Colégio N. S. Auxiliadora, 
estudaremos a política que influenciou na gestão do Colégio da época, refletindo 
diretamente nos conteúdos lecionados no ensino secundário. No quadro 7 encontra-se 
trechos retirados dos relatórios do ano de 1943, nas quais podemos observar: i) a 
divisão dos cursos lecionados no Colégio N. S. Auxiliada e  ii) que a química só foi 
lecionada na 3a série. Isto deve-se ao fato da implantação do Decreto no. 4.244 de 9 
abril de 1942. 

Este Decreto que ficou conhecido como Reforma Capanema (ou Lei Orgânica 
do Ensino Secundário), por conta do ministro Gustavo Capanema, dividiu o ensino 
secundário em dois ciclos: o Ginásio, com duração de quatro anos e o Colegial – 
Clássico ou Científico - com duração de três anos. Isso marca o início de um novo 
período na história da educação brasileira e como o objetivo desta pesquisa é estudar 
a História da Disciplna Escolar Química durante o ensino secundário, cabe ressaltar 
que essa reforma é a ultima que influenciou no ensino secundário, pois nos anos 
sessenta entra em rigor a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que põe fim ao ensino 
secundário, o transformando no ensino médio que temos nos dias de hoje. 
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  O quadro 7 traz um trecho do Relatório da Escola de Comércio do Ginásio N. 
S. Auxiliadora de 1943 e quando o comparamos com os três primeiros artigos da 
Reforma, podemos notar que o Colégio N.S. Auxiliadora também seguia a Lei em 
relação aos ciclos. Como podemos notar, o curso fundamental (ginasial) era composto 
por 4 (quatro) anos – como descrito no Art. 3o – e o curso propedêutico (comercial), 
que podemos considerar um curso paralelo, tinha duração de 3 (três) anos. 

Ao decorrer do estudo e análise de todos os documentos, notou-se que o 
Colégio Auxiliadora ensinava química com o objetivo de relacionar a disciplina com 
cotidiano, com os domínios afins das ciências físicas e naturais e com as aplicações da 
vida cotidiana. Isto também foi observado por Lopes (1937) citada no trabalho de Aires 
(2006): 

“Parece-nos que teria grande alcance educacional incluir nos 
programas estudos sumários, mas precisos, sobre o vidro, o papel, o pano os 
vernizes, colas, combustíveis, alimentos nitrogenados, queijos, manteiga, 
óleos, vinagre, etc. Não podemos compreender como se prive o aluno de 
química de noções sobre tantas substâncias com que lidamos a cada passo". 
(LOPES, 1937) 

 
Quadro 7: Transcrição da organização dos cursos no Colégio em 1943. 

CAPITULO II 
ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 

CURSOS MANTIDOS 
Art. 4 - Mantem o Ginásio N.S. 5 cursos regularmente organizados, reconhecidos e fiscalizados pelas 
autoridades competentes. São: 
1) Curso pré-primário - para creanças de 4 a 6 anos 
2) Curso primário de 4 anos 
3) Curso Fundamental (ginasial) de 4 anos 
4) Curso Propedêutico (comercial) de 3 anos 
5) Curso Técnico de secretário (comercial) de 1 ano. 
 
Art. 5 - O Curso Propedêutico, de 3 anos de duração, habilita as alunas a matricula no Curso Técnico 
de Secretário e obedece à seguinte seriação: 
PRIMEIRO ANO: 
Português, Francês, Inglês, Matemática (aritmética) - Geografia, Historia da Civilização. 
SEGUNDO ANO: 
Português, Francês, Inglês, Matemática (algebra e aritmética) - Corografia do Brasil, Historia do Brasil. 
TERCEIRO ANO: 
Português, Francês, Inglês, Matemática (Geometria), Física, Química, Historia Natural, Caligrafia. 
Fonte: Relatório e Anexos da Escola de Comércio do Ginásio N. S. Auxiliadora de 1943/Arquivo do 
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora/Ribeirão Preto, SP. 
 

O espaço físico é um aspecto mais geral da organização do trabalho didático 
quando se pesquisa uma disciplina específica, isto porque um mesmo espaço, na 
maioria das vezes, envolve o ensino de quase todas as disciplinas. 

No caso do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora havia, além de salas de aula 
normais, as salas especiais destinadas ao ensino de Geografia, de Línguas Vivas, de 
Desenho, de Ciências Naturais, de Antropologia, de Zoologia, de Mineralogia, de 
Botânica, de Ciências, de Física e de Química dispondo de materiais didáticos próprios 
ao ensino dessas matérias.  

O prédio contava ainda com um auditório destinado a encontros com os alunos, 
reuniões com os pais, apresentações, eventos culturais e palestras; uma sala para os 
professores, uma secretaria e a capela com celebração diária da missa.  

A biblioteca estava localizada em uma sala ampla, sendo freqüentada pelo 
corpo docente e discente. O acervo bibliográfico era organizado em catálogos por 
matéria e existiam cerca de mil exemplares.  
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Nas salas de aula, as carteiras eram duplas e a mesa do professor localizava-
se sobre um estrado, em um nível mais alto, permitindo ampla visão e controle da sala, 
revelando a autoridade máxima do mestre. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Esta pesquisa buscou compreender o processo de consolidação da disciplina 
escolar Química no currículo de uma escola secundária particular, o Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora, fundado em 1918 em Ribeirão Preto, interior do estado de São 
Paulo. A partir dos diversos documentos levantados no acervo do colégio, procurou-se 
relacionar os conteúdos disciplinares com os programas de ensino previstos na 
legislação e com o contexto político-pedagógico da época, podendo-se reconstruir 
assim uma parte da História da Disciplina Escolar Química na Ribeirão Preto dos anos 
30 e 40. 

Constatou-se que o ensino em química e o ensino secundário estiveram 
influenciados desde sempre pelas Leis/Reformas educacionais que buscam a melhoria 
no ensino a nível Nacional e também nas legislações educacionais. A vasta diferença 
entre o ensino de química no nível médio das décadas de trinta e quarenta e da década 
atual na qual vivemos está basicamente no programa de ensino, pois com as novas 
descobertas da Ciência, o conteúdo programático é maior e mais completo. Hoje 
encontramos temas que não eram abordados no ensino secundário devido ao 
desenvolvimento de novas ideias, novos conceitos, etc.  
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Palavras-Chave: natureza da ciência, livro didático, ciência brasileira do século XIX.  
 

RESUMO: EM “A ESTRUTURA DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS”, DE 1962, THOMAS KUHN ATRIBUI  AOS LIVROS 
DIDÁTICOS O PAPEL DE DISSIMULADORES DOS MOMENTOS REVOLUCIONÁRIOS NA CIÊNCIA, CONTRIBUINDO PARA 
A PERPETUAÇÃO DA CIÊNCIA NORMAL. IMBUÍDOS DESTE PAPEL “CONSERVADOR”, OS LIVROS SE ASSUMEM 
ENQUANTO FONTE DE AUTORIDADE, OCULTANDO OS EVENTOS PROBLEMÁTICOS E AS INCERTEZAS QUE 
ASSOLARAM PARADIGMAS SUPERADOS. NESTE TRABALHO, APRESENTAMOS UMA OBRA QUE DESAFIA ESTA 
DESCRIÇÃO: O LIVRO “NOÇÕES ELEMENTARES DE CHIMICA ORGANICA”, DE TIBÚRCIO VALERIANO PECEGUEIRO 
DO AMARAL. PUBLICADO EM 1900, TRATA-SE DE UM DOS PRIMEIROS LIVROS DIDÁTICOS BRASILEIROS 
DESTINADOS AO ENSINO DE QUÍMICA, E INTEGRA UM CONJUNTO DE TEXTOS QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE 
ANÁLISE EM TRABALHOS ANTERIORES. APRESENTAMOS ALGUNS EXEMPLOS, EXTRAÍDOS DESTE MANUAL 
ESCOLAR, QUE ATESTAM A HISTORICIDADE DA ABORDAGEM DOS CONTEÚDOS, A NARRAÇÃO DE DISPUTAS 
ENVOLVENDO TEORIAS CONCORRENTES, E A ATRIBUIÇÃO DE UM CARÁTER HIPOTÉTICO OU INCERTO A 
DETERMINADOS CONHECIMENTOS QUÍMICOS, AINDA NÃO COMPLETAMENTE ESCLARECIDOS À ÉPOCA DA 
PUBLICAÇÃO. 

INTRODUÇÃO 

Thomas Kuhn, no renomado A estrutura das revoluções científicas (KUHN, 
2007), tece alguns comentários sobre a importância dos livros didáticos1 para a 
dissimulação das revoluções científicas2, com a consequente manutenção de uma 
concepção linear e cumulativa sobre o desenvolvimento da ciência. 

De acordo com suas colocações, os livros, assim, reproduzem uma espécie de 
discurso de autoridade, contribuindo para a formação de novas gerações de 
pesquisadores que, compartilhando do paradigma vigente, darão continuidade à 
tradição da ciência normal. Os textos escolares, portanto, não deverão se ocupar das 
incongruências e insuficiências enfrentadas por um determinado setor da investigação 
no caminho pelo estabelecimento de um paradigma. Antes, sustentarão uma visão da 
ciência como corpo de conhecimentos infalíveis, com forte tendência à neutralidade, e 
sem espaços para as inerentes incertezas do empreendimento científico. 

Apesar de concordarmos em grande parte com estas colocações de Kuhn, 
apresentaremos neste trabalho um exemplo de livro didático que contraria tal descrição 
                                                      
1 Ou “manuais”, segundo a escolha dos tradutores da obra para o termo textbooks. 
2 Não será possível, no curto espaço deste trabalho, apresentar detalhadamente todos os conceitos 
propostos por Kuhn em sua obra; assim, tomaremos como pressuposto que o leitor já tenha familiaridade 
com termos como “ciência normal”, “revolução científica” e “paradigma”.  
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sobre a estrutura e a função dos manuais escolares. Trata-se de um dos mais antigos 
livros brasileiros destinados à transmissão do conhecimento químico, a obra de 
Tibúrcio Valeriano Pecegueiro do Amaral (1864-1944) Noções elementares de Chimica 
Organica, cuja primeira edição data de 1900. 

Desenvolveremos o tratamento do tema em três seções. 

Na primeira, detalhamos algumas das posições expostas em A estrutura das 
revoluções científicas a respeito da importância dos livros didáticos para a dinâmica do 
desenvolvimento científico, marcada pela alternância de paradigmas e pelos abalos 
revolucionários sobre a prática da ciência normal. 

A seguir, caracterizamos brevemente os primórdios da produção editorial de 
livros de Química no Brasil, de modo a melhor situar a obra que será nosso objeto de 
análise. 

Finalmente, apresentamos alguns conteúdos do livro analisado, argumentado 
que esta obra – e possivelmente, outras deste período – se constitui num raro exemplo 
de livro escolar em que as certezas da ciência normal convivem com dúvidas típicas de 
períodos pré-paradigmáticos ou revolucionários.  

OS LIVROS DIDÁTICOS E O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA SEGUNDO A VISÃO DE KUHN 

A estrutura das revoluções científicas é a principal obra do físico e historiador 
da ciência Thomas S. Kuhn (1922-1996). O livro, pensado inicialmente como um breve 
ensaio e publicado em 1962, se tornou uma das mais importantes referências para a 
chamada “Nova Filosofia da Ciência”. Este movimento, se podemos chamá-lo assim, 
tem como um de seus marcos a redescoberta, no início dos anos 1960, da obra de Karl 
Popper (1902-1994) A lógica da descoberta científica (1934). O livro de Kuhn foi 
igualmente marcante, abrindo o caminho para uma divulgação mais ampla das 
contribuições de diversos outros autores, como Paul Feyerabend (1924-1994) e Imre 
Lakatos (1922-1974), o que provocou uma reorientação nos estudos sobre História e 
Filosofia da Ciência, cujos efeitos se fazem notar até os dias atuais. 

Quanto ao assunto que nos interessa neste trabalho – o papel assumido pelos 
livros didáticos nas sucessivas etapas que marcam o desenvolvimento das ciências 
naturais –, o livro de Kuhn reúne menções esparsas por seus 12 capítulos. Já no 
prefácio da obra o autor sugere que a ocorrência das chamadas revoluções científicas 
tem como um de seus indícios a alteração dos “manuais do período pós-revolucionário” 
(KUHN, 2007, p. 14). Em verdade, a questão de como os livros escolares participam do 
desenvolvimento da ciência parece ter sido um dos motivos que levaram Kuhn a 
elaborar seu livro, como indica o parágrafo de abertura do capítulo introdutório: 

Se a história fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas 
ou cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem de 
ciência que atualmente nos domina. Mesmo os próprios cientistas têm haurido 
essa imagem principalmente no estudo das realizações científicas acabadas, 
tal como estão registradas nos clássicos e, mais recentemente, nos manuais 
que cada geração utiliza para aprender seu ofício. Contudo, o objetivo de tais 
livros é inevitavelmente persuasivo e pedagógico; um conceito de ciência deles 
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haurido terá tantas probabilidades de assemelhar-se ao empreendimento que 
os produziu como a imagem de uma cultura nacional obtida através de um 
folheto turístico ou um manual de línguas. Este ensaio tenta mostrar que esses 
livros nos têm enganado em aspectos fundamentais. Seu objetivo é esboçar 
um conceito de ciência bastante diverso que pode emergir dos registros 
históricos da própria atividade de pesquisa (ibidem, p. 19, grifos nossos). 

Ainda quanto aos livros didáticos, Kuhn os definirá, como já afirmamos, como 
portadores de uma visão de ciência linear (ou seja, tendendo a um desenvolvimento 
unidirecional, sem divergências, rumo a um conceito pré-definido sobre o que seria a 
verdade) e cumulativa (isto é, em que as contribuições individuais de cada cientista, em 
um dado campo do conhecimento, seriam como novos tijolos em uma parede que se 
erige continuamente). No entanto, o autor reconhece que, de fato, transmitir uma visão 
menos ingênua sobre o empreendimento científico não é nem deve ser a função 
primordial dos manuais escolares. Tais obras se destinam, precipuamente, a educar as 
novas gerações e a orientá-las a resolver os problemas (“quebra-cabeças”) implicados 
no paradigma vigente. Assim, depois de educado nesta tradição, “o cientista criador 
pode começar sua pesquisa onde o manual a interrompe e desse modo concentrar-se 
exclusivamente nos aspectos mais sutis e esotéricos dos fenômenos naturais que 
preocupam o grupo [a comunidade de pesquisadores em que está inserido]” (ibidem, p. 
40). Os livros, portanto, apresentam a ciência de maneira distorcida, mas isso está 
longe de ser sua fraqueza; é, antes, uma necessidade imposta pelas condições que 
determinam o desenvolvimento da ciência e o trabalho realizado pela comunidade de 
pesquisadores. Tal apreciação valorativa sobre os textos didáticos se aplica, 
especialmente, àqueles destinados ao ensino superior, âmbito em que se formarão os 
novos pesquisadores.3  

Além de comentários espalhados por todo o livro, um capítulo em especial 
concentra as considerações de Kuhn sobre os manuais escolares. Trata-se da divisão 
mais breve de A estrutura das revoluções científicas, já ao final do livro, intitulada “A 
invisibilidade das revoluções” (ibidem, p. 175-183). É nela que são expostas, de modo 
mais detalhado, as considerações do autor a respeito do papel dissimulador que os 
livros didáticos assumem, em relação à ocorrência das revoluções científicas. Para 
Kuhn, os livros contribuem para que as revoluções sejam “quase totalmente invisíveis” 
à comunidade de pesquisadores, referindo-se a “um corpo já articulado de problemas, 
dados e teorias” (ibidem, p. 175-176). Os livros4, omitindo a existência e o significado 
dos períodos revolucionários da ciência, acabam por registrar “o resultado estável das 
revoluções passadas e desse modo põem em evidência as bases da tradição corrente 
da ciência normal” (ibidem, p. 176, grifo do autor).  

Kuhn, como já dissemos, não considera isto um fato negativo em si – “no caso 
dos manuais, existem até mesmo boas razões para que sejam sistematicamente 
                                                      
3 Talvez possamos afirmar que, pelo fato do ensino nos níveis mais elementares não visar tanto à 
formação de novos pesquisadores, este critério não deva ser considerado tão estritamente em uma 
avaliação da adequação pedagógica dos livros para a educação básica. Assim, justificam-se os 
descritores utilizados pelas análises oficiais de livros brasileiros no Programa Nacional do Livro Didático, 
que apreciam de modo positivo a veiculação, nos textos escolares, de uma visão mais crítica sobre a 
História e a Filosofia da Ciência.  
4 Kuhn estende tais considerações aos “textos de divulgação [científica] e obras filosóficas moldadas 
naqueles [os manuais científicos]” (KUHN, 2007, p. 176). Em outros momentos, o autor considerará que 
as “conferências e exercícios de laboratório” (ibidem, p. 67) também exercem função semelhante. 
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enganadores nesses assuntos”, afirma (ibidem, loc. cit.). Não obstante, esse papel que 
desempenham perpetuando a ciência normal e dissimulando as revoluções, 
inegavelmente, reforça concepções mais ingênuas sobre o desenvolvimento da ciência. 
Mesmo quando adotam um discurso histórico, os livros didáticos o fazem de modo a 
obnubilar o caráter descontínuo da trajetória do saber científico: 

É característica dos manuais científicos conterem apenas um pouco de história, 
seja um capítulo introdutório, seja, como acontece mais freqüentemente, em 
referências esparsas aos grandes heróis de uma época anterior. Através 
dessas referências, tanto os estudantes como os profissionais sentem-se 
participando de uma longa tradição histórica. Contudo, a tradição derivada dos 
manuais, da qual os cientistas sentem-se participantes, nunca existiu. Por 
razões ao mesmo tempo óbvias e muito funcionais, os manuais científicos (e 
muitas das antigas histórias da ciência) referem-se somente àquelas partes do 
trabalho de antigos cientistas que podem facilmente ser consideradas como 
contribuições ao enunciado e à solução dos problemas apresentados pelo 
paradigma dos manuais (ibidem, p. 177). 

Esconder, dissimular, distorcer, disfarçar, tornar invisível: eis algumas das 
expressões a que Kuhn recorre para explicar a postura dos autores de livros didáticos 
frente ao “processo que está na raiz dos episódios mais significativos do 
desenvolvimento científico” (ibidem, p. 179-180), isto é, as próprias revoluções 
científicas. Como consequência disto, os textos acabam por causar a impressão, em 
seu público, de que “a ciência alcançou seu estado atual através de uma série de 
descobertas e invenções individuais, as quais, uma vez reunidas, constituem a coleção 
moderna dos conhecimentos técnicos” (ibidem, p. 180).  

Kuhn não nega que a ciência possua também um caráter cumulativo, mas o 
considera como uma marca apenas dos períodos de ciência normal. Diferentemente, 
as revoluções científicas, quando resolvidas com a vitória de um dos paradigmas em 
disputa, podem implicar em pequenos recuos quanto ao poder explicativo de um dado 
campo do conhecimento frente aos fenômenos naturais, ainda que temporariamente. É 
neste sentido que o aspecto descontínuo das revoluções demonstra a imprecisão da 
visão cumulativa. 

 Ainda, o reconhecimento das revoluções científicas traz à tona aspectos como 
a comparação em termos estéticos entre paradigmas concorrentes, ou mesmo a 
recorrência a questões de prestígio ou influência, que podem vir a ser essenciais para 
o desenrolar dos acontecimentos científicos. Portanto, os livros didáticos, omitindo os 
períodos conturbados da história das ideias científicas, omitem igualmente a 
caracterização dos pesquisadores enquanto parte de comunidades que se relacionam 
– ou seja, o caráter social da ciência, a relação de dependência recíproca entre ela e 
outros interesses da sociedade.  

Como já adiantamos, dispomos de um exemplo de livro didático que contraria – 
ou, ao menos, desafia – a descrição kuhniana do papel assumido por este tipo de 
publicação. Antes de apresentarmos este achado, caracterizemos brevemente o 
conjunto da produção editorial que ele integra, isto é, os primeiros livros didáticos de 
Química escritos por brasileiros e destinados à educação nos níveis secundário e 
superior.  
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CARACTERÍSTICAS DOS PRIMEIROS LIVROS BRASILEIROS PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

Em artigo recente (MORI; CURVELO, 2014), levantamos estado do 
conhecimento a respeito das primeiras publicações brasileiras destinadas à 
transmissão de noções mais ou menos avançadas do conhecimento químico5. Os 
trabalhos que analisaram/descreveram/discorreram sobre este livros aparecem 
dispersos por diversos veículos: dissertações de mestrado (SCHNETZLER, 1980; 
ARTHUR, 2011), artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais 
(MORTIMER, 1988; LUTFI, 2012; SOUZA; PORTO, 2012), livros e capítulos de livros 
(RHEINBOLDT, 1957; MATHIAS, 1975; MORTIMER, 2008; LORENZ, 2010), em atas 
de uma reunião científica (SAMPAIO; DOSSANTOS, 2007) e em um trabalho de 
conclusão de curso de graduação (ALVES, 2006). O conjunto destes trabalhos vem 
coligindo informações coerentes, com poucas divergências. Vejamos a que conclusões 
estes estudos chegaram. 

Mortimer (1988), analisando dez livros brasileiros do período que vai do início 
do século XIX a 1930, assim resume as características destas obras: 

Os livros do período apresentam, em geral, uma pequena parte de química 
geral, seguida de outra, de química descritiva, bastante extensa. A de química 
geral apresenta-se bem estruturada [...]. As principais definições aparecem em 
meio a uma gama variada de exemplos, em textos muito bem encadeados. 
Não há uma preocupação em conceituar para depois exemplificar. Em geral o 
livro discute exemplos de determinados fenômenos que vão conduzir, 
naturalmente, a um conceito. Dessa maneira, os exemplos são discutidos e 
explicados antes de serem generalizados em conceitos, e quase todos estes 
são apresentados, em primeiro lugar, operacionalmente. Depois de 
introduzidas as teorias, são retomados por meio de definições conceituais. [...] 
Outro aspecto importante é o fato de o número de conceitos ser muito reduzido 
em relação aos livros didáticos pós-1930. Isso possibilita um melhor 
relacionamento entre os diversos conceitos (p. 25-26). 

O trabalho pioneiro de Schnetzler (1980), que analisou seis livros do período de 
nosso interesse (o primeiro, publicado em 1875; o último, em 1929), traz comentários 
semelhantes. Em sua investigação quanto à abordagem do conceito de reação 
química, a autora surpreende-se ao observar que, contrariando a desconsideração 
para com os estudos científicos, característica daquele momento histórico no Brasil, os 
livros “apresentavam pelo menos um tratamento do conhecimento químico que 
enfatizava sua compreensão” (p. 63).  

Outro fato apontado tanto por Mortimer quanto por Schnetzler é a ausência de 
atividades propostas, em especial a experimentação. Embora os livros tragam 
exemplos abundantes de fatos experimentais, principalmente nas partes de Química 
Descritiva, inexiste uma concepção pedagógica para os experimentos. Isto se confirma 
pelo trabalho de Arthur (2011), que observou a evolução das atividades experimentais 
em livros brasileiros para a educação em Química de 1875 à atualidade. Dentre as 
quatro obras analisadas pertencentes ao período que vai de 1875 a 1930, apenas uma 
propõe experimentos. Estes se dividem entre demonstrações, como se o próprio autor 

                                                      
5 Consideramos, nesse trabalho, o período que abrange desde as primeiras publicações sobre Química 
em solo brasileiro (início do século XIX) até o ano de 1930, que antecede, entre outros eventos, a 
promulgação da Reforma Francisco Campos (1931). 
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executasse e explicasse um fato experimental ao leitor, e experimentos confirmatórios 
de teorias, com uma abordagem empirista-indutivista.  

Já Souza e Porto (2012), estudando o material textual e iconográfico de livros 
universitários de Química do século XX, analisam nove livros publicados até 1930, dois 
brasileiros. Comparando as ilustrações dos livros de diversas nacionalidades, os 
autores percebem que os franceses tendem a enfatizar as experiências e aparatos 
experimentais, os estadunidenses se orientam para aplicações práticas e os alemães 
buscam um tratamento matemático reproduzindo mais gráficos. Os brasileiros também 
possuem uma identidade: predominam os textos escritos, talvez como resquício da 
ênfase literária e retórica da educação jesuítica. As escassas ilustrações se referem a 
modelos para a compreensão do conhecimento químico, fatos cotidianos e 
experimentos ou aparatos experimentais. 

Finalmente, quanto à atualização das obras, Mortimer, no trabalho citado, 
afirma que as do século XIX se mostram mais a par das discussões correntes nos 
centros europeus, buscando participar dos debates em pé de igualdade com os 
cientistas estrangeiros. Já as obras do início do século XX não acompanham a 
vertiginosa evolução do conhecimento químico, nem abandonam teorias ultrapassadas. 
As conclusões de Alves (2006), em parte, corroboram isto. Sua análise da recepção da 
tabela periódica pelos livros adotados no Brasil no século XIX demonstra que alguns 
escritores brasileiros, apesar de omitirem a tabela e outras representações das 
propriedades periódicas, estão cientes das discussões europeias sobre a questão, 
inclusive criticando as conclusões de Mendeleev. A análise comparativa com manuais 
em língua inglesa e obras da Alemanha e da França, no entanto, revela que nos 
decênios finais do século XIX, a despeito das controvérsias ainda vigentes, a tabela 
periódica já se incorporava naqueles livros. Também o relato de Rheinboldt (1957) 
menciona este atraso da prática química brasileira e, por extensão, de sua literatura. 
Mesmo obras do século XIX, segundo o autor, surgiam defasadas em relação ao 
conhecimento químico em nível mundial. Considera o problema ainda mais grave ao 
lembrar que muitos daqueles livros viriam a ser consultados, por vezes como única 
referência, por leitores nas décadas seguintes. 

Apesar de até aqui termos tratado estes livros conjuntamente, esta produção 
deve ter constituído um leque bem diversificado de propostas para o ensino da época. 
Mortimer e Santos (2008), constatando que os livros de 1931-1960 foram 
progressivamente se homogeneizando em forma e conteúdos, deixam entrever que os 
do período anterior (no caso deste estudo, 1833-1930) diferenciavam-se mais uns dos 
outros. A partir desta inferência, decidimos analisar individualmente algumas das obras 
mais citadas por esta literatura. Inicialmente foram escolhidos, assim, três livros: as 
Noções de Chimica Geral (1875) de João Martins Teixeira (1848-1906); os 
Apontamentos de Chimica (1883), de Alvaro Joaquim de Oliveira (1840-1922); e os 
Elementos de Chimica Inorganica (1907), de Tiburcio Valeriano Pecegueiro do Amaral6.  

Como o livro de Amaral forneceu-nos exemplos interessantes sobre a presença 
de aspectos da História da Ciência entremeados às lições, decidimos verificar se seu 
livro publicado sete anos antes, Noções elementares de Chimica Organica, também 
                                                      
6 Os resultados de nossas análises – curtas e tentativas – podem ser consultados em nossa publicação 
na revista Química Nova (MORI; CURVELO, 2014). 
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apresentava esta característica. Outro fato que nos atirou à análise desta obra foi a 
inexistência de estudos que a tomaram como objeto. Sobre este livro de Amaral, há 
apenas uma breve menção, por parte de Lutfi (2012), além dos comentários de 
Rheinboldt (1957), que apesar de julgá-lo “aceitável”, assim o descreve: 

contendo em certas partes um exagero de fatos simplesmente para decorar, 
não transmite o espírito científico e é interessante por conter fórmulas 
estruturais, ainda misturadas com as antigas fórmulas típicas (em maior 
número); foi premiado pelo Governo da República, sendo considerado de 
utilidade para o progresso do ensino e teve larga divulgação (p. 50). 

AS NOÇÕES ELEMENTARES DE CHIMICA ORGANICA: UM PECULIAR CASO DE REGISTRO DE 
INCERTEZAS NO LIVRO ESCOLAR 

Analisamos a 5ª edição da obra (AMARAL, 1921), com 360 páginas, mais 
índice e errata, estando os conteúdos divididos entre as partes Geral e Especial.  

De acordo com os critérios da pesquisa de Souza e Porto (2012), observamos 
apenas oito ilustrações na obra, todas sobre aparatos de laboratório. Em concordância 
com os resultados de Schnetzler (1980) e Arthur (2011), não encontramos também 
propostas de trabalho prático. Ainda, como mencionado por Rheinboldt (1957), 
permanece o ensino da teoria dos tipos, se bem que, de acordo com Mortimer (1988), 
todos os livros do início do século XX a trazem como um tópico da discussão das 
fórmulas moleculares e gráficas. 

Mas é justamente no ensino desta teoria “desatualizada” que encontramos um 
exemplo adequado de abordagem da história da ciência. O autor desenvolve o tópico 
em cinco páginas (p. 15-19), mesclando representações dos tipos moleculares com 
uma narrativa histórica que se estende de 1828 a 1856 – de Dumas, passando por 
Laurent, Williamson e Gerhardt, até Kekulé. Outros tópicos que recebem um 
desenvolvimento histórico satisfatório são a análise elementar (p. 38), a nomenclatura 
de hidrocarbonetos (p. 58-59) e, especialmente, a síntese orgânica, para a qual o autor 
dedica também cinco páginas (p. 49-53) a falar desde o experimento de Wöhler (1828) 
até a síntese de formiato de potássio por Moissan (1902). A parte Especial também é 
rica em fatos históricos.  

A característica que mais nos chamou a atenção, em Noções elementares de 
Chimica Organica, foi a atribuição de um caráter hipotético a certos conhecimentos.  

Há um exemplo nas p. 86-87, em que Amaral apresenta diversas estruturas 
para a molécula do benzeno, sem tomar partido por nenhuma, já que a questão era 
duvidosa. A Figura 1 traz as seis representações ilustradas no livro (de Kekulé, Thiéle, 
Claus, Landenburg e Armstrong e Bayer), que lembra haver ainda “o octaedro de 
Tomsen, o esquema em estrela de Friedel e a fórmula estereoquímica, concebida por 
Bayer”. Segundo Caramori e Oliveira (2009), a elucidação da estrutura do benzeno não 
foi importante apenas para o esclarecimento do fenômeno da aromaticidade, mas para 
o “desenvolvimento do próprio conceito de estrutura química” (p. 1871). Ainda segundo 
os pesquisadores, o benzeno foi isolado pela primeira vez em 1825, sendo a fórmula 
C6H6 já conhecida em meados do século XIX. Sendo possível escrever em torno de 
200 isômeros para esta quantidade de seis átomos de carbono combinados com seis 
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átomos de hidrogênio, diversas estruturas possíveis foram sugeridas pela comunidade 
internacional, fato de que Amaral mostra-se ciente em seu livro. Em 1865 seria 
proposta a fórmula de Kekulé, a mais próxima da real estrutura da molécula. Vejamos 
mais alguns comentários de Caramori e Oliveira a respeito da questão: 

Kekulé propôs inicialmente que as duas formas do tipo ciclo-hexatrieno 
existiam na forma de equilíbrio, ou seja, duas estruturas químicas distintas e 
presentes em quantidades iguais. Justiça seja feita, a proposta dele foi uma 
revolução para a época [...]. Um ponto interessante da história do benzeno é 
que nesta época se travava na Europa uma tensa luta entre aqueles que 
defendiam o estruturalismo e os que repudiavam a idéia de arranjos atômicos, 
como Herman Kolbe; neste sentido, as idéias de Kekulé foram radicalmente 
repudiadas [....]. Tanto na sua estada em Marburg quanto em Leipzig 
(Alemanha), Kolbe foi implacável nas críticas contra Kekulé e estas foram 
apenas algumas das realizadas entre 1865-1884. Mesmo assim, a idéia de 
Kekulé foi sendo reafirmada e em pouco tempo já era aceita por grande parte 
dos cientistas da época. Kekulé ainda em vida foi recompensado pela sua 
descoberta tendo recebido, em 1890, uma apreciação honorária da Sociedade 
Alemã de Química. Nesta época Kolbe já havia falecido (1884) em Leipzig [...] 
(2009, p. 1872-1873, grifo nosso). 
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Figura 1: fórmulas estruturais do benzeno apresentadas em Noções elementares de Chimica 

Organica, de Tibúrcio Valeriano Pecegueiro do Amaral (p. 86-87): (1) Kekulé; (2) Thiéle; (3) e (4) 
Claus; (5) Landenburg; (6) Armstrong e Bayer. 

Ressaltamos o termo “revolução”, no fragmento citado acima, por ele ser 
bastante adequado. Pode parecer que Kekulé não operou nenhuma grande 
transformação na Química ao apenas propor mais uma – entre tantas outras – fórmula 
estrutural para o benzeno. Mas, lembra Kuhn (2007, p. 126), “as revoluções científicas 
precisam parecer revolucionárias somente para aqueles cujos paradigmas sejam 
afetados por elas”. Neste sentido, o livro de Amaral parece flagrar um momento 
peculiar, aquele em que diferentes paradigmas aparecem em disputa. As seis fórmulas 
estruturais apresentadas são consideradas como hipóteses igualmente plausíveis. 
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Há ainda outros momentos de Noções elementares de Chimica Organica em 
que o livro não se apresenta com o caráter de “fonte de autoridade”, nos termos de 
Kuhn (ibidem, p. 176). Por exemplo, ao tratar dos “hidrocarbonetos etilênicos”, esta 
série de compostos recebe a seguinte descrição7, marcada por um tom mais polêmico 
que persuasivo: 

Estes compostos, pertencentes à série CnH2n, não são saturados, podendo 
funcionar como radicais divalentes. 
Molinari é da opinião que nestes hidrocarbonetos existe uma dupla ligação 
entre dois átomos de carbono e não valências livres. Assim, o etileno é 
representado por CH2=CH2, o propileno CH2=CH-CH3, etc. Em suas fórmulas 
de constituição, figura o grupo >C=C<. Thiéle supõe que a constituição desses 
compostos não é tão simples assim, e partidário da teoria das valências 
parciais, admite que uma das duas valências de cada átomo de carbono não 
está totalmente saturada, e fica em parte livre [...] (AMARAL, 1921, p. 67). 

Há também uma menção sobre a controvérsia da existência dos chamados 
“tartaratos eméticos” (ibidem, p. 231); o esclarecimento da síntese de triclorometano 
pelo processo de Soubeiran, exposto como “a explicação mais aceitável para elucidar a 
formação do clorofórmio” (ibidem, p. 240, grifo nosso); as reviravoltas na classificação 
da digitalina, que “foi a princípio colocada entre as glicosides, depois daí retirada, após 
os trabalhos de Arnaud, que a considerou como um anidrido do ácido C31H52O11”, 
sendo que “posteriormente, Kiliani a considera entre os corpos próximos das 
glicosides” (ibidem, p. 257); e as diversas teorias que tentariam compreender a 
transformação de álcool etílico em óxido de etila, em que Amaral detalha até mesmo os 
“equívocos” de químicos do passado: 

Primitivamente, se acreditou que a reação consistia na desidratação do álcool 
etílico operada pelo ácido sulfúrico, cujo papel era apenas absorver uma 
molécula de água de duas moléculas de álcool etílico [...]. Este modo de 
considerar foi completamente abandonado, porquanto se o ácido sulfúrico 
atuasse unicamente como desidratante, no fim de algum tempo ficaria saturado 
de água e não gozaria da propriedade de, sem ser renovado, eterificar uma 
grande quantidade álcool etílico, como se observa na prática. [...] Admitiu-se, 
em seguida, a teoria de Wiliiamson, que explicava a formação do óxido de etila 
em duas fases, na primeira das quais o ácido sulfúrico reagindo sobre o álcool 
etílico produzia o ácido sulfo-vínico (ácido etilsulfúrico) e água [Amaral 
apresenta a equação química logo abaixo]. Na segunda fase, o ácido sulfo-
vínico atuando sobre o álcool etílico formava o óxido de etila e regenerava o 
ácido sulfúrico. [...] Em 1897, Prunier modificou a teoria de Williamson, 
admitindo que quando o ácido sulfo-vínico reage sobre a primeira molécula de 
álcool, se forma um éter neutro, isto é, um sulfato neutro de etila [...]. Em apoio 
de seu modo de considerar, diz Prunier que se houvesse a regeneração de 
ácido sulfúrico admitida na teoria de Williamson, a operação desde que 
existisse álcool etílico seria indefinida, o que não se observa praticamente. [...] 
À vista destas razões, [Prunier] apresenta sua teoria como mais satisfatória, se 
bem que reconheça ser a operação mais complexa e haver formação de 
derivados sulfonados, que não figuram na equação (ibidem, p. 263-265). 

O longo fragmento reproduzido acima, situado entre os conteúdos da Parte 
Especial, não deixa dúvidas sobre a predileção do autor por uma abordagem escorada 
em fatos históricos. Não se trata, como é observado em muitos livros didáticos atuais, 
da disposição de boxes destinados a curiosidades históricas, entremeados às seções. 
As próprias seções são desenvolvidas através de narrativas que não se furtam a 

                                                      
7 Adaptamos a ortografia para a do português atual. 
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oferecer minúcias até mesmo sobre procedimentos e explicações considerados já 
ultrapassados, à época da publicação da obra.  

Ainda, como demonstramos, Amaral frequentemente se refere a 
conhecimentos duvidosos, expondo naturalmente as incertezas da Química de então. A 
leitura de seu livro, em diversos momentos, inspira a sensação de que boa parte do 
conhecimento químico possui um caráter provisório. Isto ocorre especialmente nos 
momentos em que teorias ou explicações rivais são apresentadas lado a lado, 
parecendo impossível se decidir qual delas seria a mais concordante com os 
fenômenos examinados na prática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este texto, não estamos defendendo que os livros didáticos devam 
necessariamente colaborar para uma visão de ciência repleta de incertezas. Como 
expusemos ao longo do trabalho, o próprio Thomas Kuhn acredita haver razões 
pedagógicas para que os manuais consolidem os paradigmas vigentes, apostando 
mais nos acertos que nas insuficiências da prática da ciência normal. Fensham (2012), 
citado por Moreira e Martins (2013), aponta também os equívocos da visão de ciência 
como incerta; as pesquisadoras, neste trabalho afirmam que 

no domínio científico, as interpretações dadas pelos cientistas, para uma 
mesma questão envolvendo resultados contraditórios, não configuram 
incertezas. O argumento da ciência é o de que, o conhecimento produzido por 
ela não é incerto, mas cético. O ceticismo, que se refere a uma posição crítica 
em determinada situação, em relação à validade de ideias, sobretudo por meio 
de evidência empírica, parece estar em alguns contextos sendo substituído 
pelo sentido da incerteza. Em geral, a incerteza é acompanhada de certo 
relativismo que tolera um pluralismo de ideias e valores. O cético, ao contrário, 
afasta-se de questões de juízo, ou seja, combate crenças que impregnam 
valores. Assim, este [...] equívoco conduziria a opinião pública a uma 
descrença na ciência (p. 3). 

Não obstante, o livro de Tiburcio Valeriano Pecegueiro do Amaral apresenta-se 
como um interessante objeto de pesquisa, pois parece incorporar a seu conteúdo as 
atuais exigências, por parte dos pesquisadores em Educação em Ciências, a respeito 
do caráter histórico e social da ciência. O profundo senso de historicidade, 
demonstrado pelo autor, faz de seu Noções elementares de Chimica Organica um 
objeto interessante para uma “história dos livros didáticos”, um campo da investigação 
complexo, e que “se situa no cruzamento de três histórias habitualmente separadas: a 
história das ciências, a história do ensino e a história do livro” (SAMPAIO 
DOSSANTOS; 2007, não paginado). Esperamos que este objeto, e outros mais do 
mesmo período da educação brasileira, possam sensibilizar os pesquisadores destas 
histórias. 
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RESUMO: O presente trabalho buscou evidenciar o quanto o obstáculo epistemológico pragmático
e unitarista está presente nos pesquisadores brasileiros. Para tanto utilizou-se das respostas às
365  entrevistas  do  AIQ  (2011),  que  foram  categorizadas  quanto  à  aproximação  do  Espírito
Científico ou do Pragmatismo e Utilitarismo, por análise de conteúdo. Foi observado que cerca de
metade dos entrevistados tinham uma tendência à primeira categoria e cerca de 42% às outras
duas.  Também  foi  possível  aferir  uma  maior  tendência  ao  pensamento  pragmático  de
pesquisadores “nível” 1A e 1B do que em outros, sendo que estes dois grupos são responsáveis
pela maioria das orientações (em média) em nível de pós-graduação. Assim, se faz necessária a
reflexão sobre a influência dos docentes na qualidade da formação dos futuros cientistas.

INTRODUÇÃO

A  universidade  moderna  e  aqueles  que  a  compõem  são  os  principais
responsáveis pela produção de conhecimento teórico e prático. Assim orientadores e
orientandos estão inseridos em programas de pesquisa e projetos que culminarão em
publicações, patentes, teses e assim por diante. Para que esses conhecimentos sejam
validados,  parece  haver  consenso  de  que  os  mesmos  necessitam  apresentar
justificativa plausível antes de serem incorporados pela comunidade científica e que a
validade  ou  a  importância  dos  resultados  são  passíveis  de  serem quantificados  e
valorados, como por exemplo, por meio de índices de impacto de revistas e níveis de
pesquisador (1A, nível 2, etc).

Este  modelo  de  produção  de  conhecimento  que  experimentam  hoje  as  IES
(Instituições de Ensino Superior)  muito  se  distancia  do papel  que historicamente  a
Universidade  desempenhou  como  espaço  destinado  à  reflexão  e  investigação  da
cultura  e  da  sociedade.  Muitos  são  os  autores  que  denunciam  a  atual  ocupação
utilitarista e mercadológica com que o pensamento científico tem se identificado desde
o  advento  do  liberalismo  e  atualmente  com  muita  voracidade  ao  neo-liberalismo
sustentado pela bandeira da “globalização”.

Neste sentido, são muito comuns discursos inflamados sobre a necessária relação
entre “progresso da humanidade” e “desenvolvimento científico” e que se tornam muito
danosos quando colocados nos termos do Ensino: a (re)produção de conhecimentos
científicos utilitários e pragmáticos se tornou um produto extremamente rentável para o
capitalismo  internacionalizado  (MARI,  2008)  e  as  IES  públicas,  que  deveriam  ser
críticas e voltadas para a sociedade como um todo, são parceiras deste “progresso”.
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Rocha  et  al (ROCHA,  2004)  discutem  a  influência  que  os  grandes  órgãos
internacionais  financeiros  têm nas  diversas  esferas  públicas,  principalmente  o  FMI
(Fundo Monetário Internacional)  e a OMC (Organização Mundial  para o Comércio),
entre  outros  tratados,  que  ditam  de  forma  direta  e  indireta  as  diretrizes  para  a
Educação. Com isso fica evidente a intenção de forçar a produtividade dos órgãos
públicos,  como  as  IES,  e  de  enquadrá-los  nos  moldes  e  regras  do  mercado:
competitividade, lucro a qualquer custo, inovação que agregue valor, etc, valores estes
que têm reflexo direto no ensino-aprendizagem e no pensamento científico de alunos e
professores. Assim, esta pressão está sendo internalizada pela comunidade científica
que acaba por priorizar conhecimentos (e a formação de estudantes) técnicos, com
excesso  de  objetividade  e  fundamentados  em  parâmetros  neutros  e  universais
distantes da realidade social.

Não se pretende com este trabalho explorar as relações de poder do conhecimento
científico atual ou como se deu este processo de valorização da técnica, mas sim de
evidenciar  a  inconsciência  desta  forma de  pensamento  utilitário  nos pesquisadores
brasileiros na área da Química, como um obstáculo epistemológico ao desenvolvimento
do Espírito Científico nos estudantes dos cursos superiores.

Para Bachelard, o Espírito está intimamente relacionado a um dinamismo da própria
Racionalidade e  afirma ainda que “o  homem movido pelo  espírito  científico  deseja
saber, mas para, imediatamente, melhor questionar” tornando-se um ser mais crítico
(BACHELARD 1996, pp.  21).  Assim diversos obstáculos “interrompem cedo demais
pesquisas úteis”, utilidade esta ligada à grande aventura intelectual experimentada pela
humanidade na forma de Ciência.

Analisamos aqui, em especial, o obstáculo do conhecimento unitário e pragmático:
conhecimento unitário porque vê a Natureza e seus fenômenos como algo harmonioso
e  homogêneo  e  tende  a  admitir  generalizações  com  valorizações  abusivas;  e
conhecimento pragmático porque, cientistas filiados ao positivismo, precisam encontrar
utilidade ao fenômeno estudado para atribuir  “razão”,  ou visto de outra forma: sem
utilidade este se torna irracional ou mal/não explicado.

Utilizamos para tanto o projeto “365 Dias de Química” organizado pela Sociedade
Brasileira de Química (SBQ) em comemoração ao Ano Internacional da Química (AIQ),
celebrado em 2011. Entre outras atividades do AIQ, foram recolhidas 365 entrevistas
com  profissionais  ligados  à  área  da  Química,  em  sua  maioria  professores  e
pesquisadores  de  todo  o  Brasil,  e  disponibilizadas  no  site  do  evento  com  ampla
divulgação. Cada participante respondeu a seis perguntas: (1) Como e quando tudo
começou? (2) Por que fez essa escolha profissional? (3) Quais são suas atividades
profissionais atualmente? Gostaria de destacar alguma do passado? (4) Se pudesse
escolher  uma  descoberta  da  Química  para  ter  realizado,  qual  seria?  (5)  Alguma
sugestão para os  novos profissionais  e  estudantes? (6)  Quais  barreiras  a Química
precisa  ultrapassar  ou  quais  perguntas  ainda  precisam  ser  respondidas?  Para  o
presente trabalho escolhemos analisar as respostas dadas para a pergunta 4.

Pela análise do discurso e análise do conteúdo podemos conceber os significados
implícitos nos textos, capazes de revelar o ser humano (pesquisador) e a sociedade em
seu  entorno  que  produziu  estes  discursos.  Assim,  analisando  cada  entrevista  é
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possível  detectar  a  presença  (ou  não)  do  obstáculo  do  conhecimento  utilitário  e
detectar a ideologia “individualismo possessivo” (PEREIRA, 2007), tão cara à ilusão
que os valores de mercado produzem na subjetividade humana contemporânea. 

A partir  das respostas para a pergunta 4,  também é possível  explicitar  diversos
entendimentos  “ocultos”  do  entrevistado:  qual  sua  concepção  sobre  a  História  da
Química?  O  que  entende  por  “descoberta”?  Queremos  aqui  indicar  que  as  duas
perguntas anteriores, e tantas outras sobre a construção das Ciências, também são de
interesse,  porém não serão tratadas neste  trabalho.  Por  isso tomaremos no senso
comum o conceito de “História da Química”. Quanto ao significado atribuído à palavra
“descoberta”, queremos tecer algumas considerações: para Bachelard seria demasiado
ingênua a crença de que as descobertas científicas são advindas de um  insight ou
iluminação  momentânea  pela  criatividade.  O  vetor  epistemológico  parte  da
Racionalidade para a Realidade, ou seja, as teorias são construídas pela reflexão e
trabalho intelectual e vão ao real para confirmar/refutar a teoria/ideia (BACHELARD,
1978). Do inverso não se pode dizer o mesmo: os fenômenos não estão ocultos nas
singularidades da Natureza esperando serem encontrados, descobertos e descritos. “O
real nunca é 'o que se poderia achar' mas é sempre o que se deveria ter pensado.”
(BACHELARD, 1996, pp. 17).

As 365 entrevistas são valiosas em estudos, pois oferecem uma visão geral sobre o
que pensam os professores e pesquisadores do Brasil. É evidente que as perguntas
foram  preparadas  num  contexto  específico  e  que  a  escolha  dos  entrevistados  foi
delineada pelo projeto da AIQ, porém a riqueza das respostas está ligada tanto com a
abrangência territorial  dos participantes como à possibilidade de se extrair  diversos
assuntos. Partimos aqui da premissa de que o pensamento dos cientistas brasileiros
alocados  em  universidades  e  instituições  de  pesquisa  influência  diretamente  na
qualidade da formação dos futuros cientistas.

METODOLOGIA

Foi  utilizado  no  presente  trabalho  a  Análise  de  Conteúdo  (MORAES  1999  e
MORAES 2003) e foram criadas duas categorias dedutivas principais: uma onde foram
classificadas  as  unidades  de  conteúdo  à  pergunta  “Se  pudesse  escolher  uma
descoberta da Química para ter realizado, qual seria?” que evidencia uma aproximação
maior ao pensamento utilitarista/unitarista das descobertas da Química, e outra na qual
continham as respostas mais próximas ao Espírito Científico, ou seja, que valorizavam
ou priorizavam os processos das descobertas e o engenho dos cientistas.

Ao longo das análises foram criadas mais duas categorias, neste caso indutivas:
uma na qual foram classificadas as respostas inconclusivas quanto a sua inserção em
uma das duas  categorias  anteriores,  como por  exemplo  quando  são  apresentadas
respostas muito curtas que citam o nome de uma técnica ou de um cientista; outra para
alocar  as  respostas  de  descobertas  utilitaristas  e  pragmáticas,  fruto  de  pesquisas
futuras, anseios pessoais ou de pesquisas atuais do próprio entrevistado. 

Assim,  foram  utilizadas  quatro  categorias  que  serão denominadas:  Utilitarista,
Espírito Científico (EC), Inconclusiva e Pragmática. Para estas categorias foram feitas
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descrições ou caracterizações dos entrevistados. Para tanto, analisou-se as tendências
em  quantidade  de  unidades  entre  as  áreas  da  Química,  a  saber  Orgânica  (QO),
Analítica  (QA),  Físico-Química  (FQ),  Inorgânica  (QI)  e  Outras  (como  por  exemplo
Ensino  de  Química,  Física,  Agronomia,  etc.)  Também  foram  utilizadas  descrições
referentes ao nível da bolsa de “Produtividade em Pesquisa” do CNPQ e a quantidade
média de orientações dos pesquisadores. Estas informações foram tiradas do site da
Plataforma Lattes com acesso público. 

É importante ressaltar dois aspectos do processo de descrição e interpretação: i)
esta  pesquisa,  apesar  de  representar  quantidades  de  unidades  de  análise  por
categoria  ou  descrição,  em  porcentagem,  não  tem  caráter  quantitativo  ou  mesmo
significado estatístico, são apenas tendências numéricas; ii) algumas palavras das falas
originais utilizados para exemplificar foram intencionalmente modificados para dificultar
a identificação do entrevistado, sem alterar o conteúdo das respostas, procedendo com
a substituição de verbos e adjuntos adverbiais por sinônimos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Primeiramente  é  importante  caracterizar  os  365  entrevistados,  dos  quais  foram
encontradas duas entrevistas repetidas publicadas no site da AIQ. Quanto a região do
Brasil, 55% dos entrevistados atuam em instituições localizadas no sudeste, cerca de
17% no nordeste,  15% no sul,  9% no centro-oeste  e  cerca  de 4% no norte.  Esta
distribuição talvez seja coerente com a proporção de programas de pós-gradução nas
regiões.

Quanto  às  grandes  áreas  do  saber  da  Química,  os  entrevistados  foram  assim
distribuídos:  cerca  de  34% na  QO,  23% na  FQ,  20% na  QA,  15% na  QI,  4% de
Engenharia Química e 4% em Outras especialidades. Estas proporções são fruto do
meritório trabalho dos organizadores da AIQ em reunir tamanho volume de entrevistas.

Quanto à produção acadêmica dos entrevistados,  cerca de 53% declararam em
seus curriculum Lattes possuir bolsa de produtividade da CNPQ, dentre estes cerca de
60% são “nível 2” e 40% “nível 1” e suas sub-divisões. No total foram contabilizadas
cerca de 8500 orientações em nível de mestrado e doutorado. Não foram levados em
conta alunos de iniciação científica, monografias e estágios de pós-doutorado por se
tratarem de  atividades  pontuais  e  de  menor  duração  e,  consequentemente,  menor
influência  do  orientador/pesquisador.  Assim,  em  média,  temos  23  orientações  por
pesquisador.

A  unidade  de  conteúdo,  como  dito  anteriormente,  foi  extraída  das  respostas  à
pergunta  4.  Como  a  pergunta  da  entrevista  pedia  ao  pesquisador  que  falasse  de
alguma descoberta feita  no passado que gostaria  de ter  participado,  extraímos em
unidades  não  a  informação  da  descoberta  ou  do  cientista  em  si,  mas  como  foi
justificada  a  escolha  desta  e  se  havia  um  interesse  implícito  ou  explícito  nos
desdobramentos da descoberta escolhida.

Para exemplificar e melhor esclarecer a categorização das unidades de conteúdo no
Espírito  Científico,  citamos  três  unidades  classificadas  nesta  categoria:  “(...)  a
Classificação Periódica dos Elementos. (…) ela (a descoberta) não era um tesouro
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perdido  esperando  um  descobridor,  e  sim  o  resultado  de  uma  construção  mental
sofisticada que foi a quintessência do que descreve o raciocínio químico: a capacidade
de abstrair modelos e tendências gerais a partir de conjuntos gigantescos de dados e
de informações...”; outra unidade: “A descoberta da síntese de ureia (...), a partir da
qual a síntese de compostos orgânicos passa a ser vista com outros olhos...”; e por fim:
“descobertas fundamentais que não resultam na produção imediata de algum produto,
mas sim no desenvolvimento de novos conceitos, podem ter impacto de longo prazo,
mudando os rumos da área.  Assim, se eu tivesse que escolher alguma descoberta,
pensaria no trabalho de Le Bell e van't Hoff, (...), sobre a disposição tetraédrica dos
quatro  grupos  ligados  a  um  átomo  de  carbono...”.  Estas  três  unidades  citadas
representam a categoria EC, na qual, independentemente da descoberta entendem a
Ciência  como  uma  construção,  um  desafio  intelectual.  “Mentes  abertas”,  citando
Bachelard: “Ora, o espírito científico é essencialmente uma retificação do saber, um
alargamento dos quadros do conhecimento. Julga seu passado histórico e o coordena.”
(BACHELARD, 1978, pp. 176).

Agora,  vejamos  três  exemplos  de  unidades  que  foram  categorizadas  como
Utilitarista: “(...) o processo de vulcanização da borracha (...). A introdução do processo
em ambos os lados do Atlântico permitiu uma rápida e bem sucedida aplicação da
borracha a,  praticamente,  todos os seus usos modernos,  como mangueiras,  pisos,
vestimentas impermeáveis, colchões de ar, etc.”; outro exemplo: “Os catalisadores que
revolucionaram a indústria do plástico.”; e mais este: “(...) gostaria de ter colaborado
com o desenvolvimento da química quântica, pois esta é a descrição matemática da
matéria.”. Parece bastante clara a diferença do acento dado à utilidade e pragmatismo
do conhecimento e à unidade, principalmente do terceiro exemplo, ou seja, uma teoria
que explicaria e descreveria todos os problemas da Ciência.

A categoria “Inconclusiva” foi composta de unidades extraídas de respostas muito
curtas,  que  impossibilitaram  sua  categorização.  Vejamos  alguns  exemplos  de
unidades:  “A  descoberta  da  radioatividade.”,  “O  processo  de  combustão.”  e  “A
estereoquímica.”.  Estas  respostas  não  contribuem  para  os  objetivos  propostos  de
análise  do  pensamento  de  pesquisadores  brasileiros  quanto  ao  obstáculo
epistemológico do conhecimento pragmático e unitário.

A quarta e última categoria criada foi  denominada de Pragmática, na qual foram
colocadas as unidades que descreveram descobertas futuras associadas à produtos,
tecnologias e processos “resolvedores dos problemas da humanidade” e até mesmo
problemas  pessoais.  Estas  respostas  foram  fundamentais  para  a  identificação  do
pensamento pragmático e individualista  de alguns pesquisadores.  Por hora citamos
alguns exemplos  de unidades desta  categoria:  “(...)  obcecada por  ficção científica,
sempre sonhei em poder facultar artificialmente nossos sentidos com detectores, em
tempo real,  de manifestações naturais  que não enxergamos. Minha maior ambição
seria  realizar  isso  com  a  visão  e,  para  isso,  lentes  especiais  poderiam  ser
desenvolvidas de modo que nos tornassem sensíveis a radiações oriundas desde o
infravermelho até a região dos raios-X. (...)”; outro exemplo seria “uma substância que
pudesse  ser  curativa  e  preventiva  para  todos  os  tipos  de  câncer.”,  outra  “Uma
substância que impedisse o cabelo humano de ficar branco.” e por fim: “Talvez a mais
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significativa tenha sido a descoberta de uma nova reação de trans-acilação entre íons
(…) na fase gasosa, reação que leva hoje meu nome (...).” 

Definidas as  categorias  e  as  unidades,  realizou-se uma minuciosa interpretação
para uma melhor precisão na categorização das unidades. Em posse dos conjuntos
formados, partiu-se para a descrição destes e as interpretações das relações implícitas
e explícitas estabelecidas (MORAES, 1999).

Numa visão geral, foram alocados na categoria do Espírito Científico cerca de 48%
das unidades, 25% do total na categoria Utilitarista, 18% na Pragmática e cerca de 1%
na Inconclusiva. À primeira vista estas tendências indicam que praticamente metade
dos entrevistados pensa a Química e suas descobertas como fruto do pensamento
reflexivo e que as teorias e as pesquisas em Ciências são projetos mal-acabados que
desafiam os cientistas a pensar. Na outra face da moeda, temos que cerca de 43% dos
pesquisadores brasileiros entendem que as descobertas científicas mais importantes
(tanto do passado como do futuro) que gostariam de ter realizado são aquelas com
aplicação  tecnológica/industrial  ou  que  tragam  algum  ganho  pessoal,  quer  seja
financeiro ou mesmo acadêmico (como o prêmio Nobel). 

Investigamos se  estas  tendências  gerais  se  confirmam nas  áreas  específicas  e
assim, construímos a Tabela 1 para melhor organizar e visualizar os resultados.

Tabela 1: Relação das grandes áreas da Química e suas tendências nas categorias.

Área da
Química

EC

(%)

Utilitarista

(%)

Inconclusiva

(%)

Pragmática

(%)

QO 47 33 5 15

FQ 60 17 7 16

QA 44 22 10 24

QI 46 20 14 20

Médias 49 23 9 19

Analisando a Tabela 1, podemos inferir ao menos três características importantes: i)
a Química Orgânica apresentou a maior tendência na categoria Utilitarista ao passo
que  apresentou  a  menor  na  Pragmática;  ii)  a  Físico-química  apresentou  a  maior
tendência ao Espírito Científico e a menor na Utilitarista; iii) a QA apresentou  uma
tendência maior nas categorias Utilitaristas e Pragmáticas em conjunto. Justificar estas
tendências como pertencentes à natureza das áreas seria  demasiada especulação,
pois  não  se  trata  de  examinar  os  objetos  de  pesquisa/estudo  e  sim  a  atividade
espiritual  e  racional  dos  pesquisadores.  Por  isso,  a  seguir  mostraremos  estas
tendências relacionadas à uma das frentes de trabalho dos entrevistados: a pesquisa.

A bolsa de “Produtividade em Pesquisa” concedida pelo CNPQ por si só já reflete o
pragmatismo  e  a  lógica  da  produtividade  capitalista  na  pesquisa,  que  além  de
selecionar os mais produtivos para receberem mais apoio financeiro, também impõe
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“hierarquia” entre os pesquisadores. Já na comunidade científica, claramente torna-se
um status, motivo de orgulho para uns e de menosprezo à outros. Mostramos a seguir
as tendências relacionadas ao nível de pesquisador CNPQ, organizados na Tabela 2. 

Tabela 2: Relação do nível de pesquisador CNPQ com as tendências nas categorias e com a 
média de orientações.

Nível de
Pesquisador

e percentual*

EC

(%)

Utilitarista

(%)

Inconclusiva

(%)

Pragmático

(%)

Média de
orientações

1A (7%) 58 12 0 30 51 

1B (6%) 35 30 0 35 52 

1C (5%) 68 10 10 12 35 

1D (9%) 56 26 6 12 32 

2 (32%) 47 30 10 13 21 

Médias 56 21 7,4 16 38

* em relação ao total

Ao observarmos a Tabela 2, percebemos dois comportamentos interessantes sobre
o  perfil  dos  pesquisadores:  i)  embora  aja  predominância  dos  pesquisadores  na
categoria EC, os “nível 2” são os mais Utilitaristas e menos EC. Estes profissionais são
maioria  entre  os  que  possuem  bolsa  de  produtividade,  cerca  de  60%,  embora
respondam  por  apenas  21  orientações  em  média  e  ii)  os  pesquisadores  mais
conceituados  (1A)  são  mais  Pragmáticos,  ou  seja,  uma  parte  significativa  dos
pesquisadores que atingiu o “topo” da carreira, cerca de 42%, acreditam que as mais
importantes descobertas da Química estão intimamente ligadas à sua utilidade prática.
É interessante notar que pesquisadores 1C tendem a ser mais EC e menos utilitaristas
e Pragmáticos e que juntos os pesquisadores 1A e 1B (13%) respondem por mais da
metade das orientações (103 de um total de 191), além de serem, na maioria (65%)
pragmáticos. Cabe destacar que o grupo formado por 1A e 1B é responsável  pela
maior  influência  na  compreensão  do  significado  de  ciência  que  os  futuros
pesquisadores irão desenvolver. Certamente a concepção de ciência dos orientadores
não constitui a única influência no modo de pensar e de produzir novos conhecimentos
por  parte  dos  orientados,  entretanto  esta  é  uma  forte  componente  no  processo
formativo de futuros pesquisadores.

Se por um lado os pesquisadores 1A e 1B atuam fortemente como orientadores na
pós-graduação, é de se esperar que a influência destes sobre a formação de uma
concepção sobre ciência em cursos de graduação seja proporcional à carga horária
das  disciplinas  que  ministram.  Visando  compreender  esta  possível  influência,  foi
tomada como referência as porcentagens de disciplinas de cada área no conteúdo
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Básico do curso de Bacharelado em Química oferecido na UFSCar (COMISSÃO DE
REFORMA CURRICULAR, 2005) com o objetivo de verificar a carga horária, por área
de atuação, em uma matriz curricular. Nesse curso, a distribuição de carga horária por
área é: 33% para FQ, 27% para QO, 27% para QI e 13% para QA.  Conforme a Tabela
3, quando são cruzadas as informações relativas à área de atuação com o nível de
pesquisador, pode-se observar que aproximadamente metade dos pesquisadores 1A e
1B atuam na área de Química Orgânica (43% e 50%, respectivamente), sendo também
esta área a responsável pela maior parte dos que têm bolsa produtividade (40% na
média geral).  
  

Tabela 3: Relação do nível de pesquisador CNPQ e disciplinas de conteúdo Básico com as 
tendências nas áreas de concentração da Química.

Nível de
Pesquisador

FQ

(%)

QO

(%)

QI

(%)

QA

(%)

1A 26 43 15 16

1B 5 50 35 5

1C 27 27 21 25

1D 35 42 6 17

2 21 38 21 20

Média 22 40 20 16

Considerando  que  a  carga  horária  de  disciplinas  ligadas  à  área  de  Química
Orgânica em um curso de graduação correspondem a mais  de  um  quarto  da  carga
horária total (27%), pode-se concluir que parte significativa das contribuições para a
formação  do  que  pensam  os  graduandos  sobre  ciência  vem  do  contato  com
professores atuantes nesta área. Também é possível observar que com apenas 13%
da carga horária do curso de graduação e com a média de 16% dos pesquisadores
detentores  de  bolsa  produtividade,  a  área  de  Química  Analítica  parece  ser  a  que
menos pode influenciar os estudantes de graduação. De maneira geral podemos notar
que os pesquisadores de “topo” de carreira (1A e 2A) e que apresentaram as maiores
tendências em pensamento pragmático e unitário estão distribuídos nas áreas FQ, QA
e QI (Tabela 1) e detêm grande parte das disciplinas Básicas do curso de Química
(87%, tomado o exemplo da UFSCar). Também podemos observar que a área de FQ,
que apresentou a maior tendência EC, ministra 33% das disciplinas de um curso de
graduação ao passo que as demais áreas, que apresentaram as maiores proporções
Unitárias e Pragmática, ministram a maioria das disciplinas. 
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CONCLUSÕES

Utilizando-se da análise do conteúdo das entrevistas realizadas no AIQ em 2011 foi
possível realizar um estudo exploratório de como pensam os pesquisadores brasileiros
na  área  de  Química  quanto  à  significação  das  teorias  e  descobertas  na  Ciência.
Podemos constatar que praticamente metade dos pesquisadores/professores pensam
a Ciência e sua construção de maneira que se aproxima da atitude do Novo Espírito
Científico  descrito  por  Bachelard.  Entretanto,  cerca  de  42%  valorizam  os
conhecimentos  científicos  que  tenham relação  direta  com sua  utilidade  e  valor  de
mercado, o que se aproxima de uma atitude pragmática e positivista da Ciência. Dentre
estes,  as  maiores  tendências  foram  dos  pesquisadores  mais  conceituados  e
experientes perante os órgãos de fomento à pesquisa do Brasil. Esta tendência quanto
ao “nível”  de  pesquisador  nos parece o  resultado mais  surpreendente,  já  que não
parece óbvio o fato de que a “experiência de pesquisa em Ciências” e “questionamento
sobre  as  Ciências”  não  ter  uma  relação  direta.  E  ainda  corrobora  o  fato  dos
pesquisadores 1B, ou seja, aqueles que estão buscando “o topo” terem apresentado as
menores tendências ao Espírito Científico. Sobre este aspecto cabem mais perguntas
que respostas:  Quem alcança os maiores níveis de pesquisador junto ao CNPQ, o
logra por se enquadrar num pensamento pragmático ou o projeto de Ciência pensado
para o Brasil é utilitarista?

O  objetivo  deste  trabalho  é  o  de  chamar  a  atenção  para  o  pensamento
predominante  de  uma  comunidade  científica  reconhecida  nacionalmente  e
homenageada  no  Ano  Internacional  da  Química.  Consideramos  serem  estes  os
pesquisadores mais influentes na visão da Sociedade Brasileira de Química e com
maior potencial na definição de um papel para a ciência desenvolvida no país. Embora
a amostragem não considere a distribuição por instituição formadora, todas as regiões
estão bem representadas, assim como também é representativa a carga horária da
matriz curricular utilizada como referência. Não houve intenção de julgar a importância
das  pesquisas  brasileiras,  muito  menos  de  dicotomizar  entre  “bons”  e  “maus”
pesquisadores os entrevistados pela SBQ. Nossa finalidade é problematizar e refletir
sobre os rumos da formação de futuros cientistas nas universidades e instituições de
pesquisa,  dadas  as  tendências  apresentadas.  Consideramos  que  a  atitude  crítica
perante essa formação deve estender-se desde as relações de força que definem as
políticas nacionais para a Educação até as relações aluno-professor da sala de aula.

Assim, a presente comunicação tentou evidenciar e fomentar a discussão do papel
dos  docentes  como  fortalecedores  de  obstáculos  para  uma  formação  mais  crítica,
reflexiva e voltada à Ciência como engenho e desafio ao intelecto humano para uma
intervenção consciente na realidade (e na sociedade).
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Palavras-Chave: Planejamento, História e Filosofia da Ciência, Ensino de Química 

RESUMO:  

O presente trabalho buscou a construção de um planejamento de Ensino-Aprendizagem para uma aula 
sobre Lei de Boyle. Como caminho condutor, utilizou-se a interface história e filosofia da ciência – 
experimentação e a produção de um texto de apoio. Com o objetivo de aplicação no ensino médio, a 
proposta busca uma reflexão que percorre as etapas do planejamento, os desafios para planejar 
inserindo história e filosofia da ciência e discute os objetivos didáticos desta inserção, com vistas à 
discussão de aspectos da natureza da ciência. 

1- INTRODUÇÃO 

O início de ano nas instituições de ensino é marcado pelo momento no qual é 
feito o planejamento para o ano letivo. Os professores recebem fichas para descrever 
quais conteúdos a serem abordados em cada bimestre, os objetivos que pretendem 
alcançar e as estratégias pedagógicas irão utilizar. Porém, o ato de planejar é visto por 
muitos professores como meramente burocrático e praticamente sem nenhum efeito 
prático sobre a realização das atividades didáticas. Seria o planejamento apenas um 
ato burocrático?   

Vasconcellos (2012) mostra que essa visão burocratizada do planejamento 
ganha força a partir de algumas atitudes cotidianas como: a pressão exercida pelos 
coordenadores sobre os professores para a entrega dos planejamentos de Ensino e 
Aprendizagem e, em seguida, a falta de valorização e feedback ao projeto entregue. 
Essa atitude de arquivamento gera um descaso que se traduz em cópias de livros 
didáticos ou de projetos feitos por colegas. No que concerne a instituições de ensino, o 
autor cita que a burocratização do ato de planejar é uma construção histórica que 
deriva principalmente da força que concepções administrativas exerceram ou exercem 
sobre a educação. Uma visão antidemocrática e baseada em um modelo de escola que 
dá ênfase na divisão social do trabalho escolar entre os que “pensam” e os que 
“executam”. Com isso, o planejamento passou a ser compreendido como a atividade de 
preencher formulários com objetivos educacionais e os professores, compreendidos 
como técnicos da formação. Para o autor é fundamental uma mudança de ótica e uma 
re-significação do termo. Deve-se resgatar a “necessidade” e a “possibilidade” do 
planejamento.  

No que se refere à necessidade do planejamento, o autor afirma a percepção 
da premência de uma mudança na qual o educador é o sujeito da transformação. Com 
isso, o ato de planejar torna-se uma questão política, que envolve jogos de poder e 
compromisso com a reprodução ou transformação social. Já o planejamento enquanto 
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possibilidade estabelece um diálogo com a regularidade da realidade (educacional) em 
questão e a possibilidade de mudanças, ou seja, só é possível planejar encarando que 
há uma regularidade em fatos e condições sociais, mas também só se faz 
planejamento se há uma possibilidade de mudança.  

1.1- VISÕES RESTRITAS SOBRE A PRÁTICA CIENTÍFICA  

A compreensão de questões relacionadas a Natureza da Ciência (NdC) está 
presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL ,1998), indicando que os 
estudantes devem compreender a Ciência como um empreendimento humano, em 
constante transformação e relacionada a questões históricas, sociais e culturais. Esse 
movimento de compreensão do fazer ciência é apresentado por Lederman (2007) como 
importante componente para a alfabetização científica, sendo relevante tanto para 
questões pragmáticas, democráticas, culturais e morais, quanto para facilitar o 
aprendizado da ciência como matéria escolar.    

Gil Pérez et al (2001) destacam que, no que tange à prática científica,  tanto 
estudantes quanto docentes apresentam visões consideradas reduzidas, ou 
incoerentes com o que é mais aceito pelos filósofos e historiadores da ciência. Entre 
elas estão: 1) visão descontextualizada de ciência, sendo considerada socialmente 
neutra e isolada do meio em que é produzida; 2) concepção individualista e elitista, 
mostrando a ciência feita por homens extremamente inteligentes que trabalham 
isolados em seus laboratórios; 3) a questão empírico-indutivista, ateórica, que consiste 
de grande ênfase na observação e na experimentação; 4) visões rígidas, algorítmicas, 
infalíveis que não deixam claro o caráter tentativo, as dúvidas e a criatividade na 
ciência; 5) visões não problematizadoras e ahistóricas, na qual a Ciência é um 
conhecimento acabado e dogmático; 6) visões exclusivamente analíticas, ou seja, 
ciência ”superespecializada”, que trata de situações simplificadas e idealizadas; 7) 
visões acumulativas, na qual a Ciência não inclui crises e nem remodelações. 

Essas visões deveriam ser abordadas no ensino de ciências para que 
pudessem ser ampliadas, entretanto Vázquez-Alonso (2008) adverte que o ensino de 
questões relativas à NdC não deve ser uma doutrinação a partir das crenças atuais, 
mas a apresentação de diversos pontos de vista para que haja a possibilidade de 
refletir criticamente sobre essas questões. Assim, Kapitango-a-Samba (2005)destaca a 
História e a Filosofia da Ciência (HFC) como uma forma de elaboração-reelaboração 
crítica dos fatos históricos; compreender esse processo colaboraria para ampliara visão 
de natureza da ciência existente. Já Porto (2010) acrescenta que a História e Filosofia 
da Ciência ajudam a entender onde o cientista trabalha, suas motivações, suas 
interações com a comunidade científica e com a sociedade em geral, além de mostrar 
a complexidade da ciência do ponto de vista das relações políticas e sociais.  

1.2– A ESCRITA DA CIÊNCIA 

Qual História da Ciência é capaz de buscar essas reflexões sobre Natureza 
das Ciências? É preciso compreender o movimento de reestruturação da escrita 
histórica, chamada de “Nova Historiografia da Ciência”. Afonso-Goldfarb e Beltran 
(2004) defendem que a História da Ciência era escrita de uma forma enciclopédica, ou 
seja, baseada em relatos lineares de fatos científicos sem uma busca pela 
compreensão do contexto no qual o fato histórico foi produzido, além de dar ênfases a 
figuras “geniais” e não a processos coletivos da construção do conhecimento. Dessa 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
História, Filosofia e Sociologia da Ciência – HFS 

forma, uma abordagem contemporânea dos historiadores da ciência busca a 
contextualização de ideias científicas, dando ênfase aos processos de ruptura com 
ideias anteriores, valorizando saberes populares, aspectos psicológicos e sociais que 
contribuíram na construção dos conceitos científicos. Essa nova historiografia busca 
também um diálogo constante com a Filosofia das Ciências dando ênfase aos 
processos do fazer científico destacados anteriormente. Trindade et. al. (2010) realçam 
que a abordagem via História da Ciência possibilitaria que os alunos percebessem que 
os conhecimentos científicos não são isolados das necessidades da sociedade da 
época. Importância também apontada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) 
ao destacar que 

“A simples cronologia sobre essas idéias, como é geralmente 
apresentada no ensino, é insuficiente, pois pode dar uma idéia equivocada da 
ciência e da atividade científica, segundo a qual a ciência se desenvolve de 
maneira neutra, objetiva e sem conflitos, graças a descobertas de cientistas, 
isolada do contexto social, econômico ou político da época” (BRASIL, 2002) 

É importante notar que a utilização da história da ciência no ensino de química é 
recomendada desde a década de 30, na reforma de Francisco Campos (PORTO, 
2010). No entanto, o que diferencia o emprego de história da ciência naquele contexto 
do atual, segundo Porto (2010) é a visão historiográfica de como era a produção 
científica (linear, acumulativa, feita por “gênios” e caminhando em direção ao 
progresso), bastante diferente da nova historiografia da ciência. 

1.3– A BUSCA PELO PLANEJAMENTO 

Atividades experimentais são ferramentas muito utilizadas, sobretudo nas aulas 
de química, entretanto Silva, Machado e Tunes (2010) nos mostram que, muitos 
professores solicitam aos alunos que observem os fenômenos e que, a partir do 
experimento, formulem e expliquem teorias. É necessário que ao fazer isso, o professor 
tenha consciência (e comunique isso aos alunos) de que a atividade experimental está 
testando a capacidade de generalização daquela teoria e não “provando” a veracidade 
de suas afirmações de forma absoluta. Dessa maneira, a História e Filosofia da 
Ciência, em diálogo com a experimentação, contribuiriam na introdução do contexto 
histórico de alguns conceitos, e levaria à reflexão de que os conceitos não são prontos 
e estáticos, mas dinâmicos e alteráveis na medida em que não possam explicar novos 
fatos experimentais. A construção científica e a sua aprendizagem devem ser, portanto, 
um constante ir e vir entre o fazer e o pensar, entre os fenômenos e as teorias. 

A História e a Filosofia da Ciência, neste sentido, buscariam contribuir com a 
experimentação. Entretanto, é necessário observar as recomendações de Forato, 
Pietrocola e Martins (2011), que enfatizam que relatos de episódios históricos, devem 
ser reconstruídos de forma cuidadosa para conduzir o aluno à compreensão dos 
processos que levam à construção de conceitos em ciência.  

Para a construção de uma proposta pedagógica, segundo os autores, alguns 
desafios devem ser cuidadosamente enfrentados: i) O tema histórico deve favorecer os 
objetivos epistemológicos pretendidos; ii) deve estar adequado ao ambiente 
educacional; iii) deve contemplar aspectos viáveis para as possibilidades do professor 
para tratar o tema adequadamente. 

É necessário, após seleção do episódio histórico, determinar o tempo didático 
disponível para desenvolver as atividades didáticas adequadas a essa abordagem. 
Com isso, é imperativo realizar um recorte de forma que não haja risco de distorção 
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histórica ou criação de uma pseudo-história. Outro obstáculo apresentado é a 
simplificação e omissão: a história deve apresentar detalhes suficientes sobre a 
elaboração de teorias e outras questões para que não haja distorções. O relativismo 
também deve ser evitado, pois induz o estudante a pensar que teorias existentes para 
explicar fenômenos sejam apenas opiniões pessoais e não produto de uma 
racionalização sistemática do conhecimento. Além desses fatores, há a deficiência de 
materiais especializados para a utilização de história da ciência em sala de aula, 
versões históricas que apresentam pseudo-histórias e textos que mostram apenas o 
ponto de vista a partir do paradigma vigente. (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 
2011). 

Tendo em vista essa ressignificação do Planejamento, as visões reduzidas 
sobre a NdC e as possibilidades da História e Filosofia da Ciência no ensino, o 
presente trabalho tem como objetivo estabelecer reflexões sobre a elaboração de um 
Planejamento de Ensino-Aprendizagem para uma aula sobre Lei de Boyle. Assim, 
destacamos 1) a produção de um texto didático a partir da leitura de textos produzidos 
por historiadores da ciência; 2) a seleção de um experimento de baixo custo e 
organização da sequência didática. Por fim, iremos destacar as possibilidades e 
dificuldades para a produção do texto e implementação dessa sequência em sala de 
aula.  

2- METODOLOGIA 

O planejamento da proposta didática foi elaborado durante as seguintes 
etapas; 1) Pesquisa bibliográfica utilizando livros didáticos e especializados, além de 
artigos de Ensino de Ciências, e sítios da internet para compreender como a Lei de 
Boyle é abordada atualmente no contexto do ensino médio; 2) Seleção dos aspectos 
sobre a Natureza da Ciência que deverão ser trabalhados durante a aula; 3) Pesquisa 
bibliográfica em textos históricos para elaboração do texto utilizado durante a aula; 4) 
Redação do texto buscando superar os obstáculos apresentados acima por Forato, 
Pietrocola e Martins (2011); 5) Busca por experimentos acessíveis a contextos 
escolares que não possuem muitos recursos e seleção do experimento; 4) Elaboração 
do planejamento final.  

3- O MATERIAL PRODUZIDO 

O quadro apresentado a seguir esquematiza o planejamento elaborado após a 
realização de todas as etapas propostas pela metodologia. Definimos como “Objetivos 
Epistemológicos” as visões de Natureza da Ciência que poderão ser trabalhadas a 
partir do texto. Como “conteúdo abordado”, foi selecionada a Lei de Boyle, um tema 
recorrente no ensino médio. Como “ambiente educacional”, destacamos as 
possibilidades de aplicação dessa prática de acordo com o momento em que o tópico 
gases é trabalhado em disciplinas de Química da educação básica. Como “tempo 
didático”, estimou-se 50 minutos, o que equivale a 1 tempo de aula. Baseando-se no 
conteúdo Lei de Boyle, buscamos escrever um texto (ANEXO 1) a partir das 
referências citadas na Tabela 1, em que demos especial ênfase para a questão do 
vácuo, mostrando como diversos cientistas, dentro de seus contextos específicos, 
contribuíram para a construção de uma Lei, denominada hoje “Lei de Boyle”, deixando 
explícita a questão de Natureza da Ciência que propomos que se discuta.  Por fim, 
buscamos um experimento de baixo custo para uma representação da relação inversa 
entre pressão e volume.   
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Quadro1: Planejamento 

Planejamento 

Objetivos 
Epistemológicos 

Problematizar e discutir os seguintes aspectos de 
NdC: 

1) Ciência empirista, indutivista e ateórica; 2) Ciência 
construída por gênios isolados e especializados; 
Tópicos abordados a partir da discussão do texto “A 
lei dos gases de Boyle?” (PÉREZ et. al., 2001) 

Conteúdo Científico A relação entre pressão e volume nos gases (Lei de 
Boyle).  

Ambiente Educacional O tema “gases” é abordado no 1° anodo Ensino 
médio em Química Geral ou e/ou durante o 3º ano em 
aulas de Físico-Química. 

Tempo didactic Uma aula de 50 minutos 

Recorde histórico As concepções sobre o vácuo e alguns dos estudos 
que propiciaram a elaboração da lei dos gases.  

Materiais utilizados Texto produzido + Experimento 

Referências para a 
construção do texto 

MAAR, J. H. História da Química: primeira parte, dos 
primórdios a Lavoisier. (2008) 

MARTINS, R.A. O vácuo e a pressão atmosférica, da 
antigüidade a Pascal. (1989) 

RONAN, C. A. História ilustrada da ciência. Volume III 
da Renascença à Revolução científica (1987) 

ZATERKA, L. A Filosofia Experimental na Inglaterra 
do Século XVII: Francis Bacon e Robert Boyle. (2004) 

BENSAUDE-VINCENT, B.; STENGERS, I. História da 
Química (1992) 

Elaboração do 
Experimento 

O experimento consiste de uma seringa de 60 mL 
mais uma pequena bexiga de aniversário. Custo 
aproximado: R$ 5,00. 

Sugestão de 
sequência didática 

1) Elaboração do experimento (5 min.) 
2) Leitura do texto pelos estudantes (20min)  
3) Discussões sobre o texto e sobre o 

experimento (25 min) 

Proposta de Avaliação Sugerimos a avaliação com base na participação 
durante as discussões. 

 

A sequência didática proposta é iniciada com o experimento, a ser conduzido 
cuidadosamente pelo professor. Essa escolha (experimento no início) vai ao encontro 
da concepção de experimentação problematizadora de que falam Francisco Jr, Ferreira 
e Hartwig (2008); segundo essa concepção, o aluno é posto na posição de reflexão 
sobre o que foi observado e articulação com sua visão de mundo prévia. O professor 
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deve assumir um papel de problematizar essas explicações primárias dos alunos para 
o experimento e fazê-los reconhecer a necessidade de outros conhecimentos para 
interpretar os fenômenos observados, relacionando inclusive com pequenas situações-
problema relacionadas ao cotidiano, como por exemplo: “Quando Maria fez a trilha da 
Pedra do Sino (2275 m de altitude), percebeu que a embalagem da batata frita que 
trouxe de casa (nível do mar) estava estufada. Como a ciência poderia explicar esse 
estufamento da embalagem?”. Na visão de Bachelard (1996), o conhecimento científico 
só é possível a partir de uma pergunta, e é a partir dessa problematização inicial via 
experimentação que se darão os questionamentos que permitirão o desenvolvimento 
do conhecimento científico do aluno. O direcionamento do docente deve estar presente 
também na orientação sobre o que observar no momento do experimento, isto é, a que 
mudanças características do fenômeno o aluno deve estar atento. 

Em seguida, propomos uma leitura coletiva1 do texto com posterior discussão 
sobre os aspectos de Natureza da Ciência que podem ser abordados a partir do texto e 
também sobre a própria Lei de Boyle. Questionando ao final “Seria a relação P/V = 
Constante, uma Lei DE Boyle?” 

4- À GUISA DE REFLEXÕES 

É importante o relato da atividade reflexiva como forma de compartilhar com a 
comunidade de pesquisadores em Ensino e com os professores/leitores as angústias, 
êxitos e dificuldades da elaboração de uma prática que se propõe inovadora, no 
sentido de sair de uma rotina meramente expositiva e ahistórica. 

É possível destacar que durante a produção do texto didático houve uma 
grande dificuldade de acesso a fontes primárias; dessa forma utilizamos fontes 
secundárias, algumas bastante referenciadas na literatura de história da ciência e da 
química, em específico. Alguns obstáculos para o professor do ensino fundamental e 
médio no que se refere à produção dos texto sutilizando elementos de história da 
química seriam, além da falta de tempo, o acesso às fontes primárias e mesmo 
secundárias de qualidade. Os livros didáticos em geral não trazem informações 
históricas relevantes para a construção de uma abordagem como a de nossa proposta, 
pois se centram em informações acessórias e biográficas ao tratar de história da 
ciência (SILVA; SANTOS; MENDONÇA, 2013), e mesmo os livros que são 
considerados “inovadores” pelas cartilhas do governo e que possuem uma apropriação 
mais evidente e completa de história da química, figuram dentre os menos 
selecionados pelos professores de escolas públicas (MOURA; GUERRA, 2013) 

Acreditamos que os aspectos de História e Filosofia da Ciência devem permear 
o ensino e não se tornarem enxertos, ou mais um conteúdo a ser abordado de forma 
estanque. Assim, é necessário que o professor saiba estabelecer os objetivos para sua 
prática e o melhor conteúdo para esse objetivo, ou seja, ele deve delimitar o conceito 
de NdC e o recorte histórico que se encaixam no conteúdo programático proposto pelo 
currículo. Em nosso caso, partimos do conteúdo de Lei de Boyle para planejar uma 
atividade que mostrasse explicitamente que as concepções de Ciência empírico-
indutivista, ateórica e individualista são restritas. Acreditamos que o texto histórico 
reforça a exemplificação uma vez que o estudante perceberá que diversos outros 
                                                      
1
 A forma como será feita a leitura coletiva depende do contexto de cada sala de aula, ou seja, a dinâmica usual da 

turma em questão. Há a possibilidade de pedir aos alunos que leiam trechos em voz alta para que todos leiam de 

forma conjunta ou pedir a leitura silenciosa de cada um iniciando posteriormente a discussão com perguntas sobre 

os aspectos que foram destacados como mais importantes pelos alunos. 
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cientistas contribuíram para algo que foi atribuído apenas a Boyle. Além disso, a 
interface entre história e filosofia da ciência e experimentação pode trazer boas 
contribuições no que se refere a questão da visão empirista-indutivista e ateórica. 

Ao trabalhar com o 1º ou 3º ano do ensino médio, buscamos elaborar um texto 
que não utilizasse de citações, mas que apresentasse a referência bibliográfica para 
que o aluno possa compreender que a história da ciência é escrita por pessoas que 
possuem suas concepções e visões de mundo e estão inseridas em um contexto 
histórico, ou seja, procuramos dar ênfase ao “Quem fala? De onde Fala? O que 
sustentou essa interpretação?”, entre outros, apresentados por Almeida (2004), mas de 
forma sutil através da utilização de referências bibliográficas. Esses tópicos podem e 
devem ser discutidos além da leitura do texto, assim o estudante compreenderá que a 
leitura da história deve ser feita de forma crítica.  

Nosso objetivo foi produzir uma sequência didática evitando os obstáculos 
levantados por Forato, Pietrocola e Martins (2011); assim, o texto produzido apresentou 
um recorte de Natureza da Ciência no sentido de mostrar ao estudante que uma lei, 
como a de Boyle, é construída a partir da influência de um contexto histórico e de 
muitos outros cientistas e suas ideias. No que se refere à abordagem da Lei de Boyle, 
buscamos estabelecer um recorte externo a ciência, mostrando o contexto inglês do 
século XVII e a tradição experimentalista, além de fazer um recorte interno à ciência 
para mostrar como o estudo do vácuo colaborou para a construção do ambiente 
necessário para que Boyle chegasse ao resultado final. 

É necessário ressaltar a importância de o professor ir além dos livros didáticos 
e paradidáticos e produzir seu próprio material.  Esse texto busca estimular práticas 
que se utilizam de História e Filosofia da Ciência na Escola Básica e para buscar, com 
o Planejamento de Ensino e Aprendizagem, a superação das dificuldades que um 
professor terá ao planejar e executar uma aula de química baseada com enfoque 
histórico-filosófico.    

Dessa maneira, deixamos o texto, a sugestão do experimento e da sequência 
didática e alguns relatos das dificuldades de planejar. Como diz Vasconcelos (2012): 

“Planejar, então, pra quê? Para fazer acontecer; para transformar 
sonhos em realidade. Para transformar nosso trabalho, nossa relação com os 
alunos, a nós mesmos, a escola, a comunidade e, no limite, a própria 
sociedade.”  
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ANEXO 1 

A Lei dos Gases de Robert Boyle? 

 

Robert Boyle e seus valores históricos e culturais 

No do contexto da Inglaterra protestante do século XVII, é importante lembrar 
que a religião era uma das forças dominantes. A função do homem tornara-se servir a 
Deus em uma sociedade que se utilizava do conceito de vocação. Se Deus lhe deu 
uma habilidade, devemos trabalhar incessantemente para servi-lo. Nesse cenário, o 
trabalho científico adquiriu um valor religioso, uma vez que a forma mais simples de 
exaltar a Deus seria através do trabalho humano.  

Não diferente de outros cidadãos ingleses do século XVII, os cientistas viam 
sua ocupação como um meio de Glorificar a Deus e a principal Ciência que faria essa 
ponte entre Deus e o homem era a Ciência experimental, porque ela valorizava a 
prática e não a contemplação. A partir de meados do século XVII a Inglaterra tornou-se 
um dos principais locais de produção científica e, nesse cenário 
encontra-se Robert Boyle. 

Nascido em 1627 na Irlanda, filho do conde de Cork, lord 
chancellor da Irlanda, teve um ensino tradicional no Eton College, 
Inglaterra, onde permaneceu até 1938. Completou sua formação 
com viagens a França, Suíça e Itália e retornou a Inglaterra em 
1944. Em 1958 muda-se para Oxford, onde fica até 1968, em 
seguida muda-se para Pall Mall onde fica até 1691 – ano de sua 
morte. Uma passagem relatada, sobre uma suposta experiência 
religiosa, aos 13 anos de idade, fez com que ele se convertesse – 
marca deixada por toda sua vida guiada pelo código puritano e de 
extrema devoção a Deus. 

Em sua obra está a publicação de “O Químico Cético” 
que continha a uma definição de elemento considerada 
moderna2, introduziu um método experimental rigoroso à 
Química, e percebeu que a Química deveria ser valorizada como 
ciência. Além desses pontos, Boyle realizou estudos sobre 
combustão, experimentos sobre calcinação, ácidos, fósforo, etc. e 
um estudo sobre gases, que será o foco de nosso texto.   

O que se discutia a respeito do vácuo? 

Atualmente aceitamos muito bem que o universo seja composto por inúmeras 
partículas minúsculas chamadas de átomos, mas será que sempre foi assim? E ainda, 
mais uma pergunta: o que existe entre o átomos? Se a sua resposta foi “o vácuo” volto 
à questão: será que sempre foi assim? Será que a ideia de vácuo foi facilmente aceita?  

Antigos atomistas defendiam a existência do vácuo e se opunham a Platão e 
Aristóteles, que acreditavam na matéria como algo contínuo, ou seja, sem espaços 
                                                      
2
 Muitos historiadores consideram o nascimento da Química moderna a partir da definição de elemento de Robert 

Boyle, outros consideram esse marco a publicação do Tratado Elementar de Química de Lavoisier, na França, e 

aproximadamente 100 anos depois. No entanto, como apontam Bensaude-Vincent e Stengers (1992), na realidade, 

a intenção de Boyle ao evocar a possível definição de elemento, não era definir um novo conceito para elemento 

que se sobrepunha ao aristotélico, mas sim questionar a função da ideia de elemento na prática dos químicos. 

 

Figura 1: Livro "O Químico 
Cético", de Robert Boyle 
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vazios. Aristóteles (aproximadamente 300 a.C) tenta defender a impossibilidade da 
existência do vácuo, e argumenta contra os atomistas, ressaltando que todos os 
fenômenos que eram explicados pela existência do vácuo poderiam ser explicados sem 
essa suposição. “As coisas podem ser comprimidas sem ser por seus vazios, e sim 
porque elas espremem para fora aquilo que continham – como, por exemplo, quando a 
água é comprimida o ar que da dentro dela é expelido” (Aristóteles, Física). Em outros 
casos ele apresenta argumentos com outras explicações para fenômenos. 

Mesmo sendo um homem com grande capacidade argumentativa, não 
podemos pensar que as ideias de Aristóteles foi aceito por todos de maneira 
homogênea. São encontrados escritos como os de Lucrécio (De Rerum Natura) e 
Heron (Pneumática)que destoam do pensamento de Aristoteles. Apesar dessas 
divergências, a obra de Aristóteles ecoou fortemente pela Idade Média e trouxe à tona 
essa discussão. Na Idade Média, entre os árabes, temos Avicena (Século XI) tentando 
mostrar que não é possível a existência do vácuo. No século XIV, podemos destacar a 
heterogeneidade existente sobre o conceito de vácuo a partir de Jean Buridan 
defendendo a não existência e Nicholas de Autrecourt defendendo a existência do 
vácuo. Será que apenas os mais ligados ao pensamento de Aristóteles negavam a 

existência do vácuo? Durante o século XVII Descartes e 
Bacon, apesar de toda discordância com pensamento 
aristotélico, continuavam negando a existência do vácuo.  

No começo do século XVII já havia interesse em 
estudar sobre o peso do ar e a pressão atmosférica. Muitos 
falam que Torricelli foi quem “derrotou”, através da lógica 
experimental, a crença da não existência do vácuo. Porém, 
não devemos cair nesse reducionismo. Essa história é longa 
e possui diversos caminhos que mostram como foi sendo 
construído o conhecimento até que chegasse ao 
experimento de Torricelli. Em seus “Discursos Referentes a 
Duas Novas Ciências” (1638) Galileu afirma poder ser 
formado o vácuo.  Outro fator foi o experimento de Gasparo 
Berti que antecede ao de Torricelli, sendo muito similar, mas 
feito usando água ao invés de mercúrio.  

Em 1643, o 
experimento com mercúrio é 
realizado. Devido a facilidade 
de reprodução e de 
observação do experimento 
(uma vez que a coluna de 
mercúrio é muito menor do 
que a de água) este se 
popularizou. O experimento 
permite inferir que a causa da 
variação da altura da coluna 
de mercúrio seja a pressão 
atmosférica. Estudos 
posteriores vão deixar esses 
argumentos mais densos.  

Esse cenário onde o vácuo era foco de estudos e experimentação, não 
demorou muito para sair do contexto italiano e espalhar-se pela Europa.  O 

Para saber mais!!! 
O barômetro é um instrumento utilizado para fazer 
medições de pressão atmosférica. Como observado 
na figura 2, temos um tubo de vidro fechado em 
uma das extremidades e com aproximadamente 1 
metro de comprimento. Ele é preenchido com e 
colocado sobre uma vasilha que também contém 
mercúrio. Após virar o tubo na vasilha, o mercúrio 
irá parar a uma altura de aproximadamente 76 cm 
se estiver ao nível do mar e a uma temperatura de 
0° Celsius. Com isso determinou-se um padrão para 
medir pressão. 

Figura 2: Barômetro de Mercúrio 
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experimento atribuído a Torricelli foi reproduzido em outros países e o vácuo tornou-se 
uma ideia cada vez mais aceita, uma vez que era observado ao ser formado no espaço 
entre o tubo de vidro e o mercúrio do experimento.  

O consenso sobre a possibilidade de existência 
induzida do vácuo chamou a atenção de Otto von Guericke 
(1602-1682), que através de seus estudos inventou a bomba 
de vácuo, instrumento utilizado por Boyle.   

A Lei de Boyle  

Boyle e Hooke tomaram conhecimento de 
investigações anteriores como o experimento do vácuo de 
Torricelli citado acima, e os experimentos propostos por 
Blaise Pascal que se utilizou da ideia de Torricelli (a pressão 
atmosférica equilibra a coluna de mercúrio) e concluiu que a 
altura deveria ser menor em grandes altitudes. Ainda nesse 
contexto, Robert Hooke (1635-1703), então assistente de 
Boyle, toma conhecimento da bomba de vácuo de Guericke, 
e a aprimora. Com ela, foi possível estudar os efeitos da 
pressão sobre o ar. 

Boyle utilizou-se de um tubo em formato de U com 
uma das extremidades fechada, onde era aprisionada uma 
quantidade de gás, que ocupava um volume V. Preenchendo 
o tubo com diferentes quantidades de mercúrio, obteve 
dados que mostravam que o aumento da quantidade de 
mercúrio comprime o espaço contendo gás no tubo; o volume V ocupado pelo ar no 
ramo menor pode ser medido e P representa a medida da pressão a que está 
submetido o gás na extremidade onde ele está aprisionado. 

Ele não teria se preocupado com a temperatura, logo seu experimento 
apresentou alguns desvios. Os resultados dos estudos com gases foram publicados 
entre1668 e 1689.  Boyle considerava que a pressão dos gases era explicada pelo 
movimento das partículas e as considerava como molas capazes de serem 
comprimidas.  Em paralelo, na França, o fisiologista francês Edme Mariotte, chegou a 
mesma conclusão, e segundo historiadores, sem saber do trabalho de Boyle. O 
trabalho de Mariotte diferencia-se do trabalho de Boyle por ter se preocupado em 
manter a temperatura constante, o que se aproxima da lei que conhecemos hoje. 

 

  

 

 É importante destacar que a Lei de Boyle foi construída através da 
influencia de Guericke, Torricelli, Mariotte, Pascal, mesmo não pertencentes ao mesmo 
grupo de trabalho ou ao mesmo país. Como cita Juergen Maar, “A ciência não é a 
criação de alguns ‘grandes nomes’, mas muito mais uma criação coletiva que nasce 
quando está madura para tal e num contexto fértil para as ideias científicas”. 

 

 

 

Pressão (P) x Volume (V) = constante 
à Temperatura constante 

Figura 3: Bomba de Vácuo original de 
Boyle 
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Materiais:  
Seringa de 60mL/ Bola de aniversário; 
1) E o encha um balão de aniversário 
e dê um nó;  
2) Coloque dentro da seringa;  
3) Com o dedo tape a seringa e 
observe o tamanho do balão nos nas 
diferentes pressões. 
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LEWIS, VSEPR, TLV E TOM: TEORIAS OU MODELOS? 

  
*Uarison Rodrigues Barreto1(PG) (binhoufba@yahoo.com.br), Nelson Rui Ribas 
Bejarano2(PQ), Martín Labarca3(PQ)   
Universidade Federal da Bahia – UFBA, Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História 
das Ciências, Salvador - Bahia. 
Universidad Nacional de Quilmes - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
CONICET, Argentina.   
 
Palavras-Chave: Modelos, Teorias, Ensino. 
  
Resumo: Este trabalho, produto e recorte de uma pesquisa, possui como objetivo verificar o tratamento 
que os Livros Didáticos de Química do Nível Universitário e do Ensino Médio oferecem para a explicação 
do conceito de ligação covalente, especialmente quanto ao aspecto de considerar como Teorias ou 
Modelos as perspectivas teóricas de LEWIS, VSEPR, TLV e TOM. Os resultados apontam que as 
perspectivas teóricas são tratadas nos livros didáticos de química como: modelo, teoria e modelo/teoria. 
A concepção de modelo foi assumida como possibilidade para as perspectivas de LEWIS, VSEPR, TLV 
e TOM. 

INTRODUÇÃO 
Na caminhada, como professor do Ensino Médio de escolas públicas e 

particulares, constatei uma problemática (que também ocorre no nível universitário) que 
para alguns é “aparentemente” normal ou que, pelo menos, ainda não se atentou para 
o problema, mas que para mim soou como sensação de total estranheza. Essa 
problemática reside na confusão que vários estudantes fazem entre os termos modelos 
e teorias na compreensão da ligação covalente e na forma como esta mesma aparece 
em alguns livros didáticos de química.   

No ensino, o que se pode observar também é que os estudantes não 
conseguem perceber que a Química que se aprende na sala de aula pode explicar 
alguns fenômenos, por exemplo, ligação química. De acordo com Martins e Bicudo 
(1989), o termo fenômeno vem da expressão grega fainomenon que significa: aquilo 
que se mostra. Ademais, muitos possuem uma concepção realista ingênua, ou seja, 
acreditam que o conhecimento químico é um retrato absoluto da realidade.  

Constata-se também que as dificuldades dos estudantes tanto do ensino médio 
quanto os de nível universitário ainda são reforçadas por alguns livros didáticos de 
química. Nessa perspectiva, Kuhn (2009) classifica livros didáticos como manuais 
científicos, considerando que eles fazem parte de “um corpo já articulado de 
problemas, dados e teorias, e muito frequentemente ao conjunto particular de 
paradigmas aceitos pela comunidade científica na época em que esses textos foram 
escritos” (ibid., p. 176). Nesse caso, é importante destacar que os manuais científicos 
são escritos por membros da comunidade científica, específicos e de acordo com cada 
ciência, por exemplo, manuais de Química são produzidos pela comunidade de 
químicos. Com relação a alguns livros de Química, o que se verifica é que as 
perspectivas de Gilbert Newton Lewis (LEWIS), da Teoria da Repulsão dos Pares de 
Elétrons da Camada de Valência (VSEPR é sua sigla em inglês), da Teoria da Ligação 
de Valência (TLV) e da Teoria do Orbital Molecular (TOM) são tratadas como: Teoria, 
Modelo e Modelo/Teoria. Além disso, existem lacunas neste campo de investigação. 
Essas foram às razões as quais levaram - me a construção deste trabalho. 
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 Diante disso, a reflexão que se faz sobre as aulas de Química quando se 
discute “ligação covalente” nos remete às seguintes questões de pesquisa: LEWIS, 
VSEPR, TLV e TOM, são modelos ou teorias? Por que quatro perspectivas teóricas 
distintas concorrem para explicar um mesmo fenômeno? Essa tensão entre as quatro 
perspectivas, deixou de manifestar um problema conceitual profundo sobre a natureza 
da ligação química, já que as mesmas apresentam diferenças ontológicas e, sobretudo, 
em relação aos seus aspectos teórico-conceituais.  

Diante do problema químico, busco atacá-lo utilizando como referencial teórico 
a fenomenologia, em especial, Husserl. Nesse sentido, “a tarefa efetiva da 
fenomenologia será, pois, analisar as vivências intencionais da consciência para 
perceber como aí se produz o sentido dos fenômenos” (DARTIGUES, 2005, p. 26).  

Portanto, essa pesquisa tem como objetivo geral verificar o tratamento que os 
livros didáticos de Química do nível universitário e do ensino médio oferecem para a 
explicação do conceito de ligação covalente, especialmente quanto ao aspecto de 
considerar como teorias ou modelos as perspectivas teóricas de LEWIS, VSEPR, TLV 
e TOM. No entanto, para alcançar o objetivo proposto, será necessário a compreensão 
das perspectivas teóricas LEWIS, VSEPR, TLV e TOM. 
O QUE LEWIS PROPÔS PARA EXPLICAR A LIGAÇÃO COVALENTE? 

Apesar do destaque na história da Química, o químico americano Gilbert Newton 
Lewis (1875-1946), desenvolveu sua teoria anos antes do surgimento da mecânica 
quântica. Em 1902, propôs o chamado “átomo cúbico”, mas não publicou. De acordo com 
Gugliotti, “Lewis imaginava um átomo estático, com os elétrons arranjados em camadas 
cúbicas em torno do núcleo" (2001, p. 2). Em 1916, publicou seu trabalho intitulado: “The 
atom and the molecule”, que buscava explicar a valência e fez uma descrição sobre sua 
ideia de estrutura atômica (“átomo cúbico” – Figura 1). Assim, os círculos representam os 
elétrons na camada externa, conforme, a seguir: 

 
Figura 1. Reprodução da figura dos “átomos cúbicos” de Lewis publicada em 1916. 

Fonte: http://200.156.70.12/sme/cursos/EQU/EQ20/modulo1/aula0/aula02/03.htm. 
Lewis acreditava na existência de uma única causa fundamental para as 

diversas combinações químicas. Segundo o químico, as ligações eram causadas pela 
capacidade dos elementos de formar seu grupo de oito elétrons na camada eletrônica 
mais externa. Nesta perspectiva: 

Lewis acreditava que o “fenômeno fundamental” numa ligação química era o 
emparelhamento de elétrons e isto se manifestava pelo número par de elétrons 
na camada de valência para a maioria dos compostos conhecidos (por exemplo: 
H2, 2 elétrons; H2O, 8 elétrons; etc.). Deste modo a teoria dos oito de Abegg era 
uma consequência do emparelhamento de elétrons (DAVANZO & CHAGAS, 
1993, p. 153). 

Para Lewis, apenas o compartilhamento de elétrons possibilitava essa 
capacidade. Para exemplificar, tem-se a figura 2:  

                              
Figura 2. Estrutura química proposta por Lewis (1916) para o gás Cl2. Apenas os elétrons 

de valência estão sendo mostrados. 
Fonte: http://200.156.70.12/sme/cursos/EQU/EQ20/modulo1/aula0/aula02/03.html. 

Lewis, em 1916, foi o primeiro a desenvolver uma teoria sistemática de 
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compostos covalentes no âmbito da Química estrutural, baseada na regra do octeto (que 
prescrevia a tendência dos átomos para completar os seus níveis finais de energia com 
oito elétrons, o que lhe confere configuração eletrônica análoga a dos gases nobres). 
Para Lewis (1916), uma ligação química ocorre devido à estabilidade adquirida pelo 
átomo central de uma molécula, sendo que essa estabilidade é alcançada por esse 
átomo quando um número par de elétrons é constituído com outros átomos adquirindo 
assim, a configuração do gás nobre. Em 1923, publicou um livro intitulado: “Valence and 
the Structure of Atoms and Molecules”. Nesse trabalho, Lewis faz uma revisão sobre 
suas próprias ideias sobre a estrutura atômica o que o leva a estabelecer um construto 
mais sólido para a sua teoria. É neste livro que considera o par eletrônico como algo 
mais fundamental do que propusera em 1916. Ainda em 1923, Lewis construiu a sua 
ideia de ligação química, considerando alguns resultados publicados, sobretudo, por 
Langmuir (1919) e Bohr (1913 e 1921) acerca da estrutura dos átomos. Com isso, 
abandonou sua ideia de “átomo cúbico” e passou a utilizar a ideia de camadas 
eletrônicas de acordo com o modelo de Bohr. A teoria de Lewis possui diversas 
dificuldades explicativas. Por exemplo, a teoria é incapaz de estabelecer uma explicação 
para o emparelhamento dos pares de elétrons na ligação. Cabe chamar atenção, 
portanto, nessa revisão de literatura, que apesar das dificuldades explicativas, Lewis tem 
sua importância no contexto histórico. 
O QUE É VSEPR? 

Sidgwick e Powell sugeriram, em 1940, que as estruturas de algumas moléculas 
poderiam ser obtidas a partir dos números de pares de elétrons da camada de valência 
do átomo central. Entretanto, a Teoria da Repulsão dos Pares de Elétrons da Camada de 
Valência (VSEPR, por sua sigla em Inglês) foi desenvolvida e expandida mais tarde por 
Gillespie e Nyholm, em 1957, para compreender e prever a geometria. 

VSEPR aparece como uma extensão das estruturas de Lewis. Sua versão mais 
simples parte do pressuposto de que os pares de elétrons de valência repelem entre si 
“devido as suas cargas, o arranjo geométrico mais estável de pares eletrônicos é aquele 
em que as repulsões entre os pares são mínimas. Encontrar estes arranjos permite-nos 
predizer a forma geométrica de uma molécula” (RUSSELL, 1994, p. 384). Para 
determinar a geometria de uma molécula é necessário utilizar a fórmula geral AXnEm. 
Assim, temos: A, representa o átomo central, X representa o átomo ligante e E 
representa um par isolado, por final, o n e m representam os índices, que se referem à 
quantidade de cada ligante e par isolado, também conhecido como número estérico. Por 
exemplo, para a molécula da amônia (NH3), temos AX3E, em que o átomo central (A) é o 
nitrogênio, os ligantes (X) são os átomos de nitrogênio e E é um par isolado (ou solitário 
de acordo com a figura 3). A geometria está representada, abaixo:  

 
Figura 3: A molécula de NH3: pirâmide trigonal. 

Fonte: http://www.chimica-online.it/download/teoria-vsepr.htm. 
Portanto, a base fundamental do comportamento na VSEPR é dada pelo 

princípio de Pauling ao invés do sentido eletrostático. Este princípio justifica a disposição 
geométrica dos ligantes em torno do elemento central.  
O QUE É TLV? 

Com o surgimento da mecânica quântica, muitos cientistas acreditavam que ela 
poderia explicar a Química na sua totalidade - apenas uma questão de tempo e de 
cálculos computacionais, conforme Dirac (1929) aponta. A postulação do estudo de um 
sistema microscópico consiste em encontrar a função de onda Ψ, a qual satisfaz a 
equação de Schrödinger. Nesse sentido, a mecânica quântica serviu de base para 
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melhor “descrever, explicar e prever o comportamento da matéria nos níveis atômico e 
molecular. Como acontece com toda teoria científica, a mecânica quântica é aceita 
pelos cientistas porque ela funciona” (BALL, 2005, p. 273). 

Na Teoria da Ligação de Valência, a molécula é concebida com um agregado de 
átomos. Essa concepção qualitativa de molécula é a mesma desenvolvida pela Química 
Clássica antes da aplicação da mecânica quântica para sistemas moleculares. Na teoria, 
os elétrons ocupam na molécula uma posição determinada, ligando os núcleos atômicos 
e os átomos que a compõe sendo também identificáveis através de estruturas químicas 
que as representam - característica se reflete na forma como ela deve ter a função de 
onda que descreve um sistema molecular. Por exemplo, a melhor função de onda para 
descrever a molécula de hidrogênio será aquela que combinem expressões em que um 
elétron esteja associado ao um único núcleo e, em seguida, essas características 
atômicas uma vez combinadas, formam a molécula. Essa combinação tem uma 
característica especial: a sobreposição de dois estados de acordo com o princípio de 
exclusão de Pauling. Assim, a TLV descreve a ligação covalente em termos de orbitais 
atômicos, uma forma aproximada para resolver a equação de Schrödinger.  

O que acontece, contudo, se dois átomos a uma distância infinita forem 
aproximados para formar uma ligação? Frequentemente, esse processo refere-se ao H2, 
constituída por dois elétrons e dois núcleos. A ligação covalente que se origina da 
sobreposição de dois orbitais, um de cada átomo como no caso do H2, é chamada de 
ligação sigma (σ). Segundo Russell (1994), quando é formada a molécula do hidrogênio 
a mudança da nuvem eletrônica de cada um dos átomos se dilatam, formando um 
volume maior. O que aumenta significativamente a estabilidade do sistema. Vale lembrar 
que “a mecânica quântica mostra que a dilatação de uma distribuição de densidade de 
probabilidade eletrônica abaixa a energia do elétron” (RUSSELL, 1994, p. 929). Para a 
TLV, cada átomo H tem sua própria região de orbitais. A seguir, a função de onda para a 
molécula de hidrogênio: 

Ψ(TLV) = ΨA (1) B (2) + ΨA (2) B (1) 
De acordo com equação, os elétrons são representados por 1 e 2, e A e B 

representam átomos de hidrogênio. Um tipo diferente de ligação aparece na molécula de 
nitrogênio N2. A distribuição dos elétrons em seu orbital é 1s2 2s2 2p3, isso significa que 
há um elétron em cada um dos três orbitais 2p. Quando os elétrons no orbital p em cada 
par de átomos, os orbitais podem sobrepor-se, resultando em um tipo de ligação π (pi). 
Vale ressaltar que outro conceito importante, nesse contexto, é a hibridização.  
O QUE É TOM? 

A Teoria dos Orbitais Moleculares (TOM) foi introduzida pelo químico Robert 
Mulliken (1928) e o Friedrich Hund, com contribuições de outros autores. Essa teoria 
surge como uma melhor alternativa para os limites apresentados a teoria de Lewis e 
VSEPR. TOM pode explicar compostos deficientes em elétrons (diborano, por exemplo), 
a estabilidade das espécies de H2

+ e o paramagnetismo do oxigênio. Assim, considera: 
os orbitais atômicos, AOs, da camada de valência, deixam de existir quando a 
molécula se forma, sendo substituídos por um novo conjunto de níveis 
energéticos que correspondem a novas distribuições da nuvem eletrônica 
(densidade de probabilidade). Esses novos níveis energéticos constituem uma 
propriedade da molécula como um todo e são chamados, consequentemente, 
orbitais moleculares (RUSSELL, 948, p. 948). 

Aqui, os elétrons não são mais localizados nos átomos ou entre os pares de 
átomos, a ligação covalente é agora descrita em termos de orbitais moleculares 
distribuídos por toda a molécula. Um orbital molecular Ψ é explicado em termos de uma 
Combinação Linear de Orbitais Atômicos (LCAO), sendo que essa combinação entre dois 
orbitais atômicos pode ocorrer de duas formas. Na combinação aditiva, forma-se um 
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orbital molecular conhecido como σ-orbital ligante, menos energético, que os orbitais 
atômicos e, na subtrativa, forma-se uma orbital molecular mais energético chamado de 
σ* orbital antiligante (o asterisco significa que ele é antiligante). Os cálculos para essa 
situação pode ser obtido da mecânica quântica, mas, para isso, será necessária a 
utilização de funções de onda que descrevem elétrons 1 e 2 em torno aos núcleos X  e Y, 
propostos conforme as equações a seguir: 

Ψa = ΨX(1). ΨY(2) + ΨX (2). ΨY(1) (representa orbital ligante) 
      Ψs = ΨX(1). ΨY(2) - ΨX (2). ΨY(1)  (representa orbital antiligante) 

Ademais, a estabilidade da molécula de hidrogênio, por exemplo, pode ser 
explicada de forma que sua energia é menor em relação aos átomos separados. Em 
geral, para TOM: “todos os elétrons de valência têm influencia na estabilidade da 
molécula. (Elétrons das camadas inferiores também podem contribuir para a ligação, mas 
para muitas moléculas simples o efeito é demasiado pequeno)” (RUSSELL, 1994, p. 
948). Outro tipo de orbitais aparece como uma molécula de H2O poliatômica. Nessa 
molécula, quando um orbital está ocupado e não contribui para a ligação ou orbital 
antiligante é chamado de orbitais não ligantes. Em alguns casos, esse tipo de orbital é 
apenas um orbital atômico; em outras, é uma combinação linear de orbitais atômicos de 
átomos que não são vizinhos e, por conseguinte, uma extensão de sobreposição 
negligenciável. Outro conceito que faz parte da TOM é a Ordem de Ligação (OL), que 
expressa à força de uma ligação química.  
A NOÇÃO DE TEORIA  

Desde a sua origem, segundo Delattre [1992], a noção de teoria aplicada à 
ciência possui duas direções distintas. A primeira refere-se à parte racional, discursiva, 
demonstrativa, da atividade cognitiva que provêm da lógica. A segunda diz respeito à 
parte intuitiva da atividade teórica relacionada ao conhecimento dos princípios sobre os 
quais se podem fundar as demonstrações lógicas. 

 No quadro das atividades científicas, de acordo com Morgan e Morrison (1999) 
compreendem teorias como sistematizações explicativas que, por meio de princípios 
gerais, governam amplos grupos de fenômenos. Por exemplo, a teoria da relatividade de 
Einstein, por sua simplicidade e grande poder de explicação dos princípios básicos. 
Somado a isso, muitos autores acreditam que a teoria captura a "essência" ou qualidade 
não mensurável do fenômeno investigado. Assim, nas palavras de Kerlinger, uma teoria 
é conjunto de “construções (conceitos), definições e proposições relacionadas, 
apresentando um ponto de vista sistemático de fenômenos especificando relações entre 
as variáveis, com a finalidade de explicar e prever os fenômenos” (1980, p. 9).  

Em relação ao valor de uma teoria, Sampieri, Collado e Lucio (1997) apresentam 
cinco critérios: a capacidade de descrição, explicação e predição do fenômeno; 
consistência lógica (a teoria deve ter proposições que devem ser inter-relacionadas); a 
perspectiva (relacionada com o nível de generalidade, a explicação de fenômenos e suas 
aplicações); fertilidade lógica e, por final, a parcimônia (segunda a qual tem a ver com a 
simplicidade, uma qualidade desejável de uma teoria).  
CONCEPÇÕES SINTÁTICA E SEMÂNTICA DAS TEORIAS CIENTÍFICAS  

Na concepção sintática das teorias científicas, considerada como herdeira do 
positivismo lógico das décadas de 1920 e 1930, uma teoria científica é compreendida 
segundo Brown (1983), como um sistema axiomático interpretado, em que um modelo 
da teoria é uma interpretação que faz com que os axiomas sejam verdadeiros. A partir 
dos anos 1970, tal concepção passa a ser desafiada pela concepção semântica, a qual 
considera as teorias como família de modelos, conforme aponta Suppe (1989). De 
modo geral, sintática e semântica envolvem dependência e subordinação dos modelos 
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e teorias sobre o mundo sensível. Infere-se que a concepção semântica, ao dissociar 
teoria de sua sintaxe, torna-se indistinguível a relação entre teoria e modelo.  
UM APANHADO HISTÓRICO DO USO DO TERMO MODELO 

Segundo Delattre [1992], o sentido original é o de paradigma, que revela o que 
se deve copiar. A noção de modelo, entretanto, aplicou-se cada vez mais a realidades 
mais prosaicas, conforme Platão invoca: modelo de pintor. Paralelamente, foi surgindo 
outra concepção de modelo, em contraposição ao primeiro sentido. A noção de modelo 
passou a ser vista como representação de alguma coisa ou, até mesmo, uma 
representação formalizada e não mais uma referência que se copia. Nessa perspectiva, a 
coisa representada pode ser concreta ou abstrata (tendo como instrumento de síntese, 
revelador de unidade – a matemática). Assim, “desde uma maqueta ou um pequeno 
esboço até ao modelo verbal, e matemático utilizado em particular na física e nas 
ciências exatas. Em todos os casos, no entanto, o modelo tende a ser associado à 
representação de uma realidade” [Delattre, 1992, p. 287]. 

É importante destacar que a representação atribuída aos modelos é parcial 
possuindo abrangências, limitações, tanto “abstrai a partir de” quanto “traduz em outra 
forma” a natureza do real, sistema ou ideia conforme apontam Morrison e Morgan (1999). 
Nessa perspectiva, alguns filósofos da ciência, sustentam que os modelos representam 
aspectos do mundo, por exemplo, a figura 6: 

                                              
Figura 4: À esquerda, uma imagem obtida de um microscópio de força atômica e de 
varredura e a direita a representação da molécula do Pentaceno (C22H14). 

       Fonte: http://www.iqsc.usp.br/cursos/quimicageral/quimica_geral.htm. 
Comentando sobre a imagem do pentaceno (obtida por um complexo processo 

de captura) e sua representação, elas ratificam aquilo que é observado no ensino, ou 
seja, as concepções realistas ingênuas que dominam a visão que os estudantes de 
Química têm das representações e dos modelos. É válido apontar que a representação 
do pentaceno é resultado de inferências a partir do que é observado, ou seja, nós não 
observamos na imagem as duplas ligações conforme a sua representação aponta, mas 
inferimos a partir dela. Sob a ótica de Husserl, a imagem é compreendida como 
“aparência”, ou melhor, aquilo que aparece e que se apresenta à consciência. Para o 
autor, toda consciência é consciência de “alguma coisa”. Assim, “o ato de conhecer e o 
objeto que é conhecido encontra na fenomenologia, na ciência do fenômeno, isto é, da 
consciência enquanto manifestação de si mesma” (HUSSERL, 2000, p.8). 

Então, é oportuno questionar: quais são as diferenças entre modelos e teorias? 
Segundo Morrison e Morgan (1999), uma das principais diferenças consiste no nível de 
abrangência. Enquanto teorias científicas são capazes de fornecer explicações para os 
fenômenos, a partir de casos particulares até alcançar a generalizações, explicar 
regularidades e predizer resultados mais precisos, os modelos são estruturas mais 
circunscritas que podem ser aplicados em princípios gerais das teorias nos diversos 
casos. O caráter particularizado do modelo traduz-se no papel específico a que ele é 
atribuído, ou seja, “um modelo não é outra coisa do que sua função” (CANGUILHEM, 
1961, p. 313). Essa concepção de modelo se aproxima de Black (1962), o qual admite 
que a reflexão que se faz acerca dos modelos, parte da dimensão pragmática, ou seja, 
quais são as condições que os modelos têm que satisfazer para que sejam utilizados 
pelos cientistas.  
CAMINHO METODOLÓGICO 

Essa pesquisa foi realizada através da pesquisa qualitativa, constituindo-se de 
um estudo exploratório e descritivo. Nesse intuito, a pesquisa qualitativa, “envolve a 
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obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, enfatiza mais o processo que o produto e se preocupa em retratar a 
perspectiva dos participantes” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p.13). Como paradigma, optei 
pela fenomenologia para revelar o fenômeno e, nesse sentido, foi adotada como 
procedimento metodológico a redução fenomenológica. De acordo com Bell, “a redução 
é um procedimento para nos induzir a um particular estado da mente no qual nenhuma 
concepção adequada pode ser formada por quem não operou com sucesso a redução” 
(1991, p. 163).  

O caminho metodológico foi dividido em três momentos. O primeiro residiu na 
busca de descrições presentes nos livros didáticos de Química. Aqui, os livros foram 
entendidos como aqueles que nos fornecem percepções do mundo, uma vez captadas 
as descrições, eles indicaram como os sujeitos percebe o fenômeno, mas, para isso, foi 
necessário aplicar a Epoché (a suspensão dos juízos). Segundo Husserl (2000), a 
Epoché é a melhor maneira de apreensão do fenômeno como realmente ele aparece. 
No segundo momento, foi aplicada a redução fenomenológica. A redução entendida 
como algo que fez o mundo aparecer como fenômeno nas suas várias possibilidades. 
Assim, ela consistiu em selecionar quais são as partes das descrições essenciais e, 
uma vez coletadas, foram extraídas a partir delas a sua essência. Por final, o terceiro 
momento consistiu na compreensão do fenômeno, cujo objetivo foi estabelecer o 
"significado". Com base na essência e nas percepções dos livros didáticos, organizei, 
interpretei os temas revelados, realizando uma síntese das unidades significativas 
propostas. 
COLETA DE DADOS  

Ao iniciar a coleta de dados, assumir o papel de pesquisador como aquele que 
busca a compreensão do fenômeno. Assim, foram selecionados 4 livros didáticos de 
Química, sendo 2 livros do nível universitário e 2 livros do ensino médio, de acordo com 
a  quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Lista de livros didáticos de química selecionados para a pesquisa. 
Ano  Livros Autor (es) Edição Nível Código 

 
2011 Princípios de 

Química Willian L. Masterton, 
Emil J. Slowinski e 
Conrad L. Stanitski 

 
6ª  

Universitário 
 

LD1 

1994 Química Raymond Chang 5ª  Universitário LD2 
 

1995 
Química 

Da Teoria a 
Realidade 

 
Carmo Gallo Neto 

 
1ª  

 
Ensino 
Médio 

 
LD3 

 
2002 

Química  
Realidade e 

Contexto 

 
Lembo 

 
1ª  

Ensino 
Médio 

 
LD4 

AS DESCRIÇÕES PRESENTES NOS LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA 
No LD1, capítulo 9, os autores apontam “como escrever as estrutura de Lewis. 

Para moléculas muito simples, as estruturas de Lewis podem ser escritas por mera 
inspeção” (LD1, 2011, p. 192). Ainda, os autores alegam:  

Segundo este modelo, ambos os átomos de F adquirem a configuração 
eletrônica 1s2 2s2 2p6, que é a configuração do gás nobre neônio. Isto de 
acordo com Lewis, explica por que a molécula F2 é estável e por que os 
átomos de F...  
As estruturas que acabamos de ver são conhecidas como estruturas de Lewis 
(LD1, 2011, p. 191). 

No capítulo 10, intitulado “Estrutura Molecular”, aparece: 
2. No momento, consideraremos duas teorias distintas:  
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modelo do orbital atômico ou ligação de valência (Seção 10.3). Nesta teoria, os 
elétrons de valência estão distribuídos entre orbitais que são característicos 
dos átomos individuais. O modelo da ligação de valência pode ser aplicado às 
moléculas que “violam” a regra do octeto, bem como àquelas que a 
“obedecem”.  
modelo do orbital molecular (Seção 10.5). Neste modelo, os elétrons de 
valência estão distribuídos entre orbitais que são característicos da molécula 
como um todo. A teoria do orbital molecular tem sido aplicada, com admirável 
sucesso, a uma grande variedade de substâncias; contudo, nossa discussão 
estará limitada a moléculas diatômicas simples, como N2 O2 e F2. 
Geometria molecular 
Os principais aspectos de geometria molecular podem ser previstos com base 
em um princípio bem simples – repulsão de pares de elétrons. Este princípio é 
a essência do modelo da repulsão de pares eletrônicos da camada de valência 
(RPECV), sugerido primeiramente por Sidgwick e Power em 1940 (LD1, 2011, 
206).  

Verifica-se que o LD1 se complica, uma vez que considera “duas teorias 
distintas” no início do texto e, logo após comenta sobre “modelo do orbital atômico ou 
ligação de valência”. Como se verifica, torna-se mais do que claro que os autores 
consideram TLV e TOM como Modelo/Teoria, um tema aqui desvelado. Além disso, é 
possível perceber também uma grandeza: a confusão linguística. Nesse contexto, os 
autores utilizam Modelo e Teoria indistintamente e de forma repetida, contudo foram 
desvelados outros temas como: Modelo de LEWIS (já que os autores consideram 
LEWIS como Modelo), Modelo RPECV (onde VSEPR, é a sua sigla em inglês, os 
autores também consideram como Modelo), conforme as respectivas descrições: (...) 
estruturas que acabamos de ver são conhecidas como estruturas de Lewis (...). (...) este modelo, ambos 
os átomos de F adquirem (...). (...) modelo da repulsão de pares eletrônicos da camada de valência (...).  

No LD2, Chang comenta sobre LEWIS no início do capítulo 10: 
A teoria de Lewis da ligação química, embora seja útil e simples de aplicar, não 
nos diz como e porque se formam as ligações químicas. Só a Mecânica 
Quântica pode fornecer respostas adequadas a estas perguntas. Assim sendo, 
na segunda parte deste capítulo, aplicaremos a Mecânica Quântica ao estudo 
da geometria e estabilidade moleculares (LD2, 1994, p. 410). 

Ainda, referente ao capítulo 10, destaca-se: 
A geometria que a molécula acaba por adoptar (definidas pelas posições de 
todos os átomos) é aquela que minimiza esta repulsão. Assim sendo, chama-
se Modelo de Repulsão dos Pares Electrónicos da Camada de Valência 
(RPECV) a esta racionalização da geometria molecular, porque procura 
explicar o arranjo geométrico dos pares electrónicos em torno de um átomo 
central (LD2, 1994, p. 410). 

Ademais, no LD2, o autor comenta: 
Utilizam-se actualmente duas teorias aproximadas da Mecânica Quântica para 
descrever a formação de ligações covalentes e a estrutura electrónica das 
moléculas. A teoria do enlace de valência (TEV) postula que os electrões numa 
molécula ocupam orbitais atómicas dos átomos individuais. Permite-nos reter 
uma imagem individual dos átomos que participam na formação das ligações. A 
segunda teoria chama-se teoria dos orbitais moleculares (TOM) e pressupõe a 
formação dos orbitais moleculares a partir dos orbitais atómicas. (LD2, 1994, p. 
427) 

No LD2, foram desvelados os temas: Teoria de LEWIS, Modelo VSEPR, Teoria 
da Ligação de Valência (TLV) e Teoria do Orbital Molecular (TOM), conforme as 
descrições: (...) A teoria de Lewis, da ligação química (...). (...) Modelo de Repulsão dos Pares 
Electrónicos da Camada de Valência (...). (...) A teoria do enlace de valência (TEV) postula (...). (...) 
chama-se teoria dos orbitais moleculares (TOM) e pressupõe (...). 

No LD3, o capítulo 2, intitulado “Ligações Covalentes”, aparece: 
Foi G. N. Lewis quem sugeriu um modelo que esclarecia a formação de 
substâncias que não eram explicadas pela eletrovalência. O modelo de Lewis 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
HFS 

 

propõe a formação de pares de elétrons, constituídos por elétrons de dois 
átomos, que seriam compartilhados pelos átomos que se ligam (LD3, 1995, 
p.174). 

Já no capítulo 3, aparece: “As teorias sobre ligações químicas propostas por 
Kossel e Lewis pretendiam não só explicar essas ligações, mas também prever a 
estrutura das moléculas” (LD3, 1995, p. 188). Mais adiante, encontra-se: “Com base na 
ligação por par de elétrons proposta por Lewis, surgiu a Teoria da Repulsão do Par 
Eletrônico, sugerida por Sidgwick e Powell e desenvolvida no Canadá por R. J. 
Gillespie. Para aplicá-la, parte-se sempre da fórmula de Lewis” (LD3, 1995, p.188).  

Verifica-se que o LD3, complica-se ao abordar a perspectiva de LEWIS. Ao 
iniciar o texto, o autor comenta, no capítulo 2, o “modelo” sugerido por LEWIS. Em 
seguida, no capítulo posterior, contradiz-se ao considerar LEWIS como “teorias”. 
Aparece, contudo, o mesmo tema do LD1 (nível universitário) ao considerar LEWIS 
como Modelo/Teoria. Em relação à VSEPR, foi desvelado o tema Teoria VSEPR, 
conforme a seguir: (...) O modelo de Lewis propõe (...). (...) As teorias sobre ligações químicas 
propostas por Kossel e Lewis (...). (...) Teoria da Repulsão do Par Eletrônico, sugerida por (...). 

No LD4, o autor ao comentar sobre ligação covalente, afirma: 
A teoria da ligação covalente, proposta em 1916 pelo norte-americano Gilbert 
N. Lewis (1875 -1946). Esse químico propôs que haveria a formação de um par 
eletrônico que pertenceria a ambos os átomos da molécula, ou seja, um par 
eletrônico compartilhado pelos átomos de hidrogênio (LD4, 2002, p. 122). 

Ademais, o autor alega ainda na página 131, que “várias teorias permitem que 
se faça uma previsão sobre a geometria das moléculas. A mais acessível, satisfatória 
para a maioria das moléculas mais simples, é conhecida como Teoria da Repulsão dos 
Pares Eletrônicos no Nível de Valência” (LD4, 2002). 

No LD4, foram desvelados os temas: Teoria de LEWIS e Teoria VSEPR, 
conforme as descrições: (...) teoria da ligação covalente, proposta em 1916 pelo norte-americano 
Gilbert N. Lewis (...). (...) Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos no (...). 
CONSTRUINDO UMA CONCLUSÃO 

 Visando à compreensão do fenômeno ligação covalente, analisei os temas 
revelados de forma reflexiva. Então, diante dos resultados obtidos em geral, foi 
construído um quadro comparativo onde desejei representar o que foi constatado nos 
livros didáticos de Química do ensino médio e nível universitário. Nesse sentido, 
proponho o quadro 2 a seguir:   

Quadro 02: Comparativo quanto ao aspecto de considera teorias ou modelos as perspectivas 
teóricas investigadas nos livros didáticos em geral. 

Perspectivas  LD1 LD2 LD3 LD4 
LEWIS Modelo Teoria Modelo/Teoria Teoria 
VSEPR Modelo Modelo Teoria Teoria 

TLV  Modelo/Teoria Teoria - - 
TOM Modelo/Teoria Teoria - - 

Observação: (-) Não foram abordados nos livros didáticos de química as perspectivas TLV e TOM. 
De acordo com o quadro 2, verificou-se que há entraves graves, presentes nos 

livros didáticos. Se por um lado, livros de nível universitário consideram, por exemplo, 
as perspectivas teóricas de LEWIS e VSEPR, como Modelo (conforme ocorreu no 
LD1), em contraposição, no ensino médio, há que se considerar LEWIS e VSEPR, 
como Teoria (conforme ocorreu no LD4). Ainda, nesse sentido, estamos diante de mais 
uma contradição, quando comparamos os livros didáticos de nível universitário, LD1 e 
LD2, quanto à perspectiva teórica de LEWIS. Enquanto LD1 considera LEWIS como 
Modelo, em contraposição o LD2 considera como Teoria. Ademais, em relação às 
perspectivas teóricas de TLV e TOM, constatou-se outro problema. Enquanto o LD2, 
TLV e TOM, são consideradas como Teorias, no LD1 os aparece como Modelo/Teoria. 
Quanto aos livros de ensino médio, verificou-se que aparece também Modelo/Teoria, 
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quanto ao aspecto de considerar a perspectiva teórica de LEWIS, conforme ocorreu no 
LD3.  

Para Martins (1992), ao abordar diretamente o fenômeno, interrogá-lo e 
descrevê-lo, observa-se a tentativa de captar a sua essência. Nesse intuito, chego a 
seguinte conclusão: a confusão que ocorre nos livros didáticos ao tratar de modelo e 
teoria dentro do tema ligação covalente. Frente a essa situação, parece-me mais do 
que claro que o cerne do problema reside no uso do termo “modelo” ‘e “teoria” no 
âmbito educativo como se fossem sinônimos. É oportuno considerar que a ocorrência 
do tema Modelo/Teoria traz duas implicações. A primeira tem natureza filosófica, “na 
realidade toda investigação científica inclui conceitos filosóficos tais como aqueles de 
lei, verdade, hipótese, tempo, energia, entre outros” (BEJARANO, EICHLER & 
LABARCA, 2013, p.2).  A segunda contempla o processo de ensino-aprendizagem.     
A NOÇÃO DE MODELO COMO POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO 

Propõe-se a concepção de modelo como possibilidade para as perspectivas de 
LEWIS, VSEPR, TLV e TOM. Para isso, são utilizados argumentos que buscam 
sustentar essa tese. Assim, inicio considerando a concepção de teoria de Morgan e 
Morrison (1999). Diante desse contexto, questiono: por que existem quatro 
perspectivas teóricas buscam explicar um mesmo fenômeno? 

Com base no que foi constatado nessa pesquisa, pode-se verificar de forma 
clara que as quatro perspectivas teóricas apresentam diferenças em relação aos seus 
aspectos teórico-conceituais e, sobretudo, em relação aos seus aspectos ontológicos. 
Verifica-se, também, a incompatibilidade entre algumas delas conforme ocorre em TLV 
e TOM. O que se verifica é que nenhuma das perspectivas teóricas aqui analisadas 
possui a sua própria estrutura teórica para ser considerada como uma teoria em 
sentido estrito, ou seja, nenhuma delas é completamente autônoma do ponto de vista 
teórico. Além disso, TLV e TOM são descrições distintas de um mesmo fenômeno. 
Essa constatação, não atende à perspectiva de uma teoria, ou seja, uma teoria não é 
apenas uma descrição particular, mas descreve um conjunto de casos, extraindo o que 
é particular deles, vai além e generaliza. Contudo, nenhuma das quatro perspectivas 
teóricas é capaz de explicar completamente todos os aspectos da ligação covalente, 
embora seja também válido destacar que cada uma forneceu o seu contributo. 

 Quanto às perspectivas, TLV e TOM, ambos possuem uma forte “dívida” 
teórica para a mecânica quântica e ao seu formalismo matemático, em particular, as 
duas perspectivas incorporam a equação de Schrödinger e, independente do tempo 
legal, em ambos os casos, o objetivo central é resolvê-las. Assim, embora sejam 
chamadas de duas “Teorias” quânticas da ligação química, conforme constatado em 
livros didáticos de Química, proponho que sejam apenas dois modelos aproximados 
para resolver a equação de Schrödinger: são descrições diferentes de um sistema 
molecular dentro do formalismo da mecânica quântica, duas formas incompatíveis de 
conceber uma molécula. Ademais, quanto ao aspecto de considerar modelo como 
representação de “alguma coisa”, no sentido fenomenológico, sustenta-se que seja 
válido considerar o que uma função de onda representa. Argumento, então, que a 
função de onda de um sistema nada mais é do que uma representação matemática 
abstrata do estado do sistema, tendo somente significado no contexto da Teoria 
Quântica. Assim, a função de onda oriunda da matemática, cumpre o seu papel como 
modelo abstrato – que é representar aspectos do mundo. 

Diante disso tudo, a coexistência das perspectivas teóricas não atendem às 
condições exigidas para a sua interpretação em termos ontologicamente pluralistas. 
Pelo contrário, parece ser melhores compreendidas como modelos, na medida em que 
postulam estruturas não observáveis para realizar o comportamento empírico dos 
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sistemas moleculares reais. A concepção de modelo, todavia, pode contribuir para 
sanar as perplexidades originadas da coexistência de diferentes descrições e 
explicações apesar da incompatibilidade para um mesmo fenômeno químico.  
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Introdução

O conhecimento químico pode ser entendido a par-
tir de seus três níveis de representação: macroscó-
pico  (em que os fenômenos são experimentados, 
observados e descritos), submicroscópico (em que 
os fenômenos são explicados,  invocando átomos, 
moléculas,  íons,  estruturas,  etc.)  e  simbólico  (em 
que signos são usados para representar e comuni-
car  conceitos  e  ideias)  (JOHNSTONE,  1982;  TA-
LANQUER, 2010). A variação, ao longo de História, 
do uso de cada um destes níveis de representação 
para a descrição do conhecimento químico encon-
tra-se relacionada aos valores e paradigmas cientí-
ficos de uma época. Considerar estas diferentes for-
mas de abordagem e de modelos de representação 
de conceitos e teorias mostra-se de extrema impor-
tância para o Ensino de Química. 
Neste trabalho, textos históricos da Ciência brasileira 
colonial foram analisados do ponto de vista dos ní-
veis do conhecimento químico, buscando- se obser-
var quais visões da Química  apresentavam alguns 
personagens históricos brasileiros. Refletiu-se sobre 
como a História da Química e a análise de textos 
históricos  podem  possibilitar  um  ensino  mais 
adequado e interessante do ponto de vista da diver-
sidade de representações, fenômenos e modelos.

Resultados e Discussão

Após a análise de diversos textos histórico-científi-
cos  do  período  colonial  brasileiro,  notamos  uma 
grande variedade de usos dos três níveis do conhe-
cimento  químico  na  interpretação  e  descrição  de 
fenômenos e técnicas (relacionadas aos engenhos, 
às nitreiras e à mineração nacionais). É importante 
destacar  que  o  momento  aqui  estudado  (séculos 
XVIII e XIX) coincide com a “Revolução Química”, 
onde novos níveis de representação e entendimento 
da  Química  estavam  surgindo.  Desta  forma,  os 
textos  nacionais  apresentam-se  em  consonância 
com  estes  trabalhos  internacionais,  alternando 
constantemente  referências  aos  níveis  ma-
croscópico, submicroscópico e simbólico. 
A seguir, apresentamos um trecho de um texto his-
tórico escrito por José Vieira Couto em 1803, sobre 
as nitreiras do período colonial  brasileiro,  em que 
destacamos  a  presença  destes  três  níveis  de 
representação.

Observamos as diversas menções que o autor faz 
ao níveis simbólicos (nomenclatura: azoto, ácido ní-
trico, oxygénio), submicroscópico (combinação, es-
tado gazoso, mistura, perfeito gaz, calorico) e ma-
croscópico (terra, salitreira, animaes e vegetais, ar 
atmospherico). Destacamos aqui a possibilidade de 
trabalho  com  estas diferentes  visões  da  Química 
em sala de aula, a partir da leitura, análise e inter-
pretação de trechos históricos como estes.

Conclusões

É importante ressaltar como estes textos históricos, 
além de contribuir para a divulgação da Ciência na-
cional,  permitem um contato extremamente rico e 
profundo com as mais importantes teorias, modelos 
e nomenclaturas químicas empregadas ao longo da 
História. Defendemos que seu uso em sala de aula, 
sob a óptica dos diferentes níveis de representação 
da  Química,  pode  significar  novas  possibilidades 
para o ensino de seus níveis de representação.
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“O oxygeneo e o azoto formam este nosso ar 
atmospherico, que respiramos, porém no estado de 
simples mistura, e não de combinação; por quanto o 
azoto já reduzido a perfeito gaz, e tal qual existe na 
atmosphera, isto é, depois de já ser dissolvido no 
calorico, elle repugna a esta combinação; quando 
pelo contrario o oxygeneo parece se presta a ella com 
toda a facilidade. D'aqui se vê que para formarmos o 
ácido nitrico não ha outra difficuldade, senão de 
expormos ao oxygeneo (sempre prompto para a sua 
combinação, e principio abundante na atmospherà) o 
azoto, não no estado de gaz perfeito, mas sim um 
instante antes, (digamo-lo assim) quando ellè se 
prepara para tomar este mesmo estado gazoso. Os 
corpos que abundam d'este principio chamado azoto 
são todos aquelles que procedem de substancias 
animaes e vegetaes: d'aqui se vê qual seja a maior 
parte da terra, de que ha de ser cheia a vossa 
salitreira.”
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RESUMO:  
O ensino da química nas escolas prioriza a memorização de fórmulas e teorias descontextualizadas, 
modelos de limitada compreensão, levando à interpretação equivocada de fenômenos e conceitos. Tais 
fatores vêm gerando diversos problemas no ensino da química. Nesse sentido, a filosofia da química 
pode fornecer subsídios teóricos para uma contextualização dos conteúdos. Surge a necessidade, pois, 
de se inserir e articular a química à filosofia, introduzindo, entre outras atividades, o debate sobre: 
modelo, lei, teoria e representação; método científico; observação na ciência; os aspectos filosóficos da 
história da química; exemplos de contextos da química e trabalho dos químicos; discussões sobre a 
química e a filosofia, para humanizar a ciência e aproximá-la dos interesses sociais, objetivo a que 
almejamos neste trabalho, através de pesquisa bibliográfica em alusão à vinculação da filosofia da 
química na qualificação do ensino. 

INTRODUÇÃO  
Orientar à construção de um conceito em química requer estabelecer os dados 

primários (experimentos), a interpretação de leis, relações e comparações e qual o 
modelo usado para explicar o fenômeno. É habitual o educador não considerar estes 
aspectos e ponderar como dado primário o modelo ou a teoria, sem nenhuma história 
ou nenhuma conexão com a prática. Observam-se, inclusive, inúmeros equívocos em 
relação à explicação dos conceitos, principalmente dos microscópicos, em que lhes são 
conferidas características macroscópicas, como: ‘átomos de ferro ter brilho ou serem 
duros’; ‘átomos de líquidos serem maleáveis’; ‘átomos que se fundem ou evaporam’; 
‘elétrons que caminham’; a crença de que ‘entre partículas de um gás tem ar’; 
concepção de que a ‘camada eletrônica serve para cobrir o átomo’; a ‘reação de 
neutralização é entendida como atingir uma solução neutra’ e outras imprecisões. 

Outra dificuldade visualizada no ensino é a falta de autonomia da química, ou 
seja, a redução da ciência à física e à matemática. A educação em química pode ser 
beneficiada e ter mais legitimidade, quando a mesma deixar de ser reduzida à física e à 
matemática. Questões estas que são pouco abordadas nos cursos de formação de 
docentes em química.          

 Para uma contribuição mais significativa na formação do discente, o ensino de 
química nas escolas deve abordar, não só o que a ciência em questão conhece, mas 
também como se chegou ao conhecimento em questão: época, contexto social, moral, 
cultural e quais os envolvidos. Sob essa perspectiva, as interações entre ciência, 
tecnologia e sociedade são mais salientes, capacitando os estudantes a avaliarem a 
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legitimidade das teorias e contribuir para o desenvolvimento de pessoas que reflitam, 
critiquem; não precisam ser gênios, mas que caminhem para o progresso e 
modificação da sociedade. É nesse contexto que a filosofia da química faz-se urgente e 
pode fornecer subsídios teóricos para contextualizar as explanações, tornando o ensino 
de química significativo e real. 

 Este trabalho busca problematizar o lugar da filosofia da química no campo do 
ensino de química. Primeiramente, serão abordadas as várias visões de química de 
diferentes profissionais: professores, estudantes, pesquisadores, químicos industriais. 
Serão caracterizadas, posteriormente, as relações de diálogo entre filosofia da química 
e currículo, bem como os problemas de ensino e aprendizagem, para, após, 
problematizarmos teoricamente e apresentarmos propostas para inserir a filosofia da 
química ao currículo. 

 
1 QUÍMICA: PLURALISMO DE VISÕES ACERCA DE UMA CIÊNCIA ÚNICA 
 
A definição de química, principal fundamento do currículo de química, é 

intrínseca à definição de sua identidade disciplinar. Esse problema tem relação direta 
com o currículo. Isso é captado por Laszlo (2012) em seu artigo Towards Teaching 
Chemistry as a Language. Para o autor, é preciso definir a química como a “ciência das 
transformações da matéria”. Assim, torna-se lógico dividi-la em: Estática, que abrange 
equilíbrios químicos e seu estudo e Dinâmica ou Cinética química, um estudo dos 
parâmetros que influenciam as reações químicas. Outro indivíduo pode definir a 
química, ao contrário, como a ciência do artificial. Isto leva a uma perspectiva de 
engenharia e computação. O que vem à tona é como montar entidades como átomos 
ou moléculas em outras entidades, conjuntos supramoleculares visando 
nanotecnologias, por exemplo. Para um terceiro indivíduo, a química será, 
principalmente, a ciência molecular, que se traduz em um foco predominante 
relacionado à ligação, à estrutura, sistemática de moléculas ordenadas por famílias, 
desenho e segmentação de novas moléculas, então obtidas por síntese. Há ainda 
outras definições de química: para os historiadores pós-modernos e filósofos da ciência 
é uma tecnociência; para outras pessoas, com inclinação industrial, é a ciência da 
inovação, assim como alguns podem ver a química, alternativamente, como uma arte. 
Além disso, muitas pessoas não conseguem distinguir conceitos, como por exemplo, 
entre uma definição e uma propriedade. Assim, a química é vista como intermediário de 
biologia e física e, porque se acredita ocupar esse meio-termo, é vista como ponte 
entre esses dois campos disciplinares. Como uma generalização de um papel tão 
fundamental da química, é muitas vezes denominada (pelos químicos) “a ciência 
central”. (LASZLO, 2012, [não paginado]). 

A questão da identidade e do território disciplinar é transversal na literatura 
historiográfica da química. Inicialmente uma prática, seja metalúrgica ou tintureira, 
depois uma disciplina ao serviço da medicina até o século XVII, alcança maturidade 
teórica e é sistematizada no século XVIII por Lavoisier, quando é legitimada e 
respeitada academicamente, alcançando certa centralidade, mesmo que Kant a tenha 
visto apenas com uma arte sistemática.  

No século XX, perde centralidade para a física por causa do reducionismo e, 
recentemente, é transformada em ciência de serviço pela biologia. Na atualidade, 
busca ganhar emancipação da física e definir sua autonomia disciplinar. É, na 
atualidade, um campo inter e multidisciplinar marcado por múltiplas disciplinas, uma 
ciência pós-acadêmica e pós-industrial (SJÖSTRÖM, 2006). 
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Bensaude-Vincent e Stengers (1992), em um dos livros mais importantes de 
história da química, tomam explicitamente a identidade disciplinar da química como 
problemática e transversal à sua história disciplinar. Nesse livro, as autoras organizam 
a narrativa em torno cinco eixos capazes de mapear sua identidade, continuamente 
articulada entre práticas instrumentais, às profissões e às instituições. Um primeiro eixo 
refere-se às suas origens (filosofia natural, alquimia e artes práticas); o segundo, 
refere-se ao processo de racionalização como ciência nos séculos XVII e XVIII. No 
século XIX, a química torna-se uma ciência de professores e desempenha papel 
central na expansão industrial; no século XX, há o desmembramento do território 
(subculturas químicas).  

Utilizando o referencial de Combrie sobre os estilos científicos encontrados na 
Europa e reatualizados por Hacking (2002), Bensaude-Vincent (2009) classifica o estilo 
de pensamento da química como estilo de laboratório e, posteriormente, defende 
“chemistry as thecnoscience” (BENSAUDE-VINCENT, 2010). Chamizo (2012), em 
Technochemistry. One of the chemists’ ways of knowing, defende a tecnociência como 
uma forma de conhecimento químico. Talanquer (2012) também defende que a 
química deve ser caracterizada como uma tecnociência e, dessa forma, deve 
aproximar elementos de sua prática ao seu ensino (TALANQUER, 2011; TALANQUER; 
POLLARD, 2010). 

Há consenso em considerar a química uma tecnociência (LASZLO, 2012; 
BENSAUDE-VINCENT, 2010, 2009). Em 2005, duas edições da revista Perspectives 
on Science aplicaram o conceito de tecnociência à química na discussão da 
“produtividade tecnocientífica” das ciências experimentais. Nesses artigos, Klein (2005) 
defende que a pesquisa em química, nos séculos XVII e XVIII, era tecnocientífica, e 
Rheinberger (2005) defende que a noção de fenomenotecnia, que Gaston Bachelard 
cunhou para caracterizar a física e a química no século XX, era precursora da 
tecnociência.  

Nordmann (2006) utiliza o termo metaquímica, de Bachelard (2006), para 
defender a química como uma ciência interventiva. A metaquímica, para Nordmann, 
organiza a prática cientifica. Também Bensaud-Vincent (2009, 2010) tem 
reiteradamente trabalhado na temática. Ambos problematizam uma filosofia da 
tecnociência como distinta da filosofia da ciência, no sentido dos objetos de pesquisa. 
Quando um experimento é apresentado como uma evidência científica que confirma ou 
desconfirma uma hipótese, isso concorda com uma visão tradicional de ciência. 
Quando moléculas orgânicas são apresentadas por sua capacidade de servir 
individualmente como corrente elétrica e por suportar fortes correntes, isto é uma 
grande marca da tecnociência. A diferença fundamental das tecnociências é posta no 
sentido do seu interesse (CHAMIZO, 2012; TALANQUER, 2012).  

“A química é uma tecnociência por duas razões: por causa de sua característica 
dual como ciência e como tecnologia e porque existem muitas técnicas envolvidas em 
práticas experimentais” (BENSAUD-VINCENT, 2009, [não paginado]). Bensaude-
Vincent (2010) argumenta com algumas vantagens dessa perspectiva para a 
historiografia da química e a filosofia da química. Uma primeira é alargar os estudos 
históricos. A visão padrão da historiografia da química é avaliar o avanço da química do 
ponto de vista da física. A emergência da química moderna estava associada à adoção 
por parte dos químicos das teorias atómicas e mecanicistas. Revisões desse padrão 
têm sido feitas dando importância ao laboratório. 

Tecnociência não é um termo neutro e não representa uma soma de ciência e 
tecnologia. É uma forma diferente de produção de conhecimento. Esse conceito destrói 
a imagem de ciência pura, neutra e desinteressada, autónoma e puramente cognitiva 
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(BENSAUDE-VINCENT; SIMON, 2008). Para esses autores, a especificidade 
epistemológica da química é sua impureza; ela é uma ciência transgressora, pluralista, 
heterogênea. 

Talvez a maior dificuldade em pensar a química deva-se ao fato de ela não 
constituir um corpo disciplinar homogêneo e, como ciência central que é, estar inscrita 
em mais do que um registro filosófico, o que acarreta a mobilização de diversos estilos 
cognitivos e de estilos de aprendizagem e modos de ensino diferentes. Este fato, 
aparentemente incontroverso está ainda muito pouco investigado. Não assumir este 
pluralismo constitutivo, não descrevê-lo e determiná-lo, dificulta pensá-lo e por 
consequência ensiná-lo, isto porque faz com que o currículo, a pesquisa e o ensino 
sejam socializados em boa parte por códigos de natureza tácita ou implícita. Assim, se 
tencionarmos melhorar o ensino de química é necessário primeiro assumir 
explicitamente este pluralismo constitutivo, depois cartografá-lo na busca de eixos 
orientadores: primeiro do pensamento, depois do currículo e finalmente do ensino, de 
tal sorte que o ensino seja o mais próximo possível da forma química de operar, de 
pensar. (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012, [não paginado]). 

Desse pluralismo da práxis química derivam os vários estilos cognitivos, 
didáticos e de aprendizagem. 

 
2 CURRÍCULO DE QUÍMICA: ENSINO CONSERVADOR, MECÂNICO E 
ALGORÍTMICO 

 
O currículo de química não tem uma filosofia explícita, e, implicitamente é 

orientada por pelo reducionismo fisicalista. Para Laszlo (2012) o reducionismo expõe a 
pedagogia química a um paradoxo iminente, de ser uma ciência indutiva, abdutiva, 
contudo, pensada e fundamentada em explicações fisicalistas de carácter dedutivo. 
Isso faz negligenciar o carácter pluralista, inexato, aproximativo e diagramático da 
química, ou seja, seu caráter inovador e criativo, e faz o ensino ser altamente 
conservador, mecânico e algorítmico. Como consequência disso, o pluralismo químico 
é transmitido implicitamente (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012). 

O fisicalismo e o reducionismo não são instrumentos pedagógicos eficazes na 
solução de alguns problemas da química: o caráter enciclopédico dos conteúdos 
químicos, fruto tanto do seu crescimento exponencial como de sua natureza sistêmica 
e organizacional; da multiplicidade de esquemas, modelos e representações; do 
pluralismo constitutivo; das contradições e circularidade dos conceitos centrais; do 
carácter inobservável e da falta de referentes das entidades químicas que faz o 
laboratório ter um caráter de conversão teológica e necessitar da transdição; do 
carácter icônico da linguagem química, que constrói uma semiótica própria e faz 
trabalhar com a abdução e necessitar da visualização e competência representacional 
(LASZLO, 2012).  

O reducionismo está presente na identificação das ideias centrais da química, 
um dos objetivos mais importantes das políticas curriculares, interpretadas como 
princípios físico-químicos que permitem dar explicações, mas não são utilizados no dia 
a dia dos químicos (SCERRI, 2006; TALANQUER; POLLARD, 2010). Conceitos como 
estabilidade, funcionalidade, emergência são transmitidos intuitivamente, de forma 
implícita, como “una química agazapada” (TALANQUER, 2011).  

É como se os químicos tivessem que aceitar a matemática para ter alguma 
legitimação no currículo e que, implicitamente, a única forma de aceitar o 
pensamento químico no currículo escolar é através de sua redução a princípios 
físicos que permitem sua matematização ou modelagem a princípios físico-
químicos fundamentais. É como se os químicos usassem uma série de 
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argumentos e conceitos para explicar e previr na prática ordinária e valorassem 
outro tipo de conhecimento e explicações nas salas de aulas. (TALANQUER, 
2011, p. 150).  

Outra evidência do reducionismo pode ser vista nos obstáculos conceituais e 
epistemológicos (FURIÓ, 2000). São exemplos, principalmente, as relações de 
superveniência (micro/macro), quando propriedades moleculares são confundidas com 
propriedades atômicas, bem como mereológicas (parte/todo) átomo/molécula e as 
relações modelo/realidade. Esse contexto expõe o sistema pedagógico da química a 
uma ambiguidade. A maioria dos conceitos da química é contra-intuitiva e a prática 
pedagógica está repleta de concepções alternativas. Uma evidência de que essas 
concepções são expressão de falta de planejamento epistemológico do ensino 
(TABER; WATTS, 2000). 

 
3 FILOSOFIA DA QUÍMICA: FORMAÇÃO CRÍTICA E HUMANISTA  
 
Outra linha de debate é de se formular e estabelecer objetivos do currículo de 

química, como formação crítica e humanista: formação não apenas do profissional, do 
futuro químico, foco atual do currículo, mas de um intelectual crítico, capaz de articular 
a química no contexto dos saberes. Para tanto, filósofos da química defendem a 
filosofia da química como necessária para mudar a visão de natureza, formação dos 
professores e tornar explícitos os objetivos da química, como será comentado a seguir. 

3.1 Visão dinâmica de natureza  
Para Earley (2004), os cursos de química têm como finalidades introduzir os 

alunos na cosmologia do mecanicismo e do atomismo, já ultrapassada pela prática 
científica. Um segundo objetivo dos cursos introdutórios é fornecer evidências de uma 
abordagem analítica da ciência. Defende Earley (2004, 2012) que a ciência atual 
advoga em nome de uma visão sintética, principalmente da metafísica de processos.  

Earley (2012) tem evoluído em sua proposta e defende que a educação química 
deve alterar sua ideia de natureza, incluindo uma noção dinâmica, e que isso iria 
imunizar contra muitos obstáculos epistemológicos e conceituais. Nesse contexto, os 
professores teriam que desenvolver a competência de criar a narrativa que melhor 
integrasse os diversos conceitos, contextos, modelos e teorias da química. O autor 
propõe um curso de química geral (anexo 5.1). 

3.2 Formação dos professores   
Bildung (2007), Sjöström (2012) e Eriksen (2002) defendem que, em face da 

sociedade do risco, a formação do químico necessita de elementos de reflexividade e 
problematização. Defendem, assim, uma formação liberal (Bildung) e a necessidade de 
um discurso mais reflexivo e crítico. Isso geraria um alargamento do discurso da 
educação química para além dos conteúdos disciplinares. A filosofia da química 
instrumentalizaria o discurso químico na forma de uma metaquímica para fazer frente 
ao objetivismo e ao reducionismo em química (SJÖSTRÖM, 2007). Isso possibilitaria o 
empoderamento dos professores (ERDURAN et al, 2007). O objetivo do currículo seria, 
então, a formação de um profissional intelectual e pensador da química, capaz de 
integrar a atividade prática de ensino e pesquisa em uma dimensão humana ampliada, 
de pensar para além do interesse técnico. 

3.3 Explicitar valores científicos da química  
Schummer (1997, 1999), num trabalho sobre a produção química em 300 artigos 

publicados, concluiu que os valores científicos da química não são explícitos. Isso, na 
compreensão do autor, compromete a compreensibilidade e inteligibilidade da química. 
Defende o autor que a filosofia da química deveria ter a função de esclarecer os 
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objetivos científicos, entre os quais o perfeccionismo da química e seus valores 
estéticos. 

4 FILOSOFIA DA QUÍMICA: VISIBILIDADE DA QUÍMICA 
Há uma um número insuficiente de graduados em licenciatura em química 

relativo às necessidades do mercado de trabalho. Os departamentos de graduação em 
licenciatura em química possuem dificuldade em atrair estudantes para sua área. Davis 
Baird (2005) 1, certo dia, assistiu a uma conferência de historiadores e filósofos em 
ciência e tecnologia, onde muitos pesquisadores afirmavam que os departamentos de 
química não teriam mais o que fazer para atrair estudantes. Baird afirma que, na 
Universidade onde trabalhara na Carolina do Norte (USC), o número de estudantes 
egressos em química é o quíntuplo dos iniciantes em física. A USC retrata um caso 
isolado. Quando Baird explicou aos historiadores que assistiam à palestra que a 
química contemporânea é, com efeito, uma disciplina muito ativa e produtiva, um 
historiador que estava ao seu lado perguntou: “-Mas o que fazem tantos estudantes 
graduados”? “-Projetos de investigação, medições, modelos...”, respondeu uma colega 
de Baird. 

Não temos como não nos maravilhar diante da química. Segundo Baird (2005), 
todo o visível ostenta a arte de quem a desenvolve. Existem produtos usados há muito 
tempo e outros novos, de tecnologia avançada, com nano partículas que produzem 
efeitos e qualidades surpreendentes. Como o ar que respiramos, a química nos 
envolve. Porém, não vemos o trabalho dos químicos no mundo em que vivemos, “a 
química está denegrida pelos físicos e ignorada pelos filósofos” (BAIRD, 2005). A 
filosofia da química vem auxiliando a química a tornar-se visível e aceita como passível 
a reflexões críticas dentro e fora do laboratório. “A química esta em todos os lugares e 
em lugar” (BENSAUD-VINCENT & STENGERS, 1992) algum. A filosofia da química 
vem auxiliando a química a tornar-se visível e aceita como passível a reflexões críticas 
dentro e fora do laboratório. 

Apesar da sua quase omnipresença, essa ciência apresentou-se, até meados 
dos anos 90, quase invisível aos filósofos (VAN BRAKEL, 2006, 1999). Nesse contexto 
de superação dos limites disciplinares de um campo essencialmente interdisciplinar e 
fragmentado, com exemplos de inter, multi e policiências, nasce a filosofia da química 
(SCHUMMER, 2006; SJÖSTRÖM, 2006). Após os anos 1950, a química se transforma 
em uma ciência pós-acadêmica e pós-industrial, caracterizada por uma investigação 
eminentemente interdisciplinar e superando os seus subcampos disciplinares mais 
tradicionais (SJÖSTRÖM, 2006).  

Para Bensaude-Vincent e Stengers (1992), a química, apesar de sua longa 
história, múltiplos atores e contextos, enormes êxitos técnicos e práticos, 
alternativamente servidora, mestre ou rival de suas vizinhas, a física e a biologia, não 
acabou ainda de definir sua identidade e o seu lugar na enciclopédia. E mais, 
Bensaude-Vincent (2008) defende que a química, como uma tecnociência que combina 
o conhecer e o saber fazer, o real e a representação, focada no desempenho e na 
produtividade, que trabalha com uma rede variada de autores, com uma pesquisa 
interdisciplinar, poderia tornar-se a ciência modelo do século XXI. Isso diz respeito à 
difícil relação entre filosofia e química, principalmente no século XX. 
 O campo da física, por exemplo, como afirma Schummer (2005), demonstra 
esplêndidas teorias, reflexões sobre a relatividade, a teoria quântica e as teorias da 
                                                      
1 No livro “Philosophy of Chemistry” há um capítulo intitulado “Introducción. La invisibilidade de la 
química”, de David Baird; Eric Scerri e Lee Mcintyre. 
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física em geral vêm dominando a filosofia da ciência do século XX. A química oferece 
uma quantidade de modelos, que se baseia, tanto em teorias da física quanto em 
generalizações experimentais. Focando melhor nosso olhar, é possível ver a química 
como a física aplicada complicada. Ou seja, para entender a ciência, seria necessário 
entender a física. Para Ribeiro (2012), o conhecimento em química é orientado por um 
fisicalismo reducionista, um positivismo pedagógico e uma formação profissional de 
futuro cientista. Enfim, segundo Berkel (2005), citado por Ribeiro (2012), o ensino de 
Química, hoje, transmite a ciência como produto e não como processo.  

Naturalmente, os filósofos da ciência têm sua atenção concentrada na física, 
uma vez que é uma ciência fundamental. Mas o fundamental não significa 
necessariamente o mais importante (Scerri, 2003) e, tendo em vista a riqueza e 
complexidade da química, que serve de elo entre a física e a biologia, espera-se que o 
estudo filosófico acrescente contribuições para a ciência como um todo. Scerri (1997) 
argumenta que a dimensão filosófica da química necessita de uma atenção especial. A 
teoria atômica, por exemplo, só foi reconhecida através dos artigos de Einstein, pela 
física, sendo que, os químicos, não só tinham certeza da existência dos átomos, como 
propunham os primeiros modelos de reações químicas. Observa-se também que, 
enquanto muitos nomes da física e da matemática se destacaram pelas suas reflexões 
filosóficas, sempre foi precário o número de químicos-filósofos (RIBEIRO, 2012). A 
física traçou suas origens à filosofia, porém a química, com exceção da alquimia, 
delineou suas raízes à física. Antes da virada do século XX a química estava no centro 
das atenções filosóficas, porém, após a descoberta da radioatividade e com o 
desenvolvimento da teoria quântica, o ensinamento de átomo foi retirado e ligado à 
Física. Segundo Scerri (2003), nesse período os químicos passaram a ser vistos como 
profissionais fazendo Física aplicada. 

5 FILOSOFIA DA QUÍMICA: PASSADO, PRESENTE E FUTURO 
Joachim Schummer (2005) se surpreende diante da incapacidade dos filósofos, 

nos tempos recentes, em abordar química. Diante da magnitude, importância e vasta 
história desta ciência, é um campo que não se pode ignorar. Schummer perpassa o 
passado, o presente e transpõe sobre o futuro da filosofia da química. No passado, 
existiu uma tradição marxista de revisão da química, cultivada por Friedrich Engels e 
prorrogada pelos países marxistas. E quando os filósofos abandonaram este campo, 
tomaram seu lugar historiadores e educadores químicos. Foram escritos textos 
filosóficos sobre química.  Já nos anos oitenta do século XX, tamanho foi o descuido 
em relação à filosofia da química, pois não há contribuições ou debates importantes na 
área. Esta situação começou a mudar na década de noventa: numerosas conferências 
dedicadas exclusivamente à filosofia da química, a publicação de Hyle e Foundations of 
Chemistry e a criação da “Sociedade Internacional para a filosofia da química (ISPC). A 
ISPC vêm realizando conferências internacionais de filosofia da química desde 1997. 

Schummer (2005) destaca os temas de importância em filosofia da química: o 
reducionismo, as tentativas de adaptar à química conceitos da filosofia da ciência, 
como o naturalismo, a ética profissional, a história da ciência. A filosofia da química 
poderia explicar conceitos como: elemento, substância pura, composto, afinidade 
eletrônica, a lógica das reações químicas, da classificação química, métodos de 
descobrimento que foram importantes para cientistas que tiveram êxito, as relações 
entre ciência e tecnologia. Para entender o mundo material em que vivemos, em 
constantes mudanças, necessitamos noções mais aprofundadas de substância, por 
exemplo, uma noção de como os cientistas chegaram a essas substâncias, como as 
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identificamos e como as projetamos frente ao futuro num mundo que está em constante 
processo de construção. 
 Segundo Scerri (2005), mesmo químicos teóricos, a partir da década de setenta, 
quando trabalhavam com o desenvolvimento de modelos de química quântica, 
começaram a pôr em dúvida o reducionismo, afirmando que os fenômenos químicos se 
dão num nível mecânico quântico, mas não se reduzem a ele.  
 A partir dos anos noventa, a necessidade de reflexões filosóficas sobre a 
química foi ficando mais visível, sendo essencial, tanto para a análise de teorias, leis, 
tanto para situar a química no conjunto da cultura e na história das ideias. Químicos já 
não trabalham em isolamento, mas em grupos de trabalho, intercâmbio de ideias.  

Encuentros periódicos em muchos países, como el Werkgroep Filosofie 
van de Chemie em Holanda, el Gruppo Nazionale di Storia e Fondamenti 
dela Chimica em Italia y Arbeitskreis Philosophie und Chemie en 
Alemania(...).Em 1994, los encuentros nacionales si convirtieron en una 
serie de conferencias internacionales em Londres (marzo), Karlsruhe 
(abril), Marburgo (noviembre) y Roma (diciembre).En 1997 los vínculos 
internacionales posiilitaron el establescimiento formal de la Sociedad 
Internacional para la Filosofía de la Química, que sostiene simposios 
anuales em verano.(Schummer, 2005, p.783). 

 Porém a filosofia da química ainda é uma disciplina essencialmente americana e 
europeia. Dos países sul-americanos, apenas a Argentina e Colômbia, na figura dos 
pesquisadores Martin Labarca, Olimpia Lombardi e Andres Bernal Daza, Guillermo 
Restrepo, mostram contribuição significativa. 

6 FILOSOFIA DA QUÍMICA: FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
Em primeiro lugar, faz-se necessário que os docentes de química tenham uma 

formação epistemológica, desenvolvendo ou atualizando seus conhecimentos dos 
modelos epistemológicos. Segundo Adúriz-Bravo (2001), a reflexão sobre a ciência 
está incompleta se não inclui a consideração do componente epistemológico. O caráter 
instrumental da epistemologia contribui para a melhora de muitos aspectos do ensino e 
aprendizagem das ciências, particularmente da química (ADÚRIZ-BRAVO, 2001). Em 
segundo lugar, o currículo de química deveria incorporar, além dos conteúdos 
científicos propriamente ditos, os pertinentes à natureza da ciência química, sua 
evolução e suas relações com a sociedade e a cultura, sendo que esses conteúdos 
provêm em parte da epistemologia, em parte de outras disciplinas metacientíficas, ou 
seja, a filosofia é a fonte para a análise dos conteúdos para o currículo de química. 

Como Adúriz-Bravo (2001) afirma: “Se debería enseñar epistemologia a 
maestros y profesores de ciências de todos los niveles educativos” (p. 50), ao mesmo 
tempo, pode-se afirmar que deve haver um conhecimento metacientífico amplo e crítico 
tanto a discentes como aos docentes de química.  
  Eric Scerri (2003) recomenda a utilização dos filósofos em questões 
educacionais, sugerindo aos educadores um conhecimento maior da posição filosófica 
que assumem. O autor também lamenta que a filosofia, que fornece a análise mais 
sistemática dos modos de pensar, tem sido tradicionalmente esquecida pelos químicos, 
e que os docentes devem avigorar os conceitos filosóficos que contribuíram para 
melhorar (ou piorar) o desenvolvimento da ciência química.  

Segundo Fleck (1965), citado por Condé (2012), não pode haver uma 
observação neutra e objetiva pelo indivíduo, sendo que o propósito das observações 
influencia a natureza dessa observação. Nesse sentido, os docentes devem conhecer e 
debater acerca dos contextos onde a ciência foi desenvolvida, a prática dos 
pesquisadores, suas dificuldades, a socialização, consolidação e difusão do 
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conhecimento, as relações entre raciocínio lógico e cognição em geral, sobre o papel 
das imagens, metáforas, representações e mudanças na linguagem. A 
institucionalização da Filosofia da química nos currículos de Licenciatura em química 
encaminhará à reflexão sobre a natureza do conhecimento químico, o desenvolvimento 
de abordagens mais contextualizadas e debates teóricos.  

Ribeiro (2012) afirma que a educação química será beneficiada com a filosofia 
da química na formação inicial dos professores. Scerri (2003) também afirma que 
pesquisadores em educação química distinguem vários equívocos em relação à 
compreensão de conceitos químicos por parte de estudantes, muitos deles causados 
por confusões filosóficas nas explicações abordadas em sala de aula, ou seja, devido à 
linguagem utilizada pelo professor. A filosofia da química auxilia a esclarecer o sentido 
de alguns termos, como a utilização do vocábulo “modelo”, comumente empregado no 
ensino das substâncias químicas, pois tais modelos devem ser eficazes porque, muitas 
vezes, são identificados como fundamentações filosóficas, versões simplificadas em 
excesso ou visões distorcidas de teorias complexas. 

La ciência por cuanto es ella misma en una de sus dimensiones un 
discurso, puede ser entonces tomada como objeto de estudio por parte 
de la filosofia y de las diferentes ciencias sociales. Asi se ha hablado, por 
ejemplo, de la historia de la ciencia,  la sociologia de la ciencia, la 
filosofia de la ciência, la pedagogia de la ciência (ADÚRIZ-BRAVO, 2000, 
p.47). 

A educação química necessita de discussões filosóficas, para ser possível uma 
acepção clara em relação aos níveis de linguagem e discursos, natureza da explicação 
e importância dos modelos, clarificação de conceitos e especificação de uma didática. 
Chassot (2003) aponta que 

(...) buscar ver como se enraíza e é enraizada a construção do 
conhecimento é cada vez mais uma necessidade para que possamos 
melhorar nossa prática docente. Esta passa a ser uma exigência 
importante para que melhor possamos entender os conhecimentos que 
transmitimos (CHASSOT, 2003, p. 272). 

Porém, o saber relacionado à filosofia e ao modo de construção dos 
conhecimentos, buscando a raiz dos saberes, das teorias químicas, é uma 
necessidade que, atualmente está distante das aulas do curso de Licenciatura em 
Química em muitas universidades. Na prática, existem inúmeras barreiras para a 
inclusão da Filosofia no currículo de química. Muitas dessas são originadas no fato de 
alguns docentes relutarem em utilizar o tempo de suas aulas no estudo do que é visto 
como “periférico” (WANDERSEE, 1992). Outros educadores, segundo o autor, ainda 
evidenciam apreensão com a extensão dos debates entre cientistas e a natureza 
provisória do conhecimento científico, afirmando que os “discentes podem perder a 
confiança no valor do objeto em si, prejudicando a aprendizagem”. Segundo Guilherme 
Cutrera (2008), dentro de uma concepção realista ingênua, os princípios de verdade, 
neutralidade e superioridade são características do conhecimento científico. Em 
consequência, os saberes cotidianos são considerados formas inferiores, as ideias dos 
alunos são considerados erros que devem ser suprido por um conhecimento 
verdadeiro. Teorias antigas não são reexaminadas, nem sujeitas às transformações, 
acabam sendo naturalizadas, adquirindo uma visão de verdade estável e imutável. 

  
7 FILOSOFIA DA QUÍMICA: PROPOSTA PARA A LICENCIATURA EM 

QUÍMICA 
 
Berkel (2005), citado por Ribeiro (2012), defende a necessidade de explorar uma 

estrutura específica pelo esforço conjunto entre filósofos químicos, que têm produzido o 
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campo disciplinar da Filosofia da química, e educadores químicos. Segundo Ribeiro 
(2012), citando Talanquer (2011), a química que se faz deve ser aproximada da química 
que se ensina. Este diálogo, segundo Ribeiro (2012), apenas inicia, através de algumas 
propostas que têm buscado interpretar a essência e especificidade da química e 
transpor para o contexto do ensino. 

Basicamente, uma disciplina que contemple a filosofia da química deve 
promover o debate sobre: modelo, lei, teoria e representação; método científico; 
observação na ciência; os aspectos filosóficos da alquimia e da história da química; 
exemplos de contextos da química e trabalho dos químicos; a utilização de recursos 
não textuais, como imagens, vídeos e músicas para provocar discussões sobre a 
química e a filosofia. 

Na introdução ao ensino de química, por exemplo, Wandersee (1992) sugere 
algumas atividades que podem ser desenvolvidas em classe, tais como: dramatizações 
de fatos históricos da química; aproveitamento de recursos tecnológicos (sites 
históricos); de modelos históricos; “vinhetas” animadas; vídeos; construção de linha do 
tempo; utilização de simulações históricas, etc. Todas essas atividades, num enfoque 
filosófico, despertam a curiosidade em relação à química e podem tornar a disciplina 
mais envolvente para os discentes, de maneira a aprimorar seu aprendizado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A filosofia da química pode levar à compreensão da estrutura química, um 
entendimento mais abrangente das questões formuladas, a reflexão sobre a prática, 
auxiliando a esclarecer o sentido de alguns termos. A educação química necessita de 
discussões filosóficas, para ser possível uma acepção clara em relação aos níveis de 
linguagem e discursos, natureza da explicação e importância dos modelos, clarificação 
de conceitos e especificação de uma didática. É nesse contexto que a filosofia da 
química faz-se urgente e pode fornecer subsídios teóricos para contextualizar as 
explanações, tornando o ensino de química significativo e real, visto que os docentes 
precisam de formação, de esclarecimento conceitual. 

A filosofia da química pode humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses 
sociais; pode tornar as aulas mais motivadoras e reflexivas, estimulando as 
capacidades de pensamento crítico; podem contribuir para uma maior compreensão 
dos conteúdos científicos, evitando aulas onde se recitam fórmulas e equações que 
poucos sabem o significado. As percepções de ciência do docente e sua maneira 
explícita de entender a epistemologia, de situar, de contextualizar os conceitos dentro 
da história, influenciam na abordagem dos conteúdos na sala de aula e na 
consequente construção de um conhecimento químico. 

A cada uma dessas definições e caracterizações da identidade da química 
associa-se uma estrutura pedagógica particular, uma forma de organizar, selecionar 
conteúdos e também de desenvolvimento curricular. Essas diversas caracterizações 
relacionam-se, por diferentes formas, com o currículo de química. 
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Resumo 
Este trabalho analisa a relação da química e do ensino da química com os clássicos da 
filosofia. Para tanto toma como objeto, de um lado a filosofia da química e de outro a literatura 
em educação química, para assim analisar quais clássicos são mais utilizados e como este 
campo de pesquisa poderia ser mais bem delineado em trabalhos futuros da educação 
química. Nossos resultados apontam de um lado uma variedade de autores pensados pela 
filosofia da química, de outro, aponta Bachelard como o autor mais integrado em quase sua 
hegemonia no ensino de química, sendo esta integração, entretanto, não como um autêntico 
filósofo da química. Desta forma, este trabalho aponta para uma área de investigação ainda em 
seus inícios e imensamente promissora na educação química, sobretudo quando propoêm-se o 
alargamento da racionalidade técnica, empoderamento dos professores e humanização como 
fins da formação em ciencia e química. 
 
Palavras chaves: clássicos da filosofia, química, filosofia da química, ensino de química 
 
Introdução 

A didática da ciencia e da química propõe como objetivo e finalidade do 
currículo o empoderamento e a humanização alargada. A comunidade dos 
educadores química no Brasil propõe a superação a superação da 
racionalidade técnica. Estes objetivos, obviamente, defendem, mesmo que 
implicitamente um valor acentuado às ciencias críticas, sobretudo a Filosofia. 
Qual então é a relação entre os clássicos da filosofia e a química, e também o 
seu ensino. Entender como esta relação é feita deve fornececer pistas 
importantes para pensar estratégicas no sentido dos objetivos acima relatados. 
De um lado a relação e filosofia tem sido pensada pela emergente disciplina 
filosofia da química, de outra o campo da educação química, no Brasil, tem 
sido pensada desde anos 1980. Logo, é possível, justificável e necessário 
pensar como e quais autores clássicos da filosofia tem sido integrados neste 
debate, objetivo que nos propomos. Ressaltamos, entretanto, que se trata de 
uma primeira aproximação panorâmica e literária do campo. Analisa tanto a 
literatura em filosofia da química como em educação química. 

 
Os clássicos da filosofia e a química 

Redescobrindo os clássicos da filosofia tem sido um programa de 
pesquisa na filosofia da química. Muitas aproximações têm sido feita, até 
mesmo Rousseau tem sido aproximado da química (BENSAUDE-VINCENT; 
BERNARDI, 1999). Os mais analisados e com cujo sistema filosófico tem sido 



estabelecido um diálogo estão na tabela abaixo, neste trabalho 
problematizamos mais a obra de Bachelard. 

Um dos clássicos mais importante que tem sido retomado é Kant. O 
legado de Kant na química (LEQUAN, 2000; CARRIER, 2001; VASCONI, 1996; 
VAN BRAKEL, 2006) foi importante para o negligenciamento no contexto da 
filosofia e da filosofia da ciência. Na obra Metaphysical foundations of natural 
science (KANT, 1786), Kant considerava a química uma arte sistemática, que 
possui apenas generalizações empíricas e intuições a priori e não pode ser 
matematizada, sendo uma ciência a posteriori e, portanto, não propriamente 
uma ciência. 

Em Opus postumus, traduzido para o inglês em 1992, Kant, após 
contato com a obra de Lavoisier, faz uma releitura e toma a química como uma 
ciência própria. Van Brakel (2012) analisa que esse legado ainda está presente 
na literatura atual. Por exemplo, Mainzer (1999, p. 137) defende que a “química 
esta envolvida em uma crescente metodologia matemática… assim, química é 
uma ciência no sentido kantiano”.  

Rutenberg (2009) discute a epistemologia dualista construída por Kant e 
utilizada por Paneth (1962) quanto aos problemas dos observáveis, do 
atomismo e do realismo. Earley (2006) analisa a influência de Prigogine na 
mecânica estatística e aproxima uma metafísica de processos em química. 
Lombardi (2012), como descrito acima, tem retomado a obra de Prigogine para 
defender um pluralismo ontológico na química.  

Percebemos pela tabela que o clássico mais integrado ao ensino tem 
sido Gaston Bachelard e, recentemente, Peirce, Cassirer e Wittegtein. Os 
demais clássicos ainda tem pouca contribuição.  
 
Tabela 1  Clássicos da filosofia e problemas relacionados à química 

Clássico Filosofia da química no mundo Ensino da química no 
Brasil 

Leibniz A química tem uma línguafilosófica 
semelhante ao sistema de Leibniz (Restrepo e 
Villaveces,  2012) 

Não integrado 

Cassirrer A química tem hum pensamento simbólico 
(Schummer, 1997) 

Representação estrutural 
(Araujo-neto, 2009) 

Kant Epistemologia dualista kantiana na química na 
dualidade do conceito de elemento usado em 
química (Paneth, 1962) 

Não integrado 

 Negligenciamento da química: consideração 
da química como ciência imprópria (Van 
Brakel, 2006) 

Aristóteles Uma vista aristotélica da química, como 
alternativa a vista corpuscular, baseado no 
entendimento fenomenológico termodinânimo 
derivado da ideia aristotélica de “duas opiniões 
contraditórias do misto”. (Needham, 2002) 

Não integrado 

Peirce Influência da química em seu sistema 
filosófico 
Representações icónicas, pragmatismo e 
lógica relacional (Seibert, 2001) 

Representações químicas 
(Gois, 2007) 
 

 

Bachelard Sob influência da química Bachelard cria uma 
noção dinâmica de substância. (Nordmann, 
2006). O conceito de fenomenotecnia e a 
compreensão do real como um processo de 
realização é uma influência da química 
(Bensaude-Vincent, 2009) 

Diversos artigos, teses, 
monografias. Principais 
temas: Obstáculos 
epistemológicos, erro, 
história recorrente,  
 

 



Whitehead As enzimas devem ser entendidas nos seus 
contextos e processos (Stein, 2004) 
Realismo estrutural de processos mais 
adequado a química (Earley, 2006, 2008) 

Não integrado 

Hegel Utilizou a química para ilustrar a dialética da 
quantidade e qualidade.  A filosofia da química 
poderia ser uma parte substâncial da filosofia 
da natureza de Hegel.  (Van Brakel, 1999) 

Não integrado 

Duhem Uma vista aristotélica da química, como 
alternativa à vista corpuscular e baseado no 
entendimento fenomenológico termodinâmico 
derivado da ideia aristotélica de “duas opiniões 
contraditórias do misto”. (Needham, 2002) 

Não integrado 

Polanyi O conhecimento tácito na química (Nye, 1993, 
2002, 2011) 

Um artigo 

Wittgenstei
n 

Química como um jogo de linguagem (Cerruti, 
1998) 

Uma tese de doutorado 
(Gois, 2012) 

Platão A química moderna aproxima-se da química 
platónica (Visintainer, 1998) 

Não integrado 

Fonte: elaboração própria 
 

Entretanto, pelo debate da filosofia da química identificamos que 
Aristóteles tem sido estudado principalmente para pensar os tipos da química e 
utilizado por Needham (2000, 2002a, 2002b) para construir uma ontologia da 
química macroscópica. Nesses trabalhos também tem sido muito referido 
Duhem, principalmente sua obra Le mixte et la combinaison chimique (1902), 
traduzida pelo próprio Needham para o inglês somente em 2002. Nela busca-
se uma ontologia para a química macroscópica em alternativa ao 
corpuscularismo. Needham usa os conceitos de modalidade, mistura e 
potencialidade, empregados por Aristóteles e incorporados por Duhem, para 
construir, como descrito, uma ontologia de objetos contínuos e a macroscópica. 
Essa tem sido objeto de um trabalho muito específico de Needham. 

Seibert (2001) considera que a química esteve no coração do trabalho 
filosófico de Peirce, nomeadamente, na forma de pragmatismo, pensamento 
relacional, teoria dos grafos e a semiótica. Peirce trabalhou com a química 
analítica qualitativa desde os oito anos de idade e teve contato com a química 
orgânica já em seu início. No final do século XIX e início do século XX, houve 
intenso desenvolvimento da química orgânica; os objetos já não podiam ser 
determinados e instanciados simplesmente pela composição, peso e 
conectividade, sendo considerado necessário o desenvolvimento de novas 
formas de modelos e representações. Impunha-se a criação de uma grafia 
própria, de uma semiótica própria para a química. Para Seibert (2001), 
corroborado por Schummer (2003), isto influenciou o trabalho de Peirce. 

Restrepo e Villaveces (2012) afirmam que a química é uma linguagem 
filosófica, que seu sistema é muito próximo do sistema filosófico de Leibniz. 
Van Brakel (1999) considera que a filosofia da química poderia ser uma parte 
considerável da filosofia natural de Hegel. 

Segundo Bensaude-Vincent (2005), a química também foi importante na 
concepção de teorias como sistema de classificação de fenômenos em Duhem 
e no realismo de Meyerson. Bensaude-Vincent (2005) considera que a tradição 
francesa foi a única corrente filosófica que não negligenciou a química e que 
influenciou a filosofia bachelardiana, com o conceito de fenomenotecnia e no 
entendimento do real como realização.  Nordmann (2006) vai mais longe e 



considera que a química influenciou Bachelard a introduzir uma concepção 
química e dinâmica de substância, vislumbrando a possibilidade da uma 
metaquímica. Segundo Nordmann (2006, p. 352), 

a metaquímica, indiferente ao problema da existência e da fundação 
última da realidade. concerne a processos pelos quais a realidade é 
transformada. A metafísica específica as condições de possibilidade 
do conhecimento objetivo, e a metaquímica informa e traça a prática 
científica.  

 
Assim, entendendo a noção de substância no que considera como uma 

metaquímica, Bachelard (1978) visualiza que nas sínteses realizadas pelos 
químicos, a teoria ou projetos teóricos exercem um papel de mobilizador das 
construções de novas substâncias, multiplicador de realizações, ocorrendo 
uma espécie de 

 
{...} inversão do realismo; a imensa realização levada a cabo pela 
Química moderna caminha em contracorrente do estudo realista. A 
descrição de substâncias obtidas por síntese é de ora em diante uma 
descrição normativa, metodológica, claramente crítica. Legitima um 
racionalismo químico.( BACHELARD, 1978, p.33). 

 
Que tipos de transformações produz uma representação durável do 

mundo que pode ser pensado como uma representação? Para Nordmann 
(2006, p. 354),  

o sentido da metafísica é construir uma imagem objetiva e cognocível 
do mundo, a causa formal e final da investigação científica. A 
metaquímica consiste em fazer da estabilidade sintética das 
representações a causa material e eficiente da investigação científica. 

 
Earley (2006, 2011), Stein (2004) e Harré (2010, 2011) têm aproximado 

a química da filosofia de Leibiniz e Whitehead. Segundo Earley, a ontologia 
tradicional trabalhava com o par substância/atributos e, com a influência atual, 
há uma passagem para uma ontologia fundada no dinamismo mais próximo da 
filosofia de Whitehead. Esse debate tem avançado e Earley (2011) propõe um 
realismo estrutural processual como mais condizente com o contexto da 
química, inclusive como uma visão de mundo mais própria para integrar os 
currículos de química. 

Após esta análise faz-se necessário pensar mais detalhadamente a 
contribuição de Gaston Bachelard. Identificamos aqui um problema muito 
pertinente: existe uma necessidade de repensar a obra deste autor  – que inclui 
livros essencialmente dedicados a análises epistemológicas da Química, como 
O Materialismo Racional e Pluralismo Coerente da Química Moderna – como 
um autêntico filósofo da química.  
 
A especificidade da química, os clássicos da filosofia, o ensino de 
química e uma releitura da obra de Bachelard 

Uma primera características é reconhecer a química por uma filosofia 
pluralista: contextualidade e níveis. Para Bachelard (1990, p. 74), “conhece-se 
claramente aquilo que se conhece grosseiramente. Se se pretende conhecer 
distintamente, o conhecimento pluraliza-se, o núcleo unitário do conceito 
explode”. Defende Laszlo (2012, [não paginado]): 

nós (professores) devemos fazer nossos alunos entender a 
exuberância de pluralidade de ponto de vistas das explicações 



químicas, não como confusão, mas ajudá-los a penetrar na 
complexidade. Muitas heurísticas coexistem. Nenhuma é privilegiada 
em função última. Elas são muitas formas de ajudar-nos ao longo do 
curso.  

 
Todo o currículo de química deveria ser pensado pelos diversos níveis e 

contextos químicos. A Ciência Química impõe uma agenda de discussão no 
âmbito dos programas de formação inicial e continuada de docentes de 
Química que é própria da Filosofia da Química, o que inclui uma ampla 
variedade de eixos temáticos que vão desde o estatuto das leis e teorias 
químicas a tópicos metodológicos como experimentação, instrumentação e 
síntese química (LABARCA; BEJARANO; EICHLER, 2013). 

A química não é um campo disciplinar homogêneo e o pluralismo é 
inerente e constitutivo (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012). Na filosofia da 
química, o pluralismo é um tema recorrente (LOMBARDI; LABARCA, 2005; 
LOMBARDI, 2012; LOMBARDI; LLORED, 2012; LASZLO, 2012; BACHELARD, 
2009). “Falar de química como um campo unificado obscurece a pluralidade de 
métodos e tradições históricas e objetivos científicos deste campo, bem como 
as variedades de projetos interdisciplinares que os químicos trabalham.” 
(SCHUMMER, 1998). A química é uma ciência impura (BENSAUDE-
VINCENT;SIMON, 2008). A polissemia dos conceitos e das representações 
químicas é uma característica do pluralismo da linguagem química (LASZLO, 
2012). Para além do fato de a teoria em que se baseia a conceitualização da 
química não ser unificada1, essa ciência tem sido reiteradamente caracterizada 
por vários tipos de pluralismo. 

 Reconhecendo que a ciência contemporânea de um modo geral e mais 
especificamente a química contemporânea não podem ser compreendidas por 
uma única filosofia em particular, Bachelard (1978) introduz a noção de perfis 
epistemológicos, sugerindo que somente uma análise filosófica espectral – no 
seio da qual se inserem como bandas do espectro nocional perspectivas 
filosóficas como o realismo, racionalismo clássico, racionalismo complexo e 
racionalismo dialético – poderia determinar o modo pelo qual essas diversas 
filosofias reagem ao nível de um determinado conhecimento objetivo.  

 
Para caracterizar a filosofia das ciências seremos então conduzidos a 
um pluralismo filosófico, o único capaz de informar os elementos tão 
diversos da experiência e da teoria, elementos estes tão diferentes no 
seu grau de maturidade filosófica. Definiremos a filosofia das ciências 
como uma filosofia dispersa, como uma filosofia distribuída. 
Inversamente, o pensamento científico surgir-nos-á como um método 
de dispersão bem ordenado, como um método de análise 
aprofundada, para os diversos filosofemas maciçamente agrupados 
nos sistemas filosóficos. {...} Os diferentes problemas do pensamento 
científico deveriam pois receber diferentes coeficientes filosóficos. Em 
particular, o grau de realismo e de racionalismo não seria o mesmo 
para todas as noções.  É pois ao nível de cada noção que, em nossa 
opinião, se colocariam as tarefas precisas da filosofia das ciências. 

                                                           
1As duas grandes teorias são a Teoria de Ligação de Valência e a Teoria das Orbitais Moleculares, com 
bases totalmente diferentes e de que derivam conceitos também muito diferentes, que na generalidade dos 
compêndios de Química aparecem indiferenciados, situação que contribui para a grande dificuldade de 
aprendizagem da Química. 
 



Cada hipótese, cada problema, cada experiência, cada equação 
reclamaria sua filosofia. (BACHELARD, 1978, p. 8-9). 

 
Esse pluralismo constitutivo (RIBEIRO;COSTA PEREIRA, 2012), 

ontológico (BACHELARD, 2009), metodológico (SCHUMMER, 1997, 2006), 
epistemológico (BACHELARD, 2009) e axiológico (KOVAC, 2002) mobiliza 
variados atores e contextos (indústria, economia, academia); variados estilos 
de pensamento (razão prática e teórica, heurístico, diagramático, relacional e 
processual); variados recursos cognitivos como classificação (HARRÉ, 2005), 
visualização (GILBERT, 2009), intuição (TALANQUER, 2005), imaginação 
(HOFFMANN, 2003); variados valores pessoais e culturais: estéticos, 
inovativos, criativos, utilitários; e uma fenomenologia inscrita em complexas 
relações ontológicas, envolvendo a categorização dos tipos naturais, 
relacionalidade, recursividade, lógica relacional e mereológica e uma relação 
constitutiva com os instrumentos de medida. 

Segundo Bachelard (2009, p. 7): 
o pensamento químico oscila entre um pluralismo e a redução da 
pluralidade. Assim, primeiro se vê que a química não hesita em 
multiplicar as substâncias elementares, em considerar compostos 
heterogêneos, surgidos muitas vezes do acaso experimental; esse é 
o primeiro tempo da descoberta. Depois, uma espécie de escrúpulo 
intervém. Sente-se a necessidade de um princípio de coerência, tanto 
para compreender as propriedades das substâncias compostas como 
para captar o verdadeiro teor das substâncias elementares.  

 
A fusão desses dois movimentos é orientada por um pensamento tácito. 

Contudo, mesmo tácito, é um pensamento imensamente eficaz e basta um 
princípio ou um conceito para trazer sistematicidade para o misto confuso da 
pluralidade e heterogeneidade da química.  

Uma segunda característica da química é sua filosofia intercultural: 
comunidade e ação. Reconhecer a química por sua capacidade de intervenção 
e pela interculturalidade evitaria uma ambiguidade evidenciada em comum dos  
professores. O currículo escrito foca na dimensão gnoseológica; a imagem da 
química foca na fala dos professores na dimensão praxiológica.  

Harré e Rutemberg (2012) defendem que a filosofia de Van Brakel é 
uma filosofia intercultural. Não existe a possibilidade de construção de 
categorias a priori, de um ponto de vista transcendental. A posição do eu é 
trocada pelo nós. O sujeito epistêmico, como em Habermas, dá-se, 
contrariamente a Kant, na história, na práxis. Por isso, a práxis é uma categoria 
central na química e na pedagogia química.  

As categorias químicas são negociadas à luz da práxis, à luz de sua 
história. E assim, o diálogo, a linguagem e a comunicação têm uma importância 
central na epistemologia da química e, consequentemente, no seu ensino. Por 
exemplo, Van Brakel faz isso quando defende a não existência de tipos 
naturais da química e se opõe ao essencialismo químico, como também insere 
outra categoria central na filosofia da química, que é sua historicidade.  

Nos trabalhos de Schummer (2006, 1998, 1999) e, mais propriamente, 
em Bachelard (1990), está explícita a filosofia da química dentro de uma 
perspectiva materialista e ativa. Bachelard (1990) descreve a química como a 
ciência da matéria caracterizada por materialismo ordenado e materialismo 
erudito. Frequentemente, esse materialismo está inscrito em um paradoxo: a 
investigação da unidade e o trabalho frequente de diferenciação, unidade que 



se ordena pela complexidade. Para Schummer (1998, p. 149), ciências 
materiais, como a química,  

[…] não têm ambição para generalizações metafísicas. Entretanto, 
procuram por um sistema sutilmente sofisticado de conceitos 
materiais, de forma a descrever, tanto quanto possível, a diversidade 
de fenômenos materiais com precisão e sem ambiguidade. Um 
conjunto de conceitos materiais é um sistema de classificação, se 
cada conceito permite, pelo menos, uma discriminação binária de 
fenómenos materiais e todos os conceitos são logicamente 
independentes uns dos outros. Essa classificação não é (nem pode 
ser) dedutivamente inferida a partir da “essência desmaterializada da 
matéria”. Em vez disso, ele é (e deve ser) desenvolvida a partir de 
alguns conceitos de material primitivo passo a passo através da 
diferenciação de conceito e introdução, e por meio da verificação 
empírica para o seu poder real discriminação. 

 
É pelo número acrescido de substância que se institui a ordem. “Não é, 

como queria o tradicional espírito filosófico, do lado da unidade da matéria que 
se encontram as raízes da coerência das doutrinas. É do lado da complexidade 
ordenada.” (BACHELARD, 1990, p.43). Na química, a unidade é, a posteriori, 
terminal. Para Bachelard (1990), esta é a característica do intermaterialismo, a 
essência da própria química.  

Mais ainda, o materialismo bachelardiano é uma filosofia implicada numa 
atitude de confronto entre sujeito e objeto; ação esta sempre mediada pela 
resistência que a matéria oferece ao sujeito que a enfrenta no cotidiano do 
trabalho científico. A superação de obstáculos epistemológicos diversos 
permeia a vontade, o desejo de descoberta da sua intimidade, da construção 
do conhecimento. Nesse embate, o químico, mais do que qualquer outro 
cientista constata que uma observação passiva, neutra é incapaz de possibilitar 
o entendimento da realidade material ( BULCÃO, 2009). 

Um desdobramento natural da pedagogia química é dialetizar a prática 
de ensino e pesquisa em química. Parentes (1990) defende como um dos 
desdobramentos da epistemologia bachelardiana dialetizar a relação 
professor/aluno, química/sociedade. Outro desdobramento da nossa tese, e 
também defendido por Parentes, é introduzir a polêmica principalmente 
mediante as problematizações das tensões químicas: parte/todo, micro/macro, 
modelo/realidade, ciência/técnica, academia/indústria, ideográfico/nomotético, 
estático/dinâmico, monismo/pluralismo. 

Uma terceira característica da química é sua epistemologia histórica: 
narrativa e aproximações. O carácter histórico, ideográfico da química tem sido 
reiterado na filosofia da química e está explícito nos trabalhos de Lamża 
(2010), Näpinen (2007), Rein (2004), Earley (2004, 2012) e Bensaude-Vincent 
(2009). A historicidade e uma perspectiva sintética, top down, devem ser 
inseridas no currículo da química. Tradicionalmente, analisa-se por uma 
perspectiva Bottom Up. 

Ao analisar o estilo do pensamento químico, Bensaude-Vincent (2009) 
identifica que o pensamento químico caracteriza-se por criar o seu objeto e por 
uma supremacia da relação sobre a substância e da representação sobre a 
realidade. A química realiza uma epistemologia do aprender em uma práxis de 
laboratório2, não existindo uma identidade trans-histórica. Suas teorias são 
                                                           
2Embora haja laboratórios em quase todas as ciências, segundo Bensaud-Vincent (2009) o laboratório é 
uma invenção química. 



narrativas de experimentos, são representações construídas para dar sentido à 
prática científica, apresentando um ponto de vista pragmático. Segundo 
Bachelard (2009) e Nordmann (2006), a metaquímica orienta a prática 
científica. Não trabalha com categorias a priori e sim com uma razão prática, a 
posteriori. Kovac (2002) defende que a química utiliza-se de uma razão prática.  

A química é uma ciência histórica, ideográfica. Lamża (2010), ainda, 
defende que a química pode ser uma ciência pan-ideográfica, que ela deve ser 
entendida dentro de sua própria narrativa histórica e que os químicos contam 
história enquanto trabalham nos laboratórios (HOFFMANN, 1993). Logo, no 
ensino não se trata de introduzir a história da química, dado que a própria 
química tem um carácter histórico.  

A epistemologia da química é caracterizada por um “conhecer através do 
fazer” (BENSAUDE-VINCENT, 2009). As práticas em química não são feitas 
para testar hipóteses teóricas; como já denunciava Caldin (1961), químicos não 
usam a mediação dos instrumentos para entender o fenómeno natural, como 
fazem os físicos. Para Hoffmann (1993, 2007), os químicos fazem história 
enquanto criam moléculas, e as teorias são narrativas de experimentos. 

O fazer químico se constitui numa ação racional de criação  de objetos e 
fenômenos. É claro para Bachelard que o conhecimento químico 
contemporâneo, diferentemente do senso comum, é compreendido no seio de 
uma ontologia técnica. Mesmo a pureza de uma substância é percebida como 
um processo de construção técnica. “Já que a substância está dada, 
naturalmente dada, não é pura. Será pura quando a técnica a tiver purificado.” 
(BACHELARD, 1990, p.99).   

O químico, ao entrar no laboratório, não se satisfaz com o real dado, 
com o fenômeno natural, uma vez que a objetividade é construída mediante o 
emprego de técnicas e métodos racionais por parte do cientista que, rejeitando 
as primeiras intuições derivadas da observação da natureza, se envolve num 
mundo recomeçado, fenomenotecnicamente estruturado, denominado real 
científico (BACHELARD, 1990; LOPES, 1996; BERTOCHE, 2006; BULCÃO, 
2009).  

A ideia de construção do objeto científico consiste na afirmação de 
que não há nem sujeito nem objeto previamente constituídos, sendo 
ambos construídos ao longo do processo cognoscente. Para 
Bachelard, a ciência de hoje não tem mais como objetivo a 
descoberta de fenômenos ou a descrição de leis; sua meta é formular 
organizações racionais que sejam tecnicamente realizáveis. A ideia 
de construção rompeu com a noção de dado, mostrando que na 
ciência contemporânea o que se chamava dado já é um resultado 
obtido através do diálogo entre razão e experiência (BULCÃO, 2009, 
p.23). 

 
 
Mesmo o processo de observação, longe de neutro, é pleno de 

reflexividade ao mesmo tempo em que transcende o imediato e reconstrói o 
real, ao seguir planos teóricos de observação. Daí o caráter polêmico do 
conhecimento químico contemporâneo, que para Bachelard se torna ainda 
mais claro quando se busca entender a relevância dos instrumentos no interior 
da observação e experimentação científica, dada a necessidade de que 

  
“o fenômeno seja triado, filtrado, depurado, fundido no molde dos 
instrumentos, produzido no plano dos instrumentos. Ora, os 



instrumentos não são outra coisa senão teorias materializadas. Isso 
decorre dos fenômenos que levam consigo por todos os lados a 
marca teórica.” (BACHELARD, 1978, p.96).  

 
 
Uma quarta característica da química e sua filosofia relacionista: 

diagramaticidade e relacionalidade. Uma filosofia relacionista problematiza os 
limites do essencialismo na química e tensões como estático/dinâmico, 
substância/processos, relação/substância. Bensaude-Vincent defende que uma 
das características da química é a supremacia da representação sobre a 
realidade e da relação sobre a substância. Claramente, a autora defende uma 
filosofia relacionista para a química.  

Também Bachelard coloca que as propriedades químicas são 
relacionais. Uma substância química, para Bachelard, só ganha sentido no 
conjunto de todas as outras. A essa tarefa mental Bachelard dá o nome de 
coordenação e comunidade. Essa ideia é muito próxima da noção 
epistemológica defendida por alguns filósofos da química, favoráveis a uma 
epistemologia química de relações internas e ao conhecimento químico como 
uma rede de relações (SCHUMMER, 1998; BERNAL; DAZA, 2010; SOUKUP, 
2005). 

Bernal e Daza (2010) e Soukup (2005) explicitam a química como uma 
ciência das relações peculiares. Em um caminho semelhante, Schummer 
(1998) considera que o conhecimento químico pode ser entendido logicamente 
como uma rede de relações, em que os nós da rede são as substâncias puras, 
empiricamente determinadas, e as conexões são as diversas relações e 
processos químicos. O núcleo químico da química pode ser descrito nos 
seguintes passos:  

Primeiro, definem-se propriedades materiais como o núcleo da 
investigação em química. E analisando a lógica das propriedades 
materiais encontra-se um sistema de relações na qual as substâncias 
são os nodos e as interconexões são as diversas relações das 
substâncias. A identificação das substâncias básicas oferece 
dificuldades e são feitas instrumentalmente. A organização das 
substâncias constitui um sistema de classificação que se estabelece 
por similaridade; as classificações necessitam de uma teoria 
fundante, que ainda não existe em química, contudo ela possui um 
alto poder de previsão e sistematização. A linguagem de signo 
estabelece um novo nível de sistematização e predição teórica. O 
núcleo químico da química é então considerado a investigação 
química das propriedades materiais, os sistemas em rede da 
classificação e a linguagem simbólica. (SCHUMMER, 1998, p. 150). 

 
Para Schummer (1998), a química lida com propriedades materiais, 

objetos empíricos. Propriedades materiais são relacionais. O estudo das 
propriedades requer um conhecimento sistemático em nível experimental; uma 
clarificação das espécies químicas e das propriedades materiais dependentes 
da instrumentação química; uma série de sistemas de classificação das 
espécies químicas, que não são passíveis de inferências dedutivas, e uma 
fundamentação apoiada na teoria das fórmulas estruturais. Essa descrição do 
conhecimento químico aproxima-o de uma estrutura reticular que lhe confere 
um alto poder de sistematicidade e previsibilidade.  

Cabe agora propor uma releitura da obra de Bachelard, o clássico da 
filosofia mais integrado no ensino de química no Brasil. A principal interprete da 



obra de Bachelard tem sido Alice Lopes em trabalhos datados da década de 
1990. Após os seus trabalhos, pouco foi produzido, o que estranha o vazio 
literário. Em artigo dedicado a Bachelard, a autora coloca que  

Argumento em defesa do filósofo da desilusão no processo de 
construção do conhecimento a partir da perspectiva da valorização do 
erro e da retificação, em detrimento do processo de validação do 
conhecimento científico. Posteriormente, analiso a perspectiva 
descontinuísta de seu pensamento, ou seja, a noção de recorrência 
historica, o conceito de obstáculo  epistemológico, de  racionalismos 
setoriais e a filosofia do não.  

A autora considera que “uma das contribuições fundamentais da 
epistemologia histórica de Bachelard é a primazia do erro e a verificação em 
detrimento da verdade na construção do conhecimento científico. ( Lopes,  
P.33).  Em toda sua obra, apesar da autora reconhecer a importância da 
química na construção do autor, não mostra espeficidade da química.  A 
integração de Bachelard, na nossa compreensão, tem sido feita como na tabela 
abaixo.  

Tabela 3: Bachelard como um  filósofo da química 
 Foco principal da leitura 
 Antiga Proposta complementar 
Filosofia e 
epistemologia 

Racionalismo setorial, 
materialismo racional, 
epistemologia histórica, 
descontinuidade 

Pluralismo, relacionista,  

Pedagogia Erro, retificação, obstáculos 
epistemológicos, polemica, 
vigilância epistemológica, perfil 
epistemológico 

Pluralismo, Dialética, 
relacionismo, aproximações 

Especificidade 
química 

Não problematiza  Classificações, 
fenomenotecnia, 
relacionalidade, comunidade e 
coordenação,  

Fonte: elaboração própria 
Conclusões 

Uma primeira conclusão do nosso trabalho é a forma ainda incipiente 
como os clássicos tem sido pensado no ensino de química, 
preponderantemente a obra de Bachelard.  Assim, nosso trabalho aponta para 
a urgência em se pesquisar tal tema. Aponta também, como um obstáculo em 
se atingir os objetivos pensados para educação em ciências e química de 
humanização, empoderamento dos professores e alargamento da 
racionalidade técnica.  

Em grande parte, as discussões epistemológicas nos cursos de 
formação inicial ou continuada de professores de Química são abordadas 
fundamentando-se em filósofos – como Kuhn, Lakatos, Popper e Feyerabend – 
cujas obras foram construídas tendo a Física como modelo de ciência natural 
(LABARCA; BEJARANO; EICHLER, 2013). E mesmo quando utilizado como 
referência, a obra de Bachelard tem sido feita a partir da sua contribuição para 
a física.  

Assim, o nosso trabalho aponta para a necessidade urgente, de pensar 
a obra de Bachelard como um autêntico filósofo da química. Isso iria dar mais 
foco a temáticas mais específicas e constitutivas da práxis química, como as 
classificações e a instrumentação.  
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Resumo: A incorporação do estudo da natureza da Ciência (NOS) e mudança nas concepções dos 
estudantes, sobre a mesma são defendidos por especialistas e programas curriculares. Para muitos 
pesquisadores, conhecer sobre NOS e reconhecer sua importância são requisitos para ensino efetivo da 
Ciência. No entanto, não é consenso dentro da comunidade científica o significado e os componentes da 
NOS. Este trabalho compara as visões de Lederman e Allchin sobre o assunto. Dentre muitas outras 
diferenças, Lederman acredita que aspectos de NOS deve ser explorados explicitamente enquanto 
Allchin defende a utilização de estudos de casos históricos ou contemporâneos. Apresentamos também 
aos educadores, na perspectiva de cada autor, maneiras para avaliar e desenvolver o entendimento de 
NOS dos seus alunos. 

INTRODUÇÃO 
 
Visando principalmente o conhecimento do conteúdo e resultados em testes, o 

ensino tradicional tende a ignorar importantes componentes da Ciência, como fatores 
sociais, culturais, crenças pessoais, entre outros. No entanto, apenas o conhecimento 
do conteúdo científico é insuficiente para a compreensão da Ciência. 

Pesquisadores em educação (por exemplo, Lederman et. al., 2002; Osborne et. 
al., 2003; Bartholomew et. al., 2004; Allchin, 2012), defendem a incorporação do estudo 
da natureza da Ciência (NOS) no ensino e acreditam na necessidade de mudanças das 
concepções dos estudantes, pois a maioria apresenta interpretações simplistas sobre a 
Ciência. Assim, conhecer os componentes de NOS e promover o desenvolvimento de 
concepções adequadas sobre esse tema têm sido objetos de pesquisas destes e de 
outros pesquisadores nos últimos tempos.  

Segundo Matthews, conhecer sobre NOS e reconhecer a importância desse 
estudo são requisitos para um ensino efetivo de Ciências, pois 

 
“A capacidade de distinguir a boa Ciência de paródias e pseudo Ciência 
depende de uma compreensão da natureza da Ciência.” (Matthews, 1998, 
p.163). 
 

Na comunidade científica, existem algumas divergências sobre o significado e 
os principais elementos de NOS. Neste trabalho serão apresentados e comparados os 
significados e concepções de NOS de dois importantes pesquisadores do ensino de 
Ciências: Norm G. Lederman e Douglas Allchin. Estes autores forma escolhidos 
considerando que o primeiro é bastante conhecido pelas pessoas que se interessam 
pela área, enquanto o segundo, apesar de ter ideias interessantes, não nos parece 
muito conhecido no Brasil. Nesse sentido, este trabalho pode apresentar novas 
perspectivas para professores interessados em introduzir NOS em suas práticas 
docentes.   
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Para educadores de Ciências, também é fundamental conhecer sobre NOS, 
seus componentes, sua importância no ensino e quais maneiras podem avaliar o 
entendimento de NOS dos seus alunos, a fim de desenvolver práticas que os 
favoreçam ensinar a mesma. Por isso também serão abordadas as principais 
implicações dos trabalhos de Lederman e Allchin para a atuação dos educadores. 
 
SIGNIFICADOS E CONCEPÇÕES SOBRE NATUREZA DA CIÊNCIA (NOS)  

 
LEDERMAN 
 
Segundo Lederman: 

 
“... NOS se refere à epistemologia e sociologia da Ciência, Ciência como uma 
maneira de conhecimento, ou valores e crenças inerentes ao conhecimento 
científico e seu desenvolvimento.” (Lederman, 2006, p. 303). 
 

Para Lederman et al., NOS difere do processo científico: 
 

“... as pessoas muitas vezes confundem NOS com processos científicos (...) 
consideramos processos científicos como atividades relacionadas com a coleta 
e interpretação de dados, e a derivação de conclusões.” (Lederman et al, 2002, 
p. 499). 
 

Segundo os autores, o processo científico está relacionado com o ato de fazer 
Ciências, por exemplo, na observação, na coleta, na intepretação de dados, na 
formulação de hipóteses, validação e comunicação do conhecimento. Por outro lado, 
NOS se relaciona com o conhecimento, os entendimentos, a criatividade, ao fato de a 
produção do conhecimento ser guiada por teorias e não compreende os processos da 
Ciência.  

Existem divergências sobre o significado da NOS, mas, de acordo com 
Lederman et al., elas são irrelevantes para o ensino no nível K-12.1. Dentro da 
comunidade científica, existe consenso sobre a importância do estudo da NOS, sobre 
as principais concepções inerentes e que devem ser incluídas nos currículos de 
Ciências.  

Segundo Lederman (2006), são aspectos de consenso em relação ao 
conhecimento científico os fatos de ele: 

x ser provisório (objeto de mudança); 
x ser fundamentado empiricamente; 
x ser subjetivo (influenciado pelas teorias e crenças pessoais ou de um 
grupo); 
x envolver a inferência, a imaginação e a criatividade humana na 
formulação de explicações; 
x ser social e culturalmente influenciado. 
Lederman et al. ainda acrescentam como importantes aspectos a observação 

e a inferência, a não existência de um método universal de se fazer Ciência e os 
significados e as relações entre teorias e leis científicas. 

Essa lista de aspectos contém ideias complexas sobre a Ciência e que podem 
não ser acessíveis a todos os estudantes, sendo, por isso, importante a sensibilidade 
do professor ao desenvolver e aplicar atividades. Os aspectos de NOS podem ser 

                                                      
1 K-12 Sigla utilizada no sistema americano de ensino. Comparada com o sistema brasileiro 

compreende o Ensino Básico. 
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abordados em diferentes níveis de aprofundamento de forma a se adequar às 
condições de ensino. 

O entendimento dos estudantes sobre NOS pode ser facilitado se ela for 
empregada, por exemplo, dentro de um contexto de investigação científica, que inclui o 
tradicional processo científico e o desenvolvimento de habilidades como observação, 
inferências, previsão, interpretação, análise de dados, entre outros. Porém, a 
investigação científica também se relaciona com o processo do conhecimento e 
raciocínio científico.  E segundo Lederman: 

 
“... estudantes devem ser hábeis para fazer investigação assim como conhecer 
sobre a investigação.” (Lederman, 2006, p. 309)  
 

O desenvolvimento de atividades dentro de um contexto de investigação 
científica pode favorecer a desconstrução de imagens distorcidas da Ciência, como 
por exemplo, a de que não existe um único método científico com etapas 
determinadas e a serem seguidas. No entanto, Lederman relata que essa abordagem 
deve ser realizada de forma explicita, ou seja, expressando claramente as concepções 
da Ciência a fim de se favorecer o desenvolvimento de uma compreensão 
aprofundada sobre como o conhecimento científico é produzido e suas implicações. 
Destaca também que, para isso, é necessária à participação reflexiva dos alunos. 

Alguns currículos de ensino defendem a incorporação da História e da Filosofia 
da Ciência, pois acreditam que atividades nessas perspectivas podem aumentar as 
concepções dos estudantes sobre NOS. Todavia, Lederman (2006) relata que cursos 
com essas abordagens promoveram pequeno impacto no entendimento dos 
estudantes sobre a NOS.  

O fato de o autor reconhecer que o contexto histórico deve ser abordado para 
engajar e dar aos alunos apreço ao esforço científico, mas que os aspectos da NOS 
devem ser trabalhados de forma explicita, indica sua crença em que tal abordagem é 
mais efetiva que as abordagens implícitas e históricas na promoção do entendimento 
da NOS e da investigação científica.   

A abordagem explicita deve ser realizada trabalhando os vários aspectos de 
NOS no contexto de uma discussão reflexiva possibilitando experiências sobre a 
prática da Ciência. Isso pode ser alcançado através da investigação orientada, por 
exemplo, as atividades laboratoriais, que envolvem os alunos em discussões sobre 
suas práticas. 

Segundo o autor, o estudo de NOS e da investigação científica não deve ser 
um estudo adicional, ou seja, como um novo conteúdo. Ao contrário, deve ocorrer de 
forma unificada, mesmo em um contexto mais tradicional de ensino de Ciências com 
seus princípios e concepções. 

 
ALLCHIN 
 
Allchin não apresenta uma definição clara e objetiva do que seria Natureza da 

Ciência nos artigos utilizados como referência neste trabalho. Entretanto, analisando 
esses artigos e o método proposto de avaliação das concepções de NOS, percebe-se 
que, para ele, Ciência se relaciona tanto com a maneira de saber quanto com as 
práticas científicas. Ele também defende que o ensino de NOS deve incluir as 
contribuições de historiadores, filósofos, sociólogos e demais áreas que estudam a 
Ciência.   
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Em suas próprias palavras, temos uma evidência da importância dessas 
contribuições para Allchin no ensino de NOS quando aborda o respeito pelos 
interessados. 

 
“O conteúdo de NOS deve ser fiel (não contradizer) achados de historiadores, 
filósofos e sociólogos da Ciência, bem como de outros que estudam a Ciência 
a partir de um ponto de vista relativamente remoto.” (Allchin, 2011, p. 531)  
 

Mesmo existindo consenso entre os educadores de Ciência sobre a 
importância e o valor do ensino de NOS, há muito a ser realizado. Isso ocorre porque 
há poucas experiências criadas a serem incorporadas nas salas de aula de forma a 
informar e envolver os professores nessas atividades. 

As listas com princípios de consenso sobre NOS e presentes na comunidade 
científica, nos documentos curriculares e nos métodos de avaliação como o Views of 
Nature of Science Questionnaire (VNOS) são, para Allchin, deficientes, incompletas e 
ou possuem enfoque equivocado.  

Allchin acredita que as listas não fazem uma contextualização dos princípios 
que apresentam e omitem outros relevantes, como o papel da credibilidade, a interação 
social, os financiamentos, as motivações, o processo de validação de novos métodos, 
as fraudes, os erros, entre outros.  

 
“A afirmação declarativa de que “a Ciência é provisória”, sem contexto, pode 
ser grosseiramente enganosa. É preciso habilidade para aplicar o 
conhecimento adequadamente, mais do que mero acordo ou desacordo com 
certos princípios.” (Allchin, 2011, p. 528)  
 

O autor defende que o ensino de NOS deve desenvolver uma alfabetização 
científica funcional que possibilite tomadas de decisões públicas ou pessoais. Para tal, 
é necessário interpretar, entender conceitos científicos, ser capaz de avaliar provas, 
analisar a credibilidade, as incertezas e as possíveis fontes de erros de forma a orientá-
los em suas decisões.  

Promover essas habilidades é um desafio, pois é necessária a elaboração de 
atividades que permitam aos alunos articular esses componentes de NOS dentro de 
um contexto e nas salas de aula. Segundo o autor, os estudos de caso são uma boa 
ferramenta e podem ser empregados em situações históricas ou contemporâneas.  

Os estudos de caso devem abordar a NOS de forma multifacetada, ser um 
trabalho bem delimitado, detalhado e com contextos ricos. Essa abordagem deve 
proporcionar experiências e compreensão de como a Ciência trabalha, preparando os 
alunos para participar de uma sociedade onde a Ciência e as tecnologias são cada vez 
mais importantes. É essencial também que durante os estudos de caso isso ocorra de 
forma explicita e promovendo reflexão.  

Nos estudos de casos relacionados a contextos contemporâneos, podem ser 
utilizadas notícias ou situações problemáticas, mas essas devem ser tratadas com 
cuidados, pois precisam de uma solução clara para julgar e interpretar o problema.  

Os estudos de casos históricos também são importantes facilitadores para a 
aprendizagem da NOS. Esses casos devem ser bem fundamentados histórica, 
sociológica e filosoficamente, para evitar visão diferente, caricata e com abordagem 
ingênua de NOS. 

Exemplos de estudos de casos históricos são encontrados na coleção da 
Universidade Minnesota, onde cada caso proposto destaca aspectos da NOS com 
base em episódios históricos da Ciência.  Esses casos foram montados de forma a 
contemplar os seguintes itens: 
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x retratar a natureza da Ciência; 
x retratar a tentativa (ou provisoriedade) da natureza da Ciência; 
x retratar o contexto humano e cultural da natureza da Ciência; 
x retratar a História em seu contexto original;   
x utilizar a aprendizagem por investigação. 
 
Os casos de Minnesota normalmente apresentam um formato de caso 

interrompido, ou seja, como uma narrativa intercalada com problemas científicos, para 
promover reflexão do aluno.  

É importante que os casos motivem os alunos a refletir e discutir sobre os 
problemas, aprendendo de forma mais eficaz. Sendo assim, o papel do professor é 
identificar o nível dos alunos, escolher problemas motivadores e acessíveis, promover 
discussões e desenvolvimento de habilidades analíticas.  

Para o autor, os recursos geralmente utilizados na implantação nas salas de 
aula do ensino de NOS não são suficientes para um aprendizado eficiente, pois 
professores tendem a seguir velhos hábitos e a resistir a mudanças. O estudo de NOS, 
se realizado de forma integrada e contextualizada, pode contribuir para aprendizagem 
do conteúdo. Para mudar essa atitude de paralisação dos professores é importante o 
incentivo à formação continuada e à promoção da polarização desse ensino. 

 
COMPARAÇÃO DOS SIGNIFICADOS E CONCEPÇÕES SOBRE NATUREZA DA 
CIÊNCIA (NOS)  

 
Allchin, diferentemente de Lederman, não apresenta um significado explícito do 

que seja NOS. Entretanto, comparando seus trabalhos, é possível perceber que as 
ideias dos autores são distintas. Lederman é enfático em dizer que NOS está 
relacionada com a epistemologia, com a sociologia e que não envolve o processo 
científico. Já Allchin não faz essa separação, pois relaciona a Ciência tanto com a 
maneira como sabemos quanto com suas práticas. Lederman reconhece que os 
significados de NOS são diferentes na comunidade científica, mas afirma que isso é 
insignificante para o ensino no nível básico. 

Ambos os autores concordam e citam em seus trabalhos a importância do 
ensino da NOS e o reconhecimento desse estudo na comunidade científica. A lista de 
princípios foi utilizada por Lederman et al. no desenvolvimento do VNOS, um dos 
métodos de avaliações da NOS mais utilizados. Para Allchin, as listas com ideias sobre 
a Ciência são deficientes e deixam de fora alguns princípios importantes, por exemplo, 
a confiabilidade das afirmativas científicas. 

O estudo da natureza da Ciência possui objetivos semelhantes para os dois 
autores. Ambos acreditam que, com o entendimento de NOS, são desenvolvidas 
habilidades de observação, análise, interpretação, avaliação e conclusão.  Allchin 
destaca que essas habilidades são relevantes para as tomadas de decisão. Já 
Lederman acredita que podem desmistificar visões distorcidas da Ciência. Com esse 
embasamento, os alunos compreendem melhor como o conhecimento científico é 
construído, qual a sua importância e como ele é influenciado pelas crenças, cultura, 
sociedade, economia, entre outros. 

As propostas de cada autor para a prática de ensino da NOS são diferentes. 
Lederman defende que os princípios podem ser aplicados no contexto da investigação 
científica. Por outro lado, Allchin utiliza os estudos de casos históricos ou 
contemporâneos. As maneiras de desenvolver a aprendizagem são diferentes, mas 
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ambos concordam que essas práticas devem acontecer de forma explícita e promover 
a reflexão dos estudantes. 

Os autores também possuem ideias semelhantes sobre o papel do professor, 
pois para eles compete ao professor: identificar o nível adequado da abordagem a ser 
de acordo com as características dos alunos, dar orientações, ser motivador, 
fomentador e facilitador de discussões.   

Na tabela 1 são apresentadas, de forma condensada, quais as principais 
concepções de Lederman e Allchin. 
Tabela 1: Comparativo das concepções de Lederman e Allchin  

Aspectos Lederman Allchin 

NOS 

Relacionada com a 
epistemologia e sociologia. 
Separa NOS dos processos 

científicos. 

Não separa NOS dos 
processos científicos. 

Habilidades 
Desenvolvidas Observação e análise. Habilidades para tomada de 

decisões. 

Lista de Princípios  
Utilizada no desenvolvimento 

de seu método de avaliação, o 
VNOS. 

São deficientes e 
descontextualizadas. 

Práticas de Ensino Investigação científica.  
Explicita e reflexiva. 

Estudos de casos.          
Explicita e reflexiva. 

Papel do Professor 
Identificar nível dos estudantes 
para elaboração das atividades. 

Promover discussões. 

Identificar nível dos estudantes 
para elaboração das atividades. 

Promover discussões. 
 
RELEVÂNCIA PARA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 
Como vimos, Lederman e Allchin defendem a importância e a incorporação do 

ensino de NOS no ensino de ciências. Para isso, é essencial reconhecer essa 
relevância e que esse estudo seja incluído nos currículos e adotado em sala de aula.  

Infelizmente, durante a formação dos professores o estudo de NOS e da 
epistemologia é, muitas vezes, ignorado. Assim, é necessário que os profissionais 
participem constantemente de cursos de formação continuada, buscando ou 
aperfeiçoando seus conhecimentos.   

Para o profissional da educação, conhecer sobre a importância do ensino de 
NOS e as possíveis práticas para seu desenvolvimento em sala é fundamental. Nesse 
trabalho, vimos exemplos de duas atividades possíveis: a investigação científica e os 
estudos de casos. Entretanto, a utilização dessas atividades é apenas o primeiro passo 
para a incorporação da NOS. Segundo Lederman e Abd-El-Khalick, citados por 
Bartholomew e Osborne (2004):  

 
“... o conhecimento da natureza da ciência era apenas um requisito necessário, 
mas não, por si só, suficiente para garantir a prática efetiva.” (Bartholomew e 
Osborne, 2004, p. 678)  
 

É preciso também querer romper a barreira, por exemplo, do ensino 
conteudista, fechado, autoritário e que prioriza os testes. Ou seja, é preciso mudar a 
visão de ensino-aprendizagem tradicional e dos professores.  
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Os estudos de caso e a investigação científica são atividades que favorecem a 
discussão reflexiva com os alunos, a construção de argumentos, de tomada de 
decisões e capacidade de desconstruir visões distorcidas da Ciência.   

Das práticas de ensino apresentadas nesse trabalho a que se destacou por 
mais clareza e objetividade foi a de Allchin. O autor mostrou os estudos de casos em 
contextos históricos bem construídos e com possibilidades de serem abordados no 
contexto do ensino de vários conteúdos. Ele também ofereceu mais informações das 
ações dos professores no momento de conduzir as discussões e escolher o estudo de 
casos. 

 
CONCLUSÃO 

 
Neste trabalho, apresentamos e comparamos os significados da natureza da 

Ciência (NOS) para dois importantes pesquisadores do ensino de Ciências - Lederman 
e Allchin. Como vimos, eles possuem algumas concepções semelhantes e outras 
distintas.  

As principais semelhanças são a importância que ambos destinam ao ensino 
de NOS e a maneira explícita e reflexiva das discussões. Por outro lado, as principais 
diferenças de concepções estão relacionadas ao significado de NOS e à importância 
que cada atribui às listas de princípios. Ao contrário de Lederman, para Allchin as listas 
são descontextualizadas e deficientes em termos de favorecer a utilização dos 
conhecimentos sobre a ciência na análise de situações cotidianas. 

As práticas de ensino dos autores também são diferentes. Lederman defende o 
ensino explícito da lista de princípios.  Allchin defende a utilização dos estudos de 
casos, contemporâneos ou históricos práticas vistas por ele como capazes de 
promover compreensão sobre como o conhecimento científico é produzido, como é 
influenciado pelas crenças, pela economia e quais são suas implicações. 

A apresentação dessas concepções é importante, pois informa e reforça a 
necessidade da implantação dessas práticas escolares pelos professores. Estes, além 
de conhecerem essa importância, devem reconhecer seu papel como educadores e 
mudar sua visão de ensino-aprendizagem. 

À nosso ver, a compreensão dessas semelhanças e distinções é importante 
pois, além de informar sobre e reforçar a importância de modificar o ensino de ciências 
nessa perspectiva, pode auxiliar professores interessados em introduzir natureza da 
ciência em suas práticas docentes. 
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RESUMO:  
RELATAMOS RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA  QUE, NO PRIMEIRO MOMENTO, TENDO COMO PANO DE FUNDO 
O CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL E ECONÔMICO EM QUE VICENTE SEABRA TELLES NASCEU E TEVE SUA 
INSTRUÇÃO ESCOLAR, BUSCOU INDÍCIOS DE POSSÍVEIS INFLUÊNCIAS DAS LUZES EM SUA FORMAÇÃO 
INTELECTUAL, AINDA NO BRASIL E, EM UM SEGUNDO MOMENTO, INVESTIGOU ASPECTOS DE SUA VIDA ACADÊMICA 
E PROFISSIONAL NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. ARGUMENTAMOS QUE A VISÃO DE MUNDO DE SEABRA TELLES 
AO DEIXAR O PAÍS INFLUENCIOU SUA TRAJETÓRIA ACADÊMICA CONDUZINDO-O PARA UM CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO COM FINS UTILITÁRIOS. COMO FONTE PRIMÁRIA UTILIZAMOS A MEMÓRIA SOBRE OS PREJUÍZOS 
CAUSADOS PELAS SEPULTURAS DOS CADÁVERES NOS TEMPLOS E MÉTODOS DE OS PREVENIR, NA QUAL SEABRA 
TELLES REVELA PREOCUPAÇÃO COM UMA QUESTÃO CULTURAL QUE SE TORNARA UM GRAVE PROBLEMA DE 
SAÚDE PÚBLICA, PARA O QUAL PROPÕE SOLUÇÕES COM BASE EM CONHECIMENTOS DA FILOSOFIA NATURAL. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O tempo apagou muitos registros da vida de Vicente Seabra Telles, partícipe 

do desenvolvimento da Química na portuguesa e que, pertencendo à sociedade dos 
homens das Letras, compôs a malha de intelectuais do mundo luso-brasileiro em fins 
do século XVIII e início do XIX. 

 
No Brazil, em Vila Rica na freguesia de Congonhas do Campo, entre minhas 
fazendas do Sandes e Antônio Dias, e também na fazenda do Caldeirão, 
contígua, há montes que não constam senão de mina de antimônio da Espécie 
III, de Kirwan (antimônio mineralisado pelo enxofre), de que fiz ensaio e me deu 
70 partes de régulo por 100 de mina, e 20 e tantas de enxofre. É das minas 
mais ricas de que tenho notícia (TELLES, 1790, p. 244). 

 
 Estas afirmações constam da segunda parte de sua obra Elementos de 
Química onde o autor registra sua nacionalidade brasileira, destacando a riqueza da 
região de onde provinha. O relato brasileiro mais antigo, de que se tem conhecimento, 
sobre Vicente Coelho de Seabra Silva e Telles é a comunicação que Francisco Adolfo 
de Varnhagen fez na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 
1847, na seção Biografia dos Brasileiros distintos por letras, armas, virtudes, etc. 
Refere-se o autor ao “filho de Minas, aí senhor das fazendas do Sandes e Antônio Dias 
[....]. e portanto nascido provavelmente em Congonhas do Campo” (VARNHAGEN, 
1847, p. 261).  
 
 Varnhagen destaca que Elementos de Química, a primeira obra desta ciência 
escrita na língua portuguesa, é fruto do entusiasmo de seu autor com a ciência que, no 
fim do século XVIII, “fazia progressos espantosos pelos estudos de Macquer, Morveau 
e Bertholet, pelas descobertas de Lavoisier e lições profundas de Fourcroy”. Relata 



que, em março de 1804, antes de completar quarenta anos, Vicente Seabra Telles 
faleceu devido à sua “compleição pouco robusta”. Ressaltou ainda que, não fosse a 
morte prematura, poderia ter deixado um nome e uma reputação ainda mais brilhantes 
que teriam contribuído para maior “glória do Brasil e honra da humanidade” 
(VARNHAGEN, 1847, p. 264). 
 
 O breve relato histórico de Varnhagen, apresentado trinta e três anos após o 
falecimento de Vicente Seabra Telles, embora registrando a “ingratidão que se tem 
olhado para seus trabalhos” (p. 261), não despertou, `a época, maior interesse da 
comunidade científica pela investigação de sua trajetória. No Brasil, seu nome saiu do 
ostracismo em que se encontrava por mais de um século com a divulgação das 
pesquisas de Carlos Alberto L. Filgueiras, a partir de 1985. Para este pesquisador, 
Seabra Telles lhe parece “uma figura algo trágica”, talvez com problemas pessoais na 
Universidade de Coimbra, recebendo salários baixíssimos e tendo suas obras 
ignoradas “apesar de seu caráter abrangente, inovador e moderno” (FILGUEIRAS, 
2007, p.183). 
 

Neste trabalho relatamos resultados parciais da pesquisa historiográfica que, 
no primeiro momento, tendo como pano de fundo o contexto social, cultural e 
econômico em que Vicente Seabra Telles nasceu e teve sua instrução escolar, buscou 
identificar possíveis influências das Luzes em sua formação intelectual, ainda no Brasil 
e, em um segundo momento, investigou aspectos de sua vida acadêmica e profissional 
na Universidade de Coimbra. Argumentamos que a visão de mundo de Vicente Seabra 
Telles ao deixar o país influenciou a sua trajetória acadêmica conduzido-o para um 
conhecimento prático, apanágio da Ilustração, para o qual contribuiu o ecletismo 
científico de seu mestre Domingos Vandelli. A fim de corroborar nossos argumentos 
analisamos sua Memória sobre os prejuízos causados pelas sepulturas dos cadáveres 
nos templos e métodos de os prevenir, na qual o autor revela preocupação com uma 
questão cultural que se tornara um grave problema ambiental e de saúde pública. 

 
A SOCIEDADE LUSO-MINEIRA 
 

A sociedade mineira começou a se constituir a partir da década de 1730 
quando a mineração do ouro atingiu o auge. Até então a busca por riqueza atraíra 
muitos aventureiros à região e fora origem de muitos conflitos como a Guerra dos 
Emboabas e a Revolta de Vila Rica. A distribuição de sesmarias pelo Governador da 
Província, o General Gomes Freire de Andrade, deu aos mais abastados a posse de 
fazendas de mineração e agricultura e hierarquizou a população, privilegiando a 
posição do homem bom. Com o fortalecimento da administração real na nova província 
e a afirmação de uma classe de proprietários e comerciantes paulistas (descendentes 
de lusitanos) ou portugueses recém-chegados (reinóis), as tensões se acomodaram e a 
sociedade urbana se organizou (CARRATO, 1968). Será nesta época de apogeu do 
garimpo e relativa calma que a família de Vicente Seabra Telles se afirmará 
economicamente. A nacionalidade portuguesa, com posterior reconhecimento de grau 
de nobreza, a posse de lavras e terras e as patentes militares alcançadas por pai e 
filhos situam a família Coelho de Seabra em posição de destaque na sociedade mineira 
da comarca de Ouro Preto, na segunda metade do século XVIII. A partir dos anos 1760 
a escassez do ouro levou ao empobrecimento da região. Aos mais abonados restava 
voltar-se para a agricultura e para a pecuária. Esta necessidade de melhor 



aproveitamento da terra, além da exploração mineradora, talvez tenha influenciado os 
estudos que Vicente Seabra Telles viria empreender como Filósofo Naturalista.  

 
 A data de nascimento de Vicente Seabra Telles é incerta, uma vez que estão 
desaparecidos os livros de batismos do período de 1744 a 1775, das vilas de 
Congonhas do Campo, de Soledade e Cachoeira do Campo, pertencentes à Comarca 
de Vila Rica, onde poderia ter sido feito este registro. Segundo os documentos de 
matrícula na Universidade de Coimbra consta que teria nascido em 1764.  
 
 De seus pais, Manoel Coelho Rodrigues e Josefa de Ávila e Figueiredo, são 
conhecidos um processo matrimonial e a certidão de casamento. Em nove de maio de 
1742, o Vigário de Cachoeira do Campo, na Comarca de Vila Rica, iniciou o processo 
matrimonial, concluído em dez de junho do mesmo ano, para averiguar se havia 
parentesco por consanguinidade entre Manoel e Josefa. Após ficar comprovada a 
ligação 4º grau misto com segundo grau de consanguinidade (seus bisavós eram 
irmãos), o casamento foi autorizado após o pagamento, pelos nubentes, da quantia de 
cem mil réis destinados a obras pias. Manoel Coelho Rodrigues, natural de Santa 
Eulália de Sobrosa, Porto, Portugal e Josefa d’Ávila de Figueiredo, nascida e batizada 
em Cabrobó, Pernambuco, casaram em Cachoeira do Campo no dia trinta de agosto 
de 1742. O casal teve nove filhos, cinco homens: Pedro, Francisco, Vicente, José e 
Nicolau e quatro mulheres: Maria Josefa, Francisca, Anna e Mariana (REZENDE, 
1937). Maria Josefa de Ávila Figueiredo, a primogênita do casal, foi batizada em vinte e 
um de agosto de 1743, na capela da Soledade (hoje Lobo Leite), filial da matriz de 
Cachoeira do Campo. Os três registros, encontrados no Arquivo Eclesiástico da 
Arquidiocese de Mariana (AEAM) nos levam a concluir que a família Coelho Seabra 
vivia em Cachoeira do Campo, Comarca de Vila Rica, mais precisamente em 
Soledade, provável local de nascimento de Vicente Seabra Telles. 
 
 Manoel Coelho Rodrigues faleceu em 1777 e o inventário de seus bens foi feito 
por sua viúva Josefa, que viria a falecer em 1811. Por sua vez o inventário de Josefa, 
disponível no Museu da Inconfidência em Ouro Preto, foi feito por seu filho, o Capitão 
Mor José Coelho Seabra, no qual este registrou possuir um documento que 
comprovava que Vicente Seabra Telles recebera de sua mãe, provavelmente quando 
de sua viagem para Portugal, a quantia de 1:286$515 (hum conto, duzentos e oitenta 
seis mil e quinhentos e quinze réis). Para efeito de comparação, anotamos do mesmo 
documento os valores de uma junta de bois (14 mil réis), de uma vaca (2 mil réis), de 
uma novilha (3 mil réis) e de escravos (considerados “coisa” à época): uma escrava 
com sessenta anos foi avaliada em 30 mil réis e a um escravo de 28 anos foi 
estabelecido o valor de 130 mil réis. Para se ter ideia do valor recebido por Vicente 
Seabra Telles, esta  quantia era suficiente para se adquirir 56 juntas de boi ou 402 
novilhas. O alto valor dos bens arrolados no inventário denota a situação abastada da 
família.  
 
 Dos irmãos, consta no inventário que três tinham a patente de Capitão Mór 
(Pedro, Nicolau e José) e um era Sargento Mór (Francisco), todos residentes em 
Soledade, no Sande, local onde Vicente Seabra Telles aponta a existência de uma de 
suas fazendas. À época as patentes militares mais elevadas eram geralmente 
atribuídas a portugueses e seus descendentes. Das irmãs, depreende-se pelo mesmo 
documento que se casaram com membros de famílias abastadas e nobres, Lobo Leite 
Pereira e Parada e Souza, perfazendo um histórico de uniões entrecruzadas. Pedro e 
José se casaram com suas sobrinhas, filhas de Maria Josefa (REZENDE, 1937). 



 O pai e o irmão de Vicente, Manoel Coelho Rodrigues e Pedro Coelho de 
Seabra, viriam receber carta de Brasão de Armas de Nobreza e Fidalguia mandada 
passar pela Rainha D. Maria I, em 23 de novembro de 1782. A estirpe nobre deve-se 
ao fato de serem descentes de João da Sylva Tello e Menezes, nomeado conde de 
Aveiras por carta de 24 de fevereiro de 1640 (REZENDE, 1937). Vicente tem seu grau 
de nobreza reconhecido através dos Autos de Justificação emitidos em 1789. Na sua 
Dissertação sobre a fermentação em geral (TELLES, 1787), registra seu nome com o 
Silva e o Telles entremeados com os sobrenomes originais.  
 
 No inventário de sua mãe, José Seabra relata que Vicente era casado e que 
falecera em Coimbra, sem indicar datas. Afirma ignorar o nome da esposa e se o irmão 
tinha herdeiros. Após três anos (1813), escreve no processo que “segundo minha 
lembrança” o irmão fora casado com D. Francisca Pimentel. Na Memória sobre o 
método de curar a ferrugem das oliveiras, de 1792, Vicente refere-se às “Oliveiras de 
meu Sogro” (p. 31) tornando evidente seu estado civil. Em sua Genealogia Mineira, 
Arthur Rezende relata a existência de uma neta de Vicente Seabra, Augusta Seabra, 
que seria filha de Francisco de Paula Coelho Seabra, filho de Vicente, casado com D. 
Maria José Seabra Lobo. Aqui, mais uma vez, ocorre a união matrimonial entre 
pessoas do mesmo clã, pois Maria José era neta materna de Pedro Coelho e por parte 
de pai, de Anna Francisca Lobo Leite Pereira. Os avós de Maria José, portanto, eram 
irmãos de Vicente, seu sogro. Este ramo das famílias Seabra e Lobo Leite, há muito 
entrecruzadas, estabeleceu-se em Santo Antônio do Rio Bonito, atual Conservatória, 
distrito de Valença, no estado do Rio de Janeiro (REZENDE, 1937). 

 
OS ESTUDOS DE VICENTE SEABRA TELLES NO BRASIL 
 

Foi no Colégio dos Osórios em Sumidouro, distrito de Mariana, que Vicente 
Seabra Telles estudou, provavelmente entre onze e quinze anos, no curso 
correspondente ao ensino médio (TRINDADE, 1951). O colégio de Sumidouro teve, ao 
longo do tempo, oito professores padres, todos da família Cunha Osório. Oferecia duas 
únicas aulas régias: Língua Latina e Poética. Era um internato com 250 alunos 
provavelmente marcado pela pedagogia jesuíta, uma vez que seu professor mais 
antigo, Padre Francisco da Cunha Osório, estudara com os inacianos no Seminário de 
Mariana (CARRATO, 1968). 
 
 Em Mariana, Vicente Seabra Telles continuou seus estudos no Seminário de 
Nossa Senhora da Boa Morte, o primeiro a ser instalado em Minas e que, além da 
formação de religiosos, preparava jovens estudantes leigos para o ingresso nos cursos 
de Coimbra. Fundado em 1750, por Frei Manuel da Cruz, monge cisterciense, o 
Seminário de Mariana contou inicialmente com os sacerdotes jesuítas para formar o 
seu corpo docente. A expulsão dos inacianos, em 1759, legou aos padres diocesanos 
(seculares) a tarefa de manter o Seminário funcionando (CARRATO, 1968). Como 
muitos destes religiosos eram oriundos da instituição, a pedagogia jesuíta 
provavelmente continuou a ser praticada.  
 
 Dentre os sacerdotes que se tornaram professores do Seminário destacaram-
se o Padre José Lopes de Oliveira e o Cônego Luís Vieira da Silva. Estiveram ambos 
envolvidos na Inconfidência Mineira. Do Cônego Vieira, possível mestre de Vicente 
Seabra Telles, ficou registrado nos Autos da Devassa o sequestro de seus livros 
judiciosamente relacionados. Eduardo Frieiro em seu ensaio “O diabo na livraria do 



cônego” considera que Vieira, como tantos católicos à época, “fundia em uma síntese 
feliz as verdades da fé ou do coração com as verdades da razão e da ciência” 
(FRIEIRO, 1957, p. 70). Os mais de seiscentos livros que possuía, versavam sobre 
assuntos os mais diversos: teologia, oratória, doenças venéreas, história, filosofia, 
matemática, geometria, história natural, física, astronomia, agricultura e literatura em 
prosa e verso. Além dos tradicionais autores latinos Júlio César, Sêneca e Virgílio, a 
biblioteca continha obras de autores modernos como Descartes, Hume, Milton, 
Gravesand, Voltaire, Condillac, Camões, Sá de Miranda e Verney. Clássicos como dois 
tomos da Encyclopédie de D’Alembert e Diderot, a Summa Theologica de Tomás de 
Aquino e grande número de dicionários de português, francês, inglês, alemão, italiano e 
latim, compunham a eclética “livraria” (FRIEIRO, 1957).  
 
 O Seminário de Mariana fora criado para instruir os filhos das famílias de Minas 
Gerais, evitando que estes tivessem que se deslocar para a Bahia ou para o Rio de 
Janeiro. Após a abertura do Seminário tornou-se mais fácil às famílias mineiras 
abastadas enviar seus filhos à Universidade de Coimbra. “Era o supremo luxo que se 
davam, era como que uma conferição de título nobre ter uma família das Minas um filho 
doutor” (CARRATO, 1968, p. 179). Entre 1772 e 1790 frequentaram os cursos de 
Coimbra trezentos e sessenta e quatro estudantes de todo o Brasil, dos quais noventa 
e sete eram filhos de província de Minas Gerais, sendo treze de Ouro Preto, sete de 
Mariana e quatro de Congonhas do Campo (FONSECA, 1999). No Seminário de 
Mariana ensinava-se Gramática, Filosofia e Teologia Moral (CARRATO, 1968). Tendo 
entre os professores o Cônego Vieira, dono de vasta biblioteca, é provável que Vicente 
Seabra Telles entrasse em contato com a Ilustração ainda no Brasil. 
 
 A formação inicial, no Colégio de Sumidouro e no Seminário de Mariana, a sua 
condição de filho de família abastada e nobre, proprietária de fazendas mineradoras e 
agrícolas, possivelmente influenciaram a visão de mundo de Vicente Seabra Telles, 
predispondo-o para os estudos voltados para a química, mineralogia e agricultura em 
sua vida acadêmica na Universidade de Coimbra. 

 
VICENTE SEABRA TELES NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA REFORMADA 
 
 O século XVIII português foi marcado pela necessidade de reformulação 
econômica, a partir da circulação das ideias iluministas. Durante o reinado de D. José I 
(1750-1777), o diplomata Sebastião de Carvalho e Melo, futuro marquês de Pombal, 
ganhou destaque por seu projeto econômico e reformador que advogava pelo 
aproveitamento racional da riqueza propiciada pelo ouro do Brasil, pela instalação de 
indústrias e dinamização do comércio, pelo desenvolvimento da cultura, o progresso 
das artes, das letras, da ciência, a paz política e a elevação do nível de riqueza e bem-
estar (SCHWARCZ, 2002). 
 
 Dentre as inúmeras medidas tomadas pelo Marques de Pombal na reforma do 
Estado português vamos destacar a reforma da Universidade de Coimbra. Pensada 
como parte do aparelho do estado, coube à universidade formar quadros com 
conhecimentos técnicos e científicos para conduzir o processo de melhor 
aproveitamento dos recursos agrícolas e minerais do Império. A elite intelectual assim 
formada concorreria para a desejada superação do passado econômico português 
(PEREIRA & CRUZ, 2009). Alguns membros desta elite alcançaram altos postos na 
estrutura do governo, representando uma integração entre o saber e o fazer, 



característica da Ilustração. Aos Filósofos Naturalistas cabia investigar a realidade com 
o uso da Razão, concorrendo para o progresso do estado e da sociedade (NOVAIS, 
1994). É neste contexto político, econômico, cultural e científico que se desenvolve a 
trajetória acadêmica de Vicente Seabra Telles na Universidade de Coimbra. 
 
 Na documentação da Universidade de consta que as primeiras matrículas de 
Seabra Telles foram feitas em 16 de outubro 1783, no primeiro ano de Matemática e no 
segundo ano de Filosofia. A formação de Vicente Seabra Telles no Seminário de 
Mariana provavelmente foi a razão de este ter sido dispensado de estudar o primeiro 
ano do Curso de Filosofia, em que se ensinava Moral e Filosofia Racional. Antes de 
formar-se como Filósofo Naturalista, o que ocorreu em 25 de junho de 1787, iniciou o 
curso de Medicina em 19 de outubro 1786, concluindo-o em 30 de julho de 1791. 
Reconhecendo seus méritos acadêmicos, a Rainha D. Maria I, em Carta Régia de 24 
de janeiro de 1791, outorgou-lhe o título de Doutor com dispensa da defesa de tese e 
da prestação de exames.  
 
 Dois outros brasileiros ilustres foram contemporâneos de Vicente Seabra Telles 
em Coimbra: José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1834) e José Álvares Maciel (ca 
1760-ca 1805). José Bonifácio matriculou-se no Curso de Leis em Coimbra, no dia 08 
de outubro de 1783, oito dias antes que Seabra Telles fizesse suas matrículas em 
Matemática e Filosofia. Acredita-se que tenham viajado juntos desde o Brasil, 
considerando que, na ocasião, uma viagem pelo Atlântico do Rio de Janeiro a Lisboa 
era feita em dois meses e de Lisboa a Coimbra eram necessários dois dias (SOUZA, 
1972). Ambos se formaram em Filosofia Natural, em 1787. Seabra Telles dedicara a 
sua obra Dissertação sobre o calor, publicada em 1788, a José Bonifácio de Andrada e 
Silva, em sinal de amizade.  
 
 Retornando a Portugal, em 1800, após dez anos de viagem de estudos pela 
Europa, José Bonifácio seria nomeado, no ano seguinte, professor de Metalurgia no 
curso de Filosofia Natural, data em que Vicente Seabra Telles também fora nomeado 
2º substituto de Química. As duas Cadeiras originaram-se da cisão da Cadeira de 
Química e Metalurgia, que pertencera inicialmente a Seabra Telles. Foi mais uma 
oportunidade de convivência acadêmica entre eles que possivelmente se estreitou pela 
presença de mais dois Andradas em Coimbra. Os irmãos de José Bonifácio, Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada (1773-1845) e Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1775-
1844), que se formaram Filósofos Naturalistas em, respectivamente, 1796 e 1798.  
 
 José Álvares Maciel, natural de Vila Rica, iniciou seu curso de Filosofia Natural 
em 1782. Participou com Seabra Telles e com outros dois acadêmicos de uma 
experiência encomendada pelo mestre, Domingos Vandelli, a seus estudantes de 
Química. A Gazeta de Lisboa de 17 de junho de 1784 noticiou a construção de 
máquinas aerostáticas (balões de hidrogênio) pelos estudantes Naturalistas de 
Coimbra (CRUZ, 2004). De volta ao Brasil, Álvares Maciel envolveu-se na trama da 
Inconfidência, foi condenado ao degredo em Luanda aonde veio a trabalhar para o 
governo, investigando os recursos minerais da colônia africana. Faleceu no exílio em 
1792 com cerca de 40 anos. 
 
 Seabra Telles, José Bonifácio e Álvares Maciel foram discípulos do italiano 
Domingos Vandelli (1730-1816), primeiro professor de Química e de História Natural da 
Universidade de Coimbra reformada. A decisão de Pombal em incorporar ilustrados 
italianos à missão de reformar a Universidade de Coimbra trouxe para Portugal este 



paduano formado em Medicina e História Natural. Entretanto, foi como filósofo 
naturalista que Domingos Vandelli alcançou maior projeção. Correspondente de Lineu, 
responsável pela criação dos Museus e Jardins Botânicos de Coimbra e da Ajuda 
(Lisboa), preparou detalhadamente expedições científicas de seus discípulos 
coimbrãos. Nestas viagens filosóficas no reino português, os pesquisadores recolhiam 
informações e coletavam materiais que serviam para avaliar as possibilidades de 
exploração racional dos recursos naturais do império lusitano. O conhecimento prático, 
apanágio da Ilustração, evidencia-se nas múltiplas atividades de Vandelli: exploração 
mineralógica, fabricação de louça e análise de águas minerais (CASALEIRO, 2006).  
 
 Domingos Vandelli foi também responsável pelo Gabinete de História Natural e 
pelo Laboratório Químico cuja construção supervisionara. Era adepto do flogístico 
embora a teoria de Sthal já estivesse sendo ultrapassada pela química lavoiseriana. 
Não se opunha, entretanto, aos que aderiam à química do oxigênio, caso de Tomé 
Rodrigues Sobral (1759-1829) e Vicente Seabra Telles, que com ele estudaram e 
trabalharam no Laboratório. Segundo Ferraz (1997), Domingos Vandelli adotava o livro 
Institutiones Chemiae Praelectionibus Academicis adcommodatae de J. R. Spilmann, 
mas também indicava outros autores como Boerhaave, Hoffmann, Geofroy, Maquer e 
Baumé. A Carta Régia, de 1791, que outorgou o título de Doutor a Vicente Seabra 
Telles também o nomeou Demonstrador de Química e Metalurgia do Curso Filosófico 
da Universidade de Coimbra. Nesta função, que cumpriu até 1795, foi antecedido por 
Tomé Rodrigues Sobral que deixou o cargo para assumir a direção do Laboratório 
Químico, que ficara vaga pela jubilação de Domingos Vandelli. Entre 1795 e 1801 
Seabra Telles foi Lente Substituto de Zoologia, Mineralogia, Botânica e Agricultura. Na 
cadeira de Química tornou-se o 2º Lente Substituto em 1801, cargo que exerceu até o 
falecimento, em março de 1804 (PITA, 1996). 
 
 Para Amorim da Costa, a nomeação de Rodrigues Sobral e Vicente Seabra 
Telles como responsáveis pelo Laboratório Químico, leva “Portugal a enveredar pelos 
caminhos apontados pela metodologia consignada pelos Estatutos da Reforma 
Pombalina, acertando o passo com a revolução química que então se processava na 
Europa pela mão de Lavoisier” (AMORIM da COSTA, 1984, p. 50). 
 Entre 1787 e 1802 Seabra Telles escreveu duas dissertações e seis 
“memórias”: Também traduziu a obra do italiano Francisco Toggia “História e Cura das 
enfermidades mais usuais do boi e do cavalo” em dois volumes. Elementos de Chimica 
offerecidos a sociedade Litteraria do Rio de Janeiro para usos do seu curso de 
Chimica, em dois volumes (1788 e 1790), é a primeira obra impressa de um químico 
brasileiro, pioneira também na abordagem da Química Moderna. Publicada um ano 
antes do Traité Élementaire de Chimie de Lavoisier, Elementos de Chimica foi escrito 
de acordo com os princípios que levaram à Revolução Química. A descrição precisa 
dos procedimentos de laboratório reveste a obra de um caráter inédito. Em 1801, 
Vicente Seabra, seguindo as propostas de Lavoisier e seus colaboradores, expressas 
no Méthode  de Nomenclature Chimique, de 1787, publicou sua obra A Nomenclatura 
Chimica, portugueza, franceza e latina, elaborada na base de palavras gregas e latinas 
com terminações características para diferentes funções químicas. Com pequenas 
modificações esta nomenclatura é usada atualmente (AMORIM da COSTA, 1984). O 
valor destas duas obras de Vicente Seabra não foi reconhecido e seus livros foram 
pouco difundidos e sequer adotados em Coimbra ou no Brasil. O curso de Química da 
Sociedade Literária do Rio de Janeiro jamais existiu (FILGUEIRAS, 1985). Partícipe da 
ilustrada rede de informações do mundo-luso brasileiro, Seabra Telles permaneceu 
ignorado por mais de cem anos em sua terra natal. 



OS IDEAIS ILUMINISTAS NA OBRA DE VICENTE SEABRA TELLES 
 
 A Ilustração - interpretação portuguesa do Iluminismo - caracterizou-se pela 
implantação de reformas no sistema de ensino visando superar o descompasso 
econômico e cultural em relação aos países europeus, principalmente França, Holanda 
e Inglaterra. A urgência na superação do “atraso” exigia a aplicação prática dos 
conhecimentos adquiridos, sendo um dos seus reflexos as Memórias escritas pelos 
homens das Letras, de Coimbra e da Academia das Ciências de Lisboa (NOVAIS, 
1994). Para Carlota Boto, o Iluminismo português tinha como uma de suas marcas a 
dimensão religiosa convivendo com a ideia de um Estado que administrava as 
questões temporais, situando-se entre a laicidade e a secularização (BOTO, 2010). A 
subordinação dos padres seculares ao governo se estendia aos espaços religiosos. 
Assim, questões envolvendo os sepultamentos, que deveriam ser feitos nas igrejas 
mediante pagamento, eram submetidas à apreciação das autoridades civis 
(CARRATO, 1968).  
 
 A obra de Vicente Seabra Telles, Memória sobre os prejuízos causados pelas 
sepulturas nos templos e métodos de os prevenir, publicada em 1800, situa-se entre 
esses aspectos da Ilustração, como veremos a seguir. Seabra Telles deixa claro o 
ideário ilustrado da época, ao oferecer a obra ao Príncipe Regente, exaltando-o por 
possuir as “qualidades sublimes, e sómente proprias dos verdadeiros Soberanos, dos 
verdadeiros Pays da Patria...” quais sejam a de promover a saúde pública, a 
agricultura, o comércio, as artes e educar a nação.  
 

 
Figura 1: Página de rosto da Memória de Vicente Seabra Telles publicada em 1800. 

 
 Na introdução à obra, Seabra Telles argumenta contra o sepultamento de 
cadáveres nas igrejas expondo que, enquanto os povos “antigos” destinavam os corpos 
ao embalsamamento, ao sepultamento em lugares arejados ou a cremação, 
preservando os templos, como deveria ser, “lugar das oblações divinas”, [...] “nós os 



Catholicos Romanos, professando a mais pura, e a mais santa Religião, não sei porque 
fatalidade fazemos com a sepultura dos cadáveres, que os santos edifícios em vez de 
serem attractivos puros, e saudáveis, sejam pavorosos, impuros, e a origem de 
innumeraveis doenças”. Este costume, segundo Vicente Seabra Telles é próprio dos 
abastados pois “ ..o luxo penetrando até o Santuario quiz também acompanhar os 
homens depois de mortos. Os grandes quizerão prerrogativas até no lugar da 
sepultura; passárão a ser enterrados nas Igrejas: e finalmente a pureza dos templos foi 
manchada pelo dinheiro dos outros” (pp.1 e 2). 
 
 Vicente Seabra Telles assinala que sua Memória seria desnecessária se “as 
luzes das Sciencias Naturaes estivessem assás espalhadas entre nós”, e que, como 
isto infelizmente não acontece, ele deseja concorrer para o bem público, alertando 
sobre o problema e ensinando os meios de remediá-lo (p. 3). Como naturalista, o autor 
situa as causas do problema, caracterizando-o como de saúde pública; analisa as 
motivações sociais do mesmo (privilégios de uma classe dominante) e se propõe a 
esclarecer a população divulgando os resultados de seus estudos. 
 
 De início, Seabra Telles discorre sobre a composição química dos corpos dos 
“Três Reinos da Natureza” (animal, vegetal e mineral) citando autores contemporâneos, 
como Buffon e Berthollet, e usando a nomenclatura química proposta por Lavoisier. 
Explica que nos corpos organizados, a vida (nascimento, crescimento e nutrição) 
depende da união de elementos ou princípios, segundo proporções pré-definidas 
levando a uma “conservação equilibrada”, “de maneira que, faltando qualquer destas 
circunstâncias, ha perturbação na máquina animal, ou vegetal e ha, por conseguinte, 
doença” (p. 6). A perda desse equilíbrio levaria a novas combinações, decorrentes de 
processos de fermentação e putrefação dos corpos. Conhecedor da presença de 
fósforo nos organismos vivos, Seabra Telles explica que os “espectros e luzeiros” que 
são observados à noite nas sepulturas se devem às emanações de “combinações 
phosphorosas”1 oriundas da matéria em decomposição (p.10). É uma abordagem 
característica das Luzes: a Razão sendo usada para iluminar o senso comum. O fogo-
fátuo, animista e fantasmagórico, é explicado como uma decorrência da decomposição 
dos corpos.  
 
 Vicente Seabra Telles se refere a uma “emanação pútrida”2 venenosa, de 
natureza desconhecida, cuja atividade era moderada somente “pelo ar puro, pela água 
e pelos gases ácidos e ácidos líquidos” (pp. 10 e 11). Para ilustrar os perigos da 
“podridão”, o autor relata três epidemias ocorridas em Portugal: a grande epidemia 
acontecida na cidade do Porto, e causada pela “emanação podre da Igreja de Santo 
Ildefonso”, uma segunda ocorrida na mesma cidade, em 1779, “na Igreja dos Órfãos e 
a que ocorreu em 1800, na margem esquerda do rio Mondego” (pp. 12 e 13). Desta 
última, da qual se encarregou de investigar e quase foi vítima, segundo relata, 
descobriu que teve início na Igreja de Alfarellos, onde apareceram os primeiros 
infeccionados. Atribui as febres às emanações podres e a propagação da epidemia à 
temperatura ambiente, pois constatara que essas se alastravam com mais intensidade 
no verão. Em uma época em que vírus e moléculas eram desconhecidos, as doenças 
endêmicas eram frequentemente atribuídas a miasmas de diversas origens. 

                                                      
1 A decomposição da matéria orgânica animal por microrganismos produz metano, fosfina, sulfeto de 
hidrogênio, dióxido de carbono, cadaverina e putrescina. O metano e a fosfina, em contato com o 
oxigênio do ar, entram em combustão espontânea com liberação de uma chama azulada, o fogo-fátuo. 
2 As aminas, cadaverina (C5H14N2) e putrescina (C4H12N2), responsáveis pelo odor de carne podre, só 
foram identificadas, em 1885, pelo alemão Ludwig Brieger (ref. PRETTI & GARRETT). 



 Entre os procedimentos para desinfetar as igrejas e moderar os efeitos das 
emanações, Seabra Telles sugere a ventilação dos lugares, a lavagem com água e a 
borrifação com ácidos, entre eles o vinagre por ser mais barato. Condena o uso 
corrente de “queimar lenhas e corpos alcatroados, resinosos, etc...”, pois esta ação, 
além de ineficaz, serve apenas para moderar o odor e produzir grande quantidade de 
“gaz acido carbônico” (dióxido de carbono), que é “igualmente nocivo” e aumenta a 
“malignidade do lugar” (p.14). Passa, então, a descrever as propriedades desse gás e 
alerta para o perigo de intoxicação ou mortes quando fogareiros são acesos em 
ambientes com pouca ventilação. Vale-se assim, da Química, da Medicina e da 
Filosofia Natural para difundir conhecimentos úteis ao tratamento da saúde e aos 
cuidados com o ambiente. 
 
 Na última parte da obra, Vicente Seabra Telles apresenta propostas para 
resolver o problema causado pelas sepulturas nas igrejas e mesmo nos cemitérios. A 
primeira sugestão é a de que os cadáveres sejam cremados. Segundo o autor, este 
seria o meio mais eficaz para evitar as emanações pútridas, pois assim as partes 
voláteis seriam eliminadas restando a “parte fixa” em forma de cinzas que poderiam ser 
enterradas nas igrejas ou nos cemitérios evitando a contaminação do terreno. Outra 
providência seria a de construir cemitérios afastados dos aglomerados urbanos em 
locais altos por serem secos e ventilados, onde os corpos seriam colocados em covas, 
envoltos por uma camada de cal viva e recobertos com terra ou embalsamados e 
guardados em mausoléus. O autor considera que talvez estas duas propostas não 
sejam levadas em conta devido ao antigo costume “entre nós” de sepultamento nas 
igrejas e da “tão mal entendida piedade e reverencia para com os mortos” (p. 25). “Será 
possível, que o orgulho favorecido pelo fanatismo se deixe vencer pelas vozes da 
singela razão?” (p. 24).  
 
 Para o caso de não serem aceitas essas propostas anteriores, mantendo-se os 
sepultamentos nas igrejas, apresenta duas outras soluções. Na primeira sugere a 
substituição das terras das sepulturas já existentes, onde avalia estejam enterrados 
trinta cadáveres em cada uma. Para este cálculo recorre à obra de Fr. Nicoláo de 
Oliveira, Grandezas de Lisboa, de 1620 (p. 26). As terras removidas seriam 
depositadas em um cemitério geral para que as “emanações venenosas” fossem 
dissipadas e anuladas pela ação do ar, da umidade e do calor. Para as novas 
sepulturas, Seabra Telles descreve alguns cuidados a serem tomados (profundidade 
da cova, intervalo de tempo para novo sepultamento, números de corpos, etc.), e 
detalha o uso da cal para evitar as dissipações do “gaz acido carbonico” e do vinagre 
para destruir a “emanação pútrida” (p. 29). 
 
 Vicente Seabra Telles concebe suas propostas para evitar os males descritos 
como ensinamentos que advém dos “progressos da Philophia Natural, que tantos 
recursos tem prestado às necessidades sociaes! Esta Sciencia, Mãi fecunda, e 
inexhaurivel de todas as artes, e descobrimentos uteis” (p.25). Para os reformadores da 
Universidade de Coimbra a ciência deveria concorrer para a solução dos problemas 
humanos e transformar a história da civilização portuguesa, respondendo o que a 
sociedade deveria fazer e como deveria viver (GAUER, 1996). Formado na 
universidade coimbrã e nela trabalhando, Seabra Telles personifica seus ideais 
ilustrados. 
 
 Em Carta Régia de 14 de janeiro de 1801, D. João proíbe o sepultamento nas 
igrejas e ordena a construção de cemitérios afastados das cidades, repercutindo assim, 



a Memória que Vicente Seabra Telles lançara no ano anterior (CARRATO, 1968). Ao 
tomar providências relativas à saúde pública, o Príncipe Regente correspondia à 
exaltação que autor fizera ao dedicar-lhe a obra. 

 
À GUISA DE CONCLUSÃO 
 
 Ao longo deste trabalho analisamos a trajetória do estudante Vicente Coelho 
Seabra da Silva e Telles, e em seguida, uma de suas obras, escrita quando já estava 
estabelecido como naturalista. Os estudos em Minas Gerais e, principalmente em 
Coimbra onde, como discípulo do ilustrado naturalista italiano Domingos Vandelli, 
graduou-se em Filosofia Natural e Medicina, atestam a formação de Seabra Telles 
como homem das Letras. A sua carreira na Universidade de Coimbra Reformada, onde 
ocupou os cargos de Demonstrador do Laboratório Químico, Lente de Zoologia, 
Mineralogia, Botânica e Agricultura e de Química e a condição de sócio da Academia 
das Ciências de Lisboa, são evidências de uma vida laboral imersa no universo das 
Luzes. 
 

Concluímos que a obra de Seabra Telles, Memória sobre os prejuízos causados 
pelas sepulturas nos templos e métodos de os prevenir, reflete a formação ilustrada de 
seu autor, evidenciada no uso do conhecimento científico para propor solução a uma 
questão ambiental e de saúde pública. Ao lançar mão de argumentos baseados na 
Filosofia Natural, Seabra Telles se posiciona contra arraigados costumes religiosos e 
privilégios de classe. O uso da Razão para promover o bem estar dos indivíduos e o 
progresso da pátria eram os principais esteios do ideário iluminista.  
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Resumo: O trabalho aqui em relevo teve como finalidade apresentar uma narrativa em uma perspectiva 
externalista para subsidiar o ensino do conteúdo termodinâmica química, também conhecido como 
termoquímica, para o ensino de química no nível médio. Uma vez que é pública a dificuldade que o 
professor de Química deste nível de ensino possui para encontrar materiais históricos para o ensino. 
Para tal, apresentamos a nossa concepção de homem, de mundo e de história dentro da abordagem 
externalista. Também trazemos aqui alguns aspectos referentes a abordagem contextual no ensino de 
ciências, como uma importante ferramenta de ensino. Expomos uma narrativa sobre a produção dos 
conceitos termoquímicos e findamos o texto elencando alguns tópicos de ensino referentes ao conteúdo 
em questão.   

 

Palavras-chave: Termodinâmica Química, Abordagem Contextual, História da Química 

 
Uma Concepção de Homem, de Mundo e de História 

A ação do homem é condicionada materialmente e biologicamente, porém, é 
determinado pelas relações sociais. O Homem se torna Homem a partir da 
incorporação dos conhecimentos produzidos e transmitidos de geração para geração 
por meio da cultura. A transmissão do legado construído pela humanidade para as 
novas gerações permite que as gerações anteriores não tenham que a cada momento 
reinventar a roda. Podemos dizer, portanto, que ao falarmos de ser humano estamos 
nos referindo a um ser histórico-cultural. 

O modo como esse ser pensa tem base nas determinações históricas sob as 
quais o indivíduo é posto. Portanto, cabe afirmar que as ideias refletem (não de uma 
maneira mecânica) o mundo que o homem vive e as condições matérias disponíveis de 
um dado momento histórico (MARX; ENGELS, 1980).  

Olhamos para o passado, e portanto para a história, usando o que alguns 
autores vêm chamando de abordagem externalista.  A perspectiva externalista 
pretende apontar a importância do meio social para as mudanças que ocorrem na 
ciência, acreditando que a história é mais do que um simples contexto de produção de 
ideias, mas é parte constituinte de qualquer ideia científica ou filosófica, sem reduzir a 
obra de um pensador somente a um produto de condições sociais de uma época. 

Defendemos que uma abordagem como essa pode contribuir para que o 
indivíduo que se apropria da história não perca de vista uma noção de totalidade, de 
modo que a história faça sentido e não seja um aglomerado de fatos sem conexão 
alguma. Trata-se portanto, de defender na história o uso do telescópio e não apenas do 
microscópio, como nos ensina Hobsbawm (1991). 

A partir das linhas gerais traçadas, buscamos neste texto, sobre a 
termodinâmica química, construir uma narrativa de base externalista para a produção 
do conhecimento científico em questão. A finalidade do trabalho é que o histórico 
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apresentado venha a ser utilizado em aulas de Química do ensino médio, por meio da 
abordagem contextual, a fim de melhorar a aprendizagem de conceitos científicos em 
Química.  

Abordagem Contextual: História e Filosofia na sala de aula 
 

A Abordagem Contextual é um termo cunhado por Michael Mathews 
(MATTHEWS, 1995) para designar uma abordagem de educação em ciências 
subsidiada pela História e Filosofia da Ciência. Subsidiar o ensino de ciências com 
aspectos históricos e filosóficos significa que, além de ensinar ciências, devemos 
ensinar sobre ciências, o que inclui a discussão da atividade científica, sua 
complexidade, sua aplicação e elaboração nas diversas dimensões do contexto sócio-
histórico: ético, político, filosófico, tecnológico, dentre outros. 

Na literatura (MATTHEUWS, 1995; FREIRE JR, 2002; OKI e MORADILLO, 
2008) podemos encontrar algumas vantagens para o uso da abordagem contextual no 
ensino de ciências, a saber: 

-Motiva e atrai os alunos, possibilitando trabalhar o conteúdo de maneira criativa e 
integrada. 

-Humaniza a visão de ciência. 

-Promove uma compreensão melhor dos conhecimentos científicos por traçar o seu 
desenvolvimento. 

-Promove mudança na visão da ciência como um processo e não apenas como 
produto. 

-Explicita problemas internos à comunidade científica esclarecendo a importância dos 
debates científicos. 

-Prepara os indivíduos para a compreensão dos aspectos procedimentais e 
metodológicos do conhecimento científico. 

-Ajuda a esclarecer o caráter dinâmico do conhecimento científico e o papel da 
comunidade científica nos processos de obtenção e validação dos resultados das 
pesquisas. 

-Leva à compreensão da articulação de eventos em determinados períodos da História, 
evidenciando a contextualização das descobertas científicas. 

Como podemos ver, as vantagens1 apresentadas acima podem auxiliar 
positivamente o Ensino de ciências e portanto, contribuem para a aprendizagem do 

                                                 
1 A literatura também traz algumas desvantagens do uso da História e Filosofia para o Ensino de Ciências: 
A visão distorcida do passado e da história; A decepção com o comportamento e posturas de alguns cientistas 
quando se conhece mais   profundamente sobre sua história; a complexidade de alguns episódios históricos cuja 
simplificação para fins didáticos pode ser muito superficial; o uso de preconceitos e uma visão “presentista” para 
julgar fatos e narrativas históricas; confronto dos interesses e pontos de vista do historiador e do cientista; maior 
tempo requerido para abordagens do conteúdo neste contexto e a questão da interpretação envolvendo aspectos 
subjetivos do historiador no processo de construção da história. 
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conteúdo uma vez que mostra a dinâmica de construção do mesmo, suas contradições 
no desenvolvimento, suas rupturas e continuidades. 

 A História da Ciência na sala de aula permite que o estudante perceba que os 
cientistas nem sempre acertam, que existem controvérsias e rupturas na produção do 
conhecimento científico e que o conhecimento é dinâmico e pode mudar. Isso permite 
que a ciência não seja apresentada como algo dogmático e perfeito.  

Essa proximidade com a história da ciência permitirá, em alguns casos, que o 
estudante perceba que seu erro não é absurdo e que este pode se aproximar de ideias 
que já foram aceitas na ciência. Os motivos que levaram à desconstrução dos 
conceitos anteriormente aceitos na ciência podem ajudar os alunos a refletirem sobre 
as concepções alternativas que eles possuem. 

 A história da termodinâmica química tem as características acima, uma vez que 
muitos dos erros proferidos por alunos na sala de aula têm origens históricas ou se 
assemelham com concepções já aceitas anteriormente. São sobre esses aspectos 
históricos da termoquímica que discutiremos a seguir. 

Metodologia 

Não é trivial encontrar materiais históricos que subsidiem o ensino de Química. 
Desta forma, estruturamos este trabalho com esta finalidade didática de apresentar ao 
professor um texto histórico que contenha não só informações contextuais, mas 
também conceituais acerca do conteúdo termoquímica. 

Para realizarmos este trabalho pesquisamos em diferentes fontes secundárias 
da história da termodinâmica e buscamos estruturar a narrativa. Estas fontes eram 
tanto oriundas da história da Química como da Física. Elencamos os tópicos da 
narrativa que julgamos mais relevantes para a compreensão dos conceitos 
termoquímicos e compusemos o texto não dissociando os elementos históricos dos 
conceitos científicos necessários a aprendizagem discente. Tudo isto dentro de uma 
perspectiva externalista da História das Ciências 

Aspectos históricos referentes a termodinâmica química 

Termodinâmica é o estudo da energia e suas transformações. Em se tratando da 
etimologia da palavra o termo therme significa calor, enquanto dynamis poder (SOUZA, 
2007). 

A temática envolvendo calor e energia vem sendo investigada desde os 
primórdios da humanidade. A partir do domínio da técnica de produção do fogo os 
nossos primitivos hominídeos puderam avançar no desenvolvimento social uma vez 
que deixaram de ser nômades e puderam se fixar em uma dada região, pois com a 
chama já conseguiam espantar animais diversos e a sensação térmica de frio; bem 
como puderam cozer alimentos, melhorando assim a sua qualidade de vida. Além 
disso, com o advento do fogo o homem pode, ainda na antiguidade, desenvolver a 
técnica da metalurgia e já na idade moderna criar a máquina a vapor.  
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Apesar de o uso do calor ser antigo na história da humanidade, nem sempre 
homens e mulheres compreenderam com clareza este conceito e os fenômenos a ele 
relacionados. As ideias envolvendo calor e energia foram pensadas e repensadas ao 
longo dos tempos por diversos filósofos e cientistas na tentativa de compreenderem 
melhor esta fenomênica, a fim de criar teorias e de desenvolver novas técnicas.  

De acordo com Chagas (2006), desde a antiguidade clássica os povos se 
interessavam pela obtenção e pelo domínio do fogo, pois além de este ter 
proporcionado um convívio social melhor para o ser humano, através do seu uso foi 
possível também ocasionar a transformação dos materiais. Na Grécia antiga, em torno 
do século VI antes de Cristo foram realizadas tentativas de desenvolver explicações 
para o fogo. Dentre os pensadores pré-socráticos haviam aqueles que acreditavam na 
teoria do elemento originante que postulava que a matéria era constituída por um único 
elemento ou água, ou fogo, ou terra, ou ar.  Um dos filósofos pré-socráticos que 
defendia que o fogo era o elemento originante foi Heráclito (535-470 a.C.) para ele 
todas as coisas existentes no universo eram formadas pelo fogo, tudo isto em vista do 
poder destrutivo deste elemento; todas as coisas que eram submetidas ao fogo se 
transformavam. 

Já para a outra corrente pré-socrática a matéria era descontinua, ou seja era 
formada por partículas últimas, denominadas, átomos, que eram separados por 
espaços vazios. Figuras representativas deste pensamento, como Leucipo (530-430 
a.C.) e Demócrito (460-370 a.C.), afirmavam que o calor era constituído de átomos 
móveis que escapavam dos corpos muito quentes.  

A concepção descontinuísta era contra-intuitiva, pois era (e continua sendo) 
mais trivial olhar para os materiais e ver coisas contínuas sem a presença de espaços 
vazios; do que imaginar a existência de pequenos blocos que se aglomeram e formam 
os objetos. Desta forma, os descontinuistas não eram muito aceitos na Grécia antiga. 

Em meio as concepções continuistas, Empédocles (484-421 a.C.) propõe uma 
teoria para além do elemento originante, uma vez que ele assegura que a matéria é 
formada pela junção destes quatro elementos (água, fogo, terra e ar) a partir da 
presença do amor e do ódio. 

Outras figuras notáveis dentro do quadro grego clássico continuísta são Platão 
(427-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.). Para Platão o fogo era o elemento mais 
leve e mais móvel, correspondendo assim ao menor dos poliedros, com o poder de 
destruição devido às arestas agudas da sua figura. Já para Aristóteles, a uma matéria-
prima amorfa juntavam-se propriedades e qualidades que a tornavam sensível e 
determinavam a sua “forma”. Essas qualidades constituíam dois pares opostos: quente 
e frio / seco e úmido. Tais qualidades – e não os elementos – constituíam a base 
primordial de todas as coisas, pois os elementos correspondiam a combinações de 
qualidades. O fogo, por exemplo, combinava o par quente-seco (Vidal, 1986). Ainda de 
acordo com Aristóteles os quatro elementos formavam todas as coisas a partir de um 
quinto elemento denominado éter, segundo este filósofo o éter oriundo do sol e das 
estrelas dava origem ao calor (MAAR, 1999). 

No ocidente, com o fim do período clássico (século V), marcado pela queda do 
império romano do ocidente, resultante de um longo processo que teve o seu estopim 
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com as invasões bárbaras. A população se deslocou dos grandes centros urbanos 
comerciais para se refugiar no campo. A única instituição que se manteve firme e 
resistiu a fragmentação da sociedade existente no período foi a Igreja Católica, que se 
tornou a grande detentora do poder na nova era que se iniciava: a Idade Média. 

A Idade Média é caracterizada, no ocidente, pela hegemonia do cristianismo e 
pelo grande poder político que a Igreja Católica deteve nesse período. Desse modo, 
enquanto sistema religioso e filosófico dominante na Europa, a igreja posicionou-se 
incisivamente frente aos costumes e ideias que circulavam na época, incluindo-se as 
ideias de pensadores gregos. Sendo sua referência principal os ensinamentos bíblicos, 
mostrou aversão quanto a noção de entidades indivisíveis ou de qualquer substância 
primordial da qual tudo seria formado. 

Segundo Andery (2012), o período medieval ficou caracterizado pela 
implantação do sistema feudal que era um modo de organização social e político 
baseado nas relações servo-contratuais. Com as invasões bárbaras houve um recuo 
urbano e a concessão de terras reais para os senhores feudais. Com a crise gerada 
pela queda do império, os senhores feudais não tiveram condições de manter o regime 
escravista devido aos seus altos custos, dando origem ao trabalho servil (ANDERSON, 
1998). No feudalismo não havia mobilidade social, a porção de terra de propriedade do 
senhor era denominada de feudo, o poder era descentralizado (cada feudo tinha uma 
autonomia), a economia era baseada na agricultura de subsistência, a economia era 
fundamentalmente amonetária e com baixo comércio, onde predominava a troca. Os 
principais centros de ensino da idade média foram fundados pela igreja católica que 
controlava a produção de conhecimento do período. 

Neste período a Ciência teve o seu pensamento restringido, entretanto 
pensadores continuaram a fazer investigações acerca dos fenômenos existentes, e 
dentre eles aqueles relacionados ao uso do calor. Em relação ao calor é importante 
destacar que historicamente ele já foi considerado como algo material (visão 
substancialista) ou como uma forma de movimento (visão mecanicista). Desde a alta 
Idade Média, passando pelo período renascentista até o advento da modernidade 
houve uma grande dicotomia com base nestas duas visões (SOUZA, 2007). 

A longa transição da Idade Média para a Modernidade é marcada 
fundamentalmente pelas transformações na base produtiva, com implicações no modo 
de produzir conhecimento e valores sociais. A terra deixou de ser símbolo de poder ao 
passo que as mercadorias e seu equivalente universal — o dinheiro — ganharam vez e 
voz na nova era. O senhor feudal deu espaço ao burguês e as relações servis já não 
tinham razões de existir, as novas relações trabalhistas necessitavam de um 
trabalhador “livre” para comercializar a sua força de trabalho, principal mercadoria do 
sistema em ascensão: o capitalismo (ANDERY, 2012). 

No início do século XIX a modernidade se encontrava com as suas bases 
econômicas bem estabelecidas, associadas à nova base técnica e política — o Estado 
burguês se consolida. Com o novo modo de produzir bens materiais estabelecido, 
houve uma mudança no modo de produzir valores sociais — ético e estético —, o 
homem moderno era outro, com outras formas de se relacionar com os homens e com 
a natureza.  
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Com relação ao conhecimento, no período da transição, podemos afirmar que 
numa fase inicial do período de transição, a rejeição das ideias, da imagem do universo 
e das maneiras de pensar feudais gerou um certo vazio intelectual, uma vez que não 
foi imediatamente seguida pelo surgimento de uma nova imagem de universo, 
deixando sem respostas muitos dos problemas levantados (ANDERY, 2012). 

Com o advento da modernidade são identificadas duas principais tradições de 
pesquisa: os químicos tradicionais e os newtonianos. Os químicos tradicionais embora 
utilizassem algumas leis físicas, consideravam que haveria um limite na utilização 
destas leis, a partir do qual a ciência química teria suas próprias verdades. E os 
químicos mecanicistas, que tinham por objetivo fornecer à química um tratamento 
teórico semelhante ao utilizado para explicar o movimento dos corpos no macrocosmo 
(MOCELLIN, 2006). 

Ao se tratar da visão mecanicista de calor, os principais representantes desta 
forma de pensamento foram: Roger Bacon (1214-1294), Kepler (1571-1630), Francis 
Bacon (1561-1626), Robert Boyle (1627-1691), Hüygens (1629-1695), Isaac Newton 
(1643 – 1727), Descartes (1596-1650). 

As concepções de calor-movimento perderam um relativo fôlego no final do 
século XVII com o desenvolvimento da teoria do flogisto. Esta teoria foi desenvolvida 
pelo médico químico alemão George Ernst Stahl (1660-1734) que desenvolveu esta 
teoria com o intuito de explicar os processos de calcinação de metais, bem como a 
combustão de diversos materiais inflamáveis; além de elevar a prática química ao 
status de Ciência, uma vez que a química ainda precisava se desvincular da medicina 
adquirindo a sua autonomia científica (OKI, 2006). 

Esta teoria do flogisto era essencialmente substancialista, já que ela, 
pressupunha que nos processos de queima havia uma substância especial a ser 
eliminada, chamada flogisto.  

A teoria do flogisto foi amplamente aceita na comunidade científica ampliando o 
domínio da visão substancialista de calor. Dentre várias razões, isto se deve a 
necessidade que as ciências especificas, surgidas no período moderno, tinham de 
construir teorias gerais, de bases empíricas e matemáticas. Entretanto, havia um 
problema nesta teoria que Stahl não conseguiu resolver. De acordo com a teoria do 
flogisto um material queimado libera um ar flogisticado, o que faz com que este material 
possua uma massa reduzida ao final do processo; isto ocorre para a combustão da 
madeira, do papel, dentre outros. Entretanto, na calcinação de metais ocorre a 
elevação da massa, fato que foi solucionado com uma certa inconsistência pelos 
defensores desta teoria, que atribuíam ao flogisto peso negativo (na calcinação) e peso 
positivo (na combustão). 

O químico francês Antonie Lavoisier (1743-1794) percebeu esta inconsistência 
na teoria do flogisto e buscou por meio de diversos experimentos compreender melhor 
as reações de calcinação e os processos de combustão. Lavoisier propôs uma nova 
teoria, ainda de base substancialista, que superou a forte teoria de Stahl. Naquele 
período o oxigênio já havia sido descoberto e caracterizado pelos químicos Scheele 
(1742-1786) e Priestley (1733-1804), com contribuições de Lavoisier. Desta forma, o 
químico francês propos uma nova teoria da combustão em que “algo” entra (o oxigênio) 
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ao invés de “algo” que sai (o flogisto). Com a entrada do oxigênio foi possível entender 
o aumento de massa dos óxidos metálicos. Esta teoria da combustão proposta por 
Lavoisier ganhou força e foi aceita pela comunidade científica em razão do seu grau de 
abrangência. 

Lavoisier também propos que nos processos de combustão havia a transferência 
de um fluido responsável pela variação da temperatura dos corpos, chamado calórico. 
De acordo com Lavoisier, o calórico era constituído de partículas de calor que se 
desprendiam dos corpos. 

Apesar das teorias substancialistas terem ganho força no cenário da ciência 
Química, a perspectiva mecanicista era retomada na Europa principalmente em virtude 
do grande sucesso da mecânica newtoniana, que tinha a pretensão de ser uma teoria 
geral para diversas ciências. 

Com os trabalhos realizados por James Prescott Joule (1818-1889), iniciados na 
década de quarenta do século XIX, é que a idéia do calor como movimento de 
partículas ganha a disputa com o calórico devido as experiências de conservação da 
energia. 

Em 1867 Clausius estabeleceu os “princípios fundamentais da teoria mecânica 
do calor”. Por estes princípios, tinha-se que: 1 – A energia do universo é constante. 2 – 
A entropia do universo tende a um máximo. Na medida em que esses princípios foram 
aceitos pela comunidade científica da época, a teoria do calórico foi abandonada. 
Esses princípios são conhecidos hoje como primeiro e segundo princípios da 
termodinâmica. Pela 1ª Lei – Lei da conservação da energia – explica-se que uma 
forma de energia pode ser convertida em uma outra forma de energia o que significa 
que a energia se transforma mas não é perdida nem criada. A energia do universo é 
constante. 

Para se chegar a 1ª Lei da Termodinâmica contou-se com diferentes 
contribuições, a exemplo de Sade Carnot (1796-1832) o qual acreditava na criação da 
energia mecânica (movimento) pelo transporte do calórico.  Ele estudou a máquina a 
vapor do ponto de vista teórico, tentando aumentar a sua eficiência, definindo o 
trabalho termodinâmico que ele denominava potência motriz. Carnot afirmava que: “em 
toda parte onde exista uma diferença de temperatura, pode haver produção de 
potência motriz” traduzido mais tarde em um enunciado geral, chamado Princípio de 
Carnot (ROCHA, 2002). 

Quando se afirmava que para obter energia mecânica, é preciso dispor de dois 
meios a temperaturas diferentes, implicava na idéia de que era a queda de temperatura 
de um meio a outro, a causa da transformação. Desse modo, fica delineado o princípio 
da conservação da energia e da possibilidade de transformações das diferentes formas 
de energia. De acordo com Gilbert (1982), esta energia, em movimento, passada de 
um corpo para outro decorrente da diferença de temperatura ficou conhecida como 
calor. 

 Por essa época, Julius Von Mayer (1814-1878) chega em 1842 a demonstrar a 
correspondência entre o trabalho mecânico e a energia térmica, fornecendo uma 
primeira formulação do princípio da equivalência que diz: quando um sistema material 
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troca apenas trabalho mecânico e calor com o exterior, voltando em seguida a seu 
estado inicial: 

1)se o sistema recebeu trabalho, ele cedeu calor. 

2)se o sistema recebeu calor, ele forneceu trabalho. 

3)há uma razão constante entre trabalho W e a quantidade de calor Q trocados:  

W/Q = constante = J. Daí deriva o primeiro princípio da termodinâmica ou 
principio da conservação da energia: “A energia total de um sistema isolado é 
constante”.  

De acordo com Gilbert (1982), com a formulação da ideia da conservação de 
energia na forma de calor e da tendência de aumento da entropia (desordem) do 
universo, a termodinâmica se estabeleceu como Ciência na segunda metade do século 
XIX, movimento iniciado ainda no século XVIII na Inglaterra com a criação da máquina 
a vapor e com as tentativas de melhoria em seu rendimento. Essa primeira revolução 
industrial vivida na Inglaterra desencadeou o processo de substituição do homem por 
máquinas no processo produtivo, afim de gerar mais valia aos industriários, 
consolidando ainda mais o sistema capitalista. 

As bases para a compreensão contemporânea da termodinâmica química foram 
decorrentes de um longo processo histórico de acumulações e rupturas de 
conhecimento que foram consolidadas no século XIX. O século XIX foi importante 
fundamentalmente devido a consolidação da revolução industrial iniciada no século 
XVIII. A revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura no 
período entre 1760 e meados do século XIX. Esta transformação incluiu a transição de 
métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos 
produtos químicos, novos processos de produção de ferro, maior eficiência da energia, 
o uso crescente da energia a varpor e o desenvolvimento das máquinas e ferramentas, 
além da substituição da madeira e de outros combustíveis pelo carvão.  

Antes da primeira revolução industrial, a ciência não estava diretamente ligada 
às atividades produtivas. Ao contrário, o conhecimento prático/técnico alimentava a 
nova ciência emergente. Mais tarde, com o desenvolvimento das relações capitalistas 
de produção, novos problemas apareceram, tornando-se necessário o uso da ciência 
para resolvê-los e proporcionando uma promissora união entre conhecimento científico 
e técnica associada à produção (ANDERY, 2012; MORADILLO, 2010). Com a 
revolução industrial avançou-se no estudo das reações químicas com relação aos seus 
aspectos energéticos. 

Termodinâmica química: tópicos de ensino 

Uma vez estabelecida como teoria, uma série de conceitos foram desenvolvidos 
a fim de sustentar ainda mais a ciência termodinâmica. Neste contexto, o termo energia 
passou a ser definido como a capacidade de realizar trabalho ou transferir calor. Tanto 
calor quanto trabalho são tratados como energia em movimento, a diferença é que a 
primeira é decorrente da diferença de temperatura dos corpos, enquanto que a 
segunda não. 
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De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia do universo se 
conserva. Universo é tratado pela termodinâmica como tudo que existe, ele é dividido 
em duas partes: sistema (porção do universo selecionada para estudo) e vizinhança 
(tudo que está no universo fora do sistema). 

Todo sistema possui uma energia em si armazenada, esta energia é 
denominada energia interna. Energia interna, do ponto de vista cinético-molecular, é a 
soma das energias das partículas constituintes (átomos, íons e moléculas) de um dado 
material. 

De acordo com a 1° Lei da Termodinâmica, quando um sistema sofre qualquer 
mudança química ou física, a variação obtida em sua energia interna, ∆E, é dada pelo 
calor adicionado ou liberado do sistema, q, mais o trabalho realizado pelo ou no 
sistema, W. Assim, ∆E= q + W. 

Desse modo, tem-se que: 

Para q ² 0 � há transferência de calor da vizinhança para o sistema. 

Para q ¢ 0 � há transferência de calor do sistema para a vizinhança. 

Para W ² 0 � há trabalho feito pela vizinhança sobre o sistema. 

Para W ¢ 0 � há trabalho feito do sistema sobre a vizinhança. 

Sendo assim, ∆E vai ficar: 

q ² 0   e  W ² 0 � ∆E ² 0    

q ¢ 0   e W ¢ 0 � ∆E ¢ 0 

O sentido de transferência de energia na forma de calor, tem uma terminologia 
apropriada. Quando ocorre um processo no qual o sistema absorve calor, diz-se que é 
um processo endotérmico; ao contrário, quando ocorre um processo no qual há 
transferência de calor para fora do sistema, diz-se que é um processo exotérmico. 

Quando o sistema trata de processos químicos o estudo do calor envolvido 
nestes processos é denominado termodinâmica química. 

As reações químicas são caracterizadas pela formação de novos constituintes, 
em outras palavras, compostos iniciais denominados reagentes dão origem a 
compostos finais chamados produtos. Para que haja este processo, a condição 
essencial é que os reagentes entrem em contato; desta forma as ligações químicas dos 
reagentes são rompidas e novas ligações químicas são formadas nos produtos. O 
processo de rompimento das ligações nos reagentes ocorre com absorção de calor 
(endotérmico). Já o processo de formação das ligações nos produtos ocorre com 
liberação de calor (exotérmico). O calor envolvido no processo global e decorrente de 
um balanço energético da energia absorvida para o rompimento das ligações 
juntamente com a energia liberada na formação das ligações nos produtos. Quando a 
reação ocorre à pressão constante este calor (q) pode ser chamado de entalpia (H). 
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Sendo a variação de entalpia (∆H) igual ao calor (qp) cedido ou recebido pelo 
sistema à pressão constante, podemos concluir que: 

∆H = Hf – Hi = qp         

Sendo ∆H = variação de entalpia  e  qp = calor a pressão constante 

Desse modo: 

∆H + � q + � sistema ganhou calor da vizinhança � endotérmico. 

∆H - � q - � sistema perdeu calor para vizinhança � exotérmico. 

Como aplicação da 1ª Lei da termodinâmica, tem-se a Lei de Hess, proposta por 
este cientista em 1840, que afirma que se uma reação química se passa numa 
seqüência de etapas, a variação de entalpia ∆H da reação é igual a soma das 
variações de entalpia de todas as etapas da reação. A seguir apresentações um 
exemplo da Lei de Hess aplicada a reação de combustão do metano. 

CH4(g) +2O2(g)   → CO2(g)  + 2H2O(g)    ∆H = -802 KJ 

                2H2O(g) → 2H2O(l)                     ∆H = -88KJ  

---------------------------------------------------------------------------- 

CH4(g)  + 2O2(g)    → CO2(g)  + H2O(l)       ∆H = -890KJ 

Assim como para esta reação química, a Lei de Hess pode ser usada para 
qualquer outro caso. 

Não apenas a 1° Lei da termodinâmica possui influência direta no estudo das 
reações químicas, mas a 2° Lei da termodinâmica também é de grande relevância para 
a compreensão da espontaneidade destas. 

Como citado anteriormente, em 1867 Clausius estabeleceu, além do primeiro 
princípio da Termodinâmica, o segundo princípio, que diz: A entropia do universo tende 
a um máximo. Assim, a entropia de um sistema aumenta em um processo espontâneo 
e mantem-se invariável em um processo em equilíbrio. A entropia é a medida da 
desordem de um sistema, sendo representado por S e a variação de entropia por ∆S. A 
variação de entalpia está relacionada com a espontaneidade de um processo químico 
ou físico. 

Para prever se um processo é ou não espontâneo, pois encontram-se processos 
que são espontâneos, mas há diminuição da entropia do sistema a exemplo da  
formação do NaCl(s) a partir de seus elementos constituintes (processo exotérmico), 
utiliza-se  a energia livre de Gibbs, proposta por W. Gibbs, no ano de 1870, definida 
como: G = H – TS  

Para processos à temperatura constante, a variação na energia livre do sistema 
é: 

∆G  = ∆H - T∆S   sendo T em temperatura absoluta (K) 
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Assim, se ∆G < 0 a reação é espontânea no sentido direto 

            Se ∆G = 0 a reação está em equilíbrio 

            Se ∆G > 0 a reação não é espontânea no sentido direto. 

Compreender a espontaneidade das reações, bem como as energias nelas 
envolvidas é uma instigante atividade que inquietou homens e mulheres durante 
séculos. No final do século XIX foi possível delinear uma teia conceitual que servisse 
de sustentáculo para a teoria termodinâmica; tudo isto, através do esforço de diversos 
cientistas e demais pensadores ao longo da história. A perspectiva substancialista de 
calor foi superada do ponto de vista científico, entretanto diversos estudantes 
continuam a compreender o calor como uma substância oposta ao frio. Além de 
confundirem corriqueiramente o calor com a temperatura. Desta forma, saliento a 
necessidade do estudo da termodinâmica dentro de uma abordagem contextual com a 
finalidade de buscar melhorias para a compreensão destes termos em sala de aula, 
superando as concepções advindas do senso comum, uma vez que este tema possui 
uma larga utilização cotidiana. 

Considerações Finais 

No ensino de Química, através do uso da história e da epistemologia pode-se 
conhecer a gênese desses conceitos, as várias concepções que se sucederam nos 
seus diferentes contextos sócio-históricos e as modificações ocorridas ao longo do 
tempo, relacionadas a fatores socioculturais. Desse modo, um estudo usando o 
referencial histórico-epistemológico revelará relações com outros conceitos que serão 
importantes para este ensino. Desta forma, o ensino de termoquímica por meio de uma 
abordagem contextual possibilita um entendimento dos conceitos químicos, a este 
tema relacionados, com uma profundidade epistemológica que auxilia na aprendizagem 
dos estudantes.  
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RESUMO: O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR FOI INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 971 DE 09 DE OUTUBRO 
DE 2009 CUJO OBJETIVO É FOMENTAR PROPOSTAS CURRICULARES INOVADORAS NAS ESCOLAS DE ENSINO 
MÉDIO. COM O INTUITO DE COMPREENDER COMO ESTAS PROPOSTAS INOVADORAS VEM SENDO DESENVOLVIDAS E 
SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE QUÍMICA, INVESTIGOU-SE AS CONCEPÇÕES SOBRE INOVAÇÃO E COMO ESTA 
VEM SENDO DESENVOLVIDA A PARTIR DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DE QUÍMICA 
PARTICIPANTES DESTE PROGRAMA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE CURITIBA-PR. PARA A CONSTITUIÇÃO DOS 
DADOS REALIZOU-SE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM QUATRO PROFESSORES DE QUÍMICA ATUANTES 
NESTE PROGRAMA. AS ENTREVISTAS FORAM TRANSCRITAS E ANALISADAS A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES DA 
ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA. CONSTATOU-SE A PARTIR DAS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS QUE HÁ UMA CULTURA 
PARA A RENOVAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA. NO ENTANTO, ESTA É ESTABELECIDA NO CONTRATURNO ESCOLAR 
ATRELADA À PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS QUE NÃO SE INSTITUCIONALIZARAM EM SALA DE AULA, 
CARACTERIZANDO UMA MUDANÇA EPIDÉRMICA. 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho corresponde a um estudo sobre a inovação educacional no 
ensino de Ciências e faz parte de uma pesquisa na qual são investigadas as 
implicações do Programa Ensino Médio Inovador no ensino de Ciências nas escolas da 
rede pública de Curitiba-PR. Trata-se então, de um recorte da dissertação de mestrado 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em 
Matemática da Universidade Federal do Paraná com o apoio do projeto em rede 
denominado “Inovações Educacionais e as Políticas Públicas de Avaliação e Melhoria 
da Educação no Brasil” (IEPAM) que tem como objetivo geral compreender como as 
Políticas Educacionais incidem no contexto de escolas de Educação Básica e que 
implicações trazem para o trabalho escolar desenvolvido nessas escolas. 
 A implantação do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), cujo objetivo é 
fomentar propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino Médio tendo em 
vista a atender os anseios dos jovens frente as mudanças no mundo globalizado, 
apresenta-se como uma das ações que somam esforços necessários para oferta de 
educação básica com qualidade social (BRASIL, 2013). Com o intuito de compreender 
como as propostas inovadoras vêm sendo desenvolvidas e suas implicações para a 
melhoria da qualidade no Ensino de Química, investigou-se: Quais são as concepções 
dos professores de Química atuantes no ProEMI sobre inovação? Que alternativas os 
professores de Química têm buscado para inovar no ensino de Química? Estas 
inovações vêm contribuindo para melhoria na qualidade no ensino de Química? 

A pesquisa teve cunho qualitativo e a constituição de dados se deu por meio de 
entrevistas semiestruturadas, tendo como sujeitos da pesquisa os professores de 
Química que participaram das ações dentro do macrocampo iniciação cientifica e 
pesquisa proporcionadas pelo Programa em questão. Para o tratamento dos dados 
utilizamos as contribuições da Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2007). 
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 É importante destacar que inovação é um termo polissêmico, complexo e plural 
conforme afirmam vários autores (MESSINA, 2001; FARIAS, 2006; MATOS, 2010). 
Nesse sentido, se faz necessário evidenciar as interfaces da inovação e seu papel no 
que se refere às mudanças necessárias na educação, em especial neste trabalho as 
mudanças no ensino de Ciências. Assim, apresentamos no tópico a seguir um quadro 
teórico capaz de trazer um amplo entendimento sobre este movimento na área 
educacional. Na sequência, discutimos a inovação educacional no ensino em Ciências 
e, para que se possa entender o recorte feito para esta pesquisa, apresentamos os 
caminhos metodológicos e analíticos. Logo após, discutimos os resultados e trazemos 
nossas considerações finais. 

PROBLEMATIZANDO O CONCEITO DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
 

Com a intenção de propiciar uma visão abrangente da compreensão sobre 
inovação no âmbito da educação escolar, das práticas pedagógicas e das demandas 
por mudanças, optamos por problematizar este conceito desvelando seu caráter 
polissêmico. Contribuições nesse sentido foram empreendidas por diversos autores. 
Nesta pesquisa destacamos os trabalhos de Ferreti (1995), Messina (2001), Mitrulis 
(2002), Carbonell (2002) e Farias (2006). 

A indicação de algo novo, que sugere aperfeiçoamento e progresso, associada 
ao desejo de mudança, traz para o significado de inovação um efeito, muitos vezes, 
alusivo e vazio ao discurso de melhoria da educação, por isso a necessidade de se 
explicitar o seu significado (FARIAS, 2006). 

Para Ferreti (1995, p. 62), inovar é “introduzir mudanças em um objeto de 
forma planejada visando produzir melhorias”. Corroborando com esta ideia, Messina 
(2001) nos indica que a inovação tem sido recorrente no campo educacional desde 
1970, cujo intuito tem sido melhorar o estado vigente das coisas, enfatizando, bem 
como Farias (2006), o caráter múltiplo de seu significado e como este pode estar 
associado ao contexto no qual se insere. 

Tomando o sentido de algo novo como referência ao termo, Farias (2006) 
registra que a inovação, em relação ao componente de novidade, abrange duas fontes: 
a introdução do novo em um contexto e; a emergência de algo que resulta o novo no 
interior do contexto. Nessa perspectiva, as inovações podem ser externamente 
induzidas, configuradas pela introdução ou adoção de algo existente fora da escola, ou 
internamente geradas que são concebidas pelos atores da própria instituição escolar 
na busca pela resolução de problemas vivenciados dentro deste contexto. Há ainda, 
em termos de implementação, as inovações que incidem sobre o sistema escolar e 
aquelas voltadas ao ensino. Segundo Carbonell (2002), as inovações que partem do 
próprio coletivo de professores têm maior possibilidade de êxito e continuidade do que 
as inovações que partem das instâncias superiores ou das reformas ditas verticais. No 
entanto, este autor enfatiza que o poder público deve tomar medidas, no sentido de 
fornecer as escolas recursos necessários para que os professores possam realizar as 
inovações com condições de qualidade. 

Independentemente do modo como ocorrem as inovações no contexto 
educacional, as mesmas assumem a expectativa de mudança e à melhoria 
(CARBONELL, 2002).  

Farias (2006) discorre que a mudança vai além da dimensão técnica do 
processo, pois está representada por um processo de ressignificação da prática, 
caracterizada como uma construção que ao mesmo tempo é individual, coletiva e 
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interativa, que faz parte da condição humana e sua relação com o mundo. Nesse caso, 
a mudança é engendrada lentamente, gradualmente e trata-se de um processo, muito 
mais do que um fato, é uma práxis. Pressupõe então que mudar vai além das condutas 
mecânicas, além da simples alteração da rotina e que nem todos estão preparados 
para este processo, que se apresenta, muitas vezes, como um sentimento ambivalente 
de mudar ou manter o status quo. 

Toda inovação tem fins específicos e não acontece sem que se tenha uma 
pretensão, um interesse seja implícito ou não, por isso o fim da inovação encontra-se 
em produzir mudanças na educação (FARIAS, 2006). Desse modo, “a inovação não é 
um fim em si mesma, mas um meio para transformar os sistemas educacionais” 
(MESSINA, 2001, p. 226). Nesta perspectiva concordamos com Farias (2006) quando 
afirma que a inovação ocorre de forma deliberada, consciente e tem como finalidade 
incorporar algo novo, cujo resultado melhore a “instituição escolar em suas estruturas e 
processos visando o êxito de sua função social” e serve como um instrumento de 
resposta as incertezas do mundo complexo e diverso (FARIAS, 2006, p. 55). 

Assim, a inovação educacional pode ser entendida como um conjunto de 
intervenções, decisões e processos sistematizados e intencionais com intenção de 
“modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas”, e 
como qualquer outra ação educativa, “é condicionada pela ideologia, pelas relações de 
poder no controle do conhecimento, pelos contextos socioculturais, pelas conjunturas 
econômicas” (CARBONELL, 2002, p. 19). 

É consenso que existe uma certa resistência por parte da escola em aderir as 
inovações e mudanças, justo mesmo por estes se apresentarem como processos que 
geram tensões e conflitos como afirmam Messina (2001) e Carbonell (2002). É 
consenso também que o papel do professor é fundamental para o processo de 
inovação, pois o mesmo é a força que impulsiona a mudança (CARBONELL, 2002). 
Dessa maneira, inovar no ensino não significa apenas pensar em novas metodologias 
e recursos inovadores, mas, também, suscitar uma mudança que vai além da 
dimensão técnica, reclama uma dimensão humana, política e ética por parte dos 
envolvidos, “pressupõe ruptura por dentro para se libertar das amarras com o 
estabelecido” (FARIAS, 2006, p. 43). 

Carbonell (2002) destaca que o simples processo de modernização do espaço 
escolar nada tem a ver com a inovação. Para este autor: 
 

(...) encher as classes de computadores, realizar saídas ao entorno, cultivar 
uma horta ou realizar oficinas são frequentemente simples desenhos que 
enfeitam a paisagem escolar, mas que não modificam absolutamente as 
concepções sobre ensino e aprendizagem estabelecidas no mais rançoso 
conservadorismo (CARBONELL, 2002, p. 21). 

 
 Estes movimentos caracterizam mudanças epidérmicas conforme nos aponta 
este autor, por isso podemos dizer que o avanço no processo de inovação está 
atrelado à ruptura epistemológica (MATOS, 2010), implica mudança de postura, 
perpassa ideologias dos sujeitos que participam deste movimento. Nesse sentido, as 
inovações não podem se limitar a atividades esporádicas e isoladas, mas sim fazer 
parte da dinâmica escolar, devem se tornar institucionalizadas conforme indica 
Carbonell (2002). Este é um fator que impulsiona a inovação segundo este autor, além 
disto, é preciso a presença de uma rede de relações entre cooperados, como 
professores, alunos, gestores, administradores e coordenadores pedagógicos para que 
este movimento depois de institucionalizado não seja um “mero slogan da pedagogia 
oficial mais em voga, vazio de conteúdo e de vida” (CARBONELL, 2002, p. 32).  
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A INOVAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Um dos quadros de referências para a análise do processo de inovação no 
ensino de Ciências, com fundamentação epistemológica em Educação em Ciências 
pode ser desenvolvido a partir das ideias de Cachapuz, Praia e Jorge (2004); Praia, 
Gil-Pérez e Vilches (2007) e Cachapuz et al (2011). Estes autores agrupam algumas 
orientações capazes de serem apropriadas no que se refere a melhoria da qualidade 
no ensino em Ciências. Desse modo, incorporamos essas orientações no sentido de 
compor um quadro de possibilidades para a inovação educacional no ensino em 
Ciências no sentido de romper com o ensino tradicional. 

Acreditamos, assim como estes autores, que primeiramente para romper com o 
tradicionalismo no ensino de Ciências se faz necessário compreender a Ciência a 
começar por um posicionamento pós-positivista, entendida por estes autores como um 
modo de valorizar as particularidades do conhecimento científico, cujas características 
envolvem “na sua construção, uma confrontação com o mundo, dinâmico, 
probabilístico, replicável e humano” (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004, p. 370-371). 
Ainda conforme estes autores, a visão de Ciência que prevalece entre alunos, 
representada pela imagem que os próprios professores ou instrumentos didáticos como 
os livros a concebem, está longe de ser entendida como tal. O que predomina é uma 
visão deformada da Ciência, representando assim sérias implicações no processo 
ensino-aprendizagem em Ciências (GIL PÉREZ et al, 2001). 

Desse modo, assumir uma perspectiva pós-positivista da Ciência, 
incorporando-a como atividade humana, compreendendo o caráter provisório do 
conhecimento provinda desta, assumindo uma construção de visão histórica, não 
neutra e problemática da Ciência são aspectos que podem ser incorporados no ensino 
de Ciências e correspondem à um processo de inovação primordial que suscitaria 
mudanças para melhor. 

Outra orientação, que também contribuiria na melhoria da qualidade do ensino 
de Ciências proporcionando inovações, corresponde a trabalhar os conteúdos de 
Ciências em uma dimensão contextualizada. Isto significa desenvolver os 
conhecimentos científicos partindo de contextos nos quais é possível a aplicação de 
princípios científicos (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004). 

Ainda considerando a contextualização no ensino de Ciências, destacamos o 
trabalho de Maceno e Guimarães (2013) sobre as compreensões entre três tipos de 
interlocutores envolvidos na área de Educação Química sobre o que vem a ser 
inovação. Estes interlocutores compreendem que inovação é propor situações de 
aprendizagem que tenham significados e que integrem as vivências dos estudantes. 
Além disso, estes interlocutores consideram a contextualização e a interdisciplinaridade 
fundamentais para superar um ensino fragmentado, focado apenas na memorização 
como uma abordagem potencialmente inovadora. As autoras enfatizam a importância 
da divulgação de experiências que envolvem contextualização e interdisciplinaridade, 
para que assim, estas propostas possam contribuir no processo de inovação 
(MACENO, GUIMARÃES, 2013). 

Há ainda, outras duas asserções a serem feitas, cujas caraterísticas 
complementam a forma como se pensa a possibilidade de romper com o ensino 
tradicional para que haja inovação no ensino em Ciências: o professor deve propiciar 
momentos nos quais o uso das novas tecnologias da informação e comunicação como 
recurso didático não seja apenas simbólico e; o ensino em Ciências deve ser 
experimental (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004). Ademais, o ensino de Ciências 
contemplando não só ambientes formais mas explorando sinergismos com a 
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comunidade científica, o trabalho de campo, os clubes de Ciência, as visitas a centros 
de investigação, as instalações industriais, centros e museus de Ciência, como 
destacam Cachapuz, Praia e Jorge (2004), pode auxiliar na superação do quadro 
tradicional de ensino. 

Enfim, pode-se dizer que a linha de ruptura situar-se-ia no momento em que 
este quadro de possibilidades inovadoras fosse institucionalizada no ensino em sala de 
aula e isto implica descontinuidade de velhas práticas, implica rupturas por parte dos 
professores e do coletivo escolar. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS E ANALÍTICOS 

 A realização desta pesquisa envolveu inicialmente a escolha das escolas que 
seriam investigadas. Para tanto realizamos, em março de 2013, um levantamento por 
meio de um aplicativo denominado Consulta Escolas disponível no site da SEED-PR. 
Naquele momento, mapeamos 17 colégios em Curitiba que tinham sido contemplados 
com o ProEMI. Como fizemos um recorte dentro do macrocampo iniciação científica, 
observamos que das 17 escolas apenas 14 ofertavam este macrocampo. Deste total, 
constamos quatro professores de Química trabalhando com ações dentro do 
macrocampo iniciação cientifica e pesquisa. Assim, entramos em contato com estes 
professores e solicitamos uma entrevista, as quais foram realizadas e depois de 
transcritas fizeram parte do nosso corpus da pesquisa. Sinalizamos que durante a 
discussão dos resultados os interlocutores são tratados no texto individualmente como 
Professor de Química 1, 2, 3 e 4 (PQ1, PQ2, PQ3 e PQ4). 

Para a análise destes dados usamos as contribuições da Análise Textual 
Discursiva de Moraes e Galiazzi, (2007). Segundo Moraes e Galiazzi (2007), a Análise 
Textual Discursiva (ATD) corresponde a uma metodologia voltada para análise de 
dados de natureza qualitativa, tendo como finalidade produzir novas compreensões 
sobre fenômenos e discursos. A ATD envolve a desconstrução e unitarização dos 
textos que consiste em um processo de desmontagem, desintegração dos textos 
selecionados a partir do corpus; o estabelecimento de categorização cujo processo 
consiste em construir relações entre as unidades de significado, combinando-as e 
classificando-as no sentido de formar as categorias; captar o novo emergente e; o 
processo de auto-organização. 

A partir do processo de unitarização estabelecemos duas categorias, sendo 
estas definidas a priori e intituladas: Concepção de Inovação e Abordagens Inovadoras 
e Obstáculos à Inovação. As discussões destas Categorias são apresentas a seguir. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com o intuito de favorecer a compreensão e os significados atribuídos à 
inovação por professores de Química participantes do Programa Ensino Médio 
Inovador, optamos por discutir as Categorias apontando algumas proposições 
correspondentes as visões destes profissionais sobre inovação a partir de suas 
concepções e práticas. A primeira categoria a ser discutida é Concepções de Inovação 
e Abordagens Inovadoras. Decidimos discutir as duas asserções juntas pelo fato de 
entendermos que poderíamos ser redundantes caso viéssemos realizar a discussão 
separadamente. Na sequência, discutimos a Categoria denominada de Obstáculos à 
Inovação. 
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Categoria I: Concepção de Inovação e Abordagens Inovadoras 
Proposição I: Inovar no ensino de Química significa tornar o ensino atrativo para o 
aluno, evitando um ensino conteudista. Tal proposição pode ser evidenciada pelas 
seguintes asserções: 
 

(...) a ideia é você fazer coisas diferentes né, coisas até relacionadas com o 
conteúdo, mas de maneira diferente, de maneira mais atrativa (PQ1). (...)eu 
creio que se for projeto ligado extremamente à conteúdo não funciona. Não 
funciona porque a gente tinha um projeto de matemática básica, que era 
extremamente interessante, mas conteudista, os alunos não vinham (PQ1). 

 
Assim, evitar uma quantidade imensa de conteúdos, os quais muitas vezes não 

fazem sentido para os alunos, é uma preocupação presente nas atividades realizadas 
pelos professores de Química do ProEMI. Isto sugere desenvolver atividades que 
atendam as especificidades dos alunos, respeitando aspectos culturais, vinculando os 
conteúdos com o contexto social deste. Ademais, a concepção tradicional de ensino 
prioriza aspectos memorístico e conteudista e diante da proposição I é possível afirmar 
que os professores investigados rompem com esta concepção de ensino ao proporem 
atividades que privilegiem o contexto ao qual o aluno está inserido antes mesmo do 
conteúdo. 
 
Proposição II:Inovar no ensino de Química é contextualizar o conhecimento químico; 
Podemos sinalizar esta asserção a partir do seguinte excerto:  
 

É mais ou menos nesse enfoque tá, sempre trabalho (a química) em contextos 
paralelos, a poluição do ar, de ambiente, questão de sociedade mesmo, cultura 
(PQ4). (...) você tem que contextualiza seu ensino e o laboratório é um 
ambiente muito útil nesse sentido (PQ3). 

 
A ideia de que deve haver a contextualização do conhecimento químico é 

congruente com a asserção realizada por Cachapuz, Praia e Jorge (2004) ao 
sinalizarem que o desenvolvimento dos conhecimentos científicos pode partir de 
contextos nos quais é possível a articulação com princípios científicos. Estes contextos 
podem partir de temas sociais presentes nas vivências dos alunos, permitindo que os 
mesmos possam construir os conhecimentos químicos de forma significativa, capaz de 
permitir a interpretação do mundo. Desse modo, a contextualização assume o papel de 
dar significado aos conteúdos escolares, e é uma forma do aluno buscar compreender 
e utilizar os conhecimentos científicos a partir do entorno social e cultural do qual ele 
faz parte.  
 
Proposição III: Inovar no ensino de Química é privilegiar a experimentação, na qual é 
possível trabalhar aspectos da natureza da Ciência. 
 

Foi possível observar que na concepção dos professores investigados, a 
experimentação auxilia na compreensão dos conhecimentos escolares e tem sido 
usada como uma estratégia de ensino e aprendizagem, o que é coerente com as 
proposições de Cachapuz, Praia e Jorge (2004), segundo as quais o ensino de 
Ciências deve ser experimental. Isto significa que esses professores privilegiam a 
articulação entre teoria e prática no Ensino de Química. No entanto, nos discursos de 
alguns professores sobre a utilização da experimentação no Ensino de Química 
percebemos que esta é entendida como uma situação de confrontar a teoria com a 
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prática, revelando um caráter simplista da experimentação, sugerindo que a atividade 
experimental é condição fundamental para que teorias e leis sejam comprovadas. 

Quando um dos professores salienta: “(...) então a gente poderia ver, fazer uma 
aula teórica e ir pro laboratório fazer a prática (PQ3)”, este manifesta a condição de que 
a prática é necessária para confirmar a teoria, a qual é precedida pela observação, o 
que caracteriza uma lógica empirista e indutivista da natureza do trabalho científico. 

Corroborando com esta concepção, o professor PQ4 discute que: 
 

Na minha concepção eu tenho que instrumentalizar eles pra lida um dia com 
ciência né. Ciência da natureza, ciência, sempre, como eu falei, trabalhando 
com a questão do método científico, as hipóteses, acha um problema, tenta 
achar soluções e daí instrumentaliza na questão de manuseio de equipamentos 
de laboratório, microscópio, pipetagem, essas coisas todas de laboratório 
(PQ4). 

 
O depoimento acima reflete a ideia de que o trabalho científico requer uma 

sequência padronizada de procedimentos e etapas sucessivas como observar, coletar 
dados, elaborar hipóteses, realizar constatações a partir da experimentação e chegar a 
conclusões por meio de um processo indutivo. Isto caracteriza uma concepção de 
Ciência de cunho empirista-indutivista, apoiada na observação e na atividade 
experimental, cuja realização está a cargo de indivíduos que utilizam o método 
científico para a produção de conhecimentos. A história, filosofia e sociologia da 
Ciência têm contribuído e tematizado essa concepção há algum tempo, a qual 
prevalece entre os docentes da área, “isto possivelmente decorre da ausência, durante 
a formação inicial, de discussões epistemológicas que poderiam contribuir para a 
compreensão da complexidade na construção dos fatos científicos” (SCHEID; 
FERRARI; DELIZOICOV, 2007). 

A experimentação é um momento bastante interessante para se trabalhar a 
natureza da Ciência, por isso, segundo Hodson (1994), é preciso pensar em um 
modelo de Ciência que seja válido filosoficamente, o qual não seja baseado no 
indutivismo e sim um modelo de Ciência que se reconheça minimamente a falibilidade 
e dependência teórica durante observação dos fatos, de se considerar que o 
desenvolvimento da Ciência não é neutro e que esta sofre influência de fatores 
socioeconômicos, políticos, éticos e morais. É importante que durante a 
experimentação essa concepção seja superada no contexto das inovações curriculares 
para que assim se possa progredir em termos de melhoria no Ensino de Química. 
 
Proposição IV: Inovar no ensino de Química é ultrapassar as barreiras da disciplina e 
propor ações interdisciplinares como forma de integrar o conhecimento científico. 
 
 Ao proporem atividades que estabelecem relações com outros campos do 
conhecimento ou ainda com outras disciplinas os professores de Química do ProEMI 
proporcionam aos alunos um ensino interdisciplinar, como podemos observar nos 
fragmentos a seguir:  
 

Depois, eu tive que focar na questão de como que se deu a construção da 
goma arábica. Não só trabalhando aspectos da Química, mas aspectos da 
História mesmo (PQ2). (...) eu vi que o que eles mais queriam de diferente era 
relacionado ao esporte. Então eu relacionei a química e o esporte (PQ1). (...) 
eu chamei a professora de matemática pra ela me ajudar e falar do Leonardo 
da Vinci e tudo e integra com os aspectos da matemática (PQ2). É mais ou 
menos nesse enfoque tá, sempre trabalho em contextos paralelos, a poluição 
do ar, de ambiente, questão de sociedade mesmo, cultura (PQ4). 
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Consideramos que esta é uma forma de propiciar uma visão ampla do 
conhecimento escolar, possibilitando que o aluno compreenda que o conhecimento não 
é fragmentado e que a organização em disciplinas é apenas uma das formas de 
delimitar uma área do conhecimento dentro da unidade escolar. Possibilitar um ensino 
de Química interdisciplinar pressupõe uma formação integral e plena do cidadão, o que 
significa melhoria na qualidade do ensino e uma abordagem potencialmente inovadora 
como foi constatado no trabalho de Maceno e Guimarães (2013). 
 
Proposição V: Inovar no ensino de Química é ampliar o tempo escolar como forma de 
fortalecer, também, o processo ensino e aprendizagem das Ciências. Neste caso, a 
capacidade criativa dos professores foi essencial.   
 

Os professores entrevistados sinalizam que as experiências pedagógicas 
realizadas no contraturno escolar representam possibilidades de fortalecimento não só 
da formação cultural, desportiva e de formas de socialização juvenil, mas também 
representam uma oportunidade de aumentar a carga horária da disciplina contribuindo 
no aprofundamento de experiências significativas de aprendizagens de conceitos 
científicos enriquecendo a formação do aluno participante do Programa, conforme os 
depoimentos a seguir: 
 

 (...) eu consegui mostrar pros alunos uma outra parte que eu não consigo 
trabalhar no dia a dia com eles. Eu tinha um tempo a mais, disponível (PQ3). 
(...) o próprio convívio com alunos você acaba melhorando, assim em termos 
de uma aula prática melhor, ou até a tua maneira de expressar determinado 
conteúdo já que a química não é tão fácil de se entender, então mudou assim 
até no relacionamento com eles (PQ1).  

 
Estes apontam ainda que foi possível realizar atividades que ultrapassam os 

limites da sala de aula e tornam o ensino de Química agradável possibilitando introduzir 
o aluno no mundo das Ciências de forma mais criativa. Segundo o Professor PQ2, “a 
gente tá tentando introduzir aspectos da Ciência e não a própria Ciência. Então é uma 
maneira da gente tentar trazer isso” o que pode refletir na formação do aluno, pois para 
o professor PQ3 “esses alunos que a gente consegue, encaixa no ensino médio 
inovador, que consegue fazer que ele acompanhe, eu acho que ele melhora muito, o 
desempenho dele acaba melhorando muito”. 
 É importante destacar neste momento que a ampliação da carga horária a 
partir das atividades extracurriculares propostas pelo Programa no âmbito estadual 
corresponde a um modelo de formação com aluno em tempo integral e que a escola 
não assumiu a responsabilidade de ser uma escola em tempo integral. Estes aspectos 
serão melhor discutidos na categoria a qual apontamos os obstáculos no processo de 
inovação na concepção dos professores de Química participantes do ProEMI. 

Um dos efeitos que apreendemos durante as entrevistas com os professores e 
que potencializa a inovação é a capacidade criativa que cada professor esboçou ao 
explanar sobre sua prática. O trecho a seguir corrobora com esta proposição: 
 

(...) hoje vou trabalhar pigmentos, então naquele dia eles tiveram que construir 
suas próprias tintas, utilizando beterraba, cenoura e assim por diante (PQ2). 
(...) eu propus para meus alunos fazer uma cesta, utilizando jornal, canudo e 
tinta. Só! Então pra chegar nisso, veja, eu vou ter que dar uma de tecelã (PQ2). 
(...) eu não tenho um reagente químico pra trabalhar, eu substituo esse 
reagente, a gente faz outras coisas (PQ3). (...) no segundo ano tem aquela 
prática lá de Colóide, eu uso maionese com eles, claro que tem a parte teórica 
e a parte prática, eles adoram, acabam comendo, o chantilly, a maionese. 
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Então, são coisas que a gente vai substituindo, não é porque não tem que a 
gente não vai fazer, troca (PQ3). 

 
Aqui cabe destacar que ser criativo é ter a aptidão de suscitar ideias originais e 

úteis e solucionar os problemas do dia-a-dia. É olhar para as mesmas coisas como 
todo mundo e perceber novos fatos, episódios e estratégias diferenciadas com o intuito 
de atingir um objetivo específico e é o primeiro passo para a inovação. A criatividade é 
uma exigência do mundo contemporâneo e o profissional docente criativo é um 
encorajador do trabalho inovador, é ele que propicia momentos de prazer e motivação, 
fatores responsáveis por desenvolver o potencial dos alunos para que possam construir 
o seu conhecimento. O que pudemos depreender nesta pesquisa é que os professores 
entrevistados apresentam tais atributos, o que reflete na melhoria da qualidade de 
ensino ofertado aos alunos participantes do ProEMI. 

Quando perguntados de onde buscavam ideias para inovar, a maioria dos 
professores trazem ideias de suas próprias vivencias, de sua formação pessoal e não 
da sua formação profissional atrelada à atividade docente. Afirmam que o interesse em 
outras áreas do conhecimento, como forma suprir algumas necessidades pessoais em 
outras fases de suas vidas, propiciou esta atmosfera criativa e o Programa permitiu 
desenvolver atividades que sempre pensaram em trazer para seus alunos, mas que a 
sala de aula apresentava-se como um limite.  
 
Categoria II: Obstáculos à Inovação 
 

Carbonell (2002) discute que os obstáculos a inovação podem ser de ordem 
interna ou externa no que se refere à mudanças na instituição escolar. A princípio, 
destacamos neste trabalho apenas alguns dos fatores que dificultam ou frustram as 
inovações no âmbito do ProEMI sem fazer distinção se estas são de ordem interna ou 
externa à escola. 
 
Proposição I: O recurso financeiro fornecido pelo Programa não foi direcionado 
especificamente para o projeto e a escola não dispõe de infraestrutura para atender o 
aluno no contraturno. 
 

Pudemos depreender esta proposição nas falas dos quatro professores 
entrevistados. Estes indicam a ausência de espaços adequados para receber os alunos 
fora do turno; de não terem infraestrutura para desenvolver um projeto coerente com 
que se propunham fazer; Três dos professores nos relatam que tiveram que arcar com 
algumas despesas financeiras para que o projeto saísse inicialmente do papel e 
apontam que o recurso financeiro não foi usada de forma a otimizar os resultados. 

Alguns professores destacam ainda que o recurso financeiro não foi usado 
especificamente no projeto de contraturno, o que dificultou o desenvolvimento de 
algumas atividades externas como viagens e passeios, compra de materiais que não 
estavam na lista inicial e outros salientam que não sabem bem ao certo onde foi 
investido o recurso financeiro proporcionado pelo Programa como incentivo à inovação. 

Esta é uma discussão que nos leva a questionar sobre as condições da escola 
ao idealizar um modelo de formação ofertado ao aluno em tempo integral. Este é um 
modelo que prevê apenas a extensão do tempo do aluno na escola. É preciso progredir 
para um modelo no qual a escola seja em tempo integral, na qual o aluno não participe 
apenas de atividades extracurriculares inovadoras esporádicas, mas que estas se 
tornem institucionalizadas, como observa Carbonell (2002). Para tanto é preciso 
investir em mudanças no interior das escolas de modo que estas possam oferecer 
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condições compatíveis com a presença de alunos e professores em turno integral, o 
que não foi constatado a partir dos dados desta pesquisa. Tal condição torna-se um 
obstáculo à inovação mesmo que todos estejam dispostos a enfrentar o desafio que é 
inovar. 
 
Proposição II: as atividades no contraturno são ações isoladas incapazes de convergir 
no coletivo e enriquecer o ensino de Química trabalhado no ensino regular. 
 

Justamente por atender a um grupo pequeno e específicos de alunos no 
contraturno escolar, as práticas inovadoras não atingem o coletivo da escola. Os 
professores destacam que pouca coisa mudou com a vinda do Programa na escola e 
três deles discutem que não há possibilidades de transpor as práticas inovadoras na 
sala de aula regular, sinalizando que várias mudanças devem ocorrer para que seja 
possível realizar as atividades do contraturno no turno normal. Destacam o número de 
excessivo de alunos por turma, a infraestrutura, a escassez de materiais e até mesmo 
a falta de apoio por parte da comunidade escolar e gestores, como sendo obstáculos à 
inovação: 
 

Às vezes a gente tem vontade, mas a gente não tem apoio, de todas as partes, 
da direção, embora a gente tenha né (PQ1). (...) eu vejo o quanto a coisa se dá 
de forma isolada, é um trabalho sozinha praticamente e nisso eu fico pensando 
que se eu tô indo pelo caminho correto. Então essa é uma angústia que sinto 
agora, é um trabalho que eu toco sozinha, é complicado nesse sentido (PQ2). 

 
Na verdade, a conjunção destes fatores é que pode se tornar um impeditivo à 

inovação, sendo responsável, muitas vezes, por desanimar o professor ao tentar 
estabelecer as práticas pedagógicas inovadoras. Estes acabam desestimulados como 
afirmou o professor PQ4, o qual desabafa que não vai participar do Programa nos 
próximos anos por falta de apoio e estímulo. Farias (2006) afirma que boa vontade e 
compromisso não são suficientes para uma significativa mudança, tão pouco sem 
apoio, pois a inovação é uma construção que ao mesmo tempo é individual, coletiva e 
interativa. Portanto, não se pode negar a necessidade de mudanças nas práticas 
pedagógicas tradicionais e que os professores correspondem a força que impulsiona 
esta mudança, como destaca Carbonell (2002), mas para isso é necessário trabalhar 
de forma coordenada e cooperativa, é preciso que “as administrações sejam mais 
sensíveis ao reconhecimento e apoio das experiências de base” criando um clima 
favorável para a renovação pedagógica (CARBONELL, 2002, p. 30).    

Quando perguntamos das possíveis contribuições do ProEMI os professores 
explicam que: 

Pra mim acrescentou, lógico, pra minha prática acrescentou bastante, mas não 
é uma mudança institucional, é uma mudança bem pontual, uma mudança pra 
mim professor, só pra mim, no caso, e acrescentou, lógico, pra aqueles meus 
alunos (PQ2). (...) acho que acaba causando até tumulto, porque é em 
Contraturno, daí mistura aluno de ensino médio com fundamental, como não 
tem um espaço adequado causa, às vezes, alguns transtornos para a equipe 
pedagógica, para direção. Então, acho que contribuição mesmo não teve, teve 
transtornos (PQ1). 

 
Esta é uma realidade contraditória da inovação estabelecida no âmbito do 

Programa, conforme podemos depreender dos fragmentos acima. Contraditória porque 
é ao mesmo tempo um momento no qual os professores podem ressignificar suas 
práticas e proporcionar um ensino de Química inovador, mas é também um período 
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que mobiliza a escola como um todo, desestabilizando e movimentando a rotina, 
obrigando a instituição escolar rever seus projetos para que assim ocorra a inovação, o 
que para muitos gera uma serie de desconfortos, resistência, tensão e propicia a 
vontade de manter o status quo. Conforme Carbonell (2002, p.33), “fazer sempre a 
mesma coisa, mantendo a rotina e o status quo, é andar para trás” (CARBONELL, 
2002, p. 33) e isto é o que a Sociedade do Conhecimento não espera da escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante dos comentários tecidos neste trabalho, pudemos depreender as visões 
que os professores de Química do ProEMI têm sobre a inovação nesta área do 
conhecimento. A partir de suas concepções e suas práticas compreendemos que, de 
um modo geral, a inovação estabelecida no âmbito do Programa Ensino Médio 
Inovador assume um papel estanque no que se refere à melhoria na qualidade do 
ensino e Química, pois propiciou o desenvolvimento de atividades inovadoras. Dentre 
as estratégias está a oferta de um ensino interdisciplinar, contextualizado, de modo a 
priorizar a experimentação em detrimento dos conteúdos. Neste último caso, é preciso 
atentar para a natureza do trabalho científico que, entre os professores de química 
participantes da pesquisa, ainda é fundamentada nas ideias empiristas-indutivista, 
mesmo esta sendo há muito tempo criticada pela literatura da área.  

Ao se reportarem às dificuldades que tiveram para implementarem suas 
práticas inovadoras, os professores revelam os esforços que vêm fazendo para que o 
ensino de Química seja renovado. Como pudemos perceber, há uma cultura para a 
renovação no ensino de Química lançada especificamente pelo Programa investigado 
na rede pública estadual de ensino em Curitiba. Contudo, acreditamos que o que 
acontece é ainda uma mudança superficial, uma mudança epidérmica, atrelada às 
inovações que não se institucionalizaram em sala de aula e ocorrem apenas no 
contraturno privilegiando poucos alunos. 

Consideramos que a intenção de mudança nas escolas estaduais investigadas, 
via política educacional e por meio de inovações nas práticas pedagógicas 
desenvolvidas no contraturno escolar, só será efetiva se houver uma cultura para 
inovação de modo a romper com o ensino tradicional em sala de aula, sendo assumida 
não como atividades extracurriculares e sim impactando a forma como o professor atua 
em sala de aula.  

Salientamos ainda que é importante atentar para essa dinâmica de se 
compreender a mudança na escola para além de sua superfície, pois inovar na prática 
docente requer ir além da preparo técnico, da força de vontade e das motivações 
particulares. Abrange em primeiro lugar uma cultura coletiva para a inovação, que 
consiste em romper com as velhas práticas, com ideias e valores que se encontram 
arraigados no ensino tradicional. Em segundo, é preciso garantir condições de trabalho 
docente e apoio ao professor inovador para que ele não seja desestimulado enquanto 
estabelece suas práticas pedagógicas durante a aventura que é inovar (CARBONELL, 
2002). 
 E enfim, destacamos que para que ocorram mudanças, no que diz respeito ao 
ensino de Química, se faz necessário que os professores “acreditem que a mudança é 
possível” e que estes “possam formar uma representação coerente da inovação 
pretendida” (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004, p. 378). Desse modo, poderemos 
propiciar um ensino de Química melhor para os nossos alunos e em sintonia com as 
emergentes transformações que ocorrem na sociedade. 
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Palavras-Chave: Acessibilidade no Ensino Superior, Inclusão, Pessoa com deficiência. 
 
RESUMO: Este trabalho visa apresentar os resultados da análise sobre a acessibilidade no Instituto de 
Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para isso, aplicou-se um questionário, online, 
como veículo de coleta das opiniões dos docentes a respeito de: experiência docente, experiência com 
as deficiências e opinião sobre acessibilidade. O retorno de 34% do corpo docente permitiu a conclusão 
que o caminho é longo para uma educação superior inclusiva efetiva, mas a realização de capacitações, 
orientações e direcionamento dos investimentos públicos poderá contribuir para um ensino igualitário e 
respeitador das limitações do graduando com deficiência. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Inclusão significa abranger, compreender, figurar entre os outros e está 
diretamente relacionada com acessibilidade, acesso que denota direito ou oportunidade 
de usar e alcançar. Portanto a acessibilidade adquire relação com a inclusão como 
instrumento promotor de autonomia e igualdade. 

O Decreto Lei 5296/2004 define acessibilidade como: “condição para utilização, 
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida”.1 

Conforme divulgado pelo IBGE, o censo 2010 divulgou que 61,1% da 
população de 15 anos ou mais, com deficiência, não tinha instrução ou possuía apenas 
o fundamental incompleto, esse percentual era de 38,2% para as pessoas dessa faixa 
etária que declararam não ter nenhuma das deficiências investigadas. Já no ensino 
superior revelou que 6,7% da população de 15 anos ou mais, com deficiência, conclui o 
3º grau em relação a 10,4% da população sem deficiência. 

Os dados disponibilizados pelo IBGE reforçam o papel do governo federal em 
relação a investimentos nas pesquisas focadas em tecnologia assistiva e nas ações 
afirmativas capazes de proporcionar igualdade entre os indivíduos, através da 
diversificação de recursos e serviços que atendam as diferenças individuais da pessoa 
com deficiência.  

Portanto, urge conhecer, debater e refletir sobre a implementação das políticas 
públicas nos processos inclusivos (ou não) no ensino superior. O presente trabalho 
surge de uma pesquisa sobre acessibilidade desenvolvida junto aos docentes dos 

                                                   
1 Embora o termo “portador de deficiência” seja considerado na atualidade obsoleto, manteremos aqui os 
termos utilizados na legislação ou outros autores, e usaremos o termo pessoa com deficiência, mais 
aceito atualmente, sempre que o texto seja de autoria própria. 
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cursos de Química do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio grande do 
Sul (IQ/UFRGS) como requisito para obtenção do grau de Licenciada em Química. 

O corpo docente do referido instituto foi objeto de análise, adotando-se como 
critérios as políticas públicas, os índices, orçamentos e especificamente os recursos 
humanos e tecnológicos disponíveis para receber o aluno com deficiência e sua 
inserção efetiva nas atividades de ensino. As deficiências focadas neste trabalho 
foram: visual, auditiva, motora e mobilidade reduzida. 

 
CONCEITUALIZAÇÃO 
 

Ações afirmativas para inclusão estão em um momento de grande destaque no 
âmbito social, sendo promover e promovendo políticas públicas capazes de garantir ao 
menos no âmbito das escrituras o acesso da pessoa com deficiência ao processo 
educacional e social, pois somente com o rompimento das barreiras atitudinais 
observaremos a verdadeira mudança. Portanto, há muito a ser pensado para a 
conscientização e apropriação dos direitos aqueles anteriormente esquecidos. 

A inclusão depende de educação e conforme Dutra (2008, p. 128): 
 

A educação inclusiva não está restrita ao campo de atuação da educação 
especial, altera a estrutura tradicional da escola fundada em padrões de ensino 
homogêneo e critérios de seleção e classificação, passando a orientar a 
construção de sistemas educacionais que efetive o direito de todos à 
educação. Ao assumir o compromisso de alterar as práticas educacionais e 
fundar uma nova cultura escolar que valorize as diferenças, a educação 
especial supera o caráter restrito identificado pela visão clínica e assistencial e 
passa a produzir avanços na perspectiva de inclusão e da acessibilidade.  

 

Os dispositivos públicos estão presentes na sociedade brasileira há 
aproximadamente 40 anos, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
5692/71 que, em seu artigo 9º estabelece: 

 
Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 
fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. 

 
Percebe-se que não existia um conceito adequado para o ato de incluir os 

indivíduos com deficiência, como se pode constatar na expressão “deverão receber 
tratamento especial”, mas foi de suma importância para alavancar as discussões sobre 
a promoção da igualdade e oportunidades para todos. Após seis anos, a Emenda 
Constitucional nº 12/1978 estabelece em artigo único: 

 
É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica 
especialmente mediante: educação especial e gratuita, assistência, reabilitação 
e reinserção na vida econômica e social do país, proibição de discriminação, 
inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários e 
possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. 
 

A jornada para autonomia da pessoa com deficiência estava ganhando espaço 
e amadurecendo os avanços para a construção de uma sociedade menos excludente. 
Com o passar dos anos a evolução dos dispositivos legais com foco na acessibilidade 
levou a um processo de modificações culturais, atitudinais e governamentais na luta 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

IPE 
 

 

contra o estereótipo do deficiente, até então considerado um ser incapaz de ser 
incorporado na comunidade como um cidadão e tão somente como objeto de caridade.  

E pensando-se, especificamente, em educação superior, quais tentativas ou 
avanços foram conquistados? 

A Portaria nº 1793/1994, em seu artigo 1º recomenda às Instituições de Ensino 
Superior: “a inclusão da disciplina ‘Aspectos Ético-Político-Educacionais da 
Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais’, 
prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas.” 

Decorridos dois anos da publicação da portaria, poucas alterações nas 
Instituições de Ensino Superior foram implementadas, conforme estudo realizado por 
Chacon (2001), muito devido à falta de dados estatísticos sobre o número de pessoas 
com deficiências e à falta de conhecimento das orientações dos dispositivos legais 
vigentes.  

O Censo da Educação Superior de 2009 (Instituto Indianápolis Educação 
Especial, 2012) divulgou que 0,34% (aproximadamente 20000 alunos de graduação) 
são portadores de deficiência, prevalecendo a baixa visão, deficiência auditiva e 
físicas, conforme figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   
 
 
 
 
Figura 1 – Tipo de Deficiência por alunado na Educação Superior em 2009. 

(Fonte:Censo da Educação Superior, 2009) 
 
Na busca de mais dados, observou-se que não há estatísticas sobre o ingresso 

de pessoas com deficiência no censo da educação superior de 2011 e 2012, porém o 
tema inclusão é parte integrante da pesquisa. Apesar da falta de dados específicos 
sobre a inclusão no ensino superior, é de conhecimento que há um crescimento 
considerável no número de matrículas no 3º grau e muito provavelmente a parcela da 
sociedade com deficiência também passou por aumento semelhante. A afirmação 
anterior baseia-se nos indicativos do programa Incluir e define a inclusão no nível 
superior como: 

 
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve 

assegurar-lhes, o direito à participação na comunidade com as demais 
pessoas, as oportunidades de desenvolvimento pessoal, social e profissional, 
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bem como não restringir sua participação em determinados ambientes e 
atividades com base na deficiência. Igualmente, a condição de deficiência não 
deve definir a área de seu interesse profissional. Para a efetivação deste 
direito, as IES devem disponibilizar serviços e recursos de acessibilidade que 
promovam a plena participação dos estudantes. (MEC, 2013, p. 11) 

PROGRAMA INCLUIR (PI) 
 

O Programa Incluir - Acessibilidade na Educação Superior (PI) foi criado em 
2005 com o objetivo de propiciar a criação de núcleos de acessibilidade nas instiuições 
federais, vislumbrando o cumprimento dos dispositivos legais, em especial a Portaria n° 
3284/2003, que asseguram o direito à inclusão em todos os níveis educacionais. 

A missão dos núcleos de acessibilidade está baseada nos eixos: infraestrutura, 
programas de extensão, currículo, comunicação e informação e programas de 
pesquisa. 

De acordo com o documento orientador (MEC, 2013, p. 3) a inclusão é 
traduzida como eliminação das barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na 
comunicação e informação para graduandos e pós-graduandos, servidores e docentes 
com e sem deficiências. 

No período de 2005 a 2011 a captação de recursos para execução do 
Programa nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), foi realizada mediante 
aprovação de projetos encaminhados pelas universidades à Secretaria de Educação 
Superior do Ministério de Educação (SESU/MEC). A partir de 2012 os recursos foram 
destinados diretamente às instituições, mediante o número de alunos com deficiência 
atendidos no semestre anterior, com o intuito de formalizar as ações afirmativas para 
inclusão. 

O MEC (2012) divulgou a seguinte notícia: 
No orçamento de 2013, o governo federal vai destinar R$ 11 milhões a 
universidades federais para adequação de espaços físicos e material didático a 
estudantes com deficiência, por meio do programa Incluir, e entre 2013 e 2014 
abrirá 27 cursos de letras com habilitação em língua brasileira de sinais (Libras) 
nas universidades federais, além disso, o Instituto Nacional de Educação de 
Surdos (Ines) vai ofertar mais 12 cursos de educação bilíngue (português–
libras) a partir de 2014 e a abertura de 229 vagas de professores e 286 de 
técnicos administrativos.  

 
A UFRGS ainda não implementou o Programa Incluir como núcleo de 

acessibilidade, porém está preparando-se para tal, através dos recursos captados em 
2012 de R$ 115.432,00, para a execução do “Projeto Constituição do Núcleo de 
Acessibilidade da UFRGS: modernizando os espaços e incluindo pessoas”. 

O público alvo são professores, servidores e graduandos com deficiência e 
professores sem deficiência e os serviços disponibilizados são: ledor escrevente, guia 
vidente para deslocamento pelo campus, transcrição artesanal para Braille, Impressão 
em Braille e ampliado de materiais didáticos (incluem-se eventos), Softwares ledores, 
ampliadores de tela e lupas eletrônicas, articulações com diversos setores da 
universidade para pensar as questões de acessibilidade, Tradutor-Intérprete de Libras, 
parcerias com outras universidades para busca de materiais e eventos, intervenções 
arquitetônicas nos campi, contato com as comissões de graduação e pós-graduação, 
contato com os alunos com deficiência, após aprovação no vestibular. 

O Programa Incluir na UFRGS atende as necessidades de pessoas com 
deficiência visual, surdez, usuários de Libras e pessoas com mobilidade reduzida, 
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ressaltando que estas são as deficiências mais comuns dos ingressantes. Conforme os 
registros do PI não foram estabelecidos contatos com a comissão de graduação da 
Química com a intenção de atender graduandos/pós-graduandos no IQ, pois não houve 
ingressantes com deficiências até o presente momento.  

Enfim, o papel do futuro Núcleo de Acessibilidade na UFRGS é de suma 
importância para que a universidade rompa as barreiras atitudinais e arquitetônicas 
com vistas à educação inclusiva no Ensino Superior. Os avanços do programa dentro 
da instituição, através dos recursos financeiros e postura inclusiva consciente, estão 
promovendo as ações afirmativas de acessibilidade, inclusão, autonomia e direitos das 
pessoas com deficiência. 

METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, estruturada como estudo de caso. 
Conforme Azeredo, Pinto e Silva (2005, p. 5): “o estudo de caso permite que o 
profissional observe, entenda, analise e descreva uma determinada situação real, 
adquirindo conhecimento e experiência que podem ser úteis na tomada de decisão 
frente a outras situações”. 

O veículo de coleta de dados foi o questionário, online, sendo este aplicado aos 
oitenta e quatro docentes do Instituto de Química da UFRGS, através de distribuição 
digital, empregando-se a ferramenta Google Docs, propiciando o anonimato. 

O questionário misto, contendo questões aberta e fechadas, foi elaborado para 
abranger três categorias de dados com a intenção de avaliar o panorama no 
IQ/UFRGS em relação à inclusão/acessibilidade no ensino superior: experiência 
docente, experiência com as deficiências e opinião sobre acessibilidade, sendo que na 
última categoria foi solicitada a opinião dos docentes acerca da entrada de alunos no 
ensino superior. O questionário aplicado encontra-se no Apêndice deste trabalho.  

Mas porque estas categorias? A priori teve-se a intenção de relacionar 
experiência com deficiências e tempo de docência para, possivelmente, justificar 
ausência ou não de conhecimento sobre a temática. (Por exemplo, o professor X não 
trabalhou com alunos com deficiência por ter ingressado recentemente no IQ/UFRGS 
ou por que nenhum aluno foi matriculado em sua disciplina? A única maneira de 
descobrir seria questionando-o sobre tempo de docência e opinião sobre 
inclusão/acessibilidade). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os dados obtidos, através das respostas de 34% do corpo docente do 
IQ/UFRGS, foram tratados nas categorias descritas anteriormente e geraram os 
resultados abaixo. A questão aberta contida na terceira categoria (opinião sobre 
acessibilidade) demandou subcategorização devido à complexidade das opiniões 
disponibilizadas pelos docentes. 

No que se refere à primeira categoria, tempo de docência, 52% dos docentes 
informaram ter mais de dez anos de experiência docente no ensino superior. A 
caracterização por tempo de docência revela um grupo experiente na prática docente e 
indica a maior probabilidade do professor ter trabalhado com graduandos com 
deficiência. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

IPE 
 

 

Em relação à segunda categoria, experiência com as deficiências, os 
resultados mostram que aproximadamente a metade dos professores já teve alguma 
experiência em dar aula para alunos com deficiência e as mais apontadas foram a 
deficiência visual seguida por deficiência auditiva, respectivamente com 18% e 6%, 
conforme figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Deficiências apontadas pelos docentes. 
 
Cabe ressaltar que estes números não estão de acordo com os registros do 

Programa Incluir, pois o mesmo só atende a demanda dos graduandos que os 
procuram, ou seja, se um aluno não se sente a vontade ou não vê a necessidade do 
uso dos recursos do programa, perde-se o histórico do ingresso e permanência deste 
aluno, como aluno com deficiência, na universidade. 

Em relação à terceira categoria de análise, opinião sobre acessibilidade, os 
professores em sua grande maioria responderam que necessitam de mais capacitação, 
formação e orientação para atuarem numa educação inclusiva, sendo que 76% 
informam que nunca fizeram capacitações relativas a esse tema, mas consideram 
importante a sua realização e apontam outras demandas genéricas necessárias, 
conforme figuras 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Relevância e participação em cursos de capacitação. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

IPE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Demandas genéricas necessárias para atender graduandos com deficiência. 
 
Apesar da expectativa dos docentes, verifica-se que, na sua maioria, não 

receberam formação institucional. Vale a pena destacar que existem formações 
oferecidas pela Universidade e também por alguns dos Institutos (mas esse não é o 
caso do IQ/UFRGS), entretanto sua divulgação nem sempre atinge o público desejado. 
Isso pode justificar o fato de 72% dos professores terem respondido que desconheciam 
a existência de setores de suporte ao professor e aluno para o atendimento a alunos 
com deficiência. 

Dos setores apontados por 24% restantes dos docentes que conheciam algum 
setor de suporte, encontramos: NEPIE- Núcleo de Estudos em Políticas de Inclusão 
Escolar, que investiga a área da educação, com ênfase nos sujeitos com necessidades 
educativas especiais e nos processos inclusivos; NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante, 
espaço para todos os estudantes da UFRGS que buscam orientação de carreira e um 
auxílio na sua caminhada acadêmica e profissional, não sendo específico para o 
tratamento de questões ligadas à inclusão; PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação, 
mas o Programa Incluir não faz parte da estrutura da PROGRAD e aparecem na 
página eletrônica apenas como “LINKS DE INTERESSE”. 

Na análise da categoria três – opinião sobre acessibilidade – foram criadas 
subcategorias, a partir das respostas dadas pelos docentes a esse respeito. 

Uma destas subcategorias foi o apoio à inclusão de pessoas com deficiência 
no ensino superior, como mostram as afirmações: 
x Em minha opinião qualquer aluno que demonstrar possuir capacidade e 
conhecimentos suficientes para ingressar no curso de química da UFRGS, o que é 
avaliado por processo seletivo apropriado, deve ter acesso ao curso, independente de 
ser portador ou não de deficiência. (Professor 1) 
x O ingresso dos alunos no ensino superior é uma conquista, para toda a sociedade, 
por integrar e profissionalizar pessoas que na maioria das vezes possuem capacidades 
cognitivas e habilidades, para diversas profissões. (Professor 13) 
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Mas esses mesmos professores afirmam que a UFRGS e o Instituto de 
Química ainda não estão adequados para essa iniciativa, como se pode verificar nas 
seguintes afirmações: 
x Nossas universidades federais, na maioria, não apresentam infraestrutura adequada 
e corpo docente preparado. No meu caso, já trabalhei com um aluno que não tinha 
parte do membro superior, e ele cursou a disciplina de química geral experimental 
recebendo as mesmas orientações e utilizando os mesmos procedimentos, na medida 
do possível, que os seus colegas. De certa forma, penso que é um exercício de 
superação, e que realmente ele deverá personalizar os procedimentos em laboratório, 
como deve vir fazendo no decorrer de sua vida. (Professor 13) 
x Penso que temos que fazer prova de bom senso, dependendo dos casos, monitores 
individuais deveriam ser incluídos para adaptar tanto a participação do deficiente de 
que a preparação de material especial. Hoje o professor mal tem tempo para executar 
e atualizar as tarefas de rotinas. Impossível por exemplo preparar um material sonoro, 
ou visual para deficientes. (Professor 22) 

Por outro lado, há quem considere que o trabalho com química em laboratório 
envolva certas habilidades e que isso pode limitar a possibilidade de atuação de uma 
pessoa com deficiência, como se pode observar nos seguintes trechos: 
x Eu acho que, a todo o cidadão que passe no vestibular (claro que adaptado às suas 
condições), e tenha como exercer sua profissão deve ser garantido seu direito à 
educação superior. Acho que, assim como não posso ser bailarina ou jogador de 
futebol, algumas pessoas podem ter algum impedimento para exercerem sua profissão. 
Isso deve ser levado em consideração, pois a Universidade deve garantir o acesso à 
educação, mas não deve dar diploma ou deixar de avaliar um aluno, só porque é 
"especial". Ter esse tipo de conduta é a pior forma de discriminação. (Professor 23) 
x Trabalhamos com gases tóxicos, solventes e compostos muito reativos os quais 
exigem cuidados especiais como boa visão, audição, destreza no manuseio dos 
materiais e equipamentos, inclusive força física (condução de cilindros de gases, ou em 
emergências manusear baldes de areia, extintores de incêndio, entre outros). Na 
música, os pré-requisitos são conhecimento profundo de alguns instrumentos e 
partituras, e é assim em outros [cursos]. (Professor 18) 

Outra subcategoria que emergiu das respostas dos docentes foi a necessidade de 
adaptação de materiais, como mostram os trechos a seguir : 
x Considero que os alunos com deficiência ou com condições especiais podem e 
devem ingressar em cursos superiores. Entretanto, considero que a deficiência ou 
condição especial deve guardar alguma compatibilidade com o curso que o aluno 
deseja fazer. Por exemplo, considero muito difícil e até perigoso que um aluno com 
deficiência visual faça um curso que tenha aulas práticas de Química, pois os 
experimentos dependem muito de visualização dos fenômenos e de leituras em 
equipamentos (como buretas e pipetas, por exemplo), que uma pessoa com deficiência 
visual não conseguirá realizar. Além disso, pelo fato de não enxergar, poderá se expor 
a riscos no manuseio de substâncias químicas em laboratório. Acredito que os 
experimentos, em alguns casos, até podem ser adaptados, mas não se pode deixar de 
realizá-los, sob pena de o químico assim formado vir a ter, além da dificuldade inerente 
à sua condição de deficiência, a lacuna de conhecimento em diversas áreas da 
Química, pelo fato de não conseguir realizar as atividades experimentais. (Professor 
15) 
x Penso que no curso de química muitos tipos de deficiências podem realmente 
impedir de ter uma formação completa que inclua as aulas práticas. Em relação ao 
conteúdo teórico, imagino que seja possível. (Professor 22) 
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Esses trechos mostram que, de fato, seria muito importante que a UFRGS 
promovesse cursos de capacitação, nos quais além dos aspectos gerais relacionados 
com a inclusão de pessoas com deficiência, fossem também trabalhados os aspectos 
específicos das diversas profissões. No caso da Química, seria fundamental que uma 
capacitação envolvesse equipamentos e técnicas de laboratório, pois existem inúmeras 
tecnologias que auxiliam na adaptação da instrumentação, como vocalizadores, 
etiquetas coladas em braile nas vidrarias e sensores. Novamente, uma questão de 
conhecimento sobre tecnologia assistiva e orientação na produção de materiais 
fornecida pelo Programa Incluir poderia promover a acessibilidade. Recursos 
financeiros também podem ser um fator determinante, mas acreditamos que parcerias 
com segmentos da própria Universidade resolveriam o problema pontualmente. E cabe 
lembrar que o governo, conforme MEC 2012, liberará milhões diretamente para as 
universidades para atender os graduandos com deficiência. 

Finalmente, outra categoria que emergiu das respostas dos docentes foi a 
questão da infraestrutura física do Instituto de Química e do Campus do Vale, conforme 
trecho transcrito a seguir: 
x Principalmente, no Campus do Vale, temos grandes distâncias que devem ser 
vencidas para se chegar da parada de ônibus ou do estacionamento até as salas de 
aula. Mesmo os deficientes temporários (por lesão de membros inferiores) precisam 
despender grandes esforços para conseguirem participar das atividades regulares.” 
(Professor 12) 

O deslocamento até o IQ/UFRGS requer cuidado e pode restringir a 
independência da pessoa com deficiência. Chegando ao Instituto de Química o cenário 
pouco muda, pois não existe sinalização, rampas com inclinação adequada, 
elevadores, banheiros sinalizados e adaptáveis, mesa escolar adaptável à cadeira de 
rodas, bancadas no laboratório de altura adequada. Enfim, o mobiliário do Instituto de 
Química não é acessível e o entorno apresenta um déficit grande em termos de 
acessibilidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa realizada nos permitiu traçar um panorama da inclusão no 
IQ/UFRGS, mas ainda falta o desafio de pensar o que precisa ser melhorado? Ainda 
considerando que o Instituo de Química não difere de outras unidades da UFRGS, 
resta pensar em termos de Universidade. Que universidade queremos? Onde o 
UNIVERSAL nos permite incluir a todos? 

A análise dos dados evidenciou a necessidade de orientação, palestras e 
cursos de capacitação, tanto para formação do profissional quanto para desmistificação 
das limitações das deficiências, para pensar uma universidade diferente, uma 
universidade DIVERSA. 

A atuação do Programa Incluir é ainda desconhecida pela maioria dos 
docentes e mesmo sendo conhecido por alguns há uma desarticulação dentro da 
própria instituição. As Comissões de Graduação e de Pós-Graduação precisam se 
envolver na promoção de uma instituição acessível. Os investimentos governamentais 
crescem a cada ano, mas sem “um saber” consciente dos responsáveis pelos 
programas, núcleos e ações afirmativas nada mudará. O principal foco destas ações 
deve ser transformar a universidade e não tentar "encaixar" o aluno na engrenagem 
educativa. 
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Acredita-se ter contribuído para a conscientização da comunidade acadêmica e 
para a importância da acessibilidade, colocando esforços para a melhoria contínua dos 
investimentos tecnológicos e humanos em todas as esferas educacionais. 

O caminho ainda é longo em busca de uma educação inclusiva efetiva, mas os 
passos dados até aqui significam uma mudança em movimento constante, que está 
firmando suas raízes. Não devemos ficar limitados somente ao ingresso do graduando 
com deficiência, pois isso já é direito adquirido por lei, mas efetivar a permanência 
deste no espaço escolar. 
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APÊNDICE 
 

QUESTIONÁRIO 
 
1- Qual seu tempo de docência no Instituto de Química da UFRGS? 
(  ) até 5 anos 
(  ) 6 a 10 anos 
(  ) 11 a 15 anos 
(  ) mais de 15 anos 
 
2- Neste tempo, você já teve a oportunidade de trabalhar com alunos com 
deficiência? 
 
(  ) Sim. Qual deficiência?  (  ) DF   (  ) DV  (  ) DA  
(  ) Não 
 
3- Em sua opinião, quais são as demandas genéricas necessárias ao professor 
para atender o graduando com deficiência? Marque quantas alternativas achar 
necessário.  
 
(  ) Capacitação (informações específicas sobre as deficiências, educação inclusiva, 
conduta com alunos surdos e de outras culturas, limitações, intérpretes em língua 
estrangeira) 
(  ) Palestras/Cursos (libras, braile, formação específica para cada tipo de condição, 
especificação linguística do surdo, campanhas de combate ao preconceito e ao medo) 
(  )Orientação (para produção de material didático, criação de núcleo multidisciplinar 
para pronto atendimento, Flexibilizar procedimentos de avaliação/metodologias ) 
 
4- Você já participou de cursos de capacitação referentes a acessibilidade dentro 
ou fora da UFRGS? 
 
(  ) Sim, e não acredito ser importante. 
(  ) Sim, e acredito ser importante. 
(  ) Não, e não acredito ser importante. 
(  ) Não, e acredito ser importante. 
 
5- Você conhece algum setor que forneça suporte para professores/alunos na 
universidade ou IQ? 
 
(  ) Sim. Qual:___________________ 
(  ) Não 
 
6- Para finalizar, qual a sua opinião sobre o processo de entrada de alunos com 
deficiência no ensino superior? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Resumo: A luz da Educação Inclusiva no âmbito da surdez este trabalho tem por objetivo relatar parte de 
uma pesquisa cujos resultados apontam para um redimensionamento da prática docente. Os recursos 
visuais serviram como aporte para o desenvolvimento das atividades didáticas que possibilitasse a 
construção do conhecimento químico usando o tema automedicação. A metodologia foi aplicada em uma 
Escola Estadual de Barra Velha-SC. Os participantes da pesquisa frequentam uma sala de aula inclusiva 
do 2º Ano do ensino médio regular. Assim pautamos nossa intervenção explorando os recursos visuais 
como elemento facilitador da aquisição do conhecimento.  

INTRODUÇÃO  

 
Por muito tempo a educação de alunos surdos teve um forte envolvimento com 

a reabilitação desses sujeitos. Atualmente presenciamos, ainda que timidamente, um 
delineamento de novas perspectivas no contexto educacional para esses alunos. 
Novos olhares são lançados nesse sentido, agora na perspectiva do surdo. O que se 
percebe de uma forma geral, é a construção de propostas metodológicas voltadas à 
diferença surda que permita desenvolver suas potencialidades e não apenas integrar-
se socialmente. Diante do exposto, destacamos a possibilidade de promover a 
construção do conhecimento a partir da diferença baseadas em experiências visuais 
(Quadros,2006). 

Assim sendo, pesquisadores consideram fundamental respeitar a diferença 
linguística, uma vez que tal reconhecimento demanda na elaboração de ações efetivas 
que assegure o direito a apropriação do saber em sua língua materna. De acordo com 
Quadros: 

 
O aluno surdo não pode aprender um conteúdo transmitido em uma língua que 
ele não domina, fato que restringe a sua aprendizagem a uma quantidade 
muito reduzida de conhecimento com qualidade questionável 
(Quadros,2006,p.50). 
 

  Desse modo, pesquisas indicam que a abordagem educacional mais 
apropriada para surdos é o bilinguismo, pois diversos estudos já afirmam que a língua 
de sinais deve ser a primeira língua a ser adquirida pela criança, porque permitirá a 
interação na qual possibilite o desenvolvimento social e cognitivo. 

  Com o fracasso do método oralista, a partir da década de 70, os pesquisadores 
começaram a estudar a aplicação da Comunicação Total, adotada nas escolas nas 
décadas de 70 e 80. No final de do século XX, os pesquisadores contribuíram de forma 
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positiva para o reconhecimento da língua de sinais e sua adoção como abordagem 
pedagógica. 

Um grande marco histórico foi sem dúvida a oficialização da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) em abril de 2002 ( Lei nº 10436, de 24 de abril de 2002). O 
reconhecimento da LIBRAS fortaleceu a comunidade surda, pois possibilita ao Surdo a 
construção da identidade e cidadania e o reconhecimento de seu modo de vida, de sua 
visão do mundo, bem como das situação sociolinguísticas específicas vividas por esta 
comunidade. 

  De acordo com Vygotski (1997) o acesso à linguagem é fundamental para 
criança surda. Ele sugere um modelo de comunicação que consiste no poliglotismo, ou 
seja, uma pluralidade das vias do desenvolvimento linguístico das crianças surdas 
(Vygotski,1997),  que se assemelha ao bilinguismo adotado atualmente pelas escolas. 
Porém, ressalta a importância da criança surda ter acesso a outras formas de 
comunicação, até mesmo a língua oral, para possibilitar a interação social com 
ouvintes.  

  Dessa forma, a vida social da criança é a premissa mais importante da 
abordagem vygotskiana. Isso justifica a relevância de propor atividades didáticas com 
ênfase na linguagem visual com enfoque nas interações sociais. É a partir das 
interações com o meio que ocorre a possibilidade do desenvolvimento cognitivo dos 
estudantes, principalmente no ambiente escolar. Desta forma, é por meio da linguagem 
que o sujeito desenvolve os modos mais sofisticados do pensamento. 

  Diante deste cenário, um dos papéis do professor é utilizar a linguagem de 
modo que ocorra a compreensão dos conteúdos, atuando como mediador no processo 
de ensino e aprendizagem. Vygotski (1997) diferencia dois elementos essenciais 
responsáveis por essa mediação: o instrumento, na qual regula as ações sobre o 
objeto, e o signo, que regula as ações sobre o psiquismo das pessoas (Rego, 1995). 

  No que diz respeito ao ensino de química, nos deparamos com uma linguagem 
específica a qual deve ser levada em conta em seu processo de ensino e 
aprendizagem. Dominar essa linguagem é uma exigência ao cidadão que faz parte de 
uma sociedade científica e tecnológica, e que seja capaz de transformá-la 
desenvolvendo a capacidade de tomada de decisões (Schnetezler, 2010). 

  Partindo desse pressuposto, é relevante ressaltar a contribuição de professores 
que vem trabalhando com alunos surdos, no que tange o ensino de química. 
Destacam-se os trabalhos de Brito e Silva (2008), Macedo e Abreu (2008), Sousa e 
Silveira (2011), Marques e Silveira (2010) e Pereira e Benite (2010).  

  Ribeirao e Benite (2010) afirmam a necessidade de formar professores na área 
de ciências preparados em atuar na educação inclusiva. As autoras analisaram os 
diálogos de docentes dos cursos de licenciatura em química, física, matemática e 
biologia em uma universidade do sudoeste goiano, com o objetivo de descrever o perfil 
desses professores na perspectiva da educação inclusiva nas respectivas áreas 
científicas. 

  As autoras constataram que a maiorias dos professores entrevistados acredita 
que a educação científica deve ser promovida para todos os alunos se tornarem 
cidadãos capazes de transformar o mundo em que vivem. Entretanto, relatam a imensa 
dificuldade em trabalhar com alunos de inclusão e revelam o despreparo dos 
professores em lidar com esses alunos. 

  Dentro desse contexto, o conhecimento químico torna-se uma ferramenta 
cultural fundamental para o exercício da cidadania, embora seus elementos que 
constituem os currículos escolares estão longe de dar conta dos conteúdos básicos 
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para os estudantes percebam sua importância e as relações com a sociedade em que 
vivem. 

  Portanto, uma educação de qualidade sem dúvida deve contemplar essa 
problemática do ensino de química para alunos surdos. É de suma importância que o 
professor de química tenha o domínio do conteúdo, que elabore práticas didáticas 
diferenciadas e que faça o uso da visão como principal sentido da aprendizagem, 
diminuindo a precariedade das condições de ensino dos professores em relação às 
diferenças. 

 
    
 METODOLOGIA 
 
  
  A metodologia da pesquisa utilizada neste estudo apresenta uma abordagem 

qualitativa, visto que vem se destacando na pesquisa social como metodologia mais 
apropriada. Para a coleta dos dados foram utilizamos registros fotográficos, atividades 
dos alunos e diário de campo. A sequência didática foi aplicada em uma escola do 
município de Barra Velha-SC. Para escolher a amostra, priorizamos uma sala de aula 
inclusiva, que contasse com a presença de alunos surdos.  

  A temática estudada foi à automedicação, por apresentar potencial significativo 
de acordo com a organização dos conteúdos de química considerados nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio:  

   
 [...]i)a vivência individual dos alunos, ou seja, seus conhecimentos escolares,    

suas histórias pessoais, tradições culturais, relação com os fatos e fenômenos 
do cotidiano e informações veiculadas pela mídia e ii) o coletivo em sua 
interação com o mundo físico, evidenciando como os saberes científicos e 
tecnológicos vem interferindo na produção, na cultura e no 
ambiente(Brasil,1999). 

 
Consideramos que a automedicação seja capaz de promover a sistematização  

de inúmeros outros conceitos químicos importantes, uma vez que  sua conceituação 
pressupõe o entendimento de ideias relacionadas a soluções, misturas, concentração, 
substância, entre outros. 
 A intervenção foi realizada em dez encontros, com uma carga horária de 45 
minutos/aula geminadas, e aplicada em horário escolar durantes as aulas de química. 
À pedido da professora titular da disciplina, as atividades desenvolvidas consideraram 
o planejamento anual de química da instituição. As intervenção foram dividimos em 5 
etapas: atividade inicial, aula expositiva, atividade experimental, atividade no 
laboratório de informática e avaliação da atividade. 
 A atividade inicial aconteceu por meio de uma discussão, conduzida pela 
professora, em que os alunos expressaram suas ideias a respeito da automedicação, 
em seguida responderam um questionário para verificação de seus conhecimentos 
prévios. O pré-teste foi elaborado com o auxílio de imagens e charges em cada 
questão para facilitar o entendimento. 
 Na aula seguinte, a aula expositiva priorizou a participação dos alunos no 
decorrer da exibição dos slides. Os conceitos químicos começaram a ser trabalhados 
na atividade demonstrativa para explicação de concentração, onde foram utilizados 
dois copos com água e corante vermelho para favorecer a visualização das 
concentrações em ambos os copos. 
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 A atividade experimental teve início com a divisão dos alunos em grupos, que 
realizaram a leitura de textos sobre a importância do soro caseiro e sua utilização. Em 
seguida, efetuaram cálculos estequiométricos e conversões de unidades para a 
preparação do soro caseiro.  
  No laboratório de informática foi utilizado o software Fábrica Virtual, no qual o 
título da animação “No tempo certo” permite que o estudante verifique e acompanhe a 
administração de medicamento através de gráficos e suas possíveis consequências no 
organismo. Além de fornecer informações sobre a descoberta da penicilina e o 
mecanismo de ação dos antibióticos. 
 Por fim, a avaliação das atividades contou com a participação dos estudantes 
expondo suas  ideias em um debate sobre reportagens referente a automedicação. 
Após a socialização, os alunos responderam o questionário do pós-teste tendo como 
base o pré-teste (imagens e charges).  
 
 
RESULTADOS E ANÁLISE DA METODOLOGIA 
 
  
 Na apresentação da proposta de trabalho, percebemos a dificuldade dos 
alunos em relacionarem a química com o cotidiano. Por outro lado, durante as 
discussões iniciais participaram ativamente da temática envolvida. No início das 
atividades, a intérprete demorou a chegar à sala de aula, por esse motivo a professora 
precisou ministrar a aula em português e libras simultaneamente, o que sabemos que 
não é o correto, pois o uso simultâneo das duas modalidades (oral e sinal) pode 
suprimir sinais em favor da língua oral.  
 Os alunos ouvintes, ao perceberem a sinalização da professora, ficaram em 
silêncio observando o diálogo da professora com os alunos surdos. Questionaram 
sobre a aquisição da língua de sinais por parte da professora, e nesse momento os 
surdos também se envolveram na discussão, expressando que foi a primeira vez que 
tiveram uma professora que falava a língua de sinais. 
 Ficou evidente a exclusão dos surdos na sala de aula, devido à falta de 
conhecimento da cultura surda, muitos equívocos são cometidos em relação a pessoa 
surda, como por exemplo o mito no qual a maioria dos surdos fazem leitura labial, 
dessa maneira os ouvintes acabam deixando os colegas surdos a margem do processo 
de ensino.    
  Ao receberem o questionário, os alunos surdos demonstraram entendimento  
ao visualizar as imagens e charges nas questões propostas, deixamos alguns minutos 
para que se familiarizassem com o material e em seguida foi feita a tradução em libras. 
Nesse momento, um colega ouvinte e um aluno surdo ao seu lado começaram a 
conversar  utilizando sinais e o caderno para escrever quando um não compreendia o 
outro. 
 Antes de entregar a atividade, o aluno surdo questionou se aquele conteúdo 
era de ciências, “química tem conta” segundo ele, sinalizou que estava confuso com as 
perguntas. Desse modo, podemos concluir que a química está a margem da realidade 
dos alunos, pois apresentaram dificuldade em relacionar a química com o cotidiano, até 
os ouvintes questionaram sobre o assunto, “ o que isso tem haver com química”.  
 Pode-se dizer que o intérprete tem uma importância fundamental nas 
interações entre surdos e ouvintes. Sem a presença desse profissional o surdo não tem 
acesso às informações. É essencial que o intérprete participe do planejamento e 
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elaboração das atividades juntamente com o professor, pois é ele que possibilitará ao 
professor acesso as especificidades próprias dos surdos. 
 Quanto à atividade experimental os alunos apresentaram grande interesse e 
curiosidade em virtude de nunca terem participado de um experimento na aula de 
química. Estavam atentos as explicações e havia certa insegurança na execução do 
experimento, devido ao receio de errarem no procedimento. Os meninos apresentaram 
maior segurança do que as meninas na manipulação dos materiais para o 
desenvolvimento da atividade. 
 A participação da intérprete no decorrer dos trabalhos evidenciou a falta de 
sinais específicos para o ensino de química, desse modo se fez necessário combinar 
com os surdos alguns sinais específicos para a atividade como: soluto, solvente, 
solução química, concentração comum, entre outros. Esse é outro problema enfrentado 
por alunos surdos na disciplina de química, a questão dos conceitos específicos que 
não são contemplados na Língua de Sinais. 
 No decorrer da atividade verificamos o desenvolvimento da capacidade de 
trabalhar em grupo, o aprimorando de habilidades e competências, como divisão dos 
trabalhos, responsabilidade com o grupo, respeito com as ideias do outro, negociação 
da solução do problema como ressalta Galiazzi e  Gonçalves (2004).  
 Outro aspecto a ser analisado se refere às habilidades manipulativas (figura 1), 
alguns autores divergem em relação as suas contribuições. Nós acreditamos que ao se 
familiarizar com materiais e procedimentos experimentais os alunos estão seguros para 
aprimorar atitudes e ter um melhor aproveitamento da proposta de ensino. 

 
Figura 1: pesagem do soluto (açúcar) para a preparação do soro caseiro 

 
 As possibilidades metodológicas que as aulas experimentais podem promover 
são inúmeras, desde seja realizado um planejamento levando em conta a finalidade e a 
abordagem a ser adotada. Refletir sobre o papel da linguagem simbólica, a função 
mediadora do professor e a organização do trabalho em grupo são alguns aspectos 
relacionados à experimentação nas aulas de química. 
 No que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação (TICs), 
podem ser consideradas uma aliada na construção de experiências visuais (figura 2) e 
tem-se revelado um campo a ser explorado nas práticas educativas. Por outro lado, 
percebemos a falta de recursos tecnológicos em Língua de Sinais.  Em razão disso, se 
fez necessário uma ação mediadora mais efetiva por parte da professora. 
 Os alunos surdos expressaram a problemática da administração de 
medicamentos sem prescrição médica, e já na primeira animação perceberam a ação 
dos antibióticos no combate as bactérias e a possibilidade da intoxicação relacionada 
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com a concentração do remédio. Foi possível acompanhar a ação de cada dose 
selecionada ao longo do tempo, além disso, a opção pode ser analisada graficamente, 
a qual permitiu a visualização da variação do medicamento administrado. 
 Na animação seguinte, como já tinham conhecimento do software, além de 
escolher a dose foi necessário a seleção do intervalo de tempo da administração do 
medicamento. Nesta fase dispensaram um tempo maior na execução e as discussões 
entre os pares foi intensificada pelas situações problemáticas  levantadas pelos alunos. 
Por exemplo; “não adianta parar a medicação se eu melhorar, tenho que tomar o 
remédio como o médico receitou, se não posso ficar doente de novo”. 
 Percebemos que a linguagem utilizada teve o destaque no desenvolvimento 
das atividades, baseados nas simulações os alunos interagiram com a professora e 
com os colegas(figura 3) expressando suas ideias. Entretanto, se o software utilizasse 
a língua de sinais certamente seria um facilitador no processo de ensino e 
aprendizagem para alunos surdos. 
 

  
Figura 2: atividade laboratório informática       Figura 3: interação no laboratório informática 
 
 
 Durante a finalização do procedimento metodológico, podemos perceber as 
concepções construídas ao longo do processo, e a análise de reportagens sobre 
automedicação possibilitou conexões de conhecimentos adquiridos na disciplina com o 
cotidiano. A socialização mobilizou o debate em torno de situações reais, na qual os 
estudantes manifestaram a capacidade de tomada de decisão diante da problemática 
da automedicação. 
 O acesso às informações durante a prática didática que contemplou recursos 
visuais, na qual priorizou a participação dos estudantes com diferentes abordagens, 
possibilitou a construção do conhecimento químico. Pode-se perceber que os alunos 
surdos estabeleceram de maneira satisfatória a utilização dos conceitos como 
instrumentos de operação qualitativamente. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O fato da Química encontrar-se em um processo de isolamento dentro de sua 
própria disciplina devido ao seu grau de complexidade e abstração dificulta a sua 
compreensão por parte de estudantes quer sejam surdos ou ouvintes. Chegamos a 
essa conclusão baseados nas discussões iniciais de nossa proposta e em pesquisas 
anteriores relacionadas à aprendizagem de química. 
 Com base nesse argumento, a metodologia desenvolvida considerou tanto 
aspectos individuais como sociais dos conhecimentos trabalhados em sala de aula. A 
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abordagem de ensino utilizando recursos visuais que favorecem a participação do 
aluno surdo no ato de aprender, pois utiliza seu potencial viso-espacial na interação 
com o objeto de conhecimento. 
 Desse modo, a experiência da aprendizagem mediada pela linguagem visual 
mobilizou a elaboração de planos de ensino seguindo uma linha sociocultural, 
aproximando o aluno surdo dos conteúdos estudados. Sendo assim, foi possível 
estabelecer a comunicação efetiva entre professora e aluno a qual favoreceu o 
desenvolvimento sociocognitivo. 
 Nessas condições, percebemos que o conhecimento científico tornou-se mais 
próximo e significativo para os alunos surdos. Diante dessa efetiva comunicação, pode-
se verificar o que o aluno já sabe como também incentivar a participação ativa na 
aquisição do conhecimento científico.  
 A abordagem de temas sociais também atuou como elemento facilitador, sua 
contextualização permitiu que os alunos percebessem a importância do conhecimento 
científico para a vida, ou seja, contribuiu para a formação cidadã capaz de transformar 
o mundo em que vivem. 
 Portanto, pelo fato dos alunos terem construído o conhecimento químico ao 
longo do processo de ensino, constatamos que é possível incorporar recursos visuais 
nas estratégias de ensino na qual contemplem situações cotidianas. A utilização da 
linguagem visual favorecerá tanto alunos ouvintes quanto alunos surdos na construção 
do conhecimento. 
 No entanto, percebemos alguns desafios a serem superados no ensino de 
química para alunos surdos, entre eles podemos citar: os conteúdos de química a 
margem das situações reais, a formação do professor, os recursos visuais disponíveis 
na escola, a formação do intérprete.  
 Diante dessas considerações, é fundamental que o professor crie condições de 
aprendizagem que favoreçam a construção do conhecimento, e que o aluno perceba a 
importância daquele conhecimento em sua vida, para dar novo sentido ao que 
acontece ao seu redor. 
   Nossa metodologia aponta para um redimensionamento da prática didática 
incorporando os recursos visuais no trabalho docente a fim de inserir o aluno surdo no 
mundo científico. Na perspectiva levantada neste trabalho, redimensionar a prática 
docente consiste em oportunizar o aluno surdo a expor suas ideias, para que seja 
capaz de utilizar a linguagem científica. O surdo tem direito de aprender essa 
linguagem, e se ele puder se comunicar não haverá exclusão no processo de ensino e 
aprendizagem. 
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RESUMO: Desde sua criação, em 2008, a partir dos CEFETs, os Institutos Federais (IFs) 
de Educação, Ciência e Tecnologia vivenciam processo de redefinição de sua 
identidade, muito comumente apoiando-se nos moldes das Universidades. Tal 
referência universitária, porém, apesar de indiscutivelmente importante, mostra-se 
insuficiente, dado que os IFs convivem simultaneamente com questões relacionadas à 
educação básica, técnica e tecnológica, criando espaços formativos sobre os quais o 
conhecimento acadêmico ainda é muito incipiente. No presente trabalho propõe-se 
discutir o papel da extensão nesse contexto, tomando como exemplo o projeto “Ciência 
em Movimento” desenvolvido no IFSP - campus Salto, que tem como extencionistas 
bolsistas estudantes do ensino médio integrado ao ensino técnico. Para além do 
necessário diálogo transformador entre Instituição de ensino e sociedade, destaca-se o 
papel pedagógico que as atividades de extensão vêm assumindo, especialmente no 
contexto de ensino e aprendizagem da ciência química, constituindo campo aberto e 
frutífero para pesquisa em educação. 

INTRODUÇÃO - OS IFS E O CONCEITO DE EXTENSÃO   
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, geralmente 

representados pela sigla IFECTs ou, simplesmente, IFs, foram criados pela lei 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008. O histórico da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, porém, remete a 1909, com a criação das Escolas de 
Aprendizes e Artífices pelo então presidente Nilo Peçanha, considerado por autores 
como Fonseca (1986), o fundador do ensino profissional no Brasil. Na ocasião, tais 
escolas foram criadas objetivando, principalmente, afastar da ociosidade os “filhos dos 
desfavorecidos da fortuna” (BRASIL, 1909), preparando-os técnica e intelectualmente 
para a vida. De lá para cá os objetivos da educação profissional e, principalmente, sua 
relação com a educação básica sofreram profundas modificações.  

A “dualidade estrutural” (educação para a elite vs. educação para os 
trabalhadores) manteve-se como característica da educação básica na conversão das 
Escolas de Aprendizes e Artífices a Liceus Industriais em 1937 e mesmo ainda com a 
criação das Escolas Industriais e Técnicas em 1942, a partir do decreto 4.127, que 
estabelecia a equivalência entre a formação profissional e o ensino secundário. A 
dualidade fazia-se presente, porém, no fato de que alunos formados nos cursos 
técnicos ficavam autorizados a ingressar no ensino superior apenas em área 
equivalente à da sua formação.  

O ingresso em qualquer curso superior a todos que tivessem concluído o curso 
técnico em qualquer modalidade passou a ser possível apenas no início da década de 
1950, fato que, associado à criação das Escolas Técnicas Federais em 1959, com 
autonomia didática e de gestão, contribuiu para a busca do fim da dualidade, pelo 
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menos formalmente, como assinala Canali (2011), a qual ganhou como importante 
aliada a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, que estabeleceu equivalência plena entre 
ensino profissional e propedêutico (BRASIL, 1961). 

O ponto mais importante desse processo, porém, ocorreu com a lei número 
5.692 de 1971, que tornou obrigatória a formação profissionalizante para a obtenção do 
diploma de segundo grau extrapolando, portanto, a ideia de equivalência.  
 Apesar do insucesso observado na rede estadual e da manutenção do currículo 
propedêutico nas escolas particulares, as Escolas Técnicas Federais experimentaram 
grande crescimento nas décadas de 1960 e 70 (CANALI, 2011), contexto no qual teve 
início, em 1978, a gradativa conversão das Escolas Técnicas Federais em Centros 
Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), com maior autonomia e oferta de cursos 
superiores, nas áreas de engenharia e tecnologia.  

No que se refere mais especificamente à Educação Básica, a dualidade fazia-se 
novamente presente, passando pela anulação da obrigatoriedade da profissionalização 
em 1982 (BRASIL, 1982) e pela total separação entre educação propedêutica e 
profissional em 1997, admitindo somente as formas concomitante e subsequente de 
profissionalização (BRASIL, 1997), com consequente “aligeiramento da formação 
técnica em módulos dissociados e estanques dando um cunho de treinamento 
superficial à formação profissional de jovens e adultos trabalhadores” (CANALI, 2011).  

Chegamos a 2004, com a publicação do Decreto número 5.154, que atualmente 
regula a educação profissional em nível médio no Brasil e busca vencer a recorrente 
dicotomia apresentada brevemente ao longo desse texto a partir da criação da 
modalidade de ensino técnico integrado ao ensino médio, em adição às modalidades 
concomitante e subsequente. A publicação do decreto ocorre em um momento de 
retomada da expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, que 
enfrentara certa estagnação, principalmente ao longo da década de 1990.   

Em 2008, com a publicação da lei 11.892, instituiu-se a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e foram criados os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), definidos como instituições multicampi e 
pluricurriculares de ensino superior, equiparadas à universidade no que se refere a 
processos de regulação, avaliação e supervisão, e especializadas na oferta de 
educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2008). Além da proposta pedagógica 
verticalizada, característica marcante e, em certa medida, polêmica, dos IFs, é 
necessário destacar, para os propósitos do presente trabalho, três outras finalidades 
dos IFs, incisos do Art. 6º da lei 11.892:  

  
[...] V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 
de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, 
voltado à investigação empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, 
o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico [...] (BRASIL, 2008).  

 
 Para corresponder às finalidades dispostas, os IFs podem conceder bolsas de 
pesquisa e extensão a estudantes, docentes e pesquisadores externos ou de 
empresas. Soma-se a isso a possibilidade de acesso a agências de fomento 
equivalentes a qualquer outra Instituição de Ensino Superior. É nesse ponto que reside 
o principal objeto desse trabalho.  
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Considerando que os IFs devem garantir que, minimamente, 50% de suas vagas 
sejam destinadas à educação profissional de nível médio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, cria-se um quadro no qual fica amplamente estendida a estudantes 
do ensino médio a oportunidade de complementação de sua formação através da 
participação em atividades de extensão e pesquisa, inclusive como bolsistas. Trata-se 
de um marco identitário da rede federal de educação profissional e tecnológica, que 
assume especial proeminência com a criação dos IFs. Concordando com Sobrinho 
(2007), 

Embora tendo se espelhado sempre na instituição universitária, a rede precisa 
agora tomar consciência disso e buscar uma configuração própria (ou dar forma 
social própria) às particularidades que lhes distinguem do mundo acadêmico 
(SOBRINHO, 2007).   

 
Ainda que o conceito de “iniciação científica júnior” exista desde o início dos 

anos 2000, o conceito de extensão parece preservar sua associação ao contexto 
universitário, de forma que diferentes pesquisas relacionadas ao tema trazem em seu 
escopo a expressão “extensão universitária”.  
 Nesse contexto, propõe-se discutir a extensão, no contexto dos IFs, não apenas 
em seu aspecto conceitual, mas pedagógico e formativo. Tais aspectos serão 
discutidos, após breve explanação sobre o conceito de extensão, a partir de resultados 
parciais obtidos com o projeto “Ciência em Movimento”, desenvolvido por estudantes 
do ensino médio do IFSP - Campus Salto desde setembro de 2013.  

A EXTENSÃO – ASPECTOS CONCEITUAIS E DIÁLOGOS POSSÍVEIS COM OS OBJETIVOS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Conforme mencionado anteriormente, as definições para as atividades de 
extensão estão fortemente arraigadas ao contexto universitário, sendo definida pelo 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras como “um 
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a 
interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” 
(FORPROEX, 2012, p.15). O Fórum definiu, ainda, cinco diretrizes que devem orientar 
a formulação e implementação das ações de extensão: (i) interação dialógica, marcada 
pela construção dialógica de saberes entre Instituição e comunidade; (ii)  
interdisciplinaridade e interprofissionalidade, caracterizada pela ação conjunta não 
apenas de áreas distintas do conhecimento, mas de diferentes setores, organizações e 
profissões; (iii) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez que a 
extensão “produz conhecimento a partir da experiência” (Castro, 2004, p.1); (iv) 
impacto na formação do estudante, permitindo a reflexão sobre e intervenção em seu 
ambiente e (v) impacto e transformação social, constituindo o viés político das 
atividades de extensão (FORPROEX, 2012).  

As ações de extensão voltadas para estudantes de ensino médio podem ser 
encontradas em grande número na literatura (KIMURA, et al., 2013; ANDRADE, et al., 
2009; ALMEIDA, et al., 2008). Objetiva-se com esse trabalho discutir o potencial 
pedagógico de atividades de extensão desenvolvidas por estudantes do ensino 
médio, no contexto da rede federal de educação profissional.  

Dentre as finalidades da Educação Básica propostas pela Lei de Diretrizes e 
Bases (BRASIl, 1996), figura o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico, com vistas à formação do cidadão capaz de analisar e intervir em 
seus diversos contextos. Na área de educação em ciências, tal perspectiva foi colocada 
em voga ainda na década de 1970, motivada essencialmente por questões ambientais, 
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sendo ampliada progressivamente, constituindo tema significativamente presente na 
literatura. 

Definida como alfabetização ou, mais atualmente, letramento científico, tal 
perspectiva é definida por Santos (2007) como prática que compreende o 
“entendimento de princípios básicos de fenômenos do cotidiano até a capacidade de 
tomada de decisões em questões relativas à ciência e tecnologia” (Santos, 2007, p. 
480). Tais tendências pedagógicas vêm sendo materializadas nos documentos oficiais 
relacionados à Educação Básica, que recorrentemente têm enfatizado a necessidade 
de valorização da dinamicidade do conhecimento científico, por meio da abordagem 
dos aspectos relativos à História e Filosofia das Ciências, bem como de abordagens 
metodológicas interdisciplinares e contextualizadas que permitam ao estudante assumir 
o papel de protagonista de seu aprendizado.  

Os Parâmetros Curriculares para os anos iniciais do Ensino Fundamental, por 
exemplo, definem como objetivos para o ensino de ciências nesse nível de ensino, 
dentre outros: 
 

[…] compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 
integrante e agente de transformações do mundo em que vive […] formular questões, 
diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos das Ciências 
Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 
aprendizado escolar […] saber combinar leituras, observações, experimentações, 
registros, etc., para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e 
informações […] valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 
cooperativa para a construção coletiva do conhecimento (BRASIL, 1997, p. 31).  

 
No contexto do Ensino Médio, os conhecimentos relacionados à Química, Física 

e Biologia são compreendidos como  
 

[…] formas indispensáveis de entender e significar o mundo de modo organizado e 
racional, e também de participar do encantamento que os mistérios da natureza exercem 
sobre o espírito que aprende a ser curioso, a indagar e descobrir. O agrupamento das 
Ciências da Natureza tem ainda o objetivo de contribuir para a compreensão do 
significado da ciência e da tecnologia na vida humana e social, de modo a gerar 
protagonismo diante das inúmeras questões políticas e sociais para cujo entendimento e 
solução as Ciências da Natureza são uma referência relevante (BRASIL, 2000, p. 92-93). 

 
Parece coerente afirmar que o protagonismo no desenvolvimento de ações de 

extensão que permitam leitura e análise da realidade dos entornos da escola, além da 
percepção  do conhecimento científico formalmente aprendido em sala de aula como 
possível estratégia de intervenção nesse contexto, aproximam-nos, estudantes e 
professores, dos objetivos pretendidos para a Educação Básica. Foi sob essa 
perspectiva que o projeto “Ciência em Movimento” teve início no campus Salto do IFSP 
em setembro de 2013.  

CIÊNCIA EM MOVIMENTO – CONTEXTO DE PROPOSIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
A importância da experimentação, principalmente se extrapoladas as funções de 

mera ilustração e demonstração para as dimensões de coleta de dados, formulação de 
hipóteses e desenvolvimento de habilidades de observação, interpretação e 
comunicação de resultados, já assume lugar comum nas pesquisas em educação em 
ciências (Hofstein e Lunetta, 2004; Carrascosa et. al., 2006; Francisco Junior, Ferreira 
e Hartwig, 2008 e Giani, 2010). Além desses aspectos, a atividade experimental bem 
orientada, em suas dimensões pré e pós atividade, permite o trabalho de competências 
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e habilidades como o trabalho em equipe, a sistematização de informações com vistas 
à resolução de problemas e a expressão adequada na forma oral e escrita, por 
exemplo.  

Apesar da reconhecida importância, os investimentos na melhoria e construção 
de espaços físicos destinados ao desenvolvimento de atividades experimentais ainda 
mostram-se lentos e insuficientes. Segundo censo escolar realizado em 2010, apenas 
48,3% das Instituições de ensino brasileiras que oferecem ensino médio regular 
contam com laboratórios de ciências. Se consideradas as Instituições que oferecem os 
últimos anos do ensino fundamental, esse valor reduz-se a 23,8%. Ainda que a 
atualização desses índices não seja apresentada no relatório técnico dos censos 
escolares realizados em 2011 e 2012, que, cabe destacar, nem mencionam a questão 
dos espaços destinados à prática experimental, pesquisa realizada esse ano por Neto 
e colaboradores (2013) aponta que 84,5% das escolas brasileiras, de maneira geral, 
apresentam uma estrutura elementar ou básica, ou seja, possuem apenas água, 
banheiro, energia, esgoto, cozinha, sala de diretoria e equipamentos como televisão, 
aparelho de DVD, computadores e impressora. Nessa perspectiva, a extensão das 
dificuldades aplicáveis ao espaço físico à aquisição de materiais não pode ser 
considerada implausível, fato que limita ainda mais a ação dos professores. 

Considerando que tais dificuldades foram observadas na região de Salto, e que 
ocorrem, inclusive no próprio campus do IFSP, teve início, em setembro de 2013, um 
projeto de extensão cuja proposta era a construção de um acervo circulante de kits 
para realização de experimentos na área de ciências da natureza em escolas de ensino 
médio que não dispusessem de espaço físico e/ou recursos materiais para essa 
finalidade. 

Em sua primeira fase, que durou apenas três meses, dadas as características do 
edital que proporcionou seu financiamento, o projeto contou com a participação de 
cinco bolsistas e um voluntário, todos oriundos dos cursos técnicos integrados ao 
ensino médio, nas modalidades Automação Industrial, Informática e Química, sob 
supervisão de duas docentes lotadas nos campi Salto e Capivari do IFSP. O tempo 
reduzido também limitou as possibilidades de ação, que se reduziram à área de 
atuação das docentes orientadoras, a saber, Química.  

De setembro a novembro de 2013 os estudantes desenvolveram os quatro kits 
experimentais apresentados no Quadro 1. Tal desenvolvimento passou pela seleção 
dos experimentos, teste em laboratório para redação de roteiros e apresentação dos 
protótipos a outros estudantes, como um estudo piloto. Os estudantes participaram 
ativa  e integralmente de todas as etapas mencionadas. Igualmente participativos os 
estudantes demonstraram-se na escolha do nome do projeto, batizado como “Ciência 
em Movimento”, na definição de seu logotipo, elaboração de templates para roteiros, 
rótulos para reagentes, entre outras atividades.  

Os encontros entre orientadoras e estudantes eram realizados com 
periodicidade mínima semanal, oportunidades durante as quais eram discutidos temas 
relacionados à experimentação e seu papel no ensino de ciências, além de serem 
tratadas questões mais técnicas relativas à execução das atividades propostas.   
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Quadro 1. Kits e experimentos desenvolvidos na primeira fase do projeto.  
 

Kit Experimentos  

Cinética Enzimática 

1. Compreendendo as reações catalisadas 
enzimaticamente 
2. Efeito de inibidores 
3. Efeito da concentração na velocidades das reações 
4. Efeito da temperatura na velocidades das reações 
5. Efeito da superfície de contato na velocidades das 
reações 

Identificação e 
propriedades das 

principais classes de 
macronutrientes em 

alimentos * 

1. Proteínas 
1.1. Teste do biureto (pesquisa de ligações peptídicas) 
2. Lipídios 
2.1. Reação de Saponificação 
2.2. Estabilização de emulsões 
3. Carboidratos 
3.1. Teste do iodo (pesquisa de amido) 

Reações de 
Oxidorredução 

1. Aspectos gerais 
2. Determinação do teor de vitamina C em alimentos 

Acidez e Basicidade 1. Aspectos gerais 
2. Determinação do teor de acidez em alimentos 

 

 
Retomando o papel da extensão discutido anteriormente e concordando com 

Moita e Andrade (2009) na assertiva de que “a  extensão apresenta-se como uma 
estrada de mão dupla, pela qual há uma troca entre os conhecimentos universitários e 
os comunitários, diante das reais necessidades, anseios e aspirações sociais” (p. 273), 
é importante destacar que a primeira etapa do projeto “ Ciência em Movimento” deu-se 
sem a devida aproximação da comunidade pretensamente atendida, por motivos que 
abrangeram desde o tempo reduzido à falta de experiência das docentes orientadoras.  

Ainda no final de 2013 promoveu-se, assim, a aproximação entre IFSP e a 
Prefeitura da Estância Turística de Salto, na figura de sua Secretaria de Educação. 
Como resultado de tal diálogo observou-se que havia séria preocupação da 
representação municipal quanto ao ensino de ciências no Ensino Fundamental em sua 
esfera de atuação, especialmente no que se refere aos anos inicias, momento no qual 
o ensino de ciências é responsabilidade do professor “polivalente”1, uma vez que os 
Centros de Educação Municipal de Salto (CEMUS) contavam com laboratórios móveis 
em cada uma de suas unidades, dificilmente utilizados pelos professores. 

Frente às demandas da esfera municipal de Educação Básica e à possibilidade 
de articulação das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos de ensino técnico 
integrado ao ensino médio na tentativa de resolução desses problemas, o projeto foi 
redirecionado não apenas para a elaboração de novos kits experimentais, mas para a 
criação de sequências didáticas a partir do material já disponível nos CEMUS, 
essencialmente voltadas ao ensino de ciências no Ensino Fundamental. 

Tal redirecionamento trouxe consigo novas possibilidades de ação e 
oportunidades de reflexão para os estudantes bolsistas, que passaram a trabalhar 
conhecimentos científicos mais fundamentais, pertencentes a seu histórico educacional 
recente, e que, em sua maioria, foram estudantes dos CEMUS e agregaram a seu 
trabalho o conhecimento sobre essas comunidades, além de tratar-se de fator de maior 
                                                        
1 Cabe destacar que essa dificuldade, inclusive, constitui tema de pesquisas como a desenvolvida por Galian, Arroio 
e Sasseron (2013), por exemplo. 
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motivação, como será apresentado posteriormente. 
Atualmente, o projeto conta com a participação de oito bolsistas, sendo sete 

vinculados à atividade de extensão e um à iniciação científica2, com o objetivo orientar 
as ações extencionistas, integrando-as ao conhecimento advindo da pesquisa 
acadêmica. Tais estudantes desenvolvem diferentes ações, incluindo a organização do 
material já disponível nos CEMUS e desenvolvimento de novos kits experimentais.  

Para o segundo semestre de 2014 está previsto o início das ações de formação, 
visando a discussão dos limites e potencialidades dos kits pela comunidade alvo do 
projeto, etapa que também contará com a participação ativa dos estudantes. 

A EXTENSÃO COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE SABERES – RELATO E DEPOIMENTOS   
 O objetivo desse tópico é a apresentação de um relato e depoimentos dos 
estudantes que permitem reiterar as atividades de extensão como espaços que podem 
contribuir significativamente ao desenvolvimento de habilidades e competências 
pretendidas pelos documentos oficiais relacionados ao ensino médio, para além do 
aprendizado dos conhecimentos científicos envolvidos com a própria elaboração dos 
kits. 
 O relato trata do processo de elaboração do logotipo do projeto e das 
oportunidades de discussão de aspectos relacionados à natureza da ciência e do 
conhecimento científico com os estudantes. O processo de definição da “marca” do 
Ciência em Movimento foi colaborativo, de forma que estudantes com mais aptidão 
para o desenho incorporavam propostas do grupo em suas criações e elaboravam 
modelos para discussão coletiva. As primeiras propostas apresentadas podem ser 
observadas na Figuras 1 e o logotipo atual na Figura 2.  
 

      
Figura 1: Primeiras propostas para logotipo do projeto. 

 
Figura 2. Logotipo atual do projeto. 

                                                        
2 O bolsista, também estudante do ensino médio, desenvolve o projeto intitulado “Concepções acerca da 
experimentação no ensino de ciências a partir da implantação e avaliação de kits experimentais no Ensino 
Fundamental I e II”. 
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É interessante destacar a semelhança da proposta com as observações de Kosminski 
e Giordan (2002), a partir de pesquisa realizada com estudantes do ensino médio de 
uma escola particular. Conforme observado pelos autores, a representação mais 
comum para os cientistas é a de um “cientista do sexo masculino, solitário e interagindo 
somente com seu mundo” (p. 15). Agrega-se a essa descrição o fato de a proposta 
estar bastante restrtita ao universo do conhecimento químico, marcado por ícones 
relacionados à atividade experimental dessa ciência, como os tubos de ensaio, por 
exemplo.  

 A proposta desse logotipo possibilitou discussão acerca da natureza do 
conhecimento científico e da própria concepção dos estudantes acerca dos conceitos 
de “ciência” e “cientista”, inclusive baseada na leitura do texto de Kosminski e Giordan 
(2002) mencionado anteriormente. 
 Passando aos depoimentos dos estudantes, coletados mediante questionário 
apresentado como uma das etapas de avaliação do projeto, destacam-se alguns 
pontos interessantes e que permitem análise mais profunda do papel das atividades de 
extensão, e mesmo de outras atividades de natureza  extracurricular, para além da 
melhor aprendizagem de conteúdos.  
  Primeiramente, quando apresentados à questão “O que mudou desde o início de 
sua participação no projeto?” os estudantes produziram respostas que sugerem a 
influência do projeto sobre características muito exigidas no ambiente escolar, como a 
escrita, mas também sobre aspectos que, apesar de não marcadamente “escolares”, 
contribuem e contribuirão muito significativamente à sua formação geral.  
 
Estudante 2: Mudou meu senso de responsabilidade, e minha organização, principalmente em relação 
ao tempo.  
 
Estudante 3: [...] a participação no projeto auxilia na hora de escrever algum texto na escola [...] Após o 
início do projeto eu comecei a ter mais autonomia para realizar as atividades e projetos propostos em 
aula e mais facilidade para responder a algumas questões.  
 
Estudante 4: O projeto  e fez ter mais organização quanto a horários e prazos. 
 
Estudante 6:  Comecei a ser mais autônomo não só apenas com relação ao projeto, mas também com 
assuntos escolares, além de começar a ter uma responsabilidade maior.  
 

Merece destaque, também, a resposta da Estudante 1, que evidencia 
motivação relacionada ao fato de ser ex-aluna dos CEMUS.  
 
Estudante 1: Eu passei a ver com outros olhos a comunidade do CEMUS, me sinto no dever de 
proporcionar esse conhecimento tão essencial que eu não pude ter quando estudei no CEMUS. 
 
 No que se refere ao envolvimento com o propósito das atividades de extensão, 
foi interessante notar que, apesar de a maioria dos estudantes perceber que seu papel 
fundamental reside na interação com a comunidade, a lógica utilitarista do 
conhecimento ainda pode ser evidenciada, configurando ponto importante a ser 
retomado com os estudantes nas discussões de grupo. Segundo essa lógica, as 
experiências de ensino e aprendizagem são convertidas em ferramentas de melhor 
desempenho no ensino superior ou mercado de trabalho. Quando perguntados “Em 
sua opinião, qual o objetivo das atividades de extensão?”, algumas respostas obtidas 
foram:  
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Estudante 2: Integrar a instituição de ensino e a sociedade local, de modo a beneficiar alguns setores 
da sociedade. 
 
Estudante 4: Seria aproximar a comunidade onde o campus está e o campus, assim trazendo 
benefícios mútuos.  
 
Estudante 5: Inserir os alunos que participam dos projetos mais facilmente na área acadêmica. 
Contribuir para o desenvolvimento intelectual.  
 
Estudante 6: Proporcionar uma melhora dos nossos conhecimentos. 
 
 Finalmente, no que se refere à construção do conhecimento científico, mais 
especificamente, os estudantes foram unânimes em afirmar que a experiência tem sido 
bastante positiva, reiterando a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. 
 
Estudante 5: [Mudou a maneira] como eu passei a enxergar química, biologia, pois eu nunca havia tido 
contato com experimentos, pra mim essas matérias (principalmente química) eram muito abstratas. 
 
Estudante 6: Ao participar do projeto você começa a dominar mais sobre o assunto relacionado para 
poder abordá-lo em prática, por isso acredito que seja uma forte ferramenta de ensino. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O trabalho ora apresentado teve por objetivo discutir as possibilidades formativas  das 
atividades extensionistas desenvolvidas por - e não simplesmente para – estudantes 
do ensino médio, espaço fortalecido principalmente após a criação dos Institutos 
Federais, com a oferta de cursos de ensino médio integrado ao ensino técnico. Tal 
possibilidade proporciona o rompimento com o paradigma da educação “operacional”, 
restrita ao saber fazer, muito associada à educação profissional, permitindo aos 
estudantes exercer protagonismo tanto no âmbito de sua formação quanto nas ações 
de interferência em seu contexto.   
O projeto “Ciência em Movimento” foi apresentado como exemplo de iniciativa nesse 
sentido, permitindo a estudantes de ensino médio o envolvimento mais efetivo com 
questões relacionadas ao conhecimento científico e sua natureza, além de representar 
possibilidade concreta de atuação em seu meio de convívio.  
As discussões propostas nesse pequeno texto poderiam ser estendidas também às 
atividades de iniciação científica, ao processo de elaboração de trabalhos de conclusão 
de curso e à participação em projetos que visam integrar ás áreas técnicas e 
propedêuticas. O fato de todas elas configurarem espaços de ensino e aprendizado 
para estudantes de ensino médio apenas possíveis dadas as características dos IFs, 
faz dessa Instituição campo aberto e promissor para a pesquisa em educação.  
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Diagnóstico  das  dificuldades  enfrentadas  por professores  de  
Química  para  o  trabalho  com  a educação  inclusiva  no  Município  
de  Campina Grande – PB. 
Rayana de A. Rodrigues* (IC), Jaisy Ruana de M. Dantas (IC), Thiago Pereira da Silva (PQ). Suzana 
Limeira de Castro (PQ) 
rayana_araujor@hotmail.com 
Palavras-Chave: Formação de professores, Educação Inclusiva, Ensino de Química.  

Introdução 
Há muito tempo, os  documentos oficiais brasileiros 
vem apontando a importância do desenvolvimento 
de um processo de ensino e aprendizagem que 
contemple as necessidades educacionais especiais 
(Brasil, 2002; 1996). Nos últimos  tempos  é  notória 
a dificuldade entre professores para adequar alunos 
com alguma deficiência na escola  regular,  abrindo  
uma grande discussão no sistema educacional  
brasileiro. Mesmo tentando amenizar a falta de  
preparação educacional desses profissionais o 
governo deixa a desejar  nos  investimentos  para  a  
educação inclusiva,  causando  um  desconforto  
tanto  nos alunos em questão como nos próprios 
profissionais, assim  transparecendo  uma  ausência  
de comprometimento  com  a  educação  brasileira,  
pois pela  nossa  constituição  todos  tem  o  direito  
de aprender  e  participar  da  construção  cidadã  
através do conhecimento escolar. Neste sentido, no  
paradigma  da  inclusão,  a  educação  deve  ser  
modificada ou  reestruturada a partir  da  formação  
de professores podendo contribuir para a 
reorganização  da  escola  viabilizando  o  acesso  e  
a permanência de todos nas classes regulares.Para 
que isso ocorra efetivamente, é necessário formar o 
professor para  saber trabalhar  com  a  diferença,  
“propiciando-lhes  situações  de  análise  e  reflexão 
sobre suas próprias condições de trabalho e 
vivências, permitindo-lhes estabelecer relações  
entre  a  sua  ação  pedagógica  e  os  pressupostos  
teóricos  que  estão subjacentes a ela” (Benite et al, 
2009, p.4) com o intuito de constituir novas posições 
a respeito das necessidades individuais dos 
alunos.Neste sentido, a presente pesquisa teve 
como objetivo diagnosticar quais as dificuldades 
enfrentadas por professores de Química para o 
trabalho com a educação inclusiva em uma escola 
pública do Município de Campina Grande-PB. 

Resultados e Discussão 
A presente pesquisa trata-se de em estudo de caso, 
que tem como método de procedimento o analítico 
descritivo, de natureza qualitativa. A  pesquisa  foi  
elaborada por  2  estudantes  de  licenciatura  em  
Química  em formação  da  Universidade  Estadual  
da  Paraíba, onde foram aplicados questionários 
como instrumento de coleta de dados com 8  
professores de uma escola pública do Município de 
Campina Grande-PB. O questionário tinha o intuito 
de diagnosticar quais as dificuldades vivenciadas 
por  esses  professores e quais as políticas públicas  

existentes na escola  e  apoiadas pelo governo  
para  melhorar o processo de ensino-aprendizagem  
desses alunos especiais. Os resultados apontaram 
por unanimidade que os professores enfrentam 
muitas dificuldades em trabalhar com os alunos 
especiais na escola regular. Entre elas podemos 
destacar: a falta  de investimento  do  governo  na  
preparação  dos professores para atenderem a este 
público alvo, além da falha existente na formação 
inicial destes profissionais que não os preparam 
para saber lidar em sala de aula com este público 
alvo. Em  relação  aos investimentos  do  governo,  
os professores relataram que  a formação  
continuada proposta pelo governo não atende aos 
objetivos de trabalhar com a educação inclusiva, 
obtendo falhas no processo. Outro fator relevante, é 
a falta de material pedagógico e a ausência de um 
acompanhamento por parte de tutores que auxiliem 
no processo de escolarização deste público. 

Conclusões 
A pesquisa revelou muitas dificuldades enfrentadas 
pelos professores para trabalhar com a educação 
inclusiva neste espaço escolar, apontando que  os  
investimentos governamentais são poucos  
satisfatórios para  o atendimento a este público alvo. 
Observa-se que  ainda  faltam  longos  passos  para 
que a inclusão educacional ocorra efetivamente,  de 
modo  que  possamos  integrar  todos  sem  
nenhuma distinção  nas  salas  de  aula.  É  
necessário  um trabalho  direto  com  professores  
da  educação regular,  e  um  olhar  mais  critico  do  
governo  para que  assim  possamos  amenizar  as  
dificuldades  e melhorar o ensino de química para 
alunos que apresentam deficiências. 
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Ensino de Química e a Ciência de Matriz Africana: Uma 
Discussão Sobre as Propriedades dos Metais 
 
Morgana A. Bastos1(IC)*, Marysson J. R. Camargo2(IC), Geisa L. M. Lima3(IC), Regina N. 
Vargas4(IC), Anna Mª. C. Benite5 (PQ) morganabranches@hotmail.com 
 
Coletivo Negro do Instituto de Química. Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão, 
LPEQI, Universidade Federal de Goiás- UFG, Campus II Samambaia Bloco IQ I Caixa Postal 131-
Goiânia-GO CEP: 74.001-970. 
 
Palavras-Chave: Ensino de química, Lei 10.639-03, diáspora africana no Brasil. 
Resumo: Este trabalho analisa extratos de discursos, gravados em áudio e vídeo e transcritos em 
192 turnos, de uma intervenção pedagógica no ensino de química para o 9º ano de uma escola da 
rede pública estadual de Goiânia, envolvendo uma discussão com os alunos sobre racismo, as 
raízes históricas do racismo no Brasil a partir da diáspora africana e os conceitos químicos 
abarcados no estudo das propriedades dos metais, o que contribui, portanto, na implementação 
da lei 10.639/03 no ensino de Química. Discutiu-se com os discentes a partir de recurso imagético 
e dados do IBGE e IPEA, sobre o racismo no Brasil. Os resultados mostraram que os alunos se 
apropriaram dos conceitos explorados na intervenção pedagógica. Portanto é possível ensinar a 
partir da ciência de matriz africana e desconstruir a visão de ciência hegemônica: branca, 
europeia, masculina e de laboratório. 
 
À guisa de introdução 

 
De acordo com Santos (1990), a ideia de que existem raças é um produto social, 

assim como os estereótipos de cada raça em que se dividiria a espécie humana. 
Portanto, segundo o autor, o racismo é a suposição de que há raças e a conseguinte 
atribuição biogenética de fenômenos puramente sociais e culturais. É também uma 
forma de dominação de um grupo e também justificativa para tal dominação baseada 
apenas no fenótipo, ou seja, pura ignorância. 

Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2010) constataram que negros e pardos são maioria no Brasil, mais especificamente 
50,7% do total de brasileiros autodeclarados. Ainda, que a maioria destes sujeitos 
sociais está concentrada nas regiões norte e nordeste e que possuem um rendimento 
médio em torno de R$ 800,00, que é bem inferior à renda média de brancos e 
amarelos, que é aproximadamente R$ 1.500,00. Tais dados nos levam a concluir que 
mesmo sendo a maioria, a comunidade negra brasileira é desvalorizada. 

Soma-se a isso o fato de que a juventude negra entre 19 a 29 anos é mais 
exposta à violência letal do que jovens brancos como concluíram Junior e Lima (2013). 
Analisando dados do Ministério da Saúde e do IBGE, os autores perceberam que em 
2009 para cada 100 mil habitantes a taxa de homicídios foi de 72,4 jovens negros 
enquanto que para o mesmo número de habitantes a taxa foi de 30,4 para juventude 
branca. Mesmo entre os jovens negros e brancos que possuem mesmo nível de 
escolaridade, para que não se julgue ser apenas um problema social e não uma 
questão racial, em 2009 teve-se uma taxa maior de homicídio para os negros. 

A comunidade negra brasileira sofre discriminação até mesmo no âmbito dos 
tribunais de justiça, tal como indicam os resultados da pesquisa de Adorno et. al. que 
foi realizada entre 1992 e 1993: 
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x “réus negros tendem a ser mais perseguidos pela vigilância policial, bem 

como experimentam maiores obstáculos de acesso à justiça criminal e 
maiores dificuldades de usufruírem do direito de ampla defesa, assegurado 
pelas normas constitucionais vigentes; 

x Em decorrência, réus negros tendem a merecer um tratamento penal mais 
rigoroso, representado pela maior probabilidade de serem punidos 
comparativamente aos réus brancos ”(sem paginação)”. 
 

Todavia, a mídia brasileira, instrumento de alienação, insiste em dizer que a 
força do racismo no Brasil tem diminuído, tal como a pesquisa do Datafolha divulgada 
sob o título “Preconceito racial diminui no país” no jornal brasileiro de maior tiragem e 
circulação entre os diários nacionais de interesse geral, a Folha de S. Paulo, realizada 
com 2.982 entrevistados em 213 municípios, em 2008. A matéria compara seus índices 
com dados obtidos há treze anos antes quando entrevistou 5.081 pessoas em 121 
cidades do país (Figura 1). Vale ressaltar que a tiragem média deste jornal é 301.299 
exemplares mensais. 

 
Figura 1: Notícia da Folha de S. Paulo de 2008 afirma enfraquecimento do racismo no Brasil. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde23112008.shl 
 

Em contra partida, no ano de 2009 a pesquisa “Preconceito e Discriminação no 
Ambiente Escolar”, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 
conveniada com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira do Ministério da Educação (INEP/MEC), apresentou um percentual de 94,2% 
dos respondentes com algum nível de preconceito étnico-racial. A pesquisa foi 
desenvolvida em 501 escolas de 27 estados e entrevistou 18.599 pessoas de cinco 
diferentes públicos do ambiente escolar: estudantes, professores (as) de português e 
matemática, diretores (as) de escolas, profissionais de educação, pais, mães e 
responsáveis (IPEA 2009). 

Diante desta realidade, acreditamos que se faz necessária a discussão sobre 
racismo no chão da escola, pois assim como Onofre (2008), defendemos que: 

 
“Uma educação antirracista prima pelo respeito à diferença, à diversidade. Ela 
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não pode isentar-se do compromisso com os mais necessitados e fragilizados 
por um sistema desumano e preconceituoso. Educar, respeitando as 
diferenças, requer mais do que o cumprimento das obrigações curriculares, 
exige uma postura ética e valorativa diante da cultura dos afrodescendentes, 
que continuam sofrendo discriminações nos espaços escolares” (p. 104). 
 

Fruto de lutas históricas do movimento negro, em 9 de Janeiro de 2003, foi 
sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei 10.639/031, que torna 
obrigatório o ensino sobre história e cultura Afro-Brasileira nos currículos. Segundo 
Silva (2012), a implementação desta lei altera o currículo das escolas numa direção em 
que se exige que as formas de viver e as “representações” de grupos étnico-raciais 
emerjam para acabar com falas e atitudes racistas. 

Como professores de química, defendemos que a operacionalização desta lei, 
a partir da diáspora africana, é possível uma vez que o africano escravizado foi de 
suma importância “no campo econômico do período colonial sendo considerado “as 
mãos e os pés dos senhores de engenho porque sem eles no Brasil não é possível 
fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente” (ANTONIL, 1982, 
p.89)”.   

Segundo Ferreira (2013), a contribuição dos povos africanos perpassa o uso de 
sua mão de obra como escravo, pois para o Brasil trouxeram também suas culturas de 
berço e, por meio do contato com novas culturas, puderam recriá-las. 

As várias etnias que vieram traficadas da África (Figura 2) tiveram grande 
importância para o desenvolvimento da economia do Brasil, inclusive no Ciclo do Ouro 
e do Açúcar, que Naritomi (2007) descreve que:  

 
“Entre as diversas atividades que se desenvolveram na época colonial – cana-
de-açúcar, fumo, mineração, café, algodão, pecuária, entre outras –, é possível 
destacar dois ciclos econômicos que, segundo Simonsen (1979), foram cruciais 
na formação econômica do Brasil: a cana-de-açúcar e a mineração. Embora 
seja inevitavelmente reducionista analisar tais episódios como ciclos, pois dá 
uma idéia de surgimento ascensão e fim – o que não é totalmente verdade, 
especialmente, no caso do açúcar –, estes permitem identificar, nas áreas 
diretamente afetadas no período “hegemônico” do produto, a estrutura 
institucional a eles associada (Pág. 36).” 

 
Para Cunha (2007), os povos africanos detinham conhecimentos científicos e 

tecnológicos para compreensão e manipulação do ambiente que os cercava dada a 
complexidade de processos culturais e históricos das sociedades de cada época em 
que viveram. 

Como currículos são instrumentos de poder e, portanto, hegemônicos e 
homogeneizantes de tal forma que remontam os modos de poder da ideologia 
dominante, omitem, não ocasionalmente, o legado dos povos africanos que muito 
contribuíram para o desenvolvimento do campo da ciência e da tecnologia, tal como o 
uso do ferro em fundição e forjaria de ferramentas, que “aparece na África Ocidental 
em 1200 a.C., ou seja, um dos primeiros lugares para o nascimento da Idade do Ferro. 
Antes do século XIX métodos africanos de extração do ferro foram empregados no 
Brasil...” ( Machado 2014, p.36). 

                                                             
1 Alterada pela lei 11.645 que acrescenta a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena. 
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Figura 2: Mapa da diáspora africana do início do século XVII até 1873. Fonte: A Cor da Cultura, 
disponível em: http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/Caderno1_ModosDeVer.pdf 

 
Margaret Alic (1986) em Machado (2014, p. 91), atribui algumas conquistas às 

mulheres da Pré-História, muitas das quais, sem dúvida, eram africanas, como: a) 
métodos de coleta, preparação e conservação dos alimentos; b) construção de 
dispositivos para transportar comidas e crianças; c) invenção do pilão; d) abate de 
animais e curtimento de peles; e) produção de agulhas e utilização de corantes; f) 
secagem e armazenamento de ervas para utilização como medicamentos; g) 
descoberta da utilização de plantas, por meio de experimentação, tentativa e erro; h) 
técnicas de cerâmica; i) domesticação de culturas e j) reprodução seletiva de plantas. 

Assumidos estes pressupostos e visando operacionalizar a lei 10.639/03, o 
presente trabalho tem como objetivo planejar e desenvolver uma intervenção 
pedagógica sobre propriedades físicas e químicas dos metais como também uma 
discussão sobre as estruturas de base da matéria a partir da análise do racismo no 
Brasil, desde a chegada dos africanos aqui escravizados, pensando numa ciência para 
o sujeito universal, ou seja, não apenas branca, nem apenas europeia e não somente 
masculina. 

 
Sobre as escolhas metodológicas 

 
Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa participante por meio da qual 

se busca a participação da comunidade na análise de sua própria história, com o 
objetivo de promover ações coletivas para o benefício da comunidade escolar, e isso 
visa à melhoria da visão crítica e da formação de professores. Trata-se, portanto, de 
uma atividade educativa de formação de cidadãos e de ação social. 

Cabe esclarecer que a pesquisa participante se baseia por saber pensar e 
intervir juntos e que a participação neste caso se dá a partir do momento em que o 
último censo do IBGE constata 51% de população negra (preta e parda) autodeclarada 
no país, ou seja, para além de professores desta sociedade somos também os 
membros dela. 

Esta investigação obedeceu as seguintes etapas: 1) planejamento conjunto 
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entre o professor formador (PF) e os professores em formação inicial (PQ1, PQ2, PQ3 
e PQ4) das atividades desenvolvidas no ensino em química com a abordagem em 
caráter interdisciplinar, baseando-se em aspectos da Lei 10.639/2003; 2) ação 
pedagógica dos PQ1, PQ2, PQ3 e PQ4 em sala de aula e 3) análise da dinâmica 
discursiva do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de química associados 
ao tema principal discutidos nas aulas utilizando a técnica da análise da conversação 
(MARCUSCHI, 2007). 

A pesquisa foi realizada em uma escola de tempo integral da rede pública na 
Região Sul de Goiânia, onde havia, segundo relato dos professores, problemas 
relacionados ao racismo. Os sujeitos de investigação foram 12 alunos (identificados 
como A1, A2, A3... A12) de uma turma do 9º ano do ensino fundamental. Esta turma foi 
eleita devido ao interesse de uma das professoras em envolver os alunos em 
discussões sobre as relações étnico-raciais, visto que foram constatados episódios de 
racismo entre os estudantes. 

A intervenção pedagógica (IP) foi desenvolvida na disciplina de Ciências no 
turno vespertino com uma hora de duração no contra turno do reforço escolar. A IP foi 
gravada em vídeo para posterior análise e tem sido desenvolvida de setembro de 2013 
até os dias atuais. 

 
Resultados e Discussão 

 
A seguir apresentaremos os resultados de uma IP intitulada: “Balanceamento 

de reações químicas: uma discussão a partir da diáspora africana” desenvolvida 
em 19 de novembro de 2013 onde foram produzidos 192 turnos de discurso. O Quadro 
1 é um mapa de atividades que sistematiza o desenvolvimento da IP que foi dividido 
em 4 momentos. 

Quadro 1 - Mapa de atividades 
ETAPA 

Tempo Utilizado 02 aulas de 50 minutos 

Desenvolvimento 

No primeiro momento foram utilizados dados do último censo do IBGE que 
caracterizam o racismo no Brasil e a marginalização da comunidade negra 
brasileira para estabelecer elo com o pensamento concreto dos alunos 
provocando a discussão.  
No segundo momento caracterizamos a influência da diáspora africana da 
constituição da sociedade brasileira remontando as raízes históricas do racismo 
no Brasil desde a escravidão.  
No terceiro momento apresentamos a figura abaixo e abordamos a identidade 
dos vários povos da diáspora e sua importância para a economia do Brasil no 
chamado Ciclo do Ouro. Incitamos a discussão sobre que processos químicos 
poderiam ser observados na figura.  A partir desta produção cultural imagética 
que documenta a história da sociedade foi possível estabelecer o diálogo sobre 
os conceitos químicos de: propriedades dos metais, elemento, átomo, 
substância, mistura e separação de misturas.  
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Figura 3: O Ciclo do ouro. Pintura de autor desconhecido. 

Fonte: http://www.clickescolar.com.br/brasil-colonia-ciclo-do-ouro.htm 
 
No quarto momento apresentamos o conceito de reação química a partir das 
Leis das Proporções Definidas e de Conservação das Massas. Discutiu-se ainda 
sobre a conservação da matéria e o significado da palavra estequiometria. 

Objetivos 
Discutir o racismo no Brasil e desconstruir a ideia de ciência apenas branca e 
masculina e europeia, ou seja, apresentar a ciência de matriz africana. 
Compreender o conceito de reações químicas e balanceamento de reações.  

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

As aulas ministradas foram gravadas em áudio e vídeo para posterior transcrição 
e análise da conversação. 

 
Passamos agora a análise de extratos dos discursos produzidos. Por motivos 

de espaço apresentaremos apenas dois extratos do discurso produzido nesta IP. 
 

Extrato 1 
1 PQ: (...) O que vocês vêm aqui, nesta gravura? 
2 A11: Escravidão. 
3 A9:Estão trabalhando. 
4 PQ: Estão trabalhando onde? 
5 A9:Com minério. 
6 PQ: Com minérios.  Vocês sabem quanto tempo duroua escravidão no Brasil?  
7 A6, A3, A4, A7, A8: Não sei! 
8 PQ:Ela durou mais de 300 anos. Ela compreende de 1550 até 1882, é só fazer a conta 

dá mais de 300 anos. E porque essaspessoas escravizadas vieram pra cá?  
9 A2: Pra trabalhar. 
11 A1: Pra branquinho folgado. 
12 PQ:Pra branquinho folgado mesmo.  E qual o tipo de serviços que eles faziam?  
13 A6:Plantar café, na mineração. 
14 A10:Mão de obra. 
15 PQ:E como eles vinham de lá? 
16 A5: Navios negreiros  
17 PQ:E como eram as condições dos navios?  
18 A6:Precárias 
19 PQ:Isso mesmo precárias. É passando pra frente, vamos falar um pouquinho da 

população negra aqui no Brasil. Sendo negro ou pardo, todos formam a comunidade 
negra brasileira. E nós somos o que? 50,7% autodeclarados, ou seja, nós somos a 
maioria da população brasileira. E mesmo assim, negros e pardos temos uma renda 
média, menor do que a metade que os brancos ganham. A média dos brancos fica em 
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torno de 1500,00 reais e a dos negros em 800,00 e 700,00 e pouco. 
21 PQ: Então existe ou não existe racismo no Brasil? 
22 A1: Existe 
23 PQ:Existe e é perverso, porque muita gente nega. Tipo assim tem uma pesquisa da 

Perseu de Antônio que ela fala o seguinte, que 88% da população brasileira reconhece 
que no Brasil existe racismo, mas só que 96%  diz que não é racista, o que isso nos leva 
a crer? Que só 4% da população brasileira é racista? 

24 A11:Que a gente é racista e não sabe que é. 
25 PQ: Então esse racismo leva a marginalização dos negros, menos oportunidades de 

trabalho. Se a gente pegar um universo da violência no Brasil de 47 pessoas 
assassinadas, homicídios e crimes, 37 são negras ou pardas e apenas 10 são brancas.  
Então existe uma relação.  

26 A9: O negro é visto como vagabundo, é assassino... 
31 PQ: Então, esse racismo na nossa sociedade é visto aqui nas condenações , um negro 

criminoso e um branco criminoso, o negro leva a pior na hora do julgamento.  
32 A6:Quantos políticos que você conhece e é negro? Só o Barack Obama. 
33 A5: Joaquim Barbosa 
35 PQ: Por exemplo, o negro vai lá e comete o mesmo crime do branco, o branco, vamos 

supor que foi condenado a 10 anos e o negro a 20. 
36 A9:Às vezes nem é condenado. 
37 PQ:Eas vezes o negro nem tem advogado. 
38 A11:Mas se os negros são a maioria no Brasil porque acontece isso? 
39 PQ:Qual a cor dos juízes? 
40 A11:Branco 
41 A6: Isso que o A11 falou me fez pensar um negócio. E essas pesquisas de preconceito 

ai, se os negros são a maioria como assim há o racismo? 
42 A11:Como a maioria sofre preconceito e não a minoria? 
43 PQ:Nem sempre a minoria que sofre preconceito. E acontece isso também, do próprio 

negro não se reconhecer como negro. 
44 A1:Eu sou negão. 
45 PQ:Eu sou negro com orgulho. 
46 A5:Eu sou preto orgulhoso. 
47 A9:Eu sou branco. 
48 A6:Eu sou preto. 
 

Nossos resultados demonstram que existe uma contradição na formação escolar 
uma vez que, a escola forma para a cidadania, porém os sujeitos escolares 
desconhecem sua identidade. Os turnos 6, 7 e 8 do Extrato 1 revelam que esses 
sujeitos desconhecem sobre a escravidão, apesar de se envolverem na discussão e 
conseguirem relacionar produção imagética ao momento histórico que ela remete: o 
trabalho escravo na mineração. 

Apoiamo-nos em Silva (2012), para afirmar que esse desconhecimento está 
relacionado à crença de que há igualdade e harmonia nas relações raciais, o que 
constitui a ideia popularizada por Gilberto Freyre2 de democracia racial, o que é um 
mito. Portanto, essa discussão foi planejada por PQs com o intuito de remontar às 
raízes históricas da discriminação racial e relacioná-las com o racismo nos dias de hoje 
(Turnos 8, 19, 23 e 25). 

 A ideia de democracia racial começou a ser construída no Brasil por volta de 
1920 como cultura política e intelectual para descrever a singularidade de um país 
mestiço e celebrar a convivência racial supostamente harmoniosa (ALBUQUERQUE E 

                                                             
2 Obra de Gilberto Freyre “Casa-grande e senzala” 
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FILHO, 2006). 
Ora, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e justo, por isso, é o segundo 

país no mundo em número de população negra. Desconhecer essa história é 
desconhecer a nossa constituição identitária. Estima-se que mais de 11 milhões de 
homens, mulheres e crianças africanos foram transportados para as Américas. “Cerca 
de 4 milhões de cativos desembarcaram no Brasil. Por isso nenhuma outra região 
americana esteve tão ligada ao continente africano por meio do tráfico como o Brasil” 
(ALBUQUERQUE E FILHO, 2006, p.39). O deslocamento forçado por mais de 3 
séculos uniu Brasil e África. 

Os Turnos 15 a 25 revelam que o professor assume sua posição de mediador e 
convoca esses sujeitos a reconhecerem o lugar que lhes foi destinado pela distorção 
histórica da escravidão. Porque remonta a atmosfera do já dito, recorrendo a autores e 
pesquisas tal como os turnos 23 e 25 e reconstrói uma realidade que é social e 
histórica, a população negra brasileira é marginalizada, pois: 

 
O fim da escravidão não veio acompanhado com políticas sociais de inserção 
do negro na sociedade, mas sim de leis do Império que mantinham o negro às 
margens de uma vida social, visto que as legislações rumo à abolição da 
escravatura foram desenvolvidas no intuito de não dar prejuízo aos senhores 
de escravos em nenhuma hipótese da perda do mesmo. A “dívida histórica” 
está longe de ser saudada, pois não tem sido dada a oportunidade ao negro de 
participar em igualdade de condições da concorrência no meio educacional e 
no campo do trabalho. (DIAS, 2012, p. 487 e 488) 

 Tal situação se reflete em falta de oportunidades e no extermínio da população 
negra, tal como podemos observar no mapa da cor da violência na Tabela 1 e 
retratados nos discursos produzidos pelos sujeitos desta investigação nos turnos 26 a 
40. 

Nossos resultados dos Turnos 38, 41 e 42, demonstram a não compreensão dos 
sujeitos sobre existência do preconceito contra a comunidade negra sendo esta a 
maioria da sociedade brasileira. Estes sujeitos associam que apenas minorias 
poderiam sofrer preconceito. Tal posicionamento se justifica pela “história da ascensão 
social do negro brasileiro” que é, para Souza (1983), “a história de sua assimilação aos 
padrões brancos de relações sociais”: 

 
É a história da submissão ideológica de um estoque racial em presença de 
outro que se lhe faz hegemônico. É a história de uma identidade renunciada, 
em atenção às circunstâncias que estipulam o preço do reconhecimento ao 
negro com base na intensidade de sua negação (p. 23). 

 
Tabela 1: Evolução do número de homicídios, da participação e da vitimização por raça/cor das 

vítimas na população total. 
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Fonte: Brasil, 2002/2010.  (WAISELFISZ, 2012). 
 

Entendemos que como sujeitos sociais a definição das identidades sociais 
acontece histórica e socialmente.  Concordamos com Gomes (2003) que “construir 
uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, ensina o negro, 
desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo, é um desafio 
enfrentado pelos negros brasileiros (p.171)” tal como retrata o Turno 26. A articulação 
entre cultura negra e educação se dá nos processos educativos escolares e não 
escolares. PQ ao inserir a discussão privilegiando a articulação em sua disciplina 
reivindica também que a identidade negra3 faça parte desta articulação tal como os 
turnos 43 a 48 retratam. Passamos a apresentar o Extrato 2. 
 

Extrato 2 
68 PQ: Vocês sabiam que naquela época que os africanos escravizados que tinham mais 

conhecimento em alguma técnica valiam mais no mercado de escravos. Alguns 
grupossabiam técnica de forja de ferro, outras técnicas de separação de misturas. E 
também esses aqui do exemplo sabiam identificar o ouro. Quais características do ouro? 

69 A6:O ouro é duro. 
70 PQ: O ouro, no Brasil dessa época era encontrado misturado com cascalho, nos rios, 

agora como que a gente encontra ouro? Vocês sabem onde? 
71 A9: Em Crixás, fiz uma pesquisa e eles encontram ouro lá. 
72 PQ:Então osnegros sabiam identificar esse ouro, com eles sabiam que era ouro?   
73 A6:Pelo peso, pela cor, pelo brilho. 
74 PQ:O ouro tem algumas características próprias dos metais. 
75 A6:Maleabilidade. 
82 PQ: Atenção aqui, conhecer o metal envolve saber as características dos metais.  
83 A6:Maleabilidade, Ductibilidade. 
84 PQ:E brilho. Maleabilidade, alguém sabe o é maleabilidade?  
85 A10:Mole. 
87 A2:Maleável. 
88 PQ:O que é maleável? É aquilo que a gente pode moldar, entenderam? Os metais 

podem ser moldados da forma que a gente quer. Mas pra isso às vezes é necessário 
esquentar, calor, temperaturas altíssimas. Ductibilidade o que é? 

89 A6:Duro. 
90 PQ:Não ésinônimo de duro.  
91 A9:Resistente. 
92 PQ:Não.  
93 A6:Dourado. 
94 A1:Valioso. 
95 PQ:Valioso é, mas não está relacionado com ductibilidade. 
96 A9: Então fala a gente não sabe. 
97 PQ:Ductibilidade é capacidade que os metais têm de formar fios. O ouro em especial é 

um dos metais mais dúcteis que existem.  Você conseguefazer um micro fio de ouro, 
muito fino, sem quebrar aquele material. Mas tem alguns outros materiais que se você 
fizer um fio bem fininho deles, ele pode começar a reagir com o ar.  Tipo o ferro, por 
exemplo, porque você aumenta a superfície de contato, então vai ter mais oxigênio em 
contato com esse ferro, com esse material e ele vai oxidar mais rapidamente. Agora 
como o ouro é mais resistente à oxidação, dificilmente é oxidado no estado sólido, só 
oxida em condições bem específicas, ai você consegue fazer fios bem fininhos de ouro.  

98 A11: Quando o ferro é oxidado ele perde a capacidade de passar energia, como que 
chama a passagem de energia, ele é um bom condutor? 

                                                             
3 Identidade negra é por nós entendida como a construção do olhar de um grupo étnico ou de 
pertencentes a esse grupo sobre si mesmos a partir da relação com o outro. 
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99 PQ:É uma característica dos metais, todos os metais são bons condutores 
100 A11:Mesmo enferrujado? Influência em alguma coisa? Ser oxidado ou não?  
101 PQ: Pode ter alguma diferença, por causa da alteração na composição do material 

causada pelo processo de oxidação. 
 

 A espécie humana interage e modifica o mundo pelo trabalho. Recorta a 
realidade mediante um processo reflexivo indispensável a predição de fenômenos 
naturais ou sociais que têm impacto direto sobre a condição de sua sobrevivência. 
Desta forma, os conhecimentos científicos/tecnológicos são importantes referenciais 
para julgamento e seleção de ações na interação com o ecossistema e, portanto 
legitimam posições sociais por meio da lógica racional atribuída equivocadamente 
somente ao europeu.Interessa ressaltar que:  
 

Até o século XVI o desenvolvimento africano era superior ao europeu em várias 
áreas do conhecimento... Importantes conquistas na matemática, como a 
geometria e teoria de sistemas dinâmicos, na astronomia e mesmo na medicina 
foram realizados na África. (...) a tecnologia do ferro recebeu considerável 
inovação na mão dos africanos (JUNIOR, 2010, p.11). 
 

 Uma peculiaridade da colonização brasileira está no fato dos portugueses 
desenvolverem agriculturas tropicais e exploração de recursos naturais que não eram 
do conhecimento do europeu. Assim, “o conhecimento africano viabilizou a colonização 
europeia nos trópicos” (JUNIOR, 2010, p.17), ou seja, os portugueses escravizaram 
mão de obra especializada tal como ressalta PQ nos turnos 68, 70 e 82. 
 A mineração brasileira do período colonial, exemplo deliberado por PQ pra 
deflagrar a discussão, tem como principal produto a produção do ouro em grande 
escala. Importa considerar que isso não implica apenas a abundância do metal, mas 
também as formas técnicas de sua produção.  
 

A mina de grandes proporções, mesmo que a céu aberto, faz parte de um 
conhecimento específico. A mineração na mesma forma e na mesma escala da 
brasileira já era realizada em pelo menos duas regiões africanas, da África 
Ocidental e da região de Zimbábue (JUNIOR, 2010, p.17) 

 
 As técnicas de produção, por sua vez, envolvem as transformações da matéria o 
que é domínio da ciência química conforme mencionado no turno 68 do discurso de 
PQ. Ao reconhecerem estes processos os estudantes caracterizam as propriedades 
metálicas conforme produzem a contra palavra (turnos 73, 75, 83, 85, 87e 98) 
participando ativamente da ação mediada. Ou seja, um metal conduz eletricidade 
(turno 98), tem brilho (turno 73), é maleável (turno 87) e dúctil (turno 94). 

Por outro lado, a linguagem científica é simbólica e abarca expressões muito 
especializadas com termos que não são coloquiais, com origem etimológica de 
contextos particulares, com raízes gregas e latinas.  A linguagem científica é expressa 
em códigos e contém mais palavras essenciais por frase do que a linguagem cotidiana. 
Temos uma integração sinérgica de palavras, gráficos, diagramas, figuras, equações, 
tabelas e outras formas de expressão matemática. Admitimos que também que a 
comunicação científica é distinta, pois é expositiva, analítica, impessoal e faz pouca ou 
nenhuma utilização de componentes metafóricos ou figurativos (HODSON, 2009).  

Assim, a linguagem científica é um dos principais fatores que limita o processo 
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de aprendizado da química como também podemos observar nos turnos 85 a 97 onde 
os estudantes tentam descrever o que é ductibilidade, mas não conseguem se remeter 
a esta palavra específica que é um código da química. 
 Ainda nossos resultados demostram que também foi possível discutir 
características do processo de oxidação: um tipo de reação química (turnos 100 e 101). 

O ouro (Au) é pouco reativo em processos de oxidação (em se considerando o 
ambiente da crosta terrestre altamente oxidante) e pode ser encontrado na natureza na 
forma metálica. Diferentes fases caracterizaram o chamado Ciclo do Ouro no Brasil: na 
fase aluvião o ouro era encontrado na superfície do solo; na fase de garimpagem o 
ouro era procurado nos rios, córregos e em qualquer curso de água com aparatos 
necessários para peneiração (técnica de separação de misturas); na fase das minas 
foram criadas as casas de fundição e estas precisavam levar em consideração o 
desenvolvimento de processos que contemplassem a alta temperatura de fusão do Au. 
Nesta intervenção foi possível abordar estes tópicos, porém por motivo de espaço não 
trouxemos esses resultados. 
 
Algumas considerações 
  

Nossos resultados permitem considerar que a IP planejada e desenvolvida 
representou o contato consciente com as Tecnologias Africanas tecidas no Brasil e 
esse pode ser um novo universo de possibilidades para a apresentação de uma ciência 
não hegemônica e eurocêntrica para uma sociedade multicultural como é a sociedade 
brasileira. 
 Consideramos que esta alternativa fortalece a ruptura da ainda naturalizada 
visão de negros como escravos, samba, futebol, religião ou culinária e começa a 
desvelar o mundo da racionalização das sociedades africanas. 
 A química é a ciência da transformação da matéria e, portanto seus processos 
organizam e organizaram culturalmente várias sociedades. Relacionar os africanos e a 
comunidade negra brasileira na produção do conhecimento técnico e tecnológico em 
química pode combater a ignorância sobre as origens de nossa vida material e a 
subestimação da participação decisiva desses grupos em nossa constituição.  
 Essa proposta representou uma alternativa para apresentação de uma ciência 
química não universal: branca, masculina, de laboratório e europeia. Como mediadores 
do conhecimento químico, somos os responsáveis por sua apresentação e fazer no 
primeiro momento, ou seja, em 9º ano parece contribuir para desconstruir o racismo 
científico. Importa considerar que a aquisição de conhecimentos científicos legitima 
lugares sociais e assim nossos resultados parecem apontar para o fato de que os 
sujeitos da investigação puderam reconhecer a comunidade negra brasileira nos 
ambientes de produção científica e tecnológica. Também podemos concluir que ensinar 
química a partir da matriz africana permitiu contribuir para a apropriação conceitual das 
propriedades metálicas. 
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RESUMO: 
Este trabalho tem por finalidade identificar e analisar as necessidades formativas apontadas pelos 
professores de ciências do ensino médio, decorrentes da inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais nas aulas de ciências. Para atingir o objetivo da pesquisa buscou-se conhecer o 
ponto de vista de dez professores do Ensino Médio que lecionam para alunos com necessidades 
educacionais especiais. Para coleta de dados foi utilizado um questionário misto, onde os sujeitos 
manifestam suas impressões a cerca da inclusão nas aulas de ciências naturais. Os resultados indicam 
que os professores apresentam dificuldades oriundas do processo de formação principalmente no que se 
refere a relação professor-aluno e a adequação de estratégias e metodologias voltadas às 
especificidades dos alunos. Nesse sentido, a formação continuada se configura como uma importante 
alternativa na construção de espaços de reflexão sobre a prática docente numa perspectiva inclusiva. 

INTRODUÇÃO 
 

O avanço do conhecimento e as novas exigências que as mudanças nas 
Políticas Educacionais impõem à docência ocasionam a necessidade de atualização e 
de aperfeiçoamento constante do professor. Nesse sentido, a formação continuada 
passa a ser uma forma de contribuir para o desenvolvimento profissional docente. 
Contudo, a estrutura da formação continuada tem se construído historicamente através 
de modelos e programas fechados que não correspondem as necessidades que os 
profissionais apresentam decorrente das demandas do sistema educacional ou 
oriundas da relação entre sujeito e realidade. 

No que refere ao ensino de Ciências, a formação continuada ainda se mantém 
centrada no ensino de técnicas pedagógicas, cujos conteúdos são definidos 
externamente, na lógica da racionalidade técnica. De acordo com Rosa e Schnetzler 
(2003),  

“... os programas de formação continuada já desenvolvidos em nosso país, em 
especial, com os professores de Ciências, têm se limitado a ações de 
“reciclagem” ou de “capacitação” de professores, na maioria das vezes em 
cursinhos de curta duração ou rápidos cursos de capacitação profissional, nos 
quais não se rompe com a racionalidade técnica” (Rosa e Schnetzler, 2003, p. 
27). 

 
Nesse contexto, o professor desenvolve uma visão reducionista e simplista da 

atividade docente, concebendo a ideia de que, para ensinar, basta conhecer o 
conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas, desconsiderando as demandas 
decorrentes das mudanças sociais e/ou as oriundas do próprio sistema de ensino. 

Na visão de Rodrigues e Esteves (1993):  
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A formação não se esgota na formação inicial devendo prosseguir ao longo da 
carreira, de forma coerente e integrada, respondendo às necessidades de 
formação sentidas pelo próprio e às do sistema educativo, resultantes das 
mudanças sociais e/ou do próprio sistema de ensino (RODRIGUES; 
ESTEVES, 1993, p. 41).  

 
Entre as mudanças no sistema educacional podemos mencionar a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais em salas de aulas de ensino regular. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN nº 9394/96), no capítulo V, artigos 58 
a 60 que regulamenta a educação especial, ressalta a importância da inserção dos 
deficientes nas escolas de ensino regular, afirmando ser dever do Estado garantir o 
acesso ao ensino desde a educação infantil (BRASIL, 1996). Desse modo, as 
instituições escolares da rede regular de ensino devem possuir professores das classes 
comuns capacitados para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos. 

Diante desse contexto, a formação de professores é um aspecto que merece 
destaque quando se aborda a inclusão. Muitos professores sentem-se inseguros e 
ansiosos diante da possibilidade de receber um aluno com necessidades especiais na 
sala de aula. Para Mittler (2003), a insegurança dos professores está ligada a ausência 
do conhecimento necessário para lidar com as limitações, o que gera, no professor, 
resistência ou rejeição em relação à educação inclusiva. 

Autores como Glat e Fernandes (2005) afirmam que a educação é considerada 
inclusiva quando oferece um ensino adequado às diferenças e às necessidades de 
cada aluno e não deve ser vista lateralmente ou isolada, mas, como parte do sistema 
regular. Para tanto, o quesito indispensável para a efetivação deste conceito é a 
formação adequada e contínua do professor. Nesse sentido, é reconhecida a 
importância da continuidade do processo formativo do professor, rompendo com a 
concepção de formação de caráter pontual e assistemática, baseada em temas que 
muitas vezes não traduzem os anseios e as necessidades formativas dos professores. 

No entanto, não basta apenas o professor ter formação, faz-se necessário que 
a escola esteja disposta a vencer as barreiras existentes que dificultam a efetivação da 
educação inclusiva, tendo em vista que toda comunidade escolar precisa participar das 
mudanças que proporcionarão o avanço no processo inclusivo. Para isso é necessário 
que também sejam ofertadas condições estruturais e logísticas para que todos os 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem possam colaborar para a inclusão do 
aluno com necessidades educacionais especiais. 

Desse modo, o objetivo desse trabalho consiste em identificar e analisar as 
necessidades formativas apontadas pelos professores de ciências naturais do ensino 
médio, decorrentes da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 
nas aulas de ciências. Segundo Trevisan (2008) a análise das necessidades 
formativas, se constitui como um elemento importante para o desenvolvimento 
profissional, uma vez que os dados coletados e analisados poderão contribuir na 
implementação de projetos de formação que correspondam as demandas 
apresentadas pelos professores, fornecendo subsídios para reflexão crítica da prática. 

 
 
NECESSIDADES FORMATIVAS DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
De acordo como Núñez (2004) a análise das necessidades educativas, como 

área de pesquisa, surgiu no final dos anos 60, sendo utilizada como um instrumento 
fundamental no planejamento e tomada de decisão. O conceito de necessidades de 
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formação admite múltiplas acepções e representações que foram se modificando ao 
longo do tempo, de acordo com os contextos socioeconômicos, culturais e educativos.  
Na perspectiva de Montero-Mesa, (1987, p. 10) o termo necessidades de formação, 
corresponde a um “conjunto de problemas, desejos, carências e preocupações 
sentidas ou percebidas pelos professores no desenvolvimento do processo 
pedagógico”. 

Autores como Rodrigues e Esteves (1993) afirmam que as necessidades de 
formação, não são realidades objetivas, cuja existência possa ser apreendida 
independentemente dos sujeitos que as percebem, e dos contextos que as geram ou 
viabilizam a sua concretização. Desse modo, no contexto educacional, o termo tem 
sido utilizado quando se refere ao conjunto de competências e saberes a serem 
desenvolvidos, que não envolve apenas os indivíduos, mas também as instituições 
onde desenvolvem ou desenvolverão suas atividades. 

Assim, existe a necessidade do desenvolvimento, no contexto da formação 
continuada, de saberes diversos que permitam ao professor atuar nas classes que 
possuem alunos com necessidades educacionais especiais. Nesse aspecto é 
importante que o professor perceba que para o exercício do ensino são necessárias 
habilidades e competências, que vão além de “conhecer o conteúdo”, sendo 
fundamental mudanças nas suas atitudes e práticas de sala de aula, ou seja, uma 
flexibilização dos processos de gestão curricular, de forma a garantir o 
desenvolvimento máximo de todos, de acordo com as características pessoais e  
necessidades individuais. 

De acordo com Batista (2000, p. 27 apud Madureira e Leite, 2000, p. 304), 
pesquisas realizadas em Portugal indicam que as necessidades de formação dos 
professores decorrentes da inclusão de alunos com necessidades educativas especiais 
correspondem: 

a) a preocupações face à inclusão, as quais incluem as atitudes de inquietação 
e de rejeição dos professores perante a diferença e ainda as representações 
negativas sobre o futuro escolar dos alunos com NEE; 
b) dificuldades na prática pedagógica, as quais se relacionam quer com a 
gestão e organização do grupo/turma, quer especificamente com os alunos 
com NEE (dificuldades na intervenção, na relação pedagógica e na avaliação 
destes alunos); 
c) carências de formação percebidas como competências necessárias à 
inclusão, as quais se prendem com formas de individualizar o ensino, de 
valorizar áreas não acadêmicas (a socialização, por exemplo), de adequar 
estratégias e atividades, de elaborar programações individuais; 
d) dificuldades na cooperação com outros agentes educativos, com as famílias 
e com os docentes de educação especial; 
e) preferências explícitas relativas a formação contínua neste âmbito, as quais 
incluem conhecimentos sobre as deficiências e sobre as metodologias 
específicas para alunos com NEE. 

 
No contexto brasileiro, Bueno (1999) coloca quatro desafios que a educação 

inclusiva impõe à formação de professores: formação teórica sólida ou uma formação 
adequada no que se refere aos diferentes processos e procedimentos pedagógicos que 
envolvem tanto o "saber" como o "saber fazer" pedagógico; formação que possibilite 
dar conta das mais diversas diferenças, entre elas, as crianças deficientes que foram 
incorporadas no processo educativo regular; formação específica sobre características, 
necessidades e procedimentos pedagógicos para as diferentes áreas de deficiência. 

. 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NATURAIS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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No que concerne à formação de professores para a educação inclusiva, o 
reconhecimento da importância de programas de formação continuada tem sido 
evidenciado por meio de diversas políticas públicas. Dentre elas, merece destaque a 
LDBEN nº 9394/96, que no artigo 59 determina que será garantido ao aluno com 
necessidades especiais: 

 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 
(BRASIL, 1996, p. 17). 

 
Corroborando com essa ideia, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (BRASIL, 2001) também destaca que   
 
A Educação Básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política de 
integração dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes 
comuns dos sistemas de ensino. Isso exige que a formação dos professores 
das diferentes etapas da Educação Básica inclua conhecimentos relativos à 
educação desses alunos. (BRASIL, 2001, p. 25-26). 

  

Caso contrário, Pimentel (2012, p. 140), enfatiza que “a inexistência desta 
formação gera o fenômeno da pseudoinclusão, ou seja, apenas da figuração do 
estudante com deficiência na escola, sem que o mesmo esteja devidamente incluído no 
processo de aprender”. Desse modo, uma sala de aula inclusiva demanda um 
professor disposto a repensar e modificar sempre que necessário sua praticas e 
metodologias, a fim de alcançar as particularidades da aprendizagem de cada aluno da 
sala.   

No que se refere ao professor de ciências naturais, a realidade não é diferente 
das demais áreas de conhecimento. De modo geral, as pesquisas na área (LIPPE e 
CAMARGO, 2009; VILELA-RIBEIRO e BENITE, 2010; REGIANI e  MOL, 2013) têm 
apontado a fragilidade dos programas de formação inicial e continuada nos diferentes 
níveis de ensino. 

Considerando essa constatação, torna-se proeminente a necessidade de 
preparar o professor para que tenha condições de atender e garantir aos alunos com 
necessidades educacionais especiais o acesso ao currículo. Assim, as diferentes 
instâncias políticas e sistemas de ensino envolvidos com a formação continuada de 
professores devem propiciar condições de reflexões que possibilite ao professor rever 
sua prática. 
 
PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Para responder ao objetivo proposto neste trabalho, nos apoiamos na 
abordagem qualitativa, pois permite a descrição, análise e avaliação dos dados de 
forma articulada e aprofundada, sendo o pesquisador seu principal instrumento 
(LUDKE E ANDRÉ, 1986). Com o propósito de identificar e analisar as necessidades 
formativas apontadas pelos professores de ciências do ensino médio, decorrentes da 
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas aulas de ciências. 
Assim, o caminho metodológico orientou-se para conhecer o ponto de vista de dez 
professores de Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) de dez escolas públicas 
de Ensino Médio, pertencentes aos municípios de Ilhéus e Itabuna, que possuem em 
suas turmas alunos com necessidades educacionais especiais. 
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O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário do tipo misto, já que 
continha questões abertas e fechadas. Para manter o sigilo dos professores 
pesquisados, estes serão identificados por letras maiúsculas do alfabeto, precedidas de 
algarismos numéricos. A primeira letra será sempre P (indicando o termo professor) 
que será seguido da letra que representa a disciplina que este professor leciona (B= 
Biologia; F=Física e Q=Química). Assim PB 1, por exemplo, quer dizer professor de 
Biologia1. 

Para a análise dos dados foi utilizado a Análise Textual Discursiva (ATD) que 
consiste em um processo auto-organizado de construção de compreensão que emerge 
de uma sequência recursiva de três componentes: “desconstrução dos textos do 
corpus, a unitarização; estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 
categorização; o captar do novo emergente em que a nova compreensão é 
comunicada e validada” (MORAES, 2003, p. 193). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Conforme mencionado anteriormente foram dez sujeitos que integraram a 
amostra, sendo três professores de Química, um professor de Física e seis professores 
de Biologia, com idade entre 26 e 40 anos. Com base na tabulação dos dados, 
representados na figura 1, nota-se que todos os professores são graduados nas áreas 
que lecionam e, com exceção do professor de física, todos já realizaram algum curso, 
seja de aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado. Contudo, apenas um 
professor de química realizou um curso de aperfeiçoamento em LIBRAS.  

 

 
Figura 1: Distribuição dos professores de acordo coma formação 

Diante da constatação, levando-se em consideração que todos os professores 
lecionam para alunos com necessidades educacionais especiais é notória a 
importância da formação continuada, visto que é preciso propiciar aos professores 
momentos de reflexão sobre as questões relativas à Educação Inclusiva.  

No que se refere ao tempo de docência, conforme apresentado na figura 2, os 
professores de biologia possuem maior tempo de docência. Entretanto, durante esse 
período não foi proposto nenhum tipo de formação que contemplasse a educação 
inclusiva. Além disso, todos os professores declaram ser a primeira experiência de 
trabalho com alunos deficientes. Nesse sentido, Andrade (2006) alerta que a formação 
continuada não pode ser confundida com o tempo de experiência profissional, ela se 
caracteriza pelos espaços nos quais o profissional irá dispor de tempo e de 
instrumentos para problematizar e sistematizar análises que possam gerar crescimento 
profissional. 
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Figura 2: Distribuição dos professores por tempo de docência 

 

No quadro 1 apresentamos os tipos de deficiências encontradas pelos 
professores na sala de aula, sendo cinco deficientes auditivos, um deficiente visual e 
cinco deficientes intelectuais. Vale ressaltar que apenas um aluno com deficiência 
intelectual possui laudo, os demais foram identificados mediante os critérios pessoais e 
aleatórios dos professores com base na observação do comportamento do aluno. 

De acordo com Escórcio (2008), para prover o apoio adequado ao deficiente 
intelectual é necessário saber quais são as suas necessidades educacionais especiais, 
pois estas variam de sujeito para sujeito nas cinco dimensões que constituem o 
conceito de deficiência intelectual: habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, 
participação, interações e papéis sociais, condições de saúde e contexto (ambiente e 
cultura). Assim, é preciso um apoio especializado que auxilie o professor na 
identificação. 
Quadro 1: Distribuição dos tipos de deficiência de acordo com a disciplina 

Disciplina Pesquisado Tipo de deficiência encontrada na sala de 
aula 

Química 

PQ1 Deficiência Intelectual 

PQ2 Deficiência Auditiva 

PQ3 Deficiência Intelectual 

Física PF1 Deficiência Auditiva 

Biologia 

PB1 Deficiência Intelectual 

PB2 Deficiência Auditiva e Deficiência Intelectual 
PB3 Deficiência Intelectual 

PB4 Deficiência Intelectual 

PB5 Deficiência Visual 

PB6 Deficiência Auditiva 

 
Quanto aos alunos com deficiência auditiva, apenas dois possuem intérprete 

nas aulas. A Resolução CNE/CEB n°2 de 11 de setembro de 2001 (BRASIL,2001), 
aponta para a necessidade de atenção às questões linguísticas dos sujeitos surdos e 
deixa sugerida a possibilidade de participação de intérpretes educacionais de maneira 
mais frequente. 
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No que se refere às necessidades formativas, as respostas dos pesquisados 

foram agrupadas e analisadas de acordo com a classificação apresentada por Batista 
(2000, p. 27 apud Madureira e Leite, 2000, p. 304), se constituído nas categorias a 
seguir: 

 
a) As preocupações face à inclusão  
 

De acordo com os relatos apresentados podemos identificar algumas 
representações negativas de alguns professores no que diz respeito a permanência 
desse aluno na escola e na sala de aula regular. 
 

“Eu acho que deveria ter um espaço para aluno com deficiência, pois na sala 
de aula comum eles não acompanham e não conseguem aprender. Acredito 
que no espaço específico eles aprenderiam mais”. (PF1)  
 
“Eles são mais lentos e precisam de mais tempo por isso acho complicado eles 
ficarem com os outros alunos”. (PQ1) 
 
“O aluno necessita de um acompanhamento, o que não é possível com a turma 
que ele frequenta”. (PB2) 
 

O discurso expresso pelos professores PF1 se refere aos alunos com 
deficiência auditiva e dos professores PQ1 e PB2 se refere a alunos com deficiência 
intelectual. A fala dos professores demonstra a insegurança ocasionada pela presença 
dos alunos na escola e nas aulas. Nesse sentido, Mittler (2003) alerta que a 
insegurança dos professores está ligada a ausência do conhecimento necessário para 
lidar com as limitações, o que gera, no professor, resistência ou rejeição. Essa postura 
caracteriza-se como um dos primeiros entraves no processo implementação da 
educação inclusiva.  

 
b) Dificuldades na prática pedagógica  
 

Os relatos seguintes os professores PB4 e PQ3 apresentam as dificuldades 
relacionadas à relação professor-aluno e a dificuldade em intervir no processo de 
ensino aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. 

 
“A minha relação com esse aluno fica difícil por conta da deficiência dele, eu 
não seu como intervir para que ele aprenda, às vezes acho que estou cobrando 
muito, mas na verdade não sei até onde devo ir”. (PB4) 
 
“Tenho dificuldade em me relacionar com aluna, percebo que por não 
conseguir dar uma atenção adequada ela fica dispersa e acaba perdendo 
interesse em ficar na sala”. (PQ3) 
 

De acordo com os relatos é possível identificar que percepção dos professores 
no que se refere aos danos ocasionados por essa dificuldade, quando eles revelam 
“não sei intervir para que ela aprenda” e “ela fica dispersa e acaba perdendo o 
interesse em ficar na sala” fica caracterizada a necessidade de práticas pedagógicas 
mais adequadas às necessidades desses alunos. Contudo, é preciso que esses 
professores tenham um suporte para compreender mais as especificidades da 
deficiência intelectual, para que ele possa agir com mais segurança. 
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c) Carências de formação percebidas como competências necessárias à inclusão 
 

Os discursos dos professores demonstram a fragilidade do seu processo de 
formação, o que ocasiona a dificuldade na preparação de aulas mais adequadas que 
possam propiciar ao deficiente o acesso ao conhecimento.  

 
“Tenho dificuldade em adaptar uma aula preparada para uma coletividade a um 
caso específico, sem deixar de dar atenção aos demais”. (PB5) 
 
“Não temos formação específica para este fim, não sabemos como inseri-lo de 
um modo geral, o aluno acaba não participando das aulas". (PQ2) 

 
“Tenho muito tempo de formado, na minha época não se falava sobre essas 
questões. Hoje na sala de aula encontro essa realidade e percebo que não 
tenho formação necessária para trabalhar com essas dificuldades”. (PF1) 

 
Glat e Fernandes (2005) afirmam que é preciso considerar que a formação 

acadêmica, pela qual o professor passou muitas vezes não o preparou para a referida 
prática, principalmente quando se refere a ensinar para alunos com deficiências. Nesse 
sentido, a ausência de formação ou a formação deficitária se constitui em um sério 
problema na permanência dos alunos nas escolas, visto que os mesmos não se 
sentiram participantes do processo de ensino-aprendizagem. 

 
d) Dificuldades na cooperação com outros agentes educativos  

 
Nesse aspecto, as falas dos professores demonstram que não existe uma 

articulação do trabalho do professor regular, do professor especializado e do intérprete. 
 
 

“Tem uma sala de apoio, com material e uma professor especializada, porém 
ainda assim, temos alunos com dificuldades e nós professores não 
conseguimos ajudá-los”. (PQ3) 
 
“[...] na escola tem um o AEE, mas não vejo articulação entre o nosso trabalho 
e o deles. Falta diálogo. Eles possuem muito conhecimento e poderiam nos 
instruir melhor, mas, também eu não vejo muito professor interessado em 
conhecer. Eu às vezes converso com elas, mas não paramos para realmente 
sistematizar um trabalho”. (PB5) 
 

As falas dos professores PQ3 e PB5 mostram que não existe parceria entre as 
ações desenvolvidas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o professor 
que atua nas salas regulares. Consideramos relevante destacar que um dos objetivos 
do AEE é garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 
regular (BRASIL, 2011), ou seja, de nada adianta a escola possuir o AEE se as 
produções e /ou ações não conseguem chegar a sala de aula, para melhorar o trabalho 
do professor e garantir condições efetivas de aprendizagem aos sujeitos com NEE que 
estão nestes espaços.  

Outro aspecto relevante é o papel do intérprete, destacado na fala do professor 
PF1: 

“O aluno tem um intérprete que vai de vez em quando às minhas aulas, acho 
que por não ter uma regularidade no atendimento isso atrapalha. Também não 
conversamos sobre o que irei trabalhar na aula, acho que isso poderia ajudar”. 
(PF1) 
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A figura do intérprete nas aulas é de fundamental importância para o 
aprendizado do aluno surdo, pois cabe a ele intermediar a relação entre o aluno e o 
professor para o acesso ao conhecimento. De acordo com Oliveira e Benite (2011): 

 
Na escola, o contato dos alunos surdos com a língua de sinais (sua língua de 
acesso à linguagem), dependerá de pessoas fluentes nesta língua, e na 
maioria dos casos da presença de um intérprete de libras para intermediar 
estas relações dialógicas entre professor e aluno (OLIVEIRA e BENITE, 2011, 
p.1) 

 

Nesse sentido, é importante também que o professor procure estabelecer uma 
conectividade com o intérprete na organização das aulas, procurando sanar as suas 
dúvidas em relação ao conteúdo que será abordado, para que não haja distorções e 
comprometimento no processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

 
 

e) preferências explícitas relativas à formação contínua neste âmbito das necessidades 
educacionais especiais 
 

Os depoimentos dos professores PQ1 e PB6, apontam para a necessidade de 
uma formação contínua para suprir as necessidades originadas do contexto 
educacional.  

 
“Acho que deveria ter algum tipo de formação para os professores das 
áreas específicas para ajudá-lo a pensar estratégias diferenciadas de 
ensino”. (PQ1) 
 
“A preocupação com a inclusão dos alunos passa pela formação do 
professor, não vejo preocupação do governo em proporcionar uma 
formação para os professores que estão na escola. Isso prejudica o 
aluno e também o professor, pois ele fica perdido, sem saber o que 
fazer, quais metodologias utilizar”. (PB6) 

 
As falas evidenciam a carência de metodologias e estratégias adequadas. 

Contudo, se pensarmos em uma formação continuada que supere o ensino de técnicas 
(ROSA e Schnetzler, 2003), é possível conceber um programa de formação que amplie 
os horizontes do professor acerca do seu papel na Educação Inclusiva, considerando 
os aspectos ideológicos e sociais dessa proposta. Além disso, Fonseca (2003) adverte 
que não é possível responder à diversidade quando os professores, na sua maioria, 
são formados e preparados para a “normalidade”. 
 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Embora tenhamos avançado no que se refere a garantia dos direitos das 
pessoas com deficiência, muitos desafios ainda estão postos na concretização de uma 
educação que seja realmente inclusiva. Nesse sentido, precisamos estar atentos às 
necessidades formativas apontadas pelos professores que, embora sinalizem suas 
dificuldades, também fornecem pistas importantes para pensarmos em vários aspectos 
do processo inclusivo, principalmente a formação continuada de professores. 

Nos municípios investigados é possível perceber que não há políticas de 
formação para os professores das salas regulares, nem por parte do governo estadual, 
da escola ou da universidade que se encontra situada nessa região.  
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A inclusão é um processo que busca remover as barreiras, por isso, é preciso 
garantir condições de formação ao professor de modo a evitar uma espécie de 
“exclusão docente”. Pois se essas condições não forem garantidas faltarão subsídios 
para a sustentação de uma proposta inclusiva, visto que não há possibilidade de 
mudança se os professores não fizerem parte dessa construção. 
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Introdução 

Não há como exercer a plena cidadania se as 
pessoas não tiverem acesso à educação formal. Por 
isto, o sistema educacional brasileiro está 
empenhado em promover reformas nas quais a 
diversidade seja compreendida e aceita como 
inerente aos grupos humanos. Neste contexto, a 
escola deve reconhecer as diferenças, buscando a 
equidade. Ao receber alunos com necessidades 
educacionais especiais, o professor de Química 
deve adequar sua prática pedagógica para que a 
inclusão destes alunos seja realmente efetiva. Para 
tanto, é necessário “o esforço institucional de 
formação e preparo de docentes e servidores” 
(REGIANI; MÓL, 2013, p. 132). 

Considerando como referencial teórico a obra de 
Vygotski, vários trabalhos têm sido feitos no Brasil 
relacionados ao Ensino de Ciências e as pessoas 
com necessidades educacionais especiais. Na UnB, 
tais trabalhos resultaram na criação do Núcleo de 
Pesquisa em Ensino de Ciências e Inclusão – 
Nupecin. 

Como ponto de partida do Nupecin, propusemo-
nos a levantar os grupos de pesquisa e as 
pesquisas que relacionam ensino de ciências e 
educação inclusiva em nosso país e qual é a 
contribuição da própria UnB nessa linha de ação. 

Resultados e Discussão 

No Brasil, encontramos grupos de pesquisa que 
trabalham a interface ensino de ciências e educação 
inclusiva em todas as regiões (ver figura 1). Ao todo, 
165 grupos foram identificados, a partir das palavras 
de busca: ensino de ciências e educação inclusiva. 

Figura 1. Grupos de pesquisa que trabalham 
questões de Inclusão e Ensino de Ciências. 

 

Pelos dados obtidos sobre Grupos de Pesquisa 
cadastrados no CNPq, percebemos a menor 
presença no Centro Oeste de grupos que trabalham 
a inclusão no ensino de Ciências. 

Na Universidade de Brasília, a questão da 
inclusão relacionada ao Ensino de Ciências vem 
sendo tratada em diferentes cursos. A tabela 1 lista 
trabalhos desenvolvidos na Licenciatura em 
Química/IQ (monografias), Licenciatura em Ciências 
Naturais/FUP (monografias), Mestrado em Ensino 
de Ciências/PPGEC (dissertações) e Mestrado e 
Doutorado em Educação (dissertações e teses). 

Tabela 1. Trabalhos produzidos na Universidade 
de Brasília relacionando Ensino de 
Ciências e Ensino Especial.  

Unidade Trabalhos 
Instituto de Química – IQ   11 
Faculdade UnB Planaltina – FUP 9 
Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências – PPGEC  

3 

Faculdade de Educação - FE 30 
TOTAL 52 

A análise dos 52 trabalhos permitiram identificar 
uma diversidade de formação dos orientadores e 
uma convergência no enfoque das pesquisas em 
dois temas principais: as mediações possíveis para 
o ensino de ciências e os desafios dos professores e 
da sua formação na perspectiva inclusiva. 

Conclusões 

O levantamento realizado neste trabalho aponta 
para a relevância de se avançar em pesquisas que 
atrelem o Ensino de Ciências à perspectiva da 
Escola Inclusiva, especialmente, no Centro-Oeste. 
Por isso, o Núcleo de Pesquisa em Ensino de 
Ciências e Inclusão – Nupecin, tem como objetivo 
aglutinar e fortalecer os trabalhos nessa área que já 
são desenvolvidos na Universidade de Brasília, 
buscando também uma maior aproximação com a 
Escola Básica. 
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RESUMO 
Inclusão é uma palavra frequentemente encontrada nos discursos de novos pesquisadores da área de 
ensino e nas políticas públicas vigentes. Porém a literatura aponta que são poucas as propostas 
concretas inclusivas que levem em consideração a voz de professores que por anos estão vivendo a 
realidade da educação inclusiva. Ensinar química de forma lúdica é considerado uma importante 
ferramenta, sendo assim, os objetivos desse trabalho foram: conhecer como se apresenta a realidade 
prática de quem já trabalha com ensino para alunos com deficiência cognitiva por meio de entrevista e; 
propor a adaptação de uma atividade lúdica já validada para que possa ser empregada também em 
classes inclusivas com alunos deficientes e não-deficientes. Os resultados apontam que há pouco apoio 
e sensibilização para as questões da educação especial e que jogos são considerados realmente muito 
eficazes como estratégia para o ensino de alunos com deficiência cognitiva. 
 
INTRODUÇÃO 

Educação inclusiva é definida por Camargo et al (2008) como um modelo 
educacional no qual as instituições, assim como seus métodos e materiais, estruturas 
físicas e professores, se adaptam para incluir as pessoas com deficiência 
contemplando três aspectos centrais: (1) a aceitação do aluno com deficiência no 
ambiente educacional, (2) a adequação de recursos físicos e (3) a adequação dos 
recursos humanos (especialmente professores). A inclusão corresponde, portanto, a 
um processo bilateral onde escola e aluno buscam juntos efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos, respeitando-se os aspectos cognitivos e os tempos 
específicos de cada indivíduo no processo de aprendizagem. Tal modelo encontra 
apoio legal em diversos documentos que norteiam as políticas públicas de educação 
para pessoas com deficiência no Brasil, como a LDB (1996), a declaração de 
Salamanca (1994) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(SDH/PR, 2007) 

Latas (2011 apud Rodrigues, 2011) confirma tal idéia apontando que, em 
determinados países, a educação inclusiva deixou de ser apenas uma meta a ser 
vencida, se firmando como objetivo direto na política educacional. Contudo, a política 
de uma educação para a diversidade é classificada ainda como um desafio, no qual 
sistemas educacionais não se encontram verdadeiramente subsidiados por pesquisas 
– especialmente em ensino – para torná-las efetivas. 

Ao analisar o âmbito educacional, pesquisadores não têm medido esforços 
para promover idéias e também relatar experiências, contribuindo para a melhora da 
capacidade da escola em ser cada vez mais inclusiva. Porém nota-se que para existir 
uma mudança geral somente a transformação da escola isoladamente não traz 
resultados efetivos. Ainda segundo Latas (2011 apud Rodrigues, 2011) reforça: “a 
inclusão educativa é [...] muito mais que um ponto de partida para a ação escolar, já 
que é um projeto social e de cidadania que implica sair do espaço escolar para o 
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espaço social local em que se insere”. Por isso, é de extrema importância à 
participação de gestores escolares, como também do poder local, dos movimentos 
sociais e de cidadania para trabalhar articuladamente e em união com todos os 
envolvidos no processo.  

Focalizando a nossa atenção para dentro da escola, devemos notar que a 
formação de professores na área de educação inclusiva é um processo delicado e 
também cuidadoso. Schulman (1986 apud Rodrigues, 2011) aponta três características 
que determinam o sucesso da docência como profissão: a capacidade, as ações e os 
pensamentos. Tais características, altamente importantes em quaisquer campos de 
educação, para o professor da educação inclusiva são necessárias ainda mais, pois 
atividades e vivências que antes eram apenas de professores da educação especial, 
agora migram para a escola regular. Espera-se que o professor seja capaz de 
responder às demandas da educação inclusiva, mesmo sem uma formação 
direcionada para a mesma. Por isso é necessário que durante a formação de futuros 
professores, eles adquiram e familiarizem-se com o conhecimento especifico que irão 
enfrentar durante toda a sua carreira.  
 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

O movimento da inclusão segue como uma política pública em ascensão, 
desencadeando a defesa da educação sem nenhum tipo de discriminação, com todos 
os alunos aprendendo e participando juntos. Contudo essa realidade é ainda utópica, 
existindo a necessidade de confrontar práticas ditas como discriminatórias e assim agir 
na criação de alternativas para superá-las. A discussão sobre educação inclusiva 
revela, entre outras coisas, como as relações sociais na escola podem ser 
tendenciosas para a exclusão do educando por diversos aspectos, sendo tema de 
debates acerca da sociedade em que vivemos. 

Contudo é necessário analisarmos a historia da educação no Brasil. 
Inicialmente a escolarização era privilégio de determinados grupos sociais havendo 
assim uma exclusão da maioria da população, dando como exemplos a exclusão de 
mulheres e escravos. Com o passar do tempo, o processo de democratizar as escolas 
evoluiu, e a exclusão ao acesso aos estudos foi, em partes, quebrado. Hoje, na 
questão do acesso aos estudos, uma série de características como classe social, poder 
aquisitivo, região onde vive, afetam – e fazem muita diferença – na questão do acesso 
e do tipo de escola, havendo assim um processo de seleção e desencadeando um 
processo de segregação, que responde, em parte, pelos índices de baixa escolaridade 
e fracasso escolar no Brasil.  

A realidade da educação especial conforme descrito por Dutra (2007) “teve 
inicio na época do Império”, pois fora criada instituições especializadas como, por 
exemplo, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, hoje conhecida por Instituto 
Benjamim Constant – IBC e também o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual 
Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES. Durante o século XX, ocorre a 
fundação do Instituto Pestalozzi (1926), no qual tinha como especialidade o 
atendimento à pessoas com deficiências cognitivas ou mentais e no ano de 1954 é 
criada a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). 

Mais a frente, durante o ano 1961, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) e, com ela o fundamento do atendimento educacional a 
pessoas deficientes. A Lei nº 4.024/61 rege o direito dos excepcionais à educação, 
preferencialmente dentro de um ambiente adequado para o aprendizado.  

O Ministério da Educação e Cultura – MEC, em 1973, cria o Centro Nacional de 
Educação Especial (CENESP), tendo como responsabilidade o gerenciamento da 
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educação especial no país, impulsionando ações educacionais voltando a sua atenção 
às pessoas com deficiência. É notável que não houvesse a efetivação de uma política 
publica que dar o acesso universal a educação, permanecendo a utopia por uma 
“política especial” para o tratamento na educação de alunos com deficiência.  

 
A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos 

fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º, inciso IV). 
Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno 
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o 
trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e 
garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). (DUTRA, 
2007) 

 
A lei que rege a educação no nosso país hoje é a de Diretrizes e Bases de 

Educação Nacional, nº 9.394/96, no qual em seu artigo 59, as instituições nacionais de 
ensino devem assegurar aos educandos com deficiência currículos, técnicas, 
metodologias, recursos pedagógicos para atender as respectivas necessidades; além 
de profissionais com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimentos especializados, como também profissionais, que atuam no ensino regular 
com capacitação de integrar alunos com deficiência em turma de alunos regulares. 
Além de acesso igual aos benefícios dos programas sociais disponível para o 
respectivo nível do ensino regular.  

Vale ressaltar o Decreto nº 3.298 publicado em 1999, regulamentando a Lei º 
7.853/89, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, definindo a educação especial como uma modalidade transversal a 
todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando-se a atuação complementar dela 
ao ensino regular. 

Com as mudanças ocorrendo, as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo dois, 
determina que: “Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de 
qualidade para todos”. 

Sempre com o objetivo de se avançar no campo da educação inclusiva, a 
Resolução CNE/CP nº 1/2002, tem como definição que as entidades que fornece o 
ensino superior devem prever, em seu currículo, a formação de docentes com a 
atenção voltada à diversidade educacional e que tenha conhecimento sobre as 
especificidades dos alunos que necessitam de educação especial.  

O Decreto nº 5.296/04, impulsionando a inclusão social e educacional, 
regulamentou as Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, estabelecendo assim, normas e 
critérios para a promoção da acessibilidade. Com o mesmo foco, o Ministério das 
Cidades, desenvolve o Programa Brasil Acessível, que tem como objetivo a promoção 
da acessibilidade urbana e apoiar ações que visam garantir acesso universal a espaços 
públicos.  

Durante o ano de 2006, foi lançado o Plano Nacional de Educação em Direito 
Humanos, criado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, os Ministérios da 
Educação e da Justiça e com a participação efetiva da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, que tem o objetivo a 
contemplação do currículo escolar, temáticas relativas às deficientes e 
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desenvolvimento de ações afirmativas que possibilitem o acesso e também a 
permanência na educação superior.  

Por fim no ano de 2007, o plano de Desenvolvimento – PDE é lançado tendo 
como eixos a formação de professores para a educação especial, com também 
implantar salas de recursos multifuncionais e facilitarem os acessos aos prédios 
escolares. Para que o PDE fosse implantado, houve a necessidade de publicar o 
Decreto n° 6.097/07, no qual estabelece a garantia do acesso e também da 
permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais, 
fortalecendo a sua entrada nas escolas públicas.  
 
ENSINO A DEFICIÊNTE COGNITIVO  

Ao falar sobre as estratégias de intervenção, França et al (2008, apud 
Rodrigues et al, 2011) aponta que a “educação publica preconiza objetivos globais de 
educação e ensino para todos os alunos”, não levando-se em conta o nível de sua 
capacidade intelectual. O foco é que todos os alunos sem distinções consigam atingir o 
máximo das suas potencialidades, por meio da participação de forma produtiva na 
sociedade, promovendo assim, a cultura dos valores morais e tornando-os cidadãos 
responsáveis e ativos.   

No que diz respeito aos alunos com deficiência cognitiva, os objetivos são 
adequados, levando-se em conta as suas limitações, visando proporcionar melhor 
qualidade de vida social, intelectual, cultural preparando os educando para o convívio 
social em sua plenitude, considerando suas limitações.  

Para ensinar para um deficiente cognitivo deve-se lembrar dos princípios 
estabelecidos por Piaget (1978, apud Rodrigues et al, 2011): principio ativo – para que 
o aluno consiga efetivamente aprender, é de suma importância à relação direta do 
aluno com o objeto de aprendizagem; principio da estruturação – consiste em subdividir 
o processo em escalas menores, para a facilitação do sucesso individual, de forma a 
alcançar os objetivos impostos; principio da transferência: a repetição é a ferramenta 
mais usada pra o processo de aprendizagem, para auxilio é necessário combinar 
objetos e situações reais e diversificados; associação de linguagem e ação – para que 
ocorra associação entre o sistema verbal e a experiência, deverá ter uma ação ligada a 
palavra correspondente; motivação para a aprendizagem social – visa à necessidade 
de criar situações positivas de aprendizagem dominando aspectos cognitivos, sociais e 
afetivos.  

Com base nessa teoria, as estratégias devem sofrer ajustes e também serem 
flexíveis, tornando a intervenção educativa eficaz e significativa. Considerando que o 
deficiente cognitivo tem o ritmo de desenvolvimento educacional diferenciado da média, 
é vital para o processo de aprendizagem que os serviços ligados a educação especial 
se iniciem o mais cedo possível, sendo disponível ao longo da vida.  

Tratando-se das estratégias de ensino, Rodrigues destaca que elas devem ter 
caráter significativo, estrutural e globalizante. É necessário que o educador seja 
sensível ao detectar rapidamente as dificuldades e os maiores problemas dos alunos. 
Como também detectar os pontos fortes e pontos fracos, porque por meio dessa 
detecção é possível fazer o Programa Educativo Individual. Considerando ainda os 
pontos fortes, o educador deve reforçá-los e valorizá-los, pois assim, terá como 
resultado o sucesso e melhora da autoconfiança do aluno.  

O educador deve levar em conta também a individualidade do ensino e a 
adequação curricular simultaneamente, centrado no aluno, durante a sua mediação. 
Devendo ser direto, sistemático e valorizar a vivência extra-escolar. Deve ser 
estruturado com uma sequência de conteúdos, determinando os procedimentos 
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situados no contexto da sala de aula regula. Para que o processo de aprendizagem 
ocorra de maneira qualitativa, é necessário que a aprendizagem seja cooperativa. 

É importante ressaltar que o ambiente e organização da sala de aula se dêem 
com respeito mutuo, com extrema confiança, com a aceitação e também compreensão 
das necessidades especiais de cada aluno. Pois se o aluno estiver inserido num 
ambiente com clima de desigualdade, de tensão, isso acarretará em efeitos negativos 
no que diz respeito à aprendizagem. E a relação professor-aluno deve ser positiva, 
estimuladora e criativa, pois o educador é o mediador das suas experiências e 
aprendizagem.   
 
ENSINO EM QUÍMICA 

A sociedade atual passa por momentos de mudanças o tempo todo, e o ensino 
não passa despercebido a essas mudanças, segundo Paulo Freire “O educador 
precisas estar à altura de seu tempo”, isso ele afirma desde 1993 e ainda em 2014 
percebe-se a falta de inovação para ensinar ciências, em foco a química.  

Muitos livros didáticos afirmam envolver a química e o cotidiano, mas o que 
será o cotidiano? Será que os livros didáticos estão ligados de fato ao cotidiano? O 
termo cotidiano caracteriza-se por relacionar situações corriqueiras ligadas ao dia a dia 
das pessoas com conhecimentos científicos, ou seja, um ensino de conteúdos 
relacionados a fenômenos que ocorrem na vida diária dos indivíduos com vistas à 
aprendizagem de conceitos (DELIZOICOV; et al., 2002; SANTOS e MORTIMER, 
1999). Para Chassot (2001), o cotidiano virou uma forma de modismo com simples 
propósito de ensinar somente os conceitos científicos. Entretanto, os autores do artigo 
“Cotidano e Contextualização no Ensino de Química”, Wartha, Silva e Bejarano, 
utilizam o livro didático Química na abordagem do cotidiano, dos autores Francisco 
Miragaia Peruzzo e Eduardo Leite do Canto, conhecidos também como Tito e Canto, 
para análise sobre a relação do material com o cotidiano e afirmam que: 

 
“[...] Há de se Elogiar a iniciativa dos autores, contudo, análises 

minuciosas por pesquisadores e educadores, ao longo de uma década, 
apontaram que a visão de cotidiano desse material não é adequada, pois o 
máximo tece relações superficiais entre contexto e conhecimentos científicos. 
[...] (WHARTA; DA SILVA; BEJARANO 2013) 

 
Sendo assim pode-se afirmar que ainda percebe-se a necessidade de uma 

melhora em alguns dos principais materiais didáticos utilizados para auxiliar o ensino e 
aprendizagem de química. Porém vale ressaltar que não é só o material utilizado 
responsável pelo ensino defasado, metodologias adotados pelos educadores também 
atrapalham muito. Silva (2011) aponta alguns fatores responsáveis também por esse 
declínio, por exemplo, deficiência na formação do professor ele afirma em seu artigo 
“Proposta para Tornar o Ensino de Química mais Atraente” que:  

 
“[...] salvo exceção, a maioria dos professores de química das IES 

são bacharéis e poucos são licenciados; a metodologia predominante ainda é 
da aula tradicional; laboratórios didáticos de química das IES estão ficando 
obsoletos; desinteresse dos formandos com a profissão do magistério. [...]” 

 
Silva (2011) também aponta que as metodologias predominantes não são as 

de melhor resultado para ensinar química, tendo em vista que, a maiorias dos 
professores não buscam alternar suas aulas tradicionais com outras metodologias mais 
atraentes e eficientes que tornem o aprendizado mais agradável. Outro problema no 
ensino são os laboratórios. Algumas escolas de ensino médio não possuem 
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laboratórios estruturados, faltam professores adequados para realizar aulas práticas, e 
o número de aulas semanais por turma é pequeno, já sendo insuficiente para as aulas 
teóricas. Então se percebe que a falta de professores licenciados e estrutura 
inadequada prejudica de fato o ensino de química. Assim como as outras ciências da 
natureza, química para ser bem compreendida, necessita de uma correlação com o 
cotidiano fortíssima, pois um dos questionamentos mais comuns dos alunos é “Para 
que serve a química?”, “Onde vou utilizar química na minha vida?”, e a falta dessa 
ligação, não permite que o educando perceba a conexão que existe com outras áreas. 
 
ATIVIDADES LÚDICAS 

Uma simples brincadeira pode ser transformada em um processo de 
aprendizagem, pois ao jogar está exercitando não apenas os músculos como também 
a inteligência. A atividade lúdica é definida por uma atividade divertida, 
independentemente do contexto linguístico, podendo haver ou não regras. Soares 
(2011) afirma que mesmo que as atividades não representem um aprendizado 
imediato, elas podem servir como exercício que desenvolve potencial no aluno, mesmo 
sendo encaradas como passatempo. Possibilitando então a oportunidade do individuo 
de se abastecer ainda mais de informações.   

Para desenvolver uma boa atividade lúdica, como um jogo pedagógico, por 
exemplo, é necessário levar em consideração o espaço em que se aplica o jogo, 
considerando ser adequado ou não. Essa demarcação de espaço pode ser dentro de 
um pátio, dentro da sala de aula, ou até mesmo um tabuleiro. É necessário também 
consideramos a liberdade dos alunos em optar pela não participação da atividade, no 
caso de insistência na participação, a atividade deixa de ser lúdica e passa a ser 
apenas um jogo. Despertar a curiosidade é outro fator primordial para o sucesso, pois a 
interação dos alunos será efetiva e também ao se iniciar nunca diga que o objetivo da 
mesma é ensinar, pois o aluno ira focalizar em apenas aprender e o lúdico não existirá. 

Diante de todos os aspectos apontados, os objetivos desse trabalho foram 
conhecer como se apresenta a realidade prática de quem já trabalha com ensino para 
alunos com deficiência cognitiva e propor a adaptação de uma atividade lúdica já 
validada para que possa ser empregada também em classes inclusivas com alunos 
deficientes e não-deficientes. 
 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa faz parte do trabalho investigativo dos alunos do Programa de 
Iniciação à docência (Pibid) do curso de licenciatura em química do campus Vila Velha 
do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Exploratória e de caráter qualitativo, foi 
desenvolvida em dois caminhos metodológicos. Primeiro, foi realizada entrevista semi-
estruturada com uma professora da educação básica especialista em educação 
especial de sujeitos com deficiência cognitiva. Os dados obtidos serviram de base para 
o segundo momento da pesquisa, quando uma proposta de atividade didática já 
validada foi então adaptada para o ensino especial. 

 A professora “Maria” (nome fictício adotado para preservar a identidade do 
sujeito) atua numa escola municipal na cidade de Vila Velha no Espírito Santo e foi 
escolhida por possuir experiência de dezessete anos na área de educação especial. A 
professora não leciona especificamente uma única disciplina, mas sim atua no AEE 
(atendimento educacional especializado) que funciona como apoio/reforço escolar no 
contra-turno. Seu relato de experiências trabalhando tanto em escolas regulares como 
também em escolas especiais, auxiliaram no desenvolvimento do tema e reforçaram o 
objetivo de centralização do trabalho nas questões de conflito que envolvem a inclusão.  
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O roteiro da entrevista continha quinze perguntas, cujos objetivos eram 
investigar quais práticas pedagógicas eram mais usualmente empregadas no ensino 
para deficientes cognitivos (DC), os recursos usados para avaliação desses alunos, as 
adaptações do currículo, qual a importância do trabalho em equipe para a realização do 
trabalho e por fim, como se ensina conteúdos de química para um aluno DC, quais as 
metodologias empregadas e os desafios a serem superados. 

A entrevista foi realizada dia quinze de abril do ano de dois mil e quatorze, na 
escola em que a professora atua na cidade de Vila Velha e foi registrada em áudio por 
meio de gravação. As respostas foram analisadas e seus pontos chave foram 
selecionados por meio de análise de conteúdo (Bardin, 1977). 

 
RESULTADOS 

Ao ser questionada a respeito das práticas pedagógicas utilizadas em sala de 
aula com os alunos DC, a professora foi bem direta: “o trabalho tem que ser 
diferenciado com esses alunos”, e a primeira ferramenta a ser citada foi a de jogos 
pedagógicos. Nota-se então a importância desse objeto/recurso de ensino na 
aprendizagem de alunos DC. A fala da educadora é reforçada ao observarmos durante 
a entrevista uma aluna (que a mesma acompanha) montar um quebra-cabeça, de nível 
intermediário, com poucas interferências da profissional que a auxilia. Segundo a 
professora tais jogos pedagógicos requerem ainda mais a atenção e a dedicação, pois 
o Estado fornece apenas uma parcela do que se utiliza em sala de aula, no entanto 
visando à melhora do aluno e a sua real necessidade, é necessária a elaboração de 
outros jogos e atividades lúdicas os próprios do educador.  

Apesar de muitos profissionais da área, acreditarem que por meio de jogos 
pedagógicos não é possível avaliar o desenvolvimento do aluno e a metodologia 
empregada em sala, a fala da professora rebate essa afirmação: “na medida em que o 
aluno vai se envolvendo, diante das atividades propostas, avalia-se o que foi feito, a 
possibilidade do aluno em fazer a atividade, o que é possível melhorar e também como 
é desenvolvido a atividade em sala de aula”. A professora ainda acrescenta que para 
desenvolvê-lo é necessário avaliar e principalmente adaptar, de acordo com o grau de 
dificuldade do aluno, o currículo escolar imposto pela Secretaria de Educação.  

A questão do planejamento é vital para que a dinâmica em sala de aula flua de 
maneira ordeira. No caso da educação inclusiva não se dá de maneira diferente, é 
necessária a participação dos planejamentos junto com os professores regente de sala, 
afirma a professora, pois cada área tem um dia de planejamento, e como professora de 
educação especial é necessário o mesmo.  

O que chama mais atenção durante a entrevista com a professora, é que 
mesmo trabalhando há dezessete anos com a educação especial a mesma não 
acredita na inclusão. Ela afirma que as escolas não estão preparadas para receber 
alunos que possuem algum tipo de deficiência. Essa realidade é freqüentemente 
apontada na literatura. A precariedade no sistema e na estrutura escolar, a falta de 
materiais didáticos para alunos com algum tipo de deficiência e os altos custos 
dificultam ainda mais o acesso de tais alunos a uma escola regular. Durante a 
entrevista, a professora menciona: “os professores ficam de cabelos arrepiados”, ou 
seja, não sabendo como lidar com a situação, recusam os alunos em sala de aula. É 
nítida a falta de preparo dos profissionais da educação regular ao receberem alunos 
com qualquer tipo de deficiência. É necessário providenciar reciclagem de tais 
profissionais, conforme Stoer & Magalhães (2005) o modelo relacional deve ser 
introduzido em sala de aula. Tal modelo tem como essência reconhecer que “o outro é 
diferente, mas „nós‟ também somos! A diferença reside na relação entre os diferentes”.   
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Segundo Rodrigues (2011) as atividades colaborativas motivam os 
profissionais de maneira mutua na realização das tarefas e das atividades de 
aprendizagem de modo geral. A fala da professora também aponta para a importância 
da troca de experiência tanto com outros professores de ensino especial, como 
também de ensino regular e com os pedagogos. Segundo ela essa troca a motiva a 
permanecer na profissão, mas essa realidade não existe todas as redes de ensino. 
Muitos professores, segundo afirma Maria, são severamente criticados pela pequena 
quantidade de alunos que atendem, e também são vítimas de preconceito devido às 
atividades que desenvolvem. São considerados professores de reforço ou até mesmo 
“quebra-galho”.   

Com respeito ao ensino de química para deficiente cognitivo a professora foi 
relata: “muitas dificuldades, o deficiente intelectual não consegue acompanhar a parte 
pratica; a teoria é dada, mas ainda faltam recursos pedagógicos para trabalhar, mesmo 
no concreto” e durante a sua fala a professora deixa claro que se existissem tais 
recursos pedagógicos em ensino de química haveria uma melhora significativa para a 
aprendizagem do aluno, pois mesmo tendo uma deficiência cognitiva, eles são capazes 
de aprender química assim como qualquer outra matéria dita como difícil. Soares 
(2013) ressalta a importância das atividades lúdicas acreditando que: 

 
A utilização do lúdico o que inclui jogos [...] pode não apresentar de 

imediato um aprendizado, mas pode vir a desenvolver potenciais no sujeito, até 
mesmo quando são encaradas como passatempo, proporcionando mais 
oportunidades de se abastecer intensamente de informações, de 
conhecimentos, com base nas várias simulações e fantasias que se executa.   

  
A professora ressalta que ao observamos o cenário da educação inclusiva 

notamos a necessidade em caráter de urgência de uma melhor formação de 
professores especialistas em áreas especificas como química, biologia, física, pois o 
aluno com deficiência cognitiva perde em conhecimento porque não há quem possa 
ensinar.  

Com base no indicativo apontado no discurso da professora de que as 
atividades lúdicas, especialmente os jogos pedagógicos, funcionam como estratégias 
positivas de ensino-apredizagem para jovens DC, durante as discussões nas reuniões 
temáticas do Programa de Iniciação a docência - Pibid, foi pensado, como um desafio, 
realizar uma adaptação de uma atividade já previamente executada para o ensino de 
química para alunos com DC. 

A atividade lúdica conhecida como “quiz”, que se caracteriza por um jogo 
dinâmico que intercala perguntas de química com tarefas a serem cumpridas se 
mostrou uma atividade atraente para os alunos e de caráter lúdico. Foi desenvolvida 
durante as atividades do Pibid por um grupo de licenciados em química do campus Vila 
Velha do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), e foi validada na turma regular de 
2o ano do ensino médio da escola estadual Geraldo Costa Alves no ano de 2014 entre 
os meses de fevereiro e março. Na turma não havia alunos com deficiência, porém um 
grande número de alunos com dificuldade na matéria de química. Devido a este fator, 
foi escolhido como fonte de inspiração para a elaboração de um jogo lúdico nomeado 
“Jogo da Memória Químico” para alunos com deficiência cognitiva, levando em 
consideração as possíveis dificuldades que podem existir.  

O jogo consiste em mostrar quais os elementos químicos existentes na tabela 
periódica, relacionando-os com o cotidiano do aluno. Haverá o nome de cada elemento 
da tabela periódica em uma carta, e em outra carta o símbolo de cada elemento da 
tabela. O jogo será dividido pelo nível do conhecimento do aluno: o nível de 
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iniciantes/fácil conterá os elementos mais conhecidos, o nível intermediário/médio 
conterá os elementos mais usuais no dia a dia e indústrias, e o nível avançado/difícil 
conterá todos os elementos da tabela. O objetivo do jogo é que o aluno vá conhecendo 
aos poucos quais são os elementos químicos existentes, de uma forma mais atraente e 
descontraída. Vale ressaltar que a intenção não é que o aluno decore todos os nomes 
e símbolos, mas que saiba o maior número possível de elementos existentes e saiba 
ao menos uma aplicação do elemento conhecido. O jogo também será de grande ajuda 
aos alunos que não apresentem déficit cognitivo, podendo também ser utilizado como 
forma de inclusão (esse critério era uma exigência da atividade). 

 
CONCLUSÃO 

Após a investigação os alunos puderam perceber por meio da entrevista com a 
professora Maria, a necessidade de adequação a serem feitas para que as normas 
dispostas na Lei de Diretrizes e Bases previstas para a educação especial sejam 
cumpridas dentro do cenário nacional. Dessa forma os alunos do Pibid, em sua 
formação inicial, já foram sensibilizados para a questão da educação inclusiva e se 
dispuseram a interferir neste cenário com uma proposta de atividade pedagógica. 
Dessa forma, assim como aponta a literatura, os professores desta nova geração estão 
tendo a oportunidade de conhecer um pouco melhor as potencialidades e obrigações 
éticas e legais da atividade de um professor que recebe em sua classe um aluno com 
deficiência, se sentindo assim menos desamparado. Os alunos concluíram que deve 
haver maior incentivo aos novos educadores a pesquisar sobre o tema, em busca de 
novos experimentos de ensino para aluno com deficiência cognitiva. 

Percebeu-se também que a carência de pesquisas em ensino de química para 
deficientes não é apenas de trabalhos sobre deficientes cognitivos, mas também para 
todos os tipos de deficiência. A pessoa classificada como especial deve ter as mesmas 
oportunidades de aprendizado que o indivíduo que não apresenta nenhum tipo de 
déficit possui, porém no seu tempo e com suas limitações. Sendo assim, a atividade 
proposta levou em consideração essas diferenças, mas trazendo um viés inclusivo 
importante e será aplicada aos alunos com o objetivo de aprimorar as experiências e as 
pesquisas nessa área e assim contribuir para melhorar o ensino de química no país. 
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Introdução e Metodologia 
A Química é uma ciência que estuda a natureza e 

suas transformações. Porém, muitos estudantes 
(surdos ou não) apresentam dificuldades para 
compreenderem a sua abrangência e importância, 
pois as aulas baseadas no modelo de transmissão-
recepção não dão condições para se perceber a 
dinâmica inerente à construção do conhecimento 
científico (POZO & CRESPO, 2009). A sala de aula, 
por sua vez, é um espaço para que estudantes e 
professores compartilhem seus saberes. Segundo 
Vygotsky (2001), é através dessas interações, 
mediadas pela linguagem e por meio de outros 
instrumentos (semióticos ou não), que os sujeitos 
vão desenvolver o pensamento. Contudo, ao lançar 
um olhar para a educação dos surdos, percebe-se 
que estes ficam prejudicados, visto que as 
discussões em sala de aula geralmente não 
acontecem na língua de sinais (LIBRAS) e acabam 
apre(e)ndendo pouco do conhecimento abordado na 
aula (LACERDA, 2006). Assim, é importante 
priorizar nas atividades voltadas aos estudantes 
surdos o uso de recursos diversificados, tais como 
experimentos, imagens e modelos concretos. Isso 
porque eles apresentam um grande apelo visual, 
permitindo que a sua articulação com a LIBRAS, 
configure novos significados às ações propostas na 
mediação do conhecimento científico em sala de 
aula. Considerando o exposto, foi realizada uma 
aula com três estudantes surdos matriculados em 
três escolas públicas distintas, na cidade de Viçosa 
(MG). Eles cursavam o 7°, 9° anos do E.F e 1ª série 
do E.M. Nessa aula, abordou-se o tema 
Transformações Químicas por meio de um 
experimento demonstrativo (combustão do etanol no 
interior de um recipiente utilizado para acondicionar 
água mineral). É válido ressaltar que essa aula 
estava prevista no cronograma de um projeto de 
Ensino de Ciências com foco na educação dos 
surdos. Todas as aulas aconteceram em um espaço 
destinado a projetos de extensão do Departamento 
de Química da UFV, onde os estudantes tinham 2 
horas de aula semanais com um professor 
intérprete, licenciando em Química e bolsista do 
PIBID naquela ocasião. 

Resultados e Discussão 

O referido experimento consistiu em adicionar 
100,0 mL de álcool etílico em um recipiente plástico 
utilizado para acondicionar água mineral (“galão” 
seco de 20 L). Após adicionar o álcool, o recipiente 
foi agitado, descartando ao final o excesso. Em 
seguida, acendeu-se um fósforo que foi 
imediatamente colocado no interior do recipiente, 
queimando todo o vapor de álcool ali disperso. Ao 
final do experimento, os estudantes perceberam que 
havia um líquido remanescente, produto da 
combustão. A confirmação de que o líquido era água 
e não o álcool foi feita ao molhar um papel com o 
mesmo e, em seguida, colocar fogo. Na sequência, 
apresentou-se aos estudantes a equação química 
que representa a combustão do álcool, a partir da 
qual o professor discutiu a Lei da Conservação das 
Massas. Cabe ressaltar que o objetivo dessa aula foi 
começar a trabalhar com os estudantes a 
explicação, em nível submicroscópico, dos 
fenômenos químicos. Nas aulas seguintes, esse 
experimento foi retomado. 

Conclusões 
O uso da LIBRAS pelo professor foi essencial no 

processo de ensino aqui discutido, pois permitiu aos 
estudantes extrapolarem o aspecto fenomenológico, 
trazendo uma explicação plausível para as relações 
conceituais inerentes ao fenômeno em estudo. Isso 
favoreceu o entendimento da reação de combustão 
do álcool, o que foi facilitado pela articulação dos 
diferentes recursos mediacionais na aula. Toda a 
dinâmica interativa também permitiu aos estudantes 
expressarem suas ideias, possibilitando a eles 
aprimorarem a compreensão da Química. 
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Introdução 
A partir de reflexões do filósofo Michael Foucault 
discutimos os (des)caminhos daquilo que é posto 
como “normalidade”, e como as relações de saberes 
e poderes podem servir como fonte e base para o 
disciplinamento dos corpos1,2,3.  
Nessa conjectura, o presente trabalho investiga a 
questão da adequação dos corpos surdos no âmbito 
escolar, tendo em vista a construção de linguagem e 
cultural específicas desses sujeitos. Pretende-se 
verificar se tais condições são respeitadas 
entendidas pelos agentes envolvidos no processo.  
A normalização do corpo, durante muitos anos, foi 
alicerçada solidamente entre as pessoas ouvintes, 
e, até por pessoas surdas, o que estabeleceu atos 
de poder. Os tratamentos, as condutas, o 
desrespeito e a marginalização que estes sofriam 
diante de suas construções eram sequer 
questionados4.  
Tais discussões surgiram a partir da pesquisa 
realizada em escolas públicas estaduais de ensino 
médio regular, da zona urbana de Juiz de Fora- MG 
abrangendo 34 escolas, com um retorno de 29 
professores, 6 de intérpretes e 6 de alunos Surdos.  
A partir de um questionário verificou-se o tratamento 
adequado a esses alunos a sua condição linguística 
no ensino de Química, formação dos educadores e 
intérpretes, dinâmicas que estimulassem o 
entrosamento entre ouvintes e Surdos, além do 
incentivo da escola em promover a inclusão.  

Resultados e Discussão 
Constatamos, durante as visitações às escolas, que 
os professores têm o conhecimento da existência 
das leis acerca da inclusão dos alunos Surdos, 
como a obrigatoriedade da garantia da vaga no 
ensino regular e a presença do intérprete, contudo 
acreditam que essas ações por si só envolveriam e 
contemplariam estes estudantes.  
Grande parcela desses docentes não receberam 
uma formação inicial ou continuada que 
valorizassem a diversidade, consequentemente, 
houve uma sujeição no processo de adequação da 
aprendizagem em um modelo de educação imposto, 
direcionado a alunos ouvintes. Nesse caminho, 
houve uma preparação na área educacional não 
para o sujeito Surdo, mas voltada para o deficiente 
auditivo.  
Pelos relatos dos intérpretes, na maioria das vezes, 
não havia uma interlocução entre eles e os 
educadores, além de não haver adoção e aplicação 

de alguma metodologia que contemplasse os 
aspectos cognitivos de todos os alunos.  
Na medida em que o corpo se torna alvo da 
normatização, os “corpos dóceis” resultarão tanto 
numa sujeição econômica desses indivíduos quanto 
em obediência política, aceitação de regras e 
aptidões formadas, sem a devida reflexão crítica1.  
Quando os alunos foram questionados qual seria o 
entendimento diante dos conhecimentos em química 
a partir de suas percepções, 3 deles afirmaram 
conhecer nada ou pouco, 2 salientaram domínio 
regular e somente 1 considerava-se bom na área.  
Durante vários anos acreditou-se que a surdez era a 
grande responsável pelos fracassos escolares 
enfrentados pelos alunos Surdos. Entretanto, 
diversas pesquisas3 apontam que tal ocorrência 
deve-se principalmente ao fato da utilização de 
métodos tradicionais de ensino e ao despreparo na 
utilização da língua de sinais no ensino-
aprendizagem, além da imposição de uma cultura e 
de valores dos ouvintes1. 

Conclusões 
A ideia de normalização dos corpos configurando os 
diferentes como um “saber menor” deve ser 
substituída por ações que permitam formar cidadãos 
capazes de exercer seus direitos e seus deveres. É 
de suma importância, a necessidade de repensar 
um currículo que dê mais ênfase a inclusão numa 
visão sócio-antrópológica. 
Apesar de tudo que a comunidade Surda tenha 
conquistado ainda há uma enorme carência de 
pesquisas, estudos, incentivos e reflexões a respeito 
das Políticas Públicas Educacionais, Ações 
Governamentais, Formação de Professores e 
intérpretes com qualificação e instruções referentes 
à cultura envolvida na Língua Brasileira de Sinais. 
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Este estudo tem como objetivo discutir a relação entre intérpretes, professores e alunos surdos, bem 
como o processo de elaboração e utilização de alguns sinais por alunos surdos em aulas de química, 
sem perder de vista a organização gramatical da Libras defendida por Quadros (2004) e a mediação 
professor-aluno defendida por Vygotsky (2007). Pesquisas de autores como Benite (2011), Resende 
(2010), entre outros, são apresentados como revisão de literatura. A metodologia adotada é a do Estudo 
de Caso do tipo etnográfico, utilizando como instrumentos de coleta de dados entrevistas e observação 
participante, em uma escola da rede estadual de ensino em São Mateus- Espírito Santo. A análise dos 
dados coletados explanam sobre o ensino-aprendizagem dos alunos surdos e a atuação do intérprete de 
Libras na sala de aula durante as aulas de química. Como resultado, implantou-se um projeto piloto que 
teve como produto a elaboração de um “Glossário Químico”.  
 

INTRODUÇÃO 
O processo de inclusão de indivíduos com deficiência no ensino é denominado 

como educação inclusiva que é a garantia do acesso imediato a escola regular para 
que possam desenvolver suas habilidades em meio aos demais alunos, respeitando 
suas diferenças e considerando suas necessidades. Esta conquista foi atingida em 
decorrência de diversos movimentos em prol da pessoa com deficiência. Como fruto 
desses movimentos, destacamos a sanção do decreto 7.611/11, que reafirma o dever 
do Estado em oferecer o atendimento educacional especializado e, no que diz respeito 
aos alunos surdos, salienta a oferta de uma educação bilíngue. 
 

A inclusão escolar é um movimento recente e ainda há muitas dificuldades em 
praticá-las nas escolas regulares. Levando em consideração a urgência na educação 
de surdos, visto que atualmente muitos professores em suas salas de aula vivenciam 
esta realidade, optamos neste trabalho pelo o estudo sobre a inclusão de alunos 
surdos. 
 

Dentre os profissionais que atuam para efetivar a prática da educação inclusiva 
em relação a surdez, sobressai o exercício do tradutor/interprete de línguas de sinais, 
pois ele é responsável por dar acessibilidade linguística aos alunos surdos nas escolas, 
interpretando do Português para a língua de sinais e vice-versa os conteúdos tratados 
no espaço educacional. (LACERDA, 2009). Entendendo que o desenvolvimento 
humano não ocorre simplesmente com a relação direta do sujeito com o objeto, mas 
sim, a partir de uma relação mediada é que se justifica a relevância do trabalho do 
tradutor/intérprete de língua de sinais na escola.  
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Segundo Vygotsky (2007), a interação do homem com o mundo se dá por uma 
mediação significada pela palavra, a partir de então que se torna possível o 
desenvolvimento das funções psíquicas superiores, tais como, memória, percepção, 
atenção, sensação, imaginação. Diante disso, compreende-se que o aluno surdo 
apresentará êxito escolar, quando o trabalhado pedagógico voltado para ele levar em 
consideração a língua de sinais, bem como seus aspectos linguísticos específicos. 
   

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) ocorre na modalidade gestual-visual que 
utiliza como canal de comunicação os movimentos gestuais e expressões faciais que 
logo são percebidos pela visão. Ela é a língua natural dos surdos e se diferencia da 
língua portuguesa não apenas pelo canal ou meio de comunicação (oral-auditiva), mas 
também nas estruturas gramaticais.  (QUEIROS e BENITE, 2009) 
 

No que tange a gramática da Língua de Sinais, Quadros (2004) aponta, dentro 
de um estudo morfológico, as unidades mínimas da língua de sinais: Configuração de 
mão, movimento, locação, orientação da mão e expressões não manuais. A autora 
chama a atenção também, para três categorias de sinais:  
 

As restrições fonológicas requeridas para a boa-formação de sinais podem ser 
exemplificadas pelas duas mãos. De um modo geral, pode-se fazer a seguinte 
classificação: (a) Sinais produzidos com uma mão; (b) sinais produzidos com 
as duas mãos em que ambas são ativas, e (c) sinais de duas mãos em que a 
mão dominante é ativa e a mão não-dominante serve como locação. 
(QUADROS, 2004, p.78) 
 

  Destaca também, que na formação desses sinais há duas condições de 
restrição fonológica na produção de sinais com as duas mãos. A primeira é a condição 
de simetria que diz que caso as duas mãos se movam na produção de um sinal, a 
configuração de mão devem ser iguais para as duas mãos com a mesma locação ou 
simétrica e o movimento deve ser simultâneo ou alternado. Já a segunda é a condição 
de dominância que se refere que caso as mãos apresentam distintas configurações de 
mão, a mão ativa produz o movimento e a mão passiva serve de apoio. (QUADROS, 
2004) 
 

“As restrições na formação de sinais, derivadas do sistema de percepção visual 
e da capacidade de produção manual, restringem a complexidade dos sinais 
para que eles sejam mais facilmente produzidos e percebidos. O resultado 
disso é uma maior previsibilidade na formação de sinais e um sistema com 
complexidade controlada” (QUADROS, 2004, p 79) 
 

Assim, na produção de diferentes sinais é importante levar em consideração as 
unidades mínimas como descrito anteriormente e as restrições para que os sinais 
sejam mais visivelmente percebidos e compreendidos pelos surdos. 

 
Frente a tudo o que foi exposto até o momento, este artigo, que tem sua ação 

investigativa inscrita na pesquisa “Inclusão: Processos de subjetivação de profissionais 
da educação no norte capixaba”, apresenta como objetivo geral discutir a relação entre 
intérpretes, professores e alunos surdos. Como objetivo específico, elenca a 
compreensão da mediação defendida por Vygotsky na educação de pessoas surdas; e 
a elaboração de alguns sinais químicos oriundos da realidade pesquisada. 
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METODOLOGIA 
 

Para este estudo utilizamos como metodologia de pesquisa, o estudo de caso.  
 

O estudo de caso como modalidade de pesquisa é entendido como uma 
metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse 
em casos individuais. Visa à investigação de um caso específico, bem 
delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma 
busca circunstanciada de informações. (VENTURA, 2007, p. 384) 
 

  Como caso, delimitamos a realidade do ensino de química para alunos surdos 
em uma escola pública situada no município de São Mateus – ES.  Os instrumentos de 
pesquisas foram à observação, com registro em um diário de bordo, e entrevistas com 
a aluna surda e com o intérprete. As entrevistas foram realizadas em dois blocos, 
sendo o primeiro direcionado para a aluna surda e no segundo momento as perguntas 
foram feitas para a intérprete que a acompanha na escola. 
 

Perguntas para a aluna surda  
x Você se sente inferior ao outros alunos, por ser surda? 
x Aonde você aprendeu libras? 
x Você acredita que o ensino é um ensino inclusivo? 
x Você gosta de química? Como tem sido aprender esta matéria? 
x Você fala muito da intérprete, mas em que ela tem te ajudado?  Você acha que a 

intérprete é importante para a sua aprendizagem? 
x Você consegue ler os textos de química? 
x Você sabia que tiveram outros surdos que conseguiram passar de ano e 

aprender química sem a ajuda de um interprete? 
x As adaptações que os alunos do Projeto juntamente com a intérprete, tem lhe 

ajudado? Ou o que você achou? 
x Você acha que se seu professor de química soubesse comunicar com você em 

libras, seu rendimento na matéria seria melhor? 
 

Perguntas para a intérprete 
x Qual a sua formação para trabalhar como interprete?  
x Quais das matérias que você tem mais dificuldade em ajudar a aluna? 
x Para você que acompanha a aula desde que ela chegou à escola, o que mudou 

na vida dela, como ela está desenvolvendo na área da química já que é o 
primeiro contato que ela tem com essa disciplina? 

x O que necessariamente seria estes símbolos? Como eles funcionam? 
 

 Por fim, em decorrência das análises feitas a partir das observações e 
entrevistas, avaliamos como necessário a implantação de um projeto piloto que visasse 
a criação de sinais químicos. Este projeto recebeu o nome de “Glossário Químico”, o 
qual foi construído sem perder de vista os aspectos gramaticais da Língua de Sinais e 
em parceria com a aluna surda e intérprete da escola. Importante destacar que este 
glossário teve como foco, os conceitos químicos importantes relacionados às partes do 
átomo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

  Através da entrevista com a aluna foi possível perceber que, a mesma sempre 
teve dificuldade na compreensão dos conceitos químicos. Muitos conceitos de química 
são extremamente abstratos, o que o torna ainda mais complexa à compreensão por 
parte dos alunos ouvintes quanto mais dos alunos surdos. Sendo assim, para a aluna a 
química não é uma de suas matérias prediletas, pois ela encontra certa dificuldade por 
ter tantos nomes pelos quais não se encontra um sinal em libras para expressar. Além 
disso, não havia uma proximidade dos conteúdos ministrados com a realidade dela, o 
que poderia facilitar a sua assimilação dos conceitos. 

 
  O professor ao elaborar as avaliações não considerava as especificidades e 

necessidades da aluna surda. As provas havia poucas gravuras, textos enormes e 
cansativos que dificulta a leitura da aluna. Por isso, a ajuda da intérprete na 
comunicação e na transmissão da matéria ministrada e é de extrema importância no 
processo de educação, pois a aluna tem extrema dificuldade em “ler” textos, 
principalmente textos químicos, que tem uma linguagem mais científica e formal, por 
isto um papel importante neste processo de educação é a participação do intérprete.  A 
avaliação feita pelo professor era apenas somativa, ou seja, no final do trimestre ela 
teria que realizar uma prova, que diria se ela conseguiu ou não a “nota” necessária 
para passar naquele trimestre em química.  

 
  Além disso, havia a falta de contato do professor com a aluna, 

constantemente ela tinha receio de perguntar ao professor enquanto ele está 
ministrando a aula, por ele não saber se comunicar em libras e não sanar a sua dúvida. 
Assim, esse fato leva-a a perguntar apenas a sua intérprete, a qual não tem uma 
formação química, e tenta de todas as maneiras possíveis ajudá-la.  

 
  Analisando a falta de comunicação relatada pela aluna, nos embasamos em 

Vygotsky (2007), quando o mesmo nos diz que o processo de ensino e aprendizagem 
se particulariza na expressão obuchenie, uma expressão própria da língua russa que 
coloca aquele que aprende e aquele que ensina numa relação interligada. A ênfase em 
situar quem aprende e, aquele que ensina como partícipes de um mesmo processo 
corroboram com outro conceito chave na teoria de Vygotsky, a mediação, como um 
pressuposto da relação eu-outro social, se não houver esta mediação, não haverá um 
processo de ensino e aprendizagem, uma educação de qualidade.  

  
  A entrevista com a intérprete revelou as suas dificuldades de ensinar química 

para os surdos mesmo estando ali, todos os dias nas aulas de química. Em seu relato, 
a intérprete diz que percebe a necessidade da mediação entre aluno e professor, ter 
um olhar especial para os alunos surdos seria importante para o seu processo de 
aprendizagem, o que muitas das vezes isto não ocorre dentro da sala de aula. A 
transmissão dos conceitos ministrados em sala torna mais difícil sem a ajuda do 
professor que tem o domínio do conhecimento, restando ao intérprete este papel árduo 
de, além de interpretar o conteúdo para a língua de sinais, também auxiliar a aluna na 
compreensão da disciplina. 

 
Os sinais em aulas de química são utilizados pela intérprete e o entendimento 

destes dos conteúdos escolares, o que a levou a criar alguns termos não dicionarizado, 
diante da necessidade da aluna em entender e compreender a matéria e alguns 
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conceitos químicos que são extremante abstrato, visto que o professor não via a 
necessidade de uma aula diferenciada para esta aluna.  

 
  Foi de extrema importância a criação destes sinais, mas após algumas 

observações notou-se que estes apenas apresentavam caráter linguístico, não havia 
um embasamento químico na elaboração e criação destes sinais, surgindo assim uma 
idéia de readequar os sinais, mas agregando agora um embasamento químico.  

 
  Muitos professores entregam para os intérpretes a responsabilidade de 

“ensinar” os conceitos químicos e, ainda, acompanhar suas aprendizagens. Poucos os 
professores possuem formação pedagógica que possibilita atuar de forma mais 
significativa com os alunos surdos. O pouco conhecimento da cultura dos surdos, de 
como tratá-los e da língua de sinais dificulta a contextualização dos conteúdos 
químicos com a vivência dos alunos. Esse fato interfere na continuidade dos estudos 
dos surdos e em seu interesse pela química na escola, reafirmando assim o que 
Vygotsky (2007) no afirma que a aprendizagem só haverá mediante a relação, ou a 
mediação entre aluno e professor. 

 
  Mediante os dados obtidos, foi implementado o projeto piloto “Glossário 

Químico em Libras”. Este objetivava a convenção de sinais concernentes as partes do 
átomo. É importante destacar que esta convenção buscou conciliar não só a 
estruturação gramatical coerente, a partir da colaboração do profissional intérprete e da 
aluna surda, como também sinais que tivessem embasamentos químicos, a partir dos 
conhecimentos específicos apresentados pelos pesquisadores. 

 
 

x Átomo: 
 

      
 

Ao passar a mão direita em configuração 
de A entre os dedos da mão esquerda, 
objetivava-se representar os vários níveis 
de energia de um átomo.  

                Figura 1: Sinal de Átomo 
  

 
x Elétron: 

 

   
 

Ao deixar a mão esquerda em 
configuração de E na altura do ombro 
objetiva-se que o elétron fica por fora do 
núcleo, e ao manter em movimento 
constante que ele é uma partícula que 
esta em movimento. 

                   Figura 2: Sinal de Elétron 
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x Próton: 

   

Ao deixar a mão direita com configuração 
de P entre o peitoral objetiva-se que o 
próton se localiza no centro do átomo, no 
núcleo, logo após configurar as mãos 
para formar o sinal de positivo, dizer que 
o próton possui carga positiva, 

                Figura 3: Sinal de Próton 
 
 

x Nêutron: 

   

Ao deixar a mão direita com configuração 
de N próximo ao peitoral objetivava que o 
nêutron se localiza no núcleo do átomo, 
logo após, ao fazer configuração de 0, 
afirmar que ele não possui carga. 

                 Figura 4: Sinal de Nêutron 
 
 

x Eletrosfera: 

   

Ao passar a mão direita configuração de 
E em torno da mão esquerda que deve 
estar em configuração de A, objetiva-se 
que a eletrosfera se localiza em torno do 
núcleo do átomo e é onde se encontra os 
elétrons 

                    Figura 5: Sinal de Eletrosfera 
 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Os alunos surdos têm várias dificuldades em aprender química, em função da 
especificidade da linguagem química, uma linguagem mais científica, e da escassez de 
termos químicos na língua de sinais. Esse fato, associados ao desconhecimento dos 
intérpretes português/libras em relação ao saber químico, contribui para a falta de 
interesse dos alunos surdos pela química. Os intérpretes, durante a tradução dos 
conteúdos de química para os surdos, possuem suas dificuldades no que tange à 
simbologia química. No entanto eles têm papel fundamental na aprendizagem dos 
alunos surdos, pois colaboram na inclusão de surdos na escola e na sociedade. A 
intérprete apontou na entrevista as dificuldades de ensinar química para os surdos 

 
  Isto revela que a uma necessidade de que a comunidade de educadores quí-

micos, pesquisadores educacionais, especialistas em educação especial e libras se 
voltem para a problemática do ensino da química, ou da ciência de modo geral, 
destinada aos surdos. A presença dos surdos na escola não significa, 
necessariamente, inclusão, mas pelo contrário, pode reforçar a exclusão de surdos 
com os conteúdos escolares e com os outros aprendizes e professores, eles ficam à 
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mercê de iniciativos isolados e de pouco impactos para melhorias de sua condição 
social. 

 
  Portanto, damos ênfase que, na formação de professores de química, sejam 

discutidos e adotados aspectos da inclusão e Educação Especial em todas as suas 
vertentes.  A utilização de sinais nas aulas de química revela que podemos assumir o 
movimento em função de aperfeiçoar ações que visam a junção e aperfeiçoamento da 
relação dos surdos com o conhecimento químico e, também, com seus colegas, 
professores e sociedade. O trabalho conjunto entre professores e intérpretes iria 
minimizar as distorções de tradução dos conceitos químicos para libras, bem como da 
falta de saberes dessa língua pelos docentes. 

 
  Com este trabalho pode-se apontar que o aluno surdo devido as suas 

especificidades e dificuldades no aprendizado dos conceitos químicos, necessita de 
uma metodologia diferenciada onde a presença do interprete é fundamental. No 
entanto, a atuação do interprete sem o conhecimento em química dificulta o 
aprendizado do aluno, por isso a parceria com alguns alunos do curso superior de 
Química trouxe a elaboração de sinais relacionados com algumas definições existentes 
nos conceitos de Química. 

 
 Através do relato da aluna e da intérprete pode-se perceber que o interprete 

nas escolas é recente e que antes da atuação desse profissional, a aprendizagem do 
aluno surdo dependia da ajuda de outros colegas da turma. Assim, os métodos e 
técnicas do ensino-aprendizagem do aluno surdo precisam de avaliações, reflexões e 
questionamentos para que possa evoluir tornando cada vez mais ensino significativo e 
mais produtivo. 
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RESUMO: O presente trabalho pretende mostrar como encontra-se o mercado de trabalho docente em 
química na cidade de Manaus/AM. A obtenção de dados foi realizada por meio de entrevistas com 
profissionais que atuam na área do magistério e levantamento de dados no órgão do governo do estado 
que é responsável pelas instituições de ensino na cidade. Através destes, analisar a realidade da 
profissão e alguns motivos da escassez na área de ciências. 

 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual, a influência da ciência é abrangente e, por isso, para poder 
viver de forma plena a sua condição de ser humano, o indivíduo necessita ter uma 
visão global dos conhecimentos científicos. Necessita desenvolver, também, 
habilidades no campo da ciência da informação, acompanhando, desta forma, o 
desenvolvimento científico-tecnológico da sociedade contemporânea. 

Tendo cada vez mais, a escola, destacada a sua relevância social, diante do 
fato de que o conhecimento científico emerge como uma necessidade, uma vez que o 
seu progresso é irreversível e cada vez mais acelerado, precisamos, então, difundi-lo 
entre um número cada vez mais amplo de pessoas, garantindo-lhes o conhecimento 
necessário para o exercício pleno da cidadania. Inevitavelmente, na escola não são 
apenas os avanços científicos que se tornam focos de interesse, mas também as 
diferentes utilizações dos produtos por eles gerados e sobre a legitimidade dos 
sistemas de pensamento que nos impulsionam para um contingente de excluídos do 
acesso a esses mesmos produtos. (PAVIANI, 1984) 

Segundo MARQUES (1995) “ensinar não é repetir; é reconstruir as 
aprendizagens. Trata-se de realizar a tradução dos conceitos reconhecidos no estado 
atual das ciências para o nível das práticas sociais contextualizadas e conjunturais”. Na 
avaliação de especialistas, há carência de professores qualificados em diversas áreas, 
como nos primeiros anos da educação infantil e nas disciplinas de Física e Química. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

I. Mercado de Trabalho como Professor de Química 

a. Surgimento da Licenciatura em Química 

No Brasil, os cursos de licenciatura foram criados na década de 30 sendo 
ofertados pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras existentes nas recém-
implantadas instituições de ensino superior (PEREIRA, 1999) 

A demanda por esses profissionais surgiu em decorrência do processo de 
escolarização da população brasileira, atendendo às perspectivas de urbanização e 
industrialização do país. Nesse cenário de mudanças, a “Reforma Francisco Campos”, 
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primeira reforma educacional no país, em 1931, deu um maior enfoque aos conteúdos 
de ciências, considerando-se um aumento, em termos de carga horária escolar, das 
disciplinas de conteúdo científico, pois até então, priorizavam-se as disciplinas de 
humanidades nos currículos do ensino (MESQUITA, 2013). 

A partir desse aspecto, surgiu a necessidade de profissionais da educação 
para ministrarem as disciplinas científicas. O primeiro curso de formação de 
professores de química foi oferecido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo (USP) e tinha como modelo de formação docente, em que 
o futuro professor cursava três anos de formação básica de conteúdos específicos da 
química e mais um ano de curso de didática. Importante salientar que, embora 
atualmente esse não seja o modelo de formação vigente, durante várias décadas, os 
institutos de formação de professores se pautaram na ideia de que há uma separação 
entre os conhecimentos científicos e pedagógicos; porém, as atuais perspectivas 
formativas consideram a interlocução entre esses saberes para uma formação mais 
atenta às reais necessidades dos estudantes (MESQUITA, 2013). 

O ensino de química pode, sim, ser organizado a partir de experimentos com 
materiais alternativos, a partir de uma abordagem dialógica, por meio de materiais que 
envolvem as tecnologias da informação e comunicação. No entanto, o ensino e, 
consequentemente, a aprendizagem de conceitos químicos em seus significados 
precisa também de um aparato estrutural mínimo, considerando-se que o 
conhecimento químico é simbólico e necessita estabelecer seus sentidos por meio de 
processos de representação de situações e fenômenos que, muitas vezes, não se 
constroem apenas por meio da fala e da escrita, embora sejam esses instrumentos 
necessários à sua apropriação. Dessa forma, ao se formar educador químico e ter em 
seu curso de formação inicial acesso a propostas metodológicas para exercer sua 
escolha laboral, esse professor vai para o mercado com a perspectiva de utilizar seus 
conhecimentos acadêmicos em consonância com sua prática docente. Porém, poucas 
são as escolas que atendem essa perspectiva (MASSENA; SANTOS, 2008). 

 
b. As Licenciaturas em Química 

 
O objetivo dos cursos de Licenciatura em Química é formar o professor para 

atuar na educação básica. Tal formação deve contemplar inúmeros aspectos inerentes 
à formação do bom professor, tais como conhecimento do conteúdo a ser ensinado, 
conhecimento curricular, conhecimento pedagógico sobre a disciplina escolar Química, 
conhecimentos sobre a construção do conhecimento científico, especificidades sobre o 
ensino e a aprendizagem da ciência Química, dentre outros. Nesse panorama, é 
necessário que os cursos de formação inicial e os professores formadores “promovam 
novas práticas e novos instrumentos de formação, como estudos de caso e práticas, 
estágios de longa duração, memória profissional, análise reflexiva, problematizações 
etc.” (Almeida; Biajone, 2007, p.293). 

 

 
c. Mercado de Trabalho  

 
O mercado de trabalho, com suas áreas de possível atuação do licenciado em 

Química, configura-se em: 
 

x Instituições de ensino básico, públicas ou privadas, para o exercício do 
magistério, respeitado a legislação específica; 
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x Indústrias, empresas e organizações privadas ou publicas, que explorem 
serviços para os quais é necessária a participação de químicos nas atividades a 
seguir relacionadas: 
 

1. Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e 
responsabilidade técnica no âmbito das atribuições respectivas; 

2. Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamento, divulgação e 
comercialização no âmbito das atribuições respectivas; 

3. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; 
4. Elaboração de pareceres, laudos e atestados, no âmbito das atribuições 

respectivas; 
5. Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições 

respectivas; 
6. Ensaios e pesquisas em geral; 
7.  Pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos; 
8. Análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica 

e legal, padronização e controle de qualidade.  
 
Assim apresenta-se o mercado de trabalho em que o Licenciado em Química 

poderá atuar. No que diz respeito, especialmente ao exercício no magistério, o 
mercado de trabalho é favorável, tanto a nível regional, estadual, bem como nacional. 
Tem-se uma grande carência de profissionais habilitados ao exercício do ensino de 
Química em escolas de nível médio, o que viabiliza a absorção dos egressos nesse 
amplo campo de trabalho. 

 

d. A Escassez de Professores no Ensino Médio  
 

A remuneração docente mais uma vez o Brasil é um dos países que menos 
paga aos seus professores. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 
apresentado, em Paris, durante as comemorações do Dia Internacional do Professor, 
realizado em 38 países, entre eles, o Brasil, revelou que um número cada vez menor 
de jovens está disposto a seguir a carreira do magistério. E uma das principais causas, 
senão a mais importante, foi o baixo salário praticado. A pesquisa mostra ainda que, no 
Brasil, o salário médio de um professor em início de carreira é um dos mais baixos; 
precisamente, ele é o antepenúltimo da lista dos mais baixos entre os 38 países 
pesquisados (RUIZ; RAMOS; HINGEL; 2005). 

Se não resolver a questão salarial, através de um piso nacional via FUNDEB e 
de mecanismos que possam promover o desempenho do professor, será difícil vencer 
o desafio da qualidade e, por conseguinte, dos demais fatores que influenciam a 
motivação e auto-estima do aluno. É importante lembrar que o FUNDEF teve um papel 
importante para reduzir assimetrias salariais entre professores das diferentes regiões 
do país, apesar de ainda existirem (RUIZ; RAMOS; HINGEL; 2005). 
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Tabela 1: Remunerações anuais de professores no início e no topo da carreira do magistério no 
Ensino Médio (US$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olhando esta Tabela abaixo, nota-se claramente que um esforço nacional deva 
ser feito para reduzir as disparidades salariais entre as regiões, e que este deverá ser 
um dos propósitos mais relevantes do FUNDEB, corrigir as distorções, promover o 
mérito e o desempenho docente (RUIZ; RAMOS; HINGEL; 2005). 

 
Tabela 2: Salário do professor da rede estadual de ensino médio no Brasil e regiões em Reais 
(R$), 2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A evasão nos cursos de Licenciatura em todo o país é, por sua vez, 

excessivamente alta, e por vários fatores, desde aos baixos salários até deslocamento 
de docentes para as respectivas escolas. (RUIZ; RAMOS; HINGEL; 2005). 

 

 OBJETIVOS 
 

 GERAL 
x Elaborar um estudo valorativo sobre o mercado de trabalho docente em 

Manaus, capital do Estado do Amazonas. 
 

 ESPECÍFICOS 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

Inclusão e políticas educacionais 
IPE 

x Fazer um levantamento de dados sobre a oferta e a procura do profissional 
em questão; 

x Relacionar os dados obtidos no estudo com as possibilidades no exercício 
da profissão, ao terminar sua graduação. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 
Este trabalho tem a pretensão de apresentar um levantamento de dados sobre 

o mercado de trabalho do docente em Química na cidade de Manaus. Para isso, foi 
aplicado um questionário com os responsáveis das Instituições Estaduais de nível 
médio da zona sul da cidade de Manaus-AM. Objetiva-se que a partir destas perguntas 
abertas voltadas para a situação atual do docente, obter dados para fins de análise 
comparativa com os dados presentes na literatura. 

 
Perguntas Abertas: 
 

1- Há uma facilidade de se contratar professores de Química? 
2- Quando há a falta de professores de Química qual medida pode ser tomada, 

ou a quem recorrer? Há uma resposta imediata? 
3- Os profissionais da Química costumam permanecer por longo período no 

emprego? 
4- Você acha necessário um maior investimento nesse meio (formação de 

professores de Química)? 
5- Quais os critérios necessários e favoráveis na contratação do profissional da 

Química? 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa realizada nas escolas Estaduais, os entrevistados foram 

pedagogos, diretores e professores de química. Segue abaixo algumas respostas obti-
das: 

 
Escola A 
 

1- Há uma dificuldade em relação à contratação em todas as disciplinas, no en-
tanto a dificuldade é maior em relação aos professores de química e física, uma vez 
que o professor de química foi recentemente contratado. (sic) 

2- É comunicado a SEDUC, no qual a própria contrata professores temporários 
para assumir as vagas disponíveis. Quando não há uma resposta imediata da Secretar-
ia de Educação a escola organiza palestras ou leva os alunos à biblioteca para que o 
tempo vago seja ocupado. (sic) 

3- Quando o contrato é efetivo o professor fica até se aposentar, já nos casos 
de contrato temporário, ao finalizar este contrato o professor opta por outros empregos 
longe da docência, como por exemplo, concursos públicos, trabalhos em indústrias, 
dentre outros. 

4- É necessário um maior investimento não somente em relação aos profes-
sores de Química, mais sim um investimento maior em todas as áreas. (sic) 

5- Não somente a titularidade como também o tempo de serviço são fatores 
relevantes na hora da contratação. (sic) 

 
Escola B 
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1- Não há facilidade em contratar profissionais de Química, pois há poucos 
químicos no mercado de trabalho, atualmente a Seduc está dando prioridade para as 
áreas de química e física, talvez a maioria dos químicos estejam trabalhando no distrito 
industrial. 

2- Quando há a falta do professor de química, um professor, por exemplo, de 
matemática o substitui. No entanto, a Seduc esta tentando mudar isto, enviando o 
profissional habilitado da área. 

3-  O contrato é de um ano e prorrogado por mais um ano e geralmente o 
docente conclui o contrato. 

4- É necessário um maior investimento na educação em geral, para que os 
docentes sejam bem remunerados. 

5- Houve uma diminuição de carga horária dos docentes, é possível notar uma 
procura de profissionais de química e física. Em outras escolas pode ser observada a 
falta desses profissionais. Grande parte dos mestres e doutores em Química 
permanecem na própria Universidade. Uma alternativa para suprir essa necessidade 
seria a contratação de acadêmicos, porém a LDB talvez não permita. 

 
Escola C 
 

1- Há falta de professores em todas as áreas, porém a maior dificuldade de 
contratação são os professores da área de exatas. (sic) 

2- Uma medida que pode ser tomada é a aplicação de alguma atividade da ma-
téria específica para que o aluno não fique sem estudar a determinada disciplina. (sic) 

3-  Quando o docente é contratado, ele permanece até o fim do contrato. (sic) 
4- É necessário não só um maior investimento como também um incentivo para 

que o docente permaneça na escola. Os docentes encontram maiores vantagens fora 
do magistério. 

5- Tanto a titulação (Mestrado, Doutorado e Pós- doutorado) como a experiên-
cia profissional são fatores bem visto no ato da contratação. (sic) 

 
A partir dessas respostas, é possível perceber que realmente há uma falta de 

profissionais docentes principalmente na área de química, física, biologia e matemática, 
ou seja, há falta professores de ciências mas possui uma grande deficiência na 
disciplina de química. 

Uma das hipóteses é que os profissionais do magistério estejam entrando na 
indústria, ou até mesmo trabalhando em outras áreas por conta do sálario do professor 
ser baixo, por isso procuram outras alternativas deixando assim, de exercer a profissão 
docente. 

A falta de investimentos na educação e a falta de recursos das escolas que 
muitas vezes não dispõe de condições para que os professores desenvolvam suas 
funções, são alguns de muitos outros fatores que fazem com que os profissionais 
encontrem vantagens e melhores oportunidades fora da docência. 

A Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) é o órgão 
responsável pelas Escolas presentes no Estado, no qual tem como finalidades: 

 
I – a formulação, a supervisão, a coordenação, a execução e a avaliação da 

Política Estadual de Educação; 
II – a execução da Educação Básica: ensino fundamental e médio e 

modalidades de ensino; 
III – a assistência, orientação e acompanhamento das atividades dos 

estabelecimentos de ensino; 
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A criação da Seduc ocorreu no ano de 1946, através da Lei 1.596, de 
05/01/1946, com denominação de Diretoria Geral do Departamento de Educação e 
Cultura. A denominação atual, de Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do 
Ensino (Seduc), veio com a Lei 2.600, de 04/02/2000.  

Segundo o banco de dados da Seduc, hoje em dia o quantitativo de 
professores em regência de classe na disciplina de Química está da seguinte forma: 

 
Tabela 3: Professores em regência de classe na disciplina de Química, 2014. 

 

Habilitação Quant. de Professores 

Ciências Biológicas 02 
Ciências Naturais 08 
Eng. Elétrica 01 
Quí. Bacharelado 01 
Quí. Licenciatura 96 
       TOTAL 108 
FONTE: DPG/Gerência de Lotação (SEDUC) 

 

São no total 108 professores de Química lecionando para toda a cidade de 
Manaus, uma vez que nem todos os docentes são formados especificamente em 
Química. Conforme uma pesquisa realizada pela Folha de São Paulo em 2013 pouco 
mais da metade (55%) dos professores do ensino médio da rede pública do país não 
tem formação específica na área que atua. Em números absolutos, o percentual 
equivale a quase 280 mil docentes no país. Em física, a proporção de especialistas na 
matéria cai a 17,7%; em química, a 33,3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Levantamento do censo escolar  
FONTE: INEP (2012) 

A guisa de conclusão sobre a situação dos cursos de formação de professores 
no Brasil, o que se constata é que, com exceção das áreas de Física e Química, mais 
do que a falta de futuros licenciados, o problema constatado é que nem sempre os 
licenciados estão ingressando no exercício do magistério seja pelos baixos salários, 

* em  cursos presenciais em 2 
** Dados de 2012. Professores 
que atuam em mais de um 
Estado ou dão aulas de uma 
disciplina estão computados 
duplamente. Levantamente 
considerou 11 matérias (línguas 
estrangeiras não estão incluídas) 
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seja por que os cursos de formação nem sempre se encontram onde maior é a falta de 
professores habilitados. 

Conforme a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação em 2011 
o número de formandos nos cursos que preparam docentes para os primeiros anos da 
educação básica - como Pedagogia e Normal Superior - caiu pela metade em quatro 
anos, segundo os últimos dados do Censo do Ensino Superior, realizado anualmente 
pelo MEC. De 2005 a 2009, os alunos que concluíram essas graduações foram de 103 
mil para 52 mil, o que comprova o desinteresse dos jovens pela carreira. Especialistas 
em ensino alertam que o Brasil já enfrenta um déficit de professores nas redes 
públicas. 

 
Figura 2: Mapa da formação de professores  
FONTE: INEP/MEC (2012) 

 
A carência de professores nas áreas de Exatas como Matemática, Física, 

Química e Biologia é uma preocupação do MEC, que elabora um programa para, 
desde o ensino médio, atrair os estudantes a seguirem o magistério nessas áreas.  
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Figura 3: Cultura “bacharelesca” 
FONTE: INEP/MEC (2012) 

 
No período 2011-2012, as matrículas cresceram 4,6% nos cursos de 

bacharelado, 0,8% nos cursos de licenciatura e 8,5% nos cursos tecnológicos. Os 
cursos de bacharelado têm uma participação de 67,1% nas matrículas, enquanto os 
cursos de licenciatura e tecnológicos participam com 19,5% e 13,5%, respectivamente. 

É possível perceber um descaso para com os profissionais da educação, pois 
vêm se omitindo as necessidades dos profissionais da docência. 

São vários os problemas enfrentados diariamente pelos professores da maioria 
das escolas brasileiras, e que mostra claro o descaso com a educação que é a única 
maneira de mudar o panorama do futuro em vários sentidos, como ambiental, social, 
emprego, tecnologia avançada entre muitos outros que somente com uma educação de 
qualidade se pode alcançar. 

 

 CONCLUSÃO 
Além da questão estrutural relacionada à prática da docência em química, há a 

questão da insatisfação geral com a estruturação dos próprios processos que 
gerenciam os sistemas de ensino tanto nas redes públicas quanto privadas. Problemas 
concernentes às avaliações que envolvem, em alguns casos, aprovações automáticas 
de estudantes, inserção de alunos inclusivos nas salas de aula sem as mínimas 
condições de trabalho e preparo para o docente, violência e desrespeito contra 
professores e não apenas a violência física, mas também a violência simbólica a partir 
da qual diversas formas de imposição estabelecem para os sujeitos da docência uma 
condição de dominados e exclui para estes, a consciência de sua privação de direitos. 

Em relação às questões salariais, existem vários resultados de pesquisa que 
apontam que o profissional bem remunerado pelo serviço prestado desenvolve de 
maneira satisfatória suas atividades profissionais. Os educadores não fogem a essa 
regra e não há muito que se ponderar nesse sentido. Os professores no Brasil não são 
bem remunerados. Nem os de química, nem os outros. Incentivar a formação de 
professores e não remunerar bem a categoria mostra que o projeto educacional 
brasileiro ainda não atingiu sua maioridade e patina na contramão da necessária 
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valorização de políticas que contemplem valores éticos, epistêmicos e sociais visando 
a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos alunos, professores e cidadãos brasileiros. 
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Introdução 
A educação na escola regular de pessoas com 
necessidades especiais é preconizado pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.394/ 
96). A educação especial se organizou 
tradicionalmente como atendimento especializado 
substitutivo do ensino comum, evidenciando 
diferentes compreensões, terminologias e 
modalidades que levaram à criação de instituições 
especializadas, escolas especiais e classes 
especiais.  
Essa organização, fundamentada no conceito de 
normalidade/anormalidade, determinou formas de 
atendimento clínico-terapêuticos fortemente 
ancorados nos testes psicométricos que, por meio 
de diagnósticos, definiam as práticas escolares para 
os alunos com deficiência. Após inúmeras críticas 
ao modelo vigente e com a intenção de atender a 
todos e atender melhor, a escola atual teve que 
mudar, e essa transformação estabeleceram, e 
ainda exige, trabalho em muitas frentes. Cada 
escola, ao se comprometer com o desenvolvimento 
do processo de inclusão, precisou encontrar 
soluções próprias para os seus problemas.   
Tendo em vista que uma lei educacional só é 
efetivada quando o professor da sala de aula a 
conhece e a reconhece, resta dizer, que o presente 
estudo teve como objetivo, conhecer o trabalho e as 
necessidades de professores de Química de nível 
médio, no ensino desta matéria a pessoas com 
deficiência visual. 

Resultados e Discussão 
Os dados mais relevantes para nosso estudo diz 
respeito à forma de passar o conteúdo para o aluno, 
pois segundo entrevistados a linguagem química é 
muito conceitual, não-concreta, e há ausência de um 
monitor que fique auxiliando esses alunos com 
deficiência visual. Constatamos ainda que há certa 
dificuldade no atendimento desses alunos cegos e 
com baixa visão, visto que os mesmos alegam não 
existirem certos subsídios necessários para a 
concretização de fato da inclusão desses alunos: 
“Assim na escola não tem um subsidio, mas que tipo  
assim, no começo foi um pouco difícil porque você 
tem que transcrever para o BRAILLE então o que 
aconteceu na avaliação diagnostica teve um 

pequeno desentendimento nessa avaliação, mas eu 
acho bom” (PROFESSOR B). “Eu acho que ela tá na 
perspectiva de inclusão de melhorar o 
relacionamento dos alunos, autoestima deles, né?! A 
escola capta a proposta embora a gente ainda tenha 
dificuldade de trabalhar com esses alunos, nem 
todas as pessoas estão capacitadas e preparadas 
para o dia-a-dia” (COODENADORA A). 

 
 
Figura 1. Aluno cego lendo um livro em BRAILLE. 

Conclusões 
Em se tratando de resultados, é interessante 
notarmos ao crescente número de alunos inclusos 
nas salas de aula regular de ensino, essas 
informações não garantem das instituições públicas 
de ensino, uma resposta de qualidade didático-
pedagógica e um reconhecimento da diversidade 
em virtude desse grande acréscimo no número de 
matrículas, fato esse evidenciado durante as 
análises realizadas durante o desenvolvimento 
dessa pesquisa. Durante a realização do trabalho, 
observamos que em muitos os casos, falta 
capacitação para com os profissionais de educação, 
quando em se tratando de lecionar a alunos com 
necessidades educacionais especiais, seja por meio 
dos próprios entrevistados não correrem atrás de 
capacitação, ou por não haver de fato. Ainda em se 
tratando de resultados, chamarmos a atenção ao 
crescente número de alunos inclusos nas salas de 
aula regular de ensino, mas será que de fato ocorre 
essa inclusão educacional?. 
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados obtidos na pesquisa desenvolvida no Trabalho de 
Conclusão de Curso que investigou o uso de um Recurso Didático Inclusivo desenvolvido para alunos 
com deficiência visual visando contribuir para o ensino de conceitos de ácidos e bases de Arrhenius. O 
recurso introduziu a linguagem simbólica da química criando significados para os conceitos em 
diferentes etapas do processo de dissociação de bases, ionização de ácidos e neutralização ácido-base, 
por meio de modelos em esferas e equações químicas em Braille e em tinta.  O recurso foi aplicado com 
uma estudante com deficiência visual e demonstrou ser adequado atingindo seu objetivo, uma vez que a 
estudante conseguiu compreender os processos que ocorrem em solução aquosa e identificou as 
espécies químicas formadas, além de conseguir reconhecer as diferenças em cada reação química 
estudada. Nesta pesquisa utilizou-se o referencial Histórico-Cultural para subsidiar o desenvolvimento e 
análise das contribuições do recurso didático para a aprendizagem dos conceitos químicos. 

1 INTRODUÇÃO 

Para a Organização Mundial da Saúde, “a deficiência visual abrange um amplo 
aspecto de possibilidades, que vão desde baixa visão até cegueira total” (DORNELES, 
2007, p.33). No contexto brasileiro, o censo realizado pelo IBGE mostrou que 3,5% da 
nossa população declara ser uma pessoa com deficiência visual (IBGE, 2010). Em 
Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Educação divulgou que existem 332 
alunos com deficiência visual matriculados na rede estadual de ensino, sendo 35 com 
cegueira e 297 com baixa visão. O município de Campo Grande possui o maior número 
de estudantes com deficiência visual, sendo 9 com cegueira e 85 com baixa visão,  
totalizando 94 alunos com deficiência visual (SED MS, 2012). 

Segundo Lemos (1978, p.11), a deficiência visual “se caracteriza pela 
incapacidade total ou parcial de seus portadores utilizarem o sentido da visão nas 
atividades normais da vida e pela capacidade de superarem sua deficiência, valendo-
se de sentidos remanescentes”. O mesmo autor destaca que a deficiência visual no 
contexto educacional é aquela em que a criança, diagnosticada cega, emprega o 
Sistema Braille1 para aprender a ler. Por outro lado a criança quando considerada 
baixa visão, utiliza material impresso, fazendo uso de uma fonte diferenciada para 
leitura. 

Historicamente a educação voltada para as pessoas com deficiência visual “era 
preparada de forma artificial por fazer uma ruptura do contato com o ambiente normal, 
adaptando artificialmente o mundo da criança ao defeito, assim a escola educava para 
anti-sociabilidade”(COELHO; BARROCO; SIERRA, 2011, p.5). Recentemente, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) apresenta um avanço com relação a 
escolarização das pessoas com deficiência visual e os artigos 58 a 60 estabelecem que 
todo aluno com deficiência tem o direito a educação de qualidade e matrícula na rede 
regular de ensino (BRASIL, 2001). Sendo dever da escola proporcionar as adequações 
                                                      
1 Sistema Braille é o processo de leitura e escrita em relevo, com base em 64 sinais resultantes da 
combinação de 6 pontos, dispostos em duas colunas de 3 pontos (código Braille).  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
 IPE 

 

necessárias para o ensino e aprendizagem do aluno com deficiência. Nesse contexto a 
Educação Especial constitui-se como: 

O processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando 
um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as 
etapas da educação básica (BRASIL, 2001, p.39).  

Isso implica que independente da deficiência apresentada pelo aluno, no 
contexto da inclusão, a Educação Especial é o processo que proporciona condições de 
aprendizagem considerando a diversidade e a necessidade de cada aluno. Cabendo a 
escola adequar as condições para o ensino do aluno com necessidades especiais e 
promover a acessibilidade arquitetônica, o desenvolvimento de material didático 
(recursos pedagógicos acessíveis) e profissionais capacitados para o atendimento aos 
estudantes. Permitindo condições para o aluno, dentro do princípio da diversidade, 
sentir-se inserido e em permanente progressão, superando as barreiras da segregação 
e do isolamento. 

Quando nos remetemos ao contexto do ensino química, encontramos o 
levantamento realizado por Aragão (2010) sobre os trabalhos apresentados em 
Reuniões da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) e Encontro Paulista em Ensino de 
Química (EPPEQ) nos anos de 1999 a 2009. Esse levantamento demonstra que a 
partir do ano 2000 houve crescimento significativo e contribuições expressivas na área 
de Educação Especial, com destaque para a deficiência visual.  

O Ensino de Química tem se voltado para a compreensão de fenômenos, como 
mudança de estado da matéria, formação de precipitados e oxidação de materiais, 
transformações corriqueiras do cotidiano, que muito se associam a simples percepção 
visual, pois: 

a falta de visão tem como consequência a impossibilidade de perceber cor,  
tamanho, distância, forma, posição ou movimentos de seres e objetos, entre 
outras dificuldades, o que limita de forma significativa a variedade de 
experiências, mobilidade, o controle do ambiente e a interação do sujeito com o 
mundo que o cerca (ARGENDA; SÁ, 2010,  p.32). 

A utilização de recursos didáticos inclusivos auxilia o ensino dos conteúdos, 
criando possibilidades para a construção de conceitos, a interpretação de desenhos, 
diagramas, figuras, mapas, gráficos entre outros signos que dependem da exploração 
tátil e da formação de representações mentais (ARGENDA; SÁ, 2010, p.34). 

Diante das dificuldades dos alunos, com ou sem deficiência, em relacionar os 
conteúdos de química e compreender a linguagem simbólica, desenvolvemos uma 
pesquisa que criou um contexto educativo favorável para subsidiar o entendimento dos 
conceitos de ácidos e bases de Arrhenius. O objetivo central o trabalho de conclusão 
de curso foi desenvolver e avaliar a contribuição do Recurso Didático Inclusivo para a 
aprendizagem de estudantes com deficiência visual. 

Com base no que foi exposto acima e considerando que o aprendizado é para 
a vida do educando e que este deve desenvolver a capacidade de interagir com o 
mundo para sentir-se parte integrante da sociedade. E por mais que o mesmo não 
disponha de visão, é necessário que conheça as propriedades e transformações dos 
materiais e substâncias, sua constituição e interações, para perceber, não visualmente 
e sim em suas reflexões, a importância do conteúdo de química no seu dia a dia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A visão é um dos sentidos mais importantes no ser humano, devido a sua 
relação direta com a percepção, que possibilita o vidente obter informação do ambiente 
que o cerca. Assim é por meio das referências visuais que se criam condições de 
analisar o espaço, distâncias, formatos de objetos e pessoas permitindo dar significado 
ao meio em que se vive e integrar-se com o mundo exterior. 

Vigotski2 foi um estudioso do processo de desenvolvimento humano que se 
interessou também pelo estudo sobre deficiências e dos problemas de ensino 
relacionados com as deficiências. Segundo Vigotski: 

A cegueira ou a surdez congênitas constituem problemas pedagógicos mais 
complexos que outros tipos de defeitos. Nesse caso não é qualquer órgão 
afetor que está afetado na criança, mas os órgãos da percepção, através dos 
quais se estabelecem vínculos de enorme importância com o ambiente 
(VIGOTSKI, 2003, p.258). 

A teoria do desenvolvimento humano de Vigotski trouxe grandes subsídios para 
a compreensão do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Destacando 
que o ser humano aprende através da interação com o outro. Em outras palavras, o 
desenvolvimento do ser humano (com ou sem deficiência) possui estreita relação com 
o ambiente cultural e social em que está inserido. Por esta razão, que se faz 
necessário desenvolver outros órgãos dos sentidos para que a criança com deficiência 
possa estabelecer vínculos com outras pessoas e o ambiente. 

O processo de desenvolvimento dos sentidos táteis e auditivos possibilita a 
interação da pessoa cega com o ambiente cultural e social, e esse processo dar-se-á 
na interação com o outro. Por isso, o educador deve fazer uso de signos e 
instrumentos que permitam que a criança com deficiência visual desenvolva 
habilidades táteis, motoras e auditivas para construir novos vínculos de sentido e de 
significados. 

Sobre o comportamento das pessoas cegas, Vigotski diz que: 

Na verdade, o comportamento dos cegos se organiza exatamente do mesmo 
modo que o das pessoas completamente normais, com uma única exceção de 
que analisadores faltantes, vinculados à visão, no processo de acumulação de 
experiências são substituídos por outras vias analisadoras, na maioria das 
vezes táteis motoras (VIGOTSKI, 2003, p.258). 

Ao contrário do que se costuma pensar a deficiência visual não contribui para o 
desenvolvimento de algumas habilidades táteis ou auditivas acima da média, mas o 
autor aponta que muitas pessoas com deficiência apresentam essas habilidades num 
nível inferior ao observado na pessoa “normal3” (Ibid., 2003). Isso implica em dizer que 
se não há como substituir as capacidades fisiológicas de um órgão afetado, é preciso 
aprimorar essas capacidades não afetadas, buscando a compensação sócio-
psicológica (Ibid., 2003). 

A compensação sócio-psicológica está baseada na interação da pessoa com 
deficiência visual e o seu ambiente. Quando a pessoa com deficiência, mesmo com 
algumas dificuldades, consegue desenvolver tarefas do cotidiano, ele está rompendo 
barreiras e se aproximando do sujeito considerado normal conseguindo colocar a 

                                                      
2 Embora diferentes referências tragam diferentes formas de escrita do sobrenome do autor utilizaremos 
sempre  como padrão do texto VIGOTSKI. 
3 O termo “normal” refere-se à pessoa que não apresenta deficiência. 
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deficiência em segundo plano. Assim expandindo habilidades, com os outros sentidos, 
para compensar a falta de visão. 

O ensino como forma de compensação do defeito possibilita torná-la eficiente. 
A própria ação do defeito é secundária porque a pessoa passa a não sentir 
diretamente o defeito; o que percebe são as dificuldades resultantes deste, 
uma vez que vive numa sociedade marcada pelo preconceito e desigualdade 
(BIANCHETTI; ROS; DEITOS, 2000, p.43). 

A teoria de aprendizagem proposta por Vigotski trouxe contribuições para a 
compreensão do processo de desenvolvimento das pessoas cegas e rompe com os 
obstáculos impostos pelo preconceito, possibilitando a comunicação social e 
oportunizando a aprendizagem (OLIVEIRA, 2006). 

Os processos de ensino e de aprendizagem da pessoa com deficiência visual é 
diferenciado, entendendo-se que as informações são significadas pela linguagem oral e 
pelo sentido do tato entre o objeto e o outro indivíduo. O professor como sujeito 
mediador dos processos de ensino e de aprendizagem deve utilizar meios que 
favoreçam a aprendizagem considerando a deficiência visual, cegueira ou baixa visão 
dos estudantes. A proposta do Recurso Didático Inclusivo como instrumento para a 
mediação buscou a contribuição da construção dos conceitos e consequente 
desenvolvimento humano e cognitivo do aluno com deficiência visual. 

3 METODOLOGIA  

3.1 Contexto da Pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) tipo II4 
em uma escola estadual do município de Campo Grande/MS. A sala estava organizada 
com mobiliários, materiais pedagógicos e de informática, acessibilidade arquitetônica e 
equipamentos específicos como: impressora Braille, máquina de datilografia Braille, 
reglete de mesa, punção, soroban, entre outros recursos necessários para o 
atendimento dos alunos com deficiência visual. Aplicamos o recurso didático na SRM e 
investigamos o caso de uma estudante com deficiência visual que colaborou com a 
pesquisa. 

3.2  Caracterização do Sujeito Investigado 

Maria5 que nasceu com baixa visão, iniciou os estudos em uma escola de 
ensino regular, teve dificuldades para aprender a ler e a escrever porque não 
enxergava o quadro negro e devido ao Bullying sofrido na época, parou os estudos aos 
12 anos de idade. Somente aos 18 anos e com a visão bastante debilitada teve sua 
primeira consulta médica e foi diagnosticada com Glaucoma6. Cega em virtude da 
doença, aos 46 anos fez o curso de mobilidade e orientação e aprendeu o Braille, hoje 
está matriculada na Educação de Jovens e Adultos (EJA) cursando o ensino 
fundamental e no contraturno frequenta a Sala de Recursos Multifuncional da escola 
estadual. 

                                                      
4 Esta sala (SRM- Tipo II) é acrescida de outros recursos específicos para o atendimento de alunos com 
cegueira. 
5 Maria é o nome fictício dado para a estudante que participou voluntariamente da pesquisa. 
6 Glaucoma é uma oftalmopatia caracterizada por aumento da pressão intraocular, que pode levar a 
cegueira. 
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3.3 O Recurso Didático Inclusivo 

O Recurso Didático Inclusivo foi elaborado com o intuito de ser inclusivo e 
atender as necessidades dos alunos com deficiência visual considerando os critérios 
destacados por Cerqueira e Ferreira (2000): não agredir as vias analisadoras táteis; ser 
de fácil manuseio; ter alto relevo; ser resistente; considerar a relação conceitual do que 
será estudado com o que será representado. 

O recurso introduz a linguagem simbólica da química com o objetivo de 
(re)construir significados para os conceitos químicos em diferentes etapas do processo 
de ionização de ácidos, dissociação de bases e neutralização ácido-base, por meio de 
modelos em esferas e equações químicas em Braille e em tinta. 

Modelos em esferas foram produzidos com bolinhas de isopor coloridas, 
representando as moléculas de cloreto de hidrogênio, hidróxido de sódio e água (figura 
1). As cores verde, vermelha, azul e branca 7representam, respectivamente, os átomos 
de cloro, oxigênio, sódio e hidrogênio.  

 

 

 

 

 
 
 
Figura1: Representação em esferas das moléculas de hidróxido de sódio (NaOH), cloreto de 

hidrogênio (HCl) e água (H2O).  
Os íons sódio, cloreto, hidroxila e próton hidrônio formados na ionização do 

ácido e dissociação da base são representados por esferas e as cargas dos íons são 
simbolizadas pelo velcro cortado no formato dos símbolos + e –. As esferas com carga 
positiva (+) representam os cátions e a esferas com carga negativa (-) representam os 
ânions (Figura 2) 

Figura 2: Representação em esferas dos íons hidrônio (H+), cloreto (Cl-),sódio (Na+) e  hidroxila 

(OH-). 

As esferas unidas pelo velcro permitem representar as ligações químicas entre 
os átomos e quando esse velcro é separado simula a quebra da ligação química e 
formação dos íons, o cátion e o ânion. Esses artifícios possibilitam discutir com o aluno 
                                                      
7 Utilizamos esferas coloridas porque nossa intenção é trabalhar o recurso didático com estudantes videntes, 
favorecendo a inclusão em sala de aula convencionais. 
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os processos de ionização do ácido, dissociação da base e neutralização ácido-base 
em meio aquoso (Figura 3). 

 

 

 

 
Figura 3: A) Simulação da reação de ionização cloreto de hidrogênio; B) Simulação da reação de 

dissociação hidróxido de sódio; C) Simulação da reação de neutralização ácido-base 

Também foi elaborado um painel de isopor para apresentar as equações 
químicas das reações em três formas de representação: semiesferas com 
representação em Braille; equação química em Braille; equação química em tinta 
(Figura 4). Esse painel também foi elaborado para as equações de dissociação do 
hidróxido de sódio e a neutralização ácido-base 

Figura 4: Painel com as equações químicas da reação de ionização do cloreto de hidrogênio 

3.4 Coleta de Dados 

O recurso didático foi aplicado em dois dias no período matutino das 8h00 às 
10h30. Os registros das aplicações consistiram em gravações audiovisuais, totalizando 
a carga horária de 3 horas de vídeo. A estudante produziu um registro em Braille 
apresentando o que ela considerou significativo, (re)construindo os conceitos 
internalizados em cada etapa do “processo de elaboração de conceitos” (SILVA, 2013, 
p.20). Esses registros em Braille foram transcritos em tinta pela professora da SRM. 

3.5 Análise dos Dados Coletados 

A análise dos dados obtidos na aplicação do Recurso Didático Inclusivo iniciou-
se pela leitura dos registros em Braille escritos pela estudante. Na sequência foram 
assistidas as gravações audiovisuais e foram selecionados trechos que permitiram a 
reconstrução do processo de desenvolvimento conceitual realizado pela estudante para 
explicar os conceitos de ácido e base Arrhenius e reação de neutralização. As análises 
audiovisuais foram iniciadas pelos relatos da história de vida da própria estudante, 
seguido pela descrição dos trechos considerados importantes para a compreensão e 
reconstrução do processo de construção dos conceitos de ionização do ácido de 
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Arrhenius, dissociação da base de Arrhenius e a reação de neutralização. As 
características expostas para as análises dos dados da pesquisa foram fundamentados 
na Análise Microgenética de Vigotski, que segundo Silva (2013, p.28): 

[...]é orientada para minúcias, detalhes e ocorrências residuais, como 
indícios, pistas, signos de aspectos relevantes de um processo em curso; 
que elege episódios típicos ou atípicos (não apenas situações prototípicas), 
os quais permitem interpretar o fenômeno de interesse; que é centrada na 
intersubjetividade e no funcionamento enunciativo-discursivo dos sujeitos 
[...] 

Estas análises são apresentadas detalhadamente nos resultados e discussão. 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Primeiro Dia de Aplicação do Recurso Didático Inclusivo 

Aplicação do recurso didático para o ensino do processo de ionização do 
cloreto de hidrogênio em meio aquoso segundo a Teoria de Arrhenius aconteceu em 
três etapas: 

4.1.1  Manipulação dos Modelos em Esferas 

A primeira etapa foi a apresentação dos instrumentos (modelos em esferas) 
constituídos por esferas ligadas para simbolizar as moléculas da água e do cloreto de 
hidrogênio conforme figura 1. Nesse momento Maria utilizou as vias analisadoras táteis 
para (re)conhecer as representações em esferas, começando pela representação da 
molécula de água. Quando indagada sobre suas percepções a mesma referiu-se a 
água como uma substância formada “por três partículas”, remetendo-se aos átomos 
presentes na molécula. Também foi apresentada a representação em esferas da 
molécula de cloreto de hidrogênio seguindo o mesmo processo de mediação utilizado 
para a representação da molécula de água. Maria argumentou que aquela 
representação possuía uma esfera “bem maior”. Isso indica que a aproximação com as 
representações é relevante, visto que o processo de elaboração das representações 
para as duas moléculas permitiu que Maria percebesse que as moléculas são formadas 
por diferentes átomos, unidos por ligações químicas. 

4.1.2 Simulação da Reação de Ionização do Cloreto de Hidrogênio Conforme 
Teoria de Arrhenius. 

Na sequência introduziu-se a reação de ionização do cloreto de hidrogênio em 
meio aquoso, que foi representado pelo rompimento da ligação que une os átomos de 
hidrogênio e cloro e formação dos íons, simulado pelo velcro recortado no formato de 
carga positiva (+) e carga negativa (-). A estudante descreveu a simulação do 
fenômeno dizendo que a “molécula descolou”, neste momento foi oportuno para 
explicar o processo químico de quebra da ligação e fazer a correção da linguagem 
comum para a introdução do conceito cientifico, ionização. Isso marcou o início da 
“transição de uma estrutura de generalização para outra”, como descrito por Silva 
(2013, p. 20), que nesse caso foi a transição da linguagem cotidiana para a linguagem 
científica. A representação de esferas ionizadas possibilitou, a partir do manuseio, a 
percepção de sinais positivos e negativos, a relação entre esses sinais e a formação do 
próton H+ e do ânion Cl-. Assim pode-se dizer que os analisadores táteis (mãos), a 
linguagem oral e as representações em esferas foram de fundamental importância e 
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contribuíram para a percepção de detalhes que permitiram o início da elaboração do 
conceito de ácido Arrhenius. 

A equação química é uma linguagem simbólica da química, representando de 
forma sistemática os fenômenos envolvidos na ionização do ácido. Nesta terceira 
etapa, foi utilizado o painel com três representações da equação química de ionização 
do cloreto de hidrogênio (figura 4), a primeira com semiesferas em Braille, foi utilizada 
para que Maria conhecesse a linguagem simbólica da química e relembrasse como se 
apresentavam as esferas no inicio e após a simulação da ionização em meio aquoso. 
As relações das equações em tinta e em Braille foi imprescindível para aproximar Maria 
de mais uma representação simbólica da química. 

O texto escrito por Maria apresentou a sua compreensão do processo de 
ionização do cloreto de hidrogênio: “No início o cloreto de hidrogênio foi introduzido na 
água logo após se separou o hidrogênio representado pela esfera menor + e a esfera 
maior – e a diferença do tamanho representa o raio do elemento” (transcrição do texto 
escrito por Maria). 

Percebesse com o texto que Maria fez uso de signos, como esferas, cargas e 
raios dos átomos, para expressar os conceitos internalizados nessa primeira parte da 
sequência de ensino aplicada. Contudo, em nenhum momento ela usou o termo ácido, 
mas o fenômeno da ionização se fez presente quando a mesma empregou a palavra 
“separou” remetendo-se a ionização do cloreto de hidrogênio. 

4.1.3 Simulação da Reação de Dissociação do Hidróxido de Sódio conforme 
Teoria de Arrhenius. 

A primeira etapa foi caracterizada pela introdução das representações em 
esferas, visto que foi de fundamental importância relacionar as esferas com os átomos 
e as moléculas da reação de ionização do cloreto de hidrogênio construindo 
significados para os instrumentos utilizados durante todo o processo de mediação. 

A significação da primeira e segunda etapa (apresentação das moléculas em 
esferas e simulação da reação de dissociação) foram facilitadas por guardarem 
semelhanças com a primeira e segunda etapa do primeiro bloco conceitual sobre 
ionização do ácido clorídrico. Por isso, no segundo bloco conceitual a estudante 
construiu associações organizadas necessitando menos da interação social 
professor/aluno para explicar a simulação da reação de dissociação do hidróxido de 
sódio. Pelas palavras da estudante: “as três moléculas (átomos) juntas formam 
hidróxido de sódio que introduzido na água se separa ficando sódio + e hidrogênio e 
oxigênio –“ (transcrição da fala). 

Contudo, na etapa de uso do painel, Maria tateou as equações em Braille e 
logo de início apresentou dificuldade em relacionar a substância hidróxido de sódio e 
sua fórmula molecular, NaOH. A pesquisadora aproveitou a dificuldade da estudante e 
explicou a linguagem simbólica da química (equações químicas, fórmulas moleculares 
e outros) que utiliza signos para expressar de forma esquemática as transformações 
químicas. 

Maria explicou na forma de texto Braille o que ela havia compreendido sobre a 
reação de dissociação do hidróxido de sódio em meio aquoso: “As três moléculas 
juntas formam hidróxido de sódio que introduzido na água se separa ficando o sódio + 
e hidrogênio e oxigênio –“ (transcrição do texto escrito por Maria) 

A ocorrência das expressões “sódio + e hidrogênio e oxigênio - ” demonstra 
que apesar de Maria não dominar a linguagem simbólica das fórmulas químicas, ela 
conseguiu significar o processo que leva a formação dos produtos na reação de bases 
de Arrhenius. 
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4.2Segundo Dia de Aplicação do Recurso Didático Inclusivo 

Em virtude das dificuldades para escrever as equações de ionização do cloreto 
de hidrogênio, dissociação do hidróxido de sódio e os íons formados em cada reação 
(H+, Cl-, Na+ e OH-), o segundo dia de aplicação foi iniciado com o resgate das reações 
químicas do ácido de Arrhenius. Em seguida, foi solicitado que a estudante escreve-se 
a reação de ionização por meio de uma equação química, pois a análise do texto do 
primeiro dia de aplicação indicou que Maria teve dificuldade em escrever as reações 
utilizando a linguagem simbólica e que em alguns momentos ela se referiu ao ânion Cl- 
como cloro e cátion Na+ como hidróxido de sódio. Após a solicitação, Maria pediu que a 
pesquisadora a auxilia-se e foi necessário relembrar o nome do cloreto de hidrogênio e 
sua fórmula molecular, para construir a equação química da reação. Prosseguindo a 
construção da equação química relacionamos a seta (→) dizendo que a mesma 
representa as transformações ocorridas com cloreto de hidrogênio em meio aquoso. 
Em seguida, a pesquisado perguntou: “mas o que ocorreu com o cloreto de hidrogênio 
quando ele reagiu com a água?”. Maria respondeu: “separou formando H+ e cloro-”. 
Nesse momento, a pesquisadora destacou que o cloro é um dos íons formados e que o 
nome correto é cloreto, também foi explicado que na equação de ionização do cloreto 
de hidrogênio representamos os íons formados utilizando os símbolos H+ para o 
hidrogênio ionizado e Cl- para o cloro ionizado. Depois de escrito todo o processo por 
meio da equação química foi pedido para a estudante tatear (re)conhecendo a equação 
de ionização do HCl. 

Na perspectiva de (re)significar todo o processo acima descrito de forma 
organizada possibilitando relacionar o fenômeno de ionização com a equação química, 
foi pedido para a estudante equacionar as reações de ionização do brometo de 
hidrogênio e iodeto de hidrogênio. Para isso Maria foi procurar na equação de 
ionização do cloreto de hidrogênio os signos presentes que serviriam como referência 
para que ela construísse as equações químicas para as reações solicitadas. Este 
processo é semelhante ao descrito por Fontana (apud SILVA, 2013, p.24) “[...] mesmo 
que pela via da imitação, o aluno inicia sua elaboração, transformando e 
desenvolvendo sua atividade cognitiva”, ele indica que a estudante compreendeu que 
havia semelhanças entre as reações e que as equações químicas também guardariam 
semelhanças. 

Nesse momento com o objetivo de (re)elaborar o conceito de ácido Arrhenius, 
a estudante foi estimulada a buscar semelhanças entre as equações de ionização do 
cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio e iodeto de hidrogênio, utilizando as vias 
analisadoras táteis (mãos). Isso permitiu que Maria percebesse que o íon comum era o 
H+ e a partir desta constatação retomou-se a definição de ácido segundo a teoria de 
Arrhenuis. 

Todo esse resgate apresentado até agora também foi empregado para a 
dissociação do hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio para que Maria percebesse 
o íon comum formado nas reações, a hidroxila (OH-), que caracterizaria a base de 
Arrhenius. Desse modo, temos indícios de que Maria internalizou que ácidos são 
substância que em meio aquoso liberam o próton H+ e outro ânion qualquer e que base 
é uma substância que em meio aquoso liberam ânion OH- e outro cátion. Os conceitos 
que estiveram em jogo nas interações entre aluno e pesquisadora na forma linguagem 
oral e simbólica da química, no uso da construção das equações químicas e no 
empregando signos como instrumentos da mediação do primeiro e segundo bloco 
respectivamente. 

4.2.1 Simulação da Reação de Neutralização Ácido-Base. 
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O terceiro bloco referente à simulação do processo de neutralização ácido-
base foi iniciado com a introdução da representação em esferas do cloreto de 
hidrogênio no recipiente com água. Nesse momento só de tatear com as mãos Maria 
reconheceu a representação em esferas e soube que se tratava da representação do 
cloreto de hidrogênio, que em meio aquoso ioniza-se. Em seguida, repetiu-se o 
processo adicionando-se a representação em esferas do hidróxido de sódio na água 
simulando a dissociação da base, essa representação também foi reconhecida por 
Maria. 

Considerando que em meio aquoso encontravam-se representados os íons H+, 
Cl- , Na+ e OH- formados pelo processo de ionização do ácido e dissociação da base, a 
pesquisadora explicou que o próton H+ e o ânion OH- presentes em solução se 
combinavam formando uma ligação química produzindo uma nova molécula. Maria foi 
instigada a sentir por meio do tato a molécula formada, na sequência fez-se a seguinte 
pergunta à estudante: “essa molécula é formada por quais íons?”. Maria respondeu: “H 
O H”. Para colaborar no desenvolvimento de Maria a pesquisadora interagiu dizendo “a 
molécula é formada pelos íons H+ e OH-, podemos dizer então a molécula é constituída 
por dois átomos hidrogênio e um átomo oxigênio”. Maria manifestou suas habilidades 
cognitivas internalizadas dizendo “água”. Isto foi um indício de que ela retomou os 
significados construídos para os conceitos estudados para responder a pergunta.  

O conceito de neutralização foi construído dizendo que a partir das interações 
entre o cátion do ácido (H+) e o ânion da base (OH-) ocorrerá a reação de formação das 
moléculas de água e neutralização ácido-base. Em seguida, apresentamos o painel 
constituído por três representações das equações de neutralização ácido-base. 

No final desse terceiro bloco Maria elaborou um texto em Braille contendo os 
conceitos internalizados ao longo do processo de mediação. Segundo as palavras de 
Maria: “Temos um recipiente com água onde é acrescentado o ácido onde ele liberou 
H+ + Cl- e adicionamos a base que é NaOH e ocorreu a transformação liberando OH- 
quando isso ocorreu ouve uma combinação de H+  +  OH-  formando a molécula de 
água e a molécula de sal” (transcrição do texto escrito por Maria). 

O trecho transcrito em Braille por Maria demonstrou coesão e organização, 
pois primeiramente ela relatou o processo de ionização do ácido é os íons formados H+ 
e Cl-, seguido do processo de dissociação da base. Ela não mencionou a liberação do 
íon Na+ na reação do hidróxido de sódio em meio aquoso, mas acreditamos que isso 
não significa que ela desconsiderou a presença desse íon na reação já que a mesma 
mencionou o hidróxido de sódio e o sal como um dos produtos formados na 
neutralização do ácido com a base. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos resultados da presente pesquisa com a estudante com 
deficiência visual demonstrou que o Recurso Didático Inclusivo desenvolvido contribuiu 
para o ensino e a aprendizagem dos conceitos de ácido e de base de Arrhenius. As 
representações em esferas permitiram que a estudante percebesse que as moléculas 
são constituídas por átomos e referenciasse os átomos por tamanho do átomo ou raio 
atômico. A manipulação do recurso didático possibilitou à estudante, por meio de suas 
percepções, construir mentalmente a representação para o cloreto de hidrogênio, 
hidróxido de sódio e água, e perceber o arranjo dos átomos a partir da representação 
espacial das moléculas.  

O uso da representação em esferas auxiliou na compreensão do processo de 
ionização do ácido e dissociação da base. Durante a aplicação do recurso percebeu-se 
a necessidade de integrar os conceitos de ligações químicas, polaridade e as 
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interações entre as moléculas do cloreto de hidrogênio e do hidróxido de sódio em 
meio aquoso. Em diversos momentos a estudante fez uso das representações em 
esferas para explicar os fenômenos ocorridos na reação de ionização, dissociação e 
neutralização. A mediação realizada pela pesquisadora possibilitou a inserção da 
linguagem específica da química e das equações químicas. 

Os textos em Braille escritos pela estudante permitiram analisar detalhes e 
ocorrências residuais do processo de internalização dos conceitos abordados na 
aplicação do recurso didático. Esses textos produzidos pela estudante apresentaram 
uma crescente evolução da sua compreensão e significação dos conceitos 
internalizados por meio da interação aluno/professor/recurso didático. A partir das 
análises dos textos percebeu-se que a estudante manifestou as habilidades cognitivas 
desenvolvidas por meio (re)elaboração dos conceitos desenvolvidos durante os dois 
dias de aplicação do Recurso Didático Inclusivo. 

Os objetivos da pesquisa foram alcançados, visto que o texto construído pela 
estudante no terceiro bloco conceitual (reação de neutralização) trouxe as informações 
químicas como os íons oriundos do ácido e da base, também o produto formado, a 
água. Isso não seria possível se a estudante não tivesse internalizado os conteúdos 
ministrados no primeiro e segundo blocos conceituais. Assim podemos dizer que 
Recurso Didático Inclusivo é um instrumento válido, que auxilia a compreensão dos 
conceitos de ácido e base de Arrhenius e da reação de neutralização ácido-base. Uma 
consideração importante a ser realizada e que o Recurso Didático Inclusivo não simula 
as interações que ocorre entre o ácido e/ou base com as moléculas de água. Assim os 
conceitos de interações moleculares foram explorados superficialmente devido às 
limitações do Recurso Didático Inclusivo. 
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Reflexões sobre a prática pedagógica do docente cego no 
ensino de química para alunos cegos.  
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Palavras-Chave: deficiência visual, docente cego, ensino de química  
 

RESUMO: Este trabalho propõe refletir sobre as metodologias de ensino de química de um docente cego 
em formação inicial em sala de recursos com um aluno cego. Utilizando a metodologia da pesquisa-
ação, o licenciando cego analisa a sua formação inicial em química e o seu papel como docente de 
química em sala de recursos em escola regular de ensino médio. Ficam evidentes a importância da 
utilização de estratégias metodológicas que assegurem a integração e a articulação do sistema 
multissensorial do estudante e a existência de uma rede de apoio entre escola, centro de apoio 
pedagógico ao deficiente visual e universidade. 

INTRODUÇÃO 
 
A primeira iniciativa no Brasil para a educação de pessoas cegas foi a criação, 

em 1894, do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant, no 
Rio de Janeiro. A instituição, que não era aberta aos escravos, tinha como objetivo 
emancipar o cego; porém, em decorrência da estrutura social brasileira à época, 
transformou-se na única possibilidade de emprego da pessoa cega (ROSA & DUTRA). 
Ao final dos estudos, os mais competentes eram transformados em professores ou 
copistas, os demais eram empregados na fábrica de vassouras ou faziam trabalhos 
manuais, atividades exercidas para a manutenção econômica da instituição. A partir 
desse marco, várias instituições foram criadas para “abrigar” e “proteger” essa parcela 
da população cumprindo a função de “auxílio aos desvalidos” (ROSA & DUTRA). É 
importante ressaltar que essas instituições trabalhavam no regime de internato, 
retirando do convívio social as pessoas cegas. 

A integração foi introduzida no Brasil em 1945 pela Fundação para Livro do 
Cego no Brasil, hoje Fundação Dorina Nowil, ao realizar os primeiros atendimentos 
educacionais de alunos deficientes visuais, matriculados no Sistema Estadual de 
Ensino. Ao final da década de 1950 surgiram os primeiros serviços de educação 
especial nas Secretarias Estaduais de Educação e as primeiras campanhas nacionais 
de educação de deficientes, ligadas ao Ministério da Educação e Cultura. A prática, no 
entanto, tinha o enfoque da integração do aluno deficiente visual, ou simplesmente, a 
sua participação social. O conceito de inclusão foi introduzido na Declaração de 
Salamanca (1994). A partir deste momento, o foco de atenção deixa de ser a 
deficiência e passa a ser o educando. Assim, pressupõe-se que o processo de ensino-
aprendizagem seja adaptado às necessidades específicas do aluno no contexto 
escolar, familiar e comunitário. A inclusão total não adota programas e currículos 
especiais, mas propõe a eliminação dos obstáculos que impeçam que o aluno progrida 
e avance no processo ensino-aprendizagem. 
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Vale a pena ressaltar que, com o processo de inclusão, os Centros 
Especializados anteriormente utilizados para a escolarização de alunos com 
necessidades educacionais especiais tornaram-se hoje Centros de Referência para a 
capacitação dos professores, também ofertando cursos específicos para a 
complementação dos alunos incluídos e da comunidade, possibilitando aos alunos ter 
autonomia e pleno desenvolvimento dentro e fora do ambiente escolar. 

Para que haja aprendizagem significativa numa aula de Química onde o aluno é 
deficiente visual, é importante possibilitar a coleta de informações por meio dos 
sentidos remanescentes. O primeiro passo para o professor regente é, após ter 
planejado a aula e os recursos didáticos que irá utilizar, informar ao professor da sala 
de recursos o assunto que vai ser abordado e planejar com ele as adaptações 
necessárias. A sala de recursos pode ainda trabalhar em parceria com o Centro de 
Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual. A reprodução do conteúdo em Braille é o 
momento no qual são feitas as adequações de fórmulas, descrição de gravuras e 
confecção de maquetes com materiais adequados à leitura tátil. Este material deve ser 
entregue ao professor regente da sala de aula na data prevista para essa aula. Várias 
sugestões de adaptações de materiais didáticos e experimentos para o ensino de 
Química a alunos deficientes visuais são disponíveis na literatura (RAPOSO e MÓL, 
2010; GONÇALVES et al, 2013). Vale a pena ressaltar a existência de código Braille 
específico para a grafia em Química (BRASIL, 2011). 

Todo esse trabalho é feito para que o aluno com cegueira também tenha seu 
material, da mesma forma que os demais alunos na hora da aula. Com as redes de 
apoio entre escola comum, sala de recursos e centro de apoio pedagógico, o trabalho 
do professor se torna mais fácil e prazeroso. O processo educativo deve ser 
participativo. O bom ambiente escolar depende da participação de todos. A mudança 
dos paradigmas ocorre quando cada um oferece sua parcela de contribuição e é capaz 
de permitir que o outro também opine, também participe. Ninguém é uma ilha de 
excelência que prescinda de troca de experiência. 

Entretanto, nada há reportado na literatura sobre o papel ou a atuação do 
docente de Química deficiente visual, ou mais especificamente, sobre a atuação do 
professor de Química cego. Há relatos sobre a formação de professores de Química 
cegos (CAMARGO et al, 2007; REGIANI & MÓL, 2013), mas não há reflexão ou 
descrição sobre suas experiências depois de formados. Mediante esta lacuna foi 
proposta a presente investigação que pretendeu refletir sobre a atuação do docente 
cego no ensino de conteúdos de química no nível médio a discente cego. 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 
Este estudo foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso de 

Licenciatura em Química por discente cega. Para analisar o contexto escolar de 
inclusão de aluno cego em escola de nível médio da rede estadual de ensino de Rio 
Branco, Acre, e conhecer as práticas dos professores na adaptação de recursos e 
materiais didáticos foram feitas entrevistas com o coordenador pedagógico, com o 
professor da sala de recursos, com o professor de Química e com o aluno cego. As 
entrevistas, realizadas com roteiros de entrevista semiestruturados, foram gravadas e 
posteriormente transcritas. A análise das entrevistas foi realizada a partir da análise de 
conteúdo (FRANCO, 2008). A reflexão sobre o papel do docente cego e sua prática 
pedagógica na abordagem de conteúdos de química a aluno cego foi realizada 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

IPE 
 

partindo-se da metodologia da pesquisa-ação (BARBIER, 2007) tendo como objetos de 
reflexão as aulas gravadas e o diário do professor (GONÇALVES et al, 2008). 

O CONTEXTO ESCOLAR DE INCLUSÃO DE ALUNO CEGO EM ESCOLA DE NÍVEL MÉDIO 
 
Na escola loccus do presente estudo, o trabalho com o discente cego é 

desenvolvido com a orientação de dois professores na sala de recursos juntamente 
com a ajuda do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, CAP/DV, que 
disponibiliza os livros didáticos em Braille, bem como a adaptação de outros materiais 
que o aluno necessita no processo de aprendizagem. Na entrevista com o coordenador 
pedagógico da escola pode ser constatado que o mesmo tem consciência de seus 
deveres sobre a educação especial e que a implantação da sala de recursos na escola 
fortaleceu o atendimento para os alunos com necessidades escolares especiais, pois 
segundo o entrevistado, com a inclusão a escola tem se adequado para oferecer um 
ensino de qualidade. 

O professor da sala de recursos entrevistado enfatizou que se a sala de 
atendimento especial não existisse, a educação inclusiva não aconteceria. Afirmou que 
o papel desse profissional no processo educativo de estudantes deficientes visuais é 
interagir com a comunidade escolar, fornecendo os conhecimentos adquiridos, os 
materiais adaptados e apoiando, quando necessário, a vida escolar do aluno. 
Entretanto, informou não ser constante a interação com os professores da sala de aula, 
em especial com o de química, que até o momento da entrevista não havia feito 
nenhuma demanda de adaptação. O docente da sala de recursos revelou também que 
não sabia como trabalhar com os conteúdos da disciplina até participar de uma 
capacitação em que conheceu materiais adaptados para essa área de conhecimento. A 
partir de então percebeu que é capaz de pensar e produzir materiais para as aulas 
deste componente curricular. A partir dessa fala, podemos inferir o quão importante são 
as capacitações dos profissionais de ensino para desmistificar a educação inclusiva. 

O professor da sala de aula deveria ser formado para a diversidade, para 
reconhecer que cada um de seus alunos é único e que não existem alunos “normais” e 
alunos “especiais”. A disciplina de química, na ocasião da coleta de dados, era 
ministrada por um professor que, ao ser entrevistado, comentou sobre a inclusão, 
afirmando que esse processo é bastante válido, partindo do pressuposto de que o 
aluno tem a capacidade de aprender, apesar das dificuldades. Reconheceu também 
que a Educação Especial é muito importante, considerando que os profissionais 
envolvidos devem estar preparados para inserir esses alunos no ambiente social e 
escolar, facilitando a vida das pessoas com necessidades educacionais especiais.  

Quando questionado sobre a sala de recursos da instituição, o professor 
regente de química reclamou do espaço, sugerindo a sua ampliação para oferecer 
melhores materiais didáticos a fim de facilitar o atendimento aos alunos. Mas apesar de 
saber da existência da sala de recursos, a sua fala corrobora com a do professor da 
sala de recursos, pois afirmou que o seu trabalho é realizado somente com o livro em 
Braille e a audição do aluno, não usando outra metodologia para o aprendizado. 
Também contou que a aula mais interessante e positiva ministrada foi sobre “misturas”, 
pois o aluno deficiente visual conseguiu compreender o conteúdo somente com a 
leitura e a explicação. O docente contou que a forma de avaliar o aluno é somente o 
uso do caderno de provas e os exercícios que são realizados em sala de aula, porém, 
afirma que o aluno não consegue resolvê-los por falta de auxílio, pois não há colegas 
de classe que o auxiliem ditando a matéria para que ele transcreva para o Braille. 
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Segundo o professor, a maior dificuldade no ensino de conteúdos de química está 
relacionada à falta de recursos didáticos para o melhor aprendizado desses alunos. O 
entrevistado afirmou que, o primeiro passo para melhor ensinar conteúdos de química 
a alunos com deficiência visual seria a capacitação de professores para a melhor 
compreensão dos conteúdos e suas adaptações em materiais didáticos. O docente 
afirmou que não teve em sua formação inicial nenhuma preparação ou capacitação 
focada na Educação Inclusiva e não consegue frequentar os cursos do CAP/DV porque 
os horários fornecidos (geralmente no período noturno) dificultam a participação. 

Na análise geral da entrevista, foi possível observar que o professor regente 
não recebeu em sua formação inicial orientações para o trabalho com alunos com 
necessidades educacionais especiais, NEE. Pelas suas falas, não faz nem solicita 
material adaptado, mas acompanha o discurso teórico pela inclusão. Esta contradição 
parece ser uma tentativa de encobrimento de suas fragilidades como docente. 

O aluno cego, à época da pesquisa, estava cursando o primeiro ano do ensino 
médio e perdeu a visão ainda criança, entre três e quatro anos de idade. Afirmou que 
sempre estudou em escola regular e que os auxílios prestados sempre facilitaram a 
sua aprendizagem, apesar do tratamento ser igual a todos os alunos. As suas 
reclamações estão centradas nas condições inadequadas da sala de recursos, a falta 
de equipamentos tecnológicos e na interação com os alunos da sala de aula, pois 
apesar de o convívio ser normal, eles não conseguem compreender que o barulho o 
incomoda e acaba retardando a sua compreensão do conteúdo. Sobre os conteúdos de 
química, considera que é mais fácil quando se estuda os estados físicos e torna-se 
mais difícil quando se estuda algum conteúdo que envolva cálculos, parte em que 
gostaria de ter maior auxílio. A fala do aluno cego contribui com a afirmação da 
importância da adaptação de recursos didáticos para o aprendizado dos conteúdos 
escolares. 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO E A PRÁTICA DO DOCENTE CEGO 
 
Esta seção do presente trabalho é fruto das reflexões propostas no percurso 

formativo em licenciatura em química de uma das autoras (Lidiane dos Santos 
Mariano), cega de nascença, por isso passa a ser dissertado na primeira pessoa.  

A minha trajetória como discente de graduação em licenciatura em química até a 
atuação como professora tem início no vestibular. Passar neste exame e cursar a 
Licenciatura em Química foi um sonho realizado, apesar de que eu deveria ter me 
dedicado mais ao curso. As falhas não foram somente dos professores que não 
estavam capacitados para me atender. Eu deveria ter procurado outros recursos de 
aprendizagem e “ter pegado mais no pé” dos docentes, assim a amplitude do meu 
conhecimento na área de Química teria sido maior. No estágio supervisionado eu me 
perdi um pouco pelo fato de que preciso de auxílio como, por exemplo, para o uso do 
quadro magnético ou para a confecção de materiais adaptados, o que eu não posso 
realizar sozinha. Mas eu gosto de explicar o conteúdo, de tirar dúvidas, dentre outras 
atitudes docentes. 

O educador com deficiência visual deve possuir as mesmas características do 
docente vidente, porém, durante a sua formação em curso superior, o discente com 
NEE é privado de informações literárias dos vários componentes curriculares que 
precisa cursar, principalmente da área de Química. Mesmo conhecedor da grafia em 
Braille, surgem barreiras quando precisa aprender ou ensinar conteúdos em 
decorrência do forte teor representacional dos conceitos em química. Nestes 
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momentos, necessita de auxílio de outras pessoas, da entidade escolar ou de parcerias 
com os CAPs, para adequação em relevo, transcrição para o Braille e para tinta para 
que todos os alunos tenham as mesmas informações da aula que irá ministrar. 

Durante a minha formação inicial, a maioria dos docentes tentou, mesmo diante 
da falta de experiência, adequar materiais didáticos para facilitar a minha compreensão 
do conteúdo. Porém, não existia atendimento no contra-turno. Alguns professores se 
dispunham a dispor de momentos para discussão de dúvidas. As avaliações eram 
realizadas na maioria das vezes como a dos outros alunos, em alguns casos eram 
provas orais e avaliações em Braille. O Núcleo de Apoio a Inclusão exerceu função 
importante na disponibilização de monitor para acompanhamento em sala de aula e na 
adaptação de materiais didáticos. Ter um monitor à minha disposição foi essencial, pois 
ele estava presente em todas as aulas, ditava o conteúdo para a escrita na máquina 
perkins e na reglete, adaptava materiais, auxiliava na resolução de atividades, nas 
atividades experimentais e na confecção do relatório de aulas práticas. A importância 
do monitoramento realizado se dava pelo fato de a monitora ser aluna do curso assim 
como eu, isso fazia com que a troca de informação fosse maior. A maior dificuldade 
encontrada foi no relacionamento com os colegas de turma. A dificuldade de aceitação 
da minha pessoa no curso foi muito grande e os colegas nunca queriam a minha 
participação na realização das atividades. Assim, ou realizava as atividades sozinha ou 
com a monitora, como aconteceu com o estágio supervisionado. Seu auxílio foi 
fundamental na preparação e no momento das aulas na escola, já que a mesma 
também fazia o mesmo curso. As aulas foram ministradas com materiais adaptados 
pela monitora para facilitar a minha explicação diante dos alunos, apesar de não ter 
alunos deficientes visuais. Porém, nas turmas trabalhadas tinham alunos com outras 
deficiências que aproveitaram muito bem os recursos utilizados assim como os alunos 
ditos normais. Junto com a adaptação dos materiais também eram utilizadas 
apresentações em power point. 

A aula ministrada a aluno cego por mim, docente cega, aconteceu em etapas e 
da seguinte forma: o primeiro passo foi a escolha da escola onde entreguei o ofício do 
estágio. O segundo passo foi o reconhecimento do espaço que a escola oferecia a 
esse discente: a sala de recursos multifuncionais, local de realização das entrevistas e 
da aula de química. Após as entrevistas, foi realizado o trabalho de pesquisa sobre o 
assunto da aula (modelos atômicos), e a elaboração da aula seguida das adequações 
necessárias em Braille, tinta e as representações com texturas diferenciadas para que 
a aluna sentisse as várias formas de modelos atômicos.  

Para que houvesse identificação e representação dos conceitos em química e 
para que esta aluna pudesse ter uma aprendizagem significativa tínhamos que oferecer 
alguns recursos nos quais ela elaborasse o conceito dos modelos atômicos. Para isso, 
tive a parceria do Núcleo de Apoio à Inclusão, NAI, da UFAC, do CAP/DV, da 
professora orientadora, dos colegas de trabalho e da monitora. A aplicabilidade do 
assunto foi ministrada por mim no contra turno na sala de recursos, acompanhada pela 
monitora, que fez a gravação do vídeo. 

A professora da sala de recursos apenas observou e a coordenação da escola 
supervisionou a atividade. Durante a aula explorou-se o conteúdo que estava em 
Braille e ao mesmo tempo foram sendo manuseadas as formas em alto-relevo e em 
maquetes para melhor compreensão do assunto. Em seguida, e a pedido do aluno, 
houve outra aula sobre a tabela periódica e distribuição eletrônica. Nesta aula 
realizamos os mesmos procedimentos do encontro anterior, quanto a adequações de 
materiais e exploração do conteúdo.  
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A maior dificuldade encontrada para explicar o conteúdo aconteceu na 
abordagem dos modelos atômicos, principalmente no modelo atômico de Rutherford e 
no de Bohr, pois as maquetes têm limitações estáticas na representação dos modelos, 
que são dinâmicos. As aulas relacionadas à tabela periódica e diagrama de Linus 
Pauling foram mais tranquilas, onde o aluno declarou que a compreensão foi melhor do 
que na aula ocorrida na sala de ensino regular, pois as adaptações facilitaram o 
processo de compreensão do conteúdo.  

Fazendo uma análise mais crítica da minha atuação, posso levantar alguns 
pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo que quero destacar é a 
utilização das adaptações que me ajudaram a me expressar e a transmitir o conteúdo 
de uma melhor forma. O segundo é o fato de apenas ter ministrado a aula a uma aluna 
que tem a mesma dificuldade que eu possuo, pois assim pude me colocar no lugar dela 
e saber em que ela teria mais dificuldade para compreender o conteúdo. No início, 
esse fato me assustou um pouco e fiquei insegura com a reação da aluna, se ela iria 
conseguir entender o que eu estava querendo transmitir ou não. 

Como ponto negativo posso destacar a questão do tempo didático, porque na 
sala de aula a aluna tem um maior tempo para aprender, e as aulas que ministrei 
tiveram um tempo reduzido sendo motivo de reclamação por parte dela. Quando parei 
para analisar vi que ela tinha razão, pois o tempo que ela fica na sala de recursos deve 
ser dividido para todas as disciplinas, ficando um curto intervalo para as aulas de 
Química. Outra observação foi com relação ao ambiente, que foi modificado várias 
vezes devido a fatos internos da escola. Por conta disso, algumas aulas foram 
ministradas na biblioteca, local onde havia muito barulho, o que dificultou a realização 
da aula e a compreensão da aluna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste artigo buscamos relatar atuações que contribuíram na inclusão e em uma 

melhor vivência do aluno com deficiência visual. Acreditamos que essas intervenções 
são fundamentais e devem ser realizadas prioritariamente nas escolas comuns, na 
disciplina de Química, para que estes alunos não fiquem isolados e sintam-se 
excluídos das aulas ministradas. 

É importante lembrar que a deficiência não deve ser encarada com manifestação 
de pena. Por isso, no ambiente escolar não se deve considerar o aluno como incapaz, 
visto que, ele apenas precisa ter o material em Braille e se houver necessidade, dispor 
de maquetes com relevo para que possa realizar suas atividades, acompanhando o 
cronograma da turma. Percebe-se que o aluno com cegueira, de um modo geral, 
necessita de uma atenção especial, cada qual apresentando suas qualidades e 
dificuldades específicas. Em decorrência de suas especificidades, os alunos com 
deficiência visual necessitam de instrumentos: livros em Braille, programas de voz, 
adequações e descrição de materiais que exijam apenas a visão como forma de 
aprendizagem. 

É preciso que o professor que tem um aluno com deficiência visual esteja atento 
às suas necessidades e esteja disposto a novas formas de planejar, a rever sua forma 
de ensinar e suas estratégias em sala de aula. Mas, o êxito no processo de 
aprendizagem depende também do esforço contínuo de pais, professores e 
profissionais envolvidos, visando, de fato, a implementação de um ambiente escolar 
democrático, que envolve todos os alunos, sem distinção. 
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Constatou-se que a falta de visão não é o principal obstáculo para a inclusão das 
pessoas com deficiência visual no ensino comum e nem como cidadãos, plenos de 
direitos e deveres. O fato é que estas pessoas necessitam da equiparação com 
materiais necessários para a sua aprendizagem. Portanto, é notável que elas possuem 
condições de andar sozinho, estudar, trabalhar, de participar ativamente da vida social, 
econômica, cultural e política da atualidade e de, principalmente, serem professores de 
química. 
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Palavras-Chave: autismo, inclusão e semiótica. 
 
Resumo: A proposta deste trabalho é construir uma demonstração pedagógica da inclusão de alunos com 
Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID) no ensino de ciências, especificamente nos casos de 
autismo, que é um distúrbio da capacidade de comunicação e socialização do individuo. Esta 
demonstração é baseada em dois referenciais teóricos que são a hipótese da teoria da mente de Cohen 
e a Mediação Semiótica de Vigotisky, aplicadas na escolha e planejamento das atividades de ensino 
inclusivo e o uso metodológico de um mapa de eventos das aulas de ciências, obtido a partir da 
videogravação destas aulas, que permitiram uma análise da aprendizagem dos alunos e o nível de 
inclusão que se estabeleceu entre todos os envolvidos com o aluno autista.  

 
INTRODUÇÃO 

Os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID) são um grupo de doenças 
que se caracterizam por deficiências em múltiplas áreas do processo neuro-psicomotor, 
incluindo perda na interação social e na comunicação, além de apresentarem 
comportamentos, interesses e atividades estereotipadas (RUTTER, 1996). Existem 
muitas dúvidas com relação aos limites que separam algumas doenças das outras, 
sendo que o quadro mais marcante desse grupo é o do autismo infantil. Estudos 
recentes demonstram crescimento do número de Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento (TID) que podem ser inseridos no chamado “espectro autista”. 
Segundo Mercadante (2011), isto se deve tanto ao aumento na precisão do diagnóstico 
da doença, quanto ao aumento relativo na oferta de oportunidade de diagnóstico. No 
Brasil a frequência é de uma para cada 368 crianças, e de acordo com a ONU são 
mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, esse quantitativo cresce a 
uma taxa estimada entre 10 e 17% ao ano. Outro dado importante é a proporção de 
quatro meninos para uma menina com autismo. Esses dados são relevantes na 
justificativa do encaminhamento de pesquisas que tenham por objetivo a inclusão de 
alunos autistas, visando dar suporte para os professores desenvolverem metodologias 
e práticas de ensinar, adequadas a realidade de sua escola. 

O presente trabalho está inserido em um projeto que tem como objetivo o 
desenvolvimento de processos que favoreçam a inclusão de alunos com Transtornos 
Invasivos do Desenvolvimento (TID), em situações de aprendizagem que focalizem o 
ensino de ciências e o ensino de química. Dentro desta proposta, apresenta-se neste 
manuscrito em sentido específico os estudos realizados para a construção de 
sequências de atividades que focalizam a educação inclusiva em uma escola municipal 
de Duque de Caxias, município do estado do Rio de Janeiro, que possui 4 alunos com 
TID nas séries iniciais do Ensino Fundamental II. Sabe-se que o autismo é um distúrbio 
da capacidade de comunicação e socialização do individuo, no campo da psicologia, a 
teoria de desenvolvimento cognitivo que foi formulada por Baron-Cohen (apud NADER-
GROSBOIS, 2011) revela uma característica dos autistas de fixar o olhar, atraídos ao 
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extremo pelos detalhes, por desejar entender o "todo" através de suas "partes", esse 
modo envolve diferentes graus de empatia relacionados ao distúrbio do espectro 
autista. Tanto estas quanto as questões teóricas que apresentaremos a seguir, nos 
conduziram a uma hipótese sobre o valor associado ao uso de atividades que 
incluíssem filmes na inclusão dessa aluna. 

No presente trabalho considera-se como quadro teórico filosófico de referência a 
os estudos que tratam da Semiótica Cultural, e nessa direção admite-se como hipótese 
inicial o valor central do processo de compartilhamento de enunciados para a 
determinação de um sentido cultural e coletivo para a aprendizagem, e consequente 
atribuição do processo de inclusão (TOMASELLO, 2005). Para nosso trabalho, buscou-
se formular uma sequencia de atividades que pudessem considerar o uso da semiótica 
em um contexto didático que envolvesse a apresentação de filmes e/ou vídeos (curtas), 
fazendo-se uso do ambiente da sala de vídeo da escola. Rabelo (2013) defende que o 
cinema é, por muitas vezes, a simbolização daquilo que escapa à fala, e nessa direção 
procuramos construir atividades que pudessem explorar essa habilidade dos autistas 
de se fixarem nos detalhes de uma referência visual, mas que mantivesse também o 
vínculo de atenção e pertencimento do grupo como todo e em relação à proposta. 
 Por outro lado, buscou-se também fazer adaptações de materiais pedagógicos 
da educação para surdos e transpô-los para a educação de autistas, pois, um ponto 
comum entre os surdos e os autistas é a dificuldade de verbalização, por consequência 
a falta de interação social. No caso da nossa atividade, planejou-se usar um filme 
adequado ao público alvo (em termos de censura), e que contivesse índices do 
conteúdo abordado na disciplina de ciências. Segundo Tomasello (1995) essa opção 
metodológica tem como objetivo proporcionar um processo de atenção compartilhada, 
que ocorre quando o foco de duas pessoas situa-se num mesmo objeto. A atenção 
compartilhada é alcançada quando um indivíduo alerta outro a respeito de um objeto 
através do olhar, do apontamento ou outra indicação, verbal ou não-verbal (gesto). 
Nesse mesmo sentido, Tomasello (ibidem) indica que existem duas habilidades 
importantes na atenção compartilhada: seguir o olhar e reconhecer a intenção. 
 Compartilhar o olhar com outro indivíduo é uma importante habilidade no 
estabelecimento de referência. A habilidade de identificar intenção é importante na 
capacidade da criança aprender uma linguagem e dirigir a atenção dos outros. A 
atenção compartilhada é importante para diversos aspectos do desenvolvimento da 
linguagem, incluindo compreensão, produção e aprendizagem de palavras. Episódios 
de atenção compartilhada fornecem informação à criança sobre seu ambiente, 
permitindo aos indivíduos estabelecer referência para a língua falada e as palavras 
aprendidas. O desenvolvimento sócio-emocional e a habilidade de participar em um 
relacionamento normal também são influenciados pela habilidade de compartilhar a 
atenção. 
 Em relação às crianças autistas, Tomasello (2005) afirma que, embora elas 
compreendam certos aspectos da ação intencional, e, portanto, possuam algumas 
habilidades de aprendizagem social, não há evidências de que sejam capazes de se 
empenhar nas atividades do mesmo modo que as crianças não autistas. 
Provavelmente isso estaria relacionado à falta de motivação das crianças autistas para 
compartilhar intencionalidade com seus co-específicos (sujeitos que compartilham o 
evento ou a atividade temporalmente situada), o que as tornaria limitadas para criar 
atividades ou coisas culturalmente com outros indivíduos. Cada sujeito é consciente, 
em algum sentido, do objeto intencional como um objeto que é co-presente para ambos 
os sujeitos. Há, a este respeito, um “encontro” entre os sujeitos. 
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 Crianças com autismo exibem habilidades sociais e revelam possuir 
conhecimento básico de si mesmos e dos outros. Por exemplo, eles se reconhecem no 
espelho, demonstram apego os cuidadores, e podem garantir a atenção dos outros 
quando eles desejam. No entanto, as crianças com autismo normalmente possuem 
dificuldades em compartilhar experiências afetivas com outros vis-à-vis um terceiro 
referente. As crianças com autismo apontam para solicitar um objeto com fins 
instrumentais, mas com menos frequência compartilham seus interesses por objetos, 
ou apontam sozinhas para manifestar objetos de interesse comum. 
 Em consonância com sua tendência de apontar para obter objetos, as crianças 
com autismo desenvolvem a compreensão dos atos de fala que servem a propósitos 
diretivos (por exemplo pedir um objeto) com mais frequência do que desenvolver atos 
de fala que facilitam o entendimento comum e afetam o sentido compartilhado entre os 
participantes de um grupo (por exemplo, anúncios, dúvidas e frases de concordância). 
Quando as crianças com autismo respondem a perguntas em ambientes de laboratório, 
elas são muito susceptíveis a repetir comentários anteriores, em vez de oferecer novas 
informações. Nessas situações relatadas na literatura, as crianças demonstram 
acentuada dificuldade em ajustar a informação produzida às necessidades dos seus 
interlocutores (SAMSON et al., 2014). 
  
METODOLOGIA 
 Ao considerar-se uma revisão da literatura, sob o viés metodológico do trabalho 
de inclusão em ambientes escolares, verifica-se que as pesquisas existentes sobre o 
espectro autista fornecem apenas uma imagem vaga de capacidade de crianças com 
esse tipo de transtorno em participar de conversas. Nos critérios de diagnóstico 
encontrados há pouca especificação analítica do que constitui a incapacidade de iniciar 
ou manter uma conversa com os outros. Vários déficits associados com o autismo 
prejudicam a capacidade das pessoas autistas participarem de conversas: dificuldade 
em apreender posturas afetivas e identidades sociais dos interlocutores; dificuldade em 
aderir às normas sociais sobre temas aceitáveis e ações de conversação; 
perseverança em associações idiossincráticas; não utilização do olho no olho” para 
sinalizar troca de turno; e interrupção frequente de outros (YAGER, IAROCCI, 2013). 
 Situações de troca conversacional e de interações discursivas envolvem um 
conjunto de atividades complexas na perspectiva sócio cultural (VYGOTSKY, 2007). 
Existe uma condição permanente de monitoramento mútuo entre os participantes que 
envolve o reconhecimento do seu lugar e da sua vez. Ter lugar em processo 
conversacional exige manifestar-se em uma perspectiva sensível aos sentidos 
estabelecidos previamente na conversa. As transições entre turnos de fala não são 
processos dados a priori, mas regulados por uma dinâmica sócio cultural negociada 
entre os membros do grupo. Isso implica que o interlocutor precisa reconhecer o 
momento da conversa em que uma mudança é possível, relevante e/ou esperada. 
Esse reconhecimento não segue nenhum métrica simples ou rotineira, mas depende da 
capacidade dos interlocutores para monitorar de forma dinâmica e contingencial o 
processo, desdobrando estruturas linguísticas e interacionais . 

Aquilo que consideramos quase como estímulo imediato passa a ser um 
processo complexo de reconhecimento do outro para sujeitos do espectro autista. Para 
evitar a interrupção do orador atual, o interlocutor precisa compreender momento por 
momento em sentido gramatical, fonológico, lexical e de formação de enunciados, 
juntamente com o seu conteúdo temático e funcionamento pragmático. Parceiros de 
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conversação competentes devem avaliar quando um momento particular pode estar 
chegando à possível conclusão , quando o falante atual está projetando para continuar 
com mais uma virada na unidade de construção conversacional, ou quando a vez de 
outro orador poderia começar. Nesse sentido, tendo como referencia o espectro 
autista, conversar é uma atividade manifestadamente complexa e que exige certo grau 
de intencionalidade (TAGER-FLUSBERG, 1985). 

A sequencia de atividades foi aplicada em uma turma do sétimo ano do ensino 
fundamental, constituída por 31 alunos e uma aluna inclusa, com hipótese diagnóstica 
atribuída pelo Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil de Duque de Caxias 
(CAPSIJ-DC), que a acompanha. Constatou-se que a aluna é portadora de autismo 
infantil com leve déficit cognitivo, conforme descrito pelo CID 10 (10ª edição da 
classificação internacional de doenças) nos códigos F84.0 e F70.1, fornecidos pelo 
laudo do psiquiatra infantil na documentação escolar dessa aluna na secretaria da 
escola. Os outros alunos especiais não tinham esse diagnóstico devido a questões 
interpessoais de seus familiares na aceitação do problema. Esses alunos não eram 
acompanhados pelo CAPSIJ-DC, inviabilizando a aplicação da proposta de trabalho de 
inclusão naquelas turmas, visto que não temos como saber com precisão, as 
características específicas da TID ou se são realmente portadores de alguma afecção 
psiquiátrica. 
 A atividade foi registrada em áudio e vídeo tendo em vista a construção de um 
mapa de eventos (ARAUJO NETO, 2009), esse tipo de ferramenta tem como objetivos 
no contexto metodológico da avaliação de processos em sala de aula, verificar:  i) 
como o tempo    asto no transcurso de uma au a; (ii) destacar temas e conceitos que 
estão em jogo durante as atividades; (iii) assinalar de forma abrangente os tipos de 
ferramenta em uso; (iv) organizar os tipos de conteúdos curriculares que são 
contemplados nas aulas. Após a organização dos grupos de atividades da aula no 
mapa de eventos, podem ser localizados os segmentos que evocam a participação da 
aluna inclusa, os quais são transcritos para estudo dos enunciados produzidos entre o 
professor e os alunos. 

Em conjunto com a avaliação dos enunciados produzidos considera-se também 
uma avaliação da atividade gestual empregada, tendo em vista dois critérios: função 
indicativa: se houve algum tipo de suporte indicativo da aluna inclusa com as mãos e; 
modificação no padrão facial: indicando acolhimento por meio de expressões de 
alegria, por exemplo (NADER-GROSBROI, 2011). Utilizou-se uma máquina fotográfica 
(HDSLR) posicionada na frente da sala e uma filmadora (FullHD 30p) no final da sala, 
para o registro dos episódios e dos turnos de fala. 
 Para a sequência didática na aula, selecionou-se o filme Microcosmos (direção 
de Nuridsany & Pérennou, 1996), com duração de 70 minutos, que possui formato de 
documentário. A escolha de microcosmos refere-se principalmente ao seu formato 
documental, praticamente sem narração. Foi dirigido por biólogos franceses que 
apenas usavam prioritariamente a linguagem visual, que pretendem colaborar para a 
compreensão dos fenômenos e conceitos que serão destacados pelo professor de 
acordo com o seu planejamento. Em boa medida ele simula um passeio no campo para 
a observação dos seres vivos em seu ambiente. Essa escolha colabora com as 
formulações teóricas assumidas no projeto, as quais indicam, de inicio, não utilizar a 
matriz verbal e conduzir os alunos à verbalização dos conteúdos desta aula. 

O filme é marcado por uma sequencia de imagens que permite criar uma 
situação de passeio virtual pelos ambientes apresentados no filme. Em nosso caso, 
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tendo-se como referência o caráter intencional de inclusão, pretende-se permitir a 
construção de narrativas locais, durante a atividades, pressupondo-se a mediação do 
professor, a partir das longas sequencias de imagens contidas em Microcosmos. O 
filme  possui alta qualidade de imagem e conteúdos pertinentes ao 6º e 7º anos de 
escolaridade e que remetem a conceitos rudimentares de química, física e biologia num 
tema transversal de Biodiversidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir do registro das atividades no mapa de eventos foram caracterizados 
doze eventos, dos quais a aluna inclusa participou de três (3, 5 e 6), que passaremos a 
analisar a seguir. Em alguns momentos ela interagiu com outros alunos próximos. 
Todavia, um sintoma desse tipo de autismo é a ecolalia (repete o mesmo som que 
ouviu), que dificulta avaliar o que realmente foi aprendido e às vezes não é possível 
compreender o que a aluna diz. Na apresentação dos turnos de fala utilizamos a sigla 
P, para a fala do professor, I para a fala da aluna inclusa, A para designar a fala de um 
aluno e ainda, a numeração arábica para distinguir os diversos alunos por discurso. A 
numeração atribuída entre um discurso e outro, não implica na fala do mesmo aluno, 
essa numeração é dada apenas para distinguir as falas dos alunos por fragmento. As 
anotações entre colchetes indicam representações em caráter de mediação semiótica 
ou descrição de ações não verbais dentro de um contexto durante a fala. Cada figura 
selecionada para mostrar os segmentos que correspondem aos turnos com inclusão 
contém o turno de fala e as imagens correspondentes ao turno.  

No trecho correspondente aos turnos de fala [5-9] do evento três (Figura 1) 
encontramos a primeira participação da aluna inclusa, que acerta a resposta de uma 
pergunta encaminhada pelo professor ao grupo. Importante destacar que o acerto per 
si não é um componente prioritário em nossa proposta de inclusão, todavia esse acerto 
se dá mesmo quando um dos alunos inicia o evento alertando a turma de modo 
equivocado sobre o que iria acontecer nessa cena do filme. Logo após o início da cena, 
o aluno enuncia que sairia do casulo uma mariposa. Percebe-se na análise dos 
registros de vídeo do evento que a aluna inclusa reage com alteração na expressão 
facial após o enunciado equivocado iniciado pelo aluno durante o evento. 

(5) A2: Olha a mariposa saindo do casulo! 

(6) P:  Como é que se chama essa estrutura aí? 

(7) Todos: Casulo! 

(8) P: O que é que vai sair do casulo? 

(9) I: A borboleta. 

 

Figura 1. Turnos de fala e cena relativas ao evento 3 

 
Na transcrição do trecho [20-28], que corresponde ao evento cinco, encontramos 

outra participação da aluna inclusa, manifestando agora, além de fala, indício de 
atividade gestual bem delimitadas. A aluna produz novamente uma ação responsiva a 
uma pergunta do professor, mas agora ela também procura manter esse padrão 
responsivo com um gesto de garantia de atenção, acenando para chamar a atenção do 
professor para sua resposta. Não há como diferenciar a resposta da aluna inclusa de 
uma manifestação sintomática de ecolalia, pois ela se manifesta após do mesmo 
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padrão responsivo apresentado pelo grupo. Entretanto, consideramos essa produção 
um indício de processo inclusivo da aluna, pois ela está conjugada com uma atividade 
gestual significativa e de natureza intencional. 

(20) P: O que é que vocês estão vendo na tela? 

(21) Todos: O olho da abelha ! 

(22) I : Olho da abelha [fala e gesticula com a mão] 

(23) P:  Isso! Cada "telhadinho" [hexágonos] aqui 
formam um olho dela. 

(24) A3: Professor! Quantos olhos tem a abelha? 

(25) P: Dois olhos compostos. 

(26) A1: Não, não!  É assim [gesticula] 

(27) A2: "Aqueles quadradinhos" (refere aos 
hexágonos, faz sinal com a mão enfatizando o 
tamanho se levanta e aponta para a tela] 

(28) P: Um par de olhos compostos. Podem ter 
milhares em cada olho. 

Imagem usada no episódio 

Figura 2: Turnos de fala e cena relativos ao evento 5 
 

 Na Figura 3 destacamos o trecho [36-40] do evento seis, no qual a aluna inclusa 
faz uma associação das quantidades de patas do inseto aparentemente errada, mas ao 
levantar os dois dedos pode estar  representando um par de patas. Apesar de ser uma 
resposta aparentemente errada, essa indicação gestual pode não significar o total de 
patas. Talvez seja porque a autista presta atenção só no terceiro par de patas que 
caracteriza a ordem de inseto do qual pertence ao grilo, e não percebe a cena como os 
demais alunos. Esse tipo de resposta seria coerente com a característica dos autistas 
de focalizarem e se concentrarem em detalhes da matriz visual, sobrepondo as 
impressões desses detalhes em relação ao todo (LEMOS; SALOMÃO; AGRIPINO-
RAMOS, 2014). 

(36) P:  Vamos para debaixo da grama [gesticula e 
aponta para a tela]. Quantas patas tem um inseto 
mesmo? 

(37) Maioria: 6 [Alguns falam em tom de 
brincadeira, gritando: 8 , 9, 14] 

(38) P: Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 [imagem 
congelada, apontando para as patas do grilo). 

(39)Todos: 6 

(40) I: Tem duas [fala e gesticula fazendo sinal 
com dois dedos] 

 

Figura 3: Turnos de fala e cena relativos ao evento 6 
 
CONCLUSÕES 
 Neste trabalho abordamos o tema da inclusão de alunos com TID, estudando a 
aplicação de uma sequencia de atividade, planejada para a sala de aula de uma escola 
pública. usando modelos teóricos sócio cognitivos de psicologia da educação, aplicada 
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ao recurso da sala de vídeo, que fortaleceram as habilidades dos autistas, e auxiliaram 
no trabalho de avaliação e prática docente no curso de ciências. 

Os alunos autistas e seus pares não deficientes sempre irão se beneficiar do 
contato planejado de um com o outro. A inclusão deve focalizar nas qualidades do 
aluno e não nas deficiências, desde modo, na sequência de atividade proposta, 
percebe-se que ocorreram mudanças de comportamento que geram modalidades de 
aprendizado. A atividade orientada com o vídeo permite a inclusão do aluno autista a 
partir de um modo que lhe é comum, ou seja, a aquisição do mundo a partir da matriz 
visual. 
 O aumento no número de crianças com espectro autista e o reconhecimento na 
literatura especializada sobre uma ampla gama de habilidades entre elas, trouxe 
consigo uma série de dúvidas e preocupações sobre a forma de oferecer uma 
educação pública adequada em ambiente menos restritivo. Ao longo dos anos, foram 
propostas uma série de metodologias de ensino, incluindo as intervenções que visam 
áreas específicas, tais como o desenvolvimento de relacionamento, capacitação 
individual, o desenvolvimento cognitivo e processos fisiológicos. Muitas vezes, essas 
abordagens são de natureza terapêutica, se concentram na aquisição de núcleo social, 
e fazem uso de jogos em ambientes segregados (PANERAI et. al, 2009). 
 Nossa proposta converge para a tentativa de aquisição de processos e 
alternativas inclusivas no seio da atividade escolar. Desde o início do estudo percebe-
se a importância da família dos alunos no processo de inclusão na escola e de que 
toda comunidade escolar esteja envolvida nessa tarefa. O processo de inclusão da 
aluna ficou localizado em um determinado momento da aula, que pode ser indicado 
como o segundo quarto, tendo em vista todos os eventos descritos na ferramenta 
analítica. Ainda assim é importante destacar que a aluna manifestou, dentro desse 
segmento da aula, um processo crescente de inclusão, que pode ser indiciado pelo 
aumento do número de signos da matriz da linguagem (verbal / verbal + visual) usados 
em sentido intencional para instanciar-se como membro ativo do processo em ação na 
atividade. 
 Ainda que não tenha havido nenhuma ação intencional espontânea, pois toda a 
produção sígnica foi promovida a partir de uma pergunta do professor, destaca-se que 
essa foi uma postura ativa ao comparar com os relatos de presença da aluna nas 
atividades regulares em sala de aula. Como comportamento regular, a aluna não 
manifesta nenhuma participação ou resposta direta a perguntas de professores, o que 
indica um resultado favorável inicial, sob o ponto de vista qualitativo, para estratégias 
dessa natureza. 
 Este trabalho representa uma contribuição importante para o conhecimento 
deste tema, porque permite aperfeiçoar competências de investigação, seleção, 
organização e comunicação da informação sobre a escolarização e educação científica 
voltada para turmas que tem entre seus pares alunos autistas e não autistas. Isso se 
manifesta cada vez mais importante no cenário de aumento do acolhimento de autistas 
em turmas com alunos não autistas, uma vez que é fundamental um diagnóstico 
preciso da TID para o desenvolvimento de métodos e práticas pedagógicas em turmas 
de inclusão. 
 Vale salientar que o ensino inclusivo para alunos com TID necessita de uma 
equipe interdisciplinar (Psicólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, 
Enfermeiro, Assistente Social, Técnico de Enfermagem). Sem esses profissionais que 
fornecem intervenções e suporte com informação sobre o autismo, nenhum processo 
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de inclusão conseguirá ser bem sucedido, pois cada autista é único para a doença, e a 
escola não tem como cumprir a sua atribuição precípua neste caso.  
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A interação dos gestos recorrentes com outros modos semióticos 
durante o compartilhamento de significados em aulas de Química 
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Palavras-chave: modos semióticos, aulas de química 
Resumo: Pesquisas recentes no campo da Educação em Ciências têm sugerido a necessidade de 
dispensarmos maior atenção ao papel desempenhado por diferentes modos semióticos e não somente 
pela linguagem verbal, na construção discursiva do conhecimento científico em sala de aula (JEWITT, 
2009). Neste trabalho analisamos o uso dos gestos recorrentes em conjunto com outros modos 
semióticos durante o compartilhamento de significados em aulas de Química Orgânica do ensino 
Superior. McNeill (2005) define que catchments são gestos que apresentam recorrência ao longo do 
enunciado. A recorrência pode ser sinalizada pela forma que a mão assume, pela sua localização, 
orientação do movimento, entre outros. Tratamos catchments como gestos recorrentes. Filmamos um 
conjunto de aulas e buscamos os movimentos corporais com posicionamento semelhante no espaço. 
Identificamos que os modos utilizados pela professora variam de acordo com o tema que ela está 
ensinando. Observamos que a professora constrói significado por meio da interação entre esses modos 
semióticos. 
 

Introdução 
 A sala de aula é essencialmente multimodal, pois nela o professor utiliza um 

conjunto de modos diferentes para construir os significados: a fala, os gestos, a 
proxêmica, o olhar etc. Além desses modos, geralmente, os professores de ciências 
naturais usam outro modo semiótico, que influencia na sua maneira de gesticular e de 
articular o discurso. Esse outro modo pode ser o desenho no quadro, os modelos bola-
vareta, a projeção na tela etc.  

De acordo com Nathan e Alibali (2011), gestos podem ser particularmente 
importantes na sala de aula, pois a compreensão dos estudantes é frequentemente 
desafiada por um discurso que apresenta novos conceitos e que usa termos que não 
lhes são familiares. Em tais circunstâncias, os gestos, em conjunto com outros modos 
semióticos, podem desempenhar um papel importante na compreensão dos 
estudantes. 

Pesquisas recentes no campo da Educação em Ciências têm sugerido a 
necessidade de dispensarmos maior atenção ao papel desempenhado por diferentes 
modos semióticos e não somente pela linguagem verbal, na construção discursiva do 
conhecimento científico em sala de aula (JEWITT, 2009).  

Professores de Ensino Superior, em geral, realizam aulas expositivas em que 
predominam o uso da fala e do gesto. O outro modo semiótico é utilizado pela maioria, 
apenas para trazer o conteúdo que será ministrado na aula e, portanto, esses 
professores não fazem referência direta à eles. 

Professores são responsáveis pelo agenciamento dos modos que serão 
utilizados na construção de significados. Acreditamos que essa escolha é determinada 
pelo potencial comunicativo de cada modo (Kress et al. 2001). 
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Acreditamos que uma análise específica, envolvendo os conteúdos ensinados 
e a multimodalidade, pode trazer contribuições significativas para o processo de 
ensino-aprendizagem. Neste trabalho analisamos o uso dos gestos recorrentes em 
conjunto com outros modos semióticos durante o compartilhamento de significados em 
aulas de Química Orgânica do ensino Superior. 

 
Referencial teórico 
Entendemos “modo” como a representação de meios organizados, regulares e 

socialmente específicos (Kress et al. 2001) que atuam conjuntamente na construção de 
significado. Dessa forma, em sala de aula, podemos classificar como modos: o quadro 
de giz, a tela de projeção, o modelo bola-vareta, a proxêmica, a fala, o gesto, entre 
outros. 

A tipologia gestual adotada neste trabalho será a descrita por Kendon (2004), 
que é baseada na função dos gestos no processo comunicativo. Essa classificação faz 
distinção entre gestos referenciais e gestos pragmáticos na qual ele distingue entre 
gestos referenciais e pragmáticos. 

Gestos referenciais fazem parte do conteúdo referencial do respectivo 
enunciado. Esses, por sua vez, são subdivididos em:  

a) Gestos representacionais que se referem a um aspecto do conteúdo do 
enunciado e são subclassificados em: gestos de modelagem, quando uma parte do 
corpo é usada como se fosse um modelo para algum objeto. Por exemplo, quando se 
fala de tortinhas de limão, faz-se um posicionamento com as mãos de forma a mostrar 
que as tortinhas são redondas e pequenas. Os gestos de descrição figurativa ocorrem 
quando o falante esculpe e/ou esboça a forma do objeto descrito, ou seja, “cria” o 
objeto no ar como, por exemplo, quando uma professora desenha, no espaço 
compartilhado com os estudantes, um gráfico de energia de ativação (MORO et al., 
2011). Já os gestos de ação ocorrem quando as partes do corpo que estão 
gesticulando apresentam um padrão de ação semelhante àquele sobre o qual se fala, 
por exemplo, quando simulamos a ação de espalhar um material farináceo sobre uma 
superfície.  

b) Gestos dêiticos (ou de apontar), quando o falante aponta o objeto (concreto, 
virtual ou abstrato) de referência no enunciado.  

Os gestos pragmáticos, por sua vez, relacionam-se a aspectos do significado 
de um enunciado que não fazem parte nem do significado referencial, nem do conteúdo 
proposicional. Os gestos pragmáticos são subdivididos em: (a) gestos de modo, 
quando o falante dá ênfase ao que está sendo dito no enunciado. Nestes, geralmente, 
o movimento das mãos geralmente é alternado batendo a mão para cima e para baixo, 
como um movimento de baqueta; (b) gestos performativos, mostram a ação que o 
falante assume no turno da fala. Eles indicam um pedido, uma súplica, uma oferta, um 
convite, uma recusa e assim por diante. Por exemplo, quando o falante oferece o que 
está enunciando esticando a mão supinada em direção ao interlocutor; (c) gestos de 
partição, quando pontuam a fala e mostram seus diferentes componentes lógicos.  

Segundo McNeill et al. (2001) e McNeill (2005) catchments são gestos que 
apresentam recorrência ao longo do enunciado. A recorrência pode ser sinalizada pela 
forma que a mão assume, pela sua localização, orientação do movimento e ritmo, entre 
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outros. Dessa forma, tratamos esses gestos como gestos recorrentes e podemos 
explicitar que esses gestos aparecem recorrentemente em um determinado contexto. 

Metodologia 
Para identificar os gestos recorrentes analisamos a filmagem das aulas de uma 

professora de química orgânica do ensino superior. As aulas foram filmadas durante 
um semestre, pois consideramos que para configurar a recorrência de um gesto é 
necessária a análise de um conjunto de aulas. Na análise das aulas gravadas em vídeo 
buscamos encontrar movimentos corporais com orientação espacial semelhantes 
realizados pela professora de forma recorrente. Identificamos quais foram os modos 
que aparecem em conjunto esses gestos encontrados. Além disso, classificamos esses 
gestos seguindo a tipologia gestual descrita por Kendon (2004). 

Resultados e discussão 
Após as análises foi possível identificar 23 gestos recorrentes. Destes 

selecionamos quatro gestos recorrentes distintos e que tiveram predominância em 
temas diferentes durante o conjunto de aulas analisadas.  

Por exemplo, a figura 1 mostra o gesto recorrente 1 em um momento que foi 
realizado junto com fala. 

 

 

Figura 1 : Gesto recorrente 1 sendo realizado em conjunto com a fala 

 
O gráfico 1 mostra que 73% das vezes que este gesto recorrente apareceu ele 

foi realizado em conjunto apenas com a fala. 
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Gráfico 1 – Os modos semióticos utilizados junto com o gesto recorrente 1 
 

Esse gesto recorrente 1 foi realizado pela professora para indicar a atração de 
elétrons. Nos momentos em que realizou o gesto ela usava termos como: “mais 
eletronegativo”, “atrair mais elétrons”, “tá precisando receber elétrons” e “espécie rica 
em elétrons”.  

Houve a predominância do conjunto fala e gesto, pois na maioria das vezes, 
em que o gesto foi realizado a professora estava de frente para os estudantes 

realizando explicações. 
Percebemos que este gesto ocorreu junto com a fala e a tela projeção quando 

a professora explicava sobre reações entre ácidos e bases e, portanto, queria ensinar 
aos estudantes quais as substâncias que atraiam mais os elétrons e, então, analisar o 
caráter ácido ou básico. As fórmulas das substâncias analisadas estavam projetadas 
na tela. 

Como esse gesto foi utilizado para representar grupos atraindo elétrons, 
podemos caracterizá-lo como um gesto referencial representacional de ação segundo a 
tipologia de Kendon (2004).  

Nas figuras 2A e 2B, podemos observar a professora realizando o gesto 
recorrente 2 junto com a fala e o quadro. 

 

 

73% 

8% 

19% 

Modos semióticos - gesto 1 

fala e gesto 

fala,gesto e qaudro 

fala , gesto e tela de 
projeção 
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Figura 2 : Figura 2A e 2B gesto recorrente 2 foi realizado em conjunto com fala e quadro 

 
   

O gráfico 2 mostra uma divisão mais uniforme entre os modos mobilizados pela 
professora na realização do gesto recorrente 2.  

 

 
Gráfico 2 – Os modos semióticos utilizados junto com o gesto recorrente 2 
 
 

Esse gesto foi realizado pela professora para representar o movimento de 
elétrons. Nos capítulos iniciais a professora representava o movimento de elétrons 
entre as estruturas de ressonância, fazendo modificações nas ligações químicas e 
gerando diferentes regiões ricas em elétrons. Nesses momentos, a professora utilizou 
falas como: “então o par de elétrons transforma-se em dupla/ e dupla transforma-se em 
par de elétrons/e isso é estrutura de ressonância”. 

Já nos capítulos em que a temática era reações químicas, a professora 
demonstrava com o gesto qual seria o movimento dos elétrons para que ocorresse 
reação entre os reagentes e, assim, evidenciava qual seria o produto formado. A 
reação química é dinâmica e, com isso, o gesto dinamiza a representação que estava 
no quadro e torna concreto o movimento dos elétrons que é algo abstrato para os 

27% 

28% 

20% 

25% 

Modos semióticos - gesto 2 

Fala e gesto 

Fala, gesto e quadro 

Fala, gesto e quadro (com 
giz) 

Fala, gesto e tela de 
projeção 
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alunos. Dessa forma, ela explicitava qual é o mecanismo proposto para cada tipo de 
reação. Nesses casos ela realizou o gesto acompanhado de falas como: “então a 
essência de mecanismo é isso /mostrando para onde o par de elétrons está indo e o 
que está sendo formado lá nos produtos” 

O modo quadro é o mais presente considerando que aparece acompanhando o 
gesto recorrente 2 em 48% das vezes. Esse fato pode ser explicado devido à 
professora desenhar no quadro os mecanismos de reações que ela propõe. Já o gesto 
em conjunto com a projeção ocorreu quando a professora mostrava um exemplo da 
reação e quando mostrava diferentes estruturas de ressonância. 

Como esse gesto foi realizado para representar o movimento dos elétrons, 
podemos caracterizá-lo, também, como um gesto referencial representacional de ação 
segundo a tipologia de Kendon (2004). Além disso, em alguns momentos ele é 
combinado com gesto dêitico,fato que pode ser observado na figura 2. 

Nas figuras 3A e 3B ilustramos o gesto recorrente 3 ocorrendo junto com o 
quadro e com a tela de projeção. 

 
Figura 3: Figura 3A gesto recorrente 3 sendo realizado em conjunto com o quadro.     
Figura 3B gesto recorrente 3 sendo realizado em conjunto com a tela de projeção 

 

O gráfico 3 mostra que esse gesto recorrente 3 ocorreu 51% das vezes junto 
ao quadro. A professora realizou esse gesto para indicar ligação química e para indicar 
par de elétrons. Na maioria das vezes a professora indicava ligações que estavam 
desenhadas no quadro.  



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
 

Especificar a Área do trabalho 

LC 

 

L 

LC 

 

 
 Gráfico 3 – Os modos semióticos utilizados junto com o gesto recorrente 3 

Em conteúdos que envolviam a temática de ressonância, a professora utilizava 
o gesto para mostrar as ligações que estavam mudando de lugar para criar novas 
estruturas de ressonância. Já nos temas de reação química, o gesto foi usado para 
mostrar qual ligação seria rompida/formada.  

As figuras 4A e 4B ilustram o gesto recorrente 4 sendo realizado ancorado ao 
modelo bola-vareta. 

 
Figura 4: Figuras 4A e 4B gesto recorrente 4 sendo realizado em conjunto com o modelo 

bola-vareta 

 

A partir do gráfico 4 é possível observar que o gesto recorrente 4 ocorreu 62% 
das vezes junto ao modelo bola-vareta. Esse foi realizado pela professora para 

32% 

51% 

17% 

Modos semióticos - gesto 3 

fala e gesto 

fala, gesto e quadro 

fala, gesto e tela de 
projeção 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
 

Especificar a Área do trabalho 

LC 

 

L 

LC 

 

demonstrar como os estudantes deveriam proceder com o grupo de menor prioridade 
ligado a um estereocentro. O modelo bola-vareta, nesse momento, é um suporte para a 
explicação, sendo essencial para colocar em circulação o saber na sala de aula. 
Considerando De Saint-Georges (2008), o modelo permite que o foco de atenção dos 
estudantes seja direcionado para um mesmo objeto, orientando-os sobre diferentes 
aspectos desse objeto de conhecimento. Por isso, o gesto recorrente 4 é realizado 
ancorado ao modelo, uma vez que a execução do gesto aumenta as possibilidades de 
os estudantes  construir significado.  

Portanto, a professora utilizava o modelo bola-vareta para indicar qual era o 
grupo que os estudantes deveriam “colocar atrás dos seus olhos” e, assim, realizar o 
gesto recorrente. A professora ensinou aos estudantes a fazer a mesma representação 
no quadro e, por isso, também observamos esses modos no gráfico 4. 

 
 Gráfico 4 – Os modos semióticos utilizados em conjunto com o gesto recorrente 4 

  

Baseado na tipologia de Kendon (2004), podemos classificar esse gesto como 
referencial representacional de ação. 

Considerações finais 

Os modos utilizados pela professora variam de acordo com o tema que ela está 
ensinando. Percebemos que assuntos que envolvem estereoquímica, por exemplo, a 
professora utiliza mais o modelo bola-vareta. Acreditamos que isso ocorre porque para 
o entendimento desse tema é preciso que o estudante tenha uma melhor visualização 
da molécula no espaço e, portanto, a professora faz a escolha desse modo. 

Já nos casos em que a professora usa desenhos no quadro, por exemplo, para 
explicar mecanismos de reação os gestos e a fala fazem referência aos desenhos. 
Dessa forma, observamos o conjunto gesto, fala e quadro. 

O modo semiótico utilizado pela professora pode ter uma grande influência 
sobre a forma como ela gesticula e acreditamos que a escolha destes diferentes modos 

28% 

10% 62% 

Modos semióticos - gesto 4 

Fala e gesto 

Fala, gesto e quadro 

Fala, gesto e modelo bola-
vareta 
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está associada ao fato de a professora reconhecer as possíveis dificuldades dos 
estudantes na compreensão do conteúdo.  

As aulas analisadas, nos permitiram observar que a professora constrói 
significado por meio da interação entre os modos semióticos. Dessa forma, 
compreender o papel desempenhado pelos vários modos permite ao professor fazer 
escolhas dos modos mais apropriados para serem utilizados no ensino de um 
determinado conteúdo. 

Observamos também que a professora faz a retomada das ideias em diversos 
momentos das aulas e, para isso, ela utiliza o gesto recorrente. Como ela faz a 
retomada de conceitos distintos, podemos observar a existência de diferentes gestos 
recorrentes durante o semestre. Dessa forma, a professora consegue enfatizar alguns 
conceitos que são fundamentais na disciplina.  
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Palavras Chave: representação social, cavernas, ensino de química. 

Introdução 
Na preparação de atividades práticas é importante 
que as mesmas envolvam os alunos e colaborem 
para seu aprendizado, por isso devem ser 
considerados os conhecimentos prévios dos 
discentes para levar à compreensão do assunto 
proposto¹, neste caso, foi aplicada uma sequência 
didática no Ensino de Química para o 1º ano do 
ensino médio, com a temática “cavernas”.  
As atividades planejadas exigiram dos alunos 
situações de reflexão, partindo de seus 
conhecimentos prévios. Para compor essa 
sequência didática, utilizou-se da técnica de 
representação social, pois através dela foi possível 
entender como os discentes puderam representar o 
tema2 cavernas.  
O intuito dessa atividade foi o de romper com as 
visões simplistas de ensino-aprendizagem; e que os 
alunos conhecessem o objeto de ensino tendo a 
convicção da sua importância e seu valor para a 
sociedade; além de questionar as ideias de “senso 
comum” desenvolvendo o hábito da reflexão 
consciente e crítica3. 

Resultados e Discussão 
Inicialmente, cada aluno deveria relacionar três 
palavras que em sua concepção definiam caverna. 
Conforme as associações que os alunos faziam, foi 
perceptível a evocação de algumas palavras com 
maior frequência, como observado na Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Palavras que definem cavernas 

 
Em seguida, algumas imagens relacionadas às 
cavernas foram dispostas no chão da sala de aula e 

um representante de cada grupo, composto por 4 
alunos, escolheu a imagem que para ele lembrava o 
tema, dentre as imagens estavam: filmes, livros, 
minerais e um quadrado escuro.  
Após a escolha, o grupo explicou qual era a relação 
da figura com as cavernas, o intuito desta atividade 
foi a de correlacionar as diferenças entre o 
conhecimento científico e o senso comum. Em 
seguida, uma aula sobre como se dá a formação 
das cavernas foi ministrada aos alunos, abordando 
os aspectos físico-químicos e as reações que 
ocorrem para a sua formação. 
Em seguida os alunos realizaram uma atividade 
experimental, a qual constituiu na experimentação 
envolvendo equilíbrio heterogêneo4, através da 
reação de dióxido de carbono com a água de cal, a 
fim de demonstrar a reação envolvida na formação 
das estalactites em cavernas. 
Durante a realização das atividades, os alunos 
discutiram além dos aspectos químicos envolvidos, 
as reações envolvidas e as composições minerais 
de cavernas de calcário, além disso, foram tratados 
os problemas ambientais causados pela exploração 
dos minerais de forma indevida, a qual afeta o meio 
ambiente. 

Conclusões 
Os alunos compreenderam e participaram 
ativamente das atividades, perceberam que a 
exploração inadequada das cavernas agride o meio 
ambiente, também chegaram à conclusão que para 
amenizar esses impactos seria necessário implantar 
soluções tecnológicas adequadas, que priorizem a 
conservação das cavernas. 
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Palavras-Chave: gestos, epistêmicas, representação. 

RESUMO: ESTE TRABALHO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO AMPLIAR A DISCUSSÃO ACERCA DO USO DE 
REPRESENTAÇÃO ESTRUTURAL NO ENSINO DE QUÍMICA POR MEIO DA CORRELAÇÃO ENTRE CATEGORIAS 
GESTUAIS BASEADAS NOS ESTUDOS DE MCNEILL (2005) E OPERAÇÕES EPISTÊMICAS NO TRABALHO DE SILVA & 
MORTIMER (2010). PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS, FORAM SELECIONADOS DOIS EPISÓDIOS DE SITUAÇÕES 
DE ENSINO CUJOS PROFESSORES UTILIZAM MAIOR QUANTIDADE DE REPRESENTAÇÕES ESTRUTURAIS COMO 
FERRAMENTAS MEDIACIONAIS DO CONHECIMENTO QUÍMICO. O TRATAMENTO DO DADO FOI REALIZADO NO 
SOFTWARE NVIVO 10 QUE PERMITE A SOBREPOSIÇÃO DE CATEGORIAS, COM ISSO, OS EPISÓDIOS SELECIONADOS 
FORAM CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS GESTUAIS E EPISTÊMICAS, NA QUAL POSSIBILITOU A ELABORAÇÃO UMA 
MATRIZ DE CODIFICAÇÃO ESTABELECENDO RELAÇÕES ENTRE ELAS. AS ANÁLISES NOS INDICARAM UMA 
HIPÓTESE: O AUMENTO DO GRAU DE ABSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES EPISTÊMICAS ESTARIA RELACIONADO COM A 
DIMINUIÇÃO DO GRAU DE ICONICIDADE DAS CATEGORIAS GESTUAIS. ALÉM DISSO, APONTAMOS 
DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA NO SENTIDO DE AMPLIAR AS ANÁLISES DO MOVIMENTO DISCURSIVO EM SALA DE 
AULA COMPARADOS AO PLANEJAMENTO DE ENSINO, VISTO QUE AS OPERAÇÕES EPISTÊMICAS ESTÃO 
RELACIONADAS AOS PROPÓSITOS DE ENSINO DO PROFESSOR. 

INTRODUÇÃO 
No ensino de Química, as representações estruturais são objetos de 

investigações pelos pesquisadores e sua relação com a utilização dos gestos é um 
campo ainda pouco investigado. 

Gilbert (2010) aponta para a pouca exploração do uso dos gestos em sala de 
aula como sendo uma dificuldade de detecção diante da complexidade dos 
movimentos corporais em salas de aula e laboratórios. Ele se refere ao gesto como 
uma metavisualização. Sua linha de pesquisa é ancorada no triângulo de Johnstone, 
formado pelos vértices como níveis de conhecimento macroscópico, submicroscópico e 
simbólico. Segundo Araújo-Neto (2009) no emprego de tal triângulo existem várias 
atribuições aos vértices, sendo proposto uma vertente semiótica para a interpretação 
das representações estruturais. Ping e Goldin-Meadow (2010) estudam os gestos e a 
fala pela perspectiva dos mismatches, a fala e os gestos nem sempre apresentam 
sincronização, cuja quantificação destas diferenças resultaria na compreensão dos 
processos cognitivos. Pereira e col. (2013) estudam os gestos a partir das categorias 
de Kendon, dos gestos referenciais e pragmáticos em aulas de Química do Ensino 
Superior.  

O estudo da multimodalidade atrelado ao ensino de ciências é uma nova 
maneira de entender a produção e a circulação de signos que são negociados a partir 
das interações sociais, mediadas pelos recursos semióticos. (MARTINS & PICCININI, 
2004; KRESS et al. 2001) Por isso, os modos semióticos abrangem tanto o verbal 
como o não verbal de geração potencial de significados. Quadros e Mortimer (2010) 
analisaram os gestos no Ensino Superior em termos dos gestos de professores 
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experientes e dos processos epistêmicos, levando em consideração a semiose da sala 
de aula. 

Neste trabalho, buscamos ampliar os conhecimentos sobre os usos da 
representação estrutural em aulas através de uma análise multimodal e epistêmica, 
considerando-as como ferramentas mediacionais do conhecimento. 

REFERENCIAL TEÓRICO  
Segundo Jimenez-Aleixandre e col (1998), as operações epistêmicas surgem 

das práticas epistêmicas e sua definição relaciona diferentes áreas de conhecimento, 
conforme:  

 
Operações epistêmicas: procedimentos de explicação, relações causais, 
analogias, comparações etc. que podem ser interpretadas como sendo 
específicas do domínio científico, paralelamente ao que foi proposto por 
Pontecorvo e Girardet (1993) para as ciências sociais em particular a História. 
(Jimenez-Aleixandre et al.1998, p.4) 

 
Kelly (2005) define prática epistêmica como os meios de uma comunidade 

propor, justificar e avaliar quando seus integrantes legitimam o conhecimento da 
estrutura disciplinar. É neste sentido que Silva (2008) considera as operações como 
uma ação de tais práticas. Em nossos estudos, as operações epistêmicas estão 
relacionadas aos propósitos de ensino do professor, especificamente àqueles que são 
planejados e emergem nas atividades de ensino (GIORDAN, 2013). 

Utilizamos as seguintes operações epistêmicas adaptadas de Silva e Mortimer 
(2010): descrição, descrição molecular, explicação, generalização, definição, 
comparação, classificação e exemplificação. A descrição é compreendida como a 
caracterização de eventos. Já a descrição molecular é uma caracterização do Objeto 
Molecular1. Diferenciamos estas duas operações devido ao estudo de nossa pesquisa. 
A explicação estabelece relações entre os fenômenos e os conceitos. A generalização 
é a operação em que as descrições e explicações não dependem de um contexto 
específico. Segundo Silva e Mortimer (2010) a generalização é uma forma de 
descontextualização.  A definição refere-se a algo que é aplicável a vários contextos. 
Já a comparação é a identificação de semelhanças e diferenças entre fenômenos 
específicos. Enquanto que a classificação envolve uma contextualização e a 
exemplificação leva a descontextualização. Outras operações epistêmicas, como 
cálculo e analogia também podem ser observadas em sala de aula. 

Os estudos dos gestos foram estruturados a partir das categorias gestuais 
extraídas de McNeill (2005) e ampliadas em função da hibridização das categorias de 
gestos icônicos e metafóricos (AIZAWA et al. 2013). As quatro categorias de McNeill 
são a dêitica, de batimento, icônica e metafórica. Deste modo este trabalho consiste 
em estabelecer relações entre aspectos gestuais e operações epistêmicas. 

O movimento da descrição molecular para a generalização e a definição, é um 
movimento de abstração, pois inicialmente o contexto é específico e passa a ser 
empregado em outras situações. Sugerimos por meio da Figura 1, que os movimentos 
epistêmicos podem ser no sentido do aumento do grau de abstração da descrição 
molecular para a definição e o inverso para o aumento do grau da iconicidade. Esta é a 
hipótese em nosso estudo. 

 

                                            
1 Objeto Molecular é a representação da entidade química. 
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Figura 1: Movimentos epistêmicos no uso de representações estruturais. (Fonte: os autores) 

 
Assim, nosso problema é verificar as correlações existentes entre as 4 

categorias gestuais e as operações epistêmicas. 

METODOLOGIA 
O percurso metodológico consiste de registro audiovisual de minicursos 

oferecidos a alunos de Ensino Médio da rede estadual paulista no ano de 2012. 
Licenciandos da disciplina Metodologia do Ensino de Química da Faculdade de 
Educação da USP elaboram sequências didáticas e desenvolvem-nas durante 8 
horas/aula no formato de minicurso na própria faculdade.  

No ano de 2012, foram realizados quatro minicursos, dos quais foram 
selecionados dois deles que apresentaram maior presença de representação estrutural 
durante as aulas: “Sacolas biodegradáveis salvarão o nosso planeta?” e “Sabões e 
Detergentes”. Após o registro, foram produzidos mapas de episódios, cuja codificação 
se deu por meio do software NVivo 102.  

Como o foco dessa pesquisa é o professor agindo com representações 
estruturais, foi selecionado um licenciando de cada minicurso que empregava 
representações estruturais e que durante as aulas mobiliza gestos relacionados a 
diferentes modos de referência às representações estruturais.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A seleção das sequências discursivas 
 

Durante a elaboração do minicurso sobre sacolas plásticas, os professores 
formularam uma problematização levando em conta uma lei que limitava e impedia a 
distribuição desses materiais pelos comércios. Com isso, foram levantados 
questionamentos sobre os tipos de lixos, os tipos de plástico, a forma como os diversos 
polímeros são obtidos até o momento em que temos o episódio chamado de 
representação de fórmulas. Neste momento o professor apresentou diferentes formas 
de representação estrutural, utilizando a lousa e a tela de projeção. A aula teve o intuito 
de introduzir uma atividade em laboratório de informática em que os alunos 
manipularam representações em computador. Neste episódio, estabeleceram-se as 
sequências discursivas conforme o Quadro 1 e suas respectivas durações. 

 

                                            
2 O NVIVO 10 é um software desenvolvido pela empresa QSI International para auxiliar em pesquisas 
qualitativas e mistas. Fonte: http://www.qsrinternational.com. 
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Quadro 1: Sequências discursivas do minicurso “Sacolas biodegradáveis salvarão o nosso 
planeta?” (Fonte: os autores) 

Ordem Sequência discursiva Duração 
(mm:ss) 

1 Apresentação do episódio 00:29 

2 Tipos de representações estruturais 01:50 

3 Função orgânica OH 00:21 

4 Diferenças entre representações 01:30 

5 Modelo VSPER 04:06 

6 Explicando a fórmula espacial 02:12 

7 Apresentando o Programa Jmol 00:54 

8 Representações no Jmol 01:04 

9 Modelos de representação 03:06 

10 Iniciando a manipulação no computador 01:21 

Total 16:53 
 

No minicurso sobre sabões e detergentes foi problematizado os impactos da 
utilização, bem como o processo histórico e industrial. O episódio selecionado para a 
análise é a parte molecular cujas sequências discursivas estão no Quadro 2 com suas 
respectivas durações. A professora teve o intuito de desenvolver uma resposta com os 
alunos para o fato do sabão limpar. Assim, fez um levantamento de concepções dos 
alunos, desenvolveu o conceito de polaridade e finalizou com a resolução de questões. 

 
Quadro 2: Sequências discursivas do minicurso “Sabões e detergentes”. (Fonte: os autores) 

Ordem Sequência discursiva Duração 
(mm:ss) 

1 Produção do sabão 01:57 
2 Fórmula estrutural 01:25 
3 Levantamento de ideias sobre Química Orgânica 00:44 
4 Reação de saponificação 02:33 
5 Por que o sabão limpa? 00:46 
6 Polaridade de ligação 01:49 
7 Polaridade na molécula do sabão 01:47 
8 Polaridade e interação das partículas 01:09 
9 Formação de micelas 03:06 

10 Resolução de questões 01:56 
Total 17:11 

 
A partir de tais sequências, realizamos a codificação das operações 

epistêmicas para os dois professores. A professora tratou sobre a temática dos sabões 
e o professor sobre as sacolas plásticas. 
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Para a codificação, foi utilizado o software Nvivo 10 que possibilita sobrepor 
diferentes categorias. Na  Figura 2 é possível verificar a codificação de um segmento 
de 1 minuto e 35 segundos do minicurso Sabões e Detergentes, cujas codificações das 
operações epistêmicas são: descrição (linha azul), explicação (verde), definição (roxo) 
e descrição molecular (amarelo queimado), além dos gestos de batimento (amarelo), 
dêiticos (vermelho) e metafóricos (azul claro).  

 

 
Figura 2: Faixas de codificação do software Nvivo 10 ilustrando as operações epistêmicas e os 
gestos realizados no segmento de 1 minuto e 35 segundos para a professora. (Fonte: os autores) 

 
Verifica-se na Figura 2, a sobreposição da operação epistêmica explicação 

com os seguintes gestos: três de batimento, dois dêiticos e dois metafóricos. De forma 
semelhante, foi construída uma matriz de referência para verificar a quantidade de 
sobreposição de categorias epistêmicas e gestuais do minicurso Sabões e detergentes 
e Sacolas biodegradáveis salvarão o nosso planeta? 

 
A codificação em operações epistêmicas e gestos 
 

Para a nossa análise consideramos as operações epistêmicas (comparação, 
exemplificação, classificação, descrição, descrição molecular, generalização, 
explicação e definição), cujos exemplos encontram-se nos quadros 3 a 10. A mudança 
de turno foi realizada a partir da presença de gestos e modificação de operações 
epistêmicas, por exemplo, no Quadro 3 temos o turno (sd06.07) que diz respeito a 
sexta sequência discursiva (sd06) do episódio e o sequenciamento dos turnos (07). Em 
seguida, são indicadas as transcrições, as categorias gestuais e as operações 
epistêmicas realizadas. 

 
Quadro 3: Codificação da operação epistêmica classificação no minicurso Sabões e detergente. 

Turno Transcrição – Classificação Gestos Op. 
Epistêmicas 

sd06.07 

P2: Vocês estão vendo ali que é um misto de 
representação de substâncias orgânicas com 
substâncias inorgânicas. Cadeia linear grande 
com vários carbonos, coisas que vocês 
costumam ver em química orgânica, vocês já 
devem ter visto alguma coisa de nomenclatura 
orgânica.  
A: Não 
P2: Alcanos / 

Sem 
gestos Classificação 

 
Na sequência discursiva do Quadro 3, o professor (P2) classifica os tipos de 

representações estruturais que estão na tela de projeção como substâncias orgânicas 
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(representação estrutural do triacilglicerol) e substâncias inorgânicas (hidróxido de 
sódio).  

 
Quadro 4: Codificação da operação epistêmica descrição no minicurso Sacolas plásticas. 

Turno Transcrição – Comparação Gestos Op. 
Epistêmicas 

sd06.01 P: Então, nessas estruturas, o que tem de 
diferente nelas? Dêitico 

Comparação sd06.02 
P: Nessa primeira, olha aquele carbono como ele 
está ali. Aquelas angulações... esses hidrogênios 
ligados, eles já tentam mostrar um tetraedro. 

Dêitico 

sd06.03 
P: Então tem um tetraedro sendo formado ali na 
ponta, tem um tetraedro tentando se formar ali no 
meio. 

Dêitico 

 
Nesta sequência discursiva, o professor destaca aspectos da angulação do 

objeto molecular (OM) e presença de átomos de hidrogênio para comparar diferentes 
representações estruturais presentes na tela de projeção. Além isso, lança mão de 
gestos de apontamento (dêiticos) para orientar a atenção dos alunos para as diversas 
representações. 

 
Quadro 5: Codificação da operação epistêmica exemplificação no minicurso Sacolas plásticas. 

Turno Transcrição - Exemplificação Gestos Op. 
Epistêmicas 

sd04.18 P: Mesmo assim a gente ainda pode tentar 
representar Batimento 

Generalização 
sd04.19 P: uma estrutura 3d em 2d Batimento 

sd04.20 P: é o caso quando a gente desenha um cubo, 
por exemplo 

Sem 
gestos 
Sem 

gestos Exemplificação sd04.21 P: vocês já desenharam um cubo? 

sd04.22 P: Vocês colocam eles em posição de 
profundidade. Icônico 

 
No Quadro 5, o professor está explicando a dificuldade de representar 

aspectos tridimensionais do OM em duas dimensões. Em seguida, utiliza uma maneira 
de desenhar o cubo em profundidade para exemplificar formas de ilustração e para 
construir sentidos a elementos das representações estruturais, cunhas preenchidas e 
tracejadas, por exemplo, que ilustram aspectos tridimensionais do OM. 

 
Quadro 6: Codificação da operação epistêmica descrição no minicurso Sabões e detergente. 

Turno Transcrição – Descrição Gestos Op. 
Epistêmicas 

sd01.05 

P: A gente vai dar uma olhada. Se a gente tiver 
no sabão, na estrutura, o sódio, ele vai formar 
um sabão mais duro. Aquele sabão em pedra, 
mais duro tem sódio.  

Sem 
gestos Descrição 
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Se tiver o potássio, ele vai ficar um pouquinho 
mais mole. Eu acho que a gente vai fazer com o 
potássio. 

sd01.06 P2: Com o sódio. 

sd01.07 P: Sódio. Vai fazer o mais duro. 

sd01.08 

P:O sabão é fabricado a partir de gordura... ou 
óleo. Tanto faz se eu usar um óleo de cozinha ou 
gordura animal, os dois vão (inaudível) fabricar o 
sabão.  

 
Nesta sequência discursiva, a professora descreve as características do sabão 

que será obtido em função do íon presente na estrutura, podendo ser mais ou menos 
duro. Destaca com dúvida o tipo de sabão que será produzido, sendo corrigida em 
seguida, por outro licenciando (P2). Trata-se portanto de caracterizar as substâncias 
participantes da reação e também a propriedade dos produtos (dureza) da reação.  

Em outro momento da aula, a professora desenha na lousa uma representação 
estrutural semelhante a Figura 3, e realiza uma descrição molecular conforme 
destacado no Quadro 7. 

 
Figura 3: Representação aproximada escrita pela professora em lousa. (Fonte: os autores) 

 
No Quadro 7, temos a operação epistêmica descrição molecular: 

 
Quadro 7: Codificação da operação epistêmica descrição molecular no minicurso Sabões e 
detergente. 

Turno Transcrição - Descrição molecular Gestos Op. 
Epistêmicas 

sd07.03 

P: No caso do sabão, ele não vai ter vários 
carbonos?/ 
A: Inaudível. Dêitico 

Descrição 
Molecular 

sd07.04 

P: Então eu tenho vários carbonos. 
Eu vou representar os vários carbonos assim // 
Carbono hidrogênio, tudo bem? Dêitico 

sd07.05 

P: Vocês já viram assim? Na ponta eu tenho um 
carbono, sempre ligado a dois hidrogênios. Os 
hidrogênios eu não coloco. Tudo bem? 

Dêitico / 
Metafórico 

sd07.06 
P: Vou ter uma cadeia grande. No final da cadeia 
eu tenho dupla O, O- e Na+.   

sd07.07 
P: Esse aqui não é igual àquela molécula que a 
gente viu no (inaudível) slide?// 

Dêitico / 
Metafórico 

sd07.08 
P: só que invés de ta carbono hidrogênio-
carbono hidrogênio//  

Dêitico / 
Metafórico 

sd07.09 
P: eu coloquei umas setinhas para ficar mais 
fácil. Tudo bem?  

Icônico / 
Metafórico 
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A sequência discursiva ilustrada no Quadro 7, diz respeito a uma tradução que 
a professora faz do objeto molecular ao reescrever a fórmula estrutural na forma de 
traços ou setinhas (Figura 3), para descrever em seguida os átomos de Carbono, 
Hidrogênio e Oxigênio. Durante a descrição, a professora realiza um gesto 
dêitico/metafórico para indicar as pontas ou junção dos traços que representa um 
átomo de carbono ligado a dois átomos de hidrogênio. A caracterização é da 
representação estrutural, por isto diferencia-se da descrição que não se refere ao 
Objeto Molecular. 
 
Quadro 8: Codificação da operação epistêmica explicação no minicurso Sabões e detergente. 

Turno Transcrição - Explicação Gestos Op. 
Epistêmicas 

sd06.07 P: Porque a eletronegatividades deles é igual /  Dêitico 

Explicação 

sd06.08 
P: o que um puxa o elétron para um lado o outro 
puxa para o outro.  Metafórico 

sd06.09 
P: Quando eu mudo o elemento. Quando eu 
tenho o HCl. São elementos diferentes.  Metafórico 

sd06.10 

P: Quem é mais eletronegativo?  
A: O Cl 
P: O Cl. Se ele é mais eletronegativo  Dêitico 

sd06.11 

P: ele vai puxar mais os elétrons. Então vão ficar 
mais deslocados para o lado dele, a gente fala 
que vai ficar mais ou menos assim a nuvem. 
Certo? Ai eu vou ter um delta menos e um delta 
mais.  

Icônico / 
Metafórico 

 

A professora segue com a operação de explicação e relaciona o fenômeno de 
polaridade com a diferença de eletronegatividade do elemento. Ela aponta para a 
molécula de H2, que tem elementos com mesma eletronegatividade, realizando um 
gesto metafórico, de puxar o elétron em um sentido e de puxar no outro sentido com 
apenas a mão direita. 
Em seguida, escreve a fórmula da substância H-Cl na lousa, permanecendo com a 
mão direita na lousa e indica o Cl após dizer mais eletronegativo. Realiza um gesto 
icônico-metafórico com as duas mãos, mostrando o ato de puxar mais os elétrons da 
ligação química. E depois desenha na lousa a distribuição de elétrons com o formato 
de uma nuvem, com uma região maior para o Cl e menor para o H. 
 

Quadro 9: Codificação da operação epistêmica descrição no minicurso Sacolas plásticas. 

Turno Transcrição - Exemplificação Gestos Op. 
Epistêmicas 

sd04.10 
Mas a molécula, na verdade, é uma estrutura 
que não é uma estrutura plana, que a gente já 
falou um pouquinho. 

Batimento 

Generalização sd04.11 Ela é uma estrutura que é representada em três 
dimensões, Metafórico 

sd04.12 ela tem um volume, ela tem uma profundidade,  Metafórico 

sd04.13 e é um pouco difícil a gente representar isso em 
duas dimensões. Metafórico 
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Com o propósito de construir significados relacionados a tridimensionalidade do 

OM, o professor utiliza aspectos como volume e profundidade da molécula, no entanto, 
o faz de forma descontextualizada, caracterizando assim a generalização. Outro 
aspecto importante diz respeito aos tipos de gestos realizados (metafóricos), pois a 
descontextualização que ocorre na generalização confere a essa operação epistêmica 
um elevado grau de abstração, coexistindo no exemplo, com a diminuição da 
iconicidade dos gestos.   

 
Quadro 10: Codificação da operação epistêmica definição no minicurso Sabões e detergente. 

Turno Transcrição - Definição Gestos Op. 
Epistêmicas 

sd01.02 

P: Sabão é um tipo mais simples de detergente. 
Como todo éster, os óleos e gorduras sofrem 
hidrólise básica, que no caso dos lipídios, é 
tradicionalmente chamado de saponificação. 
Então a reação para formação do sabão é 
saponificação. 

Sem 
gestos Definição 

 
Partindo da definição de sabão, as representações do sabão são empregadas 

para explicar como acontece a reação de saponificação. Com o intuito de construir a 
resposta da forma ou do motivo da limpeza do sabão, a professora descreve situações 
em que o sabão é usado, como para lavar roupa ou louça, além de problematizar como 
algo feito de gordura poderia limpar. Deste modo a explicação é desencadeada. 

Na Figura 4, segue a distribuição de codificação das operações epistêmicas no 
episódio parte molecular para a professora. Observa-se a utilização majoritária que a 
professora faz da categoria explicação (47%), seguido da descrição molecular (25%) e 
em menor quantidade as demais operações epistêmicas. No minicurso de sacolas 
plásticas, o professor apresenta maior uso da descrição molecular (32%) e diversifica o 
uso das demais operações epistêmicas. 

 

 
Figura 4: Percentual de codificação de operações epistêmicas nos minicursos sabões e 
detergentes e Sacolas Plásticas. (Fonte: os autores) 

 
A professora realiza muitos gestos dêiticos e metafóricos e, por meio do 

Quadro 11, podemos inferir como os gestos estão sendo realizados em função das 
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diferentes operações epistêmicas. A operação de descrição não aparece, pois não 
existiu gesto associado. A grande maioria dos gestos foi realizada com os propósitos 
de explicação e descrição molecular. Sendo o gesto dêitico o mais frequente com 47 
codificações, 30 de gestos metafóricos, 11 gestos icônicos e 7 gestos de batimento. 
Este estilo com poucos batimentos indica que a professora estabelece pouca ênfase 
gestual para o discurso, utiliza os gestos direcionando para a representação estrutural 
e construindo iconicidade e metaforizações. 

 
Quadro 11: Relação entre categorias gestuais e epistêmicas no episódio do minicurso “Sabões e 
Detergentes”. (Fonte: os autores) 

 Batimento Dêiticos Icônico Metafórico 
Generalização 0 1 0 0 
Explicação 6 29 8 21 
Exemplificação 3 2 3 2 
Descrição Molecular 1 16 3 8 
Definição 0 1 0 1 

 
Os gestos dêiticos da professora estão associados principalmente a explicação 

(29) seguido da descrição molecular (16). Os gestos metafóricos estão associados a 
explicação (21) e em menor presença a descrição molecular (8). Os gestos icônicos 
(14) e de batimento (10) aparecem em menor proporção. Com isso, a concentração 
dos gestos envolve a descrição molecular e a explicação, sendo que a explicação é 
sempre maior que a descrição molecular. Neste episódio, podemos inferir que os 
gestos da professora estão associados a operação de explicação. 

 
No minicurso de sacolas plásticas, o professor realiza gestos com grande 

multiplicidade de propósitos, sendo possível perceber no Quadro 12 a diversificação 
desses gestos em função das operações epistêmicas realizadas. Os gestos dêiticos 
aparecem associados a descrição molecular (38), em momentos que o professor 
generaliza (10), compara (9) e exemplifica (7). Gestos metafóricos se destacaram na 
associação com a categoria generalização (16). Gestos icônicos aparecem 
relacionados principalmente a descrição molecular (18) e na generalização (6).  

Os gestos de batimento perpassam em todas as operações epistêmicas, no 
total de 63 relações e a maior parte desses gestos está relacionado ao estado 
emocional, possivelmente nervosismo, o que leva ao uso pronunciado desse tipo de 
gesto (SILVA NETO et al. 2013). 
 
Quadro 12: Relação entre categorias gestuais e epistêmicas no episódio do minicurso “Sacolas 
biodegradáveis salvarão o nosso planeta?”. (Fonte: os autores) 

 Batimento Dêitico Icônico Metafórico 
Comparação 5 9 0 2 
Exemplificação 3 7 3 3 
Descrição 14 3 0 1 
Descrição molecular 16 38 18 3 
Explicação 13 3 1 4 
Generalização 8 10 6 16 
Definição 4 1 0 4 
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Em relação aos gestos, o professor utiliza maior quantidade de gestos do que a 
professora. Para ele são distribuídos nas sete operações epistêmicas, enquanto que 
para ela três são predominantes. Os gestos do professor concentram-se na descrição 
molecular. Além disso, podemos correlacionar os gestos dêiticos e icônicos com o 
propósito de descrever o OM. O professor direciona-se a representação estrutural 
criando referências icônicas. No caso da professora, o propósito está relacionado com 
a explicação do conceito de polaridade de substâncias.  

CONSIDERAÇÕES   
A combinação entre categorias gestuais e operações epistêmicas é uma 

metodologia que oferece um mapeamento dos processos cognitivos em sala de aula. 
Com os cruzamentos, é possível caracterizar a execução de atividades de ensino que 
dependem dos propósitos do professor. Ainda é necessário maior aprofundamento de 
tais relações, visto que tanto nas categorias gestuais como epistêmicas existem graus 
diferentes de abstração envolvidos. 

Em nossa análise os gestos podem ser correlacionados com os propósitos da 
atividade de ensino executada pelo professor. Para a professora, sua intenção seria 
explicar a ação de limpeza dos sabões e detergentes, por isso, a representação 
estrutural esteve presente com gestos dêiticos e metafóricos. Já para o professor, sua 
intenção seria descrever a estrutura química dos plásticos com gestos dêiticos e 
icônicos. As variações e correlações entre as categorias no decorrer da aula 
possibilitam analisar os movimentos discursivos e compará-los com o planejamento de 
ensino elaborado pelos professores em formação inicial. Esse é um estudo 
potencialmente importante para analisar a transição entre o planejamento e a execução 
de atividades de ensino, aspecto importante das complexas relações teoria-
metodologia-prática de ensino. 

Silva e Mortimer (2010) enfatizam nas operações epistêmicas a 
contextualização e descontextualização, além da sua relação com os tipos de 
referentes e a modelagem. Já em nossa pesquisa as referências das representações 
estruturais são analisadas pela análise gestual com as categorias de McNeill (2005). A 
metodologia estabelecida possibilita a identificação de sobreposições categóricas, que 
podem resultar em combinações híbridas. Esta hibridização adquire uma dimensão de 
unidade de análise da microgênese dos significados em sala de aula. Portanto, suas 
implicações semióticas emergirão de novos estudos que atrelem ao uso de 
representação estrutural. 
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Introdução 
A leitura de textos de divulgação científica (TDC) 
tem sido apontada como uma estratégia viável para 
o estímulo a discussões sobre ciência e suas 
implicações sociais em ambientes de ensino1. 
Nessa premissa, aplicamos uma atividade baseada 
na leitura do TDC “Energia verde”2 em aulas de 
química no ensino médio, com o objetivo de verificar 
os efeitos de sentido provenientes dessa leitura e de 
atividade escrita pertinente a ela. Lançamos mão da 
Análise de Discurso (AD) francesa, especialmente 
as noções de autoria e tipologia do discurso, para 
analisar os dados coletados3. O professor 
responsável pela turma elaborou 11 questões 
concernentes ao texto, as quais foram solucionadas 
pelos alunos em grupos após a leitura e discussão 
do mesmo. 

Resultados e Discussão 
Observamos que as questões elaboradas pelo 
professor poderiam engendrar diferentes 
posicionamentos por parte dos estudantes e, 
consequentemente, produzir vários efeitos de 
sentido. Ou seja, acreditamos que por meio das 
perguntas foi possível limitar ou explorar as leituras 
realizadas, assim como a escrita. Inicialmente 
destacamos as perguntas remetentes à 
metalinguagem. Essas questões são típicas do 
discurso pedagógico, o qual se classifica segundo a 
AD como autoritário, pois se coloca o sentido único, 
que é a definição”3. Tais perguntas têm como 
estrutura a presença das expressões “O que é?”, “O 
que quer dizer?”. Outro aspecto que caracteriza tais 
perguntas é o fato de suas respostas estarem 
evidentes no TDC. Entendemos que esse fato pode 
favorecer a ocorrência de repetição empírica ou 
formal, tendo em vista a frequência desse tipo de 
funcionamento na escola, onde “deve-se dizer o que 
diz o professor e da forma como este diz”3. Vejamos 
alguns exemplos  com essa natureza: 
O artigo refere-se à chamada “energia verde”. Do que 
trata esse tipo de energia? 
O que são biocombustíveis? 
Verificamos que a maioria das respostas dadas 
pelos grupos para as questões elencadas 

anteriormente tratavam-se de respostas fechadas, 
que tendem para o polo da paráfrase, ou seja, 
estavam voltadas à busca no texto das respostas 
corretas, as quais passariam pelo crivo do 
professor. Dessa forma, as respostas para tais 
questões assumiram, primordialmente, o caráter de 
repetição empírica e formal, ou seja, “o que é 
relevante, então, é o dizer do autor”3. Em 
contrapartida, ao sugerir questões iniciadas com 
termos como “o que entende” e “discuta”, o 
professor privilegia a polissemia, fazendo com que 
os dizeres dos estudantes não se limitassem àquilo 
que está previsto no texto.  
Discuta com seus colegas de grupo e explique a ideia 
relacionada às plantas como “plantações de energia”. 
Vimos em aulas anteriores que o gás carbônico é um dos 
gases responsáveis pelo “efeito estufa”. Por que tem-se a 
ideia que a queima de combustíveis vegetais não 
interfere no balanço desse gás na atmosfera? 
As respostas dos alunos, na maioria dos casos, 
evidenciaram relações entre o TDC e as outras 
leituras realizadas pelos alunos, produzindo 
determinados efeitos de sentido. Nesse trabalho 
com a memória discursiva os estudantes não 
ficaram limitados à reprodução dos dizeres e se 
constituíram enquanto sujeitos. Também 
observamos nas respostas dos grupos ideias 
relacionadas a discursos que circulam em seu meio 
social, tanto na escola, como na mídia.  

Conclusões 
Face ao exposto, consideramos a relevância de 
instaurar a multiplicidade de sentidos a respeito de 
questões sociais ligadas à ciência. Portanto, os 
resultados corroboram discussões presentes na 
literatura sobre a importância de proporcionar um 
olhar mais amplo para a leitura, na medida em que 
por meio dele é possível estabelecer outras relações 
com os conhecimentos de ciências em sala de aula. 
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RESUMO: Avaliamos as habilidades argumentativas de alunos do ensino médio de uma escola de Ouro 
Preto-MG, expressas na resolução de um estudo de caso envolvendo uma questão sócio-científica que 
solicitava uma tomada de decisão. As respostas apresentadas pelos alunos para justificar sua decisão 
foram inicialmente julgadas quanto à coerência entre a escolha feita e a justificativa dada para cada fator 
requerido, sendo as respostas coerentes classificadas em quatro níveis de argumento, propostos com 
base no padrão de Toulmin. Os dados mostraram que os alunos conseguiram apontar uma solução à 
questão problema do estudo de caso, porém a qualidade da argumentação foi baixa. Dos quatro níveis 
de argumentos utilizados na classificação, foram observados apenas argumentos válidos de nível 1 e 2, 
sendo os de nível 2 observados apenas entre os alunos do 3° ano. Isso revelou o baixo nível de 
desenvolvimento das habilidades argumentativas dos alunos, pois esses emitiram apenas argumentos 
simples. 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, a educação básica deve favorecer a formação de cidadãos 

capazes de atuar criticamente na sociedade em que vivem, promovendo, assim, 
mudanças no seu meio (Brasil, 1996; 1999; 2001; Minas Gerais, 2006). Dentre as 
habilidades a serem desenvolvidas no ambiente escolar que favorecem não somente o 
letramento científico dos alunos como também sua formação para o exercício da 
cidadania de forma crítica e consciente, SANTOS e SCHNETZLER (2010) destacam as 
argumentativas, as quais estão diretamente relacionadas à capacidade de raciocínio e 
de tomada de decisões (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Isso porque, tais habilidades 
envolvem ações que são requeridas em muitas situações cotidianas, nas quais o seu 
uso é fundamental.  

As habilidades argumentativas são aquelas observadas quando o indivíduo se 
depara com algum problema ou questão debatível, controverso, que, para solucioná-lo, 
deve ser capaz de (i) buscar, identificar e coletar os dados necessários para resolvê-lo 
e (ii) elaborar explicações para o mesmo, as quais sejam baseadas em evidências 
coerentes e sustentadas por conhecimentos prévios (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 
2009; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010).  

Alguns psicólogos (por exemplo, ver em BILLING, 1987) afirmam que tais 
habilidades são inerentes ao indivíduo, sendo desenvolvidas naturalmente em seu 
cotidiano, desde crianças, quando têm que discutir sobre pontos de vista. Por outro 
lado, há alguns autores que afirmam que apesar de as pessoas naturalmente 
desenvolveram raciocínio argumentativos em sua vida (ao ponderar os prós e contras 
de perspectivas alternativas), é necessário que no contexto escolar, estas sejam 
melhor desenvolvidas e/ou aprimoradas (KUHN, 1993). Isto se torna particularmente 
crítico no contexto do Ensino de Ciências, no qual as justificativas dependem de um 
corpo de conhecimentos e dados específicos. Portanto, na literatura de Ensino de 
Ciências, parece ser consensual o fato de que as pessoas se tornam bons 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
LC 

 

argumentadores quando têm oportunidades para desenvolver ou sofisticar as 
habilidades, isto é, quando o contexto requer o uso (KUHN, 1991; JIMÉNEZ-
ALEIXADRE, 2010). 

Trabalhando em concordância de que o desenvolvimento das habilidades 
argumentativas deve ser promovido por atividades realizadas no ambiente escolar, 
voltando especificamente para o contexto sócio-científico, a literatura indica que a 
abordagem de habilidades argumentativas pode ser feita explorando algum fato real ou 
semiautêntico que seja próximo da realidade dos indivíduos envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem. O uso desses fatos pode ser feito como estudos de casos, os 
quais, segundo SÁ e QUEIROZ (2009), dentre várias outras características, devem ser 
úteis para os conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula, devem criar 
empatia com os personagens centrais, devem ser relevantes, interessantes, atuais, 
curtos, instigantes, genéricos etc. e, ao final devem conduzir os alunos a uma tomada 
de decisão. Dessa forma, os alunos se envolvem com a situação problema em estudo 
e, nesse processo, eles são conduzidos a atuar na sua solução, desenvolvendo 
habilidades, sistematizando e construindo conceitos científicos que lhes poderão ser 
úteis em situações de sua vida cotidiana. 

Dentro desse contexto, faz-se necessário ressaltar que Toulmin (1958) define 
argumento como sendo uma afirmativa acompanhada de sua justificativa e propõe um 
esquema que apresenta os elementos constituintes de um argumento e suas relações 
(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Componentes do argumento e suas relações segundo Toulmin (1958, p. 

148). 
 
Segundo esse esquema, apresentado na Figura 1, um argumento é constituído 

por seis componentes:  
! Dados: evidências que suportam uma afirmativa. 
! Conclusão: afirmativa cujo mérito deverá ser estabelecido. 
! Garantia: afirmativa que justifica as conexões entre dados e conclusão. 
! Apoio: afirmativa que justifica a garantia, dando-lhe maior poder explanatório. 
! Qualificador modal: elemento que qualifica a conclusão em função da ponderação 

entre os elementos justificatórios e de refutação. 
! Refutação: especifica em que condições a garantia não é válida para dar suporte 

à conclusão. 
Toulmin salienta a existência de termos campo-dependentes e campo-

independentes do argumento. Os últimos estão evidenciados na Figura 1. Esses 
elementos, ou, pelo menos, os três primeiros, devem ser buscados em todos os 
contextos, sendo importantes para caracterizar um argumento sólido. O termo campo-
dependente se relaciona à diferença de aceitabilidade dos elementos dispostos na 
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Figura 1 em diferentes contextos. Por exemplo, uma garantia pode ser considerada 
uma justificativa satisfatória num contexto, mas insatisfatória em outro.  

Aqui trouxemos a caracterização de argumento proposta por Toulmin, por 
julgarmos sua relevância para entender o que consiste um argumento e seus principais 
elementos, em concordância com alguns trabalhos da área de Ensino de Ciências (por 
exemplo, NEWTON et al., 1999; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2000; SÁ e QUEIROZ, 
2007; CARMO e CARVALHO, 2012), que têm amplamente adotado esse padrão como 
proposta para análise de argumentos no âmbito do contexto da sala de aula de 
Ciências. Além disso, utilizaremos o padrão adaptado para analisar os argumentos 
considerados válidos no contexto estudado (partindo de um estudo de caso). 

METODOLOGIA 
 
Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada com os estudantes do ensino médio (idades 
entre 14 e 18 anos) de um colégio particular da região de Ouro Preto, os quais haviam 
participado da aplicação de um Projeto CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) 
intitulado “Mineração e a qualidade das águas”, cerca de um mês antes. Para isso, 
construiu-se, com base na metodologia de estudo de casos, proposta por SÁ e 
QUEIROZ (2009), um instrumento de coleta de dados, cujo foco era similar ao contexto 
do projeto CTS, ou seja, abordava a questão do impacto da mineração na qualidade 
das águas. 

Esse instrumento de coleta de dados pode ser consultado no trabalho de 
GUIMARÃES (2012). Ele continha um caso em que uma situação fictícia, porém 
passível de ocorrer com qualquer um dos alunos da escola, era apresentada. Esse 
caso partia de uma situação problema em que uma pessoa muito querida, moradora de 
uma cidade rica em processos mineradores, se ausenta da escola onde trabalhava 
para se tratar de um câncer de pele, tipicamente provocado pelo acúmulo de arsênio 
ao longo de anos devido à ingestão de água ou alimentos contaminados por esse 
metal. Dentro desse contexto, foi solicitado aos alunos que escolhessem, a partir de 
quatro diferentes alternativas, a melhor forma de consumir água isenta de metais 
pesados, como o arsênio. As alternativas eram uso de filtro de barro, uso de água 
mineral e dois filtros de alta tecnologia. Essa escolha deveria ser justificada em função 
dos fatores saúde, custo-benefício e eficiência, com base em informações fornecidas 
na própria atividade. 

Para resolver o estudo de caso proposto, os alunos foram orientados a fazê-lo 
em duplas para que a discussão e a tomada de decisão requerida fossem favorecidas. 
Entretanto, lhes foi pedido que cada um expressasse sua opinião no próprio material, 
para que a análise das habilidades argumentativas dos estudantes fosse específica 
para cada aluno, pois poderiam ocorrer divergências nas escolhas e na forma de 
justifica-las.  

Esse instrumento de coleta de dados foi validado durante sua elaboração pelos 
seus autores juntamente com duas colaboradoras, alunas de Química Licenciatura. 
Após essa etapa, seu processo de validação foi concluído aplicando esse instrumento 
aos alunos do 8° período de Química Licenciatura, aos quais foi solicitado que 
resolvessem a atividade proposta seguindo as mesmas instruções que seriam dadas 
aos alunos do ensino médio com a única diferença de os graduandos deveriam fazê-lo 
de forma individual. Tal procedimento se fez necessário para se obter maior confiança 
de que (i) o instrumento de coleta de dados estava adequado aos objetivos da 
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pesquisa, ou seja, se ele era adequado para medir as habilidades cognitivas dos 
alunos, em especial, as argumentativas, e (ii) as questões eram claras o suficiente para 
isso. Para atender esse propósito, escolheu-se os alunos da Química Licenciatura (i) 
por eles terem participado de toda a elaboração e desenvolvimento do projeto CTS 
“Mineração e a qualidade das águas” e, portanto, estarem mais próximos do contexto 
sócio-científico que foi proposto aos alunos do ensino médio e (ii) pelo conhecimento 
dos mesmos acerca dos referenciais teóricos envolvidos na presente pesquisa. 

Validado o instrumento de coleta de dados, o mesmo foi encaminhado para sua 
aplicação. Como na escola onde a coleta de dados foi feita todo o material produzido 
pelo aluno deve ficar com ele, todos os instrumentos de coleta de dados preenchidos 
por eles foram xerocados e devolvidos. Para isso, os alunos assinaram um termo de 
concessão à cópia desses materiais. Além disso, os estudantes foram informados 
sobre os princípios da pesquisa e que seus nomes não seriam divulgados e os dados 
seriam utilizados única e exclusivamente para fins de pesquisa. 
 
Análise do estudo de caso 

Apenas os argumentos presentes nas justificativas consideradas coerentes 
foram analisados, pois são aquelas que englobam os alunos que justificaram de 
maneira pertinente a escolha feita para a solução do problema. Somente esses 
argumentos foram considerados válidos, por causa do contexto em que os mesmos 
foram emitidos, ou seja, como parte da resolução de um estudo de caso, o qual 
compreendia uma questão problema que deveria ser resolvida coerentemente. Logo, 
as respostas que não apresentavam uma justificativa pertinente à escolha feita não 
foram consideradas na etapa de classificação dos argumentos, por serem 
consideradas incompletas dentro do contexto em que foram geradas. 

Assim, os argumentos válidos foram classificados em quatro níveis diferentes a 
partir da ferramenta analítica de TOULMIN (1958). Optamos pela utilização do padrão 
de Toulmin devido seu largo uso evidenciando na literatura da área de Ensino de 
Ciências (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2000; SÁ e QUEIROZ, 2007; SÁ e QUEIROZ, 
2009; CARMO e CARVALHO, 2012 e outros) para análise dos elementos de 
argumentos (argumento como um produto) (Mendonça & Justi, 2014). 

Os argumentos foram analisados do ponto de vista estrutural, os quais se 
distinguem em função dos elementos que apresentam. Eles foram diferenciados 
usando negrito para a conclusão, traço simples para os dados, traço duplo para a 
justificativa (garantia e apoio), itálico para o qualificador e caixa alta para refutação. Em 
parênteses serão apresentados os dados fornecidos no argumento quando esses 
forem apresentados mais de uma vez. A seguir, são apresentados os níveis adotados 
para a classificação dos argumentos com os respectivos exemplos teóricos esperados 
para cada um deles: 

 

Nível 1:  
Na Figura 2, são apresentados os componentes do argumento e suas relações 

que definem e classificam os argumentos válidos apresentados pelos alunos como de 
Nível 1. Nessa figura, os Dados representam as informações fornecidas no instrumento 
de coleta de dados para auxiliar os alunos na resolução do estudo de caso, 
fornecendo-os subsídios para suportarem suas afirmações. A Justificativa representa a 
referência que o aluno faz ao problema central do estudo de caso, ou seja, a busca de 
um meio de consumo de água que seja isento de metais pesados, em especial, o 
arsênio, a qual é feita baseando-se na escolha entre as alternativas dadas na atividade. 
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E a Conclusão é o componente do argumento no qual o aluno deixa clara qual foi sua 
escolha, cujo mérito foi estabelecido na justificativa dada. 

 

 
Figura 2: Componentes do argumento e suas relações estabelecidas como de Nível 1 

na análise e classificação feita no presente trabalho. 
 
Exemplos teóricos foram usados como referência de análise para os 

argumentos, pois apontaram as possibilidades de argumentos e dos dados que 
poderiam ser utilizados com base no instrumento de Nível 1. A seguir, é apresentado o 
exemplo teórico utilizado na análise dos argumentos desse nível para o fator saúde: 
• O consumo de água mineral é o mais indicado, pois, de acordo com o rótulo 

desse produto, a mesma é isenta de metais pesados, um dos principais 
responsáveis pelos problemas de saúde apresentados pela população de 
“Esperança”.  

 
É importante ressaltar que os argumentos aqui classificados como de Nível 1 

se diferem dos que são frequentemente encontrados na literatura com essa 
nomenclatura (compostos apenas por dados e conclusão). Tais considerações estão 
de acordo com JIMÉNEZ-ALEIXANDRE e BUSTAMENTE (2003) e BRITO e SÁ 
(2010), os quais afirmam que, além da utilização adequada de elementos como dados, 
conclusões e conhecimentos básicos, a presença do elemento justificativa em um 
contexto de resolução de estudo de casos resulta em uma argumentação de boa 
qualidade. 

Nível 2:  
A seguir, na Figura 3, são apresentados os componentes do argumento e suas 

relações que definem e classificam os argumentos válidos apresentados pelos alunos 
como de Nível 2. Nesse nível, além dos elementos Dados, Justificativa e Conclusão, 
definidos na apresentação do Nível 1 de argumentos, há também elemento 
Qualificador, o qual poderia ser utilizado pelo aluno para acrescentar valor a sua 
conclusão. 

 

 
Figura 3: Componentes do argumento e suas relações estabelecidas como de Nível 2 

na análise e classificação feita no presente trabalho. 
 
Assim como foi feito na análise dos argumentos de Nível 1, foram criados 

exemplos teóricos para guiar a análise dos argumentos de Nível 2. A seguir, é 
apresentado o exemplo utilizado para o fator custo-benefício. 
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• Apesar de o filtro de barro ser a opção mais barata, o mesmo não é capaz de 
remover os metais pesados presentes na água consumida pela população de 
“Esperança”. Logo, água mineral é a opção mais conveniente, pois, para uma 
família de 4 pessoas (D1), cada uma consumindo um galão por mês (D2) com 
preço unitário igual a R$8,00 (D3), o gasto mensal seria de R$32,00 (está dentro 
do orçamento familiar médio da cidade) e teria o problema de ingestão de arsênio 
significantemente minimizado. 

 

Nível 3:  
Na Figura 4, são apresentados os componentes do argumento e suas relações 

que definem e classificam os argumentos válidos apresentados pelos alunos como de 
Nível 3. Nesse nível, além dos elementos Dados, Justificativa e Conclusão, definidos 
na apresentação do nível 1 de argumentos, há também o elemento Refutação, o qual é 
apresentado pelo aluno para deixar clara uma situação em que sua conclusão não 
possui sua validade. Nesse caso, apresentar o elemento Refutação faria com que o 
argumento fosse de nível mais elevado que o argumento contendo o elemento 
Qualificador modal (Nível 2), pois a apresentação desse último elemento requer do 
aluno a busca por um elemento que reforce sua conclusão. Enquanto que para 
apresentar o elemento Refutação, o aluno deve fazer um julgamento da validade da 
sua conclusão.  

 

 
Figura 4: Componentes do argumento e suas relações estabelecidas como de Nível 3 

na análise e classificação feita no presente trabalho. 
 
A seguir, é apresentado o exemplo teórico usado como referência de análise 

para os argumentos de Nível 3 para o fator eficiência: 
• Das opções disponíveis para a resolução do problema de ingestão de metais 

pesados pelos moradores de “Esperança”, a água mineral é a mais coerente, 
pois, segundo seu rótulo, a mesma é isenta de metais pesados, o problema 
principal da água de “Esperança”. VALE RESSALTAR QUE O USO DE ÁGUA 
MINERAL SÓ É EFICIENTE SE A TROCA E A HIGIENIZAÇÃO DOS GALÕES 
FOREM FEITAS DE MANEIRA CORRETA. 

 

Nível 4:  
Na Figura 5, são apresentados os componentes do argumento e suas relações 

que definem e classificam os argumentos válidos apresentados pelos alunos como de 
Nível 4, o qual é composto por todos os elementos definidos na descrição dos níveis 
anteriores (Dados, Justificativa, Conclusão, Qualificador e Refutação). 
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Figura 5: Componentes do argumento e suas relações estabelecidas como de Nível 4 

na análise e classificação feita no presente trabalho. 
 
A seguir, é apresentado o exemplo teórico usado como guia na análise dos 

argumentos de Nível 4 para o fator eficiência. 
• Das opções disponíveis para a resolução do problema de ingestão de metais 

pesados pelos moradores de “Esperança”, a água mineral é a mais coerente, 
pois, segundo seu rótulo, a mesma é isenta de metais pesados, o problema 
principal da água de “Esperança”. Além disso, essa opção é de fácil manutenção, 
o que nem todas as outras opções são e é a única capaz de minimizar o 
problema. VALE RESSALTAR QUE O USO DE ÁGUA MINERAL SÓ É 
EFICIENTE SE A TROCA E A HIGIENIZAÇÃO DOS GALÕES FOREM FEITAS 
DE MANEIRA CORRETA. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Classificação dos argumentos dos alunos do 1º ano 

A seguir, são apresentados os dois argumentos válidos apresentados pelo 
aluno A1 do 1º ano, os quais se encontram formatados conforme definido na 
metodologia. 

 
“A água mineral é de uso instantâneo, ou seja, já vem com o 
tratamento necessário, livre de metais, bactérias como coliformes 
fecais etc.”  

(A1, 1º ano – justificativa dada ao Fator Saúde)  
 
“É um instrumento que não traria grandes gastos, uma pessoa em 
média consome 20L ao mês; o galão convencional vendido em 
supermercados etc. contém 20L e tem o custo de R$8,00. Como 
exemplo, uma família de quatro pessoas gastaria em média 
R$32,00. No entanto, não pesaria no bolso e seria em meio 
altamente confiável.”  

(A1, 1º ano – justificativa dada ao Fator Custo-benefício) 
 
Ao analisar os argumentos observados na turma de 1o ano, foi observado que, 

das 39 justificativas analisadas (3 de cada um dos 13 alunos), apenas duas (5,1%) 
representavam argumentos válidos, os quais foram emitidos por um único aluno e 
foram classificados como de Nível 1. Seus argumentos foram apresentados para 
justificar sua escolha para a questão problema segundo os fatores saúde e custo-
benefício. 
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Isso permite concluir que (i) foram poucos os argumentos válidos apresentados 
pelos alunos do 1º ano e que (ii) o nível de qualidade dos elementos dos argumentos 
foi baixo. A seguir, são apresentados alguns fatores que podem estar relacionados a 
esse desempenho dos alunos do 1º ano: 
" Dificuldade de expressão escrita: Provavelmente a falta de hábitos de escrita pode 

ter comprometido a qualidade dos argumentos dos alunos. Ao resolver o estudo de 
caso, eles podem até ter desenvolvido um processo de argumentação mental que 
os permitissem justificar suas respostas de maneira mais completa (visto o 
engajamento nesta atividade), porém, por falta de hábitos e de demanda das 
atividades realizadas na escola, a redação de suas justificativas pode não ter saído 
condizente com toda a linha de raciocínio desenvolvida por eles. Informações 
semelhantes foram obtidas por JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al. (2000), DUSCHL e 
ELLENBOGEN (2009), BERLAND e REISER (2009) e BERLAND e REISER 
(2010). 

" Falta de habilidades básicas à argumentação: De acordo com a taxonomia de 
Bloom (ANDERSON et al., 2001), pode-se afirmar que, provavelmente, alguns 
alunos não foram capazes de emitir argumentos válidos por apresentar apenas 
habilidades de ordem média desenvolvidas1. Logo, eles realmente não 
argumentariam de forma coerente, visto que essa habilidade é classificada como 
de ordem superior (ZOHAR, 2004). 

" Rígido critério de avaliação exigido aos argumentos de Nível 1, os quais deveriam 
apresentar maior grau de complexidade que o adotado nos trabalhos 
frequentemente reportados na literatura que utilizam o padrão de Toulmin: O fato 
de os argumentos de Nível 1, adotados no presente trabalho, serem compostos por 
um elemento a mais que os tradicionalmente empregados em trabalhos da área 
pode ter resultado em uma frequência menor de argumentos de alta qualidade. Por 
outro lado, avaliamos como coerente a análise realizada baseada em dados e 
justificativas por julgarmos que os dados não falam por si só na análise do 
problema. 

 
Classificação dos argumentos dos alunos do 2º ano 

A seguir são apresentados alguns exemplos de argumentos válidos 
observados na turma do 2º ano. 

 
“A água mineral é uma água que já virá tratada e apropriada para 
o consumo, estando livre da contaminação que atinge a cidade. O 
consumo desta água vai beneficiar a saúde de todos.” 

(A21, 2º ano – justificativa dada ao Fator Saúde) 
 
“A opção, além de beneficiar a saúde, possui baixo custo, pois 
cada galão já vem sob medida para uma pessoa e, numa família 
de 5 pessoas, por exemplo, o custo será de R$40,00 mensais.” 

(A21, 2º ano – justificativa dada ao Fator Custo-benefício) 
 

                                                        
1 A análise do grau de desenvolvimento das habilidades do domínio cognitivo dos mesmos estudantes 
envolvidos no presente trabalho foi feita com o auxílio da taxonomia de Bloom. Esse estudo tinha o 
propósito de se determinar em que nível esses alunos apresentavam o desenvolvimento dessas 
habilidades, tendo como foco o desenvolvimento das habilidades argumentativas. A íntegra desse estudo 
pode ser consultada nos trabalhos de GUIMARÃES (2012) e GUIMARÃES e MENDONÇA (2012). 
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“A água mineral vai suprir a necessidade da população da cidade 
até que as reformas sejam feitas, já que vai propiciar melhoras na 
saúde do todos, sendo a água livre de metais pesados e 
prejudiciais à saúde, de custo baixo e muito eficiente.” 

(A20 e A21, 2º ano – justificativa dada ao Fator Eficiência) 
 
Os alunos do 2º ano apresentaram um desempenho melhor que alunos do 1º 

ano. Das 30 justificativas analisadas (3 de cada um dos 10 alunos do 2° ano), foram 
observados 5 argumentos válidos (16,7%). 

Embora tenha sido observado esse avanço, o qual vem sendo apontado em 
todas as análises feitas no presente trabalho, observa-se que, mesmo com o aumento 
de argumentos válidos para a turma do 2º ano, esses ainda foram classificados como 
de Nível 1. Isso reflete e reforça a necessidade de se explorar mais a argumentação 
em ambientes escolares, assim como já apontado por muitos pesquisadores da área 
(por exemplo, JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2005; Mendonça & Justi, 2013). 

Conforme pode ser visto nos exemplos de argumentos válidos dos alunos do 2º 
ano, em nenhum deles é possível observar os elementos “qualificador” e “refutação”. 
Os alunos A20 e A21 até conseguiram expressar bem a justificativa para a escolha 
feita (água mineral), porém sem usar tais elementos, os quais poderiam conferir à 
conclusão maior qualidade. 

 
Classificação dos argumentos dos alunos do 3º ano 

A classificação dos argumentos dos alunos do 3º ano mostrou que esses foram 
melhores na atividade que os alunos do 1º e do 2º anos, o que reforça os indicativos de 
avanço no desenvolvimento de habilidades cognitivas dos alunos da escola 
investigada, ao longo do ensino médio. Das 33 justificativas analisadas (3 de cada um 
dos 11 alunos que deixaram suas justificativas registradas por escrito), foi observado 
que 21 (63,6%) dessas apresentavam argumentos válidos, dentre os quais foram 
observados três de Nível 2.  

A seguir, são apresentados alguns exemplos de argumentos válidos emitidos 
pelos alunos do 3º ano que foram classificados como de Nível 1. 

 
“Em relação à saúde dos indivíduos, a utilização da água 
mineral é indiscutivelmente mais eficaz, pois: esta água é a 
única, dentre as opções, isenta de metais pesados além de todas 
as demais atribuições para uma água de boa qualidade.” 

(A31 e A32, 3º ano – justificativa dada para o Fator Saúde) 
 
“Custo médio de um galão contendo 20L de água mineral: 8,0 
reais, podendo ser vendidos em pontos comerciais da cidade 
como mercearias e supermercados. Ou seja, o custo entre todos 
será menor, não utilizando da energia para utilização”.  

(A27, 3º ano – justificativa dada ao Fator Custo-benefício) 
 
“O único meio que possibilita um melhor custo e eficiência, dentre 
a sua qualidade da água, por ser o único que não possui metais 
apresentados na água, sendo suficiente na qualidade é a sua 
utilização, além disso por obter substâncias necessárias e 
eficazes.” 

(A28, 3° ano – justificativa dada ao Fator Eficiência) 
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Conforme pode ser visto nos exemplos citados de argumentos de Nível 1, em 

nenhum desses casos são observados o elemento “qualificador” ou “refutação”. 
Nesses, observa-se que o aluno A28 até tenta acrescentar um qualificador a sua 
resposta (“além disso, por obter substâncias necessárias e eficazes”), mas esse fica 
sem sentido na frase.  

A seguir, são apresentados os argumentos de Nível 2 que foram observados 
entre as justificativas dos alunos do 3º ano.  

 
“Levando em conta o custo-benefício citado nas opções 
anteriores, a água mineral é indiscutível a melhor opção a ser 
adquirida, sendo assim, podemos considerar que somente a 
família irar pagar R$32,00 por mês, enquanto as outras opções irá 
gastar mais e não terá a mesma eficiência e a qualidade da água, 
por não retirarem metais pesados.” 

(A28, 3° ano – justificativa dada ao Fator Custo-benefício) 
 
“É indiscutível o quão vantajoso é adquirir galões de água mineral, 
pois, considerando uma família de 4 pessoas, o custo mensal 
será de apenas 32 reais, enquanto o benefício desejado fora 
alcançado.” 

(A31 e A32, 3º ano – justificativa dada ao Fator Custo-benefício) 
 
De acordo com a análise dos dados, foram poucas as ocorrências de 

argumentos de maior nível de qualidade (no caso, Nível 2). Provavelmente, isso tenha 
ocorrido pelo fato de, para receberem essa classificação, tais argumentos devem 
conter dados, justificativa, conclusão e qualificador, o que requer do aluno maior 
sofisticação da habilidade argumentativa que o requerido para o Nível 1. Essas 
informações são reforçadas pelo fato de argumentos de Nível 3 e 4 não terem sido 
observados em nenhuma das turmas analisadas. Observações semelhantes foram 
feitas por pesquisadores da área ao adotarem metodologias de pesquisa similares a do 
presente trabalho, dentre esses se destaca JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al. (2000), 
JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2005) e DUSCHL e ELLEBOGEN (2009). 

 

CONCLUSÃO 
 
O uso de um estudo de caso para avaliar a capacidade de tomada de decisão 

e de argumentação dos alunos se mostrou um bom instrumento para tal. O uso do 
modelo de Toulmin modificado também mostrou-se adequado para análise dos 
argumentos para cada fator. Nessa atividade, foi possível perceber que os alunos, ao 
se depararem com um problema que não lhes era novo e com a necessidade de propor 
uma solução para o mesmo, se mostraram aptos a encara-lo, caso esse fosse real. 
Porém, esses alunos demonstraram dificuldades em argumentar suas escolhas. 
Embora tenha sido visto que na escola estudada as habilidades argumentativas dos 
alunos crescem gradativamente com o avanço da escolaridade, foi observado que os 
mesmos apresentaram dificuldades em emitir argumentos de qualidade que fossem 
considerados válidos. Isso implica na necessidade de se desenvolver no ambiente 
escolar mais atividades com propósitos semelhantes ao do presente trabalho de forma 
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a promover o desenvolvimento dessas habilidades, proporcionando ao aluno uma 
formação de melhor qualidade e condizente com as tendências atuais de ensino. Os 
usos de questões sócio-científicas e atividades investigativas, como a modelagem, se 
mostram promissoras para o desenvolvimento das habilidades argumentativas  
(Mendonça & Justi, 2013).  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BERLAND, L. K.; REISER, B. J. Making Sense of Argumentation and Explanation. Science 
Education, v. 93, n°1, p. 26-55, 2009.  
 
BERLAND, L. K.; REISER, B. J. Classroom Communities' Adaptations of the Practice of Scientific 
Argumentation. Science Education, v. 95 n°2, p. 191-216, 2010.  
 
BILLING, M. Arguing and thinking: a rhetorical approach to social psychology. Cambridge 
University Press. 1987. 
 
BRASIL. Lei de diretrizes e bases, n°9394/96. Brasília/DF: Ministério da Educação e do desporto. 1996. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Bases legais. Brasília/DF: Ministério 
da Educação e do Desporto.1999. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais +. Brasília: Ministério da Educação e Cultura 2001. 
 
BRITO, J. Q. A.; SÁ, L. P. Estratégias promotoras da argumentação sobre questões sócio-
científicas com alunos do ensino médio. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v. 9, n°3, 
p. 505-529, 2010. 
 
CARMO, A. A.; CARVALHO, A. M. P. Múltiplas linguagens e a matemática no processo de 
argumentação em uma aula de física: Análise dos dados de um laboratório aberto. Investigações 
em Ensino de Ciências, v. 17, p. 209-226, 2012.  
 
DUSCHL, R. A.; ELLENBOGEN, K. Argumentation and Epistemic Criteria: Investigating Learners's 
Resasons for Reasons. Educación Quimica, v. 20, n°2, p. 111-118, 2009.  
 
GUIMARAES, D. Avaliação das habilidades cognitivas em um contexto sócio-científico. Trabalho 
de conclusão de curso (Química Licenciatura) – Universidade Federal de Ouro Preto, 2012. 
 
GUIMARÃES, D.; MENDONÇA, P. C. C. Emprego da taxonomia de Bloom na avaliação do nível de 
desenvolvimento das habilidades do domínio cognitivo de alunos do ensino médio de uma escola 
da rede privada da região dos inconfidentes. In: XXVI Encontro Regional da Sociedade Brasileira de 
Química, 2012, Ouro Preto, MG. Anais do XXVI Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química, 
2012. 
 
JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P. A argumentação sobre questões sócio-científicas: processos de 
construção e justificação do conhecimento na sala de aula. In: V Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências, Bauru, SP, 03 a 07 de dezembro de 2005. Anais do V Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências, 2005.  
 
JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P. 10 ideas clave: competencias en argumentación y uso de pruebas. 
Barcelona: Graó. 2010.  
 
JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P; BUSTAMENTE, J. D. Discurso de aula y argumentación en la clase 
de ciencias: cuestiones teóricas y metodológicas. Enseñanza de las ciencias, v. 21, n°3, p. 359-370, 
2003. 
 
JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P; RODRIGUÉZ, A. B.; DUSCHL, R. A. "Doing the Lesson" or "Doing 
Science": Argument in High School Genetics. Science Education, v. 84, n° 6, p. 757-792, 2000.  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
LC 

 

 
JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P.; OTERO, J. R. G.; SANTAMARÍA, F. E.; MAURIZ, B. P. Actividades 
para trabajar el uso de pruebas y la argumentación en ciencias. 1ª edição, Santiago de 
Compostela/Espanha: Editora Danú, 2009.  
 
KUHN, D. The skills of arguments. New York: Cambridge University. 319p. 1991. 
 
KUHN, D. Science as argument: Implications for teaching and learning science thinking. Science 
education, v. 77, n° 3, p. 319 – 337, 1993. 
 
MENDONÇA, P. C. C.; JUSTI, R. An instrument for analysing arguments produced in modelling-
based chemistry lessons. Journal of Research in science teaching. 2014. DOI: 10.1002/tea.21133 
 
MENDONÇA, P. C. C.; JUSTI, R. Ensino-Aprendizagem de Ciências e Argumentação: Discussões e 
Questões Atuais. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, volume 13, número 1. 
p.187-216, 2013. 
 
MINAS GERAIS, Secretaria do Estado de. Proposta Curricular – CBC (Conteúdos Básicos Comuns). 
Belo Horizonte/MG. 2006.  
 
SÁ, L. P.; QUEIROZ, S. L. Promovendo a argumentação no ensino superior de química. Química 
Nova, v. 30, p. 2035-2042, 2007. 
 
SÁ, L. P.; QUEIROZ, S. L. Estudo de casos no Ensino de Química. 1ª edição, Campinas/SP: Editora 
Átomo, 2009. 
 
SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: Compromisso com a cidadania. 4ª 
edição, Ijuí/RS: Editora UNIJUI, 2010. 
 
TOULMIN, S. E. The uses of argument. New York: Cambridge University Press, 1958. 
 
ZOHAR, A. Higher order thinking in Science classrooms: Student’s learning and teacher’s 
professional development. Kluwer academic publishers. Norwell, USA. 2004. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(LC) 

 

Avaliando uma história em quadrinhos produzida para o 
ensino de química e educação ambiental 
Elton Junior Siqueira Gama (IC); Wilmo Ernesto Francisco Junior (PQ) 
Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, Av. Manoel Severino, s/n, Bairro Bom Sucesso 
 
Palavras-Chave: história em quadrinhos, leitura, contextualização. 

RESUMO: O estímulo e prazer do ato de ler são atualmente dois grandes desafios enfrentados na 
educação brasileira, refletindo em problemas de interpretação nas mais variadas áreas do conhecimento. 
Nesse contexto, faz-se necessário o uso de metodologias de leitura capazes de tornar o 
desenvolvimento cognitivo do estudante mais eficaz. Propomos então, a elaboração e aplicação de uma 
história em quadrinhos (HQ), enfocando uma temática ambiental e introdutória a conceitos de química 
para um grupo de estudantes de Licenciatura em Química de uma Universidade Federal. Posteriormente 
à leitura, os estudantes desenvolveram atividades escritas, em que se pode constatar a maneira como 
os mesmos interagiram com texto. Percebendo-se ainda, que estratégias de leitura precisam ser mais 
exploradas no ensino de química e ciências, de forma a guiar o educando a um nível de maior 
criticidade.    

INTRODUÇÃO 
Diante do atual cenário social, que inclui o desenvolvimento científico e 

tecnológico, veiculação de informações através da mídia e a estrutura educacional 
brasileira, percebemos o quanto a leitura se faz importante, configurando-se um 
elemento indispensável para inserção do indivíduo na sociedade. Indivíduo este que 
deve ser capaz de refletir e atuar criticamente no contexto em que vive, vislumbrando 
possíveis aplicações das ideias advindas desta reflexão ao ler um texto.  

No âmbito escolar, um dos maiores objetivos da prática da leitura é fazer com 
que o aluno infira, pense e avalie aquilo que lê. O educando precisa adquirir 
competência para identificar, em um determinado texto, elementos implícitos, 
estabelecendo relações entre o que lê e os textos por ele já lidos. Entretanto, diante 
dos resultados referentes à leitura do PISA 2012 (Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos), em que o Brasil ocupa a 55ª posição em um total de 65 países, 
percebemos que ainda há muito a ser melhorado.  

Sabemos que estratégias de leitura em sala de aula, principalmente em 
disciplinas de ciências naturais são pouco frequentes. No entanto, muitas das 
dificuldades encontradas em disciplinas como Química, Física e Matemática estão 
diretamente interligadas a falta do hábito de leitura, exemplo disso é a frequente 
incompreensão de enunciados dos problemas propostos.  

Em se tratando de leitura e ensino de química, de acordo com o trabalho 
desenvolvido por Francisco Junior (2010), as pesquisas desenvolvidas no Brasil acerca 
dessa temática estão crescendo nos últimos anos, mas ainda poucos são os trabalhos 
cujo foco é a investigação de estratégias de leitura capazes de melhorar as habilidades 
leitoras. Concomitantemente, muitas vezes é notado que os professores pouco leem e 
escrevem. Isto, somado à falta de hábito e desmotivação que os estudantes possuem 
perante a leitura, se torna um obstáculo para sua valorização em sala de aula. Logo, é 
preciso que haja inserção de textos que motivem o aluno para o ato. De acordo com 
Villardi (1997) é necessário que os projetos demonstrem, de modo concreto, que o 
aluno encontra-se diante de uma nova perspectiva de leitura.  
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Diante de tais desafios, percebemos que existem gêneros textuais capazes de 
contornar, em parte, esta situação, na busca de incentivar o estudante ao ato de ler, 
sendo um deles as histórias em quadrinhos. De acordo com Mendonça (2010), em 
entrevista realizada com alunos de escolas públicas e privadas, a preferência em 
termos de materiais de leitura recai sobre este tipo de gênero. Um dos aspectos úteis 
dos quadrinhos é promover a leitura para aqueles que muitas vezes não são motivados 
a ler um texto convencional, incentivando o gosto pela leitura. Contudo, de acordo com 
Mendonça (2010), não devemos acreditar na falsa premissa de que ler quadrinhos é 
muito fácil. As HQs podem demandar estratégias de leitura sofisticadas, além de um 
alto grau de conhecimento prévio, sendo um gênero tão complexo quanto os demais no 
que tange ao seu funcionamento discursivo. 

No que se refere às histórias em quadrinhos, é comum observar a presença de 
grande quantidade de conceitos científicos em vários títulos publicados no exterior e no 
Brasil. Trabalhos acerca das HQs em educação em ciências e química estão 
aparecendo na literatura de formas variadas. Silva et al. (2013), levando em conta o 
baixo rendimento e desinteresse dos alunos pelas aulas de química orgânica no ensino 
médio, propuseram a confecção de quadrinhos com temas relacionados a combustíveis 
e fontes alternativas de energia, observando grande envolvimento e compreensão do 
conteúdo por parte dos alunos.  

Tavares et al. (2010) propuseram o desenvolvimento de HQs no ensino médio 
de química para abordagem de conteúdos com que os estudantes tivessem dificuldade. 
Foram elaborados roteiros com temas como: formas de transmissão de calor, 
combustão, desmatamento por queimadas e estados físicos da matéria. Tendo-se um 
retorno favorável, com o despertar do interesse e empolgação dos discentes. 

Santos e Aquino (2010) compreendendo que o uso de histórias em quadrinhos 
em aulas de química contribui para o processo de ensino e aprendizagem, promoveram 
a produção de tirinhas e histórias curtas em sala. A proposta se iniciou com a exibição 
de um filme sobre o tema ‘Química dos perfumes’ seguido de debate a respeito dos 
aspectos químicos e sociais, em que os conceitos foram registrados na forma de 
produções textuais. Verificou-se que o uso de HQs em aulas de Química se torna uma 
importante atividade motivadora, instrumento de estímulo à pesquisa e criatividade. 
Francisco Junior e Uchôa (2014) desenvolveram uma HQ para o ensino médio 
utilizando como tema central um acontecimento ocorrido no Brasil, o acidente 
radioativo com Césio 137 em 1987, propondo uma abordagem que relaciona a Química 
a fatos sociais.  

Além do estimulo à leitura é interessante, ao aplicar a HQ ou outro gênero 
textual, procurar verificar como o aluno compreende e interage com o texto lido. Para 
isto são adotadas estratégias que possam conferir a interação entre o leitor e o texto, 
de modo que possam propiciar um contato mais pessoal com o lido. Ao mesmo tempo, 
as situações relacionadas à leitura devem diferenciar das comumente utilizadas, em 
que geralmente existem questões preestabelecidas para o texto. Segundo Mazzitelli et 
al. (2013), para avaliar a compreensão leitora de estudantes podemos recorrer a uma 
série de atividades pós-leitura que nos permite indagar o que se passa na mente do 
leitor mediante alocação de tarefas como: resumos, apontar a ideia principal, sugerir 
um título ao texto, formular perguntas sobre o que não compreendeu, elaborar 
diagramas, entre outros.  

Assim, tendo em vista a importância da inserção da leitura em sala de aula, a 
ludicidade das histórias em quadrinhos, que conquistam as mais diferentes faixas 
etárias, propomos como metodologia de ensino o uso das HQs, visando à introdução 
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da leitura em aulas de Química, sua aceitação por parte dos alunos e a avaliação de 
como estes interagem com texto.  

METODOLOGIA 

ELABORAÇÃO DA HQ 
A história em quadrinhos desenvolvida teve como enfoque questões 

pertinentes à educação ambiental, procurando mostrar algumas causas relacionadas 
ao descarte inadequado do óleo e gorduras residuais, assim como a introdução de 
conceitos químicos vinculados a estrutura de ácidos graxos, solubilidade em água, 
interações intermoleculares e bioquímica. O roteiro da HQ consistiu de personagens, 
alunos de um curso técnico em Química, que precisaram coletar amostras de água em 
um lago para sua posterior análise. Porém, no âmbito da coleta, os protagonistas se 
deparam com o lago poluído, devido ao despejo de óleo de cozinha usado, advindo de 
um estabelecimento comercial. No decorrer da trama, são abordados os conceitos de 
química, meio ambiente e a finalização da história fica por conta do leitor, que deverá 
sequenciar a história dos personagens e propor maneiras de reutilizar o óleo residual. 
Após a elaboração do roteiro, com seus respectivos diálogos, foi conduzida a 
montagem dos quadrinhos por meio de desenhos feitos à mão. Em seguida, os 
desenhos foram escaneados, ajustando-se detalhes e cores com o uso de programas 
de edição de imagens. Os balões e textos foram incluídos por meio de programa de 
edição de texto. A Figura 1 apresenta alguns quadros da história produzida. 

Figura 1: Alguns dos quadros elaborados para a HQ. 

AVALIAÇÃO DA HQ 
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A avaliação da história em quadrinhos consistiu de sua aplicação para treze 
(13) estudantes do terceiro período do curso de Licenciatura em Química de uma 
universidade federal, que cursavam a disciplina de Química Geral. No primeiro 
momento os alunos efetuaram a leitura do material individualmente. Logo após, 
desenvolveram uma atividade escrita, contendo questões referentes à HQ (Quadro 1).  
Quadro 1: Questionário para avaliação dos alunos. 
 
 
 
 

 

A questão 1, de múltipla escolha teve como objetivo um levantamento 
quantitativo da opinião dos estudantes em relação a leitura da HQ. Já as demais 
questões buscaram analisar qualitativamente a interação e compreensão dos 
licenciandos perante o texto. Os resultados para a questão de múltipla escolha foram 
contados, já os comentários e repostas relacionados a esta questão juntamente as 
questões abertas, foram agrupados de acordo com semelhanças e arranjados em 
diferentes categorias. Em algumas situações, as categorias depreendidas diferem do 
número de participantes, ou por em uma mesma resposta ter sido depreendidas 
classificadas mais de uma categoria ou por estarem em branco. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados evidenciaram uma boa aceitação da história em quadrinhos 

pelos estudantes, com a maioria avaliando a história como interessante ou muito 
interessante (Tabela 1).  
 
Tabela 1: Resultados da questão sobre a opinião de leitura. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tal resultado pode estar relacionado à novidade em se utilizar um texto desse 
gênero na aula de Química, principalmente no nível superior. Nas justificativas 
prevaleceram justamente a novidade do uso da história em quadrinhos, a importância 
do tema ambiental e a apresentação de conceitos (Tabela 2).  

 
Tabela 2: Categorias para justificativas consideradas positivas. 

1. Qual sua opinião sobre o texto? ( ) Nada interessante ( ) Pouco interessante ( ) 
Razoavelmente interessante (  ) Interessante  (   ) Muito interessante.  Justifique apontando 
aspectos positivos e negativos.  
2. Em sua opinião, qual(ais) a(s) principal(ais) ideia(s) da História em quadrinhos?  
3. Elabore e responda uma questão sobre a História em quadrinho. 
4. Elabore uma questão a qual você gostaria de ver respondida e/ou debatida.  

Opinião sobre o texto Número de ocorrências  
Nada interessante --- 
Pouco interessante --- 

Razoavelmente interessante 01 
Interessante 06 

Muito interessante 06 
 

Categorias Número de ocorrências  
Importância do tema ambiental 03 

 Conceitos  02 
Metodologia 04 

Outros 01 
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Para os estudantes que consideraram como positivo o uso da história em 

quadrinhos em função da motivação ao ensino e aprendizagem de química, nota-se o 
caráter lúdico atribuído à leitura.  

 
“Associar histórias em quadrinhos a química foi uma ideia interessante pois 
chama a atenção dos alunos”. 
“Por se tratar de história em quadrinhos, se torna mais viável a leitura”. 
“Porque deu para aprender assuntos de química de uma forma ate engraçada 
e diferente”. 
 

Uma das características das atividades com caráter lúdico é o desempenho 
livre de tensões, proporcionando a apropriação de maneira mais prazerosa dos 
conhecimentos. Muitas vezes o prazer está associado ao desafio a que ele é 
submetido. Conforme acena Chateau (1987), o lúdico sempre está associado a um 
desafio, um obstáculo a ser transposto com esforço e liberdade. O desafio pode estar 
inserido, por exemplo, em uma situação problemática que deve ser resolvida a partir da 
HQ. No caso da HQ elaborada, o problema é a poluição de um lago, desse modo, o 
leitor pode incorporar os personagens e buscar uma solução a partir tanto de 
conhecimentos químicos já adquiridos, quanto de seu conhecimento de mundo.    

A importância do tema ambiental refere-se aos comentários alusivos ao papel 
da HQ como forma de debater questões pertinentes ao meio ambiente.   

 
“A história em quadrinhos não só focaliza nos assuntos da química, ela 
também levanta questões sobre o ambiente e sobre a vida aquática, que 
muitas vezes não é levado em conta”. 

 
Uma justificativa foi classificada em outros, revelando uma produção de sentido 

bem peculiar, que considerou o comportamento e características dos personagens. 
Vale destacar que a intenção discursiva do autor da HQ não se direcionava a tal 
questão. Ao mesmo tempo, demonstra a idiossincrasia do ato de ler. 

 
“Interessante, pois começa abordando o interesse que alguns alunos 
preguiçosos tem de tirar proveito daqueles que estudam. Mas no final acabam 
percebendo que também são inteligentes basta apenas um pouco de esforço”. 
 

É conveniente notarmos que esta novidade de leitura leva os licenciandos a 
identificarem essa estratégia como positiva, e pode decorrer principalmente da falta de 
sua inserção nas aulas de química durante o ensino médio. Em estudo em que também 
recorreu à leitura de HQs em aulas de química, porém de nível médio, Francisco Junior 
e Uchôa (2014) sinalizam que dentre 51 estudantes participantes nenhum já havia lido 
HQs em disciplinas da área de ciências naturais. Outros problemas já relatados na 
literatura dizem respeito ao perfil leitor e a compreensão de leitura de estudantes de 
química. Quadros e Miranda (2009), por exemplo, em pesquisa como estudantes de 
licenciatura na modalidade à distância, verificaram que os investigados possuíam uma 
visão restrita da leitura, pois muitas vezes entendem-no como interpretação da voz do 
autor e não como momento de confrontar as próprias ideias com a visão do autor.  

Também se percebe nos comentários a possibilidade da HQ promover 
conscientização ambiental e assimilação de conceitos químicos a partir de uma 
metodologia em que a mensagem é transmitida visual e textualmente. Para tanto é 
necessário que a história possa aproximar a Química ao cotidiano do aluno. E ninguém 
melhor que o professor, de acordo com Santana e Arroio (2012), para elaborar 
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materiais de acordo com situações específicas. O professor poderá então desenvolver 
ou estimular a criação de uma HQ pautando-se no contexto em que o aluno esta 
inserido, possibilitando que o discente sinta-se protagonista da história.  

Dentre as justificativas apresentadas de aspectos negativos, alguns dos 
licenciandos apontaram questões sobre a leitura.  

 
“Diálogo muito formal entre os jovens em alguns momentos”. 
“O lado ruim é que é direto demais para quem não tem conhecimento sobre 
saturações e cadeias”. 
 

No primeiro comentário, percebemos que isto pode estar associado 
principalmente a certa estranheza sobre a linguagem empregada na ciência ou mesmo, 
como apontado no segundo, um não contato com alguns conceitos da química. 
Sabemos que a linguagem científica possui características particulares e específicas 
que estruturam e dão mobilidade ao pensamento científico. É preciso um maior 
contado do aluno com a linguagem científica, principalmente este sendo um futuro 
professor da área. Mas a leitura não deve se ater apenas a isto. Para Quadros e 
Miranda (2009), a limitação a textos didático-científicos pode estar reforçando um ciclo 
de não entendimento do lido. É necessário o envolvimento do sujeito na leitura de uma 
variedade de formas e assuntos. Sendo indicado, para leituras científicas, o uso de 
estratégias variadas que levem ao entendimento do texto.  

A atividade de elaboração de perguntas e perguntas com respostas vem se 
mostrando uma ferramenta valiosa para a verificação a respeito da compreensão de 
um texto. Para Francisco Junior (2010, p. 197) “elaborar questões e propor reflexões 
sobre um texto lido pode ser tão ou mais difícil do que lê-lo e compreendê-lo”. Este 
método pode assim investigar o quanto o estudante assimila sobre conceitos descritos 
no texto, através de exercícios mentais não-mecânicos. 

A princípio, diferenciamos as ocorrências em dois grupos: as questões textuais 
e não-textuais. Sendo as textuais aquelas em que as perguntas e respostas são 
retiradas explicitamente do próprio texto. Já as não textuais não aparecem de forma 
explícita. Quanto ao tipo de resposta solicitada, ainda classificamos estas perguntas 
em: literais - quando solicitam informações explicitas no texto e; de inferência - quando 
envolve informações que estão além do texto. Também há distinção entre as perguntas 
que exigem resposta curta e as que exigem resposta extensa.  

Agrupamos as perguntas e respostas dos estudantes nos níveis representados 
abaixo, que de acordo com Francisco Junior (2011) indicam o grau de interação crítica 
sobre o que foi lido. 
Nível I - perguntas textuais e respostas literais curtas (ambas transcritas igualmente ao 
texto); 
Nível II - perguntas textuais e respostas literais; 
Nível III - perguntas não textuais e respostas literais; 
Nível IV - perguntas textuais e respostas de inferência; 
Nível V - perguntas não textuais e respostas de inferência. 

 
Na tabela 3 estão explicitados os níveis de interação atribuídos às perguntas e 

respostas elaboradas. 
Analisando o conteúdo das questões, percebemos que houve equivalência 

entre aquelas que abordavam conceitos químicos e aquelas ligadas à temática 
ambiental. 
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Tabela 3: Classificação das perguntas com resposta de acordo com os níveis de interação. 
Nível Número de ocorrências 

I 01 
II 08 
III - 
IV 01 
V 01 

 
 

Já para o nível de interação, prevaleceram questões com nível baixo, em 
especial no nível II, tal qual a seguir: 

 
Pergunta: “Porque enzima e substrato não possuem encaixe perfeito?”. 
Resposta: “porque a enzima muda sua conformação quando interage com o 
substrato”.  

 
Assim como no trabalho de Francisco Junior (2011), que trabalhou com textos 

referentes ao tema experimentação, a maioria dos leitores procuram elaborar 
perguntas e respostas textuais literais, sendo que estas não exigem um olhar mais 
amplo sobre o texto. Mesmo que em algumas situações há uma pequena adaptação na 
sentença, em geral predomina os termos e à linguagem do leitor, visam claramente os 
conteúdos expostos na leitura da HQ. Como os seguintes exemplos: 

 
Pergunta: “O que o descarte do óleo de cozinha na água provoca?” 
Resposta: “A diminuição do oxigênio. Assim, levando a extinção da 
biodiversidade daquele ambiente.” 

 
Pergunta: “Explique o porquê dos ácidos graxos serem insolúveis em água, 
considerando sua estrutura química”. 
Resposta: “Os ácidos graxos são apolares, uma vez que sua estrutura é 
caracterizada com um grande número de carbonos e hidrogênios; sendo assim, 
eles não se misturam à água, porque ela possui uma separação de cargas 
elétricas evidentes (um momento de dipolo), sendo considerada polar. 
Portanto, as moléculas apolares não conseguem formar interações 
intermoleculares com as moléculas da água”.  

 
Tais resultados podem ser decorrentes principalmente da forma com a qual a 

leitura vem sendo tratada durante a vida escolar. Em geral, nas atividades de leitura 
propostas em livros didáticos, as questões propostas são de resposta literal, fazendo 
com que os estudantes se habituem a buscar por respostas prontas em detrimento à 
construção do pensamento, da interatividade e de habilidades cognitivas. Francisco 
Junior e Lima (2013) analisaram as atividades de leitura propostas nos livros didáticos 
de química aprovados pelo PNLEM 2007, concluindo que à exceção de uma obra, as 
estratégias de leitura pouco contribuem para o desenvolvimento crítico da leitura.  

Em apenas duas situações os licenciandos buscaram formular perguntas com 
respostas de maneira a incorporar outros conhecimentos não presentes no texto, 
sendo uma delas classificada no nível IV e a outra no nível V, respectivamente 
apresentadas a seguir: 

 
Pergunta: “Quais outras maneiras que o óleo pode ser usado sem causar 
danos tão grandes ao ambiente?” 
Resposta: “Fazer sabão caseiro é uma delas, o que ainda pode ser uma fonte 
de renda com a venda ou a utilização do mesmo em casa.” 

 
Pergunta: “Como conscientizar a população a fazer descarte correto do óleo e 
lixo?”    
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Resposta: “Promovendo palestras abertas ao público, com esse tema, para que 
seja ensinado corretamente como fazer o descarte, além de fazer campanha 
de porta a porta acerca dessa problemática”.   

 
As respostas das questões anteriores envolveram inferências influenciadas 

pelo conhecimento prévio dos leitores, aqueles adquiridos ao longo da vida, a partir da 
interação com o mundo e de suas experiências. Assim, como aponta Boso et al. 
(2010), o ato de leitura, como processo cognitivo, depende da participação do leitor, 
que entra em cena com seu conhecimento prévio e desse modo  constrói significados e 
o texto passa a ser mediador de comunicação entre autor e leitor. As respostas 
procuraram apresentar soluções para a problemática apresentada no texto, que é 
justamente um dos objetivos de uma leitura crítica.  

Contudo, os dados obtidos a partir das perguntas com respostas elaboradas 
pela maior parcela de estudantes, nos permite coligir sobre a necessidade de avançar 
na busca por novos modos de leitura.  

Outra tarefa cognitiva fundamental é a capacidade de formular perguntas, a 
qual também vem se mostrando importante na avaliação do entendimento da leitura 
(Francisco Junior, 2010). Para análise das perguntas elaboradas também houve 
diferenciação entre aquelas textuais e as não textuais. Além disso, o tipo de informação 
que buscavam é outro critério de análise. As perguntas formuladas foram classificadas 
em quatro categorias, adaptadas a partir do estudo de Mazziteli et al. (2009), que se 
referem ao tipo de informação buscada: i) complementação de ideias: a indagação 
tinha por objetivo tornar uma ideia do texto mais abrangente ou completa; ii) dúvidas de 
conceitos: solicitava esclarecimento de um conceito ou ideia do texto; iii) 
questionadora: colocava em xeque alguma ideia ou posição assumida pelo autor; iv) 
verificação: questionamentos que apresentam uma posição pessoal em relação ao 
texto e seu conteúdo e buscam por uma validação, admitem como resposta não, sim 
ou pode ser. Os resultados estão sumarizados na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Classificação das perguntas quanto ao tipo de resposta. 

 

Pe
rg

un
ta

s 

Textuais 

Q
ua

nt
o 

às
 

 re
sp

os
ta

s Complementação de 
ideias 2 

Dúvidas de conceitos 3 

Não 
textuais 

Q
ua

nt
o 

às
 

re
sp

os
ta

s Complementação de 
ideias 3 

Dúvidas de conceitos 3 

 
Quanto ao tipo de pergunta, verificou-se pequeno prevalecimento de questões 

não textuais (6) em relação às textuais (5). Já quanto ao tipo de respostas, foram 
identificadas apenas questionamentos de complementação de ideias e dúvidas de 
conceitos. A ausência de perguntas questionadoras e verificação indica um baixo nível 
de interação mais crítica com o texto.  

Quadros, Silva e Silva (2011) propuseram formulações de questões cujas 
respostas não se encontravam no texto. De tal maneira, aponta-se para a importância 
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da orientação para produzirem questões de tal espécie. Abreu-Ferreira e Queiroz 
(2012) também realizaram uma atividade em que os alunos do curso de Química 
elaboraram perguntas na forma escrita, referentes aos conteúdos apresentados em um 
dos capítulos do livro Tio Tungstênio. A análise realizada permitiu destacar a criação de 
situações que privilegiam e valorizam a relação dos estudantes com o texto, mesmo 
com a prevalência do discurso autoritário.  

Em geral, as perguntas que se referem às dúvidas conceituais indicam 
deficiências na aprendizagem ou mesmo na leitura do texto, conforme exemplo a 
seguir. 

 
“A interação de água e óleo é possível?” 

 
Tal explicação está presente na história em quadrinhos, evidenciando a não 

percepção dessa passagem durante a leitura, assim como a não compreensão 
conceitual da interação entre água e óleo, mesmo estando o estudante em um curso 
superior de química. Ao mesmo tempo, perguntas de dúvidas podem ser aproveitadas 
para posteriores discussões, aprofundando a compreensão da palavra lida e 
subsidiando uma leitura posterior mais crítica. 

As perguntas de complementação de ideias buscaram tornar a temática 
ambiental mais abrangente. Partindo ou não de informações presentes, elas permitem 
aprofundar conceitos, bem como discussões sociais a respeito da temática.  

 
“De que forma o óleo disperso na superfície da água impede sua oxigenação?” 
“Como age o acido graxo saturado e insaturado no organismo humano e qual a 
diferença entre ambos?” 
“Como poderíamos reaproveitar esse óleo descartado?” 
“Por que, com a informação que temos nos dias atuais, a população ainda joga 
lixo em local inapropriado?” 
 

Elaborar uma boa pergunta sempre requer um considerável conhecimento do 
conteúdo e das concepções prévias do leitor, que lhe possibilita interagir com o texto. 
Assim, as questões de complementação de ideias configuram-se como elementos 
interessantes iniciar a problematização do texto e de elementos teóricos, pois cindem 
pontos cruciais que tentam a generalização das propostas e sua transposição para a 
realidade escolar que vivenciam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Negligenciadas outrora, porém, vistas como bom investimento para o processo 

de ensino-aprendizagem hoje, o uso das HQs mostra-se como um interessante recurso 
tanto no que diz respeito à inserção da leitura em sala de aula, quanto para a 
introdução de conceitos de química e disseminação científica. Torna-se perceptível sua 
aceitação, pelos futuros professores envolvidos na atividade, que acreditam que o 
material seja uma ideia atraente e que sua leitura abarca um modo diferente de abordar 
conceitos químicos.  

Contudo, vale ressaltar que o êxito em se empregar quadrinhos em sala de 
aula dependerá fortemente da concatenação entre material de leitura e estratégias de 
leitura empregadas. Em especial as estratégias de pós-leitura ocupam papel fulcral na 
interação com o material lido, fomentando o diálogo crítico com o texto de forma não-
mecânica. Além disso, é necessário superar a visão das HQs como ferramenta de 
aumento de interesse, mas sim como possibilidade de promover o pensamento 
científico, de natureza abstrata e que supere impressões imediatas. 
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Desse modo, as atividades de escrita desenvolvidas no presente trabalho, tais 
como destacar pontos positivos e/ou negativos, elaborar perguntas e perguntas com 
respostas, mostram-se eficazes como estratégias metacognitivas que auxiliam o 
estudante na melhor compreensão. As atividades escritas impingem ao leitor um 
necessário retorno ao texto, o que pode proporcionar novas leituras, captação de 
outros aspectos relevantes, além de fazer emergir possíveis dificuldades e 
incompreensões durante a leitura.      
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Resumo: Conceitualmente baseada na teoria do discurso pedagógico de Basil Bernstein, essa 
investigação busca caracterizar a prática pedagógica de dois professores de Química, do 1° ano do 
ensino médio de diferentes escolas, no momento da definição de atividades experimentais. As aulas dos 
professores foram observadas e registradas em áudio por duas unidades letivas, posteriormente 
transcritas e originaram mapas de episódios, de onde obtivemos nossas unidades de análise. Por meio 
de indicadores referentes as regras discursivas, seleção, ritmagem e critério de avaliação, pudemos 
caracterizar os modos de tendência apresentados pelos dois professores na definição das atividades 
experimentais. Os resultados indicam que um enquadramento fraco quanto à seleção e ritmagem e um 
enquadramento forte quanto aos critérios de avaliação são capazes de possibilitar um maior intercâmbio 
professor-aluno, o que contribui para a aquisição das regras de reconhecimento e de realização por 
parte dos estudantes.  

Introdução 

A pesquisa em Ensino de Ciências vinculada às interações discursivas em salas de 
aula tornou-se proeminente e tem revelado muito sobre o processo de construção de 
conhecimento nas aulas (KELLY, 2008). Alguns autores se dedicaram ao estudo de 
fenômenos que envolvem a linguagem e a comunicação como subsídios para 
caracterizar o desempenho dos professores em sala de aula e a aprendizagem dos 
conceitos científicos pelos estudantes (LEMKE, 1997; CANDELA, 1999; MORTIMER; 
SCOTT, 2002) oferecendo importantes contribuições para a pesquisa em Educação em 
Ciências. A análise dessas interações discursivas entre professores e alunos busca 
compreender os processos pelos quais os alunos são capazes de aprender e os modos 
pelos quais os professores contribuem para promover a aprendizagem. Porém, apesar 
do interesse nas interações discursivas no contexto escolar aparecer em um grande 
número de pesquisas (CASSIANE; FLOR, 2000; NICOLLI; OLIVEIRA; CASSIANI, 
2011; SOUZA et. al., 2013), ainda há um campo a ser percorrido no sentido de avançar 
na compreensão das relações entre a forma de comunicação entre os professores e 
seus alunos e a construção de novos significados pelos estudantes.  

Para Mortimer e Scott pouco se sabe sobre “como os professores dão suporte ao 
processo pelo qual os estudantes constroem significados em salas de aula de Ciências, 
sobre como essas interações são produzidas e sobre como os diferentes tipos de 
discursos podem auxiliar a aprendizagem dos estudantes” (2002, p.2). Mortimer (2000) 
ainda adverte que uma das preocupações que os pesquisadores no ensino de Ciências 
devem possuir, antes de buscar propor contribuições para a melhoria do ensino, é a de 
compreender como professores dão suporte à compreensão dos seus alunos sobre os 
conteúdos e atividades desenvolvidas em sala de aula. Para ele é a partir do que as 
pesquisas apontam que será possível pensar em formas que possam contribuir para 
mudanças nas práticas pedagógicas.  
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Segundo Morais e Neves (2003), com a “crise na educação científica” no final dos anos 
oitenta surgem timidamente pesquisas que seguem uma abordagem baseadas em 
pressupostos sociológicos a partir da ideias de Vigotsky e da teoria do discurso 
pedagógico de Bernstein, teoria esta que “fornece conceitos necessários à definição 
dos contextos sociais e das interações que neles ocorrem e à análise da influência que 
podem ter na aprendizagem dos alunos” (2003, p. 49).  

No âmbito de tais considerações, ressaltamos que o desempenho do professor se 
torna uma competência essencial tanto para a prática de ensino quanto para a 
aprendizagem, conforme afirma Maria Stella Gil:   

Considerar a competência do professor, ou seja, o sucesso ou o fracasso dos 
professores em sala de aula implica investigar um conjunto de relações 
envolvendo as relações estabelecidas entre suas ações e as ações dos seus 
alunos e a relação entre estas e as transformações das relações do aluno com 
seu meio (GIL, 1995, p. 24). 

Nesse sentido, as práticas discursivas do professor podem ser vistas como uma 
mediação para dar suporte à participação e construção de conhecimento pelos 
estudantes, ao invés de entender-se esse processo como transferência de 
conhecimento (KELLY, 2008). No entanto, as pesquisas sobre interações discursivas 
no contexto da sala de aula de Ciências têm prestado mais atenção nas chamadas 
atividades conceituais, que incluem a explicação e os padrões de diálogo em sala de 
aula, e têm deixado de lado as questões relacionadas ao gerenciamento ou manejo 
das atividades e tarefas escolares. 

A tarefa faz parte da cultura escolar, sendo uma realidade presente no processo 
educacional. Deste modo, trata-se de um dispositivo por meio do qual o professor 
concretiza o seu trabalho pedagógico. Porém, a tarefa escolar ainda é um assunto 
pouco abordado e discutido na literatura sobre o ensino de Ciências. Para Nogueira, a 
tarefa é uma questão pertinente à didática e, portanto, deveria ser um assunto mais 
debatido por ser uma componente importante dos processos de ensino e 
aprendizagem (apud FUGIMOTO; MARTINS, 2013).   

De acordo com Lopes et. al. (2010), no momento da definição da tarefa o professor 
desempenha um papel importante: o de mediador com quem o aluno interage de forma 
colaborativa para construir significados. Para estes autores, a ação de mediador do 
professor pode funcionar como catalisador do processo de aprendizagem.  As ações 
que emergem dos alunos ao tentar resolver a tarefa mobiliza conhecimentos prévios 
usando procedimentos tais como a descrição, representação, previsão, entre outros. 
Por conseguinte, as interações que ocorrem em sala de aula, nomeadamente no que 
diz respeito ao modo como as tarefas solicitadas ao aluno são apresentadas aos 
mesmos e como são conduzidas desempenham um papel fundamental na promoção 
destes procedimentos.   

Quando os alunos compreendem o que lhes é pedido nas tarefas propostas, 
utilizam estratégias mais adequadas para a sua aprendizagem, tornam-se mais 
independentes, responsáveis e autoconfiantes além de assumir um maior 
controle sobre suas aprendizagens (LOPES et. al. 2010, p.35).  

Para Coll (1994 apud Lopes et al., 2010), a ação do professor é entendida como 
mediadora, facilitadora ou condutora do processo de realização da tarefa pelo aluno, 
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concebendo o professor como o agente fundamental, ou seja, aquele que ajuda o aluno 
em decidir como realizar a tarefa. Esta ação, por sua vez, está altamente vinculada ao 
grau de autonomia do aluno na decisão de como realizar as atividades escolares.  

Diante do exposto, partimos do pressuposto de que o êxito na realização de tais tarefas 
e o engajamento dos alunos, na disciplina de Química, estariam associados à clareza 
com que a definição é elaborada e comunicada pelos professores. Neste trabalho 
temos como objetivo analisar a prática pedagógica de dois professores de Química ao 
redor da definição de atividades do tipo experimental. Para alcançarmos nosso 
propósito utilizamos como suporte conceitual a teoria de Basil Bernstein a qual permite 
analisar, segundo uma perspectiva sociológica, os contextos educacionais e, portanto, 
contribui para o delineamento teórico e metodológico de nossa pesquisa no contexto do 
ensino de Química.  

Marco teórico 

A teoria do discurso pedagógico de Basil Bernstein (1996, 1998), é marcada por uma 
linguagem de descrição externa que permite analisar, descrever, comparar, diferenciar 
situações e acontecimentos das práticas pedagógicas.  

Como uma teoria social, ela se volta especificamente para o estudo do poder e do 
controle na estruturação da comunicação pedagógica. A partir de uma perspectiva 
teórica e analítica, Bernstein (1996) afirma que poder e controle são elementos 
diferentes. O poder, segundo sua perspectiva, estabelece, legitima e reproduz as 
fronteiras entre categorias de agentes (professores e alunos) e de discursos (científico 
e não científico). Dessa forma, o poder está, para Bernstein, relacionado à delimitação 
de fronteiras, as quais colocam pessoas e discursos em diferentes posições. Já o 
controle estabelece formas de comunicação apropriadas para as diferentes categorias, 
isto é, estabelece a comunicação legítima para cada grupo, de acordo com as 
fronteiras instituídas pelas relações de poder e busca socializar as pessoas no interior 
destas relações. Nesse sentido, segundo Bernstein (1996), o poder constrói relações 
entre e o controle constrói relações dentro das interações. Com base nestes dois 
elementos, poder e controle, Bernstein (1996) construiu dois conceitos centrais em sua 
teoria e que são necessários à compreensão do processo de controle simbólico: os 
conceitos de classificação e de enquadramento. Por meio destes conceitos podemos 
caracterizar o quê e o como da prática pedagógica.  

De acordo com Bernstein, o discurso pedagógico é constituído por duas modalidades 
de discurso: o discurso instrucional, que é o discurso que transmite as competências 
especializadas e sua mútua relação; e o discurso regulador o qual cria a ordem, a 
relação e as identidades especializadas. No discurso regulador é possível 
identificarmos formas de controle sobre o tipo de comunicação considerada legítima ou 
ilegítima nas interações entre professor e alunos. Ela refere-se à existência de regras, 
mobilizadas nestas interações, que permitem reconhecer e realizar a comunicação 
esperada na prática pedagógica (BERNSTEIN, 1996). A comunicação pedagógica é 
estabelecida por um aparato de conceitos, sintetizado na noção de código: “um 
princípio regulador, tacitamente adquirido, que seleciona e integra os significados 
relevantes, as formas de realização e seus contextos evocadores” (BERNSTEIN, 1996, 
p. 138). 
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O código é o regulador da relação entre contextos e o gerador de princípios que vão 
orientar a produção de textos considerados legítimos, ou seja, aceitos como pertinentes 
dentro de cada contexto. Segundo Bernstein (1996), o texto é qualquer representação 
pedagógica, falada, escrita, visual, espacial ou expressa na postura ou na vestimenta. 
Em outras palavras, texto, para Bernstein é tudo aquilo que comunica algo. 

De acordo com este autor, para que um aluno revele uma performance legítima, no 
contexto educacional da prática pedagógica, é necessária a aquisição das regras de 
reconhecimento e de realização para esse contexto. O conceito de classificação, 
segundo o autor, está relacionado às regras de reconhecimento – que permitem ao 
estudante identificar que significados são relevantes, o que é esperado dele e que 
comportamentos e discursos são considerados legítimos. O conceito de 
enquadramento está relacionado com as regras de realização – que permitem ao 
estudante saber como utilizar esses significados para produzir o texto legítimo 
(BERNSTEIN, 1996, p.30). 

Bernstein explora a ideia de graus de controle entre a relação do transmissor e do 
adquirente como forma de analisar esse aspecto do discurso pedagógico. Através de 
diferentes valores que a classificação e o enquadramento adquirem, são estabelecidos 
distintos tipos de práticas pedagógicas. Esses valores podem variar entre fortes e 
fracos. Uma prática com valores fortes de enquadramento, por exemplo, caracterizam 
uma teoria de instrução centrada no transmissor, enquanto que valores fracos 
caracterizam uma teoria de instrução mais centrada no adquirente. Os valores de 
enquadramento forte ou fraco vão distinguir dois tipos de prática pedagógica: as 
pedagogias visíveis e pedagogias invisíveis.  

As pedagogias visíveis no nível escolar são definidas por transmissões e aquisições de 
códigos com forte classificação e forte enquadramento (BERNSTEIN, 1996, p. 81). 
Portanto, caracterizam-se por um discurso regulador com hierarquia explícita, e por um 
discurso instrucional com regras de seleção, de sequenciamento, de compassamento 
ou ritmagem e critérios de avaliação explícitos. 

Alguns estudos apontam que um fraco enquadramento na ritmagem, nos contextos 
instrucional e regulador da prática pedagógica, oportuniza a explicitação dos critérios 
de avaliação pelo professor aos alunos, o qual constitui uma estratégia inovadora do 
ponto de vista sociológico e pedagógico. Acredita-se que este processo possibilita aos 
alunos a visualização das regras do dispositivo pedagógico, caracterizando, neste 
caso, uma pedagogia mista que integra as pedagogias visível e invisível (MORAIS; 
NEVES, 2003). 

A pedagogia mista, de acordo com Morais e Neves (2003), é uma modalidade que 
favorece a aprendizagem de todos os alunos, sendo aquela que ao nível da seleção e 
ao nível dos critérios de avaliação possuem enquadramento forte e deve apresentar 
fraca classificação nos espaços, fraco enquadramento nas regras hierárquicas e fraco 
enquadramento na ritmagem. 

A organização do presente estudo estrutura-se a partir destes conceitos para 
caracterizar a prática pedagógica dos professores envolvidos e realizar uma 
comparação entre eles. Acreditamos que a comparação “serve para ampliar a visão da 
gama de possibilidades existentes enquanto a eficaz organização do ensino e da 
aprendizagem em grupo humanos” (ERICKSON, 1997, p. 202).  
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Aspectos Metodológicos 

Os fragmentos que apresentamos e discutimos neste trabalho correspondem a tarefas 
do tipo atividade experimental apresentadas por dois professores de Química do 
primeiro ano do ensino médio, cuja observação abrangeu duas unidades letivas, 
registradas entre abril e julho de 2012. Para resguardar as identidades dos sujeitos da 
pesquisa, seus nomes não foram mencionados, sendo identificados pelas siglas PB e 
PC e atuam, respectivamente, em duas escolas da cidade de Jequié no interior da 
Bahia: uma escola pública localizada na periferia da cidade e uma escola da rede 
privada, situada na parte central da cidade. Vale destacar que no período de 
observação todos os professores seguiram o programa curricular da escola e não 
houve nenhuma indicação ou interferência dos investigadores quanto à escolha dos 
tipos de atividades a serem propostas para os alunos e nem aos conteúdos a serem 
trabalhados.   

A coleta dos dados envolveu o registro das aulas em áudio e anotações em caderno de 
campo. Utilizamos dois aparelhos digitais, um próximo ao professor e outro próximo 
aos alunos, possibilitando capturar as falas e diálogos travados entre alunos, bem 
como entre os alunos e professor.  Os registros em áudio de cada aula foram 
transcritos e fragmentadas em episódios (Mortimer et al., 2007). Estes foram 
identificadas como unidades de atividades conceituais e atividades de manejo de 
classe. Cada unidade representa um episódio. Um episódio pode ser definido como um 
conjunto de ações coerentes e significados que são produzidos durante a interação e 
que tem um começo e fim e que podem ser facilmente diferenciados dos episódios 
prévios e posteriores. Este conjunto distinto também pode ser caracterizado por uma 
função específica do fluxo de um discurso (Mortimer et al., 2007).  

Para cada aula foi construído um mapa de episódios. Este conjunto de episódios 
permitiu-nos identificar, a partir do tipo de tarefa que era solicitado pelo professor e do 
que os alunos deveriam produzir e apresentar, um conjunto de seis tipos de atividade. 
Desse conjunto de episódios obtidos destacamos aqueles referentes a atividades do 
tipo experimental, os quais analisamos neste trabalho. 

As atividades experimentais requeridas pela professora PB, normalmente são do tipo 
demonstrativas, enquanto o professor PC solicita atividades que os alunos, as realizam 
como uma tarefa de casa.     

Com a leitura das transcrições desses episódios procuramos identificar situações que 
pudessem revelar categorias de análise de acordo com os objetivos de nossa 
pesquisa. Utilizamos para isso indicadores que caracterizam a prática pedagógica 
definidos anteriormente pelo grupo ESSA1, bem como novos indicadores que surgem 
de nossa pesquisa, para os quais foram considerados diferentes graus de 
enquadramento (E+ +, E+, E- E- -) como operativização dos indicadores.  

Apresentação e Análise dos Resultados 

A seguir apresentamos instrumentos para analise do contexto instrucional construído 
pó indicadores relativos às regras discursivas (seleção, ritmagem e critério de 

                                                           
1 Grupo português de Estudos Sociológicos da Sala de Aula (ESSA), liderado pela 
pesquisadora Ana Maria Morais 
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avaliação). Como exemplos selecionamos alguns episódios, e sua caracterização 
quanto ao enquadramento e os valores estimados. Cabe ressaltar que, por questão de 
espaço, apresentamos somente fragmentos dos episódios selecionados.  
 
  Quadro1: Regra discursiva seleção 

 
No fragmento acima apresentamos a regra de seleção que trata da forma como a 
atividade experimental será desenvolvida e realizada. Ambos os professores PB e PC 
apresentam às suas turmas um roteiro experimental previamente organizado e 
planejado. Atribuímos à professora PB um enquadramento muito forte por que, apesar 
de convidar alunas para realizarem a atividade experimental, ao longo do 

Indicador E+ + E+ E- E- - 
No 

planejamento 
e realização 
do trabalho 

experimental 

O trabalho 
experimental é 

planejado e 
realizado pelo 
professor sem 

qualquer 
intervenção dos 

alunos. 

O trabalho 
experimental é 
realizado pelos 

alunos, mas 
obedece 

rigidamente ao 
protocolo 

estabelecido pelo 
professor. 

O trabalho 
experimental é 
realizado pelos 

alunos, segundo o 
protocolo do 

professor, mas 
pode apresentar 

alterações 
sugeridas pelos 

alunos. 

O trabalho 
experimental é 
realizado pelos 

alunos, sendo seu 
planejamento 

também feito por 
eles com o 

acompanhamento do 
professor. 

(E++) A professora convida duas alunas para separarem os reagentes que serão utilizados na aula 
experimental, enquanto os outros alunos ficam sentados fazendo observações e anotações. As 
alunas organizam os reagentes de acordo com as ordens da professora. Durante o experimento a 
professora acaba por manipular boa parte do experimento, não permitindo às alunas nenhuma 
intervenção.  
 
Prof.PB: vamos seguir pela ordem eu vou falando aqui os sais e vocês vão colocando na ordem 
certo? “espátula vidro de relógio” quer dizer “vidro relógio caixa de fósforos pipeta álcool etílico” 
procura pelo rótulo tá em vidro viu? só para facilitar bário procura aí o bário e o sódio uma procura o 
bário e a outra procura o sódio coloca na ordem aqui é o sódio, mas o sódio é na frente depois é:::: 
lítio... procura lá o cálcio ((A professora organiza a vidraria e os reagentes ao mesmo tempo em 
que faz a leitura do roteiro, mesmo pedindo auxilio das duas alunas)) 
...   
Prof.PB: agora o cálcio... deixa eu colocar assim que é melhor... “cobre potássio e estrôncio”... 
sempre tem que ter atenção depois que separar o material devemos conferir se está separado 
corretamente agora o próximo procedimento... agora meninas o que é pra fazer agora? é pra colocar 
né?... colocar só no primeiro vidro o álcool? aqui olha meninas pega só um pouquinho de cada deixa 
esse sem nada? ou coloca em todos? coloca só no primeiro vidro o::::  álcool 
 
(E-) O professor orienta seus alunos, quanto à realização da atividade experimental proposta, 
permitindo que os alunos façam as intervenções que desejarem.   
 
Aluna12: mas eu posso numerar, ou melhor, identificar na foto com um papel escrito... tipo óleo... eu 
posso? e embaixo eu respondo esse sistema acendeu por que isso e isso... né? 
Prof.PC: pode o que eu quero é que abaixo das fotos vocês respondam esses três questionamentos 
pode colocar primeira imagem condutividade no óleo... segunda imagem solução de água e álcool...  
depois a imagem e depois da imagem a resposta fica a critério de vocês é a pergunta que não que 
calar ficou claro? alguma dúvida?  
Aluna11: se eu quiser colocar o procedimento... eu posso? 
Prof.PC: pode... fica a seu critério eu quero saber até onde vocês vão se você vão se limitar a fazer 
exatamente o que eu pedi ou vão acrescentar alguma coisa se vão surpreender então se quiserem 
fazer o procedimento passo a passo... pode fazer sem problema o que não pode faltar é aquilo que 
eu falei o mínimo que eu quero é isso 
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desenvolvimento PB acaba por manipular os reagentes sem possibilitar às alunas 
algum controle sobre a atividade proposta. Já o professor PC permite que seus alunos 
façam intervenções e até mesmo alterem o planejamento na realização da atividade. 

O próximo indicador definido diz respeito à regra discursiva ritmagem, e se refere ao 
tempo que foi disponibilizado para a leitura do procedimento experimental, antes do 
desenvolvimento da atividade. Abaixo são apresentados fragmentos das aulas dos 
professores PB e PC e os valores de enquadramento atribuído a cada situação da 
prática pedagógica.   

  Quadro2: Regra discursiva ritmagem 
Indicador E+ + E+ E - E - - 
Leitura do 

procedimento 
experimental 

O professor 
distribui o roteiro 

do 
procedimento 
experimental e 

solicita 
que os alunos 
leiam o roteiro, 

mas não 
fornece tempo 

suficiente para a 
leitura, 

interrompendo-a 
antes. 

 

O professor distribui 
o roteiro do 

procedimento 
experimental e 

realiza a leitura na 
íntegra do junto com 

seus alunos, sem 
pausa para 

questionamentos. 
 

O professor 
distribui o roteiro 
do procedimento 
experimental e 
realiza a leitura 
na íntegra do 

mesmo para os 
alunos, 

permitindo 
questionamentos 

e comentários 
dos alunos 

durante a leitura. 
 

O professor distribui o 
roteiro do procedimento 
experimental e permite 
que os alunos leiam o 

roteiro, fornecendo 
tempo suficiente para a 

leitura e 
questionamentos por 

parte dos alunos. 

(E++) A professora solicita a uma aluna que distribua entre seus colegas cópias do roteiro do 
procedimento experimental; ela não providenciou cópias suficientes para todos 
 
Prof. PB: vou dar um tempo para que vocês façam a leitura do roteiro de aula experimental de hoje... 
a leitura deve ser feita em dupla porém todos devem fazer suas anotações de forma individual todos 
têm que ter atenção e não é permitido conversas paralelas então quem gosta de conversar pode 
tratar de esquecer... ((quatro minutos após anunciar que iria dar um tempo para que os alunos 
realizassem a leitura do procedimento, a professora retoma a palavra)) 
Prof. PB: vamos começar a nossa aula experimental de hoje então o tema de hoje é/são ligações 
químicas inicialmente gostaria de solicitar de alguém para fazer a leitura quem começa a leitura? 
(E-) O professor anuncia que ele vai ler com os alunos o roteiro de uma atividade experimental que 
eles irão realizar em casa, sobre criação e testes de indicadores ácido-base 
 
Prof.PC: vamos lá? prestem atenção na leitura da prática...tirem dúvidas após eu ler... tá? não 
interrompam a leitura tirem dúvidas após eu ler prestem atenção para não fazerem errado... ok? então 
prestem atenção muita atenção ((o professor inicia a leitura do procedimento prático e a turma 
fica em silêncio)) “prática de ciências 2... preparando indicador ácido-base... os indicadores 
orgânicos geralmente são moléculas orgânicas muito complexas e suas cores dependem do meio que 
estes encontram-se dissolvidas muitos desses indicadores são obtidos a partir de espécies vegetais 
como pétalas tubérculos flores frutas etc. você pode preparar uma série de indicadores e testar suas 
variações de cor em meio... ácido básico e neutro... objetivo... neste experimento você vai estudar por 
meio de indicadores ácido-base alternativos a natureza ácida ou básica de materiais domésticos... 
material: vinte e um copos transparentes...vidro ou descartáveis... beterraba pétalas de rosa 
vermelha”... pétalas de rosa vermelha se vocês chegarem em uma floricultura eles fornecem 
tranquilamente uma quantidade e não precisa comprar...ta? por que eles sempre têm aquelas pétalas 
murchas então vocês não precisam comprar... “repolho roxo álcool hidratado o álcool doméstico”... 
Líquido e não em gel... um pouco de álcool líquido... “três folhas de papel filtro” aquele papel utilizado 
como coador por que você tem o papel filtro e tem o coador que é aquele recipiente de plástico...ta? 
então três folhas ((uma aluna interrompe a leitura para fazer uma pergunta)) 
Aluna1: onde é que eu acho isso?            
Prof.PC: SUPERMERCADO 
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Aluna 2: e eu posso usar aquele de pano? 
Prof. PC: pode ser o de pano... eu pus o de papel por que eu acreditava que a maioria tinha o de 
papel 
Aluno: compra aquela caixa? 

 
A comparação dos fragmentos apresentados no Quadro 2 nos indica que a professora 
PB, apesar de anunciar que vai disponibilizar um tempo para que os alunos realizem a 
leitura do roteiro experimental, os interrompe instantes depois, configurando dessa 
forma um enquadramento muito forte.No episódio do professor PC este, apesar de 
dizer: não interrompam a leitura tirem dúvidas após eu ler, permite que seus alunos 
façam intervenções e esclarece dúvidas, configurando um grau de enquadramento 
fraco.  
 
Outro indicador que surge de nosso trabalho de investigação, diz respeito ao critério de 
avaliação que se refere ao grau de explicitação sobre a organização da tarefa proposta. 
Neste indicador, o que caracteriza um enquadramento forte é à forma pormenorizada 
das informações que o professor fornecer a seus alunos, quanto a organização e 
realização das tarefas. 
 
Quadro 3: Regra discursiva critério de avaliação 

Indicador E++ E+ E - E - - 
Definição 
da tarefa 
quanto a 

sua 
organizaçã

o 

O professor 
propõe uma 

tarefa e explicita 
de forma 

pormenorizada as 
informações para 

a realização e 
organização da 

tarefa. 

O professor propõe 
uma tarefa e 

fornece algumas 
informações para a 

realização e 
organização da 

tarefa. 
 

O professor propõe 
uma tarefa 
fornecendo 

informações para a 
sua realização, mas 

não fornece 
informações quanto 
à organização da 

tarefa. 
 

O professor propõe 
a tarefa e não 

fornece nenhuma 
informação quanto 
a realização e nem 

quanto a 
organização da 

tarefa. 
 

(E-) Após a realização de uma aula experimental, a professora indica algumas questões referentes 
as substâncias analisadas, para que seus alunos realizem uma pesquisa 
 
Prof.PB: qual foi a substância? tinha uma substância que era para eu ter trazido a naftalina que era 
para ter feito mas eu esqueci mas só foi uma... qual foi a substância que não produziu íons em 
solução aquosa? 
Aluno1: a sacarose açúcar 
Prof.PB: a sacarose certo e por que?... aí vocês vão pesquisar  
Aluno1: de todas? 
Prof.PB: não somente da sacarose aí vocês vão ter que explicar ... quatro “o sal dissolvido em água 
conduziu corrente elétrica?” aí vocês vão produzir a explicação vocês vão pesquisar olhar no livro de 
vocês quem tá com o livro olha aí no índice olha aí no assunto reações químicas olhem no índice do 
livro veja onde estar o assunto reações químicas... abram o índice que vocês vão encontrar o índice 
o sumário... ligações químicas 
(E++) O professor vem descrevendo para seus alunos o procedimento experimental que eles deverão 
realizar em casa e após a descrição, ele define o que seus alunos devem apresentar para ele na 
próxima aula 
 
Aluno: pode fazer um vídeo? 
Prof.PC: pode fazer um vídeo tudo bem mas além desse vídeo o que eu quero é a foto que isso 
fique muito claro tá? que vocês tirem fotografia de todo o sistema primeiro você vai juntar todos os 
materiais todos os reagentes presta atenção viu para depois não falar que eu não expliquei direito 
que no dia tem que está do jeito que eu estou explicando vocês vão para cada prática para cada 
sistema tirar uma fotografia e perceber se a lâmpada acendeu ou não após feito isso você pode 
juntar todos os reagentes e o sistema de vocês e tirar uma foto única o reagente e o material eu 
quero isso no caderno vocês podem imprimir ou revelar a foto... mas eu quero que a foto esteja no 
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caderno a foto tem que constar no caderno o procedimento eu quero no caderno 
 
No fragmento acima a professora PB apresenta um enquadramento fraco, com uma 
definição pouco explícita sobre a forma como os alunos dever realizar e organizar a 
tarefa e limita-se apenas a indicar o livro didático como fonte de consulta. Já o 
professor PC apresenta um enquadramento muito forte ao especificar os 
procedimentos a serem adotados para a organização da tarefa.  
 
Após a identificação dos indicadores e atribuição dos graus de enquadramento nas 
aulas dos professores PB e PC, elaboramos uma tabela para o contexto instrucional, 
como podemos visualizar na Tabela 1. O sinal contribui para a visualização de marcas 
de tendências e, dessa forma, foi possível uma caracterização da prática pedagógica 
dos professores PB e PC com respeito à definição das tarefas e atividades 
experimentais.  
 
Tabela 1: Marcas de tendência  

Regras discursivas Professora PB Professor PC  
Seleção E++ E - 

Ritmagem E++ E- - 
Critério de avaliação E- E+ + 

 
Ao observar a Tabela 1 percebemos certa tendência com relação aos valores de 
enquadramento. A professora PB, durante a definição da atividade experimental, 
apresenta um grande controle no planejamento e na condução de todo o procedimento 
embora, durante o desenvolvimento da atividade, ela cogita dar o controle a duas 
alunas. Consequentemente, a professora PB acaba não oportunizando momentos para 
que as alunas possam realizar intervenções. Já o professor PC apresenta um fraco 
enquadramento na regra discursiva de seleção, apesar de apresentar um procedimento 
previamente elaborado e com materiais pré definidos e com isso possibilita que seus 
alunos desenvolvam habilidades de manipulação e montagem do artefato experimental. 
Há momentos em que é dado o controle aos alunos, que realizam intervenções, 
indicam sugestões, fazem perguntas sobre a tarefa e demonstram possuir as regras de 
reconhecimento. O professor PC, ao permitir que seus alunos tenham controle sobre a 
seleção, contribui para que seus alunos tenham a possibilidade de serem bem 
sucedidos, pois reconhecem a especificidade da manipulação e da montagem de um 
aparato experimental, quando intervém sugerindo modificações, isto é, demonstram 
saber como devem proceder para a realização do experimento o que provavelmente 
contribui para, produzir o texto esperado pelo professor.  

Com respeito ao tempo para leitura do procedimento, a professora PB acaba não 
fornecendo o tempo suficiente para que seus alunos façam a leitura, talvez pelo tempo 
reduzido de que dispõem, visto que ela possui uma carga horária apenas de duas 
aulas semanais, enquanto, em comparação, o professor PC dispõe do dobro do 
número de aulas por semana. Pesquisas anteriores demonstram que um fraco 
enquadramento com respeito a ritmagem é uma condição favorável para a 
aprendizagem, já que é dado ao aluno o controle sobre o tempo de aquisição dos 
significados.  Ao apresentar uma forte ritmagem, a professora PB não permite á seus 
alunos uma maior tempo para expressar-se, ou formular hipóteses sobre a atividade 
experimental, de forma que possam apropriar-se da modalidade de comunicação 
privilegiada pela escola. A professora PB ao configurar um ritmagem muito forte, passa 
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a supervalorizar o tempo e, portanto tende a reduzir a fala dos seus alunos e privilegia 
sua própria fala.   

Ao comparar a prática dos dois professores, o critério de avaliação com 
enquadramento muito forte do professor PC no momento da definição da tarefa, pode 
ser uma característica que contribua para o desenvolvimento positivo dos seus alunos, 
pois o que as pesquisas têm indicado é que uma prática favorável à aprendizagem dos 
alunos é aquela cujos critério de avaliação são explícitos. A professora PB com relação 
ao critério de avaliação apresenta um fraco enquadramento, visto que ao propor uma 
pesquisa para seus alunos limita-se a indicar o livro didático como fonte de consulta 
para a realização da tarefa. De acordo com Bernstein (1996, p. 98), “em qualquer 
relação de ensino a essência da relação consiste em avaliar o desempenho do 
adquirente”, portanto, os alunos são principalmente avaliados por meio de suas 
produções.  

Considerações finais 

Entre as regras definidas pela teoria do discurso pedagógico de Basil Bernstein em 
relação ao discurso instrucional – regras discursivas e regras hierárquicas -, as 
primeiras nos pareceram as mais indicadas para investigar a definição das tarefas e 
atividades pelos professores de química. Sua análise com respeito à prática 
pedagógica nos permite refletir sobre a aquisição das regras de reconhecimento e de 
realização, responsáveis pela produção do texto legítimo pelos alunos, através dos 
quais estes são avaliados e etiquetados por seus professores. Tal análise como 
apresentada aqui não esgota o escrutínio da prática pedagógica, mas entendemos que 
contribui para iluminar determinados aspectos fundamentais para o sucesso escolar de 
alunos de diferentes classes sociais.  

Com base em nossos resultados de pesquisa, compreendemos que se desejamos um 
ensino mais eficaz com respeito à aquisição das regras de reconhecimento e de 
realização, as interações em torno à definição das tarefas e atividades experimentais, 
um tipo de atividade fundamental para o ensino e a aprendizagem em química, 
precisam ser estabelecidas no sentido de permitir um maior intercâmbio entre professor 
e alunos. Desse modo, com enquadramentos mais fracos na seleção e na ritmagem, os 
alunos poderão participar mais dos momentos de organização e definição das tarefas e 
atividades, o que os ajuda a esclarecer dúvidas e questões para a elaboração de seu 
trabalho. A explicitação dos critérios de avaliação também contribui para o sucesso dos 
estudantes. 

Perante o que foi exposto percebemos que os dois professores apresentam práticas 
pedagógicas bem distintas na definição da atividade experimental. A professora PB é 
marcada por um forte controle na condução da atividade experimental, talvez pelo 
contexto social dos seus alunos. A participação dos alunos é reduzida a meros ouvintes 
no momento de definir a tarefa e é bastante econômica com as palavras e limita-se a 
indicar o livro didático como fonte de consulta com isso configura um fraco 
enquadramento. Para Bernstein deve haver uma definição muito clara e explicita dos 
critérios de avaliação. Quando isso não ocorre, pode significar uma forma de controle 
sobre os alunos. Já que para estes os critérios são invisíveis, mas não para o 
transmissor. Desse modo, a prática pedagógica da professora PB é assinalada por 
uma pedagogia invisível, talvez com o objetivo de manter o aluno envolvido no 
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processo, porém, isto não é suficiente, pois uma minoria dos alunos acabam se 
envolvendo no processo.  

A análise das aulas do professor PC indica que sua prática pedagógica é capaz de contribuir 
para a autonomia e aprendizagem dos alunos. Segundo Carvalho (2006), o sucesso escolar, 
principalmente no contexto das escolas particulares, tem sido alcançado devido a duas 
maneiras: implicitamente, construindo o currículo com base no capital familiar e pela realização 
de tarefas, principalmente o dever de casa que “capitaliza explicitamente o tempo escolar” 
(p.86). Portanto, o professor PC ao solicitar que seus alunos realizem a atividade experimental 
em casa, acaba otimizando o tempo escolar, ao tempo que possibilita que cada aluno construa 
seu próprio artefato experimental. De acordo com Bernstein (1996, p. 113-114), os alunos 
da classe trabalhadora estão em dupla desvantagem, primeiro por que a família não 
representa um local que favoreça a aquisição de habilidades desenvolvidas na escola e 
segundo, por que a classe trabalhadora tende a não facultar uma orientação em 
relação à linguagem que é valorizada pela comunicação pedagógica da escola.  

Neste trabalho evidenciamos a prática pedagógica de dois professores de química que 
desenvolvem seu trabalho em contextos socioculturais muito diferentes entre si. 
Entendemos que ambos professores almejam um ensino eficaz e de qualidade, e estão 
comprometidos com o sucesso de seus alunos. A inclusão de atividades experimentais, 
em condições adversas, é um claro indício desse comprometimento. Os resultados de 
nossas análises, entretanto, nos indicam que determinados fatores podem corroborar e 
outros prejudicar a inclusão de atividades experimentais para a aprendizagem em 
Química, fatores estes relacionados com a definição e a organização das atividades e 
experiências e com o produto do trabalho dos alunos. Esperamos que este trabalho 
possa contribuir como instrumento de reflexão para outros professores de Química tão 
compromissados com o seu ensino como os que aqui generosamente nos acolheram 
como observadores de suas práticas.   
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Resumo: É inegável a quantidade de informações que podem ser trazidas pela visão, todavia as várias 
formas de linguagem (falada, escrita, entre outras) acompanhadas do pensamento também contribuem 
para a aprendizagem. Defendemos que os deficientes visuais (DV) organizam seus conhecimentos e se 
relacionam como qualquer outro indivíduo, desde que sejam apresentados ao mundo objetivo 
considerando sua especificidade. Esta investigação versa sobre o estudo do processo de formação de 
modelos mentais de estruturas moleculares de compostos orgânicos por um aluno DV do Centro 
Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual (CEBRAV - Goiás). Baseados nas ideias de 
Johnson-Laird, os resultados apontam que os sujeitos que recebem informações bem determinadas são 
capazes de construir seus modelos mentais, representando analogicamente o conhecimento de forma 
coerente com os conhecimentos produzidos e validados pela Ciência. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Química; deficiência visual; modelos mentais. 
 
O ENSINO DE CIÊNCIAS/QUÍMICA PARA DEFICIENTES VISUAIS 
 O paradigma da inclusão escolar pressupõe o desafio de mudanças, pois, um 
número cada vez maior de estudantes com necessidades educativas especiais (NEEs) 
está matriculado nas classes regulares (Benite et al., 2009). Este contexto exige da 
instituição escolar uma completa reestruturação para que os estudantes com NEEs 
tenham acesso a todas as oportunidades educacionais oferecidas aos demais.  
 Por sua vez, a inclusão escolar é movimento historicamente recente e, portanto, 
ainda não há consenso associado a sua prática (Pereira et al., 2011). Entretanto, 
concordamos com Camargo que “a caracterização escolar enquanto espaço social 
orientado pelo respeito e o direito à diferença nada mais faz do que reconhecer a 
ontologia humana e sobre ela estruturar-se" (Camargo, 2010, p.3). 
 É preciso reconhecer as especificidades presentes em sala de aula (Benite et al, 
2011). Os alunos com deficiência visual*1 (DV), em particular, se caracterizam em 
função da redução da resposta visual, que pode ser leve, moderada, severa ou 
profunda (baixa visão ou visão subnormal) ou de ausência de visão (cegueira), devido 
a causas congênitas ou hereditárias (Mosqueira, 2010). 
 Especificamente, em relação ao ensino de química para DV’s temos um 
impasse: 

Os esforços de professores para atender a esses alunos tornam-se ainda mais 
árduos quando se têm poucos estudos e materiais publicados sobre o tema. 
Atualmente, existem poucos materiais adaptados disponíveis para alunos com 
deficiência visual, principalmente os relacionados ao ensino da Química. Do 
mesmo modo, existe uma lacuna na formação inicial e continuada dos 
professores de Química, no que se referem à abordagem sobre ensino para 
alunos com deficiência visual (Pires et al., 2007, p.2). 

 Considerando este impasse, o que se nota, na maioria dos casos, é que os 
                                                   
1 É considerada pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou 
menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 
20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações (Lei 10.690 de 16 de junho de 2003). 
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professores de química tendem a ignorar a presença do DV (Melo et al., 2010), uma 
vez que, o ensino de química está diretamente influenciado pelo apelo visual que passa 
por interpretação de gráficos, desenhos, estruturas, dentre outros. As informações 
químicas são expressas por símbolos, números, fórmulas, equações e a comunicação 
destas é realizada utilizando-se de linguagem específica. Desta forma, o domínio desta 
linguagem é fundamental para compreensão da química. 
 Importa destacar, neste contexto, o grande trabalho realizado pelos docentes do 
Instituto Benjamin Constant, instituição centenária que desenvolve trabalhos com 
deficientes visuais. Estes produzem e disponibilizam materiais de apoio a sala de aula, 
tais como: tabela periódica em Braille e o Monet (software gerador de gráficos táteis). 
 Segundo Mortimer e colaboradores (2000), para a completa aprendizagem da 
química o seu ensino deve contemplar os três diferentes níveis de abordagem: o 
fenomenológico ou macroscópico, o teórico ou microscópico e o representacional. 
Todavia, a maioria do material de apoio que dá suporte a ação docente de ensino de 
química apresenta grande quantidade de tabelas, gráficos e representações 
específicas, com significativa importância para a aprendizagem dos conteúdos 
enquanto recurso de representação do nível fenomenológico.   
 Imagens visuais são utilizadas em aulas de química para ilustrar, exemplificar, 
reforçar informações e, por isso, têm grande dimensão simbólica. Se, por exemplo, são 
apresentadas tabelas, utilizadas pela comunidade química, é para expressar 
informações sistematizadas por esta comunidade. Nas tabelas, são inúmeras linhas e 
colunas que interrelacionam um grande número de informações. Já os gráficos 
simplificam as sistematizações das informações tabeladas, permitindo comparações 
imediatas (Pires et al., 2007).  
 Desta forma, há de se compreender que os aprendizes DV’s tenham dificuldades 
com a sistemática do ensino de ciências/química, visto que o mesmo fundamenta-se, 
em boa parte, em referenciais funcionais visuais (Camargo e Silva, 2006). A visão, 
dentre os outros sentidos, parece-nos ser pré-requisito para realização de qualquer 
atividade em sala de aula de química (Pereira et al, 2011). A utilização de quadro e giz, 
lousa digital, provas escritas e medições são práticas que endereçam ao aluno DV o 
fracasso escolar e a não socialização (Mantoan, 2003). 
 O fato de que a educação de DV’s adota procedimentos de ensino para esses 
sujeitos sociais com base nos padrões para videntes, ou seja, o conhecer tem como 
pressuposto o ver, faz com que os professores de ciências/química (Camargo, 2010; 
Supalo et al., 2009) não planejem suas ações docentes considerando as diferenças de 
percepção entre o aluno DV e o normovisual. Temos aqui constituído um cenário de 
ação docente descontextualizada de ensino de química para alunos com DV. 
 Ora, as imagens não reproduzem o real, o real é um aberto que não se deixa 
reproduzir como cópia ou dado. Por imagem entendemos a “estrutura mental 
construída a partir de sinais provenientes de cada uma das modalidades sensoriais – 
visuais, auditivas, olfativas, gustatória e somatossensoriais” (Damásio, 1999). Ademais, 
toda representação, mesmo a visual é convencional em algum grau, pois “toda 
representação sempre será parcial, já que ela terá de supor que certas propriedades 
das coisas não merecem ser representadas, quer porque são tidas como 
secundárias...” (Bunge, 2008). 
 O processo de retenção de informações é derivado da memória e neste, nossas 
experiências podem ser recuperadas se arquivadas. Já a recuperação está 
intimamente ligada à  

aprendizagem, que segundo o sociointeracionismo pode ser entendida como a 
habilidade de nos relacionarmos com nossas experiências sociais. Assim, o ser 
humano tem a possibilidade de pensar em um objeto fisicamente ausente, 
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imaginar sobre o mesmo e planejar ações. Esse modo de funcionamento 
psicológico é típico de nossa espécie e não inato, mas fruto de interações do 
indivíduo com o meio social (Pereira et al., 2011, p.53). 

Vigotski (2001) argumenta que uma criança com alguma deficiência representa 
um tipo qualitativamente diferente e único de desenvolvimento e que a chave para o 
desenvolvimento deste aprendiz é a compreensão, ou seja, o uso de um instrumento 
alternativo. 

Defendemos aqui que a aprendizagem da química não é apenas visual. 
Apoiamo-nos em Lowenfeld (1971) para argumentar que DV’s reagem com todos os 
sentidos aos estímulos que recebem do meio, porém é só por meio do tato que 
adquirem conhecimento real dos objetos que os rodeiam (forma, tamanho, dureza etc.) 
e a maior fonte de informação descritiva é a audição (presença, localização ou 
condição dos objetos). 

 
SOBRE MODELOS MENTAIS 
 Baseado em Borges (1998), uma forma simplista de caracterizar um modelo 
mental é que “ele é um modelo que existe na mente de alguém” (p.9). Assim, quando 
pensamos criamos modelos ingênuos em forma de imagens ou representações 
mentais da realidade e os internalizamos. À luz da Teoria de Johnson-Laird (1983), os 
modelos mentais podem ser considerados como: 

representações analógicas, um tanto quanto abstraídas, de conceitos, objetos 
ou eventos que são espacial e temporalmente análogos a impressões 
sensoriais, mas que podem ser vistos de qualquer ângulo (e aí temos 
imagens!) e que, em geral, não retêm aspectos distintivos de uma dada 
instância de um objeto ou evento (Moreira, 1996, p.181). 

 Nossa compreensão sobre um fenômeno ou estado das coisas nos permite criar 
um modelo funcional possibilitando o desenvolvimento de habilidades para explicá-los. 
Apesar de incompletos e instáveis, esses modelos são análogos aos fenômenos do 
mundo exterior e são construidos por meio da inserção cultural (ensino) ou na interação 
com o outro e com o mundo. Desta forma, quanto maior o envolvimento e domínio do 
conhecimento de interesse do sujeito, maior a possibilidade de depurar os modelos 
iniciais, ou seja, no processo de ensino-aprendizagem para que o sujeito aproxime seu 
modelo mental dos modelos científicos é necessário um amplo conhecimento do 
assunto estudado (Borges, 1998). 
 Segundo Johnson-Laird, cada pessoa raciocina com modelos mentais, são como 
blocos de construção cognitivos que podem ser combinados e recombinados conforme 
necessário. Como quaisquer outro modelo, eles representam o objeto ou situação em 
si. Uma de suas características mais importantes é que sua estrutura capta a essência 
(se parece analogicamente) dessa situação ou objeto (Hampson e Morris, 1996). 

Os modelos mentais costumam ser limitados, tanto pela falta de experiência 
quanto pela falta de conhecimento aprofundado do sujeito, o que os diferencia dos 
modelos conceituais que são “representações precisas, consistentes e completas de 
sistemas físicos. São projetados como ferramentas para o entendimento ou para o 
ensino de sistemas físicos” (Norman,  1983 apud Moreira, 1996, p.200). Já os modelos 
conceituais são construidos por pesquisadores e professores para facilitar o 
entendimento de algum sistema físico e são usados no ensino para que os aluno 
possam criar seus modelos mentais mais adequados, a partir desses, do sistema físico 
apresentado. 

Apresentamos a seguir o estudo do processo de formação de modelos mentais 
de um aluno DV de estruturas moleculares nas aulas de funções orgânicas. Tal estudo 
foi desenvolvido no Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual 
(CEBRAV - Goiás), instituição de apoio à escola regular e que tem como proposta das 
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aulas de química permitir que os DV’s (A) realizem o manuseio de diferentes materiais 
acompanhados por professores em formação inicial (PFI), orientados por professores 
formadores (PF) e pelo professor do CEBRAV, possibilitando-os o treinamento da 
percepção pelos sentidos facilitando a discriminação de detalhes e formulação de 
conceitos. 

 
METODOLOGIA 

Esta investigação se caracteriza como uma pesquisa-ação, pois nasce de uma 
necessidade da prática: formar professores de química para a inclusão escolar. Na 
perspectiva da pesquisa-ação o pesquisador (PFI) compromete-se politicamente com o 
desenvolvimento do grupo na qual o estudo se instaura, neste caso, os deficientes 
visuais (Zeichner, 2002). Aqui, os pesquisadores (oferecem apoio no CEBRAV) são 
membros do grupo que estuda e é aprendiz que busca se engajar na realidade 
estudada, a fim de compreender a percepção que o próprio grupo tem acerca da 
realidade vivenciada. Somente por meio da parceria com os membros do grupo em 
investigação e da ação investigativa conjunta que o pesquisador e parceiros buscaram 
estabelecer diálogos teóricos com sua realidade. 

Enquanto pesquisa-ação esta investigação se caracterizou pelas seguintes 
etapas: planejamento – elaboração colaborativa (PF, PFI e professor do CEBRAV) das 
intervenções pedagógicas usando a experimentação no ensino de química para DV’s; 
ação e observação – realização das intervenções pedagógicas no CEBRAV, gravadas 
em áudio e vídeo; reflexão sobre a ação – análise colaborativa (PF e PFI) das 
transcrições das gravações; replanejamento – planejamento conjunto cada vez mais 
ajustado às necessidades do coletivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: A espiral de ciclos auto-reflexivos na pesquisa-ação (Benite, 2011). 

As intervenções pedagógicas ministradas no CEBRAV servem como aulas de 
apoio ao ensino. O aluno DV frequenta o ensino público regular e no contraturno leva 
suas dúvidas e dificuldades para serem discutidas nas aulas de apoio. 

Vale ressaltar que o estudo sobre modelos mentais aqui apresentado é um 
recorte oportuno de uma intervenção pedagógica sobre transformações químicas, após 
perguntados sobre como imaginavam ser uma molécula qualquer. Participaram desta 
investigação, um professor formador, três professores em formação inicial e sete 
alunos DV’s. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 Atualmente, preocupações emergem dos professores de todos os níveis de 
ensino que recebem os alunos DV’s em suas salas de aula, tais como: quais os 
recursos necessários para ensiná-los? Como os alunos vão compreender os conceitos 
ensinados pelo professor? (Batista, 2005) 
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 Compreender é se apoderar de informações interiorizando-as, isto é, cada 
sujeito possui seus processos mentais que são influenciados pela cultura, pelo contexto 
e por outros sujeitos (Sena, 2011). 
 Apoiamo-nos em Camargo (2005) para dizer que os DV’s organizam seus 
conhecimentos e se relacionam como qualquer outro indivíduo, desde que sejam 
apresentados ao mundo objetivo considerando sua especificidade. É inegável a 
quantidade de informações que podem ser trazidas pela visão como noções de 
distância, profundidade e organização espacial. No ensino de Ciências/Química, como 
uma aula experimental, as noções de espaço, de volume e de quantidade, por 
exemplo, são questões consideradas problemáticas para eles por utilizarmos 
geralmente a visão como ferramenta para a organização espacial. Aspectos como 
esses devem ser considerados como pressupostos na elaboração de intervenções que 
contribuam para o desenvolvimento desses alunos. 
 Todavia, concordamos com Batista (2005) que a super valorização da visão 
pode causar entraves, pois não podemos “confundir o papel da percepção visual global 
com o dos processos mentais superiores na compreensão de conceitos nem 
subestimar o valor de informações seqüenciais” (p. 13). Diferente de um aluno vidente 
que numa aula experimental está sempre acompanhando com imagens o manuseio de 
equipamentos e de reagentes, o DV passa por experiências isoladas (ouve a liberação 
de gases, toca no tubo de ensaio e sente a liberação de energia, entre outras) 
dificultando a integração dessas experiências como proveniente de aulas práticas. 
 Considerando a Ciência/Química como “fruto da construção de modelos e 
elaboração de leis que possam dar sentido a realidade observada” (Melo e Lima Neto, 
2013, p.112), uma boa forma de compreender a Química Orgânica é usando modelos 
moleculares, isso porque “a analogia entre os modelos e as estruturas moleculares 
facilita o estudo da constituição, da configuração (estrutura tridimensional) e das 
diferentes conformações, formas que uma molécula pode assumir” (Roque e Silva, 
2008, p.922). Além disso, a química possui uma linguagem própria utilizando uma 
variedade de representações simbólicas (fórmulas, reações químicas e as próprias 
estruturas moleculares) para expressar conceitos e procedimentos químicos (Andrade 
Neto et al., 2009). 

Defendemos que átomos e moléculas são entidades reais, mas imperceptíveis 
pelos sentidos. E como estudá-los? A seguir, apresentamos um extrato em que o aluno 
DV fala sobre sua dificuldade de elaborar as estruturas moleculares (átomos e ligações 
químicas entre eles) nas aulas de química orgânica. 

PF - A6 quando você fala de molécula, como é que você a imagina? 
A6 - Lá na minha escola eu tinha dificuldade. Então, os antigos professores não tentavam criar 
outras formas de ensinar. 
PF1 - E que dificuldades você tinha? 
A6 - Por exemplo, na química orgânica, a gente tem que contruir as moléculas, juntar os átomos 
de carbono, hidrogênio, por meio de ligações químicas... 
PF1 - As fórmulas estruturais, que você quer dizer. 
A6 - Isso aí! 
PF - A6, a Ciência/Química tem uma linguagem própria que a representa, uma linguagem 
simbólica. E como você entende as representações químicas, como as fórmulas estruturais da 
química orgânica? 
A6 – Eu sei que quatro carbonos com ligações simples entre sí e as outras ligações simples com 
átomos de hidrogênio é um butano, porquê “but” é de quatro carbonos, “an” de uma ligação 
simples e “o” de hidrocarboneto. 
Assumimos que no ensino de química orgânica as estruturas moleculares são 

modelos, forma de linguagem criada pelos químicos a partir de sua compreensão para 
representar as coisas do mundo. Assim, 
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a correlação entre o comportamento dessas minúsculas partículas, que fazem 
parte do microcosmo, e as propriedades das substâncias pertencentes ao 
sistema macroscópico foi e continua sendo um grande desafio da ciência 
química e, conseqüentemente, do ensino de Química. Como vencê-lo? (Roque 
e Silva, 2008, p.921) 

 Independente da especificidade do aluno, levá-lo a compreender o invisível não 
é tarefa fácil. Neste caso, observamos na fala de A6 que a dificuldade em aprender 
funções orgânicas estava na falta de alternativas que poderiam ser oferecidas pelos 
professores para que o mesmo pudesse construir as estruturas moleculares, ou seja, o 
aluno dispunha apenas do discurso verbal do professor para montar as fórmulas 
estruturais de compostos orgânicos e nomeá-las. 

Baseados em pesquisas que discutem a formação de modelos mentais como 
componente da aprendizagem (Souza, 2013; Moreira, 1996; Greca e Moreira, 2002), 
defendemos que esses contribuem para que qualquer sujeito, incluindo os DV’s, 
obtenham sucesso em seus estudos nas aulas de Ciências/Química. Entretanto, 
segundo Souza (2013), o problema da formação dos modelos mentais pelos alunos 
está no ensino, pois os professores: 

não sabem que estão promovendo a formação de modelos mentais, porque 
não sabem nem o que são ou como se formam tais modelos. Resulta que 
muitos dos modelos mentais formados em sala de aula são incoerentes do 
ponto de vista científico (p.171). 

 Partindo desse pressuposto, defendemos que o sujeito só compreende alguma 
coisa a partir do momento em que consegue explicá-la. Considerando que os modelos 
mentais são estruturas cognitivas relacionadas à compreensão, então construir 
modelos mentais coerentes com as informações obtidas significa seu entendimento 
sobre o assunto. 

Diante disso, o extrato a seguir mostra como A6 vislumbra as estruturas 
moleculares a partir das informações apresentadas pelo professor nas aulas de 
química. 

PF - E como você compreende a estrutura do butano? Assim, como você a imagina? 
A6 - Quando estou estudando o quê o professor fala na sala, eu crio meus desenhos na cabeça 
e depois escrevo-os na máquina, e vou fazendo. Bom! Os “C” dos carbonos do butano se 
assemelham ao “Ç” do Braille. 
PF - Como? 
A6- “Ç”, aquele que faz assim (A6 descreve no ar o “Ç”). Daí eu coloco os “:” que é representado 
pelos pontos 2 e 5 no Braille, que equivale à ligação simples. Em seguida, outro “Ç”, e 
novamente os “:”, até completar os quatro carbonos. Depois é só completar com as ligações 
simples e os “H” dos hidrogênios, que no Braille é representado pelos pontos 1, 2 e 5. 
PF - E as estruturas que possuem ramificação, por exemplo: o 2-metil-butano? 
A6 - Quando é ramificação, eu faço a estrutura que falei, só que no lugar do hidrogênio ligado ao 
segundo carbono boto um “;” que é representado pelos pontos 2 e 3 no Braille, que fica tipo uma 
linhazinha para baixo do carbono 2 e coloco outro “Ç” completando com as ligações simples e os 
“H” dos hidrogênios, como falei antes. 
PF1 - Alguém te orientou ou te ajudou a criar esses símbolos, ou foi você mesmo? 
A6 - Eu mesmo vou criando pra provar que, para toda dificuldade tem uma solução. 
PF - Entendi! E a função álcool, você sabe? 
A6 - O etanol, por exemplo, tem dois carbonos, tem as ligações simples entre si, cinco 
hidrogênios e a hidroxila, o “OH” que dá o “ol” no nome, que é a função. E vou colocando... os 
“Ç” com os “:”, daí nesse “Ç” aqui (descreve no ar o segundo carbono da cadeia) eu boto os “:” e 
um “O” de oxigênio, e nesse “O” outro “:” e depois o “H”,  ligado ao “O”. Uma molécula que ainda 
não conheço, eu invento lá na hora, penso lá na hora e vai. 

 Defendemos que o pensamento acompanhado das várias formas de 
apresentação da linguagem (falada, escrita, gestual, entre outras) constituem o 
conhecimento. Porém, não existe neutralidade em qualquer tipo de conhecimento, visto 
que esse depende de quem o observa e do quê é observado. Aqui, consideramos que 
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as observações feitas por A6 foram por meio da audição e que o objeto observado são 
os constructos (estruturas moleculares de compostos orgânicos) da Ciência/Química. 
 
 

A Química é uma ciência abstrata e complexa, por muitas vezes correlacionada 
apenas com a linguagem visual. Todavia, a linguagem é constitutiva de qualquer sujeito 
quando este interage com o outro se completando e se construindo continuamente nas 
suas práticas discursivas (Sena, 2011). No diálogo apresentado, verificamos que A6 
declara como faz para visualizar a molécula de butano e do 2-metil-butano a partir de 
um conjunto bem determinado de descrições sobre a sua composição apresentado 
pelo professor por meio da linguagem falada. Diante dessas descrições, A6 busca 
como recurso para representação de seu modelo mental outra forma de linguagem, 
segundo sua especificidade, o Braille, que para Grifin e Gerber é “um sistema de 
pontos perceptíveis pelo tato, que representam os elementos da linguagem” (1999, p. 
5). O sistema Braille é composto por: 

seis pontos, numerados de cima para baixo, da esquerda para a direita, e 
agrupados em duas colunas ou em três linhas. Permite a formação de 64 
símbolos, já que alguns estudiosos consideram o espaço em branco como um 
sinal. Denominam-se símbolos simples aqueles formados em uma única cela e 
compostos aqueles formados com mais de uma cela: duplos, duas celas, 
triplos, três, quádruplos, quatro etc. O conjunto matricial a partir do qual se 
formam os símbolos 123456 (todos os pontos da cela) denomina-se sinal 
fundamental. O espaço ocupado por este ou por quaisquer outros símbolos 
Braille denomina-se cela ou célula Braille. Os símbolos do Sistema Braille 
estão organizados em uma sequência que se denomina ordem Braille e estão 
divididos em sete séries (Moraes, 2013, p.4). 

Na elaboração do modelo mental referente à molécula de butano, A6 utiliza o “Ç” 
para representar os quatro carbono da cadeia, para as ligações simples os “:” e para os 
hidrogênios o próprio “H” que, em nossa análise a molécula é representada de acordo 
com a figura 2 e na figura 3 representamos a molécula 2-metil-butano. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2:  Modelo mental da molécula de butano e sua Representação em Braille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Modelo mental da molécula de 2-metil-butano e sua Representação em Braille. 
 
Destacamos que os modelos criados por A6 possuem algumas representações 

que não condizem com as representações aceitas pela comunidade científica, como é 
o caso do “:”e do “;” para simbolizarem as ligações simples entre carbonos da cadeia 
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principal e entre carbonos e hidrogênios, respectivamente. Contudo, apoiamo-nos em 
Moreira (1996) para dizer que os modelos mentais podem apresentar problemas como 
a presença de elementos desnecessários e errôneos. Neste caso, pesquisar a 
elaboração desses modelos é fundamental para a sua compreensão e elaboração de 
pressupostos que possam contribuir para a orientação de futuros professores que 
atuarão junto a esses sujeitos. 

Defendemos, baseados nas ideias de Johnson-Laird (1982), que os sujeitos que 
recebem informações bem determinadas são capazes de construir seus modelos 
mentais, representando analogicamente o conhecimento, ou seja, “existe uma 
correspondência direta entre entidades e relações presentes na estrutura dessa 
representação e as entidades e relações que se busca representar” (Moreira, 1996, 
p.196). Neste sentido, o modelo criado por A6 nos permitiu compreender como o 
mesmo organiza e integra as informações provenientes de outros sentidos, neste caso 
a audição, construindo as moléculas de butano e 2-metil-butano a partir de um 
perspectiva analogicamente representativa, sem depender das informações visuais, 
permitindo-nos ressaltar a importância do papel da linguagem e do pensamento nessa 
organização. 

Segundo Moreira (1996), “no ensino, o professor ensina modelos conceituais e 
espera que o aprendiz construa modelos mentais consistentes com esses modelos 
conceituais que, por sua vez, devem ser consistentes com os sistemas físicos 
modelados” (p.201). No geral, os modelos conceituais são ferramentas construidas por 
especialistas (professores, pesquisadores, entre outros) para auxiliar no entendimento 
de sistemas físicos ou estados das coisas, representando-o de forma consistente. 
Assim, esclarecemos que se a aprendizagem se configura na coerência existente entre 
o modelo mental construído pelo aluno e o discurso com base científica do professor, é 
necessário que exista consenso no diálogo professor-aluno DV, como identificado no 
extrato a seguir. 

PF - Agora você me deixou curioso: como você dialoga com o seu professor, já que você cria 
modelos para entender os modelos da Ciência/Química que é uma linguagem universal? 
A6 - Eu sento com ele e mostro como é que o esquema funciona na minha cabeça. Quando eu 
mostro na folha, ele sabe qual símbolo representa o quê. 
PF1 - E como você sabe que aprendeu? Que toda essa construção está de acordo com o 
conteúdo ensinado pelo professor? 
A6 - Eu penso muito antes de escrever. Enquanto o professor vai explicando, eu já vou 
enxerguando. Primeiro eu prefiro fazer do meu jeito, que eu entendo. Depois eu mostro para o 
professor e comparamos com o que ele usa para ver se é a mesma coisa...mesmo que esteja 
escrito diferente do modo que ele ensina, eu ainda continuo usando para estudar, porque é a 
forma que eu entendo. 
PF – E como você faz nas avaliações? 
A6 – Ah! Depois que entendo do meu jeito e o professor confere comigo, eu aprendo do jeito que 
ele ensina para usar numa prova, vestibular, onde precisar. 
Participando ativamente do processo de ensino-aprendizagem, A6 relata que 

após construir seus modelos mentais, apresenta-o ao professor visando testar suas 
conclusões quanto à aproximação de seus modelos dos modelos conceituais discutidos 
durante a aula. Baseados na teoria de Johnson-Laird, defendemos que esse é um 
aspecto essencial no raciocínio por meio de modelos, pois ressalta a habilidade do 
aluno em “testar suas conclusões a que se chegue usando tais modelos” (Moreira, 
1996, p.197). 

Desta forma, podemos interpretar a construção dos modelos mentais por A6 
mais como uma habilidade prática (dedução) do que habilidade abstrata, o que 
diferencia, por exemplo, um estudante de um pesquisador, isto é, o volume de 
conhecimento e experiência do sujeito para manipular modelos mentais mais 
complexos, bem como a falseabilidade desses. 
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Nessa perspectiva, para que o DV aprenda química precisamos desenvolver 
atividades explorando dados sensoriais conjugada à linguagem verbal permitindo-o 
identificar e descrever os objetos de estudo, estabelecer distinções entre eles e, com 
base numa educação formal, compreender conhecimentos cada vez mais complexos 
sobre as propriedades, transformações e constituição dos materiais e das substâncias, 
foco de estudos da Química (Brasil, 2006). 
  
CONCLUSÃO 

No estudo da Química, Ciência que faz uso extensivo de modelos para 
representar suas entidades abstratas que são idealizadas do mundo real, é necessário 
que o aluno aprenda sua linguagem a partir de experiências que o permitam observar e 
representar aquilo que é invisível aos nossos olhos. Nessa perspectiva, a criação de 
modelos mentais na sala de aula orientado pelo professor torna-se um requisito 
necessário para que o aluno compreenda essa linguagem e a represente de forma 
coerente com os conhecimentos produzidos e validados pela comunidade científica. 

Vale ressaltar que na Química, apesar de poucos, já identificamos o uso de 
algumas modalidades de informação sequencial, como textos em Braile, modelos em 
alto-relevo, experimentos com materiais adaptados, entre outros, que são elementos 
que contribuem com a percepção global do DV, simultânea ao discurso do professor.  
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RESUMO: Neste trabalho, analisamos os gestos dêiticos utilizados por uma professora de química de 
ensino superior considerando a grande variedade de formas de apontar que essa professora utiliza. 
Observamos que a distância com relação ao objeto de conhecimento influencia a forma de apontar da 
professora. Assim, quando ela está mais distante, a maneira de apontar se aproxima daquela 
considerada na tipologia de Kendon (2004) para situações cotidianas. Ao se aproximar do objeto de 
conhecimento a variedade de gestos dêiticos aumenta e isto está relacionado às possibilidades que o 
terceiro modo semiótico utilizado pela professora oferece para a sua gesticulação. Adicionalmente, 
notamos que essa professora usa gestos de ligação ao fazer correspondências referenciais entre 
representações, numa tentativa de promover intersubjetividade. 

INTRODUÇÃO 
As salas de aula constituem locais sociais complexos, em que um professor 

interage com os estudantes com a intenção de dar suporte ao desenvolvimento de um 
ponto de vista particular (MORTIMER e SCOTT, 2003). A meta é promover nos 
estudantes o entendimento dos conceitos científicos. Nesse ambiente há uma 
inevitável heterogeneidade de modos de pensar e falar e os gestos podem ser 
importantes para reduzir ambiguidades.  

Grande parte da comunicação humana envolve participantes em uma conversa 
face a face. Nessas situações, os participantes usam outros modos semióticos além da 
fala, ou seja, usam gestos, adotam uma determinada postura, usam estruturas do 
ambiente, entre outros. A multimodalidade é um campo de pesquisa que parte do 
pressuposto que os significados são produzidos, distribuídos, recebidos, interpretados 
e refeitos a partir da leitura de vários modos de representação e comunicação e não 
apenas por meio da linguagem falada ou escrita. Os modos são recursos semióticos 
resultantes de um trabalho de uma comunidade ao longo da história, que parte de 
bases materiais para construir signos que comunicam, organizam e estruturam o 
pensamento (KRESS, 2009).  

A aula é uma atividade humana que se realiza por um conjunto de ações 
mediadas, uma vez que é impossível separar o sujeito dos sistemas simbólicos e 
artefatos materiais empregados na ação (WERTSCH, 1988). Dessa forma, 
consideramos que ensino e aprendizagem são multimodais, pois ambos se 
desenvolvem por meio de vários modos semióticos incluindo fala, escrita, olhar, gestos, 
imagens e proxêmica. 

Esse artigo analisa o papel dos gestos dêiticos utilizados por uma professora do 
ensino superior em aulas de química orgânica. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

LC 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Professores universitários das áreas de ciências naturais, tecnologia e 

matemática tendem a utilizar, além dos gestos e da fala, um terceiro modo semiótico, 
que pode se traduzir em desenhos no quadro, em slides projetados, em modelos 
concretos, etc. Esse terceiro modo semiótico pode ter uma grande influência sobre a 
forma como o professor gesticula, pois ele potencializa o que e como se fala.  Em outro 
trabalho  (MORO et al., 2011), demonstramos que este terceiro modo semiótico, no 
caso particular, desenhos esboçados no quadro negro, tem influência sobre os gestos 
e a fala do professor, expandindo as possibilidades da professora em gesticular.  

Os gestos são movimentos idiossincráticos e espontâneos que as pessoas 
realizam durante a fala. Gesto e fala são duas maneiras de expressão integradas, que 
são produzidas como um par sendo orientadas pelo mesmo objetivo (KENDON, 2004). 
McNeill (2005) defende que a sincronia do gesto e da fala une diferentes modos 
semióticos no mesmo momento da experiência cognitiva do falante. Gesticular tem um 
potencial de grande impacto sobre a compreensão dos estudantes (HOSTETTER, 
2011). 

Um gesto pode contribuir para o conteúdo proposicional de um enunciado ao 
apontar o objeto (concreto ou virtual) referenciado no discurso (KENDON, 2004). Esses 
gestos são denominados dêiticos e são gestos demonstrativos que indicam objetos e 
eventos do mundo concreto e fictício (McNEILL, 2005; KENDON, 2004). Na cultura 
ocidental esses são tipicamente realizados com a mão, o dedo indicador esticado, 
embora possam ser efetuados por qualquer outra parte do corpo (cabeça, nariz, 
queixo) ou por objetos (lápis, ponteira, etc.) (McNEILL, 2005). Kendon (2004) afirma 
que tais gestos podem ser fundamentais para o entendimento do enunciado. Os gestos 
dêiticos apresentam propriedades tão distintas que têm sido reconhecidos como uma 
classe por todos os estudiosos no assunto ao longo do tempo (KENDON, 2004; 
McNEILL, 2012).  

Kendon (2004) relatou sete configurações diferentes de orientação mão/braço 
utilizadas para os gestos de apontar a partir de observações realizadas na região da 
Campania (Itália) e Northamptonshire (Inglaterra). Essas configurações e seu 
significado são apresentadas no quadro 1. 
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Quadro 1 - Gestos de apontar segundo Kendon (2004) 

Estrutura do ato de apontar Orientação do antebraço Significado 
Dedo indicador estendido Palma da mão para baixo/ 

antebraço pronado 
Individualização do objeto – 
o objeto é o foco do 
discurso 

Dedo indicador estendido Palma vertical/antebraço 
em posição neutra 

O objeto indicado não é 
foco do discurso, mas tem 
uma conexão com o foco 

Polegar estendido Orientação variável do 
antebraço 

A localização do objeto foi 
previamente estabelecida, 
ou seja, é conhecida; a 
localização ou a identidade 
do objeto não é importante; 
a localização ou a 
identidade do objeto não é 
o foco do discurso espaço e 
tempo 

Mão aberta neutra Palma vertical Aponta sem individualizar 
um objeto específico 

Mão aberta supinada Palma para cima Aponta um objeto para que 
o mesmo seja inspecionado 

Mão aberta pronada* Espalmada Referencia um objeto 
devido à sua extensão 
espacial ou vários objetos 
que são consideradosem 
conjunto (tem movimento) 

De acordo com Tabensky (2001), os gestos podem contribuir para a 
compreensão, ao capturar e manter a atenção do interlocutor. Assim, quando o falante 
enuncia palavras similares a “isto aqui” enquanto gesticula e aponta alguma coisa, o 
gesto dá ênfase ou chama a atenção do ouvinte para que está sendo falado 
(TABENSKY, 2001). Na sala de aula, o gesto dêitico é usado para apontar para algum 
aspecto específico da projeção na tela – o tópico da comunicação do professor – 
salientando-o. O enunciado concorrente sobre esse tópico é consequentemente 
colocado em segundo plano por meio de uma relação com o referente que é salientada 
pelo gesto dêitico e o restante se transforma em pano de fundo (ROTH & BOWEN, 
2000). Assim, os gestos dêiticos chamam a atenção para algum aspecto do contexto 
salientando-o do restante, ou seja, gestos dêiticos usados com enunciados dêiticos 
desempenham importante papel na interação porque estabelecem uma distinção entre 
tópico e fundo. Dessa forma, as pessoas são mais capazes de interpretar um 
enunciado com uma solicitação indireta quando a fala é acompanhada por um gesto 
dêitico relevante do que quando a fala ou o gesto sozinhos (KELLY et al., 1999). Pode-
se então perceber que os gestos dêiticos são uma das formas que permitem à 
comunicação manter-se ancorada ao mundo material (CLARK, 2003). Sendo assim, 
Valenzeno et al.  (2003) afirmam que os gestos de apontar e traçar dão base à fala do 
professor ao ligar os enunciados abstratos ao ambiente físico concreto.  

Nathan &Alibali (2011) relatam que os professores usam estratégias para 
estabelecer intersubjetividade, entre as quais os gestos. Eles observaram duas 
maneiras pelas quais os gestos estabelecem intersubjetividade: (1) gestos de ligação – 
grupos de gestos que guiam a atenção (principalmente dêiticos), ou seja, que delineiam 
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correspondências referenciais entre uma representação familiar (ex. a fórmula plana) e 
uma nova representação (ex.: a fórmula tridimensional); (2) catchments – são gestos 
que apresentam recorrência ao longo do enunciado. A recorrência pode ser sinalizada 
pela forma e/ou pela localização da mão, pela orientação e ritmo do movimento, entre 
outros (McNEILL 2005).  

No presente trabalho, nós avaliamos os gestos dêiticos utilizados por uma 
professora de química de ensino superior considerando a grande variedade de formas 
de apontar que essa professora utiliza. 

METODOLOGIA 
Foram filmadas aulas de uma professora de química orgânica do curso de 

química noturno cujo nome fictício é Rosa. Posteriormente alguns fragmentos dessas 
aulas foram selecionados e analisados utilizando o programa TRANSANA.  

Neste artigo, um fragmento corresponde a uma unidade gestual (UG). Os 
fragmentos ocorrem dentro de episódios, que são constituídos por várias UGs. Para a 
análise dos gestos, consideramos que, quando uma pessoa gesticula, a parte do corpo 
empregada na atividade realiza um movimento de afastamento. Se o braço está 
envolvido, ele sai de uma posição de repouso em direção a uma região do espaço e 
retorna à posição de repouso. O movimento completo, do momento em que o braço sai 
do repouso até retornar a ele, é referido como unidade gestual (UG). Ao atingir o ápice 
do movimento, a mão tende a assumir posturas muito bem definidas, caracterizando a 
fase denominada golpe.  

O critério usado para a definição dos episódios nesta análise foi que eles 
representassem uma explicação completa relacionada às reações orgânicas. Os 
fragmentos relatados neste trabalho foram escolhidos porque demonstram a 
diversidade de gestos dêiticos usados pela professora em articulação com os desenhos 
que estavam no quadro. Além disso, a maioria dos fragmentos observados é bem 
demarcada por pistas contextuais, o que indica claramente aos estudantes tratar-se de 
uma explicação completa.  

A classificação e análise dos gestos dêiticos foram realizadas tendo como 
referência a tipologia de KENDON (2004).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Kress et al. (2010) relatam a importância do agenciamento do modo de 

comunicação pelo professor e da maneira pela qual ele usa esse modo no processo de 
criação de significado. A professora analisada neste trabalho usa, principalmente, 
desenhos no quadro, fala e gestos e observamos que, por meio dos gestos dêiticos, ela 
estabelece intersubjetividade.  

O gesto de apontar é importante para fazer a conexão entre o discurso e a 
circunstância temporal ou especial e, em muitas ocasiões, isso não pode ser feito sem 
o gesto (KENDON, 2004). No caso da professora que analisamos, podemos observar 
que os gestos dêiticos realizados são essenciais para permitir aos estudantes localizar 
e identificar as estruturas sobre as quais ela fala e visualizar elementos dentro dessas 
estruturas. Além disso, os gestos dêiticos são essenciais quando ela relaciona 
representações umas com as outras, apontando precisamente o posicionamento dos 
elementos nas moléculas. De Saint-Georges (2008, p. 131 – 132) afirma que o gesto 
de apontar tem várias funções. Porém, ela salienta que esse tipo de gesto permite que 
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ao estudante desambiguar o referente que se quer mostrar. Isso fica muito claro na 
aula dessa professora, quando ela aponta para elementos específicos nas moléculas 
desenhadas no quadro, permitindo que a seleção visual daquilo que está sendo 
explicado. De Saint-Georges (2008) adiciona que os gestos dêiticos permitem precisar 
aquilo sobre o que se fala, focalizar a atenção do interlocutor e tornar visíveis certos 
aspectos do objeto de aprendizagem.   

Enquanto explica o assunto, a professora Rosa, idiossincraticamente, apresenta 
dois modos de apontar entre os quais ela varia: um mais tradicional ligado ao uso de 
gestos cotidianos que correspondem à descrição de Kendon (2004) e outro relacionado 
às representações escritas no quadro de giz, momento em que ela usa uma variedade 
maior de gestos dêiticos. A proximidade imediata de Rosa com as representações 
possibilita sua gesticulação e permite que seus gestos construam camadas sobre elas 
de tal forma que ela salienta e traz para o primeiro plano aquilo que ela quer mostrar 
para os estudantes.  

Uma das formas que a professora aponta quando está distante do objeto de 
conhecimento é usando a mão direita aberta supinada, palma virada para cima, 
apontando a representação para que a mesma seja visualizada/inspecionada pelos 
estudantes, como proposto por Kendon (2004) em situações cotidianas. Ela realiza o 
gesto enquanto pronuncia: “Então veja bem quando eu tenho este (/) estereoisômero” e 
o golpe do gesto coincide com a palavra dêitica este, que é pronunciada com maior 
intensidade (Figura 1 A). Outra maneira de apontar que se assemelha à classificação 
de Kendon (2004) é usando a mão direita pronada, dedo indicador estendido e os 
outros dedos flexionados configurando a forma prototípica do gesto dêitico, segundo 
McNeill (2005). No fragmento em que o gesto aparece, Rosa pronunciava: “A 
conformação mais estável deste (/) estereoisômero” e, ao dizer: estereoisômero ela 
realiza esse gesto dêitico apontando para a estrutura que estava desenhada no quadro 
(Figura 1B). Na fala, o golpe do gesto coincide com a palavra estereoisômero, este é 
individualizado pelo gesto e essa molécula representa o foco do discurso, como 
mostrado por Kendon (2004) para situações cotidianas. 
 

  
 

Figura 1 – Gestos dêiticos executados longe da representação. (A) Gesto dêitico com a mão 
espalmada supinada indicando um referente que deve ser inspecionado. (B) Gesto dêitico 

prototípico identificando uma estrutura específica “estereoisômero”. 

O gesto dêitico com o polegar, diferentemente dos outros gestos de apontar para 
fórmula, que são bem idiossincráticos, é usado tanto num quando noutro caso (apontar 

A B 
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para a fórmula e apontar fora da fórmula). Quando Rosa está distante da 
representação, ela aponta sem estabelecer a localização precisa de um referente, ou, 
simplesmente, aponta para um referente que já foi comentado anteriormente 
corroborando outros estudos que abordaram gestos dêiticos usados em situações 
cotidianas (Kendon, 2004). Um exemplo disso é mostrado na figura 1A, em que ela 
aponta com o polegar em direção aos dois produtos que podem ser formados enquanto 
pronuncia: “Nós temos a formação de dois produtos.” Os dois produtos estão 
desenhados no quadro lado a lado, ela não está individualizando um ou outro, mas sim 
mostrando os dois que possivelmente aparecem como resultados daquela reação. 

  
Figura 2 – Gestos dêiticos com o polegar: (A) Apontando para as duas representações 

desenhadas no quadro sem individualizar nenhuma delas; (B) Aponta para o produto principal no 
passado, pois ela já havia mencionado esse produto anteriormente, esse gesto gera um 

mismatch, uma vez que ela está próximo à representação do produto secundário. 

Outro exemplo interessante é quando e ela usa o gesto de apontar com o 
polegar para se referir ao produto principal que ela já havia mencionado no seu 
discurso. Neste sentido ela faz o gesto com o polegar, mas esse gesto aparentemente 
provoca um mismatch (gesto que não combina com a fala), pois ele está apontando 
para a posição no quadro onde está desenhado o produto secundário, porém ela quer 
apontar para o passado, ou seja, para o produto secundário que ela havia citado 
anteriormente. Em outro fragmento, na mesma aula, ela recorda uma passagem de 
uma aula anterior e faz o gesto típico com o polegar apontando para trás. Em ambos os 
casos, o gesto dêitico com o polegar é usado como forma de fazer referência ao objeto 
(KENDON 2004). Isso pode estar ligado ao uso anafórico do gesto (KENDON, 2004) 
considerando que a professora retoma, nesse momento, o produto secundário que 
havia mostrado anteriormente e o tema discutido na aula anterior, respectivamente.  

Ela dirige-se à fórmula anteriormente desenhada  para fazer referência ao cloro 
que mudou de posição. Ela usa o dedo indicador estendido com amão neutra, que 
corresponde a um apontar sem individualizar na descrição de Kendon (2004). Portanto 
ela está apontando para a fórmula desenhada que está representada do outro lado. Só 
quando está próxima do objeto desenhado que ela aponta idiossincraticamente. 

Gestos de ligação e gestos recorrentes  
Natan e Alibali (2011) descrevem gestos de ligação e catchments – a professora Rosa realiza ambos. 
Neste trabalho, notamos que a professora, por meio de gestos dêiticos, faz a ligação e transforma uma 
fórmula em outra ao fazer a correspondência  entre elas (FIGURA 3). 
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Figura 3  - Gestos dêiticos de ligação (A e B) e recorrente (B e C) – Gesto de ligação 
correlacionando a fórmula plana em A com a fórmula em conformação em cadeira em B – Em (A) 

gesto dêitico realizado com a mão esquerda aberta pronada, palma virada para o quadro e os 
dedos semiflexionados para cima, apontam para o todo – o estereoisômero; (B) gesto dêitico 

realizado com a mão esquerda aberta pronada, palma virada para o quadro e os dedos 
semiflexionados direcionados para frente aponta o grupo abandonador,  de forma a individualizá-

lo e mostrar sua posição precisa (Cl); (C) gesto dêitico realizado com a mão esquerda aberta 
pronada, palma virada para o quadro e os dedos semiflexionados para cima de forma a 

individualizá-lo e mostrar sua posição precisa. B e C mostram a posição antiperiplanar dos 
grupos abandonador e hidrogênio na conformação em cadeira. 

Nós observamos também que quando está perto das representações 
desenhadas no quadro de giz, Rosa executa gestos dêiticos idiossincráticos 
relacionados a elementos da fórmula química ou à fórmula como um todo. Ela precisa 
representar as fórmulas grandes para dar conta de mostrar os elementos presentes 
nela. Exatamente por isso, pela distância criada entre os elementos nesse desenho, o 
uso de dois dedos simultaneamente pode facilitar apontar dois elementos presentes na 
fórmula. 

Dessa forma, podemos observar várias formas de apontar que são efetuadas pela 
professora: 

1. Aponta com a mão ou com os dedos para elementos da estrutura 

Rosa apresentava uma forma muito variada para apontar elementos de uma estrutura, 
usando; (1) o dedo médio; (2) o dedo mínimo; (3) o dedo indicador; (4) os dedos 
indicador e médio simultaneamente; (5) os dedos indicador e mínimo simultaneamente; 
(6) os dedos indicador, médio, anular e mínimo ao mesmo tempo; (7) o dedo indicador 
flexionado e apontando com a articulação interfalângica; (8) a mão com a palma virada 
para o quadro; (9) a mão neutra com a lateral virada para o quadro; (9) o dedo polegar. 
Essas formas de apontar vão além das descritas por Kendon (2004) para os gestos 
dêiticos usados para apontar individualizando objetos específicos em situações 
cotidianas. Nesse caso específico, Kendon (2004) cita o gesto de apontar com o dedo 
indicador estendido e a mão pronada. O que determina essa diferença é a presença do 
modo semiótico utilizado pela professora, ou seja, o desenho no quadro de giz. 
Quando Rosa tem que individualizar um único elemento da fórmula, ela geralmente usa 
quaisquer dos três dedos: indicador, médio ou mindinho. Ao representar as fórmulas no 
quadro, alguns elementos dentro da fórmula estão a uma distância tal que 
anatomicamente, ela tem que utilizar os dedos, indicador e mindinho (figura 4a) quando 
elas estão mais distantes e indicador e médio (figura 4B) quando estão mais mais 
próximas, por exemplo. O uso do dedo médio para individualizar um único elemento na 

A B C 
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fórmula é comum para Rosa (figura 4C), embora ela também faça uso do dedo 
indicador, ou até mesmo do polegar (figura 4D) nesse caso. Algumas vezes, Rosa usa 
esta habilidade para apontar elementos da formula escrita como observado na figura 
4D É importante frisar que, nesses caso, ela aponta um elemento específico da fórmula 
(Cl) que ela precisava identificar.  

 

 

Figura 4 – Formas idiossincráticas que a professora utiliza para apontar e individualizar 
elementos quando está próximo à representação – (A) com os dedos mindinho e indicador, 

simultaneamente; (B) com os dedos indicador e médio simultaneamente; (C) com o dedo médio; 
(D) com o dedo polegar. 

Para ressaltar, grupos presentes nas fórmulas ela apresenta estratégias tais 
como: (1) indicar o grupo com a mão espalmada circundando-o; (2) com a lateral da 
mão espalmada ela realiza um movimento circular em torno do grupo que ela quer 
mostrar. Nesses dois casos, ela indica todo o composto, individualizando-o e 
delimitando-o. Em outro momento, ela ressalta um grupo dentro de uma fórmula 
apontando o grupo com o dedo médio esquerdo e o circundando com o indicador 
direito. Pode ser então que ela, com esse movimento, dê um significado de relação 
parte/todo. 

A forma como ela circula os compostos é variada e aparentemente não segue 
uma lógica (figura 5). Por exemplo, ela circula o composto carbonílico usando a mão 
aberta (figura 5A) e logo a seguir circula o Ilídio de fósforo usando o dedo médio como 
o dedo apontador.  

Pozzer-Ardenghi e Roth (2005) relataram gestos semelhantes que denominaram 
como gestos de sublinhar. Porém, esses autores os consideraram como gestos dêiticos 
genéricos, visto que eram usualmente de forma circular ou elíptica, porém sem ter 
limites claramente definidos e sem um referente delimitado. Entretanto, no caso de 
Rosa, esses gestos delimitam claramente o elemento que ela pretende mostrar e 
terminam por salientá-lo, ou seja, com o gesto ela traz para o primeiro plano esse 
elemento tópico e o restante se transforma em pano de fundo. Dessa forma eles não 
somente sublinham, mas acrescentam um efeito de alto relevo àquilo que está 
representado no quadro negro. Esse gesto tem várias funções. A função dêitica é clara, 
pois ela indica uma parte do composto. Ao mesmo tempo, há uma função de sublinhar 
essa parte do composto, que caracteriza os gestos pragmáticos de modo, segundo 
Kendon (2004).  
 

A B C D 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

LC 

 

 

Figura 5 – Gestos dêitcos usados para delimitar compostos – (A) com a mão espalmada neutra, 
palma voltada para o quadro ela circunda o composto; (B) circunda com a mão aberta neutra, 

com a lateral voltada para o quadro. 

2. Apontar enquanto tece um comentário 
Quando Rosa quer tecer um comentário sobre um elemento presente na fórmula 

ou, algumas vezes, (1) Aponta com a articulação interfalângica proximal (dedo 
indicador flexionado); (2) aponta com o dedo indicador.  

Indicar uma estrutura (no todo ou parte) sobre a qual ela já se referiu 
anteriormente: (1) Dedo polegar (figura 1); (2) Mão neutra, vertical dedos estendidos, 
palma voltada para o quadro; (3) Mão espalmada neutra vertical, com as costas 
voltadas para o quadro (figura 6A). A estrutura já foi apresentada anteriormente. 

Traçando, Rosa aponta com o giz reforçando inclusive os traços já 
representados no quadro. Mão neutra, palma virada para o quadro, antebraço pronado 
(posição de escrever no quadro) - (1) Indica circulando com o giz o grupo desejado na 
fórmula; (2) numera indicando o grupo desejado; (3) insere indicando elementos novos; 
(4) representa as reações que vão ocorrer com os elementos da fórmula (figura 6 A a 
D). Nesse último caso, o traçado é essencial para indicar os elementos precisamente e, 
por conseguinte, para fazer sentido. Na figura 6, a professora reforça o traçado para 
mostrar que o grupo abandonador e o hidrogênio estão em posição antiperiplanar.  
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Figura 6 – Traçado sobre reforçando traços já existentes – A – D – gesto que permite mostrar a 

antiplanaridade existente entre o grupo abandanador (A) e o hidrogênio (D). 
 

O gesto recorrente observado em 4B e C acontece logo em seguida, também 
ancorado ao desenho no quadro. 

Outros autores já relataram que os gestos podem ter mais de uma função 
(KENDON, 2004; McNeill, 2005; POZZER-ARDENGHI & ROTH, 2005). McNeill (2005) 
relata que nenhuma das classificações de gestos é realmente categórica. Assim ele 
prefere falar de dimensões dos gestos e utilizar os termos iconicidade, metaforicidade, 
dêixis, sublinhado temporal (batimento), interatividade social ou quaisquer outros 
termos que transmitam dimensionalidade.  O autor explica que nós frequentemente 
encontramos iconicidade, dêixis e outras características misturados no mesmo gesto. 
POZZER-ARDENGHI & ROTH (2005) apresentaram em sua categorização gestos 
dêitico/icônicos, ao observarem que ambas as funções, dêitica e icônica, estavam 
presentes em gestos realizados pela professora analisada em seu estudo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com McNeill (2005), uma das propriedades dos gestos espontâneos 
que acompanham a fala é que eles não apresentam padrão de forma, ou seja, 
diferentes falantes mostram os mesmos significados de maneira idiossincrática. Na 
ausência de um padrão de forma, os indivíduos criam seus próprios símbolos gestuais 
para o mesmo evento, cada qual incorporando o significado central, mas adicionando 
detalhes que parecem ser importantes e esses detalhes parecem diferir de falante para 
falante (McNEILL, 2005). Considerando a grande variedade de gestos dêiticos que a 
professora usa, Kendon (2004) relata que as formas em que os gestos são criados e 
usados dependem: das circunstâncias de uso, dos propósitos comunicativos da pessoa 
e dos outros modos de expressão que estão disponíveis. Roth & Lawless (2002) 
sugerem que a presença de artefatos possibilita a gesticulação e que os tipos e formas 
dos gestos usados pelo falante também dependem da orientação do corpo. Além disso, 
Roth (1996) notou que, quando os estudantes estão em proximidade imediata do 
quadro de giz, isso permite com que eles usem gestos que expressam aquilo que eles 
não poderiam expressar nem em palavras e tampouco à distância.  

Quando a professora indica um elemento específico na fórmula, ela o faz de 
várias formas em virtude do terceiro modo semiótico (o desenho no quadro). Em alguns 
momentos, em decorrência da distância que separa dois elementos, ela utiliza, por 
exemplo, os dedos mindinho e indicador em decorrência da própria posição anatômica 
dos dedos. Assim, quando ela aponta com os dedos indicador e mínimo ao mesmo 
tempo, ela indica simultaneamente e individualiza dois elementos que estão a certa 
distância um do outro. Dessa forma, pode-se perceber como a presença desse terceiro 
modo semiótico amplia as possibilidades da professora gesticular. Dessa forma, 
observamos que, ao mesmo tempo em que as representações aumentam a 
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possibilidade dos gestos, os gestos aumentam as possibilidades das representações 
fazerem sentido e construírem significados em sala de aula.  

Quando comparamos com a tipologia de KENDON (2004) a professora tem um 
repertório maior de gestos com funções já relatadas por este autor. Porém, quando a 
professora se distancia um pouco do objeto de conhecimento percebe-se que ela tende 
a utilizar gestos que se aproximam mais daqueles usados em condições cotidianas. 
Além disso, algumas vezes encontramos vários gestos com a mesma função. Da 
mesma forma, encontramos o mesmo gesto apresentando funções diferentes. 

Pelo que observamos, gestos de ligação não têm somente função de promover 
correspondência entre o familiar e o novo. No caso de Rosa, ela usa gestos fazendo a 
correspondência entre duas representações que já fazem parte do universo do 
estudante. Os modos semióticos escolhidos pela professora facilitam que ela faça a 
correspondência entre as duas representações diferentes. Ela desenha representações 
no quadro lado a lado possibilitando que os gestos façam essa correlação.   
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Palavras-Chave: Linguagem científica, linguagem cotidiana, camada de ozônio 

RESUMO  

Partimos da premissa de que aprender ciências implica aprender ou se apropriar da linguagem dessa 
ciência. Para isso os estudantes precisam perceber a relação entre a explicação que possuem para um 
determinado fenômeno com a explicação científica e optar pela que lhes parecer mais adequada à 
explicação. Nosso objetivo foi analisar como estudantes que participam de um projeto com aulas 
temáticas e que são chamados a participar ativamente dela, explicam determinado fenômeno: se usam 
linguagem cotidiana ou científica. Aplicamos um instrumento de coleta de dados escrito e a análise das 
respostas nos mostrou que, para pouco menos da metade dos estudantes os termos científicos estão 
presentes na explicação. Esse resultado fez com que as aulas fossem repensadas e a inserção ativa dos 
estudantes nessa aula fosse mais incentivada. 

INTRODUÇÃO  

Villani e Nascimento (2003, p.188) argumentam que o domínio da linguagem 
científica é uma competência essencial tanto para a prática da ciência quanto para o 
seu aprendizado.  Baseados nesses autores, podemos afirmar que aprender ciências 
significa se apropriar da linguagem cientifica e fazer uso dela nos mais diversos 
contextos. Assim sendo, a linguagem usada pelo estudante em sala de aula pode ser 
um indicativo do quanto ele está envolvido com a ciência nela trabalhada. 

Em geral, os estudantes dispõem de vários argumentos/artifícios/modelos para 
descrever fenômenos cotidianos, baseados em experiências, vivências e observações 
do mundo. Esses conhecimentos foram socialmente construídos e validados dentro de 
uma comunidade. Portanto, para o estudante, esse conhecimento é importante. Ao se 
deparar com outra forma de explicar o mundo e os fenômenos presentes nele, o 
estudante precisa optar entre uma ou outra e, algumas vezes, aquela que ele traz do 
seu contexto pode parecer mais segura.  

Braga e Mortimer (2003) discorrem que encontrar um ponto comum entre 
conhecimento popular, cotidiano e conhecimento científico é a chave para 
conseguirmos efetuar um ensino de qualidade, corretamente atribuído de significados e 
aplicável ao cotidiano da sociedade. 

Considerando que a linguagem usada pelos estudantes pode ser um indicador 
da aprendizagem investigamos, neste trabalho, a apropriação do uso da linguagem 
cientifica (ou não) por alunos de quatro turmas do ensino médio, após terem sido 
trabalhados conceitos químicos, quando esses estudantes entraram em contato com o 
conhecimento escolar sobre chuva ácida, camada de ozônio e efeito estufa. Os dados 
foram buscados por meio de instrumento de coleta de dados escritos e analisados em 
termos de uso da linguagem científica ou da linguagem cotidiana.   
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REFERENCIAL TEÓRICO  

Iniciamos a produção desse trabalho a partir de uma re-visita ao texto “Sobre 
Chamas e Cristais: a linguagem cotidiana, a linguagem científica e o ensino de 
Ciências”, de Eduardo Fleury Mortimer. Apesar de ter sido produzido há quase duas 
décadas, a comparação feita entre a linguagem cotidiana e a linguagem científica e 
sobre como elas se relacionam é totalmente pertinente para nossas experiências atuais 
com a docência. 

Mortimer (1998) inicia esse texto com a seguinte afirmação: 
A linguagem talvez seja o mais importante instrumento de trabalho que nós, 
professores e professoras, utilizamos na prática cotidiana da sala de aula. 
Lidamos com a interação entre a linguagem científica escolar e a linguagem 
cotidiana do aluno de forma tão automática e irrefletida que, às vezes, 
esquecemo-nos de que qualquer fato científico, por mais objetivo que seja, só 
adquire significado quando reconstruído no discurso científico escolar. 
(MORTIMER, 1998, p. 99). 

Sabemos que a linguagem científica e a linguagem cotidiana têm características 
próprias que as distinguem. Enquanto a linguagem científica é estrutural, atemporal e 
a-histórica, a linguagem cotidiana apresenta uma sequência linear, geralmente com 
uma ordem sequencial. A linguagem científica tende a ser mais neutra, sem a presença 
do narrador, o que não acontece na linguagem cotidiana, quando o agente/narrador 
está presente (MORTIMER, 1998). 

O papel da linguagem tem sido cada vez mais reconhecido como um recurso 
importante para a construção de significados em ciências. Villani e Nascimento (2003) 
nos falam que 

o papel da linguagem nos processos de ensino e aprendizagem de ciências é 
complexo e possui intrinsecamente um caráter dual: por um lado, a linguagem 
é um objeto do processo de aprendizagem de ciências, mas por outro, a 
linguagem é um instrumento de mediação do seu processo de ensino. (p. 188)  

Vygotsky (1987) representa um referencial nos estudos sobre a linguagem. Ele 
se dedicou aos estudos das relações entre a linguagem e o pensamento, contribuindo 
para o entendimento do seu papel no processo de evolução conceitual. Na perspectiva 
proposta por Vygotsky, a linguagem assume um papel constitutivo na elaboração 
conceitual. Baseadas nas pesquisas realizadas por ele, a linguagem na sala de aula 
adquire um papel muito importante. Quando o professor insere um novo conceito, 
significados são construídos pelos estudantes. A sala de aula se torna um 
espaço/tempo de “negociação” de significados para esse conceito. Portanto, quando o 
estudante fala de um determinado conceito ou de um determinado fenômeno, é 
indicado que o professor interfira no sentido de buscar o significado que esse estudante 
está fornecendo à palavra usada. 

Driver et al (1999) e Mortimer (1998) concordam que aprender ciências significa 
que o estudante deva conhecer e entender os significados das linguagens próprias 
dessa ciência. Dessa forma, aprender ciência é fazer o uso da linguagem cientifica em 
diversos contextos. Para isso é indispensável que o contato do estudante com as 
variadas maneiras de explicar os fenômenos do mundo permitam a ele reconhecer 
essas maneiras e optar, a partir de um processo reflexivo, por uma explicação que lhe 
pareça mais adequada.  

A construção de significados em sala de aula se dá pela apropriação da 
linguagem e dos significados compartilhados entre os sujeitos envolvidos. Para 
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Mortimer (1998, p. 115), o aluno só entende o novo significado que o professor e 
professora estão enunciando ao dialogar com ele, ao carregá-lo com suas próprias 
palavras, seus próprios significados. Dessa forma, a aprendizagem de ciência se 
tornará indissociável da aprendizagem da linguagem cientifica. 

O estudo sobre as relações entre linguagem comum e linguagem científica é 
desenvolvido por diversos autores. Mortimer, Chagas e Alvarenga (1998) argumentam 
que a linguagem científica tem suas particularidades que as divergem da linguagem 
comum. Essas características foram sendo estabelecidas ao longo do desenvolvimento 
científico, como forma de registrar e ampliar o conhecimento. Saber reconhecer essas 
diferenças é admitir que a aprendizagem da ciência é inseparável da linguagem 
cientifica. 

Villani e Nascimento (2003) afirmam que  
a linguagem científica é, portanto, mais que o registro do pensamento 
científico. Ela possui uma estrutura particular e características específicas, 
indissociáveis do próprio conhecimento científico, estruturando e dando 
mobilidade ao próprio pensamento científico. O domínio da linguagem científica 
é uma competência essencial tanto para a prática da ciência quanto para o seu 
aprendizado. Neste sentido aprender ciências requer mais que conhecer estes 
elementos. É necessário que os alunos sejam capazes de estabelecer relações 
entre tais elementos dentro da grande estrutura que organiza o conhecimento 
científico escolar. (p. 188) 

Os sujeitos desenvolvem maneiras para descrever e interpretar os fenômenos 
do cotidiano, baseados na linguagem comum, que lhes é familiar, provavelmente 
irrefletida, mas que se aproxima de uma narração, que tem vida, que conta uma 
história e que tem significado para aquele sujeito que conta. Substituir essa linguagem 
comum pela linguagem científica significaria se apropriar de uma linguagem monótona, 
não atrativa e até mesmo estranha. Aproximar a linguagem cotidiana da linguagem 
científica pode representar uma maneira do estudante perceber a relação entre elas e 
diminuir o estranhamento, o que poderia significar uma possibilidade desse tipo de 
linguagem ser, aos poucos, “familiarizada”. 

Quadros e Miranda (2009) argumentam sobre a importância da linguagem 
cotidiana para o estudante. Para elas,   

o conhecimento é a atividade pela qual o homem toma consciência da 
realidade e procura compreendê-la e explicá-la, podemos afirmar que os 
conhecimentos do dia a dia também são desenvolvidos, validados e 
comunicados. Eles se desenvolvem na cultura popular e são, normalmente, 
transmitidos de pai para filho, de um vizinho para outro, de amigo para amigo 
etc. (p 235). 

Com isso essas autoras entendem que o estudante não vai, facilmente, 
abandonar aquilo que é importante para ele e que foi construído em um contexto que 
lhe é conhecido. Ao entrar em contato com a linguagem científica escolar, certamente o 
“estranhamento” se fará presente e há uma tendência natural em optar por aquilo que é 
mais familiar. Muitas das dificuldades que inibem o uso da linguagem científica na 
escola resultam do fato desta ser, usualmente, “estranha” e pouco acessível aos 
sujeitos aculturados com a linguagem comum. Encontrar uma relação do conhecimento 
popular, cotidiano com o conhecimento científico é a chave para conseguirmos efetuar 
um ensino de qualidade e corretamente atribuído de significados e aplicável ao 
cotidiano da sociedade (BRAGA e MORTIMER, 2003). 
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 A aculturação cientifica está associada aos processos de interação entre grupos 
culturais distintos, como, por exemplo, cultura científica/cultura escolar. Desta maneira, 
entendemos aculturação científica como o processo em que o indivíduo reconhece a 
cultura científica como parte integrante da sociedade em que ele vive, utilizando e 
negociando aspectos desta cultura com o que ele reconhece como próprio de seu 
mundo (GURGEL e WATANABE, 2011).   

Considerando, conforme já enfatizado por Driver et al (1999) que aprender 
ciências é fazer uso das práticas dessa ciência e, portanto, da linguagem cientifica, 
fazemos a análise da apropriação (ou não) que um grupo de estudantes fizeram da 
linguagem científica ao explicar um fenômeno trabalhado em sala de aula, durante 
aulas de Química. O objetivo desse trabalho foi, portanto, analisar a apropriação de 
termos próprios da ciência, na explicação que estudantes fazem de um fenômeno. 
 
METODOLOGIA 
 

Esta investigação foi desenvolvida junto a 4 turmas do Ensino Médio de 4 
escolas de Belo Horizonte, sendo 3 delas da rede pública estadual e 1 da rede 
particular de ensino. Planejamos um conjunto de aulas temáticas com o intuito de 
questionar fenômenos cotidianos, aliando-os com o conhecimento químico aprendido 
em sala de aula. As aulas tiveram duração de 4 horas/aula para cada tema em cada 
uma das turmas. 

O tema desenvolvido foi a Qualidade do Ar, a partir de dados obtidos junto à 
FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, referente ao 
monitoramento de gases na região central da cidade de Belo Horizonte. A partir dos 
gases monitorados pela FEAM planejamos as aulas de estudo desses gases.  

Iniciamos o estudo pelo ozônio troposférico, comparando-o e difereciando-o do 
ozônio estratosférico. A formação e consumo desse gás nos dois ambientes – 
troposfera e estratosfera – foi explorada e o assunto “destruição da Camada de 
Ozônio” foi trazida para a discussão pelos estudantes. A segunda atividade explorava 
os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono. A presença desses 
gases na atmosfera de uma área central de Belo Horizonte, ao longo de dois anos, as 
reações de produção, as consequências ao homem e ao ambiente foram trabalhadas. 
Com isso o fenômeno Chuva Ácida acabou sendo amplamente estudado. Em um 
terceiro momento o gás carbônico, não monitorado pela FEAM, foi objeto de estudo. 
Com ele os fenômenos de efeito estufa e de aquecimento global foram trazidos para o 
contexto da sala de aula.   

Para validar nossa sequência de aulas usamos tanto a participação e 
envolvimento dos estudantes com as aulas quanto um instrumento de coleta de dados 
com o qual avaliamos as explicações dadas pelos estudantes a alguns fenômenos. 
Para esse trabalho escolhemos uma questão para análise, na qual solicitamos que os 
estudantes discutissem quais seriam as consequências da destruição da camada de 
ozônio. Para cada uma das respostas, classificamos de acordo com o tipo de 
linguagem utilizada. As classificações atribuídas foram: 

1) Linguagem cotidiana: quando a escrita apresentava apenas termos usuais no 
cotidiano. 

2) Linguagem Intermediaria: quando a escrita apresentava alguns termos da 
ciência escolar, apesar de estarem fortemente ligados ao cotidiano. 
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3) Linguagem científica: quando o estudante se apropriou de algum conceito 
científico para produzir a sua resposta. 

Esse questionário foi respondido por 119 estudantes que assistiram às oito aulas 
descritas anteriormente e foi aplicado ao final do conjunto de aulas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A questão que foi objeto de análise nesse trabalho enfocava as consequências 
da destruição da camada de ozônio. Consideramos uma explicação adequada aquela 
feita a partir do entendimento que a rarefação da camada de ozônio provoca o 
consequente aumento da incidência da radiação ultravioleta do tipo A e B (UVA, UVB), 
além de permitir a passagem de radiação UVC que antes não atingia a superfície 
terrestre e que é um tipo de radiação prejudicial à vida no planeta. 

Na estratosfera, existe uma camada composta por moléculas de gás ozônio que 
tem a capacidade de filtrar a radiação solar, protegendo a superfície terrestre dos 
efeitos provocados por essa radiação. Nessa camada, a radiação ultravioleta 
desencadeia o consumo e a formação do ozônio num processo natural, por meio de 
reação fotoquímica, conforme reações descritas na Figura 1, em que “ •  ”  descreve 
uma espécie radicalar (átomo ou molécula com um ou mais elétrons não 
emparelhados, altamente reativos): 

 

O3 + UV → O2
• + O• 

O2 + UV → 2O 

O + O2 → O3 + calor 
Figura 1 – Reações que representam o consumo e formação de ozônio. 

 
Diversas substâncias químicas destroem a molécula de ozônio, sendo os gases 

CFC’s (clorofluorcarbonetos) os mais ativos nesse processo. A molécula de CFC, 
quando exposta a radiação UV, se decompõe em cloro radicalar (Cl•) que reage com o 
ozônio estratosférico formando oxigênio molecular como produto da reação em cadeia. 
Desta forma, o cloro age apenas como catalisador da reação, sendo recuperado no 
final do processo. 
 

CFC + UV →  Cl• 
Cl• + O3 → ClO• + O2 
ClO• + O → Cl2 + O2 

 
Figura 2 – Reações que representam o efeito do CFC na estratosfera. 

 
A diminuição na concentração de ozônio na estratosfera provoca a diminuição 

na espessura desta camada, ou seja, a camada fica mais rarefeita. Essa rarefação é 
comumente descrita como a destruição da camada de ozônio. 

Para organizar as respostas dos estudantes à questão envolvendo as 
consequêncais da rarefação da camada de ozônio, fizemos a leitura de cada uma das 
respostas, classificando-as de acordo com as três categorias escolhidas. Elaboramos 
uma tabela com o número de respostas e a porcentagem em relação ao total de 
questionários analisados (Tabela 1). Ao construirem suas explicações, analisamos o 
tipo de linguagem utilizada. Vale ressaltar que as respostas não foram avaliadas, nesse 
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trabalho, como corretas ou erradas, do ponto de vista da ciência. No entanto, o fato de 
se apropriarem de conceitos científicos que circularam pela sala de aula pode ser um 
indício de que o estudante está em processo de construção de um entendimento mais 
consistente sobre o fato. 

 
Tabela 1: Categorias de classificação das respostas. 

Categorias de Linguagem Número de 
respostas Porcentagem 

Linguagem Cotidiana 69 57,98% 
Linguagem Intermediária  30 25,22% 
Linguagem Científica  13 10,92% 
Em branco  7 5,88% 
Total 119 100,00% 

Considerando o quadro exposto acima, observamos que as explicações 
simplistas prevalecem entre os estudantes, quando vão explicar o fenômeno em 
questão. Os resultados mostram que a grande maioria dos estudantes – 57,98% –  
opta pela linguagem cotidiana, a qual já estão acostumados. Para ilustrar essa 
categoria de linguagem julgamos conveniente usar alguns exemplos retirados das 
respostas dos alunos. A frase retirada da resposta do Estudante 1 é um exemplo de 
uso de linguagem cotidiana. 

Com a destruição da camada de ozônio entrariam muito mais raios na Terra aquecendo-a 
mais e aumentando o risco de câncer de pele. (Estudante 1) 

Nesse caso, ao construir sua explicação, o estudante não trouxe qualquer 
conceito químico discutido nas aulas. Provavelmente essa é uma resposta que ele 
poderia ter construído mesmo que não tivesse assistido ao conjunto de aulas nas quais 
esse tema foi desenvolvido. 

Um grupo significativo de estudantes construiu explicações que relacionam a 
destruição da camada de ozônio ao aquecimento global. Os alertas presentes em 
inúmeras mídias tratam do efeito fotobiológico e da necessidade de uso de protetor 
solar, considerando que a camada de ozônio está mais rarefeita. E o efeito 
fotobiológico é percebido na pele por meio da vermelhidão ou da sensação de 
“queimação”. No entanto, essa radiação – UVA e UVB – possuem comprimento de 
onda menor e, portanto, conduzem menos energia. Apenas a radiação UVC, que tem 
maior comprimento de onda, poderia causar outros danos ao ambiente. 

As respostas fornecidas pos vários estudantes (por exemplo, os Estudantes 2, 3 
e 4) mostram que a associação feita é com o ambiente.  

A camada de ozônio é responsável por amenizar a intensidade de raios solares. Se a 
mesma for destruída, a Terra sofreria o super aquecimento e não seria possível a vida na 
Terra.(Estudante 2) 

Com o fim da camada de ozônio, aconteceriam aumentos grandes na temperatura. Os 
raios solares iriam ultrapassar com mais facilidade e intensidade, então acarretaria 
doenças de pele e problemas com o superaquecimento do planeta. (Estudante 3) 

A Terra sofreria o chamado super-aquecimento, os raios vindos para a Terra viriam com 
muito mais intensidade e como os seres humanos não se adaptariam ao meio bem mais 
quente, certamente morreriam. (Estudante 4) 

Além de uma relação muito direta com o aquecimento global, observamos que a 
linguagem utilizada por esses estudantes foi aquela típica do cotidiano. Ao construir a 
explicação, eles substituiram termos trabalhados na ciência escolar por termos usuais 
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do dia-a-dia como, por exemplo, o termo radiações por raios solares e o termo 
rarefação da camada de ozônio por destruição da camada de ozônio. 

Continuando a análise, nosso segundo grupo inclui um conjunto de respostas 
onde os estudantes se arriscaram a utilizar termos típicos da ciência escolar, embora a 
maior parte da explicação fosse ligada aos termos do cotidiano. Alguns exemplos de 
respostas foram retirados dos questionários e são apresentadas a seguir. Esse grupo 
representou 25,22% das respostas dos estudantes. 

A destruição da camada de ozônio fará com que mais radiação UV chegue a superfície, o 
que aumentará o número de casos de melanomas, queimaduras e até, dificilmente, 
cegueira. (Estudante 5) 

Com a destruição da camada de ozônio, os seres vivos estariam expostos a raios UVA, 
UVB e UVC. Raios estes que em certa quantidade podem fazer muito mal à saúde. 
(Estudante 6) 

Com a destruição da camada de ozônio os raios UVA e UVB vão passar ainda mais, e o 
que antes não passava o raio UVC, vai passar também. Além de aquecer, o índice de 
radiação iria aumentar e a vida no planeta acabaria. (Estudante 7) 

Observamos que esses estudantes fizeram uso de termos relacionados ao 
cientifico, como radiação e a especificação sobre os tipos de radiação. No entanto o 
termo “destruição da cama da de ozônio” continua sendo usado. Vale ressaltar que, 
durante as aulas, os professores procuraram usar o termo “rarefação” e por diversas 
vezes alertaram sobre esse uso.  

Nesse grupo também apareceram explicações que relacionam a passagem de 
mais radiação ao aqueciemnto global, como podemos observar na resposta do 
Estudante 7. 

No outro extremo, temos respostas que classificamos no terceiro grupo, os seja, 
aqueles que usam uma linguagem que se aproxima da linguagem científica. 
Ressaltamos que, em alguns casos, o estudante usou uma linguagem usual, mas com 
termos científicos. Em nenhum momento esperamos que eles usassem uma linguagem 
igual a que estava sendo usada pelo professor pois, em nossa opinião, isso seria exigir 
algo semelhante à memorização. Apenas 10,92% das explicações construídas pelos 
estudantes investigados apresentavam respostas agrupadas nessa categoria.  

A rarefação da concentração de ozônio leva maior incidência de raios UV-C na superfície 
terrestre. Esses raios, por serem bastante energéticos, podem causar alterações nas 
pessoas, como o câncer. Além disso, os raios são absorvidos e re-emitidos à atmosfera 
em forma de infravermelho. Entretanto, os gases atmosféricos, por exemplo, CO2, H2O(v), 
O3, NOx e SOx retém esses raios, contribuindo para a intensificação do efeito 
estufa.(Estudante 8) 

Com a destruição da camada de ozônio radiações muito energéticas, como os raios UV-B 
e UV-C, não seriam retidas e portanto elas incidiriam sobre a superfície terrestre. Tais 
radiações por serem  muito energéticas são capazes de interagir de forma intensa com a 
matéria, o que poderia provocar mutações, diversas doenças (como o câncer) e ate 
mesmo o desaparecimento de diversas espécies terrestres. (Estudante 9) 

A camada de ozônio é responsável por filtrar parte da radiação UV (UV-C principalmente). 
A rarefação da camada de ozônio provocaria uma maior incidência de radiação ionizante 
sobre a superfície terrestre. Isto tornaria a existência de vida na Terra muito mais difícil, 
uma vez que esta radiação pode causar mutações. (Estudante 10) 

 Essas explicações foram bem mais elaboradas quando comparadas com as 
respostas agrupadas nas duas categorias anteriores. O termo rarefação da camada de 
ozônio só apareceu nesse grupo de respostas. O Estudante 8 trata da radiação tipo 
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UVC e destaca que se tratam de raios mais energéticos. Ele também associa ao 
aquecimento global. No entanto, mostra conhecimento sobre os tipos de radiação 
emitidas e a radiação refletida, bem como os gases responsáveis pelo aumento da 
temperatura no planeta – gases estufa.  

O Estudante 9 classifica as radiações UVB e UVC como altamente energéticas, 
quando deveria tê-las diferenciado. No entanto mostra um conhecimento sobre a 
interação delas com a matéria e, nisso, parece estar considerando os seres vivos. Na 
explicação do Estudante 10 o termo “radiação ionizante” aparece na explicação. 
Certamente isso não é um termo do cotidiano. Apesar de ainda ter explicações 
limitadas sobre a radiação UVC, ele mostra uma apropriação interessante dos termos 
científicos trabalhados na sala de aula. 

As respostas desse grupo de estudantes são um indício de que eles estão 
prendendo Ciências. Retomamos aqui Driver et al (1999) e o entendimento que 
apresentam sobre aprendizagem científica. Para eles aprender ciências significa 
conhecer e entender os significados das linguagens próprias dessa ciência.  

Nesse caso, os estudantes classificados como linguagem intermediária 
apresentaram indícios de que, se entrarem em contato outras vezes com essas 
questões ambientais e com as explicações da ciência, poderão “negociar” significados 
e melhorar suas próprias explicações, em um processo de evolução conceitual. No 
entanto, para aqueles que explicaram usando apenas termos do cotidiano, é 
necessário repensar o trabalho realizado e, também, dividir com eles a 
responsabilidade pela aprendizagem. 

Acreditamos que a inserção dos estudantes em uma nova maneira de ‘falar 
ciência’ auxilia-os na construção de uma explicação mais coerente, embora ainda seja 
simplista. O entendimento será melhor quando os conceitos envolvidos forem 
retomados, em outro momento do currículo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desenvolvemos esse trabalho com o objetivo de analisar a apropriação de 

termos próprios da ciência, na explicação que os estudantes fazem de um fenômeno e, 
nesse caso, usamos o fenômeno rarefação da camada de ozônio. Embora não fosse a 
intenção do trabalho, percebemos a formação de concepções alternativas em relação 
às consequências da diminuição da camada de ozônio. 

Os dados nos mostraram que, por ser uma linguagem mais familiar, um grupo 
significativo de estudantes explicaram o fenômeno a partir da linguagem do cotidiano. 
Certamente se sentiram mais seguros com essa linguagem e optaram, mesmo que 
inconscientemente, em não se aventurar entre os conceitos científicos. É possível que 
nós, professores, não tenhamos encontrado, como citado por Braga e Mortimer (2003), 
um ponto comum entre o conhecimento trazido por esse grupo de estudantes e o 
conhecimento científico.  

No entanto, nos outros dois grupos, que representam praticamente metade do 
grupo investigado, temos estudantes que mostraram uma boa desenvoltura com o uso 
de termos científicos e um grupo que mostrou estar em um processo intermediário: 
usam alguns termos, mas mantém outros que são do cotidiano.  

Esses dados foram importantes para o grupo de professores em formação, que 
precisou repensar o ensino que faziam, no sentido de inserir estudantes menos 
participativos no processo e em permitir que esses relacionem as suas próprias 
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explicações com as explicações de seus colegas e com a explicação científica. A 
aculturação dos estudantes no mundo da ciência depende, também, da compreensão e 
da apropriação da linguagem cientifica.   
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Palavras-Chave: Abordagem Comunicativa, discurso dialógico e discurso de autoridade  
 
RESUMO:  

O presente estudo faz parte de um projeto de doutorado que visa compreender o desenvolvimento do 
discurso nas aulas de ciências. Este trabalho tem a intenção de apresentar como o discurso dialógico e 
de autoridade foram utilizados ao longo de uma sequência didática. A sequência investigada foi sobre o 
modelo cinético molecular, 1˚ano do Ensino Médio. Os instrumentos de coleta de dados foram anotações 
de campo, registros de áudio e vídeo. Para análise utilizamos a categoria abordagem comunicativa da 
ferramenta analítica proposta por Mortimer e Scott (2003). Os dados envolveram 10 aulas gravadas em 
vídeo que foram analisados por meio do software Videograph®. A categoria abordagem comunicativa foi 
analisada em cada aula, individualmente, e também no conjunto da sequência. Com os percentuais 
totais da abordagem comunicativa, identificamos que o discurso dialógico predomina nas aulas iniciais e 
vai diminuindo em frequência ao longo das aulas, dando lugar a um discurso de autoridade.  

INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos as pesquisas sobre o discurso em sala de aula têm assumido 
uma grande relevância na área de educação em ciências. Essas pesquisas buscam 
compreender como os processos de significações são construídos e desenvolvidos por 
meio da utilização da linguagem e outros meios de comunicação (EDWARDS e 
MERCER, 1987; KRESS, OGBORN e TSATSARELIS, 2001, MORTIMER e SCOTT, 
2002 e 2003). 

As salas de aulas de ciências são espaços onde podemos identificar a 
presença de dois tipos de discursos - o discurso do senso comum e o discurso 
científico. Esses dois tipos de discursos interagem e fazem surgir em sala de aula 
novos significados. Polissemia e dialogia que são conceitos fundamentais para a 
compreensão dos processos de construção de significados nesses espaços. Para 
compreender esses processos de construção de significados em sala de aula, Mortimer 
e Scott (2002 e 2003) elaboraram uma ferramenta de análise do gênero discursivo das 
aulas de ciências, na tentativa de compreender as várias formas pelas quais os 
professores interagem com os seus estudantes. A partir dessas interações, esses 
autores identificaram os diferentes tipos de discurso que circulam nas aulas de 
ciências.  

A ferramenta é baseada em cinco aspectos inter-relacionados, que incidem 
sobre o papel do professor e são agrupados de acordo com Foco do ensino (1- 
Intenções do professor e 2 – Conteúdo), Abordagem (3 – Abordagem Comunicativa) e 
Ações (4 – Padrões de interação e 5 – Intervenções do professor).  

Destacaremos neste trabalho, a categoria abordagem comunicativa que é 
central para a análise do aspecto dialógico do texto. Ela contribui para a diferenciação 
entre o discurso dialógico e de autoridade. 

O conceito de abordagem comunicativa está ancorado na distinção entre 
discurso internamente persuasivo e discurso de autoridade proposta por Bakhtin (1981, 
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apud MORTIMER e SCOTT, 2003) e no dualismo funcional de textos introduzido por 
Lotman (1988, apud WERTSCH, 1991). Essa distinção entre funções dialógicas e de 
autoridade de Bakhtin foi discutida primeiramente por Wertsch (1991) e usada por 
Mortimer (1998) para analisar o discurso de uma sala de aula de ciências brasileira 
(MORTIMER e SCOTT, 2003). Para Lotman (1988 apud WERTSCH, 1991) o texto 
pode desenvolver duas funções básicas: a de transferir significados já estabelecidos e 
a de criar novos significados. Em todo discurso há sempre presença das duas funções, 
mas sempre com a predominância de um função (WERTSCH, 1991). Segundo Macedo 
e Mortimer (2000), a primeira função é denominada função unívoca e é "preenchida 
quando os códigos do falante e do ouvinte coincidem o mais completamente possível e, 
consequentemente, o texto tem um grau máximo de univocidade”. A noção de dualismo 
funcional do texto, segundo Wertsch (1991), pode também ser relacionada à distinção 
que Bakhtin faz entre discurso de "autoridade" e discurso internamente persuasivo. O 
discurso de autoridade parte do pressuposto de que os significados são fixos e não se 
modificam quando estabelecem contato com outras vozes (MACEDO e MORTIMER, 
2000). A ideia de dualismo funcional é estabelecida considerando-se que ambas as 
funções estão presentes em quase todos os textos, sendo que, na maioria dos casos, 
uma ou outra função tende a predominar. 

Mortimer e Scott (2003) utilizam o termo dialógico com uma tendência em 
oposição ao discurso de autoridade na caracterização das dimensões da abordagem 
comunicativa. Mas, os autores compreendem que, para Bakthin, todo discurso tem 
natureza dialógica, incluindo o discurso de autoridade. Os autores argumentam que 
quando um professor elabora um discurso de autoridade esse processo discursivo é de 
natureza dialógica, pois os estudantes procuram dar sentido ao que foi mencionado 
pelo professor realizando, assim, ligações diretas entre as suas "próprias palavras " 
com as “palavras do professor”. 

Para esses autores a abordagem comunicativa possui duas dimensões. A 
primeira dimensão é entre o discurso dialógico e de autoridade. O discurso de 
autoridade pode estar vinculado à autoridade religiosa, política, moral e a do professor. 
Não há, nesse caso, espaço para argumentação, pois 

 
a palavra autoritária não se representa – ela apenas é transmitida. Sua inércia, 
sua perfeição semântica e rigidez, sua singularização aparente e afetada, a 
impossibilidade de sua livre estilização, tudo isto exclui a possibilidade da 
representação artística da palavra autoritária (BAKHTIN, 1990. 
 

Essa dimensão pode ser caracterizada por uma tensão entre duas posições 
extremas: o professor ouve o que o estudante tem a dizer do ponto de vista do 
estudante, ou o professor ouve o que o estudante tem a dizer apenas do ponto de vista 
do discurso científico. A abordagem comunicativa é dialógica quando houver mais de 
um ponto de vista, pois mais de uma voz é ouvida e existe uma exploração ou 
“interanimação” de ideias (MORTIMER e SCOTT, 2003). 

A abordagem comunicativa é de autoridade quando  a atenção está focada em 
apenas um ponto de vista. Embora diferentes vozes podem ser representadas, apenas 
uma voz é ouvida e não há nenhuma exploração de diferentes ideias (MORTIMER e 
SCOTT, 2003). Para esses autores o discurso científico escolar é de autoridade e tem 
que ser contemplado nas aulas de ciências. No entanto, para que esse seja 
compreendido, os autores advogam que é necessário que o discurso seja também 
dialógico. Eles entendem que o objetivo do professor é concentrar toda a atenção dos 
alunos em apenas um sentido, o científico, mas que para chegar a esse ponto o 
professor precisa contemplar diferentes pontos de vista – o que caracteriza o discurso 
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dialógico -, pois só dessa forma o estudante terá condições de entender a diferença 
entre seu discurso comum e o discurso da ciência escolar. 

As interações de sala de aula são susceptíveis de serem menos evidentes do 
que estes exemplos, podendo exibir ambos os aspectos das funções dialógica e de 
autoridade (MORTIMER e SCOTT, 2003). 

Na abordagem comunicativa, Mortimer e Scott (2003) também fazem a 
distinção entre o discurso interativo e não interativo. Para esses autores o discurso 
pode ser interativo no sentido de permitir a participação de outras pessoas, ou não-
interativo no sentido de apenas uma pessoa participar.  

 A combinação dessas dimensões resulta em quatro classes de abordagem 
comunicativa, que podem ser exemplificadas da seguinte forma: interativo/dialógico: 
professor e estudantes exploram ideias, formulam perguntas autênticas e oferecem, 
consideram e trabalham diferentes pontos de vista  oferecidos pelos estudantes; Não-
interativo/dialógico: professor reconsidera na sua fala vários pontos de vista, 
destacando similaridades e diferenças; Interativo/de autoridade: professor geralmente 
conduz os estudantes por meio de uma sequência de perguntas e respostas, com o 
objetivo de chegar a um ponto de vista específico; Não-interativo/ de autoridade: 
professor apresenta um ponto de vista específico (MORTIMER e SCOTT, 2003). 

Nesse trabalho, o nosso objetivo é perceber e identificar como a professora 
utilizou as diferentes classes de abordagem comunicativa ao longo de uma sequência 
didática e em quais aulas o discurso dialógico é mais presente que o de autoridade.  
 
METODOLOGIA  

Para a realização desta pesquisa filmamos uma sequência didática, de 10 
aulas, sobre o tema modelo cinético molecular, de uma professora de química do 
Ensino Médio. A professora foi selecionada por possuir mais de vinte anos de 
experiência com o Ensino Médio e ser professora da rede federal de ensino o que, no 
Brasil, confere boas condições de trabalho quando comparadas a outras redes. A 
professora atua na área de Química e é considerada uma ótima profissional. 

As aulas foram filmadas com uma única câmera centrada na professora e todas 
as interações professor-estudantes foram áudio gravadas. Todas as análises são 
orientadas pelos dados quantitativos gerados pela aplicação do sistema de categorias, 
por meio do Videograph®, aos dados de sala de aula, registrados em vídeos. O 
Vidograph® nos permitiu identificar os percentuais de tempo de cada categoria para  as 
aulas analisadas. Os percentuais apresentados apontam o peso  das categorias ao 
longo da sequência. Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel®. As 
categorias utilizadas foram: locutor – turnos de fala, abordagem comunicativa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

CARACTERIZANDO A SEQUÊNCIA DE ESTUDO  

Os dados foram coletados numa escola técnica vinculada a uma universidade 
federal. A sala de aula estudada possui 30 estudantes de 15-16 anos. Uma 
característica diferencial dela é que os estudantes sempre estão organizados em 
grupos de 5 a 6 estudantes. Eles conhecem bem as regras de trabalho em grupo e 
participam espontaneamente das atividades e do discurso. Nós acompanhamos uma 
sequência didática de 10 aulas, de 50 minutos, que discutia a elaboração de modelos 
para os estados físicos dos materiais. Nas filmagens dessas aulas tínhamos como foco 
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apenas a interação da professora com os estudantes e como ela guiava o discurso dos 
estudantes por meio da alternância entre discurso dialógico e discurso de autoridade. 
Como as aulas são geminadas, as detalharemos sempre de duas em duas. As aulas 
estão divididas como o quadro 1. 

 

Aulas  Atividades realizadas  Objetivo da aula  
01 – 
02  

Elaboração de modelos para 
explicar o comportamento de 
materiais nos estados sólido, 
líquido e gasoso  

Identificar como os estudantes 
representam os materiais nos estados 
sólido, líquido e dos gasoso.  

03 – 
04  

Discussão dos modelos 
elaborados pelos grupos  

Introduzindo o modelo cinético 
molecular.  

05 – 
06  

Continuação da discussão 
dos modelos elaborados 
pelos grupos e resolução de 
atividades.  

Identificar como os estudantes 
organizam as partículas dos sólidos, 
líquidos e dos gases.  

07 – 
08  

Correção das atividades  Verificar se os estudantes aplicam os 
conceitos trabalhados.  

09 – 
10  

Retoma a questão sobre a 
atividade do botijão de gás.  

Verificar se os estudantes 
compreenderam o processo de 
expansão de gases.  

Quadro 1: Caracterização da sequência didática 

ANÁLISE DAS CATEGORIAS LOCUTOR E ABORDAGEM COMUNICATIVA  

Para uma melhor visualização e organização dos dados, organizamo-los em 
gráficos. Os gráficos que apresentaremos identificam os percentuais das categorias 
locutor e abordagem comunicativa, que foram analisados utilizando o programa 
Videograph®. Analisamos o locutor -  turnos de fala de cada aula que são 
apresentados nos gráficos (1, 3, 5 e 7). Para a categorização dos dados utilizamos 1 – 
Professor; 2 – Estudantes e 3 – Não categorizado. A categoria 3 foi utilizada para 
identificar os tempos iniciais da aula, quando a professora estava se preparando para 
ministrar a aula, e momentos em que os estudantes realizaram atividades em grupos. 
Na análise de dados, os percentuais representam a relação entre o tempo empregado 
em cada categoria e o tempo total categorizado. Nos gráficos (2, 4, 6 e 8) analisamos 
as classes de abordagem comunicativa presentes na sequência. A categorização para 
essa análise está dividida em Interativo/Dialógico, Interativo/de Autoridade, Não 
Interativo/Dialógico, Não Interativo/de Autoridade e Não categorizado. A última 
categoria, não categorizado, diz respeito aos momentos da aula no qual o estudantes 
estão trabalhando em grupo e também aos momentos iniciais da aula, quando a 
professora estava se preparando e, finalmente, a alguns informes dados por ela.  

Como nas duas primeiras aulas os estudantes trabalharam em grupo para obter 
um consenso, considera-se a atividade como interativa/dialógica, embora não 
tenhamos utilizado o Vídeograph® para uma análise mais detida, considerando que 
não houve interações entre a professora e o toda da classe. Ao final da aula, os grupos 
entregaram os modelos que foram construídos para a professora. 

O gráfico 1 representa as aulas três e quatro da sequência. Nesta aula 
podemos inferir que a professora Leila proporcionou ao seus estudantes tempos de fala 
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significativos. O total de aula filmada foi de 01h21min04s. Deste tempo, a professora 
utilizou 00h43min06s, o que corresponde a um percentual de 53,80%; e os estudantes, 
00h36min10s, percentual de 44,90%. Além disso, a observação do vídeo permite dizer 
que os turnos de fala dos estudantes foram longos. Esses turnos correspondem às 
apresentações que os estudantes fazem dos modelos que fizeram na primeira e 
segunda aula. 

No gráfico 2 podemos perceber que, na aula 2 e 3, a professora utiliza o 
discurso interativo/dialógico (71,83%) na maior parte da aula. Isso se deve a exposição, 
pelos estudantes, de cada modelo elaborado, e ao fato de a professora aceitá-los e 
fazer perguntas para clarear aspectos de cada modelo oferecido pelos estudantes. 
Podemos identificar, também, que a professora Leila trabalha com todas as classes de 
abordagem comunicativa propostas por Mortimer e Scott (2002 e 2003). A abordagem 
interativa/ de autoridade foi categorizada em 14, 21% da aula, já a não interativa/ 
dialógica com 7,61% e a não interativa/de autoridade em 5,31%.  
 
 

 
Gráfico 1 – Aulas 3 e 4 
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Gráfico 2 – Abordagem Comunicativa aulas 3 e 4 

 
Os gráficos 03 e 04 representam as aulas 5 e 6. Analisando o gráfico 03, 

identificamos que houve uma queda no tempo de fala dos estudantes, quando 
comparado a aula anterior. O total de tempo da aula categorizada foi de 01h05min46s. 
O tempo categorizado para professora  foi de 00h37min35s, com um percentual de 
57,15% .  Já para os estudantes, esse tempo foi de 00h21min54s,  com um percentual 
de 33,30%. Podemos inferir que nessa aula a professora utilizou um tempo maior do 
que na aula anterior, pois ela tinha a intenção de explicar para os estudantes os 
problemas que podem surgir ao se elaborar um modelo. Isso demandava turnos de fala 
longos. No entanto, o tempo ocupado pela fala dos estudantes ainda é relativamente 
longo, pois nessa aula ainda houve exposição dos grupos. O tempo não categorizado 
foi de 00h06min17s com um percentual de 9,55%. Esse tempo foi categorizado no final 
da aula quando a professora disponibilizou um pequeno tempo para os estudantes 
iniciarem a resolução da atividade sobre o tamanho das partículas. Relacionando esses 
dados com o gráfico 4, podemos perceber que a professora também utiliza as quatro 
classes de abordagem comunicativa. Ela utilizou o discurso interativo/ de autoridade 
em grande parte dessa aula, totalizando 60,14%. A segunda classe de abordagem 
comunicativa com maior tempo foi a interativa/dialógica. Isso se deve, como 
mencionado anteriormente, às exposição de diferentes modelos elaborados pelos 
grupos. Dessa maneira, essa classe possui um percentual de 30,61%. As outras duas 
classes, a não interativo/ dialógica e a não interativa/ de autoridade ficaram com 2,99% 
e 4,33%, respectivamente.  
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Gráfico 3 – Aulas 5 e 6 

 
Gráfico 4 –  Abordagem Comunicativa aulas 5 e 6 

Nas aulas 7 e 8 , representadas pelos gráficos 5 e 6,  identificamos uma maior 
queda do tempo categorizado para a fala dos estudantes quando  comparado com as 
aulas anteriores. Podemos inferir essa queda pelo fato de a professora iniciar a 
correção de exercícios realizado pelos estudantes, nessa aula. O tempo total analisado  
foi de 01h18min22s. Para a professora identificamos um tempo total de 01h00min05s, 
com um percentual de 76,67% e os estudante 00h16min40s, 21,23%.  

No gráfico 6 podemos identificar que a queda do tempo de fala dos estudantes 
também pode ser justificada pela queda no discurso interativo/dialógico, que possui um 
percentual de apenas 2,80% da aula. Mas grande parte da aula ainda é considerada 
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como interativa, pois podemos perceber que 90,94% da abordagem comunicativa é do 
tipo interativo/ de autoridade. As outras categorias de análise estão com os seguinte 
percentuais: não interativo/ dialógico com 2,81%, não interativo/ de autoridade com 
1,63% e não categorizado com 1,81% da aula analisada. 

 

 
Gráfico 5 – Aulas 7 e 8 

 
Gráfico 6 – Abordagem Comunicativa aulas 7 e 8 

 
Nas duas últimas aulas, gráficos 7 e 8, fica mais evidente a diminuição no 

tempo de fala dos estudantes, que foi de 14, 58%, o que corresponde a um tempo de 
00h11min16s. O tempo total analisado nessa aula foi de 01h17min18s. O tempo de fala 
da professora continua o maior - 00h53min26 - com um percentual de 69,19%. O 
tempo não categorizado - 00h12min35s - foi bem elevado, 16,28%, pois os estudantes 
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executarem uma atividade prática em grupo, utilizando um roteiro com questões 
disponíveis no livro didático e esse tempo foi computado como não categorizado. 

No gráfico 8, o discurso interativo / de autoridade continua com um elevado 
percentual (77,27%). Esse percentual é devido a professora dedicar grande parte do 
tempo a corrigir atividades e sistematizar as ideias discutidas em sala de aula. O tempo 
não categorizado possui o segundo maior percentual. Isso se deve ao tempo 
disponibilizado para que os estudantes desenvolvessem uma atividade em grupo. As 
demais categorias de análise estão com os seguinte percentuais: interativo/dialógico 
com 2,36%; não interativo/ dialógico com 4,46% e  não interativo/ de autoridade com 
0,07%. 
 

 
Gráfico 7 – Aulas 9 e 10 

 

Gráfico 8 – Abordagem Comunicativa aulas 9 e 10 
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A EVOLUÇÃO DO DISCURSO  

Como apresentado anteriormente, a professora Leila utiliza em todas as aulas 
as quatro classes de abordagem comunicativa, como podemos identificar no gráfico 10.  
O gráfico 10 foi construído para apresentar a variação das classes de abordagem 
comunicativa ao longo das aulas investigadas. Todos esses dados foram retirados da 
análise dos vídeos no software Videograph®. Para apresentar a comparação entre as 
abordagens comunicativas ao longo das aulas tabulamos, apenas, as categorias 
interativo/dialógico, interativo/ de autoridade, não interativo/dialógico e não interativo/de 
autoridade. A categoria – não categorizada não foi tabulada no gráfico. 

 
Gráfico 10 - Percentagem das abordagens comunicativas presentes na sequência. 

 
Ao realizarmos uma comparação entre todas as aulas identificamos uma queda 

gradual no discurso interativo/dialógico, aula 03 e 04 – 71,83%, aula 05 e 06 – 30,60%, 
aula 07 e 08 – 2,80% e aula 09 e 10 – 2,36%.  

Podemos inferir que o percentual alto para o discurso dialógico está associada 
com a introdução do tema a ser estudado, que é o modelo cinético molecular. Podemos 
identificar que na primeira aula a categoria interativo/dialógico possui uma alta 
percentagem, 71,83%, se comparado com as outras aulas. Essa classe de abordagem 
comunicativa foi empregada para identificar como os estudantes elaboraram os seus 
modelos. Nessa aula, a professora explora a elaboração de dois modelos explicativos 
para o comportamento dos gases. Esses modelos foram elaborados pelos grupos na 
primeira aula. A professora utilizou um projetor multimídia para expor a imagem dos 
diferentes modelos. Cada grupo inicialmente, expôs o porque de elaborar aquele 
modelo. Em alguns momentos da exposição dos estudantes, a professora Leila fazia 
intervenções para clarear as argumentações postas pelos grupos. Ao final da 
exposições a professora fazia o fechamento com um discurso de autoridade para os 
estudantes compreenderem o comportamento dos gases. 
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Ao compararmos com o discurso  interativo/de autoridade, podemos identificar 
que ao longo da sequência didática existe um aumento progressivo do discurso aula 03 
e 04 – 14,21%, aula 05 e 06 – 56,83%, aula 07 e 08 – 90,94% e aula 09 e 10 – 77,27%. 

A classe comunicativa de autoridade ultrapassa a dialógica a partir da segunda 
aula. Isso poderia ser identificado pelo aprofundamento que a professora realiza do 
conteúdo que envolve os estudos sobre o modelo cinético molecular. Na quinta e sexta 
aula, a professora retoma os conceitos que foram trabalhados na aula anterior. Após 
essa parte inicial, os estudantes continuam a exposição dos modelos elaborados. A 
professora faz uma sistematização de tudo que foi apresentado pelos grupos e começa 
a apresentar para os estudantes o cuidado que devemos ter ao se elaborar um modelo.  

Na sétima e oitava aula o discurso interativo/ de autoridade prevalece frente as 
outras classes de abordagem comunicativa. Nessas duas aulas a professora Leila 
realiza um aprofundamento nos estudos do modelo cinético molecular. Nessa aula, a 
professora corrigi a atividade que os estudantes realizaram como tarefa de casa. A 
atividade era sobre a expansão de gases de um botijão de GLP em uma cozinha. 

Na nona e décima aula, também prevalece o discurso interativo/ dialógico em 
relação as outras aulas. Grande parte desse percentual se justifica por a professora 
utilizar grande parte do tempo para corrigir atividades. Inicialmente, a professor 
trabalha com a dúvida de uma estudante. Nessas aulas os estudantes desenvolvem 
atividades experimentais e a professora discute com os estudantes sobre o processo 
de sublimação. 

A partir da análise do gráfico 10 podemos inferir que entre as aulas 03 e 04 e 
05 e 06 há uma grande possibilidade de ocorrência de pontos transição. As 
alternâncias entre o discurso dialógico e o de autoridade e vice-versa que ocorrem na 
sala de aula são identificadas em termos de uma mudança na abordagem 
comunicativa. Os pontos de transição podem ser caracterizados como comportando a 
transição entre o discurso dialógico para o de autoridade e vice-versa (MORTIMER e 
SCOTT, 2011),  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com Scott, Mortimer e Aguiar, 2006, para se determinar se um 
discurso é dialógico ou de autoridade precisamos entender que entre essas 
abordagens existe uma tensão. Essa tensão é descrita por, esses autores, que dizem 
que “é importante reconhecer a ligação intrínseca entre essas abordagens”. Ao 
analisarmos a abordagem comunicativa, temos de estar conscientes que “não 
podemos classificar um único turno de fala como sendo dialógico ou de autoridade”. 
Nesse sentido caracterizar o discurso da sala como dialógico ou de autoridade implica 
determinar quais particularidades encontram-se predominantemente nesse discurso, 
pois em uma determinada situação a caracterização pode ser imediata e em outras ela 
pode ser de difícil identificação. A tensão que aqui se desenvolve é que tanto o 
discurso de autoridade como o dialógico possuem partes de um e de outro, portanto, 
essas dimensões estão tensionadas dialeticamente, ao invés de estarem 
dicotomizadas. Para os autores o ensino torna-se mais significativo na medida em que 
ocorrem progressivas transições entre os discursos de autoridade e dialógico, com 
cada um dando origem ao outro.  

Nas primeiras aulas investigadas, pudemos notar a predominância das 
abordagem comunicativa interativa/dialógica no início da aula. Nas aulas da sequência 
sobre o modelo cinético molecular, ministradas no Ensino Médio, também tivemos a 
presença da abordagem comunicativa de autoridade. Esse discurso foi identificado nos 
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momentos de fechamento das discussões realizadas pela professora. Essa professora 
é muito interativa em sala de aula, logo as abordagens não-interativas ocuparam pouco 
espaço. Como já comentamos, observamos uma diminuição da abordagem dialógica 
que  correspondeu a um aumento da abordagem de autoridade. 

Ao longo da nossa discussão, evidenciamos uma evolução nas porcentagens 
de quem fala nas aulas e das classes de abordagem comunicativa ao longo da 
sequências analisada. Identificamos também a tendência cada vez maior da presença 
do discurso de autoridade ao longo da sequência, paralelo à diminuição do turno de 
fala dos estudantes. A partir desses dados surge algumas inquietações, tais como: Em 
uma sequência didática tem que acontecer a evolução do discurso de autoridade? Ao 
longo das aulas o discurso dialógico tem que perder espaço para o discurso de 
autoridade? Ao final de uma sequência didática, após o aprofundamento teórico de 
alguns conceitos, o discurso dialógico não poderia ressurgir por meio de diferentes 
perspectiva teóricas?  

Nesse estudo entendemos que as tensões entre as abordagens dialógicas e de 
autoridade é essencial para a construção dos significados em sala de aula. A 
apresentação dos dados nos permitiu uma aproximação das dinâmicas discursivas 
presentes nas aulas da professora Leila. A partir desses dados identificamos uma 
variação de cada classe de abordagem comunicativa ao longo da sequência.  
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Palavras-Chave: Representações sociais, calor. 

RESUMO: O conceito de calor tem uma grande caráter consensual, uma vez que faz parte do 
cotidiano das pessoas. Tal conceito também possui uma dimensão interdisciplinar, estando 
presente nas mais diversas ciências, tais como física, química e biologia.  A proposta deste 
trabalho é analisar as representações sociais do conceito de calor de graduandos de química, 
bem como os obstáculos no ensino que as mesmas representam. Para a coleta de dados foi 
utilizado a técnica de evocação livre de palavras, sendo os dados analisados por meio do 
software EVOC. Podemos concluir que o conceito de calor possui um caráter material e que 
também é visto como sinônimo de “quente” e “altas temperaturas”. Percebeu-se também que tais 
significações apresentam barreiras epistemológicas e ontológicas, constituindo-se, portanto, em 
obstáculos para o processo de ensino-aprendizagem de calor.  

INTRODUÇÃO 
 
Uma das dificuldades inerentes ao ensino-aprendizado de conceitos químicos 

diz respeito à natureza microscópica e abstrata dos mesmos, característica comum à 
maioria dos conhecimentos químicos. Somado a isso também existe o fato de a 
linguagem química ser essencialmente simbólica, o que pressupõe a necessidade de 
uma grande capacidade de abstração e generalização (COSTA, 2012). 

Dentre os conceitos tidos como abstratos, o conceito de calor é de grande 
relevância, uma vez que tem dimensão interdisciplinar, sendo visto nas ciências exatas, 
engenharias e ciências biológicas, além de estar presente no dia-a-dia dos alunos. 
Calor nada mais é do que a transferência de energia como resultado de uma diferença 
de temperatura entre o sistema e suas vizinhanças. Temperatura é a propriedade que 
indica a direção do fluxo de energia que passa através de uma parede rígida condutora 
térmica, ou do ponto de vista microscópico, o grau de agitação térmica das moléculas 
(ATKINS, 2013). Apesar de definidos cientificamente, tais conceitos apresentam um 
forte caráter consensual, uma vez que se fazem presentes no cotidiano das pessoas, 
como por exemplo, quando são utilizadas as expressões “estou com muito calor” ou “o 
dia está muito quente”. 

A literatura descreve três características principais das concepções de calor e 
temperatura apresentadas por estudantes, resultantes de um senso comum 
(MORTIMER; AMARAL, 1998): calor é uma substância; existem o ‘calor’ quente e o 
‘calor’ frio; e calor é proporcional à temperatura. 

As duas primeiras concepções devem-se ao pensamento que calor e frio são 
atributos de substâncias e materiais: um corpo seria quente porque possui calor, 
enquanto que um corpo seria frio porque possui frio. A ideia de que calor é uma 
substância já foi aceita por muitos cientistas no passado, que consideravam que todos 
os corpos possuíam em seu interior uma substância fluida invisível e de massa 
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desprezível, denominada calórico (MORTIMER; AMARAL, 1998). Logo, um corpo à 
temperatura maior possuiria mais calórico do que um corpo à temperatura menor. 

A terceira concepção, de calor diretamente proporcional à temperatura, tem 
sua origem na maneira como lidamos com calor na vida cotidiana, o que faz com que 
tais conceitos sejam considerados, muitas vezes, idênticos (MORTIMER; AMARAL, 
1998). A verdadeira relação entre tais conceitos é de que o calor é proporcional à 
diferença de temperatura entre dois sistemas, uma vez que o calor, como fluxo de 
energia, passa de um sistema à maior temperatura para outro à menor temperatura. 

Em seus estudos, Alomá e Malaver (2007) analisaram o que textos 
universitários trazem a respeito do calor. Encontraram que alguns expressam o calor 
como transferência de energia, conceito cientificamente correto. Entretanto, outros 
expressam calor como energia ou como forma de energia. Os autores também afirmam 
que algumas expressões de uso comum nos textos, tais como “adição de calor a 
pressão constante” e “adição de calor a volume constante”, passam a ideia de que 
calor é uma propriedade que possuem os objetos. 

Portanto, os professores do ensino superior não podem ignorar tal caráter 
consensual, ao contrário, eles têm que conhecer as concepções prévias dos alunos, 
muitas vezes oriundas do senso comum. Já é de grande denotação no mundo 
pedagógico a importância de estudar os conhecimentos prévios dos alunos, não 
somente porque tais conhecimentos guiam a aprendizagem, como também se 
constituem um dos fatores mais importantes da aprendizagem, pois servem de suporte 
ou ancoragem para novos conhecimentos (PAIXÃO; FERRO, 2009). 

Com base no exposto, o presente trabalho teve como objetivo identificar as 
concepções prévias oriundas do senso comum de um grupo de graduandos em 
química da Universidade Federal do Piauí acerca do conceito de calor. Para tal, o 
trabalho se apoiou na perspectiva de senso comum defendida por Moscovici (1978), 
denominada também de representação social, a qual diz respeito a “um conjunto de 
conceitos, proposições e explicações originados na vida cotidiana, no curso de 
comunicações interpessoais”. 

Tais concepções prévias, por vezes, dificultam a construção do conhecimento 
pelo estudante, se constituem em obstáculos no processo de ensino-aprendizagem. 
Isto sugere a necessidade de um estudo sobre a identificação de tais obstáculos na 
concepção dos estudantes. Nessa premissa, o presente trabalho tem também como 
objetivo identificar possíveis obstáculos presentes nas representações sociais do 
conceito de calor de modo a contribuir para que os professores possam tomar 
conhecimento sobre sua existência e, assim, poderem planejar estratégias na tentativa 
de superá-los. 

A TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
 
O dinamismo inicial da Teoria das Representações Sociais parte da premissa 

de que existem formas diferentes de conhecer e de se comunicar, guiadas por 
objetivos diferentes e define duas delas: a consensual e a científica, cada uma gerando 
seu próprio universo (ARRUDA, 2002). Segundo Moscovici (1978), o universo 
científico, ou reificado, é o universo da ciência, das teorias. Uma sociedade de 
especialistas que precisam obedecer a alguma hierarquia interna, pois uns são mais 
capacitados do que outros. Já o universo consensual, é o universo do senso comum, e 
encontra-se nas práticas interativas cotidianas, tais como as conversas informais. É 
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uma sociedade de “amadores”, onde todos podem falar com a mesma competência, 
que conversam entre si buscando entender a realidade. 

As representações podem ser construídas a partir dos conhecimentos 
científicos, quando “amadores”, tentam absorver os conhecimentos do mundo científico 
para o mundo delas. As Representações Sociais possuem o papel, portanto, de 
transformar o não-familiar em familiar (MOSCOVICI, 1978). Tal passagem do objeto do 
mundo cientifico para o consensual ocorre por meio de dois processos: a ancoragem e 
a objetivação. 

A ancoragem é o processo que incorpora o novo, que o traz para junto do que 
conhecemos. É o modo como objeto, até então desconhecido, se enraíza em nosso 
social. Moscovici (1987) define a ancoragem como a constituição de uma rede de 
significações em torno do objeto, relacionando-o a valores e práticas sociais. Ou seja, é 
justamente o processo que transforma o não-familiar em familiar. Arruda (1993) 
exemplifica esse processo: as mulheres de baixa renda do interior da Paraíba veem a 
pílula contraceptiva como uma massinha podre que se fixa no canal da mulher, até 
entupir. 

A objetivação versa em transformar o abstrato em concreto, conferindo a um 
objeto uma imagem. Desse modo, a imagem passa a representar o objeto e a ser 
aceito em situações comuns. Segundo Sá (1995), à medida que “propusermos que as 
palavras não falam sobre ‘nada’, somos compelidos a ligá-las a alguma coisa, a 
encontrar equivalentes não verbais”, ou seja, imagens munidas de significados. 

Para serem veiculadas na vida cotidiana as representações sociais usam como 
canal os discursos das pessoas e dos grupos, bem como comportamentos e práticas 
sociais onde esses discursos se manifestam. Moscovici (2003) afirma que “as 
representações sociais são construídas na mídia, nos lugares públicos através desse 
processo de comunicação que nunca acontece sem transformação”. Jodelet (2001) 
complementa: “Elas [as representações sociais] circulam nos discursos, são trazidas 
pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em 
condutas e em organizações materiais e espaciais”. 

Tratando as representações sociais como conjuntos sócio-cognitivos 
organizados e estruturados, Abric (1996) defende que a estrutura de uma 
representação é constituída por dois subsistemas: o sistema central e o sistema 
periférico. O sistema central, também chamado de núcleo central, se apoia no sistema 
de valores partilhados pelos membros de um determinado grupo, enquanto que o 
sistema periférico seria mais individualizado e contextualizado, pois se alimenta das 
experiências individuais dos sujeitos que compõem o grupo. 

Para Abric (2000), o núcleo central possui duas funções fundamentais: uma 
função geradora, que diz respeito ao elemento através do qual se cria, ou se 
transforma, o significado dos outros elementos constitutivos da representação; e uma 
função organizadora, referente ao núcleo central que determina a natureza dos elos, 
unindo entre si os elementos da representação. O sistema periférico possui três 
funções fundamentais: a função de concretização, que se dá através da interface entre 
o núcleo central e a situação concreta na qual a representação é elaborada ou 
colocada em funcionamento; a função de regulação, que se caracteriza pela absorção 
de novas informações ou eventos que colocariam em questão o núcleo central; a 
função de defesa do sistema periférico, que permite que o núcleo central resista à 
mudança, uma vez que sua transformação provocaria uma alteração completa da 
representação (ABRIC, 2000). 

Entendemos, portanto, que o estudo das Representações Sociais possui 
importância, uma vez que a ação humana é, em grande parte, guiada a partir de razões 
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simbólicas, o senso comum, e não por motivos racionais, e isto se aplica na Educação. 
Gilly (2001), citando Deschamps et al., ressalta que a representação social 

 
“oferece um novo caminho para a explicação de mecanismos pelos quais 
fatores propriamente sociais agem sobre o processo educativo e influenciam 
seus resultados; e, ao mesmo tempo, favorece as articulações entre 
Psicossociologia e Sociologia da Educação”. (grifo nosso) 
 

Por conseguinte, podemos dizer que tais considerações também se aplicam ao 
ensino de química, sobretudo ao conceito de calor, se entendermos que os alunos ao 
chegarem à sala de aula não são tábulas rasas, mas possuem conhecimentos prévios 
sobre aquilo que os cercam, ou seja, representações “iniciais” ou “ingênuas” (GILLY, 
2001). Tais conhecimentos interferem, guiam, o aprendizado do aluno. Reconhecer tais 
representações é poder não apenas diagnosticar os conhecimentos prévios dos 
estudantes, como também possibilitar o direcionamento da prática docente dos 
professores. 

OBSTÁCULOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 
Durante a prática docente percebe-se que muitos estudantes, embora saibam 

conceituar da forma cientificamente aceita quando colocados em uma situação-
problema, demonstram que esses conceitos não foram de fato compreendidos. É 
comum que o conteúdo ministrado pelo professor seja apenas decorado, não 
internalizado. A partir dessas considerações fica aparente a existência de dificuldades 
na construção de conceitos científicos, o que dificulta também o processo de ensino-
aprendizado dos estudantes. Parte dessas dificuldades podem ser atribuídas ao 
professor, quando este acaba por ignorar as concepções prévias do estudante e as 
consequências de tais concepções. Bacherlard (1996) diz que, em nós professores: 

 
“[...] impera a cultura da repetição da lição,que se pode fazer entender uma 
demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não levam em conta que o 
adolescente entra na aula de física com conhecimentos empíricos já 
constituídos: não se trata, portanto, de adquirir uma cultura experimental, mas 
sim de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já 
sedimentados pela vida cotidiana” (grifo nosso). 
 

Bacherlard (1996) defende que tais obstáculos se relacionam com o próprio 
processo de construção do conhecimento científico, sendo, portanto, obstáculos 
epistemológicos, os quais se apresentariam no próprio ato de conhecer, por uma 
espécie de imperativo funcional, lentidões e conflitos, causando estagnação e até 
regressão. Dentro os variados obstáculos epistemológicos elencados pelo autor, a 
experiência primeira deve ser o primeiro obstáculos superado no processo de formação 
do espírito científico. Neste obstáculo, relaciona-se ao grande desejo de ser 
considerado verdadeiro o conhecimento anteriormente adquirido, sem que esse 
conhecimento seja criticado. No caso do calor, não há uma reflexão acerca de sua 
natureza ou de seu fluxo. Por exemplo, um agente influenciador dessa causa primeira é 
o tato: quando tocamos objetos com altas temperaturas sentimos a sensação de 
quente e a associamos ao calor. Vemos então, com uma experiência, o surgimento da 
relação entre calor, temperatura e quente. Seguindo o mesmo raciocínio, é possível 
relacionar frio, temperatura e gelado, uma vez que quando tocamos objetos com baixas 
temperaturas, sentimos a sensação de gelado e a associamos ao frio. 
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Chi (1992, apud AMARAL; MORTIMER, 2001) também aponta dificuldades 
quanto ao entendimento da natureza dos conceitos, o que se constituem, portanto, em 
obstáculos ontológicos. A autora propõe três categorias principais que poderiam 
descrever as características ontológicas da maior parte dos conceitos científicos, a 
saber: matéria, eventos e abstrações. Tais categorias apresentam um conjunto de 
limite ou leis distintas. A matéria, por exemplo, possui propriedades, tais como cor e 
massa, e comportamentos, como ser armazenada, enquanto eventos, por exemplo, 
são governados por outro conjunto distinto de leis físicas, tais como a variação do 
tempo. A partir disso, a autora estabelece que os processos de mudança conceitual 
são distintos se estas mudanças ocorrem dentro de uma mesma categoria ontológica 
ou se ocorrem através de categorias ontológicas diferentes.  

METODOLOGIA  
 
A coleta dos dados foi feita com um grupo de sujeitos formado por alunos que 

cursavam o primeiro ou o segundo período dos cursos de Licenciatura e Bacharelado 
em Química no mesmo período de realização da pesquisa. Os alunos do primeiro 
período foram abordados durante a disciplina de Química Geral I e os alunos do 
segundo período na disciplina de Filosofia da Educação. Destes, 28 são alunos do 
curso de licenciatura e 26 do curso de bacharelado, resultando em um total de 54 
sujeitos. Considerando que o trabalho envolve a identificação de concepções advindas 
do senso comum, optamos por abordar os alunos que cursavam os primeiros períodos 
do curso, acreditando que as representações sociais de calor que os mesmos 
apresentam ainda não foram influenciadas pelo curso, não sofrendo assim, 
modificações significativas.  

A coleta dos dados foi feita a partir da Técnica de Associação Livre de Palavras 
(TALP), originalmente desenvolvida por Jung e adaptada para o campo da psicologia 
social por Di Giacomo (NOBREGA; COUTINHO, 2003), a qual se constitui um tipo de 
investigação aberta que se estrutura a partir da evocação de respostas dadas com 
base em um estímulo indutor, o que permite colocar, em evidência, universos 
semânticos relacionados a determinado objeto. Dessa forma, pedimos aos alunos que 
escrevessem seis palavras que lhes viessem imediatamente à lembrança ao ouvir a 
palavra “calor”. Em seguida, solicitamos que colocassem as palavras evocadas em 
ordem de importância e justificassem o porquê da palavra de significado de número “1”, 
ou seja, a palavra mais importante para o sujeito. 

Os dados obtidos foram organizados e processados através do software 
EVOC, elaborado por Pierre Vergès (2002), e com base nesse processamento 
chegamos ao núcleo central e sistema periférico, os quais caracterizam a 
Representação Social sobre o conceito de calor dos sujeitos. O software EVOC permite 
a realização de cálculos estatísticos, construindo matrizes de concorrência, as quais 
servem de base para a construção do quadro de quatro casas. Para a construção do 
quadrante leva-se em conta a frequência (F) com que as palavras foram evocadas e a 
importância de evocação (OME), como pode ser visto no Quadro 1. 
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Quadro 1: Critérios utilizados para definição dos elementos centrais, intermediários e periféricos 
a partir da evocação livre de palavras.  

QUADRANTE 1 

Maior F 

Menos OME 

QUADRANTE 2 

Maior F 

Maior OME 

QUADRANTE 3 

  Menos F 

Maior OME 

QUADRANTE 4 

Menor F 

Menor OME 

 

Conforme Vergés (2002), os quatro quadrantes podem ser interpretados da 
seguinte maneira: no primeiro situam-se os elementos mais relevantes e, por isso, 
possíveis de constituírem o núcleo central de uma representação. O segundo e o 
terceiro quadrantes correspondem aos elementos menos salientes na estrutura da 
representação, contudo eles são significativos em sua organização, correspondendo à 
primeira periferia. No quarto quadrante estão os elementos que correspondem à 
periferia distante ou segunda periferia. 

Os obstáculos presentes nos elementos periféricos seriam de mais fácil 
superação, uma vez que esses elementos são flexíveis, evolutivos e tem como uma de 
suas funções sofrer mudanças para proteger o núcleo central. Os obstáculos inseridos 
nos elementos do núcleo central seriam, entretanto, mais resistentes à mudança, uma 
vez que é o núcleo que define a representação, demandando maiores cuidados e 
esforços por parte do professor para combate-los. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os 54 discentes evocaram um total de 320 palavras, sendo 107 palavras 

diferentes. Tomamos como critério analisar palavras que apareceram no mínimo seis 
vezes nos questionários, o que correspondeu a 53,8% das palavras evocadas. Energia 
foi a palavra com maior frequência de evocação (25 vezes), enquanto que 68 palavras 
foram evocadas somente uma vez.  

Nesta sessão é apresentado o quadro de quatro casas construído pelo 
software EVOC 2000 a partir do termo indutor “Calor”, evidenciando assim os possíveis 
termos que constituem o núcleo central e os sistemas periféricos (Quadro 2). Assim, 
para interpretar o quadro, procedemos da seguinte forma (OLIVEIRA, 2005): no 
quadrante superior esquerdo localizam-se as palavras que constituem, muito 
provavelmente, o núcleo central da representação, no quadrante superior direito a 
primeira periferia, no quadrante inferior esquerdo, os elementos de contraste e, por fim, 
no quadrante inferior direito, a segunda periferia da representação social. No presente 
trabalho nos restringimos a analisar apenas ao núcleo central, mostrando como tais 
elementos podem constituir obstáculos para o processo de ensino-aprendizagem. 
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Quadro 2: Quadrantes construídos a partir das palavras evocadas pelos sujeitos. “F” significa 
frequência e “OME” significa ordem média de evocação.  

 OME > 3,6 OME < 3,6 

F > 10 

Núcleo central 

(Palavra F OME) 

Primeira periferia 

(Palavra F OME) 

Energia – 25 – 2,20 

Temperatura – 15 – 3,47 

Teresina – 24 – 3,54 

Sol – 24 – 3,75 

Quente – 25 – 4,04 

Fogo – 12 – 4,17 

F < 10 

Zona de contraste 

(Palavra F OME) 

Segunda periferia 

(Palavra F OME) 

Vida – 7 – 1,86 

Desconfortável – 5 – 2,60 

Agitação – 6 – 3,33 

Insuportável – 5 – 3,80 

Verão – 9 – 4,33 

Praia – 9 – 4,44 

Suor – 6 – 4,50 

 

O núcleo central de uma representação é, segundo Abric (2000), “determinado, 
por um lado, pela natureza do objeto apresentado; por outro, pela relação que o sujeito 
mantém com esse objeto”, sendo assim, o que determina o núcleo central é a 
finalidade da situação na qual a representação se reproduz. Logo, como mostra o 
Quadro 2, não é surpresa verificar que os prováveis elementos do núcleo central da 
representação de calor são: energia, temperatura e Teresina.  

Os alunos estudam durante o ensino fundamental e médio, principalmente no 
segundo ano do ensino médio, tanto em Física como em Química, a natureza do calor, 
a qual está intrinsecamente relacionada à energia. Já os termos temperatura e 
Teresina, se relacionam diretamente com o sujeito, uma vez que a cidade de Teresina 
é conhecida por suas altas temperaturas. 

O primeiro termo do núcleo, energia, constitui um dos conceitos-chave no 
estudo de termodinâmica e termoquímica. Calor se relaciona com tal conceito uma vez 
que é caracterizado como energia térmica em transição de um corpo de maior 
temperatura para um corpo de menor temperatura (ATKINS, 2008). Fazendo a análise 
das justificativas dadas pelos sujeitos ao selecionarem esse atributo como a evocação 
mais importante, percebemos que essas justificativas convergem para dois sentidos: 
calor como energia em transição, o conceito cientificamente aceito (sujeitos 41 e 46); e 
energia como calor em transição, conceito cientificamente errôneo (sujeitos 15 e 16). 

 
Creio que energia em movimento pode ser caracterizada como calor, pois o 
calor não é estático. (Sujeito 46) 
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Pois calor significa a transição de energia de um corpo com maior temperatura 
para um corpo com menor temperatura. (Sujeito 41) 
 
Energia é liberação de calor. (Sujeito 15) 
 
Liberação ou absorção de calor; (Sujeito 16) 
 

Nesta segunda concepção, apesar de os alunos relacionarem calor à energia, 
percebemos que eles não entendem o calor como um processo de transferência de 
energia, mas sim como o objeto que está sendo transferido. Sendo assim, calor possui 
um aspecto material. Temos aqui, portanto, dois obstáculos para o processo de ensino-
aprendizagem de tal conceito: o obstáculo epistemológico substancialista; e um 
obstáculo ontológico de mudança de categoria. 

O substancialismo carrega ideias de que partículas possuem características 
físicas semelhantes a corpos materiais (BACHERLARD, 1996). Tal ideia também pode 
abranger atributos de substâncias a formas de energia, como o calor. O 
substancialismo dificultou bastante o progresso do pensamento científico na construção 
do conceito de calor, estando presente desde a teoria do flogístico até a teoria do 
calórico, ainda persistindo como modo de pensar dos estudantes. Para Bachelard 
(1996), o obstáculo substancialista é um dos obstáculos mais difíceis de ser superado, 
uma vez que se apoia em uma fácil explicação das propriedades pela substância. 

É importante frisar que calor não é um tipo de energia, mas sim energia em 
trânsito. Sendo assim, segundo as categorias ontológicas proposta por Chi (1992, apud 
AMARAL; MORTIMER 2001), calor pertence à categoria de evento. Entretanto, as 
concepções dos estudantes se encaixam na categoria de substância material. Assim, 
os estudantes usam o comportamento e propriedades da matéria para interpretar o 
comportamento e a propriedade de eventos. Chi (1992, apud AMARAL; MORTIMER 
2001) afirma que uma mudança de categoria ontológica é uma das causas das 
dificuldades na mudança conceitual em ciências. 

Quanto ao segundo elemento do núcleo central, temperatura, alguns alunos 
mostram o conceito cientificamente aceito: a medida de agitação das moléculas 
(ATKINS 2008). No entanto, não o relacionam de forma cientificamente correta ao 
calor. Analisando as respostas dos alunos que marcaram temperatura como o termo 
mais importante, percebe-se que este possui um significado comum entre os sujeitos: o 
fato de que calor é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, calor é relacionado 
com altas temperaturas. No entanto, é correto dizer que calor é diretamente 
proporcional à diferença de temperatura. Vide as respostas abaixo: 

 
Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Eu acho que é o que 
determina o nível do calor. (Sujeito 51) 
 
De acordo com ela, temperatura, temos sensação térmica, sentimos calor, 
temperatura alta. (Sujeito 30) 
 

Este equívoco constitui um obstáculo no processo de aprendizagem sobre o 
conceito de calor, e pode ser atribuído a um obstáculo epistemológico: o verbal. O 
obstáculo verbal está relacionado ao caso de uma palavra constituir toda a explicação, 
podendo até representar uma imagem, de forma tão evidente que não se percebe a 
necessidade de explicá-la (RIBEIRO, 2004). Ainda quanto ao obstáculo verbal, Santos 
(1991) faz a seguinte consideração: 
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Também em situações pedagógicas há palavras que, dizendo respeito a uma 
linguagem aprendida em um contexto não científico e com conotações 
divergentes ou com uma significação simbólica para o sujeito, constituem 
barreira ao ensino formal de ciências (p.140). 
 

No caso da relação calor e temperatura, tal obstáculo está presente na 
variação semântica apresentada pela palavra calor, que também é associada para 
representar um desconforto relacionado à situação climática. Como é de costume, 
tanto entre pessoas com formação científica ou não, fala-se “estou com calor” no lugar 
de “estou recebendo energia térmica do meio”, o que faz com que haja uma associação 
de que calor é diretamente proporcional à temperatura.  

Essa concepção alternativa também pode constituir outra barreira no processo 
de ensino-aprendizagem: uma pessoa considerar o calor como uma exclusividade de 
ambientes nos quais a sensação térmica é de quentura. Ao fazer isso, a pessoa 
institivamente cria a grandeza física “frio” em oposição ao calor (“estou com frio” seria o 
oposto de “estou com calor”). É então que surge a ideia de dois tipos de calor, o “calor 
quente” e o “calor frio”. 

De fato, os elementos de uma representação vinculam-se diretamente às 
condições históricas, sociológicas, psicológicas e culturais do grupo. Como todos os 
sujeitos da pesquisa são residentes da cidade de Teresina, era de se esperar que 
termos relacionados com a situação climática da cidade fossem muito evidentes. Por 
esse aspecto, durante o estudo apareceram termos como Teresina, quente, Sol e 
desconfortável. 

O último elemento que constitui o núcleo central é o termo Teresina. Sua 
associação não é com o conceito científico de calor, mas com a condição climática na 
qual calor é muitas vezes lembrado, sendo assim, é uma associação com influência 
predominantemente cultural, como pode ser visto nos próprios discursos dos sujeitos: 

 
Teresina, porque como é a cidade que moro, considero o calor daqui um ponto 
x para sua caracterização. Terra quente, ao extremo, tanto no sentido climático 
como de receptividade. (Sujeito 1) 
 
Pelo simples fato de Teresina ser muito quente. (Sujeito 10). 
 
Teresina é conhecida por suas altas temperaturas e onde a sensação de calor 
é constante. (Sujeito 44). 
 
Teresina é a cidade mais quente que existe, muito calor. (Sujeito 53). 
 

Teresina é, também, termo que dá visibilidade ao processo de representação 
realizado pelos sujeitos. Como já nos referimos, segundo Moscovici (1978), a 
construção de uma representação social envolve dois processos básicos, sendo um 
deles a objetivação. É através de tal processo que se constrói uma imagem do objeto 
representado, visando torná-lo quase tangível; Teresina, portanto, é o termo que 
objetiva o calor, uma vez que é a associação mais tangível e concreta feita pelos 
sujeitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Através desta pesquisa foi possível conhecer a representação social que um 

grupo de alunos ingressantes no curso de Química da Universidade Federal do Piauí 
partilham sobre conceitos básicos de termoquímica, em especial o calor. Focou-se na 
estrutura interna das representações e em como os termos se distribuem no núcleo 
central e no sistema periférico, buscando identificar possíveis obstáculos no processo 
de ensino-aprendizagem que tais termos podem causar. Os elementos do núcleo 
central foram: energia, temperatura e Teresina. Os elementos do sistema periférico 
foram: para a primeira periferia, Sol, quente e fogo; para a zona de contraste, vida, 
desconfortável e agitação; para a segunda periferia, insuportável, suor, verão e praia. 

Foram identificados três obstáculos no processo de ensino-aprendizagem do 
conceito de calor, sendo dois de caráter epistemológico (substancialismo e verbal) e 
um de caráter ontológico (mudança de categoria ontológica). O substancialismo se 
mostra presente no termo energia, caso em que o calor possui um caráter material, 
acumulável. O obstáculo verbal se encontra no termo temperatura, caso em que há 
uma variação semântica que atribui um valor de sensação térmica ao calor. O 
obstáculo ontológico se mostra na cisão de categorias do conceito de calor, pois, por 
ter aspecto material, é considerado no senso comum como possuidor de uma natureza 
de substância material, enquanto que, no meio científico, é considerado um evento 
definido por lei. Entretanto, o fato de o termo energia aparecer como elemento do 
núcleo central mostra uma provável evolução quanto ao conceito científico de calor, 
uma vez que, apesar de alguns alunos atribuírem um aspecto material à energia, 
estudos mostram que alunos de ensino fundamental e médio ainda partilham de calor 
como uma partícula (MORTIMER, 1998). Esse poderia ser, portanto, um primeiro 
passo para superar o obstáculo ontológico presente no conceito de calor. 

Conclui-se, portanto, que a principal representação feita ao conceito de calor é 
que o mesmo é tido com um caráter material e é visto como sinônimo de quente ou de 
altas temperaturas. Ao longo do trabalho percebeu-se também que tais significações 
apresentam barreiras epistemológicas e ontológicas, constituindo-se, portanto, em 
obstáculos para o processo de ensino-aprendizagem de calor.  
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RESUMO: 
Neste trabalho analisamos uma atividade didática pautada em interações colaborativas entre alunos de 
graduação em química, geradas a partir da busca de soluções para um estudo de caso investigativo de 
caráter sociocientífico. As interações entre duplas de estudantes ocorreram na ferramenta Fórum do 
ambiente virtual de ensino-aprendizagem denominado eduqui.info. A análise conduzida sobre as 
interações dos estudantes no Fórum teve como objetivo encontrar resposta ao seguinte questionamento: 
em que medida a atividade didática favorece a produção de argumentos durante discussões 
colaborativas e qual a qualidade dos fundamentos e a qualidade conceitual dos argumentos produzidos? 
As mensagens de conteúdo argumentativo foram analisadas concluindo-se que a atividade favoreceu o 
entendimento de que há entre os alunos elevada qualidade conceitual, porém ainda é necessário 
trabalhar mais intensamente a necessidade de diversificar os argumentos e de melhorar a qualidade dos 
fundamentos dos mesmos. 

INTRODUÇÃO 

No âmbito da Educação em Ciências, diversas pesquisas têm sido 
desenvolvidas nos últimos anos a fim de investigar a construção de argumentos por 
parte dos alunos de distintos níveis de ensino. A intensificação das pesquisas se 
sustenta na possibilidade da prática argumentativa levar os estudantes a uma 
compreensão mais adequadas dos conceitos científicos e melhor entendimento sobre a 
própria natureza da construção do conhecimento científico (Erduran e Jiménez-
Aleixandre, 2008). Movimento semelhante tem se observado com relação ao interesse 
pelo uso de aplicações baseadas na web para fins educacionais. Investigações dessa 
natureza buscam facilitar a interação entre os estudantes através da utilização de 
sistemas de comunicação mediada por computador. 

Considerando que as salas de aula de Química no nível superior raramente 
convidam os alunos a se posicionarem e desenvolverem argumentos para justificar 
suas posições (Sá e Queiroz, 2009a), a elaboração e aplicação de atividades didáticas 
pautadas no uso de sistemas baseados na web podem propiciar  condições adequadas 
para a aquisição de habilidades argumentativas (Marttunen, 1992). Assim, são criadas 
oportunidades para os estudantes construírem conhecimentos enquanto argumentam 
em torno de um determinado tópico de forma colaborativa (Munneke et al., 2007), de 
modo que possam considerar diferentes pontos de vista, fazer questionamentos uns 
aos outros e alcançar um entendimento mais amplo e aprofundado sobre o tema em 
foco. 

No presente trabalho temos como objetivo avaliar discussões colaborativas 
mantidas no Fórum do ambiente virtual de ensino-aprendizagem eduqui.info1, a partir 
da resolução de problemas autênticos, apresentados a alunos de graduação em 
                                                      
1 Acessível em www.gpeqsc.com.br/eduquiinfo 
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química no formato de casos investigativos (Sá e Queiroz, 2007, 2009b). Além da 
classificação das mensagens produzidas no Fórum quanto aos seus movimentos 
discursivos envolvendo os fundamentos da argumentação, complementamos nossas 
tessituras de considerações com a avaliação da qualidade dos fundamentos e a 
qualidade conceitual das mensagens que possuem conteúdo argumentativo. Para 
tanto, utilizamos o Quadro Analítico proposto por Clark e Sampson (2008), descrito na 
seção seguinte. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A fim de investigar as relações que se estabelecem entre movimentos 
discursivos e qualidade estrutural de uma argumentação dialógica online com sua 
qualidade conceitual em contextos de debates científicos, Clark e Sampson (2008) 
propuseram um quadro analítico denominado “quadro analítico para codificação de 
argumentação científica dialógica de estudantes em fóruns de discussão assíncronos” 
(Clark e Sampson, op cit.). O referido quadro é baseado na classificação das 
mensagens escritas pelos estudantes quanto aos seus movimentos discursivos e, em 
seguida, aquelas classificadas em algumas das categorias que denotam conteúdo 
argumentativo, são avaliadas quanto à qualidade estrutural dos fundamentos 
empregados e quanto à qualidade conceitual. 

No que concerne à classificação dos movimentos discursivos onze categorias 
são propostas, conforme Quadro 1. A primeira se relaciona com afirmações 
argumentativas propostas pelos estudantes. A segunda se relaciona com as 
mensagens que contra-argumentam uma afirmação. As duas seguintes incluem as 
possíveis refutações de um argumento. Há ainda aquela voltada às mudanças de 
argumentos e a voltada aos respaldos de uma mensagem. Há duas categorias 
destinadas aos tipos de esclarecimentos incluídos pelos alunos na discussão. Por fim, 
são abarcadas as três categorias que representam mensagens sem conteúdo 
argumentativo. 
Quadro 1: Categorias para classificação de mensagens quanto aos seus movimentos discursivos 
(Clark e Sampson, 2008). 

Movimento 
discursivo 

Definição 

Argumentação Uma asserção feita por um aluno 
Contra-

argumento 
Uma asserção feita por um aluno que é diferente da mensagem 

anterior feita por outro aluno. Esta categoria é restrita para quando 
uma mensagem não foca sobre qualquer aspecto da tese ou 

fundamento da mensagem que responde, em vez disso, oferece 
uma inteiramente nova interpretação do fenômeno 

Refutação 
contra 

fundamentos 

Um ataque contra ou discordância com os fundamentos 
(evidência, explicação, qualificadores) usados por outro estudante 

para respaldar ou justificar sua mensagem 
Refutação 
contra tese 

Um ataque contra ou discordância com as teses (ou uma 
específica parte da tese) de uma mensagem (argumentação ou 
refutação) de outro estudante, mas não ataca os fundamentos. 

Mudança de 
argumento 

Uma mensagem feita por um aluno que indica que ele (1) alterou 
sua afirmação original; (2) mudou seu ponto de vista; ou (3) fez 
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uma concessão em resposta a argumentações ou refutações feitas 
por outros estudantes 

Respaldo de 
uma mensagem 

Uma mensagem usada para respaldar uma colocação presente 
em uma argumentação ou uma refutação prévia. Esta categoria 

inclui (1) concordância com uma mensagem; (2) reescrita de uma 
mensagem prévia; (3) adição de fundamentos em respaldo; ou (4) 

expansão de uma mensagem. 
Esclarecimento 
em resposta a 
uma refutação 

Uma mensagem que é usada para reforçar uma posição (em 
termos de validação e precisão) em resposta a uma refutação sem 

atacar a refutação ou fundamentos feitos por outro estudante. 
Esclarecimento 

de um 
significado 

Uma mensagem feita por um estudante para esclarecer 
(reafirmando de uma nova maneira) uma mensagem anterior. O 

objetivo desta mensagem é esclarecer o significado de uma 
afirmação em resposta a uma consulta (sobre o significado) em 

vez de fornecer suporte à exatidão de uma afirmação. 
Consulta sobre 

o significado 
Uma mensagem que pede esclarecimentos sobre uma mensagem 

anterior. Estas mensagens questionam o significado de uma 
afirmação e não a exatidão da afirmação. 

Organização da 
participação 

Uma mensagem que (1) lembra outros alunos de participar; (2) 
questiona outros por feedback; (3) possui um aspecto meta-
organizacional; (4) tenta mudar a forma como outros estão 

participando da discussão.  
Fora da tarefa Mensagens que não se relacionam ao assunto da tarefa. 

 
Após a classificação das mensagens quanto aos movimentos discursivos, 

aquelas indicadas entre as categorias que denotam conteúdo argumentativo são 
categorizadas com relação aos níveis de qualidade dos fundamentos na argumentação 
dos estudantes. Os autores incorporam no quadro analítico a proposta de Osborne et 
al. (2004) de colapsar os elementos dados, qualificador modal, respaldo e refutação do 
Modelo de Estrutura de Argumento de Toulmin (2001) em uma única categoria 
chamada fundamentos. 

Para a classificação das mensagens, em vez de apenas identificar a presença 
ou ausência de fundamentos, Clark e Sampson (2008) propõem no quadro analítico a 
classificação das mensagens em níveis de fundamentos, definidos por uma escala 
ordinal após sucessão de respostas a uma sequência de decisões binárias (Figura 1), 
que facilita análises estatísticas. As classificações possíveis são: não possui 
fundamentos (Qualidade de fundamentos nível 0), inclui apenas explicações sem 
evidências ou fundamentos (Qualidade de fundamentos nível 1), inclui evidências como 
fundamentos (Qualidade de fundamentos nível 2), e inclui evidências e explicações ou 
coordena partes de evidências como fundamentos (Qualidade de fundamentos nível 3). 
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Figura 1: Esquema para classificação de mensagens quanto à sua qualidade de fundamentos 

(Clark e Sampson, 2008). 

 
A Figura 1 apresenta a sequência de decisões necessárias à classificação de 

uma mensagem individual a respeito de seu nível de qualidade de fundamentos. Outra 
classificação efetuada sobre as mensagens de cunho argumentativo é com relação à 
sua qualidade conceitual. É preciso considerar que o quadro analítico proposto por 
Clark e Sampson (2008) foi desenvolvido em um contexto de discussões científicas ao 
passo que nosso trabalho foi desenvolvido se amparando em discussões colaborativas 
sociocientíficas. Nesse sentido, para classificar nossas mensagens quanto à sua 
qualidade conceitual, consideraremos apenas as que expressam conteúdo de natureza 
estritamente científica e não aquelas que abarcam a natureza ambiental, tecnológica, 
política, social, econômica etc. 

A qualidade conceitual de uma mensagem, assim como sua qualidade de 
fundamentos, é definida por Clark e Sampson (2008) em níveis de uma escala ordinal 
que varia de 0 a 3, determinada por uma sequência de respostas a decisões binárias 
(Figura 2). As questões colocadas para essas decisões baseiam-se na frequência de 
aspectos normativos, não-normativos e transitórios nas mensagens, que estão 

A mensagem inclui qualquer tentativa 
de justificar a posição do aluno? 

Não                                                                   Sim 

O aluno (1) simplesmente reinicia ou reescreve os fundamentos 
usados por outro aluno sem adicionar qualquer novidade; (2) usa 
informações relevantes; ou (3) a mensagem é correta “porque é 

óbvia” ou “porque isto apenas faz sentido”? 

Sim                                                                    Não 

O aluno referencia fontes de informações, tais como (1) experiência 
pessoal; (2) atividades de laboratório; (3) dados empíricos; (4) outra 

pessoa; (5) referência de livros; ou (6) dá um exemplo de uma 
situação de quando suas ideias devem estar corretas? 

Não                                                                    Sim 

O aluno referencia múltiplas fontes de 
evidência ou interpreta 

especificamente seus dados? 

Não                                               Sim 

Qualidade de 
fundamentos nível 0 
Sem fundamentos 

Qualidade de 
fundamentos nível 1 
Apenas explicação 

Qualidade de 
fundamentos nível 2 

Evidências 

Qualidade de 
fundamentos nível 3 

Explicação que 
coordena evidências 
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intimamente relacionados com a coerência das normas e dos conhecimentos científicos 
empregados. 

 
 

Figura 2: Esquema para classificação de mensagens quanto à sua qualidade conceitual (Clark e 
Sampson, 2008). 

 
De posse das classificações individuais de forma nominal para os movimentos 

discursivos e de forma ordinal para as qualidades de fundamentos e conceitual é 
possível avaliar como a discussão se desenvolveu quanto ao uso de elementos 
argumentativos nos fundamentos das mensagens, assim como quanto à qualidade 
desses fundamentos e a qualidade conceitual dos argumentos de natureza científica 
empregados. 

METODOLOGIA 

A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida em disciplina de Comunicação 
Científica oferecida no segundo semestre de duas turmas do Bacharelado em Química 
do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo. A disciplina visa 
o desenvolvimento de habilidades de comunicação oral e escrita dos estudantes. A 
turma em análise era constituída de 23 alunos, que foram divididos em 3 grupos: um de 
10 componentes, outro com 7 e o último com 6. Cada grupo foi convidado a solucionar 
um dos seguintes casos investigativos de caráter sociocientífico disponibilizados no 
eduqui.info: Dê a Cipreste algo que preste; Arquivo X; O silêncio das abelhas. Os 
resultados referentes ao primeiro deles são abordados neste trabalho. 

Inicialmente, os 10 alunos leram o referido caso, uma narrativa a respeito de 
um casal de noivos, Savanna Cipreste e Raphael Pinheiro, que se conheceram 
enquanto cursavam faculdade de Ecologia. Após se formarem, começaram a se 
preparar para o casamento e estavam construindo a casa. Durante a construção do 
telhado eles foram a uma madeireira comprar os materiais necessários. Lá, o 
proprietário lhes ofereceu diversas madeiras como garapeira, maçaranbuda e angelim. 

Há qualquer razão para ser 
classificada como não-normativa? 

Sim                                                                   Não 

Há qualquer razão para ser 
classificada como normativa? 

Há qualquer razão para ser 
classificada como transitória? 

Sim                                                      Não 

Há mais razões para 
ser classificada 

como normativa que 
como transitória? 

Há mais de uma 
razão para ser 

classificada como 
normativa? 

Não                                   Sim 

Não                            Sim Não                            Sim 

Qualidade 
conceitual nível 2 

Normativo 

Qualidade 
conceitual nível 3 
Multi-normativo 

Qualidade 
conceitual nível 0 
Não-normativo 

Qualidade 
conceitual nível 1 

Transitório 
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Após a imediata recusa dos noivos, por saberem se tratar de madeiras de árvores 
nativas, o proprietário sugeriu madeira de reflorestamento, como pinus e eucalipto 
tratada com Arseniato de Cobre Cromatado (CCA). Novamente a oferta foi 
prontamente descartada pelo casal, que alegou ser o arsênio tóxico não só aos insetos, 
como aos moradores da casa. Diante do problema, os alunos, colocados no papel de 
funcionários de uma empresa de consultoria, deveriam propor a melhor solução para o 
caso e argumentar a seu favor. A resposta deveria ser elaborada textualmente em uma 
ferramenta específica do eduqui.info (etapa 1). 

De posse da produção textual individual dos dez alunos na etapa 1, o professor 
formou 5 duplas (D1, D2, D3, D4, D5), de maneira que os membros apresentassem 
visões opostas acerca da melhor solução para o caso. As duplas trabalharam no Fórum 
do eduqui.info e cada aluno teve de fornecer argumentos favoráveis à sua solução e 
contra-argumentar à do parceiro até que alcançassem colaborativamente um consenso 
(etapa 2). Durante a colaboração os estudantes podiam acessar a solução de seu 
parceiro. Na última etapa, outra vez de forma individual, cada aluno produziu nova 
solução textual no eduqui.info (etapa 3). A realização das três etapas durou seis 
semanas, com duas horas letivas em cada uma delas. 

As mensagens produzidas no Fórum foram classificadas quanto aos 
movimentos discursivos, de acordo com as categorias do quadro analítico para 
codificação de argumentação científica dialógica de estudantes em fóruns de discussão 
assíncronos (Clark e Sampson, 2008), apresentadas no Quadro 1, e, em seguida, 
aquelas compreendidas entre as categorias que expressam algum conteúdo 
argumentativo foram avaliadas quanto à qualidade estrutural dos fundamentos 
empregados e quanto à qualidade conceitual. 

RESULTADOS 

O problema colocado pelo estudo de caso a partir da necessidade da 
madeireira de propor uma solução para o madeiramento do telhado da casa de 
Cipreste foi solucionado pelos dez estudantes, individualmente, de três formas: utilizar 
madeira de reflorestamento mantendo o CCA como preservante contra insetos 
xilógrafos (quatro alunos); utilizar madeira de reflorestamento substituindo o CCA por 
Borato de Cobre Cromatado (CCB) como preservante (quatro alunos); e utilizar na 
estrutura do telhado polietileno de alta densidade, comercialmente denominado 
madeira plástica (dois alunos). A partir das respostas as cinco duplas foram formadas 
para a discussão colaborativa no Fórum. Essas duplas produziram 67 mensagens, 
média de 13,4, sendo que de 23 a 53 das mensagens de cada dupla continham algum 
argumento científico. A Tabela 1 apresenta para cada dupla as abordagens iniciais de 
seus integrantes, o número de mensagens produzidas pela dupla e os percentuais de 
mensagem com argumentos científicos. 
Tabela 1: Visão inicial de cada membro das duplas, totais de mensagens produzidas pela dupla e 
percentual da fração de mensagem com argumentos científicos. 

Dupla Abordagem 
do aluno 1  

Abordagem 
do aluno 2  

Número de 
mensagens 

% de mensagens com 
argumentos científicos 

D1 CCA CCB 10 50% 
D2 CCA CCB 14 36% 
D3 CCA CCB 15 40% 
D4 CCA Madeira 13 23% 
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plástica 
D5 CCB Madeira 

plástica 
15 53% 

 
Durante as discussões, os integrantes das duplas 1, 2 e 3 debateram em torno 

das opções: manter o CCA ou substituí-lo pelo CCB? A dupla 1 finalizou a discussão 
considerando ser mais viável manter o CCA, pois além de possuir favorável relação 
custo-benefício comparado ao CCA, também possui alguma toxicidade e o arsênio do 
CCA não está disponível em concentrações nocivas ao homem. As duplas 2 e 3, por 
outro lado, consideraram a melhor alternativa empregar o CCB. Apesar de 
considerarem que tanto o CCA quanto o CCB podem apresentar riscos de 
contaminação, julgaram que uma redução da concentração de CCA na madeira 
poderia torná-lo ineficaz e que o CCB possui a desvantagem de ser mais disponível, 
por exemplo, para lixiviação, porém não seria um problema já que a madeira não 
estaria exposta a chuva e ao solo. Além disso, sua menor toxicidade em relação ao 
CCA é considerada determinante. As duplas 4 e 5 continham um aluno que defendia o 
uso da madeira plástica, solução que prevaleceu em ambas as duplas após a 
discussão. Ambas as duplas consideraram que os blocos poliméricos equivalentes à 
madeira não possuíam qualquer toxicidade, possuíam propriedades físicas similares à 
madeira convencional, o que permite ser trabalhada pelos mesmos carpinteiros 
acostumados a ela, e ainda possibilitam, em sua produção, a reciclagem de sacolas e 
embalagens plásticas. Este conjunto de argumentos direcionou estas duplas a indicar 
como solução o emprego desta madeira na casa do casal. O gráfico da Figura 3 
apresenta a classificação das mensagens quantos aos seus movimentos discursivos de 
acordo com o quadro analítico proposto por Clark e Sampson (2008). 

 
Figura 3: Número de mensagens classificadas quanto aos movimentos discursivos. 

 
A Figura 3, inicialmente, permite algumas considerações gerais, como por 

exemplo, o fato de pelo menos duas mensagens das discussões de cada dupla, exceto 
D5, terem sido utilizadas para realizar consulta sobre o significado e pelo menos outras 
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2 terem sido escritas para esclarecer um significado em virtude da consulta anterior. 
Além disso, com exceção da dupla D1, pelo menos duas mensagens se incumbiram de 
acrescentar respaldo à discussão em cada dupla, número que chegou a oito na dupla 
D5. Isso significa que cerca de metade das mensagens de cada dupla ficaram nestas 3 
categorias. 

É possível verificar também que a única categoria que apareceu entre as 
mensagens de todas as duplas foi a categoria “argumentação”. Entretanto foi 
representada por apenas uma mensagem nas discussões de D1, D2, D3 e D4 e por 
três na dupla D5. 

As informações iniciais extraídas da Figura 3 revelam que as discussões 
iniciaram poucos assuntos. A partir do argumento proposto por um dos estudantes, os 
demais se detiveram em respaldar esse argumento ou consultar e responder 
informações específicas da discussão. Essa percepção se confirma pelo baixo número 
de contra-argumentações e refutações: apenas uma mensagem de contra-
argumentação nas duplas D1 e D3 e nunca mais do que duas refutações para cada 
dupla em cada um dos tipos de refutação. 

Por outro lado, entre as mensagens consideradas que não empregam 
conteúdo argumentativo, sobressaiu apenas a categoria “consulta sobre o significado”, 
já comentada. As categorias “organização da participação” e “fora da tarefa” tiveram 
duas mensagens cada considerando todas as duplas. Excluindo-se as mensagens 
classificadas nestas três categorias, as demais foram analisadas quanto à qualidade 
dos fundamentos argumentativos utilizados. A distribuição percentual das mensagens 
pelos quatro níveis de qualidade é apresentada na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Percentual de mensagens classificadas quanto aos níveis de qualidade dos 

fundamentos. 

 
Da Figura 5 é possível observar a ocorrência de predominância de mensagens 

classificadas como nível de qualidade de fundamentos 0. Com exceção da dupla D4, 
que teve pouco menos de 20% de mensagens nestas categorias, todos os demais 
grupos tiveram pelo menos um terço das mensagens assim classificadas, chegando 
até a 60% nos casos das duplas D2 e D5. Isso mostra que nessas duplas, 
majoritariamente, as mensagens não incluíam justificativas nos posicionamentos dos 
alunos ou possuíam, mas reescrevendo textos já expostos ou usando informações sem 
relevância ou baseada em obviedades. No outro extremo, as mensagens com nível 3 
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de qualidade dos fundamentos, ou seja, que coordena múltiplas fontes de evidências, 
se destacou com cerca de 45% das mensagens na dupla D4 e cerca de 25% na dupla 
D1. As duplas D2 e D4 apresentaram algo em torno de 10 a 15%, enquanto que D3 
não teve nenhuma mensagem classificada nesse nível. 

Nesta perspectiva, se destacam três perfis distintos de distribuição da 
classificação das mensagens. A primeira, abarca as duplas D1, D2 e D5, com forte 
concentração de mensagens no nível 0 e algo em torno de 10% nas três demais 
categorias, apenas eventualmente algum pico atingindo a faixa dos 20%. Outro perfil 
diz respeito a duplas D4, com predominância de mensagens nível 3 e, por fim, o perfil 
da dupla D3, nenhuma mensagem no nível 3 e distribuição equitativa nas três outras 
categorias. 

Com exceção da dupla D3, todas as demais tiveram, no mínimo, 60% das 
mensagens nas categorias que representam os níveis 1 e 2. Mesmo a dupla D3 teve 
pouco mais de 45% nestas categorias. Tudo isso permite construir o entendimento de 
que não houve adequada preocupação dos estudantes em estruturar seus argumentos 
e utilizar diversas fontes de evidências. Ou seja, em explorar os fundamentos do 
argumento. 

Se traçarmos um paralelo dessas informações com a classificação dos 
movimentos discursivos da Figura 3, quando houve predomínio de mensagens de 
respaldo entre aquelas com conteúdo argumentativo, podemos inferir a possibilidade 
de terem ocorrido várias mensagens de respaldo a uma argumentação prévia com 
afirmações sem grande relevância e/ou repetitivas. Entretanto, não é possível 
desprezar os percentuais de mensagens com altos níveis de qualidade de argumentos, 
isto é, cerca de 55% de mensagens classificadas como níveis 2 e 3 na dupla D4 e algo 
em torno de 30% nas demais duplas. Por esta razão, é importante considerar também 
a qualidade conceitual das mensagens para se obter mais elementos que embasem a 
avaliação das discussões. Na Figura 5 apresentamos a distribuição percentual da 
classificação das mensagens quanto à sua qualidade conceitual. Cabe ressaltar que 
esta classificação foi realizada sobre as mensagens que continham alguma 
argumentação científica, conforme apresentado na Tabela 1. 
 

 
Figura 5: Percentual de mensagens classificadas quanto aos níveis de qualidade conceitual. 

 
Duas informações se destacam no gráfico da Figura 5. Uma é que não houve 

qualquer mensagem no nível de qualidade conceitual 0, não-normativo. A outra é que 
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houve forte concentração das mensagens no nível 2, normativo. Entretanto, apenas as 
duplas D4 e D5 tiveram entre 30 e 40% de mensagens no nível 3, Multi-normativo, que 
também é entendido como a representação de uma categoria que expressa múltiplos 
argumentos normativos. Somando, então, os percentuais dos níveis 2 e 3 podemos 
presumir a maciça predominância de argumentos científicos coerentes, normativos, 
frente a um percentual menor de argumentos transitório e a inexistência de argumentos 
não-normativos. 

Acrescentando estas informações às depreendidas anteriormente, podemos 
considerar que, apesar de durante as discussões os estudantes terem concentrado 
suas mensagens argumentativas em poucas categorias relacionadas aos movimentos 
discursivos, especialmente a de respaldo, e apesar de cerca de dois terços das 
mensagens possuírem qualidade dos fundamentos da argumentação no nível 0 e 1, 
majoritariamente os argumentos científicos eram normativos. Isto significa que os 
argumentos científicos das mensagens, embora coerentes, foram apresentados sem 
maior aprofundamento dos fundamentos da argumentação, que, por sua vez, ocorreu 
em razão da baixa utilização de mensagens que exigem em maior grau esta prática, 
como mensagens de contra-argumentação e refutação. 

É necessário considerar que o número de mensagens em cada discussão pode 
não ter sido suficiente para obter conclusões mais precisas. Entretanto, os resultados 
até aqui alcançados sugerem a necessidade de levar os estudantes a trabalharem mais 
intensamente a necessidade de diversificar os argumentos, bem como melhorar a 
qualidade dos fundamentos deles, ao mesmo tempo em que se mantêm a qualidade 
conceitual já alcançada.  

CONCLUSÃO 

Neste trabalho apresentamos e analisamos uma atividade didática ocorrida no 
Fórum do ambiente virtual de ensino-aprendizagem eduqui.info, com estudantes do 
curso de Bacharelado em Química do Instituto de São Carlos, da Universidade de São 
Paulo. De posse das mensagens produzidas pelos estudantes no Fórum, foi possível 
analisar as interações entre duplas de alunos em cada discussão. A análise foi 
conduzida com a classificação das mensagens quanto aos seus movimentos 
discursivos e à qualidade dos fundamentos. As mensagens de conteúdo argumentativo 
foram ainda analisadas quanto à sua qualidade conceitual. 

Como resultado do processo de análise foi possível gerar tessituras no sentido 
de responder ao questionamento que guiou a condução da pesquisa apresentada: em 
que medida a atividade didática favorece a produção de argumentos durante 
discussões colaborativas e qual a qualidade dos fundamentos e a qualidade conceitual 
dos argumentos produzidos? 

Pudemos identificar que o tipo de atividade didática empreendida produziu 
discussões fortemente calcadas na utilização de textos de respaldo ou consulta de 
significado, ao passo que poucas foram as mensagens que propuseram novos 
argumentos, contra-argumentos e refutações. Além disso, cerca de dois terços das 
mensagens produzidas foram classificadas como nível de qualidade de fundamentos 0 
ou 1. Por outro lado, entre as mensagens de cunho científico, predominou a 
classificação normativa. 

Desta forma, evidencia-se a necessidade de se sustentar a qualidade 
conceitual alcançada com a atividade ao mesmo tempo em que se faz fundamental 
trabalhar mais intensamente a necessidade de diversificar os argumentos e de 
melhorar a qualidade dos fundamentos dos mesmos. 
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Palavras-Chave: tendências de pesquisa, ácido. 

RESUMO: O presente trabalho buscou mapear tendências de pesquisa do conceito de ácido, analisando 
diferentes concepções de estudantes relatadas na literatura e que emergem ao longo da história. Esse 
olhar possibilitará identificar desafios, lacunas e possíveis investigações sobre o conceito. Buscamos 
trabalhos em alguns periódicos nacionais da área, classificando-os nas categorias temáticas: análise de 
livro didático, levantamento de concepções alternativas, revisão teórica, abordagem histórica, sugestão 
e/ou aplicação de estratégias didáticas. A maioria das pesquisas analisadas trazem propostas/relatos de 
atividades de experimentação. Na análise do conteúdo dos trabalhos, identificamos concepções a partir 
dos sentidos, do ponto de vista teórico, como grandeza e outras concepções, como a relacional. Os 
resultados sinalizam para a inserção de trabalhos em mais de uma categoria temática e sendo 
necessário pesquisas que envolvam a teorização deste conceito, principalmente pelo limitado número de 
trabalhos com discussões sobre o ácido de Lewis e a natureza relacional do comportamento ácido.  

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho faz parte de um estudo exploratório para o desenvolvimento 

de investigação mais ampla e tem como objetivo fazer um mapeamento de tendências 
de pesquisa referentes ao conceito de ácido, analisando diferentes concepções 
expressadas pelos estudantes relatadas na literatura e que emergem ao longo do 
desenvolvimento histórico deste conceito. A partir dessa análise, faremos a sugestão 
de temas que podem ser abordados em sala de aula levando em consideração as 
concepções identificadas, e que possibilitem olhar para o ensino e aprendizagem desse 
conceito de forma ampla e significativa. Buscaremos então, avaliar como algumas 
concepções ganham sentido na compreensão de algumas temáticas e contextos de 
aplicação.  

O conceito de ácido é abordado na Química, tanto no Ensino Médio quanto no 
Ensino Superior, utilizando-se de diversos modelos explicativos que foram construídos 
ao longo da história. Esses modelos contribuem para o entendimento de várias áreas 
da Química como, por exemplo, funções inorgânicas, cinética da hidrólise catalisada 
por ácido, equilíbrio químico ácido-base e reações orgânicas. Para que o conceito de 
ácido não seja dado como um fim em si mesmo, podemos buscar apoio nas pesquisas 
que abordam questões relacionadas a seu ensino e aprendizagem. Consideramos que 
o conhecimento divulgado em periódicos e eventos na área traz um panorama 
representativo das problemáticas levantadas nas várias pesquisas e de soluções 
propostas e discutidas por professores e pesquisadores que se preocupam em 
investigar o ensino de ciências, mais especificamente o ensino de química.  

Segundo alguns autores (SCHNETZLER, 2004; MARANDINO, 2010; 
RODRIGUES; AMARAL; FERREIRA, 2011), o olhar para a produção científica, 
divulgada seja em eventos ou em periódicos especializados, é relevante, uma vez que 
permite estabelecer um panorama geral sobre uma determinada área, bem como 
identificar aspectos específicos das pesquisas realizadas, os desafios, as lacunas 
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existentes e possíveis soluções. Marandino (2010) acrescenta que é possível, por meio 
da literatura existente, identificar tanto abordagens temáticas quanto metodológicas 
que aparecem nas investigações no país. Sendo possível apontar, ainda, aqueles que 
precisam de mais atenção. 

Assim, ressaltamos a contribuição desta pesquisa no sentido de analisar como o 
conceito de ácido vem sendo investigado, de forma a identificar problemáticas atuais 
relacionadas ao seu ensino e aprendizagem. Consideramos que o conceito de ácido 
deve ser ensinado possibilitando o reconhecimento das diversas formas de pensar 
esse conceito por parte dos alunos, o que inclui desde concepções mais ingênuas, 
imediatas, a compreensões mais sofisticadas que demandam maior abstração. O termo 
ácido é usado no cotidiano de diversas formas: no uso de materiais de limpeza, como o 
“ácido muriático”; no caso de azia (acidez estomacal) e utilização dos “antiácidos”; 
acidez de alimentos (azeite de oliva, sucos); uso de ácidos para fins estéticos, e outros. 
Em geral, alguns desses problemas são apresentados a partir de conhecimentos 
intuitivos, adquiridos no dia a dia, porém, a abordagem desses fenômenos e situações 
no contexto escolar requer que a compreensão do conceito de ácido seja ampliada. 
Com isso, pretende-se que o conceito possa ser “aplicado” eficazmente na 
compreensão e resolução de problemas que envolvem, situações simples e também 
mais relevantes, por exemplo, questões ambientais, e aquelas relacionadas a 
agricultura, que interfere diretamente na vida das pessoas.  

Diante do exposto, à importância da pesquisa sobre o conceito de ácido, 
acrescentamos e concordamos com o posicionamento de Chagas (1999) ao afirmar 
que o estudo dos ácidos, permite ao professor abordar questões referentes a aspectos 
sociais, históricos, filosóficos, tecnológicos, discutir a importância da teoria para a 
ciência, bem como estabelecer relações com outras áreas da química.  

CAMINHO METODOLÓGICO 
Para identificarmos tendências de pesquisa e diferentes concepções de ácido 

expressadas pelos estudantes e que emergem ao longo do desenvolvimento histórico 
deste conceito, buscamos fazer um levantamento de dados, trabalhos publicados em 
alguns periódicos nacionais de Ensino de Química e Ciências que tratassem a temática 
de acordo com os seguintes critérios: Análise de livro didático; análise de concepções 
alternativas; revisão teórica/abordagem histórica; Sugestão e/ou aplicação de 
estratégias didáticas. Para identificar essas publicações, foi feita a leitura dos resumos 
dos trabalhos e, caso fosse necessário, a leitura do trabalho na integra. A seguir 
apresentaremos como a pesquisa foi realizada e a organização da análise dos 
trabalhos encontrados. 

A) A pesquisa dos trabalhos para Análise de Tendência 
Optou-se por explorar as revistas em todos os volumes disponíveis para 

consulta on-line e os artigos foram selecionados, inicialmente, a partir da leitura dos 
títulos, buscados pela palavra-chave “Ácido”. Os trabalhos selecionados, de acordo 
com os critérios supracitados, foram pesquisados nas revistas: Química Nova na 
Escola (QNEsc)1, 36 volumes e 44 números, sendo encontrados 15 trabalhos; 
Experiências em Ensino de Ciências (EENCI), 8 volumes, 24 números e nenhum artigo 
encontrado; Investigações em Ensino de Ciências (IENCI), 18 volumes, 54 números 
analisados e apenas 1 artigo encontrado; Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências 

                                                      
1 Para a QNESC os artigos foram selecionados a partir da leitura dos títulos, palavras-chave e resumo. 
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(ENSAIO), 16 volumes, 35 números, nenhum artigo encontrado; e Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC), 13 volumes, 38 números, nenhum 
artigo encontrado. Além dos artigos dos periódicos visitados, incluímos 4 trabalhos (3 
artigos e uma Dissertação de Mestrado) encontrados de forma não sistemática, por 
meio de busca sobre a temática, em sítios na internet. Totalizando, portanto, 20 
publicações para análise. 

B) A pesquisa Sobre o Desenvolvimento Histórico do Conceito de Ácido 
Para esta etapa, selecionamos 04 trabalhos, dos 20 encontrados, que 

abordavam o desenvolvimento histórico do conceito de ácido. Para que fossem 
incluídos nessa categoria, os trabalhos deveriam abordar ao menos as teorias que 
estão presentes no currículo do Ensino Médio, a saber: Teoria de Arrhenius, Teoria de 
Bronsted-Lowry e Teoria de Lewis. 

C) Metodologia de Análise  
Apoiamo-nos nas técnicas de Análise de Conteúdo (AC) que, segundo Bardin 

(1977), é um conjunto de instrumentos metodológicos que se aperfeiçoa 
constantemente e que se aplicam a discursos diversificados, que serve para desvelar o 
que está oculto no texto. O método da AC, segundo Bardin (1977) consiste em tratar a 
informação a partir de um roteiro específico, iniciando com (a) pre-analise, na qual se 
escolhe os documentos, se formula hipóteses e objetivos para a pesquisa, (b) na 
exploração do material, na qual se aplicam as técnicas específicas segundo os 
objetivos e (c) no tratamento dos resultados e interpretações. Cada fase do roteiro 
segue regras específicas, podendo ser utilizado tanto em pesquisas quantitativas 
quanto em pesquisas qualitativas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise de artigos em periódicos 
Apesar de ser um conceito químico que está presente no currículo da educação 

básica e ter grande importância para compreender e resolver questões do dia a dia, 
estudos sobre o conceito de ácido não apareceram com frequência nos periódicos 
investigados. Em contrapartida, a QNEsc, revista especifica para área de Ensino de 
Química, com espaço para abordagem da temática sobre diversos ângulos, - pesquisa, 
concepções, experimentos, relato de experiência e história da química -, é responsável 
pela quase totalidade dos trabalhos encontrados e selecionados para análise, que são 
mostrados no quadro A.  
Quadro A: Artigos selecionados para análise nas revistas investigadas 
Autor/Ano Título do Trabalho Categoria 
Antunes et al, 2009 pH do Solo: Determinação com Indicadores 

Ácido-Base no Ensino Médio. 
Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Santos e Michel, 2009 Vamos Jogar uma SueQuímica? Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Suarez, Ferreira; 
Fatibello-Filho, 2007 

Padronização de soluções ácida e básica 
empregando materiais do cotidiano. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Sene et al, 2006 Equilíbrio químico de sais pouco solúveis e o 
caso Celobar®. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Fatibello-Filho et al, 
2006 

Experimento simples e rápido ilustrando a 
hidrólise de sais. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Marconato; Franchetti; 
Pedro, 2004 

Solução Tampão: Uma proposta experimental 
usando material de baixo custo. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 
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Dias; Guimarães; 
Merçon, 2003 

Corantes naturais: extração e emprego como 
indicadores de pH 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Fiorucci; Soares; 
Cavalheiro, 2002 

Ácidos orgânicos: Dos primórdios da química 
experimental à sua presença em nosso 
cotidiano. 

Revisão 
Teórica/Abordagem 
histórica 

Marconato; Franchetti, 
2001 

Decomposição térmica do PVC e detecção do 
HCl utilizando um indicador ácido-base natural: 
uma proposta de ensino multidisciplinar. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Silva, 2001 Explorando as bases matemáticas da 
volumetria: uma proposta didática. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Gouveia-Matos, 1999 Mudanças nas cores dos extratos de flores e 
do repolho roxo. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Chagas, 1999 Teorias ácido-base do século XX. Revisão 
Teórica/Abordagem 
histórica 

Campos e Silva, 1999 Funções da Química Inorgânica...Funcionam? Análise de livro didático  
Lima et al, 1995 Demonstração do efeito tampão de 

comprimidos efervescentes com extrato de 
repolho roxo. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

GEPEQ, 1995 Estudando o equilíbrio ácido-base. Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

Chagas, 2000 O ensino de aspectos históricos e filosóficos 
da química e as teorias ácido-base do século 
XX. 

Revisão 
Teórica/Abordagem 
histórica 

Silva; Santiago, 2012 Proposta para o ensino dos conceitos de 
ácidos e bases: construindo conceitos através 
da História da Ciência combinada ao emprego 
de um software interativo de livre acesso. 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas; 
Revisão 
Teórica/Abordagem 
histórica 

Bardanca; Nieto; 
Rodriguez, 1993 

Evolución de los conceptos Ácido-base a lo 
largo de la Ensenanza media. 

Análise de concepções 
alternativas 

Oliveira, 2008 Concepções alternativas de estudantes do 
ensino médio sobre ácidos e bases: um estudo 
de caso. 

Análise de concepções 
alternativas; Abordagem 
Histórica 

Gouveia; Valadares, 
2004 

A aprendizagem em ambientes construtivistas: 
uma pesquisa Relacionada com o tema ácido 
– base 

Sugestão e/ou aplicação 
de estratégias didáticas 

A) Sugestão e/ou aplicação de estratégias didáticas) 
Ao incluir os artigos nesta categoria, pudemos perceber que a proposição de 

atividades experimentais se coloca como uma forte tendência (10 trabalhos - 50%) para 
abordagem do conceito de ácidos. Além da experimentação, dois artigos versam sobre 
o uso de jogos, utilização de conceitos de outras disciplinas e recursos computacionais 
como estratégia didática no ensino de ácidos. O artigo do grupo GEPEQ, publicado na 
Qnesc em 1995, que traz a construção de uma escala de pH utilizando para isso 
extrato de repolho roxo, parece ser o carro chefe para as demais publicações sobre 
experimentação relacionadas ao conceito de ácido na revista. Lima et al (1995) utiliza o 
extrato de repolho roxo e comprimido efervescente para chegar ao conceito de solução 
tampão.  

Do mesmo modo, Gouveia-Matos (1999), Marconato e Franchetti (2001); 
Marconato, Franchetti e Pedro (2004) e Fatibello-Filho et al (2006), também trazem a 
experimentação utilizando extrato de repolho roxo. O primeiro aborda o tema 
relacionado ao conceito de cor, já o segundo utiliza o extrato para verificar a 
capacidade tamponante de algumas soluções tampão preparadas. O terceiro utiliza o 
extrato como indicador para trabalhar as propriedades dos polímeros. A cor do extrato 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

de legumes e sua utilização como indicador ácido-base é ampliada no trabalho de Dias, 
Guimarães e Merçon (2003). Os autores desenvolveram um conjunto de experimentos 
baseados nas cores de substâncias presentes em alguns legumes, além do repolho 
roxo, e o emprego como indicador. Já o último para o estudo das reações de hidrólise 
de cátions e ânions. 

Temos ainda trabalhos que abordam a experimentação, com a utilização do 
ácido acetilsalicílico (AAS) e bicarbonato de sódio (NaHCO3) como padrões primários 
para padronização de soda cáustica e ácido muriático em amostras comerciais 
(SUAREZ, FERREIRA; FATIBELLO-FILHO, 2007). A utilização de atividades 
experimentais contextualizadas como estratégia didática (ANTUNES et al, 2009; SENE 
et al, 2006) também foram identificadas.  SANTOS e MICHEL (2009) abordam o tema 
utilizando jogos didáticos para o estudo de força ácida de substâncias orgânicas e 
inorgânicas. Já Silva e Santiago (2012), sugerem o uso de recursos computacionais, 
mais especificamente um software “Escala de pH”, desenvolvido pela Universidade do 
Colorado, que possibilita ao professor simular testes de pH em diferentes materiais. 
Silva (2001) defende a relação entre a Química e a Matemática no ensino de 
volumetria de neutralização, ou a titulação ácido-básica. Gomes e Valadares (2004), 
apresentam uma proposta baseada em um ambiente construtivista de aprendizagem, 
que segundo os autores favorece uma melhor compreensão do tema.  

B) revisão teórica /abordagem histórica 
Os ácidos são abordados em alguns artigos do ponto de vista das questões 

teóricas e do seu desenvolvimento histórico. Fiorucci, Soares e Cavalheiro (2002), além 
de abordar questões históricas sobre os ácidos orgânicos, trazem uma discussão 
teórica e as possibilidades de trabalhar com questões do dia a dia do aluno a partir 
dessa temática. Aspectos da evolução histórica do conceito de ácido foram 
encontrados em 03 (15%) dos 20 artigos analisados. Em dois deles (CHAGAS, 1999; 
2000), é feita também uma discussão sobre a validade de uma teoria que, segundo o 
autor, pode ser utilizada em disciplinas de Filosofia da Ciência. Silva e Santiago (2012) 
propõem a abordagem dos aspectos históricos da Química, sua importância e 
contribuição, combinada ao emprego de uma ferramenta computacional interativa como 
espaço de experimentação no processo de ensino-aprendizagem.  

C)  Análise de livro didático  
No trabalho de Campos e Silva (1999), encontramos uma análise crítica dos 

livros didáticos em relação ao tópico “funções inorgânicas”, os autores tecem algumas 
considerações sobre o conceito de ácido e destacam a incoerência interna de capítulos 
dos livros que tratam o tema.  
D) Levantamento de concepções alternativas 

Nesta categoria foram incluídos 3 trabalhos (15%). Bardanca, Nieto e Rodriguez 
(1993) e Oliveira (2008), utilizam de questões abertas para identificar concepções de 
estudantes sobre o conceito de ácido. O segundo realiza pesquisa com alunos do 
Ensino Médio, num total de 203 alunos, do 1º e do 3º ano. O primeiro, buscou através 
identificar as concepções, e saber qual o nível de conhecimento em que os estudantes 
se encontram após concluir o ensino médio. Participaram alunos de 12~13 anos e de 
17~18 anos. Enquanto Gomes e Valadares (2004), utiliza metodologia de pré e pós-
teste, avaliam se houve ou não mudança nas concepções dos estudantes após 
vivenciarem uma sequência de atividades baseada na aprendizagem cooperativa. 
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Análise de concepções sobre ácidos encontradas na literatura 
A pré-análise dos artigos e a inclusão destes em categorias gerais, possibilitou 

ampliar os nossos objetivos orientando o nosso olhar para uma análise mais 
aprofundada das concepções de ácidos apresentadas por estudantes. Essa análise 
nos levou a organizar as concepções em quatro grupos: concepção de ácido a partir 
dos sentidos; concepções teóricas de ácido; concepção de ácido como grandeza; e 
outras concepções de ácido. 

a) Concepções de ácido a partir dos sentidos  
As concepções sobre ácido, oriundas dos sentidos, podem ser caracterizadas 

tomando a origem desta palavra. Segundo Silva e Santiago (2012) e Chagas (2000), a 
palavra ácido vem do latim acere, que significa azedo. De acordo com algumas 
concepções apresentadas por alunos, azedo e ácido significam a mesma coisa. 
Conforme apontam Badarca, Nieto e Rodrigrez (1993) e Oliveira (2008), em resposta a 
questão “O que você entende por ácido?”, temos: “Algo que me faz lembrar de laranja 
ou limão”, “Possuem gosto”, “Substâncias encontradas nas frutas”, “Gosto azedo”. O 
gosto amargo também é atribuído a substâncias ácidas: “Ácidos são azedos, amargos 
(...)”, “São todos os compostos que possuem ácidos, ou seja, são amargos, cítricos”. O 
ácido é visto como uma substância que corrói, também a partir das concepções de 
estudantes: “é um composto corrosivo e também está presente em alguns alimentos”; 
“É uma substância forte, corrosiva”; “Substância que ataca o mármore”, “ácidos são 
substâncias corrosivas” (BADARCA; NIETO; RODRIGREZ, 1993; GOMES; 
VALADARES, 2004; OLIVEIRA, 2008). 

O ácido também era concebido como substância corrosiva, capaz de dissolver 
outra, na alquimia árabe, conforme trecho retirado de Silva e Santiago (2012): “(...) 
submetei o todo à destilação para retirar daí uma grande força dissolvente (...)”. Os 
ácidos também podem ser caracterizados a partir da visualização de cores. Concepção 
bastante difundida pelos trabalhos que trazem a abordagem da experimentação e que 
surge, segundo Chagas (2000) com Robert Boyle. Em 1664 Boyle publica, na 
Inglaterra, o livro "Experimental History of Colours", relatando o seu trabalho com as 
substâncias coloridas, cujas cores se alteram com a presença de ácidos ou álcalis. Em 
Marconato e Franchetti (2001), encontramos que a acidez do meio pode ser “detectada 
com a utilização de indicadores ácido-base naturais (...), à medida que o ácido 
clorídrico neutraliza o hidróxido de sódio, ocorre a mudança de cor, que vai do verde, 
passando pelo azul, roxo e rosa, ao vermelho”.  

Fiorucci, Soares e Cavalheiro (2002), apresentam as propriedades 
organolépticas dos ácidos orgânicos, mais especificamente, de ácidos carboxílicos, que 
dependendo do número de carbono podem possuir, sabor azedo, cheiro intenso e 
irritante, odor desagradável e até fragrâncias utilizadas em cosméticos. Caracterizando, 
então, juntamente com o gosto amargo, o poder de corrosão e a mudança de coloração 
do meio, diferentes aspectos determinados pelos sentidos, por meio dos quais 
podemos identificar um ácido. 

b) Concepções teóricas de ácido  
Consideramos uma concepção teórica de ácido aquela que está relacionada 

com a abordagem de teorias clássicas, destacando duas - as teorias de Arrhenius, e 
de Bronsted-Lowry - sendo ácido uma espécie que contém Hidrogênio (H). Essas 
concepções aparecem frequentemente nos livros didáticos do Ensino Médio. 
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Concepções teóricas apresentadas por estudantes foram identificadas por Bardanca; 
Nieto; Rodriguez (1993) e por Oliveira (2008). Os autores mostram que os alunos 
classificam os ácidos a partir da presença do H na sua composição, como: “Ácido é 
todo composto que contém hidrogênio”; “São compostos que apresentam o átomo de 
hidrogênio como o primeiro elemento, exceto a água”; “São substâncias com H+(...)”. 
Essa classificação também é encontrada na maioria dos trabalhos analisados. Os que 
abordam questões históricas (CHAGAS, 1999; 2000; OLIVEIRA, 2008; SILVA; 
SANTIAGO, 2012) e a análise do livro didático (CAMPOS; SILVA, 1999) também tecem 
considerações sobre essas teorias, além de outras. 
   Tomando como referência a teoria de Arrhenius temos em Silva (2001, p. 14) 
que ácidos são “substâncias que têm um comportamento característico quando 
dissolvidos em água (solução aquosa). O ácido, nesta condição, reage com a água, 
produzindo íons hidrônio (H3O+)”. Esse ácido possui o íon H+, de acordo com 
Marconato, Franchetti e Pedro (2004, p. 59), pois “se um ácido for adicionado a um 
tampão, ocorrerá uma elevação da concentração dos íons H+ no meio (uma 
perturbação ao equilíbrio)”. Ainda segundo os autores de acordo com a teoria de ácidos 
e bases de Brønsted-Lowry, um ácido (HA) é uma espécie química doadora de prótons 
(H+) (Idem, p.60).  

Chagas (1999; 2000) destaca que segundo essa teoria, ácido é um doador de 
prótons (seria o mesmo que o íon H+, o núcleo do hidrogênio, porém essa definição 
ajuda a diferenciar a teoria da de Arrhenius).  “É uma teoria mais geral (...), que define 
um ácido como uma partícula que doa próton” (OLIVEIRA, 2008, p. 3). Um ácido então 
se tornaria uma base ao doar o próton, formando o que podemos chamar de par 
conjugado. Esse par conjugado atuaria como neutralizante, caso estejamos diante de 
uma solução tampão, no restabelecimento de um dado equilíbrio que fora perturbado. 
Ademais, os trabalhos que tratam de solução tampão, trazem a ideia de ácido de 
Bronsted-Lowry.  

Uma outra concepção teórica traz a ideia de ácido como “espécie receptora 
de par de elétrons”. Essa concepção, baseada na teoria de Lewis, aparece em 
apenas 4 dos trabalhos analisados, sendo que 3 deles abordam a temática em uma 
perspectiva histórica. Nas demais concepções detalhadas neste trabalho, um trata de 
ácidos carboxílicos, relacionando o conceito à química orgânica, que aborda essa 
teoria para estudo de reações orgânicas, entre outros conteúdos. A teoria de Lewis 
considera que um ácido é toda espécie química capaz de receber um par eletrônico 
(CHAGAS, 1999, 2000; OLIVEIRA, 2008), esta foi aplicada inicialmente no estudo de 
reações orgânicas e teve grande aceitação quando especificou o comportamento ácido 
levando em conta os critérios macroscópicos, como a possibilidade de titulação e a 
atuação como catalisador (SILVA; SANTIAGO, 2012).  

c) Concepção de ácido como grandeza 
A ideia de ácido como grandeza emerge na caracterização do comportamento 

ou caráter ácido a partir da escala de pH. Essa forma de caracterizar, presente 
principalmente em trabalhos que abordam a experimentação, mostra que é possível 
medir o pH do meio/substância/material, utilizando para isso uma escala padrão de 
comparação. Antunes et al (2009) afirma que é possível medir, por meio de pH, a 
acidez ativa, que pode ser representada pela atividade dos íons H+ em uma dada 
solução.  Pode-se fazer reagir um ácido com uma base, em titulação, e o ponto de 
equivalência pode ser medido empregando-se um indicador ácido-base ou um medidor 
de pH (SUAREZ; FERREIRA; FATIBELLO-FILHO, 2007).  
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O meio é ácido se o pH < 7 (FATIBELLO-FILHO et al, 2006), e as cores de 
indicadores naturais como repolho roxo pode ser diretamente relacionada com o valor 
do pH, conforme destaca Gouveia-Matos (1999, p. 9) a partir da afirmação: “Se 
observarmos as mudanças de coloração de um extrato de repolho roxo com a variação 
de pH, vamos ver que ele é de um vermelho mais escuro em pH = 1, torna-se mais 
claro no pH = 3, em pH = 5 é ainda avermelhado mas quase incolor(...)”. Esta relação 
foi feita pelo grupo GEPEQ em publicação no mesmo ano e volume, da revista QNEsc. 

d) Outras concepções de ácido 
  Além das supracitadas, pudemos identificar outras concepções não muito 
convencionais, no sentido de não serem amplamente divulgadas em livros didáticos 
e/ou pesquisas relacionadas ao tema, aparecendo apenas quando o trabalho aborda 
questões históricas. Primeiramente, vale destacar a concepção relacional de ácido, 
quando consideramos que as substâncias em si não são classificadas como ácido,e 
sim elas podem se comportar quimicamente como um ácido (CAMPOS; SILVA, 1999; 
OLIVEIRA, 2008). Chagas (1999) também aponta indícios dessa concepção, quando 
coloca que “as teorias ácido-base, ou seja, as teorias que procuram explicar o 
comportamento dessas substâncias baseando-se em algum princípio mais geral, são 
também bastante antigas (...)” (p. 28).  Ainda em Chagas (1999, 2000), o aspecto 
relacional é mais preciso quando o autor fala da abrangência de cada teoria. Segundo 
ele, as teorias foram surgindo sem que se contrapusessem frontalmente, uma vez que 
cada uma delas abrange uma classe de reações químicas, sendo que a teoria antiga 
torna-se um caso particular da nova.  

Outras teorias para explicação do comportamento ácido, diferentes das teorias 
clássicas, são encontradas nos trabalhos analisados, que abordam questões históricas. 
Uma teoria, mais ampla do que a de Lewis, foi desenvolvida pelo russo Usanovich e 
considera ácido toda substância que ao reagir com as bases forma sais, doa cátions ou 
se combina com os ânions, ou captura elétrons (CAMPOS; SILVA, 1999; CHAGAS, 
1999; 2000; OLIVEIRA, 2008; SILVA; SANTIAGO, 2012). Essa teoria pretendia, 
portanto generalizar todas as outras (CHAGAS, 1999, 2000; OLIVEIRA, 2008). Chagas 
(1999, 2000) apresenta ainda: a teoria de Lux - afirma que ácido é uma espécie 
receptora de O2–; a teoria ionotrópica - uma generalização das teorias protônica 
(Arrhenius e Bronsted-Lowry); e a teoria dos sistemas solventes - considera que todo 
solvente sofre uma auto-ionização, sendo um dos produtos um cátion (ácido). A 
apresentação de todas essas teorias na literatura sugere a importância de 
conhecermos o desenvolvimento histórico do conceito em estudo. 

O Desenvolvimento Histórico do Conceito de Ácido 
Nos artigos selecionados que abordam aspectos históricos do desenvolvimento 

do conceito de ácido podemos ter uma visão, ainda que seja linear, sobre como a 
compreensão sobre este conceito foi se modificando e/ou ampliando ao longo do 
tempo. A primeira ideia sobre ácido surge na Grécia, relacionado ao sabor, vindo da 
palavra grega oxein, que deu origem ao verbo latino acere, que significa azedo 
(CHAGAS, 2000; SILVA; SANTIAGO, 2012). Boyle e Lavoisier são citados dentre os 
cientistas que contribuíram para evolução desse conceito. O primeiro, no século XVII, 
estudou os indicadores, inclusive o corante vermelho do pau-brasil (CHAGAS, 1999). O 
segundo, Lavoisier, em sua memória divulgada em 1779, “Considerações gerais sobre 
a natureza dos ácidos e sobre os princípios que eles são compostos”, defende que o 
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grau de acidez de uma substância depende da quantidade de oxigênio que ela é capaz 
de fixar (FAUQUE, 1995). Logo, o oxigênio era tomado como “princípio acidificante”.  

O século XIX fica marcado com o surgimento das principais teorias que explicam 
o conceito de ácido, algumas delas sendo abordadas tradicionalmente no Ensino Médio 
e Ensino Superior. Segundo Silva e Santiago (2012), na primeira metade do século 
XIX, Berzelius usou a teoria do dualismo eletroquímico, para definir ácido e base. Para 
ele, em todos os casos, um sal era composto de um ácido com uma base, sendo o 
ácido considerado uma substância eletronegativa. No entanto, o lugar de destaque é 
dado a Arrhenius, sendo a sua teoria considerada cronologicamente como a primeira 
das principais teorias que explicam o conceito de ácido.  

Arrhenius apresenta sua teoria em 1887, como parte da teoria da dissociação 
eletrolítica. Para o químico sueco, a propriedade ácida está relacionada com a 
produção do íon H+ em solução aquosa. Sendo que, quanto maior a concentração de 
H+ mais acida é a solução. Logo, nessa teoria, um ácido é definido como uma 
substância capaz de liberar H+ quando em solução aquosa (CHAGAS, 1999; CAMPOS; 
SILVA, 1999; SILVA; SANTIAGO, 2012). A proposição de Arrhenius apresenta uma 
limitação, por não explicar o comportamento ácido em soluções não aquosas e em 
sistemas sólidos, nos quais não havia possibilidade de aplicá-la (CHAGAS, 1999). 
Apesar da limitação, utilizando-se desta teoria, podemos determinar se um ácido é ou 
não forte a partir de sua constante de dissociação na água pura. E aplicando-se a lei da 
ação das massas, posteriormente, foi possível o estabelecimento do conceito de pH 
(GAMA; AFONSO, 2007).  

Com isso, para explicar o comportamento de substâncias ácidas que não 
estejam em meio aquoso, é preciso lançar mão de outros modelos explicativos.  As 
teorias protônicas de Brønsted-Lowry e eletrônica de Lewis foram propostas e 
pareciam trazer respostas para as lacunas apontadas. De acordo com Silva e Santiago 
(2012), em 1923, de forma independente, Lowry e Brønsted propuseram que um ácido 
fosse definido como qualquer substância capaz de doar um próton a outra substância. 
Também em 1923, a teoria de Lewis, também chamada de teoria eletrônica, é proposta 
juntamente com sua teoria do par eletrônico para explicar as ligações químicas 
(CHAGAS, 1999). Lewis propõe que ácido é toda espécie química capaz de receber 
um par eletrônico. Temos, então, uma ampliação no conceito de ácido a partir dessa 
proposta e outras substâncias e espécies químicas, antes não consideradas como 
ácido, agora podem ser classificadas como tal.  

Outras teorias sobre ácido são citadas na literatura umas mais e outras menos 
difundidas. Destacamos entre elas a teoria do químico soviético Usanovich, citada nos 
3 trabalhos que tratam da abordagem histórica do conceito de ácido. Sua teoria 
pretendia generalizar todas as teorias existentes (CHAGAS, 1999, 2000), considerando 
ácido como toda substância que, REAGINDO???com as bases, forma sais, cede 
cátions ou se combina com ânions, ou captura elétrons (OLIVEIRA, 2008; SILVA; 
SANTIAGO, 2012).  

No desenvolvimento histórico do conceito de ácido, apesar de a teoria de 
Usanovich ser abordada, ela não aparece nas discussões sobre o conceito de ácido 
em outros trabalhos analisados. O mesmo ocorre com a teoria de Lewis, ainda que 
esta muitas vezes seja apresentada no livro didático. Mesmo a pesquisa que traz como 
tema ácidos carboxílicos (FIORUCCI; SOARES; CAVALHEIRO, 2002), conteúdo 
comumente abordado na Química Orgânica, que tem na teoria de Lewis um modelo 
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explicativo, resume-se a aborda-los usando uma concepção a partir dos sentidos, 
explorando as propriedades organolépticas dessas substâncias.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Os resultados apresentados sinalizam para temáticas de proposição/ aplicação 

de estratégias didáticas para o ensino de ácidos, notadamente propostas de atividades 
de experimentação, como uma forte preocupação nas pesquisas sobre o tema. Isso 
sugere a necessidade de ampliar essas pesquisas buscando temáticas que envolvam 
discussões sobre o conceito de ácido, considerando este necessário para a 
compreensão de vários conteúdos químicos como, funções inorgânicas, equilíbrio 
ácido-base, reações orgânicas. A análise dos trabalhos também mostra e emergência 
de diferentes concepções para ácido, sendo a concepção teórica de ácido - "espécie 
que possui hidrogênio (H)" - e a concepção de ácido como grandeza – aquelas que 
mais são citadas na literatura. Além disso, a característica de mudança de cor, inserida 
nas concepções de ácido a partir dos sentidos, prevalece nas discussões, o que 
segundo os autores é devido à motivação que esse aspecto traz aos alunos em sala de 
aula.  

Consideramos que outras temáticas de pesquisa poderão ser inseridas na 
pesquisa e no ensino de química. Acreditamos que a ausência de estudo sobre 
algumas concepções sobre o conceito, tanto no contexto de ensino quanto na 
pesquisa, deve ser compreendida. Com isso, vislumbramos a possibilidade de que seja 
construída uma compreensão mais ampla do conceito de ácido, indo além de questões 
empíricas.  É preciso, pois, se debruçar sobre o conceito de ácido a partir de um 
aprofundamento teórico e epistemológico, o que pode se constituir como para 
pesquisas futuras. 

No contexto de ensino, acreditamos que alguns temas podem possibilitar a 
inclusão de diferentes concepções de ácidos na discussão em sala de aula, desde 
aquelas aparentemente mais restritas até as que têm maior poder explicativo. Dessa 
forma, poderemos criar um maior repertório de situações a serem explicadas com a 
utilização de diferentes modelos e concepções para o conceito de ácido. A abordagem 
de temas parece se configurar como um caminho para isso. Nesse sentido, 
destacamos temas que emergiram da análise dos trabalhos: Fertilizantes e acidez do 
solo; Acidez e estrutura da substância; Acidez no cotidiano (cosméticos, produtos de 
limpeza, medicamentos e azia); Adulteração de Fármacos; Transporte de CO2 no 
sangue; A acidez e sua relação com a cor; Ácidos orgânicos e suas propriedades 
organolépticas (reconhecimento do dono pelo seu cão); Ácidos orgânicos no cotidiano 
(picada de formiga, aspirina, frutas e alimentos ácidos); Plásticos e sua degradação; 
Chuva ácida; Ácidos do ponto de vista histórico e filosófico. Dessa forma, o que 
destacamos é que a diversidade de temas encontrados na literatura pode ser 
associada a uma ampla discussão sobre o conceito de ácido, aprofundando as suas 
dimensões teórica e histórica.  
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Introdução 
O material didático desta apresentação consiste em 
um conjunto de jogos de memória – “Memolab”, 
entendidos como recursos mediacionais para o 
conhecimento de materiais, vidrarias, utensílios e 
equipamentos comuns em laboratórios de Química. 
Esse conteúdo programático faz parte dos tópicos 
introdutórios de uma disciplina dos cursos técnicos 
de Química, nas modalidades Integral e Modular, do 
CEFET-MG: “Introdução à Química Experimental” 
(IQE).  
No contexto da produção e utilização desses jogos 
didáticos para essa disciplina, foi importante 
considerá-los como resultado de interações 
linguísticas diversas em termos de características e 
ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que 
implicam no prazer, no divertimento, na liberdade e 
na voluntariedade, que contenham um sistema de 
regras claras e explícitas e que tenham um lugar 
delimitado onde se possa agir: um espaço ou um 
brinquedo (SOARES, 2008). 

Objetivos 

Relatar e compartilhar experiências vivenciadas por 
meio de um conjunto de jogos de memória proposto 
para explorar tópicos introdutórios da disciplina 
“Introdução à Química Experimental” para alunos de 
cursos técnicos em Química, entendendo-o como 
jogos didáticos e recursos mediacionais, capazes de 
manter um equilíbrio entre duas importantes 
funções: a lúdica, relacionada ao caráter de 
diversão e prazer que um jogo propicia,  e a 
educativa, relacionada à apreensão de 
conhecimentos, habilidades e saberes.  

Descrição 
Primeiro é importante dizer que o conjunto de jogos 
proposto foi inicialmente elaborado a partir de três 
descritores de desempenho contemplados na 
disciplina de IQE: (1) “Citar os nomes das principais 
vidrarias destinadas para medição de volumes de 
líquidos”; (2) “Distinguir vidrarias ou utensílios de 
aparência semelhante [...]”; e, principalmente, (3) 
“Reconhecer vidrarias diversas por meio do nome, 
imagem ou função”. 

O conjunto “Memolab” é constituído por três jogos: 
1˚) um jogo de memória clássico para encontrar 
imagens (objetos de laboratório) idênticas; 2˚) um 
jogo de memória por associação simples entre 
imagem e nome dos objetos; e 3˚) um jogo de 
memória por associação, ampliado, envolvendo 
imagem, nome e função. Cada jogo é constituído 
por um conjunto de cartas. O 1˚ é formado por um 
conjunto de 15 pares de cartas que apresentam 
desenhos dos materiais mais comuns de 
laboratório. O 2˚ é formado por um conjunto de 15 
cartas brancas com as imagens dos objetos e mais 
15 cartas amarelas com os respectivos nomes. O 3˚ 
jogo é formado por três conjuntos de 20 cartas cada 
um: o conjunto branco com as imagens, o conjunto 
amarelo com os nomes e o conjunto verde com as 
funções (figura 1). Além dessas 60 cartas, há ainda 
10 cartas “surpresas” que apresentam perguntas a 
serem respondidas pela equipe de estudantes ou 
possíveis “erros” procedimentais ou atitudinais, 
como a “realização de experimentos não 
autorizados pelo professor” (figura 2). 
O objetivo lúdico de cada jogo é encontrar o maior 
número possível de pares associados ou, no caso 
do 3˚ jogo, o maior número de conjuntos de três 
cartas associadas: imagem, nome e função. Cada 
par associado encontrado corresponde, nas regras 
dos jogos, a 1 ponto. No caso do 3˚ jogo, o trio de 
cartas associadas equivale a 2 pontos.  
A figura 1 apresenta um trio de cartas do jogo 
ampliado de memória por associação. A figura 2 
ilustra uma carta surpresa e o verso das cartas. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 1. Exemplo de trio de cartas do 3˚ jogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Exemplos de cartas surpresas e verso. 

SOARES, M.H.F.B. Jogos e atividades lúdicas no ensino de 
química: teoria, métodos e aplicações. In: ENEQ, 14, 2008. 
Curitiba: UFPR, 2008. 
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A História da Química em livros didáticos do Ensino Médio: 
análise de sua abordagem e influências do PNLEM 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a abordagem da História da Química 
em quatro edições de livros didáticos dos mesmos autores, sendo duas delas publicadas antes 
do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e duas após. O trabalho 
também discute a importância da História da Química e sua forma de abordagem. Para isso, 
uma ficha de análise com quinze itens foi elaborada e preenchida com o intuito de comparar 
cada uma das edições. Concluiu-se que houve uma evolução nas publicações e um aumento 
na quantidade de referências à História da Química. Apesar disso, em algumas passagens, a 
História da Química ainda é muito sucinta, não aproxima a Química dos alunos, nem 
desmistifica a concepção imediatista de Ciência.  

INTRODUÇÃO 
Este trabalho visa à análise de livros didáticos de Química no Ensino Médio, 

mais especificamente, no que se refere à forma de abordagem da História da Química. 
A inserção da História da Química no ensino é importante para que os alunos 
compreendam como os conceitos químicos foram construídos, estabelecendo relações 
com o contexto social, econômico e político de cada época. A Química não surgiu de 
modo simples e repentino. Existe uma História a respeito dela e é importante que os 
alunos saibam disso.  

O ensino das ciências sempre foi visto como algo específico, pontual, em que a 
História nada tinha a ver com seu desenvolvimento. No período logo após a Segunda 
Guerra, por exemplo, houve um significativo distanciamento entre a História e o Ensino 
da Ciência. É interessante destacar que o período em que o Ensino de Ciências e a 
História das Ciências menos se encontravam coincidiu com um intenso 
desenvolvimento e profissionalização da História da Ciência. A educação para ciências, 
neste período pós-guerra, estava aquém dessas novidades (FREIRE, 2002).  

A reaproximação entre estas duas áreas ainda não aconteceu de forma efetiva. 
Os estudantes da Educação Básica dificilmente conseguem relacionar o Ensino de 
Ciências e a História da Ciência. Quando conseguem estabelecer tal relação, 
concebem de forma equivocada, imediatista, como se a História da Ciência estivesse 
somente relacionada a descobertas geniais de fórmulas e teorias.  

Muitos estudantes podem se perguntar: por que a História da Ciência é 
importante? A resposta é que as teorias científicas não vieram por acaso. Para cada 
teoria, houve um tempo bastante considerável de estudos e pesquisas para que as 
propostas teóricas fizessem sentido e fossem aceitas pela comunidade científica. Os 
alunos veem as Ciências como um campo em que as respostas simplesmente 
acontecem, já que no livro didático estas respostas já vêm prontas, não exigindo 
raciocínio a respeito da teoria. Os estudantes precisam saber como a Ciência foi 
desenvolvida, como se chegaram às teorias e suas respostas, para que saibam que 
toda a formação deste campo levou muitos anos de análises e pesquisas e, ainda, que 
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este campo não é absoluto. A Ciência é passível de erros e mudanças e sofre 
influências diversas de aspectos econômicos, políticos e sociais.  

O livro didático exerce grande influência no ensino. Muitos professores são 
dependentes deste recurso, se apoiando totalmente nele, tanto no preparo das aulas 
quanto na elaboração de programas escolares. Com essa dependência, podemos 
sugerir uma estreita relação entre o que está no livro didático e o que é abordado em 
sala de aula.  

Muitos livros didáticos têm uma forma de expor a História da Ciência bastante 
equivocada. Segundo Caluzi e Marques (2005),  

 
[...] a história das ciências não é aquela presente em alguns livros didáticos, 
paradidáticos e até de Ensino Superior, na qual se valoriza um feito científico 
importante, uma descoberta com “data e hora marcada” que foi prontamente 
aceita pela comunidade de cientistas da época e que colocou seu descobridor 
num patamar insubstituível.  

 
Um dos problemas relacionados ao ensino da História da Ciência e de sua 

inserção nos livros didáticos é a metodologia de ensino. O caráter conteudista do 
ensino ainda é predominante. Nesse contexto, ressalta-se a importância de saber o 
conteúdo, saber aplicá-lo e extrair dele o resultado desejado, ou seja, memorizar e 
reproduzir. Em sala de aula, muitas vezes, não importa como o conteúdo estudado 
chegou ao status atual. O importante é somente sabê-lo de forma mecânica para 
utilizá-lo no mercado de trabalho ou na prova do vestibular.  

Outro ponto que merece atenção é a formação acrítica dos estudantes. 
Raramente, os estudantes sentem-se à vontade para questionar o que aprendem e a 
forma como é ensinado. Desse modo, é possível que a História da Ciência apresentada 
no livro didático seja facilmente aceita, tanto pelos alunos, quanto pelos professores. 
Por isso, é necessário cuidado com a forma de abordagem e conteúdo da História da 
Ciência divulgada.  

O papel dos professores é essencial nesse contexto. Por motivos diversos, 
muitos professores utilizam o livro didático, muitos deles, inclusive, têm o livro como 
uma “bíblia”, não conseguindo ministrar suas aulas sem seu apoio. O livro didático e 
sua acessibilidade facilita o trabalho em sala de aula por apresentar figuras, exercícios, 
esquemas e explicações.  

Verifica-se a importância e a necessidade de desenvolver trabalhos que 
analisam e discutam os livros didáticos. A partir de um levantamento dos artigos 
publicados na revista Química Nova na Escola, observou-se que trabalhos sobre a 
análise da História da Química em livros didáticos são raros. Nesta revisão, foram 
encontrados dez artigos sobre análise de livros didáticos, dentre eles, a maioria refere-
se à abordagem de determinados conceitos químicos (NAVARRO, FÉLIX, 2013). São 
raros os trabalhos sobre a abordagem da História da Química em livros didáticos em 
uma das revistas mais importantes da área de Ensino de Química no país. Isso motivou 
ainda mais o desenvolvimento do presente trabalho.  

É nesse contexto que este trabalho se insere e tem como questão de pesquisa: 
Como a História da Química é abordada em livros didáticos de Química do Ensino 
Médio? Essa forma de abordagem sofreu influências do PNLEM? Em busca de 
respostas, estabeleceu-se como objetivo a análise da forma de abordagem da História 
da Química em quatro edições dos livros didáticos de Química dos mesmos autores, 
Francisco Miragaia Peruzzo e Eduardo Leite do Canto. 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
MD 

 

METODOLOGIA  
Os Livros Didáticos escolhidos para análise possuem os mesmos autores 

(PERUZZO; CANTO 1996, 2002, 2003 e 2006). São quatro livros, dois volumes únicos 
publicados antes da implantação do PNLEM (1996 e 2002) e duas coleções de três 
livros cada (um para cada série do Ensino Médio) publicados depois (2003 e 2006). 
Esses livros foram escolhidos por serem muito usados na rede pública de Ensino e por 
serem livros de fácil acesso.  

A análise foi realizada a partir da leitura integral dos livros didáticos, 
identificando passagens em que episódios da História da Química estavam presentes. 
Cabe destacar, no entanto, que os exercícios e os textos introdutórios de cada capítulo 
não foram considerados na análise. Nos textos introdutórios, são feitas citações do que 
será visto no decorrer do capítulo e o interesse da análise estava na forma com que a 
História da Química é apresentada junto à abordagem dos conhecimentos químicos. 
Durante a leitura, uma ficha de análise foi preenchida.  

A ficha de análise consistiu em uma tabela contendo os itens a serem 
analisados. Como forma de validar os procedimentos adotados, a elaboração de cada 
item da ficha de análise foi bastante discutida no grupo de pesquisa (orientandas-
orientadora). Primeiramente, foi escolhido um capítulo, aleatoriamente, para uma pré-
análise. Após a leitura, cada uma das pessoas preencheu a ficha de análise. Na 
discussão sobre o preenchimento, foi realizada uma avaliação da ficha, notando-se que 
a mesma estava incompleta, com informações insuficientes, o que subsidiou a 
reelaboração da mesma.  

Desta forma, foram estabelecidos quinze itens de avaliação para a ficha de 
análise, apresentados a seguir.  

1. Conteúdo químico apresentado: indica em qual conteúdo químico do livro 
didático a História da Química é abordada.  

2. Relação entre a História da Química e o conteúdo: indica se os aspectos 
históricos são apresentados no decorrer do conteúdo ou se ela é 
apresentada em um quadro separado, não estando no decorrer do texto.  

3. Páginas: indica a(s) página(s) do livro em que a História da Química está 
presente. 

4. Localização em relação ao conteúdo (Começo, desenvolvimento ou fim): 
indica se a história presente introduz o capítulo, se está no decorrer do 
capítulo ou se aparece no final, como fechamento ou conclusão do capítulo.  

5. Forma de apresentação da História da Química: indica se a História está na 
forma de texto, figura, quadro deslocado ou na sequência do texto ou 
explicação do conteúdo.  

6. Explicitação da contribuição de outros cientistas: indica se, na História 
apresentada, um único cientista é citado ou se é considerado a contribuição 
de vários deles ou de grupos de pesquisa.  

7. Abordagem sobre a aceitação das teorias propostas pelos cientistas: indica 
se nos livros didáticos é apresentado um imediatismo dos acontecimentos 
ou se as dificuldades de aceitação de uma dada teoria são consideradas.  

8. Contexto histórico: indica se a História da Química apresentada inclui o 
contexto histórico da época.  

9. Contexto político: indica se a História da Química apresentada aborda 
aspectos políticos da época e se esses influenciaram de alguma forma na 
formulação/aceitação da teoria.  

10. Contexto econômico: indica se a História da Química apresentada aborda 
aspectos econômicos da época e como podem ter influenciado nas teorias.  
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11. Contexto científico: indica se é apresentado o contexto científico da época, 
ou seja, quais conhecimentos já haviam sido construídos e quais 
problemáticas estavam sendo investigadas. Como os cientistas tiveram a 
ideia de estudar e se aprofundar no problema, chegando à teoria 
desenvolvida.  

12. Local: onde a teoria foi desenvolvida.  
13. Época: quando a teoria foi desenvolvida.  
14. Erros experimentais e outros equívocos cometidos: indica se há 

consideração dos erros cometidos pelo(s) cientista(s) durante seu trabalho 
e, se possível, como ele solucionou esses erros.  

15. Nome do cientista e ano: quando são citados, quem propôs a teoria e os 
anos de nascimento e morte do cientista. 

As fichas de análise foram preenchidas conforme foram sendo observados os 
aspectos relacionados com a História da Química que respondiam às questões 
propostas na ficha. Após o preenchimento das fichas de análise, estas foram 
analisadas, discutindo as características de cada livro didático e realizando uma 
comparação entre eles. Essa discussão será apresentada a seguir. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Ao descrever os resultados e discussões, chamaremos os livros analisados de 

Livro 1, 2, 3 e 4, em que o Livro 1 será o volume único da edição de 1996, o Livro 2, 
também de volume único, edição de 2002, o Livro 3 da edição de 2003 será divido em 
a, b e c, seguindo seus respectivos volumes, 1, 2 e 3 e o Livro 4, de 2006, também 
será dividido em a, b e c, volumes 1, 2 e 3. 

É possível observar que a forma de abordagem da História da Química 
apresenta diferenças quando são comparados os conteúdos dos livros didáticos 
analisados. As principais diferenças referem-se à quantidade de menções sobre a 
História da Química apresentada nos livros didáticos analisados e à forma de 
abordagem dessa história. Nos livros mais recentes, a quantidade e qualidade da 
História da Química teve um progresso relevante.  

No entanto, em alguns aspectos, a abordagem da História da Química aparece 
de forma semelhante em todos os livros. Há casos em que somente algumas palavras 
são modificadas entre uma edição e outra. Em outros casos, a História da Química 
apresentada é mais elaborada, quando comparada à apresentação de outras edições, 
contendo alguns aspectos a mais sobre a teoria ou sobre a vida do cientista. No 
conceito de ácido-base de Arrhenius, por exemplo, a abordagem deste conceito é igual 
em todas as edições dos livros analisados. A única diferença verificada na definição de 
ácido e base é que, no livro 1, não aparece foto de Arrhenius, como ocorre nas outras 
edições.   

No referente aos itens “Qual o conteúdo” (item 1), “Junto com o conteúdo ou 
separado” (item 2), “Página” (item 3), “Começo, meio ou fim do conteúdo” (item 4) e 
“Qual a forma de apresentação da História” (item 5), todos foram preenchidos para 
cada livro.  

Em um total de aproximadamente oitocentos (800) conteúdos analisados nos 
livros, em apenas duzentos e cinquenta e um (251) aparece a abordagem da História 
da Química de algum modo, mesmo sendo apenas uma citação do nome do cientista e 
ano ou uma abordagem mais ampla, com apresentação de todo contexto histórico. 

Todos os livros analisados apresentam, de alguma forma, aspectos históricos 
sobre a Química, mas, em geral, é bem menos da metade dos capítulos em que isso 
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ocorre. A História da Química é mais frequente em conteúdos como Teoria do Modelo 
Atômico, Tabela Periódica, Ácido e Base de Arrhenius, Constante de Avogadro, 
Princípio de Le Chatelier, Lei de conservação de massa. 

O item “Houve contribuição de outros cientistas” (item 6), em que foram 
analisados se houve ou não a participação de outros cientistas, além daquele que 
propôs a teoria, foi pouco verificado. Geralmente, a teoria é creditada a apenas um 
cientista ou a um cientista e sua equipe, apresentada de forma generalizada, sem 
ressaltar quem foram esses participantes. Em pouquíssimos momentos, a contribuição 
de outros cientistas em determinadas teorias é citada nos conceitos em que se aborda 
a História da Química. Com base nos resultados obtidos, em duzentos e cinquenta e 
um (251) conceitos analisados nos livros, apenas dezesseis (16) deles mencionam a 
contribuição de algum outro cientista na formulação da teoria. Com isso, entende-se 
que apenas um cientista propôs algo, ou descobriu algo, o que muitas vezes não 
condiz com o ocorrido. O cientista pode ter tido a ajuda de outras pessoas, da 
comunidade científica, mas isso não é apresentado. 

No item 7, sobre a aceitação da teoria, foram encontrados apenas dois (2) 
momentos com essa referência. No conteúdo sobre Princípio de Avogadro, nos livros 1 
e 4a, é mencionado que a comunidade científica só aceitou a hipótese de Avogadro, 
em que ele sugeriu que volumes iguais de dois gases quaisquer, nas mesmas 
condições de pressão e temperatura, contêm igual número de moléculas, alguns anos 
após a sua morte, quando um outro cientista, Stanislao Cannizzaro, a defendeu num 
congresso. No livro 2, no conteúdo de Eletroquímica, também é mencionado que houve 
uma espera de um ano e meio da descoberta da teoria até a publicação no Philosofical 
Transactions. 

Já o “Contexto histórico” (item 8) está presente na abordagem da História da 
Química nos livros didáticos, mas em poucos momentos, no total da análise, em 
apenas vinte e um (21) aparece o contexto histórico na abordagem da História da 
Química. Com as análises, pôde-se observar que o contexto histórico aparece em 
vários momentos nos livros 3 e 4, após a implementação do PNLEM. Nos livros 1 e 2, 
anteriores a implementação do programa, foi mencionado poucas vezes, nos 
conteúdos, o contexto histórico da época da formulação da teoria.  

Nos itens “Contexto político” (item 9) e “Contexto econômico” (item 10), não 
foram observadas ocorrências. Na análise dos livros, não se observou qualquer 
menção a respeito destes contextos na abordagem da História da Química, não 
havendo qualquer citação destes contextos. Isso pode gerar concepções equivocadas 
da neutralidade científica, comumente aceita pelo senso comum, reforçando o 
pensamento imediatista da descoberta de qualquer teoria, não cogitando a 
possibilidade de interesses políticos envolvidos ou a situação econômica do cientista 
ou do país a que ele pertence, podendo ou não influenciar na aceitação de dada teoria. 
Muitas teorias têm suas descobertas em um contexto de grande influência da Igreja na 
política. O embate entre Ciência e Religião já vem desde esta época, quando cientistas 
foram obrigados a negar suas descobertas para fugir do julgamento de morte, como no 
caso de Galileu Galilei.  

Ao se responder o item “Contexto científico” (item 11), em que se procurou 
avaliar o contexto científico da época, ou seja, quais conhecimentos já haviam sido 
construídos e quais problemáticas estavam sendo investigadas, pôde-se observar que 
não são em todos os momentos em que aparecem na abordagem da Historia da 
Química. No entanto, é o terceiro item mais frequente nos resultados, aparecendo 
noventa (90) vezes. Na maioria dos conteúdos analisados, essa apresentação do 
contexto científico na abordagem da História, aparece na forma de texto, juntamente 
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com o conceito abordado, em alguns momentos também apareceu na forma de figura, 
em que se fazia menção ao cientista, ano de nascimento e morte, se ele ganhou algum 
reconhecimento ou prêmio pela sua descoberta e o contexto científico da época. 

No item “Local” (item 12), em que se observou se foi mencionado o local de 
formulação da teoria, são poucos os momentos em que são mencionados, em 
dezenove (19) vezes. Nos livros 2, 3a e 4a, foi mencionado o local em que foi 
formulada a Primeira Teoria Atômica, na Costa Norte do mar Egeu. No livro 1 4a 
aparecem, também, o local da formulação da Hipótese de Avogadro, na Alemanha.  

Já em “Época” (item 13), em que se observou se foi mencionada a época de 
formulação da teoria, pode-se verificar que esse item foi apresentado na maioria das 
vezes nos livros. Entre todos os conteúdos analisados (251), em cento e oitenta e um 
(181) deles é evidente quando determinada teoria foi proposta, sendo o segundo item 
mais frequente. A “Época” nos livros é mencionada na maioria das passagens da 
História da Química, mas vê-se que esse item não tem qualquer outra pretensão que 
não seja apenas uma citação de tempo. O ano de descoberta é colocado, mas não se 
relaciona com a história envolvida, qual a política regente naquele local, naquele 
período, e nem o quão avançada (ou não) a ciência estava. Para os alunos, é possível 
que este item seja apenas ilustrativo, não tendo qualquer importância. 

Em “Erros experimentais” (item 14), que indica se há consideração dos 
equívocos cometidos pelo(s) cientista(s) durante seu trabalho, não se encontrou 
qualquer menção a respeito. Os equívocos devem ser considerados, pois fazem parte 
do desenvolvimento científico e evidenciam o caráter humano da Ciência. É comum os 
estudantes terem a ideia de que o cientista é um ser superior e distante, uma pessoa 
que não comete erros e que, por isso, é um ser inatingível. Os erros experimentais 
devem estar nos livros didáticos, para que se desmitifique a Ciência e para que os 
estudantes a vejam como uma área passível de erros, como qualquer outra, e que é 
com erros que podemos elaborar outras coisas. 

No item “Nome do cientista e ano” (item 15), em que se buscou verificar se há 
o nome do cientista que propôs a teoria e seu ano de nascimento e morte, foram raros 
os momentos em que não se obteve esses resultados, sendo em somente quatorze 
(14) passagens em que não aparecem o nome do cientista e o ano. Nos momentos em 
que não apareceu o nome do cientista, foi somente mencionado que uma equipe ou um 
cientista apresentou devida teoria ou alguma menção a respeito da História da 
Química.  

Pode ser observado que nas duas últimas edições (2003 e 2006), os livros 
didáticos foram mais elaborados, pois apresentam melhores definições sobre alguns 
conceitos, aparecem mais figuras, principalmente, quando se trata dos cientistas. 
Nestes, também é encontrada uma forma de início de capítulo com mais informações, 
onde consta foto relacionada ao tema que será abordado, seguido de uma lista dos 
principais conteúdos a serem apresentados. 

Apesar dessa evolução, a abordagem da História da Química ainda é limitada 
porque não contempla os demais itens analisados. A História da Química está bem 
ilustrada, mas não está apresentada de maneira mais profunda. Muitos itens essenciais 
ao entendimento da História da Ciência são defasados, pobres de informação, não 
apresentando, de fato, como os conhecimentos químicos foram construídos e quais 
fatores influenciaram esse processo. 

A História da Química apresentada é limitada, sem aprofundamento, sendo, na 
maioria das vezes, citado apenas o nome do autor e seu ano de nascimento e morte. 
Segundo Caluzi e Marques (2005), a História abordada, em geral, nos livros didáticos, 
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segue uma sequência cronológica que convém somente pelo fato de tal acontecimento 
estar relacionado com o capítulo. Já dizia Martins: 

 
essa cronologia é pouco informativa e pouco útil. Serve, apenas, para que os 
estudantes fique conhecendo o nome de alguns cientistas famosos e tenha 
uma idéia sobre épocas (e sobre sequências) de determinas descobertas, mas 
não facilita o ensino da própria ciência (Martins, 1990, p.3). 

 
O objetivo de inserir nas Fichas de Análise itens referentes aos contextos 

“Econômico” e “Político” foi analisar se tais conceitos estão presentes e afirmar que 
este tipo de abordagem proporciona aos estudantes uma visão mais crítica de Ciência. 
Ainda, segundo Gagliardi e Giordan (1986, p.254, apud CALUZI; MARQUES 2005), 

 
A História da Ciência pode mostrar em detalhe alguns momentos de 
transformação profunda da ciência e indicar quais foram às relações sociais, 
econômicas e políticas que entraram em jogo, quais foram às resistências a 
transformação e que setores trataram de impedir a mudança. Essa analise 
pode fornecer ferramentas conceituais para que os alunos compreendam a 
situação atual da ciência, sua ideologia dominante e os setores que a 
controlam e que se beneficiam dos resultados da atividade cientifica. 

 
Dificilmente, os estudantes fazem relações entre a Química e sua História. 

Poucos deles entendem que há uma história sobre o desenvolvimento da Química. A 
ideia que se tem é que a Química é uma ciência linear e cumulativa, em que as 
descobertas apenas aconteceram, sem qualquer erro ou impedimento. A História da 
Química tem como função aproximar os estudantes dos cientistas, mostrando a eles 
que os cientistas são ou foram passíveis de erros e que não são semi-deuses. Além 
disso, a História também tem como papel desmitificar a ciência, aproximando-a do 
aluno. O estudante passa a enxergar a Ciência como algo alcançável, que o próprio 
estudante tem condições de entendê-la, aplicá-la e externá-la para o seu meio de 
convívio. 

CONSIDERÇÕES FINAIS 
Através da análise realizada, foi possível observar uma evolução nos livros 

didáticos no que se refere à História da Química. Observou-se que depois da 
implantação do PNLEM a quantidade de menções à História aumentou, embora em 
muitas passagens a História da Química seja abordada de forma bastante semelhante 
às versões anteriores. 

O livro didático exerce grande influência no método de ensino do professor e, 
por isso, sua análise pode sugerir como a História da Química está sendo abordada em 
sala de aula. Assim, uma abordagem mais completa da História da Química nos livros 
didáticos pode mudar a forma de como essa História é trabalhada com os alunos.  

Conclui-se, no entanto, que a História da Química ainda não está sendo 
abordada de forma adequada nos livros analisados. Em muitas de suas passagens, 
consta apenas nome do cientista e ano de nascimento e morte, não mostrando aos 
estudantes que a Ciência não possui esse caráter imediatista, deixando-os pensar que 
a Ciência é algo muito distante da realidade deles.  

Assim, deixa-se como sugestão para estudos futuros perguntar-se “por que a 
História da Química é tão pouco valorizada nos livros didáticos?”, ou, “como se pode 
mudar a apresentação de tal História para que a mesma seja vista de outras formas?”. 
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Introdução 
A utilização de jogos didáticos como recurso de 
ensino tem contribuído de forma significativa nas 
relações aluno-professor e aluno-aluno por meio de 
diferentes enfoques e aplicações, tornando a 
química mais interessante e lúdica aos olhos dos 
estudantes (CUNHA, 2012). O jogo “Química na 
Memória” foi desenvolvido com o intuito de trabalhar 
conceitos relacionados às funções orgânicas – sua 
identificação e nomenclaturas – com o objetivo de 
torná-los menos abstratos e visualmente presentes 
no cotidiano do aluno (KISHIMOTO, 1996 e 
GRANDO, 2000). O jogo é baseado nas regras de 
um jogo de memória comum, sendo o vencedor 
aquele que ao final tiver o maior número de pares de 
cartas em mãos. É composto por 28 cartas, 14 
pares ao todo, onde cada par de cartas apresenta a 
imagem da fórmula estrutural de um determinado 
composto e a outra, informações específicas e as 
nomenclaturas oficial e usual do mesmo.  

Resultados e Discussão  
O jogo “Química na Memória” foi aplicado em três 
turmas do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio 
Futuro Vip, totalizando 94 alunos. Os estudantes 
foram distribuídos em grupos de 6 a 8 pessoas, 
onde jogariam em dupla. Posteriormente, os alunos 
submetidos à pesquisa responderam a um 
questionário constituído de cinco perguntas, sendo 
duas perguntas fechadas e três abertas. As 
respostas às perguntas fechadas foram transpostas 
para dados percentuais de forma a otimizar a 
discussão. Ao serem indagados sobre a 
possibilidade de se aprender química através de um 
jogo, 75,2% afirmaram que sim, frente a 9,4% que 
afirmaram não ser possível e 3,76% que se 
mostraram indecisos. Parte dos alunos que 
negaram ser possível aprender química por meio de 
jogos acrescentaram o fato de que, para este jogo, o 
estudante deve ter visto previamente o conteúdo das 
funções orgânicas. Do contrário, não teria êxito no 
jogo. Em um segundo momento os alunos deveriam 
classificar o jogo em dois níveis, fácil ou difícil. 
Observou-se que 49,82% classificaram o jogo como 
difícil e 38,54% como um jogo fácil, o que pode ser 
um reflexo do domínio ou não do conteúdo 
abordado, ou até mesmo, da má compreensão do 
mesmo por parte dos estudantes. A maioria dos 

estudantes entrevistados sinalizou a positividade do 
jogo como material de apoio ao estudo das funções 
orgânicas com frases do tipo: “Revisar a matéria em 
um jogo é bem melhor que estudar”, “Mostrou-me 
que é possível conciliar o entretenimento com o 
estudo” e “É uma forma de incentivar o 
aprendizado”, o que segundo eles ajudou na 
compreensão das mesmas. Outros julgaram 
necessário “jogar outras vezes” para fixar melhor o 
conteúdo. Em um dado momento, quando 
interrogados sobre como definiriam o jogo, palavras 
como criativo, didático, interessante, educativo e 
divertido se uniram a frase “Uma forma mais fácil de 
aprender química”. Tais características atribuídas ao 
material mostram a boa receptividade do público 
alvo frente à proposta. Por fim, a última pergunta 
trazia o questionamento sobre a modificação em 
algum aspecto do jogo, onde muitos responderam 
que não mudariam nada, pois o jogo estava bom. 
Outros contribuíram dizendo que atribuiriam cores 
diferentes para cada função orgânica, incluiriam 
temas como isomeria e diminuiriam a quantidade de 
jogadores por grupo. Uma aluna ressaltou que 
indicaria no texto das cartas correspondentes aos 
compostos aromáticos a ocorrência da ressonância.  

Conclusões 
Em suma, concluímos que o jogo “Química na 
Memória” pode atuar como um facilitador na 
aprendizagem das funções orgânicas construindo 
conhecimento de uma forma informal e divertida.  
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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar a temática "vidro" á luz de uma abordagem CTSA 
como meio de estudo para ajudar na formação científico-tecnológica dos estudantes da educação 
básica. A tecnologia float para produção de vidro plano é uma importante fonte de estudo, pois, através 
deste processo podem ser estudados os fatores históricos, sociais, econômicos, tecnológicos e 
ambientais relacionados a produção do vidro plano (tecnologia float). Para isso o processo float será 
dividido em seis tópicos de estudo à saber: o surgimento da tecnologia float, composição da matéria 
prima e seus principais óxidos, combustíveis e reações de combustão, forno e principais reações 
químicas, moldagem do vidro e galeria de recozimento. Posteriormente serão apresentados os fatores 
socioambientais e socioeconômicos advindos da reciclagem do vidro. Ainda sobre os fatores 
socioambientais a degradação ambiental promovida pela extração da areia será abordada com maior 
destaque.  Outro foco de estudo será a busca da  superação da fragmentação no ensino de química a 
partir da abordagem simultânea de alguns conceitos químicos fundamentais que tem sido almejada 
como forma de vencer a alienação causada pelo ensino tradicional de química. 
 
Introdução 
 

A abordagem temática tem sido amplamente defendida pelos educadores  
como forma de preparar o cidadão para a vida (FREIRE, 1970; SANTOS e 
SCHNETZLER, 2003). A fim de alcançar este objetivo o ensino denominado Ciência-
Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) pode se tornar um forte aliado nesta 
preparação. O referido ensino está inicialmente pautado em questões problemáticas 
sociais reais que possibilita os estudos dos conhecimentos científicos e tecnológicos e 
os impactos sociais e ambientais gerados pelas atividades humanas. A sinergia 
promovida pelos quatro componentes Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente pode 
promover uma educação de grande significado ao preparar o educando para participar 
da vida pública sobre questões ambientais, científicas, tecnológicas, econômicas e 
éticas presentes no nosso cotidiano. Assim sendo como consta nas Orientações 
Curriculares para o ensino médio "espera-se a contextualização referenciada nos 
aspectos socioculturais, bem como a explicitação das inter-relações entre a Química, a 
tecnologia, a sociedade e o meio ambiente [...]" (BRASIL, 2006, p. 122). Entre outros 
fatores a excelência no Ensino de Química pode ser alcançada a partir de um equilíbrio 
na ação pedagógica entre os quatro componentes já citados, contudo, este é um 
grande desafio na prática educativa pois é necessário que existam "estratégias de 
ensino muito bem estruturadas e organizadas" (SANTOS;  SCHNETZLER, 2003, p. 
113). 

Este artigo tem por objetivo discutir as questões acima citadas atreladas à 
temática vidro, especificamente, a produção de vidro plano incolor com a tecnologia 
float.  Outro foco deste artigo será o rompimento do ensino tradicional de química, ou 
seja, procurar-se-á romper com a "visão linear, alienada e alienante da Química e do 
seu ensino na medida em que os estudantes são interativamente envolvidos em 
discussões teóricas relativas a situações reais" (BRASIL, 2006, p. 124). Os conceitos 
químicos  como: compostos iônicos, transformações químicas (reações de combustão 
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e decomposição), óxidos e propriedade física dos metais (estanho) podem ser 
abordados tendo a temática vidro como centro de estudo. Desta forma o estudo dos 
conceitos químicos estão subordinados à temática vidro onde  Delizoicov et al. (2011, 
p.190) faz a seguinte observação: 

 
Nas considerações que fazem esses educadores [FREIRE, 1975; SNYDERS, 
1988], a conceituação científica que deve ser abordada no processo educativo 
é subordinada tanto às temáticas significativas como à estrutura do 
conhecimento científico, das quais se selecionam os conceitos científicos que 
comporão os conteúdos programáticos escolares [...] (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 190). 
 

 Assim sendo o processo float aqui apresentado procurara sugerir como uma 
alternativa didática e romper com a linearidade no Ensino de Química e visualizar a 
possibilidade de estudar transversalmente os conceitos químicos presentes juntamente 
com o estudo da tecnologia float.  Outra possibilidade são os estudos socioambientais 
como o impacto ambiental gerado pela extração de recursos naturais à saber a 
extração de areia no Vale do Paraíba no estado de São Paulo e a importância da 
reciclagem de vidro gerando a redução da extração de matérias primas, diminuição no 
consumo de combustível e redução da emissão de gás carbônico para atmosfera  
como fatores ambientais e a geração de emprego como fator socioeconômico.  
 

PROCESSO FLOAT 
 

O SURGIMENTO DA TECNOLOGIA FLOAT 
 

 "O processo de produção do vidro plano foi automatizado quando na França no 
século XVII houve a criação de um processo que possibilitava a produção de placas de 
vidro com dois metros de comprimento e um metro e meio de largura. Para a produção 
das chapas era preciso despejar o vidro fundido numa superfície metálica e achatá-lo 
com um rolo feito de metal. Contudo as faces do vidro não estavam paralelas e quem 
olhasse por esse vidro via as imagens distorcidas. A fim de resolver este problema as 
faces do vidro eram polidas com materiais abrasivos que desgastavam a superfície do 
vidro. No entanto as chapas ficavam arranhadas e perdia-se transparência, logo 
precisavam ser polidas. Essas duas operações eram demoradas e exigiam muita mão 
de obra encarecendo a produção de vidro plano de boa qualidade.   
 A solução capaz de reduzir os custos de produção do vidro surgiu por acaso. Um 
inglês chamado sir Alastair Pilkington estava ajudando sua esposa a lavar a louça 
quando percebeu que a gordura solidificava na superfície da água dentro da pia, 
formando uma camada. Nesse momento, ele teve uma ideia: pensou que poderia 
fabricar uma lâmina de vidro ao fazer com que o vidro fundido flutuasse sobre algum 
líquido" (MAIA, 1993). 
  Assim surgiu o processo float, pois, após a fusão do vidro este é encaminhado 
para um tanque de flutuação com estanho líquido. O estanho líquido foi escolhido 
devido a propriedades físicas que possibilitam a moldagem do vidro e que serão 
posteriormente apresentadas no tópico intitulado "Moldagem do Vidro". Este processo 
foi desenvolvido e patenteado por Pilkington Brothers Co. em 1959 sendo um grande 
avanço pois não há necessidade do polimento, ou  seja, ao sair do tanque de flutuação 
ambos os lados da folha de vidro estão brilhantes evitando a necessidade de  
retrabalho. Outro fator importante é  que o processo float é contínuo fazendo com que a 
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produção de vidro plano possa chegar à produções de  200 a 900 toneladas⁄dia 
tornando assim a tecnologia float altamente produtiva.  
 
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA PRIMA E SEUS PRINCIPAIS ÓXIDOS 
 
 A sílica (SiO2) é também conhecida como dióxido de silício e na sua forma pura 
apresenta elevado ponto de fusão por volta de 1725°C. No vidro é o componente em 
maior percentagem por volta de 72% e na produção do vidro float apresenta elevada 
pureza na faixa de 99,7%. A sua fonte é a areia  contudo esta é beneficiada a fim de se 
adequar a condição de pureza citada anteriormente. Outro fator importante é que o 
"teor de ferro da areia deve ser mantido o mais baixo possível para fabricação de vidro 
incolor, o ferro dá uma coloração verde ao vidro" (MAIA, 2003, p.44).  
 A barrilha é o principal fundente e o seu nome químico é carbonato de sódio 
(Na2CO3) e tem como função provocar a diminuição na temperatura de processamento 
para valores abaixo de 1600°C. No vidro o carbonato de sódio gera o óxido de sódio 
(Na2O) e representa cerca de 14% na composição da mistura vitrificável. 
 Outro fundente utilizado é o carbonato de cálcio (CaCO3) comercialmente 
conhecido como calcário gerando o óxido de cálcio (CaO) e representa cerca de 9,0%. 
A dolomita é outro fundente e é um carbonato duplo de cálcio e magnésio  de fórmula 
química (CaMg(CO3)2) gerando os óxidos de cálcio (CaO) e magnésio (MgO) e compõe 
cerca de 4,0% da mistura vitrificável. O óxido de cálcio proporciona resistência química 
contra os agentes atmosféricos e o óxido de magnésio fornece resistência à mudanças 
repentinas de temperatura.  
 No entanto "a presença de grandes quantidades de óxidos alcalinos [CaO, MgO 
e Na2O] provoca sérias degradações  em  muitas  propriedades  destes vidros, dentre 
elas a durabilidade química (estabilidade frente a ácidos, bases e água)" (ALVES, 
GIMENEZ e MAZALI, 2001). A formação dos óxidos alcalinos durante o processo de 
fusão será posteriormente apresentada no tópico "Fusão da Mistura Vitrificável". A fim 
de aumentar a durabilidade química adiciona-se os agentes modificadores sendo o 
feldspato o principal destes que gera o trióxido de dialumínio (Al2O3) comumente 
conhecido como alumina.  Outro óxido que é gerado pelo feldspato é o óxido de 
potássio (K2O) e representa cerca de 0,3% contudo atua como fundente.  O feldspato 
"ao lado de Al2O3 fornece outros óxidos úteis ao vidro, não têm constituintes voláteis e, 
portanto, não têm perdas, funde a cerca de 1100-1200 °C e dissolve-se rapidamente 
nas matérias primas em fusão durante o processo de fabricação. É representado pela 
fórmula geral R2O.Al2O3.6SiO2, na qual R2O representa um óxido alcalino, K2O, Na2O 
ou misturas de ambos ou ainda CaO" (MAIA, 2003, p. 48). O feldspato compõe cerca 
de 1%  da mistura vitrificável.  
 Devido a decomposição no processo de fusão dos diversos carbonatos acima 
citados ocorre a geração do gás carbônico (CO2) que por sua vez irá gerar bolhas no  
vidro fundido sendo necessário então a adição de agentes de refino que farão a 
remoção destas bolhas. Usualmente é utilizado o sulfato de sódio (Na2SO4) como 
agente de refino. 
 Por meio do processo float também são produzidos coloridos como o vidro verde 
com adição do óxido de ferro e para a fabricação dos vidros fumê e bronze são 
utilizados os óxidos de   cobalto e selênio.   
 Assim sendo as funções inorgânicas sais e óxidos podem ser estudadas tendo 
um contexto tecnológico propiciando ao aluno conhecimento químico na produção de 
vidros planos, ou seja, transversalmente é estudado o conceito químico e a tecnologia 
de produção.  
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 As matérias-primas acima citadas ficam acondicionadas em grandes silos e 
depois de pesadas encaminhadas a um misturador,  e adiciona-se água para facilitar a 
homogeneização e a formação da mistura vitrificável. Logo após a saída da mistura 
vitrificável ocorre a adição do caco onde ambos são encaminhados à enfornadeira por 
meio de correias transportadoras [borracha]. A enfornadeira pode ser considerada 
como um reservatório de mistura vitrificável que alimenta constantemente o forno a fim 
de manter o nível do vidro constante, pois, a mesma quantidade de vidro que sai do 
forno para o tanque de flutuação deve ser a mesma que entra no forno pela 
enfornadeira.  

 
COMBUSTÍVEIS E REAÇÕES DE COMBUSTÃO 
 
 A fusão da mistura vitrificável é feita através de uma reação química 
denominada reação de combustão entre o combustível e o oxigênio atmosférico. 
Durante a reação de combustão ocorre liberação de energia calorífica a fim de fundir a 
massa vítrea. Neste processo os principais combustíveis utilizados são: óleo pesado, 
óleo diesel, gás natural e GLP (gás liquefeito do petróleo). O combustível que será 
estudado é o gás natural sendo que este é relativamente puro quimicamente, ou 
melhor, não apresenta em sua composição nenhum sulfato e não contamina o vidro. O 
gás natural apresenta poder calorífico entre 8.614 kcal/m3 e  9.535 kcal/m3.  
 
 A composição química do gás natural é: 
 

CH4  - metano 89,05 (%) 
C2H6  - etano 5,74 (%) 

C3H8  - propano 1,87 (%) 
C4H10  - butano 1,05 (%) 

N2  0,78 (%) 
CO2  1,50(%) 
O2  0,01(%) 

  
 O gás natural é injetado no forno através de 12 ou até 14 queimadores sendo 
que em cada pórtico há dois queimadores totalizando desta forma 6 pórticos (12 
queimadores) ou 7 pórticos (14 queimadores). O oxigênio atmosférico é levado ao 
forno por meio de ventiladores que succionam o ar atmosférico para a câmara de 
regeneração e deste para os pórticos onde acontece a reação de combustão. O ar 
atmosférico tem na sua composição química cerca de 21% do gás oxigênio (O2), 78% 
do gás nitrogênio (N2) e 1% de outros gases sendo que muitos educandos do ensino 
fundamental de acordo com os "Parâmetros Curriculares Nacionais" (Ciências 
Naturais/Anos Finais) quando "perguntados sobre o principal componente do ar, 
costumam lembrar-se do oxigênio, secundariamente do gás carbônico, mas esquecem-
se do nitrogênio e do vapor d'água" (BRASIL, 1998, p. 98). Desta forma a reação de 
combustão têm como reagentes o gás natural (combustível) e o ar atmosférico 
(comburente) produzindo o gás carbônico (CO2) e vapor d'água além de promover a 
liberação de energia. Assim sendo pode-se representar as reações de combustão já 
balanceadas que acontecem nos fornos de vidro que utilizam gás natural com as 
seguintes equações químicas sendo que o metano é o principal constituinte com quase  
90% da composição química:  
 

CH4(g)  +  2O2(g)    →  CO2(g)  +  2H2O(v)  +  calor 
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C2H6(g)  +     O2(g)   →  2CO2(g)  +  3H2O(v)  +  calor 
C3H8(g)  +  5 O2(g)  →  3CO2(g)  +  4H2O(v)  +  calor 
C4H10(g)  +      O2(g)  →  4CO2(g)  +  5H2O(v)  +  calor 

 
 No entanto uma importante ressalva é feita nos "Parâmetros Curriculares 
Nacionais" (Ciências Naturais/Anos Finais) em relação ao estudo dos aspectos 
quantitativos nas transformações químicas para o ensino fundamental: 
 

[...] Portanto , as equações químicas ainda devem ser abordadas de modo 
qualitativo, considerando-se quais os reagentes, as condições de reação e 
seus produtos, o que já é suficientemente difícil para este grau de escolaridade. 
[...] Mas deve ser evitado pelo professor detalhar o que acontece no nível 
molecular e atômico, o que ainda faz pouco ou nenhum sentido neste nível da 
escolaridade, conforme tem se evidenciado na pesquisa acadêmica e na 
prática em sala de aula (BRASIL, 1998, p. 98).  
 

 Esta consideração feita é importante, pois, muitos livros didáticos de ciências 
especificamente os do 9° ano ainda insistem em abordar o tópico envolvendo aspectos 
quantitativos nas reações químicas. Contudo no ensino médio os livros didáticos 
precisam abordar os aspectos qualitativos e quantitativos nas transformações químicas 
e mesmo para esse grau de escolaridade ainda é de difícil compreensão.  
  .  
FORNO E PRINCIPAIS REAÇÕES QUÍMICAS 
 
 Para produção de vidro plano com produção diária acima de 200 toneladas são 
utilizados fornos contínuos regenerativos laterais. Esses fornos são assim intitulados 
devido a "câmaras de refratários de seção retangular, cheias com empilhagens de 
tijolos refratários de alto abaixo, construídas de modo a deixar entre os tijolos canais 
para passagem dos gases" (MAIA, 2003, p. 65). Desta forma pode ser feita a seguinte 
pergunta: ─ Por que esses fornos possuem esta forma de construção? De acordo 
com Maia: 

A função dos regeneradores é aproveitar o conteúdo calórico dos gases de 
combustão para preaquecer o ar, que vai ser usado na combustão antes de 
serem jogados na atmosfera, através da chaminé. 
Os regeneradores operam do seguinte modo: os gases resultantes da 
combustão arrastados pela tiragem da chaminé, descem através da 
empilhagem de um dos regeneradores, trocando calor com a mesma, enquanto 
isso, o ar que vai alimentar a combustão entra pela parte inferior do outro 
regenerador, e no seu caminho ascendente vai se aquecendo em contato com 
os tijolos da empilhagem, que foram aquecidos no ciclo anterior. Depois de 
algum tempo, o queimador que estava sendo usado é apagado e aceso o outro 
queimador. Com isso, se inverte o caminho dos gases da combustão 
[reversão], que passam a descer pelo outro regenerador aquecendo sua 
empilhagem, e o ar frio sobe através do outro regenerador, se aquecendo em 
contato com os tijolos que foram aquecidos no ciclo anterior. Os ciclos de 
operação dos regeneradores varia de forno para forno, e geralmente, são de 
vinte à trinta minutos (MAIA, 2003, p. 65). 
 

 A maioria dos fornos contínuos regenerativos laterais possuem uma série de 
queimadores (12 ou 14) já citados anteriormente que estão interligados a uma câmara 
de regeneração. Deste modo quando os queimadores do lado esquerdo encontram-se 
acesos, os do lado direito estão apagados. Assim sendo o gás carbônico e o vapor 
d´água gerados pela reação de combustão atravessam o forno e descem pela câmara 
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de regeneração oposta (direita) e são sugados pela tiragem da chaminé.  Assim sendo 
a mistura vitrificável é então fundida no forno regenerativo por volta de 1500 °C, 
refinada e condicionada termicamente, transformando-se numa massa vítrea 
homogênea e encaminhada para a área  do refino. 
 Agora serão apresentadas as principais reações químicas que acontecem nos 
fornos para produção do vidro incolor. Por volta de 600°C começa a ocorrer a 
decomposição do carbonato duplo de cálcio e magnésio  sendo equacionada da 
seguinte forma: 

CaMg(CO3)2(s) + calor →  MgO(s)  +  CaO(s)   +  2CO2(g) 
 

 Ainda nesta faixa de temperatura a sílica começa a reagir com o carbonato de 
sódio (barrilha) formando o silicato de sódio sendo que a transformação química ocorre 
com os reagentes no estado sólido e a formação de silicato de sódio sólido e gás 
carbônico. Segue-se a equação química:  
 

SiO2(s)  +  Na2CO3(s)  + calor →  Na2SiO3(s)  +  CO2(g) 

 
 Por volta de 700°C começa a decomposição do carbonato de cálcio com a 
formação do óxido de cálcio e gás carbônico. A equação química está representada a 
seguir: 

CaCO3(s)  + calor  →  CaO(s)  +  CO2(g) 

 
 Na faixa de 850°C a sílica reage com o carbonato de sódio (barrilha) desta vez 
com a  formação de líquido.  A fusão do sulfato de sódio acontece a seguir em 880°C 
com a formação do óxido de sódio e do gás carbônico sendo a transformação química 
equacionada  desta forma: 
 

Na2SO4(s) + calor  →  Na2O(s)  +  SO3(g)  

 
  A 900°C acontece a decomposição completa do carbonato duplo de cálcio e 
magnésio  , ou seja, ocorre a formação dos óxidos alcalinos (CaO e MgO). Estes por 
sua vez reagem com a sílica e o carbonato de sódio formando o silicato de sódio e 
cálcio e outro silicato de sódio e magnésio. As equações químicas estão assim 
representadas: 
 

CaO(s)  +  SiO2(s)  +  Na2CO3(s) + calor  →  Na2CaSiO4(l)  +  CO2(g) 
MgO(s)  +  SiO2(s)  +  Na2CO3(s)  + calor →  Na2MgSiO4(l)  +  CO2(g) 

 

 Ocorrem a formação de outros silicatos de fase líquida como: Na2CaSi3O8, 
Na2Ca2Si3O9,  Na4MgSi3O9, entre outros com temperaturas entre 900°C e 1500°C. 
Desta forma chega-se a conclusão que a sílica reage com os óxidos fornecidos pelas 
matérias primas formando assim os silicatos respectivos. Sendo assim a reação de 
decomposição provocada pela alta temperatura nos fornos regenerativos pode ser 
contextualizada fornecendo assim ao educando uma visão da existência dessa reação 
química no meio industrial especificamente a produção de vidro plano incolor.  
 
MOLDAGEM DO VIDRO (BANHO)   
 
 Depois de fundida a massa vítrea é levada a área do refino que tem como 
objetivo principal a retirada de bolhas (CO2). Ao sair da área do refino o vidro apresenta 
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a temperatura por volta de 1100 °C onde é encaminhado para o  tanque de flutuação 
sendo denominado no meio produtivo como setor do banho  contendo estanho para ser 
moldado. Contudo pode ser feita a seguinte pergunta: ─ Por que é  utilizado estanho 
metálico e não outro metal para moldagem do vidro? A opção pelo estanho é 
devido a três propriedades físicas muito importantes que são: apresenta baixo ponto de 
fusão (231,9 °C), alto ponto de ebulição (2602,0°C) e a densidade do estanho (7,26 
g/cm3) é maior do que a do vidro (2,70 g/cm3) permitindo assim que a folha de vidro 
flutue sobre o estanho metálico. No entanto o estanho (Sn) sofre oxidação em contato 
com oxigênio  sendo necessário que o banho de estanho fique enclausurado numa 
grande estrutura metálica onde ocorre a injeção de nitrogênio e de hidrogênio gasosos 
formando uma atmosfera inerte a fim de impedir a oxidação do estanho. Nesta enorme 
estrutura metálica há uma série de resistências elétricas que aquecem o estanho 
metálico para manter um perfil de temperatura propício para a moldagem do vidro. 
Sobre a forma e a necessidade de abordar os elementos químicos os "Parâmetros 
Curriculares Nacionais - Ensino Médio"  faz a seguinte consideração: 
 

Enfatiza-se por demais propriedades periódicas, tais como eletronegatividade, 
raio atômico, potencial de ionização, em detrimento de conteúdos mais 
significativos sobre os próprios elementos químicos, como a ocorrência, 
métodos de preparação, propriedades, aplicações e as correlações entre esses 
assuntos (BRASIL, 1999, p. 239). 
 

 Desta forma conclui-se que o estudo do elemento químico estanho no processo 
float é de imensa riqueza, pois, proporciona ao educando o estudo das propriedades 
químicas e físicas assim como também a sua aplicação industrial.  
 O vidro então é estirado por máquinas denominadas top-rolls que possuem 
rodas com dentes segurando as bordas do vidro e além disso estas máquinas possuem 
rotação e ângulos variáveis que são regulados por motores formando desta maneira 
uma larga lâmina de vidro (folha). A folha de vidro é puxada por um motor que fica no 
setor denominado galeria de recozimento sendo que a velocidade deste motor 
determina a espessura do vidro. Ao sair do tanque de flutuação a temperatura do vidro 
é de 600 °C, ou seja, a temperatura do vidro teve um decréscimo de 500°C ao passar 
pelo tanque de flutuação.  
 
GALERIA DE RECOZIMENTO 
 
 Após sair do tanque de flutuação, onde a folha de vidro passou pelo processo de 
moldagem adquirindo a sua largura bruta e espessura desejada, a mesma entra na 
galeria de recozimento, onde será resfriada controladamente sofrendo assim um alívio 
de tensões a fim de evitar que a folha de vidro se rompa. O recozimento é feito 
aquecendo a placa à 540°C retirando as tensões permanentes nas zonas de pré-
recozimento e recozimento e à 480°C são retiradas as tensões permanentes na zona 
de pós-recozimento.  
 Depois de passar pela galeria de recozimento a lâmina de vidro passa por um 
processo de lavagem sofrendo uma vistoria na cabine de inspeção donde as chapas de 
vidro saem dimensionadas no setor do corte mecânico de acordo com as necessidades 
dos clientes. Depois as chapas de vidro são empilhadas e estocadas em grandes 
armazéns. 
 
FATORES SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS 
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 Os fatores socioambientais e socioeconômicos oriundos da reciclagem do vidro 
são de grande valor para a educação social e ambiental onde as "Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio" faz a seguinte observação: 
 

[...]  "o ensino praticado nas escolas não está propiciando ao aluno um 
aprendizado que possibilite a compreensão dos processos químicos em si e a 
construção de um conhecimento químico em estreita ligação com o meio 
cultural e natural, em todas as suas dimensões, com implicações ambientais, 
sociais, econômicas, ético-políticas, científicas e tecnológicas (BRASIL, 2006, 
p. 107). 
 

 Primeiramente será abordado a questão ambiental que está relacionada a 
reciclagem do vidro onde está atividade gera a economia  de combustível já que "visto 
que para produzir 1 kg de vidro novo são necessários 4500 kJ, enquanto que para 
produzir 1 kg de vidro reciclado necessita-se de 500 kJ" (ALVES; GIMENEZ; MAZALI, 
2001, p.24). Com adição de caco no processo de fusão há um decréscimo na 
temperatura de fusão e a utilização de uma taxa de 10% de caco pode gerar um ganho 
energético de cerca de 5% e uma redução de 5% na emissão de CO2. Assim sendo a 
utilização de uma tonelada de cacos pode gerar uma economia por volta de 1,2 
toneladas de matérias primas.  Desta forma é reduzida à extração das matérias primas 
e ocorre diminuição do uso de combustíveis fósseis representando uma economia para 
as empresas e também reduzindo a emissão de gás carbônico para a atmosfera.  
 A extração de areia é causadora da degradação de vários rios, por exemplo, a 
extração de areia na várzea do rio Paraíba do Sul, nos estados de São Paulo e do Rio 
de Janeiro é um exemplo disso. Pois de acordo com estudos de Reis et al. (2006, p. 
395) houve um substancial impacto do extrativismo de areia no balanço hídrico do rio 
Paraíba do Sul a partir da seguinte análise:  
 

A análise das imagens de satélite indicou um crescimento  da  área  das  cavas 
de 192% no período analisado (1993 a 2003), enquanto a evaporação da 
lâmina d’água formada pela extração de areia em cava apresentou um 
crescimento na  evaporação de 203%, no mesmo período. Essa diferença de 
11% na proporção do crescimento entre a área das cavas e taxa de 
evaporação deve-se às variações climáticas ocorridas no período. 
 

 Verifica-se então que os recursos hídricos (evaporação de 203%) são muito 
atingidos ocasionando problemas para as atividades humanas que dependem da água.   
Assim sendo conclui-se a  grande degradação gerada pela extração da areia entre as 
cidades de Jacareí e Pindamonhangaba no estado de São Paulo (REIS et al., 2006) 
surgindo assim a necessidade de abordar na prática pedagógica a implicação 
ambiental que neste caso é a diminuição dos recursos hídricos além de provocar 
modificações na fauna e na flora. Outra questão a ser discutida é a responsabilidade 
das atividades ligadas ao extrativismo, neste caso, personificada pelas indústrias 
mineradoras. Reis et al. (2006) discutem em seu trabalho a formação de crateras 
alterando a paisagem da região e provocando danos ambientais já expostos 
anteriormente. Com isso verifica-se a necessidade da revegetação a fim de proteger o 
solo das radiações UV solares e das intempéries pluviais.   
 Para visualizar todo o impacto ambiental gerado na obtenção de produtos 
manufaturados faz-se necessário acompanhar as etapas desde o processo de 
extração⁄beneficiamento das matérias primas até os processos (físico⁄químicos) de 
transformação final. A fim de se aprofundar sobre as questões ambientais oriundas do 
extrativismo mineral a sinergia provocada pelo diálogo entre as componentes 
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curriculares geografia e química pode possibilitar um estudo mais amplo e crítico nos 
educandos sobre as atividades de extração.  Assim sendo a componente ambiental 
pode ser abordada com maior profundidade nos livros didáticos apresentando assim as 
questões socioambientais relacionadas as atividades de extração das matérias primas  
por meio de textos jornalísticos e revistas científicas a fim de levantar questões 
problemáticas reais que ajudem na formação crítica dos educandos. Para isso cito os 
"Parâmetros Curriculares Nacionais/Ciências Naturais/Anos Finais": 
 

As possibilidades de utilização das matérias de jornal e revistas são muitas: 
podem ser fontes de informação, de problematização, de ilustração ou 
ampliação para um tema tratado em sala de aula. Os próprios estudantes 
podem cooperar na reunião e classificação de artigos, organizar painéis 
temáticos, por exemplo, para temas transversais que estão sendo alvo de 
trabalho em um dado período letivo (BRASIL, 1998, p.128). 

 
 Fazendo um paralelo sobre os danos causados à natureza a escritora e bióloga 
Rachel Carson faz uma observação de grande significado sobre a pulverização da 
artemísia no seu prestigiado livro "Primavera silenciosa":  
 

O juiz Douglas conta que assistiu a um encontro de funcionários agrícolas 
federais que estavam discutindo os protestos de cidadãos contra os planos de 
pulverização da artemísia que mencionei no início deste capítulo [cap.: O 
Manto Verde da Terra]. Esses funcionários acharam muito engraçado que uma 
senhora idosa houvesse se manifestado contra o plano porque as flores 
silvestres seriam destruídas. "Entretanto, não era o direito dela de procurar um 
narciso ou um lírio-tigrino tão inalienável quanto o direito de um fazendeiro de 
procurar pastos, ou de um lenhador de reivindicar uma árvore?", pergunta este 
juiz humano e observador. "Os valores estéticos da natureza são nossa 
herança tanto quanto as veias de cobre e ouro em nossas colinas e as florestas 
em nossas montanhas" (CARSON, 2010, p. 72-73). 
 

 Ou seja, é preciso estabelecer um diálogo com os discentes que como cidadãos 
temos o direito de contemplar e usufruir as maravilhas da natureza, porém, também é 
necessário ressaltar que  a transformação dos materiais sempre ocasiona certa 
alteração no meio ambiente e que se torna vital então que as empresas mineradoras 
tenham compromisso ambiental de recuperar as áreas exploradas. Ou melhor, é 
necessário buscar uma harmonia entre extrativismo mineral e recuperação das áreas 
atingidas a fim de minimizar os impactos  sobre os recursos naturais. Assim sendo os 
livros didáticos na abordagem da temática vidro podem ir além e suscitar outras 
questões socioambientais além da reciclagem do vidro e citar por exemplo o 
extrativismo mineral da areia que têm gerado diminuição dos recursos hídricos na 
região do Vale do Paraíba e modificações na fauna e flora. Além disso o extrativismo 
dos outros minerais utilizados na fabricação do vidro como dolomita, calcário e 
feldspato também podem ser problematizados nos livros didáticos. Santos et al. (2011) 
também expressam esta problemática por meio da seguinte citação: 
 

Sendo assim, é importante que os educadores coerentes com os princípios do 
ensino de CTS e da EA propiciem a interpretação das questões 
socioambientais cotidianas, no sentido do encaminhamento de abordagens 
problematizadoras, [...] os conflitos e/ou confrontos que envolvem poderosos 
interesses econômicos em jogo, como a exploração de recursos minerais ou 
uso da água enquanto recurso finito e indispensável à vida (SANTOS et al., 
2011, p. 146).  
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 A reciclagem também tem uma importante função social na geração de 
empregos já que o vidro é um material que pode ser reciclado inúmeras vezes. Onde 
de acordo com os dados da Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas  
de Vidro (Abividro) para o funcionamento de uma mini-usina com capacidade para 4 
toneladas/hora de vidro são necessários 8 funcionários sendo: 6 operadores para fazer 
a separação e triagem dos contaminantes, 1 operador de pá-carregadeira e 1 
administrador responsável pelas atividades de compra, venda, departamento pessoal e 
organização do trabalho. No entanto durante o processo de reciclagem é necessário 
ressaltar as condições de trabalho oferecidas aos empregados como a necessidade de 
equipamentos de proteção individual (EPI) na defesa contra situações perigosas, pois, 
o vidro é um material que apresenta alto poder cortante. Apoio-me  em Santos que cita 
as condições de trabalho como fator de estudo à saber: 
 

[...] Da mesma forma , se ilustra exemplos do cotidiano de processos de 
separação de materiais como catação, mas não se discute os determinantes e 
as consequências do trabalho desumano de catadores em lixões do Brasil 
(SANTOS, 2007, p.4). 
        

 No Brasil pouquíssimos municípios possuem uma política de reciclagem de 
materiais eficiente demonstrando que torna-se necessário uma logística de transporte 
de materiais recicláveis eficiente assim como também um programa de conscientização 
para população. Para isso ocorrer os mais variados segmentos da sociedade precisam 
se organizar a partir de uma gestão pública que os oriente a fim de aumentar a 
porcentagem de reciclagem no nosso país já que somente 47% do vidro é reciclado de 
acordo com a Abividro.   
 Desta forma a população organizada precisa acompanhar as ações dos gestores 
públicos para que estes apresentem programas de coleta eficientes e uma logística de 
transporte de materiais recicláveis de boa qualidade assim como ocorre na Alemanha.  
 Assim sendo os fatores socioambientais, socioeconômicos e a tecnologia float 
foram apresentados, pois, de acordo com Santos e Schnetzler (2003, p.120) é 
necessário o estudo da "tecnologia, que inclui a compreensão de processos básicos de 
produção tecnológica e de fatores sociais, econômicos e ambientais vinculados a tal 
produção". 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Um dos grandes desafios para a educação básica e, consequentemente , aos 
professores e autores de livros didáticos é apresentar uma abordagem equilibrada que 
promova uma visão sobre o conhecimento químico e a tecnologia com suas 
implicações socioeconômicos e socioambientais promovendo assim os princípios 
CTSA. O  material didático apresentado pode proporcionar uma cultura científico-
tecnológica que tenha conexões com os desafios  sociais e ambientais favorecendo a 
construção de uma maior criticidade nos educandos sobre o sistema produtivo vigente. 
O diálogo entre as componentes curriculares geografia e química pode ser 
enriquecedor e aprofundar a discussão sobre questões socioambientais.   Este artigo 
também apresenta a possibilidade de superar a fragmentação no ensino de química, 
pois, nos processos de transformação dos materiais os conceitos químicos fazem-se 
presentes promovendo assim uma interlocução entre o conhecimento químico e a 
tecnologia.  
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Abordagem de conceitos químicos em livros didáticos de Ciências do 
9º ano: do texto ao contexto. 
Mariângela C. S. Costa (IC)1*, Rayssa M. Araújo (IC)1, Nyuara A. S. Mesquita (PQ)1.  
mariangelacelia@hotmail.com  
1Laboratório de educação Química e atividades lúdicas ( LEQUAL) – Instituto de Química – Universidade 
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Palavras-Chave: livro didático, erros conceituais.  

Introdução 
Os conceitos iniciais de Química são apresentados 
aos estudantes no livro didático (LD) de Ciências, 
geralmente, ao final do Ensino Fundamental. Lajolo 
e Ziberman (1999) apontam, em relação ao LD, que 
“sua influência é inevitável, sendo encontrado em 
todas as etapas da escolarização de um indivíduo”. 
Dada a importância do LD no processo ensino 
aprendizagem, é importante destacar que, caso a 
abordagem da química no LD de 9º ano seja 
apresentada de maneira a configurar equívocos 
conceituais, no Ensino Médio será necessário 
desconstruir o conceito errôneo e trabalhá-lo de 
maneira a possibilitar a (re)construção do 
conhecimento científico. Nesse sentido, o objetivo 
desta pesquisa foi investigar a abordagem de 
conceitos químicos em livros de Ciências de nono 
ano identificando se tal abordagem é adequada à 
construção do conhecimento científico ou se 
apresenta erros conceituais. Foi realizada uma 
análise documental de três livros aprovados no 
PNLD, e para efeito de apresentação dos 
resultados, os livros analisados foram nomeados 
como LD1, LD2 e LD3. No recorte para esse 
trabalho, são apresentadas as análises referentes a 
aspecto do conhecimento químico em cada LD.  

Resultados e Discussão 
No LD1, o conceito analisado foi substância. No 
texto, o conceito é apresentado da seguinte forma: 
 “Uma substância pura, como o próprio nome diz, 
está pura, ou seja, não está misturada com outra 
substância ou com outras substâncias”.  
Cabe ressaltar que “substância pura” é redundante, 
pois substância pode ser caracterizada como uma 
porção de matéria formada com apenas um 
constituinte, dessa forma, o adjetivo “pura” é 
dispensável, pois ao se falar em “substância impura” 
estar-se-ia fazendo referência a um material 
(ROCHA-FILHO et al, 1988).  

Já no LD2, na introdução, é dado enfoque ao início 
do universo e à origem da vida a partir da 
abordagem mitológica e religiosa com teorias sobre 
os mitos cosmogônicos. São apresentados dois 
textos: o primeiro é sobre uma lenda indígena e o 
segundo sobre um capítulo de Gênesis da Bíblia. 
Porém no restante do tópico não são apresentados 
outros referenciais científicos para a explicação 
química da origem na vida na Terra, mais 

especificamente, falta referência às ideias de Oparin 
e Haldane que propuseram a “evolução química” em 
que fontes de energia como a luz solar e 
relâmpagos fizeram com que os gases metano e 
amônia reagissem com outras formas de compostos 
orgânicos e formassem os primeiros aminoácidos 
(CASTRO, 2013). Entende-se que a explicação 
científica à luz do conhecimento químico deve 
ocupar seu lugar no contexto das aulas de Ciências, 
mesmo considerando-se a importância de outros 
tipos de conhecimentos como religioso e o 
mitológico.  No LD3 o enfoque está na abordagem 
sobre reações químicas. Neste livro, as reações 
químicas são classificadas como: reações de 
síntese ou adição, reações de análise ou 
decomposição, reações de deslocamento ou 
simples troca e reações de dupla troca.  É 
importante salientar que essa não é mais uma 
abordagem usual em livros didáticos de Ensino 
Médio aprovados no PNLD, pois se compreende 
que não existe “troca” ou “deslocamento” quando se 
trata de íons dissociados em solução aquosa já que 
a maior parte das equações com as quais 
trabalhamos no contexto das aulas de Ciências e/ou 
Química corresponde às reações em solução 
aquosa (LOPES, 1995). Nesse sentido, não há 
necessidade de se classificar as reações, mas sim 
de se compreender sobre as forças motrizes que 
geram os processos reativos entre reagentes para 
originar os produtos.  

Conclusões 
Nos três livros didáticos de Ciências analisados, 
foram encontrados conceitos inadequados bem 
como a omissão de determinadas abordagens 
científicas. Tal discussão é importante para se 
pensar e refletir sobre o cuidado que o professor 
precisa ter ao adotar e utilizar o livro didático para 
que não se perpetuem compreensões equivocadas 
em relação à construção do conhecimento científico 
nos ensinos Fundamental e Médio.  
____________________ 
Rocha-Filho, R. C, et al.  Ensino de conceitos de química III. 
Sobre o conceito de substância. Química Nova, n. 11, p. 417-
419, 1988.  
Castro, V. P. Meio Ambiente & Química., SP: SENAC, 2013. 
144 p.   
Lopes, A. R. C. Reações químicas: fenômeno, transformação e 
representação. Química Nova na Escola, n. 2, p. 7-9, 1995. 
LAJOLO, M.;  ZILBERMAN, R. A. Formação da leitura no 
Brasil. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999. 374 p. 
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Abordagem do comportamento ácido e básico nas frutas 
através das Histórias em Quadrinhos (HQs) 
 
 
Jucilene S. Santos *1 (PQ), Josevânia T. Guedes1 (PQ), Filipe S. de Oliveira1 (PQ), Lenalda 
D. dos Santos1 (PQ), Maria Clara P. Cruz1.  
Faculdade Pio Décimo, Av. Tancredo Neves, 5655 Aracaju-SE*jucilene1988@live.com 
 
Palavras-Chave: Acidez, basicidade, HQs. 
 
A presente pesquisa aborda uma metodologia de ensino baseada em Histórias em Quadrinho como 
ferramenta de aprendizagem do comportamento ácido e básico das frutas, através de uma história lúdica 
de um professor e seu aluno. Foi criada e desenvolvida uma história com base no cotidiano do aluno 
para que a aprendizagem ocorresse naturalmente com a intervenção didática. Desta forma, a revista 
tornou significativa a aprendizagem de conteúdo sobre ácidos e bases, através da passagem do senso 
comum dos alunos para um conhecimento químico científico sobre a temática. 
 
Introdução 
 

A utilização de novas metodologias no ensino de Química está ganhando um 
espaço acentuado no contexto escolar, pois vem contribuindo significativamente para 
a aprendizagem dos alunos. De tal modo, se faz necessário que os profissionais da 
educação estejam acompanhando essas mudanças e desenvolvam seus saberes e 
fazeres em torno das práticas pedagógicas que conferem uma educação de qualidade. 

 
Em se tratando da educação Química, as histórias em quadrinhos (HQs) são 

consideradas atrativas já que permite ao docente trabalhar com imagens ilustrativas e 
coloridas, interpretando temas e curiosidades da química, promovendo a construção 
de conhecimentos e a consequente compressão dos conteúdos mais complexos. Elas 
tiveram sua origem na Europa e nos Estados Unidos, logo se espalhando pelo mundo 
até chegar ao Brasil, onde ficaram popularmente conhecidas pelo termo gibi. Os gibis 
são especialmente lúdicos, coloridos, em geral, e primam pelo uso da linguagem 
popular. 

 
As histórias em quadrinhos vêm sendo utilizadas em sala de aula de forma 

lúdica e por ser também mobilizadora de interesse entre os alunos, além de, 
comprovadamente, incentivar a turma e permitir a abordagem de maneira simples, 
atrativa e didática, podendo ser trabalhada em diversas áreas do conhecimento, como 
também nas variadas modalidades de ensino, independente de faixa etária dos 
estudantes. 

 
Dado ao exposto até esta altura das argumentações, convém ressaltar que os 

Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, PCNEM, trazem um conjunto de 
habilidades e competências a serem desenvolvidas nessa área de conhecimento 
químico, tais como: descrever as transformações químicas em linguagem discursiva; 
traduzir a linguagem simbólica da química em linguagem discursiva e vice-versa; fazer 
a leitura de gráficos, tabelas e relações matemáticas; identificar fontes e meios de 
informação de modo a obter subsídios importantes para o conhecimento da Química 
(BRASIL, 2002). 

 
No 1º ano do Ensino Médio uma grande dificuldade para os alunos se dá em 
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torno das funções inorgânicas e em especial, quanto à conceituação dos ácidos e 
bases. Aulas teóricas em que são abordadas as classificações e nomenclaturas, mas 
sem um recurso didático que auxilie na efetivação de uma aprendizagem significativa, 
como também que desperte o interesse da curiosidade do discente, acabam se 
tornando enfadonhas e centradas apenas na memorização de conteúdos 
desarticulados, descontextualizados. 

 
Por entender que se deve repensar e modificar a forma de ensinar os 

conteúdos químicos, esta pesquisa foi desenvolvida a partir da utilização do recurso 
didático representado pela revista em quadrinhos como ferramenta pedagógica no 
processo de ensino e aprendizagem, escolhendo, nos conteúdos da Química, como 
temática geradora, a abordagem do comportamento ácido e básico nas frutas. 
Portanto, as histórias em quadrinhos motivam a prática de muitas atividades relativas à 
cognição, entre elas pode-se citar a linguagem escrita e a oralidade, de tal modo que 
se torna um incentivo a produção literária e artística dos alunos. (LUYTEN, 2011). 

 
Esta pesquisa justifica-se pela importância da possibilidade de construir 

conhecimentos, junto aos alunos a partir da utilização da HQ no âmbito da Química, 
trazendo a contextualização e a interdisciplinaridade dos conteúdos ministrados dessa 
ciência. Uma pergunta muito interessante é a que busca desvelar por que trazer a 
história em quadrinhos para sala de aula, especificamente no conteúdo da Química, 
denominado funções inorgânicas. Parte-se, pois, da lógica de que as HQs fizeram 
parte da infância de muitos adolescentes que se tornaram adeptos desta modalidade 
de leitura que mexe com o imaginário não só de crianças, mas também de jovens e 
adultos. 

 
Partindo deste contexto, objetivo desta pesquisa foi aplicar a ferramenta 

pedagógica buscando a sua eficácia na construção do conhecimento de ácido e base 
na sala de aula. Desta forma, esta pesquisa teve como objeto de estudo a aplicação 
da revista em quadrinhos como ferramenta pedagógica no processo de ensino e 
aprendizagem de Química. 

 
 
 
Metodologia 
 

A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg 
Leite, Aracaju/SE, com alunos do primeiro ano do Ensino Médio, tendo sido 
contemplada a turma E, no turno da tarde, com uma matrícula de 20 (vinte) alunos.A 
aplicação da pesquisa iniciou-se no dia 13 de novembro de 2013 e dividida em cinco 
momentos. 

 
No primeiro momento, aplicou-se, um questionário, como instrumento de coleta 

de dados, abordando o assunto que foi ministrado em sala de aula e que serviu para 
mensurar tanto o perfil da turma quanto o nível de conhecimento prévio da Química 
pelos alunos. 

 
Num segundo momento, foi criada e utilizada a ferramenta pedagógica (revista 

em quadrinhos), elaborada com base nos dados coletados através do questionário 
inicial, na qual fez uma abordagem do conteúdo químico sobre ácidos e bases e do 
comportamento ácido e básico das frutas, conforme Figura 01. 
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Nesse momento, os alunos, puderam interpretar os personagens dos 

quadrinhos, com eles identificando-se. A turma foi dividida em duas equipes: um grupo 
de cinco alunos interpretava os personagens dos quadrinhos. Cada grupo representava 
uma equipe, totalizando o número de cinco alunos que interpretaram a história em 
quadrinho químico para seus colegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01: Capa da história em quadrinhos intitulado “Em busca da acidez e da basicidade nas 

frutas” 
 
 

A equipe que melhor interpretou a história em quadrinho e conseguiu passar o 
melhor entendimento sobre o que o texto da HQ se referia para seus colegas, ganhou 
um brinde. Pode-se observar a motivação dos alunos através da participação de todos, 
com perguntas que foram prontamente respondidas, como também através momentos 
de intervenção da pesquisadora e mediadora da aula, a fim de possibilitar uma 
construção dos conhecimentos acerca do conteúdo exposto nos quadrinhos. Foram 
realizadas, no decorrer desta etapa, associações dos conteúdos da Química com 
assuntos cotidianos. 

 
No terceiro momento, após a aplicação da pesquisa, foi realizado um debate, 

sobre o uso do recurso didático aplicado (revista em quadrinhos) para entendimentos 
de conceitos químicos sobre o comportamento, por exemplo, do ácido e básico das 
frutas. Paralelamente ocorreu ainda na discussão do tema e introduziu-se o conceito 
científico sobre o conceito de ácido-base de Arrhenius. 

 
No quarto momento foi aplicado um teste de sondagem para verificar o grau de 

entendimento dos conceitos químicos adquiridos a partir da explicação da 
pesquisadora com a utilização da ferramenta de motivação didática, a HQ. 

 
E, por fim, a aplicação de outro instrumento de coleta de dados, a entrevista 

coletiva, momento em que foram colhidos alguns depoimentos dos alunos a respeito 
das histórias em quadrinhos e sua significância em geral e, especificamente, na 
aprendizagem daquele conteúdo trabalhado. 

 
 
 
Resultados e Discussão 
 

O resultado desta pesquisa se apresenta sob a forma de gráficos e análise 
discursiva. A Figura 02 apresenta respostas às questões objetivas quanto a análise 
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diagnóstica de aceitação das HQs como ferramenta de aprendizagem.. 
 
Os entrevistados ao serem questionados quanto ao interesse por revistas em 

quadrinhos ofereceram respostas nas quais se verifica um percentual positivo. Os 
percentuais são de 58,82% para os que se interessam por HQs e 41,18% para os que 
não se interessam pelo material. Lovetro em sua obra diz que: (2011, p.5) ”Gerações e 
gerações de crianças cresceram lendo histórias em quadrinhos”. Essa colocação do 
autor justifica o resultado significativo em relação ao interesse das HQs, mostrando sua 
presença desde a infância, e justificando o seu uso como recurso didático para o 
Ensino de Química. Contudo há um relevante registro de entrevistados que relatam não 
se interessar pelas HQs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02: Resultado do processo diagnóstico elaborado a partir dos estudos da pesquisa. 
 
 
 
 

Os relatos que refletem o interesse por revistas em quadrinhos são os 
seguintes: 
 

Aluno1 - São muito legais, além da arte gráfica, as histórias são boas. 
 

Aluno2 - É muito bom, dá mais interesse a tudo que a revista se refere. 
 

Aluno 3 - Porque é muito interessante. 
 

Aluno 4 - Porque eu gosto muito de ler. 
 

Os alunos 1, 2, 3 e 4 justificaram o conjunto de características notadas pelos 
alunos que as histórias em quadrinhos podem trazer para a vida do indivíduo. As falas 
dos alunos comprovam a motivação que as HQs podem trazer, a partir dos aspectos 
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lúdicos e linguísticos, entre os quais vale citar a linguagem visual e a leitura 
contextualizada. 

 
Os relatos que não refletem o interesse por revistas em quadrinhos são os 

seguintes: 
 

Aluno 5 - Só se for de esportes. 
Aluno 6 - Vai ficar um pouco chata as aulas. 

 
Estas representações demonstram que os alunos não têm interesse por HQs, a 

não ser que tratem do tema esporte. Esta fala do aluno 5 mostra que a revista em 
quadrinhos, para ser interessante, precisa se identificar com gostos pessoais. E, por 
fim, o aluno 6 relata falta de interesse pelas HQs, pois considera que a sua presença 
deixará as aulas chatas. Esse resultado mostra que esse aluno não exclui as HQs, mas 
não a aprecia como material didático. Assim conclui-se haver um espaço aberto para 
tentar comprovar junto ao estudante que o uso das revistas em quadrinhos em sala de 
aula, como uma metodologia que promova a condução de conhecimentos químicos e 
facilite a aprendizagem, é capaz de ampliar a visão deste aluno em relação a utilização 
das HQs e aos resultados que elas oferecem no processo ensino e aprendizagem. 

 
Já quando indagados pela possibilidade de assistir aulas com a utilização das 

histórias em quadrinhos, percebe-se um percentual muito elevado em relação a 
utilização dessa ferramenta pedagógica (HQs), sendo o percentual 70,59%, para os 
que gostariam de assistir aulas a partir da utilização deste recurso e 29.41% relatam 
não ter interesse pela utilização nas aulas de Química. Neste contexto, houve um 
percentual elevado de aceitação para que as HQs sejam trabalhadas em favor de uma 
aprendizagem de qualidade e que contempla os aspectos ludo-artísticos. 

 
Quando questionados a respeito da existência de conhecimentos sobre ácidos 

e bases, conteúdo que já havia sido ministrado em aulas anteriores de forma tradicional 
pode-se notar a partir da aplicação do teste de sondagem, que uma parcela dos 
entrevistados foi responsável pelo percentual elevado de 82,53%, afirmando deter os 
conhecimentos sobre os conteúdos químicos; e 17,65% para outra parcela dos 
entrevistados que relata não dispor dos conhecimentos sobre os conteúdos nominados 
de ácidos e bases. 

 
Do quantitativo de alunos entrevistados, 35,29% declararam já terem 

degustado alguma fruta que trava na boca. Isso remete à possibilidade de trabalhar o 
conteúdo químico pela evidência deste fenômeno, em especial “as bases”, porém, 
provavelmente não associam o travar na língua com as propriedades químicas das 
frutas de comportamento básico. O outro percentual dos entrevistados foi de 64,71% 
para aqueles que dizem não terem degustado frutas com esta característica 
adstringente. Este percentual, embora elevado, permite dizer que a degustação de 
frutas ocorre quando elas se encontram maduras, fato que explica o porquê deste alto 
valor, pois, apenas quando estão ainda “verdes”, elas travam na boca. 

 
Quando perguntados sobre o item que faz referência à degustação de frutas de 

sabor azedo, percebeu-se um elevado percentual (94,12%) de entrevistados haver 
provado tal sabor, o que demonstra ser comum o uso de frutas cítricas na alimentação 
da população, fato considerado, que ampliado por meio do recurso didático (HQs) 
mostrará aos alunos a razão química desta propriedade, a presença de ácidos. Apenas 
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5.88% relataram não haver degustado esse tipo de frutas. 
 
Desta análise conclui-se que os alunos estão abertos a utilização das HQs no 

processo de aprendizagem e, portanto, foi apresentada a intervenção didática com este 
recurso. Na Figura 03 apresenta-se trecho formativo do conhecimento para a 
aprendizagem sobre a temática. 
 

 
 
 
Figura 03: Trecho da história em quadrinho em que o senso comum dos alunos é superado pela 
intervenção do professor. 
 

 
Na figura 03 tem-se ilustrações das cenas 4 a 9. Entre as cenas 4 a 5 da HQ 

tem-se a chegada de um aluno curioso e pronto a estudar muito, apresenta-se a eles o 
professor universitário Nióbio Francio. Na cena 6 tem-se o início dos estudos, falando 
sobre o comportamento ácido e básico. Na cena 7 vê-se na afirmação do aluno Samuel 
um erro conceitual do ponto de vista científico. Entre cenas 8 as a 9 o professor Nióbio 
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procura esclarecer seus alunos que conceituar ácido e base não é uma tarefa apenas 
visual ou sensitiva, a todo um conceito científico embasando as teorias, Nióbio se atrela 
ao conceito de ácido e base de Arrhenius. Dessa forma a revista torna significativa a 
aprendizagem de conteúdo sobre ácidos e bases, através da passagem do senso 
comum dos alunos para um conhecimento químico científico sobre a temática. 

 
A figura 04 dá continuidade a uma das partes da HQ ilustrando as cenas de 10 

a 12 que por sua vez mostra a continuação da história existente, esta agora recebe 
mais um fato novo, este, presente na cena 10, sendo colocada a questão das frutas 
(banana e laranja) presentes na lavoura do pai de Filipe; esta fala reproduz a 
necessidade de muitos alunos em entender o funcionamento de várias coisas em seu 
cotidiano, mas que acabam sendo suprimidos por aulas tradicionais pouco valiosas ao 
aprendizado. 

 
 

 
Figura 04: Trecho da história em quadrinho com enfoque em tipos de frutas e comportamento 

químico. 
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Nas cenas 11 a 12 o professor Nióbio trata logo de fazer a observação 
concernente ao fato indagado pelo seu aluno, ele deixa claro que o sabor azedo da 
laranja é característico de acidez e o travar na língua é produto da basicidade presente 
na banana verde, essas observações referem-se à aquilo que foi o início do estudo 
sobre os ácidos e bases, onde a conceituação era baseada em propriedades 
organolépticas, em especial o sabor, esta parte da HQ remonta ao uso da Historiografia 
da Ciência por parte do docente. 

 
O processo educativo através do lúdico tem como missão: educar e produzir 

entretenimento, sendo estas funções provenientes de um harmonioso equilíbrio, onde 
prevaleça a aprendizagem e não se descaracterize a sua função pedagógica. Portanto, 
a existência a espontaneidade e a associação a um conteúdo específico, devem 
permear este recurso, eliminando, assim, o ler a HQ somente por diversão, 
distinguindo-o de uma simples leitura de Gibi. É o que pode-se perceber segundo o 
pensamento de Santana, (2000, p. 2) onde cita que: 
 

Grandes teóricos precursores de métodos ativos da educação (Decroly, Piaget, 
Vigotsky, Elkonin, Huizinga, Dewey, Freinet, Froebel) frisaram categoricamente 
a importância que os métodos lúdicos proporcionam à educação de crianças, 
adolescentes e adultos, pois nos momentos de maior descontração e 
desinibição, oferecidos pelos jogos, as pessoas se desbloqueiam e 
descontraem, o que proporciona maior aproximação, uma melhoria na 
integração e na interação do grupo, facilitando a aprendizagem. 

 
Percebe-se claramente que o aprendizado só foi significativo porque houve a 

intervenção do professor Nióbio, esta HQ não só auxilia no aprendizado como também 
ao fazer uma análise desta percebe-se a importância do fazer docente em mediar 
discussões que produzam conhecimento químico para o alunado. Além disso, ainda 
que, empregando as metodologias didáticas atualizadas; não basta somente interagir 
com os alunos, permitir que eles falem ou expressem suas próprias visões do mundo. 
É fundamental que o professor agregue essas formas de pensar do aluno no seu 
próprio discurso, possibilitando a eles a comparação das diferentes visões de mundo, 
seja, entre as dos colegas, dos livros, entre outras. Isso é mais do que interagir com os 
alunos, é dialogar com suas maneiras de ver o mundo. Acredita-se que para introduzir 
essa perspectiva dialógica em sala de aula é necessário contemplar a visão de mundo 
implícita na linguagem cotidiana e nos contextos sociais e tecnológicos em que a 
ciência se materializa. 

 
Portanto, aprender e ensinar brincando, enriquece a visão que o aluno tem do 

mundo ao seu redor, possibilitando um relacionamento de companheirismo, de troca de 
experiências e de conhecimento. Segundo Vygotsky (1998, p. 133), "é a criação de 
uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou 
seja, entre as situações do pensamento e situações reais”. 

 
Após o processo de leitura e discussão da HQs foi dado inicio ao processo 

avaliativo. Analisando a Figura 05, onde foram estimados os percentuais em relação 
aos questionamentos quantitativos, pode-se afirmar que, a respeito dos itens 

 
”Entendimento do conteúdo” e “Associação de acidez e basicidade das frutas”, 
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os resultados se mostraram muito relevantes, pois se percebeu a aceitação da 
metodologia empregada, o que, consecutivamente, originou a compreensão quanto à 
eficácia no entendimento da correlação dos conteúdos químicos e as associações dos 
conteúdos nos quadrinhos. Nesse particular, o percentual obtido dos entrevistados foi o 
de 100%, o que remete à nova confirmação, a partir dos resultados desta pesquisa, 
que as HQs podem realmente contribuir o entendimento de conteúdos químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Resultados das questões elaboradas a partir de estudos da pesquisa. 
 

Ao observar, ainda, a figura 5, quando indagados pela possibilidade da 
utilização das HQs em outras disciplinas, notou-se um alto interesse por parte dos 
entrevistados, pois foram obtidos percentuais elevados, como o de 94,12% para os 
entrevistados que se interessaram pelo o uso das HQs no Ensino de Química que 
gostariam que esta metodologia fosse empregada nas demais disciplinas, e apenas 
5,18% para aqueles que não têm interesse dessa metodologia aplicada nas demais 
disciplinas. Esse resultado evidencia mais uma vez os benefícios propostos pelas 
histórias em quadrinhos, como ferramenta pedagógica contextualizadora e motivadora, 
como também sua aceitação no contexto escolar. Para Ausubel (1980, p. 58), “a 
aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e 
armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer 
campo de conhecimento”. 

 
Para o questionamento feito a respeito do item que diz respeito à “motivação 

dos conteúdos com as HQ”, percebeu-se um elevado percentual de 88,24% para os 
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entrevistados que atestaram se sentir motivados; e 11,76% para os que não se 
sentiram motivados com a utilização da HQ, o que nos permite considerar nesse 
contexto, que os resultados foram significativos em relação a estes percentuais. A 
respeito do item que questionou sobre se as “Informações foram transmitidas de uma 
forma clara e objetiva com a HQ”, constatou-se que tais informações passadas aos 
entrevistados, a partir do uso da história em quadrinhos; obteve um resultado 
explicitamente positivo, atingido o percentual máximo para a objetividade clareza que 
as mesmas podem trazer para sala de aula. 

 
Em suma, os alunos aprovaram a intervenção didática lúdica, achando uma 

atividade interessante, diferente, não monótona em comparação com as aulas 
tradicionais e que leva o aluno a uma aprendizagem mais eficaz. Reafirmando a ideia 
de Maluf (2008, p. 42) quando diz que: 
 

As atividades lúdicas são instrumentos pedagógicos altamente importantes, 
mais do que apenas divertimento, são um auxílio indispensável para o 
processo de ensino-aprendizagem, que propicia a obtenção de informações 
em perspectivas e dimensões que perpassam o desenvolvimento do 
educando. A ludicidade é uma tática insubstituível para ser empregada como 
estímulo no aprimoramento do conhecimento e no progresso das diferentes 
aprendizagens. 

 
 
Considerações Finais 
 

As abordagens apresentadas no texto fizeram relação ao uso das histórias em 
quadrinhos como ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, em 
especial na disciplina de Química. O levantamento da literatura específica sobre a 
temática buscou argumentar em torno dos pontos positivos oferecidos pela utilização 
de novas metodologias e, especificamente, sobre a utilização das HQs como potenciais 
ferramentas didáticas que auxiliam, motivam e promovem a contextualização e a 
interdisciplinaridade nas salas de aula. 

 
Registre-se que, objetivamente, houve a percepção na aplicação da HQ, como 

uma ferramenta eficaz no Ensino de Química, pois os alunos gostaram da aula e se 
sentiram motivados pelas abordagens realizadas e consideraram que os resultados 
conferiram qualidade ao processo de ensino e aprendizagem da disciplina e, portanto, 
houve aprendizagem significativa. 

 
As inovações metodológicas estão se disseminando pelo ambiente escolar em 

geral, tendo em vista as transformações do mundo atual e as novas formas de ver, 
aceitar e avaliar a ação educativa. A comprovação de todos os ensinamentos teóricos e 
da apropriação direta dos conhecimentos pelas vias da prática foi bem sucedida quanto 
aos resultados conquistados e apresentados nesta pesquisa. Os discentes se sentiram 
motivados a participar das etapas da pesquisa e a analisar as práticas pedagógicas 
planejadas e executadas com o objetivo de promover o processo de ensino e 
aprendizagem dos assuntos contidos na ciência Química e o tratamento diferenciado 
na abordagem. Embora alguns não tivessem revelado interesse quanto à leitura da HQ 
inicialmente, muito menos pelas aulas de Química conforme diagnosticado. 

 
O momento culminante na aplicação deste trabalho foi vivenciado pela 
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narração da HQ por parte dos alunos sem que fosse feita a solicitação pelo 
pesquisador e autor do trabalho elaborado para a composição do presente estudo, 
conclui-se que esta metodologia mostrou-se motivacional originando efeitos positivos 
na aprendizagem dos alunos. O objetivo relacionado à apropriação do conceito de 
ácido e base de Arrhenius foi introduzido, formando nos alunos um fundamento 
explicativo a respeito do sabor das frutas, a saber, laranja e banana. 

 
O conhecimento é um grande aliado para a transformação de uma sociedade, 

possibilitando as suas mais variadas formas de se apresentar, na Química não se torna 
diferente. Esta ciência tem sido interpretada como de difícil compreensão para os 
alunos, o que enobreceu a realização da pesquisa e comprovou a eficácia de sua 
proposta, considerando que os alunos motivaram-se através do lúdico para 
aprendizado de conceitos científicos que exigem certo grau de abstração. Vimos, ao 
finalizar os estudos, que os estudantes concordaram que é possível gostar e aprender 
os temas da Química. 
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Palavras-Chave: Unidade Didática, investigação. 
 
Resumo: Buscando a melhoria da formação inicial, o PIBID propõe o desenvolvimento de estratégias 
que visam o ensino investigativo e, uma delas, é a elaboração de Unidades Didáticas. Dessa forma, o 
trabalho tem por finalidade investigar se unidades didáticas, elaboradas em momentos distintos, por um 
grupo participante do PIBID/Química da Universidade Federal de Lavras, apresentam elementos 
característicos de um ensino investigativo. Assim, o trabalho pode permitir investigar se houve evolução 
destas, quais as principais características apresentadas e, as contribuições para formação inicial e 
continuada. Estas sofreram adaptações ao decorrer de sua construção, com as reflexões e sugestões 
propostas durante encontros para sua elaboração, sendo reescritas e finalizadas para aplicação em sala 
de aula. A partir das análises realizadas, observou-se que os resultados não variaram entre elas, 
demonstrando que não houve mudanças, porém essas apresentavam características de ensino 
investigativo de acordo com os elementos analisados. 
 
Referencial Teórico 
 

Pesquisas relatam que as dificuldades de aprendizagem dos alunos podem 
estar associadas ao ensino tradicional. Esse tipo de ensino ainda tem sido muito 
utilizado em escolas de ensino básico, influenciando práticas de professores formados 
e também em formação inicial, já que estes acabam reproduzindo o que presenciam 
em salas de aulas durante a graduação e em sua educação básica. Segundo Predebon 
e Pino (2009), os cursos de licenciatura proporcionam poucas oportunidades aos 
professores durante sua formação inicial, mesmo tendo estudado e discutido, em suas 
aulas na graduação, teorias de ensino e aprendizagem. Isso pode implicar na formação 
de futuros professores que continuarão a trabalhar de forma tradicional (MALDANER, 
2006), ou seja, um ensino baseado na memorização, aulas expositivas e livros 
didáticos. Assim, tentando superar as deficiências do ensino tradicional, propostas 
baseadas em perspectivas construtivistas têm surgido nas últimas décadas. 

Para Suart e Marcondes (2009), a abordagem construtivista vem sendo 
difundida nos últimos trinta anos e, destaca a participação do aluno no processo de 
aprendizado e o professor atuando com um papel mediador, estimulando a participação 
ativa do estudante na resolução de problemas, permitindo assim, a elaboração de 
respostas, hipóteses, argumentação e compreensão do conteúdo. Segundo Mortimer 
(1996), o construtivismo possibilita a elaboração de novas ideias, e em algumas 
situações, pode ocorrer independentemente das ideias prévias e não, 
necessariamente, como uma acomodação de estruturas conceituais já existentes, ou 
seja, possibilita uma pessoa usar diferentes formas de pensar em diferentes domínios.  

Desse modo surge o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência, que busca promover a inserção dos estudantes de licenciatura no contexto 
das escolas públicas de educação básica, desde o início da sua formação, com o 
intuito de contribuir para a formação inicial, elevando a qualidade dos cursos de 
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formação e promovendo a integração entre estudantes de licenciatura e educação 
básica.  

O programa proporciona um contato maior com a futura profissão e, também 
contribui com a formação continuada dos professores do ensino básico, buscando a 
elaboração, desenvolvimento e aplicação de novas metodologias de ensino e 
atividades diversificadas com os alunos das escolas parceiras, com a finalidade de 
auxiliar os alunos da educação básica na aprendizagem de conteúdos e de suas 
relações com aspectos sociais e ambientais, utilizando estratégias alternativas de 
ensino.  

Essas metodologias tendem a buscar o ensino investigativo, que pretende 
conduzir os alunos a elaborar hipóteses, interpretar informações e analisar os dados 
apresentados a ele pelo professor de forma crítica, facilitando assim, a construção do 
conhecimento, estimulando-os à busca de novas informações (BIANCHINI; ZULIANI, 
2010). Segundo Almeida e Sasseron (2013) o ensino por investigação é uma 
ferramenta metodológica favorável à construção do conhecimento, pois busca colocar o 
aluno frente a problemas a serem resolvidos, promovendo o caráter investigativo 
essencial ao fazer científico. Ainda segundo as autoras, o professor também apresenta 
um importante papel nesse tipo de ensino, pois ao planejar as atividades e criar um 
ambiente propício à investigação, instiga a troca de ideias entre os estudantes, 
promovendo a construção do conhecimento. É importante ressaltar que, ao contrário do 
que muitos professores pensam, uma atividade investigativa não precisa 
necessariamente conter uma atividade experimental ou ocorrer em laboratórios de 
ciências. 

Segundo Bianchini (2011, p.22) 
 

O objetivo de elaborar atividades investigativas é levar o aluno a pensar, 
debater, justificar, argumentar, aplicar conhecimento a situações novas, fazê-
los participar de sua própria aprendizagem e sentir a importância disso. 

 
Uma das estratégias desenvolvidas que visa o ensino investigativo são as 

chamadas sequências didáticas ou Unidades didáticas (UD). Estas estratégias se 
referem às sequências de aulas planejadas, elaboradas e desenvolvidas a partir de um 
conteúdo, podendo estas estarem relacionadas a um tema. A escolha desse tema é o 
primeiro passo para a elaboração de uma UD, bem como a estrutura geral do plano de 
ensino, onde este podem conter os objetivos gerais, e as perspectivas adotadas: a 
estruturação das aulas, questões problematizadoras, conteúdos a serem abordados, 
objetivos específicos, metodologias e estratégias, recursos didáticos e, por fim, a 
avaliação geral, onde se tem a escolha e utilização de ferramentas avaliativas.  

Segundo Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004), trabalhar com sequência didática 
infere a construção de um conjunto de atividades pedagógicas ligadas entre si, 
planejadas para ensinar determinado conteúdo etapa por etapa.  

Para Zabala (1998) trabalhar com esse tipo de proposta permite aos 
estudantes distintas chances de aprender várias coisas, e para os professores, uma 
pluralidade de meios para promover os processos de construção que eles instituem, e 
posteriormente avaliar o que foi alcançado. Assim, compreender qual pode ser o 
objetivo de uma UD, como conteúdo emergente, pode levar a estabelecer propostas 
mais elaboradas e fundamentadas, predispostas a ajudar mais os alunos e os próprios 
professores. 

Segundo Bianchini e Zuliani (2010), o emprego de uma metodologia 
investigativa tem sido muito discutido a fim de melhorar o processo de aprendizagem, 
pois é muito comum o fato de que estamos preparados para aprender apenas sobre 
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aquilo que desejamos. Já em aulas investigativas é muito comum indagarmos, 
buscarmos e explorarmos curiosidades. Ainda segundo os autores, essa metodologia 
pode ser empregada de maneira a conduzir o aluno a situações que despertem o 
interesse e o prazer por novas descobertas. A compreensão do método investigativo 
consiste na participação ativa do aluno visando promover a construção do 
conhecimento (KASSBOEHMER; FERREIRA, 2013). 

Para Cañal (2000) é relevante identificar as características investigativas 
presentes na atividade proposta pelos sujeitos e sua possibilidade de classificação 
como atividade investigativa, bem como, analisar uma unidade didática, identificando 
conteúdos específicos que devem compor esta unidade, como estratégias utilizadas, 
metodologia de trabalho e atuação dos professores e dos alunos. Sendo assim, ao 
analisar uma Unidade Didática e a finalidade de cada atividade proposta, faz-se 
necessário determinar se a atividade contempla as seguintes proposições: orientação, 
expressão e contraste de conhecimento dos alunos, planejamento do trabalho a ser 
feito, obtenção de novas informações, estruturação primária e secundária, expressão 
ou comunicação de conhecimentos desenvolvidos e análise e avaliação do processo 
desenvolvido e resultados obtidos no decorrer da unidade (CAÑAL, 2000).  

Dessa forma, o trabalho tem por finalidade investigar se unidades didáticas 
elaboradas em momentos distintos, por um grupo participante do PIBID/Química da 
Universidade Federal de Lavras, apresentam elementos característicos de um ensino 
investigativo. Assim, o trabalho pode permitir investigar se houve evolução destas, 
quais as principais características apresentadas e a contribuições para formação inicial 
e continuada. 

 
Metodologia 

 
A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), é aquela que valoriza 

o ambiente natural de pesquisa, pois permite uma relação mais próxima entre o 
pesquisador e a investigação, caracterizando, assim, esse trabalho.  

As unidades didáticas do presente trabalho foram elaboradas por um dos 
grupos participantes do PIBID de Química, o qual conta com a participação de 
licenciandos da Universidade Federal de Lavras, um professor supervisor da escola, 
um professor orientador e os coordenadores da área de química do PIBID. Considera-
se como Unidade Didática um material escrito, composto por descrições detalhadas 
das aulas, das estratégias e de atividades diversificadas. Assim, o professor que tiver 
acesso à UD pode aplicá-la integralmente, ou adaptá-la conforme suas necessidades. 

Considerando a importância do planejamento para o desenvolvimento de uma 
UD, os participantes do presente trabalho planejaram e aplicaram três unidades 
didáticas que foram elaboradas em momentos distintos do projeto PIBID, para o 
desenvolvimento de conceitos relacionados à tabela periódica, termoquímica e química 
orgânica no ensino médio de química, respectivamente, onde foram analisados a 
presença dos elementos descritos na figura 1. 

A elaboração das unidades didáticas pretendia contemplar características 
construtivistas, investigativas e contextualizadas, baseadas em estudos teóricos 
realizados em grupo. Os conteúdos a serem desenvolvidos eram sugeridos pela 
professora da escola parceira, a fim de que a UD respeitasse o planejamento desta e o 
contexto em que os alunos estavam inseridos. Durante a construção das unidades 
didáticas, o grupo se reunia constantemente para discutir as propostas elaboradas e, a 
partir de reflexões e sugestões, estas eram reelaboradas. Cada UD passou por um 
processo de estruturação e, dessa forma, para uma mesma unidade existem diferentes 
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versões, sendo analisada neste trabalho somente a versão final de cada uma, ou seja, 
aquela que pode ser utilizada para aplicação pelo professor, com exceção da Unidade 
Chás, a qual encontra-se em processo de reelaboração. É importante salientar que 
nessas reuniões todo o processo de construção foi documentado por meio de registros 
escritos, áudio e vídeos. 

Também é válido ressaltar que o planejamento da UD que envolve conteúdos 
relacionados à química orgânica, avaliada neste trabalho, possui apenas uma versão, 
pois ainda está em processo de reelaboração.  

Os diferentes elementos presentes nos planejamentos elaborados foram 
analisados segundo a classificação por Cañal (2000). Essas proposições (figura 1) 
podem auxiliar no processo de reflexão e, também, na caracterização de uma atividade 
investigativa, pois permitem olhar a presença ou não de cada elemento na unidade 
didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: proposições de Cañal (2000) para analisar uma unidade didática. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
 

 

 
 MD  

 

Para Cañal (2000), ao avaliar o objetivo da atividade que compõe a sequência, 
é preciso também verificar se esta atividade contempla as proposições apresentadas 
acima. 

 
Análises 
 

Considerando a importância do conteúdo de tabela periódica, termoquímica e 
química orgânica, foram elaboradas três unidades didáticas com o objetivo de 
desenvolver estes conteúdos (SUART et al., 2014). Nas duas últimas utilizou-se uma 
temática e, na primeira não, porém em ambas optou-se por metodologias e abordagens 
diferenciadas, a fim de permitir a construção do conhecimento, desenvolvimento de 
habilidades cognitivas e argumentativas, bem como, a promoção de um ensino 
investigativo nos alunos do ensino médio. Abaixo, um breve detalhamento das aulas de 
cada UD. 

A primeira unidade de tabela periódica1, elaborada no ano de 2011, para 
turmas da 1ª série do ensino médio não foi baseada em uma temática específica onde 
apresenta-se dividida em seis aulas, sendo estas: 

x Primeira aula: levantamento das ideias prévias dos alunos em relação ao 
conteúdo tabela periódica.  

x Segunda aula: aplicação de um jogo a fim de motivar os alunos e, para 
que estes reflitam e identifiquem maneiras para organizar os elementos da tabela 
periódica de acordo com suas características semelhantes. 

x Terceira aula: desenvolvimento conceitual sobre a construção da Tabela 
Periódica, com auxílio de um vídeo interativo. 

x Quarta aula: desenvolvimento conceitual sobre conteúdos relacionados às 
Propriedades periódicas dos elementos químicos. 

x Quinta e sexta aulas: avaliação do conhecimento construído pelos alunos, 
através de um questionário e da construção de um mapa conceitual. 

A segunda unidade, elaborada em 2012, para a 2ª série do ensino médio 
aborda o conteúdo de termoquímica, e busca desenvolver os principais conteúdos 
relacionados à temática “Alimentos”, encontrando-se dividida em nove aulas, abaixo 
descritas: 

x Primeira aula: Apresentação da questão problema e aplicação de um 
texto introdutório, e uma pequena discussão em relação à temática. Entrega de uma 
tabela com a proposta de preencherem durante toda a semana quais alimentos estão 
consumindo para que seja discutido posteriormente. 

x Segunda aula: elaboração de uma tirinha relacionada ao texto discutido e 
explicação como devem ser construídas.  

x Terceira aula: experimento demonstrativo-investigativo do tato.  
x Quarta aula: experimento demonstrativo-investigativo da queima do 

amendoim e da castanha do Pará e os cálculos envolvidos nessa prática.  
x Quinta aula: exercícios de cálculos de calorias. 
x Sexta aula: dinâmica e discussão relacionada com a construção de uma 

pirâmide alimentar. 

                                                      
1"As Unidades completas foram publicadas no livro Unidades didáticas para o ensino médio de 
química: proposta para a prática docente inicial e continuada. O livro pode ser obtido por download 
através do endereço:  http://www.pedroejoaoeditores.com.br/unidades-didaticas-para-o-ensino-medio-de-
quimica-propostas-para-a-pratica-docente-inicial-e-continuada.html“. 
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x Sétima aula: elaboração em grupos de uma proposta de cardápio de uma 
alimentação balanceada baseada em uma dieta de uma mulher adulta (2200 Kcal) ou 
um homem adulto (2500 Kcal). 

x Oitava aula: apresentação dos cardápios elaborados pelos grupos na 
sétima aula. 

x Nona aula: elaboração de uma nova tirinha utilizando os conhecimentos 
adquiridos ao longo desta sequência de aulas. 

Por fim, a unidade que abrange conceitos de química orgânica, elaborada em 
2013 para 3ª série do ensino médio, está relacionada à temática de chás, e é dividida 
em: 

x Primeira aula: Apresentação da questão problema e aplicação de 
questionário prévio. 

x Segunda aula: aplicação de uma atividade teórica a fim de revisar ou 
introduzir conceitos. 

x Terceira aula: orientação para a elaboração de uma pesquisa sobre as 
plantas e frutos e orientação sobre a construção de um vídeo relacionado com a 
temática desta unidade. 

x Quarta aula: Reunião com os alunos para discutir o vídeo na qual o 
professor pode apresentar uma sugestão para roteiro de vídeo a fim de nortear a turma 
em seus trabalhos.  

x Quinta aula: apresentação da pesquisa elaborada. 
x Sexta aula: aula conceitual relacionada a funções orgânicas, mais 

especificamente os hidrocarbonetos.  
x Sétima aula: aula conceitual relacionada a funções orgânicas oxigenadas.  
x Oitava aula: continuação da apresentação das funções orgânicas 

nitrogenadas e sulfonadas.  
x Nona aula: apresentação dos vídeos elaborados pelos alunos e aplicação 

de um questionário pós. 
x Décima aula: realização de um chá da manhã. 
Os três planejamentos propostos das unidades acima foram analisados de 

acordo com seus propósitos e o resumo dessas análises encontra-se apresentado na 
figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: análise dos planejamentos e seus respectivos propósitos. 
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Analisando a figura 2 observa-se que os planejamentos das três unidades 
apresentam Orientação, pois em ambas é possível verificar uma introdução juntamente 
com objetivo e atividades a serem desenvolvidas ao longo das aulas. Como por 
exemplo, o objetivo descrito na unidade relacionada ao conceito de termoquímica, 
exemplificado na figura 3 abaixo:  

 

Figura 3: trecho extraído da UD de termoquímica. 
 

Além disso, elas também apresentam Expressão e contraste de conhecimento 
dos alunos, quando propõem atividades a fim de levantar as concepções prévias e 
conhecimentos construídos ao longo do desenvolvimento das aulas, como, por 
exemplo, na unidade didática de termoquímica, que propõe coletar ideias prévias 
através da discussão do texto proposto e elaboração de tirinhas e, posteriormente 
solicita aos alunos a reelaboração da mesma, encerrando as atividades da UD. Essas 
atividades são descritas, por exemplo, na primeira, segunda e nona aula da Unidade 
Alimento, e suas respectivas descrições encontram apresentadas nas figuras 4, 5 e 6. 

 

Figura 4: descrição da primeira aula retirada da UD de termoquímica. 
 

 

Figura 5: descrição da segunda aula retirada da UD de termoquímica. 
  

Figura 6: descrição da nona aula retirada da UD de termoquímica. 
 

 Segundo Bianchini (2011), essas atividades podem influenciar na 
aprendizagem do conteúdo proposto, pois permitem ao professor conhecer as 
concepções prévias dos alunos. Dessa forma, o professor pode, a partir dessas 
percepções, direcionar o desenvolvimento de suas aulas. 

O Planejamento do trabalho a ser feito não é encontrado em nenhuma das 
unidades, mas é importante ressaltar que, analisando os áudios gravados durante as 
reuniões em grupo, para construção da UD de química orgânica, é possível verificar 
que o grupo propõe um planejamento do trabalho a ser feito, que será construído em 
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forma de cronograma. Dessa forma, esse cronograma não consta na análise acima 
devido ao fato desta unidade estar em processo de estruturação e não possuir ainda 
uma versão final. Já nas outras unidades, as atividades planejadas pelo grupo durante 
as reuniões eram informadas aos alunos no dia de sua realização, não sendo 
elaborado e entregue um cronograma anterior às atividades realizadas. 

Através das análises também foi possível verificar que todos os planejamentos 
apresentam Obtenção de novas informações, pois além de serem unidades temáticas, 
buscam sempre a contextualização e procuram abordar algo que está além do currículo 
proposto pelas escolas. Isso pode ser evidenciado na descrição da segunda e terceira 
aulas da UD de tabela periódica, quando é proposto ao professor utilizar vídeos e jogos 
para ministrar parte de seu conteúdo, conforme exemplificado nas figuras 7 e 8. Outro 
exemplo seria na UD de orgânica, com a temática chás, quando o professor deve levar 
seus alunos até a horta da escola para que eles conheçam as plantas e frutos e, assim, 
coletarem suas amostras de pesquisa.  

 

Figura 7: descrição da segunda aula da UD de Tabela Periódica. 
 

Figura 8: descrição da segunda aula da UD de Tabela Periódica. 
 

Outros dois elementos presentes nas unidades didáticas são a Estruturação 
primária e a Estruturação secundária, uma vez que, permitem a aplicação de atividades 
para levantamento de ideias prévias, como leitura de textos, questionários, aulas 
experimentais, vídeos e pesquisas, e todas essas atividades são consolidadas com 
discussões e outros trabalhos para fechamento da UD. Um exemplo seria na UD de 
chás, onde, inicialmente, é solicitado aos alunos que elaborem uma pesquisa sobre os 
chás coletados na horta da escola. A pesquisa deve apresentar informações sobre as 
plantas ou frutos investigada, como por exemplo, nome popular, nome científico, 
princípio ativo, descrição, indicações, parte usada, como preparar, benefícios e 
malefícios à saúde. Após a pesquisa, os alunos apresentam seus trabalhos em sala e, 
discussões e debate sobre o assunto em foco são realizados pelo professor. Isto pode 
ser evidenciado no trecho apresentado na figura 9 a seguir:  

 
 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
 

 

 
 MD  

 

 
Figura 9: trecho retirado da UD de Orgânica. 

 
Para Bianchini (2011), tal atividade permite consolidar e ampliar os conceitos 

discutidos, assim como o conhecimento construído a partir das relações com a 
aprendizagem. 

Na proposição que se refere à Expressão ou comunicação de conhecimentos 
desenvolvidos, as unidades foram classificadas por apresentarem este item, no 
entanto, a UD tabela periódica e termoquímica, apesar de apresentarem, não fazem 
muitas relações a fim de informar e mostrar a outras pessoas e professores seus 
trabalhos realizados. Já na UD de chás, essas relações existem, pois foi preciso que os 
alunos realizassem uma pesquisa sobre o tema para posterior elaboração de um vídeo 
informativo. Neste trabalho de produção do vídeo, os alunos deveriam procurar 
pessoas de seu convívio social que conheciam e/ou faziam o consumo de chás e, em 
segundo momento, um especialista da área. Assim, após a confecção do vídeo, este 
pode ser divulgado a outras pessoas, escolas, ou meios de comunicação.  

Por fim, no elemento Análise e avaliação do processo desenvolvido e 
resultados obtidos no decorrer da unidade, observou-se que, apesar das unidades 
terem apresentado atividades de compreensão, elas não apresentam resultados e 
reflexões, sendo então classificadas por não apresentar esta proposição. É importante 
ressaltar que, apesar de não encontrar essas reflexões e resultados descritos ao longo 
das unidades, é possível observar, a partir dos áudios das reuniões, que o grupo 
refletia, discutia e sugeria alterações durante o processo de desenvolvimento de cada 
unidade. Planejar consiste em estruturar etapas onde se torna necessário apresentar 
objetivos que devem ser alcançados, ressaltando recursos, procedimentos a serem 
utilizados e estratégias de ação pelos quais o processo será desenvolvido. Sendo 
assim, o ato de planejar requer uma análise reflexiva durante todo processo, pois esta 
permite a execução de ajustes que se fizerem necessários, ou seja, a busca pelo 
aperfeiçoamento do plano, dos processos que aconteceram no decorrer de elaboração 
das unidades (LIMA JÚNIOR, 2009). 

 
Considerações finais 
 

A elaboração de unidades didáticas tem por finalidade promover um ensino 
diferenciado, tendo em vista a dificuldade de aprendizado dos alunos que podem estar 
ligadas ao ensino tradicional. Assim, as unidades didáticas elaboradas, de acordo com 
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o conteúdo programático do professor, possuindo ou não uma temática, busca 
promover a problematização, ou seja, trabalhar de uma maneira contextualizada 
através de atividades investigativas que possibilitem ao aluno, através de suas 
concepções prévias, a análise de dados, elaboração de hipóteses, discussões, que 
levem à construção de possíveis conclusões. Para isso, os planejamentos dessas 
unidades tornam-se essenciais para que o seu objetivo seja alcançando.  

Assim, evidencia-se a importância de permitir que licenciandos participem do 
processo de elaboração, aplicação e análises de unidades didáticas, a fim de que estes 
tenham contato com ações que contribuam para um ensino mais investigativo, baseado 
na perspectiva construtivista de ensino. 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se dizer que a proposta de 
Cañal (2000) contribuiu para a identificação dos elementos investigativos presentes nas 
unidades analisadas. Ao analisar as unidades foi possível observar que a maioria dos 
elementos estavam presentes em cada uma delas e, os itens que não foram 
apresentados explicitamente, foram discutidos pelo grupo, porém, não foram descritos 
ao logo das unidades, como pode ser evidenciado através dos áudios das gravações 
dos encontros do grupo. Desse modo, os elementos possibilitaram avaliar se as 
unidades possuíam ou não caráter investigativo e, a partir dos resultados expostos, as 
unidades didáticas foram caracterizadas como atividades investigativas. No entanto, o 
grupo sente a necessidade da reelaboração das mesmas devido à ausência de alguns 
itens como, por exemplo, o planejamento do trabalho a ser feito, permitindo que essas 
apresentem-se ainda mais completas, Ainda é importante salientar que, as unidades 
foram aplicadas em sala de aula e, assim,  o próximo passo do grupo será analisar os 
elementos investigativos presentes nas aulas, realizando uma análise e reflexão sobre 
a relação do idealizado com o realizado. 

Por fim, a elaboração e análise de unidades didáticas foram consideradas 
importantes para o processo de formação inicial dos bolsistas licenciandos, já que 
estes participaram dos processos de elaboração, regência e avaliação das mesmas, 
refletindo durante todo o processo de desenvolvimento, desde a elaboração até a 
análise do presente trabalho, além de promover a integração entre estudantes de 
licenciatura, universidade e educação básica.  
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RESUMO:  

BUSCOU-SE NESSE TRABALHO APRESENTAR OS RESULTADOS DE UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A APROPRIAÇÃO 
DAS TENDÊNCIAS, COTIDIANO E HISTÓRIA DA CIÊNCIA DE UM GRUPO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL AO 
PASSO QUE ELABORARAM SUAS PRÓPRIAS SEQUÊNCIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM (SEA). A PARTIR DA 
CONSTRUÇÃO VALIDADA DO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DOS MATERIAIS INSTRUCIONAIS DOS FUTUROS 
PROFESSORES CONSTATOU-SE QUE AS SEA POUCO AVANÇARAM NO QUE TANGE AO USO DE CONCEPÇÕES MAIS 
ELABORADAS DAS TENDÊNCIAS INTERDISCIPLINARIDADE, COTIDIANO E HISTÓRIA DA CIÊNCIA. OS LICENCIANDOS 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA ELABORARAM TRABALHOS COM CONCEPÇÕES TRIVIAIS DAS TRÊS 
TENDÊNCIAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS. 
 

INTRODUÇÃO 

Historicamente os cursos de formação de professores decorriam de modelos 
tradicionais, nos quais bastava o profissional em formação aprender os conceitos 
científicos do campo teórico e saber meia dúzia de estratégias pedagógicas para ser 
bom professor. Com grande contribuição de estudos da área do Ensino de Ciências, a 
formação inicial de professores de Química parece está saindo desse modelo de 
formação, e, cada vez mais, caminhando para um novo formato, um paradigma que 
busca entrelaçar os saberes específicos do campo de atuação com os das vertentes 
psicológica, educacional e de ensino (SILVA et. al, 2010). 

Uma alternativa bastante concreta na formação inicial de professores pode ser 
a construção de projetos de intervenção pedagógica, sendo um caminho a seguir a 
utilização de Sequências de Ensino Aprendizagem (SEA), do inglês Teaching-Learning-
Sequences (TLS) (MÉHEUT e PSILLOS, 2004; MÉHEUT, 2005). A exploração das 
Sequências de Ensino Aprendizagem em Comunidades de Aprendizagens de 
professores pode permitir que os indivíduos compartilhem a história de cada um dos 
membros e fomentar o encorajamento do grupo a partilhar reflexões sobre concepções 
e possibilidades no processo de produção e aplicação de materiais didáticos 
(SCHWIER, 2002). 

Há um movimento entre os pesquisadores que as SEA podem contemplar duas 
frentes, uma da pesquisa e a outra da melhoria no processo ensino-aprendizagem, 
sendo utilizadas, então, como ferramentas de pesquisas e/ou inovações na abordagem 
tematizadas de ensino (LEACH e SCOTT, 2002; LIJNSE, 1995; MÉHEUT E PSILLOS, 
2004; MÉHEUT, 2005). A tese dos pesquisadores é que sequências curtas ajudam a 
promover a compreensão conceitual dos conhecimentos científicos, pois os alunos 
conseguem estruturar modelos mentais nas explicações sobre o que é abordado 
(LEACH e SCOTT, 2002). 

Méheut (2005) e Méheut e Psillos (2004) criaram uma representação de 
Losango Didático para as SEA, na qual apresenta um eixo transversal (Aluno – 
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Professor) denominado pedagógico, e outro vertical (Conhecimento Cientifico - Mundo 
Material), designado epistemológico. Os autores argumentam que essa abordagem 
permite levar em consideração questões de cunhos epistêmicos como suposições 
sobre concepções de ensino aprendizagem, abordagens de situações problemas, o 
método científico, e na dimensão didática, destacam-se questões sobre o papel do 
professor, as formas de interações professor/aluno.  

No processo de elaboração das SEA, destacam a Engenharia Didática, no qual 
se fundamenta no design, aplicação, monitoramento e análise da sequência de ensino 
(Artigue,1996). 

A metodologia da Engenharia Didática caracterizava-se pela abordagem 
comparativa, ou seja, leva em consideração a comparação em bases estatísticas do 
desempenho dos grupos com e sem intervenção. Para Artigue (1996) essa abordagem 
caracteriza-se por ser uma atividade de pesquisa baseada em um projeto experimental, 
visando o sucesso escolar na sala de aula.  

O que simboliza a Engenharia Didática é a analogia ao trabalho de engenheiro, 
para tal a autora apresenta três facetas: a epistemológica, a psico-cognitiva e a 
didática. Iniciando pela questão epistemológica, que é caracterizada pelo estudo da 
gênese do conteúdo, problemas relacionados ao ensino e aprendizagem dos conceitos 
a serem estudados. Aqui, cabe salientar o levantamento do grau de complexidade dos 
conceitos a serem abordados, por exemplo, como ele foi gerado historicamente e etc. 
As análises prévias devem considerar a epistemologia dos conceitos científicos 
envolvidos, o trato com as concepções prévias dos alunos, a busca da superação das 
dificuldades e de possíveis obstáculos à aprendizagem. 

A questão psico-cognitiva está relacionada à investigação dos conhecimentos 
espontâneos dos alunos, das possíveis concepções alternativas dos estudantes. Para 
a autora esses dados podem ser coletados a partir de pré-teste e/ou entrevistas. Nessa 
demanda há também a análise das situações de ensino e possíveis aprendizagens, 
assim como as estratégias adotadas, do grau de importância para os estudantes tanto 
dos conceitos quanto das formas de abordagem com eles e, principalmente, prever 
seus comportamentos frente a tais situações. 

Depois das análises prévias devem-se considerar questões relacionadas ao 
funcionamento da instituição de ensino e ainda se enquadram as condições de 
funcionamento, calendário escolar, projeto político pedagógico e etc. Por fim, a fase de 
experimentação e análise a posteriori é o momento de colocar todo o aparato didático 
(SEA) em funcionamento. Nesse modelo percebe-se a valorização da abordagem 
situações problemas como forma de investigar o desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

O Projeto Político Pedagógico da Universidade Federal de Sergipe apresenta 
forte orientação para que os professores formadores explorem a elaboração de SEA 
nas aulas da graduação, de tal modo que os alunos do curso de licenciatura em 
Química da Universidade Federal de Sergipe confeccionem materiais didáticos próprios 
com elementos do ensino de Ciências, discutidos no próprio processo de formação. Os 
licenciandos recebem orientações para elaboração de materiais didáticos próprios com 
forte base na experimentação e nas tendências Interdisciplinaridade, Cotidiano e ainda 
que abordem aspectos históricos do conhecimento científico. 

Especificando que a discussão realizada neste material é resultante de um 
projeto maior que abordou as SEA na formação inicial de professores, este trabalho 
procurou apresentar uma discussão sobre como as SEA de um grupo de estudantes 
em formação abordaram as tendências do ensino de Ciências Cotidiano, História da 
Ciência e Interdisciplinaridade no processo de elaboração de seus materiais didáticos. 
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METODOLOGIA 

Um dos períodos mais propícios para discussões sobre elaboração e aplicação 
de materiais didáticos ocorre na ocasião que futuros professores passam a interagir 
com a escola secundaria. No caso da Universidade Federal de Sergipe, isso ocorre 
mais detidamente nas disciplinas de Estágio Supervisionado e é nesse momento que 
as tendências do ensino de Ciências, ora discutidas em disciplinas afins, devem aflorar 
na elaboração de materiais didáticos desses licenciandos. Nessa fase foi sugerido a 
um grupo de licenciandos, totalizando 43 licenciandos, do curso de Química, que 
confeccionassem SEA com tendências do ensino de Ciências debatidas durante o 
curso.  

Com base nos critérios de elaboração foram confeccionadas 25 SEA que 
explorassem além da Experimentação as tendências Cotidiano, História da Ciência e 
Interdisciplinaridade. Para a análise dos materiais a pesquisa lançou mão da análise 
documental, considerando ser um material que contenha informações descritas que 
possam servir para consulta, estudo ou prova (PIMENTEL, 2001; FLICK, 2009). 

Para a análise, partindo da literatura, foi elaborado um instrumento que 
procurasse investigar como as tendências Cotidiano, Interdisciplinaridade e História da 
Ciência foram abordadas na elaboração das SEA dos futuros professores. 

 
Bases teóricas para elaboração do instrumento de análise das SEA  
 
A interdisciplinaridade pode apresentar duas perspectivas, a Escolar e a 

científica, nas quais apresentam suas respectivas características quanto às finalidades, 
objetos de estudo, modalidades de aplicação, sistema de referências e as 
consequências que acabam produzindo. Enquanto uma tem foco na difusão do saber 
escolar a outra tem na produção de novos conhecimentos, dessa forma, é evidente a 
necessidade de separação entre essas duas perspectivas (LENOIR, 1998; LAVAQUI e 
BATISTA, 2007). 

Nessa perspectiva escolar, Pombo, Levy e Guimarães (1993), apontam a 
Interdiscplinaridade (ID), como uma espécie de “combinação” entre duas ou mais 
disciplinas a fim de analisar o objeto de estudo com base na confluência de pontos de 
vistas visando ao termino a elaboração de uma síntese do objeto. Assim, a ID requer 
um processo de reorganização do processo ensino-aprendizagem com base num 
trabalho continuado de cooperação de professores envolvidos no projeto. 

Olhando dessa forma, a ID permite que a abordagem seja realizada por um 
único professor, cabendo a ele saber dirigir atividades que contribuam para solucionar 
problemas propostos. Berti (2007) afirma que é possível existir ID a partir da ação de 
um professor, e que está se fortalece enquanto outros professores se integram ao 
projeto formando um grupo (SANTOS, CORTES Jr. e BEJARANO, 2011). 

Colocando a ID nas bases das Sequências de Ensino Aprendizagem, ao 
trazermos Fourez (1997) para esse plano, podemos dizer que é possível a elaboração 
de uma SEA que possa ser desenvolvida por um grupo de professores buscando a 
abordagem de diferentes saberes em um período curto de tempo. 

No que tange o cotidiano, Lutfi (1992) propõe a superação da simples 
exemplificação e fugacidade de contextos. O autor fundamentado em Heller defende 
que em meio à vida cotidiana existem alguns esquemas de comportamentos e 
pensamentos que as pessoas vivenciam frente aos fatos e fenômenos do dia-a-dia. 
Para Lefebvre (2000), na tríade dos espaços sociais vivido, percebido e concebido, 
ocorrem às significações cotidianas, reflexivas, materialistas, empíricas impregnadas 
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pela atmosfera sociopolítica. Assim, o estudo dos aspectos da vida cotidiana pode ser 
um campo muito rico para ser explorado no Ensino de Química. 

Tratando da História da Ciência, Peduzzi (2001) afirma que os manuais 
didáticos brasileiros, em geral, não tem dada a devida atenção ao uso da História da 
Ciência (HC). Normalmente, apresentam informações de modo histórico, linear que 
enfatizam os cientistas como heróis, deixando de lado qualquer debate ou controvérsia 
histórica que tenha ocorrido. Alguns manuais até fazem uma abordagem mais detida 
sobre aspectos históricos do desenvolvimento de Teorias, Princípios e Leis, mas ainda 
enfatizam os cientistas que “deram certo”.  

Matthews (1995) defende a abordagem contextualista de HC, pois, para ele, 
esta favorece uma visão mais acertada da forma que se faz ciência e de como esta 
influência e é influenciada pela sociedade. Dessa forma, os feitos históricos são 
tratados como obra da mente humana, numa clara evidência da existência de debates, 
controvérsias e rupturas na ciência.  

   
O instrumento de análise da SEA para a Interdisciplinaridade 
 
Uma forma de esquematizar o instrumento foi pensa-lo na forma de 

combinações Grafos de Arvores-Floresta. O intuito foi auxiliar na categorização e 
hierarquização das apropriações das perspectivas de História da Ciência, Cotidiano e 
Interdisciplinaridade das SEA dos licenciandos.  

A figura 1 apresenta a representação na forma de Grafo da tendência 
Interdisciplinaridade: 

 

 
Figura 1. Representação esquematizada do Grafo sobre Interdisciplinaridade 

O esquema grafo possibilitou as seguintes combinações: 
(1,I), abordagem do contexto com uma única área disciplinar, ou seja, completa 

ausência de Interdisciplinaridade; 
(1,II,a,ia), presume a abordagem de contexto com duas ou mais áreas 

disciplinares como Pseudo-Interdisciplinaridade. A forma de apresentação de 
conhecimentos outras áreas disciplinares é superficial. 

(1,II,b,ib), indica a abordagem de contexto com duas ou mais áreas 
disciplinares na forma da Interdisciplinaridade heterogênea. Caracteriza-se pela 
abordagem de programas diferentemente dosados com vistas a uma visão geral, os 
quais são apresentados pelo professor. 
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(1,II,c,ic), Informa que há a ocorrência da Interdisciplinaridade complementar. 
Uma categoria que representa um nível mais elevado, pois carece de 
complementaridade entre duas ou mais áreas disciplinares. Nesta divisão classificam-
se materiais que realizam abordagens com base em questões problematizadoras de 
determinados contextos com forte necessidade de serem respondidas com duas ou 
mais áreas disciplinares. 

A figura 2 apresenta a representação na forma de Grafo da tendência 
Cotidiano. 

 
Figura 2. Representação esquematizada do Grafo sobre Cotidiano 

O esquema grafo possibilita as seguintes combinações para o Cotidiano: 
(2,I), esta representação indica que no material não é encontrado um contexto. 
(2,II,a,ia), indica a que existe um contexto a ser abordado, contudo apenas 

tangenciado pelo conhecimento, sendo que não há intenção de interpretações e 
tendência a transformação. Nessa combinação dá-se ênfase ao conhecimento com 
alusões ao contexto. 

(2,II,a,iia), similar a anterior essa combinação indica a abordagem de contexto 
tangenciado pelo conhecimento, no qual não visa interpretação e transformação. 
Quanto a sua forma, o contexto assume a função de ser motivacional e fugaz, sendo 
utilizado de forma introdutória ao conceitual. 

(2,II,b,ib), o arranjo em questão indica que na SEA há um contexto 
analiticamente descrito pelo conhecimento científico com vista a compreensão. Aqui ao 
passo que o contexto seja suprimido, o desenvolvimento conceitual da SEA ficará 
comprometido. 

(2,II,b,iib), análoga a combinação (2,II,B,ib), somente difere na sua forma, pois 
o contexto é explorado ao longo da abordagem com vista a ser estudado com 
conhecimento científico. 

(2,II,c,ic), essa combinação indica que o cotidiano é problematizado buscando 
interpretações que visem à transformação. Indubitavelmente, caso esse contexto seja 
suprimido, comprometera o desenvolvimento conceitual da SEA. 

A figura 3 apresenta a representação na forma de Grafo da tendência História 
da Ciência. 
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Figura 3. Representação esquematizada do Grafo sobre História da Ciência 

O esquema grafo possibilita as seguintes combinações para a tendência 
História da Ciência: 

(3,I), esta representação indica que no material não aborda nenhum aspecto 
histórico relacionado ao conhecimento científico. 

(3,II,a,ia), a representação em questão ocorre quando a SEA aborda o contexto 
histórico como, sendo na forma de feitos históricos de cientistas, contudo no campo da 
simples citação de cientista. 

(3,II,a,iia), essa combinação significa que na SEA há a abordagem histórica, 
também como feitos dos cientistas, mas diferente da anterior, ocorre a apresentação 
mais detida da obra do cientista. 

(3,II,a,iiia), esta combinação difere das duas anteriores pelo fato de existir na 
SEA a apresentação da obra e vida do cientista. 

(3,II,b,ib), nesse arranjo há na SEA a exploração dos feitos históricos, diferente 
das anteriores, caso a informação histórica seja suprimida, ocorre o comprometimento 
do desenvolvimento conceitual do material didático. O material detalha o 
desenvolvimento histórico científico dos cientistas que obtiveram êxitos. 

(3,II,b,iib), nesta combinação significa que a SEA também explora os feitos 
históricos detalhando o desenvolvimento histórico científico dos cientistas que 
obtiveram êxitos e citando outros que não obtiveram.  

(3,II,c,ic), para esse arranjo significa que o material didático apresenta a 
evolução científica dos conceitos da época considerando as mudanças de paradigmas. 
Isso ocorre quando a SEA detalha o desenvolvimento histórico científico dos cientistas 
em meio a debates e controvérsias. 

 (3,II,c,iic), caso uma SEA se enquadre nesta combinação, significa que essa 
também apresenta a evolução científica dos conceitos da época considerando as 
mudanças de paradigmas, mas avança em complexidade ao passo que detalha o 
desenvolvimento histórico científico dos cientistas em meio a debates e controvérsias 
ainda abordando contextos extra científicos. 

A fim de minimizar possíveis distorções nas análises, o instrumento elaborado 
pelo pesquisador foi encaminhado para seis especialistas, outros professores 
formadores, que discutem as três disposições em questão. Foi pedido aos especialistas 
que apontassem críticas e sugestões nas categorias. Então, após sugestões apontadas 
pelos especialistas no conjunto de categorias o instrumento de análise foi remodelado 
para ser empregado na análise das SEA. 
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Resultados 
Antes de realizar a análise verificou-se que as 25 SEA produzidas 

apresentavam estrutura sugerida nas orientações pedidas pelos professores 
formadores, ou seja, todas elas estavam compreendendo 10 horas/aulas com as 
atividades descritas detalhadamente (textos, aula expositiva, questões 
problematizadoras, vídeo didático, aula experimental, etc.). 

 Após identificar na estrutura das SEA, o passo seguinte foi inferir um valor que 
cada elemento da SEA, seus constitutivos, poderiam assumir ao serem refletidos nas 
dimensões epistemologia, Mundo Material (MM), Conhecimento Científico (CC), 
Pedagógica, relação Professor (P) Aluno (A). Nas aulas e seus respectivos elementos, 
considerando os eixos (EP) epistêmico e (PE) pedagógico, buscou-se atribuir valores 
para estes constitutivos.  

A forma de valoração foi atribuir nos dois eixos de 0 a 10 conforme os 
elementos. No eixo epistêmico as atividades que se aproximavam do Mundo Material 
tende a 10 e as que se aproximam do Conhecimento Científico a zero. O valor 5, dessa 
forma significaria que o material teria equilíbrio ideal entre contexto e conceito. Da 
mesma forma fez-se com o eixo pedagógico, atividades entradas no professor zero, 
realizadas somente por alunos 10, dessa forma uma aula dialógica e interativa teria 
valor 5. Importante frisar que essa valoração não assume tratamento estatístico 
nenhum, pois buscou-se apenas realizar uma projeção das SEA no Modelo de Losango 
Didático.  

Embora esse movimento tenha sido realizado nas 25 SEA, no quadro 1 é 
apresentado uma valoração de um dos materiais didáticos a titulo de demonstração. 

Ao observar o quadro 1, verifica-se que a SEA em amostragem, na primeira 
aula, atendendo ao eixo epistemológico (EP), apresenta um texto de abertura muito 
centrado no Mundo Material (9) e no eixo pedagógico (PE) uma aula com média 
participação dos alunos do Ensino Básico (3). Considerando a aula 4, pode-se 
perceber que a aula foi centrada no Mundo Material (conceito científico), e com pouca 
participação dos alunos, configuração (1, 1). Já a aula 5, muito em contribuição da aula 
experimental, percebeu-se valores mais próximos de uma configuração ideal (3, 3). 
Quadro 1. Análise das SEA com relação aulas, eixos do modelo Méheut e estratégias adotadas na 

SEA 

SEA 2 

Aulas 
Eixos 

Estratégias 
EP PE 

A1 9 3 Texto Abertura 

A2 4 2 Aula Expositiva/Questões 
problematizadora 

A3 3 2 Vídeo Didático/Aula Expositiva 
A4 1 1 Aula Expositiva 
A5 3 3 Aula Experimental 
A6 1 1 Aula Expositiva 
A7 4 3 Aula Expositiva 
A8 1 1 Aula Expositiva 
A9 1 1 Aula Expositiva 
A10 1 1 Aula Expositiva 

Média 2,8 1,8 - 
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Com base na identificação e valoração dos elementos das 25 SEA pode-se 
elaborar um gráfico que considerasse na totalidade das SEA todos os elementos e 
suas respectivas valorações de acordo com os dois eixos, o epistêmico e o 
pedagógico. Assim, pode-se projetar a localização das respectivas SEA segundo o 
modelo quadrante. 

 

 

Figura 4. Esquema representativo das SEA conforme quadrantes do modelo Losango Didático de 
Méheut 

Considerando a figura 4, verifica-se que o Losango Didático apresenta o 
quadrante MM/P relacionado a ações desencadeadas pelo professor tratando mais de 
conhecimentos cotidianos, o quadrante CC/P presume que as atividades sejam 
centradas no conhecimento científico e na atividade individual do professor, o campo 
MM/A trata do mundo material e de atividades centradas no interesse dos alunos, e 
último quadrante a relação CC/A, esta situação parece ser mais difícil de ocorrer, 
porque dificilmente teremos alunos dirigindo ações com base em conhecimentos 
científicos. 

A localização no gráfico se deu em função da interpolação das médias simples 
das valorações em cada eixo das 10 aulas. Isso foi possível a partir média aritmética da 
valoração dos elementos de cada uma das aulas das SEA em seus respectivos eixos, 
por exemplo, no caso da SEA em amostragem, quadro 1, a média dos valores dos 
eixos epistemológico e pedagógico foram respectivamente 2,8 e 1,8 (quadro 1). Essa 
média aritmética teve o intuito de estabelecer o número de interpolações entre os eixos 
pedagógico e epistêmico em função da quantidade de SEA produzidas. 

De acordo com o esquema representativo das SEA conforme quadrantes do 
modelo Didático de Méheut (2005) é bem evidente que os materiais desenvolvidos e 
aplicados nas escolas estão todos no quadrante que configura aproximações 
epistemológicas para os conhecimentos científicos e pedagógicos nas atividades 
centradas no professor. Essa primeira análise já possibilita inferir que a totalidade do 
material da ênfase ao conteúdo científico, apresentando pouca exploração do mundo 
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material, o que presume certo distanciamento do mundo material ou cotidiano a ser 
problematizado, o vivido (Lefebvre, 2000). 

Destacando as posições extremadas das SEA no gráfico, destacam-se os 
materiais 2, 4, 12 e 14. A SEA 4 se aproxima da região central do eixo (MM) e (CC) e 
tende um pouco mais para a extremidade P, o que significa ações mais 
desencadeadas pelo professor. Essa combinação presume que esse material é aquele 
que mais tende aos valores cinco dos eixos. Essa situação aponta que tal SEA aborda 
situações que valorizam os conhecimentos científicos e cotidianos e leva em 
consideração ideias e a participação dos alunos.  

As outras três SEA em questão se afastam da região central de encontro dos 
eixos epistêmicos e pedagógicos. No caso dos materiais 2 e 14, afastados em direção 
a P no eixo epistemológico apresentam suas atividades centradas na atuação do 
professor com possibilidade de pouca participação dos alunos.  No caso da SEA 14, 
percebe-se que os elementos das aulas visam a acentuada exploração conceitual (CC) 
e aula expositiva sem um diálogo do professor com os alunos (P). Já a SEA 12 parece 
levar em consideração o diálogo com o aluno nos constitutivos das aulas, pois o ponto 
de interpolação está mais afastado da extremidade P e, ainda, outro aspecto a 
destacar neste material didático é a sua busca na exploração de aulas mais 
conceituais.  

De qualquer modo, em linhas gerais, este olhar permitiu inferir que as SEA 
estavam centradas na ação do professor com pouca interação entre os alunos e com 
ênfase no conhecimento científico em detrimento ao mundo material.  

Tratando das tendências no ensino de Ciências, as 25 SEA continham reflexos 
das discussões sobre as tendências Interdisciplinaridade, Cotidiano, e História da 
Ciência realizadas nas disciplinas do curso. Dessa forma, às mãos do pesquisador 
chegaram para a análise as 25 SEA produzidas pelos 43 licenciandos. As formas que 
os futuros professores manifestaram a exploração das tendências de ensino de 
Química em suas SEA foram analisadas tendo em base o instrumento obtido a partir 
dos referenciais discutidos.  

As figuras 5, 6 e 7 apresentam as perspectivas encontradas nas 25 SEA. 
 

 
Figura 5. Esquema da tendência Interdisciplinaridade nas SEA 

Tratando da Interdisciplinaridade apenas uma das SEA apresentou alguma 
visão de Interdisciplinaridade, como se observa na aresta (1,II,a,ia), vide figura 8. Esta 
representação aponta que o material em estudo presume a abordagem de contexto 
com duas ou mais áreas disciplinares como Pseudo-Interdisciplinaridade. Esta 
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categoria evidência que o material faz apresentação de conhecimentos de outras áreas 
disciplinares de modo superficial, apenas com intuito de ajudar a abordar um contexto 
(POMBO, LEVY e GUIMARÃES, 1993; SANTOS, CORTES Jr. e BEJARANO, 2011). 
Contudo, quase a totalidade, 24 dos materiais não apresentaram qualquer menção de 
ID. 

Olhando para o Cotidiano, verificamos uma distribuição mais acentuada. A 
figura 6 apresenta as informações sobre essa disposição. 

 

 
Figura 6. Esquema da tendência Cotidiano nas SEA 

Com base na figura 6 imediatamente percebe-se, aresta direcionada (2,I), que 
quatro SEA não apresentavam elementos relacionados a tendência Cotidiano, ou seja, 
não foram contextualizadas, pois abordavam somente conceitos Químicos. 

Das 25 SEA, 10 delas abordaram o Cotidiano com base nas exemplificações 
de aspectos do cotidiano, conforme se verifica pela representação (2,II,a,ia). Essa 
abordagem segundo os referencias ora discutidos coloca a visão dessa disposição 
numa perspectiva simplista (LUTFFI, 1992).  Ainda neste plano de abordagens triviais 
de Cotidiano, seis SEA, referente a combinação (2,II,a,iia), foram elaboradas segundo 
uma orientação que aborda o contexto de modo inicial no material didático. Lutfi (1992) 
argumenta que essa é uma abordagem que tem intuito de tornar o material mais 
atrativo para a sua implementação, sendo o contexto apenas superficial.  

Verifica-se que quatro materiais foram classificados pela representação 
(2,II,b,ib) e outro (2,II,b,iib). Assim, às SEA evidenciaram certo avanço na abordagem 
contextual desses materiais como pode ser observado no esquema grafo da análise do 
Cotidiano. Os materiais foram elaborados na dimensão onde o contexto é 
analiticamente estudado, ou seja, o contexto tem um grau de importância mais elevado 
que nas dimensões representadas pelas combinações (2,II,a,ia) ou (2,II,a,iia). Contudo, 
em ambas as orientações, há completa ausência de problematização conceitual, 
menos ainda econômica, ambiental, social, etc. 

O que difere a orientação (2,II,a,ia) da (2,II,a,iia) é que na primeira o contexto é 
apresentado apenas na parte inicial do material e, na segunda orientação, ele é 
apresentado ao longo da estrutura da SEA. Vale ressaltar que o contexto é abordado, 
embora isso seja mais difícil de ser alcançado na dimensão (2,II,a,ia). 

No caso da tendência Cotidiano, similar a ID, é inegável que o uso desse 
recurso na confecção das SEA, em bases mais estruturadas, ainda pode avançar para 
níveis mais elaboradas. Em nenhum dos materiais, o Cotidiano foi problematizado 
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buscando interpretações ou transformações dos contextos sociais, ambientais, etc. 
(LUTFI, 1997; AULER, 2001; SANTOS, 2002). 

 

 

Figura 7. Esquema da tendência História da Ciência nas SEA 

Levando em consideração a tendência História da Ciência verificou-se que 11 
SEA não apresentam nenhuma menção ao uso da HC, como se pode perceber na 
combinação (3,I) da aresta direcionada extraída do esquema de grafo sobre HC, figura 
7. Já quatro SEA abordaram tal disposição, mas de modo trivial, como se pode inferir 
com a combinação, (3,II,a,ia), pois tratam HC apresentando feitos históricos de 
cientistas na forma de breve citações dos cientistas. 

Tratando de outra combinação (3,II,b,ib), nove materiais abordaram a HC 
nessa perspectiva. Neste caso, embora não ideal do ponto de vista de estudiosos que 
defendem o uso da HC no ensino de Química, há certo avanço, já que detalha o 
desenvolvimento histórico científico dos cientistas que obtiveram êxitos. Apenas uma 
SEA apresenta uma abordagem mais elaborada da HC, como podemos verificar pela 
aresta direcionada (3,II,c,ic). Esse esquema representa que no material analisado 
verificou-se o desenvolvimento histórico científico em meio a debates e controvérsias 
(MATTHEWS, 1995; PEDUZZI, 2001).  
CONCLUSÕES 

Os licenciandos envolvidos nesse estudo tinham passado por todas as 
disciplinas que abordavam e problematizavam o uso das tendências do ensino. No 
entanto, em tese, é notório que a abordagem das disposições Interdisciplinaridade, 
Cotidiano e História da Ciência, em bases mais estruturadas não ocorreram em grande 
parte dos materiais. Aparentemente os licenciandos não conseguiram ou não quiseram 
empregar nos seus materiais didáticos elementos das discussões nos níveis mais 
elaborados das três disposições do ensino de Ciências. 

A elaboração de Sequências de ensino Aprendizagem foi de fato um 
importante instrumento de problematização das questões discutidas ao longo da 
graduação do futuro professor, pois permitiu investigar as possibilidades, avanços e 
problemas ao procurar incorporar na prática tendências Interdisciplinaridade, Cotidiano 
e História da Ciência na elaboração dos materiais didáticos. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as produções escritas dos alunos ao longo de 
atividades utilizadas na disciplina Química Ambiental de um curso técnico de nível médio. As atividades 
analisadas consideram aspectos da Química Verde com uma abordagem na perspectiva Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). As atividades são constituídas por aulas expositivas e 
experimental nas quais os alunos foram solicitados a responder algumas questões. Foram encontrados 
pontos de desequilíbrio entre as questões propostas no material, a resposta esperada e a resposta 
elaborada pelos alunos. A partir das análises dos dados ficou visível a importância de repensar alguns 
aspectos do material didático utilizado em sala de aula. O material didático em questão foi reformulado 
para ser novamente utilizado na disciplina química ambiental.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A produção de material didático voltado para o ensino técnico de nível médio 

no Brasil é escassa. Levantamentos realizados indicam que existe um número reduzido 
de materiais didáticos publicados ou de fácil acesso direcionado especificamente para 
o ensino técnico profissional de química no nível médio. Algumas instituições produzem 
suas próprias apostilas com o conteúdo básico e, muitas vezes, os alunos precisam 
recorrer ao material normalmente utilizado no ensino superior. A partir desta 
necessidade de elaboração de materiais didáticos, um grupo de alunos e professores 
do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (COLTEC/UFMG) vem 
desenvolvendo um trabalho de produção e avaliação de sequências didáticas para a 
disciplina Química Ambiental. 

A disciplina Química Ambiental enfoca as relações entre a Química e o sistema 
produtivo. Trata de questões relacionadas com a sustentabilidade no uso dos materiais, 
dos impactos ambientais junto ao ciclo de vida dos produtos, das fontes de energia e 
os impactos causados pelas atividades humanas na atmosfera. Com a finalidade de 
abordar os princípios da química verde em situações relacionadas ao trabalho de um 
técnico em química, uma sequência didática foi elaborada e aplicada para alunos do 
terceiro ano do curso de Química da Educação Profissional Integrada do 
COLTEC/UFMG. 

Este trabalho é a análise desta sequência didática que aborda, em geral, o 
tema recursos hídricos. É importante a compreensão da relação existente entre o 
consumo de água, a poluição desenfreada e as consequências previstas para um 
futuro próximo. O tema escolhido consegue abranger discussões como: qual é a 
legislação existente no Brasil para o descarte de efluentes líquidos, quais são os 
possíveis tratamentos para efluentes e quais são as considerações necessárias para a 
escolha de uma rota de tratamento de resíduo. O trabalho de sala de aula atinge, 
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inclusive, os resíduos gerados após a aplicação das rotas de tratamento e suas 
possíveis consequências. 

Para a elaboração, análise e reformulação do material didático foram 
considerados alguns pressupostos teórico metodológicos que já vêm sendo discutidos 
pela comunidade de pesquisadores em Educação em Química, como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e suas Orientações Educacionais Complementares (PCN+) e o 
artigo da Química Nova intitulado “A Proposta Curricular de Química do Estado de 
Minas Gerais: Fundamentos e Pressupostos” (MACHADO, MORTIMER e ROMANELLI, 
2000). 

Consideramos que o processo de aprendizagem em Química envolve aspectos 
relacionados a o que ensinar e como abordar o conhecimento químico. O triângulo 1 da 
figura 1 representa aspectos relacionados aos objetos de estudo e os focos de 
interesse da química. 

 

Figura 1: Triângulo 1: focos de interesse da química. Triângulo 2: aspectos do conhecimento 
químicos. 

O conhecimento das substâncias e materiais está diretamente relacionado às 
suas propriedades (solubilidade, densidade, entre outras) e as propriedades das 
substâncias variam conforme a constituição dos materiais. Para completar o triângulo, 
as informações sobre propriedades e constituição oferecem elementos importantes 
para a compreensão, o planejamento e a execução das transformações dos materiais 
(MACHADO, 2000). 

Considerando o Triângulo 2, Machado (2000) diz que do ponto de vista 
didático, é útil distinguir três aspectos do conhecimento químico: fenomenológico, 
representacional e teórico. O aspecto fenomenológico diz respeito aos fenômenos de 
interesse da química, a significação para a Química do ponto de vista do aluno se dá 
quando o fenômeno está firmado na atividade social. São as relações sociais que o 
aluno pode estabelecer por meio do estudo desta ciência que mostram que a Química 
está na sociedade e no ambiente. 

O aspecto teórico envolve explicações baseadas em modelos abstratos e que 
incluem entidades não diretamente compreensíveis, como átomos, moléculas e 
elétrons. A natureza simbólica está agrupada no aspecto representacional, que 
compreende informações próprias da linguagem química, como fórmulas e equações 
químicas, representações dos modelos, gráficos e equações matemáticas. Em poucas 
palavras, para o triângulo 2, devemos considerar que os fenômenos químicos são 
explicados pelas teorias e representados de diversas formas dentro da linguagem 
apropriada para a ciência. 
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Os triângulos propõem aspectos a serem considerados no processo ensino-
aprendizagem de química e explicitam as relações possíveis entre os focos de 
interesse e os aspectos da abordagem do conhecimento químico. 

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Os alunos realizaram e analisaram três processos que podem ser utilizados na 

degradação de corantes presentes em resíduos da indústria têxtil compostos orgânicos 
presentes em efluentes industriais. A atividade experimental proposta envolve a 
modelagem de processos que podem ser usados para o tratamento de muitos tipos de 
resíduos. A opção pelo uso de corantes facilita a realização do procedimento 
experimental. 

A denominação dos processos utilizados no material didático considera o 
agente principal utilizado na degradação dos compostos. Assim temos os seguintes 
processos, na ordem em que foram apresentados: oxidante estequiométrico; reagente 
de Fenton e fotocatálise. 

A oxidação química de compostos orgânicos envolve a conversão parcial ou 
completa desses compostos em dióxido de carbono, CO2 e água sem a presença de 
microrganismos. No caso de uma oxidação parcial, os compostos originais podem ser 
parcialmente oxidados a substâncias com menor impacto ambiental. Foi utilizado um 
efluente artificial na atividade experimental, constituído pelo corante índigo carmin.  

O primeiro processo é baseado na utilização de um oxidante forte, o 
permanganato de potássio - KMnO4 - que não precisar ser ativado por um catalisador. 
No Quadro 1 apresenta-se a descrição do procedimento entregue aos alunos e as 
questões que deveriam ser respondidas posteriormente. 

Quadro 1: Procedimento e questões propostas para a primeira rota de tratamento de resíduos de 
indústria têxtil – oxidante estequiométrico. 

Processo 1 – Oxidante Estequiométrico 
Neste processo usaremos o permanganato de potássio, um agente oxidante forte e 
que não precisa ser ativado por um catalisador. 
Procedimento 
1. Em um Erlenmeyer, pipete 10 mL da solução estoque de índigo carmin (0,200 

g/L). 
2. Em seguida, pipete 6,0 mL da solução de ácido sulfúrico 6 mol/L. Acrescente 84 

mL de água destilada. 
3. Acrescente a solução de permanganato de p 
4. otássio 0,1 mol/L gota a gota. Agite a mistura. 
5. Marque o tempo necessário para que qualquer mudança no meio reacional 

termine de acontecer. 
Questões 
1. Descreva o que foi observado na reação após a adição do permanganato ao 

corante.  
2. Explique o observado. 
3. Considerando a fórmula estrutural do azul de metileno, explique porque ele possui 

uma cor azul. 
4. Podemos dizer que todo o azul de metileno foi completamente oxidado pelo 
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permanganato? 
5. Para a conversão total de 1 mol de azul de metileno a dióxido de carbono, quantos 

mols de permanganato de potássio são necessários? Escreva a equação 
balanceada que representa a reação química. Indigo Carmin = C16H8N2S2Na2O8. 

6. Quais são os resíduos gerados no processo? Quantos gramas de cada resíduo 
foram gerados pela reação realizada? 

 

O segundo processo realizado pelos alunos utiliza o reagente de Fenton. As 
reações do tipo Fenton são catalíticas, compreendem o uso de um catalisador metálico 
e são baseadas na formação de radicais livres altamente reativos, como representado 
nas equações a seguir.  

Fe2+ (aq) + H2O2 (aq)          Fe3+ (aq) + HO- (aq) + HOx(aq) 

Fe3+ (aq) + H2O2 (aq)          HO2
x (aq) + H+ (aq) + Fe2+ (aq) 

O radical hidroxil (HOx) é o principal agente reativo no processo capaz de 
degradar um grande número de substâncias orgânicas por oxidação. O roteiro 
apresentado no Quadro 2 foi entregue para os alunos, nele estão descritos o 
procedimento a ser realizado e as questões propostas. 

Quadro 2: Procedimento e questões propostas para a segunda rota de tratamento de resíduos de 
indústria têxtil – reagente de Fenton. 

Processo 2 - Reagente de Fenton 
Procedimento 
1. Em um Erlenmeyer, pipete 10 mL da solução estoque de índigo carmin (0,200 

g/L). 
2. Em seguida, pipete 1 mL da solução de sulfato de ferro (II) heptahidratado (2,5 

g/L). Esta solução teve o seu pH ajustado para 3 com a adição de ácido sulfúrico.  
3. Pipete 10 mL da solução de peróxido de hidrogênio (10 g/L). Complete o volume 

de solução para 100 mL. Agite a mistura. 
4. Marque o tempo necessário para que qualquer mudança no meio reacional 

termine de acontecer. 
Questões 
1. Descreva o que foi observado durante a reação. 
2. Qual é o produto gerado pelo uso do peróxido de hidrogênio na reação? 
3. Que espécies estarão presentes na mistura após a oxidação total do corante pelo 

reagente de Fenton? Quantos gramas de cada espécie foram formados? 
 

O terceiro processo é uma degradação por fotocatálise. A fotocatálise é um 
processo que envolve reações de oxirredução induzidas pela radiação, na superfície, 
de semicondutores minerais (catalisadores). O dióxido de titânio, TiO2, é o catalisador 
mais comumente utilizado na fotocatálise heterogênea por reunir as seguintes 
características: não tóxico, baixo custo, insolubilidade em água, foto-estabilidade, 
estabilidade química em uma ampla faixa de pH e possibilidade de ativação pela luz 
solar, o que reduz os custos do processo. O mecanismo geral para a fotocatálise 
heterogênea ainda não está definitivamente esclarecido, existindo divergências entre 
vários pesquisadores. Pela irradiação do fotocatalisador são criadas espécies 
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oxidantes na própria superfície do catalisador ou em solução (radicais livres ou 
espécies ativas de oxigênio). 

Quadro 3: Procedimento e questões propostas para a terceira rota de tratamento de resíduos de 
indústria têxtil – fotocatálise. 

Processo 3 – Fotocatálise 
Procedimento 
1. Pese 0,500 g de dióxido de titânio. Transfira para um béquer limpo. 
2. Pipete 10 mL da solução estoque de índigo carmin (0,200 g/L). 
3. Complete o volume de solução até 100 mL com água destilada. 
4. Ligue o agitador magnético e a lâmpada UV. 
5. Marque o tempo necessário para que qualquer mudança no meio reacional 

termine de acontecer. 
Questões 
1. Descreva o que foi observado durante a reação. 
2. Quanto de energia foi gasto pela lâmpada UV? Mostre os cálculos. 
3. Que espécies estarão presentes na mistura após a oxidação total do corante pela 

fotocatálise? Quantos gramas de cada espécie foram formados? 
 

As atividades foram aplicadas para alunos do terceiro ano do ensino 
profissional integrado de nível médio, no segundo semestre de 2013. Nas aulas de 
laboratório, a turma de aproximadamente trinta alunos foi dividida em duas subturmas 
de quinze alunos. Os alunos trabalharam em bancada com grupos de cinco pessoas. 

ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO 

O corpo de dados utilizado para a análise foi o questionário respondido pelos 
alunos dos três procedimentos realizados.Seguindo a metodologia de análise textual 
discursiva (MORAES, 2007), após uma primeira leitura dos trabalhos escritos dos 
alunos, selecionaram-se alguns aspectos a serem investigados. O primeiro aspecto diz 
respeito a uma possível retomada de conceitos aprendidos anteriormente ou conceitos 
característicos de outras disciplinas. Isso se deve ao fato de que nas questões 
elaboradas havia uma intenção de tornar disponíveis conceitos de química importantes 
para elaborar respostas às questões. Isso vai retomando vozes que fizeram parte do 
processo de elaboração conceitual ao longo do curso. Assim, no momento em que 
estão diante de um fenômeno os alunos são convidados pelas questões a circularem 
pelos vértices do triângulo: fenômeno, teoria e representações, já apresentado na 
Figura 1. 

O segundo aspecto diz respeito a pistas do processo de incorporação de vozes 
que circularam em sala de aula. Neste caso vamos levar nosso olhar para questões 
realmente abordadas no processo de ensino em questão, já descrito anteriormente. 

Para realizar as análises buscamos organizar as respostas dos estudantes e 
destacar aquelas que representam um conjunto de pensamentos. Depois analisamos 
as respostas e apresentamos a reformulação no texto do material didático gerada pelas 
análises, quando foi o caso. 
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Considerando os dois critérios elaborados, iniciou-se a análise do material 
referente ao procedimento e questões propostas para a primeira rota de tratamento 
utilizando um oxidante estequiométrico – permanganato de potássio, KMnO4. 

A partir das análises foi possível perceber uma dificuldade dos alunos em 
responder de acordo com o solicitado nas questões um e dois. Por exemplo, a questão 
1 solicita que o aluno descreva o que foi observado após a adição de permanganato 
ao corante. A questão 2, solicita que o aluno explique o que foi observado. O Quadro 7 
apresenta três respostas que serão detalhadamente analisadas: 

Quadro 4: Transcrição de respostas de alunos para a questão 2. 
Aluno Resposta 
A1 “A reação com índigo carmim foi muito rápida. Foi observada uma 

mudança de coloração da solução de azul para verde e depois o 
ponto final da titulação com coloração amarela. Com o azul de 
metileno a reação foi um pouco mais lenta que com o índigo de 
carmim e puderam ser observadas mais mudanças de cor: 
inicialmente azul, depois púrpura, azul novamente, lilás e por fim foi 
observada a cor rosa.” 

A2 “O permanganato oxidou o azul de metileno e o índigo de carmim.” 
A3 “O permanganato de potássio é um forte oxidante e mineralizou parte 

do corante, quebrando duplas conjugadas.” 
 

Percebe-se que a resposta do aluno A1 envolve uma descrição, na qual o 
aluno apresenta características particulares daquilo que foi observado e não uma 
explicação, como havia sido solicitado. Esperava-se que o aluno utilizasse em seu 
discurso escrito interpretações e argumentos articulados às teorias já estudadas sobre 
as reações de oxirredução e modelos que expliquem o fato das substâncias serem 
coloridas, envolvendo estruturas e elétrons pi. 

A resposta do aluno A2 inclui a explicação e retoma o conceito de oxirredução, 
mas não considera a questão da estrutura do corante. A resposta do aluno A3 
apresenta uma explicação que articula os dois aspectos teóricos. Sendo assim, 
podemos depreender que há indícios de retomada de conceitos anteriormente 
abordados ao longo do curso como nos aponta o primeiro critério. Como observamos 
uma diversidade de respostas nos questionamos sobre a possibilidade de a questão 
oferecer alguns elementos para que os alunos utilizassem conhecimentos já 
aprendidos anteriormente. 

Ao longo deste trabalho de pesquisa nosso objetivo é acompanhar as 
produções dos alunos de forma a ter subsídios para a reformulação do material didático 
em processo de elaboração. Assim, a partir das análises das respostas a essa questão 
o texto foi modificado de forma a explicitar o aspecto teórico a ser considerado na 
explicação. A alteração proposta está registrada no Quadro 5. 
Quadro 5: Alteração do texto da questão 2. 

Antes Explique o observado. 

Depois Explique o observado na reação considerando o modelo de ligações 
químicas e o modelo de reações de oxirredução. 
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Quanto à questão 3, as respostas dos alunos evidenciam que houve uma 
retomada de conceitos e, portanto, se encaixam na primeira categoria. A maioria dos 
estudantes retomou conceitos de química orgânica, considerando que um composto 
absorverá luz na região do visível se tiver quantidade suficiente de ligações duplas 
conjugadas. O Quadro 6 apresenta algumas respostas encontradas para essa questão. 

 
Quadro 6: Transcrição de respostas de alunos para a questão 3. 

Aluno Resposta 
A4 “A carga negativa dos oxigênios somada aos elétrons livres do 

nitrogênio, às ligações duplas e aos anéis aromáticos; são parte da 
molécula de índigo de carmim que, apresenta 22 elétrons no sistema 
pi e são, assim, capazes de formar uma grande estrutura de 
ressonância. Dessa maneira, a molécula absorve energia, pelos 
elétrons pi, em determinados comprimentos de onda. A energia não 
absorvida é refletida no comprimento de onda da luz visível 
correspondente à cor azul.” 

A5 “Devido ao fato do índigo de carmim possuir vários elétrons pi o 
elemento irá absorver e emitir no azul com maior facilidade.” 

A6 “Ambos os compostos quando imersos em solução liberam cátions de 
coloração azul.” 

 
É possível observar, que apesar de alguns pequenos erros conceituais, os 

alunos A4 e A5 retomam conceitos de química orgânica para responder à questão. 
Porém, o aluno A6 apresenta uma justificativa incoerente. Em entrevista com o 
professor da disciplina de Química Ambiental, este havia comentado sobre a 
dificuldade dos alunos em compreender a questão três e respondê-la. 

A questão 4, pergunta se todo o azul de metileno foi completamente oxidado 
pelo permanganato, foi respondida corretamente por todos os grupos. Os alunos 
compreenderam que o desaparecimento da cor do corante não indica a total oxidação 
do mesmo. Uma das repostas apresentadas foi: 

A2 “Não. Não se pode afirmar nada sobre o composto incolor formado, apenas 
que algumas duplas conjugadas foram quebradas.” 

A partir da análise realizada, pode-se observar a necessidade de reformulação 
e reorganização do material didático e das questões propostas. Sugeriu-se adicionar ao 
roteiro da aula prática uma introdução que apresente o contexto problemático do tema, 
trechos da legislação regulamentadora e a estrutura do corante de forma a mobilizar 
conhecimentos que ajudariam os alunos a responderem as questões propostas. 

As questões cinco e seis seriam desmembradas em quatro questões contendo, 
cada uma, apenas uma pergunta a ser respondida. 

A análise das produções dos alunos do segundo processo – Reagente de 
Fenton - evidenciou que, que a maioria dos alunos não registrou de forma correta os 
produtos gerados na oxidação do corante índigo de carmim. Não podemos dizer o 
motivo da ausência dos registros corretos. Mas podemos rever a pergunta feita 
originalmente “Qual é o produto gerado pelo uso do peróxido de hidrogênio na reação?” 
e imaginar possíveis entendimentos. Os alunos entenderam que haveria apenas um 
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produto? Imaginaram que a reação em questão seria apenas a de decomposição do 
peróxido de hidrogênio com a presença do catalisador? Na questão seria interessante 
a menção do corante para que ficasse mais clara a intenção de acompanhar o 
processo de degradação? 

Um dos alunos respondeu da seguinte maneira: 
A5: “CO2 e água em caso de mineralização.” 
Aqui nos perguntamos se a fala sobre o processo de mineralização remete a 

algo que foi discutido durante a aula ou foi acessado pelos alunos em algum material 
disponível para consulta. 

A partir de nossa análise consideramos necessária a apresentação da equação 
desta reação para os alunos, em uma introdução no material didático, por exemplo. 
Outro assunto que poderia ser abordado é o mecanismo de oxidação do reagente de 
Fenton, já que este trabalha com radicais livres em hidroxilas. 

Na terceira questão do segundo procedimento, alguns alunos calcularam a 
concentração das espécies presentes na mistura, considerando a oxidação total do 
corante pelo reagente de Fenton, ao invés de calcularem a massa. Uma maneira de 
evitar essa confusão seria separar a questão três em dois itens, o primeiro perguntando 
as espécies presentes no sistema após a oxidação e o segundo questionando a massa 
de cada espécie. 

Assim como nos procedimentos anteriores, para o terceiro processo, foi 
possível observar a falta de uma introdução no material didático, abordando a 
importância da utilização do catalisador dióxido de titânio e o procedimento de 
fotocatálise. Mais uma vez os alunos tiveram dúvidas sobre as espécies formadas na 
oxidação do azul de metileno, reafirmando a necessidade de apresentação dessa 
reação. 

MATERIAL DIDÁTICO REFORMULADO 
Após a análise de toda a produção escrita dos alunos foi proposto um novo 

material que está disposto no Quadro 7. 
Quadro 7: Material didático reformulado após a análise da produção escrita dos alunos. 

COMPARANDO ROTAS DE DEGRADAÇÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA TÊXTIL 
Nesta atividade iremos realizar e analisar três processos que podem ser 

utilizados na degradação de compostos orgânicos presentes em efluentes industriais. 
Nos experimentos, iremos utilizar o corante índigo carmim. 

 

Figura 2: Fórmula estrutural do Índigo de Carmim 

Sabe-se que uma grande quantidade de resíduo têxtil é descartada em lugares 
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inapropriados. Com a extensiva utilização de corantes, ocorre contaminação de 
efluentes durante o processo de tingimento por uma série de contaminantes. A 
remoção de corantes é um problema que deve ser enfrentado pela indústria 
atualmente, já que estes impedem a passagem da radiação solar afetando os seres 
vivos que habitam estes ecossistemas aquáticos. 

 Uma das legislações que regulamenta o lançamento de efluentes em corpos 
aquáticos é a Resolução Conama 430/2011 que complementa e altera a Resolução 
Conama 357/2005. Por exemplo, o artigo 16 da Resolução 430/2011 define: 

“Art. 16. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 
lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões 
previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis.” 

 As Resoluções Conama definem as concentrações, padrões de lançamento de 
efluentes, pH, temperatura, DBO, entre outras características físico-químicas que os 
resíduos devem apresentar para serem descartados. 

PARTE 1 - EXPERIMENTO 
 O corante índigo de carmim têm sido o corante mais utilizado na indústria 
alimentícia para oferecer a cor azul. Considerando a fórmula estrutural do corante, 
figura 1, algumas informações importantes podem ser retiradas. Analisando a estrutura 
do corante, o que é possível dizer sobre a sua solubilidade? 

 Relembrando alguns conceitos de química orgânica e levando em consideração 
o modelo de ligações químicas, explique porque o corante índigo de carmim possui 
uma cor azul. 

PROCESSO 1 - OXIDANTE ESTEQUIOMÉTRICO 
Neste processo usaremos o permanganato de potássio, um agente oxidante 

forte e que não precisa ser ativado por um catalisador. A semi-reação de oxidação o 
íon manganês é: 

MnO4
2- + 8 H+ + 5 e-Æ Mn2+ + 4 H2O 

1.1. Procedimento 

1. Em um erlenmeyer de 250 mL, pipete com o auxílio de uma pipeta volumétrica 10 
mL da solução estoque de índigo carmin (0,200 g/L). 

2. Em seguida, pipete com o auxílio de uma pipeta graduada 6,0 mL da solução de 
ácido sulfúrico 6 mol/L. Acrescente água destilada até o volume aproximado de 
100 mL. 

3. Acrescente a solução de permanganato de potássio 0,1 mol/L gota a gota. Agite a 
mistura. 

4. Use um cronômetro para marcar o tempo necessário para que qualquer mudança 
no meio reacional termine de acontecer. 

1.2. Questões Propostas 
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A. Descreva o que foi observado na reação após a adição do permanganato ao 
corante. 

B. Explique o observado na reação considerando o modelo de ligações químicas e o 
modelo de reações de oxirredução. 

C. Podemos dizer que todo o azul de metileno foi completamente oxidado pelo 
permanganato? 

D. Escreva a equação balanceada que representa a reação química. Índigo de 
Carmim = C16H8N2S2Na2O8.  

E. Indique as espécies formadas na reação química que são consideradas resíduos. 
F. Calcule a quantidade de matéria, em mol, de permanganato de potássio 

necessária para a conversão total de 1 mol de azul de metileno em dióxido de 
carbono. 

G. Calcule a massa de cada resíduo gerado pela reação realizada. 

PROCESSO 2 – REAGENTE DE FENTON 
As reações do tipo Fenton são catalíticas, compreendem o uso de um 

catalisador metálico e são baseadas na formação de radicais livres altamente reativos, 
como mostrado nas equações abaixo. 

Fe2+(aq)+ H2O2(aq)          Fe3+(aq)+ HO-(aq) + HOx(aq) 

Fe3+(aq) + H2O2(aq)         HO2
x(aq) + H+(aq) + Fe2+(aq) 

O radical hidroxil (HOx) é o principal agente reativo no processo capaz de 
degradar um grande número de substâncias orgânicas por oxidação. Apesar de muito 
eficiente, o processo Fenton sistema homogêneo (Fe2+dissolvido em água), apresenta 
desvantagens. Por exemplo, a necessidade de pH abaixo de 3 ocasiona um gasto de 
grandes volumes de ácido. Assim, antes do descarte do efluente, deve-se realizar a 
neutralização com grandes quantidades de base, tal como NaOH, que leva à formação 
de um resíduo de hidróxido de ferro (III). 

2.1. Procedimento 

1. Em um erlenmeyer de 250 mL, pipete,com o auxílio de uma pipeta volumétrica,10 
mL da solução estoque de índigo carmin (0,200 g/L). 

2. Em seguida, pipete 1mL da solução de sulfato de ferro (II) heptahidratado (2,5 
g/L). Esta solução teve o seu pH ajustado para 3 com a adição de ácido sulfúrico.  

3. Pipete 10 mL da solução de peróxido de hidrogênio (10 g/L). Complete o volume 
de solução para 100 mL. Agite a mistura. 

4. Marque o tempo necessário para que qualquer mudança no meio reacional 
termine de acontecer. 

2.2.Questões Propostas 

A. Descreva o que foi observado durante a reação. 
B. Indique as espécies presentes na mistura após a oxidação total do corante pelo 

reagente de Fenton. 
C. Calcule a quantidade, em gramas, de cada espécie produzida após a oxidação 

total do corante pelo reagente de Fenton. 
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PROCESSO 3 - FOTOCATÁLISE 
O terceiro processo é uma degradação por fotocatálise. A fotocatálise é um 

processo que envolve reações de oxirredução induzidas pela radiação, na superfície, 
de semicondutores minerais (catalisadores). O dióxido de titânio (TiO2) é o catalisador 
mais comumente utilizado na fotocatálise heterogênea por reunir as seguintes 
características: não tóxico, baixo custo, insolubilidade em água, foto-estabilidade, 
estabilidade química em uma ampla faixa de pH e possibilidade de ativação pela luz 
solar, o que reduz os custos do processo. O mecanismo geral para a fotocatálise 
heterogênea ainda não está definitivamente esclarecido, existindo divergências entre 
os vários pesquisadores do assunto. 

3.1. Procedimento 

1. Pese 0,500 g de dióxido de titânio. Transfira para um béquer limpo. 
2. Pipete 10 mL da solução estoque de índigo carmin (0,200 g/L). 
3. Complete o volume de solução até 100 mL com água destilada. 
4. Ligue o agitador magnético e a lâmpada UV. 
5. Marque o tempo necessário para que qualquer mudança no meio reacional 

termine de acontecer. 

3.2. Questões Propostas 

A. Descreva o que foi observado durante a reação. 
B. Calcule a energia gasta pela lâmpada UV. Deixe seus cálculos indicados 

demonstrando assim seu raciocínio. 
C. Indique as espécies que estarão presentes na mistura após a oxidação total do 

corante pela fotocatálise. 
D. Quais dessas espécies são consideradas resíduos? 
E. Calcule a massa, em gramas, de cada espécie formada. 

CONCLUSÕES 
A natureza das informações obtidas pela análise do material produzido pelos 

alunos foi relevante para reformular e reestruturar o material didático. Foi possível 
perceber incoerências entre o objetivo das questões, a questão proposta pelo material 
didático e algumas respostas apresentadas pelos alunos. Sendo assim, a investigação 
do material produzido pelos alunos tem potencial como instrumento de reelaboração do 
material didático. 
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Palavras-Chave: Baralho, Ferramenta, Epistemologia 

Introdução 
A Radioatividade é um conteúdo bastante 

importante dentro da Química, no entanto percebe-
se que seu ensino ou aprendizagem é baseado na 
memorização, levando o educando a uma 
aprendizagem mecânica, sem relevância para o seu 
cotidiano. No entanto, a tarefa de tornar o 
ensino/aprendizagem desse conteúdo interessante e 
articulado a outros saberes não é fácil e requer do 
professor criatividade e reflexões em sua prática 
docente. Nesse sentido, Schon1 defende a 
epistemologia da prática, em que o sujeito 
posiciona-se através de uma estrutura de análise, 
produção e criação, a respeito da sua ação 
pedagógica. Para ele, os alunos não devem ser 
puros receptáculos, mas sim agentes de sua própria 
aprendizagem, refletindo sobre suas ações com o 
objetivo de descobrir aquilo que lhes ajuda ou 
prejudica. O professor por sua vez, deve procurar 
recursos que despertem e facilitem a aquisição do 
conhecimento. Mas, como fazê-lo? A abordagem 
CTSA e a utilização de jogos didáticos podem tornar 
este processo mais dinâmico e instigante. Assim, o 
objetivo deste trabalho é mostrar a metodologia 
utilizada para ministrar este conteúdo e como a 
aplicação do jogo didático “Baralho Radioativo”, 
desenvolvido como ferramenta facilitadora da 
aprendizagem, ajudou na assimilação de conceitos, 
promovendo uma aprendizagem significativa.  

Resultados e Discussão 
Dentro da metodologia desenvolvida, 

primeiramente, buscou-se verificar os 
conhecimentos prévios dos educandos sobre o 
assuntou através de um questionário diagnóstico, o 
qual mostra que 86% dos alunos já tinham ouvido 
falar em Radioatividade, sendo apontadas como 
principais aplicações a fabricação de armamentos 
(28%), tratamento de doenças (34%), agricultura 
(7%), dentre outras. Após a análise das respostas 
buscou-se ministrar quatro aulas sobre o conteúdo 
articuladas a uma abordagem CTSA, de modo a 
levar o aluno a perceber a importância da 
radioatividade para o homem. As quatro séries de 
decaimento radioativo foram explicadas e logo em 
seguida, aplicado o jogo didático elaborado e 
intitulado “Baralho Radioativo”. O jogo de cartas foi 
desenvolvido no estilo “canastra”, que tem como 
objetivo a formação das quatro séries de 
decaimento radioativo. O baralho possui 150 cartas, 

sendo 38 alfa, 30 beta, 18 gama e 64 de elementos 
químicos (Figura 1). 
 
 
 
 
 

Figura 1. Moldes das cartas utilizadas no jogo. 

O jogo foi aplicado para 170 alunos, divididos em 
6 turmas, no pólo do Pré-Vestibular Social do 
CEDERJ, que funciona no Colégio Estadual Higino 
Bittencourt, em Teresópolis, Rio de Janeiro. A faixa 
etária dos alunos é 15-20 anos e 56% cursam o 3o 
ano do Ensino Médio. Ao jogar o Baralho Radioativo, 
os alunos conseguiram fazer associações dos 
conceitos de isotopia, número atômico e número de 
massa, além da grande maioria conseguir montar as 
reações de decaimento de forma adequada, 
colocando as cartas das radiações alfa e beta nos 
locais corretos.  

Após a aplicação do jogo, um pequeno debate foi 
realizado, onde questionamentos e críticas foram 
feitos, tentando sempre responder a pergunta: 
“Seria a radioatividade, mocinha ou vilã?” Quais os 
prós e contras de sua utilização? 

Conclusões 
Pode-se concluir que a metodologia empregada 

no ensino/aprendizagem da radioatividade foi 
bastante positiva, pois permitiu ao professor refletir 
sobre sua prática docente e promover mudanças no 
ritmo das aulas, conduzindo a uma assimilação dos 
principais conceitos pelos educandos de forma 
natural, através da abordagem CTSA. Além disso, a 
utilização do jogo e do debate final proporcionou 
maior dinamismo nas aulas e maior interesse 
discente. O jogo desenvolvido promoveu seções de 
feedback, que permitiram rever conceitos mal 
compreendidos, além de ampliar a motivação de 
aprender o conteúdo. O professor pôde perceber a 
necessidade de estar sempre se renovando através 
de reflexões de sua prática, de modo a superar as 
dificuldades que possam surgir em sala de aula. 
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Introdução 
Em 2003 entrou em vigor a Lei Federal de Nº 10.639 
que torna obrigatório o ensino de História da África e 
de Cultura Afro-Brasileira no âmbito do currículo 
escolar1. Desta forma, tal legislação deve ser 
referendada nas aulas de química ressaltando as 
contribuições dos africanos e seus descendentes 
para formação da nossa sociedade atual. 
De acordo com a necessidade de superação de 
discursos racistas nos livros didáticos2 e atendendo 
a legislação mencionada, atualmente existe uma 
escassez de materiais que abordem a História 
Africana e Afro-Brasileira, nesse contexto o presente 
trabalho se refere a um material paradidático 
produzido que tem como prioridade o cumprimento 
da Lei 10.639/2003 e o ensino de química a partir da 
cultura africana.  

Objetivos 
Apresentação de um material paradidático de 
química que tem como foco as pimentas, em 
especial uma pimenta chamada atarè (Aframomum 
Melegueta), que nos permite abordar a cultura 
africana e afro-brasileira correlacionada com os 
conteúdos de química orgânica dados em sala de 
aula. 

Descrição 
O material foi produzido na forma de mídia digital 
baseada em flash e conta a história de um aluno 
chamado Baruti que ficou encarregado pelo seu 
professor de fazer um trabalho sobre as pimentas 
abordando seus aspectos químicos e culturais. No 
decorrer da história, o personagem encontra 
dificuldade em como abordar os aspectos culturais 
das pimentas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Telas do material.  

Dialogando com sua avó, que é candomblecista, ela 
o lembra do atarè, que é usado no Candomblé como 
um antisséptico bucal no intuito de limpar o hálito e 
de retirar as cargas negativas que a palavra pode 
trazer quando se vai conversar com o Orixá Exu. 
Além dessa abordagem cultural, o material mostra o 
estudo que foi feito por Baruti sobre as substâncias 
orgânicas responsáveis pela ardência das pimentas 
utilizadas pela avó na culinária, como a pimenta 
malagueta, a pimenta do reino e o atarè. Estas 
substâncias são a capsaicina, a piperina3, o 
gingerol, a gingerona, o paradol e o shogoal4. 
Também são abordadas as principais funções 
orgânicas presentes nas pimentas com uma breve 
descrição sobre suas estruturas e exemplos de 
outras substâncias que apresentam os mesmos 
grupos funcionais. 
 

Figura 2. Representações químicas das 
substâncias presentes nas pimentas estudadas. 
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Palavras-Chave: Ensino de Química, Jogo, Tabela Periódica. 

Introdução 
O emprego de atividades lúdicas ganha um 

espaço crescente no ensino de Química, seja por 
sua presença na sala de aula, como pelas 
diferentes propostas apresentadas em eventos da 
comunidade acadêmica1. Frente as diferentes 
opções, os jogos se configuram como uma boa 
ferramenta didática, sobretudo para assuntos que, 
comumente, são ministrados de modo a valorizar 
por demais a memorização, como números 
quânticos, configuração eletrônica e a maneira 
como estes se relacionam à construção da Tabela 
Periódica. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 
é apresentar uma proposta de ensino visando um 
entendimento deste que é o símbolo maior na 
Química: a Tabela Periódica. Para isto, 
desenvolvemos o jogo “Batalha Química” que 
consiste numa proposta baseada no jogo Batalha 
Naval. Neste jogo, o tema Tabela Periódica é 
abordado promovendo a familiarização do discente 
com a classificação dos elementos (como entender 
os períodos e as famílias), suas propriedades, entre 
outros. A Batalha Química é uma proposta lúdica de 
um material didático que pode ser empregado no 
Ensino Médio, assim como nas turmas iniciais de 
cursos de graduação, que contemplam a Química 
Geral, como ferramenta para diagnosticar as 
dificuldades do “calouro”. 

Resultados e Discussão 
 O jogo Batalha Química, como já dissemos, foi 
baseado no jogo Batalha Naval, de maneira que 
mantivemos algumas características do jogo 
original, como o objetivo do jogo: o de dar o maior 
número de “tiros” nas embarcações do adversário 
de modo a derrubar toda a sua frota. Ganha aquele 
jogador que possuir por último algum navio não 
destruído. Nas adaptações realizadas, uma tabela 
periódica impressa é o tabuleiro (não necessitando 
de impressão colorida), onde os “navios” serão 
posicionados para dar início à batalha. Numa 
primeira fase do jogo, os navios deverão ser 
dispostos ao longo da tabela, de modo que serão 3 
navios para o bloco s (apenas cruzadores ou 
submarinos), 3 navios para o bloco p (encouraçados 
ou cruzadores) e 2 navios no bloco d (hidroaviões 
ou encouraçados) – Figura 1. Na nossa proposta ao 
docente, sugerimos que ele divida a sala em 

grupos, e dentro desses grupos ele divida em 
subgrupos de  
4 jogadores (ou duplas). Cada grupo disputaria 
entre si. Na segunda fase do jogo, teria início à 
batalha propriamente dita. Para esta fase, criamos 
um total de 60 cartas com perguntas sobre a tabela 
e sua construção, sobretudo visando correlacionar 
assuntos como a configuração eletrônica, 
distribuição de Pauling, as propriedades periódicas, 
chegando até mesmo a introduzir noções de ligação 
química. Com base no conhecimento desses 
assuntos os alunos poderão “derrubar” os navios 
do(s) jogador(es) adversário(s) e sagrar-se 
campeão desse jogo. Diante da preocupação com o 
tempo de jogo e o tempo disponível que o professor 
terá para aplicá-lo, propomos mais uma adequação 
às regras originais: as chamadas “carta objetivo”. 
Cada grupo sorteará a sua carta objetivo, de modo 
que o jogo pode ser finalizado em menor tempo, 
aplicando tal carta no lugar de derrubar todos os 
navios.  
 

 
Figura 1. Embarcações (navios) do jogo Batalha 
Química. 

Conclusões 
O jogo Batalha Química é uma proposta de material 
didático apresentada no formato de um jogo, cujo 
objetivo foi o de despertar no aluno não apenas o 
interesse no estudo da Tabela Periódica, mas 
mostrá-lo como compreendê-la sem passar por 
memorização. Uma alternativa apresentada ao 
docente de como trabalhar este conteúdo, e ainda 
uma proposta ao docente do Ensino Superior de 
como diagnosticar as dificuldades que seu aluno 
traz do Ensino Médio. Por fim, nos cursos de 
licenciatura, apresentar aos futuros docentes o jogo 
didático como ferramenta de ensino. 
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Introdução 
O avanço da tecnologia e o desenvolvimento da 

ciência ao longo do tempo ocasionaram a 
modificação da sociedade nos níveis econômicos, 
político e social, até chegar aos dias atuais e assim, 
ser denominada de sociedade moderna. 

Com isso, nasceu a necessidade de alfabetizar, 
os cidadãos em ciência e tecnologia. Não se trata de 
mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o 
faz, mas de disponibilizar as representações que 
permitam ao cidadão agir, tomar decisão e 
compreender o que está em jogo no discurso dos 
especialistas. 

Dessa forma, a importância de discutir com os 
alunos os avanços da ciência e tecnologia, suas 
causas, consequências, os interesses econômicos e 
políticos, de forma contextualizada, está no fato de 
que devemos conceber a ciência como fruto da 
criação humana. Por isso, ela está intimamente 
ligada à evolução do ser humano, desenvolvendo-se 
permeada pela ação reflexiva de quem sofre/age as 
diversas crises inerentes a esse processo de 
desenvolvimento. 

E por falar em tecnologia, existe uma área 
multidisciplinar que expandiu-se bastante ao longo 
do desenvolvimento tecnológico e científico nas 
diversas áreas do conhecimento como na Genética, 
Bioquímica, Agronomia, Microbiologia, 
Farmacologia, Química, Imunologia, entre outras. 
Esta área multidisciplinar é conhecida hoje como 
Biotecnologia. 

Pensando na importância de discutir temas 
polêmicos relacionados à Biotecnologia, neste 
trabalho foi elaborado um kit-didático para o ensino 
de transgênicos, no sentido de para facilitar a 
compreensão do conhecimento científico 
relacionado a este tema.  

Resultados e Discussão 
Esta proposta foi elaborada por estudantes do 

curso de licenciatura em química da Faculdade Pio 
Décimo, localizada no município de Aracaju/SE, 
fazendo parte das atividades desenvolvidas na 
disciplina práticas pedagógicas VI, com o propósito 
de abordar o tema Transgênico, em aulas de 
química do ensino médio, visto que, muitas vezes a 
informação adquirida sobre tal temática é oriunda 
dos meios de comunicação e muitas vezes podem 
ser viciadas. Assim com o intuito de formar alunos  

 
que atuem criticamente na sociedade utilizando 
conhecimento cientifico como uma base teórica 
consolidada, foi elaborado um kit-didático, tendo 
como referencia o trabalho de Lacerda e 
colaboradores1, que funcionará como elemento 
lúdico para o aluno visualizar o que é realizado nas 
moléculas dos organismos geneticamente 
modificados.  
O kit-didático será composto por miçangas de 
tamanhos e formatos diferentes, que servirão para 
montar as moléculas dos transgênicos. Cada 
miçanga funcionará como se fosse uma unidade de 
amino ácido na cadeia do DNA. Quando se for 
montada a molécula dos organismos modificados 
geneticamente, serão utilizadas miçangas de 
formatos e cores diferentes, assim o aluno poderá 
verificará a característica atribuída a esse novo 
organismo. A Figura 1 apresenta uma ilustração de 
como funcionará a montagem das miçangas.  
 

 
Fig 1. Ilustração da formação dos organismos 
geneticamente modificados. 

Conclusões 
A utilização materiais didáticos para o ensino de 

química auxilia no processo de ensino 
aprendizagem, uma vez que, proporciona uma maior 
participação do aluno na construção do conceito 
químico, motivando este a ser mais participativo em 
sala de aula.  
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RESUMO:  

Este trabalho teve como objetivo projetar e construir um termômetro digital, como instrumento 
didático acessível às pessoas com deficiência visual, capaz de medir a temperatura em °C, vibrar e 
emitir som em código morse, com escala de medição que varia de -15 °C a 115°C, considerando a 
necessidade da acessibilidade de alunos com necessidades educativas especiais ao mundo científico. 
De modo geral, o termômetro construído pode ser considerado um bom instrumento para auxiliar os 
cegos em experimentos envolvendo a medida da temperatura. O TA apresenta baixo custo, resposta 
rápida, fácil manipulação, boa repetibilidade e reprodutibilidade. 
 

INTRODUÇÃO  
A Educação Inclusiva considerada como proposta de aplicação prática ao campo 

da educação, também conhecida como inclusão social, almeja um novo paradigma que 
implica na construção de um processo bilateral no qual as pessoas excluídas e a 
sociedade buscam, em conjunto, realizar de forma igualitária as oportunidades para 
todos.  

Na perspectiva de atender alunos com necessidades educativas especiais, é 
preciso reinventar a Educação numa perspectiva de atender as necessidades do aluno 
“novo”, curioso e pronto para desenvolver um trabalho interativo em que professor e 
aluno possam construir o conhecimento de uma forma mais interativa, aberta, 
participativa e dentro do ritmo particular de cada um (SANTO, CASTELANO E 
ALMEIDA, 2012) 

Desta forma, este movimento está ligado diretamente à construção de uma 
sociedade democrática, dando oportunidade para que todos conquistem seu espaço, 
construam sua cidadania e que a diversidade seja respeitada. A discussão sobre o 
assunto "inclusão" vem ocorrendo no Brasil há mais de uma década, mas a maioria dos 
alunos com necessidades especiais ainda estão fora das escolas.  

O principal documento dos princípios da Educação Inclusiva é a Declaração de 
Salamanca, de 1994 que estabelece que a escola inclusiva é aquela que está apta a 
incluir todas as crianças independente de suas diferenças e dificuldades individuais, 
sendo este um dos desafios da educação inclusiva do sistema educacional.  

A educação especial no Brasil iniciou na época da colônia portuguesa governada 
pelo imperador Dom Pedro II. Relatos históricos mostram que o primeiro atendimento 
escolar especial às pessoas com deficiências ocorreu em 1854; através do decreto 
imperial n.º 1428, onde Dom Pedro II funda, na cidade do Rio de Janeiro, o Imperial 
Instituto dos 46 meninos cegos (MAZZOTTA, 2005).  

Como resultado da democratização da ciência e de seus aparatos tecnológicos 
na vida humana, o ensino de ciências, mais precisamente o ensino de química, passa a 
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ser considerado de crucial importância, já que o cidadão necessita, cotidianamente, 
tomar decisões que envolvam assuntos científicos (SANTOS E SCHNETZLER, 2003; 
FENSHAM, 2002).  

A importância do estudo da química deve-se, ao fato de possibilitar, à pessoa, o 
desenvolvimento de uma visão crítica sobre a realidade que a cerca, podendo, assim, 
utilizar seu conhecimento adquirido no cotidiano, analisar diferentes situações e ter 
condições para avaliar assuntos de importância na determinação de sua qualidade de 
vida (CACHAPUZ et al., 2005). 

Diante do exposto, acredita-se que o ensino de química é essencial na educação 
para a cidadania, já que a participação efetiva na sociedade deve ser feita de modo 
racional, tendo o cidadão necessidades educativas especiais ou não - situação essa, 
viabilizada pelos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), que se 
fundamentam no princípio da igualdade: “do reconhecimento dos direitos humanos e o 
exercícios dos direitos e deveres da cidadania” (BRASIL, 1998, p. 76). Assim como em 
todas as outras áreas do conhecimento, o professor de química, deve estar preparado 
para lidar com as diferenças dos alunos em sala de aula, inclusive com aqueles com 
necessidades educativas especiais, e, por isso, a importância de se discutirem as 
políticas educacionais de formação inicial de professores de ciência. 

Tiballi (2003) apresenta três elementos fundantes na educação inclusiva, sendo 
eles: o aluno, o professor e o conhecimento; para o professor deve haver qualificação 
profissional de maneira que ele saiba distinguir todas as diferentes formas de aprender 
que os alunos apresentam em uma mesma sala de aula. E, sob essa perspectiva de 
Tiballi (2003), não deve existir uma “educação inclusiva”, pois não existem excluídos na 
escola, mas, sim, pessoas com diferentes necessidades de aprendizagem, e é para 
essas diferenças que o professor deve estar preparado. 

Dentre as diferentes formas de Necessidades Educativas Especiais (NEE´s) que 
os professores precisam atender no ensino médio regular, podemos encontrar alunos 
com deficiência auditiva e/ou visual. Segundo STUMP (2008), a inclusão deve 
acontecer a partir de dois movimentos: da construção social de toda a sociedade que 
entende e acolhe, e dos NEE's, que vão participar porque se sentem acolhidos. Por 
isso a importância da reflexão da prática pedagógica, e a indagação sobre como estes 
alunos aprendem. 

Segundo o IBGE (2010), existem 45 milhões de brasileiros com deficiência, e a 
cada ano, percebe-se o aumento no número destes alunos matriculados em escolas 
regulares, conforme apresentado na tabela 1, abaixo. 
 
Tabela 1 - Alunos matriculados por etapa de ensino com algum tipo de deficiência em classes 
comuns nas Escolas de Educação Básica regulares.  

Ano Total Educação 
Infantil 

Fundamental Médio EJA Educação  
Profissional 

2007 306.136 24.634 239.506 13.306 28.295 395 
2008 375.775 27.603 297.986 17.344 32.296 546 
2009 387.031 27.031 303.383 21.465 34.434 718 
2010 484.332 34.044 380.112 27.695 41.385 1.096 
2011 558.423 39.367 437.132 33.138 47.425 1.361 

Diferença 
2010/2011 

em % 

15,3 15,6 15 19,7 14,6 24,2 

Fonte: INEP, 2010. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

Os dados mostram que a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência nas 
escolas regulares tem aumentado desde 2007. 

Assim, aumenta-se também a preocupação em oferecer aos alunos com alguma 
deficiência, além do espaço físico em sala de aula, o respeito e a compreensão pelas 
suas habilidades. Reconhecer que um indivíduo possui limitações não significa que 
não seja participativo e capaz de aprender. Seria um ponto de partida para refletir 
como trabalhar as diferenças de modo a satisfazer as necessidades básicas e sua 
inclusão no meio social (SILVA, 2001). 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) são elementos importantes 
para o desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano e sua inserção na escola 
diminui o risco da discriminação social e cultural, podendo atuar como coadjuvante 
para a renovação da prática pedagógica (SOUZA et al, 2004). Com isso, o professor 
precisa compreender e estar a par das modificações tecnológicas e se atualizar para 
exercer a função de mediador entre as tecnologias usadas no ensino e a aprendizagem 
dos alunos, acreditando que as ferramentas tecnológicas não substituirão o seu 
trabalho, pois é ele que irá planejar suas aulas e nesse momento será onde utilizará os 
recursos tecnológicos para complementar um determinado conteúdo.  

De acordo com Moran (2004), o uso de tecnologias durante a formação dos 
professores podem constituir novos formatos para as mesmas velhas concepções de 
ensino e aprendizagem. Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente 
social e perde de vista sua função de produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz-se 
necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão para a sociedade atual, 
onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais 
interação” (PRETTO, 1999, P. 105). 

Concordando com alguns autores como  Silva, Machado e Tunes (2011), que 
acreditam que as atividades experimentais aliam a prática à formulação de conceitos 
científicos e, por isso, devem relacionar o fazer (relacionado ao fenômeno) e o pensar 
(relacionado à teoria). Eles reforçam a ideia de que a atividade experimental deve ser 
orientada, tendo por base outros conceitos que auxiliarão na descrição do fenômeno, 
do mundo concreto, por uma teoria. 

A importância da experimentação no ensino de ciências, especialmente no 
ensino de química é amplamente discutida. Visto que a experimentação, independente 
do nível de escolarização, estimula e orienta o aprendizado (GIORDAN, 1999); melhora 
a relação ensino-aprendizagem; pode promover a correlação entre o conhecimento 
adquirido e os acontecimentos cotidianos (BRIGHENTE et al. 2000; VALADARES, 
2001). 

De Lima e colaboradores (2013), observaram que os docentes sabem manipular 
reagentes e seguir experimentos na forma de “receitas de bolo”, contudo não 
conseguem realizar ou planejar atividades experimentais onde se cria a possibilidade 
de questionamentos e explicitação do conhecimento dos alunos.  Na maioria das 
vezes, os professores têm uma formação pedagógica adquirida por reprodução das 
ações de seus professores que, por ser pouco refletida e fracamente fundamentada, é 
uma formação tácita, fragmentada e resistente à mudança.  

 Acredita-se que as atividades experimentais aliadas ao uso das tecnologias 
podem ser utilizados como possibilidade de questionamentos e explicitação do 
conhecimento dos alunos, aqui em especial os com deficiência visual, desde que 
realizados de forma criativa, através de atividades e resolução de problemas 
relacionados ao cotidiano dos alunos. Sendo assim, os experimentos deixam de ser 
uma simples forma de comprovação de conhecimentos e passam a atuar como uma 
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atividade inovadora, encorajando o questionamento e a formulação de hipóteses que 
revelem o caráter contraditório do conhecimento (DE LIMA et al., 2013).  

Neste sentido, deve-se partir do pressuposto de  que, de acordo com Silva, 
Machado e Tunes (2011), o ensino de Química deve contemplar seus três níveis de 
abordagem: o macroscópico, o microscópico e o representacional. Este trabalho 
propõe a construção de um termômetro digital, como instrumento didático acessível às 
pessoas com deficiência visual, capaz de medir a temperatura em °C, vibrar e emitir 
som em código morse, com escala de medição que varia de -15 °C a 115°C, 
considerando a necessidade da acessibilidade destas ao mundo científico. 

METODOLOGIA  
O termômetro acessibilidade (TA) é composto por uma fonte de alimentação 

bivolt, sensor de temperatura e um controlador, construídos com peças que podem ser 
adquiridas facilmente em lojas de eletrônicos.  

O sensor de temperatura (STA) foi construído utilizando-se um tubo de ensaio 
com tampa plástica rosqueável, fio condutor, sensor de temperatura LM35, 1 metro de 
cabo 4 vias, 1 conector RJ11 macho e um motor de vibração (utilizado em aparelhos 
celulares). 

O controlador é constituído por um chip microcontrolador ATMEGA328, um 
display LCD 16x2, chave de ajuste, luz indicadora, botão tipo “push bottom”, chave 
liga/desliga e entradas para sensor e cabo da fonte alimentadora. Para a placa de 
circuito foram utilizadas 1 cristal oscilador 16MHz, 2 capacitores cerâmicos 22 nF, 1 
capacitor eletrolítico 330 uF 16V, 2 resistores 10k 1/4W, 1 resistor 150R 1/4W, 3 
resistores 1k 1/4W, 1 transistor BC548, 1 diodo 1N4148, 1 led RGB, 1 potenciômetro 
linear 100k, conector RJ11 fêmea, 1 buzzer 5V, 1 circuito regulador de tensão 5V, 1 
jack P4, 1 placa para circuito impresso, fios e conectores. 

O programa foi desenvolvido em linguagem C, cujo algoritmo realiza todos os 
processos relacionados ao funcionamento do aparelho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
O sensor de temperatura (STA) constitui-se , de um tubo de ensaio com tampa 

plástica rosqueável, em que estão inseridos e acoplados um fio condutor revestido por 
uma capa térmica e isolante, um sensor de temperatura LM35 e um motor de vibração 
(utilizado em aparelhos celulares). O contato térmico entre o tubo de ensaio e o sensor 
de temperatura é favorecido por uma camada de pasta térmica cabo.  Na figura 1 é 
apresentado o STA construído. 
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Figura 1: Sensor de temperatura (STA). 
 

 
 
A parte inferior do STA deve estar em contato com o meio ao qual se deseja 

medir a temperatura. No controlador (Figura 2), os dados são processados e exibidos 
numa tela, proporcionando ao usuário manipular e configurar o equipamento. Para 
tanto, a pessoa com deficiência visual necessitará de um auxílio inicial para a 
configuração do equipamento. 

 
 

Figura 2: Controlador de temperatura do termômetro de acessibilidade (TA). 
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O TA contempla dois modos de operação (setpoint e indicador numérico) que 
devem ser escolhidos pelo usuário conforme sua preferência. O primeiro modo mede a 
temperatura dentro de um intervalo pré-ajustado pelo usuário, emitindo um alarme 
sonoro e de vibração, e o valor aparece no display. Enquanto, no segundo modo, o 
instrumento mede a temperatura, informando o valor medido ao usuário através do 
código Morse, utilizando sinais sonoros e de vibração. Após medir um valor de 
temperatura, o aparelho emitirá bips e vibrações sincronizadas de forma que o número 
de bips e/ou vibrações corresponde aos algarismos referentes à temperatura. 

Foi elaborado um manual do usuário que contempla os componentes do 
instrumento, descrição do sensor e controlador (com legenda), modos de operação, 
com exemplo prático, bem como as instruções de uso. Entretanto, este manual ainda 
não está disponível em braile, mas espera-se, para um trabalho futuro, transcrever este 
manual para dar autonomia ao usuário. 

O TA poderá também ser utilizado em experimentos na área de química e física 
que utilizem a temperatura como parâmetro, estimulando a elaboração de 
experimentos e a construção de equipamentos voltados para o público com 
necessidades especiais. Poderá ainda, ser utilizado tanto na educação básica, no 
ensino superior quanto em outras áreas que possa ser empregado. 

O TA demonstrou-se eficiente, de baixo custo e  promissor para a determinação 
da temperatura por deficientes visuais, possibilitando ainda, a aprendizagem para 
pessoas com diferentes necessidades. 

Ressalta-se que ainda são poucos os trabalhos na área de ensino de química 
voltados para as pessoas com necessidades educativas especiais. Considerando que a 
química é uma ciência experimental, o desenvolvimento de equipamentos, 
instrumentos e adaptações de experimentos a esta nova demanda de educação, facilita 
o processo de ensino e aprendizagem e diminui a aversão a disciplina de química. 

Conforme Anastácio e Rizzatti (2012), alguns alunos com deficiência auditiva 
relataram que entre as maiores dificuldades encontradas no ensino de química estão a 
explicação de conteúdos sem relação com o dia-a-dia, interpretação e utilização de 
equações químicas e ausência da experimentação. Desta forma, o desenvolvimento de 
recursos didático pedagógicos que pudessem ser utilizados e/ou desenvolvidos, bem 
como a proposição de estratégias diferenciadas para o professor, poderiam auxiliar a 
compreensão destes conteúdos por parte dos alunos.  

O Ministério da Educação (MEC), juntamente com as Secretarias de Educação 
Fundamental e de Educação Especial, elaboraram adaptaçoes aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) (1998). As adaptações curriculares são definidas da 
seguinte forma:  

 
As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de 
atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se 
realize a adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo 
apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um 
novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, 
para que atenda realmente a todos educandos (BRASIL, 1998, p.33)  

 
 Embora os PCN’s promovam a adaptação do currículo escolar para atender as 
necessidades dos alunos, a escola não possui um currículo dinâmico, flexível e 
diversificado que atenda aos interesses deste público, que a cada ano vem 
aumentando, não garantindo, portanto, uma  educação de qualidade. Além disso, os 
professores não estão preparados para atender a esta nova demanda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 São poucos os dados sobre equipamentos e instrumentos laboratoriais 
destinados às pessoas com necessidades especiais, embora o Ministério da Educação, 
através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), garante a adaptação do 
currículo escolar para atender as peculiaridades dos alunos, entretanto, esta 
recomendação ainda não é atendida na sua totalidade. 
 De modo geral, o termômetro construído pode ser considerado um bom 
instrumento para auxiliar os cegos em experimentos envolvendo a medida da 
temperatura. O TA apresenta baixo custo, resposta rápida, fácil manipulação, boa 
repetibilidade e reprodutibilidade. Porém, algumas adaptações ainda são necessárias 
para tornar o usuário mais independente.  
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Introdução 
 As forças intermoleculares são forças de atração 
eletrostáticas que ocorrem entre íons ou moléculas1. 
As interações intermoleculares mais conhecidas e 
abordadas no ensino médio são: dipolo-dipolo, 
ligação de hidrogênio e interação de van der Waals1.  
 No ensino de Química, os métodos utilizados para 
abordar estes conceitos em sala de aula são, 
normalmente, através de desenhos bidimensionais 
no quadro branco ou imagens projetadas em data 
show2. Esses métodos, entretanto, são meios de 
visualização estática, que não explicam as 
interações intermoleculares de maneira clara. 
 O recurso midiático é um modo de expressão de 
síntese, pois combina linguagens de cinema, do 
teatro, do rádio e da computação gráfica. Este meio 
de comunicação, associado com características 
técnicas e propostas pedagógicas, pode ter um 
poder de convencimento muito forte em sala de 
aula, podendo facilitar a compreensão do aluno 
sobre o conteúdo versado2. 
 Neste contexto, este trabalho visa produzir um 
vídeo didático sobre interações intermoleculares, 
com o objetivo de facilitar a compreensão e 
despertar o interesse dos alunos sobre o tema, 
podendo ser usado durante as aulas, sob 
intervenção do docente, ou até mesmo após as 
mesmas, de forma independente pelos alunos. 

Metodologia 
 Neste trabalho, foram criadas 3 caixas (acetona, 
água e hexano líquido, utilizando o pacote de 
programas GROMACS - versão 4.6) que pudessem 
explicar os três tipos de interações intermoleculares 
que são abordados no ensino médio: dipolo-dipolo, 
ligação de hidrogênio e van der Waals3.  
 Em seguida foram feitos roteiros técnicos que 
continham todas as perspectivas da produção do 
vídeo, como por exemplo, a ordenação dos 
conteúdos, das imagens e das legendas. 
 Após a criação dos sistemas e dos roteiros, foi 
utilizado o programa Sony Vegas Pro 12.0 (editor de 
vídeo) para elaborar as animações de conceitos 
envolvidos com interações intermoleculares como, 
por exemplo, o conceito de polaridade das 
moléculas, e conectar essas animações aos 
sistemas desenvolvidos. 
 Por último, foram feitas diversas filmagens com 
situações do dia-a-dia que pudessem ser explicadas 
através das interações intermoleculares. As 
melhores filmagens foram inseridas no vídeo, 
finalizando assim a sua produção. 

Resultados e Discussão 
 Obteve-se um vídeo com aproximadamente 12 
minutos de duração que explica de forma sucinta as 
interações intermoleculares. No vídeo, cada 
interação intermolecular é mostrada isoladamente, 
sendo explicada e ilustrada através de moléculas 
estáticas e de simulação molecular (Figura 1). Ao 
término das explicações estão os exemplos de 
situações cotidianas que são influenciadas por estas 
interações. 
 

   
 

  
  

  
    Figura 1: Imagens do vídeo sobre interações intermoleculares. 

Conclusão 
Foi feito um vídeo didático abordando o tema 
interações intermoleculares. 

Perspectivas 
Análise do vídeo produzido, por professores de 
ensino médio. 

Agradecimentos 
CAPES, CNPq, Prof. Ricardo Bicca de Alencastro.  

Bibliografia 
1 Constantino, M. G. Química orgânica: curso básico universitário. v.1, 
1 ed. LTC, São Paulo, 2005. 
2 Gomes. Luiz Fernando. Vídeos didáticos: uma proposta de critérios 
para análise. R.Bras. Est. Pedag, Brasília, v.89, n223, p.477-492, 2008. 
3 Morgon, H; Coutinho, K. Métodos de Química Teórica e Modelagem 
Molecular. 1º Ed. São Paulo: Livraria da Física, 2007. 



 
 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

Área do trabalho: 
IV MOMADIQ 

Especificar a Área do trabalho 
(MD,TIC) 

CRIAÇÃO E ANÁLISE DE UM VÍDEO SOBRE INTERAÇÕES 
INTERMOLECULARES 

Vitor Hugo S. da Fonseca*1(IC), Lívia Tenório C. C. Vilela1(PQ), Fernanda G. Oliveira2(PQ). 
1IFRJ – campus Duque de Caxias; 2IQ - UFRJ 
* chemistrydegree@gmail.com 
Palavras Chave: Dinâmica Molecular, Interações Intermoleculares, Vídeos didáticos. 

Introdução 
  A utilização de recursos alternativos no ensino 
de química pode abrir novos horizontes para a 
construção do conhecimento dos discentes. Um 
bom vídeo, por exemplo, pode servir para introduzir 
um novo assunto, para despertar a curiosidade em 
relação a novos temas1 e para motivar os alunos 
buscarem aprofundamento no  assunto 
apresentado. 
  A força da linguagem midiática está no fato de 
ser um meio dinâmico de comunicação em que som 
e imagem são sincronizados2. 
 Antes de ser exposto em sala de aula, contudo, o 
vídeo deve ser avaliado com relação à sua 
qualidade técnico-científica: didática, clareza, 
suficiência da qualidade de informação e adequação 
de linguagem e conteúdo ao público alvo. Sua 
avaliação usualmente é feita com a utilização de 
questionários específicos a docentes e discentes da 
área de interesse. 
 Neste contexto, este trabalho visa avaliar a 
qualidade do vídeo sobre interações 
intermoleculares, com o uso de questionários. 

Metodologia 
   Foi criado um vídeo sobre interações 
intermoleculares e o mesmo foi aplicado em duas 
turmas do 3º ano do ensino médio da Escola 
Estadual Prefeito Mendes de Moraes e em uma 
turma do ensino técnico em plástico- modalidade 
concomitante/subsequente do IFRJ- campus Duque 
de Caxias. O questionário visava analisar a didática, 
a clareza, a adequação da linguagem ao público 
alvo e a qualidade técnica e estética do vídeo. Para 
isso, a primeira parte do questionário consistia em 
questões gerais de avaliação do vídeo e a segunda 
parte com perguntas específicas sobre interações 
intermoleculares.    

Resultados e Discussão 
O vídeo, com duração de aproximadamente 9 
minutos foi aplicado nas três turmas após a aula 
teórica sobre interações intermoleculares. A análise 
dos questionários mostrou que, quanto ao grau de 
dificuldade, a maioria dos alunos (60%) achou o 
vídeo adequado. Quanto ao entendimento do 
conceito de interações intermoleculares somente 
com o vídeo, 57% julgou que teria entendido apenas 
parcialmente. A Tabela 1 descreve resumidamente 
o resultado da análise das questões gerais do vídeo, 
considerando 10 a melhor nota. 
 
 
 

Tabela 1: Resultados da avaliação geral do vídeo 
 0-4 5/6 7/8 9/10 N/R 

o uso do video ajudou a minha 
compreensão do tema abordado 6% 28% 28% 35% 2% 

legendas: número de palavras escritas na 
tela 9% 20% 22% 50% 0% 

aprofundamento do conteúdo 4% 16% 35% 43% 2% 
multidisciplinaridade 2% 21% 34% 39% 2% 
dinâmica 0% 16% 22% 59% 4% 
animações 0% 48% 13% 74% 4% 
qualidade de sons e imagens 0% 6% 18% 74% 2% 
tempo do vídeo 2% 20% 19% 57% 2% 
a utilização do vídeo ajudou meu 

interesse pela aula 0% 17% 17% 61% 4% 

 
Os resultados indicam que, de maneira geral, o 
vídeo se mostrou dinâmico, com boa qualidade 
técnica e estética e útil como ferramenta auxiliar no 
ensino do conteúdo abordado.  
 Entretanto, nas questões específicas sobre 
interações intermoleculares pode-se observar que 
os alunos apresentaram dificuldades na 
diferenciação dos tipos de interações existentes 
entre moléculas polares e apolares e também na 
maneira com que cada interação ocorre e suas 
especificidades.   

Conclusão 
O vídeo se mostrou pertinente quanto à sua 
qualidade científica, quanto à riqueza visual, à 
qualidade estética e técnica e à integração do som 
com as imagens. Contudo, observou-se a 
necessidade de melhorias na explicação dos 
diferentes tipos de interações intermoleculares para  
facilitar o entendimento do público alvo. 

Perspectivas 
Produção de um vídeo mais condizente com as 
expectativas do público alvo, mais detalhado na 
interação do tipo ligação de hidrogênio a fim de não 
ocasionar outra confusão entre as interações (vídeo 
sendo apresentado no IV MOMADIQ) 
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RESUMO:  
 Promover a contextualização é uma demanda urgente da legislação atual para o ensino de 
Química. Para tal, muitas estratégias podem ser utilizadas e, entre elas, os jogos didáticos funcionam 
como uma abordagem que integra o conteúdo com a ludicidade permitindo a integração e comunicação 
dos alunos. Neste ínterim, esse artigo apresenta um jogo didático que pretende facilitar o ensino das 
funções químicas e grupos funcionais por meio da contextualização com as biomoléculas envolvidas na 
alimentação. O recurso foi avaliado por 10 especialistas (professores de Química e Biologia da 
Educação Básica) e 30 alunos da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública de Curitiba. Os 
professores consideraram, em geral, o jogo bem estruturado e coerente com a proposta, além de 
indicarem que o utilizariam em sua prática. Os alunos também consideraram a estrutura e o momento de 
aplicação do jogo adequados e aprovaram a utilização da metodologia em sala.  

CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: QUÍMICA ORGÂNICA E ALIMENTAÇÃO  
 
A contextualização, embora tenham sido encontradas várias definições para o 

termo, pode ser entendida como uma prática que visa promover forte relação entre os 
conteúdos específicos das disciplinas escolares com os conhecimentos prévios do 
aluno, não apenas no sentido de suas ações e experiências cotidianas, mas a relação 
do conteúdo e do sujeito com o contexto histórico, social e cultural no qual está 
inserido, visando formar um cidadão crítico (WARTHA, SILVA e BEJARANO, 2013).  

Segundo as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, PCN+, (BRASIL, 2000), a contextualização no ensino de 
Ciências Naturais e Matemática pode ser realizada dentro de cada disciplina sem a 
necessidade de um projeto interdisciplinar e deve promover a relação entre os 
conceitos trabalhados na Química com a representação e discussão de temas práticos 
do cotidiano, minimizando a fragmentação de conteúdos afins estudados nas várias 
disciplinas do Ensino Médio. 
 Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica Paranaense 
para Química (PARANÁ, 2006b) pressupõem que haja momentos de contextualização 
na disciplina de modo que seus conteúdos específicos dessa disciplina sejam 
relacionados com os de outras a fim de que ocorra a apropriação crítica, pelos 
estudantes, dos vários contextos relacionados ao conteúdo. 
 Além da relação entre o tema Alimentação e os conteúdos de Química e 
Biologia, a abordagem da temática em sala de aula pode ser suporte para discussões 
de caráter sócio-histórico-cultural como a importância do ácido ascórbico no sucesso 
das Grandes Navegações dos séculos XV a XVIII ou, mais atualmente, nas questões 
de desnutrição na África e da mudança no perfil alimentar dos brasileiros, que tem 
gerado casos de obesidade infantil, possibilitando a efetiva contextualização, 
transcendendo a relação de conteúdos (PAZINATO, 2012). 
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O recurso didático desenvolvido no presente trabalho se configura, de acordo 
com as Diretrizes para a Educação Básica do Estado do Paraná (PARANÁ, 2006a; b) 
como uma proposta para o ensino contextualizado de funções orgânicas em relação às 
biomoléculas presentes nos alimentos que pode fornecer subsídios para o 
entendimento da construção de dietas e da pirâmide alimentar.  

Considerando os pressupostos acima, os conteúdos estruturantes e específicos 
contidos no recurso didático desenvolvido nesse trabalho, de acordo com as Diretrizes 
paraenses foram:  

 
x Conteúdo Específico de Química: Funções Químicas e, dentro desse o 

conteúdo básico Funções Orgânicas abordados no contexto do conteúdo 
estruturante Química Sintética (PARANÁ, 2006b); 

x Conteúdo Específico de Biologia: Mecanismos Biofísicos e Bioquímicos 
abordados na perspectiva do conteúdo estruturante de Mecanismos 
Biológicos (PARANÁ, 2006a). 

 
 Diante da possibilidade da discussão do tema Alimentação com uma abordagem 
interdisciplinar, Pazinato (2012) aponta que todos os livros didáticos aprovados no 
Programa Nacional no Livro Didático (PNLD) de 2012 apresentam essa temática 
incluída nos textos ou seções a parte, embora a maioria promova a contextualização 
como simples explicação dos conceitos, sem discussões de cunho social, como 
também fora observado por Wartha, Silva e Bejarano (2013) com relação à análise de 
livros didáticos. 
 Desse modo, o desenvolvimento de práticas que promovam ampla 
contextualização desse tema é interessante para que se possa, além de situar os 
alunos quanto à aplicação e análise crítica dos conteúdos escolares, promover a 
retomada de conteúdos já estudados e motivá-los na aquisição dos novos.   

JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE QUÍMICA 
 
A definição da palavra jogo tende a ser ampla e aceitar muitas nuances, por 

isso, para delimitar o conceito, considera-se, nesse estudo, as características apontada 
por Kishimoto (1994). Segundo a autora, um jogo apresenta as características: 
 

1. O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, 
ou seja, a aplicação da linguagem científica de acordo com cotidiano no qual se 
aplica o jogo; 

2. Um sistema de regras, isto é, a determinação da sequência lógica segundo a 
qual se deve realizar a atividade; 

3. Um objeto, os materiais físicos que compõem o jogo. 
  

Uma categoria mais específica de jogos são os jogos educativos que, como aponta 
Sores (2004) têm a característica de apresentarem em igual importância a função 
lúdica da atividade (a diversão e o prazer) com função educativa (conhecimento, 
conteúdo). Dentro desse contexto, existem os jogos didáticos, cujo o foco dá-se na 
aprendizagem do conceito (KISHIMOTO, 1994).  

É importante lembrar que, no contexto do ensino, os jogos são orientados pelo 
professor que deve possuir um planejamento adequado para a aplicação desse recurso 
e, como aponta Cunha (2012), atualizar a atividade de forma concisa com o conteúdo, 
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estimulando os alunos a participarem do jogo que deve conter regras claras e 
possibilitar a interação em grupo estimulando o desenvolvimento de estratégias pelos 
alunos evitando corrigi-los de forma direta, mas questionando de forma a dirigir o 
pensamento. 

Para se desenvolver um jogo é necessário, segundo Soares (2008), que se tenha a 
definição de um espaço de aplicação da atividade; que imprima diversão nos alunos; 
que contenha regras definidas; e que seja livre (não obrigatório). 

Nesse contexto, Lima et al. (2011) realizaram uma pesquisa bibliográfica para 
identificar os jogos disponíveis para o ensino de Química, tendo como resultado 9 jogos 
publicados, além da constatação do aumento da preocupação dos pesquisadores com 
o desenvolvimento, aplicação e avaliação dessas atividades em sala-se-aula, 
evidenciada pelo aumento de estudos publicados sobre o assunto na última década. 

Os jogos, então, são atividades que favorecem o aprendizado dos alunos quantos 
aos conceitos e, também, quanto ao relacionamento interpessoal, promovendo a 
motivação e o envolvimento dos estudantes na atividade que proporcionará a 
assimilação do conhecimento pretendido pelo professor (SOARES, 2004; LIMA et al., 
2011 e CUNHA, 2012).  

Somando-se aos estímulos que os trabalhos na área apresentam quanto à 
utilização de jogos em sala de aula, os PCN+ (BRASIL, 2000) apresenta-os como uma 
estratégia de abordagem de temas que promove a criatividade os alunos, bem como as 
relações interpessoais e de liderança, proporcionando uma ambiente ativo e de 
construção de conhecimento. 
 Diante dos pressupostos apresentados, esse artigo pretende avaliar uma 
proposta de recurso didático para o ensino de Química Orgânica em contextualização 
com as biomoléculas presentes na dieta de acordo com a validação de alunos e 
professores. 

METODOLOGIA 
 
A primeira etapa do trabalho consistiu na elaboração do jogo que foi baseado 

nas demandas da legislação que requerem contextualização e interdisciplinaridade 
resultando em uma atividade que integrasse os conteúdos de Química Orgânica e de 
Bioquímica relacionados com a alimentação saudável. Os conteúdos foram escolhidos 
com base nos conteúdos básicos das diretrizes do Paraná para as disciplinas de 
Química (PARANÁ, 2006b) e Biologia (PARANÁ, 2006a), sendo utilizado como material 
de consulta os livros das disciplinas disponíveis para os alunos na escola onde foi 
aplicado o questionário (LINHARES e GEWANDSZNAJDER, 2010; PERUZZO e 
CANTO, 2010). 
 O processo de validação foi realizado em duas etapas: avaliação por 
especialista (professores de Química e Biologia) e avaliação por alunos (alunos da 3ª 
série do Ensino Médio de uma escola pública de Curitiba).  

Em ambos os casos, o instrumento de avaliação foi um questionário elaborado 
conforme os pressupostos da escala Likert contendo, então, questões claras, 
afirmativas ou negativas, sobre o tema que deverão ser respondidas por questões 
fechadas de acordo com as classes: concordo, indiferente e discordo oferecendo uma 
análise quantitativa sobre a opinião dos questionados sobre o jogo (CUNHA, 2007). 

A, no quadro 1 seguir são apresentadas as questões apresentadas aos 
especialistas contendo breve descrição do objetivo a ser alcançado com a aplicação. 
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Quadro 1: Proposições apresentadas aos professores 
Proposição 

1) O conteúdo apresentado está de acordo com os conteúdos previstos para o Ensino Médio. 
2) A correlação entre as biomoléculas e o grupo funcional/função química está correta. 
3) A correlação entre as biomoléculas e sua função biológica está correta. 
4) A correlação entre as biomoléculas e sua ocorrência está correta. 
5) A folha de respostas é clara e bem estruturada. 
6) A folha de identificação de biomoléculas é clara e bem estruturada. 
7) As regras do jogo são claras e objetivas. 
8) O jogo se configura como uma atividade de contextualização e com ludicidade 
9) O jogo pode ser aplicado na 3ª série do Ensino Médio. 
10) Você utilizaria o jogo em suas aulas. 

 
 O objetivo principal do questionário aos especialistas era, então, verificar a 
adequação do jogo ao conteúdo abordado na terceira série do Ensino Médio e se as 
partes que compõem o jogo, bem como se as relações feitas entre as biomoléculas, 
sua ocorrência, grupo funcional e função química são claras e de fácil entendimento. 

O quadro 2 apresenta as proposições apresentadas aos alunos, com o objetivo 
de verificação para cada uma. 
 

Quadro 2: Proposições apresentadas aos alunos 
Proposição 

1) As regras do jogo são claras e objetivas 
2) A folha de respostas é clara e bem estruturada. 
3) A folha de identificação de biomoléculas é clara e bem estruturada. 
4) As cartas são claras e organizadas. 
5) O jogo está em acordo com o conteúdo estudado na 3ª série do Ensino Médio. 
6) O jogo se configura como uma atividade com ludicidade. 
7) O jogo pode ser aplicado para alunos da 3ª série do Ensino Médio. 
8) Você gostaria que os jogos didáticos fossem usados em suas aulas. 

 
 Os objetivos principais do questionário para avaliação pelos alunos eram a 
percepção quanto às partes do jogo e a caracterização do recurso como uma atividade 
lúdica que pode ser aplicada no processo de ensino e aprendizagem de Química 
Orgânica na Ensino Médio. Após a resolução dos questionários os respondentes foram 
convidados a escrever suas opiniões no verso do questionário. 

APRESENTAÇÃO DO JOGO: A BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS 
O jogo denominado “Bioquímica dos Alimentos” é composto por: 25 cartas no 

total (algumas cartas estão apresentadas na Fig. 1), 1 folha para respostas (Fig. 2) 
para cada equipe e uma folha para identificação de biomoléculas (Fig. 3). As cartas são 
divididas em 6 grupos:  

 
I. Tipo de Biomolécula: Carboidratos, Proteínas, Vitaminas e Gorduras; 
II.  Função Química: Aldeídos e Cetonas; Aminoácidos; Amina, Amida, Álcool, Éter 

e Éster;  
III. Ocorrência: Açúcares, Doces, Cereais, Tubérculos; Carnes, Ovos; Frutas, 

Verduras (Principalmente) e Óleos e Manteiga; 
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IV. Funções Biológicas: Fonte Imediata de Energia, Estrutural e Enzimática, 
Regulação Metabólica e Reserva Energética;  

V. Grupo Funcional: Contêm o grupo funcional de cada função química; 
VI. Informações Extras: Contêm informações sobre alimentação saudável. 

 

 
Figura 1: Exemplos de Cartas 

 
A folha de respostas (Fig 2) é composta de 5 pirâmides que representam a 

frequência  relativa na qual cada biomolécula deve ser ingerida durante o dia, ou seja, 
em ordem decrescente: gorduras, proteínas, vitaminas e carboidratos.  

Cada pirâmide deve ser preenchida respeitando a ordem acima e as 
informações de cada grupo, de acordo com a coloração, na medida em que a 
informação é recebida na troca de cartas. 

 

 
Figura 2: Folha de Respostas 

 
A folha de identificação de biomoléculas (Fig. 3) contém exemplos de moléculas 

presentes na alimentação que devem ser identificadas de acordo com as informações 
coletadas. 
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A ênfase foi dada na identificação do grupo funcional em razão da dificuldade dos 
alunos em identificar as estruturam em compostos multifuncionais, principalmente, 
como observado durante as aulas anteriores à proposta do jogo, motivando, também 
na elaboração desse recurso. 
 

 
Figura 3: Folha para Identificação de Biomoléculas 

 
O jogo foi planejado para ser jogado em 12 grupos (independente da quantidade de 

alunos em cada grupo). O professor deve retirar uma carta (exceto informações extras), 
embaralhar as cartas restantes e distribuir duas para cada equipe. As equipes deverão 
anotar na folha de resposta as informações que possuem em mãos (exceto 
informações extras, pois não há campo para elas). Em seguida, um aluno da equipe 
entrega uma das cartas à equipe da direita enquanto outro recebe uma carta da equipe 
da esquerda, anota-se a nova informação e o processo continua até todos tenham 
completado as 19 informações constantes no jogo. Para terminar, as equipes devem 
desvendar a informação faltante. Quando uma equipe acerta as 19 informações 
(relaciona as 18 cartas corretamente com a posição do alimento e descobre a 
informação faltante), recebe a folha de identificação de moléculas para responder. 
Vence a equipe que primeiro identificar corretamente todas as biomoléculas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 A validação com especialistas foi feita com dez professores, sendo sete de 
Biologia e três de Química, todos são atuantes em escolas públicas e/ou privadas. Um 
professor de cada disciplina trabalha na escola na qual ocorreu a aplicação do jogo nas 
turmas do pesquisador deste trabalho, os demais professores fazem parte do programa 
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de mestrado frequentado por ele. As respostas dos especialistas estão relacionadas na 
Figura 4. 
 

 
Figura 4: Respostas às proposição apresentadas aos professores 

  
Como pode ser observado no gráfico acima (Fig. 4) todos os professores 

questionados concordam que o jogo se esquadra nos conteúdos previstos para o 
Ensino Médio (Questão 1), que a relação entre as biomoléculas e sua função biológica 
e a sua ocorrência estão adequadas (Questão 3 e 4), que a folha de resposta é clara e 
objetiva (Questão 5), que o jogo se configura como uma atividade de contextualização 
e de ludicidade (Questão 8), pode ser aplicado por alunos da 3ª série (questão 9) e que 
o utilizariam em sala de aula (questão 10). 
 As considerações acerca das indiferenças e discordâncias foram feitas a partir 
dos relatos dos professores no verso do questionário. Os casos de indiferença da 
questão 2 foram de professores de Biologia que se sentiram desconfortáveis em 
relacionar os grupos funcionais devido à possibilidade de o fazerem incoerentemente. 
Quanto à folha de identificação de biomoléculas (Questão 6) os professores indicaram 
que a imagem estava muito difusa e que deveria haver uma tratamento melhor. Por fim, 
quanto às regras, foi comentado o excesso de detalhes como um elemento dificultador.
 As respostas apresentadas pelos especialistas permite, então, caracterizar o 
recurso didático como uma proposta contextualizada para o ensino de funções 
orgânicas reafirmando a colocação proposta pelas Diretrizes Estaduais (PARANÁ, 
2006a; b), e permitindo perceber que os jogos são, de fato, abordagens que serão 
utilizadas pelos professores, como orienta os PCN+ (BRASIL, 2000) e, principalmente, 
que o recurso, por apresentar ludicidade, pode ser caracterizado como um jogo 
(KISHIMOTO, 1994) e, por abordar conteúdos científicos, torna-se um jogo didático 
(SOARES, 2004). 

A Figura 5 apresenta as respostas dadas pelos alunos da 3ª série do Ensino 
Médio na qual o jogo foi aplicado. 
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Figura 5: Respostas apresentadas pelos alunos 

  
A única questão unânime dada pelos alunos foi em relação à adequação do jogo 

com o conteúdo (Questão 5), indicando que os mesmos reconheceram o conteúdo 
trabalhado em sala de aula no recurso apresentado, caracterizando-o como jogo 
didático (SOARES, 2004). 
 Quanto a questão um, as discordâncias e indiferenças foram justificadas pelo 
excesso de detalhes que deveriam ser considerados na execução de jogo, como 
afirmado na validação anterior, porém, a complexidade do jogo era um dos objetivos do 
mesmo, no intuito de  incentivar os alunos a desenvolverem estratégias de trabalho em 
grupo. 
 Quanto à folha de respostas, um problema com a impressão das mesmas 
refletiu na dificuldade dos alunos em executar o jogo. A impressão foi feita em preto e 
branco, devido a problemas na escola, e as pirâmides não puderam ser facilmente 
relacionadas com as informações. O problema foi apontado e corrigido na explicação 
das regras, mas alguns alunos demoraram a entender como anotar as informações nas 
pirâmides. 
 A folha de biomoléculas não foi utilizada no jogo em si, devido ao tempo 
destinado à execução do mesmo. O jogo foi planejado para ser jogado por 100 minutos 
(2 tempos), mas o problema com a impressão e o atraso na troca de professores 
reduziu o tempo em mais de 30 minutos de modo que somente uma equipe concluiu as 
pirâmides a tempo de receber a folha de identificação no jogo, concluindo-a. As outras 
equipes resolveram a folha em outra aula, apontando para a baixa qualidade das 
imagens como elemento dificultador. 
 Algumas equipes demoraram a entender como utilizar as cartas, o que pode ter 
sido razão para as respostas acima, além do fato da não relação entre a cor das cartas 
e das pirâmides pelo problema de impressão da folha. 
 O questionário foi entregue aos alunos após a apresentação do mesmo, mas 
não foi apresentada questão por questão, após alguns instantes os alunos 
manifestaram-se por não entender o que significava ludicidade e, por isso essa questão 
foi explicada com maiores detalhes. As discordâncias foram justificadas pelo excesso 
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de conteúdo no jogo, mas, como sendo uma das características apresentadas por 
Soares (2004) na caracterização dos jogos didáticos, essa questão não poderá ser, de 
todo re-elaborada. A maioria dos alunos caracterizou a atividade como lúdica, 
reafirmando seu caráter de jogo (KISHIMOTO, 1994). 
 As indiferenças em relação à aplicabilidade do jogo foram justificadas com a 
ressalva de que o planejamento das atividades era desenvolvido pelo professor e que, 
desse modo, os alunos não poderia dizer o melhor momento de utilizar o jogo, contudo, 
a maioria dos alunos considerou o momento adequado. 
 Por fim, os alunos apresentaram interesse no uso de jogos didáticos em sala de 
aula, afirmando que a atividade estimula a busca de informações e a interação entre os 
alunos, modificando a rotina de aulas expositivas. A única discordância foi justificada 
pelo aluno devido ao fato de que ele não considera atividades diferenciadas como 
meios de avaliação e que não pretendia jogar. Respeitando o apresentado por 
Kishimoto (1994) quanto a não obrigatoriedade do jogo, o aluno foi autorizado a 
desenvolver atividade alternativa. 
 A última análise (Fig 6) pretende avaliar como as informações foram organizadas 
na folha de respostas, de modo a entender se os alunos conseguiram articular as 
informações das cartas com a pirâmide de frequência utilizada como um elemento 
reduzido da pirâmide alimentar. Essa análise consistiu na correção das folhas de 
resposta (avaliando se a correspondência estava correta ou incorreta) e a contagem 
dos espaços em branco deixados pelas equipes que não concluíram o preenchimento 
devido ao tempo diminuído. Essa análise tem por finalidade, também, indicar a equipe 
vencedora que foi considerada a que preenchesse a tabela toda corretamente, a 
alteração foi necessária devido aos problemas supracitados. 
 

 
Figura 6: Análise do preenchimento da folha de respostas 

  
Por meio do gráfico, na Figura 6, é possível identificar que o tempo de atividade 

foi muito escasso devido ao grande número de lacunas em branco. A quantidade de 
erros foi representativa e, em sua maioria, referiram-se as estruturas químicas dos 
grupos funcionais. Quando questionados sobre esse fato em outra aula os alunos 
reclamaram do pouco tempo para preencher as pirâmides como principal elemento 
responsável pelos erros nas estruturas, contudo esse fato foi considerado como um 
indicativo para reforçar o trabalho de identificação de estruturas feito com a folha de 
identificação de biomoléculas, em aula após o jogo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 De modo geral, o recurso didático foi avaliado como uma atividade lúdica, mas 
que continha os conceitos científicos esperados para a série escolhida, caracterizando-
a como um jogo didático, apresentando as características previstas por Kishimoto 
(1994) e Soares (2004). E, além disso, foi bem aceita pelos alunos promovendo 
integração e estímulo para a realização da atividade. 

Foram levantadas, também, questões estruturais e de execução que 
promoverão a melhoria do recurso, tendo em vista que essa foi a primeira aplicação do 
mesmo. 
 É importante ressaltar que o jogo didático não foi utilizado como única 
abordagem para o ensino do conteúdo sob a temática alimentação. A primeira etapa foi 
aula expositiva dialogada sobre as biomoléculas, resolução de questões do Exame 
Nacional do Ensino Médio, avaliação pelo uso do jogo, seminários sobre dietas 
apresentadas em jornais, revistar e internet para promover a sensibilização sobre 
indicações e riscos e, por fim, produção de reportagens sobre problemas relacionados 
com a alimentação como diabetes, obesidade, subnitrição e desnutrição de modo que 
todo o trabalho abrangerá os pressupostos previstos pelos PCN+ (BRASIL, 2000) 
como contextualização. Essas atividades ainda estão sendo realizadas e tiveram suas 
datas alteradas devido à Greve dos Professores impedindo sua análise nesse artigo. 
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RESUMO: Um dos objetivos deste trabalho é apresentar resultados observados em decorrência da 
aplicação do jogo didático „Complete & Responda‟ enquanto suporte e revisão do ensino de Funções 
Orgânicas. Desenvolvido em uma turma da 3ª série do ensino médio na rede pública estadual em 
Pindamonhangaba –SP, avaliou-se através de perguntas ligadas ao cotidiano discente a eficácia deste 
recurso na missão de despertar o interesse pela disciplina, o espírito de cooperação e a autonomia. E, 
principalmente nas questões para as quais um jogo didático, por definição, propõe-se a desenvolver: 
facilitar a aprendizagem e as relações interpessoais. Os resultados obtidos mostraram-se de acordo com 
estas expectativas, visto que a ideia de cooperação e motivação da aprendizagem foram termos 
recorrentes nos depoimentos dos alunos acerca do referido jogo didático. 

INTRODUÇÃO 
 

Diversos estudos têm apontado que boa parte dos conteúdos ensinados na escola 
está totalmente distante da realidade do aluno, para subsidiar este ensino, adotou-se o 
jogo como parte do processo educativo, pois integra várias esferas na área da educação. 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) o ensino de Ciências 
Naturais deve possibilitar ao aluno o desenvolvimento de competências que lhe permitam 
compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos 
de natureza científica e tecnológica (BRASIL, 1998, p. 32).  

O jogo está intrinsecamente ligado à história da educação e das relações 
humanas, se bem conduzido, é capaz de redefinir conceitos através da reflexão, criando 
um ambiente propício à aprendizagem. Além disso, em seu aspecto cooperativo, melhora 
as relações interpessoais e promove ações que beneficiam a comunidade escolar. O jogo 
como ferramenta norteadora para uma aprendizagem significativa, no qual ressalta que o 
mesmo “representa para a criança o papel que o trabalho representa para o adulto” 
(CHATEAU, 1987, p. 29). Partindo deste pressuposto, é de suma importância inserir o 
jogo nas atividades escolares, pois representa uma série de definições para 
aprendizagem, além de estimular o aluno a se envolver em diversas áreas da vida dentro 
e fora do âmbito escolar. 

 É através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, 
adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento e da concentração (VYGOTSKY 1998, p.117). Entretanto, poderá ser 
inserido como ferramenta facilitadora das atividades escolares, ampliando a visão do 
aluno levando-o a reflexões menos pontuais, favorecendo sua intervenção consciente e 
participativa no processo de ensino-aprendizagem.  
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O uso de jogos como instrumento motivador no processo de ensino e 
aprendizagem não é novidade no âmbito escolar. Além de quebrar a rigidez do modelo 
tradicional de ensino, resulta em mudanças significativas quanto ao desenvolvimento 
das habilidades dos alunos. 

   
O jogo ou atividade lúdica tem como consequência natural à motivação. É de 
se esperar que o mesmo aconteça quando esses jogos e atividades são 
aplicados ao ensino. No aspecto lúdico, deve-se ressaltar que a atividade 
divertida sempre marca a ocasião. Conceitos e atividades quando trabalhados 
conjuntamente acabam por ser indissociáveis. (NARDIN, 2008, p.5). 
 

Quando bem planejados, direcionados de forma adequada e com objetivos bem 
definidos esses jogos didáticos permitem que o aluno passe a observar mais 
atentamente, reflita na tomada de decisões, analise as melhores jogadas, busque 
soluções; entre outras atitudes que melhoram e desenvolvem o raciocínio do discente. 

  
Por sua dimensão lúdica, o jogar pode ser visto como uma das bases sobre a 
qual se desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de 
sistematizar e abstrair e a capacidade de interagir socialmente. Isso ocorre 
porque a dimensão lúdica envolve desafio, surpresa, possibilidade de fazer de 
novo, de querer superar os obstáculos iniciais e o incômodo por não controlar 
todos os resultados. Esse aspecto lúdico faz do jogo um contexto natural para 
o surgimento de situações-problema cuja superação exige do jogador alguma 
aprendizagem e um certo esforço na busca por sua solução. (SMOLE, DINIZ E 
MILANI, 2007, p. 10) 
 

Além de favorecer a interação entre todos os envolvidos nesse processo 
cognitivo, os jogos didáticos propõem uma visão diferente do modelo tradicionalista 
educacional. A aprendizagem, às vezes imperceptível aos olhos do aluno por estar fora 
do que eles consideram normal para uma sala de aula, acontece de forma prazerosa e 
envolvente. “Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, barulho e uma 
certa alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o caderno e o 
lápis” (SMOLE, DINIZ E MILANI, 2007, p. 10)  Dentro desse contexto os jogos didáticos 
podem e devem ser utilizados pelo professor como aliados na busca incessante da 
construção do conhecimento. 

Para que haja equilíbrio, os jogos devem ser aplicados tanto de forma lúdica 
quanto pedagógica, para que não aconteça somente ensino ou somente brincadeira. 
Vale ressaltar que o jogo não é o término do processo, e sim o caminho que leva a 
determinado conteúdo, que precisa ser trilhado para alcançar a aprendizagem.  
 

 E, quanto às desvantagens dos jogos, podemos citar outros exemplos: se mal 
utilizados, existe o perigo de dar um caráter puramente aleatório, tornando-se 
um "apêndice" em sala de aula; os alunos jogam e se sentem motivados 
apenas pelo jogo, sem saber por que jogam; se o professor não estiver 
preparado, o tempo utilizado com o jogo pode prejudicar o planejamento; criar 
as falsas concepções de que se devem ensinar todos os conceitos através de 
jogos; as aulas podem transformar-se em verdadeiros cassinos, tornando-se 
sem sentido para o aluno [...] (ZANON, SILVA GUERREIRO E OLIVEIRA, 
2008, p.79). 
 

 O professor deveria munir-se dos jogos didáticos, sempre que surgisse alguma 
dificuldade em ministrar determinados conteúdos complexos para a compreensão dos 
alunos. Dentro desse contexto, o jogo não deveria ser uma atividade esporádica, pois 
quando bem direcionado, todos ganham.  
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Ganha o professor porque tem uma possibilidade de propor formas 
diferenciadas de os alunos aprenderem, permitindo um maior envolvimento de 
todos e criando naturalmente uma situação de atendimento à diversidade da 
aprendizagem, uma vez que cada jogador é que controla o seu ritmo, seu 
tempo de pensar e de aprender. Ganha o aluno porque fica envolvido por uma 
atividade complexa que permite a ele [...] desenvolver muitas outras 
habilidades que serão úteis por toda a vida [...] (SMOLE, DINIZ E MILANI 2007, 
p. 22). 
 

 Com a aplicação de jogos em sala de aula, harmonizando o lúdico e o didático, o 
professor tem a possibilidade de obter melhores resultados quanto à aquisição da 
aprendizagem dos seus discentes à medida que consegue despertar neles a motivação 
necessária para o aprendizado. Assim, o nosso trabalho tem como objetivo relatar a 
aplicação do jogo “Complete & Responda” numa turma de 3ª série do Ensino Médio, 
durante as aulas de Química, especificamente com o conteúdo Funções Orgânicas de 
forma contextualizada. 
 
CONTEXTO DO JOGO COMPLETE & RESPONDA E FUNCIONAMENTO DO JOGO-REGRAS  
 

O jogo “Complete & Responda” foi elaborado com o intuito de incluir novas 
possibilidades para mediação de conteúdos, inicialmente foi aplicado numa turma de 3ª 
série do Ensino Médio numa escola pública em Aracaju-SE durante a realização do 
estágio supervisionado de acordo com Santos et al. (2010) e numa turma de 1ª série 
do Ensino Médio na mesma escola de acordo com Silva França, Santos e Aquino 
(2012). A partir da utilização do jogo, pensou-se a necessidade de aplicar com outros 
alunos em escolas diferentes, uma vez que cada turma apresenta contextos distintos, 
dai surgiu à intenção em aplicar o mesmo jogo com alunos de uma escola particular na 
cidade de Pindamonhangaba-SP, pelo professor de Química, autor do trabalho. Para 
que ocorra a aplicação do jogo faz-se necessário o uso de um dado simples, ou se 
preferir pode ser elaborado conforme a figura 01 a seguir: 

 

 
Figura 01: Ilustração do dado que pode ser utilizado na aplicação. (Santos et al, 2010). 

Observa-se nas faces do dado as seguintes opções: Lado 1 (uma vogal); Lado 2 
(duas vogais); Lado 3 (uma consoante); Lado 4 (duas consoantes); Lado 5 (uma dica) e 
Lado 6 (passe a vez). Entretanto, neste trabalho utilizamos um dado tradicional simples 
de mesa considerando apenas as indicações em cada lado, conforme já citado. Além 
do dado, o jogo contempla uma séria de perguntas contextualizadas que remetem ao 
assunto a ser mediado, as quais serão escolhidas pelos participantes de forma 
aleatória dentro de um envelope, enumeradas ou dentro de uma caixa. 

 O funcionamento do jogo se dá a partir da escolha da pergunta e do lançamento 
do dado, a resposta da pergunta deve ser dada em lacunas ou linhas traçadas, 
correspondendo o número de caracteres da resposta. Mediante o lançamento do dado 
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se tem as opções escolhidas, o participante tem em média 3 (três) minutos para citar 
opção a ser preenchida a lacuna, é importante saber que e quando a palavra estiver, 
ao menos com um, caractere preenchido, a mesma pode ser respondida pelo 
participante, caso não esteja o participante não pode responder mesmo que esteja na 
sua vez de lançar o dado. 

Caso o participante responder errado a pergunta, a mesma passará para outro 
participante e assim sucessivamente. Caso a pergunta circule por todos os 
participantes, e não seja respondida, a resposta será dada e explicada pelo professor. 
Os componentes do grupo podem auxiliar cada representante no momento do jogo, 
porém apenas um responde a opção da resposta. O participante vencedor é aquele 
que conseguir responder e acumular o maior número de respostas corretas. 

 
METODOLOGIA  
 

O trabalho trata de uma metodologia de pesquisa apresentando um caráter 
exploratório, bibliográfico, e descritivo, em que a análise foi de origem qualitativa e 
quantitativa. Foi desenvolvido numa turma da 3ª série do Ensino Médio com 24 alunos, 
da Escola Estadual Deputado Claro César-DCC, no bairro Moreira César em 
Pindamonhangaba São Paulo. Foram necessárias 4 horas/aula, para aplicação do 
jogo. Inicialmente, foram ministradas aulas expositivas sobre a unidade didática 
Funções Orgânicas, como forma de revisão do conteúdo, em seguida, a turma foi 
dividida em 4 (quatro) grupos sendo 6(seis) alunos em cada. 

Após a revisão e a divisão dos grupos, os alunos foram esclarecidos sobre o 
funcionamento e as regras do jogo “Complete & Responda”, seguido da aplicação. 
Após a aula solicitamos aos alunos para darem a opinião sobre o jogo utilizado e 
atribuírem uma nota ao mesmo, com intuito de avaliar a proposta metodológica 
utilizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como já discutido, o jogo envolve uma série de perguntas e dicas relacionadas 
aos conhecimentos químicos discutidos sobre o assunto abordado na aula. A forma 
com as perguntas são apontadas aos alunos desperta os mesmos a busca pela 
resposta correta, contribuindo com a reflexão e o entendimento, facilitando, portanto a 
aprendizado. Na figura 2, apresentamos dois exemplos das perguntas realizadas aos 
alunos durante a aplicação do jogo.  

a)   

Inseticidas são compostos químicos utilizados no controle da 
proliferação de insetos, são aplicados em concentrações adequadas 
provocam a sua morte. Para que seja aplicado o mesmo deve ser 
preparado em pequenas doses conforme os produtos existentes, 
além disso, diferentes reações fisiológicas de cada inseto são 
fatores que determinam a sua morte. Diante disso, qual o composto 
orgânico que serve como inseticida e solvente neste contexto? 

 
Dica 1: Apresenta em sua estrutura seis carbonos. 

Dica 2: Esse composto é muito volátil. 
 

Resposta: A N  E L   B E N Z Ê N I C O 
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b)   

Figura 2. a) Pergunta e dicas sobre Anel Benzênico. b) Pergunta e dicas a respeito do 
das classificações das cadeias carbônicas. 
 

Esse resultado foi muito semelhante ao encontrado por Santos et al (2010) a 
firmando que durante a aplicação do jogo cada lacuna preenchida, os alunos sentiam-
se mais interessados em responder, pois no momento que o representante do grupo 
discutia quanto ao preenchimento das lacunas, o outro grupo já especulava, em 
silêncio, a resposta. Não houve dispersão da turma durante a realização da atividade. 

Os autores afirmam ainda em seu trabalho que a valorização do lúdico na 
utilização de novos recursos no ensino de química apresenta um resultado significativo 
no tocante ao aprendizado dos alunos e de qualquer pessoa que queira aprender 
independente da classe social e idade. Silva França, Santos e Aquino (2012, p.8) 
afirmaram através da aplicação do mesmo jogo com o conteúdo ácidos e bases que: 
 

Ao início do jogo já se foi possível perceber o interesse dos alunos em 
participar do jogo, não sendo observadas, em momento algum, dispersão ou 
passividade; a cada lacuna preenchida, a motivação discente era intensificada. 
Até mesmo quando a rodada era para a equipe adversária, os estudantes 
ficavam bastante atentos à pergunta, às dicas e às lacunas. A expectativa e a 
ansiedade por participar foram bastante notórias da grande maioria, se não a 
totalidade, presente. 

As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram 
criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da 
linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em 
química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura 
abaixo. CHANTEAU, S. H.; TOUR, J. M. The Journal of Organic 
Chemistry, v. 68, n. 23, 2003 (adaptado). A partir da informação, o 
Carbono pode ser classificado em 1°, 2°, 3° e 4° de acordo com a 
presença deles na cadeia. Diante disso podemos classificar essa 
cadeia em? 

 
 

Dica 1: Apresenta carbonos quaternários nas mãos. 
Dica 2: Apresenta dois anéis benzênicos. 

 
Resposta: R A M I F I C A D A 
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Ao propor uma metodologia diferente da convencional, procura-se, na prática, a 
comprovação daquilo que, intuitivamente, já se espera de uma atividade lúdica que, por 
uma série de fatores, tendem a beneficiar a aprendizagem. Tal suposição  confrontada 
com os resultados abaixo descritos apontam  o jogo didático como um forte aliado ao 
propósito de criar um terreno fértil ao fortalecimento das relações interpessoais, 
cognitivas e de aprendizagem.  

       Quadro 1: Avaliação dos alunos sobre o jogo “Complete & Responda”. 

Grupos Alguns termos positivos 
destacados 

Alguns termos 
negativos 

Nota 
atribuída 
ao jogo 

1 Educativo, divertido, 
estimulante, aprendizagem 

Pouca variedade de 
perguntas 10 

2 
Legal, estimulante, 

motivador,raciocínio lógico, 
interação e companheirismo 

Pouca variedade de 
questões. 10 

3 Criativo, favorece a 
cooperação, dinâmico 

Algumas injustiças 
9 

4 Alívio ao “stress da escola”, 
descontração 

Momentos de perda do 
controle e do foco da 

atividade 
8 

 

Com base nesta avaliação foi possível perceber que a atribuição de nota ao 
objeto de estudo foi condizente com as observações feitas pelos alunos. Tais 
observações coincidem com o que se encontra descrito na literatura acerca da 
aplicação de jogos didáticos em sua função de entreter e ao mesmo tempo educar. 

Um jogo educativo deve possuir duas características essenciais: educar e 
proporcionar entretenimento e/ou diversão. Ambas coexistindo em um 
harmonioso equilíbrio. Caso uma prevaleça sobre a outra, perde-se a função 
do jogo educativo e o recurso torna-se apenas mais um material pedagógico 
(KISHIMOTO, 1996 p. 123). 

Assim, a presente pesquisa cerca-se de todos os cuidados na avaliação dos 
resultados do jogo “Complete & Responda”. Entre estes o de analisar não somente os 
pontos previsíveis e majoritários no discurso,  mas explorar a riqueza dos fatos que 
extrapolam expectativas e apontem para possíveis perturbações ao propósito 
empreendido. 

 Assim, nota-se nos pontos negativos destacados pelas equipes 3 e 4 a 
coerência na atribuição da nota ao jogo didático. Ambas relacionadas a imprevistos 
ligados a fatores que desencadearam, momentaneamente, uma perda de controle da 
situação. Ora ocasionando injustiças, ora fazendo-os perder o foco da atividade. Tais 
observações, porém não sobrepujam os comentários positivos, sobretudo pelo fato de 
que estes puderam ser testificados na experiência vivida com estes alunos em sala de 
aula. Ao contrário disto, oferece a possibilidade de refletir a prática corrigindo e 
reajustando ações em benefício de futuras aplicações do recurso.  

Em um aspecto global, pôde-se observar a melhoria nas relações interpessoais, 
autonomia e rendimento, além da otimização do nível cognoscitivo discente. Tendo em 
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vista a aquisição de novos conceitos e a estruturação de saberes aplicáveis, 
propiciadas pelo jogo. Quando os estudantes foram indagados se haviam gostado do 
jogo, foi unânime a afirmação positiva. Alguns comentários pessoais dos participantes 
revelam a motivação, não somente quanto ao jogo, mas também nas aulas, e o 
estímulo que o jogo proporcionou ao estudo da Química, visto que tinham entendido 
vários fenômenos relacionados às situações vivenciadas no cotidiano.  

Logo, com os comentários dos alunos, fica evidente que o jogo, de maneira 
geral, contribuiu significativamente para o aprendizado e favoreceu a motivação tanto à 
participação dos alunos em sala de aula quanto à dedicação ao estudo e à pesquisa na 
busca do conhecimento. Estes alunos conseguiram perceber a aplicabilidade e 
importância da Química, como disciplina, em suas vidas cotidianas. 

Com a participação ativa dos alunos e a interação de todos os envolvidos nesse 
processo, a afirmação de Smole, Diniz e Milani (2007, p. 22) é fortalecida, quando 
concluem que “o uso dos jogos lúdicos é uma atividade séria, que exige planejamento 
e que se bem direcionados, todos ganham”. Esta postura requer que os professores 
adotem recursos alternativos que facilitem o processo de ensino e aprendizagem, 
tornando a aula mais atrativa. 

 Neste sentido, a Química passa a auxiliar na formação de cidadãos críticos que 
compreendem e percebem o meio que se inserem, podendo interagir, opinar e tomar 
decisões a partir de seus conhecimentos. É importante ressaltar que todos os alunos 
tiveram a oportunidade de participar ativamente do jogo e que a maioria sentiu 
facilidade em identificar as respostas. A convicção transmitida pelos alunos ao 
responder uma questão foi um resultado significativo. 

CONCLUSÕES 
 Através aplicação do jogo “Complete & Responda” foi possível perceber o 
envolvimento dos alunos na aula de forma ativa, devido à influência desafiadora e o 
caráter instigante em completar as respostas assertivas, tornando o processo de 
ensino aprendizagem atrativo e prazeroso, contribuindo de forma positiva no ensino de 
Química, apontando novas possibilidades não só para esta abordagem e mediação, 
todavia, de outros conteúdos.  
 Espera-se com estes resultados, contribuir para a consolidação da tão discutida 
e necessária mudança no ensino de Química, embasada na mediação docente e na 
participação espontânea discente. Ambos promovidos através de recursos e 
estratégias que propiciem tal postura, que se utilize de recursos diferenciados para 
alcançar tal motivação, tornando real aquilo que hoje ainda é utópico. A análise dos 
discentes com relação ao jogo é de suma importância, pois efetiva mais uma vez que, 
o jogo pode ser inserido nas atividades escolares. Quando o professor consegue 
motivar o aluno, fazendo que ele entre no “universo da ludicidade”, com certeza a 
aprendizagem é potencializada. Induzindo a conclusão de que, o mesmo, nos objetivos 
a que se propôs foi satisfatório. 

Cabe destacar, ainda, que os jogos são apenas uma complementação, e devem 
ser utilizados pelos docentes como um recurso didático adicional às aulas, e não como 
o único meio motivacional e de propagação do saber. Apesar dos jogos didáticos 
possuírem esse propósito lúdico-pedagógico, alguns professores ainda encontram 
resistência na aplicabilidade dos mesmos, seja por falta de tempo para a confecção de 
tal material diversificado, mesmo admitindo a eficácia desse tipo de atividade, ou até 
mesmo pela valorização ao tradicionalismo existente até hoje.  
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Conseguir despertar a atenção do aluno em todos esses aspectos não é uma 
incumbência fácil para o professor, que além de ter a habilidade para superar as 
dificuldades vivenciadas no âmbito escolar, precisa ser sensível o suficiente para 
perceber as dificuldades, os desejos e os anseios dos seus alunos para adquirir a 
aprendizagem, tendo como foco principal técnicas e/ou estratégias que despertem e 
envolvam os discentes durante esse processo cognitivo, permitindo que os mesmos 
sintam-se e mantenham-se motivados. É por isso que cabe ao educador tentar 
adaptações, mudança de postura, de estratégias e até mesmo de conteúdos mais 
pertinentes às expectativas do aluno, para que os mesmos recuperem e/ou mantenham 
o interesse em aprender, aumentando, consequentemente, as chances de êxito na 
aprendizagem. 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: Ciências Naturais / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC / 
SEF, 1998. 

KALINKE, C; POLLA, P.T.B. Elaboração de atividades lúdicas de química 
com aplicação no ensino médio. Pato Branco, 2011.  

KISHIMOTO M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Cortez, São Paulo, 
1996. 
 
NARDIN, I. C. B.; Brincando aprende-se química. Dia a dia educação, 2008. 
Disponível em: <www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/688-4.pdf>.  

SANTOS, Éverton da Paz et al. Utilização do Jogo “Complete & Responda” para o 
Ensino de Funções Orgânicas no Ensino Médio. Anais/Resumos da Reunião 
Regional da SBPC em Boa Vista/RR - ISSN 2178-3969. 2010. 
 
SILVA FRANÇA, Bruna Cristina; SANTOS, Éverton da Paz; AQUINO, Gezyel Barbosa 
de. A utilização do jogo “Complete & Responda” no Ensino de Química: uma 
abordagem sobre ácidos e bases. Anais Trabalhos Completos-Colóquio 
Internacional "Educação e Contemporaneidade" (EDUCON)- ISSN: 1982-3657. 20 
a 22 de setembro São Cristóvão-SE/Brasil, 2012. 
 
SMOLE, K.S.; DINIZ, M.I.; MILANI, E. Jogos de matemática do 6° ao 9° ano. 
Cadernos do Mathema. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

VYGOTSKY, Lev Semyonovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(Materiais Didáticos) 

 

ZANON, Dulcimeire Aparecida Volante; SILVA GUERREIRO, Manoel Augusto da; 
OLIVEIRA, Robson Caldas de. Jogo didático Ludo Químico para o ensino de 
nomenclatura dos compostos orgânicos: projeto, produção, aplicação e 
avaliação. Ciências e Cognição/Science and Cognition, v. 13, n. 1, 2008. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

Área do trabalho: 
IV MOMADIQ 

Garimpo de ouro no Rio Madeira/RO: um vídeo educativo como 
ferramenta de apoio 
Miyuki Yamashita1 (PQ); Wilmo Ernesto Francisco Junior2* (PQ) 
*wilmojr@bol.com.br 
1Professora do Departamento de Química da UNIR e coordenadora do PIBID área de Química. 
2Professor da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. 
Palavras-Chave: garimpo, saberes populares, vídeo. 

Introdução 
 A exploração dos saberes populares no contexto da 
educação em ciências vem sendo apontada com 
uma forma de valorizar o conhecimento construído 
por grupos sociais específicos, permitindo 
contextualizar o conhecimento científico a partir de 
uma realidade mais próxima daqueles diretamente 
envolvidos com tais saberes. Outra questão 
relevante nessa conjuntura é a possibilidade de 
(re)conhecimento sociocultural de saberes 
praticamente ignorados sob a ótica acadêmico-
escolar vigente, possibilitando adensar discussões 
sobre a ciência, o seu papel na sociedade, além de 
aspectos históricos. Neste contexto, o material 
didático aqui apresentado retrata o processo de 
garimpo do Rio Madeira em Rondônia.  

Objetivos 
 Proposta de vídeo educativo como material de 
apoio para a abordagem de temas envolvidos na 
exploração de ouro como processo histórico-social 
amazônico. De forma ampla, o vídeo tenta ampliar a 
discussão de conhecimentos da região amazônica, 
em especial o garimpo.  

Descrição 
 Diferentemente de outras regiões nas quais o ouro 
se encontra geralmente associado a alguns minerais 
ou mesmo no formato de pepitas, no Rio Madeira a 
disponibilidade do metal é na forma de pequenas 
fagulhas, fato que exige tecnologias diferenciadas 
para o garimpo, inclusive a necessidade de uso do 
mercúrio. Uma dessas tecnologias são as dragas, 
um barco que serve tanto para “moradia” dos 
garimpeiros, que permanecem 30 dias embarcados, 
quanto equipamento para sucção de sedimento e 
água do rio, a “matéria-prima” para o processo de 
garimpagem.  
 Com duração de 11min04s, o vídeo retrata o 
processo de extração de ouro em todas as suas 
etapas, com depoimentos dos garimpeiros e 
explicações do processo, tanto sob o ponto de vista 
dos saberes dos trabalhadores, quanto da ciência. A 
partir de visitas a uma draga de garimpo, foi possível 
conhecer o modo de trabalho e as etapas envolvidas 

no processo de extração do ouro. Para tanto, foram 
realizadas filmagens, registros de campo e 
entrevistas semiestruturadas com os garimpeiros,  
A extração do ouro ocorre em cinco etapas, todos 
relacionados a aspectos físico-químicos da matéria.    
A primeira etapa se configura pela sucção do 
material do rio é denominada de mandada. Nesta, 
uma mistura de sedimento e água bombeada do rio 
passa por um gradeamento e escorre sobre 
carpetes ligeiramente inclinados (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Etapa na qual ocorre após sucção, a 
mistura de sedimento e água do rio passa por 
gradeamento e escorre por carpetes. 
 
 O ouro, preso às fibras do carpete passa então por 
um processo manual de separação até a 
amalgamação, no qual a mistura lamacenta de água 
e terra contendo o ouro é colocada em um tambor 
que permanece sob agitação em torno de 2 horas. 
 Finalmente, a mistura sólida é queimada, não mais 
ao ar livre tal qual antigamente, mas num cadinho. 
Ao se aquecer a mistura, o mercúrio é evaporado 
dentro do sistema, sendo recolhido novamente no 
estado líquido em um recipiente contendo água, que 
não permite a volatilização do metal. No cadinho, 
resta o ouro em estado bruto (Figura 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Ouro bruto após o processo de extração 
de um dia de trabalho. 
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H'Química –Radioatividade e Quadrinhos 

Thaiza Montine Gomes dos Santos Cruz*1,2 (PG, FM), Márlon Herbert Flora Barbosa 
Soares1 (PQ) aikhaa@gmail.com 
LEQUAL – Universidade Federal de Goiás1, Colégio da Polícia Militar de Goiás – Ayrton Senna2 
 
Palavras-Chave: radioatividade, HQ, ensino de química. 

Resumo: O uso de histórias em quadrinhos (HQ) tem se mostrado um recurso interessante para o 
ensino de conceitos químicos. Tal perspectiva parte da associação das HQ à inserção das atividades 
lúdicas em sala de aula. Sob tal enfoque, foi proposta a duas turmas de segundo ano do Ensino Médio, a 
elaboração de HQ tendo como tema central o conteúdo de radioatividade. Esta pesquisa configura-se 
como um estudo de caso e tem como instrumento de coleta de dados a análise documental. Os 
resultados foram analisados sob a ótica de quatro categorias de análise: Relações efetivas entre o 
subtema proposto e a história elaborada. Relações medianas entre o subtema proposto e a história 
elaborada, Baixa relação entre o subtema proposto e a história elaborada, e Nenhuma relação direta 
entre o subtema proposto e a história elaborada. Infere-se, a partir dos resultados, que ao criar as 
próprias HQ trabalhando a associação entre imagens, palavras e ideias, o aluno se apropria do 
conhecimento científico de forma dialógica e se sente motivado considerando-se o divertimento e o 
aspecto lúdico envolvido na atividade. 

Introdução 

As histórias em quadrinhos (HQ) ou comics são as formas textuais mais 
difundidas entre crianças, adolescentes e até mesmo entre os adultos, pois formam um 
conjunto de textos e desenhos com um grau de sofisticação que prendem a atenção do 
leitor. Existem algumas características que definem as histórias em quadrinhos, tais 
como, as onomatopeias, os balões, os desenhos em quadros, fácil vocabulário e 
presença de personagens. 

Para Mendonça (2002), as HQ, como todas as formas de arte, fazem parte do 
contexto histórico e social que as cercam e não surgem isoladas e isentas de 
influências. Na verdade, as ideologias e o momento político moldam, de maneira 
decisiva, até mesmo o mais descompromissado dos gibis. Os quadrinhos já estiveram 
presentes em várias mensagens ideológicas, visto que ele atinge desde crianças até 
adultos e todas as classes sociais, um exemplo são os produzidos na China durante a 
“Revolução Cultural” com intuito de valorizar a imagem de Mao Tsé-Tung frente à 
sociedade chinesa tornando-se necessário atrair a atenção do leitor com esses 
desenhos divulgando melhor a mensagem da revolução.  

Em relação ao contexto escolar, os documentos orientadores da educação 
nacional sinalizam no sentido de que atividades docentes possam utilizar as HQ em 
ambiente didático. Tal aspecto é destacado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) que fazem referência à importância das HQ quando mencionam o uso de mídias 
em sala de aula, como “cinema, televisão, jornal e histórias em quadrinhos” (BRASIL, 
1998). Segundo Vergueiro e Ramos (2009, p.7), “A presença dos quadrinhos no 
ambiente escolar – incentivada pelo governo federal – tem gerado novos desafios aos 
professores e trazido à tona uma adiada necessidade de se compreender melhor a 
linguagem, seus recursos e obras”.  

As histórias em quadrinhos, em seus diferentes gêneros, oferecem 
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possibilidades diversas de aplicações no universo escolar, em todos os seus níveis.  O 
desafio é saber olhar os quadrinhos como um recurso pedagógico. Um importante 
aspecto do uso dos quadrinhos em sala de aula envolve a ludicidade do momento 
pedagógico. Para Soares (2013), a ação pedagógica precisa considerar o prazer e o 
divertimento como etapas do processo de ensinar e aprender para que se obtenham 
resultados significativos em termos de compreensão e apropriação de conceitos.  

Outra característica que pode ser associada à utilização de HQ como ferramenta 
didática é a liberdade dada aos sujeitos aprendentes para a elaboração de suas 
próprias histórias a partir do uso de sua criatividade como roteirista e desenhista. 
Considera-se que ao estabelecer possibilidades didáticas de exercício de criatividade, 
o professor, além de trabalhar conceitos científicos, trabalha a autonomia de seus 
alunos em uma perspectiva de aproximação do conhecimento científico escolar com 
uma linguagem mais familiar aos estudantes.  

No caso do ensino de conceitos químicos, alguns temas que são considerados 
de difícil abordagem por envolverem conhecimentos do mundo microscópico e exigirem 
dos estudantes um nível de abstração mais elevado podem ser trabalhados por meio 
dos quadrinhos associando o caráter lúdico aos aspectos cognitivos. Um exemplo 
desses conceitos refere-se aos conteúdos sobre radioatividade. Segundo Silva (2009), 
existem poucos trabalhos publicados relacionando o ensino de ciências e o tema 
radioatividade. A autora faz uma análise desses trabalhos e aponta que a maioria 
refere-se ao uso de jogos como ferramenta para abordar conceitos sobre 
radioatividade. Em relação à abordagem sobre radioatividade em livros didáticos, Silva 
(2009) aponta que não há uma preocupação, nos textos, com as questões éticas, 
políticas e sociais e não propiciam o estabelecimento de relação de riscos e/ou 
benefícios do uso da energia nuclear. O tema se torna mais importante ainda se 
considerarmos o contexto regional, já que o maior acidente radiológico do mundo 
aconteceu na cidade de Goiânia – GO. 

Nesse contexto, procurou-se entender como se pode associar, em aulas sobre o 
tema radioatividade, o processo ensino aprendizagem de conceitos químicos à 
utilização de HQ na tentativa de inserir o caráter lúdico no formato da produção textual 
dos alunos por meio de gibis. Ressalta-se que, nesse caso específico, a ação didática 
pensada como processo de ensino e aprendizagem foi pensada também como uma 
intervenção proposta com caráter investigativo considerando-se a perspectiva de que 
“o movimento de formação do professor pesquisador configura-se na expressão do 
reconhecimento da importância da pesquisa na formação e no trabalho docente, 
considerando o papel ativo e crítico do professor como o sujeito investigador” 
(OLIVEIRA e GONZAGA, 2012). 

Metodologia 

A presente pesquisa, de caráter qualitativo, configura-se como um estudo de 
caso, a partir de Yin (2001). O autor considera como característica desse tipo de 
estudo e que se coaduna com os objetivos desse trabalho, o fato de que o foco se 
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real, 
além da tentativa de responder a questionamentos do tipo "como" e "por que". A coleta 
de dados se estruturou como uma análise documental que teve como textos básicos 
para a análise as HQ no formato de gibis produzidos pelos alunos e os comentários 
postados em uma página de um grupo criado na rede social para que os alunos 
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fizessem comentários referentes às atividades desenvolvidas. 
O trabalho foi realizado em dez turmas de terceiro ano do Ensino Médio, com 

aproximadamente 40 alunos cada, dos períodos matutino e noturno do Colégio da 
Polícia Militar Unidade Ayrton Senna em Goiânia-GO, no ano de 2014. Cada turma foi 
dividida em nove grupos com 4 a 5 componentes, que apresentaram os seguintes 
subtemas, a partir do tema central, radioatividade: Histórico da Radioatividade; Fusão e 
Fissão Nuclear; Acidente Radioativo em Three Mile Island, Acidente Radioativo de 
Chernobyl; Acidente Radiológico do Césio-137; Acidente em Fukushima, Datação de 
Fósseis e Carbono-14, Aplicações e Benefícios da Radioatividade (medicina, 
agricultura, alimentos, dentre outros) e Lixo Nuclear. 

As disciplinas envolvidas, além da Química, foram: Física, Biologia, Arte, 
Sociologia e História. Após a divisão dos 09 grupos, todos foram orientados a entregar 
trabalho escrito referente ao subtema que foi sorteado. Este trabalho escrito foi 
entregue no dia das apresentações em forma de seminário, em sala de aula, 
juntamente com a entrega das HQ’s produzidas pelos alunos. 

Vale lembrar que o estilo assumido pelos grupos na narrativa de sua HQ foi livre, 
podendo variar do quadrinho comum ao mangá (especialmente o Gekigà – estilo de 
mangá baseado em fatos da vida real ou situações próximas à realidade). Em relação 
às categorias de análise que emergiram no contexto da pesquisa, para este trabalho, 
destacam-se quatro: Relações efetivas entre o subtema proposto e a história 
elaborada. Relações medianas entre o subtema proposto e a história elaborada, Baixa 
relação entre o subtema proposto e a história elaborada, e Nenhuma relação direta 
entre o subtema proposto e a história elaborada, conforme descrito no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Descrição das categorias de análise 
Categoria O que pretende analisar 

Relações efetivas entre o subtema 
proposto e a história elaborada - (E) 

Os alunos conseguiram relacionar o subtema escolhido 
com a história em quadrinho elaborada, de modo que a 

HQ apresentava efetivamente o conceito. 

Relações medianas entre o subtema 
proposto e a história elaborada -  (M) 

Os alunos conseguiram relacionar o subtema escolhido 
com a história em quadrinho elaborada, de modo que a 

HQ apresentava parcialmente o conceito. 

Baixa relação entre o subtema 
proposto e a história elaborada - (B) 

Os alunos não conseguiram relacionar diretamente o 
subtema escolhido com o a HQ elaborada, de modo que 
o subtema quase não aparecia na História elaborada. 

Nenhuma relação direta entre o 
subtema proposto e a história 

elaborada - (N) 

Os alunos não conseguiram relacionar diretamente o 
subtema escolhido com o a HQ elaborada, de modo que 

o subtema não apareceu na História elaborada. 

 
Resultados e Discussões 

O quadro 2, que apresentamos a seguir, descreve a quantidade de Histórias em 
Quadrinhos elaboradas pelos alunos em cada uma das categorias de análise 
apresentadas no Quadro 1:  
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Quadro 2 – Subtema abordado e quantidade de HQ para cada categoria de análise. 

SUBTEMA ABORDADO QUANTIDADE DE HQ POR CATEGORIAS 

Histórico da Radioatividade e Emissões Radioativas E = 2    M = 3    B = 5    N = 2 

Fusão e Fissão Nuclear E = 5    M = 2    B = 1    N = 0 

Acidente Radioativo em Three Mile Island 
(Pensilvânia) E = 1    M = 3    B = 2    N = 0 

Acidente Radioativo de Chernobyl E = 3    M = 4    B = 1    N = 0 

Acidente Radiológico do Césio-137 E = 3    M = 3    B = 1    N = 0 

Acidente em Fukushima E = 4    M = 2    B = 2    N = 0 

Datação de Fósseis e Carbono-14 E = 1    M = 5    B = 1    N = 2 

Aplicações e Benefícios da Radioatividade (medicina, 
agricultura, alimentos, dentre outros) E = 1    M = 3    B = 1    N = 0 

Lixo Nuclear E = 2    M = 0    B = 3    N = 0 

TOTAL DE HQS E = 22    M = 25    B = 16    N = 4 

 Observamos que das 67 HQs entregues pelos alunos ao final da atividade, 
aproximadamente 33% tem relações efetivas entre o subtema adotado e a HQ 
elaborada. Outros 37% tem relação mediana.  
 Esses resultados nos mostram que aproximadamente 70% dos alunos 
conseguiram fazer algum tipo de relação conceitual entre o subtema e uma história em 
quadrinhos, ou seja, suas histórias continham personagens, fatos e acontecimentos 
que contavam uma aventura original ao mesmo tempo em que discutiam o conceito 
envolvido no subtema. 
 As figura 1e 2 representativas desses casos: 

Figura 1- HQ sobre o subtema Aplicações e Benefícios da Radioatividade. 
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Figura 2 - HQ sobre o subtema Acidente em Three Mile Island. 
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 Todavia, 30% das Histórias em Quadrinhos entregues pelos alunos ao final da 
atividade, tinham baixa ou nenhuma relação com o subtema proposto. Do total das HQ, 
7% não tiveram nenhum tipo de relação entre o conceito e a história. As figuras 3 e 4 
são representativas desses casos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 - HQ sobre o subtema Acidente em Three Mile Island. 
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Figura 4 - HQ sobre o subtema Acidente em Fukushima. 
 

 Nas figuras 1 e 2 é possível notar durante toda a história, considerando-se que o 
que apresentamos são pedaços de um todo, que os alunos tiveram a preocupação em 
desenvolvem uma história inédita, criada por eles, juntamente com desenhos que 
reafirmassem suas histórias. Juntamente com essa preocupação, os alunos inseriram 
os subtemas escolhidos de maneira que se coadunassem com a história retratada. 
 Já nas figuras 3 e 4, houve preocupação dos alunos com o desenvolvimento das 
histórias e dos desenhos propriamente ditos, sem se preocupar se o subtema 
selecionado estava ou não se coadunando com a HQ apresentada. 
 Assim, no primeiro caso houve uma preocupação dos estudantes em equilibrar a 
função lúdica dos quadrinhos com a função educativa da atividade. Já no segundo 
caso, houve uma grande preocupação com a função lúdica em detrimento da função 
educativa. 
 Segundo Soares (2013), uma atividade lúdica educativa, ou seja, aquela 
utilizada para ensinar ou discutir conceitos em sala de aula, deve primar pelo equilíbrio 
entre a função lúdica e a função educativa. A primeira está relacionada a capacidade 
que uma atividade educativa tem de divertir aqueles que estão envolvidos com ela. A 
segunda está relacionada com a capacidade de ensinar que tal atividade contempla.  
 

"O ideal é que haja um equilíbrio entre a função lúdica e a 
educativa. Se temos maior presença da função lúdica, teremos 
somente um jogo, uma brincadeira, uma atividade lúdica, que 
tem seu mérito, mas não ensina o conceito pretendido. Por 
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outro lado, se temos maior presença da função educativa, 
teremos um material didático que pode até funcionar 
adequadamente, mas não pode ser considerado um jogo ou 
uma atividade lúdica educativa (SOARES, 2013, p. 41) 

 
 Logo, quase 70% do material entregue na atividade proposta pode ser 
considerado uma atividade lúdica educativa, já que houve equilíbrio entre a função 
lúdica e a função educativa. Já os outros 30%, apesar de serem materiais muito 
interessantes e importantes na atividade, não atingiram os objetivos educacionais 
propostos com a atividade, considerando-se a forte guinada para a função lúdica tão 
somente. 

Conclusões 

A atividade desenvolvida permitiu a inserção de uma proposta lúdica no contexto 
das aulas de química envolvendo o processo criativo dos alunos e a apropriação de 
saberes científicos por meio da elaboração de HQ a partir do tema radioatividade. Ao 
se pensar a sala de aula como espaço de aplicação de diversas possibilidades 
didáticas, o professor se permite, e permite aos seus alunos, uma postura mais 
motivadora em relação à construção do currículo da escola.  

Assim, a apropriação de alguns conceitos, nesse caso específico, conceitos 
sobre radioatividade, se dá de uma maneira lúdica e com grande motivação, 
principalmente porque os sujeitos se sentem participantes do processo de 
aprendizagem e não meros coadjuvante, fadados a uma educação bancária, na qual 
ele somente houve o que lhe é dito, sem discutir e sem criar. Nesse sentido, o uso de 
HQ para discussão conceitual e para a aproximação dos partícipes do processo 
educacional, quais sejam, alunos, professores e comunidade, mostra-se uma estratégia 
interessante, eficaz e que deve ser mais utilizada em sala de aula. 
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 Indicadores Ácido-Base nos Livros Didáticos de Química: 
para Além de uma Experimentação Colorida  

 Hélio da Silva Messeder Neto (PG)*1,  Edilson Fortuna de Moradillo(PQ)1 

1- Universidade Federal da Bahia- Instituto de Química, Departamento de Química Geral e Inorgânica.0). 
 
Palavras-Chave: Livro didático, Experimentação no Ensino Médio, Indicadores Ácido- Base 

RESUMO: O USO DA EXPERIMENTAÇÃO NO USO DE CONCEITOS É QUASE UM CONSENSO ENTRE OS EDUCADORES 
QUÍMICOS. NO ENTANTO, POR VEZES, ALGUMAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EXPERIMENTAIS TERMINAM SE 
CENTRANDO EM UMA EMPIRIA COLORIDA QUE VALORIZA MAIS O ESPETÁCULO DO QUE A APRENDIZAGEM DE 
CONTEÚDO. ENTENDENDO QUE QUANDO SE TRATA DE INDICADORES ÁCIDO-BASE ESSA EXPERIMENTAÇÃO 
COLORIDA TENDE A PREDOMINAR, ESSE TRABALHO BUSCA AVALIAR NOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
COMO ESSE CONCEITO É TRABALHADO DE MODO A INVESTIGAR SE NESSES MATERIAIS A MUDANÇA DE 
COLORAÇÃO DOS INDICADORES E DISCUTIDA COMO UMA MUDANÇA NA ESTRUTURA QUÍMICA DOS MATERIAIS 
ATRAVÉS DE UMA REAÇÃO ÁCIDO-BASE. FOI AVALIADO, TAMBÉM, SE O LIVRO TRAZ UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
PARA INTRODUZIR O TEMA DOS INDICADORES. O RESULTADO NOS MOSTROU QUE A MAIORIA DOS LIVROS SE 
RESTRINGE A CITAR OS INDICADORES ÁCIDO-BASE SEM FAZER UMA DISCUSSÃO MAIS APROFUNDADA DO TEMA, 
CONTRIBUINDO PARA QUE OS EXPERIMENTOS TENHAM UM CARÁTER MAIS COLORIDO QUE INFLUENCIA POUCO NA 
APRENDIZAGEM DOS CONCEITOS QUÍMICOS.   

 
Introdução 

  
Dificilmente encontraremos um professor de Ensino de Ciências que não 

concorde que as atividades experimentais devam permear as relações de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos (GIORDAN, 1999; FRANCISCO JR.; FERREIRA; 
HARTWIG; 2008).  

Os professores advogam que os experimentos são uteis para problematizar o 
ensino e, também, como um meio de despertar o interesse dos estudantes nos temas 
que estão sendo discutidos em sala de aula (LABURÚ, 2006; GIORDAN, 1999).  

Apesar dos professores considerarem importante para o ensino de ciências as 
atividades experimentais, eles ainda encontram entraves para a efetivação de 
propostas concretas de experimentos para sala de aula, entre as quais cabe citar: Falta 
de recursos para compra de componentes e materiais de reposição; falta de tempo 
para o professor planejar e executar as atividades; falta de laboratório ou os mesmos 
encontram-se fechados e sem manutenção (BORGES, 2002).  

De modo a tentar resolver esses problemas, os pesquisadores vêm tentando 
construir alternativas para que haja a inserção de atividades experimentais na sala de 
aula e, deste modo, não param de surgir propostas de experimentos envolvendo 
materiais de baixo custo, ou ainda alternativas bem interessantes usando experimentos 
virtuais (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003; SÁ, 2010; SARTORI et al, 2009).  

Outro ramo de pesquisa que tem ganhando destaque na literatura é a análise 
dos roteiros de prática usados por professores do ensino médio e das universidades. 
Este campo de pesquisa vem com o intuito de evidenciar quais roteiros e como os 
experimentos estão sendo usados pelos professores de ciências. Essas pesquisas 
demonstram que a maioria das atividades experimentais é feitas de maneira 
estruturada, dirigida por roteiros fechados e voltados para manipulação de 
equipamentos, restando pouco tempo para a discussão dos conceitos envolvidos no 
experimento (MACÊDO, 2010).  
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Algumas pesquisas sobre experimentação, também, vêm mostrando a 
importância de se discutir em uma aula experimental aspectos epistemológicos da 
ciência. Os professores já começam a perceber que as atividades experimentais 
podem ser um meio de discutir aspectos da natureza da ciência, tais como: a ideia de 
que a observação é teórico dependente (CHALMERS, 1993); as relações e críticas 
entre o caráter dedutivo e indutivo na ciência; o próprio fazer científico e sua relação 
com a experimentação (FOLMER,2007; GALIAZZI; GONÇALVES, 2004 ).  
 

Apesar dos avanços nas discussões da área de Ensino de Química, ainda é 
possível perceber entre os professores, uma aceitação tácita do uso do experimento no 
sem refletir sobre os aspectos pedagógicos e que conteúdos estão sendo ensinados 
com essa atividade experimental. Na ânsia de levar para sala de aula aulas que 
contemplem a parte experimental e que motivem os alunos o professor tem caído na 
armadilha de usar experimentos coloridos que tem pouco potencial para discutir 
conceitos científicos e se firmam no espetáculo. Ou seja, o fenômeno torna-se mais 
importante que os conceitos envolvidos 

Podemos encontrar essa mesma preocupação na fala de Galliazzi e Gonçalves 
(2006, p.240): 

 
A motivação é outra das teorias sobre a experimentação pouco 
problematizada, e por isso muitas atividades experimentais do tipo “show” têm 
sido planejadas com o objetivo de motivar os alunos não pelo estudo do 
fenômeno em si, mas pela surpresa inerente ao experimento. Entendemos 
que as atividades experimentais coloridas, com explosões, cujos 
resultados esplêndidos permeiam o discurso dos professores e dos 
alunos, mostram um conhecimento implícito que precisa ser 
problematizado. Não se trata de deixar de desenvolver atividades 
experimentais com essas características, porém a abordagem da 
experimentação em que a motivação é garantida e é incondicional a qualquer 
atividade experimental precisa ser superada. Se os alunos assim entendem e 
se motivam pela magia das atividades experimentais, cabe ao professor partir 
desse conhecimento inicial para problematizá-lo. Isso significa que o 
“surpreendente” que caracteriza a atividade experimental precisa ser 
transcendido na direção de construção de conhecimentos mais consistentes 
(grifo nosso).  

 
Mesmo quando o professor não programa uma atividade que tenha como 

objetivo motivar pelo show, ele pode estar sendo seduzido pelo empirismo colorido. É o 
caso do ensino de ácidos e bases no Ensino Médio com o uso de indicadores. Não 
faltam alternativas, mostrando como os professores podem fazer escalas e avaliações  
de pH usando desde substâncias clássicas com fenoftaleína ou azul de bromotimol até 
extrato de repolho roxo e flores e frutos das quais pode-se extrair substâncias com 
propriedades indicadoras(GOUVEIA-MATOS,1999; BROWN; LEMAY; BURSTEN, 
2005). No entanto, a abordagem com indicadores que o professor faz, termina, por 
vezes, ficando na empiria, restringindo-se a classificar as substâncias da vida diária do 
aluno sem fazer referência à estrutura do indicador e sua relação com mudança de cor 
frente à substância ácida ou básica.  

Ao final do percurso didático, o que temos são alunos que adoraram a aula 
experimental, pois foi colorida, mas entendem muito pouco sobre as transformações da 
substância. O indicador pode ficar no imaginário do estudante como uma espécie de 
substância “mágica” que muda de cor a depender do material. O professor sai feliz da 
sua aula, pois os estudantes interagiram, os alunos saem felizes por que a aula foi 
divertida, mas o conhecimento químico envolvido vira um coadjuvante diante do 
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espetáculo de cores da transformação. Vigotski nos mostra como é difícil que o 
interesse não seja pela prestidigitação, mas sim pelo conteúdo: 

 
 

Em um manual americano de psicologia há uma história eloqüente narrada por 
uma professora. Desejando lecionar geografia em uma escola popular, ela 
resolveu levar as crianças a conhecer o que lhes era acessível familiar e 
compreensível, como os campos, colinas, rios e planícies ao redor. Mas isso 
lhes pareceu enfadonho e não lhes suscitou nenhum interesse. Acontece que a 
professora anterior, no afã de interessar as crianças para lhe explicar o gêiser, 
levou para a escola uma bola de borracha com um furo e cheia de água, 
escondeu-a habilmente em um monte de areia e, pressionando-a com o pé no 
devido lugar conseguiu que o jato de água irrompesse por entre a areia, 
provocando o êxtase geral nas crianças. Para explicar o vulcão ela molhou um 
chumaço de algodão com enxofre e lhe pôs fogo em um monte de areia à 
maneira que imitava uma cratera. Tudo isso suscitou o mais vivo interesse nas 
crianças que disseram à nova professora: “Nós mesmos conhecemos isso, é 
melhor que nos mostre fogos de artifício como miss N”. “Ou uma seringa de 
borracha”, propôs outro.  
Por esse exemplo é fácil ver a falsa substituição de um interesse por outro. Não 
há dúvida que a primeira professora conseguiu suscitar o mais vivo interesse 
nas crianças, mas foi um interesse por uma prestidigitação, por fogos de 
artifício e por uma seringa e não pelo vulcão ou o gêiser. (...) É facílimo 
suscitar interesse contando piadas em aula de história, mas é difícil evitar 
que o interesse seja pelas piadas e não por história. (VIGOTSKI, 2010, p. 
112-113, grifos nosso)   
 

Diante de tal situação, esse trabalho tem como objetivo avaliar como os livros 
didáticos, aprovados pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) de 2012  
trabalham com os indicadores ácido-base. Essa análise permitirá perceber se a 
abordagem dada pelos autores centra-se prioritariamente no fenômeno ou se a 
discussão vai para aspectos conceituais/estruturais do funcionamento do indicador. 

Escolhemos o livro didático para tomarmos como análise, pois ele ainda 
desempenha um papel central na dimensão pedagógica do trabalho do professor e 
ainda é um material importante do estudo para o estudante.  

Para melhor entendermos nossa análise, vamos apresentar, sucintamente, 
aspectos que consideramos relevantes no trabalho com indicadores ácido-base no 
Ensino Básico 

INDICADORES ÁCIDO-BASE: O QUE DEVEMOS CONSIDERAR NO SEU ENSINO? 
 

No século XVII, Boyle propõe que para classificar uma substancia em ácido ou 
álcali, é necessário fazer um teste químico no qual propriedades como efervescência, 
gosto e mudança de cor deveriam ser estudados em conjunto.  Para Boyle a 
substância só seria classificada como ácido ou álcali se apresentasse resposta 
afirmativa a todos os testes.  Para verificar a mudança de cor, Boyle realizava testes 
com substâncias coloridas cujas cores se alteram com a presença de ácidos ou 
substâncias alcalinas. Dentre as substâncias, estão o tornassol, o extrato de violeta, e 
o corante extraído do pau-brasil. Especificamente para o extrato de pau-brasil, a 
variação de cor vai desde o vermelho forte até quase amarelo, dependendo a presença 
de um composto ácido ou básico respectivamente. No caso de extrato de violeta a 
mudança acontecia de modo que em meio ácido era vermelho e meio básico verde ( 
BROCK, 2000; CHAGAS, 2000) 
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Com esse sistema classificatório operacional, Boyle propõe que as substâncias 
que não obedecem a todos os testes de acidez ou alcalinidade seriam classificadas 
como substâncias neutras. Os metais, por exemplo, causam  efervescência em contato 
com ácidos, no entanto não mudam de cor frente aos indicadores por isso eram 
considerados neutros para Boyle (BROCK,2000). 

 
Segundo Bellettato (2012), o interesse de Boyle por indicadores pode ter vindo 

de sua observação do trabalho de pintores e tintureiros. Esses artesãos usavam muito 
os extratos de vegetais para obter as tintas de diferentes colorações e isso implicava 
em pensar como essas substâncias mudavam de cor em diferentes meios. 

 
Willian Lewis usará pela primeira vez, em 1767, extratos de vegetais para 

determinação quantitativa em uma titulação de neutralização. Somente no século XX, 
os cientistas Robinson e Willstätter entendem que as antocianinas (pigmentos 
responsáveis pelas coloração de várias flores) são as substâncias que mudam de cor 
frente a um meio básico, ácido ou neutro (ROSSI; TERCI, 2002) 

  
No final do século XIX e início do século XX, com o advento de teorias ácido-

base como as de Bronsted-Lowry e Lewis, os conceitos de ácido e base passam a ser 
relacionais, de modo que uma substância só é ácida frente a uma base e vice-versa. 
Dentro dessas teorias mais modernas, podemos pensar nos indicadores como 
substâncias que tem estruturas diferentes quando há no meio H+ ou OH-. Desse modo, 
devemos pensar nos indicadores como substâncias que ao reagirem apresentam 
estruturas diferentes e por terem estruturas diferentes terão, nesse caso específico, 
cores diferentes. Vejamos o exemplo da fenoftaleína, muito bem retratado no artigo de 
Gouevia-Matos (1999): 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Diferentes estruturas da fenolftaleína em função do pH: estrutura I em pH menor que 
8.3; estrutura II em pH maior que 10. 

   Fonte: Gouveia-Matos (1999) 
 

Há indicadores com estruturas mais complexas, mas todos apresentam o 
mesmo princípio: apresentam estruturas diferentes com cores diferentes sob condições 
diferentes que variam a partir da quantidade de íons H+ ou OH-.  

Por que falar disso tudo? Consideramos que o ensino de ácidos e bases e o 
uso de indicadores no ensino básico não podem se restringir apenas a discutir uma 
mudança de coloração. É preciso que os estudantes entendam que se os indicadores 
não são substâncias mágicas que mudam de cor. Os indicadores tem composição 
química e através dela devemos ser capazes de interpretar suas propriedades.  
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Diante do que foi apresentado até agora, podemos esclarecer melhor o que 
buscaremos na nossa análise do livro didático:   

1- Investigar se os autores tratam os indicadores como substâncias químicas 
evidenciado sua estrutura e reconhecendo que sua mudança de coloração 
acontece por meio de uma reação ácido-base 

2- Avaliar se o texto traz alguma informação histórica do uso do indicador, 
mostrando como o entendimento dessas substâncias mudou ao longo do 
tempo. 

 
Procedimento Metodológico 
 

Para atingir os objetivos supracitados selecionamos os livros aprovados no 
PNLD 2012. Os títulos dos livros, seus autores e as siglas que usaremos na análise de 
dados podem ser vistos no quadro abaixo; 

 
Quadro 1: Livros analisados no trabalho   

Título do Livro Sigla usada na Análise Autores 
Química (Ensino Médio) L1 Eduardo Fleury 

Mortimer e Andréa 
Horta Machado 

Quimica na Abordagem do 
Cotidiano 

L2 Francisco Peruzzo e 
Eduardo Canto 

Química: Meio Ambiente, 
Cidadania e Tecnologia 

L3 Martha Reis 

Química Cidadã L4 Wildson dos Santos e 
Gerson Mól (Coords) 

Química (Coleção Ser 
Protagonista) 

L5 Júlio Cezar Lisboa 
(organizador) 

 
 
Após a seleção dos livros, buscamos no sumário onde os conceitos ácidos e 

bases eram abordados e em que momento era trabalhado o conceito de indicador. Em 
todas as coleções, esses conceitos eram tratados no volume 2. 

Partimos então para a leitura dos capítulos selecionados mapeando como os 
autores trabalham os aspectos que estamos analisando. A seção seguinte mostra o 
resultado da nossa análise. 

 
Resultados e Discussões 

 
Apresentaremos o resultado da nossa análise em relação a cada livro e depois 

apresentaremos um quadro síntese para que tenhamos uma visão global do que foi 
abordado. 
   O capítulo que trata dos conceitos de ácidos e bases no livro L1 reserva uma 
parte pequena para discutir os conceitos de indicadores. Vejamos como os autores 
definem indicadores ácido-base:  
 

Existem substâncias que são particularmente importantes para determinar a 
acidez ou a basicidade de uma espécie. Essas substâncias, conhecidas, como 
indicadores ácido-base, mudam de cor conforme o meio se torne ácido ou 
básico (MORTIMER; MACHADO, 2010, p.153 grifo dos autores) 
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Depois desse enunciado, o livro passa a discutir construção de escala de pH e 

sugere a atividade de construção de uma escala a partir do extrato de repolho roxo. 
Após essa atividade os autores voltam a falar sobre indicadores, mostrando que outras 
substâncias podem funcionar como tal. Os autores citam o conceito de indicadores 
universais e falam da possibilidade de medir o pH usando o pHmetro 
  

No livro L2, o tratamento de ácido e bases é bastante quantitativo e sobra pouco 
espaço para uma discussão sobre o uso do indicador. Os autores definem o indicador 
como sendo a “ substâncias apresentam diferentes colorações em meio ácido ou meio 
básico” ( PERUZZO; CANTO, 2006, pag.294) e afirma que essa coloração depende do 
pH. O livro mostra, ainda, algumas imagens de papeis indicadores, soluções aquosas 
de indicadores universais e a imagem de um pHmetro. 

 
O livro L3 não há sistematização do conceito de indicador. Com uma abordagem 

centrada em cálculos, o livro não trata especificamente de indicadores ácido-base 
restringindo-se a colocar algumas imagens de pHmetros e papeis indicadores. O 
capítulo analisado fala da medida de pH, mas não cita nenhuma abordagem 
experimental explicita que se relacione com esse conceito. 
   

Como podemos ver, os 3 livros citados não trabalham aspectos históricos ou 
estruturais dos indicadores ácido-base. Desse modo, o que temos é uma abordagem 
centrada ou no fenômeno colorido ou na parte quantitativa que pouco contribui para o 
entendimento da Química como uma ciência que estuda matéria e suas 
transformações. Vejamos agora como os livros L4 e L5 tratam desse conceito. 

 
O livro L4 discute o conceito de ácidos e bases dentro de uma abordagem que 

traz a história da ciência. Dentro dessa abordagem, os autores discutem o uso dos 
indicadores como uma das formas de identificar se uma substância é ácida ou básica. 
Robert Boyle é citado como um dos percursores das discussões em termos de 
classificação de ácidos e álcalis usando substâncias que mudam de cor. 

 
No entanto, o L4 não fica restrito apenas na mudança de cor dos indicadores. 

Vejamos como os autores definem um indicador: 
 

Os indicadores são substâncias orgânicas que possuem moléculas grandes 
que se alteram em função da acidez do meio. Ao terem suas estruturas 
moleculares alteradas, as substâncias passam a apresentar cores 
diferentes. Há diversas substâncias que servem de indicadores, atuando em 
diferentes faixas de acidez (SANTOS; MOL, 2010, p.298. grifo nosso) 

   
O livro discute construção de escala de acidez e propõe, também, que esta seja 

feita com extrato de repolho roxo e mostra ao longo do texto uma série de outras 
substâncias que funcionam como indicadoras. 
   

Podemos perceber que o L4 já traz uma perspectiva diferente dos outros 
analisados. Já é mostrada a historicidade do uso dos indicadores e já se fala na 
estrutura molecular dessas substâncias. Podemos apontar que os autores de L4 já tem 
uma preocupação maior com uma experimentação que supera o aspecto de espetáculo 
do experimento, apresentando, ainda que de modo sucinto e superficial, o 
funcionamento de um indicador e a mudança do seu papel ao longo da história. 
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O livro L5 não trata da história dos indicadores, mas é o único livro que fala dos 

indicadores como substâncias que também atuam como ácidos ou bases. Vejamos o 
que eles nos diz sobre essas substâncias  
 

Geralmente, o indicador ácido-base é um ácido fraco ou uma base fraca. 
Considere, como exemplo, um ácido fraco-representado genericamente por 
HInd-, o qual está em equilíbrio com sua base conjugada- representada por 
Ind-. ( LISBOA, 2010, p. 227) 
 

O livro continua texto representando em forma de equação as substâncias que 
foram citadas acima e sua reação em meio aquoso: 
 

HInd (aq) + H2O(l)         H3O+(aq) + Ind-(aq) 
                                 Cor A (Ácida)                                Cor B (básica) 
 
Baseado na equação acima, o livro afirma: 
 

Para que atuem como indicadores, é necessário ainda que o ácido e o seu 
ânion apresentem cores diferentes (A e B). Ao entrar em contato com o meio 
ácido, o equilíbrio é deslocando no sentido de formação de HInd, intensificando 
a cor A. Entretanto, em meio alcalino, o equilíbrio se desloca no sentido de 
repor os íons H3O+ (...) e, com isso, ocorre o aumento da concentração dos 
íons Ind-, intensificando a cor B (LISBOA, 2010, p. 227) 
 

No livro L5 ainda podemos encontrar a estrutura orgânica apresentada pela 
fenoftaleina tanto no meio ácido como no meio básico. 
 
Como podemos perceber, o L5 é o livro que deixa mais claro que os indicadores são 
substâncias que e por isso mudanças nas suas propriedades acontecem por mudança 
na sua estrutura química. Essa abordagem nos parece a mais adequada para fugirmos 
de uma abordagem experimental que contribua mais para o espetáculo do que com a 
aprendizagem dos conceitos ácidos e base. No entanto, o livro falha ao trazer em não 
trazer aspectos históricos envolvendo os indicadores no estudo de ácidos e bases. 
 
Na tabela abaixo faremos uma síntese dos dois aspectos que foram analisados em 
cada livro para que possamos ter uma visão geral do que foi avaliado: 
 
Quadro 2: Síntese dos resultados analisados 

Livros História dos Indicadores Estrutura Química/Reações 
Ácido-Base 

L1 Não apresenta Não apresenta 
L2 Não apresenta Não apresenta 
L3 Não apresenta Não apresenta 

 
L4 

 
Apresenta de maneira 

satisfatória, discutindo a 
história dos indicadores 

imbricada com o 
desenvolvimento dos 

conceitos de ácido e base 

 
Cita que os indicadores 

são formados por 
moléculas orgânicas que 
mudam sua estrutura e 

mudam de cor 
Não cita que a mudança na 

estrutura do indicador é 
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também uma reação ácido-
base de Bronsted-Lowry 

L5 Não apresenta Apresenta de maneira 
detalhada a estrutura, 

explicando que se trata de 
uma reação Ácido-Base 

 
Conclusão 
 

Ao longo desse trabalho mostramos como a abordagem experimental no Ensino 
de Química é aceita com quase unanimidade pelos professores de química. No 
entanto, apontamos que na ânsia de levar a experimentação para sala de aula os 
professores acabam caindo no canto da sereia e se deixando seduzir por experiências 
que tem um apelo visual muito forte e que pouco contribui para o entendimento dos 
conceitos químicos, servindo apenas como uma falsa motivação para os estudantes. 
 Percebemos que quando se trata de ácidos e bases essas sedução por uma 
experimentação colorida tem sido bastante pronunciada. Os professores, de um modo 
geral, completamente seduzidos terminam por levar experimentos para sala com 
substâncias que mudam de cor como uma espécie de mágica e com elas podemos 
identificar se os materiais são ácidos ou básicos. 

Entendemos que uma abordagem adequada passa por trazer para sala de aula 
uma abordagem histórica do conceito de indicadores, bem como mostrar que essas 
substâncias reagem frente a um ácido ou uma base de Bronsted-Lowry e que a 
mudança na sua estrutura promove uma mudança na sua coloração. 
 Baseado nesses princípios avaliamos os livros didádicos aprovados no último 
PNLD para sabermos como esses livros podem contribuir para que o professor não 
caia no canto da sereia da experimentação colorida e vazia de conteúdo. O que vimos 
foi que a maioria dos livros não faz essa abordagem e os que fazem terminam por 
priorizar ou os aspectos históricos ou os aspectos conceituais.  
 Antes de encerrar esse trabalho precisamos esclarecer algumas coisas. Temos 
clareza que o livro didático não pode contemplar todos os aspectos de um conteúdo, e 
é nesse aspecto que essa pesquisa ganha um papel fundamental na área de Ensino de 
Química, uma vez que os professores que querem fugir dessa abordagem que busca o 
experimento pelo experimento no ensino de ácidos e bases, podem, a partir do 
resultado dessa pesquisa, saber o que ele deve complementar no livro que ele tem 
disponível. 
Outro aspecto que precisa ser destacado é que não temos nada contra uma aula 
experimental que envolva experimentos que tragam aspectos visuais interessantes. O 
que não queremos é que esses aspectos se superponham aos aspectos conceituais 
que devem ser discutidos quando um experimento chega à sala de aula. É a 
apropriação dos conceitos científicos que poderá promover o desenvolvimento dos 
educandos (VIGOTSKI, 2009). 
Por fim, queremos enfatizar que não estamos defendendo que os educandos gravem 
as fórmulas dos indicadores em sua cabeça. O que fica evidente na nossa defesa é 
que os estudantes (nem os professores) não podem ter medo das estruturas química, 
uma vez que com elas podemos explicar diversas propriedades das substâncias. Não 
podemos sair de um polo de um ensino que usava somente formulas que precisavam 
ser decoradas para um polo onde as formulas não aparecem. É preciso que essas 
fórmulas estejam presentes e tenham significado para os estudantes. 
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Esperamos que com esse trabalho possamos alertar os professores e convocá-los para 
ler os livros didáticos e usar a experimentação de maneira mais consciente para que 
ele não gaste muito tempo preparando um experimento que contribui com quase nada 
para a aprendizagem de química. 
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Palavras-Chave: Ensino de Química, Interdisciplinaridade, jogo didático. 
 

RESUMO: Este trabalho propõe um recurso didático, tendo como base o livro “Os botões de Napoleão”, de 
Couteur e Burreson, que explora como as propriedades químicas de dezessete compostos alteraram a 
História. Baseados nesta obra, propomos uma atividade lúdica em forma de jogo de tabuleiro, para que o 
professor possa verificar a aprendizagem dos alunos relativa aos compostos abordados pelos autores. 
Além de recapitular os conteúdos da disciplina de Química trabalhados em sala de aula, os alunos tem a 
oportunidade de cantar e expressar-se de forma rítmica e vocal, tornando o jogo mais envolvente. 
Lançamos mão dos recursos e conteúdos da Música, como ritmo e pulso, para ditar o andamento da 
atividade com pequenos trechos em estilo musical apreciado pelos docentes. O objetivo principal é 
mostrar que as atividades lúdicas podem ser uma alternativa viável e atraente para o ensino e a 
verificação da aprendizagem dos conteúdos de Química. 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho surgiu após anos de experiência da autora como docente da 
disciplina de Química, observando que os alunos, em geral, têm dificuldade de 
despertar seu interesse por essa área do conhecimento, chegando mesmo a não 
entender o porquê de ter que aprendê-la. Outros tantos anos de experiência como 
docente de Artes mostraram que os alunos possuem, em geral, um interesse 
diametralmente oposto por essa disciplina. Então, como poderíamos atrair os alunos 
desinteressados em Química a aprendê-la com o mesmo interesse que demonstram 
por expressões artísticas? A busca por essa resposta motivou a proposição deste 
trabalho, que essencialmente propõe uma forma de despertar no aluno o interesse pela 
Química através de uma atividade lúdica na forma de jogo coletivo. 

Propomos uma nova ferramenta didática de apoio ao professor de disciplina de 
Química do Ensino Médio, que: 

1. Desperte o interesse do aluno pela história da Química. 
2. Torne a aprendizagem significativa. 
3. Aproxime o aluno do conhecimento formal de Química por intermédio do 

conhecimento de substâncias e compostos com os quais ele já teve contato 
em seu cotidiano. 

4. Mostre ao aluno que, em muitas situações, o conhecimento científico é 
construído como resposta a necessidades concretas da sociedade. 
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5. Mostre que o conhecimento científico não é algo pronto e acabado, mas que 
está em constante crescimento e aperfeiçoamento. 

6. Lance mão de recursos lúdicos, como jogos de competição em grupo, e da 
música como ferramenta de apoio. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

É sabido que nos moldes em que a educação se encontra hoje no Brasil, existe 
uma grande frustração por parte dos professores em ensinar Ciências. O que se 
observa é que os alunos tem pouco interesse pelo que é ministrado em sala de aula e 
não conseguem dar significado àquilo que aprendem. Deste modo, não conseguem 
aplicar o conhecimento científico em seu cotidiano e a Ciência, em sua visão, perde o 
valor e o sentido. Os alunos assumem uma postura passiva frente aos conteúdos 
abordados, levando o professor à desmotivação. 

Pozzo e Crespo (POZZO, 2009) nos alertam que as dificuldades que os 
professores de Ciências vivenciam no cotidiano quase nunca são consequência da 
aplicação de novas propostas curriculares, com uma orientação construtivista mas, na 
maioria dos casos, ocorrem devido à tentativa de manter um tipo de educação científica 
que em seus conteúdos, em suas atividades de aprendizagem, em seus critérios de 
avaliação e sobretudo em suas metas, estão muito próximas da tradição.  

Acreditamos que o currículo de Ciências precisa de mudanças urgentes, pois 
há um desajuste entre a forma como a Ciência é ensinada e a forma como os 
conhecimentos são apresentados aos alunos. O currículo escolar público brasileiro do 
Ensino Médio está alicerçado na sistematização dos conteúdos, ficando as demais 
áreas do conhecimento com pouca ou nenhuma comunicação entre si; apenas 
estabelecem relações com disciplinas consideradas contíguas. 

Percebemos então que a prática da interdisciplinaridade está afastada do 
ensino da Química no Ensino Médio e também que os próprios professores são 
resistentes a fazer parcerias com outras disciplinas, sendo desconhecedores da 
importância deste diálogo e de que seu campo de conhecimento é dependente de 
outras áreas, não é estanque e nem restrito a um só modo de pensar. 

Na atualidade é impossível pensar em educação e currículo sem fazer relações 
de interdisciplinaridade. Segundo Pierre Delattre: 

A interdisciplinaridade [...] pretende alcançar objectivos mais ambiciosos. O seu 
fim é elaborar um formalismo suficientemente geral e preciso que permita 
exprimir numa linguagem única os conceitos, as preocupações, os contributos 
de um número maior ou menor de disciplinas que, de outro modo, 
permaneceriam fechadas nas suas linguagens especializadas. É evidente que, 
na medida em que se conseguir estabelecer uma tal linguagem comum, os 
intercâmbios que se desejam estarão facilitados. Por outro lado, a 
compreensão recíproca que daí resultará é um dos factores essenciais de uma 
melhor integração dos saberes. Por fim, a história das ciências faz-nos recordar 
que os intercâmbios, quando puderam realizar-se entre domínios distantes de 
conhecimento, foram sempre a fonte de progressos científicos ou técnicos 
importantes. Tudo isto mostra que o que está em causa com as investigações 
interdisciplinares é da maior importância. (DELATTRE, 2006) 
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Então como motivar os alunos para que aprendam Ciências? É pensando no 
papel da interdisciplinaridade que propomos a atividade lúdica, apoiando-nos em 
Tizuko Kishimoto, que argumenta que o jogo educativo utilizado em sala de aula vai 
além da brincadeira; é uma ferramenta no processo ensino-aprendizagem.   

O jogo como promotor de aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser 
considerado nas práticas escolares como aliado importante para o ensino, já 
que coloca o aluno diante de situações lúdicas. O jogo pode ser uma boa 
estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem vinculados na 
escola. [...] A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do 
conhecimento por contar com a motivação interna típica do lúdico. [...] As 
atividades lúdicas dão incremento ao desenvolvimento pessoal e sócio-cultural 
do indivíduo, além de revivificar os processos de ensino e aprendizagem, 
tornando-os mais ricos e significativos, e assim mostram que são fundamentais 
no desenvolvimento e na educação. (KISHIMOTO, 1996). 

Ainda na defesa do jogo como um importante recurso didático no ensino da 
Química, encontramos suporte na descrição de Johan Huizinga: 

 
[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 
de ser diferente da vida cotidiana. (HUIZINGA, 2012) 

O jogo é uma atividade natural para o ser humano; faz parte da própria 
concepção do homem. Esse é o argumento defendido por Huizinga, para o qual ele 
cunhou o termo Homo Ludens. O jogo é uma atividade voluntária, que propõe respeito 
a regras e nele o jogador experimenta muito prazer e divertimento, com o elemento de 
tensão aumentando na proporção em que se aumenta o caráter competitivo: isso torna 
o jogo mais apaixonante (ex. quebra-cabeça, tiro ao alvo, charadas, rivalidade entre 
torcidas de times locais etc.). 

Para Huizinga não resta dúvida que “o ritmo e a harmonia são fatores comuns, 
em sentido exatamente idêntico à poesia, à música e ao jogo” (p.177). Deste modo, a 
música e o jogo estão intrinsicamente ligados. 

No livro “Alucinações musicais” de Oliver Sacks (SACKS, 2007), o autor faz 
referência à importância do ritmo e do movimento na aprendizagem. Na página 249, ele 
formula: 

Além dos movimentos repetitivos de andar e dançar, a música pode permitir a 
habilidade de organizar, de seguir sequências complexas ou de manter na 
mente um grande volume de informações – é o poder narrativo ou mnemônico 
da música.[...] A música tem o poder de embutir sequências, e de fazê-lo 
quando outras formas de organização (inclusive formas verbais) não têm êxito. 

 
Na página seguinte ele continua: 
 

Toda cultura possui canções e rimas para ajudar as crianças a aprender o 
alfabeto, os números e outras listas. Mesmo quando adultos, somos limitados 
em nossa capacidade para memorizar séries ou retê-la na mente se não 
usarmos recursos ou padrões mnemônicos – e os mais poderosos desses 
recursos são a rima, a métrica e o canto. 
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Oliver Sacks defende a ideia de que a rima e o ritmo estão associados: “tanto 
“rima” como “ritmo” derivam do Grego e contém significados combinados de medida, 
movimento e sucessão” (p.251). 

Keith Swanwick no seu livro “Ensinando música musicalmente” (SWANWICK, 
2003), argumenta que a música pode ser agradável, pode manter as pessoas 
afastadas das ruas, pode gerar empregos, pode engrandecer eventos sociais, mas que 
essas não são razões suficientes para justificar a música no sistema educacional. Ele 
acredita que a “música persiste em todas as culturas e encontra um papel em vários 
sistemas educacionais não por causa dos seus serviços ou de outras atividades, mas 
porque é uma forma simbólica.” (p.18). 

Concordamos com Swanwick quando ele declara que: 
 

[...] a música promove e enriquece nossa compreensão sobre nós mesmos e 
sobre o mundo, e que a música tem o poder de nos alçar do ordinário, de 
elevar nossas experiências além do dia a dia e do lugar comum. [...] A música 
desperta o que tem sido chamado frequentemente de “experiências estéticas”. 
(p.18-19). 

 
O jogo e a música auxiliam no processo ensino-aprendizagem, porque eles 

visam o desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social do aluno. Formam 
conceitos, reforçam habilidades, estabelecem relações lógicas, além de desenvolver a 
expressão oral e corporal. 

 
A inclusão da História da Ciência nos currículos escolares, na formação dos 

licenciandos e dos professores de Química tem sido amplamente recomendada e 
discutida no âmbito educacional. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 1999, Parte III, p.66): 

 
[...] o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de 
conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma construção da 
mente humana, em contínua mudança. A História da Química, como parte do 
conhecimento socialmente produzido, deve permear todo o ensino de Química, 
possibilitando ao aluno a compreensão do processo de elaboração do 
conhecimento, com seus avanços, erros e conflitos. 

Todos os atores do ensino de Química devem assumir um compromisso com a 
abordagem histórica, pois ela é imprescindível para a contextualização dos 
conhecimentos, para mostrar o caráter dinâmico do conhecimento científico, para 
discutir as relações entre os fenômenos observáveis e os modelos explicativos, para 
auxiliar o processo de construção e reconstrução dos conceitos por parte dos alunos e 
as transformações das ideias sobre a constituição da matéria. 

Utilizando a história como ferramenta de apoio, o aluno poderá perceber que a 
Ciência não se desenvolve de maneira neutra, objetiva e sem conflitos, ao contrário, é 
necessário mostrar ao aluno através da história, as divergências e debates entre 
cientistas, as opiniões conflitantes, e que os problemas que se apresentam ao cientista 
não são resolvidos de imediato, mas exigem tempo e muito estudo na elaboração de 
teorias. 
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METODOLOGIA ADOTADA NA EXPERIMENTAÇÃO 
 

O jogo proposto apoia-se no livro “Os botões de Napoleão”, de Penny Le 
Couteur e Jay Burreson (LE COUTEUR, 2006), e nas dezessete estruturas que, 
segundo os autores, mudaram a história do mundo. O jogo consiste numa dinâmica em 
sala de aula, realizada com os alunos após a exposição dos conteúdos do livro pelo 
professor. O foco principal é a verificação e a fixação dos conteúdos curriculares de 
Química. 
 

 
Contexto da experimentação 

O jogo foi aplicado a uma turma do 4º ano do Ensino Médio público, do 
programa de Formação de Docentes Integrado (FDI), na rede Estadual do Estado do 
Paraná, em Curitiba, no Colégio Estadual Paulo Leminski, onde a autora é professora 
de Química. 

Antes da aplicação do jogo, foram ministrados à turma os conteúdos principais 
que embasam a Química Orgânica: o átomo de carbono e suas ligações, as cadeias 
carbônicas, nomenclaturas usual e IUPAC, funções orgânicas e isomeria, dentre 
outros. 

O livro em questão foi apresentado em sala após a ministração destes 
conteúdos, e tomou 4 horas-aula. Foi utilizado recurso audiovisual de apresentação 
multimídia (MS PowerPoint®) com um resumo preparado pela professora, abordando 
os aspectos mais relevantes da obra.  

Também seria possível a apresentação do livro em um período mais longo, 
intercalado por outros conteúdos, ou até mesmo em forma de trabalhos direcionados 
ou seminário, deixando aos alunos o estudo dirigido e a apresentação dos conteúdos. 

Como o jogo contém rimas (chamadas “charadas musicais”), a autora realizou 
o trabalho com o livro “Jogo de mãos e copos” (BEINEKE, 2006) para ensinar o ritmo 
que queria imprimir à recitação destas charadas pelos alunos. Fica a critério do 
professor a forma como vai recitar as charadas musicais, seja na forma de música 
inventada, seja como paródia, apenas utilizando mãos e palmas ou ritmos preferidos 
pelos alunos (Funk, Rap etc.). 

 
O jogo 
 

O jogo proposto é do tipo tabuleiro, com peões e um dado, além de outros 
componentes de apoio. A ideia é dividir a turma em equipes, de modo que elas 
avancem no tabuleiro e vão conquistando pistas para descobrir um dos compostos de 
grande relevância histórica, apresentados na obra de Penny Le Couteur e Jay 
Burreson, “Os botões de Napoleão” (LE COUTEUR, 2006). Através de charadas 
musicais, ritmo, música e muita brincadeira, os alunos são levados a responder 
diversas questões sobre o conteúdo básico de Química e questões específicas sobre o 
composto que devem descobrir. A figura 1 ilustra o tabuleiro do jogo. 
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A atividade é dinâmica, pois as equipes precisam resolver as questões, 

verificar as respostas de outra equipe (num cartão-resposta), prestar atenção no ritmo 
e cantar a charada musical para vencer o jogo, revelando o nome do seu composto. A 
figura 2 apresenta um exemplo de charada musical. 

 
 

 
Figura 1: Tabuleiro 

 
 

 
Figura 2: Exemplo de charada musical 

 
Ao longo do jogo, as pistas vão sendo fornecidas na forma de um quebra-

cabeça, em que cada peça possui uma pista e a parte de uma imagem relacionada ao 
composto. Desta forma, o desafio combina o conhecimento químico com a descoberta 
lúdica de uma imagem, que ajuda a equipe a vencer o jogo. A figura 3 ilustra o quebra-
cabeça. 
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Entretanto, para ter direito às pistas, cada equipe precisa resolver questões de 
Química relacionadas aos conteúdos abordados em sala de aula, relacionados ao 
composto que deve descobrir. A figura 4 mostra um exemplo de cartão utilizado por 
uma equipe, com as questões a serem respondidas. 

 
 

 
Figura 3: Exemplo de quebra-cabeça 

 

 
Figura 4: Exemplo do cartão de pistas 
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A dinâmica do jogo resgata a brincadeira interativa em contraposição aos tão 
difundidos jogos eletrônicos. Os alunos se movimentam, pulam, riem, interagem, 
discutem e se expressam de forma descontraída e divertida. O caráter de jogo em 
grupo tem ainda um aspecto significativo de socialização, pois os jogadores atuam em 
equipe e de forma colaborativa, e não de forma individual. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado principal almejado é que, ao final do jogo, os alunos tenham 
despertado o interesse pela Química por meio do estudo da história das descobertas 
de importantes estruturas químicas, que mudaram o mundo em que vivemos. Deseja-
se também que os alunos possam exercitar os conteúdos ministrados durante as aulas 
de Química. 

A avaliação deste recurso didático junto aos alunos foi feito na forma de 
questionário usando a escala Likert, com onze questões fechadas e uma questão 
aberta. A tabela 1 mostra as questões do questionário. 
 
Tabela 1: Questionário avaliativo 

Q1. O uso do jogo didático ajuda na assimilação dos conteúdos de Química. 

Q2. Os conhecimentos necessários para jogar o jogo foram abordados em sala antes da sua realização. 

Q3. Os conteúdos abordados em sala antes do jogo foram transmitidos de forma que você pudesse lembrar deles durante o jogo. 

Q4. Os jogos didáticos aumentam a sua motivação para aprender Química. 

Q5. Todas as matérias deveriam ter recursos como esse jogo para auxiliar a aprendizagem. 

Q6. É necessário usar recursos didáticos em sala de aula para ensinar Ciências; você não consegue aprender somente com as 
aulas expositivas. 

Q7. A Música e o ritmo usados no jogo ajudaram você a aprender melhor os conteúdos de Química. 

Q8. O uso das charadas musicais auxiliou você a compreender melhor o contexto e a aplicação dos conteúdos de Química. 

Q9. O ambiente de competição proposto pelo jogo facilita o aprendizado dos conteúdos abordados. 

Q10. O jogo, de uma maneira geral, ajudou você a perceber a presença da Química no seu cotidiano. 

Q11. Estudar a história da Ciência ajuda na melhor compreensão de como o conhecimento científico é construído. 

 
A figura 5 mostra o resultado final das respostas dos alunos ao questionário. 

Como a escala Likert apresenta as opções “Concordo totalmente”, “Concordo 
parcialmente”, “Indiferente”, “Discordo parcialmente” e “Discordo totalmente”, as 
respostas foram agrupadas como “Positivas” quando apontadas as duas primeiras 
opções, e como “Negativas” quando apontadas as demais opções. 
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Figura 5: Síntese das respostas ao questionário 

A média de avaliação “Positiva” foi de 97% e “Negativa/Indiferente” de 3%. Na 
primeira questão (Q1) percebemos uma unanimidade nas respostas dos alunos, pois 
todos concordaram que o uso do jogo didático realmente auxilia na assimilação dos 
conteúdos; isso corrobora o proposto por Kishimoto, que afirma que os jogos didáticos 
são uma ferramenta útil nas mãos do professor (KISHIMOTO, 1996). 

Na segunda questão (Q2) 94% dos alunos disseram que os conteúdos 
necessários para jogar o jogo foram abordados durante as aulas de Química e, com 
unanimidade, afirmaram que se lembraram destes conteúdos durante o jogo (Q3). Na 
quarta questão (Q4) também observamos unanimidade de concordância de que os 
jogos aumentam a motivação para aprender Química, novamente concordando com 
Kishimoto. 

Os alunos também foram unânimes em afirmar que todas as disciplinas 
poderiam ter jogos elaborados para verificação da aprendizagem (Q5). A questão Q6 
teve resultado favorável de 81% dos alunos, que defendem o argumento de que jogos 
são importantes como complemento das aulas expositivas. Os 19% restantes nos 
apontam que uma parcela dos docentes pode também ser resistente a novas 
metodologias de ensino. 

Com relação ao uso da Arte neste recurso didático, a questão Q7 nos indica 
que 94% dos alunos concordam que a música e o ritmo auxiliaram a memorizar e fixar 
os conteúdos, trazendo à tona o argumento Oliver Sacks (SACKS, 2007) que já 
mencionamos: os recursos mais poderosos para a memorização são a rima, a métrica 
e o canto. A unanimidade em Q8 nos leva novamente ao mesmo argumento. 

A nona questão (Q9) nos indica, conforme Huizinga, que o ambiente 
competitivo estimula o aprendizado pela diversão; todos os alunos foram favoráveis.  
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Todos os alunos também concordaram que estudar os conceitos no contexto 
histórico (Q11) facilita a percepção da Química no seu cotidiano (Q10), motivando a 
inclusão da História da Ciência na prática docente, em conformidade com os PCN.  

Na questão aberta a grande maioria dos alunos relatou que o jogo foi muito 
bom, e que os conteúdos foram fixados e verificados de forma significativa. Citamos em 
seguida algumas das respostas coletadas: 

“Achei o jogo muito bom, pois a professora trabalhou os conteúdos de forma 
divertida, jogo dos copos também foi bem divertido, trabalhando a coordenação 
motora e ritmos.” [sic] 

“O jogo propõe uma socialização muito interessante entre o grupo.” [sic] 

“Achei bem interessante, amei a forma que o jogo nos ensinou, assim 
lembrando o que havíamos estudado.” [sic] 

“O jogo estava bem elaborado, mas no começo estava meio confuso. Foi uma 
maneira boa de fixarmos os conteúdos.” [sic] 

“No início foi complicado, mas depois ficou muito divertido.” [sic] 

“Achei o jogo bastante objetivo e muito interessante porque nos fez situar na 
História e a compreender melhor a Química.” [sic] 

“Achei muito divertido e interagi bastante com os meus colegas, aprendi e revi 
várias coisas sobre a Química.” [sic] 

“Não precisa melhorar nada, o jogo foi ótimo, nos ajuda a compreender de 
maneira divertida apesar de minha timidez.” [sic] 

Por fim, refletimos sobre o alerta que Juan Pozo faz aos educadores: 
precisamos fugir das formas tradicionais de ensinar Ciências e recorrer a novas 
propostas curriculares e metodológicas (POZZO, 2009). 

Ressaltamos que os conteúdos do livro adotado proporcionam uma 
aproximação da disciplina de Química do cotidiano do aluno, propiciando uma 
aprendizagem significativa que pretendemos investigar em trabalhos futuros. 

CONCLUSÕES 

Os alunos do Ensino Médio do século XXI precisam de maiores estímulos para 
aprender, pois o seu universo está cheio de grandes inovações e tecnologias. Os 
professores precisam entender que o comportamento dos alunos não é mais previsível 
e linear como outrora; se ele não conseguir penetrar o universo do aluno, os conteúdos 
de Química e das outras ciências continuarão a não ter significado para ele. 
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O professor deve deixar claro para os seus alunos que o conhecimento 
científico é construído; ele não surge repentinamente na mente do cientista e nem é 
necessário ser decorado pelo aluno; o seu processo de construção não é simples. 
Portanto, acreditamos que não há uma receita a ser trabalhada com os estudos de 
casos históricos em sala de aula. Os casos a discutir precisam ser definidos pelo 
professor, conforme seus objetivos e as características de seus alunos. 

Este trabalho representa um recurso didático, um material de apoio aos 
professores de Química do Ensino Médio, que visa lhes oferecer um apoio relevante à 
sua atividade docente. 

O jogo almeja proporcionar aos alunos um ambiente de liberdade de expressão 
e de entretenimento, através das músicas e das demais atividades desenvolvidas, com 
o propósito de tornar o aprendizado mais agradável.  Acreditamos que nossa 
experimentação mostrou evidências de que esses objetivos são atingidos com o 
recurso didático proposto. 
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JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA ANÁLISE INVESTIGATIVA 
SOBRE OS ANAIS DO ENPEC E UMA PROPOSTA CLASSIFICATÓRIA 

DOS JOGOS SOB A LUZ DA TEORIA DE CHATEAU 
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Resumo: Este trabalho versa sobre uma pesquisa investigatória sobre todos os anais do Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), visando verificar a produção e divulgação de 
jogos didáticos para o ensino de Ciências (Química Física e Biologia). A metodologia da pesquisa é de 
cunho qualitativo. A pesquisa foi dividida em três partes. A primeira consistiu em elaborar categorias para 
classificar os artigos encontrados nos anais do ENPEC; a segunda propõe uma classificação dos jogos 
(localizados nos artigos supracitados), em consonância com a classificação das regras propostas por 
Chateau, estando de acordo com os seus referenciais teóricos, e por fim, sugerimos, a partir de um 
estudo formulativo, uma relação matemática, baseada na linguagem de conjuntos, para demonstrar o 
quanto as regras resultantes da estrutura instintiva são abrangentes.  
 
Palavras-Chave: Jogos didáticos, Regras, Chateau.   
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais procuram-se novos meios e formas de contribuir com melhorias 
diante do processo de ensino e aprendizagem das Ciências, onde ainda existem 
dificuldades relacionadas aos conteúdos científicos, pois para muitos alunos isso 
parece ser algo inatingível. Desta forma, acredita-se que atividades lúdicas, tais como 
os jogos, representem uma estratégia didática bastante favorável enquanto mediador 
desde cenário, pois tende a promover um maior entusiasmo e interesse dos alunos 
durante sua aplicação, facilitando o aprendizado dos alunos.  

Ferreira (2003) apontou que, quando envolvidos em atividades lúdicas, os 
alunos se sentem motivados para atingir seus objetivos e se tornam aprendizes mais 
aptos. As atividades lúdicas e os jogos são prazerosos, despertando o interesse em 
aprender por parte do aluno (SANTANA, 2006). Os jogos apresentam-se como 
ferramentas didáticas propícias para atrair a atenção dos alunos de forma mais 
dinâmica. 

Este trabalho visa demonstrar os dados obtidos a partir da execução de um 
mapeamento investigatório acerca do uso dos jogos didáticos (jogos analógicos1) 
aplicados ao ensino de Ciências, especificamente nas áreas de Química, Física e 
Biologia. Para atingir tal meta, foram analisados os anais do ENPEC2 (Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências). Todos os trabalhos encontrados que 
possuíam a temática “jogos didáticos” foram analisados, visando uma classificação 
sobre estes, algumas categorias foram elaboradas para enquadrar tais trabalhos. A 

                                                      
1Consideramos nesta pesquisa, jogos analógicos, como sendo jogos palpáveis.  
2ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências) é um evento bienal promovido pela 
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC). 
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análise foi realizada via internet, através do site da ABRAPEC3. Foram investigadas 
todas as edições, ou seja, desde a 1ª até a 9ª edição. A 1ª edição aconteceu no ano de 
1997 e a 9ª edição, ocorreu no ano de 2013, em Águas de Lindóia - SP. 

Através desta análise investigatória foi possível verificar quais conteúdos são 
utilizados com maior frequência durante a elaboração e produção dos jogos didáticos; 
quais os tipos de jogos (tabuleiros, cartas, etc); e em qual nível educacional estão 
destinados ou direcionados à sua aplicação (ensino fundamental, médio ou superior), 
etc. Sugerimos uma classificação dos jogos encontrados diante das regras propostas 
pelos pressupostos teóricos de Chateau (1984), além de propor uma analogia 
matemática para demonstrar que as regras resultantes da estrutura instintiva são 
abrangentes, ou seja, abarcam as demais regras em sua composição.  

 
1.1 - OS JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
Para Martinez et al., (2008) o jogo é uma ferramenta educacional que serve 

para auxiliar os processos de ensino e aprendizagem na sala de aula, em diferentes 
níveis e em diversas áreas do conhecimento. Muitos alunos acham que os conteúdos 
das disciplinas de Química, Física e Biologia não tem ligação e nem aplicação no seu 
dia a dia. Esse fato corrobora com o desestímulo, acarretando assim, num aprendizado 
ineficaz. Não obstante, alguns meios ou métodos devem ser utilizados por professores 
visando contornar tal situação, onde a motivação pode ser inserida a partir de um 
contexto lúdico, promovido pelo professor, podendo ser utilizadas na forma de jogos, 
visando promover melhorias no atual processo de ensino das Ciências. 

Na literatura, que trata especialmente de atividades lúdicas, temos alguns 
autores, tais como Kishimoto (1996); Gomes e Friedrich (2001); Soares (2004); Soares 
e Cavalheiro (2006); Cavalcanti et al., (2012); Cunha (2012); entre outros, que 
acreditam que os jogos utilizados em sala de aula têm como objetivo proporcionar 
determinadas aprendizagens, sendo estes, diferenciados do material pedagógico, por 
conter a simbologia lúdica, e por contribuir para atingir objetivos de ensino, 
configurando-se assim, em uma alternativa viável para melhorar o desempenho dos 
estudantes sobre conteúdos de difícil aprendizagem.  

Coadunamos com Facetola et al., (2012), sobre o fato que o uso de jogos 
educacionais no ensino de ciências já é uma prática já estabelecida, cujo objetivo é 
único, auxiliar os alunos a aprender ou revisar o conteúdo ministrado de forma lúdica, 
porém efetiva. 

Já para Moura (1994 apud ALVES, 1996), o jogo possibilita a aproximação do 
sujeito ao conteúdo científico, através da linguagem, informações, significados 
culturais, compreensão de regras, imitação, bem como pela ludicidade inerente ao 
próprio jogo, assegurando assim a construção de conhecimentos mais elaborados.  
Para Piaget (1975), os jogos contribuem para o desenvolvimento intelectual das 
crianças e tornam-se cada vez mais significativos à medida que estas se desenvolvem. 
Dessa forma, Piaget acreditava que através dos jogos as crianças não desenvolviam 
conceitos sobre determinados assuntos, mas que através desse método, elas 
conseguiam desenvolver uma aprendizagem conceitual. 

Ainda a respeito da utilização dos jogos em sala de aula, Soares pontua que “o 
docente tem em mão um instrumento de alto potencial para nortear sua postura e 
ações no sentido de tornar suas aulas mais dinâmicas e interativas...”(SOARES, 2013). 
Felício (2011) acoberta a importância da “intencionalidade lúdica” por parte do 
professor. Para a autora, esta seria uma atitude intencional do professor, voltada e 
                                                      
3Site contendo os anais do ENPEC (http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/anais.html). 
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orientada ao equilíbrio do aspecto prazeroso e pedagógico da atividade lúdica (seja ela 
qual for) a ser desenvolvida por ele. Abarcando o contexto das Ciências, os jogos 
didáticos consistem em alternativas viáveis para trabalhar conteúdos de uma forma 
facilitada e dinâmica, visando um melhor aprendizado dos alunos. 

 
 

1.2 - OS JOGOS DIDÁTICOS E SUAS REGRAS 
 

Entende-se que uma das principais características dos jogos está centrada em 
suas regras. Segundo Chateau (1975), o jogo permite a criança uma fuga do mundo 
real. Para Duarte (2009) é uma atividade com seriedade que, em oposição à vida real, 
tem um lado lúdico e misterioso. Para Cavalcanti (2011) o jogo é também uma 
estrutura, um sistema de regras que existe e subsiste de modo abstrato 
independentemente dos jogadores, fora de sua realização concreta em um jogo. 
Segundo Vygotsky (1994), todo jogo possui regras e mais, todo jogo com regras 
explícitas possui uma situação imaginária, mesmo ocultamente. Para Ele, a brincadeira 
possui três características: a imaginação, a imitação e a regra. 

 De acordo com Morais (1980), as regras explícitas são aquelas onde são 
enunciados pressupostos a serem respeitados por todos os componentes durante a 
atividade. Já regras implícitas são normas que são seguidas automaticamente pelos 
sujeitos, provavelmente por sua experiência e familiaridade prévia com o grupo e que 
podem ser abstraídas pelo observador (MORAIS,1980).  
O jogo em sua forma mais familiar pode ser definido como uma atividade limitada 
espacial e temporalmente, por regras de comum acordo consentidas pelos jogadores, 
mas obrigatórias, com tensão e alegria, mas diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 
2007). Ainda de acordo com Huizinga,  

"[...]o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 
certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um 
fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de 
alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. 
(HUINZIGA, 2007, p.72)" 

Conforme Claparède, mencionado por Chateau (1975), o jogo faz com que a 
criança descubra as condutas superiores, tais como a autonomia, o cumprimento de 
regras, entre outras, que são necessários quando se atinge a idade madura. Vale 
salientar que, as regras no jogo, se quebradas, perdem o sentido de atividade de 
competição e de colaboração (CAVALCANTI, 2011). 

Com isso, entendemos que as regras são essenciais para os jogos, pois é por 
meio delas que se adquire uma conduta de respeito ao próximo, pois cada participante 
saberá as limitações a serem atendidas para que não crie subversões durante uma 
jogada ou brincadeira, uma vez utilizadas corretamente não acarretará em problemas.  
Existem várias vertentes classificatórias que podem ser utilizadas para propor uma 
categorização sobre os jogos, tais como: a classificação do jogo conforme Legrand 
(1974 apud ROSAMILHA, 1979), Piaget (1978); Quérat (1984 apud RIZZI e HAYDT 
1991); Rizzi e Haydt (1991); Aberastury e Knobel (1992); Kishimoto (1998); Stern (1974 
apud RIZZI e HAYDT, 2001), etc. 

Acreditamos tal qual Caetano (2004) que a elaboração de uma teoria universal 
de classificação dos jogos é uma tarefa que se apresenta complexa e mesmo estéril, 
face à diversidade de jogos existentes na aldeia global. Desta forma, mais que a 
elaboração de uma grelha de classificação que possa ser unanimemente aceite por 
todos, temos que nos manter críticos e receptivos a possíveis críticas. 
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2. METODOLOGIA  
 

Com o objetivo de quantificar averiguar o uso dos jogos no ensino de Ciências 
(Química, Física e Biologia), foi realizado um mapeamento investigatório nos anais do 
(ENPEC) através de abordagem qualitativa foram imbuídos dados quantitativos. Para 
Patton (1980 apud in Lüdke e André, 2013) a análise qualitativa é um processo criativo 
que exige grande rigor intelectual e muita dedicação. Esta pesquisa foi subsidiada pelo 
uso de uma metodologia documental. Segundo Marconi e Lakatos (2009), a 
característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 
documentos, escritos, ou não, construindo o que se denomina de fontes primárias. 
Visando manter um rigor investigativo, todos os trabalhos foram analisados 
individualmente, pois em alguns casos, foi percebido que no título não fazia alusão à 
temática investigada. Também recorremos a um estudo formulativo, sistemático ou 
exploratório, o qual enfatiza descobertas de ideias e discernimentos (SELLTIZ et al., 
1965 apud MARCONI e LAKATOS, 2009), pois, sugerimos uma relação matemática, 
baseada na linguagem de conjuntos, para demonstrar o quanto as regras resultantes 
da estrutura instintiva são abrangentes pela teoria de Chateau. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os nossos resultados serão apresentados e defendidos em três partes. A 

primeira parte (A) exibirá os jogos selecionados dentro dos objetivos desta pesquisa. A 
segunda parte (B) será proposta uma classificação dos jogos, segundo as suas regras, 
estando em consonância com a luz da teoria de Chateau (1984), por fim, a terceira 
parte (C), consistirá em divulgar as ideias e discernimentos construídos a partir do 
estudo sobre a teoria de Chateau em relação às regras que podem estar imbuídas em 
um determinado jogo. 
 
PARTE A: Síntese dos dados coletados a partir dos anais do ENPEC 

 
A.1) Dados obtidos através da Análise sobre os anais do ENPEC. 

 
Figura 1: Quantidade de artigos com a temática jogos e ano das edições. 

 
Como resultado dos artigos encontrados nos anais do ENPEC, nota-se que em 

quase todas as edições, excetuando-se a 1ª e 2ª edição, onde foi encontrada uma 
quantidade discreta de artigos que versavam apenas sobre ludicidade de um modo 
geral, mas não discorria sobre jogos, nem tampouco enfatizava sua utilização e 
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aplicação. Sendo assim, a partir da 3ª edição foram encontrados artigos onde falavam 
sobre o uso e aplicação dos jogos didáticos. 

Notamos que entre os anos de 2001 e 2003, obtivemos um aumento linear no 
condizente a divulgação de trabalhos. No ano de 2007, obtivemos um pico máximo de 
trabalhos produzidos, no qual foram encontrados 07 artigos ao total. Já no ano de 
2011, foram encontrados 06 artigos. No último ENPEC, foram divulgados apenas cinco 
artigos com jogos analógicos. 
  
A.2) Categoria quantidade de artigos por área de conhecimento. 
 
Com base nestes resultados na Figura 2 veremos em números a categoria em relação 
à quantidade de jogos que foram desenvolvidos por área de conhecimento. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: Número de jogos por área de conhecimento. 
 

Ao todo foram encontrados trinta e um (31) artigos que versavam sobre a 
temática em questão. Na Figura 2, observamos que a Física e Química apresentaram 
resultados discretos em relação ao ensino de Biologia, sendo que esta área de 
conhecimento apresentou o maior número de artigos com jogos didáticos, fortalecendo 
o entendimento de que a mesma mostra-se mais versátil para serem inseridas tais 
atividades, o que corrobora com o fato de ser uma disciplina complexa, sob o ponto de 
vista dos alunos. No entendimento de Lacerda et al., (2013), 

 

Para utilizar jogos em sala de aula, o professor deverá estar muito bem articulado 
com a sua proposta de utilização, pois o jogo requer planejamento, precisa ser 
aplicado com cautela, e ter todas as variáveis envolvidas durante a sua aplicação 
sob uma análise crítica (tempo, dificuldades dos alunos, interesse, etc.), pois 
desta maneira, o papel do jogo se configurará com uma estratégia didática, tendo 
como uma de suas finalidades, operar como termômetro da qualidade do ensino 
fornecido pelo professor, servindo, portanto, para que ele reforce os assuntos que 
foram dados perante o conteúdo ministrado, ou seja, os assuntos que ofereceram 
maior obstáculo durante a resolução do jogo proposto (LACERDA et al., 2013, 
p. 3). 

 
A.3) Categoria níveis de ensino onde foram aplicados os jogos. 
 
A categoria representada na Figura 3 exibe os níveis de escolaridade onde foi mais 
latente a aplicação dos jogos didáticos produzidos. 

QUÍMICA FÍSICA
BIOLOGIA

7 6
18
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Figura 3: Níveis de ensino onde foram aplicados os jogos. 

O percentual encontrado para os níveis de escolaridade ultrapassa o valor de 
100%, e isto é devido ao fato de um mesmo jogo ter sido aplicado em níveis distintos 
de ensino. Diante disso, podemos destacar o Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
sendo o último, o que apresentou maior incidência. De acordo com (PEDROSO et al., 
2009), isso parece estar em consonância com o fato de Ciências e Biologia serem 
disciplinas do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Em Ensino Superior, formação de professores e Ensino Fundamental I, a 
quantidade de artigos com a temática foi pequena, e isso nos leva a perceber que 
embora venham crescendo a utilização dessa ferramenta como recurso didático, ainda 
é preciso que se trabalhe com maior frequência a aplicação de jogos nas diferentes 
escalas educacionais, permitindo assim que, os professores tomem conhecimento dos 
benefícios que estes podem trazer o processo de ensino e aprendizagem de 
conteúdos. 
  
A.3) Categoria “nomes e/ou tipos de jogos encontrados conforme seus autores”.  
 

Contudo, na Figura 4, são apresentados os nomes e/ou tipos de jogos 
encontrados nos anais do ENPEC e a quantidade destes. 

 
Figura 4: Categoria nomes e/ou tipos de jogos encontrados. 

 
Denotamos na Figura 4 que atinge um total de 14 diferentes tipos de jogos que 

foram desenvolvidos e aplicados em níveis distintos de ensino nas três áreas de 
conhecimento da qual fazem parte desta pesquisa. Os jogos de tabuleiro, cartas e 
dominó4 apresentam uma grande relevância nos resultados obtidos. 

 
                                                      
4 Os jogos de dominó podem ser considerados como jogos de tabuleiro. No entanto, nesta pesquisa, mantivemos a 
classificação de forma distinta. 
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PARTE B: Proposta de Classificação dos jogos encontrados no ENPEC, de 
acordo com as regras propostas por Chateau 
 
B.1) Classificação das regras dos jogos segundo Chateau (1984) 
 

Conforme mencionado anteriormente, existem várias teorias para classificar os 
jogos. No entanto, nosso trabalho consiste em classificar não os jogos em si, mas sim, 
as suas regras. Com base nas categorias supracitadas, a partir de agora sugeriremos 
uma classificação dos trabalhos divulgados no ENPEC sobre jogos didáticos, em 
relação às regras que estão impostas nestes jogos, seguindo a teoria de Chateau 
(1984). Para Chateau (1984 apud SOARES, 2013), a gênese das regras pode ser 
complicada, mas provem essencialmente de quatro possibilidades diferentes que 
podem aparecer combinadas nos jogos. Como visto no Quadro 1.  
 

Quadro 1: Regras dos jogos (Fonte: SOARES, 2013). 
Regras inventadas Regras 

originadas por 
imitação 

Regras 
aprendidas por 

tradição 

Regras 
resultantes da 

estrutura instintiva 
Ou seja, originais de 

alguma atividade, obtidas 
por consenso e que 

perpassam vários anos; 

Isto é, aquela que é 
resgatada de uma 

atividade mais antiga 
e adaptada para uma 

atividade mais 
recente; 

Ou aquelas que 
pouco são alteradas 

de geração a 
geração e; 

Isto é, implícita a 
própria atividade5. 

 
Como vemos as regras de um determinado jogo decorre de regras já 

existentes, ou seja, por mais que se tente elaborar novos jogos, contendo regras 
novas, a primeira base será de acordo com as que já conhecemos, ou seja, levamos 
em consideração as regras inventadas, regras originadas por imitação ou regras 
aprendidas por tradição. As regras resultantes da estrutura instintiva nos dizem respeito 
àquelas referentes à própria atividade ou brincadeira, um exemplo disso é quando 
jogamos dominó, pois o jogo apenas acontecerá se as peças estiverem presentes e 
completas, caso contrário não haverá jogo, ficando implícito que em algum momento, 
se quisermos jogar dominó, teremos que ter a disposição todo o conjunto de peças que 
representam o dominó. Segundo as autoras Gracioli e Vargas (2013) somente nas 
regras implícitas que os jogadores podem fazer uso de materiais, brinquedos e até 
atividades lúdicas. Não obstante, as regras explícitas podem ser adicionadas a todo e 
qualquer momento durante um determinado jogo, desde que estas, sejam consentidas 
em comum acordo entre os jogadores (SOARES, 2004). 

 
B.2) Propondo uma classificação dos jogos divulgados no ENPEC de acordo com 
as regras de Chateau (1984) 
 

Em conformidade com o Quadro 1, conforme proposto por Chateau (1984), foi 
sugerida uma classificação dos jogos, em termos de suas regras, que estão imbuídas 
nestes. O Quadro 2 exibe a referida classificação.  
                                                      
5 SOARES, M. H. F. B. “As regras resultantes da estrutura instintiva são a própria regra implícita de qualquer jogo ou 
qualquer atividade lúdica. É uma espécie de regra intrínseca, natural àquela brincadeira ou atividade. Exemplo, 
Jogos de cartas. É implícito que elas serão utilizadas de alguma forma, pois não há jogos de cartas, sem cartas, o 
que diferencia um jogo de carta de outro jogo de carta são as Regras Explícitas” [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida por < www.facebook.com/cleophasporto> em 03 de abril de 2014. 
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Quadro 2: Sugestão de enquadramento jogos encontrados no ENPEC, perante as Regras de 
Chateau (1984). 

Regras inventadas Regras originadas 
por imitação 

Regras aprendidas 
por tradição 

Regras resultantes 
da estrutura 

instintiva 
Jogo de montagem RPG 

Avião 
Cartas 

Quebra-cabeça 
Corrida do saco 

 

Pipa 
Bingo 

Mímica 
Dominó 

Tabuleiro 
Cata-vento 
Cobra-cega 

Corrida das bexigas 

Todos os jogos 
presentes nos três 
primeiros tipos de 

regras se enquadram 
dentro das Regras 

resultantes da 
estrutura instintiva  

 
Destarte, de acordo com Chateau (1984 apud SOARES, 2004) a origem das 

regras pode parecer complicada, porém é estipulada através de combinações 
diferentes nos jogos: as regras inventadas, originadas por imitação, aprendidas por 
tradição e resultantes da estrutura instintiva.  

 
PARTE C: Proposta de uma relação matemática, baseada na linguagem dos 
conjuntos, para demonstrar a abrangência das regras oriundas da estrutura 
instintiva 

 
Sugerimos um universo classificatório para as regras apresentadas por 

Chateau (1984), denotando a importância e dependência das regras inventadas, regras 
originadas por imitação e regras aprendidas por tradição, pelas regras resultantes da 
estrutura instintiva, ou seja, todas estão atreladas intrinsecamente a estrutura instintiva. 
Contudo, podemos propor que as regras resultantes da estrutura instintiva são bem 
mais abrangentes que as demais. Utilizando a linguagem dos conjuntos, utilizadas na 
matemática, podemos exemplificar da seguinte forma a nossa proposta (Figura 5). 

O critério categorial consistiu em enquadrar os diferentes tipos de jogos 
encontrados nas ATAS do ENPEC de acordo com a teoria de Chateau (1984), a qual 
propõe uma classificação sobre os tipos de regras presentes em um determinado jogo. 
Ao analisarmos os trabalhos divulgados sobre jogos didáticos no ENPEC, percebemos 
que os as regras encontradas em um jogo são apenas planejadas de modo informal, 
não seguem os critérios adotados por Chateau. Contudo, muitos jogos acabam se 
enquadrando dentro de determinado tipo de classificação proposta por Chateau, de 
modo espontâneo, involuntário. Com a nossa análise, percebemos que as regras 
resultantes da estrutura instintiva apresentam relevante significância frente às demais, 
pois consegue abarcar todas as outras.   
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REGRAS 
RESULTANTES 
DA ESTRUTURA 

INSTINTIVA 

Regras 
aprendidas por 

tradição 

Regras 
originadas por 

imitação 

Regras 
inventadas 

 

Figura 5: Utilizando a linguagem dos conjuntos para compararmos a dimensão das regras 
resultantes da estrutura instintiva. 

 
Em relação às regras do jogo segundo Chateau (1984), percebemos, mediante 

nossa proposta de sugestão, que apenas um jogo se enquadra dentro das regras 
inventadas. Tal dado pode inferir que provavelmente, deve ser mais complexo elaborar 
jogos que contemplem regras exclusivas, ou seja, regras novas, diferenciadas. Talvez 
esta complexidade exija mais dos elaboradores dos jogos, e por isso, existe de modo 
recorrente, o processo de imitação sobre as regras. Assim, perante as regras 
originadas por imitação, observamos que em relação aos jogos encontrados, boa parte 
está inserida nesta categoria, onde nos leva a crer que desenvolver um determinado 
jogo utilizando regras já existentes torna a aplicação e explicação deste, de modo 
menos complexo. Já nas regras aprendidas por tradição, concentra-se a maior parte 
dos jogos selecionados nesta pesquisa, pois nesta categoria, os jogos apresentados 
referem-se àqueles que são conhecidos e foram aprendidos desde nossa infância e até 
mesmo dos nossos antepassados, através dos jogos populares, culturais. Contudo, 
todo este processo classificatório dos jogos, de acordo com as suas regras, estaria 
inclusa dentro de uma classificação maior, a qual abarca todas as demais, conforme 
exibido na figura 5. Ou seja, as regras inventadas, regras originadas por imitação e 
regras aprendidas por tradição, estão subsidiadas pelas regras resultantes da estrutura 
instintiva. Assim, acreditamos que as demais regras, estão intrinsicamente ligadas a 
regras resultantes da estrutura instintiva, estas regras seriam o cerne das outras 
regras.      
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Com base nos resultados obtidos perante a análise realizada na 1ª e 9ª edição 
do ENPEC, dos trinta e um artigos localizados sete foram para o ensino de Química, 
seis para Física, e dezoito para o ensino de Biologia. Em se tratando dos níveis de 
ensino onde foram aplicados os jogos divulgados, verificamos que no Ensino 
Fundamental, se restringiram a oito, a quantidade de artigos encontrados. Já no Ensino 
Médio foram vinte e três, no Ensino Superior dois e, finalmente, apenas um artigo que 
se referia a Formação de Professores. 
 Sobre os tipos de jogos encontrados, observamos que foram quatorze para os 
jogos do tipo tabuleiro, nove do tipo cartas, seis do tipo dominó6, dois para o RPG, dois 
para quebra-cabeça, e os demais, apresentaram apenas um cada. 
 Em relação aos conteúdos para o ensino de Química de modo geral verificou-se 
que os mais abrangentes foram Química Geral, Inorgânica e Físico-química. Em 
Biologia, os conteúdos que tiveram maior predominância foram relacionados à 
Ecologia, ficando Biologia Celular, Genética, Botânica, Anatomia, saúde e Zoologia. 
Para Física, vimos que Mecânica e Física Moderna foram mais predominantes. 

Percebemos que os jogos de tabuleiro e de cartas são mais frequentes na hora 
de se adequar ou adaptar um determinado conteúdo ao jogo. Isto significa que existe 
uma predominância de regras originadas por imitação, tal como citado por Chateau 
(1984). Ou seja, os autores recorrem à imitação de regras durante a elaboração dos 
seus jogos, ou seja, é resgatado um determinado jogo e suas regras são adaptadas de 
modo a abarcar e a compor a intencionalidade lúdica necessária para elaborar o jogo 
didático. Observamos também que foram escassos os jogos elaborados sem sofrer 
influências de um determinado jogo, já popularmente conhecido.  

Embora, através da análise sobre os anais do ENPEC, percebemos que para a 
área da Física, ainda é bastante discreta a divulgação de jogos para esta área de 
conhecimento, fazendo-nos acreditar que a mesma apresenta muitos cálculos e 
expressões matemáticas, o que provavelmente, dificulta o processo de elaboração dos 
jogos, porém, não pode ser considerada complexa a sua elaboração.  

A Química, ao total, representa em termos de quantidades, a segunda posição, 
pois foi encontrada uma quantidade apreciável de jogos sobre esta área de 
conhecimento, no entanto, a Biologia apresentou um número de artigos muito maior, 
quando comparado a Química.   

Propomos uma disposição dos jogos encontrados no ENPEC, a partir da 
classificação das regras dos jogos propostas por Chateau. Acreditamos que a regra 
resultante da estrutura instintiva é a mais abrangente, ou seja, as demais são 
intrinsicamente dependentes desta. 

Conclui-se que embora tenha sido encontrado um número significante de 
publicações de artigos nos anais, sobre os jogos didáticos, percebemos que ainda 
temos muito a caminhar pelos rumos trilhados pela ludicidade, principalmente no 
tocante aos pressupostos teóricos, filosóficos e metodológicos que possam dar aportes 
consistentes sobre a eficácia dos jogos didáticos no contexto educacional, quando 
empregados no ensino das Ciências. 

 

                                                      
6Jogos de dominó podem ser enquadrados como jogos de tabuleiro, no entanto, nesta pesquisa, 
preferimos classificá-los como um tipo de jogo. 
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Introdução 
Neves (2004) afirma que a motivação pode 
influenciar no modo como o indivíduo utiliza suas 
capacidades, além de afetar sua percepção, 
atenção, memória, pensamento, comportamento 
social, emocional e aprendizagem. A fim de que a 
aprendizagem de química seja tão eficiente quanto 
possível, são necessárias modificações 
principalmente no que se refere à compreensão de 
assuntos abstratos. 
Na atividade lúdico-pedagógica, o jogo não é 
apenas para os alunos brincarem, mas uma 
atividade onde se aprende com diversão, além de se 
trabalhar o desenvolvimento social, ético e moral do 
discente (Schwartz, 2004). 

Objetivos 
A proposta metodológica de se fazer uso do lúdico 
como elemento facilitador no processo de ensino-
aprendizagem visando melhorar a absorção do 
conteúdo didático, nasceu do projeto de iniciação à 
docência, PIBID, do curso de Licenciatura em 
Química, 
O jogo visa demonstrar que a evolução atômica 
pode ser explorada de forma divertida e educativa 
propondo uma interação entre aluno e professor 
facilitando a absorção do conteúdo de forma 
divertida e eficaz. 
Com a aplicação do ludo químico, observamos a 
satisfação dos alunos quanto ao jogo e constatamos 
as influências que o uso dessa estratégia de ensino 
tem na aprendizagem. 

Descrição 
O jogo BRINCANDO COM A EVOLUÇÃO ATÔMICA 
foi aplicado em duas turmas do primeiro ano do 
ensino médio da rede pública da cidade de João 
Pessoa, sendo composto por um tabuleiro montado 
no programa Adobe Photoshop e impresso em lona 
e, cartas coloridas, feitas no mesmo programa, 
impressas em papel ofício e plastificadas, visando 
uma durabilidade maior do jogo. 
A trilha contém 32 casas coloridas, com figuras, 
dicas escondidas no próprio tabuleiro e com regras, 

algumas delas contêm surpresas como acertou; 
pule uma casa; errou fique uma rodada sem jogar. 
O final da trilha e marcado por uma casa onde se é 
preciso correlacionar à teoria com base no modelo 
ao seu respectivo cientista, o aluno que respondê-la 
primeiro vence o jogo. O jogo contém 66 cartas 
sendo que 2 delas contemplam as regras para o 
jogo; 32 que contemplam perguntas correlacionadas 
ao conteúdo de evolução atômica com os modelos 
de Dalton; Thompson e Rutherford e 32 cartas com 
as referidas respostas. 
 

 
 
Figura 1. Tabuleiro, peças e cartas do jogo Brincando 
com a evolução atômica. 

 
Os resultados observados com aplicação do 
lúdico, aferiram que o grau de compreensão dos 
alunos em relação ao conteúdo apresentado no 
jogo, apresentaram uma melhora significativa na 
segunda avaliação em comparação com a 
primeira, onde o alunado apresentava deficiências 
de aprendizagem com relação ao conteúdo. 
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Introdução

As  Histórias  em  quadrinhos  (HQs)  podem  ser 
utilizadas pelos professores como uma ferramenta 
útil para complementarem suas aulas e as tornarem 
mais  atraentes  para  os  alunos1.  Além disso,  o 
conteúdo abordado nesse tipo de material pode ser 
utilizado para gerar discussões que muitas vezes os 
livros didáticos não fazem.
É frequente o distanciamento dos alunos em relação 
às  ciências,  por  acharem  ser  algo  de  difícil 
compreensão  ou  que  não  esteja  ligado  ao  seu 
cotidiano.  Dentre  as  HQs  com  temática  científica 
pode-se  destacar  o  Scientoons,  de  Pradeep 
Srivastava  e  Newton  and  Copernicus,  de  J.C. 
Olson.2

Sendo assim,  é elaborada a revista  Sigma Pi,  um 
mangá japonês com conteúdos de química.

Objetivos

Proposta de material complementar para alunos de 
Ensino Médio, aliando as histórias em quadrinhos no 
estilo  mangá  com  conceitos  de  química  e 
experimentos inseridos no cotidiano dos mesmos.

Descrição

A revista Sigma Pi conta a história de Branca, uma 
garota que frequenta um clube de química, o Sigma 
Pi. Enquanto a narrativa se desenvolve, diferentes 
conceitos  de  química  e  experimentos  são 
apresentados a cada edição. 
A  produção  das  revistas  se   iniciou  no  segundo 
semestre de 2009, e a cada período de 6 meses um 
novo número é lançado. Atualmente, há 9 números 
disponíveis, sendo dois desses, edições especiais. 
O número 8 está em produção para lançamento no 
final  do  ano  de  2014 e  estão  previstos,  ao  todo, 
cerca  de  20  números.  Além  disso,  também  está 
sendo planejada uma adaptação em quadrinhos da 
peça  de  teatro  “Magia  x  Ciência”,  do  Grupo 
Ouroboros de Divulgação Científica do DQ-UFSCar, 
protagonizada pelos personagens do Sigma Pi.

Figura 1. Exemplares do Sigma Pi.

Figura 2.  Páginas do número 7 do Sigma Pi sobre 
polímeros.
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RESUMO 
Neste trabalho são discutidas as etapas de desenvolvimento, criação, aplicação e avaliação do jogo 
didático “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas”, destinado a estudantes do 3º ano do Ensino Médio. 
O objetivo do jogo é proporcionar aos estudantes o conhecimento e facilitar o aprendizado sobre 
algumas das principais funções orgânicas. Entretanto, se este conteúdo já tiver sido discutido, outra 
finalidade é a revisão destas funções. O jogo didático foi aplicado em uma turma de 3º ano do Ensino 
Médio da rede pública de ensino da cidade de Salvador/BA. Os resultados da aplicação mostraram que 
os estudantes ficaram mais motivados em aprender sobre as funções orgânicas e identificaram os 
elementos essenciais para reconhecê-las e diferenciá-las; fatores que referendam a importância da 
utilização deste material no Ensino de Química.  

INTRODUÇÃO 

A busca por novas metodologias pedagógicas e materiais didáticos adequados 
e acessíveis, que propiciem o melhor aprendizado de um determinado conteúdo, é 
sempre um desafio para o docente.  Isto requer uma continua avaliação do seu papel 
de mediador, elemento de fundamental importância nos processos de ensino e 
aprendizagem e construção do conhecimento. 

Neste contexto, Soares e Cavalheiro (2006, p. 27) defendem que “alguns 
materiais exteriores à sala de aula, e sua consequente manipulação, facilitam a 
aquisição de conceitos e introduzem a experimentação de diversos materiais 
concretos, subsidiando a prática docente”. Para estes autores, a utilização de novas 
ferramentas pedagógicas no ambiente educacional, não só promovem um melhor 
aprendizado, como também auxiliam na mudança da metodologia adotada pelo 
professor em sua atuação profissional. 

Os jogos didáticos, além de tornarem o conteúdo de uma disciplina mais 
atrativo, na maioria das vezes, propiciam aos estudantes a enxergarem de outra 
maneira; ao perceberem que determinados conceitos por mais difíceis que pareçam, 
sempre podem ser compreendidos. Além disso, os jogos ajudam o estudante a 
construir novas formas de pensamento, de modo a desenvolver e enriquecer a sua 
personalidade; proporcionando novos caminhos voltados para a promoção e a 
valorização do conhecimento e do ensino (CUNHA, 2012). 

Nascente, Batista e Soares (2011) defendem que os jogos podem ser usados 
como recurso didático a fim de reparar falhas no processo de ensino-aprendizagem, 
despertando a curiosidade e a atenção dos estudantes para os temas abordados em 
Química no Ensino Médio, ao empregar o espírito de competição e a noção de 
estratégia e de desafio estimuladas pelo jogo como ferramenta pedagógica. Deste 
ponto de vista, é possível entender os jogos como um instrumento para a motivação, 
no qual o indivíduo é capaz de apresentar maior interesse pela disciplina, despertando 
a vontade em querer aprender. Isto se torna gratificante não só para o discente, como 
também para o docente; pois seus estudantes irão se mostrar mais dispostos e 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

motivados, melhorando a qualidade do ensino, da aprendizagem e o relacionamento 
professor-estudante e estudante-estudante em suas aulas. Assim, em concordância 
com Godoi, Oliveira e Codognoto (2010), pode-se dizer que este tipo de instrumento 
pedagógico também se torna um bom auxílio para o ensino de conteúdos considerados 
difíceis para a compreensão dos estudantes.  

Dentre os diversos conteúdos químicos que podem ser melhor compreendidos 
mediante o uso de jogos didáticos, destacam-se os da “Química Orgânica”; 
especificamente as Funções Orgânicas - suas informações introdutórias -  ou seja, 
aquelas  essenciais para o conhecimento e diferenciação dos compostos orgânicos em 
questão. Segundo Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008, p. 73), ao se referir ao ensino de 
Química Orgânica no Ensino Médio, é possível notar que a prática rotineiramente 
adotada consiste na “transmissão-recepção de conhecimentos que, muitas vezes, 
deixa lacunas no processo”.  

Sendo assim, por conta da diversidade de grupos funcionais, os estudantes 
acabam decorando as fórmulas das funções sem ao menos compreender alguns de 
seus aspectos principais. De acordo com Watanabe e Recena (2008), o 
reconhecimento dos símbolos, bem como, a associação com o grupo funcional 
correlato, são elementos necessários para a aprendizagem dos grupos funcionais.  

Por outro lado, a maneira como o conteúdo de funções orgânicas é abordado 
em alguns livros didáticos, nos remete a análises diversas. Percebe-se, por exemplo, 
muitas vezes o recaimento sobre a memorização e a fragmentação das informações, 
tratando cada função isoladamente sem as devidas conexões entre elas.  

Pensando-se nos benefícios do uso de jogos didáticos no Ensino de Química, 
foi criado o jogo didático “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas”, com foco no 
conteúdo Funções Orgânicas. Júnior, Silva e Freitas (2013) relatam que muitos 
estudantes apresentavam dificuldades em relacionar as representações mostradas 
pelo professor com os compostos químicos, uma vez que os mesmos não entendiam o 
que a estrutura da molécula orgânica representava. Este fator referendou o enfoque 
dado ao “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas”, especificamente: o nome, a 
fórmula geral, o grupo funcional e um exemplo de algumas das principais funções 
orgânicas.  

Percebe-se que mesmo com uma grande quantidade de jogos envolvendo 
conteúdos da Química Orgânica, a maioria dá importância muito mais à nomenclatura e 
às propriedades dos compostos, do que à própria estrutura das funções orgânicas. 
Entretanto, muitas vezes os estudantes não conseguem entender as representações 
das funções, e por conta disso acabam “memorizando” as fórmulas estruturais. Diante 
destas constatações, estabeleceu-se a finalidade do jogo didático produzido: 
proporcionar aos estudantes um melhor aprendizado sobre as funções orgânicas; bem 
como o conhecimento sobre o nome, a fórmula geral, o grupo funcional e um exemplo 
das mesmas.  

O “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas”  é um jogo de cartas pensado e 
criado para que, em vez da simples memorização, seja efetivamente facilitada a 
aprendizagem; de modo que os estudantes possam identificar as funções orgânicas, 
além de observar suas semelhanças e diferenças. O objetivo deste material didático é 
propiciar o conhecimento e facilitar a aprendizagem sobre as funções orgânicas. Vale 
ressaltar que este jogo didático, pode ser utilizado para apresentar, fixar e/ou revisar o 
conteúdo; a depender da escolha do professor e dos objetivos por ele estabelecidos.  

Neste trabalho são discutidas as etapas de desenvolvimento, criação, 
aplicação e avaliação do jogo didático “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” 
voltado, em princípio, para estudantes do Ensino Médio. Apresenta-se uma análise 
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sobre a importância deste tipo de material didático no Ensino de Química, e avalia-se 
também o impacto do jogo proposto no processo de ensino-aprendizagem e construção 
do conhecimento. 

Atividades Lúdicas e Jogos Didáticos 

Ao se falar da importância dos jogos didáticos para a melhoria da 
aprendizagem, é essencial avaliar o papel pedagógico das atividades lúdicas e dos 
jogos didáticos na educação de crianças e adolescentes (FOCETOLA, et al., 2012). 
Para isto, faz-se necessário compreender tais conceitos e o contexto em que estes 
recursos podem ou devem ser utilizados. 

Soares (2008 apud KISHIMOTO, 1996) esclarece o significado do termo jogo, 
ao analisar o papel dos jogos no Ensino de Química. De acordo com os autores, são 
apontados três níveis de diferenciação para a definição da palavra em destaque. 

a) É o resultado de um sistema linguístico, isto é, o jogo depende da linguagem 
e do contexto social. [...] 
b) É um sistema de regras, ou seja, neste caso se permite identificar, em 
qualquer jogo, uma estrutura sequencial que especifica sua modalidade. [...] 
c) É um objeto, [...] algo que caracteriza uma brincadeira (SOARES, 2008, p. 
38).         
                                                                                                                                                                                                                       

Atividade lúdica “pode ser definida como uma ação divertida, relacionada aos 
jogos, seja qual for o contexto linguístico, com ou sem presença de regras, sem 
considerar o objeto envolto nesta ação” (SOARES, 2008, p. 39). Na concepção de 
Domingos e Recena (2010, p. 274) “uma atividade, que pode ser um jogo didático, 
apresenta um potencial lúdico, mas a vivência deste aspecto é individual”. Ao fazer 
uma relação entre os autores citados, entende-se que os jogos didáticos podem estar 
inseridos nas atividades lúdicas, caracterizando sua essência; e, no entanto deve ser 
descartada a ideia de similaridade. Assim, o jogo vinculado à sua dinâmica pode ser 
definido como características de uma atividade envolvendo a ludicidade.  

Nascimento, Araujo e Miguéis (2009, p. 299) afirmam que em muitas propostas 
pedagógicas o lúdico “apresenta-se como sinônimo de prazer, como uma forma de 
exercício da máxima liberdade pela criança, como um momento de “livre expressão”, 
desvinculado das “coerções” da sociedade”. Nas concepções de Huizinga (2000), o 
lúdico é toda atividade que envolve prazer e divertimento. 

A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados por 
análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa 
capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica 
primordial do jogo. O mais simples raciocínio nos indica que a natureza poderia 
igualmente ter oferecido a suas criaturas todas essas úteis funções de 
descarga de energia excessiva, de distensão após um esforço, de preparação 
para as exigências da vida, de compensação de desejos insatisfeitos etc., sob 
a forma de exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a 
tensão, a alegria e o divertimento do jogo (HUIZINGA, 2000, p. 06). 

No entanto, é preciso analisar quais são os elementos essenciais em um jogo 
para que o mesmo possa ter finalidades estritamente educativas. Segundo Godoi, 
Oliveira e Codognoto (2010), o jogo educativo é aquele diretamente vinculado ao 
processo de construção do conhecimento e do aprendizado. 

Jogos podem ser considerados educativos se desenvolverem habilidades 
cognitivas importantes para o processo de aprendizagem, tais como resolução 
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de problemas, percepção, criatividade, raciocínio rápido, dentre outras. Quando 
um jogo é elaborado com o objetivo de atingir conteúdos específicos para ser 
utilizado no meio escolar, este é denominado de jogo didático. No entanto, se 
ele não possuir objetivos pedagógicos claros e sim ênfase ao entretenimento, 
então os caracterizamos de entretenimento (GODOI, OLIVEIRA e 
CODOGNOTO, 2010, p. 22). 

Sendo assim, um jogo é considerado didático se tem a finalidade de promover 
a aprendizagem de conteúdos específicos ligados ao ambiente escolar. Neste contexto, 
existem jogos que são criados para introduzir um determinado conteúdo, outros para 
fixá-lo, ou como um critério avaliativo. Entretanto, independentemente do objetivo 
traçado para este material, não se pode esquecer a sua essência lúdica e educativa.  

A utilização de jogos didáticos no ensino também traz diversos benefícios para 
o docente, uma vez que o mesmo perceberá uma mudança no comportamento dos 
estudantes, os quais certamente estarão mais entusiasmados e motivados. De certo 
modo, o uso dos jogos proporciona ao docente avaliar suas metodologias pedagógicas, 
e observar de que modo os estudantes da sua turma podem entender melhor o 
conteúdo ao empregar estes materiais. Sendo assim, o jogo leva o professor à 
condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem (CUNHA, 2012).  

DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO 

O jogo “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” foi desenvolvido no curso de 
Licenciatura em Química da Uneb, durante o componente curricular Oficina de 
Produção para o Ensino de Química (Ofpeq), cuja ementa contempla o 
desenvolvimento de materiais didáticos para o Ensino de Química.  Neste componente, 
o processo de construção do material didático é embasado em discussões sobre a 
pesquisa no Ensino de Química, suas áreas de atuação e as dificuldades relativas aos 
processos de ensino e aprendizagem.  Desta forma, após identificação de problemas 
relativos ao conteúdo de Funções Orgânicas, delineou-se o jogo proposto com o 
objetivo de propiciar o conhecimento e facilitar a aprendizagem sobre as funções 
orgânicas, destacando ludicamente suas semelhanças e diferenças. 

Para Souza e Silva (2012, p. 108) “a prática, do ensino de Química Orgânica 
no Ensino Médio, em sala de aula, consiste na transmissão-recepção de 
conhecimentos que, muitas vezes, não são compreendidos”. Com base nesta realidade 
do Ensino de Química e de acordo com os objetivos propostos, pensou-se como seria 
o formato e a dinâmica do jogo. Para que os estudantes pudessem ter o primeiro 
contato com o conteúdo, a proposta foi de, num primeiro momento, despertar o 
interesse dos mesmos, principalmente no sentido de jogar. Deste modo, foi pensado 
em fazer as cartas semelhantes às cartas de um baralho, com algumas modificações.  

Todas as cartas foram feitas pelo programa tradicional Microsoft Word. Cada 
função orgânica possui cor e símbolo específicos, para facilitar a diferenciação das 
mesmas no momento da aplicação do jogo. Isto possibilita que o estudante mesmo 
sem saber qualquer informação sobre uma determinada função orgânica, participe da 
dinâmica, inicialmente, apenas por associação de cores e símbolos. Para cada função 
têm-se quatro informações: nome, fórmula geral, grupo funcional e um exemplo (Figura 
1).  
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Figura 1: Cartas com as informações sobre a função orgânica aldeído. 

Fonte: Produzido pelo autor. 
 

Para definir quanto à forma de exposição dos conteúdos nas cartas, primeiro 
foi feita uma pesquisa em livros didáticos rotineiramente utilizados no Ensino Médio, a 
fim de analisar o modo de abordagem do conteúdo. A partir desta análise, foi possível 
perceber que os livros, em geral, seguem duas vertentes: ou introduz as funções 
orgânicas de modo simplista, em forma de tabela; ou se restringe a dividir as funções 
por tópicos isolados, de modo que estas aparecem sem nenhuma relação umas com 
as outras. Os dois caminhos adotados pelos autores, podem não proporcionar ao 
estudante o entendimento de algumas das principais semelhanças e diferenças entre 
as funções; aspecto de fundamental importância para a compreensão do conteúdo em 
destaque. 

Ao se pensar nesta problemática envolvendo os livros didáticos analisados, 
optou-se em dispor as informações dos compostos orgânicos, de forma que os 
estudantes pudessem perceber a diferenciação entre as funções, sem considerá-las 
como conceitos isolados. As funções orgânicas presentes nas cartas são: 
hidrocarbonetos (alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos e aromático), haletos de alquila e 
arila, álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amina, amida, nitrila e 
tiocompostos. 

Depois de selecionar as funções orgânicas, consultaram-se as regras da 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) para cada uma das 
funções, no intuito de explicitar corretamente nas cartas as informações relativas à 
representação estrutural e à denominação das funções e dos respectivos grupos 
funcionais. Pensou-se que, cada carta apresentaria uma única informação; pois, desta 
forma, os estudantes, no momento da aplicação do jogo, poderiam observar em uma 
determinada ordem, quatro aspectos da função orgânica estudada e posteriormente 
fazer comparações com as outras funções.  

É importante ressaltar que, houve toda uma preocupação em determinar como 
seriam representadas estas informações. Para a fórmula geral, o grupo funcional e o 
exemplo, foram utilizadas representações e linguagens semelhantes para todas as 
funções abordadas neste jogo; de modo a propiciar aos estudantes, perceberem as 
semelhanças e diferenças, objetivo proposto desde o início da criação desta ferramenta 
de ensino. 

Para estabelecer a ordem de jogada de cada participante, foi criado um dado 
(Figura 2) contendo seis perguntas relativas a conteúdos/conhecimentos básicos da 
Química. As respostas são simples e diretas. Optou-se em fazer as questões deste 
modo para garantir o caráter didático do material desde o início, sem comprometer a 
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inicialização do jogo, mesmo nos casos em que a turma ainda não tenha discutido o 
conteúdo. De acordo com Biondo e Calsa (2003): 

Sempre podem existir conhecimentos prévios a respeito do novo conteúdo a 
ser aprendido, pois, de outro modo, não seria possível atribuir um significado 
inicial ao novo conhecimento, não seria possível a sua “leitura” em uma 
primeira aproximação (BIONDO e CALSA, 2003, p. 149). 

 
Em concordância com Biondo e Calsa (2003), o dado também foi criado com a 

finalidade de permitir ao professor buscar os conhecimentos prévios dos estudantes; 
assim ele pode avaliar quais conceitos precisam ser retomados, ou ensinados 
novamente, para a compreensão do conteúdo de funções orgânicas.  

 

 

                       

Figura 2: (a) Diagramação do dado; (b) Perguntas contidas no dado. 
Fonte: Produzido pelo autor. 

A cada rodada, os estudantes deverão lançar as cartas na seguinte sequência: 
(1) nome da função orgânica; (2) fórmula geral; (3) grupo funcional e (4) exemplo. 
Sendo assim, ao final de cada rodada relativa a uma função, ficarão disponibilizadas as 
quatro informações. No entanto, para que o jogo didático não ficasse mecanizado e 
monótono, inseriu-se uma carta bloqueio (Figura 3) para cada uma das funções. 
Semelhante à regra do jogo Uno®, disponível comercialmente, esta carta bloqueio 
impede a ação do jogador subsequente. Deste modo, fizeram-se dezoito cartas 
bloqueio, com o objetivo de tornar o “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” mais 
divertido e dinâmico. Outro intuito desta carta é despertar a atenção dos estudantes 
para as próximas jogadas e para as possíveis estratégias de jogo, possibilitando maior 
interação entre eles.  

Perguntas do dado 

1. A Química Orgânica estuda praticamente 
todos os compostos de qual elemento? 
2. O carbono é tetravalente. Quantas ligações 
covalentes apolares este átomo faz? 
3. Os principais elementos que formam 
praticamente todos os compostos orgânicos são: 
C, H, O e N. Verdadeiro ou falso? 

4. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas 
apolares. Verdadeiro ou falso? 
5. Qual a massa molar do composto orgânico 
C2H6? 
6. A massa molar de uma determinada molécula 
orgânica é 58 g/mol. Sabendo que sua fórmula 
química é CxH10, quanto vale x? 

(a) (b) 
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Figura 3: Carta bloqueio da função orgânica aldeído, 

semelhante ao jogo Uno®. 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 
Cada função orgânica apresenta uma carta bloqueio, cujo símbolo é da mesma 

cor selecionada para aquela função. Se o jogador tem cartas deste tipo, pode colocar 
na mesa caso não tenha a carta com qualquer outra informação referente a uma 
função; e a carta bloqueio descartada deve ser da mesma cor da(s) carta(s) da função 
orgânica em questão. Neste caso, ele bloqueia o próximo jogador (ou jogadores) da 
rodada. Pode acontecer de um participante ficar com alguma (ou várias) carta deste 
tipo na mão; quando por exemplo, ele pegar no “monte de cartas” ou não empregá-las 
no momento adequado do jogo. Sendo assim, se os outros participantes terminarem 
todas as suas cartas primeiro, mesmo que este jogador não tenha mais cartas com 
aspectos de uma função, perde o jogo para os demais. De fato, em algumas situações 
o descarte desta vai depender da sorte, mas na maior parte das vezes requer atenção 
e utilização de estratégia dos jogadores. 

Conforme foi dito anteriormente, neste jogo didático os estudantes irão 
conhecer, revisar ou serem avaliados sobre o conhecimento das funções orgânicas. É 
preciso ressaltar que o jogo foi criado de modo a propiciar a independência ou 
interdependência das funções orgânicas contempladas; nesta perspectiva, pode ser 
utilizado de acordo com as necessidades da turma na qual será aplicado. Assim, é 
facultado ao docente pelo menos três opções durante a aplicação: utilizar todas as 
funções, dividi-las por grupo ou simplesmente utilizar uma função orgânica por vez.  

Regras do Jogo “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” 

O jogo didático “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” apresenta em sua 
totalidade 90 (noventa) cartas: 72 (setenta e duas) com informações das funções 
orgânicas contempladas (nome, fórmula geral, grupo funcional e um exemplo) e 18 
(dezoito) cartas bloqueio. As regras do jogo são: 

1- São permitidos no máximo quatro grupos no jogo. O número de componentes por 
grupo depende da quantidade de estudantes da turma de aplicação; 
2- As cartas serão embaralhadas e cada grupo deve pegar sete cartas; 
3- As demais cartas ficarão disponíveis no “monte de cartas”;  
4- Um dos participantes de cada grupo deve jogar o dado contendo perguntas, e cada 
pergunta possui uma pontuação específica. Em uma determinada ordem, os 
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participantes jogam o dado e respondem à pergunta sorteada; se acertar, ganha o 
número de pontos referente à pergunta, se errar permanece com zero. Inicia o jogo o 
grupo que acertar a pergunta de maior pontuação; 
5- O grupo que for iniciar deve colocar na mesa a carta correspondente ao nome de 
uma função orgânica; 
6- Se o grupo não tiver nenhuma carta correspondente a uma função orgânica, pode 
pegar uma carta no “monte de cartas”. Se a carta não corresponder ao nome de uma 
função orgânica, o grupo passa a vez para o próximo grupo e assim por diante; 
7- Depois da carta com o nome de uma função orgânica, o próximo grupo deverá 
colocar na mesa uma carta de mesmo símbolo e cor correspondente à fórmula geral da 
função. Se este grupo não tiver a carta, segue o mesmo procedimento adotado no item 
6; neste caso procurando uma carta com a fórmula geral da função que está na mesa; 
8- O próximo grupo deverá colocar na mesa a carta com mesmo símbolo e cor 
correspondente ao grupo funcional relativo à função orgânica da rodada. Se este grupo 
não tiver a carta, segue o mesmo procedimento adotado no item 6; neste caso 
procurando uma carta com o grupo funcional; 
9- O próximo grupo deverá colocar a carta com mesmo símbolo e cor correspondente 
ao exemplo da função orgânica em destaque. Se este grupo não tiver a carta, segue o 
mesmo procedimento adotado no item 6; neste caso procurando uma carta com o 
exemplo da função; 
10- Terminada estas quatro informações sobre uma função orgânica, os grupos 
observam com atenção as informações contidas nas cartas. São desenvolvidas as 
discussões pertinentes e seguem para uma próxima rodada com outra função orgânica; 
11- A ordem das cartas segue da mesma forma até o término do jogo; 
12- Em cada rodada, se o grupo tem cartas bloqueio com o símbolo         pode colocar 
na mesa caso não tenha a carta com qualquer outra informação, desde que seja da 
mesma cor da carta que estiver por último na mesa. Desta forma, ocorre o bloqueio do 
próximo grupo a jogar; 
13- Ganha o jogo o grupo que terminar todas as suas cartas primeiro. Após este grupo 
que fica com o 1º lugar, os demais grupos devem seguir no jogo, até que exista apenas 
um único grupo com as cartas em mãos. Seguindo então a classificação subsequente: 
2º, 3º e 4º lugares.  

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO 

A aplicação de um determinado material didático em instituições de Ensino 
Básico e/ou Superior constitui etapa essencial para avaliar a contribuição do mesmo 
para o processo de ensino-aprendizagem e construção do conhecimento. Além disso, 
pode-se analisar se os objetivos propostos para este material foram alcançados; e 
como este recurso poderia ser aprimorado, de modo a se tornar uma ferramenta de 
efetiva contribuição para o Ensino de Química. 

O jogo didático “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” foi aplicado em uma 
turma de 3º ano do Ensino Médio composta por vinte e cinco estudantes, no Colégio 
Estadual Professor José Barreto de Araújo Bastos; localizado na cidade de Salvador/ 
BA. 

Inicialmente foram explicadas as regras do jogo. Em seguida, pediu-se que os 
estudantes formassem os grupos para iniciar a atividade proposta. Durante a aplicação, 
foi possível perceber que os mesmos estavam bastante entusiasmados e empolgados 
com o jogo didático, interagindo uns com os outros de forma bastante coletiva. Isto nos 
remete aos PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio): 
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No processo coletivo da construção do conhecimento em sala de aula, valores 
como respeito pela opinião dos colegas, pelo trabalho em grupo, 
responsabilidade, lealdade e tolerância têm que ser enfatizados, de forma a 
tornar o ensino de Química mais eficaz, assim como para contribuir para o 
desenvolvimento dos valores humanos que são objetivos concomitantes do 
processo educativo (BRASIL, 2000, p. 32). 
 

É importante ressaltar que na turma onde o jogo foi aplicado, algumas funções 
orgânicas já haviam sido discutidas, a exemplo de: hidrocarbonetos, álcool, cetona e 
aldeído. Neste contexto, dois objetivos propostos foram alcançados: os estudantes 
puderam revisar as funções que tinham estudado antes, e ao mesmo tempo conhecer 
outras ainda não discutidas. Além disso, estima-se que o jogo didático produzido 
poderá facilitar as próximas aulas do professor desta turma, uma vez que será bem 
mais fácil continuar o conteúdo em questão, pois os estudantes já tiveram contato com 
as outras funções que ainda serão discutidas. 

Para facilitar a visualização e comparação das funções orgânicas, à medida 
que foram completadas as informações relativas a cada uma delas, ao término de cada 
rodada, as cartas eram coladas no quadro. Desta forma, ao final do jogo estas ficaram 
separadas por função e dispostas em ordem das informações: nome, fórmula geral, 
grupo funcional e exemplo. Assim, foi possível explicar para os estudantes as funções, 
discutindo as semelhanças e diferenças entre as mesmas. Durante esta retomada, 
percebeu-se que os estudantes, ao responderem os questionamentos realizados, 
conseguiram identificar os quatro aspectos das funções selecionadas, estabelecendo 
comparações adequadamente.  

No final da aplicação, cada estudante respondeu um questionário, para auxiliar 
a avaliação do jogo (Figura 4). A análise das respostas mostrou que 84% dos 
estudantes consideraram o jogo ótimo, enquanto 16% destes relataram o jogo como 
sendo bom. Além disso, todos os estudantes declararam que jogariam o 
“QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” mais de uma vez, classificando este 
material didático como sendo divertido. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Questionário disponibilizado para os estudantes da turma de 3º ano do Ensino Médio. 
 

Além das quatro perguntas objetivas, existia no questionário uma pergunta 
subjetiva; em resposta a ela os estudantes poderiam apresentar sugestões para o 
aperfeiçoamento do jogo didático aplicado. Um estudante sugeriu aumentar o tamanho 
da letra das cartas, para facilitar a visualização no quadro. Quanto a esta sugestão, a 

QUESTIONÁRIO 
 
Assinale um X nas alternativas abaixo: 
1) O que você achou do jogo: 
(      ) Ruim            (       ) Bom             (       ) Ótimo 
2) Você jogaria este jogo mais de uma vez? 
(      ) Sim              (       ) Não              (       ) Talvez 
3) Você conseguiu aprender/entender melhor sobre funções orgânicas com este jogo? 
(      ) Sim              (       ) Não         
4) Para você o jogo foi: 
(      ) Cansativo    (       ) Chato            (       ) Divertido 
5) Apresente (caso você julgue necessário) sugestões para a melhoria deste jogo 
didático. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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qual consideramos pertinente, é importante deixar claro que de início as cartas não 
foram criadas para serem coladas no quadro, mas sim para ficarem disponíveis nas 
mãos dos jogadores ou dispostas na mesa. Porém, considerando um melhor êxito para 
a estratégia utilizada nesta aplicação, concordamos que poderiam ser feitas cartas em 
tamanho maior para serem utilizadas com este fim. 

Os estudantes ao avaliarem o jogo, relataram outro aspecto importante: pouco 
tempo para amadurecer o conteúdo. O material didático por conter uma quantidade 
relativamente grande de funções orgânicas, demanda muito tempo para a aplicação e 
execução do jogo. Uma possível solução seria dividir as funções em grupos de acordo 
com o objetivo delineado pelo professor para estabelecer as comparações devidas, em 
duas ou mais aulas. No entanto, o docente também pode dividir sua turma em grupos, 
e cada um destes ficaria com algumas funções para jogar. Isto na verdade é um fator 
relativo, e as necessidades e variações são dependentes de diversos fatores, tais 
como: o número de estudantes, os objetivos traçados e outras especificidades da 
turma. 

O professor que decidir utilizar o jogo didático “QuimiConhecendo as Funções 
Orgânicas” em suas aulas, pode voltar a atenção dos estudantes quanto as possíveis 
relações existentes entre as principais funções orgânicas demonstradas, identificando 
as semelhanças e/ou diferenças entre elas; facilitando a assimilação, a compreensão e 
a aprendizagem, e levando o estudante a perceber a importância vinculada à disciplina 
de Química.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A função educativa do jogo didático “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” 
foi observada durante sua aplicação, uma vez que os estudantes se mostraram mais 
motivados em aprender sobre a funções orgânicas de forma lúdica e didática, 
favorecendo o processo de ensino-aprendizagem e construção do conhecimento. 

Acreditamos, assim como Cunha (2012), que os jogos ajudam o estudante a 
construir novas formas de pensamento, de modo a desenvolver e enriquecer a sua 
personalidade; proporcionando novos caminhos voltados para a promoção e a 
valorização do conhecimento e do ensino. Deste modo, também defendemos que os 
jogos didáticos precisam ganhar espaço nas práticas pedagógicas de diversos 
professores, em função da sua importante essência lúdica e educativa. 

O desenvolvimento do jogo “QuimiConhecendo as Funções Orgânicas” nos 
mostrou a grande dificuldade e o enorme cuidado que é preciso ter ao se criar um 
material didático. Com base nisto, a todo o momento é necessário pensar nos objetivos 
traçados para determinado recurso. Perguntas essenciais devem ser feitas desde a 
ideia até a aplicação do jogo didático produzido, tais como: Qual o público-alvo? De 
que modo esta ferramenta pedagógica pode contribuir para a aprendizagem? Qual o 
objetivo do material a ser criado? 

Quanto à aplicação do jogo didático, foi possível observar na prática, os efeitos 
deste material produzido sobre os estudantes. A motivação, o interesse, a vontade de 
aprender e o entusiasmo em jogar; foram uns dos principais elementos a serem 
observados durante a aplicação deste recurso. No entanto, também pôde ser avaliado, 
o que poderia ser melhorado ou modificado no jogo, para que este se tornasse uma 
ferramenta ainda melhor para o processo de ensino-aprendizagem. 

As cartas componentes deste jogo podem ser facilmente reproduzidas, ou seja, 
qualquer professor que decidir utilizar este material em sua sala de aula poderá criar as 
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cartas; e se preferir, colocar as cores e os símbolos de cada função orgânica a seu 
modo, de acordo com a metodologia pedagógica adotada. Quanto ao dado utilizado no 
jogo, também fica a critério do docente decidir quais perguntas pode ou deve utilizar no 
intuito de buscar os conhecimentos prévios dos seus estudantes. 

Por fim, podemos concluir que o jogo didático “QuimiConhecendo as Funções 
Orgânicas”, ao propor principalmente o ensino, mas também a revisão, das funções 
orgânicas; pode propiciar bons resultados no processo de ensino-aprendizagem e 
construção do conhecimento. Com isto, pode-se dizer que aliado a uma boa 
metodologia didática e interesse pedagógico, este material contemplará de forma 
positiva as aulas de Química Orgânica, trazendo benefícios mútuos para professor e 
estudantes. 
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Palavras-Chave: Ensino, PIBID e Jogos. 

RESUMO: O PROJETO DE JOGOS EDUCATIVOS FOI APLICADO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO 
DISTRITO FEDERAL, CUJO OBJETIVO FOI FACILITAR A COMPREENSÃO DE CONCEITOS 
CIENTÍFICOS SOB UMA PERSPECTIVA LÚDICA. ESTA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA FOI MARCADA 
POR AVANÇOS E LIMITAÇÕES QUE REFLETEM AS CARACTERÍSTICAS DO ENSINO-APRENDIZAGEM 
DE CIÊNCIA. PERCEBEMOS QUE A PARTICIPAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PIBID FOI FUNDAMENTAL 
NO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS. FORAM CONSTRUÍDOS 
PELOS ESTUDANTES JOGOS EDUCATIVOS A PARTIR DE JOGOS COMERCIAIS.     

INTRODUÇÃO 
 
 O projeto de construção de jogos educativos buscou alternativas e caminhos 
para um ensino diferenciado, por meio da interdisciplinaridade. Foram organizados 
relatos a respeito das atividades lúdicas e suas respectivas reflexões sobre o projeto, 
sendo levada em conta a percepção dos alunos de ensino médio, com o auxílio do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).      

 O desenvolvimento de novas estratégias de ensino para melhorar a qualidade 
da educação é uma busca frequente de vários educadores, principalmente no que se 
refere a materiais mais simples e de fácil execução. Mesmo dispondo de vários 
recursos tecnológicos para auxiliar o processo ensino-aprendizagem, ainda os 
consideramos insuficientes. Nesse contexto, acredita-se que as atividades lúdicas 
podem ser instrumentos didáticos preciosos na sala de aula. 
 Atualmente, tem-se preocupado com o desenvolvimento de facilitadores do 
processo ensino-aprendizagem nas escolas em geral. Dentro dessa linha, considera-se 
que o desenvolvimento de atividades lúdicas, envolvendo materiais concretos e 
manipuláveis ao ensino de Ciências, pode ser uma estratégia bem sucedida tanto no 
aspecto conceitual como no aspecto disciplinar. 
 O presente trabalho visa apresentar os avanços e as dificuldades que os alunos 
do 3° ano do ensino médio de uma escola da rede pública do Distrito Federal 
enfrentaram no decorrer do processo de reformulação de jogos comerciais (aqui 
chamados de jogos base). Diferentes jogos bases foram modificados para que o tema 
central fosse relacionado aos conceitos dos componentes curriculares de Química, 
Física, Biologia e Matemática.  

A respeito do contexto escolar, a escola, onde esse trabalho foi desenvolvido, tem 
aproximadamente 2800 alunos matriculados, nos turnos matutino, vespertino e noturno, 
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sendo estes moradores não só das quadras próximas da Ceilândia, como também de 
Taguatinga, Recanto das Emas, Samambaia e Águas Lindas, que são Regiões 
Administrativas do Distrito Federal. 

No projeto pedagógico da referida instituição há grande destaque para a 
interdisciplinaridade e a contextualização. O projeto almeja, também, retirar o aluno da 
condição de espectador passivo, e proporcionar que ele entenda que todo 
conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos (FREIRE, 
1987). Os alunos foram atendidos nas aulas da parte diversificada do currículo da 
Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

 A escola possui uma estrutura física capaz de atender alunos com necessidades 
especiais de modo a tentar suprir as diferenças individuais dos estudantes em sala de 
aula, com a disposição de serviços de apoio como, por exemplo, a sala de recursos, 
que favorece o processo educacional. 

Durante a realização do projeto, os cinco bolsistas do PIBID, sob orientação da 
professora supervisora, desempenharam papel fundamental na construção dos jogos. 
Cada um ficou responsável por aproximadamente 12 grupos de até 5 alunos. Desse 
modo, todo o material produzido era analisado, sendo aprimorado e retomado pelo 
grupo para a realização das devidas modificações.  
  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
  

O lúdico em sala de aula, se usado adequadamente, tem a capacidade de 
estimular a participação e o interesse dos alunos e alunas pelas atividades didáticas, 
além de auxiliar na construção e reconstrução de ideias. Sendo assim, o uso de jogos 
pode ser um importante meio para se atingir os objetivos pedagógicos. O jogo é uma 
atividade na qual coexistem diferentes características, aparentemente antagônicas, 
como liberdade, regra, imitação, fantasia, seriedade, riso, realidade, criação, 
competição e colaboração, que podem aparecer de formas espontâneas e simultâneas. 
O ato de jogar exige uma dinâmica própria, capaz de causar no aluno modificações no 
seu comportamento em sala de aula. Dessa forma, o jogo pode criar uma 
predisposição para a aprendizagem, pois enquanto normaliza, organiza e integra, pode 
desafiar, libertar e estimular (FERREIRA et al., 2002). Segundo Luckesi (2005), os 
jogos são momentos que propiciam experiência de plenitude, de máximo envolvimento, 
podendo-se destacar momentos de flexibilidade dos integrantes e sentimentos de 
prazer.  

Em uma abordagem mais psico-cognitiva, as características fundamentais dos 
jogos a partir da visão do pesquisador Passerino (1998) remetem a ideia de que é 
necessário ter a possibilidade de repetição na dinâmica de jogo. Entende-se por 
repetição a utilização do jogo sempre que necessário, visando à aproximação ou 
revisão de um determinado conteúdo. Além desse contexto, é imprescindível a 
existência de regras bem definidas para que não haja dificuldades na compreensão do 
jogo. Desse modo, é observado um auxílio maior na integração social dos 
participantes. Tais abordagens convergem para que haja uma melhor compreensão da 
utilização de jogos no contexto educacional.  

A literatura apresenta diversos estudos que buscam classificar as diferentes 
formas de abordagem de um jogo. Segundo Cavalcanti (2011), todo jogo é uma 
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atividade lúdica, mas nem toda atividade lúdica é um jogo. A diferença entre essas 
definições pode acarretar uma série de dúvidas.  

Entende-se por atividade lúdica aquela que apresenta aspectos de 
espontaneidade e as características de ser prazerosa sem a obrigação da função 
ensino-aprendizagem. Já o jogo propriamente dito necessita das regras estabelecidas, 
que deem suporte a aprendizagem do jogador sob os aspectos relevantes do tema 
apresentado em questão. O equilíbrio entre esses dois aspectos leva ao jogo 
educativo. 

 Dentre as pesquisas existente, Piaget (1978) classifica os jogos de acordo com 
a estrutura mental do desenvolvimento do indivíduo: jogos de exercício sensório-motor, 
jogos simbólicos e jogos de regras. O presente trabalho fundamenta-se na construção 
dos jogos de regras.  

Ainda segundo Piaget, os jogos de regras são classificados como exercício 
sensório-motor, porém se difere da primeira classificação por ser indicado para 
indivíduos com uma faixa etária maior. Para ele, o jogo é um tipo de atividade 
particularmente poderosa para o exercício da vida social e da atividade construtiva da 
criança (CAMPOS, 2007). Piaget considera que os jogos contribuem para o 
desenvolvimento intelectual, não sendo apenas uma forma de alívio ou entretenimento. 
Sendo assim, começam a ser manifestados na fase entre 7 e 12 anos, porém se 
perpetua durante toda a fase adulta. 

O jogo de regra objetiva a formação do caráter social no indivíduo a partir do 
trabalho em conjunto e da obediência a determinadas leis existentes no jogo, de modo 
a indicar situações de vitória ou derrota. 

As regras de um jogo são o marco regulatório para o desenvolvimento desse tipo 
de atividade, a compreensão delas é fundamental para a ocorrência de uma satisfatória 
conquista do objetivo estabelecido. A regra é a delimitação das ações pertinentes aos 
participantes do jogo, portanto ao burlá-las perde-se o sentido de cooperação e 
competição. Um dos principais objetivos da utilização dos jogos no meio educacional é 
propiciar aos alunos uma maior integração e desenvolvimento de suas capacidades 
cognitivas, contribuindo para que o sujeito se torne mais crítico, autônomo e 
cooperativo. 

Segundo Fernandes (1995), observa-se o propósito fundamental dos jogos no 
contexto de aprendizado, como sendo a possibilidade de construção do caráter e da 
autoconfiança, bem como o incremento da motivação. Visto que jogos simples ou os 
mais complexos são capazes de proporcionar aprendizados. No entanto, faz-se 
necessário enfatizar que consideramos os jogos como métodos auxiliares no processo 
ensino-aprendizagem. 

Ao optar pela utilização de jogos, o professor deve ter um objetivo bem definido, 
visto que sem a devida abordagem o jogo passa apenas a ser um instrumento 
recreativo. Cavalcanti (2011) enfatiza que os jogos educativos também não podem ser 
utilizados apenas como transmissão de conteúdo, visto que esses são materiais de 
auxílio, na qual a interação aluno-professor é evidenciada. Isso porque nem todos os 
assuntos poderão ser abordados por essa estratégia. O autor também acrescenta que 
esse recurso não deve ser utilizado pelos alunos sem a presença do professor, devido 
ao fato de que o mesmo deve conduzir a atividade para que ela não perca o objetivo 
almejado. Com essa supervisão, o professor será capaz de interagir com seus alunos 
convergindo o conteúdo da matéria e o que está sendo explorado no jogo. 

Esse tipo de atividade, fundamentada nessa prática pedagógica, capacita o 
professor a utilizar diferentes abordagens em sala de aula, além da possibilidade de 
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avaliar possíveis falhas conceituais sem que seus alunos percebam (CAVALCANTI, 
2011). 

METODOLOGIA 
 
O presente trabalho foi desenvolvido em uma escola pública da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, na disciplina de “Prática Diversificada” oferecida para 
alunos do 3o ano do Ensino Médio.  

Nessa atividade foi solicitado inicialmente que os alunos respondessem a um pré 
teste sobre jogos. Em seguida, os alunos foram convidados a jogar alguns jogos 
comerciais (aqui chamados de jogos base). Após a oportunidade de manuseio dos 
jogos, os alunos foram desafiados a construir jogos semelhantes, porém abordando 
conceitos de Ciências já estudados. Então, sugerimos que diferentes jogos bases 
fossem modificados para que o tema central fosse relacionado aos conceitos dos 
componentes curriculares de Química, Física, Biologia e Matemática.  

Durante a realização do projeto, as turmas foram acompanhadas por bolsistas do 
PIBID (Licenciatura em Química), os quais desempenharam papel fundamental na 
construção dos jogos, sob orientação da professora supervisora. Cada bolsista ficou 
responsável por aproximadamente 12 grupos de até 5 alunos. Desse modo, todo o 
material produzido era analisado, sendo aprimorado e retomado pelo grupo para a 
realização das devidas modificações.  
 Todas as turmas de 3º ano que participaram do projeto estavam sendo 
acompanhadas semanalmente, por intermédio de reuniões com o supervisor e os 
bolsistas, para que os grupos mostrassem seus avanços, expressassem suas dúvidas 
e discutissem soluções. Todas as reuniões eram registradas, para que ao final do 
projeto os pibidianos fossem capazes de, junto à professora supervisora, decidirem o 
valor da nota final do trabalho realizado. Ao fim do trabalho, os alunos responderam a 
um questionário semi-estruturado com questões abertas que visavam avaliar quais as 
principais dificuldades que os aluno enfrentaram e, também, a   relevância do projeto. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O questionário de pré-teste aplicado foi elaborado com questões abertas e semi-

estruturadas com o propósito de identificar quais jogos são conhecidos pelos alunos de 
Ensino Médio e como ocorreu a inserção desse material na vida do estudante. 
Constatou-se que a grande maioria dos alunos conhece algum tipo de jogo lúdico de 
tabuleiro comercial, sendo os  mais  destacados aqueles que fomentam a competição 
entre os participantes. Um dos mais citados foi o Banco Imobiliário®. Ressalta-se, 
também, a presença dos jogos de cartas de baralho, dama e xadrez com um alto índice 
de aceitação e apreciação.  

Considera-se relevante explicitar que 58,8% dos alunos tiveram o seu primeiro 
contato com os jogos em casa, apresentado por familiares. No entanto, percebe-se que 
a escola tem um papel significativo nesse sentido, pois 41,2% dos entrevistados 
conheceram os jogos nesse ambiente.   

A grande maioria começou a jogar no final da segunda infância, por volta dos 6 
anos de idade. Ainda hoje cerca de 63,5% brincam e se divertem com os amigos na 
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escola, em casa ou na igreja. Uma parcela de 36,5% relatou que não faz atualmente 
uso de jogos. 

Também foi perguntado quais jogos virtuais eram de seu conhecimento. Em 
resposta foram citados 90 jogos virtuais contra 32 comerciais de tabuleiro e cartas. 
Considera-se relevante destacar que 51,9% dos estudantes preferem somente os jogos 
virtuais, em contra partida 43,7% gostam mais dos jogos de tabuleiro e apenas 4,4% de 
ambos. 

Esses dados foram analisados e discutidos com o intuito de valorizar e canalizar 
essa temática para o planejamento e direcionamento do projeto a ser aplicado na 
unidade de ensino. Os resultados apontam, a partir das concepções dos alunos, que os 
jogos de tabuleiro ainda fazem parte de sua vida e lazer, mas de maneira pouco 
significativa. Uma vez que eles estão mais entrosados com os jogos virtuais. Então, o 
desafio de resgatar os jogos de tabuleiro para despertar o lúdico e ao mesmo tempo 
ser uma proposta educativa é o grande norteador desse trabalho.  

Sendo assim, após o questionário, iniciamos as atividades com apresentação do 
projeto aos alunos do 3º ano. Percebemos que, ainda, muitos não conheciam os jogos 
apresentados e os que já tinham tido contato não se lembravam de muitas 
informações. Então, durante quatro aulas, os jogos comerciais foram distribuídos aos 
alunos organizados em grupos, na sala de aula, para que eles se familiarizassem com 
os materiais, jogando e se divertindo.  

A cada aula, o grupo deveria escolher um jogo base diferente, de modo que 
pudesse ter contato com a maior quantidade possível. Os jogos pertenciam à 
professora regente, supervisora do PIBID, e foram cedidos para o projeto. Nesse 
período, os alunos foram orientados a formarem o grupo de trabalho, por afinidade, 
além de escolherem dentre os jogos apresentados ou outros de seu interesse, aquele 
que seria a base para a construção, montagem e adaptação de um jogo com conteúdo 
de Ciências, direcionados pela professora regente.  

Nessa primeira fase, observamos atitudes diferenciadas nos grupos analisados. 
Muitos alunos escolhiam os jogos e começavam a interagir e brincar. Outros, por já os 
conhecerem, ajudavam os colegas a entender as regras e participar. Alguns grupos 
escolhiam os jogos, mas não se interessavam, dispersavam e ficavam conversando. 
Nesse momento, os bolsistas interviam, orientando e discutindo como viabilizar a tarefa 
solicitada. Percebemos uma grande dificuldade de alguns grupos nessa primeira etapa 
do projeto. Levantou-se a hipótese de esses alunos não atribuíram em importância ao 
projeto ou mesmo pela quantidade de tarefas e atividades escolares características do 
3º ano do Ensino Médio ou ainda não concordam que o jogo possa ser utilizado como 
material de aprendizagem. Chamou-nos atenção à dificuldade que um determinado 
grupo com seis (6) alunos demonstrou para iniciar o jogo, mesmo depois de receber 
todas as informações pertinentes, além de serem orientados pelos bolsistas.  Esse 
grupo assim, como vários outros, apresentaram estratégias de resistência para iniciar a 
confecção, enquanto outros aceitaram prontamente, demonstrando semanalmente 
progressos na construção do jogo. A partir do momento que o jogo base foi definido 
pelo grupo, começou-se a fazer a análise do jogo quanto a sua possibilidade de 
adaptabilidade a conteúdos relacionados à Química, Física, Biologia e Matemática. Os 
alunos pesquisaram quais assuntos/conteúdos eram de interesse e possibilidade de 
serem aplicados nos jogos. Realizada a seleção dos temas, iniciou-se a confecção do 
jogo, a cada aula, com o auxílio dos bolsistas do PIBID, os grupos negociaram e 
definiram as regras dentro da nova perspectiva do jogo. Não mais como apenas um 
jogo comercial, mas um jogo que envolvesse a pesquisa e o estudo do conteúdo 
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escolhido. Observou-se que alguns grupos alteraram regras, adaptando a nova 
realidade. 

Após essa etapa, os grupos receberam materiais, fornecidos pela escola como 
cola, cartolinas, papéis diversos, para a construção de uma versão preliminar do jogo, 
chamada de versão 1.0. Cada grupo apresentou sua versão inicial para apreciação dos 
demais colegas. Durante o acompanhamento dos grupos percebeu-se diferentes tipos 
de jogos produzidos, de modo que o panorama geral apresentava grandes 
disparidades na qualidade dos materiais. 

 

 
Figura 1: Jogo versão 1.0 

 
Os alunos trocaram os jogos para análise e apreciação dos colegas. Por meio de 

registros escritos cada grupo indicou os pontos positivos e os negativos, para que 
fossem revistos pelos criadores. Cabe destacar que houve uma participação 
entusiasmada dos alunos nessa etapa. Foram realizadas três rodadas de avaliação. 
Com base nas avaliações escritas, os bolsistas do PIBID, orientaram os grupos para a 
reelaboração do jogo. Denominamos a versão dos jogos revisados de 2.0. Nessa 
etapa, cada grupo apresentou e aplicou o jogo para a turma buscando ainda identificar 
possíveis falhas no processo, como se pode ver na figura 2.  

 
Figura 2: Alunos interagindo com a versão 2.0 do jogo 

 
Com base nas avaliações aplicadas e nas correções efetivadas, os alunos foram 

orientados a realizarem a confecção da versão final do seu jogo. Para tal, buscou-se o 
uso de materiais mais duradouros e resistentes, uma vez que a Escola ajudaria com o 
fornecimento de tintas, papéis etc. Nesse momento, os bolsistas do PIBID ajudaram os 
alunos na revisão do jogo, revendo regras, perguntas(cartinhas), além do layout do 
tabuleiro. 
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Após a intervenção pedagógica promovida na escola, aplicou-se um questionário 
pós-teste com os alunos do projeto no qual destacamos as respostas mais relevantes. 

O questionário pós-teste foi elaborado com questões abertas que visavam 
identificar quais as principais dificuldades que os aluno enfrentaram e, também, a 
relevância do projeto para eles. Observou-se que os maiores problemas apontados se 
referem à elaboração do jogo em si, por ser uma atividade nova, que eles nunca 
haviam realizado antes. Destacaram limitações na idealização de perguntas, 
montagem de regras, definição de tema e na transposição do jogo que eles tiveram 
como base para o que construíram.  Destes, 20,61% dos alunos alegaram dificuldade 
na confecção da parte física do jogo, o que consideramos, uma quantidade 
relativamente alta. Ainda no quesito de elaboração da parte física 3,81% dos alunos 
apresentaram dificuldade com a obtenção do material para a confecção e 2,29% 
alegaram não ter dificuldades.  
 Durante todo o processo os grupos tinham os bolsistas do PIBID para 
acompanhá-los em sala de aula e também, no trabalho de orientação, via e mail. Nessa 
perspectiva vale ressaltar que alguns alunos não conseguiram perceber a atuação dos 
bolsistas do PIBID, totalizando 16,66% de alunos. Dentre as críticas relacionadas aos 
bolsistas, podemos citar participação discreta, desinteresse e desânimo, além de 
nenhuma participação deles. Percebe-se que muitos grupos solicitavam ajuda para que 
os bolsistas executassem as etapas do jogo para eles, escrevessem as regras, 
formulassem as perguntas, etc. Demonstravam que a na compreensão deles a ajuda 
do PIBID era a execução da tarefa e não de orientação. Ainda assim, na maioria dos 
testes analisados observou-se que os bolsistas tiveram uma boa participação no 
processo de orientação, do ponto de vista de outros alunos. Nota-se que 31,37% do 
total de alunos atribuíram a participação dos bolsistas como sendo fundamental para a 
criação de ideias para o novo jogo. Quando questionados qual seria a finalidade da 
primeira etapa do trabalho, ou seja, contato com os jogos base, do projeto e qual foi a 
importância dela no jogo, 61,76% dos alunos disseram que tal etapa influenciou 
fundamentalmente na elaboração do jogo. O que já era esperado, pois o intuito de 
apresentar novos jogos é dar aos alunos um embasamento para a criação de seus 
projetos. 
 Com os pós-testes também foi possível verificar se os alunos estavam 
apreciando ou não o projeto. Observou-se que 82,69% gostaram, pois estavam 
aprendendo mais por meio dos jogos, afinal tiveram que estudar os conteúdos 
estabelecidos. No entanto, 18,31% dos alunos não gostaram do trabalho, uma vez que 
não conseguiram observar um retorno pedagógico. 
 Por fim, foi perguntando qual alteração os alunos fariam no projeto, de forma que 
eles pudessem acrescentar ideias. Nosso objetivo era, dessa forma, identificar, falhas, 
limitações, detalhes que talvez não tenham sido detectadas, bem como reformular essa 
intervenção pedagógica. Nessa questão foram categorizadas diversas respostas que 
ficaram bem distribuídas. Notou-se que 34,61% dos alunos acrescentariam mais tempo 
para execução do projeto, de forma que eles tivessem prazos mais longos e, 29,48% 
não mudariam nada no projeto. Observou-se também uma minoria de alunos que não 
mudariam apenas aspectos na execução do projeto, mas a ideia do projeto em si, 
como por exemplo, a confecção de jogos além de tabuleiros, reconhecimento e 
participação de outras áreas de conhecimento como as Ciências Humanas e Códigos e 
Linguagens, possibilitando assim um jogo mais abrangente, com as a possibilidade de 
trabalhar mais conteúdos. 

Com a discussão e análise de dados observa-se que a grande maioria dos 
alunos tiveram dificuldades na transposição do jogo teórico para o jogo físico, 
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principalmente na questão de elaboração de perguntas. Dificuldades que os bolsistas 
do PIBID que estavam em sala tentaram suprir parte dela. Contudo, a maioria 
conseguiu montar algum projeto e apresentá-lo. Perceberam principalmente que a 
elaboração e a análise dos jogos dos colegas de turma, ajudavam de forma 
significativa no aprimoramento do seu próprio jogo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Acreditamos que o projeto de jogos apresentou resultados positivos, visto que no 
início, apesar, dos alunos não atribuírem importância ao trabalho, ao longo do processo 
de construção e adaptação dos jogos base a, percepção dos alunos começou a se 
transformar. Muitos grupos construíram versões muitos criativas e demonstraram 
interesse e satisfação em aprender por meio de um jogo. 

 A versão 2.0 produzida pelos alunos não é a versão final do jogo e mesmo 
assim, apresentou um bom padrão de qualidade. Entretanto, vale salientar que as 
versões finais dos jogos ainda não foram elaboradas, pois o  projeto será finalizado em 
julho de 2014. O nosso intuito é aplicar os melhores jogos em outras turmas da escola, 
visando assim à integração entre os alunos e a busca de mais alternativas para o 
aprendizado de Ciências. 
 A presença dos bolsistas no processo de construção desse projeto foi de suma 
importância, visto que os atendimentos realizados em sala contribuíram para o 
direcionamento do projeto. A inserção de um projeto inovador, com objetivos de 
dinamizar, estimular e tornar mais efetivo o processo ensino-aprendizagem, passa a 
ser viabilizado com a presença dos pibidianos na escola. O fato de termos bolsistas 
trabalhando conjuntamente com o professor supervisor proporciona novas 
oportunidades de interação com os alunos, o que beneficia o aprendizado. A inserção 
dos bolsistas oportuniza não só o processo de formação inicial dos licenciandos, mas 
também favorece a formação continuada dos professores supervisores e reflete em 
benefícios para os alunos da educação básica. As interações realizadas colaboraram 
de forma positiva, principalmente quando os bolsistas jogavam com os alunos 
buscando encontrar possíveis falhas no jogo.  
 Percebemos que o uso de jogos educativos é uma alternativa para o ensino de 
Ciências, que precisa ser bem direcionada para alcançar os objetivos propostos. E a 
construção dos jogos é um grande desafio pedagógico para todos os envolvidos no 
processo. 
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Palavras-Chave: Livro Didático, Professores, Química. 

RESUMO:  
Este trabalho teve como objetivo investigar a utilização do livro por professores de 
Química de escolas estaduais de um município do estado do Paraná. A pesquisa de 
cunho qualitativo realizado por meio de entrevistas envolveu cinco professores de 
Química de diferentes escolas. Por meio da análise de conteúdo, destacamos a 
categoria relacionada à utilização do livro didático por professores, com base nas quais 
foram identificadas cinco subcategorias: organização do trabalho pedagógico, utilização 
propondo adaptações, valorização do cotidiano e da contextualização, seleção de 
conteúdos e planejamento das aulas.  Como principais resultados, constatamos que o 
livro é um recurso utilizado pelos professores para cumprimento dos conteúdos do 
currículo. Além disso, os professores afirmam ter dificuldades em cumprir os conteúdos 
em função do tempo que determina a seleção e planejamento de suas aulas, contudo a 
utilização do livro se dá como roteiro das aulas. 

INTRODUÇÃO 
Atualmente professores e alunos da educação básica são contemplados com 

livros distribuídos pelo programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Neste sentido, 
alguns trabalhos realizados por tais como (CARNEIRO, SANTOS e MÓL; 2005; MEGID 
NETO e FRACALANZA; 2003) apontam a importância do livro didático como 
instrumento de apoio às aulas tanto para professores como para os alunos. 

Particularmente nas aulas de Química, o uso do livro didático proporciona 
algumas ferramentas possibilitando novos direcionamentos e abordagens 
metodológicas alternativas à prática docente para que os alunos se apropriem dos 
conhecimentos. 

Segundo Castilho, Silveira e Machado (1999), para desenvolver os conteúdos 
específicos da disciplina de Química, fazem-se necessárias a seleção e organização de 
conteúdos. Para tal tarefa, os professores contam com o livro didático como principal 
material de apoio ao planejamento das aulas, seleção de exercícios e atividades, 
definindo, até mesmo, a forma de abordagem de cada conteúdo. 

A esse respeito, Martorano e Marcondes (2009, p. 342) destacam que 
“Geralmente, é o livro didático que determina a maneira, a sequência da apresentação 
de qualquer tema; ele acaba sendo uma referência do conteúdo a ser ensinado, do que 
um material de apoio para o professor planejar suas aulas”. 

Com relação a função pedagógica  do livro, os autores Gérard e Roegiers (1998) 
apontam que o livro pode auxiliar o professor por meio das atividades diárias, 
oferecendo exercícios, orientações e capazes de auxiliar na aprendizagem dos alunos 
e no planejamento das aulas do professor. Além disso, o livro pode fornecer pistas aos 
alunos a respeito de novos argumentos e de novas práticas que levem em conta a 
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evolução dos conhecimentos pedagógicos, a sensibilidade de cada professor e as 
especificidades do context escolar. 
 
O contexto histórico do livro didático no Brasil 
 

Conforme Freitag, Motta e Costa (1997) o marco da história política do livro 
didático no Brasil se deu em 1930, no contexto de desenvolvimento de uma política 
educacional consciente, com pretensões democráticas.  
  Ao relacionar a história do livro didático com as políticas, os mesmos autores 
destacam uma sequência de leis elaboradas de forma desorganizada. Mesmo com 
fragilidades, os programas de livros didáticos, merenda escolar sempre tiveram 
destaques no âmbito político, por apresentarem caráter assistencialista a alunos 
carentes,compensando as desigualdades sociais. 

Algumas dessas leis e decretos passaram por reformulações, sendo que as 
decisões partiam de órgãos oficiais destinados para esse fim (INL, FENAME, FAE), 
compostos por técnicos e assessores do governo, pouco familiarizados com a 
problemática do livro didático. 

O Programa Nacional do Livro Didático o (PNLD) em vigor atualmente, é um 
programa de grande proporção quanto aos aspectos da organização, distribuição, 
qualidade, bem como o caráter assumido no âmbito de uma política educacional 
brasileira. O programa foi implantado por meio do decreto nº 91.542 de 19/08/1985 e 
tem o objetivo é auxiliar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição 
gratuita de livros aos alunos matriculados nas escolas públicas do Ensino Fundamental 
e Médio (BRASIL, 2013).  
 
PERCURSO METODOLÓGICO  

 
Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, teve como objeto de 

investigação verificar a utilização do livro didático por professores e alunos em turmas 
do 1º ano do Ensino Médio em cinco escolas estaduais de um município do Paraná. 

 
Esta pesquisa de cunho qualitativo, foi desenvolvido na perspectiva dos autores 

Bogdan e Biklen (1994). Tratar-se de uma metodologia que enfatiza a descrição, a 
indução e a teoria fundamentada.  Foi realizada entrevistas com base em nove 
questões estruturadas com os cinco professores individualmente, gravadas em áudio e 
transcritas. 

No quadro 1  identificamos os professores por P1 a P5 e as respectivas  escolas 
de atuação dos professores  identificadas pelas letras  A,B,C, D e E onde foram 
realizadas a pesquisa e os livros didáticos adotados em cada escola 

 
Quadro 1: Relação de professores, escolas e os livros didáticos adotados. 

Professores/Escolas Livros adotados nas escolas pesquisadas 
 

P1-A    P3-C   P4-D 1) CANTO, E.L; PERUZZO, F.M. Química na Abordagem do Cotidiano. 4 
ed. São Paulo: Moderna, 2010. v.1. 

P5-E 2) LISBOA, J.C. Ser Protagonista. São Paulo: S.M, 2010. v.1. 
P2-B 3) SANTOS, W.L.; MÓL, G.S. (Coord.). Química Cidadã. São Paulo: Nova 

Geração, 2010. v.1. 
 

A análise das entrevistas foi realizada na perspectiva de Bardin (2011) e se 
organiza em três fases:  
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a) Pré-análise – consiste na primeira fase dessa organização. Tem por objetivo a 
sistematização, de forma a conduzir um esquema sucessivo de análise. Nessa etapa, 
realizamos as transcrições das entrevistas de professores; 

b) Exploração do material e tratamento dos resultados – Esta etapa é definida 
pela autora como a fase de análise baseada em regras previamente formuladas para 
realizar operações de codificação, decomposição ou enumeração. Nessa etapa da 
pesquisa, realizamos leituras para emergir hipóteses e, na sequência, estabelecemos 
um código, a fim de extrair as unidades de sentido.  

c) A inferência e a interpretação– Esta etapa consiste no tratamento dos 
resultados obtidos, envolveu a definição das categorias que foram organizadas em 
subcategorias e unidades de significados. 

No sentido de fazer emergir categorias, utilizamos a fragmentação da 
comunicação. Como validação da análise, encontrar a homogeneidade (categorias 
pertencentes a um mesmo grupo); a exaustividade (esgotamento de todo o conteúdo 
da entrevista); a exclusividade (não se pode classificar um mesmo elemento em 
categorias diferentes); e a adequação (adaptá-las aos objetivos e ao conteúdo) 
(BARDIN, 2011). 

Por meio da análise das entrevistas, identificamos 4 categorias relacionadas a 
utilização do livro pelos professores. Destacamos no quadro 1 a categoria designada 
modalidades de uso e as subcategorias designadas como: organização do trabalho 
pedagógico, utilização propondo adaptações, valorização do cotidiano e da 
contextualização dos conteúdos, seleção de conteúdos e planejamento das aulas e o 
número de unidades de análises, representadas por (P1Q6), que significa professor 1 
ao responder a questão 6. 

 
Quadro 2: categoria, subcategoria e número de unidades de análise 
Categoria Subcategorias  Número de unidades de 

análise 
 
 
 
Modalidades 
de uso 

a) Organização do trabalho pedagógico; P3-Q2       P2-Q6            
P4-Q1       P5-Q7 

b) Utilização propondo adaptações; P2-Q5       P4-Q3 
 

c) Valorização do cotidiano e da 
contextualização dos conteúdos; 

P4-Q4        P3-Q1, Q8 
 

d) Seleção de conteúdos; P1-Q6        P5-Q5 
e) Planejamento das aulas. P1-Q3     P3-Q4    P5-Q4              

P4-Q5        P2-Q2, Q3          
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nos tópicos a seguir serão apresentados o perfil profissional dos professores e 
as discussões acerca dos principais aspectos observados nas entrevistas dos 
professores relacionados a esta categoria, bem como os fragmentos das falas dos 
professores que justificam cada subcategoria. Para isto, discutimos as subcategorias 
com autores que abordam diferentes aspectos do livro didático. 
 
Perfil dos professores 
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Em relação à formação acadêmica, verificamos que, os cinco professores de 
química são graduados na área, sendo dois deles com mestrado e duas 
especialização. Quanto à situação profissional, quatro têm, no mínimo, 10 anos de 
experiência e são professores efetivos, exceto P4, que tem contrato temporário com o 
Estado e ingressou na área educacional recentemente. Outro fator importante refere-se 
à carga horária semanal dos professores: dos cinco, duas possuem a carga horária 
máxima permitida, que é de 40 ou 45 aulas semanais e atuam em mais de um 
estabelecimento de ensino, os demais professores trabalham em uma única escola 
com carga horária de 20 horas. 

 
Discussões das subcategorias 
 

A primeira subcategoria, designada “organização do trabalho pedagógico” está 
relacionado ao uso do livro didático pelo professor. Nesse sentido, Carneiro, Santos e 
Mól (2005) apontam que o livro didático também pode ser um elemento capaz de 
proporcionar mudanças na prática pedagógica, uma vez que esse recurso ainda é 
muito utilizado. 

A seguir, apresentamos os fragmentos de falas das entrevistas de P2 e P4 que 
enquadram nesta subcategoria:  

A forma de organização de P2 consiste na fragmentação do livro, aproveitando 
dele apenas os conceitos e exercícios, como destacamos a seguir: 

[...] eu vou trabalhando conteúdo com eles, vou no nosso 
livro...pulando o que eu acho que eu posso,  esses  textos que 
traz nosso o livro[...]. (P2) 

 
 P4 afirma que usa com frequência o livro didático, principalmente para 

cumprimento dos conteúdos e exercícios. A professora também aponta que organiza 
sua prática, aproveitando ao máximo o que o livro oferece, mas que também são 
necessários outros recursos complementares. 

[...] eu sempre procuro dar aquilo que o livro está oferecendo:: eu 
faço muita complementação:: vídeos,  às vezes um texto no 
quadro né,  mas:: é eu procuro usar o máximo que eu 
consigo.(P4) 

A questão não está na utilização diária, mas na forma de uso, que não se 
relaciona com o planejamento e, sim, com a facilidade e praticidade. A justificativa de 
usar o livro associada a outros complementos denota uma postura consciente. 

O guia do livro didático 2012 (BRASIL, 2011) destaca que, na coleção Química e 
Sociedade, adotada por P2 os conteúdos estão organizados de forma a superar a 
sequência tradicionalmente conhecida dos conteúdos de Química do Ensino Médio, ou 
seja, não são apresentados linearmente, mas em uma sequência que retoma 
constantemente conceitos e teorias.  

A proposta pedagógica do livro Química e Sociedade proporciona um ensino que 
valoriza o pensamento crítico, o que limita a forma tradicional de decorar informações 
repassadas pelos professores nas aulas (MACHADO, MÓL e ZANON, 2012). 
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Segundo Marcondes e Peixoto (2007), a organização dos conteúdos é vista 
como um ponto gerador de conflitos, pois os professores foram formados a iniciarem 
suas práticas, tendo como referência os livros tradicionalmente conhecidos. Dessa 
forma, quando deparam com uma proposta inovadora, onde nem sempre identificam os 
conteúdos, sentem dificuldades. 

 
A segunda categoria designada “Utilização com propostas de adaptações”, o 

professor busca adaptar os livros didáticos para melhor resposta à sua prática, ou seja, 
retira de outros livros o que lhe agrada. As adequações são positivas quando 
realizadas dentro do planejamento com objetivos bem definidos. Mas, na prática e no 
posicionamento de pesquisadores como Megid Neto e Fracalanza (2003), os 
professores têm se recusado a adotar fielmente os manuais didáticos, fazendo 
adaptações das coleções e tentando moldá-las à sua realidade escolar e às suas 
convicções pedagógicas. Esse discurso se faz presente nas entrevistas de P2 e P4.  

O livro, é...vamos dizer assim::puxado né para os alunos mais 
livro didático acho que em geral e assim, né. E a gente tem que 
conseguir::trabalhar isso por fora trazer outras coisas:: né,  tentar 
fazer os alunos entenderem, com outras palavras não só com 
aquilo que está ali no livro né, às vezes até fazer um...chamar 
atenção deles de outra maneira né.[...] Ainda é um livro pesado, 
puxado para eles trazerem, mais ele traz teoricamente todo 
conteúdo que a gente precisa. A gente usa::bastante o livro::né 
pulando esses textos essas partes/ se a gente tivesse mais tempo 
seria também legal de trabalhar.(P2) 

Segundo P2, há excesso de textos no livro e, por falta de tempo ou 
planejamento, recorta do livro apenas o que considera interessante e de fácil 
compreensão para o aluno, descartando os textos e trabalhando com as sínteses dos 
conteúdos. Porém, a proposta dos autores do livro é a de que os conceitos sejam 
extraídos dos textos.  

P4 aponta que utiliza o livro didático para as atividades e complementa com as 
explicações de outros livros, o que sinaliza que o livro serve apenas para a resolução 
de exercícios.  

Ó:: dentre os livros,  né... o dessa escola, tanto para os exercícios 
né, para os alunos poderem ler, eu acho que é o que tá mais... é:: 
dentro do possível para que eles possam entender:: o:: conteúdo. 
E assim, os livros, na parte de atividade também, na parte de 
explicação eu acabo trazendo coisas a mais:: mas a parte de 
exercícios eu estou procurando::usar. (P4) 

Os pesquisadores Carneiro, Santos e Mól (2005) apontam que os professores 
têm a ilusão de que já conhecem o livro didático, pois é um material que manipulam 
desde o início da sua escolaridade, conhecem a sua organização, os exercícios, o que 
o torna mais fácil e prático. Os professores investigados destacam a preferência pelos 
livros tradicionais, que não fizeram parte dos livros selecionados no PNLD em 2012, e 
têm dificuldade em trabalhar com livros de abordagem inovadora. Por isso, a forma 
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encontrada para trabalhar consiste em adaptações, de acordo com as necessidades 
dos professores.  

A terceira subcategoria “Valorização do cotidiano e da contextualização dos 
conteúdos”   foi enfatizada no discurso dos professores P3 e P4.  

P3 se refere a contextualização na elaboração do planejamento. Essa opção, 
segundo a professora, atende as necessidades de aprendizagem dos alunos. Contudo, 
seu depoimento sugere que a contextualização consiste na adaptação de outros textos 
ao livro didático. 

Eu uso:: o...não somente o livro didático né::quando eu faço o  
planejamento eu,  escolho textos que dá para utilizar envolvendo 
o conteúdo, textos é:: interdisciplinar. [...] Eu optei trabalhar 
contextualização com os alunos né, e o livro que a gente tinha, ele 
não era um livro que apresentava... contextualização que:: atendia 
as nossas necessidades...então este foi um dos critérios. (P3) 

P4 fala em contexto do cotidiano, assim como se orienta a proposta do guia do 
livro didático 2012 e os documentos oficiais, mas alega que o LD não privilegia a 
contextualização. Apesar disso, o livro parece ser o direcionador do planejamento da 
professora para fundamentar os conhecimentos científicos. 

Então, sempre eu procuro assim... dar o porque da onde que 
veio...  e depois disso a  aplicação, porque assim... fala,  tanto que 
é do cotidiano do aluno::  / mas o livro foge. (P4) 

 Para Wartha Faljoni-Alário (2005), há uma carência de entendimento do real 
significado da contextualização para o desenvolvimento de estratégias de ensino. 
Esses autores realizaram pesquisa acerca das diferentes concepções do termo 
contextualização em diversos livros didáticos de Química, e os resultados evidenciaram 
que a contextualização é tratada nos livros para facilitar o processo de ensino-
aprendizagem; além disso, apresenta-se como descrição científica dos fatos e 
processos do cotidiano do aluno. 

Com relação à subcategoria “Seleção de conteúdos”, entendemos ser um 
procedimento importante e necessário, haja vista a quantidade de conteúdos para o 
número de aulas. Porém, essa seleção deve ter critérios bem definidos no 
planejamento escolar. 

De modo geral, percebemos que o livro é usado tal como se apresenta e a 
seleção dos conteúdos é feita de acordo com o planejamento, aproveitando do livro  
principalmente os exercícios e as imagens.  

Para P2, a seleção é feita por meio de recortes do livro, sem um planejamento 
elaborado, e os critérios são estabelecidos de acordo com o grau de dificuldade dos 
alunos. A solução consiste em buscar em outros livros aquilo que considera difícil.  

A maioria contempla mais:: sempre::eu acrescento alguma coisa:: 
ou::que eu acho que o livro traz o assunto assim, muito:: vamos 
dizer  complicado muito difícil né,  dos alunos entenderem eu 
sempre complemento trago outra coisa. (P2) 
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No que se refere à seleção dos conteúdos, os professores apontam dificuldades 
em cumprir os conteúdos em função do tempo. A solução de acordo com  P2 consiste 
em selecionar os conteúdos considerados básicos do seu ponto de vista e excluir 
aqueles difíceis para os alunos. Segundo Lopes (2007, p. 213), “Não há 
problematização dos princípios de seleção dos livros didáticos, exceto para identificar 
um ou outro conteúdo que é valorizado ou excluído”. 

Para P4, percebe-se que a seleção está relacionada a questões didático-
pedagógicas, como o tempo necessário para o cumprimento dos conteúdos 
apresentados no planejamento, tanto para expor os conteúdos como para propor 
determinadas tarefas. 

Claro que tem que cumpri o plano de trabalho, mais é ... eu prefiro 
... que o conteúdo que eu dou,  o aluno entenda,  do que eu 
cumpri o plano  de trabalho. [...] Então assim... eu procuro uma 
sequência, porque mesmo que eu vou separar os conteúdos mais 
importantes ,  se eu fizer isso,  eu não tenho uma sequência de 
trabalho fica fragmentado para o aluno...então eu vou na 
sequência, e eu procuro dar:: o melhor possível.(P4) 

Portanto, a seleção dos conteúdos sofre influências diversas, como a falta de 
tempo, a complexidade e a quantidade de conteúdos, direcionando o uso do livro 
didático e a prática docente.  

Consideramos a subcategoria “planejamento das aulas” relevante, pois é por 
meio do exposto dela que se concretiza o trabalho pedagógico. Para isso, fazem-se 
necessários determinados saberes e metodologias. Em se tratando do planejamento e 
do tempo destinado para isso, Carneiro, Santos e Mól (2005) mencionam que as 
questões pedagógicas devem ser planejadas, de modo a rever, organizar e articular as 
atividades a serem desenvolvidas nas aulas.   

Para P2, os conteúdos são selecionados por meio de recortes do livro e os 
critérios estabelecidos por meio do grau de dificuldade dos alunos de acordo com o 
planejamento do professor.  

A maioria contempla mais:: sempre::eu acrescento alguma coisa:: 
ou::que eu acho que o livro traz o assunto assim, muito:: vamos 
dizer  complicado muito difícil né,  dos alunos entenderem eu 
sempre complemento trago outra coisa. (P2) 

A prática de P2 e P5 condiz com a pesquisa realizada com professores de 
Química da região sul da Bahia, por Maia et al. (2011),sobre livro didático indicando 
que além do livro didático adotado, a maioria dos docentes recorrem a outros livros 
didáticos de Química na elaboração de suas aulas. 

Com o pouco tempo disponível para planejar e trabalhar os conteúdos, o 
professor sente-se seguro em adotar a sequência do livro, excluindo o que não lhe 
satisfaz. Com isso, acredita estar utilizando melhor suas aulas, dando ênfase a um ou 
outro conteúdo. Nesse contexto, e a ausência de propostas metodológicas 
diversificadas fazem com que a exposição do conteúdo seja predominante nas aulas. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A análise das entrevistas com professores, expostos nas subcategorias 
analisadas revelaram que o livro didático está presente no cotidiano das aulas de 
química dos professores constituindo-se um dos principais recursos para o processo de 
ensino-aprendizagem. 

A relação conteúdo/tempo parece ser o maior desafio e estão nas justificativas 
dos professores quando se reportam ao livro didático. Além disso, a ênfase nos 
exercícios parece uma solução facilitadora do planejamento das atividades de ensino 
do professor como forma de cumprir os conteúdos programados. Estes fatos se devem 
pela preocupação em vencer os conteúdos e a perspectiva de que os alunos sejam 
bem sucedidos nos exames de vestibular.  

No que se refere à seleção dos conteúdos e planejamento, os professores 
apontam dificuldades em cumprir os conteúdos em função do tempo, razão pelo qual 
professores sentem seguros em adotar a sequência do livro, excluindo o que não lhe 
satisfaz. 

  Apesar da utilização, percebemos limitações do uso do livro como um roteiro 
pronto para ser seguido, o que leva a manutenção de práticas por meio da exposição 
de conteúdo. Além disso, os professores propõem simplificar tornando-os mais prático 
e fácil de serem abordadas, as razões estão relacionados à preocupação em vencer os 
conteúdos, pois são importantes para os exames de vestibular e PAS. Assim, esse 
recurso poderia ser melhor explorado, aproveitando os recursos nele existentes, como 
os textos. 

A forma de utilização do livro didático por professores tem reflexo direto nos 
alunos, motivo pelo qual questionamos se há aprendizagem, considerando essa forma 
de ensinar. A elaboração de proposta pedagógica bem fundamentada que valorize a 
vivência do aluno, as experiências e a elaboração de hipóteses são algumas das 
estratégias que podem ser desenvolvidas por meio da utilização do livro didático. 

Contudo, nesta pesquisa, identificamos lacunas relacionadas não somente ao 
uso do livro, mas também de caráter pedagógico. 

Com relação ao aspecto da formação, os professores investigados encontram-se 
em diferentes níveis de carreia e apresentam formação específica na área. Mesmo 
assim, percebemos uma homogeneização quanto ao tipo de aulas ministradas. Apesar 
desses fatores, não demonstraram conhecimento quanto a formas de abordagens 
alternativas em relação ao uso do livro didático. Com isso, levantamos algumas 
hipóteses e questionamos, por exemplo, se há deficiência na formação inicial desses 
professores. 
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Palavras-Chave: vídeo, cromatografia em camada delgada, ensino de química. 

Introdução 
O Departamento de Química Orgânica da UFF 
(GQO-UFF) oferece as disciplinas de Química 
Orgânica Experimental I, V e XI para os cursos de 
Química, Engenharia Química e Farmácia, 
respectivamente1, as quais introduzem e discutem 
temas como segurança de laboratório, métodos de 
análise e purificação de substâncias orgânicas, 
dentre outros.1 A cromatografia em camada delgada 
(CCD) é importante para a pesquisa científica e  
tecnologia industrial na produção de substâncias 
químicas e fármacos. Por essa razão esse tema faz 
parte do conteúdo teórico e experimental dos cursos 
de graduação em Química e afins.2 O GQO visando 
modernizar suas metodologias de ensino tem 
buscado adequar seus laboratórios às novas 
técnicas, equipamentos e recursos didáticos mais 
atuais.3 Assim sendo, esse trabalho descreve a 
elaboração, produção, aplicação e avaliação de um 
vídeo aula sobre CCD. 

Resultados e Discussão 
A execução desse projeto ocorreu em 2013 e teve a 
participação de 4 alunos de graduação, 1 de pós, e 
3 professores do GQO, e seguiu as etapas: a) 
formação da equipe e planejamento das atividades a 
serem aplicadas em sala de aula; b) elaboração e 
produção do vídeo aula “CCD”; c) discussão e 
avaliação prévia do vídeo; d) elaboração e aplicação 
de um questionário diagnóstico a 127 alunos dos 
cursos de graduação em Química, Farmácia e 
Engenharia da UFF, buscando saber o seu 
conhecimento prévio do tema CCD e recursos 
didáticos; e) utilização do vídeo; f) elaboração e 
aplicação de um questionário avaliativo do vídeo 
para 9 turmas com 68 alunos desses cursos, e g) 
elaboração de um questionário diagnóstico/avaliativo 
para os 6 professores que usaram o vídeo em aula. 
Dos questionários pode-se dizer que: 1) do 
questionário diagnóstico: 1a) de forma geral os 
alunos dos cursos de Química apresentaram um 
conhecimento prévio melhor em questões básicas 
sobre CCD do que os provenientes dos cursos de 

Engenharia e Farmácia, já no que se refere a 
questões mais específicas, como fator de retenção e 
revelação, todos os alunos demonstraram 
desconhecer o assunto; 1b) as ferramentas mais 
usadas no processo ensino-aprendizagem em que 
os alunos tiveram contato nos 3 níveis de ensino 
foram o quadro e giz, data-show e retroprojetor, já 
vídeos e jogos foram mais utilizados no ensino 
fundamental e médio; 2) do questionário avaliativo 
dos alunos: 2a) houve maior percentual de acertos 
nas questões de conteúdo nas turmas que usaram o 
vídeo comparados às que não utilizaram, quando se 
trata de temas que apresentaram maior destaque no 
vídeo, as que tiveram menor destaque os acertos 
foram equivalentes em todas as turmas; 2b) o 
formato, imagem, tempo e conteúdo do vídeo foram 
considerados ótimos ou bons pela grande maioria 
dos alunos, já o som foi considerado razoável ou 
ruim; 3) do questionário dos professores: usam mais 
quadro e retroprojetor, o vídeo foi considerado bom 
ou ótimo e usariam em aula.  
Assim consideramos que o vídeo teve uma 
aprovação da maioria dos alunos e professores, e o 
tempo, som e algumas imagens foram reformulados 
a partir dos comentários e sugestões. 

Conclusões 
Esse trabalho possibilitou diagnosticar os maiores 
problemas dos nossos alunos com o tema CCD e 
elaborar um vídeo aula para ser usado nas 
disciplinas experimentais oferecidas pelo GQO-UFF, 
o qual foi considerado bom ou ótimo pelos alunos e 
professores, o qual visou uma melhoria no processo 
ensino-aprendizagem para nosso alunado. 
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O ‘’JOGO DAS REAÇÕES’’: ENTENDENDO DE FORMA LÚDICA O 
FUNCIONAMENTO DE REAÇÕES QUÍMICAS 
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Palavras-Chave: Química, Lúdico, Jogo das Reações.   

Introdução 
 

Ensinar química não é uma função tão simples 
devido à ausência de experimentações, que são de 
grande importância para a contextualização dessa 
área de conhecimento, e também ao grande desafio 
que muito professores enfrentam ao tentar chamar a 
atenção dos estudantes para essa disciplina. Nos 
últimos tempos houveram muitas discussões sobre 
a ideia de um ensino com um caráter mais lúdico 
como forma de chamar a atenção dos estudantes 
para o conteúdo. Diversos materiais alternativos são 
empregados como forma de tornar o ensino de 
química mais interessante.  A ideia dos jogos 
educativos visa unir o caráter divertido com a 
possibilidade do desenvolvimento cognitivo 
(SOARES,2013). Segundo Piaget (1974), os jogos e 
o ato de brincar contribuem para o desenvolvimento 
cognitivo e motor das crianças. De acordo com 
Chateau (1984) quase todas as pessoas gostam de 
brincar. Assim, atividades lúdicas podem ser 
aplicadas como veículo transmissor de 
conhecimento em diferentes faixas etárias. 
Pensando nisso, desenvolveu-se o ‘’Jogo das 
Reações’’ como uma proposta para tornar o estudo 
das reações químicas no ensino médio mais 
interessante.  
 

Resultados e Discussão 
O ‘’Jogo das Reações’’ foi desenvolvido no software 
Microsoft Office Power Point 2013 utilizando 
hiperlink e animações para torna-lo mais atrativo. 
Visa ser uma forma de ajudar os estudantes a 
desenvolver a habilidade de deduzir algumas 
reações químicas, tais como as reações ácido-base. 
O jogo se passa em um laboratório no qual um 
personagem cientista dá instruções e dicas de 
compostos a serem produzidos. No laboratório há 
uma estante de reagentes a serem utilizados para 
produzir o composto pedido pelo cientista. O jogador 
deve clicar nos reagentes que ele acha que 
produzirão a reação pedida. Se o jogador acertar ele 
passa para o próximo nível. Se errar ele recebe uma 
dica para poder acertar e tem a chance de tentar 
quantas vezes quiser. Assim, através das tentativas 

o jogador poderá desenvolver o conhecimento de 
alguns tipos de reações químicas e deduzir a 
formação de alguns compostos. O jogo apresenta 
apenas princípios qualitativos que podem servir 
inclusive para introduzir o estudo de algumas 
reações. Abaixo na Figura 1 têm-se a imagem do 
laboratório do jogo. 
 
 

 
Figura 1: Laboratório do jogo. 

Conclusões 
Acredita-se que essa proposta de jogo possa 
contribuir de forma significante para o estudo das 
reações químicas, por apresentar propostas de 
reações simples a cada nível. O próximo passo é 
aplicá-lo com os alunos de uma escola de ensino 
médio em São Luís do Maranhão. 
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Introdução 
Em 2007, o Núcleo de Pesquisa em Ensino de 
Química (NUPEQUI) da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) elaborou um projeto visando a 
produção de conteúdos educacionais digitais em 
multimídia para o Ensino Médio (EM). Esse projeto 
foi financiado pelo MEC/MCT - Edital n0 01/2007 e 
baseou-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Química e objetivou oferecer aos professores 
subsídios para a implementação da reforma 
proposta pela Lei nº 9.394/96, da LDB. Os materiais 
educacionais produzidos foram vídeos, softwares, 
áudios e simuladores educativos, os quais estão 
disponibilizados no Banco Internacional de Objetos 
Educacionais (BIOE/MEC).1 Durante a realização do 
projeto buscou-se não somente a produção e a 
socialização do conhecimento sobre os conteúdos 
da Química, mas também promover a participação 
de graduandos da UFF na sua execução, fomentar 
a discussão entre professores do  uso de diversos 
recursos pedagógicos sejam eles midiáticos ou não. 
Com relação as atividades didáticas enfatizou-se a 
articulação de saberes entre as diferentes vertentes 
da Ciência, como Biologia, Química e Matemática, 
de maneira que os temas relacionados aos 
conteúdos fizessem também uma abordagem 
CTSA. Preocupados em disponibilizar esse material, 
uma vez que nem todas as escolas têm acesso à 
internet de forma fácil e eficaz, buscou-se organizar 
parte do material produzido num dispositivo portátil 
de armazenamento de dados (pendrive), criando-se 
assim, um kit educacional multimídia para ser 
distribuído a Professores do EM, visando 
democratizar seu uso. Desse modo, esse trabalho 
mostra a elaboração e produção do kit educacional 
multimídia, que tem por finalidade facilitar a 
elaboração de atividades didáticas para a Escola 
Básica, além se servir como instrumento de 
popularização científica. 

Resultados e Discussão 
A elaboração do Kit ocorreu em 2012/13, e seguiu 

2 etapas principais: planejamento e busca dos 
recursos que poderiam ser articulados entre si. O kit 
tem como organizadores 3 professores do Instituto 
de Química da UFF e 13 autores. É composto por 
um pen-drive com um cordão para pendurar, um 

encarte com o nome do kit e dados gerais sobre o 
produto e uma caixa para seu armazenamento 
(Figura 1).  
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Kit educacional multimídia 1. 

O pen-drive contem 5 áudios, 5 simulações (jogos 
eletrônicos), 10 vídeos educacionais, e uma cartilha 
em arquivo pdf com informações gerais e instruções 
sobre: a) como usar o ”Kit”, b) a articulação dos 
recursos com o ensino de conteúdos de Química, c) 
a importância da multimídia para o Ensino de 
Química, d) como usar em sala de aula as 
ferramentas instrucionais presentes no kit. Desse 
modo, os produtos podem ser facilmente 
armazenados, transportados e usados em qualquer 
computador, seja em sala de aula ou em casa, 
enquanto a cartilha facilita a organização das 
atividades pelo professor. Nos áudios, vídeos e 
simulações são apresentados de forma lúdica e 
contextualizada a temas gerais como, por exemplo, 
radiação, comunicação química, corrosão, eletrólise, 
petróleo, configuração eletrônica de Linus Pauling, 
na maioria das vezes contextualizadas com 
ambientes do cotidiano, tal como uma cozinha.  

Conclusões 
Acredita-se que o kit educacional desenvolvido 
poderá facilitar a preparação de atividades em sala 
de aula pelos professores do Ensino Médio. Além 
disso, as ferramentas instrucionais nele contidas 
podem contribuir de forma lúdica ao aprendizado 
dos estudantes, os quais utilizam um equipamento 
que faz parte do seu mundo informatizado que é o 
computador.  

Agradecimentos 
Ao MEC/MCT e a UFF. 
____________________ 
1 Banco Internacional de Objetos Educacionais. Disponibilizado em 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

Área do trabalho: 
IV MOMADIQ 
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Introdução 

Os modelos podem ser considerados as principais 
ferramentas para a construção do conhecimento e 
um dos principais produtos das ciências. Ela permite 
que o conhecimento científico seja elaborado, 
expresso, testado ou ainda reformulado1. O uso de 
modelos no ensino não é uma tarefa fácil, requer do 
professor conhecimento e habilidades que 
possibilitem ao ensinar que o aluno interprete e 
integre objeto/processo/ideia1. O papel do professor 
é fundamental no avanço construtivo do aluno, ele é 
capaz de identificar as necessidades do mesmo e o 
envolver2. O Ensino de Química utiliza-se de 
modelos para se estabelecer uma relação entre o 
mundo macroscópico e o microscópico. A atividade 
de modelagem (figura 1) permite conhecer como os 
alunos imaginam determinados modelos de átomo, 
uma vez que possibilita aos estudantes a 
visualização de entidades abstratas por meio da 
elaboração de estruturas macroscópicas3. 

 
Figura 1: Modelos construídos por alunos para o 
átomo de Bohr (adaptado de SILVA, G. S., 2013). 
A modelagem que faz o uso de materiais como 
papel e isopor, não contempla o comportamento das 
ondas estacionárias, conceito fundamental para o 
entendimento das órbitas desenvolvidas pelos 
elétrons ao redor do núcleo no modelo atômico de 
Bohr. O uso de modelos é fundamental para que o 
aluno possa relacionar a realidade a diferentes 
modos de representação do conhecimento 
científico1,4. 

Objetivos 
Construção de material didático para visualização e 
manipulação de ondas estacionárias, possibilitando 
assim a compreensão do modelo atômico de Niels 
Bohr, orbitais e transições eletrônicas. 

Descrição 
A construção de uma máquina geradora de ondas 
estacionárias fácil de montar, com custo reduzido e 
prática para ser manipulado pelos alunos (figura 2), 
requer tubos de PVC e conexões como joelhos e T 
(A e B), para seu funcionamento 8 pilhas alcalinas 
tamanho A fixadas em uma base (C) e dois 

pequenos motores (drive de cd) localizados nas 
hastes verticais (D), com acionamentos 
independentes através de botoeiras fixadas em sua 
base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Estrutura básica  
As duas hastes verticais móveis permitem uma 
inclinação de até 45º, simulando a corda vibrante 
utilizamos elástico cilíndrico de comprimentos 30, 40 
ou 50 cm fixados nos eixos dos pequenos motores. 
A figura 3 apresenta o equipamento montado e em 
funcionamento. 

Figura 3: Máquina geradora de ondas estacionárias. 
Estes dois elementos, hastes móveis e elásticos, 
permitem que ao serem acionados os motores, o 
equipamento gere diferentes padrões de ondas 
estacionárias que vão desde o 1º até o 7º 
harmônico. A modificação da inclinação das hastes 
possibilita ao aluno uma visão 3D das diferentes 
ondas estacionárias geradas. 
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RESUMO:  
Esse trabalho tem como objetivo observar como estão dispostos conteúdos químicos em livros de 
Ciências do último ano do ensino fundamental de acordo com as habilidades do CBC de Ciências. Foi 
analisado o CBC de Ciências para elencar quais os conteúdos em que estavam inseridos conteúdos 
químicos, e a partir daí nos recorremos á duas coleções de livros didáticos utilizados em uma escola 
pública, para procurar como esses conteúdos estavam sendo abordados. Com essas observações 
tentamos mostrar algumas possibilidades de trabalhar a Química nos conteúdos de Ciências, com o 
intuito de familiarizar os alunos com esses conceitos tão importantes para a vida, na esperança que 
esses alunos tenham maior facilidade quando forem trabalhar com a disciplina de Química no ensino 
médio. Nota-se que a Química permeia uma grande quantidade de conteúdos na disciplina de Ciências, 
e que abordagens introdutórias de conceitos químicos são possíveis durante o ensino fundamental. 

 

1. INTRODUÇÃO 
O interesse pela realização desse trabalho ocorreu durante a participação 

como bolsista no subprojeto PIBID Ciências da Natureza, que tinha por objetivo 
trabalhar as Ciências do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), fazendo a ligação entre a 
Química, a Física e a Biologia, em parceria com a professora supervisora. Durante a 
realização das atividades no subprojeto, uma das maiores dificuldades encontradas foi 
relacionar a Química nos conteúdos de Ciências, e a partir daí, foi aumentando o 
interesse em analisar com cuidado como poderia ser trabalhada essa disciplina 
interligando os conceitos. 

Tratando-se de conteúdos químicos no ensino fundamental, concorda-se com 
Chassot (1992) que diz que estes devem “permear toda a área de Ciências de 6º ao 9º 
ano, e não se restringir a um semestre isolado”, normalmente na última etapa do 
ensino fundamental. Por isso, buscamos avaliar neste estudo como esses conteúdos 
aparecem nos livros didáticos de Ciências Naturais, do Ensino Fundamental. 

Zanon e Palharini, (1995, p. 15) afirmam que “em geral, os professores de 
Ciências tem formação deficiente em Química”. Por isso, eles podem apresentar  

 
mais ideias alternativas sobre conceitos científicos, o que reforça as próprias 
ideias alternativas dos estudantes; encontram dificuldades em realizar 
mudanças didáticas; evitam ensinar os temas que não dominam; têm 
insegurança e falta de confiança no ensino de Ciências; têm maior 
dependência do livro-texto, tanto na instrução, como na avaliação; dependem 
mais da memorização da informação; e podem fomentar atitudes negativas das 
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Ciências nos estudantes (JIMÉNEZ; BRAVO, 2000, apud TEIXEIRA JÚNIOR, 
SILVA, 2009, p. 572) (grifo nosso). 

 
Dessa forma Frison e colaboradores (2000) afirmam que apesar do professor 

ter a sua disposição diversos recursos como fonte de informação (jornais, revistas, 
computadores, filmes, etc.), o livro didático ainda continua sendo a maior fonte de apoio 
o professor, orientando quais os conteúdos a serem ensinados, a sequência a ser 
seguida e as estratégias a serem adotadas (LAJOLO, 1996).  Desse modo, nesse 
trabalho pretende-se avaliar como estão dispostos conteúdos referentes à Química em 
livros de Ciências do 6º ano do ensino fundamental, com intuito de possibilitar a 
inserção dessa Ciência neste nível de escolaridade. Por isso, optou-se neste trabalho 
pela análise dos livros didáticos de Ciências adotados pela professora supervisora do 
PIBID, que serão descritos a seguir.  

2. REVISÃO DA LITERATURA 
O ensino de Ciências Naturais é uma das áreas que pode aproximar o ser 

humano com o meio ambiente e desenvolver nele consciência das necessidades do 
mundo que o cerca. Nesse sentido, o professor dessa área deve 

 
mostrar a Ciência como elaboração humana para uma compreensão do mundo 
[...]. Seus conceitos e procedimentos contribuem para o questionamento do 
que se vê e se ouve, para interpretar os fenômenos da natureza, para 
compreender como a sociedade nela intervém utilizando seus recursos e 
criando um novo meio social e tecnológico. (BRASIL, 1998, p. 22-23). 

 
Assim, aprender Ciências serve para formar um cidadão crítico com 

responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. Bizzo (2007, p.12) afirma que “o 
domínio dos fundamentos científicos hoje em dia é indispensável para que se possa 
realizar tarefas tão triviais como ler um jornal ou assistir à televisão”. Por isso, o ensino 
de Ciências deve ser  

 
comprometido com a autonomia e com o desenvolvimento intelectual dos 
estudantes deve propor atividades que lhes permitam construir evidências para 
sustentar a adequação e validade de modelos científicos. Assim, é importante 
não apenas ensinar que a Terra é esférica e que se move em torno do Sol e de 
si mesma, mas ainda examinar quais foram as evidências que permitiram à 
humanidade a construção desse modelo, muito antes que fosse possível 
fotografar ou observar a Terra a partir do espaço. (MINAS GERAIS, 2007, p.16) 
 

Entretanto, verifica-se que o ensino de Ciências tem sido feito de maneira 
desinteressante e inadequada para os alunos. E, na maioria das vezes, “o tratamento 
da Química e da Física é desvinculado de todos os outros assuntos trabalhados em 
Ciências desde as séries iniciais” (MILARÉ; ALVES, 2010, p.43). Além disso, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências, mostram que a maioria 
das teorias científicas são complexas,  necessitando de um alto nível de abstração. Por 
isso, torna-se “difícil para os estudantes apreenderem o conhecimento científico que, 
muitas vezes, discorda das observações cotidianas e do senso comum” (BRASIL, 
1998, p. 26). Nesse sentido, Gondin e Machado (2013) afirmam que o ensino de 
Ciências deve ultrapassar essa visão linear, distorcida e comum que foi e ainda é a 
mais encontrada nos processo de ensino e aprendizagem em algumas escolas. 
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Nesta mesma direção, na proposta curricular (Conteúdo Básico Comum - 
CBC) 1 , para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental evidencia-se uma 
preocupação em superar a fragmentação existente nos conteúdos de 6º á 9º ano, 
sendo que enfoca na importância de estabelecer conexões entre os conteúdos físicos, 
químicos e biológicos. Assim, 

 
é natural que, no Ensino Fundamental, prevaleça a organização por área de 
conhecimentos e não por disciplinas. Essa organização, formalmente já 
existente, choca-se, no entanto, com a extensão e a fragmentação em que se 
justapõem conteúdos, em prejuízo das relações entre eles. É comum separar, 
por série, o estudo dos ambientes, dos seres vivos, do corpo humano e de 
tópicos de Física e Química. Essa separação dificulta o estabelecimento de 
relações e, portanto, a construção de modelos explicativos. Por exemplo: ao 
separar, no ambiente, fatores abióticos - água, ar e solo - dos fatores bióticos, o 
currículo tradicional acaba por apresentar o estudo de ambientes sem vida e o 
estudo da vida dissociada dos ambientes. (MINAS GERAIS, 2007, p.20)  
 

Já Gondin e Machado (2013, p. 14) observam que, na maioria das vezes o 
professor de Ciências, 

 
não percebe que desde os anos anteriores vem abordando o ensino de 
Química. Um exemplo disso é quando trabalha no 6º ano o conceito de 
fotossíntese ou no 8º ano, o conteúdo do processo digestório. Mas, o que faz o 
professor não relacionar o assunto ao ensino químico, no ano em que o tema é 
trabalhado? Cremos que o motivo seja acreditar que o aluno só esteja 
preparado para compreender o assunto no 9º ano. Portanto, a abordagem 
sobre os conceitos é feita de maneira superficial nos anos anteriores, sem fazer 
relação com o ensino de Química. 
 

Por isso, se faz necessário que o professor note a presença de conteúdos que 
promovam a contextualização dos conceitos. Assim, Espinoza (2010) mostra alguns 
direcionamentos que um professor de Ciências poderia fazer ao explicar o que é uma 
árvore, por exemplo, na Química, observando as transformações da matéria que 
ocorrem no interior da árvore e explicariam algumas de suas características; na Física, 
poderia estudar a circulação dos fluídos gasosos e líquidos no sistema; já a Biologia, 
poderia “decifrar com maior precisão argumentos pouco comuns para classificar a 
árvore entre os seres vivos” (p. 15). Percebe-se assim, que há inúmeras possibilidades 
para serem exploradas no ensino das Ciências, que não só os aspectos biológicos, 
normalmente estudados. 

3. METODOLOGIA 
Essa pesquisa é de natureza qualitativa e se deu a partir de um recorte da 

monografia de conclusão do curso de Licenciatura em Química, no qual foi feita a 

                                                           

1 O CBC refere-se a uma proposta curricular desenvolvida no ano de 2005 pela Secretaria de Educação do Estado de 
Minas Gerais (SEE-MG) voltada para as escolas da rede pública mineira. De acordo com a SEE, os CBCs não 
esgotam todos os conteúdos a serem abordados na escola, mas expressam os aspectos fundamentais de cada 
disciplina, que não podem deixar de ser ensinados, e que o aluno não pode deixar de aprender. Ao mesmo tempo, 
estão indicadas as habilidades e a competência que ele não pode deixar de adquirir e desenvolver. O texto original, 
além de materiais de ensino e orientações pedagógicas podem ser encontrados no endereço eletrônico do Centro de 
Referência Virtual do Professor (CRV): http://crv.educacao.mg.gov.br/. 
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análise das duas coleções de livros didáticos de ciências adotados no ano de 2013, 
pela professora supervisora do subprojeto PIBID/Ciências da Natureza. Porém, para o 
presente trabalho, optou-se pela análise dos livros do 6º ano, visto que este é o 
primeiro contato que os alunos das escolas públicas têm com as Ciências, no ensino 
fundamental. 

A investigação consiste em uma análise documental, que busca produzir ou 
reelaborar conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos a partir 
dos textos, buscando interpretar os dados, sintetizá-los, determinar tendências e, na 
medida do possível, fazer inferências (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.10). 
De acordo com Appolinário (2006, p. 159), nesse tipo de pesquisa, qualquer que seja o 
processo de coleta dos dados gera uma grande quantidade de informações que 
precisam ser organizadas.  

A pesquisa iniciou-se pela analise do CBC de Ciências (MINAS GERAIS, 2007) 
procurando as habilidades relacionadas aos conteúdos químicos. Foram identificadas 
quarenta e seis habilidades gerais e, vinte e uma específicas para o 6° ano do EF. 
Partindo da ideia de que a Química é a ciência que estuda os materiais, suas 
transformações e a energia envolvida nessas transformações, procuramos separar as 
habilidades contempladas (ou não) nos livros didáticos, em um desses três aspectos: 
materiais, transformações e energia, como apresentados na tabela 1.  

 
Tabela 1: Habilidades do CBC separadas por tópicos 

Tópico Habilidades do CBC* 
MATERIAIS 4.1, 9.4, 9,5, 25.0, 25.1, 25.2, 27.1 

TRANSFORMAÇÕES 
5.0, Sugestão de tema complementar IV (Tema 3), Sugestão de tema 

complementar III (Tema 2), 8.0 e 8.1 

ENERGIA 
1.1, 12.1, 12.2, 12.3, 11.0, Sugestão de Tema Complementar X (Tema 

14), 29.0, 29.1, 29.2 
*Os códigos utilizados nessa tabela são os mesmos do texto original do CBC (MINAS GERAIS, 2007) 

Em seguida recorreram-se aos livros didáticos, analisando capítulo por 
capítulo, buscando identificar quais, onde e como essas habilidades eram 
contempladas pelos autores – o que será apresentado e analisado a seguir.  

Foram analisados os dois livros: um da Coleção Ciências, (BARROS; PAULINO, 
2011) intitulado como: Ciências: o meio ambiente - (livro destinado ao 6º ano), sendo 
que esse livro será chamado ao longo deste trabalho como LD-A. A coleção traz seus 
volumes organizados em unidades, subdividas em outros assuntos e tópicos afins. Por 
exemplo, o LD-A é dividido em seis unidades, abordando os temas: os seres vivos e o 
ambiente; a Terra por dentro e por fora; a água no ambiente; o ar e o ambiente; 
desequilíbrios ambientais; universo- o ambiente maior. O outro livro analisado é da 
Coleção Companhia das Ciências (USBERCO et al., 2012) onde também foi analisado 
o livro referente ao 6º ano de escolaridade. O título do livro é Companhia das Ciências, 
acompanhado da série a qual se refere, e ao longo desse texto esse livro foi chamado 
de LD-B. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para facilitar a apresentar dos resultados, as habilidades básicas dos 
Conteúdos Básicos Comuns de Ciências Naturais serão aqui analisadas organizadas 
nos itens materiais, transformações e energia, como já classificados na tabela 1. 

 

4.1 Materiais 
Nesse tópico foram analisadas as habilidades: “Identificar as propriedades 

específicas dos materiais, densidade, solubilidade, temperaturas de fusão e ebulição, 
em situações de reconhecimento de materiais e de processos, separação de misturas e 
diferenciação entre misturas e substâncias”; “Descrever as etapas de tratamento, 
origem (captação) e tipo de tratamento” e “Avaliar a importância da água tratada para o 
consumo humano”, são parcialmente contempladas nos dois livros. O LD-A, aborda no 
capítulo 14 os estados físicos da água, comentando brevemente sobre os pontos de 
fusão e ebulição da água e, no capítulo seguinte, explica detalhadamente o processo 
de tratamento da água e do esgoto. Neste ponto, o professor de Ciências poderia 
explicar os processos de separação de misturas e a diferenciação entre misturas e 
substâncias, que não são contemplados no livro.  

O LD-B também aborda os pontos de fusão e ebulição da água e o uso desta 
como solvente, explicando que ela é capaz de dissolver muitas substâncias. Em 
seguida, o autor retrata o processo de filtração de maneira clara e explica que a água 
destilada pode ser obtida por um processo chamado de destilação simples. Tópicos 
químicos como soluções, separação de misturas, densidade e solubilidade, podem ser 
facilmente identificados no trecho, a seguir, retirados do livro LD-B.  

 
Na água de um aquário existem várias substâncias dissolvidas que não são 
visíveis, formando uma solução. [...] você pode perceber que os peixes e as 
pedras estão dentro da água, mas não estão dissolvidos.  
Se adicionarmos óleo à água, por mais que agitemos, o óleo não se dissolverá, 
portanto essa mistura não é uma solução. 
Se recolhermos uma amostra de água de um rio barrento, perceberemos que 
ela é turva. Isso se deve à existência de partículas sólidas não dissolvidas. 
Essa água barrenta não é uma solução, e sim uma suspensão. Em uma 
suspensão, existem partículas sólidas, que são visíveis, espalhadas na água. 
Se essa mistura for deixada em repouso, as partículas sólidas não dissolvidas 
irão se depositar no fundo do recipiente (LD-B, p. 164) 

 
Percebe-se, neste trecho que conceitos químicos que normalmente só seriam 

apresentadas no ensino médio podem ser introduzidos de forma bem simples para o 
ensino fundamental. Verifica-se também que esse trecho possibilita ao professor 
desenvolver a alguns pontos das habilidades “Reconhecer os seguintes aspectos do 
modelo de partículas e utilizá-los para interpretar fenômenos: a matéria é feita de 
muitas partículas e espaço vazio entre elas; as partículas estão em constante 
movimento em todas as direções; as partículas interagem umas com as outras”, e, 
“Explicar fenômenos diversos: como dissolução, crescimento dos cristais, difusão, 
transferências de calor, dilatação e mudanças de estados físicos, usando o modelo 
cinético de partículas".  

Em relação ao tratamento de água e esgoto, em ambos os livros são citadas as 
etapas de captação, floculação, decantação, filtração e cloração. O LD-B fala ainda da 
fluoração. Além dos processos de separação de misturas, há a possibilidade do 
professor trabalhar algumas ideias simples sobre o uso de produtos químicos para o 
tratamento e a purificação da água, destacando algumas de suas propriedades. Este 
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seria um momento interessante para começar a discutir com os estudantes das séries 
iniciais a ideia de que os produtos químicos só fazem mal à saúde e ao meio ambiente. 

Analisando a abordagem dos livros com relação à habilidade “Relacionar os 
estados físicos da matéria ao modelo cinético molecular: movimento, distância e 
organização das partículas”, percebe-se que ambos apresentam possibilidades 
interessantes de serem trabalhadas em sala de aula, como pode ser observado na 
figura 1, a seguir. Nota-se que em ambos os livros, os exemplos se referem à agua, 
pois nesta etapa de escolaridade o foco principal de estudo é o meio ambiente. 

 

 
Figura 1: Estados físicos da água representados nos livros didáticos LD-A (p. 157) - à esquerda, e 

LD-B (p. 144) - à direita 

 
Na legenda da figura do LD-A, há a explicação “no estado líquido, a força de 

ligação entre as moléculas é mais fraca que no estado sólido; as moléculas, além de 
vibrar, deslizam umas sobre as outras” (LD-A, p. 157) e para o mesmo exemplo, em 
LD-B, “moléculas com menor organização, com forças de atração menos intensas, o 
que permite que se movimentem” (LD-B, p. 144). Nota-se que já no 6º ano do ensino 
fundamental o professor de Ciências tem a oportunidade de fazer uma abordagem 
(sub)microscópica dos estados físicos, podendo falar inclusive das forças 
intermoleculares. Com as ilustrações do livro o professor pode abordar a existência do 
átomo, sua organização nas substâncias, força de atração e movimentação. A 
curiosidade dos alunos nessa faixa etária e muito grande, e se houver uma abordagem 
interessante por parte do professor, resultará em um melhor entendimento de 
conteúdos químicos. No mesmo capítulo, o LD-B traz uma abordagem sobre os fatores 
que facilitam a dissolução, porém não utilizando o modelo cinético de partículas. O 
autor explica que o movimento das partículas faz com que ocorra a dissolução. 

A habilidade “Identificar, por meio de consulta à tabela periódica, elementos 
químicos e seus respectivos números atômicos e número de massa” foi encontrada no 
LD-A, onde aparece uma figura representando a molécula de água, seguida de uma 
breve explicação sobre a diferenciação entre elemento químico, átomo e moléculas. 
Como pode ser observado na figura 2. Nesse contexto os autores explicam que a 
molécula de água é a menor parte possível da água que podemos encontrar. 
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Imagine um copo com água e que você reparta essa quantidade de água ao 
meio, sempre desprezando a outra metade. Meio copo, ¼ de copo, 1/8 de 
copo... uma gotinha de água, e ainda assim você continua dividindo, dividindo, 
dividindo...Até chegar á menor estrutura possível da substância água – a 
menor parte da substância água que conserva a mesma composição química 
dessa substância. (LD-A, p. 150) 
 

Em seguida os autores explicam que as moléculas são formadas por átomos, e 
que a molécula de água é formada por átomos de dois elementos químicos, o 
hidrogênio e o oxigênio, acrescentando que H2O é apenas a fórmula química que 
representa a substância água (Figura 2).  

 

 
Figura 2: Estrutura da molécula de água, LD-A, p. 150 

 
  Interessante perceber que os autores preocupam-se em destacar que as cores 
representadas na figura não são as mesmas dos átomos. Cuidado semelhante pode 
ser observado na figura 1, referente à representação dos estados físicos do LD-B. Em 
ambos os casos, é interessante que o professor trabalhe a ideia de modelos e, que o 
nível atômico-molecular não é uma extrapolação do nível fenomenológico (ROSA; 
SCHNETZLER, 1998, p. 32). 
 
4.2 TRANSFORMAÇÕES 
 

No tópico transformações foram analisadas as habilidades “Reconhecer a 
ocorrência de uma reação química por meio de evidências e da comparação entre 
sistemas inicial e final” e “Reconhecer a conservação da massa nas reações químicas”. 
Apesar de não ser abordada de forma destacada nesses livros, percebe-se que a ideia 
de reação química pode ser desenvolvida pelo professor em diversos momentos, 
exemplificando fenômenos e comparando os sistemas em diferentes etapas. 
Especificamente para o 6º ano, os livros LD-A e LD-B, possibilitam essa abordagem 
quando trabalham o tema fotossíntese. Na figura 3, há um exemplo de como a ideia do 
fenômeno químico é apresentada no LD-A. Nesse caso, mesmo não mostrando a 
equação química, a ideia de que ocorreu uma reação é clara através da ilustração, 
podendo ser explorado pelo professor, sem necessidade de fórmulas ou equações. O 
mesmo ocorre em outros momentos da obra, como na explicação dos ciclos do 
carbono e do nitrogênio. 
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Figura 3: Esquema da fotossíntese, LD-A, p. 28. 

 
Já no LD-B, percebe-se uma maior preocupação com a representação da 

linguagem química. Os autores, além de explicarem o fenômeno, apresentam a 
equação química, representada a partir dos nomes das substâncias, como pode ser 
verificado na figura 4. É interessante perceber que, a partir dessa representação, os 
alunos começam a se familiarizar com alguns formalismos da linguagem química, mas 
sem a necessidade de introduzir aqui os símbolos dos reagentes e produtos da reação. 

 

 
Figura 4: Equação que representa a respiração, LDB, p. 66. 

 
A mesma abordagem pode ser percebida quando são apresentados outros 

temas, como a ideia de respiração celular e a produção do biogás, que é obtido de 
resíduos agrícolas e excreções de animais. Ainda no mesmo livro podemos observar a 
ocorrência de reação química quando trabalhada a questão da eutrofização da água 
devido à utilização de detergentes e fertilizantes, e também quando os autores falam 
da chuva ácida. Cabe ressaltar aqui que por se tratar de um tema muito amplo, não 
foram elencados todos os pontos nos quais haveria possibilidade de trabalhar o 
conteúdo de reações químicas, sendo que em Ciências ele tem relação com 
praticamente todos os contextos. 

Verificou-se que a habilidade “Explicar técnicas de conservação dos solos, 
como plantação em curva de nível, rotação de cultura e de pastagem, correção do solo, 
adubação verde e outras”, é contemplada em ambos os livros. Foram identificados 
elementos referentes à ideia de calagem para corrigir o pH do solo e a adubação verde, 
em que geralmente planta-se uma leguminosa  que possui raízes dotadas de bactérias 
com o poder de fixar nitrogênio no solo, tornando-o mais fértil. Há também pontos onde 
é discutida a adubação orgânica, com restos de vegetais, resíduos de sementes e 
plantas para enriquecer o solo. Essa habilidade é bastante ampla, podendo ser 
explorados diferentes temas relacionados à Química, como noções básicas de pH, 
acidez, basicidade e seus impactos positivos e negativos para o solo. Na adubação 
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orgânica pode-se trabalhar a composição do material orgânico e as reações que 
constituem esse processo, e na adubação verde pode ser explicado como o nitrogênio 
participa da fertilização do solo. 

Em seguida foram analisadas três habilidades: “Relacionar a reciclagem dos 
materiais com a preservação ambiental”, “Relacionar o lixo com o papel dos 
microrganismos e de uma ampla fauna (vermes, larvas, insetos, moluscos) na 
decomposição de alimentos, restos de seres vivos e outros materiais” e, “Examinar o 
problema do lixo nas sociedades modernas e discutir as alternativas”. Essas 
habilidades foram identificadas nos dois livros didáticos, quando questões relacionadas 
ao meio ambiente, o lixo e a necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar diversos 
materiais são abordadas. Nesse momento, é essencial que o professor de Ciências 
tenha o cuidado de evitar associações da Química ao que é artificial e nocivo à 
população e ao meio ambiente. Essa ideia precisa ser cuidadosamente trabalhada em 
sala de aula na perspectiva se evitar problemas relacionados à compreensão, à 
abstração e, principalmente às generalizações de conceitos químicos nas séries 
seguintes. 

 
Figura 5: Contaminação da água subterrânea, LDA, p. 228. 

 
O LD-B apresenta um capítulo que trata exclusivamente do tema 

decomposição, onde são apresentadas as bactérias e fungos. O professor pode 
aproveitar esse assunto para trabalhar a noção de transformações químicas, 
comparando os sistemas antes e após o processo de decomposição, analisando os 
responsáveis pelo fenômeno. Da mesma forma, outros aspectos podem ser 
relacionados à estas habilidades, como quando analisamos a figura 5, do LD-A, que 
retrata a contaminação de um lençol freático pelo lixo jogado nos aterros. O professor 
de Ciências pode trabalhar diversas ideias relacionadas à Química, como por exemplo, 
os compostos presentes no chorume, sua origem e os efeitos de seu contato com a 
água. Além disso, o professor tem a oportunidade de abordar noções básicas sobre o 
gás metano, que é emitido para a atmosfera durante a decomposição do lixo.  

Verificou-se também que o LD-B trabalha a questão da incineração do lixo, 
onde os autores apresentam as vantagens desse processo como a diminuição do lixo 
produzido, a eliminação de resíduos hospitalares e o fato de o incinerador poder ser 
instalado em pequenas áreas. Já as desvantagens citadas são o custo elevado de 
instalação e a produção de gases que vão para a atmosfera, poluindo o ar (LD-B, p. 
128). Nesse momento o professor poderia, por exemplo, propor uma pesquisa aos 
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seus alunos para identificar esses gases que são produzidos durante a incineração e 
quais os prejuízos deles ao meio ambiente. 

 

4.3 Energia 

Nesse tópico foram analisadas as seguintes habilidades: “Reconhecer a 
importância da água, do alimento, da temperatura e da luz nos ambientes”; “Relacionar 
produção de alimento (glicose) pela fotossíntese com transformação de energia 
luminosa e de transformação de materiais (água, gás carbônico e sais)” e “Identificar o 
alimento como fonte de energia”. Ao analisar o LD-A,  observou-se a presença dessas 
habilidades quando são apresentados os fatores abióticos, como a água, a 
temperatura, a luz, o gás oxigênio e o gás carbônico (LD-A, p. 18). Nesse contexto o 
professor poderia aproveitar para citar a importância de cada um desses fatores e a 
influência da temperatura e da energia em vários aspectos do cotidiano. 

Já o LD-B apresenta um texto, ao final do capítulo 6, que trata sobre a 
fotossíntese e da respiração celular, falando sobre a quimiossíntese, que é um 
processo pelo qual algumas bactérias conseguem produzir seu próprio alimento 
utilizando-se da energia obtida de reações químicas ocorridas no ambiente em que 
elas vivem, e não da energia provinda do sol como na fotossíntese. Como exemplo o 
autor cita algumas bactérias que vivem no solo. (LD-B, p. 68). Esse tema é 
apresentado como curiosidade no livro, e por isso o professor poderia apresentar 
algumas noções básicas sobre reações químicas e a energia envolvida nesses 
processos. 

Nesse tópico foram analisadas as habilidades “Descrever fenômenos e 
processos em termos de transformações e transferências de energia” e “Identificar 
fluxos de energia entre os organismos e o ambiente: energia proveniente dos 
alimentos, energia gasta no metabolismo, calor dissipado ao ambiente e trabalho 
realizado”. O livro LD-A traz um capítulo intitulado “A transferência de energia e de 
matéria num ecossistema” analisando a fotossíntese de maneira a mostrar que a luz do 
sol é a principal responsável pelo seu acontecimento, como mostra o fragmento a 
seguir: 

 
Na fotossíntese, a luz do Sol é absorvida pela clorofila. A energia solar é então 
transformada e empregada na produção de matéria orgânica, a partir do gás 
carbônico e da água retirados do ambiente. O material orgânico produzido é a 
glicose, um tipo de açúcar. Com a glicose, o ser clorofilado produz substâncias 
orgânicas. Esse material orgânico constitui seu alimento. Na fotossíntese 
também ocorre produção de gás oxigênio, que é liberado no ambiente através 
de poros existentes nas folhas. (LD-A, p. 28). 
 

Observa-se que o livro coloca em vários momentos palavras/expressões como: 
energia, transformação, gás carbônico, água, substâncias orgânicas, glicose e gás 
oxigênio, que tem importância para o estudo da Química, mas sem a necessidade de 
aprofundar a discussão e nem de apresentar as fórmulas dessas substâncias, ou de 
diferenciar elementos, moléculas, átomos. Da mesma forma o LD-B explica com 
maiores detalhes, mas sem apresentar fórmulas e equações, as etapas da 
fotossíntese, explicitando a importância de cada uma das etapas, apenas apresentando 
os nomes das substâncias envolvidas nos processos. 

Em seguida foram analisadas as habilidades: “Descrever o funcionamento de 
usinas hidro e termoelétricas em termos de transformações e transferências de 
energia”; “Discutir e comparar impactos ambientais de usinas geradoras de energia 
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elétrica” e “Associar impactos ambientais ao uso intensivo de energia e examinar 
alternativas energéticas disponíveis”. O LD-A apresenta um capítulo que tratava dos 
efeitos do ser humano sobre o meio ambiente, e nesse contexto cita a energia elétrica 
vinda de usinas hidrelétricas. Os autores explicam que esse tipo de usina quase não 
polui o meio ambiente, porém causa um grande impacto nos locais onde as usinas são 
construídas. No entanto, não são discutidas as transferências de energia e nem é 
explicado o funcionamento das hidrelétricas. Já o LD-B, inicia o capítulo intitulado 
“Pressão da água” com uma imagem da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), e a 
partir dessa imagem, explica que a energia em usina hidrelétrica é produzida por 
turbinas que se movimentam através da velocidade em que a água passa por elas. 
Entretanto, observa-se que nenhum dos autores discute conceitos relacionados à 
geração dessa energia. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vale lembrar que o objetivo deste trabalho é avaliar como estão dispostos 

conteúdos químicos nos livros didáticos de Ciências do 6º ano, e de acordo com a 
análise realizada foi possível notar que, trabalhar a Química no ensino fundamental não 
é uma tarefa impossível, visto que conteúdos pertencentes á essa disciplina permeiam 
grande parte dos conteúdos do 6º ano como foi mostrado nesse trabalho. Cabe 
ressaltar que aqui não foram elencados todos os tópicos em que seria possível abordar 
a Química em Ciências do ensino fundamental, visto que existem inúmeras 
possibilidades dentro dos conteúdos, e para enumerar todas as possibilidades caberia 
uma análise mais aprofundada.  

Vale ressaltar também que a intenção deste trabalho não é de criticar nem 
avaliar os livros didáticos. A intenção é elencar alguns aspectos que poderiam ser 
valorizados pelos professores de Ciências a fim de incluir a Química desde o início do 
Ensino Fundamental, lembrando que "o adiamento dos tópicos de conhecimento 
químico e físico para a última série do Ensino Fundamental empobrece o currículo", 
como mostra o CBC. 
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Introdução 

 
No intuito de favorecer construção dinâmica e 
contextualizada de conhecimentos acerca da tabela 
periódica, bolsistas do Programa Institucional de 
Bolsa de  Iniciação à  Docência (PIBID) criaram o 
jogo “Dama Periódica” vivenciado em duas turmas 
do 1º ano, totalizando 30 alunos, do ensino médio 
de escola pública estadual de Aracruz/ES, EEEM 
“Misael Pinto Netto”. Segundo Kishimoto (1996), o 
momento em que o discente encara o jogo como 
uma brincadeira, aprende o conteúdo sem perceber. 
O jogo é constituído por um tabuleiro, que apresenta 
aplicações de alguns elementos químicos, com 48 
pedras (tampinhas de garrafas PET) que contém 
perguntas  contextualizadas.  Cada  grupo  recebeu 
um jogo. As regras são as mesmas de um jogo de 
dama padrão, porém, para capturar a pedra do 
adversário é necessário responder a pergunta 
contida dentro da pedra. Aplicou-se um questionário 
anterior ao jogo, como levantamento da percepção 
dos discentes quanto ao conteúdo. A turma foi 
dividida em quatro grupos. Após vivência do jogo um 
segundo questionário foi aplicado para avaliar a 
apropriação de conhecimentos.  A dupla vencedora 
foi premiada com um kit didático (lápis, caneta, 
borracha, apontador) que teve como embalagem o 
fundo da garrafa PET. 

 
Resultados e Discussão 

 
Comprovou-se que houve maior apropriação do 
conhecimento após a aplicação do jogo. Pois ao ser 
aplicado o primeiro questionário perguntou-se sobre 
o  tamanho  do  átomo,  observou-se  que  somente 
26,6% dos participantes, responderam 
corretamente, já no segundo questionário foi 
constatado que  64,29% responderam corretamente 
e que 78,6% dos alunos declararam que o jogo 
ajudou na melhor compreensão do conteúdo, além 
de oportunizar momento dinâmico e alegre de 
aprendizagem. 

 
 

 
Figura 3 e 4. Confecção e aplicação do jogo Dama 
Periódica. 

 
Os resultados do jogo não se deram somente em 
termos quantitativos, mas também qualitativos, ou 
seja,         os         questionários         comprovaram 
quantitativamente um resultado positivo em relação 
ao jogo, onde os alunos saíram da “estaticidade” 
ainda predominante no ensino para a aprendizagem 
significativa, onde são sujeitos ativos, participativos. 
Porém,  qualitativamente,  as  funções  educativa  e 
motivadora do jogo foram observadas durante sua 
aplicação, uma vez que turmas com características 
de apatia foram instigadas a aprender em grupo, 
com  clima  descontraído  e  demonstraram  maior 
interesse pelo conteúdo. O fator competitividade foi 
fundamental  para  o  estímulo  dos  estudantes  em 
responderem as perguntas do jogo. 
 

Conclusões 
 
Comprovou-se que o jogo além de estimular o aluno 
a aprendizagem do conteúdo e ao convívio em 
grupo, tornou a  tabela periódica algo muito mais 
visível no seu cotidiano, observado quando foram 
comparadas  as  notas  dos  alunos  com  o  seu 
estímulo em  se  apropriar do conteúdo ministrado 
pelo professor. 
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Introdução 
O ensino de química é um tema que vem sendo 
discutido no âmbito escolar há muito tempo. A forma 
como a química é tradicionalmente ensinada pode 
gerar dificuldades no aprendizado da mesma, por 
isso diversos pesquisadores vêm desenvolvendo 
metodologias para que esse déficit no ensino seja 
amenizado. De acordo com BORGUES 2001, 
FRIZZO, B., BERNADI 2001 as historias em 
quadrinhos (HQs) contribuem para o ensino de 
química, pois estimula a capacidade de raciocínio, o 
desenvolvimento da capacidade de análise, da 
criatividade bem como a reflexão. O uso dos HQs 
em sala de aula pode aguçar os sentidos dos 
alunos, porque as figuras são ilustrativas e 
interativas levando a um melhor desempenho da 
memória. Com esta perspectiva visa-se neste 
trabalho apresentar alguns conceitos químicos na 
linguagem das HQs. 

Resultados e Discussão 
Primeiramente foi necessário pesquisar sobre 
alguns personagens para usa-los como referencias 
e também foi essencial um estudo de estilo para 
fazer os desenhos. Em seguida foram definidas dois 
arcos de estórias, “Metal Pesado”, que trata das 
propriedades Periódicas, e Ligações Químicas. No 
grupo de pesquisa, foi discutido e decidido que na 
série intitulada Metal Pesado seriam usados 
estereótipos do rock clássico para a caracterização 
dos elementos químicos, como mostrado na figura 
1. Temos nessa figura o elemento mercúrio 
personalizado de Fred Mercury, um dos grandes 
ícones do Rock. Na série ligações químicas foram 
abordados os temas Ligação Iônica e Teoria das 
Colisões, mostrado na figura 2, com um estilo bem 
semelhante aos “memes” que são muito utilizados 
em redes sociais. Duas questões se mostraram 
relevantes na elaboração deste trabalho, a primeira 
diz respeito à própria construção e representação 
das personagens enquanto a segunda reflete a 
preocupação do grupo em não transformar as tiras 
em textos ilustrados sobre o conteúdo químico a ser 
ensinado. Entende-se aqui que as HQs tem uma 
linguagem própria de modo que se torna 
fundamental a transposição didática dos conceitos 
químicos para este estilo literário. 

Por opção do grupo a tônica dada aos roteiros é 
cômica, tendo em vista o poder de penetração deste 
estilo narrativo entre o público adolescente. 

    
 
Figura 1. Mercúrio - Estereótipo do Rock Clássico.  
 

 
 
Figura 2. Teoria das colisões 

Conclusões 
O processo de construção de materiais para o 
ensino de química é muito significativo porque visa 
as melhores metodologias para a discussão dos 
conteúdos. Nota-se também que, em geral, quando 
questionados sobre as aulas tradicionais os alunos 
apontam a necessidade de torná-las mais próximas 
das suas realidades e interesses. A criação dos 
personagens e a definição da linha narrativa tem 
justamente o objetivo de aproximar a química 
ensinada nas escolas desta realidade e serão 
submetidas à avaliação de alunos e professores do 
da educação básica nas próximas fases do projeto. 
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Introdução 
Os direitos para deficientes visuais evoluíram 

bastante com o passar do tempo, obtendo ganhos 
tanto nos aspectos jurídicos quanto acadêmicos, de 
maneira que a inclusão desses alunos na Educação 
Básica regular é garantida por lei1. No entanto, nem 
sempre o professor está preparado para trabalhar 
com esses alunos integrando-os no contexto 
escolar: Quando se trata de Ensino de Química, os 
principais problemas são: falta de material didático 
acessível e inclusivo; falta de propostas de 
metodologias de ensino inclusivas e falta de 
formação adequada do professor.  
O conceito de isomeria é fundamental no estudo de 

Química Orgânica e a estereoquímica é 
particularmente difícil para a maioria dos alunos, 
pois requer a compreensão do arranjo de moléculas 
num contexto tridimensional. Sabendo que essa 
dificuldade se potencializa quando o professor se vê 
na sala de aula com alunos deficientes visuais ou 
com visão subnormal, elaborou-se um kit inclusivo, 
para o estudo tridimensional de compostos 
orgânicos, que foi avaliado em uma oficina realizada 
com bolsistas do programa PIBID/Química da UFF.  

Resultados e Discussão 
Após fazer pesquisa bibliográfica observou-se que 
ainda há poucos relatos de materiais desenvolvidos 
para o ensino de Química Orgânica que atenda os 
deficientes visuais tanto no Ensino Básico quanto no 
Superior2. Assim, construíram-se adicionalmente 
peças que ajudassem na compreensão das 
representações tridimensionais de compostos 
orgânicos através das técnicas de Projeção de 
Newman e Fischer. Círculos planos brancos e as 
bolas de isopor foram usados para representar os 
carbonos base e seus substituintes, sendo que os 
esses foram diferenciados através de tamanhos, 
cores e texturas, para representar elementos ou 
substituintes diferentes. As ligações químicas foram 
representadas através de hastes flexíveis coloridas. 
A diferença de tamanho e textura é o que torna o kit 
inclusivo, pois um aluno cego consegue diferenciar 
os substituintes através do tato. Já um aluno com 
visão subnormal e com baixa-visão, diferencia pelo 
contraste das cores. O kit foi confeccionado para ser 
o mais fiel possível à realidade, de maneira a evitar 
distorção de significados. Sua construção privilegiou 
ainda o uso materiais baratos, confortáveis ao tato e 

visualmente atraentes. O Kit é composto também de 
uma cartilha, que apresenta o material e dá uma 
explicação resumida sobre a importância do 
conhecimento das relações espaciais em 
compostos orgânicos e o que significam as 
Projeções de Newman e Fischer. Também dá 
informações de como trabalhar de forma inclusiva 
nas aulas, com sugestões de exercícios e 
atividades. No final da cartilha é disponibilizada uma 
bibliografia para consulta.  
Com o intuito de sensibilizar e instrumentalizar 

licenciandos em Química em relação à educação 
inclusiva de alunos com problemas de visão 
realizou-se uma oficina onde o kit foi apresentado e 
usado. 
 

 
Figura 01: representação de algumas moléculas 

construídas com o Kit. 
 
A dinâmica da oficina colocou os bolsistas PIBID 

na condição de professores e alunos. Todos 
avaliaram o kit da forma bastante positiva e 
contribuíram com sugestões na condução das 
atividades apresentadas na cartilha. 

Conclusões 
Apesar de ainda não ter sido testado em uma turma 
com alunos deficientes visuais e videntes, o kit e a 
oficina foram muito bem avaliados pelos bolsistas 
PIBID, e sensibilizaram esses futuros docentes com 
relação à importância de se refletir e buscar 
metodologias de ensino inclusivas. 
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Palavras-Chave: Material didático, Natureza da Ciência  
 
Resumo: Inspirado nos trabalhos de Allchin sobre aprendizagem baseada em problemas, apresentamos 
uma proposta de atividade focada em uma visão de ensino de natureza da ciência autêntica a ser 
desenvolvida no ensino médio. Na proposta os alunos são confrontados com uma situação problema a 
partir da qual podem refletir e tomar decisões justificadas a partir da participação em um júri simulado. 
Isto favorece discutir aspectos relacionados a contextos de produção de conhecimento, financiamento de 
pesquisas, bioética etc. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Irzik e Nola (2010) afirmam que os estudantes precisam aprender não somente o 
conteúdo científico, mas também a natureza desse conhecimento. Neste trabalho, 
natureza da ciência (NC) é entendida num sentido mais amplo, para além das 
considerações epistemológicas, conforme Wong e Hodson (2008). Tais autores levam 
em conta as características da investigação científica, o papel e o status do 
conhecimento científico e da sua produção, bem como consideram os cientistas como 
um grupo social e como a ciência impacta e é impactada pelo contexto social no qual 
ela está inserida. 

O conhecimento sobre NC tem sido um componente fundamental para o 
letramento científico (Wong e Hodson, 2008) e, portanto, não pode ser entendido como 
periférico ou parte dispensável, mas como parte da própria ciência (Allchin, 2010). 

Nesse sentido, como podemos pensar a inserção do conhecimento sobre NC 
nas aulas do ensino médio? Allchin (2010) enfatiza a necessidade de promover 
atividades efetivas que proporcionem uma reflexão explícita sobre NC, não bastando 
assistir a vídeos, ouvir histórias ou fazer experimentos. É necessário um profundo 
engajamento dos alunos nas atividades desenvolvidas, o que se dará a partir da ação 
mediadora do professor, bem como de um planejamento bem estruturado. O 
engajamento dos estudantes tende a aumentar seu interesse pela área científica que, 
de um modo geral, prima muito mais pelo “conteudismo” com excesso de memorização 
e do conhecimento por si só. 

Uma possibilidade apontada para a elaboração de tais atividades efetivas pode 
ser o uso de exemplos históricos bem fundamentados e construídos, em oposição às 
anedotas e histórias superficiais, como geralmente encontramos nos livros didáticos. 
Nessa perspectiva, os estudos de caso configuram situações ricas e úteis para 
contextualizar e problematizar aspectos de NC, pois estimulam as reflexões, as 
discussões, a troca de ideias entre pares, a argumentação, a refutação e até a 
resolução de problemas. 

Outra possibilidade para fomentar a discussão de aspectos relevantes sobre NC 
é a “simulação histórica” que, nas palavras de Allchin (2010), seria uma atividade para 
recriar um evento histórico posicionando um problema particular em um contexto 
particular. Seu objetivo não é meramente recontar a história, mas permitir que os 
estudantes vivenciem os problemas, as incertezas e o dinamismo de uma história em 
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construção. Essas atividades são muito relevantes em situações onde diferentes 
perspectivas se confrontam. 

Segundo Allchin (2010) os estudantes aprendem mais efetivamente quando 
discutem e resolvem problemas em contextos concretos e não em espaços metafísicos 
abstratos. Logo, podemos entender a aprendizagem baseada em problemas como uma 
rica oportunidade para que os estudantes tenham contato com uma ciência mais 
autêntica. 

Inspirado nos trabalhos de Allchin sobre aprendizagem baseada em problemas, 
este trabalho apresenta uma proposta de trabalho baseada numa visão de ensino de 
NC autêntica a ser desenvolvida em turmas do ensino médio. 

A proposta aqui apresentada pretende oferecer uma situação (um problema) 
para que os alunos possam refletir e tomar decisões bem avaliadas. A atividade 
consiste em um júri simulado construído pelos próprios estudantes para “julgar” a ação 
de uma indústria farmacêutica responsável pelo teste de um novo medicamento na 
população pobre e vulnerável de Nairobi, no Quênia, situação que é retratada no filme 
“O jardineiro fiel”. 

Não podemos afirmar que a situação caracterize um estudo de caso, pois será 
baseada em uma obra ficcional, mas podemos entendê-la como um caso fictício, semi-
autêntico, pois, apesar do teor ficcional da obra, alguns aspectos tratados são 
relevantes, contemporâneos e muito se aproximam da realidade.  Por exemplo, 
segundo Fernando Nobre, o livro de Sonia Shah, “As cobaias humanas – os testes de 
medicamentos no 3º mundo”retrata uma história real e terrível, pois aborda exatamente 
as questões éticas e morais de testes de medicamentos praticados em situações muito 
semelhantes às abordadas no filme “O jardineiro fiel”. Em suas palavras: 

 
Seu livro fala de uma imoralidade monstruosa praticada contra vidas indefesas 
e contra a consciência humana. Esses pseudo-testes medicamentosos são 
levados a cabo com a exclusiva finalidade do embuste e do lucro sem limites, 
violando brutalmente os protocolos e preceitos ético-científicos 
internacionalmente conhecidos, junto de populações miseráveis, em países 
onde muitos responsáveis políticos e administrativos, médicos ou não, se 
mostram particularmente sensíveis e moldáveis à corrupção desses vampiros 
encobertos de “respeitabilidade”… 
(http://fernandonobre.blogs.sapo.pt/12215.html, acessado em 18/06/2013) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presença de aspectos da NC tem sido recorrente em documentos curriculares 

em diferentes partes do mundo, (como no British National Curriculum, em alguns 
currículos de províncias canadenses, e nos currículos espanhol e dinamarquês 
(Matthew, 1998)). Assim, podemos perceber que esses aspectos da natureza da 
ciência tem sido considerados como elementos essenciais na instrução científica 
escolar (McComas, 2007). Outros dois documentos que defendem a introdução de NC 
no ensino são os documentos curriculares americanos „Benchmarks for Science 
Literacy da American Association for the Advancement of Science‟s Project 2061 
[AAAS] (1993)‟ e o „National Science Education Standards da National Research 
Council [NRC] (1996)‟. Estes documentos também tem influenciado o pensamento de 
educadores nos Estados Unidos e ao redor do mundo (Erduran e Mugaloglu, 2013). 

Quanto à realidade brasileira, o cenário é bastante diferente, pois o documento 
curricular nacional, os Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino Médio 
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(PCNEM) tem dado tímidos passos quanto à apresentação e discussão de aspectos da 
natureza da ciência, pois não defende de forma explícita a discussão desses aspectos. 
Embora sem fazer referência à NC, o PCN+ (Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais)  aponta para alguns 
aspectos como o reconhecimento e discussão de aspectos práticos e éticos da ciência 
no mundo contemporâneo, como sinaliza e exemplifica o quadro 1.  
 
Quadro 1: Algumas possibilidades de contextualização no ensino de ciências 
 

 
 
Pode-se perceber algumas interseções entre as informações do quadro anterior 

e alguns das ideias sobre ciências apresentados por Osborne et al. (2003) para compor 
os currículos de ciência contemporâneos, tais como: 

x O desenvolvimento histórico do conhecimento científico é considerado um tema 
importante para a aprendizagem dos alunos de ciência, pois ao ensinar a 
história da ciência é possível perceber a evolução da ciência e como seu 
desenvolvimento é afetado pelas demandas e expectativas da sociedade em 
diferentes momentos. Ou seja, pode-se inferir que o conhecimento científico está 
inserido em um processo histórico e social. 

x A cooperação e colaboração no desenvolvimento do conhecimento científico é 
um tema permite aos alunos uma perspectiva menos estereotipada da atividade 
dos  cientistas, geralmente percebidos como os gênios solitários. Assim, sua 
discussão favorece o entendimento de que o conhecimento científico é fruto de 
construção humana, com a contribuição de várias comunidades científicas, fruto 
de trabalhos colaborativos e passíveis de aceitação e/ou refutação pelos seus 
pares. 

x As dimensões morais e éticas no desenvolvimento do conhecimento científico 
devem estar claras para os alunos no sentido de que as escolhas sobre a 
aplicação de conhecimentos científicos e técnicos não é livre de valores. Elas 
podem, portanto, entrar em conflito com valores morais e éticos realizados por 
grupos no seio da sociedade. Assim, de posse dessa dimensão do 
conhecimento, o aluno poderá exercer com mais força sua cidadania. 
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Se nos documentos curriculares a questão da natureza da ciência é incipiente, 
nos livros didáticos, inclusive naqueles aprovados pelo Programa Nacional do Livro do 
Ensino Médio (PNLD 2012), essa questão é completamente ignorada. Embora haja 
uma tendência moderna de inserir nos livros didáticos boxes com pequenas histórias 
ou bibliografias de „personagens científicos‟, esses „recortes‟ tendem mais a manter 
uma visão estereotipada da ciência, da atividade científica e dos próprios cientistas do 
que discutir aspectos relevantes da natureza da ciência. 

Considerando essas questões relativas ao ensino de ciências e tendo em vista 
que os currículos brasileiros são bastante extensos, pode-se colocar a seguinte 
questão: por que ensinar sobre natureza da ciência? Como destacado anteriormente, a 
ciência é uma construção humana e, portanto, situada em contextos específicos e 
carregada de sentidos e valores, não sendo neutra, como pretensamente já se 
propagou. A ciência produz conhecimentos que são passíveis de mudanças, do 
aprimoramento à refutação completa, e por isso não existe um único modo de fazê-la 
ou de caracterizá-la, pois ela possui inúmeras facetas. Sendo assim tão complexa e 
relevante, defendemos que é necessário que os alunos da escola básica conheçam um 
pouco mais alguns de seus aspectos, não no sentido de ter uma visão profunda, mas 
uma visão mais ampla sobre ciência. Não se pode deixar de considerar ainda que não 
se trata de aumentar um conteúdo curricular, mas de mudar a abordagem dada aos 
conteúdos já estudados, permeando-os com os aspectos da natureza da ciência 
cabíveis em cada contexto. É importante reconhecer também a não necessidade de 
esgotar a discussão desses aspectos, uma vez que os mesmos poderiam ser 
retomados em diferentes momentos, considerando o grau de maturidade dos alunos. 

De modo geral,  
  

As características de nossa tradição escolar diferem muito do que seria 
necessário para a nova escola. De um lado, essa tradição compartimenta 
disciplinas em ementas estanques, em atividades padronizadas, não referidas 
a contextos reais. De outro lado, ela impõe ao conjunto dos alunos uma atitude 
de passividade, tanto em função dos métodos adotados quanto da 
configuração física dos espaços e das condições de aprendizado. Estas, em 
parte, refletem a pouca participação do estudante, ou mesmo do professor, na 
definição das atividades formativas. As perspectivas profissional, social ou 
pessoal dos alunos não fazem parte das preocupações escolares; os 
problemas e desafios da comunidade, da cidade, do país ou do mundo 
recebem apenas atenção marginal no ensino médio, que também por isso 
precisaria ser reformulado. (MEC. (2000). PCN+ Ensino Médio: Orientações 
Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais –
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília:SEMTEC-CNE) 

 

No contexto dessas mudanças necessárias no ensino se insere nossa proposta 
de uma atividade para que os estudantes tenham a oportunidade de vivenciar novos 
espaços que os permitam refletir e tomar decisões. Esta atividade também está 
alinhada com algumas proposições presentes nos PCN, de modo que os estudantes 
possam: 

x saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; 
x enfrentar problemas de diferentes naturezas; 
x participar socialmente, de forma prática e solidária; 
x ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, especialmente, 
x adquirir uma atitude de permanente aprendizado. 
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A atividade proposta é baseada no filme “O jardineiro fiel”, dirigido por Fernando 
Meirelles, baseado no romance do inglês John Le Carré, The Constant Gardner. Este 
filme foi escolhido por estar, segundo Amoretti, comprometido com temas relevantes e 
conteúdos indispensáveis, capaz de fazer pensar, aumentar a consciência, favorecer 
opiniões e induzir tomadas de posição em um mundo conturbado que exige essa 
responsabilidade de seus habitantes, no início do século XXI. Nesta trama podemos 
perceber as diferentes perspectivas envolvendo questões éticas muito importantes no 
contexto da pesquisa científica, envolvendo testes de um novo medicamento contra a 
tuberculose em seres humanos infectados com HIV e que provocam efeitos colaterais 
que geram sofrimento e podem levar à morte. 

Ao propor a apresentação de um júri simulado pretende-se fazer uma espécie de 
simulação em que cada aluno precisa „encarnar‟ uma personagem, engajando-se em 
problemas relacionados à natureza da ciência e articulando o desenvolvimento de 
diferentes perspectivas. Isto se apoia nos resultados de Allchin (2010) que evidenciam 
que as simulações são momentos especialmente válidos para explorar situações onde 
muitas perspectivas interagem e que podem ser utilizadas em diferentes contextos 
(científicos, éticos, políticos, históricos).  

 
OBJETIVOS 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir a organização de uma atividade 

escolar para suscitar a discussão de alguns aspectos de NC através do engajamento 
de estudantes na resolução de problemas, individual e coletivamente, por escrito e 
através de discussões orais. Assim, esperamos que a atividade contribua para que os 
estudantes possam trabalhar algumas competências como, por exemplo, a capacidade 
de argumentar, fundamentando, provando, justificando, explicando e demonstrando 
seus pontos de vista objetivando convencer e/ ou persuadir seus colegas de classe 
através do júri simulado. 

A argumentação é, segundo McNeill e colaboradores (2009), uma prática central 
da ciência em que os cientistas constroem e justificam afirmações. De acordo com as 
visões mais contemporâneas de como ensinar ciências, torna-se essencial, portanto, 
que os alunos experimentem a ciência dessa forma. Chin e Osborne (2010) reiteram 
essa visão ao afirmar o quão importante é a argumentação para uma aprendizagem 
significativa em que não se busca apenas aprender os conceitos, mas também 
desenvolver o pensamento e o raciocínio tipicamente científicos. 

 
PROPOSTA 
 
O foco da simulação é o filme “O jardineiro fiel” no que tange à ética da pesquisa 

científica envolvendo seres humanos em populações vulneráveis. Os alunos devem se 
situar nos anos 2000, época em que se passa o filme, em Nairobi, no Quênia, contexto 
em que se passa a trama. 

Serão cinco papeis designados para refletir as diferentes perspectivas/ 
ideologias sobre o teste ou não de um novo medicamento em humanos, portadores de 
HIV, em situação de risco social. Os estudantes que assumirem tais papeis devem 
“encarnar” os ativistas, a população local, os donos da indústria farmacêutica, os 
cientistas/médicos e os políticos locais. 
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Os alunos devem confrontar perspectivas conflitantes em dado momento e 
elaborar argumentos para justificar os pontos de vista e ações do grupo que ele 
representa, com o objetivo não de expressar sua opinião, mas desenvolver uma 
articulação com base em provas, evidências e também em valores. 

A apresentação será na forma de um júri simulado em que o foco da discussão 
seria a culpa ou não da indústria farmacêutica responsável pelos resultados do teste do 
medicamento Dypraxa na população pobre de Nairobi. Neste júri teríamos o juiz; três 
advogados de defesa representado a indústria farmacêutica; três advogados de 
acusação representado os ativistas; três testemunhas, sendo um representante da 
população local, um representante dos políticos locais e um representante dos 
cientistas; e nove jurados que, juntamente como o juiz, darão o veredicto final.  

Para dar início à atividade o professor deverá pedir aos alunos que assistam ao 
filme “O jardineiro fiel”. Se o professor não dispuser de tempo, esta atividade pode ser 
cumprida em casa, individualmente ou coletivamente, conforme a conveniência 
pedagógica. 

Após terem assistido ao filme, mas sem fazer qualquer discussão prévia, o 
professor deverá dividir a turma em sete grupos, dar as orientações iniciais sobre como 
organizar um júri simulado e disponibilizar alguns materiais e fontes bibliográficas para 
os trabalhos de pesquisa. Os grupos dos ativistas, da população local, dos donos da 
indústria farmacêutica, dos cientistas/médicos e dos políticos locais devem produzir um 
texto contendo seus argumentos para defender sua posição, além de uma lista de 
perguntas a serem feitas aos outros grupos e de respostas a possíveis 
questionamentos que eles tenham que responder durante o acontecimento do júri 
simulado. O grupo do juiz e dos jurados deve fazer uma pesquisa mais geral sobre o 
cenário onde se passa a simulação com informações sobre as características 
geográficas, históricas, políticas, econômicas e sociais do Quênia, além de algumas 
informações antropológicas e psicológicas da população local, na época retratada no 
filme. Em sua pesquisa prévia, estes grupos não devem tomar nenhuma posição 
definitiva quanto às diferentes perspectivas em confronto. Cada grupo deverá indicar 
quais serão seus representantes na apresentação do júri simulado. 

Para ajudar na elaboração dos argumentos, alguns aspectos, inclusive de NC, 
foram listados a seguir. Eles devem ser apresentados aos estudantes junto com o 
material bibliográfico  para orientá-los na pesquisa e para salientar pontos importantes 
a serem discutidos, sem a pretensão de que os estudantes tenham que esgotá-los. 

x Financiamento das pesquisas. Quem paga pelas pesquisas desenvolvidas? Há 
interesses envolvidos nesse financiamento? Se há, quais seriam? Quais são as 
características do financiamento público e do privado? Qual é a credibilidade das 
pesquisas financiadas por indústrias que comercializarão seus produtos? Há 
uma mercantilização da ciência nesse caso exatamente? 

x Contexto sócio-histórico-geográfico. Como caracterizar o momento histórico 
retratado? Quais são as questões sociais, históricas, geográficas, políticas, 
econômicas e de saúde mais pungentes nesse contexto? Qual é a situação do 
país em relação a outras nações? Qual é o nível de informação/educação da 
população local? Como é o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde? 

x Avanços científicos. Como a ciência contribui para a melhoria de vida das 
pessoas? Qual tem sido o papel da ciência no aumento da expectativa de vida? 
Como testar e aperfeiçoar medicamentos que poderão salvar a vida de um 
grande número de pessoas no futuro? Para os indivíduos que se encontram 
doentes e sem esperança de alcançar a saúde novamente, testar um 
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medicamento, mesmo correndo riscos não é melhor do que esperar a morte? 
Quais são as motivações para o avanço das pesquisas da indústria 
farmacêutica? Qual é a responsabilidade dos cientistas quanto à saúde das 
pessoas envolvidas no teste do medicamento? 

x Pesquisa com seres humanos e a bioética. Os sujeitos envolvidos na pesquisa 
tiveram acesso a informações sobre a pesquisa de modo a permitir que eles 
decidissem se participariam ou não dos testes? Existem fraudes ou mau 
comportamentos nessa pesquisa? As empresas deveriam ter o direito a patentes 
de medicamentos essenciais a vida das pessoas? É moralmente admissível que 
as indústrias farmacêuticas arrisquem a vida de indivíduos, geralmente em 
situação de vulnerabilidade, com teste de medicamentos cujos efeitos são 
desconhecidos? Foram oferecidas às pessoas envolvidas na pesquisa outras 
possibilidades de tratamento? Houve livre consentimento? No Brasil existe 
algum controle ético quanto às pesquisas que estão sendo desenvolvidas? 

x Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quais são esses direitos? Como 
eles podem garantir direitos fundamentais das pessoas, como a dignidade? O 
que preconiza a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre a 
elaboração e implementação de pesquisas com seres humanos? 
 
O material escrito produzido pelos grupos de alunos deve ser entregue ao 

professor antes do júri simulado ocorrer, para que o mesmo possa dar um feedback 
aos grupos. 

O júri simulado pode ser organizado da seguinte maneira: 
x Inicialmente, o juiz abre a sessão. 
x Os advogados de acusação apontam os réus (donos das indústrias 

farmacêuticas) como responsáveis pelo teste de um novo medicamento em 
população em situação de risco social, causando sofrimentos e mortes. 

x Os advogados de defesa justificam o teste do medicamento como uma 
contingência para o avanço da ciência e da produção de medicamentos que 
salvarão a vida de milhares de pessoas no futuro. 

x Os advogados fazem uma réplica cada um. 
x Os advogados chamam suas testemunhas que também podem ser inquiridas 

pelo outro advogado. 
x Em seguida, os jurados reúnem-se com o juiz para decidirem a sentença, com 

base na força dos argumentos apresentados pela defesa e acusação.  
x É feita a leitura da sentença mediante as justificativas que levaram a ela. 

É importante ressaltar que esta atividade pode ser desenvolvida 
interdisciplinarmente, pois a visão de professores de outras áreas como geografia, 
história, filosofia, sociologia, literatura, pode ampliar a discussão e enriquecer a 
qualidade dos argumentos elaborados pelos estudantes. 

Após a apresentação do júri simulado o professor deve promover um momento 
de discussão com todos os participantes. Para fomentar tal discussão pode considerar 
alguns aspectos relevantes que vão contribuir para delinear algumas características da  
ciência e dos seus processos, tais como: 

x Financiamento das pesquisas. 
x Contexto sócio-histórico-geográfico. 
x Avanços científicos. 
x Pesquisa com seres humanos e a bioética. 
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x Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Outros aspectos que podem ser trazidos, pelo professor, para enriquecer a 

discussão são alguns itens da Dimensão da Confiabilidade Científica (Allchin, 2011), 
tais como: 

x Espectro de motivações para fazer ciência. 
x Espectro de personalidades humanas na ciência. 
x Papel do preconceito de gênero. 
x Papel do preconceito racial ou de classe. 
x Credibilidade das afirmativas. 
x Emocional versus percepção baseada em evidência de risco. 
x Conflitos pessoais de interesse. 
x Fraudes ou outras formas de mau comportamento. 
x Responsabilidade dos cientistas. 

A nosso ver, a avaliação do trabalho deve levar em conta vários aspectos, como 
os conceituais, procedimentais e atitudinais. Devem ser consideradas todas as 
contribuições e o engajamento nas atividades propostas. Também deve ser 
considerada a qualidade do trabalho escrito, da argumentação de cada grupo, das 
intervenções realizadas e da justificativa para a sentença final. É muito importante que 
os alunos também participem do processo avaliativo, tanto avaliando seus colegas 
quanto eles próprios, de modo que possam desenvolver a competência de avaliar e 
julgar. Esta perspectiva de avaliação é bastante diferenciada daquela tradicionalmente 
utilizada em nossas escolas brasileiras. 

 
CONCLUSÃO 
 
Acreditamos que a participação nos diversos momentos de discussão 

propiciados por esta atividade permita aos estudantes a oportunidade de olhar para os 
cientistas de modo diferente, como membros de uma sociedade e que estão sujeitos a 
influenciar e serem influenciados pelos acontecimentos contemporâneos, mostrando 
um lado mais humano, sujeito a erros e acertos. Ao mesmo tempo, isto pode favorecer 
o desenvolvimento de uma visão mais ampla e crítica da ciência – o que, em ultima 
instância, pode até resultar em uma maior motivação dos alunos para estudá-la. 
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Palavras-Chave: jogo didático, instrumentos de laboratório, ensino. 

Introdução 
A utilização de um jogo didático em sala de aula 

pode ocorrer em situações diversas, considerando-
se o planejamento do professor, tais como: iniciar 
um conteúdo, revisar conceitos importantes e 
avaliar conteúdos ministrados. Para tanto, é 
necessário que os objetivos pedagógicos estejam 
bem definidos. Por isso, um jogo não pode ser 
usado com a finalidade de preencher lacunas ou 
como meio de diversão (Cunha, 2012). 

Nesse sentido, os jogos didáticos se configuram 
uma interessante estratégia educacional para os 
professores, pois facilitam a compreensão de 
conteúdos de difícil assimilação (Fontoura et al, 
2009) favorecendo uma aprendizagem de forma 
mais prazerosa e significativa (Carvalho et al, 
2009). 

Objetivos 
O material didático proposto, um jogo de tabuleiro 

e de cartas, foi desenvolvido para auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem e, ainda, como 
instrumento de avaliação sobre equipamentos 
básicos de laboratório. 

Descrição 
O Qual é? Lab (Figura 1) é um jogo composto por 

dois de tabuleiros e 72 cartas (verdes, vermelhas e 
azuis, 24 de cada), baseado no jogo Cara-a-Cara 
da Estrela®. Cada carta contém imagem e nome de 
um instrumento de laboratório. Para ser jogado, o 
professor deve dividir a turma em duplas. 
- os integrantes de cada dupla deverão escolher um 
tabuleiro e encaixar seu conjunto de 24 cartas 
(dupla 1 vermelho e dupla 2 verde, ou o contrário) 
de modo que uma dupla não veja o conteúdo das 
cartas do tabuleiro da outra dupla; 
- após a escolha do tabuleiro, cada dupla deverá 
pegar uma carta adivinhação (azul) contendo o 
nome e a imagem de um equipamento de 
laboratório a ser descoberto pela dupla adversária; 
- cada dupla deverá elaborar ou escolher quatro 
perguntas, contidas num roteiro fornecido pelo 
professor, que serão feitas durante o jogo; 
- cada dupla fará uma pergunta por jogada, de 
forma alternada, sobre uma única característica 
para tentar descobrir qual é a carta adivinhação da 
dupla adversária; 
- a dupla respondente deverá ter cuidado para não 
responder errado, pois isso acarretará a perda da 

partida! Deve-se responder apenas sim ou não; Por 
exemplo: “É de vidro?” Se a resposta for “não”, 
eliminam-se todas as cartas que são de vidro; se a 
resposta for “sim”, eliminam-se todas as cartas, com 
exceção das que contiverem equipamentos de 
vidro; 
- de acordo com as respostas da dupla adversária, 
uma dupla poderá tentar adivinhar qual é o 
equipamento a qualquer momento. Se errar, perde 
a partida; 
- a dupla que primeiro adivinhar o equipamento de 
laboratório contido na carta da adversária, ganhará 
o jogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Jogo Qual é? Lab (tabuleiros e cartas). 
 

Alguns exemplos de perguntas possíveis: Grupo 
1: É de vidro? É de porcelana? Grupo 2: Possui 
saída lateral? Possui tampa? Grupo 3: É usado em 
destilações? É usado em pulverizações? Grupo 4: É 
destinado a armazenar líquidos? Serve de suporte? 
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RESUMO 
 
O Químolecula é um kit molecular desenvolvido com sementes nativas da Amazônia para o ensino de 
química. Ele consiste em uma caixa de madeira, que contem sementes confeccionadas para 
representação das moléculas e pequenas hastes feitas de madeira de cores e tamanhos diferentes para 
representar as ligações que as moléculas podem fazer. O objetivo da proposta era facilitar e diversificar 
o ensino-aprendizagem de química nas escolas, bem como promover a aproximação dos discentes com 
a disciplina em questão. É imprescindível a quebra dos paradigmas e rupturas que por outrora muitos 
alunos apresentam em relação à química. O uso do kit para o ensino proporcionou essa aproximação e a 
interação desejada, uma vez que despertou a curiosidade e interesse pelo uso do material, facilitando o 
ensino do conteúdo programático. 
 
Palavras-chave: Sementes, Kit molecular, Ensino de Química. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A Química é rotulada pela a maioria dos alunos como uma disciplina complexa 
e de difícil compreensão. Desta situação resulta um grande desinteresse e até uma 
rejeição pela Química, por parte da maioria dos alunos (KRÜGER, 1990).  
 As dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem de Química esta 
vinculada, entre outros fatores, com metodologia de trabalho inadequada ao 
desenvolvimento intelectual do aluno, onde professores insistem em métodos voltados 
à excessiva memorização de fatos, símbolos, fórmulas, nomes e teorias que parecem 
não ter nenhuma relação entre si, contribuindo em nada para as competências e 
habilidades desejáveis no ensino médio (BELTRAN; CISCATO, 1991).  
 Desta forma o único que é capaz de reformular este paradigma é o próprio 
professor, ele deve envolve-se com os diferentes modos e articulações, pois ele é o 
principal mediador do processo educacional. De acordo com GOMEZ (2004), que 
afirma que o papel principal do professor é de ajudar o aluno a interpretar informações, 
e relacioná-las e contextualizá-las, pois para FREIRE (1996) ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar, possibilidades para a sua produção ou sua construção. 
 De acordo com FORTE (2006), o professor é responsável em lançar mão de 
instrumentos alternativos para alcançar seus alunos de forma significativa. Isto significa 
trazer para o educando novas informações, levando em conta seus saberes anteriores 
e envolver o aluno de tal forma que este consiga correlacionar e assimilar novos 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 
Materiais Didáticos-MD. 

 

conceitos com os velhos (GUIMARÃES, 2009). A aprendizagem para ser significativa 
deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas essenciais 
e, de modo correlato, estimular o uso total da inteligência (MORIN, 2003).  
 Segundo FREIRE (2001), ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar 
possibilidades para sua produção ou sua construção. Assim o desenvolvimento de 
estratégias modernas e simples, utilizando experimentos, jogos e outros recursos 
didáticos, é recomendado para dinamizar o processo de aprendizagem em Química. 
(SOARES et al., 2003). Assim com as crescentes preocupações com o ensino tem feito 
com que busquem novas alternativas para tornar a Química uma disciplina mais 
atraente que resulte em maior motivação e envolvimento dos alunos durante as aulas 
(ROSA; ROSSI, 2008).  
 Para MAZZIONI (2013), a utilização de estratégias e métodos de ensino deve 
considerar que o modo pelo qual o estudante aprende não é um ato isolado, escolhido 
ao acaso, sem análise dos conteúdos trabalhados, sem considerar as habilidades 
necessárias para a execução e dos objetivos a serem alcançados. Neste contexto surgi 
o principal objetivo deste trabalho, que tem por finalidade propor um método alternativo 
para o ensino/aprendizagem de geometria molecular, sendo que a aprendizagem em 
torno da geometria molecular é importante visto que os estudantes de Química 
apresentam dificuldades em relacionar a fórmula molecular, as características da 
molécula e estrutura geométrica (JOHNSTONE, 1991; GABEL e BUNCE, 1994).  
 Perante este fato, este trabalho propõe a aplicação de um Kit Molecular 
confeccionado com sementes da região amazônica, pois estas se encontram em 
grande abundância na natureza e de fácil obtenção, sendo que as mesmas são 
utilizadas na fabricação de biojoias e outros artesanatos na região. 
 O Kit Molecular é uma aplicação de modelos teóricos para representar e 
manipular a estrutura de moléculas, estudar reações químicas e estabelecer relações 
entre a estrutura e propriedades da matéria (SANTOS, 2001). O uso de modelos 
moleculares é simples e de grande valia para diversos propósitos, pois apoia a 
visualização das ligações químicas existentes entre os núcleos atômicos que compõem 
uma molécula, como também possibilita desenvolver no aluno a percepção do arranjo 
espacial delas (LIMA e LIMA-NETO, 1999). 
 
 
METODOLOGIA 
   
 A metodologia deu-se em partes, pois inicialmente houve a confecção do 
material didático e depois a aplicação do kit Quimolécula. 
 

Confecção do Kit 

 Em um primeiro momento confeccionou-se uma caixa de madeira para 
armazenar todo o material, feita sob medida para tal, e de fácil manuseio (Figura 1). A 
escolha das sementes Amazônica baseou-se com os tamanhos de cada átomo, que 
objetivava representar de cores distintas para diferencia-las, (Quadro 1) logo em 
seguida perfuraram-se todas as sementes (Figura 2 A). As hastes foram cortadas de 
palitos de madeiras também em tamanhos e cores variadas (Figura 2 B).  
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Quadro 1: Representação das sementes para cada átomo.

Quantidade 
de esferas 

Tipo de 
semente

30 
 

Jarina 

24 Jarina 
 

20 Saboeiro
 

18 Jarina 
 

16 Buriti 
 

08 Jatobá 
 

08 Pinhão-
manso 

35 Açaí nativo 
ou 

Paxiubinha
04 Tucumã, 

Barriguda e 
Murumuru

 

 Figura 1: Kit molecular Químolécula
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Representação das sementes para cada átomo. 
Tipo de 
semente 

Cor da 
semente 

 
Átomo

  
Verde Carbono

  
Vermelha Oxigênio

Saboeiro  
Preto Fósforo

  
Azul Nitrogênio

 
Amarelo Enxofre

  
Vinho Bromo

 
Marrom 
escuro Cloro

Açaí nativo 

Paxiubinha 

 
Marrom Hidrogênio

Tucumã, 
Barriguda e 
Murumuru 

 
Marrom 

 
Octeto

Kit molecular Químolécula. 
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Átomo 
 

Carbono 
 

Oxigênio 
 

Fósforo 
 

Nitrogênio 
 

Enxofre 
 

Bromo 
 

Cloro 
 

Hidrogênio 

Octeto 
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Figura 2: A) Sementes escolhida
 
 Para o Quimolécula 
na utilização do kit, nele esta representada
molécula elas representam
significado, e a representação de alguns compostos montados que serviram de base 
para a montagem de outros.
 

Figura 3: Livreto para guia: A) Capa
legenda das hastes. D) Hastes e modelo de uma molécula montada.
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Sementes escolhidas. B) As hastes representando as ligações. 

Para o Quimolécula desenvolveu-se um guia prático cujo 
esta representada a cor e tipo de cada 
m, suas hastes também estão representadas por cor e 

significado, e a representação de alguns compostos montados que serviram de base 
outros. Segue a seguir um modelo pronto. 

Figura 3: Livreto para guia: A) Capa.  B) Cor e representação de cada semente. 
Hastes e modelo de uma molécula montada. 

B 
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um guia prático cujo objetivo era auxiliar 
e cada semente, e qual a 

hastes também estão representadas por cor e 
significado, e a representação de alguns compostos montados que serviram de base 

 
Cor e representação de cada semente. C) As sementes e 
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Aplicação do Kit.  

 Aplicou-se o kit molecular Quimolécula em duas turmas de Segundo Ano 
(turma A e turma B) do Ensino Médio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Rondônia, Campus Ji-paraná.  Aplicou-se o kit molecular em cada uma 
das turmas, onde separou-se em 05 (cinco) grupos cada sala. Sorteou-se um composto 
para cada grupo montar com o kit molecular, onde estes compostos variavam em 
níveis de dificuldades. Vale ressaltar que as turmas já tinham conhecimento quanto aos 
assuntos trabalhados com o modelo de geometria. Utilizou-se o Quadro 02 como 
material de pesquisa pelos alunos, onde eles tinham acesso às formulas estruturais e 
moleculares. 

Quadro 2: Modelo que foi usado como auxilio na montagem dos compostos. 
Composto Fórmula 

molecular 
Fórmula estrutural Modelo de Bastões e 

esferas. 
 
Metano 

 
C6H6 

 

 

 
Etanol 

 
C2H6O 

 

 

 
 
Benzeno 

 
 

C6H6 

 

 

 

 
Naftaleno. 

 
C10H8 

 

 

 
 

Ácido sulfúrico 

         
 

H2SO4 

 
 
 
 
 

 

 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO. 
 
 A proposta de confecção do Kit molecular Quimolécula destinou-se a melhorar 
e facilitar o ensino-aprendizagem de química, a avaliação desta ideia ocorreu através 
do contato dos alunos com o material e na utilização deste para a montagem dos 
compostos sorteados a cada grupo. É importante ressaltar que as duas turmas 
possuíam conhecimento de Química Orgânica e Estrutura molecular. No Quadro 03 
estão as imagens dos compostos sorteados e montados pelos alunos. 
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Quadro 3: Quadro com as moléculas montadas pelos alunos. 
 
Composto 

Fórmula 
molecular 

Fórmula estrutural Modelo de Bastões e 
esferas. 

 
Metano 

 
C6H6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etanol 

 
C2H6O 

 

 
 
 
 

 
 
Benzeno 

 
 

C6H6 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Naftaleno. 

 
C10H8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ácido sulfúrico 

         
 

H2SO4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Apresentar aos alunos diferentes formas de promover a aprendizagem é 
mostrar que a química esta em seu cotidiano. Assim o professor pode usar desse meio 
para aproximar aluno e conteúdo. Buscar novas metodologias é melhorar o elo entre 
conhecimento e aprendizagem, e o Quimolécula proporcionou isso, quando inseriu 
para a realidade algo imaginável. Porém muitos trabalhos já foram propostos em torno 
da geometria molecular, todos com excelentes resultados, onde o aluno pode 
relacionar a utilização do kit com o conteúdo estudado em sala de aula, podendo ser 
citado o modelo de massa de biscuit por MOTA (2007), modelo com bolinhas de isopor 
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por ZIERER et. al. (2010), modelo com sementes de “tocari de cachimbo”, palitos de 
dente e fibra de Buriti por LIMA et. al. (2010), e o modelo com balões (bexiga inflável) e 
canudos plásticos por BAGATIN et. al. (2013). 
 Muitos alunos tem a dificuldade de aprender a estrutura de um ou mais 
compostos, visto que estes apenas os idealizam em suas mentes. O kit tornou visível 
essa imaginação, facilitando a assimilação do conteúdo e promovendo a 
aprendizagem. 
 Percebeu-se uma euforia por parte dos alunos quanto a manter contato 
inicialmente com o kit, o que despertou muita curiosidade a respeito da confecção, a 
utilização do material e do assunto abordado. Não houve por parte dos discentes 
nenhuma dificuldade quanto à utilização do material didático, pelo contrario os 
resultados foram positivos, onde todos conseguiram montar as moléculas corretamente 
e no tempo esperado, apenas utilizando como guia o quadro 2. O kit não apresentou 
dificuldade quanto a sua utilização, pois planejou-se sua construção para estudantes e 
professores que tenha contato com a química.  
 Vivenciou-se uma experiência incrível, pois era nítida a aproximação dos 
alunos com o material, eles por si só começaram a montar novas estruturas, novos 
compostos e novas moléculas. Que em nenhum momento foram apresentadas a eles. 
Simultaneamente surgiram as dúvidas quanto à importância, obtenção e características 
dos compostos que montavam, tona-se imaginável o quanto importante foi o contato 
dos alunos com este material. Poderia-se passar horas observando-os e sempre 
haveria uma novidade, quando se torna visível e concreto o que a pouco era abstrato e 
somente imaginável. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 O material didático apresentado neste trabalho promoveu um ensino 
diversificado e uma aprendizagem de qualidade. Pois facilitou a interação de professor 
com o aluno e vice versa, assim houve uma aproximação com o conhecimento. Este kit 
é importante para trazer para sala de aula uma realizada diferente, do que os alunos 
estão acostumados. Pois é comum ouvir reclamações que a matéria de Química é 
muito difícil e que quando há a possibilidade de ver na pratica o que é teoria, ocorre ali 
a aprendizagem esperada. Não precisa de um laboratório de Ciências ou de uma 
experimentação para promover essa interação entre o concreto e o abstrato. O 
Químolécula foi desenvolvido para suprir tais necessidades existentes em alguns 
conteúdos específicos da química. Para os professores existe a necessidade de obter 
materiais que possibilitem um melhora significativa no ensino-aprendizagem, a fim 
proporcionar aos alunos um entendimento de conceitos químicos tidos como 
complicados e de difícil entendimento. Vale ressaltar que a matéria prima para a 
confecção dos kits no caso as sementes é abundante na região Amazônia e de fácil 
acesso e inquestionável a importância da biodiversidade neste contexto, também 
servindo como uma alternativa de renda para artesões da região.  
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RESUMO: O uso de jogos e demais atividades lúdicas tem ganhado espaço nos últimos anos, tanto na
sala de aula como nas pesquisas.  Esse trabalho apresenta a utilização do jogo Science Tour como
ferramenta para ensino e avaliação nas disciplinas de química. O Science Tour foi utilizado na primeira
semana de aula com os alunos recém ingressos na Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB),
Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (ICADS), no município de Barreiras/BA.
O objetivo desse trabalho é mostrar que o uso de jogos é uma alternativa viável para as práticas de
ensino, e avaliação da aprendizagem, no que se refere a revisão e aplicação de conceitos por meio do
estimulo ao diálogo espontâneo com o professor e demais alunos através do lúdico.

INTRODUÇÃO

As pesquisas nas áreas relativas ao ensino de química apontam como uma das
dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem a aversão que os estudantes
apresentam aos conteúdos da disciplina de química, que por sua vez, esteve muito
voltada  à  transmissão  de  conceitos  por  meio  de  repetição  de  fórmulas,  nomes  e
cálculos.  Atualmente,  são  propostas  novas  metodologia  para  levar  aos  alunos  um
ensino mais dinâmico, nesse contexto, está inserida a utilização de atividades lúdicas
(FILHO, 2009).

A atividade lúdica como motivadora nos processos de ensino e aprendizagem
não é pensada como ferramenta facilitadora da memorização, mas uma metodologia
que permite maior descontração e desinibição,  levando ao raciocínio, ao pensamento
crítico, à reflexão e a construção do conhecimento. Desse modo é notado um método
diferenciado para compreender conceitos e desenvolver valores, onde a atividade é
voltada para o sujeito que aprende, onde o erro faz parte do processo. (SANTANA &
REZENDE, 2007; CUNHA, 2012)

Enquanto para os alunos os jogos e demais as atividades lúdicas são formas
de ensino que permitem a formação do conhecimento, para o professor, é possível que
este  torne-se  mediador,  incentivador,  condutor  e  avaliador  do  processo  de
aprendizagem (CUNHA, 2012).
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Isso  por  que  atividades  lúdicas  e  jogos  são  permissíveis  ao  diálogo  e  a
interação, sedo o oposto dos exames tradicionais que, segundo Luckesi (2000), não
permitem que o educando se expresse livremente ou discuta e também são pontuais,
interessando-se apenas pelo que o alunos consegue resolver naquele momento, são
classificatórios, atribuem um valor ao que o aluno conhece e o coloca em uma escala
(de zero a dez, por exemplo), sendo assim excludente, pois separa os estudantes em
aprovados e reprovados,  e  por  consequência submetem os educandos ao controle
disciplinar. O jogo está associado ao prazer, a livre escolha, a socialização e troca de
experiencias e de reflexões sobre ações (SANTANA & REZENDE, 2007).

Nos jogos didáticos o acompanhamento da aprendizagem ocorre com maior
fluidez, como parte do processo, trabalha a avaliação da aprendizagem dos estudantes
pela lógica da inclusão, do diálogo, da participação, da construção da responsabilidade
com o coletivo, podendo ser usado como acompanhamento ou levantamento de dados
para avaliação posterior por parte do professor, ou no caso do estudante, servir como
estimulo  à  autoavaliação permitindo maior  autonomia  e  auto-direção.  (SANTANA &
REZENDE, 2007; BRASIL, 2007).

AVALIAÇÃO

O ato de avaliar é uma prática corriqueira e natural, avaliamos o tempo inteiro e
o fazemos com praticamente tudo que está ao nosso alcance (objetos, pessoas e até
nós  mesmos),  para  cada  caso  carregamos  critérios  e  modelos  ideias  no  nosso
imaginário. Contudo, avaliação é um processo de legitimação. Logo, para a avaliação
da aprendizagem está intrínseca a concepção de um modelo que julgamos ideal para a
educação e estratégia pedagógica. (BRASIL, 2007)

Podemos então, dizer que temos um processo de legitimação associado a uma
concepção de educação. Porém, o senso comum e o ensino tradicional compreendem
avaliação como sinônimo de medida, sendo comum o entendimento de que não se
pode avaliar sem atribuir uma nota ou um valor para a produção. Isso mostra uma clara
postura classificatória. (BRASIL, 2007; ROMÃO, 1998)

De acordo com Luckesi (2000), o ato de medir através provas e testes mostra
que  a  escola  ainda  não  avalia  o  educando.  Isso  por  que  o  exame  tem  como
característica  ser  muito  pontual,  ou  seja,  desconsidera  todo  o  processo  de
aprendizagem, e também não tem interesse pelo que venha a ocorre depois do exame.
Outro  fator  importante  é  a  característica  excludente  do  exame,  pois  divide  os
educandos em grupos de aprovado e reprovados (ou seja, os que sabem e os que não
sabem).
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A soma desses fatores tem como consequência o poder seletivo do exame,
usado como ferramenta disciplinar aversivo ao aluno. Esse poder acaba virando a base
para  administrar  a  relação pedagógica.  “Nesse contexto,  torna-se fácil  exacerbar  o
poder e cair no autoritarismo” (LUCKESI, 2000).

Desse  modo  torna-se  impossível  praticar  avaliação  em  uma  pedagogia
tradicional, que classifica as aprendizagens em certas ou erradas. Pois os mecanismos
de aferição de aprendizagem são vinculados aos projetos pedagógicos a que servem,
assim, exames são adequados a projetos com visão estática e controladora da vida.
(BRASIL, 2007; LUCKESI, 2000)

Entretanto,  saber  que as  intenções e  o  uso da avaliação estão fortemente
influenciados pelas concepções de educação permite conceber uma nova perspectiva,
partindo de um principio que considere as várias possibilidades de aprendizagens dos
educandos, marcado pela lógica da inclusão, da mediação, do diálogo e da construção
da responsabilidade com o coletivo. (BRASIL, 2007)

Nessa perspectiva, a avaliação não pode ser concebida como algo separado
para utilização no final do processo de ensino e aprendizagem. Mas deve estar inserida
no decorrer das atividades de modo a auxiliar professores e estudantes a compreender
seus  processos  de  ensinar  e  aprender  subsidiando  a  construção  de  resultados
satisfatórios. (BRASIL, 2007; LUCKESI, 2005)

JOGO, ENSINO E APRENDIZAGEM

Brincar é uma forma significativa de aprender. Na brincadeira desenvolve-se o
físico,  a  maturação,  além  de  ocorrer  também  o  desenvolvimento  intelectual.  Para
Cheteau  (apud Soares,  2004),  “é  muito  claro  que  jogo  exercita  não  apenas  os
músculos, mas também a inteligência”.

Para Luckesi (2005) brincar é agir ludicamente e criativamente, é o espaço
potencial  entre a subjetividade e a expressão objetiva que se dá na experiencia do
indivíduo, sendo este, criança, adolescente ou adulto, variando em conformidade com
sua idade e seu processo de maturação.

Soares (2004) salienta que, mesmo não representando aprendizado imediato,
brincadeiras e jogos servem para o desenvolvimento de potencialidades no indivíduo,
propiciando  ao  mesmo  abastecer-se  de  informações,  exercitar  suas  estruturas  e
habilidades.
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Essa postura em torno das atividades lúdicas como estratégia de ensino vêm
sendo apoiada por vários autores e aplicada com maior evidência na educação infantil. 

A adoção do lúdico como método de ensino é descrita em diversas culturas ao
longo da história.  Foi  descrito  por  Aranha (apud,  Cavalcanti  2011)  o uso de jogos,
músicas e danças coletivas na educação de jovens espartanos até seus doze anos de
idade em um período datado do século IX a.C.. (CAVALCANTI, 2011).

No entanto, é muito importante colocar a observação de Soares (2004):

“salienta-se  que  quando  se  brinca,  não  se  tem  consciência  de  que  está
havendo uma aprendizagem, uma assimilação de algum tipo de conhecimento
ou a absorção outros subsídios ao desenvolvimento intelectual,  tais como o
reflexo corporal, habilidades motoras manuais, entre outras. Brinca-se por que
é prazeroso.”

Segundo Kishimoto (apud CAVALCANTI, 2011), na Idade Média as atividades
lúdicas,  como  jogos,  foram  relacionado  com  atividades  não  serias,  a  exemplo  de
apostas em jogos de azar.

No período renascentista a discussão a cerca do uso de jogos e atividades
lúdicas no ensino foi retomado e colocadas nas reflexões de autores como Erasmo de
Roterdã em seus escritos sobre sociedade e educação (ARANHA, apud CAVALCANTI,
2011).

No século XVI, os jesuítas incorporaram às suas práticas escolares o uso de
jogos no processo educativo para o ensino de ortografia e gramática, fazendo com que
este  tipo  de  atividade  adquirisse  importância  nas  propostas  pedagógicas  de  então
(ROSADO, apud CAVALCANTI, 2011).

Nesse ponto devemos apresentar algumas diferenças entre atividade lúdica e
jogo, também é importante verificar como a literatura nos permite distinguir um jogo
educacional  de  um  jogo  didático.  Cavalcanti  (2011)  expõe  que  “os  jogos  são
necessariamente uma atividade lúdica, mas, nem toda atividade lúdica é um jogo”. 

Podemos  citar  outras  atividades  lúdicas,  como;  música,  teatro,  dança,  a
experimentação no ensino de química, a depender do modo como é conduzida, pode
ser lúdica. Desse modo, o lúdico está associado diretamente a diversão e independe
de regras ou objetivos, é puramente a ação que gera o mínimo de divertimento. Mas o
jogo apresenta características particulares que o definem. (SOARES, 2008).

Como definição, Cunha (2012) apresenta jogo como resultado de interações
linguísticas e ações lúdicas que contenha regras explícitas e claras, e que tenha um
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espaço onde se possa agir. Já Soares (2004), amplia o modo de observar o papel que
as regras desempenham no jogo, podendo ser implícitas ou explicitas:

“No primeiro caso (regras implícitas), elas são as limitações e possibilidades do
uso de um material, decorrentes da realidade física e de lógica particular. Estas
regras estão presentes em todos os materiais, jogos ou atividades. Aprendê-la
não é questão de teorizar, mas de se habilitar, de empatia com o material ou
com o desafio proposto.[...]
Nas regras explícitas são as próprias limitações do material que acabam por
direcioná-lo, segundo uma lógica ou rotina.”

De acordo com Piaget (apud Luckesi, 2005), os jogos com regras explicitas vão
predominar a partir dos seis/sete anos, onde a criança começa a se defrontar não mais
com fantasias, mas com os dados do mundo real, isso implica em regras que darão
forma  ao  mundo.  Partindo  dessa  fase,  crianças,  pré-adolescentes,  adolescentes  e
adultos jogarão jogos de regras explicitas, esses auxiliarão a aprender a operar com os
entendimentos dos raciocínios abstratos e formais.

Desse modo,  ao  adquirir  habilidade para  tarefas  menos complexas estarão
também obtendo base para executar tarefas que exigem estruturas mentais e lógicas
mais  desenvolvidas  e  complexas.  Isso  ocorre  mesmo  que  não  seja  essa  a
intencionalidade explicita ao jogo, ou seja, mesmo em jogos não caracterizados como
educacionais  há  aprendizado  e  desenvolvimento.  (CAVALCANTI,  2012;  LUCKESI,
2005)

Quando passamos a nos referir a jogos educacionais devemos atentarmo-nos
ao que os classifica, ou melhor, como são pensados. Para Soares & Cavalheiro (2006),
um  jogo  educacional  deve  manter  o  equilíbrio  entre  o  lúdico  e  a  apreensão  de
conhecimentos, saberes e habilidades, completando o indivíduo em sua compreensão
de mundo. Se um desses aspectos não é satisfeito pode-se correr o risco de eliminar a
função  educacional  ou  pode  ocorrer  a  perda  da  ferramenta  lúdica,  deixando  de
caracterizar-se como jogo.

Sobre a utilização de jogos como uma ferramenta na educação é necessário
ser ainda mais específico, é “importante diferenciar e definir dois termos: jogo educativo
e jogo didático” (Cunha, 2012). O jogo educativo é colocado pelo autor como material
que trabalha no desenvolvimento  de aspectos cognitivos,  afetivo  e social,  além de
trabalhar também na esfera corporal, por sua vez o jogo didático está relacionado de
maneira direta com o entendimento de conceitos e conteúdos, organizado com regras e
é de maneira geral aplicado em sala de aula ou em laboratório. Essa observação foi
importante para notar que um jogo didático é educativo, por propiciar de modo lúdico o
desenvolvimento social, o afetivo e o cognitivo, mas o inverso não ocorre, pois falta ao
jogo educativo o trabalho com conceitos específicos.
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MÉTODOS

No inicio do período letivo 2013.1, na Universidade Federal do Oeste da Bahia
(UFOB),  Campus  Barreiras,  durante  as  atividades  de  recepção  aos  novos  alunos,
convidamos  os  recém  chegados  ao  curso  de  química  para  jogar  o  Science  Tour,
explicamos as regras e evidenciamos que a condicionante para vencer  o jogo é o
conhecimento químico ensinado durante a educação básica.

OBJETIVOS E REGRAS

O Science Tour é um jogo didático de tabuleiro, onde para alcançar a vitória o
jogador (ou grupo) deve chegar ao final de um percurso. Esse cominho é composto
pelos 118 elementos da tabela periódica organizados em ordem crescente de número
atômico (Figura 1).

A  quantidade  de  casas  (elementos)  percorrido  por  cada  participante  é
determinada pela soma dos valores obtidos no lançamento de três dados, tendo como
condicionante à permanência na nova posição a resposta de uma pergunta (lida pelo
mediador ou por outro jogador) retirada de um dos quatro baralhos existentes no jogo,
de acordo com as regras abaixo:

• A permanência do peão na nova casa será condicionada pela resposta a uma
pergunta  selecionada,  caso  erre,  o  peão  retorna  a  casa  que  estava
anteriormente.
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• As questões serão agrupadas pela classificação química em blocos (s, p, d e f).

◦ O participante respondera a questão referente ao bloco a qual pertence o
elemento onde o peão estiver posicionado.

Para eliminar a possível sensação de estar sendo  “punido pelos dados”, que
pode casar desinteresse pelo jogo, no caso dos jogadores que por sucessivas vezes
ficar com valores menores nos dados, foi criada uma regra que determina;

• Para cada dado em que aparecer a face 1 (um) será eliminada uma resposta
incorreta nas questões de múltipla escolha. Caso os três dados fiquem com a
face 1 (um) para cima, não será necessário ao jogador (ou grupo) responder a
questão.

A regra acima, junto com outros bônus de percurso, a divisão do tabuleiro em
blocos e a divisão dos baralhos (Figura 2) ajudam a organizar o jogo, manter o caráter
lúdico da atividade e tirar um pouco o foco da tensão causada per possíveis valores
pequenos na soma dos dados.

Outro fator relevante a cerca do jogo é o tempo de resposta, considerando o
percurso  composto  por  118  elementos  foram  utilizados  três  dados,  levando  em
consideração  valores  máximos  nos  dados  e  respostas  sempre  corretas  seriam
necessárias ainda sete rodadas para que o primeiro grupo fosse decretado vencedor,
logo, é recomendado estabelecer o tempo de um ou dois minutos para resposta. Esse
tempo torna possível o término da partida, ou em outro caso, explorar maior número de
questões das disponíveis no baralho.

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014.

Material Didático - MD

Figura 2: Cartas



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)

As  questões  utilizadas  nessa  versão  do  jogo  trabalham  conceitos  como;
variação de características físicas e químicas dos elementos, distribuição eletrônica
dos elementos em seu estado fundamental e/ou de seus respectivos íons, além de
abordar a presença dos elementos no cotidiano e trazer algumas curiosidades a cerca
dos mesmos.

Para auxiliar  na resolução de algumas questões e facilitar  o dialogo (sobre
grupos e períodos) entre os alunos foi disponibilizada uma tabela periódica auxiliar nas
mesmas cores usadas no tabuleiro (Figura 3).

Somadas todas as condições citadas é possível a utilização do jogo Science
Tour por várias turmas, visando trabalhar uma grande quantidade de conteúdos, sendo
para isso necessário apenas a substituição das questões presentes nos baralhos.

Os  dezesseis  estudantes  que participaram da  atividade  foram divididos em
quatro  grupos,  a  ordem  em  que  eles  iniciariam  suas  jogadas  foi  definida  por
lançamento de dados, onde a rodada seguiria do grupo com maior valor até o menor.

Foi  estabelecido  o  tempo  de  dois  minutos  para  resolução  das  questões,
quando a resolução exigia escrita, o alunos poderia usar o tempo com seus colegas do
mesmo  grupo  para  solucionar  o  problema  usando  o  quadro,  ou  quando  não  era
necessário, eles usavam o tempo para discussão e escolha da opção que julgavam
mais adequada.
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USO DO JOGO E RESULTADOS

Durante a utilização do Science Tour foi possível  avaliar qualitativamente o
nível  de conhecimento químico que os alunos obtiveram dos conceitos trabalhados
durante  sua  educação  básica  (Ensino  Médio  basicamente),  observando  como
respondiam e argumentavam com os membros de seu grupo durante o jogo. Essa
característica  evidência  a  construção  da  responsabilidade  com  o  coletivo,  o
desenvolvimento da afetividade e o trabalho da “aprendizagem pela lógica da inclusão”
(BRASIL, 2007).

É importante salientar que os diálogos entre os membros de um mesmo grupo
ocorreram espontaneamente, ou seja, o jogo tornou a discussão de conceitos químicos
algo natural, iniciado sempre quando o desafio era lançado, cumprindo desse modo
sua função educativa. Para Soares (2004) a existência do desafio é suficiente para
gerar interesse na busca pela solução. 

Também foi possível notar que os grupos que não estavam no seu momento de
resposta focavam sua atenção ao grupo que respondia, afim de saber se a resposta
estava ou não correta. Ao verificar esse comportamento, notamos que sua causa é
dada pela característica competitiva do jogo, onde, ao mesmo tempo que é evidente o
tom colaborativo entre membros de um mesmo grupo, coexiste o receio pelo avanço do
grupo adversário. Esse comportamento “gera dúvidas concernentes às regras do jogo e
principalmente sobre o conteúdo que é uma chave para que se atinja o objetivo final da
atividade” (SOARES, 2004)

Esse fato é recorrente em ambientes competitivos, por exemplo, é comum em
uma corrida de Fórmula 1® um piloto perguntar pelo rádio o tempo de volta de outro,
também em rodadas finais de um campeonato de futebol  é comum aos envolvidos
buscar informações sobre as partidas que possam interferir em seus objetivos. No caso
do Science Tour, essa competitividade foi útil para manter a atenção dos estudantes
nas discussões. Foi constante durante a atividade o levantamento de indagações por
parte dos estudantes a cerca do tempo de resposta do outro grupo, também ocorreu de
alunos corrigirem uma distribuição eletrônica feita por um grupo adversário.

O interesse gerado por esse tipo de atividade pôde ser observada durante a
utilização  do  jogo,  visto  que,  nenhum  aluno  solicitou  para  deixar  de  jogar,  ou
demonstrou desinteresse pela atividade, os estudantes permaneceram motivados na
atividade  por  diversão.  Não  havia  carga  horária  a  ser  cumprida,  também  não  foi
estabelecida nenhuma premiação, nota ou algo do gênero. E em momento posterior ao
jogo os estudantes reconheceram o caráter motivador do jogo, quando perguntada a
opinião sobre o uso do jogo como ferramenta de ensino obtivemos respostas positivas,
como;
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“Eu acho legal, acredito que o aluno aprende mais, e o deixa mais motivado
para o estudo” (Aluno(a) 1).

Quanto à avaliação, é consenso que torna-se mais simples o acompanhamento
dos  estudantes  quando  eles  expressam  sua  concepção  a  cerca  de  determinado
conteúdo,  logo,  o  Science  Tour  mostrou-se  também  uma  boa  ferramenta  para  a
avaliação processual da aprendizagem, onde os atos de avaliar e de ensinar não se
distanciam, pois a base para o avanço no jogo é a discussão dos conceitos deixando
explicitas as carências de cada estudante, e permitindo ao professor um modo mais
aberto para sanar dúvidas.

Quando  questionamos  os  estudantes  sobre  o  uso  do  jogo  como  modo de
avaliar o progresso dos alunos obtivemos respostas que ressaltam o caráter divertido e
não tenso do jogo, como na resposta a seguir; 

“É interessante o uso dele pra avaliar aprendizagem, porque é uma forma bem
legal de não se "entediar" por assim dizer dos assuntos” (Aluno(a) 2).

Com  isso,  foi  possível  notar  que  mesmo  quando  colocado  como  meio  de
avaliar, o jogo didático é caracterizado pelos alunos como atividade legal e/ou não-
tediosa. Essa afirmação feita pelo estudante ratifica o caráter lúdico, que corresponde a
satisfação presente no ato de jogar. 

Desse modo, o jogo Science Tour cumpre papeis já destacados por Soares
(2004), sendo causador da motivação, do interesse, do desenvolvimento cognitivo e do
desenvolvimento  social  por  meio  da  sociabilização  e  da  colaboração.  Outra
característica  do  jogo  é  sua  versatilidade,  podendo  ser  usado  na  avaliação  de
conteúdos  já  desenvolvidos,  ou  na  revisão  e  síntese  de  conceitos.  (CUNHA  apud
SANTANA & REZENDE, 2008)

CONSIDERAÇÕES

A ampliação do uso de jogos e atividades lúdicas no ensino, bem como, as
discussões sobre o modo mais adequado de sua utilização no ensino e na avaliação da
aprendizagem demostra  uma mudança prática no conceito  que temos a cerca  das
relações de ensino e aprendizagem. A química, uma ciência exata, que junto com física
e matemática, por vezes tem sua prática educacional relacionada a memorização e
aplicação de formulas. Onde a avaliação se confundia com o ato de examinar quanto
do que foi falado o estudante foi capaz de absorver.
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O uso do jogo durante o processo de ensino  e aprendizagem permite  aos
alunos dialogar com seus colegas e professor, evento contrario ao silêncio obrigatório
em uma prova. Durante a atividade lúdica é reduzida a tensão que os alunos sentem
ao tira dúvidas durante uma aula, desaparece a sensação de estar sendo julgado por
todos na sala.

Ao professor é possível obter mais informações para avaliar os alunos e todo o
processo,  é  mais  fácil  perceber  quando  um  alunos  desenvolveu  uma  concepção
alternativa, pois o estudante estará não só respondendo, mas (na maioria das vezes)
justificando e argumentando sobre o problema com seus colegas.
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Palavras-Chave: Spin coater, agitador magnético. 

Introdução 
Equipamentos empregados para deposição de 
filmes via técnica de spin coating são caros (em 
torno de quatro mil reais, como os da marca 
GLICHN T108) e tem papel fundamental na 
produção de materiais com aplicações diversas, em 
especial filmes. Os filmes têm atraído à atenção no 
mundo atual, pois podem originar, por exemplo, 
sensores químicos, membranas seletivas e 
camadas emissoras de displays. Não menos 
importante estão as reações químicas realizadas 
rotineiramente nos espaços laboratoriais e que 
necessitam ser executadas sob agitação, uma vez 
que tal ação aumenta a probabilidade de colisões, 
favorecendo processos reacionais. Sendo assim, o 
presente trabalho tem como objetivo a confecção de 
um sistema integrado spin coater e agitador 
magnético de baixo custo (em torno de onze reais), 
reaproveitando o descarte de lojas de manutenção 
de equipamentos de informática e serraria (fonte de 
energia, disco rígido de computadores, imã de 
neodímio e madeira), com a proposta de garantir a 
manutenção de rotinas laboratoriais de ensino e 
pesquisa.  

Resultados e Discussão 
Ambos os sistemas de spin coater e agitador 
magnético (figuras 1 e 3, respectivamente) têm em 
comum uma fonte de computador e um disco rígido 
(adquiridos gratuitamente a partir de sucata de 
informática) sobre uma base de madeira. Para a 
montagem tipo spin coater, utiliza-se a fita adesiva 
transparente Scotch 3M VHB™ para fixar a base do 
motor na lâmina de microscópio e proteção de 
material plástico para evitar espalhamento do 
material ao redor da fonte. No sistema de agitação 
utiliza-se o suporte universal para apoiar/fixar o 
béquer sobre o agitador magnético e a mesma fita 
adesiva para fixar o imã de neodímio no motor do 
HD. Para que a fonte de computador funcione, 
insere-se um clipe de papel no maior conector, 
unindo o fio verde e seu vizinho preto, figura 2. A 
rotação do disco rígido é elevada e fixa, embora o 
motor desligue automaticamente a cada ciclo de 10 
segundos. Tal limitação não inviabiliza o seu uso, 
conforme a figura 3, onde é observada a mudança 
na cor da solução enquanto o motor gira. A 
deposição dos filmes luminescentesi delgados foi 
feita com dois novos materiais: 

[Eu(TTA)3.(Amoxicilina)2] e [Eu(TTA)3.(Dibenzo-24-
Crown-8)2], em matriz polimérica de 
polimetilmetacrilato. Os filmes apresentaram 
elevada uniformidade e transparência, figura 4.  

Conclusões 
O protótipo apresentou resultados satisfatórios, 
tanto para a produção de filmes delgados 
luminescentes pelo método de spin coating quanto 
para agitação magnética. Por ser um sistema de 
baixo custo, o mesmo poderá ser utilizado para 
garantir a realização de aulas práticas e ensaios de 
pesquisas. Apesar de não se ter o controle da 
quantidade de rotações do disco rígido no sistema 
spin coater, etapa a ser aprimorada com a 
implantação de um micro controlador ao aparato; os 
resultados obtidos são promissores. 

Agradecimentos 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT – 
Energia e Meio Ambiente) e CNPq. 
                                                      
i MARÇAL, A. L. Obtenção e Caracterização de Filmes Finos 
Luminescentes. 2010. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) 
– Universidade de Franca, São Paulo, 2010. 

Figura 1: Spin coater 

Figura 3: Agitador magnético 

Figura 2: Detalhe da 
conexão com o clipe 

Figura 4: Filmes luminescentes produzidos sob luz UV  
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Introdução 
A ideia em escrever esse livro surgiu a partir da 

reunião de um grupo de amigos que fizeram 
mestrado e doutorado no mesmo programa de pós-
graduação da Universidade de São Paulo (USP). 
Para conseguirmos chegar a esse resultado, foram 
vários meses e diversas reuniões via 
videoconferência e foi necessário nomear dois 
organizadores. 

De acordo com a Professora Maria Eunice 
Marcondes os vários capítulos que compõem a obra 
abrangem uma gama variada de assuntos 
importantes no ensino de química, desde propostas 
de estratégias para o ensino de conceitos, reflexões 
sobre abordagens de ensino, aprendizagem, até a 
formação de professores e a pesquisa em ensino de 
química, trazendo sugestões, análises, discussões 
que contribuem para o aprofundamento de nossos 
conhecimentos, tanto no âmbito teórico quanto no 
prático.  

Objetivos 
A obra tem como objetivo apresentar os 

resultados de projetos de investigações 
desenvolvidos por novos pesquisadores durante o 
período em que se dedicaram a seus estudos de 
pós-graduação. Os autores, em sua maioria, são 
oriundos do Programa de Pós-Graduação 
Interunidades de Ensino de Ciências, da 
Universidade de São Paulo, do qual fazem parte o 
Instituto de Física (IFUSP), o Instituto de Química 
(IQUSP), o Instituto de Biociências (IBUSP) e a 
Faculdade de Educação (FEUSP). Os autores 
atualmente fazem parte do corpo docente de 
diversas instituições de ensino superior. Os autores 
são, em sua maioria, docentes de universidades 
federais e estaduais, em diferentes regiões do país. 
Também, vários deles foram ou são, atualmente, 
professores de Química de ensino médio. Assim, 
essas experiências lhes conferem uma vivência dos 
problemas de sala de aula, objeto de muitas das 
pesquisas realizadas por eles. 

Descrição 
O livro é constituído por 10 capítulos no total, 

sendo abordadas distintas temáticas. 

Dentre esses capítulos a professora Maria 
Eunice Marcondes aponta que o ensino do conceito 
de mol, assunto considerado de difícil cognição, é 
tratado no capítulo 7, em que uma estratégia de jogo 
virtual é apresentada. Os capítulos 5 e 6 discutem, 
respectivamente, o emprego de jogos e atividades 
lúdicas e jogos teatrais como mediadores do 
processo de ensino-aprendizagem. Quanto a 
abordagens, tem-se no capítulo 3, uma discussão 
sobre atividades experimentais no ensino; no 
capítulo 4 é apresentada uma experiência de 
inserção da história e filosofia da ciência nas aulas 
de Químicas, particularmente no ensino de cinética 
química; os capítulos 1 e 2 tratam de questões 
relativas à contextualização social do ensino de 
Química, o capítulo 1 apresentando uma discussão 
teórica sobre o tema e o capítulo 2 voltando-se a 
aspectos mais práticos dessa temática, discutindo o 
emprego de temas sociais relacionados à Química. 
A aprendizagem de conceitos, especificamente de 
transformação química, substância e mistura, é 
discutida no capítulo 9, com o relato de uma 
experiência de ensino que se foi analisada a 
construção desses conceitos pelos alunos. A 
formação de professores de ciências para a 
educação inclusiva é o tema do capítulo 10, em que 
é discutido como as universidades vêm 
contemplando, na prática, tal temática. A teoria das 
representações sociais, na pesquisa e no ensino de 
Química, é tratada no capítulo 8, apresentando suas 
potencialidades para a identificação de concepções 
e representações sobre a ciência dos diversos 
grupos sociais envolvidos no universo da escola. 

 
 
 
 
Figura 1. Capa do livro Tópicos 
em Ensino de química. 

 
 

 
 
 
 

________________ 
Santana, E. M.; Silva, E. L. Tópicos em Ensino de Química. 
São Carlos: Pedro e João editores, 2014. 
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Uma análise das produções acadêmicas sobre jogos no 
ensino de química: em foco a natureza dos trabalhos 
apresentados 
Edna Sheron da Costa Garcez* (PG), Márlon Herbert Flora Barbosa Soares (PQ) 
edna.sheron@gmail.com 
Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas - Universidade Federal de Goiás  
 
Palavras-Chave: estado da arte. Jogos em ensino de química. 

RESUMO: ESTE TRABALHO APRESENTA UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA COM O OBJETIVO DE MAPEAR A PRODUÇÃO 
DAS PESQUISAS ACADÊMICAS EM JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE QUÍMICA DESENVOLVIDAS NO 
PAÍS, COM O INTUITO DE ANALISAR A NATUREZA, OU SEJA, AS CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES NAS 
ATIVIDADES LÚDICAS PROPOSTAS. FORAM ANALISADAS PRODUÇÕES DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, 
ARTIGOS DE PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES EM CONGRESSOS DA ÁREA, SENDO AS TESES E DISSERTAÇÕES 
SELECIONADAS DO BT DA CAPES E DA BDTD DO IBICIT; OS ARTIGOS DOS PERIÓDICOS QN, QNESC, REBEQ, 
RBPEC E OS TRABALHOS PUBLICADOS NOS EVENTOS ENEQ, SBQ  E ENPEC. VISUALIZANDO O QUADRO 
GERAL DAS PRODUÇÕES E AS CARACTERÍSTICAS QUE TÊM SE DESTACADO EM SEU DESENVOLVIMENTO 
COMPREENDEMOS QUE O CAMPO DE PESQUISA SOBRE O LÚDICO NO ENSINO DE QUÍMICA AINDA ESTÁ EM 
ESTRUTURAÇÃO E NECESSITA DE UM MAIOR APROFUNDAMENTO TEÓRICO, BEM COMO DE UMA MAIOR 
EXPLORAÇÃO FRENTE A DISCUSSÕES E APROFUNDAMENTOS TEÓRICOS NO ENSINO E QUÍMICA. 

INTRODUÇÃO 
 
Diversas estratégias metodológicas têm sido propostas visando contribuir para 

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Nos trabalhos apresentados em 
congressos da área, em periódicos e nas pesquisas em nível de pós-graduação 
verificamos a utilização de inúmeras propostas, tais como o uso da contextualização e 
da interdisciplinaridade, da experimentação, de materiais didáticos, de leituras de 
textos avulsos, jornais e revistas, de visitas técnicas, de simulação, de modelagem, de 
analogias, das redes sociais, entre outros. Neste trabalho destacamos a utilização de 
jogos e atividades lúdicas como alternativas para o ensino de química, como uma 
forma de despertar o interesse dos discentes e motivá-los ao estudo e aprendizagem 
da química. 

Ao discorrermos sobre a utilização de jogos e atividades lúdicas no ensino 
observamos inúmeras desconfianças em meio a comunidade escolar referente a esta 
estratégia empregada. Se aceita a eficácia para a motivação discente, teoricamente se 
reconhece o potencial pedagógico deste recurso de ensino, entretanto, através dos 
discursos subtendidos e ações involuntárias os atores deste processo expressam 
abertamente suas dúvidas relativas à aprendizagem conceitual com este método de 
ensino. 

Essa postura receosa é um traço marcante no meio educacional, concomitante 
ao anseio por mudanças há um extremo conservadorismo nas escolas. Por exemplo, 
fala-se sobre a necessidade de mudanças e de abertura à novas propostas, 
metodologias e teorias de ensino, contudo encontramos inúmeras resistências a estes 
processos. Isto é devido a tensão que a mudança provoca, o trabalho com a incerteza 
e o desconhecido como relata Messina (2001), é “uma virada tão animadora quanto 
ameaçante”, pois, altera o habitus ao qual estamos acostumados e acomodados. Tal 
mudança requer o abandono de nossa zona de conforto, enquanto docentes e 
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discentes, rumo ao desconhecido, expondo nossas certezas, convicções, saberes, 
temores, anseios e limitações.  

O jogo, resumidamente pode ser descrito como uma atividade livre, consciente, 
“não-séria”, exterior à vida habitual, com desinteresse material e natureza improdutiva, 
que possui finalidade em si mesma, prazer (ou desprazer), caráter fictício ou 
representativo, com limitação no tempo e no espaço, apresentando regras explícitas e 
implícitas (HUIZINGA (2000); CAILLOIS (1958) e CHRISTIE (1991) apud KISHIMOTO 
(2009)). 

Segundo Kishimoto (2009) a utilização do jogo potencializa a exploração e a 
construção do conhecimento, pois, introduz as propriedades do lúdico no campo do 
ensino e da aprendizagem possibilitando maximizar as condições para seu 
desenvolvimento. Devemos considerar, entretanto, que ao trabalhar o jogo educativo 
como também a atividade lúdica no ensino, assumimos duas funções relacionadas a 
este tipo de jogo ou tipo de atividade, a função educativa e a função lúdica.  

A função lúdica se refere à diversão, ao prazer associado à atividade quando 
escolhida voluntariamente. Já a função educativa, ao ensino de qualquer coisa que a 
atividade propicie, que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua 
apreensão do mundo. Tais funções são tecidas juntas e concomitantemente na 
constituição de qualquer jogo educativo. Se houver desequilíbrio entre essas funções, 
prevalecendo o lúdico teremos somente um jogo ou, prevalecendo a função educativa, 
um material didático, por isso ressalta Soares (2013) que o desafio é equilibrar essas 
duas funções para que de fato se tenha um jogo educativo, bem como uma atividade 
lúdica para o ensino. 

Nossos alunos consideram muitas vezes os estudos como uma atividade 
entediante e desinteressante. O aprender pode (e deve) ser uma ação divertida e 
prazerosa, de acordo com Soares (2013) o aprender pode ser uma brincadeira e na 
brincadeira pode-se aprender, sendo assim função do professor promover tal forma de 
abordagem dos conteúdos químicos. Entretanto, utilizar o lúdico como alternativa 
metodológica não é uma opção trivial, como se fosse um passatempo ou intervalo no 
ensino de química. Requer que o professor tenha conhecimento de suas teorias, 
métodos e de seu potencial pedagógico, para que conscientemente e deliberadamente 
possa promover o equilíbrio entre os aspectos pedagógicos e lúdicos e assim explorar 
as habilidades e competências que tais atividades podem propiciar ao estudante. 

Assim, nosso objetivo é mapear a produção das pesquisas acadêmicas em 
jogos e atividades lúdicas no ensino de química desenvolvidas no país com o intuito de 
analisar a natureza, ou seja, as características predominantes nas atividades lúdicas 
propostas, bem como suas formas, suas aplicações e o padrão de abordagem dos 
trabalhos apresentados. 

MÉTODO 
 
 Este trabalho possui uma abordagem qualitativa, sendo uma pesquisa do tipo 
estado da arte. A abordagem qualitativa, segundo Bogdan e Biklen [1982] (apud in 
Lüdke e André,1986) possui como características a obtenção de dados 
predominantemente descritivos, obtidos pelo contato direto do pesquisador com o 
ambiente ou situação investigada, que se interessa mais pelo processo do que com o 
produto, ou seja, em estudar como se manifesta determinado problema e, em 
compreender a perspectiva dos participantes, aos significados e sentidos que atribuem 
às questões que estão sendo estudadas. 
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As pesquisas do tipo estado da arte, também denominadas como estado do 
conhecimento ou revisão bibliográfica são pesquisas que buscam inventariar, 
sistematizar, descrever, avaliar e discutir certo tipo de produção acadêmica em uma 
determinada área e/ou tema de conhecimento em um determinado período de tempo 
(FIORENTINI E LORENZATO, 2006 e MEGID NETO,1999). Procuram apresentar as 
características e os principais problemas desta área em estudo, reconhecer as 
temáticas e abordagens dominantes e emergentes, suas lacunas e entraves teóricos 
e/ou metodológicos (FERREIRA, 2002 e HADDAD, 2002).  

Neste trabalho tivemos por intuito apresentar a revisão bibliográfica e analisar as 
propostas pedagógicas e a natureza das produções acadêmicas desenvolvidas em 
programas de pós-graduação diversos, sejam eles, programas de química, ensino de 
ciências ou educação, artigos de periódicos e publicações em congressos da área, 
sejam estas na forma de resumo ou de trabalho completo.  

O período e as fontes para coleta de dados foram definidas de acordo com o tipo 
de produção analisada. Delimitamos o período para análise das dissertações e teses 
de 1972 a 2013, para levantamento das produções foram examinados: o Banco de 
Teses da CAPES, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações IBICT e Catálogos 
Analíticos sobre o Ensino de Ciências, Ensino de Física e Ensino de Biologia.  

Quanto aos artigos optamos por averiguar somente quatro dentre aqueles 
disponíveis no sistema de estratificação de qualidade da produção intelectual da 
CAPES, devido a relevância destes para a área de pesquisa em Ensino de Química. 
Foram selecionados artigos desde o período da sua criação do periódico até o ano de 
2013, os periódicos analisados foram: Revista Química Nova (QN), Revista Química 
Nova na Escola (QNESC), Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Química 
(ReBEQ) e Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciência (RBPEC).  

Para a análise dos trabalhos apresentados em congressos da área, optamos por 
examinar o período de 2000 a 2013, pois, conforme uma análise preliminar realizada 
verificou-se que não havia quantidade significativa de trabalhos para serem analisadas, 
antes de 2000. Sendo também o acesso aos programas de resumos e anais dos 
eventos anteriores ao ano de 2000 dificultado pela falta de registros e acervo dos 
eventos realizados. Escolhemos analisar os congressos da área de abrangência 
nacional, partindo do pressuposto que possibilitaria uma melhor visualização do campo 
de pesquisa estudado. Foram selecionados resumos e trabalhos completos dos 
eventos: Encontro Nacional do Ensino de Química (ENEQ), Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Química (RASBQ) e Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências (ENPEC). 

Para levantamento das produções utilizamos palavras correlatas ao tema, tais 
como lúdico, atividade lúdica, ludicidade, ludismo, brinquedo, brincadeira, jogo, games, 
entre outros. Utilizou-se como critério para escolha das produções o título, a leitura dos 
resumos fornecidos pelo autor e a intencionalidade lúdica no desenvolvimento do 
trabalho. Segundo Felício (2011) a intencionalidade lúdica se refere a atitude 
intencional do professor em desenvolver seu trabalho voltado e orientado para o 
equilíbrio do aspecto prazeroso e pedagógico da atividade lúdica.  

Os resultados obtidos a partir do tratamento dos dados produzidos das 
dissertações, teses, artigos e trabalhos de eventos serão divididos em duas categorias. 
A primeira trata de uma apresentação do quadro geral das produções acadêmicas, no 
intuito de mapear a produção acadêmica e a segunda uma análise qualitativa da 
natureza dos trabalhos apresentados no intuito de verificar as características e as 
tendências quanto à produção do lúdico no ensino de química.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A partir do levantamento realizado para cada tipo de produção acadêmica, no 
período delimitado para cada, o quadro geral apresentado para o campo sobre o 
lúdico no ensino de química pode ser observado na Tabela 1, que apresenta a 
quantidade dos trabalhos encontrados junto aos programas de pós-graduação, 
periódicos e congressos da área, citados anteriormente para cada tipo de produção. 

 
Tabela 1: Distribuição da Quantidade de Trabalhos por Tipo de Produção Acadêmica 

Produções Acadêmicas Quantidade 

Pós-Graduação 
Doutorado 4 
Mestrado Acadêmico 13 
Mestrado Profissionalizante 5 

Periódicos 

QN 5 
QNESC 20 
RBPEC 1 
ReBEQ 5 

Eventos 
ENEQ 206 
RASBQ 114 
ENPEC 17 

 Total 390 
 
Verificamos que há 390 produções acadêmicas relativas ao uso de jogos e 

atividades lúdicas no ensino de química, sendo 22 dissertações e teses, 31 artigos e 
337 resumos e trabalhos completos. 

Relacionando as teses e dissertações aos artigos publicados nos periódicos e 
trabalhos apresentados nos eventos, obtemos a Tabela 2.  

 
Tabela 2: Relação dos Eventos e Periódicos às Produções dos Programas de Pós-Graduação 

Eventos/ 
Periódicos Doutorado Mestrado 

Acadêmico 
Mestrados 

Profissionalizante Produções % Trabalhos 
Vinculados 

ENEQ 9 13 0 22 10,7 
RASBQ 9 12 0 21 18,4 
ENPEC 0 4 0 4 23,5 

QN 0 0 0 0 0,0 
QNESC 2 3 0 5 25,0 
RBPEC 0 1 0 1 100,0 
ReBEQ 0 0 0 0 0,0 

Total 20 33 0 53 13,8 
 
Por meio da Tabela 2 é possível verificar que apenas 53 produções, de 31 

artigos publicados em periódicos e 337 trabalhos apresentados em eventos são 
oriundas das pesquisas realizadas em nível de pós-graduação. Analisando os trabalhos 
publicados em eventos da área apenas 47 produções são derivadas das pesquisas, o 
que sinaliza que somente 13,9 % de 337 trabalhos estão relacionados aos programas 
de pós-graduação. Observamos que há um aumento desse percentual nas publicações 
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de artigos, de 31 artigos, 6 estão vinculados às pesquisas em nível de pós-graduação o 
que corresponde a 19,4%. Esse resultado permite visualizarmos que o campo de 
pesquisa se encontra em fase de crescimento, sendo necessário para sua 
consolidação uma maior associação dos trabalhos produzidos a projetos de pesquisa 
em nível de pós-graduação. Tal associação se faz primordial para que estes possuam 
embasamento teórico-metodológico sobre o lúdico no ensino de química e não se 
constituam apenas em trabalhos isolados de aplicações individuais em cada instituição. 

A Tabela 2 apresenta também alguns dados interessantes na última coluna 
intitulada % Trabalhos Vinculados. Nesta, apresenta o percentual de produções de 
cada tipo de evento ou periódico derivado de pesquisas em nível de pós-graduação. 
Relacionando a Tabela 2 com a Tabela 1, observamos que o percentual de trabalhos 
apresentados nos congressos derivados das pesquisas não corresponde nem a 25% 
da produção total de cada evento, sendo que no ENEQ, RASBQ e ENPEC estão 
vinculados respectivamente, apenas 10,7; 18,4 e 23,5 % dos trabalhos apresentados.  

Outro dado que a Tabela 2 nos apresenta é relativo a produção derivada por 
tipo de pesquisa em nível de pós-graduação (doutorado, mestrado acadêmico e 
mestrado profissionalizante). Observamos que 20 produções são oriundas de 4 teses 
de doutorados e 33 produções de 13 dissertações de mestrados acadêmicos, não 
havendo nenhuma produção relacionada ao mestrado profissionalizante, o que gera 
uma média de 5 trabalhos por tese e 2,5 trabalhos por dissertação. Considerando o 
tempo da pesquisa e o volume de material coletado, esperava-se uma maior produção 
do pós-graduando. 

Do total de 22 dissertações/teses que trabalham a temática o lúdico, somente 6 
redundaram em artigos científicos em revistas especializadas. Dos quatro periódicos 
analisados (QN, QNESC, RBPEC e ReBEQ): 1 trabalho proveniente de um mestrado 
acadêmico publicado na RBPEC e 5 trabalhos publicados na QNESC, sendo 2 
produções derivada do doutorado e 3 oriundas do mestrado acadêmico. Tal resultado, 
leva-nos a refletir sobre qual o produto derivado dessas pesquisas realizadas ou em 
qual meio elas são socializadas. 

A partir desses resultados encontrados realizamos uma busca das produções 
derivadas das pesquisas em níveis de pós-graduação a partir do Currículo Lattes dos 
22 autores. Verificamos que os autores que não contribuíram para a produção em nível 
nacional nas fontes de buscas selecionadas para essa pesquisa, apresentaram em 
seus Currículos Lattes comunicação e socialização de seus trabalhos em eventos 
locais e regionais. Observamos que há publicação das pesquisas na forma de livros ou 
de capítulos de livros e em outros periódicos que neste trabalho não foi contemplado, 
tais como: Cadernos Temáticos, Experiência no Ensino de Ciências, Revista Didática 
Sistêmica, Revista Areté, Revista Electrónica de Investigación en Educación en 
Ciencias, Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, entre outros. Enfim, houve 
uma socialização dos trabalhos na forma de artigo em outras revistas, não analisadas 
nesse trabalho, no entanto, salientamos que esses trabalhos também estão 
relacionados aos mesmos autores descritos anteriormente. 

Quanto a natureza geral dos trabalhos publicados, encontramos algumas 
características e tendências nas escritas das produções. Estes aspectos correspondem 
o(s) tipo(s) de abordagem, a função das atividades lúdicas utilizadas, os resultados e 
discussão das propostas pedagógicas apresentadas e a exploração da fundamentação 
teórica nas produções. Itens que nos permitem inferir quais abordagens têm sido 
dominantes e emergentes no campo de pesquisa sobre o lúdico no ensino de química, 
bem como as lacunas e os problemas da área oriundos da ausência ou pouca 
fundamentação teórica sobre o lúdico e sua intersecção tanto com o campo 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(MD) 

 

educacional quanto com a química. Neste texto, apresentaremos uma descrição 
analítica destes itens que emergiram das leituras das produções. 

Quanto a abordagem dos trabalhos verificamos que em sua maioria as 
produções envolvem a aplicação de atividades lúdicas, avaliando a atividade proposta 
ou a aprendizagem propiciada. No entanto, há ainda alguns trabalhos que apresentam 
propostas relacionadas à pesquisa em ensino de química envolvendo o ludismo. No 
primeiro caso, temos trabalhos divididos em relatos de experiência, divulgação 
científica, formação docente.  

A maioria das produções enquadradas é relativa a relatos de experiência. 
Nestes são apresentadas aplicações de jogos e atividades lúdicas, dialogando com o 
leitor as experiências vivenciadas, tais como as dificuldades apresentadas e as 
respostas obtidas com esta estratégia de ensino. Observamos trabalhos cuja 
abordagem direciona-se à divulgação científica, estes se referem à propostas que 
visam a divulgação e disseminação da ciência, seja no meio escolar ou na 
comunidade. Há uma quantidade, que se diria ‘insignificante’ de trabalhos que se 
dedicam a explorar a relação existente entre a formação docente e o ludismo, 
entretanto resolvemos destacar tal abordagem nas propostas de trabalhos, por 
consideramos que esta iniciativa ainda incipiente é muito importante para a formação 
do futuro professor de química. 

Quanto aos trabalhos relativos à pesquisa em ensino, observamos que eles se 
subdividem em trabalhos de concepção/opinião, teórico, revisão bibliográfica e 
proposta/descrição. Da mesma forma que os trabalhos relacionados à formação 
docente, os trabalhos relacionados à concepção/opinião são poucos, mais destacamos 
estes por verificarmos a tendência em alguns trabalhos em se interpelar sobre o 
significado das atividades lúdicas para os discentes de nível médio e superior, 
averiguando suas opiniões e concepções sobre este assunto. Os trabalhos de cunho 
teórico são aqueles que apresentam referenciais e apontam aspectos teóricos sobre o 
uso de jogo e atividades lúdicas para o ensino de química, procurando contribuir para a 
formação de um arcabouço teórico e metodológico consistente para o campo de 
pesquisa.  

Embora os trabalhos sobre revisão bibliográfica possam ser considerados 
também de cunho teórico, destacamos em uma categoria, pois, estes apresentam 
especificamente relatos sobre as produções realizadas sobre o tema em estudo. Já os 
trabalhos elencados em proposta/descrição, apresentam sugestões para confecção e 
aplicação de jogos e atividades lúdicas, bem como elencam algumas possibilidades 
pedagógicas do material descrito. Nestes trabalhos verificamos a descrição das 
atividades propostas, suas regras, estrutura, objetivos, entre outros. 

Quanto a forma como se apresentam os resultado/discussão, verificamos 
que os trabalhos citam melhoria na aprendizagem e no desempenho dos alunos. O 
resultado obtido com a execução da atividade é descrito em sua maioria por meio do 
envolvimento do discente, do aumento do interesse e da motivação em sua execução, 
relatando a busca e/ou construção do conhecimento no desenvolvimento de tais. 
Alguns trabalhos apresentam também uma discussão em função do desenvolvimento 
da atividade, destacando aspectos tais como relação professor-aluno, aspecto 
disciplinar, processo de ensino e aprendizagem. Observamos também trabalhos que 
exploram a avaliação da aceitação do jogo ou da atividade lúdica pelos discentes e de 
sua eficácia para o ensino, por meio da utilização de testes antes e após de sua 
aplicação.  

Quanto à discussão sobre a aprendizagem verificamos que esta se dá em sua 
maioria por meio da relação ‘jogo-notas’ ou ‘jogo-envolvimento’, ou seja, 
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respectivamente uma aprendizagem baseada na aprendizagem por desempenho 
quantitativo ou desempenho lúdico. Alguns trabalhos relatam essa melhoria da 
aprendizagem por meio das notas obtidas em atividades avaliativas escritas após a 
aplicação das atividades lúdicas em comparações a testes anteriores. Há trabalhos que 
apresentam também uma avaliação da aprendizagem em termos qualitativos, 
destacando desta forma o interesse proporcionado pela atividade, deixando subtendido 
na maioria dos trabalhos a motivação do lúdico para o estudo.  

Entretanto, não há preocupação em descrever como se dá tal relação, ou como 
foi averiguado que este influenciou a aprendizagem. Isso se torna preocupante na 
medida em que poucas discussões relatam ‘quimicamente’ a aprendizagem obtida com 
a atividade. Por ‘quimicamente’ queremos dizer que observamos pouca exploração nos 
trabalhos da relação entre o conceito de química e o lúdico, ou seja, da interação entre 
a função lúdica e educativa para o ensino de química. Percebe-se que a função 
educativa é pouco explorada, os trabalhos se utilizam do lúdico para o ensino e a 
aprendizagem de conceitos da química, mas não expressam como se dá essa relação, 
como ela ocorre, como verificaram que a partir dos jogos e das atividades lúdicas os 
discentes aprenderam ou foram apresentados à disciplina de química, sua linguagem e 
simbologia. Nesses casos, também há pouquíssima ou nenhuma relação das 
atividades propostas com teorias de ensino e aprendizagem postas na literatura. 

Se a função educativa é pouco explorada em seus aspectos de ensino e 
aprendizagem, fica claro que os autores não têm grande preocupação com o equilíbrio 
entre a função lúdica e a função educativa, conceito necessário para que o jogo 
funcione adequadamente como uma alternativa de ensino e que possa ser explorada 
sua potencialidade no ensino e aprendizagem de química (Soares, 2013). 

Com os aspectos elencados queremos dizer que verificamos nos trabalhos 
frases tais como, ‘o jogo teve aceitação total pela turma’, ‘melhorou o desempenho’, 
‘aumentou o interesse’, ‘envolveu os discentes’, ‘é legal’, ‘é bom’, ‘é motivador’, entre 
outras, mostrando-se assim vazias em sua relação com o conceito de química e 
necessitadas de significado no processo de ensino e aprendizagem da química. Tais 
aspectos são encorajadores ao futuro professor que planeje utilizar do lúdico em sua 
sala de aula, mas mantendo-se a discussão apenas neste nível, além de não 
explorarmos o potencial do lúdico para o ensino de química, estabelecemos em nossos 
trabalhos discussões ‘vazias’ e submetemos o campo de pesquisa a produções com 
pouca validação face à outros campos de pesquisa, dada sua baixa preocupação 
teórica e metodológica. 

Quanto a função do lúdico relativo ao processo da aprendizagem. Nos 
jogos e nas atividades lúdicas dos trabalhos, são destacados que estes apresentaram 
como função a memorização, reforço e revisão de conteúdos químicos, a interação 
entre discentes, o envolvimento, interesse e motivação. Notamos a falta de trabalhos 
cuja função solicitasse uma aprendizagem mais conceitual da química, visando que o 
discente trabalhasse habilidades e competências não apenas para exercícios de 
memorização, reforço ou revisão do conteúdo químico. 

Uma característica observada na maioria dos trabalhos é sua débil relação com 
a fundamentação teórica sobre o lúdico no ensino de química. A maioria dos 
trabalhos apresentam pequenas discussões ou apenas citam sobre o lúdico. Às vezes, 
estas falas se restringem a uma breve revisão bibliográfica, apresentação das 
características intrínsecas ao lúdico ou definição de jogo educativo. Excetuando-se as 
dissertações e as teses, raramente as produções apresentam uma fundamentação 
teórica mais elaborada sobre o jogo ou atividade, entretanto, seja em um breve 
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parágrafo ou em subtítulo (no caso de alguns artigos), a maioria das produções faz 
referência a utilização do lúdico no ensino.  

Pela ausência de referenciais teóricos relacionados ao lúdico ou pelas breves 
descrições sobre a atividade lúdica, verificamos que a escolha pelas atividades lúdicas 
se dá mais em função de qualidades intrínsecas ao lúdico, sendo as mais destacadas 
pelos autores a de despertar o interesse, o caráter motivador e envolvimento dos 
alunos. Observamos também que são poucos os trabalhos que realmente se dedicam 
a explorar o lúdico em sua fundamentação teórica ou na análise dos resultados obtidos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O quadro geral apresentado mostra que a área ainda está engatinhando, temos 
uma quantidade relativa de produção crescente a cada ano, entretanto, para que 
possamos firmar sob nossas próprias pernas, é necessário que nossas produções 
apresentem uma maior preocupação teórico-metodológica. Assim, deste modo, 
poderemos nos apresentar como um campo consolidado, que não apenas se apropriou 
de teorias e abordagens de outras áreas com tradição na pesquisa, mas que pode 
sustentar seu próprio corpo teórico. A partir de um processo de adequação de 
referenciais de outros campos, podemos conseguir um domínio das teorias transpostas 
para responder às perspectivas e problemas específicos deste campo. Para tal 
processo, é primordial uma maior associação das produções com projetos de pesquisa, 
em especial, com programas de pós-graduação. 

Quanto às características do campo, observamos que este têm se estruturado 
prioritariamente em produções que apresentam relatos de experiência. Há poucos que 
se dedicam a uma maior exploração teórica. Observa-se também que as produções 
apresentam uma uniformidade na avaliação, que geralmente consiste em uma 
avaliação quantitativa da aprendizagem ou da eficácia do jogo/atividade lúdica 
desenvolvida. Uma lacuna que se observa no desenvolvimento das produções é 
quanto a relação do lúdico com o conceito de química ou com a construção da 
aprendizagem, este é um espaço ainda inexplorado aberto a pesquisas futuras. Outra 
relação frágil do campo se encontra na interpretação que se faz da fundamentação 
teórica e metodológica sobre o lúdico como exposição de suas características 
intrínsecas. 

Visualizando o quadro geral das produções e as características que têm se 
destacado em seu desenvolvimento compreendemos que o campo de pesquisa sobre 
o lúdico no ensino de química ainda está em estruturação. Para consolidação do 
campo faltam ainda muitos passos, sendo que o principal está na compreensão do 
potencial do lúdico e a importância e necessidade de sua exploração frente a 
discussões e aprofundamentos teóricos no ensino e química. 
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Você já viu um polímero hoje? 
Maria Luiza S T Botelho (IC)*¹, Ariane S F Silva (IC)¹, Franciane C T Duarte (PG)², Izabella C Martins 
(IC)¹, Laís C P Pinheiro (IC)¹, Leandro A Oliveira (IC)¹, Monique A R dos Santos (IC)¹, Penha S Silva 
(PQ)² - marialuiza.botelho@gmail.com 
1 – Departamento de Química – UFMG; 2 – Faculdade de Educação – UFMG   
Palavras-Chave: ensino de química, interações intermoleculares, PIBID. 

Introdução 
Ainda é comum observarmos que os livros 

didáticos brasileiros apresentem uma abordagem 
conteudista que prioriza a memorização de 
conceitos em detrimento da construção do 
conhecimento. Já em 1988, Mortimer ponderou que 
os livros didáticos são em geral cópias uns dos 
outros, estando muitas vezes desatualizados ou 
com simplificações que os descaracterizam. Se 
compararmos estes livros com os usados 
atualmente ainda percebemos muita semelhança, 
especialmente, na forma como abordam o conteúdo.  
Como bolsistas do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID) achamos 
importante fazermos o exercício de elaboração de 
um livro paradidático que pudesse utilizar uma 
abordagem temática de forma a contextualizar os 
conceitos trabalhando em uma perspectiva 
dialógica.  
A escolha do conteúdo químico a ser abordado  foi 

resultado do fato de termos observado, durante 
nossa inserção nas escolas como bolsistas do 
PIBID, a dificuldade dos alunos em compreender as 
interações intermoleculares. Assim, escolhemos 
como tema Os Polímeros, uma vez que são muito 
utilizados por todos nós.  O livro paradidático foi 
publicado pelo PIBID Faz (edital interno do PIBID 
que subsidia a publicação de materiais 
desenvolvidos dentro do programa na coleção 
Relatos de Experiência) com o título “Você já viu um 
polímero hoje?”. Assim ele será disponibilizado para 
professores da rede pública de ensino, como 
suporte pedagógico para o desenvolvimento de 
atividades, visando estimular o uso de materiais 
alternativos.  

Objetivos 
O nosso objetivo foi fornecer ao professor de 

Química uma ferramenta auxiliar, com linguagem 
simples, objetiva e contextualizada, para 
desenvolver os conteúdos: Propriedade dos 
Materiais e Interações Intermoleculares.  

Descrição 
Para produzir o material, inicialmente realizamos 

um levantamento bibliográfico com o objetivo de 
encontrar textos em livros e revistas com potencial 
para trabalhar com a abordagem CTS (Ciência 
Tecnologia e Sociedade). Propusemos e adaptamos 
atividades experimentais com utilização de materiais 
poliméricos tais como sacolas plásticas, CD’s, 
fraldas descartáveis, tintas de canetas. Todas as 
atividades propostas foram testadas pelo grupo e 
partem de problematizações que levam os 
estudantes a refletir sobre a utilização dos materiais 

poliméricos no seu cotidiano de forma crítica, 
estabelecendo assim relações entre suas 
propriedades e benefícios, bem como os impactos 
ambientais gerados pelo seu uso em grande escala. 
O livro foi organizado em oito partes. Na Introdução 
buscamos evidenciar a utilização dos materiais ao 
longo da história e a relação uso/propriedades. Em 
Polímeros, apresentamos uma abordagem teórica 
com relação à estrutura e propriedades dos 
polímeros, bem como as reações químicas que os 
originam. Em A invasão dos polímeros, 
acentuamos um panorama histórico sobre a 
descoberta dos polímeros e o aumento de sua 
produção ao longo dos anos, sua aplicabilidade e os 
impactos ambientais gerados pelo descarte 
inadequado. Em Os polímeros e suas 
propriedades mecânicas, abordamos as 
propriedades mecânicas dos polímeros bem como 
suas classificações. Em Os polímeros e as 
interações intermoleculares apresentamos as 
relações entre a interação das estruturas 
poliméricas através das interações intermoleculares. 
Em Atividades experimentais, sugerimos cinco 
atividades que podem ser desenvolvidas utilizando 
materiais poliméricos de fácil acesso e baixo custo. 
Estas podem ser utilizadas ao longo do material de 
acordo com a preferência do professor. Junto a 
cada atividade proposta, há uma sessão 
“Refletindo sobre o experimento” com uma série 
de questões que podem ser trabalhadas pelo 
professor. 

Finalizando com a pergunta “E então, você já viu 
um polímero hoje?” propomos uma reflexão e 
conscientização sobre a utilização dos polímeros 
pela sociedade.  

Ao final do livro há uma seção de Orientações 
para o professor, onde sugerimos uma abordagem 
para atividades experimentais na sala de aula, bem 
como discussões para os problemas contidos ao 
longo das atividades. 
A produção deste material nos proporcionou a 
oportunidade de ampliar nossas perspectivas sobre 
a educação, utilização de metodologias de ensino 
inovadoras, reflexões e discussões sobre a prática 
docente, o que contribui para nossa atuação nas 
escolas como bolsistas e futuros professores. 
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Alternate Reality Game (ARG): uma ferramenta para a 
problematização de conceitos sobre a Química 
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Palavras-Chave: Alternate Reality Game (ARG); Estratégia de ensino; Ludicidade. 
 
Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho obtido a partir da aplicação de um jogo 
“Alternate Reality Game (ARG)”, destinado ao ensino de Química. Para a elaboração do jogo, foram 
utilizadas várias estratégias e ferramentas didáticas, além da utilização das TIC. O jogo foi elaborado e 
aplicado a 25 alunos do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, Campus São Raimundo Nonato 
– PI. A metodologia do trabalho é de cunho qualitativo. Utilizamos duas perspectivas distintas como 
instrumentos de análise dos dados obtidos, a Pesquisa-participante e Análise de Conteúdo. Os 
resultados obtidos demonstraram uma grande aceitabilidade do jogo entre os participantes. O uso dos 
ARGs deve ser inserido com maior frequência no ambiente educacional, pois o mesmo é eficaz na 
mobilização e flexibilização de saberes, além de promover a interação, cooperação e competitividade 
entre os participantes, possibilitando, desta forma, uma aprendizagem mais dinâmica para os alunos. 

INTRODUÇÃO 
Estamos vivenciando uma mudança de paradigmas diante do ensino das 

Ciências. De um lado, temos cada vez mais estratégias “inovadoras” sendo 
implantadas. De outro, ainda existem, por parte dos professores, relutância em inserir 
novas metodologias em suas práxis docentes. Diante desse cenário, as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) emergem como interlocutoras entre o processo de 
ensino e aprendizagem. Com o uso das TIC, é possível ampliar as possibilidades de 
aprendizagem, diante a um público de alunos cada vez mais exigentes 
tecnologicamente, os quais vêm exigindo “inconscientemente” mudanças de atitudes 
dos seus professores para inserirem em suas aulas situações que sejam suscetíveis 
aos seus interesses. Cabe ao professor inteirar-se sobre as potencialidades das TIC e 
traçar estratégias de como usá-las em prol da melhoria da qualidade do seu ensino.  

Dentro do universo das TIC, o uso dos dispositivos móveis vem adquirindo 
cada vez mais espaço dentre as novas tendências educacionais. Eles podem ser 
usados para aceder à informação em qualquer lugar e a qualquer hora e, por isso, é 
adequada a sua integração em atividades de aprendizagem que vão ao encontro de 
suas características (MOURA, 2010). Os dispositivos móveis quando utilizados como 
ferramentas que visem auxiliar o processo de ensino e aprendizagem são 
denominados “mobile learning” (m-learning). Em suas pesquisas, WONG e LOOI  
(2011) concluíram que o m-learning pode abarcar e contemplar diferentes aspectos de 
aprendizagem: formal, não-formal, informal, personalizado, etc.   

Partindo-se do pressuposto de que aprender Química é muito mais do que 
memorizar fórmulas, nomes, etc., e que o seu aprendizado é considerado por muitos 
alunos como complexo e descontextualizado do seu cotidiano, faz-se necessária a 
elaboração de estratégias que possam atenuar tais dificuldades. Assim, a junção do 
uso das TIC, atividades lúdicas, resolução de problemas, m-learning e do Alternate 
Reality Game (ARG) se configura como uma promissora possibilidade de construir uma 
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aprendizagem em Química pautada numa perspectiva sócio-construtivista. Como se 
sabe, o uso de jogos didáticos e atividades lúdicas podem ser considerados como um 
método alternativo para trabalhar conteúdos de Química de uma maneira dinâmica, 
evitando aulas exaustivas e monótonas (SATURNINO et al., 2013).  

O objetivo deste artigo é relatar uma experiência positiva, com foco no ensino 
de Química. Foi elaborado e aplicado um jogo de realidade alternativa (Alternate 
Reality Games) com alunos do 2º semestre do Curso de Licenciatura em Ciências da 
Natureza da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Para a 
elaboração do jogo, várias estratégias didáticas e ferramentas foram utilizadas, tais 
como a resolução de problemas com vistas a desvendar enigmas químicos; a utilização 
do m-learning; o uso de computadores conectados a internet; E-mails; WhatsApp; QR 
code; etc. Todas as etapas do jogo estavam atreladas ao processo de ensino e 
aprendizagem de conteúdos da Química.  
 
O ARG (Alternate Reality Game) como estratégia de ensino e aprendizagem na 
Química 

Aprendizagens baseadas no uso dos jogos didáticos permitiram contribuições 
significativas ao ambiente educacional nos últimos anos, justamente por promover, 
progressivamente, experiências positivas em favorecer e reforçar a aprendizagem dos 
alunos (CONNOLLY et al., 2011). Os jogos de realidade alternativa (ARG) são jogos 
originados da experiência do Role Playing Games (RPG), que busca transitar entre as 
realidades virtuais e as realidades concretas (OLIVEIRA e MARINHO, 2007). O RPG 
vem sendo adotado como uma ferramenta de apoio paradidático, mesmo que ainda de 
forma isolada e experimental (CAVALCANTI e SOARES 2009). 

Os ARGs surgiram em 2001, tendo como finalidade a promoção e 
comercialização de produtos atrelados ao entretenimento. No entanto, o seu uso na 
área de ensino é relativamente recente e incipiente no condizente ao rigor subjacente 
sobre as teorias de aprendizagem que possam dar subsídios ao seu uso. Este tipo de 
jogo pode apresentar múltiplas facetas, não existindo um molde fixo de como planejá-
lo, pois a sua variação é diretamente proporcional ao grau de ludicidade, liberdade e 
criatividade de quem o elabora. Assim, a criatividade é um ponto chave na elaboração 
dos ARGs. Segundo Kim et al. (2008), duas características transformam o ARG em 
uma estratégia bem sucedida: o enredo (a narrativa) e o jogo colaborativo. Para 
Andrade (2006), a originalidade dos ARGs fundamenta-se na forma de entreter o 
jogador, imiscuindo elementos reais e virtuais. O fato é que vários elementos distintos, 
tais como objetos, enigmas, reportagens, SMS, fórum de discussão, vídeos, etc, podem 
ser ancorados na produção de um ARG. No contexto educacional, voltado para a 
Química em específico, para elaborar um ARG o professor deverá recorrer a uma série 
de estratégias didáticas e ferramentas que possam levá-lo a alcançar seus objetivos 
didático-metodológicos traçados previamente, ou seja, ele deverá pesquisar várias 
fontes de informação sobre o conteúdo didático que será contemplado na elaboração 
do jogo e planejar todas as estratégias que possam favorecer o processo de criação do 
ARG. No entanto, não é uma tarefa fácil para o professor elaborar um ARG, mas é 
recompensador, pois é possível observar, a partir do ARG, que este jogo potencializa 
nos alunos aspectos cognitivos, colaborativos e afetivos e estes, certamente, 
contribuem para promover a aprendizagem. Para Escaliaris et al. (2007), são vários 
elementos que contribuem para dinamizar o ARG, tornando-o atraente para quem o 
joga:  

Outra característica do jogo é que ele ocorre em multiplataformas, se 
apropriando dos mais diversos meios presentes em nosso cotidiano, como 
televisão, rádio, e-mail, cartas, sites, dispositivos móveis, camisetas entre tantos 
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outros possíveis que disponibilizam algum tipo de possibilidade 
emissão/interação com mensagens ou informações. Utilizando-se desses meios, 
pistas e enigmas são lançados através dos vários suportes instigando assim o 
público alvo a participar do jogo e a desvendarem através de diversas atividades 
os enigmas propostos (ESCALIARIS, et al., 2007, p.5). 
 

Todos estes suportes, objetos, enigmas, etc, imersos em um universo lúdico, 
tendem a gerar diversão entre os participantes, competição, cooperação, além de atrair 
a curiosidade daqueles alunos que não estão inseridos no jogo. Na visão de Schell 
(2008), ao se elaborar um jogo é importante considerar os elementos essenciais de 
uma experiência, pois são eles que tornam aquela experiência acreditável. Jogar um 
ARG didático exige condições, tais como o raciocínio lógico e dinamismo para a 
execução das etapas. Huizinga (2005) aponta que cada modalidade lúdica pode ser 
realizada em um universo próprio e temporário, um lugar criado junto do mundo real, 
que é dedicado a uma atividade específica fora da vida ordinária e caracterizado por 
regras específicas. 

As crianças/jovens quando transitam por situações lúdicas, passam a 
apreender o conhecimento proposto, por meio do jogo ou brincadeira, de forma 
descontraída (KOLB e KOLB, 2010). Singer et al. (2006) enfatizou a importância do 
jogo no cognitivo humano e no seu crescimento sócio emocional, emitindo uma 
comparação ousada, ou seja, para os autores, jogar é sinônimo de aprendizagem.  
Esta situação vai ao encontro do pensamento do filósofo Huizinga (2005), pois ele foi o 
pioneiro em estabelecer uma relação íntima entre jogo e conhecimento.  

Ancorados nos alicerces do cognitivismo, podemos citar Piaget (1975), o qual 
afirma que os jogos não são apenas uma forma de entretenimento, mas elementos que 
contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual do indivíduo. Bruner (1978 
apud TAVARES e SOUZA JÚNIOR, 2010) considera a ação lúdica como o primeiro 
nível de elaboração do conhecimento, ou seja, o nível do pensamento intuitivo que 
ainda se encontra como nebuloso, mas com uma direção já definida. Para ele, o prazer 
e a alegria devem fazer parte do processo inicial da construção e da sistematização do 
conhecimento, com o intuito de poder adquirir conceitos significativos. Vale ressaltar 
que esta construção do conhecimento se fortalece diante das ações conjuntas entre os 
indivíduos. Diante deste viés, Vygotsky et al. (1988) acreditava que as características 
individuais e até mesmo suas atitudes individuais estão impregnadas de trocas com o 
coletivo, ou seja, mesmo o que tomamos por mais individual de um ser humano foi 
construído a partir de sua relação com o indivíduo. Coadunamos ainda com Vygotsky 
(2001) que a aquisição de significados é um processo coletivo, partilhado, feito nas 
interações em que cada indivíduo se apropria e reconstrói esses significados. 

Retomando as ideias sobre os ARGs e a sua inserção no âmbito educacional, 
mais designadamente para o ensino de Química, podemos estabelecer uma conjectura 
ancorada em quatro pilares que transitam dentro da estrutura dos ARGs, sendo estes: 
o mundo virtual, mundo real, atividades individuais e em grupo. A Figura 1 expõe 
algumas características, estratégias e ferramentas didáticas que podem transitar dentro 
desses basilares. Acreditamos que os desafios propostos pelo jogo devem 
proporcionar aos seus jogadores possibilidades de interação, cooperação, competição, 
mas também, condições de proporcionar uma reflexão individual sobre os desafios que 
são lançados em um ARG. 
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Figura 1: Pilares que fundamentam a essência dos ARGs e algumas estratégias que podem ser 
utilizadas na sua elaboração. 

 
DELINEAMENTO METODOLÓGICO 
 

Esta pesquisa, de cunho qualitativo, teve como público-alvo 25 alunos do 2º 
semestre do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, Campus São Raimundo 
Nonato – PI, que estão cursando a componente curricular “Fundamentos da Química I”. 
Os aspectos metodológicos deste artigo serão subdivididos em três (03) etapas, sendo 
estas: 
1ª ETAPA: Perfil do Público-alvo: alunos com faixa etária entre 17 e 45 anos. Todos 
oriundos de escolas públicas. 
2ª ETAPA: Elaboração do “Alternate Reality Game” (ARG) para o ensino de Química: a 
construção do ARG representou um processo laborioso e demandou uma grande dose 
de criatividade e ludicidade. Os assuntos abarcados para a elaboração do ARG foram 
conteúdos de  Química geral e Química do cotidiano, os quais tiveram como propósito 
fazer uma revisão de conteúdos vistos no Ensino Médio e trazer à tona conceitos 
fundamentais desta disciplina. O Jogo teve duração total de quatro dias. O ARG foi 
composto das seguintes estratégias (Figura 2): 

 
Figura 2: Etapas elaboradas para a execução do ARG.  

 
Conforme pode ser observado na Figura 2, as atividades do ARG foram 

divididas em duas partes (excetuando-se as formações das equipes e seus líderes), ou 
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seja, uma parte do jogo aconteceu fora do espaço da Universidade e a outra foi 
executada utilizando-se os espaços da mesma.  

Na 1ª parte do jogo, os alunos tinham que assistir a um vídeo do youtube 
(individualmente) sobre a “História da Química da Humanidade”. Após assisti-lo, os 
alunos teriam que se comunicar com o líder de sua equipe, informando que esta ação 
já tinha sido adimplida. Quando todos os alunos, de cada equipe, informavam aos seus 
líderes a execução desta etapa (assistir ao vídeo), cada líder enviava uma mensagem, 
via WhatsApp ou SMS, para a professora da disciplina informando a seguinte 
mensagem “ETAPA EXECUTADA”. Com isso, a professora imediatamente enviava um 
desafio-problema que tinha conexão com o vídeo visto pelos alunos. Cada grupo tinha 
um prazo de 12 horas para enviar as respostas do desafio-problema por e-mail, e caso 
as respostas estivessem corretas, as equipes estavam aptas a participarem da próxima 
etapa do ARG. 

A 2ª parte do jogo ocorreu nos espaços da Universidade. Cada equipe recebeu 
um envelope contendo uma pista em código QR. Os alunos, ao decifrarem tal pista, 
com o uso de um aplicativo específico, dirigiram-se até a biblioteca, onde teriam que 
achar um determinado livro que continha outro envelope e, no seu interior, existia um 
caça-palavras com termos Químicos e uma questão envolvendo conhecimentos sobre 
a tabela periódica (símbolos Químicos, massa atômica, número atômico, etc). Caso a 
resolução desses problemas estivesse correta, os alunos teriam que procurar o 
“Guardião” e informar-lhe um código (obtido a partir da resolução dos problemas). O 
“Guardião” (Técnico da Universidade), ao receber o código e verificar que o mesmo 
estava correto, entregava um pergaminho à equipe. Este pergaminho continha várias 
pistas e dicas, e uma delas levava a encontrar um objeto secreto (lanterna) que os 
auxiliaria a encontrar o “Tesouro Químico”. Este tesouro estava camuflado em uma 
árvore. 

 
 

Figura 3: Enigmas e pistas utilizados na aplicação do ARG.  
 
3ª ETAPA: Análise dos dados obtidos 
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Acreditamos que as pesquisas qualitativas abarcam várias possibilidades de utilização 
de instrumentos para a coleta de dados. Desta forma, nesta pesquisa foram utilizadas 
duas metodologias que se complementaram diante do processo de aplicação do ARG. 
1ª) A pesquisa-participante: Segundo Lobiondo-Wood e Haber (2001 apud QUEIROZ 
et al., 2007), o pesquisador (professor) não está simplesmente olhando o que está 
acontecendo, mas observando com um olho treinado em busca de certos 
acontecimentos específicos. 
2ª) A análise de Conteúdo: Foi aplicado um questionário contendo questões abertas 
aos licenciandos. Com os dados obtidos, a partir das respostas textuais sobre o 
questionário, foram elaboradas categorias. Segundo Bardin (2011), a categorização é 
uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 
diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os 
critérios previamente definidos (p. 150). Seguimos as etapas, conforme propostas por 
Bardin (2011), o qual informa que o processo de categorização é um processo 
estruturalista e comporta duas etapas: 1ª) O inventário, ou seja, isolar os elementos 
mais importantes dentro dos dados textuais, e 2ª) A classificação destes dados, o que 
implica em repartir os elementos impondo uma organização a estes. Os dados foram 
tabulados e estão exibidos no quadro 1. 
 
RESULTADOS DISCUSSÕES 
 

O ARG teve sua jogabilidade executada durante quatro dias. Conforme 
observado nas aulas iniciais da disciplina de Fundamentos da Química I, os alunos 
estão imbuídos de grandes erros conceituais sobre a Química. Fato esperado, pois 
estes alunos são oriundos de escolas públicas e a maioria dos professores que 
ministram a disciplina de Química nessas escolas da região de São Raimundo Nonato 
(PI), no ensino médio, não possui licenciatura na área.   

O jogo desencadeou um grande espírito de cooperação entre os alunos, além 
de aguçar a competitividade entre as equipes formadas. O lúdico se fez amplamente 
presente durante o momento final do jogo que culminou no caça “Tesouro Químico”.   
Ao jogar o ARG, os alunos demonstraram grande uso da expressão corporal, pois o 
jogo propiciou dinâmicas que enalteceram este tipo de necessidade físico-corporal.   

Conforme supracitado, para a avaliação dos dados obtidos, foram identificadas 
e elaboradas categorias a partir das respostas dos licenciandos. Os elementos, obtidos 
através das respostas dadas ao questionário, foram isolados e divididos (quando 
necessário) e as respostas foram exibidas em parentesco, organizadas por grupos e 
alocadas dentro das categorias pré-estabelecidas (Quadro 1):   
 
 

Quadro 1:  Categorias de análise identificadas nas repostas dos licenciandos em Ciências da 
Natureza (n=25) às perguntas abertas do questionário aplicado para avaliação da do ARG. 
 

Análise Categorial Avaliação dos licenciandos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “Foi o máximo, adorei. Isso desperta o interesse dos alunos pela 
Química”. 
-“Muito interessante e interativa. Faz a gente achar a Química 
interessante”. 
- “Foi muito produtiva, pois estávamos em uma competição 
diferente, onde todo mundo ganhava conhecimentos”. 
- “O legal é que tudo tinha ligação com a Química, a gente precisa 
raciocinar sempre pensando nela”. 
- “Espetacular!” 
- “Ótima!” 
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O ARG foi considerado 
uma atividade dinâmica e 
interessante, sendo 
considerada por todos 
como uma estratégia 
positiva. 

- “Adorei. Muito boa a interação com a equipe”. 
- “Muito bom para desenvolver o raciocínio”. 
- “Divertida. Trabalhou o raciocínio e uniu a equipe”. 
- “Muito interessante. Ajuda a colocar o cérebro para funcionar!” 
- “Achei muito produtiva e criativa”. 
- “Foi muito dinâmica a atividade. O que nos fez racionar em equipe, 
visando vencer a competição”. 
- “Brilhante!” 
- “Maravilhosa. Foi uma forma de a gente trabalhar em equipe”. 
- Muito criativa”. 
- “Achei muito interessante o fato de ter muitas informações sobre a 
Química envolvida”. 
- “Magnífica.  Uma atividade bastante dinâmica, bom demais para 
ajudar a aprender Química”. 
- “Foi muito legal resolver os enigmas, tivemos que usar a lógica e 
os equipamentos, isso me ajudou a compreender coisas de tecnologia 
que eu não sabia muito”. 
- “Muito interessante e educativa ao mesmo tempo. Precisamos de 
mais!” 
- “Foi ótima, muito divertida e complexa”. 
- “Muito interessante e interativa. Foi ótimo o estímulo para 
aprofundar os conhecimentos sobre a Química”. 
- “Foi o máximo, adorei. Isso desperta o interesse dos alunos pela 
disciplina”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades evidenciadas a 
partir da participação no 
ARG. 
 
 
 
 
 
 

- “Dificuldade de interpretação sobre os enigmas”. 
- “O caça-palavras”. 
- “O grupo se dispersou demais, isso prejudicou a união e a nossa 
estratégia”. 
- “Achar as palavras no caça-palavras”. 
- “A parte mais difícil foi decifrar os enigmas”. 
- “A parte de desvendar a charada química”. 
- “A nossa equipe teve dificuldade em interpretar as informações do 
pergaminho”. 
- “A falta de um raciocínio mais rápido para associar às pistas para 
encontrar o “Tesouro Químico”. 
- “A maior dificuldade da minha equipe foi o caça-palavras [...] 
perdemos tempo demais”. 
- “A interpretação das dicas. Nosso grupo possuía pouco 
conhecimento sobre a Química”. 
- “Falta de interação com o grupo”. 
- “Desvendar os enigmas”. 
- “Encontrar as pistas, estava difícil”. 
- “Não soubemos entender os enigmas do pergaminho”. 
- “Perdemos tempo em encontrar o livro na biblioteca; além de 
resolver o caça-palavras”. 
- “Interpretação”. 
- “Os símbolos químicos atrapalharam a nossa equipe”. 
- “O nosso grupo não sabia nada de Química”. 
- “Resolver os enigmas e achar o “Tesouro Químico”. 

 
 
 
 
 

- “A competitividade”. 
- “A interação entre os participantes”. 
- “A comunicação entre a equipe e a união”. 
- “Os enigmas”. 
- “A busca pelo “Tesouro Químico”. 
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Aspectos que foram 
destaques na visão dos 
licenciados. 
 
 
 
 
 

- “A competitividade e o interesse de todos em vencer o jogo”. 
- “A ansiedade atrapalhou o nosso grupo”. 
- “A Química que estava dentro do tesouro”. 
- “A aprendizagem foi muito dinâmica”. 
- “O jogo faz a gente querer mais”. 
- “A competição foi marcante”. 
- “A ligação da Química com o jogo, fabuloso”. 
- “A criatividade do jogo”. 
- “As etapas do jogo foram estimulantes e causava ansiedade”. 
- “Uma competição saudável e rica de aprendizagens”. 
- “A interação entre os componentes da equipe”. 
- “A colaboração entre todos”.  
- “O trabalho em equipe”. 
- “A competitividade e o interesse de todos em vencer a prova”. 

 
 
 
 
 
 
 
Quanto à utilização dos 
ARGs pelos futuros 
professores em suas aulas 
de Ciências. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “Sim, pois assim como despertou o meu interesse em desvendar o 
mistério e aprender, também despertaria neles.” 
- “Sim. Aplicaria com certeza, pois acho uma forma interessante e 
divertida de aprender.” 
- “Sim, pois todo tipo de ensino que você busca fora da sala de aula 
torna-se um ensino duradouro.” 
- “Sim, pois vai fazer com que os alunos se interessem mais pelos 
assuntos aplicados.” 
- “Sim, é uma motivação a mais para eles.” 
- “Sim, pois é uma maneira prática de aprender melhor o assunto.” 
- “Aplicaria, pois foi muito divertido e ajuda o aluno a pensar.” 
- “Aplicaria sim, pois é muito interessante.” 
- “Sim, pois mudaria a rotina e despertaria maior interesse no 
aluno.” 
- “Com certeza, pois dinâmicas assim ajudam os alunos a se 
interessarem mais em buscar o aprendizado, pois sai um pouco da 
rotina.” 
- “Talvez, pois dependeria muito das dificuldades que eles 
passariam.” 
- “Com certeza, quero aprender tudo para passar para meus 
alunos.” 
- “Sim, a turma ficaria mais entrosada. Percebi que dá trabalho, mas 
vale a pena”. 
- “Sim, pois achei muito interessante.” 
- “Sim, pois é uma atividade muito interessante e lúdica, uma forma 
de sair da rotina escolar.” 
- “Sim, gostaria muito de ter esta oportunidade, vou lutar para 
conseguir.” 
- “Sim, é uma nova forma de aplicar conceitos.” 
-“Aplicaria, pois essa atividade contém muitas vantagens para a 
aprendizagem.” 
“Com certeza, muito interessante, criativa e produtiva.” 

 

O ARG foi avaliado positivamente pelos alunos. As respostas textuais, 
categorizadas, exibem resultados expressivos. Como esses alunos estão em formação 
inicial, é imprescindível que eles possam ter acesso a vários tipos de estratégias 
didáticas, pautadas na ludicidade, etc. Uma categoria que nos chamou a atenção foi a 
que se refere à utilização dos ARGs em suas práxis docentes. Todos foram taxativos 
em afirmar que utilizariam desta estratégia lúdica em suas aulas. Percebemos em uma 
fala que o discente tem consciência do processo de elaboração de um ARG,no que diz 
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respeito às dificuldades em elaborar um jogo deste tipo, tais como tempo, criatividade, 
domínio dos conteúdos, etc. O fragmento textual do aluno diz: 

 
“Sim, a turma ficaria mais entrosada. Percebi que dá trabalho, mas vale a 
pena”. 
 

Schön (1997) diz que na formação de professores existem duas grandes 
dificuldades para a introdução de uma prática reflexiva, que são, por um lado, a 
epistemologia dominante nas universidades e, por outro, o currículo profissional 
normativo. Acreditamos que, ao lançarmos estratégias desse tipo para os alunos, 
estamos contribuindo para a quebra de paradigmas existentes nas Universidades e, 
também, para uma renovação sobre o currículo profissional normativo. Os discentes de 
cursos de licenciatura estão demonstrando mais indícios de que estão se tornando 
“professores reflexivos” e, sobretudo, críticos sob o seu papel docente para a 
sociedade. 

Para Burn e Carr (2006, p. 108), as motivações lúdicas são importantes para o 
contexto educacional. O jogo fez emergir aspectos ligados à ludicidade, tais como a 
descontração, participação coletiva,  competitividade, colaboração, entre outros.  

Dentro da perspectiva do uso do ARG no ensino de Química, podemos dizer 
que este tipo de jogo didático surge como uma alternativa promissora, pois incentiva o 
trabalho em equipe; a interação aluno-professor; auxilia no desenvolvimento do 
raciocínio e habilidades; e facilita o aprendizado de conceitos (VYGOTSKY, 1989). Em 
várias falas dos alunos (Quadro 1), percebe-se que o jogo favoreceu o aprendizado de 
conteúdos, pois toda a ação elaborada para o ARG fez com que o aluno estivesse 
envolto em informações sobre a Química, de modo ininterrupto, o que, provavelmente, 
favoreceu o seu aprendizado, por flexibilizar e mobilizar saberes.  

Os licenciandos, quando questionados sobre o item “Os enigmas presentes no 
ARG ajudaram a desmistificar a Química”?, do total de alunos, 100% afirmaram que 
sim. Esse dado corrobora com a afirmação de Bruner, pois, segundo ele, [...] os jogos 
permitem uma flexibilidade de conduta e conduz a um comportamento exploratório até 
a consecução do modelo ideal de se portar com o próximo, resultado de experiências, 
conflitos e resoluções destes (BRUNER, 1968). Ribeiro et al. (2004) afirmam que a 
Aprendizagem Baseada em Projetos se caracteriza pelo uso de problemas do mundo 
real para encorajar os alunos a desenvolverem pensamento crítico e habilidades de 
solução de problemas, adquirindo conhecimento sobre conceitos essenciais da área 
estudada.  

Os enigmas compõem uma das estratégias presentes nos desafios propostos 
pelo Alternate Reality Game (ARG) e as formas como estes são apresentados podem 
ancorar diferentes possibilidades, estando essas subsidiadas pelo uso das TIC. Não 
obstante, dos 25 alunos que participaram da atividade espontaneamente, apenas 36% 
possuíam celular com sistema operacional Android. Esse fato dificultou a aplicação de 
algumas estratégias individuais, porém esse problema foi contornado com o trabalho 
coletivo, assim, em cada equipe havia um componente que possuía um dispositivo 
móvel (celular) com sistema operacional Android.   

Um dos pontos que chamou bastante atenção durante a procura do caça 
“Tesouro Químico” foi a ansiedade das equipes em desvendar o enigma que levava até 
o tesouro. Percebemos que em um dado momento todos estavam com um único 
objetivo comum que era encontrar o “Tesouro Químico”. Não havia mais equipes 
formadas, todos estavam engajados em encontrar tal tesouro. Quando um componente 
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da equipe Hafnia finalmente conseguiu encontrar o tesouro, todos os alunos 
festejaram, ou seja, foi uma alegria coletiva e não individual.  

Vale destacar também o papel do professor de Química perante a elaboração 
de um ARG. É um jogo que exige muito do cognitivo do professor e de um grande 
apanhado lúdico para que o Jogo seja realmente didático e não apenas um simples 
jogo.  

Zuanon et al. (2010) acrescem que é fundamental diversificar metodologias de 
ensino e recursos pedagógicos, propiciando uma maior participação dos alunos no 
processo ensino e aprendizagem. No entanto, na elaboração de um ARG são 
necessários vários critérios importantes para a sua preparação, desde os objetos que 
serão utilizados; as dicas; os enigmas; os recursos tecnológicos; até dos conteúdos 
que serão contemplados na sua produção. Para Cavalcanti e Soares (2009) o 
professor necessita preparar os conteúdos a serem explorado assim como em uma 
aula tradicional e tentar prever quais são/serão as dificuldades dos seus alunos e assim 
intervir para superar os eventuais erros que possam surgir. E, ao construir um ARG, é 
completamente possível tentar sanar os eventuais erros que porventura possam surgir, 
haja vista que todas as etapas do jogo são elaboradas minuciosamente. Por isso, é tão 
laborioso e dispendioso (em termos de tempo) elaborar um ARG, pois é preciso utilizar 
e diversificar várias estratégias didáticas que transformem o jogo em ágil, dinâmico e 
que exijam mais do cognitivo de quem joga. 

Com a aplicação de um ARG é possível atingir inúmeros objetivos 
metodológicos, mobilizar uma turma em função da resolução de um problema, torná-los 
mais críticos e mais dinâmicos diante da necessidade de uma determinada tomada de 
decisão, promover a alfabetização tecnológica e científica, contextualizar a Química, 
entre outros. Assim como Vygotsky, acreditamos que os professores, ao criarem 
situações favoráveis à autonomia, oferece um espaço para confronto de visões, de 
opiniões, discussões abertas, debates, livre reflexão, reorganização dos saberes 
(VYGOTSKY, 1982 apud AKHUTINA, 2002). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As possibilidades didáticas, além de recursos tecnológicos e analógicos que 
podem ser utilizados na produção de um ARG, são imensuráveis e dependem 
exclusivamente da criatividade de quem o planeja. No entanto, a sua elaboração exige 
bastante conhecimento, diversidade de aspectos lúdicos e disponibilidade de tempo do 
professor. Sendo jogos que exigem raciocínio lógico para desvendar os enigmas, 
estes, necessitam abarcar distintos elementos/artefatos, tais como pistas, objetos, 
caça-palavras, minijogos, quebra-cabeça, experimentos, etc, com intuito de aumentar o 
grau de desafio entre as equipes, quebrando a previsibilidade das etapas e sendo cada 
vez mais dinâmico e surpreendente.  

A jogabilidade dos jogadores é um fator importante diante do ARG, pois 
consiste em um trabalho que é substancialmente mais rico, quando executado 
colaborativamente, com desígnio voltado para resolver problemas traçados pelo jogo. 
Com a aplicação deste ARG, percebemos que quanto mais objetos, pistas e enigmas 
inserirmos no jogo, mais desafiante, competitivo e atraente ele se torna para o aluno. O 
ARG possui uma natureza colaborativa e oportuniza aos alunos possibilidades para 
explorar ideias e pontos de vista com o outro, procurar informações relevantes e 
envolver-se em tarefas para a resolução de problemas relacionados com a 
aprendizagem da Química. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Tecnologias da Informação e Comunicação - 
TIC  

 
 

Com a elaboração de ARGs para serem incorporados no contexto educacional, 
temos a oportunidade de desenvolver ferramentas adaptáveis e interativas que podem 
ser integralizadas aos objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar pelo 
professor, além de consolidar as TIC no currículo escolar.  

As estratégias utilizadas através das TIC mostrou potencializar os aspectos 
inerentes ao lúdico, pois com o uso das tecnologias adotadas na aplicação do ARG, os 
alunos demonstraram muito mais entusiasmo e ajudaram àqueles que não possuíam 
habilidades com as TIC.   
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Animação digital para apresentação da Química no 
cotidiano.  
Diogo Bacellar Sousa1 (FM)*, Gerson de Souza Mól (PQ).  
diogo_bacellar@yahoo.com.br 
 
Palavras-Chave: química no cotidiano, animação digital, objeto de aprendizagem. 
 
Resumo: A presença das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) em nosso dia a dia 
apresenta-nos uma visão de mundo integrada, exigindo do professor o desenvolver de novas estratégias 
para utilização destes recursos. Nesse sentido questionamos se animações digitais simulando o 
cotidiano dos alunos seriam significativas para a visualização da Química no cotidiano. Desenvolvemos a 
animação digital com auxílio do software Adobe® Flash® Professional CS 5, intitulada por “QuimiCasa”, 
sendo posteriormente  aplicada a um grupo de alunos das três séries do Ensino Médio de uma escola 
privada em Brasília-DF. A partir da coleta de dados por meio de uma investigação quanti-qualitativa, o 
grupo de alunos considerou que a animação digital é um excelente suporte para o Ensino de Química, 
portanto, visualizando que o computador pode possuir ferramentas orientadas e diferenciadas para o 
aprendizado da disciplina. Entendemos que a inserção de materiais tecnológicos é um excelente suporte 
ao material didático dos professores e que por meio do diálogo de questões relacionadas ao cotidiano 
dos alunos, o Ensino de Química tornou-se mais curioso, aplicável e significativo.1 

LEGISLAÇÃO E A INFORMÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR  
A Internet contempla a evolução dos processos de comunicação atualmente, 

sendo que alguns fatos caracterizam essa nova forma do pensar virtual no século XXI, 
como por exemplo as plataformas de banco de dados de busca, enciclopédias 
dinâmicas e interativas, o aumento das comunicações pessoais por meio das redes de 
relacionamento etc. Segundo Tori (2010), a utilização da Internet em larga escala no 
século vigente propiciou o surgimento de aplicações online que eram antes restritas ao 
processamento local, tais como editores de texto, planilhas, editores de imagens, 
editores de vídeo, álbuns de fotos, publicadores de vídeos, sistemas de mapeamento, 
entre outros. Essa nova aplicação vêm se disseminando com muita rapidez, criando 
uma nova cultura que estamos usufruindo cotidianamente.  

Observamos esse sistema tecnológico como mola propulsora para que a 
comunidade escolar exija mais de seu próprio sistema educacional, ou seja, a 
utilização da informática não pode estar dissociada do meio educacional.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a denominada “revolução 
informática” promove mudanças radicais na área do conhecimento, que passa a ocupar 
um lugar central nos processos de desenvolvimento em geral. É possível afirmar que, 
nas próximas décadas, a educação vá se transformar em função de uma nova 
compreensão teórica sobre o papel da escola, estimulada pela incorporação das novas 
tecnologias (PCN, BRASIL, 1999).  

A tecnologia deve ser utilizada na escola para ampliar as opções de ação 
didática de forma a criar ambientes de ensino e aprendizagem que favoreçam a 
postura crítica, a curiosidade, a observação e a troca de ideias, de forma que o aluno 
possa ser autônomo no seu processo de aprendizagem. 

                                                      
1 O presente trabalho foi apresentado em forma de dissertação de mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília (UnB) no ano de 2013 e, portanto, 
serão apresentados alguns dos resultados obtidos. 
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Os PCN explanam que os recursos tecnológicos introduzem novas 
possibilidades na atividade de ensino, como: 

 
1. Dão sentido às atividades escolares, na medida em que há uma integração 
entre a escola e o mundo cultural em que os alunos estão inseridos; 
2. Apresentam a informação de forma muito atrativa, pois incluem aos textos, 
imagens, cores e sons; 
3. Variam a forma de interação com os conteúdos escolares (aprender por 
meio de textos imagens e sons, simulações de ambientes, exploração de 
estratégias etc.); 
4. Verificam rapidamente o efeito produzido pelas operações realizadas; 
5. Permitem observar, verificar, comparar, pensar, sobre o efeito produzido 
pelas operações efetuadas, sem precisar realizar tarefas que seriam exaustivas 
se fossem feitas apenas com lápis e papel; 
6. Realizam atividades complexas com mais rapidez e eficiência; 
7. Possibilitam interagir com pessoas que moram em lugares distantes. 
(BRASIL, 2000, p.56). 

Por meio dos sete tópicos apresentados acima, parece óbvio que os recursos 
tecnológicos associados à Internet sejam a forma mais simples e completa de se 
utilizar, porém existe excesso de informações e interações que classifica, muitas vezes, 
o processo de aquisição de informações por meio da tecnologia como de baixa 
qualidade. Há pouco conhecimento e domínio, por parte dos professores para utilizar 
os recursos tecnológicos na criação de ambientes de aprendizagem com 
embasamentos tecnológicos, bem como insuficiência de recursos financeiros para 
manutenção, atualização de equipamentos e capacitação de professores, porém, 
diversas escolas já possuem laboratórios de informática e professores capacitados 
para integrar os demais usuários na plataforma tecnológica (PCN (BRASIL, 1998b). 

De acordo com os PCN, 

(...) vale lembrar que se multiplicaram os instrumentos de comunicação e é 
enorme a quantidade de informação disponível, mas a capacidade de 
assimilação humana continua a mesma, tanto do ponto de vista físico como 
psicológico (...). Outro aspecto a ser considerado é o fato de que informação 
em quantidade não quer dizer informação de qualidade. Em torno das 
sofisticadas tecnologias circula todo tipo de informação, atendendo a 
finalidades, interesses, funções bastante diferenciadas (BRASIL, 1998b, 
p.137). 

A maioria dos alunos que usam esses recursos, por exemplo, para pesquisa de 
trabalho escolar, muitas vezes não sabem filtrar o que realmente é pertinente e 
atualizado, prejudicando a conclusão dos objetivos de seu trabalho. Então tornam-se 
necessárias ações para que professores e a própria escola inovem em relação a este 
crescente número de informações na mente dos jovens aprendizes, pois a simples 
presença de novas tecnologias na escola não é, por si só, garantia de maior qualidade 
na educação, pois a aparente modernidade pode mascarar um ensino baseado na 
recepção e memorização de informações (PCN – BRASIL, 1998b). Desta forma 

(..) é sempre o professor quem define quando, por que e como utilizar o 
recurso tecnológico a serviço do processo de ensino e aprendizagem. O 
professor é sempre o responsável pelos processos que desencadeia para 
promover a construção de conhecimentos, e nesse sentido é insubstituível. 
(BRASIL, 1998b, p.155). 
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É notório que para a educação se estruturar em consonância com o avanço do 
conhecimento científico e tecnológico, depende estritamente do compromisso ético, 
político e técnico dos professores, de forma a desenvolver práticas educacionais 
sofisticadas e significativas. No que diz respeito às dimensões para um currículo 
inovador, segundo o Ensino Médio Inovador (2009), oferecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), o professor, conhecedor do projeto político pedagógico de sua 
unidade escolar, com a intencionalidade de uma organização curricular de uma escola 
mais ativa às TIC, deve: 

1. incorporar, como princípio educativo, a metodologia da problematização 
como instrumento de incentivo a pesquisa, a curiosidade pelo inusitado e o 
desenvolvimento do espírito inventivo, nas práticas didáticas; 
2. utilizar novas mídias e tecnologias educacionais como processo de 
dinamização dos ambientes de aprendizagem de forma a estimular a 
capacidade de aprender do aluno, desenvolvendo o autodidatismo e autonomia 
dos estudantes; 
3. ofertar atividades complementares e de reforço da aprendizagem, como 
meio para elevação das bases para que o aluno tenha sucesso em seus 
estudos; 
4. ofertar atividade de estudo com utilização de novas tecnologias de 
comunicação. (BRASIL, 2009, p.19) 

Para a efetivação e estabelecimento do que foi citado anteriormente, e exercer 
uma linguagem compatível com as necessidades da modernidade, é importante que o 
professor possua instrumentos didático-pedagógicos adequados para a dinamização 
dos recursos tecnológicos dentro e fora da sala de aula. Portanto, este professor deve 
conhecer o meio que esses materiais/instrumentos possam ser acessados, adquiridos 
e avaliá-los, e para esse conhecimento, será apresentado no tópico abaixo as 
características dos objetos educacionais e interatividade. 

CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS EDUCACIONAIS 

Em consonância com uma alfabetização tecnológica e a melhor forma do 
professor utilizar um recurso virtual, os Padrões de Competência em Tecnologias da 
informação e comunicação para professores, desenvolvidos pela UNESCO (2009), 
possuem como meta a melhoria da prática docente associada a habilidades e recursos 
de TIC para o aprimoramento do ensino. O documento fornece diretrizes sobre como 
melhorar as capacidades dos professores nas práticas de ensino por meio de 
ferramentas digitais. Segundo o documento, ao que diz respeito à abordagem de 
alfabetização em tecnologia, foram selecionadas as principais características que os 
professores devem ser capazes de fazer para a inovação no uso de materiais que 
melhore a qualidade didático-pedagógica: 

1. Utilizar as TIC para avaliar até que ponto os alunos apreendem o 
conhecimento da disciplina escolar, dando informação de retorno aos alunos 
sobre seu desenvolvimento, usando avaliações formativas e cumulativas; 
2. Incorporar as atividades apropriadas em TIC aos planos de aula, de modo a 
ajudar o processo de aquisição, pelos alunos, do conhecimento da disciplina 
escolar; 
3. Usar programa de apresentação e recursos digitais como apoio ao ensino; 
4. Usar os recursos de TIC como apoio à sua própria aquisição de 
conhecimento pedagógico e da matéria (UNESCO, 2009, p.10). 
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Como educadores, e a partir dos pressupostos acima, consideramos a 
importância da análise da qualidade didático-pedagógica e potencialidade para fins de 
aprendizagem que um objeto virtual de aprendizagem (OVA) pode oferecer. Como 
preocupação dos engenheiros de softwares e programadores, a qualidade do produto 
está vinculada a uma série de procedimentos e fatores que dependem do ponto de 
vista do educador, seus fundamentos metodológicos, objetivos associados ao currículo 
e suas atividades. Para tal fim, Lucena (1998) contribui com o seguinte trecho: 

Avaliação de software educacional pressupõe de imediato a definição de um 
padrão de qualidade para o mesmo, pois avaliar é uma atividade na qual se 
compara o que é real com um modelo supostamente ideal, designado pelo 
padrão.(...). Especificamente ao tentar esclarecer o que é um bom software 
educativo, deve-se fazer também uma profunda reflexão, tentando vislumbrar 
qual o papel da tecnologia da informática na educação (LUCENA, 1998, p.3). 

Os recursos educacionais digitais multimídia configuram-se em diversos 
exemplos, tais como: material hipermídia, textos didáticos, Java applets, jogos de 
simulação, eventos educacionais, vídeos, software (simulações/animações), 
simuladores, laboratórios virtuais etc. Segundo pesquisa realizada por Godoi (2009), 
constatou-se que o professor conta com pouco material que diz respeito sobre a 
escolha do melhor material didático digital para sua prática no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Os PCN (BRASIL, 1998b) apresentam diretrizes para que professores possam 
utilizar os recursos digitais de aprendizagem de forma significativa, como: a adequação 
de tempo para exploração do material virtual; roteiros de trabalho e instruções sobre o 
tipo de recurso computacional que está sendo utilizado; formação de grupos de 
trabalho para a troca de informações; conhecer o material didático para poder utilizá-lo 
na problematização de determinados conteúdos e refletir sobre este material e sua real 
potencialidade.  

Segundo Willey (2000), um objeto de aprendizagem pode ser qualquer recurso 
digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem, portanto deve oferecer 
uma forma eficiente de facilitar o ensino e ser facilmente readaptado para satisfazer a 
diferentes tipos de usuários. De forma semelhante, Tori (2010) define que objeto de 
aprendizagem é qualquer entidade, digital ou não, que possa ser referenciada e 
reutilizada em atividades de aprendizagem. 

No que diz respeito a escolha do material didático, consideramos pertinente 
adotar os critérios abordados por Silva (2002), que apresentam três critérios para essa 
escolha, os critérios ergonômicos, pedagógicos e comunicacionais.  
 Analisando os critérios ergonômicos, o objeto virtual de aprendizagem deve ser 
utilizado com segurança, conforto e produtividade. O mesmo deve estar em 
consonância com as expectativas do usuário, ou seja, de acordo com a tecnologia e 
seus recursos disponíveis atualmente (boas interfaces gráficas), bem como as 
informações contidas, que não podem simplesmente serem cópias do modelo 
tradicional de educação.   

Observando os critérios pedagógicos, os objetivos educacionais vinculados com 
os aspectos pedagógicos devem apresentar-se de forma integrada com as informações 
e tarefas transmitidas que envolvam o pensamento crítico. Esse critério, segunda Silva 
(2002) se divide em: ensino e aprendizagem (didáticos e de conteúdo; emocionais e 
afetivos; componente cognitivo); dispositivos de formação (conformidade, 
aceitabilidade, compatibilidade, coerência); controle e gestão de processos 
(componente prático, avaliação, tutoria); validade político-pedagógica (pertinência, 
coerência, filosofia pedagógica).  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
TIC 

 

Para complementar esse critério pedagógico, Silva (2010, p.106), elucida que 
“ao mesmo tempo em que o professor precisa se dar conta do objetivo interativo, deve 
conhecer a mudança paradigmática comunicacional que define a tendência 
contemporânea da esfera tecnológica", e continua afirmando que o objeto precisa 
potencializar sua ação pedagógica sem perder a autoria diante dele, ou seja, terá que 
se dar conta do objeto interativo com o principal objetivo de potencializar o recurso 
tradicional de aprendizagem. Para ratificar a questão pedagógica aliada com objetos 
interativos, é sabido que todo processo pedagógico vem antes da tecnologia, e nunca o 
contrário.   

 Os dispositivos devem ser eficazes do ponto de vista dos critérios 
comunicacionais da qualidade da informação, da interatividade, navegação, grafismo e 
organização das mensagens. Silva (2001) elucida que a interatividade permite ao 
usuário ser autor, sendo o responsável pela co-criação da mensagem, ultrapassa a 
condição de espectador passivo para a condição de sujeito operativo, ou seja, 

(...) permite a participação entendida como troca de ações, controle sobre 
acontecimentos e modificação de conteúdos. O usuário pode ouvir, ler gravar, 
voltar, ir adiante, selecionar, tratar e enviar qualquer tipo de mensagem para 
qualquer lugar. Em suma, a interatividade permite ultrapassar a condição de 
espectador passivo para a condição de sujeito operativo (SILVA, 2001, p.5). 

 Para complementar os critérios comunicacionais, Lemos (1997) propõe que a 
interatividade seria uma espécie de "conversação" entre homem e técnica por meio de 
diferentes interfaces, o espectador não ocupa posição definida, estanque, e sim 
interage constantemente com a obra, sendo que sua participação transforma-o em 
autor, sem perder suas habilidades de contemplação e mediação da obra. 

Acreditamos que o desenvolver da comunicação é uma das tarefas essenciais 
da escola, como seguimento de produção de conhecimento. O diálogo exercido entre o 
educador e o educando deve ser constante, instigante à curiosidade, ao promover 
desafio percebendo e tratando a temática que é, de um lado objeto de meu ensino, de 
outro, da aprendizagem do aluno, “ajudá-lo a reconhecer-se como arquiteto de sua 
própria prática cognoscitiva" (Freire, 2010, p.124). 

ANIMAÇÃO DIGITAL “QUIMICASA” 
A realização do estudo prévio a respeito dos objetos de aprendizagem, a 

interatividade, as características de um material hipermídia e avaliação das animações 
disponíveis no Portal do Professor oferecida pelo Ministério da Educação2, permitiram 
refletir sobre as principais características para desenvolvimento de material didático 
próprio para o ensino de Química. Como educador, percebemos que na realidade dos 
alunos a digitalização da informação está inclusa por meio dos diversos setores e 
equipamentos tecnológicos, como laboratórios de informática e telas interativas 
integradas com sistemas de visualização em 3d e Internet. Faz-se importante o 
desenvolvimento de instrumentos computacionais com fins pedagógicos que estimulem 
o raciocínio, o pensamento crítico, a melhoria da aprendizagem e a contextualização 
por meio da exploração. Procurou-se desenvolver este recurso educacional de forma a 
abordar questões do cotidiano das pessoas, pois segundo fundamentos de Freire 
(2010), deve-se apresentar a visão de mundo a partir dos temas discutidos em sala de 
                                                      
2 Trabalho de avaliação apresentado no XVI Encontro Nacional de Ensino de Química – X Encontro de 

Educação química da Bahia, intitulado por: Análise de animações digitais disponibilizadas no Banco 
de Internacional de Objetos Educacionais do Portal do Professor – MEC (junho de 2012).  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
TIC 

 

aula com a vivência do aluno. Assim o educador tem a possibilidade de construir o 
conhecimento de maneira contextualizada, dentro da sua realidade, proporcionando 
também a argumentação e criticidade. 

A hipermídia educacional, intitulada por – QuimiCasa, foi desenvolvida 
utilizando como ferramenta o software Adobe® Flash® Professional CS 5. Foi 
escolhido o software oferecido pelo Adobe® por ser um ambiente de autoria para criar 
conteúdo de animação 2D e multimídia. Permite a criação de experiências interativas e 
animadas que podem ser apresentadas em vários dispositivos tecnológicos, incluindo 
desktops, tablets (apenas com sistema Android), smartphones e televisões. As 
animações foram codificadas em ActionScript3 – linguagem de programação de objetos 
de tempo de execução Adobe® Flash® Player e Adobe® AIR™ e todas as imagens 
foram criadas e desenhadas pelo autor principal desse trabalho, com auxílio de um 
artista gráfico programador. 

A animação computacional simula ações diárias realizadas em quatro 
ambientes de uma casa, sendo um quarto, banheiro, cozinha e varanda. Em cada 
ambiente foram criados botões de ação nos objetos pelos quais o usuário pode 
interagir e adquirir informações de como a Química está relacionada ao mesmo. 
Anteriormente a apresentação das informações, ao passar o mouse sobre os objetos 
em cada ambiente, a mão do personagem pode ser vista por meio de uma lupa, com 
intuito de despertar a curiosidade sobre o que está prestes a ser descoberto. Pensou-
se na lupa pelo fato de ser um instrumento com capacidade de criar imagens virtuais 
ampliadas, de forma a observar com mais detalhes os objetos e suas características. 
Também representa atitudes relacionadas à investigação, curiosidade, pesquisa, 
proximidade etc.  

A partir do momento em que se clica no objeto, o usuário pode interagir com o 
primeiro nível de informação. Nesse primeiro nível são apresentadas informações 
básicas a respeito daquele objeto, como a composição química, nomenclatura, 
aplicações de substâncias, características físico-químicas etc. Cabe salientar que nem 
todos os objetos irão abordar as mesmas características de informações. Em cada 
objeto existe a possibilidade de voltar para o ambiente em que estava ou avançar para 
o segundo nível de informações. No segundo nível as informações apresentadas 
tornam-se mais complexas, outras com maior grau de dificuldade, ou apenas outra 
sequência de dados. Dependendo do objeto, o usuário pode avançar para o terceiro 
nível de informação. Nesse nível dedicamos a apresentar, por exemplo, os 
mecanismos químicos, interações com o metabolismo humano, com o meio ambiente 
etc. 

A sequência de imagem abaixo exemplifica as ações que ocorrem nos níveis 
de interação que ocorre no achocolatado encontrado na cozinha: 

 

 

Figura 1 - Ação de interação entre o leite no copo com o achocolatado 

Ambiente: Cozinha 
Objeto de interação:  
Copo – Mistura de leite com 
achocolatado. 
Ao clicar no copo, o usuário é 
direcionado para o 1º nível de 
informação. O efeito de transição 
ocorre em forma de zoom. 
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Figura 2 - Primeiro nível de informação do achocolatado 
 

 

Figura 3 - Segundo nível de informações do achocolatado 

 

Figura 4 - Terceiro nível de informações do achocolatado 

 Os objetos selecionados são pertinentes às ações diárias, sendo que as 
informações foram previamente selecionadas à abordar a ciência com linguagem 
adequada para atender a um público da educação básica. A parte teórica foi retirada 
principalmente da revista Química Nova na Escola e Química Nova na Escola. 

METODOLOGIA 
Essa pesquisa desenvolveu-se numa escola privada na cidade de Brasília, 

escolhida pelo fato do atual mestre ser professor de Química da mesma, e esta 
oferecer condições físicas para o desenvolvimento da proposta. Para isso planejamos 
uma reunião com equipe de coordenação do Ensino Médio com objetivo de apresentar 
o trabalho e as possíveis potencialidades que o mesmo poderia fornecer aos alunos 
durante a sua aplicação. Para aplicação da proposta, escolhemos o segundo trimestre 
do ano de 2013, após as avaliações parciais, no período de 17 de junho a 5 de julho de 

Nível 01 de informações: 
Informativo a respeito da 
quantidade de açúcar presente no 
achocolatado e as principais 
substâncias presente, sendo 
focalizada a Fenilalanina. Ao clicar 
no botão inferior direito, o usuário é 
direcionado para o 2º nível 
informação. 

Nível 02 de informações: 
Devido a citação do termo, 
neurotransmissor e a relação com a 
substância fenilalanina, este nível 
refere-se aos principais 
neurotransmissores e uma breve 
descrição de suas características. 
Ao clicar nos neurotransmissores 
apresentes, o usuário é direcionado 
para o 3º nível de informações. 

Nível 03 de informações: 
Como nível com grau de complexidade maior, 
este nível é destinado para explanação do 
mecanismos de captação dos 
neurotransmissores produzidos pelo 
organismo e suas características ao chegar no 
córtex cerebral. Após visualização, o usuário 
poderá retornar aos níveis anteriores, ou 
retornar para a cozinha ou ir para outro 
ambiente a casa. 
 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
TIC 

 

2013, totalizando duas semanas letivas (08 aulas). Participaram das atividades 39 
alunos da 1ª série, 29 alunos da 2ª série e 20 alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

Para o uso da animação digital foram necessários recursos computacionais 
presentes na escola: tela interativa, laboratórios de informática e o uso da Internet 
nesses ambientes. Para concretização de todo o trabalho foram utilizadas oito aulas de 
50 minutos cada, intercaladas entre a sala de aula e laboratório de informática da 
escola. 

Para avaliação de todo trabalho, foram elaborados dois questionários contendo 
perguntas abertas e fechadas relativas à análise comparativa do conhecimento químico 
dos alunos. Um para ser aplicado antes da utilização da animação, para avaliar o 
conhecimento dos alunos, e outro para ser aplicado após a utilização, com objetivo de 
avaliar conhecimento que possam ter sido adquiridos, bem como opiniões das 
potencialidades da animação digital “QuimiCasa” e sugestões de melhoramento3. 

Concordamos com Laville e Dionne (1999) no que diz respeito às pesquisas de 
opinião por meio de questionário padronizado, pois afirmam que é uma forma de inferir 
as estratégias e intenções dos alunos a respeito do que está sendo trabalho. 
Importante salientar que o questionário de opinião é composto por questões que 
utilizam uma escala Likert, que apresenta uma graduação desde o total acordo ao total 
desacordo. Para melhor recepção do questionário utilizamos uma plataforma de 
desenvolvimento e respostas online. A análise dos dados prevê também uma 
abordagem qualitativa que, segundo Fernandes (1991), é a busca pela apreensão de 
significados por meio da fala dos sujeitos, não obstante do contexto do indivíduo 
interligado com a abordagem conceitual do pesquisador. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme dados apresentados na figura 05, cerca de 80% dos alunos 

concordam totalmente que a animação é de fácil navegação e 17% concordam 
parcialmente, o que podemos constatar que pelo resultado de concordância, segundo 
Romani (2011), a animação obedece a um dos critérios para um bom objeto virtual de 
aprendizagem. A animação contribuiu para a visualização da Química no cotidiano 
para uma concordância de 95%, sendo 66% dos alunos concordando totalmente com 
essa afirmação e 29% concordando parcialmente. Por meio dessa informação, pode-
se constatar que um dos objetivos da animação foi realizado com sucesso, ou seja, se 
explicitar a Química no cotidiano de forma perceptível ao aluno.  Em relação a 
facilidade de leitura e compreensão das informações, 53 % dos alunos concordam 
totalmente que a afirmação e 37% concordam parcialmente. Acreditamos que a 
compreensão das informações esteja relacionado não totalmente com as informações 
apresentadas na animação, e sim a interpretação do aluno perante o conteúdo, se o 
mesmo já foi estudado ou não. Cerca de 65% dos alunos concordam totalmente que o 
recurso utilizado facilita a percepção da Química no cotidiano e aproximadamente 30% 
concordam parcialmente com a afirmação, dados próximos sobre a sequência de 
conceitos apresentados de forma clara, com 62% dos alunos concordando totalmente 
e cerca de 30% parcialmente.  

Ainda com base na figura 05, 47% dos alunos concordam parcialmente que a 
animação não precisa de esclarecimentos do professor e, 16% discordam da afirmação 
em questão. Por meio disso podemos inferir que é necessário esclarecimentos do 
professor quanto ao uso. Durante a aplicação da animação notou-se certa inquietude 
                                                      
3 Para este trabalho, serão apresentadas apenas as respostas relativas a coleta de opiniões dos alunos 

após a utilização da animação digital “QuimiCasa”.  
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no início do uso da mesma, portanto, a intervenção do professor foi necessária para 
apresentar como a animação se processava e quais as funcionalidades dos botões de 
avançar e voltar nos objetos; o professor também teve que chamar a atenção dos 
alunos para que prestassem atenção nos detalhes e nas informações descritas em 
cada objeto. Após essa intervenção, os alunos utilizaram a animação de forma mais 
consciente e paciente. O professor teve que intervir algumas vezes para explicar aos 
alunos como funcionava a lupa e os níveis de transição, bem como demais botões, pois 
no início muitos alunos estavam apenas clicando no botão de avançar para ver o que 
vinha pela frente, deixando passar vários detalhes e o que de arcabouço teórico os 
objetos poderiam oferecer. 
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Opinião dos alunos sobre a animação digital QuimiCasa (2)

A animação não apresenta vantagens em relação a uma aula tradicional
Gostei da animação, mas prefiro as aulas do meu professor
A animação contribui para a minha compreensão de alguns conceitos e aplicações da química
Essa animação dispertou maior interesse pela química
A animação ajudou-me compreender melhor a química
A animação me estimulou o interesse e curiosidade por questões da química

 
Figura 5 - Resultado de avaliação da animação digital "QuimiCasa, sendo que o número em cada 
eixo representa o número de alunos que selecionara a opção. 
 

Conforme figura 06, 45% dos alunos discordam totalmente que a animação não 
apresenta vantagem em relação a uma aula tradicional4 e 33% discordam 
parcialmente. Ir ao laboratório de informática e discutir a Química do dia a dia pelo 
auxíliio do computador apresentou vantagem da mudança das aulas rotineiras. 
Acreditamos que a afirmação - gostei da animação, mas prefiro as aulas do meu 
professor, pode ter deixado os alunos com certo receio e constrangidos de responder, 
tanto é que houve maior numero de alunos (27%) deixando de opinar, e a outra 
maioria discordando parcial e totalmente da questão. Consideramos que eles 

                                                      
4 Uma aula tradicional, no entendimento dos alunos, refere-se àquela aula expositiva na qual o professor 
faz uso apenas de quadro.  
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reconhecem a importância do professor e suas aulas, sendo, portanto a animação 
apenas um complemento no material didático do mesmo. Ainda de forma bastante 
positiva dos conteúdos apresentados, 56% dos alunos concordam totalmente que a 
animação contribui para o aprendizado em química e o conhecimento de suas 
aplicações e, 36% discordam parcialmente, tendo algumas ressalvas provavelmente 
em conceitos mal compreendidos durante a utilização. Interessante mostrar que não 
necessariamente pelo fato da animação ajudar o aluno a compreender e entender a 
química ao seu redor, com cerca de 83% de concordância, seja sinônimo de maior 
interesse pela disciplina, pois o interesse por uma disciplina vai muito além do que 
uma inovação no uso do material didático. 
 Os alunos aceitaram de forma positiva o material e a maioria, segundo os dados 
apresentados, demonstraram por meio de concordâncias e discordâncias a 
potencialidade que a animação propôs. A aceitação foi praticamente unânime, pois 
95% dos alunos alegaram que recomendariam a animação para outras pessoas. 
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Opinião dos alunos sobre a animação digital QuimiCasa (2)

A animação não apresenta vantagens em relação a uma aula tradicional
Gostei da animação, mas prefiro as aulas do meu professor
A animação contribui para a minha compreensão de alguns conceitos e aplicações da química
Essa animação dispertou maior interesse pela química
A animação ajudou-me compreender melhor a química
A animação me estimulou o interesse e curiosidade por questões da química

 
Figura 6 - Resultado da avaliação de opinião sobre a animação digital – 2, sendo que o número 
em cada eixo representa o número de alunos que selecionara a opção. 

São apresentados abaixo opiniões sobre o porquê da recomendação ou não 

da animação QuimiCasa aos amigos. Observa-se de forma geral uma aceitação da 

animação devido a diferença de como os alunos estudam Química no dia a dia, bem 

como características de facilidade de uso, afinidade pela tecnologia e facilidade no 

aprendizado, conforme as citações5 elucidadas abaixo: 

                                                      
5 As opiniões dos alunos foram apresentadas de forma original, portanto não houve correções de 

Português ou qualquer outra alteração na escrita. 
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Muito divertida e super animada, colorida... facilitando o entendimento! (Aluno 
A.21) 

Por que é um modo interessante de aprender coisas que são consideradas 
chatas em sala de aula. (Aluno A.23) 

Ajuda a compreender melhor nossas matérias. Essa animação foi muito bem 
elaborada.(Aluno A.26) 

Porque é criativo, e facilita mais a compreenção do conteudo da química (Aluno 
A.39) 

pois a interatividade chama mais a atenção (Aluno A.40) 

tem exemplos de facil compriensão (Aluno A.48) 

Porque certas pessoas com maiores dificulades para entender a matéria 
podem achar mais fácil utilizar esse método de aprendizado (Aluno A.51) 

Pois pela animação, nós podemos ver a aplicação da química no dia a dia 
(Aluno A.64) 

Porque é interessante e facilita a compreensão da química no nosso dia a dia, 
tornando-a mais fácil (Aluno A.71) 

Devido ser um programa que facilita a compreensão de maneira didática (Aluno 
A.92) 

 Por meio desses dados notamos que a maioria dos alunos reconheceu como 
a Química está presente em determinados objetos, bem como curiosidades, relações 
de conteúdos, interatividade etc. Importante a percepção dos mesmos em relação ao 
auxílio no aprendizado da disciplina no que tange a facilidade de visualização da 
Química por meio de do recurso computacional.  

Em aspectos gerais, foi notório que durante a utilização da animação 
"QuimiCasa" os alunos perguntavam em qual botão clicar, e então saiam clicando em 
todos a procura de animações. A ansiedade de saber aonde a animação iria parar e o 
que iria acontecer no final fez com que tivessem dificuldades de identificar pontos 
específicos de cada objeto. Houve alegações de facilidade de encontrar objetos em 
determinados ambientes e em outros não, porém cabe informar que, como criador da 
animação, não houve prioridade em apresentar determinados ambientes e todos os 
objetos apresentavam o mesmo princípio de investigação pelo usuário, cabendo a 
importância da curiosidade do aluno selecionar os objetos. Percebeu-se que muitos 
alunos apresentam uma curiosidade domesticada (Freire, 2010, p.84), atuando de 
forma mecânica nas observações dispostas nos objetos, assim prejudicando o 
aprendizado e o conhecimento fidedigno dos mesmos. 

 Essa coleta de opiniões foi muito importante devido ao ensinamento de que 
“Ensinar exige saber escutar” (Freire, 2010, p.113) e, escutar os alunos por meio 
palavras integra o professor e o tipo de material didático às qualidades de um recurso 
tecnológico "exigido" pelos alunos usuários. Por meio do diálogo com os alunos, será 
possível retificar erros para o aperfeiçoamento desse recurso que apresentou grande 
prestígio para com os alunos. 

De forma geral podemos alegar que animação contribui para o 
aperfeiçoamento das habilidades dos alunos para resolução das questões, bem como o 
resgate do conhecimento prévio que o aluno já possuía sobre determinado assunto.   
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 Em relação aos dados finais comparativos serem apresentados em forma de 
números percentuais, é importante citar que não consideramos como valor absoluto 
para considerarmos se com a utilização da animação "QuimiCasa" os alunos puderam 
"aprender mais" Química, ou seja, apresentamos dessa forma para termos uma 
dimensão de aumento ou não de acertos, portanto consideramos a aquisição de novos 
conhecimentos ou habilidades como algo além de análises percentuais. Acreditamos 
que o conhecimento da Química no cotidiano pode ter-se tornado mais visível ao aluno; 
de como podem interpretar os objetos ao seu redor, mas em nenhuma hipótese 
acreditamos que os alunos, sozinhos e autônomos, são capazes de aprender Química 
apenas com a utilização da animação sem a dialogia com o professor.   

Concluímos, então, que os alunos, após utilização da animação conseguiram 
melhores resultados na resolução das questões propostas. Podemos, pois, afirmar que, 
após passar pelas atividades com a animação, o grupo de alunos desenvolveu 
habilidades superiores àquelas trazidas em seu arcabouço teórico em Química.  
Importante salientarmos que não consideramos que a animação "QuimiCasa" fez com 
que os alunos aprendessem mais ou menos Química, e sim o fato de acreditarmos que 
pelo aumento do número de acertos e por participar efetivamente do seu processo de 
aprendizagem, interagindo com o objeto do conhecimento por curiosidade, 
manipulando-os ao seu redor (de forma virtual), o entendimento pode ser facilitado.  

A metodologia proposta, visando à utilização das animações digitais mostrando 
a Química no Cotidiano, permitiu ao aluno relacionar com o conteúdo ministrado em 
sala (levando em consideração para os conteúdos já trabalhados pelo professor) e 
como este pode encontra-se no dia a dia, bem como apresentar-lhes como a tecnologia 
pode tornar-se parceira no processo de aprendizagem. Dessa maneira, acreditamos ter 
corroborado a hipótese de nosso projeto, de que a utilização da animação digital 
facilitaria o processo ensino-aprendizagem. Acreditamos que a "QuimiCasa" apresenta 
potencial educativo de auxílio aos materiais didáticos. Importante constatar que não 
queremos apresentar nova proposta de ensinar e tampouco apresentar propostas 
melhoras que outros, e sim apenas apresentar que os recursos digitais podem ajudar 
no processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais interativa, dinâmica, 
participativa e inclusiva digital. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo apresentar o levantamento inicial de alguns recursos 
didáticos digitais que podem ser utilizados no ensino de química através do uso de dispositivos 
móveis. Os resultados apresentam algumas possibilidades de uso destes recursos, contudo 
dificuldades são percebidas para sua utilização e posterior contribuição no ensino de química. 
Estes resultados são válidos para provocar a reflexão dos professores de química sobre a 
necessidade de desenvolver práticas pedagógicas capazes de dar conta das especificidades 
relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem de química com o uso dos recursos móveis, 
superando o paradigma educacional vigente e estando mais perto do contexto dos estudantes do 
século XXI.  

INTRODUÇÃO 
O impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação é, 

na verdade, um aspecto particular de um fenômeno muito mais amplo, relacionado com 
o papel dessas tecnologias na sociedade atual. Muitas partes interessadas da 
sociedade dedicam seu tempo para melhorias contínuas no ensino, em especial com o 
uso das TIC. Pesquisas anteriores já destacaram uma ampla gama de abordagens 
(COLL e MONEREO, 2010; EICHLER e PINO, DEL, 2006; GIORDAN, 2008; LEITE, 
2011; MELLO, 2009) a fim de fazer essas melhorias. 

Com o advento da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação no 
ensino, pode estar gerando uma expectativa, talvez exagerada, de que estes novos 
ambientes garantirão uma excelência na aprendizagem. Acreditamos, entretanto, que a 
mera “transfiguração” de uma roupagem antiga, para a utilização de recursos 
tecnológicos de ponta, terá que vir acompanhada de uma profunda discussão e análise 
das estratégias metodológicas, que possam ajudar na construção de uma 
aprendizagem significativa. A tecnologia contribui bastante em termos científicos, na 
comunicação, no lazer, no processamento de dados e na busca do conhecimento 
(LEITE, LEÃO e ANDRADE, 2010).  

A utilização de estratégias com uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no processo de ensino e aprendizagem vem provocando, dentre outras, 
reflexões relativas à forma de se ensinar e de se aprender neste contexto. São muitos 
os recursos e estratégias que se utilizam das TIC como suporte para a construção de 
conhecimento (LEITE e LEÃO, 2013). Percebe-se entretanto, que a cada dia mais as 
TIC são incorporadas como recursos didáticos ao processo pedagógico sem uma 
devida discussão pedagógica. Infelizmente esta utilização não está sendo 
acompanhada de um processo amplo de discussão dos aspectos teóricos e práticos 
envolvidos (LEÃO, 2011). Entendemos que “para que as TIC possam trazer alterações 
no processo educativo, elas precisam ser compreendidas e incorporadas 
pedagogicamente” (LEITE, 2011, p. 17). A utilização das TIC, como por exemplo, os 
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recursos da chamada Web 2.0, podem além de redefinir as competências necessárias 
a sua atuação, contribuir na construção do conhecimento por parte de seus alunos 
(GRANÉ e WILLEM, 2009; LEÃO, 2011; LEITE, 2011). A Web 2.0 é a segunda geração 
de serviços online e caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, 
compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a 
interação entre os participantes do processo. A Web 2.0 refere-se não apenas a uma 
combinação de técnicas informáticas, mas também a um determinado período 
tecnológico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de 
comunicação mediados pelo computador. 

Com o destacado aumento da utilização das ferramentas tecnológicas nos 
diversos setores e espaços da sociedade, e por sua capacidade de comunicação 
através da linguagem, o homem inventa e reinventa formas de se comunicar, seja 
através da escrita, da oralidade, dos gestos, das imagens (SOUZA e LEITE, 2013). 
Além de novas ou potencializadas formas de publicação e circulação de informações, a 
Web 2.0 potencializa a livre criação e organização distribuída de informações 
compartilhadas através de associações mentais. 

Entre todas as tecnologias criadas, aquelas relacionadas com a capacidade de 
representar e transmitir informação – ou seja, as tecnologias da informação e da 
comunicação – revestem-se de uma especial importância, porque afetam praticamente 
todos os âmbitos de atividade das pessoas, desde as formas e práticas de organização 
social até o modo de compreender o mundo, de organizar essa compreensão de 
transmiti-la para outras pessoas (COLL e MONEREO, 2010). As TIC têm sido sempre, 
em suas diferentes fases de desenvolvimento, instrumentos para pensar, aprender, 
conhecer, representar e transmitir para outras pessoas e para outras gerações os 
conhecimentos adquiridos (COLL e MARTÍ, 2004). A utilização de Recursos Didáticos 
Digitais (RDD) não deve ser considerado simplesmente como um mero recurso 
didático, devemos entender que o mesmo influencia decisivamente no modo que se 
constrói o conhecimento. 

Embora a literatura atual identifique uma longa lista de possíveis campos onde 
os dispositivos móveis possam ser aplicados, nos concentramos no uso destes na 
educação, na qual recebeu uma atenção especial ao longo dos últimos anos. Neste 
trabalho realizamos uma pesquisa para identificar os aplicativos (móveis) disponíveis 
com potencial para o Ensino de Química. Nesse levantamento discutiremos sobre 
pressupostos para a utilização dos recursos disponíveis dos dispositivos móveis no 
ensino de Química, suas funções e possíveis aplicações.  

REFERENCIAL TEÓRICO 
Os Recursos Didáticos Digitais com potencial para ser utilizado na educação 

surge cada vez mais associada aos dispositivos móveis (DM) ou Tecnologias Móveis 
ou sem fio (TMSF), em sua grande maioria são apresentados na forma de aplicativos 
para tablets e smartphones.  O uso de aplicativos para os DM implica em uma série de 
demandas, entre elas, é preciso que o acesso à internet tenha uma melhor 
infraestrutura; ampliação dos tradicionais espaços dedicados à formação, alargando 
significativamente o conceito de “sala de aula” (NICHELE e SCHLEMMER, 2013) além 
de melhorias na formação técnico-didático-pedagógica do docente. Os DM também 
apresentam diversas vantagens, a mobilidade apresenta-se como a principal. O baixo 
custo e a popularidade também são vantagens bastante atraentes destas tecnologias. 
Os dispositivos móveis apresentam uma grande heterogeneidade no que diz respeito 
às formas de comunicação, sendo principalmente as sem fio, que são responsáveis 
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pela mobilidade do usuário. Dentre as mais comuns nos dispositivos atuais, estão o 
Bluetooth, Wifi e GPRS. 

O Governo Federal anunciou o projeto Educação Digital – Política para 
computadores interativos e tablets para as escolas de ensino médio (BRASIL, 2012a). 
Este projeto almeja oferecer instrumentos e formação aos professores e gestores das 
escolas públicas para o uso intensivo das tecnologias digitais no processo de ensino e 
aprendizagem. O projeto compreende a distribuição de computador interativo - 
equipamento desenvolvido pelo MEC, que reúne projeção, computador, microfone, 
DVD, lousa e acesso à internet, e o tablet. O Ministério da Educação (MEC) investirá 
cerca de R$ 150 milhões, para a compra de 600 mil tablets para uso dos professores 
do ensino médio de escolas públicas federais, estaduais e municipais, e que atenda 
cerca de 62.230 escolas urbanas. Foram pré-requisitos para definir por onde começar a 
distribuição de tablets: ser escola urbana de ensino médio, ter internet banda larga, 
laboratório do ProInfo (Programa Nacional de Tecnologia Educação) e rede sem fio (wi-
fi). A entrega dos aparelhos nas escolas estaduais começou em 2013, embora a 
previsão inicial fosse de que esta distribuição iniciasse no segundo semestre de 2012. 
Os coordenadores do programa farão curso de formação para, em seguida, treinar os 
multiplicadores, que formarão os professores em cada estado participante (BRASIL. 
2012b). Os tablets devem chegar a institutos federais e escolas da rede municipal em 
um segundo estágio do programa, e sem recursos federais nessas últimas, segundo o 
MEC.  

Conforme encontrado na literatura, Aprendizagem Móvel (Mobile Learning - M-
learning) é o emprego de tecnologias específicas que diferenciam a aprendizagem 
móvel de outras aprendizagens eletrônicas (e-learning) (DOCHEV e HRISTOV, 2006). 
Segundo a UNESCO (2013) a Aprendizagem Móvel envolve o uso de tecnologias 
móveis para possibilitar a aprendizagem anytime e anywhere. A Aprendizagem Móvel é 
considerada um paradigma emergente, relacionado com três tecnologias: poder de 
computação do ambiente, comunicação do ambiente e desenvolvimento de interfaces 
inteligentes do usuário.  

A aprendizagem móvel pode ajudar a potenciar experiências de aprendizagem 
presenciais. No ensino baseado na aprendizagem móvel, utilizamos dispositivos 
móveis sem fio para promover a comunicação e interação on-line entre sujeitos e 
destes com o seu contexto. Entendemos que a informação nos dispositivos móveis é 
acessível, o que faz com que se torne mais ‘presente’ em qualquer tempo e espaço, 
pois não são necessários sequer fios para acessá-la e é muito mais prático e simples 
acessá-la em função da portabilidade das tecnologias. Saccol e colaboradores (2011) 
destacam que 

a mobilidade física, a tecnológica, a conceitual, a sociointeracional e a temporal 
(...) propiciam maior facilidade de acesso à informação. Isso pode propiciar 
maior autonomia ao sujeito, visto que, além de acessar ou capturar dados onde 
quer que eles se encontrem, é possível transformá-los em informação quase 
instantaneamente (SACCOL, SCHLEMMER, BARBOSA, 2011, p. 3). 

 
Os dispositivos móveis iniciaram com os famosos PDAs (Personal digital 

assistants), atualmente diversos recursos estão presentes no que chamamos de m-
leraning: laptops, tablets, smartphones, games consoles, netbooks, ultrabooks, 
dispositivos híbridos, medias players (figura 1). Por exemplo, no smartphone nossos 
alunos podem interagir através do ouvir, do ver, do falar, do escrever e do ler. Podemos 
conjecturar algumas atividades com o m-learning na sala de aula, tais como: explorar, 
investigar, discutir, gravar capturando dados, construir fazendo e/ou modelando, 
compartilhando, testando, adaptando, refletindo.  
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Figura 1: Variedade dos dispositivos móveis 

A aprendizagem móvel dispõe de diversos recursos, quando o dispositivo dispõe 
de câmera pode-se utilizar para captura de vídeo e imagens, realidade aumentada, 
Quick Response ou QR Code e leitores de QR code (Figura 02). O leitor de 
documentos também pode ser considerado uma boa opção para trabalhos no ensino 
de Química. A Geolocalização, GPS e os mapas podem constituir-se de bons recursos 
para a aprendizagem móvel.  

 

 
Figura 2: QRcode 

Os tablets devido à sua portabilidade, interação táctil, baixo peso (em relação ao 
notebook, por exemplo), bateria com longa duração, entre outras funcionalidades, 
recebem grande acolhimento em todo o lado. As características destes dispositivos 
portáteis estão a contribuir para o aparecimento de novos contextos de aprendizagem. 
Moura (2012, p. 133) apresenta algumas vantagens do tablet em ambiente educativo, 
tais como: 

 
9 Acesso a informação atualizada; 
9 Promoção de uma aprendizagem ativa e participativa; 
9 Aumento da aprendizagem personalizada; 
9 Impulso da mobilidade na educação, evitando que os alunos carreguem os livros 

e possam aprender em qualquer contexto; 
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9 Incremento da distribuição de conteúdos, pelas possibilidades ilimitadas para 
receber conteúdos educativos; 

9 Acréscimo de interação social durante a aprendizagem; 
9 Adequação para a educação especial. 

 
Quando utilizamos todo o potencial do tablet, este pode ser considerado um 

estúdio pessoal de aprendizagem (Personal Learning Studio). Pode transformar-se 
num laboratório de ciências (MOURA, 2012), numa estação de pesquisa e arquivo, 
num laboratório virtual, entre outros. Os tablets estão preenchendo uma lacuna entre 
os smartphones e os computadores portáteis, criando uma nova categoria de 
dispositivos móveis, rapidamente aceito pelos estudantes. A computação móvel é um 
paradigma que surgiu da necessidade de ter acesso a informações e recursos 
independentemente de onde o usuário esteja localizado, podendo este mover-se e 
continuar visualizando conteúdo, caracterizando a mobilidade. Neste sentido, na 
aprendizagem móvel o quesito mobilidade deve estar intrínseco ao processo de 
aprendizagem, isto é, a aprendizagem não pode ser contida por limitações de 
infraestrutura do ambiente em que o indivíduo esteja por exemplo. De uma maneira 
mais simplificada podemos dizer que a aprendizagem móvel contribui para a 
aprendizagem sem hora e nem local pré-estabelecidos. 

Devido à grande difusão das tecnologias, há uma grande tendência de que os 
computadores pessoais (PC) sejam substituídos cada vez mais por dispositivos 
menores que permitam a mobilidade, que neste caso, são os dispositivos móveis.  

Cabe ressaltar que, a aprendizagem móvel tem permitido que o aprendizado 
através dos DM seja comum e importante na sociedade moderna, na qual as pessoas 
estão em busca de métodos que permitam um ganho de produtividade em um tempo 
cada vez menor. E com os dispositivos móveis, isso é possível, pois os usuários podem 
estar conectados a qualquer momento e em qualquer lugar.  

MÉTODO 
Para nossa pesquisa exploratória, adotamos o papel de “observador total” 

(LUDKE e ANDRÉ, 2012). Segundo os autores o observador total é aquele em que “o 
pesquisador não interage com o grupo observado. Neste papel ele pode desenvolver a 
sua atividade de observação sem ser visto, ou pode estar na presença do grupo sem 
estabelecer relações interpessoais” (p.29). 

No contexto deste trabalho optamos por utilizar como fonte de aplicativos o Play 
Store® (http://play.google.com), desenvolvido pelo Google Inc. para que seus usuários 
pudessem navegar e fazer download dos apps e seus dispositivos móveis com sistema 
operacional Android; optamos por ele porque o sistema apk (Android) é o mais comum 
entre os tablets e smartphones utilizados por professores e principalmente entre os 
alunos. Buscamos identificar neste ambiente os objetivos e os temas presentes dos 
aplicativos disponibilizados. Com o intuito de conhecer os aplicativos com potencial 
para ser utilizado no Ensino de Química, disponíveis na Play Store®, efetuamos 
buscas pela palavra “Química” e “Chemistry”. A opção pela versão em língua inglesa e 
em língua portuguesa para a mesma palavra de busca deveu-se ao pressuposto de 
que um número superior de aplicativos estaria disponível em língua inglesa, entretanto, 
tendo nosso olhar na utilização por professores e alunos residentes no Brasil, os 
aplicativos em língua portuguesa seriam mais convenientes para nossa discussão, 
neste momento, nossa prioridade no estudo. 
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Acreditamos que o número de aplicativos resultante de nossa pesquisa a partir 
da busca destas duas palavras na loja virtual nos permite presumir o quão evoluído 
está o desenvolvimento de aplicativos para a área de Química, em nosso idioma, e que 
possam ser utilizados para fins educacionais (estando esse pressuposto presente na 
sua criação ou não). O levantamento consistiu em encontrar aplicativos com potencial 
para uso no Ensino de Química, e que não necessariamente tenham sido 
desenvolvidos com esta finalidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No levantamento inicial percebe-se que são inúmeros os aplicativos disponíveis 

na play store®, a cada busca o limite para exibição para cada palavra chave é de 250 
aplicativos. Independentemente do tipo de escolha na pesquisa (gratuito, pago, 
química, Chemistry) os resultados exibidos são limitados em 250 apps, porém este 
número não representa o total de aplicativos disponíveis na plataforma, o que nos leva 
a conjecturar que há uma vasta lista de aplicativos disponíveis na play store® para 
dispositivos móveis, inviabilizando o conhecimento do total de aplicativos disponíveis, 
além disso, o processo para disponibilização de aplicativos no formato apk por 
desenvolvedores na play store® é simples e sem filtros, isto é, qualquer 
usuário/desenvolvedor pode elaborar o aplicativo e disponibilizar na plataforma sem 
restrições. 

Em nosso levantamento foi percebido que existem muitos aplicativos para 
cálculos estequiométricos e tabelas periódicas. O quadro 1 apresenta os 
direcionamentos dos aplicativos disponíveis para química. 
 
Quadro 1: Objetivos de alguns aplicativos disponíveis na Play Store®. 

Tipo de aplicativo Objetivos dos aplicativos 
Tabela periódica Dados e informações sobre os elementos químicos 

Cálculos químicos Resolução de questões envolvendo soluções, relação 
entre fórmulas químicas 

Quiz de química Perguntas, simulados e provas envolvendo conceitos 
químicos 

Jogos  Jogos envolvendo conceitos químicos 

Dicionários químicos Descrição de termos químicos e definições  

Nomenclatura Apresentar as nomenclaturas dos compostos químicos 

Fórmulas químicas Apresentar as fórmulas dos compostos químicos 

Reações químicas Simulação de reações químicas 

Físico-química Fórmulas, simulações e resoluções de conceitos 
envolvendo a físico-química 

Orgânica Aplicativos que simulam estruturas e reações 
 
Dentre as centenas de aplicativos referentes aos critérios utilizados nesta 

pesquisa em relação às palavras chaves (Química e Chemistry) foram selecionados 
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dez (10) apps descritos no quadro 1, contemplando cada tipo de usabilidade do 
aplicativo. Como critério de seleção destes aplicativos, relacionamos os mais baixados 
pelos usuários na plataforma Android.  

O primeiro tipo de aplicativo descrito refere-se sobre a tabela periódica. O app 
nomeado Tabela Periódica elaborado pela empresa socratica apresenta no menu as 
opções de “aprender, tabela, pesquisa, exame, vídeos e mais aplicações”, conforme 
visualizado na figura 3. Cada função deste aplicativo contribui para o aprendizado da 
química. O menu “Aprender” descreve cada um dos elementos da tabela periódica, 
informações sobre: propriedade gerais (família, bloco, grupo, configuração eletrônica, 
ano de descoberta); propriedades atômicas (raio atômico, raio covalente, raio de Van 
der Waals); propriedades termodinâmicas (ponto de fusão e ebulição, fase, entalpia, 
calor específico, dilatação térmica); propriedade material (densidade, dureza, volume 
molar, velocidade do som, condutividade térmica, módulo de Young); propriedade 
eletromagnética (cor, condutividade elétrica, tipo magnético, tipo elétrico, 
susceptibilidade magnética molar, resistividade); reatividade (eletronegatividade, 
valência, afinidade eletrônica); propriedades nucleares (radioatividade, meia-vida, temp 
de vida, seção de choque em Barns). No menu “Exame” o aplicativo permite aos alunos 
relacionarem o símbolo químico com o nome e vice-versa, identificar o número atômico 
dos elementos químicos apresentados. Na seção “vídeos” há um link direcionado para 
vídeos sobre química e os elementos químicos. Esta variedade de funções possibilita 
aos professores e estudantes consultas rápidas sobre os elementos químicos, 
aplicações e obtenção dos mesmos. 

 

 
Figura 3: página inicial do aplicativo 

No que se refere aos cálculos químicos o aplicativo Calculadora de Química 
(figura 4) tem se destacado. Este aplicativo auxilia na resolução de conteúdos 
envolvendo preparo de soluções (concentração, massa, volume), além de auxiliar nos 
cálculos de quimiometria (média aritmética, variância, desvio médio, desvio padrão) 
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Figura 4: Calculadora de Química 

Dos inúmeros aplicativos envolvendo Quiz, o Aprender química Jogo da Forca 
(figura 5) destaca-se por sua interatividade e facilidade no uso. O quiz desafia os 
estudantes a responderem perguntas que cobrem diversos assuntos relacionados à 
Química e a cada nova partida mais conhecimentos são apresentados. O aplicativo 
consta de um painel estatístico que exibe a evolução do aprendizado do aluno, de 
modo que permite que o próprio estudante busque superar seu desempenho anterior. 

 

 
Figura 5: Visualização do quiz 

A figura 6 apresenta o Xenubi que é um jogo destinado a estudantes de 
Química que estejam aprendendo sobre as propriedades da tabela periódica. O jogo 
permite ao aluno exercitar seu conhecimento quanto a relação das propriedades de um 
elemento químico e sua posição na tabela periódica (PERRY, 2012). No jogo dois 
elementos químicos aparecem posicionados em uma Tabela Periódica. O jogador deve 
analisar a posição dos elementos e escolher qual propriedade química do seu elemento 
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é superior ao elemento do oponente (Dr. Moseley). O jogo possui instruções na tela de 
entrada e um botão de “Dica” que pode ser visualizado durante o jogo de forma a 
auxiliar o jogador a fazer uma escolha consciente. O jogador e o oponente ganham 5 
cartas (elementos químicos) para iniciar o jogo. O primeiro que atingir 10 cartas ganha 
a partida. Quando o jogador acerta a resposta, ele ganha uma das cartas do oponente 
(Dr. Moseley). Quando erra, perde uma carta para o oponente. No caso de se propor 
um jogo em sala de aula pelo professor, não há um escolha voluntária do jogo pelos 
alunos, fazendo-se que o início da atividade tenha mais função educativa do que lúdica 
(Soares, 2004). O benefício do jogo está nessa possibilidade de estimular a exploração 
em busca de resposta e em não se constranger quando se erra. 

 

 
Figura 6: página inicial do Xenubi 

O Chemistry Dictionary é um aplicativo gratuito com descrições sobre diversos 
conteúdos químicos, contendo mais de mil definições básicas e avançadas sobre os 
termos químicos, com recursos de bookmark e glossário. Todos os termos estão 
listados em ordem alfabética, com mecanismo de busca, fácil de navegar.  

Dos aplicativos envolvendo a nomenclatura dos compostos químicos o 
Chemical formulas auxilia no desenvolvimento da nomenclatura de diversos 
compostos químicos. Para resolução de questões envolvendo fórmulas químicas o 
aplicativo Chemistry Formula Calculator LITE, tem-se destacado entre os 
estudantes. Este aplicativo disponibiliza opções para utilizar cálculos de estrutura 
atômica, equilíbrio químico e estudo de gases. 

O aplicativo goREACT (figura 7), desenvolvido pelo museu da ciência, 
apresenta imagens e vídeos que ilustram as moléculas criadas após as reações. 
Ademais, apresenta um menu de “Reações em Destaque” com diversos conjuntos 
temáticos de reações químicas relacionadas com aplicações específicas, tais como o 
meio ambiente, aplicação em carros ou produtos de limpeza. Este aplicativo pode 
auxiliar ao professor, quando em discussão sobre reações químicas, a apresentar as 
diversas reações e suas aplicações no dia-a-dia, ademais, facilitar a percepção dos 
compostos químicos presentes na ciência, na tecnologia e na sociedade. 
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Figura 7: tela inicial do goReact 

Na área da físico-química o aplicativo Chemistry Calculations permite aos 
estudantes realizar cálculos de soluções, solubilidade, termodinâmica, peso molecular, 
volume, massa, temperatura, pressão, energia, comprimento de onda. Ademais, os 
alunos podem utilizar as fórmulas para compreensão do pH e pOH e da equação de 
Nernst. 

Por fim, para os interessados em Química orgânica um dos aplicativos mais 
utilizados, embora com aplicações básicas, por professores e estudantes de química é 
o Organic Chemistry database (figura 8). Este aplicativo dispõe de um banco de 
dados com as principais funções orgânicas (Hidrocarbonetos, álcool, éter, derivados de 
halogêneos, funções carboniladas, funções nitrogenadas, epóxidos, tiol, entre outras). 
Para todas funções apresentadas o aplicativo permite ao estudante visualizar suas 
principais reações e seus mecanismos. 

 

 
Figura 8: Aplicações do Organic Chemistry database 

Embora observa-se que existem diversos recursos disponíveis na plataforma da 
Play Store® para o ensino e aprendizagem da Química, nem todos os aplicativos 
guardam o devido cuidado com as informações sobre os conteúdos químicos, além 
disso, não há sugestões por parte dos desenvolvedores para a utilização destes 
aplicativos em sala de aula, o que pode dificultar na utilização destes por parte dos 
professores e estudantes de química. Como inicialmente previsto, os aplicativos em 
língua inglesa são em maioria na Play Store® e apresentam um melhor design e 
elaboração do app, além de apresentarem, em grande parte, facilidade no manuseio do 
aplicativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A partir do que foi apresentado nessa pesquisa, é possível compreender a 

importância e o lugar que os aplicativos móveis podem ocupar no contexto educacional 
atual, embora muitos docentes se manifestem dizendo preferir não utilizar os recursos 
didáticos digitais, pois entendem que o uso desses recursos representam momentos de 
distração e, portanto, não são “adequados” para o ensino de Química. Além disso, um 
dos maiores desafios da Aprendizagem Móvel está justamente na formação docente, 
pois é necessário que esse docente perceba e se “ambiente” no mundo digital, a fim de 
que possa melhor compreender as potencialidades que representam para repensar os 
processos de ensino e aprendizagem. 

Os dispositivos móveis, e em particular os tablets, enriquecidos com as 
numerosas aplicações e jogos educativos representam um novo formato de consumo e 
produção de conteúdos, interatividade e entretenimento. Nem todas as experiências da 
aprendizagem móvel representam situações educativas inovadoras. Para isso, 
devemos abranger o maior número possível de características exclusivas desta 
modalidade, como sejam a mobilidade, a ubiquidade, a pervasividade e o contexto. 

Devemos também incluir, ao processo de incorporação dos RDD no ensino de 
química por meio dos dispositivos móveis, metodologias e práticas pedagógicas que 
podem ser desenvolvidas a partir do uso desses recursos em uma inovação 
educacional por parte dos docentes. Cabe ressaltar que aqui não estamos incentivando 
a “troca” de um recurso por outro, isto é, não se deve deixar de utilizar a lousa e o 
marcador de texto para se utilizar um tablet e smartphones se com esta mudança 
também não mudarem os paradigmas de ensino. 

Por fim, cabe aos docentes, em especial de química, conscientizem-se da 
importância da incorporação dos recursos didáticos digitais em suas práticas 
pedagógicas e compreendam como esses recursos podem contribuir para a construção 
do conhecimento. 
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Resumo: O crescente desenvolvimento das TIC proporciona aos professores, o desafio de integrá-las na 
sua prática. Portanto, este trabalho busca investigar as concepções de professores de química sobre o 
uso de softwares educativos na prática docente. Trata-se de uma investigação exploratória, sendo a 
amostra constituída por 10 (dez) professores da Região Metropolitana do Recife-PE. Foi aplicado um 
questionário com a finalidade de obter informações que permitissem caracterizar os professores no 
tocante as suas concepções quanto aos conceitos de software educacional, as dificuldades e 
contribuições encontradas para a sua utilização, assim como a viabilidade do uso das TIC no processo 
educativo. Os Resultados já demonstram que os docentes consideram esses recursos de maneira 
positiva, podendo contribuir no processo de ensino e aprendizagem, através de visualizações e 
simulações em ambientes tridimensionais. No entanto, as dificuldades encontradas pelos professores, 
nas escolas, ainda aparentam ser empecilhos para a utilização dos softwares educativos no contexto 
educacional. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A sociedade atual passa por mudanças caracterizadas por uma profunda 
valorização da informação. Nessa chamada Sociedade da Informação, os processos de 
aquisição do conhecimento assumem um papel de destaque e passam a exigir um 
cidadão crítico, criativo, com capacidade de pensar sobre a sua prática, de trabalhar 
em grupo e de se conhecer como individuo. A educação não deve se sustentar apenas 
na instrução repassada pelo professor, mas na construção do conhecimento, na 
dialética aluno/professor e no desenvolvimento de novas competências como: criação 
do novo a partir do conhecido, criatividade, autonomia e comunicação.  
 Entretanto, ainda verifica-se que a prática, do ensino de Química Orgânica no 
Ensino Médio, em sala de aula, consiste na transmissão-recepção de conhecimentos 
que, muitas vezes, não são compreendidos. Dessa forma, para estimular e resgatar o 
interesse dos discentes pelas aulas de química é fundamental que o professor busque 
metodologias diferenciadas que o auxiliem no processo de ensino aprendizagem. 
(SOARES et al., 2003). O desenvolvimento de estratégias modernas e simples, 
utilizando simulação com softwares educacionais, jogos e outros recursos didáticos, é 
recomendado para dinamizar o processo de aprendizagem em Química. (ibidem)
 Dessa forma, com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), além 
das novas formas de aprender, novas competências são exigidas, novas formas de 
realizar o trabalho pedagógico são necessárias e, torna-se fundamental formar 
continuamente o novo professor para atuar nesse ambiente em que a tecnologia serve 
como um recurso didático no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, a 
questão da formação de professores para uso da informática como meio de ensino é 
relativamente recente, além disso, apresenta certo grau de complexidade uma vez que 
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não existe um modelo único a ser seguido. Assim, põem em pauta desafios ainda 
maiores a serem superados pelos cursos de formação. 
 Segundo Santos e Silva (2008, p.20), “a interação da tecnologia às práticas 
educacionais integra a busca dos profissionais de educação em superar as dificuldades 
no que concerne a sua prática, principalmente, no que tange à sala de aula”. Um 
desses desafios diz respeito à forma como é realizado o seu uso. Conforme Valente 
(2002, p. 16), “A implantação da informática na educação consiste basicamente de 
quatro ingredientes: o computador, o software educativo, o professor capacitado a usar 
o computador como ferramenta educacional e o aluno”. Assim, estudos e pesquisas na 
área da educação afirmam que a tecnologia pode contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem. Nesta perspectiva, a função das TIC no processo de ensino e 
aprendizagem de diferentes disciplinas tem sido estudada por especialistas, em várias 
universidades de todo o mundo.  
 O papel destas tecnologias nas disciplinas de ciências tem sido largamente 
justificado. Osborne e Hennessy (2003) discutem, na sua revisão da literatura, várias 
razões para o uso da tecnologia no ensino-aprendizagem das ciências, em particular, 
que: acelera e intensifica a produção de trabalho; intensifica a investigação e a 
experimentação; promove a autorregulação, a aprendizagem colaborativa, a motivação 
e o envolvimento.  
 Portanto, o presente trabalho teve como objetivo investigar as concepções de 
professores de química da educação básica sobre o uso de softwares educativos na 
prática de sala de aula. Trazendo como problemática, a seguinte questão: Quais as 
concepções de professores de química que lecionam em escolas da Região 
Metropolitana do Recife, sobre a utilização de softwares educativos no ensino de 
química orgânica? 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE QUÍMICA 

 

 O objetivo dos cursos de Licenciatura em Química é formar o professor para 
atuar na educação básica. Tal formação deve contemplar inúmeros aspectos inerentes 
à formação do bom professor, tais como conhecimento do conteúdo a ser ensinado, 
conhecimento curricular, conhecimento pedagógico sobre a disciplina escolar Química, 
conhecimentos sobre a construção do conhecimento científico, especificidades sobre o 
ensino e a aprendizagem da ciência Química, dentre outros. Nesse panorama, é 
necessário que os cursos de formação inicial e os professores formadores “promovam 
novas práticas e novos instrumentos de formação, como estudos de caso e práticas, 
estágios de longa duração, memória profissional, análise reflexiva, problematizações 
etc.” (ALMEIDA; BIAJONE, 2007, p.293). 
 Ao egressar das instituições de Ensino Superior, dos cursos de Licenciatura em 
Química, o licenciado deve ter o perfil de um profissional com “formação generalista, 
mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos da Química, preparação 
adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de 
áreas afins, na atuação profissional como educador nos ensinos Fundamental e Médio” 
(ZUCCO et al.,1999, p.458). Entretanto, o que as pesquisas sobre formação inicial de 
professores de Química apontam é que o cenário encontrado é um tanto quanto 
diferente. 
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 A formação inicial de professores de Química permanece ainda hoje ancorada a 
paradigmas disciplinares e à estrutura curricular. Esta última, muitas vezes vinculada a 
cursos de Bacharelado, volta-se, sobretudo para a formação de técnicos das Ciências 
do que propriamente para educadores em Ciências (SANTOS, 2005). 
 Entre as críticas mais comuns é que o currículo de química é extenso e 
conteudista, privilegiando a memorização de conceitos, símbolos, fórmulas, regras e 
cálculos intermináveis. Estudos experimentais e exploratórios no campo de 
representações revelam que os estudantes possuem dificuldades em transitar entre os 
níveis de representações macroscópico, microscópico e simbólico (RAUPP et al, 2009). 
Além disso, os alunos tem grande dificuldade de abstrair conceitos apreendidos nas 
atividades de sala de aula, impossibilitando dessa forma uma relação destes conceitos 
com seu dia-a-dia (MARQUES et al, 2008). Não obstante vemos essa realidade 
devolvida em intermináveis questões sob a forma de testes, provas e exercícios, onde 
se vê uma mera repetição, gerando uma repulsa e falta de interesse pela disciplina. Há 
uma explícita desconexão entre os conteúdos científicos e o mundo real, os quais são 
apresentados em formato “finalizado”, sem nenhuma discussão sobre os processos de 
construção do conhecimento. 
 Em se tratando da Licenciatura em Química, muitos cursos, apesar da ampla 
reestruturação curricular, não superaram, de fato, o modelo implantado em 1962, o 
chamado 3+1; composto por três anos de formação técnica centrada no 
aprofundamento do conhecimento de conteúdo da área de formação, e mais um ano de 
disciplinas pedagógicas de formação específica para professores, incluindo as práticas 
de ensino e o estágio supervisionado (TERRAZZAN et al., 2008). Este modelo de 
formação norteia-se pelo paradigma taylorista, baseado na racionalidade técnica, que 
concebe a tarefa docente como uma atividade meramente instrumental voltada para a 
solução de problemas através da aplicação de teorias, métodos e técnicas (SCHÖN, 
1998). 
 Schön (1998) critica o conhecimento profissional fundado na racionalidade 
técnica, argumentando que a prática profissional envolve situações “problemáticas” ou 
conflituosas, para as quais não há soluções técnicas pré-estabelecidas. O papel 
atribuído aos professores no modelo da racionalidade técnica é o de aplicar a teoria 
produzida nas universidades à sua prática na escola. Essa é uma perspectiva 
dicotômica de formação, na qual as disciplinas pedagógicas são encaradas como um 
apêndice de formação científica. Essa separação provavelmente está vinculada à ideia 
de que os pesquisadores são os intelectuais e os professores são os práticos, cabendo 
aos últimos a aplicação do conhecimento produzido pelos primeiros (PEREIRA; 
ALLAIN, 2006). 
 Se pararmos para analisar como são as aulas dos conteúdos específicos, isto é, 
as aulas de Físico-Química, Orgânica, Analítica, Inorgânica, Bioquímica, em algumas 
universidades, notaremos um grande enfoque na racionalidade técnica. Parece que os 
docentes da universidade se esquecem de que estão formando professores de 
Química para a educação básica, e que estes necessitam de outros fundamentos para 
que possam atuar nas escolas, durante suas aulas. Compreendemos que a formação 
do professor é um processo contínuo e que não se inicia, e muito menos se finda, em 
um curso de graduação, tal como as licenciaturas. Mas, acreditamos que os cursos de 
Licenciatura podem proporcionar ações formativas de grande relevância para a 
formação do profissional professor. 
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A TECNOLOGIA NO ENSINO DA CIÊNCIA QUÍMICA 
 
 A ciência química é uma forte aliada para a essência da vida, tornando-se uma 
das responsáveis direta pelo aumento da expectativa de vida do homem moderno. O 
reconhecimento da projeção e da importância chega aos meios de comunicação e 
informação e aos fins educacionais. Essa realidade faz com que surjam inovações em 
todos os segmentos sociais e no planejamento escolar, que aponta novos e modernos 
rumos voltados para uma nova forma de ensinar química. 
 As novas tecnologias fornecem instrumentos imprescindíveis para essa 
empreitada, pois os recursos que elas disponibilizam são capazes de facilitar e agilizar 
a vida da sociedade contemporânea e de fornecer formação educacional, no campo da 
química, permitindo, assim, a atualização de conhecimentos, a socialização de 
experiências e a aprendizagem através dos recursos tecnológicos (KENSKI, 2004).  
 Para que a parceria entre a tecnologia e o ensino de química seja auspiciosa, é 
preciso direcionar o fazer educativo de forma que o conhecimento/saber seja 
significativo e útil para os discentes, através de uma educação cujo processo de ensino 
e aprendizagem atinja o objetivo almejado. Hoje, a química que nos circunda tem seus 
fundamentos negligenciados ao ser ensinada na escola, porquanto, não raras vezes, é 
trabalhada superficialmente, desconsiderando-se toda a sua abrangência. Porém, se 
sua implantação for planejada, pode propiciar um conjunto de práticas preestabelecidas 
que têm o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos 
sociais e culturais de maneira crítica e construtiva. 

 
[...] é preciso objetivar um ensino de Química que possa contribuir para uma 
visão mais ampla do conhecimento, que possibilite melhor compreensão do 
mundo físico e para a construção da cidadania, colocando em pauta, na sala 
de aula, conhecimentos socialmente relevantes, que façam sentido e possam 
se integrar a vida do aluno. (BRASIL,1999, p.68). 

 
 Portanto, uma das formas de se promover um ensino de qualidade é através do 
emprego de tecnologias que se apresentem como uma ferramenta pedagógica que 
propicie a integração do aluno no mundo digital, através da otimização dos recursos 
disponíveis, possibilitando uma multiplicidade de formas de acesso ao conhecimento, 
de forma dinâmica, autônoma, prazerosa e atual. 
 No contexto atual, é preciso que o professor use metodologias, procedimentos e 
programas educativos personalizados, a fim de desenvolver melhorias no processo de 
ensino e aprendizagem. Convém, no entanto, enfatizar que essa metodologia deve ser 
planejada, concatenada com os conteúdos curriculares da disciplina, na perspectiva de 
desenvolver as competências almejadas. A utilização das ferramentas tecnológicas, no 
ensino de química, devem explicitar seu caráter dinâmico, a fim de que o conhecimento 
químico seja expandido, não como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e 
acabados, mas como um conjunto de ensinamentos interativos que envolvem a 
interdisciplinaridade, a contextualização e a tecnologia, possibilitando a construção de 
conhecimentos voltados para a vida. 
 Para esses fins, os ambientes de aprendizagem tecnológica devem estar 
centrados numa infinidade de recursos metodológicos que demonstrem o potencial do 
processo de produção do conhecimento. Entre esses recursos, podemos colocar 
também como fonte metodológica os softwares educacionais, como objetos de estudo, 
representando uma alternativa didática e lúdica fundamental ao processo de ensino e 
aprendizagem. 
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SOFTWARES EDUCACIONAIS NO ENSINO DE QUÍMICA 
 
 A definição de softwares educativos, conforme Cano (2004) está relacionada à 
sequência de instruções, aos manuais e às especificações aplicadas ao processo 
ensino-aprendizagem, comumente associadas aos programas de computador.  
 De acordo com Valente (2002), o computador pode ser um recurso valioso para 
promover a passagem da informação ao usuário ou facilitar o processo de construção 
de conhecimento. No entanto, por intermédio da análise dos softwares, é possível 
entender que o aprender não deve estar restrito ao software, mas envolve a interação 
do aluno com este. Dessa maneira, percebe-se que, para que ocorra a construção do 
conhecimento, o aluno deve aprimorar suas estratégias diante do uso dos recursos, 
focando o desenvolvimento da lógica e de certos conteúdos, principalmente se forem 
temáticos, atrativos a eles. É necessária uma análise criteriosa que permita, antes, a 
escolha e, depois, a utilização adequada desse recurso. Sendo assim, o professor 
necessita de um planejamento, definindo objetivos, habilidades e competências 
esperadas de seus alunos. Além disso, o professor precisa saber lidar com o software, 
conhecendo suas vantagens e desvantagens.  
 Para Valente (2002), o uso educacional dos softwares demanda um 
discernimento maior por parte do professor e, consequentemente, uma formação mais 
sólida e mais ampla. Isso deve acontecer tanto no domínio dos aspectos 
computacionais quanto do conteúdo curricular.  
 Os softwares educacionais contribuem para a construção do conhecimento 
dependendo dos objetivos, do planejamento e do momento em que forem aplicados 
pelo educador, devendo ser utilizados com criatividade. O crescimento da produção de 
softwares educativos mostra que há interesse dos educadores em utilizar ferramentas 
interativas e lúdicas. Dessa maneira, percebe-se que esse crescimento abrange uma 
boa parte das disciplinas escolares, aprimorando cada vez mais a relação ensino-
aprendizagem. Conforme Bertoletti et al. (2003), a potencialidade do computador como 
instrumento didático está sendo cada vez mais valorizada. Isso pode ser observado, 
verificando-se a grande quantidade de softwares educacionais produzidos e 
disponíveis no mercado, da procura crescente por softwares educacionais e, 
principalmente, do crescente número de usuários conectados à Internet com a 
finalidade de buscar informações.  
 O uso de softwares é visto como um forte recurso didático, por ter significativa 
influência perante a sociedade e provocar certo fascínio nas pessoas, principalmente 
nos jovens. Alguns softwares educativos já disponíveis no mercado, e até mesmo na 
Internet gratuitos, auxiliam os alunos a raciocinarem a respeito de certos fenômenos 
químicos através de simulações, manipulações e visualização de dados no 
computador, facilitando a assimilação dos conteúdos de química, de uma  forma mais 
dinâmica e contextualizada (TAJRA 2000). 
 Existe uma crença entre os educadores, proveniente do senso comum, que é 
imprescindível a demonstração prática, visual, do conhecimento, a fim de que este seja 
mais eficiente e eficaz quando o objeto de estudo são as ciências físicas ou biológicas, 
ou ampliando, as ciências exatas. É muito difícil o ensino sem algum tipo de suporte 
que permita o aluno constatar, ou testar, o que está sendo ensinado. Na área de 
Química, por exemplo, a experimentação não é recurso suficiente para auxiliar o aluno 
a estudar o fenômeno na sua totalidade, uma vez que não é realmente possível ao 
aluno visualizar os compostos químicos, as reações, etc. Existe uma grande distância 
entre as linguagens empregadas pelos professores, ao conduzirem suas aulas, e o que 
de fato acontece no nível de fenômeno físico. Nas aulas teóricas, as estruturas 
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químicas são descritas na forma de átomos e ligações, e nas aulas práticas estas 
mesmas estruturas são percebidas através de suas cores, cheiros e velocidades de 
reação quando combinadas com outras. 
 As representações de moléculas, radicais e ligações químicas encontradas em 
livros são estáticas e no espaço. Quando trabalhadas e estudadas na sala de aula, 
utilizando o quadro verde, ilustrações de livros, desenhos e outros meios convencionais 
não são recursos suficientes para preencher a lacuna existente entre o que acontece 
com os elementos do fenômeno e o que o aluno realmente percebe. Isto ocorre porque 
estes recursos não permitem a manipulação e a visualização de diferentes 
combinações destes elementos, tão necessárias ao aprendizado dos estudantes.  
 A utilização de recursos representativos, no ensino de química é ampla e 
recorrente, a representação é uma forma demonstrativa de deixar o “mundo micro” 
acessível ao aluno de forma que ele tenha menos obstáculos epistemológicos e maior 
visualização de um sistema que está sendo estudado. Olhando para química orgânica, 
a necessidade de atribuir características e especificidades da molécula representada, 
tais como: Rotação de ligantes, Impedimento estérico, entre outros ou até atribuições 
qualitativas da reação como: Solvatação, dissociação, propriedades das reações. Ao 
avaliar estes recursos vai de encontro à didática utilizada pelo professor e ao objetivo 
que se pretende alcançar quanto o ensino da química orgânica. Portanto leva-se em 
conta a habilidade e a vontade de aprendizado deste professor numa tentativa de 
trabalhar com tecnologia da informação e comunicação, neste caso, com uso de 
softwares. 
 
 
3. METODOLOGIA 
 
 O desenvolvimento dessa pesquisa seguiu os moldes de uma pesquisa 
qualitativa, e segundo Minayo (1999, p.18) “a abordagem qualitativa não pode 
pretender o alcance da verdade, com o que é certo ou errado; deve ter como 
preocupação primeira a compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na 
realidade”. Bem como, utilizando-se do método da pesquisa exploratória, que de 
acordo com Gil (2008) estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses. Este trabalho foi realizado com 10 Professores de Química que lecionavam 
em escolas localizadas na Região Metropolitana do Recife no Estado de Pernambuco 
(RMR-PE). Os sujeitos desta pesquisa foram selecionados de forma voluntária a partir 
do momento em que a proposta de investigação foi apresentada.  
 O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário com 8 (oito) questões 
abertas, para a coleta dos dados. Sendo estas separadas em duas dimensões: uma 
primeira que tratou do perfil dos professores participantes e uma segunda que focou 
nas concepções dos professores quanto ao uso de softwares no ensino de química 
orgânica. Foi escolhido esse instrumento de coleta por causa dos benefícios dessa 
modalidade. Ela possibilita atingir um número de pessoas, mesmo que estejam 
dispersas, numa área geográfica extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo 
correio, e-mail, entre outros; não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do 
aspecto pessoal do entrevistado e permite que as pessoas o respondam no momento 
em que julgarem mais convenientes. A aplicação desse instrumento levou em 
consideração os cuidados de natureza ética tais como o anonimato dos respondentes 
assim como das escolas envolvidas na investigação. Em seguida foi realizada a análise 
dos dados e uma posterior discussão dos resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Em relação ao perfil da amostra, observou-se tratar de um grupo de professores 
com tempo de experiência bastante variado, abrangendo 30% em início de carreira até 
os mais experientes, representando 10% da amostra com (30-35 anos) de prática 
profissional. Dessa maneira através dos dados, pode ser verificada também uma 
variação na faixa etária dos participantes da pesquisa, abrangendo os mais jovens até 
os de mais idade. Configurando assim, uma amostra com um perfil diversificado, como 
mostra a figura 1 e 2. 
 

 

 
   Figura 1: Tempo de experiência dos docentes   Figura 2: Faixa etária dos docentes 
 
 
 Com este perfil de amostra, revelou-se também que o grupo de professores 
participantes não variou quanto ao gênero, sendo 50% feminino e 50% masculino, 
verificando que estes docentes na sua maioria (70%) possuem a graduação como 
formação inicial, mas também possuem uma formação continuada que é a pós-
graduação, diferentemente dos 30% da amostra que possui apenas a graduação como 
formação. 
 
   

 
  Figura 3: Percentual do Gênero dos docentes      Figura 4: Formação acadêmica dos docentes 
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 Quando analisamos as respostas às questões que buscam detalhar o que os 
docentes entendiam por softwares educacionais percebe-se que a maioria dos 
professores (40%) percebe esse tipo de recurso como “Programas”, 30% como 
“Materiais ou conteúdos digitais”, 20% como “Aplicativos”, pontuando que 10% da 
amostra não responderam a essa questão (Figura 5).  
 Esses resultados demonstram está em consonância com Cano (2004) quando a 
mesma afirma que a definição de softwares educativos, está relacionada à sequência 
de instruções, aos manuais e às especificações aplicadas ao processo ensino-
aprendizagem, comumente associadas aos programas de computador. 
 
 
 

 
                      Figura 5: O que os professores entendem por software educacional 
 
  
 Com relação aos 30% da amostra que definiram os softwares como “Materiais e 
conteúdos digitais” esses restringiram  o uso desses recursos a ser aplicado em 
escolas e universidades e utilizado pelo computador, denotando uma falta de 
experiência com o conceito de mobilidade. Enquanto que 20% dos professores 
responderam que enxergavam o software como um “Aplicativo”, demonstrando com 
essa visão um maior entendimento com o conceito de mobilidade podendo utilizar o 
software não exclusivamente atrelado ao computador, estabelecendo assim um uso 
específico, e sim podendo fazer o download do programa.  
 Quando se trata de “Quais as dificuldades ou facilidades que você identifica para 
o uso de softwares no ensino de Química Orgânica”? A Tabela 1 mostra os fatores 
apontados como dificuldades para utilização de softwares no ensino de Química 
Orgânica e as facilidades. 
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Tabela 1. Fatores apontados pelos professores como dificuldades e facilidades para o uso de 
softwares no ensino de Química Orgânica. 
 

 
 
 
 
 

DIFICULDADES 

Fatores identificados para uso de softwares 
educacionais no ensino  

de Química Orgânica 

  Percentual 
de 

Professores 
Falta de acesso aos recursos tecnológicos  30% 
Equipamentos obsoletos 10% 
Ausência de licença para utilização 10% 
Falta de recursos tecnológicos na escola 10% 
Conhecer sites disponíveis com os recursos 10% 
Laboratórios de informática que não funcionam 10% 
Quantitativo dos equipamentos na escola 10% 
Não houve resposta 10% 

   
 
 
 
 

FACILIDADES 
 
 
 

Contribuição no processo de ensino-aprendizagem 10% 
Demonstração de conceitos abstratos 10% 
Atividades interativas com os estudantes 10% 
Visualização e simulação de moléculas em 
modelos tridimensionais 

40% 

Fácil acesso aos conteúdos sem necessidade de 
usar analogias 

10% 

Utilização de experimentos em Química Orgânica 10% 
Não houve resposta 10% 

 
 Várias das dificuldades encontradas sugerem uma questão de Gestão por parte 
dos responsáveis das instituições. Enquanto que as facilidades estão relacionadas com 
o fato de tornarem a visualização e simulação de moléculas em modelos 
tridimensionais algo mais dentro da realidade do estudante, fácil acesso aos conteúdos 
sem a necessidade de analogias, atividades mais interativas com os alunos, bem como 
contribuições no processo de ensino e aprendizagem. Referem-se, portanto, a 
importância de aulas mais interativas na tentativa de fazer a passagem do abstrato 
para o real e portanto contribuir no processo de ensino e aprendizagem, contudo 
demonstrando compreensão do uso didático-pedagógico de softwares educacionais no 
ensino de Química orgânica.  
 Os dados obtidos demonstram concordar com (TAJRA 2000) quando afirma que 
o uso de softwares educativos, auxiliam os alunos a raciocinarem a respeito de certos 
fenômenos químicos através de simulações, manipulações e visualização de dados no 
computador, facilitando a assimilação dos conteúdos de química, de uma forma mais 
dinâmica e contextualizada. 
 Quando analisamos as respostas às questões que buscam detalhar a 
importância da utilização das TIC no processo educativo, percebe-se que os sujeitos da 
pesquisa no seu total mostraram-se favorável ao uso de tecnologias no contexto 
educacional e entendem que as mesmas são recursos que precisam de um 
planejamento e metodologias diferenciadas para serem inseridas de forma adequada e 
que assim possa contribuir no processo de ensino e aprendizagem (Figura 6). 
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                            Figura 6: Utilização de TIC no processo educativo 
 
 
 Esses resultados corroboram com o estudo de KENSKI (2004) quando essa 
autora se refere ao uso das novas tecnologias condicionado a reorganização dos 
currículos, dos modos de gestão e das metodologias utilizadas na prática educacional.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 Assim, tendo em atenção o atendimento ao nosso objetivo, apresentam-se as 
seguintes considerações que permitem esboçar um quadro inicial e atualizado sobre as 
concepções de professores de química quanto ao uso de softwares no ensino de 
química orgânica, por uma amostra de professores da Região Metropolitana do Recife - 
RMR/PE. Relembra-se que estas se baseiam nas respostas ao questionário, e não em 
observações direta. 
 Relativamente à situação atual da compreensão do uso de softwares no ensino 
de química orgânica pelos professores, os resultados indicaram que esses recursos 
são considerados positivamente, podendo contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem, através de visualizações e simulações em ambientes que proporcionem 
a tridimensionalidade das moléculas e suas respectivas ligações químicas, trazendo, 
portanto, conceitos que se encaixam mais com o mundo real do aluno.  De fato 90% 
dos professores afirmaram enxergar os benefícios que esses recursos trazem quando 
utilizados para fins didático-pedagógicos.  Os resultados revelaram que 70% dos 
professores inquiridos tiveram formação continuada.  
 Conforme os autores referidos ao longo deste artigo, a utilização útil, adequada 
e eficaz das tecnologias na educação, exige uma formação prévia dos professores 
nesta área, de modo a dotá-los das competências necessárias, tanto do ponto de vista 
tecnológico como pedagógico. As dificuldades encontradas pelos professores de 
química, nas escolas que lecionam, ainda são empecilhos para a utilização dos 
softwares no ensino de Química Orgânica, como por exemplo, a falta de acesso aos 
recursos nas escolas; equipamentos obsoletos; ausência de licença para utilização; 
falta de recursos tecnológicos nas escolas; laboratórios de informática que não 
funcionam; conhecimento de sites disponíveis com os recursos, entre outros.  
 Esses estudos iniciais realizados em escolas da RMR – PE e os resultados 
obtidos podem corroborar nas pesquisas futuras, apontando para a necessidade de 
uma ampliação da amostra para outras regiões do Estado de Pernambuco, a partir dos 
quais podem se traçar algumas orientações para se promover de maneira eficiente a 
utilização de softwares educacionais por professores de Química. 
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RESUMO 

 
A Química pode ser conceituada como a ciência que estuda a matéria, as transformações, as 
variações de energia e representa um ramo importante das ciências naturais. O desafio 
atual do ensino da disciplina está na construção de uma relação entre o saber científico e 
o cotidiano dos alunos. De acordo, com as diretrizes curriculares nacionais a necessidade da 
formação de um cidadão pleno, com capacidade de tomar decisões sobre questões 
tecnocientíficas com consequências socioambientais, é imediata. No entanto, a capacidade 
dos professores mediarem o conhecimento de forma a permitir a construção do saber, se 
opondo a memorização característica de um modelo de ensino transmissivo receptivo, ainda 
se mostra pouco produtiva. Por essas necessidades, apresentamos uma proposta da 
construção do conhecimento pela aprendizagem colaborativa com aplicação de projeto 
temático, na tentativa de entender e aprimorar estratégias de ensino que propiciem a 
formação da cidadania e intervenção dos alunos no mundo. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
 

Um dos focos da pesquisa em ensino de Química tem sido buscar 
uma contextualização dos conteúdos disciplinares. A prática dos professores 
e os recursos utilizados por eles procuram preencher as necessidades exigidas 
pelo mundo moderno, propiciando a formação do cidadão mais consciente e 
participativo na sociedade. Sendo assim, os temas trabalhados pelos 
professores no ensino básico, por exemplo, devem contemplar a realidade do 
aluno e levar em consideração o seu dia a dia. 

 
O objetivo básico do ensino de química para formar o cidadão 
compreende a abordagem de informações químicas fundamentais 
que permitam ao aluno participar ativamente na sociedade tomando 
decisões com consciência de suas consequências. Isso implica que o 
conhecimento químico aparece não com um fim em si mesmo, mas 
com objetivo maior de desenvolver as habilidades básicas que 
caracterizam o cidadão: participação e julgamento (SANTOS & 
SCHNETZLER, 1996, p.29). 

 
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica – 

DCNGEB (BRASIL, 2013), a Química é vista como uma disciplina capaz 
de promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes e ressaltar a 
oportunidade de entenderem o mundo e os conceitos básicos importantes. 
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A Química pode ser conceituada como a ciência que estuda a matéria, 
suas transformações, as variações de energia e representa uma parte 
importante das ciências naturais e possui um aspecto interdisciplinar, pois 
envolve temas e situações relevantes para o bem estar da sociedade. O seu 
desenvolvimento é dado através da pesquisa científica, com ações que 
contemplam também a minimização dos impactos ambientais advindos do 
aprimoramento tecnocientífico: 

 
O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao 
homem o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o 
cerca, podendo analisar, compreender e utilizar este conhecimento 
no cotidiano, tendo condições de perceber e interferir em situações 
que contribuem para a deterioração de sua qualidade de vida, como 
por exemplo, o impacto ambiental provocado pelos rejeitos industriais 
e domésticos que poluem o ar, a água e o solo (CARDOSO & 
COLINVAUX, 2002, p. 401). 

 
O desafio atual relacionado ao ensino de Química envolve a 

construção de uma relação entre os conhecimentos estudados pela disciplina 
(saber científico) e o cotidiano dos alunos. A Química desenvolvida nas 
escolas, na maior parte das vezes, apresenta-se distante da realidade dos 
alunos, sendo considerada pouco significativa em suas vidas. Para Chassot 
(2008) a melhoria do ensino de química está diretamente relacionada não só 
com a contextualização social, mas também entre as diferentes disciplinas 
escolares: 

Para que a qualidade do ensino de Química melhore, é necessário 
adotar uma nova metodologia que esteja centrada em alguns 
princípios básicos. Dentre eles a necessidade de que o ensino esteja 
adequado à realidade econômica, política e social do meio onde se 
insere a escola, bem como a necessidade de execução de 
experimentos que tenham como resultados dados observados na 
realidade, utilizando o ensino de Química como meio de educação 
para a vida, correlacionando o conteúdo de Química com os de 
outras disciplinas para que o aluno possa entender melhor o sentido 
do desenvolvimento científico (CHASSOT apub BUDEL, 2008, p.6). 

 
As diretrizes curriculares nacionais consideram a necessidade da 

formação de um cidadão pleno, com capacidade de interferir no mundo e 
modifica-lo para melhor. A interferência é dada com a busca de soluções para 
um mesmo problema, optando por aquela que for mais coerente.  Sugere, 
ainda, que o "cidadão" formado deve ter o conhecimento e saber usá-lo. Para 
isso, a escola deve englobar questões sociais e problemas cotidianos do 
educando. Uma opção a ser usada pelos professores é a contextualização do 
conhecimento, cujo tema é um dos principais conceitos dos DCNGEB, 
segundo ressalta Chiappini (2007, p.118): 

 
A formação de qualquer estudante deve considerar o grupo social 
envolvido, suas experiências e concepções, necessidades e anseios. 
Para isso, o educador não deve prescindir de um planejamento 
adequado aos seus objetivos específicos e ao grupo com o qual se 
relacionará. Dessa forma, a autonomia do professor, no sentido da 
seleção, preparação, organização e execução das atividades 
pedagógicas é um passo a ser dado na construção de seu trabalho. 
Por essa razão, serão apresentados aspectos das estratégias de 
abordagem do texto escrito: os resumos, exercícios, vocabulário. 
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A forma tradicional e pragmática com que a disciplina ainda é abordada 
por alguns professores, constitui um entrave para despertar o interesse e a 
vontade dos estudantes em acompanhar a disciplina. 

 
No ensino tradicional a aprendizagem é entendida como uma simples 
recepção de informações ditas pelo professor, assumindo a 
linguagem como um mero “tubo” que transmite, conduz as palavras 
do emissor (professor) para o receptor (aluno) com significados 
rígidos (SCHNETZLER, 2010, p. 150). 

 
Sabemos que a motivação dos alunos envolve o despertar de seu 

interesse por determinado assunto. A aprendizagem é satisfeita pela 
necessidade da apropriação do conhecimento. O modelo de ensino tradicional, 
transmissivo/receptivo, não considera a problemática envolvida na vida do 
aluno, o que explica de certa forma o desinteresse deles pelo que é ensinado 
em sala de aula. 

 
A atual forma de transmitir conhecimentos nas escolas não prepara, 
na maioria das vezes, alunos para um futuro que está 
constantemente em transformação, não estimula o questionamento, o 
que torna os alunos cada vez mais passivos e despreparados para as 
mudanças inevitáveis da sociedade. Essas escolas não ensinam 
conceitos que serão relevantes para a vida do aluno, mas prepara de 
modo geral, pessoas cada vez mais superficiais, não se ensina a 
pensar, a tomar decisões importantes (MARQUES REIS, 2013, p.1). 

 
O professor deste novo tempo deve buscar ferramentas inovadoras para 

transformar suas aulas. Nesse contexto, a atuação do profissional da educação 
implica em modificar o seu papel tradicional de ensino e, refletir sobre o novo 
perfil que envolve a formação do professor/pesquisador/orientador. Portanto, o 
planejamento das aulas deve ser modificado, de forma a atender a demanda 
social da educação moderna. 

Nos últimos anos, com a inserção na área educacional das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), alguns estudos, análises e 
reflexões têm sido feitas. As TIC podem contribuir para fomentar a discussão 
sobre a realidade social e econômica dos indivíduos e, ajudar na busca da 
valorização da cidadania. As tecnologias de informação na educação 
envolvem o uso da informática, do computador, da internet, do CD-ROM, da 
hipermídia, da multimídia, de ferramentas para educação a distância (chats, 
grupos ou listas de discussão e correio eletrônico) e de outros recursos de 
linguagens digitais de que atualmente dispomos e que podem colaborar 
significativamente para tornar o processo de educação mais eficiente e eficaz. 

A integração das TIC na escola, em todos os seus níveis, é fundamental 
porque estas tecnologias já estão presentes na vida de todas as crianças e 
adolescentes e funcionam como agências de socialização, concorrendo com a 
escola e a família. Além disso, a utilização desta ferramenta pode favorecer a 
inclusão tecnológica dos indivíduos. 

 
O uso de tecnologias para aprimorar os resultados educacionais e 
promover a inclusão social na educação toma duas formas principais. 
A primeira é o uso de tecnologias para promover a inclusão social em 
termos de oportunidades e resultados educacionais. A segunda é o 
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uso da educação para garantir a inclusão social em termos de 
oportunidades e resultados tecnológicos (SELWYN, 2008, p.4). 

 
Para os processos que envolvem o binômio ensino/aprendizagem, o 

professor deve buscar ferramentas que facilitem e auxiliem na formação de 
indivíduos mais atuantes na sociedade. A formação de sujeitos mais críticos 
pode ser impulsionada através da Aprendizagem Colaborativa (AC). Na sua 
ação como protagonista, o indivíduo colabora na construção do conhecimento 
em sala de aula de forma mais consistente. Ao se considerar a interação entre 
os pares (aluno/aluno ou professor/aluno) nesta modalidade, os indivíduos são 
agentes ativos que constroem o conhecimento pelos contextos envolvidos em 
suas vidas. 

A Aprendizagem Colaborativa (AC) pode ser definida, de forma simples, 
como a modalidade educacional onde o conhecimento é construído através da 
participação, envolvimento e contribuição ativa dos participantes de um grupo 
para refletir sobre seu contexto social. Nesse sentido, o indivíduo aprende com 
o grupo, mas também contribui para a aprendizagem dos outros. 

 
A participação ativa do aluno no processo de aprendizagem; 
mediação da aprendizagem feita por professores e tutores; 
construção coletiva do conhecimento, que emerge da troca entre 
pares, das atividades práticas dos alunos, de suas reflexões, de seus 
debates e questionamentos; interatividade entre os diversos atores 
que atuam no processo; estimulação dos processos de expressão e 
comunicação; flexibilização dos papéis no processo das 
comunicações e das relações a fim de permitir a construção coletiva 
do saber; sistematização do planejamento, do desenvolvimento e da 
avaliação das atividades; aceitação das diversidades e diferenças 
entre alunos; desenvolvimento da autonomia do aluno no processo 
ensino-aprendizagem; valorização da liberdade com 
responsabilidade; comprometimento com a autoria; valorização do 
processo e não do produto (TORRES, 2004, p.50). 

 
   A proposta de uma AC é consolidada por meio da troca de 

informações, pontos de vista, questionamentos ou resoluções de questões e 
problemas. O foco principal do processo é o aluno, cujo destaque é a sua 
forma de pensar. Mas, a constituição de significados, interesses comuns e 
aprendizagens diferenciadas também são importantes. 

 
Quando os alunos trabalham em conjunto, isto é, colaborativamente, 
produzem um conhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, 
deixam de ser independentes para se tornarem interdependentes. 
Assim, o trabalho colaborativo facilita o desenvolvimento da 
aprendizagem de um grupo quanto a sua importância na obtenção 
dos resultados desejados (PALLOFF E PRATT, 2002, p. 156). 

 
              A Web 2.0 está inserida dentro do conceito de TIC. Pode ser 
usada como ferramenta educacional e desempenhar papel importante na AC, 
visto que, através do seu uso as pessoas aprendem umas com as outras, 
atuam como objetos de aprendizagem e também como construtoras do 
conhecimento. Pela interação e participação coletiva, novas habilidades e 
competências podem ser desenvolvidas. Portanto, a mediação do 
conhecimento através de uma AC é justificada: 
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As pessoas desenvolvem-se e aprendem mais quando estão 
inseridas num processo coletivo de aprendizagem. Nessa condição, 
elas compartilham significados e representações comuns, comunicam 
e discutem os seus pontos de vista, examinam e aperfeiçoam as suas 
ideias e, ainda, podem estabelecer o diálogo multidimensional acerca 
das questões colocadas, seja revisando, modificando ou contrapondo 
soluções e alternativas (TORRES, 2011, p. 54). 

 
O termo Web 2.0 apareceu em 2003 com Tim O’Reilly, Dale Dougherty 

e de sua empresa, a O’Reilly Media e sua popularização ocorreu em Outubro 
de 2004, através de uma série de conferências que tencionavam explicitá-lo: 

 
“Web 2.0 é a mudança para uma Internet como plataforma, e um 
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. 
Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que 
aproveitem os efeitos da rede para se tornarem melhores quanto mais 
são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva.” 
(O’Reilly, 2005, s.p.). 

 
A CSCL, Computer Supported Colaborative Learning, é um método de 

ensino mediado por recursos computacionais onde um grupo formado por 
pessoas, buscam conhecimentos a partir de discussões e reflexões em 
conjunto. As chamadas comunidades de aprendizagem podem ser constituídas 
por grupos virtuais de alunos e professores. Nesse ambiente, o aspecto 
informal e democrático facilita o desenvolvimento de atividades colaborativas 
de pesquisa, estudo, discussão, troca de informações, debates e reflexão 
conjunta. A característica principal do trabalho colaborativo é a confiança que o 
sujeito adquire e que aumenta a sua auto-estima para realizar as atividades 
com seus próprios pares. 

Através das mídias sociais (MS), como o Facebook, espaços de 
colaboração e compartilhamento de informações são consolidados a cada dia. 
Por permitir trabalhar com diferentes conteúdos digitais, como por exemplo, 
imagens, vídeos, áudios e textos e, apresentar uma variedade de meios de 
comunicação oferecida aos usuários, como chats, fóruns e envio de 
mensagens, trata-se de uma ferramenta essencial para aprimorar e modificar o 
ensino das diferentes disciplinas. 

 
O Facebook define-se a si mesmo como “uma ferramenta social que 
te liga com as pessoas à tua volta” e foi lançado em Fevereiro de 
2004 por Marck Zuckerberg. Era, inicialmente, restrito aos estudantes 
de Harvard mas, em poucos meses, estendeu-se por várias 
faculdades dos EUA, tendo, em Fevereiro de 2006, passado a aceitar 
utilizadores não universitários desde que maiores de 13 anos. Após 
sete anos atingiu, segundo o site oficial, os 500 milhões de 
utilizadores. Entre estes utilizadores encontram-se muitos alunos do 
ensino secundário que utilizam esta rede para partilhar todo o tipo de 
informações, fotografias, aplicações e jogos (MINHOTO, 2011, p. 3). 

 
               O Facebook por ser uma rede gratuita é facilmente acessível, além 
de ter uma interface de utilização muito intuitiva. Apesar, d e  apresentar um 
conjunto de praticidades comuns a outras redes sociais, se diferencia 
pela capacidade de agregar assuntos de outros locais d a Web e 
armazena-los numa página de feeds, onde podem ser consultados. Com 
isso, o acesso facilita obter várias informações, partindo de um termo inicial.  
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Essa ferramenta permite criar aplicações externas que, ao serem integradas, 
passam a fazer parte da rede social, como por exemplo  aplicações para 
disponibilizar documentos (DocsBETA, Slideshare, SlideQ), wikis, sondagens, 
Flashcards, etc. 

 
A utilização do Facebook como apoio ao ensino presencial, com as 
suas ferramentas de interação e colaboração, permite expandir a sala 
de aula para um contexto muito familiar aos alunos, menos rígido do 
que uma plataforma de aprendizagem (como por exemplo o Moodle), 
mais interativo e com maiores possibilidades de participação. A 
familiaridade dos alunos com o ambiente do Facebook diminui a 
curva de aprendizagem das ferramentas, o que facilita a utilização e 
estimula a participação (MINHOTO, 2011, p. 5). 

. 
               As TIC devem ser usadas para facilitar a mediação e a interação 
entre os sujeitos. A mediação constitui um conceito fundamental na teoria de L. 
S. Vygotsky, onde: a relação do homem com o mundo não é uma relação 
direta, mas uma relação mediada, sendo os sistemas simbólicos os elementos 
intermediários entre o sujeito e o mundo (OLIVEIRA, 1993, p.24). 
 
               A Teoria Sócio-Histórica de Vygotsky, considerada como “Teoria da 
Aprendizagem”, determina que o desenvolvimento de cada indivíduo, seja 
criança, adolescente ou adulto, relaciona-se a vários fatores, mas destaca-se 
principalmente pela forma ampla que reúne as várias tendências atuais do 
pensamento educacional. Quando aplicada na sala de aula, o professor passa 
a ser um articulador, um facilitador para a construção do saber. Neste contexto 
o professor tem a possibilidade de trabalhar o conteúdo usando a AC, o que 
permite diminuir a distância entre aluno/professor, aluno/aluno com o objetivo 
de construir conhecimentos mais sólidos em Química. 

 
“Afirmamos que em colaboração a criança sempre pode fazer mais do 
que sozinha. No entanto, cabe acrescentar: não infinitamente mais, 
porém só em determinados limites, rigorosamente determinados pelo 
estado do seu desenvolvimento e pelas suas potencialidades 
intelectuais. Em colaboração, a criança se revela mais forte e mais 
inteligente que trabalhando sozinha, projeta-se ao nível das 
dificuldades intelectuais que ela resolve, mas sempre existe uma 
distância rigorosamente determinada por lei, que condiciona a 
divergência entre a sua inteligência ocupada no trabalho que ela 
realiza sozinha e a sua inteligência no trabalho em colaboração. [...] A 
possibilidade maior ou menor de que a criança passe do que sabe 
para o que sabe fazer em colaboração é o sintoma mais sensível que 
caracteriza a dinâmica do desenvolvimento e o êxito da criança. Tal 
possibilidade coincide perfeitamente com sua zona de 
desenvolvimento imediato” (VIGOTSKI, 2000, p. 329). 

 
 
Objetivos 

 
 

Promover a aprendizagem colaborativa com a aplicação de projeto 
temático no ensino de Química, para estabelecer relações entre o conteúdo 
ensinado em sala de aula e as práticas presentes no dia a dia do aluno, 
utilizando como ferramentas para mediação do conhecimento a Web 2.0 e a 
Mídia Social do Facebook.  
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Como consequência, pretendemos: conscientizar os alunos sobre a 

importância do reaproveitamento de materiais e do uso de produtos 
biodegradáveis para preservar o meio ambiente; relacionar o conhecimento 
escolar com o tema trabalhado no projeto; desenvolver uma aprendizagem 
colaborativa de acordo com as competências previstas pelo programa da 
disciplina e estimular o aluno a ter uma mudança de atitude e/ou reflexão 
na/sobre sua forma de aprendizado. 

 
 
Metodologia de pesquisa 

 
 

Utilizamos como referencial teórico a ideia da Aprendizagem 
Colaborativa, pois esta contribui para ajudar na formação de sujeitos mais 
críticos. Na sua ação como protagonista, o indivíduo colabora na construção 
do conhecimento em sala de aula de forma mais consistente. Ao se considerar 
a interação entre os pares (aluno-aluno ou professor-aluno) na aprendizagem 
colaborativa, os indivíduos são agentes ativos que constroem o conhecimento 
pelos contextos envolvidos em suas vidas. 

De acordo com a interpretação de Vygotsky (2000, p.48): através de 
uma relação histórica/cultural o conhecimento do mundo é mediado por 
práticas sociais, ação do outro e pela linguagem. Através das relações sociais 
e das condições de existência, o homem inventou instrumentos e símbolos, 
assim, o conhecimento está relacionado ao fato do homem atuar como produto 
e produtor de sua história e cultura, com ação ou interação social. 

Behrens (2000, p. 48) afirma que a contribuição da aprendizagem 
colaborativa no processo da aprendizagem é a interação entre sujeitos, 
interação esta entendida como construção alcançada com o compartilhamento 
dos envolvidos num processo educativo, caracterizado como ação, com 
favorecimento à “combinação” de objetivos pessoais e coletivos. 

 
Contexto da pesquisa 

 
O projeto foi desenvolvido em duas turmas do segundo ano do Ensino 

Médio, em uma escola pública, o Colégio Estadual Dr. Alcides Andrade, 
situado no município de Penedo em Alagoas. Os sujeitos de pesquisa foram 
83 alunos, distribuídos em duas turmas nos períodos matutino e vespertino, 
na faixa etária entre 15 e 18 anos de idade. Por ser um colégio localizado 
em uma cidade distante da capital (Macéio), os alunos têm origem variada 
e com nível econômico/social bem diversificado. Foram utilizadas 16 aulas 
para a execução dessa experiência de ensino. 

A realização do projeto ocorreu em duas etapas. Na primeira, o 
trabalho foi proposto a 10 grupos com 4 alunos. As ações aplicadas foram: 
a) pesquisa sobre sabões e detergentes; 
b) exposição dos termos e fenômenos químicos envolvidos na pesquisa; 
c) discussão entre os grupos sobre a importância do sabão e do detergente 
para a conservação do meio ambiente; 
d) envio  das  palavras  e  artigos  obtidos  na  ferramenta  de  busca  Google 
Acadêmico para o grupo criado no Facebook. 
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Na segunda etapa realizou-se a produção coletiva de um folder 

informativo, onde foi destacada a importância do descarte correto do óleo de 
frituras nos esgotos domésticos. Foi apresentada ao conselho escolar, a 
proposta de criação de uma “fábrica” de sabão reciclado com o óleo obtido 
pelos alunos da escola em parceria com a comunidade. 

Para iniciar a reflexão sobre o tema, sabões e detergentes, foram 
apresentados dois vídeos de curta duração. O primeiro descreve a fabricação 
do sabão, em larga escala no âmbito industrial, e termina por discutir a 
importância da reciclagem do óleo de frituras na confecção do sabão ecológico. 
O vídeo foi adquirido do You Tube e constitui a série: a “Química do Fazer”. O 
segundo vídeo, também encontra-se na Web 2.0 e faz parte da série a 
“Química das Coisas”, proposto pela universidade de Aveiro-Portugal e, 
patrocinado pela União Europeia, demostra a ação das moléculas dos 
detergentes.  

A pesquisa, que abordou o tema central através da coleta de artigos e 
outras publicações científicas, foi bem sucedida. A ferramenta de busca 
sugerida foi o Google Acadêmico, com publicações restritas ao período entre 
2008 e 2013. A mesma foi realizada sob a orientação do professor, onde 
foram selecionadas as publicações com maior relevância. Posteriormente, cada 
grupo deveria selecionar palavras dos textos para criar uma espécie de 
“glossário de palavras”. O intuito foi detectar termos, definições ou palavras 
que pudessem facilitar a compreensão do assunto. 

Após a coleta das palavras, realizou-se um encontro com as duas 
turmas. Cada grupo apresentou o conjunto de palavras, e foi feito uma 
seleção para montar o glossário. Ainda nesse encontro, foi discutida a 
importância do sabão e do detergente para o homem e os seus impactos 
ao meio ambiente. O envio das palavras e seus significados para o grupo no 
Facebook ocorreu de forma satisfatória. E, durante o período de confecção do 
trabalho percebeu-se uma maior interação entre os participantes, 
independente da turma que faziam parte. 

Na produção do folder informativo foi relatado o descarte incorreto do 
óleo de frituras nos esgotos domésticos. A criação de um espaço na escola 
para coletar e transformar o óleo impróprio pra frituras em sabão foi levado à 
apreciação do conselho escolar. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A escolha do projeto sobre sabões e detergentes, nas turmas do 
segundo ano do ensino médio, aconteceu devido ao desenvolvimento do tema 
Soluções. No entanto, a vivência que os alunos demonstraram foi determinante 
para discutir o assunto. No início foi trabalhada a relação entre a solubilidade 
de substâncias, de acordo com a polaridade, e destacado o caráter 
“especial” de algumas moléculas, como por exemplo, o etanol e os sais 
orgânicos que se solubilizam em diferentes sistemas. Ainda, as aulas teóricas 
foram preparadas com a preocupação dos alunos entenderem que a 
obtenção de sabões e detergentes não é resumida ao trabalho manual de 
‘misturar diferentes ingredientes’, mas que existem teorias que explicam os 
fenômenos ocorridos. 

A busca de artigos realizada pelos alunos no Google Acadêmico 
permitiu classifica-los por ordem, em nível de importância e relevância, para a 
execução do trabalho escolar proposto: 
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1.- RIBEIRO, E. M. F.; MAIA, J. de O.; WARTHA, E. J. As questões 
ambientais e a química dos sabões e detergentes. Química Nova na Escola, 
v. 32, n. 3, p. 169-175, 2010. 
2.- BALDASSO, E. et al. Reaproveitamento de Óleo de Fritura na 
Fabricação de Sabão. Engenharia Ambiental: Pesquisa e Tecnologia, v. 7, n. 
1, 2010. 
3.- KUNZLER, A. A.; SCHIRMANN, A. Proposta de reciclagem para óleos 
residuais de cozinha a partir da fabricação de sabão. 2012. 
4.- MONARETTO, T.; DALLA COSTA, A. Química da limpeza: projeto 
temático como recurso didático para aprendizagem significativa no Ensino 
Médio. 2012. 
5.- DOS SANTOS, V. M. L. et al. Preservação ambiental e reciclagem de óleos 
residuais. Extensão em Foco, n. 3. 

 
Na montagem do dicionário de palavras, separamos os termos: 

tensoativos, saponificação, lipofilicidade, biodegradabilidade, corantes, 
essências, espessantes, hidratantes e micelas. Posteriormente, discutiu-se o 
conceito, apresentado à importância e aplicabilidade. O envio de cada termo e 
sua definição para o grupo do Facebook foi feito pelos participantes sobre 
orientação do professor. No entanto, a interação entre os participantes se deu 
de forma natural e sem a intervenção do orientador. 

Constatamos que houve uma boa aceitação dos alunos das turmas 
ao trabalho proposto, com dedicação e aparente aprendizado. No último 
encontro do projeto, questões sobre a atividade desenvolvida foram 
respondidas. 

Na tabela 1 estão os resultados obtidos pela aplicação da ficha 
de avaliação, com os alunos da 2ª série. 

 
Tabela 1: quantitativo das respostas ao questionário 

 
Questões S N 

1.- Os vídeos educativos facilitaram o entendimento do assunto ? 80 3 
2.- A busca dos artigos no Google Acadêmico foi eficaz ? 81 2 

 3.- A atividade em grupo facilitou a sociabilidade dos participantes ? 70 13 
4.- O trabalho proposto colabora para tornar a aula mais atrativa ? 82 1 
5.- Essa metodologia é mais apreciável que uma aula expositiva ? 80 3 

 6.- Houve uma maior motivação para estudar o conteúdo da disciplina          
 com a nova abordagem ? 

82 1 

7.- O trabalho desenvolvido foi de fácil compreensão? 71 12 
8.- O trabalho em grupo facilitou a compreensão do conteúdo ? 77 6 
9.- A separação das palavras para o “dicionário químico” foi importante 
para compreender os termos técnicos ? 

76 7 

10.-  A  confecção  do  folder  informativo  foi  uma  boa  estratégia  de 
organização e disseminação da informação? 

79 4 

11.- Acredita ser possível fabricar o sabão sem a ajuda do professor. 76 7 
 
 

Com análise da tabela e após conversa com alguns alunos, ficou 
claro que a resposta ao item 4 demostrou que a maioria preferiu o método de 
ensino inovador ao tradicional.  
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Além disso, o trabalho em grupo foi considerado um facilitador da 
aprendizagem para a maioria dos alunos. Com as respostas aos itens 3 e 8 
da tabela 1, percebemos um grande interesse pela interação entre os 
assuntos e a atuação em grupo. A Web 2.0 e a Mídia Social do Facebook 
colaboraram de forma essencial para o desenvolvimento e realização das 
atividades. Por ser uma ferramenta com uma linguagem que os alunos 
dominam a interação entre eles, característica de uma aprendizagem 
colaborativa, foi facilitada. 

A separação das palavras dos artigos, para montar o “dicionário 
químico” foi acompanhada de resistência por alguns alunos. Acreditamos 
que está relacionado ao fato, de ser uma tarefa mais tradicional e trabalhosa, 
pois cada grupo deveria selecionar os artigos e separar os termos, cuja 
definição não fosse conhecida. 

Na fase inicial com a apresentação dos vídeos, observou-se a 
interação entre os grupos já formados pela convivência em suas turmas. Na 
confecção do folder, fase final do projeto, os alunos apresentaram uma 
interação maior. Grupos das turmas dos turnos opostos (matutino e 
vespertino) tinham se consolidado. 

A fabricação do sabão, através do óleo descartado nas frituras foi 
sugerida pelos alunos. A exibição dos “filmes” agiu como ambiente motivador 
para discutir a possibilidade de recolher e processar, artesanalmente, o óleo 
recolhido nos estabelecimentos da comunidade. 

 
 
CONCLUSÃO 

 
A atividade desenvolvida na Escola Estadual Dr. Alcides Andrade, 

aconteceu com um universo de 83 alunos. O intuito foi incentivar a 
aprendizagem colaborativa, observando como parâmetro inicial as tecnologias 
de informação e comunicação. As ferramentas usadas foram o site de busca do 
Google Acadêmico e a mídia social Facebook. A tarefa final foi a de fabricar, 
em pequena escala, sabão a partir do óleo descartado em frituras. 

Na presente pesquisa a contextualização, defendida nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica – DCNGEB (BRASIL, 
2013), foi incorporada como ferramenta de ensino e aprendizagem e instigou 
a vontade dos discentes para aprender o assunto recomendado. 

A Aprendizagem Colaborativa (AC), apoiada na teoria sócio-histórica de 
Vygotsky e efetivada quando os estudantes trabalham em pequenos grupos 
para atingir metas compartilhadas de aprendizagem, gerou a  expectativa de 
que os discentes pudessem agregar maior profundidade em seus estudos. 
Além disso, esperava-se obter uma maior satisfação de realizá-los em conjunto 
com os demais estudantes de seu grupo. De acordo com as respostas dadas 
ao questionário (tabela 1) proposto ao final do projeto, observou-se um maior 
interesse pelo assunto desenvolvido. Portanto, a abordagem tornou-se 
importante para o projeto. 

Quando inquiridos, na entrevista final, sobre a preferência entre o 
ensino tradicional e  o proposto no trabalho, ficou claro que a preferência 
foi a segunda opção. O fato da discussão em grupo e o uso de uma 
ferramenta de fácil acesso potencializou o aprendizado. 
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Na confecção do sabão, através do óleo recolhido na comunidade, a 

participação e o interesse dos grupos acabou sendo responsável pela obtenção 
do produto em escala maior que a esperada. O domínio na discussão dos 
conteúdos ocorreu, também, na rede social. O Facebook tem um grande 
poder quando utilizado na educação visto que, a identificação dos alunos é 
imediata. O sentimento de que a construção do conhecimento depende da 
contribuição de todos e de cada um, isoladamente, e não apenas do 
professor foi percebido. E, quanto mais conteúdos eram partilhados pelos 
alunos, a responsabilidade dos grupos aumentava. Os benefícios da utilização 
da rede social tornou-se mais clara em cada atividade diária. 
               Do ponto de vista, de utilizar a aprendizagem colaborativa e as 
redes sociais nas pesquisas que envolvem contextualização, é preciso 
avançar para que a comunidade escolar tenha um entendimento mais 
homogêneo e elaborado do que é ensinar Química para a formação da 
cidadania. Contudo, a reflexão entre os alunos foi importante para potencializar 
a discussão da forma diferente de ensinar e abandonar a tradicional, do 
fracassado modelo transmissivo-receptivo, na Escola Estadual Dr. Alcides 
Andrade. 
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Introdução 

Uma das atividades centrais da pesquisa na área 
de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 
é a busca das condições e das características que 
suportam a integração das TIC nas salas de aula. 
Nessa busca, os pesquisadores descrevem as 
condições situadas tanto no professor, quanto no 
nível escolar a que se destina ou está situada à 
atividade de ensino1. A literatura descreve que as 
características técnicas do dispositivo nem sempre 
são consideradas no processo de escolha de uma 
tecnologia para processos de ensino. As escolhas 
remontam a um processo de valoração de uma 
tecnologia sobre a outra, estabelecendo-se assim a 
escolha ou adoção de uma ferramenta tecnológica a 
partir de um processo de comparação, no qual 
prevalece o chamado “valor epistêmico”2. 

No presente estudo toma-se como referencia a 
noção de valor epistêmico associada à decisão 
sobre o uso de tecnologia em situações de ensino, 
para desenvolver sequências de atividades voltadas 
para o ensino de química e para o ensino de física, 
que considerem como ferramenta para suporte da 
ação dispositivos existentes no Lab. Interdisciplinar 
de Formação de Educadores (LIFE/CAPES-UFRJ) 
do Núcleo de Educação a Distância (NEaD-UFRJ), 
com a participação de alunos e professores dos 
Institutos de Química e de Física da UFRJ. 

Resultados e Discussão 

Apresentamos aqui os primeiros resultados desde 
a implantação do LIFE na UFRJ, considerando a 
incorporação de dois tipos de suporte tecnológico, a 
saber: um projetor 3D e uma superfície interativa. O 
objetivo do estudo é verificar entre os professores 
em formação na licenciatura em química e na 
licenciatura em física quais são os supostos valores 
usados por eles na decisão sobre o uso de uma 
tecnologia, e em que medida isso pode orientar o 
desenvolvimento das sequencias de atividades que 
são construídas para as atividades no LIFE da 
UFRJ. As categorias de valor epistêmico utilizadas 
como guias para a avaliação das respostas são: 
Poder Explanatório, Rastreamento da Verdade e 
Não-Revogabilidade. 

O poder explanatório está associado à natureza 
semântica do atributo de valor e verifica se a 
prioridade nesse caso refere-se à capacidade da 
atividade com tecnologia permitir entender (atribuir 
sentido a) algo já aceito como verdade. No 
rastreamento da verdade a prioridade de valor é 
conferida à capacidade da atividade com tecnologia 
revelar um aspecto “escondido” do conteúdo em 
estudo e mudar o sentido original de verdade, ou 
seja, a tecnologia é capaz de mudar a verdade 
original. A não-revogabilidade é o valor epistêmico 
que se relaciona à estabilidade do conteúdo já 
entendido (atributo semântico) e aceito como 
verdade, ou seja, o uso da tecnologia ajuda a 
manter o entendimento sobre um determinado 
conteúdo ou conceito. 

Os resultados iniciais foram obtidos por meio de 
transcrição e análise do registro audiovisual feito de 
um conjunto de atividades para os temas: hibridação 
de orbitais e natureza da luz. A análise das 
produções orais feitas pelos alunos após o uso da 
tecnologia indica prioridade para o valor de 
atribuição de sentido (poder explanatório), ou seja, a 
prevalência para o uso de tecnologia em situações 
voltadas para o ensino como algo que “permitir 
entender como alguma coisa funciona” (trecho 
retirado da transcrição). 

Conclusões 

Conclui-se que as atividades com tecnologia 
devem considerar contextos locais e características 
do grupo ao qual se destinam, sendo esse aspecto 
prioritário em relação à natureza do conteúdo. Os 
estudos estão sendo ampliados com a participação 
de novos alunos das licenciaturas no LIFE-UFRJ. 
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Palavras-Chave: aulas práticas, laboratório virtual. 

RESUMO: Neste trabalho, nós apresentamos resultados de uma aplicação integrada de um laboratório 
virtual de química às aulas práticas da disciplina de química geral e experimental II do instituto federal 
baiano (IFBaiano). Esta prática foi realizada com 12 estudantes do curso de licenciatura em química, 
onde os mesmos foram conduzidos a realizar experimentos virtuais sobre cinética química, equilíbrio 
ácido base e eletroquímica usando o programa crocodile chemistry antes de executarem aulas 
experimentais tradicionais. Os resultados mostraram que a utilização do referido laboratório potencializou 
o aprendizado dos alunos, tornando-os mais participativos em laboratório, minimizando problemas com 
relação a interpretação dos passos procedimentais e contribuindo para um melhor aprendizado dos 
conteúdos abordados em sala de aula. Os participantes demonstraram boa aceitação da aplicação desta 
prática integrada e sugerem novas oportunidades de aplicação em outras disciplinas experimentais. 
Aplicações similares estão sendo realizadas na universidade federal da Paraíba (UFPB).  

INTRODUÇÃO 
Indiscutivelmente, aliar aulas teóricas a atividades experimentais no ensino de 

química despertam no aluno grande interesse e motivação, conduzindo o mesmo a 
uma melhor aprendizagem dos temas abordados em sala de aula (GIORDAN, 1999). A 
partir das aulas práticas em laboratório, os alunos passam a ter contato com técnicas 
simples de levantamento de dados (construção de gráficos de tendência e calibração) e 
em contato com equipamentos e instrumentos, possibilitando assim uma aprendizagem 
não somente de conteúdos conceituais como procedimentais (MATAI e CAMACHO, 2001). 

Para o licenciando de química, é muito importante saber fazer uso das aulas 
práticas experimentais como recurso didático. Na graduação, poucos são os momentos 
onde os alunos são colocados a pensar em como aplicar uma determinada aula prática 
na posição de futuro professor, sendo importante motivá-los a se enxergar como tal e 
demonstrar possíveis aplicações de aulas práticas experimentais já nos períodos 
iniciais de formação, inclusive com uso de materiais alternativos e de baixo custo.   

Um problema observado com aulas práticas experimentais é que muitos 
licenciandos em química enxergam o trabalho em laboratório como “receita de bolo”. 
Adicional a este fato,  mesmo de posse aos roteiros de forma prévia, os alunos sentem 
muitas dificuldades na interpretação dos procedimentos, na execução das atividades 
experimentais e na racionalização dos resultados a nível microscópico, não atingindo 
sucesso na aprendizagem de determinados conceitos.  

Devido a grande relevância das aulas experimentais no ensino de química e ao 
crescimento do uso de diversas tecnologias da informação e comunicação (TICs), 
alguns softwares educacionais (laboratórios virtuais) que simulam experimentos reais 
estão sendo utilizados com sucesso por alguns docentes como ferramenta pedagógica, 
buscando assim uma maior participação ativa dos alunos, além de reforçar o 
conhecimento conceitual, conduzindo-os a execução de uma melhor atividade 
experimental e reduzindo deficiências nas aulas experimentais (LIU, 2006; DALGARNO, 
2009). Trabalhos recentes vem demostrando que a utilização de simulações 
computacionais podem ser aplicadas com sucesso no ensino-aprendizagem de 
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química nos diversos níveis de ensino, seja médio ou superior (HAWKINS e PHELPS, 2013; 
LUCENA et al., 2013). 

Neste contexto, este trabalho apresenta uma experiência positiva na disciplina 
de Química Geral e Experimental II, onde foram realizadas 03(três) atividades 
experimentais tradicionais integradas à utilização de um laboratório virtual.  Atividades 
semelhantes às relatadas aqui estão sendo aplicadas a estudantes dos cursos de 
gradução em Química e áreas afins na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

METODOLOGIA 
 

A proposta de integrar laboratório virtual às aulas práticas experimentais foi 
realizada na disciplina Química Geral e Experimental II, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFbaiano-Campus Catu). Esta disciplina, com 
carga horária 90 h (6 créditos), foi oferecida no segundo período do curso de 
Licenciatura em Química. Participaram desta proposta de atividade, 12 alunos 
matriculados no 2° semestre de 2013. O laboratório virtual utilizado neste trabalho foi o 
software educacional Crocodile Chemistry, com licença gratuita para teste. O professor 
da disciplina, um dos autores deste artigo, realizou a instalação do software nos laptops 
dos alunos e foram disponibilizadas duas aulas (50 min/aula) para a apresentação e 
capacitação dos alunos com o intuito de adquirirem familiaridade  no referido 
laboratório virtual e desta forma motivar a descoberta por meio da investigação 
experimental. O laboratório virtual Crocodile Chemistry fornece em sua interface, 
reagentes químicos, vidrarias, utensílios químicos, balões e termômetros para a 
realização de diversos experimentos voltados para diversas temáticas da Química 
Geral, Inorgânica e Físico-química. 

A disciplina de Química Geral e Experimental II foi ministrada em aulas teóricas 
(60 horas) e experimentais (30 h), com uma abordagem dos seguintes temas: leis da 
termodinâmica, cinética química, equilíbrio químico, equilíbrio ácido-base e 
eletroquímica. A cada término de aula expositiva sobre determinada temática (p. ex. 
cinética química), uma simulação experimental era solicitada aos alunos que foram 
divididos em 04 grupos (03 alunos por grupo). Esta atividade foi realizada extraclasse e 
para guiar os alunos, roteiros foram elaborados e disponibilizados pelo professor da 
disciplina. Em aula posterior, os alunos traziam de forma impressa um arquivo em 
formato pdf com o resultado das simulações realizadas e foram conduzidos ao 
laboratório para a execução de atividade experimental presencial, semelhante à 
executada de forma virtual. Ao final desta atividade, um relatório foi solicitado como 
uma das formas de avaliação. A figura 1 apresenta o esquema metodológico utilizado 
na atividade proposta. 
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Figura 1: Metodologia empregada na atividade prática proposta. 
 

RESULTADOS  E DISCUSSÃO 
 

A proposta didática aplicada intencionou uma integração das atividades 
experimentais tradicionais às simulações computacionais realizadas com o software 
educacional Crocodile Chemistry, buscando num primeiro momento sensibilizar os 
licenciandos de Química do IFbaiano-Campus Catu da importância da utilização de 
atividades que contemplem laboratórios virtuais de Química na formação docente. 
Indiscutivelmente, atividades experimentais são de grande relevância na formação 
inicial e continuada de professores de Química e este primeiro contato dos alunos 
puderam despertar os mesmos para uma participação mais ativa durante o curso.  

A atividade integrada nas aulas experimentais foi motivada em segundo 
momento pelo fato de que os alunos desta disciplina de Química Geral e Experimental 
II sentiram muitas dificuldades interpretativas na execução da 1ª aula experimental, 
cujo tema abordava as Leis da Termodinâmica.  Além disso, questões propostas 
contidas nos roteiros das aulas práticas (Pós-Lab) não eram respondidas com sucesso, 
o que nos pode sugerir que os alunos não estavam relacionando as observações 
experimentais com as aulas teóricas previamente ministradas. Com a possibilidade de 
melhorar o desempenho dos licenciandos nesta componente curricular, procuramos 
inserir atividades com a utilização do laboratório virtual (Crocodile Chemistry) anterior a 
execução da aula experimental tradicional, como forma dos alunos executarem prática 
de forma virtual como tarefa extraclasse (Pré-Lab), observando passo a passo, os 
aspectos procedimentais, a toxicologia dos reagentes e os resultados dos 
experimentos realizados. 

Foram realizadas pelos alunos, 03 (três) simulações computacionais usando o 
laboratório virtual. O tema abordado e o título das aulas práticas estabelecidas neste 
trabalho estão listados na tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1: Atividades práticas integradas ao laboratório virtual realizadas na disciplina Química 
Geral e Experimental II 
 

TEMA TÍTULO DA AULA PRÁTICA 
Cinética Química Fatores de influenciam na velocidade das 

reações 

Equilíbrio Ácido-Base Princípio de Le Chatelier e equilíbrio ácido-

base 

Eletroquímica Células galvânicas e Células eletrolíticas 

 
De acordo com a tabela 1, a integração das atividades experimentais 

tradicionais com as simulações computacionais realizadas através do software 
educacional Crocodile Chemistry iniciou-se com a temática Cinética Química em que 
foram abordados experimentos voltados para os fatores que influenciam na velocidade 
das reações (Superfície de Contato, Temperatura, Concentração dos Reagentes e 
Catalisador).  Após as aulas teóricas sobre a referida temática, os alunos realizaram as 
simulações computacionais seguindo um roteiro de prática para o laboratório virtual. 
Como principal instrumento de coleta de dados, foi proposto aos alunos que 
produzissem um relatório antes (Pré-Lab) e outro depois (Pós-Lab) da aula prática 
experimental presencial que deveria conter os seguintes itens: introdução, objetivos, 
material, procedimento experimental, resultados e discussão e conclusão. Procurou-se 
verificar desta forma, o grau de compreensão e entendimento das atividades práticas 
experimentais. Nas figuras 2, 3 e 4 podemos observar a utilização do programa 
Crocodile Chemistry, na abordagem de experimentos químicos voltados para o tema de 
Cinética Química, Equilíbrio Químico e Eletroquímica aos quais foram realizados pelos 
alunos do IFbaiano-Campus Catu.   

 
 

 
 

Figura 2: Designer gráfico do experimento sobre Cinética Química. 
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Figura 3: Designer gráfico do experimento sobre Equilíbrio Químico e Equilíbrio ácido-base. 

 

   
Figura 4. Designer gráfico do experimento sobre Eletroquímica. 

 
Pudemos observar a partir dos relatórios produzidos pelos grupos de alunos 

formados (Pré-Lab e Pós-Lab) que houve grande evolução com relação a 
compreensão das práticas executadas.  Os alunos passaram a relacionar melhor os 
conteúdos abordados em sala de aula, afirmando que a realização da simulação 
extraclasse ajudou bastante a execução das práticas em laboratório. O tempo de 
execução das práticas passaram a ser menores e os alunos ficaram admirados em 
saber que os resultados obtidos usando uma simulação computacional foram 
semelhantes aos obtidos em laboratório tradicional.  

Outro aspecto importante refere-se a maior motivação dos alunos para a 
execução das aulas experimentais e na maior participação dos alunos nas aulas 
teóricas. Trabalho recente corrobora nossas observações com relação a mudança de 
atitude dos alunos em em relação ao estudo de química após a utilização de 
laboratórios virtuais em sala de aula (TÜYSÜZ, 2010).  
 
Avaliação do Software pelos licenciandos 
 

Foi elaborado um questionário e aplicado ao término das atividades com os 12 
licenciandos participantes desta prática de ensino. Este teve a finalidade de conhecer a 
opinião dos mesmos com relação ao software educacional utilizado e a integração do 
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mesmo às aulas práticas experimentais. A sequência de questionamentos realizados 
está disposta na tabela 2. 

 
Tabela 2: Sequência de questionamentos realizados após a realização da prática de ensino. 

Nº Questão 
1ª Você encontrou dificuldades ao utilizar o software Educacional Crocodile 

Chemistry? 

2ª Você já conhecia ou já utilizou o laboratório virtual Crocodile Chemistry? 

3ª Você já utilizou algum tipo de Laboratório Virtual nas disciplinas de Química? 

4ª Você achou satisfatória a experiência de utilizar o laboratório virtual Crocodile 
Chemistry integrado às aulas práticas experimentais? 

5ª Você gostaria de utilizar o laboratório virtual Crocodile Chemistry integrado às 

aulas práticas experimentais de outras disciplinas da Química? 

6ª Quando você estiver lecionando no Ensino Médio, pensa em utilizar este recurso 

integrado as aulas práticas experimentais? 

7ª Qual a(s) sua(s) sugestão(ões) e/ou crítica(s) em relação a esta metodologia de 

ensino? 
 

 

 
Figura 5: Questionamento sobre a dificuldade em utilizar o software Educacional Crocodile 
Chemistry. 
 

Como se pode observar na Figura 5, a maioria dos entrevistados (92%) 
respondeu que sentiram poucas dificuldades na utilização deste recurso como prática 
de ensino. Quando questionados sobre se já conheciam ou já tinham utilizado o 
referido software nas disciplinas de Química, todos os alunos responderam que não 
conheciam e que, portanto nunca tinham utilizado nenhum tipo de laboratório virtual 
integrado as aulas práticas experimentais.  

Quando os alunos foram submetidos a perguntas em relação à avaliação da 
utilização deste software integrado às aulas práticas experimentais, os resultados 
foram bastante positivos. De acordo com os dados obtidos através do questionário 
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aplicado aos alunos, percebe-se que houve uma aprovação de 100%, sendo que os 
alunos acharam satisfatórios e de grande importância à utilização do laboratório virtual 
Crocodile Chemistry integrado as aulas práticas experimentais de química, seja elas 
ministradas no Ensino Fundamental, Médio ou Superior. 

É perceptível que a presença do recurso virtual proporcionou uma boa 
aceitação por parte dos discentes consultados. Ao término da disciplina, o grau de 
aceitação a esta metodologia de ensino foi tanta que 100% dos entrevistados 
afirmaram que irão aplicar este recurso integrado como ferramenta de ensino nas aulas 
práticas experimentais, fato este de grande relevância, pois boa parte destes alunos já 
fazem parte do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) do 
IFBaiano-Campus Catu,  já possuindo uma rotina de experiências pedagógico-
formativas através do contato com a sala de aula. Desta forma, o intuito já é 
implementar novas ferramentas que auxiliem o processo de ensino aprendizagem de 
química nas escolas da região, como é o caso de um dos entrevistados que já leciona 
em uma escola pública na cidade de Catu-BA e já está aplicando o software Crocodile 
Chemistry em suas aulas de química no Ensino Médio e Ciências no 9º Ano do Ensino 
Fundamental, sendo um recurso muito interessante e motivador para o aluno.  

 

Considerações Finais 

A experiência adquirida com este trabalho nos permitiu concluir que a utilização 
prévia do laboratório virtual Crocodile Chemistry às aulas práticas experimentais 
tradicionais conduziram os alunos a uma melhor compreensão dos resultados obtidos, 
havendo melhor desempenho com relação aos procedimentos estabelecidos nos 
roteiros e melhores resultados nas avaliações posteriores realizadas. A integração do 
laboratório virtual a outras práticas experimentais clássicas poderão ser desenvolvidas 
e aplicadas em instituições de Ensino Fundamental, Médio e Superior como forma de 
melhorar o ensino-aprendizagem de química, principalmente na qualidade das aulas 
práticas experimentais. 

 A utilização desta prática experimental integrada, usando tanto aspectos 
presenciais quanto virtuais, foram de extrema importância para a formação dos 
licenciandos do IFbaiano, pois pela primeira vez, utilizaram um laboratório virtual, 
melhorando a relação teoria-prática 
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Palavras-Chave: Podcast, Interatividade, Ensino.   

Introdução 
Os Arquivos auditivos e vídeos há mais de uma 

década são compartilhados na Internet. A tecnologia 
dos podcast é inserida cada vez mais no meio 
educacional. O podcast pode ser descrito de forma 
resumida como sendo uma emissão pública 
segundo uma demanda1. O podcast segue uma 
proposta de interatividade, que pode contar com a 
participação de professores e alunos em seu 
desenvolvimento. O formato deste podcast usado 
nessa proposta foi o audiocast1 (podcast no formato 
de áudio) isso se deu pela sua facilidade de 
reprodução, compartilhamento e compatibilidade 
com os mais diversos formatos de áudio.  
Neste trabalho, mostraremos a elaboração de um 

NidiCast para o ensino de Química. O NidiCast é 
uma ferramenta didática desenvolvida com o 
objetivo discutir noções acerca de alguns conceitos 
de Química, de forma que seja acessado e utilizado 
por alunos e professores.   

Resultados e Discussão 
O formato de podcast escolhido foi o áudiocast, 

um sistema que utiliza somente informações 
gravadas em áudio1. O podcast foi nomeado de 
NidiCast, que é uma referência ao Núcleo de 
Instrumentação Didática (NIDI), grupo de elaboração 
de instrumentos didáticos para o ensino de Química, 
pertencente à Unidade Acadêmica de Serra Talhada 
(UAST) da UFRPE.  

O NidiCast funciona com uma estrutura 
semelhante a um programa de rádio, mas mantendo 
as características de um podcast destinado ao 
ensino de Química. Dois apresentadores atuam 
como mediadores para os temas pré-definidos e 
abordados durante Nidicast e os participantes 
geralmente, são professores de Química 
especializados em uma determinada área. Estes 
são entrevistados e respondem as questões que são 
elaboradas previamente, dentro de um roteiro. Ao 
final de cada programa, os usuários/ouvintes são 
convidados a enviarem dúvidas e questionamentos 
as quais serão usadas em podcasts futuros. Essa 
participação de membros externos no nidicast trás 
uma interatividade maior com os ouvintes e 
possibilita também a participação em todos os 
processos de desenvolvimento desse áudiocast. 

O nosso primeiro podcast traz a temática “O que é 
Química?”. Esse tema foi escolhido por ser capaz de 
abranger vários conceitos iniciais do estudo da 
química, como: propriedades da matéria, tipos de 
substâncias, misturas, sistema internacional de 
unidades, entre outros. A ideia é que as discussões 
favoreçam que o podcast seja usando em turmas do 
Ensino Médio ou início da Graduação.  

  A gravação do áudio foi realizada com o auxilio 
de um aparelho celular com uma boa captação e 
com conversão para os formatos mp3, avi, ogg,wma 
e wav. O áudio obtido de membros externos como 
os professores e alunos convidados foi adquirido 
com a assinatura prévia do termo de autorização de 
gravação e uso de áudio. Na terceira etapa da 
elaboração de um podcast [1], inicia-se a edição, 
sendo todo material editado no programa de edição 
de áudio, Audacity, disponibilizado na internet 
gratuitamente. O Nidicast finalizado apresenta uma 
duração de 25 minutos. Esse arquivo será 
disponibilizado na web e utilizado em um projeto de 
extensão na UAST/UFRPE e em intervenções 
didáticas com alunos e professores do ensino médio 
da rede pública.           

Para disponibilização, o NidiCast estará no 
formato de arquivo em RSS (Really Simple 
Syndication) e no blog da Casa da Química 
(www.casadaquimica.org). 

Conclusões 
 Esperamos o NidiCast seja um material 

complementar que os professores podem usar em 
suas aulas de Química e que os usuários (alunos ou 
não) possam acessar o conteúdo de forma rápida e 
prática, favorecendo não só a aprendizagem mas a 
divulgação e alfabetização científica.  
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Introdução 
A educação escolar em nível básico ou superior 

corresponde a um fator de importância na formação 
do sujeito social dentre as várias possibilidades que 
se apresentam1. No entanto, a mesma corresponde 
a uma atividade de natureza complexa, na qual 
surgem interferentes com características 
diversificadas2. Nesse sentido, acredita-se que a 
formação docente deveria proporcionar uma Base 
de Conhecimentos para o Ensino3, bem como o 
conhecimento para a elaboração de recursos 
facilitadores da compreensão de conceitos4. Dessa 
forma, considerando a complexidade da natureza e 
profissão docente, bem como a possibilidade de 
utilização de recursos facilitadores para o processo 
de ensino-aprendizagem, a proposta aqui 
apresentada corresponde a uma reformulação do 
“Júri Químico: uma atividade lúdica para ensinar 
conceitos de Química”, para  um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem5.  O Júri Químico correspondeu a 
uma pesquisa de mestrado sobre jogos e atividades 
lúdicas, defendida no ano de 2004 na Universidade 
Federal de Goiás (UFG), na qual foi proposta uma 
situação lúdica de ensino-aprendizagem de 
conceitos de Química pela contextualização em um 
ambiente de uma cidade fictícia6. A cidade 
apresentava uma engarrafadora de água mineral e 
uma fábrica de baterias e nela havia a situação de 
contaminação ambiental da população por metal 
pesado. O problema colocado para os alunos 
consistia na identificação da forma de veiculação 
para a contaminação da população. Situações 
semiabertas que envolviam os conceitos de Química 
eram propostas para a classe, que dividida em dois 
grupos defendiam cada um respectivamente a 
engarrafadora e a fábrica de baterias em um dia 
denominado de “Júri Químico”. Nessa proposta, os 
alunos apresentavam, defendiam e acusavam as 
fábricas utilizando explicações conceituais da área 
da Química em um contexto lúdico de 
aprendizagem. No processo verificado pela 
pesquisa de mestrado percebeu-se que a atividade 
lúdica do Júri Químico favoreceu a aprendizagem, 
pois dentre outros aspectos despertou a curiosidade 
e o interesse  minimizavando as dificuldades 

inerentes ao processo. Aqui a proposta corresponde 
a possibilidade de construção do  ambiente virtual 
da cidade fictícia como recurso para a 
aprendizagem de conceitos em Química, bem como 
para a educação ambiental. 

Objetivos 
Favorecer a aprendizagem de conceitos de 

Química e educação ambiental pela construção de 
um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Descrição 
   A proposta em construção do AVA corresponde a 

um site da internet, idealizado com base nas 
características e propostas do “Júri Químico” 
(Figura 01). No mesmo estão sendo construídas 
propostas interativas com o AVA, nas quais haverá 
a possibilidade de aprendizagem de conceitos 
químicos e EA, tratados nas páginas do ambiente 
que caracterizam o contexto da cidade. A 
possibilidade de discussão sobre esses aspectos 
será realizada mediante um fórum de discussão. 
Assim, acredita-se que o recurso poderá 
corresponder a um instrumento favorável no 
contexto da utilização das Tecnologias de 
Comunicação e Informação. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: página principal do Júri Químico Virtual 
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RESUMO  

Este trabalho teve como objetivo analisar o uso da Plataforma Moodle e a aceitação dela como 
estratégia de aprendizagem. O trabalho foi realizado com 165 alunos, divididos entre primeiro e segundo 
ano do ensino médio e ocorreu em uma escola pública de Sobradinho no Distrito Federal com o apoio do 
PIBID. Os resultados das questões objetivas e dissertativas apontam que houve uma grande aceitação 
dos estudantes ao Moodle. Eles consideraram que poder realizar as atividades no tempo ideal foi uma 
grande vantagem.  

INTRODUÇÃO 
Em todas as áreas da vida do cidadão, o domínio de ferramentas de informática 

tem-se feito necessário ao desempenho de muitas atividades. Seja na solicitação de 
documentos, na inscrição em concursos, agendamento de serviços de setores do 
governo ou consultas de processos, entre outros. Assim, a despeito das dificuldades de 
acesso à web que ainda é grande em nosso país, faz-se necessário ao desempenho 
da cidadania, o domínio de ferramentas de informática.  

Sendo a escola, juntamente com outros segmentos sociais, responsável pela 
formação do cidadão e, tendo o Ensino Médio a finalidade de preparar para o trabalho 
e favorecer a autonomia intelectual, devemos incorporar em nossa práxi pedagógica 
metodologias que promovam a alfabetização tecnológica. Tais orientações também se 
fazem presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica                                           
(BRASIL, 2013, p.161 e 162). 

Segundo Sacramento, Valentini e Rech (2011), o uso de tecnologias de 
informação tem sido crescente no ensino e tem criado novas possibilidades de 
aprendizagem. Então a escola, cumprindo com seu papel de disseminadora do 
conhecimento humano historicamente elaborado, deve também se adaptar às novas 
tecnologias, se inserindo na era digital e fazendo delas aliadas para suscitar de 
maneiras diferentes o interesse dos alunos. E um dos meios que tem sido utilizado é o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

O AVA pode ser caracterizado como  
[...] sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de 
atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 
Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e 
objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir 
determinados objetivos. (ALMEIDA, 2003, p.331). 
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Dentre outras opções de AVA, o Moodle é uma plataforma online que busca 

auxiliar os alunos com ferramentas de ensino, como vídeo-aulas, exercícios, textos 
colaborativos, entre outros. Surgiu com a proposta de atender alunos do ensino a 
distância (EaD), porém o uso da plataforma é frequente no ensino presencial, em uma 
perspectiva de multiplicidade de estratégias e ferramentas de ensino, afim de 
acrescentar possibilidades de interação com o aluno e de incentivá-lo a utilizar as 
tecnologias em prol da aprendizagem.  

O Moolde, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, é um 
sistema de gestão de aprendizagem e de trabalho colaborativo. Funciona no formato 
Open Source, tendo os usuários acesso ao código do software de forma gratuita. Foi 
criado em 2001, por Martin Dougiamas e vem passando por um constante 
desenvolvimento por meio da comunidade virtual (NUNES, 2007). A plataforma oferece 
uma diversidade de recursos de disponibilização de dados e tarefas a serem 
desenvolvidas, individual ou colaborativamente, pelos estudantes.  

Em função do uso do Moodle na disciplina de Química em uma escola pública 
de Ensino Médio, na cidade satélite de Sobradinho, no Distrito Federal, sentiu-se a 
necessidade de investigar qual a aceitação da plataforma como estratégia de 
aprendizagem pelos alunos, bem como qual o perfil de utilização dessa ferramenta. 
Para isso, discorreremos primeiramente sobre o uso da plataforma Moodle nessa 
escola e depois traremos a metodologia de investigação, os resultados e discussões. 

 
USO DO MOODLE NA ESCOLA 
 

Em 2011, em uma escola pública de Ensino Médio, motivado pelas 
potencialidades do Moodle, um professor de Biologia do turno matutino introduziu o uso 
da plataforma, como ferramenta de apoio à disciplina. Em 2012, outros professores 
começaram a se interessar pela ferramenta que passou a ser utilizada por cerca de 4 
professores no turno matutino, incluindo a professora de Química, supervisora do 
PIBID. Já, em 2013, o professor de Biologia migrou para regência no turno vespertino, 
levando consigo a utilização do Moodle. Essa proposta não teve boa aceitação pelos 
alunos do turno, que tinham perfil diferenciado dos estudantes do matutino, 
apresentando, em geral, grande desmotivação para os estudos, quase na totalidade, 
repetentes e fora da faixa etária. Nesse ano, no turno matutino, o Moodle continuou 
sendo utilizado por apenas 2 ou 3 docentes e, entre eles, a professora de Química. 
Para desenvolver seus trabalhos na plataforma Moodle, esta professora tem contado 
com a colaboração dos bolsistas do PIBID tanto para a realização de inscrição dos 
alunos na plataforma como para cadastramento de questões e avaliação de resultados.  

Em janeiro de 2014, por iniciativa da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
dos Profissionais de Ensino Superior), um grupo de 25 professores de Química, 
supervisores do PIBID, dentre os quais, a professora da escola, foi enviado à 
Universidade de Porto, em Portugal, para uma formação de três semanas e um dos 
módulos trabalhados abordava as potencialidades do uso do Moodle como ferramenta 
de apoio à disciplina nas escolas de Educação Básica. Na oportunidade, diversas 
estratégias e recursos foram apresentadas e trabalhadas, vindo a corroborar e permitir 
a ampliação da prática já desenvolvida na escola. 

Atualmente, em 2014, o Moodle é utilizado por cerca de 10 professores 
contando, no momento, com 1834 usuários, entre alunos, professores e bolsistas do 
PIBID. O professor de Biologia que iniciou as atividades com o Moodle está hoje na 
coordenação pedagógica e uma de suas atividades tem sido ensinar aos professores 
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interessados como utilizar a plataforma. A professora de Química supervisora do PIBID 
atua no turno vespertino e tem dado continuidade ao uso do Moodle.  

Em geral, os alunos acessam a plataforma Moodle em suas residências. 
Contudo, a escola dispõe de rede wifi e laboratório de informática. A despeito das 
dificuldades encontradas citamos: falta de professor no laboratório de informática, que 
acaba mantendo-o parcialmente fechado; instabilidade e baixa velocidade da rede wifi 
disponível na escola; falta de manutenção nos equipamentos etc. Os alunos acessam, 
ainda que não frequentemente, à plataforma tanto no laboratório de informática, quanto 
de seus aparelhos de telefone celulares, utilizando por vezes a rede da escola e, por 
vezes, seus próprios pacotes de dados. 

O Moodle oferece uma série de possibilidades para a disponibilização e 
realização de atividades, organização de conteúdos, construção de trabalhos 
colaborativos e organização do trabalho docente e discente. Na disciplina de Química, 
os recursos mais utilizados são a disponibilização do conteúdo na forma de arquivos 
multimídia utilizados pela professora nas aulas expositivas, resultados esperados de 
experimentos realizados no laboratório para que os estudantes possam compará-los 
aos obtidos por eles, divulgação de sites de pesquisa relacionados aos assuntos 
trabalhados pela disciplina, orientações para atividades, vídeos e simuladores 
educacionais. 

Tais atividades são propostas em uma concepção de que o Moodle, assim como 
outros ambientes virtuais, pode promover a articulação entre outros recursos já 
utilizados na escola, como textos, vídeos, jogos entre outros. Além disso, a plataforma 
também auxilia na promoção do desenvolvimento da autonomia do estudante, na 
realização de trabalhos colaborativos, na inclusão sócio-digital, na mudança de 
posturas, inclusive ligada ao uso da informática pelo adolescente; constituindo, assim, 
um �caminho para a emancipação, humanização e ampliação do conceito de 
cidadania�. (KARAS; SANTOS, 2008).  

É importante compreender o contexto em que se dá o desenvolvimento do 
presente trabalho de investigação, uma vez que fica clara a natureza não institucional 
da utilização da plataforma nessa escola. O interesse surge do grupo de professores 
ávidos pela busca de novas metodologias e estratégias capazes de configurarem 
contribuição em um processo de ensino-aprendizagem tão metodologicamente 
defasado e incipiente.  

 
METODOLOGIA 
 

Tendo em vista que a utilização do Moodle na escola pública de Ensino Médio, 
na cidade satélite de Sobradinho, no Distrito Federal, surgiu de uma demanda da 
comunidade escolar, a partir dos professores, e não de uma iniciativa institucional, 
nossa perspectiva nesse trabalho foi avaliar a aceitação da plataforma como estratégia 
de aprendizagem pelos alunos, bem como o perfil da utilização que esses alunos 
fazem do que é disponibilizado na plataforma. 

Para tanto, utilizamos a ferramenta �Relatório� que a própria plataforma oferece 
e que gera uma série de dados estatísticos sobre acessos ao Moodle e a cada 
atividade disponibilizada pela disciplina. Esse Relatório foi gerado a partir das 
atividades que os alunos de 1º e 2º ano do Ensino Médio estão realizando, até o 
presente momento da escrita do artigo, o que resulta em análise de dois bimestres no 
ano de 2014. 

Além disso, criamos na plataforma uma enquete com a finalidade de conhecer a 
opinião dos alunos sobre: o que pensam do uso do Moodle, quais as atividades que 
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mais têm significado em sua aprendizagem, que atividades consideram menos 
significativas, quais são suas maiores dificuldades na utilização da plataforma, entre 
outras questões.  

A enquete foi empregada aos alunos do vespertino, os quais são acompanhados 
pelos bolsistas do PIBID. A professora de Química junto com os bolsistas levou os 
alunos ao laboratório de informática para que respondessem a enquete.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Ao final da enquete foram obtidas 165 respostas, sendo que dessas, 62 foram 
de alunos de 1º ano e 103 de alunos do 2º ano. No primeiro questionamento queríamos 
saber se os alunos conheceram a plataforma antes de estudar na escola. Pelos 
resposta apenas 12% teve contato com o Moodle fora da instituição e, o restante, 88%, 
relatou ter tido contato com o Moodle por meio da instituição escolar. Buscou-se saber 
também a opinião dos alunos sobre quais as vantagens da utilização do Moodle e esta 
questão admitia mais de uma resposta, por isso, pode-se ver no Quadro 1 que o 
somatório das percentagens ultrapassa os 100%. 
  
Quadro 1: Respostas sobre o que os alunos consideram vantagens na utilização do Moodle. 

Itens disponíveis na enquete Percentual de alunos 
Poder realizar as atividades avaliativas a qualquer hora 65% 

Poder consultar a web e outras fontes enquanto faço as atividades 49% 

Poder refazer as atividades mais de uma vez 48% 

Poder fazer as atividades em minha casa / fora da escola 47% 

Conhecer o resultado (nota) da atividade imediatamente após o 
término da mesma 37% 

Poder entrar em contato com a professora via mensagem e tirar 
dúvidas fora da escola 41% 

Poder rever os conteúdos disponibilizados a qualquer hora 57% 
 
A análise demostrou que uma possibilidade da maioria dos alunos ter escolhido 

�poder utilizar as atividades avaliativas a qualquer hora�, poderia se referir a 
comodidade de fazer as atividades sem limite de tempo, ao invés do período 
determinado em sala de aula. E isso foi observado no relato dos alunos sobre a 
experiência no uso do Moodle:  

 
(1)  �... sempre achei interessante poder ter todo o conteúdo que os professores 

passam na sala disponível no Moodle em qualquer horáio ou em um horário vago 
para poder estudar e buscar algo...� �ainda mais que hoje todo mundo utiliza a 
internet quase o tempo todo e essa maneira é mais uma maneira para se poder 
estudar e aprender.� 
 

(2) "Pra mim o uso do moodle, é excelente, pois posso fazer os deveres, estudar, com 
calma e no conforto da minha casa. Pois em casa tenho mais concentração em 
fazer as atividades.". 

 
(3) �O moodle é uma forma de poder ver todo o conteúdo dado em sala de aula a 

qualquer momento em qualquer lugar com sinal de internet, um tempo a mais para 
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fazer as atividades, uma forma de usar a internet para os estudos, de se comunicar 
com os professores fora da escola e todos os professores deveriam participar para 
ajudar mais e mais nas aulas.� 

 
No Quadro 2 pode-se observar os percentuais de respostas sobre  as 

desvantagens da utilização do Moodle. Essa questão também admitia mais de uma 
resposta. 

 
Quadro 2: Dados da pergunta sobre as desvantagens da utilização do Moodle 

Itens disponíveis na enquete Percentual de alunos 

Aumenta o número de atividades que preciso fazer na disciplina 17% 

Dificuldade de acesso à internet fora da escola 9% 

Dificuldade de acesso à internet na escola 4% 

Falta de orientação do professor sobre como utilizar a plataforma 4% 

Não tem facilidade em lidar com a informática 1% 

Não vejo desvantagem no uso do Moodle 75% 
 
Os dados do Quadro 2 nos indicam que a maioria não vê desvantagens na 

utilização do Moodle, como retratado pela fala do aluno 4. Entretanto, alguns percebem 
algumas desvantagens como é observado na fala da aluna 5. 

 
(4) �O moodle e uma ferramenta de estudo muito util, não vejo nenhuma desvantagem 

na plataforma.� 
 

(5) �Vantagens é porque tem atividades valendo ponto. E as desvantagens é porque 
nem todos tem acesso a internet.� 
 

Foi dito por 80% dos alunos que gostariam que mais professores utilizassem o 
moodle como apoio as disciplinas. Alguns se manifestaram dizendo: 

 
(6) �... Gostaria que mais professores utilizassem esse meio, pois ajuda no aprendizado 

dos alunos em geral, e a maioria tem acesso a internet.� 
 

(7) �Ajudaria se todos os professores participassem e disponibilizassem os conteúdos 
das aulas, para ajudar nos meu estudos para a prova, pois algumas matérias que 
caem na mesma, não têm nos livros, e ficaria mais fácil a disponibilidade do que o 
professor deseja, no site.� 

 
 

O Quadro 3 apresenta a resposta dos alunos sobre quais atividades eles 
preferem realizar na plataforma.  
 
Quadro 3: Dados da pergunta sobre qual atividade que os alunos mais gostam na plataforma. 

Itens disponíveis na enquete Percentual de alunos 

Palavra Cruzada 29% 

Forca 20% 

Questionário 34% 

Fórum 1% 
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Enquete 16% 

 Quando perguntados com que frequência acessavam a plataforma, 28% dos 
alunos afirmaram que a frequência era menor que uma vez por semana. A grande 
maioria dos alunos, 32%, disserem que no máximo uma vez por semana, enquanto 
26% afirmaram entrar duas vezes por semana. Um número bem menor de alunos 
acessa mais de três vezes. Sobre isso, alguns alunos complementaram que têm 
dificuldade de navegar pela plataforma, como pode ver na fala do aluno (8): 
 

(8) � No início o moodle era um pouco difícil, pq eu não sabia utilizar, mas agora que eu 
consigo entrar e mexer é de muita ultilidade...� 
 

A Professora de Química com auxílio dos alunos do PIBID vem disponibilizando 
uma série de atividades pela na plataforma e por meio de consulta as estatísticas 
encontradas no Moodle foi possível identificar as mais acessadas pelos alunos. Pelo 
Quadro 3 pode-se ver que houve uma grande variação nos acessos. Uma possível 
justificativa pode ser o fato de algumas atividades terem valores na pontuação escolar. 
Nos Quadros 4 e 5 estão presentes algumas das atividades e o número de acesso 
pelos alunos do 2º e 1º anos respectivamente. Não foi possível retirar desses 
resultados os acessos da professora e das pibidianas. Além disso, outro fato que se 
encontra nos percentuais é que um único aluno poderia abrir e fechar a atividade para 
posteriormente retomá-la, e isso contabiliza mais de uma visualização, ou seja, para 
cada acesso um ponto. 

 
Quadro 4: Dados de acessos as atividades dos alunos de 2º ano do Ensino Médio. 

Atividade Visualizações 

Apresentação multimídia de Evolução de Modelos Atômicos 162 

Palavras-cruzadas 192 

Forca 6259 

Níveis de Energia 54 

Questionário sobre Modelos Atômicos 953 

Aula sobre Radioatividade 50 

Simulador de Datação radioatividade 20 

Fórum Discutindo o vídeo �O Clã Curie� 627 

 

Quadro 5: Dados de acessos as atividades dos alunos de 1º ano do Ensino Médio. 

Atividade Visualizações 

Arquivo multimídia com aula sobre História da Química 56 

Palavras-cruzadas Conceitos básicos de Química e História da Química 119 

Forca 2079 

Apresentação multimídia sobre propriedades da matéria 8 

Vídeo aula-Propriedades Gerais da Matéria 14 
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Vídeo aula-Propriedades Específicas da Matéria 8 

Questionário: História da Química, Método Científico, Transformações da 
Matéria e Densidade 456 

Simulador de densidade 20 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Percebeu-se na análise de dados que houve uma boa aceitação dos estudantes, 

em relação ao Moodle, devido à praticidade e acessibilidade que a plataforma fornece. 
O fator tempo também foi um dos pontos mais importantes, levando em consideração a 
individualidade de cada estudante.  É possível com tais dados afirmar que o uso da 
tecnologia já não é mais um grande empecilho para a maioria dos alunos. Entretanto, 
por meio da enquete observamos que muitos alunos se queixavam de não ter acesso à 
internet. Uma possível solução a isso foi intensificar o atendimento aos alunos no 
laboratório de informática, seja no contra turno ou nos horários livres. Logo, 
consideramos que atualmente a plataforma esteja mais acessível a todos. 

A enquete se tornou um meio de aprimorar o uso da plataforma, pois por meio 
das respostas podemos desenvolver atividades em cima do que os alunos têm mais 
afinidade e trabalhar em suas dificuldades. Dentre as sugestões deixadas pelos 
estudantes uma delas sugere a necessidade de ser melhorado o design da página do 
Moodle. Outra sugestão é que mais professores utilizem a plataforma. 

Consideramos que ainda há pouca utilização do Moodle por professores da 
escola, e não conhecemos quais os reais motivos para tal. No entanto, sabemos que é 
uma realidade a falta de conhecimento tecnológico por parte dos professores, sendo 
esta uma enorme queixa dos alunos. Nesse sentido, a coordenação da escola vem 
procurando suprir algumas necessidades básicas de acesso e uso tecnológico, porém 
muito depende da iniciativa de cada professor em querer modificar suas aulas. 

De forma geral podemos afirmar que o uso do Moodle como ferramenta para o 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos despertou o interesse do grupo, 
aumentou a participação nas aulas e refletiu em melhorias no aprendizado, o que por si 
só já justifica os esforços realizados. 
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Palavras-Chave: Áudio, vídeo, corrosão

Introdução 
Atualmente a Escola Básica tem assumido a 
responsabilidade de despertar a consciência 
crítica de seus alunos, buscando torná-los aptos a 
entender e interagir com o mundo que os cercam. 
Surge deste modo, a necessidade de se introduzir 
práticas pedagógicas mais eficientes e que 
despertem nos educandos o senso crítico, 
conduzindo-os a uma mudança comportamental. 
Neste sentido, a utilização de recursos midiáticos 
em sala de aula pode a ajudar a fazer a 
transposição de conceitos abstratos para a 
realidade do educando. Observa-se no Banco 
Internacional de Objetos Educacionais, um 
repositório de recursos educacionais de acesso 
público e gerenciado pelo MEC, o áudio 
“Corrosão”1 e o vídeo “A Química da Corrosão”2, 
os quais foram desenvolvidos para articular as 
reações redox com o cotidiano discente, através 
da corrosão. No áudio uma história é narrada por 
quatro jovens que mostram o que é a corrosão, 
as principais causas deste fenômeno e como é 
possível evitá-la. Já no vídeo, a corrosão é 
mostrada através de fatos do cotidiano e 
articulada com a experimentação. Assim, este 
trabalho tem como objetivo analisar a percepção 
discente sobre a utilização destes recursos em 
sala de aula. 

Resultados e Discussão 
Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, 
aplicada e exploratória3, sendo o instrumento de 
coleta de dados um questionário semi-
estruturado, contendo 4 questões sobre cada 
recurso e 1 comparativa. Os recursos foram 
usados como material introdutório de 
Eletroquímica e avaliados por 22 alunos do 1o 
período dos Cursos de Química da UFF, e 
também, por 16 licenciandos dos últimos 
períodos, dos quais 7 são bolsistas do PIBID. As 
respostas mostram que embora o áudio utilize 
uma dramaturgia baseada em fatos da vida 
cotidiana, interessante e com uma linguagem 
simples e atual, na percepção dos usuários é 
necessário que haja muita atenção ao ouvi-lo, 

sendo necessário imaginar a todo instante as 
situações, requerendo o mínimo de conhecimento 
do assunto. Ressaltou-se a possibilidade de se 
confundir as vozes e que o áudio pode ser 
interessante para o deficiente visual. Quanto ao 
vídeo, a avaliação das respostas dadas mostrou 
que o conteúdo foi bem articulado ao cotidiano, a 
linguagem clara e adequada, as imagens 
prenderam bastante a atenção e despertaram o 
interesse. A utilização no vídeo de experimentos 
simples e usando material de baixo custo ajudou 
na compreensão do assunto. Para os alunos de 
Química Geral (1º período do curso), o tema 
exibido nos recursos possibilitou a ancoragem de 
conceitos da Eletroquímica, e permitiu que o 
professor contextualizasse as aulas. Já os 
licenciandos dos últimos períodos do curso 
vislumbraram a importância dessas ferramentas 
para o ensino/aprendizagem da Química.  

Conclusões 
Os resultados mostram que o áudio é uma mídia 
de grande alcance e que apresenta uma grande 
portabilidade, permitindo a realização de outras 
tarefas simultaneamente, mas, no entanto, a 
aprendizagem do conteúdo requer uma maior 
abstração e atenção, o que pode ser um ponto 
negativo devido a dificuldade do jovem 
atualmente em se concentrar e escutar. Já o 
vídeo se mostrou mais atraente, com informação 
de maneira clara, num contexto de lazer. 
Combina a comunicação sensorial-cinestésica 
com a audiovisual, o que possibilitou projetar a 
realidade em outros espaços e tempos, 
seduzindo e envolvendo todos os sentidos, o que 
permite uma aprendizagem mais significativa. 
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RESUMO:  Esse artigo traz alguns critérios que podem ser utilizados para avaliação de objetos
educacionais virtuais (OEV). Acredita-se que a avaliação pode permitir aos professores da escola
básica ou mesmo do ensino superior escolher com maior rigor um ou mais OEV para uso em
aulas de química no apoio ao ensino e a aprendizagem de alguns conteúdos dessa disciplina.
Foram analisados 4 (quatro) OEV que tratam de conteúdos básicos de química, os quais estão
disponíveis na internet através de repositórios de livre acesso. Os resultados mostram que os
OEV  têm  perspectivas  didáticas,  pedagógica  e  epistemológicas  diferentes  e  alguns  deles
veiculam  conceitos  equivocados,  o  que  demonstra  a  importância  do  domínio  por  parte  dos
professores de critérios para a avaliação crítica quanto ao uso desses recursos em sala de aula
de química.

Introdução

Atualmente,  muitos  pesquisadores da sala  de  aula  de  ciências  e  muitos
estudiosos da sua interface com a tecnologia têm defendido o uso de computadores na
sala de aulas de ciências  em geral e na sala de aula de química, em particular, como
forma de tornar mais significativo o aprendizado dos conceitos científicos. Apesar de
muitos  estudos terem sido  desenvolvidos  e  ser  crescente  a  difusão de artigos  em
revistas e periódicos especializados ou apresentados em encontros de área, como por
exemplo o Eneq (Encontro Nacional de Ensino de Química), que teve em sua última
edição  (2012)  aproximadamente  10%  dos  seus  trabalhos  completos  submetidos
ligados ao tema da informática e dos computadores em sala de aula, ainda se faz
necessário  críticas  quanto  ao  uso  de  tais  tecnologias  contemporâneas,  como uma
maneira de desnaturalizar o senso comum de que é através do uso de equipamentos
informáticos  e  programas  de  computador  que  a  aprendizagem  se  fará  menos
mecânica.

Professores de ciências assumem que a ferramenta tem o poder de melhorar o
aprendizado, sem contudo, questionar aspectos filosóficos, teóricos e metodológicos
da utilização da tecnologia mediada por computador em sala de aula. Isso é alienar a
sala de aula da sua tarefa de criticar os processos pedagógicos e didáticos, com o uso
da tecnologia, e deixar de questionar a sua correlação com os aspectos psicológicos e
filosóficos e semióticos inerentes aos processos de ensino e aprendizagem.

Essa  naturalização  é  parte  de  um todo  maior,  uma posição  acrítica  ao  que
enfentamos na sala de aula de ciências hoje, onde o ensino de uma grande quantidade
de conteúdos é incompatível com o tempo necessário para sua aprendizagem, assim,
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muitos estudiosos defendem que se deve ensinar menos, para se ensinar melhor. E na
proposta de soluções, está o uso de aparatos tecnológicos baseados em computador.
Obviamente  que  parte  do  que  se  tem  dito  em  círculos  especializados  é  que  a
computação  oferece  soluções  para  pequenos  problemas  que  interferem  na
aprendizagem, principalmente quando consideramos os conteúdos de química, como
por exemplo, o uso de computadores para o ensino de Estrutura da Matéria ou Estudo
de Modelos Atômicos, ou Propriedades Coligativas, etc. Em geral, esses conteúdos
oferecem uma dificuldade adicional aos alunos, em virtude da necessidade de uma
visualização tridimensional, justificando-se essa dificuldade ao nível de abstração dos
conceitos;  como  estes  conceitos  são  fundamentais,  quando  não  são  entendidos,
podem levar à incompreensão de outros. A abstração é de difícil superação apenas
com a com a utilização de recursos didáticos básicos, como os livros didáticos. Daí a
necessidade de uso de computadores.

Não  há  um  consenso  quanto  ao  nome  dado  aos  materiais  instrucionais
digitais/virtuais, embora alguns estudiosos do tema tenham assumido o nome “Objeto
de Aprendizagem” (Sá & Eichler, 2010, Polsani, 2003), e, a partir dessa nomenclarura,
algumas críticas têm sido feitas, principalmente porque não haveria garantias quanto à
aprendizagem.  O termo “objeto de aprendizagem”, ficou conhecido através de Wayne
Hodgins, em 1994, referiu-se ao termo para a criação e agregação de conteúdo para a
aprendizagem mediada  pelo  computador  (Polsani,  2003).  Outros  pesquisadores  da
área como Gomes (2005),  Sosteric & Hesemeier (2002), tratam da definição interna
(reutilização) e definem algumas das propriedades desses objetos. Aqui os estamos
chamando de Objetos Educacionais Virtuais (OEV), na tentativa de não caracterizar a
aprendizagem, já que não sabemos se ela acontece, exceto se estamos trabalhando
com o objeto diretamente num contexto de sala de aula, onde a avaliação faz parte do
processo de ensino e aprendizagem (ainda que isso  seja feito  na modalidade não
presencial).

Por  outro  lado,  já  é  consenso  entre  os  educadores  que  trabalham  com
tecnologias  contemporâneas  de  que  objetos  educacionais  virtuais  tem  em  si  uma
finalidade educativa, e tem potencial para colaborar na aprendizagem significativa de
conceitos  científico.  No entanto,  o  uso indiscriminado de tecnologias  baseadas em
computador não garante essa aprendizagem. Portanto, apresentar aos professores e
alunos  alguns  critérios  que  tem  sido  estudados  e  apontados  como  válidos  e
necessários  para  avaliar  OEV  quanto  ao  uso  em  salas  de  aula  de  ciências,
especificamente  salas  de  aula  de  química,  como  recursos  de  ensino  capazes  de
promover aprendizagem significativa é também uma maneira de dizer que o papel do
professor é ainda mais importante nesse contexto. 

Cria-se uma expectativa muito grande por parte dos alunos e dos professores de
que com o uso de tais tecnologias (TR, AVA, OA´s e outras TIC) as atividades seriam
desenvolvidas  como  maior  prazer,  maior  ludicidade  e  que  os  alunos  teriam  mais
facilidade para aprender os conteúdos das ciências naturais, às quais são tidas como
de difícil  compreensão para a maioria  dos estudantes.  Há,  contudo,  vários  objetos
difundidos pela internet em repositórios nacionais (Portal do Professor, o Labvirt, etc) e
de internacionais (Phet, Rodas ou o Banco Internacional de Objetos Educacionais, etc)
que podem ser utilizados em sala de aula que necessitariam ser avaliados a partir de
critérios mais uniformes, critérios esses que ajudariam na escolha pelo professor. Os
critérios devem permitir a comparação entre os objetos que tratem do mesmo tema ou
conteúdo, para que colabore com os usuários na construção de conceitos científicos
corretos. Ademais, muitos dos objetos não são mais que aglutinações de informações
difundidas em ambiente computacional  que não consideram as questões históricas,
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epistemológicas  ou  não  têm  conexão  com  uma  teoria  de  aprendizagem,  fatores
importantes em qualquer ambiente, virtual ou físico, para uma aprendizagem efetiva e
significativa.

Conhecer a estrutura dos objetos, as categorias nas quais eles se enquadram
facilita a análise de possíveis falhas, as limitações e a potencialidade dos mesmos para
utilização no apoio ao ensino e à aprendizagem. Assim, faremos uma distinção entre os
diversos  objetos  educacionais,  como  Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem,  Jogos
Educativos,  Objetos  de  Aprendizagem,  vídeos,  etc.,  discutindo  suas  principais
abordagens. Os OEV são classificados segundo alguns critérios (Sá; Eichler, 2010), no
entanto a classificação alude apenas ao tipo de OEV, e não a um ranking de acordo
com as suas características e potencialidades, ou seja, à adequação para o uso em
apoio à aprendizagem significativa. 

Critérios para avaliação de OEV

Ao analisar alguns objetos, percebemos que não há como obter os critérios a
partir do próprio objeto, portanto, eles são definidos externamente e não emanam de
organização  interna,  pois  esses  critérios  internos  têm  sido  tratados  pelos
pesquisadores como importantes para a elaboração e programação (visual, parâmetros
etc),  e  para  a  produção  do  próprio  objeto.  Já  há  na  literatura  alguns  critérios  ou
dimensões que buscam avaliar esses objetos, como para Reeves e Harmon (1994),
que elencam alguns dos critérios também apontados por nós. Assim, temos defendido,
são critérios bem definidos,  ainda que externamente,  como categorias  a priori para
validar  e  qualificar  o  objeto,  do  mesmo  modo  como  os  livros  didáticos  têm  sido
criteriosamente avaliados pelos órgãos governamentais competentes e esses critérios
servem para subsidiar a escolha dos professores, sobretudo dos livros distribuídos pelo
PNLD. Ao definir os critérios, poderemos os utilizar para avaliar os OEV e permitir uma
escolha  mais  segura  por  parte  do  professor.  São  critérios  externos  que  temos
elencados:  adequação  epistemológica,  adequação  pedagógica,  adequação
cognitiva/semiótica,  adequação  didática,  adequação  conceitual,  adequação
contextual e adequação curricular. 

Cada um destes critérios pode ser avaliado pelo professor no seu planejamento,
pois eles remetem a uma visão de ciência e de experimento relativos à concepção do
professor.  Por  exemplo,  quando  falamos  de  adequação  epistemológica,  estamos
querendo dizer que em alguns objetos, principalmente aqueles do tipo apresentação,
como vídeos, podem veicular diferentes pontos de vistas sobre o desenvolvimento da
ciência, assim, será preciso que o professor perceba no objeto a vinculação a uma
corrente  epistemológica.  Em  geral,  os  objetos  de  apresentação  (muitos  videos
aparecem hoje disponíveis no youtube ou outros repositórios) são utilizados para narrar
um episódio da ciência, como um experimento ou o desenvolvimento de uma teoria.
Acontece que essa narrativa  não está desconectada da percepção do narrador  de
como esse fato científico aconteceu, quais as ênfases dadas, o que no fim das contas,
subordina a posição do professor à sua posição epistemológica.

Com  relação  à  adequação  conceitual,  podemos  dizer  que  alguns  objetos,
principalmente  os  de simulação e  de apresentação,  podem trazer  mais  problemas,
porque ao veicular de maneira não controlada, através da internet, o objeto atinge um
número  maior  de  alunos,  que  por  não  compreender  o  fenômeno  químico  e  não
entender o conceito a ele atrelado, pode assumir como verdadeiros conceitos errados,
criando obstáculos à futura aprendizagem do conceito correto, e em alguns casos, não
apresentam adequadamente a teoria e o modelo que quer simular. Ao mesmo tempo,
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portanto, que esses objetos tem um potencial de descentralização, e assim, alcançam
um maior número de alunos, traz outros aspecto preocupante: fora da sala de aula o
professor não tem como resolver os conflitos que daí se origine.

Quanto à adequação semiótica, um importante aspecto da ciência Química, o
objeto  adequado  deve  tratar  dos  diferentes  níveis  representacionais  e,  ao  serem
manipulados  os  parâmetros  do  sistema  (temperatura,  pressão,  por  exemplo),  os
valores devem simultaneamente sofrer ajustes, para que o usuário (o aluno, no nosso
caso)  perceba  que  os  fenômenos  químicos  tratados,  quando  visualizados
macroscopicamente,  possuem  uma  relação  de  dependência  de  estruturas
submicroscópicas.  Além  disso,  mostrar  dados  em gráficos  e  equações  ajudam  no
entendimento  do  fenômeno.  A  apresentação  dos  dados  em  diferentes  formas  de
apresentação (tabelas, gráficos,  etc)  pode também ser entendida como  adequação

cognitiva.

Ainda  com  relação  à  linguagem  utilizada,  poderemos  falar  de  contextos
educacionais - por exemplo, jovens e adultos ou profissionalizante -  o que seria um
critério  de  adequação  pedagógica do  objeto,  pois,  quando  não  adequadamente
utilizada, pode não estimular o seu uso pelo aluno, já que a linguagem veiculada deve
estar adequada tanto ao nível cognitivo, quanto à idade do sujeito aprendente.

Podemos falar também de adequação didática,  quanto ao nível das questões
que  os  alunos  respondem  dentro  do  OEV,  porque,  assim  como  numa  aula,  na
avaliação processual e no livro didático, o nivel das questões e a sua profundidade
deverá  estar  atrelado ao que foi  desenvolvido na aula e no capítulo  (livro).  O que
percebemos é que,  como também acontece em alguns livros,  os OEV apresentam
questões que não foram abordadas, procedimentos que não foram visualizados e/ou
simulados e  portanto,  em alguns momentos,  os  desenvolvedores  deveriam fazer  a
observação de que o OEV em uso deveria ser utilizados junto com outros materiais, de
acordo com o conteúdo apresentado.

A partir do exposto acima quanto aos critérios de avaliação dos OEV, vemos
ainda a necessidade de atualização dos conteúdos tratados a partir de outros materiais
disponíveis na própria internet, que convidem os alunos a ampliarem o conhecimento
ali veiculado, além de em alguns casos poderem ser utlizados mapas conceituais para
a visualização sistematizada do conteúdo apresentando, podendo ser utlizado também
como avaliação da aprendizagem, já que os mapas conceituais podem ajudar ao aluno
a confrontar o seu mapa com o mapa apresentado no OEV e fazê-lo perceber quais os
conceitos que ainda não foram significativamente aprendidos.

Alguns questionamentos têm sido feito por pesquisadores ao se avaliar um OEV
sob o ponto de vista pedagógico.  Isso vem demonstrar a necessidade que temos de
nos debruçar sobre esses recursos,  no sentido de mostrar seus pontos positivos e
estrangulamentos quando da sua utilização em sala de aula de química, baseados em
critérios validados pela comunidade. Como esses critérios não emergem do próprio
objeto, eles são validados a partir da percepção do professor quanto ao seu alcance
dentro da sua perspectiva teórico metodológica, ou seja, cada critério visa a atender a
uma demanda específica de conteúdo e de ação didática.  Em outras palavras,  um
objeto  poderá  ser  avaliado  como  bom  para  um  contexto  e  para  uma  perspectiva
educacional.  No  entanto,  mesmo  com  essa  relativização,  precisamos  organizar  os
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critérios para que o professor, ao escolher os objetos, saiba de qual perspectiva ele
está apresentando o seu conteúdo, mediado pelo objeto.

A depender do tipo de objeto, como videos, objetos de simulação, etc, poderá
estar enquadrado em mais ou menos categorias. Por exemplo, uma simulação deverá
ter uma vinculação a uma corrente epistêmica que mostre ao professor a perspectiva
sob a qual o objeto pode ser analisado, ou seja, qual é a visão de natureza da ciência
implícita  no  objeto.  Caso  o  objeto  seja  um vídeo  histórico,  um critério  forte  a  ser
considerado é a  adequação conceitual, porque ao tratar historicamente o conteúdo,
os conceitos quando veiculados erroneamente,  levam a concepção equivocada por
parte dos alunos, como no caso do video analisado por nós sobre a evolução dos
modelos  atômicos,  o  qual  está  depositado  no  reposiório  youtyube
(url:https://www.youtube.com/watch?v=rNtb6c6kSY&index=15&list=PLf4asln_
6hSdgOcC2Y_bBt85d0Z6ovOja).

Metodologia

Para  o  trabalho  de  avaliação  dos  objetos,  foram selecionados  4  objetos  de
aprendizagem, sendo dois de simulação (Açúcar e Sal em solução aquosa - Phet) e
Pilha  de  Daniel  (Portal  do  Professor),  um  de  modelo  conceitual/simulação
(Propriedades dos gases - Phet) e um de apresentação (Educa Bahia – Evolução dos
modelos atômicos). 

Em cada um deles foram analisados a sua estrutura, os conceitos veiculados, os
conteúdos químicos abordados, e demais aspectos que são necessários para avaliar
segundo os critérios de avaliação definidos acima.

Resultados

Para  o  OEV “Modelos  atômicos”,  um objeto  de apresentação,  utilizado  para
descrever  aspectos  da  evolução  dos  modelos  atômicos  e  estrutura  da  matéria,
percebe-se  que,  apesar  do  uso  de  recursos  gráficos  computacionais,  os  conceitos
narrados são equivocados, e parte de uma concepção de evolução da ciência maneira
linear,  ignorando  completamente  os  paradigmas  desses  processos  levantados  por
Kuhn  (2005),  por  exemplo.  Assim,  pecebe-se  que,  ao  abordar  de  maneira  gráfica
adequada, é um objeto potencialmente danoso, já que veicula uma concepção errada
da natureza da ciência e da história da ciência, travestido de tecnologicamente atual e
adequadamente lúdico, mas que conceitualmente possui diversos erros, incluindo erros
naquilo que se propôs, que é falar da evolução histórica do modelo.
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 Outro OEV analisado, Pilha de Daniel, um objeto de simulação, ou seja, que
permite ao aluno (na verdade, qualquer usuário da internet) simular um experimento de
bancada,  daí  a  sua  potencialidade  para  uma das característica  dos OEV que é  a
reusabilidade, tem um bom desenho gráfico, porém, não tem um tutorial claro, e não
vai além da simulação, devendo ser utilizado junto com outros recursos didáticos para
que  atinja  o  seu  objetivo  que  é  demonstrar  as  diferenças  de  potencial  (DDP)  de
diversas pilhas que podem ser ajustadas e montadas virtualmente.

Para  nós,  a  adequação  cognitiva/semiótica  deve  considerar  a  integração  de
diversas representações num mesmo OEV. Isso permite ao aluno perceber, como já
dito, que a química tem uma estrutura que nos permite ver o fenômeno do ponto de
vista macroscópico, mas que esse mesmo fenômeno está relacionado com aspectos
submicroscópicos  que  não  podemos  ver,  mas  que  num  OEV  é  possível  simular,
ampliando  sua  escala,  o  que  nos  permite  talvez  esclarecer  erros  de  metonía,  tão
comuns na química, o que leva à confusão de troca da causa pelo efeito dentre outros
obstáculos à aprendizagem.
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Figura 2: OEV Pilha de Daniel.

Figura 
1: tela do repositório Youtube onde está armazenado o OEV que trata de modelos 
atômicos.
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Os outros  objetos  analisados  estão  depositados  no  repositório  do  Phet,  um
grupo de pesquisa e desenvolvimento de OEV que tem primado pela qualidade técnica
e desenho dos seus objetos, sem desprivilegiar as questões didáticas e pedagógicas
envolvidas na veiculação dos conteúdos abordados. 

Na figura 3, percebe-se que é possível  alterar os parâmetros como pressão,
temperatura,  ou  manter  alguns  deles  constantes,  e  na  medida  que  um  desses
parâmetros sofre alteração, percebemos os ajustes (para adequar-se conceitualmente
à  lei  geral  dos  gases  e  à  teoria  cinético-molecular)  nos  demais,  em  tempo  real,
ademais, observa-se mais de uma forma de representação dos dados. Como acontece
também no OEV Açúcar e Sal e Solução Aquosa (figura 4), os níveis de representação
macroscópico  e  submicroscópico  podem  ser  visualisados,  bem  como  ajustes  dos
parâmetros e também os efeitos desses ajustes no sistema de simulação, em tempo
real. No entanto, os critérios de avaliação da aprendizagem são inexistente, e sente-se
a  falta  de  mapas  conceituais,  o  que  permitiria  ver  a  ciência  Química  menos
fragmentada do que é apresentada em alguns recursos.
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Figura 3: OEV Propriedades do Gas.

Figura
4: OEV Solução de açúcar e sal.
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Conclusão

Muitos objetos estão disponíveis  na internet através de diversos repositórios.
Quase  todos  eles  estão  veiculando  conteúdos  científicos  que  visam  a  facilitar  a
compreensão de conceitos historicamente construídos, que se utilizam de simulação,
dentre  outros  aspectos  para,  principalmente,  permitir  ao  usuário  (estudantes  e
professores de Ciências/Química) o acesso a recurso de ensino e, potencialmente, de
aprendizagem potente.  No  entanto,  mesmo que  alguns  deles  tenham um desenho
adequado e veiculem conceitos corretos, quase nenhum deles poderia ser utilizado
sem a complementação de outros recursos, como o próprio livro didático e, certamente,
não é possível o seu uso sem a mediação do professor, ainda que em geral, possam
ser utilizados e reutilizados em ambientes virtuais, na modalidade não presencial. Essa
discussão  ainda  não  está  consensuada  na  comunidade,  mas  certamente  ganhará
corpo, na medida em que as TIC sejam incorporadas, através dos OEV, ao cotidiano
da sala de aula, e que seja sentida a necessidade de submeter os recursos didáticos
aos mesmos critérios de seleção e avaliação que permitam cumprir os seus objetivos,
que é a promoção de aprendiagem significativa dos conceitos científicos.
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Objetos analisados

1.  Modelos  atômicos  em  video  financiado  pelo  governo  da  Bahia,  objeto  de
apresentação, Educabahia (http://www.educabahia.com.br/index.php  )
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http://www.youtube.com/watch?v=rNtb6c6kS-Y 

2. Pilha de Daniel, objeto de simulação: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/18002/pilha.swf

3. Açúcar e sal em solução aquosa, objeto de simulação - Phet
http://phet.colorado.edu/en/simulation/sugar-and-salt-solutions

4. Propriedades dos gases, objeto de simulação - Phet
http://phet.colorado.edu/en/simulation/gas-properties
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Papel do aluno perante os vídeos e filmes nas aulas de ciências: um levantamento a partir das 
publicações do ENEQ 
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Jardim Nazareth, São José do Rio Preto, SP  

Palavras-Chave: vídeos, filmes, aluno. 

Introdução 
O uso de vídeos como ferramenta didática na sala 
de aula de química tem sido estudando já há mais 
de uma década em nosso país. Dentre as diversas 
potencialidades conhecidas, podemos destacar o 
potencial sensorial da linguagem áudio-visual 
apresentada, e os diversos papeis na organização 
das atividades de ensino (ARROIO e GIORDAN, 
2006). Os usos do vídeo como ferramenta didática 
coincide com a massificação do uso da internet em 
nosso país, de forma que o acesso a vídeos de 
forma direta por parte dos estudantes pode ser 
muito mais frequente do que seu contato com os 
vídeos trabalhados no ambiente escolar. Há, 
inclusive, um grande potencial de uso dos vídeos 
disponíveis na internet. Entre essa vasta gama de 
material, estão os vídeos e filmes de caráter 
educativo, recursos que a cada dia vão sendo 
revisados e organizados por grandes empresas, 
como YouTube®®®® e KhanAcademy®®®®. A maneira com 
que o professor de ciências organiza suas atividades 
de ensino acaba por determinar o papel do aluno 
diante dessas atividades de ensino. Nesse trabalho 
procuramos descrever o papel do aluno diante de 
atividades com o uso de vídeos nos trabalhos 
apresentados nos ENEQs de 2008, 2010 e 2012.  

Resultados e Discussão 
Analisamos os anais dos últimos três ENEQ (2008, 
2010 e 2012), onde encontramos um total de 1913 
publicações, sendo 212 relacionadas a vídeos e 
filmes aplicados por professores em sala. No estudo 
que fizemos desse material surgiram diversas 
categorias de análise com base na descrição da 
metodologia, resultados e conclusões apresentadas 
em cada trabalho. Nesse trabalho apresentamos 
parte dos resultados com foco no papel dos alunos 
diante das atividades realizadas com vídeos. Na 
nossa análise com esse foco emergiram três 
categorias distintas: o aluno espectador é aquele 
que assiste passivamente ao vídeo⁄filme, onde não 
há relatos de qualquer atividade por parte do aluno a 
partir do vídeo; o aluno diretor é o que elabora e 
produz o seu próprio material em vídeo (p.ex. 
documentário); o aluno crítico assiste ao 
vídeo⁄filme, e elabora reflexões sobre o formato e 
conteúdo apresentados. Na figura 1 apresentamos 

em formato gráfico os dados que obtivemos. 
Observamos na figura 1 que há uma tendência de 
aumento da porcentagem de trabalhos com aluno 
espectador, em aprox. 20p.p., uma diminuição da 
porcentagem de trabalhos com aluno crítico em 
20p.p. e aumento e posterior diminuição em relação 
ao aluno diretor de aprox. 10p.p e 5p.p, 
respectivamente, sendo a menor porcentagem das 
três categorias nos três eventos apesar do 
crescente uso de smartphones com câmeras 
acopladas, o que facilitaria este papel. 

Figura 1: Tendências do papel desenvolvido por alunos em sala de 

aula perante vídeos e filmes de ciências 

A despeito dos avanços teóricos e metodológicos na 
Educação em Química, as atividades de ensino 
propostas e relatadas nos ENEQ seguem uma 
tendência de aumento no uso expositivo do vídeo, 
tomados como verdades absolutas, usados como 
“fechamento” de aula (MORAN, 1994). Esses dados 
podem sinalizar a própria compreensão da área a 
respeito de aspectos epistemológicos do vídeo, das 
concepções sócio-culturais e da linguagem na 
constituição do pensamento (WERTSCH, 1998). 

Conclusões 
Nas edições analisadas, o aluno tornou-se menos 
crítico e mais passivo ao material em vídeo que foi 
exposto. O resultado é que está havendo menos 
incentivo a uma posição crítica e reflexiva dos 
alunos. 
____________________ 
ARROIO, A. & GIORDAN, M. O vídeo educativo: Aspectos da organização do 
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Introdução 
O crescente uso de tecnologias da informação pelos 
jovens, muitas vezes visto com maus olhos, pode 
ser uma interessante e importante forma de ensino. 
A internet possui vasta gama de informações 
relacionadas à Química, apresentando, porém 
problemas de confiabilidade[1]. O Portal da Química 
(www.portaldaquimica.cct.udesc.br) surgiu com o 
intuito inicial de construir conteúdo referenciado, 
para que estudantes das variadas áreas da química 
e educação possam utilizar em seus estudos 
durante toda a trajetória acadêmica.  

 
 

 
Figura 1. Logo do Portal da Química versão 2014. 
 

Avanços tecnológicos da sociedade atual incluem o 
conhecimento químico, como o emprego diário de 
diversos produtos, a qualidade de vida da 
população e sua correlação com o meio ambiente[2]. 
De modo a ampliar o contexto da química, o portal 
trabalha diversos conteúdos virtuais: artigos 
científicos, curiosidades, definições e vídeos. Desta 
forma, o portal foca também na correlação da 
química como ciência e também como agente 
formadora de cidadãos, onde os conhecimentos 
químicos são apresentados de maneira simples e 
de fácil acesso a qualquer indivíduo conectado a 
internet, sem perder a confiabilidade, pois todas as 
publicações são referenciadas por livros 
conceituados, periódicos e sites científicos que são 
pré-analisados. 

Resultados e Discussão 
O Portal da Química encontra-se em fase final de 
estruturação e por esta razão não houve 
divulgação. No entanto, resultados preliminares 
apresentam os números de acessos ao portal desde 
sua criação pela ferramenta estatística 
“StatCounter” (Figura 2). Os acessos registrados 
estão acima de 67.000, como uma média de acesso 
de 173 usuários/dia. Percebe-se que há grande 
procura em determinados períodos letivos 
(chegando a quase 10 mil acessos em março de 

2014) e baixa procura nos recessos e férias 
escolares (janeiro e julho), conforme figura 3.  

 Figura 2. Total de acessos ao Portal da Química desde sua 
criação. (fonte: StatCounter) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Visualizações mensais do Portal da Química (maio de 
2013 – abril de 2014). (fonte: StatCounter) 
 
Atualmente o projeto conta com 18 membros, 
trabalhando semanalmente na elaboração de novos 
conteúdos. O Portal da Química está vinculado ao 
Programa Química na Educação. 

Conclusões 
Esta média de acessos nos leva a vislumbrar um 
aumento exponencial de acesso depois de uma 
divulgação mais intensa, que está programada para 
o segundo semestre de 2014. Acredita-se que com 
a implantação de uma nova ferramenta, o fórum, 
haverá maior interatividade entre os estudantes de 
química. 
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Produção de vídeos sobre cientistas na área de Química: 
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RESUMO: O surgimento das inovações tecnológicas e o dos meios eletrônicos (telefone, cinema, rádio e 
televisão), proporcionaram um avanço na Sociedade da Informação gerando mudanças no paradigma da 
educação. Ademais, novos desafios são apresentados aos profissionais da área que precisam 
desenvolver práticas que envolvem a alfabetização midiática, a qual combina recursos antigos com os 
novos, proporcionando uma atitude de participação e comunicação ativa entre professores e alunos. 
Nesta pesquisa, estudantes do curso de Licenciatura em Química da UFRPE produziram vídeos sobre 
cientistas que contribuíram para o progresso da ciência com suas pesquisas. Os resultados demonstram 
alguns progressos diante a alfabetização midiática destes, mas que ainda existem dificuldades no 
processo de escolha e síntese das informações que podem ser mais bem explorados pelo recurso e em 
sala de aula. 

INTRODUÇÃO 
Um novo conceito gerado pela Sociedade da Informação no final do séc. XX e 

início do séc. XXI implicou em uma mudança de paradigma, acarretando na 
descentralização da informação (TORNERO; VARIS, 2010). Ou seja, a propagação das 
informações, notícias e eventos ocorreu de forma mais rápida, possibilitando a 
ampliação da comunicação social que outrora era realizada apenas pela televisão ou 
imprensa escrita. Devido à existência da internet, a sociedade contemporânea se 
depara com novos desafios no que tange o processo de recebimento e processos das 
informações que lhe são passadas. 

Entretanto, com a velocidade de acesso a tantas informações, recursos e 
meios de divulgação, os estudantes de diferentes níveis de ensino, aparentam não 
saberem sistematizar e estruturar as informações recebidas, propondo um novo desafio 
para quem atua na área de ensino. Nesta perspectiva, além da necessidade de se 
compreender sobre as ciências com fins de desenvolver habilidades e competências 
para tomada de decisões, o que conjuntura a formação cidadã (SANTOS; 
SCHNETZLER, 2008), o ser precisa aprender a acessar e analisar o que se é 
transmitido, e sistematizar o que de fato é importante para sua formação. 

Com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
são crescentes as discussões sobre a importância da Alfabetização midiática, sendo 
reconhecida hoje como uma das principais competências no sistema educacional 
(TORNERO; VARIS, 2010). De acordo com Hartai (2014, p.10), a alfabetização 
midiática deve ser abordada em diferentes níveis de ensino, destacando a importância 
da pesquisa nesta área; e pode ser caracteriza como o estágio mais avançado de 
desenvolvimento da Sociedade da Informação. Isto é devido o surgimento dos meios 
eletrônicos (telefone, cinema, rádio e televisão) e a chegada dos meios digitais 
(TORNERO, VARIS, 2010, p. 33-34). 
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No ensino de Química, os estudantes da educação básica, geralmente, 
realizam suas pesquisas nos sites disponíveis na rede, mas sem fazer uma análise 
criteriosa das informações encontradas. Com isto, acabam reproduzindo as mesmas e 
reforçando o processo de repetição e memorização, constituindo um sistema tradicional 
na era da Sociedade da Informação. Este paradigma começa a ser modificado com a 
inclusão de atividades que propõem a Alfabetização Midiática, defendida pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a 
qual enfatiza que este meio de ensino possibilita “a capacidade de compreender as 
funções da mídia, de avaliar como essas funções são desempenhadas e de engajar-se 
racionalmente junto às mídias com vistas à auto expressão” (WILSON, 2013, p.18). 

Mas, para que estas ações ocorram, é necessário que o professor além do 
domínio de conteúdo, compreenda a importância que as TIC apresentam no contexto 
atual da sociedade, principalmente de seus alunos. Pois, é preciso proporcionar meios 
de acesso à informação, além dos livros didáticos, discutindo e pesquisando em outras 
fontes para desenvolver habilidades para construir o conhecimento. 

Bingimlas (2009) observou que a utilização das TIC é muito importante para 
proporcionar novas oportunidades para os alunos aprenderem, uma vez que estes 
estão inseridos na era tecnológica. Entretanto, de acordo com seu estudo, os 
professores tem muita vontade de integrar os recursos em sua aula, mas apresentam 
algumas barreiras como falta de confiança, de competência e de acesso aos mesmos. 
O que também foi identificado na pesquisa de Mauaie, Ito e Arroio (2014) que 
desenvolveram um trabalho de formação de professores na área de saúde na 
República de Moçambique, visando uma melhora no processo de elaboração de 
materiais pedagógicos e o uso do computador. Os resultados desta pesquisa 
demonstraram que os professores tiveram dificuldades em manipular o computador e 
salvar seus arquivos, mas que apesar das dificuldades, foi possível obter materiais que 
fossem úteis para a realidade local, como retratado nos quadrinhos sobre os cuidados 
com a água e seu consumo.   

Neste sentido, não basta apenas ter acesso aos recursos, é necessário um 
treinamento para orientar a estruturação de metodologias de ensino com estas 
tecnologias, a fim de articular os aspectos da compreensão audiovisual (ARROIO; 
FARÍAS, 2011).  

Diante das informações apresentadas, esta pesquisa apresenta a produção de 
vídeos realizadas por alunos de uma turma do Curso de Licenciatura em Química, 
visando desenvolver a autonomia para a produção de materiais e as potencialidades de 
seu uso.  

O vídeo foi o recurso escolhido devido o mesmo possibilitar uma forma 
diferenciada de aprendizagem estimulando a quem o assiste (MACHADO, 1988 in 
ARROIO; GIORDAN, 2006), possibilitando a recriação de formas inusitadas, de 
vivências dentro ou fora do local de ensino. Favorecendo que os estudantes 
explorassem sua criatividade e desenvolvessem meios de se expressar através de 
suas vozes, ideias e perspectivas (WILSON, 2013, p.38). Implicando assim, na 
aprendizagem pela prática, que é um importante aspecto da assimilação de 
conhecimento no séc. XXI.  

METODOLOGIA  
 A abordagem utilizada nesta investigação versa em uma pesquisa qualitativa 
que, segundo Lüdke e André (1986) os dados coletados são predominantemente 
descritivos, se preocupando com o 'significado' que as pessoas dão às coisas, 
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seguindo um processo indutivo. Variando quanto o método, à forma e aos objetivos, 
este tipo de pesquisa possibilita a investigação por meio do significado que as pessoas 
dão as coisas (OLIVEIRA, 2010).  

Após dois encontros sobre o papel do vídeo no ensino de Química e as 
diferentes modalidades e funções de uso nas aulas (ARROIO; GIORDAN, 2006; 
FERRÉS, 1996; MORAN, 1995) foi solicitado para os estudantes do Curso de 
Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que 
produzissem vídeos baseado na Série “Grandes Personagens” da “TV Rá-Tim-Bum”. 
Estes vídeos mostram como personagens (Figura 1) fizeram história e mudaram o 
mundo através de suas pesquisas, inventos e ações. A atividade foi realizada dentro da 
disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação para o Ensino de Química 
(TICEQ), que é ministrada no segundo semestre do referido curso. 

 

 
Figura 1: Personagens explorados na série “Grandes Cientistas” da TV Rá-Tim-Bum, durante os 

intervalos de sua programação. A) Galileu Galilei; B) Louis Pasteur; C) Oswaldo Cruz; D) Vital 
Brazil; E) Monteiro Lobato 

 
No vídeo deveriam ser apresentadas informações históricas e curiosidades 

sobre o cientista com seus feitos e contribuições para a ciência e sociedade, no tempo 
máximo de 1’10’’. A proposta foi de apresentar um breve panorama sobre o cientista de 
forma lúdica e que promovesse a aprendizagem de novas informações além das 
dispostas nos livros didáticos. Como por exemplo, os estudos da radioatividade e 
elementos químicos radioativos com Henri Becquerel (1852-1908) e Marie Curie 
(1867-1934); a invenção da dinamite por Alfred Nobel (1833-1896); o estudo do 
oxigênio e as investigações experimentais de Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794); 
a descoberta do Raio-X por Wilhelm Röntgen (1845-1923), dentre outros.   

Após a exibição dos vídeos foi questionado aos estudantes quais os softwares 
e recursos utilizados para a produção do vídeo, as principais dificuldades de criação 
dos mesmos e se usariam os mesmos em suas aulas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Durante a realização das aulas teóricas sobre o uso dos vídeos, muitos dos 

estudantes relataram experiências negativas com o recurso, enquanto alunos do 
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ensino médio. Como por exemplo, quando um professor faltava à aula, este tempo era 
preenchido com a exibição de algum documentário ou filme, prática que utilizada o 
vídeo como “tapa-buraco” (MORAN, 1995). Neste sentido, foram ampliadas as 
discussões referentes à importância de se estruturar aulas com vídeos curtos, 
relacionando com atividades bem estruturadas, propostas pelo professor, deixando 
claro para o aluno o objetivo da aula, bem como o uso do recurso. 

Vê-se a seguir, alguns exemplos dos vídeos criados pelos estudantes 
ilustrados com algumas figuras, com uma breve descrição das informações exploradas 
no recurso e da experiência dos mesmos durante o processo de produção do vídeo. 

 
• Henri Becquerel (1’22’’) 
 

 
Figura 2: Cenas do vídeo sobre Henri Becquerel 

 
A produção dos estudantes foi realizada com o Windows Movie Maker com 

colagem de imagens e recursos gráficos e, o aplicativo Imovie para Ipad. Com a 
narrativa semelhante ao da Série da TV Rá-Tim-Bum, os estudantes propuseram um 
questionamento sobre a descoberta da radioatividade, que foi atribuída a Becquerel. 
Mas, é contestado por Martins (1990), que defende a ideia de que o experimento de 
Becquerel partia da observação de que as substâncias emitiam raios sem o estímulo 
de luz, sendo assim, para o cientista, o fenômeno seria de fosforescência.  

As informações são descritas e lançadas ao término do vídeo, questionando a 
quem o assiste, se a autoria da descoberta do fenômeno da radioatividade poderia ser 
atribuída ou não para o cientista, possibilitando momentos de reflexão, estimulando a 
busca de uma possível resposta para o problema. No vídeo, também é descrito as 
contribuições de Becquerel com as pesquisas do casal Curie e para a construção do 
modelo atômico de Rutheford (Figura 2). 

Percebe-se que os autores do vídeo conseguiram desenvolver uma habilidade 
relacionada à alfabetização midiática, aumentando a capacidade dos futuros 
professores avaliarem fontes, interpretarem as informações e utilizá-las em suas aulas 
através de mensagens em diferentes mídias (WILSON, 2013; MAUAIE, ITO e ARROIO, 
2014).  

 
• Marie Curie (0’38’’) 
 
Sendo uma das cientistas mais icônica da história, Marie Curie contribuiu muito 

com suas pesquisas na área da radioatividade e na descoberta dos elementos 
químicos, Polônio e Rádio. Além de desenvolver técnicas de medição de emissões 
radioativas, análises experimentais com sais de urânio, contribuições para a medicina, 
dentre outros.  
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A dupla de alunas que apresentou o vídeo sobre a personagem, não seguiu as 
orientações propostas, gravando um vídeo narrativo, como um jornal, com a própria 
participação. Devido a isto, as imagens dos vídeos não serão demonstradas neste 
trabalho com fins de preservar a identidade das alunas. Foi utilizado o Windows Movie 
Maker para a edição do vídeo, que foi editado sem dificuldades por parte das alunas. 
As mesmas ainda relataram que não souberam fazer edições animadas como 
apresentadas no vídeo da Série “Grandes Personagens”. Entretanto, após relato de 
outros alunos sobre os softwares disponíveis para edição, elas demonstraram certo 
interesse em aprender a manusear tais recursos. 

Como as informações apresentadas no vídeo são bem difundidas nos livros 
didáticos e em outros recursos que divulgam a história da Química, recomenda-se a 
consulta ao trabalho de Farías e Arroio (2012) que apresenta as relações existentes em 
diferentes contextos sobre Marie Curie e suas pesquisas, como em livros didáticos e 
documentário. 

 
• Alfred Nobel (1’10’’) 
 

Figura 3: Cenas do vídeo sobre Alfred Nobel, com a representação da molécula de 
nitroglicerina e a moeda símbolo do Prêmio Nobel 

 
Utilizando a técnica do time lapse, que é um processo em que a frequência do 

frame por segundo é bem menor do que aquela em que o filme será reproduzido, os 
alunos também não seguiram o modelo proposto na atividade. Entretanto, a sequência 
das imagens e das informações descritas no vídeo é dinâmica e ‘prende’ a atenção de 
quem a assiste, devido à movimentação rápida das mãos que ilustram as informações 
que são exploradas durante a narrativa (Figura 3).  

O aluno relatou que se inspirou na série “The Chemistry behind the Magic: 
Chemical demonstrations for the classroom” do canal “MIT OpenCourseWare” do 
Youtube (http://www.youtube.com/user/MIT), na qual, com a mesma técnica, são 
explicadas as aulas de professores durante as aulas de Química da “Massachusetts 
Institute of Technology”. Após a exibição da aula do professor Dr. Bassan Shakhashiri, 
aparecem imagens com ‘mãos’ que explica, de forma ilustrativa, com fórmulas e 
estruturas, o fenômeno explorado na aula (Figura 4). 

Esta série foi utilizada durante a aula teórica como diferentes vídeos podem ser 
utilizados nas aulas de Química, não se restringindo apenas ao uso de filmes e/ou 
documentários prontos e que estão disponíveis na rede. Sendo necessária a inovação 
na produção e uso dos vídeos, para que os alunos se estimulem a aprender de uma 
forma diferenciada. 

Todas as informações foram retiradas do site oficial do Prêmio Nobel 
(http://www.nobelprize.org/), o que configura uma fonte segura para se obter 
informações sobre o referido cientista. Com fins de ampliação sobre a temática, 
recomenda-se também a leitura do trabalho de Vasconcelos, Silva e Vasconcelos 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(TIC) 

 

(2010), no qual as autoras apresentam um resgate histórico da descoberta da pólvora 
até a criação do Prêmio Nobel, com fins de se ampliar o conhecimento sobre este 
cientista. 

 
 
 
 

 

Figura 4: Cenas da Serie “The Chemistry behind the Magic” do “Massachusetts Institute 
of Technology”, com o episódio “Money the Burn” que apresenta o experimento da queima de 
dinheiro embebido em uma solução com álcool relacionando com a queima de explosivos e da 

nitroglicerina.  

A referência utilizada pelos estudantes que produziram o vídeo sobre Alfred 
Nobel demonstra que eles apresentam habilidades para escolher, sintetizar e descrever 
as informações de forma dinâmica, mas com uma sequência lógica e coerente. 
Apresentando uma relação mais ampla do conteúdo de química com as relações 
expressas na mídia, que assume um novo papel na formação e construção do 
conhecimento (TORNERO, VARIS, 2010). 

• Wilhelm Röntgen (1’21’) 
 

 
Figura 5: Cenas do vídeo sobre Wilhelm Röntgen, com sua imagem, de sua esposa e a 

sua mão na famosa chapa fotográfica revelada pela técnica de raio-X  
 
Seguindo corretamente as orientações de produção do vídeo, as alunas 

utilizaram o software Moovly (http://www.moovly.com/) que permite juntar vários tipos 
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de recursos, fazendo uma animação, que é o referido gênero da série utilizada como 
base para a atividade proposta. Apresentando a possibilidade de compartilhamento nas 
redes sociais e opção de download para exibição em sala de aula.  

Este software seria uma boa plataforma para utilização dos alunos do ensino 
médio para criação de vídeos solicitados pelo seu professor, devido à dinamicidade e 
facilidade em seu manuseio. Pois, sabe-se que após a familiarização com o 
equipamento/software as pessoas conseguem produzir e sistematizar as informações 
que quer transmitir nas diferentes mídias a que tem acesso (MAUAIE; ITO e ARROIO, 
2014).  

Pouco explorado nos livros didáticos, e quando é antecede as informações 
referentes à radioatividade, as pesquisas de Röntgen foram apresentadas pelas alunas 
de forma breve, com informações sobre a vida e pesquisa do cientista, com a 
descoberta dos raios-X. Além de explanar sobre o recebimento do Prêmio Nobel em 
1901, e posteriormente o título de Doutor honoris causa na Universidade de Würzburg. 
Narrando com detalhes como acontece o fenômeno e a revelação da chapa fotográfica 
com a mão de sua esposa e seu anel de casamento, contribuindo assim, até os dias 
atuais, na área de medicina (Figura 5). 

 
• Antoine Laurent Lavoisier (0’38’) 

 
 

 
Figura 6: Cenas do vídeo sobre Antoine Laurent Lavoisier, com a frase “Na natureza 

nada se perde, nada se cria, tudo se transforma” e a representação geral de sua lei sobre a 
conservação das massas 

 
Com o áudio baixo, o que dificulta à compreensão das informações que são 

transmitidas pelo vídeo, as alunas apresentaram apenas informações triviais e que são 
difundidas erroneamente como sendo de Lavoisier, por exemplo, a frase “Na natureza 
nada se perde, nada se criar, tudo se transforma”.  Caracterizando uma reprodução 
direta de informações presentes nos livros didáticos e sites que apresentam 
informações simplificadas dos cientistas e suas contribuições. 

Ao ler o prefácio do livro Tratado Elementar de Química, versão traduzida da 
versão original “Traité élémentaire de chimie”, publicado em 1789, da versão em 
português é possível verificar o enunciado “... em todas as operações da Arte e na 
natureza nada é criado; existe uma quantidade igual de matéria antes e depois do 
experimento” (LAVOISIER, 2007, p.15-16), do poeta latino Titus Lucrecius Carus (96-
55 a.C.) que se baseou nas idéias do filósofo grego Epícuro (341-270 a.C.) sobre 
Física.  

Ressalta-se que Lavoisier não foi o primeiro cientista a trabalhar com a ideia de 
que em processos experimentais, a massa se conserva. Pois, outros filósofos naturais 
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já haviam admitido isso implicitamente, como Joseph Black (SICCA; GONÇALVES, 
2002). Mas, atribui-se a Lavoisier por ele ter sido o primeiro a expressa a conservação 
das massas explicitamente como um princípio e a tomar essa idéia como fundamental 
para o estabelecimento dos estudos em Química. 

Como sugestão para ampliação sobre as informações referentes à Lavoisier 
recomendou a leitura do artigo de Vidal, Cheloni e Porto (2007) que apresenta 
informações que não estão nos livros didáticos sobre o referido cientista. Além de 
apontar algumas contribuições relevantes de Lavoisier que podem contribuir para o 
ensino de Química atual. 

 
• Percepções gerais sobre a atividade 
 
Mesmo com técnicas de produções distintas, foi perceptível o engajamento e 

motivação dos alunos para a criação dos vídeos, apesar deles relatarem que o 
processo de construção do texto, para a narrativa do recurso, foi à parte mais difícil da 
atividade. Pois, percebe-se a dificuldade de síntese de informações para se escolher 
quais as que são mais relevantes diante de uma proposta de uso.  

De acordo com a análise, a apresentação de um vídeo produzido pelos 
estudantes possibilitou a aprendizagem de informações históricas sobre cientistas que 
fizeram história e, o desenvolvimento de outras habilidades, tais como a construção do 
texto; utilização de diferentes linguagens adotando fotos, fórmulas, símbolos, dentre 
outros para transmitir a informação. Esta prática favoreceu o desenvolvimento da 
criatividade, idéias, pensamentos e construção de conceitos (SANTANA; SERRA e 
ARROIO, 2008). 
 As mudanças apresentadas ainda são preliminares, mas o processo de 
desenvolvimento e uso de audiovisuais pode ajudar os futuros professores a 
compreender a importância de se inserir estes recursos em suas aulas (WILSON, 
2013). Além disto, a utilização de situações históricas e o uso de trabalho científico, 
associados aos recursos audiovisuais, são situações que possibilitam uma melhora na 
aprendizagem de aspectos que envolvem a natureza da ciência (SANTANA; ARROIO, 
2012). No caso desta pesquisa, o resgate histórico apresentado em alguns vídeos 
propõe que a ciência é mutável, humana e que envolve diferentes processos e 
situações, diferente do que é apresentado nos livros didáticos. 

Todos os estudantes que participaram da atividade disseram que utilizariam o 
vídeo que eles produziram, seguindo a mesma proposta de atividade, ou seja, com a 
produção de vídeos pelos alunos da educação básica. Os vídeos que foram 
identificados erros conceituais não seriam indicados para utilização nas escolas, a não 
ser que a atividade propusesse uma investigação para identificação destes erros com 
posterior correção.  

As práticas assertivas referente ao uso do vídeo e o sucesso destas com os 
alunos requer que o professor seja alfabetizado em mídia e, saiba aproveitar as 
potencialidades do recurso dentro de suas estratégias de ensino. Pois, acredita-se que 
o professor que ensina aos seus alunos para aprenderem com esses recursos, 
acarreta em formação cidadã bem informada e racional (WILSON, 2013). E, responde 
a mudanças em seu papel, uma vez que o ensino se desloca da figura do professor 
para a figura do aprendiz possibilitando momentos de construção do conhecimento 
com diferentes recursos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Inicialmente, os estudantes demonstraram certa resistência para a produção 
dos vídeos, alegando que não saberia como produzir e editar os vídeos. Entretanto, ao 
se analisar o vídeo apresentado, percebe-se o engajamento dos na produção dos 
vídeos, com resultados interessantes no que tange o desenvolvimento de habilidades 
para a construção de materiais midiáticos pelos estudantes, que é um dos 
pressupostos da alfabetização midiática (WILSON, 2013).  

No contextual atual, acredita-se que os futuros professores que participaram 
desta pesquisa, sejam capazes de criar condições de ensino e aprendizagem que 
maximizem o uso de diversas mídias durante a realização de suas aulas. 
Desenvolvendo assim, habilidades de transformar a sala de aula em um espaço 
dinâmico, e com possibilidades de construção do conhecimento na área de Química. A 
formação inicial com pressupostos da alfabetização midiática, apresentado nesta 
pesquisa, propôs as estudantes uma desconstrução de uso equivocado do recurso, 
como foi relatada por estes durante sua formação na educação básica.  

Com isto, acredita-se que as discussões e produção do recurso proporcionam 
que eles possam engajar-se junto às mídias e aos canais de informação como 
cidadãos autônomos e racionais. As diferentes abordagens para desenvolver a 
alfabetização midiática (WILSON, 2013; MAUAIE; ITO e ARROIO, 2014; SANTANA e 
ARROIO, 2012) demonstram que elas se adaptam a diferentes realidades, mas que se 
engajam na possibilidade de aprendizagens de diferentes recursos além dos conteúdos 
discutidos e apresentados dentro dos meios produzidos pelos professores. 

A proposta utilizada nesta pesquisa dispôs aos estudantes que as pesquisas 
dos cientistas são mais amplas, do que as informações que estão restritas nos livros 
didáticos do ensino médio. Sendo assim, o produto audiovisual produzido pelos alunos 
pode ser utilizado como um recurso motivador para a aprendizagem do conhecimento 
científico e/ou de histórias de personagens que contribuíram com suas pesquisas para 
o desenvolvimento da ciência Química.  
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RESUMO: O ensino de Química para deficientes visuais tem sido um grande desafio, porque muito 
do que se estuda sobre essa ciência é baseado no visual. Este trabalho apresenta uma Tabela 
Periódica que permite que deficientes visuais possam ter acesso a conhecimentos químicos por 
meio do computador utilizando o software DOSVOX. O programa mostra janelas onde todas as 
palavras que aparecem na tela do computador são faladas por um sintetizador de voz, assim 
quem não enxerga sabe o que está sendo mostrado. Com esse programa é possível saber dos 
elementos químicos o símbolo, o número atômico, a massa atômica, a família, o período, o estado 
físico, a classificação e os principais usos. Com essa Tabela Periódica virtual, os deficientes 
visuais tem mais autonomia no estudo da classificação periódica dos elementos químicos. 

INTRODUÇÃO 
O acesso à educação, em todos os seus níveis de escolaridade, deve se tornar 

cada vez mais universal. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 
1996) estabelece que o ensino será ministrado com base na igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola. A lei orienta ainda que, aos portadores de 
necessidades especiais, a educação deve ser oferecida de preferência na rede regular 
de ensino, a qual deve oferecer currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização voltados especificamente para essas pessoas.  

Porém, o processo de inclusão dos deficientes visuais nas escolas tem sido um 
assunto muito polêmico, pois ressuscita as limitações e os problemas de nosso sistema 
de ensino. Também, infelizmente, ainda permanecem atitudes preconceituosas e a 
legislação, por si só, não garante as mudanças desejadas. Na verdade, os "deficientes" 
sempre foram desvalorizados como pessoas, marginalizados, no máximo dignos de 
pena (BIANCHETTI; ROZ; DEITOS, 2000). No entanto, é preciso mudar essa triste 
realidade. Por isso investigações sobre a temática da inclusão e a formação docente 
tornam-se cada vez mais imprescindíveis (RETONDO; SILVA, 2008), porque o papel 
político da formação docente e do ensino de Química pode contribuir para o processo 
de inclusão social desses sujeitos (GONSALVES et al, 2013). 

O último censo demográfico realizado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2014) revelou existirem aproximadamente 582 mil 
pessoas cegas e 6 milhões com baixa visão. Não se pode deixar essas pessoas de 
fora do processo educacional. No entanto, não basta apenas inserir um aluno em uma 
sala de aula do sistema regular de ensino. É preciso ter condições propícias ao 
aprendizado. Do contrário, podem-se gerar sentimentos de baixa estima nos mesmos 
por não se sentirem verdadeiramente inseridos ali. Leonardo (2009) afirma que a 
ausência de condições mínimas necessárias para o processo de aquisição de 
conhecimentos pelos alunos deficientes visuais tem como consequência imediata o 
fracasso escolar.  
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A principal tarefa de um professor que tem aluno deficiente visual é traduzir 
impressões visuais em impressões acústicas ou táteis (LIESE; RAU, 2010). Quando se 
analisa, em particular, o ensino de Química, a situação para os deficientes visuais pode 
ser muito mais complexa, pois, além da ausência de professores capacitados, existe 
também a falta de materiais adaptados (BERTALLI, 2010). Muito dela é aprendido com 
base no que se vê: substâncias, reações, equipamentos, processos etc. Soma-se a 
isso o fato de a Química apresentar uma linguagem própria para representação dos 
fenômenos da natureza, que abrange fórmulas, símbolos, gráficos, diagramas, tabelas, 
convenções e códigos. Sendo assim ela é uma ciência que requer bastante a análise 
visual. Por esses motivos não é fácil proporcionar saberes químicos aos estudantes 
com problemas de visão. Mas não é impossível. 

Mas por que ensinar Química a uma pessoa que não enxerga? A Química 
ajuda a compreender o mundo que nos rodeia, consequentemente é importante para 
nós (BRASIL, 1999). Em aulas de Química, a participação e o aprendizado levarão a 
atitudes mais positivas sobre ciência entre estudantes com deficiência visuais, que 
poderão dar continuidade nos estudos em cursos superiores, inclusive em áreas que 
envolvam as ciências naturais ou as engenharias (GRAYBILL, 2008). Portanto, é 
preciso superar o paradigma de que uma incapacidade visual é suficiente para 
desqualificar por completo uma pessoa, impedindo-a, por exemplo, de seguir carreira 
nessas duas áreas (MINER et al, 2001). Uma prova disso é o fato de um dos autores 
deste trabalho (M. D. M.) ser cego e estar cursando o último ano do curso Técnico em 
Saneamento do Instituto Federal do Pará (IFPA). Recentemente ele foi aprovado pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no curso de Engenharia Sanitária e 
Ambiental da Universidade Federal do Pará. Segundo Pereira et al (2009) a melhoria 
do acesso dos alunos com deficiência ao ensino superior, e em particular dos cegos, 
terá de futuro enormes repercussões na melhoria das suas condições de vida e na sua 
realização pessoal. 

Nos últimos anos, felizmente, uma grande revolução na área de inclusão 
aconteceu com o desenvolvimento da computação, pois surgiram programas voltados 
para os deficientes visuais. O mais importante deles em língua portuguesa é o 
DOSVOX. Trata-se de um sistema computacional de acessibilidade gratuito para 
microcomputadores da linha computadores pessoais. O software se comunica com o 
usuário através de síntese de voz (converte texto em voz), possibilitando ter bastante 
autonomia na hora de estudar e trabalhar. O DOSVOX foi desenvolvido pelo Núcleo de 
Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação 
do professor Antonio Borges, e atualmente estima-se beneficiar cerca de 30.000 
usuários no Brasil e exterior (BORGES, 2013). A evolução tecnológica fomentou o 
desenvolvimento do processo de equiparação de oportunidades (SONZA, 2008). 
Independente do país, diversos dispositivos de tecnologia assistiva, mais cedo ou mais 
tarde atingem e mudam a vida dos deficientes visuais e, numa análise sociotécnica, 
são também por eles influenciados e modificados (BORGES, 2009). 

Este trabalho apresenta uma Tabela Periódica que possibilita que deficientes 
visuais possam ter acesso a conhecimentos químicos por meio do computador 
utilizando o software DOSVOX. Ela surgiu da necessidade de se ensinar a 
classificação periódica dos elementos químicos a esse público, cuja limitação de visão 
pode ser superada com o uso de metodologias adequadas no estudo de Química, de 
modo a facilitar seu aprendizado, contribuindo para o processo de inclusão 
educacional. A relevância de proporcionar um melhor aprendizado sobre a Tabela 
Periódica aos deficientes visuais está no fato de ela ser considerada a principal 
característica organizacional da Química (GLASSER, 2011). Ela é uma das 
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ferramentas mais úteis em Química, que traz uma riqueza de informações, por isso é 
importante a familiarização com suas características e sua terminologia (KOTZ; 
TREICHEL; WEAVER, 2009). 

 Na realidade existem Tabelas Periódicas impressas em papel na versão Braille 
(código escrito usado pelos deficientes visuais) e outras também em auto-relevo 
confeccionadas com materiais alternativos. Todavia elas são escassas nas escolas, 
sendo a situação mais crítica no interior do país. Quando um professor se depara em 
sua sala com um aluno com essa deficiência, a solução geralmente é ele mesmo 
confeccionar uma Tabela Periódica simples. Entretanto isso requer tempo e uma boa 
criatividade. Essas tabelas geralmente são grandes, quando comparadas com as 
existentes nas páginas dos livros. Isso ocorre pelo fato de o sistema Braille ocupar 
bastante espaço no papel. Às vezes essas tabelas chegam a ter quase um metro de 
comprimento.  

Este trabalho tem o perfil inovador, pois no mundo existe pouco relacionado ao 
uso de computadores no ensino de Química para quem tem limitações de visão. Os 
poucos programas disponíveis geralmente estão em idiomas estrangeiros, como o 
inglês, portanto não são nada práticos aos nossos estudantes brasileiros que, além do 
problema de visão, ainda teriam que superar o problema do idioma. O que aqui está 
sendo apresentado é uma estratégia pedagógica elaborada para organizar no 
computador informações relativas aos elementos químicos que podem ser consultadas 
por pessoas com baixa visão ou completamente cegas.  

MATERIAIS E MÉTODO 
MÉTODO 
              A Tabela Periódica apresentada neste trabalho foi idealizada e desenvolvida 
no IFPA, campus Tucuruí, em parceria com a Associação dos Deficientes Visuais do 
Sul e Sudeste do Pará (ADVASP). A sua criação faz parte de um projeto de iniciação 
científica do campus que se chama “QUIMIVOX: adaptação do sistema computacional 
DOSVOX ao ensino de Química”. Os criadores da tabela foram um professor de 
Química, dois alunos do Curso Tecnólogo em Redes de Computadores, sendo um 
deles de baixa visão, e um aluno cego do ensino médio regular. A participação efetiva 
de deficientes visuais no desenvolvimento da tabela foi fundamental, porque eles 
mesmos deram boas orientações na sua elaboração, especialmente quanto à facilidade 
no seu manuseio pelo computador.  

A sequência de tarefas computacionais realizadas, durante o processo de 
criação da Tabela Periódica virtual, ou seja, o seu “ciclo de vida”, seguiu o seguinte 
modelo: levantamento bibliográfico, requisitos, análise, projeto, implementação, testes 
e divulgação. A seguir descreve-se com mais detalhes cada etapa.  
Levantamento bibliográfico  

Inicialmente foi realizada na literatura uma busca sobre trabalhos relacionados 
com as tecnologias assistivas, as experiências com software educativo e ensino de 
Química aos deficientes visuais, bem como conhecimentos relativos à linguagem de 
programação de computadores, em específico, no sistema computacional DOSVOX, 
por ser ele o sistema empregado para desenvolver a Tabela Periódica aqui proposta. 
Requisitos 

Nesta etapa houve discussão sobre como seria a Tabela Periódica, definindo 
suas funcionalidades, ou seja, quais informações químicas ela traria e como seriam 
disponibilizadas no computador. 
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Análise 
Consistiu em detalhar o funcionamento da Tabela Periódica, de forma a 

orientar o processo de projeto de desenvolvimento da mesma. Foram analisados os 
seguintes aspectos: 
a) Pedagógicos: facilidade do acesso à informação, clareza na informação. Neste 
momento pensou-se nas características organizacionais principais de uma Tabela 
Periódica, que devem estar disponibilizadas aos usuários. O nosso público alvo eram 
os alunos da educação básica. Assim, as informações que normalmente estão 
presentes nos livros textos adotados pelas escolas foram disponibilizadas para acesso 
no software, para que esses alunos se familiarizem com as informações fornecidas por 
uma Tabela Periódica típica. 
b) Interface: facilidade de uso, interatividade com o usuário, qualidade de áudio, 
recursos de avançar e recuar, organização dos conteúdos, promoção da criatividade e 
motivação dos usuários. A interface do DOSVOX é similar àquela apresentada pelo 
antigo software MS-DOS. Embora hoje em dia pareça desatualizada, esse tipo de 
interface facilita o uso pelos deficientes visuais. Outro ponto a considerar é que, por 
mais que a Tabela Periódica tenha sido projetada para quem não enxerga, é 
necessário que tenha uma apresentação visual que possa orientar os videntes (os que 
enxergam), caso precisem ajudar os deficientes visuais a utilizar o programa. 
c) Técnológicos: instalação, manipulação, apresentação visual e controle dos 
comandos.  
Projeto  

Consistiu em aprofundar cada uma das funcionalidades e cenários previstos na 
análise. Teve como objetivo contribuir para melhor conhecer o perfil dos usuários 
(deficientes visuais), a adaptabilidade do ambiente e de sua interface, assim como 
ajustar os requisitos de acessibilidade e facilidade de uso. 
Teste  

Foi verificado se os requisitos da Tabela Periódica foram contemplados. 
Entrevistas e observações foram feitas com os alunos deficientes visuais da instituição 
para identificação de problemas de ordem técnica e pedagógica. Nesta etapa foi 
fundamental analisar se os alunos foram capazes de manipular a Tabela Periódica de 
maneira fácil, rápida e autônoma.  
Divulgação 

A última etapa desse ciclo destina-se a tornar a Tabela Periódica virtual mais 
conhecida e disponível gratuitamente para quem queira utilizá-la. Essa etapa tem uma 
importância enorme, porque democratiza o acesso ao conhecimento. Além disso, é 
possível que, quanto mais pessoas estiverem usando o programa, sugestões de 
melhorias podem surgir. Assim, futuras versões deverão ser melhores que a atual. 

  
MATERIAIS 

Computador com sistema de som (sintetizador de voz) e sistema 
computacional DOSVOX instalado. Esse programa foi escolhido para ser implementada 
a Tabela Periódica porque tem grande aceitação entre os deficientes visuais e está 
disponível gratuitamente para download na rede mundial de computadores (internet). 
Ele já está no mercado desde 1993 e tem constantemente passado por renovações. O 
sistema certamente possui limitações, todavia as suas inúmeras vantagens justificam o 
seu emprego. Hoje ele tem quase uma centena de aplicativos como calculadora, 
agenda, acesso à internet etc. O sistema computacional DOSVOX traz uma linguagem 
de programação chamada scriptvox. Esta, embora muito simples (quando comparada 
com outras linguagens), é bastante eficaz na criação de scripts e possibilita a interface 
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com o controle multimídia do Windows e a criação de programas. Foi com esse 
recurso, o scriptvox, que foi desenvolvida a nossa Tabela Periódica. O site consultado 
para a instalação do DOSVOX nos computadores dos nossos alunos com deficiência 
visual foi: http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A literatura ainda carece de propostas voltadas para o ensino de Química para 

os deficientes visuais. Realmente, muito está por fazer. No entanto, foi uma felicidade 
grande saber que no Brasil algumas pessoas já estão trabalhando nesse sentido, como 
comprovam algumas de nossas referências. Tais atitudes certamente prometem levar 
um pouco de “luz” ao mundo dos que perderam a visão, que, conforme já comentado, 
fica mais sombrio com a falta de materiais pedagógicos adequados destinados ao 
processo de ensino-aprendizagem.  

Este trabalho apresenta o primeiro protótipo daquilo que resolvemos chamar de 
“Tabela Periodica Vocal, versão 1.0 beta”. Trata-se de um programa que pode ser 
usado tanto por aqueles com problemas de visão, incluindo os casos mais graves 
quando há cegueira total, mas também pode ser utilizado por pessoas que enxergam 
bem. Essa Tabela Periódica é iterativa, pois o usuário ouve perguntas e tem a opção 
de escolha manuseando o teclado. Todas as opções de acesso disponíveis são feitas 
pelo teclado, pois para aqueles sem visão o uso de um “mouse” pouca ou nenhuma 
vantagem teria. 

O programa mostra janelas na tela do computador, cujo conteúdo é falado pelo 
sintetizador de voz. Desse modo quem não enxerga sabe também o que está sendo 
mostrado. Aliás o fato de possuir uma interface, onde aparecem janelas coloridas 
contendo palavras escritas, facilita o uso pelos que enxergam, os quais podem usar 
esse aplicativo para si mesmos como instrumento de aprendizagem. Já para os que 
não enxergam, as janelas ajudariam no caso de estarem acessando o programa ao 
lado de uma pessoa vidente (por exemplo, um professor ou um aluno). Isso facilitaria a 
interação entre ambos (pessoas com e sem deficiente visual). Em se tratando dos 
deficientes visuais especificamente, o conteúdo mostrado na tela é conhecido pela voz 
falada pelo sintetizador. Logo mesmo os impossibilitados de enxergar podem ter plena 
autonomia no uso da tabela, não precisando da ajuda de nenhuma outra pessoa. A 
única exigência, é claro, é saber utilizar o sistema computacional DOSVOX, o qual já 
faz parte da vida de muitos deficientes visuais do nosso país e é relativamente fácil de 
ser usado. 

Outro ponto a destacar é que o campo de aplicação desse software não está 
restrito somente ao processo de ensino-apredizagem. Ele pode perfeitamente ser 
usado por aqueles que um dia aprenderam Química quando tinham uma visão normal, 
mas agora estão impossibilitados de enxergar e precisam consultar o conteúdo 
geralmente mostrados nas Tabelas Periódicas comuns. Dessa maneira, possibilitar aos 
deficientes visuais acessar sozinhos conhecimentos científicos foi o maior resultado 
deste trabalho.   

 A Figura 1 mostra uma janela inicial que pergunta ao usuário sobre qual 
elemento químico deseja saber informações. O usuário tem duas opções de busca por 
esse elemento. Em uma delas, os elementos são listados em ordem crescente de 
número atômico. Procura-se o elemento pressionando a tecla identificada com setas 
para baixo ou para cima. Essa busca já permite saber a diferenciação dos elementos 
quanto ao seu número de atômico, pois o primeiro listado é o hidrogênio, seguido do 
hélio, lítio e assim por diante. Quando se seleciona um elemento, o seu nome é falado. 
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Obviamente quanto mais se percorre a lista para baixo, mais surgem os elementos 
cujos átomos tem maior número de prótons. Outra maneira de selecionar um elemento 
é digitando o seu nome ou uma parte dele (início, meio ou fim). Será escolhido apenas 
um único elemento. Essa busca possui a vantagem de ser mais rápida que a anterior. 

 

 
Figura 1. Janela de opção de escolha do elemento químico mostrada pelo software DOSVOX. Os 
elementos são listados em ordem crescente de número atômico. 

  
Após a seleção do elemento químico, aparece outra janela (Figura 2), onde é 

possível obter diversas informações sobre ele, como símbolo, número atômico, massa 
atômica, família, período, estado físico, classificação e principais usos. Cada opção 
está associada a uma letra do teclado do computador e ambas são faladas pelo 
sintetizador de voz, o que facilita no momento de associar opção com as teclas. É claro 
que com a prática automaticamente grava-se a função de cada tecla a ser usada. 
Então, por exemplo, se o usuário quer saber o símbolo do elemento, deve pressionar a 
tecla identificada pela letra “s”. Em seguida o programa pronuncia a letra (ou as letras) 
do símbolo químico. Para o número atômico, a tecla é a identificada pela letra “z”; já 
para a massa, a letra é “a”. Para a família, “f”; período, “p”; estado físico, “e”; 
classificação, “c”; e principais usos do elemento químico, “u”. 

 

 
Figura 2. Janela mostrada pelo software DOSVOX que permite saber o símbolo, número atômico, 
massa atômica, família, período, estado físico, classificação e principais usos do elemento 
químico escolhido.  

 
As massas atômicas são mostradas com um algarismo após a vírgula. Os 

grupos são identificados nessa tabela obedecendo a numeração de 1 a 18, conforme 
determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), mas 
também representados com letras e números (1A, 2A, 3B etc), por ser ainda bastante 
comum essa utilização. Quando convém, o programa fala o nome especial de algumas 
famílias: metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios ou gases 
nobres. O estado físico do elemento caracteriza-o como sólido, líquido ou gás. Na 
classificação, é informado se o elemento é metal ou ametal, representativo ou de 
transição, artificial ou natural. Para os elementos de transição pode inclusive indicar se 
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é da série dos lantanídeos ou dos actnídeos. Os principais usos descrevem algumas 
aplicações cotidianas envolvendo os elementos, tais como em materiais eletrônicos, 
alimentos, adubos, remédios, ligas etc. A Figura 3 traz, como exemplo, as informações 
referentes ao carbono.  
 

 
Figura 3. Janela mostrada pelo software DOSVOX contendo algumas das principais aplicações do 
elemento químico escolhido.  
 

Esta Tabela Periódica usando o software DOSVOX está sendo adotada no 
IFPA como recurso pedagógico para o ensino da classificação periódica dos elementos 
químicos com alunos deficientes visuais. Galvão e Damasceno (2014) enaltecem o uso 
dos softwares de acessibilidade como uma alternativa de minimizar as barreiras 
educacionais. Segundo eles "Desenvolver recursos de acessibilidade seria uma 
maneira concreta de neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir esse 
indivíduo nos ambientes ricos para a aprendizagem". 

Os alunos deficientes visuais que usaram essa Tabela Periódica (Figura 4) 
acharam-na de fácil manuseio e tiveram interesse em estudar por ela. Na realidade, 
eles demonstram uma curiosidade imensa por aprender assuntos que possam ser 
estudados por meio do computador. Portanto, os deficientes visuais, assim como 
aqueles sem deficiência, acabam apresentando uma curiosidade natural pelo uso 
dessas novas tecnologias, principalmente entre os mais jovens. Um dos alunos 
comentou: 

Para mim foi uma idéia espetacular quando foi criada a Tabela Periódica falada 
com o uso do DOSVOX. Isso fez com que eu possa interagir melhor com a 
Química ... Assim eu pude aprender informações fundamentais. O meu desejo 
é que o programa possa crescer cada vez mais e ajudar outras pessoas cegas. 

 

 
 
Figura 4. Aluno cego consultando a Tabela Periódica Vocal no computador sem precisar da ajuda 
de ninguém. 

 
Do mesmo modo como aconteceu com o surgimento de Tabelas Periódicas em 

computador acessíveis aos que enxergam, esta não substitui as impressas em papel, 
especificamente aquelas em Braille ou outras formas em auto-relevo. Pelo contrário, 
ela vem a complementar. As tabelas impressas continuam com sua importância, 
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porque tem formatos semelhantes aos das tabelas usadas pelos videntes. Entretanto a 
Tabela Periódica Vocal também tem suas vantagens. Ela pode estar disponível no 
computador  do próprio usuário, caso tenha, ou na escola, que só precisaria deixar o 
programa instalado em algum computador. Outra vantagem é a maior capacidade de 
informações disponíveis, principalmente em se tratando de aplicações dos elementos 
químicos. Além do mais, conforme explicado, as tabelas impressas não são fáceis de 
serem encontradas e disponibilizadas para os alunos terem cada um a sua.  

A última fase que estamos percorrendo nessa primeira versão é a etapa de 
divulgação do produto. Entendemos que as novas tecnologias vieram para fazer parte 
da vida das pessoas, ajudando no processo de inclusão. Após o ENEQ2014, a Tabela 
Periódica Vocal será disponibilizada para download gratuitamente no site oficial do 
IFPA, campus Tucuruí. Os autores estão prontos para receber críticas e mais ainda 
para fazer melhorias.  

CONCLUSÃO 
A Tabela Periódica criada usando o software DOSVOX mostrou-se muito útil 

para o ensino de Química para alunos com deficiência visual, especialmente para 
aqueles com cegueira total, pois permitiu a eles o acesso a informações contidas nas 
tabelas encontradas nos livros do ensino regular, mas que não podiam ser visualizadas 
por eles. Porém, agora tais conhecimentos podem ser obtidos em qualquer computador 
que tenha esse programa instalado. Dessa maneira, a nossa Tabela Periódica 
proporcionou mais autonomia aos alunos deficientes visuais, oportunizando acesso ao 
conhecimento químico e, consequentemente, ajudando a tornar cada vez mais 
realidade a inclusão escolar. Pelo menos no que diz respeito à aprendizagem de 
conceitos relativos à organização dos elementos químicos, esse software ajuda os 
deficientes visuais a realizar as mesmas atividades curriculares feitas pelos demais 
alunos da escola. 

O desenvolvimento de um instrumento que ajude no aprendizado de saberes 
químicos aos deficientes visuais é uma tarefa complexa, que às vezes exige a 
participação de pessoas de outras áreas, como ocorreu neste trabalho. Porém, o 
resultado final pode ser muito gratificante. A aliança entre Química e Computação tem 
produzido bons resultados ultimamente. O Prêmio Nobel em Química entregue esse 
ano reconheceu a importância da Computação na Química. Entretanto essa parceria 
pode e deve ser mais forte em direção à educação inclusiva. Muito ainda precisa ser 
feito na área de ensino de Química para os deficientes visuais, pois pouco há 
disponível para eles. Portanto, existe um campo fértil para a criação de estratégias 
pedagógicas envolvendo as novas tecnologias. O convite à integração entre a pesquisa 
e a escola abrindo possibilidades para um ensino de Química melhor está feito. O 
resultado será a divulgação do saber científico de forma mais abrangente e inclusiva.  

Um programa de computador, por mais eficiente que seja, sempre passa por 
reformulações. Com esse não será diferente. Afinal de contas, a própria história da 
Tabela Periódica através dos tempos tem mostrado uma evolução: desde os trabalhos 
de Dobereiner, Chancourtois, Newlands, Meyer, Mendeleev e outros até a nossa 
Tabela Periódica Vocal, muitas idéias foram surgindo e erros corrigidos. Embora essa 
tabela seja “apenas” um instrumento que auxilia quem tem problemas na visão a 
estudar Química, ter contribuído para a democratização do acesso ao conhecimento foi 
sem dúvida um avanço maravilhoso. Finalmente, acreditamos humildemente que este 
trabalho tem um brilhante papel de catalisador de melhorias no ensino aos nossos 
alunos deficientes visuais, ao proporcionar uma educação química com inclusão social. 
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Palavras-Chave: Hipermídia, ensino de química. 

Introdução 
O objeto de aprendizado pode ser considerado 

um pequeno componente instrucional, ou seja, um 
material utilizado para auxiliar o discente em 
ambientes diferentes, digital ou não-digital, é 
considerado também como um módulo ou lição que 
se dispõe a ensinar um conceito específico. 
Atualmente, a literatura vem sinalizando que 
utilização dos objetos de aprendizado, por meio da 
utilização de uma hipermídia em práticas de ensino, 
permite aos aprendizes a exploração de várias 
linguagens dispostas em páginas virtuais com 
informações representadas por diversos recursos de 
navegação.  

Na região do sul de Minas Gerais, o sabão caseiro 
é muito utilizado. Várias famílias ainda o produzem 
de forma artesanal, por meio da reação de 
neutralização de gorduras e óleos com soda 
cáustica e cinzas. Os saberes envolvidos na 
produção do sabão constituem saberes populares 
que são transmitidos oralmente por várias gerações, 
nas famílias. Desse modo, a produção deste sabão, 
mostra a importância econômica, cultural e social 
deste material e dos saberes envolvidos, pois sua 
produção é de baixo custo, de fácil acesso e 
ambientalmente favorável.  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é o 
desenvolvimento de uma hipermídia voltada para a 
articulação entre conceitos científicos e populares  
com ênfase em questões CTSA, partindo da 
temática da produção do sabão caseiro. 

Resultados e Discussão 
Até o presente momento já foram realizadas as 

seguintes etapas do processo de construção da 
hipermídia: 

• Revisão de literatura sobre alfabetização 
científica e saberes populares; 

• Elaboração de um roteiro da filmagem; 
• Filmagem da produção artesanal do sabão 

caseiro; 
• Seleção de conteúdos didáticos de química 

relacionados ao tema; 
• Levantamento de suportes midiáticos; 
• Estruturação da hipermídia. 

 
O processo de filmagem da produção do sabão 

caseiro foi realizado, no município de Ijaci - MG na 
residência de uma senhora moradora que é 

conhecida no local como conhecedora do processo 
de produção artesanal. O objetivo das filmagens 
consistiu em registrar todo processo de produção e 
os saberes tácitos da referida senhora. Durante a 
produção do sabão, foi possível compreender como 
a química pode ser relacionada com os saberes 
populares. 
 

 
 
 

Conclusões 
Espera-se que a produção deste recurso contribua 

para a formação do licenciando em química por 
meio da produção do próprio material didático, 
possibilitando a aplicação de novas metodologias na 
sala de aula e contribuindo para a melhoria do 
aprendizado dos alunos. A expectativa do trabalho 
se apóia na concepção de que a abordagem dos 
conceitos científicos de uma maneira mais próxima 
do cotidiano favorecerá abordagens que explorem 
as relações CTSA no ensino de química. 
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Palavras-Chave: TICs, sala de aula de Química, experimentação. 

Resumo: Este trabalho propõe uma sequência de clipes de vídeo para o ensino do conceito de 
conservação de massa em reações químicas. Os critérios utilizados para a seleção do tópico e dos 
fenômenos utilizados nos vídeos são descritos. Os roteiros dos vídeos foram elaborados de modo a 
contrastar as ideias do senso comum dos estudantes com o conhecimento científico, por meio da 
observação de experimentos. Os vídeos são encadeados seguindo uma lógica de previsão - observação 
- explicação (P.O.E.) e utilizam uma ferramenta disponível online para direcionar o espectador para um 
novo clipe após a sua opção. 

INTRODUÇÃO 

Clipes de vídeo são provavelmente os recursos digitais mais utilizados em 
aulas de ciência. A proliferação de projetores multimídia nas escolas é uma das razões 
para isso, bem como a maior facilidade de acesso a esses recursos. Nos últimos anos, 
um grande número de vídeos com caráter educativo vem sendo publicado na Internet, 
em portais com acesso gratuito.  

O portal pontociência (http://pontociencia.org.br) é um exemplo de repositório 
onde professores podem encontrar recursos deste tipo. Criado em 2008 com o objetivo 
de promover o uso da experimentação em aulas de ciências, o pontociência possui em 
seu acervo mais de 600 vídeos, que acompanham cerca de 1.000 roteiros de 
experimentos. Uma característica dos vídeos disponibilizados no pontociência é que 
estes foram criados, na sua maioria, para acompanhar os roteiros dos experimentos, 
de modo que os professores pudessem preparar e realizar as experiências com seus 
alunos. Assim, os vídeos não foram desenvolvidos especificamente para exibição em 
sala de aula. 

Um outro repositório importante de recursos digitais é o Banco Internacional de 
Objetos Educacionais (BIOE – http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/), mantido pelo 
Ministério da Educação. O portal possui recursos em todas as áreas e níveis 
educacionais, trazendo vídeos, roteiros de experimentos, simulações, animações, etc. 
Objetos educacionais são componentes curriculares reutilizáveis, de curta duração, 
digitais ou não, que podem ser usados em um contexto de aprendizagem ou 
treinamento (HODGINS, 2006). A ideia por trás dos objetos educacionais é que um 
mesmo recurso pode ser utilizado em diferentes contextos, com variados propósitos e, 
por consequência, mediados de formas também variadas de acordo com as intenções 
em jogo. 

Havendo uma maior disponibilidade e a possibilidade de se exibir esses vídeos 
em sala de aula, podemos nos questionar sobre como esses vídeos estão sendo 
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utilizados e ainda, se podemos pensar em diferentes formatos para esses vídeos que 
os tornem mais apropriados para a sala de aula de Química. 

Muller (2008), citando Moore, Burton e Myers (2004) coloca que após uma 
revisão da literatura na área, podemos concluir que "com poucas exceções NÃO HÁ 
um corpo de pesquisa no design, use e validade de sistemas multimídia" (ênfase no 
original). Na maioria das vezes, segundo Muller, estes sistemas e outras tecnologias 
educacionais são assumidas como eficientes, mesmo quando não existem dados ou os 
dados são conflitantes. 

Neste trabalho descrevemos uma proposta para o uso de vídeo no ensino de 
Química envolvendo uma sequência de clipes curtos encadeados, que seguem uma 
lógica de previsão, observação e explicação e os pressupostos teóricos utilizados na 
sua concepção. 

DINÂMICA DE SALA DE AULA E O USO DE VÍDEOS 

Há muito já passamos da fase de criticar as aulas baseadas na transmissão e 
memorização dos conteúdos científicos e, no caso da química, na classificação e 
atribuição de nomes, fórmulas e equações. Desde os anos de 1980 a pesquisa em 
educação em ciências vem trazendo importantes contribuições acerca de como os 
estudantes aprendem e como, nós professores, podemos ajudá-los a compreender as 
explicações científicas, os processos de produção, validação e circulação das ideias 
dentro dessa cultura. Contudo, a experiência que construímos junto aos estudantes de 
licenciatura nos estágios supervisionados, como docentes da educação básica e 
formadores de professores nos autoriza a dizer que as produções na pesquisa em 
educação em ciências não têm chegado às escolas no sentido de promover rupturas 
nas práticas pedagógicas.  

As teorias da aprendizagem que se orientam a partir de uma perspectiva 
histórico cultural dão conta de que nós humanos somos essencialmente marcados 
pelas relações que estabelecemos com os outros e com o conhecimento e que essas 
relações não são diretas, mas mediadas por ferramentas e signos. Assim, 
compreender pressupõe tratar dos fenômenos humanos em seu processo de 
transformação, no seu aspecto histórico. Para Vygotsky tudo se dá a ver em seu 
processo de transformação, no seu aspecto histórico, no seu movimento de vir a ser. 
Para Bakhtin (2000) os sentidos que produzimos a respeito de tudo que está a nossa 
volta se dá a ver nas interações sociais, isto é verbais. As teorias desses dois autores 
se constroem a partir da noção de interação social. Estar nessas relações traduz-se em 
um esforço permanente de significação ou compreensão. Exige por em relação 
sentidos diferentes (BAKHTIN, 1997), isto é, colocar-se numa arena de luta, marcada 
pela tensão ou confronto de perspectivas e não necessariamente de acordos ou 
consensos entre sujeitos ou ideias.  

Para Bachelard (1996) a ciência, tanto por necessidade de coroamento como 
por princípio, opõem-se absolutamente à opinião (p. 18).  A opinião pensa mal porque 
traduz necessidades em conhecimentos. Costumamos considerar como óbvio, natural, 
lógico e claro as ideias que usamos com mais frequência. Exemplo disso é o fato de 
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acharmos que sólidos são mais pesados que líquidos e estes mais que os gases. 
Chega o momento em que o espírito prefere o que confirma seu saber àquilo que o 
contradiz, em que gosta mais de respostas do que de perguntas. O instinto 
conservativo passa então a dominar e cessa o crescimento espiritual (idem, 18). Ao 
contrário, o conhecimento se constrói contra o outro, para isso é preciso negar as 
impressões primeiras, espontâneas, vulgar, de senso comum. Entrar no campo das 
explicações científicas significa, portanto, romper com o senso comum. 

Boaventura Sousa Santos (2003) recupera a tese da ruptura do pensamento 
com o senso comum proposta por bachelardiana e discute seus limites para propor 
uma segunda ruptura. A primeira tese, segundo o autor, se por um lado interpreta bem 
o paradigma da ciência moderna, por outro só é compreensível dentro dele. Portanto, 
não nos serve como tal para pensar as Ciências Humanas. Uma vez feita a ruptura 
epistemológica, circunstanciada no paradigma científico, é preciso romper com a 
ruptura, criando uma forma de conhecimento esclarecida, sábia e democraticamente 
distribuída:  

 
A nova configuração do saber é, assim, a garantia do desejo e o desejo da 
garantia de que o desenvolvimento tecnológico contribua para o 
aprofundamento da competência cognitiva e comunicativa e, assim, se 
transforme num saber prático e nos ajude a dar sentido e autenticidade à nossa 
existência (p. 42). 

Se a primeira ruptura requer enfrentarmos as ideias mais confortáveis e óbvias 
para irmos contra elas em direção às explicações científicas, a segunda ruptura 
inscreve os desafios contemporâneos nos marcos das ciências humanas, na qual 
reside a educação. Nosso propósito com esse trabalho vai na dupla perspectiva: 
auxiliar os estudantes a por em diálogo suas ideias pessoais e as explicações 
científicas de modo a apropriarem-se da cultura dos cientistas e, ao mesmo tempo 
construir novos recursos didáticos incorporando neles os saberes construídos a partir 
das pesquisas nas humanidades e na educação em ciências em particular.  

 Em outras palavras, significa transformar o conhecimento produzido no âmbito 
acadêmico em senso comum. Um conhecimento para todos, que pode ser 
democraticamente acessado por estudantes e professores e pensado a partir de novas 
teorias da aprendizagem e da filosofia da linguagem. Valendo-nos ainda de Mortimer 
(2002) na sua teoria do perfil conceitual, queremos pensar uma educação que seja 
capaz de tornar determinadas zonas do perfil epistemológico mais poderosas como 
ferramentas para pensar e explicar o mundo do ponto de vista  das ciência. 

Partindo do pensamento Bakhtiniano, de que qualquer processo de 
comunicação encontra-se com a comunicação verbal, podemos e devemos nos 
remeter à questão do dialogismo como forma de suscitar a importância do outro neste 
processo dentro do sistema escolar. Segundo Brait (1997, p.98), o “dialogismo diz 
respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos 
discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos que, por sua vez, instauram-se e 
são instaurados por esses discursos”. Um discurso trabalhado dialogicamente numa 
sala de aula pauta-se pelas interações entre sujeitos.  O diálogo é composto por três 
elementos: o falante, o interlocutor e a relação entre os dois. 
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Bakhtin opõe-se ao caráter monológico e neutro da língua, por acreditar que 
esta reflete as relações dialógicas dos enunciados. O enunciado é um elo da corrente 
da comunicação verbal. O enunciado é sempre uma resposta a um enunciado anterior. 
O locutor mantém relação não só com o objeto da enunciação, como também com os 
enunciados dos outros. Qualquer enunciado está sempre em busca de uma resposta, 
de uma atitude responsiva do outro. “Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma 
particularidade constitutiva do enunciado, sem a qual não há, e não poderia haver, 
enunciado” (Bakhtin, 2000:325).  

Bakhtin ressalta o papel ativo do outro no processo de interação verbal e 
evidencia a relação dialógica que permeia os enunciados. Todo enunciado é 
acompanhado de um posicionamento do ouvinte que imediatamente torna-se o locutor. 
E adianta: “cedo ou tarde, o que foi ouvido e compreendido de modo ativo encontrará 
um eco no discurso ou no comportamento subsequente do ouvinte” (Bakhtin, 
2000:291).  

Para esse autor em todo diálogo há contra palavras que veem das histórias de 
vida – o que no discurso pedagógico evoca em nós as ideias prévias ou de senso 
comum que os estudantes trazem para a sala de aula –, imaginando a contra palavra 
do outro que pode estar nos discursos do professor, do colega, nos livros e vídeos 
didáticos, nas anotações de caderno, etc. Nesse encontro presumido de projetos de 
dizer de sujeitos em interações dialógica é que construímos nossos modos de 
compreensão contra o que pensávamos ou corroborando e fortalecendo nossas 
explicações. 

Assim, acreditamos que ao fazer uma releitura desses vídeos escolares, 
valendo-nos dos avanços das tecnologias da informação e da comunicação e do 
conhecimento acumulado sobre ensino e aprendizagem na educação em ciências 
podemos contribuir de forma efetiva para a educação em ciências. Nossa proposta de 
vídeos rompe com a linearidade das explicações marcadas por apenas um sujeito, 
aquele que tem a resposta ou o domínio dos conceitos. Orientamos as produções dos 
vídeos pela ideia de compreensão como esforço de por em relação sentidos diferentes, 
no mínimo duas: as dos estudantes e as da ciência. Os próprios vídeos fomentam o 
confronto de ideias ainda que o sujeito esteja vendo-os sozinho e, em sala de aula, 
pela mediação do professor, promovendo a articulação entre falantes e o 
conhecimento. 

Não se trata em absoluto de novidade alguma além do que já conhecemos 
sobre ensino de química na condição de docentes, pesquisadores e formadores de 
professores. A proposta é fazer um conjunto de vídeos, muitos deles já disponíveis e 
amplamente divulgados, inclusive no portal pontociência, incluindo a dialogia pelos 
próprios recursos tecnológicos de modo que a audiência (estudantes, professores e 
qualquer outro interessado) preveja, observe e explique. A audiência pela interação 
com o vídeo, pondo em relação suas ideias prévias com as científicas poderão 
construir outros sentidos. Atividades concebidas a partir dessa sequência que envolve 
previsão ou predição, observação e explicação (POE) foram desenvolvidas no início 
dos anos de 1980 (Gunstone, 2005), e são ainda pouco usadas nas salas de aulas de 
ciências das escolas brasileira. Esse modo de dialogar com uma situação experimental 
vai contra as experimentações como demonstração ou ilustração de uma teoria. 
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ENCADEANDO VÍDEOS: UMA PROPOSTA PARA AUMENTAR A INTERATIVIDADE 

Baseados nos pressupostos descritos acima, os critérios que utilizamos para 
escolher as situações do conhecimento químico sobre as quais versam os vídeos 
foram aquelas que: 1) apresentam possibilidade de qualquer sujeito fazer algum tipo de 
previsão sobre o que deve ocorrer; 2) constam nas pesquisas de educação química 
como situações conflitivas do ponto de vista cognitivo; 3) propiciam o diálogo uma vez 
que o resultado pode ser observado visualmente e confrontado com ideias iniciais 
diferentes; 4) fazem parte de um conteúdo relevante da química no sentido de 
estruturador do conhecimento; 5) fazem parte do repertório dos professores e de suas 
práticas.  

Iremos descrever neste trabalho o material produzido para se trabalhar o  
tópico “Conservação da massa em uma reação química”, pois se trata de um assunto 
relevante, frequentemente abordado no Ensino Médio e que se encaixa nos critérios 
colocados acima. 

Ozmen e Ayas (2003) estudaram as concepções alternativas sobre a 
conservação da matéria em reações químicas junto a alunos do ensino secundário. 
Dentre as dificuldades dos estudantes identificadas, se verificou que:  

 
A massa total aumenta em uma reação de precipitação porque o precipitado 
produzido é sólido e é mais pesado que um líquido. Outro conceito errado em 
paralelo com o anterior foi que quando uma reação de combustão acontece em 
um sistema fechado, a massa total diminui. 

 

Silva e Pitombo (2006) levantaram as ideias dos alunos sobre queima e 
combustão apontadas na literatura, e concluíram que: 

Alguns alunos não usam, em suas explicações, interpretações químicas, 
entretanto acreditam que os materiais combustíveis, quando queimados, são 
destruídos ou reduzidos a cinzas ou simplesmente evaporam. Para eles, os 
materiais queimados desaparecem. 

 

No portal pontociência já existiam dois roteiros de experimentos abordando 
este tema. Um deles, intitulado “A massa se conserva?” mostra no vídeo a queima de 
um pedaço de palha de aço, acompanhando a sua massa em uma balança. Na 
sequência, o vídeo mostra o que ocorre com a massa após a queima de uma folha de 
papel.  

O segundo experimento do pontociência, com o título “Química, uma ciência 
conservadora”, compara a mesma reação química, entre o bicarbonato de sódio e o 
ácido clorídrico em duas situações diferentes. O vídeo mostra o que acontece com a 
massa quando temos um sistema aberto e em um sistema fechado.  

 Os dois recursos, apesar de terem sido produzidos com o objetivo de apoiar o 
professor que irá realizar os experimentos com os alunos, levam em conta a 
possibilidade de que o vídeo será utilizado diretamente com os alunos em aula. Assim, 
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caso o professor não possa fazer o experimento, por exemplo, por não dispor de uma 
balança, o vídeo poderá ser utilizado. Os vídeos mostram o sistema inicial e o final, 
com especial cuidado de focar o valor das massas antes e depois das reações. Os 
vídeos não incluem uma explicação do que ocorre, deixando espaço para que alunos e 
professor discutam os resultados exibidos.  

A partir da experiência com os vídeos já existentes no pontociência e dos 
critérios elencados acima, elaboramos roteiros para uma série de vídeos abordando a 
conservação da massa. A sequência de vídeos foi produzida em um cenário com uma 
bancada e um fundo neutro. Dois apresentadores conversam entre si e com o 
espectador. Os vídeos apresentam situações que desafiam o espectador a fazer uma 
previsão sobre o que acontecerá no experimento. 

O primeiro clipe consiste em uma abertura em que a questão da conservação 
,de se mostrar o que acontece, o espectador é convidado a fazer uma previsão sobre o 
que irá ocorrer. O espectador consegue interagir com o vídeo através de uma 
ferramenta disponível no portal de vídeos YouTube (http://www.youtube.com), que 
permite a inclusão de anotações no vídeo contendo links para outros vídeos. Assim, é 
possível se inserir sobre um elemento do vídeo um elemento interativo que irá 
responder como um botão, redirecionando o espectador para um determinado vídeo 
dependendo da resposta escolhida. No caso em questão, os apresentadores pedem 
para o público prever o que acontece com a massa de uma folha de papel após a 
queima. Se a previsão for de aumento de massa, se deve clicar sobre uma seta voltada 
para cima. Caso se acredite que a massa irá diminuir, o clique é feito sobre uma seta 
voltada para baixo. Se, no entanto, se prevê que a massa irá permanecer constante, se 
deve clicar sobre um quadrado localizado entre as setas.  

 

 
Figura 1: Setas fornecem opções para a previsão do que vai ocorrer com a massa 

 

Ao se clicar em uma das opções, um novo vídeo é carregado. Neste vídeo 
podemos assistir ao fenômeno, com especial atenção para a massa da folha de papel 
antes e depois da queima. A explicação para esta diminuição de massa é apresentada, 
com uma comparação com outras reações de combustão (queima de uma vela e de 
combustíveis em um carro). Na sequência, o vídeo apresenta uma nova situação, 
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pedindo uma previsão para o que acontecerá com a massa de um pedaço de palha de 
aço após a queima. As mesmas opções usando o sistema de setas são apresentadas. 

 

 
Figura 2: Sistemas inicial e final da queima do papel 

No vídeo seguinte, a queima da palha de aço é demonstrada, evidenciando o 
aumento de massa com a ajuda da balança. A explicação para este aumento é 
apresentada e na conversa entre os apresentadores surge a dúvida se a massa 
sempre se altera em uma reação química, uma vez que ela diminuiu no caso da folha 
de papel e aumentou no caso da palha de aço. Para resolver esta questão, se propõe 
uma nova situação em que um comprimido efervescente é colocado em um frasco 
contendo água, fechado com um balão de borracha. Solicita-se uma nova previsão 
sobre o que acontecerá com a massa do sistema, novamente utilizando o sistema de 
setas.  

Por fim, um vídeo com situações diferentes pode ser utilizado para se avaliar 
se o aluno está dominando o conceito. Nele duas situações são apresentadas e se 
pede para o aluno avaliar o que acontece com a massa do sistema. Na primeira se 
demonstra a reação entre sulfato de cobre e hidróxido de sódio. Neste sistema ocorre a 
formação de um precipitado gelatinoso de hidróxido de cobre. Esta reação é feita em 
um sistema fechado. Na segunda parte, a reação entre raspas de zinco e ácido 
clorídrico em um sistema fechado é apresentada. A reação tem como um dos seus 
produtos o gás hidrogênio.  

 
Quadro 1: experimentos propostos na sequência de vídeos 

Situação / Resultado Fenômeno utilizado 

Sistema aberto / diminuição de massa Queima de folha de papel 

Sistema aberto / aumento de massa Queima da palha de aço 

Sistema fechado / massa constante Antiácido efervescente em água 

Sistema fechado / massa constante Formação de precipitado de Cu(OH)2 

Sistema fechado / massa constante Liberação de gás hidrogênio 
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CONCLUSÃO 

Acreditamos que a sequência proposta tem potencial para ser utilizada em 
diferentes contextos, tanto em sala de aula com a mediação do professor, como em 
situações onde o aluno está estudando sozinho em casa. A metodologia utilizada na 
produção deste recurso pode ser estendida para outras temáticas em que as 
dificuldades dos estudantes estão relacionadas a ideias ligadas ao senso comum. 
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Uso da Ferramenta Wiki Pbworks no Processo de Ensino-
Aprendizagem de Química Orgânica: um relato de 
experiência.  
Claudio G. Lima Junior (PQ), Everton da Paz Silva (IC). claudio@quimica.ufpb.br.  
Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba, Campus I, João Pessoa – PB. 
 
Palavras-Chave: wiki, pbworks, quimica orgânica. 
 
Resumo: Este trabalho vem apresentar e discutir os resultados parciais de uma pesquisa envolvendo a 
utilização da ferramenta wiki pbworks no processo de ensino-apredizagem de química orgânica, aplicada 
a estudantes (n = 12) do curso de bacharelado em Química Industrial, matriculados na disciplina de 
Química Orgânica II na Universidade Federal da Paraíba. Neste espaço colaborativo de aprendizagem, 
os alunos foram conduzidos a realizarem produção e edição de conteúdos digitais, com ênfase nas 
reações de redução de compostos carbonilados (aldeídos e cetonas/biocatálise), química verde e acerca 
da temática “Etanol”, permitindo boa participação e interação com o professor. Os resultados 
preliminares indicam que a proposta de trabalho de escrita colaborativa foi de extrema importância para 
potencializar o aprendizado dos discentes na referida disciplina em relação ao conteúdo abordado e que 
a ferramenta wiki Pbworks apresentou elevado grau de satisfação por parte dos alunos com relação a 
fácil navegação, dinamismo e interatividade. 
 
Introdução 
 

Com o advento tecnológico, os espaços de sala de aula foram ampliados, não se 
tratando apenas de um espaço limitado a paredes, mesas, quadro e professores tidos 
como detentores do conhecimento, mas de espaços (ciberespaço) que possibilitam ao 
aluno, uma participação mais ativa, sendo este o “ator principal” do processo de 
ensino-aprendizagem (SLOCZINSKI e CHIARAMONTE, 2010). Bouman (2010) afirma em “44 
cartas do mundo líquido moderno” que o mundo fora dos prédios escolares se tornou 
muito diferente do tipo de ambiente para o qual a escola clássica preparou seus alunos. 

Em meio a essa constante mudança, surge uma necessidade: é preciso uma 
nova forma de ensinar compatível com essa nova forma de aprender.  A grande 
quantidade de trabalhos que tem sido desenvolvidos nas mais variadas áreas do 
conhecimento, utilizando ferramentas da web para facilitar e ampliar o ensino, mostra a 
preocupação em tornar o ambiente de aprendizagem mais amplo, fora da sala de aula.   

Com a finalidade de facilitar esse processo, as Tecnologias da Informação e 
comunicação (TIC) se tornaram indispensáveis e elas são das mais variadas, desde as 
redes sociais, tais como Orkut, facebook, twitter, Google+ até blogs e canais do 
YouTube, entre outras que são utilizadas para tornar o ensino mais atraente e próximo 
dos alunos. Como afirma Barroso e Coutinho (2009): 

 
 
 
 
 
 
Essas ferramentas são uma mera conseqüência do avanço tecnológico e da 

chamada “Web 2.0” que é resultado do “World Wide Web” que passou a interar o dia-a-
dia das pessoas de forma cada vez mais efetiva. 

Sendo assim, o bom uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
podem promover a sala de aula construída de paredes a um amplo espaço de 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são as 
ferramentas chave da Sociedade da Informação em que hoje vivemos. 
Atualmente a nossa sociedade vive num contexto de crescente 
atenção em torno das TIC. 
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construção de conhecimento, dinâmico e que possibilite ao aluno, dispor de maior 
oportunidade de interação e desenvolvimento de sua autonomia, criatividade e senso 
crítico. 

 
Web 2.0: Uma nova forma de se produzir conhecimento 
 

A World Wide Web (WWW) surgiu em 1980, na Suíça e mudou de forma 
definitiva os parâmetros da internet. Passou ser responsável pelas profundas 
transformações na sociedade de modo geral.  Essas transformações continuaram a se 
estender e de forma despercebida fomos abraçados pela Web 2.0, onde, sem precisar 
ter qualquer conhecimento de programação, os utilizadores passaram a ser também 
publicadores do conteúdo presente na rede, abandonando, dessa forma, o seu papel 
de expectador. Costa e colaboradores (2009) afirma:  

 
 
  
 

 
 

 
O principal objetivo das ferramentas da web 2.0 é facilitar a publicação e tornar 

rápido o armazenamento de textos e ficheiros, tornando a web um ambiente social e 
mais acessível a todos os usuários.  No âmbito educacional, observa-se que o bom uso 
destas ferramentas podem potencializar as relações professor-aluno e aluno-aluno, 
gerando um ambiente que serve como extensão da sala de aula e desperte nos alunos 
o interesse de buscar o conhecimento enquanto eles estão “on-line”, como afirma 
Paixão e colaboradores (2010): 

 
 
 
 
 

 
Wikis: definições e aplicações no ensino de química 

Wiki pode ser definida como uma ferramenta on line onde qualquer usuário 
pode adicionar, editar, alterar e comentar acerca de conteúdos criados por outros, 
permitindo assim o compartilhamento e construção coletiva do conhecimento (SHWARTZ 
e KATCHEVITCH, 2013). Um famoso representante dessa categoria é o Wikipedia, que é 
uma enciclopédia on-line escrita pelos próprios leitores.   

As ferramentas wikis geralmente são disponíveis em ampla variedade de 
serviços on line ou através de softwares livres, todos possuindo pontos positivos e 
limitações e vêm demonstrando grandes potencialidades no processo de ensino-
aprendizagem, especialmente no que diz respeito a escrita colaborativa.  

Diante da necessidade de uma ampliação dos espaços educativos e da 
aplicação de determinadas ferramentas que possam auxiliar no ensino de química, 
alguns autores vêm recentemente aplicando blogs e wikis na formação inicial e 
continuada de professores de química na intenção de que ocorra com maior 
intensidade a integração curricular das TICs em sala de aula (BARRO e QUEIROZ, 2014; 
SHWARTZ e KATCHEVITCH, 2013). Observa-se, por exemplo, que blogs, wikis, redes 

Nesta fase a Web passou a ser encarada como uma plataforma na 
qual o utilizador comum não se limitava a pesquisar e a consultar 
informação, mas tinha um papel mais criativo uma vez que podia ele 
próprio, criar informação e conteúdos para a Web, tornando-se 
simultaneamente produtor e consumidor de informação. 

Esse fato nos remete a analisar que, o espaço do jovem é a internet 
e as redes sociais. Portanto, é este espaço que professores e 
educadores devem fortalecer ou se fazer presente a fim de aproveitá-
lo como um espaço de ensino formal e sistemático, tornando-a uma 
extensão da sala de aula. 
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sociais e outros ambientes virtuais vêm sendo bastante utilizados nas escolas e nos 
ambientes acadêmicos como potenciais espaços que permitem a criação de 
comunidades de aprendizagem colaborativa, transformando os seus usuários (alunos e 
professores) em ativos produtores de conteúdo (WEST e WEST, 2009).  

Existem plataformas online gratuitas que podem ser utilizadas para essa 
finalidade. O Pbworks é uma ferramenta wiki, gratuita e disponível on line que permite 
os seus usuários criarem páginas web (workspaces), sendo de grande potencial para 
aplicações que envolvam escrita colaborativa. É uma ferramenta de fácil configuração e 
administração, necessitando somente de cadastro por parte dos seus usuários através 
de e-mail. Ferramentas como fóruns e chat estão presentes neste ambiente e o 
professor pode acompanhar a participação dos seus alunos através da ferramenta 
histórico (REAL et al., 2013). Algumas limitações desta ferramenta se refere ao limitado 
número dos membros participantes no ambiente virtual e na capacidade de inserção de 
arquivos em formatos diversos.  

Neste trabalho, apresentamos resultados preliminares da utilização da 
ferramenta wiki Pbworks no processo de ensino-aprendizagem de química orgânica, 
através da realização de atividades de produção e edição de textos, com foco no 
estudo das reações de redução de compostos carbonilados (aldeídos e cetonas), suas 
relações com a química verde e acerca da temática “Etanol”. 

 
Metodologia 
 

Participaram deste estudo, alunos matriculados na componente curricular 
Química Orgânica II, com carga horária de 6 créditos, sendo 3 destes destinados a 
aulas práticas experimentais e 3 créditos referentes a aulas teóricas. Esta componente 
é oferecida no quarto semestre do curso de bacharelado em Química Industrial da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e no período 2013.2 contava com 19 alunos 
matriculados, dos quais 12 participaram efetivamente de todas as atividades propostas, 
que era de caráter opcional e cujo cumprimento poderia acrescentar até 1.5 pontos no 
terceiro exercício de verificação da aprendizagem.  

Antes das aplicações das atividades de escrita colaborativa, os alunos foram 
previamente apresentados e cadastrados no ambiente virtual 
(www.quimicaorganica.pbworks.com) criado através da ferramenta  wiki  Pbworks. 
Esta, por sua vez, foi escolhida pelo professor devido a atender alguns critérios 
considerados importantes na escolha de alguns blogs tais como acessibilidade e 
gratuidade (LEFOE e MEYERS, 2006).  

A primeira atividade proposta foi conduzida da seguinte forma: o professor 
inicialmente forneceu aos alunos, organizados em duplas, artigos científicos diferentes 
que versavam sobre a temática de reações de redução de aldeídos/cetonas e 
biocatálise. Outro artigo foi entregue em comum a todas as duplas formadas e tratava 
da temática “Química Verde”. Os artigos utilizados pelas equipes nesta atividade inicial 
estão indicados na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Artigos utilizados na primeira atividade proposta.  

 
Equipe Artigos 

A e B 
Jesus et al. Redução de compostos carbonílicos: os talos de mamoeiro  (Carica papaya) 

como reagente biocatalisador. Scientia Plena, n. 7, vol. 9, p. 1 – 8, 2013.    
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C e D 
Alves, P. B.; Victor, M. M. Reação da cânfora com boroidreto de sódio: uma estratégia 
para o estudo da estereoquímica da reação de redução. Química Nova, n. 10, vol. 33, p. 

2274 – 2278, 2010. 

E e F 
Omori et al. Redução enzimática do 4-(dimetilamino)benzaldeído com pedaços de 
cenoura (Daucus  carota): um experimento simples na compreensão da biocatálise. 

Química Nova, n. 2, vol. 35, p. 435 – 437, 2012. 

A - F 
Revista SuperInteressante. Química verde – novo paradigma industrial.  

<http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1222:a-

quimica-verde&catid=18:artigos&Itemid=98>. Acesso em: 01 Dez 2013. 

 
Cada  dupla ficou responsável pela leitura  e discussão em sala de aula dos 

seus artigos. Após a leitura, os alunos foram informados de que os artigos estariam 
disponíveis no ambiente Pbworks e que os mesmos teriam o prazo de uma semana 
para a produção de uma resenha crítica (escrita colaborativa) na própria ferramenta, 
onde deveriam relacionar as temáticas abordadas nos dois artigos (reações de redução 
à carbonila/biocatálise e química verde). A participação dos integrantes de cada grupo 
foi análisada pelo professor da disciplina diariamente e as dúvidas/esclarecimentos 
foram discutidas no próprio ambiente virtual, onde foi criada um espaço chamado 
“tutoria” dedicado a esta finalidade.  

Uma segunda atividade proposta envolveu a escrita colaborativa realizada 
pelos 12 alunos. Nesta etapa, o professor organizou a turma em dois grupos e 
inicialmente investigou o conhecimento prévio dos alunos acerca da temática “Etanol”. 
Após 30 minutos de anotações por parte dos alunos, foi entregue aos grupos, um artigo 
publicado recentemente por Da Silva e Campos (2013) que abordava a referida 
temática. Os dois grupos realizaram a leitura do texto (aproximadamente 60 minutos) e  
depois um único grupo foi formado para discutir o conteúdo do artigo e realizar 
comparações com os seus conhecimentos prévios, listados anteriormente.  Ao final, o 
professor solicitou aos 12 alunos que construissem no prazo de uma semana, uma 
página wiki sobre o tema “Etanol” usando o pbworks como ferramenta de escrita. A 
avaliação foi realizada com base nos acessos e nas contribuições dos alunos na 
construção da página.  

A caracterização do perfil dos alunos e os dados coletados referentes ao uso 
do pbworks e a experiência vivencida pelos alunos no que se refere aos tabalhos 
colaborativos aplicados foram obtidos através de questionários criados usando a 
ferramenta Google Drive® para preenchimento on line, onde foi disponibilizado um  link 
no próprio ambiente pbworks. Este questionário de avaliação foi construido com base 
em trabalho recente publicado por Barroso e Coutinho (2009), onde procurou-se refletir 
sobre as seguintes dimensões: usabilidade da ferramenta on line, opinião sobre o 
trabalho colaborativo, compartilhamento da informação, construção do conhecimento e 
grau de satisfação dos alunos. 

 
Resultados e discussões 
 
 Este frabalho foi realizado com uma turma de 12 alunos, sendo 7 do gênero 
feminino e  5 do gênero masculino. Todos pertenciam ao curso de bacharelado em 
Química Industrial e a média de idade dos sujeitos era de 20 anos. A maioria dos 
alunos possuiam computador e acesso a internet em suas próprias residências e 
afirmaram que acessavam a internet constantemente. Com relação a usabilidade da 
ferramenta Pbworks, todos os alunos afirmaram que a mesma foi de fácil compreensão 
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de suas funcionalidades e com satisfatório aspecto gráfico, embora não seja 
apresentado em idioma português. 

Com relação a aplicação da primeira atividade, observamos que os alunos 
apresentaram boa interação na construção coletiva da resenha solicitada usando a 
ferramenta wiki pbworks. Através do espaço destinado a comunicação assíncrona 
presente neste espaço, foi possível acompanhar as discussões acerca do processo de 
construção do texto. Na figura 1 abaixo, apresentamos um dos pequenos diálogos 
registrados entre dois alunos.   
 

 
 

Figura 1: Interação de dois alunos na escrita coletiva da resenha 
 
 

 Podemos observar que os alunos, através do ambiente wiki, passaram a ser 
produtores de conteúdos. A preocupação com erros ortográficos e com a qualidade do 
texto produzido coletivamente fica evidente no relato de um dos alunos. Destaca-se 
também a abertura dos mesmos com relação ao recebimento de críticas frente ao que 
se insere no texto, tornando o processo de produção textual construtivo de fato.  
 Na atividade posterior, os alunos apresentaram excelente envolvimento com as 
etapas iniciais de listagem dos conhecimentos prévios acerca do tema “Etanol” e a 
leitura do artigo proposto. Após a leitura, o professor uniu-se a turma, formando um 
único grupo e mediou uma discussão sobre todos os aspectos abordados pelo artigo. 
Ao comparar com a lista construída pelos alunos, foi observado que os dois grupos 
apresentavam conhecimentos semelhantes sobre a temática, principamente 
relacionado a fatores estruturais, propriedades físicas e aplicações diversas. Todos 
estes pontos estavam presentes no artigo. No entanto, outras informações foram 
acrescentadas a ambos os grupos, ampliando assim, a estrutura cognitiva dos alunos 
presentes, promovendo a aprendizagem significativa (Ausubel et al., 1978). Em 
seguida, todos os alunos produziram um wiki sobre a temática “Etanol”, onde puderam 
experimentar uma produção de texto com a presença de mais membros colaboradores, 
quando comparado a atividade inicialmente realizada.  A figura 2 apresenta um 
fragmento do wiki construido pelos alunos. 
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Figura 2: Fragmento do wiki construído pela turma usando o pbworks 
 
 
 Quando questionados sobre a aplicação das atividades colaborativas usando a 
ferramenta Pbworks (Tabela 2), todos afirmaram que estas produziram bons 
resultados, sendo muito estimulante (83%), surgindo sempre novas ideias (100%). 
Todos os alunos afirmaram que o aprendizado foi melhor quando se trabalhou em 
grupos e  a maioria dos alunos nunca participaram de atividades de cunho colaborativo 
(83%). 
  

Tabela 2: Opinião dos alunos sobre o trabalho colaborativo (n = 12) 

Itens Discordância (%) Indecisão (%) Concordância (%) 

O trabalho colaborativo 
produz bons resultados 0 0 100 

Nunca tinha participado de 
um trabalho colaborativo 17 0 83 

O trabalho colaborativo 
entre estudantes é 

estimulante 
8 9 83 

Aprendemos mais quando 
trabalhamos em grupo 8 0 92 

Quando se trabalha 
colaborativamente surgem 

sempre novas ideias 
0 0 100 
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 Com relação ao compartilhamento de informação (Tabela 3), a possibilidade de 
terem suas resenhas disponíveis para visualização dos outros grupos possibilitaram um 
estímulo para a maioria dos alunos (92%). Coerentemente com este resultado, a 
maioria discorda da possibilidade de restringir a visualização de suas produções aos 
demais colegas de turma.  
  
Tabela 3: Opinião dos alunos sobre compartilhamento da Informação (n = 12) 

Itens Discordância (%) Indecisão (%) Concordância (%) 

A possibilidade de colocar 
no Pbworks informação 

visível por todos os grupos 
estimulou o diálogo 

0 8 92 

A informação 
disponibilizada no Pbworks 
não deveria estar acessível 

aos outros grupos 

84 8 8 

 
 No que diz respeito a dimensão construção do conhecimento (Tabela 4), 
podemos observar que todos os alunos concordaram com o fato de que as interações 
estabelecidas no grupo permitiram partilha e construção do novo saber, considerando 
que o conhecimento científico produzido por todos os grupos envolvidos nas atividades 
propostas foi de grande relevância para o desenvolvimento do conhecimento científico 
da turma. Um percentual considerável de indecisão (42%) foi observado com relação 
ao fato das contribuições de todos os alunos da turma na construção da página wiki 
sobre etanol serem melhores do que aquelas resenhas em que participam apenas os 
membros do grupo. Mesmo assim, a maioria (58%) concordaram que a participação da 
turma na construção coletiva do wiki foi de melhor qualidade, quando comparado a 
produção das resenhas por parte dos grupos (A – F).  

A maioria dos alunos (92%) consideraram que as contribuições dadas pelos 
grupos foram importantes para o processo de construção do conhecimento científico  e 
de forma unânime, reconheceram que a partir dos trabalhos de escrita colaborativa 
realizados de forma on line, tiveram oportunidade de contribuir para construção dos 
saberes dos colegas e de forma pessoal.  Todos os alunos concordaram  que a 
utilização do pbworks em algumas atividades da disciplina completaram as 
aprendizagens obtidas em sala de aula e de forma curiosa, 67% discordam que 
aprendem melhor somente com as explicações do professor do que com a utilização do 
pbworks, demonstrando uma autonomia adquirida por parte destes alunos durante sua 
vida acadêmica, resultados estes diferentes dos relatados por Barroso e Coutinho 
(2009) em trabalho de escrita colaborativa desenvolvido junto a alunos do 8° ano de 
ciências naturais.      
 
 
Tabela 4: Respostas dos alunos sobre o processo de construção do conhecimento (n = 12). 

Itens Discordância (%) Indecisão (%) Concordância (%) 

As interações estabelecidas 
no seio do grupo permitiram 

a partilha e a construção 
0 0 100 
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conjunta de novo 
conhecimento. 

O conhecimento científico 
publicado por todos os 

grupos não foi importante 
para o desenvolvimento de 
um conhecimento científico 

comum 

100 0 0 

Os trabalhos realizados com 
a contribuição de todos os 

grupos da turma são 
melhores do que aqueles 
em que participa o nosso 

grupo 

0 42 58 

Todos os grupos deram 
contribuições importantes 

para a construção do nosso 
conhecimento 

0 8 92 

Tivemos a oportunidade de 
construir o nosso próprio 

saber  e de contribuir para a 
construção dos saberes dos 

outros 

0 0 100 

Aprendemos melhor só com 
as explicações do professor 
do que com a utilização do 

Pbworks 

67 17 17 

A aprendizagem no Pbwork 
completam as 

aprendizagens obtidas em 
sala de aula 

0 0 100 

 
  

Com relação  ao grau de satisfação dos alunos sobre as atividades 
desenvolvidas no computador (Tabela 5), a maioria afirmou que gosta de trabalhar com 
ferramentas on line (83%). Em relação a participação da turma na criação do wiki, 
todos demonstraram total aceitação da proposta.   

 

Tabela 5: Grau de satisfação dos alunos sobre o trabalho desenvolvido com o computador (n = 
12). 

Itens Discordância (%) Indecisão (%) Concordância (%) 

Gosto de trabalhar com 
ferramentas on line 0 17 83 

Gostei de participar na 
criação de um trabalho em 

0 0 100 
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comum à turma 
 

Cabe ainda destacar abaixo alguns relatos abaixo de alunos ao final do processo 
de atividades realizadas usando a ferramenta wiki pbworks:  
 
“Foi ótimo ter o Pbworks como ferramenta de estudo, podemos interagir com os colegas e com o 
professor, fazer atividades mesmo estando longe da universidade, conversar sobre artigos e assuntos 
atuais e que envolviam nosso conteúdo”. 
 
“Minha impressão geral neste período que está terminado é que se todas as disciplinas e professores 
colocassem a disposição espaços como este o aprendizado seria bem mais vantajoso”. 
 

Observa-se que a criação de um espaço colaborativo on line ampliou os espaços 
de aprendizagem dos alunos, possibilitando contribuições extraclasse e maior interação 
com os colegas e professor. Além disso, fica claro que a escolha de temas atuais para 
discussão foi de extrema relevância para a formação dos estudantes.  

Podemos ressaltar que  a aceitação dos alunos frente a utilização de espaços 
virtuais de aprendizagem como o Pbworks nos motiva a continuar a fazer uso da 
ferramenta na construção de ambientes híbridos de aprendizagem onde momentos de 
colaboração sejam promovidos na busca por tornar os alunos mais autônomos, críticos, 
colaborativos e cidadãos.  
 
 
Considerações finais 
 
 Podemos concluir com este trabalho que o uso da ferramenta wiki Pbworks 
tornou o processo de ensino-aprendizagem de química orgânica mais dinâmico, 
interativo e colaborativo. A partir das atividades propostas de produção e edição de 
textos realizadas em grupo, pode-se observar uma maior motivação, participação dos 
alunos e envolvimento com os conteúdos abordados.  
 O ambiente virtual Pbworks foi avaliado de forma positiva pelos seus usuários, 
tanto com relação a usabilidade quando aos aspectos gráficos. O processo de 
construção de conhecimento e a partilha de informações tornaram os alunos mais 
ativos no processo de ensino-aprendizagem e ao mesmo tempo críticos frente ao que 
estava sendo produzido pelo grupo.   
 Atividades baseadas em produção de wikis como as apresentadas neste 
trabalho, necessitam de bom planejamento por parte do docente. Desde a escolha da 
ferramenta até a definição das atividades e dos artigos a serem explorados em sala de 
aula. Deve-se ressaltar que todos os artigos trabalhados versaram acerca de temas de 
grande relevância para a formação do químico industrial na atualidade, tornando o 
processo contextualizado e mais atrativo para o aluno. 

Dada a importância de nós professores motivarmos os alunos a se enxergarem 
como produtores de conhecimento e por acreditarmos que, buscar atividades que 
envolvam a prática de leitura e escrita científica devem ser cada vez mais promovidas 
nos cursos de graduação,  pretendemos continuar a trabalhar com esta ferramenta a 
fim de expandir outras possíveis aplicações para o ensino de química.  

Devido a suas potencialidades, aplicações no ensino médio podem ser 
experienciadas pelos professores de química e a criação de cursos de formação 
continuada para os mesmos estão em andamento, buscando assim uma maior 
inserção de tecnologias de cunho colaborativo  neste nível de ensino em nosso Estado. 
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Uso de softwares como ferramenta didática para o Ensino de 
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000, Palmas - PR. 
 
Palavras-Chave: Ligação química, Ensino e Aprendizagem, Métodos e Técnicas de Ensino. 
 

RESUMO: O uso de tecnologias no ensino serve como apoio didático-pedagógico. Isso porque 
atualmente o acesso à informação e às tecnologias vem crescendo entre crianças e adolescentes. 
É fato que, a tecnologia está presente no cotidiano dos estudantes de forma natural e, que se 
utilizarmos os conhecimentos já construídos pelos jovens estudantes no Ensino de Química, 
através de modelos que representem arranjos atômicos, estruturas moleculares, propriedades 
físico-químicas e interações moleculares o processo de ensino e aprendizagem tornar-se-á mais 
significativo. O objetivo deste artigo é demonstrar como o uso de softwares específicos pode 
contribuir no Ensino de ligações químicas.   

INTRODUÇÃO – A IMPORTÂNCIA DO USO DE SOFTWARES NO ENSINO DE QUÍMICA 

Há mais de dez anos, já se discutia o uso das tecnologias no ensino e que seu 
uso não seria algo que por si só resolveria todos os problemas educacionais 
(FERREIRA, 1998). No entanto, muitos profissionais ainda se deparam com algumas 
dificuldades no uso e na aplicação das tecnologias. O uso de softwares no Ensino de 
Química contribui significativamente para a compreensão dos modelos teóricos e assim 
possibilita a consolidação e compreensão destes conceitos. Esse tipo de estratégia 
didática tem grande utilidade tanto na pesquisa quanto no ensino. Assim, a química 
computacional pode e vem sendo utilizada para a pesquisa e também servindo de 
auxílio nas salas de aula, contribuindo no processo de ensino e aprendizagem 
(CARVALHO, et al.,2003). Os diferentes softwares disponíveis no mercado permitem a 
representação das moléculas e alterações de diversos parâmetros, conformações e 
análise do que acontece após cada alteração ou após a inserção de cada novo grupo 
ou novo átomo. Esta abordagem alcança de forma muito significativa, a integração de 
conhecimentos tanto da teoria quanto da prática (FERREIRA; ARROIO; REZENDE, 
2011).  

As possibilidades de uso de tecnologias são grandes, trazendo muitos recursos 
para que os estudantes possam ter maior compreensão das ciências, principalmente 
na Ciência Química (FERREIRA; ARROIO; REZENDE, 2011). Assim, o progresso no 
desenvolvimento de softwares e hardwares torna a química computacional uma das 
áreas mais promissoras deste século. Dentre esses recursos, podemos destacar as 
pesquisas voltadas à modelagem molecular. Historicamente os estudos envolvendo 
modelagem molecular, que tem como princípio a representação de moléculas através 
de fórmulas estruturais, iniciaram no ano de 1874, com a descoberta do arranjo 
tetraédrico dos átomos de carbono em compostos orgânicos por van’t Hoff e Le Bel. 
Em 1953, Barton introduziu o conceito de análise conformacional, onde a 
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representação das moléculas é realizada através de arranjos atômicos espaciais e com 
energias características. Ainda na década de 50, com o desenvolvimento da 
cristalografia de raios X, foram elucidadas estruturas tridimensionais de algumas 
moléculas orgânicas por meio de técnicas experimentais, onde se obtiveram 
parâmetros estruturais como comprimentos e ângulos de ligação e a definição de 
propriedades atômicas como o raio de van der Waals. Logo no final da década de 60, 
com os fundamentos da física clássica e quântica e também o desenvolvimento da 
tecnologia dos computadores, alguns pesquisadores como Allinger, Dewar, Kohn, 
Pople, Stewart e Zerner, programaram e implementaram teorias a partir de sistemas 
computacionais, contribuindo assim para o desenvolvimento da química computacional 
e da modelagem molecular (SANTOS, 2001). 

Atualmente a aquisição de programas computacionais capazes de realizar a 
otimização da geometria molecular e o cálculo teórico dos comprimentos e ângulos de 
ligação, os quais se aproximam dos valores experimentais não é tarefa difícil, ao 
contrário de tempos atrás, em que a técnica de modelagem molecular era exclusiva de 
um pequeno grupo de pessoas, pois elas desenvolviam seus próprios softwares para o 
desenho de moléculas (RODRIGUES, 2001). As áreas de pesquisa voltadas à 
modelagem molecular estão avançando graças ao desenvolvimento dos métodos 
computacionais com alta velocidade de cálculo e aplicabilidade. Isso contribui na 
velocidade de execução das análises químicas e no aumento dos limites de detecção 
de técnicas de análise, tais como ressonância magnética nuclear (RMN), cristalografia 
de raios-X (CRX) e ainda aplicações nas áreas de bioquímica e biologia molecular 
(ANDRADE; TROSSINI; FERREIRA, 2010).  

Assim, a modelagem molecular é assistida pelo computador, onde a 
representação gráfica é utilizada como ferramenta para o manuseio dos modelos 
matemáticos propostos e a cada versão do software, novas atualizações e novos 
recursos são propostos, tornando os softwares cada vez mais funcionais.  Dentre as 
mais diversas aplicações da modelagem molecular, podemos citar duas áreas de 
grande importância que são a química farmacêutica e a química medicinal. Isso porque 
a modelagem molecular permite através de cálculos matemáticos compreender a 
interação entre os fármacos e as macromoléculas-alvo, permitindo assim o 
planejamento racional dos fármacos (BARREIRO, et al., 1997). Este trabalho objetiva 
fornecer informações e tecnologias que se somem durante o processo de ensino e 
aprendizagem, contribuindo assim para que todos os esforços construam uma 
educação de qualidade que torne o estudante um cidadão crítico, ativo e reflexivo tanto 
científica quanto socialmente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O USO DE SOFTWARES NO ENSINO E NA PESQUISA  

Basta dedicar um pequeno tempo na busca de softwares de acesso livre (free 
download) para verificarmos a miríade de opções oferecidas. Além destes, ainda há os 
softwares pagos, mas que disponibilizam uma versão teste para que o interessado 
possa testar e avaliar os benefícios, facilidades e contribuições que determinado 
software pode proporcionar na pesquisa e no ensino. Elencamos neste artigo três 
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softwares bem como algumas de suas aplicações, sendo eles os de acesso livre 
Avogadro e Isis/Draw e o software HyperChem, versão teste. Sabendo-se do fascínio 
dos alunos em alterações na coloração das soluções, foram selecionadas cinco 
moléculas, sendo elas alizarina (ALZ), difenilamina (DFA), orto-toluidina (OTL), 
timolftaleína (TMT) e vermelho de fenol (VMF). Estas moléculas foram selecionadas em 
função da aplicação das mesmas. A Tabela 1 apresenta as aplicações de cada um 
destes indicadores bem como algumas propriedades dos mesmos.  

A) ISIS/DRAW 

Utilizando o software Isis/Draw, foram representadas as estruturas moleculares 
dos indicadores testados.  

Tabela 1: Estrutura e características dos indicadores colorimétricos testados 

Sigla Estrutura 
Cor em meio 

Aplicações 
Ácido Básico 

ALZ 

O

O

OH

OH

 

Amarelo Rosa 
Utilizado por indústrias de laticínio 

para verificar a estabilidade térmica 
do leite a  

DFA N

H

 
- - 

Usada em síntese orgânica e 
empregada em testes para 

identificação de ácido nítrico, o que 
resulta uma coloração azul intensa a  

OTL 

NH2
CH3

 
- - 

Utilizada para dosagem de glicose no 
sangue, resultando em uma coloração 

verde b* 

TMT 

HO

O

O  

Incolor Azul Utilizado como indicador de pH em 
solução individual ou universal c  

VMF 

HO

SO3

OH

 

Amarelo Vermelho 
Além de indicador de pH, antigamente 

era utilizado para estimar o fluxo 
sanguíneo total através dos rins a  

a BARBOSA, 2000. b BRITO e BRITO, 1985. c MENDHAN, et al., 2002. * O uso da ortotoluidina é 
específico para determinar aldoses e, apesar da linearidade do método, há preocupação quanto aos 
efeitos carcinogênicos da OTL (DUBOSKY, 1962). 

Além da representação da estrutura molecular, através do Isis/Draw é possível 
determinar a massa molecular e a nomenclatura.  Este software é de fácil manuseio, 
mas não permite desenhar as estruturas tridimensionalmente. Quando isto for 
necessário, podem-se usar outros softwares, como no caso o Avogadro. 
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B) AVOGADRO 

Este software também é de fácil manuseio. Rapidamente os estudantes são 
capazes de realizar as operações básicas, como representação em bola e varetas ou 
de van der Waals. Facilmente é possível selecionar os átomos, substituí-los ou 
aumentar a estrutura já inicial a partir da inserção de grupos pré-desenhados, 
presentes na biblioteca do software. Para isso basta escolher o grupo a que pertencem 
(Bild → Insert → Fragment). A análise de espectros de infravermelho ou ultravioleta 
também pode ser realizada, ou ainda a inserção de estruturas cristalinas, que permitem 
alterar o ângulo de ligação, bem como os ligantes e posteriormente analisar a variação 
dos parâmetros cristalinos após cada alteração. Ainda, após uma série de estruturas, 
pode-se criar um pequeno filme para representar o mecanismo ou a reação química 
proposta. A Figura 1 apresenta as estruturas das cinco moléculas que vêm sendo 
discutidas nesse artigo, apresentando-as no formato bola e varetas.  

   

  
Figura 1: Moléculas representadas a partir do software Avogadro. (A) ALZ.  (B) DFA. (C) OTL. (D) 

TMT. (E) VMF  

A partir deste programa ainda é possível apresentar a superfície de van der 
Waals bem como um mapa do potencial eletrostático dos grupos presentes. Dentre as 
moléculas apresentadas neste artigo, ilustramos na Figura 2 a molécula de ALZ. 
Observamos que as regiões de maior densidade de carga, isto é, os potencias mais 
negativos, apresentam cores quentes, indicando a região de maior polaridade, que são 
no caso os grupos –OH e C=O. Isso permite discutir que caso haja reação química, 
estes grupos agirão como grupos eletrófilos.  

(A) (B) (C) 

(E) (D) 
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Figura 2: Mapa do potencial eletrostático para a ALZ obtido a partir do software Avogadro 

C) HYPERCHEM (VERSÃO TESTE) 

Este software permite, durante 30 dias, o uso da versão teste do programa, o 
qual é capaz de realizar a minimização e a otimização das estruturas, obtendo-se os 
parâmetros físico-químicos das moléculas representadas. Neste caso, é preciso que as 
moléculas sejam desenhadas em 3D para que a minimização e a estabilização da 
estrutura possa ocorrer. Neste caso, foram obtidos os parâmetros físico-químicos das 
moléculas analisadas, os quais são apresentados na Tabela 2.  
 
Tabela 2: Parâmetros físico-químicos obtidos a partir do software HyperChem, versão teste 

Parâmetros físico-químicos ALZ DFA OTL TMT VMF 
Área superficial média (Ȧ2) 297,09 302,22 235,27 558,26 414,96 

Área superficial total (Ȧ2) 392,46 375,78 282,73 652,92 530,09 

Volume (Ȧ3) 636,23 578,03 412,42 1172,34 898,56 

Energia de hidratação (Kcal mol-1) -14,79 -5,67 -5,73 -5,59 -19,90 

Log P 0,11 0,92 0,03 3,15 5,19 

Refração (Ȧ3) 70,93 64,16 38,79 126,32 103,34 

Polarizabilidade (Ȧ3) 24,44 21,44 13,62 48,5 34,09 

Massa (u) 240,22 169,23 107,16 412,53 354,38 

Dentre as propriedades físico-químicas calculadas através do software 
HyperChem (versão teste) determinou-se as áreas superficiais média (Ȧ2) e total (Ȧ2),o 
volume (Ȧ3) e a massa (u) que estão diretamente relacionadas ao tamanho da 
molécula, ou seja, quanto maior a estrutura molecular maior serão as suas áreas, seu 
volume e também a sua massa. A energia de hidratação indica que quanto maiores os 
valores dessa energia maior será a sua solubilidade em água. Já o coeficiente de 
partição (log P) informa a tendência de um soluto se distribuir entre as fases formadas 
por octanol e água (Kow), ou seja, se distribuir entre estruturas apolares em soluções 
aquosas (LEO, et al., 1975). Se o log P for menor que zero a tendência é da molécula 
se dissolver preferencialmente na fase aquosa, ou seja, mais hidrofílico será o 
composto. Por outro lado se o log P for maior que zero, a afinidade da molécula é 
maior pela fase orgânica, ou seja, mais hidrofóbica será a molécula. Essa informação é 
de grande relevância quando quer se discutir polaridade e solubilidade, contribuindo no 
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menor gasto de reagentes e minimização dos efeitos ambientais. Quanto à 
polarizabilidade, quanto maior o número de oxigênios, maior será a sua capacidade de 
formar dipolos, logo, maior será seu valor de polarizabilidade. Em relação à refração, 
que é a capacidade de refletir a luz, quanto maior a área superficial, volume e massa 
da molécula maior será a sua refração, sendo elencadas em ordem decrescente de 
refração TMT, VMF, ALZ, DFA e OTL. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM - O USO DO SOFTWARE AVOGADRO NO ENSINO DE 
LIGAÇÕES QUÍMICAS 

A atividade foi aplicada aos alunos do 1º Ano do Ensino Médio Integrado de 
Serviços Jurídicos do Instituto Federal do Paraná – IFPR, Câmpus Palmas. A Figura 3 
apresenta as etapas das atividades realizadas:  

 
Figura 3: Etapa das atividades realizadas 

No que se refere à aula teórica, foram ministradas aulas sobre ligações 
químicas em parceria com o professor titular da disciplina. Foram discutidos os 
conceitos sobre ligação covalente, iônica e metálica. Após esse período, os alunos 
foram para o laboratório de informática para utilizar o software Avogadro. Foi 
selecionado este programa pela facilidade de uso, por permitir representar as 
moléculas em 3D e pela questão visual, pois a representação dos átomos é em cores 
distintas, podendo-se ainda utilizar o modelo de bolas e varetas ou de van der Waals. 
Nesse momento foram retomados os conceitos norteadores das atividades: (a) o 
número de ligações que cada espécie seria capaz de realizar; e (b) o ângulo de 
ligação. Partindo dos conceitos (a) e (b) os alunos familiarizaram-se com o software, 
aprendendo como utilizá-lo. Foram desenhadas várias estruturas, desde moléculas 
simples como o H2 até moléculas um pouco maiores como o H3PO4. Quando eles 
consideraram estar seguros sobre a manipulação do software foi realizada uma 
“Gincana Química”, onde em duplas os estudantes deveriam representar algumas 
estruturas de ácidos, bases, sais e óxidos. Para que houvesse pontuação era 
necessário considerar o número de ligações que cada átomo realizava bem como a 
geometria de cada molécula. Os acertos foram somatórios e as últimas moléculas 
desenhadas, tinham maior “valor”, permitindo assim que todos conseguissem vencer a 
atividade, nem que fosse “de virada”, como eles mesmos classificaram. Após a 
gincana, foi aplicado um questionário sobre a atividade e a conceitualização dos 
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estudantes sobre o uso das tecnologias no Ensino de Ligações Químicas. Na Figura 4 
são apresentadas algumas estruturas desenhadas pelos estudantes, sendo estas as 
moléculas de CH4, NH3 e H2SO4. 

   
Figura 4: Algumas moléculas desenhadas pelos estudantes a partir do software Avogadro, 

modelo bola e varetas. (A) CH4.  (B) NH3. (C) H2SO4. 

Na questão 1, os alunos foram questionados se já haviam desenhado alguma 
molécula utilizando software. Os resultados indicam que nenhum dos 26 alunos havia 
desenhado alguma molécula. Isso implica em 100 % de desconhecimento sobre a 
possibilidade de modelar, desenhar ou avaliar o comportamento de uma molécula em 
3D ou sob o uso de métodos de modelagem molecular. No entanto, a questão 2 
proposta avaliava se os estudantes tinham conhecimento sobre o uso de softwares 
com estas aplicações. Apenas 8 % sabia da existência deste tipo de programa, o 
equivalente a 2 estudantes. Ao serem apresentados ao programa e durante a execução 
das atividades, os alunos demonstraram grande interesse e curiosidade ao utilizar o 
software Avogadro. A Figura 5A demonstra que dentre os 26 alunos 73 % (o 
equivalente a 19 alunos) consideraram que ficou mais fácil compreender ligação 
química através do desenho de moléculas. Dos 27 % restante, o equivalente a 7 
estudantes, acreditam que o tema ficou confuso (4 alunos ou 15 %). Enquanto que 
para 12 % dos estudantes (3 alunos) a assimilação do conceito mediante o uso de 
método distinto do convencional não alterou em nada sua capacidade de compreender 
o tema. De toda forma, quando os estudantes foram questionados sobre seu interesse 
em visualizar as moléculas em três dimensões nenhum aluno assinalou a opção “não 
gostei”. Dentre os 26 estudantes, 48 %, gostaram da atividade por haver maior 
visualização das ligações químicas. Isso demonstra que a atividade despertou o 
interesse dos estudantes, contribuindo assim para a melhora efetiva na assimilação 
dos conceitos de ligação química. Um dado interessante é que mesmo não havendo 
nenhum estudante que não tenha gostado da atividade, 4 %, isto é, 1 (um) estudante 
não gostou do software. Talvez a aplicação da atividade utilizando outros tipos de 
softwares possa alterar esse resultado. Todavia, 96 % dos estudantes julgaram ser a 
atividade interessante. Para compreender por que os alunos gostaram da atividade, foi 
aplicada uma questão aberta para que os estudantes pudessem elencar os motivos 
que os fizeram gostar da atividade. Vemos, na Figura 5B, que 63 % dos estudantes, o 
que equivale a 10, acreditam que a atividade foi um agente facilitador do aprendizado. 
Já 25 %, 4 estudantes, consideraram a atividade muito divertida, ou “massa”, como 
eles mesmo classificaram. Já 6 % dos alunos, o equivalente a 1 (um) estudante, 
caracterizou a atividade como sendo importante por ser um novo método de ensino ou 
por contribuir para o aumento do seu conhecimento sobre o tema. Apenas 16 dos 26 
estudantes quiseram responder essa questão, sendo que 38,46 % dos estudantes não 
indicaram por que acharam a atividade interessante. 

(A) (B) (C) 
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Figura 5: Questionamento sobre: (A) Compreensão do conceito de ligação química. (B) Por que 

os estudantes gostaram da atividade  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de softwares como ferramenta didática para o Ensino de Química 
demonstrou que os softwares facilitaram a compreensão do conceito de ligações 
químicas, bem como despertaram a curiosidade dos estudantes em usar o programa, 
no caso, o software Avogadro, já que a grande maioria não o conhecia até então. No 
entanto, também se percebe que os programas de desenho de molécula servem de 
auxílio nas aulas de química, mas é necessário o conhecimento prévio de ligações 
químicas e de geometria molecular. 
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Introdução 

Hoje, diante dos desafios educacionais de formar o 
indivíduo integralmente, considerando prepará-lo 
para resolver problemas que se apresentam no seu 
dia a dia, é importante utilizar recursos didáticos que 
despertem o interesse e a curiosidade dos alunos 
para aprender. As Tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) podem contribuir com essa 
tarefa, auxiliando o professor em sala de aula. A 
utilização desses recursos ajuda a formar cidadãos 
e trabalhadores mais preparados funcionalmente, 
pois em muitas áreas da sociedade, as tecnologias 
estão há muito tempo em utilização1

. Para utilizar 
vídeos em sala de aula é necessário que o 
professor saiba o que fará antes, durante e depois 
do vídeo. A utilização desses recursos vem 
proporcionar uma forma diferenciada de 
aprendizagem, por meio do dinamismo e integração 
da imagem e som2. O vídeo é um excelente veículo 
para atingir um objetivo metodológico, seu uso 
inadequado pode acarretar problemas no processo 
de ensino e aprendizagem3. O objetivo desse 
estudo foi verificar como os professores concebem 
a utilização de vídeos em suas aulas e, se modifica 
o comportamento do aluno para aprender. 

Resultados e Discussão 

Participaram do estudo 18 professores de Química 
de 10 escolas públicas estaduais do município de 
Manaus-AM. Os dados foram obtidos a partir das 
análises dos questionários. É importante enfatizar 
que 87% dos participantes da pesquisa fizeram a 
graduação em Química, sendo 70% desses 
professores licenciados em Química e 17% 
bacharéis em Química. Esse é um resultado 
significativo, diante do quadro nacional de falta de 
professores com formação específica na área, haja 
vista que os dados foram coletados em escolas 
pertencentes as seis zonas distritais educacionais 
do Município de Manaus. Perguntou-se aos 
professores quais eram seus “objetivos ao utilizarem 
vídeos em sala de aula” (Figura 1). A maioria dos 
professores utiliza os recursos audiovisuais como 
complemento das aulas teóricas (27%) e menciona 
que os alunos sentem-se interessados pelo 
conteúdo quando os vídeos didáticos são utilizados 
nas aulas. O vídeo ajuda a um bom professor atrair 
a atenção dos alunos, mas não modifica 
substancialmente à relação pedagógica3. Aproxima 
a sala do cotidiano, das linguagens de 

aprendizagem e comunicação da sociedade urbana, 
mas também introduz novas questões no processo 
educacional2.  

 
Figura 1: Objetivos descritos pelos professores sobre a utilização 
de vídeos em suas aulas 
 
Duas outras categorias de objetivos frequentes na 
fala dos professores foram “mostrar a química no 
cotidiano” e “deixar a aula interessante”. Com isso, 
o conhecimento químico pode ser mostrado de 
forma contextualizada e interdisciplinar com o 
auxílio do vídeo. E ainda, o vídeo pode ajudar a 
visualizar fenômenos que demandam tempo de 
observação – “exemplificar quando a escola não 
possui laboratório” (15%). É importante mencionar 
que 83% dos professores participantes do 
trabalham informaram que o vídeo desperta o 
interesse dos alunos pelos conteúdos químicos. 

Conclusões 

Pode-se concluir que os professores estão 
utilizando recursos audiovisuais em suas aulas, com 
o objetivo de despertar o interesse e curiosidade do 
aluno para aprender. O uso frequente desses 
recursos, na prática pedagógica nas escolas, 
implica no preparo do professor desde sua 
formação inicial.  
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Introdução 
O objetivo deste trabalho foi investigar a elaboração 
e a significação conceituais sobre o comportamento 
de gases ideais, utilizando como recursos didáticos 
dois softwares de uso livre (REA, ou Recursos 
Educacionais Abertos): o simulador Propriedades 
dos Gases, do PHET Interactive Simulations 
(University of Colorado, USA) e o Geogebra, que é 
um software de matemática dinâmica gratuito e 
multi-plataforma para todos os níveis de ensino, que 
combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, 
estatística e cálculo. Propusemos e implementamos 
então uma unidade didática, em dez aulas, numa 
turma de segunda série do Ensino Médio de uma 
escola da rede pública estadual de Maringá (PR). 
No decorrer dessas aulas, os alunos puderam 
utilizar o Simulador de Gases do PHET (figura 01), 
manipulando as variáveis de estado (pressão, 
volume e temperatura) e investigando as 
transformações isobárica, isocórica e isotérmica. 
Em seguida, fizeram uso do Geogebra para plotar 
as curvas respectivas das funções que representam 
essas interações (VT, PT e PV). As ações dos 
alunos foram acompanhadas pela professora da 
turma e por um dos pesquisadores, durante todas 
as etapas do processo. Para análise da produção 
dos estudantes utilizamos a Teoria da Ação 
Mediada de Wertsch1,2 e sua noção de “domínio” e 
“apropriação” das ferramentas culturais.  Na visão 
de Wertsch, acerca da abordagem sociocultural, 
existe a suposição primordial de que o que está 
para ser descrito é a ação humana e esta noção 
recebe a influência de diversas perspectivas 
teóricas, como as várias “teorias da atividade” da 
psicologia soviética, dos métodos de investigação 
proposto por Burke3 e da abordagem sociológica de 
Habermas4. A ação ou a interação, nesse contexto, 
se associa à exploração das telas dos softwares 
pelos alunos e posterior elaboração de significados.  

Resultados e Discussão 
Foi preciso de inicio, criar as condições empíricas 
com as quais tornamos possível a observação e o 
registro dos alunos interagindo com os dois REA. As 
análises das atividades envolvendo as situações de 
simulação e a elaboração das curvas “isobárica”, 

“isotérmica” e “isocórica” nos forneceram os dados 
de ação/interação para analisar a mediação.  

 Figura 01 – Tela do Simulador “Propriedade dos Gases”  
Pretende-se, assim, inferir em que medida o 
simulador das Propriedades dos Gases é capaz de 
comunicar seus conteúdos aos alunos e como os 
alunos reagem às situações propostas, apropriando-
se dos significados em sua relação sociocultural 
com os conceitos. Em seguida faremos a 
comparação dos gráficos produzidos no Geogebra 
com a elaboração conceitual no processo de 
significação da etapa anterior, para verificar se 
houve domínio e/ou apropriação das ferramentas 
mediadoras.   

Conclusões 
 O uso da informática na forma de softwares de 
apoio ao ensino, em especial os REA, ainda carece 
de pesquisas que nos forneçam subsídios para 
planejar o ensino e organizar os resultados, no 
sentido de direcionar o sequenciamento dos 
conteúdos e das abordagens mais adequadas. 
Ainda que a pesquisa continue em andamento, em 
sua etapa de analise de dados, é possível, a partir 
das observações já realizadas, apontar alguns 
direcionamentos: a noção de domínio, por exemplo, 
relacionada ao saber usar uma ferramenta cultural, 
não implicou necessariamente na apropriação da 
mesma. Isso ficou claro na elaboração conceitual 
inconsistente e incompleta de boa parte dos alunos, 
sobre o comportamento dos gases.   ____________ 
REFERENCIAS 
1WERTSCH, J. V. Voices of the mind: a sociocultural approach to 
mediated action. Cambridge: Harvard University Press, 1997. 
2WERTSCH, J. V. Mind as Action. Oxford: Oxford Un. Press,1998. 
3BURKE, K. Dramatism and development. Worcester Mass: Clark 
University Press, 1972. 
4HABERMAS, J. The theory of communicative action. v. 01: Reason 
and the rationalization of society. Boston: Beacon Press, 1984. 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS E 

A abordagem CTS nos cursos técnicos oferecidos pelo 
Instituto Federal de Rondônia – IFRO/Campus Ji-Paraná 
Yonara Taiane Torres Barbosa Lima1 (IC)*, Fernanda de Paula Pretti1 (IC), Gilmar Alves Lima 
Junior2 (PQ),Jose Antonio Avelar Baptista2(PQ), Renato André Zan2 (PQ)  
1 *Graduanda do Curso de Licenciatura em Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia- Ji-Paraná/RO. *E-mail:  yonaralimatorres@gmail.com 
2 Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Ji-Paraná/RO. 
 
Palavras-Chave: CTS, IFRO, cursos técnicos. 

 

RESUMO: OS PRESSUPOSTOS DO MOVIMENTO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) TÊM SE AMPLIADO EM 
TODA SOCIEDADE BRASILEIRA, PRINCIPALMENTE NA ÁREA EDUCACIONAL. DENTRO DA PROPOSTA DA LEI DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB), PERCEBE-SE A RELEVÂNCIA DE APROXIMAR O ALUNO DA 
INTERAÇÃO COM A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA EM TODAS AS DIMENSÕES DA SOCIEDADE. ESTUDOS NESTA ÁREA 
DEMONSTRARAM A FALTA DE UMA SENSIBILIDADE CRÍTICA ACERCA DOS COMPROMISSOS SOCIAIS E AMBIENTAIS 
DAS TECNOLOGIAS. DESSA FORMA, NOTOU-SE O POUCO CONHECIMENTO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO À 
ABORDAGEM CTS, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DE UMA FORMAÇÃO ESPECÍFICA NESTE CAMPO PARA QUE 
ESTES POSSAM CONTRIBUIR MAIS ADEQUADAMENTE PARA MELHORAR E INOVAR O ENSINO DAS CIÊNCIAS. A 
MAIORIA DOS PROFESSORES NÃO APLICA UMA ABORDAGEM CTS DENTRO DA SALA DE AULA, POIS HÁ UMA 
DIFICULDADE PARA TRABALHAR ESSA METODOLOGIA NO DIA-A-DIA. ESTE TRABALHO FOI DESENVOLVIDO DENTRO 
DESTE CONTEXTO, VERIFICANDO-SE AS ABORDAGENS CTS REALIZADAS EM SALA DE AULA. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

No ambiente escolar, uma das orientações para o ensino de Ciências se baseia 
no fato de que é necessário saber articular os conhecimentos científicos e tecnológicos 
ante o contexto social, a fim de preparar cidadãos capacitados para julgar e avaliar as 
consequências que o desenvolvimento científico e tecnológico traz e para tomar 
decisões fundamentadas em princípios científicos. Além de preparar o indivíduo para 
usar racionalmente os conhecimentos de sua área, devem ainda ser desenvolvidos 
nesse mesmo indivíduo atitudes e valores de participação social. O conhecimento de 
princípios científicos que suportam a ocorrência de processos e sobre o uso de 
artefatos tecnológicos presentes no dia-dia poderá dar condições para que o indivíduo 
participe ativamente de contextos sociais e possa fazer suas opções de julgamento 
(Amaral et. al., 2011). 

O objetivo de promover a capacitação das pessoas para que possam participar 
de tomadas de decisões responsáveis acerca da qualidade de vida em uma sociedade 
impregnada de Ciência e Tecnologia, é proposto pela perspectiva de ensino Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS). Nesse tipo de orientação para o ensino é proposta a 
discussão de problemáticas sócio-ambientais e de conceitos da ciência e da tecnologia 
pertinentes ás mesmas, buscando levantar questões sobre as implicações sociais do 
desenvolvimento científico e tecnológico (Amaral et. al., 2011). 

No que se refere aos aspectos pedagógicos para uma abordagem CTS ao 
ensino, ou seja, para a implementação da orientação CTS na sala de aula – os 
conteúdos das disciplinas científicas devem incluir temas sociais, sendo esta uma 
questão central. Dessa forma, os problemas científicos abordados nas aulas estão 
associados às necessidades sociais e aos processos tecnológicos. Segundo Amaral et. 
al. (2011), “a inclusão dos temas sociais é justificada pelo fato deles evidenciarem as 
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inter-relações dos aspectos da ciência, tecnologia e sociedade e propiciarem condições 
para o desenvolvimento de atitudes de tomada de decisão dos alunos. Uma 
abordagem CTS sugere a utilização de várias estratégias de ensino, tais como: 
palestras com especialistas, visitação á fábricas, resolução de problemas abertos, 
sessões de questionamentos, debates, e experimentos em laboratórios.” 

Estudos nesta área mostraram o pouco conhecimento dos professores em 
relação à abordagem CTS, evidenciando a necessidade de uma formação específica 
neste campo, isto é, a necessidade de temas CTS serem inclusos na formação inicial e 
continuada dos professores, para que estes possam contribuir mais adequadamente 
para melhorar e inovar o ensino das ciências, visando conseguir uma alfabetização 
científica e tecnológica mais ajustadas às suas necessidades (Pinheiro et. al., 2007). 

São poucas as Instituições no Brasil que têm linha de pesquisa voltada para o 
enfoque CTS, o que faz com que a grande maioria de professores não tenha acesso a 
esse tipo de trabalho. A formação disciplinar também é um problema que não condiz 
com a necessidade interdisciplinar do enfoque CTS. Nem nossos docentes nem nossos 
alunos foram - ou estão sendo - formados dentro da perspectiva da 
interdisciplinaridade, o que torna os objetivos do enfoque CTS algo que exige bastante 
reflexão antes que se possa agir (Pinheiro et. al., 2007). 

 
 

A IMPORTÂNCIA DO ENFOQUE CTS NA SALA DE AULA 
 
 

É muito importante discutir com os alunos os avanços da ciência e da 
tecnologia, as suas causas, consequências, os interesses econômicos e políticos. 
Essas discussões devem ser feitas de forma contextualizada, pois a ciência deve ser 
concebida como fruto da criação humana. Por isso, ela está tão intimamente ligada á 
evolução do ser humano (Pinheiro et. al., 2007). 

Tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, a idéia de levar para a 
sala de aula o debate sobre as relações existentes entre ciência, tecnologia e 
sociedade, vem sendo difundida por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCNs (2000) como forma de educação tecnológica, a qual não seria voltada para a 
confecção de artefatos, mas para a compreensão da origem e do uso que se faz 
desses artefatos e também mentefatos na sociedade atual. Para isso, precisamos levar 
os alunos a compreenderem a dimensão social da ciência e tecnologia, tanto do ponto 
de vista dos seus antecedentes sociais quanto de suas consequências sociais e 
ambientais. E mais ainda, é preciso compreendê-la também no que diz respeito aos 
fatores de natureza social, política ou econômica que modulam a mudança científico-
tecnológica e no que diz respeito ás repercussões éticas, ambientais ou culturais dessa 
mudança (Ibidem). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEMs (Brasil, 
1999) apresentam propostas de grande importância para o contexto social. Um dos 
objetivos estabelecidos nos PCNEMs é: 
 

A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e 
competências necessárias à integração de seu projeto individual ao 
projeto da sociedade em que se situa; o aprimoramento do educando 
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a preparação e 
orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as 
competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam 
acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso 
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tempo; o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, 
de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos 
(Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 1999). 
 

Percebe-se que uma das preocupações no Ensino Médio diz respeito á função 
social desse grau de ensino. Nota-se que ela está vinculada á formação do indivíduo 
em sociedade, enquanto cidadão. Isso significa dizer que, ao consultar o contexto 
histórico dos objetivos que o Ensino Médio assumiu até chegar aos dias atuais, 
observa-se que sua prioridade deixou de ser a preparação para o Ensino Superior ou a 
formação profissionalizante. A preocupação agora é pautada em um currículo que 
promova o indivíduo, tanto em termos de desenvolvimento pessoal quanto em termos 
de desenvolvimento social, a habilidade de questionar e posicionar-se em questões 
como, por exemplo, que digam respeito á hegemonia das nações que detêm o poder 
do conhecimento científico-tecnológico. Para que isso venha a acontecer, os PCNEMs 
reafirmam a necessidade de um “fortalecimento dos laços de solidariedade e de 
tolerância recíproca; formação de valores; aprimoramento como pessoa humana; 
formação ética; exercício da cidadania” (Pinheiro et. al., 2007). 

Nesse sentido, é notável que a sociedade moderna exigirá do cidadão muito 
mais do que saber ler, escrever e contar, o que já aparece explícito no contexto da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Assim, propõe-se que para o aluno 
acompanhar os níveis de desenvolvimento social, em seus vários setores, precisará ter 
conhecimentos relacionados á estética da sensibilidade, que valoriza o lado criativo e 
favorece o trabalho autônomo (Ibidem). 

A educação deve contribuir para a auto-formação do aluno, de forma que o 
estimule a assumir a condição humana e o incentive a viver de forma a se tornar um 
cidadão que, numa democracia, será definido por sua solidariedade e 
responsabilidade. Todos esses saberes são necessários para que o educando possa 
viver numa sociedade moderna e tecnológica como a nossa. Ainda, é necessário 
também que esses saberes voltem-se para a compreensão da ciência e da tecnologia, 
que se tornam presença contínua em nosso meio. Além de ter acesso aos 
conhecimentos relacionados á ciência e á tecnologia, o educando precisa ter a 
percepção de como esses processos se formaram, no que eles implicam, quais as 
suas consequências e que tipo de atitudes o cidadão deverá ter diante dos problemas 
(Firme et. al., 2008). 

Para formar um cidadão com essas compreensões, faz-se necessário que o 
Ensino Médio conceda ao aluno condições de compreender a natureza do contexto 
científico-tecnológico e seu papel na sociedade. Isso implica adquirir conhecimentos 
básicos sobre filosofia e história da ciência, para estar a par das potencialidades e 
limitações do conhecimento científico. 

 
 
O PROFESSOR E A ABORDAGEM CTS 
 
 

Em uma perspectiva de ensino CTS, é esperado o desenvolvimento de 
concepções sobre ciência, tecnologia e sociedade por parte dos professores e alunos. 
A ciência deve ser considerada como uma busca de conhecimentos socialmente 
construídos, que sofre influência tanto da tecnologia (facilitando ou limitando as 
pesquisas científicas), bem como da sociedade, que pode direcionar os rumos dessa 
ciência (Firme et. al., 2008). 
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A sociedade deve ser vista como uma instituição humana que sofre influência 
da ciência e da tecnologia, já que o desenvolvimento científico e tecnológico altera o 
modo de vida das pessoas. Essa compreensão que existe entre ciência, tecnologia e 
sociedade e as suas relações têm uma importância fundamental no desenvolvimento 
de abordagens CTS, o que faz com que seja de suma importância discutir essa 
abordagem no planejamento didático com os professores e na sala de aula com os 
alunos. 

Pesquisas de autores como Pinheiro et. al. (2008) e Amaral et. al. (2011) 
mostraram que as atitudes e crenças sobre as relações CTS apresentadas pelos 
professores vêm adquirindo cada vez mais importância nas pesquisas sobre este tema, 
devido o fato de que, por exemplo, o professor não pode ensinar o que não conhece, já 
que as crenças e atitudes sobre as questões CTS influenciam na prática pedagógica do 
professor. O tratamento das concepções docentes acerca da ciência, da tecnologia e 
da sociedade, assim como as suas inter-relações, tem um papel central e fundamental 
no processo de implementação de uma abordagem CTS em sala de aula. É importante 
que o professor tenha clareza sobre as relações propostas para a ciência, tecnologia e 
sociedade, que estão implicadas nesta abordagem de ensino. 

Segundo Firme (2008), há uma ausência da compreensão do papel da CTS na 
sociedade pelos professores. Há uma necessidade emergente de se aprofundar as 
investigações sobre concepções relativas á suposta neutralidade da CTS, já que 
contradições presentes no pensar dos professores podem dificultar uma compreensão 
mais crítica sobre as interações entre CTS. Nesse sentido, reflexões epistemológicas 
vivenciadas em cursos de formação possibilitariam pôr em questão concepções 
docentes que seriam um potencial obstáculo para a apropriação e incorporação de uma 
orientação CTS nas práticas pedagógicas. 

A discussão promovida na sala de aula no sentido de construir novas 
concepções sobre ciência, tecnologia e sociedade poderá contribuir para minimizar 
visões não adequadas aos desafios para a educação científica atual. Um aspecto 
fundamental para a implementação de novas abordagens de ensino diz respeito a um 
processo de formação de professores. Não é suficiente inserir mudanças no currículo 
sem tentar promover, de forma articulada, mudanças nas concepções e na prática 
pedagógica dos professores. No processo de implementação da abordagem CTS, além 
de se discutirem as concepções docentes sobre CTS, torna-se relevante evidenciar a 
concepção de ensino que o professor apresenta, considerando que ela exerce 
influência na forma como ele atua no processo educativo. Alguns prováveis obstáculos 
para o desenvolvimento das atividades podem não estar associados apenas á prática 
pedagógica desses professores, mas também a fatores como: a ausência de 
informações técnicas e científicas relacionadas ao tema em foco; a velocidade da 
inovação tecnológica, o que acaba resultando em uma complexidade científica para os 
temas propostos; a dificuldade em articular de forma adequada conceitos científicos 
relacionados com uma determinada tecnologia que implica em um tema social 
relevante; e a dificuldade de dispor de material didático que suporte as discussões na 
sala de aula (Firme et. al., 2008). 

 
  
O ENFOQUE CTS NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO 
 
 

Os saberes relacionados à abordagem CTS são necessários para que o aluno 
possa viver numa sociedade moderna e tecnológica como a nossa. Esses saberes 
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precisam ser voltados também para a compreensão da ciência e da tecnologia, que se 
tornam presença contínua em nosso meio. Por esse motivo, a LDB ressalta em seu 
artigo 36 que o Ensino Médio: 
 

Destacará a educação tecnológica, a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania 
(Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 2000). 

 
Caso persista o processo ensino-aprendizagem atual, não será formado um 

cidadão dotado das habilidades que o Ensino Médio pretende. É necessário pensar em 
novas formas de trabalho, de metodologia, de enfoque e também de posturas. É ainda 
necessário estimular o aluno a desenvolver a adaptabilidade e flexibilidade, formando-o 
como pessoa que tome decisões, e que avalie o papel das decisões humanas na 
determinação da sobrevivência e da vida na sociedade futura. É, pois, necessário 
desenvolver nos alunos a capacidade de diferenciar o que é conhecimento do que é 
informação, verificando o que há de mais relevante para poder resolver criticamente um 
problema específico no campo sócio-tecnológico (Pinheiro et. al., 2007). 

Os PCNEMs expressam que não é necessário criar novas disciplinas ou 
saberes no Ensino Médio. No entanto, é importante utilizar os conhecimentos de várias 
disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender determinado 
fenômeno por meio de diferentes pontos de vista (Ibidem). 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida no IFRO/Campus Ji-Paraná, no período de 
Dezembro de 2012 á Fevereiro de 2013. Inicialmente, foi realizada uma entrevista 
semi-estruturada com professores da área de Física, Química e Biologia das turmas do 
1° e 2° anos, do turno vespertino. A entrevista continha questões relativas à visão do 
professor acerca do tema CTS, as dificuldades para trabalhar o tema em sala de aula e 
como essa abordagem é trabalhada por cada um. Após as entrevistas, foi realizada a 
observação das aulas dos referidos professores, para verificar se o que constava nas 
entrevistas condizia á realidade de cada professor em sala de aula. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O presente estudo foi realizado com 03 professores, sendo: 
 

- Um professor da área de Química; 
- Um professor da área de Física; 
- Uma professora da área de Biologia. 

 
A entrevista aplicada aos professores continha 10 questões, sobre a área de 

formação acadêmica, tempo de docência, a concepção do professor sobre a 
abordagem CTS e se o mesmo tem trabalhado este contexto em sala de aula. 
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Em relação ás entrevistas, quando os professores foram indagados se em sua 
formação docente a abordagem CTS esteve presente, encontra-se os seguintes dados: 

 
 
 

      Quadro 1 
Tipo de abordagem CTS Amostragem 

Disciplinas Específicas 01 
Projetos de Pesquisa ou Extensão 01 
Outros 01 

 
 

Quando indagados sobre o que entendiam sobre a abordagem CTS no 
contexto do Ensino Médio, os professores responderam que: 

 
 

         Quadro 2 
“Ciência é o conhecimento (ou um conjunto de conhecimentos) que procura mostrar 
verdades gerais sobre um determinado assunto” 
 
“Criado na década de 70 esse modelo caracteriza-se por abordagens voltadas para 
problemas relacionados com a ciência e questões sócio-ambientais” 
 
“A busca de uma educação mais consciente e que possa formar, além de técnicos, 
cidadãos com capacidade crítica e reflexiva sobre as consequências e benefícios dos usos 
da tecnologia” 
 

 
 

Quando indagados se trabalhavam uma abordagem CTS em sala de aula: 
 

     Quadro 3 
Trabalha abordagem CTS  

Formas 
 

Dificuldades para 
trabalhar a abordagem 

CTS 
Sim “Vídeos, promovendo 

debates”; “Tecnologias como 
instrumento de ensino 
aprendizagem, o que facilita o 
aprendizado do aluno” 

“A falta de capacitação 
para uso dos novos 
recursos, principalmente 
os que necessitam do uso 
de computadores” 

Não - - 
 
 

Quanto às observações de aulas, constatou-se que as informações fornecidas 
pelos professores eram verídicas. Observou-se ainda que, nas aulas cujos professores 
usam uma abordagem CTS, há um aproveitamento maior da aprendizagem por parte 
dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final deste estudo verificou-se que, ao contrário do que se deduziu 
inicialmente, a maioria dos professores pesquisados usa uma abordagem CTS em sala 
de aula. 

Verificou-se também que os alunos tiveram uma compreensão mais fácil do 
conteúdo em aulas onde foi realizada a abordagem CTS. Trabalhando com esta 
abordagem, pode-se verificar que os alunos compreendiam com mais facilidade os 
conteúdos trabalhados, onde os mesmos se tornavam mais participativos nas aulas 
através de comentários, demonstrando que com a abordagem CTS a compreensão do 
conteúdo havia se tornado mais clara.  

Conclui-se que a abordagem CTS facilita e contribui para uma melhor 
aprendizagem do aluno. 
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Introdução 
A utilização de abordagem CTSA por discentes das 
diversas areas das Ciências, tem demonstrado 
inúmeras possibilidades de correlações dos 
conteúdos curriculares ao cotidiano dos alunos. 
Conforme apontado por Santos & Schnetzler (1997), 
Cachapuz et al. (2005), alguns nichos industriais e 
organizações da sociedade são campos propícios 
de aproveitamento de informações para interagir aos 
assuntos abordados no currículo de Química e que 
propicia este tipo de abordagem. 
Nesta perspectiva, as estações de tratamento de 
água (ETA) são um campo que pode ser explorado 
em um contexto de educação formal e/ou informal, e 
que pode contribuir para a significação e/ou 
resignificação de conteúdos comuns mediados no 
ensino médio na transposição do currículo de 
Química. Pelo fato dos conteúdos referentes ao 
currículo de Química do ensino médio público 
paulista, especificamente do 2º ano (São Paulo, 
2011) tratar sobre a água: potabilidade, 
concentração de componentes, dissolução, 
propriedade dentre outros fatores, este trabalho 
utilizou deste viés para a contextualização destes 
assuntos por meio de indagações, discussões, visita 
de campo e elaboração de uma maquete de ETA. 

Resultados e Discussão 
Inicialmente os alunos foram indagados quanto às 
informações trazidas em rótulos de bebidas 
comercializadas, o que levou-nos a iniciar uma 
transposição curricular. Seguido da indagação sobre 
os constituintes de rótulos de água mineral, onde o 
professor fez uma interação com conhecimentos em 
geociências: ciclo da água, ciclos biogeoquímicos, 
sistemas e subsistemas terrestres que levassem a 
explicar a constituição natural da água no ambiente, 
os tratamento efetuados com a água, até à 
elaboração de uma visita de campo à ETA municipal 
de Itapira/SP.   
Figura: 1 e 2 / Fontes: O autor 

Logo depois, elaboramos uma mesa-redonda para a 
socialização das respostas obtidas junto à técnica 
responsável pela ETA. Em seguida, devido às 
discussões geradas, foram levantadas novas 
questões que fizemos por endereço eletrônico junto 
aos responsáveis da Estação de Tratamento de 

Água e estes também utilizaram deste meio para 
responder.  
Figuras: 3 e 4 / Fontes: O autor 

E por último, construiremos uma mini Estação de 
Tratamento de Água, a fim reproduzir uma estrutura 
para que os próprios alunos pudessem ter o contato 
direto com uma atividade importante dentro do 
escopo do saneamento básico para a sociedade, já 
que conseguiram amostras de produtos químicos 
utilizados nesta atividade junto à administração da 
ETA. 

Conclusões 
Evidenciamos a interação entre os alunos e alunos-
professor, as indagações elaboradas pelos 
discentes, o trabalho em equipe e os conhecimentos 
adquiridos e expostos pelos comentários entre os 
alunos e entre estes e o docente, ao longo do 
projeto. Além das contribuições à cidadania para 
motivar o não desperdício quanto ao uso da água. 

Agradecimentos 
À E.E. Caetano Munhoz, SAAE Itapira/SP, Unicamp 
e Capes pela bolsa de mestrado no Programa em 
Ensino e História das Ciências da Terra, pelo DGAE, 
Instituo de Geociências. 
Cachapuz, A. Gil-Perez, D. Carvalho, A.M. Praia, J. Vilches, A. A 
necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo, Cortez, 2005. 
263 p. 
São Paulo. 2011. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da 
Natureza e suas tecnologias, ensino fundamental – ciclo II e ensino 
médio. Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria Inês Fini; 
coordenação de área, Luis Carlos de Menezes. – 1. ed. atual. – São 
Paulo: SE, 2011. 
Santos, W. L. P.; Schnetzler, R. P. 1997. Educação em química: 
compromisso com a cidadania. Ijuí: Editora Unijuí, 1997. 
Figura 1: Alunos na ETA         Figura 2: Alunos no Laboratório e sala de 
controle da ETA          

               
Figura 3: Mesa redonda                Figura 4: Elaboração da ETA 

             



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade-CTS  

 

A concepção dos Alunos do Ensino Médio, sobre o que é um 
Cientista.  
Willian Wesley Ribeiro dos Santos1*(IC), Thandy Junior da Silva Pinto1(IC), Elise Marques Freire 
Cunha2 (PQ), Jose Antônio Avelar Baptista3 (PQ), Renato André Zan4(PQ). Gilmar Alves Lima 
Júnior5 (PQ). 
 
1 Graduando do Curso de Licenciatura em Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Ji-
Paraná/RO  . *E-mail:  w_wesley1@hotmail.com 
2 Graduada em Química pela Universidade Federal de Rondônia (2008). Mestrado em Química pela Universidade de 
São Paulo (2011). Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Ji-Paraná/RO. 
3 Graduado em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1995).Mestrado em Química pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (1998). Doutorado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho. Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Ji-Paraná/RO.  
4 Graduado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria (2000). Mestrado em Química pela Universidade 
Federal de Santa Maria (2002). Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Ji-Paraná/RO. 
5 Graduado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso (2004). Mestre (2007) 
e doutorando em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa. 

 
 
 
Palavras-Chave: Concepção sobre cientistas, Ensino de Ciências, Ensino Médio. 
 
 
Resumo: Foi analisado o conceito dos alunos do ensino médio quando questionados sobre “o que é ser 
um cientista?”. Para a análise foi aplicado um formulário a 66 alunos em uma escola pública no 
município de Ji-Paraná, Rondônia. Foi analisado o que os alunos compreendem sobre o assunto 
abordado, uma vez que estes já se encontram no ensino médio e carregam certo conhecimento 
científico. Grande parcela deles concebe o cientista como uma pessoa extremamente inteligente, 
excêntrica e relaxada, que se dedica a uma pesquisa para o desenvolvimento de remédios e busca pela 
cura de doenças. Essa linha de pensamento foi atribuída a representação do “cientista louco” feito pelos 
filmes e desenhos, e pela vinculação da mídia da figura do cientista a pesquisas relacionadas à área da 
saúde, assim, é importante que os professores tragam vinculada a suas aulas uma abordagem da 
história da ciência e do trabalho científico. 

 

INTRODUÇÃO 
As pessoas quando questionadas sobre certos conceitos nem sempre 

apresentam a resposta adequada para tal pergunta, o que não seria diferente aos 
alunos do ensino médio, quando são questionados sobre o que é ser um cientista. 
Como resposta, os alunos apresentam diversos conceitos, o que pode ser resultado de 
múltiplas influências.  

O conceito do que é um cientista é diferente do conceito do que é Ciências. Em 
consulta ao dicionário de língua portuguesa, Ciência é definida como: 

 
Conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, 
historicamente acumulados, dotados de universalidade e objetividade que 
permitem sua transmissão, e estruturados com métodos, teorias e linguagens 
próprias, que visam compreender e, poss., orientar a natureza e as atividades 
humanas (Ferreira, 1986, apud Kosminsky e Giordan, 2002). 

 
Já o conceito de cientista é definido de forma relacionada à Ciência, porém de 

forma mais especifica como: “Pessoa que cultiva particularmente alguma ciência; 
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especialista numa Ciência, ou em Ciências” (Ferreira, 1986, apud Kosminsky e 
Giordan, 2002). Embora o dicionário apresente uma visão geral acerca destes dois 
conceitos, vale ressaltar que é esta apenas uma das diversas definições existentes. 

Autores apontam como resultados de pesquisas, que as pessoas já criaram um 
estereótipo dos indivíduos que se dedicam às ciências. Como demonstrado nestas 
pesquisas os alunos em sua grande maioria apresentam uma opinião distorcida sobre 
um cientista. Kosminsky e Giordan (2002) apontam que os grandes responsáveis pela 
construção desta visão são os livros didáticos e a escola, que predominam visões 
reducionistas sobre o que é ciências e a função do cientista, além dos meios de 
comunicação, sendo que estes últimos são os que exercem maior influencia.  

A aqueles que relacionam inclusive a figura do cientista como um ateu, devido a 
rivalidade histórica entre ciências e religião: 

“As relações entre ciência e religião geralmente tendem a ser percebidas 
através de uma ótica dicotomizada, a partir da qual tendemos a construir nossa 
visão de mundo: os de princípios científicos de um lado e os religiosos, de 
outro” (Rodrigues e Motta, 2011). 

 
Os professores de ciências ao trabalharem os conteúdos atribuem o 

desenvolvimento dos modelos e das descobertas como algo individual do cientista, 
sem considerar todo o desenvolvimento científico anterior que levou o cientista a 
chegar a essa conclusão, a descoberta é então na maioria das vezes atribuída a uma 
ocasionalidade e não ao fruto de uma construção histórica. Quando na verdade uma 
das melhores formas de se inserir ciências deveria ser de acordo com Silva (2010):  

 
Baseada em dois pilares, a saber: conteúdos da ciência e conteúdos sobre a 
ciência. Entretanto, em alguns casos, esses pilares não se tornam 
balanceados, prevalecendo à prioridade de discussões de conceitos puramente 
conceituais, relegando, dessa forma, uma abordagem sobre a ciência, por fim 
acarretando em visões relacionadas à natureza do conhecimento científico 
distorcidas e equivocadas. 

 
É importante que os alunos desenvolvam uma concepção crítica sobre a função 

do cientista dentro da sociedade. Para Reis (2006) em uma sociedade científica o 
exercício da cidadania e da democracia só será possível através da compreensão do 
fazer científico e das suas interações com a tecnologia, então o cidadão poderá 
participar das discussões, debates e processos decisórios. 

O cotidiano pode influenciar na concepção dos alunos sobre o entendimento da 
definição de cientista e qual a sua função na sociedade. Diante disso objetiva-se 
relacionar os principais fatos vivenciados por alunos do Ensino Médio de três diferentes 
instituições de ensino do município de Ji-Paraná-RO, que podem estar diretamente 
interligados a esse conceito prévio dos alunos em questão. 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo foi realizado no município de Ji-Paraná, região central do Estado de 
Rondônia. O município possui 36 unidades escolares estaduais públicas, dentre estas, 
14 oferecem Ensino Médio, atendendo uma faixa de 4174 alunos matriculados nos três 
anos do ensino médio (IBGE, 2012). 

A amostragem foi realizada com 66 alunos do 1º ano do ensino médio, 
distribuídos entre sete Escolas Estaduais do município: Escola Estadual Aluízio 
Gonçalves Ferreira (9,1% da amostragem), Escola Gonçalves Dias (10,6%), Escola 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade-CTS  

 

José Francisco dos Santos (13,7%), Escola Jovem Gonçalves Vilela (31,8%), Escola 
Julio Guerra (7,6%), Escola Lauro Benno Prediger (6,1%), Escola Marechal Rondon 
(4,5%). Foram coletados também dados na Escola Estadual Marcos Bispo da Silva 
representando 16,6% da amostra. Todos os alunos que participaram da pesquisa, 
também são alunos do Instituto Federal de Rondônia, Câmpus Ji-Paraná, do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

A coleta de dados foi feita através da aplicação de um formulário contendo 
quatro questões, sendo três delas abertas e uma onde os alunos deveriam fazer um 
desenho que representasse a figura de um cientista.  

Após a aplicação dos questionários, os dados foram compilados em um banco 
de dados no programa Excel e representados em tabelas e gráficos para discussão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em análise dos formulários foi constatado que os alunos de uma forma geral 
concebem o cientista como um pesquisador que se dedica em fazer descobertas, 
principalmente na área da saúde, sendo que poucos associam a figura do cientista na 
produção de novas tecnologias, em contrapartida os alunos reconhecem este 
profissional como uma figura importante no desenvolvimento da sociedade moderna.  

 
“É um profundo conhecedor de um determinado assunto que se dedica a 
pesquisar e colocar em pratica descobertas que na maioria das vezes ajuda a 
sociedade e o mundo” (Aluno da Escola Gonçalves Dias) 

  
Alguns alunos ainda apresentam uma visão de que ser cientista é um dom, 

algo intrínseco a eles, e que os cientistas no desenvolvimento de suas pesquisas 
chegam aos resultados de uma forma fácil e instantânea, como um “insinght”, sem que 
haja a necessidade de estudos e contribuições de trabalhos anteriores. A produção 
científica é vista por eles como descobertas, que na maioria das vezes são acidentais, 
e não como fruto de uma dedicação em pesquisas, que muitas vezes se dá em uma 
forma prolongada, e a ideia de trabalhos conjuntos não aparece nas respostas dos 
alunos, para eles o cientista chega a seus resultados sozinhos, sem nenhuma 
contribuição ou colaboração de outros pesquisadores. Para os alunos a “descoberta”, 
quando não acidental, parte de uma certeza do pesquisador e ele tem pleno domínio 
do que está pesquisando. 

 
“É uma pessoa extremamente inteligente a ponto de apenas pensar um pouco 
e descobrir coisas novas e úteis”. (Aluno da Escola Gonçalves Dias). 
 
“Uma pessoa que busca um conhecimento além do que já sabe, busca revelar 
coisas sobre a vida e fazer experiências darem certo”. (Aluno da Escola Jovem 
Gonçalves Vilela). 

  
Quando questionados sobre a função do cientista 40% dos alunos relacionam o 

seu trabalho no desenvolvimento de pesquisas na prevenção de doenças e produção 
de remédios.   

“Com suas descobertas muitas pessoas são curadas de doenças”. (Aluno da 
escola Jovem Gonçalves Vilela). 

 
Como observado na pesquisa e na resposta apresentada acima uma grande 

maioria dos alunos apresenta essa concepção sobre a função do cientista em 
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pesquisas na área farmacêutica e bioquímica que pode ser atribuída à influência das 
mídias audiovisuais e impressas, que estão continuamente anunciando “descobertas” 
científicas e desenvolvimento de pesquisas relacionadas à cura e prevenção de 
doenças, como o câncer ou a AIDS, ou em assuntos polêmicos relacionados às 
pesquisas como, por exemplo, células tronco. Relacionar a figura do cientista a apenas 
um pesquisador na área dos fármacos, não chega ser um erro, porém minimiza as 
diversas áreas que este profissional esta presente. 

Os filmes de ficção, desenhos e histórias em quadrinhos também podem ser os 
responsáveis no desenvolvimento dessa ideia ao apresentarem cientistas que 
desenvolvem seus trabalhos para a descoberta de curas para doenças, produção de 
remédios e de substâncias que potencializam as capacidades físicas ou a eterna busca 
pela imortalidade; geralmente essas experiências não ocorrem da forma esperada, 
acarretando acidentes graves que geram mutações, quase instantâneas, gerando 
super-heróis e super-vilões, o que pode ajudar na personificação de uma figura 
perigosa do trabalho científico. 

Outro fato percebido é como em geral os alunos veem o cientista como um elo 
fundamental no desenvolvimento de uma nação, pois seus trabalhos influenciam 
diretamente na melhoria da vida em sociedade como todo. 

 
“O cientista tem um papel muito importante para a sociedade, pois suas 
descobertas e experimentos são de muita importância” (Aluno da escola 
Marcos Bispo da Silva). 

 
E há aqueles que possuem um conceito inusitado sobre a importância deste na 

sociedade, pois o vê como um “herói”, ou uma esperança para futuro do planeta. 
 
“Ele procura solucionar problemas que se encontram em todo o mundo, com a 
ajuda deles sempre teremos uma nova esperança” (Aluno da escola Marcos 
Bispo da Silva). 

 
O que evidencia, que mesmo que o aluno, não saiba exatamente a função 

deste, ele deposita no cientista as esperanças de solucionar os problemas que uma 
sociedade possa ter. 

 A influência dos diversos meios de comunicação e informação na construção 
dessa figura está representada na Figura 1, quando foi solicitado que os alunos 
citassem o nome de uma cientista 45% deles citaram o nome de Albert Einstein já que 
ele é mostrado em jornais, revistas e principalmente em capas de livros com sua 
clássica foto onde ele aparece com os cabelos desgrenhados e mostrando a língua, 
vale lembrar que muitas pessoas embora não saibam quem foi exatamente, e no que 
suas pesquisas contribuíram para o desenvolvimento da Física e do mundo científico 
em geral, elas reconhecem a figura do brilhante Albert Einstein. Essa figura ajuda a 
vincular a ideia de cientista como alguém louco, excêntrico e esteticamente relaxado. 

Uma boa parcela dos alunos não soube citar o nome de um cientista, mesmo 
que eles tenham estudado no ensino fundamental e início do ensino médio teorias, leis 
e resultados de pesquisas de vários cientistas como, por exemplo, as teorias atômicas 
na área da química, mecânica na física, os trabalhos de Darwin na biologia e geometria 
na matemática. Os alunos citaram Albert Einstein como referência sem mesmo estudar 
ou conhecer seu trabalho, ou não souberam citar o nome de um cientista. Este 
resultado pode ser um indicativo da falta do ensino da história da ciência, os alunos 
aprendem sobre os resultados das pesquisas, mas não conhecem como esses 
pesquisadores chegaram a eles e isso pode dificultar o entendimento do fazer 
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científico, o que é algo lamentável, porque de certa forma é tirar os méritos de alguém 
que se dedicou muito para alcançar tais resultados, e contribuir para o saber 
acadêmico.  

Alguns alunos citaram os nomes de Galileu e Newton e outros cientistas em 
menor proporção, nomes que eles conhecem por estudarem suas teorias no ensino 
fundamental e no início do ensino médio. O aparecimento do nome de Henri Ford se 
justifica pelo fato de os alunos do PRONATEC estarem estudando seus trabalhos no 
curso e também porque é muito conhecida a importância de Henri Ford no 
desenvolvimento das indústrias, assim como outros nomes que apareceram numa 
menor proporção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Nome dos cientistas mais citados pelos alunos no formulário aplicado, mostrando uma maioria 
maçante pelo nome de Einstein como referência de cientista para eles. 
 

Foi solicitado aos alunos que fizessem o desenho de um cientista, e sua análise 
permitiu compreender ainda mais como os alunos enxergam o cientista e seu trabalho. 
Na Figura 2 é mostrado quatro desenhos que representam as diferentes concepções 
demonstradas pelos alunos ao desenharem.  
 A figura de Albert Einstein aparece novamente agora nos desenhos, 6,1% dos 
alunos representaram a sua figura clássica de cabelos desgrenhados e mostrando a 
língua, demonstrando novamente a influência dos vários meios escritos e visuais sobre 
a construção dessa figura sobre os alunos.  A figura do homem excêntrico e relaxado 
também aparece nos desenhos, que ainda mostra a figura de uma caveira retratando o 
cientista morto, o que pode indicar uma visão perigosa e letal do trabalho científico. 
Dois desenhos retrataram o cientista como um “super herói”, com capa, óculos e 
vidrarias nas mãos.  

Destacou-se na análise dos desenhos, o aparecimento da figura feminina como 
cientista, 15,2% dos alunos desenhou uma mulher que aparece na maior parte dos 
desenhos usando óculos e com os cabelos bagunçados e descuidados, o que não foge 
da descrição masculina que também aparece de uma forma relaxada, podendo indicar 
mais uma vez a associação entre o cientista e uma pessoa descuidada, que se dedica 
apenas a seu trabalho não se importando em estabelecer uma relação social, 
despido(a) de qualquer vaidade e cuidado estético.  
 O trabalho do cientista sempre foi relacionado ao laboratório, ao uso de óculos e 
jaleco, sendo que os alunos não associaram esse trabalho com um computador ou 
nenhum uso de outro tipo de tecnologia que não seja laboratorial e a presença de 
vidrarias foi a mais frequente como equipamento de trabalho. A presença dessas 
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vidrarias pode indicar a associação de cientistas apenas como químicos, bioquímicos, 
farmacêuticos como já fora citado, e aqueles que têm como área de trabalho o 
laboratório. Assim, o uso e produção de tecnologia para esses alunos não estaria 
associada ao trabalho do cientista que se limita a fazer experimentos laboratoriais, o 
que é comumente mostrado em filmes e desenhos que associam esse trabalho a 
produção de líquidos e produtos explosivos.  

De uma forma geral em análise dos resultados constata-se que os alunos 
desenvolveram uma visão estereotipada do cientista e do trabalho científico, tal 
estereótipo pode ser comparado e observado com os trabalhos de Lima et al. (2005) e 
Reis et al. (2006) que constataram em seus estudos com alunos da educação básica e 
do ensino superior que quando questionados sobre o que é ser um cientista, o concebe 
numa figura masculina, de um homem excêntrico, solitário, que faz experiências 
perigosas com resultados imprevisíveis, e vive pela pesquisa ao qual está empenhado, 
sem qualquer interesse financeiro ou pela sociedade, além disso, eles não fazem 
menção às comunidades científicas ou trabalhos realizados em grupos ou em 
colaboração entre os cientistas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2: Desenhos feitos pelos alunos das escolas estudadas, retratando sua visão de um cientista. Em 
(a) o cientista é apresentado como um professor; em (b) é mostrado uma representação feminina, a 
única onde a cientista não aparece de uma forma relaxada; em (c) o cientista aparece tendo um 
“insingth”numa figura de sábio-louco e em (d) o cientista aparece como uma representação de Einstein 
de cabelos desgrenhados e mostrando a língua. 
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CONCLUSÕES 
Os alunos apresentaram respostas similares nas definições de cientista e qual 

a sua função para a sociedade. Para eles na maioria dos casos o cientista se 
apresenta como um homem, em alguns casos uma mulher, ambos excêntrico, 
descuidado, extremamente inteligente e que desenvolve seus trabalhos isoladamente, 
sem nenhuma contribuição ou coletividade e que na verdade tem domínio de suas 
pesquisas e sabe onde irão chegar. O trabalho do cientista está voltado praticamente 
para apenas um fim, a procura pela cura de doenças e produção de remédios, sendo 
que poucos relacionaram o trabalho científico para a produção de tecnologias. 

Parte da hipótese para esse trabalho foi confirmada, quando os alunos 
apresentaram uma visão restrita do que é um cientista e principalmente de seu trabalho 
e função para a sociedade, porém a inovação apareceu quando se supôs que os 
alunos não apontariam a figura da mulher desempenhando esse trabalho e uma 
pequena parcela deles representou as mulheres como cientistas, mesmo que na 
mesma forma em que os homens são representados, de uma forma relaxada, de jaleco 
no laboratório e segurando uma vidraria, mostrando que a distinção entre homem e 
mulher fica apenas no sexo, o que mostra que mesmo essa figura apresente de uma 
forma fantasiosa, para os alunos não há distinção entre sexos na produção científica.  

O outro ponto interessante observado é fato de que embora os alunos não 
compreendam todas as diversas áreas que este profissional atua, e como eles realizam 
o seu trabalho, é notório que mesmo assim os alunos entendem a importância desta 
profissão, para beneficiar as demais pessoas da sociedade. 

Diante dos resultados apresentados é perceptível a necessidade da 
abordagem da história da ciência e de como se dá o trabalho científico, tanto no ensino 
fundamental quanto no ensino médio. O ensino de fórmulas, teorias e leis são 
priorizados no ensino básico, porém os professores precisam abordar também os fatos 
históricos que estão associados a essas formulações. Os alunos precisam 
compreender que o fazer científico não é algo instantâneo, mas que exige a dedicação 
de um pesquisador e que os avanços científicos não são feitos isoladamente, mas 
dentro de uma comunidade científica. Entender o trabalho científico pode ajudar os 
alunos entenderem o porquê de estarem estudando determinado assunto, e pode 
estimulá-los a entrarem para a área das ciências, principalmente as exatas que tem 
sofrido pela escassez de profissionais, e é de certa forma uma maneira de dar 
importância a tantas pessoas que se dedicaram a pesquisa, para que pudesse dar 
maior conforto ou condição de vida a gerações posteriores.   
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Introdução 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, é 
uma modalidade de ensino, amparada por lei e 
voltada para pessoas que não tiveram acesso, por 
algum motivo, ao ensino regular na idade 
apropriada de acordo com o que se instaurou na 
constituição de 1988.1 

Defendemos que por meio do ensino de 
ciências(química) podemos formar cidadãos mais 
críticos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 
desenvolver intervenções pedagógicas (IPs) (com 
enfoque CTSA) para o ensino de química na EJA. 
Pautados em bases sócio-históricas e culturais 
desenvolvemos uma pesquisa-ação. 2 

Resultados e Discussão 
Apresentamos aqui resultados oriundos de duas IPs  
realizadas em uma turma de EJA de uma escola 
pública estadual situada no município de Anápolis – 
GO, especificamente duas turma de 3ª Etapa da 
EJA - 1º Semestre.As IPs foram desenvolvidas  no 
período de outubro a novembro de 2013, no turno 
noturno  com um tempo de duração de 45 minutos,e 
foram sujeitos da investigação  9 alunos. O 
instrumento de coleta de dados a gravação em 
áudio e vídeo. As IPs foram planejadas e 
executadas a partir do estabelecimento de relações 
concretas com o cotidiano do aluno, suas 
experiências diárias e seus conhecimentos prévios. 
O diálogo com o conhecimento prévio surgiu a partir 
de uma problemática vivenciada pelos alunos: no 
final ano de 2013 na cidade de Anápolis houve um 
período de estiagem e isso causou a falta de água 
em vários bairros da cidade. 
Assim a IP1 foi desenvolvida a partir do 
estabelecimento do diálogo com reportagens (Jornal 
Tribuna de Anápolis, Jornal Diário Anápolis e Jornal 
Contexto), que tratavam do racionamento da água 
na cidade e da poluição do Ribeirão das Antas um 
dos principais mananciais do munícipio. Nessa IP foi 
possivel  promover um debate sobre  questões 
relacionadas ao meio ambiente e questões políticas: 
Professor: A questão dessa água ter voltado suja 
depois do racionamento, teve alguma 
conscientização por parte da Saneago, de como 
vocês deveriam fazer para consumir essa água? 
Alunos 2 e 4: Não, não teve.Professor:Mais vocês 
não estão pagando pelo tratamento da água? 
Aluna 1:Sim.  A gente paga né e liga lá mais eles 
nem atendem.Aluna 2: Eu vi eles falando que a 
água estava suja porque eles soltaram um barro e o 

barro foi para dentro dos canos.Lavando o canos de 
abastecimeto.Aluna 1: No jornal mesmo falou que á 
água não estava vindo de boa qualidade.Tomei 
daquela água e me deu diarreia, uma dor na barriga 
porque a água estava suja, só o barro(IP1,2013). 
Na IP2, foi desenvolvida a montagem de uma mini-
estação de tratamento de água, que possibilitou a 
discussão sobre as diferentes etapas do tratamento 
da água, os processos de separação de misturas e 
as substâncias químicas envolvidas.  
Professor: Vocês poderiam dizer como a água é 
contaminada? Aluna 2:A gente que contamina a 
água, jogando lixo, que vai para os bueiros e vai 
para os rios. Aluno 9:Por meio de adição de 
agrotóxicos oriundos da agricultura, pesticidas, 
herbicidas.Professor: Então devido a essas 
contaminações a água precisa ser tratada para o 
consumo humano. Hoje nós vamos montar uma 
mini-estação de tratamento de água. A primeira 
etapa do tratamento é a adição de cloro para 
facilitar a agregação da matéria orgânica, os metais 
como o bário, o cobalto, o nitrogênio, o fósforo 
oriundo da poluição da água por meio dos 
agrotóxicos. Então vocês vão adicionar o hipoclorito 
de sódio ... Aluna 5:  A água sanitária.O hipoclorito 
de sódio. Aluno 7: Para fazer a limpeza.Para retirar 
as bactérias. Professor: Não, essa é a ultima 
etapa. Agora a função do hipoclorito de sódio é 
ajudar na agregação das partículas orgânicas. 
Então, vocês podem montar a mini-estação e vamos 
fazendo a explicação de cada etapa e das 
substâncias usadas (IP2, 2013). 

Conclusões 

Nossos resultados apontam que um ensino de 
química com enfoque CTSA é uma alternativa que 
pode propiciar o envolvimento dos alunos e que as 
IPs desenvolvidas propiciaram uma maior discussão 
dos conceitos químicos por se estabelecerem elo 
com o mundo concreto do aluno de EJA. 
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Resumo: A proposta de ensino interdisciplinar, contextualização dos conteúdos e o enfoque CTSA, vêm 
ganhando espaço em todas as áreas do conhecimento, entre elas a Química. Nestas perspectivas, foi 
realizada a III Feira Gastronômica do Colégio Estadual Jardim América, em Goiânia-GO, cujo objetivo foi 
o desenvolvimento de um projeto de interesse dos alunos, proporcionando momentos de aprendizagem 
significativa, de criatividade, inovação, de formação de valores, reflexões sobre solidariedade e ações 
beneficentes. O projeto envolveu professores de diversas áreas, os alunos do Colégio Estadual, a 
comunidade externa à escola, estagiários de Licenciatura em Química da PUC-GO e alunos do Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências da UEG/UnUCET. A participação e envolvimento dos professores 
foram essenciais para a execução do trabalho interdisciplinar, permitindo a contextualização dos 
conteúdos, a imersão de fenômenos do cotidiano dos alunos, contribuindo para maior participação dos 
mesmos nas aulas e para a formação de pensamento crítico. 

 
INTRODUÇÃO  

A disciplina de Química, enquanto componente curricular do Ensino Médio tem 
por objetivo a formação de indivíduos autênticos, conscientes, e capazes de interpretar 
e agir sobre o meio que os cerca. Deve, ainda, permitir a construção de conhecimento 
científico, de atitudes e habilidades que irão contribuir para compreensão de processos 
químicos, aplicações tecnológicas, implicações ambientais, sociais, políticas e 
econômicas.  

A proposta acima se contrapõe ao ensino tradicional, baseado na simples 
memorização de conteúdos e de fórmulas, desenvolvido de maneira disciplinar, com 
informações desconectadas da realidade e do conhecimento prévio dos alunos. Nesse 
contexto, diferentes abordagens teórico-metodológicas são propostas para o ensino de 
Química, por exemplo, o ensino interdisciplinar, a contextualização dos conteúdos por 
meio de problemas e o ensino com enfoque CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente).  

A interdisciplinaridade pode ser conceituada como um conjunto de atitudes que 
subsidie as inter-relações entre diferentes áreas do conhecimento, de modo a romper 
com a fragmentação das disciplinas.  Assim, pode promover a amplitude de conceitos e 
de fenômenos, emergindo a problematização que permitirá aos alunos maior 
envolvimento e participação nas aulas (FAZENDA, 1994; BRASIL, 1999; HARTMANN e 
ZIMMERMANN, 2007). 

No contexto de uma atividade interdisciplinar, o enfoque CTSA almeja uma 
visão crítica da ciência, da tecnologia, e das suas alterações e interação com a 
sociedade e o meio ambiente. Esta abordagem torna as aulas instigantes, dinâmicas, 
contextualizadas, propiciando a construção de conhecimento científico, de valores, de 
cidadãos ativos e críticos.        
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Nessa conjuntura, a presente pesquisa foi realizada na III Feira Gastronômica 
CEJA 2014, do Colégio Estadual Jardim América (CEJA), localizado em Goiânia, 
Goiás. Esse evento é fruto de um projeto da escola supracitada que foi desenvolvido a 
partir da perspectiva de interdisciplinaridade e do enfoque CTSA. Deste modo, no 
processo compreendido entre a preparação e a culminância do evento, buscou-se a 
contextualização dos conteúdos a partir da criação de um espaço de aprendizagem 
criativo, envolvendo os alunos em pesquisas teóricas, atividades práticas e ações 
sociais. 

A Feira teve como tema “Escola, Universidade, Comunidade: Parceria que 
dá certo”, propiciando a interação e envolvimento dos alunos e professores do CEJA, o 
apoio mútuo entre os envolvidos e a comunidade (pais de alunos e moradores do 
bairro), à participação dos estagiários do curso de Licenciatura em Química da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Unidade Goiânia) e dos mestrandos do 
Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de 
Goiás (Unidade Anápolis). Atuou ainda, aproximando alunos, pais e comunidade local 
para reconhecerem o valor das intervenções pedagógicas que geram impactos 
positivos no processo de ensino e aprendizagem e nas relações interpessoais entre os 
diretamente envolvidos. 

No bojo deste projeto, o presente artigo visa responder a seguinte indagação: 
Como é possível realizar um trabalho interdisciplinar com enfoque CTSA na educação 
básica envolvendo efetivamente a participação dos professores, de alunos de estágio e 
o olhar de alunos do mestrado?  

Assim, almejamos compreender e promover discussões pedagógicas sobre as 
práticas investigativas interdisciplinares, na busca de maior fundamentação e 
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, alunos de estágio e do 
mestrado, explorando os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais 
abordados no projeto dentro na escola e na realidade do aluno, partindo do 
embasamento teórico do enfoque CTSA.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A interdisciplinaridade consiste como um dos princípios pontuados pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) com objetivo de 
proporcionar um ensino significativo, contextualizado, a partir de fenômenos do 
cotidiano do aluno. Propõe-se, que a mesma seja desenvolvida a partir das inter-
relações entre as diferentes áreas de conhecimento e que esta inter-relação seja 
realizada no dia a dia, através da parceria entre os professores de distintas áreas do 
saber (BRASIL, 1999).   

Existe um conjunto de definições para o termo interdisciplinaridade, sendo um 
dos mais discutidos a ideia de inter-relações entre as áreas do conhecimento, 
buscando superar a fragmentação das disciplinas com o objetivo de socializar os 
conteúdos, a partir da contribuição de cada uma delas, promovendo assim, uma 
amplitude de conceitos, fenômenos e problemas mais significativos do cotidiano dos 
alunos.  

Neste contexto, não há pretensão de criar novas disciplinas, mas fazer a 
junção dos conhecimentos de várias disciplinas existentes para resolver um problema 
ou compreender um determinado fenômeno real. Trata-se de uma ação simultânea de 
diversas disciplinas em torno de uma temática, onde cada uma irá apresentar seu 
ponto de vista. 

No entanto, essa forma de cooperação entre as disciplinas não é suficiente 
para caracterizar um trabalho interdisciplinar. É necessário que haja interação e diálogo 
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entre essas disciplinas, procedentes de uma ação integradora com objetivos 
educacionais estabelecidos.  

Como afirmam os PCNEM, a interdisciplinaridade se torna fundamental para 
responder às questões problemáticas e sociais da atualidade. Apesar da grande 
quantidade de trabalhos interdisciplinares desenvolvidos, muitas são as implicações ou 
limitações encontrados na elaboração e implementação de um projeto interdisciplinar, o 
que acaba inibindo uma ação mais efetiva nesse sentido (BRASIL, 1999). 

Para que a interdisciplinaridade realmente aconteça nas escolas, torna-se 
necessário um planejamento entre todos os professores e gestores, visando uma ação 
conjunta, somente assim haverá a troca, o diálogo e a interação entre os pares. Para 
que isso aconteça é preciso que as mudanças de atitudes individuais aconteçam, 
devemos estar preparados para abrir mão de pontos de vista, compartilhar ideias e 
experiências, buscar saberes, estar em constante formação, romper hábitos e 
acomodações, em busca de algo novo e desconhecido (FAZENDA, 1994; BRASIL, 
1999; HARTMANN e ZIMMERMANN, 2007). 

O ensino interdisciplinar pode ser trabalhado de diferentes maneiras na escola, 
mas ele se tornará realmente interdisciplinar quando houver o envolvimento real dos 
professores envolvidos. Uma das formas de facilitar esse envolvimento é o trabalho 
com projetos, pois em um projeto podemos realizar a problematização, a interação, a 
experiência direta dos professores e alunos para a utilização de conhecimentos 
científicos e as relações com os conhecimentos históricos, culturais e os valores 
humanos (OCNEM, 2006).    

O ensino por projetos caracteriza-se como um método capaz de promover a 
intervenção do aluno em sua realidade. Os projetos quando são planejados podem 
atingir bons resultados como: ensinar utilizando a prática, utilizar métodos simples de 
pesquisa; realizar a interdisciplinaridade de conteúdos e a interatividade com os 
professores; desenvolver temas geradores relacionando-os com os conteúdos 
curriculares. Além disso, os projetos tornam-se instrumentos de natureza interativa, 
uma vez que possibilitam a colaboração entre seus participantes e coadjuvantes, 
propiciando a elaboração de saberes a respeito de valores, aspectos históricos, sociais, 
atitudes e procedimentos (MARTINS, 2001). 

Para Santos e Schnetzler (2000), o Ensino de Química para o cidadão deve se 
centralizar na informação dos conceitos químicos e no contexto social, pois para o 
cidadão participar ativamente da sociedade precisa não só compreender a Química, 
mas a sociedade em que está inserido.  

Nesta prerrogativa, o enfoque CTSA se faz pertinente, pois podemos por meio 
dessa opção teórica associar melhor o caráter interdisciplinar, sempre deixando clara a 
preocupação com os aspectos sociais, e os relativos a ciência, tecnologia e ambiente, 
que ajudam diretamente à formação da cidadania.  

A abordagem CTSA traz contribuições importantes para a educação ao 
questionar o papel da ciência e da tecnologia diante dos desafios causados pelo 
desenvolvimento e pela sustentabilidade. O objetivo principal da educação numa 
abordagem CTSA é o de possibilitar o conhecimento científico para os estudantes, 
auxiliando-os a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar 
decisões responsáveis, no que tange aos aspectos sobre ciência e tecnologia na 
sociedade (SANTOS E SCHNETZLER, 2000). 

Para formar um cidadão com essas compreensões, é preciso que o Ensino 
Médio dê ao aluno condições de compreender a natureza do contexto científico-
tecnológico e seu papel na sociedade. Além disso: 
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[...] novas formas de trabalho em sala de aula deverão ser propostas, pois 
fazem-se necessárias metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 
iniciativa dos estudantes. [...]Cabe ressaltar que o enfoque CTS que venha a 
ser inserido nos currículos é apenas um despertar inicial no aluno, com o intuito 
de que ele possa vir a assumir essa postura questionadora e crítica num futuro 
próximo. Isso implica dizer que a aplicação da postura CTS ocorre não 
somente dentro da escola, mas, também, extramuros (PINHEIRO e 
COLABORADORES, 2007, p. 77). 

 
O ensino com enfoque CTSA se estende para fora da sala de aula, uma vez 

que considera o meio social em que o aluno está inserido e lhe dá condições de 
posicionar frente às situações problemas do dia a dia. Para Santos e Schnetzler (2000, 
p. 68), "a tomada de decisão relaciona-se à solução de problemas da vida real e seus 
aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e políticos, o que significa preparar o 
indivíduo para participar ativamente na sociedade democrática".  

Um dos avanços propiciados pelos estudos de CTSA, no que diz respeito à 
educação, está no reconhecimento de que o ensino e o aprendizado não podem mais 
se basear em concepções superficiais idealizadas no desenvolvimento científico e 
tecnológico sem considerar suas consequências socioambientais. Para tanto, temos 
visto a inclusão de diferentes metodologias de ensino no âmbito escolar, com a 
consequente necessidade de adesão dos professores de Química a estas inovações.  

Para Zabala (1998), aprender não é apenas copiar ou reproduzir a realidade. 
Significa integrar conhecimentos já existentes aos novos, modificando-os e 
estabelecendo relações. De acordo com os seus pressupostos, as relações que se 
estabelecem entre os professores, os alunos e os conteúdos no processo ensino e 
aprendizagem, se sobrepõem às sequências didáticas, visto que o professor e os 
alunos possuem certo grau de participação nesse processo, diferente do ensino 
tradicional, caracterizado pela transmissão/recepção e reprodução de conhecimentos.  

Zabala (1998) aborda os conteúdos em três categorias: conceituais 
procedimentais e atitudinais. Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa 
de capacidades intelectuais para operar símbolos, imagens, ideias e representações 
que permitam organizar as realidades. Os procedimentais buscam permitir aos alunos 
a construção de instrumentos para analisar, por si mesmos, seus próprios resultados e 
os processos que colocam em ação para atingir as metas que se propõem.  Já os 
conteúdos atitudinais, referem-se à formação de atitudes e valores em relação à 
informação recebida, visando à intervenção do aluno em sua realidade. 

Logo, torna-se fundamental nesse projeto, estabelecer a importância dos 
aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais através do enfoque CTSA para 
a realização de uma ação interdisciplinar entre professores e alunos da rede pública, 
bem como o envolvimento de estagiários e mestrandos estimulando e despertando o 
interesse dos participantes pela prática cientifica, ampliando a percepção de mundo 
com criticidade.  
 
METODOLOGIA 

A Feira Gastronômica constitui-se como umas das atividades propostas pelo 
Projeto Pedagógico do Colégio Estadual Jardim América (CEJA), Goiânia-Goiás, 
denominado por projeto "Alimentos". Ele teve seu iniciou em 2010 com a realização da 
primeira Feira Gastronômica em 2010. A segunda em 2011 com a participação das 
terceiras séries do Ensino Médio matutino. Já a terceira Feira, no ano de 2014, foi 
precedida por trabalhos idealizados e desenvolvidos pela professora de Química no 
ano de 2013, com as turmas da 2° série do ensino médio do turno matutino. 
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O trabalho precedente consistiu em desenvolver atividades que contribuíssem 
para a alfabetização científica, por meio de um projeto interdisciplinar com enfoque 
CTSA.  

Neste projeto, estão envolvidos os alunos das turmas da 2ª série do ensino 
médio, bem como as docentes das seguintes disciplinas: X, Y e Z. 

No ano de 2014 o tema da atividade proposta foi “Café da manhã – como 
calcular a quantidade de calorias necessárias por dia?”. Neste trabalho, os alunos 
realizaram pesquisas e cálculos envolvendo índice de massa corporal, taxa metabólica 
basal, elaboração de um cardápio utilizando os cálculos de quantidade diária de 
calorias para o café da manhã, montagem, apresentação e culminância de um café da 
manhã no dia da Feira Gastronômica. 

Neste contexto, efetivou-se um projeto em parceria com a universidade e a 
comunidade, isto porque a professora de Química do CEJA também é docente das 
disciplinas de Estágio IV do Curso de Licenciatura em Química da PUC-GO, e leciona a 
disciplina CTSA no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UEG. Neste 
sentido, foi construído o projeto “Escola, Universidade, Comunidade: Parceria que 
dá certo”.  

No que tange ao trabalho na universidade, a proposta da realização da feira foi 
elaborada nas aulas presenciais de estágio, além de várias reuniões tendo como 
finalidade estruturar as ideias para o evento e contribuir para a formação dos futuros 
professores de Química. Os estagiários ministraram aulas temáticas, relacionando os 
conteúdos que compõem a matriz curricular, trabalhando e problematizando conteúdos 
de bioquímica (carboidratos, proteínas, lipídeos, etc.), de funções orgânicas, por 
exemplo, funções oxigenadas e nitrogenadas, buscando sempre o desenvolvimento 
dos três níveis de conhecimento (macroscópico, microscópico e representacional) 
(MACHADO, 2004).  

Já a participação dos mestrandos foi vinculada ao processo de avaliação da 
Feira, por meio da elaboração de um roteiro de entrevistas, questionamentos e análises 
críticas relacionadas aos aspectos teóricos estudados na disciplina do mestrado sobre 
o enfoque CTSA, ensino por projetos e interdisciplinaridade.  

Constituíram os grupos de avaliadores da Feira: professores e coordenação do 
CEJA, alunos do curso de Licenciatura e alunos do Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências (PPEC – UEG). Os alunos da 1° e 2° séries do ensino médio matutino, 
também foram envolvidos na proposta de avaliação com o preenchimento de relatórios 
de pesquisa de opinião. 

Neste contexto, a pesquisa foi desenvolvida sendo caracterizada por uma 
abordagem qualitativa, com método de estudo de caso, visto que o foco do trabalho foi 
efetivado pela professora de Química do CEJA.  

Na pesquisa com abordagem qualitativa, os dados coletados são 
predominantemente descritivos, e a preocupação é centrada em todo o processo, e 
não apenas na culminância. A avaliação concretizou-se a partir de observações, 
análise dos trabalhos escritos, entrevistas, questionamentos com os alunos, 
professores e a comunidade que participou do evento.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a realização da III Feira Gastronômica partiu-se dos princípios das ações 
interdisciplinares desenvolvidas por Nogueira (2001) que define as etapas como a 
elaboração, o planejamento, o acompanhamento e a avaliação do projeto. A partir 
dessa proposta realizaram-se adaptações com as etapas discriminadas abaixo:  
a)  O Estudo Exploratório com estagiários da graduação  
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Inicialmente foram feitas leituras, estudos e discussões acerca da 
interdisciplinaridade, ensino por projetos e com enfoque CTSA e suas possibilidades de 
inserção no ensino de Ciências na educação básica. O grupo de estagiários foi 
constituído por cinco alunos da disciplina de Estágio Supervisionado IV do curso de 
Licenciatura em Química da PUC Goiás e pela professora coordenadora do estágio.  

Com o intuito de conhecer o interesse dos alunos pelo ensino de química, 
foram promovidas as visitas dos alunos estagiários ao Colégio Estadual Jardim 
América, durante as aulas de Química. Os questionamentos que nortearam os 
estagiários no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos de química (química 
orgânica e bioquímica) a melhorar a motivação e o entusiasmo dos alunos foram: i) 
Quais as relações entre os conteúdos de química e uma feira gastronômica? ii) É 
possível a  realização de um evento além dos muros da escola? iii) É possível angariar 
fundos com a venda das receitas? iv) É possível reverter o lucro com a realização de 
ações beneficentes? v) Como contextualizar o ensino de química e os conteúdos da 
matriz curricular com um tema amplo – alimentos? Todos esses questionamentos 
foram realizados durante as visitas iniciais dos estagiários no colégio e que iriam 
permear a elaboração da proposta. 

O primeiro contato entre estagiários e alunos do CEJA ocorreu de forma tímida 
e insegura, quadro que se mostrou flexível em virtude das orientações e discussões 
realizadas. As mesmas propiciaram embasamento teórico e desenvolvimento de 
habilidades que contribuíram para a formação dos futuros professores. 

O envolvimento de estagiários com projetos realizados nas escolas subsidia a 
aproximação entre teoria e prática e o conhecimento da realidade escolar, ações que 
permitem conhecer as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que 
perpassam o ambiente escolar. Para Gómez (1995) tais transformações interferem na 
prática do professor e denotam a necessidade de um processo formativo que dê conta 
da atual demanda de um profissional crítico, reflexivo, pesquisador e capaz de efetivar 
mudanças e adequações que forem necessárias à sua prática pedagógica.   

    
b) A elaboração e planejamento da proposta para realização da Feira 
Gastronômica 
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A elaboração da proposta iniciou-se nas aulas de estágio e foi se desenvolvendo 
no ciclo de reuniões na escola, que envolveu os professores do CEJA durante o 2° 
bimestre letivo. Todos os aspectos envolvidos nesse projeto foram amplamente 
avaliados com ênfase no trabalho interdisciplinar na construção da proposta. 

A definição das funções de cada membro deste projeto, a elaboração dos 
objetivos a serem alcançados com essa proposta, a avaliação realizada pelos 
professores, a divulgação do evento para a comunidade local (Figura 1 e 2) e as 
orientações aos alunos, tanto na parte teórica quanto na parte instrumental e 
procedimental. Os momentos de discussões foram incisivos no enriquecimento da 
proposta e organização do evento, emergindo a relevância do desenvolvimento de 
projetos interdisciplinares, no que tange ao processo de aprendizagem, na motivação e 
envolvimento dos professores em momentos de diálogos e planejamento e, sobretudo, 
no enfoque CTSA abordado pelo projeto. 

Os professores envolveram-se integralmente, de forma que cada um 
acrescentava ações para tornar a proposta concreta, objetivando a formação dos 
alunos do CEJA. A preocupação dos professores pode ser ilustrada com as falas de 
alguns deles:       

 
“Precisamos ter um destino para a renda obtida, não podemos deixar de 
contemplar a parte social em um projeto” Professor A. 
“Temos que ter um cuidado com as embalagens que serão utilizadas, orientar 
os alunos da necessidade de lixeiras e cuidar para termos uma feira limpa” 
Professor B. 
“Dessa vez precisamos divulgar melhor e evento para ter uma participação 
maior da comunidade e dos pais, para conhecer as ações desenvolvidas na 
escola, carro de som, faixas, banners, folders, tudo isso é muito importante”. 
Professor C. 

 
O desenvolvimento do projeto na escola  

O momento central do projeto foi marcado pela inserção dos alunos da 3° série 
do ensino médio, os atores centrais, na realização da III Feira Gastronômica. Através 
da disciplina de Química foi estabelecido como seria a participação dos alunos. Houve 
o sorteio de 20 alimentos para compor a atividade e as 20 equipes de trabalho (Figura 
3). 

Figura 3. Parte do folder de divulgação com os trabalhos da Feira. 
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A escolha dos alimentos foi realizada em uma aula de estágio, a partir dos 

questionamentos que os estagiários realizaram nas visitas iniciais e com a discussão 
sobre os alimentos mais populares e inseridos na cultura dos alunos do CEJA.  

Em seguida, cada equipe teve que elaborar um trabalho escrito que envolveria 
pesquisa teórica, abrangendo aspectos químicos, ambientais, econômicos, históricos, 
escolha das receitas, planilhas de gastos, elaboração de uma proposta beneficente 
para destinar a renda da feira, e os resultados e conclusões que os grupos tiveram no 
final do projeto, além de apêndices descrevendo o envolvimento dos participantes nas 
várias etapas de elaboração, com fotos e relatos (Figura 4). 

 
 
 
 

 
Figura 4. Parte das orientações passadas para as equipes para elaboração do trabalho de 
pesquisa 
 

Além disso, tiveram várias aulas para as orientações sobre os aspectos 
práticos, no que se refere à montagem e ornamentação das barracas, limpeza, 
aquisição dos materiais necessários, escolha e realização das receitas, vestimentas e 
higiene alimentar, cardápios, folders, livro de receitas e principalmente a reversão do 
lucro das receitas comercializadas em ação beneficente (Figura 5 e 6).  

 

  
Figura 5. Momento de orientações em sala: 
estagiário, professores de química e física, 
história, e um gastrônomo. 

Figura 6. Orientações iniciais para 
os líderes das equipes.  

 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
 

CIÊNCIA-TECNOLOGIA-SOCIEDADE 
(CTS) 

 

Todas essas orientações foram repassadas durante as aulas do 2° bimestre, 
envolvendo não somente a disciplina de Química, mas sim todas as disciplinas da 
3°série. Houve momentos de atividade no período do contra turno, com a realização 
das aulas temáticas (carboidratos, lipídeos, proteínas) ministradas pelos estagiários, 
com o objetivo de contemplar os conteúdos de bioquímica e orgânica da matriz 
curricular.  Durante estas aulas, os estagiários problematizaram partindo do tema 
alimentos, benefícios à saúde, métodos de conservação, aspectos geográficos, em 
seguida apresentava-se as macromoléculas (fórmulas estruturais), e depois indicava as 
funções e grupos funcionais.  Esclareceram-se as dúvidas sobre a composição química 
das vitaminas, nutrientes e sais minerais presentes nos alimentos. Outra estratégia foi 
às orientações por equipes com estagiários e a professora orientadora. 

A abordagem interdisciplinar trabalhada dentro da disciplina de química 
contemplou as propriedades nutricionais dos alimentos, não fugindo dos conteúdos 
conceituais que são muito importantes para o desenvolvimento dos conteúdos 
procedimentais e atitudinais. 

Na disciplina de filosofia, foram realizadas reflexões sobre valores humanos, 
solidariedade, organização da equipe, e sobre a proposta da ação beneficente da feira. 
A confecção de tabelas de custos, compensação de gastos, cotação de preço e 
previsão de lucro ou prejuízo foi trabalhado na disciplina de matemática.  

Já a disciplina de história e geografia contribuiu para o conhecimento acerca de 
plantio, processamento, produção, aspectos históricos, e outros. Nas aulas de física, 
além de atividades inerentes a disciplina, o professor auxiliou os alunos em aspectos 
do marketing e em técnicas de atendimento e apresentação ao público. Teve também, 
a participação de um profissional da gastronomia que falou sobre preparo de receitas, 
higiene e postura no trato aos alimentos. 

 
A realização da Feira  

No dia 17 de maio de 2014 foi realizado a III Feira Gastronômica do CEJA, 
período diurno. Um evento aberto à comunidade e a universidade, proporcionando 
momentos de aprendizagem e interação, cujo slogan foi “Escola, comunidade, 
Universidade: Parceria que dá certo!”.  

Durante a realização da Feira, os grupos de pesquisa e avaliação, 
entrevistaram alunos e professores do CEJA, pais de alunos, e comunidade em geral. 
Destas, algumas falas são apresentadas a seguir:   

 
      Quadro 1.  Trecho dos resultados e discussão retirados trabalhos escritos das equipes1 

 “Os professores são a base do projeto, orientaram para que tudo saísse perfeito, são 
fundamentais para nosso aprendizado. Não existiria projeto sem eles e o apoio deles para 
escolher, decidir, organizar, ajustar cada detalhe foi o que fez o projeto ter proporção imensa, 
grandiosa e maravilhosa”. GRUPO M 
 “Tivemos a ajuda dos nossos pais, que foram essenciais e que ajudaram bastante, não 
apenas na culinária, mas também nas ideias propostas por alguns deles.”. Grupo D 
 “Com o projeto saímos das salas de aula para a rua, tendo a oportunidade singular de usar as 
aulas teóricas na prática em conjunto com o grupo escolar.” GRUPO S 
 “Um dos fatores que atrapalhou o grupo foi a falta de tempo do grupo, pois todos possuíam 
compromissos extras, o que acabou prejudicando o trabalho no quesito “datas a serem 
cumpridas.” GRUPO A 

 
Nota-se em trecho apresentado pelo Quadro 1, que a participação dos 

professores consistiu como um dos aspectos fundamentais para a valorização e o 

                                                     
1 Os vinte grupos foram identificados aleatoriamente por letras. 
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fortalecimento das relações interpessoais na escola, pois a afetividade é um fator que 
propicia maior interesse do discente pela instituição, assim como pelos conteúdos, por 
se sentirem parte do processo. Neste contexto, foi significativa para alguns alunos a 
postura diferente de tais profissionais: de transmissores de conteúdos a mediadores, e 
de “adultos distantes” a parceiros.   

  Quanto às relações interpessoais entre alunos-alunos, estas foram bastante 
desenvolvidas na constituição dos grupos. Cada equipe possuía um líder, escolhido 
pelos seus próprios componentes. Ao líder cabia a tarefa de motivar, mediar, sintetizar 
ideias, delegar e também solicitar resultados. Foi afirmado pelos grupos que, na 
maioria das vezes, as decisões eram feitas por consenso, inclusive na escolha da 
instituição que poderia ser beneficiada pelos lucros obtidos com a venda dos produtos.  

No que tange aos resíduos, a confecção dos banners (Figura 7) foram em 
material durável, permitindo seu reuso, minimizando resíduos que provocam impactos 
ambientais. Assim, pode-se dizer que estas ações permitiram o despertar da 
consciência socioambiental, permitindo que os envolvidos fizessem escolhas mais 
críticas. 

 

 
Figura 7. Finalização do desfile dos banners na abertura do evento 
 
 Os estudantes envolvidos no projeto fizeram uso de toucas, luvas, aventais 

durante o manuseio dos alimentos. Vestimentas necessárias para se trabalhar com 
alimentos. Os aspectos visuais também contribuíram para evidenciar a organização e a 
harmonia das equipes. (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Ornamentação e organização das equipes 

Através da entrevista realizada com os alunos, foi possível inferir que o 
desenvolvimento e execução da III Feira Gastronômica propiciaram significativo 
amadurecimento nos envolvidos, por permitir o desenvolvimento da autonomia, do 
diálogo, do pensar no próximo e do trabalhar em equipe. Tais ações podem ser 
comprovadas pelas falas abaixo: 

Estagiário: Que tipo de conhecimentos e experiências você aprendeu com 
essa proposta? 
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Aluno A: Os tipos de conhecimentos que a gente pode obter foi o 
conhecimento cientifico, conhecimentos geográficos. Enfim, mas o mais 
importante foi o conhecimento social, o conhecimento de maturidade, porque 
através desse projeto a gente pode sair desse comodismo, então, trabalhamos 
questões de maturidade e questões de compromisso, coisa que não fazemos 
em sala de aula. 
Aluno B: [...] foi um projeto bastante produtivo que envolveu todas as 
disciplinas e não foi um trabalho só pra ganhar nota, a aprender a economizar, 
ter responsabilidade e ajudar o próximo [...]. 

Neste contexto, o desenvolvimento de projetos com caráter interdisciplinar, 
explorando as diferentes áreas do saber, a partir de temas e problemáticas sociais, 
permeado pelo enfoque CTSA, contribui para resultados que vão além do 
conhecimento científico, como apresentado por Martins (2001). Permite aos alunos 
relacionar a realidade social produzida pelos homens, seus principais agentes 
transformadores, assim como intercâmbio e troca criativa de saberes a respeito do 
mundo onde vivem. Desse modo, o ensino torna-se mais agradável para os alunos, 
dando-lhes oportunidade para refletir sobre o cotidiano e sobre a vida em sociedade, 
inclusive sobre problemas e conflitos.  

Durante a execução da Feira, observou-se a preocupação das equipes à 
higiene alimentar, disposição dos alimentos e a criatividade (Figuras 9,10,11). Cada 
equipe foi autêntica na sua organização. Assim, foi perceptível uma preocupação real 
com a qualidade do produto apresentado, assim como a saúde dos consumidores. 

 

Figura 9.Alimentos e 
ornamentação 

Figura 10. Cuidados com a 
higiene 

Figura 11. Criatividade. 

 
A feira gastronômica contemplou muitos aspectos relativos à contextualização 

de conteúdos, interdisciplinaridade e análise crítica da ciência e tecnologias no que 
tange à sociedade e ambiente. Como se trata de alimentos comercializados em feiras, 
nem sempre é possível evitar o uso de materiais descartáveis, mas prevaleceu-se o 
uso de guardanapos de papel (facilmente degradados, inclusive podendo ser 
direcionados junto ao lixo orgânico) e a adoção da coleta seletiva do lixo. Foi criado um 
grupo de apoio, com alunos da 2° série do ensino médio, estes fizeram o correto 
descarte de resíduos que porventura fossem deixados em locais incorretos – o que 
poderia atrair animais vetores de doenças, como pombos e animais domésticos de rua. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização de projetos interdisciplinares exige uma postura diferenciada de 
todos os envolvidos. No contexto da III Feira Gastronômica, observou-se um 
significativo engajamento de todos os participantes, buscando a realização de um 
projeto interdisciplinar que se mostrou importante para a comunidade e para a escola. 
É necessário desenvolver formas alternativas de diálogo para que temas científicos 
importantes sejam discutidos, permitindo principalmente que os estudantes saibam 
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analisar de forma crítica o emprego das tecnologias em nosso cotidiano, permitindo 
que façam escolhas mais coerentes, minimizando as consequências para a sociedade 
e meio ambiente. 

Foi notório o engajamento dos estudantes e o reconhecimento de que uma 
aprendizagem contextualizada se apresenta mais atrativa, uma vez que estes se 
tornam coadjuvantes de todo o processo, permitindo o resgate da autoestima, o 
respeito pelo espaço escolar, dentre outros. 

Deve-se ainda evidenciar a importância desse projeto para as várias relações 
dos conteúdos químicos com o cotidiano dos alunos, e ainda, para inovação da prática 
pedagógica e para possibilidade de se criar novas maneiras de avaliação e 
aprendizado, tanto no que diz respeito às melhorias nas formas já existentes, como na 
elaboração da avaliação bimestral, proposta do PPP, que foi elaborada de forma 
contextualizada, a fim de relacionar o projeto aos conteúdos de química trabalhados no 
semestre. Na avaliação feita pelos professores do CEJA, foram contemplados os 
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Abordados ao longo do processo 
educativo dentro do projeto Alimentos.  

Outro aspecto que contribuiu significativamente para consolidar e ampliar os 
resultados obtidos na III Feira Gastronômica está relacionado à avaliação das 
atividades desenvolvidas por parte da comunidade escolar e principalmente no âmbito 
das disciplinas, visto que por meio da avaliação, a proposta pode ser qualificada e 
aperfeiçoada a cada nova edição. 

Por meio de análises efetuadas, ficou nítida a importância do trabalho coletivo na 
escola, principalmente pela interação potencializada nas atividades desenvolvidas 
antes e no decorrer da Feira, inclusive na sua repercussão além dos muros escolares 
(PINZAN, 2003). 
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Introdução 
Ensinar química não é nada fácil, há um preconceito 
de muitos alunos quanto à matéria e a dificuldade 
em aprender conceitos e conteúdos, que além da 
interpretação necessita de raciocínio lógico e 
abstrato, além da utilização da matemática como 
ferramenta de trabalho, fazendo com que o aluno 
venha com uma barreira para o aprendizado. 
O programa institucional de bolsa de iniciação à 
docência (PIBID) tem por objetivo incentivar os 
graduandos das licenciaturas a vivenciar uma 
realidade em sala de aula que os estágios 
convencionais não favorecem, pois este programa 
não é estágio e sim um projeto de educação 
diferenciado que se preocupa em capacitar o aluno 
bolsista para uma prática mais próxima da realidade, 
que enfrentará ao iniciar sua carreira de docente. 
Além disso, faz do aluno um coprodutor com o 
professor supervisor, onde ambos trabalham para 
alcançar um único objetivo: ensinar química de 
forma diferente da tradicional, através de 
experimentos, atividades lúdicas, oficinas, entre 
outras. Essas estratégias são pouco vivenciadas 
nas escolas públicas, às vezes por falta de recursos 
pedagógicos, materiais e até mesmo recurso 
humano, professores com dificuldade devido à falta 
de material e de tempo para o preparo de 
experimentos e demais atividades. É da natureza 
humana ser curioso, perguntar o porquê das coisas 
acontecerem, ficar intrigado para saber como 
funciona ou como se faz. Atualmente, os alunos 
quando participam de um experimento no 
laboratório, pensam em realizar experiências com 
algo que explode, que pega fogo, e não percebem 
inúmeras transformações químicas do seu cotidiano, 
que podem ser exploradas através de aulas 
planejadas. 

Resultados e Discussão 
Os alunos bolsitas do PIBID, de posse do conteúdo 
programático do professor da escola conveniada e 
através de pesquisa e informação, produziram 
materiais para realização de experiências que 
auxiliam o aluno individualmente ou em grupos na 
construção de conhecimento, na busca de uma 
aprendizagem significativa2. Com os 1ºs anos do 
ensino médio foram realizados trabalhos com 
mineralogia: determinação de densidade de rochas, 
reação química das rochas com o ácido clorídrico, a 
produção de chuva ácida em micro escala, a 
utilização de indicadores ácido-base e a produção 

de relatórios das aulas práticas, a parte mais 
complexa de ensinar e mostrar a importância do 
registro. Com os 2ºs anos as experiências retrataram 
o estudo de reações químicas de neutralização e de 
precipitação, sendo realizada também a reação do 
sal de fruta com água para produção de gás e 
comprovação das Leis Ponderais. Com os 3ºs anos 
foram realizados experimentos de determinação do 
teor de álcool na gasolina para abordar 
combustíveis e, observação das cores de corantes 
na presença de leite e detergente para trabalhar 
conceitos de ligações químicas e polaridade. 
Os alunos que participaram das atividades 
mostraram-se motivados durante a realização dos 
experimentos por se tratar de uma aula prática, 
havendo uma atenção e participação maior.  

Conclusões 
No ensino de Química, as atividades experimentais 
não devem ser desvinculadas das aulas teóricas, 
das discussões em grupo e de outras formas de 
aprender. O que foi exposto em sala de aula e o que 
foi obtido no laboratório precisa se constituir como 
algo que se completa2. A realização de 
experimentos é de grande valia, pois promove 
interações sociais que tornam as explicações mais 
acessíveis e eficientes, além de tornar a aula mais 
atrativa, contribuindo para uma aprendizagem 
significativa dos conteúdos apresentados3, 
despertando no aluno da rede pública de ensino o 
interesse e a motivação para aprender conceitos de 
química1, valorizando assim a disciplina e a sua 
importância na sua formação. Há também uma 
melhora na prática educativa do professor 
supervisor através da pesquisa, além da troca de 
experiências com os futuros professores, os alunos 
pibidianos. 
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Introdução 
  O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) é uma iniciativa da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), cuja finalidade é contribuir com a 
formação dos futuros docentes, por meio de 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar, com 
base em diálogos e parcerias com os professores 
do ensino fundamental e utilizando a escola como 
espaço formativo. 
  Para o desenvolvimento do subprojeto, 
primeiramente é necessário conhecer a realidade da 
escola, a qual pode ser realizada por meio de um 
diagnóstico escolar. Segundo Abreu et al. (2013), “o 
diagnóstico escolar consiste, em um das mais 
importantes e complexas etapas do planejamento”, 
visto que, é a partir dele que é  possível planejar as 
ações pedagógica para que elas produzam 
melhores resultados no desenvolvimento do PIBID 
na escola campo. Neste contexto, o presente 
trabalho relata a realização do diagnóstico do 
Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira no 
município de Anápolis-GO, e foi desenvolvido por 
bolsistas do PIBID/CAPES/UEG, com intuito de 
traçar um quadro da realidade dos alunos para 
construir um planejamento de atividades que 
respeitem os seus conhecimentos e tornem as 
ações e atividades didático-pedagógicas do PIBID 
mais interessantes e produtivas para eles. 
   A pesquisa foi desenvolvida com um total de 50 
alunos, matriculados no 1º, 2º e 3º ano do ensino 
médio (EM), dos períodos matutino e noturno da 
escola campo, no 1º semestre de 2014. Para tanto, 
foi aplicado um questionário contendo 15 questões, 
que tinham como objetivo conhecer o perfil dos 
estudantes, suas dificuldades na disciplina de 
Química e as perspectivas em relação ao PIBID e 
ao futuro de cada um deles. Nessa pesquisa 
encontra-se apresentado somente a análise das 
questões relacionadas à disciplina de Química. 
 

Resultados e Discussão 
   

  Após a aplicação do questionário-diagnóstico 
realizada pelos bolsistas do PIBID, dentro do qual 
havia algumas questões que abordaram assuntos 
tais como o conhecimento do projeto PIBID por 
parte dos alunos, as principais dificuldades 
relacionadas à aprendizagem dentro da disciplina de 

Química, a ocorrência de mudanças estruturais 
como a criação de laboratórios e a organização e 
realização de feiras de ciências, como eles esperam 
que o PIBID vá influenciar na aprendizagem de cada 
um e, finalmente, qual a relação que eles veem 
entre a química e o seu cotidiano. 
  A partir do questionário-diagnóstico foi possível 
perceber que grande parte dos alunos (40%), tanto 
do 1º, quanto do 2º e 3º, têm grande dificuldades 
com a matemática básica e com os cálculos 
necessários para o desenvolvimento da disciplina de 
Química. A maioria também (35%) tem problemas 
com conceitos simples relacionados à compreensão 
do universo de Química. Entretanto, o maior 
problema está relacionado aos alunos não 
conseguirem ver a conexão entre a química e seu 
cotidiano (52%), o que dificulta e, na maioria das 
vezes impede a compreensão da disciplina. Por 
meio do questionário, verificou-se que, praticamente 
os alunos desconhecem o projeto PIBID (95%) e 
que os mesmos esperam que o mesmo os auxilie 
no entendimento da disciplina (85%).  
  Deste modo para provocar uma mudança nesse 
quadro é necessário utilizar metodologias 
diferenciadas como a experimentação investigativa, 
atividades interdisciplinares para que eles possam 
relacionar a Química com seu cotidiano, bem como, 
gincanas para despertar o lado criativo e criações de 
jogos lúdicos para motivar aprendizagem desses 
alunos. 
 

Conclusões 
  

  Podemos constatar o quanto é importante o 
diagnóstico na escola campo, pois é possível 
construir um quadro que nos auxilia no 
desenvolvimento de propostas voltadas para as 
problemáticas. Ao analisamos o diagnóstico vemos 
que o ensino tradicional que consiste na 
memorização de fórmulas e conceitos, pouco 
contribui para uma aprendizagem significativa, 
desse modo desenvolveremos ações que motive os 
alunos a aprender Química e não a decorá-la. 
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Introdução 
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), junto 
com outros documentos oficiais e programas do 
governo brasileiro (PNE, LBD e PNLEM), constitui 
um dos marcos na educação brasileira onde são 
buscados novos horizontes para a Educação 
Básica, bem como, o fortalecimento dos 
Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais 
(VIEIRA, 2008). Um dos itens contemplados por 
essa perspectiva é a valorização da 
interdisciplinaridade como elemento fundamental 
para alcançar as habilidades e competências 
desejadas para o estudante do ensino médio 
(ECHEVERRÍA e GAUCHE, 2008).  
Nesse sentido, este estudo teve por objetivo 
identificar e caracterizar as questões do ENEM 
sobre Ciências da Natureza no que se refere à 
interdisciplinaridade. Ainda que esse conceito seja 
polissêmico, há um consenso sobre a necessidade 
de fazer com que as diferentes áreas do 
conhecimento dialoguem entre si. Espera-se, com 
isso, superar a fragmentação e desarticulação dos 
saberes (FAZENDA, 1993; MORIN, 2000). 
Diante disso, analisaram-se, mediante a Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2010), quais áreas do 
conhecimento comparecem nas questões que 
compõem a prova de ciências da natureza, 
incluindo as alternativas de respostas.  

Resultados e Discussão 
Foram analisadas 225 questões de Ciências da 
Natureza, presentes nas provas do ENEM de 2009 
a 2012, sendo 45 de cada prova.  
No ano de 2009, 21 questões estavam direcionadas 
apenas para os conteúdos de Biologia, 14 questões 
para Física, 7 para Química e 3 apresentavam mais 
de uma área do conhecimento. As questões 
classificadas como interdisciplinares referem-se às 
perguntas número 2, 24 e 32 dessa Prova. As 
questões 02 e 24 estão centradas na Biologia e na 
Física, respectivamente, porem para a resolução 
das mesmas é preciso fazer uma análise gráfica, 
estando, portanto relacionadas a conhecimentos de 
Matemática. Já para compreender as alternativas 
da questão 32 são necessários conhecimentos de 
Química e Física. 
No ano de 2010, na 1ª aplicação, havia 16 questões 
relacionadas somente à Biologia, 15 de Física, 13 
de Química e uma (questão 56) que apresenta 
conhecimentos de Biologia, Geografia, Física e 
Química. 
No mesmo ano, a 2ª aplicação apresentou havia 16 
questões relativas à Biologia, 15 à Física, 11 à 

Química e 02 (pergunta 52, 79 e 89) de natureza 
interdisciplinar. A primeira apresenta uma série de 
informações relacionadas a diferentes disciplinas as 
quais não são necessárias à resolução, que envolve 
análise de uma tabela. A segunda questão envolve 
conhecimentos de Química e Biologia, presentes 
tanto no enunciando quanto nas alternativas. A 
terceira questão apresenta conhecimentos de 
Química e Biologia em suas alternativas.  
Na prova de 2011, 20 questões estão direcionadas 
apenas para Biologia, 13 para Física, 7 para 
Química e quatro (questões 52, 62, 71, 79, 83) que 
envolvem mais de uma área de conhecimento. 
Dessas, as questões 52, 62, 79, 83 relacionam-se 
às áreas de Biologia e de Química. A questão 71 
tem alternativas que apresentam aspectos sociais, 
políticos e econômicos mais amplos.  
Na prova de 2012, 15 questões relacionam-se 
somente à Biologia, 15 à Física, 13 à Química e 02 
(perguntas 71 e 84) que estão relacionadas a mais 
de uma área, envolvendo Física e Química. 

Conclusões 
A partir da análise dessas provas foi possível 
perceber um predomínio de questões de Biologia, 
seguido pela Física; a Química apresentou nos 
anos analisados o menor percentual de questões. 
Deve-se destacar que na edição de 2012 do exame 
observa-se um equilíbrio na distribuição das 
questões entre as três áreas das Ciências da 
Natureza. 
Observamos, também, que durante o período que 
compõe o estudo, a quantidade de questões que 
não possuíam interlocução entre as áreas do 
conhecimento nunca ultrapassou mais que 7% do 
total de questões. Diante disso, ainda que haja uma 
defesa em prol da interdisciplinaridade, os 
resultados desta análise apontam que está pouco 
presente nas questões de Ciências da Natureza do 
ENEM. 
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Introdução 
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), junto 
com outros documentos oficiais e programas do 
governo brasileiro (PNE, LBD e PNLEM), constitui 
um dos marcos na educação brasileira onde são 
buscados novos horizontes para a Educação 
Básica, bem como, o fortalecimento dos 
Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais 
(VIEIRA, 2008). Um dos itens contemplados por 
essa perspectiva é a valorização da 
interdisciplinaridade como elemento fundamental 
para alcançar as habilidades e competências 
desejadas para o estudante do ensino médio 
(ECHEVERRÍA e GAUCHE, 2008).  
Nesse sentido, este estudo teve por objetivo 
identificar e caracterizar as questões do ENEM 
sobre Ciências da Natureza no que se refere à 
interdisciplinaridade. Ainda que esse conceito seja 
polissêmico, há um consenso sobre a necessidade 
de fazer com que as diferentes áreas do 
conhecimento dialoguem entre si. Espera-se, com 
isso, superar a fragmentação e desarticulação dos 
saberes (FAZENDA, 1993; MORIN, 2000). 
Diante disso, analisaram-se, mediante a Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2010), quais áreas do 
conhecimento comparecem nas questões que 
compõem a prova de ciências da natureza, 
incluindo as alternativas de respostas.  

Resultados e Discussão 
Foram analisadas 225 questões de Ciências da 
Natureza, presentes nas provas do ENEM de 2009 
a 2012, sendo 45 de cada prova.  
No ano de 2009, 21 questões estavam direcionadas 
apenas para os conteúdos de Biologia, 14 questões 
para Física, 7 para Química e 3 apresentavam mais 
de uma área do conhecimento. As questões 
classificadas como interdisciplinares referem-se às 
perguntas número 2, 24 e 32 dessa Prova. As 
questões 02 e 24 estão centradas na Biologia e na 
Física, respectivamente, porem para a resolução 
das mesmas é preciso fazer uma análise gráfica, 
estando, portanto relacionadas a conhecimentos de 
Matemática. Já para compreender as alternativas 
da questão 32 são necessários conhecimentos de 
Química e Física. 
No ano de 2010, na 1ª aplicação, havia 16 questões 
relacionadas somente à Biologia, 15 de Física, 13 
de Química e uma (questão 56) que apresenta 
conhecimentos de Biologia, Geografia, Física e 
Química. 
No mesmo ano, a 2ª aplicação apresentou havia 16 
questões relativas à Biologia, 15 à Física, 11 à 

Química e 02 (pergunta 52, 79 e 89) de natureza 
interdisciplinar. A primeira apresenta uma série de 
informações relacionadas a diferentes disciplinas as 
quais não são necessárias à resolução, que envolve 
análise de uma tabela. A segunda questão envolve 
conhecimentos de Química e Biologia, presentes 
tanto no enunciando quanto nas alternativas. A 
terceira questão apresenta conhecimentos de 
Química e Biologia em suas alternativas.  
Na prova de 2011, 20 questões estão direcionadas 
apenas para Biologia, 13 para Física, 7 para 
Química e quatro (questões 52, 62, 71, 79, 83) que 
envolvem mais de uma área de conhecimento. 
Dessas, as questões 52, 62, 79, 83 relacionam-se 
às áreas de Biologia e de Química. A questão 71 
tem alternativas que apresentam aspectos sociais, 
políticos e econômicos mais amplos.  
Na prova de 2012, 15 questões relacionam-se 
somente à Biologia, 15 à Física, 13 à Química e 02 
(perguntas 71 e 84) que estão relacionadas a mais 
de uma área, envolvendo Física e Química. 

Conclusões 
A partir da análise dessas provas foi possível 
perceber um predomínio de questões de Biologia, 
seguido pela Física; a Química apresentou nos 
anos analisados o menor percentual de questões. 
Deve-se destacar que na edição de 2012 do exame 
observa-se um equilíbrio na distribuição das 
questões entre as três áreas das Ciências da 
Natureza. 
Observamos, também, que durante o período que 
compõe o estudo, a quantidade de questões que 
não possuíam interlocução entre as áreas do 
conhecimento nunca ultrapassou mais que 7% do 
total de questões. Diante disso, ainda que haja uma 
defesa em prol da interdisciplinaridade, os 
resultados desta análise apontam que está pouco 
presente nas questões de Ciências da Natureza do 
ENEM. 
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Resumo: Este trabalho discute a participação de cientistas pernambucanos num projeto 
pedagógico cujo objetivo foi ampliar a compreensão e despertar o interesse de uma comunidade escolar 
sobre o processo científico e a sua lógica através da opinião dos cientistas pernambucanos sobre o LHC. 
Os pilares do projeto foram o jornalismo científico e práticas pedagógicas diferenciadas que 
possibilitaram aos discentes se defrontarem com os problemas e a metodologia científica. Foi realizada 
uma pesquisa de opinião com a participação de 17% dos cientistas pernambucanos da área das 
Ciências Exatas e da Terra (subáreas: Física e Química) que permitiram aos discentes, através das suas 
opiniões, terem uma visão mais ampla sobre as ciências, seus objetivos, suas metodologias e sobre a 
importância dos avanços tecnológicos e da cooperação internacional na busca do conhecimento. 

 

Introdução 

Em 2008, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) colocou 
em operação o LHC (Large Hadron Collider), o maior acelerador de partículas do 
mundo, com o intuito de fornecer respostas aos cientistas das diversas áreas do 
conhecimento para questões fundamentais sobre a física das partículas elementares. A 
operacionalização deste ousado empreendimento científico e tecnológico repercutiu 
enormemente na sociedade, tendo uma cobertura ampla na esfera midiática, 
despertando curiosidade e gerando expectativas e polêmicas com relação aos seus 
objetivos, impactos socioambientais e científicos e investimentos vultosos aplicados. 

 Segundo Duarte (2004), as instituições públicas científicas são atores sociais, 
mantidos pela mesma sociedade que percebe, no seu cotidiano, problemas sérios de 
alimentação, saúde, educação e infraestrutura, mas que apoia estes investimentos por 
acreditar no retorno destes recursos. Sendo assim, devem ter compromisso ético e 
social, prestando contas destes recursos e contribuindo para a redução das injustiças e 
das desigualdades socioeducacionais.  

Duarte (2004) afirma haver consenso “sobre a necessidade de maior 
compreensão da sociedade sobre a ciência, suas características, usos e 
possibilidades” ressaltando que um dos caminhos para se obter maior eficiência na 
divulgação científica é substituir a lógica da disseminação de informações pela de 
facilitar a apropriação das questões científicas pela sociedade. 

Segundo Albagli (1996), o modo como a sociedade percebe a atividade 
científica e absorve seus resultados bem como os canais de informação científica que a 
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mesma tem acesso são pontos cruciais desta relação, observando-se a evolução 
temporal do papel da divulgação científica concomitantemente ao desenvolvimento 
científico e tecnológico. Essa autora se refere ao processo educacional como sendo um 
dos objetivos da divulgação científica, visando ampliar o conhecimento e a 
compreensão do publico leigo sobre o processo científico e sua lógica, esclarecer a 
sociedade sobre a solução dos problemas científicos já estudados e estimular a 
curiosidade científica da mesma. Afirma também que, neste contexto, a divulgação 
científica confunde-se com educação científica, com a mídia se destacado na literatura 
especializada como um dos veículos de divulgação científica mais importante e 
tradicional, com caráter informativo ou de opinião. 

Para Duarte (2004), apesar de a linguagem menos formal do jornalismo 
científico despertar o interesse do público leigo pelas ciências, deve-se levar em 
consideração a necessidade de mecanismos e processos que permitam as pessoas 
conhecerem, participarem, discutirem e questionarem, além de serem informadas 
sobre os avanços científicos. Para Albagli (1996) é essencial a relação entre a 
divulgação científica, direcionada para o público leigo e baseada em mecanismos de 
educação informais, com a educação científica formal. Estudos realizados por Miller 
(1992 apud Albagli, 1996) indicam que a base para a educação científica se 
fundamenta nos primeiros anos da educação formal.  

O modelo tradicional do ensino-aprendizado das ciências no Ensino Médio 
brasileiro tem sido pouco efetivo, contribuindo para a falta de compreensão da 
sociedade sobre o processo científico e a sua lógica. Observa-se, na maioria das 
vezes, a ocorrência da iniciação científica apenas nos cursos de graduação ou pós-
graduação das Instituições de Ensino Superior, comprometidas com o desenvolvimento 
científico e tecnológico. Neste contexto, se fazem necessárias políticas públicas e 
práticas educacionais direcionadas para o fomento da pesquisa e da divulgação 
científica nas escolas do Ensino Básico, que favoreçam o desenvolvimento de 
competências e despertem a vocação para as ciências. 

 Kosminsky e Giordan (2002) citam o distanciamento entre as formas de fazer e 
de ensinar as ciências como uma fonte de equívocos e desajustes de “como se pensa 
o mundo e se resolvem problemas no ensino-aprendizado de qualquer das ciências” e 
ressaltam a importância das práticas pedagógicas quando afirmam que: “é no bojo das 
atividades realizadas em sala de aula que os estudantes podem se transformar em 
agentes sociais e históricos de seu tempo e podem, portanto, constituir significados 
apropriando-se de elementos da linguagem científica e de seus procedimentos, o que 
lhes dá a oportunidade ímpar de atribuir valor às formas de pensar e agir do cientista”. 

Sasseron e Carvalho (2008) citam a importância e a necessidade de se 
promover um ensino-aprendizado das ciências que, além de fornecer noções e 
conceitos científicos, possibilite aos discentes se defrontarem com problemas 
autênticos e nos quais a investigação científica seja condição para resolvê-los. 
Consideram também a necessidade de se proporcionar oportunidades para que os 
discentes tenham um entendimento público das ciências, com competências para 
receber informações sobre temas científicos, tecnológicos e das relações 
socioambientais destes empreendimentos, concluindo que “só assim serão capazes de 
discutir sobre tais informações e de refletir sobre os impactos que tais fatos podem 
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representar à sociedade e ao meio-ambiente” se posicionando criticamente diante 
deles.  

Com base nestas reflexões e motivada por este projeto grandioso do CERN, 
cuja operação do LHC coincidiu com o processo de ensino-aprendizado da estrutura 
atômica da matéria, no Ensino Médio de Química, planejei esta sequência didática com 
o objetivo de divulgar e promover a educação científica numa comunidade escolar, 
tendo como eixo central uma pesquisa de opinião de cientistas pernambucanos sobre o 
LHC. Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise crítica, analisar, a partir da 
participação dos cientistas pernambucanos na pesquisa de opinião, sobre a 
importância do papel social das Universidades Públicas para a divulgação científica. 

 

METODOLOGIA 

 
A pesquisa de opinião foi parte integrante de um projeto pedagógico que teve 

como protagonistas os discentes do primeiro ano do Ensino Médio Integrado de uma 
escola técnica estadual de Pernambuco, Brasil, cujas ações, planejadas de acordo com 
seus objetivos e realizadas em horário extraclasse, foram: (1) elaboração do referencial 
bibliográfico (2) estudo dirigido (3) reunião do grupo (4) seminários temáticos (5) 
realização da pesquisa de opinião dos cientistas pernambucanos sobre o LHC (6) 
tabulação e sistematização dos dados da pesquisa de opinião (7) discussão dos 
resultados e conclusões (8) sistematização dos resultados em banner (9) apresentação 
do trabalho na feira anual de divulgação científica no “Espaço Ciência”, museu 
científico pernambucano (10) avaliação coletiva do projeto e dos seus impactos para o 
entendimento da atividade científica. Estas atividades seguiram um cronograma pré-
elaborado conjuntamente pela coordenação do projeto e pelos discentes, com as 
atividades (2) e (3) ocorrendo semanalmente.  

 
As referências bibliográficas usadas na atividade (1) foram diversificadas, 

incluindo: jornais e revistas, de circulação nacional e de divulgação científica, sites 
nacionais e estrangeiros. Na atividade (4), os discentes apresentaram seminários para 
os pares, sobre temáticas diversas relacionadas com aspectos técnicos, operacionais e 
científicos do LHC. 

 
 O instrumento de coleta de dados na atividade (5) foi um questionário 

semiestruturado, elaborado pelos discentes com perguntas abertas sobre o LHC, 
relacionadas com as discussões levantadas pela mídia e interessantes para eles. O 
Universo pesquisado foi composto por 47 cientistas pernambucanos que atuavam na 
grande área das Ciências Exatas e da Terra (subáreas: Física e Química).  

 
A solicitação de participação na pesquisa de opinião e o questionário foram 

encaminhados para o e-mail institucional dos cientistas, com explicações sobre o 
projeto pedagógico e seus objetivos. A participação dos cientistas foi voluntária, 
respeitando-se o princípio da autonomia com garantia do anonimato das identidades 
físicas e institucionais dos pesquisados.  
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Os dados qualitativos apresentados neste trabalho foram analisados com base 
nas respostas descritivas encaminhadas pelos cientistas, com anuência ou não, da sua 
participação na pesquisa de opinião. 

 

RESULTADOS 

 
 

Apenas 17% dos cientistas aceitaram participar da pesquisa de opinião, 
demonstrando o grau de distanciamento entre a Academia e o Ensino Básico no 
contexto investigado. A maioria dos cientistas não respondeu à solicitação de 
participação na pesquisa de opinião. Alguns justificaram a sua recusa com base na 
indisponibilidade temporal, atrelada às atividades acadêmicas, ou por não serem 
especialistas em física das partículas: 

 
“Recebi sua mensagem porem não tive tempo de responder, mas na verdade 
eu não trabalho com física de altas energias e por isto o que eu sei é 
basicamente o que todos sabem lendo os jornais e revistas” [sic]. 
 
“Desculpe-me a demora em responder o seu e-mail. Como não sou 
especialista na área em questão, acho que o seu questionário pode ser mais 
bem respondido por algum professor especialista em física de partículas”. [sic]. 

  
 
Cabe aqui ressaltar que as questões levantadas pelos discentes não 

apresentavam qualquer aprofundamento científico e abordavam aspectos divulgados 
na mídia sobre o LHC, tais como: (i) a sua importância para a ciência e para a 
humanidade (ii) o que são buracos negros (iii) quais os fundamentos científicos sobre a 
probabilidade de produção de buracos negros e seus impactos para o planeta (iv) as 
vantagens da participação do Brasil neste consórcio científico (v) as perspectivas de se 
atingir os objetivos científicos propostos e quais seriam as implicações científicas caso 
isto não ocorra.    

 
Nas justificativas dos cientistas, ficou evidenciada a fragmentação do 

conhecimento científico e a ideia da Ciência como uma instituição supra-humana, cujos 
pesquisadores parecem desconhecer a natureza verdadeira do conhecimento: 

 
“Em geral, no meio científico não é costume responder a questões, como as 
que sua pesquisa coloca, na forma de uma "opinião", mas através de estudos 
referenciados. As questões da sua pesquisa são muito amplas e genéricas, e 
por isso requerem que eu faça tal estudo sobre o LHC, área na qual não sou 
especialista. Como vivemos com uma alta sobrecarga de trabalho não tenho 
condições de atender à sua solicitação, neste momento” [sic]. 

 
 
Os cientistas participantes da pesquisa de opinião também reconheceram a 

importância desta prática pedagógica para promover a divulgação e a motivação 
científica, demonstrando satisfação pela sua participação e preocupação com a 
linguagem utilizada visando favorecer uma melhor compreensão dos discentes: 
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“Fiquei muito satisfeito em responder as perguntas de seus estudantes. Espero 
que minhas respostas sejam úteis, e que de fato motivem seus estudantes para 
ciência” [sic]. 
 
“Procurei responder com uma linguagem simples. Parabéns pela iniciativa de 
fazer os alunos se interessarem pela Ciência” [sic]. 

 
 
Observou-se, na fala destes cientistas, motivação e disposição para o 

desenvolvimento de atividades de extensão nesta comunidade escolar. Considerando a 
importância desta atividade para articular o fazer acadêmico com o fazer formal, 
vislumbro a exploração desta parceria pelas comunidades escolares como um meio de 
subsidiar o ensino-aprendizado eficaz das ciências, através de práticas educacionais 
inovadoras, motivadoras e interlocutoras do seu universo com a sociedade:  

 
 

 “Eu fiquei curioso em saber se a Escola... é a que fica em... ao lado do 
mercado. Eu fui estudante no... quando fazia o 3o científico e estava me 
preparando para o vestibular. Isto em 1967 e 68. Se você precisar alguma 
coisa em física experimental eu me disponha a ajudar. Basta ligar para mim...” 
[sic]. 

 
 “Posso dar um seminário em sua escola sobre algum tema de interesse dos 
alunos” [sic]. 

 
 
Também ficou evidenciada a satisfação dos cientistas pernambucanos em 

contribuir para a participação crítica da comunidade escolar nos grandes 
empreendimentos científicos e tecnológicos da humanidade, sendo ressaltada a 
importância desta prática pedagógica para estimular a vocação científica dos jovens 
educandos: 

 
“Torço realmente para que novas vocações possam ser despertadas para a 
ciência ao se discutir quais são os grandes projetos feitos em escala mundial e 
o que eles significam para nossa melhor compreensão do mundo em que 
vivemos. Que essas discussões estimulem a curiosidade dos futuros cientistas 
para que eles se perguntem como o envolvimento pessoal de cada um pode 
ser fundamental em melhorar a compreensão da humanidade com respeito a 
um determinado tema. Se essas perguntas fizerem parte da discussão, temos 
meio caminho andado para fomentar novos talentos dispostos a encarar os 
novos desafios existentes na fronteira do conhecimento” [sic]. 
 

Observou-se ainda a sensibilidade e o compromisso ético e social dos cientistas 
pernambucanos que oportunizaram aos discentes ter um entendimento público das 
ciências, mesmo considerando não ser especialista no assunto: 

 
“Em anexo, estão minhas respostas. Alerto mais uma vez que não sou 
especialista neste assunto - leve minhas respostas com cautela” [sic].  

 
 

CONCLUSÃO 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(CTS) 

 

O grupo de educandos se mostrou coeso, motivado, participativo e com uma 
visão mais ampla sobre as ciências, seus objetivos, suas metodologias e sobre a 
importância dos avanços tecnológicos e da cooperação internacional na busca do 
conhecimento. O fato da pesquisa de opinião ser direcionada para cientistas de uma 
importante universidade publica de Pernambuco foi motivador para o desenvolvimento 
do trabalho gerando expectativa por parte da comunidade escolar na busca de 
conhecer as ideias dos cientistas sobre o LHC. Observou-se o desenvolvimento de 
competências para a pesquisa bibliográfica, leitura científica crítica, sistematização de 
dados e publicação dos resultados. Agradeço a participação dos discentes e dos 
cientistas pernambucanos que proporcionaram a esta comunidade escolar momentos 
desafiadores, cheios de emoção e de descobertas. Espero, a partir deste trabalho, ter 
contribuído para uma reflexão crítica sobre a importância da participação acadêmica 
efetiva na formação científica e para cidadania.  
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RESUMO: É apresentado o desenvolvimento de uma sequência didática para a disciplina de Química 
Analítica do segundo ano do ensino técnico em Química do Colégio Técnico da UFMG (COLTEC). O 
tema é: A Restauração e Conservação de Bens Culturais e é usada a abordagem CTS. O principal 
objetivo da proposta foi abordar conhecimentos de uma área de atuação de um profissional de química. 
Foram executados testes experimentais e levantaram-se questões relacionadas à produção de resíduos 
químicos. O trabalho foi organizado em etapas que consistiram em: leitura de textos, pesquisa 
bibliográfica, execução de testes em laboratório, apresentação dos resultados obtidos e elaboração de 
relatório final. Ao término do projeto, os alunos responderam um questionário relacionado ao 
desenvolvimento da sequência didática apresentada e à escolha do tema. A análise das respostas às 
questões possibilitou que se percebesse o entendimento da proposta pelos estudantes. 

INTRODUÇÃO 
O uso do enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) no ensino de 

ciências é crescente e busca melhorar nos alunos as concepções de bem estar natural, 
tecnológico e social, proporcionando leitura crítica das realidades atuais. O que se 
chama de "leitura crítica" é a interação e interrelação entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. No entanto, a compreensão das relações entre Ciência e Tecnologia (CT) 
dista-se muito da Sociedade (S).  

 
"Há uma tendência em encarar a sociedade como um mundo externo."1 

 
Porém, entende-se que a prática de Sociedade irá fazer parte do mundo 

escolar de alguma maneira mesmo que seja fora do espaço físico da escola. Por isso, 
é importante que os estudantes desenvolvam a visão de Sociedade e suas 
consequentes correlações entre Ciência e Tecnologia para alcançar uma vida mais 
plena, mesmo fora do ambiente escolar.  

 
"CTS, na sua visão clássica, está centrado nas questões ambientais e no 
desenvolvimento de habilidades para a argumentação e a participação”2 

 
Existem poucas publicações sobre o uso da abordagem CTS para o ensino 

profissionalizante de nível médio. O emprego da abordagem CTS no ensino técnico 
pode ajudar os egressos desse nível de ensino a desenvolverem habilidades como: a 
tomada de decisão; o uso da abordagem investigativa na resolução de problemas; a 
argumentação sobre temas relevantes (o que estaria associado à leitura crítica); a 
noção de responsabilidade social; o exercício da cidadania e à compreensão de 
questões ambientais. O desenvolvimento das habilidades listadas anteriormente 
justifica a importância do uso da abordagem CTS no ensino profissionalizante. 
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“Não se trata de mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o faz, mas 
de disponibilizar as representações que permitam ao cidadão agir, tomar 
decisão e compreender o que está em jogo no discurso dos especialistas"3 

 
A cultura, de uma maneira mais geral, inclui o conhecimento, as crenças, a 

arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos 
pelo homem como membro da sociedade. O entendimento da cultura como elo de 
identidade é fundamental para o desenvolvimento da visão de sociedade pelos 
estudantes. Nesse sentido é necessário que o aluno saiba da importância da 
preservação do patrimônio cultural. O Patrimônio e a Memória Cultural, representados 
pelos bens arqueológicos e artísticos (pinturas, esculturas, ferramentas etc.), devem 
ser preservados por serem um registro das atividades de diferentes sociedades para as 
atuais e futuras gerações. O estudo das técnicas adequadas de conservação e 
restauração é importante para a preservação dos bens culturais. Estes estudos 
envolvem o conhecimento das propriedades dos materiais usados nos bens culturais. 
Os primeiros processos ligados à Restauração são registrados na Grécia antiga com a 
chamada Conservação Preventiva que visava a conservação de suas obras e isso 
consistia, basicamente, em selecionar métodos e materiais para a execução de obras e 
pinturas. 4 A Conservação passa a ser considerada uma disciplina em torno de 1880 
com a entrada do químico alemão, Friedrich Rathgen, para o Museu Real de Berlin 
(Koniglichen Museen, Berlin). Rathgen foi o primeiro químico a ser empregado por um 
museu e em 1898 ele publica o livro “A Preservação de Antiguidades” (Die 
Konservierung von Altertumsfunden) sistematizando procedimentos de restauração 
baseados em seus conhecimentos químicos e das propriedades dos materiais 
presentes em obras de arte e bens arqueológicos.5 No Brasil, o primeiro órgão voltado 
para a preservação, Inspetoria de Monumentos Nacionais (IPM), foi criado em 1933 e 
instituído pelo Decreto n° 24.735 de 14 de julho de 1934.6 Com isso, pode-se 
considerar que no Brasil os estudos em Conservação e Restauração tiveram início 
juntamente com a criação deste órgão e, se consolidaram com a criação do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1970.7 

OBJETIVOS 
O objetivo do trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma sequência 

didática para o ensino técnico em Química de nível médio. A sequência usa a 
abordagem CTS e tem como objetivos: permitir que os estudantes desenvolvam sua 
capacidade de tomada de decisões, bem como apresentar aspectos relacionados a 
uma das áreas de atuação do profissional técnico em química e desenvolver 
competências e habilidades das bases tecnológicas dos Parâmetros Curriculares da 
educação profissional de Química de nível médio.8 

METODOLOGIA 
1. Planejamento e Organização do trabalho: 

A atividade foi desenvolvida com a turma do segundo ano do curso técnico em 
Química do Colégio Técnico da UFMG (COLTEC), e foi planejada de forma a abordar o 
tema Restauração e Conservação de Bens Culturais nas aulas de Química Analítica. A 
turma é formada por 48 alunos divididos em três sub turmas de 16 estudantes. Os 
estudantes de cada subturma foram organizados em grupos com quatro pessoas, 
totalizando 12 grupos. 
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2. Escolha do material e Preparo das amostras: 
A sequência didática foi organizada em etapas, das quais incluiu a realização 

de testes analíticos em amostras de tintas. Os testes analíticos realizados pelos 
estudantes foram: testes de cátions, teste de solubilidade, determinação do índice de 
acidez e determinação do índice de iodo. A solubilização das amostras de tintas foi 
feita pelos bolsistas de graduação em licenciatura da UFMG sob orientação de 
docentes do COLTEC.  

 
2.1 Escolha do material:   
A escolha dos testes foi feita de acordo com a ementa da disciplina de Química 

Analítica e com o auxílio do livro Química Aplicada à Conservação e Restauração de 
Bens Culturais.9 A escolha do material se deu de acordo com as características 
analíticas e comportamentos dos materiais e  foi fundamentada nas características e na 
potencialidade dos testes a serem executados. 

 
"Como uma das funções de uma tinta é fornecer cor a um material, ela deve 
ser formada por um material colorido. A maioria dos materiais coloridos que 
conhecemos, porém, não aderem bem a qualquer substrato. (...) Uma solução 
encontrada pela humanidade foi a de misturar materiais coloridos com 
materiais que apresentassem boa adesão a qualquer substrato”9 

 
Para o preparo das amostras escolheu-se duas tintas de pigmentos amarelos e 

duas tintas de pigmentos azuis. A tabela 1 mostra os pigmentos escolhidos, suas 
respectivas fórmulas moleculares e os cátions responsáveis pela cor das tintas 
escolhidas. 

 
Tabela 1: Pigmentos/ cargas responsáveis pela coloração das tintas.9 

Pigmentos/ Cargas 
Nome Fórmula Cátion Nome Fórmula Cátion 

Amarelo 
Ocre 

Fe2O3.H2O Fe3+ Azul da 
Prússia 

Fe4[Fe(CN)6]3 Fe2+ 

Amarelo de 
Cádmio 

CdS Cd2+ Azul de 
Cobalto 

CoO.Al2O3 Co2+ 

 
2.2 Preparo das amostras: 
Trabalhou-se com amostras de quatro tintas a óleo de colorações distintas que 

foram solubilizadas em cicloexano. A figura 1 mostra uma das soluções preparadas. 
 

 
Figura 1: Solução da tinta Amarelo Ocre com cicloexano 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

CTS 
 

 

As soluções obtidas pela solubilização das tintas em cicloexano apresentaram-
se heterogêneas, o que é explicada pelo fato de as tintas utilizadas serem uma 
dispersão de cargas e pigmentos, inorgânicos ou não, em um aglutinante de óleo 
secativo que é, geralmente, o óleo de linhaça. O aglutinante e demais aditivosI solúveis 
em cicloexano, como tensoativos, estavam presentes na fase líquida. Levaram-se, 
então, as misturas a centrifuga e obteve-se a separação dos pigmentos e do óleo de 
linhaça e demais aditivos presentes nas tintas. A figura 2 mostra os precipitados das 
soluções após a centrifugação e a figura 3 representa o sobrenadante das soluções.  

 

 
Figura 2: Precipitados das tintas Azul de Cobalto (à esquerda), Amarelo Ocre (a cima) e Azul da 

Prússia (à direita) 
 

 
Figura 3: Soluções de óleo de linhaça com cicloexano após a centrifugação - Amarelo Ocre à 

esquerda, Amarelo de Cádmio ao centro e Azul da Prússia à direita 
 

Em seguida, preparou-se uma solução com os precipitados obtidos no 
procedimento anterior. O processo de abertura de amostra foi usado para a 
solubilização adequada do pigmento responsável pela cor da tinta. O processo de 
abertura das amostras de tintas foi realizado em capela com solução de ácido nítrico 
(HNO3) 2,5% v/v e peróxido de oxigênio (H2O2) 1,5% v/v sob constante aquecimento. 
Ao final deste procedimento, obtiveram-se 4 soluções correspondentes a cada uma das 
                                                      
I Normalmente, como no Azul da Prússia, são adicionados surfactantes para permitir uma dispersão 
estável dos pigmentos já que seu caráter iônico dificulta a miscibilidade com os óleos. A coloração 
azulada e amarelada nas imagens referentes ao Amarelo de Cádmio e Azul da Prússia mostram que 
uma parte desses pigmentos se encontram emulsionados na fase líquida pela presença de surfactantes. 
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amostras dos pigmentos das tintas. A figura 4 mostra duas das soluções de cátions 
após o procedimento de abertura das amostras. Ao fim do procedimento de preparo de 
amostras, obtiveram-se quatro soluções de óleo de linhaça em cicloexano (figura 3) e 
quatro soluções dos pigmentos (cátions) (figura 4). 

 

 
Figura 4: Soluções dos cátions das tintas Azul de Cobalto (à esquerda) e Azul da Prússia (à 

direita) 
 
3. Estrutura da sequência didática: 

A sequência didática foi organizada em quatro etapas integralizadas entre os 
meses de outubro e novembro de 2013 (totalizando 20 horas/aulas distribuídas ao 
longo de cinco semanas). O quadro 1 apresenta as atividades de cada uma das etapas 
da sequência didática e os respectivos objetivos.  

 
Quadro1: Etapas da sequência didática e seus respectivos objetivos 

Etapas Atividades Objetivo 

1ª 
Leitura do texto: "O papel do 

químico na área de restauração e 
conservação do patrimônio 

cultural''10 

Apresentação do projeto, 
organização dos grupos e 
orientação para as demais 

etapas 

2ª 
Pesquisa relacionada ao 

tratamento das amostras e início 
dos testes analíticos 

Conhecer o tema através da 
pesquisa dos testes que serão 

executados 

3ª Testes analíticos com as amostras 
Trabalhar com a amostragem e 
adquirir prática com a área de 

atuação. 

4ª Apresentação dos resultados pelos 
grupos 

Apresentação oral seguida de 
um trabalho escrito com as 

observações, resultados obtidos 
nos testes e conclusões 

 
Na primeira semana foi realizada em sala de aula, pelos discentes, a leitura do 

texto: ''O papel do químico na área de restauração e conservação do patrimônio 
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cultural''10 que aborda o contexto histórico da profissão, o trabalho que um químico 
desenvolve na área e a apresentação do projeto Restauração e Conservação de Bens 
Culturais que seria desenvolvido. Foi feita a relação das atividades de cada uma das 
etapas e explicitou-se o que seria esperado dos alunos durante o desenvolvimento da 
sequência didática. Foi proposto que os estudantes apresentassem na semana 
seguinte (segunda etapa) os resultados da pesquisa bibliográfica a cerca do tema e 
dos testes analíticos que seriam feitos. Além disso, pediu-se aos estudantes que 
começassem a organização dos materiais (vidrarias, amostras e reagentes) que seriam 
usados na etapa de realização dos testes. 

Concluída a segunda etapa, os alunos iniciaram os testes nas amostras 
obtendo os resultados que seriam apresentados na quarta etapa. Já na quarta etapa, 
os alunos entregaram o relatório técnico da atividade e fizeram uma apresentação oral 
para os colegas explicitando a funcionalidade do teste realizado pelo grupo e 
apresentando os resultados obtidos e os aspectos teóricos de Química na etapa 
anterior relacionando-os com o tema central do projeto: Conservação e Restauração de 
Bens Culturais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
1. Testes em laboratório 

 
1.1 Testes de Cátions: 
Dos quatro temas de análises estudados, esperava-se que os testes 

qualitativos para identificar cátions seriam os de mais fácil execução pelos alunos. 
Percebeu-se uma dificuldade por parte dos alunos no entendimento da proposta. Vale 
ressaltar que, a ementa da disciplina de Química Analítica do curso Técnico em 
Química do COLTEC prevê aulas de Análise Química Qualitativa, e ainda assim, houve 
grande dificuldade, por parte de dois dos três grupos, na identificação dos cátions 
presentes nas amostras de pigmentos. Acredita-se que essas dificuldades tenham 
ocorrido por problemas, como por exemplo, o planejamento inadequado dos 
estudantes para a realização dos testes de cátions. Os estudantes foram comunicados 
que deveriam identificar quatro cátions nas amostras e que dois estavam presentes nos 
pigmentos amarelos e os outros dois, nos pigmentos azuis. Pediu-se aos estudantes 
que listassem todos os cátions responsáveis pelas cores amarela e azul e que 
poderiam ser usados na fabricação dos pigmentos das tintas. Os estudantes foram 
orientados a consultar a bibliografia especializada9 para auxiliar na listagem dos 
possíveis cátions presentes nas amostras. Na bibliografia há uma lista dos cátions 
responsáveis pelas cores e um fluxograma contendo a sequência analítica para a 
identificação de tais pigmentos. Observou-se que apenas um dos três grupos 
conseguiu organizar o planejamento para o teste de cátions na forma de fluxograma, tal 
qual apresentado na literatura. Isso demonstra que o grupo citado apresentou maior 
habilidade de organização e entendimento dos procedimentos para esse tipo de 
análise. 

Os grupos responsáveis pela execução de testes de cátions conseguiram 
identificar a presença dos íons em duas das quatro amostras cedidas. No relatório 
entregue, os grupos demonstraram entendimento e aprendizagem a respeito da 
relevância dos testes de cátions relativo à identificação das cores em peças de acervo 
patrimonial. 
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1.2 Testes de Solubilidade 
A proposta do teste de solubilidade consistiu em testes a quente e a frio em 

amostras de óleo usando os seguintes solventes: água deionizada, etanol e acetona. 
Foi solicitado aos estudantes que explicassem os resultados observados 
correlacionando-os à necessidade de aplicá-los nas obras pertencentes a acervos 
culturais. Observou-se que as amostras não solubilizaram em água e em acetona e 
foram parcialmente solúveis em etanol. Um dos grupos explicou que se esperava que o 
material apresentasse a menor solubilidade em etanol devido à estrutura da cadeia 
orgânica do óleo que compõe a tinta. Esse grupo conseguiu explicar o fato do óleo não 
ser solúvel em água mesmo sob o aquecimento da amostra. Com exceção de um 
grupo, que teve problemas na realização dos testes, os demais grupos concluíram os 
testes e souberam responder às questões a respeito dos resultados observados.  

Os textos dos relatórios dos grupos que realizaram os testes de solubilidade 
apresentaram muitas informações sobre as análises, o tipo de amostra e o uso desse 
tipo de análise nos testes de Restauração. Foi explicado que a solubilidade de uma 
tinta é importante para o restaurador e que, geralmente, o restaurador deve usar os 
solventes de forma seletiva de modo que ele possa retirar camadas distintas de tinta e 
vernizes em uma tela ou escultura. Os vernizes podem, devido à deterioração por 
diversas oxidações atmosféricas, se tornarem amarelados e dificultarem a leitura da 
obra. Algumas camadas de tinta devem ser retiradas de uma pintura por serem o 
resultado de uma restauração errada. Há ainda a situação na qual o restaurador deve 
remover apenas manchas e sujeiras da obra. Quanto mais seletiva for a ação do 
solvente, menor o risco de danos às camadas de tinta originais que devam permanecer 
na obra. 

A seguir, tem-se a figura 6 que mostra os resultados observados por um dos 
grupos que realizaram o teste de solubilidade. O primeiro tubo de ensaio (à direita) 
representa a solubilização da amostra em etanol antes de centrifugar e o segundo tubo 
representa a amostra após a centrifugação. 

 

 
Figura 6: Solubilidade da amostra de Azul da Prússia em álcool, água e acetona 

 
1.3 Testes de determinação do índice de acidez 
Os testes que demandaram maior habilidade de laboratório pelos estudantes 

foram os testes de índice de acidez e de índice de iodo, ensaios importantes na 
caracterização de óleos secativos (óleos poliinsaturados), aglutinantes das tintas 
estudadas. Os dois testes envolvem o emprego de titulação. Os estudantes tiveram, no 
decorrer do curso, aulas de Análise Química Quantitativa em que fizeram experimentos 
envolvendo análise titulométrica, no entanto essas titulações foram em meio aquoso e 
as soluções analisadas nessa sequência didática foram preparadas em meio não 
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aquoso. Os grupos conseguiram desenvolver a pesquisa teórica para o 
desenvolvimento do trabalho experimental de laboratório. Para os testes que 
envolveram análise titulométrica, os alunos fizeram as determinações usando três 
replicatas das amostras com a adição de aproximadamente 6,0 mL de etanol. 

Na amostra de Azul da Prússia sugeriu-se que fizessem a titulação com auxílio 
de um potenciômetro devido à coloração da solução. Os alunos diluíram as amostras 
que seriam usadas na titulação potenciométrica. O procedimento de solubilização das 
amostras foi necessário para que se tivesse o volume suficiente da mesma para esse 
tipo de análise. Um dos grupos ficou responsável por essa diluição, no entanto usaram, 
equivocadamente, cicloexanona ao invés de cicloexano.  

A troca do solvente foi percebida somente no decorrer da titulação da mistura, 
quando o pH da mistura, que estava sendo titulada, diminuiu ao invés de aumentar. 
Com isso, alterou-se a proposta inicial e foi pedido aos estudantes que tentassem 
explicar o que causou o aumento do pH no decorrer da titulação da amostra com a 
solução padronizada de hidróxido de sódio.   

Os alunos foram questionados sobre o que ocorreu, mas não conseguiram 
propor um mecanismo adequado para a reação química que causou o comportamento 
inesperado do pH no decorrer da titulação 

Apesar do erro, os estudantes perceberam a importância do solvente em 
reações, os mesmos corrigiram o experimento usando o solvente adequado e 
conseguiram calcular o índice de acidez das amostras, explicar o objetivo dessa 
análise no contexto de restauração de bens culturais e associaram o aumento do pH no 
decorrer da titulação com o equilíbrio ceto-enólico entre as espécies envolvidas (óleo 
da tinta, cicloexanona e álcool). 

As imagens 7 e 8 apresentam, respectivamente, o aspecto da mistura após o 
término da titulação com NaOH padronizado e a montagem feita para a titulação 
potenciométrica. Na imagem 7 observa-se uma solução heterogênea com parte incolor 
e parte de cor rosa escura. A cor rosa se deve à presença do indicador usado 
(fenolftaleína) e a separação de fases da mistura presente no erlenmeyer é devida ao 
óleo da tinta presente na mistura. 

 

 
Figura 7: Resultado do teste de índice de acidez 
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Figura 8: Sistema de titulação potenciométrica 

 
1.4 Testes de determinação do índice de iodo 
Os estudantes apresentaram maiores dificuldades na realização dos testes de 

determinação do índice de iodo. As dificuldades foram explicitadas no desenvolvimento 
da pesquisa teórica sobre o tema, no preparo das soluções a serem usadas nos 
experimentos e nos procedimentos de determinação do índice de iodo. Os grupos 
foram responsáveis pelo preparo das soluções a serem usadas nas determinações 
(soluções de indicadores, soluções padrão para titulação, etc). Para tentar ajudar na 
pesquisa teórica e no entendimento do objetivo da proposta, foi sugerido aos 
estudantes que tentassem relacionar os experimentos com testes em outro óleo ou 
material que apresentasse alto teor de lipídeos. Os estudantes estavam realizando 
testes com outros materiais com alto teor de lipídio nas aulas experimentais da 
disciplina de Química Orgânica. Dos três grupos, somente um conseguiu explicar os 
objetivos do teste, no entanto esse grupo não conseguiu calcular o índice de iodo para 
esse tipo de amostra. 

Não foi possível determinar o índice de iodo na amostra de Azul da Prússia 
porque a coloração da amostra preparada impediria a observação da mudança de cor 
do indicador. A figura 9 apresenta o erlenmeyer com a amostra titulada por um dos 
grupos. Nas observações feitas pelos alunos, as amostras ficaram bifásicas ao término 
das titulações e isso, segundo a conclusão dos estudantes, ilustraria a separação do 
solvente (cicloexano) do óleo de linhaça presente na tinta.  

 

 
Figura 9: Resultado dos testes de índice de iodo 
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2.  Apresentação dos resultados pelos estudantes: 
Os estudantes apresentaram, no formato de seminário, os aspectos teóricos e 

os resultados experimentais do tema do grupo. A apresentação oral foi importante para 
a socialização, na turma, dos aspectos relacionados a cada teste proposto. Outro 
aspecto importante foi a complementação da parte prática, o que auxiliou muito na 
percepção do projeto pelos alunos. Apesar de algumas dificuldades, considera-se que 
os objetivos iniciais foram cumpridos e que os alunos conseguiram desenvolver e 
praticar as competências e habilidades presentes nos parâmetros curriculares do 
ensino técnico, mesmo que os resultados experimentais que os grupos apresentaram 
não tenham sido totalmente coerentes com o que foi previsto inicialmente.  

Acredita-se que no desenvolvimento da sequência didática os estudantes 
tenham desenvolvido algumas competências e habilidades das referências curriculares 
para o ensino técnico de química. Essas competências e habilidades estão listadas a 
seguir: 

 
Competências: 
• Identificar as funções dos equipamentos e acessórios de operação e 

controle. 
• Interpretar fluxogramas de processo, manuais e cronogramas. 
• Identificar adequadamente técnicas de amostragem, preparo e manuseio 

de amostras. 
• Interpretar e selecionar os métodos utilizados na execução de análises no 

processo. 
 
Habilidades: 
• Operar equipamentos de processos. 
• Fazer leitura de instrumentos. 
• Elaborar relatórios técnicos. 
• Preparar corpos de prova, soluções, padrões, diluições e concentrações 

de soluções necessárias às análises no processo. 
• Expressar os resultados das análises realizadas. 
• Procedimentos de segurança para coleta, manuseio, classificação e 

condições de armazenamento das amostras coletadas. 
• Princípios de funcionamento dos equipamentos/instrumentos utilizados 

nos diversos tipos de análises. 
• Identificação de vidrarias, equipamentos e instrumentos utilizados nas 

análises. 
• Técnicas de preparo e padronização de soluções. 
• Cálculos para a diluição e concentração de soluções e suas unidades. 
• Princípios teóricos, condutas analíticas e execução de análises 

instrumentais. 
• Técnicas de determinação da precisão de um conjunto de dados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A estratégia de avaliação dos estudantes foi apresentada na primeira etapa. A 

avaliação consistiu, principalmente, na observação dos seguintes aspectos: 
• Postura dos alunos em laboratório; 
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• Autonomia e a capacidade de tomada de decisões relacionadas aos 
procedimentos experimentais; 

• Qualidade e quantidade de informações obtidas na pesquisa teórica; 
• Desempenho na execução das atividades experimentais. 
Os alunos produziram um texto no qual descrevem o contexto histórico, a 

explicação dos testes realizados e a apresentação dos resultados dos experimentos e 
das conclusões ao término das atividades. 

Considera-se que o objetivo foi alcançado. Contudo, tendo em vista a primeira 
vez que a atividade foi aplicada, algumas alterações são necessárias. Observou-se 
algumas empecilhos no preparo e na execução da atividade. Uma das dificuldades está 
relacionada ao uso constante dos solventes orgânicos, enquanto nas demais aulas da 
disciplina de Química Analítica do curso usou-se água como solvente. O  uso dos 
solventes orgânicos é particularmente crítica, tendo em vista que as amostras não são 
solúveis em água. Outras dificuldades encontradas foram relatadas na sessão de 
discussão e apresentação de resultados, como por exemplo, o entendimento, a 
organização e o planejamento por parte dos estudantes.  

A capacidade demonstrada pelos estudantes na avaliação de seus resultados e 
de elaborarem propostas para a resolução das dificuldades que apareceram no 
decorrer das atividades, sugerem que alguns dos objetivos secundários foram 
alcançados.  

Considera-se que 04 semanas, com 04 horas/aula por semana, seja suficiente 
para executar as quatro etapas. O professor pode inserir uma quinta etapa em que os 
alunos proponham e executem o tratamento do resíduo gerado. O objetivo dessa 
quinta etapa seria estimular os estudantes a se preocuparem com os aspectos 
relacionados à produção de resíduo em atividades experimentais de química. 

É possível que a sequência didática seja executada interdisciplinarmente com a 
disciplina de Química Orgânica. Uma observação importante a respeito da 
interdisciplinaridade: as turmas estavam estudando na disciplina de Química Orgânica 
as aplicações do solvente usado no preparo das amostras para os testes. Embora a 
sequência didática não tenha sido planejada com a articulação de outras disciplinas 
além da Química Analítica, a interação entre as duas disciplinas ocorreu de forma 
espontânea, pois, os alunos a todo o momento voltavam no conteúdo de Química 
Orgânica para compreender fenômenos observados nos experimentos dessa 
sequência didática.  

Ao término de execução da proposta, aplicou-se um questionário com os 
alunos. Os objetivos foram: obter informações para propor melhorias da sequência 
didática; saber se os alunos se interessaram pelo tema; diagnosticar, através de uma 
auto avaliação, se os alunos consideram que os objetivos foram atingidos. Embora 
menos da metade dos alunos responderam ao questionário (~35%), isso não afetou 
nas atividades avaliativas e acrescenta muito para as adaptações necessárias na 
sequência.  

Dos alunos que responderam ao questionário, 94% acharam o tema relevante 
para a formação profissional, 82% avaliaram o projeto entre bom e excelente (em uma 
escala de 0 a 10 pontos), 70% afirmaram que as atividades corresponderam à 
expectativa inicial, 59% disseram que o tema despertou o interesse pela área, porém, 
41% responderam que fariam estágio na área. E todos os alunos responderam que 
após a aplicação do projeto passaram a conhecer melhor a função de um químico na 
área de Conservação e Restauração de Bens Culturais. 

A partir das respostas obtidas no questionário, da observação do 
comportamento dos estudantes a medida que eram questionados sobre os resultados e 
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da postura dos alunos frente aos questionamentos pode-se concluir que este tipo de 
abordagem é importante para sua futura vivência profissional porque desenvolve nos 
participantes as habilidades que são esperadas após a aplicação de atividades que 
envolvam a abordagem CTS2. Associado a isso, o tema escolhido destaca a 
importância e a relevância da área para a sociedade. Por fim, as aulas dialógicas com 
caráter investigativo tem, também, papel importante, pois, desperta no aluno a 
curiosidade fazendo-o buscar respostas para o tema e auxiliando nas aplicações dos 
testes que foram propostos. 
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Introdução 
Considerando os objetivos presentes nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio1, uma boa estratégia para alcançá-los é o uso 
da abordagem de ensino CTS (Ciência, Tecnologia 
e Sociedade), a qual utiliza temas atuais e do 
cotidiano dos alunos para ensinar Química e 
possibilitar um melhor entendimento da relação 
existente entre o conhecimento científico e o 
conhecimento de mundo dos alunos. 
Para a construção adequada do conhecimento 
químico foi utilizado o tema Metal e Metalurgia para 
abordar o conteúdo da Tabela Periódica, desde sua 
criação até as propriedades periódicas dos 
elementos. O conteúdo em questão é estudado na 
1ª. Série do ensino médio. Entretanto, 8 aulas foram 
ministradas por meio de uma oficina temática, e 
abertas para os discentes de todas as séries do 
ensino médio da Escola Estadual Francisco Ivo 
Cavalcanti, situada na cidade de Natal- RN. 

Resultados e Discussão 
O trabalho foi iniciado fazendo-se uma investigação 
do conhecimento que os alunos possuíam a respeito 
do tema, com o intuito de usar os recursos que mais 
se adaptariam a eles. Em seguida, abordamos em 
uma aula expositiva a história dos metais, dando 
enfoque aos mais antigos e utilizados pelo homem, 
desde sua descoberta até os dias atuais. 
 

 
Figura 1: Aula expositiva. 

 
E para fazer a conexão entre a história desses 
metais e a história da criação da tabela periódica, foi 
exibido um trecho do documentário intitulado “O 
Sonho de Dimitri Mendeleev- organizando a tabela 
periódica”2. 
Foram trabalhados, a partir do vídeo “A Tabela (é 
mesmo) Periódica”3, produzido pela Science Office e 
do livro “Química: na abordagem do cotidiano”4, 
conteúdos relacionados à estrutura da tabela 

periódica, à configuração eletrônica e às 
propriedades dos elementos. Durante a explanação 
do conteúdo relatamos o uso dos metais no dia a dia 
e sua importância, quais problemas ambientais e 
sociais podem ser acarretados devidos o uso 
exagerado e o descarte inadequado desses 
materiais, além da enorme geração de renda que 
sua exploração, fabricação e a venda provocam. 
 

 
Figura 2: Atividade para assimilação do conteúdo. 
 
Existiram dificuldades na compreensão do conteúdo 
por parte dos alunos da 1° série, que não haviam 
estudado o assunto, e a heterogeneidade de 
assimilação dos alunos da 2° e 3° séries do ensino 
médio. Contudo, a oficina temática contribuiu para a 
construção e revisão do conhecimento científico. 

Conclusões 
As aulas expositivas não foram suficientes para 
assimilação do conhecimento científico relacionado 
ao cotidiano dos alunos. Portanto, através de 
resoluções de exercícios e de diálogos sobre os 
temas propostos durante a oficina, foi notável a 
compreensão dos conteúdos ministrados. 
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Introdução 
Sabe-se que a relação ensino/aprendizagem em 
Química é facilitada quando o aluno tem interesse 
por aquilo que vai aprender, daí a relevância do uso 
de abordagens temáticas no ensino, principalmente 
quando o tema está inserido no cotidiano de muitos 
jovens e permite uma problematização num 
contexto CTS1. O uso polêmico de “Esteróides 
anabolizantes” vem sendo debatido nas mídias e 
infelizmente faz parte da realidade de muitos jovens. 
Mas percebe-se que vários estudantes não sabem 
exatamente o que são essas substâncias e quais 
consequências trazem para a saúde de seus 
usuários. Assim, devido à baixa informação em 
relação ao tema e por estarmos em um ano de copa 
do mundo no Brasil, decidiu-se usar os 
anabolizantes como eixo temático para a 
aprendizagem de Química Orgânica, numa 
abordagem que privilegiasse não só o conhecimento 
químico, mas também a tomada de decisão.  

Resultados e Discussão 
A implementação desta abordagem se deu em uma 
turma da Escola CAT SESI - do EJA (Ensino de 
Jovens e Adultos), através de uma sequência 
didática realizada em seis tempos de aula (5h). 
Antes do início da primeira aula foi pedido aos 
alunos que trouxessem reportagens de qualquer 
mídia impressa que relatasse alguma notícia sobre 
esteroides anabolizantes. Ao iniciarmos a primeira 
aula sobre o tema, foi apresentado um 
documentário (40 min.) sobre a utilização 
indiscriminada deste produto em academias e como 
a sua venda sem receita médica traz malefícios para 
a saúde a médio e longo prazo. No final da aula foi 
proposta aos alunos a elaboração de uma pequena 
resenha crítica sobre o documentário. Assim, os 
alunos puderam expor suas opiniões sobre o 
assunto, de maneira que pudessem se motivar a 
construir seus conhecimentos partindo também de 
experiências vivenciadas no cotidiano. A análise das 
resenhas revelou que a maioria repudiava seu uso, 
mas uma pequena parcela de alunos revelou que 
utilizava anabolizantes como recurso estético sem 
se preocupar com os efeitos adversos que poderiam 
aparecer em um futuro próximo. Nas 4 aulas 
seguintes fez-se uma relação entre os conceitos de 
reações químicas, compostos orgânicos e o 
reconhecimento das funções orgânicas, neste 

processo visando sempre estabelecimento de uma 
relação entre a aplicabilidade destes conceitos com 
o tema central. Nestas aulas notou-se que os alunos 
se mostraram interessados de tal forma que a 
maioria procurava participar expressando a sua 
opinião e as suas dúvidas em relação aos conceitos 
químicos que foram abordados. Ao final da sexta 
aula foi proposta uma nova resenha sobre o tema 
tendo em vista uma comparação com a anterior. Foi 
constatado que os alunos se mostravam muito mais 
conhecedores do tema, demonstrando também 
maior nível de qualidade em abrangência e 
profundidade em relação aos conteúdos químicos 
incorporados nas argumentações realizadas. 
Também chamou a atenção o impacto que o 
conhecimento adquirido nas aulas trouxe na 
mudança de atitude de alunos que faziam uso dos 
esteroides anabolizantes. 

   
Figura 1.  Aplicação do trabalho em sala de aula. 
 

Conclusões 
A partir de tudo que foi realizado os alunos 
demonstraram maior interesse e participação mais 
ativa nas aulas. Os relatos finais indicaram maior 
amadurecimento da turma, aprendizagem dos 
conteúdos e constatou-se como a escola pode, com 
estratégias simples, contribuir atendendo às 
necessidades formativas inseridas na realidade dos 
aos alunos. 
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RESUMO: O ensino com enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) refere-se à formação de cidadãos 
a partir de um conhecimento mais amplo sobre inter-relações CTS. Apesar de existirem recomendações 
para esse enfoque nas Orientações Curriculares do MEC, sabe-se que em geral os professores 
apresentam dificuldades de incluir uma ênfase CTS em suas aulas, seja pela limitação docente ou pelas 
restrições estabelecidas pelas instituições de ensino. O principal propósito deste trabalho é apresentar 
dados de uma análise exploratória sobre possíveis impactos de uma experiência pedagógica de aulas de 
Química do Ensino Médio em uma escola particular do Distrito Federal, cujo principal foco é preparar os 
alunos para o vestibular de universidades federais. Os temas sociocientíficos desenvolvidos foram 
poluição atmosférica e química verde. A análise demonstra que muitos alunos apresentaram evidência 
de aprendizagem sobre os temas estudados e também manifestaram interesse em ampliar a quantidade 
e tempo das aulas destinadas a trabalhar temas sociocientíficos. 

INTRODUÇÃO 
A inclusão do enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) no ensino de 

ciências surgiu quando se iniciou uma discussão sobre o papel da ciência na 
sociedade, na tentativa de através do ensino, levar o estudante atuar de maneira crítica 
diante de situações-problema relacionadas às inter-relações CTS. Para isso, são 
utilizados temas sociocientíficos para desenvolver no estudante uma compreensão 
mais ampla sobre CTS. 

Auler (2007) defende a necessidade de mudanças profundas no campo 
curricular, configurando os currículos de forma que fiquem mais abertos a temas e a 
problemas contemporâneos marcados pela componente científico-tecnológica, 
enfatizando-se a necessidade de superar configurações pautadas unicamente pela 
lógica interna das disciplinas, passando a serem configuradas a partir de 
temas/problemas sociais relevantes, cuja complexidade não é abarcável pelo viés 
unicamente disciplinar. 

Sabe-se que, em geral, há dificuldade docente na inserção do enfoque CTS 
nas aulas, seja pelo despreparo do professor ou por limitações estabelecidas pelas 
instituições de ensino, como as escolas que têm o principal foco na preparação do 
aluno para prestar exames de vestibular.  

Na tentativa de fazer essa mudança e inserir CTS nas aulas de Química em 
algumas instituições de ensino que a primeira autora trabalhou, percebeu-se que 
existem limitações no contexto escolar. Por exemplo, uma das dificuldades que os 
professores têm em trabalhar temas está associada ao contexto de escola privada. 
Nessas escolas, os professores se preocupam mais com os conteúdos voltados para o 
vestibular, pois muitas vezes os alunos que estão em escola privada têm a pressão da 
sociedade e família para ingressarem em universidades federais o que levaria a crer 
que eles não teriam interesse em estudar temas sociais. 

É nesse sentido que surge o desafio de inserir tais propostas nas aulas de 
ciências, pois além das limitações já citadas, os professores relatam que têm 
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dificuldades em promover debates com os alunos em torno de um contexto tão 
abrangente. Santos (2007) considera que muitas vezes a abordagem de temas CTS 
acaba se restringindo a ilustração de aplicações tecnológicas com exemplos de suas 
implicações. O professor precisa compreender o papel do enfoque curricular de CTS 
em uma perspectiva crítica e reconhecer a importância de se incluir no currículo e ter 
consciência e propriedade para trabalhar os temas nas aulas. Firme e Amaral (2008) 
compartilham o mesmo pensamento e afirmam que é importante que o professor tenha 
clareza sobre as relações propostas para a Ciência-Tecnologia-Sociedade que estão 
implicadas nessa abordagem de ensino.  

Nesse sentido, foi desenvolvida em uma dissertação de mestrado profissional 
uma proposta pedagógica de inserção de enfoque CTS em escola privada. A 
dissertação teve como objetivo aplicar e analisar aulas com enfoque CTS em uma 
instituição de ensino privada cujo principal objetivo era preparar o aluno para realizar 
provas de vestibular. O planejamento de ensino da escola em estudo era voltado 
unicamente para os conteúdos relacionados aos exames de vestibular. Havia dois 
principais desafios: se os alunos iriam se interessar pelo tema e se haveria 
aprendizagem, pois o tempo destinado à inserção da proposta foi bastante restrito. 

Sendo assim, o propósito do presente trabalho é apresentar dados de estudo 
exploratório desenvolvido em uma escola privada que possui foco na preparação para 
o vestibular, com o propósito de identificar o interesse dos estudantes em estudar 
temas sociocientíficos e a ocorrência de aprendizagem sobre os assuntos discutidos na 
sequência didática planejada em que buscou inserir estudos de relações CTS. 

ENFOQUE CTS E O ENSINO DE CIÊNCIAS 
É evidente o contínuo crescimento das indústrias químicas nos últimos anos 

quando observamos o quão vasta é a criação de novos materiais, medicamentos e 
prestação de serviços que visam à qualidade de vida das pessoas. Podemos então 
atribuir mérito ao desenvolvimento da Química, como afirmam Santos e Schnetzler 
(2010), pois é o material químico que nos propicia um maior conforto e preserva a 
nossa saúde como, por exemplo, as roupas de fibras sintéticas; os combustíveis dos 
automóveis; os antibióticos; os fármacos de síntese; a borracha sintética; os plásticos; 
os fertilizantes; os detergentes sintéticos; os novos materiais que vêm substituindo os 
metais e tantos outros materiais naturais.  

Tomando esse contexto em consideração, o movimento CTS surgiu como uma 
crítica ao modelo desenvolvimentista, em que o avanço da tecnologia não trazia 
apenas benefícios, mostrando então seu papel transformador em consequência do 
progresso, isso levou a sociedade refletir sobre o papel da ciência no contexto social. 
Nesse mesmo sentido, Cachapuz (2011) afirma que as relações entre tecnociência e 
poder podem e devem ser reformuladas segundo linhas mais democráticas de forma a 
reconciliar valores da cultura democrática e humanista com o progresso tecnocientífico. 

Surge então a necessidade de desenvolver a capacidade de pensar no coletivo 
em que o sujeito seria ativo no processo de produção de ciência e tecnologia, 
educação também teria a função de desenvolver também certos valores morais 
(SANTOS e MORTIMER, 2000). Os indivíduos dessa sociedade que se preocupam 
com o coletivo têm um importante papel como afirma Freire (2005, p.85) “o meu papel 
não é só o de que se constata o que ocorre, mas também de quem intervém como 
sujeito de ocorrências”. 

Assim, na educação científica, o movimento CTS assumiu como objetivo o 
desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão na sociedade científica e 
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tecnológica e o desenvolvimento de valores. Dessa forma, o movimento CTS no ensino 
de Ciências contribui para a inserção de temas sociocientíficos (SANTOS, 2011, p.23). 

Os cursos com enfoque CTS têm como um dos objetivos fundamentais 
desenvolver a capacidade do indivíduo tomar a decisão adquirindo conhecimentos 
básicos de ciência, como neste caso a ciência Química, e assim levar os estudantes a 
compreenderem o papel dessa ciência na sociedade como os aspectos econômicos 
que influenciam o desenvolvimento das indústrias, o uso de materiais alternativos 
dentre outros aspectos relacionados com a tecnologia para formar uma pessoa que 
tome decisões e seja capaz de efetuar uma posição perante a tecnologia. 

O ensino CTS comumente trabalha com temas sociocientíficos, seja através da 
leitura de textos ou debates acerca dos temas. Auler (2007) destaca a importância de 
se trabalhar temas relacionados ao contexto de vida dos estudantes. Santos e Mortimer 
(2000) sugerem que no contexto brasileiro poderiam ser discutidos temas como a 
exploração mineral e desenvolvimento científico, a ocupação humana e poluição 
ambiental, o destino do lixo e o impacto sobre o ambiente, controle de qualidade dos 
produtos químicos comercializados, questão da produção de alimentos e a fome que 
afeta parte significativa da população brasileira, a questão dos alimentos transgênicos, 
o desenvolvimento da agroindústria e a questão da distribuição de terra no meio rural, 
custos sociais e ambientais da monocultura, o processo de desenvolvimento industrial 
brasileiro, a dependência tecnológica num mundo globalizado, as fontes energéticas no 
Brasil, seus efeitos ambientais e seus aspectos políticos e a preservação ambiental.  

Assim, a Química não deve ser ensinada como um fim em si mesmo, isso 
alude um ensino contextualizado, no qual o foco não deve estar somente no 
conhecimento químico, mas no preparo para o exercício da cidadania. Considerando 
tal proposta de formar cidadão, os cursos que mais se enquadram nessa abordagem 
são aqueles que dão ênfase aos aspectos sociais da ciência e da tecnologia. 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
O presente trabalho se insere dentro do projeto mais amplo do mestrado 

profissional, em que se fez uma pesquisa em uma escola privada de grande porte, 
tendo no total cerca de 1.200 estudantes. A escola faz parte de uma rede de escolas 
que teve sua origem em um curso de pré-vestibular. A dissertação de mestrado teve 
como objetivo elaborar e aplicar uma proposta de sequência didática que tivesse 
enfoque CTS e fazer uma análise exploratória sobre possíveis impactos dessa 
proposta em aulas de Química do Ensino Médio em uma escola particular do Distrito 
Federal, cujo principal foco é preparar os alunos para o vestibular de universidades 
federais. Com esse propósito buscou-se contribuir para a formação cidadã dos alunos 
e levantar sugestões, a partir da análise do relato da experiência, para auxiliar 
professores a incorporar temas CTS em escolas com realidades semelhantes da 
escola pesquisada. 

O desenvolvimento da proposta pedagógica surgiu após momento reflexivo e 
desafiador da prática docente da pesquisadora. Buscou-se na proposta uma 
construção e reelaboração constante das estratégias de ensino. 

O enfoque CTS foi introduzido inicialmente no estudo dos gases em seis aulas. 
Em todas essas aulas houve uma diversificação de atividades CTS com duração de 
cerca de 20 minutos, nas quais manteve-se o planejamento proposto pelos colegas 
professores de Química das escolas envolvidas no tocante aos conteúdos específicos 
de Química. 
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Foram utilizados principalmente os textos encontrados nos Temas em Focos 
do livro Química Cidadã, que abordam conhecimentos de natureza social, política, 
econômica e ambiental relacionados a conteúdos de Química de uma forma 
contextualizada. Além disso, foram utilizados: notícia de jornal e de revista, um vídeo 
sobre danos de saúde provocados por poluentes atmosféricos e foram apresentados 
dados estatísticos sobre poluentes. Todos esses materiais e informações foram 
posteriormente postados em um blog da professora. 

Em seguida ao tema “Poluição Atmosférica”, foram desenvolvidas mais seis 
aulas sobre Cinética química e Química Verde. Em todas essas aulas formam também 
desenvolvidas atividades CTS, além das atividades de ensino do conteúdo químico. As 
aulas desses dois temas estão sintetizadas no Quadro 1 a seguir. 

 
Quadro 1: Aulas ministradas 

Aula Temas / conteúdos / atividades abordadas 

1 Poluição e tipos de poluição. 

2 Correção dos exercícios passados para casa, grafitagem, exemplos gases poluentes, problemas 
respiratórios causados pela poluição, dispersão dos gases. 

3 Smog, leitura do texto, vídeo sobre smog, neblina. 

4 Inversão térmica, densidade dos gases, equação de Clapeyron, hipótese de Avogadro. 

5 Aula de exercícios sobre gases. 

6 Névoa seca, exercícios sobre gases. 

7 Prova simulado. 

8 Efeito estufa e aquecimento global, controvérsia sobre o aquecimento global. 

9 Prova. 

10 Inspeção veicular dos catalisadores no DF, Cinética química: rapidez de uma reação, Reação de 
combustão. 

11 Reações de combustão, diferença entre rapidez e velocidade de uma reação, Como controlar o 
fogo (seca no DF). 

13 Teoria das colisões, fatores que aumentam a rapidez de uma reação como evitar incêndios, tipos 
de incêndios. 

14 Exercícios sobre cinética química. 

15 Química Verde, gráficos de energia. 

16 Discussão sobre produtos sustentáveis. 
Fonte: diário escolar – 2012. 

 
Para a avaliação do desenvolvimento das sequências pedagógicas foram 

utilizados cinco instrumentos: gravação de áudio de todas as aulas, um diário de 
campo intitulado narrativa de memória, diário de campo registrado por um aluno 
bolsista de iniciação científica em Química da Universidade de Brasília, entrevista 
gravada em áudio e um questionário de opinião aplicado na rede da internet com 
formulário online. 

As aulas propostas foram ministradas para sete turmas do 1º ano do Ensino 
Médio, sendo cinco turmas de Taguatinga-DF e duas turmas da Asa Norte-DF, cujo 
total de alunos matriculados no período eram de 329 alunos (vide tabela 1). Esses são 
também os sujeitos envolvidos na aplicação do questionário. 
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Tabela 1: Quantitativo de alunos do 1º ano das turmas em que a sequência didática foi aplicada.  

Asa Norte Taguatinga Sul 
Turma Quantidade de alunos Turma Quantidade de alunos 

A 46 A 50 

B 50 B 49 

C 49   

D 44   

H 41   
Fonte: diário escolar – 2012. 

 
A entrevista foi feita por um aluno bolsista de iniciação científica da UnB com 

um grupo focal de cinco alunos de cada turma que foi desenvolvida a sequência 
didática. Essa entrevista tinha com principal objetivo levantar indicadores da ocorrência 
de aprendizagem dos temas estudados. Os alunos foram escolhidos mediante sorteio 
durante a aula. O questionário de opinião ficou disponibilizado na internet e 69 alunos 
responderam voluntariamente as perguntas sobre a proposta pedagógica aplicada. 

Na pesquisa de mestrado foram levantadas diversas categorias de análise, 
porém no presente trabalho são apresentados os resultados de duas categorias 
analíticas: interesse dos alunos pelos temas e aprendizagem sobre os mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A presente análise foi feita com base nos dados registrados na narrativa da 

memória, no áudio das aulas, na entrevista em grupo, nos relatos do bolsista da 
Universidade e nas reflexões feitas durante as leituras sobre CTS. 

Santos e Schnetzler destacam: 
 
[...] A inclusão dos temas sociais é recomendada por todos os artigos 
revisados, sendo justificada pelo fato de eles evidenciarem as inter-relações 
dos aspectos da ciência, tecnologia e sociedade e propiciarem condições para 
o desenvolvimento de atitudes de tomada de decisão dos alunos. (SANTOS; 
SCHNETZLER, 2003, p. 74). 
 

Conforme pode-se observar no Quadro 1, a maioria das aulas teve enfoque 
CTS e foram levantados os seguintes pontos: 

Problemas ambientais: na discussão sobre poluição e aquecimento global, 
queimadas, produtos sustentáveis e consumismo. 

Conceitos Científicos: ao discutir os fenômenos relacionados ao efeito estufa 
e ao aquecimento global e também ao discutir os conceitos sobre cinética química em 
uma reação de combustão. 

Relações Tecnológicas: na apresentação da pesquisa sobre produtos 
sustentáveis. 

Tomada de decisão: na discussão sobre a importância do catalisador 
automotivo, sobre consumismo, produtos sustentáveis e na aula sobre como evitar 
incêndios. 

A importância da discussão sobre os problemas ambientais e das relações 
tecnológicas está constantemente descrita na literatura CTS, conforme citam Santos e 
Mortimer (2000): 
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[...] Nesse sentido, entendemos que a educação tecnológica no ensino médio 
vai muito além do fornecimento de conhecimentos limitados de explicação 
técnica do funcionamento de determinados artefatos tecnológicos. Não se trata 
de simplesmente preparar o cidadão para saber lidar com essa ou aquela 
ferramenta tecnológica ou desenvolver no aluno representações que o 
instrumentalize a absorver as novas tecnologias. Tais conhecimentos são 
importantes, mas uma educação que se limite ao uso de novas tecnologias e à 
compreensão de seu funcionamento é alienante, pois contribui para manter o 
processo de dominação do homem pelos ideais de lucro a qualquer preço, não 
contribuindo para a busca de um desenvolvimento sustentável. (p. 9). 
 
[...] De uma forma geral, na perspectiva CTS, as propostas de ensino incluem 
uma abordagem de conceitos científicos articulados a questões tecnológicas e 
sociais, buscando promover ampla discussão em sala de aula. Tais propostas 
emergem de um movimento em escala internacional que busca discutir, de 
forma crítica, as inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade – o 
Movimento CTS. (FIRME e AMARAL, 2008, p. 252) 
[...] Conforme discutem Santos e Schnetzler (1997), a educação para a 
cidadania não seria aquela que apresentaria já de pronto as soluções para os 
estudantes. Não se trata de fornecer a fórmula determinada da justiça, mas de 
apontar os critérios negativos do juízo, permitindo ao indivíduo que ele 
determine o que é inaceitável. A decisão, no entanto, é do indivíduo inserido no 
grupo. (SANTOS e MORTIMER, 2001, p.101.). 
 

Ao final das aulas foram feitas anotações sobre as aulas, percepções dos 
alunos e relatos de fatos pertinentes que ocorreram e no final do dia esses dados eram 
complementados a análise do áudio dos alunos a fim de construir uma análise 
exploratória sobre as aulas desenvolvidas durante a abordagem temática. 

Os dados obtidos demonstram que os alunos perceberam que a partir da 
aplicação do projeto, ocorreram mudanças nas aulas. Isto pode ser constatado, por 
exemplo, na resposta da pergunta do questionário sobre percepção de mudanças nas 
aulas (vide Fig. 1), em que a maioria (70%) indicou ter percebido mudanças. 

 

 
Figura 1: percepção dos alunos sobre mudanças nas aulas 

(Fonte: questionário de opinião) 
 
Em uma avaliação realizada por uma empresa de consultoria educacional 

contratada pela escola, em que os alunos avaliavam aspectos docentes, foi relatado 
que durante aquele período de aplicação da proposta de sequência didática as aulas 
estavam mais interessantes e que o professor buscou atualizá-las tentando obter  uma 
maior aprendizagem dos alunos. 

Segundo o questionário de opinião, estávamos em um contexto em que apenas 
23% dos alunos gostavam muito de Química (de 69 alunos), sendo que os outros 
gostavam um pouco ou não gostavam da disciplina (vide Fig. 2). 
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Figura 2: Opinião dos alunos sobre a disciplina química 
Fonte: questionário de opinião  

 
Foi possível observar pela análise da narrativa de memória, que alguns alunos 

que nunca participaram de forma ativa nas aulas de Química, passaram a levantar 
questionamentos e responderam várias questões que eram levantadas durante a aula. 
Percebeu-se também, que esses alunos, ao retomar os exercícios e conteúdo 
programático sobre gases, mudavam de expressão e mostraram que não tinham muito 
prazer em estudar a parte conteudista. 

Apesar de a grande maioria gostar pelo menos um pouco de Química, poucos 
participaram das discussões feitas nas primeiras aulas, porém com o passar do tempo, 
percebi um maior envolvimento de toda a turma. Dados obtidos no diário de campo do 
bolsista também demonstram que muitos alunos participavam das aulas. 

Ao perguntar sobre o que eles acharam das aulas temáticas trabalhadas, a 
maioria citou que gostou muito das aulas e somente dois alunos citaram que nada foi 
acrescido. Somente 72% dos alunos que responderam o questionário de opinião 
relataram o que acharam sobre as aulas com enfoque CTS, pois essa pergunta era 
uma questão aberta do questionário. 

Na entrevista foram obtidos dados semelhantes, pois foi perguntado sobre o 
que eles tinham estudado no bimestre e 73% responderam tópicos relacionados aos 
aspectos sociocientíficos, 27% responderam relacionados aos conteúdos químicos 
(equação geral dos gases, transformações gasosas e densidade dos gases), ou seja, 
os temas foram primeiramente lembrados. 

Os 73% que falaram sobre os temas sociocientíficos mencionaram os 
seguintes temas: 

x Smog (25 alunos). 
x Névoa seca (20 alunos). 
x Inversão térmica (17 alunos). 
x Aquecimento global e efeito estufa (27 alunos). 
x Gases relacionados aos problemas respiratórios (5 alunos). 
Em relação às aulas de química com enfoque CTS, 53 alunos do total de 69 

derem opiniões. 
Sendo assim 77% dos alunos responderam ao que está na Tabela 2 mais 

adiante. 
Algumas falas dos alunos chamaram atenção quando eles foram questionados 

sobre as aulas de Química: 
 
[...] porque com as aulas pude saber melhor do que se trata e foi uma aula, que 
muitos deram opiniões e isso que se tornou interessante. (Aluno1 – 
questionário de opinião). 
[...] acredito que as aulas de química são bastante dinâmicas e atuais. A cada 
aula a professora busca tratar de temas cotidianos para que facilite a 
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compreensão e envolva mais os alunos em relação à química, para que esses 
percebam que química não são apenas cálculos estequiométricos, mas 
observando-se melhor, faz parte do cotidiano de cada um. Então, minha 
sugestão é para que as aulas apenas continuem assim. (Aluno 2 – questionário 
de opinião). 
 

Tabela 2: Opinião dos alunos sobre poluição atmosfera e química verde. 

Sobre o tema poluição atmosférica e química verde Quantidade de alunos 
Deveria discutir mais 10 

Gostei muito 9 

Tema atual – vestibular 8 

Mudança de opinião 3 

Tema novo 2 

Todas as aulas são boas 2 

Assunto recorrente 1 

Poderia fazer experimentos em laboratório 1 

Propôs trabalhos em grupo 1 
Fonte: Questionário de opinião. 

 
Outro dado relevante obtido no questionário de opinião é que 20% dos alunos 

gostaram muito da aula, sendo que 94% dos alunos (50 de 53 que responderam ao 
questionário) demonstraram aspectos positivos nas aulas. 

Como o foco da instituição é o vestibular, oito alunos opinaram dizendo que o 
tema é importante já que é um assunto recorrente nesses exames e somente um aluno 
afirmou que esses temas são bastante discutidos por outras disciplinas. 

Apenas dois alunos disseram que esses temas eram totalmente novos para 
eles e que essas aulas acrescentaram informações inéditas sobre o assunto. 

Na narrativa da memória, diversas vezes foi mencionado que os alunos 
relatavam que achavam mais interessante estudar sobre coisas que eles têm mais 
contato do que coisas que eles acham que não são importantes para a vida deles, 
assim como citam Hofstein et al. (1988): 

 
[...] CTS, significa o ensino do conteúdo de ciência no contexto autêntico do 
seu meio tecnológico e social. Os estudantes tendem a integrar a sua 
compreensão pessoal do mundo natural (conteúdo da ciência) com o mundo 
construído pelo homem (tecnologia) e o seu mundo social do seu dia a dia 
(sociedade). (p. 358). 
 

Na entrevista obtivemos dados que apresentam indicadores sobre a 
aprendizagem dos alunos em relação aos temas abordados 

Ao perguntar para os alunos: “O que vocês entenderam sobre aquecimento 
global?” na entrevista em grupo, foram obtidas as respostas apresentadas na tabela 3 
mais adiante. 
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Tabela 3: Indicadores de compreensão sobre aquecimento global 

Categorias de análise sobre compreensão a respeito do aquecimento global % de alunos 
Relataram com clareza sobre as controvérsias acerca do aquecimento global. 45 

Responderam que o aquecimento global existe, mas não depende da ação humana. 27 

Explicaram com exatidão os processos químicos e físicos envolvidos no fenômeno. 51 

Fonte: Entrevista. 

 
A análise da Tabela 3 indica que os alunos reconhecem que houve 

aprendizagem sobre tópicos explorados, mostrando que a abordagem temática é muito 
relevante para que o aluno obtenha aprendizagem. 

Durante a entrevista, quando foi perguntado aos alunos sobre o que é smog, 
névoa seca e inversão térmica aproximadamente 55% respondem corretamente, sendo 
que 12 alunos citaram o smog de Londres em 1972. Esses dados apontam que a 
maioria dos estudantes soube explicar os fenômenos estudados, demonstrando que 
ocorreu aprendizagem. 

Assim, sobre as notas nas avaliações observou-se os resultados da Tabela 4. 
 

Tabela 4: Média das notas dos alunos 

Turmas 1º bim 2º bim 3º bim 4º bim 
Turmas com aulas com enfoque CTS     

1º A Taguatinga Sul 6,1 7,5 6,1 6,4 

1º B Taguatinga Sul 5,8 7,5 6,7 6,1 

1º C Taguatinga Sul 5,8 6,7 6,3 5,3 

1º D Taguatinga Sul 5,4 6,2 6,1 6,0 

1º H Taguatinga Sul 6,0 6,4 6,5 6,9 

1º A Asa Norte 6,9 7,8 6,6 6,2 

1º B Asa Norte 6,7 6,8 6,9 5,9 

Turmas sem aulas com enfoque CTS     

1oE Taguatinga Sul 5,4 7,2 6,3 5,3 

1o F Taguatinga Sul 5,6 8,2 6,5 6,1 
Fonte: Planilha de notas escolar – 2012. 

 
Ao comparar as notas dos alunos (vide tabela 4) que tiveram aulas com 

enfoque CTS com as notas dos alunos que não participaram do projeto já que as aulas 
eram ministradas por outro professor, observou-se que a média de notas foi a mesma, 
visto que as provas eram as unificadas para os dois grupos de alunos. 

Ao final da aplicação do projeto nas turmas do 1º ano, a proposta de sequência 
didática de CTS continuou presente nas aulas do 4º bimestre, pois percebeu-se que 
era possível trabalhar com essa proposta sem desvincular do conteúdo programático. 
Essa decisão foi reafirmada, principalmente, pelos comentários dos alunos indicando 
que gostariam que as aulas continuassem com os debates e questionamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados apontam indicadores que para os alunos o estudo dos temas foi 

importante e significativo, o que demonstra que é viável trabalhar com temas mesmo 
em um contexto de escola particular voltada para a preparação dos alunos para 
ingressarem em universidades federais. Isso vem demonstrar que não há 
incompatibilidade em se adotar práticas voltadas para a cidadania, focando as inter-
relações CTS com o ensino de conteúdos de ciência, como revelam muitos professores 
que não desejam introduzir um ensino mais contextualizado em suas aulas. 

As aulas não fugiram do planejamento escolar e ao comparar as notas dos 
alunos que tiveram essa experiência, percebeu-se que não houve prejuízo no 
rendimento avaliativo no que diz respeito ao aprendizado dos conteúdos químicos. 
Observou-se ainda que as aulas tornaram-se mais interativas e foram de grande 
importância para uma reflexão da docência da pesquisadora. 
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RESUMO: O ensino com enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) refere-se à formação de cidadãos 
a partir de um conhecimento mais amplo sobre inter-relações CTS. Apesar de existirem recomendações 
para esse enfoque nas Orientações Curriculares do MEC, sabe-se que em geral os professores 
apresentam dificuldades de incluir uma ênfase CTS em suas aulas, seja pela limitação docente ou pelas 
restrições estabelecidas pelas instituições de ensino. O principal propósito deste trabalho é apresentar 
dados de uma análise exploratória sobre possíveis impactos de uma experiência pedagógica de aulas de 
Química do Ensino Médio em uma escola particular do Distrito Federal, cujo principal foco é preparar os 
alunos para o vestibular de universidades federais. Os temas sociocientíficos desenvolvidos foram 
poluição atmosférica e química verde. A análise demonstra que muitos alunos apresentaram evidência 
de aprendizagem sobre os temas estudados e também manifestaram interesse em ampliar a quantidade 
e tempo das aulas destinadas a trabalhar temas sociocientíficos. 

INTRODUÇÃO 
A inclusão do enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) no ensino de 

ciências surgiu quando se iniciou uma discussão sobre o papel da ciência na 
sociedade, na tentativa de através do ensino, levar o estudante atuar de maneira crítica 
diante de situações-problema relacionadas às inter-relações CTS. Para isso, são 
utilizados temas sociocientíficos para desenvolver no estudante uma compreensão 
mais ampla sobre CTS. 

Auler (2007) defende a necessidade de mudanças profundas no campo 
curricular, configurando os currículos de forma que fiquem mais abertos a temas e a 
problemas contemporâneos marcados pela componente científico-tecnológica, 
enfatizando-se a necessidade de superar configurações pautadas unicamente pela 
lógica interna das disciplinas, passando a serem configuradas a partir de 
temas/problemas sociais relevantes, cuja complexidade não é abarcável pelo viés 
unicamente disciplinar. 

Sabe-se que, em geral, há dificuldade docente na inserção do enfoque CTS 
nas aulas, seja pelo despreparo do professor ou por limitações estabelecidas pelas 
instituições de ensino, como as escolas que têm o principal foco na preparação do 
aluno para prestar exames de vestibular.  

Na tentativa de fazer essa mudança e inserir CTS nas aulas de Química em 
algumas instituições de ensino que a primeira autora trabalhou, percebeu-se que 
existem limitações no contexto escolar. Por exemplo, uma das dificuldades que os 
professores têm em trabalhar temas está associada ao contexto de escola privada. 
Nessas escolas, os professores se preocupam mais com os conteúdos voltados para o 
vestibular, pois muitas vezes os alunos que estão em escola privada têm a pressão da 
sociedade e família para ingressarem em universidades federais o que levaria a crer 
que eles não teriam interesse em estudar temas sociais. 

É nesse sentido que surge o desafio de inserir tais propostas nas aulas de 
ciências, pois além das limitações já citadas, os professores relatam que têm 
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dificuldades em promover debates com os alunos em torno de um contexto tão 
abrangente. Santos (2007) considera que muitas vezes a abordagem de temas CTS 
acaba se restringindo a ilustração de aplicações tecnológicas com exemplos de suas 
implicações. O professor precisa compreender o papel do enfoque curricular de CTS 
em uma perspectiva crítica e reconhecer a importância de se incluir no currículo e ter 
consciência e propriedade para trabalhar os temas nas aulas. Firme e Amaral (2008) 
compartilham o mesmo pensamento e afirmam que é importante que o professor tenha 
clareza sobre as relações propostas para a Ciência-Tecnologia-Sociedade que estão 
implicadas nessa abordagem de ensino.  

Nesse sentido, foi desenvolvida em uma dissertação de mestrado profissional 
uma proposta pedagógica de inserção de enfoque CTS em escola privada. A 
dissertação teve como objetivo aplicar e analisar aulas com enfoque CTS em uma 
instituição de ensino privada cujo principal objetivo era preparar o aluno para realizar 
provas de vestibular. O planejamento de ensino da escola em estudo era voltado 
unicamente para os conteúdos relacionados aos exames de vestibular. Havia dois 
principais desafios: se os alunos iriam se interessar pelo tema e se haveria 
aprendizagem, pois o tempo destinado à inserção da proposta foi bastante restrito. 

Sendo assim, o propósito do presente trabalho é apresentar dados de estudo 
exploratório desenvolvido em uma escola privada que possui foco na preparação para 
o vestibular, com o propósito de identificar o interesse dos estudantes em estudar 
temas sociocientíficos e a ocorrência de aprendizagem sobre os assuntos discutidos na 
sequência didática planejada em que buscou inserir estudos de relações CTS. 

ENFOQUE CTS E O ENSINO DE CIÊNCIAS 
É evidente o contínuo crescimento das indústrias químicas nos últimos anos 

quando observamos o quão vasta é a criação de novos materiais, medicamentos e 
prestação de serviços que visam à qualidade de vida das pessoas. Podemos então 
atribuir mérito ao desenvolvimento da Química, como afirmam Santos e Schnetzler 
(2010), pois é o material químico que nos propicia um maior conforto e preserva a 
nossa saúde como, por exemplo, as roupas de fibras sintéticas; os combustíveis dos 
automóveis; os antibióticos; os fármacos de síntese; a borracha sintética; os plásticos; 
os fertilizantes; os detergentes sintéticos; os novos materiais que vêm substituindo os 
metais e tantos outros materiais naturais.  

Tomando esse contexto em consideração, o movimento CTS surgiu como uma 
crítica ao modelo desenvolvimentista, em que o avanço da tecnologia não trazia 
apenas benefícios, mostrando então seu papel transformador em consequência do 
progresso, isso levou a sociedade refletir sobre o papel da ciência no contexto social. 
Nesse mesmo sentido, Cachapuz (2011) afirma que as relações entre tecnociência e 
poder podem e devem ser reformuladas segundo linhas mais democráticas de forma a 
reconciliar valores da cultura democrática e humanista com o progresso tecnocientífico. 

Surge então a necessidade de desenvolver a capacidade de pensar no coletivo 
em que o sujeito seria ativo no processo de produção de ciência e tecnologia, 
educação também teria a função de desenvolver também certos valores morais 
(SANTOS e MORTIMER, 2000). Os indivíduos dessa sociedade que se preocupam 
com o coletivo têm um importante papel como afirma Freire (2005, p.85) “o meu papel 
não é só o de que se constata o que ocorre, mas também de quem intervém como 
sujeito de ocorrências”. 

Assim, na educação científica, o movimento CTS assumiu como objetivo o 
desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão na sociedade científica e 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
CTS 

 

tecnológica e o desenvolvimento de valores. Dessa forma, o movimento CTS no ensino 
de Ciências contribui para a inserção de temas sociocientíficos (SANTOS, 2011, p.23). 

Os cursos com enfoque CTS têm como um dos objetivos fundamentais 
desenvolver a capacidade do indivíduo tomar a decisão adquirindo conhecimentos 
básicos de ciência, como neste caso a ciência Química, e assim levar os estudantes a 
compreenderem o papel dessa ciência na sociedade como os aspectos econômicos 
que influenciam o desenvolvimento das indústrias, o uso de materiais alternativos 
dentre outros aspectos relacionados com a tecnologia para formar uma pessoa que 
tome decisões e seja capaz de efetuar uma posição perante a tecnologia. 

O ensino CTS comumente trabalha com temas sociocientíficos, seja através da 
leitura de textos ou debates acerca dos temas. Auler (2007) destaca a importância de 
se trabalhar temas relacionados ao contexto de vida dos estudantes. Santos e Mortimer 
(2000) sugerem que no contexto brasileiro poderiam ser discutidos temas como a 
exploração mineral e desenvolvimento científico, a ocupação humana e poluição 
ambiental, o destino do lixo e o impacto sobre o ambiente, controle de qualidade dos 
produtos químicos comercializados, questão da produção de alimentos e a fome que 
afeta parte significativa da população brasileira, a questão dos alimentos transgênicos, 
o desenvolvimento da agroindústria e a questão da distribuição de terra no meio rural, 
custos sociais e ambientais da monocultura, o processo de desenvolvimento industrial 
brasileiro, a dependência tecnológica num mundo globalizado, as fontes energéticas no 
Brasil, seus efeitos ambientais e seus aspectos políticos e a preservação ambiental.  

Assim, a Química não deve ser ensinada como um fim em si mesmo, isso 
alude um ensino contextualizado, no qual o foco não deve estar somente no 
conhecimento químico, mas no preparo para o exercício da cidadania. Considerando 
tal proposta de formar cidadão, os cursos que mais se enquadram nessa abordagem 
são aqueles que dão ênfase aos aspectos sociais da ciência e da tecnologia. 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
O presente trabalho se insere dentro do projeto mais amplo do mestrado 

profissional, em que se fez uma pesquisa em uma escola privada de grande porte, 
tendo no total cerca de 1.200 estudantes distribuídos em duas unidades, uma na 
capital Brasília e outra na região administrativa de Taguatinga. A escola faz parte de 
uma rede de escolas que teve sua origem em um curso de pré-vestibular.  

A dissertação de mestrado teve como objetivo elaborar e aplicar uma proposta 
de sequência didática que tivesse enfoque CTS e fazer uma análise exploratória sobre 
possíveis impactos dessa proposta em aulas de Química do Ensino Médio em uma 
escola particular do Distrito Federal, cujo principal foco é preparar os alunos para o 
vestibular de universidades federais. Com esse propósito buscou-se contribuir para a 
formação cidadã dos alunos e levantar sugestões, a partir da análise do relato da 
experiência, para auxiliar professores a incorporar temas CTS em escolas com 
realidades semelhantes da escola pesquisada. 

O desenvolvimento da proposta pedagógica surgiu após momento reflexivo e 
desafiador da prática docente da pesquisadora. Buscou-se na proposta uma 
construção e reelaboração constante das estratégias de ensino. 

A escola pesquisada possuía um grupo de cinco professores de Química que 
ministravam as aulas nas duas unidades. Como se tratava de uma rede de ensino, um 
planejamento anual foi elaborado no início do ano para que os docentes seguissem 
com suas aulas alinhadas de acordo com os conteúdos estudados, já que uma prova 
unificada seria aplicada no mesmo dia para todos os estudantes da rede. Assim, diante 
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do contexto pesquisado, foi um desafio incorporar o enfoque CTS em um sistema cujo 
planejamento era pouco flexível.  

O enfoque CTS foi introduzido no 3º bimestre com o conteúdo relacionado ao 
estudo dos gases, com duração de seis aulas. Em todas essas aulas houve uma 
diversificação de atividades CTS com duração de cerca de 20 minutos, nas quais 
manteve-se o planejamento proposto pelos colegas professores de Química das 
escolas envolvidas no tocante aos conteúdos específicos de Química. 

Foram utilizados principalmente os textos encontrados nos Temas em Focos 
do livro Química Cidadã, que abordam conhecimentos de natureza social, política, 
econômica e ambiental relacionados a conteúdos de Química de uma forma 
contextualizada. Além disso, foram utilizados: notícia de jornal (exemplo vide figura 1) e 
de revista, um vídeo sobre danos de saúde provocados por poluentes atmosféricos 
(disponível em http://www.youtube.com/watch?v=sCgdY3Xx-Gw) e foram apresentados 
dados estatísticos sobre poluentes. Todos esses materiais e informações foram 
posteriormente postados em um blog da professora, além de estarem da proposta 
didática elaborada durante o mestrado. 

 

Estudo dos gases

Notícia 1
“ IBGE mostra que DF tem ar com maior

concentração de poluentes do país. Capital
tem índices acima do registrado em São Paulo.
Explicação para o problema está na soma de
três fatores: clima seco, queimadas e
expansão urbana. “ Correio Braziliense,
3/9/2010

 
Figura 1:notícia sobre os poluentes no DF 

(Fonte: Correio Braziliense) 
 
 
Em seguida ao tema “Poluição Atmosférica”, foram desenvolvidas mais seis 

aulas sobre Cinética química e Química Verde. Em todas essas aulas formam também 
desenvolvidas atividades CTS, além das atividades de ensino do conteúdo químico. As 
aulas desses dois temas estão sintetizadas no Quadro 1 a seguir. 

 
Quadro 1: Aulas ministradas 

Aula Temas / conteúdos / atividades abordadas 

1 Poluição e tipos de poluição. 

2 Correção dos exercícios passados para casa, grafitagem, exemplos gases poluentes, problemas 
respiratórios causados pela poluição, dispersão dos gases. 

3 Smog, leitura do texto, vídeo sobre smog, neblina. 
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4 Inversão térmica, densidade dos gases, equação de Clapeyron, hipótese de Avogadro. 

5 Aula de exercícios sobre gases. 

6 Névoa seca, exercícios sobre gases. 

7 Prova simulado. 

8 Efeito estufa e aquecimento global, controvérsia sobre o aquecimento global. 

9 Prova. 

10 Inspeção veicular dos catalisadores no DF, Cinética química: rapidez de uma reação, Reação de 
combustão. 

11 Reações de combustão, diferença entre rapidez e velocidade de uma reação, Como controlar o 
fogo (seca no DF). 

13 Teoria das colisões, fatores que aumentam a rapidez de uma reação como evitar incêndios, tipos 
de incêndios. 

14 Exercícios sobre cinética química. 

15 Química Verde, gráficos de energia. 

16 Discussão sobre produtos sustentáveis. 
Fonte: diário escolar – 2012. 

 
Buscaram-se então aulas mais interativas, com ampla participação dos 

estudantes na discussão dos temas, levantando questionamentos e buscando a 
mudança de opinião acerca dos temas estudados. Essa didática era então diferente da 
maioria das aulas que os estudantes tinham, semelhantes às de cursos preparatórios 
em que o professor tem um maior enfoque na parte teórica e na resolução de 
exercícios e questões de vestibulares. 

Para a avaliação do desenvolvimento das sequências pedagógicas foram 
utilizados cinco instrumentos: gravação de áudio de todas as aulas, um diário de 
campo intitulado narrativa de memória, diário de campo registrado por um aluno 
bolsista de iniciação científica em Química da Universidade de Brasília, entrevista 
gravada em áudio e um questionário de opinião aplicado na rede da internet com 
formulário online. 

As aulas propostas foram ministradas para sete turmas do 1º ano do Ensino 
Médio, sendo cinco turmas de Taguatinga-DF e duas turmas da Asa Norte-DF, cujo 
total de alunos matriculados no período eram de 329 alunos (vide tabela 1). Esses são 
também os sujeitos envolvidos na aplicação do questionário. 
Tabela 1: Quantitativo de alunos do 1º ano das turmas em que a sequência didática foi aplicada.  

Asa Norte Taguatinga Sul 
Turma Quantidade de alunos Turma Quantidade de alunos 

A 46 A 50 

B 50 B 49 

C 49   

D 44   

H 41   
Fonte: diário escolar – 2012. 
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A entrevista foi feita por um aluno bolsista de iniciação científica da UnB com 
um grupo de cinco alunos de cada turma que foi desenvolvida a sequência didática. 
Essa entrevista tinha com principal objetivo levantar indicadores da ocorrência de 
aprendizagem dos temas estudados. Os alunos foram escolhidos mediante sorteio 
durante a aula. O questionário de opinião ficou disponibilizado na internet e 69 alunos 
responderam voluntariamente as perguntas sobre a proposta pedagógica aplicada. 

Na pesquisa de mestrado foram levantadas diversas categorias de análise, 
porém no presente trabalho são apresentados os resultados de duas categorias 
analíticas: interesse dos alunos pelos temas e aprendizagem sobre os mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A presente análise foi feita com base nos dados registrados na narrativa da 

memória, no áudio das aulas, na entrevista em grupo, nos relatos do bolsista da 
Universidade e nas reflexões feitas durante as leituras sobre CTS. 

Santos e Schnetzler destacam: 
 
[...] A inclusão dos temas sociais é recomendada por todos os artigos 
revisados, sendo justificada pelo fato de eles evidenciarem as inter-relações 
dos aspectos da ciência, tecnologia e sociedade e propiciarem condições para 
o desenvolvimento de atitudes de tomada de decisão dos alunos. (SANTOS; 
SCHNETZLER, 2003, p. 74). 
 

Conforme pode-se observar no Quadro 1, a maioria das aulas teve enfoque 
CTS e foram levantados os seguintes pontos: 

Problemas ambientais: na discussão sobre poluição e aquecimento global, 
queimadas, produtos sustentáveis e consumismo. 

Conceitos Científicos: ao discutir os fenômenos relacionados ao efeito estufa 
e ao aquecimento global e também ao discutir os conceitos sobre cinética química em 
uma reação de combustão. 

Relações Tecnológicas: na apresentação da pesquisa sobre produtos 
sustentáveis. 

Tomada de decisão: na discussão sobre a importância do catalisador 
automotivo, sobre consumismo, produtos sustentáveis e na aula sobre como evitar 
incêndios. 

A importância da discussão sobre os problemas ambientais e das relações 
tecnológicas está constantemente descrita na literatura CTS, conforme citam Santos e 
Mortimer (2000): 

 
[...] Nesse sentido, entendemos que a educação tecnológica no ensino médio 
vai muito além do fornecimento de conhecimentos limitados de explicação 
técnica do funcionamento de determinados artefatos tecnológicos. Não se trata 
de simplesmente preparar o cidadão para saber lidar com essa ou aquela 
ferramenta tecnológica ou desenvolver no aluno representações que o 
instrumentalize a absorver as novas tecnologias. Tais conhecimentos são 
importantes, mas uma educação que se limite ao uso de novas tecnologias e à 
compreensão de seu funcionamento é alienante, pois contribui para manter o 
processo de dominação do homem pelos ideais de lucro a qualquer preço, não 
contribuindo para a busca de um desenvolvimento sustentável. (p. 9). 
 
[...] De uma forma geral, na perspectiva CTS, as propostas de ensino incluem 
uma abordagem de conceitos científicos articulados a questões tecnológicas e 
sociais, buscando promover ampla discussão em sala de aula. Tais propostas 
emergem de um movimento em escala internacional que busca discutir, de 
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forma crítica, as inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade – o 
Movimento CTS. (FIRME e AMARAL, 2008, p. 252) 
[...] Conforme discutem Santos e Schnetzler (1997), a educação para a 
cidadania não seria aquela que apresentaria já de pronto as soluções para os 
estudantes. Não se trata de fornecer a fórmula determinada da justiça, mas de 
apontar os critérios negativos do juízo, permitindo ao indivíduo que ele 
determine o que é inaceitável. A decisão, no entanto, é do indivíduo inserido no 
grupo. (SANTOS e MORTIMER, 2001, p.101.). 
 

Os dados obtidos demonstram que os alunos perceberam que a partir da 
aplicação do projeto, ocorreram mudanças nas aulas. Isto pode ser constatado, por 
exemplo, na resposta da pergunta do questionário sobre percepção de mudanças nas 
aulas (vide Fig. 2), em que a maioria (70%) indicou ter percebido mudanças. 

 

 
Figura 2: percepção dos alunos sobre mudanças nas aulas 

(Fonte: questionário de opinião) 
 
Segundo o questionário de opinião, estávamos em um contexto em que apenas 

23% dos alunos gostavam muito de Química (de 69 alunos), sendo que os outros 
gostavam um pouco ou não gostavam da disciplina (vide Fig. 3). 

 

 
Figura 3: Opinião dos alunos sobre a disciplina química 
Fonte: questionário de opinião  

Em uma avaliação realizada por uma empresa de consultoria educacional 
contratada pela escola, em que os alunos avaliavam aspectos docentes, foi relatado 
que durante aquele período de aplicação da proposta de sequência didática as aulas 
estavam mais interessantes e que o professor buscou atualizá-las tentando obter uma 
maior aprendizagem dos alunos. 

Foi possível observar pela análise da narrativa de memória, que alguns alunos 
que nunca participaram de forma ativa nas aulas de Química, passaram a levantar 
questionamentos e responderam várias questões que eram levantadas durante a aula. 
Percebeu-se também, que esses alunos, ao retomar os exercícios e conteúdo 
programático sobre gases, mudavam de expressão e mostraram que não tinham muito 
prazer em estudar a parte conteudista. 

Apesar de a grande maioria gostar pelo menos um pouco de Química, poucos 
participaram das discussões feitas nas primeiras aulas, porém com o passar do tempo, 
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percebi um maior envolvimento de toda a turma. Dados obtidos no diário de campo do 
bolsista também demonstram que muitos alunos participavam das aulas. 

Ao perguntar sobre o que eles acharam das aulas temáticas trabalhadas, a 
maioria citou que gostou muito das aulas e somente dois alunos citaram que nada foi 
acrescido. Somente 72% dos alunos que responderam o questionário de opinião 
relataram o que acharam sobre as aulas com enfoque CTS, pois essa pergunta era 
uma questão aberta do questionário. 

Na entrevista foram obtidos dados semelhantes, pois foi perguntado sobre o 
que eles tinham estudado no bimestre e 73% responderam tópicos relacionados aos 
aspectos sociocientíficos, 27% responderam relacionados aos conteúdos químicos 
(equação geral dos gases, transformações gasosas e densidade dos gases), ou seja, 
os temas foram primeiramente lembrados. 

Os 73% que falaram sobre os temas sociocientíficos mencionaram os 
seguintes temas: 

x Smog (25 alunos). 
x Névoa seca (20 alunos). 
x Inversão térmica (17 alunos). 
x Aquecimento global e efeito estufa (27 alunos). 
x Gases relacionados aos problemas respiratórios (5 alunos). 
Em relação às aulas de química com enfoque CTS, 53 alunos do total de 69 

derem opiniões. 
Sendo assim 77% dos alunos responderam ao que está na Tabela 2 mais 

adiante. 
Algumas falas dos alunos chamaram atenção quando eles foram questionados 

sobre as aulas de Química: 
 
[...] porque com as aulas pude saber melhor do que se trata e foi uma aula, que 
muitos deram opiniões e isso que se tornou interessante. (Aluno1 – 
questionário de opinião). 
[...] acredito que as aulas de química são bastante dinâmicas e atuais. A cada 
aula a professora busca tratar de temas cotidianos para que facilite a 
compreensão e envolva mais os alunos em relação à química, para que esses 
percebam que química não são apenas cálculos estequiométricos, mas 
observando-se melhor, faz parte do cotidiano de cada um. Então, minha 
sugestão é para que as aulas apenas continuem assim. (Aluno 2 – questionário 
de opinião). 
 

Tabela 2: Opinião dos alunos sobre poluição atmosfera e química verde. 

Sobre o tema poluição atmosférica e química verde Quantidade de alunos 
Deveria discutir mais 10 

Gostei muito 9 

Tema atual – vestibular 8 

Mudança de opinião 3 

Tema novo 2 

Todas as aulas são boas 2 

Assunto recorrente 1 

Poderia fazer experimentos em laboratório 1 

Propôs trabalhos em grupo 1 
Fonte: Questionário de opinião. 
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Outro dado relevante obtido no questionário de opinião é que 20% dos alunos 

gostaram muito da aula, sendo que 94% dos alunos (50 de 53 que responderam ao 
questionário) demonstraram aspectos positivos nas aulas. 

Como o foco da instituição é o vestibular, oito alunos opinaram dizendo que o 
tema é importante já que é um assunto recorrente nesses exames e somente um aluno 
afirmou que esses temas são bastante discutidos por outras disciplinas. 

Apenas dois alunos disseram que esses temas eram totalmente novos para 
eles e que essas aulas acrescentaram informações inéditas sobre o assunto. 

Na narrativa da memória, diversas vezes foi mencionado que os alunos 
relatavam que achavam mais interessante estudar sobre coisas que eles têm mais 
contato do que coisas que eles acham que não são importantes para a vida deles, 
assim como citam Hofstein et al. (1988): 

 
[...] CTS, significa o ensino do conteúdo de ciência no contexto autêntico do 
seu meio tecnológico e social. Os estudantes tendem a integrar a sua 
compreensão pessoal do mundo natural (conteúdo da ciência) com o mundo 
construído pelo homem (tecnologia) e o seu mundo social do seu dia a dia 
(sociedade). (p. 358). 
 

Na entrevista obtivemos dados que apresentam indicadores sobre a 
aprendizagem dos alunos em relação aos temas abordados 

Ao perguntar para os alunos: “O que vocês entenderam sobre aquecimento 
global?” na entrevista em grupo, foram obtidas as respostas apresentadas na tabela 3 
mais adiante. 

 
Tabela 3: Indicadores de compreensão sobre aquecimento global 

Categorias de análise sobre compreensão a respeito do aquecimento global % de alunos 
Relataram com clareza sobre as controvérsias acerca do aquecimento global. 45 

Responderam que o aquecimento global existe, mas não depende da ação humana. 27 

Explicaram com exatidão os processos químicos e físicos envolvidos no fenômeno. 51 

Fonte: Entrevista. 

 
A análise da Tabela 3 indica que os alunos reconhecem que houve 

aprendizagem sobre tópicos explorados, mostrando que a abordagem temática é muito 
relevante para que o aluno obtenha aprendizagem. 

Durante a entrevista, quando foi perguntado aos alunos sobre o que é smog, 
névoa seca e inversão térmica aproximadamente 55% respondem corretamente, sendo 
que 12 alunos citaram o smog de Londres em 1972. Esses dados apontam que a 
maioria dos estudantes soube explicar os fenômenos estudados, demonstrando que 
ocorreu aprendizagem. 

Assim, sobre as notas nas avaliações observou-se os resultados da Tabela 4. 
 

Tabela 4: Média das notas dos alunos 

Turmas 1º bim 2º bim 3º bim 4º bim 
Turmas com aulas com enfoque CTS     
1º A Taguatinga Sul 6,1 7,5 6,1 6,4 
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1º B Taguatinga Sul 5,8 7,5 6,7 6,1 

1º C Taguatinga Sul 5,8 6,7 6,3 5,3 

1º D Taguatinga Sul 5,4 6,2 6,1 6,0 

1º H Taguatinga Sul 6,0 6,4 6,5 6,9 

1º A Asa Norte 6,9 7,8 6,6 6,2 

1º B Asa Norte 6,7 6,8 6,9 5,9 

Turmas sem aulas com enfoque CTS     

1oE Taguatinga Sul 5,4 7,2 6,3 5,3 

1o F Taguatinga Sul 5,6 8,2 6,5 6,1 
Fonte: Planilha de notas escolar – 2012. 

 
Ao comparar as notas dos alunos (vide tabela 4) que tiveram aulas com 

enfoque CTS com as notas dos alunos que não participaram do projeto já que as aulas 
eram ministradas por outro professor, observou-se que a média de notas foi a mesma, 
visto que as provas eram as unificadas para os dois grupos de alunos, ou seja, a 
aplicação de uma proposta com enfoque CTS no 3º bimestre não prejudicou  a nota 
dos alunos em relação aos conteúdos ministrados. 

Ao final da aplicação do projeto nas turmas do 1º ano, a proposta de sequência 
didática de CTS continuou presente nas aulas do 4º bimestre, pois percebeu-se que 
era possível trabalhar com essa proposta sem desvincular do conteúdo programático. 
Essa decisão foi reafirmada, principalmente, pelos comentários dos alunos indicando 
que gostariam que as aulas continuassem com os debates e questionamentos. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados apontam indicadores que para os alunos o estudo dos temas foi 

importante e significativo, o que demonstra que é viável trabalhar com temas mesmo 
em um contexto de escola particular voltada para a preparação dos alunos para 
ingressarem em universidades federais. Isso vem demonstrar que não há 
incompatibilidade em se adotar práticas voltadas para a cidadania, focando as inter-
relações CTS com o ensino de conteúdos de ciência, como revelam muitos professores 
que não desejam introduzir um ensino mais contextualizado em suas aulas. 

As aulas não fugiram do planejamento escolar e ao comparar as notas dos 
alunos que tiveram essa experiência, percebeu-se que não houve prejuízo no 
rendimento avaliativo no que diz respeito ao aprendizado dos conteúdos químicos. 
Observou-se ainda que as aulas tornaram-se mais interativas e foram de grande 
importância para uma reflexão da docência da pesquisadora. 

Ao fazer a análise exploratória percebeu-se que é possível fazer a inserção do 
enfoque CTS nas aulas de Química utilizando diferentes temas fazendo com que os 
aspectos sociocientíficos sejam discutidos na maioria das aulas de Ciências. Nesse 
sentido, a elaboração da proposição didática buscou auxiliar professores que trabalham 
em um contexto restrito, visando principalmente momento de reflexão e 
questionamentos com os alunos, sem fugir do conteúdo programático. Fica evidente 
que essa proposta deve sempre ser atualizada e preparada de acordo com o tempo 
destinado para o conteúdo. 
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Esta proposta foi desenvolvida a partir da experiência da pesquisadora 
mostrando os desafios de inserir o enfoque CTS em um contexto limitado além de 
demonstrar a dinâmica de aulas que levantam questionamentos que muitas vezes o 
docente está despreparado para a condução desses debates. 

Assim a proposta didática construída poderá ser útil para outros professores 
mostrando-lhes como inserir aulas temáticas e promover a discussão nas aulas de 
Ciências. 
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Resumo: este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da aplicação de uma proposta didática 
para uma turma da terceira série do ensino médio, a qual foi elaborada numa abordagem CTS com o 
tema “agrotóxicos e transgênicos”. O conceito norteador era funções orgânicas. Num total de dez aulas 
pode-se perceber que, durante e ao final do desenvolvimento da proposta, houve uma grande melhora 
no entendimento sobre o tema por parte dos alunos.  Outro aspecto relevante observado foi que ao 
longo das aulas da proposta ocorreu a prova do ENEM e questões muito semelhantes às que foram 
trabalhadas em sala de aula, caíram na prova, o que corrobora a relevância da abordagem CTS no 
ensino de química.   
         
Palavras-Chave: CTS, Agrotóxico, Transgênicos.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Desde muito tempo a humanidade enfrenta problemas relacionados ao plantio e 
cultivo de alimentos como secas, chuvas em excesso, pestes, pragas, solos inférteis, 
entre outros. No entanto, o ser humano busca soluções para tais males há milênios, 
encontrando-se registros na bíblia e até mesmo em achados referentes a povos mais 
antigos. Com o passar dos anos tecnologias mais avançadas foram criadas, 
principalmente nos períodos de guerras o que resultou em muitos insumos químicos 
com utilidade bélica. 

Porém, com o crescimento da população mundial, muitas teorias foram criadas, 
com a prerrogativa de que no futuro haveria falta de alimentos para a humanidade. 
Embalados nesse discurso, os financiadores de tais armas químicas usadas 
principalmente em conflitos como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã 
desenvolveram insumos agrícolas com o objetivo de tornar os solos mais férteis e 
acabar com as pragas e pestes. O problema é que além de acabarem com esses 
inconvenientes para a agricultura os agrotóxicos estão provocando inúmeros danos aos 
seres humanos, animais, plantas e águas. A toxicidade desses produtos é muito alta, 
além disso, muitos deles são utilizados em excesso, sem equipamentos de proteção 
individual (EPI’s) e alguns irregularmente quando o seu uso já está proibido pelos 
órgãos responsáveis reguladores. 

Na tentativa de diminuir o uso dos agrotóxicos e manter uma alta produtividade 
agrícola, os Estados Unidos criaram na década de 1980 os Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM’s) também conhecidos como transgênicos. E mesmo sem conhecer 
possíveis impactos da utilização desse tipo de cultivo eles continuam sendo usados 
indiscriminadamente por inúmeras lavouras por todo o mundo, inclusive nas vastas 
lavouras do Brasil. 

O mais intrigante, no entanto, é que anos depois da criação de agrotóxicos, 
transgênicos, mecanização do campo e plantações na forma de grandes latifúndios a 
fome ainda continua sendo um grande problema mundial, ou seja, as promessas dos 
transgênicos e agrotóxicos se mostraram falhas. Há de existir algum outro elemento 
que não está sendo considerado. 

Para se tentar entender os acontecimentos que levam a esta e outras questões 
de tamanha relevância social é que se considera que o ensino da Química tendo por 
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base uma abordagem em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) possui um papel 
valioso na sala de aula, pois além de tratar de conteúdos químicos propicia aos 
estudantes um entendimento dos diversos processos de mudanças pelos quais a 
humanidade vem passando. 

Tendo como ferramentas importantes a reflexão e discussão sobre questões que 
estão para além da sala de aula e de conteúdos químicos, como a abordagem CTS, 
consideramos existir maiores possibilidades de contextualização de todo o processo 
histórico cultural e social de um povo, de uma época, formando, desse modo, cidadãos 
mais críticos e capazes de interferir na sociedade da qual fazem parte. 
 
ABORDAGEM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 
 
 Com o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, a Química e outras ciências 
se tornaram muito mais presentes na vida das pessoas. Novos medicamentos, insumos 
agrícolas, equipamentos, eletroeletrônicos e uma infinidade de produtos e serviços.  
 No entanto, uma máxima do químico francês Antoine Lavoisier (Lei da 
conservação das massas- 1760) já nos alertava: “Na natureza nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”. E com a produção de todo aparato técnico- científico ao 
longo de anos, muito lixo foi sendo gerado, sem que nenhuma ou poucas ações 
efetivas fossem implementadas, no sentido de tratar esses resíduos indesejados e, 
muito menos, sem uma discussão também efetiva sobre os impactos socioambientais e 
real necessidade de muitas dessas tecnologias. 

Segundo BARRENTINE (apud SANTOS & SCHNETZLER, 2003) é importante 
entender que o ensino sobre ciência não é o mesmo que ensino através da ciência. O 
ensino CTS enquadra-se no ensino através da ciência, pois “refere-se à formação de 
cidadãos a partir de um conhecimento mais amplo da ciência e de suas aplicações 
para com a vida do indivíduo” (p. 64).  
 A inserção desse tipo de discussão, tanto no âmbito social, quanto no currículo 
do ensino de ciências, surge a partir dos anos sessenta no Brasil, como também em 
outros países, com a intenção de preparar os estudantes para que possam se tornar 
cidadãos atuantes e participantes nos processos pelos quais a sociedade passa 
(SANTOS e MORTIMER, 2002). 
 No entanto, apesar do surgimento de um debate, mesmo que incipiente, à cerca 
das novas tecnologias que a sociedade passou a produzir e consumir, principalmente 
como resultado dos investimentos técnico-centíficos realizados durante a Segunda 
Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, houve uma migração maciça da indústria bélica 
para a produção de insumos químicos e agrotóxicos. Nesse sentido, levando-se em 
consideração a extensão territorial do Brasil, sua produção agrícola e sua população 
campesina, se faz de extrema importância que haja a apropriação de um debate 
qualificado a respeito de tais tecnologias pela sociedade. Um fato que torna esse 
trabalho bastante difícil no nosso país, é a trajetória histórica de ausência desse 
debate, conforme apontado por Auler e Bazzo (2001). Esse tipo de ausência não 
acontece apenas em uma parte da sociedade, mas em todos os seus seguimentos, 
inclusive na sala de aula, porém mesmo sem haver um entendimento de tais processos 
não se pode ignorar as conseqüências que eles trazem para a sociedade, nascendo aí 
algumas reflexões e questionamentos:  

 
Não estaria o imaginário de boa parte dos brasileiros, entre os quais 
professores de ciências, aspirando a um mundo, a um modelo de sociedade, 
exemplificado pelos chamados países capitalistas centrais? O movimento CTS 
surgiu exatamente nesses países porque uma parte da população começou a 
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questionar esse modelo, essa sociedade. Uma mudança de percepção em 
relação ao papel da C&T na vida das pessoas, um dos elementos centrais e 
motivador desse movimento, já aconteceu em nosso contexto? (AULER & 
BAZZO, 2001, p.03) 
 

 Além da necessidade do debate no dia-a-dia das pessoas, documentos oficiais 
também apontam esta necessidade na sala de aula: 
 

A idéia de levar para sala de aula o debate sobre as relações existentes entre 
ciência, tecnologia e sociedade – tanto no Ensino Fundamental quanto no 
Ensino Médio – vem sendo difundida por meio dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) como forma de Educação Tecnológica, a qual não seria 
voltada para confecção de artefatos, mas para a compreensão da origem e do 
uso que se faz desses artefatos e também mentefatos na sociedade atual. 
(PINHEIRO, SILVEIRA & BAZZO, 2007, p.75) 
 

 Diante de toda a sólida recomendação da aplicação de uma perspectiva que 
leve o estudante a entender as relações CTS, é necessário o desenvolvimento e 
implementação concreta dentro de sala de aula. Essa mesma prerrogativa é apontada 
por Lourenço e Reis (2013) ao afirmarem que:  
 

(...) adicionar discussões ambientais aos conteúdos CTS são de extrema 
relevância na tomada de decisões sobre temas de importância social, uma vez 
que foi observado que o aluno não o considera como parte da natureza, e não 
reflete sobre as implicações de um desequilíbrio ambiental para o homem. 
(LOURENÇO & REIS, 2013, p. 19). 

 
AGROTÓXICOS E TRANSGÊNICOS 
  
 É inegável a presença de transgênicos e agrotóxicos em nosso dia-a-dia, nas 
feiras, nos mercados e principalmente na fala das pessoas. Esse processo está se 
mostrando crescente, vista a enorme quantidade de alimentos que estão deixando de 
ser elaborados com produtos orgânicos e estão gradativamente passando a ser 
elaborados com organismos geneticamente modificados (OGM’s) – conhecidos 
também por transgênicos. 
  O uso de agrotóxicos é utilizado por grandes e médios agricultores que querer 
acelerar o processo de crescimento de suas plantações, com isso produzindo mais em 
menor tempo. O problema é que para atingir a meta esperada muitas vezes faz-se o 
uso abusivo desse tipo de produto, o que pode ocasionar uma contaminação em quem 
consumir essas frutas, verduras ou hortaliças. No entanto, esse não é um problema em 
si, pois há milênios muitas civilizações já faziam uso, do que hoje chamamos de 
agrotóxicos. 
 O uso de substâncias ou métodos para proteger plantações ou combater pragas 
é facilmente identificado em toda a história da humanidade. Evidências mostram que 
sumérios chineses e outras sociedades antigas já faziam uso de algumas substâncias 
para combater pragas1. Na metade do século XX, período pós 1ª Guerra Mundial (GM) 
e início da 2ª GM diversas áreas da ciência se desenvolveram, elaborando inúmeras 
tecnologias entre elas as armas químicas. O pesticida organoclorado que mais se 
destacou foi o DDT (diclorodifeniltricloroetano), agrotóxico utilizado devido à 
disseminação de doenças na guerra como o tifo, malária e peste bubônica, que são 
transmitidas por insetos. 

                                                      
1 MÓL, G. de S.; SANTOS, W. L. P. dos (coords.); Química & Sociedade. (PEQUIS) – São Paulo: Nova Geração, 2005. 
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 No entanto, viu-se que o uso prolongado de diversos agrotóxicos, como o DDT, 
causaram incontáveis problemas de saúde em seres humanos e animais, como o 
câncer, deficiência no sistema imunológico, neurológico, endócrino e por também se 
acumular em tecidos gordurosos seus efeitos podem ser sentidos anos após a 
exposição (OGA, 2008). Com o tempo, percebeu-se também que muitos insetos 
acabavam adquirindo uma resistência a esses produtos. 
 A justificativa de ainda se fazer o uso dos agrotóxicos, apesar de relatos de 
danos, seria a praticidade de uma produção em larga escala, menor custo e qualidade 
na produção, resultando num maior suprimento da alimentação humana e animal.  
 O surgimento dos transgênicos se dá no início da década de noventa quando 
surgem estudos com a intenção de tornar as sementes criolas mais resistentes às 
pestes para diminuir o uso de agrotóxicos, criando a possibilidade de alimentos menos 
contaminados e mais saudáveis. 
 O que ficou conhecida como a grande promessa dos transgênicos não se 
concretizou totalmente, pois o uso de agrotóxicos continuou sendo uma prática comum 
na agricultura. 
 Outra grande crítica aos transgênicos é que seu uso é perigoso, uma vez que 
não existem pesquisas precisas sobre as consequências dessas novas plantas, que 
tragam uma segurança no seu consumo. Segundo Joe Cummins, (apud HO, 2004): 
 

... os cultivos transgênicos são inaceitáveis porque não são seguros. Têm sido 
introduzidos sem as necessárias salvaguardas e avaliações de segurança, 
através de um sistema de regulamento profundamente defeituoso, baseado no 
princípio da “equivalência substancial”, cujo propósito é dar rápida aprovação 
aos produtos, em vez de realizar uma avaliação séria de sua segurança. 
Apesar da falta de dados sobre os testes de segurança dos alimentos 
transgênicos, os resultados disponíveis já dão motivos para preocupações 
acerca da segurança do próprio processo transgênico, que não têm sido 
levados em consideração. (HO, 2004, p. 105) 

 
 

 É evidente o litígio sociocientífico em torno do uso de transgênicos e 
agrotóxicos. Nesse sentido trata-se de um assunto de extrema importância e relevância 
para se abordar aspectos tecnológicos no desenvolvimento da ciência. Na área de 
Ciências da Natureza os PCNEM, deixam clara a necessidade de se trabalhar os 
conteúdos de forma contextualizada e de problematizar o ensino.  
 

“[...] é essencial que se explicite seu caráter dinâmico. Assim, o 
conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de 
conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma construção da 
mente humana, em contínua mudança (BRASIL, 2008, p. 31)” 
 

 Portanto, é de suma importância que temas de grande relevância social, como 
este, sejam pauta dos principais debates contemporâneos e que principalmente sejam 
problematizados no ensino de ciências. O propósito é de tornar os estudantes mais 
próximos da construção do conhecimento científico e entendê-lo como atividade 
humana que não está isolada da sociedade, mas inserida e permeada por uma 
dinâmica sócio-política-cultural.  
  
OBJETIVO 
 

Visto a necessidade de se abordar o conteúdo químico de forma contextualizada 
e interdisciplinar, esse trabalho tem por objetivo analisar a inserção do debate sobre 
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agrotóxicos e transgênicos no Ensino de Química, por meio da abordagem CTS, bem 
como, analisar como se dá a apropriação tanto do conteúdo químico, quanto das 
questões de ordem sócio-político-econômica pelos estudantes.  

Este tema foi abordado especificamente nos conteúdos de funções orgânicas, 
geralmente estudado na terceira série do Ensino Médio, por ser o momento da 
Educação Básica onde os estudantes têm contato mais intenso com conceitos de 
Química Orgânica, compostos orgânicos e suas propriedades. 
 
METODOLOGIA 
 
 Numa escola de Ensino Médio da periferia de Curitiba/PR, participante do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto 
Química/UFPR, foi aplicada uma Proposta Didática (PD) previamente elaborada 
trabalhando os conteúdos de Química Orgânica dentro do tema Agrotóxicos e 
Transgênicos, para uma turma da terceira série do Ensino Médio, num total de 10 aulas 
como mostrado no Quadro 1. 
  
Quadro 1: Resumo das aulas 

Aulas Tema Objetivos 

1 Levantando concepções prévias 
dos estudantes sobre Agrotóxicos, 
Transgênicos e Ciência 

Esta primeira aula teve por objetivo 
levantar os conhecimentos prévios dos 
estudantes, sobre o uso de 
agrotóxicos e transgênicos, a fim de 
diagnosticar o nível de compreensão e 
aprofundamento deste tema entre os 
mesmos. 

2 e 3 Debate sobre transgênicos e 
agrotóxicos 

Essas duas aulas tiveram por objetivo 
introduzir os estudantes no debate 
acerca de agrotóxicos e transgênicos, 
os diferentes pontos de vista entre 
pesquisadores e o litígio no debate 
sobre a segurança do uso dessas 
tecnologias. 

4, 5 e 6 Funções Orgânicas: Uma 
abordagem CTS 

Essas três aulas tiveram por objetivo 
apresentar de forma sistemática o que 
foi trabalhado nas aulas anteriores, os 
argumentos a favor e contra 
agrotóxicos e transgênicos, assim 
como o conteúdo de funções 
orgânicas contidos neste tema. Nestas 
aulas se abordou o que são 
transgênicos, como os agrotóxicos são 
utilizados no controle de pragas, suas 
classificações dentro da química 
orgânica, principais propriedades e 
aplicações, assim como os danos que 
podem causar a curto e longo prazo a 
população e ao meio ambiente de 
forma geral. Aspectos históricos do 
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desenvolvimento da ciência também 
são contemplados nos conteúdos, 
problematizando a visão ingênua da 
ciência e do seu desenvolvimento e 
suas implicações dentro de aspectos 
econômicos e políticos. 

7 e 8 Jogo da Memória Didático: 
agrotóxicos e transgênicos 
 

Essa aula teve por objetivo revisar os 
assuntos trabalhados em sala 
contemplando tanto a parte do 
conteúdo químico, quanto à parte 
referente às discussões políticas, 
econômicas e sociais. Para tanto, se 
utilizou um Jogo da Memória Didático, 
que tem como objetivo fazer com que 
os alunos relembrem os assuntos 
trabalhos nas aulas anteriores. 
 

9 e 10 Aplicação do Questionário Final Essa aula teve por objetivo avaliar o 
desenvolvimento dos estudantes 
quanto aos conceitos trabalhados em 
todas as aulas. O intuito foi avaliar a 
apropriação do conhecimento e 
também dos debates e reflexões feitas 
durante o percurso deste trabalho. 

  
 Durante a aplicação da PD muitos recursos didáticos foram utilizados na tentativa 
de atender às estratégias de ensino, como microcomputadores, materiais audiovisuais, 
slides, filmes, kits, jogos e videoteipes.  Alguns desses recursos foram utilizados também 
para a constituição dos dados.   
 Na execução da PD a oscilação entre o número de alunos foi bastante grande. 
Devido ao final do bimestre letivo muitos alunos que começaram a participar da pesquisa 
não foram até o fim e também outros que não participaram das primeiras aulas acabaram 
participando das últimas. Para poder melhor entender os dados coletados e analisar o 
processo como um todo e não apenas o começo e o final, fizemos uma triagem. Participam 
dos dados apenas os alunos que estiveram presentes em todos os momentos, totalizando 
assim apenas dezesseis alunos, o que reduziu bastante o universo da pesquisa. 
  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No presente trabalho apresentamos os dados resultantes somente das 
questões consideradas mais relevantes no desenvolvimento da Proposta Didática, as 
quais estavam mais de acordo com o objetivo mencionado para esse texto. 

No Quadro 2 apresentamos os resultados gerais de acordo com cada 
instrumento de coleta de dados utilizado durante a aplicação da PD. Desse modo, 
temos um panorama de como as atividades desenvolvidas foram possibilitando analisar 
os objetivos propostos para cada aula.  
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Quadro 2: Resultados gerais obtidos a partir dos instrumentos de coleta de dados utilizados na PD. 

Aula Instrumento Avaliativo Resultados Gerais 
1 Questionário Inicial A maioria dos alunos afirmou conhecer agrotóxicos e 

transgênicos. 
2 e 3 Leitura de textos Além de conseguir construir um rico debate sobre o 

assunto, os alunos conseguiram montar um quadro 
com vantagens e desvantagens no uso de 
agrotóxicos e transgênicos. 

4, 5 e 
6 

Exercício para 
identificação de 
funções orgânicas e 
interpretação de uma 
charge 

Apenas 12,5% dos alunos não conseguiram 
identificar as funções orgânicas e 75% conseguiu 
interpretar a charge de forma correta. 

7 e 8 Jogo da memória 
didático 

A aplicação do jogo não será tratada aqui, por fazer 
parte de outro trabalho, no qual o objetivo é avaliar 
somente o jogo. No entanto, não se pode ignorar o 
fato de que a partir das gravações observou-se 
grande apropriação por parte dos alunos tanto do 
conteúdo químico quanto da discussão de caráter 
sócio-politico-econômico no momento em que 
realizavam a atividade. 

9 e 10 Questionário Final Após a aplicação da PD todos os alunos 
demonstraram facilidade em dialogar sobre 
agrotóxicos e transgênicos. 

  
 Sobre as impressões iniciais dos estudantes quanto ao tema agrotóxicos e 
transgênicos, a grande maioria dos alunos relatou que já tinha ouvido o termo 
“transgênico” ou “agrotóxico” em algum meio de comunicação, rádio, TV, jornais ou 
internet. No entanto, quando indagados sobre a utilização destes, no que se refere à 
segurança e possíveis interferências políticas na ciência e no trabalho dos cientistas, 
as opiniões tiveram essencialmente respostas simples e sem grandes reflexões, 
revelando um quase total desconhecimento sobre a problemática do uso indiscriminado 
de agrotóxicos e de transgênicos, como se pode observar nas categorias analisadas na 
Tabela 1. 
 
Categorias de análise: 
 
Para a questão 8: Em sua opinião, você acha que o uso de agrotóxicos e transgênicos 
é seguro? 

1) Respostas negativas: sem justificativa 
2) Resposta negativa, com desconhecimento do termo: os alunos responderam que 

não é seguro, porém não conhece o termo transgênico. 
3) Respostas positivas: sem justificativa 
4) Resposta positiva com restrição: bom para a produção e mal para o ser 

humano/natureza 
5) Talvez 
6) Não sabe 

 
Para a questão 9 – Em sua opinião, decisões políticas podem interferir no trabalho do 
cientista e também da ciência? 
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1) Resposta positiva 
2) Resposta negativa, com justificativa: indicando a neutralidade da ciência 
3) Respostas negativas: sem justificativa 
4) Não sabe 
5) Talvez 

 
 
Tabela 1: Respostas do Questionário Inicial 

Categorias Número de 
alunos Porcentagem  

1 8 37,45% 

2 3 18,7% 

3 2 12,5% 

4 2 12,5% 

5 2 12,5% 

6 1 6,2% 

Categorias Número de 
alunos Porcentagem  

1 6 37,5% 

2 4 25,0% 

3 2 12,5% 

4 3 18,6% 

5 1 6,2% 

 
 Consideramos que estes dados reforçam nossa argumentação inicial sobre a 
relevância de um ensino de química com base numa abordagem CTS, o qual pode 
propiciar uma formação de sujeitos mais críticos e atuantes na sociedade. 
 Na sequência do desenvolvimento da PD, depois de algumas aulas, leituras de 
textos, filmes e debates, houve uma atividade na qual os alunos deveriam interpretar 
uma charge. Nesta havia três afirmativas e apenas uma estaria correta. Conforme 
segue:  
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Figura 1: Charge utilizada nas aulas  
  
A respeito desta charge, observamos que 75% dos alunos marcaram afirmativa correta. 
Consideramos que, por já estarem começando a serem inseridos na temática durante 
as aulas, os alunos começam a demonstrar um pouco mais de compreensão sobre o 
tema tratado. 
 
 No questionário final tivemos como objetivo identificar se os alunos conseguiam 
ver relação entre Política e Ciência, ou seja, se conseguiam identificar as relações de 
poder que permeiam assuntos relacionados à Ciência em nossa sociedade, 
caracterizando a visão de neutralidade ou de não neutralidade da ciência. Tabela 2: 
 
Categorias de análise: 
 
Para a questão 5: Vimos que vários agrotóxicos já tiveram seu uso banido em diversos 
países da Europa, EUA, Japão, China, etc., por causarem mal à saúde e o meio 
ambiente. No entanto, alguns desses mesmos agrotóxicos são usados em outros 
países, como, por exemplo, no Brasil. Porque você acha que isso acontece? 
 

1) Respostas que demonstram visão não neutra de Ciência 
2) Respostas que demonstram visão neutra de ciência 
3) Não sabe 

 
Tabela 2: Respostas do Questionário Final 

Categorias Número de 
alunos Porcentagem  

1 10 62,5% 

2 4 25,0% 

3 2 12,5% 

 
 

Sobre sementes transgênicas no 
mundo contemporâneo, é correto 
afirmar que:  
a) A atuação de empresas que 
fabricam sementes transgênicas 
diminui a possibilidade de criação de 
monopólios no setor de alimentos. 
b) o uso de sementes transgênicas se 
expande, mesmo não havendo 
consenso cientifico sobre os seus 
efeitos no corpo humano pelo seu 
consumo em longo prazo. 
c) a utilização de transgênicos foi 
consensual entre movimentos sociais 
e organismos internacionais como 
tentativa de solucionar os problemas 
de crise alimentar. 
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 Sobre esta questão observamos que no Questionário Final 62,5% dos 
estudantes conseguiram fazer essa relação, contra apenas 37,5% quando perguntados 
no Questionário Inicial, no começo da aplicação da PD, o que nos permite inferir sobre 
o aproveitamento dos estudos desenvolvidos na PD, bem como, novamente 
argumentar sobre a relevância da abordagem CTS nas aulas de Química. 
 Observamos ainda, que além de conseguirem fazer essa relação, os estudantes 
se apropriaram de um debate qualificado em relação ao tema, fato não observado 
antes da aplicação da PD. Algumas falas foram recortadas para  demonstrar: 
  

A4: “O Brasil exporta muitos alimentos, no 
entanto esses alimentos têm que ter mais 
durabilidade, então eles preferem lucrar do 
que pensar na saúde das pessoas. E 
também se eles proibirem o uso de alguns 
agrotóxicos não vão lucrar o tanto que 
lucram hoje em dia.” 
 
A5: “Pois no Brasil há a predominância do 
interesse no lucro, por isso as empresas 
procuram produzir em grande escala e, para 
que isso aconteça é necessário o uso de 
agrotóxicos. Outro fator é o interesse da 
ciência, por exemplo, a CTNBio, que é o 
órgão que determina os produtos à serem 
liberados na agricultura.” 

 
 Outro fato curioso é que durante a aplicação da PD ocorreu a prova do ENEM e 
muitos alunos relataram a semelhança entre o conteúdo trabalhado em sala e o 
conteúdo cobrado na prova, o que segundo eles facilitou a realização da mesma. Em 
algumas falas dos áudios, vários alunos relatam isso, como a seguinte aluna: 
 

Aluna: “Vocês interagem vocês mostram 
imagens. Eu me lembrei de duas questões 
no Enem que vocês tinham falado em sala.” 
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Figura 2: Uma das questões que tratavam do mesmo assunto trabalhado na PD: questão 68 
caderno 1-azul-ENEM 2013. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao final da aplicação da PD e da análise dos dados construídos ao longo do 
trabalho, pode-se observar que com o auxilio da abordagem CTS não apenas 
conteúdos químicos como funções orgânicas, por exemplo, podem ser melhor 
compreendidos, como  também questões de cunho social, político, econômico, cultural, 
científico e tecnológico. Pode-se observar ainda que assuntos de grande relevância e 
que estão no dia-a-dia das pessoas são banidos do contexto escolar o que causa um 
grande prejuízo para nossa população, pois aquilo que não se conhece, não pode ser 
debatido, refletido, entendido. 
 Levando-se em consideração que vivemos em um país de território tão extenso 
e que grande parte de sua população vive ou tem raízes no campo é de extrema 
importância que um assunto como esse seja debatido, entendido e divulgado. Foi muito 
espantoso constatar que a maioria dos alunos não tinha o menor entendimento sobre a 
temática, principalmente por se tratar da disciplina de Química, que é uma das 
componentes curriculares que pode abordar de modo muito apropriado o 
funcionamento dos agrotóxicos e os seus riscos de uso. 
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                                   CTS 
 

 Outro fator que chamou bastante a atenção foram as falas dos alunos em 
relação ao modo como as aulas se deram, o que contribuiu para que os estudantes 
participassem ativamente das propostas e em consequência disso se apropriassem 
melhor dos conteúdos trabalhados, o que contribuiu significativamente para a 
realização da prova do ENEM, um dos concursos mais realizados pelos estudantes de 
nosso país. Este último aspecto, diretamente relacionado à didática, ao preparo das 
aulas, a atualidade do tema, reforça a relevância do PIBID enquanto formador de 
futuros professores, uma vez que tal Proposta Didática foi desenvolvida no âmbito 
deste Programa. 
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ANÁLISE DAS QUESTÕES PROPOSTAS NO ENEM EM 
COMPARAÇÃO AS AVALIAÇÕES DA DISCIPLINA DE FÍSICO-
QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO.  
Jéssica Duarte Guerra* (IC); Juliana do Nascimento Gomides (PQ).  
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Avenida Beira Rio, 1001, Bairro Nova Aurora, Itumbiara-GO. CEP: 75522-330.  
 
Palavras-Chave: ENEM, Provas, Físico-Química.  

Resumo: Objetivou-se analisar as questões propostas no ENEM e as avaliações 
elaboradas na Química, dando ênfase aos conteúdos de Físico-Química da 2a 
série do Ensino Médio, com o intuito de observar se há relação e preparação para 
o ENEM. A metodologia utilizada foi uma pesquisa documental, analisando as 
avaliações da disciplina de Química, dando ênfase apenas para aquelas que 
expunham conteúdos sobre a Físico-Química em contrapartida ao ENEM. 
Observou-se que entre as escolas públicas e particulares de ensino não existe 
muita diferença na sua forma de ensino, pois muitas vezes, os mesmos 
profissionais que lecionam na rede pública de ensino também o fazem na rede 
particular. Analisando o ENEM percebeu-se que o conteúdo estava presente no 
ano de 2011 em apenas 8,3%, no ano de 2012, teve um aumento de 25% e no ano 
de 2013 foram abordadas apenas 16,6%, percebendo a dificuldade que o ensino 
tem com a disciplina.  

INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, a principal preocupação dos educadores está relacionada em aplicar a 
contextualização e a interdisciplinaridade nos conteúdos de disciplinas específicas de 
forma eficaz e coerente, propondo assim, situações problemáticas presentes na 
sociedade para entendê-las (SOUZA, 2010). 

A contextualização relaciona a valorização dos saberes já existentes dos 
alunos, com os saberes cotidianos. Esses conhecimentos são incluídos de forma mais 
ampla no conhecimento científico, destacando assim, a distância que deve ser 
superada entre os conteúdos a serem trabalhados e os conhecimentos prévios dos 
alunos (AMORIM; SOUZA; TROPIA, 2009).  

Sendo assim, a forma de avaliação dos educadores deverá ter como propósito, 
oferecer subsídios para que alunos e professores possam esclarecer de modo mais 
evidente os seus reais objetivos e o que pretendem efetivamente conseguir, com a 
resolução de exercícios em avaliações, assim sendo possível descobrir onde se 
encontram a principal dificuldade do aluno (VIANNA, 1989). 

Por isso, é que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) vem sendo 
utilizado como instrumento para avaliar o desempenho do aluno ao sair do ensino 
médio, para conferir o desenvolvimento das competências fundamentais ao exercício 
pleno da cidadania (FRANCO; BONAMICO, 1999). 

Dentro dos fatos mencionados, levantou-se o seguinte problema: As questões 
das avaliações elaboradas pelos professores referente ao conteúdo de Físico-Química 
abordado na disciplina de Química vêm sendo aplicada com o propósito de preparar os 
alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio? 

Este trabalho se justificou pela falta de preparo que certos professores do 
Ensino Médio encontram em elaborar questões contextualizadas e interdisciplinares. 
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Diante do fato de não saberem trabalhar as questões que são abordadas no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), adotam temas voltadas para o cotidiano, 
dificultando aos estudantes a realização de provas. 

Diante desse contexto, objetivou-se com a pesquisa, avaliar as questões 
propostas no ENEM e nas avaliações elaboradas por professores da componente 
curricular Química, dando ênfase aos conteúdos de Físico-Química da 2a série do 
Ensino Médio no período de 2011 a 2013, com o intuito de observar se houve relação e 
preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. De forma específica, avaliar 
aspectos relacionados à abordagem didática entre conteúdo teórico, contextualização e 
interdisciplinaridade nas avaliações do ENEM; examinar como foram elaboradas as 
avaliações propostas pelos professores da componente curricular Química do Ensino 
Médio (E.M) de duas (02) escolas públicas e duas (02) particulares da cidade de 
Itumbiara-GO; comparar as abordagens didáticas utilizadas nas avaliações com as 
expostas no ENEM. 

Frequentemente, o ensino tem abordado a disciplina de Química no Ensino 
Médio de forma incoerente e descontextualizada, relacionando somente questões 
teóricas que se resumem basicamente em cálculos matemáticos e à memorização de 
fórmulas e nomenclaturas de compostos (SILVA, 2010). 

Acredita-se que a grande dificuldade dos professores na área da química está 
na forma de trabalhar questões contextualizadas e interdisciplinares, voltadas para o 
cotidiano do aluno, sendo, portanto de extrema importância não somente para a 
realização do ENEM, mas para a preparação do aluno para exercer a cidadania, pois a 
educação busca nos dias atuais formar não somente profissionais, mas também 
cidadãos críticos que saibam se posicionar perante a sociedade. 
 
METODOLOGIA 
 

Este processo investigativo iniciou-se através de pesquisas bibliográficas 
desenvolvidas a partir de material já elaborado, principalmente como livros didáticos, 
obras literárias, artigos científicos, dissertações e teses. 

O projeto foi desenvolvido no primeiro semestre de dois mil e quatorze (2014), 
por meio da realização de análises de documentos através da pesquisa documental de 
caráter quantitativo, que se caracteriza em analisar documentos, servindo assim 
posteriormente para uma análise de dados encontrados na pesquisa. Segundo Gil 
(1995, p.28) o caráter quantitativo, é “aquela que pode ser quantificada, ou seja, pode 
ser analisada em números”. 

Foram selecionados como objeto de estudo, as avaliações aplicadas no 
período de 2011 a 2013 da componente curricular de Química, dando ênfase apenas 
para aquelas que expunham conteúdos sobre a Físico-Química da 2a série do Ensino 
Médio de duas (02) escolas da rede pública (Escola “A” e “B”) e particulares de ensino 
(Escola “C” e “D”) da cidade de Itumbiara-Goiás, com o propósito de analisar como os 
professores abordaram o conteúdo nas avaliações e se os mesmos estão preparando 
os alunos para o ENEM. No mesmo período foram avaliadas as provas do ENEM, 
averiguando se as mesmas possuíam questões sobre o conteúdo de Físico-Química 
com o objetivo de analisar os aspectos relacionados à abordagem didática entre o 
conteúdo teórico, contextualização e a interdisciplinaridade das questões aplicadas. 
Para análise dos dados coletados nas avaliações observou-se quatro (04) critérios 
importantes como: contextualização, tecnologia, termos científicos de Química e 
interdisciplinaridade. 
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Para a melhor visualização e interpretação dos dados obtidos, os resultados 
foram organizados em forma de tabelas, relacionando os dados teóricos com as 
pesquisas já realizadas, com o intuito de avaliar se houve preparo entre as avaliações 
do ENEM com as aplicadas pelos professores do Ensino Médio. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A presente pesquisa foi norteada nas questões da componente curricular de 
Química, mas dando ênfase aos conteúdos de Físico-Química da 2ª série do Ensino 
Médio no período de 2011 a 2013, em que foram analisadas as questões das 
avaliações de duas (02) escolas da rede pública (A e B) e particulares (C e D) da 
cidade de Itumbiara-Goiás tendo como método comparativo as avaliações do ENEM. 
De acordo com a reformulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio (PCNEM), a componente curricular Química ficou definida na prova do ENEM 
como ciências da natureza e suas tecnologias (BRASIL, 2012). 

O ENEM tem o propósito, de observar como as avaliações são abordadas e se 
as mesmas levam em consideração as questões como contextualização, tecnologia, 
termos científicos da Química e interdisciplinaridade, que são cada vez mais cobradas 
e faladas na educação nos dias atuais. 

As provas aplicadas no ENEM nos anos de 2011 a 2013 foram retiradas do site 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) observando que o ENEM elabora 
quatro tipos de provas, sendo diferenciadas por caderno de cor: azul, amarela, rosa e 
branco. Para esta pesquisa optou-se por analisar apenas as provas do caderno de cor 
azul, pois as demais cores apresentam as mesmas questões em ordem diferente. 

Analisando a tabela 1, pode-se perceber que as questões que envolvem o 
conteúdo de Físico-Química não foram muito abordadas no ENEM no período avaliado, 
constando das 12 questões de Química em cada ano analisado, as voltadas para o 
conteúdo de Físico-Química, no ano de 2011, foram abordadas apenas 8,3%. Para o 
ano de 2012, teve um aumento de 25% e no ano de 2013 houve um decréscimo 
comparado ao ano anterior, sendo abordadas apenas 16,6%, percebendo assim, a 
dificuldade que o ensino tem com uma disciplina que deveria ser estudada de forma 
mais abrangente na 2a série do ensino médio. 

 
Tabela 1- Provas do Exame Nacional do Ensino Médio 

Critérios Anos 
 2011 2012 2013 

Questões de Físico-Química 1 3 2 
Contextualização 1 1 1 
Tecnologia 0 0 0 
Termos científicos da 
Química 

1 3 2 

Interdisciplinaridade 0 1 0 
 
Observando os dados referentes à tabela 1 para o critério “contextualização”, 

percebeu-se a evidente dificuldade em desenvolver questões contextualizadas, 
observando apenas uma (01) questão em cada ano avaliado. 

A ideia da contextualização requer a intervenção do estudante em todo o 
processo de aprendizagem, fazendo as conexões entre os conhecimentos. O aluno 
será mais do que um espectador, como costumava ser no ensino tradicional, mas ele 
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passará a ter um papel central, será o protagonista; como um agente que pode resolver 
problemas e mudar a si mesmo e o mundo ao seu redor (FOGAÇA, 2013). 

 As questões de Físico-Química ao serem observadas percebeu-se que ainda a 
muito para ser mudado no ENEM, pois são questões que poderiam estar mais 
presentes no ENEM por ser um conteúdo muito abrangente, onde se pode ser 
relacionado com os conhecimentos prévios dos alunos. 

Assim, a rejeição dos alunos pela disciplina se justifica por conter cálculos e 
memorização de fórmulas, pois os alunos relatam ser uma matéria parecida com a 
matemática por envolver raciocínio e também por seu ensino não ser prazeroso. Desta 
forma, o educador encontra seu maior desafio que é quebrar essa barreira criada pelos 
alunos (CHASSOT, 2004).  

A “tecnologia” é um assunto que deveria estar presente, principalmente em 
provas do ENEM, pela influência dela no mundo atual. Mostrar o funcionamento de 
uma indústria, relatar o funcionamento de uma máquina, principalmente na área de 
Físico-Química que é de grande relevância para o conhecimento do aluno. Mas, dos 
anos observados, em nenhum deles foram abordadas questões de envolvam a 
tecnologia de um modo geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 1. Caderno azul, ano 2011. 
 
 
Os “termos científicos” de Química são de grande importância para o 

aprendizado do aluno, pois sem eles é meramente impossível o ensino e a 
aprendizagem da Química e principalmente da Físico-Química. Para este critério, 
observou-se que nos anos analisados, em todas as questões de Físico-Química, o 
aluno deveria ter o conhecimento científico para respondê-las, como pode ser 
observado no exemplo 1, o qual se refere à questão 59 abordada no ENEM de 2011, 
do caderno deferido de coloração azul, em que se relata a cal como tinta de baixo 
custo. Desta forma, mostra o processo de osmose que acontece entre a tinta de cal 
como os microrganismos presentes no tronco da árvore, relatando um conhecimento 
científico que o aluno necessita ter para a resolução de uma questão como a que foi 
mostrada. 

Chassot (2004) diz que é de responsabilidade de quem faz educação em 
Química, mostrar como ela se aplica na sociedade, mas não só servindo para os 
alunos ver melhor o mundo do conhecimento químico, mas também para que eles 

QUESTÃO 59  
A cal (óxido de cálcio, CaO), cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo 
custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em 
praças públicas e locais privados, geralmente usados para combater a proliferação de parasitas. 
Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um problema: elimina microrganismos 
benéficos para árvore.  
Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 1 abr. 2010 (adaptado). 
 
A destruição do microambiente, no tronco de árvores pintadas com cal, é devida ao processo de 
 
A) difusão, pois a cal se difunde nos corpos dos seres do microambiente e os intoxica. 
B) osmose, pois a cal retira água do microambiente, tornando-o inviável ao 
desenvolvimento de microrganismos. 
C) oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa fotoquimicamente a cal, que elimina os 
seres vivos do microambiente. 
D) aquecimento, pois a luz do Sol incide sobre o tronco e aquece a cal, que mata os seres vivos do 
microambiente.  
E) vaporização, pois a cal facilita a volatilização da água para a atmosfera, eliminando os seres 
vivos do microambiente.  
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possam perceber que são responsáveis pela transformação da sociedade, sendo esse 
um dos maiores desafios para quem faz a educação através da Química. 

Não se esquecendo, de um critério bastante questionado na educação atual, a 
“interdisciplinaridade”, pois, mostra ao aluno a relação da Química com as demais 
disciplinas que foram estudadas no Ensino Médio. Para Oliveira (2010) a 
interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, 
rompendo com os limites das disciplinas, oferecendo uma nova postura, para que haja 
uma mudança de atitude.  

 Onde se pode perceber a relação que é mostrada em algumas questões, em 
que muitas vezes é relatada de forma incoerente como é mostrada no exemplo 2 
referente à questão 86 abordada no ENEM, ano de 2012 do caderno deferido de 
coloração azul, em que se relatou uma singela relação do conteúdo de propriedades 
coligativas, fazendo uma simples comparação com as células humanas.  

Apesar de ser uma questão interdisciplinar, ela envolve termos científicos da 
Química, ou seja, se o aluno não souber a relação osmótica de transferência de 
concentração do meio menos concentrado para o mais envolvendo as propriedades 
coligativas, ele não conseguiria responder a questão, necessitando assim, de um 
conhecimento prévio sobre para o entendimento e resolução de questões presentes 
nas avaliações do ENEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemplo 2. Caderno azul, ano 2012. 
 

Silva e Prestes (2009) diz que a maior parte dos exames de vestibular 
apresenta uma valorização excessiva de memorização dos conteúdos que são 
trabalhados no ensino médio. As avaliações do ENEM são contempladas com 
questões que propõem situações problemáticas, exigindo mais do que saber conceitos, 
mas, onde eles deveriam aplicar, demonstrando domínio de competências e 
habilidades na solução de problemas, fazendo uso dos conhecimentos construídos na 
escola. 

Foram analisadas as provas aplicadas na 2a série do ensino médio de uma 
escola da rede pública (Escola “A”) de ensino da cidade de Itumbiara-GO, também 
avaliados nos períodos de 2011 a 2013, em que foram averiguados os critérios como 
contextualização, tecnologia, termos científicos de Química e interdisciplinaridade que 
são assuntos que veem sendo muito abordados na educação nos anos atuais (Tabela 
2). 

Após as análises das provas obtidas de um professor da rede pública (A), 
percebeu-se que as avaliações analisadas continham somente questões de Físico-

QUESTÃO 86 
Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à 
manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol/L de NaCℓ (Cloreto de sódio) possui a mesma pressão 
osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma 
solução 0,20 mol/L de NaCℓ tem, como consequência, a 
 
A) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. 
B) difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula. 
C) diminuição da concentração das soluções presentes na célula. 
D) transferência de íons Na+ da célula para a solução. 
E) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução.  
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Química no seu total, sendo que a média eram 40 (quarenta) questões em cada ano 
analisado, totalizando 8 (oito) provas trabalhadas durante o semestre anual. 

 
Tabela 2-Provas da Escola Pública “A” 

Critérios Anos 
 2011 2012 2013 

Questões de Físico-Química 40 40 43 
Contextualização 3 6 8 
Tecnologia 0 0 0 
Termos científicos da Química 40 40 43 
Interdisciplinaridade 0 0 0 

 
Foi analisada a dificuldade que a educação se depara em relacionar todos 

esses termos em uma questão, que envolva uma disciplina que se diz difícil, ainda 
tendo como conteúdo a Físico-Química que é vista pelos docentes de Química como 
um conteúdo difícil e complicado de ser explicado por professores e entendido por 
parte dos alunos. 

A dificuldade que os professores encontram diante da contextualização é 
mostrada na tabela acima, na qual, dos anos analisados apenas 13,8% foram 
contextualizadas. Faz-se interessante destacar que muitas vezes, a contextualização 
até se faz presente, mas, acabam no contexto final não relacionando a parte 
introdutória da questão com a parte científica do conteúdo.  

O exemplo 3 refere-se a uma questão retirada da avaliação da escola “A”, em 
que o professor tentou relacionar o conteúdo em estudo com a agricultura, falando da 
uréia como sendo uma substância importante para a nitrogenação do solo. 

 A forma que é abordada a questão 1 no exemplo 3, mostra a discordância com 
a contextualização, pois relata apenas uma menção ao cotidiano, sendo assim o aluno 
deveria saber como calcular a questão utilizando conceitos sobre a estequiometria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 3. Questão 1, ano 2011. 
        
Chassot (2004, p.90) diz que “considerar a realidade, ou o mundo, desde um 

ponto de vista crítico, isto é, a atitude à qual não é possível, nem desejável, conhecer o 
mundo, ou atuar nele, sem uma prévia crítica ou um prévio exame, dos fundamentos 
do conhecimento e da ação.” 

 Nos anos observados para as avaliações da escola “A”, percebeu-se que 
nenhuma das provas continham questões abordando o critério “tecnologia” e muito 
menos a interdisciplinaridade, estes critérios se tornam importantes pela relação que 
eles possuem com o cotidiano, onde ajudaria o aluno a relacionar os conhecimentos de 
Físico-Química no meio em que ele está inserido. 

1) A uréia é uma substância importante na nitrogenação do solo para agricultura. Observando a 
fórmula da uréia representada abaixo, podemos determinar a percentual de nitrogênio dessa 
substância. Calcule esse percentual de uréia e determine quantos gramas de nitrogênio existirão em 
10 kg desse material. 

      Dados: H = 1 g/mol; C = 12 g/mol; N = 14 g/mol; O = 16 g/mol. 
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Um dos assuntos mais destacados pela educação atual diz respeito aos 
requisitos de escolaridade relacionados à revolução tecnológica, que estaria exigindo 
da população, pelo menos educação básica completa. Assim, o ensino médio, tem um 
destaque maior no ensino técnico, ganha destaque nas reformas educacionais 
(FRANCO; BONAMICO, 1999). 

Para o critério “termos científicos” observou estar presente em todas as 
avaliações aplicadas pelo professor da escola “A”, mostrando que este critério vem 
sendo abordado de forma correta, e ainda de modo consciente pelos educadores da 
rede pública “A” de ensino. 

A tabela 3 refere-se à escola da rede pública “B”, onde as questões de Físico-
Química estiveram presentes em todos os anos analisados, ressaltando a importância 
do ensino da Química para os alunos do ensino médio, pois ele se torna relevante pela 
relação que se tem com o cotidiano do aluno, mostrando onde a Físico-Química está 
presente na sociedade em que o estudante está inserido. 

Ao comparar os dados obtidos referente a escola “A” e escola “B”, percebeu-se 
que a única diferença entre as escolas foi perante o critério “contextualização” onde a 
escola “A” abordou um maior número de questões contextualizadas que a escola “B”. 

 
Tabela 3- Provas da Escola Pública “B” 

Critérios Anos 
 2011 2012 2013 

Questões de Físico-Química 42 38 40 
Contextualização 3 6 6 
Tecnologia 0 0 0 
Termos científicos da Química 42 38 40 
Interdisciplinaridade 0 0 0 

 
Para a escola “B” o critério analisado “contextualização” na maioria das vezes 

foi encontrada, mas de forma totalmente incoerente, sendo introduzido no início da 
questão um pequeno texto no qual não havia relação ao questionado no final da 
questão.  Pôde-se perceber desta forma, que os professores apresentam dificuldade 
em contextualizar as questões das provas, generalizando para todos os anos. 

No exemplo 4 foi mostrada a forma relatada de algumas questões abordadas 
no ano de 2013, sendo abordada de forma direta sem uma breve introdução sobre o 
tema combustão do metano, e que não foi realizada uma contextualização do tema 
com o conteúdo da questão.  Mostrando que para a resolução da questão necessitaria 
exclusivamente do conhecimento científico para resolve-lá, ou seja, o aluno deveria 
saber calcular o número de mols de dióxido de carbono (CO2) produzidos pela queima 
do metano (CH4). 

 
 
 
 
 
 

 
Exemplo 4. Questão 4, ano de 2013. 

 
Wartha, Silva e Bejarano (2013) falam sobre a dificuldade que o professor 

encontra em diferenciar a contextualização que é quando instiga o aluno a pensar e ter 

4) A combustão completa do metano (CH4) produz dióxido de carbono (CO2) e água. Calcule o 
número de mols (quantidade de matéria) de CO2 produzidos se forem queimados 8g de metano 
(CH4). 
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um raciocínio lógico do que está sendo estudado e o cotidiano, que é uma mera 
comparação com o dia a dia do aluno. 

De acordo com o observado, percebeu-se que a escola “B” igualmente da 
escola “A” não trabalhou nenhuma questão voltada à tecnologia que abordam 
exemplos que são vividos em indústrias, ou seja, no ambiente em que o aluno do 
Ensino Médio poderá se deparar no futuro.  

O dever do professor é de perceber a necessidade da turma e procurar uma 
forma para que a sala tenha um maior entendimento do conteúdo ensinado. Desta 
forma entra a tecnologia que está totalmente a favor do professor, basta ele saber 
como deverá usá-la, mostrando para os alunos onde conteúdos de Química estarão 
presentes na sua vida profissional. 

 Perrenoud (2000, p. 117) diz “que com o uso da tecnologia se cria um 
contexto de familiarização, no qual o professor pode explicar a matéria a ser estudada 
e guiar os alunos para onde eles podem ver e perceberem que aquilo que está sendo 
estudado pode ser aplicado no meio em que ele vive.” 

O critério “termos científicos” está presente em todas as avaliações aplicadas 
pelo professor da escola “A,” não sendo diferente na escola “B”. Mostrando que este 
critério vem sendo abordado de forma correta, e ainda de modo consciente pelos 
educadores da rede pública de ensino da cidade de Itumbiara-Goiás. 

A “interdisciplinaridade” não foi encontrada em nenhum dos anos analisados, 
mostrando que os professores ainda não se sentem preparados para elaborar 
avaliações com questões que estejam ligadas às demais áreas de ensino. 

 A tabela 4 demostra que nos dias de hoje, quase não houve diferença 
entre a educação pública e a particular da rede de ensino da cidade de Itumbiara-GO, 
sendo assim, ainda deve se relatar que as escolas encontrão dificuldades na 
preparação dos alunos para o ENEM, sendo percebida a dificuldade em elaborar 
provas contextualizadas e interdisciplinares. Então, para se ter uma comparação 
apropriada foram analisados os mesmos termos que os das escolas anteriores que são 
contextualização, tecnologia, termos científicos de Química e interdisciplinaridade. 

 
Tabela 4- Provas da Escola Particular “C” 

Critérios Anos 
 2011 2012 2013 

Questões de Físico-Química 41 45 37 
Contextualização 5 7 7 
Tecnologia 0 0 0 
Termos científicos da Química 41 45 37 
Interdisciplinaridade 0 0 0 

 
Na maioria das ocasiões as escolas públicas e particulares se encontram em 

um mesmo nível de ensino pela falta de profissionais na área de Química, onde os 
profissionais que ministram aulas na rede pública de ensino e na rede particular são os 
mesmos. 

 Perrenoud (2000, p. 89) diz que 
O aprendizado é adquirido não somente na aplicação de 

exercício, mas faz parte de todo um processo de aprendizagem. O 
professor tem o tradicionalismo que o aprendizado está 
caracterizado em aula magistral seguida de exercícios, forma 
errônea de se tratar o ensino. 
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 A “contextualização” veio crescendo com o passar dos anos analisados 
em que se pôde perceber que o professor buscou melhorar a forma de como abordar 
as questões, tornando assim, a melhor forma de ser relatada nas avaliações. 

Castro e Tiezzi (2003, p.120) diz que 
Está ultrapassado o modelo de educação restrita a certo 

período da vida das pessoas; hoje, a educação deve ser 
permanente, de modo a permitir frequentes retornos a novos 
aprendizados. Neste novo paradigma está a educação básica de 
forma geral. Todo jovem deve desenvolver o raciocínio, o 
pensamento crítico e a capacidade de contextualizar os 
conhecimentos adquiridos. 

 
A “tecnologia” não foi encontrada em nenhuma questão das avaliações da 

escola “C”, sendo este um critério que deveria ser mais abordado no Ensino Médio, 
visando o profissional que o estudante pode se tornar no futuro. 

 O critério termos científicos de Química como nas demais escolas, esteve 
presente em todas as questões analisadas pela escola particular “D”, e representa que 
o ensino não está totalmente errado, os professores somente se sentem inseguros em 
lidar com as questões sobre este conteúdo. 

 A “interdisciplinaridade” não esteve presente em nenhuma avaliação dos 
anos analisados, sendo este um critério importante para a educação atual, em o 
professor deve saber relacionar o conteúdo das suas aulas com as demais disciplinas 
de ensino. 

Avaliando a tabela 5, percebeu-se que houve um aumento com o passar dos 
anos na escola “D” referente à contextualização, mostrando a dificuldade que o 
professor encontra no processo ensino-aprendizagem no que se refere a conseguir 
contextualizar todas estas questões de forma precisa e coerente. 

O critério “tecnologia” se mostrou totalmente ausente nas avaliações 
analisadas, ressaltando que foram analisadas somente questões de Físico-Química, ou 
seja, em outros conteúdos da disciplina de Química este critério esteve presente. 

 
Tabela 5- Provas de Escola Particular “D” 

Critérios Anos 
 2011 2012 2013 

Questões de Físico-Química 41 45 37 
Contextualização 6 6 8 
Tecnologia 0 0 0 
Termos científicos da Química 41 45 37 
Interdisciplinaridade 0 0 0 

  
A escola “D” mostrou que em todas as questões avaliadas obtinham o critério 

“termos científicos” onde foi percebido que toda a parte cientifica da Físico-Química, o 
que pode ser observado no exemplo 5, que foi retirado de uma prova da escola “D” em 
que se relata esta forma objetiva de ser abordada a questão para os alunos, sendo 
proposto calcular a concentração de uma solução a partir do KNO3. 

 
 
 
 

Exemplo 5. Questão 3, ano de 2012. 

3) Calcule a concentração em quantidade de matéria de uma solução obtida a partir de 1 L de 
solução de KNO3 0,3 mol/L, à qual são acrescentados 500 mL de água pura. 
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 Silva e Mariano (2012) dizem que os professores encontram muitos 

obstáculos no processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes por conter alguns 
tópicos dentro dos conteúdos que eles mesmos não se sentem seguros de ensinar aos 
alunos, isso comprova a grande quantidade de questões com termos científicos sem 
haver a devida contextualização proposta nos PCN’s. 

 A interdisciplinaridade é um critério que pouco foi abordado nas 
avaliações para as escolas C e D. Não se viu nenhuma questão contendo a 
interdisciplinaridade, sendo este um dos critérios importantes a serem analisados pela 
educação atual. Uma vez que a relação da Química com as demais disciplinas se torna 
eficiente, pois mostram ao aluno que o estudo de todas as disciplinas se torna 
importante devido a uma relação com a outra. 

 Nas abordagens didáticas realizadas pelas escolas analisadas, percebeu-
se que o estudante não conclui o Ensino Médio preparado para o ENEM, pois o modo 
como está sendo trabalhado na escola se torna diferente que retratado no ENEM, onde 
as questões são mais contextualizadas e relacionadas com o cotidiano do aluno. Os 
docentes abordam a Físico-Química de forma mais tradicional, assim mostrando que 
não se sentem seguros com o conteúdo por ser mais complexo. 

Para Araújo (2012), a falta de um ensino de qualidade faz com que os 
indivíduos sintam mais dificuldade em se comunicar, em se situar no tempo e no 
espaço. O aluno precisa sair dessa etapa de ensino médio sabendo reconhecer o 
funcionamento da sociedade e compreender o funcionamento da natureza, então, ao 
não serem bem preparados nessa fase de ensino encontram dificuldades na realização 
do ENEM. 

O Ensino Médio na atualidade tenta lidar com a preparação do aluno para o 
exercício da cidadania. Ele precisa se preparar para ingressar no ensino superior, no 
qual será preciso algumas habilidades e competências que necessitam ser trabalhadas 
na educação básica de ensino. Então, o ENEM serve para analisar como estes alunos 
foram preparados para serem inseridos em uma Universidade. 

Chassot (2004) diz que fazer educação através da Química significa colocar o 
ensino e a ciência a serviço da vida, colocando a interdisciplinaridade em um lugar 
extremante importante para esta relação com a vida e que não se perca no decorrer 
das aulas. 

Diante dos fatores analisados, percebeu-se que o ensino ainda encontra 
dificuldades em preparar o aluno para o ENEM, sendo percebido que a principal 
dificuldade encontrada está na elaboração de provas com questões mais 
contextualizadas e interdisciplinares, ou seja, falta-se preparar o aluno para cidadania 
trabalhando o pensamento critico do estudante. 

 
CONCLUSÃO 
 

Conclui- se que as escolas públicas e particulares de ensino não apresentam 
muitas diferenças na sua forma de ensino, pois muitas vezes os profissionais são os 
mesmos nas redes públicas e particulares, podendo assim perceber a insegurança que 
os docentes da área da Química encontram quando são propostas aulas mais 
dinâmicas, quando se fala em Físico-Química, mostrando que o conteúdo ainda é 
tratado de forma insegura e tradicional. 

Quando comparadas as avaliações das escolas públicas e particulares com o 
ENEM, percebeu-se que os critérios: contextualização, tecnologia, termos científicos de 
Química e interdisciplinaridade analisados não teve grande diferença entre as questões 
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das avaliações das escolas, sendo percebido que a Físico-Química ainda é tratada de 
forma tradicional pelos professores.   

No ENEM foram apresentadas 12 questões de Química em cada ano 
analisado, sendo que voltadas para a Físico-Química no ano de 2011, apenas 8,3%, no 
ano de 2012, teve um aumento de 25% e no ano de 2013 foram abordadas apenas 
16,6%. Desta forma, se percebe a dificuldade que o ensino tem com a disciplina que 
deveria ser estudada de forma mais abrangente na 2a série do ensino médio. 
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Introdução 
A moderna tecnologia a que tem acessível o 
cidadão comum, torna o conhecimento científico, 
um imperativo  na formação das pessoas. 
Segundo Santos e Schnetzler (2010, p.15) “a 
presença da Química no dia a dia das pessoas é 
mais do que suficiente para justificar a 
necessidade de o cidadão ser informado sobre 
ela”. Contudo, o ensino de química nas escolas 
não tem sido capaz de atender a essas novas 
demandas da formação do cidadão. Para ofertar 
um ensino que a atenda aos novos padrões de 
formação  para o exercício da cidadania, os 
docentes necessitam trabalhar conceitos sócio-
científicos que propiciem o conhecimento químico 
contextualizado com o cotidiano do aluno e 
possibilite a este desenvolver sua capacidade de 
questionar e criticar os fenômenos que o cerca. 
Assim, o ensino de química com abordagem CTS 
(Ciência, Tecnologia e Sociedade), tem se 
apresentado como uma alternativa viável capaz 
de  promover a educação científica do cidadão. 
Deste modo, o presente trabalho busca identificar 
e analisar  práticas de abordagem CTS no curso 
de Licenciatura em Química no IFNMG - Campus 
Salinas, afim de se conhecer as possíveis 
influências dessas práticas na formação dos 
futuros professores. 

Resultados e Discussão 
Realizou-se um grupo focal com 07(sete) 
acadêmicos do oitavo período do curso de 
Licenciatura em Química, cuja escolha  foi 
motivada pelo fato de serem estes estudantes da 
primeira turma de licenciandos do IFNMG e 
estarem dispostos a colaborarem com a 
pesquisa.  
A análise qualitativa pautou-se sobre três eixos 
norteadores, a saber: o conhecimento teórico dos 
acadêmicos a cerca da abordagem CTS; as 
práticas de abordagem CTS no curso pesquisado 
e a importância dessa abordagem para formação 
de novos professores. 
Segundo os pesquisados, Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, são os três pilares fundamentais para 
o ensino de química e de outras disciplinas, pois 
esta abordagem possui uma capacidade de 
unificar três conhecimentos distintos, 
transformando-os em um objeto formador de 
cidadãos. Os sujeitos pesquisados afirmam que o 
curso de licenciatura em química do IFNMG-

Campus Salinas não apresenta aspectos 
relevantes da abordagem CTS. Afirmam que as  
disciplinas específicas são desenvolvidas de 
forma descontextualizada, cuja teroria se 
apresenta completamente desvinculada da 
prática. Quando indagados sobre a importância 
da abordagem CTS para o curso, os sujeitos 
argumentam que tal abordagem seria 
extremamente significativa para formação de 
futuros professores pois, possibilitaria o 
desenvolvimento profissional dos  mesmos, 
contribuindo assim, com a formação de futuros 
cidadãos, capazes de se  redarguirem com 
questões presentes em seu cotidiano. Os sujeitos 
pesquisados também apontam o Pibid (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) na 
instituição, como um  programa constituído de 
diversos aspectos da abordagem CTS, como por 
exemplo a elaboração de projetos 
interdisciplinares e o uso de novos métodos e 
tecnologias  no ensino, sendo visível a integração 
da ciência com o mundo construído pelo homem 
e com seu social.  
Por fim, os acadêmicos defendem que a 
abordagem CTS pode ser uma alternativa 
importante para a formação de novos  
professores, por enfatizar nessa relação os 
pilares necessários para formação de cidadãos 
críticos e comprometidos com as demandas mais 
urgentes e atuais da nossa sociedade. 

Conclusões 
Conclui-se que embora seja extremamente 
significativa, a abordagem CTS ainda não tem 
sido uma opção clara para a formação de novos 
professores no curso de Licenciatura em Química 
do IFNMG, uma vez que o modelo de ensino 
nesse curso tem privilegiado a transmissão do 
conhecimento de forma descontextualizada cuja 
teoria é desvinculada da prática. Entretanto, o 
Pibid tem-se mostrado como uma possibilidade 
que tende a tal abordagem. 
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Introdução 
Os resíduos de eletrônicos portáteis vêm se 
apresentando como um problema, uma vez que o 
consumo destes equipamentos tem apresentado 
crescimento vertiginoso, e a legislação brasileira 
vigente começa a pressionar a indústria eletrônica a 
estruturar sistemas de logística-reversa1. Deste 
cenário, emerge uma proposta interdisciplinar que 
busca promover nas turmas de curso médio técnico 
em eletrônica a capacidade de discernir quais 
informações e conhecimentos são relevantes no 
processo de reciclagem de baterias íon lítio no 
Brasil. Trata-se de um problema CTSA próximo à 
realidade do aluno, pois, para analisá-lo, são 
necessários conhecimentos em diferentes esferas: 
econômica, científica, jurídica, técnica, social e 
ambiental2. 

Resultados e Discussão 
O projeto teve como referencial a Ilha 
Interdisciplinar de Racionalidade (IIR), e constitui-se 
de várias etapas: levantamento do perfil dos alunos 
frente ao consumo e conhecimento sobre logística 
reversa; pesquisa sobre a abrangência da 
reciclagem de baterias no Brasil e em outros países, 
onde a reciclagem já é uma realidade; estudo da 
Legislação (reconhecimento da existência da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS); 
estudo da viabilidade técnica da reciclagem dos 
principais componentes das baterias de íon-lítio; 
elaboração de relatórios técnicos e 
compartilhamento das informações entre os grupos 
de alunos. A questão motivadora para o 
desenvolvimento do projeto foi:  Por que o Brasil 
não realiza a reciclagem das baterias de íon-lítio? 
Para uma avaliação prévia do conhecimento dos 
alunos diante do tema, aplicou-se um questionário 
aos 43 alunos que compõem o grupo de estudo. O 
instrumento foi composto de questões abertas e 
fechadas relacionadas ao tema em diferentes 
perspectivas: consumo, técnico científica e de 
cidadania. Definiram-se três tipos de perfis entre os 
respondentes: A, B e C. Verifica-se que no perfil A 
enquadram-se alunos relativamente consumistas, 
ávidos por inovações tecnológicas, que utilizam os 
celulares por até seis meses e não descartam os 
resíduos eletrônicos adequadamente.  O perfil C, 
são alunos menos consumistas, permanecem por 
mais tempo usando o mesmo aparelho (2 anos ou 
mais), descartam as baterias em pontos de coletas 
e creem que a responsabilidade no descarte 
permeia o consumidor e o fabricante. O perfil B 
apresenta características intermediárias entre A e C 
(Figura 1). Na categoria técnico científica, o perfil A, 
são os alunos que citam 4 dos 14 componentes 
químicos encontrados nos aparelhos celulares, mas 
não conhecem os pressupostos de logística reversa.  

Embora num mesmo gráfico, o perfil do grupo deve 
ser analisado isoladamente sob cada ótica de 
estudo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, aplicou-se uma sequência de 
atividades didáticas multidisciplinares individuais 
propiciando o desenvolvimento de competências 
necessárias para uma análise conjuntural da 
problemática. Essas atividades incluíram estudos 
sobre legislação, perfil de empresas do ramo que 
atuam no Brasil, composição das baterias, ciclo de 
vida dos principais componentes de interesse para a 
reciclagem: lítio, cobalto, cobre e alumínio, além do 
estudo do caminho percorrido pela bateria do local 
de venda até a empresa responsável pela 
reciclagem. Para realizar essas últimas atividades 
os alunos trabalharam em grupos. 

Conclusões 
Consideramos que o desenvolvimento das 
atividades do projeto desenvolveu nos alunos 
habilidades de pesquisa, uma vez que eles foram 
orientados sob o rigor de uma pesquisa acadêmica 
(julgando a qualidade dos materiais e referenciais 
pesquisados); contribuiu para o reconhecimento e 
reflexão sobre os obstáculos existentes no Brasil, no 
que diz respeito à logística reversa de baterias de 
íon-Lítio; propiciou discussões envolvendo: a) 
atitudes frente ao consumo e a responsabilidade do 
fabricante e consumidor na destinação correta para 
o resíduo; b) abrangência e limitação das 
legislações vigentes como a PNRS, a necessidade 
de normas que regulamentam os resíduos 
eletrônicos no Brasil e o reconhecimento de 
tecnologias existentes para reciclagem dos metais 
presentes nessas baterias. 
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Figura 1: Perfil do grupo de estudo. 
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Introdução 
A questão ambiental, e o uso de novas 

tecnologias são fortes fatores que motivam o uso da 
abordagem CTSA. O processo de recuperação de 
ambientes contaminados com petróleo e seus 
derivados por meio de microrganismos 
(biorremediação) pode ser trabalhado em sala de 
aula, levando os estudantes a entenderem o 
processo por meio dos conteúdos de Química e 
outras disciplinas. 

Portanto, propostas experimentais neste 
campo e suas análises devem ser discutidas entre 
os estudantes por meio de mediação do professor. 
Permitindo que os estudantes estabeleçam 
conexões entre o conhecimento adquirido e o 
pretendido, visando resolver situações-problema, 
sendo o professor um articulador deste processo 
(PINHEIRO, 2007). 

Resultados e Discussão 
A proposta experimental foi baseada no 

trabalho elaborado originalmente no Centro de 
Biotecnologia da Carolina do Norte (Estados Unidos) 
e publicado por Jon Willians (WILLIANS, 1994). O 
experimento sofreu algumas modificações, levando 
em consideração a realidade de nossas escolas, 
propondo materiais de fácil obtenção. 
 O experimento consiste de três sistemas: 
sistema A: água e diesel; sistema B: água, diesel e 
amostra de solo e sistema C: água, diesel, amostra 
de solo e nutrientes inorgânicos. Todos os sistemas 
são conectados a uma bomba de aquário. Além 
disto, os sistemas são conectados a tubos com 
solução de CaO, como indicador de produção de 
CO2 por precipitação de CaCO3 (Figura 1). De 
acordo com a equação: CaO(aq) + CO2(g) ! CaCO3(s) 

É recomendável que o experimento dure 
alguns dias, de modo a perceber a degradação do 
diesel. Esta estimativa é realizada baseando-se na 
comparação dos diâmetros das gotas de óleo 
coletadas no primeiro e último dia do experimento. 
As gotas são aplicadas em papel pardo, avaliando-
se o nível de degradação pelo tamanho do diâmetro 
da mancha de óleo em papel (Figura 2).O 
experimento foi realizado com uma turma de um 
curso comunitário, com aproximadamente 20 
estudantes, sendo bastante heterogênea, possuindo 
alunos de variadas idades e origens escolares. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 1. Montagem dos sistemas, no inicio do 
experimento. 

 
 
 
 

 
 

Figura 2. Comparação das amostras coletadas ao 
termino do experimento em papel pardo (Da esquerda 

para a direita: sistemas A, B e C). 

Conclusões 
Embora o petróleo seja uma das nossas 

principais fontes de energética e materiais, parte dos 
estudantes de nível Médio desconhecem sua 
composição química e possuem dificuldades em 
reconhecer algumas de suas propriedades. 

Além disto, observa-se que a tecnologia de 
biorremediação é desconhecida por uma parcela 
considerável de estudantes (85%), podendo ser 
aplicada em sala de aula como tema gerador dos 
tópicos de Química ou complementar a estes. 

Quanto aos diferentes diâmetros das gotas 
de óleo, bem como a observação de sistemas 
homogêneos em B e C, aproximadamente metade 
dos estudantes justificou por meio da formação de 
emulsão e degradação pelos microrganismos. Isto 
nos leva a crer que uma parcela considerável dos 
estudantes pôde interpretar de forma adequada o 
fenômeno apresentado e sua simulação. 
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Introdução 
Atualmente, o ensino de química, tem sua atenção 
voltada para a resolução de problemas, o que 
resulta na memorização dos conteúdos, que são 
facilmente esquecidos e que se encontram 
descontextualizados, causando um distanciamento 
entre o cotidiano do aluno e os conteúdos que são 
ministrados1. Considerando a inadequação deste 
ensino e com a intenção de mudar esta realidade, 
os Textos de Divulgação Científica (TDC), objeto de 
estudo deste trabalho, podem assumir um papel 
fundamental, principalmente em gerar discussões 
sobre temas relacionados à ciência e a tecnologia, 
contribuindo assim para a formação de uma visão 
mais crítica do estudante1. Para tanto, investigamos 
TDC publicados na Revista Ciência Hoje, seção 
Mundo de Ciência, no ano de 2013, organizando os 
temas abordados, de acordo com o ensino formal 
de química para o ensino médio, além de classificá-
los de acordo com a abordagem em que estão 
inseridos. 

Resultados e Discussão 
A partir dos temas tratados nos TDC, os mesmos 
foram classificados de acordo com as áreas da 
química para o ensino médio. Em seguida, 
identificou-se qual conteúdo de química era 
vislumbrado1 e qual abordagem2 o texto 
apresentava. Foram selecionados 22 TDC com 
assuntos variados. Na subcategoria química geral 
(1º ano do ensino médio) destacam-se os textos que 
apresentam o conteúdo Modelos Atômicos (75%), 
como no artigo “Preciso até o fim dos tempos” – 
edição out/2013. Na subcategoria química orgânica 
(3º ano do ensino médio), a maioria dos textos 
(40%) trata de assuntos que podem ser trabalhados 
nos conteúdos aminoácidos e proteínas. Não foram 
encontrados textos que abordam assuntos 
relacionados à subcategoria físico-química (2º ano 
do ensino médio). Para análise das abordagens, 
identificamos as subcategorias: conceitual, 
cotidiano, tecnológica, ambiental, histórica e 
instrumental. Na Figura 1 estão representadas as 
abordagens dos TDC analisados.  

 
Figura 1: Classificação dos artigos da seção 
“Mundo de Ciência” de acordo com a Abordagem. 
 
Nos TDC classificados de acordo com a 
Abordagem, identificamos que o percentual que 
mais se destacou foi o tecnológico. Assim, introduzir 
no ambiente de ensino materiais que estejam 
relacionados com aspectos tecnológicos pode 
proporcionar discussões diretamente ligadas ao uso 
da ciência e seus impactos na sociedade, além de 
contribuir como incentivo para a formação de 
cidadão mais críticos e com maior independêcia 
intelectual. Os resultados possibilita ainda estruturar 
um conjunto de informações, que podem auxiliar o 
trabalho do professor para a utilização dos TDC em 
sala de aula.  

Conclusões 
Nessa perspectiva, com o intuito de contextualizar e 
expandir as atividades nas aulas de química, 
sugerimos que os TDC são altamente 
recomendáveis. Tal sugestão se pauta, 
principalmente, no fato de oferecerem alternativas 
de uma leitura motivadora para os alunos, pois 
abordam temas diversificados, como também por 
apresentarem aspectos relacionados à natureza da 
ciência, ou seja, remetem para a construção do 
conhecimento científico. 
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RESUMO 
 
Com as fontes de água potável diminuindo, faz-se necessário a utilização desse bem de forma 
econômica e consciente, principalmente no interior do Estado da Paraíba que constantemente passa por 
períodos de estiagem, no qual, famílias paraibanas acabam se expondo a possíveis contaminações 
quando fazem uso de água com baixo nível de qualidade. Consequentemente, no tocante ao fator água 
de consumo, foram desenvolvidas aulas, utilizando práticas como método de ensino, abordando a 
temática “qualidade da água”, para os alunos do 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Maria José 
de Souza, localizada na cidade de Montadas-PB, pois a população desta cidade não confia na qualidade 
da água que é disponibilizada ao abastecimento público. Com base nessa problemática, o referido 
trabalho propôs sensibilizar e conscientizar estes alunos quanto a essa temática e que o conhecimento 
adquirido possa ser disseminado para toda a comunidade. Para tanto, a temática “qualidade da água” foi 
contextualizada com o ensino de Química diante de uma abordagem experimental. Foram utilizadas 
aulas dialogadas onde o ensino de Química pode ser contextualizado a partir de experimentos montados 
na própria sala de aula, oportunizando os alunos a investigar o nível de qualidade da água consumida 
pela comunidade local. Os resultados obtidos indicam que os alunos se mostraram participativos e 
interessados na compreensão do problema e, a forma como o tema foi abordado permitiu vivenciar e 
correlacionar com uma situação concreta do dia-a-dia dos moradores. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

É do conhecimento socioambiental que a água de qualidade torna-se 
indispensável à sobrevivência humana, porém não tem recebido o devido cuidado. 
Notadamente, o desenvolvimento industrial trouxe diversos benefícios à humanidade, 
tais como aumento da expectativa de vida, bem-estar e desenvolvimento tecnológico. 
Todavia, teve atrelado a esses benefícios a poluição indiscriminada desse recurso 
natural, além de sua escassez em determinadas regiões do país. O que se torna 
contraditório, pois, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o ciclo da água é “o 
movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes (superfície, solo e 
rocha) e na atmosfera”. Portanto, a água não está sendo sempre renovável, 
constatando que sua qualidade, em grande parte dos mananciais de água doce 
disponíveis encontra-se inadequada, conforme os valores estabelecidos na legislação 
ambiental vigente (Portaria n° 2.914/2011 - Ministério da Saúde).  

Então, com a escassez de água potável no globo terrestre, a comunidade 
socioambiental começa a analisar e dar importância do ponto qualitativo e quantitativo 
a esse recurso natural, visto que toda forma de vida é dependente dessa fonte que é 
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esgotável. Constata-se, portanto, que o monitoramento da qualidade da água e seu 
tratamento prévio são de fundamental importância para o consumo humano, pois, 
confere à água tributos à qualidade de vida, diante de características de potabilidade e 
boa aparência ao eliminar as impurezas presentes. Contudo, as responsabilidades 
legais que podem assegurar qualidade à água, envolvem uma conjuntura 
socioeconômica, técnica e pessoal. 

Visando a apropriação e ampliação do conhecimento no tocante a melhoria da 
qualidade da água disponível a população que habita a cidade de Montadas-PB, foram 
desenvolvidas aulas teóricas e práticas objetivando a contextualização do tema 
“qualidade da água” para os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 
Maria José de Souza. O trabalho visou contribuir e proporcionar para esses atores 
sociais uma maior compreensão, conscientização e sensibilização no quesito “água de 
qualidade” e, que a partir do ensino de Química contextualizado, os alunos 
participantes possam promover a disseminação do conhecimento adquirido. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como a sociedade iniciou seu desenvolvimento tecnológico, a escola, que é 
responsável pela formação dos futuros técnicos e especialistas, foi direcionada para 
reformar o seu método de ensino, a ponto de fragilizar o ensino tradicional, na qual os 
conceitos e conteúdos são passados sem contextualização e aplicação. Método esse 
relatado na letra da música - Estudo errado de Gabriel, o pensador, na qual tem 
expressado o esforço de um aluno do ensino fundamental para obter nota dez em uma 
determinada prova, fazendo simplesmente decorar o conteúdo, anulando a interação 
escola/cotidiano. Consequentemente, a contextualização surgiu como solução para 
modificar esse contexto escolar. 

A ideia de contextualização surgiu com a reforma do ensino médio, a partir da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/1997) que orienta a compreensão 
dos conhecimentos para uso cotidiano. Porém, mesmo com a recomendação da 
referida lei, continua-se utilizando a metodologia tradicional. Depois de décadas 
começaram as aberturas para novas iniciativas de produção de melhor qualidade para 
a educação básica, Programas de Ensino seguem a mesma lógica dos tradicionais 
exames de conteúdos descontextualizados propostos nas listas de vestibulares 
(SANTOS; MALDANER, 2010). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 
PCNEM, a abordagem dos conteúdos da Química escolar no país caiu no continuísmo, 
onde se prioriza informações distantes da realidade vividas pelos alunos e professores 
(BRASIL, 1999). 

Essas citações podem ser observadas nos dados estatísticos do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012, o qual prioriza as competências que são 
fundamentais para que o aluno se torne um profissional de qualidade em qualquer 
área, são elas: compreender fenômenos, enfrentar situações-problemas, construir 
argumentos e elaborar propostas. Porém os resultados práticos mostram que os alunos 
concluem o ensino médio sem ter um conhecimento básico nas disciplinas interligadas 
com as ciências da natureza. 
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Segundo a secretária adjunta da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, 
Maria Eulália Nascimento, em uma entrevista dada à Revista Escola Pública (Ed. 34, 
2013), os motivos que estão atrelados a esses dados estatísticos se deve a falta de 
contextualização durante as aulas: "O ensino médio tem de estar articulado aos 
projetos de vida dos estudantes. Não pode ser algo abstrato que nós justifiquemos 
dizendo que um dia ele vai precisar daquilo". De acordo com o PCNEM a 
contextualização da química não deve apenas promover uma ligação artificial entre o 
conhecimento e o cotidiano do aluno, mas propor situações problemáticas reais e 
buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar solucioná-las. 

A luz de Zanon e Maldaner (2010), a influência de propostas alternativas 
somadas às orientações dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), livros 
didáticos tradicionais passaram a inserir temas sociais, preocupações com o contexto, 
temas transversais, temas da atualidade e do sistema produtivo sem, contudo, abrir 
mão das sequências lineares de conteúdos previamente apontadas. Conteúdos 
articulados de Física, Química e Biologia, devem ser incorporados e trabalhados de 
forma interdisciplinar e/ou transdisciplinar, sob uma proposta pedagógica 
fundamentada e diferenciada que seja compatível com a realidade cotidiana. 

É notória a fragmentação e a linearidade dos conteúdos abordados pelos 
professores em sala de aula para os estudantes do Ensino Médio. Os materiais 
didáticos expressam os conteúdos de forma padronizada, deixando a desejar na 
correção socioambiental, pouca visibilidade tecnológica e baixa nível de 
contextualização. A ausência de tais fatores contribui com a limitação de aprendizados 
científicos e, revela estudantes carentes de sentidos e significados na formação 
humana e profissional. 

A aprendizagem instigada por uma situação-problema torna-se uma atividade 
estimulante em função do confronto entre as representações dos alunos e um conjunto 
de dispositivos didáticos que implica na contínua elaboração dessas representações, 
potencializada pela imposição de um interessante conflito cognitivo (SELBACH; 
ANTUNES; TURELLA; ROSSI; PANIZ; ZUCCO; CAREGNAT; PERUZZO; 
MENEGHEL; MARCHETT, 2010). 

Assim, levantar a problemática e contextualizá-la com os conteúdos de 
Química ministrados em sala de aula denota ensinar para o aluno aspectos importantes 
do seu cotidiano, de modo a torná-lo capaz de tomar decisões, participar de contextos 
concretos e assuntos que apareçam rotineiramente em sua vida. (COSTA; 
MARCIANO; CARNEIRO; SOUSA; NUNES, 2010). 

Para tanto, a presença do educador capacitado torna-se fundamental para 
melhorar a atual realidade da educação brasileira, tendo como missão a transformação 
do conhecimento para como a sociedade (SAVIANI, 2000). 

Segundo Fonseca (2011), a mudança nas metodologias tradicionais com a 
inclusão das aulas experimentais estimula o desenvolvimento conceitual, podendo os 
estudantes explorar e elaborar suas ideias, tendo a pesquisa mostrado que os 
estudantes desenvolvem melhor a compreensão e aprendizagem dos conteúdos 
quando deixam de empregar um conhecimento empírico para utilização do 
conhecimento científico, assim, obtendo maior efetividade em seus argumentos. 

Nesse sentido, a inclusão e o aperfeiçoamento de aulas experimentais 
proporcionam um aumento no nível cognitivo não só dos alunos como também dos 
professores que adotam a contextualização para fortalecer o ensino e aprendizagem. 
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METODOLOGIA 

 

A princípio, com a participação dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da 
Escola Maria José de Souza foi efetuada a caracterização da água destinada ao 
abastecimento público na cidade de Montadas-PB, a fim de levantar informações 
quanto ao nível de qualidade no âmbito físico-químicas e bacteriológicas. A partir desta 
caracterização foi possível discutir os parâmetros de classificação e abordar os 
processos de análise da água para consumo humano, contextualizando com ensino de 
Químico e aportando-se da situação problema vivenciada sob a ótica da comunidade 
local. Os alunos que participaram dessa atividade prática pedagógica puderam 
evidenciar o procedimento de coletar amostra de água para análise físico-química, bem 
como efetuar as análises. Para tanto, foram utilizados nas aulas práticas equipamentos 
de medição de pH e condutividade da água e, também, métodos convencionais de 
volumetria, tais como análise por titulação. Em todos os procedimentos analíticos foram 
levantados questionamentos correlativos sobre concentração dos paramentos obtidos 
com os valores permitida e/ou estabelecidos pela legislação vigente. 

Na classificação da água foram utilizadas análises qualitativas e quantitativas, 
atendendo aos padrões estabelecidos pela Portaria n° 2.914/2011 (Ministério da 
Saúde). Os parâmetros como cor, turbidez, pH e condutividade elétrica, foram 
analisados através de instrumentos e os demais parâmetros (alcalinidade total, acidez 
total, acidez residual, dureza total, dureza de cálcio, dureza de magnésio, cloretos e 
análise bacteriológica) analisados pelo método titulométrico descrito no Manual Prático 
de Análise de Água (FUNASA, 2006) e no “Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater”, 21ª ed. (APHA, 2005). 

Mediante a caracterização da água destinada ao abastecimento da cidade 
supramencionada, foi realizado o levantamento de dados a partir da aplicação de 
questionário (pré-questionário avaliativo), objetivando traçar o nível de compreensão 
(dos alunos do 3º ano) sobre a temática “qualidade da água” e, para tanto, foi 
considerado aspectos qualitativos e quantitativos a fim de conferenciar o significativo 
(LAKATOS e MARCONI, 2009). 

Para melhorar o nível de compreensão dos alunos no tocante a temática 
“qualidade da água” foi desenvolvida aulas experimentais, oportunizando também, o 
alunado a fazer uma reflexão crítica do assunto em estudo com o desenvolvimento 
cognitivo. A partir dessa compreensão o ensino de Química passa a ser correlativo com 
a prática. 

De forma participativa, foram desenvolvidas aulas práticas contextualizadas 
que proporcionaram aos alunos do 3º ano melhor compreensão da temática “qualidade 
da água” abordada de forma pertinente aos problemas de saúde pública que poderão 
advir diante de um consumo de água não potável. A Figura 1 ilustra como ocorreu essa 
integração entre teoria e prática, vivenciado por este público alvo e, o mais importante, 
que contribuição este trabalho de cunho prático pedagógico proporcionou para a 
formação humana e ampliação do conhecimento da Química. 
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Figura 1 - Momentos de aulas contextualizadas. 

 
Após ministrar aulas focando a contextualização da qualidade da água 

consumida na comunidade, foi aplicado o questionário (pós-avaliativo) para verificar se 
houve por parte dos alunos a compreensão do conhecimento abordado e, sobretudo, a 
vivencia da aprendizagem considerada essencial ao desenvolvimento humano, 
intelectual e profissional do alunado. 

O nível de aprendizagem dos alunos foi analisado comparando as respostas 
contidas nos questionários pré e pós-avaliativo. Para tanto, foi utilizado o método da 
triangulação, que está compreendida na combinação de diversos métodos no estudo 
de um mesmo fenômeno, considerando na avaliação dos resultados um conjunto de 
princípios, hipóteses, procedimentos e de instrumentos capaz de sistematizar as 
informações necessárias para avaliar a aprendizagem dos alunos do ponto qualitativo, 
quantitativo e investigativo. 

 

RESULTADOS 

 

O resultado da análise da água destinada à população da cidade de Montadas-
PB, em relação ao padrão de qualidade para o consumo humano, indica que alguns 
parâmetros, tais como: cor, turbidez, condutividade elétrica, alcalinidade total, dureza 
total e cloretos, estão com valores acima do que estabelece a Portaria n° 2.914/2011 
do Ministério da Saúde. 

A partir das informações adquiridas com a aplicação dos questionários pré e 
pós-avaliativo, constata-se que os alunos já desconfiavam do baixo nível de qualidade 
da água disponibilizada à comunidade e o resultado da caracterização veio a confirmar. 
Para os alunos participantes da pesquisa “água potável é considerada aquela que é 
limpa”, porém, para o Ministério da Saúde água potável é aquela que se enquadra nos 
padrões de qualidade estabelecidos na Portaria nº 2.914/2011, onde os parâmetros 
microbiológicos, físicos, químicos e radioativos não ofereçam riscos à saúde. 

A partir dessa análise, no âmbito qualitativo e quantitativo, foi possível 
estabelecer momentos de discussões empregando a prática da contextualização, 
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correlacionando os valores encontrados nas amostras de água com prováveis riscos a 
saúde pública e o ensino de Química. 

A Figura 2 corresponde ao nível de entendimento dos alunos antes e depois da 
contextualização da temática “água de qualidade” com a realidade vivenciada pela 
comunidade. 

 

 
Figura 2 - Respostas dos alunos antes e depois da contextualização. 

 
Diante dos resultados expostos, percebe-se que os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio da Escola Estadual Maria José de Souza assimilaram os conceitos correlativos 
abordados a partir da contextualização. Também, este público alvo se mostrou 
participativo e interessado na compreensão da problemática “qualidade da água” que 
permeia no dia-a-dia dos moradores da cidade de Montadas-PB. 

A Figura 3 ilustra a correlação dos resultados antes e depois da abordagem da 
temática “qualidade da água”, distinguindo o conhecimento prático da Química com a 
teoria partir da vivencia cognitiva do dia-a-dia. 

 

 
Figura 3 – Correlação dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos  

Os resultados indicam que 98% dos alunos responderam no questionário pré-
avaliativo que não tinha conhecimento da importância de se investigar os parâmetros 
físico-químicos e bacteriológicos. Todavia, com a abordagem da temática em estudo, 
valorizando a prática da contextualização, foi possível converter essa ausência 
informativa, indicada no questionário pós-avaliativo por 71% dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação dos questionamentos, posicionamentos e colocações dos atores 
sociais participantes, ocorreram de forma qualitativa e quantitativa, sempre em busca 
de possuir informações necessárias para o desenvolvimento do ensino e 
aprendizagem. 

Como consequência, a abordagem dos parâmetros de classificação e 
procedimentos de análise da água para consumo humano, foi trabalhada 
atrativamente, valorizando o conhecimento químico dos alunos do 3º ano do Ensino 
Médio (contemplados na pesquisa) com o estudo significativo, de forma 
contextualizada e explorando a temática do cotidiano. 

Portanto, esse público alvo tomou conhecimento científico e comprobatório da 
problemática local no tocante à qualidade da água da cidade de Montadas-PB. O 
referente trabalho proporcionou aos alunos participantes atuarem como agentes 
multiplicadores do conhecimento e formadores de opiniões, capazes de mobilizar a 
comunidade junto ao poder público para reivindicar melhorias na qualidade da água de 
consumo. 
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Introdução 
A melhoria da qualidade de vida no século atual está 
também associada ao desenvolvimento dos 
conhecimentos científicos/Químicos1. Entretanto, 
poucas pessoas possuem conhecimento sobre a 
influência da Química sobre a qualidade de vida do 
ser humano. Compreender como as pessoas viviam 
em décadas anteriores comparar com ‘o modo como 
vivemos hoje pode possibilitar uma melhor 
compreensão sobre a relação existente entre ciência, 
tecnologia e sociedade, e consequentemente, 
melhorando a imagem e a compreensão da ciência 
Química. Dessa forma, esse trabalho tem como 
objetivo, discutir dados de uma pesquisa realizada 
por alunos do curso de Licenciatura em Química da 
UFMT/CUA que teve Dessa forma, o objetivo, desse 
trabalho é discutir dados de uma pesquisa que teve 
como objetivo compreender as relações CTS e suas 
influências sobre o modo de vida de brasileiros a 
partir de entrevistas realizadas com pessoas 
nascidas entre as décadas de 1930 e 1940. A 
pesquisa é qualitativa de estudo de caso e o 
instrumento metodológico utilizado para coleta de 
dados foi entrevista semiestruturada gravada em 
áudio e posteriormente transcrita. Foram realizadas 
cinco entrevistas no primeiro semestre de 2013 em 
Barra do Garças/MT, seguindo um roteiro 
semiestruturado por categorias, sendo elas: (1) 
identificação, (2) transporte/comunicação, (3) 
saúde/alimentação. Dos cinco entrevistados apenas 
um era do sexo masculino. Para preservar a 
identidade dos sujeitos entrevistados, nos 
reportaremos a eles da seguinte forma, “E1F35MT”, 
entrevistado “um” do “sexo feminino” nascido em 
“1935” em “Mato Grosso”, E2M34GO e assim por 
diante E3F36SE, E4F43PE, E5F38.   

Resultados e Discussão 
A análise e a discussão será realizada de acordo com 
três categorias. De acordo com os entrevistados 
apenas um deles (E1F35MT) era do estado de Mato 
Grosso, os demais eram de outros estados, 
principalmente, onde a seca era uma realidade, 
sendo que esse foi um dos fatores determinantes 
para a mudança de localidade. A busca por 
condições melhores de vida foi um dos fatores 
identificados para justificar as constantes mudanças 

de cidade que ocorreram com esses entrevistados. 
As condições de moradia eram bem menos 
confortáveis que as nossas, especialmente, porque 
todos os entrevistados moravam na zona rural 
quando jovens. E3F36SE: “Tinha chuveiro, mas era 
de água fria, meu pai vendia até banho para o povo”. 
E1F35MT: “[...] naquela época tomava banho de 
cisterna, água de rio, não tinha banheiro e depois não 
tinha descarga e também não era dentro de casa, 
usava balde dentro da privada e depois jogava pros 
porcos, era difícil naquele tempo”. Para a análise da 
segunda categoria, a comunicação era feita 
principalmente, por mensageiro e carta. “Quando 
uma pessoa ia para aquele local, ai aproveitava e 
mandava uma carta”, disse E2M34GO. As viagens 
eram demoradas porque o meio de transporte mais 
comum para os entrevistados, quando jovens, era 
cavalo e, ainda, não havia muitas estradas em Mato 
Grosso “porque era sertão naquele tempo” como 
disse E2M34GO. Para a análise de acordo com a 
terceira categoria pudemos perceber que as doenças 
daquela época na maioria já foram erradicadas por 
meio de vacinação. Doenças de pele e até 
pneumonia eram tratadas em casa com chá e ervas. 
A higiene era diferente, por exemplo: “[...] nós 
escovávamos os dentes com fumo e cinza” 
E1F35MT, “escovava os dentes com uma planta 
chamada juá, tirava a folha e secava e fazia um pó” 
E4F43PE. A conservação dos alimentos era difícil 
pois nenhum deles possuía geladeira.“[...] o feijão era 
guardado no couro de boi, tirávamos o couro de boi 
que chamava turrão,deixava o couro secar no sol e 
depois o costurava e colocava o feijão lá” E1F35MT.  

Conclusões 
O modo como vivemos hoje sofreu influências do 
desenvolvimento da ciência e de novas tecnologias.  
Além de novos materiais, que podem garantir 
condições melhores de moradia, higiene e conforto. 
A química também contribui para avanços tanto no 
diagnóstico quanto nos tratamentos de doenças. 
Outra importante influência a ser considerada é o 
avanço nos meios de transporte e de comunicação.  
_____________________ 
1SANTOS, W.L.P. e SCHNETZLER, R.P. Educação em Química. 
Compromisso com a cidadania. Editora Unijuí. Ijuí, 2003. 160p.  
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Introdução 
O descarte de fármacos abrange vários aspectos 
químicos, físicos e ambientais, que podem ser 
trabalhados dentro da sala de aula, como uma 
forma de contextualizar as aulas de química, 
trazendo a realidade do aluno para a sala de aula 
facilitando assim o seu aprendizado (HOPPE; 
ARAÚJO, 2012). 
Diante deste conceito buscou-se de forma geral 
elaborar propostas de sequências didáticas para a 
disciplina de Química do Ensino Médio (E.M) 
utilizando como tema o descarte de fármacos.  
Acredita-se que o descarte de fármacos pode ser 
trabalhado como uma forma de contextualizar aulas 
de Química no Ensino Médio, facilitando o 
aprendizado do aluno, além de relacionar o impacto 
ambiental causado pelo descarte inadequado de 
fármacos. 

Resultados e Discussão 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tipo 
qualitativa, elaborando propostas de sequências 
didáticas para aulas de química 1ª e 2ª série do 
E.M., com duração de duas horas, abordando temas 
sobre o descarte de fármacos com os conteúdos de 
classificação da matéria, tabela periódica e cinética 
química. 
Na primeira sequência foi trabalhado o uso racional 
e irracional dos fármacos com o conteúdo de 
classificação da matéria, para 1ª série do ensino 
médio (E.M.) de forma contextualizada utilizando 
como recursos didáticos o debate, atividade 
experimental e vídeo.  
Segundo Fary et al. (2012) aulas contextualizadas 
com recursos didáticos diferenciados são mais 
atrativos, despertando o interesse do aluno pelo 
estudo químico. 
A composição química dos fármacos mais 
consumidos no Brasil foi relacionada aos conteúdos 
de tabela periódica, relatando sobre sua história e 
estrutura sendo trabalhado na segunda sequência 
didática para 2ª série do E.M. Utiliza-se a bula dos 
fármacos como base para o desenvolvimento da 
aula e atividades complementares, incentivando o 
trabalhado em grupo. 
O trabalho em grupo é um recurso didático bastante 
utilizado, pois faz com que haja interação entre 
professor e alunos, facilitando o ensino 

aprendizagem por meio de debates, atividades e 
criação de projetos escolares além de incentivar as 
relações sociais (SILVA; LEAL, 2004). 
Na terceira sequência foi desenvolvida a proposta 
de aula com o tema descarte de fármacos, seu 
impacto no meio ambiente e as formas corretas de 
descarte juntamente com o conteúdo de cinética 
química e a velocidade das reações para 2ª série do 
E.M., utilizando vídeo e atividade experimental como 
forma de facilitar o ensino-aprendizagem. 
Dentro destes conceitos apresentados o aluno 
desenvolverá a competência de resolver situações 
problemas envolvendo reações químicas, 
identificando irregularidades e invariantes sobre a 
velocidade das reações. Percebendo a importância 
da química nos estudos sobre meio ambiente e 
sustentabilidade, tornando-se assim um melhor 
cidadão com atitudes sociais sustentáveis 
(BRASIL,1999). 

Conclusões 
Os resultados obtidos comprovam que é possível 
criar sequências didáticas relacionando o descarte 
de fármacos com o ensino de química da 1ª e 2ª 
série do ensino médio, como forma de 
contextualização das aulas, facilitando assim o 
ensino-aprendizagem dos alunos, além de 
desenvolver senso crítico, preocupação social com o 
meio ambiente, tornando-se assim melhores 
cidadãos.  
____________________ 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio. Brasília: MEC; SEMTEC, 1999. 
HOPPE, Taíse Raquel Grings; ARAÚJO, Luiz Ernani Bonesso. 
Contaminação do meio ambiente pelo descarte inadequado 
de medicamentos vencidos ou não utilizados. Monografias 
Ambientais REMOA/UFSM, v. 6, n. 6, p. 1248-1262, 2012.  
FARY, Bruna Adriane; SOUZA, Eloiza; SOATO, Alessandra 
MazieroLalin; TONIN, Liliam. Funções orgânicas aliado à 
conscientização ambiental. III Simpósio Nacional de ensino de 
ciência e tecnologia, Ponta Grossa, 2012. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sinect.
com.br%2F2012%2Fdown.php%3Fid%3D2797%26q%3D1&ei=x
TE4Ut72Gri-
4AO3toHoDw&usg=AFQjCNGOCiTjORy1osk0QMnKcqeHReSRL
Q>. Acesso em: 21 ago. 2013, 13:15:10. 
SILVA, Fatima Soares; LEAL, Telma Ferraz. É em grupo ou 
individual, professor? Centro de Educação – UFPE, 
Pernanbuco, nov 2004. Disponível em: 
<http://www.fundaj.gov.br/geral/educacao_foco/fatima_soares.pdf
>. Acesso em: 20 abri 2014, 11:10:15. 
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Introdução 
Nossa experiência de mais de 14 anos de docência 
no ensino médio nos mostrou o interesse de 
estudantes por aulas práticas, principalmente por 
considerarem alguns conceitos do conteúdo de 
química abstratos e a experimentação parece 
diminuir essa abstração. Diante disso, tornou-se 
necessário criarmos uma sequência de práticas 
para o uso em aulas de química com o intuito de 
facilitar a aprendizagem de conteúdos. Deste modo, 
torna-se um desafio à competência  do docente 
(CUNHA, 2012) a elaboração e posterior aplicação 
dessas práticas. Propomos, então, um curso de 20 
horas de formação continuada de professores de 
química do Ensino Básico de escolas públicas e 
particulares da cidade de Coxim/MS, no qual 
elaborou-se um roteiro experimental que pudesse 
ser aplicado aos estudantes durante o 
desenvolvimento do conteúdo de Físico-Química. 
Posteriormente avaliamos o grau motivacional 
desses estudantes, diante dessa estratégia, antes, 
durante e após a aplicação dos experimentos.  
Dentre os conteúdos possíveis de se utilizar no 

ensino médio, optamos em aplicar experimentos 
que envolvem a teoria das colisões e cinética 
química usando para tal um experimento de difusão 
gasosa, onde poderia ser aplicada a Lei de Graham. 
Em um segundo experimento, investigamos a 
interpretação de Boyle e Charles para o 
comportamento dos Gases Ideais, correlacionando 
com a Lei de Dalton para a determinação da 
pressão total. E no próximo experimento, foi 
verificada a influência da concentração na 
velocidade das reações e o efeito das substâncias 
químicas catalisadoras.  
Nesse trabalho foi considerado as teorias de 

Ausubel com o propósito de se identificar a 
possibilidade de ocorrência de aprendizagem 
significativa considerando as contribuições de Novak 
que propõe a hierarquisação dos conteúdos por 
meio de mapa conceitual (AUSUBEL, D.P.; NOVAK, 
J.D.; HANESIAN, H., 1980). 

Resultados e Discussão 
Durante o desenvolvimento do projeto de formação 

continuada foi orientado aos professores 
participantes que desenvolvessem diálogos iniciais 
com os seus estudantes de forma a investigar os 
conhecimentos prévios que poderiam nortear a 
aplicação dos conteúdos, uma vez que, ao se 
considerar esses conhecimentos no momento dos 
experimentos poderiam conduzir as aulas para a 
obtenção de aprendizagem significativa. Devido à 
preocupação com a segurança e principalmente por 

se tratar de estudantes do ensino médio, optamos 
em propor experimentos desenvolvidos apenas 
pelos professores, ficando aos alunos a observação 
e as anotações dos fenômenos para posterior 
discussão. A pesquisa foi desenvolvida em três 
etapas, sendo a primeira delas a reunião com os 
professores, apresentação da proposta de conteúdo 
e o preparo dos experimentos. Na segunda etapa 
nos preocupamos com a coleta e a análise dos 
conhecimentos prévios dos estudantes, colhido por 
meio de um questionário, pelo desenvolvimento de 
mapa conceitual e posterior discussão em grupo das 
dificuldades apresentadas. A terceira etapa foi a 
aplicação das aulas experimentais. Durante as aulas 
práticas tivemos a preocupação de anotar como os 
estudantes se envolviam com a aula, tentando 
perceber o grau de motivação apresentados por 
eles. Os dados colhidos foram tratados por meio da 
técnica de análise de conteúdo (FLICK, 2004) que 
se mostrou adequado para o procedimento. 

  
Figura1. Estudantes realizando a prática de 

difusão gasosa. 

Conclusões 
No ensino de química percebemos a necessidade 
de desenvolvimento de aulas práticas que 
pudessem ser testadas quanto a sua eficácia na 
aprendizagem de conteúdos e a sua efetiva 
contribuição como estratégia motivadora do 
interesse de estudantes à questões relativas a 
ciências. Estudantes do ensino médio, diante de 
aulas experimentais Ausubelianas, se mostraram 
mais motivados e apontam apresentar 
aprendizagem significativa. 
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Introdução 
A educação científica na perspectiva do letramento 
como prática social implica um desenho curricular 
que incorpore ações que superem o atual modelo de 
ensino de ciências predominante nas escolas, 
centrado na transmissão de conceitos estanques, 
desarticulados e descontextualizados. Entre as 
várias mudanças que se fazem necessárias, três 
aspectos vêm sendo amplamente considerados nos 
estudos sobre as funções do letramento científico, 
quais sejam: natureza da ciência, linguagem 
científica e aspectos sociocientíficos (Santos; 2007). 
Além desses, entende-se ser necessário articular as 
diferentes áreas do conhecimento, na perspectiva 
da interdisciplinaridade (Abreu e Lopes, 2010). 
Tomando por base esses pressupostos, foi 
elaborada e implementada uma sequência de 
ensino sobre o tema DNA, em aulas do 3º ano da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), em uma 
escola pública do Distrito Federal. Esta proposta 
envolveu professores de Biologia, Física e Química 
e 33 alunos. Neste trabalho, são apresentados os 
resultados encontrados ao longo do processo de 
desenvolvimento, em especial, no que se refere ao 
interesse, às compreensões e significados 
atribuídos ao tema e ao conteúdo trabalhado, por 
parte dos alunos. 

Resultados e Discussão 
A proposta de ensino foi desenvolvida ao longo de 
36 horas aulas (h/a), divididas da seguinte maneira: 
3h/a – leitura e discussão de um texto elaborado 
pelos professores, apresentando o tema e 
relacionando as interfaces na qual as três disciplinas 
desenvolveriam suas atividades. 2h/a – aula 
dialógico-expositiva com base no texto do livro. “As 
sete maiores descoberta cientificas da história e 
seus autores” (Brody e Brody; 1999); discutindo 
como o modelo do DNA foi proposto. 1h/a – 
avaliação sobre as discussões realizadas até o 
momento. 21h/a – aulas sobre os conteúdos 
específicos: introdução à química orgânica na 
Química; tipos de forças e força elétrica na Física e 
genética e DNA na Biologia. 2h/a – aula 
experimental “extração do DNA de cebola”. 1h/a – 
avaliação sobre o experimento e mais 4h/a, para 
finalizar a proposta, uma apresentação para o 
colégio todo, na forma de uma feira de ciências. Ao 
final do desenvolvimento foram realizadas 
entrevistas com seis alunos que se dispuseram a 
participar. As questões da entrevista foram: 1. 
Alguns estudos apontam que trabalhar de maneira 

integrada facilita o aprendizado. Aqui na escola já foi 
desenvolvido algum trabalho integrado, que 
envolveu mais de uma matéria? 2. Se sim, que 
trabalho foi esse? 3. Em que sentido o projeto 
desenvolvido contribuiu com o seu aprendizado? 4. 
Os professores de diferentes matérias procuram 
relacionar os conteúdos? Como? 5. Quais os 
aspectos positivos? 6. Quais os aspectos negativos? 
Da análise dessas entrevistas foi possível perceber 
que as aulas motivaram os alunos e, segundo eles, 
facilitaram a aprendizagem. Todos os alunos 
avaliaram positivamente as aulas, não apontando 
aspectos a serem redirecionados em 
implementações futuras. Destacaram, também, a 
importância do projeto para sua formação enquanto 
cidadãos, em especial devido ao assunto abordado 
(segundo eles importante para a vida) e à dinâmica 
utilizada (que envolveu a apresentação de trabalhos 
por parte dos mesmos). Apesar disso, as falas 
apontam para uma dificuldade em se expressar a 
respeito do conteúdo abordado e em articular o 
mesmo às diferentes disciplinas.  

Conclusões 
A sequência de ensino também teve como intenção 
buscar soluções para a falta de motivação dos 
alunos por ciências e sua aprendizagem efetiva. 
Diante dos resultados entendemos o gosto pelas 
aulas de ciências foi retomado. Mas, no que se 
refere à aprendizagem dos conteúdos abordados, 
não obtivemos tanto sucesso. Isso pode estar 
relacionado à quantidade de conteúdo abordado em 
um curto período de tempo, o que pretendemos 
redimensionar em uma implementação futura. Além 
disso, percebemos que os alunos identificaram a 
relevância dos aspectos sociocientíficos tratados, 
bem como da contextualização desenvolvida, mas 
ainda não conseguiram fazer uma articulação 
interdisciplinar, sendo este outro ponto a se estudar 
nos próximos projetos.  
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Introdução 
A Química é uma ciência com alto nível de 

abstração e, dependendo da forma como é 
ensinada, pode levar os alunos a perderem o 
interesse pelos conteúdos, visto que, na maioria das 
vezes, os professores não procuram relacioná-los a 
situações e fenômenos cotidianos. 

Assim, a forma como estes conteúdos são 
abordados na sala de aula pode levar os alunos a 
construírem concepções distorcidas dessa ciência. 
Honório2 coloca que “os conceitos são apresentados 
de forma puramente teórica e, portanto, entediante 
para a maioria dos alunos, como algo que se deve 
memorizar e que não se aplica a diferentes aspectos 
da vida cotidiana”. 

Portanto, com o intuito de promover ações 
que motivem e despertem o interesse dos 
estudantes pelos conteúdos químicos, pode-se 
desenvolver e fazer uso de diferentes estratégias e 
recursos didáticos nas aulas. 

Uma estratégia que tem se mostrado profícua 
e que pode ser utilizada é a contextualização3 dos 
conteúdos químicos que, segundo o documento 
PCN+1, busca relacionar os conteúdos a aspectos 
contemporâneos, além de estabelecer conexões 
com outros campos do conhecimento. Para tal, 
elaborou-se uma sequência didática intitulada: “Liso 
ou cacheado? Como funciona a escova 
progressiva”. 

Esta proposta de ensino interdisciplinar e 
contextualizada visa à formação de um cidadão 
reflexivo e crítico, capaz de interagir de forma mais 
consciente perante situações cotidianas, pois se tem 
como objetivo conscientizar os riscos à saúde 
causados pelo processo de alisamento capilar. A 
partir desta sequência didática, serão ensinados os 
conteúdos químicos referentes a pH, soluções, 
ligações químicas, aminoácidos e proteínas. 

Resultados e Discussão 
A sequência didática proposta foi elaborada 

para ser aplicada na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), no entanto pode ser desenvolvida também no 
ensino regular, visto que aborda um tema 
contemporâneo. 

A aplicação ocorrerá em cinco aulas e inicia-
se com um questionário para levantar as 
concepções dos alunos sobre o processo de 
alisamento e os riscos à saúde inerentes a este.  

Num segundo momento, será trabalhada uma 
atividade experimental em que o processo de 
alisamento será realizado pelos alunos em sala de 
aula para que eles possam conhecer quais as 

etapas do processo e serem instigados a entender 
como o fenômeno ocorre. Para a realização do 
experimento, serão distribuídos aos alunos mechas 
de cabelo, os produtos e os materiais necessários 
para realizar o procedimento de alisamento capilar. 

Após a experimentação, será utilizado um 
modelo para representar o fio de cabelo e a partir 
deste, os alunos devem reconhecer as diferentes 
partes da estrutura capilar e então, serão levados a 
entender como se dá a influência do pH no processo 
de limpeza dos fios. 

Para compreender como a estrutura do fio de 
cabelo é modificada pela interação com a 
substância alisante serão estudados, a partir de 
modelos moleculares, as estruturas e as ligações 
químicas das moléculas que compõe os fios, 
enfatizando aquelas presentes nas proteínas, que 
são os principais constituintes dos fios de cabelo. 

Ao final da sequência didática haverá a 
socialização dos resultados e será feita uma 
discussão a respeito da polêmica do uso do 
formaldeído presente em alguns produtos alisantes, 
bem como os riscos à saúde causados pela alta 
concentração desta substância. 

Durante esta discussão os alunos serão 
levados a compreender como ocorre a intoxicação e 
quais os processos metabólicos que o organismo 
possui para evitar que esta substância cause danos 
à pele como queimaduras e até mesmo câncer. 

Conclusões 
A partir desta atividade espera-se que os alunos 
tenham uma visão mais crítica sobre o uso de 
agentes alisantes capilares, tendo conhecimento 
sobre quais os riscos à saúde deste produto e assim 
fazer melhores escolhas quanto ao uso de produtos 
cosméticos referentes ao alisamento. 
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Introdução 
O óleo de cozinha quando despejado na pia e em 

contato com os mananciais hídricos dá origem a 
uma camada de gordura na superfície da água que 
impossibilita a transposição solar, ocasionando a 
morte da fauna aquática (VERANI et al, 2000). A 
partir desse pressuposto foi realizado um ciclo de 
aulas com abordagem Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente (CTSA), que pode ser 
caracterizado como sendo o uso dos conteúdos de 
ciências no contexto autêntico do seu meio 
tecnológico, social e a educação ambiental. Este 
enfoque tem como objetivo desenvolver a 
alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, 
auxiliando na construção de conhecimentos, 
habilidades e valores necessários para a tomada de 
decisões relacionadas às questões de Ciência e 
Tecnologia na sociedade e no ambiente, agindo na 
solução de tais questões. (MORTIMER e SANTOS, 
2002) 
O objetivo foi realizar a reciclagem do óleo 

comestível usado para a fabricação de sabão em 
barras, aproveitando o óleo e evitando seu depósito 
na natureza. Desse modo, trabalhando conteúdos 
de química e fazendo um trabalho social, no qual 
foram levantados os custos deste projeto e 
correlacionados com os de produtos novos 
adquiridos em estabelecimentos, como mercados ou 
mercearias, afim de vender o produto final, e com o 
dinheiro ajudar os alunos envolvidos do terceiro ano 
do Colégio Estadual Professor Faustino em 
Anápolis-GO a custear a festa de formatura. 

Resultados e Discussão 
Inicialmente foi aplicado um questionário com o 

objetivo de avaliar previamente os conhecimentos 
dos alunos. Em seguida foram levantadas questões 
em sala a respeito de poluição da água e como 
poderíamos mudar essa questão partindo das 
nossas casas, os alunos propuseram a reciclar o 
óleo de cozinha já que esse era um dos maiores 
poluentes, pois esse assunto já tinha sido 
introduzido pela professora de biologia.  
Posteriormente iniciou-se a prática da fabricação de 
sabão, na qual os alunos foram seguindo o roteiro 
proposto, e observando o que ia ocorrendo à 
medida que se misturavam os reagentes. De acordo 
com as observações que estavam sendo realizadas. 

Iniciou-se também uma discussão a respeito do que 
estava ocorrendo e o porquê de tais fenômenos. 
Concomitante era realizado uma abordagem geral 
da relação da prática com aulas teóricas ministradas 
anteriormente e também com o que presenciam no 
cotidiano. A discussão proposta durante a 
experimentação foi de grande valia, mediante o fato 
de todos os alunos terem participado e também 
colaborado com a fabricação do sabão, como 
apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Produção de sabão com os alunos do 
3º ano do Colégio Estadual Professor Faustino 

  
Por fim os alunos realizaram discussões sobre os 

conceitos químicos que foram vistos durante a 
experimentação. Nessas discussões pode-se notar 
uma evolução no emprego de conceitos químicos, 
tais como potencial de hidrogênio, soluções (e seus 
cálculos), reações exotérmicas e também em 
cálculos de rendimento. 

Conclusões 
A colaboração dos alunos durante a aula foi muito 

satisfatória e notou-se que o entusiasmo pelo 
assunto fabricação de sabão continuou mesmo nas 
aulas subsequentes, de acordo com o professor, 
nas quais os alunos ainda estavam curiosos e 
comentando o tema. Também, cresceu muito o 
empenho dos alunos pelos assuntos referentes aos 
conteúdos abordados durante a aula como, por 
exemplo, as funções orgânicas. Comprovando que o 
ensino com enfoque CTSA torna o processo ensino 
aprendizagem mais enriquecedora e significante já 
que trabalha conteúdos químicos através de um 
tema com relevância ambiental e social. 
____________________ 
VERANI, Claúdio Nazari; GONÇALVES, Débora Regina; 
NASCIMENTO, Maria da Graça. Sabões e detergentes como 
tema organizador de aprendizagens no ensino médio. 
Revista química Nova na Escola, n. 12, novembro/2000. 
MORTIMER, E. F.; SANTOS, W. L. P. Uma análise de 
pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência-Tecnologia-
Sociedade) no contexto da educação brasileira. Ensaio – 
Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, 
p. 133-162, 2002. 
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Introdução 
 

Esse projeto foi implementado em um Centro 
Educacional do Cruzeiro, regional administrativa do 
Distrito Federal. Tal Centro Educacional é uma 
escola integral, com aulas regulares no período 
matutino e atividades complementares no turno 
vespertino. A atividade Flormina é opcional e ocorre 
no turno inverso, com a participação de quinze 
alunos e o apoio do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID) de Química e a 
professora de Português. 
A escola já possui uma horta cultivada pelos alunos 
e esse projeto propôs um trabalho interdisciplinar 
entre as disciplinas de Química e a Língua 
Portuguesa a partir do plantio. Com essas atividades 
pretendemos aprimorar a aprendizagem dos alunos 
à partir de situações de estudo, tendo assim  uma 
melhor correlação entre a teoria e a prática.   

Resultados e Discussão 
As atividades iniciaram com a proposta de plantio de 
flores na entrada da escola. A partir da atividade de 
plantio os alunos tiveram acesso a conceitos 
químicos aplicados na prática, além de incentivos a 
produção textual diversificadas. 
Foram feitas produções textuais como poemas 
sobre o aprendizado com o jogo de palavras 
envolvendo conceitos químicos (funções orgânicas, 
processos químicos, nomes de compostos, etc.), 
biológicos, físicos entre outros. Por ser uma 
“Situação de Estudo” não dialogamos apenas sobre 
conceitos químicos, mas qualquer saber pertinente.  
Durante o processo, foi solicitada a leitura de textos 
e poemas como a Última Flor do Lácio, de Olavo 
Bilac. 
A plantação foi dividida em duas áreas, plantas com 
características medicinais e flores para florais.  
No primeiro grupo (plantas com caráter medicinal) 
estão sendo plantadas: maracujá, equinácea e 
hipérico, mais conhecido como erva-de- são-joão. 
Será estudado com eles alguns processos de 
interação bioquímica dos compostos e leitura de 
bulas médicas.  
No segundo grupo serão plantadas flores para 
florais. Citronela e plantas escolhidas pelos alunos. 
Serão estudadas a produção de florais e 

aromatizantes de ambientes a partir da extração das 
essências com roteiros preparados com os alunos e 
pelos alunos. Dessa forma pretende-se incentivar a 
produção textual de roteiros.  Haverá também 
produção de repelente a partir da citronela. 
Como complemento à abordagem, foi passado a 
projeção de um fragmento do Filme “O Perfume: a 
história de um assassino”, dirigido por Tom Tykwer e 
adaptado do romance O Perfume, de Patrick 
Süskind. Com o uso do filme pretendia-se despertar 
ainda mais o interesse pela temática e envolver os 
alunos na atividade proposta. O forte apelo 
emocional que o filme provoca fez com que o 
momento não seja de apenas transmissão de 
conhecimento, mas de experiências de diversos 
tipos, como o próprio conhecimento, sensações e 
emoções. 

Conclusões 
O projeto ainda está em fase de andamento, mas 
pode-se perceber alguns resultados significativos na 
melhora de várias areás de conhecimento, visto que 
foi estudado com os alunos conceitos biológicos, 
bio-químicos, geológicos, entre outros. O laboratório 
possui uma televisão, que foi utilizada para exibição 
de vídeos, apresentações pertinentes ao conteúdo e 
realização de experimentos correlados, como por 
exemplo acidez de solo, concentrações, etc.  
É visível que os alunos estão interagindo mais nas 
aulas, participando mais ativamente tanto na parte 
de Química quanto na forma como redigem seus 
textos. Tal fato tem refletido em melhorias nas mais 
diversas áreas, já que a escrita é fundamental para 
o registro das demais atividades. 

Agradecimentos 
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Introdução 
No ensino de Química percebe-se a ênfase dada a 
quantidade de conteúdo, transmitidos através de 
aulas expositivas ausentes de contextualização. 
Essa abordagem não contempla as propostas 
apresentadas em documentos oficiais como as 
Orientações Educacionais Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), que 
mostram a necessidade de desenvolvimento do 
senso crítico dos alunos. Pesquisas mostram que 
as dificuldades dos alunos são geradas, em parte, 
pelos métodos de ensino que visam memorização 
de fórmulas, informações, nomes e conhecimentos 
fragmentados distante da realidade dos alunos 
(SANTOS et al, 2013). Este trabalho faz parte das 
ações do PIBID/Química da UFS/Campus de São 
Cristóvão. O nosso objetivo é analisar fatores que 
podem gerar dificuldades de aprendizagem em 
Química segundo a visão de alunos do ensino 
médio. Os sujeitos da pesquisa são 109 
estudantes de duas escolas públicas de Sergipe 
da 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio. A coleta de 
dados ocorreu durante o ano de 2013. Para coleta 
de dados foi utilizado um questionário composto 
das afirmações apresentadas na tabela 1, 
organizadas numa escala de Likert (PAGAN, 
2009) composta de cinco alternativas: Concordo 
totalmente (CT), Concordo (C), Não Concordo nem 
discordo (NCD), Discordo (D), Discordo totalmente 
(DT).  

Resultados e Discussão 
Conforme dados da Tabela 1, 39,3% dos sujeitos 
apresentam dificuldades no aprendizado de 
Química. Os dados mostram que 40,3% atribuem 
essas limitações por conta dos cálculos inseridos 
no conteúdo químico. Isso justifica-se pela falta de 
base matemática que deveria ser desenvolvida nas 
séries anteriores, além da ênfase na realização de 
cálculos. Porém, não deve-se desprezar o papel da 
matemática, uma vez que é fundamental para o 
entendimento de alguns conceitos químicos. Na 
visão dos alunos, as metodologias utilizadas pelo 
professor em sala de aula são satisfatórias, uma 
vez que apenas 12,7% concordam que sua 
dificuldade é gerada pelo professor. A ausência da 
experimentação, é um fator indicado por 34,8% 
como parte das dificuldades. Parte considerável dos 
alunos discordam que a falta de experimentos 
provoca as dificuldades, o que sinaliza que nessas 
aulas possam estar sendo usados experimentos.  

Ressalta-se na pesquisa o alto índice de alunos 
que não concordam e não discordam com as 
afirmativas, o que mostra a necessidade de 
repensar a inclusão deste item nos próximos 
questionários. 
Tabela 1. Tabela com percentual de dados 
obtidos a partir das respostas dos alunos 

Conclusões 
As maiores dificuldades dos alunos referem-se aos 
cálculos inseridos no conteúdo químico e a uma 
possível ausência da experimentação. Apesar do 
professor ser o responsável por definir as 
estratégias e forma de abordar os conceitos, o 
trabalho docente não foi visto pela maioria dos 
sujeitos como algo que gera dificuldade ao 
aprendizado. 
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Afirmações CT 
% 

C 
% 

NCD 
% 

D 
% 

DT 
% 

Eu apresento 
dificuldade em 

aprender 
Química 

14,6 24,7 33,2 17,4 8,2 

Eu apresento 
dificuldade em 

aprender 
Química por 
conta dos 
cálculos 

16,5 23,8 26,6 19,2 13,7 

Apresento 
dificuldade em 

aprender 
Química por 

causa do meu 
professor 

3,6 9,1 27,5 32,1 27,5 

Eu apresento 
dificuldade em 

aprender 
Química porque 
nas aulas não 

tem 
experimentos 

11 23,8 23 31,2 11 
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Introdução 
Em uma época em que o envolvimento do aluno 

com conteúdo em sala de aula se encontra cada vez 
mais difícil, surge a necessidade de se buscar e se 
desenvolver técnicas que atraiam a atenção e 
envolvam o aluno. Nessa busca surge o lúdico, 
palavra que vem do latim e remete ao ludo, ao ato 
de brincar, e quando relacionado à educação, as 
atividades lúdicas tem como objetivo principal 
auxiliar na aprendizagem de maneira descontraída e 
dinâmica, uma vez que trazem a idéia de que o ato 
de aprender e estudar podem ser divertidos1. Nessa 
perspectiva, no ensino de química, nota-se um 
grande aumento de publicações relacionadas às 
atividades lúdicas2, e a disponibilidade na rede de 
uma série de materiais sobre jogos químicos, porém 
será que esses jogos realmente auxiliam de maneira 
construtiva e positiva no processo ensino 
aprendizagem? Pensando nisso e na busca por um 
ensino de qualidade este trabalho procurou analisar 
se os jogos de BINGO, utilizando conceitos 
químicos, auxiliam ou não no ensino-aprendizagem. 

Resultados e Discussão 
A quantidade de jogos existentes na rede 

mundial de computadores com essa temática 
(Bingo), é extremamente grande. Assim, optamos 
por escolher somente trabalhos que tivessem 
passado por um crivo científico, ou seja, que 
tivessem seus resultados publicados em revistas ou 
em congressos científicos, o que pressupõe a 
análise por algum tipo de arbitragem. 

Chegamos ao número de 18 trabalhos 
científicos, sendo 16,6% de artigos científicos e 
83,4% de trabalhos apresentados em congressos. 
Todos eles citam o jogo “bingo químico” e propõem 
uma atividade em sala de aula envolvendo sua 
utilização. Os trabalhos foram encontrados em sites 
de pesquisa, utilizando as palavras chaves: 
atividades lúdicas; jogos e bingo.  

Após essa decisão o número de trabalhos 
reduziu bastante, chegando ao número de 18, 
apresentado anteriormente. Analisando-se os 
trabalhos, chegamos aos seguintes resultados: 

O público alvo desse tipo de jogo, geralmente 
são turmas de 9° ano e ensino médio distribuídos da 
seguinte forma: 8,3% para o 9° ano, 58,3 % para o 
1°ano, 41,8% para o 2° ano, 33,3% para o 3° ano, 

esses valores diferenciados ocorrem devido alguns 
trabalhos terem como publico alvo mais de uma 
série ou turma. 

Podemos observar que a maioria dos trabalhos 
se refere ao primeiro ano do ensino médio e tentam 
relacionar o símbolo dos elementos químicos, seu 
número e sua localização na tabela periódica. Tanto 
nesses casos, mais comuns, quanto nos outros, os 
trabalhos fazem relação de memorização, não 
havendo efetivo exercício cognitivo do conceito.  

Não se pode negar um tipo de aprendizado, 
mesmo que mecânico, no entanto, a utilização de 
jogos didáticos com objetivos de memorização não 
se coaduna com a necessidade de tornarmos o 
ensino de química por meio do lúdico, mais 
significativo para o aluno.1 

Em relação à origem dos trabalhos, eles são 
oriundos consideravelmente das seguintes regiões: 
33,3 % da região sul do país, 58,3% da região 
nordeste e 8,4% da região norte. Ou seja, uma 
maior concentração em estados do nordeste, que 
tradicionalmente utilizam jogos em seus projetos do 
PIBID, conforme Garcez e Soares2. 

Em termos de conceitos químicos, os mais 
explorados são: tabela periódica (75%) além de 
conteúdos ligados a ela, como: nome e símbolo dos 
elementos químicos, distribuição eletrônica, conceito 
de A, Z, n, p, e, isóbaros, isótonos e isótopos. O que 
corrobora os dados em relação à série de aplicação 
dos jogos, discutidos anteriormente.  

Conclusões 
Assim, em um primeiro momento, notamos um 

forte viés de memorização nos jogos utilizando o 
bingo. Dois fatores podem explicar tais resultados. 
A) O próprio jogo Bingo tem regras que priorizam a 
relação de memorização entre uma informação na 
cartela e outra a ser “cantada” o que dificulta a 
utilização desse tipo de jogo para um objetivo 
educacional diferente; B) Apesar da literatura em 
ensino de química ser farta em críticas às questões 
de memorização, a produção de trabalhos científicos 
com esse viés se prolifera a margem de tais 
considerações. 
____________________ 
1. Soares, M. H. F. B. Jogos em Ensino de Química. Kelps: 
Goiania, 2013. 
2. Garcez, E. S. C.; Soares, M.. H. F. B. Estado da Arte de Jogos 
em Ensino de Química no Brasil. I Encontro Nacional de Jogos 
em Ensino de Química. Goiânia, 2014. 
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RESUMEN: 
Este trabajo presenta los resultados de una investigación, cuyo propósito fue analizar la incidencia de la 
discusión de los aspectos controvertidos de las cuestiones sociocientíficas en la Alfabetización Científica 
y Tecnológica (ACT) de jóvenes y adultos que realizan su bachillerato por ciclos en el municipio de Chía, 
Cundinamarca (Colombia); implementando para ello, una serie de actividades diseñadas con base a una 
cuestión sociocientífica local (CSCL), referida a la contaminación del Rio Frio (Cundinamarca, Colombia) 
a causa de la acción industrial. De esta forma, se demostro la pertinencia del trabajo con la CSCL en 
procesos de ACT con jóvenes y adultos, pues permitió que los sujetos emplearan los conocimientos 
científicos en la construcción de explicaciones frente a la situacion planteada, estableciendo relaciones 
entre las atividades científicas y tecnológicas, y su realidad, y a su vez, proponiendo alternativas de 
solución, desde un criterio científico. 

INTRODUCCIÓN  

Las prácticas de enseñanza heredadas del siglo XIX están limitadas a proponer 
sistemas científicos aislados de la dimensión histórica y del contexto (FOUREZ, 1997), 
por tanto, no suplen la necesidades requeridas por la sociedad, ni reconocen en parte, 
los procesos históricos que han permitido la construcción de dichos saberes. Por tal 
motivo cuando estos procesos se llevan a cabo con comunidades de jóvenes y adultos 
que están terminando su proceso de escolarización, éstos se dan como 
acontecimientos vacíos sin ninguna intencionalidad aparente, ya que constituyen 
simplemente un requisito para la obtención de un título, y en consecuencia más y 
mejores opciones laborales. Los procesos de Alfabetización Científica y Tecnológica 
(ACT) deben brindarle la posibilidad al ciudadano de tomar una postura crítica con 
respecto a las situaciones en las que se encuentra involucrado a diario, y no solo 
colmarlo de un banco de conceptos descontextualizados y poco eficaces (FOUREZ, 
1997).  

Así, la metodología de trabajo en el aula debe pensarse, ya no como una 
transferencia de saberes, si no como la formación de un individuo capaz de asociar 
cada uno de los aspectos de su contexto con los conocimientos construidos en los 
procesos de formación. Es entonces cuando surge la necesidad de una ACT, que 
responda a las necesidades de la sociedad actual y que no se limite únicamente  a una 
transferencia de conceptos poco útiles e irrelevantes en el momento de tomar una 
decisión con respecto a una situación específica (FOUREZ, 1997).  
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En este sentido, el trabajo propuesto presenta aspectos relevantes de una 
investigación que se centró en el análisis de la alfabetización científica y tecnológica de 
jóvenes y adultos desde los aportes de la discusión de los aspectos controvertidos de 
las cuestiones Sociocientíficas (CSC) con base a una situación controvertida local, 
cuyo objetivo fue la comprensión de las implicaciones de la ciencia y la tecnología en 
los contextos de participación social de los sujetos, para la toma de decisiones frente a 
los problemas sociales, culturales y medio ambientales que genera la contaminación de 
los recursos hídricos por la acción industrial. 

En suma, el trabajo se orientó a que los procesos de ACT, con jóvenes y 
adultos, formen ciudadanos críticos, conscientes de las implicaciones tanto favorables 
como desfavorables, propias de las temáticas que envuelven la ciencia, la tecnología, 
la sociedad y el medio ambiente. Entonces, el trabajo con CSC es importante en estos 
procesos, pues estimula en el estudiante la conformación de las relaciones existentes 
entre los entornos: medio-ambiental, económico, político, social, cultural y ético de 
situaciones reales, que admiten la discusión en forma dinámica y articulada de 
contenidos científicos; lo que permite a su vez, que los estudiantes comprendan el 
mundo social en el que viven y desarrollen actitudes y valores comprometidos con la 
ciudadanía (MARTÍNEZ & TORRES, 2010). 

ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (ACT) 

La lectura y la escritura, contempladas tradicionalmente como acciones 
mecánicas y habilidades técnicas que no tienen implícitas ninguna responsabilidad 
aparente a nivel cultural ni social, pasan a convertirse en acciones que conllevan una 
lectura de la realidad y un movimiento cultural que tiene implicaciones fuertes dentro de 
las esferas sociales (FREIRE,1990); desde esta perspectiva, aprender a leer y a 
escribir es un compromiso de carácter social, político y ético, que no solo contempla un 
conjunto de símbolos y significados, si no que emplea estos como herramientas de 
interpretación de las realidades sociales desde la experiencia y las vivencias de cada 
individuo y las articula con los saberes estipulados (FOUREZ, 1997). Siguiendo lo 
anterior, Fourez (1997) plantea que la ACT, combina tres ejes de valor:  

El económico-político, el social y el humanista. El eje económico-político resalta 
que es necesario la participación de la población en la cultura científica y técnica, para 
que las economías no tengan problemas y no se demoren en despegar, el eje social 
admite que si hay una cultura científica y tecnológica en los sistemas democráticos, no 
serán más dependientes de la tecnocracia, y que por lo tanto el objetivo de la ACT es 
divulgar a la población los conocimientos necesarios, para que las decisiones de los 
técnicos puedan ser comprendidas y controladas, delegando responsabilidades a la 
sociedad, donde los ciudadanos puedan ejercer un papel más activo frente a las 
ciencias y las tecnologías y su relación con ellas. Y por último, el eje humanista que 
pretende que cada ser humano tome parte de la cultura científica y tecnológica, que se 
comunique con los otros acerca de las cosas que pasan en el mundo y que mantenga 
una posición al respecto.  

Desde esta perspectiva la ACT persigue tres finalidades; la primera es la 
autonomía del individuo, permitiendo que este establezca una relación más pareja e 
igualitaria con los expertos y/o especialistas. La segunda, es la comunicación con los 
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demás en su contexto cultural, social, ético y teórico; proveyendo palabras, conceptos y 
estructuras de representación que permitan comunicar a otros las vivencias. La tercera 
y última, pretende que el ciudadano adquiera un cierto manejo del entorno, lo cual 
implica un saber hacer y un poder hacer (FOUREZ, 1997). De lo anterior, se afirma que 
los procesos de ACT constituyen procesos sociales que permiten un cambio cultural, 
en donde el individuo toma responsabilidad a propósito de las situaciones que 
envuelven lo relacionado con la ciencia, la tecnología y la sociedad, buscando la 
justicia y la equidad social. 

En suma, según lo expuesto por Santos (2007), involucrar las relaciones 
existentes entre la ciencia, la tecnología y la sociedad es promover una educación en 
ciencias en los ciudadanos, ayudándolos a construir conocimiento, habilidades y 
valores necesarios para tomar decisiones y soluciones responsables en relación con su 
realidad. En ese orden de ideas, la ACT, debe de igual forma, desarrollarse como un 
proceso cultural, que contemple las necesidades e implicaciones de la misma en la 
comunidad y en los sectores políticos,  económicos y ambientales; como lo enuncia 
Fourez (1997), dejar de lado la idea de que el estudio de las ciencias busca una verdad  
absoluta, y en cambio, asociarla con las condiciones actuales de la sociedad. 

En esta línea de trabajo, la investigación desarrollada, retoma la clasificación 
de los niveles de alfabetización científica propuestos por  Shen (1975) citado en 
(SABARIEGO & MANZANARES, 2006) y  por Marco (2000) citados en (GIL, SIFREDO, 
VALDÉS, & VILCHES, 2005), que consideran aspectos de los ejes de formación 
expuestos por Fourez (1997), los cuales son:   

- Un primer nivel de alfabetización científica práctica: que permita utilizar los 
conocimientos en la vida diaria con el fin de mejorar las condiciones de vida, el 
conocimiento de sí mismos, etc. Donde surge un tipo de conocimiento científico y 
tecnológico que puede utilizarse para ayudar a resolver las necesidades básicas de 
salud y supervivencia. 

- Un segundo nivel de alfabetización científica cívica: para que todas las personas 
puedan intervenir socialmente con criterio científico en decisiones políticas, es decir, 
que el ciudadano tenga participación en la resolución de los problemas sociales. 

- Un tercer nivel de alfabetización científica cultural: relacionada con los niveles de 
la naturaleza de la ciencia, con el significado de la ciencia y la tecnología y su 
incidencia en la configuración social, es decir que la ciencia sea concebida como 
producto de la cultura humana. 

LAS CSC EN LA ACT DE JÓVENES Y ADULTOS 

Es necesario tener en cuenta lo importante que es implementar las relaciones 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA), en los procesos de ACT, las cuales 
se abordan desde las CSC relacionadas con los entornos: medio-ambiental, 
económico, político, social, cultural y ético de situaciones reales, que permiten la 
discusión en forma dinámica y articulada de contenidos científicos. Esto permite al 
alfabetizando comprender el mundo social en el que vive y desarrollar la capacidad de 
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toma de decisiones con una mayor responsabilidad, como agentes sociales activos, en 
relación con cuestiones implícitas en la ciencia y la tecnología. Esta discusión también 
implica actitudes y valores comprometidos con la ciudadanía, en la búsqueda de la 
preservación y conservación del medio ambiente, junto a la reducción de las 
desigualdades económicas, sociales, culturales y étnicas.    

Entonces, el trabajo con CSC fortalece en los individuos habilidades de 
pensamiento crítico, el cual es importante en la educación científica para la formación 
de futuros ciudadanos con conocimientos y capacidades que les permitan tomar 
decisiones en una sociedad cada día más influenciada por los avances de la Ciencia y 
la Tecnología. De lo anterior, se evidencia la importancia de la implementación de las 
CSC en el proceso de ACT y en la divulgación de las ciencias en el aula (JIMÉNEZ- 
LIZO ET. AL, 2010).    

Es por eso que al introducir las CSC con un enfoque CTSA se transforma los 
roles tradicionales del estudiante y del profesor, pues se considera al estudiante como 
un sujeto crítico en formación, que se prepara para ejercer su ciudadanía en una 
sociedad influenciada directamente por la Ciencia y la Tecnología, y por tanto, el 
estudiante comprende el conocimiento científico a nivel conceptual y metodológico, 
analizando las implicaciones sociales y ambientales que éste desarrolla, permitiéndose 
de esta forma construir valores y actitudes éticas frente a la Ciencia y la Tecnología 
(MARTÍNEZ, PEÑAL & VILLAMIL, 2007).    

Por consiguiente, la implementación de una CSC en la ACT, incentiva la 
apropiación de las temáticas abordadas, integrando las implicaciones sociales, 
económicas, culturales y ambientales; requiriendo por parte de los individuos una 
reflexión y la adquisición de una postura crítica que le permita la toma de decisiones y 
contribuya en su formación como ciudadano.   

Particularmente en esta investigación, se hizo un énfasis en CSC del orden 
local de los estudiantes, ya que al trabajar su realidad cercana se tenían mayores 
posibilidades de motivación y trabajo particular sobre el entorno. De esta forma,  se 
propuso trabajar la cuestión local relacionada con la contaminación del Rio Frio por 
parte de la actividad industrial, que se presenta en la región de los jóvenes y adultos 
que participaron de la investigación.  

EL TRABAJO CON CUESTIONES SOCIOCIENTÍFICAS LOCALES (CSCL) 

Las CSC son problemas abiertos, complejos y controvertidos, muchos de ellos 
sin respuestas definitivas, frente a los cuales se encuentran muchas posturas sociales 
a favor o en contra; lo cual denota su relevancia a medida que transcurre el tiempo y 
aumentan los avances de la ciencia y los problemas ambientales. Estos 
acontecimientos emergentes, al ser reales y cercanos posibilitan el análisis de los 
problemas globales que caracterizan la situación actual del planeta y la consideración 
de posibles soluciones (ESPAÑA & PRIETO, 2009). En este sentido, la situación 
seleccionada relacionada con la contaminación del río Frío por la acción industrial en el 
municipio de Cajicá, Cundinamarca. Se constituye como una CSC de orden local, de 
acuerdo con los siguientes criterios descritos por Ratcliffe y Grace (2003): 
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Tabla 1: Caracterización de la CSCL seleccionada. 

CRITERIO SITUACIÓN SELECCIONADA 

Tiene una base 
en ciencia. 

La contaminación del recurso hídrico presente en la sub-cuenca 
del rio Frio a causa de la acción industrial, tiene una base en la 
Ciencia por dos motivos, el primero establece que los niveles de 
contaminación son determinados con base a métodos científicos y 
el segundo obedece a que los contaminantes del afluente hídrico, 
son productos de procesos industriales, en este caso, descargas 
grasas animales por parte de una empresa de lácteos de la zona 
(CAR1, 2010). 

Involucra la 
formación de 

opiniones, tanto 
a nivel personal 

como social. 

Al respecto, se consolidan múltiples opiniones direccionadas a la 
acción de los entes reguladores a nivel judicial, el proceder del 
sector industrial de la zona y las implicaciones de la situación a 
nivel social, en cuanto la incidencia sobre la comunidad por el 
posible cierre de la empresa, o los parámetros con los que las 
empresas deben cumplir para funcionar, entre otros. 

Es 
frecuentemente 

reportada en 
medios de 

comunicación, 
con base en los 
propósitos del 
comunicador e 

información 
incompleta. 

Con respecto a lo socializado por los medios de comunicación, se 
encontró diferentes reportajes con relación a esta problemática: 
- Fuente: El tiempo – Reportaje: Larga Agonía Del Río Frío; Por 

Nullvalue. (1997). 
- Fuente: El Espectador – Reportaje: Ríos Al Límite De La 

Contaminación; Por Redacción Vivir. (2012). 
- Fuente: RCN Radio – Reportaje: Ordenan Cierre Preventivo De 

Importante Planta De Lácteos Por Contaminar El Río Bogotá; 
(2012). 

- Fuente: El tiempo – Reportaje: Multada La Alquería Por 
Contaminar El Río Frío (1998). 

Se direcciona 
hacia 

dimensiones 
locales, 

nacionales o 
internacionales, 

atendiendo a 
estructuras 
sociales y 
políticas. 

Pese a que la contaminación de los recursos hídricos es una 
problemática de carácter global y, la preservación y conservación 
de los mismos una responsabilidad de todos los seres humanos, la 
CSCL trabajada, tiene una dimensión local, pues se enmarca en 
una situación concreta del contexto en el que se desarrolla el 
proceso de ACT de los participantes de la investigación. 

Involucra el 
análisis de la 

relación costo-
beneficio, 

probabilidad y 
riesgo. 

La CSCL involucra el análisis de la relación costo-beneficio de la 
actividad industrial que contribuye con la contaminación del rio Frio 
(Cundinamarca, Colombia), pero también ofrece opciones 
laborales a la comunidad, así como la oferta de productos de 
consumo humano. 
Por otra parte, también se establecen discusiones a propósito de 
las posibles soluciones y el riesgo que implican cada una de las 
opciones. 

                                                      
1 Corporación Autónoma Reginal de Cundinamarca, Colombia. 
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Involucra 
consideraciones 

desde la 
sustentabilidad. 

En cuanto a la sustentabilidad, la problemática de la 
contaminación del río Frio por acción industrial considera 
temáticas alrededor de la preservación y conservación de los 
recursos hídricos, la creación de normas y entidades reguladoras 
que garanticen el cuidado de las aguas, pero ante todo, lo principal 
como lo indica Enrique Leff (2008)  apunta a la concienciación de 
los integrantes de la comunidad en la participación y toma de 
decisiones desde la responsabilidad social que implica esto con la 
naturaleza, los recursos naturales y las futuras generaciones. 

Involucra el 
razonamiento 
ético y moral. 

El razonamiento ético y moral se evidencia en los aspectos 
positivos o negativos de las decisiones que se tomen con respecto 
a la situación controvertida  seleccionada. Es decir las posturas y 
acciones de las partes involucradas en la controversia. 

Es un tema 
frecuente de la 
vida cotidiana. 

Se caracteriza como un tema frecuente en la vida cotidiana, 
debido a que en la actualidad, se escuchan frecuentes campañas 
alrededor de la conservación y preservación de los recursos 
naturales, más específicamente, de los hídricos, a causa  de la 
creciente escases del mismo. 

En concordancia con lo anterior, el trabajo con la problemática socioambiental 
del rio Frio, se constituyó como una CSCL que involucra una concepción de la labor 
científica como una construcción humana y cultural en permanente evolución, tal y 
como se debe contemplar en los procesos de ACT, en donde existen determinados 
contextos sociales delimitados por valores, intereses y conflictos (Martínez, 2010). De 
acuerdo a esto, la CSCL fue apropiada para desarrollar procesos de ACT, con los 
jóvenes y adultos del contexto local, pues la problemática controvertida emergió de la 
realidad social y ambiental de la comunidad, lo que posibilitó el planteamiento de un 
debate que no fuese ajeno al individuo, permitiendo así análisis de situaciones 
controvertidas que aportaron en el desarrollo del proceso de ACT, buscando con esto, 
una lectura crítica de la realidad y la participación ciudadana (ESPAÑA & PRIETO, 
2009). De acuerdo con lo anterior se establece que las CSC se pueden abordar desde 
la ACT, ya que su naturaleza misma permite proponer diversas soluciones en donde se 
incentiva la participación social y política del individuo. 

METODOLOGIA 
 

El proceso de ACT se desarrolló en la Fundación Estudiarte, sede Chía en el 
primer semestre del año 2013, con un grupo de 21 individuos entre jóvenes y adultos 
de género masculino y femenino, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 64 años, y 
quienes estaban terminando su proceso de formación básica en dicha institución.  

La investigación se fundamentó en una metodología de investigación cualitativa 
crítica, que empleó como herramientas para la construcción de los datos 
experimentales, la observación participante, entrevistas, narraciones, grabaciones, 
encuestas, y registros escritos de carácter descriptivo que permitieron realizar un 
análisis con respecto a los aportes que hace la discusión de los aspectos 
controvertidos de la CSCL relacionada con la contaminación del Rio Frio 
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(Cundinamarca, Colombia) por la acción industrial, en la ACT de la población de que 
participó del estudio (RODRÍGUEZ, GIL Y GARCÍA; 1996). 

Para efectos del desarrollo de la presente investigación, se tuvo en cuenta dos 
enfoques a propósito de la realidad social, por un lado se encuentra el enfoque socio-
crítico, que posiciona un realismo histórico incorporando los contextos políticos e 
ideológicos, y asumiendo que la realidad es entendida y constituida por estructuras 
construidas históricamente y conformadas por aspectos sociales, culturales, 
económicos, étnicos y de género, por lo que se harían necesarias comprensiones más 
transformadoras; por otro lado la concepción del enfoque comunicativo crítico, el cual 
concibe que el mundo material puede existir hasta cierto punto, independiente de las 
mentes, refiriéndose a su estructura física, pero considera que la realidad social que 
también hace parte del mundo, es construida social y culturalmente, y depende 
exclusivamente del sistema de significación que se maneje en torno a ella.  

De acuerdo con lo anterior mente expuesto, la investigación se desarrolló en 
las siguientes tres (3) fases: 

Fase 1: Se caracterizó cómo él grupo de  jóvenes y adultos abordaron la CSCL 
relacionada con la contaminación del rio frío, y el vínculo establecido entre la misma y 
los saberes científicos que conocían, para así determinar el nivel de alfabetización 
científica inicial, conjunto con lo anterior se identificaron los intereses y razones por las 
cuales se encontraban terminando su Educación Media. La caracterización se hizo por 
medio de una encuesta y un ejercicio de trabajo de campo desarrollado tiempo antes 
de iniciar la implementación de este trabajo y que permitió, por un lado la determinación 
de la situación controvertida local, y por otro lado conocer el grupo de jóvenes y adultos 
que participaron en esta investigación. 

Fase 2: De acuerdo con la caracterización llevada a cabo en la fase 1, en esta 
fase se diseñaron, seleccionaron y validaron cada una de las actividades que 
conformaron la secuencia de enseñanza, por medio de la cual se discutieron los 
aspectos controvertidos de la situación sociocientífica local relacionada con la 
contaminación del Río Frío por la acción industrial, y las implicaciones de ésta en la 
comunidad de los jóvenes y adultos. 

Fase 3: En esta fase, se realizó el análisis de resultados, es cual estuvo 
supeditado a la identificación de los aportes de la discusión de los aspectos 
controvertidos de la CSCL al proceso de ACT de los jóvenes y adultos del municipio de 
Chía Cundinamarca participantes de la investigación.  

 En concordancia con el objetivo de esta investigación, se tuvo en cuenta los 
planteamientos expuestos por Fourez (1997), Shen (1975) (citado en SABARIEGO & 
MANZANARES, 2006) y Marco (2000) (citados en GIL, SIFREDO, VALDÉS, & 
VILCHES, 2005), a partir de los cuales se proponen los criterios de análisis 
relacionados a  continuación, para identificar la ACT durante las intervenciones y 
desarrollo del trabajo de campo, éstos enmarcados en las dimensiones exhibidas por 
los autores citados anteriormente. 

Tabla 2: Criterios ACT. 
Dimensión Criterios 

Práctica Emplea los conocimientos científicos en la construcción de 
explicaciones. 
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Cultural Relaciona la dinámica de la ciencia con la realidad. 

Cívica Toma una postura y propone soluciones a las situaciones que 
se presentan con un criterio científico. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Para dilucidar la incidencia del trabajo con la CSCL relacionada con la 

contaminación del rio Frío por la acción industrial, en el proceso de ACT de los jóvenes 
y adultos que hicieron parte de la investigación, se tuvo en cuenta las dimensiones 
teóricas  en las que circula la ACT expuestas y consolidadas por los autores Shen, 
Marco y Fourez a propósito de lo que una persona alfabetizada científica y 
tecnológicamente es capaz de hacer.  

En ese sentido, el análisis se realizó desde tres dimensiones: la dimensión 
práctica, la dimensión cultural y la dimensión cívica, y teniendo en cuenta los criterios 
planteados para cada dimensión, expresados en la tabla 2. De acuerdo a esto, se 
expone a continuación el análisis de cada dimensión y el desarrollo evidenciado en el 
proceso de alfabetización: 

- Construcción de explicaciones desde el conocimiento científico. 

La discusión de los aspectos controvertidos de las CSCL permite la 
construcción de explicaciones a partir de los conocimientos científicos abordados, ya 
que involucran aspectos más allá de los saberes propiamente científicos, 
relacionándose con los campos social, económico, político, ambiental y ético 
(MORENO & JIMÉNEZ-LIZO, 2011). Desde esta perspectiva, la intervención en los 
procesos de formación con CSCL, permite la integración de todas las esferas 
cotidianas, en los procesos de ACT. 

De acuerdo con los resultados obtenidos para este criterio de análisis, se 
observó que en la construcción de las explicaciones se hace uso cada vez más del 
conocimiento científico adquirido por los jóvenes y adultos durante el proceso, para 
responder a cada una de las preguntas propuestas en cada actividad. 

Se evidencia el uso de términos de carácter científico como hábitat, fases, 
cambio físico, suelo en lugar de tierra, subterránea, poros en lugar de huecos, 
escorrentía, infiltración, entre otros, que permitieron la construcción de explicaciones 
para cada caso desde los saberes adquiridos en el proceso. 

Hacen uso de términos científicos generales y al emplear un término científico, 
describen primero su concepto (desde lo que comprendieron) y luego lo emplean en 
una explicación, se encuentra en ocasiones la alternancia entre el lenguaje científico y 
el adquirido culturalmente, de tal forma que según lo expuesto por Fourez (1997), se 
comienza a evidenciar el control del saber científico, entendiéndose las implicaciones 
sociales de la ciencia en el contexto social y en la problemática planteada desde la 
CSCL. 

Desde esta postura, las intervenciones realizadas por el grupo de jóvenes y 
adultos participante de la investigación, se clasifican en este criterio porque requirieron 
de los saberes aprendidos y apropiados por ellos para proponer la explicación 
necesaria y evidenciar de forma oral la manera cómo interactúan con esos 
conocimientos y con la situación que se presenta (DNGCyFD Y MECyT; 2007). 
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Desde esta postura la implementación de la CSCL generó en ellos un interés 
mayor por conocer la problemática que emerge de su entorno, las causas y las 
consecuencias de la misma, para conocer los riesgos que enfrentan todos los días de 
manera involuntaria y de igual forma poder explicarlas haciendo uso no solo del 
conocimiento adquirido durante la experiencia personal, sino también de los 
conocimientos abordados, implicados en la situación que pretenden explicar. 

Este criterio evidenció también las relaciones que se establecen entre los 
conocimientos abordados en el proceso de formación y la situación real que se 
presenta y se vincula con la CSCL, estableciéndose así un vínculo entre en 
conocimiento científico y la realidad. 

Desde esta postura, el grupo de jóvenes y adultos participes de la 
investigación, desarrollaron habilidades interpretativas y explicativas a partir de los 
conocimientos abordados durante el proceso de discusión de los aspectos 
controvertidos de la CSCL (MORENO, LÓPEZ, CARVALHO & MARTÍNEZ, 2011). 

- Relación de la dinámica de la ciencia con la realidad. 

La configuración de la ciencia en la sociedad se relaciona con la forma en la 
que tradicionalmente se ha hablado del saber científico y la construcción del mismo, 
desvinculándolo de la vida cotidiana, esto sumado al desconocimiento por parte del 
ciudadano de la incidencia que tiene el desarrollo científico y tecnológico en su realidad 
tanto de forma positiva como negativa. 

En ese sentido, el proceso de alfabetización planteó a lo largo de las 
actividades desarrolladas evidenciar las ciencias como parte de la cultura humana y la 
incidencia de la misma en cada una de las esferas sociales. 

De esa forma, durante las sesiones y actividades realizadas, se socializó 
implícitamente una versión y visión de las ciencias y del ejercicio científico en donde se 
abordaron las ventajas y las limitaciones de los mismos, sin menospreciar los otros 
saberes necesarios y que posibilitaron la formación de un ciudadano crítico y 
participativo, capaz de intervenir en su entorno y en las decisiones que se toman en 
éste. 

Desde esta postura, en las primeras sesiones del proceso, el grupo de jóvenes 
y adultos, no sabían muy bien la relación que tenía la ciencia y la tecnología con la 
situación controvertida presentada, y por consiguiente, las intervenciones carecían de 
un criterio científico y no evidenciaban la relación de las dinámicas de la ciencia con 
esa realidad en particular. 

Sin embargo, a medida que avanzó el proceso, las intervenciones establecían 
cada vez más la relación existente entre la labor científica y la realidad, esto favorecido 
por la discusión de los aspectos controvertidos de la CSCL, haciendo referencia a 
causas, consecuencias y soluciones de la problemática presentada y en ese sentido, 
integrando la ciencia como parte de la cultura humana, y no como un agente externo. 
Preparándose de esta manera, para el ejercicio de la ciudadanía de una sociedad 
democrática, en clave de ciencia y tecnología y en mutua dependencia con ellas 
(Blanco, 2004). 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

CTS 

- Toma de postura y propuestas de solución a partir de criterio científico. 

La toma de postura y la formulación de propuestas de solución a los problemas 
actuales del contexto social, evidencia en los sujetos, un ejercicio de la ciudadanía y 
participación política. Desde esta perspectiva, el proceso llevado a cabo con los 
jóvenes y adultos durante el desarrollo de la presente investigación, propició espacios 
de participación y reflexión, mediante los cuales se pretendía generar en los individuos 
una abstracción de su responsabilidad social y de la necesidad de conocer los saberes 
científicos y tecnológicos para realizar una interpretación más completa de su realidad 
y así mismo poder incidir en ella. 

Al iniciar con la investigación, se encontró que los integrantes del grupo de 
jóvenes y adultos, efectivamente tomaban una postura frente a la situación presentada, 
sin embargo, esta no evidenciaba un criterio científico, ni una reflexión crítica de la 
situación que se estaba presentando, pues las posición que ellos asumían, la 
fundamentaban en la opinión personal de acuerdo a su parecer. Cabe resaltar que la 
presente investigación no pretendía la sustitución de dichas posturas, sino que estas se 
enriquecieran con otros elementos importantes al momento de tomar parte en una 
situación. De tal forma que entendieran cómo la ciencia, la tecnología y la sociedad se 
influyen mutuamente, y en ese sentido, fueran capaces de emplear conocimientos en la 
toma de decisiones en su vida diaria (Blanco, 2004). 

A lo largo del desarrollo de las actividades se evidenció una integración de los 
aspectos trabajados en la construcción de posturas y formulación de soluciones a la 
CSCL trabajada. En la sesión final del proceso, en la cual se desarrolló un juego de 
roles, se observaron intervenciones construidas desde criterios científicos precisos con 
relación a la situación planteada; en suma, las demás actividades propuestas durante 
la sesión propiciaban espacios de participación y socialización en donde alrededor de 
preguntas orientadoras, los jóvenes y adultos participantes realizaban intervenciones 
que permitieron observar, la integración de las esferas sociales en el abordaje de la 
CSCL. 

Por tanto, la ACT desde la dimensión cívica, pretendió la autonomía del 
individuo, en cuanto a los conocimientos que desea aprender y apropiar, adquiriendo la 
posibilidad de comunicarse con otros dentro del componente cultural, social, ético y 
teórico (Fourez, 1997). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Llevar a cabo un proceso de alfabetización con jóvenes y adultos que se encuentran 
retomando sus estudios, con el fin de obtener el título de formación media básica, se 
consolida como un reto para el profesor, ya que implica el uso de recursos didácticos y 
creatividad para ejercer el papel de formador, que incentive en el sujeto el desarrollo de 
un ciudadano crítico capaz de interpretar e incidir en su realidad. Desde esa postura, la 
experiencia generó permanentemente reflexiones en torno a los aspectos 
controvertidos de la CSCL, lo que permitió el desarrollo de la ACT, así mismo, el 
desarrollo del proceso de ACT, hizo posible que los sujetos realizaran una lectura de la 
realidad, la cual los llevó a plantear preguntas, críticas y reflexiones, las cuales 
constituyen tan solo el inicio de un proceso hacia la concientización que a lo largo de la 
vida se fortalece, pues según Paulo Freire, el acto de leer y escribir son construcciones 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

CTS 

culturales y una acción política que amplía las posibilidades de vida y libertad, pues 
permite la construcción de identidades personales y sociales. 

En consecuencia, la discusión de los aspectos controvertidos de la CSCL, relacionada 
con la contaminación del rio Frio por la acción industrial, permitió generar en los sujetos 
la ACT desde las dimensiones práctica, cultural y cívica. 

Desde la dimensión práctica en tanto que ellos fueron capaces de utilizar los 
conocimientos científicos para la construcción de explicaciones respecto a las causas y 
consecuencias de la contaminación del rio frio, así como las implicaciones sociales y 
ambientales que emerge de esta problemática, donde utilizaban los términos 
apropiados alternando entre lo construido en su cotidianidad y lo aprendido durante el 
proceso. 

En la dimensión cultural, ya que ellos lograron concebir la ciencia como parte de la 
cultura humana y así reconocer que los deterioros ambientales producto de su avance, 
son también producto de acciones humanas, visualizando entonces que tanto la ciencia 
como la tecnología tienen limitaciones y perjuicios, así como beneficios, y que depende 
del uso que se haga de ellos para que se manifiesten en la comunidad. 

Y en la dimensión cívica, pues se logró incentivar por medio del proceso, la 
intervención social con criterio científico en decisiones políticas, sociales y ambientales, 
buscando la participación del ciudadano en la solución de la problemática presentada 
por la cuestión, desde los espacios de reflexión y discusión generados durante el 
proceso, en donde se evidencio por una parte la construcción de argumentos sólidos 
entorno a las causas, efectos y consecuencias de la problemática, así como las 
propuestas de solución pertinentes para la situación. 

Finalmente, en lo que se refiere a la contaminación del agua del rio frio por la acción 
industrial, se espera que, a partir del trabajo realizado con los jóvenes y adultos, se 
genere una reacción con la cual se pueda empezar a dar solución desde los dirigentes 
del municipio, la comunidad y las industrias. 
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Introdução 
Além do conhecimento científico, o ensino de 
ciências deve ser contextualizado com o meio 
social do indivíduo, fazendo-o desenvolver a 
capacidade da tomada de decisões e solução de 
problemas envolvendo aspectos sociais, 
tecnológicos, econômicos e políticos, 
caracterizando assim a abordagem CTS1. Neste 
contexto, os bolsistas do PIBID aplicaram uma aula 
para alunos do 9º ano com o tema “óleos, gorduras 
e sabões”, onde utilizaram como ferramenta de 
aprendizagem modelos que os alunos pudessem 
construir de forma ativa utilizando massa de 
modelar e palitinhos de madeira, possibilitando 
assim, enxergar a compreensão dos estudantes 
sobre o tema. Os objetivos da intervenção eram 
relacionar os níveis macroscópico e microscópico 
associando as moléculas dos óleos e gorduras com 
suas propriedades físicas, além de dar uma 
alternativa para o descarte incorreto do óleo de 
cozinha fazendo sabão. 

Resultados e Discussão 
Como parte das atividades realizadas pelo PIBID de 
química da Universidade de São Paulo, foi 
planejada e realizada uma atividade didática sobre 
„óleos gorduras e sabões‟, onde os alunos criariam 
modelos para a compreensão do tema, ao invés de 
receberem um modelo pronto para ser trabalhado. 
Além disso, foi discutido a questão da poluição de 
águas através de óleos usados que são descartados 
geralmente na pia. Como alternativa e para 
despertar uma consciência ambiental, os alunos 
com ajuda dos bolsistas fizeram sabão utilizando 
óleos de cozinha usados, caracterizando assim, 
uma abordagem contextualizada do ensino de 
ciências levantando um problema social que pode 
ser amenizado (ensino CTS). 
A intervenção foi realizada nas seguintes etapas: 
1 – Os alunos se deparavam com a seguinte 
pergunta: “como os átomos estão ligados nas 
moléculas?”. Sendo assim, foi solicitado que 
criassem um modelo dispondo de massa de 
modelar e palitinhos de churrasco. Analisando as 
estruturas criadas, os bolsistas do PIBID notaram 
que todas as estruturas criadas pelos alunos 
continham apenas ligações do tipo simples, e a 
partir disso conduziram a segunda etapa da 
intervenção 

2 – Explicação das ligações feitas pelos átomos de 
carbono e introdução do conceito de “insaturação”. 
Foram associadas as saturações às estruturas das 
gorduras (mais densas) e insaturações às estruturas 
dos óleos. A partir dessa discussão, os alunos mais 
uma vez estavam livres para construir diferentes 
modelos, mas desta vez criaram um modelo onde 
os átomos de carbono faziam apenas ligações do 
tipo simples para as gorduras e um com 
insaturações para os óleos. 
3 – Na última etapa da intervenção, com o objetivo 
de contextualizar o tema com um problema social, 
discutimos o poder de contaminação do óleo de 
cozinha e seu descarte de modo incorreto, a partir 
disso, foi feito sabão com os alunos. 
4- Avaliação dissertativa sobre os temas tratados. 
Durante a realização das atividades foi trabalhado o 
nível macroscópico e microscópico 
simultaneamente, relacionando as interações 
moleculares dos óleos e gorduras com seus estados 
físicos.Além disso, a intervenção deu aos alunos 
uma alternativa para o descarte de óleo, que eles 
até então descartavam pela pia.  
Para justificar as observações destacamos a fala de 
dois alunos: Aluno 1 : “ Gorduras são mais densas 
porque as moléculas estão mais próximas”.  
Aluno 2 : “Se não reutilizarmos o óleo ele poderia 
poluir grande quantidade de água”. 

Conclusões 

A construção dos modelos de modo ativo 
possibilitou aos bolsistas terem uma ideia de como 
os alunos enxergavam o tema, além de fixar melhor 
os conceitos. Com a análise das avaliações pode-se 
notar que fizeram associações coerentes entre os 
níveis macroscópico e microscópico e se 
conscientizaram a respeito do poder contaminante 
do óleo de cozinha. 
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Resumo: O projeto tem como ponto de partida o estudo químico do conteúdo de uma lata de milho, 
contextualizando sua abordagem em um aspecto interdisciplinar, proporcionando uma análise histórica e 
científica do objeto em questão. Ao mesmo tempo, o estudo procura estimular, motivar e identificar o 
censo crítico do corpo discente, em uma dinâmica de interação com as matérias e o currículo básico do 
Ensino Médio. No sentido do aperfeiçoamento de todos os envolvidos na pesquisa, foram realizadas 
visitas técnicas ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), em Campinas, onde através de palestras 
e pesquisas, buscou-se um aprofundamento em relação ao tema. Em particular, ao objeto da pesquisa 
(lata de aço – folha de flandres) foi estudado o histórico, as definições e a função da embalagem, seus 
benefícios e malefícios, e as propriedades físicas e químicas da mesma. 

INTRODUÇÃO 
 

A proposta de organizar e desenvolver esse projeto partiu de uma situação 
cotidiana, quando um dos autores, que é professor de Química, fora questionado por 
um aluno, dentro de um supermercado, sobre a presença do conteúdo da disciplina de 
química dentro de uma lata de milho que estava em uma gôndola, este fato ensejou o 
aprofundamento o tema em sala de aula.  

O projeto tem uma motivação determinada pelo Trabalho de Conclusão de 
curso: Explorando o Milho em Embalagem de Conserva Metálica, como tema 
gerador para o ensino de Química, apresentado à Universidade Estadual 
Paulista/UNESP, pelo programa Rede São Paulo - Formação Docente/REDEFOR, em 
parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para obtenção do 
título de Especialização para Docentes em Química, tendo como orientadora a 
Professora Karina Aparecida de Freitas Dias de Souza, decidiu-se a realizar um projeto 
abrangente sobre o tema, com o título: “O olhar do aluno pesquisador da Escola 
Estadual Marcilio Dias, utilizando como objeto de estudo a lata de milho”, para o qual 
buscou parceria entre os demais professores desta escola, localizada no distrito de 
Vicente de Carvalho, na cidade de Guarujá no Estado de São Paulo, resultando no 
trabalho ora apresentado. 

Desta forma, na Unidade Escolar de Trabalho dos autores, professores de 
Química, Língua Portuguesa e Geografia, decidiu-se realizar um projeto sobre o tema 
acima exposto, e com o apoio da direção da unidade escolar foram fixados os objetivos 
e os meios pertinentes para a realização do projeto, com enfoque em uma proposta 
inovadora na prática do ensino médio no setor público, chamada CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade). 
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Na bibliografia sobre a questão da educação do ensino de Química e Ciências, 
diversos autores, como Santos e Mortimer (2002), enfatizam a necessidade de 
alfabetização científica dos alunos dentro de um processo de contextualização, para 
que eles percebam a ligação das ciências (no caso as disciplinas e conteúdos 
ensinados) com os contextos da vida prática, sejam sociais, históricos, ou de outra 
natureza, o que é confirmado por Mól, (2011, p.10): “ensinar Química para a formação 
cidadã é ensinar uma Química que faça sentido para o aluno. Uma Química que seja 
útil para o aluno no dia-a-dia e o ajude a compreender questões que estão em sua 
volta”. 

Durante as discussões, os autores concluíram que os principais objetivos a 
serem alcançados deveriam ser: fomentar a pesquisa científica, desenvolver o 
letramento científico junto aos alunos do ensino médio, atender aos objetivos reais dos 
alunos em relação às disciplinas do currículo básico do ensino médio, e motivar, 
orientar, relacionar as observações no seu cotidiano em relação aos conceitos 
aprendidos em sala de aula, bem como desenvolver o senso crítico desses alunos em 
relação à aprendizagem científica, para que possam compreender os “cientistas” e a 
sua importância para a sociedade, através de observação de uma lata de milho verde. 

Da mesma forma, foram estabelecidos os meios e contextos pertinentes para a 
realização dos objetivos: iniciar a pesquisa através do questionamento sobre o que 
está envolvido na “lata de milho”, onde os alunos, através de um brainstorming, 
elaboraram uma lista de 32 (trinta e duas) curiosidades sobre o tema, posteriormente 
agrupando-os por disciplinas do currículo escolar; realização da pesquisa das 
curiosidades, e de outros questionamentos a elas relacionados, dentro de cada 
disciplina, agrupando-os em assuntos, e estes em capítulos de um Trabalho de 
Conclusão de Curso (no caso projeto), nos moldes formais de pesquisa científica, 
dentro dos conceitos de Metodologia do Trabalho Científico e das normas ABNT; aulas 
práticas em laboratório e campo, incluindo visitas técnicas, sobre cada grupo de 
assuntos; conectar os conceitos científicos ao que se observa no cotidiano, em cada 
assunto descoberto na pesquisa, reforçando a ideia de que o conhecimento científico é 
necessário para a vida prática.  

Ao observar a lata de milho, estamos contextualizando e criando uma 
alternativa que é viável para conduzir o aluno a reunir evidências sobre a composição 
química, física, contexto histórico e geográfico, noções básicas de matemática, física e 
língua portuguesa, dentro da análise do processo de cultivo, preparação e 
acondicionamento do milho em embalagem metálica, nominalmente chamada de “lata”, 
e sua comercialização, incluindo-se o marketing e publicidade. O compartilhamento 
dessas evidências levantadas pelos alunos é de extrema importância, pois os levam a 
compreender alguns conceitos apreendidos em sala de aula nas disciplinas 
relacionadas, com isto desenvolvendo, entre outros, a diferenciação da linguagem 
científica da linguagem comum. Segundo Mortimer e Machado (2014, p.330): “Na 
linguagem científica, o agente em geral está ausente, o que faz que ela seja 
descontextualizada, sem a perspectiva de um narrador. Na linguagem cotidiana, o 
narrador está sempre presente”. 

Ao direcionar o aluno a refletir sobre a importância do processamento da Lata 
de Milho, criamos o tema gerador para o ensino da química, que aborda o 
desenvolvimento da didática do ensino-aprendizagem e as inciativas oficiais dos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da Proposta Curricular do Estado de São 
Paulo.   

Com isso proporcionamos estímulos para que esse aluno pudesse desenvolver 
as habilidades de pesquisa. E a motivação para a leitura, pois é uma tarefa importante 
para a construção do conhecimento cientifico, para que o mesmo elabore a produção 
do texto através de normas básicas, norteadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, a ABNT. Uma das principais ações foi proporcionar aos alunos a ideia do 
quanto é importante à pesquisa, através de uma postura crítica e imparcial nos 
questionamentos, observações e pesquisa bibliográfica, e uma consulta coerente da 
internet, bem como experimentar as vantagens de se trabalhar em grupo 
compartilhando diferentes opiniões. Reafirmando este pensamento, Mortimer e 
Machado (2014, p.333) afirmam:  

“[...], no grupo, o aluno tem a oportunidade de confrontar suas opiniões com as 
dos colegas, que muitas vezes são diferentes e até contraditórias. Assim ele 
não se sente constrangido em expressar suas opiniões na presença dos 
colegas, algo que muitas vezes ocorre com alunos mais tímidos com nas 
discussões com toda a classe, organizadas pelo professor. A discussão em 
grupo promove o desenvolvimento das habilidades de ouvir, negociar 
consenso, respeitar a opinião do outro, argumentar e procurar justificativas 
racionais para as opiniões”. 

Com isso, o projeto contribui para que o aluno desenvolva sua formação 
profissional e cidadã. 

No sentido de CTS, foi realizada uma visita ao Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL) em Campinas – São Paulo, identificando e estabelecendo uma 
conexão entre os conceitos desenvolvidos em sala de aula, relacionando a prática 
utilizada nos testes realizados, para determinar a qualidade da embalagem metálica e 
mostrar a importância da qualificação profissional. O aluno teve a oportunidade de 
observar a importância e valorizar o estudo para a qualificação profissional, dominar a 
norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e 
científica, durante a elaboração do projeto, visita essa realizada no dia 04(quatro) de 
setembro de 2013, com a palestra proporcionada pela Doutora Silvia Tondella Dantas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) recomendam que todas as 

áreas do Ensino Médio devem abranger três domínios (BRASIL, 1999 apud LEAL, 
2010, p.12):  

1- Representação e comunicação – interpretação de códigos, conhecimento da 
nomenclatura e das representações;  
2- Investigação e compreensão – uso de ideias, conceitos e modelos 
associados às ciências;  
3- Contextualização sociocultural – inserção do conhecimento disciplinar nos 
diferentes setores da sociedade, econômicas, politicas e sociais. 
 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em seu currículo, tendo 
como base os PCN’s, defende a importância de se ensinar química contextualizando: 

 
“Os conteúdos a serem desenvolvidos devem ser pensados, pelo 

professor, como elementos estruturadores da ação pedagógica, ou seja, não 
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basta que se explicitem os tópicos específicos de Química a serem ensinados; 
há que se apontarem, também, as expectativas de aprendizagem para cada 
um deles, suas inter-relações e suas aplicações para melhor compreensão de 
diferentes contextos. (Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 2008, 
p.44)”. 

 
O projeto desenvolvido na Escola Estadual Marcilio Dias, conduziu o olhar do 

aluno a realizar a pesquisa através da lata de milho, com isso possibilitou condição de 
exercer um entendimento cientifico, sendo que o professor transpôs a didática do 
conhecimento de químico (saber cientifico) para o saber escolar (LEAL, 2010, p.6).  Ao 
transpor a didática o professor proporcionou a aplicação do tema do projeto, vinculando 
com o contexto do cotidiano do aluno envolvido no projeto. 

 
Ao conduzir o aluno a refletir sobre o conhecimento químico e outros 

conhecimentos envolvidos no projeto, estamos abordando informações vinculadas ao 
processo de produção do milho enlatado, com isso a química e as disciplinas presentes 
no projeto, estão sendo contextualizadas ficando assim de acordo com as orientações 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 
“[...],deve-se considerar também o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, tais como controle de variáveis, tradução da informação de uma 
forma de comunicação para outra, como gráficos, tabelas, equações químicas, 
a elaboração de estratégias para a resolução de problemas, tomadas de 
decisão baseadas em análises de dados e valores, como integridade na 
comunicação dos dados, respeito às ideias dos colegas e às suas próprias e 
colaboração no trabalho coletivo. (PCNs, 1999, p.37)”. 

 
Podemos relatar que os professores possibilitaram condições de aprendizagem 

ao aluno, seguindo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2008, p.102), 
este solicita a necessidade onde deverá haver um diálogo entre as disciplinas, quando 
focam o objeto de estudo, com o contexto real do educando, assim, ao abordar e 
aplicar o tema gerador o professor contribuiu com o ensino da Química e as disciplinas 
envolvidas no projeto.  

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 
Por ser um projeto de observação e pesquisa, tanto aos alunos, quanto aos 

professores participantes, dado ser uma inovação na Unidade Escolar, não havendo 
referências anteriores, optou-se pela realização de uma reunião Pedagógica com a 
Direção, Coordenadora Pedagógica e os professores envolvidos para a elaboração dos 
passos e metodologia a serem tomados durante a realização do projeto. Durante todas 
as atividades, a técnica utilizada foi a exposição, aos alunos, de diversas formas de 
pesquisa, tais como: internet, livros didáticos, revistas, trabalho de campo e visitas 
externas, com uma abordagem mais técnica e científica, nos moldes realizados nas 
Universidades, bem como foi estimulado o trabalho em equipe, com os próprios alunos 
decidindo a forma de organização, pesquisa e temática, esta após um questionamento 
inicial. Os professores atuaram como indutores e monitores do processo de pesquisa. 
Na reunião inicial decidiu-se por realizar a organização e a abordagem do projeto 
mediante um sistema de etapas, conforme observado abaixo: 
 
Primeira etapa: Indicação de alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio pelos 
professores envolvidos no projeto, bem como aceitação de alunos voluntários. 
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Segunda etapa: Reunião com todos os alunos participantes e os professores 
envolvidos para a Explanação do Projeto. 
Terceira etapa: Observação e questionamento da lata de milho, utilizando a técnica de 
brainstorming, com a elaboração de uma lista de curiosidades, estabelecendo 
prováveis conceitos que estão envolvidos na produção dessa lata e do produto interno 
(MILHO VERDE).  Para tal decidiu-se colocar uma lata de milho aberta e outra fechada 
para que os alunos pudessem observar e levantar questões (vide quadro 1). 
 

Quadro 1: “Tópicos para pesquisas observadas e sugeridas após a reflexão sobre a 
‘LATA DE MILHO VERDE”, elaborada pelos alunos. 

 

QUESTIONAMENTOS PROPOSTOS PELOS ALUNOS –  06/06/13  

1. Porque se usa metal? Porque esse metal? 

2. De onde vem o milho?  E Quais são os países que mais produzem milho? 

3. Como funciona o processo de respiração do pé de milho? 

4. A quantidade de sal influencia na qualidade? 

5. Quais os países que exportam o milho para o Brasil? E importância Econômica 
para o Brasil? 

6. Qual país de origem, do milho? 

7. Qual a região do Brasil que é mais comum o plantio? 

8. Como eles sabem o valor nutricional do milho? 

9. Quanto tempo o milho dura fora da conserva? 

10. Qual o marketing usado pelas empresas? 

11. Qual líquido que contém na lata de milho e qual sua função? 

12. As empresas tem alguma maneira de preservar o meio ambiente? 

13. Qual a diferença entre o milho de pipoca e o milho enlatado? 

14. Porque o milho tem pele? 

15. Benefícios econômicos que o milho traz para o país 

16. Se ingerirmos o milho fora da validade, o que acontece? 

17. Porque o milho em espiga tem aquela palha em volta dele? 

18. Quais os elementos químicos que tem dentro do milho? 

19. Porque o milho dentro da geladeira resseca? 

20. Porque o milho sai inteiro nas fezes? 

21. Quais os elementos necessários manter o pé de milho? 

22. Qual o processo que o milho passa para chegar ao supermercado? 

23. Quando a lata de milho esta amassada, não pode comer o conteúdo? 
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Quarta etapa: Desenvolvimento do Conceito de Metodologia e Pesquisa Cientifica, e 
exemplos de elaboração de Produção Textual, apresentado pelos professores de 
Química, Português e Geografia. 
Quinta etapa: Organização dos grupos de trabalho, por tema e disciplina, das regras de 
conduta, e elaboração do cronograma de trabalho, por iniciativa dos próprios alunos. 
Sexta etapa: Esclarecimento de dúvidas e formas de pesquisa dos temas pesquisados 
através de ministração de aulas teóricas e práticas, conforme as necessidades por eles 
apresentadas, na sala de informática. 
Sétima etapa: Pesquisa de fontes bibliográficas pelos alunos e sugestões de sites para 
pesquisa, indicadas pelos professores. 
Oitava etapa: Visita e Palestra ao Centro Tecnológico de Alimentos do Instituto de  
Tecnologia de Alimentos de São Paulo (CETEA/ITAL), no setor de Embalagens 
Metálicas em Campinas. 
Nona etapa: Montagem do roteiro para a elaboração do Trabalho pelos alunos (vide 
tabela 1). 
Décima etapa: Confecção dos Banners e aula de dicção e postura para Apresentação 
dos alunos. 
Décima primeira etapa: Elaborar e produzir o Trabalho de Conclusão do projeto dentro 
das especificações técnicas, utilizando o laboratório de informática. 
Décima segunda etapa: Apresentação do projeto no formato de Trabalho de Conclusão 
de Curso, realizado no dia 08 de novembro de 2013 (vide figura 1). 
 

 
Figura 1 - Aluno Apresentando Histórico e Propriedades da Embalagem Metálica 
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Tabela 1: Roteiro elaborado pelos alunos.  

Capitulo 1 - Milho 
1.1. Origem do Milho 
1.2. Milho como alimento do ser humano 
1.3. Plantio e Colheita do Milho 
1.4. Propriedades Químicas e Nutricionais do Milho 

Capitulo 2 -  Embalagem 
2.1. Panorama Histórico da Lata de Aço. 
2.2. Definições e as Funções da Embalagem. 
2.3. Tipos de embalagens metálicas. 
2.4. Definição da Lata de Aço 
2.5. Propriedades dos Metais.  
2.6. Vernizes 
Capitulo 3 -  Produção do Milho Enlatado 
3.1. Descrição do Processo de Produção do Milho enlatado. 

Capitulo 4 -  Aspectos Relevantes Encontrados no Projeto, utilizando a: 
Química, Física, Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, Inglês e 
Sociologia. 

Conclusão  
 

CONCEITOS DESENVOLVIDOS NO PROJETO. 
 

Após os questionamentos, iniciou-se o roteiro de pesquisa, e as aulas 
expositivas com apoio da informática, internet e livros, alguns conceitos foram 
desenvolvidos junto aos alunos. Conceitos esses apresentados abaixo. 

 
Conceitos desenvolvidos de Química. 

 
Revestimento e oxidação (Introdução).  
Desenvolver os conceitos de pressão, temperatura, volume e solução. 
Solução e diluição (Introdução). 
Importância da Linguagem cientifica.  

 
 
Conceitos desenvolvidos de Matemática e Física.  

 
Conhecer uma variada gama de conceitos de leitura de gráficos, cálculos de consumo 
que são empregados no dia-a-dia. 
Conceito de Pressão num sistema fechado (Introdução). 
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Figura 2 - Aula de Matemática - Leitura de Gráfico 

 

 
Conceitos desenvolvidos de Geografia e História. 

 
História do plantio do milho e do desenvolvimento da Embalagem Metálica. 
Principais produtos de metais e suas jazidas. 
 
 
Conceitos desenvolvidos de Português. 

 
Leitura e interpretação de textos e imagens. 
Ampliação do vocabulário e Normas para realizar uma pesquisa bibliográfica. 
Conhecer a importância das Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, a ABNT. 
 
 
 

 
Figura 3 - Pesquisa na Biblioteca - Regras de Pesquisa 

 

Outro fato observado foram os diálogos entre os professores de química, física, 
matemática, história, geografia e sociologia, que estavam envolvidos no projeto. 
Portanto essa interação foi de extrema e valiosa importância, pois possibilitou situações 
que estão relacionadas com fenômenos naturais e artificias, onde a abordagem de 
determinado assunto foi contextualizado pelos professores.  
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Como exemplo, apresentamos o seguinte modo de trabalho realizado: Quando 
o aluno elaborou a pesquisa sobre o solo para o plantio do milho, o Professor de 
Geografia desenvolveu o Tema sobre o Clima e Relevo; o professor de Química 
desenvolveu o Tema sobre a Importância do Controle de pH do solo e o professor de 
Matemática desenvolveu o Tema sobre a Interpretação de Gráfico utilizando para tal a 
produção de milho. Isso proporcionou um trabalho interdisciplinar que foi de extrema 
importância, pois os professores conseguiram mostrar através da contextualização dos 
saberes, a importância de chegar ao conhecimento científico. 

 
 

 
Figura 4 - Aula Prática Química - Teste de simulação de Corrosão em Lata de Aço 

 
Com isso o projeto foi um fator motivacional para o aluno que participou e está 

compatível com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, dentro das disciplinas 
envolvidas. 

AVALIAÇÃO 

Um dos aspectos positivos foi o fortalecimento do trabalho coletivo, bem como 
os laços de amizade e respeito entre os alunos e professores. Averiguamos a 
participação efetiva da equipe gestora facilitando o relacionamento e comunicação 
entre os professores, para assegurar a facilidade de organizar a logística do projeto. 

 Durante o tempo de elaboração do projeto, a interdisciplinaridade foi 
desenvolvida com os docentes, onde houve participação ativa nas disciplinas de 
Química, Física, Matemática, Língua Portuguesa, Sociologia, Tecnologia da Informação 
(TI), e o uso de ferramentas como as técnicas de apresentação, proporcionando a 
melhora na leitura e a participação do aluno com questionamentos. Outro fato 
importante foi à busca de novas metodologias, para trabalhar conceitos do currículo do 
Estado. 

Também houve a descoberta de novos locais fora da escola, tal como o 
Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) em Campinas, onde os alunos participaram 
de uma palestra que estava programada para uma hora e duraram quatro horas, 
tamanho foi o interesse sobre a importância de se qualificar e a pesquisa em lata de 
consumo. 
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Além disto, tiveram a oportunidade de participar com dois alunos e dois 
professores no Fórum 2013: Ensino Básico de Química realizado na sede do Conselho 
Regional de Química em São Paulo, onde foram abordados com questionamentos de 
vários participantes no Fórum e convidados por alguns representantes de D.E. de São 
Paulo, para divulgarem o projeto, onde aguardamos resposta.  

Como utilizamos informações do site da Associação Brasileira de Embalagem 
de Aço (ABEAÇO), consolidamos uma parceria para o ano de 2014, com o projeto 
LATAÇO a ser realizado no Ensino Fundamental II, sendo que já contamos com o 
apoio de sete professores, que pretendem colocar em prática o projeto. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO PELOS ALUNOS 
 
Os alunos, em consenso, listaram as dificuldades abaixo, encontradas durante 

a realização do projeto: 
 
x A quantidade de solicitação de pesquisas dos demais professores das matérias 

disciplinares (de fora do projeto), realizadas durante o curso do projeto.  
x Falta de interesse de alunos, pois o projeto iniciou com 42 alunos e terminou com 

11 alunos. 
x Falta de tempo para a digitação do trabalho, pois o projeto, com a presença dos 

alunos, iniciou na primeira semana de junho. 
x Tempo para trabalhar os conceitos das diversas disciplinas envolvidas no projeto 

com mais aprofundamento. 
x A falta de um professor participante na disciplina de biologia, que prejudicou o 

entendimento na fase de pesquisa, feita pelos alunos envolvendo o conceito de 
germinação do milho, desenvolvimento da espiga, diferentes tipos de sementes.  

RESULTADOS ALCANÇADOS  
 
Ao final do projeto foram percebidos os seguintes resultados: 

 
x Trabalho coletivo entre alunos e professores. 
x Reflexão sobre a importância de realizar uma pesquisa. 
x Uso com responsabilidade da internet e interpretação de textos. 
x Importância da observação e questionamentos durante a realização do projeto. 
x Os alunos observaram que há princípios na realização de trabalho, como a 

utilização de normas e regras, elaboradas pela ABNT. 
x Comportamento e participação positiva dos alunos na palestra no ITAL, com 

questionamentos sobre a importância de estudar numa universidade e ser 
pesquisador. 

x Alunos representaram a escola em evento externo na capital paulista (Fórum 2013: 
Ensino Básico de Química realizado na sede do Conselho Regional de Química em 
São Paulo). 

x Alunos convidados para uma futura explanação do projeto em outras escolas da 
rede estadual, onde aguardam a confirmação e concretização do convite. 
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x Apresentação dos alunos, a frente de uma plateia de aproximadamente cem 
pessoas, controlando a entonação de voz, nervoso e timidez. 

x A importância do Contexto histórico no desenvolvimento da Embalagem Metálica e 
do Milho como alimento. 

x Importância na Quimica nas propriedades do milho e dos metais envolvidos na Lata 
de Aço. 

x Parceria entre a ABEAÇO e a Escola Estadual Marcilio Dias, com o Projeto 
LATAÇO (Reciclagem da Lata de Aço) com os alunos do Ensino Fundamental II. 

x Reportagem na Revista ABEAÇO:   
(http://www.abeaco.org.br/revistas/abeaconoticias41.pdf)  

x Reportagem Jornal A Tribuna: Na Lata de milho, um ingrediente: o saber.  
A Tribuna. Santos – 20 maio 2014 – Caderno Cidades – A6.  
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Introdução 
 
A fábrica de química é um projeto desenvolvido no 
Centro Educacional 02 do Cruzeiro, escola integral 
da Secretaria de Educação do Distrito Federal 
(SEDF). Tal projeto é desenvolvido com o apoio do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) e dele participam os Professores 
Coordenadores (UnB), o Professor Supervisor 
(SEDF), os bolsistas (Licenciandos em Química – 
UnB) e os alunos da educação básica (SEDF).  
No projeto Fábrica de Química os alunos 
participantes são voluntários (já que cada aluno 
pode selecionar as atividades que deseja participar 
no contra turno escolar) e são orientados 
diretamente pelo Professor de Química da escola 
(Professor Supervisor) e pelos alunos bolsistas do 
PIBID. Nessa atividade os alunos produzem 
materiais de limpeza necessários para a utilização 
no ambiente escolar, de forma a tornar esse 
ambiente mais limpo e agradável para todos. Os 
principais materiais produzidos são: detergentes, 
desinfetantes, aromatizantes, sabonetes líquidos e 
álcool em gel. Os materiais produzidos são 
utilizados pela equipe de limpeza e pela comunidade 
escolar. Nessa escola, por exemplo, os banheiros 
sempre possuem sabonetes líquidos e uma nota 
explicativa de que foram produzidos pelos próprios 
alunos, o que com certeza auxilia na divulgação da 
atividade e no reconhecimento desse trabalho.  
Durante a produção de materiais de limpeza os 
alunos são estimulados a utilizar conhecimentos já 
adquiridos e a buscar novos conhecimentos para 
explicar situações diversas. Por exemplo: por que o 
álcool em gel é mais efetivo para a assepsia das 
mãos que o álcool líquido? Entendemos que nessa 
atividade os alunos são estimulados a buscar 
conhecimentos científicos para atender e explicar as 
demandas surgidas e por isso classificamos essa 
atividade como tendo eixo norteador Ciência, 
Tecnologia e Sociedade – CTS (RAZUCK e 
RAZUCK, 2011). Nesse projeto as questões sociais 
se fazem muito presentes, assim como 
conhecimentos químicos, biológicos e matemáticos. 
Entendemos ser esse projeto um eixo temático 
muito interessante e diretamente aplicado ao 
cotidiano. 
 
 
 
 
 
 

Resultados e Discussão 
 
Esse projeto aborda a temática de Química Verde 
do ensino, não somente abrange química, mas 
como exemplo a biologia, por saber que os produtos 
e resíduos agridem o meio ambiente, 
consequentemente a nós mesmos. Não é só um 
projeto da escola e/ou da Universidade (UnB), mas 
sim uma nova temática para chamar a atenção dos 
alunos, tornando a disciplina interessante para os 
discentes, relacionando-a com o cotidiano. Dessa 
forma acreditamos que esse projeto estimule a 
compreensão de conceitos, muitas vezes ditos 
abstratos e complexos, abordados na sala de aula. 
Os alunos aprendem a produzir álcool gel, sabão, 
detergente, desinfetante, amaciantes, entre outros. 
Parte dos produtos é levado para casa pelos 
próprios alunos e o restante (maioria) são usados na 
assepsia da escola. Mais do que os produtos, os 
alunos levam para casa os conhecimentos vividos 
durante o projeto e multiplicam esse conhecimento 
para os familiares e a comunidade.  
 

Conclusões 
 
A Fábrica de química aproxima o aluno do 
conhecimento científico a partir da aplicação desses 
conhecimentos na produção de materiais de 
limpeza. Nesse projeto percebemos que os alunos 
tornam-se mais interessados nas disciplinas de 
Ciências (Química, Física e Biologia) e também da 
Matemática. Isso ocorre possivelmente porque os 
alunos percebem a aplicação dos conhecimentos 
estudados em sua prática cotidiana.  
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Introdução 
Uma tendência mundial que vem despontando no 
âmbito do ensino de Ciências é a abordagem 
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS).  O ensino de 
CTS aborda a Ciência como uma atividade humana 
em processo, com limitações tecnológicas no que 
diz respeito ao bem comum, ênfase nas atividades 
práticas, coletivas e não teóricas (FREITAS, SILVA, 
SANTOS, PORTELA e RAZUCK, 2008). A 
abordagem CTS permite que o aluno relacione os 
conceitos aprendidos na aula com o mundo real, 
tornando-o um cidadão mais crítico, aguçando seu 
pensamento científico, além da percepção de como 
se portar diante dos problemas que a vida em 
sociedade lhe impõe. Com esse enfoque alunos 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), elaboraram uma 
oficina de Cosméticos voltada para os estudantes da 
Educação Básica atendidos pelo programa.  
Questionários com perguntas abertas foram 
aplicados no início (pré-teste) e ao final da oficina 
(pós-teste), a fim de identificar as concepções dos 
alunos. 

Resultados e Discussão 
A Oficina foi ofertada no contra turno e participaram 
20 alunos de 1º e 3ºano. No pré–teste pode-se 
perceber que 50% dos alunos acredita que 
cosméticos são produtos de beleza, 45% produtos 
para higiene pessoal, 15% de uso pessoal, 10% que 
são produtos aromatizantes. Todos os educandos já 
utilizaram algum tipo de cosméticos, sendo os mais 
citados: hidratante, sabonetes, perfumes, entre 
outros.   
Em relação a existir um limite para o uso dos 
cosméticos obteve-se que 35% acredita que em 
excesso faz mal à saúde, já 25% disse que não há 
limite de uso, 15% disse fazer mal a saúde, 15% 
disse que pode causar alergias e 5% afirmou que 
depende da consciência de cada um. 
Quanto à relação entre a Química e os cosméticos, 
45% destacou a presença de substâncias químicas 
nos cosméticos, já 20% acredita que a relação se dá 
por meio dos processos para a fabricação, 10% 
disse que não existe relação, 20% afirmou a 
existência de relações fundamentais inespecíficas e 
5% não soube responder a esta questão. 

 
O questionário do pós-teste teve como propósito 
identificar a visão dos alunos logo após a realização 
da oficina. Constatou-se que 35% dos alunos 
acharam que seu modo de ver e consumir os 
cosméticos mudou, 30% entendeu como os 
cosméticos são fabricados, 10% perceberam que o 
consumo exagerado de cosméticos pode fazer mal, 
e 10% acharam que não mudou nada.  
A grande maioria concorda que o uso desenfreado 
dos cosméticos deve ser repensado devido a: 
agressão à pele/saúde (55%), questões ambientais 
como a exploração da flora para a fabricação de 
cosméticos (20%), aspectos ligados à economia 
(5%) e outros. 
Ao integrar as inter-relações CTS com o ensino de 
Química, nessa oficina, busca-se dar sentido ao 
tema e a sua problemática, ou seja, um interesse 
social, motivando aos alunos a aprender Ciências. 
Além de construírem uma visão mais autêntica das 
Ciências e da sua relação com tecnologia 
(FREITAS, SILVA, SANTOS, PORTELA e RAZUCK, 
2008). 

Conclusões 
Com a análise do pré e pós-testes observa-se que o 
objetivo da oficina foi alcançado: o grupo conseguiu 
apresentar a fabricação de produtos de beleza com 
baixo custo abordando a relação CTS e contribuiu 
para a formação cidadã e os alunos foram capazes 
de emitir opiniões mais fundamentadas.  
Os bolsistas PIBID participaram de todas as etapas 
da oficina, desde a elaboração à apresentação, 
aprendendo sobre o planejamento, aplicação, 
avaliação e reflexão da ação.  
Além da possibilidade de articulação dos conceitos 
da Química com as relações CTS, essa experiência 
aproximou os alunos bolsistas dos estudantes 
atendidos pelo projeto e da realidade da escola, 
contribuindo para a formação inicial dos bolsistas e 
dos alunos do Ensino Médio.  

Agradecimentos 
Agradecemos aos alunos participantes e a CAPES. 
FREITAS, M. L. L. ; Silva, J. C. ; Santos, S. ; Portela, S. 
; RAZUCK, R. C. S. R. . Texto Universitário. 2008. 
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material 
para Curso de Especialização).FREITAS, SILVA, SANTOS, 
PORTELA e RAZUCK, 2008 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(CTS) 

 

O TEMA "TRATAMENTO DE ÁGUA" EM LIVROS DIDÁTICOS 
DE QUÍMICA: UMA ANÁLISE À LUZ DE UMA ABORDAGEM 

CTS   
 

André Ricardo Toquetto1*(PG), Fábio Peres Gonçalves (PQ). *andretoquetto@hotmail.com 
 
1Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT), Centro de Ciências 
Físicas e Matemáticas, Universidade Federal de Santa Catarina, CEP: 88040-900 – Florianópolis – 
Santa Catarina. 
 
Palavras-chave: CTS, tratamento de água, livro didático. 
 
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a temática Tratamento de Água sob conhecimentos de 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no ensino de ciências em coleções da componente curricular 
Química aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2012. Os materiais foram 
submetidos à análise textual discursiva sendo geradas as seguintes categorias de análise: a presença de 
uma dimensão social, tratamento de água: conhecimento químico por meio de atividades experimentais 
e  dessalinização de água salgada e suas implicações ambientais e energéticas. Depreende-se da 
análise a possibilidade de um trabalho pedagógico focado sobre questões sociais, conhecimento químico 
e tecnológico sobre à temática tratamento de água doce e em torno da dessalinização da água salgada 
de modo a explorar o balanço benefício-malefício relacionado ao conhecimento científico e tecnológico. 
 
Introdução 
 
 Em pesquisa recente acerca de compreensões discentes sobre o tratamento de 
água Toquetto et al. (2012) identificaram de forma bastante expressiva entre alunos do 
ensino médio a ideia de que a água proveniente de fonte natural é considerada pura, 
bem como o entendimento de que a água tratada é pura devido ao processo de 
cloração nas estações de tratamento de água. Isto pode ser assumido como um 
indicativo da necessidade de investir em investigações no ensino de química em torno 
da temática tratamento de água. 
 Tal temática no mundo contemporâneo possui uma enorme relevância. São 
aspectos importantes de serem considerados: a escassez de água potável; a 
inexistência de estações de tratamento de água em vários locais; a falta de redes de 
distribuição de água em muitas cidades e problemas  com a falta de água devido a 
catástrofes naturais.  Neste contexto, não menos importante são as discussões de 
questões que envolvem os conhecimentos sobre os parâmetros físico-químicos 
relacionados ao tratamento de água e os efeitos causados à saúde humana pelo 
excesso de alumínio e flúor decorrente deste processo. 
 Já no início da segunda metade do século passado Rachel Carson em seu 
prestigiado livro "Primavera silenciosa" alertava acerca de problemas de contaminação 
da água em decorrência de atividades humanas e de problemas associados ao 
tratamento de água: 
 

[...] O reservatório foi criado como abastecimento de água, mas a comunidade, 
provavelmente sem ser consultada a respeito do projeto dos praticantes da 
pesca, é forçada ou a beber água contendo resíduos ou a pagar impostos para 
o tratamento da água para remover os venenos ou a pagar impostos para o 
tratamento da água para remover os venenos ─ tratamentos que não são, de 
forma alguma nem um pouco seguros (CARSON, 2010, p. 56). 
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 Entende-se que problemas relacionados à contaminação da água e ao seu 
tratamento para o consumo da população podem ser compreendidos quando 
examinados por uma abordagem que explore as articulações entre Ciência, Tecnologia 
e Sociedade (CTS).  No contexto do ensino de Ciências a abordagem temática 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002) articulada com uma abordagem CTS 
tem sido defendida como uma possibilidade profícua (MUENCHEN; AULER,  2007).  
 A fim de participar da vida pública de forma mais efetiva é necessário para o 
educando um embasamento em conhecimentos científicos e tecnológicos. Um 
processo educativo pautado em pressupostos de uma abordagem CTS pode favorecer 
o estudo de questões sociais, bem como apresentar, entre outros aspectos, o balanço 
benefício-malefício do desenvolvimento científico e tecnológico. Cumpre registrar que 
este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla que também envolveu a análise 
da temática tratamento de água em livros didáticos de ciências da natureza no âmbito 
do ensino fundamental. Devido ao espaço disponível para a socialização da 
investigação, neste artigo se optou pela divulgação dos resultados relativos à análise 
dos livros didáticos de química. 
 Ante o exposto, esta investigação tem como objetivo analisar a temática 
"Tratamento de Água" nos livros didáticos de química aprovados pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2012. A análise foi balizada por referenciais 
relacionados a perspectivas CTS no ensino de Ciências. 
  
A PESQUISA  
 

As cinco coleções aprovadas pelo processo de seleção do PNLD de 2012 para a 
componente curricular Química são: (1) Química na abordagem do cotidiano (CANTO; 
PERRUZZO, 2010a, 2010b, 2010c), (2) Química – Meio Ambiente – Cidadania – 
Tecnologia (FONSECA, 2010a, 2010b, 2010c), (3) Química - ensino médio 
(MORTIMER; MACHADO, 2011a, 2011b, 2011c), (4) Química cidadã (SANTOS; MÓL  
, 2010a, 2010b, 2010c) e (5) Ser Protagonista - Química (LISBOA, 2010a, 2010b, 
2010c). Foram lidos inicialmente os três volumes de cada coleção, com finalidade de 
identificar os textos em que a abordagem da temática se fazia presente. Após 
identificados os textos foram separados e analisados.  

A análise das informações qualitativas foi orientada pelos procedimentos da 
análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007) que se constitui em três 
momentos: unitarização, categorização e comunicação. Na primeira etapa ocorreu uma 
fragmentação dos textos em unidades de significado. Na etapa seguinte foram 
agrupadas as unidades de significado de acordo com as suas semelhanças 
semânticas. Na última etapa foram produzidos comentários descritivos e interpretativos 
em cada categoria, quais sejam: a presença da dimensão social;  tratamento de água: 
conhecimento químico por meio de atividades experimentais e, dessalinização de água 
salgada e suas implicações ambientais e energéticas.  

 
A presença da dimensão social  
 A primeira categoria está ligada à exploração nos livros didáticos dos 
conhecimentos químicos associados ao tratamento de água como algo necessário e 
importante para a sociedade, principalmente, em relação aos problemas de saúde 
ocasionados devido à falta de tratamento  de água.  
 Em um dos livros é exposto: 
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[...] Esse fato aliado ao descaso das autoridades, faz com que 50%  da 
população brasileira não tenha acesso à água tratada. Um dos problemas mais 
sérios causados por essa situação é a poluição biológica, que ocorre devido à 
presença de micro-organismos patogênicos, especialmente na água doce. 
Várias doenças como o cólera, a febre tifoide, a diarreia e a hepatite A são 
transmitidas pela água. O tratamento e a desinfecção da água destinada ao 
abastecimento público, bem como a coleta e o tratamento de esgoto, são 
medidas responsáveis pelo aumento da expectativa de vida da população 
moderna. Mas, considerando que 4 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda 
não têm acesso à água potável tratada e que quase 3 bilhões de pessoas 
vivem em áreas sem coleta ou tratamento do esgoto, então fica claro por que: 
• 250 milhões de casos de doenças são transmitidos pela água por ano; 
• 10 milhões desses casos resultam em mortes, e desse total 50% são 
crianças. 
Só no Brasil, estima-se que de 80% a 90% das internações hospitalares 
ocorrem devido a doenças transmitidas pela água (FONSECA, 2010a, p. 78). 
 

 Em relação à importância de aspectos sociais no ensino de química,  Zuin et al. 
(2009, p. 4) sustentam que "dado que o conhecimento e a aprendizagem são 
contextuais, considera-se que na aprendizagem de novos conceitos são importantes 
não somente os fatores pessoais, mas também os sociais". Ainda sobre a importância 
do ensino CTSA,  Zuin et al. (2009, p.4) destacam que "a perspectiva CTSA tem uma 
relevância que ultrapassa os limites de uma abordagem tradicional de conteúdos em 
sala de aula e se torna outra forma de compreender o mundo". 
 Em outro livro didático são feitas as seguintes exposições:  
 

A água poluída pode causar diversos problemas à saúde humana, devido a 
organismos patogênicos que a contaminam, tais como bactérias, vírus, 
protozoários e vermes. O problema se agrava ainda mais à medida que o 
processo de urbanização se intensifica, aumentando os riscos de transmissão 
de doenças veiculadas pela água. Fatores como pobreza, falta de habitação, 
higiene deficiente e, principalmente, ausência de tratamento de água e esgoto 
conduzem à debilidade orgânica. No Brasil 63% das internações pediátricas e 
30% dos óbitos de crianças com menos de um ano de vida são causados pela 
poluição das águas.  
[...] 
Com o avanço do conhecimento científico e da tecnologia, as epidemias 
passaram a ser controladas principalmente com medidas de saneamento 
básico. Doenças como cólera e tifo, que mataram milhões de pessoas no 
passado, hoje são controladas nas regiões em que há tratamento de água, 
mas, infelizmente, ainda matam milhares de pessoas em regiões onde há 
consumo de água contaminada (SANTOS, MÓL, 2010b, p. 353-354). 

 A questão social relatada se relaciona aos riscos de transmissão de doenças 
veiculadas pela água. Também se apresenta outros problemas sociais, principalmente, 
a ausência de tratamento de água e esgoto. Enfatiza-se a importância do avanço 
tecnológico e científico que ajudou a controlar as epidemias. O livro traz uma 
informação muito relevante  que pode ser fonte de discussão, isto  é, 30% dos óbitos 
de crianças com menos de um ano de vida são causados pela poluição das águas, ou 
seja, a falta de investimento público em saneamento básico é a responsável direta pela 
morte de  30%  de crianças com menos de um ano de idade em nosso país. Em outras 
palavras, a falta de prioridade da gestão pública referente ao assunto saneamento 
básico pode ser um foco de discussão com os educandos.  Como destacam Souza 
Cruz e Zylbersztajn (2005), há bastante tempo se tem sinalizado que a identificação de 
problemas sociais para os discentes e de interesse e impactos local e global se 
constitui como uma das características de programas CTS.  
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 Em síntese, destaca-se que se identificou em parte dos livros analisados uma 
tendência de valorizar a importância do tratamento de água considerando problemas 
sociais. De outra parte, não se identificou um questionamento de aspectos  vinculados 
ao tratamento de água como às vezes o excesso de alumínio, decorrente da utilização 
de sulfato de alumínio como coagulante e que, por sua vez, poderia ter correlação com 
o aumento de pessoas como o mal de Alzheimer. Entende-se que abordagens que 
considerem aspectos como este são relevantes para não fomentar entre os estudantes 
uma ideia salvacionista da ciência e da tecnologia e nem de que estas se constituem 
em verdades absolutas. 
 
Tratamento de água: conhecimento químico por meio de atividades 
experimentais 
 
  Esta categoria visa analisar a abordagem de conhecimentos químicos relativos 
à temática do tratamento de água por meio de atividades experimentais que se 
mostrem em harmonia com características de uma abordagem CTS. São exemplos de 
conteúdos explorados: processos de separação de sistemas heterogêneos, 
características da água captada, propriedades dos coagulantes e alcalinizantes e, pH 
de soluções aquosas e suas consequências sobre a saúde humana.     
 Em um dos livros didáticos é feita a seguinte proposição: 

Simulação de tratamento de água - ETA 
Objetivo: aplicar técnicas de separação de misturas. 
Procedimentos 
1. Misture 1 colher de terra a 100 mL de água no recipiente A. 
2. Aguarde 5 minutos e despeje o líquido da fase superior no recipiente B. 
3. Adicione 1 colher cheia de sulfato de alumínio e uma de hidróxido de cálcio 
sob agitação ao recipiente B. 
4. Deixe o recipiente em repouso e observe o que ocorre depois de alguns 
minutos. 
5. Transfira o líquido da fase superior para o recipiente C (filtro em camadas). 
6. Recolha o filtrado (líquido obtido após a filtração) no recipiente D. 
Resíduos: os sólidos devem ser descartados no lixo, e os líquidos, na pia. 
Analise e discuta 
2. Qual é a função da adição do sulfato de alumínio e do hidróxido de cálcio? 
(LISBOA, 2010b, p. 79) 

 O livro didático Ser Protagonista - Química (LISBOA, 2010b) apresenta a 
atividade experimental de tratamento de água utilizando areia e materiais de fácil 
aquisição, possibilitando, desta forma, um experimento que pode ser realizado em 
casa. Porém, a quantidade de sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio seriam mais 
precisas se expressas em unidade de massa. Através da pergunta 2 se pode levar o 
estudante a procurar respostas para a função do sulfato de alumínio e hidróxido de 
cálcio. A experimentação pode contribuir para a aprendizagem de conhecimentos 
químicos e precisa ser explorada de modo a não se reduzir a suposto elemento 
motivador. Inserir a experimentação em uma perspectiva em sintonia com 
características uma determinada abordagem CTS parece ser uma forma de avançar 
em relação a um entendimento da experimentação como simples elemento motivador. 
A proposta do livro didático de apresentar uma atividade experimental para simular  
etapas de um processo de tratamento de água parece colaborar para a discussão, 
através da experimentação, das interações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
Além disso, cabe registrar que as "Orientações Curriculares para o Ensino Médio" 
(BRASIL, 2006) levantam que a experimentação não pode implicar em uma atividade 
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de caráter superficial, mecânico e repetitivo, uma vez que se pode favorecer a 
aprendizagens discentes valorizando as interações sociais entre os estudantes 

Os livros didáticos, de forma coerente com uma perspectiva CTS, poderiam ser 
mais questionadores em relação aos agentes coagulantes no processo de clarificação 
da água. Poderiam conter, por exemplo, a seguinte pergunta: por que é utilizado o 
sulfato de alumínio como agente coagulante no tratamento de água e não outro 
composto iônico? Ou: existem agentes coagulantes alternativos ao sulfato de alumínio? 
Entre outros aspectos, poder-se-ia trazer à tona uma discussão relativa ao uso do 
sulfato de alumínio no tratamento de água, de modo a considerar os limites e 
possibilidades de tal uso. 
 Durante a realização do experimento expresso no fragmento acima conceitos 
podem ser trabalhados como interação ácido-base, pH de soluções aquosas, sistemas 
heterogêneos e outras perguntas podem ser feitas como: por que é necessário 
adicionar um alcalinizante? Por que o pH da água ser tratada diminui quando ocorre a 
adição do sulfato de alumínio? Em suma, pode-se destacar que a realização de 
atividade experimentais com enfoque CTS pode contribuir para a apropriação de 
conteúdos de caráter conceitual, como os aqui mencionados, e enfrentar, ao mesmo 
tempo, visões lineares vinculadas ao desenvolvimento científico e tecnológico (Zuin et 
al., 2014)1. 
 Em outro livro é feita a seguinte apresentação: 
 

Purificando a água 
Nesta atividade, vocês vão tentar simular processos usados no tratamento de 
água para livrá-la de barro e outras impurezas insolúveis. Reúna-se com seu 
grupo e procurem conseguir uma amostra de água barrenta. Discutam com 
outros grupos como e onde as amostras foram obtidas.   
A1 Discuta com seu grupo quais procedimentos podem ser utilizados para 
obter: 
a) água límpida (sem barro);   b) água potável;    c) água destilada. 
A2 Demonstrem os procedimentos possíveis de realizar em sala de aula ou no 
laboratório, se sua escola possuir um. 
[...] 
A3 Pesquisem em livros, jornais, revistas e na internet informações sobre o 
processo pelo qual a água da chuva é purificada até chegar ao manancial. 
Descrevam esse processo com detalhes, usando desenhos ou colagens para 
ilustrá-lo. Citem os meios de comunicação consultados. 
A4 Construam um purificador de água tendo por base as informações 
pesquisadas no item anterior e usem-no para purificar a amostra de água 
barrenta (MORTIMER, MACHADO, 2011a, p. 71). 
 

 Por meio da atividade proposta os alunos são incentivados a construir um 
purificador através de informações pesquisadas para realizarem a clarificação da água.  
  A experimentação pode ter um papel de grande relevância quando o assunto é 
tratamento de água, pois, possibilitará que o estudante tenha possibilidade de conhecer 
a tecnologia química empregada nas estações de tratamento de água. Contudo na 
prática docente o professor precisa procurar relacionar o tratamento de água com as 
condições de saúde e qualidade de vida, ou seja, precisa ressaltar que este tema tem 
ampla conotação social e que "a experimentação, jamais deve ser esquecida na ação 
pedagógica" (BRASIL, 2006, p. 124). Na literatura é possível identificar a proposição de 
atividades experimentais em harmonia com um enfoque CTS, ainda que de forma 
implícita, como o trabalho de Maia, Oliveira e Osório (2003) que apresentam um 
                                                      
1 Na referência menciona os autores usam a sigla CTSA. 
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experimento para clarificação da água e sugerem que podem ser feitos grupos de 
alunos para adicionar quantidades diferentes de coagulante (solução de sulfato de 
alumínio) e alcalinizante (água de cal) a fim de simular os testes de jarra que são 
realizados nas estações de tratamento de água (ETA) que recebe o nome de "jar test" 
"para definir, conforme as condições da água bruta, a dosagem ideal dos reagentes 
para se obter água tratada de boa qualidade" (MAIA; OLIVEIRA; OSÓRIO, 2003, p.50).   

De acordo com Gonçalves e Marques (2012) os experimentos orientados por 
uma abordagem CTS se aproximam de  um entendimento mais complexo sobre as 
atividades experimentais. Os autores ressaltam a relevância de abordar uma realidade 
mais ampla através de atividades experimentais e sinalizam que tal abordagem pode 
se sustentar em  articulações entre o referencial freireano e aqueles relacionados ao 
enfoque CTS. Chamam a atenção para o fato desta articulação valorizar: [...] o fato de 
que a leitura crítica da realidade, reivindicada por Freire, está associada a uma 
compreensão igualmente crítica das interações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(GONÇALVES; MARQUES, 2012, p. 840). 
    Em síntese, parte dos livros didáticos propõem atividades experimentais para a 
abordagem da temática tratamento de água. São apresentadas também perguntas, por 
exemplo, sobre as propriedades químicas dos reagentes e acerca das transformações 
químicas referentes aos processos de coagulação e desinfecção. Identificou-se um 
silêncio em relação a assunto como a radiação ultravioleta solar e artificial como 
método de desinfecção. Conteúdos como este poderiam contribuir para catalisar ainda 
mais um trabalho “interdisciplinar” com outras componentes curriculares da área de 
Ciências da Natureza. Aliás, conforme argumentam Nascimento e Linsingen (2006), a 
dimensão “interdisciplinar” é uma das características de uma abordagem CTS.      
   
Dessalinização de água salgada e suas implicações ambientais e energéticas 
 Esta categoria apresenta  outra alternativa na produção de água potável e que é 
abordada com menos frequência nos livros didáticos examinados: a dessalinização da 
água salgada.  A falta de água potável vem se agravando devido a diversos fatores : 
aumento da população mundial, poluição dos recursos hídricos e mudanças climáticas, 
secas prolongadas em regiões áridas e semiáridas, etc.  Um  limitante que tem sido 
sinalizado para o processo de dessalinização da água salgada que se trata da 
demanda de energia necessária que o processo requer. No entanto, a dessalinização 
da água é apontada como uma alternativa.  
 No livro didático Química há a presença sobre a dessalinização da água salgada 
a partir das observações a seguir:  
 

 A dessalinização é um processo contínuo e natural, envolvido no ciclo da 
água. Por necessidade de sobrevivência,o homem copiou a natureza e 
desenvolveu métodos e técnicas de dessalinização das águas com elevado 
conteúdo salino para obter água doce.  
Em geral, um sistema de desmineralização de águas contém uma unidade 
denominada dessalinizador, que separa água salgada em água doce e 
salmoura. 
Esse processo tem uma longa história. Há muitos séculos, marinheiros e 
soldados já utilizavam diferentes técnicas para a obtenção de água doce a 
partir da água do mar. Aristóteles (384-332 a.C.) já havia observado o 
fenômeno da dessalinização, assim como os sacerdotes egípcios, que 
aplicavam o princípio da osmose. Santo Basil (330-370 d.C.), em uma homilia, 
registrou que os navegadores bebiam o vapor de água do mar, o qual era 
recolhido com esponjas. Em 721 d.C., um alquimista árabe escreveu o primeiro 
tratado sobre dessalinização de águas.   
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Um método de dessalinização utiliza o princípio da osmose inversa. A osmose, 
como vimos, é [...]" (MORTIMER; MACHADO, 2011b, p. 237). 
A osmose inversa é um processo induzido, obtido por intermédio da aplicação 
mecânica de uma pressão superior à pressão osmótica, do lado da solução 
mais concentrada, fazendo com que ocorra um fluxo do solvente no sentido da 
solução de menor concentração salina. Esse princípio físico é utilizado na 
concepção de operação dos dessalinizadores, nos quais são utilizadas 
membranas sintéticas. 
[...]   
Atualmente, em escala mundial, esse processo já responde por cerca de 34% 
dos cerca de 15 milhões de metros cúbicos de água que são dessalinizados 
por dia. A demanda de energia de um equipamento de médio porte é de 2 a 4 
kWh/m3 de água potável obtida (MORTIMER; MACHADO, 2011b,  p. 238). 
 

 A necessidade da dessalinização da água é apresentada em um contexto social. 
Apresenta a historicidade ligada a dessalinização de água indicando ao longo da 
história as técnicas empregadas. Explica a tecnologia mais utilizada mundialmente que 
é a osmose inversa e apresenta um dado importante, isto é, para dessalinizar 1 m3 de 
água para níveis aceitáveis de potabilidade  são necessários  de  2 a 4 kWh de energia, 
apontando que o gasto de energia é demasiadamente alto. Assim sendo, o fator 
energético mostra-se desfavorável.   
 Neste ínterim se destaca que, segundo, Santos e Schnetzler (2003, p.120) é 
necessário o estudo da "tecnologia, que inclui a compreensão de processos básicos de 
produção tecnológica e de fatores sociais, econômicos e ambientais vinculados a tal 
produção". 
 Em outro livro é feita  a seguinte observação: 
 

E a água do mar? 
O problema da água do mar - além da crescente poluição - é a grande 
quantidade de sais dissolvidos, principalmente de cloreto de sódio, algo em 
torno de 35 g de sal a cada kg de água (os oceanos apresentam uma 
quantidade 7 vezes maior). [...]     Assim, para poder utilizar a água do mar, é  
necessário primeiro retirar-lhe o sal. Isso é perfeitamente possível, mas custa 
caro porque requer um gasto de energia - outro recurso escasso - muito 
grande. Além disso, a dessalinização só poderia abastecer regiões secas que 
ficam próximas ao litoral (FONSECA, 2010a, vol. 1, p. 78). 
 

 O texto apresenta questões relevantes que podem ser discutidas com os alunos. 
A partir de uma perspectiva CTS, seria apropriado os livros abordarem também  o 
problema ambiental decorrente da descarga de água salgada concentrada que altera o 
ecossistema marítimo da região.  
 Outro processo de dessalinização da água salgada que poderia ser explorado 
nos livros didáticos é a destilação multiestágios.  

O assunto dessalinização de água em livros didáticos favorece a apresentação 
de outras tecnologias (osmose inversa e destilação multiestágios) e a abordagem das 
interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade, a fim de sinalizar para a necessidade 
de reflexão sobre o balanço benefício-malefício do desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

   
Considerações finais 
 De acordo com a análise, à luz de referenciais CTS no ensino de ciências, 
algumas obras realizaram o levantamento de questões sociais através de textos 
enfocando as doenças causadas devido à água contaminada. A contextualização 
através de desafios sociais pode favorecer uma abordagem voltada para a formação de 
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um cidadão “consciente” dos problemas sociais gerados por causa da falta de água 
tratada. Ainda sobre o processo de desinfecção da água pode se trabalhar com a 
radiação ultravioleta permitindo realizar uma ação interdisciplinar com a Física e a 
Matemática. A obra Química Cidadã (SANTOS; MÓL, 2010b) parece acertar ao tratar 
na forma de um texto o tratamento de água atrelado ao saneamento básico, pois, a 
captação de água para as estações de tratamento é realizada muitas vezes dos mais 
diversos mananciais demonstrando a necessidade de preservar os recursos hídricos. 
Esta mesma coleção ainda trata sobre a gestão dos recursos hídricos permitindo 
expandir a abordagem CTS junto com o tema tratamento de água. Na última categoria 
analisada a dessalinização da água salgada e suas implicações ambientais e 
energéticas a coleção Química dos autores Machado e Mortimer (2011b) é a que mais 
se aproximou da abordagem CTS. 
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Resumo: Este estudo se fundamenta na constatação que o aprendizado de conceitos químicos se dá de 
modo distante da realidade dos alunos do ensino médio, o que dificulta a construção do conhecimento. 
Consideramos que o enfoque CTS no ensino promove uma aproximação entre os conteúdos de Química 
e o cotidiano dos alunos. Nesse sentido, uma formação inicial em que as atividades de estágio 
supervisionado são planejadas e desenvolvidas sob a perspectiva CTS capacita o futuro professor em 
formar cidadãos críticos para a tomada de decisões frente aos problemas da sociedade contemporânea. 
Para isso, analisamos os conteúdos escolhidos pelos licenciandos para planejar atividades que 
contemplassem a relação CTS a partir o tema Indústria. Concluímos que os estudantes escolhem os 
conteúdos estabelecendo relação aos impactos ambientais causados aos recursos naturais, decorrentes 
da industrialização crescente, porém a maioria dos estudantes escolhe os conteúdos considerando a 
facilidade de relação ao tema proposto. 

INTRODUÇÃO 
O professor atuante na perspectiva de ensino CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade), tem a possibilidade de contribuir para a formação de cidadãos capazes de 
participar e se posicionar frente a discussões atuais e polêmicas que permeiam a 
nossa sociedade. Neste sentido, Lisingen define que: 

 
Educar, numa perspectiva CTS é, fundamentalmente, possibilitar uma 
formação para maior inserção social das pessoas no sentido de se tornarem 
aptas a participar dos processos de tomadas de decisões conscientes e 
negociadas em assuntos que envolvam ciência e tecnologia. Em outras 
palavras, é favorecer um ensino de/sobre ciência e tecnologia que vise à 
formação de indivíduos com a perspectiva de se tornarem cônscios de seus 
papéis como participantes ativos da transformação da sociedade em que 
vivem (LINSINGEN, 2007, p. 13). 
 

 Não podemos desconsiderar que o professor precisa então, adquirir os 
conhecimentos necessários no auxílio ao aluno na construção do conhecimento, e que 
predominantemente, essa aquisição advém da formação inicial acadêmica. 
 Segundo Nóvoa (1992 citado por SOUZA e PEDROSA, 2011) há a 
necessidade de formação de cidadãos críticos e que respondam às questões 
cotidianas na perspectiva CTS, e isso não será possível sem uma formação inicial 
adequada: 
 

[...] é preciso instrumentalizar o futuro professor para planejar, desenvolver e 
avaliar atividades pertinentes a abordagem CTS, considerando ainda que “não 
há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica 
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sem uma adequada formação de professores (NÓVOA, 1992 citado por 
SOUZA e PEDROSA, 2011, p.27). 
 

 Sendo assim, uma das dificuldades da implementação da abordagem CTS 
deve-se ao baixo envolvimento dos professores, já que não possuem uma formação 
inicial suficiente para contemplar os vários aspectos dessa abordagem, como sugere 
Fontes e Cardoso: 
 

Sabe-se que a formação de professores nem sempre tem acompanhado as 
novas exigências da educação científica, nomeadamente na contextualização 
da Ciência na abordagem CTS, de modo a que os professores possam 
transformar as aulas de ciências em contextos diversificados, agradáveis e 
motivadores da aprendizagem da Ciência (FONTES e CARDOSO, 2006, p.16). 
 

Para Mortimer e Santos (2002) a existência de um enfoque CTS nas estruturas 
curriculares nos cursos de formação de professores se faz necessário já que esta 
abordagem possibilita que o futuro professor articule os conceitos científicos e suas 
implicações na sociedade e no desenvolvimento tecnológico, trazendo contribuições 
relevantes para o processo de ensino e aprendizagem das ciências na educação 
básica. 
 A falta de integração da perspectiva de CTS nas aulas de ciências, a falta de 
tempo para a preparação das aulas nessa abordagem, o receio de uma aprendizagem 
com um menor número de conceitos científicos e da perda de identidade profissional, 
são alguns motivos para que os professores evitem a utilização do modelo CTS em 
suas aulas. Cabe então ao professor ser o agente de mudança e buscar a formação 
contínua (FONTES e CARDOSO, 2006). 
 Segundo Damasceno e Silva (1996), pensar na formação do professor: 
 

[...] envolve, assim, capacitá-lo dentre outras coisas, para lidar com o conflito 
resultante do confronto entre os saberes diversificados dos diferentes grupos 
sociais que frequentam a escola, e aquele saber sistematizado presente em um 
determinado momento histórico-social e que a escola se propõe a transmitir (p. 
20) 

 
 Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir as 
justificativas apresentadas pelos estudantes, por meio de um questionário, ao 
elaborarem um plano de aula com enfoque CTS a partir da temática proposta, 
vinculando esta a um conteúdo específico da disciplina de Química. 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada durante uma aula da disciplina de Estágio 

Supervisionado (Prática de Ensino de Química e Estágio Supervisionado IV – 
2EST312) no fim do primeiro semestre de 2013, com 17 alunos do quarto ano do curso 
de licenciatura em Química da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Por vários meses os alunos estudaram as características de um ensino com 
enfoque CTS e suas propostas para a formação de um cidadão crítico e atuante na 
sociedade. Após esse período de estudos foi proposto aos alunos que realizassem um 
plano de aula acerca do tema indústria, e que esse fosse fundamentado na perspectiva 
CTS de ensino. 

Os alunos tiveram um período de duas horas em sala de aula para elaborar o 
plano e ao terminar responderam a um questionário investigativo (quadro 01). 
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Segundo Gil (1999, p.128) os questionários podem ser definidos “como uma 
técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 
crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas”. Nesse sentido, 
no processo de elaboração do questionário, buscamos contemplar as orientações do 
autor: 

 
a) as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa; b) 
deve-se levar em consideração o sistema de preferência do interrogado, bem 
como o seu nível de informação; c) a pergunta deve possibilitar uma única 
interpretação; d) a pergunta não deve sugerir respostas; e) as perguntas 
devem referir-se a uma única ideia de cada vez (GIL, 1999, p.132). 
 

Quadro 1 – Modelo do questionário investigativo 
QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 
 
1.  Habilitação de ingresso: (  ) Bacharelado (  ) Licenciatura 
 
2. Habilitação em curso atualmente: (  ) Bacharelado (  ) Licenciatura (  ) Tecnológica 
 
3. Quais foram os motivos para a escolha dos conteúdos específicos que você listou 
para trabalhar com o tema “indústria” no seu plano de aula? 
 
4. Você precisou escolher um subtema? Por que razão você optou por ele? 
 
5. Quanto às estratégias escolhidas no seu plano de aula, explique por que você 
considera que estas podem caracterizar um ensino com caráter CTS. 

 
As questões 1 e 2, do tipo fechadas, foram elaboradas com a proposta de 

conhecer o público alvo da nossa pesquisa, já que essa disciplina é específica para os 
alunos que cursam licenciatura, sendo essas de cunho quantitativo. 

Já as questões propostas 3, 4 e 5 eram abertas e qualitativas, sendo que para 
analisá-las utilizamos a abordagem metodológica da Análise de Conteúdo proposta por 
Laurence Bardin (2011) e Roque Moraes (1999). Segundo os autores, a análise de 
conteúdo consiste em uma metodologia de pesquisa que tem por finalidade orientar a 
descrição e a interpretação dos dados, levando a uma compreensão dos significados 
para além de uma leitura comum. 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
Como apresentado no quadro 1, nosso questionário foi composto por cinco 

questões, porém para o presente trabalho fizemos um recorte e são apresentadas as 
discussões apenas para a questão 3. Inicialmente descrevemos as categorias que 
emergiram do processo de análise do corpus e em seguida os resultados do processo 
de interpretação. 
 
Em foco a questão 3 

 
Na questão 3 os estudantes deveriam justificar a escolha dos conteúdos 

específicos a serem trabalhados a partir do tema indústria. Ao analisar as respostas 
dadas1 chegamos às seguintes categorias para esta questão: 
                                                     
1 As respostas foram transcritas na íntegra. 
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Categoria 1: Impactos ambientais 
Segundo Silva e colaboradores (2013) as relações entre CTS tornam-se alvo 

de um olhar crítico dentre pesquisadores da área de Ensino de Ciências devido ao 
agravamento de problemas ambientais frente à necessidade de participação popular 
“na tomada de consciência em relação às questões éticas e de qualidade de vida” 
(p.323). Nessa perspectiva, essa categoria relaciona os impactos que a indústria pode 
causar nos recursos naturais, sendo essas devido ao descarte incorreto de 
substâncias.  

Em suas falas, A4 e A172 comentam sobre o conteúdo escolhido e sua relação 
com a abordagem CTS, justificando tais escolhas: 

  
A4: Os conteúdos específicos escolhidos foram trabalhar com conceitos de 
ácidos e bases. É necessário para a formação de um cidadão saber que o 
descarte feito pelas indústrias que nos rodeiam causam um impacto ambiental, 
trabalhando esta vertente como outros no mesmo sentido (impactos ambientais 
causados pelas indústrias) os alunos terão embasamento suficiente para exigir 
seus direitos como cidadãos. 
 
A17: Pois o tema solubilidade está contido na maioria dos processos 
industriais, tanto para diluir ou concentrar amostras, ou até tomando cuidado 
com o descarte de substâncias, podendo solubilizar material tóxico na água ou 
por deposição de metais pesados nos rios e terras. 
 

Nas respostas apresentadas, os alunos apontam a importância de relacionar os 
conteúdos da disciplina à temática, evidenciando uma preocupação com os impactos 
ambientais que podem decorrer dos processos industriais. O A4 destaca ainda a 
relevância deste processo na formação do cidadão, sendo este o único aluno que 
apresentou esta preocupação ao estabelecer o conteúdo específico. 

Nas respostas classificadas nesta categoria, 35,3%, fica notória a preocupação 
dos futuros professores quanto à educação ambiental, que tem por objetivo: 

 
Contribuir para a construção de sociedades sustentáveis e equitativas ou 
socialmente justas e ecologicamente equilibradas e gerar, com urgência, 
mudanças na qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, assim 
como harmonia entre os seres humanos e deste com outras formas de vida 
(TOZONI-REIS, 2004, p. 6-7). 

 
Categoria 2: Contextualização 

O objetivo de contextualizar no Ensino de Química, segundo Maldaner (2003), 
é transitar no mundo da vivência do aluno e possibilitar a transição deste pelo mundo 
abstrato em direção ao real, permitindo que ele por si próprio crie esquemas de 
conceitos químicos relacionados ao contexto. A respeito da contextualização, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – (BRASIL, 2000) afirmam que:  

 
Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa em primeiro lugar, 
assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto (...) 
O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 
para retirar o aluno da condição de espectador passivo (BRASIL, 2000). 
 

                                                     
2 Os 17 alunos participantes da pesquisa serão identificados pelas siglas A1, A2,...,A17. 
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Aqui os alunos (35,3%) demonstraram a importância da contextualização dos 
conteúdos, a exemplificação e a relação com o cotidiano dos alunos, como pode ser 
evidenciado nos fragmentos a seguir: 
 

A8: O pH é um conceito simples que é dificultado devido aos cálculos de log, 
que os alunos não aprendem em matemática, mais importante que saber 
simplesmente calcular o pH é importante saber sua influência no meio 
ambiente, utilizando o conteúdo de forma contextualizada é mais simples de 
compreendê-lo, assim como entender o equilíbrio iônico da água. 

 
A14: O conteúdo escolhido foi ácido-base, onde foi colocado a situação de 
geração da chuva-ácida a partir dos gases emitidos pela indústria. O tema 
conteúdo de ácido-base está a volta de todos e é facilmente visto ao cotidiano. 
 

Segundo Favila e Adaime (2013) a contextualização articulada à visão CTS 
auxilia no desenvolvimento do caráter reflexivo e crítico, enfatizando o que é 
estabelecido pelos documentos oficiais no país: 

 
A contextualização no ensino de ciências engloba competências de inserção da 
ciência e de suas tecnologias em um processo histórico, social e cultural, que 
dê suporte às discussões sob os aspectos práticos e éticos da ciência, no 
mundo contemporâneo (BRASIL, 1997). 

 
Categoria 3: Experimentação 

Essa categoria relata a importância da experimentação no processo de 
construção do conhecimento. A experimentação pode ser uma forte aliada na busca da 
aprendizagem significativa, desde que seja realizada de forma investigativa. Se o 
experimento não passar de uma reprodução, uma receita, que não faça o aluno 
questionar sobre cada etapa, ele não servirá de auxílio na construção dos conceitos 
pelo aluno. 

Segundo Guimarães (2009, p.198) “a experimentação pode ser uma estratégia 
eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o 
estímulo de questionamentos de investigação”. 

Dos dezessete alunos, apenas dois (11,8%), apresentam a experimentação 
como ferramenta que contribui para o desenvolvimento da abordagem proposta. Em 
sua resposta o A9 opta pelo uso da experimentação, pois, segundo ele, é possível 
estabelecer uma relação direta entre o processo industrial e a atividade prática 
proposta em sua aula. 
 

A9: Os motivos são que os conteúdos específicos estavam diretamente ligados 
ao experimento utilizado e ao processo real que ocorre na indústria e através 
de uma metodologia adequada que tornou claro para o aluno que tanto o 
experimento quanto o processo da indústria são iguais, então era simples 
mostrar para os alunos o conteúdo específico. 
 

Corroborando com ideia exposta pelo aluno, Moraes (1995) afirma que: 
 

A experimentação é essencial para um bom ensino de ciências. Em parte, isto 
se deve ao fato de que o uso de atividades práticas permite maior interação 
entre o professor e os alunos, proporcionando, em muitas ocasiões, a 
oportunidade de um planejamento conjunto e o uso de estratégias de ensino 
que podem levar a melhor compreensão do processo das ciências (p. 194). 

 
Categoria 4: Relação com o tema  
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A maior parte dos alunos (41,2%) apresentaram respostas que se enquadram 
nesta categoria, a qual evidencia que a escolha dos conteúdos específicos foi realizada 
pelos futuros professores, de acordo com a facilidade que eles observaram na relação 
com o tema, como podemos verificar com os exemplos, a seguir: 
 

A5: Porque foi uma forma de relacionar o conteúdo com a indústria e pelo fato 
de ser uma forma de fazer uma abordagem diferente do conteúdo de química 
orgânica. 
 
A10: Simplesmente por estar relacionado ao tema inicialmente escolhido, ou 
seja, o que definiu os conteúdos foi o tema abordado. 

  
Este fato destaca que a maioria dos estudantes, ao estabelecerem a relação 

entre conteúdo e tema proposto não compreendem a ideia de se trabalhar a partir de 
temas no ensino de ciências, articulando à proposta aos pressupostos de uma 
abordagem CTS, pois, de acordo com Vogel e Mari (2014):  
 

A potencialidade de ensinar a partir da perspectiva da formação de um sujeito 
capaz de tomar decisões é importante para a constituição de uma educação 
emancipadora e o ensino de Química não pode se isentar dessa 
responsabilidade. Dessa forma, deve estar presente nas aulas de Química a 
decisão de trabalhar as propostas a partir de temáticas que possibilitem às 
pessoas se posicionarem de maneira consciente frente aos fatos do cotidiano 
(VOGEL, MARI, 2014, p. 37-38). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Com a análise das respostas dadas à questão 3, podemos perceber que os 
futuros professores apresentaram uma preocupação na escolha do conteúdo com 
relação aos os impactos ambientais causados aos recursos naturais, decorrentes da 
industrialização crescente. 

Outra justificativa dada pelos alunos diz respeito a contextualização do 
conteúdo. Em suas respostas, ao citarem os conteúdos trabalhados: pH e funções 
inorgânicas por exemplo, afirmam a preocupação de não apresentar os conteúdos 
químicos sem vínculo com o cotidiano do aluno, permitindo assim, que este se 
posicione frente à problemática apresentada de maneira consciente e crítica. 

A utilização da experimentação como ferramenta no processo de construção do 
conhecimento também foi apresentada pelos sujeitos de pesquisa, demonstrando 
assim uma preocupação em vincular os processos industriais à atividade experimental 
realizada, fornecendo aos alunos do ensino médio uma visão ampla a respeito do tema 
trabalhado. 

Um ponto preocupante evidenciado na análise foi a escolha do conteúdo 
simplesmente porque este facilitava a relação com o tema indústria. Neste caso, a 
maioria dos alunos, 41,2% do total, justificou a escolha do conteúdo específico por este 
motivo – pH, funções inorgânicas, soluções, foram alguns dos conteúdos elencados 
pelos estudantes – o que demonstra que os licenciandos não apresentam um 
entendimento significativo da proposta solicitada, uma vez que na abordagem CTS a 
escolha do conteúdo e sua relação ao tema deve se fundamentar em uma visão crítico-
reflexiva. Assim os conceitos científicos devem ser trabalhados de forma a contribuir 
para que o aluno se posicione ativamente frente às situações presentes na sociedade. 

O presente trabalho, recorte de uma pesquisa mais ampla, teve como objetivo 
compreender os motivos que levam os licenciandos a escolherem os conteúdos da 
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disciplina de Química, relacionando-os ao tema proposto, a partir de uma abordagem 
de ensino CTS. Posteriormente, buscaremos analisar os dados das questões 4 e 5 
estabelecendo relações entre os resultados aqui apresentados, a fim de investigar os 
limites e possibilidades do enfoque CTS na visão dos futuros professores de Química. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa. 3.ed., 2004. 223p. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 
1997. 
 
BRASIL. Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Média e tecnologia 
(Semtec). Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: 
MEC/Semtec, 2000. 
 
DAMASCENO, M. N; SILVA, I. M. Saber da prática social e saber escolar: refletindo 
essa relação. In: Anais da 19ª Reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPEd), 1996. 
 
FAVILA, M. A. C.; ADAIME, M. A contextualização no ensino de química sob a 
perspectiva CTS: uma análise das publicações. VIDYA, v.33, n.2, p. 101-110, 2013. 
 
FONTES, A.; CARDOSO, A.; Formação de professores de acordo com a abordagem 
Ciência/Tecnologia/Sociedade. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 
v.5, n.1, 2006.  
 
FONTES, A.; Silva, I.  Uma nova forma de aprender Ciências: a educação em 
Ciência/Tecnologia/Sociedade (CTS).  Porto: Edições ASA, 2004. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GUIMARÃES, C. C. Experimentação no Ensino de Química: Caminhos e Descaminhos 
Rumo à Aprendizagem Significativa. Química nova na escola, v.31, n.3, p. 198-202, 
ago. 2009.  
 
LINSINGEN, I. Perspectiva educacional CTS: aspectos de um campo em consolidação 
na América Latina. Ciência & Ensino, UNICAMP, v.1, p. 01-16, 2007. 
 
MORAES, R. Análise de Conteúdo. Educação, Porto Alegre, ano XXII, n.37, p. 7-31, 
1999. 
 
MORAES, R. Construtivismo e ensino de ciências: reflexões epistemológicas e 
metodológicas. 3 ed., Porto Alegre: Edipucrs, 2008. 
 
MORTIMER, E. F.; Santos, W. L. P. Uma análise de pressupostos teóricos da 
abordagem CTS (Ciência -Tecnologia -Sociedade) no contexto da educação brasileira. 
Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, v.2, n.2, 2002. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

CTS 
 

NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 
 
SILVA, O. B.; OLIVEIRA, J. R. S.; QUEIROZ, S. L. Abordagem CTS no ensino médio: 
estudo de caso com enfoque sociocientífico. In: SANTOS, W. L. P.; AULER, D. (orgs). 
CTS e educação científica: desafios, tendências e resultados de pesquisa. Brasília: 
Editora UnB, 2013, p.323-345. 
 
SOUZA, F. L.; PEDROSA, E. M. P. O enfoque CTS e a pesquisa colaborativa na 
formação de professores em ciências. Revista ARETÉ, Manaus, v. 4, n. 7, p.24-33, 
ago-dez. 2011.   
 
TOZONI-REIS, M. F. Educação Ambiental: natureza, razão e história. Campinas: 
Autores Associados, 2004. 
 
VOGEL, M.; MARI, C. F. O uso de temas químicos sociais como proposta para o 
ensino de Química. In: SANTANA, E.; SILVA, E. (orgs). Tópicos em Ensino de 
Química. São Carlos: Pedro & João Editores, 2014, p.37-62. 
 
 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

(CTS) 

Oficina de tratamento de água para contextualização do ensino de 
química 
Lerissa Ferreira Lima Ishiba* (IC), Barbara Lina de Medeiros Foleis (IC), Andrea Santos Liu (PQ), 
Pedro Miranda Junior (PQ)  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Rua Pedro Vicente, 625, São Paulo (SP) 
Larissa_ishiba@yahoo.com.br*. 
 
Palavras-Chave: CTS, contextualização, ensino de química. 

Introdução 
A química deve estar centrada na inter-relação de 
dois elementos fundamentais: a informação química 
e o contexto social, pois é preciso não só 
compreender os conceitos químicos, mas também 
entender a sociedade, onde estão inseridos. A 
abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 
no ensino traz aos alunos conhecimentos que os 
levam a participar da sociedade moderna, na busca 
por alternativas de aplicações de ciência e 
tecnologia dentro da visão de bem estar social [1–3].  
De acordo com Santos e Mortimer (2000), o enfoque 
CTS tem, de modo geral, como principal proposição, 
no contexto do ensino médio, “disponibilizar as 
representações que permitam ao cidadão agir, 
tomar decisão e compreender o que está em jogo 
no discurso do especialista” (SANTOS e 
MORTIMER, 2000, p. 3). O objetivo central em se 
trabalhar com temas CTS é “desenvolver a 
alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos 
(SANTOS e MORTIMER, 2000, p. 5), pois esta é 
uma necessidade no mundo contemporâneo” [4]. 
Neste trabalho, foram desenvolvidas atividades 
envolvendo o tema tratamento de água, com alunos 
do segundo ano do ensino médio de uma escola 
pública, situada na zona leste de São Paulo e 
conveniada com o projeto PIBID. Para o 
desenvolvimento das atividades foram utilizadas 
estratégias de ensino centradas nas orientações 
CTS. 

           Resultados e Discussão 
Durante o desenvolvimento da oficina de tratamento 
de água, foram promovidas discussões relacionadas 
ao sistema de água no município de São Paulo. 
Foram abordadas questões relacionadas com a 
escassez de água no sistema Cantareira, reserva 
técnica dos reservatórios (volume morto) e formas 
de reutilização e uso racional da água. Além disso, 
os alunos discutiram sobre as possíveis maneiras 
para sair da crise associada à falta de água e a 
tomada de medidas visando evitar a escassez deste 
recurso natural vital no futuro. A visita técnica à 
Estação de Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba 
realizada com os alunos possibilitou o 

conhecimento das unidades que integram a ETA, 
bem como entender as etapas dos processos de 
tratamento da água em grande escala, que 
abastece grande parte da população da cidade de 
São Paulo. Na figura 1 são apresentadas as 
questões debatidas durante a oficina. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Questões abordadas durante a oficina. 

Conclusões 
O tema proposto trabalhado na perspectiva CTS 
possibilitou a discussão de questões referentes à 
problemática local vivenciada pelos alunos. Esta 
abordagem permite que os alunos compreendam o 
mundo social em que estão inseridos, desenvolvam 
a capacidade de tomada de decisão com maior 
responsabilidade e desenvolvam também atitudes e 
valores comprometidos com a cidadania, em busca 
da preservação ambiental e da diminuição das 
desigualdades econômicas, sociais e culturais. 
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RESUMO: Cada dia mais alunos terminam o Ensino Médio e saem com poucas noções do 
conteúdo de Química e das aplicações desta Ciência. Isso se deve ao fato de como vem 
ocorrendo o processo de ensino-aprendizagem, que muitas vezes é falho. Sendo assim, esse 
trabalho tem o objetivo de promover mudanças de uma aula tradicional para uma aula 
contextualizada com o desenvolvimento de metodologias diferenciadas e a utilização de diversos 
recursos didáticos, como a utilização de datashow, aplicação de uma experimentação e a 
aplicação de um jogo. Para avaliação das aulas foi desenvolvida uma pesquisa de caráter 
qualitativo cuja coleta de dados foi realizada através de questionários. Os resultados obtidos 
foram satisfatórios do ponto de vista didático-pedagógico, desde que as motivações propostas 
estimularam os alunos a atuarem e expressarem sua opinião, deixando de ser meros ouvintes e 
atuando como agentes ativos na sociedade. 

INTRODUÇÃO  
Na atual sociedade contemporânea, a chamada “sociedade globalizada”, torna-

se cada vez mais necessário que a população possa, além de ter acesso às 
informações sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, ter também condições de 
avaliar e participar das decisões que venham a atingir o meio onde vivem. É necessário 
que a sociedade em geral comece a se questionar sobre os impactos da evolução e 
aplicação da ciência e tecnologia sobre seu entorno e consiga perceber que, muitas 
vezes, certas atitudes não atendem à maioria, mas sim aos interesses dominantes. A 
esse respeito, Bazzo (1998) comenta: “o cidadão merece aprender a ler e entender – 
muito mais do que conceitos estanques - a ciência e a tecnologia, com suas 
implicações e consequências, para poder ser elemento participante nas decisões de 
ordem política e social que influenciarão o seu futuro e o dos seus filhos”. 

A educação bancária, denunciada e combatida por Paulo Freire (1987), se 
pautava na pura transmissão de conhecimentos (científicos) do professor para os 
alunos. Não havia qualquer preocupação com o estabelecimento de relações entre 
esses conhecimentos e o cotidiano dos alunos. Apesar deste tipo de prática ainda 
existir, há uma tendência nas últimas décadas de se trazer o cotidiano para a sala de 
aula, de se partir da realidade do aluno, de valorizar os saberes primeiros, etc 
(CHASSOT, 2007). 

Vive-se hoje em um mundo notadamente influenciado pela ciência e tecnologia. 
Alfabetizar, portanto, os cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do 
mundo contemporâneo (SANTOS & SCHNETZLER, 2002). Não se trata de mostrar as 
maravilhas da ciência, como a mídia já o faz, mas de disponibilizar as representações 
que permitam ao cidadão agir, tomar decisão e compreender o que está em jogo no 
discurso dos especialistas (FOUREZ, 1995). Essa tem sido a principal proposição dos 
currículos com ênfase em CTS (abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade). 

A Educação CTS transposta para o contexto escolar implica novas referências 
de saberes e práticas. Historicamente as disciplinas científicas do currículo escolar 
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 (biologia, física e química) estariam mais propensas a integrar os objetivos formadores 
desse movimento. Todavia, seus programas preservam conteúdos oriundos 
unicamente, ou predominantemente, da ciência correspondente.   Assim, os saberes da 
física escolar provêm da ciência física e assim por diante (CHEVALLARD, 1991).  É 
verdade que existem iniciativas para articular mais de uma área, mas estas ainda se 
encontram em estágios rudimentares. Quando se pensa em Educação CTS na escola, 
uma via natural é integrar a tecnologia aos programas e conteúdos, uma vez que 
aparentemente sua justificativa é facilitada. Ao ser questionado pelos alunos a respeito 
do por que se aprender química, é comum se fazer referência ao mundo tecnológico 
atual. No entanto, é permitido duvidar que a ciência ensinada na escola tenha alguma 
relação substancial com tal mundo para além de ilustração ou motivação. 

O objetivo central da educação CTS no ensino médio é desenvolver a 
alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir 
conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis 
sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais 
questões (AIKENHEAD, 1994). 

Segundo Silva et al. (2013), dentre as várias possibilidades de se trabalhar o 
conteúdo de química, temos como uma das alternativas o uso de temas cotidianos ou 
geradores, na busca de desenvolver o conhecimento químico no ambiente escolar, isto 
é, um ensino contextualizado, que vise aproximar-se da realidade vivenciada 
diariamente por nossos alunos, propiciando assim o entendimento dos fenômenos 
químicos observados no dia-a-dia. Pesquisas realizadas pelos autores citados acima 
(SILVA 2013) demonstraram que o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 
de química torna-se mais eficaz e dinâmico à medida que os discentes conseguem 
atribuir significados e valores ao objeto de estudo. Dessa forma, ao valorizarem-se as 
percepções dos educandos acerca do assunto e a partir dessas informações relacionar 
o conhecimento científico, busca-se fazer com que os alunos construam seus próprios 
conceitos e a partir de então elaborem suas próprias conclusões. 

Ensinar química com abordagem CTS não é tarefa simples. Mais 
especificamente a físico-química se mostra uma área de entendimento difícil para os 
estudantes, uma vez que grande parte deles simplesmente acredita que ela se resume 
na memorização e aplicação de equações químicas para resolução de exercícios, não 
conseguindo transpor os conhecimentos para suas vidas (VANZIN et al., 2011). 

O ensino de cinética química no nível médio focaliza essencialmente o motivo 
de diferentes reações ocorrerem com velocidades diferentes, assim como a razão 
porque alguns fatores podem alterar a velocidade das reações químicas e a forma 
como isso acontece. Na grande maioria das escolas brasileiras cinética química faz 
parte do programa de química ministrado a alunos da segunda série do Ensino Médio 
quando já foram discutidas as ideias de reação química, ligação química e energia, pré-
requisitos para a compreensão dos aspectos citados anteriormente. Entretanto, nota-se 
que a grande maioria dos alunos apresenta ideias muito confusas a respeito do que é e 
de como se processa uma reação química (JUSTI & RUAS, 1997).  

O desenvolvimento da Ciência Química trouxe benefícios tecnológicos para a 
sociedade e melhoria na qualidade de vida das pessoas; isto significa que a Química 
veio propiciar o incremento de novas tecnologias para o crescimento social. Vale 
também ressaltar a importância dessa Ciência para a indústria como um todo, 
destacando o ramo alimentício com o desenvolvimento das técnicas de conservação 
dos alimentos. Nesse contexto, a cinética química como um campo de pesquisa da 
Ciência Química veio contribuir decisivamente no processo de conservação dos 
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 alimentos, buscando e aprimorando os meios já existentes, a fim de se conservá-los de 
maneira cada vez mais eficiente, sem causar prejuízo na sua constituição e 
propriedade, possibilitando maior consistência aos alimentos como sabores, aroma, 
textura, etc. Enfim, a presença da Química em nosso cotidiano é suficiente para 
justificar a sua inclusão no currículo da base nacional da educação como disciplina 
obrigatória do ensino médio (SILVA et al., 2013). 

Neste sentido, neste trabalho buscou-se alternativas para problematizar e 
desenvolver conceitos de Cinética Química de forma contextualizada, com a finalidade 
de despertar o interesse dos alunos e promover a formação cidadã dos mesmos. O 
projeto temático foi desenvolvido em um Colégio Estadual da cidade de Catalão/Goiás, 
no período vespertino, no mês de agosto de 2013. As atividades foram realizadas na 2º 
série do Ensino Médio. O tema sócio-científico trabalhado foi “A relação entre os 
conservantes alimentícios e a obesidade”.   

Assim, esta docência teve como objetivo conhecer as concepções prévias dos 
alunos sobre o tema abordado, alertá-los sobre o problema da má alimentação e do 
consumo exagerado de produtos industrializados, bem como conscientizá-los para os 
riscos à saúde, principalmente em relação à obesidade. O tema abordado vem de um 
contexto interligado a pesquisa CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e tem por 
objetivo promover a formação do aluno enquanto cidadão, para que o mesmo possa 
ser sujeito ativo na sociedade. 

METODOLOGIA 
A partir de uma disciplina ministrada no Programa de Pós Graduação em 

Química denominada de “Ensino CTS e Educação ambiental” ministrada durante três 
meses, foram estudadas as abordagens CTS, sendo realizadas diversas leituras, 
debates e a discussão de exemplos de aplicações da abordagem CTS no Ensino 
Médio. A partir daí surgiu a oportunidade de aplicação dessa abordagem no Ensino 
Médio através de um convite de uma professora da rede pública. Esse não foi o 
primeiro contato dos autores com a abordagem CTS. Em estágios supervisionados da 
graduação já se havia trabalhado esse tipo de abordagem, porém em conteúdos 
diferentes. A escolha do conteúdo de cinética química foi devido à grade curricular 
sugerida pelo estado de Goiás. Para o desenvolvimento das aulas, inicialmente foi 
aplicado um questionário prévio para se conhecer as concepções prévias dos alunos 
sobre o assunto químico a ser trabalhado “Cinética Química” e o assunto social “Os 
conservantes alimentícios e a obesidade”. Após aplicação dos questionários foram 
ministradas as aulas expositivas-dialogadas na abordagem CTS. As aulas se iniciaram 
com a pergunta problema “Porque os alimentos estragam?” e a partir desse tema 
gerador foi desenvolvida a docência. O conteúdo foi dividido em 3 (três) grandes eixos: 
velocidade das reações químicas, fatores que alteram as velocidades das reações e, 
conservantes e obesidade. Durante a docência foram utilizadas várias metodologias e 
recursos didáticos diferenciados. 

Para iniciar a docência foi exibido um vídeo contendo partes de vídeos 
educacionais disponíveis no site de Conteúdos Educacionais Digitais de Química da 
PUC-Rio, sobre Conservação de Alimentos: “Aditivos e Embalagens” e “Métodos de 
Conservação” (www.web.ccead.puc-rio.br/condigital/portal). Os vídeos foram 
adaptados pelos responsáveis pelo projeto e continham as partes mais importantes 
desses dois episódios de acordo com a temática enfocada. Nestes vídeos, dois 
adolescentes levantam questionamentos sobre o assunto Conservação de Alimentos e 
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 as dúvidas são respondidas por um Engenheiro Agrônomo.  
 Após sensibilização com o vídeo e introdução da pergunta problema “Porque 

os alimentos estragam?” foi ministrado de forma expositiva-dialogada o conteúdo de 
“Cinética Química”. As aulas subsequentes aconteceram em dois momentos: o primeiro 
deles onde foi abordado o conteúdo químico necessário para se entender o segundo, o 
conteúdo social. Os conteúdos de velocidade de reação, conservantes e obesidade 
foram trabalhados em sala de aula utilizando aulas em slides. No conteúdo químico foi 
discutido a Cinética Química, especificamente as velocidades das reações químicas e 
os fatores que alteram as velocidades das mesmas. Também foi abordado o conteúdo 
relacionado aos conservantes e sua relação com a velocidade de deterioração dos 
alimentos no decorrer do tempo. A docência foi realizada de modo interativo para que 
os alunos pudessem participar ativamente das atividades e expressar suas opiniões 
sobre o conteúdo abordado. A todo momento, se fazia a correlação da parte química 
com a parte social, interligando-se as duas, sem se fazer disseminação do 
conhecimento. 

Para melhor compreensão do conteúdo referente aos tipos e teores dos 
conservantes químicos presentes nos alimentos industrializados foi realizada uma 
atividade investigativa na qual os alunos deveriam identificar qual conservante estava 
presente nos ingredientes descritos nos rótulos de diferentes tipos de alimentos 
industrializados. Os rótulos foram obtidos nos sites das empresas produtoras de tais 
alimentos e foram disponibilizados aos alunos para análise (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Exemplo de rótulo utilizado na aula 
 
Após o conteúdo ministrado foi realizado um experimento envolvendo os 

fatores que alteram a velocidade das reações, enfocando a importância da 
concentração, temperatura e superfície de contato, além de mostrar a importância dos 
catalisadores. Nesse experimento, com a duração de uma aula, os alunos foram 
divididos em grupos de três integrantes e receberam os materiais para a realização do 
experimento. Através de coisas simples do dia a dia eles puderam observar alguns 
detalhes relevantes para a compreensão da Cinética química. No experimento foi 
trabalhada a dissolução do comprimido de sonrisal® macerado e inteiro em água, 
depois de comprimidos inteiros em água quente e água fria, e por último, comprimidos 
inteiros em um volume pequeno e grande de água, para que os alunos pudessem 
observar os diferentes fatores que alteram as velocidades das reações. Essa atividade 
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 foi realizada no laboratório de Ciências da Escola.  
Para o encerramento do projeto foi proposto aos alunos um jogo de caça-

palavras onde os mesmos responderam às perguntas sobre todo o conteúdo químico-
social ministrado. Esse jogo de caça-palavras consistia na resolução de alguns 
exercícios sobre o conteúdo e, posterior a isso os alunos deveriam encontrar as 
palavras no jogo para a confirmação das respostas. 

Após a docência, com a finalidade de se analisar o impacto do 
desenvolvimento de metodologias e recursos diferenciados para uma formação 
cidadã/crítico/reflexiva, foi realizada uma pesquisa qualitativa através da aplicação de 
questionários semi-estruturados. A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da 
realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 
explicação da dinâmica das relações sociais das pessoas. Assim, a pesquisa 
qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis (GERHARDT & SILVEIRA, 2009). O questionário continha perguntas sobre as 
aulas ministradas, sobre os aspectos do conhecimento científico e dos impactos sociais 
do tema. Para Amaro et al. (2005), o questionário é um instrumento de investigação 
que visa recolher informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo 
representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que 
abrangem um tema de interesse para os investigadores, não havendo interação direta 
entre estes e os inquiridos. Os questionários foram tratados levantando se eixos com 
perguntas positivas e negativas referente a todo conteúdo ministrado e as respostas 
foram encaixadas de acordo com o perfil mais parecido de cada uma. 

RESULTADOS/ DISCUSSÕES 
Embora diversos avanços na área educacional venham ocorrendo em todo o 

país, principalmente na área tecnológica, onde grande parte das escolas públicas do 
estado de Goiás já gozam de data shows, notebooks, caixas de som, televisores, etc., 
a realidade que se observa na escola ainda está distante do que ocorre em sala de 
aula. Muitos professores se utilizam somente do livro didático, sendo que esse, 
sozinho, se tornou obsoleto diante de uma sociedade dinâmica, globalizada e digital. 
Além disso, o não conhecimento da realidade do aluno, seu cotidiano, torna esse 
processo de ensino-aprendizagem mais complexo e difícil, uma vez que é necessário 
que os professores despertem o interesse dos alunos para a escola e para o 
aprendizado e isso só será possível se forem trabalhados conteúdos cotidianos 
relevantes para que estes possam conectar a escola com a sua verdadeira realidade.  

Na docência realizada foi inicialmente aplicado um questionário prévio com 
indagações sobre o tema químico-social a ser abordado durante o projeto para que se 
despertasse o interesse dos alunos da turma pelo tema a ser trabalhado e se 
conhecesse as ideias dos alunos sobre a temática a fim de elaborar as aulas. Ao final, 
o mesmo questionário foi aplicado aos alunos novamente a fim de se avaliar a 
evolução do conhecimento após as aulas com abordagem CTS. Sendo posteriormente 
avaliados os resultados, nota-se que os mesmos foram satisfatórios didaticamente e 
socialmente. Isso porque além da motivação explícita observada em sala de aula, pela 
análise dos questionários pôde-se observar a quantidade de respostas corretas com 
relação ao assunto trabalhado, além dos alunos terem gostado muito da forma como foi 
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 abordado o conteúdo, diferente da forma tradicional, com simples decoração de 
fórmulas. 

Durante a realização das aulas foi trabalhada a problemática do uso excessivo 
de conservantes em produtos industrializados e a relação destes conservantes com a 
Cinética Química relacionando os métodos de conservação de alimentos e velocidade 
de decomposição dos mesmos. Dessa forma, foi possível que os alunos pudessem 
ampliar seus conhecimentos sobre o tema e concluir sobre as vantagens e 
desvantagens do uso de conservantes alimentícios. Os alunos mostraram-se 
extremamente interessados no assunto, ainda mais quando puderam identificar nos 
rótulos dos alimentos os tipos de conservantes presentes nestes. Durantes as aulas os 
alunos manifestaram suas opiniões em relação ao uso de produtos industrializados e 
foram estimulados a refletir sobre a Cinética Química envolvida na deterioração dos 
alimentos. Com isso, promoveu-se a estimulação do senso crítico, que é tão desejado 
pela atual legislação educacional e tão necessário para o desenvolvimento da 
cidadania de cada um. 

Segundo os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais): “O aumento dos 
saberes que permitem compreender o mundo favorece o desenvolvimento da 
curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite compreender o real, mediante 
a aquisição da autonomia na capacidade de discernir” (BRASIL, 1999). 

Quanto aos fatores que alteram a velocidade das reações químicas foi 
realizada uma atividade prática no laboratório de Ciências da Escola onde os alunos 
puderam observar como se varia a velocidade de uma reação alterando alguns fatores 
como: temperatura, superfície de contato e concentração. Nesta atividade prática os 
alunos puderam compreender através de materiais do cotidiano os fatores que 
influenciam a velocidade das reações e como tais fatores podem ser alterados. 

Continuando a docência, aplicou-se um jogo didático na forma de caça-
palavras. O jogo utilizado permitiu melhor compreensão do conteúdo aprendido, tendo 
o objetivo de proporcionar a construção do conhecimento de forma mais prazerosa. O 
jogo didático foi importante para o processo de ensino-aprendizagem proposto, visto 
que através da aplicação do jogo despertou-se o lúdico dos alunos, além de se 
apresentar a parte educativa. Os alunos mostraram-se bastante empenhados em 
responder corretamente as perguntas e encontrar as respostas no caça-palavras. O 
jogo pode ser definido como uma ação divertida, seja qual for o contexto linguístico, 
desconsiderando o objeto envolto na ação. Se há regras, essa atividade lúdica pode 
ser considerada um jogo (SOARES, 2004).  

Ainda segundo Soares (2004) o jogo nos leva a refletir sobre a função lúdica e 
a função educativa, mostrando um aspecto importante a ser considerado, que é o 
relevante equilíbrio entre essas duas funções, quando tratamos de jogo com fins 
educacionais: 

 
O jogo, considerado um tipo de atividade lúdica, possui duas funções: a lúdica 
e a educativa, onde as mesmas devem coexistir em equilíbrio, se a função 
lúdica prevalecer, não passará de um jogo e se a função educativa for 
predominante será apenas um material didático. O lúdico apresenta dois 
elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço espontâneo, além de 
integrarem as várias dimensões do aluno, como a afetividade, o trabalho em 
grupo e das relações com regras pré-definidas. 
 

Através da aplicação do caça-palavras foi possível mudar a rotina dos alunos e 
assim os mesmos mostraram-se mais satisfeito por participarem de uma atividade 
diferente mesmo tendo que responder a perguntas de conhecimento científico. A 
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 interação entre os alunos com o jogo foi vista muito positivamente. Além do prazer de 
estudar jogando, percebeu-se que a atividade motivou os alunos a melhorarem suas 
inter-relações com os amigos, mostrando assim a importância do diálogo, do trabalho 
em grupo, etc, habilidades/competências importantes na desejada formação cidadã 
(BRASIL, 1999).  

Ao se utilizar o tema químico social “Os conservantes alimentícios e a 
obesidade” buscou-se contextualizar o conhecimento. Contextualizar o conteúdo que 
se quer aprendido significa, em primeiro lugar, assumir que todo conhecimento envolve 
uma relação entre sujeito e objeto (PCNEM) (BRASIL, 1999). A contextualização do 
ensino, não impede que o aluno resolva “questões clássicas de química, principalmente 
se estas forem elaboradas buscando avaliar não a evocação de fatos, fórmulas ou 
dados, mas a capacidade de trabalhar o conhecimento” (CHASSOT, 1993). A forma 
contextualizada utilizada para trabalhar o conteúdo, melhorou o interesse dos alunos 
pela disciplina e como foi observado no questionário respondido pela professora, a 
motivação dos alunos pela aula foi muito maior se comparada com a turma do ano 
anterior que teve uma abordagem tradicional. 

Pela análise dos questionários prévios notou-se que grande parte dos alunos 
acreditava que os alimentos estragavam porque mudavam de cor (92%). Isso 
demonstra que os alunos possuíam uma visão de evidência de reação somente 
associada à mudança visual. Ao final desta docência, notou-se modificações nas 
concepções dos alunos. Eles perceberam que nem toda mudança química está 
simplesmente associada com a cor, que muitos alimentos estragam e nem por isso 
apresentam mudanças na sua aparência. Em relação aos malefícios dos conservantes, 
todos os alunos (100%), associam a obesidade ao consumo exagerado de produtos 
industrializados, porém poucos evitam a utilização dos mesmos (8%). Quanto ao 
estudo de cinética, muitos não sabiam que a cinética é a área da Química que estuda a 
velocidade das reações (91%).  

Todos os alunos (100%) gostaram muito das aulas ministradas e 
principalmente da atividade experimental. Grande parte dos alunos (90%) disse que 
vão se atentar mais para a questão da utilização de alimentos industrializados e vão 
conscientizar os pais também sobre essa questão. Muitos (87%) entenderam o 
conteúdo de cinética química e sabem calcular a velocidade de uma reação. Ao final, 
(69%) dos alunos conseguiram associar a Química com o cotidiano, explicando porque 
um alimento pode se deteriorar de um dia para outro e o prego pode demorar certo 
tempo para enferrujar. Com base nesse entendimento dos alunos, os objetivos desse 
projeto foram alcançados, isso porque a partir de agora os alunos conseguiram 
perceber que reações químicas processam com velocidades diferentes explicando 
assim porque alguns alimentos degradam rapidamente e outros não.  

CONCLUSÕES 
Após assistirem as aulas os alunos mostraram-se preocupados em relação ao 

consumo excessivo de produtos industrializados e os malefícios desse consumo. A 
maioria dos alunos relatou que pretende reduzir o consumo de alimentos 
industrializados e também conscientizar seus familiares sobre o assunto. Com isso, 
espera-se que os mesmos possam ter compreendido o modo como os conservantes 
influenciam na velocidade de deterioração dos alimentos, mas também que estes 
causam problemas à saúde.  
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 As aulas CTS despertaram a reflexão dos alunos sobre esses assuntos, os 
instigando a evitar o consumo de conservantes e evitar maiores problemas para a 
saúde. Além disso, foi satisfatória a aprendizagem do conteúdo de cinética química 
visto que a grande maioria dos alunos conseguiu resolver as questões propostas no 
jogo de caça-palavras relacionadas a este conteúdo. E, ainda puderam compreender 
os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas através da atividade 
experimental que permitiu correlacionar o conteúdo com atividades cotidianas. 
Portanto, de um modo geral, a aplicação de contextualização para o ensino de cinética 
química realizada apresentou bons resultados e permitiu reflexão por parte dos alunos 
sobre conservação de alimentos e consumo de alimentos industrializados.  
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RESUMO: AS PROPOSTAS DE ABORDAGENS QUE CONTEMPLAM AS INTERAÇÕES CIÊNCIA-TECNOLOGIA-SOCIEDADE 
(CTS) TÊM SE MOSTRADO COMO ALTERNATIVA PARA UM ENSINO DE CIÊNCIAS QUE PROMOVA A ALFABETIZAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (ACT) ATRAVÉS DA APROPRIAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E 
TECNOLÓGICOS, ASSOCIADOS A INCORPORAÇÃO DE ATITUDES E VALORES NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DA 
CIDADANIA NA SOCIEDADE ATUAL. NESSA PERSPECTIVA, DESENVOLVEMOS COM UMA TURMA DO ENSINO MÉDIO DE 
UMA ESCOLA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, UMA PROPOSTA DIDÁTICA DE ABORDAGEM 
TEMÁTICA CTS PARA O ESTUDO DOS GASES E A CINÉTICA QUÍMICA, A PARTIR DO TEMA QUALIDADE DO AR 
INTERIOR (QAI). PRETENDEMOS NESTE ARTIGO, DISCUTIR OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS QUE AMPARAM A 
REFERIDA PROPOSTA E EXPLICITAR OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA SUA CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO. 

INTRODUÇÃO  

Desde o último século, a humanidade tem experimentado um avanço sem 
precedentes nos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Os limites da ciência 
parecem cada vez mais distantes e os aparatos tecnológicos cada dia mais complexos, 
polivalentes e indispensáveis. Não conseguimos sequer imaginar nossa vida sem 
algumas facilidades contemporâneas como internet, smartphone, cartão bancário, 
televisão ou automóveis. 

Ao mesmo tempo em que ficamos maravilhados com as novidades 
tecnológicas e com as diversas possibilidades apresentadas pela ciência, fica também 
mais evidente a necessidade de um olhar crítico para os problemas que este modelo 
de desenvolvimento carrega consigo. Os impactos da produção industrial nos 
ecossistemas, o consumo desenfreado, a eterna falta de tempo e as doenças 
relacionadas ao acelerado modo de vida urbano são exemplos de problemas que não 
faziam parte de nosso cotidiano há algumas décadas atrás.  

A lista de benefícios já se equipara aos males ocasionados por este modelo de 
desenvolvimento e têm aumentado os clamores por maior participação social nas 
decisões que envolvem a ciência e a tecnologia, em especial no que se refere às suas 
implicações. Aliado a isso, as gigantescas quantidades de informações digitais 
disponíveis em tempo real requerem um tipo diferente de indivíduo capaz de interagir 
com este conhecimento.  

Independentemente de suas origens políticas ou sociais, estes desafios 
refletem no contexto educacional e nas práticas pedagógicas. No Brasil, desde a 
década de 80 do século passado iniciativas educacionais apontam nesta direção e 
mais recentemente, nas diretrizes e parâmetros do Ensino Médio, onde sinalizam a 
importância do contexto social nas discussões sobre a ciência e a tecnologia 
(STRIEDER, 2008).  
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Na perspectiva de Auler e Delizoicov (2001), um dos caminhos para repensar a 
formação escolar parte do pressuposto de que a sociedade seja analfabeta científica e 
tecnologicamente e que, num ambiente crescentemente vinculado aos avanços 
científico-tecnológicos, a democratização desses conhecimentos é considerada 
fundamental.  

Neste contexto, assume-se a necessidade de um ensino voltado para 
alfabetização científica e tecnológica (ACT), que propicie uma leitura crítica do mundo 
contemporâneo, indispensável para o exercício da cidadania (MILARÉ; RICHETTI; 
PINHO ALVES, 2009). Para a concretização desses objetivos, existem diferentes 
abordagens metodológicas relacionadas ao Ensino de Ciências, que podem ser 
utilizadas em sala de aula. Dentre elas apresentam-se as ramificações no contexto 
educacional de um movimento surgido em meados do século passado, o Movimento 
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS).  

Apesar de não haver consenso em relação à sigla CTS, quando transposta 
para o contexto educacional brasileiro, podendo ser apontados diversos 
posicionamentos, sentidos e significados para suas abordagens (STRIEDER, 2012), as 
propostas que contemplam as interações CTS têm se mostrado como alternativas para 
um Ensino de Ciências que promova a ACT, através da apropriação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, associados à incorporação de atitudes e valores necessários 
para o exercício da cidadania na sociedade atual (AULER; DELIZOICOV, 2001; 
SANTOS; MORTIMER, 2002; SANTOS; SCHNETZLER, 2003; STRIEDER, 2008; 
BOCHECO, 2011). 

Para o desenvolvimento de abordagens com Enfoque CTS, várias propostas 
educacionais para o Ensino de Ciências preconizam uma nova organização curricular 
baseada em temas (SANTOS; MORTIMER, 2002; SANTOS; SCHNETZLER, 2003, 
STRIEDER, 2008, 2012). Nesta organização, os conteúdos específicos das disciplinas 
são selecionados a partir de temas que potencializem discussões relacionadas à 
ciência e à tecnologia (HUNSCHE; DELIZOICOV, 2011).  

Considerando-se a atualidade dessas discussões e a necessidade reflexões 
amparadas em experiências concretas de sala de aula, propomos uma unidade 
didática para o Estudo dos Gases e Cinética Química no Ensino Médio a partir de uma 
abordagem temática com Enfoque CTS. O tema norteador de nossa proposta foi a 
Qualidade do Ar Interior (QAI), escolhido por sua abrangência e importância social, 
visto que a garantia do ar interior saudável é reconhecida como um direito básico do 
ser humano pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e um fator determinante para a 
saúde e bem-estar de todos (OMS, 2009). A relevância da temática se torna ainda mais 
explícita se confrontada as estatísticas de que atualmente passamos cerca de 80 a 
90% do tempo em ambientes fechados (ASHMORE; DIMITROULOPOULOU, 2009; 
HERBERGER et al., 2010). 

Para a implementação da unidade didática, foi selecionada uma turma de 
segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública da região metropolitana de 
Curitiba e desenvolvido um conjunto de aulas, articuladas com a proposta pedagógica 
curricular do estabelecimento.  

No intuito de explicitar aspectos relevantes da referida proposta, pretende-se 
neste artigo, em um primeiro momento, discutir os pressupostos teóricos que 
ampararam sua construção, a fim de propiciar reflexões sobre a utilização de 
abordagens CTS no Ensino Médio, em especial no ensino de química. Posteriormente, 
busca-se analisar a temática da QAI em relação ao seu potencial como tema 
articulador das relações CTS e dos conteúdos específicos da disciplina de química 
através dos parâmetros de ACT utilizados para sua construção e desenvolvimento. 
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A QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO SOB A PERSPECTIVA DO ENFOQUE CTS  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 22, 
estabelece como finalidade para educação básica, proporcionar um ensino que 
oportunize uma formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
(BRASIL, 1996). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e as Diretrizes Curriculares 
Estaduais (DCE), também incorporam essa tendência e destacam que as 
transformações que ocorrem no Brasil, em função da consolidação do regime 
democrático, da imersão de novas tecnologias, e demais mudanças que impactam o 
cenário contemporâneo demandam uma abordagem metodológica que possibilite aos 
estudantes uma formação geral para exercer dignamente sua cidadania na sociedade 
contemporânea (BRASIL, 1996, 1998, 2006; PARANÁ, 2008). 

A química, como ciência historicamente construída, estuda a composição da 
matéria, sua constituição e transformações, participando do desenvolvimento científico 
e tecnológico da humanidade. Esta ciência, quando transposta para o contexto escolar, 
possui o potencial para ampliar a compreensão da natureza e dos processos 
tecnológicos que permeiam a sociedade, oportunizando maior autonomia para fazer 
escolhas individuais e coletivas, com vistas à sua transformação pelo exercício 
consciente de suas ações e do seu modo de vida. Nesse sentido, educadores têm 
defendido que o ensino de química no Ensino Médio deveria propiciar o 
desenvolvimento da cidadania (SANTOS; MORTIMER, 2002; SANTOS; 
SCHNETZLER, 2003; STRIEDER, 2008, 2012).  

Educar para a cidadania, de acordo com Santos e Schnetzler (2003), implica 
em desenvolver valores éticos de compromisso para com a sociedade. Segundo os 
autores, a questão da cidadania apresenta uma amplitude que supera a do simples 
ensino de conceitos químicos, envolvendo a necessidade de abandonar “a concepção 
ingênua de que estaremos educando cidadãos, ao ensinar química” (SANTOS; 
SCHNETZLER, 2003, p. 36). Uma educação cidadã, afirmam os autores, se configura 
em encarar o desafio de preparar nossos alunos para sua participação em uma 
sociedade democrática através da garantia de seus direitos e compromisso com seus 
deveres. 

Por outro lado, para que o indivíduo participe ativa e democraticamente na 
sociedade contemporânea, impregnada de relações científico-tecnológicas, são 
necessários conhecimentos e habilidades capazes de agregar significados ao 
conhecimento historicamente construído, num processo de alfabetização científica e 
tecnológica (ACT). Algumas ações já começaram a ser tomadas nessa direção, 
envolvendo discussões, questionamentos e críticas em torno do desenvolvimento 
científico-tecnológico. Dentre elas destaca-se o enfoque educacional nas interações 
entre ciência, tecnologia e sociedade, o Enfoque CTS. Segundo Pinheiro, Silveira e 
Bazzo (2007):  
 

Esse movimento tem se manifestado desde 1970, tendo sido base para 
construir currículos em vários países, em especial os de ciências, dando 
prioridade a uma alfabetização em ciência e tecnologia interligada ao contexto 
social.[...] Visa, também, ressaltar a importância social da ciência e da 
tecnologia, de forma a enfatizar a necessidade de avaliações críticas e análises 
reflexivas sobre a relação científico-tecnológica e a sociedade (PINHEIRO; 
SILVEIRA; BAZZO, 2007, p.74).  
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Assim, um ensino de química a partir de um Enfoque CTS implica compreender 
o conhecimento científico e tecnológico para além do domínio estrito dos conceitos da 
química e nesse contexto, uma educação com orientação CTS se apresenta como 
alternativa para destacar a relevância da articulação desses saberes fora da sala de 
aula.  

No que tange a implementação das discussões CTS na Educação Básica, há 
um razoável consenso de que cursos ou configurações curriculares com ênfase no 
Enfoque CTS sejam estruturados a partir de temas sociais (SANTOS; MORTIMER, 
2002; SANTOS; SCHNETZLER, 2003; BOCHECO, 2011; STRIEDER, 2012). No 
entanto, um dos obstáculos encontrados para implementação de uma abordagem 
temática com Enfoque CTS é que, independentemente da ênfase dada à ciência ou à 
sociedade, muitas propostas têm concentrado suas discussões de forma a privilegiar 
apenas o desenvolvimento de conceitos científicos ou o estabelecimento de debates 
político-filosóficos ligados a ciência e a sociedade, relegando a uma posição inferior o 
segundo elemento da tríade, a tecnologia (BOCHECO, 2011). 

Na busca por uma concepção de ensino CTS que tenha como objetivos 
garantir a integração de conhecimentos científicos e tecnológicos e sua relação com a 
sociedade, assim como contemplar uma visão mais ampla de tecnologia, distante de 
considerá-la como simples aplicação do conhecimento científico, identificamos a 
necessidade de parâmetros que orientassem sua construção e desenvolvimento. Estes 
parâmetros, propostos por Bocheco (2011), objetivam a articulação dos pressupostos 
teóricos da sigla com quatro categorias de alfabetização científica e três categorias de 
alfabetização tecnológica.  

Desse modo, no processo de elaboração e desenvolvimento de nossa proposta 
de ensino, na perspectiva de alfabetização científica e tecnológica no ensino de 
química com Enfoque CTS, partimos de duas premissas: primeiro, a necessidade de 
uma temática de relevância social que ampliasse a discussão dos conteúdos 
específicos da disciplina e, segundo, a possibilidade de articulação do conjunto de 
aulas com uma série parâmetros de ACT, visando reflexões sobre a natureza da 
ciência, a natureza da tecnologia e seus desdobramentos sociais. A seguir 
apresentaremos a temática selecionada e logo após, analisaremos sua correlação com 
os parâmetros de ACT propostos por Bocheco (2011). 

A QUALIDADE DO AR INTERIOR  

Na busca pela valorização e melhoria da qualidade de vida das pessoas torna-
se indispensável um maior cuidado com a qualidade do ar que respiramos. Num 
primeiro momento, nossa maior preocupação repousa na qualidade do ar exterior, 
principalmente devido a poluição atmosférica. No entanto, atualmente as pessoas 
passam a maior parte do seu tempo no interior de edifícios ou em meios de transporte 
e nesses ambientes, ao contrário do que se imaginava, também há uma carga elevada 
de poluentes típicos desses espaços e a qualidade de vida acaba condicionada pelas 
limitações que estes possam apresentar (VERDELHOS, 2011).  

A Qualidade do Ar Interior (QAI) tem sido referida como um dos principais 
riscos ambientais para a saúde pública e segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a poluição do ar interior é o oitavo fator de risco mais importante, responsável 
por 2,7% dos casos de doenças no mundo (OMS, 2008) e um fator determinante para 
saúde e bem-estar de todos (OMS, 2009). Embora nos últimos anos se tenha 
observado grandes avanços no nível de conhecimento da QAI, ainda se verifica uma 
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falta de sensibilização e informação acerca deste tema, sobretudo por parte dos 
ocupantes. O ar interior ainda é visto como resultado do clima interior, estando apenas 
relacionado com os aspectos do conforto térmico e normalmente as pessoas 
apresentam maiores preocupação com o ar exterior do que com o ar que respiram 
dentro de suas casas.  

Para Santos (2010), um dos fatores que influencia o julgamento das pessoas 
quanto à qualidade do ar nos ambientes internos e os seus efeitos à saúde é a 
natureza evidente da poluição do ar externo, nos aspectos visuais e sensoriais, em 
contraste com a característica um tanto quanto invisível da poluição nos ambientes 
internos. Segundo Lee (2006) a situação se apresenta mais crítica em relação ao a 
ambientes climatizados artificialmente, por estes apresentarem uma infinidade de 
componentes químicos (substâncias tóxicas, carcinogênicas, radioativas) e biológicos 
(microrganismos patogênicos) emitidos por diversas fontes, e que, dependendo das 
condições físicas (umidade do ar, temperatura do ar, ventilação inadequada) do 
ambiente, podem interagir entre si. 

A QAI afeta o bem-estar geral, devido à possível presença de uma combinação 
de fatores físicos, químicos e biológicos com diferentes causas e fontes, ocasionando 
problemas respiratórios e outros efeitos de saúde relacionados, como é o caso da 
asma (principal doença respiratória crónica em crianças), alergias respiratórias, doença 
pulmonar obstrutiva crónica, hipertensão pulmonar, apneia do sono, e até 
eventualmente câncer (BORREGO et al., 2008). Para Teixeira (2012), as crianças são 
o grupo mais suscetível de serem afetadas pela poluição do ar interior, já que, em 
relação aos adultos, respiram um maior volume de ar relativamente ao seu peso 
corporal e, além disso, o seu sistema imunológico está mais vulnerável a variação das 
condições ambientais. A OMS estima que mais de 50 % das mortes prematuras por 
pneumonia entre as crianças com menos de cinco anos resultam das partículas 
inaladas em ambientes interiores (OMS, 2014). 

Especificamente em relação ao ambiente escolar, Pegas et al. (2011) alertam 
que os problemas com a QAI podem ser ainda mais graves nas escolas do que em 
outros tipos de edifícios, devido à maior densidade de ocupação e ao insuficiente 
fornecimento de ar exterior, agravada pela fraca qualidade de construção e 
manutenção de edifícios escolares. Borrego et al. (2008) argumentam que os alunos 
passam, diariamente, muitas horas nas escolas, sendo o segundo microambiente onde 
passam mais tempo e, além dos perigos à saúde, destacam que uma má QAI nas 
escolas influencia o desempenho escolar dos alunos.  

Apesar destas pesquisas serem realizadas em países da Europa, onde devido 
as baixas temperaturas, a maioria dos prédios públicos e privados apresenta sistema 
de calefação artificial, esta realidade não é tão distante daquela enfrentada aqui no 
Brasil durante os invernos rigorosos em estados do sul do país. Guardadas as devidas 
proporções, nos meses mais frios do ano é comum encontrar salas de aula fechadas, 
lotadas e com pouca ventilação.  

Por outro lado, ampliando a discussão para um contexto mais amplo, durante 
as altas temperaturas nos verões, as pessoas procuram cada vez mais ambientes com 
ar condicionado. Assim, independente de especificidades regionais, a poluição do ar 
interior configura-se como um grave problema de saúde pública que precisa ser 
enfrentado e para isso, antes de mais nada é necessário conhecer suas características 
e implicações. No entanto, a mera disponibilidade de informações sobre os fatores que 
interferem na QAI não basta. O uso da informação dependerá da motivação do 
indivíduo e de sua disponibilidade de ação.  
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A QUALIDADE DO AR INTERIOR, O ESTUDO DOS GASES E A CINÉTICA QUÍMICA  

Ao propor uma unidade didática que articule os conteúdos disciplinares de 
química com uma abordagem com Enfoque CTS a partir da temática da QAI é 
necessário considerar tanto as características da disciplina quanto as especificidades 
do tema. 

Nesse sentido, o foco de nossa proposta volta-se para o estabelecimento de 
relações entre a QAI e os conteúdos disciplinares da química, enfatizando como os 
conceitos científicos e tecnológicos envolvidos neste estudo impactam na vida dos 
alunos. Deste modo procuramos agregar significado aos conteúdos trabalhados e 
através das discussões e reflexões em sala de aula possibilitar uma formação voltada 
alfabetizar os alunos científica e tecnologicamente.  

Dentre as possíveis modalidades de implementação de uma abordagem 
temática com Enfoque CTS para o Ensino Médio optamos pela correlação do tema com 
os conteúdos específicos da disciplina de química através de um enxerto CTS na 
programação curricular de uma turma de segundo ano do Ensino Médio. Os enxertos, 
conforme a classificação proposta por Garcia, Cerezo e Luján (1996), se caracterizam 
por manter a estrutura disciplinar clássica e introduzir temas específicos de orientação 
CTS nos conteúdos estudados. Ressalta-se que no contexto desse trabalho o enxerto 
CTS ganhou destaque por ser a modalidade que apresenta a possibilidade de inserção 
imediata de discussões CTS, sem a necessidade de mudanças radicais no currículo 
estabelecido ou na sequência dos conteúdos. 

No entanto, apesar de sua versatilidade, ao propor um enxerto o professor 
deve atentar para o cuidado de respeitar a configuração curricular e 
concomitantemente oportunizar discussões sobre as interações CTS. Assim, na busca 
por uma proposta de ensino com Enfoque CTS que valorizasse a importância do 
conhecimento químico e que contemplasse as múltiplas dimensões de um processo de 
ACT a partir da temática da QAI, num primeiro momento, selecionamos dentre os 
conteúdos específicos da disciplina aqueles que possuíam um maior potencial de 
articulação com o tema.  

Os conteúdos escolhidos foram o Estudo dos Gases e a Cinética Química. A 
afinidade entre estes assuntos e a temática é grande, visto que a maioria das 
substâncias responsáveis pela poluição do ar interior apresenta-se no estado gasoso e 
sua transformação envolve mecanismos que são objeto de estudo da cinética química. 
Contudo, os alunos do Ensino Médio geralmente apresentam dificuldades na 
compreensão destes conceitos, devido ao seu caráter empírico e um tanto abstrato. 
Seu entendimento envolve a interpretação de dados experimentais e o reconhecimento 
do caráter dinâmico das partículas. Desse modo, o aluno precisa transitar entre o 
mundo macroscópico e o submicroscópico, exigindo uma compreensão mais ampla da 
natureza da matéria (MARTORANO, 2012).  

No intuito de superar essas dificuldades e proporcionar uma integração entre 
os assuntos relacionados ao ensino dos gases e a cinética química, optamos por uma 
abordagem curricular em espiral, onde a partir do tema se introduz conceitos científicos 
de química e a partir desses se busca voltar ao tema, utilizando o modelo de partículas 
como fio condutor entre os conceitos (SANTOS; MÓL, 2010). O uso do modelo de 
partículas é de fundamental importância para que os estudantes compreendam e 
interpretem muitos fenômenos que ocorrem no mundo em que vivem. Soma-se a isso o 
fato de que este modelo apresenta uma estrutura básica comum a diversos outros 
modelos mais sofisticados da química servindo como base para sua compreensão 
(MORTIMER; MACHADO, 2011). Assim, através das hipóteses do modelo corpuscular 
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podemos iniciar o estudo dos gases e ampliando a aplicação do conceito, também 
podemos abordar os fatores que interferem na rapidez das reações, introduzindo os 
princípios da cinética química e relacionando os dois conteúdos através da temática.  

Por outro lado, a literatura aponta para a necessidade de critérios para orientar 
a escolha de temas e conteúdos que compõem o programa escolar organizado a partir 
do Enfoque CTS, independente do referencial teórico que balize a sua construção 
(BOCHECO, 2011; STRIEDER, 2008, 2012). A ausência de critérios previamente 
estabelecidos ou a falta de clareza sobre os mesmos pode contribuir para mascarar 
currículos, algo como “dourar a pílula” (SANTOS; MORTIMER, 2002, p.15), 
introduzindo algum fator de motivação com o objetivo de disfarçar a abstração 
excessiva do ensino tradicional.  

Para concretizar os objetivos educacionais do Enfoque CTS buscamos 
relacionar os conteúdos específicos da disciplina e a temática com os quatro 
parâmetros de alfabetização científica e com os três parâmetros de alfabetização 
tecnológica propostos por Bocheco (2011), no intuito de proporcionar um 
encaminhamento didático-pedagógico que valorizasse todos os elementos da tríade 
CTS e suas interações. O Quadro 1 sintetiza o modo como os tópicos abordados na 
proposta didática foram relacionados com estes parâmetros e logo a seguir, 
explicitamos detalhes de sua articulação com a temática. 
Quadro 1: Parâmetros de ACT e sua articulação com a temática da QAI 

Parâmetros  Tópicos para abordagens relacionadas com o Estudo dos 
Gases e da Cinética Química através da QAI 

Potencial para 
Alfabetização 

Científica Prática 

Compreensão das principais propriedades dos gases 
(compressibilidade, difusão e expansibilidade) e da Lei Geral dos 

Gases Ideais 
Compreensão do modelo científico atualmente aceito para explicar 

o comportamento dos gases 
Reconhecimento dos principais poluentes encontrados em 

ambientes internos e suas principais fontes de emissão 
Compreensão dos fatores que alteram a rapidez das reações sob 

a ótica do modelo de partículas 
Compreensão dos parâmetros de QAI recomendados pela 

legislação atual 

Potencial para 
Alfabetização 

Científica Cívica 

Discussão de atitudes e alternativas para se evitar ou minimizar os 
efeitos nocivos da poluição do ar em interiores 

Reflexão sobre o modo como as patologias relacionadas a 
poluição do ar interior interferem na qualidade de vida das pessoas 

Potencial para 
Alfabetização 

Científica Cultural 

Análise do conceito de modelo científico e das limitações das 
teorias científicas, visando caracterizar a ciência como uma 

atividade humana, transitória e sujeita a influências internas e 
externas ao seu processo de construção 

Potencial para 
Alfabetização 

Científica 
Profissional ou 

Econômica 

Compreensão do princípio de funcionamento dos catalisadores e 
sua aplicação em diversos processos industriais 
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Potencial para 
Alfabetização 
Tecnológica 

Prática 

Compreensão dos aspectos práticos do princípio de 
funcionamento de aparelhos portáteis utilizados para climatização 

de ambientes internos 

Potencial para 
Alfabetização 

Tecnológica Cívica 

Estabelecimento de critérios para aquisição de um equipamento 
de climatização ou purificação do ar, levando em consideração a 
necessidade, o valor, as funções e as relações de custo-benefício 

envolvidas 

Potencial para 
Alfabetização 
Tecnológica 

Cultural 

Reflexão sobre a natureza da Tecnologia e o modo como interfere 
em nossa percepção e interação com a realidade 

Discussão das relações de neutralidade-intencionalidade e 
autonomia-controle dos diversos aparatos tecnológicos que fazem 

parte de nossa vida 
 

Segundo Bocheco (2011) para contemplar os pressupostos de alfabetização 
científica, um evento ou tema precisa considerar em sua elaboração quatro parâmetros 
de alfabetização científica (alfabetização científica prática, alfabetização científica 
cívica, alfabetização científica cultural e alfabetização científica profissional ou 
econômica) e três parâmetros de alfabetização tecnológica (alfabetização tecnológica 
prática, alfabetização tecnológica cívica e alfabetização tecnológica cultural). 

A alfabetização científica prática consiste em abordar o conhecimento científico 
para compreender fenômenos naturais, processos e artefatos tecnológicos presentes 
no cotidiano. Em relação a abordagem da dimensão prática dos parâmetros de 
alfabetização científica, buscamos enfatizar a necessidade da compreensão dos 
conceitos científicos ou tecnológicos associados aos conteúdos de química para a 
interpretação das situações cotidianas. A partir desse enfoque, o aluno pode perceber 
a necessidade de manter os alimentos perecíveis conservados na geladeira ou os 
benefícios de utilizar um aspirador de pó equipado com um filtro HEPA1 ao invés de um 
aspirador tradicional. Esta é a dimensão de ACT mais simples de se articular do ponto 
de vista da alfabetização científica, visto que apresenta os conteúdos clássicos e os 
correlaciona com sua utilidade na vida cotidiana das pessoas. Desse modo, não são 
necessárias muitas alterações na programação curricular para introduzir a dimensão 
prática de alfabetização científica. 

Já em relação à alfabetização tecnológica prática, a articulação não se 
apresenta de modo tão direto. O professor precisa concentrar sua análise na utilidade 
dos aparatos, seu princípio de funcionamento e sua relação com a temática. Para 
abordar esta dimensão de alfabetização tecnológica não basta compreender 
cientificamente como funciona um equipamento com um filtro HEPA (dimensão prática 
de alfabetização científica), se a não interação do indivíduo com esta linguagem o 
impede de optar por um dispositivo com esta tecnologia. Assim, além de discutirmos os 
filtros que auxiliam na purificação do ar interior, nosso foco para essa dimensão de 
alfabetização tecnológica se deu nas características dos equipamentos portáteis de 
climatização interior, enfatizando suas vantagens e limitações em incrementar o 

                                                      
1 Alguns aspiradores de pó utilizam filtros do tipo HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters), que em 
uma tradução livre poderíamos chamá-los de “filtros de partículas de alta eficiência”. O termo descreve 
os tipos de filtro projetados para captação e retenção de partículas submicrômicas, normalmente micro-
organismos como ácaros, fungos e bactérias. Este filtro, além de reter estes micro-organismos tem a 
função de inibir sua proliferação, uma vez que em sua composição há um agente antimicrobiano. 
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conforto térmico e a qualidade do ar que respiramos, bem como na ênfase da 
simbologia associada ao funcionamento desses equipamentos. 

Para analisar a dimensão cívica da ciência e da tecnologia, enfocamos a 
necessidade de uma postura crítica e questionadora em relação a QAI, tanto ao 
questionar e cobrar a qualidade do ar em ambientes climatizados públicos ou privados 
quanto ao estabelecer critérios para a aquisição de um aparelho de ar-condicionado. 

Ao contemplar a dimensão cívica de ACT oportunizam-se condições para que 
os alunos possam discutir as implicações do desenvolvimento científico e tecnológico 
na sociedade. Nesse momento é importante estimular os alunos a reconhecerem a 
importância da tomada de decisão frente aos problemas sociais relacionados a ciência 
e a tecnologia.  

Krasilchick e Marandino (2004), referindo-se a necessidade de um Ensino de 
Ciências preocupado com a formação de cidadãos críticos esclarecem que, 

Preparar o cidadão para pensar sobre questões que permitem várias respostas 
– muitas vezes conflitantes – demanda que ele seja alfabetizado em ciências. 
Considerando que, de um lado, há um crescimento marcadamente amplo da 
ciência e da tecnologia e, de outro, situações que agravam a miséria, a 
degradação ambiental e os conflitos étnicos, sociais e políticos, é preciso que 
os cidadãos estejam em condições de usar seus conhecimentos para 
fundamentar suas posições e ações (KRASILCHICK; MARANDINO, 2004, p. 
34). 

Quanto a dimensão cultural de alfabetização científica e tecnológica, refere-se 
a enfatizar os aspectos históricos, sociais e filosóficos envolvidos na ciência e na 
tecnologia. Trata-se de considerar a natureza do conhecimento científico e a natureza 
do conhecimento tecnológico, explicitando que apesar de distintos, no sentido de que 
cada um tem seus próprios questionamentos e especificidades, ambos são 
construções humanas e portanto transitórios e sujeitos a inúmeras influências em seu 
processo de construção e desenvolvimento. 

Sobre a dimensão cultural da alfabetização científica, Bocheco (2011) destaca 
que: 

Consiste em conceber a ciência como resultado de uma construção histórica e 
social. Admitir o seu caráter provisório e incerto, a sua não linearidade, os seus 
conflitos, fracassos e interesses. Estes pontos permitirão ao cidadão em 
formação conhecer as limitações dos conhecimentos científicos quando 
comparados com outras formas de saberes [...] aproximando os estudantes 
deste componente da cultura humana, evitando a visão de que a ciência 
constitui-se como uma verdade única e acabada. (BOCHECO, 2011, p. 90-91).  

Em nossa proposta, identificamos o potencial de alfabetização científica cultural 
ao discutir as limitações das explicações do modelo de partículas para interpretar a 
natureza da matéria e ao analisar as diversas hipóteses apresentadas, em diferentes 
momentos históricos, para a construção da teoria cinética dos gases. 

Já para abordar a dimensão cultural da alfabetização tecnológica nos valemos 
de conceitos da filosofia da tecnologia para questionar a característica quase 
descartável dos dispositivos tecnológicos atuais e a dependência que adquirimos 
destes equipamentos. Desse modo foi possível discutir a maneira sutil como a 
tecnologia interfere em nosso modo de vida. Sutil, no sentido de que não percebemos 
as modificações que ela introduz, naturalizando sua influência e poder de 
transformação, sem refletir sobre sua intencionalidade. Segundo Winner (1987) esta 
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situação caracteriza uma espécie de “sonambulismo tecnológico”. Ainda segundo o 
autor, a partir desse estado de entorpecimento coletivo: 

[...] os hábitos, as próprias percepções, os conceitos, as ideias de espaço e 
tempo, as relações sociais e os limites morais e políticos, individuais, foram 
poderosamente reestruturados no decorrer do desenvolvimento tecnológico 
moderno. [...] Se produziram grandes transformações na estrutura de nosso 
mundo comum sem levar em conta o que implicavam estas alterações 
(WINNER, 1987, p. 25). 

Por fim, a dimensão profissional ou econômica da alfabetização científica, 
consiste em envolver conhecimentos científicos mais específicos e complexos, que não 
envolvem situações cotidianas, mas por outro lado “são importantes para determinadas 
áreas profissionais e encaixam-se com as ciências aplicadas e o setor produtivo.” 
(BOCHECO, 2011, p. 91). Esta categoria se destina principalmente a despertar o 
interesse dos alunos em determinadas carreiras científicas. Em nosso caso, 
identificamos o potencial de alfabetização científica profissional ao discutir o princípio 
de funcionamento e a utilidade dos catalisadores em diversas áreas do setor produtivo. 

Dessa forma, nossa proposta de ensino priorizou abordar os conceitos sobre o 
estudo dos gases e a cinética química de forma a possibilitar aos alunos estabelecer 
relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, por meio das conexões 
estabelecidas pelos sete parâmetros de ACT, promovendo a integração dos 
conhecimentos químicos através da temática da QAI. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino de química desenvolvido no contexto escolar deve possibilitar aos 
alunos, através de atividades que contextualizem o conhecimento científico e 
tecnológico, a capacidade para refletir sobre as implicações sociais deste 
conhecimento e tomar atitudes no sentido de melhorar sua qualidade de vida.  

Com este intuito, o objetivo deste trabalho foi o de apresentar e discutir os 
pressupostos teóricos que ampararam uma proposta de aplicação para o ensino de 
química de uma abordagem temática com Enfoque CTS, desenvolvida junto a uma 
turma de segundo ano do Ensino Médio. O tema selecionado foi o da QAI, por sua 
relevância social e possibilidade de articulação das discussões CTS com os conteúdos 
específicos relativos ao estudo dos gases e a cinética química.  

Contudo, para uma efetiva implementação de abordagens com Enfoque CTS 
no contexto educacional, há a necessidade de explicitar parâmetros e orientações que 
forneçam subsídios para sua inserção (BOCHECO, 2011; STRIEDER, 2008, 2012), de 
modo a não concentrar a abordagem de um evento ou tema privilegiando apenas as 
relações entre a Ciência e a Sociedade, ignorando as implicações da Tecnologia ou a 
caracterizando como simples aplicação do conhecimento científico (BOCHECO, 2011).  

Deste modo, procuramos desenvolver uma proposta que contemplasse todos 
os elementos da sigla, por meio do estudo de conceitos químicos articulados com os 
elementos da tríade CTS, identificando na temática, potencialidades para o 
desenvolvimento de alfabetização científica e de alfabetização tecnológica, através de 
uma série de parâmetros que proporcionam reflexões sobre a natureza da ciência, a 
natureza da tecnologia, seus desdobramentos sociais e inter-relações. 

Nessa perspectiva, uma abordagem CTS nas aulas de química, associada à 
temática da QAI, se apresenta como alternativa para um ensino que promova a 
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alfabetização científica e tecnológica dos alunos, oportunizando um ensino 
contextualizado e inovador, com sentido e significado, que aproxime a realidade dos 
alunos com os conhecimentos científicos e tecnologias que permeiam a sociedade.  
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USANDO PILHAS E BATERIAS, INSTRUMENTOS FACILITADORES DE 
APRENDIZAGEM PARA O ENSINO MÉDIO. 
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Melo (PG), Anelise Maria Regiani (PQ)2 
1 Mestrado Profissional em Ensino de Ciências - Universidade Estadual de Roraima 
margreyci@gmail.com 
2 Centro de Ciencias Biologicas e da natureza – Universidade Federal do Acre 
 
Palavras-Chave: Pilhas e baterias, descarte e ensino de química. 

RESUMO: 
Pilhas e baterias fazem parte do o conteúdo de eletroquímica segundo os Referenciais 
Curriculares de ciências da natureza do Estado do Acre, que por sua vez é o campo da 
química que estuda os processos químicos que envolvem transferência de elétrons. As 
informações das formas de descarte desses dispositivos são insuficientes. A corrosão 
da blindagem da pilha permite a liberação dos compostos químicos nela existentes, 
principalmente metais pesados, reconhecidamente danosos a saúde como o mercúrio, 
o cádmio e o chumbo. Os alunos do 3° ano do Colégio de Aplicação foram divididos em 
6 grupos e executaram uma atividade extra-classe na qual realizaram pesquisas na 
internet sobre as formas de descarte das pilhas e baterias, o destino adequado para o 
tratamento do lixo e o uso de pilhas no cotidiano das pessoas. Os alunos também 
foram motivados a construírem uma pilha de limão e a pilha de Daniell. Por meio dos 
seminários os alunos passaram a se preocupar com a problemática ambiental causada 
pelas pilhas e baterias. Com essas atividades podemos perceber que envolvendo a 
questão teórica com prática os alunos compreendem de forma melhor os conteúdos 
abordados na sala de aula. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O ensino de Ciências, em especial o de química, deve apresentar grande 

preocupação com aspectos relacionados à cidadania fazendo o uso de temas de 

interesse social, que possam ser relacionados ao cotidiano, associando aspectos 

tecnológicos e sócio-econômicos. Procurar assim transmitir conhecimento químico bem 

como uma formação crítica, que permita a reflexão sobre suas implicações sociais e 

ambientais. Esta é uma preocupação que ocorre em nível mundial, denominado ensino 

de CTS, esse movimento busca relacionar Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

Levando os problemas ambientais para discussão em sala de aula, mobilizando 

os educandos para a pesquisa sobre tais temas, se desperta o interesse sobre os 

mesmos, motivando-os para a absorção dos conteúdos químicos. Trabalhando os 

conteúdos de química associados a problemas ambientais, faz-se com que tais 

conteúdos se tornem significativos, demonstrando que os mesmos fazem parte da vida 
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dos educandos, encontrando-se inseridos em seu cotidiano.  Além disso, os educandos 

podem adquirir uma consciência ambiental, tornando-se capazes de influenciar a 

sociedade, contribuindo para a solução de problemas ambientais. 

Dentre os possíveis temas para essa abordagem temos as pilhas e baterias, que 

por sua vez fazem parte do o conteúdo de eletroquímica (Acre, 2006), que é o campo 

da química que estuda os processos químicos que envolvem transferência de elétrons. 

Nesses processos, uma reação química pode produzir corrente elétrica ou uma 

corrente elétrica externa pode forçar a ocorrência de uma reação química. Essas 

reações são chamadas de reações de oxidação-redução e sua principal característica é 

a transferências de elétrons entre espécies químicas, que podem ser moléculas, 

átomos ou íons.  

Nas últimas décadas, o extraordinário desenvolvimento da tecnologia no setor 

de telecomunicações e na indústria eletroeletrônica tem trazido muitos benefícios à 

humanidade, nos mais variados segmentos. Um exemplo típico é o conforto 

proporcionado pelo uso de aparelhos portáteis, movidos a pilhas ou a baterias 

recarregáveis, que tornou o uso destes mais prático e econômico (SANTOS e 

SCHNETZLER, 2003). 

No entanto, o avanço da tecnologia traz muitos problemas, dentre eles destaca-

se a geração dos resíduos de pilhas e baterias usadas que são perigosos por conterem 

metais pesados. Esses produtos, ao serem descartados juntamente com o lixo comum 

podem provocar danos ao meio ambiente e representam riscos à saúde pública pela 

possibilidade dos metais pesados atingirem o organismo através da cadeia alimentar. A 

compostagem de resíduos sólidos urbanos é um exemplo, pois a utilização de 

compostos orgânicos em plantações de alimentos propicia a absorção de metais 

pesados, através da ingestão por animais e humanos (BOCCHI etal, 2000). Por serem 

bioacumulativas, as substâncias tóxicas que compõem as pilhas e baterias, quando 

dispostas inadequadamente, podem atingir e contaminar os lençóis freáticos e chegar 

ao organismo humano.  

Levando em consideração que a quantidade de pilhas e baterias usadas por ano 

em nosso país é grande, e que os seus principais consumidores são jovens e 

adolescentes, o presente trabalho propõe, a partir do estudo químico e ambiental de 

pilhas comerciais, ensinar eletroquímica de uma forma mais atraente para que os 

estudantes de ensino médio possam entender as reações de oxidação e redução que 

ocorrem com estes dispositivos. Este trabalho é de grande importância, pois além de 
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ajudar os estudantes a fixar conceitos de oxidação-redução, também permitirá 

esclarecer os danos que as pilhas e baterias podem causar ao meio ambiente e propor 

uma solução para minimizar o problema da poluição.  

Dentre os vários tipos de pilhas destacam: pilhas secas do tipo zinco-carbono 

possuem em sua composição Zn, grafite e MnO2;  pilhas alcalinas que são compostas 

de anodo de aço envolto por zinco em uma solução de KOH e catodo de anéis de 

MnO2 compactado envoltos por uma capa de aço niquelado, separador de papel e um 

isolante de nylon. Vale ressaltar que nessas pilhas ocorre a adição de alguns metais 

pesados como o Hg, Pb e Cd, que são grandes poluidores do meio ambiente; e as 

pilhas recarregáveis de níquel-cádmio e a de níquel metal hidreto (NiMH), como pode-

se perceber esses metais são danosos ao meio ambiente e a saúde humana 

(MATSUBARA et al, 2007). 

 As pilhas e baterias possuem um eletrodo positivo (catodo), um eletro negativo 

(anodo) e uma pasta eletrolítica onde ocorre a reação química de transformação de 

energia observada na figura 1, (INMETRO, 2014).  

 

Figura 1: Partes de uma pilha 

Sendo assim a reciclagem das pilhas de baterias faz-se necessária devido a 

alguns de seus componentes serem grandes agressores do meio ambiente. Os 

processos de reciclagem de pilhas e baterias podem seguir três linhas distintas: a 

baseada em operações de tratamento de minérios, a hidrometalúrgica ou a 

pirometalúrgica (LUIZ, 2009). Algumas vezes estes processos são específicos para 

reciclagem de pilhas, outras vezes as pilhas são recicladas juntamente com outros 

tipos de materiais. 

 
 

Separador de 
papel 
Pasta de ZnCl2  e 
NH4Cl 
Camada de MnO2 

Grafite (catodo) 

Zinco (anodo) 
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Materiais e Métodos 
 

Um plano de vinte aulas de química, abordando o tema “pilhas e baterias” foi 

desenvolvido em uma turma do 3º ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal do Acre. A turma do ano de 2009 contava com 24 alunos.  

 No primeiro contato com os alunos ocorreu a apresentação do projeto, e a 

professora de química intermediou a conversa com os discentes sobre o uso e o 

funcionamento de pilhas e baterias, bem como sobre o mal descarte desses materiais e 

os prejuízos e danos ao meio ambiente.  

 Posteriormente, a turma foi dividida em seis grupos de quatro componentes 

para a realização da primeira atividade. Nessa, os alunos fizeram pesquisas na 

internet, revistas, jornais e em outros meios de informação sobre as formas de descarte 

das pilhas e baterias, destino adequado para o tratamento do lixo e uso de pilhas no 

cotidiano das pessoas. Os discentes apresentaram os resultados das pesquisas em 

forma seminários no segundo encontro.  

Após todas as apresentações os alunos responderam um questionário com 10 

perguntas (quadro 1), sobre o tema que eles mesmos apresentaram. Através desses 

questionários foi possível verificar que realmente eles compreenderam o conteúdo 

abordado e que eles serão capazes de ensiná-los a outras pessoas. 

 

Quadro 1: Questionário aplicado aos alunos depois dos seminários 

Questionário: 
Pilhas e baterias (referente à apresentação de seminários) 

 
1-Conceitue pilha 
2-Qual a importância química das pilhas? 
3-Cite as partes da pilha 
4- Porque que as pilhas e baterias são grandes poluidores do meio ambiente? 
5-Qual é o tipo de pilhas e baterias mais recomendado para uso doméstico?  
6-Qual deve ser o procedimento adotado em relação ao descarte desses materiais? 
7- Cite os principais metais constituintes das pilhas e baterias 
8- Qual é a importância de se reciclar pilhas e baterias? 
9- Qual o tipo de reação que acontece no anodo? E no catodo? 
10-Cite as formas de reciclagem das pilhas e baterias. 
11- Proponha soluções para reduzir a contaminação do meio ambiente por pilhas e 
baterias. 
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No encontro seguinte foi realizada uma prática experimental. Descrever a 

prática; dizer o assunto (construção de pilha de Daniel e pilha de limão). Dizer como a 

prática foi avaliada. 

 
 

Resultados e Discussões 
 
Ao apresentar a proposta das atividades que seriam executadas com a ajuda 

deles, foi possível observar que os mesmos ficaram muito interessados e curiosos em 

saber como ocorre a transformação de energia química em energia elétrica, e também 

em saber sobre os malefícios que esses pequenos dispositivos podem causar no nosso 

planeta. Ficaram também bastante preocupados, uma vez que eles consomem esses 

materiais em grande quantidade e descartaram de forma errada. 

Foi surpreendente a qualidade das apresentações, pois os alunos não só 

pesquisaram o proposto, mas foram mais além dando assim grande relevância aos 

danos causados ao meio ambiente em decorrência do descarte inadequado, bem como 

trouxeram alguns processos de reciclagem de pilhas e baterias. De modo geral, foi 

possível observar que os discentes ficaram muito preocupados e sensibilizados com a 

problemática do tema abordado, mostrando interesse em saber cada vez mais sobre o 

assunto. Também propuseram para a professora a montagem de um ponto de coleta 

na escola com o intuito de incentivar e influenciar outros alunos, pais e funcionários 

para descartarem de forma correta esses materiais. 

Dentre os seis grupos de alunos apenas um não se dedicou à confecção e 

apresentação do seminário, fato esse evidenciado, pois o grupo não preparou nem um 

tipo de apresentação seja escrita em forma cartazes ou no PowerPoint, o grupo apenas 

foi à frente e leu um papel com algumas informação em um curto período de tempo que 

não durou mais que 5 minutos. Não alcançando, portanto as expectativas esperadas, 

pois todas as outras apresentações foram de excelente qualidade onde os alunos 

puderam mostrar o quanto haviam aprendido sobre o assunto, e o quanto os 

seminários forma importantes para que eles pudessem obter novas informações das 

quais eles não tinham conhecimento. 

A avaliação dos questionários pode se observada ao analisar a tabela 1, que 

mostra os resultados por meio das respostas dadas pelos alunos. 
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Tabela 1: Índice de acertos e erros dos alunos nas respostas ao questionário do 

quadro 1 

 

 
 

. 
 

 

 

 

 
 

Pode-se perceber que 88% das respostas dadas pelos alunos estavam corretas, 

mostrando assim um alto nível de interesse dos alunos e também que houve 

compreensão de forma efetiva de boa parte do que foi visto. Entretanto 12% das 

perguntas não foram compreendidas por todos, não alcançando as expectativas que se 

esperava com o desenvolvimento das atividades. Sendo, portanto necessário utilizar 

outros recursos e metodologias para assim alcançar esses alunos que não 

conseguiram assimilar os conteúdos. 

Após essas atividades foi possível perceber o quanto os alunos estavam 

motivados e interessados com a disciplina, de tal maneira que passaram a ver a 

química com outros olhos, dando agora, mais importância a essa disciplina. Eles 

passaram a entendê-la não somente como a grande causadora dos impactos 

ambientais vistos no mundo inteiro por conta do mal descarte de pilhas e baterias, mas 

também que, quando a mesma é utilizada adequadamente traz benefícios que ajudam 

a melhorar a qualidade de vida da sociedade. Desta forma, os educandos perceberam 

o quanto a disciplina de química é indispensável para a melhor compreensão dos 

problemas atuais e também para agir sobre os mesmos em busca de solucioná-los.  

Antes de iniciar a atividade experimental a professora de química ministrou uma 

aula expositiva sobre a história da pilha, destacando quem foi o seu inventor e também 

abordou em sala de aula os conceitos que envolvem pilhas e baterias tais como: 

eletroquímica, potencial das pilhas e cálculo dos potenciais das pilhas, para que assim 

os alunos pudessem ter subsídios para a compreensão da atividade experimental. 

Na realização da atividade experimental os alunos foram levados a construir 

uma pilha de limão e também a pilha de Daniell. O roteiro do procedimento 

Grupos Respostas 
 Certas Erradas 
Grupo 1 7 3 
Grupo 2 9 1 
Grupo 3 9 1 
Grupo 4 10 - 
Grupo 5 9 1 
Grupo 6 9 1 
Total de respostas %: 88 12 
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experimental da aula prática foi entregue aos alunos, e o mesmo apresentava a 

descrição do processo, os materiais a serem utilizados e outras informações 

pertinentes, conforme pode ser observado no quadro 2.  

Quadro 2: Roteiro da atividade experimental 
Atividade Experimental 

A pilha de Daniell 
• Pegue um pedaço de Zn2+/Zn mergulhando um eletrodo de zinco metálico na solução 
de ZnSO4; 
• Pegue um pedaço de Cu2+/Cu mergulhando um eletrodo de cobre metálico na solução 
de CuSO4; 
• Faça uma ponte salina embebendo uma tira de papel filtro em solução de KCl;  
• Feche o circuito conectando os eletrodos ao voltímetro. 
Questões: 
1- Faça o desenho esquemático da pilha de Daniell indicando o ânodo e o cátodo e o 
sentido do fluxo de elétrons. 
2- Escreva as reações de óxido-redução da pilha e calcule a ddp, utilizando os valores 
tabelados de potencial de redução da pilha e compare com o valor lido no voltímetro 
 

Pilha de Limão 
Espete os eletrodos (cobre e zinco) no limão levando em conta que estes não 

devem se utilizada tocar. Verificar no voltímetro que é de cerca de 1V. 
 

 
Os resultados do desempenho dos alunos nas atividades experimentais 

medidos por meio dos desenhos esquemáticos da pilha de Daniell onde o aluno tinha 

que indicar o cátodo, ânodo e o sentido do fluxo dos elétrons e também pelo cálculo da 

diferença de potencial, ddp comparando o resultado teórico com o obtido 

experimentalmente estão apresentados na tabela 2.  

 
Tabela 2: Índice de acertos e erros dos alunos na resposta ao exercício avaliativo da 

atividade experimental 
Grupos Respostas 

 Certas Erradas 
Grupo 1 2 - 
Grupo 2 1 1 
Grupo 3 2 - 
Grupo 4 2 - 
Grupo 5 2 - 
Grupo 6 1 1 
   

 

Foi possível notar que dos 6 grupos apenas 2 tiveram uma pequena confusão 

com relação às reações envolvidas no procedimento experimental, pois em algumas 

respostas dadas por esses grupos não se pode observar que eles consigam aprender 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
 TIC 

 

os conteúdos envolvidos nessa atividade. Porém, os outros grupos foram muito bem na 

resolução das questões, merecendo grande destaque o grupo 5, pois o mesmo soube 

responder as questões e também discutir de uma forma clara e de fácil entendimento, 

fato demonstrado através do desenho do sistema da pilha de Daniel que eles 

confeccionaram e também pela comparação do resultado teórico com o experimental 

da voltagem dessa pilha.  

Ao analisar os questionários da atividade experimental pode-se perceber que 

cerca de 80% dos alunos conseguiu entender e assimilar todas as informações que a 

eles foram transmitidas, e para cerca 20% dos alunos o assunto não ficou muito claro 

com relação às reações envolvidas na realização dos experimentos citados. Isso pode 

ser associado ao fato de que os grupos que não compreenderam bem as reações 

foram justamente aqueles que não desenvolveram os seminários da melhor forma 

como foi proposto. Ao perceber que eles não conseguiam entender, repetimos o 

experimento e, em sequência foram fornecidas novas explicações para que assim eles 

pudessem entender. De fato o resultado das novas explicações foi aparentemente 

satisfatório, pois ao fazer perguntas sobre as reações que estavam acontecendo houve 

uma maior participação, interesse e envolvimento desse grupo na aula experimental. 

A pilha de Daniell é composta de um ânodo de zinco e de um cátodo de cobre, 

como pode ser vista através da figura 2. O eletrodo de cobre (cátodo) recebe elétrons 

provenientes do eletrodo de zinco (ânodo) e esses elétrons chegam ao eletrodo de 

cobre através da ponte salina. O excesso de elétrons no eletrodo de cobre atrai íons de 

Cu2+ presente na solução de sulfato de cobre que, ao serem descarregados, são 

depositados no eletrodo sobre a forma de metal. Para cada íon de cobre descarregado, 

um íon de zinco se desprende do eletrodo de zinco para a solução de sulfato de zinco 

(PAULINO et al , 2007). 
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Figura 2: Esquema da pilha de Daniell 

A duração de uma pilha de Daniel depende da concentração dos eletrólitos 

presentes nas soluções. Assim, a produção de corrente elétrica diminui à medida que a 

concentração do eletrólito de zinco aumenta e a do eletrólito de cobre diminui. Mas, 

para manter as soluções eletricamente neutras, a parede porosa tem como função 

permitir o trânsito de íons sulfato da solução de sulfato de cobre para a solução de 

sulfato de zinco.  

Na pilha de limão, o limão fará o papel de uma solução que geralmente é  de 

algum produto iônico, que possibilita que íons livres se movimentem em seu interior. 

Neste caso o meio será ácido, devido à grande concentração de ácido cítrico do limão, 

este é um tipo de solução condutora. Quando se insere o eletrodo de cobre no limão, 

não há condições para uma reação química entre a placa de cobre e a solução. 

Quando se insere o eletrodo de zinco no limão, os átomos de zinco da superfície têm 

uma forte tendência de se desligarem da placa e migrarem para o limão.  

Os átomos de zinco da superfície têm uma forte tendência de se desligarem da 

placa e migrarem para o limão, os elétrons livres na placa de zinco(que é a carga 

negativa), se dirigem pelo fio até a placa de cobre (que é o pólo positivo, dado a 

diferença de potencial natural entre estes metais quando em contato). Então os átomos 

de zinco começam a migrar da placa para o suco do limão, perdendo dois elétrons 

cada um, que irão fazer parte da corrente elétrica. O resultado final é que os elétrons 

migram para o eletrodo de cobre e o zinco vai para a solução como íon Zn2+. Os 

átomos de cobre são neutros. Os elétrons migram para a placa de cobre a fim de 

reduzir os íons positivos na superfície do eletrodo, (OLIVEIRA, 2000). 

 As aulas práticas em laboratórios são de fundamental importância para uma 

aprendizagem significativa. Para assim buscar relacionar o conhecimento teórico com o 

prático, possibilitando uma melhor compreensão dos alunos. Sendo essas aulas como 

motivação para aceitar melhor esses conteúdos e, na relação com a vida diária para 

torná-los mais interessantes e, assim, guardar na memória os conteúdos. Dessa forma 

os alunos ficam mais motivados e também mais curiosos, participativos e interessados 

na disciplina.  
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CONCLUSÃO 

Através do desenvolvimento do projeto pode-se observar que os alunos se 

conscientizaram e entenderam os prejuízos do mal descarte de pilhas e baterias, 

sabendo, portanto o que fazer para que esses dispositivos não causem mais danos ao 

ambiente e também a saúde humana. Eles aprendem muito mais com a associação 

das aulas práticas, devido ao fato de despertar neles certa curiosidade, porém para 

despertar a curiosidade do aluno é necessário que a escola e o professor lhes dêem as 

ferramentas necessárias, para que os alunos tenham acesso a essas ferramentas o 

professor é essencial para que isso aconteça. Sendo assim o ensino de química se 

torna mais atraente para o aluno e também para o professor, pois, ao ensinar se 

aprende e quem aprende ensina ao aprender. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACRE, Governo do Estado. Secretaria de Educação. Referenciais Curriculares de 
Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Rio Branco: SEE, p.66, 2006. 

 
BOCCHI, N.; FERRACIN, L. C. e BIAGGIO, S. R. Pilhas e baterias: Funcionamento e 
impacto ambiental. Química Nova na escola, nº 11 maio 2000. 
 
LUIZ, M. R. Pilhas: Geradores Químicos. Disponível em: 
http://www.coladaweb.com/quimica/eletroquimica/pilhas-geradores-quimicos. Acesso 
em 03 de outubro, 2009 
 
MATSUBARA, E. ; NERI, C. e ROSOLEN, j. M.. Pilhas alcalinas: um dispositivo útil 
para o ensino de química. Química Nova na Escola, Rio de Janeiro, vol. 30, 2007. 
 

OLIVEIRA, E. M.. Educação Ambiental Uma Possível Abordagem. 2ªEd. Brasília: 
Editora IBAMA, 2000.   

PAULINO, J. F.; BUSNARDO, N. G. e AFONSO, J. C.. Processamento de pilhas 
Li/MnO2 usadas. Química Nova na Escola,Rio de Janeiro, vol. 30, 2007. 
 
SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: Compromisso com 
a Cidadania. 3.ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003.   
 
IMETRO. Pilhas alcalinas e Zinco – Manganês. Disponível em: 
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/pilha.asp. Acesso em 17 de julho de 
2014. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade –  
CTS  

“Pibidianos” de Química da UNISC são desafiados a 
pesquisar temas intrigantes e ou midiáticos para alimentar 
debate em seminários preparatórios.  
Wolmar A. Severo Filho1* (PQ), Ítalo de Andade1 (IC), Nêmora F. Backes1 (IC) *wolmar@unisc.br 
 1Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Av. Independência, 2293, CEP96815-900, Santa Cruz do Sul,/RS; 
 
Palavras Chave: Pibid, desafios intrigantes, pesquisa 

RESUMO: A QUÍMICA APRESENTA UM UNIVERSO INFINDÁVEL DE EVENTOS ACONTECIDOS OU 
QUE OCORREM NO COTIDIANO, QUE A MAIORIA DAS PESSOAS NÃO CONHECEM O FUNDAMENTO 
QUE O SUSTENTA E QUE OS FUTUROS PROFESSORES NECESSITAM PARA AMPLIAR OS DOMÍNIOS 
DE SEUS ESTUDANTES. AS DEZ DUPLAS DE BOLSISTAS PIBID-QUÍMICA DA UNISC, FORAM 
DESAFIADOS A BUSCAR “PESQUISAR” EM LIVROS, REVISTAS, ENTREVISTAS, INTERNET, MITOS OU 
CONHECIMENTOS HERDADOS DE ANTEPASSADOS OU TEMAS VEICULADOS PELA MÍDIA.  OS 
TEMAS ESCOLHIDOS FORAM  APRESENTADOS NOS INÚMEROS SEMINÁRIOS SEMANAIS DO GRUPO 
DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES. TODOS APRESENTARAM SEUS TEMAS COM 
AUXILIO DE RECURSOS DE MÍDIA EM 5 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO E OU DEMONSTRAÇÃO E 
POSTERIORMENTE AS DISCUSSÕES E EXTRAPOLAÇÃO PARA OUTROS FENÔMENOS 
CORRELACIONADOS. 

INTRODUÇÃO 

Imagine-se perguntando a uma criança ou a um jovem em idade escolar “Onde 
você aprende ciência?”. Certamente a maioria irá responder, com convicção, que 
aprende na escola, mais precisamente na sala de aulas de Ciências, Biologia, Química, 
etc. Alguns poucos se aventurarão a dizer, um tanto duvidosos da veracidade de sua 
resposta, que também aprendem ciência na televisão, na internet ou até mesmo indo a 
uma consulta médica. É interessante perceber que a instituição “escola” tem sido vista 
como a única instância legítima no processo ensino aprendizagem dos conhecimentos 
científicos desse público, menosprezando a participação de outros inúmeros meio 
culturais tão representativos quanto ela. No entanto, ao considerarmos a dominação da 
cultura contemporânea pela mídia, podemos compreender os meios dominantes de 
informação e entretenimento como uma “fonte inesgotável e muitas vezes 
despercebida de pedagogia cultural; contribuem para nos ensinar como nos comportar 
e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – e o que não”. Essa 
noção também pode ser estendida a outras instâncias pedagógicas onde os saberes 
são produzidos e postos em circulação além dos limites escolares, como os museus, 
as revistas, os jornais, os programas televisivos, os filmes e as paginas virtuais, alem 
da própria cultura popular que entremeia o cotidiano familiar e social de nossos alunos. 
Dentro dessa ótica que os estudantes do Curso de Química Licenciatura da UNISC, 
então bolsistas PIBID, foram buscar subsídios para provocar nos estudantes de ensino 
fundamental e médios, fenômenos do cotidiano para desenacadear o interesse pela 
ciência. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Como resultado das pesquisas, atividades desenvolvidas nas escolas e 
seminário apresentado pelos bolsistas é importante destacar resumidamente o 
conhecimento explorado e socializado, com uma profunda reflexão e investigação 
científica, inclusive com a mobilização dos estudantes de ensino fundamental e médio. 
Acreditamos que os resultados obtidos com a técnica foram extremamente relevantes. 
A maioria dos estudantes não tinham conhecimento de mais de 70% dos temas, foi 
possível a elaboração de resenhas dos vários assuntos explorados, alguns bolsistas 
PIBID aplicaram a técnica adaptando a metodologia para aprendizagem baseada em 
problema (ABP) em suas classes onde exercem suas atividades de iniciação a 
docência. Além de provocar a inquietação e curiosidade nos alunos, puderam despertar 
um interesse nos alunos à estes assuntos. 

Tema A) Amadurecimento das frutas: Certamente já reparou que quando 
coloca uma peça de fruta bem madura em contacto com outras mais “verdes”, estas 
amadurecem rapidamente. Também já deve ter reparado que este fenômeno ocorre 
principalmente no verão, quando a temperatura é mais elevada. Se já se deu conta 
destes fenômenos, já fez uma observação científica sem se ter apercebido. Vamos lá 
então organizar as ideias. Então por que razão a fruta amadurece mais rapidamente 
em contato com outra bem madura? A resposta está na Química. A fruta madura ou 
“tocada” produz e liberta etileno, uma substância capaz de iniciar uma reação química 
na qual o amido é convertido em açúcar, Figura 1. Assim, o etileno libertado por uma 
fruta induz o amadurecimento noutra que esteja próxima. Esta substância é 
normalmente produzida em pequenas quantidades pela maioria das frutas e também 
pelos vegetais. As bananas, peras, maçãs, pêssegos e melões, por exemplo, 
produzem quantidades mais elevadas pelo que são capazes de induzir um 
amadurecimento mais rápido que outras frutas. A ação química do etileno é mais lenta 
a temperaturas baixas, isso é observado claramento no verão, pois as frutas 
amadurecem mais rapidamente. 

 

Figura 1. Transformações químicas que ocorrem no amadurecimento de frutos. 

O etileno é uma molécula bastante simples da família dos alcenos, constituída por dois 
átomos de carbono e quatro de hidrogênio (fórmula química: C2H4) em que os dois 
átomos de carbono estão unidos por uma ligação dupla (veja a figura). O etileno é um 
gás incolor com um certo odor levemente adocicado e age fisiologicamente como uma 
hormona natural das plantas, afetando e controlando o seu crescimento, 
desenvolvimento, maturação e envelhecimento. Assim, além de estimular e regular o 
amadurecimento da fruta, também tem o seu papel na floração e na queda das folhas. 
Apesar da sua importância no processo de amadurecimento da fruta, o etileno em 
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excesso pode também ser prejudicial para muitas frutas, vegetais, plantas e flores já 
que, ao acelerar o processo de envelhecimento, diminui a qualidade e duração dos 
produtos, principalmente a temperaturas elevadas. 

Tema B) Cera de abelha: Que substância essa, que além do mel é sintetizada 
pelas abelhas? 

 No reino animal, a cera é produzida pelas abelhas na transformação do mel por 
elas ingerido com o auxílio de oito glândulas ceríngeas localizadas no lado ventral do 
abdômen das operárias, Figura 2. A cera é composta por ácido cerótico e palmítico, é 
isolante elétrico, funde a 63/64 graus centigrados, amolece a partir dos 35 graus, e tem 
densidade próxima da água. É solúvel em gorduras, azeites, benzina, sulfeto de 
carbono, terebentina, éter e clorofórmio. 

 

Figura 2: Favos de cera onde as abelhas depositam o mel. 

É muito maleável e utilizada para laminação de cera alveolada e utilizada para 
determinar a posição em que as abelhas deverão fundar os favos no interior da 
colmeia. É utilizada na fabricação de medicamentos, cosméticos, depilatórios etc.. 
Mascada pura destrói o tártaro dentário e depósitos de nicotina. Mascada com mel 
purifica as vias nasofaringeas e é muito eficiente nos casos de sinusite e febre dos 
fenos.  

Tema C) Processos químicos que o café sofre ao passar pelo sistema digestivo 
de certos animais, café mais caros do mundo o “Kopi Luwak” elaborado com grãos de 
café extraídos de fezes,  

                                             

                                          Figura 3: Café Kopi Luwa 
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A cafeína é uma xantina alcaloide Figura 4, encontrada em várias plantas como 
nos grãos de café e cacau, folhas do chá, frutos do guaraná e noz de cola, e é 
adicionada a refrigerantes e diversos medicamentos, Figura 3. Atua também como um 
pesticida natural, protegendo as plantas dos insectos que se alimentam destas. O teor 
médio de cafeína por 150 ml (uma taça) de café tostado moído é cerca de 85 mg, de 
café instantâneo é 60 mg, café descafeínado é 3 mg, o chá em folhas ou saco 
apresenta 30 mg, o chá instantâneo 20 mg e o cacau ou chocolate quente é 4 mg. Um 
copo (200 ml) de refrigerante com cafeína tem entre 20 a 60 mg desta. 

 

Figura 4. Estrutura química da cafeína 

Em Domingos Martins, café feito com sementes ingeridas pelo pássaro jacu, 
Figura 5,  é vendido a cerca de R$ 240,00 o quilo Você já imaginou tomar um cafezinho 
feito com os grãos tirados das fezes de uma ave?  
 

 
 

Figura 5: Pássaro ingerindo um fruto do café 
 

E se esse café custasse algo em torno de R$ 240,00 o quilo? Esse café existe. 
Trata-se do Jacu Bird Coffee, ou Café do Jacu, que é produzido na fazenda Camocim, 
em Pedra Azul, Domingos Martins. Parece estranho, mas esse café exótico é um dos 
mais caros do mundo e o mais caro do Estado. Para se ter uma idéia, a maior parte da 
produção é vendida para as melhores cafeterias de Tóquio, Londres, Los Angeles e 
São Francisco.No Espírito Santo, apenas a Casa do Porto, em Vitória, a Estalagem 
Petra e o restaurante Don Lorenzoni, em Pedra Azul, comercializam o Café do Jacu.O 
motivo de ser tão caro, e raro, é porque passa por um processo diferente dos 
tradicionais. Os grãos do Jacu Bird são colhidos das fezes de uma ave chamada jacu, 
que come os melhores frutos do cafeeiro, aqueles sem defeito e completamente 
maduros. Considerado uma ameaça para o lucro dos cafeicultores, pois em certos 
cafezais comiam até 10% da produção, o jacu passou de vilão a grande colaborador do 
cafeicultor e empresário Henrique Sloper, proprietário da Fazenda Camocim, em 
Domingos Martins. Após saber que o café mais caro do mundo – o Kopi Luwak –, da 
Indonésia, é produzido a partir dos grãos encontrados nas fezes do civeta, um tipo de 
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gato selvagem, Sloper resolveu fazer a experiência com os grãos encontrados nas 
fezes dos jacus que devoravam a produção de arábica em sua propriedade. 

E o resultado o deixou animado. Além de ser um produto exótico, o sabor do 
café surpreendeu até os melhores especialistas em degustação do País. A provadora e 
consultora de café de São Paulo Eliana Relvas provou o Café do Jacu e afirmou que 
vale a pena."O sabor desse café é equilibrado e muito bom. Fica um gosto bom na 
boca. O mais diferenciado é que se trata de um produto exótico", disse Eliana. 

A primeira produção do Café do Jacu ocorreu em 2006, com poucos quilos. Em 
2008, atingiu cerca de 150 quilos. Agora, toda a produção é exportada. O preço? Quem 
dá é o produtor, que só vende quando encontra alguém que pague o valor que ele 
quer. "Por ser um produto exótico e o único no mundo, só vendo quando o meu 
comprador paga o valor que eu estipulo. Essa é uma prova de que a natureza e o 
homem podem viver em harmonia, pois sem o jacu esse café seria como um outro 
qualquer", disse Sloper. 
 

Tema D) Cigarro eletrônico: O cigarro eletrônico Figura 6, também chamado de 
e-cigarro, e-cig ou e-cigarette, é um aparelho mecânico-eletrônico desenvolvido com o 
objetivo de simular um cigarro e o ato de fumar . 

 

Figura 6. Cigarro eletrônico 

É um dispositivo que produz vapor inalável com ou sem nicotina, apresentando 
diversos sabores (ex: tabaco, café, frutas, etc.) e podendo servir como uma alternativa 
ao fumante, pois, além de entregar nicotina, também proporciona sabor e sensação 
física semelhante a da fumaça do tabaco inalado, embora não haja tabaco, combustão 
e fumaça. Também, o cigarro eletrônico imita o hábito de fumar, o que para muitos 
fumantes é um dos obstáculos para o sucesso em parar de fumar tabaco. 
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O modelo clássico do cigarro eletrônico é visualmente muito parecido com o 
produto verdadeiro, ou seja, possui a mesma cor branca e amarela, o mesmo formato e 
até a ponta simula estar acesa quando tragado. Contudo, existem diversos modelos 
disponíveis no mercado, sendo que o chamado cigarro eletrônico vai além de oferecer 
uma alternativa ao fumante de cigarros convencionais, pois já existem dispositivos em 
forma de charutos, cigarrilhas, cachimbo, entre outros muitos formatos. 

O cigarro eletrônico é constituído basicamente de três partes: uma bateria com 
alguns componentes eletrônicos, um vaporizador (também chamado atomizador) e um 
cartucho, sendo que funciona da mesma forma que os adesivos e chicletes de nicotina, 
entregando aos poucos esta substância ao fumante . 

Na maioria dos modelos, a bateria dos cigarros eletrônicos está ligada a um 
sensor que detecta a sucção realizada pelo usuário, a qual ativa o atomizador e inicia a 
vaporização do líquido contido no cartucho (chamado e-líquido ou e-suco), sendo então 
inalado pelo usuário. Ainda, esse sensor ativa um LED (pequeno dispositivo luminoso), 
geralmente de cor laranja, localizado na ponta do cigarro. Com isso, o cigarro 
eletrônico simula muito bem o real ato de fumar.  

Tema E) Tatuagens: Tatoo pigmentos que dão cor as tatuagens e suas 
influências no organismo humano, as novas tatuagens feitas nos olhos: A tatuagem 
(também referida como tattoo na sua forma em inglês) ou dermopigmentação ("dermo" 
= pele / "pigmentação" ato de pigmentar, ou colorir) é uma das formas de modificação 
do corpo mais conhecidas e cultuadas do mundo. Trata-se de um desenho permanente 
feito na pele humana, Figura 7,  que, tecnicamente, é uma aplicação subcutânea obtida 
através da introdução de pigmentos por agulhas, um procedimento que durante muitos 
séculos foi completamente irreversível (embora dependendo do caso, mesmo as 
técnicas de remoção atuais possam deixar cicatrizes e variações de cor sobre a pele). 
A motivação para os cultuadores dessa arte é ser uma obra de arte viva, e temporal 
tanto quanto a vida. 

 

Figura 7. Tatuagem na pele 

Uma das, digamos, relações mais antigas acontece entre presidiários e 
tatuagens. Em 2010, porém, as autoridades norte-americanas ficaram surpresas ao 
descobrir que dois presos tinham sido submetidos a um doloroso e perigoso processo 
de tatuagem nos olhos. Mais exatamente dentro dos olhos, naquela parte branca, 
conhecida como esclera. 
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A modalidade, que já não é muito comum, também surgiu de um modo peculiar 
quando Irman e David Boltjes, dois detidos nos Estados Unidos, resolveram diferenciar-
se dos outros presos que, como eles, já eram tatuados e com piercings espalhados 
pelo corpo. 

A tatuagem em questão não se trata de um desenho, assim como é feito no 
corpo, mas sim consiste em aplicar tinta colorida na parte branca dos olhos e, assim, 
pintar totalmente os olhos. A mudança é feita através de dois procedimentos diferentes. 
Primeiro, com uma agulha tradicional com tinta sobre o olho, depois, uma seringa para 
injetar a tinta no olho. 

Irman e David estão bem até hoje, mas, ainda assim, os resultados da tatuagem 
não podem ser muito positivas. O procedimento pode causar infecção, perfuração e 
hemorragia - entre as possíveis complicações. Por tudo isso é óbvio que a técnica, 
batizada de eyeball tattooing, não conta com a aprovação dos profissionais de 
oftalmologia já que o dano intraocular pode ser irreversível, levando à perda da visão. 

É importante frisar que a tatuagem no globo ocular não tem nenhuma relação 
com a tatuagem na córnea. Este último é um procedimento cirúrgico que, por ser 
realizado numa área do corpo extremamente delicada, utiliza uma tinta especial, Figura 
8. A aplicação é feita por meio de um corte na córnea onde é aplicada a tinta. A 
finalidade é puramente estética e o procedimento é realizado por um profissional 
especializado - e somente em pessoas que não enxergam. 

 

Figura 8. Tatuagem no olho 

Apesar de parecer impossível, a tatuagem do globo ocular já é praticada desde 
2008. Na ocasião, o jornal britânico The Sun fez uma matéria comentando o assunto. 
Naquela época, Pauly Unstoppable, do Canadá, recebeu quarenta inserções de agulha 
para ficar com a esclera na cor azul. “É doloroso, é como se alguém estivesse tocando 
picadores de gelo ou facas nos olhos”, disse ele. 

Mesmo depois de passados tantos anos do surgimento da técnica, o eyeball 
tattooing ainda é considerado um procedimento experimental - apenas cinco tatuadores 
no mundo realizam esse tipo de trabalho. Precisa dizer que, mesmo assim, a técnica 
começou a conquistar adeptos pelo mundo? 

Tema F) Feromônios são substâncias químicas secretadas por um indivíduo e 
que permitem a sua comunicação com outros indivíduos da mesma espécie. A 
mensagem química transmitida pelos feromônios tem por objetivo estimular 
determinado comportamento, que pode ser de alarme, agregação, contribuição na 
produção de alimentos, defesa, ataque, acasalamento, etc. 
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O termo “feromônio” pode ser usado para indicar tanto uma substância em 
particular, como uma mistura de substâncias. Eles foram descobertos em 1950. Em 
1959, o pesquisador alemão Butenandt conseguiu isolar e identificar o primeiro 
feromônio conhecido como bombicol [(10,12)-hexadecadien-1-ol] Figura 9, que é o 
feromônio da mariposa do bicho-da-seda Bombyx mori. Ele precisou matar 500 mil 
fêmeas desse inseto para obter apenas 1 mg da substância ativa. 

 

Figura 9: Bombicol, atraente sexual do bicho da seda 

Os insetos são os que mais liberam esse tipo de composto químico, mas eles 
não são os únicos; os mamíferos (como camundongos, preás, porcos, cães e até o ser 
humano) também realizam essa comunicação olfativa. 

No entanto, normalmente cada espécie animal produz um feromônio diferente 
que é reconhecido pelos membros da própria espécie.Por exemplo, o feromônio 
liberado por uma cadela, quando ela está no cio, para atrair cães machos para o 
acasalamento Figura 10, não atrai animais de outras espécies, como os porcos. Mas 
também não há seleção de raças, sendo que essa cadela atrairá os cães de qualquer 
raça por perto. 

 

Figura 10. Acasalamento de cães 

No caso dos insetos, essa linguagem é ainda mais intraespecífica. Por exemplo, 
as formigas lava-pé não irão entender a linguagem de formigas-limão e vice-versa. 

Os insetos, como as abelhas, as formigas e as moscas são exemplos notáveis 
do uso dos feromônios. Veja o caso das abelhas, quando ocorre algum perigo, exalam 
no ar um feromônio que serve de alerta para as outras abelhas fugirem, Figura 11. A 
seguir temos a estrutura do feromônio de alarme da Appis melífera, que é um 
composto da função orgânica dos ésteres. 
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Figura 11. Abelhas e o feromônio de alerta ao perigo, acetato de isoamila 

A abelha também usa feromônios específicos para indicar a localização de água 
ou a rota para ir até o néctar das flores e retornar para a sua colmeia sem se perder no 
caminho, Figura 12. Isso é especialmente importante porque as abelhas enxergam a 
uma distância muito curta. Em dias de chuva e vento, muitas abelhas acabam 
morrendo, pois esse feromônio é uma substância química volátil, muito diluída e por 
isso a trilha pode ser desfeita. Abaixo temos o feromônio de trilha da Appis melífera, 
que é da função álcool. 

 

Figura 12. Feromônio da abelha appis melífera (geraniol), estabelecimento de rota 

Mas os feromônios mais estudados e que apresentam mais uso agrícola são os 
sexuais, excretados pela fêmea e em muitos casos também pelo macho, utilizados 
para atrair o parceiro para a cópula e assim preservar a espécie, através da procriação. 
Na agricultura utiliza-se esses feromônios sexuais para livrar as plantações de 
determinados insetos. Isso é feito sintetizando o isômero correto do feromônio em 
laboratório e usando-o em armadilhas como isca para atrair os insetos e dificultar sua 
proliferação. Abaixo temos o exemplo do percevejo escuro Leptoglossus zonatus 
copulando depois da liberação de feromônios sexuais, Figura 13. Esse inseto é 
considerado uma das maiores pragas do milho no Brasil. 

 

Figura 13. Percevejo do milho, Leptoglossus zonatus combatido com o uso de seu feromônio. 

Esse método tem muitas vantagens econômicas e ecológicas, pois essas 
substâncias são inofensivas ao ser humano e evitam o uso de inseticidas, preservando 
o meio ambiente. 

Entre os seres humanos, acredita-se que os feromônios estão presentes nas 
mulheres, que regulam seu ciclo menstrual de acordo com outras mulheres com as 
quais convivem. 

Tema G) Bicarbonato de sódio para curar o câncer: Prepare-se para uma 
polêmica: um médico italiano afirmou há algum tempo que o câncer pode ser curado 
com bicarbonato de sódio. A afirmação do Dr. Tullio Simoncini parece surreal e foi 
contestada por muitos médicos e especialistas (ele foi banido da comunidade médica 
italiana), enquanto outras pessoas insistem em ficar ao lado dele. 
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Figura 14. Bicarbonato de sódio (NaHCO3) 

Segundo o Dr. Simoncini, existe uma característica que está presente em 
praticamente todos os tipos de câncer: as aftas nos pacientes. A tese dele diz que as 
prováveis causas do câncer são os fungos da espécie Candida, que podem ser 
tratados com algo relativamente simples: o bicarbonato de sódio. Segundo ele, quando 
o organismo está mais ácido as doenças se formam com maior facilidade (inclusive o 
câncer) – fator que pode ser, teoricamente, impedido com seu tratamento com 
bicarbonato de sódio, que envolve doses orais e intravenosas.  

Os cientistas exigem que certas evidências sejam apresentadas para embasar 
as afirmações sobre as origens de doenças (como o câncer ser originado por fungos 
Candida e poder ser tratado com bicarbonato), fatos que não foram devidamente 
comprovados pelo médico italiano. Mesmo assim, muitas pessoas adotam os 
tratamentos concebidos por Dr. Tullio Simoncini. 

Tema H) Quando 1+1 não é 2?,  A misturar-se duas medidas de água obtêm-se 
o dobro do volume, mas ao se misturar uma medida de água e uma de álcool, o volume 
obtido será menor que a soma dos volumes misturados. Essa temático permitiu um 
aprofundamento muito interessante no estudo das soluções e ou misturas. Um exemplo 
muito explorado foi o teor de álcool na gasolina. 

 

 

Figura 15. Experimento de determinação do teor de álcool na gasolina 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade –  
CTS  

Tema I) Química da bala mentos com coca-cola: As balas de Mentos provocam 
uma pequena revolução na garrafa: em contato com o refri, as balas aumentam a 
quantidade de gás e provocam o surgimento de bolhas grandes, que tendem a escapar 
na forma de um jato explosivo. Vale dizer que, como se trata de um fenômeno recente, 
as explicações científicas variam e não há consenso entre os estudiosos sobre as 
causas do jato. 

 

Figura 16. Imagem ilustrando o experimento de Mentos na Coca-cola 

Para explicar a explosão, ouvimos um químico e um físico, que concordam em 
um ponto: o equilíbrio entre o gás e o líquido nos refrigerantes é facilmente quebrável. 
"Se você pegar um pedaço de gelo e jogar na Coca, também vão se formar bolhas em 
torno dele. Qualquer coisa que quebre a homogeneidade do sistema gás-líquido 
provoca uma saída de gás", diz o químico João Usberco. Mas por que só com o 
Mentos a coisa bomba pra valer? Mais densa que o refri, a bala vai direto para o fundo 
da garrafa quando jogada lá dentro. Além disso, o Mentos tem ácido cítrico - o mesmo 
do limão -, que tende a aumentar a formação de gás carbônico. Outro fator é a 
superfície irregular da bala - vista pelo microscópio, ela apresenta buracos minúsculos. 
E, quanto mais irregular uma superfície, maior a tendência de provocar bolhas. E a 
Coca Light, apesar de ter se consagrado na internet como o refri ideal para essa 
bomba nojenta, não é a única bebida que provoca o jato. Nossa experiência com 
guaraná e soda também deu certo, mas a Fanta deixou a desejar. Na teoria, isso pode 
acontecer com qualquer refrigerante, especialmente nos diet e light. Por ser mais 
denso por causa do açúcar, o refrigerante normal retém a expansão do gás carbônico. 
No refri diet, que não leva açúcar na fórmula, as bolhas têm mais liberdade para se 
movimentar. 

CONCLUSÕES 
 

As conclusões mais evidentes foram a motivação e inquietação de cada um com 
o desafio de buscar temas diferentes e procurar as explicações mais adequadas para 
cada tema. A proposta foi muito bem recebida e replicada em algumas escolas e já se 
planeja ampliar o estudo para posteriormente elaborar um artigo científico compilando 
os resultados alcançados. 
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Introdução 
A análise constante da estrutura curricular de um 
curso de graduação é de extrema relevância para 
diagnosticar possíveis necessidades de ajustes, 
contribuindo para a sua adequação e excelência.1,2  
Nos cursos de Química da UFF: Licenciatura (LQ), 
Bacharelado(BQ) e Química Industrial (QI), houve 
uma reformulação curricular em 2003 visando uma 
adequação ao Plano Pedagógico instituído para 
cada curso.3 Nos novos currículos foram 
introduzidas 3 disciplinas intituladas de Tutorias 
(TT), que visavam preparar o educando para a 
pesquisa, seguidas de outras duas chamadas de 
Monografias de Final de Curso I e II para a LQ, e as 
equivalentes TT V e VI para os cursos de BQ e QI. 
Ao término destas disciplinas exige-se a elaboração 
e a defesa pública de uma monografia. Assim, este 
trabalho tem como objetivo principal verificar, 
através da análise dessas monografias, o perfil do 
profissional que está sendo formado nos cursos de 
LQ, BQ e QI da UFF, após 10 anos da reforma. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 
aplicada e documental, tendo como instrumento de 
coleta de dados 236 monografias aprovadas, sendo 
103 para LQ, 27 para BQ e 106 para QI. A análise 
revelou que: (1) 63% dos professores lotados nos 
cinco departamentos do IQ-UFF orientaram 
monografias, com bom equilíbrio de participação 
entre os departamentos; (2) A Pós-graduação em 
Ensino de Ciências da Natureza possui 9 
professores lotados no IQ e que orientaram 45% das 
monografias de LQ, 7% de BQ e QI. Já 18 
professores dos 38 pertencentes à Pós-graduação 
em Química orientaram 44% das monografias do 
BQ e QI e 4% da LQ. A menor taxa de orientação foi 
dos professores cadastrados na pós-graduação em 
Geoquímica, que orientaram 7% das monografias 
de QI e BQ e 1% da LQ. Houve também a 
participação expressiva de outros professores do IQ-
UFF que não estão credenciados nos Programas de 
Pós; (3) Nas monografias de LQ, Ausubel, Vygotsky 
e Freire foram os teóricos mais citados e os mapas 
conceituais foram pouco usados na elaboração e 

discussão das propostas. O desenvolvimento e 
análise de recursos didáticos, e propostas 
metodológicas foram as categorias mais abordadas. 
A maior parte das metodologias foi testada em sala 
de aula da Escola Básica; (4) 77% das monografias 
envolveram a realização de algum tipo de 
experimento. Para a LQ estão voltados para o 
ensino-aprendizagem, enquanto para o BQ e a QI 
são mais acadêmicos, isto é, voltados para a 
formação de um pesquisador; (5) Os temas do 
cotidiano e meio ambiente foram os mais abordados 
nas monografias da LQ, enquanto a química básica-
científica nas de BQ e QI.  

Conclusões 
A análise das monografias indicou que o perfil do 
profissional de Química que está sendo formado 
pela UFF atualmente exibe uma forte influência da 
mudança curricular efetuada. Na LQ percebe-se um 
interesse muito grande em aplicar as teorias 
aprendidas durante o curso e articulá-las em 
experimentos, demonstrando que a prática aliada à 
teoria pode levar a um melhor entendimento de 
conteúdos. Quanto ao BQ, observa-se que as 
monografias desenvolvidas estão de acordo com o 
perfil voltado à pesquisa básica em várias áreas da 
Química, no entanto, os trabalhos da QI carregam 
um forte apelo à pesquisa acadêmica e não estão 
diretamente voltados para o desenvolvimento de 
produtos, técnicas ou tecnologia ligados à indústria, 
não refletindo, portanto, o perfil profissional 
esperado. Assim, acredita-se que este trabalho 
propicie uma discussão crítica-reflexiva visando 
ações que proporcionem mudanças de paradigmas 
e que busquem a formação de excelência dos 
profissionais de Química formados pelo IQ-UFF.  
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Resumo: Tanto a Declaração de Salamanca quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
ressaltam a obrigatoriedade da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas 
escolas comuns, além de garantir a esses alunos o direito de ter um currículo adaptado, metodologias e 
métodos de avaliação da aprendizagem que considerem suas especificidades. Desta forma, a pesquisa 
em questão teve como objetivo identificar os métodos utilizados pelos professores de química para 
avaliar os alunos com deficiência auditiva. Para isso foram realizadas entrevistas semiestruturada com 
quatro professores de química de quatro escolas estaduais do município de Itabuna/BA. Os resultados 
apontam que os professores praticam a avaliação, de forma arbitrária e classificatória. Observamos 
também que as dificuldades que os professores encontram em avaliar os alunos com deficiência auditiva 
estavam atreladas a falta de preparação dos professores, bem como, o desconhecimento dos princípios 
da avaliação inclusiva e das especificidades da deficiência auditiva. Diante desse contexto, o professor 
não consegue alcançar o real objetivo da avaliação, que é promover o desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos, e fazer repensar as metodologias de ensino. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, iniciativas isoladas na educação de pessoas com deficiência são 

constatadas desde o século XIX, iniciando com a criação das escolas especiais ou o 
atendimento institucionalizado aos alunos com deficiência. (MAZOTTA, 2005). No que 
diz respeito aos deficientes auditivos, as primeiras ações surgiram na década de 80 
com a criação da Federação Nacional de Educação e Integração de Deficientes 
Auditivos (FENEIDA), composta por profissionais e deficientes auditivos (BRITO, 1995). 

Entretanto, de acordo com Mazzotta (2005), a busca pelo acesso à educação 
pelas pessoas com deficiência intensificou-se a partir da Constituição de 1988, em seu 
artigo 208 quando destaca a obrigação do Estado em garantir atendimento 
especializado aos “portadores de deficiência” que estejam matriculados, 
preferencialmente, na rede regular de ensino, no nível fundamental e médio. A partir do 
reconhecimento desse direito os Estados começam a discutir a necessidade de 
adaptações das legislações estaduais, de modo que fossem consideradas as 
necessidades específicas dos alunos deficientes.  

Contudo foi em 1994 que dirigentes de mais de oitenta países, incluindo o 
Brasil, assinaram o principal marco em defesa da inclusão de alunos com deficiência, a 
Declaração de Salamanca, um dos mais importantes documentos de compromisso de 
garantia de direitos educacionais. De acordo com o artigo 19 da declaração 
 

Políticas educacionais devem levar em total consideração as diferenças e 
situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de 
comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão 
deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas tenham 
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acesso a educação em sua língua nacional de signos. Devido às necessidades 
particulares de comunicação dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a 
educação deles pode ser mais adequadamente provida em escolas especiais 
ou classes especiais e unidades em escolas regulares (UNESCO,1994. p. 12) 

 
Procurando incorporar os princípios firmados na Declaração de Salamanca, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9394/1996) no artigo 59 
estabelece que: 

 
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
(BRASIL, 2013, p. 34) 

 
Entretanto, sabe-se das dificuldades encontradas nas salas de aula, pois não 

são adequadas para receber os alunos com deficiência. Além disso, uma parte 
significativa dos professores não estão preparados para auxiliar no processo de 
inclusão desses alunos. Existem situações nas escolas que geram a exclusão desses 
alunos, seja por parte dos colegas, ou até mesmo por parte dos professores. Nesse 
caso, as formas de avaliação da aprendizagem podem constituir uma das formas de 
exclusão desses indivíduos. Como afirma Hoffman (1991) mesmo sabendo dos 
problemas encontrados em se avaliar, ainda assim os professores utilizam uma prática 
avaliativa “improvisada e arbitrária”, e esta avaliação leva a uma exclusão até mesmo 
de alunos que não possuem deficiência. 

No caso particular da avaliação de deficientes auditivos, Spenassato e Giareta 
(2009) afirmam que muitos educadores não utilizam métodos diferenciados para avaliar 
alunos surdos aplicando métodos avaliativos como provas escritas e trabalhos. Desse 
modo, é preciso que o processo de avaliação tenha a finalidade de reduzir a 
desigualdade, considerando relevante a presença de um intérprete na sala de aula, 
além da gesticulação das palavras proferidas pelo professor, considerando que muitos 
alunos surdos praticam a leitura labial.  

O Decreto nº 5.626/2005 determina que os professores devem diferenciar a 
avaliação dos alunos surdos, para isso de acordo com o documento é necessário 

VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda 
língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e 
reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da 
Língua Portuguesa (BRASIL, 2005, p. 5). 
 

Contudo, não encontramos muitos estudos que discutem o processo avaliativo 
dos alunos com necessidades educacionais especiais. Alguns trabalhos (JESUS, 2004; 
PINTO e SILVA, 2006; OLIVEIRA e CAMPOS, 2006; CHRISTOFARI, 2008;) discutem 
a prática da avaliação numa perspectiva inclusiva. Porém, não encontramos pesquisas 
que estejam relacionadas à avaliação de alunos com deficiência auditiva, isso mostra a 
necessidade de estudos que demonstrem as formas de avaliação atualmente utilizadas 
nas escolas, visando colaborar na busca de alternativas mais eficazes para avaliação 
dos alunos com deficiência auditiva.  

Diante desse contexto, a pesquisa em questão pretende identificar as principais 
formas de avaliação utilizadas por professores de química/ciências, bem como, as 
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principais dificuldades encontradas para a efetivação de processos avaliativos que 
considerem as necessidades educacionais dos alunos surdos. 

A AVALIAÇÃO NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA 
 
A avaliação da aprendizagem deve ser pensada de acordo com os objetivos a 

serem alcançados, e de forma que não acarrete a exclusão dos alunos. Para Luckesi 
(2002) a prática que causa a exclusão do aluno não é propriamente uma avaliação e 
sim um exame que tem características classificatória e seletiva, servindo apenas para 
aprovar ou reprovar, enquanto que o ato de avaliar visa o desenvolvimento do aluno, 
buscando o melhor resultado, sendo considerada como diagnóstica e inclusiva. Os 
termos examinar e verificar estão bem próximos quando Luckesi (1998) aponta que: 

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a 
obtenção de configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou 
com ele. A verificação é uma ação que "congela" o objeto; a avaliação, por sua 
vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação (LUCKESI, 1998, p.76, 
grifo do autor). 

A maneira com que os professores avaliam seus alunos pode indicar como 
esse profissional atende as diferentes características e necessidades educacionais que 
aparecem na sala de aula. Nesse contexto, o ato avaliativo pode oferecer subsídios 
para o aprimoramento das práticas educativas, ou pode constituir um poderoso 
elemento de segregação em função dos seus resultados. De acordo com Teixeira e 
Nunes (2010), a avaliação pode se tornar uma forma de exclusão não só na escola 
como também na sociedade. Portanto, faz-se necessário pensar a avaliação em um 
contexto mais amplo que ultrapasse os limites da simples classificação dos alunos.  

Diante disso, Teixeira e Nunes (2010, p.68) alertam que o professor deve 
“pensar a avaliação e perceber suas implicações e isto requer um pensamento crítico 
sobre esta prática.” Segundo o autor, o pensamento crítico contribui para superar 
práticas elitistas, segregativas e pretensiosamente neutras. 

O propósito da ação educativa é promover o desenvolvimento e a socialização 
de todos os alunos, por isso a atenção à diversidade também precisa ser considerado 
no ato avaliativo.  Nesse sentido, a avaliação Inclusiva tem o objetivo de promover o 
desenvolvimento e a socialização de todos os educandos, abrangendo todas as 
necessidades possíveis, de forma que a qualidade da educação não seja eliminada. De 
acordo com Teixeira e Nunes (2010), a avaliação inclusiva será aquela que consegue 
interagir com as condições de vida e com as necessidades de crescimento e 
desenvolvimento de cada indivíduo, favorecendo a autonomia e emancipação do 
sujeito. 

Da mesma forma Spenassato e Giareta (2009) apontam a necessidade dos 
professores promoverem a “interação e o conhecimento” de forma que garantam a 
igualdade na sala de aula. Nesse sentido, os autores também defendem a utilização de 
metodologias visuais para que não ocorra defasagem no aprendizado de alunos 
surdos. De modo que os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 
possam usufruir da mesma educação que os demais alunos. Para isso, a avaliação 
inclusiva deve estar atrelada à atenção diversificada, mediante adaptação do currículo 
às diferentes características e necessidades educacionais de cada educando. 

Entretanto, Coll e Onrubia (1999) alertam que para a efetivação da avaliação 
inclusiva é necessário que o professor esteja atento às suas características. São elas: 
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x Priorizar a função pedagógica da avaliação: ou seja, utilizar a avaliação para 
melhorar as atividades de ensino e aprendizagem dos alunos. Logo, a avaliação 
inclusiva vincula a avaliação da aprendizagem dos alunos à avaliação dos 
processos de ensino e aprendizagem, e nesse sentido assume um papel 
regulador dos processos de ensino e aprendizagem, superando a visão de 
avaliação com um controle externo dos níveis de rendimentos dos alunos; 

x Possuir caráter formativo: fornecer subsídios para que o professor possa 
tomar decisões mais fundamentadas na adaptação do planejamento de ensino 
(por exemplo, diversificação e flexibilização dos conteúdos, atividades previstas, 
etc), e, sobretudo no seu desenvolvimento (ajustando de acordo com as 
necessidades dos alunos). Nesse sentido, por se tornar um processo contínuo, o 
ato avaliativo necessita de uma postura mais reflexiva do professor, que a todo o 
momento precisa avaliar sua prática e, portanto, seu próprio processo formativo. 
Além disso, visa também que os alunos sejam capazes de assumir cada vez 
mais o controle e a responsabilidade sobre os seus processos de aprendizagem, 
ajudando a detectar seus próprios erros e acertos. 

x Evitar que a avaliação seja utilizada como um simples controle externo de 
rendimento: ou seja, é preciso ultrapassar o entendimento de uma avaliação 
simplesmente valorativa, onde o objetivo principal é a classificação dos alunos. 
A avaliação deve ter uma função pedagógica, no intuito de buscar o 
aprimoramento do conhecimento dos alunos.    

x Ser coerente com os princípios de um ensino adaptativo: ou seja, seria 
incoerente avaliar todos os alunos utilizando como critérios apenas seus 
resultados de uma prova final. É necessário considerar a trajetória de 
desenvolvimento de cada aluno, quais os avanços alcançados durante seu 
percurso formativo, considerando suas limitações. 
Portanto, a prática da avaliação da aprendizagem deve ser coerente com os 

propósitos pedagógicos e sociais, propiciando o desenvolvimento do aluno, de forma a 
obter os objetivos, e não apenas classificá-los. 
 

METODOLOGIA 
 
A pesquisa em questão é de cunho qualitativo, pois considera o ambiente como 

fonte direta dos dados, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e 
focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 
Além disso, tem por objetivo a construção da realidade, não quantificada, mas 
analisada sobre os valores, significados e constructos profundos das relações 
(MINAYO, 2003). 

O estudo foi desenvolvido com professores de Química de quatro escolas 
estaduais da rede pública de ensino da cidade de Itabuna - Bahia que possuem alunos 
com deficiência auditiva. Foram gravadas entrevistas em áudio com quatro 
professores, identificados aqui por nomes fictícios, (Laísa, Fátima, Carlos e Marilene) 
de Química que lecionam em classes do 9º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do 
Ensino Médio, que possuem alunos com deficiência auditiva, porém nem todos os 
professores são formados em Química.  

Utilizamos a entrevista semiestruturada para coleta de dados, pois segundo 
Ribeiro (2008) na entrevista há uma relação entre entrevistado e entrevistador de modo 
específico. Apesar de utilizar questionamento “o entrevistado sente-se a vontade para 
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expor suas opiniões, e muitas vezes, alguns sentimentos” (RIBEIRO, 2008. p. 142), e 
mesmo utilizando um roteiro nos deu liberdade de guiar a entrevista de acordo com os 
nossos objetivos, tivemos também oportunidade de aprofundar o tema, além de 
podermos adaptar as perguntas a cada professor. E desta forma conhecemos os 
métodos de avaliação empregados para avaliar a aprendizagem desses alunos, bem 
como, as dificuldades enfrentadas nesse processo. 

As entrevistas foram transcritas, e as respostas foram categorizadas e 
analisadas segundo a Análise Textual Discursiva (ATD) que “corresponde a uma 
metodologia de análise de dados e informações de natureza qualitativa com a 
finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos” 
(MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 46). Este tipo de análise foi escolhido por propor uma 
combinação entre análise rigorosa e síntese subsequente dos dados. Por ser um 
processo de categorização emergente, também nos permitiu que ao longo do processo 
construíssemos categorias e subcategorias de acordo com o objetivo da pesquisa. 
 
 
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
A Tabela 1 nos mostra a formação e atuação destes professores. 

 
Tabela 1. Descrição dos professores entrevistados. 

Professor Graduação Tempo de atuação*(anos) 
Carlos Licenciatura em Biologia Eventualmente 

Fátima Licenciatura em Química 25 

Laísa Licenciatura em Química 02 

Marilene Licenciatura em Biologia 12 
* O tempo de atuação refere-se à área ensino de Química. 

 
Dos quatro professores entrevistados apenas dois são formados em Química e 

os outros dois em Biologia. O tempo de atuação também é distinto entre os 
professores. As professoras Laísa e Fátima, por exemplo, são licenciadas em Química. 
Laísa ministra aula há dois anos, sendo que todas as aulas são de química, e Fátima a 
25 anos. Enquanto os professores Marilene e Carlos, são formados em biologia. A 
professora Marilene ministra aulas de Química a doze anos. Ao passo que, o professor 
Carlos ministra aula de Química eventualmente. 

Os dados obtidos nas entrevistas foram agrupados em categorias e 
subcategorias, conforme apresentamos a seguir: 

Tipos de avaliação utilizados pelos professores 
 

De acordo com as respostas apresentadas, podemos observar a ocorrência 
apenas de dois métodos de avaliação. Um dos métodos é o que segundo Luckesi 
(1998) classifica como exames, feitos a partir de provas, trabalhos escritos e 
apresentados, e o outro é realizado a partir de observações comportamentais dos 
alunos. Sabemos da importância em diversificar os métodos de avaliação na sala de 
aula, já que os métodos devem atingir a todos os alunos igualmente, ainda assim é 
preciso ficar atento aos objetivos a serem alcançados com a avaliação, e se esta 
permite a participação de todos os alunos. 
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Instrumentos diversos de avaliação 
 

Nessa subcategoria foram classificados os professores que afirmaram utilizar 
como método de avaliação as provas, mas que também utilizam as observações para 
complementar a avaliação, por conta própria como a professora Laísa, ou para cumprir 
as exigências do sistema que rege a escola, como o professor Carlos. 

 
“Avaliar pra mim engloba várias coisas... Teste, trabalho, 
apresentação de trabalho, atividades em grupo, eu passo também 
pra eles, é, pra eles trazer pra mim experimentos, pra eles 
bolarem experimentos, não pra eu chegar lá é isso e isso acabou, 
de acordo com o assunto eles fazem um experimento e traz e 
explica pra turma e tal, mas pra turma toda”. (Laísa) 

 
 “Além das atividades que eles desenvolvem durante a unidade 
tem o provão, e depois tem uma quantidade de ponto, o provão 
vale quatro e os outros seis pontos o professor fica livre pra 
avaliar... dois pontos eu reservo pra participação, caderno, esse 
tipo de coisa, que é até uma forma de ajuda, e os outros trabalhos 
e outro tipo de prova também.” (Carlos) 

 
Essa avaliação considerada por Luckesi (1998) como exame ou verificação é 

apenas uma forma de classificar o aluno, não favorecendo a aprendizagem, e acaba 
por vezes, levando à exclusão de alunos com NEE. Há, portanto, uma confusão entre 
os termos avaliar e examinar, já que esses professores entendem a avaliação como um 
método de quantificar o que o aluno aprendeu. Teixeira e Nunes (2010, p.50) dizem 
que “o processo de ensino-aprendizagem deve ir além da consideração simplista dos 
aspectos cognitivos”, deve considerar também o indivíduo e seus aspectos formativos, 
além de suas influências sociais. 

 

Observações comportamentais 
 

Nesta subcategoria foram incluídas as professoras que utilizam como principal 
forma de avaliação o comportamento do aluno, assim como a sua conduta e suas 
atitudes. 

“Pra me avaliar é olhar a participação, a frequência, a conduta 
dele e também a parte de conteúdo”. (Fátima) 

 
 “[...] na verdade a prova às vezes não serve pra muita coisa, 
porque tem uns que se recusam a fazer, eles preferem ficar, tirar 
um zero, um sem rendimento, - ah não sei isso não. Não querem 
nem fazer. Mas muitas vezes na aula participa, pergunta, 
interage, conseguem mostrar que estão entendendo, então é uma 
gama de coisas que você tem que observar, pra ver se o aluno tá 
conseguindo compreender”. (Marilene) 

 
Para Freitas (2002) a avaliação esta pautado em três vertentes: a instrucional, 

a disciplinar e a de valores e atitudes. E que essas vertentes estão focalizadas tanto no 
plano formal, onde os resultados são as notas e as aprovações ou reprovações, quanto 
no informal, onde são feitos os juízos de valor.  
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A utilização do comportamento individual ou em grupo apresentou um método 
de avalição comum entre os professores entrevistados, as professoras Fátima e 
Marilene, apresentaram essa forma de avaliação como a principal, deixando em 
segundo plano o uso de provas.  

Percebemos também que a professora Marilene não considera apenas a nota 
em prova, mas também a trajetória de aprendizagem dos alunos, deixando claro que 
todos os aspectos observados durante as aulas são favoráveis pra avaliar um aluno. 
Percebemos que as práticas avaliativas, apesar de diversificada, não podem ser 
consideradas inclusivas, pois ainda geram a exclusão de muitos alunos quando, por 
exemplo, não vinculam a avaliação ao processo de ensino/aprendizagem. Além disso, 
a falta de reflexão sobre a prática avaliativa não favorece para a adaptação dos 
conteúdos as dificuldades dos alunos, desta forma a avaliação é utilizada apenas para 
o controle, com caráter extremamente classificatório.  

Teixeira e Nunes (2010) apontam que uma avaliação inclusiva deverá ser 
diagnóstica e qualitativa, e deve estar fundamentada nos valores morais e nas 
concepções do sujeito, e se o professor não cumprir com o seu papel diante do aluno 
poderá afetar o seu processo de aprendizagem,  

Para que a prática avaliativa desses professores seja considerada inclusiva 
necessita, segundo Oliveira e Campos (2006), que eles busquem, a partir da avaliação, 
conhecer as estratégias que os alunos com NEE utilizam para aprender, e que essas 
estratégias lhes sejam fundamental para a adaptação do ensino e das práticas diárias 
em sala de aula. Nesse sentido, para que as estratégias empregadas atendam os 
objetivos esperados é necessário que o professor conheça o aluno, de modo a 
incentivá-lo a aprender e a se desenvolver. 
 

Dificuldades encontradas para avaliar os alunos surdos 
 

Professores que sentem dificuldades no processo de avaliação 
 

Apenas dois professores afirmaram ter dificuldades em avaliar os alunos, 
devido a falta de comunicação entre professor e aluno. Como podemos ver nos 
depoimentos das professoras Marilene e Fátima. 

 
 “Porque eu não tenho jeito nenhum de trabalhar com ele, não sei 
pra onde vai nem como é que faz, e ainda mais quando se 
descobri que é um menino que não é nem alfabetizado, ele não 
conhece nada da escrita, ele não conhece nada da leitura, ele 
simplesmente copia, ele consegue reproduzir traços”. (Marilene) 

 
De acordo com o depoimento a dificuldade é originada pela não alfabetização 

desse aluno, tanto na Língua Portuguesa quanto em LIBRAS. Nesse sentido, Oliveira 
(2012) destaca que a alfabetização deve ser oferecida no contra turno na própria 
escola nas salas de recursos com professores que conheçam a LIBRAS. Porém a 
professora já havia sinalizado a ineficiência da sala para o aluno surdo, tendo em vista 
que a professora do AEE não conhece a LIBRAS. Além disso, o autor também aponta 
como essencial o uso de materiais didáticos adaptados, para os alunos que já se 
comunicam pela LIBRAS. 
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 “[...] às vezes a gente fecha o olho, não é piedade não, mas a 
gente sabe que não é culpa dele, tá se submetendo aquele papel 
não é culpa do aluno e não é ele que eu vou ter que punir. A 
gente aprova esse aluno, a gente não sabe nem qual vai ser o 
futuro desse aluno, mas às vezes eu chamo ele pra mostrar, mas 
é papel dos pais também...”. (Fátima) (Grifo nosso) 

 
 Aprovar o aluno com NEE ao fim do ano letivo está de acordo com o artigo 59, 

parágrafo II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que diz “terminalidade 
específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências[...]” (BRASIL, 2013, p. 34 grifo do 
autor). A terminalidade específica é uma espécie de “certificado de conclusão de 
escolaridade” para alunos que não conseguiram alcançar as habilidades necessárias 
para serem aprovados por conceito. Entretanto, devido ao uso indiscriminado desse 
direito, sem atentar-se as características de cada deficiência, muitos professores 
acabam utilizando sem nenhuma orientação ou preocupação com a aprendizagem dos 
alunos. Em decorrência disso, é possível notar muitas vezes o desinteresse de alguns 
alunos. 

 

Professores que não sentem dificuldade no processo de avaliação 
 

A professora Laísa não sente dificuldade em “avaliar” sua aluna surda mesmo 
quando utiliza práticas avaliativas que segundo Luckesi (2002) são práticas 
excludentes, pois a aluna faz leitura labial e, também, tem o acompanhamento de uma 
intérprete durante as aulas, o processo de aprendizagem dessa aluna é favorecido pelo 
suporte oferecido pela escola, e também pela metodologia de ensino utilizada pela 
professora, a que afirma sempre estar voltada para a aluna, falando devagar e nunca 
de costas. 
 

 “Eu não sinto dificuldade, agora mesmo eu fiz um teste na sala 
dela, e quem tirou nota maior foi ela. Eu não sinto dificuldade.” 
(Laísa) 

 
O professor Carlos afirma não ter dificuldades com a avaliação do aluno surdo, 

pois ele não participa do processo. 
 

 “As avaliações são iguais, e ele não vem fazer as avaliações, ele 
não participa” (Carlos) 

 
O professor não relata dificuldades na avaliação, pois o processo de avaliação 

não ocorre no que se refere ao aluno surdo. Essa prática é comumente encontrada na 
escola quando se trata de alunos que apresentem algum tipo de necessidades 
educacionais especiais. Contudo, essa realidade revela o despreparo do professor e a 
necessidade de que exista na escola momentos onde ele possa relatar o seu fazer 
pedagógico. Capellini e Mendes (2003) afirmam que um importante passo para o 
processo de inclusão consiste em disponibilizar informações, técnicas científicas e 
legais aos professores do ensino regular inseridos na inclusão escolar. Além disso, 
Teixeira e Nunes (2010) alertam que o professor está eludindo a qualidade de ensino, 
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pois cabe a ele também oferecer suporte para que o aluno supere suas dificuldades e 
possa desenvolver suas potencialidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Educação inclusiva ainda não está consolidada nas escolas estaduais de 
Itabuna participantes da pesquisa, mesmo após mais de dez anos de vigência da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que garante o direito de alunos com 
necessidades educacionais especiais de frequentarem as escolas de ensino regular e 
que esta deve oferecer-lhes condições necessárias para o desenvolvimento de todas 
as suas potencialidades. Ainda faltam professores capacitados, salas adaptadas e 
materiais adequados.  

Porém, sabemos que esta não é uma responsabilidade apenas do professor ou 
da escola e sim de todo o Estado, e cabe ressaltar ainda a influência familiar no 
desenvolvimento escolar desses alunos. Contudo, cabe a direção escolar, ao efetuar a 
matrícula de um aluno surdo, solicitar junto aos órgãos competentes as providências 
necessárias para o acompanhamento adequado desse aluno. Principalmente porque a 
língua materna dos surdos é a LIBRAS, e diferente dos alunos ouvintes, não basta que 
a escola ofereça a língua portuguesa, seu papel é oferecer-lhes, também, condições 
para o aprendizado da LIBRAS. 

Algumas dificuldades são encontradas nesse processo de inclusão, iniciando 
pela formação dos professores, que não foram preparados para atuar diante das 
diversidades existentes na sala de aula, principalmente no que se refere a  Educação 
Especial. Por trabalharem em uma perspectiva que não consideram as limitações dos 
surdos, estes não conseguem desenvolver efetivamente o aprendizado. Pois os alunos 
com deficiência auditiva necessitam tanto de professores especializados quanto de 
intérpretes, além de recursos visuais e materiais adaptados. Os professores devem, 
ainda, adaptar ou desenvolver metodologias e recursos de avaliação para que possa 
atingir todos os alunos igualmente. 

A sala de aula é o local onde os professores têm mais contato com alunos 
surdos, portanto é na sala de aula que os professores devem estimular o 
desenvolvimento deles, por meio da avaliação, por exemplo. Mas, para que haja 
inclusão essa prática deve ser diagnóstica observando tanto formal quanto 
informalmente os avanços alcançados pelos alunos, além das dificuldades encontradas 
por eles durante o processo de aprendizagem, de forma que possa contribuir para a 
melhoria das suas práticas pedagógicas. Desta forma, os professores estarão 
respeitando as diferenças existentes na sala, e utilizando estas diferenças para 
construir uma prática inclusiva. Entretanto, não observamos esses aspectos nas 
metodologias utilizadas pelos professores, ainda existe o predomínio de formas de 
avaliação arbitrária que não promovem a inclusão dos alunos. 

A ausência da utilização de práticas avaliativas inclusivas pelos professores 
entrevistados é preocupante, pois além de não favorecer o desenvolvimento cognitivo 
dos alunos surdos acabam por excluí-los. Porém vimos também que além da falta de 
uma formação consistente que prepare o professor para educar para inclusão desses 
alunos, há a falta de comunicação entre professor e aluno, problema que poderia ser 
resolvido pela presença de intérprete de LIBRAS. 

Nesse sentido, o estudo proposto alcançou os objetivos definidos, contribuindo 
para elucidar as formas de avaliação utilizadas, bem com, os motivos que 
fundamentam as práticas de avaliação dos professores. Contudo, a pesquisa também 
aponta a necessidade de estudos que investiguem as práticas avaliativas sob a ótica 
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dos alunos, pois assim será possível desenvolver métodos avaliativos mais efetivos 
que realmente possibilitem o desenvolvimento cognitivo do aluno. 
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A percepção dos docentes sobre a implantação do ensino médio 
politécnico nas escolas da região norte do estado do Rio Grande do 
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Palavras-Chave: Ensino Politécnico, Ensino médio. 

Introdução 
Implantado no Rio Grande do Sul pela Proposta 
Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e 
Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio - 
2011-2014 (SEC, 2011), o ensino politécnico visa à 
interação dos conteúdos de formação geral e 
profissional, e só será possível mediante o trabalho 
coletivo que integre professores, trabalhadores, 
representantes sindicais e representantes do setor 
produtivo, além de Universidades e Governo. O 
Ensino Médio deve preparar o aluno para o mercado 
de trabalho ou para profissões técnicas. Deve ter 
base na ciência e na tecnologia, na cultura (CNE, 
2010). Segundo a SEC (RS), a fundamentação da 
relação da educação com o mundo do trabalho está 
expressa na LDB (BRASIL, 1996) pelos artigos 22, 
35 e especificamente sobre Educação Profissional 
integrada ao Ensino Médio o 36 B e C, cuja 
alteração veio com a Lei 11741/2008. Além disso, O 
CNE (2010),enfatiza para o ensino Médio, “uma 
base unitária sobre a qual podem se assentar 
possibilidades diversas como a preparação geral 
para o trabalho ou facultativamente, para profissões 
técnicas”. Este trabalho visou avaliar a percepção 
dos diversos professores quanto ao ensino médio 
politécnico. Foi disponibilizado um questionário para 
os professores de escolas de ensino médio públicas, 
sobre o assunto. Foram distribuídos 140 
questionários na região norte do RS em 14 cidades, 
sendo devolvidos 41 respondidos (30% de retorno). 

Resultados e Discussão 
Dos professores que responderam aos 
questionários, 13 atuam na área de Exatas, 5 na 
área de Linguagem, 12 na área de Humanas, 7 nas 
Ciências, 1 em Educação Física e 3 em outras. 
É possível observar, através dos resultados obtidos, 
(Figuras 1 a 4), como é a percepção deste grupo de 
professores sobre a implantação do ensino médio 
politécnico nas escolas pesquisadas. Entre as 
diversas questões levantadas, encontra-se a 
percepção do professor sobre o conhecimento do 
documento norteador da proposta elaborado pela 
Secretaria de Educação do RS em 2011 e 
implantada em 2012-2014 (SEC, 2011). Percebe-se 
que a grande maioria dos que responderam que 
conhecem parcialmente a proposta, sendo que 58 % 
a desconhece. Quanto à preparação técnica, os 
professores consideram-se despreparados 
(70,59%). 

As maiores dificuldades apresentadas foram, a falta 
de planejamento e reuniões sobre a proposta, falta 
de materiais e espaço físico para os trabalhos no 
turno inverso no componente curricular de 
Seminários Integradores. 36% dos professores 
participantes considera que as escolas estão 
organizadas para a proposta, mas 46% consideram 
que as mesmas não estão preparadas. Também 
observou-se que os professores entendem que a 
aceitação da proposta pelo corpo docente foi ruim 
(74%). 

 

 
 

Conclusões 
Na prática, percebem-se muitas insatisfações para 
com a implantação do ensino politécnico e que o 
mesmo não está sendo realizado da maneira 
adequada de acordo com o que a proposta 
governamental esperava, visto que professores 
percebem dificuldades no seu desenvolvimento em 
geral. Este período deve ser mais profundamente 
avaliado como forma de garantir que as inovações 
implantadas tenham a participação da comunidade 
educacional e que sejam conhecidos os avanços e 
fragilidades de cada proposta.  
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Figuras 3 e 4: Percepção da organização das escolas e aceitação do corpo docente da 
proposta do Ensino Médio Politécnico no RS. 
 

Figuras 1 e 2: Relato do conhecimento do documento norteador do Ensino Médio 
Politécnico e percepção da preparação dos professores para a implantação do mesmo. 
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RESUMO: A influência de avaliações em larga escala nos currículos é bem conhecida e discutida. Contudo, 
a influência dos exames vestibulares tem recebido menos atenção, bem como a discussão sobre sua 
influência nos próprios exames governamentais. O presente texto tenta abrir este caminho, analisando 
se há alguma alteração nos tipos de questões elaboradas pelo vestibular, na perspectiva de arcar com 
uma responsabilidade social que lhe foi imposta. É feita uma análise quanto ao nível cognitivo exigido 
pelas questões – com base na taxonomia de Bloom e nas classes de exigência cognitiva de Zoller, entre 
outras características – e a variação das proporções dos vários tipos ao longo do tempo. A partir dos 
dados obtidos, discute-se brevemente o uso dos exames vestibulares como base para a construção do 
currículo. 

 
Introdução: 
 
O currículo escolar é um assunto bastante em voga nos últimos anos, dada sua 
complexidade em definir, quanto mais em estabelecer padrões. Algumas definições são 
bastante restritivas, outras consideravelmente genéricas. Os primeiros estudos de 
currículo com estes termos foram feitos nos Estados Unidos, com uma perspectiva de 
treinamento dos alunos para tarefas mecânicas específicas e, portanto, era uma lista 
de conhecimentos os quais deveriam ser memorizados, proposta por Bobbit (1918). E 
assim ficou, até que o resgate de pensadores iluministas – principalmente Rousseau – 
fez com que um grupo de pessoas envolvidas com pesquisas em educação, lideradas 
por Dewey, invertesse a perspectiva com que se pensava o ensino, focando na visão 
do aluno. Os pesquisadores desta corrente ficaram conhecidos no Brasil como os 
escola-novistas. Estes tiveram bastante impacto no Brasil alguns anos depois, com 
influências consideráveis na política educacional do país na época da República 
Democrática (HAYES, 2007 e AZEVEDO, 1960). 
A partir do estabelecimento do pensamento Marxista na análise da sociedade, baseado 
da economia e na luta de classes, um movimento de crítica ao sistema estabelecido 
como elitista e contribuinte para interesses de uma classe específica fez com que os 
estudos de currículo se voltassem não mais para o “como ensinar” – foco didático do 
movimento escola-novista – para o “porque” ensinar, e muito se desenterrou sobre o 
currículo que havia sido deixado de lado, focando-se nas origens dos currículos e em 
quem ganhava como o que era ensinado (SILVA, 2003). 
Recentemente, um novo movimento, conhecido como pós-crítico, surgido do 
movimento crítico, pretende ampliar a visão de toda a análise, não se restringindo a 
uma luta de classes econômicas e expandindo para grupos sociais que incluem raça, 
gênero, etnia, entre outros. Além de aumentar a gama de estudos sobre os conflitos 
envolvidos na formação do currículo, o movimento pós-crítico tenta propor algo novo, 
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consciente das críticas do movimento anterior e, portanto, mais aberto às diversas 
relações de poder e influência dos grupos, mas ainda assim unificador (YOUNG, 2011). 
A partir deste movimento, novas definições de currículo foram elaboradas. Uma de 
grande impacto foi feita por FORQUIN (1993), que retoma contra toda a cultura da 
inovação e do valor intrínseco do novo a noção de que educação é a transmissão de 
uma cultura já existente, sem excluir a chance de aqueles introduzidos a ela a 
alterarem em sua participação e aprendizado. A definição de cultura já é bastante 
difusa e abrange uma série de facetas, o que deixa a noção de educação e de currículo 
bastante complexa. 
As definições mais abrangentes incluem o conjunto de trabalhos feitos pelos 
professores, alunos, pais de alunos, administradores de escolas, editores de livro 
didáticos, burocratas das diretorias de ensino, das secretarias de ensino e do ministério 
da educação, congressistas, pesquisadores no campo da educação, pesquisadores no 
campo específico do que se é ensinado, etc. (SACRISTÁN, 1998), que resultam no que 
é apresentado e aprendido pelos alunos. A construção do currículo é ativa e 
majoritariamente deliberada, gerando então conflitos de interesses. As teorias críticas 
auxiliaram a ver tais conflitos, porém não dão espaço para que um currículo bem 
estabelecido tome forma na academia (YOUNG, 2013), deixando a influência de outros 
setores mais intensa no mesmo enquanto os críticos se digladiam. 
Entre outros setores, um dos mais fortes é o mercado de escolas particulares que, 
como empreendimento comercial, visa satisfazer a demanda de uma fatia da 
sociedade. Esta fatia clama por um meio de ascensão social, entre os quais a 
escolarização é tradicionalmente vista como um garantido e sólido. Escolarização esta 
que se eleva ao nível superior e, com isto, a influência dos exames vestibulares em 
universidades de prestígio entra massivamente na definição do que se deve ensinar 
nas escolas particulares para que a oferta esteja a par da demanda. Uma breve 
retomada da história brasileira demonstra bem o crescimento desta demanda. 
Para uma análise da atual conjuntura da educação e currículo brasileira, deve-se 
destacar o desenvolvimento de dois grandes fatores ao longo da história: a crescente 
demanda por ensino superior e a crescente liberdade da iniciativa privada para 
satisfazer a esta e outras demandas. A demanda por ensino superior é observável na 
época da ditadura militar, mas tem raízes anteriores. A real tentativa de implementação 
de uma escola para todos os cidadãos, iniciada na era Vargas, foi criando uma massa 
de alunos formados em educação secundária, mas ainda não necessariamente 
profissional. Dada a demanda da época por profissionais, a educação superior foi aos 
poucos se tornando o óbvio passo seguinte a estes estudantes. Os que o faziam, 
adquiriam relativo grande sucesso de carreira, impulsionando outros a seguir seu 
exemplo. Com isto, cai-se na ditadura militar de ’64, com intenso impulso 
desenvolvimentista e grande quantidade de pessoas demandando uma formação 
superior para empregar-se nestas novas condições e para alçar-se na escalada social. 
Esta demanda foi sendo respondida por uma grande frente de ensino superior privado. 
Contudo, a crescente abertura de instituições privadas sem o devido preparo por haver 
uma falta de controle e fiscalização devidos das condições de ensino e pesquisa gerou 
cursos de visível baixa qualidade e preços ainda muito altos. A partir deste ponto, já no 
período pós-abertura, tem-se duas grandes correntes vertiginosamente crescentes: um 
nicho de mercado de uma população de baixa renda, que anseia pela posição social 
associada ao diploma de nível superior, e outro, de uma população de classe média e 
de elite que, ao querer garantir seu quinhão, prima pela educação superior de maior 
qualidade, retendo-se às instituições públicas de grande prestígio. 
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No primeiro caso, o que se tem é uma explosão de instituições de baixo preço que, por 
visarem o lucro, refletem o baixo preço na qualidade de serviços oferecidos – que por 
sua vez já estavam relativamente esgotados – e, portanto, começam a fazer 
concessões em outras áreas, como a entrada no mercado financeiro de ações. A partir 
deste ponto, grandes corporações entram no nicho englobando diversas instituições 
com o único propósito de fazer dinheiro, abandonando completamente – fora o 
discurso, obviamente – a educação por si só. 
No segundo caso, tem-se uma demanda imensa por um serviço de pouca oferta, o que 
na sociedade atual significa concorrência. A necessidade de exames de entrada em 
universidades públicas de prestígio para certificar-se da base de conteúdos e métodos 
que o estudante possui passa aos poucos a compor um instrumento para selecionar, 
do grande volume de pessoas que intencionam adentrar as universidades, somente o 
número cabível em seus cursos. Cursos já clássicos como Direito, Medicina e 
Engenharia sofrem enorme inchaço de competição, e os exames de entrada ficam 
cada vez mais complexos e exigem cada vez mais conteúdos específicos para facilitar 
a seleção. Cursos pré-vestibular abocanham este mercado de pronto, crescendo 
economicamente em relativa larga escala, porém ainda ficando muito aquém da 
demanda por preparação para os exames de entrada nas universidades. A iniciativa 
privada então passa a absorver a demanda por esta preparação no ensino secundário, 
fazendo deste um sistema apostilado de montagem e currículo extremamente 
semelhante ao dos cursos pré-vestibular. A demanda social por este tipo de escola faz 
com que fique padronizado o conteúdo, chegando ao ponto de ser fixado como o 
necessário para a “formação de um cidadão crítico” como proposto nos PCN’s 
(BRASIL, 2002). 
Deve-se ressaltar que as políticas públicas regulam não somente o currículo das 
escolas particulares, mas principalmente das públicas, já jogadas em sua maioria ao 
descaso. Por decorrência, os alunos são então forçados a uma realidade 
completamente distante da universidade de elite: aprender um currículo que nunca 
utilizarão, nem mesmo para adentrar as instituições privadas de ensino superior. Para 
completar o quadro, tem-se, por uma questão prática de montagem de testes, um foco 
exagerado em funções estudantis de assimilar algoritmos e conteúdos rasos, para que 
passem no tal exame vestibular ou que tenham bons resultados nos exames 
governamentais como Ideb, Saeb, e suas variações estaduais (BROOKE e CUNHA, 
2011) gerando então, ao invés de cidadãos críticos, pessoas acríticas capazes 
somente da reprodução cega de conteúdos desconexos. 
A influência do mercado nas decisões governamentais não é novidade nem segredo, e 
em pouco tempo as determinações e diretrizes públicas parecem esquizofrênicas frente 
ao que ocorre nas escolas, uma vez que se propõe o desenvolvimento intelectual do 
aluno e capacitação do cidadão consciente (BRASIL, 2002), pleno em suas habilidades 
e competências, quando o que se dá é o franco treinamento para a realização de uma 
prova (BROOKE e CUNHA, 2011). 
Estas provas, contudo, têm relações com a academia, uma vez que muitos agentes de 
idealização ou organização têm íntimo contato com os institutos de pesquisa, não só 
em áreas específicas, mas também em educação. A preocupação de o com o que se 
exige em provas como esta cresce em virtude do impacto destas nos currículos do 
Ensino Médio. 
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Objetivo: 
 
O presente estudo pretendeu verificar se a tendência de aprimorar os exames em 
termos educacionais realmente existe. Pretendeu também possibilitar um quadro de 
análises que constitua uma base para a tomada de decisão mais consciente sobre a 
utilização dos vestibulares para influenciar o currículo de Química do Ensino Médio e, 
com isto, aproximar-se dos objetivos educacionais propostos pelos documentos 
oficiais. 
 
Procedimentos: 
 
Uma série de questões idealizadas pelas FUVEST e COMVEST foi analisada, advinda 
das provas referentes aos exames vestibulares das Universidades de São Paulo e 
Estadual de Campinas. Foram recolhidos os testes e as perguntas, de ambas as fases, 
dos anos relativos à entrada dos examinados de 2003 a 2013, totalizando 22 provas de 
duas fases cada, e 388 questões. A análise foi feita quanto a: (1) objetivos 
educacionais cognitivos, segundo a Taxonomia de Bloom (BLOOM, 1983); (2) níveis 
cognitivos exigidos, segundo as classificações de Zoller (ZOLLER, 2002); (3) 
habilidades e competências envolvidas, segundo a classificação proposta no PCN+ 
(BRASIL, 2002); (4) a área da química segundo os subdepartamentos de nível superior 
e (5) a interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento segundo a divisão de 
disciplinas escolares. Os resultados obtidos pela análise segundo as classes cognitivas 
passaram por um tratamento estatístico para certificar-se da alteração em sua 
proporção em relação ao todo das questões de cada prova no intervalo de tempo 
analisado. 
Considerando os resultados parciais obtidos, foi feita uma coleta de dados referente a 
um trabalho estatístico feito pela FUVEST em suas próprias questões e resultados das 
primeiras fases, denominado Índice de Discriminação (FUVEST, 2013), o qual 
relaciona o índice de acerto do primeiro quartil dos candidatos (dos candidatos, 
selecionam-se aqueles de melhores resultados até completar um quarto do número 
total) com o índice de acerto do último quartil (dos candidatos, selecionam-se aqueles 
de piores resultados até completar um quarto do número total). Quanto maior o valor, 
maior o índice de discriminação da questão, ou seja, melhor aquela questão serviu 
para separar os alunos de bom resultado dos de mal resultado. Estes dados foram 
associados às classificações de exigência cognitiva segundo as classes de Zoller. 
 
Resultados e Discussão: 
 
A informação mais importante extraída foi a relação que demonstra uma diminuição da 
proporção de questões algorítmicas (ALG) em favor das questões que exigem 
habilidades cognitivas de alto nível (HOCS) (Figuras 1 e 2), mantendo-se a proporção 
de questões que exigem habilidades cognitivas de baixa ordem (LOCS). Tal resultado 
demonstra uma crescente preocupação com o tipo de questão elaborada para as 
provas associada ao tipo de avaliação realizada. Diminui-se a exigência sobre 
conhecimentos pré-prontos e memorizações de informações ou métodos para se 
priorizar a exigência de raciocínios complexos de análise de uma série de informações 
fornecidas, síntese de ideias e dados demonstrados e avaliação de situações por 
referências internas ou externas à questão. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(CA) 

 

 
Figura 1: Porcentagens de questões do tipo ALG (Zoller, 2002) nos vestibulares da UNICAMP e da 

FUVEST dos anos de 2003 a 2013 

 

 
Figura 2: Porcentagens de questões do tipo HOCS (Zoller, 2002) nos exames da UNICAMP e 

FUVEST dos anos de 2003 a 2013 

Relacionado ao dito anteriormente, observa-se um aumento das questões classificadas 
nas categorias 3 (Aplicação) a 6 (Avaliação) da taxonomia de Bloom (Figura 3 – 
UNICAMP, Figura 4 - FUVEST), observável a partir do ano de 2009, em detrimento das 
pertencentes à categoria 1 (Conhecimento), mesmo que estas apareçam em grande 
quantidade ainda, principalmente relacionadas a metodologias matemáticas para 
tratamento de dados. 
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Figura 3: Porcentagem das questões segundo a Taxonomia de Bloom (1983) dos exames da 
UNICAMP de 2003 a 2013 

 

Figura 4: Porcentagem das questões segundo a Taxonomia de Bloom (1983) dos exames da 
FUVEST de 2003 a 2013 

 
Em termos das áreas da química abordadas, foi feita uma comparação de números 
relativos, uma vez que uma questão poderia abordar mais de uma área, principalmente 
nos casos das dissertativas. O resultado demonstra uma priorização dos 
conhecimentos de Química Analítica e Físico-Química com certa estabilidade, e a 
Química Orgânica e a Inorgânica variando bastante em suas quantidades, mas com 
menos peso médio no total de uma prova. Questões de Bioquímica são raras, sendo 
provável a exigência de seus conhecimentos na prova de Biologia. 
Com relação à interdisciplinaridade, considerando uma análise rigorosa, levando em 
conta que somente cairiam nesta classificação questões que exigissem para sua 
resolução plena os conhecimentos de outras áreas, não somente sendo estes citados 
no enunciado, provou-se um número muito pequeno de questões interdisciplinares 
presentes em todas as provas. O maior número de questões interdisciplinares em uma 
mesma prova foi quatro, de uma média de dezoito questões por prova (incluindo 
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primeira e segunda fases). Entretanto, verificou-se uma manutenção da aparição de 
pelo menos uma questão deste tipo por prova (com apenas duas exceções nas vinte e 
duas provas). Não foi verificada uma variação significativa das quantidades ao longo do 
tempo. 
A competência priorizada majoritariamente pelas provas foi a de Representação e 
Comunicação, cujas habilidades mais destacadas foram: reconhecer símbolos, códigos 
e nomenclatura (Habilidade 1); Identificar e relacionar unidades de medida usadas para 
diferentes grandezas (Habilidade 2); ler e interpretar dados apresentados com 
diferentes formas de representação (Habilidade 3); descrever fenômenos, substâncias, 
materiais, etc. em linguagem científica (Habilidade 7). A competência de Investigação e 
Compreensão já ficou mais restrita, apresentando somente duas habilidades exigidas 
em várias provas: identificar informações relevantes para solucionar uma situação-
problema (Habilidade 10) e reconhecer e compreender fenômenos envolvendo 
interações e transformações (Habilidade 12). A competência relativa à 
Contextualização Sociocultural ficou bastante apagada nas questões, sendo 
apresentada nos enunciados, mas não exigidas dos alunos, e das nove habilidades 
inclusas, duas apareceram com um pouco mais de frequência: reconhecer o papel do 
conhecimento químico no desenvolvimento tecnológico (Habilidade 30) e reconhecer 
aspectos relevantes do conhecimento químico na interação do ser humano com o 
ambiente (Habilidade 31). Somente nesta última competência se observou uma 
alteração na quantidade de vezes exigida por prova ao longo do tempo, ficando mais 
frequente em provas recentes. 
Por fim, a relação do nível cognitivo exigido pela questão com o Índice de 
Discriminação mostrou que questões de diferentes exigências cognitivas tinham 
diferentes poderes de seleção (Figura 5), e questões algorítmicas possuem os maiores 
índices de seleção. Esta informação disponibiliza base para uma discussão de grande 
importância relacionada à influência destes exames no currículo escolar, considerando-
se que a sua função pode ser vista como pura seleção entre números de candidatos 
maiores do que de vagas ou como testes de conhecimentos prévios necessários para o 
bom andamento dos cursos superiores. 
 

 

Figura 5: Relação dos números médios absolutos dos índices de discriminação das questões da 
primeira fase da FUVEST de 2010 a 2013 

 
Conclusões: 
 
Os exames vestibulares têm como função e objetivo direto a seleção dos candidatos 
para a entrada nas universidades, tendo um caráter seletor já muito maior do que o de 
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aferição de conhecimentos. O papel de aferição de conhecimentos foi passado para 
outros tipos de testes, elaborados pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação, com suas próprias idiossincrasias (BROOKE e 
CUNHA, 2011). Ao exercer sua função primária, os vestibulares tendem então a 
otimizar seu trabalho e facilitar a seleção, estabelecendo critérios o mais objetivos 
possíveis e metas e procedimentos para alcançá-los. Contudo, como toda atividade 
relacionada ao campo da educação, há inúmeras influências de diversos meios, 
incluindo uma função social atribuída externamente aos exames de servir de 
“termômetro” para o ensino médio. Assim, além e exame seletor, é investido ao 
vestibular um poder de dizer quais conteúdos são importantes, e como devem ser 
cobrados. Com isso, os exames têm, dentro de todas as muitas influências que os 
conformam, uma força comprovada neste estudo de alcançar os objetivos educacionais 
propostos pelas instâncias governamentais (BRASIL, 2002). O ponto é, contudo, 
mostrar que ainda há um fortíssimo caráter seletor – o que, em si, não é problemático, 
pois inclusive se faz necessário por uma questão de organização do balanço de vagas 
nas universidades e das demandas. O equívoco a ser considerado é usar estes 
exames como a base do ensino. O ensino é uma situação em que se presa a tentativa 
e o erro, a retomada, a cadência processual, a avaliação principalmente formativa e 
diagnóstica. Ao se usar materiais derivados dos vestibulares dentro da escola, não se 
faz ensino, faz-se o que o vestibular faz: seleção. Não é nenhuma surpresa que as 
desigualdades sociais sejam intensificadas com este tipo de atividade. Afinal, a 
avaliação em sala de aula é para aferir o aprendizado do aluno ou selecionar os que 
melhor se adaptam às condições de exames escritos? Em outras palavras, devemos 
realmente continuar a usar os vestibulares (ou outros exames) como base para nosso 
ensino? 
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RESUMO:  
A Constituição de 1988 assegura aos povos indígenas educação diferenciada, de qualidade, intercultural 
e bilíngue. No Paraná, o Núcleo de Educação Indígena − NEI/PR foi criado em 1992 e o ingresso de 
indígenas nas universidades ocorre por meio de um vestibular específico, sendo estas vagas 
suplementares. Este trabalho teve como objetivo analisar as questões de química das provas de 
conhecimento específico do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná de 2009 a 2013, com relação aos 
conteúdos específicos, contextos e recursos utilizados no enunciado das questões. Para isto, as 
questões de químicas destes exames foram analisadas e classificadas em categorias. Como resultados 
constatamos predomínio dos conteúdos de funções inorgânicas e química orgânica, somente 40% das 
questões utilizam contextos relacionados às especificidades culturais dos candidatos indígenas e por fim 
o uso de apenas 3 (três) tipos de representações nos enunciados das questões; estruturas químicas, 
equações químicas e tabelas.  

INTRODUÇÃO 
As políticas educacionais indígenas partem dos fundamentos presentes na 

Constituição de 1988 que se dispõe sobre o Estatuto do Índio. Este por meio da Lei n° 
6001 de 19 de dezembro de 1973 (BRASIL, 1973), destaca que: 

 
Art.49° A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que 
pertençam, e em português, salvaguardado o uso da primeira.  
Art.50° A educação do índio será orientada para a integração na comunhão 
nacional mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e 
valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas 
aptidões individuais.  
Art.52° Será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de 
acordo com seu grau de aculturação. 
 

A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) apresenta uma legislação específica 
quanto à educação escolar indígena, tornando-a uma política de Estado, no qual esses 
povos passam a ser considerados como sujeitos de direitos (direito à sua cultura, sua 
língua e seus próprios processos de produção de conhecimento). 

Segundo o censo do IBGE de 2010 sobre povos indígenas (BRASIL, 2012), 
0,4% da população brasileira se declarou índio, sendo este um percentual significativo 
quando comparado à sua população total. 

Estima-se a existência de cerca de 200 sociedades indígenas no Brasil. O 
número exato não pode ser estabelecido, uma vez que existem grupos indígenas que 
vivem de forma autônoma, não mantendo contato regular com a sociedade 
(PARELLADA, 2006). 
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O Paraná constitui um marco linguístico e histórico no cenário nacional. É o 
único que conjuga estado, capital e o ponto inicial de colonização em tupi-guarani. Nele 
existem 3 (três) etnias indígenas: Kaingang, que falam a língua do tronco linguístico JÊ 
e representam hoje a terceira etnia indígena em população no país, localizados nas 
cidades de Palmas, Guarapuava, Sertões do Tibagi e Ivaí (COSTA, 2008); Guarani, 
cuja língua é a Tupi e formam atualmente a maior etnia indígena do Brasil em 
população, localizados no Estuário do Prata, às margens do rio Paraná; e Xetá, tribo  
oriunda do Paraná, constituída por apenas dez índios dessa etnia (PARANÁ, 2006a). 

Até 2003 haviam aproximadamente 5 mil hectares de terra habitados por essas 
três etnias indígenas no Estado do Paraná e esta área estava distribuída em 17 terras 
demarcadas pelo governo federal (PARELLADA, 2006). 

De acordo com Parellada (2006), as 17 reservas indígenas localizadas no 
Estado do Paraná são: Ocoí, Rio das Cobras, Mangueirinha, Palmas, Marrecas, Ivaí, 
Faxinal, Rio D'Areia, Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, São Jerônimo da 
Serra, Laranjinha, Pinhalzinho, Ilha da Cotinga, Mococa e Tekoha-Añetetê. 

Em 2010, de acordo com o Censo do IBGE de 2010 (BRASIL, 2012), 
aproximadamente 26 mil pessoas se declararam indígenas no Estado do Paraná, 
equivalendo a 0,2% da população total deste Estado e a 3,2% da população total 
autodeclarada indígena no País. Segundo Parellada (2006), esta população vem 
crescendo mais do que os não-índios e a reversão do quadro se deve a três causas 
principais: expulsão de invasores das terras indígenas; tratamento sanitário; produção 
de alimentos em áreas das reservas anteriormente ocupadas por não-índios. 

A Constituição de 1988 assegura aos povos indígenas “educação diferenciada, 
de qualidade, intercultural e bilíngue” (BRASIL, 1988). 

A educação escolar indígena até 1991 era de responsabilidade da FUNAI – 
Fundação Nacional do Índio – e, a partir deste ano, no contexto das transformações 
locais e mundiais, passa à responsabilidade do MEC que cria, em 1993, a Assessoria 
de Educação Escolar Indígena e os Núcleos de Educação Indígena (NEIs) em cada 
Estado onde existem Terras Indígenas (FAUSTINO e SILVA, 2003). 

No Paraná o NEI/PR foi criado em 1992 e, de acordo com a Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná, em 2003 haviam no estado 27 escolas em áreas 
indígenas, sendo 21 municipais, 4 federais e 2 estaduais (PARANÁ, 2003b). 

No Paraná, o ingresso de indígenas nas universidades ocorre por meio de um 
vestibular específico, uma iniciativa inédita e recente na história tanto desses povos, 
quanto das instituições de ensino superior existentes no Estado. Nas universidades do 
Paraná, por exemplo, as vagas são suplementares, ou seja, este, quando aprovado no 
vestibular específico será acrescido à turma de ingressantes (PAULINO, 2008). 

 Uma política específica de acesso ao ensino superior para estes povos é ainda 
mais recente. No Paraná, a Lei no 13.134 de 2001 (PARANÁ, 2001), garantiu vagas 
nas universidades estaduais paranaenses, determinando a criação de 3 (três) vagas 
suplementares para cada uma das universidades estaduais paranaenses, a serem 
ocupadas somente por indígenas, conforme estabelecido no artigo 1o: 

 
Art. 1º. Em todos os processos de seleção para ingresso como aluno em curso 
superior ou nos chamados vestibulares, cada universidade instituída ou criada 
pelo estado do Paraná deverá reservar 3 (três) vagas para serem disputadas 
exclusivamente entre os índios integrantes das sociedades indígenas 
paranaenses (PARANÁ, 2001). 

 
Em 2006 uma nova Lei, de nº 14.995 (PARANÁ, 2006b), Publicada no Diário 

Oficial nº 7.140, altera para 06 (seis) o número de vagas,  
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[...] para cota social indígena, em todos os processos seletivos para o ingresso 
como aluno nas Universidades Públicas Estaduais de Ensino Superior, do 
Estado do Paraná, para serem disputadas, exclusivamente, entre os índios 
integrantes da Sociedade Indígena Paranaense (PARANÁ, 2006b). 

 
Após a aprovação da Lei 13134/2001, por meio da Resolução Conjunta 

006/2007 (SETI), foi nomeada a Comissão Universidade para os Índios (CUIA) com as 
seguintes atribuições, segundo o Art.2o: 

 
1. proceder a discussão, avaliação e propor a adequação dos instrumentos 
legais do processo seletivo a que se refere a Lei n. 13.134 de 18 de abril de 
2001 e n. 14.995;  
2. realizar integral e anualmente o processo seletivo específico e 
interinstitucional, elaborando e apresentando relatório conclusivo;  
3. acompanhar pedagogicamente os estudantes indígenas nas universidades 
nos seus respectivos colegiados de cursos;  
4. avaliar sistematicamente o processo geral de inclusão e permanência dos 
estudantes indígenas nas universidades;  
5. elaborar e desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão envolvendo 
os estudantes indígenas e suas respectivas comunidades;  
6. sensibilizar e envolver a comunidade acadêmica acerca da questão 
indígena;  
7. buscar diálogo, integração e parcerias interinstitucionais (PARANÁ, 2003a). 

 
A CUIA de Londrina, segundo Portaria n° 1.237 de 23 de março de 2007 (UEL, 

2007), é composta por representantes da Universidade Estadual de Londrina (UEL), ou 
seja, docentes, discentes, técnicos e membros da FUNAI e tem como objetivo garantir 
o acompanhamento e a permanência do estudante indígena nesta Universidade. 

A CUIA local faz reuniões mensais para discutir e acompanhar pontualmente 
assuntos pertinentes aos estudantes indígenas. Trabalha também com a 
regulamentação de alguns expedientes acadêmicos dos estudantes indígenas, por 
meio de proposição de minutas de resolução aos conselhos superiores, participação 
em reuniões estaduais para discutir a temática indígena, com a organização do 
Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná, preparação de relatórios, organização de 
eventos, entre outros. 

As provas dos vestibulares destinadas aos povos indígenas são organizadas 
seguindo o mesmo padrão “estrutural” do vestibular comum, abordando as seguintes 
disciplinas: língua portuguesa, redação, matemática, história, química, física, biologia, 
geografia, língua estrangeira moderna (inglês ou espanhol) ou língua indígena kaigang 
ou guarani (introduzida em 2006). Conta também com uma prova oral (língua 
portuguesa).  

Normalmente, a realização do vestibular ocorre em duas etapas, na qual a 
primeira contempla a disciplina de língua portuguesa (prova oral e escrita) e a segunda 
as demais disciplinas abordadas no Ensino Médio.      

O programa dos conteúdos das disciplinas abordadas não difere do vestibular 
tradicional, mesmo esse sendo um vestibular específico para o público indígena, 
diferindo apenas na prova oral de língua portuguesa. 

Desde sua criação, em 2001, o Vestibular dos Povos Indígenas (VPI) do 
Paraná já foi realizado nos seguintes anos e instituições indicados na Tabela 1:  
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Tabela 1: Vestibulares dos Povos Indígenas do Paraná. 

Edição Ano Instituição 
II 2002 UNICENTRO - Guarapuava 
III 2003 UEL- Londrina 

IV 2004 UNIOESTE - Cascavel 
V 2005 UEM - Maringá 
VI 2006 UEPG - Ponta Grossa 

VII 2007 UFPR - Curitiba 

VIII 2008 UEL - Londrina 
IX 2009 UNIOESTE - Cascavel 
X 2010 UEM - Maringá 
XI 2011 UEPG – Ponta Grossa 

XII 2012 UFPR - Curitiba 

XIII 2013 UENP - Jacarezinho 
 

Diante do exposto, neste trabalho, discutiremos somente as questões 
referentes à disciplina de Química abordada nos VPI. Nosso objetivo consiste em 
analisar os conteúdos, os contextos e o formato dessas questões presentes nas provas 
de Conhecimentos Gerais das edições IX, X, XI, XII e XIII do Vestibular dos Povos 
Indígenas do Paraná referentes aos anos de 2009 a 2013, pelas respectivas 
universidades UNIOESTE, UEM, UEPG, UFPR e UENP. 

METODOLOGIA 
Este trabalho é resultado de uma monografia apresentada ao curso de 

Especialização em Química do Cotidiano na Escola, ofertado pelo Departamento de 
Química da Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná.  

A escolha por este tema – Vestibular dos Povos Indígenas – se deu, pois um 
dos autores do trabalho lecionava em uma escola indígena. 

Nesse contexto, a proposta consistiu em fazer uma análise das questões de 
Química de Conhecimentos Gerais da 2o

 etapa dos Vestibulares dos Povos Indígenas 
das cinco últimas edições.  

As questões de Conhecimentos Gerais constituem a segunda etapa do 
vestibular específico, desenvolvida no segundo dia de prova. São provas constituídas 
por questões objetivas de múltipla escolha elaboradas com base no programa e 
diretrizes para o Ensino Médio. As questões são elaboradas por docentes das diversas 
áreas de conhecimento, sendo estes membros da comissão ou convidados.  

Para a formulação das questões todos são orientados no sentido de tentar uma 
aproximação com o universo cultural dos candidatos. Após a elaboração, as questões 
são apresentadas à Comissão que discute, resolve e avalia o grau de complexidade de 
cada uma delas e seleciona as que serão incluídas, levando-se em consideração as 
especificidades culturais dos candidatos indígenas. 

A prova de Conhecimentos Gerais é composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas, sendo 5 (cinco) de  cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa – 
Interpretação de textos, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol)  ou Língua 
Indígena (Guarani ou Kaigang), Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e 
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Química. 
As questões de Química dessas edições foram classificadas quanto aos 

conteúdos químicos exigidos, segundo o programa apresentado no manual do 
candidato (UEL, 2008; UENP, 2013), apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Conteúdos químicos que podem ser exigidos nas questões do VPI do Paraná. 

Conteúdos Químicos Conteúdos Específicos 
Fenômenos, Misturas e 
Substâncias 

Propriedades da matéria; estados físicos da matéria; fenômenos físicos e 
químicos; misturas; fracionamento de misturas. 

Leis Ponderadas e 
Volumétricas 

Leis de Lavoisier, de Proust, de Dalton e de Richter-Wenzel; hipótese de 
Avogadro. 

Atomística Modelos atômicos; números atômicos e de massa; isótopos, isóbaros, 
isótonos; alotropia. Elementos químicos. 

Funções inorgânicas Teoria de Arrhenius; dissociação e ionização; ácidos, bases, sais e óxidos; 
número de oxidação. 

Estequiometria Massas atômicas; átomo-grama e molécula-grama; número de mols; 
cálculos estequiométricos. 

Estrutura Atômica 
Moderna 

Postulados de Bohr; números quânticos; diagrama de energia e 
distribuição eletrônica. 

Classificação Periódica 
dos Elementos 

Períodos e famílias; propriedades periódicas e aperiódicas. 

Ligações Químicas Teoria do octeto; ligação iônica, covalente e metálica; polaridade, 
hibridação e geometria molecular; forças intermoleculares 

Reações Químicas Reações de síntese, de análise, de dupla troca, de deslocamento e de oxi-
redução. 

Soluções Dispersões; solubilidades; unidades de concentração; diluição, misturas e 
titulometria. 

Propriedades Coligativas Pressão de vapor; tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia; diagrama de 
fases 

Eletroquímica Pilha galvânica; eletrólise. 
Termoquímica Entalpia de reação; equações termoquímicas e variação de entalpia; Lei 

de Hess e cálculos de variação de entalpia; entropia e energia livre. 
Cinética Química Velocidade das reações e teoria das colisões; fatores que influenciam na 

Velocidade da reação; equação da velocidade 
Equilíbrio Químico Constante de equilíbrio; deslocamento de equilíbrio; equilíbrio iônico na 

água - pH e POH -; hidrólise de sais. 
Radioatividade Tipos de radiação; leis da radioatividade; fissão e fusão nuclear; meia-

vida, vida média, constante radioativa e velocidade de desintegração 
Química Orgânica O carbono; cadeias carbônicas; nomenclatura orgânica; funções 

orgânicas; séries orgânicas; isomeria; funções mistas; mecanismo de 
reação; propriedades físicas das substâncias orgânicas. 

 
Outro critério de análise utilizado foi em relação ao contexto, se as questões 

envolvem algum tipo de situação problema correlacionando conteúdos químicos com o 
cotidiano dos candidatos. Neste critério, em um primeiro momento analisamos quanto a 
presença de alguns tipos de contexto de uma forma geral; depois analisamos se este 
contexto contemplava especificidades culturais dos candidatos indígenas conforme 
citado por Rodrigues e Wawzyniak (2006).  

Por fim, agregamos ainda um terceiro critério – as diferentes formas de 
representações utilizadas nos enunciados das questões. Nesse critério, procuramos 
investigar quais e com que frequência, essas representações aparecem no enunciado 
das questões, como a utilização de esquemas, estruturas químicas, equações 
químicas, figuras, gráficos, tabelas, quadros e tirinhas (histórias em quadrinhos e 
similares). 

Apresentamos no Quadro 2 o número de inscritos, nos respectivos anos de 
aplicação do VPI do Paraná. 
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Quadro 2: Número de candidatos inscritos nos Vestibulares dos Povos Indígenas do Paraná. 
Ano Número de inscritos Universidade 
2009 242 UNIOESTE 
2010 280 UEM 
2011 329 UEPG 
2012 341 UFPR 
2013 424 UENP 

 
Vale ressaltar que a inscrição para realização do vestibular é gratuita, realizada 

em período comum, em qualquer uma das Universidades Estaduais do Paraná e que 
para este trabalho não foi solicitado o desempenho dos candidatos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Apresentaremos a título de exemplo a análise de duas questões de anos 

diferentes, com base nos três (3) critérios elencados e descritos anteriormente. 
Segue reproduzida na Figura 1, a questão de número 39 do ano de 2009, com 

a resposta correta assinalada. 

 

Figura 1: Questão de Química do IX Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná. 
A questão aborda acerca de uma substância presente no óleo essencial de 

capim-limão, sendo solicitado ao candidato assinalar a alternativa que apresenta 
corretamente a classificação da cadeia carbônica do citronelal. 

Essa questão contempla o conteúdo químico específico de classificação de 
cadeias carbônicas, um dos tópicos presente no conteúdo de química orgânica. 

Quanto ao contexto ao qual a questão está inserida, ela foi classificada na 
Categoria Plantas, por abordar características de um composto químico presente no 
óleo essencial do capim-limão. 

Por fim, o tipo de representação utilizado no enunciado da questão foi uma 
estrutura química representando a molécula do citronelal.  

Dessa forma, a questão número 39 do IX Vestibular dos povos indígenas do 
ano de 2009, foi classificada conforme Quadro 3. 
Quadro 3: Classificação da questão número 39, do ano de 2009.  

Questão Conteúdo 
químico 

Conteúdo 
específico 

Contexto Representação 

39 Química 
Orgânica 

Classificação de 
cadeias carbônicas Plantas  Estrutura Química 
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Segue reproduzida a questão de número 33 do ano de 2012. 
 

 

Figura 2: Questão de Química do XII Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná. 
A questão aborda a respeito do sal de cozinha, seu uso como tempero e 

conservação dos alimentos, bem como problemas associados ao consumo em 
excesso. Como alternativas, são apresentadas a classificação desse sal, o tipo de 
ligação, sua fórmula iônica e a reação de neutralização que o origina, solicitando ao 
candidato, avaliá-las. Os conteúdos químicos específicos presentes nesta questão são: 
classificação de sais, tipos de ligações químicas e reação de neutralização.   

Quanto ao contexto no qual a questão está inserida, esta foi classificada na 
Categoria Alimentos e Bebidas. 

Por fim, não há representações compondo o enunciado da questão.  
Dessa forma, a questão de número 33 do XII Vestibular dos povos indígenas 

do ano de 2012, foi classificada conforme Quadro 4. 
Quadro 4: Classificação da questão número 33, do ano de 2012. 

Questão Conteúdo 
químico 

Conteúdo 
específico 

Contexto Representação 

33 

Funções 
Inorgânicas; 

Ligações 
Químicas 

Classificação de sais; 
tipos de ligações 

químicas e reação de 
neutralização. 

Alimentos e 
bebidas --- 

 
O mesmo movimento foi adotado para as demais questões da componente 

curricular Química e que compõem os Vestibulares nos anos de 2009, 2010, 2011, 
2012 e 2013. 

Na sequência apresentamos algumas considerações com relação a cada um 
dos critérios analisados. 

 
x Quanto aos conteúdos químicos exigidos nas questões 

Realizada a análise, obtivemos um quadro geral do perfil das questões que 
foram exigidas nos vestibulares examinados, com relação aos conteúdos químicos 
abordados. A Tabela 2 apresenta essa distribuição.   
Tabela 2:  Distribuição dos conteúdos químicos exigidos nas questões dos VPI do Paraná. 

Conteúdo 
 Químico Conteúdo específico 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Fenômenos, 
Misturas e 
substâncias 

Substâncias simples e 
compostas 1     1 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
CA 

 

Leis Ponderadas e 
Volumétricas Lei de Lavoisier 1     1 

Atomística Elementos químicos  1  1 1 3 
Funções 
inorgânicas Ácidos, bases, sais e óxidos 1 1 2 1 2 7 

Estequiometria Cálculos estequiométricos; 
massas atômicas 1 2  1  4 

Classificação 
periódica  
de elementos 

Períodos e famílias; 
Propriedades periódicas e 
aperiódicas 

  1 1 1 3 

Ligações químicas Ligação covalente; ligação 
iônica   2 1  3 

Reações Químicas Tipos de reações 1     1 

Soluções Unidades de concentração e 
misturas 1     1 

Termoquímica Entalpia da reação   1   1 

Cinética química Fatores que influenciam na 
velocidade da reação  1   1 2 

Equilíbrio químico Deslocamento de equilíbrio, 
pH e pOH 1  1 1  3 

Química orgânica 

O carbono; cadeias 
carbônicas; Nomenclatura 
orgânica, funções orgânicas, 
reações orgânicas 

2 1 1 2 1 7 

Total 9 6 8 8 6 37 
 
Como apresentado na tabela acima, os conteúdos químicos Funções 

Inorgânicas e Química Orgânica são os que aparecem com maior frequência nos 
vestibulares examinados, sendo exigidos esses conteúdos em todos os anos 
analisados, perfazendo quatorze questões (56% de toda a amostra). 

Em uma análise por ano de aplicação, no ano de 2009, houve maior 
diversidade de conteúdos químicos abordados, totalizando 9 conteúdos.  

Os itens menos privilegiados foram: Fenômenos, Misturas e Substâncias; Leis 
Ponderais e Volumétricas; Reações Químicas; Soluções e Termoquímica que 
estiveram presentes em apenas 1 única questão.  

Ainda podemos destacar que os conteúdos Estrutura Atômica Moderna; 
Propriedades Coligativas; Eletroquímica e Radioatividade não foram contemplados nos 
VPI analisados, mesmo sendo sugeridos no conteúdo programático. 

A prioridade de alguns conteúdos em detrimento de outros deve ser vista com 
bastante cautela, uma vez que questões desses exames acabam sendo utilizadas 
como referência quando abordamos conteúdos no Ensino Médio (BROIETTI, 2013).  

  
x Quanto ao contexto abordado nas questões 

No que diz respeito à análise do contexto das questões, pode-se verificar uma 
variedade de temas abordados. O que está de acordo com os objetivos previstos para 
o VPI do Paraná.  Das 25 questões analisadas, apenas 5 (cinco) não possuíam vínculo 
direto com algum contexto. Segue na Tabela 3, a distribuição das questões do 
Vestibular com relação às temáticas, nos cinco anos analisados. 
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Tabela 3:  Distribuição das questões dos Vestibulares com relação às temáticas. 
Categorias Exemplos de temáticas 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Alimentos e 
Bebidas 

Alimentação saudável; bebidas 
alcoólicas, mandioca; sal de 
cozinha; Aromatizantes, sais 
minerais. 

  1 3 2 6 

Combustíveis Produção de etanol, biodiesel.  1 1   2 
Água Escassez e poluição.    1  1 

Plantas Erva-mate; capim-limão, beladona; 
urucum. 3   1  4 

Saúde Intolerância a lactose; acidez 
estomacal.  1   1 2 

Solo Erosão, cultivo intenso, origem, 
pH.  1    1 

Usos e 
aplicações 

Formação do petróleo, explosão 
da dinamite; Hidróxido de sódio é 
corrosivo, higroscópico, nocivo. 
Acidez de substâncias do 
cotidiano. 

 2 2   4 

Total 3 5 4 5 3 20 
 
Das questões que apresentaram algum tipo de contexto, muitas estão 

relacionadas a alimentos e bebidas (24%), plantas (16%) e exemplos de usos e 
aplicações (16%) embora outros contextos como combustíveis, água, saúde e solo 
também estejam presentes. 

A utilização de temas compondo o enunciado das questões enseja a discussão 
de conteúdos e conceitos químicos articulados a questões sociais, políticas e culturais 
que possibilitam a dinamização dos processos de construção e negociação de 
significados. 

Analisando o contexto das questões, verificamos que, apesar de 80% das 
questões abordarem alguma situação relacionada ao cotidiano, apenas 8 questões 
(40%)  abordaram situações que contemplam o contexto indígena, como a obtenção de 
etanol por vários vegetais; os cuidados que se deve ter com o pH do solo e os 
micronutrientes nele presentes; à cafeína encontrada nas folhas da erva-mate; 
substância presente no óleo essencial do capim-limão; substância encontrada nas 
folhas de beladona (Atropa belladona L.); a importância da farinha de mandioca na 
alimentação do povo Apurinã entre outras. 

O baixo índice de questões abordando especificidades culturais dos candidatos 
indígenas não corrobora com os objetivos do VPI como mencionado por Rodrigues e 
Wawzyniak (2006). 

 
x Quanto as diferentes formas de representações no enunciado das 

questões 
Em relação ao enunciado, as questões foram analisadas quanto à presença de 

diferentes formas de representações como esquemas, estruturas químicas, equações 
químicas, figuras, gráficos, tabelas, quadros e tirinhas (histórias em quadrinhos e 
similares). Na Tabela 4, apresentamos a frequência dessas formas de representações 
nas questões de Química dos VPI do Paraná analisados.  
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Tabela 4:  Formas de representações nas questões de Química dos VPI do Paraná. 

Formas de Representação 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Estrutura Química 2 1 --- 2 1 6 

Equação Química 1 1 2 --- --- 4 

Tabela --- --- 2 --- 1 3 

Total de representações 3 2 4 2 2 13 
 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4 nota-se um predomínio de 
estruturas químicas, seguido de equações químicas e tabelas. 

Em uma análise verticalizada o VPI do Paraná de 2011 apresentou o maior 
número de questões com algum tipo de representação e o de 2012 foi o que 
apresentou menos tipos de representações, apenas a presença de estruturas químicas. 

O recurso da linguagem gráfica torna possível a organização de dados 
coletados, utilizando números ao descrever fatos, promovendo na prática escolar a 
conexão entre diversos assuntos facilitando assim a comparação entre eles, 
especialmente para estabelecer conclusões ao apresentar a síntese do levantamento 
de dados de forma simples e dinâmica. 

O entendimento dos textos não-verbais torna-se indispensável ao cidadão nos 
dias de hoje pois, com os avanços tecnológicos e científicos, a utilização da 
representação gráfica vem se expandido e influenciando, principalmente, nossos meios 
de comunicação escritos e orais (BROIETTI, 2013). 

De maneira geral, os VPI do Paraná têm privilegiado os conteúdos químicos de 
Funções Inorgânicas e Química Orgânica, apresentam poucas questões envolvendo 
contexto indígena e pouca utilização de diferentes formas de representações 
compondo o enunciado das questões, se distinguindo muito pouco dos Vestibulares 
convencionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O aprendizado de química é importante para o cidadão compreender 

fenômenos do seu cotidiano. Os principais saberes indígenas estão ligados à 
percepção e à compreensão que eles têm da natureza, e se manifestam no trabalho, 
nos rituais, nas festas, na arte, na medicina, na comida, na bebida e até na língua.  

Mediante os dados divulgados nos Relatórios do Vestibular Indígena, houve um 
número crescente de inscritos a cada edição, passando de 242 inscritos em 2009 para 
424 inscritos em 2013, evidenciando maior procura pelo ensino superior. 

Após a análise das questões envolvendo os conteúdos de Química das provas 
específicas dos vestibulares destinados aos povos indígenas dos anos de 2009 
(UNIOESTE), 2010 (UEM), 2011 (UEPG), 2012 (UFPR) e 2013 (UENP) podemos 
constatar que os organizadores, ao selecionarem as questões desta disciplina para 
compor o exame, buscaram contemplar questões envolvendo os conteúdos de 
Funções Inorgânicas e Química Orgânica.  

Com relação aos conteúdos específicos foram abordados principalmente: 
nomenclatura e propriedades de ácidos, bases e sais; propriedades do carbono, 
classificação de cadeias carbônicas, nomenclatura e identificação de grupos funcionais.  

Quanto ao contexto, das 25 questões analisadas apenas 5 não possuíam 
contexto, e das 20 que apresentavam contexto apenas 8 contemplavam 
especificidades culturais dos candidatos indígenas. 
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No que diz respeito aos tipos de representações presentes nos enunciados das 
questões, destacamos apenas a utilização de estruturas químicas, equações químicas 
e tabelas.  

Membros da CUIA ou convidados são orientados a elaborarem questões de 
acordo com o universo cultural indígena, o que torna uma tarefa difícil para os 
elaboradores.  As questões de química aqui apresentadas estão de acordo com as 
diretrizes e currículos do Ensino Médio, mas não se encontram totalmente em 
consonância com os documentos que regulamentam o VPI do Paraná.   
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Avaliação da aprendizagem: um olhar sobre os principais periódicos 
brasileiros da área de Ensino de Ciências 
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Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas. Universidade Estadual de Santa Cruz. Ilhéus - BA. 

Palavras-Chave: Avaliação, Ensino de Ciências, Estado da Arte.  

Introdução 
A avaliação da aprendizagem é um tema complexo 
e tem sido alvo de inúmeras discussões entre 
pesquisadores da área de Educação em Ciências. 
Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como 
objetivo especular sobre a produção acadêmica 
brasileira no que diz respeito à avaliação da 
aprendizagem no ensino de Ciências. 
 
Foram investigados trabalhos publicados nos 
principais periódicos nacionais da área de 
Educação em Ciências. O procedimento de análise 
adotado nesta pesquisa apresenta como referencial 
teórico os estudos sobre estado da arte de Megid 
Neto (1999), que buscam conhecer e analisar as 
contribuições científicas da área com relação a 
diferentes aspectos, tais como: produção ao longo 
do tempo, área de conhecimento, regiões 
brasileiras e respectivas instituições acadêmicas, 
nível de escolaridade e foco temático. 

Resultados e Discussão 
Foi realizado um levantamento em cada uma das 
revistas, desde o ano de sua publicação inicial até 
2012, com exceção da Revista Ciência & Educação, 
cuja última publicação disponível no período se 
referia a 2011. Conforme a Tabela 1 foram 
encontrados 21 artigos que discutem a avaliação da 
aprendizagem no Ensino de Ciências. 

 
Tabela 1. Revistas analisadas, período e quantidade de trabalhos. 

Ensaio - Pesquisa em 
Educação em Ciências 

1999 a 2012 06 

QNEsc 1995 a 2012 03 

Investigação em Ensino de 
Ciências 

1996 a 2012 01 

Ciência & Educação 1998 a 2011 08 

Ciências & Cognição 2004 a 2012 02 

Rev. Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências 

2001 a 2012 01 

Como podemos verificar na Tabela 1, em 
nenhum dos periódicos analisados foi expressiva a 
quantidade de trabalhos com enfoque no tema 
Avaliação da Aprendizagem.  

Dos 21 artigos encontrados 6 pertencem à área 
de Física, 3 à área de Química, 3 à área de 

Matemática, 2 à área de Biologia e 8 à área de 
Ciências. Um dos artigos analisados foi classificado 
simultaneamente em duas áreas. 

No Sudeste está concentrado o maior número de 
publicações acerca do tema, evidenciando assim o 
crescente número de pesquisas concernentes à 
área de Ensino de Ciências na região. A IES que 
mais contribuiu com publicações sobre a avaliação 
no Ensino de Ciências foi a UFMG, com 4 
publicações sobre a temática. Na sequência 
aparecem três universidades paulistas: a USP, a 
UNICAMP e a UNESP. As demais IES aparecem 
com apenas 1 artigo sobre a temática. 

O nível de escolaridade com maior evidência nos 
trabalhos investigados foi o Ensino Superior, 
seguido do Ensino Médio e Ensino Fundamental. A 
menor quantidade de produções relacionadas ao 
Nível Fundamental provavelmente se deve ao fato 
de as revistas analisadas apresentarem, 
prioritariamente, pesquisas voltadas ao Ensino de 
Química, Física e Biologia, áreas praticamente não 
estudadas durante o Ensino Fundamental. 

A partir da análise dos trabalhos selecionados, 
propusemos uma relação dos principais focos 
temáticos abordados nas pesquisas e classificamos 
os artigos de acordo com tais focos: Concepções 
do Professor sobre a Avaliação; Formação de 
professores; Programas de avaliação em massa;  
Proposta de Avaliação; e Revisão de Literatura. 
A maioria dos trabalhos analisados foi classificada 
no foco temático “Proposta de Avaliação”. Tais 
trabalhos discutem diferentes propostas de 
avaliação da aprendizagem em contextos distintos 
de ensino.  

Conclusões 
Os principais resultados obtidos a partir do presente 
estudo apontam, dentre outros aspectos, para a 
necessidade de mais pesquisas voltadas à temática 
e para a predominância de determinadas regiões 
brasileiras e Instituições de Ensino em relação à 
produção científica sobre o assunto. 
____________________ 
 
MEGID NETO, J. Tendências da pesquisa acadêmica sobre o 
ensino de Ciências no Nível Fundamental. 1999. 238 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de Campinas 
(UNICAMP), Campinas, 1999. 
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Avaliação no ensino de Química em uma escola pública de Itapetinga 
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Rodrigo1(PQ), Daniela Marques Alexandrino5(PQ) 
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Palavras-Chave: Avaliação,Ensino,Aprendizagem.   

Introdução 
A avaliação no ensino de química tem sido uma 
preocupação de destaque, tanto para professores 
do Ensino Fundamental quanto para professores do 
Ensino Médio. Segundo Maldaner (2000), a ênfase 
na memorização de informações, nomes, fórmulas e 
conhecimentos como fragmentos desligados da 
realidade dos alunos que são cobrados na 
realização de provas sobre conteúdos desenvolvidos 
é um dos fatores que impulsiona os professores de 
química na busca por espaços para uma avaliação 
mais eficiente.  
Esse trabalho teve como objetivo analisar a 
aplicabilidade da avaliação da aprendizagem de 
Química. Foi realizada uma pesquisa, com 5 
docentes e 100 discentes, sendo estes, alunos da 
1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio de uma escola 
estadual do município de Itapetinga-BA. 

Resultados e Discussão 
A partir dos dados obtidos da pesquisa, foi possível 
expressar os resultados nos gráficos das figuras 1 e 
2. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 1: Resultados apresentados pelos alunos. 
 
Através da análise dos gráficos podemos notar que 
as modalidades da avaliação da aprendizagem no 
ensino de química como diagnóstica, formativa e 
somativa, em sua grande maioria são ignoradas 
pelas práticas docentes, que erroneamente 
transformam as modalidades em funções, aplicando 
aos processos de avaliação em sala de aula, a 
característica classificatória. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Resultados apresentados pelos 
professores. 
A forma inadequada como tem sido aplicados os 
processos de avaliação no Ensino Médio das 
escolas, assustam e afastam o educando. Pesos e 
medidas atribuídas como forma de promover a 
avaliação, ou resgatar a melhoria e a autoridade 
perdida dentro do próprio sistema educacional, não 
devem servir como laboratórios Skinnerianos 
(estímulo-resposta), aplicando as avaliações o 
sistema de premiados e castigados. Podemos notar 
que o processo avaliativo corriqueiramente 
empregado nas escolas é atravessado mais por 
uma pedagogia do exame que por uma pedagogia 
de ensino aprendizagem. 
Dessa forma, devemos abandonar a relação de 
verticalidade entre educador e educandos em que 
um é o sujeito e o outro é o objeto, criando uma 
pedagogia dialógica em que ambos sejam sujeitos 
do ato cognoscente (Boufleuer, 1991). 

Conclusões 
Através do estudo pode-se constatar que 
professores e alunos reconhecem que a forma 
como se tem avaliado é um dos fatores que dificulta 
o processo ensino-aprendizagem, sendo necessário 
que o trabalho educativo consista em uma relação 
dialógica, onde não se dá apenas o intercâmbio de 
ideias, mas sua construção. 
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Avaliação para Aprendizagem em Pequenos Grupos 
Cooperativos: uma proposta de avaliação formativa 
planejada para o Ensino de Química.  
Ânderson Jésus da Silva1. (PG).  
1 – anderson.ana@gmail.com ou anderson.silva@ifg.edu.br  
Palavras-Chave: Aprendizagem Cooperativa, Avaliação Formativa, Aula Prática de Química. 

RESUMO: NESTE ARTIGO RELATO UMA (RE)CONSTRUÇÃO CONCEITUAL DAS CONCEPÇÕES DO 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM VIVENCIADA POR UM LICENCIANDO A PARTIR DE 
UMA NEGOCIAÇÃO DIALÓGICA ENTRE ELE E O SEU  PROFESSOR/ORIENTADOR DURANTE A 
DISCIPLINA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ESTA RECONSTRUÇÃO SE DEU VIA 
PROCESSO DIALÓGICO DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA AVALIAÇÃO FORMATIVA, 
IMPLEMENTANDO-A NO PLANEJAMENTO DE ENSINO DE QUÍMICA (RE)CONSTRUÍDO NAS 
ORIENTAÇÕES PARA O TCC.  

CONTEXTUALIZANDO 
Para se compreender melhor o presente artigo, inicialmente irei apresentar um 

pouco do contexto histórico e social em que ele foi desenvolvido, os motivos que o 
determinaram e finalmente falarei, brevemente, sobre o trajeto vivenciado pelo 
estudante da Licenciatura em Química e seu problema de pesquisa para elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás (IFG), foi 
criado pela lei 11.892 de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica no Brasil. Após a sua instituição, o IFG iniciou um plano 
audacioso de expansão, e atualmente possui, entre câmpus em fase inicial e final de 
implantação, dentre os quais cinco unidades estão localizadas na Região de 
Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal e Entorno1 (RIDE).  

Segundo relatório do Observatório do Mundo do Trabalho do IFG (2009), a 
RIDE é composta por uma população imigrante, de baixa renda, impossibilitada de 
adquirir imóvel ou pagar aluguel em Brasília, inserindo-se em municípios com inúmeros 
problemas sociais, impulsionando o crescimento de bairros periféricos sinalizados 
como reduto de tráfico de drogas com grandes índices de violência, composto por 
cidadãos que sobrevivem com grandes dificuldades econômicas e sociais.  

A inauguração da unidade de ensino do IFG em que se desenvolveu o 
presente trabalho ocorreu no ano de 2010. O câmpus iniciou com sete cursos: três 
cursos de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio (Química, Informática para 
Internet e Mecânica Industrial); um curso de Ensino Técnico na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA em Manutenção de Computadores); um 
curso na modalidade Técnico Subsequente (Edificações) e; dois cursos Superiores o 
Tecnológico em informática e a Licenciatura em Química.  

                                                      
1 É uma região administrativa criada por meio da Lei Complementar Nº. 94, de fevereiro de 1998. Ela é integrada 
pelo Distrito Federal e 19 municípios do Estado de Goiás – Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, 
Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, 
Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, 
Valparaíso de Goiás e Vila Boa – e por três municípios do Estado de Minas Gerais – Unaí, Buritis e Cabeceira 
Grande (IFG, 2009). 
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Deve-se salientar que esta unidade enfrenta dificuldades advindas do processo 
de implantação, que envolvem desde infraestrutura precária, demora na aquisição e 
implantação dos laboratórios, contratação de pessoal tanto administrativo quanto 
professores, entre outros. Acredito que estas dificuldades criaram uma dinâmica 
institucional que em muitos aspectos prejudicou (e ainda prejudica) a formação inicial 
dos futuros professores de Química. O licenciando foco deste relato, é aluno integrante 
da primeira turma da Unidade de Ensino Técnica e Tecnológica, dessa forma, 
acreditamos que possivelmente ele traga deficiências de formação inicial advindas 
deste processo de implantação. 

Com intuito de investigar o processo Ensino-Aprendizagem de estudantes do 
segundo ano dos cursos de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em Química, 
Informática para Internet e Edificações2, matriculados na disciplina Química II, o futuro 
professor propôs verificar as potencialidades de um planejamento de Ensino de 
Química que previa atividade experimental na abordagem didático-pedagógica da 
Aprendizagem Cooperativa. No planejamento inicial o graduando previa avaliar os 
estudantes somente ao final do processo. Nos encontros de orientação para o TCC 
foram propostas leituras direcionadas sobre Avaliação Formativa (VILLAS BOAS, 2001, 
2007 e 2009) negociando a incorporação desta filosofia de avaliação no planejamento. 
O presente trabalho tem por objetivo verificar a (re)significação conceitual da Avaliação 
para a Aprendizagem praticada na relação professor-aluno e quais as expectativas que 
o licenciando cria referente a processos avaliativos nos demais níveis escolares 
(Avaliação institucional principalmente). 

A estrutura curricular atual do curso de Licenciatura em Química prevê no 
quinto semestre a disciplina Metodologia do Ensino de Química, na qual, segundo o 
licenciando, ele deveria construir um planejamento de Ensino de Química e aplicar na 
forma de atividade complementar – atividades dadas aos sábados letivos na instituição 
extra ao currículo regular – para estudantes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio. Naquela ocasião, o licenciando utilizou como referência para construir o 
planejamento o artigo científico “Quanto Mais Quente Melhor”3.  

No semestre final do ano de 2012 quando o licenciando cursava a disciplina 
Metodologia do Ensino de Química, o Departamento de Áreas Acadêmicas da 
instituição promoveu a primeira semana dos cursos superiores (SECURSU). Nesta 
oportunidade eu ofereci um minicurso intitulado: Aprendizagem Cooperativa (AC): 
uma abordagem didático-pedagógica para o Ensino de Ciências. Ao final da 
apresentação, o licenciando procurou-me, relatando seu interesse pela proposta 
metodológica de ensino. Desde então, iniciou-se uma aproximação que culmina, no 
primeiro semestre de 2013, com o convite para trabalharmos na parceria 
orientador/orientando na construção do seu TCC.   

Como o estudante teve a experiência de aplicar o planejamento construído na 
disciplina Metodologia de Ensino em Química de uma forma convencional (SILVA, 
2007) ele, na construção do TCC, afirmou que gostaria de investigar como seria: (1) a 
construção de um planejamento nas perspectivas da AC e (2) aplicar esta nova versão 
planejada junto a uma turma de segundo ano dos cursos Técnicos Integrados para 
investigar as potencialidades da abordagem da AC em atividades experimentais de 
Ensino de Química.  

                                                      
2 Em 2014 extinguiu-se o curso de Mecânica Industrial e transformou-se o Técnico Subsequente em Edificações em Técnico 
Integrado ao Ensino Médio 
3 MORTIMER, E.F. e  AMARAL, L.O.F. Quanto mais quente melhor: Calor e temperatura no ensino de Termoquímica. Química Nova na 
Escola, n. 7, p. 30-34, 1998. 
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O enfoque do presente artigo foi observar na construção desta nova proposição 
do Licenciando a (re)significação do processo avaliativo no planejamento (re)construído 
nas expectativas da AC, analisando como o futuro professor vai incorporando as 
proposições da Avaliação Formativa como retroalimentadora dor processo Ensino-
Aprendizagem e reorganizadora do planejamento em adaptação às necessidades 
pontuais da turma visando garantir o direito às aprendizagens de todos os estudantes. 

A AC, A AVALIAÇÃO FORMATIVA E AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE QUÍMICA 
Segundo Galiazzi & Gonçalves (2004) a experimentação é uma ação 

importante para o Ensino de Química, porém “professores e alunos de cursos de 
Química têm uma visão simplista sobre a experimentação. Muitas dessas visões 
pessoais estão cunhadas pelo empirismo do observar para teorizar” (p. 327). Além 
desta abordagem ingenuamente empírica de planejamentos para o Ensino de Química, 
se observa, também, abordagens com caráter puramente motivador da prática, dessa 
forma “a motivação é resultado inerente da observação do aluno sobre o objeto de 
estudo. Isto é, os alunos se motivam justamente por “verem” algo que é diferente da 
sua vivência diária, ou seja, pelo “show” da ciência.” (GALIAZZI & GONÇALVES, 2004, 
p. 328).  

Observa-se na literatura sobre a prática experimental, que professores de 
Química focam principalmente em três principais motivações na proposição de aulas 
experimentais de Ciências da Natureza: (1) quando de caráter epistemológico ao 
assumir a prática como comprovadora da teoria, seja por via indutiva, seja por via 
dedutiva; (2) de cunho cognitivo, que supõem atividades de práticas experimentais 
facilitadoras da negociação dos objetos do conhecimento; (3) objetivos psicomotores 
vocacionais, onde a curiosidade despertada pela abordagem gera maior interesse pelo 
estudo. (ZAMUNARO, 2006; BUENO & KOVALICZN, 2007; GALIAZZI et all, 2001, 
entre outros). 

As ações experimentais previstas no planejamento aqui investigado 
fundamentam-se numa abordagem de ensino que valorize os conhecimentos de 
cotidiano dos estudantes, propondo uma construção dialógica entre este conhecimento 
e o conhecimento escolar, cabendo ao estudante, juntamente com seus pares no grupo 
cooperativo, julgar como utilizá-los de forma coerente em diferentes oportunidades em 
sua vida. Como afirmam Mortimer & Amaral (1998), no artigo em que o licenciando se 
baseou para construir seu planejamento de ensino, os autores têm por objetivo uma 
proposta de ensino que “prevê, portanto, o alargamento do perfil conceitual do aluno, 
que incorporará novos significados — científicos — que passarão a conviver com os 
significados cotidianos.”(p. 31). 

Em Silva (2007) foi feito um levantamento bibliográfico de práticas 
experimentais propostas na revista Química Nova na Escola (QNEsc) da Sociedade 
Brasileira de Química, onde o autor buscou identificar como o professor organiza os 
alunos durante a aplicação do planejamento, se em grupo tradicional, grupo 
cooperativo ou individualmente. A conclusão a que se chegou é que, para aqueles 
trabalhos os professores tinham por hábito organizar os estudantes em pequenos 
grupos, esses não eram cooperativos.  

 
Encontramos na revista QNEsc relatos de abordagens realizadas por 
educadores que utilizavam algum tipo de dinâmica em grupo com os 
estudantes. Porém, pode-se dizer que em todos os casos encontrados o 
trabalho em grupo era desenvolvido sem nenhuma ligação com a metodologia 
da AC. Dessa forma, tratavam de grupos tradicionais [...] Na AC, os estudantes 
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atuam como parceiros entre si e com o(a) professor(a) no processo ensino-
aprendizagem. É uma abordagem diferenciada da postura convencional de 
ensino, a qual condiciona os alunos a receptores do conhecimento 
repassado pelo professor (SILVA, 2007, p. 179, grifo nosso). 

 
Nesse sentido, Silva (2007) relata que as atividades experimentais observadas 

na revisão bibliográfica feita na QNEsc, na sua totalidade, foram organizadas para 
pequenos grupos tradicionais de estudantes (NIQUINI, 2006), e o autor argumenta que 
a organização desses grupos nas perspectivas da Aprendizagem Cooperativa poderia 
beneficiar os processos de construção conceitual motivados pelo docente, onde 
poderiam ser alcançados melhores resultados cognitivos, somado aos ganhos no 
desenvolvimento de competências sociais, que perfazem objetivos comuns da AC.  

Giordan (1999) cita a necessidade de se criar oportunidades de práticas 
experimentais no ensino de ciências e reforça que elas deveriam favorecer um enfoque 
colaborativo. 

 
A formação de um espírito colaborativo de equipe pressupõe uma 
contextualização socialmente significativa para a aprendizagem, tanto do ponto 
de vista da problematização - temas socialmente relevantes -, como também 
da organização do conhecimento científico - temas epistemologicamente 
significativos. Novamente, ao professor é atribuído o papel de líder e 
organizador do coletivo, arbitrando os conflitos naturalmente decorrentes da 
aproximação entre as problematizações socialmente relevantes e os conteúdos 
do currículo de ciências. (p. 6) 

 
Reforçando a importância da problematização do tema científico no 

planejamento, concordamos com Santos (2008) que defende propostas organizadas na 
perspectiva do movimento CTS em uma abordagem humanística-freiriana, que tenham 
como objetivo “promover a educação científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o 
aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar 
decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na 
solução de tais questões” (p. 112).   

Estes argumentos todos foram incorporados pelo Licenciando ao novo 
planejamento que fora construído na disciplina TCC. Instrumento no qual propôs-se a 
Avaliação Formativa como referência processual de (re)organizações do projeto 
educativo planejado, isso quando o este planejamento estiver sendo aplicado.  

Para se chegar à versão pronta à aplicação nas turmas da Educação 
Profissional, inicialmente desqualificamos a proposta inicial de avaliação do processo 
somente no final. Villas Boas (2001) defende que dentre os componentes a da 
avaliação formativa, “a seleção dos procedimentos a serem usados, de acordo com o 
nível de desenvolvimento dos alunos, da disciplina, da série e do tipo de trabalho 
realizado” (p. 12). A autora afirma que para selecionar os procedimentos a serem 
realizados o “professor usará sua criatividade e criticidade. Levará em conta o fato de 
que os alunos têm diferentes estilos de aprendizagem”. (p. 12).  

Observa-se na Unidade de Ensino do IFG, na qual estamos inseridos, uma 
“prática avaliativa” referente a trabalhos experimentais com a entrega de um relatório 
final. Este relatório, que geralmente tem como base um modelo arcaico disponibilizado 
pelos professores, por ser, talvez, o único modelo que esses docentes tiveram em suas 
experiências de vida acadêmica e, principalmente na formação inicial de professores4.   

                                                      
4 Isso quando falamos de professores da Rede Federal com curso de Licenciatura, haja vista que, dentre os professores lotados na 
rede encontram-se: bacharéis, tecnólogos, engenheiros Químicos entre outros. 
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Este procedimento de entrega de “relatório experimental”, utilizado para a 
notação (no sentido de atribuir uma nota ao aluno) quando desenvolvem aulas 
práticas, atribuí aos estudantes uma nota ou menção, após trabalho em grupo, seja 
com entrega de relatório individual (neste caso geralmente o aluno desenvolve em casa 
sem dialogar com seus colegas) ou em grupo (neste caso a nota é igual e 
compartilhada, e geralmente, o relatório é confeccionado por um único estudante que 
fica com as anotações feitas durante a aula experimental). Esta “metodologia 
avaliativa” acaba sendo incorporada pelos professores na educação básica, assim 
como, ainda continua sendo reproduzida nos cursos de Licenciatura em Química, e 
acreditamos, também, em outras disciplinas de licenciaturas em cursos das Ciências 
da Natureza. 

Estes relatórios de experimentos solicitados pelos professores, da forma em 
que são conduzidos, em nossa opinião, fazem parte do modelo de avaliação tradicional 
ou convencionalizada nas escolas, as quais visam “à aprovação e à reprovação, à 
distribuição de notas, e que se vale quase que exclusivamente da prova.” (VILLAS 
BOAS, 2007, p. 30). Mesmo este relatório experimental não sendo o “instrumento 
prova”, citado pela autora, geralmente a nota final é a soma de uma prova e o valor 
atribuído no relatório, sendo comum uma maior porcentagem atribuída à prova 
estanque aplicada no final do processo de instrução.  

Este modelo de avaliação é criticado por Villas Boas, a qual propõe uma 
“avaliação que promove a aprendizagem do aluno e do professor e o desenvolvimento 
da escola” (2007, p. 30), denominada avaliação formativa, e que se opõe a essa 
repetição tradicionalista do processo avaliativo. Não é só nessas propostas 
experimentais próprias do Ensino de Química, que encontramos instrumentos 
avaliativos opressores que vêm sendo reproduzidos ano-após-ano, tanto na formação 
inicial de professores, quanto na educação sócio-científica da Educação Básica.  

 
Na educação brasileira ainda se encontram fortes traços da avaliação 
classificatória, seletiva e excludente. Ainda se avalia para dar nota e para 
aprovar ou reprovar alunos [...] A avaliação classificatória é uma das 
manifestações da avaliação somativa, na escola. (...) a avaliação somativa 
apresenta o balanço do desempenho do aluno ao final de um período de 
estudos, geralmente, com o propósito de certificação. (VILLAS BOAS, 2009, p. 
34). 

 
Defende-se a avaliação formativa no sentido de torná-la fonte de 

retroalimentação do processo Ensino-Aprendizagem de forma a garantir a todos os 
estudantes de uma turma o direito à aprendizagem do conhecimento negociado. 

 
é possível construir o entendimento de avaliação formativa como a que 
promove o desenvolvimento não só do aluno, mas, também, do professor e da 
escola. Admitindo-se que a escola realiza trabalho pedagógico e não 
simplesmente processo ensino-aprendizagem, em que o professor ensina e o 
aluno aprende, torna-se fácil compreender a necessidade de ampliação do 
conceito de avaliação formativa, estendendo-a a todos os sujeitos envolvidos e 
a todas as dimensões do trabalho. [...] abandona-se a avaliação unilateral [...] 
classificatória, punitiva e excludente, porque a avaliação pretendida 
compromete-se com aprendizagem e o sucesso de todos os alunos. (VILLAS 
BOAS, 2001, p. 6) 

 
Nesse sentido, uma das habilidades que sugerimos ser trabalhada com os 

alunos organizados na perspectiva da AC seria a avaliação pelos pares – uma espécie 
de automonitoramento do grupo cooperativo – em conjunto com a autoavaliação 
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consideradas por Villas Boas (2001) como componentes essenciais da Avaliação 
Formativa, que para ser produtiva “os alunos precisam ser preparados para se 
avaliarem, no sentido de compreenderem os principais propósitos da aprendizagem e 
perceberem o que fazer para adquiri-la.” (p. 10). 

Nas negociações de ensino propostas no plano de unidade construído pelo 
licenciando, além de observações válidas, notas e indicações de seus desempenhos 
pelo professor, pretendeu-se criar situações que incentivem aos estudantes assumirem 
a responsabilidade com seus desempenhos e aprendizagens, via automonitoramento. 
Para Villas Boas (2001) os estudantes precisam “conhecer os níveis de desempenho, 
objetivos ou evidências de aprendizagem que o professor espera dele para que possa 
comparar o que já aprendeu com o que ainda lhe falta aprender e engajar-se no 
processo apropriado.” (p. 5). Para que isso ocorra, a autora defende que o “feedback” 
do professor seja aquilo que aponta aos estudantes o que eles devem fazer para 
avançar. 

 
O feedback é o elemento-chave na avaliação formativa: diz respeito à 
informação, ao próprio aluno, a quão bem-sucedido ele foi no desenvolvimento 
do seu trabalho [...] é informação sobre a distância entre o nível atual e o nível 
de referência de um parâmetro sistêmico usado para alterar essa distância de 
alguma forma [...] não tem o objetivo de ‘melhorar’ a nota ou a menção. A nota 
pode ser contraprodutiva para propósitos formativos (...) é, pois, com a 
aprendizagem do aluno e não com as notas.  (VILLAS BOAS, 2009, p. 39-40). 

 
Nesse sentido, durante os horários destinados à orientação do TCC, quando se 

tratava do planejamento do trabalho pedagógico que o licenciando pretendia 
desenvolver, decidimos inicialmente fazer a análise do planejamento inicial (aquele 
criado na disciplina Metodologia de Ensino de Química), e com base nas reflexões 
advindas desta análise, identificaram-se as possibilidades de aproximá-la às 
perspectivas da AC. Naquele momento, eu ainda não tinha em vista desenvolver o 
presente artigo. Dessa forma, não construí instrumentos de coleta de informações para 
os primeiros encontros de orientação. Muito do que relato aqui foi reconstruído em 
momentos reflexivos com posteriores questionamentos direcionados ao licenciando. 

Todo processo iniciou-se após o licenciando encaminhar uma primeira versão 
do “novo planejamento” nas perspectivas da AC. Esta primeira versão foi encaminhada 
em dezembro de 2013, quando se consolidava aproximadamente a terça parte do 
segundo semestre letivo daquele ano, e o licenciando se encontrava matriculado na 
disciplina de TCC. Naquela versão inicial não existia a expectativa de investigar como a 
dinâmica de incorporação dos fundamentos da Avaliação Formativa iria influenciar o 
novo planejamento e quais desdobramentos teóricos epistemológicos poderiam se 
desenvolver durante o processo dialógico entre licenciando e Orientador.  

Nesse sentido, para proporcionar que o processo avaliativo do planejamento 
educacional assumisse o seu imprescindível papel no processo Ensino-Aprendizagem 
e para poder verificar se minha intenção de dialogicamente construir com o licenciando 
uma proposição convergente com aspectos da Avaliação Formativa em Sala de Aula, 
traçamos o seguinte percurso metodológico: (1) apresentei criticas ao planejamento 
inicial (aquele da Metodologia no 5º semestre) questionando ao licenciando sobre seu 
planejamento avaliativo; (2) estipulei uma rotina de orientações subsidiadas por leituras 
sobre Avaliação Formativa em processos dialógicos de construção conceitual, (3) 
motivados pelas influências dos estudos sobre a Avaliação Formativa, buscamos 
construir um novo planejamento prevendo momentos em que seria possível promover 
em sala de aula, avaliação formativa, visando diagnosticar avanços observáveis nos 
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estudantes, propondo formas de retroalimentar o planejamento (salientamos que o 
sentido aqui é o de uma retroalimentação na ação, na aplicação vivenciada, cabendo 
ao professor, condutor do processo, julgar quais serão as adaptações necessárias ao 
planejado), e (4) Após a finalização do novo planejamento para o TCC interpelei o 
Licenciando com o objetivo de verificar qual foi a (re)significação da Avaliação para sua 
futura prática docente. 

O OBJETO DAS DISCUSSÕES: O PLANEJAMENTO INICIAL 
A seguir apresentarei uma tabela com um resumo dos procedimentos 

propostos no planejamento inicial do licenciando - coluna da esquerda - construído na 
disciplina Metodologia do Ensino de Química. Na coluna da direita, apresento algumas 
notas que refletem os questionamentos feitos ao licenciando e suas respostas no 
processo de Orientação do TCC. As anotações da tabela 1 aconteceram antes dos 
estudos dos textos sobre Avaliação Formativa.  
Obs.: entre aspas estão as falas ou fragmentos de falas do licenciando. Algumas interpretações 
de falas ou anotações do licenciando durante a análise crítica feita nas Orientações do TCC, 
também são utilizadas na coluna da direita, neste caso sem aspas. Apontamos, também, os 
indicativos de utilização do material dentro das perspectivas da Avaliação Formativa que seriam 
negociadas dialogicamente durante os encontros de leitura direcionada dos artigos que tratam da 
Avaliação Formativa, a saber: (VILLAS BOAS, 2001, 2007 e 2009). 
 

Procedimentos propostos Argumentações dialógicas orientador-orientando 
Aula 01 

 
(1) O professor questiona os 
alunos sobre o que é calor 

 segundo o Licenciando o professor deveria iniciar o processo “com a pergunta 
simples - o que vocês acham que é calor?” e conduzir o processo dialógico de 
negociação conceitual. Perguntado sobre como ele avaliaria este 
procedimento o licenciando citou: “não previ isso”, ele não observa, neste 
sentido, que o feedback estava presente na ação dialógica; 

(2) Os estudantes farão a leitura 
do resumo analítico do artigo 
“Quanto mais quente melhor: 
calor e temperatura no ensino 
de termoquímica (MORTIMER 
& AMARAL, 1988)” 

Questionado qual o objetivo da atividade o licenciando citou que era para 
“contextualizar o assunto: o texto seria para explicar realmente o que é o calor 
cientificamente e como a ciência foi construindo essa ideia ao longo do 
tempo/contextualizar com a história da química.”. Perguntado sobre como 
seria aproveitada esta leitura ele afirmou que não propôs ação pós-leitura. 
Quanto ao aprendizado, pode-se conduzir retroalimentação dialógica como na 
ação inicial da aula 01; 

(3) O professor fará a divisão da 
turma em pequenos grupos de 
quatro alunos. 

Perguntado se para ele (licenciando) estava claro que o grupo formado desta 
forma é classificado como tradicional, o Licenciando falou que “agora sei que 
é”. Em seguida questionou-se se havia alguma previsão, no decorrer do 
planejamento, quanto à avaliação das competências sociais dos alunos, neste 
caso,  o licenciando citou que “gostaria de reler isso no livro” acredito que se 
referindo às referências indicadas para AC (NIQUINI, 2006 e SILVA 2007) 

(4) Os alunos farão a 
comparação entre termômetro 
clínico e de laboratório: 
atividade 1 (MORTIMER & 
AMARAL, p. 31-32) 
diferenciando e respondendo as 
perguntas 

Quando questionei o Licenciando sobre se as questões seriam utilizadas na 
avaliação ou seja, para diagnosticar aprendizado, o Licenciando respondeu 
que não, segundo ele “é para reforço da teoria”, em todos os feedbacks 
possíveis durante as aulas, quando se considerar a Aprendizagem 
Cooperativa pode-se dar retorno do funcionamento dos Grupos, da 
responsabilidade individual e das competências sociais, quanto às respostas 
construídas pelos estudantes elas por si já fornecem material para a Avaliação 
ser Processual; 

(5) Como atividade extraclasse 
os estudantes devem adquirir 
os blocos de madeira e de 
metal para próxima aula. 

Perguntado se esta atividade extraclasse seria valorizada de alguma forma na 
outra aula, perguntando como conseguiram, dificuldades etc. o Licenciando 
falou: “não pensei que isso fosse importante.” 

Aula 02 
(1) Realizar atividade de 
sensibilidade de materiais com 
o tato atividade 2 (MORTIMER 
& AMARAL, p. 32-33) 

Para o Licenciando o “objetivo avaliativo do professor” desta ação, e das 
demais práticas que se seguem, seria observar “se todos estão fazendo”, e se 
“não estão bagunçando ou atrapalhando os colegas de aprender!”, neste caso 
utilizando a avaliação subjetiva de forma negativa; 
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(2) Verificação da temperatura 
real utilizando o termômetro de 
laboratório (MORTIMER & 
AMARAL, p. 32-33).  
(3) Abordagem dialógica para 
discutir o procedimento 
realizado 

Estas atividades dialógicas que são propostas ao final das práticas, segundo o 
Licenciando, seria o momento em que o professor iria “instigar os alunos a 
responder o que aprenderam” sobre o tema negociado. Estes procedimentos, 
se bem conduzidos, estariam totalmente de acordo com o que uma ação de 
Avaliação Formativa. 

Aula 03 
(1) Os alunos realizarão o 
experimento previsto na 
atividade 3 (MORTIMER & 
AMARAL, p. 33-34) 

Perguntado sobre se ele pretendia avaliar as habilidades psicomotoras e/ou se 
conseguem seguir o procedimento experimental sem precisar consultar o 
professor ele citou que não tinha “pensado em nada disso”, só acha 
necessário “fazer a atividade experimental para que o aluno aprenda o 
conteúdo”, dessa forma observamos que o Licenciando ainda não 
compreendia todas as potencialidades da atividade que ele estava propondo e 
não observava que para identificar se o aluno aprendeu ou esta aprendendo 
tem que aplicar a Avaliação Formativa durante o processo; 

2) Resolução de problemas e 
questões propostas 
(3) Abordagem dialógica para 
discutir o procedimento 
realizado.  
 

Da mesma forma que na primeira vez que propôs este tipo de procedimento 
para o Licenciando a resolução de problemas e questões propostas não 
seriam procedimentos avaliativos a priori; 

Aula 04 
(1) Os estudantes irão realizar a 
atividade 4 (MORTIMER & 
AMARAL, p. 34); (2) Resolução 
de problemas e questões 
propostas; (3) Abordagem 
dialógica para discutir o 
procedimento realizado. (4) O 
professor irá solicitar uma 
redação individual 

Segundo o Licenciando a nota do aluno será dada na redação que deve ser 
feita individualmente a partir da seguinte orientação: “Façam uma redação 
explicando a diferença do conceito de calor e temperatura do cotidiano (que 
você já conhecia) e o conceito cientifico aprendido nas aulas anteriores e 
indique situações que é adequado usar o conceito cotidiano e situações que 
devemos usar o conceito cientifico”. Mesmo sendo uma forma diferenciada do 
que geralmente se propõe como avaliação de um procedimento experimental 
em disciplinas das ciências da natureza na educação básica, como já citamos, 
o Licenciando pretendia em seu planejamento avaliar somente ao final do 
processo planejado, e após a avaliação não havia previsto dar feedback para 
os estudantes, o único retorno previsto era a “nota alcançada”. ele, ainda, “o 
objetivo das aulas não era ensinar este tipo de experimento (acredito que 
citando habilidades psico motoras) e sim favorecer a construção dos conceitos 
científicos de calor e temperatura e a percepção da diferença deste com o 
conceito do cotidiano, por isso a avaliação seria esta, para ver se realmente 
ele compreendeu o conceito e sabe usar no cotidiano e no meio cientifico, as 
atividades experimentais seriam só para ajudar nesta compreensão.” Pelo que 
percebi ao final da quarta aula do planejamento, corrige-se a redação, devolve 
com a nota do aluno e não se comenta mais o assunto a não ser quando o 
aluno procurar o professor. 

Tabela 01: Críticas ao planejamento inicial com questionamentos sobre o papel da avaliação. 
 
A partir da análise do primeiro planejamento, acima explicitada, iniciamos o 

segundo momento desta construção educacional de perfil qualitativo. Esta experiência 
de construção didática visava uma mudança na concepção do papel da avaliação no 
planejamento. Utilizamos, então, uma orientação metodológica colaborativa entre 
orientador-orientando, de onde retirei os argumentos que consolidam este relato aqui 
apresentado.  

Segundo Mortimer & Scott (2002) as influências da psicologia sociocultural na 
pesquisa em Ensino de Ciências tem resultado em um considerável quantitativo de 
trabalhos sobre o processo de significação em salas de aula, o que tem gerado 
propostas de investigação que procuram responder como os “significados são criados e 
desenvolvidos por meio do uso da linguagem e outros modos de comunicação (...) 
criados na interação social e então internalizados pelos indivíduos.” (p. 284).  

Nesse sentido, durante as orientações do TCC desenvolvemos um processo 
dialógico baseado nas leituras sobre Avaliação Formativa ao mesmo tempo em que 
construíamos o novo planejamento. Desse processo dialógico surgiram novas ideias 
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enquanto se desenvolviam as competências técnicas necessárias para que o 
planejamento estivesse, na medida do possível, apropriado à Avaliação Formativa.  

ALGUNS APONTAMENTOS PÓS-ORIENTAÇÕES 
O resultado do processo dialógico orientador-orientando compôs-se na 

proposição de uma nova versão do planejamento de Ensino de Química, agora nas 
perspectivas da Aprendizagem Cooperativa tendo a Avaliação Formativa um papel 
central na retroalimentação de informações que guiarão as novas ações do professor 
na aplicação do planejado. Essas ações foram propostas pelo licenciando e seu 
orientador, onde mantiveram-se, essencialmente, os mesmos passos procedimentais 
do primeiro planejamento (apontados na tabela 1).  

Aponto, a seguir, algumas ações previstas na dinâmica de avaliação das 
aprendizagens, nesta nova versão do planejamento, e em negrito/itálico, os 
argumentos e reflexões que devem ser consideradas pelo professor, ao aplicá-lo, 
respeitando, dessa forma, em nossa visão, o que se configura como procedimentos de 
uma Avaliação Formativa.  

 
9 Em relação aos questionários a serem respondidos pelos estudantes nos Grupos 
Cooperativos durante as aulas e questionários extraclasse individual (tabela 1: 
procedimentos 04 e 05 da aula 01; procedimentos 01 e 02 das aulas 02, 03 e 04) – no 
planejamento é dada ênfase à necessidade de o professor valorizar as falas dos 
estudantes referentes às construções advindas destas construções dialógicas nos 
grupos ou nas reflexões em atividades individuais extraclasse.  
9 Quando o professor for executar as chamadas problematizações durante os momentos 
dialógicos das aulas com os alunos (tabela 1: procedimentos 01 da aula 01; procedimentos 
03 das aulas 02, 03 e 04) – orientou-se no planejamento que o professor interpele os 
estudantes tentando diagnosticar suas concepções prévias, suas construções nas 
atividades planejadas nos Grupos Cooperativos, compartilhando com toda a turma o 
resultado deste processo dialógico contribuindo para que ocorram construções 
conceituais que estiverem em acordo com o conhecimento escolar. É importante dar 
feedback aos estudantes, quando apresentarem suas dúvidas e dificuldades, assim 
como, posturas que devem ser melhoradas no comportamento individual e na 
responsabilidade com o Grupo Cooperativo, visando alcançarem habilidades e 
competências sociais. Ao final destes passos planejados o professor deve avaliar os 
próximos passos do planejamento, retroalimentando-o fazendo os devidos ajustes. 

 
“é ‘formativa toda a avaliação que auxilia o aluno a aprender e a se 
desenvolver, ou seja, que colaborar para a regulação das aprendizagens e do 
desenvolvimento no sentido de um projeto educativo’”. (Perrenoud 1991, apud 
Hadji, p. 20). 

 
9 Atividade extraclasse propostas aos estudantes, instigando que eles busquem respostas 
mais complexas e ampliadas, proporcionando aprofundamentos em novos exemplos 
práticos referentes ao tema/objeto de conhecimento negociado em sala, por intermédio de 
atividades extraclasse (tabela 1: procedimentos 05 da aula 01) – o exemplo prático aqui é 
a atividade em que o aluno, em casa, prepara três bacias com água, uma a 
temperatura ambiente, uma quente e outra fria. Deixando a bacia com a água à 
temperatura ambiente entre as outras duas (com temperaturas diferentes). O 
estudante deve colocar cada uma das mãos em uma das bacias com temperatura 
diferente da temperatura ambiente e, após algum tempo, mergulhar as duas mãos na 
bacia posicionada entre as que estavam com as mãos mergulhadas (aquela com água 
a temperatura ambiente) e pede-se que descrevam as sensações no caderno e as 
utilizem para dialogar, dentro do grupo cooperativo, na aula posterior;  

 
9 Postura do professor nas observações das participações dos estudantes nos Grupos 
Cooperativos considerando as posturas individuais e de trabalho em grupo (Trata-se do 
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momento em que o professor vira expectador das ações desenvolvidas pelos estudantes no 
decorrer das atividades em Grupo) – observações próprias da abordagem da 
Aprendizagem Cooperativa que fornece elementos para o professor fazer o feedback 
do funcionamento do grupo apontando quais são as habilidades de grupo, individuais 
e competências sociais a serem melhoradas pelos seus componentes, foi proposto 
no novo planejamento que se explorasse a autoavaliação do Grupo Cooperativo e a 
Individual. Essas estão incorporadas na Ficha do Grupo (SILVA, 2007);  

 
Para dar este retorno ao grupo, conforme prevê como atribuição do professor 

na AC (SILVA, 2007), foi previsto no planejamento uma constante “visita” do professor 
aos grupos cooperativos, observando como eles “estão funcionando”, se todos estão 
participando e construindo na interação face-a-face condições de incorporar os 
objetivos do procedimento de ensino proposto pelo professor. A observação permite 
investigar as características individuais e grupais dos alunos, tendo em vista identificar 
os fatores que facilitam e os que dificultam o desenvolvimento do trabalho. (VILLAS 
BOAS, 2001, p. 13). 
 

9 As avaliações informais, tanto do professor, quanto dos alunos no decorrer do 
planejamento, geralmente explicitadas em comentários, gestos e expressões – Falou-se da 
importância do acolhimento e atenção do professor, deste apresentar tratamento 
cortês, demonstrando interesse e prestatividade. E ainda que se deva evitar apelidos, 
externar em público comparações entre os alunos e os grupos, comentários 
negativos sobre o trabalho desenvolvido (neste caso seria aconselhável na forma de 
orientações individuais as solicitações do professor por melhorias em trabalhos já 
devolvidos). Nesse sentido, o feedback deve ser feito com rigor e critério, ora 
individual, ora no Grupo Cooperativo e, quando possível, direcionado a toda a turma;  

 
Professores e alunos defrontam-se na sala de aula construindo representações 
uns dos outros. Tais representações e juízos orientam novas percepções, 
traçam possibilidades, estimam desenlaces, abrem ou fecham portas e, do lado 
do professor, afetam o próprio envolvimento deste com os alunos, terminando 
por interferir positiva ou negativamente com as próprias estratégias de ensino 
postas em marcha na sala de aula. É aqui que se joga o sucesso ou o fracasso 
do aluno – nesse plano informal e não no plano formal. De fato, quando o aluno 
é reprovado pela nota, no plano formal, ele já tinha sido, antes, reprovado no 
plano informal, no nível dos juízos de valor e das representações do professor 
– durante o próprio processo. (FREITAS, 2002, p. 313-314). 

 
Hadji (2001) defende o bom uso da avaliação informal e instrumentos de 

avaliação, que esses possibilitem aos estudantes maneiras de apresentar suas reais 
progressões de aprendizagens. Nesse sentido, a “avaliação formativa implica, por parte 
do professor, flexibilidade e vontade de adaptação, de ajuste.”(p. 21). O mesmo autor, 
cita Perrenoud como outro defensor da avaliação formativa, classificando-a como “toda 
a avaliação que auxilia o aluno a aprender e a se desenvolver, ou seja, que colaborar 
para a regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto 
educativo’”. (PERRENOUD, 1991 apud HADJI, 2001, p. 20). 
 

9 Por fim, quanto ao instrumento avaliativo formal na forma de uma construção individual 
de uma dissertação crítica sobre a utilização dos conceitos científicos e do cotidiano dos 
temas trabalhados (tabela 1: procedimentos 04 da aula 04) – achamos bastante 
conveniente manter a “redação” solicitada no planejamento inicial do licenciando, 
apontando para ele, quais os objetivos devem ser observados na perspectiva da 
Avaliação Formativa, principalmente no feedback aos estudantes garantindo a todos 
o direito à aprendizagem dos objetos negociados;  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Ao vivenciar o planejamento ora construído, o futuro professor deverá observar 

o funcionamento dos grupos, caminhando pela sala e fornecendo aos estudantes 
estímulos para o desenvolvimento cognitivo e das habilidades sociais. Esta situação 
criada pela Aprendizagem Cooperativa, como abordagem de ensino possibilita ao 
professor, com a observação criteriosa, levantar informações importantes para o 
processo. “Quando circula pela sala de aula observando os alunos trabalharem, o 
professor também está analisando, isto é, avaliando o trabalho de cada um. São 
momentos valiosos de avaliação” (VILLAS BOAS, 2007, p. 23). 

 
O professor atento, interessado na aprendizagem do seu aluno e investigador 
da realidade pedagógica procurará usar todas as informações advindas da 
informalidade para cruzá-las com os resultados da avaliação formal e, assim, 
compor sua compreensão sobre o desenvolvimento de cada aluno. (idem, p. 
24). 

 
Considero o processo avaliativo uma categoria da ação pedagógica que, numa 

perspectiva formativa, (re)alimenta o próprio processo pedagógico planejado. Quando a 
avaliação é considerada central ao processo pedagógico, pelo professor, ela exercerá 
a sua verdadeira função nas aprendizagens dos estudantes no decorrer do projeto 
pedagógico, diferentemente da avaliação hoje convencionalizada nas instituições de 
ensino. Isso em todos os níveis da educação brasileira, mas principalmente nas 
disciplinas das chamadas Ciências da Natureza, quando a avaliação é prevista apenas 
como um procedimento para se justificar uma “nota” ou “conceito” a ser dado aos 
estudantes pelos professores. Como cita Villas Boas, muitas vezes como instrumento 
de poder, pois “o que se observa é o uso insistente das palavras ‘repetência’ e 
‘reprovação’, dando a impressão de que, se os alunos obtiverem nota que garanta sua 
aprovação, tudo estará resolvido.” (2009, p. 21). 

A Avaliação Formativa, em minha opinião, deve ser considerada em um sentido 
muito maior do que a prova ou o teste que tem função classificatória e não formativa 
dos estudantes. Para muitos autores, uma das grandes contribuições para os 
julgamentos negativos da educação no Brasil pode estar relacionado com a dinâmica 
avaliativa da escola, Villas Boas, por exemplo, cita que “a avaliação classificatória pode 
ser um dos fatores que têm contribuído para o insucesso do aluno, do professor e da 
escola.” (2009, p. 33). Nesse sentido, a autora fala da necessidade de se estabelecer 
“objetivos alcançáveis e realísticos” (2001, p. 14) no processo avaliativo. 

Durante os encontros de orientação do TCC com o licenciando, ao se 
apresentar os argumentos da Avaliação Formativa, observei que se abriu um mundo 
totalmente novo para aquele futuro professor, ao se apropriar de habilidades técnicas e 
ao mesmo tempo silogismo político no trato com os alunos da educação básica. 

Isso é bastante preocupante, quando se considera que o licenciando se 
encontra no último semestre letivo da Licenciatura e, segundo ele, não teve orientação 
específica de como “avaliar coerentemente os estudantes”. O lado positivo é que, 
mesmo que em um protótipo inicial, configurado na proposta de um planejamento de 
quatro aulas de Química, o licenciando teve a oportunidade de ser iniciado nos 
argumentos da Avaliação Formativa, que julgo imprescindíveis para propostas de 
ensino em que se vise uma educação crítica, libertadora e humanística. 
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Palavras-Chave: isomeria, ensino médio, química orgânica, estereoquímica. 

RESUMO: MUITOS ALUNOS CONSIDERAM QUÍMICA UMA DAS DISCIPLINAS COM MAIOR 
GRAU DE COMPLEXIDADE DO ENSINO MÉDIO. QUÍMICA É UMA DISCIPLINA QUE NÃO 
ESTÁ LIMITADA A ROTEIROS DE LABORATÓRIOS E A PRODUÇÃO INDUSTRIAL, PODENDO 
SER TOTALMENTE EXPLORADA PELO NOSSO COTIDIANO. O TRABALHO AQUI 
APRESENTADO FOI DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM DUAS INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR DA CIDADE DE ITUMBIARA – GO, UMA PESQUISA PARA ANALISAR COMO OS 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CHEGAM COM ESSE CONHECIMENTO DE QUÍMICA ORGÂNICA 
NO ENSINO SUPERIOR. A PESQUISA FOI FEITA ATRAVÉS DA COLETA DE DADOS PELA 
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E ANÁLISE DAS RESPOSTAS. 

INTRODUÇÃO 
É evidente que quando se fala em educação pública e privada, logo 

vem às comparações da forma com a qual é tratado o ensino por ambas. Neste 
contexto, pode-se observar que há uma relação de diferença, tais como a 
forma com a qual os professores trabalham, a infraestrutura das salas de aulas, 
os materiais que são utilizados pelos professores, a valorização do profissional 
da educação entre muitos outros problemas que faz aumentar essa diferença 
ao se pensar em um ensino de qualidade. Seguindo esta linha de raciocínio, há 
também uma diferença na forma com a qual e trabalhada a disciplina de 
Química no ensino médio, muitas escolas publicas não conseguem cumprir o 
calendário que é estabelecido ao longo do ano devido fatores externos, assim 
faz com que a cada aula perdida, um conteúdo é deixado de ser apresentado 
no currículo escolar, afetando assim o papel do ensino de ciências no ensino 
fundamental e médio.  

Portanto o ensino em ciências de acordo com Hart e Robottom (1990) 
é: 

...o processo da reforma na educação em ciências 
deverá ser elaborado de modo a criar condições 
para que os próprios praticantes reflitam 
criticamente, deliberem de maneira colaborativa e se 
engajem em pesquisa participante sobre os 
potenciais e os limites das propostas de reforma 
CTS para a educação em ciências. Assim como os 
alunos devem ser envolvidos na tomada de decisões 
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sociais relacionadas à ciência e à tecnologia, 
também os professores devem ser envolvidos na 
tomada de decisões sobre a educação em ciências 
(HART; ROBOTTOM, 1990).  

O Ensino Médio nas escolas públicas, em geral, apresenta deficiências 
no Ensino de Química, que passam, desde a má formação do professor, a falta 
de material didático, a infraestrutura de baixa qualidade, como também a falta 
de laboratório, além de superlotação de salas e do baixo salário pago aos 
professores. Com isso, pode-se ver que muitos alunos terminam seus cursos 
com muita deficiência de aprendizagem principalmente na disciplina de 
Química, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
apresentados para essa disciplina (BRASIL, 2006). 

O objetivo fundamental do ensino de ciências passou a ser o de dar 
condições para o aluno identificar problemas a partir de observações sobre um 
fato , levantar hipóteses , testá-las , refutá-las e abandoná-las quando fosse o 
caso, trabalhando de forma a tirar conclusões sozinho. O aluno deveria ser 
capaz de “redescobrir” o já conhecido pela ciência, apropriando-se da sua 
forma de trabalho, compreendida então como o “método cientifico”. 
(CARVALHO et. al, 1997)  

O processo ensino-aprendizado de Química pelos alunos de Ensino 
Médio requer que eles compreendam as transformações químicas que ocorrem 
no mundo físico de forma abrangente e integrada e assim possam interpretar 
com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da 
própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e 
cidadãos. Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto 
dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento 
científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 
implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. Tal a importância da 
presença da Química em um Ensino Médio compreendido na perspectiva de 
uma Educação Básica.  

O entendimento de que o conhecimento científico é dinâmico e mutável 
ajudará o aluno e o professor a terem a necessária visão crítica-reflexiva da 
ciência. Não se pode simplesmente aceitar a ciência como pronta e acabada e 
os conceitos atualmente aceitos pelos cientistas e ensinados nas escolas como 
verdade absoluta. Tendo como exemplo, a investigação de compostos 
químicos revelou recentemente à inesperada identificação de uma nova classe 
de alótropos de carbono batizados de fulerenos, abrindo um campo de 
pesquisa inteiramente novo. A ciência deve ser percebida como uma criação 
do intelecto humano e, como qualquer atividade humana, também submetida a 
avaliações de natureza ética. 

No documento elaborado por pesquisadores da educação científica da 
USP (MENEZES et al., 2002), os parâmetros curriculares nacionais ensino 
médio especifica todas as habilidades e competências a serem desenvolvidas 
durante o ensino médio na disciplina de química. Sendo elas: 
9 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
9 Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 
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9 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e 
vice-versa.  

9 Utilizar a representação simbólica das transformações químicas 
9 Reconhecer suas modificações ao longo do tempo. 
9 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em 

Química: gráficos, tabelas e relações matemáticas. 
9 Identificar fontes de informação e formas de obter informações 

relevantes para o conhecimento da Química (livro, computador, jornais, 
manuais etc). 

9 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão 
macroscópica (lógico-empírica). 

9 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica 
(lógico-formal). 

9 Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender 
relações proporcionais presentes na Química (raciocínio proporcional). 

9 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou 
outros (classificação, seriação e correspondência em Química). 

9 Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, 
modelos) para a resolução de problemas qualitativos e quantitativos em 
Química, identificando e acompanhando as variáveis relevantes. 

9 Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à 
Química, selecionando procedimentos experimentais pertinentes. 

9 Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões 
acerca das transformações químicas. 

9 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e 
coletiva do ser humano com o ambiente. 

9 Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural. 
9 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico 

da Química e aspectos sócio-político-culturais. 
9 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da Química e da tecnologia (MENEZES et al., 2002) 
Por isso, através dos estudos e a preocupação com esse ensino na 

formação cientifica dos alunos para a sociedade, elaboramos uma análise 
quantitativa para verificar como os alunos chegam com o saber químico na 
área de orgânica nos cursos superiores tanto nas faculdades públicas, quanto 
nas privadas. Tendo como base o ensino na sua ampla necessidade para a 
formação do cidadão. 

Alfabetizar, portanto, os cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma 
necessidade do mundo contemporâneo (SANTOS; SCHNETZLER, 1997). Não 
se trata de mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o faz, mas de 
disponibilizar as representações que permitam ao cidadão agir, tomar decisão 
e compreender o que está em jogo no discurso dos especialistas (FOUREZ, 
1995). 
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Em Goiás, o currículo da rede estadual de educação, trás como quesito 
as expectativas de aprendizagem que o aluno do ensino médio tem que estar 
apto quando termina ciclo da educação básica na área de orgânica. Os 
requisitos são: 
9 Reconhecer as principais características das cadeias carbônicas (isto é: 

aberta / fechada, ramificada / não ramificada, saturada / insaturada, 
aromáticos / não aromáticos), estabelecendo relações, por exemplo, 
com as principais frações do petróleo, a utilização de etino no 
amadurecimento de frutas etc. 

9 Reconhecer o nome a as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos. 
9 Diferenciar combustão completa e incompleta. 
9 Reconhecer o nome a as fórmulas estruturais das principais funções 

orgânicas: álcool, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, 
aminas, amidas, fenóis, compostos nitrogenados, sulfurados e haletos, 
sempre que possível usando as moléculas mais simples. 

9 Avaliar as implicações ambientais de diferentes combustíveis utilizados 
na produção de energia e comparar sua eficiência térmica utilizando a 
entalpia de combustão. 

9 Identificar os tipos de isômeros constitucionais e estereoquímicos. 
9 Reconhecer os tipos e procedimentos de sínteses de novos materiais 

orgânicos (reações orgânicas). 
9 Compreender que os polímeros são formados por repetições de 

monômeros, identificando sua presença nos plásticos e em biomoléculas 
(i.e.: carboidratos, proteínas e ácidos nucléicos). 

9 Problematizar o uso dos plásticos em nosso dia a dia, utilizando campos 
temáticos, tais como poluição, reciclagem, armazenamento, incineração. 

9 Reconhecer a importância da Química para a inovação científica e 
tecnológica nas sociedades modernas, enfatizando suas contribuições 
nos campos da Biotecnologia, Saúde Humana, Nanotecnologia, 
desenvolvimento de novos materiais e novas matrizes energéticas. 

9 Perceber que a descoberta das emissões radioativas se deu com a 
evolução de pesquisas envolvendo explicações sobre estrutura atômica; 

9 Identificar os 3 tipos de emissão (alfa, beta e gama), e entender o que 
ocorre com um núcleo quando uma destas emissões é emitida por ele, 
além de conhecer, por meio de exemplos, os principais efeitos 
provocados por essas emissões radioativas; 

9 Entender o conceito de meia-vida e de que forma este processo pode 
contribuir para a humanidade (datação de fóssil, por exemplo), ou 
prejudicá-la (tempo de desintegração de partículas de um acidente 
nuclear, por exemplo); 

9 Compreender o que é e o que ocorre no processo de fissão nuclear, 
bem como entender a importância do urânio e seu enriquecimento neste 
tipo de processo; 
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9 Compreender o que é e o que ocorre no processo de fusão nuclear, 
diferenciando- o do processo de fissão nuclear; 

9 Perceber aplicações práticas dos processos de fissão e de fusão 
nuclear; 

9 Perceber os maiores e os menores perigos das emissões radioativas 
para os seres vivos (GUIMARÃES et. al, 2012). 

OBJETIVO GERAL 
A disciplina de química orgânica não é bem vista pelos alunos, tendo  

em vista uma grande dificuldade de assimilação entre o conteúdo teórico e a 
visualização tridimensional das moléculas que a disciplina exige. Partindo desta 
problemática, o presente trabalho propõe identificar quais os conteúdos de 
Química Orgânica, visto no 3° ano do Ensino Médio, que os alunos consideram 
mais difíceis de serem aprendidos. 

DESENVOLVIMENTO 
O método escolhido para apuração dos dados foi o questionário, que 

constitui hoje uma das mais importantes técnicas disponíveis para a obtenção 
de dados nas pesquisas sociais. Pode-se definir questionário como a técnica 
de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 
opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas 
etc. A diferença fundamental entre questionário e entrevista está em que nesta 
última as questões são formuladas oralmente às pessoas, que respondem da 
mesma forma. Ocorre, porém, que algumas entrevistas são totalmente 
estruturadas e são frequentemente designadas como questionário apresentado 
oralmente. Há autores que preferem atribuir a esta técnica o nome de 
formulário, com o objetivo de distingui-la tanto do questionário quanto da 
entrevista. No entanto, é muito frequente identificar como formulário todo e 
qualquer impresso que apresente campos para anotação de dados, não 
importando se esta ação é desenvolvida pelo pesquisado ou pelo pesquisador 
(GIL, 1987). 

No presente trabalho foi aplicado um questionário aos alunos dos 1º 
períodos de duas instituições de ensino de nível superior, sendo uma da rede 
particular de ensino e outra, da rede federal. Previamente, foi feito todo o 
embasamento teórico e as devidas considerações da professora orientadora da 
presente pesquisa. Com a aplicação do questionário espera-se traçar um 
panorama do conhecimento adquirido na disciplina de Química Orgânica no 
ensino médio. Neste questionário quantitativo estão presentes quatro 
perguntas relacionadas aos conteúdos do ensino de química na área de 
orgânica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Após estudos e análises feitas a cerca do ensino de química orgânica 

no ensino médio, verificou-se que muitos alunos chegavam aos cursos 
superiores de licenciatura ou de bacharel, com muita deficiência em relação a 
certos conteúdos que são cobrados nas matrizes de habilidades apontadas 
para essa disciplina. De acordo com o que foi verificado após esse estudo feito 
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referente às matrizes curriculares para as escolas estaduais do estado de 
Goiás foi visto que, há uma necessidade de apresentar certos conteúdos no 
ensino médio que servirão de base para a iniciação dos cursos de licenciatura 
em química ou qualquer outro curso de licenciatura ou bacharelado. 

Esse conteúdo muito das vezes não são passados pelos professores 
do ensino médio devido a vários problemas que cada unidade escolar enfrenta 
durante o ano letivo, pensando nisso, desenvolvemos uma pesquisa para 
analisar como os alunos do ensino médio chegam com esse conhecimento de 
química tanto nas instituições de ensino pública como nas privadas. Com isso, 
este trabalho elaborou um questionário de perguntas referentes à área de 
orgânica aplicada no ensino médio para os alunos do primeiro período de 
ambas as instituições de ensino de Itumbiara-GO. As instituições parceiras da 
pesquisa foram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
- Campus Itumbiara e a Faculdade Santa Rita de Cássia.  

Portanto, após a coleta dos dados nas instituições citadas, foi feito uma 
análise quantitativa para apurar onde houve o maior déficit no processo ensino-
aprendizagem de química orgânica. Com os resultados obtidos, foi possível a 
elaboração gráfica dos resultados para melhor visualização e compreensão do 
leitor. A Figura 1 mostra em qual tipo de escola o entrevistado cursou o ensino 
médio. 

 
Figura 1: Tipo de escola que cursou o Ensino Médio 

Nota-se que 64 entrevistados concluíram seus estudos no Ensino 
Médio em escolas da rede pública.  

Para Sampaio e Guimarães (2009) a grande diferença de desempenho 
entre estudantes de escolas públicas e privadas é devido às condições 
sociodemográficas e cognitivas de um estudante, qual seria a diferença de 
conhecimento adquirido se este estivesse matriculado no ensino público ou 
privado, a partir de estudos que analisam a eficiência de instituições de ensino, 
utilizando métodos como análise de regressão, modelos lineares hierárquicos 
ou multiníveis e análise envoltória de dados. Estudos mostram também que o 
estabelecimento de ensino, a qualidade dos professores, a disponibilidade de 
laboratórios de qualidade, a organização e o nível dos demais alunos têm 
influência no desempenho dos estudantes. A qualidade do professor é função 
do seu conhecimento, que é fruto de sua formação acadêmica, da sua 
motivação e da sua assiduidade. Todos estes aspectos vão ser de fundamental 
importância no desempenho do estudante. 
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A Figura 2 mostra em qual modalidade o entrevistado concluiu o ensino 
médio. 

 
Figura 2: Modalidade que concluiu o Ensino Médio 

É possível verificar que a maioria dos alunos concluiu o Ensino Médio 
pelo sistema regular de ensino. 

Guimarães e Maranhão (2010) destacam a perspectiva da ação do 
ensino-aprendizagem e no padrão de construção do método de ensino 
avançaremos se aplicarmos a ótica do princípio da condição humana onde 
todos nós temos o direito ao auto conhecer e da oportunidade do 
autoconhecimento, podendo a partir daí identificar necessidades e sonhos e 
sendo respeitado pela própria individualidade. Somente assim avançaremos 
em uma forma de educação efetiva onde cada sujeito é partícipe na construção 
do saber.  

Para averiguar o ensino de Química Orgânica no Ensino Médio, foi 
solicitado aos entrevistados que apontassem quais disciplinas foram vistas 
pelos mesmos. O resultado é mostrado pela Figura 3. 

 
Figura 3: Conteúdos De Química Orgânica vistos pelos alunos no Ensino Médio 

De acordo com a Figura 3, pode-se notar que no IFG- Câmpus 
Itumbiara o conteúdo mais lembrados, podendo ser considerado como 
preferido, pelos alunos foi nomenclatura e na UNIFASC, foi fórmulas 
estruturais. O conteúdo nomenclatura é o conjunto de regras que se usam para 
designar as combinações que existem entre os elementos e os compostos 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

IFG-Câmpus Itumbiara UNIFASC 

Regular 
Tecnológico 
EJA 
Supletivo 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

IFG-Câmpus Itumbiara UNIFASC 

Fórmulas 
estruturais 
Classificação das 
cadeias carbônicas 
Nomenclatura 

Hidrocarbonetos 

Funções orgânicas 

Isomeria 

Reações ogânicas 

Outros 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)             
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Currículo e avaliação 
 

químicos. O conteúdo fórmulas estruturais é responsável por apresentar a 
forma detalhada de como os átomos de uma molécula estão ligados entre si. 

Também foi solicitado aos entrevistados que atribuíssem uma nota, com 
valores de 1 a 5, de acordo com a dificuldade encontrada na disciplina vista. A 
Tabela 1 mostra a média das notas dadas pelos alunos nos conteúdos 
cursados 
Tabela 1: Médias das notas dadas pelos alunos para os conteúdos estudados em 
Química Orgânica. 

Conteúdo Nota recebida 
Fórmulas Estruturais 2,26 

Classificação Das Cadeias Carbônicas 2,62 

Nomenclatura 2,61 

Hidrocarbonetos 2,85 

Funções Orgânicos ( alcoóis, éteres, 
amina, cetona, ...) 

3,02 

Isomeria 3,43 

Reações Orgânicas ( substituição, 
oxidação, adição, ... ) 

3,60 

Outros 2,66 
 

De acordo com a tabela 1, nota-se que o reações orgânicas 
(substituição, oxidação, adição, ...) é o conteúdo considerado com maior grau 
de dificuldade na hora do processo ensino-aprendizagem. O conteúdo citado 
acima é entendido como mais complexo, devido aos seus respectivos 
mecanismos, evento que descreve o que ocorrem no nível molecular, quando 
os reagentes se transformam nos produtos. 

A disciplina de química orgânica exige empenho e dedicação, tendo em 
vista que a maioria dos alunos encontra dificuldades relacionadas ausência de 
organização, problemas de notação, pouco treinamento (base conceitual), 
pobre percepção analítica, dificuldade de ver e projetar objetos tridimensionais, 
e por fim o hábito de estudar. Para melhor desempenho nos estudos de 
química orgânica, é importante que o aluno esteja sempre com seu material 
atualizado, com os conceitos teóricos, as reações, os mecanismos e as 
estruturas bem ilustradas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que para ambas instituições citadas, a maioria dos jovens 

que concluíram a educação básica, o ensino é proveniente da rede pública em 
sua modalidade regular. No Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás - Campus Itumbiara os alunos entrevistados cita, nessa 
respectiva ordem, nomenclatura, classificação das cadeias carbônicas e 
fórmulas estruturais como os conteúdos mais aplicados pelo professor do 
ensino médio. Já os alunos entrevistados na Faculdade Santa Rita de Cássia, 
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cita nessa respectiva ordem, fórmulas estruturais, classificação de cadeias 
carbônicas e funções orgânicas como conteúdos aplicados pelo professor. 
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RESUMO:  
Com a criação dos Institutos Federais, novos cursos técnicos na área de Química foram criados em todo 
o país. Existem problemas nestes cursos, dentre os quais se destacam: a grande heterogeneidade de 
turmas formadas, dificuldade dos alunos em Química e grande evasão escolar. Para tentar combater 
estes problemas, foi proposta uma componente curricular com o objetivo de elevar o nível de 
aprendizagem dos alunos que estão ingressando no curso. Para a construção desta componente, 
utilizou-se como fundamentação teórica os princípios da Politecnia, visitas técnicas e pesquisa com 
professores e alunos de cursos técnicos. Todas estas atividades contribuíram para a elaboração de um 
Módulo de Ensino, que poderá ser utilizado pelos professores. Com este trabalho verificou-se a 
necessidade de uma preparação inicial para os alunos ingressarem nos cursos técnicos subsequentes 
de Química, como também fomentar uma maior discussão a respeito do Ensino de Química para o nível 
técnico. 

1. INTRODUÇÃO:  

 
Em 2008, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs), a Rede Federal de Educação passou a receber maiores 
investimentos e foram criados diversos cursos técnicos em todo o país, inclusive em 
regiões que não tinham nenhum centro federal, como era o caso do Distrito Federal.  
Os novos cursos já começam enfrentando alguns problemas como: a grande 
heterogeneidade de turmas formadas, dificuldade dos alunos em Química e grande 
evasão escolar. Foi levantada a seguinte preocupação: qual seria a melhor forma de 
trabalhar com estas turmas tão heterogêneas, para que os alunos possam ter 
condições de acompanhar o desenvolvimento do curso técnico em Química?   
Neste sentido, tivemos como objetivo elaborar uma Componente Curricular  intitulada 
“Química para o Ensino Técnico”, para ser incluída no módulo inicial dos cursos 
técnicos subsequentes de Química, no qual serão trabalhados os principais conceitos 
científicos abordados no ensino médio, de acordo com as técnicas estudadas no curso 
e que são fundamentais para a compreensão das demais componentes que compõem 
o currículo.  
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2. A EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO E OS CURSOS TÉCNICOS 
EM QUÍMICA  

 

A Rede Federal de Educação começa sua história em 1909 com um decreto 
presidencial que institui as 19 escolas de aprendizes artífices que após sete anos de 
criação, transformaram-se nos liceus industriais. Em 1942, os liceus passam a se 
chamar escolas industriais e técnicas, em seguida no ano de 1969, escolas técnicas 
federais, passando a ser configuradas como autarquias. Paralelamente, são criadas as 
escolas agrotécnicas federais que se tornaram as escolas agrícolas em 1967. No ano 
de 1978, as escolas federais do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro são 
transformados em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). Ao longo da 
década de 1990 várias outras escolas técnicas se tornaram CEFETs (PACHECO, 
2010).  

As mudanças ocorridas no ensino profissional ao longo deste período, não 
foram apenas mudanças nos nomes, mas principalmente na forma de atuação das 
escolas que eram diretamente influenciadas por uma nova ordem no mundo do 
trabalho e nas políticas públicas de educação e emprego. Temos que deixar bem claro 
que desde o início até os dias de hoje, o ensino profissional é marcado pela dualidade 
entre a teoria e a prática (função propedêutica e função produtiva) e esta dualidade é 
fruto do modo de produção capitalista, não é invenção do sistema educacional 
(BRESSAN, 2006). 

Para implementar a expansão iniciada na Rede Federal de Educação, é criado 
um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica pela Lei 11.892, 
publicada em 29/12/2008: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 
Os Institutos Federais passam a atuar em todos os níveis e modalidades da educação 
profissional e serão responsáveis pela promoção da justiça social através do 
desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social.(BRASIL, 2008) 

A expansão contemplou novos cursos de Química por todo o país. Para estes 
cursos, vamos observar as suas principais características em conformidade com o 
catálogo nacional de cursos técnicos: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Em 2009, dados do Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica (SISTEC) da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC/MEC), mostrava que os cursos técnicos de Química estavam em 
13º lugar no ranking dos cursos técnicos com mais matrículas, com cerca de 12270 
matrículas, o que equivale a 2,38% em todo o país. 
 
 
 

São atribuições do técnico em Química: 
- Atuar no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos 
industriais e equipamentos nos processos produtivos;  
- Planejar e coordenar os processos laboratoriais;  
- Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;  
- Realizar vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e 
produtos químicos;  
- Participar no desenvolvimento de produtos e validação de métodos.  
- Atuar com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas 
técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de 
segurança (BRASIL, 2008, p. 59). 
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3.  ENSINO DE QUÍMICA PARA O ENSINO TÉCNICO 

Durante a revisão bibliográfica, não foram encontrados trabalhos diretamente 
relacionados com o ensino de Química para o ensino técnico.  Por isso, foram feitas 
relações com estudos sobre o ensino de Química para o ensino básico e estudos sobre 
educação profissional. 

O ensino de Química para o ensino técnico teve seu início com o Instituto de 
Química, fundado no Rio de Janeiro em 1918. (SIQUEIRA, 1999, apud MATSUMOTO, 
2005). De acordo com Matsumoto (2005), o ensino de Química já começou com 
problemas, pois a intenção inicial era apenas de uma formação profissional na área de 
Química mais rápida para suprir a necessidade de mão-de-obra do mercado e com 
menores custos. 

Tomando-se como base os estudos de Rubega (2000), durante as décadas de 
1960, 1970 e 1980 o ensino de Química voltado para o ensino técnico foi marcado pelo 
seu caráter funcionalista e tecnicista. Os princípios sociais da teoria funcionalista1 têm 
sido e continua sendo usados pelos atores políticos como argumentos para justificar o 
papel social do ensino técnico, mantendo a escola técnica como apêndice da empresa. 

O ensino de Química não acompanhou os mesmos passos das mudanças que 
ocorriam nos processos produtivos com a nova ordem mundial. As transformações 
ocorridas na indústria química foram motivadas principalmente, pela globalização, 
concentração de capital, especialização e descentralização geográfica.(MATSUMOTO, 
2005) As indústrias químicas, principalmente as de processamento contínuo, passaram 
a ter um alto grau de automatização que acarretou em investimentos mais elevados, 
aumento da produção e diminuição dos custos da empresa. Por outro lado, a 
automação dos processos e a instrumentalização das análises químicas tornaram tais 
indústrias enxutas, provocando a redução do número de trabalhadores com a 
redistribuição das funções e atividades entre um número cada vez menor de 
funcionários. Para os trabalhadores mantidos nos quadros funcionais passou-se a se 
exigir o envolvimento com o processo produtivo e a capacidade de tomar decisões para 
mediar solução de conflitos, tanto humanos como produtivos. (RUBEGA, 2000) 

Segundo Ferreti (1993 apud RUBEGA, 2000), o ensino técnico deveria trazer 
mais ênfase na aprendizagem de conceitos, habilidades e atitudes, e menos em 
disciplinas instrumentais e treinamento com equipamentos. Seria preciso investir numa 
formação mais cumulativa do que superficial, que prepararia o indivíduo para a 
autonomia de trabalho e aumentaria seu potencial de conhecimento. 

Outra reflexão necessária por parte dos professores de Química no ensino 
técnico compreende a formulação de programas que utilizam praticamente todos os 
temas tratados nos cursos de Química no ensino superior e mais outros temas dos 
cursos de engenharia química. Como se trata de um curso com carga horária menor 
que os cursos superiores, os conteúdos são vistos com uma abordagem superficial e 
com ênfase na memorização e reprodução. Outra ideia muito forte ainda entre os 
professores que atuam nos cursos de Química é a relação do ensino técnico voltado 
predominantemente para as atividades práticas.  Mas, as aulas práticas e as atividades 
de laboratório são marcadas apenas pela repetição e reprodução de resultados,       
sem contribuir muito para o processo de aprendizagem de conceitos                
científicos (MATSUMOTO, 2005). Mesmo nos dias atuais a formação de professores 
                                                      
1 Na teoria funcionalista, a sociedade e a respectiva cultura formam um sistema integrado de funções. 
Proposto como uma alternativa a explicações históricas ao mesmo tempo que o Behaviorismo se 
popularizava, o Funcionalismo foi uma das primeiras teorias antropológicas do século XX. 
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tem deixado à margem o ensino técnico, muitos cursos de licenciatura em Química são 
voltados apenas para a educação básica. 

A reforma proposta para o ensino médio que surgiu com a LDB (1996) não 
trouxe nada específico para o ensino técnico. Nos artigos 35 e 36, até faz referência 
que os conteúdos do ensino médio devem ser contextualizados no mundo do trabalho 
e no exercício da cidadania, mesmo que não tenha como objetivo a profissionalização. 
Este caráter não obrigatório dado ao ensino médio integrado ao ensino profissional, fez 
com que muitos professores das escolas técnicas privilegiassem o ensino propedêutico 
totalmente desvinculado do mundo do trabalho.  

A Química está ligada a várias profissões como aponta Vaistmam (2006): 
 
 
 
 
 
 
 

Estas possibilidades apontadas por Vaistmam (2006) para integrar o ensino de 
Química com o mundo do trabalho, de forma geral nas escolas de ensino médio, 
poderiam ser utilizadas com mais frequência principalmente nas escolas técnicas, que 
possuem um vínculo mais direto com o mundo do trabalho.  

Como mostra Matsumoto (2005), o ensino de Química na modalidade 
subsequente (pós-médio), que foi o foco do nosso trabalho, traz a alternativa rápida e 
fácil de profissionalização em comparação aos cursos superiores. Mas leva a uma 
formação mais precarizada em relação ao ensino de Química na modalidade integral 
(simultâneo ao ensino médio). Algumas empresas que contratam profissionais de nível 
técnico estão realizando cursos periódicos na tentativa de diminuir os problemas 
relativos à formação profissional. Em uma das visitas técnicas realizadas para o 
trabalho no IFPE - campus Ipojuca, tivemos a oportunidade de ver empresas do setor 
petroquímico investindo no campus com a compra de equipamentos e disponibilizando 
suas instalações para serem utilizadas para a formação dos alunos do curso técnico 
em Petroquímica. Esta necessidade das empresas é um reflexo da formação 
precarizada dos técnicos, que cada vez mais apresentam dificuldade para se manter no 
emprego.   

Concordamos com a autora que o ensino Integral possibilita a formação de 
profissionais intelectualmente mais autônomos e criativos do que no ensino 
subsequente, entretanto, devido a exigências políticas que se impõem à criação de 
cursos subsequentes para a classe trabalhadora, estamos tentando contribuir com 
mudanças para rever barreiras pedagógicas criadas historicamente e assim tentar 
melhorar o ensino na modalidade subsequente. Outra base de sustentação para a 
manutenção dos cursos subsequentes é o fato deste tipo de curso ser utilizado por 
profissionais que já trabalham na área da Química, o que fica difícil com os cursos 
integrados.  

 
 
 

 

 
 

A química está intimamente relacionada a várias profissões. Boletins de 
produção e de controle de matérias-primas de indústrias; relatórios de 
análises da qualidade do ar e de água, informações técnicas sobre as 
propriedades de combustíveis automotivos etc., são instrumentos úteis para 
um ensino de química contextualizado no mundo do trabalho. (VAISTMAN, 
2006, p. 05) 
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4. POLITECNIA: O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO   

A Politecnia, de forma geral, significa o conhecimento dos fundamentos gerais 
do trabalho humano e as formas para que estes sejam introduzidos na escola são as 
formas de trabalho industrial e tecnicamente superior. A Educação Politécnica toma 
força para o mundo como uma concepção marxista da educação. Na verdade, Marx 
jamais escreveu voltado às questões pedagógicas, em se tratando de Educação 
Politécnica, mas sim, a temática pedagógica foi colocada no contexto de uma crítica 
rigorosa das relações sociais. Queremos chamar atenção para o fato das ideias de 
Marx terem sido desenvolvidas em um contexto totalmente diferente do atual, mas de 
certa forma, influenciaram os autores que lidam com a questão do trabalho. Em 
paralelo com as ideias de Marx, quando se fala de Politecnia não se pode esquecer o 
pensamento da Escola Unitária de Gramsci. As contribuições de Gramsci para uma 
nova forma de educação foram suas ideias baseadas em uma formação omnilateral do 
homem – “integral, técnica e política”. (BRESSAN, 2006). 

O aparecimento da Educação Politécnica no Brasil, segundo Pizzi (2002), se 
dá durante a década de 1980, como uma crítica ao tipo de educação profissional 
voltada para atender às características do trabalho desqualificado da produção 
taylorista-fordista. Em um texto publicado em 1989, o autor Demerval Saviani marcaria 
as discussões na elaboração da Politecnia no Brasil. Hoje, percebemos que a maior 
dificuldade encontrada é a diversidade de proposições sobre a Politecnia, o que gera 
fragmentação e dispersa o seu entendimento. 

Analisando outro autor de destaque, FRIGOTTO (2005), encontramos outra 
concepção para a Educação Politécnica. Deve-se fazer a articulação entre cultura, 
conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e condição da cidadania e 
democracia efetivas. Trata-se de desenvolver os fundamentos das diferentes ciências 
que faculte aos jovens a capacidade analítica tanto dos processos técnicos que 
permeiam o sistema produtivo, quanto das relações sociais. 

Para Rodrigues (1998) apesar das diferentes perspectivas dos autores, a 
proposta brasileira de educação politécnica pode ser caracterizada por três eixos 
fundamentais: dimensão infraestrutural, dimensão socialista e dimensão pedagógica. 
No primeiro eixo, temos a identificação de estratégias de formação humana, com base 
nos modernos processos de trabalho, que apontam para uma reapropriação do 
domínio do trabalho, somente possível a partir das transformações tecnológicas. No 
segundo eixo, a concepção de Politecnia representaria uma profunda ruptura com o 
projeto de educação profissional e fundamentalmente, com o projeto de formação 
humana postos pela sociedade burguesa. No terceiro eixo, a concepção de Politecnia 
precisaria estar embasada em práticas pedagógicas concretas que deveriam buscar 
romper com a profissionalização estreita de um lado e a educação propedêutica do 
outro e deslocada do mundo do trabalho. 

Após avaliarmos as diversas concepções entre os autores para a Politecnia, 
percebemos que muitos princípios já foram incorporados nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e pretendemos utilizar estes princípios baseados nos dias atuais. 
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5. METODOLOGIA   

As estratégias metodológicas utilizadas para a criação da componente 
curricular foram: levantamento bibliográfico; análise de currículos do ensino técnico em 
Química; visitas às escolas técnicas e a aplicação de pesquisa através de 
questionários e entrevistas. 

Para ter uma visão geral foram visitados alguns cursos técnicos na área de 
Química que já atuam há mais de 20 anos na formação técnica. Foram visitados o 
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), o Instituto Federal de Alagoas (IFAL), o 
Instituto Federal da Paraíba (IFPB), o Instituto Federal de Goiás (IFG) e o Instituto 
Federal do Rio de Janeiro.  

Estivemos em 12 campi (Recife, Ipojuca, Maceió, Marechal Deodoro, Satuba, 
Campina Grande, Luziânia, Realengo, Rio de Janeiro, Nilópolis, Duque de Caxias e 
São Gonçalo) e durante a visita surgiu a oportunidade de conversar com vários 
professores que trabalham em diversas áreas da Química em seus respectivos cursos. 

Após um estudo mais aprofundado das metodologias da pesquisa aplicada2, 
decidimos dividir em duas partes. Na primeira parte, fizemos um questionário 
uniformizado para os alunos que estão hoje nos cursos técnicos de Química para que 
eles pudessem opinar sobre algumas questões relacionadas com o ensino de química 
nos cursos técnicos e elaboramos uma entrevista semiestruturada para que alguns 
professores atuantes nos cursos técnicos de Química opinassem sobre a criação da 
componente curricular. Após a aplicação dos questionários aos alunos e das 
entrevistas com os professores, pudemos cruzar as informações, partir para a análise 
dos dados e elaborar um módulo de ensino para professores com orientações 
necessárias para montar a componente curricular “Química para o Ensino Técnico”. Na 
segunda parte, submetemos novamente o módulo de ensino a uma avaliação por 
professores de Química dos Institutos Federais que lidam diretamente com o ensino de 
ciências. A avaliação do módulo foi feita pela aplicação de dois instrumentos, um 
qualitativo (entrevista semiestruturada) e outro quantitativo (planilha de avaliação de 
material didático). 

Metodologia do Módulo de Ensino  

De acordo com as normas do Programa de Pós-graduação em Ensino de 
Ciências da Universidade de Brasília (PPGEC-UnB) e baseado na problemática 
levantada pelo trabalho, decidimos elaborar um Módulo de Ensino contendo todas as 
informações necessárias para que os professores pudessem elaborar suas próprias 
componentes curriculares de acordo com suas necessidades. Na construção do 
Módulo utilizamos uma linguagem formal, mas evitamos a utilização de referências 
para tornar o texto mais suave para a leitura. Apenas nos casos obrigatórios pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foi feita a referida referência. Após 
finalizarmos as visitas técnicas e as pesquisas com professores a alunos montamos um 
quadro com as principais técnicas e processos que fazem parte do setor produtivo e 
devem ser vistos em um curso técnico. Em seguida, montamos um plano de ensino 
semelhante aos planos de ensino utilizados nos Institutos Federais. Após esta etapa, 
partimos para a elaboração de 08 planos de aulas para compor o Módulo e que podem 
                                                      
2 LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
ciências humanas; Tradução Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre : Artmed; Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 1999. 
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ser utilizados como exemplos para os professores interessados na proposta. Também 
colocamos no Módulo de Ensino exemplos de atividades demonstrativo-investigativas e 
endereços eletrônicos voltados para a área de ensino de ciências para que os 
professores possam ter acesso a ferramentas pedagógicas e elaborarem aulas com 
qualidade. O Módulo foi submetido à avaliação por professores dos Institutos Federais 
através de uma entrevista semiestruturada e uma planilha de avaliação de material 
didático.  

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES    

Ao final da revisão da bibliografia do nosso trabalho, pudemos perceber a 
dificuldade de encontrar trabalhos voltados especificamente para o ensino de Química 
no nível técnico. Observa-se assim um campo do ensino de Química que se encontra 
praticamente esquecido pelos pesquisadores da área de ensino de Química.  

Como a nossa proposta se assemelha muito a ideia de revisão de conteúdos 
no inicio do curso, após a análise de 17 currículos de cursos técnicos subsequentes de 
Química espalhados em todo o país na Rede Federal, pudemos perceber que existia 
em apenas três cursos (17,65%) um módulo que trata de uma preparação inicial para 
os alunos ingressantes. Na maioria dos cursos analisados (82,35 %) perdura a ideia de 
que os alunos vindos do ensino médio já possuem as competências e habilidades 
necessárias para ingressar no curso técnico de Química. Além do número pequeno de 
cursos que propõe o módulo básico inicial, percebemos que as componentes 
curriculares que tratam da Química são ministradas reproduzindo as mesmas práticas 
pedagógicas vistas no ensino médio. São pequenas revisões de alguns conteúdos e 
em espaço de tempo muito reduzido, o que achamos que não favorece o processo de 
ensino-aprendizagem.  

Partindo para as visitas técnicas nos Institutos Federais tivemos a oportunidade 
de verificar as principais técnicas utilizadas para o ensino de Química, levantamento 
dos equipamentos dos laboratórios e opinião dos professores sobre como deveria ser o 
ensino de Química para o ensino técnico.  

Para a construção do plano de ensino da componente curricular, no primeiro 
momento foram levantadas as seguintes técnicas e procedimentos: 
- Processos de escoamento de fluidos: transporte de fluidos, filtração, fluidização 
sólida; 
- Transferência de calor: evaporação, condensação; 
- Transferência de massa: absorção gasosa, destilação, extração, adsorção, secagem; 
- Processos termodinâmicos: liquefação gasosa, refrigeração; 
- Processos Mecânicos: transporte de sólidos, trituração, peneiramento e separação, 
pesagem, lavagem, moagem, extração, homogeneização, concentração, cozimento, 
secagem, separação hidráulica, decantação, flotação, floculação, centrifugação; 
- Controle de qualidade de processos industriais (ar, água, solo, produtos agrícolas e 
farmacêuticos); 
- Técnica de separação de misturas e identificação dos seus componentes; 
- Medição de pH. 

Ao final das visitas técnicas, partirmos para a aplicação de Questionários para 
alunos e entrevistas semiestruturadas com professores que atuam em cursos técnicos 
de Química para dar prosseguimento a elaboração do plano de ensino da componente 
curricular. Cerca de 40,74 % dos alunos tiveram uma preparação inicial com revisões 
dos conteúdos ministrados no ensino médio pelos seus professores no inicio do curso 
técnico. Porém, notamos que na matriz curricular dos cursos nos quais os alunos 
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estudam não possui nenhuma componente curricular voltada para essa finalidade. 
Assim, percebemos que os professores das componentes curriculares regulares estão 
fazendo essas revisões no início das suas componentes, muito provavelmente 
preocupados com o nível de aprendizagem desses alunos.  

Quando os alunos foram perguntados se deveriam ter uma preparação inicial 
para seguirem no curso técnico de Química, a grande maioria 81,48 % afirmou a 
necessidade desta preparação inicial. Este dado mostra que os próprios alunos não se 
sentem preparados para fazerem um curso técnico de Química, apenas com a 
formação recebida no ensino médio. Com a análise dos dados coletados pelo 
questionário padronizado com os alunos, concluímos que temos um anseio por parte 
dos alunos de uma preparação inicial para os cursos técnicos de Química e precisamos 
discutir no ensino de química o uso dos princípios da Politecnia.  

Após a análise dos dados coletados através das entrevistas semiestruturadas 
com os professores que atuam no ensino técnico colocamos no quadro 01 as técnicas 
e procedimentos associados aos conceitos científicos que deveriam ser vistos pelo 
aluno na componente:  

Quadro 01: Técnicas e procedimentos utilizados na componente curricular 

Técnica ou Procedimento Conceitos científicos 

Processos Industriais: 
- Técnicas de resfriamento e 
aquecimento; 
- Técnicas de transferência de massa;  
- Processos termodinâmicos; 
- Processos Mecânicos:  

Propriedades Físicas, propriedades 
químicas, forças intermoleculares, 
princípios da termodinâmica. 

Técnicas de análise Química 
- Controle de qualidade de ar; 
- Controle de Qualidade do solo; 
- Controle de Qualidade de produtos 
agrícolas; 
- Controle de Qualidade  de fármacos. 
 

Princípios da Química quântica, luz 
visível/ultravioleta/infravermelho, 
absorção atômica, espectrofotometria, 
tabela periódica, funções inorgânicas 

Técnicas de Identificação e análise 
Química 
- Análise de medicamentos; 
- Controle anti doping; 
 

forças intermoleculares, funções 
orgânicas, cromatografia em fase 
gasosa, cromatografia em fase líquida 

Técnicas de análise Química 
- Controle de Qualidade de Leite 
- Controle de Qualidade da água 

acidez e basicidade, equilíbrio químico,  
pH  e pOH 

 
Baseado neste plano de ensino, montamos um Módulo de Ensino para a 

componente curricular “Química para o Ensino Técnico”, com objetivo de auxiliar os 
professores interessados em utilizar a proposta nos seus cursos.  

Como última atividade de pesquisa, o Módulo foi submetido à avaliação por 04 
professores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O instrumento 
utilizado foi uma planilha de avaliação do módulo de ensino, adaptada e baseada na 
dissertação “Critérios para a avaliação de livros didáticos de Química para o Ensino 
Médio” (SANTOS, 2006). A planilha de avaliação apresentava os seguintes critérios de 
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avaliação:1. Linguagem; 2. Atividades experimentais; 3. Aspectos éticos; 4. Abordagem 
e contextualização CTS e 5. Abordagem metodológica.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando cada momento da construção desta proposta, começaremos pela 
dificuldade encontrada na revisão bibliográfica em face à escassez de material 
dedicado ao ensino técnico de Química. Apesar de já existir grupos de pesquisa no 
ensino de Química consolidados no país há mais de 30 anos (SCHNETZLER, 2002) 
percebemos que o ensino técnico está a margem dessas pesquisas.  

Por outro lado, ficamos entusiasmados para começar com a pesquisa voltada 
para o ensino técnico de Química, que se apresentou como um potencial campo para 
novas pesquisas. Podemos citar: a formação dos professores das escolas técnicas, o 
currículo dos cursos técnicos, os materiais didáticos utilizados, a relação escola-
empresa entre outros. Assim, entendemos que o ensino técnico precisa de mais 
atenção por parte dos professores que lidam com o ensino de Química devido à 
importância do número de cursos e alunos e principalmente por representar um 
alicerce do desenvolvimento econômico do país. 

  Não concordamos que o número de cursos técnicos na área de Química seja 
insuficiente para o mercado de trabalho. Partimos da ideia de que é preciso um maior 
acompanhamento por parte dos órgãos do governo na fiscalização dos cursos 
ofertados, assim como um maior controle dos órgãos de classe sobre a atuação dos 
profissionais técnicos em Química. Por outro lado, não adianta nada disso se não 
tivermos empregos com remuneração compatível com o nível técnico. Percebe-se que 
algumas empresas querem contratar um técnico bem qualificado, mas por um salário 
que é bem inferior a outras ocupações que não necessitam do nível técnico. 
Precisamos estender este debate com o Ministério do Trabalho, entidades de classe, 
empresas e sociedade. 

Ainda dentro da revisão bibliográfica, após um estudo mais aprofundado sobre 
os principais pontos sobre a Politecnia, concordamos que a proposta de uma educação 
politécnica, integral, humanizadora, que alie a teoria com a prática se enquadraria de 
forma mais eficaz ao ensino técnico na modalidade integral, que deveria romper 
totalmente com a separação entre ensino regular e ensino profissional. No entanto, 
pudemos perceber que por causa da má formação básica que detectamos atualmente 
nos alunos que ingressam nos cursos subsequentes, temos que tentar minimizar as 
dificuldades destes alunos. Por isso é que também estamos defendendo o uso da 
Politecnia na modalidade subsequente.  

Analisando as visitas técnicas, percebemos que esta oportunidade de conhecer 
outros Institutos Federais, cursos diferentes, professores e alunos com outra vivência 
foi extremamente importante para consolidar o trabalho diante das dificuldades para 
coletar informações. Em todos os Institutos nos chamou a atenção a surpresa dos 
professores de ver um trabalho sendo feito para o ensino técnico de Química. Após o 
tratamento dos dados coletados na pesquisa de opinião com professores e alunos, 
alguns pontos merecem uma maior reflexão. Ficou evidente a necessidade de se 
investir na Formação Inicial e Continuada dos Professores de Química. A grande 
maioria dos cursos de Licenciatura não aborda a temática do ensino técnico. Vimos em 
outros países, que os professores recebem uma formação específica para trabalhar no 
ensino técnico ou então são oriundos do ensino técnico. Por coincidência, o IFRJ que é 
apontado como um dos melhores cursos técnicos do país possui no seu corpo docente 
um número elevado de professores que fizeram o ensino técnico ao longo da sua vida 
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acadêmica. Devido à expansão da Rede Federal, cresceu exponencialmente a oferta 
do ensino técnico no país e precisamos formar professores preparados para trabalhar 
com esta modalidade. Uma alternativa para os que já atuam, são alguns cursos de pós-
graduação em educação profissional que começaram a ser oferecidos recentemente 
por algumas Instituições. 

Outro ponto um pouco mais complicado, mas que também merece destaque é 
discutirmos melhor se com a padronização dos cursos técnicos em Química, 
repensando o currículo, práticas pedagógicas, avaliações, estágios etc. poderia 
melhorar o ensino destes cursos. Como esse não foi o objetivo deste trabalho, fica a 
sugestão para novas pesquisas. 

 Ficou comprovado através das pesquisas o anseio por parte de professores e 
alunos por uma preparação inicial para os que ingressam em um curso técnico 
subsequente em Química, diminuindo a evasão, desistência ou até mesmo uma 
reprovação.  

Quanto a nossa proposta educacional, construímos o módulo de ensino de 
acordo com as orientações que surgiram ao longo das pesquisas. Trabalhamos muito 
para tornar uma leitura agradável e que despertasse no professor a necessidade de 
refletir sobre a sua prática pedagógica. O Módulo de Ensino representa uma alternativa 
para que o próprio professor possa criar a sua componente curricular de acordo com a 
sua necessidade. Ele oportuniza ainda a discussão da importância da Politecnia para a 
educação atual, sobretudo no ensino técnico. Muitos dos princípios da Politecnia já 
estão incorporados no nosso sistema educacional, falta apenas uma maior clareza e 
fortalecimento destes princípios. Podemos ainda propor os procedimentos 
metodológicos utilizados para esta componente, como objeto de estudo para outras 
pesquisas com outras componentes curriculares no ensino técnico. 

Passados dois anos da elaboração da proposta, percebemos a necessidade de 
uma nova análise no contexto atual dos cursos técnicos de Química. Muitos cursos 
subsequentes migraram para a modalidade Integral, ocorreu o aumento do número de 
cursos, novos professores com Pós-graduação em ensino de Química passaram a 
atuar nos Institutos Federais e cresceu a pesquisa voltada para o ensino técnico. 
Precisamos investigar como está o andamento dos cursos subsequentes que utilizaram 
nossa proposta e analisar os resultados. Fica o convite para os pesquisadores sobre 
esta questão e muitas outras  que envolve o ensino de Química para o Ensino técnico. 
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Palavras-Chave: Espectrofotometria, experimentação, ENEM. 
  
Resumo: Ao longo dos anos a Espectrofotometria tem sido fundamental para a análise química 
determinando a composição de várias substâncias e permitindo a criação de aparelhos que hoje são 
fundamentais em várias áreas como a medicina, por exemplo.  Por essa razão nas últimas edições do 
ENEM, temas relativos esse assunto foram abordados, apesar disto o ensino deste método de análise 
tem sido negligenciado no currículo do ensino médio das escolas públicas brasileiras. Este artigo tem 
como objetivo demonstrar a importância do ensino da espectrofotometria no ensino médio como forma 
de promover a contextualização, experimentação e a interdisciplinaridade no ensino de química. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A contextualização e a experimentação têm estado presentes em muitos 
estudos e eventos na área de pesquisa em Ensino de Ciências e Ensino de Química, 
como no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) e o 
Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) e nas publicações dos periódicos da 
Associação Brasileira de Pesquisa e Educação em Ciências revista da Abrapec e 
Química Nova na Escola (Qnesc) da Sociedade brasileira de química (SBQ) 
principalmente após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (PCNEM).  

Nessa perspectiva, tem se considerado que o ensino de Química deve estar 
relacionado à formação do cidadão, apresentando ao aluno uma concepção de Ciência 
como atividade humana em construção que leve em conta o papel social da Ciência.  
Diante disso, o ensino experimental tem sido utilizado como uma estratégia para 
promover a aprendizagem no ensino de ciências. 

Desta forma o ensino da Espectrofotometria no ensino médio pode, além de 
levar a experimentação as salas de aula, estimular o interesse dos estudantes pela 
química por meio da contextualização do conteúdo uma vez que por meio do estudo 
desta matéria pode-se entender  o uso da química em diversos aparelhos utilizados no 
cotidiano e promover a interdisciplinaridade dos conteúdos, principalmente com a 
física.  estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria, Além disso, o 
estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria é uma das 
competências e habilidades exigidas na matriz de referência do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), exame no qual já constaram questões sobre esse assunto. 

Mesmo assim, devido à falta de equipamentos e laboratórios nas escolas 
publicas, o ensino de espectrofotometria tem sido em muitos casos, negligenciado na 
escola básica. 

Este artigo tem como objetivo mostrar a importância da aplicação da 
espectrofotometria no currículo do ensino básico como forma de experimentação, 
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interagindo interdisciplinarmente com a física mostrando a aplicação dos fenômenos 
decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em processos naturais ou 
tecnológicos e estar dividido da seguinte forma, na primeira parte aborda-se a radiação 
eletromagnética de forma a conceituá-la e exemplificá-la, a segunda parte trata da 
interação da radiação eletromagnética com a matéria, na terceira seção faz-se um 
resumo do histórico do surgimento da Espectrofotometria assim como na quarta parte 
demonstra-se a importância do estudo desta no ensino médio, em seguida mostramos 
algumas alternativas de baixo custo aos Fotômetros e Espectrofotômetros  comerciais, 
finalmente na sexta parte faz-se a considerações finais do estudo. 

ENTENDENDO A RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA. 

O homem vive em um ambiente que está permanentemente exposto a radiação 
eletromagnética que ocorre naturalmente. Alguns destes fenômenos de radiação ele 
detecta com seus próprios sentidos.  O calor radiante do sol é reconhecido pelo 
organismo como o calor, enquanto o olho responde à luz para dar o poder da visão. 
Mas o espectro visível, de que o olho humano é sensível, é uma parte muito estreita da 
radiação a que ele é exposto. A luz visível é uma forma de radiação eletromagnética 
como também as ondas de rádio, as microondas e os raios X. Todas essas formas de 
radiação transferem energia de uma região do espaço para outra. 

 A radiação eletromagnética é o produto da interação de campos elétricos e 
magnéticos oscilantes perpendicularmente que atravessam o vácuo a uma velocidade 
de 1080 milhões de quilômetros por hora ou 3 X 108 m/s, essa velocidade é chamada 
velocidade da luz e possui  símbolo c.  Quando um feixe de luz encontra um elétron 
seu campo elétrico oscila em direção e intensidade. O número de ciclos por segundo é 
chamado de frequência Q da radiação, e sua unidade é o hertz (Hz), definida como um 
ciclo por segundo. A frequência da radiação eletromagnética que é percebida como luz 
visível é de cerca de 1015Hz, isto que dizer que seu campo magnético muda de direção 
cerca de 1015  vezes por segundo ao passar por um determinado ponto (Atkins; Jones, 
2006). 

. 
 

 

Figura 1: Onda eletromagnética (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009) 
 
 

A figura 1 mostra como seria uma onda eletromagnética, a onda se caracteriza 
pela amplitude é a altura da onda em relação a linha central. O comprimento de onda 
O��� a distância entre dois máximos sucessivos. O comprimento de onda da luz visível é 
da ordem de 500nm, comprimentos de ondas diferentes correspondem a regiões 
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diferentes do espectro eletromagnético figura 2, nossos olhos detectam a radiação 
eletromagnética entre os comprimentos de onda 700nm (luz vermelha) e 400nm (luz 
violeta). Neste intervalo, a radiação é chamada de luz visível. O comprimento de onda 
e a frequência relacionam-se entre si pela equação: O�Q=c  (ATKINS; JONES, 2006) 

Logo no início do século XX, os físicos alemães Max Planck e Albert Einstein 
demonstraram que, além de possuir propriedades ondulatórias, a luz também possui 
propriedades de partícula, sendo assim a luz se comporta como se fosse composta por 
pequenas quantidades de energia ou quanta (fótons). A energia, E do fóton emitido ou 
absorvido por uma substância é proporcional à frequência da luz Q�relacionando-se  na 
equação:  E=hQ Onde h é a constante de Planck que tem o valor de 6,63 x 10-34Js 
(BRADY; HUMSTON, 1986). 
 

 
Figura 2: Espectro eletromagnético (ALMEIDA; SANTOS, 2001) 

 

A INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA COM A MATÉRIA. 

Quando a radiação eletromagnética entra em contato com a matéria, ocorre 
algum fenômeno espectroscópico, a partir desses fenômenos poderemos obter 
informações sobre transições eletrônicas, como por exemplo, as cores observadas das 
substâncias químicas, ou o calor liberado quando substâncias estão sofrendo vibrações 
moleculares. Quando ocorre a interação da radiação eletromagnética com a matéria, 
podem ocorrer transições entre estados energéticos, dependendo da quantidade de 
energia da radiação eletromagnética, essas transições são divididas em vários tipos: 
transições eletrônicas, vibracionais e rotacionais.  (Oliveira, 2001). 

São inúmeros os métodos de Química Analítica que possuem como principio a 
interação da radiação eletromagnética com a matéria, esses métodos são chamados 
de métodos espectrométricos. Pode-se citar alguns como a Espectrometria de Emissão 
Atômica, Espectrometria de Fluorescência e Fosforescência, Espectrometria Raman e 
Espectrometria de Absorção Molecular no UV-Visível, esta ultima utiliza a absorção da 
radiação na faixa de comprimento de onda do ultravioleta-visível isso quer dizer entre 
190m a 800nm (Skoog et al., 2006). 

A HISTÓRIA DA ESPECTROSCOPIA.  

O inicio da Espectroscopia se deu com a observação do espectro solar feita por 
Isaac Newton em 1672, em seu experimento Newton fez com que os raios do sol 
passassem por uma pequena abertura para dentro de uma sala escura, por onde 
passaram por um prisma e se dispersaram nas cores do espectro. O primeiro a 
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descrever as características do espectro além da simples observação das cores foi 
Wollaston em 1802, notando linhas escuras em uma imagem fotográfica do espectro 
solar. Em 1817 Fraunhofer descreveu em detalhes essa linhas atribuindo-lhes letras as 
linhas mais elevadas, começando com “A” na extremidade do vermelho do espectro. A 
explicação da origem das linhas de Fraunhofer, ficou para Gustav Kirchhoff e Robert 
Wilhelm Bunsen, em 1859 e 1860, Bunsen inventou o seu famoso queimador (figura), 
tornando possível Kirchhoff observar o fenômeno da emissão e absorção espectrais em 
uma chama. Juntamente com Bunsen, Kirchhoff observou que diferentes elementos 
poderiam produzir diferentes cores de chamas e gerar espectros que exibiam 
diferentes bandas coloridas ou linhas, sendo considerados os descobridores do uso da 
espectroscopia na análise química, esse método foi rapidamente empregado para 
muitas outras finalidades incluindo a descoberta de novos elementos químicos, como o 
césio e rubídio em 1860 e pelo tálio em 1861 (SKOOG et al., 2006). 

 

 

Figura 3: Queimador de Bunsen (SKOOG et al., 2006). 

ESPECTROFOTOMETRIA: USOS E CONCEITOS. 

Na análise espectrofotométrica utiliza-se uma fonte de radiação no 
comprimento de onda na região do  UV-Visível, escolhendo uma faixa de comprimento 
de onda bem definida. Um espectrômetro é um instrumento que possui um sistema que 
dispersa a radiação eletromagnética que incide sobre um sistema permitindo a medida 
da quantidade de radiação transmitida em determinado comprimento de onda, já um 
fotômetro mede a intensidade de radiação transmitida, quando combinados 
espectrômetro e fotômetro (espectrofotômetro) se produz um sinal que corresponde a 
diferença entre a radiação transmitida por um material de referência e uma amostra. 

Na espectrofotometria a luz , que é da maior importância, esta situada na faixa 
de comprimento de onda em que o olho humano é sensível, que estar localizada entre 
400nm e 760nm no espectro eletromagnético, como observamos na tabela 1 
(MENDHAM et al., 2002). 

A percepção visual da cor de uma solução depende da absorção da radiação, 
uma solução de Fe(SCN)2+ é vermelha porque absorve o verde da luz  branca que 
penetra no recipiente e transmiti vermelho cor complementar do espectro, sendo assim 
a radiação empregada em uma análise colorimétrica deve ser a cor complementar da 
solução (SKOOG et al., 2006). 
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Quadro 1: O espectro visível (SKOOG et al., 2006). 
Região de comprimento de onda absorvida, 
nm 

Cor da Luz 
Absorvida 

Cor Complementa 
Transmitida 

400-435 Violeta Amarela-esverdeada 

435-480 Azul Amarela 

480-490 Azul-esverdeada Laranja 

490-500 Verde-azulada Vermelha 

500-560 Verde  Púrpura  

560-580 Amarela-esverdeada Violeta  

580-595 Amarela Azul 

595-650 Laranja Azul-esverdeada 

650-750 Vermelha  Verde-azulada 

 
A espectrofotometria é um método bastante aprimorado de determinação de 

concentração de uma solução, um espectrofotômetro é constituído basicamente de: 
uma fonte de energia radiante, um monocromador dispositivo que têm a função de 
isolar em um comprimento de onda especifico , células de vidro chamadas de cubetas 
que servem de recipientes para as amostras e um dispositivo para medir a energia 
radiante que passa pela a amostra. 
 
ESPECTROFOTOMETRIA NO ENSINO MÉDIO 
 

Na visão de Cachapuz, Praia e Jorge (2004), o caráter acadêmico e não 
experimental que marca os currículos de Ciências e o seu ensino na Educação Básica 
é, porventura, o maior responsável pelo desinteresse dos jovens alunos por estudos de 
Ciências. A Ciência que se legitima nos currículos está desligada do mundo a que, 
necessariamente, diz respeito. 

No que diz respeito ao uso da espectrofotometria no Ensino Médio, 
experiências internacionais mostram sua viabilidade. Na Inglaterra, a Royal Society of 
Chemistry com o projeto “Chemistry’s Spectroscopy in a Suitcase”, que leva 
espectrofotômetros portáteis dos laboratórios das universidades para escolas de 
Ensino Médio, e tem como um dos objetivos estimular o interesse dos alunos pela 
Química e levá-los a conhecer e considerar a carreira de cientista. Essa atividade tem 
mostrado que essa experiência não só aumentou o interesse dos alunos pela 
disciplina, mas também o dos professores. 

De acordo com os idealizadores do projeto, a introdução da espectrofotometria 
nas escolas, mostrou não só um grande entusiasmo e engajamento dos alunos com as 
experiências, mas uma organização de 95 (noventa e cinco) professores participantes, 
que estão espalhados por diferentes regiões do Reino Unido. Organizados em rede 
eles trocam experiências e modelos de experimentos a serem realizados. Segundo os 
pesquisadores, as experiências encorajaram os estudantes a questionarem e refletirem 
sobre como a ciência funciona (ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, 2013) 

No Brasil, o aumento desse tema nas salas de aula do Ensino Médio também é 
uma tendência, como mostra o ENEM, que na prova de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias do ano de 2011 incluiu uma questão que aborda a espectrofotometria. 
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Figura 4:Questão ENEM 2011 

 
 
 

Esta questão está de acordo com a matriz de referência do ENEM, a qual 
relaciona as competências e habilidades que serão exigidas dos estudantes nas 
provas. A competência de área seis diz que o estudante deve “apropriar-se de 
conhecimentos da física para, em situações-problema, interpretar, avaliar, ou planejar 
intervenções cientifico-tecnológicas” (BRASIL 2011, p. 7). Dentro dessa competência, o 
aluno deve ter as seguintes habilidades, habilidade 21, “utilizar leis física e/ou químicas 
para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da 
termodinâmica e do eletromagnetismo” e habilidade 22, “compreender fenômenos 
decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em 
processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, 
econômicas e ambientais” (BRASIL 2011, p.7). 

Observa-se que a habilidade 22 diz respeito diretamente a espectrofotometria e 
a necessidade do uso de espectrofotômetros nas escolas, além do estudo desse tema, 
também estão de acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(OCNEM), que diz que: 

A maioria dos adolescentes já deve ter se perguntado por que o céu é azul? 
Como as informações são transportadas pelas ondas de rádio? Por que as 
coisas possuem cores diferentes? Como se forma o arco-íris? Buscar 
respostas para essas perguntas contribui para o aprendizado em diversos 
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aspectos. Ao trazer fenômenos do cotidiano dos alunos, o professor pode 
suscitar suas concepções de mundo sobre o assunto.  (BRASIL 2006, p. 61) 

Entre as competências relacionadas nas Orientações Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN+) em Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias está: 

Conhecer modelos físicos microscópicos para adquirir uma compreensão mais 
profunda dos fenômenos e utilizá-los na análise de situações problema, por 
exemplo, utilizar modelos microscópicos do calor para explicar as propriedades 
térmicas dos materiais ou, ainda, modelos da constituição da matéria para 
explicar a absorção de luz e as cores dos objetos. (BRASIL 2002, p.63) 

Apesar desta competência, estar relacionada ao ensino de Física, o uso da 
espectrofotometria no ensino de Química pode levar a um ensino interdisciplinar, 
mostrando a utilização prática dos princípios da absorção da luz pela matéria.  

Ora, com a espectrofotometria, pode-se demonstrar o funcionamento de vários 
aparelhos que são vistos com certa frequência no cotidiano ou na TV, como, por 
exemplo, o uso de luzes fosforescentes para identificar fraudes em dinheiro ou 
documentos. O espectrofotômetro é o carro chefe dos laboratórios modernos, em 
particular, a espectrofotometria UV/visível é o principal método utilizado na maioria dos 
laboratórios, em diversas análises como, por exemplo, análise de composto orgânicos 
e inorgânicos, em uma ampla gama de processos como identificação de ácidos 
nucleicos e proteínas, alimentos, produtos farmacêuticos e fertilizantes, em óleos 
minerais e na pintura e em cada ramo da Biologia Molecular e Medicina. A 
espectrofotometria é uma ajuda essencial para a pesquisa científica. Por isso, é um 
recurso que não pode ser negado aos estudantes da Educação Básica. 

A CONSTRUÇÃO DE FOTÔMETROS E ESPECTROFOTÔMETROS: 
ALTERNATIVAS DE BAIXO CUSTO AOS INSTRUMENTOS COMERCIAIS. 

A espectrofotometria é uma técnica instrumental de análise amplamente 
utilizada para determinação qualitativa e quantitativa de um grande número de 
substâncias químicas, sendo largamente utilizada nos laboratórios das indústrias como 
também nos laboratórios de pesquisa acadêmicos. No momento atual, existem 
instrumentos ópticos com uma variação de preços partindo de R$ 1.250,00 para 
instrumentos mais simples como o Colorímetro Fotoelétrico Digital Mod. C-200, ou 
9.130,00 R$ para instrumentos mais sofisticados como o Espectrofotômetro Digital 
Mod. UV-2000A. 

Por isso, nas ultimas décadas, devido ao alto custo desses equipamentos, 
várias pesquisas foram publicadas, como artigos científicos, dissertações de mestrado 
e teses de doutorado, focando a construção de fotômetros e espectrofotômetros com 
materiais de baixo custo. Entre essas pesquisas podemos destacar algumas como:  

Knagge e Raftery (2002) publicaram o artigo Construction and Evaluation of a 
LEGO Spectrophotometer for Student Use.  Neste trabalho, foi desenvolvido um 
espectrofotômetro simples para fins educacionais em nível de graduação que também 
pode ser usado em turmas de ensino médio. O espectrofotômetro utiliza como 
componentes: pequenas lâmpadas de lanterna, pilhas e usa peças LEGO para a 
construção dos suportes ópticos.   
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Figura 5:espectrofotômetro desenvolvido por Knagge e Raftery (2002). 

 

 Mota (2010) desenvolveu um fotômetro para fins didáticos para uso na 
contextualização de temas químicos sociais, como Química Ambiental, e em aulas de 
instrumentação analítica, com determinação de ortofosfato total em águas. Para sua 
construção, foram usados materiais de baixo custo e de fácil aquisição. O instrumento 
consiste basicamente de um LED (Diodo Emissor de Luz) amarelo como fonte e LDR 
(Resistor Dependente de Luz) como detector.  

 

Figura 6 : fotômetro desenvolvido por Mota (2010) 

 

 Lüdke (2010) desenvolveu um espectrofotômetro UV/visível de baixo custo, 
destinado ao uso de alunos dos cursos de ciências da saúde durante atividades 
práticas de Química Analítica, Físico-Química e Biofísica, possibilitando estudos 
qualitativos e quantitativos de diversos aspectos experimentais relacionados às 
técnicas de espectrofotometria. O autor também aborda outras possibilidades de 
abordagem para o instrumento desenvolvido como, investigar a sensibilidade espectral 
de pigmentos naturais como a clorofila, que pode ser obtido por extrato alcoólico de 
folhas verdes como da laranjeira ou carotenoides a partir de extrato de pimentões ou 
cascas de laranja, usando LEDs verdes e vermelhos.  Para o ensino de Biologia, Física 
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e Química no Ensino Médio para exemplificar diversas aplicações da 
espectrofotometria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ensinar espectrofotometria aos alunos do ensino médio não significa torná-los 

cientistas, mas sim adequar o currículo da disciplina química as exigências das bases 
legais para o ensino médio como os PCN, PCN+, OCN e principalmente a matriz de 
referência para o novo ENEM, sabemos que a implementação da espectrofotometria na 
educação básica não é uma tarefa fácil, já que estamos falando de equipamentos 
relativamente caros, e a maioria esmagadora das escolas, principalmente as públicas, 
não dispõe nem de laboratórios de ensino básicos, mas para sanar esta dificuldade 
pode-se utilizar materiais de baixo custo e fácil aquisição para a construção de 
fotômetros e espectrofotômetros.  

Não se trata de utilizar sucata ou materiais reciclados ou de obrigar professores 
a fazerem seus próprios equipamentos, repassando para eles a obrigação, que seria 
do Estado, de suprir as escolas de instrumentos, mas sim de mostrar mais uma opção 
para melhorar a experimentação na escola básica. É importante ressaltar que a 
construção de instrumentos de baixo custo para o ensino de Química é algo realizado 
também em países desenvolvidos, pois esta pode ser uma atividade que, se realizada 
em conjunto com os alunos, pode estimular ainda mais o interesse deles pelo o estudo 
da Química.  

Com inclusão da espectrofotometria no ensino de Química na Educação 
básica, queremos que o estudante consiga visualizar na prática que os fenômenos da 
interação da radiação eletromagnética com a matéria podem ser utilizados para realizar 
análises químicas e ainda correlacionar a concentração de espécies químicas com a 
intensidade de absorção de radiação de comprimento de onda específico. 

Por ser um equipamento com um alto custo de compra, e por sua importância 
na análise química, a construção de espectrofotômetros com materiais de baixo custo 
tem sido alvo de pesquisas acadêmicas em toda parte do mundo. E também  parcerias 
podem ser formadas com as universidades e os institutos federais de ciência e 
tecnologia para pelo menos demonstrar esse método analítico tão importante para a 
química.  
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Palavras-Chave: Efeito Estufa, ENEM, CO2  

Introdução 
Em 1998 o Ministério da Educação criou o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) com o intuito de 
avaliar a qualidade do ensino. A prova era composta 
por 63 questões especificas mais uma redação e os 
resultados poderiam ser utilizados como parte do 
processo seletivo universitário. A partir de 2009 o 
exame foi reconfigurado, 180 questões de múltipla 
escolha mais a redação, concomitantemente assumiu 
um maior peso nos processos seletivos e hoje é 
utilizado por muitas Universidades como forma única de 
ingresso.1 

Entre os temas avaliados pelo ENEM o meio 
ambiente tem relativa importância sendo citado 16 
vezes no edital de 20142, assim como nos 5 anos 
anteriores exceto no edital de 2010, onde foi localizado 
2 vezes, porém enquanto o edital de 2010 era 
composto por 13 páginas os outros possuíam 
aproximadamente 80 páginas. Editais anteriores a 2009 
não foram localizados.  

Dentre os temas ambientais, o efeito estufa vem 
ganhando destaque devido às catástrofes ambientais 
ocorridas nas últimas décadas. Assim, neste trabalho 
foi feita uma revisão das questões do ENEM com o 
objetivo de verificar se as perguntas relativas ao efeito 
estufa estão inseridas no cenário nacional/mundial.  

Metodologia 
Foi realizada uma leitura diagonal de todas as 

provas selecionando as questões. Em posse dos 
dados, foi feita uma releitura a fim de verificar os 
assuntos principais e sua distribuição. 

Resultados e Discussão 
Foram localizadas 30 questões referentes ao Efeito 

Estufa, além de outras em que o mesmo aparece 
indiretamente na forma de alternativa errada (Figura 1).  

Figura 1. Distribuição das 
questões referentes ao efeito 
estufa nas provas do ENEM: 
de 1998 a 2013. 

 
 

Nos 4 primeiros anos o tema não fazia parte do 
escopo da prova passando a integrá-la em 2002, 
quando as duas questões presentes referenciavam o 
Protocolo de Kyoto, o que está de acordo com o 
momento vivido pois havia acontecido em 
Johanesburgo o Rio+10, um evento em que foram 
discutidas as mudanças ocorridas desde a ECO-92 e a 
implementação da Agenda 21.  

 O ano de 2007 chama atenção pelo elevado número 
de questões (~ 11 % da prova) o que pode ser 

considerado um reflexo do cenário mundial, pois neste 
mesmo ano, o IPCC publicou o 4º Relatório de 
Avaliação sobre Mudanças Climáticas3 reafirmando o 
aumento da temperatura média global e o atribuindo a 
elevação da concentração de CO2 na atmosfera.  

Nos anos posteriores iniciaram as discussões sobre 
fontes alternativas de energia, fontes de emissão dos 
gases estufa e as consequências do aumento da 
temperatura média do planeta. Paralelamente, neste 
período o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
discursava sobre o futuro ambiental e a importância dos 
biocombustíveis para o planeta e para a economia, 
valorizando o etanol. Nos dois últimos anos (2012, 
2013) as questões seguem um novo rumo, atreladas ao 
Rio+20, a discussão assume uma preocupação com as 
ações de redução das emissões e de alternativas para 
a mitigação. 

Assim, estes resultados podem ser considerados 
positivos no sentido de permitirem inferir que ao menos 
na perspectiva do meio ambiente, mais 
especificamente o efeito estufa, as provas do ENEM 
vão de encontro ao que propõe os PCNEM no que se 
refere a um ensino contextualizado. Sendo assim, é 
plausível que nos próximos anos o tema continue 
sendo abordado de forma enfática nas questões de 
mitigação e redução das emissões até que novos 
olhares sejam lançados pela comunidade 
científica/política/ambiental. 

Portanto, sendo o ENEM mais do que uma avaliação, 
pois é preciso considerar que com sua atual dimensão 
e expectativa de crescimento assume um caráter 
norteador do currículo da educação básica, a 
perspectiva para um ensino contextualizado é 
altamente favorável.   

Conclusões 
O tema efeito estufa tem estado presente nas provas 
do ENEM de forma contextualizada com o cenário 
científico/político/ambiental. Os resultados analisados 
levam a crer que este deve continuar presente nas 
próximas provas, focando principalmente as questões 
de redução e mitigação dos gases estufas até que um 
novo cenário se instale.  
___________ 
1INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. ENEM. Provas e gabaritos. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-
gabaritos>. Acesso em: 25 maio 2014. 
2 INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Edital No12,de 8 de maio de 2014. ENEM 2014. 
Disponível em:< 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2014/edit
al_enem_2014.pdf>. Acesso em: 25 maio 2014. 
3 IPCC. Fourh Assessment Report: Climate Change 2007. 
Disponível 
em:<http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data
_reports.shtml>. Acesso 25 maio 2014. 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Especificar a Área do trabalho 
(CA) 

E

Organização do Cenário Escolar, Currículo e Avaliação de Ciências 
Naturais em escolas públicas de Uberaba (MG) e Conquista (MG). 
 Josiane Aparecida dos Santos Martins (IC) *¹, Alana Kelyene Pereira (IC)¹, Giselle Fatureto Ribeiro 
Portes(FM)¹, Lucas Ferreira de Paula (PQ) 
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro    
Campus Uberaba – MG 

 e-mail do autor: josianeapsmartins@gmail.com  

 
Palavras-Chaves: Currículo e Avaliação Ciências Naturais.

Introdução 
Diante de mudanças sociais, a escola 

também passa por adaptações. Segundo Moraes ‘’ 
Grande Maioria dos problemas atualmente 
existentes na área educacional persiste há várias 
décadas” (1996, p.57). Aspectos importantes da 
organização da realidade escolar, devem ser 
considerados como parte importante dessa 
alteração social, como o currículo e a avaliação 
escolar, como em base da lei 9394/1996(LDB) todos 
os currículos devem ter base nacional comum. 
Fundamentado nisso, buscou-se nesse trabalho 
pesquisar em duas escolas públicas uma em 
Conquista(MG) e outra Uberaba (MG). 
Primeiramente tornou-se necessário a compreensão 
do que vem a ser Paradigma Educacional e 
Paradigma Educacional Emergente através da 
disciplina de Pratica Pedágocica IV IFTM (Campus 
Uberaba),o  processo de investigação da pesquisa 
no cenário escolar foi dividido em 3 etapas: 1. 
Foram analisado o Projeto Político Pedagógico de 
cada Escola e pesquisou-se sobre a organização do 
Currículo e da Avaliação.2. Entrevistou os 
pedagogos com questionario de 11 peguntas.3. 
Aplicou-se questionários de 11 perguntas aos 
professores de Ciências Naturais das instituições de 
ensino pesquisadas, em busca de suas concepções 
de currículo e avaliação. 

Resultados e Discussão 
Alguns diagnósticos de algumas perguntas 

referente a pesquisa desenvolvidas nas duas 
escolas municipais públicas de diferentes 
municípios. 

 
 Tabela Analise dos Resultados  
 

Analise PPP Professores Pedagogos 

Como é definida 
a proposta de 
avaliação no PPP 
da escola? 

 

Qual a sua 
concepção de 
Avaliação? 

 

Qual a sua 
concepção de 
Currículo?  

 

Escola 1 Escola 1 Escola 1 

“A avaliação da 
escola é vista 
como a 
construção do 
conhecimento,” 

“A avaliação é um 
procedimento 
fundamental para 
definir prioridades 
e garantir a 
qualidade do 
ensino.” 

“O currículo é uma 
grade de conteúdos 
que devem ser 
tratados.” 

 

Escola 2 

“A avaliação da 
escola tem 
caráter 
processual, 
formativo e 
participativo." 

Escola 2 

“Avaliar consiste 
em diagnosticar a 
situação real da 
aprendizagem do 
aluno." 

Escola 2 

“O currículo 
refletirá a 
concepção de 
educando e de 
sociedade que se 
quer formar, a 
forma de 
organização do 
trabalho na 
escola, e a postura 
dos educadores, 

 

 

Conclusões 
Pela pesquisa foi possível entender como 

funciona nas duas escolas os processos de 
organização do currículo e de avaliação nas 
disciplinas que englobam as Ciências 
Naturais.Mesmo sendo esta pesquisa desenvolvida 
em uma atividade de pratica pedagogica envolvendo 
escolar do programa PIBID e escola contemplada 
para realização de estágio. Os processos de 
avaliação são compreendidos além de notas obtidas 
e sim pela valorização da construção do 
aprendizado. 
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Introdução 
  A elaboração dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) em 1999 é consequência da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
de 1996 que prevê, entre outros, que “A União 
incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de 
Educação, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios”.1 Desta forma, os 
Conteúdos Básicos Comuns (CBC) partem dos 
PCNs e, conforme a LDB organiza a forma de 
ensino no estado de Minas Gerais. O conteúdo 
abordado em sala de aula segue o CBC, elaborados 
pela Secretaria Estadual de Educação de Minas 
Gerais, e tem como objetivos principais a 
padronização do ensino nas escolas públicas e a 
organização dos conteúdos fundamentais para a 
formação dos alunos.5 Atualmente, o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) é usado na 
seleção de candidatos e avaliação de suas 
habilidades e competências, visando principalmente 
o ingresso no Ensino Superior.2 Considerando a 
necessidade de encontrar mecanismos a fim de 
levar um ensino compatível com as exigências do 
ENEM, foi feita uma comparação entre as 
habilidades propostas pelos CBC e os eixos 
cognitivos propostos pela Matriz de Referência do 
ENEM.  

Resultados e Discussão 
Os estudos dos PCNEM, CBC e do ENEM 

permitem uma visão geral da situação do ensino de 
química nas escolas públicas de Minas Gerais. 

Os PCN+ são mais amplos e detalhados 
que os PCN. Enquanto estes abordam 
“representação e comunicação”, “investigação e 
compreensão” e “contextualização sociocultural”,3 os 
PCN+ trazem “Símbolos, códigos e nomenclaturas”, 
“A articulação de símbolos e códigos”, “análise e 
interpretação de textos e outras comunicações”. 
“elaboração de comunicações”, “discussão e 
argumentação de temas de interesse de ciência e 
tecnologia”.4 

Os CBC, além de apresentarem os 
conteúdos abordados, também apresentam as 
formas de ensino-aprendizado e o desenvolvimento 
de habilidades dos alunos com a supervisão dos 
professores. O novo CBC (2012) trabalha com 
destaque os aspectos de cunho social.5-1 
Comparando então as questões do ENEM com 
estes CBC, notamos que algumas questões são 

coerentes, principalmente quando envolvem 
questões ambientais e interdisciplinaridade; ou seja, 
o indivíduo além da compreensão dos conteúdos 
científicos e tecnológicos, deve entender as suas 
implicações nas dimensões ambientais e sociais.  

Os temas radioatividade e isomeria, 
ausentes no CBC, estão presentes no ENEM e 
foram abordados no Exame de 2013. 

A matriz de referencia do ENEM mostra-se 
também muito comprometida com a 
interdisciplinaridade e a contextualização dos 
conteúdos e, em nossa avaliação, as práticas nas 
salas de aula em Minas Gerais não estão realizando 
um ensino-aprendizagem com essas características. 
Por exemplo, a habilidade 26 do ENEM sugere: 
“Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou 
econômicas na produção ou no consumo de 
recursos energéticos ou minerais, identificando 
transformações químicas ou de energia envolvidas 
nesses processos.”6 

Conclusões 
ENEM e CBC guardam grande correspondência um 
com o outro e, de forma inovadora, propõem um 
ensino contextualizado e interdisciplinar. No entanto, 
a organização da escola, a carga horária semanal, o 
material didático disponível, a não convivência entre 
professores de diferentes disciplinas parecem  
impedir que as abordagens sugeridas nos CBC e no 
ENEM sejam efetivadas na prática. 
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Introdução 
A Química de Produtos Naturais é uma 
especialidade que procura descrever e mapear os 
compostos orgânicos provenientes do metabolismo 
secundário dos seres vivos. Embora a presença 
dessas substâncias não esteja diretamente 
relacionada à obtenção de energia e ao 
crescimento, visam ampliar a sobrevivência e 
adaptação das espécies às condições ambientais 
em que estão inseridas, desempenhando assim, 
importantes funções ecológicas. Nesse contexto, a 
biodiversidade brasileira contribuiu para o 
florescimento da Química de Produtos Naturais, 
tornando-a uma área produtiva e reconhecida tanto 
no país como no mundo. 
Apesar de muito valorizado na pesquisa, 
especialmente nos cursos de pós-graduação em 
Química, o ensino dos produtos naturais está pouco 
presente nos cursos de Bacharelado e Licenciatura 
em Química de diversas instituições de ensino 
superior no Brasil. 
Devido ao caráter fortemente interdisciplinar deste 
conhecimento, o objetivo deste trabalho é verificar a 
possibilidade de inserção da Química de Produtos 
Naturais nos currículos de cursos superiores de 
Química, por meio do oferecimento de disciplinas 
eletivas, à luz das recomendações propostas pelos 
documentos oficiais publicados pelo Governo 
Federal, via Ministério da Educação (MEC). 

Resultados e Discussão 
A partir da promulgação da Lei 9.131/95 o Conselho 
Nacional de Educação (CNE), através da Câmara 
de Educação Superior (CES), fica incumbido de 
deliberar sobre as diretrizes curriculares para os 
cursos de graduação, com o objetivo de corrigir 
problemas e distorções, assegurando a participação 
da sociedade no aperfeiçoamento da educação e 
promovendo a integração dos diferentes níveis e 
modalidades de ensino. A nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei 9.394/96) traz um novo 
olhar sobre as discussões e complementa a lei 
anterior, assegurando a autonomia das instituições 
de ensino superior para fixação dos currículos de 
seus cursos e programas. Na sequência, o MEC 
publica o Edital n°04/97, convocando as instituições 

de ensino superior a apresentarem propostas para 
as novas Diretrizes Curriculares dos cursos 
superiores, com o objetivo de criar um referencial 
para os programas de formação, definir perfis 
profissionais diferenciados para cada área de 
conhecimento, garantir a flexibilização de cursos e 
carreiras e promover maior diálogo entre o ensino 
de graduação e de pós-graduação. 
Com a publicação da Proposta de Diretrizes 
Curriculares dos Cursos de Química das 
Universidades Públicas Paulistas (1998) e da 
Portaria do MEC n° 1.518/2000, onde foi designada 
uma Comissão de Especialistas de Ensino de 
Química, uma série de trabalhos de pesquisa e 
reflexão das discussões relacionadas à revisão e 
atualização dos currículos de cursos de Química foi 
divulgada na revista Química Nova. Entre as 
recomendações propostas, destacamos aqui a 
necessidade do enriquecimento curricular de 
conteúdos de áreas afins, como a Biologia, para a 
formação do químico.  
No início da década passada, foram homologados, 
através do CNE, o Parecer nº 1.303/2001 e a 
Resolução CNE/CES nº 8/2002, que estabelecem as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Química. Nestas diretrizes evidenciam-se a 
necessidade de abrir e flexibilizar as grades 
curriculares, reduzir o número de disciplinas 
obrigatórias e ampliar o leque de possibilidades do 
projeto pedagógico com a inserção fundamental do 
conceito de interdisciplinaridade. 

Conclusões 
Com a análise dos documentos apresentados, que 
evidenciam a necessidade da flexibilização e 
interdisciplinaridade dos currículos de graduação, a 
Química de Produtos Naturais apresenta-se como 
uma alternativa relevante para os cursos superiores 
em Química, por meio do oferecimento de 
disciplinas optativas que promovam uma maior 
integração da pesquisa com o ensino.  
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Introdução 
O uso de substâncias lícitas ou ilícitas faz parte de 

vivências e discussões na sociedade há muito 
tempo, e no meio social contemporâneo traz 
impactos de diversos âmbitos, e por isso tem, 
relevância para ser abordado no contexto escolar. É 
importante destacar a preocupação em trabalhar os 
conhecimentos químicos relacionando à temática 
drogas, pois segundo os PCN, “é inegável que a 
escola seja um espaço privilegiado para o 
tratamento do assunto, pois o discernimento no uso 
de drogas está diretamente relacionado à formação 
e as vivências afetivas e sociais de crianças e 
jovens, inclusive no âmbito escolar” (BRASIL, 1999, 
p. 271). 

Considerando esses fatores, consultamos 
trabalhos que se referiam ao termo drogas no 
ensino de química, em alguns dos principais eventos 
da área de Educação em Ciências. Selecionamos os 
trabalhos que apresentavam em seu título e/ou 
palavra-chave o termo drogas. Foram analisados 
trabalhos publicados no Encontro de debates sobre 
o Ensino de Química (EDEQ), Encontro Nacional de 
Ensino de Química (ENEQ), Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Química (RASBQ), 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências (ENPEC) e Seminário Internacional de 
Educação em Ciências (SINTEC), no período de 
2009 a 2013 com a intenção de identificar 
especificamente aqueles que foram implementados 
em sala de aula.  

Resultados e Discussão 
Foram encontrados 19 trabalhos que contemplam 

o termo drogas no ensino de química nos eventos 
citados anteriormente como pode ser observado na 
tabela 1. Analisando os resultados, não houve uma 
frequência de publicações em cada evento, apenas 
o EDEQ a partir da edição de 2010 apresentou em 
todas as edições algum trabalho relacionado ao 
assunto drogas. O ano de 2012 teve nove trabalhos 
no total, caracterizando-se como o período com 
maior número de publicações. 

 
 

Tabela 1. Relação total de trabalhos com temática 
drogas no período de 2009 a 2013. 
 

Ano EDEQ SBQ SINTEC ENEQ ENPEC 
2009 0 0 * * 1 
2010 1 0 * 3 * 
2011 1 0 1 * 0 
2012 1 3 1 4 * 
2013 2 0 * * 1 
Total 5 3 2 7 2 
* Não houve evento  

Pode-se constatar que 6 trabalhos analisados 
envolvem exploração de conceitos químicos, e todos 
estão relacionados ao estudo dos compostos de 
carbono, especialmente voltados à terceira série do 
ensino médio com o uso de diversas atividades 
como  experimentação, produção de vídeos, 
palestras, aulas práticas, minicursos, jogos didáticos 
e debates em grupos.  Há dois trabalhos que 
sugerem propostas voltadas para a escola a partir 
de situações de estudo, as quais se caracterizam 
por trabalhar em uma perspectiva interdisciplinar e 
contribuir na formação inicial e continuada de 
professores (BOFF et. al, 2009).Os demais 
trabalhos abordaram preocupações com questões 
sociais e como estas podem contribuir para a 
sensibilização e reflexão dos estudantes frente às 
problemáticas envolvidas no uso de drogas, 
enfatizando os efeitos de seu abuso, levando os 
estudantes a uma atitude de mudança no meio em 
que estão inseridos, visando o bem estar coletivo e 
individual. 

Conclusões 
Após a análise dos resultados pode-se considerar 

que pelo tema ser relevante na sociedade de forma 
geral e que diversas substâncias denominadas 
drogas podem ser estudadas através do 
conhecimento químico, o assunto aparece pouco 
nas publicações do ensino de química.  
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Resumo: Utilização de instrumentos de análise química gera grande quantidade de dados. A quimiometria 
representa ferramenta importante para interpretação de dados. Todavia, a disciplina Quimiometria não 
está efetivada no currículo de cursos superiores de química. Este trabalho visou investigar contribuição 
que os conhecimentos de quimiometria trazem para alunos de graduação em química na resolução de 
problemas. Dois grupos de alunos resolveram uma atividade-problema que exigia lógica e visão 
multivariada para interpretação de dados. Um grupo formado por alunos com conhecimento de 
quimiometria, apresentou habilidades específicas facilitadoras, que não foram identificadas num outro 
grupo composto por alunos sem conhecimento de quimiometria. Dessa forma conclui-se que a 
quimiometria funciona como ferramenta importante na formação do professor de química/ciências. 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
Os avanços tecnológicos e o surgimento de computadores possibilitaram o 

desenvolvimento de softwares capazes de realizarem cálculos matemáticos e 
estatísticos complexos e extensos. Concomitante a isso, sofisticação de equipamentos 
analíticos e consequentemente a crescente geração de dados propulsionaram a 
quimiometria no mundo (BARROS NETO et al., 2006; BRUNS, 1985). Para Bruns 
(1985) “a quimiometria é a parte da química que utiliza métodos matemáticos e 
estatísticos para: a) definir ou selecionar as condições ótimas de medidas de 
experiências; e b) permitir a obtenção do máximo de informações a partir da análise de 
dados químicos". 

Mesmo com o crescente avanço e utilização da quimiometria, como uma 
importante ferramenta na Química, as instituições de Ensino Superior tem-se 
demonstrado tímidas no que diz respeito ao ensino de quimiometria para alunos de 
graduação (GUIZELLIN et al., 2012; MACEDO GUEDES et al., 2013). 

Segundo Ferreira et al. (1999), atualmente a quimiometria já é suficientemente 
estabelecida e de uso disseminado para que se justifique sua introdução em cursos 
regulares de química.  As Diretrizes Curriculares para os Cursos Superiores em 
Química de 2001 permitem a flexibilidade na organização dos currículos por instituições 
de ensino superior, e apresenta recomendações para a abordagem de quimiometria 
nos cursos de graduação em Química (GUIZELLIN et al., 2012).   

Uma pesquisa realizada com os cursos de graduação em química de 71 
Instituições de Ensino Superior (IES) investigou reflexos da presença da quimiometria 
na organização curricular dos cursos de graduação em Química no Brasil (GUIZELLIN 
et al., 2012). Segundo esse estudo, em 35 IES, os cursos não têm disciplina específica 
de Quimiometria. Em 24 IES aparece uma disciplina específica de Quimiometria, sendo 
que em 12 delas trata-se de uma disciplina eletiva e em outras 12 é uma disciplina 
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obrigatória, sendo que dessas, apenas metade traz ementa destacando métodos 
quimiométricos, nas demais a disciplina envolve estatística em geral. 

Segundo Bruns (1985) a Química Analítica é área da química, mais interessada 
nos conhecimentos de quimiometria, no entanto a Química Orgânica e Inorgânica 
também se utilizam desta ferramenta. Sendo assim a quimiometria possui vasta 
utilização, e aplicação na Química podendo ser utilizada como uma ferramenta para o 
ensino dessas disciplinas. 

Diante desse quadro percebe-se que o caso da quimiometria é somente um 
exemplo, dentre tantos em química, do distanciamento entre o “saber científico” e o 
“saber escolar”. A formação dos futuros químicos nos dias atuais, passa pela 
reprodução de currículos pouco atualizados que privilegiam conteúdos 
descontextualizados e afastados do que se vem produzindo na pesquisa científica. 
Vale ressaltar que essa descontextualização e desatualização curricular é 
conseqüência de um processo histórico de formação técnica/tecnicista em ciências 
vigente nos anos 60-70, e do absurdo comprometimento das licenciaturas (em ciências, 
especialmente) ocorrido desde os anos 80. 

Chevallard (2005), aponta a dificuldade de se pôr em prática o processo 
conhecido como transposição didática, ou seja, entender o caminho realizado pelo 
saber desde sua elaboração científica até sua chegada em sala de aula como saber 
ensinável. Segundo neves e Barros (2011), esse processo tem se mostrado 
transformador da prática docente pelo fato de colocar o professor numa situação 
privilegiada, permitindo a ele enxergar o processo de ensino-aprendizagem segundo 
um ponto de vista externo ao seu ambiente habitual. No caso específico tratado nesse 
artigo, busca-se evidenciar as vantagens dessa aproximação de saberes para quem 
aprende. Em outras palavras, observar, por meio de um experimento comparativo, o 
quanto os alunos ganhariam se houvesse uma reformulação curricular que promovesse 
acesso ao conhecimento de quimiometria na graduação. 

 
OBJETIVOS 
Investigar se os conhecimentos de quimiometria auxiliam alunos de licenciatura 

em química do Ifes – Campus Vila Velha na resolução de problemas que requerem 
raciocínio lógico, veloz e visão multivariada para interpretação de dados. 

 
METODOLOGIA 
Essa pesquisa segundo Kauark et. al. (2010) tem caráter qualitativo, 

exploratório, do tipo empírica. Trata-se de uma pesquisa de campo realizada entre 
02/2013 e 02/2014, no campus Vila Velha do IFES. Foi realizado estudo exploratório 
sobre o desenvolvimento de habilidades e competências desenvolvidas por alunos de 
licenciatura em química por meio da resolução de uma atividade problema por dois 
grupos distintos de alunos voluntários. Um grupo (Grupo B – n=4) caracterizado por 
alunos que não possuem conhecimento de Quimiometria, já o outro grupo (Grupo A – 
n=4) diferencia-se pelos conhecimentos de quimiometria adquiridos por meio de um 
minicurso (20hs) exclusivamente ofertado para esses alunos voluntários. Como critério 
de inclusão foi estabelecido que os membros do grupo B nunca deveriam ter realizado 
nenhuma capacitação na área de quimiometria. 

A atividade-problema utilizada foi fundamentada no artigo de Kowalski, 
Schatzki e Stross (1972) “Classification of Archaeological Artifacts by Applying Pattern 
Recognition to Trace Element Data” e os dados tabelados para análise foram retirados 
do próprio software de quimiometria utilizado nesta pesquisa, Pirouette®, com o 
cuidado de os alunos não terem acesso as informações.  Na seleção deste problema, a 
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possibilidade de resolução mesmo sem os conhecimentos de quimiometria, foi um 
critério importante a ser considerado. 

A atividade problema foi: “Um museu de artefatos Arqueológicos dos Estados 
Unidos recebeu 67 artefatos históricos feitos de obsidiana encontrados na região da 
Califórnia. A informação que eles receberam foi que os artefatos pertenceram aos 
índios que habitaram nesta região, e que no Estado da Califórnia há quatro lugares em 
que se pode encontrar fontes de obsidiana, sendo eles na Contra Costa, San Mateo, 
Napa e nos condados de Mendocino.  Para descobrir a origem exata de cada artefato, 
foi solicitada uma análise química dos metais presentes na composição dos artefatos. 
A técnica utilizada foi Fluorescência de Raios-X , e os elementos medidos foram  Fe , 
Ti , Ba , Ca , K , Mn , Rb , Sr , Y , e Zr. As concentrações variaram desde 40 até 1000 
ppm. Ao determinar a origem do artefato de obsidiana, é razoável supor que a 
composição elementar do artefato é semelhante à composição elementar de obsidiana 
encontrada no depósito de origem.  Com isso, vocês formam a Equipe de Químicos 
responsável pela análise os dados fornecidos, e com isso orientarem ao Museu a cerca 
da origem de cada um dos artefatos de obsidiana. Os dados fornecidos pelo 
equipamento estão disponíveis na forma de documento digital no seu computador, e as 
ferramentas disponíveis para sua utilização são: computador, calculadora, Softwares 
disponíveis no computador (Excel, Word, Pirouette®, etc.), impressora e folhas de 
rascunho.” 

Os grupos seriam os responsáveis por definirem as classes a partir das 
semelhanças e diferenças das amostras, a partir da concentração dos metais 
(variáveis) e distribuí-las em quatro grupos (COVA e FIRMINO, 2011) e preencher uma 
folha de resposta com as conclusões às quais chegaram. 

A mesma situação problema foi entregue para cada grupo em momentos 
separados. Foram disponibilizadas as seguintes ferramentas para os alunos: 
computador, software de quimiometria (Pirouette ®), calculadoras, folha de resposta e 
folhas de papel em branco numeradas para utilização como rascunho (que foram 
recolhidas após o fim da atividade). Não houve limite de tempo pré-estabelecido, para 
que a variável tempo não interferisse no resultado de observação, porém o tempo foi 
cronometrado. Os registros consistiram em: Filmagem digital do monitor do 
computador, as folhas de rascunho recolhidas, cronometragem e as fichas de 
respostas entregues ao final da atividade. 

A partir do registro de gravação em vídeo do monitor do computador e dos 
rascunhos realizados no papel foi buscado identificar o percurso metodológico traçado 
pelos alunos. A partir da ficha de resposta foram determinados os índices de acertos. 

 
RESULTADOS 
O fluxograma 1 apresenta os caminhos que o grupo com conhecimentos de 

quimiometria (Grupo A) traçou até chegar à resposta final.  
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Fluxograma 1 – Percurso metodológico do Grupo de Quimiometria para resolver a tabela de 
respostas da atividade-problema 

 

 

 

A etapa em azul indica o primeiro caminho lógico realizado pelo grupo. O 
primeiro passo dos alunos foi utilizar o software de quimiometria, em seguida 
analisaram o gráfico de correlações entre as variáveis sem realizar nenhum tipo de 
tratamento de dados. Os alunos produziram a primeira PCA, utilizando como pré-
tratamento dos dados o auto-escalonamento. Após a análise das representações 
gráficas das amostras (gráfico de scores) e das variáveis (gráfico de loadings) os 
alunos excluíram amostras ao invés de interpretar os pesos das variáveis no gráfico 
dos pesos. Este procedimento se repetiu por três vezes, os alunos excluíam amostras 
e criaram novas PCAs, como está indicado no fluxograma. Em seguida, recomeçaram 
a partir da primeira PCA, etapa indicada pela cor verde. Analisaram os gráficos em 
duas dimensões das amostras e das variáveis e preencheram a ficha de respostas com 
a informação da PCA. 

O fluxograma 2 apresenta o percurso metodológico do grupo sem os 
conhecimentos de quimiometria (Grupo B) que inicialmente analisou os dados da 
tabela e observou as variações na concentração dos metais e nas unidades de 
concentração. Eles encontraram os valores máximos e mínimos de concentração de 
cada variável (etapa indicada em azul), mas perceberam que o método não os ajudaria 
a agrupar as amostras por suas semelhanças e diferenças e desistiram desta etapa. 
Após discussões resolveram calcular a porcentagem de cada metal nas 67 amostras, e 
assim tentar encontrar alguma semelhança entre elas, também, calcularam a moda 
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desses valores, mas como não conseguiram encontrar semelhanças desistiram desta 
segunda etapa (indicada pela cor verde).  

 
 

Fluxograma 2 – Percurso metodológico do Grupo sem Quimiometria para resolver a tabela de 
respostas da atividade-problema 

..                      

 

 

O terceiro caminho consistiu em construir gráficos de dispersão no Microsoft 
Excel® (etapa indicada em azul claro). Primeiramente, construíram um gráfico de 
dispersão de todos os dados Variáveis vs Amostras. Logo após, escolheram a variável 
Ferro (Fe) para produzirem um outro gráfico de dispersão específico referente às 
concentrações em função das amostras utilizando os dados da concentração em ppm e 
os dados da concentração em porcentagem. Por não conseguirem retirar informações 
dos gráficos para separação das amostras, eles desistiram deste caminho. O último 
caminho adotado pelo grupo foi analisar, observando os valores da tabela, o metal que 
mais apresentava variações em suas concentrações. O grupo classificou o Bário como 
um metal com variações consideráveis para a separação das amostras. 

As análises dos fluxogramas mostraram que o grupo A resolveu o 
preenchimento da tabela da folha de resposta com duas etapas. No primeiro caminho o 
grupo apresentou um erro na interpretação dos gráficos dos scores e loadings, 
confundiram o comando do software e excluíram as amostras ao invés das variáveis. 
No entanto, pode-se observar que no segundo caminho lógico traçado pelo grupo 
(indicado pela cor verde) foram suficientes apenas cinco passos para chegar à 
resposta. 
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O grupo B apresentou dificuldades em encontrar um caminho lógico para 
seguir e chegar até a resposta final. A intuição foi a principal estratégia usada para 
determinar os intervalos de concentração do Bário na separação das amostras em 
quatro classes. Todavia, não é possível construir métodos sistemáticos pautados em 
decisões nas quais não se pode identificar os fatores e as variáveis que afetam e 
confirmam a decisão. (ABREU et al, 2008). Sendo assim, o grupo não conseguiu 
estabelecer de forma sistemática o caminho para chegar à resposta. Além disso, como 
mostra o fluxograma 2, o percurso desse grupo foi mais tortuoso com diversas 
reviravoltas e mais longo, o que demonstra a dificuldade em estabelecer um raciocínio 
lógico imediato sem o recurso da quimiometria. 

Quanto à análise do tempo, esperava-se que o grupo A fosse mais rápido do 
que o grupo B. Essa hipótese fundamenta-se no fato da quimiometria ser uma 
ferramenta facilitadora na análise e interpretação dos dados, como aponta a literatura. 
No entanto, isso não ocorreu (tA = 1:13:05; tB = 1:11:36) .Pode-se atribuir tal fato às 
dificuldades que os alunos recém formados no minicurso apresentaram ao trabalhar 
com o software. A quimiometria facilita a interpretação dos dados, mas é uma 
ferramenta com muitos conteúdos e, portanto, complexa, o que pode levar a um gasto 
complementar de tempo devido à adaptação ao uso. No entanto, observa-se que o 
grupo A resolveu a atividade-problema com menos etapas e maior índice de acerto 
(Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Resultado dos índices de acerto dos alunos 

Equipes Total de acertos Total de erros 

Grupo A 67 0 

Grupo B 52 15 

 

CONCLUSÕES 
Os dados aqui apresentados demonstram que a quimiometria contribuiu na 

solução do problema apresentado e no êxito com relação ao emprego de uma visão 
multivariada de problemas de ordem estatística aplicada à química. O uso da 
quimiometria por alunos de graduação demonstrou-se ser importante para a formação 
desses alunos, uma vez que apresentaram habilidades e competências diferenciadas 
dos alunos que não utilizaram a quimiometria como ferramenta na interpretação dos 
dados. Dessa forma, diante do desenvolvimento da química atual e moderna, que 
emprega computadores, equipamentos sofisticados, a quimiometria se torna uma 
disciplina útil para a formação de graduandos na área de química. A inserção da 
quimiometria nas matrizes curriculares de instituições de ensino superior contribui para 
o desenvolvimento e o aprimoramento na formação dos químicos atuais. 

Além disso, pode-se perceber que tais conteúdos podem ser abordados de 
forma interdisciplinar, dentro de diversas áreas de conhecimento (química analítica, 
estatística, química orgânica, e muitas outras disciplinas). Como desdobramento desse 
estudo, assim como de outros em ensino de quimiometria, espera-se um aumento das 
pesquisas nesta área e maior preocupação em desenvolver metodologias para o 
ensino desse conteúdo, uma vez que aprender quimiometria na graduação pode 
contribuir para a formação do químico, principalmente nos aspectos relativos à 
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criticidade e interpretação de experimentos, ao desenvolvimento de uma visão 
multivariada, ao aprimoramento da atenção, do raciocínio rápido e lógico. 

Assim como a literatura aponta, nossos resultados indicam que a quimiometria 
é uma ferramenta que permite maior agilidade na interpretação de dados multivariados, 
e que, portanto, pode contribuir significativamente para uma formação mais completa 
dos futuros professores de química. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABREU, M. C. S.; FILHO, J. C. L. S.; OLIVEIRA, B. C.; JÚNIOR, F. L. H.; Perfis 
estratégicos de conduta social e ambiental:  estudos na indústria têxtil nordestina. 
Gestão e Produção, São Carlos, v. 15, n. 1, p. 159-172, jan./abr. 2008. 

BARROS NETO, B.; SEARMINIO, S. I.; BRUNS, E. R. 25 anos de quimiometria no 
Brasil. Química Nova. São Paulo, SP, Vol. 29. no 6, p. 1401-1406,nov./dez. 2006. 

BRUNS, R. E.; FAIGLE, J. F. G. Quimiometria. Química Nova. São Paulo, SP,Vol. 
8,no2,  p. 84-99,Abr.1985. 

CHEVALLARD, Y. La transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado. 
Buenos Aires: Aique Grupo Editor, 2005. 

COVA, T.; FIRMINO G. G. Aplicações em quimiometria. Do diagnóstico médico à 
cientometria. 2011. (Tese de mestrado) – Faculdade de Ciência e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, Portugal, Coimbra, 2011. 

FERREIRA, M. C. M.; ANTUNES, M. A.; MELGO S. M.; VOLPE, L. O. P. Quimiometria 
I: calibração multivariada, um tutorial. Química Nova. São Paulo, SP, Vol. 22, no5, p. 
724-731,set./out. 1999.  

GUIZELLINI, A. T.; ROSSI, V. V. Quimiometria na graduação em Química no Brasil. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA,16.; ENCONTRO DE EDUCAÇÃO 
QUÍMICA NA BAHIA, 5., 2012, Salvador. Anais eletrônicos. Disponível em: 
<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/7113>Acesso em: 
04 junho 2013. 

KAUARK, F. S.; MANHÃES, C. F.; SOUZA, C. H. M. Metodologia da Pesquisa: Um 
guia prático. Itabuna: Via Litterarum, 2010. 96p. 

KOWALSKI, B. R.; SCHATZKI, T. F.; STROSS, F. H. Classification of archaeological 
Artifatcts by Applying Pattern Recognition to Trace Element Data. Analytical 
Chemistry, Vol. 44, no 13, p.2176-2180, nov. 1972.  

MACEDO GUEDES, L. T.; SOARES, L. S. M.; NEVES, S. L.; LIMA, G. M. K. O tempo 
de pega em gelatinas comerciais: uma experiência da disciplina de quimiometria para 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Currículo e Avaliação: CA 
 

estudantes de graduação em química. Química Nova. São Paulo, SP, Vol. 36, no 3, 
p.480-483, fev. 2013. 

NEVES, K. C. R.; BARROS, R. M. O. Diferentes olhares acerca da transposição 
didática. Investigações em Ensino de Ciências – V16(1), pp. 103-115, 2011 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

CA 

Reprovação na disciplina Fundamentos de Química da UnB e algumas 
implicações.   

Gerson de Souza Mol1 (PQ)*, Roseane Freitas Fernandes2 (PG)   

1,2Instituto de Química, Universidade de Brasília, 70904-970, Brasília- DF (Brasil), gmol@unb.br 

 

Palavras-Chave: reprovação, evasão, curso de Química.  

Introdução 

Pesquisas indicam altos índices de reprovação 
nos cursos de Química (SILVA et al, 1995; CUNHA 
et al, 2001), apontando que uma das causas de 
evasão é a reprovação em disciplinas obrigatórias 
previstas na primeira metade do curso. 

A disciplina Fundamentos de Química é a disci-
plina básica dos cursos de Química da Universidade 
de Brasília (Licenciatura em Química, Bacharelado 
em Química, Bacharelado em Química Tecnológica 
e Engenharia Química). Como tal, tem um papel 
primordial na vida acadêmica dos alunos desses 
cursos. Reprovação nessa disciplina implica em não 
cursar outras disciplinas especificas da Química. 

A relevância dessa disciplina e o custo 
acadêmico de sua reprovação levou-nos a analisar 
seus índices de reprovação no curso de Química da 
UnB. Para isso, foram obtidas na Secretaria de 
Administração Acadêmica listas de menções da 
disciplina Fundamentos de Química entre o primeiro 
semestre de 2003 e o segundo semestre de 2013. 
Utilizou-se como metodologia a análise quantitativa 
dos dados a fim de obtermos os percentuais anuais 
de reprovação na referida disciplina. 

Resultados e Discussão 

De acordo com os dados da Tabela 1, os índices 
anuais de reprovação na disciplina Fundamentos de 
Química são altos e bastante expressivos.  

Tabela 1: Percentagens anuais de Reprovação 

em Fundamentos de Química - UnB. 

Ano 
Alunos 

matriculados 
Alunos 

reprovados 
% 

Reprovação 
2003 220 53 24 
2004 204 51 25 
2005 192 73 38 
2006 164 19 12 
2007 178 51 29 
2008 181 54 30 
2009 152 53 35 
2010 251 94 37 
2011 150 62 41 
2012 356 123 35 
2013 178 98 55 
Total 2226 731 33 
Fonte: Dados fornecidos pela SAA da UnB. 

Que a reprovação em disciplinas básicas de 
Química é alta já é conhecido. No entanto, essa 
média de reprovação igual a 1/3 tem um agravante 

por ser exatamente no curso de Química. Para 
entender um pouco sobre as consequências dessa 
reprovação, analisamos turmas de três semestre 
(2003/2, 2006/2 e 2010/1) para saber o que 
aconteceu com os alunos dessas turmas. O gráfico 
a seguir indica o percentual de alunos que 
formaram, mudaram de curso ou evadiram, em 
função de suas menções. 

Gráfico 1: Condição final dos alunos que 

cursaram Fundamentos de Química. 

Os dados nos mostram que alunos que reprovam 
(SR, II, MI) ou trancam (TR) a disciplina 
Fundamentos de Química têm chances muito 
pequenas de concluírem o curso. Entre os 
aprovados (MM e MS) a evasão também é alta, 
embora percentualmente menor do que os que 
concluem o curso. Chama atenção o fato de que 
metade dos alunos que são aprovados com a 
menção máxima (SS) concluem o curso. 

Conclusões 

É importante que as Instituições de Ensino 
Superior (IES) acompanhem os índices de repro-
vação nas disciplinas, pois podem ser indicadores 
prévios de evasão.  O problema da evasão envolve 
um conjunto de fatores interligados. Nossos dados 
indicam uma necessidade de cuidar dos alunos já 
na primeira disciplina do curso, porque o apro-
veitamento nela aponta diferentes caminhos. 
Observamos que a mudança de curso não apresen-
ta boa relação com o resultado na disciplina, sendo 
praticamente a mesma para todas as situações.  
___________________ 
SILVA, R.R.; TUNES, E.; PACHÁ, L.C.L. JUNQUEIRA, R.M. P. 
Evasão e Reprovações no Curso de Química da Universidade de 
Brasília, Química Nova, n. 18, p. 210, 1995. 
CUNHA, A.M.; TUNES, E.; SILVA, R.R. Evasão no curso de 
Química da Universidade de Brasília: a interpretação do aluno 
evadido, Química Nova, n. 1, p. 260-280, 2001. 
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Resumo: Esta pesquisa tem abordagem qualitativa e envolveu a intervenção em uma disciplina 
relacionada à Educação Ambiental (EA). Os dados coletados incluíram relatos de observação 
participante, respostas a questionários, relatórios e entrevistas com os licenciandos. A análise de dados 
envolveu análise de conteúdo a partir das quinze categorias da cartografia das correntes de EA e 
também a partir da Teoria das Representações Sociais (RS) da Teoria do Núcleo Central. No início da 
disciplina os alunos apresentaram concepções de EA naturalista e conservacionista e ao final foram 
identificadas a corrente sistêmica e do desenvolvimento sustentável. As RS de EA inicialmente estavam 
relacionadas à conscientização, preservação e conservação. O núcleo central das RS ao final do curso 
foi direcionado à sociedade, ciência e tecnologia. Os resultados obtidos sugerem a importância de uma 
discussão explícita de EA no âmbito de uma disciplina curricular. 

INTRODUÇÃO 
Em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999, o documento Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (DCNEA) reafirma que a Educação 
Ambiental (EA) é componente integrante, essencial e permanente da Educação 
Nacional, devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da 
Educação Básica e da Educação Superior, e que para isso as instituições de ensino 
devem promovê-la integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos 
(BRASIL, 2012). 

No Brasil, a adoção Institucional da EA aconteceu em 1973, com a criação da 
Secretaria Especial do Meio Ambiente, e se consolidou na Política Nacional do Meio 
Ambiente, Lei 6.938/1981, na Constituição Federal do Brasil de 1988, também 
conhecida como “Constituição Cidadã”, na Política Nacional de Educação Ambiental, 
Lei 9.795, sancionada em 1999 e mais recentemente nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Ambiental, Resolução nº 2 de 15 de junho de 2012, Parecer 
CNE/CP nº 14/2012.  

Segundo as DCNEA: 

O atributo "ambiental" na tradição da Educação Ambiental brasileira e latino-
americana não é empregado para especificar um tipo de educação, mas se 
constitui em elemento estruturante que demarca um campo político de valores 
e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-
pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a 
cidadania ambiental (BRASIL, 2012). 
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Partindo do princípio que a EA é uma perspectiva que se insere na própria 
educação, e que a educação de atitudes e valores, sempre tem estado presente no 
sistema educativo, mesmo que de forma implícita (MEDINA; SANTOS, 1999), a 
adjetivação ambiental se justifica para destacar dimensões esquecidas historicamente 
e para revelar ou denunciar as dicotomias da modernidade capitalista e do paradigma 
analítico-linear, não dialético (LOUREIRO, 2004). 

Para Lucie Sauvé (2005), a EA não é uma forma de educação entre inúmeras 
outras, e não é simplesmente uma ferramenta para resolução de problemas ou de 
gestão do meio ambiente; trata-se de uma dimensão fundamental da educação, que diz 
respeito à nossa relação com o meio ambiente. 

As DCNEA apresentam que: 

Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 
prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 
social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando 
potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de 
prática social e de ética ambiental. (BRASIL, 2012, Art. 2º ) 

Existem diferentes definições de EA tantos nos documentos legais, como nos 
discursos de professores, pesquisadores, políticos, e sociedade de forma geral, 
portanto, consideramos a EA objeto de diferentes representações sociais. 

Ao analisar trabalhos e proposições de EA no Brasil, Sorrentino (2000) 
caracterizou o que chamou de fazeres educacionais voltados à questão ambiental em 
quatro grandes correntes, a conservacionista, educação ao ar livre, gestão ambiental e 
economia ecológica. Carvalho (2004) agrupa as práticas em EA nas categorias de 
educação ambiental popular, crítica, política, comunitária, formal, não-formal, para o 
desenvolvimento sustentável, conservacionista, socioambiental, ao ar livre e para 
solução de problemas. 

Lucie Sauvé (2005) apresenta uma cartografia das correntes de educação 
ambiental, apresentando 15 correntes, dentre as de tradição mais antigas, as correntes 
– naturalista, conservacionista/recursiva, resolutiva, sistêmica, científica, humanista e 
moral/ética, e as correntes mais recentes, como a holística, biorregionalista, práxica, 
crítica, feminista, etnográfica, da ecoeducação e da sustentabilidade. 

Algumas proposições de educação ambiental dão ênfase ao processo científico 
no contexto do ensino de ciências da natureza. Segundo Sauvé (2005), nesta corrente 
científica o enfoque é cognitivo e o objetivo é abordar com rigor as realidades e 
problemáticas ambientais associadas ao desenvolvimento de conhecimentos e 
habilidades relativas às ciências do meio ambiente. As proposições desta corrente 
integram outros enfoques, como as correntes sistêmicas, a resolutiva, conservacionista 
e naturalista. 

Compreendemos que as diferentes correntes de EA são fortemente 
influenciadas pelas diferentes concepções e correspondem a esforços em delimitar 
espaços às formulações teóricas e práticas da EA no meio acadêmico e nas redes de 
educadores ambientais. É importante considerar a influência das diferentes 
concepções de meio ambiente, de educação, de sociedade e de mundo, que permeiam 
e definem as diferentes vertentes da EA, e que podem existir zonas de convergência e 
divergência, e que propostas de intervenção podem integrar características de duas ou 
mais correntes. 

Com base nesses pressupostos iniciais, diferentes correntes e perspectivas 
político pedagógicas, nos questionamos quais seriam as orientações teóricas mais 
adequadas para desenvolver a EA no âmbito da formação de professores de química. 
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Nossa posição se alinha com a de Loureiro (2004) e acreditamos nos 
potenciais da EA transformadora para formação de professores de química. Segundo 
esse autor, a EA transformadora apresenta, em sua essência, um conteúdo 
emancipatório, a partir de uma matriz que vê a educação como elemento de 
transformação social em que as atividades humanas relacionadas ao fazer educativo 
promovam mudanças individuais e coletivas, locais e globais, bem como econômicas e 
culturais. 

Consideramos importante enfatizar que a DA na educação, e 
especificadamente na educação em química, não deveria priorizar apenas os aspectos 
técnicos e instrumentais dessa ciência, com visão reducionista a aspectos químicos do 
meio ambiente. Na EA transformadora “ao enfatizar o adjetivo transformador alertar 
para a possível repetição de alguns problemas metodológicos entre os que procuram 
superar o dualismo e o reducionismo” (LOUREIRO, 2004, p.65). Nesse sentido, 
acreditamos que devemos procurar compreender a dimensão ambiental em sua 
complexidade e contradições, considerando os diversos elementos que compõem a 
realidade socioambiental.. 

Em contraposição às perspectivas conservacionistas, individualistas e 
comportamentalistas é que defendemos a Educação Ambiental Transformadora (EAT) 
como prática educativa ambiental. Na visão da EAT, ciência e formação crítica devem 
relacionar-se, levando a uma compreensão sobre quais são as condições em que se 
deu o desenvolvimento do saber científico e “a favor do que e de quem” (LOUREIRO, 
2006, p.30). 

É justamente na articulação entre o ensino de química e a EA, que a inserção 
da EAT tem potencial para o aluno compreender não só os conhecimentos químicos e 
os processos que ocorrem no meio ambiente, mas também outros conhecimentos 
relacionados à complexidade ambiental, como fatores econômicos, políticos e até 
mesmo culturais, proporcionado uma formação humana, crítica e política que seja 
capaz de permitir ao educando a tomada de atitudes, valores e posição em relação ao 
contexto imediato e ao mundo.  

AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR 
Os avanços obtidos em termos da inserção da dimensão ambiental no campo 

da educação, ambientalização curricular, têm constituído um desafio para o conjunto 
das Instituições de Ensino Superior do País, já que a ambientalização curricular pode 
ser definida como um processo complexo de formação de profissionais que se 
comprometam continuamente com o estabelecimento das melhores relações possíveis 
entre sociedade e natureza, contemplando valores e princípios éticos universalmente 
reconhecidos (ZUIN et al., 2009). 

Nesse sentido, são necessários que durante a formação profissional sejam 
trabalhados conhecimentos ambientais e sociais e formas de compreender as 
diferentes realidades. No quinto artigo das DCNEA aparece que “A Educação 
Ambiental não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visão de mundo e 
desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma articulada e interdependente, 
as suas dimensões políticas e pedagógicas” (BRASIL, 2012), o que exige clareza nas 
posições ideológicas adotadas. 

Os currículos da formação de professores devem considerar as diferentes 
representações sociais em relação aos mais variados temas, com ênfase aos 
processos originários, origens e funcionalidades das representações, em um processo 
permanente de problematização e transformação de representações no intuito de 
superar visões simplistas e até mesmo ingênuas de projetos de educação ambiental. 
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Segundo o Art. 6º das DCNEA, “A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem 
que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o 
consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito 
presente na prática pedagógica das instituições de ensino” (BRASIL, 2012), implicando 
uma educação ambiental que busque as causas da degradação ambiental nas mesmas 
causas da degradação social. 

Os cursos de formação de professores deveriam investir em estruturas 
curriculares mais flexíveis, abertas, dinâmicas e capazes de contemplar a dimensão 
ambiental por meio de experiências diversificadas, envolvendo diversos contextos 
(TRISTÃO, 2004, p. 220). Assim, poderiam identificar as particularidades da própria 
instituição, considerado seu tempo e espaço, respeitando as diferenças de posições, 
bem como destacando as reais necessidades, a partir do estabelecimento da parceria, 
discussões e planejamentos conjuntos. 

A articulação do Ensino de Química e EA não podem recair apenas no 
tratamento apenas técnico, instrumental e analítico das reações, processos e fluxos 
químicos e ambientais, mas também no exercício de uma imaginação socioambiental, 
com estruturas de pensamentos e valores em relação ao meio ambiente e 
compreensão da complexidade dos fenômenos ambientais numa perspectiva histórica. 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
As DCNEA (2012) apontam que a dimensão socioambiental deve constar dos 

currículos de formação inicial e continuada dos profissionais da educação e que os 
professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de 
atuação, com o propósito de atender de forma pertinente ao cumprimento dos 
princípios e objetivos da EA. 

EA pode ser entendida como um processo integral, político, pedagógico e 
social orientado para a realidade socioambiental e para a promoção da participação da 
sociedade na transformação das condições ambientais de degradação (TRISTÃO; 
JACOBI, 2010). 

Pesquisas sobre formação de professores em EA (SATO, 1997; TRISTÃO, 
2005) confirmam que ações pontuais não têm sido suficientes para a incorporação da 
dimensão ambiental no currículo e a institucionalização da EA. Estes trabalhos têm 
demonstrado que a EA, em muitos casos é um conceito complexo, abstrato e 
dificilmente compartilhado. 

Segundo pesquisadores do Programa de Ambientalização Curricular do Ensino 
Superior (Rede ACES), uma perspectiva promissora seria “promover processos de 
intervenção nas práticas formativas com a finalidade de introduzir mudanças no 
currículo de modo a estimular que o futuro profissional atue como agente de mudanças 
em relação aos aspectos ambientais” (FREITAS; OLIVEIRA, 2004, p.307). A Rede 
propõe que a ambientalização curricular envolva a estrutura curricular dos cursos, os 
planejamentos de ensino, as normas e dinâmicas institucionais e os projetos e 
processos de investigação e extensão. 

Concordamos que a reorientação das atividades acadêmicas e da pesquisa 
que leve à construção de uma racionalidade ambiental implica a incorporação do saber 
ambiental emergente nos paradigmas teóricos, nas práticas disciplinares de pesquisa e 
nos conteúdos curriculares dos programas educacionais, sendo que este saber se 
concretiza em contextos sociais, geográficos e culturais particulares (LEFF, 2001). 

Zuin, Farias e Freitas (2009) discutem a ambientalização curricular de um curso 
de Licenciatura em Química de uma universidade pública brasileira e relatam que 
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apesar das dificuldades verificadas, percebe-se uma grande preocupação com a 
inclusão da ambientalização por parte da comunidade acadêmica. 

Nas DCNEA, a EA deve ser desenvolvida como uma prática educativa 
integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 
modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou 
componente curricular específico (Art. 8º). Porém, nos cursos, programas e projetos de 
graduação, pós-graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o 
aspecto metodológico da Educação Ambiental, são facultadas a criação de 
componente curricular específico (Parágrafo único) (BRASIL, 2012). 

Nesse contexto, na formação de professores, o âmbito mais restrito pelo qual 
pode ocorrer a inserção da dimensão ambiental é a intervenção em uma disciplina, 
podendo-se estender para toda a grade curricular de um determinado curso de 
graduação. Para Zuin e Freitas (2007, p. 1): 

Também pode passar pelos projetos de pesquisa e extensão e atingir toda a 
instituição, desde a normatização já existente até a gestão dos espaços nos 
quais estejam incidindo atividades relacionadas às questões sócio-ambientais 
ou mesmo dos espaços informais de convivência universitária. 

Em recente pesquisa com educadores ambientais, professores de Instituições 
de Ensino Superior (IES) e pesquisadores da Associação Nacional de Pós-Graduação 
em Educação (ANPED) a respeito da inclusão de disciplinas específicas de EA nos 
currículos do ensino superior, Andrade (2008) afirma que as opiniões são divergentes: 

[...] há os que reconhecem na disciplina uma alternativa para superar a 
incapacidade do sistema atual de ensino em incorporar a transversalidade 
desta temática, e os que entendem que a inclusão de disciplina específica 
significa fragmentar ainda mais o currículo de ensino. Portanto, não há um 
consenso sobre a pertinência da inclusão de disciplina específica no currículo, 
mesmo entre os que oferecem esta disciplina. 

Um panorama sobre a abordagem ambiental no currículo de cursos de 
formação inicial de professores de química da região sudeste do Brasil realizado por 
Pereira et al. (2009) revela que a maioria dos programas das disciplinas engloba 
aspectos científico tecnológicos relacionados ao meio ambiente, porém não explicita 
uma abordagem intensa das repercussões da atividade humana sobre o sistema 
natural. Na maioria das vezes as discussões que articulam as relações entre o homem 
e a natureza se restringem às disciplinas intituladas Química Ambiental. 

Zuin (2011) defendeu em sua tese de doutorado a inserção da dimensão 
ambiental na formação de professores de química, através de um estudo de caso numa 
IES, mostrando que as diferentes concepções se iniciam no estudo de conceitos 
ligados ao ambiente físico, preocupação com as normas de segurança, química verde, 
etc. e que as aproximações entre o currículo proposto e o praticado ocorrem, 
majoritariamente, quando as visões de dimensão ambiental relativas ao curso, têm 
relação com a Química Ambiental ou a Química Verde. 

Marques et al. (2007) apresentam em seu artigo “Visões de meio ambiente e 
suas implicações pedagógicas no ensino de química na escola média” a falta de 
sintonia entre a formação continuada dos professores entrevistados e o conhecimento 
ou a adoção por parte deles de temas mais contemporâneos no ensino de Química, a 
exemplo da Química Verde, da Química Ambiental e da própria Educação Ambiental. 
Os autores propõem um tratamento mais significativo e articulado das temáticas 
ambientais nos currículos dos cursos de Licenciatura. 
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Sob o nosso olhar, a grande dificuldade está em criar as condições necessárias 
na formação inicial para facilitar aos futuros professores a integração de conhecimentos 
específicos da química e da EA que se consolide nas suas futuras práticas docentes. 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do trabalho foram adotados os princípios básicos de 

uma abordagem qualitativa de pesquisa sugerida por Bogdan e Biklen (1994), que visa 
à compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 
investigação, correlacionada ao contexto do qual fazem parte, priorizando as 
descrições, a percepção das pessoas envolvidas no processo educacional e a 
interpretação dos resultados. 

O tipo de pesquisa qualitativa adotado foi o estudo de caso observacional com 
base em Triviños (2007), em que a observação participante é a principal técnica de 
coleta de informações. A investigação foi realizada na disciplina optativa Tópicos em 
Química: Química, Educação e Meio Ambiente e os objetivos da pesquisa foram 
apresentados aos sujeitos envolvidos (17 alunos), revelando sua pretensão tendo em 
vista a questão ética. Os nomes dos alunos foram substituídos por nomes de cientistas 
famosos.  

A intervenção didática foi realizada durante o primeiro semestre de 2012 e as 
atividades desenvolvidas na disciplina forma fontes de dados e incluíram relatos de 
observação participante, respostas a questionários, relatórios e entrevistas com os 
licenciandos, leitura e discussão de textos, elaboração de sequências didáticas, coleta 
de representações sociais através da evocação livre de palavras e dissertação sobre o 
tema “Educação Ambiental”. A análise de dados envolveu análise de conteúdo a partir 
das quinze categorias da cartografia das correntes de EA e também a partir da Teoria 
das Representações Sociais (RS) da Teoria do Núcleo Central. 

Os dados foram analisados à luz da Teoria das Representações Sociais na 
perspectiva moscoviciana e na Teoria do Núcleo Central de Abric. A opção por 
trabalhar com a Teoria das Representações Sociais, que é um estudo de como, e 
porque, as pessoas compartilham as informações, tornando sua realidade comum 
(MOSCOVICI, 2003), se justifica pela oportunidade que a teoria nos traz de uma 
melhor compreensão das representações e significados atribuídos pelos sujeitos 
participantes do estudo. 

RESULTADOS 
 

Quanto às representações de meio ambiente identificamos percepção 
naturalista, como podemos observar em alguns trechos transcritos a seguir. 

O ambiente em que vivemos e todos seus recursos naturais: ar, água, solo e os 
seres vivos presentes (Dalton). 

A percepção da relação e inclusão do homem ao meio ambiente aparece em 
grande parte das respostas. 

É a natureza como um todo (animais, vegetais) com a intervenção benéfica 
e/ou maléfica dos seres humanos. (Crooks) 

É a natureza em si. O verde das matas, água disponível no planeta, os 
animais, e o ser humano. (Curie) 
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Um dos alunos representou o meio ambiente como espaço e demonstrou 
percepção mais ampla da relação humana com a natureza, como podemos observar 
no trecho a seguir. 

O meio ambiente é o lugar no qual o homem se relaciona com a natureza, 
esteja ela em sua condição ´primitiva` ou artificial (modificada pelo trabalho). 
(Fermi) 

Para a maior parte dos alunos, a Educação Ambiental está relacionada à 
conscientização das pessoas para a preservação e conservação do ambiente natural. 

É a conscientização das pessoas que necessitam dos recursos do meio 
ambiente para sua sobrevivência. Cuidado com os recursos naturais. Proteção 
dos animais. (Curie) 

Conhecimento passado com finalidade de conscientização para mudanças de 
atitudes a fim de conservar o meio ambiente. (Franklin) 

Os resultados apresentados indicam a predominância da concepção de meio 
ambiente natureza. Já para Educação Ambiental foram identificadas as seguintes 
categorias, em ordem decrescente em frequência: naturalista, conservacionista, 
resolutiva, desenvolvimento sustentável e recurso. 

Pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento utilizaram mapas mentais, 
para representar o meio ambiente. Vários são os estudos em Geografia que utilizam os 
desenhos dos mapas mentais, para avaliar o conhecimento dos indivíduos 
(RODRIGUES, 2001). Lo Sardo, Zuin e Oliveira (2009) realizaram um estudo 
diagnóstico sobre a percepção ambiental de alunos do Ensino Fundamental baseando-
se em desenhos. Notaram que os alunos possuem uma relação de topofilia com o lugar 
onde moram principalmente no sentido da valorização estética das paisagens naturais. 

Foi solicitado que os alunos fizessem um desenho para o termo Meio 
Ambiente. A figura 1 a seguir apresenta um desenho que foi realizado por um aluno. Os 
desenhos sobre o meio ambiente apresentaram diferentes elementos, como árvores, 
nuvens, rios, casas, indivíduos, pessoas, indústrias, carros, etc., demonstrando que as 
diferentes representações sociais podem ser representadas por imagens através dos 
desenhos.  

 

 

ELEMENTOS NO DESENHO 
Apartamentos, carros, ônibus, indústria, seres humanos, animais 
(peixes, tartaruga, veado, cobra), árvores, vegetação, rio, poluição. 
REPRESENTAÇÃO DO DESENHO 
Natureza inclui a presença do homem. 
REPRESENTAÇÃO NO TEXTO 
O meio ambiente é o lugar no qual o homem se relaciona com a 
natureza, esteja ela em sua condição primitiva ou artificial (modificada 
pelo trabalho). (Fermi) 
 

Figura 1: Desenho para o termo Meio Ambiente realizado pelo aluno Fermi. 

Na proposta moscoviciana, a reprodução de um objeto implica um 
remanejamento das estruturas, uma remodelação dos elementos, uma verdadeira 
reconstrução do dado no contexto dos valores, das noções e das regras. Ao desenhar 
o meio ambiente, os alunos conferiram aos seus desenhos não simplesmente um 
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reflexo da realidade, mas um conjunto referencial de elementos pertencentes à imagem 
que imprimem significados e sentidos. 

Como podemos observar a grande maioria dos desenhos representam 
aspectos naturais, porém inclui o ser humano como elemento pertencente ao meio 
ambiente. 

No final do curso foram aplicados questionários sobre o termo indutor 
Educação Ambiental. O quadro 1 a seguir apresenta os resultados nas análises 
realizadas. 

 
Quadro 1: a) Quadro de quatro casas (RS de EA). b) Categorias das unidades de análise dos 
textos. c) Correntes de EA identificadas nas unidades de análise dos textos. 

a)  b)  c)  

   
 
 
Como podemos observar nos resultados apresentados no quadro 1.a), as 

palavras constituintes de Centralidade das Representações Sociais foram: Sociedade, 
Ciência e Tecnologia. As unidades de significado apresentadas no quadro 2.b), 
revelam categorias de destaque, como a de conhecimento e capacidade de avaliação. 
Já as unidades de significado dos textos emergiram uma maior variedade de correntes 
de EA, com destaque para as correntes sistêmica e Desenvolvimento Sustentável 
(quadro 1.c).  Estes resultados foram relativamente diferentes daqueles obtidos com os 
mesmos alunos no inicio do curso, que indicam a predominância da concepção de 
meio ambiente natureza. 

Os resultados sugerem que ao final do curso os alunos apresentaram em suas 
respostas Representações de EA considerando as discussões que foram realizadas na 
disciplina, como por exemplo, a ruptura com uma visão simplista de meio ambiente 
como natureza intocada, como podemos observar nos trechos a seguir. 

Quando se pensa no termo “educação ambiental” é notório uma visão 
naturalista onde se pensa em meio ambiente remetendo à natureza, porém 
deve-se ter o cuidado e refletir o meio ambiente como um todo, as relações 
homem – natureza. (Maxwell) 

Desenvolver a educação ambiental em uma sociedade não se limita à 
preservação da natureza com o avanço da tecnologia, inclui a cidadania, um 
relacionamento equilibrado entre o homem e a influência de suas ações no 
meio ambiente, lembrando que ao falar em ambiente refiro-me às relações 
sociais estabelecidas, homem – natureza – sociedade. (Gauss) 

Considerando que um dos objetivos do curso foi justamente problematizar as 
Representações Sociais de meio ambiente como natureza intocada e dialogar as 
diferentes correntes e perspectivas, principalmente a crítica, percebemos a 
potencialidade e importância da discussão explícita da EA na formação dos futuros 
professores de química, principalmente nesta fase de transformações de 
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Representações Sociais de meio ambiente como natureza natural, paraíso perdido e 
harmonia ingênua e romântica, e consequentemente a EA como caminho para 
conservação e preservação em Representações Sociais que incluem o homem como 
elemento do meio ambiente, a Ciência, Tecnologia e Sociedade, e a EA em uma 
perspectiva mais crítica, na compreensão em que as causas da degradação ambiental 
estão na mesma base da degradação social. 

Foi solicitado que os alunos respondessem qual a relação observada entre a 
Educação Ambiental e o Ensino de Química. Trechos de algumas respostas estão 
apresentados a seguir. 

Relacionam-se com fim da imagem da química vilã, destruidora da natureza, 
esclarecem alguns conceitos, alguns papéis, o relacionamento do econômico e 
social que se estabelece. (Gauss) 

A educação ambiental consegue fazer interação entre sociedade, tecnologia e 
ciência. Deste modo abrange o ensino de química, tornando apto aos 
indivíduos a dispor de uma visão crítica. (Kleper) 

Como podemos perceber nos trechos transcritos acima, a maioria dos alunos 
descreve algum tipo de relação entre a educação ambiental, a química e o ensino de 
química. Apareceram posições sobre a percepção da imagem pública da química como 
negativa e também que a química é importante para prevenção e solução de 
problemas ambientais, até o desenvolvimento de uma visão crítica, incluindo a 
realidade socioambiental. 

Na fase de elaboração das sequências didáticas foi aplicado um questionário. 
Foi possível perceber nas respostas que os alunos apresentaram preocupações com o 
conteúdo químico, considerado importante no entendimento do tema e conhecimento 
das realidades consideradas. Para a maioria dos alunos a educação ambiental aparece 
implicitamente no sentido de que o conteúdo químico e o estudo da realidade são 
importantes na consciência e que as atitudes e comportamentos estão relacionados à 
dimensão ambiental.  

Para a grande maioria dos alunos, a maior dificuldade está em encontrar 
materiais didáticos para a abordagem dos temas, o que implica considerarmos a 
importância das atividades de planejamento e produção de materiais didáticos durante 
a formação inicial dos futuros professores. 

Os alunos Lewis e Crooks consideraram a importância de romper com a visão 
naturalista de meio ambiente e considerar as ações antrópicas. 

Dificuldade para romper com a visão naturalista do meio ambiente, que não 
leva em consideração a participação do homem. (Lewis e Crooks) 

Nos relatórios, todos os alunos relataram que a disciplina foi importante no 
tratamento de novos conhecimentos. Segue o texto do aluno Lewis. 

[...] arrisco dizer que esta matéria foi de fundamental importância para o meu 
aprendizado no curso, pois esta matéria, que hoje é optativa, mas que deveria 
no próximo semestre ser obrigatória me fez ver o conhecimento errôneo que eu 
possuía sobre o que realmente é a química verde, a educação ambiental, o 
meio ambiente, etc. Antes dessa disciplina a minha ideia de meio ambiente 
assumia uma visão naturalista onde o homem não fazia parte. (Lewis) 

Os dados apresentados nos relatórios consideraram a disciplina importante na 
formação do futuro professor, consideraram a discussão referente a meio ambiente, 
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educação ambiental e principalmente química ambiental e química verde como 
conhecimentos significativos. Foram relatadas preocupações relativas a uma visão da 
química e perspectivas de construção de uma consciência crítica em relação à 
dimensão ambiental. A grande maioria dos alunos apresenta posicionamento em que a 
disciplina deveria ser obrigatória no currículo. 

Durante as entrevistas alguns alunos relataram que a escolha do tema foi 
motivada pela preocupação em desmistificar e ampliar o entendimento da química, e 
ou atrelado à facilidade em relacionar os conteúdos químicos. 

Para muitos alunos a dificuldade no planejamento está justamente em atrelar o 
conteúdo ao tema, ao tempo, e a ordem de conteúdos. 

O problema todo é dividir o que você vai colocar em cada passo, primeiro 
momento, segundo, terceiro, eu achei mais complicado tentar organizar essas 
ideias. (Heisenberg) 

Para os alunos entrevistados a disciplina mudou suas concepções iniciais 
sendo considerada significativa em contribuir com a formação destes futuros 
professores. 

Os alunos apresentaram opiniões a respeito de a disciplina ser optativa ou 
obrigatória, e para maioria dos entrevistados, a disciplina deveria ser obrigatória no 
currículo. 

 [...] E seria bom se a disciplina fosse obrigatória nos semestres iniciais, 
seria muito importante, por que o estudante a partir dessa disciplina iria para as 
próximas disciplinas de licenciatura tendo esses esclarecimentos em mente. 
(Gauss) 

CONCLUSÕES 
 

As representações sociais de Educação Ambiental dos alunos inicialmente 
estavam relacionadas à conscientização das pessoas para a preservação e 
conservação do ambiente natural. O núcleo central das representações sociais ao final 
do curso foi direcionado à sociedade, ciência e tecnologia. A análise dos textos indica 
que estes alunos no início do curso apresentavam preocupação com a 
conscientização, com o conhecimento e o desenvolvimento de atitudes na preservação 
e conservação do meio ambiente. No final do curso permanecem com grande 
preocupação em relação ao conhecimento e passaram a considerar a importância da 
capacidade de avaliação na educação ambiental. 

As correntes de educação ambiental inicialmente eram naturalista e 
conservacionista e ao final da disciplina foram identificadas em maior frequência a 
corrente sistêmica e do desenvolvimento sustentável. Os resultados sugerem que ao 
final da disciplina os alunos apresentaram representações de educação ambiental 
considerando algumas das discussões que foram realizadas na disciplina. 

Os mapas mentais (desenhos) dos alunos sobre o meio ambiente 
apresentaram diferentes elementos, como árvores, nuvens, rios, casas, indivíduo, 
pessoas, indústrias, carros, etc., demonstrando que as diferentes representações 
sociais podem ser representadas por imagens através dos desenhos. 

A partir da observação participante temos percebido que os alunos apresentam 
grandes interesses e curiosidades referentes às questões ambientais de maneira geral. 
De certa forma, foi possível verificar que os alunos possuem e apresentam suas 
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opiniões, concepções e representações da problemática ambiental, alguns são críticos 
outros nem tanto, mas em geral todos acreditam saber sobre o meio ambiente. 

Apesar dos alunos apresentarem em seus relatórios a ocorrência de mudanças 
de suas próprias concepções sobre meio ambiente e educação ambiental, percebemos 
através dos resultados que muitos alunos apresentaram resistências em incorporar as 
novas ideias e permaneceram com as mesmas representações. 

As atividades de planejamento das sequências didáticas foram momentos 
importantes para reflexão da abordagem ambiental nas aulas, sugerindo a necessidade 
do exercício da prática docente durante a formação do futuro professor. Sugerimos a 
necessidade de pesquisas direcionadas à epistemologia da prática docente envolvendo 
a educação ambiental durante a formação inicial. 

Acreditamos que esta pesquisa aponta resultados significativos para o 
entendimento da inserção da dimensão ambiental na formação dos professores, 
principalmente no que diz respeito à necessidade de problematização das 
representações sociais de meio ambiente, educação ambiental, química ambiental e 
química verde. Consideração em relação ao núcleo central das representações sociais 
de educação ambiental identificado como a conscientização em relação ao meio 
ambiente, resistência a mudanças nas representações sociais e atividades e situações 
que permitem transformar estas representações. 

Com base nos resultados sugerimos que para inserção da dimensão ambiental 
na formação dos futuros professores deve ser considerada a criação de disciplinas 
específicas que contemplem uma discussão explícita em relação a meio ambiente, 
educação ambiental, química ambiental e química verde. E ainda, que as discussões 
relacionadas à dimensão ambiental sejam incorporadas por todas as disciplinas do 
currículo, considerando conhecimentos da área da química e conhecimentos da prática 
de ensino de química. 
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Introdução 
A agricultura orgânica é a prática de cultivar 
alimentos, capazes de beneficiar não só a quem 
consome de modo saudável e satisfatório, mas 
também há um retorno positivo para o meio 
ambiente. O sistema de hortas orgânicas é capaz 
de modificar a educação alimentar da população, 
conscientizando-os de que uma reeducação 
alimentar pode ser o ponto de partida para uma 
implementação mais ampla do conhecimento da 
sustentabilidade. A escola é de grande importância 
nesse aspecto, pois é o ambiente que introduz 
conhecimentos prévios para os alunos, como 
também é um espaço de descobertas e reflexão. 
Segundo dados da  Anvisa (2011), o Brasil é o país 
que mais utiliza produtos químicos nas suas 
plantações. A implementação de hortas orgânicas 
utiliza ao invés de agrotóxicos, adubos orgânicos, 
obtidos a partir da compostagem que é um 
processo biológico de decomposição e de 
reciclagem da matéria orgânica contida em restos 
de origem animal ou vegetal (GODOY, 2014). 
Este estudo tem como objetivo implementar hortas 
escolares, visando contribuir para a educação dos 
estudantes, mediante uma aprendizagem que 
envolve o cotidiano e o meio ambiente, bem como, 
ressaltar a importância do desenvolvimento 
sustentável para a humanidade. 

Resultados e Discussão 
As atividades apresentadas neste estudo foram 
desenvolvidas com estudantes do 5º ano do Ensino 
Fundamental, em duas Escolas Municipais da 
Cidade de Campina Grande- PB e a comunidade 
escolar como um todo. Primeiramente houve o 
contado inicial com as turmas das escolas 
trabalhadas, onde foi divulgado o projeto e o seu 
objetivo, logo após foram distribuídos folders e 
aplicado um questionário a respeito de agricultura 
de um modo geral, a fim de ter uma base do 
conhecimento das turmas sobre o tema abordado. 
No segundo momento, foi solicitado às turmas a 
arrecadação de materiais recicláveis, em seguida 
foi estruturada a horta, através da limpeza do 
terreno e feita a delimitação do espaço utilizado 
com garrafas pets e a deposição dos pneus e das 
garrafas cortadas contendo a mistura da terra 
vegetal com a compostagem. Por fim, foi realizada 
a semeação nos locais já determinados com o 

auxilio em todas as etapas dos estudantes 
envolvidos. 
A partir dos dados obtidos observou-se que com a 
introdução do projeto na escola uma quantidade 
significativa de estudantes inseriu a horta em suas 
residências. Observou-se também que no decorrer 
do processo foi comprovado que houve uma grande 
aceitação da horta orgânica e que os estudantes 
ficaram responsáveis pela manutenção da mesma. 
A partir disso toda a comunidade escolar pode 
perceber a importância de se consumir alimentos 
sem agrotóxicos, devido a sua toxidade, além, dos 
devidos cuidados com o local onde está inserida a 
horta e os benefícios que a mesma trouxe ao meio 
ambiente escolar. Onde serão retirados alimentos 
saudáveis e nutritivos, visando a sua utilização na 
merenda escolar. 

Conclusões 
A partir da inserção do projeto na escola pode-se 
perceber que ocasionou um impacto positivo no 
âmbito socioeducativo e uma consciência 
sustentável dos estudantes envolvidos. Verificou-se 
que a implementação da horta escolar contribuiu 
para uma aprendizagem ativa e integrada a um 
plano de estudos de conhecimentos teóricos e 
práticos que envolvem o cotidiano e o meio 
ambiente, mostrando para a comunidade que o 
cultivo da mesma pode se tornar uma prática 
simples e de fácil acesso, por não necessitar de 
uma área grande para sua implantação, além da 
possibilidade da utilização de materiais recicláveis, 
adubos orgânicos, os quais poderão ser produzidos 
pela própria comunidade através da compostagem 
ou da utilização de terra vegetal.  
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perspectiva de uma futura aplicação para motivar e conscientizar 
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Palavras - chave: Reciclagem; Receita; Conscientização  

Introdução 
O descarte inadequado do óleo de cozinha provoca 

grandes impactos ambientais como a poluição da 
água, a impermeabilização do solo, assim como, 
entupimentos na rede de esgoto, elevando o custo 
do tratamento da água em cerca de 45% 
(BIODIESEL, 2008)1, além de agravar o efeito 
estufa. De acordo, com os ambientalistas não existe 
um modelo de descarte ideal para o óleo de fritura, 
mas formas alternativas para o seu 
reaproveitamento, tais como: a fabricação de 
biodiesel e do sabão (AMBIENTE EM FOCO, 
2008)2. O sabão é produzido através da reação de 
saponificação pela mistura de determinada 
quantidade de gordura com uma solução alcalina 
(NaOH, KOH,) sob agitação constante e na 
presença de calor, sendo o fator  termodinâmico, na 
maioria das receitas, um componente essencial 
neste processo. Além do benefício ambiental, o 
processo de produção do sabão através da 
reciclagem do óleo de cozinha pode gerar inclusão 
social e promover a cidadania, mas precisa ser 
apropriado observando-se os aspectos de 
segurança e habilidades no manuseio dos produtos 
químicos, nas medidas físicas (massa e volume) 
destes produtos e na alcalinidade do sabão. Diante 
disso, o objetivo deste trabalho foi aperfeiçoar uma 
receita de sabão, simples, de baixo custo e de fácil 
manuseio que possa ser utilizada com segurança e 
promova o envolvimento e conscientização das 
comunidades do Agreste de Pernambuco, sobre a 
importância da reciclagem do óleo de fritura. 

Resultados e Discussão 
Inicialmente foram pesquisadas na internet várias 
receitas de sabão caseiro, constatando-se que a 
maioria destas receitas traziam na sua composição, 
além do NaOH aquoso e do óleo vegetal os 
seguintes ingredientes: etanol, amaciante, sabão em 
pó e uma fonte de calor. Também se constatou 
diferenças nos quantitativos com relação as 
quantidades de óleo, NaOH, água e demais 
ingredientes variando conforme a receita. As 
receitas pesquisadas foram testadas em laboratório 
e, na maioria dos experimentos, o resultado obtido 
não foi satisfatório com o sabão esfarelando, duro e 
quebradiço. Embora, tenha-se obtido alguns sabões 
que apresentavam certa maciez, os valores 
observados de pH foram bastantes elevados, na 

faixa de 11 a 13. Após solidificação era visível uma 
camada branca cristalina devido ao excesso de 
NaOH na receitas. Todas as receitas pesquisadas 
alertavam sobre a periculosidade do hidróxido de 
sódio que em contato com a água, libera vapores 
tóxicos e pode causar queimaduras na pele. Porém, 
nenhuma das receitas faziam referência ao pH do 
sabão.  
Após a realização de vários testes em laboratório 

visando o aperfeiçoamento e na busca de uma 
receita que resultasse num sabão com um aspecto 
macio, cor e cheiro agradável e um pH mais próximo 
do valor 7, chegou-se no seguinte procedimento 
padrão para a fabricação de sabão usando óleo de 
cozinha reciclável: Dissolve-se 320 g de NaOH em 
em 1600 mL de vinagre comercial a 4%. Em 
seguida, adicionou-se 2000 mL de óleo de fritura, 
agitando-se a mistura por cerca de 30 a 40 minutos. 
Por último, adicionou-se 160 mL de pinho sol. A 
otimização da receita envolveu alterações nas 
quantidades dos ingredientes e a substituição da 
água pelo vinagre, resultando valores de pH do 
sabão na faixa de 9 a 10. A dissolução exotérmica 
do NaOH no vinagre forneceu o calor da reação de 
saponificação, facilitando de forma segura  o 
processo de síntese do sabão. O pinho sol, além de 
bactericida, também conferiu aroma ao sabão. Foi 
elaborado um kit, com materiais reciclados e de 
baixo custo, para facilitar a padronização das 
medidas estabelecidas na receita, a sua apropriação 
e o manuseio dos ingredientes pelas comunidades.   

Conclusões 
Espera-se que com essa proposta a população se 

conscientize e faça uso da reciclagem do óleo de 
fritura, contribuindo assim, para a diminuição de 
impactos ambientais gerados pelo descarte 
inadequado do mesmo. 
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Palavras-Chave: educação ambiental e formação de professores. 

Introdução 
A Educação Ambiental (EA), difundida em várias 

situações e espaços, pode corresponder a um 
processo educativo de relevante valor na formação 
do ser humano1, sendo  inegável a sua importância 
no contexto escolar. No entanto, poucas são as 
escolas no Brasil que realizam uma EA capaz de 
favorecer o reconhecimento do ambiente quanto a 
seus aspectos socioambientais, que caracterizam as 
relações humanas2. No contexto escolar a EA se 
restringe ao ensino de conteúdos específicos de 
certa área disciplinar ou a aspectos da Ecologia. 
Neste sentido, o trabalho aqui apresentado 
correspondeu a proposta de formação de 
professores de Química pela EA crítica, capaz de 
favorecer o conhecimento, questionamento e 
posicionamento frente as causas e consequências 
da degradação ambiental3. Essa é pretendida por 
meio de grupos de estudo e pesquisa instituído no 
IFG - campus Anápolis. O grupo registrado no 
Programa de Pesquisa de Pós-Graduação 
(PROPPG) do IFG se alicerça em uma articulação 
teórico-prática com as questões socioambientais 
pela interação dos licenciando com a comunidade 
em vários espaços de formação. Assim, a 
organização do mesmo se situa em propostas 
práticas e momentos de discussões em grupos de 
estudos e pesquisa de situações favorecedoras de 
um processo de reflexão na  formação de sujeitos 
coletivos e responsáveis para com as questões 
ambientais4. Nesse sentido, os alunos do curso de 
licenciatura participam desde o ano 2012 de 
encontros para discussão sobre os principais 
referenciais teóricos em EA, organizam atividades 
práticas com o envolvimento da comunidade vizinha 
ao campus e discutem as questões que emergem 
da análise de dados coletados. Dessa forma, o 
projeto apresenta como objetivos principais: a  
formação de professores e informação da 
comunidade vizinha ao campus. 

Resultados e Discussão 
A EA crítica pode corresponder a uma relevante 
possibilidade na formação de um indivíduo crítico e 

consciente de sua responsabilidade socioambiental. 
Assim, para a materialização dessa proposta torna-
se necessário a formação desse professor pela EA 
Crítica. Nesse processo iniciado pelo projeto de 
pesquisa do IFG, observou-se que o estudo e 
discussão de referenciais possibilitou a superação 
da visão simplista de EA. O contato com a 
comunidade (Figura 1) e formação em espaços 
diversificados5 (Figura 2) também favorecem a 
compreensão do ambiente enquanto lugar 
socialmente construído4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
A constituição do grupo de pesquisa  possibilita o 

desenvolvimento de saberes para docência5. 
Através dos estudos dos referenciais, análise e 
discussão de dados dos projetos desenvolvidos 
verifica-se a formação de um professor crítico e 
questionador das questões ambientais pela 
perspectiva crítica de EA. 
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 Figura 01: Oficinas com a 
comunidade do entorno. 

Figura 02: Espaços de formação em 
Unidades de proteção ambiental 
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Introdução 
Em 2012, foi incluída a disciplina de Química no 

Currículo Mínimo do estado Rio de Janeiro. Este 
tem por objetivo garantir uma base comum de 
ensino nas escolas da Rede de educação. O 
Currículo Mínimo segue as diretrizes e parâmetros 
nacionais da educação, além de conter as matrizes 
dos cursos e as referências dos principais exames 
nacionais e estaduais. A disciplina de química está 
organizada a fim de preparar o estudante para os 
vestibulares e para o mercado de trabalho, além de 
garantir ao aluno uma formação cientifica e 
humanística. No terceiro ano do Ensino Médio é 
apresentado o eixo temático química orgânica: 
Biomoléculas e polímeros. Baseando-se nessa 
temática, foi montada uma aula sobre polímeros 
envolvendo a problemática da reciclagem dos 
plásticos, levando em conta o porquê e como 
reciclar os plásticos, assim como a definição e os 
tipos de plásticos. 

O objetivo desse trabalho foi trabalhar o tema 
polímeros de forma contextualizada usando o 
conhecimento de reciclagem dos plásticos, um 
problema comum na sociedade atual.  

Resultados e Discussão 
Primeiramente foi aplicado um questionário para  

as turmas de 3º. Ano do Ensino Médio sobre a 
temática a ser trabalhada em sala de aula, e nesse 
continham perguntas gerais sobre polímeros e 
reciclagem. Em seguida foi realizada uma exposição 
com o uso de data show sobre o tema: Por que e 
Como reciclar os plásticos? Foi ensinada a 
simbologia de identificação dos diferentes plásticos 
e ao final da exposição foi aplicada uma 
demonstração prática de como numa empresa de 
reciclagem de plásticos faz a separação seletiva 
desses materiais através de sua densidade (Figura 
1). Foram preparadas soluções aquosas de 
diferentes densidades de CaCl2 e álcool etílico. 
Onde as densidades dessas soluções eram 
intermediárias as densidades dos plásticos a serem 
identificados (Polietileno de baixa densidade, 
polietileno de alta densidade, Poliestireno, 
Polipropileno e Poli(tereftalato de etileno). Em 
seguida, foi adicionado o material plástico reciclado 
dentro de um frasco com a solução de densidade 
conhecida e caso este afundasse ou flutuasse tinha 
sua densidade maior ou menor, respectivamente. E 
em confronto com a tabela de densidade dos 
materiais disponibilizada para os alunos era possível 
a identificação dos mesmos.  

  
Figura 1. Montagem da identificação dos diferentes 
plásticos através da densidade. 

Foi observado após analise dos questionários, do 
total de 90 alunos que assistiram as aulas nas três 
turmas de 3º. Ano, 99% não tinham conhecimento 
do termo polímeros, porém 56,7% apresentavam 
conhecimentos do termo plástico (pergunta 3) e 
78,9% sabiam identificar produtos obtidos a partir 
dos polímeros (pergunta 4).  

 
 
 
Figura 2. Mostra o 
número de alunos que 
responderam as 
perguntas 3 e 4. 

 
 

No questionário aplicado após a aula o número 
de acertos sobre a definição de polímeros foi de 
87,8%. Isso mostra a atenção dos alunos ao 
conteúdo e a forma que esse foi passado. E 95% 
afirmam que gostaram da metodologia e que 
gostariam que suas aulas de química fossem 
sempre com uma exposição prática após a teoria. 

Conclusões 
A aula abordou a diferença entre molécula e 

macromolécula, a definição do  termo polímero, a 
utilização dos principais plásticos e os problemas 
com o descarte e a importância de reciclar 
(reutilizar) esses materiais para o meio ambiente e 
para os seres vivos que nele habitam. Através da 
demonstração do experimento foi possível identificar 
as embalagens plásticas sem codificação utilizando 
o conceito de densidade, logo, o termo polímeros se 
aproxima ao cotidiano do aluno, e este passa a 
prestar mais atenção no uso e descarte adequado 
dos plásticos e na preservação do meio ambiente. 
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Palavras-Chave: Projeto de Intervenção, Educação Ambiental. 
 
Resumo: O presente trabalho versa sobre a trajetória da construção de um projeto didático pedagógico 
na vertente da Educação Ambiental. Foram convidados oito professores que atuam no 9º Ano do Ensino 
Fundamental de uma escola privada na cidade de Uberlândia/MG. Para participação na pesquisa os 
docentes aceitaram o convite, no entanto, quando o pesquisador começou a receber os questionários, foi 
percebida a resistência dos professores na avaliação, bem como a dificuldade para a devolução dos 
questionários. Dos oito professores, quatro devolveram o instrumento de pesquisa respondido e desses, 
apenas dois continuam exercendo a docência na instituição. Foi notado que os professores da rede 
privada atuam em três ou mais instituições diferentes, o que implica no pouco envolvimento do docente 
com a escola. Além disso, essa não possui horários para troca de experiências entre os docentes, o que 
dificultou a participação de alguns professores no trabalho.  

INTRODUÇÃO  
Ao longo dos anos, percebeu-se a intensificação da crise ambiental e seus 

respectivos problemas, marcada pela degradação do ambiente, uma vez que é 
crescente o número de problemas relacionados às questões ambientais (JACOBI, 
2003). Neste sentido, o atual contexto mundial, com destaque no desenvolvimento 
tecnológico, o crescimento na produção e consumo de forma crescente, 
frequentemente se assiste à degradação ambiental, refletindo em desastres naturais, 
prejudicando a qualidade de vida das pessoas (KLAUCK e BRODBECK, 2010).  

Na medida em que o ser humano promove um aumento nos impactos 
ambientais, os problemas relacionados à qualidade de vida também tendem a 
aumentar (JACOBI, 2005). Desta forma, é fundamental a elaboração de estratégias de 
educação com vistas ao meio ambiente1, por meio da inserção da comunidade em 
espaços inerentes ao meio natural (CARVALHO, 2006). 

Nas dependências de uma escola privada na cidade de Uberlândia/MG, foi 
constatado pelo professor de Química, autor deste trabalho, que existe uma nascente e 
um lago que poderiam ser utilizados para trabalhar os conteúdos escolares e a 
educação ambiental (EA) de tal forma que envolveria diretamente os estudantes, 
mobilizando a comunidade escolar frente ao ambiente. Assim, percebeu-se que a EA 
no ensino de Química, com a inserção dos alunos no próprio ambiente escolar, seria 
uma possibilidade de aplicar outros conteúdos, como Biologia, Geografia, Matemática e 
Artes.  

Faz-se necessário pontuar que em cada disciplina existem assuntos que 
permitem vínculos com outras. Por exemplo, conteúdos da Biologia são comumente 
associados a assuntos da Química ou da Física, mesmo porque os temas dessas 
                                                      
1 Faz-se necessário pontuar que o termo meio ambiente é redundante, já que meio e ambiente são palavras 
sinônimas. Assim, neste texto, não será adotado a expressão “meio ambiente”, salvo no caso de citação direta.  
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matérias são desenvolvidos na mesma área de conhecimento no Ensino Fundamental, 
Ciências. Não apenas essas disciplinas, mas, por exemplo, a Geografia pode ser 
diretamente trabalhada com temas relacionados ao ambiente e, consequentemente, à 
Química Ambiental. Nesta perspectiva, trata-se da construção de um saber a respeito 
da realidade, recorrendo-se às potencialidades de cada área do conhecimento.  

Desta forma, será apresentada neste trabalho, a trajetória da construção de um 
projeto na vertente da EA a partir de ações conjuntas com os professores da Educação 
Básica de uma Instituição Privada situada no município de Uberlândia/MG. Este 
trabalho surge com uma proposta de evidenciar pontos sobre a trajetória de um projeto 
que se aproprie do lago e da nascente, no processo de ensino e aprendizagem, de 
forma que sejam desenvolvidos neles conceitos e valores ligados à EA de uma forma 
diferenciada daquela apresentada nos livros didáticos. Neste contexto, entende-se que 
alunos e professores do Ensino Fundamental I, II e do Ensino Médio poderão usufruir 
deste espaço para desenvolverem práticas pedagógicas.  

A partir disso surgiu a questão: como construir um projeto de intervenção 
didático- pedagógico, em um ambiente que integra a comunidade escolar? 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR 

Dias (2004), discute sobre a necessidade de conscientizar a sociedade para que 
existam limites em relação aos problemas relacionados com os danos e a degradação 
do ambiente natural, da qual advêm sérias consequências à humanidade. Para Dias 
(2004):  

 
[...] devido à grande degradação ambiental surge-se a necessidade de um 
desenvolvimento sustentável em que cada indivíduo deve se comprometer com 
o equilíbrio ecológico na sustentação de um desenvolvimento ambiental, 
satisfazendo as necessidades atuais sem prejudicar o direito das gerações 
futuras de se desenvolverem (p. 38). 

 
As ações do homem na natureza e, consequentemente, a resposta que ela dá a 

essas ações, possibilitam, desde as décadas anteriores, prioridades com o meio, de tal 
forma que o ser humano utilize um modelo sustentável, estabelecido com apoio de 
governantes, empresas privadas, ONGs e demais órgãos de apoio ao meio ambiente. 

Percebeu-se a necessidade de estudar os problemas surgidos a partir das ações 
dos homens e assim propor uma conscientização sobre eles.  É fundamental buscar e 
investigar as necessidades que norteiam a EA, dando formas efetivas para a 
conscientização do ser humano, para que este possa refletir sobre a sua contribuição 
ao ambiente. Para Leff (2009):  

 
[...] qualidade de vida depende da qualidade do ambiente e está associada a 
formas inéditas de identidade, de cooperação, de solidariedade, de 
participação [...]. Ela se estabelece através de um processo de reapropriação 
das condições de vida da população em relação com suas necessidades e 
seus valores subjetivos (p. 324). 
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A escola, atualmente, está voltada para suprir as necessidades da sociedade e 
possibilitar, através das diferentes áreas do conhecimento, qualidade de vida para as 
pessoas. Desta forma, é necessário preparar os alunos para atuarem em sociedade, de 
forma crítica e responsável para com os meios sociais, econômicos e ambientais.  

A escola é o local onde as pessoas passam grande parte da juventude, um 
ambiente de convivência em sociedade. Com o papel da escola, como elemento de 
transformação social, tem-se o surgimento de valores socioculturais que enlaçam 
novas ações da escola, juntamente com a comunidade, de modo que professores e 
alunos possam, a partir das atividades desenvolvidas na escola, criarem as condições 
necessárias para influenciar diretamente a comunidade, proporcionando-lhe meios para 
melhorar a qualidade de vida enquanto cidadãos. 

Segundo Jacobi (2003), a irresponsabilidade da população, frente ao ambiente, 
se refere à necessidade de três pontos principais: informação, consciência ambiental e, 
ainda, práticas baseadas na participação, dialogicidade e envolvimento dos cidadãos. 
Jacobi ressalta a necessidade de práticas educativas que apontem propostas 
pedagógicas com foco na mudança de hábitos, atitudes e práticas sociais, 
desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos 
estudantes. Neste contexto, o referido autor enaltece as práticas educacionais 
inseridas na interface dos problemas ambientais, como imprescindíveis em um 
macrossistema social, direcionando uma prática pedagógica visando à educação 
ambiental em um contexto mais amplo, a educação para a cidadania.  

Para tanto, as práticas pedagógicas implementadas na educação necessitam 
sensibilizar alunos e professores para uma participação mais consciente no contexto da 
sociedade, questionando comportamentos, atitudes e valores, além de propor novas 
práticas.  

Entretanto, Morales (2012), discute sobre a disposição dos professores em 
realizarem a EA na perspectiva preservacionista, o que implica no reducionismo 
marcado por práticas educativas apenas em datas comemorativas; ou ainda, na 
elaboração de hortas; nos cuidados com jardins; na coleta e reciclagem de lixo; dentre 
outras. Neste sentido, Morales (2012), reafirma que as práticas de EA, em geral, são 
relacionadas diretamente ao conceito de “Meio Ambiente”. Assim, caracterizadas por 
visões naturalistas, nas quais o ser humano é excluído do entendimento sobre meio 
ambiente, este meio é fragmentado ao desprezar a interação entre natureza e ser 
humano. Para Morales (2012): 

 
Mais uma vez, enfatiza-se que a educação ambiental, em seu processo 
formativo, se encontrou mais vinculada às ciências da natureza, marcada por 
tradição naturalista, o que fez com que a natureza fosse apresentada como 
essencialmente equilibrada, estável, autônoma e independente da interação 
com o ser humano, se opondo a esse (p.177). 

 

Com esse propósito, nota-se que a EA não é apenas responsabilidade das 
disciplinas relacionadas às Ciências da Natureza, como a Química, a Física e a 
Biologia, sendo mais ampla do que essa visão naturalista. A EA necessita de uma 
ligação entre o ambiente e o ser humano. Existe a impressão de que é necessário 
separar o homem do ambiente a ser preservado, mas esta ideia é insuficiente para 
causar transformações significativas na realidade socioambiental. No mesmo raciocínio 
Dal-Farra e Valduga (2012), direcionam a EA praticada em instituição de ensino, no 
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âmbito econômico e social, não apenas no campo das ciências da natureza e, para 
isso, são importantes práticas educativas nas quais se possam discutir, analisar e 
avaliar as relações entre o ser humano e a natureza, partindo do próprio contexto em 
que a escola está inserida. 

Neste escopo, um trabalho que não seja em conjunto com a comunidade 
escolar, proveniente de uma reflexão crítica sobre as questões ambientais e um 
sentimento de pertencimento da sociedade ao ambiente propiciando uma prática social 
criativa pelo exercício da cidadania, dificilmente poderá contribuir com a crise 
socioambiental que vivenciamos atualmente (GUIMARÃES, 2007). 

Ainda nesta perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais também enfatizam 
as relações ser humano e natureza: 

 
Uma escola que inclui todos supõe tratar o conhecimento como processo e, 
portanto, como uma vivência que não se harmoniza com a ideia de interrupção, 
mas sim de construção, em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está 
continuamente sendo formado, ou melhor, formando-se, construindo 
significados, a partir das relações dos homens entre si e destes com a natureza 
(BRASIL, 2013, p. 54). 

 
Por outro lado, Leme (2006), explicita sobre a ausência de referenciais teóricos 

de EA durante a formação inicial dos professores. Assim, não podemos nos limitar às 
críticas, mas colaborar com estratégias de superação das possíveis falhas. Segundo 
Leme (2006), esses docentes, mesmo não tendo acesso às inúmeras reflexões 
produzidas na área, são os que propõem projetos escolares de conscientização dos 
seus alunos. Neste sentido, entende-se a necessidade de articulação da Educação 
Básica com a Universidade, em projetos de formação continuada, para inserir os 
professores em constantes reflexões e, assim, superarem a execução de projetos com 
o foco preservacionista. Leme (2006), aponta sobre o interesse e o desinteresse de 
muitos professores da educação básica. No entanto, aqueles que são comprometidos e 
procuram propor estratégias didáticas na vertente da EA precisam ter seu 
reconhecimento. Para Leme (2006): 

 
Somente aqueles que fazem e erram é que sabem as dificuldades reais e 
concretas da continuidade de um trabalho dessa natureza. Além disso, só erra 
quem faz, e quem faz merece todo respeito e apoio, para que, por meio de 
suas experiências – sejam ela de pequeno alcance, sejam elas inocentes-, 
possam detectar e superar, ou ao menos driblar, as inúmeras dificuldades que 
se apresentam (p. 88). 

 
Neste sentido, se o educador executa uma prática na ausência da reflexão, 

implica em uma aprendizagem semiconsciente, em que conjuga hábito, imitação e 
tradição. Leme (2006), explica que, desta forma, o conhecimento prático é dito sombrio. 
Por conseguinte, é importante envolver os docentes que mostram vontade de elaborar 
projetos de EA em práticas que proponham a reflexão, o que possibilita um 
conhecimento importante para a formação continuada. 

Leme (2006) traz, em sua pesquisa envolvendo escolas com projetos em EA, 
experiências indicativas da necessidade de uma formação continuada para os 
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docentes de uma instituição. Entre outras maneiras dessa formação, ela nos mostra a 
troca de experiências entre os próprios docentes, pois ela fortalece o grupo ao 
compartilhar dificuldades e construir soluções coletivamente. Sob sua ótica, a 
socialização das experiências vividas é um momento de reflexão, sendo que quando o 
docente relata sua vivência, ele possibilita uma análise dessa experiência.  
 
PERCURSO METODOLÓGICO 

A proposta para construção de um projeto pedagógico foi pensada com base no 
levantamento de um problema identificado e vivido pelo professor-pesquisador, na 
qual, por meio do estabelecimento de um processo educativo com a comunidade 
escolar, esta passasse a reconhecer o problema da realidade, resultando em um 
desenvolvimento de atividades de caráter socioambiental. 

No início da proposta, o professor-pesquisador visitou o lago e a nascente 
localizados nas dependências da Instituição e percebeu a ausência de práticas 
pedagógicas no espaço, bem como verificou o desconhecimento dos alunos e 
professores da escola sobre este ambiente. Neste sentido, os docentes da instituição 
que ministram aulas no 9º Ano do Ensino Fundamental, foram convidados a 
participarem de um trabalho coletivo, no qual seria construído um projeto 
interdisciplinar para trabalhar a EA, junto ao lago e à nascente que a escola possui em 
suas dependências. 

Assim, a construção desse projeto interdisciplinar se deu a partir da adesão dos 
professores à proposta pedagógica. Para tanto, foi entregue um questionário aos oito 
(8) professores do 9º Ano, referente às disciplinas de Matemática/Robótica, Física, 
Química, Geografia, História, Inglês, Artes e Biologia. As perguntas do questionário 
foram: 

 
1 – Qual é a área de sua formação? Você ministra aulas na mesma área de 
formação? Em que ano concluiu sua graduação? 
2- Quais são os conteúdos trabalhados em sua disciplina no 9º Ano do Ensino 
Fundamental? 
3- Estes conteúdos têm alguma relação com a Educação Ambiental? 
4- Você desenvolve algum trabalho na vertente da Educação Ambiental? Se sim, 
explique resumidamente de que forma você trabalha este tema. 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos oito questionários entregue, foram recebidos apenas quatro. Neste sentido 
surgiu a primeira inquietação: Por que os professores estavam com dificuldades para 
entregar os questionários respondidos?  

A partir disso, o professor-pesquisador começou a analisar a rotina dos 
professores na escola. Foram analisados como eles chegavam à instituição, o tempo 
destinado àquele ambiente na escola, o tempo na sala dos docentes e a relação com 
outros professores. Essas análises qualitativas foram feitas com o objetivo de identificar 
o motivo que os levou a não responderem os questionários propostos.  
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De início, os professores aceitaram participar da pesquisa. No entanto, a partir 
da entrega dos questionários, ficou visível, certo receio com relação a essa 
participação. Neste sentido, o professor-pesquisador utilizou da afetividade com os 
colegas de trabalho e explicitou que o questionário era fácil de ser respondido e que 
não demoraria mais do que 15 minutos.  Diante disso, os professores da instituição 
receberam a avaliação com possibilidade de devolutiva após uma semana.  

Após o tempo combinado, foi obtida a devolutiva de apenas um professor que 
ministra a disciplina de Inglês. Então, o pesquisador conversou com os outros 
professores sobre a entrega dos questionários e sete deles afirmaram ter esquecido 
por falta de tempo para responder. No entanto, falaram que iriam entregar na próxima 
semana.  

Os professores das disciplinas de Biologia e Matemática/Robótica devolveram 
os questionários respondidos, já o de Química disse ter perdido o que lhe fora entregue 
e, para tanto, o professor pesquisador entregou-lhe outro. Ele respondeu e fez a 
devolutiva. 

Os outros docentes não responderam os questionários e, para evitar possíveis 
constrangimentos, o pesquisador apenas comentou sobre eles, mas sem fazer a 
cobrança. Com isso, de oito participantes na pesquisa, apenas quatro entregaram os 
questionários, o que levantou a questão: Por que os outros quatro professores não 
entregaram a avaliação?  

     
COTIDIANO ESCOLAR 
 

Com o fato de apenas quatro professores entregarem os questionários, uma 
análise sobre o ambiente escolar foi imprescindível. O pesquisador começou a ter um 
olhar diferente sobre a instituição em que a pesquisa foi realizada, percebendo as 
ações dos professores no dia a dia de trabalho. 

Era muito comum presenciar professores chegando depressa na escola, apenas 
pegavam o material e se dirigiam à sala de aula. Dispunham de pouco tempo de 
diálogo até com os colegas de trabalho. Quando a aula terminava, os professores, mais 
uma vez corriam pela escola, atrasados para outra instituição. O único horário de 
conversa entre os professores era o momento do intervalo, com quinze minutos.  

Dos oito participantes, apenas dois não trabalhavam em outras instituições de 
ensino. Os demais exerciam a docência em até quatro escolas diferentes. Por isso, 
percebeu-se, durante as observações, que alguns professores vão à escola, apenas 
uma vez na semana, ministram os seis horários e se direcionam para outra instituição. 
Ou seja, pode não existir um laço afetivo entre corpo docente e a escola. Em conversas 
informais, realizadas com esses participantes, sempre era levantada uma questão, o 
fato de que eles precisavam trabalhar em várias escolas para obterem uma média 
salarial satisfatória. Segundo eles, o salário de um professor da escola pública 
impossibilita-os de oferecer o mínimo de conforto à sua família. Assim, era preciso 
complementar a renda com outro turno na escola pública e/ou na escola privada. 

Este fator dificultou o trabalho do pesquisador, pois não havia horários para 
entrevistas com esses professores, nem mesmo para fazer uma discussão sobre os 
momentos dos encontros para a elaboração de um projeto pedagógico, semanalmente. 
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Com esta dificuldade, o professor pesquisador refletiu sobre outras questões, 
por exemplo, o professor não deveria ter um momento de troca de experiências, com 
outros colegas de trabalho, para estabelecerem uma sintonia entre as disciplinas, o 
conteúdo programático, as estratégias didáticas, os projetos, as avaliações, entre 
outros? 

Segundo Leme (2006), as trocas de experiências entre os docentes são 
fundamentais no processo educativo e, neste sentido, o local de trabalho deve permitir 
e estimular isso. Nas escolas públicas estaduais do estado de Minas Gerais, o 
professor precisa cumprir um terço da carga horária em atividades extracurriculares na 
escola, como reuniões, planejamento e outras eventualidades. Este horário é 
denominado “módulo do professor”. 

Já a escola privada não oferece horários em que o professor possa ficar à 
disposição para elaborar projetos, planejar aulas e outras atividades, como existe nas 
escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Caso o professor da rede privada também 
tivesse este tempo, estipulado e remunerado pela direção, talvez tivéssemos mais 
resultados positivos nas aplicações dos questionários. Como o professor não precisa 
cumprir horários extras na instituição, é difícil encontrá-los para troca de experiências.  

Faz-se necessário pontuar que a proposta é a construção de um projeto 
interdisciplinar, assim, seria fundamental a produção de saberes a partir de atividades 
coletivas e sociais, resultante da troca de experiências entre os professores. Leme 
(2006), discute sobre as trocas de experiências entre os docentes, e o diálogo com os 
referenciais teóricos, como fundamentais em um trabalho coletivo, como a construção 
de um projeto. Para a autora supracitada, cursos e palestras com especialistas são 
possibilidades para a formação continuada escolar, entretanto, ela explica outros 
fatores fundamentais: a socialização entre os educadores, já que seria um momento 
motivacional que estabeleceria uma relação de confiança e reciprocidade entre os 
membros da equipe; e as trocas de experiências, entre os docentes, nos momentos 
coletivos que discutiriam sobre estratégias didáticas, conteúdos, experiências 
anteriores, entre outros. Para a autora, estes fatores são as principais estratégias de 
formação continuada. 

Até em relação aos docentes que entregaram os questionários foi percebido a 
“pressa” para responder. Dos quatro docentes que responderam o questionário, dois 
deles responderam à vista do pesquisador, em menos de cinco minutos, pois 
precisariam ir para a sala de aula, ou ir embora. Mais uma vez enfatiza-se a falta de um 
momento em que o educador esteja na escola para atividades extracurriculares.  

 
PREENCHIMENTOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 
Foram realizadas análises dos quatro questionários entregues pelos 

professores. As grafias estão apresentadas da mesma forma que os participantes se 
manifestaram nos questionários. Para não identificar o participante, será utilizada a 
expressão: “professor-participante”, ou ainda, PP1, PP2, PP3, PP4. 
 Os professores que devolveram os questionários ministram as seguintes 
disciplinas: matemática/robótica (PP1), biologia (PP2), língua inglesa (PP3), e química 
(PP4). Os quatro participantes possuem o curso de licenciatura em suas respectivas 
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áreas de atuação. O primeiro concluiu a licenciatura em 2000, o segundo e o terceiro, 
em 1998, e, o último, em 1994.  

Logo abaixo é apresentado um quadro (Quadro 1) com as respostas dos 
participantes da pesquisa de forma sintética: 
 

Quadro 1: Respostas sintetizadas dos participantes da pesquisa. 

 PP1 PP2 PP3 PP4 

Questão 1 Matemática – Graduou-
se em 2000. 

Ciências 
Biológicas – 
Graduou-se em 
1998. 

Letras – Graduou-
se em 1998. 

Licenciatura em 
Química – 
Graduou-se em 
1994. 

Questão 2 Potências e raízes; 
semelhanças e 
triângulos; Equações e 
sistemas do 2º grau; 
Relações métricas e 
trigonométricas do 
triângulo; Funções e 
funções afins; Função 
quadrática e gráficos; 
Áreas e polígonos 
regulares; Círculos e 
circunferências 

Sem 
especificação. 

Direitos civis; 
Biografias; 
Contos e 
Intercâmbio; 
Sinônimos; 
Antônimos; 
Conjunções; 
Formas verbais; e 
Conversação em 
inglês. 

 

Química Geral e 
Tópicos gerais de 
meio ambiente, 
orgânica 

Questão 3 Plotagem de gráficos da 
degradação ambiental e 
cálculo de áreas 
devastadas. 

Não. Leis ambientais. Trabalha 
conteúdos 
voltados para 
visão ambiental e 
tecnológica. 

Questão 4 Não. Apenas exercícios. Não. Não. Não. 

Fonte: autor do trabalho 

 

ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS 

Primeiramente, é fundamental discutir a dificuldade dos participantes em 
responder aos questionários, devido aos vários fatores citados anteriormente. Nota-se 
que o PP2 não leu corretamente as questões, sendo que as respostas do pesquisado 
não se referiam às perguntas do questionário. Na segunda pergunta, foram solicitados 
aos participantes, os conteúdos trabalhados em sua disciplina. Neste sentido o PP2 
deveria ter respondido os conteúdos, o que não ocorreu. Na questão três, o 
participante não nota a relação dos conteúdos de Biologia com a EA, o que mostra a 
ausência do entendimento sobre a EA, ou a ausência de tempo para preenchimento do 
questionário. O mesmo ocorre com a última questão, na qual é respondido apenas 
“Não”.   

Ainda nesta vertente, o PP4 mostra certa confusão na questão três: “Trabalha-se 
os conteúdos voltados para visão ambiental do que tecnológica”. Talvez o participante 
quisesse citar que, em suas práticas pedagógicas, é abordada a visão ambiental e 
tecnológica. Mesmo assim, é enfatizada a pressa para responder o questionário sem 
uma pequena pré-leitura sobre o que foi escrito.  
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Nota-se que, com exceção do PP2, os outros três pesquisados percebem que os 
conteúdos desenvolvidos no 9º Ano do Ensino Fundamental possuem relação com a 
EA. A PP1 mostra que é possível trabalhar a EA a partir de análises de gráficos, por 
exemplo, da degradação ambiental e áreas devastadas. A PP3 também percebe a 
relação entre seu conteúdo e EA, quando a aula é sobre os direitos civis, biografias e 
leis ambientais. Por último, o PP4, embora a confusão escrita no preenchimento do 
questionário, percebe-se que o pesquisado nota a relação dos conteúdos com a EA.  

No entanto, mesmo que os envolvidos PP1, PP3 e PP4 percebem a relação dos 
conteúdos com a EA, eles não desenvolvem nenhum trabalho nesta vertente. O PP1 
mostra, por meio do questionário, que alguns exercícios apontam gráficos que 
relacionam o conteúdo com dados sobre o meio ambiente. Isso, segundo Guimarães 
(2006), como já discutido, não promove uma mudança efetiva dos cidadãos 
participativos em vista da EA. Entretanto, segundo o participante, é realizada em sala 
de aula, discussão sobre o assunto. Assim, dependendo da forma como ocorrem estas 
discussões, a EA pode acontecer em sala de aula com o professor, pois, como já 
discutido, considerando as ideias de Vasconcellos (1997), a inserção dos estudantes 
em momentos de reflexão sobre a relação dos seres humanos com a natureza, é 
fundamental na formação do cidadão consciente com o meio natural. 

É importante salientar também que o PP4 não desenvolve nenhuma intervenção 
específica na vertente da EA. Contudo, segundo o professor, são desenvolvidos com 
seus alunos assuntos do cotidiano relacionados ao meio ambiente, nos quais são 
trabalhados a poluição, instalação de indústrias e instalação de fábricas pela região. 
Morales (2012), mostra a disposição dos professores em realizarem práticas 
pedagógicas apenas na perspectiva preservacionista. Mas, de acordo com Leme 
(2006), é fundamental não julgar as práticas pedagógicas com críticas, mas também 
valorizar a tentativa destes professores em realizar práticas nesta linha. A formação 
continuada, mesmo com embate de ideias entre os professores e reflexões 
direcionadas com referenciais teóricos, pode promover uma mudança de concepções 
deste professor que, no mínimo, se esforça para intevenções pedagógicas no âmbito 
da EA. 

Por último, faz-se necessário pontuar que, a PP1, por meio do questionário, 
ministra aulas de matemática e robótica. Mas, na segunda questão foi perguntado 
sobre os conteúdos trabalhados no 9º Ano e, a docente colocou apenas conteúdos de 
matemática, não especificando o que é trabalhado na disciplina de robótica. Esses 
conteúdos fazem-se necessários para que, nos encontros entre os professores, o 
pesquisador possa iniciar e mediar um diálogo prévio entre os participantes para que 
todos saibam o que é (ou pelo menos seria, já que não foram recebidos todos os 
questionários) trabalhado no 9º Ano e a partir disso, elaborar o projeto interdisciplinar. 

 
TRAJETÓRIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO  

Quando os questionários já estavam nas mãos do pesquisador, esse iniciou a 
análise dos dados e se programou para marcar reuniões com os professores 
participantes, visando à construção de um projeto didático-pedagógico. Vale ressaltar 
que, dos oito professores inicialmente participantes, apenas quatro entregaram os 
questionários respondidos. 
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Neste sentido, o pesquisador convidou os professores para alguns encontros 
destinados a discussões, reflexões e a elaboração do projeto pedagógico. Esta ação 
também encontrou mais um obstáculo.  

Na escola onde a proposta de trabalho se iniciou, no ano de 2013, vários 
professores não continuaram em 2014. Assim, foi possível perceber a rotatividade de 
professores. Além desses dois docentes, outros cinco também não iriam continuar na 
instituição. Dessa forma, foi presenciado pelo pesquisador que a escola privada tem 
muita troca de professores, o que dificulta a inserção de uma proposta de intervenção 
pedagógica, que exige um planejamento antecipado com o corpo docente, como a 
construção de um projeto interdisciplinar.   

Neste sentido, dos quatro professores que haviam entregue os questionários, 
apenas dois continuam na instituição. Entretanto, a PP1 não ministra, neste ano de 
2014, aulas de matemática no 9º Ano, apenas Robótica. O PP1 também pertence ao 
quadro de docentes que se encontram há mais tempo na instituição e, por isso, suas 
aulas foram reduzidas, para diminuir os custos.  
 Apesar das dificuldades para a construção do projeto interdisciplinar, os dois 
participantes que entregaram os questionários, e ainda trabalham na escola, 
participarão de reuniões semanais, ou quinzenais com o pesquisador para a 
elaboração do projeto. Os encontros serão filmados para uma análise mais detalhada 
sobre os momentos de discussão e o pesquisador será um mediador na construção do 
projeto.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação Ambiental, entendida como uma importante aliada do currículo 
escolar na busca de um conhecimento integrado, corrobora para superar a 
fragmentação dos conteúdos escolares. Uma vez que, segundo Sato (2002), a EA 
sustenta todas as atividades e impulsiona os aspectos físicos, biológicos, sociais e 
culturais dos seres humanos.  

Para tanto, é necessário realizar práticas pedagógicas que mobilizem a 
comunidade escolar na vertente da EA. Foi notado que este tema no meio escolar 
depende muito dos professores, pois é responsabilidade deles a difícil tarefa de 
humanizar as futuras gerações e, para chegar aos alunos com os conteúdos 
ambientais, o regente precisa se convencer da mensagem que vai ensinar, e ainda, 
estar seguro para saber a melhor estratégia para êxito no objetivo. Deste modo, é 
importante que o educador tenha uma formação sólida voltada para os princípios da EA 
que podem estar presente em todas as disciplinas em diferentes conteúdos de forma 
contextualizada e interdisciplinar.  

Nessa perspectiva, mesmo que o docente acredite em uma proposta de trabalho 
interdisciplinar articulado com outros professores, a realidade da escola privada, onde 
foi realizada a pesquisa, dificulta o planejamento, a execução e a finalização de um 
projeto, haja vista que não possui momentos e condições adequadas para discussão. 
O fato dos participantes frequentarem pouco a escola é justificado pelo número de 
instituições que eles trabalham. 

Além disso, é importante ressaltar a necessidade dos docentes terem momentos 
na escola, mas fora da sala de aula. Assim, ele poderia trabalhar remunerado, talvez, 
duas aulas adicionais, além de sua carga horária em sala, para se dedicar em 
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discussões com outros educadores na busca de projetos interdisciplinares, 
planejamento e reuniões. Caso existisse este horário, talvez, mais docentes teriam 
participado da pesquisa.  
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Palavras-Chave: educação, cidadania. 
Introdução 

O presente trabalho é parte do projeto que visa o 
estabelecimento de ações na região do Complexo 
da Maré, abrangendo dois problemas ambientais 
locais: o lixo e a água. A sustentabilidade debate 
justamente a noção da existência de limites para as 
formas de vida e para os padrões de consumo, e 
para alcançar essa nova consciência, a escola, 
como espaço de formação sociocultural, será 
importante para a viabilidade do projeto. Seguindo-
se a proposta do LaDQuim, utilizamos a abordagem 
CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) 
na qual são integradas a ciência/química e as 
questões éticas, políticas, econômicas, sociais e 
ambientais. Inclui, ainda, a crítica aos conceitos 
estabelecidos, o domínio de determinadas técnicas 
de pesquisa, além de incentivar a construção da 
autonomia intelectual dos professores e alunos 
durante todo o processo de 
pesquisa/ensino/aprendizagem, preparando os 
indivíduos para enfrentar os problemas ambientais e 
buscar soluções práticas, e bem preparados e 
conscientes. 

Resultados e Discussão 
Com base no levantamento histórico e ambiental do 
complexo da Maré feito a partir de consultas ao 
acervo virtual do Museu da Maré, de relatos de 
moradores da comunidade por entrevista, consulta a 
livros produzidos por moradores da região, 
observações in loco, do sítio eletrônico Redes Maré 
e do Portal Capes, foram discutidas questões tais 
como o descarte inapropriado de materiais, as 
relações entre consumo e meio ambiente, bem 
como o apontamento para possíveis soluções junto 
à comunidade. Com base nos dados obtidos, foi 
possível constatar que o maior problema ambiental 
do complexo da Maré é o lixo, causado pelo 
descarte irregular de materiais. Uma das ações 
relacionadas à conscientização ambiental foi 
realizada junto aos alunos do nono ano do Ensino 
Fundamental da E.M.Ten.Gal.Napion (Figura 1), 
onde foram realizadas análise de água, através da 
determinação do pH, do teor de amônia e do teor de 

ferro. A ideia foi propor uma experimentação de 
ciências que incitasse a discussão e reflexão sobre 
a contaminação da água por lixo e pela falta de 
saneamento básico. A segunda etapa do projeto foi 
uma oficina realizada no LaDQuim na qual discutiu-
se os problemas de saúde causados pela  
contaminação do solo e da água, devido ao  
descarte irregular de materiais. Através de um jogo 
didático produzido pela equipe do LaDQuim, os 
alunos exercitaram o que foi discutido como uma 
solução para a redução da contaminação; a 
reciclagem e o descarte correto de materiais. 
 
 

 
 

 
Figura 1. Alunos da E.M.Ten.Gal. Napion 
realizando as análises de água.  

Conclusões 
Algumas das amostras apresentaram alto teor de 
amônia, indicando uma possível contaminação por 
dejetos animais. Este solo pode conter 
contaminações que levem a implicações ambientais 
e prejuízos à saúde dos moradores. Isto nos leva a 
propor um trabalho de conscientização ambiental, 
discutindo juntamente com os moradores da região, 
soluções que impliquem na melhoria do solo e da 
água da região do complexo da Maré, bem como o 
descarte correto de materiais, a importância da 
reciclagem e do não desperdício. Também é 
discutido o papel das empresas que despejam 
dejetos na região incorretamente, e da ausência de 
fiscalização por parte do poder público, ressaltando 
a importância da participação dos moradores nessa 
fiscalização, que implica na preservação e na 
qualidade de vida da sua região residente. 
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Introdução 
A poluição atmosférica tem aumentado devido à 

crescente atividade atividades humanas diárias, tais 
como a queima de combustível fóssil para geração 
de energia e processos industriais.1 Por serem 
formas de emissões artificiais, esses poluentes 
causam desequilíbrios no ecossistema sendo 
suspeitos de causarem mudanças climáticas e 
interferirem na saúde humana. A poluição 
atmosférica tem sido uma linha de pesquisa de 
muito destaque atualmente. Estudos dessa natureza 
acabam promovendo, inclusive, o desenvolvimento 
de métodos analíticos cada vez mais sensíveis e 
eficazes, capazes de monitorar de modo preciso 
todas as transformações decorrentes entre 
poluentes das mais variadas características 
químicas.2 O presente trabalho apresenta uma 
proposta de análise atmosférica passiva de NO2, 
SO2 e O3, como proposta de aula experimental para 
alunos de nível superior.  

Resultados e Discussão 
O amostrador utilizado (Figura 1) é baseado em 

difusão molecular do gás através de uma camada 
estática de ar que consiste de um tubo de PVC (z = 
6 cm de comprimento e d = 1,5 cm de diâmetro), um 
filtro celulose (Whatman 40) e uma tampa de 
polietileno. Utilizou-se uma tela de malha fina de 
algodão para recobrimento da parte superior do 
amostrador para evitar entrada de insetos, folhas e 
outras partículas maiores. 

 
Figura 1. Esquema do amostrador passivo. 

O filtro foi impregnado com solução de reagente 
específico para cada gás a ser analisado (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Soluções de impregnação utilizadas. 
Gás 
amostrado 

Solução de impregnação 

SO2 
NO2 
 
O3 

Na2CO3 0,01 mol.L-1 

KI 0,50 mol.L-1 + KOH 0,20 mol.L-1 em 
metanol 
NaNO2 0,15 mol.L-1  
Na2CO3 0,20 mol.L-1 + Glicerol 

Os amostradores foram instalados em pontos 
próximos a universidade. O tempo de exposição foi 
de 30 dias, sendo que foram expostos quatro 
amostradores passivos em cada ponto de 
amostragem, com apenas uma extremidade 
tampada e um branco com as duas extremidades 
tampadas, nas mesmas condições. 

O método analítico utilizado para a determinação 
dos poluentes nas amostras coletadas foi a 
cromatografia de íons (equipamento 881 Compact 
IC Pro). As condições analíticas para a 
determinação dos analitos foram: Coluna de ânions 
Metrosep Supp 5 -150/4.0 (Metrohm); Pré-coluna 
Metrosep A Supp 4/5 S-Guard/4.0; Solução de 
carbonato de sódio 3,2 mmol/L e bicarbonato de 
sódio 1,0 mmol/L, como eluente; com sistema de 
supressão H2SO4 50 mmol/L e água ultrapura. 
Os resultados obtidos por meio desta pesquisa 

revelaram as seguintes concentrações médias dos 
poluentes: 4,106 mg.L-1 de NO2, 3,180 mg.L-1 de O3 
e 2,343 mg.L-1 de SO2. 

Conclusões 
A proposta desenvolvida se mostrou adequada 
como prática experimental em cursos de graduação, 
pois irá envolver os discentes em tarefas de coleta 
de amostras, análises químicas tratamento e 
interpretação de dados. Além de despertar o 
interesse para os conhecimentos de níveis de 
poluentes na atmosfera dos locais onde convivem o 
tema apresentado referiam-se a necessidade da 
formação ambiental estar presente em todas as 
disciplinas do curso de química. 
 O método de amostragem passiva por difusão 
revelou ser vantajoso, no cumprimento do objetivo 
pretendido nos seguintes objetivos específicos: 
construção do amostrador passivo, determinação da 
concentração de NO2, SO2 e O3 nas amostras 
coletadas e formação ambiental. 
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Resumo: A Química Verde (QV) é entendida como meio alternativo para reduzir a geração de 
produtos nocivos que prejudicam o meio ambiente. Este trabalho visa identificar quais os 
princípios da QV estão inseridos nos roteiros das aulas de Química Orgânica experimental 
(QOEX) e identificar as suas relações existentes com a educação ambiental. Os roteiros 
experimentais pré-estabelecidos pela ementa da disciplina de QOEX das Universidades Federais 
do Norte, Sul e Nordeste do Brasil e sua proximidade com os 12 princípios da QV descritos por 
Lenardão et al. (2003). Uma vez escolhidos os roteiros, estes foram lidos minuciosamente. Após a 
leitura foram criadas tabelas destacando o tema das aulas, os solventes e reagentes empregados 
durante as práticas e a partir delas foram analisados se há a presença dos 12 princípios. Diante 
dos dados obtidos desse estudo as três Universidades apresentaram princípios da QV, com 
maior destaque para a Universidade Federal do Pará (Norte). 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente vem crescendo cada 
vez mais, devido à poluição exacerbada causada, na maioria das vezes, pela indústria 
em diversas áreas ou pelos descartes de laboratórios de Química. A grande produção 
de resíduos, a geração de subprodutos em reações dentre outras ações, são 
apontadas como causadores desse enigma. 

No Brasil varias discussões e conferências têm sido feitas em prol da 
sustentabilidade ambiental. O Instituto ETHOS, em sua perspectiva de 
responsabilidade, elaborou em conjunto com seus parceiros “A Plataforma por uma 
economia inclusiva, verde e responsável”, no ano de 2011, e através dela é apontado 
que “Quase 20 anos após a Rio-92 e duas décadas de estudos intensivos sobre as 
mudanças climáticas, a humanidade começa a entender a necessidade de racionalizar 
o uso de recursos naturais e de reconhecer o valor dos serviços prestados pela 
natureza.” (p. 4). Neste sentido, a fim de amenizar esses problemas, a Química Verde 
(QV) surgiu como resposta para tais situações. 

A QV é entendida como meio alternativo para reduzir a geração de produtos 
nocivos que prejudicam o meio ambiente. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE) em (2010), entende a Química Verde como o desenho, o desenvolvimento, a 
produção e o uso de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou 
geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. 
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Uma ferramenta importante, que tem consonância com a QV, para ajudar na 
diminuição da geração de rejeitos que causam impactos ambientais é a Avaliação do 
Ciclo de Vida (AVC) que, segundo a ISO 14040:2009, tem como característica avaliar, 
de forma sistemática, os aspectos e impactos ambientais de sistemas de produto, 
desde aquisição da matéria-prima até a disposição final, de acordo com o objetivo e 
escopo estabelecidos. 

Assim, a QV caminha em busca de novas vicissitudes que possam ser supridas 
a aquelas que comprometem a natureza. De acordo com Lenardão et al. (2003), “Esta 
ideia, ética e politicamente poderosa, representa a suposição de que processos 
químicos que geram problemas ambientais possam ser substituídos por alternativas 
menos poluentes ou não poluentes.” (p. 124). A perspectiva da QV tem avançado em 
diversas áreas, desde indústrias, a instituições de ensino, principalmente na pesquisa 
em Ensino de Química. A mesma tem papel fundamental na Química, pois os 
laboratórios químicos também lançam resíduos que afetam o ambiente. Zondonai et al. 
(2013) ressalta que, “De maneira geral, a QV tem sido introduzida nas instituições de 
ensino brasileiras, especialmente as de nível superior, na forma de experimentos” (p. 
75). Neste sentido a mesma pode ser inserida nos roteiros das aulas experimentais do 
curso de Química. A importância desta para os químicos é relevante, a produção de 
inconvenientes e a geração de subprodutos tóxicos nos experimentos de laboratórios é 
que causam, na maioria das vezes, a contaminação. 

No entanto, não é necessário somente que esta se faça presente, mas que 
também seja praticada, pois sem o exercício da prática não há resultados favoráveis à 
natureza. É importante observar se nos cursos de graduação de Química existe uma 
componente curricular que retrate e discuta a educação ambiental. Segundo a Lei 
9.795/199, a qual institui a Política Nacional de Educação Ambiental, em seu Art. 2° diz 
que “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”. 

Ao reforçar a orientação ofertada pelo Art. 2º da Lei 9.795/1999, é possível 
trazer o seguinte “A educação é um pilar do desenvolvimento sustentável. As 
sociedades do amanhã serão moldadas pela capacitação e pelos conhecimentos 
adquiridos hoje.” (UNESCO, RIO +20, 2012, p.13). Desse modo, o estudante passará a 
ter atitudes, modos e conhecimentos para a continuação de um ambiente sustentável.  
E que a QV esteja nas dimensões dessa educação, para que os graduandos em seu 
processo de aprendizagem construam conhecimentos de como conservar e evitar 
produção de produtos que danificam o meio ambiente, e que assim no futuro estejam 
aptos a superar esse enigma que compromete este meio, mantendo assim a 
sustentabilidade do mesmo por muito mais anos. 

Zondonai et al. (2013), traz em seu trabalho comentários de que a área que 
vem a possuir maiores contribuições em conteúdos de QV é a Química Orgânica, em 
que são descritos roteiros de aulas práticas e explorados aspectos sintéticos e 
mecanísticos de reações químicas, biocatálise e entre outros. 

A busca por uma síntese limpa, por uma geração mínima de resíduos, o uso de 
produtos em pequenas quantidades para fabricação de poucos subprodutos, são 
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objetivos que estão se desenvolvendo cada vez mais. E nesta perspectiva, os 
profissionais tomam como base os 12 princípios da QV que para Lenardão et al. (2003, 
p. 124), estes princípios são empregados como base para aqueles que pretendem 
implementar a QV em processos químicos, sejam estes na indústria ou em instituições 
de ensino, são eles: 

P1.  Prevenção: evitar a produção de resíduos é melhor do que tratá-los; 

P2. Eficiência Atômica: os métodos de síntese devem apresentar o maior 
rendimento possível; 

P3. Síntese Segura: utilizar e gerar substâncias que possuam pouca ou 
nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente; 

P4. Desenvolvimento de Produtos Seguros: deve-se buscar o desenvolvimento 
de produtos que após realizarem a função desejada, não sejam tóxicos ao ambiente;  

P5. Uso de Solventes e Auxiliares Seguros: a utilização de solventes, agentes 
de purificação e secantes precisa ser evitada ao máximo, mas quando imprescindível a 
sua utilização estes devem facilmente reutilizados e quando utilizadas, estas 
substâncias devem ser inócuas;  

P6. Busca pela Eficiência de Energia: desenvolvimentos de processos que não 
requerem grande dispêndio de energia; 

P7. Uso de Fontes de Matéria-Prima Renováveis: deve-se priorizar o uso de 
matéria-prima renovável; 

P8. Evitar a Formação de Derivados: a derivação desnecessária (modificações 
químicas ou físicas da molécula) deve ser minimizada ou, se possível, evitada, porque 
estas etapas requerem reagentes adicionais e podem gerar resíduos; 

P9. Catálise: o uso de catalisadores deve ser seletivo e deve ser escolhido em 
substituição aos reagentes estequiométricos; 

P10. Produtos Degradáveis: os produtos químicos precisam ser desenvolvidos 
de tal forma que, ao final, se fragmentem em produtos biodegradáveis e não tóxicos;  

P11. Análise em Tempo Real para a Prevenção da Poluição: deve-se monitorar 
a reação de modo a controlar a possibilidade de formação de produtos tóxicos; 

P12. Química Intrinsecamente Segura para a Prevenção de Acidentes: os 
reagentes e seu manuseio devem ser escolhidos de modo a minimizar o risco de 
acidentes. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
Educação ambiental (EA) 

No desenvolvimento deste projeto serão levados em consideração os roteiros 
experimentais pré-estabelecidos pela ementa da disciplina de Química Orgânica 
Experimental das Universidades Federais do Norte, Sul e Nordeste do Brasil e sua 
proximidade com os 12 princípios da QV descritos por Lenardão et al. (2003). 

Deste modo, o presente trabalho visa identificar quais os princípios da Química 
Verde (QV) estão inseridos nos roteiros das aulas experimentais de Química Orgânica 
e como são inseridos esses princípios durante as aulas de laboratório das 
Universidades Federal do Pará (UFPA), Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
Federal de Sergipe (UFS). 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Este trabalho é considerado como uma pesquisa de análise documental, pois, 
segundo Cellard, et. al (2008) “a análise documental favorece a observação do 
processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 
conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros”. 

Neste estudo, a busca pelos roteiros experimentais, da disciplina Química 
Orgânica, foi realizada por meio de sítios de busca na rede web. Utilizou-se como 
critério de escolha a localização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 
uma em cada região, e a disponibilidade dos roteiros experimentais.  

      Uma vez escolhidos os roteiros, estes foram lidos minuciosamente com 
foco em identificar quais informações sobre a QV e como elas estão contempladas 
durante as aulas. Após a leitura foram criadas tabelas destacando o tema das aulas, os 
solventes e reagentes empregados durante as práticas e a partir delas foram 
analisados se há a presença dos 12 princípios da QV descritos por Lenardão (2003, 
p.124). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A busca dos roteiros experimentais para análise foi feita via web para várias 
regiões do país, mas somente foram de livre acesso os documentos da UFPA, UFRGS 
e UFS, instituições de ensino superior localizadas no norte, sul e nordeste, 
respectivamente. Este fato explica o motivo da escolha dos mesmos. Os dados 
mostrados nos Quadros 1, 2 e 3 foram retirados dos roteiros experimentais e 
resumidos em formato de tabela de modo que se pudesse buscar e estabelecer uma 
correlação da atividade prática e do material utilizado durante as aulas com algum 
dos 12 princípios da QV. As Tabelas 1, 2 e 3 foram criadas com os dados das reações 
de síntese e tiveram como objetivo mostrar quais reações se apresentavam mais 
próximas ao P2 da QV. 

A primeira leitura de análise do roteiro da UFPA mostrou que em um total de 19 
práticas 12 referem-se a temas conceituais como destilação e métodos de 
caracterização e 7 são de reações de síntese. Esse roteiro mostrou ainda uma 
preocupação em ofertar práticas que estivessem dentro do conceito de QV na medida 
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em que nas aulas conceituais de extração, destilação, refluxo, hidrodestilação, 
cromatografia, recristalização e pontos de fusão e ebulição propõem o uso de materiais 
vegetais reaproveitáveis como o caroço de bacuri, cupuaçu, manga, entre outras assim 
como a obtenção de extratos vegetais de plantas da região como o Patchouli, Priprioca 
e Canela, P7 da QV. Nas aulas práticas de síntese orgânica o roteiro propõe o estudo 
de reações clássicas de Química Orgânica e que também atendem ao princípio de QV, 
P2, Quadro 1. 

No início da apresentação do documento o autor informa sobre o 
aproveitamento da matéria-prima descartada da região (amazônica) como o caroço de 
frutas da região, que serão utilizados durante as aulas práticas. Além disso, o 
documento cita a “inclusão ou substituição” de experimentos onde serão “trabalhados 
de acordo com a QV” sendo enunciado primordial para os dados desta pesquisa, pois a 
mesma se baseia neste aspecto. 

Ele ainda ressalta que muitos produtos puros obtidos durante as aulas práticas 
de química orgânica serão utilizados em outras disciplinas experimentais de Química, 
mostrando a preocupação do reaproveitamento do material gerado durante as aulas, 
seguindo P7 e P5. No entanto, na sequência destaca que muitos dos outros compostos 
que serão manipulados são tóxicos, corrosivos, inflamáveis, oxidantes, irritantes e 
perigosos, Quadro 1.   

A obtenção de substâncias orgânicas, a partir de produtos naturais 
reaproveitáveis ou plantas nativas, parece ser uma maneira de se obter produtos não 
tóxicos ao meio ambiente como indicado no princípio P4, Quadro 1. 

Quadro 1: Experimentos e reagentes, em geral, utilizados nas práticas de 
Química orgânica e correlação com a QV da UFPA. 

UFPA 
Experimentos Materiais e Reagentes Princípios da QV (P) 

Preparo de amostras 
Sementes de bacuri, cupuaçu e manga,  
 
moinho, processador, estufa, balança. 

4, 7 
 
 

Extração: Soxhlet e Percolação; 
Destilação simples 

Destilação sob vácuo 
hexano, metanol. 
 

5, 7 

Destilação fracionada –  
Extração: Liquido-liquido metanol, diclorometano,água. 5, 7 

Refluxo 
triacilglicerol, 
 
hidróxido de sódio, água 

4, 7 
 
 

Hidrodestilação patcholui, priprioca, canela, cascas de 
laranja, cascas de limão, 

4 

Isolamento da cafeína 
chá preto, 
 
água, diclorometano, carbonato de sódio, 
sílica, iodo como revelador.  

4, 7 
 
 
 

Solubilidade, recristalização e 
sublimação: 

triacilglicerol, 
cafeína. 
 
acetato de etila, diclorometano, metanol, 
hexano, água. 

4, 7 
 
 
5, 7 
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Ponto de Fusão; 
Ponto de Ebulição; 

 
Desvio Polarímetro 

ácidos graxos, 
acetato de isoamila, 
 
sacarose, 
 
água, acetato de chumbo. 

7 
 
 
7 
 
 

Cromatografia Camada Delgada 

placas cromatográficas de Sílica Gel, 
 
extratos das plantas, 
triacilgliceróis, 
ácidos graxos, 
 
cuba com iodo. 

 
 
4, 7 
4, 7 
4, 7 
 
 

Sínteses 

Acetato de 
Isoamila 

álcool isoamilico, ácido acético, ácido 
sulfúrico, éter etílico, carbonato de sódio,  
sulfato de ferro II, sulfato de magnésio. 

2, 3, 9 
 
 

Ácido acetil 
salicílico 

ácido salicílico, ácido sulfúrico, anidrido 
acético, etanol. 

2, 3, 9 

 
Ciclo-hexeno 

ciclo-hexanol, ácido sulfúrico, carbonato de 
sódio, cloreto de sódio, cloreto cálcio, 
 
bromo em tetracloreto, permanganato de 
potássio. 

2, 3, 9 
 
 
 

Dibenzalacetona 

benzaldeido, metanol, acetona 
hidróxido de sódio, 
 
ácido acético,bromo em tetracloreto. 

2, 3 
 
 
 

O roteiro propõe sete reações de sínteses onde foram investigados se seguem 
o princípio da QV, P2 – economia atômica. Foi observado ainda que são obtidos 
medicamentos e flavorizantes considerados produtos seguros (P3), muitas reações são 
feitas na presença de catalisadores ácidos (P9) e ainda um produto natural isolado 
(ácido oleico) que pode ser utilizado como reagente seguindo o princípio P7.  

As reações de síntese estão centralizadas no princípio P2 que envolve o 
conceito de economia atômica. Utilizando a formula de (MERAT, 2003) calculou-se o 
parâmetro de economia atômica. 

%A = P.M. do produto gerado / ∑ P.M. das substâncias produzidas                (1) 

“O fator E, definido como a razão entre a soma das massas dos produtos 
secundários e a massa do produto desejado, leva em consideração todas as 
substâncias utilizadas na reação, incluindo-se os solventes (exceto água) e a parcela 
de reagentes não convertidos. Quanto maior o valor do fator E maior a massa de rejeito 
gerada e menos aceitável o processo, do ponto de vista ambiental”.  

Fator E = ∑ P.M. dos produtos secundários / P.M. do produto desejado         (2) 

Assim, as equações (1) e (2) e os dados teóricos das reações foram utilizadas 
para calcular a economia atômica, %A e fator E para todas as reações descritas nos 
roteiros, Tabelas 1, 2 e 3. 

Tabela 2: Dados de economia atômica (%A) e fator E das reações de síntese da UFPA. 
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Produtos %A fator E 
Álcool Isoamílico 49 1,18 
Ácido Acetil Salicílico 53 0,87 
Ciclo-Hexeno 41 1,19 
aDibenzalacetona 80 0,17 
Cicloexanona 25 2,81 
Cloreto de t-butila 63 0,39 
Ácido Azeláico 40 1,38 

aReação aceitável do ponto de vista ambiental. 

Os maiores valores de %A exprimem uma maior quantidade de reagentes 
incorporados ao produto e quanto menor o valor do fator E, mais verde é o processo e 
mais aceitável do ponto de vista ambiental. A Tabela 1 mostra que todas as reações 
propostas no roteiro da UFPA produzem resíduos com destaque para a obtenção da 
cetona cíclica, cicloexanona que é obtida a partir da oxidação do cicloexanol, numa 
reação que produz resíduos de acetato de cromo com %A=25 e fator E=2,81. 
Entretanto observa-se que a reação mais aceitável é a síntese da dibenzalacetona, 
uma reação de condensação de Claisen-Schmidt entre o benzaldeido e acetona em 
meio básico com %A=80 e fator E=0,17. 

Analisados os roteiros da UFRGS, foram observadas 21 práticas sendo que 3 
delas são de cromatografia, 3 de extração, 8 refere-se às práticas de destilação, 6 são 
de reações de sínteses incluindo uma polimerização interfacial, métodos de 
cristalização/recristalização, sublimação e algumas reações de caracterização. O 
documento apresenta de início as técnicas utilizadas nos experimentos dando a 
entender que o mesmo pretendia apenas cumprir com a ementa da disciplina sem se 
preocupar com questões ambientais. Observa-se no Quadro 2 que, embora sejam 
usados extensivamente solventes orgânicos, nas práticas de destilação estes podem 
ser reutilizados P5 e renovados P7. Algumas práticas utilizam material vegetal sendo 
obtidos produtos orgânicos que seguem o principio P4. 

Quadro 2: Experimentos e reagentes, em geral, utilizados nas práticas de Química orgânica e 
correlação com a QV da UFRGS. 

UFRGS 
Práticas experimentais Materiais e Reagentes Princípios da QV (P) 

Cromatografia: Papel; Camada 
delgada; 
 
Coluna 

naftaleno, β-naftol, benzofenona, 
azobenzeno e 4-Dimetil-
aminoazobenzeno. 
 
acetato de etila, acetona, ácido acético, 
etanol, hexano. 

 
 
 
5, 7 

Extração 

Coeficiente de 
Partição  

água, álcool amílico, ácido salicílico, 
hidróxido de sódio.  

 
 

Cafeína do mate  

café, chá da índia ou guaraná, 
 
cloreto de sódio, hidróxido de cálcio,  
clorofórmio. 

7 
 
 

Óleo de Oleaginosa 
amendoim, soja, canola, girassol, 
 
hexano. 

4, 7 

Destilação 
Simples; 
Fracionada; 
A pressão reduzida; 
Arraste a vapor. 

vinho,  
 
cascas de limão, cravo da índia, folhas de 
eucalipto, folhas de capim cidreira, 

4, 7 
 
 
7 
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Extração ácido-
base 

Eugenol, isoeugenol, 
 
clorofórmio, hidróxido de sódio, ácido 
clorídrico, sulfato de sódio. 

4, 7 
 
 

Adição de bromo diclorometano, solução de bromo.    

Complexação com 
ferro clorofórmio, cloreto férrico, piridina, água.  

 

 
Sublimação 

– ácido benzóico.  
Teste da 2,4-
dinitrofenilhidrazina etanol, 2,4-dinitrofenil-hidrazina.  

Teste da fucsina reagente de Schiff  
Teste com 
bicarbonato de 
sódio 

bicarbonato de sódio, metanol.  

Cristalização/Recristalização ácido acetil salicílico, etanol.  

Sínteses 

AAS ácido salicílico, anidrido acético, ácido 
sulfúrico, água, etanol. 2, 3 

Polimerização 
interfacial 

cloreto de sebacoila, solvente clorado, 
hexametilenodiamina, acetona, 
água,hidróxido de sodio.  

2 

Síntese do 
formiato de 

amônio 
carbonato de amônio, ácido fórmico. 2 

Síntese da α-fenil-
etil-formamida formiato de amônio, acetofenona.  2 

cloreto de α-(fenil)-
etil-amônio 

α-fenil-etil-formamida, tolueno, água, ácido 
clorídrico, éter.  2 

α-feniletilamina cloreto de α-(fenil)-etil-amônio,hidróxido de 
sódio, éter etílico. 2 

Caracterização da 
α-feniletilamina 

acetona, α-(fenil)-etil-amina, nitroprussiato 
de sódio.  

O roteiro propõe reações de síntese sem mostrar claramente nenhuma 
discussão com algum princípio da QV o que poderia ser feito na síntese do AAS. A 
Tabela 2 mostra que das reações propostas no roteiro da UFRGS a reação mais 
aceitável parece ser a de obtenção do nylon com %A=88 e fator E=0,13 um polímero 
da classe das poliamidas constituído pela união de moléculas orgânicas de baixa 
massa molecular e que pode ser reutilizável estando portanto inserido no princípio P7. 

Tabela 3: Dados de economia atômica (%A) e fator E das reações de síntese da UFRGS. 
PRODUTOS %A fator E 

Ácido Acetil Salicílico 53 0,87 
aNylon 88 0,13 
α-fenil-etil-formamida 65 0,41 
Cloreto de α-fenil-etil-amônio 72 0,38 
α-fenil-etil-amina 61 0,47 

aReação aceitável do ponto de vista ambiental. 

No roteiro das aulas práticas de Química Orgânica Experimental da 
Universidade Federal de Sergipe são descritos 8 praticas envolvendo a apresentação 
dos materiais, normas de segurança em forma de cartilha, extração, destilação, 
recristalização e cromatografia. Depois são proposta 5 reações de sínteses onde é 
discutida na síntese do AAS o tema economia atômica. Durante a leitura do roteiro não 
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fica claro na apresentação e conteúdo em geral a preocupação em trabalhar o tema 
Química Verde, embora sejam propostas atividades que façam refletir sobre o assunto. 
O roteiro indica apenas o cumprimento da ementa da disciplina. O Quadro 3 mostra 
que os princípios P5 e P7 estão presentes em algumas atividades e que os P2, P3 e 
P9  podem ser discutidos nas reações de síntese. 

Quadro 3: Experimentos e reagentes em geral utilizados nas práticas de 
Química Orgânica e correlação com a QV da UFS. 

UFS 
Práticas experimentais Materiais e Reagentes Princípios da QV (P) 

Extração 
Infusão, 
Cafeína 

chá preto,  
 
diclorometano, hidróxido de sódio, sulfato 
de sódio, água. 

7 
 
5, 7 

Sohxlet, 
Piperina 

pimenta-do-reino, 
etanol, hidróxido de potássio. 5, 7 

Destilação 
Destilação 

por arraste a 
vapor 

cravo,  
 
diclorometano, sulfato de cobre. 

 
 
5, 7 

Simples diclorometano, etanol 5, 7 

Cromatografia 
Camada fina ácido acetil salicilico, acetaminofeno, 

ibuprofeno, cafeína.  

Coluna 
sílica, alumina, acido acético, etanol,  
alaranjado de metila, azul de metileno, 
água.   

 

Recristalização 
ácido benzóico, enxofre, água.  
 
ácido acetil salicílico 

 
 
 

Sínteses 

Ácido Acetil 
Salicílico 

ácido salicílico, anidrido acético, ácido 
sulfúrico, álcool etílico, água. 
 
microondas. 

2, 3, 9 
 
 
2, 3 

Acetanilida anilina, anidrido acético, acetato de sódio, 
ácido acético glacial. 2, 3 

p-nitro-
acetanilida 

acetanilida, ácido acético, ácido nítrico, 
ácido sulfúrico,etanol. 2 

p-nitro-
anilina p-nitroacetanilida, água, ácido sulfúrico. 2, 9 

Vermelho de 
Monolite 

nitrito de sódio, ácido clorídrico, β-naftol, 
hidróxido de sódio, etanol, água. 2 

O Quadro 1 e a Tabela 3 mostram que a obtenção do AAS é feita da maneira 
usual utilizando anidrido acético e ácido sulfúrico e outra técnica que utiliza o 
Microondas no lugar do catalisador ácido. Dessa forma uma maior quantidade de 
átomos é incorporada %A=75 sendo produzido apenas ácido acético como subproduto 
aumentando a eficiência do processo fator E=0,33. A obtenção do corante sintético de 
tecidos, Vermelho de Monolite, um diazocomposto, também se apresenta como uma 
reação economicamente viável com %A= 79 e fator E=0,19. Entretanto é sabido que os 
corantes azo são conhecidos por poluir colorindo o meio ambiente além de levar a 
geração de subprodutos de reconhecido caráter carcinogênico. 

Tabela 3: Dados de economia atômica (%A) e fator E das reações de síntese da UFS 
Produtos %A fator E 

aÁcido Acetil Salicílico 53 0,87 
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bÁcido Acetil Salicílico 75 0,33 
Acetanilida 69 0,44 
p-Nitroacetanilida 65 0,64 
p-Nitroanilina 56 0,78 
cVermelho de Monolite 79 0,19 

aÁcido Sulfúrico; bMicroondas; cReação não aceitável do ponto de vista ambiental. 

De um modo geral os três roteiros abordam as precauções no uso com 
substâncias tóxicas e corrosivas, normas de segurança e utilização relativas à 
vidrarias. Embora a maioria das práticas utilizem solventes inflamáveis e tóxicos, todos 
podem ser recuperados através da técnica de destilação como propõem os autores, 
sendo assim considerados como atendendo ao princípio P5 e P7 da QV.  

Os roteiros também não deixam claro sobre o reaproveitamento da água de 
circulação dos condensadores quando são abordados os temas sobre a utilização do 
extrator de soxhlet, na destilação fracionada e na destilação simples. Já na técnica de 
destilação utilizando o evaporador rotativo apenas a UFPA mostra uma figura e deixa 
clara a presença de uma saída para refrigeração da água do condensador. Na técnica 
experimental de extração liquido-liquido (partição), a fase aquosa (hidro alcoólica) após 
partição é sugerido que seja desprezado, porém não informa como é feito o descarte. 

Os roteiros propõem testes de caracterização dos compostos isolados ou 
sintetizados. Essas reações são mais evidentes nos roteiros da UFRGS onde grande 
parte dos reagentes são compostos halogenados e nitrogenados altamente tóxicos e 
geradores de resíduos. 

Nas reações de síntese, mesmo sendo utilizados reagentes inflamáveis e 
tóxicos como, por exemplo, benzaldeido e acetona e possível produzir produtos que 
estejam de acordo com o princípio de eficiência atômica e que são irritantes aos olhos, 
pele e sistema digestivo. Embora outros métodos de síntese apresentem o maior 
rendimento possível como no caso do corante Vermelho de Monolite, essas 
substâncias são consideradas tóxicas ao meio ambiente. 

Cabe ressaltar, que dentre os roteiros experimentais aqui apresentados, não 
foram encontrados todos os 12 princípios da QV. Desta forma, os princípios tomados 
em discussão neste trabalho, são aqueles que estavam contidos nos materiais 
analisados, não desconsiderando assim, a importância dos demais princípios que não 
foram abordados no escopo deste trabalho. Reiteramos a importância de roteiros 
experimentais que possam contemplar, se não os 12 princípios da QV, a maioria 
desses. 

CONCLUSÃO 

Este estudo veio a mostrar que o roteiro que apresentou maior indício dos 
princípios da QV fora o apresentado pela Universidade Federal do Pará. Apesar da 
utilização de alguns reagentes considerados altamente tóxicos e poluentes, 
compreende-se que o documento toma cuidado com as questões ambientais, pois este 
deixa claro desde o início a reutilização dos produtos formados para outras disciplinas 
de Química, bem como do material vegetal de estudo. Neste roteiro há uma correlação 
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com a educação ambiental, no momento em que é citado no princípio o emprego da 
QV nas práticas experimentais. 

Quanto aos roteiros das UFRGS e UFS é notável no Quadro 2 e Quadro 3, 
respectivamente, que alguns reagentes não estão inseridos no âmbito dos princípios da 
QV, subtende-se assim que as práticas desenvolvidas destes são consideradas de alto 
risco ao meio ambiente e até mesmo a saúde humana. É importante salientar que os 
roteiros apresentados possui uma grande precisão da aplicação dos princípios verde, 
tanto nas práticas quanto nos reagentes, apesar de alguns reagentes estarem contidos 
em alguns dos princípios da QV e as práticas da UFS podem ser consideradas com 
maior teor de QV, se comparada com a UFRGS, embora haja a utilização de reagentes 
tóxicos e poluentes são sugeridas diferentes rotas para a reação de síntese. Contudo é 
importante que os documentos estejam acerca de todos os princípios da química 
verde, para que seja amenizado os problemas ambientas mantendo este meio 
sustentável para a futura geração. 

Diante dos dados obtidos mediante o presente estudo, de modo geral, as três 
Universidades apresentam princípios da QV nas práticas de Química Orgânica 
Experimental, com maior destaque à UFPA, em seguida a UFS e UFRGS. Porém é 
evidente a necessidade de uma maior preocupação com os reagentes utilizados para 
que não sejam causadores de danos ao meio ambiente e a saúde humana, e que é 
indispensável a inclusão dos princípios da Química Verde nas atividades práticas e na 
sala de aula, o qual é um parâmetro essencial a ser inserido no campo educacional, 
permitindo a reflexão sobre o impacto ambiental de práticas realizadas. 
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Introdução 
Os livros didáticos assumem papel de destaque no 

processo de ensino e aprendizagem1. É um dos 
recursos mais usados, durante as aulas, na 
educação básica pública brasileira. Deve ser bem 
analisado e selecionado para garantir mais fluidez 
ao ensino e aprendizagem. 
  A incorporação de temas ambientais no ensino de 
Química, pode contribuir para a formação da 
cidadania e para a compreensão ampla das 
problemáticas e suas relações. No conteúdo de 
Funções Inorgânicas (FI) observa-se direta 
interação com muitos problemas ambientais, devido 
a gama de compostos e reações as compõe.  
Assim, investigou-se como os livros didáticos de 
Química abordam o tema Educação Ambiental (EA) 
e sua relação com o conteúdo de Funções 
Inorgânicas em escolas públicas no ensino médio. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa, do gênero qualitativo foi realizada com 

livros didáticos do primeiro ano do ensino médio de 
química, utilizados pelas escolas da rede pública 
estadual de ensino das cidades de Candeias-MG, 
Campo Belo-MG e Formiga-MG. Cada livro foi 
examinado e mencionado, por questões éticas, por 
números (1,2,3) atribuindo-se maior atenção nos 
conteúdos de Funções Inorgânicas.  
A análise foi baseada em critérios elencados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático2 e por, Mohr 
(2000), Batista, Cunha, Cândido (2010). Os critérios 
foram: 

Aspectos Gerais 
Questões Globais e temática ambiental 
Atividades Experimentais 
Valoriza a Experiência Extraescolar 

 
     Em relação aos aspectos gerais, evidenciou-se 
que os livros 1 e 2 apresentam uma estrutura rica 
em conceitos, definições, questões para reflexão, 
classificação e importância  das FI, e trazem na 
introdução relações do conteúdo com  EA. O livro 1 
trata o assunto de forma mais conceitual do tema 
analisado.  Não se mensurou ,em nenhum material 
analisado, falhas conceituais. 

Dessa forma, se faz importante a abordagem de 
questões de nível global e ambiental, como poluição, 
política, saúde pública entre outras3. O livro 1,  
 

 
apresenta ao final dos capítulos, um espaço 
destinado a Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 
O livro 2, aborda as  questões ambientais globais, 
no decorrer do capítulo. No livro 3, o conteúdo é 
tratado sem o estabelecimento de relações e 
exposições do analisado.  

Em se tratando de atividades experimentais, é 
sabido da sua possibilidade em auxiliar os docentes 
na transposição didática e desenvolver habilidades 
como elaboração de hipóteses, consolidação de 
conceitos, raciocínio lógico, trabalho em grupo e 
criatividade. Porém, verifica-se a dificuldade em 
executar experimentos com turmas numerosas e a 
ausência de espaços físicos adequados. O livro 1, 
apresenta atividades experimentais em todo final do 
capitulo, com um roteiro bem estruturado, com 
materiais, reagentes e procedimentos necessários 
para a execução da prática. No livro 2, há um 
número menor de atividades experimentais. Já o 
livro 3 se ausenta desse recurso.   

As situações educativas pelas quais os alunos 
passam fora do ambiente desenvolvem habilidades, 
atitude e escolhas4. Os livros 1 e 2 trazem em seu 
conteúdo, temas e situações que estimulam e 
facilitam o aprendizado do público-alvo em questão, 
mostrando a estreita relação existente entre o 
conteúdo abordado e o seu cotidiano, já o livro 3 
apresenta falhas em relação aos critérios 
analisados. 

Conclusões 
 Os livros 1 e 2 abordam a temática ambiental, 
porém em escalas e profundidades diferenciadas.              
Já o livro 3 não atende com satisfação aos critérios 
analisados. 
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RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido em uma escola pública estadual do município de Ji-Paraná-
RO. Buscando ensinar uma disciplina de exatas que atualmente exige grande trabalho dos docentes e 
também dos discentes, a análise de solos surge como uma ferramenta didática no desenvolvimento do 
ensino/aprendizagem de alunos do 2º do ensino médio. Neste sentido, objetivou-se com este trabalho 
identificar os procedimentos básicos, e fatores de influência e melhoria da qualidade ambiental, voltado 
para a sala de aula. Seguindo esta sequência, realizaram-se junto aos alunos, aula teórica e prática 
sobre análise de solos de coletados dentro da escola e, ao final, o resultado dessas análises foram 
discutidos, de forma que o ambiente que os cercavam pudesse ser observado e analisado pelos alunos, 
aliando o meio à química. Os resultados mostraram-se significativos. O projeto surtiu efeito nos alunos, 
porém percebeu-se a carência em torno de informações em relação os benefícios da análise de solos. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

Segundo MANZATTO (2011), o solo, tem grande importância na vida de todos 
os seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É do 
solo que retiramos parte dos nossos alimentos e que sobre ele, na maioria das 
vezes,  construímos as nossas casas. Assim os estudos do solo são de extrema 
importância para a vida humana e animal. Em torno desta importância surge a 
necessidade de analisar os solos, a sua eficácia, seus benefícios e as atividades 
humanas que causa danos ao mesmo. Assim a acidez do solo é uma forma eficaz de 
avaliar os parâmetros de qualidade e de produtividade. A acidez do solo refere-se a 
sua capacidade de liberar prótons, passando de um determinado estado a outro em 
relação a um de referência (JACKSON, 1963). Os estados podem ser especificados em 
termos de pH ou outro índice. Segundo ALVES (2010), o potencial hidrogeniônico (pH) 
consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio 
qualquer. Sendo assim são várias as causas da acidez do solo. Os solos agrícolas 
brasileiros, na maioria, apresentam média a alta acidez (pH H2O <5,5), o que traz 
como consequência, a baixa produtividade das culturas.  

A realização da análise de solo é importante, pois somente os dados obtidos a 
campo através da observação visual não são suficientes para se determinar possíveis 
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problemas nutricionais das plantas. Deve-se fazer a análise de solo como parte de um 
planejamento da instalação das culturas agrícolas ou florestais. Serve como 
prevenções para futuros problemas nutricionais que podem facilitar o aparecimento de 
pragas e doenças.  Com a realização da análise pode-se chegar a aumentar a 
lucratividade, pois haverá um aumento da produção e da resistência da planta, 
diminuindo os gastos com agrotóxicos (inseticidas, herbicidas e fungicidas). Em 
consequência disso, haverá uma melhor qualidade de vida e menor impacto 
ambiental (AGROAMBIENTE, 2010).  

A análise química é uma ferramenta que produtores, técnicos e pesquisadores 
dispõem para avaliar a fertilidade do solo e, a partir da necessidade nutricional das 
culturas, recomendar a correção com calcário ou adubação. O primeiro passo para a 
análise de solos é a amostragem. Dela depende o sucesso do resultado da análise, 
pois mais de 90% dos erros nos resultados das análises decorrem da coleta 
inadequada (SULEIMAN, 2012).  

A análise de solo, num sentido mais amplo, pode ser entendida como um 
conjunto de procedimentos físicos e químicos que visam avaliar as características e 
propriedades do solo através de análise de amostra representativa do mesmo. Num 
sentido mais restrito, a análise do solo consiste de determinações químicas com o 
objetivo de avaliar a sua fertilidade. A tendência é de continuar havendo um grande 
incremento no uso desta ferramenta e tanto mais será quanto maiores forem às 
deficiências de nutrientes no solo e maiores produtividades forem desejadas 
(CAMARGOS, 2005). 

De acordo com MENDES (2011), pesquisador da Embrapa Rondônia, a coleta 
pode ser feita em qualquer época do ano, mas o ideal é que as amostras sejam 
retiradas no mínimo 60 dias antes da adubação. A coleta também pode ser feita no 
início da estação seca, no caso de culturas anuais, e logo após a colheita, para culturas 
perenes. 

Para CAMARGOS (2005), conhecer o nível de fertilidade do solo, ou seja, 
estima à capacidade do solo de suprir determinados nutrientes às plantas e determinar 
a necessidade de corretivos e fertilizantes e, estes dois objetivos constituem o 
programa de adubação e calagem. A correta amostragem do solo é um fator de 
primordial importância para a avaliação da fertilidade de um solo. Na impossibilidade de 
se analisar todo o volume e/ou peso da camada arável de um solo, utilizam-se 
amostras que irão representar todo o universo que se quer avaliar. Vários fatores 
afetam a representatividade da amostra, tais como: profundidade de amostragem; 
quantidade do material do solo a ser coletado; no. de amostras por área; no.  de pontos 
amostrados na formação de cada amostra; tamanho de talhões ou subáreas; manejo e 
uso do solo, etc.  

A amostragem constitui uma das principais fases da análise. É reconhecida 
como a maior fonte de erro em um programa de análise de solo. Dela, em grande 
parte, depende a precisão das recomendações de fertilizantes e corretivos 
(CAMARGOS, 2005). Dentro deste contexto, surgi à necessidade de interligar o ensino 
com assuntos envolvendo a química ambiental.  

Sendo que para os alunos do Ensino Fundamental e Médio, o aprender 
Química deveria estar relacionado a procedimentos e práticas experimentais, o uso do 
Laboratório e a relação com o cotidiano. No entanto, o processo ensino e 
aprendizagem vêm mostrando que, na maioria das vezes, o uso da experimentação 
não é contemplado no ensino de Química na educação Básica. Isto pode estar 
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relacionado com a falta de estrutura escolar ou por despreparo do professor. Sendo 
que um professor precisa de habilidade e conhecimento necessários a sua prática 
docente, isto é, um professor crítico e reflexivo frente às propostas educacionais e que 
tenha uma concepção epistemológica clara daquilo que ensina (SCHWAHN E OAIGEN 
2008, APUD BRASIL, 1994). No entanto, quando ocorre o uso da experimentação, sua 
abordagem ainda é tradicional, com os alunos seguindo uma sequencia linear, onde é 
o professor ou um roteiro predeterminado apresentado aos alunos quem define o que e 
como fazer. Desta forma este trabalho tem como objetivo principal relacionar o estudo 
da análise de solos com conteúdos estudados em sala de aula, visando uma melhoria 
na qualidade ambiental, procurando interligar tudo dentro de uma teia de informações 
sobre o assunto. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

Este trabalho representa uma metodologia  educacional e participativa entre 
bolsistas e alunos, onde, posteriormente realizou-se  uma revisão bibliográfica para em 
torno do assunto principal do trabalho.  
 
 
Preparação do material de apoio da atividade 
 
 

O trabalho foi realizado entre os meses de setembro e outubro de 2013 com 
três turmas do segundo ano do ensino médio do período matutino da escola E. E. E. M. 
Jovem Gonçalves Vilela do município de Ji-Paraná-RO.  

Inicialmente, em uma aula breve, expôs-se aos alunos a importância e como 
seria realizada a coleta das amostras de solo, e que as mesmas seriam recolhidas 
dentro do pátio escolar da escola, porém, cada sala, com seus grupos, coletariam 
amostras do mesmo local, com certa distância, enquanto as outras salas fariam o 
mesmo, porém, em outros pontos da escola. 

Os pontos escolhidos foram os seguintes: para a turma ‘A’, designou-se um 
local onde havia pequenas queimadas de folhas de árvores da escola, coletando no 
local onde havia cinzas.  Para a turma ‘B’, designou-se a coleta perto e no meio de 
abóboras plantadas na escola, espécie de horta. Para a turma ‘C’, designou-se a coleta 
abaixo de árvores seguidas uma da outra. Esses pontos escolhidos são pontos 
extremos da escola. 
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Figura 1. Foto da coleta de solos por grupo com os alunos do 2º ano do Ensino Médio (FONTE: 
Os Autores, 2013). 
 

Após o processo de coleta, os alunos designaram um responsável pelo grupo 
que secaria naturalmente ao sol durante duas semanas a amostra coletada.  

Dentro dessas duas semanas, realizou-se uma aula teórica com recurso visual 
(slide) para cada turma, relatando os assuntos: pH, influência do pH, como procederia 
a análise na aula prática, gastos ou lucros obtidos pela análise do solo, falando sobre a 
importância de se analisar o solo na visão do agricultor. 

Na aula prática, os grupos continuaram separados, e com auxílio dos bolsistas 
e a professora presente, explicou-se detalhadamente o procedimento que seria 
realizado com o Ecokit Solo (Alfakit) do PIBID, aonde, no mesmo já vem explicado o 
procedimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Alunos realizando o procedimento experimental: A) Macerando. B) Filtrando as 
amostras. (FONTE: Os Autores, 2013). 
 
 
 
 
 
 

A B 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)                                     
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

5 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
 
 

Educação Ambiental - EA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Alunos analisando o resultado encontrado. (FONTE: Os Autores, 2013). 
 

Após a aula prática, designaram-se para os grupos já separados temas sobre 
tipos solos para que os mesmos pudessem realizar seminários.  
 
Exposição dos seminários 
 
 

Para cada grupo designou-se um tema, sendo para a turma ‘A’, grupo 1: 
Latossolo; grupo 2: Argissolos; grupo 3: Neossolos. Para a turma ‘B’, grupo 1: 
Cambissolos; grupo 2: Gleissolos; grupo 3: Nitossolos. Para a turma ‘C’, grupo 1: 
Chernossolos; grupo 2: Planossolos; grupo 3: Vertissolos. 

Os alunos deviam fazer uma maquete simples e clara que seria utilizada de 
auxílio durante a explicação para os demais colegas. Além disso, eles puderam usar o 
recurso visual (slide), e até mesmo de áudio (vídeos). Os mesmos foram analisados 
pelos bolsistas e professora presente.  
                               
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na realização da aula prática, após obter-se o resultado de cada grupo e de 
cada turma, pode-se observar grande desempenho dos alunos, que aliaram a aula 
teórica à aula prática, sendo os resultados: 
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Tabela 1: Resultado obtido pelos alunos na aula prática, cujo foco era determinar o pH das 
amostras recolhidas pelos os discentes. 
 

Turma GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

A 7,5 8,0 7,5 

B 7,0 7,5 7,5 

C 7,5 7,5 7,5 

 
Durante as aulas práticas, além do foco do resultado de pH, explicou-se 

também os tipos de vidrarias, reagentes e ferramentas utilizadas naquela prática para 
os alunos e, a importância das mesmas estarem limpas para a não interferência nas 
análises.  

Observou-se também a aptidão de informações retidas pelos alunos, pois, após 
constatarem os resultados, puderam através das numerações, informar-nos a 
qualidade e o índice de pH presente no local da coleta. 

No grupo ‘A’, onde fizeram análises das amostras de solos das cinzas, após o 
resultado, constataram um solo alcalino, onde levantaram hipóteses que este número 
poderia ser resultado das cinzas, que também são alcalinas. 

No grupo ‘B’, no qual fizeram análises das amostras perto de uma horta, 
constataram um solo alcalino, onde no local da coleta, poderia haver ver adubos 
orgânicos e inorgânicos. 

No grupo ‘C’, onde fizeram análises abaixo de árvores, constataram um solo 
alcalino, levantando hipóteses que esse resultado poderia ser da decomposição de 
folhas. Nos seminários, os alunos mostraram-se seguros do conteúdo, montaram 
maquetes explicativas do conteúdo, havendo algumas dúvidas que foram sanadas no 
fim das apresentações dos grupos. 

Durante os seminários, utilizando o recurso visual (slide) e a maquete (Figura 
4), os alunos assemelharam o conteúdo à maquete, aproveitando também o conteúdo 
trabalhado em aula teórica/prática para citar propriedades de cada tipo de solo e como 
deve ser tratado. Mostraram-se aptos e criativos na produção dos materiais. 

Sendo assim muitos trabalhos já foram sugeridos para o ensino/aprendizagem 
mais eficaz referente ao tema, todos com resultados excelentes e significativos, 
podendo ser citado aula prática de solo por RIEDER (2014), mini-aula sobre formação 
e classificação de solo por SILVA et. al. (2008), e a atividades experimentais de 
determinação de pH do solo com  indicadores ácido-base por ANTUNES et. al. (2009). 
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Figura 4: Maquete do seminário realizado pelos alunos. (Fonte: Os Autores, 2013) 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   

Ensinar uma disciplina temida pelos alunos atualmente é uma tarefa difícil, 
afinal, tantos deles estão acostumados a apenas decorar fórmulas e teorias e, a aula 
prática se assemelha apenas a explosões. Informar a um aluno que imagina a aula 
prática desta forma que, a química não é somente fogo, explosão e reações incríveis, a 
química é também saber esperar surtir efeito, conhecer sua história, transformações, 
descobridores e, principalmente, levar esta atividade, juntamente com a tecnologia, a 
melhorias, a algo que se torne hoje, sustentável e viável para ambas as partes: as que 
pesquisam e as que compram a ideia. Levar o aluno a conhecer além de fórmulas 
decorativas uma realidade diferente, pequena, mas diferente da sala de aula, é levá-lo 
para o rumo das descobertas, afinal, o aluno de ensino médio está na fase de se 
descobrir, de querer saber sua identidade, e o professor tem papel fundamental pelo 
fato de ser o responsável de apresentar ao aluno as ofertas que ele pode ter. Através 
das aulas na sala, então, o aluno pode criar a hipótese de estar favorável ou 
desfavorável a esta disciplina, porém, ele não tem o direito de escolher não cursá-la. A 
aula prática pode vir a influenciar neste caso, pois o discente pode aprender a gostar 
da disciplina, ou, adequar-se a ela aplicando a teoria na prática.  

No decorrer da aula de coleta das amostras, os alunos se mostraram 
entusiasmados, visto que, eles tinham pouco conhecimento sobre a análise química do 
solo. 

Na aula teórica, grande parte dos alunos se mostraram interessados na aula, 
participando e levantando hipóteses e tirando dúvidas de algo que já tinham visto 
relacionando com o cotidiano dos mesmos. 

Na aula prática, os discentes se separaram nos grupos que estavam 
designados, sendo que cada grupo tinha um bolsista e a professora acompanhava, 
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mantendo os alunos concentrados. Nesta aula percebeu-se que os alunos se 
mantiveram atentos às vidrarias, equipamentos e reagentes utilizados durante o 
procedimento, sendo que a maioria deles sabiam identificar uma vidraria. 

Na apresentação do seminário, os alunos mostraram-se criativos e claros 
quanto à criação da maquete e montagem do recurso visual (slide) Pode-se observar 
que os alunos fizeram grandes pesquisas em sites renomados e confiáveis e, grande 
aptidão quando relacionaram a química ao meio ambiente e suas importâncias. 

Durante todo esse processo de aula teórica e prática, o interesse dos bolsistas 
era aliar e identificar junto aos alunos que tudo ao redor deles tinha participação da 
química e principalmente do ambiente, levando-os a refletir sobre o assunto, e os 
deixando impactados pelo fato de que um solo ácido não é fértil.  

Levar o aluno a pensar nos atos que a humanidade tem cometido é uma 
maneira de conscientizar os futuros moradores do mundo a uma qualidade de vida 
melhor, conscientizando assim, sua sucessão.  
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Introdução 
A água é um bem natural, essencial à existência de 
todos os seres vivos. Entretanto, um fator chamado 
poluição degrada as condições naturais da água. Os 
despejos orgânicos de origem doméstica, ou 
industrial, por exemplo, influenciam na sua 
qualidade e potabilidade (SANTOS, 2010). 
O rio Perequê está localizado na cidade de Itapema, 
importante polo turístico do Estado de Santa 
Catarina, nas coordenadas geográficas: Latitude: 
27°8´11.19’’S, Longitude: 48°36’24.80’’O. Sendo o 
principal rio desta região, tanto em volume de água 
quanto em extensão, o Rio Perequê abastece a 
cidade de Itapema e Porto Belo. Abastece ainda o 
município vizinho de Bombinhas e, além disso, é 
usado para: dessedentação de animais, irrigação de 
lavouras de arroz, atividades de lazer e pesca. 
O principal objetivo desse estudo foi analisar 
parâmetros químicos, físicos e biológicos 
indicadores de qualidade da água, do Rio Perequê. 
Busca-se identificar as causas das eventuais 
alterações dos parâmetros analisados, levando-se 
em conta principalmente a flutuação populacional do 
município de Itapema ao longo do ano.  
As coletas realizaram-se as margens do rio nos 
períodos chuvoso e seco, devido a questões 
comparativas, no tocante à concentração de 
poluentes. 
Existem muitos tipos de análises feitas em águas e, 
cada uma delas tem uma finalidade. Nesse estudo 
foram feitas análises físico-químicas e 
microbiológicas, como determinação da alcalinidade 
total, coliformes termotolerantes, cloretos, dureza 
total, gás carbônico livre, óleos e graxas, oxigênio 
consumido, oxigênio dissolvido, potássio, pH, 
resíduos totais, fixos e voláteis, sódio e temperatura, 
realizados de acordo com  literatura especializada 
em analise de água. 

Resultados e Discussão 
Até o presente momento foram analisadas 9 
amostras de água coletadas no período de junho/13 
a maio/14. Dentre os parâmetros analisados foi 
possível observar algumas alterações em relação 
aos resultados esperados, segundo as normativas 
vigentes para qualidade de água. No gráfico são 
mostrados os resultados que tiveram maior variação 
ao longo do tempo estudado. 
Podemos observar que o Oxigênio consumido 
apresentou valores elevadíssimos em relação ao 

máximo permitido, principalmente nas coletas de 
julho e setembro, decaindo rapidamente nas outras 
amostras. Já os outros parâmetros mostrados, 
como cloretos, dureza total, sódio e E. Coli tiveram 
seus maiores valores observados no período de 
novembro de 2013 a abril de 2014. Altos valores 
desses parâmetros normalmente estão associados 
a despejos de origem orgânica nos efluentes.  
Outros fatores que podem influenciar os resultados 
estão relacionados a variação do volume da água do 
Rio Perequê, como: a quantidade de chuva, a 
variação da maré, e até mesmo a utilização dos 
seus mananciais. 

Outra característica relevante para esse estudo é 
a variação populacional que a região de Itapema, 
pólo turístico do litoral catarinense, é submetida 
entre os meses de dezembro a março, período 
considerado como alta temporada de verão na 
cidade.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Conclusões 
O presente estudo faz parte de um trabalho de 
conclusão de curso, sendo realizado nos 
laboratórios do IFSC-SJ, sendo que o trabalho 
encontra-se ainda em andamento, os dados 
apresentados não foram analisados para a 
interpretação de possíveis causas nas alterações 
dos parâmetros.  
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Introdução 
O presente trabalho foi realizado no âmbito do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência), com o apoio da CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
com o objetivo de incentivar os alunos a contribuir 
com a preservação do meio ambiente. No primeiro 
semestre de 2013, foi realizado um minicurso 
visando apresentar e discutir com os alunos o tema 
“Química ambiental e a sustentabilidade do nosso 
planeta”. Este foi aplicado em duas escolas 
parceiras do PIBID/Química/Pontal, para 65 alunos 
do Ensino Médio. Atualmente o ser humano está 
cada vez mais afastado da natureza, atuando de 
forma desarmônica sobre o meio ambiente, 
causando grandes desequilíbrios ambientais1. 
Dessa forma buscou-se por uma visão sistêmica, 
instigada da percepção entre os fenômenos, 
essencial, para a compreensão da problemática 
ambiental e para o desenvolvimento de uma visão 
articulada do ser humano em seu meio natural2. 

Resultados e Discussão 
No primeiro momento foi apresentado aos alunos 
um vídeo sobre a preservação ambiental no intuito 
de mostrar as destruições causadas ao meio 
ambiente devido às ações humanas. Em seguida, 
fez-se uma introdução sobre a Química Ambiental, 
abordando alguns problemas de poluição ambiental 
que ainda são cercados de muita desinformação. Na 
sequência, foram abordados aspectos relacionados 
ao destino do lixo, levando aos alunos a 
necessidade de conscientização e tomada de 
atitude, que possam resultar em uma efetiva 
melhoria de nossa qualidade de vida. O foco 
seguinte foi o gerenciamento do lixo, o qual é 
adotado como um conjunto articulado de ações 
normativas, operacionais, financeiras e de 
planejamento, com base em critérios sanitários, 
ambientais e econômicos para coletar, tratar e 
dispor resíduo sólido municipal e urbano. Foi 
ressaltado também o impacto ambiental associado à 
disposição inadequada do lixo, levando em 
consideração a produção de chorume, que é um 
líquido com alto teor de matéria orgânica e que pode 
apresentar metais pesados, pondo em risco os 
corpos d’agua subterrâneas. Sabendo-se que a 
água é um dos principais vetores na transmissão de 
doenças como cólera e tifo, foi dado ênfase também 
sobre a qualidade e poluição da água, para 
conscientizar os alunos a importância de 
economizar e conservar a água com características 

de potabilidade adequadas às necessidades do 
consumo humano. Ao final do minicurso foi feita a 
aplicação de um jogo didático, elaborado pelos 
bolsistas PIBID e intitulado “Reciclando atitude pelo 
Meio Ambiente”. O jogo tinha o formato de trilha, 
com frases e perguntas de conscientização sobre o 
meio ambiente e símbolos da Química Ambiental, 
que visava avaliar a aprendizagem dos estudantes 
sobre o tema trabalhado. 
 

 
Figura 1. Apresentação da oficina (esquerda) e momento da 
aplicação do jogo didático (direita) 
 

Conclusões 
A aplicação deste minicurso visou o 
desenvolvimento de uma educação ambiental. Ao 
longo da aplicação do minicurso, os alunos 
mostraram interesse e curiosidade pelo assunto. 
Além disso, a execução das oficinas trouxe 
benefícios diretos aos acadêmicos por proporcionar-
lhes a oportunidade de desenvolver um trabalho 
diferenciado relacionado ao ensino de Química. 
A partir da elaboração e aplicação deste minicurso, 
verifica-se que a busca por uma atividade 
diferenciada possibilitou resultados significativos na 
aprendizagem dos alunos. Além disso, a execução 
das oficinas trouxe benefícios diretos aos 
acadêmicos por proporcionar-lhes a oportunidade de 
desenvolver um trabalho diferenciado relacionado ao 
ensino de Química.  
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RESUMO: ESSE TRABALHO SURGIU DA PREOCUPAÇÃO COM O ELEVADO NÍVEL DE MEDICALIZAÇÃO DE NOSSA 
SOCIEDADE E COM O IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELO CONSUMO/DESCARTE DE MEDICAMENTOS NO MEIO 
AMBIENTE. SENDO ASSIM, ESSA PESQUISA TEVE POR OBJETIVO AVALIAR COMO OS ALUNOS RELACIONAM 
SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE, BEM COMO QUAL O NÍVEL DE COMPREENSÃO SOBRE O IMPACTO AO AMBIENTE 
CAUSADO PELO DESCARTE INADEQUADO DE SOBRAS DE MEDICAMENTOS E SUAS EMBALAGENS. A TEMÁTICA FOI 
DESENVOLVIDA EM AULAS DE QUÍMICA, COM UM GRUPO DE ALUNOS DE UMA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO 
MÉDIO, DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE GOIÂNIA – GO. AS ATIVIDADES PROPOSTAS FORAM 
DESENVOLVIDAS DENTRO DE UM PROJETO DE ENSINO NA PERSPECTIVA DE RESSALTAR ASPECTOS QUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS E HISTÓRICOS EM CONSONÂNCIA COM DISCUSSÕES DE CUNHO TECNOLÓGICO, SOCIAL, AMBIENTAL, 
POLÍTICO E ECONÔMICO. PERCEBEMOS QUE A TEMÁTICA MEDICAÇÃO E O DESCARTE CORRETO DE 
MEDICMANETOS FORAM EFICIENTES PARA INCITAR DISCUSSÕES E REFLEXÕES CRÍTICAS ACERCA DAS ATITUDES 
QUE ESSE GRUPO DE ALUNOS POSSUÍA SOBRE CUIDADO COM A SAÚDE E COM O AMBIENTE. 

INTRODUÇÃO 

A procura pelo bem estar muitas vezes se apresenta pelo consumo inadequado 
de medicamentos, tanto pela automedicação quanto pelo uso indiscriminado, hábito 
frequente da população brasileira e muito preocupante segundo Arrais (1997). A 
utilização não racional de medicamentos tem sido motivo de apreensão dados os 
sérios problemas de saúde pública consequentes. Isso fica evidente pela tímida 
divulgação de altos índices de intoxicação fornecidos pelo Sistema Nacional de 
Informações Tóxico-Farmacológicas - SINITOX, que registrou mais de 29.181 casos de 
intoxicação humana por medicamentos no ano de 2011 no Brasil, representando quase 
30% dos casos registrados (BRASIL, 2014).  

O hábito de consumir medicamentos de forma excessiva e sem 
acompanhamento de profissional capacitado, para aliviar sintomas ou curar algum tipo 
de doença, pode acarretar diversos efeitos adversos, como reações alérgicas, 
dependência, resistência, envenenamento, complicações hepáticas e hematológicas. 
Segundo Santos (2012), alguns medicamentos podem mascarar determinada doença 
já existente, causar interações medicamentosas, minimizar temporariamente os 
sintomas e, até mesmo, agravar a doença, tornando-a crônica. Também consideramos 
que uso de muitos medicamentos disponíveis pode desencadear novas doenças, 
diferentes daquelas que levou o indivíduo a consumi-los. Essa problemática nos leva a 
refletir sobre uma citação de Paracelso, que viveu entre os anos 1493 a 1541, na qual 
afirmava que todas as substâncias eram venenosas e a diferença entre remédio e 
veneno era apenas a dose. Portanto, há muito é sabido que o uso não racional de 
medicamento pode torná-lo potencialmente tóxico ao nosso organismo. 

Assim como Lefevre e Lefevre (2007), acreditamos que essa problemática está 
relacionada com a ineficiência das abordagens feitas quanto ao uso de medicamentos 
junto à sociedade brasileira. Esses mesmo autores afirmam que os órgãos 
responsáveis pela saúde, em nosso país, não têm conseguido dar conta da diversidade 
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de problemas existentes nessa área. Portanto, propõem a necessidade de articulações 
intersetoriais para auxiliar os indivíduos a terem uma vida mais saudável, sendo que 
diversos aspectos, como político, econômico, social e ambiental, devem ser 
considerados para que haja a promoção da saúde.  

Essas articulações intersetoriais nos levam à Promoção da Saúde, que foi 
proposta na Carta de Ottawa. Esta é um documento político da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que, dentre outras coisas, norteia internacionalmente o conceito de 
saúde, criada em 1986, na I Conferência Internacional de Promoção da Saúde. A Carta 
caracteriza a promoção da saúde como um “processo de capacitação e de 
fortalecimento (empowerment) das populações para melhorar suas condições de 
saúde, aumentar o seu controle sobre as mesmas e melhorar os fatores determinantes 
e condicionantes da saúde” (PELICIONI; PELICIONI, 2007, p. 325). 

O termo Promoção da Saúde apresenta diversos conceitos e o que utilizamos 
nesse trabalho “[...] supõe uma concepção que não restrinja a saúde à ausência de 
doença, mas que seja capaz de atuar sobre seus determinantes. Incidindo sobre as 
condições de vida da população, extrapola a prestação de serviços clínico-
assistenciais, supondo ações intersetoriais que envolvam a educação, o saneamento 
básico, a habitação, a renda, o trabalho, a alimentação, o meio ambiente, o acesso a 
bens e serviços essenciais, o lazer, entre outros determinantes sociais da saúde". 
(SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003, p. 102).  

Nesse sentido, vislumbra-se a Promoção da Saúde conciliada a uma abordagem 
educativa com ações que permitam incorporar boas práticas ao cotidiano das pessoas, 
efetivando, assim, a educação como uma forma de intervenção que se pode praticar 
em todo o mundo. Com isso, depreende-se que esse movimento envolve diversos 
atores e fatores e, para efetivá-lo, deve-se considerar diferentes aspectos, pois esse 
movimento se apresenta como uma interferência intersetorial, que pretende 
compreender a saúde e a doença, sob a perspectiva de um novo modo de se obter 
saúde (BRASIL, 2002). Isso pode ocorrer quando um conjunto de intervenções busca 
eliminar permanentemente a doença, atingindo as causas mais básicas, tanto 
individuais como coletivamente (LEFEVRE; LEVEFRE, 2007). 

Portanto, consideramos que as instituições de ensino devem abordar tal 
temática, pois apresentam aspectos como agregação dos saberes científicos aos 
conhecimentos advindos da tradição cultural no que diz respeito ao uso de 
remédios/medicamentos. O ambiente escolar possui elevado potencial para propiciar o 
desenvolvimento da capacidade crítica, relacionando conhecimento científico com as 
aplicações tecnológicas e suas implicações sociais, ambientais, políticas e econômicas.  

Rodríguez (2007) caracteriza as escolas como um sistema aberto que carregam 
intrinsecamente a ideia de um centro cultural, interligando comunidade escolar e 
comunidade geral. Portanto, podemos concluir que a escola possui capacidade de 
promover a educação do conhecimento científico sem deixar de lado os aspectos 
histórico-culturais dos indivíduos. Para Vigotski (2001), o papel que a escola assume 
em promover o desenvolvimento dos conceitos científicos − de forma autêntica e 
investigativa − é uma questão prática de grande importância. De forma complementar, 
Freire (2001) defende que, no ambiente escolar, não se deve separar o conhecimento 
científico dos fatos relacionados à realidade.  

Nesse sentido, as pesquisas no Ensino de Química buscam compreender e 
analisar todos os elementos que constituem o processo ensino-aprendizagem, como o 
ambiente escolar, os sujeitos envolvidos (discentes, docentes, funcionários, pais etc.) e 
suas relações, os conteúdos curriculares, as avaliações, os aspectos sociais, políticos, 
econômicos e históricos. Sob essa perspectiva, acreditamos que o Ensino de Química 
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tem a função de educar para a cidadania, conforme dispõe Constituição Brasileira e a 
legislação referente à Educação. Sendo assim, entendemos necessário o 
conhecimento de alguns conceitos químicos pelos sujeitos para que possam participar 
ativa e criticamente da sociedade (SANTOS; SCHNETZLER, 1996). Essa ideia 
corrobora com a afirmação de Chassot (1995) sobre a necessidade de “um ensino que 
desenvolva no aluno a capacidade de ‘ver’ a Química que ocorre nas múltiplas 
situações reais, que se apresentam modificadas a cada momento” (p.41). 
 Sob essa ótica, consideramos que a temática consumo/descarte de 
medicamentos nos permite dar significação e despertar o interesse dos alunos pelo 
estudo das Ciências e suas inter-relações, contribuindo para que se tornem 
autônomos, reflexivos, críticos e conscientes na realização de escolhas para uma vida 
saudável. Isso está de acordo com o que Paulo Freire (2005) entende por uma 
educação problematizadora, que tem como perspectiva a percepção crítica da 
“realidade problema” (p. 97) pelo aluno e o reconhecimento da necessidade de 
mudança.  
 A partir disso, delineamos uma pergunta que norteou esta pesquisa: Como os 
alunos do 3º ano do ensino médio relacionam a temática medicação, o uso racional de 
medicamentos e o descarte adequado de restos e embalagens desses, visando 
aspectos ambientais? 
 Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo apresentar algumas discussões 
sobre a temática Medicação e o Descarte de Medicamentos nas aulas de química, com 
um grupo de alunos da turma de 3º ano do Ensino Médio, com o intuito de promover a 
saúde e incentivar o cuidado com o ambiente, entendendo que somos parte integrante 
de um ecossistema complexo. 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 
 

A pesquisa apresentada nesse trabalho é de caráter quanti-qualitativo, com 
predominância do qualitativo, pois, segundo Moreira (2011), o interesse central da 
pesquisa está “na questão dos significados que as pessoas atribuem a eventos e 
objetos, em suas ações e interações dentro de um contexto social e na elucidação e 
exposição desses significados pelo pesquisador” (p. 22). Além disso, as abordagens 
qualitativas devem conservar a forma literal dos dados, envolvendo um procedimento 
estruturado, rigoroso e sistemático para analisá-los (LAVILLE; DIONNE, 2008). 

Utilizamos como aporte os princípios do Estudo de Caso, baseado em Yin 
(2010) e em André (2005). Segundo Yin (2010), esse método de pesquisa permite 
entender um fenômeno contemporâneo da vida real em profundidade quando os limites 
entre o fenômeno e o contexto não são evidenciados de maneira clara. Outra vantagem 
desse método de pesquisa é a “capacidade de retratar situações da vida real, sem 
prejuízo de sua complexidade e de sua dinâmica natural” (ANDRÉ, 2005, p. 34), 
possibilitando, assim, contextualizar as situações relacionadas à temática medicação. 

Um dos instrumentos utilizado para coletar informações nessa investigação, foi 
o diário de aula, que são “anotações reunidas na forma de diário” (YIN, 2010, p. 147) e 
que, segundo Zabalza (2007), apresenta uma riqueza informativa que se pode 
“contrastar tanto o objetivo-descritivo quanto o reflexivo-pessoal, além de uma 
sistematicidade das observações recolhidas, possibilitando analisar a evolução dos 
fatos” (p. 16). Outro instrumento utilizado foi a observação, realizada durante as aulas, 
e que segundo Laville e Dionne (2008), nos possibilita um privilegiado modo de contato 
com o real, pois “é observando que nos situamos, orientamos nossos deslocamentos, 
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reconhecemos as pessoas, emitimos juízos sobre elas” (p. 176). Também lançamos 
mão dos questionários para interrogar os indivíduos participantes por meio de uma de 
perguntas que, nessa pesquisa, estavam relacionadas ao tema Medicação. Nesses 
questionários não foi solicitada identificação dos alunos, tanto para preservar a 
identidade de cada participante, quanto para permitir maior grau de liberdade, 
aproximando-nos de respostas mais fidedignas. 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública da cidade de Goiânia – 
GO, no primeiro semestre de 2013. Foram aplicadas duas atividades referentes à 
temática medicação e aspectos ambientais, sendo um deles específico sobre descarte 
de medicamentos para alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Essa pesquisa contou 
com a participação de 31 alunos no decorrer de quatro aulas de Química, que 
ocorreram com a presença da professora regente dessa turma, e a faixa etária dos 
pesquisados era entre 15 e 20 anos de idade. 

Esse grupo de alunos já havia participado de discussões sobre a temática 
medicação em aulas anteriores, analisando aspectos químicos, biológicos, históricos, 
sociais, políticos e ambientais. A primeira atividade envolvendo aspecto ambiental 
estava relacionada ao filme “Políticas de Saúde no Brasil” 1, que mostra práticas de 
saneamento básico com a saúde, bem como as ações relacionadas. Esse filme, que é 
de longa duração (aproximadamente 1 hora), foi passado aos alunos dentro da sala de 
aula, utilizando duas aulas seguidas. Para auxiliar, entregamos uma atividade com sete 
questões, que serviu de roteiro para o acompanhamento do filme, com o objetivo de 
ajudá-los na percepção dos aspectos sociais, científicos, ambientais e políticos. 

A segunda atividade contemplou o descarte de medicamentos, e foi sob a 
forma de um questionário fechado, no qual investigamos à maneira como os alunos e 
seus familiares em relação descartam sobras de medicamentos e suas embalagens. 
Essa atividade propiciou discussões sobre o descarte adequado de medicamentos 
quando estes sobram ou já estão vencidos e quais impactos ambientais eles provocam. 
Essa atividade também propiciou discussões e reflexões sobre a importância de 
consumir medicamentos de maneira moderada e racional. Em seguida a esse 
questionário, reproduzimos em sala um vídeo2 de animação, de curta duração 
(aproximadamente 1min33s), sobre descarte consciente de medicamentos, seguido por 
uma reportagem3 local sobre ações que estão sendo feitas em algumas farmácias da 
cidade de Goiânia, que disponibilizam recipiente para coletar os medicamentos 
vencidos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 A Educação para a Saúde é uma área que inclui diversas discussões sobre 
aspectos envolvidos no processo saúde/doença, dentre eles os “ambientais 

                                                      
1 Esse filme retrata a maneira como a Saúde Pública foi tratada no Brasil, a partir do século XX (1900), 
no período da Primeira República cheio de epidemias (cenário Rio-São Paulo).  Apresenta também a 
evolução do Sistema de Saúde no Brasil, entrelaçada com a política vigente do período, bem como a Era 
Sanitarista de Oswaldo Cruz e a criação do Ministério da Saúde, o investimento nas propagandas de 
medicamentos. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=MWan2lGWM9s>. Último acesso em 
15 de maio 2014. 
2 Filme Animação sobre o caminho percorrido por um medicamento descartado de maneira inadequada. 
Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=938Yl9rs1Z8>. Último acesso em 20 de maio de 2014. 
3 Reportagem exibida em 14/09/2012, em uma rede de TV local da cidade de Goiânia. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=R6wFJ-RNX7k>. Último acesso em 20 de maio de 2014. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Educação Ambiental 
EA 

 

(ajustamento ao ambiente) e os sócio-ecológicos (comprometimento com a igualdade 
social e com a preservação da natureza)” (SCHALL; STRUCHINER, 1999), que se 
fazem presente na temática Medicação, foco desse trabalho.  
 Logo, por meio dos dados coletados, procuramos observar se as atividades 
realizadas com os alunos se tornaram estratégias de ensino capazes de atingir os 
objetivos iniciais, que eram: “avaliar como os alunos relacionam saneamento básico e 
saúde, bem como qual o nível de compreensão sobre o impacto ao ambiente causado 
pelo descarte inadequado de sobras de medicamentos e suas embalagens.” A partir 
disso, acreditamos que seja possível promover reflexões críticas e passar a vivenciar 
ações de responsabilidade individuais e coletivas em benefício do meio ambiente, do 
qual somos uma parte integrante. Dessa forma, pode-se contribuir efetivamente com o 
desenvolvimento da promoção da saúde e da percepção do impacto ambiental 
resultante de ações individuais com a disposição inadequada de sobras de 
medicamentos. 
 Pensando nisso, foi inicialmente apresentado aos alunos o filme “Políticas de 
Saúde no Brasil”, que expõe as práticas de saneamento básico com a saúde, bem 
como as atividades relacionadas a essas práticas. A educação sanitária foi o ponto 
inicial para se fazer Educação em Saúde no Brasil, fato esse explicitado no trabalho de 
Pelicioni e Pelicioni (2007), em que as ideias relativas à promoção da educação 
sanitária se propagaram nas faculdades de Pernambuco e Rio de Janeiro.  Diante de 
tais fatos históricos, acreditamos que atitudes preventivas auxiliam em um estado de 
saúde melhor, motivo pelo qual se fez necessário abordar essa temática no processo 
dessa investigação. 
 Para coletar dados sobre essa atividade, foi utilizado uma Atividade-Roteiro, 
contendo questões sobre saneamento básico. O objetivo delas foi compreender como 
os alunos relacionam essa temática no processo de educação para a saúde. Essa 
atividade foi respondida por 31 alunos, que se juntaram aleatoriamente, formando 12 
grupos. Uma das questões indagou como os alunos relacionavam saneamento básico 
à saúde. Apenas um grupo não respondeu a essa questão, e as demais respostas 
obtidas encontram-se no gráfico da Figura 1. 
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Figura 1 – Respostas dos alunos com eles relacionam saneamento à saúde. 

 
 Ressaltamos que a somatória das porcentagens ultrapassa 100%, pois os 
grupos estavam livres para citar mais de uma resposta. Os resultados nos permitem 
perceber que os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais foram mencionados 
em menor quantidade, apesar de refletir muito bem o que foi visto no filme, de maneira 
clara e coerente com as imagens. As respostas que sobressaíram, nessa questão, 
foram relacionadas ao combate à doença (61,5%) e promoção da saúde (38,5%), 
referentes à temática desse trabalho, nos permitindo acreditar que as discussões 
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realizadas anteriormente em sala de aula foram internalizadas por esse grupo de 
alunos. 
 Nessa mesma atividade, buscamos investigar, junto aos 12 grupos, quem seria o 
responsável pelas atividades de saneamento, as mesmas em que eles haviam citado 
na questão anterior, quando se referiram ao tratamento de água e esgoto, coleta de 
lixo, abastecimento de água, limpeza urbana, controle de pragas e asfalto. As 
respostas obtidas podem ser observadas na Figura 2. 
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Figura 2 – Responsáveis pelas atividades de saneamento segundo os alunos. 

 
 A maioria dos alunos, 50%, acredita que a Prefeitura é o órgão responsável 
pelas atividades de saneamento, que em nosso município corresponde a realidade. 
Destacamos que um grupo de alunos (16,7%) afirmou ser de responsabilidade da 
Empresa de Saneamento de Goiás (SANEAGO). Acreditamos que essas respostas 
estão relacionadas ao fato de eles acreditarem que o tratamento de água e esgoto são 
os mais importantes no que se refere ao saneamento básico de uma cidade, e essa 
resposta pode ter sido influenciada pelas propagandas que o Governo Estadual 
apresenta nas mídias. 
 Quando perguntamos sobre quais seriam os serviços básicos de saneamento, 
os alunos responderam coerentemente com a questão anterior, indicando que as 
atividades relacionadas ao saneamento básico e os serviços prestados são os 
mesmos, e as respostas foram agrupadas na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Respostas sobre os serviços de saneamento básico disponíveis no bairro dos alunos. 

Serviços de Saneamento Porcentagem (%) 

Coleta de lixo 83,3 

Aterro sanitário 8,3 

Tratamento de água 75,0 

Rede de esgoto 58,3 

Controle de pragas 25,0 

 
 Quando se trata dos serviços que devem ser prestados no saneamento básico, 
83,3% citaram a coleta de lixo, já 75% citou a água tratada e 58,3% afirmou o 
tratamento de esgoto. Esses resultados nos levam a concluir que ainda é forte a 
presença da educação sanitarista, mas vemos nesses dados um fator importante para 
promover a saúde dessa comunidade e, pelo menos, esses alunos buscam ter acesso 
a fatores básicos relacionados à saúde. 
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 A segunda atividade, realizada em uma outra aula, foi um questionário fechado e 
totalmente voltado para o descarte de medicamentos, sendo respondido por 28 alunos. 
A primeira questão se referia à preocupação dos alunos com o descarte de restos de 
medicamentos no lixo ou na rede de esgoto, e 28,6% deles afirmaram positivamente, 
3,6% dos alunos disseram não se preocupar com essa questão e a grande maioria, 
67,8% disse nunca ter pensado sobre isso. Esses dados vêm ao encontro da 
necessidade de tratar a temática medicação no ensino básico, com o objetivo de 
promovermos uma educação para a saúde, defendida nesse trabalho. 
 Na questão seguinte, perguntamos o que os alunos achavam que acontecia 
quando se descarta restos de medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário. As porcentagens de respostas obtidas podem ser observadas na Figura 3. 
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Figura 3 – O que acontece, segundo os alunos, quando restos de medicamentos são descartados 
no lixo comum, na pia ou na rede de esgoto.  
 
 Ao analisarmos o gráfico acima, percebemos que todas as opções propostas no 
questionário foram assinaladas pela maioria dos alunos, exceto o item que colocamos, 
propositalmente, sobre o descarte de medicamentos não prejudicar em nada o meio 
ambiente. Essas respostas nos indicam que os alunos possuem conhecimento sobre 
os impactos ambientais que o descarte inadequado de medicamentos causa. Contudo, 
as respostas que obtivemos, quando indagamos sobre como descartam os restos de 
medicamentos, indicaram que a presunção do conhecimento não foi capaz de mobilizar 
esses alunos para agirem de forma solidariamente responsável, visto que a maioria 
respondeu usar o lixo comum para o descarte (ver Figura 4). 
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Figura 4 – Como os alunos descartam restos de medicamentos. 
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 Os dados apresentados indicam que os alunos não fazem distinção quanto ao 
descarte de medicamentos líquidos e sólidos no lixo comum, que segue para o aterro 
sanitário. Em relação ao descarte na rede de esgoto, somente 3,6% realizam esse tipo 
de disposição final. Devido a esses resultados consideramos necessário destacar, , 
junto aos alunos, que a prática de descarte inadequado de medicamentos causa sérios 
riscos à saúde da população e ao ambiente. 
 Ao final dessa atividade, perguntamos se eles conheciam outras formas de 
descartar os restos de medicamentos e suas embalagens. Apenas quatro alunos 
relataram como o fazem, e essas respostas estão descritas abaixo: 

“Todas as respostas citadas nestes questionários era prática feita antes de ter estas 
aulas sobre medicamentos. Estas práticas foi corrigido e hoje tenho muito cuidado na 
hora de descartar.” (A 23) 

“Sim porque eu faço de forma diferente, deixo ele bem fechado e separado.” (A 20) 

“Bom normalmente não jogamos o remédio fora ‘no lixo’, nós tomamos todos. não é 
necessário jogar no lixo.” (A 21) 

“Acredito que exista um tipo de lixo especial para o descarte de medicamentos.” (A 28) 

 Percebemos, pelas falas acima, que há práticas diversas em relação a esse 
tema, por exemplo, o aluno A 23 se mostra envolvido nessa temática somente após as 
atividades terem sido executadas. Já o aluno A 20 afirmou fazer diferente, no entanto, 
não explicitou o destino final após separar o medicamento a ser descartado. Por sua 
vez, o aluno A 21 apresentou boas atitudes ao seguir a receita como ordenada pelo 
médico. E, por fim, a fala do aluno A 28 demonstra entender um pouco mais dos 
debates a cerca do assunto.  

Aproveitamos para pontuar junto aos alunos que é comum a venda de uma 
quantidade maior de medicamentos do que prescrito pelo médico e, que isso deve ser 
uma reinvindicação da sociedade para as empresas farmacêuticas. Bem como, esse 
fato deve ser uma preocupação dos governantes, visto a geração de um grave 
problema ambiental, ou seja, a contaminação de aquíferos por substâncias 
medicamentosas, que têm desencadeado riscos efetivos à saúde pública. Foi 
importante salientar que esse fato já está sendo vivenciado e que os tratamentos de 
água vigentes não preveem a retirada da diversidade dessas substâncias, incluem-se 
entre elas hormônios e antibióticos (BILLA; DEZOTTI, 2003; UEDA et al., 2009).  
 Em seguida, a esse questionário, reproduzimos em sala um vídeo animação 
sobre descarte consciente de medicamentos, seguido por uma reportagem local sobre 
ações que estão sendo realizadas em algumas farmácias da cidade de Goiânia, que 
disponibilizam recipiente para coletar os medicamentos vencidos. Essa estratégia foi 
escolhida para fechar nossos debates, deixando uma provocação para os alunos. 
Acreditamos que a partir dessas informações se desencadeie debates crítico-reflexivos 
em seus ambientes de convivência e que isso propicie mudança de atitudes por uma 
vida mais saudável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Buscamos discutir neste trabalho, por meio da temática Medicação, alguns 
aspectos relacionados à prática do descarte inadequado de medicamentos, o que 
apresenta graves consequências sociais, econômicas e ambientais, dada sua 
complexidade em ações de saneamento básico. 
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As atividades utilizadas nessa pesquisa objetivaram avaliar como os alunos 
relacionam saneamento básico e saúde, bem como qual o nível de compreensão sobre 
o impacto ao ambiente causado pelo descarte inadequado de sobras de medicamentos 
e suas embalagens. A partir disso, consideramos que foi possível provocar o 
desenvolvimento da capacidade crítica do grupo de alunos, por meio da divulgação de 
conhecimento científico relacionado à temática e do desvelamento das implicações 
sociais, ambientais, políticas e econômicas atinentes ao gerenciamento inadequado de 
restos de medicamentos, produtos do desenvolvimento científico-tecnológico 
historicamente construído. Se por um lado esses medicamentos nos trazem alívio, por 
outro, faz-se necessário refletir questões como as que foram apresentadas nesse 
trabalho.  

Sob essa perspectiva, percebemos que houve momentos de reflexões mais 
críticas acerca da política e da sociedade em que esse grupo de alunos está inserido, e 
que iniciamos um processo que os levaram a pensar sobre ações de responsabilidade 
para consigo e para com ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento da 
promoção da saúde. 
 As respostas obtidas na atividade que abordou aspectos ambientais indicam que 
a educação sanitária e suas ações se fazem presentes no cotidiano desses alunos e os 
tornam conscientes das atividades que precisam ser oferecidas à, e cobradas pela 
população. Isso é um indicativo da promoção de melhorias nas condições do estado de 
saúde da sociedade. Ressaltamos que a região onde esses alunos residem, próximo à 
escola, não está coberta totalmente pela coleta e tratamento de esgoto e muitas 
residências ainda se utilizam poços artesianos, sem o conhecimento de possíveis 
contaminações.  
 Quanto à escolha da estratégia de apresentar filmes de animação de curta 
duração, consideramos positivo para o processo ensino-aprendizagem, pois dinamizou 
e propiciou debates reflexivos sobre o caminho que os medicamentos fazem ao serem 
descartados no lixo comum ou na rede de esgoto, provocando e sensibilizando os 
alunos. Também julgamos acertiva a escolha de uma reportagem local de Goiânia, que 
apresentou algumas farmácias que são postos de coleta de medicamentos vencidos ou 
inutilizados, para incitar debates críticos-reflexivos, aproximando-se mais de sua 
realidade. Apesar de ser essa uma ação realizada por um número muito pequeno de 
farmácias locais, mas que apresenta possíveis soluções para o descarte consciente de 
medicamentos. Obviamente, desde que as farmácias promovam uma disposição final 
adequada. 
 Pela relevância da temática e pelo conhecimento dos alunos, que foram 
externalizados e apresentados nos dados analisados, acreditamos que tal proposta 
deve ser trabalhada durante todo o ano letivo, permeando e se entrelaçando ao 
currículo escolar e que várias outras possibilidades podem se agregar a essa 
estratégia, no intuito de ampliar tais discussões e disseminar a promoção da saúde.  
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Palavras-Chave: Biodiesel, cotidiano e contextualização . 

Introdução 
A contextualização do ensino de química é um 

mecanismo facilitador do processo de ensino-
aprendizagem. Relacionar o cotidiano dos alunos 
com os temas abordados em sala traz a realidade 
dos mesmos para dentro da escola, aproximando o 
aluno do conhecimento. 

Contextualizar a química não é promover uma 
ligação artificial entre o conhecimento e o cotidiano 
do aluno. Não é citar exemplos como uma ilustração 
ao final de algum conteúdo, mas contextualizar é 
propor “situações problemáticas reais e buscar o 
conhecimento necessário para entendê-las e 
procurar solucioná-las.” (PCN+, p.93).  

A interdisciplinaridade e a contextualização são 
fatores importantes para atrair a atenção dos alunos, 
fazendo com que a química deixe de ser a vilã das 
escolas e passe a ser mais aceita e melhor 
entendida. 

O aprendizado da Química implica que os alunos 
compreendam as transformações químicas que 
ocorrem no mundo físico, de forma abrangente e 
integrada e, assim, possam julgar com fundamentos 
as informações advindas da tradição cultural, da 
mídia e da própria escola e tomar decisões 
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. 

No momento em que os problemas ambientais 
estão em debate, a introdução em sala de aula de 
temas como biodiesel, a partir de uma prática 
interdisciplinar, é fundamental para que o aluno 
compreenda as questões relacionadas com esta 
fonte de energia. 

E foi a partir da observação dessas perspectivas 
que o presente trabalho foi criado, tendo o biodiesel 
como tema norteador com o objetivo de avaliar até 
que ponto, assuntos do cotidiano influenciam na 
aprendizagem dos conteúdos químicos. 

Resultados e Discussão 
A aplicação do questionário de conhecimentos 

prévios foi de suma importância para avaliar o nível 
de conhecimento dos alunos sobre o tema 
“Biodiesel e Sustentabilidade”. Como foi constatado 
durante a análise do questionário, os alunos tinham 
pouco conhecimento sobre o assunto abordado, 
pois apresentaram respostas bastante sucintas, 
sendo constatado que os professores não davam a 
devida importância ao tema, distanciando os alunos 
de uma temática tão importante para a 
conscientização social e ambiental dos alunos.  
Entretanto 91% sabiam que os combustíveis fósseis 
eram uns dos responsáveis pela poluição 
atmosférica.  

No que se refere ao conceito de biocombustíveis, 
foi perceptível a deficiência dos alunos sobre o 
tema, visto que, 41% disse não saber o que é 
biocombustível.Tratando-se de uma temática tão 
comumente falada pela mídia atualmente, a 
resposta mostra o quanto o ensino contextualizado e 
interdisciplinar deve ser cada vez mais utilizado.  
  Quando foi solicitado que os alunos citassem 
exemplos de biocombustíveis, 41% dos alunos 
disseram não conhecer os biocombustíveis, 
justificando que o assunto não foi abordado em sala 
de aula. Já os demais alunos, citaram o biodiesel e 
o etanol como os biocombustíveis mais vistos por 
eles na mídia. Além do questionário, também foi 
aberto um espaço para um debate acerca da 
temática já citada, onde os alunos conheceram, 
interpretaram e associaram os biocombustíveis ao 
próprio cotidiano. Finalmente foi solicitado que os 
alunos escrevessem textos dissertativos sobre o 
tema debatido, enfatizando a funcionalidade dos 
temas químicos com a formação dos cidadãos, com 
isso foi possível verificar, que após a intervenção 
didática, os alunos mostraram uma evolução 
significativa na compreensão da importância de tal 
temática. 

Oliveira (2008) apontam que a introdução em 
sala de aula de temas como biocombustíveis é 
importante para que os estudantes entendam as 
questões tecnológicas relacionadas a essa fonte de 
energia. As orientações para o ensino de ciência no 
ensino médio apontam a importância de relacionar 
os saberes de química com o cotidiano, ou seja, 
contextualizar implica dar significado aos conteúdos 
e facilitar a ligação com outros campos do saber.   

Conclusões 
O biodiesel está inserido num contexto social que 
desperta a conscientização ambiental e estimula a 
indagação sobre as questões ambientais e sociais, 
fazendo com que o aluno desenvolva o senso critico 
sobre assuntos do seu cotidiano. Dessa maneira, a 
educação ambiental pode ser usada como um 
mecanismo voltado a formação dos cidadãos mais 
consciente e responsáveis pelo ambiente em que 
vivem.  
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Introdução 

Atualmente a questão ambiental tem sido discutida 
em toda sociedade. Encontros são realizados no 
intuito de debater problemas ambientais e tentar 
encontrar soluções que ao menos diminuam os efeitos 
negativos que já estamos sentindo. Um dos resíduos 
gerados em nossas casas que pode causar 
problemas ao meio ambiente é o óleo usado para 
fritura que, normalmente, é despejado nos ralos das 
pias das cozinhas, afetando a parte hídrica do planeta. 
Muito pode ser feito com esse óleo usado, como, 
detergente, sabão em barras, biodiesel, etc. Sabendo 
disso, resolvemos desenvolver este trabalho, 
promovendo a coleta do óleo usado em nosso colégio 
e, através de processos químicos, transformar este 
óleo coletado, em sabão que é utilizado no próprio 
colégio. 

Objetivos 
Proposta que visa diminuir os danos ambientais 

causados pelo descarte de maneira errada, do óleo de 
fritura usado e mostrar como a química pode 
contribuir para a preservação do meio ambiente. 

Descrição 

Participam desta atividade quatro alunas do Ensino 
Médio, que são responsáveis pela coleta do óleo, 
divulgação deste trabalho, fabricação de sabão, etc. 

Ao óleo coletado são dados dois destinos: a maior 
parte é recolhida por uma cooperativa que, em troca, 
nos fornece desinfetantes que são utilizados na 
limpeza do colégio. A outra parte é empregada na 
produção de sabão que é distribuído nos banheiros do 
colégio. 

Método de preparo do sabão: pesar 40 gramas de 
soda cáustica, colocar em um becher e adicionar 80 
mL de água quente, agitar até dissolução total da 
base; colocar 200 mL do óleo coletado, previamente 
filtrado, em um becher e aquecer levemente; adicionar 
a solução de soda cáustica, sobre o óleo aquecido e 
agitar, mantendo o aquecimento; adicionar a mistura, 
corante e essência (se desejar) e mexer 
vigorosamente durante cerca de quinze minutos; 
transferir o conteúdo do becher para uma caixa de 
leite; aguardar de quatro a cinco dias para 
endurecimento do sabão e posterior utilização. 

 
Figura 1. Caixa de leite com sabão. 

 

 
Figura 2.Utilização do sabão. 

 

 
Figura 3. Produtos de limpeza recebidos. 

Desenvolvemos este trabalho há três anos e 
obtivemos os resultados mostrados na tabela 1. 
Tabela 1. Resultados obtidos. 

Ano 
Óleo 

coletado 
(litros) 

Material de 
limpeza recebido 

(litros) 

Barras de sabão 
produzidas 

(200 g cada) 
2012 311 167 64 
2013 350 180 72 
2014 180 70 25 
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Introdução 
Segundo Farnesi e Melo (2002), o processo 
educativo pode contribuir para a superação da atual 
degradação da natureza, devendo a escola estar 
preparada para incorporar a temática ambiental de 
forma coerente. Nesse sentido, foi realizado um 
trabalho envolvendo o descarte de lixo com uma 
turma de primeiro ano do ensino médio regular, com 
40 alunos, de uma escola pública da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. O projeto foi 
realizado no primeiro bimestre letivo e propôs 
articular conceitos científicos aos processos de 
separação e recolhimento do lixo (coleta seletiva), 
com o intuito de proporcionar aos alunos meios para 
repensarem suas atitudes frente ao meio ambiente. 
Inicialmente, a partir de um questionário com cinco 
perguntas objetivas, foi investigado se os alunos 
sabiam o que é e se praticavam coleta seletiva em 
casa. Em seguida, os estudantes participaram de um 
seminário sobre descarte de lixo, realizado pelos 
bolsistas PIBID, em dois tempos consecutivos de 50 
minutos cada. A turma foi, então, dividida em 5 
grupos de 8 alunos e cada grupo foi convidado a 
separar o seu lixo doméstico por uma semana e levá-
lo a um posto de coleta, sendo essa atividade 
apresentada em um vídeo de cinco minutos.  

Resultados e Discussão 
Embora cerca de 87% dos alunos tenha afirmado 
saber o que é coleta seletiva, quase 80% disse não 
praticar essa atividade em casa. Sabendo que o 
acesso à informação nem sempre se constitui em 
conscientização, os estudantes foram convidados a 
refletir sobre o assunto participando de um seminário 
sobre o descarte do lixo. Nesta atividade, foram 
levantados aspectos socioeconômicos, coleta 
seletiva e possibilidades de destino final (lixão, 
incineração, aterros, etc), entre outros. Também 
foram articulados conceitos como a composição 
química dos materiais, transformações da matéria e 
métodos de separação de misturas. Os alunos se 
mostraram surpresos e curiosos com o tema, 
levando-os a repensarem suas atitudes no dia a dia 
escolar, no que diz respeito à limpeza da sala de aula 
e do pátio da escola, mas também em casa ou na 
rua. No fim da aula, os mesmos receberam um folder 
com informações sobre como separar o lixo em casa 
e endereços de postos de coleta da região. 

Inicialmente, apenas dois grupos entregaram o 
vídeo, o que mostra que conscientizar é um processo 
lento e, por isso, deve ser persistente e contínuo. 
Com a apresentação desses vídeos em sala, os 
autores se mostraram eufóricos e ao mesmo tempo 
prestigiados, fazendo com que os demais fossem 
contagiados e motivados a prepararem os seus. 
Dessa forma, os três vídeos restantes foram 
entregues em nova data. Todos os vídeos 
enfatizaram a questão da destinação correta do lixo, 
de acordo com o que havia sido discutido em sala. 
Buscaram conhecer os responsáveis pelos postos de 
coleta e se informar sobre o destino daquele lixo dali 
em diante. Outro ponto de destaque foi que três dos 
grupos escolheram um mesmo posto de coleta, 
descobrindo que há no local um trabalho social com 
dependentes químicos, envolvendo técnicas de 
reciclagem e reaproveitamento do lixo. Isso 
sensibilizou os discentes e o interesse em saber mais 
sobre as técnicas de separação. Outras observações 
em comum nas apresentações foram: a simplicidade 
na separação do lixo; a necessidade de se criar o 
hábito; o reuso dos materiais descartados em suas 
próprias casas; o interesse geral em conhecer melhor 
os postos de coleta apresentados; e o viés lúdico do 
trabalho.  

Conclusões 
A produção de vídeos estimulou a criatividade e 
permitiu aos estudantes trabalharem diversas 
habilidades em química. O projeto possibilitou ainda 
abordar conteúdos científicos dentro da temática, 
além de levar os discentes a uma reflexão crítica 
sobre suas ações frente ao meio ambiente. 
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Introdução 
Uma vez estabelecido à importância do professor 
dentro da sociedade enquanto mediador do 
conhecimento é necessário proporcionar ao mesmo 
a liberdade necessária para que ele trabalhe 
assuntos do cotidiano do aluno em busca de uma 
formação cidadã. Dentre os vários assuntos 
destacam-se os conceitos ambientais como 
descarte adequado de pilhas e baterias e as 
consequências advindas de um descarte 
inadequado, visto que muitos alunos não sabem 
como proceder com as pilhas e baterias inutilizadas 
realizando o descarte no lixo comum. Sendo assim 
ao abordar a temática possibilita-se ao aluno refletir 
sobre suas ações e as consequências advindas das 
mesmas. Na tentativa de observar a maneira como 
os alunos compreendem o descarte de pilhas e 
baterias aplicou-se questionário anterior, uma aula 
onde o objetivo era conscientizar os alunos sobre o 
descarte adequado de pilhas e baterias, e riscos em 
não fazê-lo visto que a educação social também é 
papel do professor, posteriormente aplicou-se um 
outro questionário para avaliar se a aula contribuiu 
para a conscientização [1]. 

Resultados e Discussão 
A atividade foi realizada em uma turma de 2º ano 
do Ensino Médio, em um Colégio Estadual na 
cidade de Catalão- Goiás. Durante a discussão em 
sala os alunos mostraram grande curiosidade em 
relação ao tema, conceitos equivocados foram 
fonte de abertura para uma abordagem do tema, 
percebeu-se a importância do conhecer e do 
conscientizar, uma vez que trabalhou-se algo 
presente no cotidiano dos mesmos. Os alunos 
puderam interagir e opinar, esclarecendo duvidas 
em um ambiente saldável e aberto a 
questionamentos. Nas respostas aos 
questionamentos realizados no questionário prévio 
observou-se crenças de senso comum, pouca 
informação quanto ao local correto para descarte, 
poucos alunos sabiam se havia locais de descarte 
na cidade ou os prejuízos ocasionados pelo uso e 
descarte inadequado das pilhas e baterias.  Ao fim 
foi novamente aplicado um questionário, neste os 
questionamentos não eram limitados a relevância 
do descarte correto de pilhas e baterias, mas 

também o como fazê-lo, também continha 
perguntas sobre os prejuízos do descarte  
inadequado, Os questionários posteriores tiveram 
as respostas dividias em três categorias: erradas 
(respostas relacionadas ao senso comum, ou que 
não haviam nenhuma relação, ou seja, respostas ao 
acaso) satisfatórias (respostas dentro do padrão 
esperado) e corretas (respostas próximas ao que 
era esperado, pois continham alguns conceitos 
pouco explicados). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Conclusões 
Ao trabalhar tal temática com alunos do Ensino 
Médio observou-se que quando o professor leva 
para sala de aula assuntos do cotidiano do aluno, 
além de modificar conceitos errôneos advindo do 
senso comum, possibilita o alcançar de uma 
aprendizagem significativa e modificadora. 
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Conscientização do descarte 
adequado de pilhas e baterias  

Respostas em 
Porcentagem 

Respostas satisfatórias 21 56,7 
Respostas insatisfatórias 6 16,2 

Respostas corretas 10 27 
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Educação Química Verde, Termodinâmica, Currículo QV. 

Introdução 
A crescente preocupação com a crise ambiental tem 
desafiado os vários campos da ciência a repensar 
os princípios que as regem. Na Química não é 
diferente e a Química Verde (QV) é quem talvez 
melhor represente nossa atenção e cuidados com o 
ambiente. Suas produções científicas crescem e os 
resultados têm sido uteis na revisão e 
desenvolvimento de novos processos químicos 
ambientalmente compatíveis. Em levantamento 
preliminar individuamos, entre 2002 a 2012, 228 
produções denominadas QV publicadas no Brasil, 
mas com numero pouco expressivo (43) dirigidos ao 
ensino. Defendemos que tais produções precisam 
estar mais presentes na formação dos químicos, 
pois aportam novos conhecimentos e práticas. Os 
trabalhos de formação e de pesquisa que 
desenvolvemos problematizam as produções em 
QV, em base aos princípios e postulados da ciência, 
tendo com objetivo de auxiliar o desenho de bases 
teóricas para uma Educação Química Verde (EQV).   

Resultados e Discussão 
A cerca de 20 anos se começou a conhecer as 
primeiras reflexões e produções denominadas QV2, 
mas o como ensinar a QV nos cursos de Química é 
algo ainda incipiente, variada, mas em crescimento 
(ver Tabela 1 e dados acima). Não havendo ainda 
uma síntese racionalizada destas formulações 
teóricas e das experiências práticas voltadas ao 
ensino da QV disponíveis na literatura de nossa 
área. Alguns pesquisadores têm feito um esforço 
nessa direção, dentre os quais alguns poucos 
brasileiros.1-3 As propostas apontam ou para 
"enxertos" de conteúdos QV em disciplinas variadas 
do currículo; outras para uma "ambientalização" 
curricular, aproximando contextos sociocientíficos e 
ambientais dos conteúdos disciplinares, e aqueles 
que introduzem disciplina(s) específica(s) para 
abordar aspectos gerais e exemplares de práticas 
em QV. Goes1 analisando a experiência do curso de 
Química Ambiental da USP (SP), avança na 
formulação de possibilidades de inserção da QV no 
currículo, a partir do conceito de conhecimentos 
pedagógicos dos conteúdos, indicando três 
modelos: incorporação dos princípios da QV em 
procedimentos experimentais; a incorporação de 
estratégias sustentáveis como conteúdo no currículo 
e o uso de questões de sustentabilidade associadas 

a aspectos sócio-científicos. Em nossos trabalhos 
(GIEQ/UFSC) temos buscado relacionar o ensino da 
QV com o tema da Sustentabilidade (ambiental), 
inserindo-a no debate sobre as possibilidades e os 
limites do seu alcance nas dimensões sociais, 
econômica e ambiental. Dois eixos orientam essa 
discussão. Um mais teórico, envolvendo princípios e 
postulados biofísicos que conformariam às práticas 
químicas, como os postulados termodinâmicos (lei 
da entropia, que impõe a noção de degradação 
irreversível da matéria e energia) e também 
princípios complementares, como os da Precaução, 
Prevenção e Equivalência Substancial, que nos 
auxiliam a entender o grau de implicação ao tema 
da SA e ao papel da C&T na irremediável luta pelas 
condições de vida em um planeta finito. O segundo 
eixo, mais prático, envolve tanto pesquisas com 
professores universitários e da educação básica, 
ouvindo-os sobre como entendem e praticam esses 
temas, como aplicação de propostas inovadoras, 
como a organização da Estrela Verde4, na analise 
da "verdura química" em atividades experimentais e 
em Livros Didáticos. 

 
Tabela 1. Artigos de caráter educacional sobre 
Ensino de QV, entre 1995 e 2011*.  

D E ED LA LG LI LO M R 
10 15 2 3 9 7 74 19 4 

Nota: artigos publicados nos periódicos: J. Chem. Education e 
Green Chem [analise desenvolvida por Machado et al (BSPQ, 
2008) e Costa, 2012 (Tese DR, Univ. Porto/PT)]. Abreviações: D: 
divulgação; E: ensino; ED: experimento de demonstração; LA: 
Lab. de Analítica; LG: Lab. de Geral; LI: Lab. de Inorgânica; LO: 
Lab. de Orgânica; M: métricas; R: resumo de livro 

Conclusões 
A QV mostra-se uma importante vertente 
convergente nas preocupações ambientais da 
Química, mas para aportar em seus processos de 
ensino, ainda precisa ser racionalizada, caso 
contrário será apenas mais um tipo de 
conhecimento, fragmentado e sobreposto aos 
demais. Para alterar o fazer e o modo de pensar a 
Química devemos pensar a uma EQV. 
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Introdução 
A revolução tecnológica propiciou o 
desenvolvimento de uma demanda considerável de 
materiais eletrônicos portáteis, exigindo o uso de 
pilhas e baterias. A crescente utilização destes, 
despertou a preocupação de pesquisadores, 
ambientalistas e autoridades governamentais 
quanto ao descarte no meio ambiente. Uma vez 
que, ao serem lançados no meio ambiente de forma 
inadequada, seus componentes tóxicos contaminam 
o solo, os cursos d’água e o lençol freático, 
atingindo flora, fauna e em consequência, o 
homem. Diante de tal problemática,  o Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) a partir da 
resolução de n° 257/99, inaugura um precedente de 
consumo consciente de pilhas e baterias, 
estabelecendo que após seu esgotamento 
energético obedecerão aos princípios da política de 
logística reversa. Assim, esta pesquisa teve por 
base a sensibilização da população quanto ao 
descarte e destinação correta de pilhas e baterias 
no município de Codó-MA. Para tanto, fez-se um 
estudo sobre a aplicabilidade da legislação 
ambiental vigente acerca da problemática do 
descarte de pilhas e baterias e suas consequências 
ao meio ambiente e à saúde da população. 

Resultados e Discussão 
Foram realizadas entrevistas em 19 
estabelecimentos que comercializam pilhas e 
baterias. Acerca do conhecimento da legislação 
vigente para o descarte correto, apenas 6,67% dos 
entrevistados relataram o conhecimento desta, 
enquanto, 93,33% afirmaram total desconhecimento 
(figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Conhecimento sobre legislação vigente. 
 

 
Ao serem perguntados sobre a forma de descarte, 
100% mencionaram que descartam pilhas e 
baterias no lixo comum (figura 2).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Formas de descarte. 
 
A resolução 401 do CONAMA reafirma a 
necessidade de conscientizar o consumidor sobre 
os riscos à saúde e ao meio ambiente desses 
materiais, e ainda alerta para uma fiscalização mais 
rigorosa dos fabricantes. Contudo, o levantamento 
junto à Secretaria de Meio Ambiente do município, 
bem como ao setor comercial e bancário, 
evidenciou a inexistência de programas de coleta e 
descarte apropriado de pilhas e baterias. Com base 
nos dados levantados, deu-se início a um trabalho 
informativo através de palestras a respeito da 
legislação, bem como a importância de ser 
implantado um programa de coleta desses materiais 
após o uso, com a finalidade de contribuir para a 
diminuição dos impactos ambientais na área em 
estudo. 

Conclusões 
A partir das vistorias in loco aos estabelecimentos, 
observou-se que há necessidade da sensibilização 
da população sobre os riscos e problemas que as 
pilhas e baterias podem vir a causar ao meio 
ambiente e à saúde pública. Reafirma-se a 
necessidade do compromisso dos órgãos 
ambientais municipais juntamente com órgãos 
privados em criar uma política ambiental efetiva 
que possa englobar desde a coleta ao tratamento 
final de pilhas e baterias. 
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Introdução 
Atualmente o ensino de Química não deve ser 

propedêutico e distanciado da realidade social dos 
estudantes. De acordo com o que afirmam Santos e 
Schnetzler (1996) é necessário que os conteúdos de 
química estejam vinculados com o contexto social 
em que o aluno está inserido. Nesta perspectiva, 
este trabalho mostra uma proposta de pesquisa 
aplicada pelos estudantes do curso técnico em 
Química do IFTM – Campus Ituiutaba, que teve 
como objetivo conhecer as formas de descarte do 
óleo residual de fritura pelos estudantes desta 
instituição, buscando identificar o nível de 
conscientização dos alunos com relação aos danos 
ambientais causados pelo descarte incorreto deste 
material. Nessa direção tentaremos aqui apontar 
alguns direcionamentos que podem se imbricar ao 
Ensino de Química e à Educação Ambiental de 
maneira geral. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa descrita neste trabalho foi feita através 

da aplicação de 200 questionários semi-estruturados 
com questões que versavam sobre o uso e o 
descarte de óleos/gorduras. As análises dos dados 
foram feitas de forma qualitativa, buscando 
identificar alguns pontos importantes sobre o nível 
de conscientização dos estudantes pesquisados. A 
aplicação e tabulação dos dados dos questionários 
foram feitas alunos de um projeto de iniciação 
científica voluntário com o enfoque na produção de 
biodiesel através do óleo residual de fritura. 

Aos participantes da pesquisa foi perguntado se o 
óleo/gordura usado poderia causar danos ao meio 
ambiente. Observou-se que aproximadamente 94% 
dos sujeitos da pesquisa apontaram que sim, 
afirmando, por exemplo, que: 

 
“Aumentando a contaminação do solo e causando 
danos à saúde das pessoas” 
“Contaminação do solo e lençóis freáticos”  

 
Isso mostra que os sujeitos da pesquisa têm 

consciência dos danos naturais que o descarte 
incorreto de óleos/gorduras pode causar.  

 

 
Outra análise realizada buscou identificar a forma 

com que os entrevistados descartam o óleo/gordura 
residual. De acordo com os dados obtidos construiu-
se o gráfico da Figura 1. 

Figura 1. Gráfico das formas de descarte de óleo 
 
De acordo com os dados do gráfico da Figura 1, 

observamos que 47,4% dos pesquisados 
descartam/armazenam o óleo para que seja 
utilizado para a produção de sabão. No entanto, em 
uma comparação entre os dados do gráfico e a 
resposta anterior, nota-se que apesar de a grande 
maioria dos estudantes possuírem consciência que 
o descarte incorreto de óleos e gorduras pode trazer 
danos ao meio ambiente a maioria dos pesquisados, 
cerca de 52,6%, ainda descartam o óleo/gordura no 
ralo da pia, esgoto ou no lixo.  

Conclusões 
Com base nas análises realizadas aqui, podemos 

concluir que é importante que sejam abordadas 
discussões sobre o descarte e o reaproveitamento 
de óleos e gorduras conscientizando os estudantes 
para que os danos ao meio ambiente sejam 
diminuídos. Essas discussões podem e devem ser 
abordadas nas aulas de Química onde o professor 
pode usar esta questão problema para trabalhar os 
conceitos de química abordando temas como a 
produção de sabão e de biocombustíveis (biodiesel). 
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Introdução 
Mesmo com algumas experiências realizadas em 
universidades brasileiras que desenvolvem 
programas próprios de gerenciamento de resíduos, 
não se tem explorado as possibilidades de 
reutilização, reparação, reaproveitamento, 
reciclagem artesanal, etc. dos materiais 
descartados dentro do próprio campus como parte 
de um Sistema de Gestão Ambiental (SOTO; 
MORALES, 2006). A diversidade e a complexidade 
existentes nas atividades do Ensino Superior têm 
provocado um crescente consumo e, por 
consequência, o aumento da geração de resíduos 
sólidos (CORRÊA, et al., 2012). O gerenciamento 
inadequado desses contribui severamente para 
problemas de ordem ambiental e social (BATOOL; 
CH, 2009). Neste contexto, a coleta seletiva de 
resíduos sólidos traz inúmeros benefícios para o 
ambiente, saúde e qualidade de vida. Logo, é 
imprescindível que a etapa de separação dos 
resíduos da Universidade do Estado do Pará, ocorra 
com eficiência visando o retorno dos componentes 
ao ciclo de vida útil e minimizando o impacto 
ambiental. Para tanto, o trabalho foi dividido em três 
etapas: 1) Levantamento-diagnóstico nos centros, 
feitos através de visitas e aplicação de 
questionários com os coordenadores ou 
profissionais responsáveis; 2) Análise qualitativa 
dos dados para avaliar a participação ou dificuldade 
de cada centro; 3) Elaboração de soluções, com 
objetivo de melhorar ou implantar o programa de 
coleta seletiva. 

Resultados e Discussão 
Baseado no levantamento-diagnóstico feito aos 
diretores dos três Centros da Universidade do 
Estado do Pará - Belém foi constatado que em 
apenas dois dos três centros existem o projeto de 
coleta seletiva, porém não está em funcionamento, 
sendo alegado que o principal motivo é pela falta de 
associação com cooperativas de catadores. Dessa 
forma, foi constatado que todos os resíduos 
produzidos pelos centros não passam por um 
processo de seleção e acabam tendo como destino 
final os aterros sanitários. Entretanto, observou-se 
que todos os diretores compreendem a importância 

que a coleta seletiva possui em relação à sociedade 
e meio ambiente, porém todos os diretores 
alegaram não receber investimentos para este fim, 
além de não apresentarem espaços disponíveis 
para o armazenamento e triagem dos materiais. Em 
contrapartida aos problemas apresentados, 
implantou-se em um dos centros pesquisados um 
Projeto Piloto em parceria com a cooperativa de 
catadores (CONCAVES) para o recolhimento de 
resíduos sólidos produzido, sendo inicialmente 
coletados papel, plástico e metal. Foram elaborados 
coletores com caixas de papelão para serem 
distribuídas nos departamentos acadêmicos, por 
estes produzirem grandes quantidades de resíduos 
de papel.  

Conclusões 
A existência de projetos que visem o gerenciamento 
de resíduos sólidos, além de importante, deve ser 
uma obrigação para as instituições da 
administração pública, pois estas são produtoras de 
grandes quantidades de resíduos que poderiam ser 
reutilizados. A partir dos resultados obtidos no 
trabalho, é imprescindível propor soluções que 
contribua não apenas para amenizar os impactos 
sobre o ambiente, mas também para formar 
cidadãos conscientes de sua obrigação perante a 
sociedade, efetivando-se assim uma educação 
critica e ambiental de qualidade.  
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Introdução 
Este trabalho apresenta os resultados parciais de 

um projeto de extensão, subsidiados com recursos 
do edital PROEXT-MEC-2013, o qual aborda a 
realização de Oficinas Temáticas de Educação 
Socioambiental Biorregionalista: Pensando 
globalmente e agindo localmente, cujo objetivo é de 
capacitar professores da rede pública de ensino 
médio do município de Coxim/MS, para a 
abordagem contextualizada da educação ambiental 
(YAMASHIRO, 2011), principalmente em química, 
no qual utilizamos a educação problematizadora e 
dialógica de Paulo Freire. O papel do educador é 
articular o educando para que encontre as dúvidas, 
esperanças e significados nos temas escolhidos 
para trabalhar os conteúdos em sala de aula. Freire 
(1983) coloca que os temas geradores não devem 
ser impostos, e sim emergidos da comunidade em 
questão, e apresenta os caminhos para se chegar a 
eles. Este processo é chamado de investigação dos 
temas geradores, sintetizada em 5 etapas. O 
levantamento preliminar consiste em reconhecer o 
ambiente em que vive o aluno, seu meio, seu 
contexto. A análise das situações e escolha das 
codificações é o momento em que é realizada a 
escolha de situações que sintetizam as contradições 
vividas pela comunidade, para então realizar os 
diálogos descodificadores, constituindo-se um 
processo de discussão a partir das contradições 
obtendo-se os Temas Geradores. Redução temática 
consiste em um trabalho de equipe interdisciplinar, 
com o objetivo de elaborar o programa e identificar 
quais conhecimentos disciplinares são necessários 
para o entendimento dos temas. (FREIRE,1983; 
DELIZOICOV,1983).  A proposta de Paulo Freire é 
adequada para a inserção da Educação Ambiental 
no ensino de química, pois existe uma grande 
convergência do conceito de Tema Gerador e 
Questões ambientais biorregionalista, com a efetiva 
participação do professor de química. 

Resultados e Discussão 
Com base nos diálogos durante as oficinas do 

projeto, chegamos ao tema gerador Rio Taquari. A 
redução temática contendo os desdobramentos, os 
conteúdos e relações com a educação ambiental, 
são mostrados no quadro 1. 

 
Quadro 1:Tema Gerador - Rio Taquari 

Desdobramentos Conteúdo 
da 

disciplina 

Relações com a 
educação 
ambiental 

Turismo Separação 
de misturas 

Separação do lixo 

Agricultura pH e pOH Acidez do solo e das 
águas do rio Taquari  

Pesca Química 
ambiental 

Impacto do turismo 
ambiental 

Assoreamento Funções 
inorgânicas, 
acidez e 
basicidade  

Lixiviação do solo 

Lixo Polímeros O excesso de 
plástico como 
resíduos sólidos e 
sua degradação 

Saúde Soluções, 
titulometria, 
funções 
orgânicas 

Elaboração, 
composição e 
função de 
medicamentos 

Os temas e conteúdos alcançados servem como 
orientação para trabalhar educação ambiental de 
forma significativa na vida dos educandos, pois ao 
fazer parte de sua realidade qualquer conteúdo pode 
se tornar interessante e estimular sua reflexão, 
colaborando com o desenvolvimento do cidadão 
critico.  

Conclusões 
É possível relacionar os conteúdos de química com 
a educação ambiental sem interferir no decorrer da 
ementa curricular utilizando a ideia proposta por 
Paulo Freire partindo de um problema presente na 
vida do aluno para que esse ensino possa ser 
efetivo. 
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Introdução 
A chuva ácida é um fenômeno que ocorre 

principalmente devido à poluição atmosférica 
causada por fatores antropogênicos, como a 
liberação de dióxido de nitrogênio e dióxido de 
enxofre, precursores de NO3- e SO4

2-, formadores de 
espécies ácidas em meio aquoso, que podem ser 
“lavados” do ar pela chuva. 

O presente trabalho apresenta os resultados 
parciais do estudo de precipitações (chuva) na 
cidade de Macaé-RJ, no que se refere a seus 
valores de acidez e condutividade. Macaé é 
considerada a Capital Nacional do Petróleo, com um 
número volumoso de empresas e indústrias (~300) 
diretamente ligadas ao setor, com grande circulação 
de veículos de passeio e transporte de carga, 
fatores que podem favorecer diretamente a emissão 
de poluentes e geração de precipitações ácidas. 

Resultados e Discussão 
A Quadro 1 traz os valores de pH para 

precipitações ocorridas entre nov. 2013 e abr. 2014 
na cidade de Macaé. O valor padrão de pH para 
chuva ser considerada ácida é de pH<5,6. Os dados 
mostram que existe uma oscilação entre os valores 
máximos e mínimos das medidas de pH, 
caracterizando a chuva como ácida em alguns 
períodos (nov e dez de 2013 e mar de 2014) de 
acordo com os mínimos observados e normal em 
outros (jan, fev e abr de 2014), de acordo com os 
valores máximos observados. O valor médio de pH 
das precipitações foi 5,89 com σ = 0,34. Os dados 
de condutividade no período (Quadro 2) mostram 
valores altos (acima do padrão – 15,0 µS.cm-1) para 
chuva sugerindo excesso de espécies salinas 
condutoras nas precipitações. O valor médio de 
condutividade foi 46,77 com σ = 30,65. 
Quadro 1. Valores máximos e mínimos mensais de 

pH 
Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

6,60 6,30 6,10 6,48 6,66 6,52 

5,50 5,39 6,10 5,98 5,26 5,94 

 

Quadro 2. Valores máximos e mínimos mensais de 
condutividade (µS/cm) 

Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

85 103 77 114 116 140 

18 24 77 30 19 36 

Considerando todo período analisado, as análises 
revelam o valor de pH = 5,06 como o menor valor 
encontrado e pH = 6,6 como o maior valor de 
encontrado. Da mesma forma, as análises 
realizadas indicam o valor de condutividade = 18,0 
como valor mínimo e o valor 140,0 como o máximo 
de condutividade. Apesar de praiana, os valores 
encontrados ainda estão acima do limite esperado, 
sugerindo um excesso de sais nas precipitações, 
que pode se relacionar a presença de NO3- e SO4

2-. 
Amostras devem ser colhidas até que complete o 
período de um ano, e, análises por cromatografia, 
viscosidade e ultravioleta ainda serão realizadas 
para elucidação das espécies presentes. 

Conclusões 
Os valores observados podem ser relacionados a 

fatores antropogênicos como emissões veiculares 
devido ao grande fluxo de veículos na área de 
coleta, e queimadas provocadas, mas também, a 
combustões espontâneas ocorridas há cerca 40 km 
do coletor numa área rica em turfa.  

A análise das precipitações possibilita aos 
graduandos a aplicação direta de conhecimentos 
científicos adquiridos em sala de aula teórica, como 
os conceitos de acidez, condutividade e reações 
químicas. Introduz de forma espontânea a 
interdisciplinaridade visto que permeia outras áreas 
do saber como Educação Ambiental, conceitos 
relacionados à Biologia, Sociedade e Ambiente, 
entre outros. Além disso, possibilita o contato direto 
com situações do cotidiano local, contribuindo para 
uma formação crítica desses profissionais frente a 
problemas socioambientais e a própria carreira. 
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RESUMO:  

         Metal pesado é um termo muito utilizado no nosso cotidiano. Porém, na maioria das vezes, há uma  
dificuldade na compreensão do termo devido à ausência de clareza na sua definição. Foi realizada uma 
pesquisa em livros didáticos de edições mais atualizadas (2006 a 2012) e antiga (2004), tanto de livros 
com abordagem tradicional quanto em livros com abordagem CTS, em busca de analisar como o termo 
“metal pesado” é definido nos livros didáticos e em qual contexto é aplicado. Há uma deficiência do 
emprego deste termo nos livros didáticos o que pode estar relacionado ao fato de não haver um 
significado químico para “metal pesado”. O que causa estranheza desta ausência nos livros didáticos é 
de que muito se ouve falar sobre metal pesado em veículos de comunicação e da sua associação com 
problemas ambientais e toxicológicos. A ausência de uma discussão crítica sobre o termo na educação 
básica pode acarretar diversos problemas no ensino, fazendo com que o aluno construa concepções 
alternativas sobre outros conceitos químicos, como por exemplo o de metais. 

INTRODUÇÃO

     A atividade humana aumenta, cada vez mais, os níveis de poluentes nos 
ecossistemas aquáticos naturais, sendo estes  provenientes de atividades como 
mineração e despejo de efluentes industriais e domésticos. Ao mesmo tempo, a 
principal fonte de contaminação das águas de rios é a indústria, com despejos de 
resíduos que contém os chamados “metais pesados”.  

       O termo "metal pesado", tem sido muito utilizado em várias publicações e na 
legislação relacionada a riscos químicos e à utilização segura das substâncias 
químicas. Ele é frequentemente usado para nomear um grupo metais e semimetais 
(metalóides) que têm sido associados com a contaminação e potencial toxicidade ou 
ecotoxicidade (DUFFUS, 2002). Em nosso cotidiano, é associado, na maior parte das 
vezes, a uma substância tóxica, proveniente de um descarte inadequado de um rejeito 
no meio ambiente (LIMA; MERÇON, 2011).  

 Essas ideias têm sido muito evidenciadas principalmente pelo fato de que, nos 
veículos de comunicação, há uma associação direta do termo “metal pesado” com os 
problemas ambientais e toxicológicos. Isto levou a uma confusão geral sobre o 
significado do termo.  

 Para a IUPAC, o termo metal se refere ao elemento puro, que possui 
propriedades físicas e químicas bem características, e não aos seus compostos, cujas 
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propriedades físicas, químicas, biológicas e toxicológicas são muitas vezes diferentes. 
(ALLOWAY, 1990). Por outro lado, para "metal pesado" não há uma definição 
contundente e o significado químico deste termo é inexistente e portanto seu emprego 
não é recomendável. Nenhuma relação pode ser encontrada entre a densidade ou 
qualquer dos vários conceitos físico-químicos que têm sido utilizadas para definir 
"metais pesados” com a toxicidade ou ecotoxicidade atribuídos aos mesmos (DUFFUS, 
2002). 

   Porém, sabe-se que nem sempre o emprego deste termo está de acordo com o 
conceito químico. Um exemplo que ilustra ainda mais a confusão que rodeia o termo é 
a aplicação para outras substâncias não metálicas tais como arsênio, e há compostos 
contendo cátions metálicos. A inserções do termo  “metal pesado” em outras áreas 
além da Química e o significado diferente a cada situação em que se aplica acaba por 
prejudicar o entendimento de uma informação. É importante ter um embasamento 
teórico sobre os conceitos químicos (substância, metal, cátions metálicos...) e também 
as definições de “metal pesado” pelas demais áreas para assim estar apto a 
compreender a aplicação do termo de acordo com o contexto a que se refere.   

 Esses argumentos indicam a necessidade de uma articulação 
multi/interdisciplinar de conceitos para melhor descrever a atual compreensão deste 
termo.  

       Com base nisso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa em alguns 
livros didáticos da educação básica, a fim de perceber como o termo “metal pesado” é 
abordado e definido. 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

         Inicialmente, a pesquisa ocorreu em alguns livros didáticos atualmente adotados 
pelas escolas de educação básica (1º, 2º e 3º anos do ensino médio). Foram 
analisados duas coleções de livros com abordagem CTS (SANTOS e MÓL, 2011a, 
2011b, 2011c; MORTIMER e HORTA, 2011a, 2011b, 2011c) e duas com abordagem 
tradicional (PERUZZO e CANTO, 2006a, 2006b, 2006c; FELTRE,  2009a, 2009b, 
2009c) (Figura 1 e Tabela 1).  

 

Figura 1: Imagem da capa de alguns livros didáticos de edições mais atualizadas adotados nas 
escolas de educação básica                
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 Na tabela 1, pode-se observar a uma análise feita sobre o termo “metal pesado” 
nos livros didáticos mais atualizados: 

Tabela 1: análise dos livros didáticos atuais adotados pela maioria das escolas da educação 
básica 

Autor Título Página (volume) Definição Contexto Ano 

Wildson Santos 
e Gerson Mól 

Química 
Cidadã  

- (vol.1) - - 2011 

Wildson Santos 
e Gerson Mól 

Química 
Cidadã  

        - (vol.2)         -         - 2011 

Wildson Santos 
e Gerson Mól 

Química 
Cidadã  

         - (vol.3)         -         - 2011 

Francisco 
Peruzzo e 
Eduardo Leite 
do Canto 

Química na 
abordagem do 
cotidiano 

         - (vol.1)         -        - 2006 

Francisco 
Peruzzo e 
Eduardo Leite 
do Canto 

Química na 
abordagem do 
cotidiano 

         - (vol.2)         -        - 2006 

Francisco 
Peruzzo e 
Eduardo Leite 
do Canto 

Química na 
abordagem do 
cotidiano 

         - (vol.3)         -        - 2006 

Eduardo 
Mortimer e 
Andréa Horta 

Química/Ensin
o Médio 

        - (vol.1)         -        - 2011 

Eduardo 
Mortimer e 
Andréa Horta 

Química/Ensin
o Médio 

         - (vol.2)         -         - 2011 

Eduardo 
Mortimer e 

Química/Ensin
o Médio 

         - (vol.3)         -        - 2011 
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Andréa Horta 

Ricardo Feltre Química         - (vol.1)         -        - 2009 

Ricardo Feltre Química         - (vol.2)         -        - 2009 

Ricardo Feltre Química         - (vol.3)         -        - 2009 

           A ausência do termo “metal pesado” em todos os livros pesquisados, nos fez 
recorrer à análise dos mesmos livros didáticos em edições anteriores, quando 
existente, de forma que a edição fosse posterior à Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB-9.394/96) (BRASIL, 1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) (BRASIL, 2000). Sendo assim, recorreu-se a edições anteriores de alguns 
livros de Química para Educação Básica, com ano posterior a 2003. Foi analisada  uma 
coleção de livros didáticos para o ensino médio (FELTRE, 2004a, 2004b, 2004c) 
(Figura 2 e Tabela 2).  

 

Figura 2: Imagem da capa da edição mais antiga do livro didático adotado nas escolas de 
educação básica  

 Na tabela 2, pode-se observar uma análise feita sobre o termo “metal pesado” 
nos livros didáticos e sua contextualização: 

Tabela 2: análise dos livros didáticos de edições mais antigas adotados em escolas de educação 
básica 

Autor Título Página (volume) Definição Contexto Ano 

Ricardo Feltre Química 266 (vol.1) - Ambiental 2004 

Ricardo Feltre Química 67-334-336-406 
(vol.2) 

- Ambiental 2004 
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Ricardo Feltre Química 278 (vol.3) - Reações 
orgânicas 

2004 

 Observa-se que, nos livros didáticos, tanto as edições mais atualizadas (Tabela 
1) quanto as mais antigas (Tabela 2), apresentam uma  escassez de citação do termo 
“metais pesados”. Nas  edições anteriores (Tabela 2), percebe-se que os livros 
didáticos não propõem uma definição que seja de acordo com o contexto em que está 
inserido, ou menciona a recomendação estabelecida pela IUPAC (DUFFUS, 2002). 
“Metais pesados” são identificados apenas como responsáveis pelos problemas 
ambientais e toxicológicos que muito ocorrem em nosso cotidiano. 

      A ideia de contextualização surgiu com a reforma do ensino médio, a partir da LDB-
9.394/96 que orienta a compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Originou-
se nas diretrizes que estão definidas nos PCNs, os quais visam um ensino de química 
centrado na interface entre informação científica e contexto social.  (ALMEIDA et. al, 
2011) 

Contextualizar a química não é promover uma ligação artificial entre o 
conhecimento e o cotidiano do aluno. Não é citar exemplos como 
ilustração ao final de algum conteúdo, mas que contextualizar é propor 
“situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário 
para entendê-las e procurar solucioná-las.” (BRASIL, 2002,  p.93) 

 Nos livros didáticos adotados nas escolas atualmente (Tabela 1), a não 
incidência do termo “metal pesado”, tanto de definição como no contexto ambiental, 
surpreendeu. Pois se esperava menção a este termo pelo menos no contexto 
ambiental, visto que ultimamente muito se tem ouvido falar sobre os “metais pesados” 
relacionando-os a problemas ambientais e toxicológicos. Observa-se que foram 
analisados livros didáticos de todos os anos de ensino médio, pois espera-se uma 
abordagem do termo em diversos momentos diferentes, como substâncias, elementos 
químicos, ligações químicas, tabela periódica no 1º ano; solubilidade no 2º ano e 
reações orgânicas no 3º ano; dentre outros temas que podem abordar o termo.  

 Fazendo uma análise crítica desta situação, pode-se supor que os livros 
didáticos ao ausentar o termo “metal pesado” estejam seguindo a recomendação da 
IUPAC, publicada em 2002 (DUFFUS, 2002), quanto a não adoção deste termo , por 
não ter um significado químico. E também por sua definição não ser clara, assim como 
a sua classificação, podendo gerar confusões quanto a compreensão do termo.             

 Sabendo que o livro didático é uma fonte de referência para o aluno, o fato de 
não observarmos qualquer incidência do termo nos livros didáticos utilizados  em sala 
de aula é preocupante. Nas mídias, a degradação ambiental é explicada pelos “metais 
pesados” assim como os impactos à saúde humana também. A confusão pode ser 
causada justamente pelo fato do termo empregado neste contexto não condizer com o  
conceito químico “metal”.  E ainda associar aos metais todos os seus compostos e 
também elementos não metálicos.  
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 O emprego inadequado da linguagem científica e de conceitos científicos  é 
prejudicial para a população em geral, mas destaque-se de maneira especial o aluno, 
que é objeto de estudo deste trabalho. Ao perceber que não há definição para o 
conceito, o aluno passa a absorver as informações recebidas, muitas vezes de maneira 
acrítica podendo levar a concepções alternativas.  

 As concepções alternativas são interpretações dos estudantes sobre algum 
assunto ou situação, que estão em desacordo com os conceitos científicos. Elas  
podem originar-se a partir do senso comum e de experiências vividas no cotidiano do 
aluno, transmitidas ou induzidas, pelo meio cultural e social, ou até mesmo serem 
criadas pelo estudante ou pelo professor durante o processo de ensino-aprendizagem 
dos conceitos científicos (POZO, et al., 1991). 

 Ao não se propor uma definição com base científica, abre-se espaço para que os 
alunos construam o conceito a partir de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Essas informações nem sempre são precisas e, muitas vezes, 
transformam a química em vilã ao enfatizar apenas os efeitos dos poluentes sobre o 
ambiente e a saúde humana (LIMA; MERÇON, 2011). 

 Um exemplo dessas imprecisões é na situação em que o aluno se depara com 
informações conflituosas.  Sabe-se pelo senso comum de que a ingestão de ferro é 
importante para a saúde. E também que os “metais pesados” são tóxicos e prejudiciais 
à saúde e ao ambiente.  Quando o aluno é exposto erroneamente de que “metais 
pesados” são definidos como aqueles que possuem densidade elementar acima de 7 
g.cm-3, segundo a definição de BJERRUM (1996, apud DUFFUS, 2002, p. 796-797.) e 
de que a  a massa específica do ferro é superior a 7 g.cm-3 o aluno é levado a concluir 
que o ferro é um metal pesado. Porém entra em conflito ao tentar associar as duas 
informações de que o ferro faz bem a saúde e de que ao mesmo tempo é um metal 
pesado. Isto faz com que ele tenha dificuldade em assimilar as duas informações de 
maneira correta.    

 A linguagem científica, na sua maior parte das vezes , é utilizada erroneamente 
nos meios de comunicação e empregada de uma forma pseudo científica, onde são 
utilizados verbetes de cunho científico mas aplicados de maneira ou em contextos 
inadequados. Cabe então à escola e também ao livro didático o papel do letramento 
científico. No exemplo anterior a confusão na compreensão das informações se deu ao 
não diferenciamento dos conceitos elemento metálico e íons metálicos. Sem deixar 
claro que a informação sobre a importância do ferro à saúde faz referência aos íons 
ferro, mais especificamente ao Fe2+, e não ao ferro metálico, enquanto a classificação 
dos elementos metálicos quanto a massa específica não tem relação direta com a 
toxicidade causada por ele ou seus compostos. 

         A educação básica tem importante papel para desmistificar essa visão distorcida 
e apresentar ao aluno a importância do conhecimento científico para a compreensão 
das questões que afligem o mundo contemporâneo. A partir dos fatos do nosso dia a 
dia, dos meios de comunicação e da vivência dos alunos, o professor deve buscar 
construir o conhecimento científico de forma a proporcionar uma releitura do mundo por 
meio de uma evolução conceitual (MORTIMER, 1996). 
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    A abordagem do termo “metal pesado” pode se transformar em um elemento 
contextualizador do ensino de química por meio do qual o professor estimula a 
resolução de situações-problema, valorizando as capacidades de julgamento e de 
tomada de decisão. Além disso, deve-se buscar não só a compreensão dos conceitos 
científicos, mas sua correlação com as aplicações tecnológicas bem como suas 
implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas (LIMA; MERÇON, 2011). 

 Sendo assim, deveria haver uma abordagem acerca da definição, podendo ser 
incluso em assuntos do 1º ao 3º ano do ensino médio, em temas como características 
da tabela periódica, reações orgânicas, solubilidade, eletroquímica e reações 
inorgânicas, relacionando então ao que ocorre no cotidiano, como noticiado nos 
veículos comunicativos, de forma a propor uma maior contextualização, propiciando a 
formação do aluno também como cidadão e não apenas como detentor de 
conhecimento acadêmico. 

CONCLUSÃO 

      O termo “metal pesado” não é muito abordado nos livros didáticos, o que 
demonstra um grande problema pelo fato de muito relacioná-lo aos problemas 
ambientais e toxicológicos que ocorrem em nosso cotidiano. Portanto, este termo 
deveria ser trabalhado no contexto escolar e a abordagem no livro didático deveria ser 
feita de forma a  transparecer uma visão clara da definição de metal pesado dentro da 
Ciência Química.          

          Trabalhar com esse termo em forma temática e interdisciplinar, além de propiciar 
a discussão de questões que envolvam o conhecimento científico e tecnológico, com 
implicações socioambientais, permite a abordagem de diversos conteúdos 
programáticos de química. Nesse sentido, a abordagem deste termo é uma importante 
estratégia para formação do aluno não só como detentor de conhecimento químico, 
mas como cidadão.  
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Introdução 
Denominadas, em alguns casos de Mostras 

(MEC, 2006b), as Feiras de Ciências são eventos 
em que os alunos são responsáveis pela 
comunicação de projetos desenvolvidos e 
executados por eles durante o período do ano 
letivo. Durante o evento, os alunos apresentam 
trabalhos que lhes tomaram várias horas de estudo 
e dedicação a pesquisa, em que buscaram 
informações, reuniram dados, interpretando-os e 
sistematizando-os para comunicá-los ao público.    

Desta forma, o trabalho aqui exposto visa mostrar 
os resultados obtidos a partir do planejamento e 
execução de uma atividade cujo a temática foi  “o 
que fazer para reduzir os impactos ambientais 
causados pelo descarte incorreto do óleo de 
cozinha?” com alunos do primeiro ano do ensino 
médio do Instituto de Educação da Paraíba no ano 
de 2013. 

Resultados e Discussão 
o tema exposto surgiu a partir de debates em sala 

de aula, no início do ano letivo, quando o professor 
da disciplina de química realizava aulas 
“introdutórias” da disciplina, que visava mostrar 
onde a química é encontrada no cotidiano, suas 
aplicações e importância para a sociedade em 
geral.  

Durante essas aulas, um grupo de alunos 
questionou o professor a respeito do óleo de 
cozinha, eles informaram que na escola de origem 
deles, a funcionária do refeitório jogava vários litros  
de óleo na pia. Perante tal situação, o professor 
frisou os malefício dessa ação, e informou que essa 
situação se repete todo os dias em algumas 
residências.  

Frente a situação, o professor sugeriu aos alunos 
realizar ações para o aproveitamento desta 
substância. Foi informado que ao final do ano seria 
realizado uma feira de ciências e que os alunos 
poderiam mostrar os resultados de suas pesquisas. 

Todos os alunos se animaram para a realização 
desta atividade que iria durar o ano inteiro, e 

começaram as pesquisas no mesmo dia. Após toda 
pesquisa bibliográfica os alunos chegaram a 
conclusão que a partir do óleo poderiam 
confeccionar produtos de limpeza (sabão, 
detergente e sabão líquido).  

Com os materiais a serem confeccionados, os 
alunos foram para campo, visitaram as residências 
circunvizinhas a escola, informando sobre a 
realização do trabalho, a necessidade da doação 
de óleo usado, afim de evitar o descarte 
inadequado, e que toda a produção dos materiais 
de limpeza seriam comercializados a preço de 
custo, e que toda a verba arrecadada seria 
destinada a compra de materiais, para dar 
continuidade a confecção dos materiais.  

A partir das doações de óleo proveniente da 
coação da comunidade, pode-se então dar 
continuidade do trabalho, correspondente a 
confecção dos materiais de limpeza, e 
posteriormente sua exposição na feira de ciências 
figura 1.  

 
 
 
   
 

 
 
 

 
Figura 1. Confecção e exposição dos materiais  

Conclusões 
As feiras de ciências são ótimas oportunidades 

de fazer com que os alunos pesquisem, tornando-
os agentes de seu próprio conhecimento. 
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Introdução 
 O papel da Ciência e da tecnologia, no que 

tange à criação e também resolução de problemas 
do dia a dia, vêm sido amplamente discutido, em 
detrimento da concepção de que ambas são 
neutras, ou universalmente aplicáveis e eficazes. 
(COMPIANI, 2007) 

Neste contexto, surge a possibilidade de 
diálogo frutífero entre a educação ambiental (EA) e 
o enfoque Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente 
(CTSA). Isto porque tais abordagens propõem que 
seja valorizada a experiência social e individual do 
estudante, em busca pelo desenvolvimento 
sustentável e pela qualidade de vida. Além disso, 
ambas valorizam a interdisciplinaridade, e o 
exercício da cidadania, do senso crítico, e a atuação 
frente a problemas de seu contexto social  

Desta forma, pode ser considerada a 
interação entre o mundo cotidiano e científico 
através do ato de educar pela pesquisa, em que o 
conhecimento se concretiza pela reformulação de 
teorias e conhecimentos já existentes. Para tal, é 
importante a mediação do professor, ao exercitar a 
postura de curiosidade e investigação, situando 
informações e dados em seu contexto, permitindo 
que tenham sentido para o estudante, e que este as 
avalie de forma crítica (COMPIANI, 2007; SILVA; 
ARAÚJO, 2014) 

A sala de aula, então, pode ser assumida 
como um espaço coletivo de trabalho, onde 
professor e alunos atuam conjuntamente. Assim, as 
aulas tendem a se revelar mais prazerosas, 
promovendo maior participação dos envolvidos, 
preparando-os melhor para a compreensão do 
mundo (VASCONCELLOS; SANTOS, 2014)  

Neste contexto foi realizada, no dia 
17/05/2014, em Goiânia, Goiás, a 3° Feira 
Gastronômica do Colégio Estadual Jardim América 
(CEJA), Cepal do Jardim América. Esta 
representou a culminância de um projeto 
interdisciplinar, no qual cada um dos vinte grupos 
formados por estudantes do terceiro ano do Ensino 
Médio trabalharam aspectos relacionados a um tipo 
de alimento de origem vegetal ou animal (morango, 
leite, etc.), tais como: composição química, 
aspectos ambientais, históricos e sociais; 
relevância para a saúde. 

Para tal, foi necessária além da pesquisa, a 
discussão entre os integrantes do grupo, e a 
atuação dos diferentes professores, com papel de 
mediadores.  

Resultados e Discussão 
O referido evento contou com a presença da 

comunidade local, principalmente por ter sido 
realizado próximo à unidade escolar. Assim, 
propiciou que muitos pudessem ir à feira sem que 
se utilizassem de meios de transporte poluentes, 
como o carro e a motocicleta. 

Como, se tratando de alimentos 
comercializados em feiras, nem sempre é possível 
evitar o uso de materiais descartáveis; observou-se 
a preferência por guardanapos de papel (facilmente 
degradados, inclusive podendo ser direcionados 
junto ao lixo orgânico), a adoção da coleta seletiva 
do lixo, e a criação de um grupo de voluntários para 
fazerem o correto descarte daqueles resíduos que 
porventura fossem deixados em locais incorretos – 
o que poderia atrair animais vetores de doenças, 
como pombos e animais domésticos de rua.  

Outro fator relevante no que tange aos 
resíduos diz respeito à confecção de banners 
informativos para cada grupo, feitos em material 
durável, permitindo seu reuso, minimizando 
resíduos que sabidamente provocam impactos 
ambientais significativos, como o isopor, 
freqüentemente utilizado em espaços escolares.  

Assim, estas ações permitiram o despertar 
da consciência socioambiental, permitindo que os 
envolvidos fizessem escolhas mais saudáveis. 
Quanto à análise crítica do emprego das 
tecnologias, alguns grupos apresentaram 
dificuldades, apontando a necessidade de se 
trabalhar com mais afinco tais questões. 

Conclusões 
A realização do evento contribuiu para a 

prática de um projeto que contemplou aspectos da 
Educação Ambiental com enfoque CTSA. No 
entanto, é necessário que se investigue 
mecanismos mais eficazes no que tange à análise 
crítica do emprego das tecnologias na sociedade. 

 
COMPIANI, M. O Lugar e as Escalas e Dimensões Horizontal e 
Vertical nos Trabalhos Práticos: Implicações para o Ensino de 
Ciências e Educação Ambiental. Ciência & Educação, v. 13, n.1, 
p. 29-45, 2007.  
 
SILVA, P. A. V. B.; ARAÚJO, M. S. T. Abordagem de Temas de 
Educação Ambiental sob o Enfoque Ctsa no Ensino Médio no 

. Anais do II Seminário Hispano Município de Barueri-SP
Brasileiro - CTS, p. 431-443, 2012.  
 
VASCONCELLOS, E. S.; SANTOS, W. L. Educação Ambiental 
por Meio de Tema CTSA: Relato e Análise de Experiência em 
Sala de Aula.  XIV ENEQ, 2008. 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
EA 

 

FILMES INFANTIS NA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
PAÇO DO LUMIAR, MA. 
Simei Santana Mendes (IC), Thays Cristinne Campos Lavra1 (IC), Marcelo Moizinho Oliveira2* (PQ). 
 
(1)IFMA/DAQ, Av. Getúlio Vargas, 04, Monte Castelo, 65030-005, São Luís – MA, 98 3218 9037, e-mail: 
thays_lavra@hotmail.com, (2) IFMA/DAQ, e-mail: marcelo@ifma.edu.br*. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental; Filmes Infantis; Escola pública. 

Introdução 
A educação ambiental foi incorporada em todos os 
níveis escolares, caracterizando o tema meio 
ambiente como transversal, o qual deve ser 
trabalhado em todos os ciclos do ensino 
fundamental e por todas as disciplinas. A 
operacionalização da educação ambiental pode ser 
feita através da utilização de filmes infantis e, 
principalmente, de desenhos animados, que 
facilitam o acesso e a compreensão dos aspectos 
ambientais por parte das crianças, pois os materiais 
audiovisuais oferecem maior atualidade e 
dinamismo ao processo ensino-aprendizagem. A 
interação do olhar com as imagens e associação 
dos fatos em relação ao assunto abordado, desperta 
nos alunos uma melhor percepção e compreensão 
dos conteúdos (GOMES et al., 2012). Este trabalho 
teve como objetivo promover uma educação 
continuada com os professores e alunos de uma 
escola pública do município de Paço do Lumiar - 
MA, por meio de filmes infantis, a fim de 
desenvolver uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental. 

Resultados e Discussão 
No total foram utilizados sete filmes em um período 
de um ano. As visitas à escola eram semanais ou 
quinzenais, de acordo com a disponibilidade e com 
o calendário escolar. Os filmes escolhidos foram: 
“Os Sem Floresta”, “Wall-E”, “Lucas: um intruso no 
formigueiro”, “HappyFeet”, “Rio”, “Madagascar 1” e 
“Madagascar 2”. A Figura 1 ilustra algum destes 
filmes. A escolha destes foi por abordarem temas 
como o desmatamento, interferência humana na 
cadeia alimentar, destino de resíduos sólidos, 
extinção de espécies, caça predatória, mau trato e 
tráfico de animais, dentre outros. 

 
Figura 1. Filmes selecionados e expostos durante o 

trabalho. 
 

Antes da reprodução de cada filme, era feita uma 
breve explanação sobre a temática de cada longa-
metragem, a fim de que os alunos pudessem 
direcionar sua atenção para as implicações 
ambientais dos mesmos, e não apenas para a 
diversão, adquirindo posições críticas e reflexivas 
diante daquilo que assistiam.  

Por meio da aplicação de filmes infantis, abordando 
temáticas ambientais, ou seja, utilizando o lúdico 
como ferramenta de aprendizagem, os alunos da 
escola pública Professor Machadinho do município 
de Paço do Lumiar-MA se sensibilizaram acerca do 
meio ambiente que os cerca. Auxiliados em seus 
processos de Educação Ambiental por estas 
ferramentas, perceberam que mudanças ambientais 
são alcançadas em coletividade. 

Em seus discursos, as docentes explicitaram suas 
práticas e experiências na Educação Ambiental, 
dando ênfase em passeios, projetos e aplicação de 
filmes. Explicitaram, também, que essa Educação 
se fortalece a cada dia e não pode ser restrita a um 
dia somente de aula. 

Conclusões 
Após a reprodução dos filmes sobre os temas 
abordados percebeu-se que, pelo conhecimento 
adquirido e da associação deste com as 
experiências e conhecimentos anteriores, as 
crianças e as professoras despertaram uma 
capacidade crítica para desenvolver ações 
conscientes e significativas de preservação 
ambiental. 
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Resumo: É consenso entre os professores de Química a importância que a experimentação 
desempenha no processo ensino-aprendizagem. No entanto, a utilização de reagentes químicos nos 
laboratórios de ensino gera uma quantidade de resíduos que necessitam de um descarte apropriado. 
Algumas instituições estão montando programas de gerenciamento, para a recuperação e reutilização 
dos resíduos. Neste trabalho, realizou-se um levantamento das condições de segurança e da forma 
como é feito o descarte dos resíduos produzidos durante as aulas experimentais de Química de uma 
escola pública do município de São Mateus/ES. Além disso, procurou-se implementar um sistema de 
gerenciamento de resíduos para que os mesmos não fossem mais descartados na pia do laboratório. 
 
INTRODUÇÃO 

No estudo de ciências, tem-se buscado atribuir um papel à experimentação, 
inserindo-a no contexto do aluno de maneira que ele possa vivenciar uma teoria 
anteriormente estudada. A experimentação no ensino de Química tem sido defendida 
por diversos autores, pois constitui um recurso pedagógico importante que pode 
auxiliar na construção de conceitos [1]. O ensino de química deve desenvolver nos 
alunos a capacidade de compreender os fenômenos químicos presente em seu dia-a-
dia. Assim, a realização de experimentos ajuda a aproximar a química vista na sala de 
aula ao cotidiano dos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas.  

As atividades experimentais em Química, em sua grande maioria, implicam no 
uso de produtos químicos. Esses produtos precisam ser armazenados nas escolas 
antes do uso e, após as atividades experimentais, há sempre a geração de resíduos. 
Tanto a armazenagem de produtos como a gestão dos resíduos químicos demandam 
condições que, na maioria das vezes, não são atendidas nessas instituições de ensino 
[2]. Boas experiências podem ser realizadas pelos alunos, mas há que se considerar 
sempre a segurança dos envolvidos e as implicações ambientais dessas atividades.  

Dentre os diferentes materiais e substâncias manuseados em aulas de 
química, encontram-se aqueles classificados como perigosos por apresentar 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade ou toxicidade. Quando são 
utilizados em aulas experimentais, estes podem transformar-se em materiais que, em 
função de seu caráter tóxico e de potenciais danos ao ambiente, não devem ser 
descartados no lixo comum ou em redes de esgoto. Por isso, os resíduos devem ser 
recuperados para reutilização e os rejeitos descartados de forma adequada. A 
diferença entre resíduo e rejeito é que o resíduo possui um potencial de uso com ou 
sem tratamento. Já o rejeito não apresenta possibilidade técnica ou econômica de uso, 
devendo ser tratado para descarte final [3]. 

Uma aula experimental de Química, por gerar produtos perigosos, é uma 
atividade potencialmente poluidora. Para diminuir esse problema, além de um 
programa de gerenciamento de resíduos, deve-se durante seu planejamento avaliar e 
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reconhecer os riscos e os perigos dos produtos químicos que serão manuseados, bem 
como dos resíduos ou rejeitos produzidos durante esta. O professor deve buscar 
formas de minimizar a quantidade dos resíduos gerados nas aulas práticas, através de 
experimentos cujos resíduos possam, posteriormente, ser úteis em outras atividades 
experimentais. Entretanto, se não for possível o reuso, o material deve ser tratado e só 
poderá ser descartado, na pia ou no lixo comum, caso obedeça a padrões de 
segurança e esteja de acordo com as condições e exigências dispostas na legislação 
ambiental, seja em âmbito municipal, estadual e federal, como, por exemplo, a 
Resolução Conama Nº 357/2005 e a Norma ABNT/NBR 9800 [3].  

A atividade de recuperação de resíduos é de grande valor, pois além de 
ensinar ciências, ajuda a despertar a responsabilidade socioambiental e a promover o 
desenvolvimento de uma consciência ética. Essas ações se opõem à prática comum e 
não sustentável de jogar na pia ou no lixo qualquer resíduo/rejeito gerado em aulas 
experimentais. 

Uma motivação extremamente relevante em termos educacionais é o 
estabelecimento de programas de gestão de resíduos. Trata-se de uma excelente 
oportunidade de aprendizagem, treinamento e sensibilização para estudantes e 
professores. Quanto mais cedo os alunos tiverem contato com um programa de 
recuperação de resíduos, torna-se mais fácil despertar neles uma postura 
comprometida com o ambiente. Os laboratórios existentes em escolas de ensino médio 
e as práticas desenvolvidas passam a ser uma valiosa ferramenta para esse trabalho 
por representarem o primeiro contato dos alunos com essa visão [4]. 

Neste trabalho, realizou-se um levantamento das condições de segurança e da 
forma como é feito o descarte dos resíduos produzidos durante as aulas experimentais 
de Química de uma escola pública do município de São Mateus/ES. Além disso foi 
desenvolvida uma metodologia de recuperação dos resíduos gerados e de tratamento 
dos rejeitos para o correto descarte. A realização do trabalho, contou com a 
participação de alunos de ensino médio da escola pública selecionada. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Esta pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário para 55 

alunos de uma escola pública do município de São Mateus/ES, que possui laboratório 
de Química para a realização de aulas práticas. Dos alunos que responderam ao 
questionário 8 se encontram no 1º ano, 30 no 2º ano e 17 no 3º ano do ensino médio. 
As perguntas contidas no questionário abordavam desde a frequência com que as 
aulas práticas eram realizadas até a maneira como os resíduos gerados eram tratados 
ou descartados ao final dos experimentos. Além disso, uma visita técnica ao laboratório 
de Química em dia e horário pré-agendado com a direção da escola foi realizada pelos 
alunos de Licenciatura em Química participantes do projeto. Nesta visita entrevistaram-
se os professores que ministram a disciplina de Química na escola e também foram 
verificadas as condições do laboratório. Foram analisados aspectos importantes 
relativos a instalações físicas, disponibilidade, funcionamento e utilização dos 
equipamentos de segurança, bem como condições de armazenagem dos produtos e 
dos resíduos químicos no laboratório.  

 
Os modelos de questionários utilizados estão apresentados abaixo. Os 

questionários A e B foram aplicados aos docentes e discentes do ensino médio, 
respectivamente, e incluem informações referentes às atividades experimentais. Para 
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avaliar as condições dos laboratórios foram considerados os itens listados no 
questionário C. 

 
Questionário A: Aplicado aos docentes de Química da escola. 

1. Quantos professores de química ministram aula no ensino médio dessa escola? 
2. Quantos professores utilizam o laboratório para realizar aulas práticas? 
3. Quantas vezes cada professor utiliza esse laboratório em cada trimestre? 
4. Os alunos realizam as aulas experimentais em grupos? Quantos grupos? 
5. Quais são os reagentes utilizados com maior frequência? 
6. Há algum tipo de resíduo produzido nessas aulas práticas? Se há como e onde 

esses resíduos são descartados? 
7. Há alguma prática que utilizam metais pesados (ex: mercúrio)? 
8. Como são as aulas experimentais: Demonstrativas, participativas ou ambas? 
9. Há por parte da escola e professores, uma preocupação de onde é preciso 

descartar esse resíduo para que não haja comprometimento do meio ambiente? 
10. Existe algum método utilizado na escola, para recuperação dos resíduos 

produzidos? 
11. São consideradas as orientações de segurança na execução das atividades 

experimentais?  
12. Existe algum técnico ou professor laboratorista na escola? 

 

Questionário B: Aplicado aos discentes da escola. 
 

1) São realizadas atividades experimentais no ensino da química? 
( )Não ( )Sim, esporadicamente ( )Sim, Regularmente 

2) Sob seu ponto de vista, o número de aulas experimentais é satisfatório? 
( )Sim ( )Não 

3) As atividades experimentais estão correlacionadas ao conteúdo teórico? 
( )Sim  ( )Não  ( )As vezes 

4) Alguma atividade experimental o ajudou na compreensão do conteúdo teórico? 
( )Sim  ( )Não 

5) Normalmente, você realiza os experimentos ou apenas observa as demonstrações 
do professor? 

   ( ) Realizo  ( )Observo 
6) Em alguma atividade experimental houve reflexão sobre o tratamento ou descarte 
dos resíduos produzidos? 

( )Sim  ( )Não 
7) Sob seu ponto de vista, é importante tratar os resíduos antes de descartá-los? 

     ( )Sim  ( )Não Porque? 
 
Questionário C: Itens considerados para avaliação do laboratório. 

1- O laboratório possui vidrarias e reagentes? 
2- Os reagentes e vidrarias estão armazenados devidamente? 
3- Qual o tipo e a quantidade dos reagentes existentes? (Descrição dos frascos ou 

das embalagens) 
4- Esse laboratório apresenta equipamentos de segurança que possibilitem a 

utilização do mesmo (exemplo: possui capela)? 
5- A localização do laboratório na escola oferece segurança para alunos e 

professores? 
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6- Quantos alunos esse laboratório comporta, sem que haja comprometimento da 
segurança dos mesmos? 

7- Existem materiais de limpeza e conservação dessas vidrarias e reagentes? 
8- Esse laboratório é um local ventilado (possui janelas)? 
9- Quais as condições de armazenamento e descarte dos resíduos? 

 
A partir deste levantamento, iniciou-se um trabalho onde os reagentes foram 

devidamente armazenados e catalogados e os resíduos tratados para posterior 
descarte ou reaproveitamento. Além disso, foi elaborado um catálogo contendo todos 
os reagentes encontrados, indicando os cuidados de manuseio e o que fazer em caso 
de contato, ficando este disponível no laboratório da escola. A organização do 
laboratório e o tratamento dos resíduos teve a participação direta dos alunos da escola. 
Para melhor representar a metodologia foi elaborado um fluxograma dos processos 
metodológicos descrito na Figura 1. 
 

Levantamento de dados da escola

Pesquisa bibliográfica

Aplicação de questionários aos 
alunos e professores

Análise dos 
questionários

Proposta de gerenciamento 
de resíduos químicos 

Proposta de 
tratamento

Minimizar a geração de 
resíduos

Técnicas de disposição 
de rejeitos

Reaproveitar resíduos em 
aulas práticas

Conscientização de 
alunos e professores  

 
Figura 1: Fluxograma dos processos metodológicos aplicados neste trabalho. 

 
 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EA) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na visita realizada, constatou-se que as condições de segurança do laboratório 

de Química da escola é deficiente. O mesmo não possui saída de emergência, capela 
de exaustão e nenhum outro equipamento de segurança. Também se observou a 
inexistência de equipamentos básicos de proteção individual. Os reagentes são 
armazenados em armários de madeira, mas sem a adoção do critério de 
compatibilidade, considerado um fator importante para minimizar os riscos intrínsecos 
dos produtos químicos [5]. 

Além dos problemas de segurança foi constatado ser prática comum o ato 
mecânico de descartar os resíduos químicos, produzidos durante as aulas práticas, na 
pia ou no lixo comum. Esta prática é contraditória, pois os professores afirmaram que 
durante as aulas a questão do descarte dos resíduos e dos perigos ambientais dos 
produtos químicos na natureza é abordada. No entanto, os professores e a direção da 
escola relatam que há uma preocupação de se fazer um correto descarte desses 
resíduos. 

Na pesquisa realizada com os alunos, os mesmos relataram que gostariam que 
as aulas experimentais fossem realizadas em um número maior de vezes, pois, 
segundo eles, as aulas práticas ajudam na compreensão do conteúdo teórico estudado 
em sala de aula. Todos os alunos entrevistados responderam que é importante tratar 
os resíduos gerados nas aulas antes de descartá-los, pois segundo a opinião de alguns 
deles: “Prejudica e polui o meio ambiente, atmosfera”, “pode causar danos à saúde 
humana por causa dos elementos químicos corrosivos”. A figura 1 mostra os resultados 
do questionário B aplicado aos discentes da escola.  

 

 
1. O número de aulas experimentais é satisfatório? 
2. As atividades experimentais estão correlacionadas ao conteúdo teórico? 
3. Alguma Atividade experimental ajudou na compreensão do conteúdo teórico? 
4. Houve reflexão sobre o tratamento ou descarte dos resíduos produzidos nas aulas práticas? 
5. Sob o seu ponto de vista é importante tratar os resíduos antes de descartá-los? 

 
Figura 2: Gráfico dos resultados do questionário B aplicado aos discentes da escola 
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A partir deste levantamento, iniciou-se um trabalho onde os reagentes foram 
devidamente armazenados e catalogados, (figura 3) e os resíduos tratados para 
posterior descarte ou reaproveitamento (figura 4). Além disso, foi elaborado um 
catálogo contendo todos os reagentes encontrados, indicando os cuidados de 
manuseio e o que fazer em caso de contato, ficando este disponível no laboratório da 
escola. A organização do laboratório e o tratamento dos resíduos teve a participação 
direta dos alunos da escola, o que despertou nos mesmos uma maior conscientização 
sobre a importância do correto descarte dos resíduos químicos gerados nas aulas, pois 
segundo a opinião de alguns deles: “Prejudica e polui o meio ambiente, atmosfera”, 
“pode causar danos a saúde humana por causa dos elementos químicos corrosivos”, 
“polui rios e mata os peixes”.  

 
Figura 3: Reagentes catalogados e organizados  

 
  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EA) 

 

 
 

Figura 3: Participação dos alunos da escola no tratamento e armazenamento de resíduos 

 
 

CONCLUSÃO 
O desenvolvimento do projeto despertou nos alunos uma maior consciência ambiental 
com relação ao correto descarte de resíduos, além de contribuir para o seu 
aprendizado em Química, visto que para desenvolver o trabalho muitos conceitos 
Químicos foram utilizados. Além de desenvolver uma metodologia específica para o 
laboratório de Química a respeito do reaproveitamento, recuperação e descarte dos 
resíduos gerados nas aulas práticas executadas pelos professores da escola, buscou-
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se despertar nos alunos o interesse em cursar o ensino superior, em especial os cursos 
de Licenciatura devido a carência de profissionais especializados nesta área. 
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Introdução 
A disciplina Prática Pedagógica para o curso de 
Licenciatura em Química foi desenvolvida mediante 
uma ação articulada entre o ensino e a pesquisa, a 
teoria e a prática, uma vez que possibilita o 
processo de reflexão contínua da prática docente. 
Para tanto, os alunos desenvolveram projetos de 
ensino, com a finalidade de resolver problemas 
relacionados ao cotidiano escolar, com foco nas 
questões ambientais e na Educação Ambiental 
(EA). A proposta de desenvolvimento de atividades 
práticas teve como objetivo “criar condições para 
que os estudantes se fortaleçam e se constituam 
como indivíduos políticos”, e também para que 
estes estudantes como futuros educadores possam 
combater a “cultura da inocência” e possam intervir 
no/com o/pelo o/para o mundo complexamente 
(RODRIGUES, 2010). A fim de atingirmos o 
objetivo proposto, os discentes de LQ aplicaram no 
Ensino Básico (EB) duas propostas: a) confecção 
de uma maquete a partir do tema Energia e; b) a 
elaboração de um projeto sobre Sustentabilidade. 
Foram selecionadas 3 turmas do 3º ano do EB (57 
alunos) de uma escola pública da Zona Sul de São 
Paulo que trabalharam, inicialmente, com pesquisas 
sobre fontes de energia e assistiram documentários 
como “A historia das coisas” e acessaram sites 
como <www.footprintnetwork.org> e 
<www.suapegadaecologica.com.br> para discussão 
sobre pegada ecológica e EA. 
No desenvolvimento do projeto, os licenciandos, 2 
deles já professores, trabalharam com questões 
pedagógicas discutidas nas aulas de Prática 
Pedagógica, a saber: aspectos cognitivos, o 
procedimentais e o motivacionais que contribuem 
no processo de ensino-aprendizagem.  

Resultados e Discussão 
Os relatos dos alunos do EB que trabalharam com a 
maquete revelaram que estas metodologias 
despertam maior interesse pela Ciência. A 
motivação foi maior a partir do momento em que 
eles realizaram uma apresentação na Feira de 
Ciências da escola ao demonstrarem o quanto estes 
alunos se apropriaram do conhecimento sobre 
Fontes de Energia. Este projeto foi escolhido como 
o melhor da Feira Cultural da Escola em 2013. 

  
Figura 1. a) Aluno do EB participando da Feira de 
Ciências; b) Alunos da LQ aplicadores do projeto. 
 
O projeto sobre Sustentabilidade também trouxe 
bons resultados, principalmente, a partir a 
discussão sobre pegada ecológica que até então 
eles desconheciam. Os vídeos e as discussões 
subsequentes ofereceram informações que 
enriqueceram a percepção dos alunos do EB sobre 
a relação do contexto ambiental com alimentos, 
bens de consumo, moradia e transportes.  
Entre os vários relatos destacamos um trecho de 
uma aluna sobre o processo: 
“Com o projeto descobri que são várias atitudes minhas e 
da minha família que interferem no meio ambiente. 
Percebi que se tem muito o que fazer.....As pessoas 
consomem, e só pensam no bem-estar do consumo e 
esquecem que faz mal ao planeta. Fui conscientizada, e 
acredito que deveria ser mais mostrado a 
população....Afinal, não temos outro planeta.” 

Conclusões 
Sabemos que ainda há muito por fazer, porém 
acreditamos que a construção do conhecimento 
partindo de uma ação conjunta professor-aluno tem 
elementos essenciais na formação do estudante em 
EA. Os trabalhos aqui desenvolvidos apontam para 
a necessidade de projetos de ensino que 
possibilitem uma reflexão/ação sobre as questões 
ambientais por parte de alunos e professores, uma 
vez que estes são temas de extrema importância 
para formação do cidadão 
 

Agradecimentos 
Agradecemos aos alunos Claudemir Costa, Fabio Silva e Bruna 
Muniz da 6ª serie de LQ da UNIAN/SP. 
____________________ 
RODRIGUES, J. C. et. al., Educação Ambiental nos Cursos de 
Licenciatura em Química: resultados preliminares. In: V Encontro 
Nacional da Anppas, Florianópolis, 2009. 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Integração Empresa-Escola como Instrumento de Educação Ambiental 
e o Despertar para a Química. 
Ana Lucia de Castro Assunção1(IC)*, Débora C. M. R. M2(IC).  
*ana_luciacastro@hotmail.com 
1 Rua Padre Capistrano, 167, Campo Grande, Recife-PE; 2 Rua 14, 446ª, Curado I, Jaboatão dos Guararapes-PE. 
 
Palavras-Chave: Sustentabilidade, Ensino de Química, Educação Ambiental. 

Introdução 
A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto 
marcado pela degradação permanente do meio 
ambiente e do seu ecossistema, cria uma 
necessária articulação com a produção de sentidos 
sobre a educação ambiental (JACOBI,2003). Isso 
tem possibilitado a realização de experiências 
concretas de educação ambiental de forma criativa e 
inovadora por diversos segmentos da sociedade 
(ALMEIDA,2002). O objetivo deste trabalho, é 
demonstrar como é possível através de ações 
educacionais de empresas privadas junto as escolas 
públicas da Região Metropolitana do Recife (RMR), 
levar a educação ambiental para os estudantes e 
ainda despertar o interesse deles pela disciplina de 
química, através da utilização de um laboratório 
móvel modernamente equipado, pertencente a uma 
empresa privada do segmento de saneamento. Com 
o veículo foram realizadas seis aulas em duas 
diferentes escolas na RMR, a Escola Municipal São 
Lucas e a Escola Estadual Simon Bulevar, em 
ambas as escolas as aulas foram ministradas para 
as turmas do 9º ano. Ao todo foram atendidos 90 
alunos, também foram realizadas discussões e 
passado um questionário a fim de aferir o grau de 
intimidade que estes alunos possuem com a 
disciplina de química e sobre meio ambiente, os 
resultados estão dispostos em resultados e 
discussões. 

Resultados e Discussão 
Foram realizadas seis aulas com 90 alunos no 

total, estes alunos responderam um questionário 
que possui uma perguntar preliminar: “O que você 
acha da disciplina de química?”, e também várias 
perguntas sobre o meio ambiente, assim como o 
questionamento final: “após esta aula sua opinião 
sobre a química mudou?” dos 90 alunos, 47% 
responderam na questão preliminar que achavam a 
disciplina de química ruim, 28% razoável e 25 boa. 
No questionamento final estes índices passaram 
para 35% ruim, 25% razoável e 40% boa, uma 
diferença substancial apenas com a inserção de 
uma nova forma de mostrar a disciplina. Sobre os 
questionamentos relacionados ao meio ambiente, foi 
discutido o que era saneamento ambiental e sua 
importância, foi questionado sobre se eles sabiam o 
que era saneamento 60% deles afirmaram não 
saber, os outros 40% responderam que era 

tratamento de água, ou seja 100% dos estudantes 
desconheciam o que era realmente tratamento de 
esgoto, o que só foi esclarecido após os vídeos 
mostrando uma estação de tratamento de Esgotos 
(ETE) e das discussões realizadas após o video. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1- Aula Ministrada na quadra da Escola 

Municipal São Lucas 

Conclusões 
O principal eixo de atuação da educação ambiental 
deve buscar, acima de tudo, a solidariedade, a 
igualdade e o respeito à diferença através de formas 
democráticas de atuação baseadas em práticas 
interativas e dialógicas (Jacobi, 2003). As empresas 
como ponto de impacto na sociedade precisam cada 
vez mais repensar a equação empresarial da 
atualidade para potencializar o desenvolvimento 
através dos pilares da sustentabilidade: 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. 
Como visto no trabalho existe grande falta de 
informação sobre o que é saneamento ambiental e 
sua importância, portanto podemos aferir que 
formas mais criativas de demonstrar a importância 
do meio ambiente e o papel que a química tem para 
a preservação da vida, faz com que os estudantes 
encarem a disciplina de forma diferenciada e não 
mais como uma matéria chata e difícil, tornado-os  
sensíveis ao problemas enfrentados com a 
degradação ambiental. 
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Palavras-Chave: Lixo eletrônico, poluição, reciclagem.  

Introdução 
O crescente aumento da produção e do consumo 

de equipamentos eletroeletrônicos nos últimos anos 
traz consigo impactos ambientais e econômicos 
preocupantes. Todos os dias milhares de aparelhos 
e equipamentos eletrônicos são substituídos, pois 
se tornam obsoletos para seus proprietários. Isso se 
deve à velocidade com que surgem novos 
aparelhos e novas tecnologias que influenciam o 
consumidor a substituir os velhos equipamentos 
eletroeletrônicos por novos, contribuindo assim com 
o aumento do chamado “lixo eletrônico” ou resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). 

Os riscos causados pelo descarte incorreto dos 
REEE’s no meio ambiente merecem atenção 
especial em função da presença de substâncias 
químicas (chumbo, cádmio, mercúrio, etc.) em suas 
composições, podendo provocar contaminação do 
solo, lençóis freáticos, e, direta ou indiretamente, do 
ser humano. 

No presente trabalho buscou proporcionar aos 
alunos a conscientização acerca do tema trabalhado 
a fim de promover a educação científica e produzir 
um pensamento socioambiental. 

Resultados e Discussão 
Com base no modelo proposto por Delizoicov et. 

al. (2011), os alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino 
médio, com uma média de 38 alunos por série e 
com faixa etária entre 14 e 20 anos, foram os 
sujeitos dessa pesquisa. No primeiro momento, para 
análise das concepções prévias, os alunos foram 
estimulados a produzirem um texto, com as 
seguintes abordagens: Em sua opinião: O que é 
“lixo”? O que é “lixo eletroeletrônico” ou REEE? 
Como deve ser realizado o descarte do “lixo 
eletrônico”? O “lixo eletroeletrônico” é uma ameaça 
ao meio ambiente? Para as três séries, a 
problematização inicial ocorreu a partir da exibição 
de uma reportagem sobre as formas de descarte e 
os impactos ambientais causados pelo lixo 
eletroeletrônico nas grandes cidades. Em seguida, 
ocorreram debates e reflexões para analisar as 
concepções prévias dos alunos. O segundo 
momento pedagógico consistiu na organização do 

conhecimento desenvolvido ao longo de aulas 
experimentais seguidas de aulas expositivas 
dialogadas com debates e resoluções de exercícios 
contextualizados sobre distribuição eletrônica, 
metais, oxidação e redução, soluções, equilíbrio 
químico e suas aplicações. As turmas foram 
divididas em grupos e orientadas a realizar uma 
pesquisa sobre os temas, com elaboração de 
trabalho e confecção de um banner para exposição. 
Durante a aula experimental foram realizados vários 
procedimentos relacionados ao desmonte e análise 
da composição de mouses, teclados, calculadoras, 
pilha alcalina e construção de “pilha de sal”. 

O terceiro momento consistiu na apresentação 
dos trabalhos e elaboração de um texto pelos 
alunos com as mesmas abordagens iniciais. 
Observou-se que, após análise dos textos, apenas 
20% dos alunos não souberam definir “lixo”. Após a 
realização do projeto todos os alunos responderam 
corretamente, sendo que cerca de 50% dos alunos 
demonstraram ampliação de vocabulário nos 
conceitos estudados, substituindo simples 
respostas, por respostas mais elaboradas, 
abordando descarte e danos causados ao meio 
ambiente e a saúde, decorrentes da destinação 
incorreta de resíduos de eletrônicos.  

Conclusões 
Foi possível concluir que a aplicação da sequência 
didática sob o tema “Lixo Eletroeletrônico” 
proporcionou aos alunos o desenvolvimento do 
senso crítico e a ampliação do conhecimento 
químico e da visão de transformação da realidade 
em que vivem. As diversas atividades ao longo do 
desenvolvimento da sequência didática criaram 
condições para despertar nos alunos o papel de 
cidadãos conscientes e responsáveis.  
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Introdução 
O tema monocultura da cana-de-açúcar tem se 
tornado um enfoque importante no triângulo mineiro, 
devido à problemática inserida na região com o 
plantio massificado dessa cultura e, por 
consequência, da eminente geração de impactos 
ambientais. A utilização do vinhoto como fonte de 
nitrogênio, na agricultura, é praticada por meio da 
fertirrigação e quando essa não é bem conduzida 
pode ocasionar alguns impactos no solo e na água, 
como por exemplo, a salinização do solo e a 
percolação de nitrato, que ao longo do tempo pode 
até mesmo contaminar o lençol freático.  
Segundo as OCN1, é recomendável que as 
propostas pedagógicas das escolas sejam 
organizadas com participação imprescindível das 
áreas de estudo, em torno da abordagem de 
aspectos sociocientíficos associados aos temas 
sociais, preferencialmente relacionados às 
temáticas ambientais. Além disso, acredita-se que a 
abordagem através de temas geradores proporcione 
a interdisciplinaridade, referida nos PCN2 como um 
elemento (ou eixo) integrador das disciplinas. Nesse 
sentido, tomando-se a monocultura da cana-de-
açúcar como tema gerador, estruturou-se uma 
proposta didática interdisciplinar com base em 
algumas reflexões realizadas por bolsistas PIBID-
Química, com alunos do Ensino Médio, do IFTM. 

Resultados e Discussão 
Espera-se que a partir da utilização de temas 
geradores potencialmente interdisciplinares, os 
educandos sejam capazes de perceber a 
interdependência entre as diferentes áreas das 
Ciências, como Geografia, História, Química e 
Biologia. Dessa forma, a interdisciplinaridade 
possibilita uma melhor compreensão da realidade 
que as Ciências nos fazem conhecer3. Sendo assim, 
a proposta de abordagem do tema “monocultura da 
cana-de-açúcar” pode possibilitar aos estudantes 
compreender o momento histórico do surgimento do 
plantio da cana-de-açúcar na região do triângulo 
mineiro, como também as primeiras importações em 
larga escala do açúcar para países da Europa. A 
partir dessa contextualização histórica é possível 
abordar e discutir questões que são inerentes ao 

tema como o grande movimento de “imigração 
forçada” dos povos africanos ao Brasil Colônia. 
Além das discussões referentes aos principais 
impactos sociais, podem ser abordados aspectos 
ambientais da monocultura da cana-de-açúcar, 
como exemplo a presença de nitrato no solo e água. 
Nessa perspectiva, podem ser realizadas aulas 
práticas para a identificação e quantificação de 
nitrato, por meio de reações analíticas clássicas e 
instrumentais, como sua identificação por método 
espectrofotométrico aliando os conceitos químicos 
teóricos com a prática. Nessa mesma direção, 
alguns conceitos importantes como da variação do 
Nox no nitrogênio dos íons amônio, nitrito e nitrato, 
como também a influência do pH na conversão das 
principais formas de nitrogênio pode ser abordada. 
Ainda com relação ao cultivo da cana-de-açúcar, 
podem ser abordadas, nas aulas, suas principais 
características, além dos tipos de bactérias que 
propiciam a conversão das formas de nitrogênio, o 
estudo do ciclo de nitrogênio e o processo de 
eutrofização de recursos hídricos. 

Conclusões 
Por meio dessa proposta didática, espera-se que os 
educandos, vivenciem situações concretas de um 
problema ambiental local, possibilitando a formação 
de um cidadão crítico e capaz de tomar decisões 
frente à sua realidade social. Sabe-se que a 
integração da Química Ambiental e Inorgânica, com 
a Geografia, História, Biologia, num trabalho 
pedagógico interdisciplinar, pode levar o estudante a 
ser capaz de estabelecer ligações de 
interdependência das ciências, possibilitando, dessa 
maneira, a construção de novas formas de 
aprendizado rompendo com a fragmentação de 
conteúdos e o ensino propedêutico.  
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Palavras-Chave: metais tóxicos, pilhas e baterias. 
Introdução 

 
Metais tóxicos são gerados em descartes 
inadequados de rejeitos industriais e domiciliares. 
Impactos causados ao meio ambiente e aos seres 
humanos devido ao descarte destes, fizeram com 
que fossem erroneamente denominados metais 
pesados em relação a fatores ambientais e 
toxicológicos (LIMA e MERÇON, 2011). Muitos dos 
metais em concentrações necessárias, são 
essenciais para o desenvolvimento de todos os 
tipos de seres vivos, contudo em concentrações 
acima, podem vir a causar danos aos sistemas 
biológicos (PALÁCIO, 2013). Outros metais podem 
não ser essenciais e concentrações mínimas destes 
nos organismos vivos podem causar danos 
gravíssimos (PALÁCIO, 2013). Foram realizadas 
palestras educativas com o objetivo de alertar, 
informar e conscientizar alunos de turmas do ensino 
médio do IF Goiano – Campus Iporá, sobre a 
utilização e o descarte adequado de pilhas e 
baterias e lixo eletroeletrônico que são fontes 
consideráveis de metais tóxicos. Esta pesquisa foi 
realizada por meio da análise de questionários, que 
foram aplicados anteriormente às palestras 
educativas, com o objetivo de observar o 
conhecimento prévio dos alunos sobre os metais 
tóxicos. 

Resultados e Discussão 
Foram feitas perguntas objetivas nos questionários 
tais como: O que são metais pesados (tóxicos)? Em 
que materiais citados abaixo você acredita que 
podem conter metais pesados (tóxicos)? Você sabia 
que o descarte inadequado de pilhas e baterias 
podem causar diversos problemas para o homem e 
também para o meio ambiente? Como é feito o 
descarte de pilhas e baterias e lixo eletroeletrônico 
(televisores, computadores, celulares etc.) em sua 
casa? Você sabia que existem leis que estabelecem 
normas para descarte adequado de resíduos como 
pilhas e baterias? Foi feita uma análise quantitativa 
expressa em porcentagem em relação às respostas 
obtidas. Sobre os dados: 100% dos alunos 
responderam corretamente a alternativa sobre a 
definição de metais tóxicos. 10% desconhecem que 
na constituição química das pilhas e baterias 
possua metais tóxicos, além disso assinalaram que 
no lixo hospitalar possui estas substâncias. 5% 

desconhecem que o descarte inadequado de 
materiais residuais de metais tóxicos, possam 
causar danos para a saúde do homem e ao meio 
ambiente. 67% fazem o descarte de pilhas e 
baterias e lixo eletroeletrônico no lixo comum e 10% 
descartam os mesmos resíduos em lixões e aterros 
sanitários a céu aberto sem nenhum tipo de 
tratamento. A falta de políticas e leis que 
determinem o descarte e tratamento adequados 
para resíduos sólidos e a falta de incentivos visando 
a reciclagem são os principais motivos da prática de 
descarte inadequada desses resíduos (OLIVEIRA e 
cols, 2009). Apenas 23% devolvem os resíduos aos 
comerciantes e distribuidores de acordo com a 
legislação. Somente 19% possuem conhecimento 
do fato de existirem leis que estabelecem normas 
para o descarte adequado de materiais que 
contenham metais tóxicos em sua composição. 
Pode ser observado que a maioria dos alunos 
participantes demonstram um conhecimento mínimo 
sobre os metais tóxicos, os riscos para a saúde e 
meio ambiente, e a maioria não possui 
conhecimento sobre o descarte adequado para 
estes tipos de metais. A partir destas análises, pode 
ser observado que falta conscientização desses 
alunos em relação ao descarte adequado de metais 
tóxicos e que estes conhecimentos podem ser 
vinculados à disciplina de Química no ensino médio, 
colaborando com a educação ambiental. 

Conclusões 
A falta de conscientização e de conhecimento por 
parte da população acarreta no descarte 
inadequado de resíduos perigosos. A inserção de 
conhecimentos relacionados aos metais tóxicos e 
formas corretas de descarte à disciplina de Química 
no ensino médio seria um agente importante contra 
a poluição ambiental, colaborando para a qualidade 
de vida das futuras gerações.                             
____________________ 
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Introdução 
Apesar de questões ambientais estarem 

constantemente sendo discutidas e comentadas, os 
alunos não conseguem relacionar os conteúdos de 
Química a elas. Os conteúdos de química são 
transmitidos de forma mecânica, apresentando 
conceitos e fórmulas que os alunos apenas 
decoram. 

A educação ambiental não tem tido sido 
contextualizada as aulas, sendo algo trabalhado de 
maneira distinta. No entanto, segundo Santos 
(2009), alguns conteúdos de química abordados no 
ensino básico podem sim ser relacionados com 
questões ambientais, como alternativa didático-
pedagógica que dará suporte aos alunos para 
realizarem uma reflexão consciente acerca dos 
problemas ambientais. Sendo assim, este trabalho 
teve como objetivo desenvolver através da 
abordagem do tema compostagem os conteúdos 
químicos, relacionando-os aos conceitos da 
Educação Ambiental durante as aulas de Química. 

Resultados e Discussão 
O trabalho foi desenvolvido com 63 alunos de 

turmas do 1°, 2° e 3° ano do ensino médio em uma 
escola pública da rede estadual de ensino, no 
município de Ji-Paraná-RO.  
Um fator importante destacado no trabalho é que 

apesar da compostagem ser um tema atualmente 
muito debatido e repercutido, o que tem se 
destacado é apenas a reutilização e 
reaproveitamento de lixo inorgânico e quase não há 
tratamento de resíduos orgânicos.  
Através da inter-relação dos conhecimentos foi 

possível trabalhar com a definição do que é uma 
composteira e como montá-la, porque é importante 
reaproveitar o lixo orgânico, quais os gases 
liberados na decomposição do lixo orgânico e como 
ocorrem as reações de decomposição. De acordo 
com os dados coletados, a maioria dos alunos não 
sabe como reaproveitar o lixo orgânico.  
Aplicou-se um questionário no início da aula a fim 

de saber o que os alunos conheciam a respeito do 
tema compostagem e também, qual o destino do 
lixo orgânico de suas casas. Conforme informado na 
tabela 1, a maior parte dos alunos não reutiliza, não 
reaproveita e nem separa os lixos em suas 
residências, apenas os entregam ao caminhão de 
coleta de limpeza urbana.  

Foi importante a inserção do tema da 
compostagem na aula de Química, pois assim, além 
dos alunos aprenderem como ocorrem as reações 
químicas no processo de decomposição dos 
alimentos, ainda aprenderam como reaproveitar o 
lixo orgânico e a importância desta ação.  

Tabela 1: Principais dados dos questionários 

 Pré-Questionário Pós-Questionário 

1ª Pergunta 

Mais de 70% dos 
alunos não 
reutilizam e nem 
separam o lixo em 
suas residências, 
apenas entrega ao 
caminhão de coleta 
e limpeza urbana. 

Aproximadamente 
87% dos alunos 
souberam definir o 
que é lixo 
orgânico. 

2ª Pergunta 

56% dos alunos 
responderam não 
saber o que é 
compostagem. 17% 
não respondeu a 
pergunta. 

94% dos alunos 
afirmaram que é 
possível reutilizar o 
lixo orgânico 
através da técnica 
de compostagem. 
Destes, 90% 
souberam 
descrever o 
processo químico 
que ocorre nesta 
técnica. 

Conclusões 
Pouco são os alunos que conseguem relacionar os 

conteúdos vistos em sala de aula com o seu 
cotidiano. Sendo menor ainda a porcentagem que 
pratica ações de compostagem do lixo orgânico. 
Sendo assim, é importante inserir nas disciplinas 

escolares, principalmente, na de Química, assuntos 
relacionados à Educação Ambiental, visto que a 
escola é uma fonte de propagação de saberes que 
influencia diretamente o modo de vida dos alunos. 
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Introdução 
Com o agravamento dos problemas ambientais se 
fez necessário o estudo a re-introdução de novos 
hábitos domiciliares para amenizar a problemática 
ambiental, tendo em vista esta proposta de 
mudança trabalhou-se o princípio dos 3R (Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar), como tema gerador no ensino 
de química. De acordo com Freire, (2011) trabalhar 
com temas geradores, é investigar as ações 
humanas ao meio em que vive e o seu suposto 
pensamento sobre a realidade. Objetivou-se nessa 
pesquisa desenvolver uma proposta de ensino mais 
atrativa para aproximar o adolescente a sua 
realidade, fazendo uso da aplicação de oficinas 
temáticas e da experimentação. Segundo Gil, (2009) 
A aula experimental é uma ferramenta educativa 
que analisa o objeto de pesquisa e possibilita à 
manipulação, a observação e as variáveis que 
provocam ou produz um efeito nesse objeto. A 
experimentação é uma estratégia de ensino para 
unir os diferentes conhecimentos adquiridos a uma 
realidade observada e manipulada. 

Resultados e Discussão 
O desenvolvimento desse trabalho realizou-se na 
Escola Estadual do Rio Grande do Norte da cidade 
de Pau dos Ferros - RN. Inicialmente foi aplicado um 
questionário com o objetivo de diagnosticar as 
concepções prévias dos alunos sobre a redução, 
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. 
Posteriormente, realizou-se uma oficina educativa 
sobre o princípio dos 3R com a abordagem na 
poluição do solo. A execução da oficina aconteceu 
em dois momentos. No primeiro momento realizou-
se uma exposição oral dialogada sobre a produção 
de resíduos sólidos, os problemas causados, como 
também as possíveis formas de sua redução, 
reutilização e reciclagem e a contextualização dessa 
temática com os conteúdos de química estados 
físicos da matéria e separações de misturas. No 
segundo momento foi realizada uma aula 
experimental com materiais de laboratório 
produzidos com produtos recicláveis. Dentre os 
materiais produzidos podemos citar: o destilador 
produzido com garrafa PET, lâmpada e mangueira; 
um funil de bromo utilizando equipamento de soro 
hospitalar. Através da experimentação trabalhou-se 

a conscientização acerca da reutilização e da 
reciclagem, como também os conceitos químicos 
associados a algumas práticas como decantação, 
filtração, destilação e sufonação. Portanto, o tema 
gerador, foi escolhido por ser tratar de um assunto 
pertinente ao cotidiano dos alunos da educação 
básica. Após a prática experimental aplicou-se outro 
questionário com intuito de avaliar a metodologia 
desenvolvida. Quando perguntado inicialmente se a 
utilização de temáticas ambientais facilita a 
aprendizagem de conceitos químicos, 64% disseram 
que sim, 29% que ajuda muito, 7% não ajudam. 
Após a oficina todos responderam 100% que a 
utilização de temas ambientais facilita na 
aprendizagem da química, como também 
conscientiza a respeito da redução, reutilização e 
reciclagem de resíduos sólidos. Com o objetivo de 
saber se a aula influenciou nas opiniões dos alunos 
acerca do tema foram recolhidas opiniões dos 
estudantes transcritas a seguir: A1: “Achei muito 
produtiva e me incentivou a reciclar.” A2: “foi 
bastante interessante, pois apreendemos mais 
sobre os três “r”, relacionado com a química.” A4: 
“através da aula com o tema a reutilização aprendi 
que e possível reutilizar várias vezes alguns 
materiais antes descartá-lo no lixo.”  

Conclusões 
Através das análises realizadas constata-se que o 
uso de temas geradores, facilitou na compreensão 
do aluno mediante toda a abordagem da pesquisa, 
proporcionou aos mesmos uma concepção cientifica 
do problema de descartes inadequados de resíduos 
sólidos, todos os conhecimentos adquiridos pelo 
discente foi resultado do estudo de um tema do seu 
cotidiano, o que o possibilitou uma aproximação e 
indagações sobre o assunto, constituindo ao fim do 
estudo uma compreensão e conscientização 
ambiental. 
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Introdução 
No contexto atual muitos são os problemas de 

degradação ambiental, enfrentados pela 
humanidade. A contaminação por poluentes, 
mudanças climáticas, diminuição da qualidade de 
vida e fome correspondem a alguns deles. Inerentes 
às relações humanas com o meio ambiente, 
acredita-se que muitos desses problemas poderiam 
ser minimizados pela Educação Ambiental (EA) 
Crítica1. Isso porque,  nessa perspectiva considera-
se que a informação pode ser fator importante para 
o desenvolvimento de ações e habilidades  
favoráveis no reconhecimento das ações dos 
indivíduos frente ás questões ambientais2. Nesse 
sentido, situa-se o referencial adotado dessa 
proposta apresenta como objetivo principal a 
informação sobre questões ambientais, pelo 
desenvolvimento de práticas de reaproveitamento 
de alimentos. O trabalho aqui apresentado 
correspondeu a verificação de possibilidades de EA 
para a cidadania3 dentro do Projeto de Pesquisa e 
Estudos “A Educação Ambiental como compromisso 
de formação para cidadania realizada pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Goiás (IFG)”, no qual procura-se o desenvolvimento 
de projetos para a formação de professores e  
cidadania através do envolvimento das 
comunidades carentes do entorno ao campus. O 
projeto foi realizado pela parceria do IFG_ campus 
Anápolis com o Projeto Cozinha Brasil/SESI, no 
intuito de tratar as questões ambientais. Logo, 
considerando as condições de vulnerabilidade social 
da comunidade do entorno do campus, foi 
desenvolvido um projeto de reaproveitamento de 
alimentos através da parceria com o projeto Cozinha 
Brasil do SESI, que possui uma unidade itinerante 
(Figura 01), correspondente a uma cozinha móvel 
adaptada em um caminhão. O projeto foi realizado 
com o deslocamento dessa unidade para o campus 
e construção de infraestrutura de acolhimento, 
realizados no mês de novembro de 2013, com a 
ministração de oficinas sobre técnicas de 
reaproveitamento de alimentos nesse espaço 
itinerante. A justificativa para o projeto correspondeu 
a possibilidade de despertar atitudes para o 
desenvolvimento humano e participação cidadã por 
meio da informação e articulação do conhecimento. 

Resultados e Discussão 
As pessoas que participaram desse projeto são 

pessoas da comunidade do entorno ao campus, que 
apresentam uma situação de vulnerabilidade social. 
Dos participantes,  34 % correspondem a homens e   
66% a mulheres na faixa etária de 16 a 67 anos. 
Durante a realização das oficinas, foram tratadas  
questões gerais sobre processos de degradação 
inseridos no contexto de reaproveitamento , pela 
elaboração de pratos através do aproveitamento de 
alimentos (Figura 02). Após 4 meses de realização 
do mesmo foram aplicados questionários para a 
verificação ou não de adoção de práticas de 
reaproveitamento no cotidiano dos mesmos. Esses 
questionários analisados por aspectos qualitativos e 
quantitativos permitiram a constatação de que 75% 
dos participantes passaram utilizar as técnicas de 
reaproveitamento e 60% iniciaram outras ações  
como a coleta seletiva, produção de utensílios a 
partir de materiais alternativos e começaram a 
participar da associação de moradores do bairro.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
O projeto de EA para a comunidade favorece o 

início do desenvolvimento de um movimento para a 
cidadania, uma vez que, pela informação pode-se 
constatar a adoção  de práticas de reaproveitamento 
e participação das pessoas em iniciativas na 
melhoria das condições de vida. 
_____________________________ 
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Figura 02: Participação 
da comunidade 
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Introdução

O  uso  de  plantas  na  cura  de  doenças 
representa  o  único  recurso  terapêutico  no 
tratamento  de doenças em certas  comunidades e 
grupos étnicos.  E, em várias regiões do país e até 
mesmo  nas  grandes  cidades  brasileiras,  plantas 
medicinais  são  comercializadas  em  feiras  livres, 
mercados populares e encontradas nos quintais das 
residências (Maciel et al. 2002).

Desta  forma,  o  conhecimento  popular 
produzido  através  das  observações  realizadas 
durante anos, acerca das virtudes terapêuticas dos 
vegetais  no  tratamento  medicinal  de  doenças,  é 
repassado por gerações, mesmo desconhecendo-se 
seus constituintes químicos (Maciel et al. 2002).  

A Lei 9.394/96 que estabelece as diretrizes 
e  bases  da  educação  nacional,  afirma  a 
obrigatoriedade da Educação Ambiental para todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente. Assim, os estudos 
etnobotânicos  também  podem  auxiliar  no 
entendimento  de  conservação  ambiental,  e  da 
utilização da flora e a conservação da mesma. 

Considerando a estreita ligação do uso de 
vegetais na medicina popular com a necessidade de 
conservação  do  bioma  cerrado,  essa  pesquisa 
etnobotânica  se  faz  necessária  para  identificar  o 
nível  de preocupação dos  usuários  de plantas do 
cerrado  com  a  preservação  e  conservação  das 
espécies usadas como medicamentos.

Resultados e Discussão

Os sujeitos desta pesquisa foram 42 alunos 
do PROEJA do Instituto Federal de Goiás (IFG) e 2 
raizeiros do município de Uruaçu, Goiás.

Em  ambos  os  questionários  foram  feitas 
perguntas referentes ao uso de plantas na cura de 
doenças,  a forma de coleta  e,  as  partes vegetais 
usadas  para  o  preparo  dos  remédios  caseiros. 
Buscou-se identificar  os conceitos de preservação 
ambiental e o uso do vegetal de forma sustentável.

Com  vistas  à  percepção  dos  usuários  no 
que  tange  a  plantas  com  potencialidades 
terapêuticas,  48%  dos  entrevistados  que  usam 
remédios  alopáticos  também  fazem  o  uso  de 
alguma espécie de planta medicinal.  Das espécies 
do  cerrado,  a  sucupira-branca  foi  a  mais  citada, 
seguidas de rabo-de-tatu e assa-peixe.

Observou-se ainda que 77% dos sujeitos ao 
coletarem  o  vegetal  ou  parte  dele  se  preocupam 
com  a  sua  manutenção  e  32%  admitem  maior 
dificuldade em encontrar espécimes medicinais do 

cerrado após a criação do Lago Serra da Mesa no 
norte  goiano.  Dos  entrevistados,  88% afirmam  ter 
adquirido o conhecimento acerca do uso de plantas 
com  fins  terapêuticos  com  algum  membro  da 
família. Apesar da atenção à manutenção da planta 
no ato da coleta, um ponto a ser considerado quanto 
à educação ambiental, remete ao fato de 40% dos 
sujeitos não se preocuparem com a posterior morte 
ou possível extinção da espécie quando da retirada 
da raiz para o uso de medicamentos.

Ainda, para o levantamento etnobotânico, os 
dois  raizeiros  entrevistados  comercializam  seus 
produtos  na  feira  livre  do  município  de  Uruaçu. 
Ambos  cinquentenários,  exercem  a  profissão  de 
raizeiros – um há 35 anos e o outro há 19 anos. 
Relatam  que  o  conhecimento  sobre  plantas 
medicinais foi adquirido de pais e avós, porém seus 
descendentes não se interessam em adquiri-lo.

Os raizeiros sempre colhem as plantas pela 
manhã e citam como plantas mais  procuradas as 
espécies: velame-branco, milhomem, açoita-cavalo, 
ipê-amarelo,  pata-de-vaca,  fedegoso,  mangaba, 
barú e mama-cadela.  Além destas,  também citam 
outras  espécies  usualmente  coletadas  para 
fabricação  dos  produtos  medicinais,  como:  jatobá, 
cedro, unha-de-gato, maracujá silvestre, cajuzinho-
do-cerrado, espinheira-santa, ipê-roxo, rabo-de-tatu, 
cipó suma-roxa, douradinho-do-campo, papaconha, 
cainca, e bálsamo.

Os  raizeiros  afirmam  se  preocupar  com  a 
preservação  e  manutenção  das  espécies  nativas 
utilizadas.  Para  isso,  garantem  evitar  a  coleta  da 
planta  por  inteiro,  dispersar  as  sementes 
encontradas,  coletar  galhos  ao  invés  do  tronco  e 
escolher  indivíduos  de  maior  porte  (supondo 
apresentar  maior  número  de  raízes)  quando  há 
necessidade de coleta desta parte vegetal.

Conclusões

Neste  estudo  buscou-se  informações  da 
ocorrência  de  espécies  no  cerrado  sensu  stricto. 
Quanto à conservação da espécie, observou-se que 
os alunos procedem a coleta de forma extrativista 
com atenção à sua manutenção, porém 40% deles 
não  se  preocupam  com  sua  extinção.  Entre  os 
raizeiros,  há consciência  em relação ao banco de 
sementes nativo e sua forma de coleta.
__________________
BRASIL.  Lei  de  Diretrizes  e Bases  da Educação  Nacional:  nº 
9394/96. Brasília: 1996.
MACIEL, M. A. M. et.al. Plantas medicinais:  a necessidade de 
estudos  multidisciplinares.  Química Nova,  2002,  Vol.  25,  n.  3, 
p.429-438.
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Introdução 
A contextualização e a interdisciplinaridade são 
características que podem tornar o ensino mais 
significativo e assim contribuir na formação de 
cidadãos mais críticos em relação aos desafios da 
sustentabilidade. A educação ambiental é um 
processo dinâmico, permanente e participativo, onde 
as pessoas envolvidas tornam-se agentes de 
transformação social, que devem participar, tanto do 
diagnóstico dos problemas, quanto da busca de 
soluções. No CEFET-MG, a educação ambiental é 
realizada através de atividades interdisciplinares 
desenvolvidas pela equipe gestora de resíduos e 
docentes da instituição. O governo federal, por meio 
do decreto nº 5.940/06, exige dos órgãos federais, a 
destinação dos materiais recicláveis às associações 
e cooperativas de catadores. Com a necessidade de 
realizar uma coleta seletiva eficiente, que promova 
renda para os catadores, a sensibilização ambiental 
de toda a comunidade acadêmica é fundamental 
para o sucesso do programa de gerenciamento. O 
objetivo deste trabalho é relatar algumas estratégias 
formativas de educação ambiental que foram 
realizadas no contexto do programa de coleta 
seletiva solidária do CEFET-MG quando atuei como 
professor substituto e colaborador do programa de 
coleta seletiva da instituição. 

Resultados e Discussão 
A metodologia consistiu no desenvolvimento de 
atividades mobilizadoras voltadas para a coleta 
seletiva dentre elas a produção de material 
publicitário para identidade visual do programa 
(folder, cartazes, panfletos, cartilhas, canecas); 
treinamento dos colaboradores da limpeza do 
CEFET-MG e das cooperativas; levantamento da 
composição gravimétrica dos resíduos sólidos; 
exposição “JARDIM DO DESPREZO” montada no 
hall do prédio escolar, que era um espaço formado 
de lixeiras, fotos e frases educativas, que 
mostravam os problemas recorrentes do descarte 
incorreto do lixo; entrega de caixas coletoras de 
papel decoradas nas aulas de educação artística 
nas salas de aula;  lançamento do blog “TÔ NA 
COLETA” que foi desenvolvido para divulgar o 
programa de coleta seletiva solidária e envolver a 
comunidade escolar em atividades interativas sobre 
resíduos sólidos através de enquetes e vídeos 
educativos; intervenção dos “ecochatos”, que eram 
alunos fantasiados com roupas confeccionadas com 
papelão que continham frases educativas e 

abordavam a comunidade sobre o tema dos 
resíduos no hall da escola; campanha “RESTO 
ZERO” que foi uma iniciativa para reduzir o 
desperdício de alimentos no restaurante através de 
uma blitz educativa na fila dos usuários; entrega de 
certificados de responsabilidade ambiental aos 
setores participantes do programa que realizavam a 
separação correta de seus resíduos.  De maneira 
geral, todas as atividades de educação ambiental 
alcançaram grande participação dos alunos e 
repercussão na comunidade acadêmica, dando 
visibilidade ao programa. Os resíduos gerados são 
constituídos de 60% de material orgânico e papel 
que podem ser facilmente reciclados, se forem 
corretamente segregados. Com a blitz educativa 
através de um painel instrutivo sobre a coleta foi 
possível observar que a maioria das pessoas tem 
dificuldade em saber o que é reciclável. O “JARDIM 
DO DESPREZO” não foi muito observado, mas as 
pessoas que se interessavam ficavam surpresas 
com as fotos. O lançamento do blog “TÔ NA 
COLETA” teve muitos acessos da comunidade 
escolar. As caixas coletoras de papel colocadas na 
salas de aula não surtiram efeito, já que a maioria foi 
destruída em pouco tempo. O setor administrativo é 
o que destina de forma mais correta o seu resíduo, 
que neste caso é somente o papel. No restaurante, 
o resultado da campanha foi à diminuição de comida 
desperdiçada em cerca de 50% na quantidade de 
resíduos orgânicos (32 kg) comparando-se com 
outro dia sem a intervenção da equipe do projeto e 
com o mesmo cardápio.  

Conclusões 
As atividades realizadas promoveram maior 
integração entre a comunidade acadêmica; as 
interações dialógicas entre ambos estimulou o 
aprendizado e deram maior visibilidade ao 
programa. A pesquisa-intervenção na escola 
permitiu extrapolar a importância da educação 
ambiental na gestão de resíduos, além de inserir os 
alunos envolvidos em atividades práticas de sua 
área de formação.  
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Introdução 
Nas últimas décadas se intensificou uma nova 
tendência na maneira de como cuidar dos resíduos 
químicos, principalmente nos Estados Unidos, 
Inglaterra e Itália. Fundamentalmente, esta nova 
visão do problema considera que é preciso que se 
busquem alternativas que evitem ou minimizem a 
produção de resíduos. Isto implica na introdução de 
novos conceitos, processos e valores para as 
diversas atividades fundamentais da química tanto 
acadêmica como a dos diversos setores industriais. 
Este novo modo de ver e atuar da Química vêm 
sendo chamado de “Green Chemistry”, aqui no 
Brasil mais conhecido como Química Verde (QV)1. 
Assim, a QV configura-se como uma mudança de 
mentalidade e de prática química, mas sua difusão 
entre os químicos ainda é apenas inicial e de certa 
forma conflita com práticas tradicionais e pouco 
cuidadosas com o meio ambiente. Acompanhar a 
difusão de experiências com a QV na comunidade 
dos Químicos pode ser importante para 
compreender sua aceitação e adoção como um 
novo estilo de pensar entre nós químicos. Um dos 
espaços privilegiados são as Reuniões Anuais da 
Sociedade Brasileira de Química (RASBQ). Esse 
evento, que congrega toda a comunidade, das 
diferentes sub-áreas da Química, agora reunidas 
em Divisões, permite a possibilidade de divulgação 
de trabalhos, discussões com outros pesquisadores, 
e o aprimoramento do espírito crítico dos alunos. 
Com base em levantamento realizado em nosso 
grupo de pesquisa, entre 2002 e 2013, mostra que 
foram publicados 84 trabalhos sobre QV. Mas 
apesar do crescente número de trabalhos científicos 
que consideram a QV no Brasil, como observado 
por Cunha e Santana2, ainda são incipientes as 
pesquisas da área de Educação/Ensino de Química 
cujo objeto de investigação seja a inserção da QV 
em processos educativos e suas implicações3.  
Por outro lado, para que se consiga a adoção da 
QV na formação química até nas práticas e 
processos industriais, o ensino da química terá de 
incluir idéias mais amplas e profundas sobre a 
Sustentabilidade Ambiental. Discutir suas 
implicações no domínio da química quer básica 
(compostos e sua síntese), quer tecnológica (design 
e gestão dos processos), passa por um processo de 
formação para a cultura dos cuidados com o 
ambiente desde cedo junto aos estudantes do 
ensino médio. Mas não só. Também as instituições 
de ensino superior necessitam ser pioneiras na 
divulgação e práticas da QV, pois a formação de 

profissionais da química estimulará procedimentos 
mais limpos, uma menor geração de efluentes, a 
criação de novas metodologias analíticas, ou seja, 
será adquirida uma atitude de prevenção à 
poluição. O elo necessita ser fechado, na cadeia da 
sustentabilidade ambiental. 

Resultados e Discussão 
Com base no panorama apresentado, surge a 
formulação de um projeto de pesquisa a ser 
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Santa Catarina, no âmbito 
do mestrado. O projeto se baseia em realizar uma 
análise sobre se e como os chamados Químicos 
Verdes têm apresentado rupturas epistemológicas 
com os valores e princípios da Química mais 
tradicional em relação os problemas ambientais por 
ela causados. O trabalho será realizado a partir da 
análise das produções científicas publicadas na 
sessão de QV da 37º RASBQ, ocorrida em maio de 
2014, na cidade de Natal – Rio Grande do Norte. 
Foram escolhidas essas produções específicas por 
ser este o primeiro ano em que a QV possui uma 
sessão individual na RASBQ. 
O trabalho se fundamentará no referencial teórico 
de Bachelard, principalmente na categoria de 
obstáculos epistemológicos.  

Conclusões 
Espera-se com esta análise identificar tendências 
nas proposições sobre a inserção da QV na 
Educação Química e, em particular, analisar as 
produções dos jovens cientistas em formação, cujo 
papel consideramos fundamentais neste desafio 
epistemológico que a crise ambiental apresenta à 
Química e à humanidade. 
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Introdução 
O mundo encontra-se inerte a uma crise social e 

estrutural. Valores são questionados e, em meio a toda 
esta desorganização, o meio ambiente mantém-se 
exposto às ações humanas. A visão particularista do 
homem em relação à natureza, ou seja, como sendo 
superior a esta, somente prejudica suas interações com o 
meio. O homem não percebe que é parte do mundo, tanto 
quanto os outros elementos existentes no planeta. Assim 
como, não entende que suas ações, sendo individuais ou 
coletivas, interferem no equilíbrio da natureza (MATA, 
2002). 

A partir destas observações, percebeu-se a 
necessidade de compreender como as ações coletivas 
contribuem para a manutenção deste equilíbrio.  

Este trabalho tem como objetivo, inicialmente, 
investigar se há uma relação estabelecida previamente, 
entre os estudantes de ensino médio e o conceito de 
ética ambiental através de uma pesquisa com jovens 
representantes de todas as regiões do Brasil, alunos da 
Escola SESC de Ensino Médio.  

Pôde-se, através desta pesquisa, perceber que a 
maioria dos jovens crê que possui uma consciência 
ambiental ou até uma ética ambiental. No entanto, o 
conhecimento que os jovens têm a cerca da conservação 
ambiental é muito superficial. 

Logo, há a necessidade de se aprofundar os 
estudos sobre ética e consciência ambiental, o que pode 
contribuir para a formação de um cidadão mais 
comprometido com as questões ambientais. 

Resultados e Discussão 
Iniciou-se o trabalho a partir da aplicação de 

questionários que requisitavam a evocação livre de 
palavras relacionadas à “Ética Ambiental”, as quais 
seriam utilizadas na construção de um parágrafo (SÁ, 
1996).  

Os resultados foram analisados levando em 
consideração a frequência e a ordem média de evocação 
das palavras. A metodologia buscou associar a evocação 
livre de palavras e a relação textual como diferentes 
formas de representação. 

Na figura 1 estão representadas as sete palavras 
citadas com maior frequência na pesquisa pelos 52 
alunos que participaram. 

 

Figura 1. Representação das palavras citadas com maior 
frequência na pesquisa. 

De um modo geral, foram evocadas palavras 
relacionadas à sustentabilidade e preservação. Um 
exemplo de resposta considerada satisfatória citou os 
termos “conscientização”, “natureza” e “preservação” (que 
estavam entre os mais mencionados) e construiu o 
seguinte parágrafo: “A ética ambiental consiste na 
conscientização do homem em relação ao meio ambiente. 
Para isso, devemos primeiro compreender que sem a 
natureza não há como existir vida no planeta. Logo, um 
dos nossos deveres nessa ética é o da preservação do 
meio ambiente.”  

Todos os alunos que participaram da pesquisa 
relacionaram os termos citados entre si, porém menos da 
metade dos 52 alunos os relacionaram com a expressão 
“Ética Ambiental”. 

É possível que esta observação esteja 
relacionada ao fato de não estar claro o conceito de ética 
ambiental para estes jovens. A pesquisa evidenciou que 
um grande número de informações não reflete a 
construção de uma verdadeira consciência por parte dos 
indivíduos. 

Conclusões 
Em síntese, observou-se que não bastam somente as 

ações informativas sobre a problemática ambiental para 
que a ética ambiental seja desenvolvida. É preciso que 
ações de sensibilização dos estudantes destaquem a 
importância da perspectiva do coletivo. De forma 
concomitante, estão em andamento atividades que 
permitam identificar ações que influenciem mais 
diretamente no desenvolvimento da ética ambiental nos 
jovens estudados. 
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RESUMO:A pesquisa investigou trabalhos submetidos no Encontro Nacional de Ensino de Química-
ENEQ. O objetivo foi estudar temas socioambientais e identificar as principais linhas temáticas voltadas 
para o ambiente. Foram organizados e analisados os trabalhos apresentados nos anos de 2010 e 2012 
que tiveram como foco a temática ambiental. Os resultados mostram as linhas temáticas encontradas: 
46% de trabalhos sobre Química ambiental, 7% Química verde e 46% CTSA. A grande maioria destes 
periódicos tratam esses temas socioambientais de forma contextualizada e interdisciplinar. 

INTRODUÇÃO 

No século XX as mudanças ocorridas no plano socioeconômico e cultural, 
fundamentadas no processo de globalização da economia capitalista, vêm interferindo 
na dinâmica e na estrutura da sociedade, instituindo uma crise socioambiental. Nesse 
contexto, o conceito de desenvolvimento tem sido relacionado, quase que 
exclusivamente, ao crescimento econômico. 

Na lógica do desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico os países 
pobres e em desenvolvimento têm aceitado penosas condições de destruição 
ambiental, ecológica, social, cultural e histórica para alcançar benefícios comerciais 
que aprisionam economias nacionais periféricas a um sistema global predatório e cruel 
(SEN, 2010). 

Diante disso, a sustentabilidade do planeta tem sido pauta de discussões no mundo 
todo, em virtude da crise civilizatória que a humanidade experimenta atualmente, e que 
tem colocado dúvidas sobre o futuro da humanidade. Concomitante a isso, as relações 
entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) têm sido alvo de muitas pesquisas no 
âmbito da educação em ciências. Em linhas gerais, a educação CTS pretende a 
construção de conhecimentos que estejam associados a pensamentos e atitudes que 
tenham por foco fundamental a compreensão das problemáticas geradas pela 
interação entre ciência e tecnologia no meio social (SILVEIRA; BAZZO, 2009). 

Assim, compreende-se que um dos objetivos de um ensino CTS no processo de 
ensino e aprendizagem de ciências é a construção de pensamentos articulados que se 
materializem em condições de aprendizagem que tenham sentido e finalidade na vida 
cotidiana geral (VIEIRA; VIEIRA, 2005). Nesse sentido, a temática socioambiental 
atende ao imperativo de contribuirmos para uma educação alicerçada na cidadania 
consciente da atual situação de emergência planetária e, ao mesmo tempo, favorecer a 
adoção das necessárias medidas para conformação de um futuro previsível. 

Nesse contexto, a Amazônia tem lugar de destaque por apresentar natureza única, 
multicultural, biológica e socialmente diversificada, além de se constituir cenário de 
conflitos socioambientais. São vários os projetos, as iniciativas, as instituições 
governamentais e não-governamentais que aqui se inserem sob a prerrogativa do 
desenvolvimento sustentável (Ribeiro, 2006). Entretanto, segundo Becker (2009) e 
Gonçalves (2008), apesar dos esforços para garantir o desenvolvimento, a 
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preservação, o uso racional de recursos e a sensibilização social, a Amazônia tem sido 
espoliada no seu patrimônio socioambiental. 

Essa pesquisa investigou os trabalhos submetidos no Encontro Nacional de Ensino 
de Química (ENEQ) nos anos de 2010 e 2012, com o objetivo de estudar temas 
socioambientais, identificar as principais linhas temáticas no ensino de Química 
voltadas para o meio ambiente, verificar o número de publicações contendo os 
assuntos: biodiesel, biocombustíveis, chuva ácida, formação de professores, 
reciclagem. E relação CTSA com o ensino de química. Certamente, no sentido de 
contextualizar o conhecimento de química trabalhado na educação básica e superior. 

RELAÇÕES CTSA E O ENSINO DE QUÍMICA 
As primeiras relações entre Ciência e Tecnologia (C&T), restringiam-se ao 

pensamento em que a combinação entre ambas só acrescentaria benefícios a 
sociedade. Essa convicção deve-se, por um lado, à compreensão da ciência como 
neutra e objetiva, ou seja, uma instituição autônoma, regida por si própria e sem 
qualquer relação com o meio social. E por outro, ao entendimento da tecnologia como 
sinônima de supremacia, desenvolvimento e dominação socioeconômica (SHOR, 
2007). 

Entretanto, as últimas décadas serviram para ratificar que a ciência “[...] longe de ser 
autônoma, estaria presa as suas estruturas sociais de determinação” (SHOR, 2007, p. 
338). Por isso, a comunidade acadêmica tem entendido, nas últimas décadas, que o 
ensino de ciências precisa ser contextualizado socialmente. Deste modo, em meados 
de 1960, alguns desastres constituíram-se verdadeiros indícios para demonstrar que 
essa articulação não era tão confiável quanto se acreditava. Silveira e Bazzo (2009. p. 
686) citam o seguinte: O projeto Manhattan [projeto para o desenvolvimento da bomba 
atômica] e sua aplicação em Hiroshima, além de outros casos de desenvolvimentos 
tecnológicos vinculados à guerra e utilização militar, [...], representaram o primeiro 
ponto de inflexão da concepção otimista do caráter benfeitor da ciência-tecnologia, 
junto com as preocupações dos problemas ambientais. 

Esses fatos, juntamente com a divulgação de vários casos de impactos ambientais 
relacionados ao desenvolvimento tecnológico, a revolução industrial e a publicação da 
obra A estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn, em 1962, causou uma 
reviravolta nas discussões acadêmicas sobre C&T. A partir de então, outros aspectos 
começaram a ser incluída nas discussões sobre as relações C&T, agregando outros 
fatores ligados a realidade social envolvida. 

Assim, formou-se no âmbito da educação científica uma iniciativa conhecida como 
movimento CTS que tem por objetivo fomentar [...] a busca de participação, de 
democratização nas decisões em temas/problemas sociais que envolvam ciência-
tecnologia [...] (MUENCHEN; AULER, 2007. p. 422). Nessa perspectiva, as discussões 
evoluíram, no campo educacional, no sentido de uma formação que vá além da 
“capacitação” profissional de professores e estudantes, mas abranja a dimensão ética e 
cidadã, e culmine na busca pela participação dos sujeitos. A contextualização social da 
ciência, nesse âmbito, constitui-se fator determinante para o alcance dos 
novos/renovados objetivos da educação científica. 

De acordo com Cassiani e Linsingen (2009), as relações CTS envolvem o 
conhecimento científico de modo que este seja abordado segundo sua esfera política, 
econômica e socioambiental. Isso, com a finalidade de que o conhecimento seja 
discutido a partir de um contexto, e não isoladamente como se tornou comum na 
prática didática realizada por muitos professores, conforme o método tradicional de 
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ensino Sendo assim, o enfoque CTS, no ensino de ciências, também significa 
mudanças na maneira como professores e estudantes interagem com o conhecimento. 

Educar, numa perspectiva CTS é, fundamentalmente, possibilitar uma formação para 
maior inserção social das pessoas no sentido de se tornarem aptas a participar dos 
processos de tomadas de decisões conscientes e negociadas em assuntos que 
envolvam ciência e tecnologia. Em outras palavras, é favorecer um ensino de/sobre 
ciência e tecnologia que vise à formação de indivíduos com a perspectiva de se 
tornarem cônscios de seus papéis como participantes ativos da transformação da 
sociedade em que vivem. (CASSIANI; LINSINGEN, 2009, p. 135) 

Em verdade, essa preocupação em desenvolver nos sujeitos envolvidos uma 
faculdade da razão que os permita perceber seus próprios atos em relação ao 
conhecimento construído cientificamente e às consequências desses sobre o ambiente 
em que vivem, é o ponto em que se intersectam as noções de sustentabilidade e as 
orientações CTS. 

Silveira e Bazzo (2009) destacam que o ensino de uma ciência descontextualizada 
socialmente, contribuiu (e ainda contribui) para a continuidade de uma concepção 
ingênua sobre a ciência, descrita, essencialmente, como uma “[...] concepção 
essencialista e triunfalista, na qual se presume que mais ciência produz mais 
tecnologia que gera mais riqueza e, consequentemente, mais bem-estar social” 
(Silveira; Bazzo, 2009. p. 685). Entretanto, este raciocínio já foi superado teoricamente 
tanto no âmbito da própria educação científica quanto pelas teorias econômicas nos 
moldes do desenvolvimento sustentável (SACHS, 2008). 

Para Shor (2007), a crença cega nos benefícios que a ciência e a tecnologia 
poderiam acrescentar a sociedade está relacionada à “força” presente nas explicações 
científicas que acabam influenciando fortemente as relações sociais. Nessa lógica, as 
explicações científicas fundamentaram o desenvolvimento tecnológico. E esse, por sua 
vez, tornou-se a principal base do desenvolvimento econômico mundial. Podemos citar 
que são vários os [...] desastres vinculados ao desenvolvimento científico-tecnológico: 
vazamentos de resíduos poluentes, acidentes nucleares em reatores civis e de 
transportes militares, envenenamentos por produtos farmacêuticos, derramamentos de 
petróleo etc., que serviram para confirmar a necessidade de se revisar a política 
científico-tecnológica (SILVEIRA; BAZZO, 2009. p. 685). 

As adversidades socioambientais geradas por uma visão de ciência ingênua e 
reducionista têm levado a humanidade a produzir tecnologias que nem sempre visam à 
qualidade de vida. E, opostamente, e muitas vezes, pretende tão somente o progresso 
tecnológico a serviço do mercado econômico que gera, nesta condição, exclusão, 
miséria, entre outros resultados. Assim, se o desenvolvimento tem por sustentáculo a 
tecnologia, que não existe e nem evoluí sem o conhecimento científico, é impossível 
pensar qualquer transformação socioambiental separando estas três esferas. 

Portanto, ciência e tecnologia precisam ser estudadas a partir da reflexão sobre os 
vários problemas que podem ocasionar no contexto socioambiental geral (Pinheiro; 
Silveira; Bazzo, 2007). Diante desse cenário, Vieira e Vieira (2005) defendem que a 
perspectiva CTS torna-se eminente no âmbito do ensino de ciências, por dois motivos: 
(1) a velocidade com que se produzem revoluções científicas e (2) a capacidade com 
que a ciência e a tecnologia têm incidido sobre uma atitude cidadã responsável. Nesse 
sentido, ensinar uma ciência de verdades absolutas torna-se inviável e cada vez mais 
difícil. E o mesmo acontece com as tentativas de obscurecer as relações cada vez mais 
evidentes entre ciência, tecnologia, sociedade e sustentabilidade – da vida e do 
planeta. 
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Entendemos que a abordagem de conhecimentos científicos dentro de um contexto 
bem esclarecido e com uma finalidade social colabora para que o ensino e a 
aprendizagem em ciências, construída nas escolas, não sejam inertes. E nesse pensar, 
a formação científica realizada em nosso tempo de vida viabiliza algumas condições 
para que as gerações futuras tenham a chance de conhecer, compreender e interagir 
com um mundo semelhante ao que nós habitamos nos dias atuais. E isso se coaduna 
com noção de sustentabilidade. 

Além do mais, para que o desenvolvimento científico e tecnológico seja menos 
excludente, é necessário que se levem em conta os reais problemas da população, os 
riscos técnico-produtivos e a mudança social. Por isso, faz-se necessário ter uma visão 
interativa e contextualizada das relações entre ciência, tecnologia, inovação e 
sociedade e, muito especialmente, das políticas públicas mais adequadas para se 
gestionarem as oportunidades e perigos que envolvem uma mudança técnica. Ou seja, 
a questão não é tanto se a ciência é boa ou não, mas sim se pode melhorar e como. 
(SILVEIRA; BAZZO,2007. p. 686). 

Segundo a pesquisa de Silveira e Bazzo (2009, p. 681), sobre as concepções “que 
as pessoas envolvidas [...] com o processo de desenvolvimento de inovações 
tecnológicas dentro de IEBTs (Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica) do 
Paraná possuem sobre ciência, tecnologia, inovação e suas relações com o contexto 
social”, a maioria dos sujeitos investigados ainda acredita que o progresso científico e 
tecnológico funciona como uma alavanca para o desenvolvimento econômico. Esse 
resultado pode estar associado ao rigor e a autoridade outorgada à ciência e à 
tecnologia como geradoras de maior qualidade de vida social, mediada pelo 
desenvolvimento técnico/industrial, de mercado e econômico. Essa construção de que 
o aumento da renda é o fator mais importante para o equilíbrio socioambiental, 
certamente, está ainda relacionado ao mote, tão propalado durante a revolução 
industrial, ou seja, é preciso fazer crescer o bolo para depois distribuí-lo (VEIGA, 2008). 
Os processos e problemas desencadeados por meio desse pensar já demonstraram a 
impertinência do mesmo. 

Afinal, é indiscutível que a inovação tecnológica é necessária, seja do ponto de vista 
da sociedade como um todo, que precisa dela para melhorar a sua qualidade de vida e 
do meio ambiente, ou do ponto de vista das empresas/indústrias, que precisam 
sobreviver no mercado, tendo também lucro. A questão é: será que a inovação 
tecnológica precisa ser um mal, para ser lucrativa? Será que uma formação 
diferenciada dos geradores de tecnologia (engenheiros, tecnólogos), que promova uma 
mudança de visão desses profissionais, não seria o caminho para abrandar esse mal? 
(SILVEIRA; BAZZO, 2007. p.688). 

Em verdade, quando se levanta a questão sobre uma formação diferenciada e 
direcionada para a construção de um novo olhar sobre a tecnologia, a qualidade de 
vida e o meio ambiente, já há indicativos da necessidade de discutir os três pilares da 
sustentabilidade, de um modo geral, quais sejam: justiça social, eficiência econômica e 
equilíbrio ambiental, nos termos de Sachs (2008) e Veiga (2005). Portanto, 
compreendemos que o estudo realizado por Silveira e Bazzo (2007) já enseja algumas 
articulações entre CTS, ensino de ciências e sustentabilidade. 

Diante disso, é evidente a necessidade de um processo de alfabetização 
sociocientífica sobre os temas que se inserem nas relações entre ciência, tecnologia, 
sociedade (CTS) e sustentabilidade. Esse processo diz respeito à interlocução e à 
compreensão de informações e conhecimentos que envolvam temáticas das áreas de 
ciências e de tecnologia, com enfoque a suas interações, as quais nos auxiliem a 
compreender e a interpretar a realidade em que vivemos. 
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 O ensino de química com ênfase em ambiente pode ser considerado um 

instrumento didático que facilita a compreensão do conhecimento de química na 
sociedade geral. A escola é um espaço adequado para contextualizar esse 
conhecimento com estudantes da educação básica, pois nesse momento é possível 
discutir a importância de alguns conceitos no dia a dia, mantendo uma conexão da 
disciplina com a realidade.  

A temática socioambiental é de suma importância e relevância em toda e qualquer 
área, principalmente aquelas vinculadas à educação. Deste modo, tem se buscado 
contextualizar o ensino de Química com os temas socioambientais. De acordo com os 
PCNS os conceitos químicos não devem ser ensinados de modo isolado e sim fazer 
uma relação entre o conhecimento científico e o mundo real. Portanto, evidencia-se a 
relevância da inserção de questões atuais, como as questões socioambientais, no 
ensino da Química, pois auxilia a desenvolver uma consciência ambiental, sendo 
assim, interligando ambas.  

Não são poucos os trabalhos do ENEQ que mencionam os conhecimentos 
químicos com problemas socioambientais. Lima (2012) ao investigar a importância da 
Educação Ambiental - EA no ensino da Química, com o objetivo de contribuir para a 
mudança comportamental do aluno referente ao meio ambiente, chegou a conclusão 
que os temas socioambientais são uma maneira encontrada de complementar a teoria 
para melhor assimilação e despertar o interesse dos alunos a desenvolver um senso 
crítico e investigativo. 

Medeiros (2010), ao explorar a produção do lixo com o objetivo de formar 
alunos mais conscientes para lidar com as questões ambientais, chegoua conclusão 
que a abordagem desse tema facilitou a compreensão dos alunos, da problemática dos 
resíduos sólidos e sua contextualização com a química. Ou seja, temas 
socioambientais associados a conceitos de química podem tornar os assuntos mais 
próximos da realidade e favorecer a aprendizagem. 

Campos (2010), ao investigar a formação de professores de Química, com o 
objetivo de saber se as concepções de meio ambiente e educação ambiental 
influenciavam a forma como os professores propõem o ensino voltado às questões 
ambientais, chegou a conclusão que os professores veem a Química como uma 
‘instrumento’ para práticas educativas que visam promover comportamentos 
ambientalmente corretos com uma visão de meio ambiente como pano de fundo para a 
vida humana. Isso privilegia uma leitura reducionista da temática ambiental. Percebe-
se, que as questões socioambientais são possibilidades de reflexões didáticas para a 
contextualização da linguagem da Química para o cotidiano do aluno.   

Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs ao discutirem o 
ensino de Química salientam que este não pode ficar apenas centrado em conceitos ou 
memorizações, mas precisa buscar uma compreensão fundamental que possibilite 
atribuir sentidos ao conhecimento científico em sala de aula. Os ensinos por meio de 
temas que são relevantes para a sociedade, tornam-se uma alternativa para relacionar 
a dimensão social com a própria ciência Química, conforme: 

[...] é preciso objetivar um ensino de química que possa contribuir para uma 
visão mais ampla do conhecimento, que possibilita melhor compreensão do 
mundo físico e construção da cidadania, colocando em pauta, na sala de aula, 
conhecimentos socialmente relevantes, que façam sentido e possam se 
integrar à vida do aluno (PCNEM, p. 32). 

Os PCNEM têm reorientado os objetivos do ensino de química, especialmente, 
a maneira de associa-locom temas socioambientais, como: bicombustível, biodiesel, 
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reciclagem de plásticos, reutilização de óleos de comestíveis, etc. Certamente, isto se 
relaciona com as demandas socioambientais que exigem do ensino de Química 
maiores relações com a vida em sociedade. 

Nesse sentido, é interessante que o ensino de Química também tenha como 
objetivo problematizar questões socioambientais. E que esta pretenda uma 
transformação de atitudes em relação ao ambiente. Isto, certamente,perpassa pelo 
reconhecimento de valores éticos e esclarecimentos de conceituais para uma ação 
educativa, direcionada para o bem estar social global. 
   Atualmente fala-se constantemente em questões ambientais. Dentre as 
principais temáticas estão as seguintes: emissão de gases poluentes para atmosfera, 
contaminação das águas e efluentes, mudanças climáticas, chuva ácida. Nesse 
sentido, a relação do ambiente com a Química tem sido destacada no âmbito 
acadêmico-científico. Isso tem resultado no surgimento de áreas ou linhas de pesquisa 
como: Química Ambiental (QA) e Química Verde (QV) resultam numa discussão entre 
relações cientificas sociais e econômicas. 

Segundo (HILL; DEVRAJ KUMAR; VERMA, 2013, 24-25)a QA trata dos 
processos ambientais que possibilita uma maior margem de lucro para as industriais. A 
QV é uma área nova que surgiu há pouco tempo [...] “para aprimoramento de 
processos com objetivos de redução na geração de resíduos e efluentes tóxicos, bem 
como a menor produção de gases indesejáveis ao meio ambiente”.A QV se interessa 
primordialmente por processos ambientalmente responsáveis, sem ser inerentemente 
de interesse ambiental. 

 
DESENHO METODOLÓGICO 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que buscou quantificar e analisarartigos 
que tratassem do ensino de Química relacionando- o a temas socioambientais. Foram 
escolhidos os trabalhos submetidos ao ENEQ em suas duas últimas edições (2010 e 
2012), por ser um evento tradicional e importante para as pesquisas na aéreade ensino 
da Química.  

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: naprimeira foi realizada a seleção 
dos artigos por meio do seguinte critério: estar relacionado a Educação Ambiental. Nas 
publicações selecionadas constavam propostas metodológicas para formações de 
professores, aplicações de experimentos, análises de livro didático, trabalhos com 
resultados originais e trabalhos de revisão. 

A segunda etapa constituiu-sena classificação/categorização desses artigos em 
três linhas temáticas, quais sejam: QA, QV e CTSA.Nesse processo foi utilizado o 
software Excel para organização, contagem dos artigos encontrados e gerar os gráficos 
na forma de colunas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Foram analisados 87 artigos publicados nos ENEQs sendo: 55 resumos e 
32 trabalhos completos, nos anos de 2010 e 2012, na área de EA. Nota-se a 
superioridade de resumos em relação a artigos completos. Isto pode evidenciar que 
grande parte das pesquisas apresentadas no evento ainda são inicial ou estão em 
andamento o que pode estar ligado a novidade das áreas ou associações que os 
professores tem realizado entre a Química e as questões socioambientais no âmbito do 
ensino. 
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Figura 1. ENEQ - 2010 e 2012 - Análises de Trabalhos 

 
Os temas socioambientais mais identificados foram os seguintes: desperdício e 

análise de água; aquecimento global; reciclagem de garrafas PET; resíduos sólidos e 
chuva ácida. Em relação às principais linhas temáticas encontrou-se: 46% de trabalhos 
ligados a Química ambiental, 7% Química verde e 46% CTSA.  A grande maioria 
destes periódicos tratam esses temas socioambientais de forma contextualizada e 
interdisciplinar para uma melhor compreensão dos termos químicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. ENEQ - 2010 e 2012 - linhas temáticas - Química ambiental (Q.A), Química Verde (Q.V) e 
Ciência,Tecnologia ,Sociedade e Ambiente(CTSA) 

Isto, certamente está de acordo com as demandas encontradas no PCNEM (2012) 
os quais indicam como caminhos para contextualização do ensino de Química a 
transversalidade, interdisciplinaridade e a ênfase na relação dos assuntos inerentes a 
disciplina com os acontecimentos do dia a dia das pessoas. Nesse sentido, os temas 
socioambientais tornam-se meios pelos quais a Química pode ser percebida pelos 
sujeitos a partir de interesses coletivos. 

Por outro lado, é possível perceber o crescimento de pesquisas em torno da QA e 
do CTSA envolvendo a disciplina Química. Certamente, isto tem haver com a ‘tradição’ 
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da EA que pode estar influenciando o ensino e aprendizagem de Química nas escolas. 
Ademais, o CTSA também se configura em uma tendência no ensino e aprendizagem 
de ciências que já compõe o currículo de diversos cursos de Licenciatura e programas 
de pós-Graduação no cenário brasileiro.HILL, CUMA E VERMA (2013) concluem que a 
QA está ligada ao interesse econômico, por isso, o interesse em desenvolver trabalhos 
ligados a essa aérea são maiores. 

A partir dos dados pode-se constatar que a QV ainda é discutida em menor 
número de trabalhos no evento. Em países em desenvolvimento, como o Brasil ainda é 
uma aérea emergente, derivada da QA, sendo mais discutida em países com a renda 
per capita maior, como os EUA, o país de origem da QV. Segundo Rocha (2009), são 
países onde há uma maior produção de resíduossólidos e semissólidos de origem 
industrial, decorrente ao número elevado de consumismo e ao poder monetário, devido 
a isso houve alta expansão de trabalhos vinculados a QV. 

“Dado que a Química Verde visa o desenvolvimento de tecnologias e materiais 
incapazes de causar poluição, idealmente, a sua aplicação pode promover a 
passagem da abordagem tradicional de ‘comando e controle’ à desejável 
‘prevenção’ de poluição, tornando desnecessárias as remediações dos 
impactos ambientais frequentemente observados.” (CORREA, 2009 p. 9-22). 

Nesse contexto, verificamos na QV difere da QA por trata de processos não 
comportamentalista, mas sim de conscientização para prevenção do aumento da 
produção de resíduos.  Segundo Collins (1995) a QV começou a ser pesquisa a cerca 
de 10 anos nos EUA, local onde esta tem sido mais estudada e recentemente o Brasil 
tem se interessado por essa área. Acredita-se que isso pode significar a preocupação 
em âmbito nacional tanto com a geração de resíduos quanto o tratamento a eles 
dispensado pelo governo, haja vista que o Brasil tem crescido em tecnologias de 
mercado e tecnologias alternativas de ‘controle’ ambiental. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
           Finalmente, as análises realizadas demonstram que apesar de crescentes, 
ainda são pouco discutidos no Brasil, notadamente no ENEQ nos anos de 2010 e 2012 
as linhas temáticas que relacionam o ensino de Química a dimensão ambiental. 
Destaca-se a importância dessa pesquisa para a sociedade geral, pois é necessário 
que os estudantes de Química sejam capazes de lidar com problemas relacionados à 
vida real, fazer críticas e tomar decisões pertinente ao cotidiano e sair do chamado 
analfabetismo científico. Notadamente, no âmbito das questões socioambientais, tão 
propaladas nos últimos anos. 

A grande maioria das pesquisas apresentadas no ENEQ tratam esses temas 
socioambientais com a importância devida, de forma contextualizada para uma melhor 
compreensão dos termos químicos. Por outro lado A QV ainda pouco discutida tem 
conectado o ensino de química ligado a temática ambiental a diferentes áreas do 
conhecimento caracterizando o processo educativo como interdisciplinar. 

Diante disso, percebe-se que é relevante a associação do ensino com temas 
ambientais nas escolas e na formação de professores de Química para que as pessoas 
possam compreender a realidade das problemáticas ambientais com a profundidade 
que poderá fomentar possíveis soluções globais.  
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Introdução 
Nos últimos anos o tema Lixo vem ganhando uma 
posição de destaque em função dos problemas 
ambientais e malefícios provocados à saúde 
humana. Temas sociais como esse desempenham 
um papel importante no Ensino de Química para 
formar cidadãos, pois propiciam a contextualização 
dos conteúdos químicos com o cotidiano do aluno, 
além de permitirem o desenvolvimento de 
competências e habilidades para formar cidadãos 
mais críticos capazes de refletir sobre a realidade, 
comprometendo-se para intervir e mudá-la, além de 
constituir elementos fundamentais das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (Brasil, 1999) e dos PCNs. 
Nessa perspectiva, bolsistas do PIBID-Química da 
UFRN elaboraram e aplicaram uma sequência de 
atividades no ensino médio da Escola Estadual 
Francisco Ivo Cavalcanti com objetivo de abordar à 
temática lixo como tema transversal. 

Resultados e Discussão 
A sequencia de atividades foi desenvolvida em 4 
encontros com 1 hora de duração cada um, 
distribuídos da seguinte forma:  
 
Tabela 1: Cronograma de atividades. 
Encontro Objetivo  Atividades desenvolvidas  
1º Conhecer a 

definição do lixo 
e sua 
destinação.   

Aula expositiva abordando 
os aspectos históricos, a 
definição do lixão, o aterro 
sanitário, o incinerador e 
usina de compostagem.  

2º Reconhecer o 
papel da coleta 
seletiva.  

Aula expositiva e 
atividades com desenhos 
envolvendo materiais que 
poderiam ser reciclados.   

3º Analisar a 
constituição do 
plástico e 
introduzir o 
conceito de 
densidade.    

Aula expositiva com 
atividade experimental 
sobre o conceito de 
densidade.  

4º Analisar a 
simbologia dos 
plásticos e 
comparar a 
densidade dos 
diferentes tipos 
de plásticos.  

Aula expositiva com 
atividade experimental 
para comparar a 
densidade da PET, PEAD, 
PVC e PP. 

No 1ª encontro trouxemos para a discussão as 
vantagens e desvantagens de todas as alternativas 
no tratamento do lixo. O 2º encontro iniciou com as 
seguintes perguntas: O que seria coleta seletiva? 
Quais são os materiais que podem ser reciclados? 
Como separar o lixo doméstico e por quê? O que 
não vai para o lixo reciclável? Após respondermos 

as perguntas, os alunos participaram de uma 
dinâmica, na qual teriam que colocar a mão de 
olhos vendados em uma caixa contendo objetos 
recicláveis, fazer um desenho e associar o desenho 
a cor da lixeira que seria descartado. 
No 3º encontro explicamos de que são constituídos 
os plásticos e realizamos um experimento para 
calcular a densidade de uma esfera de vidro 
utilizando proveta de 100ml com água. No 4º 
encontro foi apresentado um vídeo sobre uma 
fábrica de reciclagem de plásticos que utiliza a 
densidade no processo de separação dos plásticos, 
explicamos sobre polímeros e os alunos analisaram 
a simbologia empregada pelas empresas produtoras 
de embalagens plásticas em vários materiais. Em 
seguida realizaram um experimento para comparar 
a densidade dos quatro tipos de plásticos 
escolhidos com a densidade de duas soluções 
padrão de CaCl2 e uma de etanol.       

Figura 1: Atividades desenvolvidas. 

Conclusões 
Embora as atividades desenvolvidas ao longo dos 
encontros não sejam capazes de garantir a 
conscientização ou mudança de atitude por parte do 
alunado referente ao tema “Lixo”, foi observado 
envolvimento dos alunos nas dinâmicas propostas, 
emergindo algumas inquietações e reflexões a 
respeito das práticas ambientais até então 
praticadas por eles. Neste sentido, acreditamos que 
as atividades propostas podem se constituir uma 
ferramenta para iniciar uma cultura crítica que 
poderá provocar mudanças no discurso e hábitos 
diários relacionados à temática em questão. 
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Introdução

As  demandas  atuais  no  que  tange  a  educação 
requer  do  estudante  conhecimentos  de  caráter 
interdisciplinar,  correlacionados  aos  aspectos 
socioeconômicos,  ambientais  e  de  forma 
contextualizada  (BRASIL,  1999).  Nesse  contexto, 
adquirir  conhecimentos  sobre  os  aspectos 
ambientais, em que o ser humano está inserido é 
fundamental  não  somente  para  as  demandas  do 
mundo  do  trabalho,  mas  para  a  formação  do 
indivíduo enquanto cidadão. Este trabalho tem como 
objetivo investigar o destino dado aos resíduos de 
óleo de cozinha das residências e estabelecimentos 
comerciais do município de Pau Lavrado na região 
de Catu-BA. A pesquisa foi desenvolvida dentro do 
Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à 
Docência  (PIBID).  Diante  disso,  utilizou-se  como 
técnica  muito  simples  a  produção  de  sabão 
artesanal,  com  intuito  de  promover  a  educação 
ambiental através de práticas sustentáveis.  Dessa 
forma,  podemos  correlacionar  às  questões  de 
conscientização  ambiental  com  os  conteúdos  de 
química e o cotidiano dos alunos. Os instrumentos 
utilizados para descrever a pesquisa contemplaram 
as  seguintes  etapas:  A  primeira  etapa  foi  a 
apresentação do projeto à supervisora do PIBID e 
professora de química que selecionou as turmas de 
9° ano do ensino fundamental II e 1°, 2°, e 3° anos 
do  ensino  médio.  Na  segunda  etapa,  foi  feita  a 
mobilização das turmas e apresentação do projeto 
de  Reciclagem  de  Óleo  utilizado  na  cozinha.  Em 
seguida foi organizada a mobilização para a coleta 
dos  óleos  nas residências  e  estabelecimentos 
comerciais  locais.  Foram  realizadas  algumas 
palestras  de  conscientização  da  preservação  do 
meio  ambiente.  Na  terceira  e  ultima  etapa,  foram 
distribuídos  materiais  com  as  orientações 
necessárias  para  a  reciclagem de óleo residual  e 
também  foi  aplicado  um  questionário  aos 
participantes  para  verificar  o  conhecimento  dos 
mesmos sobre o assunto, assim como a elaboração 
de um relatório da atividade experimental.

Resultados e Discussão

Os  resultados  da  pesquisa  foram  sistematizados 
através  da  construção  de  gráficos  da  análise  de 
algumas  perguntas  realizadas  no  questionário, 
(Gráfico 1).

Gráfico 1: Você sabe da importância do meio

ambiente para a sua vida?

Além disso, discutiu-se com a comunidade escolar 
sobre  o  descarte  inadequado  do  óleo  doméstico 
pós-consumo no meio ambiente e como reutilizá-lo. 
As  discussões  provocaram  inquietação  nos 
estudantes,  pois  percebemos  a  necessidade  de 
conscientizar  a  comunidade  sobre  os  impactos 
ambientais  causados  através  do  descarte 
inadequado do óleo residual. Através da construção 
de  oficinas  temáticas,  proporcionou-se  aos 
estudantes o contato com a iniciação científica, visto 
que  os  mesmos  relataram  a  necessidade  de 
investigar  como  a  comunidade catuense  realiza  o 
descarte do óleo de cozinha, bem como, se estes 
conhecem  os  riscos  causados  ao meio  ambiente. 
Sendo  assim,  temas  transversais  como  Meio 
Ambiente  proporciona  um  ensino  interdisciplinar 
podendo  contribuir  para  a  formação  crítica  do 
indivíduo.

Considerações Finais

  O projeto contribuiu para a formação docente dos 
bolsistas  do  PIBID  visto  que  a atividade  exigiu  o 
conhecimento  sobre  as  questões  ambientais,  de 
forma que o descarte de óleo de cozinha se insere 
como um problema ambiental e como um tema para 
relacionar a química com  o cotidiano.
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Introdução 
O ato de consumir pertence à vida humana 

contemporânea e garante a vida e a sobrevivência 
de toda e qualquer espécie. Dessa forma, o 
problema é quando o consumo ocorre de forma 
exagerada, explorando os recursos naturais e 
interferindo no equilíbrio do planeta. Para Costa e 
Teodósio (2011), nos padrões atuais, o consumo é 
insustentável, tanto no ponto de vista ambiental 
quanto para a cidadania. Diante disso, a escola, por 
ser um espaço onde existem todas as diversidades 
sócio-econômica-culturais, representa um ótimo 
ambiente para conscientização ambiental, pois, 
através dela é possível proporcionar aos alunos 
mudança de hábitos, evitando o desperdício e o 
consumo desenfreado.  

O presente trabalho tem como objetivo 
problematizar o consumo sustentável, e sensibilizar 
a comunidade escolar para a grande importância de 
se combater o acúmulo de lixo e o desperdício, 
garantindo assim a qualidade de vida. 

Resultados e Discussão 
Para o desenvolvimento deste trabalho foi 

elaborada uma palestra envolvendo os temas 
recursos naturais, desperdícios, acúmulo de lixo e 
consumo sustentável, além de uma visita técnica ao 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
de Rondônia Campus Ji-Paraná-RO, para a 
apreciação de uma exposição de artes visuais com 
o tema “O Subtexto do Consumo: nada é essencial. 
Nada é supérfluo”, que tinha como objetivo fazer 
com que os cidadãos refletissem sobre o que pode 
ser considerado essencial e o que pode ser 
considerado supérfluo. Para a coleta de resultados 
foi aplicado um questionário com questões abertas 
e foi realizada uma entrevista semi estruturada com 
os alunos.  

A atividade foi realizada com 38 alunos do 1º ano 
do ensino médio de uma escola estadual. Segundo 
a análise dos dados, 78% dos alunos acreditam não 
ser possível viver somente com o que é essencial, e 
22% acreditam que sim é possível. Diante disso, 
percebe-se a influencia do consumismo sobre a 

qualidade de vida desses alunos. Alguns materiais 
considerados essenciais por eles foram: celular, 
computador, água, alimento, playstation 2, televisão, 
roupas, e a maioria disse não saber quais materiais 
do cotidiano deles seriam supérfluo.  

Sendo assim, observa-se um consumo 
desnecessário, ostentatório e excessivo, alienado 
pela dinâmica da economia. Após a palestra e a 
visita técnica foi realizada uma entrevista com 10 
alunos, onde já foi possível observar a mudança de 
pensamento de alguns alunos.  

Durante as entrevistas os alunos fizeram 
considerações como: “Nunca tinha parado para 
pensar quanta água gasta para fazer um chip”, 
“Nossa enquanto tem gente passando fome nós 
jogamos comida fora todo dia”, “já troquei de celular 
três vezes por que queria um mais moderno, acho 
que fiz errado”, “A partir de hoje vou pensar mais na 
hora de comprar qualquer coisa”.  

Dessa forma, fica evidente, que os alunos 
fizeram uma reflexão e análise crítica sobre seu 
comportamento e modo de pensar, permitindo que 
tomem decisões acertadas em seus atos de 
consumo, adquirindo consciência do impacto 
ambiental á partir dos temas trabalhados. 

Conclusões 
A pesquisa mostra que se faz necessário 

desenvolver projetos escolares que visam à 
sustentabilidade a fim de realizar discussões sobre 
o consumo. Contudo, é possível afirmar que os 
alunos entenderam o significado dessa prática, e 
seus impactos no meio ambiente e as atitudes que 
os cidadãos precisam ter, sobretudo em suas 
interações como atores da sociedade civil, para 
tornar o consumo mais sustentável. 
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Resumo  
A redução das espécies de animais, vegetais, dos recursos naturais, a violência e a desigualdade social 
são algumas das características de uma pronunciada Crise Ambiental. Frente a estas preocupações, 
diversos segmentos sociais tem se mobilizado no intuito de colaborar para a inversão desse quadro, 
dentre eles, as Universidades. Algumas tem se preocupado em pensar e criar mecanismos que possam 
colaborar com o enfrentamento. Uma dessas iniciativas é estudar suas organizações curriculares. Assim, 
esse artigo tem como objetivo apresentar um estudo diagnóstico da Ambientalização Curricular do Curso 
de Licenciatura em Química, levantando informações sobre em que medida as Questões Ambientais 
estão sendo inseridas no currículo de formação de professores? Para tal, fez-se a opção por uma 
Pesquisa Qualitativa do tipo documental, tendo o Projeto Político Pedagógico do curso em tela como 
objeto de análise. E a utilização dos 10 critérios propostos de Rede ACES, para análise de 
ambientalização dos currículos.      
 
Introdução  

A situação da emergência planetária gerada pela atividade humana desde 
meados do século XX, tem se manifestado sob a forma de diversos problemas 
ambientais: contaminação e esgotamento de recursos naturais, degradação de 
ecossistemas, perda da diversidade biológica e cultura de diversas espécies; como 
causa evidente da adoção de um modelo de sociedade, capitalista, associada ao 
desenvolvimento econômico que tem buscado ao longo do tempo um crescimento sem 
limites. Que apresenta: o hiperconsumismo, a explosão e transição demográfica, as 
inquietudes e desequilíbrios humanos, as atividades de organizações mafiosas e a 
atividade especuladora as empresas transnacionais e por fim, a urbanização crescente 
e desordenada (MORA, 2012), como algumas de suas manifestações.    

A problemática socioambiental devido a sua emergência se faz atualmente em 
voga nas pautas de discussões de diversos setores da sociedade. As universidades, 
por conta de seus espaços privilegiados de produção de conhecimento, não poderiam 
deixar de dar sua parcela de contribuição no sentido de promover o enfrentamento de 
tal estado crítico. Assim, dentro de várias iniciativas observavam-se a formação de 
redes universitárias: ACES, Complexus, SUMA 21, OIUDSMA; que por meio de ações 
colaborativas tem desenvolvido pesquisas que procuram estudar, desenhar e acima de 
tudo pensar estratégias que visem ambientalizar os currículos dos seus cursos.       

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo 
diagnóstico da “Ambientalização Curricular” do curso de licenciatura em Química 
oferecido pela Universidade Federal de Sergipe no campus de São Cristóvão. Para tal 
empreendimento fez a análise do Projeto Político Pedagógico do Curso em Tela, e têm-
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se as 10 características propostas pela rede “Ambientalização Curricular de Estudos 
Superiores” (ACES) como referência analítica. Num segundo momento, ainda no 
documento, foi realizada uma pesquisa utilizando como descritores as “Questões 
Ambientais”, sendo eles elencados como categorias para essa análise que são: 
Problemas Ambientais, Química Verde, Desenvolvimento Sustentável e Educação 
Ambiental.    
 
Revisão bibliográfica  

Diversas são as universidades que tem iniciado um processo de ambientalização 
estrutural, como também curricular. Algumas delas têm criado estudos específicos e 
programas da dimensão ambiental, que permitam uma formação ambientalizadora 
integral, conduzindo a pensar na sustentabilidade do planeta a partir de um 
planejamento integrado do conhecimento (GELI, 2003).  Nas últimas três décadas a 
necessidade de inserir a dimensão ambiental no Ensino Superior tem aparecido como 
um imperativo (MORA, 2012). Mas apesar disso, segundo Zuin, Farias e Freitas (2009), 
esse processo no Brasil ainda é incipiente, e depende de mudanças significativas nas 
estruturas acadêmicas e institucionais que permitam “questionamento, a revisão e o 
desenvolvimento de perspectivas epistemológicas, metodológicas a revisão e políticas 
mais adequadas à dimensão dos desafios colocados pela questão ambiental” (ZUIN; 
FARIAS; FREITAS, 2009, p. 554).     

O diagnóstico de Ambientalização Curricular pode ser entendido como um 
instrumento que permite avaliar em que medida, as instituições de Ensino Superior têm 
incorporado a Dimensão Ambiental em suas atividades de Pesquisa, Ensino, Extensão 
e Gestão. Para tal propósito, podemos citar o esforço da Rede “Ambientalização 
Curricular de Estudos Superiores” (ACES), que constitui um consórcio formado 11 
Universidades1 de países da América Latina e Europa, que unidas em torno de um 
projeto de pesquisa comum, o “Programa de Ambientalização Curricular: Desenho de 
intervenções e análise de processos”; tem procurado elaborar um conjunto de critérios 
e métodos de diagnósticos para avaliar o grau de “Ambientalização Curricular” de 
qualquer estudo de Ensino Superior. 

 
A Ambientalização Curricular é um processo contínuo de produção cultural 
tendo na formação de profissionais comprometidos com a busca permanente 
das melhores relações possíveis entre a sociedade e a natureza, atendendo 
os valores da justiça, solidariedade e da equidade, aplicando os princípios 
éticos universalmente reconhecidos e o respeito às diversidades. No âmbito 
universitário é um processo que inclui decisões políticas da instituição no 
sentido de gerar todos os espaços necessários para a participação democrática 
dos diversos departamentos na definição de estratégias institucionais e no 
fomento de normas de convivência que respondam aos objetivos e valores 
antes mencionados.  
Entre outros aspectos devem manifestar em seus Planos de Estudo das 
diferentes carreiras tanto na caracterização do perfil do graduando como nos 
objetivos finais para os títulos que outorguem. Uma vez que seu desenho 
curricular deve incluir conteúdos, metodologias e práticas sociais que aportem 
explicitamente as competências enunciadas nos perfis e nos objetivos.  

                                                      
1 As instituições de ensino superior que fazem parte da rede são: Universidade Autônoma de Barcelona (UAB), 
Espanha; Universidade Nacional de São Luis (UNSL), Argentina; Universidade Nacional de Cuyo (UNCu), 
Argentina; Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil; Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Campus de Rio Claro, Brasil; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil;  Universidade de Pinar Del 
Rio (UPR), Cuba; Universidade de Girona (UdG), Espanha; Universidade Técnica de Hamburgo (TUTECH), 
Alemanha; e, Universidade de Estudos de Sannio (UNISANNIO), Itália.  
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Implica na formação de profissionais que podem vivenciar situações reais que 
proporcionem a reflexão sobre as dimensões afetivas, estéticas, éticas de 
relações interpessoais e com a natureza. Requer a realização de trabalhos que 
facilitem o contato com os problemas socioambientais no próprio cenário que 
pode ocorrer.  
Estas vivências devem contemplar as análises e a reflexão crítica acerca das 
alternativas de intervenção nas relações entre a sociedade e a natureza toda 
vez que ela se constitui em uma participação política sobre a qual deverá 
tomar-se consciência para reconhecer a que segmentos da sociedade se 
favorecem com esta intervenção e deverá orientar-se a propiciar e defender o 
desenvolvimento sustentável (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, p. 21 – 22, grifo 
das autoras).     

 

 Com isso, buscamos identificar indícios das 10 características estabelecidas 
pelos pesquisadores da Rede ACES na grade curricular e nas ementas das disciplinas 
propostas no Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química em 
análise, sabendo que, estes documentos trazem em seu bojo, concepções, crenças, 
valores, e outras manifestações, que de certa forma podem exprimir aquilo que pensam 
os seus produtores.  
  Nesse processo analítico partimos dos entendimentos propostos por Freitas et 
al., (2003), na classificação dos elementos constitutivos contidos nas ementas das 
disciplinas do curso: 
 

Complexidade: as disciplinas que trabalham com vários conceitos integrados 
como saúde, política e meio ambiente foram consideradas com potencial para 
explorar o pensamento complexo; Ordem disciplinar: flexibilidade e 
permeabilidade – quando tinha um indicativo de que havia participação de 
profissionais de áreas diferentes na mesma disciplina; Contextualização: 
local-global-local – por exemplo, disciplinas que trabalham com avaliação de 
impacto e risco ambiental; Ter em conta o sujeito na construção do 
conhecimento – disciplinas que trabalham com discussões, exposições 
participativas, planejamento participativo de atividades e atividades em grupo 
foram consideradas dentro desta característica; Considerar os aspectos 
cognitivos e afetivos dos alunos - quando na disciplina havia indicativos de 
aplicação de tipos diversos de avaliação considerando diferentes formas de 
manifestação do pensamento do aluno; Coerência e reconstrução entre 
teoria e prática – por exemplo, as disciplinas que desenvolvem atividades 
práticas na comunidade; Orientação prospectiva de cenários alternativos – 
disciplinas que enfatizam, por exemplo, a conservação da biodiversidade; 
Adequação metodológica - disciplinas que trabalham com debates, leitura de 
textos, exame de materiais didáticos, elaboração e execução de projetos de 
intervenção etc.; Espaços de reflexão e participação democrática - 
participação em projetos de intervenção e pesquisas, trabalhos em grupo, 
trabalho de campo, entre outros (FREITAS et al., 2003, p. 169 – 170, grifo dos 
autores).  
 

 
“Ambientalizar implica necessariamente, o rompimento de paradigmas, uma 

desconstrução de pensamentos isolacionistas” (MARCOMIN; SILVA, 2009, p. 113). 
Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de não “Ambientalizar somente o 
Currículo”, mas sim, a universidade como um todo, Para isso, faz-se necessário pensá-
la não mais como uma estrutura: fragmentada em departamentos, que possuem 
enorme dificuldade de comunicação e desenvolvimento de atividades em parceria. 
Deve-se enxergar a universidade como um sistema, sendo este interligado, 
capitaneada por mecanismos de gestão que visem diminuir o distanciamento existente 
entre: Ensino, Pesquisa e Extensão; e agregar características que conduzam esta 
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instituição para a sustentabilidade. Conforme discorre Marcomin e Silva (2009, p. 114, 
destaques dos autores):  

 
O processo que faz progredir a instituição no itinerário para tornar-se uma 
universidade ambientalmente sustentável deverá ter como esteio esses três 
pilares tradicionais da universidade – ensino, pesquisa e extensão. A estes se 
adiciona a gestão, entendida esta numa ótica contemporânea, sistêmica, como 
elemento agilizador e facilitador (e não mais inibidor e complicador como na 
administração pública clássica), além de integrador e agregador da missão, dos 
valores e da visão de futuro da universidade. É desse conjunto de vertentes 
institucionais, com o concurso de todos os atores possíveis dentro dela, e 
destes com interlocutores da sociedade civil, que será posto em prática um 
conjunto de ações geradoras de resultados concretos para a sustentabilidade.          

 

Metodologia  
O processo investigativo foi encaminhado numa perspectiva de uma abordagem 

qualitativa, caracterizada pela profunda interpretação e atribuição de significados aos 
dados coletados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). O processo iniciou-se a partir da pesquisa 
documental (NEVES, 1996), sendo esta constituída pelo exame de materiais que não 
receberam um tratamento analítico, ou passam por processo de reavaliação, “com 
vistas a uma interpretação nova ou complementar” (NEVES, 1996, p. 3). Com isso, 
primeiramente realizada uma investigação minuciosa do Projeto Político Pedagógico do 
Curso de Graduação em Química habilitação licenciatura, do campus São Cristóvão. E 
nele procurou-se indícios sobre a abordagem das questões ambientais, através da 
análise das ementas das disciplinas que fazem parte do Currículo do curso em tela 
investigado. 

Como parte integrante da análise documental, foi realizado o “Diagnóstico de 
Ambientalização Curricular” (AC), que deve ser entendido como, instrumento analítico 
que permite inferir em que medida as instituições de Ensino Superior estão inserindo a 
Dimensão Ambiental em suas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão. 
Para tal, têm-se como referência os trabalhos desenvolvidos pela Rede de 
Ambientalização Curricular de Estudos Superiores, Rede ACES, por meio do projeto 
intitulado: Programa de Ambientalização Curricular: Desenhos de Intervenções e 
Análise de Processos.  
 Este projeto tem procurado elencar, discutir, formular, apontar critérios e 
métodos que visam investigar o grau de ambientalização curricular em instituições de 
Ensino Superior. E como as suas primeiras iniciativas, foi propor um grupo de 10 
características que formaram o marco inicial nos estudos da AC (JUNYENT; GELI; 
ARBAT, 2003). Assim, as 10 características propostas e algumas análises 
desenvolvidas com o mesmo propósito (PERREIRA, et al., 2009; ZUIN; FARIAS; 
FREITAS, 2009; PAVESI; FREITAS, 2013), serviram de base para investigar a 
Ambientalização Curricular do Curso de Licenciatura em Química da UFS oferecido no 
campus de São Cristóvão.             

Resultados e discussão  
     

 O Curso de Licenciatura em Química 

 Do ponto de vista legal, o curso de Licenciatura em Química oferecido pela 
Universidade Federal de Sergipe, está regulamentado segundo a resolução nº 
202/2009/CONEPE, aprovada em sessão ocorrida aos dias 18 de dezembro de 2009. 
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Conforme descrito em tal documento, esta procurou atender as resoluções do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) de números 2/2001, 8/2001 e 1/2002, que 
versam sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de formação de 
professores da Educação Básica, em nível superior e para os cursos de Química.   
 Pelo que se tem disposto no documento, o texto apresenta a preocupação com 
um perfil profissional, para além da obtenção dos conteúdos científicos específicos da 
química e de suas áreas afins. Aponta para a necessidade de uma formação dos atuais 
discentes, ou ainda dos futuros docentes, sólida e generalista preocupada em 
contemplar os aspectos: metodológicos, pedagógicos, filosóficos, culturais, científicos, 
sociais, políticos, históricos etc. Tenciona garantir a aquisição de uma ampla gama de 
competências e habilidades, que apresentem reflexos não só nas suas práticas 
profissionais, como também na sua atuação em quanto cidadão.  
 O documento apresenta uma perspectiva formativa avançada, na qual fica 
evidente, a intenção por parte de seus propositores, de atender as preconizações que 
são estabelecidas nos documentos oficiais, conforme explicitado nas primeiras alíneas 
do texto em análise. Outro ponto relevante foi à preocupação em inserir uma dimensão 
humanista, como iniciativa de diminuir a aridez tecnicista, que impregna as práticas das 
chamadas Ciências Exatas, fortemente marcadas pelo aspecto conteudista. E assim, 
ao propor a inserção de atividades que versam os aspectos: sociais, históricos, 
epistemológicos, culturais, e entre outros, busca garantir uma formação profissional 
ampliada, não limitada na transmissão de conceitos e na operação de todo um 
instrumental característico da atividade dos químicos.     
 Das quatro categorias de análise estabelecidas nessa pesquisa e enquadradas 
num grupo que chamamos de questões ambientais: Problemas ambientais, Educação 
Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Química Verde; e depois da análise do 
texto, vê-se que Desenvolvimento Sustentável e Química Verde, não são contempladas 
nas ementas, e isso é visto com bastante preocupação, tamanha a importância que se 
tem dado a esses temas na atualidade. Já os problemas ambientais são contemplados 
em algumas ementas das disciplinas oferecidas. Nelas se percebe a intenção de que 
os alunos reconheçam quais são os problemas e habilidades do tipo: o preparo e a 
caracterização de amostras sejam por métodos clássicos ou com auxílio de métodos 
físicos de análise, e esta constatação corrobora com as inferências de Machado (2004) 
que os cursos de formação têm uma preocupação para com a Química no Ambiente.    

Quanto à Educação Ambiental, observa-se a oferta de uma disciplina, que é 
Educação e Ética Ambiental, a qual não constava na relação de disciplinas que foram 
ofertadas nos últimos dois anos pelo Departamento de Química, fato que se deve ao 
distanciamento que ocorre entre os departamentos da Universidade, pois essa 
disciplina é oferecida regularmente pelo Departamento de Educação, e assim, como o 
sistema de oferecimento de disciplinas na matrícula é por departamentos, os alunos 
acabam por ter dificuldade de ter acesso a essas informações. Isso acaba se 
apresentando como mais um obstáculo, por conta da organização institucional 
departamentalizada, burocratizada e fragmentada em áreas e subáreas do 
conhecimento, e isto é visto como um fator impeditivo para o estabelecimento de 
diálogos, não limitada a simples falta de comunicação, mas indo além disso, como 
exemplo, no enorme entrave do desenvolvimento de várias atividades entre 
professores de departamentos e áreas do conhecimento diferentes, ideias essas que 
podem ser referendadas pelos apontamentos propostos por Pavesi e Freitas (2013, p. 
2681):  

A recomendação quanto ao caráter necessariamente transversal que a EA 
deveria assumir esbarra em uma estrutura curricular rígida e organizada por 
disciplinas (associadas a domínios especializados) que não favorece a 
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articulação dos conhecimentos e sua fertilização recíproca, nem o diálogo com 
a realidade social, limitando-se, a responder às demandas de um mercado de 
trabalho sempre mais competitivo e especializado.  
 
 

 A Ambientalização Curricular segundo os Critérios ACES 

 

Num segundo momento, apresentaremos aspectos relevantes que trazem 
indícios das características de uma possível Ambientalização Curricular (Quadro 6). Os 
dados levantados apontam para aproximadamente que 75% das disciplinas oferecidas 
são consideradas de caráter obrigatório, quando somados, aos estágios curriculares 
15%, e as atividades complementares 7%, restando somente 3% da carga horária total 
disponível para as atividades das disciplinas optativas.  E isso representa duas 
disciplinas num universo de 67 optativas elencadas na grade curricular, que pode ser 
apontado como um problema, pois, promove uma inflexibilidade da grade curricular, 
sem contar que as ementas de todas as disciplinas não explicitam em seus textos a 
possibilidade da realização das atividades em cooperação com profissionais de outras 
áreas do conhecimento. 

Cabe lembrar que só foram investigadas as disciplinas obrigatórias, devido ao 
fato dos alunos terem a opção de escolher somente duas disciplinas optativas, 
conforme acima discutido, e isso acaba privando os discentes de cursar disciplinas que 
trazem em suas ementas indícios de uma possível ambientalização como, por 
exemplo: Química dos Produtos Naturais, Poluentes Orgânicos, História e 
Epistemologia da Química, Educação e Ética Ambiental, entre outras. Para essa 
discussão nos referendamos nos trabalhos propostos por Junyent, Geli e Arbat (2003), 
Oliveira Júnior et al., (2003) e Zuin, Farias e Freitas (2009). 
 
Quadro 6 – Disciplinas que apresentam características de Ambientalização Curricular. 
 
Disciplina  Características  Critérios Atendidos  
Química dos Compostos 
Orgânicos I e II.  

 
 
 
- Contextualização 
  
  

- Presença significativa 
de outros campos do 
conhecimento 
(incorporar a dimensão 
ambiental, social, 
econômica etc.). 
- Grau de incorporação 
de problemas globais.   

Química das 
Biomoléculas  

Temas Estruturadores 
para o Ensino de 
Química I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Considerar o sujeito na 
construção do 
conhecimento;  

- Disciplinas que 
trabalham com 
discussões, exposições 
participativas, 
planejamento 
participativo de 
atividades e atividades 
em grupos.  
- Participação dos 
alunos em projetos.  
- Proposição de projetos 
de ação e intervenção 

Pesquisa em Ensino de 

Química I e II.  
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 – Considerar os 
aspectos cognitivos e 
afetivos das pessoas;  
– Coerência e 
reconstrução entre teoria 
e prática;  
– Adequação 
metodológica; – Gerar 
espaços de reflexão e 
participação 
democrática. 
 

na realidade.  
- Existência de trabalhos 
práticos coerentes com 
as propostas teóricas.  
- Identificação de 
atitudes individuais e 
coletivas relacionadas 
com os trabalhos 
desenvolvidos.   
- Presença de estudos 
de campo.  
- Trabalhos, leituras de 
textos, exames de 
materiais didáticos. 
- Construção de 
registros e documentos 
(história do processo e 
reflexão), como 
professor implica nos 
estudantes.  
- Metodologias de 
reflexão e investigação.  
 
  

Quadro 6: Disciplinas obrigatórias que apresentam indícios de características de Ambientalização 
Curricular. As numerações correspondem a: 1 – Complexidade; 2 – Ordem disciplinar: flexibilidade e 
permeabilidade; 3 – Contextualização; 4 – Considerar o sujeito na construção do conhecimento; 5 – 
Considerar os aspectos cognitivos e afetivos das pessoas; 6 – Coerência e reconstrução entre teoria e 
prática; 7 – Orientação de cenários alternativos; 8 – Adequação metodológica; 9 – Gerar espaços de 
reflexão e participação democrática; 10 – Compromisso para a transformação das relações sociedade-
natureza (Fonte: Elaborada pelo Autor). 
 
 As informações nos apontam para um pequeno número (8 num universo de 105 
disciplinas que compõem a grade curricular) possuem algumas características de 
Ambientalização Curricular, sendo a sua maioria pertencente ao grupo das disciplinas 
da subárea de Educação/Ensino de Química. Essas informações nos levam a inferir 
sobre a formação dos professores que formam professores. Ou seja, na sua maioria se 
apresentam no mais elevado grau acadêmico, doutores, sendo estes especialistas, ou 
superespecialistas de uma subárea da química, e que não veem o Ensino como 
atividade principal a desenvolver dentro da Universidade.  

Isso se reflete diretamente nas propostas por eles apresentadas na grade 
curricular, na qual sem a necessidade de um estudo aprofundado, é visível e marcante 
a preocupação com a transmissão de conteúdos. Pavesi e Freitas (2013) alegam que 
uma das possíveis causas para tal fato, reside num sistema de avaliação institucional 
fundamentado na pesquisa científica dos docentes, e alheio aos efeitos de suas 
práticas de ensino.  
 Porém, em contra partida, encontramos na área de Educação/Ensino de 
Química, um contra ponto, que procura dentro de um cenário completamente 
desfavorável, diante da organização do curso, devido à supremacia numérica das 
disciplinas das chamadas Química Pura, desenvolver atividades que contemplem 
características de Ambientalização Curricular. Não podemos inferir se as informações 
levantadas traduzem uma intencionalidade nas ações dos seus proponentes, fato esse 
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que também só poderia ser dirimido com a utilização de outros instrumentos de coletas 
de informações. Mas, sabe-se que os professores ministrantes dessas disciplinas têm 
uma formação mais humanizada, dentro de um paradigma que permite pensar a 
formação de docentes para além de uma perspectiva tecnicista, e isso se revela na 
medida em que, essas concepções se materializam inicialmente nos documentos 
oficiais.           
  Leff (2010a) alerta para a necessidade de não se limitar à preocupação única de 
criar um instrumento normativo que procure “ambientalizar o currículo”. Para ele, o 
processo demanda da necessidade de transformar os paradigmas científicos 
tradicionais e a produção de novos conhecimentos, o diálogo, hibridação e integração 
dos saberes, bem como a colaboração entre os diversos especialistas na busca de 
uma organização interdisciplinar do conhecimento para o desenvolvimento sustentável 
(LEFF, 2010a).   

É notória a dissonância encontrada nas entrelinhas do documento analisado, 
que traz em seus objetivos, competências e habilidades, concepções de ordem 
metodológicas e epistemológicas que buscam fornecer as condições necessárias para 
a formação de professores críticos-reflexivos e pesquisadores, visando superar o 
paradigma alicerçado na racionalidade instrumental (ZUIN; FARIAS; FREITAS, 2009). 
Porém, o mesmo texto releva diante da leitura das ementas, uma preocupação 
meramente conteudista e tecnicista, e isso foi apresentado ao se observar apenas 8 de 
38, correspondendo a 21% das disciplinas obrigatórias, aquelas que apresentam 
algumas características de ambientalização curricular.   

Diante de um currículo inflexível e que quase não favorece o diálogo entre 
disciplinas e outras áreas dos saberes, pouco contribui com a formação de professores 
em condições que garantam a superação do paradigma hegemônico, sabendo que 
este é insuficiente para dar conta de conduzir a humanidade para um processo de 
enfrentamento do processo de crise.          

Por fim, cabe destacar que o currículo proposto não atende a diversas 
preconizações de documentos oficiais, como: PCN, PNEA2. Quando em alguns artigos, 
expressam a prioridade da incorporação da dimensão ambiental nos cursos de 
formação de professores, nos currículos de todos os níveis de ensino e em todas as 
disciplinas (BRASIL, 1999). Porém, têm-se alguns avanços, quando o documento 
assinala para a iniciativa de atender as diversas orientações que são estabelecidas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores. Principalmente, no 
que tange à preocupação em humanizar o curso de formação de professores e diminuir 
a aridez tecnicista tão fortemente enraizada nesse tipo de curso. No entanto, segundo 
as informações levantadas pela análise, a conclusão é que representam ações 
insuficientes.          
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A crise socioambiental exige, para seu enfrentamento, que diferentes posturas 

devam ser adotadas, de modo a permitir, que um novo projeto de humanidade possa 
ser construído. E nesse caminho, pensar a universidade, seu funcionamento e seus 
currículos, se apresenta como uma iniciativa que permita colaborar para dar 

                                                      
2 É de conhecimento público a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 
(DCNEA), promulgada em Junho de 2012, mas a opção pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA, 
1999) como referência deve-se ao fato de que, quando o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em tela foi 
aprovado, em 2009, deveria procurar atender as diversas preconizações dos documentos oficiais vigentes e na época 
era o PNEA.   
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sustentação. Assim, a inserção da dimensão ambiental é uma urgência nos cursos de 
formação. Ainda mais em se tratando dos cursos de formação de professores, que 
futuramente estarão na Educação Básica exercendo as suas atividades na situação de 
docentes.  

Assim, a análise aqui proposta apontam para a um currículo inflexível, marcado 
por uma extrema dissonância entre o perfil proposto para os egressos e aquilo que 
realmente se pode alcançar com base na investigação proposta. As mesmas, as 
ementas, nos revelam uma preocupação conteudista, onde das questões ambientais 
aqui investigadas, somente os problemas ambientais se fizeram explícitos nos 
documentos. Isso nos leva a inferir que seus autores, dos docentes do curso, 
apresentam uma visão simplista e limitada que permeiam essas questões, tendo um 
entendimento meramente instrumental, alicerçada na concepção de que o 
conhecimento científico é necessário para promover as soluções para tais problemas, 
baseadas principalmente, na remediação e no gerenciamento ambiental, corroborando 
com as considerações feitas por Zuin, Farias e Freitas (2009, p. 566), que indagam ser 
“insuficientes para superar as concepções de ambiente como recurso ou problema a 
ser equacionado por medidas instrumentais”.   

 Cabe destacar as disciplinas da área de Educação/Ensino de Química, estas 
apresentam um movimento em suas atividades que se aproximam das características 
de ambientalização propostas pela rede ACES, bem como visam uma formação 
humanistas dos professores, que certa forma contemplam os objetivos, competências e 
habilidades que são propostas na resolução que normatiza o funcionamento do curso. 
Mas, há que concordar com as considerações de Pereira, et al. (2009, p. 516) quando 
afirmam que, “durante a formação inicial poucas são as oportunidades de construírem 
uma sólida compreensão do ele existente entro os fenômenos químicos que ocorrem 
no ambiente e questões sociais, econômicas e culturais”       

 Vê-se com preocupação que as questões ambientais, que há certo tempo vêm 
sendo discutidas e preconizadas em documentos oficiais, não façam de modo explicito, 
parte das ementas do referido curso, tais como: Desenvolvimento Sustentável e 
Química Verde; outro tópico importante que é Educação Ambiental, só foram 
encontrados descritores em uma disciplina oferecido pelo Departamento de Educação, 
onde as mesma segundo vários documentos oficiais deveria de fazer presente de 
modo transversal em todas as disciplinas do curso, ainda mais em se tratando de 
Química, e assim, se caso isso ocorresse as demais questões aqui em processo de 
análise emergiriam de forma espontânea, por conta de tal proximidade e de estreita 
relação que existe entre elas.     

Por fim, inferimos sobre a necessidade de uma ampla revisão do currículo, que 
procure incorporar uma dimensão ambiental, e que todas as disciplinas possam pelo 
menos de modo transversal inserir a EA, numa concepção holística, ampliada e critica 
que segundo nossas concepções levaram como consequência direta as discussões 
das outras questões nesse artigo investigadas.      
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Introdução 
Este trabalho foi realizado no Colégio Pedro II, 
campus Tijuca II, com alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio. 
Esta instituição titula a Feira de Ciências como Feira 
do Conhecimento, no qual as disciplinas de Biologia, 
Física e Química, através de seus professores, 
propõem aos alunos alguns temas para que eles 
elaborem um trabalho, onde a função do professor é 
orientar e auxiliar nas dificuldades que fossem 
surgindo na sua execução. 
.  
A realização de Feiras deveriam se tornar hábito nos 
colégios do nosso país, visto que só é possível 
pensar em ensinar Ciências, na sua essência, a 
partir de experiências práticas vividas pelos alunos, 
pois aproximam o aprendizado teórico com o seu 
cotidiano1. Em relação à pontuação dos trabalhos 
ficou a critério de cada professor. A disciplina de 
Química resolveu não pontuar os trabalhos, 
deixando livre a escolha pelos alunos de o fazerem, 
com a intenção de verificar o legítimo interesse pela 
disciplina e a real motivação para a construção dos 
trabalhos. O objetivo era analisar a iniciativa para o 
desenvolvimento do trabalho, a capacidade de 
escolher os materiais, quando o trabalho era 
experimental, a sua execução e a profundidade do 
conteúdo estudado. Este tipo de atividade 
proporciona ao aluno motivação e amadurecimento 
em relação ao aprendizado da Química visto que, 
geralmente este é desenvolvido por meio de 
exposições orais, o que torna muitas vezes difícil o 
entendimento do aluno. Desenvolver atividades que 
possam gerar no aluno motivação para o seu 
desenvolvimento é sempre de grande valia.  

Resultados e Discussão 
Nesta Feira, ficamos responsáveis por três grupos 
de alunos, onde dois trabalhos foram experimentais 
e um teórico. Os alunos realizaram dois trabalhos 
experimentais. O primeiro teve como tema a 
utilização de um indicador ácido-base oriundo de 
produto natural. Utilizou-se um extrato obtido de 
repolho roxo para a análise do pH de soluções 
aquosas do cotidiano do aluno, como materiais de 
limpeza, sucos, e outros compostos. No outro 
trabalho, estudou-se a condutividade elétrica de 

soluções moleculares e iônicas, também com a 
utilização de substâncias do dia a dia do aluno. 
Estes trabalhos foram propostos, pois atendiam a 
conteúdos teóricos estudados por eles em sala de 
aula, como ligação química e funções inorgânicas.  
O terceiro trabalho foi teórico, e surgiu a partir de 
uma reportagem apresentada pelo programa 
Fantástico, da rede Globo, mostrando os malefícios 
causados pela utilização de formol em produtos de 
alisamento de cabelo, sendo deveras oportuno. O 
desenvolvimento deste trabalho mostrou que apesar 
de alguns produtos não possuírem formol na sua 
solução original, ele é formado durante o 
aquecimento, o que torna o produto perigoso e 
desaconselhável, como no caso de produtos que 
contém ácido glioxílico. Este trabalho foi bastante 
interessante e despertou um grande interesse 
durante a Feira, pois além do envolvimento químico 
do processo, houve uma contribuição para a 
sociedade.  
Em todos os trabalhos os alunos se mostraram 
bastante dedicados e motivados na sua realização, 
acarretando também uma compreensão maior nos 
conteúdos relacionados com a Química, explicando 
algumas situações vivenciadas por eles no 
cotidiano.  
A apresentação dos trabalhos na Feira causou um 
grande interesse do público, proporcionando aos 
alunos que os construíram, um aumento na sua 
autoestima. 

Conclusões 
Concluímos que atividades como Feiras de Ciências 
podem provocar um grande interesse nos alunos, 
gerando uma motivação para o estudo, 
principalmente dos conteúdos relacionados com 
acontecimentos do dia a dia. O estudo e a 
compreensão da Química passa, necessariamente, 
pelo cotidiano, o que torna o aprendizado menos 
complexo e atraente para o aluno. 
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Introdução 
De acordo com o FENACEB1 com o surgimento dos 
centros de ciências, foram proporcionados vários 
projetos voltados para o desenvolvimento de 
atividades práticas do ensino de ciências, como as 
feiras de ciência que proporcionam a divulgação 
científica2,3. A Divulgação Científica é uma ferramenta 
que pode promover a aproximação da sociedade com 
a Ciência/Química e colaborar para a atuação mais 
crítica da população. A utilização de atividades 
lúdicas pode facilitar essa aproximação dos sujeitos 
com a ciência/Química, pois desperta o interesse e 
proporciona a participação ativa deles em feiras de 
ciências. Dessa forma, esse trabalho tem como 
objetivo, discutir as atividades realizadas por alunos 
bolsistas do PIBID/Licenciatura em Química da 
UFMT/CUA desenvolvidas na Feira de Ciências que 
fez parte das atividades do evento “Noite Cultural” da 
Escola Estadual Irmã Diva Pimentel na cidade de 
Barra do Garças/MT no dia 31 de Janeiro de 2014. 

Resultados e Discussões 
A feira de ciências foi composta por cinco atividades: 
(1) Pasta de dente de Elefante, consistiu na mistura 
de iodeto de potássio, agua oxigenada e detergente 
que produziu gás oxigênio, que é liberado na forma de 
espuma (fica aprisionado nas bolhas do detergente) 
de forma rápida e volumosa acentuando o caráter 
visível da ocorrência e da velocidade de uma reação 
química com catalisador; (2) Mensagem secreta se 
caracterizou pelo uso da fenolftaleína como indicador 
ácido-básico. Uma das características desse líquido, 
é que na presença de ácido a solução permanece 
incolor, já na presença de base, passa do incolor 
para o violeta. Diante disso utilizamos essa 
característica para revelar uma mensagem escrita 
pelos próprios alunos (com base diluída) em uma 
folha de papel em branco. A mensagem era revelada 
pela adição (borrifando) de uma solução diluída de 
fenolftaleína; (3) Geleca Maluca, é uma atividade na 
qual se produz um material com aspecto gelatinoso 

(utiliza-se o bórax) e é adicionado palha de aço em 
pó nesse material. Com a aproximação de um imã 
esse material se movimenta possibilitando explicar o 
comportamento de fluído não-newtoniano; (4) Sorvete 
instantâneo, adiciona-se nitrogênio líquido e leite em 
uma mistura pronta para o preparo de sorvete que é 
agitada vigorosamente. O nitrogênio líquido esfria a 
mistura tão rapidamente que não há tempo para 
grandes cristais de gelo se formarem, criando um 
sorvete fino, cremoso e homogêneo. (5) Areia 
Movediça é um material constituído pela mistura de 
água e amido de milho, cuja viscosidade varia 
conforme o grau de deformação que é aplicado sobre 
ele, comportando-se como um fluido não newtoniano.  

 

 
 

Conclusões 
A utilização de atividades com características lúdicas 
aproximou o público pela interação ativa e, também, 
despertou interesse e curiosidade para internalização 
de conceitos e aplicação/utilização dos mesmos no 
cotidiano/sociedade. Além disso, o envolvimento dos 
participantes nas atividades lúdicas não se 
diferenciou pela idade, série e outros, ou seja, todos 
se envolveram inclusive os adultos (pais de alunos, 
professores, dentre outros). 
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Introdução 
A melhoria da qualidade de vida no século atual é 
também atribuída ao desenvolvimento da Química1. 
Newbold (1987 apud Santos e Schnetlzer, 2013) 
afirma que poucas pessoas possuem conhecimento 
sobre a relevância da Química para o bem estar 
humano. A Divulgação Científica é uma ferramenta 
que pode promover a aproximação da sociedade 
com a Ciência/Química proporcionando uma melhor 
compreensão sobre os conhecimentos científicos, 
seu processo de construção, suas aplicações 
tecnológicas, influências e relações com a 
sociedade e colaborar para a promoção da 
Alfabetização Científico-Tecnológica da população. 
Diante da inquestionável importância da Divulgação 
Científica, torna-se necessário, discutir formas de 
viabilizá-la. Dessa forma, esse trabalho tem como 
objetivo, discutir como uma mostra cultural e 
científica foi realizada por alunos do curso de 
Licenciatura em Química da UFMT/CUA, que teve 
como objetivo evidenciar para os próprios alunos e 
profissionais do curso mencionado, como o 
conhecimento científico e como sua 
produção/evolução influenciaram as condições de 
vida dos indivíduos ao longo dos anos. A mostra 
intitulada "O conhecimento Químico: melhorias e 
influências sobre o modo de vida dos brasileiros 
desde a década de 20 até os dias atuais" foi 
realizada no dia 18 junho de 2013, na cidade de 
Barra do Garças/MT.  

Resultados e Discussão 
A composição do material que foi exposto na mostra 
foi dividida em três categorias: A primeira categoria 
foi composta por 16 banners com recortes/frases de 
entrevistas realizadas pelos alunos, do Curso de 
Licenciatura em Química da UFMT/CUA, com 
pessoas nascidas até a década de 1940 que 
relataram como era o modo de vida, hábitos, saúde, 
alimentação, transporte (dentre outros) quando eram 
jovens. Algumas recortes/frases expostas nesses 
banners: “A gente pegava o chifre do boi ou do bode 
e enchia ele de algodão aí tinha umas pedrinhas e 
batia elas uma na outra até acender o algodão, isso 
era o nosso fósforo”. Entrevistada 77 anos. “Escova 
de dente [...], as cerdas eram feitas de pelo de 
animal”. Entrevistado de 85 anos. “[...] nós 
escovávamos os dentes com fumo e cinza.” 

Entrevistada de 78 anos.; A segunda categoria foi 
composta por 12 banners produzidos pelos alunos 
por meio de pesquisas nos temas (alimentação -
produção/conservação,comunicação/ transporte, 
saúde, medicamentos, fotografia 
(imagem/tecnologias)) com o objetivo de evidenciar 
a importância dos saberes populares, 
produção/evolução do conhecimento químico, 
desenvolvimento de tecnologias, relações das 
inovações tecnológicas com o modo de vida que 
temos hoje; A terceira categoria foi composta por 
exposição de materiais antigos, como: revistas 
(Lifes), livro de pesquisa e ensino de Química e 
Física de 1880, câmera fotográfica, filmes 
fotográficos, máquina de escrever, discos, moedas, 
dentre outros. 
 

 

Conclusões 
A realização dessa mostra proporcionou primeiras 
experiências tanto de organização como de 
visitação em mostras científicas e culturais para a 
divulgação científica pelos alunos do curso de 
Licenciatura em Química. A mostra cultural e 
científica proporcionou a divulgação dos saberes 
populares tão importantes para o desenvolvimento 
da ciência, que segundo Chassot (2008) estão em 
risco de extinção pelo esquecimento. Atualmente, 
está sendo desenvolvido um projeto para realização 
itinerante da mostra aqui discutida em escolas da 
Educação Básica da cidade de Barra do Garças/MT, 
Pontal do Araguaia/MT e Aragarças/GO. 
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Introdução

Uma alternativa  que tem se mostrado eficiente no
auxílio  do  ensino  das  ciências,  em  especial  da
química  é  o  teatro  que pode ser  apresentado de
diversas  formas  e  locais,  em  ambientes  formais
como escolas ou não formais,  sempre com intuito
pedagógico  e  voltado  para  os  estudantes.  As
apresentações teatrais com temas científicos visam,
na  maioria  das  vezes,  apresentar  temas
considerados  densos de  forma  mais  agradável  e
lúdica.  Moura  e  Teixeira  (2008)  apresentam  a
necessidade  de  utilizar  o  teatro  como  recurso
didático no ensino de ciências no seguinte trecho: 

A arte  busca  ilustrar  o  mundo de  diversos  modos,
sempre procurando passar mensagens para aqueles
que a assistem. A ciência busca explicar os fenômenos
da natureza, tentando compreender e prever os seus
segredos.  Uma  interfere  diretamente  no
desenvolvimento da outra. 

Quando se trabalha o teatro  de forma  didática,  o
aluno tem a oportunidade de estar em contato com
uma diferente linguagem, onde além de ampliar seu
conhecimento  acadêmico,  amplia  seu  repertório
artístico,  criatividade,  e  passa  a  ver  as  outras
formas  que  a  ciência  pode  assumir  além  de
fórmulas decoradas ou estereotipadas.

Resultados e Discussão

O presente roteiro proporciona ao aluno expectador,
contato  direto  com  o  conhecimento  da  química
através da ludicidade aplicada ao gênero teatral. De
forma diversificada, a peça apresenta uma proposta
inclusiva,  pois  é  encenada  por  atores  com
deficiência  visual  e/ou  baixa  visão.  Utilizando  o
recurso de narrativa  e teatro de sombras,  o texto
apresenta  a  história  de  Marie  Curie,  cientista
mundialmente  reconhecida  pela  descoberta  dos
elementos  químicos  rádio  (Ra)  e  polônio  (Po)
juntamente  com  seu  marido  Pierre  Curie.  Marie
Curie  foi  a  única  ganhadora  de 2  prêmios  Nobel
(Física e Química) e seus estudos revolucionaram a
ciência.  O  roteiro  foi  escrito  baseando-se  na
biografia escrita pela filha da cientista, Eve Curie, e
a linguagem foi adequada para ser apresentada ao
público infantil. A peça teatral possibilita a interação
com  a  plateia  em  momentos  de  descontração,
apesar do cenário trágico e dramático da Primeira

Guerra  Mundial,  quando  Marie  propõe  o  uso  da
radiografia  móvel  para o tratamento dos soldados
feridos.  Com  a  ajuda  de  sua  filha  Irene,  Marie
presta assistência aos feridos em guerra, utilizando
o  Petit  Curie,  um  caminhão  equipado  com  um
aparelho de raio-X. (Figura 1) 

Figura  1:  Ilustração  do  Petit  Curie,  ambulatório
móvel de Marie Curie.

Fatos  históricos,  biográficos  e  científicos  são
apresentados no decorrer da narrativa,  dialogando
com o público durante e após a apresentação, para
verificação  da  importância  e  efetividade  do
processo de alfabetização científica promovido.

Conclusões

A  proposta  dos  grupos  teatrais  Ouroboros
(científico)  e  Olhares  (inclusivo)  desperta
curiosidade e promove  a divulgação  e  ensino de
química,  sendo apresentado a diferentes plateias,
complementado  o  ensino  formal  da  mesma.  O
processo  de  enculturação  científica  é  vivenciado
desde  o  momento  da  construção  do  roteiro
coletivamente até a apresentação da peça teatral,
promovendo  a  divulgação  da  Química  de  modo
inclusivo.
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Introdução 
 A educação formal desenvolvida nas 

escolas é estruturada a partir de um programa pré-
estabelecido, pelo qual são introduzidos os 
conceitos biológicos, físicos e químicos muitas 
vezes de forma fragmentada, com baixa 
interdisciplinaridade, parecendo desvincular de 
como ocorreu o crescimento da produção científica. 
Diferentemente da educação formal desenvolvida 
nas escolas a partir de um programa pré-
estruturado, a educação não-formal processa-se 
fora destes contextos, sendo desenvolvida em 
ambientes especialmente concebidos para a não 
linearidade e pré-determinação. Um desses 
ambientes é um Centros de Ciência (CC). De acordo 
com Danilov (1982), os CC possuem como um de 
seus objetivos, ensinar fundamentos de física, 
ciências da natureza, engenharia, tecnologia e 
saúde de uma forma agradável a um público 
heterogêneo, na maioria dos casos formados por 
crianças e professores de escolas. Conforme 
complemento, diferente da escola, os CC assumem 
assim uma função claramente educativa utilizando 
técnicas participativas de exposição e 
experimentação em vez de se apresentarem 
organizados em torno de objetos com valor 
intrínseco. (CHAGAS, 2003, p. 5). As atividades 
exercidas nos CC estão relacionadas com as 
desenvolvidas na escola, como a integração com os 
temas transversais, feira de ciências, projetos 
interdisciplinares etc. Outro diferencial é a 
possibilidade de integração das atividades 
laboratoriais, muitas vezes impossibilitadas na 
escola. Portanto, acreditando na potencialidade para 
a divulgação científica e nas bases da educação 
não-formal, objetiva-se neste trabalho apresentar 
um Centro de Ciência e seus materiais, estes 
disponíveis gratuitamente para manipulação e 
estudo para comunidade de Brasília-DF e entorno. 

Resultados e Discussão 
O espaço de educação não formal está há 05 anos 

em Brasília, sendo coordenado por supervisor1 
especialista em Ensino de Ciências e composta por 
06 mediadores (estagiários remunerados), sendo 03 
licenciandos em Ciências Biológicas, 02 
licenciandos em Química e uma licencianda em 
Pedagogia. Este CC recebe, principalmente, alunos 
de escolas públicas do DF e entorno, sendo uma 
atividade totalmente gratuita que  objetiva  à  
                                                      

1 Possui: graduação em Química Licenciatura; Pós-graduação em 
Educação Ambiental; Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade 
de Brasília (UnB) 

divulgação  científica  nas  áreas  de  Biologia,  
Física  e Química de forma interdisciplinar, lúdica e 
interativa. Desenvolve e articula temas pertinentes à 
educação básica no que diz respeito aos temas 
transversais, bem como temáticas específicas 
relativas ao meio ambiente, educação alimentar, 
higiene corporal, formas de obtenção de energia, 
ciência no cotidiano etc. É um espaço aberto para 
recepção do público 
espontâneo ou mediante 
agendamento de escolas 
que, ao longo dos cinco anos 
de existências, atendeu mais 
de 150 escolas com um total 
de público visitante de mais 
de 50 mil pessoas. Também 
contempla a apresentação 
de experimentos químicos e 
físicos, dinâmicas, materiais 
de representação do corpo 
humano, estruturas de 
plantas, microscópios, 
modelos moleculares com 
auxílio de tela interativa etc. 
As imagens ao lado 
representam atividades 
desenvolvidas no Centro de 
Ciências, sendo as 
observações microscópicas; desenvolvimento de 
lâminas de células bucais e análise do pH da saliva; 
uso da tela interativa para apresentação das 
características físico-química dos planetas.2 

Conclusões 
O CC apresenta um grande potencial pedagógico 

que atua como complemento da educação formal. 
Ao longo dos anos de sua existência, não só 
desenvolveu o senso crítico na experimentação e 
análise nos visitantes, como também o 
desenvolvimento cognitivo dos mediadores 
atuantes, pois permite maior percepção na 
importância de seu curso com atividades 
interdisciplinares aplicadas ao cotidiano. 
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Introdução 
Os conhecimentos em Química podem levar a uma 
melhor compreensão do mundo possibilitando 
intervenções na realidade e propiciando uma 
construção histórica da realidade atual pelos docentes 
e discentes, conforme é enfatizado nas LDB, no PCN, 
PCNem e nas Orientações Educacionais 
Complementares. Os docentes são convidados a 
estabelecerem relações para o ensino de Química e 
estas necessitam ser mediadas para que os alunos 
reconheçam e compreendam, de forma integrada e 
significativa, as transformações químicas que ocorrem 
nos diversos processos naturais e tecnológicos em 
diferentes contextos, conforme Santos e Schenetzler 
(2010) e Santana et al (2014). 
Nesta perspectiva, este trabalho junto aos alunos do 1º 
ano do ensino médio de uma escola pública paulista, 
localizada no município de Itapira, visou explorar a 
natureza, as atividades de extração, beneficiamento de 
argila (Chagas, 1996) e produção cerâmica local, a fim 
de transpor assuntos abordados pelo currículo de 
Química do ensino básico através do viés das 
Geociências e da produção industrial cerâmica. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho foi efetuado junto a 38 alunos de uma 
sala de 1º ano de ensino médio regular diurno da E.E. 
Prefeito Caetano Munhoz, localizada em Itapira/SP. 
Inicialmente a abordagem dos conteúdos Substâncias e 
Transformações foi efetuada conforme currículo da 
SEESP (São Paulo, 2011). Com base em Teixeira et al 
(2009), elaboramos uma apresentação de uma 
palestra, a qual intitulamos como: A Química na 
dinâmica do Sistema Terra, procurando abordar a 
formação, constituição da Terra e alguns sistemas e 
subsistemas envolvidos no balanço de materiais. 
Posteriormente, efetuamos uma visita a uma lavra de 
extração de argila e areia para a produção de artefatos 
de cerâmica vermelha. Para esta atividade de campo 
os alunos foram divididos em grupos e elaboradas 
questões pelo professor da disciplina de Química e os 
alunos a cerca de particularidades dos locais a serem 
visitados. Durante a visita, os alunos efetuaram coletas 
de amostras de minerais (Figura: A), medições da lavra 
(Figura: B), questões a cerca da extração de argilas e 
produção cerâmica vermelha junto ao professor e o 
proprietário da empresa Cerâmica Formigari, além do 
registro de imagens pelos alunos. Após a visita de 
campo, os alunos foram orientados e mediados pelo 

professor a verificarem algumas propriedades dos 
minerais coletados, por meio de atividades 
experimentais em sala de aula e na cozinha da escola: 
% de umidade, possíveis propriedades magnéticas dos 
materiais, textura e tamanho de grãos, comparando a 
argila com a areia coletados (Figura C). Após este, os 
alunos foram levados à discutir os resultados obtidos 
(Figura D) e lançar as coordenadas geográficas 
levantadas durante a visita de campo (Figura E) para 
visualizar as imagens utilizando o Google Earth, na sala 
dos professores (Figura F). 

(A)                            (B)                              (C)  

 
      (D)                               (E)                                 (F) 

 

Conclusões 
Os primeiros resultados obtidos são a elevação do 
interesse dos alunos quanto aos assuntos e 
conhecimentos abordados em sala de aula, na visita de 
campo e o trabalho em equipe, constatados por meio 
das várias indagações dos discentes ao longo das 
atividades efetuadas. 
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Introdução 
A menor procura de mulheres por cursos nas áreas 
de ciências da natureza e engenharia está 
relacionada a fatores diversos, como os próprios 
discursos presentes entre estudantes1 e 
professores2 na escolarização básica e superior, e 
os materiais didáticos3 utilizados. Nesse sentido, são 
necessários esforços das várias instituições de 
ensino para romper com preconceitos, de forma a 
garantir o acesso igualitário de gêneros ao Ensino 
Superior nas áreas científicas. Como parte desse 
esforço, nesse trabalho relatamos os resultados 
obtidos no projeto homônimo ao título, onde o 
principal objetivo é incentivar meninas do Ensino 
Básico a se inserirem profissionalmente nas áreas 
científicas. A principal metodologia utilizada nesse 
trabalho é a implantação de um Clube de Ciências 
em uma escola estadual do interior do estado de 
São Paulo, com o foco das atividades voltadas para 
descrever a importância do trabalho de mulheres 
para o avanço científico, tanto no passado quanto no 
presente. O clube é constituído principalmente por 
alunas da própria escola, com o apoio de uma aluna 
da Licenciatura em Química da UNESP, da 
professora de Química da própria escola, e de um 
professor da área de Educação em Química da 
UNESP, e o principal projeto que está atualmente 
sendo executado é a produção de vídeos sobre 
mulheres nas ciências. 

Resultados e Discussão 
Apesar de o projeto estar na metade de seu 
andamento, já conseguimos alguns resultados, 
estabelecidos inicialmente como metas.  O primeiro 
resultado é a própria implantação do Clube de 
Ciências na escola. Desde fevereiro de 2014 as 
reuniões com atividades no clube foram realizadas 
semanalmente, num total de 14 reuniões de 
aproximadamente 30 minutos cada. O segundo 
resultado é o engajamento das alunas participantes 
em atividades de divulgação científica, onde 
destacamos a apresentação das atividades do 
Clube em um estande na Semana da Química 
Ambiental do IBILCE-UNESP em maio de 2014, 
somado a manutenção de uma página em uma rede 
social (www.fb.com/ClubesCienciasEscolas) que é 
alimentada semanalmente com curiosidades 
científicas pelas próprias alunas da escola. O 

terceiro resultado se refere ao projeto principal do 
Clube, no caso a produção de vídeos sobre 
mulheres nas ciências. Até o momento as alunas da 
escola já escolheram oito mulheres cientistas 
brasileiras denominadas de pioneiras, as quais se 
destacaram no cenário nacional e internacional de 
pesquisa científica, e para cada uma delas mais 
quatro mulheres cientistas de destaque na 
atualidade, relacionadas com o mesmo tema de 
pesquisa. Também já foram elaborados pelas 
alunas do Clube quatro roteiros que incluem 
entrevistas com as mulheres da atualidade, 
entrevistas com a população em geral, animações e 
simulações, narrativas, explicações sobre o tema 
etc., numa duração de 40 minutos de vídeo para 
cada roteiro. A finalização desse projeto se dará 
com a filmagem, edição e disponibilização gratuita 
dos vídeos na internet também por parte das alunas, 
o que destaca o protagonismo desse grupo. 

Conclusões 
As atividades desenvolvidas no Clube de Ciências 
têm contribuído para aumentar o interesse do grupo 
de alunas em ciências, o que é o principal objetivo 
do projeto como um todo. O protagonismo que as 
alunas tem mostrado ao longo do projeto demostra 
que a organização de Clubes de Ciências pode 
contribuir de forma substancial para a divulgação 
científica e promoção da igualdade de gêneros. 
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Introdução 
Nos últimos anos, muito se tem feito para promover 
melhorias no ensino, em especial no nível básico. 
Debates sobre questões referentes à construção e 
desenvolvimento do conhecimento químico tem sido 
pauta de discussão de especialista da área1. Neste 
contexto, a inserção de Textos de Divulgação 
Científica (TDC) em ambiente escolar, tem se 
tornado uma alternativa relevante para a melhoria 
do processo de ensino aprendizagem2. Contudo, 
sua utilização como apoio didático, ao trabalho do 
professor em sala de aula, precisa ser equilibrada 
com outras estratégias, além de uma análise crítica 
sobre as possibilidades do seu uso. Neste trabalho, 
buscamos analisar e caracterizar TDC publicados 
na seção “O Leitor Pergunta” da revista Ciência 
Hoje, relacionados à área de química, no ano de 
2013, objetivando a discussão de aspectos que 
venham favorecer a sua utilização como recurso 
didático no ensino de química.  

Resultados e Discussão 
Na seleção e classificação dos TDC  valorizou-se 
aqueles aspectos que contemplassem, de forma 
contextualizada, os conteúdos abordados em 
química, segundo a estrutura formal do currículo 
para o ensino médio. As Figuras 1 e 2 apresentam 
os conteúdos abordados nos TDC de acordo com 
as subcategorias da química. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Classificação dos TDC de acordo com os 
conteúdos abordados em química orgânica. 
 
A partir do gráfico acima, podemos concluir que a 
maioria dos artigos selecionados abordam assuntos 
que podem ser relacionados com os conteúdos da 
subcategoria química orgânica, de acordo com o 
texto “Introdução à química orgânica” (29%). 

 
Figura 2: Classificação dos TDC de acordo com os 
conteúdos abordados em química geral. 
 
Já na subcategoria química geral evidencio-se 
aqueles conteúdos relacionados à “Matéria e suas 
transformações” (30%).  Quanto à área de físico-
química, selecionou-se dois artigos referentes aos 
assuntos de “Eletroquímica” e “Propriedades 
Coligativas”. Assim, a partir da análise, verificamos 
que um número significativo de TDC tratam de 
assuntos que refletem a curiosidades dos leitores 
sobre processos químicos e como estes 
apresentam relação com o seu cotidiano.  Os TDC 
também foram analisados de acorda com sua 
Abordagem, que está representada da seguinte 
forma: conceitual, cotidiano, tecnológica, ambiental, 
histórica e instrumental2. A maioria dos artigos 
foram classificados na subcategoria conceitual 
(29%), uma vez que a seção busca esclarecer 
dúvidas e curiosidades dos leitores. 

Conclusões 
Assim, a partir dos resultados obtidos concluímos 
que os TDC selecionados abordam temas que 
podem auxiliar para um melhor entendimento dos 
assuntos tratados nas aulas de química, além de 
proporcionar a descoberta de novos conhecimentos, 
pois segundo especialistas o material de divulgação 
científica pode servir como suporte para instigar a 
curiosidade dos estudantes sobre assuntos 
relevantes e novos conhecimentos. 
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Introdução 
 
A partir de uma visita ao Museu de Ciência e 
Técnica da Escola de Minas da UFOP 
(MCT/EM/UFOP), proposta na disciplina de Ensino e 
Aprendizagem de Química I do Curso de Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências da UFOP 
(MPEC/UFOP), surgiu à proposta de uma 
metodologia de ensino-aprendizagem nesse espaço 
não formal de educação. A educação em espaços 
não formais torna o estudo menos fragmentado, 
estimula a curiosidade e pode até mesmo suprir 
alguma carência da escola como falta de 
laboratórios e recursos audiovisuais (Vieira, 2005). 
O presente trabalho pretende propor uma 
metodologia de ensino de química para alunos do 2º 
ano do ensino médio sobre a metalurgia do 
alumínio. 
 

Metodologia 
A metodologia proposta consiste em uma visita 
presencial a alguns setores do MCT/EM/UFOP com 
ênfase ao setor de metalurgia “Professor Augusto 
Barbosa da Silva” pela turma. Pois entendemos que 
para uma melhor compreensão do processo como 
um todo, a visualização presencial torna-se 
indispensável para a construção de um aprendizado 
mais amplo e enriquecedor. O museu proporciona 
aos alunos o contato com objetos e a vivência de 
experiências que, em geral, não fazem parte do 
universo da escola e dispõem de recursos físicos e 
humanos que permitem a construção de ambientes 
em que o aluno experimenta, em contexto, aspectos 
concretos de conceitos científicos (Chagas, 1992).  
No entanto, as atividades serão desenvolvidas 
antes, durante e após a visitação ao museu. 
Pré-visita - Os alunos serão questionados sobre a 
produção do alumínio. De onde vem o alumínio? 
Como produzir alumínio? Quais as aplicações do 
alumínio? 
Durante a vista - No setor de metalurgia do 
MCT/EM/UFOP, durante a observação e análise de 
amostras do minério bauxita, de alumina e de 
objetos feitos a partir do alumínio (Sequência 
apresentada no museu), a turma com mediação do 
professor, realizará as atividades a seguir: 
 

 
 
1º Levantamento sobre composições e 
características macroscópicas da bauxita, da 
alumina e do alumínio.  
2º Discursão com o professor sobre o processo de 
obtenção do alumínio a partir da bauxita apoiando-
se no esquema apresentado no museu, segundo a 
sequência demonstrada abaixo. 
BAUXITA → ALUMINA → LINGOTE DE ALUMÍNIO 
→ LATINHAS DE ALUMÍNIO 
(Exposição apresentada no museu com amostras 
desses materiais) 
Para melhor compreensão do processo a turma 
também realizará a visualização de um painel que 
demonstra a escavação do solo para a extração de 
minérios (setor de mineração). 
Pós-visita - Levantamento sobre as características e 
aplicações do Alumínio e sobre a reciclagem desse 
metal com estimativas da energia gasta para obter 
alumínio a partir da bauxita e a partir de sua refusão. 

Conclusões 
O uso de um espaço não formal pelo professor com 
o intuito de contextualizar um determinado conteúdo 
às vezes se torna imprescindível na 
desfragmentação do conhecimento. A construção 
dos conceitos nesses espaços estimula a 
aprendizagem de maneira diferenciada do espaço 
da sala de aula. O aluno participa de forma 
descontraída e por ser um ambiente que apresenta 
novidades, a curiosidade é constante e favorece o 
estabelecimento de relações com as diferentes 
áreas do conhecimento.  
 Utilizar o setor de Metalurgia como recurso 
pedagógico para o ensino sobre a metalurgia do 
alumínio permite uma correlação ao tema 
desenvolvido.  
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Introdução 
A inclusão de deficientes visuais em escolas ainda é 
um desafio. O acesso aos materiais didáticos 
adaptados é precário, e grande parte das escolas 
não oferece estrutura física adequada, visando 
melhor mobilidade com uso de placas para 
orientação em Braille (sistema de linguagem táctil 
para cegos) e faixa guia por exemplo.  
O presente trabalho faz parte de um projeto 
desenvolvido na Escola Estadual Quinze de 
Outubro, pertencente à Diretoria de Ensino de 
Jundiaí-SP. Com um aluno deficiente visual de nível 
severo, regularmente matriculado no 2º ano do 
ensino médio, o professor de Química Antonio 
César, realizou uma atividade de vivência com esse 
aluno em uma reserva biológica localizada na Serra 
do Japi no município de Jundiaí-SP. 
Esse ambiente permitiu oferecer ao aluno Kaique da 
Silva uma experiência única e extremamente 
didática, pois a Serra do Japi é uma área rica em 
mananciais e foi possível trabalhar diversos 
conceitos sobre propriedades da água, ciclo 
hidrológico e introdução à educação ambiental. A 
região também é a única floresta tropical do mundo 
sobre um solo de quartzito, e isso foi explorado em 
discussão com o aluno sobre composição química 
dos materiais. 

Resultados e Discussão 
Foi estabelecido um roteiro para que o aluno 
pudesse caminhar com facilidade pelas trilhas. 
Vários aspectos sensoriais foram trabalhados com o 
aluno. Diversas nascentes foram encontradas 
durante o percurso e o aluno percebeu a 
aproximação pelo som do movimento das águas, 
sendo orientado a sentir com as mãos a água da 
nascente. Ao aluno foi explicado o ciclo da água, 
formação de nascentes, e bacias hidrográficas. 
Outro assunto abordado na visita foi a poluição, e 
neste sentido foi bem perceptível ao aluno a 
diferença entre a qualidade do ar na zona urbana e 
na Serra do Japi. Destacamos a questão dos 
contaminantes no solo, ar e água, com ênfase ao 
lixo e a falta de orientação das pessoas sobre o 
assunto. A figura 1 apresenta o aluno ao lado de 
uma das nascentes (imagem da direita) e tocando 
uma rocha de quartzito (imagem da esquerda)  
 

 
Figura 1. Participação do aluno durante a visita. 

 
A questão sobre reciclagem de materiais também foi 
discutida com o aluno com a apresentação de 
algumas peças artísticas feitas com garrafas PET. O 
aluno teve a oportunidade de tocar os materiais e 
reconhecer as réplicas de peixes, corujas, pássaros 
e guerreiros medievais, figura 2. O aluno preparou e 
apresentou uma palestra aos colegas de sala sobre 
as impressões que teve durante a visita e tudo que 
lá aprendeu sobre Química e Meio Ambiente.  
 
Figura 2. Reconhecimento tátil das peças artísticas.  

          
 
 
 
                                      
 
 

 

Conclusões 
Os alunos cegos e com baixa visão têm as mesmas 
potencialidades que os outros, pois a deficiência 
visual não limita a capacidade de aprender.  
As estratégias de aprendizagem, os procedimentos, 
os meios de acesso ao conhecimento e à 
informação, bem como os instrumentos de 
avaliação, devem ser adequados às condições 
visuais destes educandos. Neste sentido, 
compartilhamos essa experiência de vivência em 
uma unidade de conservação ambiental com 
deficiente visual, provocando novas indagações ao 
aluno e a nossa própria maneira de ensinar química.  
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Introdução 
O Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) 
é um Museu de Ciências localizado em São Carlos 
(SP), que estabeleceu grande interação com seu 
público ao oferecer atividades da área de Química 
(GUZZI e FERREIRA, 2011), especialmente na 
década de 1990. 
Em um estudo de público longitudinal retrospectivo, 
foram avaliados os elementos relacionados às 
atividades experimentais, em minicursos realizados 
no período de 1989 e 1996.  
O objetivo desta pesquisa foi identificar a 
abordagem experimental que foi utilizada nestas 
atividades, e se esta resultou em experiências 
significativas não apenas no momento de realização 
do minicurso, mas também após um longo período 
da participação. 
Utilizou-se a Análise de Conteúdo (AC) para analisar 
os questionários obtidos pelo CDCC na época de 
realização das atividades, e a Análise Textual 
Discursiva (ATD) para as entrevistas realizadas no 
presente, em um estudo de abordagem qualitativa. 

Resultados e Discussão 
Foram analisados 41 minicursos cujos temas eram 
“Química do dia a dia”, “Iniciação ao laboratório de 
Química”, “Iniciação à Química”, “Química: da 
Alquimia aos dias de hoje”, “Química para iniciantes” 
e “Conceitos Básicos de Química”, sendo 
localizados 297 questionários nos arquivos do 
CDCC, respondido por este público, cuja faixa etária 
predominante variava dos 9 aos 17 anos. 
O caráter motivador da experimentação 
(“Sinceramente gostei de tudo, mas o que gostei 
mais foi de todas as experiências, achei incrível o 
modo de que elas se procedem”) em um ambiente 
livre das pressões como seriação e avaliações, 
despertou a curiosidade, e foram destacadas  
aspectos lúdicos, como as mudanças de cores e 
efeitos visuais (“De uma experiência chamada 
chuva de ouro”), mas também a importância da 
interatividade (“Eu gostei da parte em que 
mexemos com a vidraria e nos produtos 
químicos”). 
No início da década de 90, assim como ocorre 
atualmente, a realização de atividades 
experimentais no ambiente escolar era incomum 
(“Foi a manipulação de objetos dentro de um 
laboratório - algo nunca feito”), e a participação de 
um minicurso em um laboratório de Química, além  

 
de favorecer a interação ativa e o processo de 
descoberta, nutria a percepção de competência (“Foi 
das experiências, foi aí que descobri da 
diferença das coisas”). 
Mesmo após o longo período de realização dos 
minicursos, foi possível a localização de 92 destes 
participantes que responderam novos questionários, 
e a realização de 22 entrevistas, obtendo-se relatos  
que indicam que a experimentação realizada no 
ambiente do CDCC, deixara marcas na memória 
deste público (“Eu tenho na memória muito vivida, 
por exemplo, da viragem de cor, pra mim aquilo 
era mágico, ver um líquido transparente de 
repente ficar completamente rosa, isso tudo me 
despertava uma curiosidade muito grande”).  
O predomínio da abordagem investigativa (“Para 
cada conteúdo teórico que nós tínhamos, íamos 
para o laboratório para fazer algum tipo de 
experiência, e de uma forma impressionante, com 
uma certa autonomia, nós tínhamos condições de 
desenvolver um experimento, pelo menos 
sentíamos: estamos fazendo, não tem alguém 
fazendo pela gente”) e a percepção de autonomia 
também foram destacadas (“Era um laboratório 
onde a gente podia participar, podia fazer 
experimentos, podia pegar naqueles vidros 
todos que a gente achava incríveis, era como se 
eles tivessem depositando uma confiança muito 
grande na gente, porque na escola o que a gente 
ouvia era: Cuidado! Não põe a mão! Vai quebrar”). 

Conclusões 
Estes e outros resultados obtidos e analisados 
indicam que os minicursos  foram essencialmente 
desenvolvidos a partir da experimentação em uma 
abordagem investigativa, uma estratégia especial no 
sentido de explorar em espaços não formais de 
ensino os sentidos e aspectos lúdicos e emocionais 
em uma perspectiva que pode favorecer 
comportamentos em que os indivíduos são 
intencionalmente protagonistas das ações. 
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Introdução 

 O ensino da Química tem como finalidade a 

formação de cidadãos críticos, autônomos, capazes 

de interpretar o meio que os cerca e ainda, propor 

soluções a diversos problemas. Para que este 

objetivo seja alcançado é preciso se contrapor a 

simples memorização de fórmulas e transmissão de 

informações, proporcionando um ensino 

interdisciplinar, contextualizado, permitindo maior 

envolvimento dos alunos (BRASIL, 2002).  

 O processo de educação pode ocorrer de 

diferentes formas, sendo elas: formal, quando 

desenvolvido nas escolas ou em ambientes 

institucionalizados; informal, transmitido pela família, 

aprendidas na relação e convívio com outras 

pessoas, na vida diária em geral; e não-formal, 

caracterizado pela intenção e planejamento de 

aprendizagem, mas fora do espaço escolar 

(BIACONI E CARUSO, 2005).  

 A criação destes espaços contribui de forma 

significativa no que tange a abordagem CTSA 

(Ciência – Tecnologia – Sociedade - Ambiente). 

Neste contexto, a realização da 3° Feira 

Gastronômica CEJA 2014 promovida pelo Colégio 

Estadual Jardim América, localizado em Goiânia, 

Goiás, coaduna com desenvolvimento da percepção 

dos alunos para, a importância de atividades que 

envolvem conceitos científicos da disciplina de 

química interligada a várias outras como as relações 

interpessoais, em que pese à formação crítica, 

criativa e inovadora do cidadão. 

A avaliação da feira foi realizada por alunos 

do Programa de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências da UEG/UnUCET Anápolis-GO. Está 

atividade foi realizada como parte da avaliação da 

disciplina CTSA, do referido mestrado, e teve como 

objetivo analisar aspectos já estudados no decorrer 

da disciplina, por exemplo, interdisciplinaridade, 

ensino CTSA e ensino por projetos.    

Resultados e Discussão 
A Feira Gastronômica foi realizada em 

parceria com os professores e alunos da 3° série do 

Ensino Médio do CEJA. Aos professores foi 

atribuído, entre outros, a orientação, organização e 

esclarecimento de conhecimento científico e aos 

alunos a pesquisa sobre o alimento que iriam expor, 

envolvendo composição química, aspectos 

ambientais, históricos, sociais, relevância para a 

saúde, e a preparação das receitas, incluindo 

aquisição dos materiais necessários para o preparo. 

 A Feira Gastronômica foi realizada no dia 17 

de maio de 2014, no Cepal do Jardim América em 

Goiânia-GO. Os alunos tiveram oportunidade de 

comercializar as receitas produzidas, a fim de 

posteriormente reverter o lucro obtido em auxílio a 

alguma instituição filantrópica, e também expor para 

os visitantes o conhecimento acerca do alimento, 

falando sobre seus benefícios, composição química, 

entre outros, subsidiando assim a construção e 

divulgação de conhecimento.  

Havia também stands sobre leitura, espaço 

de jogos, atividades experimentais demonstrativas 

realizadas por alunos do curso de Licenciatura em 

Química da UEG, e espaço da saúde, ações 

planejadas que contribuíram para a educação não 

formal através de um ensino interdisciplinar e 

contextualizado.   

Os mestrandos tiveram oportunidade de 

analisar/avaliar na prática os estudos teóricos 

realizados na disciplina de CTSA. Por meio de 

observações e entrevistas foram destacadas quais 

as implicações do enfoque CTSA foram abordados 

na Feira, como aspectos históricos, sociais, 

econômicos e ambientais, observou-se também a 

relevância de projeto interdisciplinar para formação 

dos alunos. 

Conclusões 
A realização da Feira Gastronômica 

contribuiu para a prática de um projeto 

interdisciplinar, com enfoque CTSA, envolvendo os 

alunos em atividades de pesquisa teórica, práticas, 

favorecendo o processo de aprendizagem, e a 

formação de conhecimento científico. Atuou ainda 

como campo de atividade e pesquisa de alunos do 

mestrado, colaborando para a parceria entre Escola 

e Universidade.  
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Introdução 
Neste trabalho descrevemos a dinâmica de uma 
Feira de Ciências e avaliamos as possíveis 
contribuições para os estudantes, professores e 
visitantes, considerando a natureza e os temas dos 
trabalhos apresentados. As Feiras e Mostras de 
Ciências são eventos que promovem a divulgação e 
a socialização de projetos de trabalho desenvolvidos 
nas escolas, baseando-se nas estratégias de 
desenvolvimento de projetos inovadoras, uma vez 
que modificam efetivamente o enfoque tradicional do 
Ensino de Ciências, propondo novas abordagens, 
destacando-se a construção do conhecimento em 
conjunto, possibilitando ao estudante participar 
ativamente da elaboração de trabalhos nos quais o 
professor atua como mediador. As Feiras têm 
contribuído significativamente no sentido de 
incentivar os programas e metodologias adotados 
que visam à popularização e a educação em 
Ciências. Tais empreendimentos são destinados ao 
desenvolvimento de uma atitude reflexiva, 
problematizadora e investigativa, do protagonismo, 
da invenção e da criatividade. Desde sua criação, 
em 1965, o Centro de Ensino de Ciências e 
Matemática de Minas Gerais (CECIMIG), órgão 
complementar à Faculdade de Educação (FaE) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), se 
preocupa em criar e implementar projetos que 
busquem discutir problemas relacionados ao ensino 
de Ciências, realizando Feiras e Mostras no estado 
(WANDERLEY, 2008). 

Resultados e Discussão 
Para o projeto desenvolvido em 2012, em parceria 
com os professores da Rede Municipal de Educação 
de Belo Horizonte (RMEBH), cuja culminância seria 
a II Feira de Ciências desta instituição, foi proposto 
pelo CECIMIG que os projetos realizados nas 
escolas fossem elaborados com o auxílio do 
professor e contextualizados em pesquisa 
consistente, relatório e exposição dos trabalhos na 
escola. Para isso foram realizados cinco encontros 
presenciais entre professores da UFMG e 
professores da educação básica da RMEBH, 
envolvidos voluntariamente, com o objetivo de 
capacitá-los para a elaboração de projetos em suas 
turmas. Os temas dos trabalhos deveriam se 
enquadrar nas seguintes naturezas: Investigativa, 
Didática e Construtiva (MOURA, 1995). Foram 
selecionados 80 trabalhos para a exposição na II 
Feira de Ciências. Dentre as diversas atividades 
programadas, foi realizada a abertura do evento 

com apresentações culturais, palestras, participação 
de autoridades políticas, educacionais e visitantes 
da comunidade, sendo o público estimado em 
aproximadamente 7.000 pessoas. Na avaliação dos 
trabalhos observou-se uma diversificação em 
relação aos temas abordados, abrangendo todas as 
áreas do conhecimento. Foi relatado pelos 
estudantes participantes do evento que o 
desenvolvimento dos trabalhos os conduziu a 
pesquisas bibliográficas, experimentações, visitas 
técnicas, pesquisas com a comunidade escolar e 
entrevistas. A análise dos trabalhos evidenciou que, 
predominantemente, 53% contemplou a natureza 
Didática, 25% Investigativa, 22% Construtiva e que 
alguns não se restringiram somente a cada uma 
dessas três naturezas. Esses dados indicam que as 
várias possibilidades de estruturação e 
apresentação foram importantes para a dinâmica do 
processo. Alguns trabalhos foram premiados, sendo 
eles: “Braço hidráulico” (em 3º lugar), de natureza 
Construtiva; “Identidade” e “Construindo um futuro 
sustentável” (ambos em 2º lugar) de natureza 
Didática e “Você é o que você come: os alimentos e 
o nosso corpo” (em 1º lugar) também de natureza 
Didática. Estes trabalhos foram apresentados 
posteriormente na FaE/UFMG para a comunidade 
acadêmica, a convite do CECIMIG. A realização da 
Feira permitiu a interação entre as esferas 
educacionais Federal e Municipal, através da 
participação da FaE/UFMG/CECIMIG e Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH), além de permitir a 
participação da sociedade. 

Conclusões 
Concluímos que a integração proporcionada pelo 
projeto não pode ser pensada simplesmente em 
nível de integração de conteúdos ou métodos, mas 
também, de integração de conhecimentos parciais, 
específicos e sociais, tendo em vista um conhecer 
global. A interação proporcionada com este tipo de 
atividade pressupõe a integração de conhecimentos 
visando novos questionamentos e a transformação 
da própria realidade. 
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Introdução 
A Casa da Descoberta (CD), centro de divulgação 
científica da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
atua na popularização da Ciência e participa de 
projetos que integram o ensino formal e não formal, 
ao estabelecer parcerias com escolas públicas. 
Nesse contexto foi realizada uma parceria entre a 
CD e o “Clube de Pesquisa” (CP), que é um projeto 
realizado no Colégio Estadual Manuel de Abreu 
(CEMA) em Niterói, envolvendo bolsistas PIBID-UFF 
e alunos do Ensino Médio. O CP foi criado com a 
intenção de inserir os alunos dessa escola em 
atividades de pesquisa, antecipando sua 
convivência com o ambiente universitário, visando 
despertar o interesse pela pesquisa na área de 
Ciências. Assim, o objetivo desse trabalho é usar a 
simetria-quiralidade como tema motivador na 
formação de agentes multiplicadores de divulgação 
científica e do ensino não formal de Química no CP-
CEMA.  

Resultados e Discussão 
O tema simetria/quiralidade é tão relevante para a 
Química, quanto para a Biologia, Física, Matemática 
e Artes, mas é pouco explorado de maneira 
integrada como preconiza os PCNEM. Utilizando um 
aparato de simetria1, que faz parte do acervo de 
experimentos de Química da CD, realizou-se uma 
sequencia de atividades com 6 alunas do CP-CEMA, 
As atividades foram: 1) Realização de uma diagnose 
sobre o tema simetria-quiralidade e verificação das 
concepções prévias das alunas; 2) Uso do aparato 
de simetria com objetos de diferentes formatos; 3) 
Apresentação de um texto sobre o assunto, 
elaborado pelo monitor que conduziu a pesquisa, 
seguido de discussão dos resultados obtidos 
experimentalmente; 4) Retomada dos experimentos 
e ampliação da discussão inicial; 5) Realização de 
uma pesquisa sobre a relevância do tema simetria 
em diferentes áreas do conhecimento. Esse trabalho 
se fundamentou na aprendizagem significativa de 
David Ausubel, buscando desenvolver novos 
conhecimentos dos integrantes dos grupos a partir 

de seus conhecimentos prévios usando recursos de 
aprendizagem potencialmente significativos. A 
diagnose realizada mostrou que as alunas tinham 
grande dificuldade em compreender o assunto. 
Apesar de reconhecer objetos simétricos, tinham 
dificuldade em reconhecer a presença ou ausência 
de elementos de simetria em objetos cotidianos, 
como por exemplo, um cubo ou luva de futebol. 
Após a diagnose e leitura do texto introdutório ao 
assunto, mostrou-se a importância da temática nas 
demais áreas de ensino e revisou-se os 
experimentos, aumentando a complexidade 
estrutural dos objetos usados, incluindo-se nessa 
etapa modelos moleculares. A seguir, as alunas 
fizeram uma pesquisa sobre a interdisciplinaridade 
da simetria, e posteriormente foi feita uma avaliação 
das atividades realizadas, onde se procurou saber 
se o entendimento do tema de simetria/quiralidade 
era facilitado com a utilização do aparato de 
simetria.  
 
 
 
 
 
Figura 1.Trabalho realizado pelo Clube de Pesquisa 

Conclusões 
As alunas envolvidas na pesquisa relataram que a 
experiência do trabalho realizado permitiu uma 
aprendizagem muito maior do que esperavam. Esse 
trabalho mostrou também que a mediação em 
museus e centros de ciências, pode ir além das 
visitas escolares, consolidando-se também como 
campo de pesquisa em ensino que articule os 
sabres escolares, acadêmicos e o cotidiano.  
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Introdução 
A ciência química por vezes é vista pelos alunos 

como chata, difícil e incompreensível. Ao qual 
Quadros et. al., (2001) atribui uma possível causa a 
isso, o fato da ciência trabalhar situações do mundo 
real e concreto, a partir de explicações que na 
maioria das vezes utilizam aspectos 
submicroscópicos, tais como átomos, íons, elétrons, 
entre outros. Dessa forma trabalhar nesse mundo 
infinitamente pequeno e, portanto, abstrato, usando 
essa abstração para explicar o mundo real, é difícil 
para uma parte significativa dos estudantes. 

Segundo Zanon e Machado (2013), é visível que 
as concepções sobre a esfera científica, 
amplamente difundidas pelos meios de 
comunicação, constroem uma imagem deformada 
da própria ciência e dos cientistas e divulgam como 
atividades científicas apenas experimentações e as 
grandes descobertas. 

Preocupados com esse panorama e incentivados 
por meio do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) do IFMS campus 
Coxim, com esse trabalho buscamos elaborar uma 
Maratona de Química cujo objetivos são: estimular o 
interesse pela ciência química utilizando para isso 
atividades experimentais; favorecer a aprendizagem 
de conceitos químicos em um ambiente 
descontraído por meio da ludicidade e da 
competitividade; desmistificar a figura do cientista 
hermético; demonstrar as aplicações da química no 
cotidiano. 

Resultados e Discussão 
A maratona envolverá 4 ações, divididas em dois 

blocos de 40 estudantes cada. Após cumprir todas 
atividades de um bloco os mesmos serão trocados 
de modo que todos cumpram todas as atividades. A 
primeira ação, visando o estimulo do interesse pela 
química, será realizada dentro de laboratório do 
curso de Licenciatura em Química, ao qual 
trabalharemos experimentos que abordarão 
conteúdos do ensino médio como óxido-redução, 
cinética química e etc. A segunda ação envolverá os 
estudantes em jogos didáticos sobre os conteúdos 
de geometria molecular, reações químicas, tabela 
periódica entre outros. A terceira ação, será uma 
encenação teatral produzida por acadêmicos e 
professores do Curso de Licenciatura em Química, 
que terá como intuito a desmistificação da figura 
comumente compreendida por estudantes de que o 
cientista é uma pessoa fechada nos laboratórios, 

pouco sociável e incompreensível. Por fim a quarta 
ação trata-se de uma trilha interpretativa que tem 
como proposta possibilitar o entendimento de que a 
química pode se desenvolver fora dos laboratórios, 
evidenciando que ela está em todos lugares e 
aproximando os conteúdos abordados em sala de 
aula ao cotidiano. Sendo que essa ação se dará por 
meio de uma caminhada pela mata acompanhado 
de instrutores que colocarão em prática e discutirão 
aspectos relacionados a química no decorrer do 
trajeto. 

Todas as ações serão avaliadas por meio de um 
sistema de pontuação, na qual será analisado a 
utilização correta dos conceitos de química pelos 
estudantes e ao final da maratona os pontos serão 
computados e obteremos uma equipe vencedora.  
Como serão convidados alunos do ensino médio 
das escolas da região norte do Mato Grosso do Sul, 
a maratona irá se estender por vários dias 
dependendo do número de estudantes inscritos.  

Conclusões 
Com esse trabalho elaboramos uma Maratona de 

Química que visa propor maneiras alternativas para 
os estudantes aprenderem química. Dessa forma a 
próxima etapa será desenvolvê-la no âmbito do 
Programa de Iniciação à Docência e avaliar suas 
contribuições para o processo de ensino-
aprendizagem. Ao término da maratona, espera-se 
que os alunos tenham um interesse maior pela 
química, abandonem a visão estereotipada do 
cientista, que aprendam alguns conceitos químicos 
de maneira lúdica, percebam a atuação da ciência 
fora dos espaços formais. 
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Introdução 
Este trabalho consiste numa proposta de ensino 

que surgiu após uma visita ao Museu de Ciência e 
Técnica da Escola de Minas da Universidade 
Federal de Ouro Preto (MCT/EM/UFOP), realizada 
por um grupo de professores que cursam a 
disciplina de Ensino e Aprendizagem de Química I, 
do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências no 
ICEB/UFOP. Durante a visita, constatou-se a 
variedade de conceitos que podem ser construídos 
ou aplicados por professores, em várias disciplinas 
do currículo básico do Ensino Médio. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), assegura que o currículo deverá 
adotar metodologias de ensino e avaliação que 
estimulem a iniciativa dos alunos. Nesse sentido, 
torna-se cada vez mais evidente, a necessidade da 
utilização de diversificadas estratégias de ensino, 
pelo professor (PCN, 1999). Assim, a utilização de 
espaços não formais de educação, como os Museus 
de Ciências, pode representar uma importante 
estratégia de ensino, possibilitando a aprendizagem 
de conteúdos da escolarização formal (Vieira, 
2005). 

Desse modo, percebemos na sala de 
Mineralogia do MCT/EM/UFOP, um ambiente 
propício para o desenvolvimento uma sequência 
didática para abordagem do conceito de Ligações 
Químicas. 

Metodologia e Resultados  
A atividade consiste, na mobilização dos alunos 

e explicação prévia dos objetivos da proposta, que 
será desenvolvida na Sala de Mineralogia do 
MCT/EM/UFOP. É importante ressaltar que, 
embora esse Museu ofereça uma visita virtual 
(www.eravirtual.com.br.), a visita in loco deve ser 
feita, pois os alunos deverão coletar dados que 
envolvem a observação das características 
macroscópicas de rochas e minerais que não são 
perceptíveis através de fotos e vídeos. 

Etapas do desenvolvimento da proposta: 
Inicialmente, os alunos devem ser deixados 

livres para apreciarem a beleza dos metais, rochas 
e minerais presentes na exposição. Em seguida, um 
roteiro será distribuído aos alunos para que eles 
realizem a coleta de dados. Deve-se orientá-los 
quanto ao preenchimento da tabela distribuída 
previamente. Nesse momento, o registro das 

informações deverá ser feito de forma individual. 
Características como cor, brilho, composição 
(observação das etiquetas de identificação dos 
minerais), e outras propriedades, deverão ser 
observadas com bastante atenção.  

O museu conta com ambiente interativo, onde é 
possível observar o fenômeno da fluorescência em 
alguns minerais, ao desligar as luzes da estante e 
acender a luz UV presente no seu interior. 

De volta à sala de aula, o professor deverá 
organizar os alunos em grupos de seis 
componentes para a socialização e seleção dos 
dados coletados durante a visita. Orientar a 
produção de um dominó utilizando informações 
compiladas na tabela durante a visita. O encaixe 
das peças ocorrerá através da associação das 
informações sobre as Ligações Químicas e 
propriedades químicas e físicas dos metais, rochas 
e minerais.  
Figura 1. Modelo para a produção das peças. 

 
Fonte das imagens: Wikimedia Commons 

Conclusões 
A sequência didática apresentada, utiliza o Museu 
de Ciências, como espaço propício para a 
construção e aplicação do conceito de Ligações 
Químicas, pois, trata o assunto de forma mais 
concreta. Portanto, podemos concluir que a 
contextualização dos conteúdos  pode contribuir de 
modo eficiente para  construção do conhecimento. 
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Introdução 

É consenso hoje que a educação em ciências tem 
recebido grandes contribuições advindas de Museus 
de Ciências e Espaços não formais. A educação 
não formal se diferencia em muitos aspectos da 
educação formal e uma dessas peculiaridades está 
relacionada à autonomia do visitante em buscar o 
saber, pois as exposições, assim como toda a 
organização das mesmas, proporcionam aos 
espaços um ambiente capaz de despertar emoções 
que incentivam a aprendizagem de ciências¹, 
diminuindo a distância das descobertas cientificas e 
da produção tecnológica daquilo que se faz uso no 
dia-a-dia. 
O programa Ciência na Estação é um projeto 
multidisciplinar que está sendo montado na cidade 
de Amargosa/BA e tem como meta consolidar um 
espaço multiusuário destinado à alfabetização 
científica, divulgação e popularização das ciências 
exatas e da natureza com ênfase na área de 
Química e suas tecnologias.   
O programa está organizado em seis linhas de 
atuação (Exibição de Filmes, Experimentação, 
Ciência Virtual, Museu com módulos interativos, 
Exposição “Da Alquimia à Ciência Moderna”, 
Espaço da Química Verde) dentre as quais, pode-se 
destacar o projeto voltado à criação de ambiente 
dedicado à Exibição de Filmes. Devido à 
importância e a criatividade exibida nas telas de 
cinema o programa propõe exibir filmes, seriados e 
documentários para todas as idades, a fim de 
facilitar o aprendizado e o conhecimento sobre 
ciências contido nos filmes. 

Resultados e Discussão 

Foi realizada uma extensa pesquisa com o objetivo 
de catalogar filmes de diversos gêneros tendo como 
critérios a presença de aspectos relacionados às 
Ciências, plausibilidade do roteiro e a estrutura 
narrativa do filme, neste critério levou-se em 
consideraçãoa capacidade de despertar o interesse 
dos mais diversos públicos. Na tabela 1, podemos 
destacar alguns filmes que serão exibidos:  
 
 
 
 
 

Filme Ano Direção 

2001: Uma Odisséia 
no Espaço 

1968 Stanley Kubrick 
 

Planeta dos 
Macacos: A Origem 

2011 Rupert Wyatt 

A.I. Inteligência 
Artificial 

2001 Steven Spielberg 

Césio 137- O 
Pesadelo de Goiânia 

1991 Roberto Pires 

Matrix 1999 Andy Wachowski 
Lana Wachowski 

 
O Contato 1997 Robert Zemeckis 

Perfume: A História 
de um Assassino 

 

2006 Tom Tykwer 

Wall-E 2008 Andrew Stanton 
Tabela 1: Filmes 

Espera-se como resultado desta iniciativa, que o 
público possa refletir sobre aspectos da cultura 
científica e suas relações com a sociedade, a 
tecnologia e o meio ambiente. Espera-se ainda que 
esta iniciativa possa contribuir para a discussão e 
contextualização dos conteúdos relacionados às 
ciências exatas e naturais ensinados no ensino 
médio e presentes em processos de avaliação como 
o ENEM, por exemplo. 

Conclusões 

A criação do Programa Estação Ciênciapossibilitará 
o ensino através do uso de recursos e princípios 
que facilitem a transposição da estrutura  conceitual  
da matéria  de  ensino  para  a  estrutura cognitiva  
de  uma  maneira  significativa  para  os estudantes  
de  Amargosa  e  região,  difundindo  o 
conhecimento  cientifico  e  contribuindo  para  a 
alfabetização científica. Deste modo, os discentes 
que participem da visitação e das atividades 
desenvolvidas nesteespaço  terão  acesso  a  uma 
cultura  científica básica associando aplicações do 
conhecimento científico, da história das ciências e 
do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 
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Introdução

A fase educacional do ensino infantil é considerada
uma das mais importantes para o desenvolvimento
da  criança.  É  nela  que  a  criança  desenvolve  e
estabelece as relações com o meio  físico  ao seu
redor,  elaborando,  construindo  suas  ideias  a
respeito  dos fenômenos de diversas naturezas.  A
curiosidade, o raciocínio, a atenção, a determinação
são,  pois,  características  que  necessitam  ser
estimuladas, a fim  de que o ser humano possa se
desenvolver  de  forma  completa,  equilibrada  e
venha  a  coexistir  no  seu  ambiente  de  forma
construtiva e integrada1.
Por meio da percepção dos fenômenos naturais e
científicos  do  cotidiano,  atribui-se  a  devida
importância  dos  mesmos,  possibilitando-se
desenvolver  cidadãos  com  maior  nível  de
percepção e por consequência mais conscientes e
responsáveis pelos seus atos.
Nesse trabalho, flores e suas características foram
estudadas  de  modo  a  proporcionar  às  crianças
sensações aromáticas,  gustativas  e  visuais,  além
de experimentação relacionada à mudança de cor
dos indicadores ácido-base naturais presentes nas
mesmas. 

Resultados e Discussão

A atividade foi realizada com 3 grupos de 10 a 15
alunos da UAC-UFSCar (Unidade de Atendimento à
Criança),  com  idades  variando  de  3  a  5  anos.
Foram  realizados  nesse  projeto  o  estudo  de
perfume/aromas (naturais e artificiais), por meio da
extração do aroma (rosa) e degustação dos sabores
das flores (couve flor e brócolis),  como também a
extração dos pigmentos das flores por maceração
das pétalas a frio  e em meio aquoso para serem
usados como indicadores  ácido-base2,  focando a
linguagem,  a transposição didática necessária aos
alunos  da  educação  infantil.  As  flores  foram
coletadas momentos antes da atividade garantindo
a qualidade dos indicadores naturais presentes nas
mesmas.  Foram  utilizadas  as  flores  Impatiens

walleriana (Beijo), Hibiscus rosa sinensis (Hibisco) e
Chrysanthemum  coronarium (crisântemo),  entre
outras. Comparativamente, foi feito o procedimento
com  repolho  roxo  (indicador  natural  ácido-base
conhecido) para compor uma escala de cores com
diferentes  produtos  presentes  no  cotidiano  das
crianças como refrigerante de cola, refrigerante de
limão, sabão em pedra, sabão em pó, detergente,

limão,  bicarbonato  de  sódio  e  vinagre.  Após  a
composição da escala de cores feita com o auxílio
das crianças, da substância mais ácida à substância
mais  básica,  variando  do  vermelho  ao  verde,
selecionou-se,  também  em  conjunto  com  as
mesmas, o vinagre e o bicarbonato para teste com
os  diferentes  extratos  florais  com  o  objetivo  de
identificar  a presença de indicadores naturais nas
mesmas  e  a  mudança  de  cores  que  eles
proporcionariam. Após a demonstração, as crianças
realizaram o registro pictográfico da atividade. 

Figura 1. Desenho ilustrativo da atividade de ácido
e bases com extrato floral de crisântemo.

A criança mostra pelo desenho a utilização da flor e
os diferentes tons conferidos pelo indicador para os
produtos utilizados na demostração. De acordo com
Piaget3,  no  período  pré-operatório,  há  o
desenvolvimento  da linguagem e  a expressão de
sua visão  centralizada  por  meio  do desenho,  por
isso ela ilustra exatamente o que vivenciou: a mesa
com  vários  copos de diferentes cores e todas as
colegas observando ao redor.   

Conclusões

Encantar e ensinar é uma das vias mais eficazes
para divulgar  a ciência  para crianças dessa faixa
etária.  A  mudança  das  cores  provocada  pela
presença  dos  indicadores  ácido-base  nas  flores
desperta a curiosidade nas mesmas, o que leva à
formação pessoas criativas,  indagativas  e  críticas
com relação ao mundo em que vivem. 
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Por que participar de um projeto de feira de ciências? Visão 
dos estudantes que participaram e organizaram o evento 
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Palavras-Chave: relações com o saber, balanço de saber, feira de ciências, formação acadêmica. 

RESUMO: O presente estudo mostra as principais razões de estudantes do curso de Química Ambiental e 
de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Federal do Tocantins – Campus de 
Gurupi participarem da organização e realização de uma feira de ciências em parceria com uma escola 
pública. Para esse levantamento e análise, utilizou-se da relação de saber com o mundo, com o outro e 
consigo mesmo, descritas por Charlot (2000 e 2001) e fez uma entrevista com os 21 estudantes com a 
seguinte pergunta: “Por que você quis participar do projeto feira de ciências? O que você julga de mais 
importante na sua participação?”, adaptada para a presente pesquisa do instrumento conhecido como 
balanço de saber.  Os resultados apontam pelo menos cinco razões de participação, transitando entre 
obter conhecimentos, interagir com o público (em especial crianças), novidade e oportunidade em 
trabalhar com extensão e adquirir horas complementares obrigatórias para terminar a graduação. 
Conclui-se que todas essas razões perpassam por relações de saber com o mundo, com o outro e 
consigo mesmo, mostrando que elas são indissociáveis e fazem parte da identidade dos saberes 
mobilizados. 

INTRODUÇÃO 
O primeiro registro de realização de uma feira de ciências no Brasil data 

meados da década de 60, no Rio de Janeiro. Conhecida como Feira Nacional de 
Ciências e organizada pelo Ministério da Educação (MEC), contou com mais de 1500 
trabalhos e cerca de 4000 estudantes de todas as regiões brasileiras. Nas décadas 
seguintes, outros estados brasileiros começaram a organizar e desenvolver suas 
respectivas feiras, ressaltando as realizadas nos estados do Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Minas Gerais, Bahia e Salvador (Brasil, 2006). 

Hoje em dia, as feiras de ciências são difundidas pelo mundo inteiro. Eventos 
dessa natureza permitem explorar aspectos mais abrangentes na formação dos 
estudantes, pois tentam mostrar a ciência como de fato é, ou seja, um processo 
contínuo e não um produto pronto e acabado. Ademais, os trabalhos a serem 
elaborados devem permear a realidade e a rotina escolar (Moraes e Mancuso, 2004). 

Por se caracterizarem como atividades de cunho pedagógico e cultural, 
apresentando grande potencial motivador tanto para o ensino, para a prática científica 
escolar como para a formação acadêmica, as feiras se tornam atrativas não somente 
para professores e estudantes, mas para a comunidade em geral, permitindo a 
divulgação de trabalhos elaborados durante o ano letivo ou referente a atividades 
específicas. Em se tratando do próprio ambiente escolar, as feiras também contribuem 
para a aprendizagem, pois: 

x Podem refletir conhecimentos temáticos relacionados ao cotidiano dos 
estudantes, além de estimular a cooperação entre os partícipes (Francisco e 
Costa, 2013); 

x Podem dar mais autonomia para os estudantes para prosseguir com o seu 
projeto na escola, além de extrair informações com outras pessoas mais 
qualificadas (Trudel, Reis e Dionne, 2012); 
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x Podem oportunizar a aproximação da comunidade científica, o espaço para a 
iniciação científica, o desenvolvimento do espírito criativo, a discussão de 
problemas sociais e a integração escola-sociedade (Dornfeld e Maltoni, 2011); 

x Podem enfatizar questões de interdisciplinaridade e contextualização no 
currículo escolar (Hartamann e Zimmermann, 2009) e; 
Pensando, então, nas contribuições para uma formação mais ampla de 

estudantes que participaram da organização e realização de uma feira de ciências em 
conjunto com os estudantes e professores da Escola Estadual Presidente Costa e Silva 
(EEPCS), neste trabalho adota-se os elementos da teoria da relação com saber 
exploradas no livro publicado em 2000, pelo sociólogo e filósofo francês Bernard 
Charlot. Nesse referencial, Charlot (2000) aponta que todo saber adquirido, 
indubitavelmente, mantém relações com o mundo, com outros seres humanos e com 
as próprias experiências vividas (o eu sujeito). O autor acrescenta que: 

 
Não há saber que não esteja inscrito em relações de saber. O saber é 
construído em uma história coletiva que é a da mente humana e das atividades 
do homem e está submetido a processos coletivos de validação, capitalização 
e transmissão. Como tal, é o produto de relações epistemológicas entre os 
homens. Não obstante, os homens mantêm com o mundo e entre si (inclusive 
quando são “homens da ciência”) relações que não são apenas 
epistemológicas. (Charlot, 2000, p. 63). 

 
É nesse sentido que os saberes incitados pelos acadêmicos da Universidade 

Federal do Tocantins (UFT) – Campus de Gurupi, durante a elaboração da feira de 
ciências podem proporcionar experiências ímpares para uma melhor formação 
acadêmica e de vida. São essas as dimensões constitutivas do conceito de relação 
com o saber que se pretende trazer à tona. Assim, 

 
A relação com o saber é relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo 
de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. 
A relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito estabelece 
com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação 
interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma 
obrigação, etc, relacionados de alguma forma ao aprender e ao saber – 
consequentemente, é também relação com a linguagem, relação com o tempo, 
relação com a atividade no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e 
relação consigo mesmo, como mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em 
tal situação. (Charlot, 2005, p. 45). 

 
Voltado à formação de cada estudante, pode-se dizer que esse mundo que o 

cerca é todo o ambiente onde o estudante possa construir um saber necessário à sua 
formação. Formação essa que é mediada pelas relações com as pessoas que o 
rodeiam, como professores, amigos, projetos (no caso o da feira de ciências) e 
interações com membros externos à universidade. Por fim, todo esse saber está 
intrínseco ao próprio sujeito, seja adquirindo novos conhecimentos ou melhorando 
domínios relacionais.   

Todo saber construído é expresso de alguma forma. Charlot (2000) aponta que 
as representações se aproximam da “relação com...”, sendo esta relação com o 
mundo, com os outros e consigo mesmo. As representações correspondem a um ato 
de pensamento do sujeito em relação ao objeto de conhecimento. Assim, as 
representações aparecem como sistemas de interpretação e estão ancoradas em uma 
rede de significados produzidas pelo sujeito da ação (estudantes), sobre o objeto do 
conhecimento (a participação na feira).  
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Sobre “sistemas de interpretação”, entende-se o conjunto de relações 
desenvolvido pelos estudantes durante certa atividade, ou seja, é uma relação com o 
sujeito. Já a “rede de significados” envolve os conceitos do conteúdo específico que 
será trabalhado, perpassando relações com o mundo e com os outros. Isso é o que 
Charlot (2000) chama de “representações do saber”.  

Para propor os “sistemas de interpretação”, os estudantes devem compartilhar 
outros dois conceitos importantes nessa teoria: a mobilização e a motivação. “A 
mobilização implica mobilizar-se (de dentro), enquanto que a motivação enfatiza o fato 
de que se é motivado por alguém ou por algo (de fora)” (Charlot, 2000, p. 55). Com 
isso, pode-se afirmar que a mobilização envolve relações de saber com o próprio 
sujeito, enquanto a motivação busca relações de saber com o mundo e com os outros. 
Todas essas relações é que podem propiciar uma formação acadêmica mais profícua e 
reflexiva. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo mostrar as razões e os 
porquês dos estudantes do curso de Química Ambiental e de Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia da UFT – Campus de Gurupi, em participar da 1° Feira 
de Ciências Temática de Química e Meio Ambiente (FTQuiMA), realizada na Escola 
Estadual Presidente Costa e Silva, destacando as relações com o mundo, com o outro 
e consigo mesmo utilizadas durante a este projeto. 

METODOLOGIA 
O método da pesquisa centra-se em uma pesquisa qualitativa e exploratória, 

que busca estudar fenômenos e relações que envolvam os seres humanos e suas 
diversas interações com os meios sociais. Para isso, empregou-se o instrumento 
conhecido como “balanço do saber” ou “escritas de saberes”, que envolve a produção 
de um texto, onde o aluno avalia seu processo e produto de aprendizagem por meio de 
uma determinada pergunta, como por exemplo: “Desde que nasci, aprendi muitas 
coisas; em casa, no bairro, na escola, em muitos lugares. O que me ficou de mais 
importante? E agora, o que eu espero?” (Charlot, Bautier e Rochex, 1992, p. 36). 

Esse instrumento foi adaptado de acordo com a necessidade da pesquisa para 
a seguinte pergunta: “Por que você quis participar do projeto feira de ciências? O que 
você julga de mais importante na sua participação?”. No entanto, optou-se em realizar 
uma entrevista ao invés de uma produção textual porque cada pessoa possui suas 
próprias expressões para descrever os acontecimentos vividos e a fala é relativamente 
espontânea. Nesses aspectos, busca-se uma subjetividade singular e única dos 
pensamentos de cada entrevistado, incluindo seus processos cognitivos, suas 
emoções e afetividade em relação à situação investigada. 

A entrevista foi conduzida com vinte e um (21) estudantes dos cursos de 
Química Ambiental e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT) – Campus de Gurupi, que participaram da realização e 
organização da 1° FTQuiMA em parceria com a Escola Estadual Presidente Costa e 
Silva (EEPCS). O tempo de duração de cada entrevista foi entre oito (8) e quinze (15) 
minutos, onde todas foram gravadas em gravador de áudio e transcritas na íntegra, 
preservando a linguagem usada e os nomes dos entrevistados (os nomes serão 
representados apenas por uma letra inicial ou duas para distinguir nomes que iniciam 
com a mesma letra). Os dados foram submetidos a uma análise de contribuição voltada 
para a formação acadêmica, pessoal e social dos estudantes, o que permitiu suscitar 
as relações com o saber oportunizadas pelos entrevistados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As análises dos dados levam em consideração as relações de saber com o 

mundo, com o outro e consigo mesmo a respeito das contribuições que o projeto trouxe 
para os participantes. A Figura 1 a seguir resume os elementos suscitados pelos 
entrevistados em cada relação com o saber. 
 

 
Figura 1: Relações de saber oportunizadas pelos estudantes durante a entrevista. 
  
 
Em relação à primeira parte da pergunta (Por que você quis participar do 

projeto feira de ciências?), identificaram-se quatro motivos de participação. Alguns 
estudantes apontam mais de um motivo, portanto, o somatório desses motivos ou 
razões serão maiores que a quantidade de entrevistados. Sete (7) entrevistados 
consideram que trabalhar com a escola (crianças) e com a comunidade foi o que 
motivou a participação, ilustrado nos seguintes exemplos: 

 
“Eu escolhi participar da feira de ciências, porque ia trabalhar com crianças e 

acho isso bem legal.” (Fala de I.). 
 
“Bom, o que me motivou a participar da feira foi... o interesse de trabalhar nas 

escolas de ensino fundamental e médio de Gurupi, tentando transmitir um pouco do 
que a gente já adquiriu aqui na faculdade. Então eu vi no projeto essa oportunidade.” 
(Fala de H.). 

 
“Eu quis participar, a princípio porque eu gosto de mexer com gente... adoro 

lidar com as pessoas, com criança então e idoso para mim é o melhor.” (Fala de M.). 
 
Esta razão converge para a relação de saber com o outro, especificamente os 

estudantes da EEPCS e os visitantes da feira de ciências.  Claro está que o desejo é 
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contribuir para uma participação mais profícua com a escola e a comunidade, ou seja, 
é partilhar com o outro, conhecimentos que nem todos compreendem para “participar 
de uma comunidade das inteligências” (Charlot, 2000, p. 72). Isso mostra a 
necessidade de se trabalhar o eixo de extensão, propiciando essas interações e 
contato com a comunidade que cerca a universidade. 

Ao mesmo tempo, três entrevistados ressaltam a relação de saber com o outro, 
no sentido de que “meus amigos estavam participando...”. Observa-se aqui a questão 
do “fantasma do outro” (Charlot, 2000), pois como muitos amigos já estavam 
participando do projeto, tal razão despertou o desejo do acadêmico pela participação 
também. Eis os exemplos: 

 
 “Eu participei do projeto porque todos os meus amigos já estavam 

participando, eu nunca tinha participado de um projeto, achei o trabalho, uma ideia 
muito boa, fora que era um projeto fora da faculdade de ajudar outras pessoas, então 
eu me interessei em participar...” (Fala de Mu.). 

 
“Eu quis participar da feira de ciências porque alguns amigos meus também 

resolveram participar.” (Fala de K.). 
 
Doze (12) entrevistados apontam a importância para a carga horária extra 

(atividades complementares) que o projeto forneceria para eles, como pode ser 
ilustrado nos exemplos abaixo: 

 
“Bom, de início, eu quis participar da feira de ciências porque a nossa turma em 

geral, não tinha nenhum projeto voltado para... que... para preencher nossa carga 
horária, então foi uma boa oportunidade para a gente começar né, a desenvolver algum 
trabalho na faculdade...” (Fala de I.). 

 
“Bem, primeiro o que me levou a participar da feira de ciências foi nada mais 

que a hora extracurricular mesmo...” (Fala de T.). 
 
“O que me faz participar dessa feira de ciências foi a hora extracurricular...” 

(Fala de R.).  
 
Nota-se claramente a preocupação que os acadêmicos têm em realizar 

atividades extracurriculares, pois todos devem cumprir uma carga horária específica 
para a conclusão do curso. Evidencia-se assim a relação de saber com o mundo, pois 
projeto da feira de ciências proporcionava essa carga horária aos estudantes que 
participavam da organização do evento, por ser um projeto voltado para o eixo de 
extensão. Ao mesmo tempo, não se pode dissociar a relação com o eu (sujeito), pois 
todos os estudantes sabiam da necessidade de atividades complementares.  É o que 
Charlot (2000) ressalta em seus estudos, a dimensão social (o mundo) não se 
acrescenta a dimensão do sujeito, mas contribui para dar-lhe uma forma específica. 

A última razão oportunizada pelos entrevistados é considerar o projeto 
interessante (9). Neste momento destaca-se a afetividade em participar e a afloração 
cognitiva, características de uma relação de saber consigo mesmo, como em: 

 
“Porque eu sou uma apaixonada por ciências, e estou sempre em busca da 

transmissão de conceitos científicos. Mais que uma realização profissional, a feira de 
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ciências foi uma realização pessoal, onde eu pude ver o interesse de crianças por 
ciências sendo despertado e aprofundado.” (Fala de W.). 

 
Esse desejo (“eu sou uma apaixonada por ciências”) demonstrado culmina com 

realizações profissionais e pessoais do entrevistado, além da importância que o projeto 
trouxe para si. Em outros momentos, os estudantes destacam o desejo de participar de 
um projeto de extensão, de conhecer essas atividades que a universidade realiza, de 
obter conhecimentos. Tais fatos mostram que a maioria dos estudantes nunca 
participou de projetos de extensão na universidade e esse projeto era uma novidade e 
uma oportunidade para aprender. 

 
“Bom, eu quis participar porque realmente... pelo interesse no projeto em si, 

porque eu achei que ia ser de grande valia o conhecimento que o professor estava 
proporcionando para a gente.” (Fala de A.) 

 
“Eu quis participar do projeto porque eu achei que era uma iniciativa nova, que 

não tinha ainda na UFT e o que me motivou a continuar foi justamente a oportunidade 
de estar desenvolvendo um projeto de extensão diferente.” (Fala de S.). 

 
“Eu participei da feira de ciências porque eu gostaria de saber como era um 

projeto de extensão.” (Fala de L.). 
 
Quando perguntado “O que você julga de mais importante na sua 

participação?”, as respostas apontam para a relação de saber consigo mesmo por meio 
de habilidades e competências relacionais adquiridas como: ter paciência, 
profissionalismo, iniciativa de trabalho, fluência com o público e trabalhar em equipe. A 
seguir são ilustrados alguns exemplos: 

 
“Bom, a feira de ciências foi aprendizado do inicio ao fim. Não só relacionado a 

conceitos científicos, mas também a vida, profissionalismo, descoberta da melhor 
maneira de trabalhar, como ter paciência, etc.” (Fala de W.). 

 
“O que eu achei mais importante foi afluência e o processo de produção do 

papel, até porque ele era reciclado e poderia ser plantado...” (Fala de Is.). 
 
“...O que eu mais pude aprender foi esse contato com o público na hora da 

feira, às vezes fica bem complicado né, que a gente tem que explicar uma coisa pra 
crianças, pra adultos, pra jovens, pra quem chegar lá né, a gente tem que adaptar, tem 
que atender a vários públicos, desde crianças até pessoas idosas...” (Fala de I.). 

 
“O que eu julguei mais importante em todo o projeto foi essa interação entre os 

universitários, a universidade e a própria comunidade e também a gente poder utilizar 
coisas simples, materiais recicláveis pra produzir uma coisa interessante...” (Fala de 
T.). 

 
Todas essas relações de saber consigo mesmo expressas nos trechos 

supracitados estão em consonância com as relações de saber com o mundo que cerca 
os estudantes, ou seja, contribuem significativamente para uma melhor formação 
acadêmica/profissional e pessoal/reflexiva de cada participante, individualmente e 
coletivamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta experiência de participar e organizar uma feira de ciências, inserida dentro 

de um projeto de extensão na universidade vivenciada por cada estudante, permitiu-
lhes adquirir saberes essenciais que contribuem para uma melhor formação 
acadêmica. Isso porque são atividades que visam complementar a formação individual 
de cada um e que são oferecidas durante um curso de graduação. Por mais, o contato 
com a sociedade (por meio da interação com a escola em um todo), evidencia a 
relação com a ação no mundo e sobre o mundo, que muitos terão após a conclusão de 
seus cursos. 

Por outro lado, o contato assíduo com os estudantes do ensino fundamental do 
ciclo II, ou seja, de crianças de 10 anos de idade até pré-adolescentes de 14 anos, 
sugere sucessivas reflexões, inúmeros “testes de paciência” e variadas alternativas de 
diálogos e sugestões, como evidenciadas em algumas falas. Esses caminhos trilhados 
pelos acadêmicos durante as orientações conferem-lhes diferentes visões e 
aprendizados que devem ser transmitidos para os outros e para o mundo, pois a forma 
como eles aprendem é diferente da forma com que eles expressam para outras 
pessoas. 

Por fim, cabe ressaltar as relações consigo mesmo (o eu sujeito) que os 
estudantes oportunizaram durante a participação do projeto. Da visão epistêmica pode-
se concluir que a comunicação e expressão com o público foram os conhecimentos 
mais destacados em todas as falas. Esse conhecimento centra-se em dominar uma 
relação e não uma atividade específica, ou seja, comunicar-se melhor com as pessoas 
é uma forma de relação em situação e em ato com o outro e consigo mesmo. Assim, 
aprender por meio de um dispositivo relacional não é um produto autonomizado, mas 
uma “relação de sentimentos e emoções em situação e em ato” (Charlot, 2000, p. 70). 
Já os conhecimentos adquiridos por meio de estudos e pesquisas em livros, textos e 
artigos, conhecidos como os objetos-saberes, centram-se nos conceitos científicos 
relacionados aos projetos desenvolvidos pelos próprios acadêmicos, como a 
reciclagem de papel e o papel semente dentre outros, que se destacam por serem 
importantes conceitos dentro das grades curriculares e formas de atuação profissional. 
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Resumo: Este estudo apresenta uma discussão sobre o uso do teatro de bonecos, mais conhecido como 
teatro de Mamulengos, objetivando a divulgação científica através do projeto de extensão denominado 
“Química também é cultura: show da química com teatro”. Busca-se com este, um meio de popularizar a 
ciência no estado de Sergipe unindo ciência e a arte por meio da dramatização de Mamulengos atrelada 
a conceitos e experimentos científicos. Por fim apresenta-se uma pesquisa sobre o desenvolver do 
projeto. 

INTRODUÇÃO  
Nas últimas décadas tem-se afirmado a necessidade de atividades 

pedagógicas que favoreça o entendimento do conhecimento científico, a fim de que se 
proporcione a formação de cidadãos críticos e reflexivos acerca do meio em que estão 
inseridos. Assim, o desenvolvimento de atividades em espaços que se desvinculam 
dos tradicionais locais de ensino, é apontado como alternativas significativas para tal 
propósito. Nessa perspectiva desenvolvemos o Projeto “Química também é cultura: 
show da química com teatro”.  

O projeto é uma iniciativa de extensão da Universidade Federal de Sergipe, 
Campus Prof. Alberto Carvalho, situado na cidade de Itabaiana. O maior propósito 
dessa ação é divulgar a Química por meio de jogos teatrais e atividades experimentais 
para que a população possa receber informações e utilizá-las como ferramenta para a 
compreensão de fenômenos de sua realidade. Utilizamos o Teatro de Mamulengo 
como meio para alcançar tais objetivos devido ao potencial que essa forma teatral, 
proporciona para motivar o interesse por temas científicos, não só para a comunidade 
escolar, mais também para o público em geral. 

No âmbito do projeto é desenvolvido um conjunto de ações que entrelaça a 
encenação com bonecos de mamulengo, discussão dos saberes populares e científicos 
e ainda experimentação a fim de abordar a parte conceitual. Tais ações, na forma de 
narrativas, cada qual com suas peculiaridades. As narrativas são elaboradas por trinta 
e três licenciandos em Química que elaboram as historietas (nome dado a parte 
teatral), os testes dos experimentos, confecção dos bonecos entre outras coisas. 
Atualmente estamos desenvolvendo quatro historietas com os seguintes títulos: 
Curisco e Sabonete – os químicos do sertão; A química presente na água; Pedacinho 
do mar; e Ciência versus Religião.  

A primeira narra a história de dois cangaceiros que se atrapalham e deixam 
cair na areia todo o sal que iriam usar na alimentação. Com medo de serem castigados 
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pelo seu líder, os dois dão início a um diálogo sobre as formas de escapar do castigo, 
encontrando alternativas para separar o sal da areia, abordando, dessa forma, o 
conceito de separação de misturas.  

A segunda narra a história de três personagens. A temática gira em torno da 
dor de barriga de um dos envolvidos e das causas dessa patologia. O objetivo 
primordial é discutir a problemática da limpeza dos alimentos, abordando dessa forma 
conceitos como soluções e concentrações de soluções.  

A terceira apresenta a história de um jovem curioso e fascinado pelo mar que 
resolve presentear sua avó com um objeto que simula o comportamento dos oceanos. 
Tal objeto era composto por dois líquidos imiscíveis diferenciados por um corante azul 
representando o mar e o outro incolor. Esses líquidos são imersos em uma garrafa PET 
e dentro dela continha um barco improvisado com parafina. O propósito almejado era 
discutir conceitos de densidade e polaridade. Durante a trama os personagens 
apontam hipóteses que explicam o porquê do fenômeno observado no objeto, sendo 
que o jovem assume um posicionamento científico e sua avó baseia-se em saberes 
populares.  

Neste, apresentaremos uma discussão sobre o processo de elaboração e 
aplicação da quarta historieta, “Ciência versus Religião”, que expõe os 
posicionamentos de uma mãe fortemente religiosa que não acredita no conhecimento 
científico e sua filha, por ter acesso ao conhecimento científico adquirido no ambiente 
escolar, possui uma visão diferenciada, voltada para o que a ciência tem a contribuir.  

Com base nisso, desenvolvemos uma atividade teatral que procurou abordar o 
saber científico relacionado ao consumo da vitamina C e a algumas de suas 
propriedades buscando atrelar a esses saberes o valor da cultura nordestina.  

Além de tratar da educação em espaços não formais na perspectiva da 
divulgação científica, pensamos em um conjunto de ações que almejassem investigar 
possíveis contribuições do projeto para a comunidade escolar. Nesse sentido, buscou-
se entrevistar alunos do Ensino Médio de escolas do agreste sergipano após as 
apresentações do projeto. 

O TEATRO DE MAMULENGO E A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
Várias teorias vêm sendo desenvolvidas sobre o ato de ensinar, muitas delas 

buscando romper o ensino tradicional que Freire em seu épico, “Pedagogia do 
Oprimido”, chama de educação bancária, centrada apenas em depositar conteúdos, 
obrigando aos alunos a somente decorar conceitos, não contribuindo dessa forma, para 
que os mesmos pesem criticamente sobre o mundo. 

Somos a favor de enriquecer as pesquisas sobre a educação em espaços não 
formais, como uma alternativa viável para discutir conhecimentos científicos em 
ambientes que se desvincule dos métodos tradicionais de ensino. Marandino et al 
(2003), buscando realizar um levantamento sobre o termo, argumenta que não há um 
consenso acerca da definição de educação não formal, entretanto consideramos de um 
modo geral a educação não formal, como toda a atividade que não seja desenvolvida 
nos moldes do ensino normal e que possui metas bem definidas de aprendizagens a 
serem alcançadas. 

Nessa perspectiva, vemos no teatro de bonecos (teatro de mamulengo), uma 
forma de Divulgação Científica. O mesmo se destaca, uma vez que, estão presentes 
nas mais diversas culturas, assumindo as características de cada grupo social onde é 
desenvolvido. Segundo Oliveira (2011) a palavra Mamulengo deriva da expressão 
“mão-molenga” em referência ao movimento das mãos do indivíduo que movimenta os 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Educação em espaços não formais e divulgação 
científica 

(EFD) 
 

bonecos, também conhecido como mamulengueiro ou mestre. Alcure (2007) 
argumenta que, o teatro de mamulengo é uma forma de arte voltada para o riso 
constituída de pequenos enredos ricos em improvisações que envolvem aspectos do 
cotidiano e personagens definidos. O teatro de mamulengo é caracterizado por três 
aspectos principais: o ator, o texto e o público, sendo os bonecos manipulados envoltos 
a um tipo de “barraca”.  

O teatro com mamulengos é bastante flexível e as histórias são montadas a 
partir do contexto do público, de modo que aspectos do dia a dia da plateia sejam 
abordados durante as narrativas. Geralmente o enredo da história, que é previamente 
montado, sofre alterações durante o desenvolvimento da narrativa de modo a divertir o 
público. Além dos bonecos que compõem os personagens existe ainda a presença do 
“Mateus”, uma espécie de apresentador que fica do lado de fora da barraca e promove 
uma mediação entre o público e o mamulengueiro. Para Alcure (2007), uma das 
características marcantes do teatro de mamulengo é justamente essa interação com o 
público, seja a partir do intermédio do “Mateus”, dos bonecos ou da assimilação de 
aspectos da narrativa, que em sua grande maioria faz parte do cotidiano do público. 

Assim, este tipo de teatro é muito acessível a todos os públicos, pois além do 
contexto das historietas estarem inseridas na lógica cotidiana das pessoas, a estrutura 
física necessária é extremamente simplista ao passo de utilizar um “palco” que pode 
ser montado em qualquer lugar. Pensando em termos de popularização do 
conhecimento ponderamos que o teatro de mamulengos pode trazer boas 
contribuições quando pensamos em popularização. Mas quando estamos falando de 
“Popularização ou divulgação da Ciência”, algumas variáveis o torna um pouco mais 
rebuscado, complicado ou até mesmo utópico. Sabemos sim, que a população 
necessita descobrir o que a Ciência produz, pois a mesma é uma produção do homem, 
algo da população e que, de certa forma, tem o direito de conhecê-la. Mas como 
devemos popularizar a Ciência? Quais os meios? As potencialidades e os desafios? 
Para responder essas perguntas, precisamos inicialmente refletir o que realmente 
significa o termo “Popularização da Ciência”.  

Vivemos em um mundo em que a globalização trouxe mudanças significativas, 
e de certa forma rápida. A Ciência como de esperar seguiu o rápido avanço 
tecnológico, humanístico e cultural, enfim, obrigou ao “homem” buscar por respostas 
para perguntas de seu interesse, não é difícil imaginar a necessidade de uma pessoa a 
aprender usar um celular, por exemplo. Com a Ciência não é diferente, o mundo 
avança com ela, logo o entendimento dessas transformações é fundamental para o 
homem compreender e atuar ativamente nesse processo. 

Aqui destacamos algumas definições que sopesamos pertinentes. Segundo 
Mueller (2002) a popularização se dá quando há uma transposição das ideias dos 
textos científicos para os meios de comunicação, sendo estes porta-vozes do 
conhecimento científico. Espera-se que a população ao receber a informação científica 
possa utilizá-la como ferramenta para o entendimento de fenômenos de sua realidade. 
Já Albagli (1996), destaca que o termo popularização da ciência, pode ser pensado 
como "processos e recursos técnicos para a comunicação da informação científica e 
tecnológica ao público em geral." De certa forma se enquadra no que Mueller (2002) 
salienta, o alvo é divulgar a ciência para que a sociedade em si possa ter acesso a ela, 
independentemente do receptor da notícia científica.  

Motta-Roth e Marcuzzo (2010) destacam que há duas vertentes a serem 
analisadas na perspectiva da popularização da ciência, uma se refere ao entendimento 
dos textos em linguagem científica, já a outra como os textos serão abordados por 
pessoas leigas. Dessa forma só há popularização científica se o produto das 
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descobertas, antes escritas e apresentadas à classe minoritária, os cientistas, puderem 
ser “traduzidas” para que a classe majoritária, a população, possa entender a notícia. 
Considerando a proposição feita para a divulgação da ciência, com base no contexto 
da cultura nordestina e através do teatro de mamulengo, destacamos uma das 
categorias propostas por Barros (1992) para divulgação científica, a divulgação cultural, 
ou seja, o modo como o conhecimento científico está inserido dentro do contexto 
histórico e cultural e como este é produto deste mesmo contexto. O autor ainda 
argumenta que seu objetivo não é substituir o ensino normal, mas sim, encarar a 
divulgação científica como instrumento motivador que desperte a curiosidade e o 
interesse por temas científicos. 

Porém, o termo popularização da ciência expressa algumas questões sobre a 
forma que as pessoas a concebe. Um problema é a concepção da sociedade de que 
todo o conhecimento científico produzido são verdades absolutas e o outro é o pouco 
entendimento sobre o trabalho científico que os indivíduos possuem. Todavia, podemos 
destacar com base nos estudos de Mueller (2002), que é impossível popularizar a 
ciência sem que haja uma distorção, pois o conhecimento científico muitas vezes deve 
estar enquadrado na realidade cognitiva da população que vai receber a notícia. 

Devemos também, pensar no impacto que a popularização da ciência impõe 
para que possamos formar cidadãos críticos que saibam opinar e questionar sobre 
determinado assunto, que possam refletir sobre a veracidade de certo conceito e/ou 
fenômeno e não simplesmente aceitar tudo como uma verdade absoluta, a 
possibilidade de discutir socialmente a Ciência.  

Devemos também refletir sobre o papel da divulgação científica e quais os seus 
impactos frente a sociedade. Nessa linha podemos salientar o papel importantíssimo 
que esta tem no cenário educacional. Não é difícil encontrar cartilhas, vídeos, entre 
outros meios que visam apresentar aos alunos as descobertas da Ciência. Além do 
grande papel educacional, somos a favor do que Albagli (1996), destaca, onde o 
mesmo apresenta mais dois relevantes papeis o cívico e a mobilização popular. 

Albagli (1996) introduz dois universos de divulgação científica, a mídia e os 
museus de Ciência, todavia, entendemos que além destes podemos pensar em formas 
de divulgação, que de certo modo, devem ser classificadas como informais, pois não 
seguem um protocolo, falamos do teatro de mamulengo, ferramenta usada para 
alcançar o nível de popularização científica, com sua praticidade e alcance, torna-se 
uma via de divulgação sem precedentes. 

Ainda no viés da divulgação científica, Pinto (2009) explícita duas formas de 
divulgação, a canônica e a não canônica, como destacado a seguir: 

 
(...) Obras não canônicas aquelas em que a narrativa volta-se, sobretudo, à 
compreensão dos processos da ciência, do fazer científico e dos dilemas 
envolvidos na prática da ciência (compreendida como prática sociocultural), 
diferentemente de obras de divulgação científica cuja centralidade narrativa 
recai sobre a divulgação de resultados da ciência. (PINTO, 2009, p. 2) 
   

Defendemos a ideia que a Divulgação científica seja tratada não apenas com 
textos, vídeos, mas, também com arte e o teatro de mamulengo, vem sendo uma 
alternativa em potencial para divulgarmos a Ciência, bem como, para podermos 
trabalhar a questão do ensinar em espaços além da sala de aula. Nos escritos a seguir, 
explicitaremos, a narrativa e uma pesquisa, realizada por meio de entrevistas 
semiestruturadas, a ideia era avaliar qual a contribuição que o projeto trouxe para o 
público alcançado. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA E DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
Para a realização do projeto, buscamos trilhar o seguinte caminho: 

inicialmente, foi realizado um estudo temático das historietas, nessa etapa teríamos 
que atrelar a narrativa, a uma situação experimental, a questão girava em torno da 
problemática do debate entre conhecimento popular e científico, juntamente a essa 
situação foi pensada uma abordagem experimental, que em nosso caso girava em 
torno de um problema: Como saber se o alimento tem Vitamina C? Com a temática 
definida, foi necessário ir à literatura e fazer um levantamento bibliográfico da parte 
conceitual e experimental, objetivando potencializar o entendimento para que o enredo 
fosse consolidado e intrinsicamente ligado à situação experimental.  

Com o estudo realizado foi executado os testes experimentais e confecção dos 
bonecos de mamulengo (figura 1), houve também, nessa etapa, a realização dos 
ensaios. Por fim, foram realizadas as apresentações em público e a coleta de dados 
sobre as suas impressões. O instrumento de coleta desta pesquisa foi um questionário 
e as falas dos entrevistados foram registradas em áudio. A intervenção foi dividida em 
três etapas: apresentação da historieta com mamulengos, explanação dos conceitos 
científicos por parte do experimento, coleta de dados e análise. 

CONTEXTO DA NARRATIVA E APROFUNDAMENTO DA PARTE EXPERIMENTAL  
A história é narrada em seis cenas e se passa em um ambiente típico do 

interior nordestino, uma cidade muito quente do sertão. A trama enfatiza o 
confrontamento entre Saberes Religiosos versus Científicos. Participa das narrativas 
quatro personagens: Jurema, uma garotinha curiosa e que acredita na Ciência; 
Faustina, uma beata que é contra a toda produção científica; Justino Einstein, o 
professor e Dr. Zeca, o médico.   

 
Figura 1: imagens dos bonecos, acervo do Projeto Química Também é Cultura: Show da Química 

com Teatro III, 2013. 

Tudo começa quando Jurema volta da escola com sintomas de gripe. Sua mãe 
logo a acusa de ter ingerido algum alimento gelado, o que, segundo ela, teria causado 
a gripe. Faustina, muito religiosa, recorre inicialmente à religião, mas Jurema, não 
satisfeita com a alternativa apontada pela mãe, questiona se a religião seria mesmo a 
melhor maneira para que ela se curasse. Jurema afirma a sua mãe que a melhor 
alternativa seria tomar algum remédio e a matriarca muito conservadora a recrimina. 

Assim, surge uma questão: até onde podemos acreditar na ciência e o quanto 
ela pode nos ajudar? Até onde nossa fé pode falar mais alto? O nordestino sempre foi 
um povo muito religioso. Com sua fé incessável busca motivação para sanar as 
dificuldades.  
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Apesar de não acreditar muito, Faustina acaba levando Jurema ao médico, 
mas, como já era de se esperar, não acredita em uma só palavra que o doutor diz. O 
mesmo, ao examinar Jurema, confirma os sintomas de gripe e receita uma medicação 
apropriada e alimentação rica em vitamina C, essa constatação é pertinente discutir, 
pois, sabemos que a ingestão de vitamina C contribui para manter o corpo saudável e 
como isso, gripes e resfriados são menos intensos. 

Faustina, sem conhecimento do que seja a vitamina C, acaba aceitando, a 
contragosto, a alternativa proposta pelo médico. Alguns dias se passam, a medicação 
acaba e a gripe de Jurema não cessa. Então, Faustina diz a Jurema que sabia que isso 
não daria em nada. Já Jurema responde à mãe que a reza também não deu resultado. 
Nesse confronto de ideias entre mãe e filha, Faustina aceita a alternativa de que 
Jurema deve ter uma alimentação rica em vitamina C. Logo surge a pergunta, quais 
alimentos são ricos em vitamina C? 

Em busca da resposta jurema procura o professor Justino Einstein, que explica 
uma forma de determinar a presença da vitamina C. Nesse momento, a encenação de 
bonecos dá lugar a experimentação por parte da equipe de monitores e, então, um 
acadêmico explica para o público, sempre com o cuidado de demostrar com uma 
linguagem mais acessível para que todos possam entender, uma vez que, em nossas 
apresentações, buscamos abranger o público, a ideia é levar toda a comunidade 
escola, não apenas alunos, mas os pais também, e porque não abrir para toda 
população, pois, como o objetivo do projeto é popularizar a Ciência, esta deve alcançar 
os mais diversificados públicos. A história encerra com Jurema explicando para sua 
mãe como testar se o alimento tem vitamina C, comprovando assim que a Ciência foi 
um meio para solucionar o problema, possibilitando com que a beata tivesse um olhar 
diferente em relação ao conhecimento científico. 

O principal objetivo deste é determinar o teor de vitamina C presente em dois 
tipos de sucos (acerola e laranja). Esses testes subsidiarão a comprovação da teoria 
utilizada pelo médico que sugere à Jurema uma dieta rica em alimentos contendo 
vitamina C com o intuito de atenuar seu resfriado. 

A atividade experimental desenvolvida baseou-se na técnica denominada 
titulação complexométrica ou iodométrica que, entretanto não podemos classificá-la 
como titulação, pois não segue à risca os procedimentos que caracterizam tal técnica, 
como uso de vidrarias adequadas. A figura 2 demostra, esquematicamente, o 
desenvolvimento da atividade experimental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Modelo esquemático da experimentação “Determinação da Vitamina C”. 

 
Como o próprio nome sugere, baseia-se na formação de um complexo oriundo 

da adição de iodo como indicativo para quantificar-se a vitamina C. As reações que 
representam esse processo encontram-se abaixo: 
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Analisando as equações fornecidas acima nota-se que o ácido ascórbico reage 

com o iodo formando o ácido deidroascórbico, além de íons em solução como o iodeto 
(I-) que na presença de I2 e amido forma o complexo colorido (amido I3-). É importante 
ressaltar que para a coloração azul ser observada toda a vitamina C presente nos 
sucos precisa ser consumida, pois só assim o I2 estará livre em solução para formar o 
complexo, ou seja, quanto maior for o teor de ácido ascórbico na amostra, maior será a 
necessidade de se adicionar iodo para a visualização da coloração azul. 

Como a vitamina C é um excelente antioxidante, esta promove a redução do 
iodo a iodeto que em solução aquosa é incolor (equação I). Assim, quanto maior o teor 
de vitamina C presente maior será a quantidade necessária de iodo para que a 
coloração azul promovida pelo complexo se reestabeleça. (SILVA, FERREIRA e 
SILVA, 1995) 

A adição do iodo a solução amilácea acarreta na formação do complexo 
triiodeto (I3–) cuja coloração característica é azul-escuro e a partir da análise da 
primeira equação química nota-se que um mol de ácido ascórbico reage com um mol 
de iodo. Dessa forma, ao passo que todo o ácido ascórbico é consumido durante o 
processo, depois qualquer adição da solução amilácea com iodo adicionada promoverá 
o aparecimento da coloração escura característica do complexo formado, como 
observado na equação II.  

Sabemos de uma coisa, todo esse conhecimento científico deve ser moldado 
para um nível em que o público entenda, logo, apesar desse aprofundamento, aqui 
descrito, o qual os monitores realizam profundo estudo, nas apresentações, claro que 
não falamos em complexo, triiodeto, buscamos comentar sobre os indícios visuais, que 
nos permitem inferir sobre a presença de vitamina C. 

Algumas considerações finais devem ser analisadas como a necessidade de 
conhecer a concentração dos sucos e analisar as condições que o experimento está 
sendo realizado, pois esses fatores conectam-se de forma intrínseca com quantidade 
de Vitamina C presente. É importante salientar que esse experimento é previamente 
testado por monitores do projeto que, dessa forma, analisam a veracidade dos 
resultados. 

Com a realização dessa história, buscou-se aprofundar no confrontamento 
entre os saberes, tradicionais e científicos, o intuito era demostrar que não tem um 
saber certo nem errado apenas uma visão diferente e que por mais que os saberes 
tradicionais estejam distanciados da explicação da ciência, estes têm seus valores para 
uma determinada cultura. Além desse viés, busca-se levar a seguinte questão: “A 
importância da vitamina C na dieta humana”, nessa linha, vemos como importante, 
discutir sobre a história dos estudos que desencadearam na descoberta dessa 
vitamina.  

As indicações médicas atuais, sugerem um consumo de vitamina C diário de 
60 mg, entretanto esse valor pode variar, dependendo das necessidades nutricionais 
de cada indivíduo e da quantidade excretada nos mais diversos processos ou destruída 
por oxidação Franco (1999). A deficiência dessa vitamina pode provocar o 
aparecimento do escorbuto, doença cujos sintomas variam desde sangramento 
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gengival com perda gradativa dos dentes a inflamações nas articulações, além de 
causar queda dos cabelos Schanderl (1970) Todas essas questões visam sobre tudo, 
ampliar a gama de conhecimento dos espectadores e, quando passamos esses 
conhecimentos científicos para público, estes compreendem o que foi ensinado, 
estamos fazendo Ciência ao mesmo tempo que divulgamos a mesma  nos mais 
diversos ambientes, proporcionando que todos os públicos assistam as apresentações.  

PERCEPÇÕES DO PÚBLICO ACERCA DO TEMA ABORDADO E DO DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO  

Nesse tópico, o nosso intuito é realizar uma análise das opiniões do público 
sobre os aspectos sociais, culturais e científicos trabalhados durante a abordagem 
teatral com mamulengos. O público alvo desse levantamento é composto por alunos da 
rede pública de ensino e comunidade em geral.  

Para analisar as percepções do público e, de certa forma, as potencialidades 
do teatro de mamulengo, fizemos um questionário e entrevistamos grupos de 
espectadores a cada apresentação. O questionário tinha as seguintes perguntas: Qual 
a informação você leva dessa atividade? O que você achou da aproximação do projeto 
com a comunidade escolar? Você já ouviu falar no teatro de mamulengo? Já tinha 
ouvido falar na vitamina C? Antes da apresentação você conseguiria descrever o que 
era a vitamina C? E depois da atividade você teria subsídios para testar o experimento 
apresentado em outro alimento? Com essas perguntas, colhemos os dados que foram 
analisados posteriormente, algumas falas são descritas no quadro 1. 

As respostas foram tratadas de acordo com a análise textual discursiva, que 
segundo Moraes (1999) apresenta como matéria-prima de estudo todo e qualquer 
material decorrente de comunicação verbal ou não-verbal. Para tal, ainda segundo o 
mesmo autor, seguimos três etapas para enfim obter um estudo que viesse a contribuir 
com o nosso objetivo, a unitarização, categorização e analise.  

Na unitarização, o nosso objetivo primordial era desconstruir os textos 
transcritos a fim de organizá-los por meio de códigos, estes deveriam nos indicar a 
origem de cada trecho transcrito nas entrevistas.  

Damos início a segunda etapa, a categorização, elencando uma categoria a ser 
analisada, “as contribuições do projeto”. Essa categoria abria espaços para 
subcategorias, que foram, (i) Científico; (ii) Social e (iii) Cultural Artístico. Todas essas 
subcategorias foram criadas com a análise dos textos transcritos. 

A última etapa era a Análise Textual Discursiva, que consistia em explicitar as 
subcategorias objetivando a construção estrutural de um “metatexto”. O Quadro 1 
demostra esquematicamente as falas que correspondiam as categorias obtidas a partir 
da abordagem conceitual das historietas, nele ainda trazemos algumas falas dos 
entrevistados. 
Quadro 1: Categorização das Falas dos Participantes da Pesquisa 

Categoria Subcategorias Falas dos Participantes 
 
 

Contribuições do Projeto 
 
 
 

 
(i) 

Científico 
 
 
 

 “Informação! Muitas 
informações. Sobre a 

vitamina C, para que serve, 
e como testar se o alimento 
tem ou não vitamina C, eu 

pensava que a laranja era a 
fruta que tinha mais 
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Contribuições do Projeto 
 
 

 
 
 
 

(i) 
Científico  

“vitamina c mais eu vi aqui 
que não! que a acerola tinha 

mais vitamina C.” 
“Eu achei muito interessante 
a apresentação, pois eu não 

sabia achar vitamina C, já 
ouvir falar dela mais sem 

aprofundamento.” 
“Achei muito bom né, para 
influenciar mais os alunos, 
por que assim é uma coisa 

que a gente não vê na 
escola e se a gente passar 
a ter mais a gente vai se 

beneficiar muito com isso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 “Rapaz eu achei muito legal 
assim, o trabalho feito por 
vocês é muito legal, passa 
informação para os alunos, 
tipo nunca ninguém tinha 
trazido essa atividade pra 

cá.” 
 “É bem bom por que assim 

os pais podem participar 
dessa atividade e 

aprenderem também com 
atividades como essas” 
 “É um aprendizado bem 

enorme, assim eu vou saber 
agora a quantidade e 

vitamina C tem nos sucos 
nos alimentos e saber 
também como lavar os 

alimentos” 
 “Sim, a forma com que foi 
apresentado foi possível 
desenvolver em outros 
sucos e acho que em 
verduras também.” 

 
(iii) 

Cultural artístico   

“Apenas um respondeu que 
sim, os demais negaram 
saber sobre o teatro de 

Mamulengo.” 
 
Analisando o quadro acima, observa-se que na subcategoria (i) de acordo com 

as falas selecionadas, no que se refere ao conceito, conhecimento científico, 
destacaram o modo utilizado para se detectar o teor de vitamina C. As falas 
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enfatizaram o aprendizado adquirido com o experimento, e o enriquecimento do seu 
conhecimento químico. Outro aspecto que nos chamou a atenção foi a percepção da 
importância da Vitamina C e o benefício que se tem por receber tal informação. Como 
fica bem explicito em uma das falas: “Achei muito bom né, para influenciar mais os 
alunos, por que assim é uma coisa que a gente não vê na escola e se a gente passar a 
ter mais a gente vai se beneficiar muito com isso”. 

Já em (ii) ficou muito bem destacado o contexto social, de acordo com as falas 
coletadas. Ambas discorrem que é muito importante a apresentação do projeto, uma 
vez que eles aprenderam coisas que não sabiam e que iriam levar para o cotidiano. 
Como ficou destacado em uma das falas: “É bem bom por que assim os pais podem 
participar dessa atividade e aprenderem também com atividades como essas”.  

Em (iii) os participantes da pesquisa trabalharam a ideia das contribuições do 
projeto, pois de acordo com Lopes (2005, p. 125), por meio da linguagem artística, é 
possível apresentar acontecimentos da ciência e da vida de cientistas, relacionando-os 
ao ambiente social em que estão inseridos: o teatro, por exemplo, pode contextualizar 
social, histórica e politicamente a prática científica através da reprodução de episódios 
do mundo real. Entretendo, apesar da dimensão cultural ser de grande importância 
para o homem, foi detectável, a pouca familiaridade dessa forma de teatro com o 
público. Nesse viés, vemos outro aspecto que potencializa o esplendor deste projeto, a 
possibilidade de fazer reerguer uma cultura nordestina. 

É detectável o entusiasmo do público com as apresentações. Os mamulengos 
abrem um ambiente de descontração, sem perder, é obvio, o grande objetivo que é 
levar conhecimento científico a população. Percebemos também que os receptores, 
conseguiram levar algum conhecimento, seja de cunho científico, social ou cultural, 
desta forma percebemos que fomos eficazes em levar para ambientes informais algum 
conhecimento.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O teatro de mamulengo vem sendo um meio para levar conhecimento, no 

nosso caso Químico, para a população. A cada apresentação, verificamos que estamos 
transpondo as ideias de textos científicos por meio da comunicação teatral, facilitando o 
acesso das pessoas ao conhecimento científico. O projeto ainda oferece uma 
aproximação da comunidade leiga aos acontecimentos científicos e abre espaço ainda 
para a inserção dos acadêmicos em pesquisas de extensão, o que proporciona uma 
qualificação em sua formação. 

Acreditamos nesse tipo de teatro por ser muito acessível a todos os públicos, 
não só pelo contexto em que as histórias podem vir a serem narradas, mas também 
pela facilidade que a infraestrutura de atendimento pode ser montada em qualquer 
lugar.  

Podemos ainda destacar que essa abordagem possibilita que as histórias 
sejam narradas partindo de realidades cotidianas da plateia, sendo possível também a 
arte do improviso nas apresentações. Essa interação com público enriquece ainda mais 
o aprendizado, pois segundo, Paulo Freire, em seu épico, “Pedagogia do Oprimido”, 
deve haver uma dialogicidade do professor com o aluno, no nosso caso, dos 
mamulengos com a plateia, isso engradece e, de certa forma, cria um ambiente em que 
os participantes possam levantar o seu posicionamento acerca do ato de ensinar. 

 Vale salientar que o nosso objetivo não é ir de encontro ao conhecimento 
tradicional e religioso, mas, mostrar a versão da Ciência, problematizando que não 
existe um conhecimento tradicional errado mas uma explicação diferente para o fato. 
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A parte experimental também tem seu status de importância, não apenas por 
parte dos espectadores que se entusiasmam com o experimento, mas, porque exige 
que os acadêmicos pesquisem e estudem as explicações conceituais do experimento 
desenvolvendo o seu perfil crítico. Vale ressaltar que buscamos abordar o 
conhecimento em uma linguagem mais simples para que todos os espectadores 
possam entender, uma vez que, a plateia não é constituída de indivíduos com pleno 
entendimento sobre conhecimentos científicos.  

A utilização do teatro de mamulengo para popularização da Ciência possibilitou 
a discussão de questões de ordens, científica, social e cultural. Esses aspectos são 
observados desde a explanação da parte experimental, abordando dessa forma os 
conceitos científicos, passando pela narrativa e com esta, aprofundando questões 
socioculturais, no momento em que trabalhamos o confrontamento entre os saberes 
religiosos e científicos.    

Por fim, gostaríamos de expressar que divulgar a Ciência não é uma coisa 
simples de se fazer, requer tempo e muito estudo, porém é gratificante e vale a pena. É 
esse pensamento que todos os professores de Ciências devem ter, dessa forma 
podemos divulgar a Ciência, o mundo precisa ser alfabetizado cientificamente para que 
contribua na formação do cidadão crítico frente a problemas do nosso interesse, seja 
de ordem científica, religiosa, política, etc. 
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Palavras Chave: Feira de Ciências, ensino/aprendizagem, formação cidadã.  

RESUMO: O presente trabalho refere-se a um relato de experiência obtido através da organização, 
coordenação, divulgação e avaliação dos resultados da I Feira de Ciências e Tecnologia de uma escola 
pública de Catalão – GO. A Feira foi organizada pelos bolsistas de Química, Matemática e Biologia do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (Pibid) que tem entre de seus objetivos auxiliar na 
formação inicial dos alunos de licenciatura e na formação continuada do professor visando incentivar o 
magistério e assim contribuir para a melhoria do ensino. Tal Feira não representou um evento de um dia, 
mas consistiu sim de um trabalho processual de ensino/aprendizagem e avaliação. Após a realização da 
Feira percebe-se a necessidade de se promover um ensino que tenha como foco principal a construção da 
cidadania, levando alunos e professores a adquirirem uma nova posição no processo de 
ensino/aprendizagem visando à formação crítica e participativa do aluno com a construção do conhecimento 
e com a sua realidade. 
 
INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) representa 
um espaço de formação inicial e continuada do professor, auxiliando no processo de 
formação do mesmo que nunca está totalmente acabado, por meio da criação de 
ambientes integrados que permitam aos alunos do curso de licenciatura vivenciar a 
relação entre a teoria e a solução de problemas reais na escola; da integração dos 
profissionais concursados em efetivo exercício da função com os alunos da licenciatura 
em início de curso ou em vias de formação, aliados aos professores formadores com a 
proposição da discussões de temas que contribuam para uma reflexão sobre a 
docência visando contribuir para a melhoria do Ensino Médio público e atrair um 
número maior de alunos para cursos de licenciatura e para a docência. 
  O Pibid objetiva ainda proporcionar aos futuros professores ações, experiências 
metodológicas e práticas docentes inovadoras para que possam delas se utilizar em 
suas aulas, de forma articulada com a realidade local da escola, além de estimular os 
alunos bolsistas para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação nos 
processos de ensinar e aprender, incentivando e valorizando o espaço escolar público 
por oportunizar práticas escolares interdisciplinares e articulá-las com a realidade local.  

Pimenta (2000) ressalta a importância de colocar a prática pedagógica e docente 
escolar como objeto de análise, para ressignificar os processos formativos a partir da 
reconsideração dos saberes necessários à docência. 
 Segundo Rios (2001): 

 
[...] o desenvolvimento profissional dos professores tem se constituído em 
objetivo de políticas que valorizam sua formação, não mais baseada na 
racionalidade técnica, que os considera como meros executores de decisões 
alheias, mas numa perspectiva que considera sua capacidade de decidir. 
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Percebe-se assim que o docente tem papel importante na educação, de ser 
mediador de conhecimento. E para desempenhar esse papel deve estar bem 
preparado. O Pibid se propõe a formar professores mais aptos a lidar com os 
problemas educacionais e a buscar alternativas para melhorar o ensino e torná-lo mais 
significativo. 
 Nesta perspectiva busca-se o uso de novas metodologias para o Ensino de 
Química, implicando em pesquisas sobre recursos didáticos alternativos no ensino.  

Neste sentido, considera-se como uma alternativa viável e interessante a 
utilização dos mais diversos recursos didáticos. Dos livros didáticos aos vídeos e 
filmes, uso do computador, jornais, revistas, livros de divulgação e ficção científica e 
diferentes formas de literatura, manuais técnicos, assim como peças teatrais, projetos, 
jogos, músicas, oficinas, mostras e Feiras de Ciências, que dão maior abrangência ao 
conhecimento, possibilitam a integração de diferentes saberes, motivam, instigam e 
favorecem o debate sobre assuntos do mundo contemporâneo (BRASIL, 1999). 

Assim, como parte das atividades do Pibid Química, Matemática e Biologia da 
Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão (UFG/CAC), aconteceu a organização 
e apoio à I  Feira de Ciências e Tecnologia de uma escola pública de Catalão - GO. 

Por definição de Pereira: 
 

[...] as feiras de ciências ocorrem em locais públicos onde os alunos, após uma 
atividade de investigação científica, expõem e discutem suas descobertas e 
resultados, podendo também colocá-los à disposição da comunidade. Isso 
possibilita aos alunos expositores oportunidades de crescimento científico, 
cultural e social [...] A realização de Feiras de Ciências é perfeitamente 
justificada ao considerar-se os objetivos do Ensino de Ciências: desenvolvimento 
do pensamento lógico; vivência do método científico [...] (PEREIRA, 2000). 

 
 As Feiras de Ciências tem ganhado cada vez mais espaço no processo de 
ensino/aprendizagem por serem consideradas uma metodologia diversificada que traz 
um leque de possibilidades para uma Educação Cidadã, possibilitando a superação do 
ensino tradicional. Acredita-se que estas possam promover a formação de cidadãos 
críticos/reflexivos, além de ser um meio de promoção de divulgação científica. A 
sociedade contemporânea vivencia rápidas transformações tecnológicas, científicas, 
sociais e ambientais, sendo necessário que os alunos/cidadãos estejam preparados 
para atuarem de forma ativa nesta sociedade globalizada. Assim, o ensino atual deve 
contribuir para essa formação cidadã, baseada em princípios éticos, morais, sociais e 
ambientais e deve possibilitar a aquisição de competências e habilidades como previsto  
na Legislação Educacional Brasileira, como por exemplo nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN‟s) (BRASIL, 1999).  
  Deste modo, a sociedade atual prevê uma formação que se constitua tanto de 
conhecimento científicos como sociais, éticos e ambientais, que leve a promoção de 
competências e habilidades, como previsto nos PCNs (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) (BRASIL, 1999) como: pesquisar e selecionar informações, questionar, 
trabalhar em grupo, comunicar-se, construir, modificar, além de outras que são 
essenciais para uma formação cidadã.  

Tendo como objetivo uma aprendizagem diferenciada e significativa, que de fato 
conduza a esta desejada formação cidadã, tem se atualmente se utilizado de 
metodologias diferenciadas de ensino como as Feiras de Ciências. Acredita-se que 
este tipo de metodologia vem de encontro com o que a sociedade atual necessita, que 
é uma aprendizagem significativa com a construção/desenvolvimento de 
habilidades/competências que promovam uma formação cidadã. Neste sentido, as 
Feiras de Ciências são metodologias em que os alunos são responsáveis pela 
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comunicação de projetos planejados e executados por eles próprios, o que acredita-se 
que possibilite uma aprendizagem significativa e ativa. Com isto, durante o evento, os 
alunos tem a possibilidade de apresentar trabalhos que lhes tomaram várias horas de 
estudo e investigação, em que buscaram informações, reuniram dados e os 
interpretaram, sistematizando-os para comunicá-los ao público. Isto possibilita a 
aproximação dos alunos com a construção do conhecimento científico de forma 
significativa e ativa, ainda interligando este conhecimento com suas respectivas 
aplicações no cotidiano. 

Espera-se ainda que essa metodologia diferenciada (Feiras de Ciências) possa 
atuar de forma direta e indireta na formação dos alunos, propiciando o desenvolvimento 
de uma aprendizagem significativa e de competências/habilidades que são essenciais 
para a formação de cidadãos críticos/reflexivos. Mezzari (2009) afirma que além das 
Feiras de Ciências promoverem uma aprendizagem significativa, a participação dos 
alunos nas mesmas propicia o contato destes com a comunidade e com diversas áreas 
do conhecimento, onde os mesmos não se limitam a simplesmente adquirir 
conhecimentos científicos, mas como consequência desta experiência formam-se 
também socialmente, ambientalmente e moralmente. 

Neste contexto, tem-se tirado proveito de metodologias de ensino diferenciadas, 
que superem o ensino tradicional e levem a uma formação significativa dos educandos, 
como por exemplo, as Feiras de Ciências, que tem ganhado espaço no processo 
ensino/aprendizagem nos últimos tempos. Diversos relatos extraoficiais de 
organizadores de Feiras de Ciências, afirmam que as Feiras de Ciências têm 
possibilitado aos alunos a vivência de experiências científicas e a construção de 
competências e habilidades, tais como: construção ativa do conhecimento, a 
capacidade de se comunicar em público, de pesquisar, buscar informações, analisá-las 
e selecioná-las, a capacidade de aprender, criar, formular, a capacidade de trabalhar 
em grupo, a ampliação da capacidade comunicativa, o desenvolvimento da criticidade, 
a interação aluno-aluno/aluno-professor, a mudança de hábitos e atitudes, além da 
motivação para o aprendizado, o que é bem evidente durante o desenvolvimento 
destas atividades. Vale ressaltar que as Feiras são metodologias de ensino capazes de 
promover a formação cidadã, pois o aluno se torna sujeito ativo durante a o processo 
de elaboração e desenvolvimento das atividades envolvidas na Feira. Segundo 
Hartmann (2009) a participação em Feiras de Ciências é, portanto, a culminação de um 
processo de estudo, investigação e produção que tem por objetivo a educação 
científica dos estudantes. 

Segundo Mancuso (1993) este tipo de metodologia suscita e propicia um leque 
de experiências importantes para a formação de um aluno crítico e reflexivo e com 
ampla visão do mundo. Pavão (2007) relata ainda que do ponto de vista metodológico 
as Feiras de Ciências podem propiciar o estímulo para aprofundar estudos e a busca 
de novos conhecimentos, além de ter a capacidade de proporcionar a discussão de 
problemas sociais e ambientais. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar, do ponto de vista dos professores, 
coordenadores e diretora da escola campo onde se realizou a Feira de Ciências, quais 
os impactos positivos e negativos da realização dessa primeira Feira de Ciências e 
Tecnologia na escola. Buscou-se assim compreender o quanto esta atitude ajudou os 
alunos em sua formação crítica e cidadã. Para tanto, as reflexões dos envolvidos foram 
gravadas em áudio e vídeo e posteriormente transcritas e analisadas. 
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METODOLOGIA 
Como parte das atividades do Pibid (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência) dos Cursos de Química, Matemática e Biologia da Universidade 
Federal de Goiás, Campus Catalão (UFG/CAC), foi planejada uma atividade que 
pudesse promover a divulgação da ciência entre os alunos da escola parceira, além de 
se buscar promover a auto-construção de conhecimento por estes alunos. Para o 
desenvolvimento deste projeto toda a escola foi chamada a trabalhar em conjunto, 
planejando e executando cada uma das ações, sempre sob supervisão das 
coordenadoras e bolsistas do Pibid Química, Matemática e Biologia. Assim, no dia 15 
de setembro de 2009 foi realizada a I Feira de Ciências e Tecnologia do Colégio 
Estadual “Dona „Iayá‟” com o tema “Sustentabilidade”. A Feira teve como objetivo: 
incentivar a atividade científica através de projetos científicos; contribuir para a 
construção do conhecimento e despertar novas vocações nos alunos, além de buscar a 
formação cidadã dos envolvidos. 
 Participaram da atividade os alunos do Ensino Médio e do nono ano do Ensino 
Fundamental que foram dispostos em grupos compostos de três a cinco membros, 
sendo que cada equipe inscreveu apenas um projeto. 
 A fim de esclarecer os objetivos da atividade proposta, no dia 24 de agosto de 
2009 os alunos do colégio (três turnos) foram levados ao anfiteatro de duas em duas 
turmas para que, por meio de uma curta palestra (com duração de cerca de trinta 
minutos), obtivessem informações acerca da Feira de Ciências e do Tema 
Sustentabilidade. Foram divulgados o tema, os objetivos, detalhes da inscrição como 
período, local e preenchimento da ficha, análise dos projetos, proibições, forma de 
apresentação dos trabalhos, avaliação e premiação. Além disso, a divulgação foi 
realizada através de cartazes espalhados por todo o pátio da escola, corredores e 
salas de aula. 
 As inscrições foram realizadas de 25 a 31 de agosto no Laboratório de Ciências 
em horários distribuídos pelos três turnos, sendo efetuadas pelas bolsistas do Curso de 
Química no período da manhã, da matemática no período da tarde e da Biologia no 
período noturno. A ficha de inscrição continha o nome completo dos integrantes da 
equipe, seus números e séries, o nome do professor que orientaria o trabalho, o tema 
abordado, a descrição dos fundamentos científicos do projeto em questão e a 
descrição dos objetivos do projeto. 
 A escolha do tema e a elaboração do projeto foram de inteira responsabilidade 
do grupo e as dúvidas foram esclarecidas junto ao professor da disciplina relacionada 
ao projeto ou junto aos bolsistas que fizeram parte da Comissão Organizadora da 
Feira. 
 A exposição dos trabalhos para toda a escola (e aberto ao público – comunidade 
escolar) foi realizada no dia 15 de setembro, nos horários: 08:00 às 12:00 horas; 14:00 
às 17:00 horas e 19:00 às 22:00 horas. 
 Para a execução do projeto a ser apresentado na  
Feira cada equipe contou com um espaço para a montagem de seu trabalho, sendo 
todo e qualquer material utilizado pela equipe de inteira responsabilidade do grupo, 
pois a escola não realizou o empréstimo de nenhum material ou móvel para a 
execução dos trabalhos que não fosse a mesa e o espaço físico. Assim, foram de 
inteira responsabilidade das equipes todo e qualquer objeto ou equipamento que 
levaram para a apresentação de seus trabalhos, tais como aparelho de televisão, de 
vídeo, DVD, computador, entre outros. 
 Cada grupo foi responsável pela montagem e desmontagem de seus trabalhos, 
cumprindo rigorosamente o calendário estipulado pela comissão organizadora do 
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evento para cada acontecimento, sob pena de perda de pontuação durante a 
avaliação. Quanto à avaliação, essa ocorreu durante a confecção e apresentação dos 
trabalhos, levando em conta o conhecimento científico, relevância social, alcance dos 
objetivos, participação de todos os componentes do grupo, aspecto visual do trabalho, 
exposição oral, organização geral, limpeza, pontualidade e a organização do local da 
exposição. 
 A comissão avaliadora foi composta por professores da escola e representante 
da UFG/CAC (bolsistas Pibid e professores coordenadores de área do Pibid). 
 Como premiação todos os grupos que se apresentaram na Feira de Ciências, 
desde que não fossem desclassificados, obtiveram nota de zero a cinco pontos que 
tiveram contagem de 50 % da nota bimestral em Química, Matemática, Física e 
Biologia. Contudo, receberam essa nota apenas os alunos que estiveram presentes 
durante a apresentação do projeto e se sobressaíram nesta. Além disso, os três 
primeiros lugares de cada turno tiveram como premiação extra uma viagem para 
Goiânia, onde puderam observar os trabalhos de uma Feira de Ciências em nível 
estadual. 

Para avaliação dos resultados alcançados na Escola foi utilizada uma pesquisa 
de abordagem qualitativa (LUDKE; ANDRE, 1986), utilizando-se como instrumento de 
coleta de dados depoimentos e entrevistas. A pesquisa qualitativa envolve a obtenção 
de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 
estudada; enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 
perspectiva dos participantes. De acordo com as autoras citadas acima, a pesquisa 
qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 
situação que está sendo investigada, via de regra, através do trabalho intensivo de 
campo. Ainda segundo Lüdke e André (1996), nesse tipo de pesquisa os problemas 
devem ser estudados no ambiente em que eles ocorrem naturalmente, sem qualquer 
manipulação intencional do pesquisador. Dentre as técnicas de coleta de dados da 
pesquisa qualitativa, neste trabalho fez-se uso da vídeo gravação (filmagem) como 
método de coleta de dado: 

 
 A evolução dos recursos tecnológicos permite uma melhora no processo de 
observação. Os pesquisadores aprofundaram a coleta de dados de suas 
pesquisas por meio da videogravação. A filmagem passou a captar sons e 
imagens que reduzem muitos aspectos que podem interferir na fidelidade da 
coleta dos dados (PINHEIRO, 2005). 

 
No dia 15 de outubro de 2009, antes do conselho de classe do colégio, houve 

uma reunião, cujo vídeo e áudio foi gravado para reflexão. A reunião contou com os 
professores, coordenação e direção do colégio juntamente com os coordenadoras de 
área e bolsistas do Pibid para que fossem pontuados os resultados obtidos com a I 
Feira de Ciências e Tecnologia. Posteriormente o áudio foi transcrito e analisado para 
se avaliar os resultados da Feira. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante o período de preparação e desenvolvimento da I Feira de Ciências e 
Tecnologia pôde-se notar seu impacto na escola, com mudanças no comportamento 
dos alunos, que passaram a aumentar as visitas à biblioteca e aos laboratórios de 
informática e de ciências, passaram a ser mais participativos nas aulas de ciências e 
Química e muitas vezes encontravam assuntos comuns a suas pesquisas, o que os 
motivava nos estudos e contribuía no processo de ensino/aprendizagem. 
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Diante do empenho dos alunos, os professores e coordenação da escola 
também ficaram bastante motivados, pois toda a escola passou a ser mais “viva”, com 
a participação ativa e interessada dos alunos, que procuravam os professores em seus 
intervalos de aula e até após o período de aulas. O dia da exposição foi marcado por 
um clima de ansiedade, nervosismo, alegria e satisfação dos alunos pelos resultados 
dos trabalhos. Segundo depoimentos dos professores, o período noturno, composto 
por alunos que em sua maioria trabalham e, portanto, possuem pouco tempo 
disponível, foi o que mais surpreendeu. Segundo opinião da professora de Química 
estes foram os maiores interessados e fizeram a parte mais rica da Feira. 

Relacionados à Física foram apresentados trabalhos como maquetes de cidades 
demonstrando transformações de energia no cotidiano, usina hidrelétrica, 
funcionamento de motores, placa receptora de ondas médias, construção de rádio com 
material alternativo e produção de energia elétrica por meio de energia mecânica, solar 
e eólica, em projetos distintos, etc. 

 Relacionados à Química se destacaram projeto de destilação com material 
alternativo, construção de pilha com limões, separação de mistura para obtenção de 
água limpa a partir de água suja e fabricação de sabão com material orgânico que foi 
realizado particularmente por alunos pertencentes ao projeto “Seja um cidadão 
quimicamente consciente” realizado no contra-turno dos alunos, no período vespertino, 
acompanhado pelas bolsistas do Pibid. 

E, dentre os projetos de Biologia, se destacaram maquetes da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), produção de 
vegetais na água (hidroponia), exposição e classificação de diferentes tipos de fungos, 
discussão acerca da destruição da camada de ozônio, discussão a respeito do efeito 
estufa e o aquecimento global, etc. 

Após a Feira ocorreu uma avaliação da mesma. A avaliação foi o momento de 
organizar as informações de todo o processo realizado, ouvir a opinião de diretores, 
coordenadores, professores, bolsistas e professores da Universidade envolvidos no 
evento. Para tanto, foram avaliados os significados dos resultados, os aprendizados e o 
que precisaria mudar ou se manter dessa experiência. Na reunião que ocorreu com os 
professores, coordenação e direção do colégio e as coordenadoras de área e bolsistas 
do Pibid pôde-se notar que não só os bolsistas ficaram satisfeitos com a realização e 
os resultados alcançados com a Feira, como também os funcionários do colégio a 
apreciaram muito. 
 A professora de Química relatou o quanto a escola foi procurada com as 
pesquisas dos alunos: “[...] Nunca vi o laboratório de ciências e a biblioteca tão 
procurados [...]”; assim também a professora de biologia confirmou: “[....] gostei muito. 
A escola ficou muito movimentada [...]”. 

Além disso, os professores apontaram o empenho nas pesquisas que foram 
além de simples demonstrações sem fundamento: “[...] Os alunos se preocuparam em 
pesquisar a teoria [...]”; “[...] Eu achei que eles fossem para a Feira apenas com a 
finalidade de ganhar nota e pelo contrário se mostraram bastante motivados [...]”. Tais 
depoimentos mostraram que os alunos foram além das expectativas, valorizando o 
espaço que obtiveram com a Feira. A declaração da UNESCO (1996) diz que: 

 
[...] a educação científica, em todos os níveis e sem discriminação, é requisito 
fundamental para a democracia. Igualdade no acesso à ciência não é somente 
uma exigência social e ética: é uma necessidade para a realização plena do 
potencial do homem. 
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Assim, percebe-se que a Feira cumpriu com seu papel de democratizar o acesso 
à ciência motivando os alunos para a sua compreensão e aprendizagem. 

Uma professora de Ciências, ao destacar o envolvimento dos alunos do nono 
ano do ensino fundamental mencionou que: ”[...] a gente percebe que aqueles alunos 
que [...] dão trabalho dentro da sala de aula, em relação à disciplina, são os alunos que 
mais gostam de participar, mais ajudam.” Este fato ressalta o quanto é valioso o uso de 
uma abordagem diferenciada para cativar a atenção dos alunos e sua participação. A 
professora de Biologia declarou que temia o envolvimento dos alunos apenas em 
busca de pontuação em nota semestral, contudo, notou que o envolvimento dos alunos 
era devido ao estimulo pela curiosidade nos assuntos de seus projetos: “[...] achei que 
eles estavam entusiasmados. Porque eu achei que no começo eles iam fazer só para 
ganhar nota, mas no fim eles se entusiasmaram com o projeto, com o trabalho.” 

 A professora de Biologia do colégio ainda frisou a motivação dos alunos para 
fazerem algo diferente: “[...] porque as pessoas sempre querem fazer algo do mesmo 
jeito que é aquela coisa simples; eles tiveram interesse em fazer algo diferente para 
chamar atenção, para todo mundo ver o trabalho deles, para elogiar [...]”. 

Assim, percebe-se que a Feira cumpriu com seu papel de democratizar o acesso 
à ciência, motivando os alunos para a sua compreensão e aprendizado. 

Além disso, um dos professores ressaltou a decepção daqueles que não 
participaram da Feira e das atividades: “[...] Eu notei [...] a cara de tristeza daqueles 
que não participaram efetivamente da Feira e até arrependimento deles [...] Então eu 
acredito que em um próximo momento [...] a participação vai ser ainda maior [...]”. 

O professor de Física ressaltou a importância do uso de metodologias de ensino 
que chamem a atenção do aluno, e assim, consigam tornar o aluno participante durante 
as aulas: “[...] Hoje lousa e giz que é o básico que nós temos aqui nas escolas, o aluno 
não quer saber disso, ele está com um mp10, um mp11 [...] temos concorrentes 
fortíssimas [...]”. Nesse sentido a Feira vem suprir o déficit em atividades extra classe 
que motivem os alunos e despertem seu interesse e sua curiosidade. Outro fato citado 
pelo professor de física foi a auto-construção do conhecimento pelos alunos: “[...] nesse 
ponto a Feira de Ciências é uma opção. Eles tiveram que ensinar alguma coisa; estava 
na mão deles a função de mostrar alguma coisa e para mostrar tiveram que estudar, 
tiveram que preparar [...]”. 

Segundo os PCN‟s (BRASIL, 1999), um dos objetivos do Ensino é tomar gosto 
pelo conhecimento, aprender a aprender e a formação da auto-estima do aluno. Com a 
Feira os alunos puderam pesquisar e caminhar de forma atuante na construção de seu 
conhecimento, aprendendo a buscar informações e julgá-las quanta a sua relevância e 
veracidade e ainda aprendendo a divulgar a informação construída, compartilhando 
essas informações com seus colegas e professores. Durante a apresentação de seus 
projetos na Feira os alunos puderam desenvolver competências e habilidades tais 
como argumentar, se comunicar, falar em público. 

Demo (2002) reforça essa constatação ao dizer que o aluno:  
 

[...] precisa deixar de ocupar a posição de aluno objeto, que só escuta a aula e a 
reproduz em prova, e passar a ser o aluno-sujeito, que é aquele que trabalha 
com o professor, contribui para construir conhecimento, busca inovar a prática, 
participar ativamente em tudo. 
 

Outra fala importante foi da coordenadora de área do Pibid do Curso de 
Matemática que frisou: “[...] essa posição do professor de inverter o papel [...] passa a 
orientar, a instigar o aluno a conhecer, eu acho que esse é um conhecimento que ele 
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vai levar para sempre". Pois: “[...] argumentar, fundamentar, questionar, propor e 
contrapor são iniciativas que supõe um sujeito capaz” (DEMO, 2002).  

O Pibid também auxilia o bolsista a estar apto para atuar na área da educação, 
pois traz o licenciando para o ambiente escolar, desmistificando visões errôneas por 
meio do incentivo à vivência escolar e à aplicação de metodologias diversificadas. Isso 
porque ensinar vai além de chegar à frente da sala e passar na lousa o que está no 
livro, também não há uma lista de passos a serem seguidos; ensinar é ser a ponte 
entre o aluno e o conhecimento de forma articulada, adaptando-se a contextos e alunos 
distintos. Metodologias de ensino diversificadas, como experimentações, abordagens 
de ensino CTS (Ciências, Tecnologia e Sociedade) e Feiras de Ciência contribuem 
para despertar o interesse dos alunos e para melhorar o processo de ensino-
aprendizagem. 

Ressalta-se ainda que essa parceria entre Universidade e escola contribui não 
apenas para a melhoria de práticas educativas, mas também contribui para a formação 
pessoal e cidadã dos sujeitos envolvidos: professores, alunos, bolsistas e orientadores. 
Isto ocorre porque a escola deixa de ser vista como um espaço próprio apenas para a 
disseminação de conhecimentos científicos prontos e acabados, tornando-se um 
espaço onde deve-se saber lidar e respeitar as diferenças, transmitir saberes e valores 
de mundo, formando assim um cidadão ativo na sociedade em que vive. 

A formação profissional das bolsistas foi também beneficiada pelo fato do projeto 
permitir que se alie os três pilares da Universidade para uma sólida formação: ensino, 
extensão e pesquisa, o que possibilitou às mesmas refletirem e desenvolverem 
trabalhos sobre as diversas atividades desenvolvidas e a importância de cada uma. 
Como aponta Perrenoud (2002): 

 
A formação de “profissionais reflexivos deve se tornar um objetivo explícito e 
prioritário em um currículo de formação dos professores; em vez de ser apenas 
a familiarização com a futura prática, a experiência poderia, desde a formação 
inicial, assumir a forma simultânea de uma prática “real” e “reflexiva”. 

 
 Destaca-se ainda a importância de projetos dessa natureza cumprirem além do 
papel da extensão como contrapartida da Universidade à comunidade, de aproximar a 
Universidade e seus alunos do locus da prática, contribuindo para uma formação mais 
abrangente e sólida do licenciando.  

CONCLUSÃO 
A Feira de Ciências é uma atividade extraclasse prazerosa que motiva o aluno, 

partindo de idéias e curiosidades do grupo para contribuir na aprendizagem e 
ampliação dos conhecimentos e habilidades dos alunos, como ser capaz de se 
comunicar, de argumentar, de compreender, de agir, participar de um convívio social 
que lhes dê oportunidade de se realizarem como cidadãos; tomar gosto pelo 
conhecimento, aprender a aprender e especialmente adquirir uma atitude de 
permanente aprendizado. A atividade proporcionou a atuação ativa do aluno na 
construção de seu conhecimento, indo em busca de novos conhecimentos, além de 
propiciar uma maior interação aluno-aluno (socialização) e aluno-professor, em busca 
de compartilhar e construir conhecimento. Tal atividade também mostrou sua 
potencialidade para a construção da auto-estima e valorização do papel do aluno no 
processo de ensino/aprendizagem. Além disso, pôde-se observar uma integração e 
participação da grande maioria dos alunos, o que enfatiza a relevância de tal evento. 
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 Por meio deste projeto, foi possível observar a valorização do magistério e 
incentivo à carreira docente pelo uso de ações acadêmicas onde o licenciando possui 
uma participação ativa no meio escolar, contribuindo assim para a formação inicial de 
professores nos cursos de Licenciatura em Química, Biologia e Matemática da 
UFG/CAC. Com isso, os futuros professores iniciaram sua carreira com uma postura 
atuante e capacitada, de forma a contribuir para a construção do conhecimento dos 
alunos, através da orientação e supervisão dos trabalhos. Enfatiza-se assim a 
importância dos professores não se aterem somente aos livros didáticos às salas de 
aula com única estratégia de ensino, mas adotar-se metodologias diferenciadas, como 
é o caso das Feiras de Ciências, que apresentam um grande potencial para uma 
aprendizagem significativa e cidadã, em conformidade com as atuais diretrizes para o 
ensino. 

Portanto, direção, coordenação e professores participantes da organização da I 
Feira de Ciências e Tecnologia do colégio entenderam a importância e o sentido de 
atividades diversificadas para a formação cidadã, como evidenciado pelos depoimentos 
obtidos. Conclui-se então, que para uma melhoria da qualidade de ensino, deve-se 
promover momentos de reflexão sobre a prática, de forma a conscientizar os autores 
de seu papel na mediação da construção do conhecimento significativo do cidadão. 

Espera-se que o Pibid tenha dado um primeiro passo para a continuidade de um 
Projeto de Feiras de Ciências a serem promovidas pela escola de forma rotineira e 
permanente. 
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Introdução 
Em uma Universidade Pública, a área de Extensão 
torna-se importante por trabalhar em conjunto com a 
comunidade acadêmica e/ou não acadêmica 
transmitindo ao público o conhecimento adquirido 
através da pesquisa desenvolvida. Tal fato é 
requerido como dado de excelência na formação 
profissional e produção de conhecimento científico, 
promovendo a construção de conhecimento 
convertido em capacidade de atuação e 
pensamentos.[1]  
Sendo a UFRB percussora do saber por meio do 
ensino, pesquisa, extensão, é um espaço que 
caracteriza como local de construção científico e 
crítica do conhecimento. Nessa direção, 
evidenciamos, que o Centro de Formação de 
Professores (CFP) prima e busca contribuir para a 
elevação da qualidade da educação do município de 
Amargosa e também da região a qual pertence. 
Neste contexto, o projeto Seminários Abertos em 
Química do CFP, objetiva impulsionar professores e 
graduandos a discutir, questionar, articular, sugerir e 
buscar novos conhecimentos relacionados à 
química e áreas afins, levando em conta os 
conhecimentos da própria história da humanidade. 

Resultados e Discussão 
Os Seminários foram organizados pela Professora 
Orientadora e sua Bolsista com programação para 
ocorrer mensalmente com duração de 2h cada, 
incluindo o tempo de explanação e debate. As 
apresentações poderiam ser temas de trabalhos 
docentes como da produção acadêmica dos 
estudantes de graduação e de convidados da UFRB 
e de outras Instituições. Os seminaristas podiam 
utilizar quadro branco, lousa eletrônica e projetores 
de multimídia em suas exposições. Como 
complementação da apresentação oral, foram 
utilizados também outros recursos, tais como: 
trechos de filmes, vídeos de curta duração, 
animações, dentre outros. Ao final de cada 
seminário, os palestrantes e ouvintes foram 
convidados a assinar uma lista de presença para 
obter certificação.  

Gráfico 1. Seminários realizados pelo projeto. 

 
* Número de ouvintes representados em porcentagem, número 
total 236. 

Conclusões 
A proposta desse projeto foi desafiadora no sentido 
de que reunir os discentes do curso de licenciatura 
em Química e de outros cursos, trazendo algo novo 
para auxiliar na compreensão dos diversos temas 
abordados na química e na educação química para 
os discentes, ampliando a quantidade de conteúdos 
comumente abordados no currículo do curso.  
Observou-se que, por algumas palestras terem sido 
realizadas em época de final de semestre, a 
participação dos ouvintes diminuía, talvez por 
estarem preocupados com a finalização e aprovação 
nas disciplinas. Observa-se em nossa IES uma 
profusão de eventos de diferentes tipos e pouca 
participação dos discentes, talvez o fato de muitos 
dos estudantes não residirem na cidade justifique 
pequena participação. Apesar disto, a realização do 
projeto de extensão Seminários Abertos em 
Química suscitou debates e promoveu a 
reelaboração de conceitos por parte daqueles que 
puderam participar das atividades. 
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RESUMO: 
Esse trabalho foi desenvolvido durante a disciplina Divulgação Científica do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília (PPGEC-UnB) e teve como objetivo 
utilizar um Texto de Divulgação Científica da revista Ciência Hoje e analisar possíveis contribuições para 
discussão de conceitos científicos e de questões sociocientíficas. O texto escolhido intitula-se “Cristalina 
e Contaminada”, e aplicação foi realizada em uma turma do segundo ano do ensino médio. Após as 
leituras e discussões do texto, foi possível perceber que os estudantes apresentaram uma melhor 
compreensão dos conceitos de matéria, material e substância. 

INTRODUÇÃO 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio apresentam como 

um de seus objetivos prioritários o ensino buscando a aquisição de habilidades e 
conhecimentos básicos que o auxiliem os estudantes na tomada de decisão sobre 
questões que envolvam interesses pessoais, cívicos e profissionais. 

Neste âmbito, o ensino de Ciências ocupa uma posição privilegiada, pois o 
conhecimento científico é cada vez mais importante para que se possa compreender e 
opinar, criticamente, em diversas questões sociais. Porém, apesar do consenso da 
importância desse ensino na educação básica, é notável um descontentamento geral 
com a forma como ele é oferecido. Pesquisas apontam que poucos estudantes 
compreendem conceitos científicos básicos e a maioria é incapaz de aplicar esses 
conhecimentos fora de sala de aula (MILLAR, 2003).  

Gomes (2013) explica que esse distanciamento entre as ideias/conceitos 
aprendidos na escola e a realidade vivenciada pelos alunos torna o ensino de Ciências 
abstrato e desinteressante, podendo gerar diversos problemas no processo ensino-
aprendizagem.  

Uma das principais dificuldades apresentadas pelos estudantes na 
aprendizagem desses conceitos é o entendimento da linguagem científica. Aprender 
Ciências envolve compreender termos científicos que se diferenciam da linguagem 
comum, sendo repletos de construções próprias que oferecem muitas dificuldades aos 
alunos. Enquanto a linguagem cotidiana é automática, a científica exige que o 
estudante reflita e entenda uma série de aspectos incluindo símbolos, gráficos, 
diagramas, etc. (MORTIMER, 2010). 

Assim, dentre as várias ferramentas que podem trazer melhorias no ensino de 
Ciências, os Textos de Divulgação Científica (TDC) podem auxiliar professores na 
veiculação de informações atualizadas sobre Ciência e tornar o conhecimento mais 
significativo para os alunos. Esses textos, por apresentarem uma linguagem próxima 
da cotidiana, não aprofundarem em conceitos específicos e nem utilizarem muitas 
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simbologias matemáticas, se tornam mais agradáveis de ler, podendo promover um 
interesse por temas científicos, contribuindo para formação de hábitos de leitura e 
aproximando o estudante do fazer científico (RIBEIRO, KAWAMURA, 2006). 

Dentre as disciplinas presentes no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
da Universidade de Brasília, está a Divulgação Cientifica, que tem duração de um 
semestre letivo. Ao final do semestre, os alunos devem realizar a aplicação de um 
Texto de Divulgação Científica. Dessa forma, o presente trabalho descreve a utilização 
de um TDC com o objetivo de investigar a aprendizagem dos conceitos de matéria, 
material e substância, numa perspectiva de inserção desses conceitos dentro de um 
sistema conceitual, conforme proposto por Tolentino e colaboradores (1986), Silva e 
colaboradores (1986), Rocha-Filho e colaboradores (1988) e Tunes e colaboradores 
(1989). 

DIFUSÃO, DISSEMINAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICAS 
 
Gomes (2013) explica que existem diferentes terminologias para se designar os 

processos de veiculação das informações da Ciência. Apesar das distinções 
conceituais, alguns autores utilizam esses termos sem o devido rigor conceitual 
necessário. Desta forma, se torna de fundamental importância a definição destes 
termos. Assim, inicialmente é feita a distinção entre Difusão, Disseminação e 
Divulgação Científicas e depois é realizada uma discussão sobre a importância e as 
possíveis contribuições que os textos de divulgação científica podem trazer para aulas 
de Ciências. 

Bueno (2008) entende como Difusão Científica, todo e qualquer processo de 
veiculação de informações científicas e tecnológicas. Ela inclui variados procedimentos, 
ações e produtos como livros didáticos e acadêmicos, textos veiculados em sites e 
blogs, periódicos, reuniões, vídeos e documentários e todos os outros meios de se 
levar o conhecimento científico para o público. 

Assim, Bueno (2008) entende que Difusão incorpora a Divulgação, a 
Disseminação (ou Comunicação) e também o Jornalismo Científicos, constituindo estas 
suas espécies. 

A Difusão é descrita por esse autor em, pelo menos, dois níveis: (1) de acordo 
com o tipo de linguagem utilizada para veiculação das informações e (2) de acordo com 
o perfil do público para o qual essas informações são destinadas. Deste modo, ela 
pode ser feita para o público de especialistas ou para o cidadão comum, não-
especialista, também chamados de público leigo.  

Já a Disseminação, também chamada de Comunicação Científica, é entendida 
como a veiculação de informações sobre Ciência e Tecnologia dirigidas a um público 
de especialistas, sendo transmitidas em uma linguagem própria, incluindo jargões, 
termos e simbologias característicos. Logo, ela tem como objetivo primordial comunicar 
aos cientistas em geral os avanços desenvolvidos nas diferentes áreas das Ciências 
(BUENO, 2010). 

Bueno (2008) explica que a Comunicação Científica pode ser entendida em dois 
níveis: a comunicação intrapares e a comunicação extrapares. A primeira delas se 
refere a transferência de informações entre especialistas de uma mesma área. Esta se 
caracteriza por ter um código fechado, um público especializado e um conteúdo 
específico. Assim, revistas de Química Analítica ou trabalhos apresentados em um 
Congresso de Biologia Molecular estariam neste grupo. Já a segunda engloba a 
veiculação de informações para especialistas que não são, necessariamente, de uma 
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mesma área específica de atuação ou formação. Os trabalhos que tratam sobre 
biodiversidade e artigos sobre sustentabilidade podem ser enquadrados nesse grupo. 

Desta forma, no caso da comunicação intrapares, as informações ali veiculadas 
se tornam praticamente inacessíveis e a comunicação extrapares se caracteriza por 
uma perspectiva mais multidisciplinar, tendo um discurso um pouco mais acessível a 
especialistas de outras áreas de conhecimento (BUENO, 2008). 

Um outro tipo de Difusão Científica é a Divulgação Científica (DC) no qual é 
realizada a veiculação de informações que dizem respeito à Ciência e Tecnologia 
dirigidas ao público leigo. Para isso é necessário transpor a linguagem especializada, 
para uma acessível ao público em geral. (GOMES, 2013) 

Bueno (2010) explica que diferentes meios são utilizados para veicular essas 
informações, dentre elas estão os jornais, revistais, documentários e palestras. Assim, 
os meios de comunicação em massa fazem parte desse grupo e se caracterizam por 
atingir um grande número de pessoas. A Figura 1 apresenta um esquema conceitual 
hierárquico baseado nas definições feitas por Bueno. 

 

 
Figura 1: Quadro conceitual descrito a partir das definições apresentadas por Bueno (2008) 

 
Para se entender a definição de Divulgação Científica, Nascimento (2005) faz 

uma análise a partir da epistemologia de Fleck e das categorias da Análise do 
Discurso. A autora caracteriza os produtores de divulgação científica como um círculo 
esotérico, formado por especialistas. O público leigo, de não-especialistas, constitui um 
círculo exotérico, não compartilhando um mesmo estilo de pensamento, que seria uma 
maneira peculiar de pensar e enxergar seu objeto de estudo.  

Quando duas ou mais pessoas compartilham de um mesmo estilo de 
pensamento forma-se um coletivo de pensamento podendo realizar uma comunicação 
intracoletiva, que ocorre entre os pares, entre o círculo esotérico, ou extracoletiva, que 
pode ocorrer entre os especialistas e a população em geral. No primeiro caso, para que 
ocorra essa comunicação é necessário que os pares utilizem uma linguagem próxima, 
que haja uma convergência, pois as comunidades utilizam características próprias de 
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seu grupo, que devem ser compreendidas mesmo que em coletivos distintos. Se esses 
coletivos são muito diferentes, há uma menor circulação de ideias entre ambos. 

Ao sair de um círculo esotérico para um círculo exotérico, as palavras adquirem 
significados diferentes. No caso da DC, quando os especialistas buscam se comunicar 
com o público leigo, deve ser usada uma linguagem modificada, pois normalmente não 
há uma convergência de ideias entre o conhecimento científico e o conhecimento 
comum, além das linguagens também serem bastante diferentes. 

Um dos problemas da utilização dos textos de divulgação científica em aulas 
de Ciências está justamente nessa adaptação da linguagem científica para uma 
linguagem popular e também na forma como estes são utilizados em sala de aula, pois 
podem ser interpretados de diferentes formas, de acordo com o contexto social, 
histórico e o nível de abstração dos alunos. Assim, é importante refletir sobre como 
esses textos podem ser abordados na educação básica e as contribuições destes para 
o Ensino de Ciências. 

 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

O TDC tem ganhado espaço nas salas de aula e esse é um processo natural, 
como ocorreu com o livro didático. Essa utilização proporciona inúmeros benefícios 
como: maior diversidade de informações, discussões acerca dos avanços científicos 
atuais, a visão de Ciência como em constante processo de produção, sugestão de 
temas sociocientíficos para serem discutidos em sala de aula, favorecendo o 
desenvolvimento de habilidades no processo de argumentação (RIBEIRO, 
KAWAMURA, 2006). 

Porém, como esses textos não têm como objetivo “ensinar Ciências” é 
necessário que os professores tomem alguns cuidados com essa utilização. Por não 
apresentarem os formalismos científicos e jargões, a leitura tende a fluir de maneira 
mais fácil e menos maçante, porém estes podem apresentar erros conceituais ou 
também a não conceituação de alguns termos. Deste modo, ter o professor como 
mediador na compreensão desses textos é fundamental para o favorecimento de uma 
aprendizagem significativa. 

Assim, é importante que o professor faça leituras prévias dos TDC que deseja 
discutir em suas aulas e busque estratégias diversificadas na abordagem desses 
textos. São alguns exemplos dessas estratégias: leituras coletivas, e a formação de 
rodas de debate e discussão. 

Desta forma, Gomes, Da Poian, e Goldbach (2011) apresentam resultados de 
pesquisas com professores que normalmente utilizam textos de divulgação científica 
em suas aulas. Eles veem na utilização de TDC uma forma de se atualizar diante das 
inovações constantes na Ciência, de contextualizar as aulas e também de motivar os 
alunos a lerem e se interessarem por essa área de conhecimento. Porém, estes 
relatam alguns aspectos que dificultam a utilização dos textos em sala de aula, como: a 
falta de tempo por conta da quantidade de conteúdos que devem ser trabalhados e a 
dificuldade que muitos estudantes tem com a leitura, pois, apesar da linguagem mais 
acessível, alguns estudantes ainda não conseguem compreender alguns termos. 

Já Ribeiro e Kawamura (2006), relatam que professores relatam sentir 
dificuldades ao trabalhar com esses textos por não se sentirem preparados para 
discutir temas diversificados e de outras áreas de conhecimento, ou por não ter o 
hábito de realizar a leitura desses materiais de divulgação científica. Assim, para que o 
professor se motive a trabalhar esses textos é importante que ele perceba o potencial 
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educativo que eles apresentam e conheçam produções para divulgação científica, para 
que aprenda a utilizá-las em salas de aula. 

METODOLOGIA 
 
 Durante o curso da Disciplina de Divulgação Científica, após a leitura e 
discussão de artigos relacionados ao tema, foram disponibilizados alguns exemplares, 
entre os anos de 2005 e 2013, da Ciência Hoje, revista de Divulgação Científica da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), para que fossem 
selecionados três textos de interesse do professor para a aplicação em suas aulas. 
Após essa escolha, foram escritas três resenhas em um formato padronizado.  

Dentre esses escolhidos, foi selecionado um texto para ser utilizado em sala de 
aula. Assim, o TDC escolhido foi o “Cristalina e Contaminada” publicado na revista 
Ciência Hoje em janeiro de 2013. Essa escolha se deu a partir da análise do texto, do 
conteúdo que estava sendo trabalhado e da turma no qual ele seria discutido. Ao longo 
do bimestre foi trabalhado o conteúdo “Soluções” utilizando o tema água.  

Nesse contexto, foram abordados os conceitos de matéria, material e 
substância, utilizando o sistema conceitual proposto por Silva e colaboradores (1986). 
Nesse sistema, há uma hierarquia entre os conceitos propostos, segundo sua 
abrangência ou generalidade. O sistema conceitual utilizado é apresentado na figura 2. 
 

 
Figura 2: Sistema conceitual das Formas de Apresentação da Matéria 

 
O TDC “Cristalina e Contaminada” fala sobre uma pesquisa realizada pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que constatava que amostras de água 
de 16 capitais brasileiras, mesmo após tratamento, apresentavam contaminações por 
diversas substâncias. Observando esse quadro, o texto relata que o tratamento 
realizado pelas estações não é capaz de eliminar certas substâncias, como é o caso 
dos chamados interferentes endócrinos, e os possíveis problemas que a ingestão 
destes podem causar. 

Deste modo, optou-se por utilizar esse texto para explicar que a água que sai 
das torneiras é considerada um material, pois tem mais de uma substância, e que o 
químico tem como uma de suas atividades extrair substâncias presentes nos diversos 

Se apresenta natureza sob a 
            forma de… 

São porções de matéria formadas 
               por duas ou mais… 
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materiais. Esses conceitos já haviam sido trabalhados em aulas anteriores e a 
discussão possibilitaria perceber se os estudantes compreenderam a diferença entre 
material e substância. 
 A escola no qual foi realizada essa pesquisa se situa em uma região nobre de 
Brasília, mas atende principalmente a uma comunidade carente que vive próxima 
aquela região. A turma é de segundo ano do Ensino Médio e tem um total de 37 
alunos, apesar de não estarem todos presentes nos dias da aplicação do texto. São 
alunos tidos pelo grupo de professores como difíceis e desinteressados mas, nas aulas 
de Química, são bastante participativos e gostam de debates. 

A escola trabalha com aulas simples, ou seja, os alunos têm duas aulas de 
Química, de 45 min cada, por semana.  
 
A aplicação do TDC 

 Após a escolha do texto “Cristalina e Contaminada” optou-se por não abordá-lo 
na íntegra, sendo feita uma adaptação utilizando recortes de alguns trechos e outros 
foram reescritos. 
 A utilização do TDC se deu em duas aulas. Na primeira delas, em que estavam 
presentes 26 alunos, antes de entregar o texto, foi pedido que eles se organizassem 
em grupos de até cinco pessoas. Em seguida, foram escritas três perguntas no quadro 
para que eles discutissem e respondessem. As perguntas foram:  

1) A água que sai da torneira é um material ou uma substância? Por quê?  
2) É necessário submeter a água que sai da torneira a algum tratamento antes de 
ela ser consumida? Por quê?  
3) O que são interferentes endócrinos? Vocês já ouviram falar sobre isso?  

Após responderem e entregarem os questionários, cada aluno recebeu um texto 
para que fizessem a leitura.  

Na aula seguinte, a sala foi disposta em um semicírculo e foi pedido que os 
alunos, a partir da leitura do texto, respondessem a seguinte questão em uma folha: “O 
tratamento de água realizado pela CAESB remove todas as substâncias que 
contaminam a água? Por quê?”. Essa pergunta tinha como objetivo observar se eles 
conseguiram compreender a ideia do texto somente com a leitura individual, antes da 
discussão. 

Depois de responderem, foi realizada uma leitura coletiva do texto, no qual, 
alguns estudantes leram um ou dois parágrafos, dependendo do tamanho, em voz alta. 
No decorrer do texto eram feitas considerações do professor, incluindo perguntas que 
mediaram o debate. Após abordar todo o texto, individualmente, eles responderam a 
mais três perguntas, semelhantes as trabalhadas na aula anterior: 

1) A água que sai da torneira é um material ou substância? Por quê? 
2) O que são interferentes endócrinos? 
3) O tratamento usado pela CAESB remove todas as substâncias? Sim? Não? 
Por quê? 

Ao final, foi entregue um questionário para que os estudantes avaliassem a 
abordagem, não sendo necessários que se identificassem. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Antes da leitura do TDC, os alunos responderam em grupo a três perguntas, a 
primeira referindo-se a classificação da água da torneira em material ou substância. Na 
segunda, questiona-se a necessidade de submeter a água encanada a algum 
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tratamento antes de ela ser consumida. E na última foi perguntado sobre os 
interferentes endócrinos. Foram formados dois grupos de cinco, dois de três e dois de 
quatro alunos. 

Os dados obtidos com a pergunta foram: dos 26 estudantes, 7 alunos (um grupo 
de quatro e um de três) responderam que a água que sai da torneira é um material, 16 
(três grupos de cinco e um individual) que é uma substância e 3 (um grupo de três) que 
pode ser material ou substância. 

Na segunda questão, todos os grupos responderam afirmativamente sobre a 
necessidade de utilizar algum tratamento antes de a água ser consumida. Observou-se 
a frequente utilização de termos como “presença de impurezas”, “sujeira”, “água 
contaminada”. Apenas um grupo (5 pessoas) utilizou a palavra “substância” em sua 
resposta: “Sim, porque esta misturada a substâncias que podem fazer mal”. 

Sobre os interferentes endócrinos, 17 alunos (dois grupos de cinco, um grupo de 
quatro e outro de três pessoas) afirmaram não saber o que são e nem terem ouvido 
falar sobre isso antes e cinco alunos (grupo de cinco) comentaram que não se 
lembravam o que era. Um grupo formado por três alunos, respondeu referindo-se a 
substâncias que podem fazer mal a saúde. Apenas um aluno referiu-se a “hormônios” 
em sua resposta, comentando que interferentes endócrinos “é o sistema que produz 
hormônios”. 

Observa-se, portanto, que apesar da discussão realizada anteriormente sobre as 
Formas de Apresentação da Matéria e a diferenciação entre material e substância, 
alguns alunos ainda não tinham conseguido compreender essa diferença. Na segunda 
questão, as respostas estavam mais relacionadas a vivência dos estudantes. E na 
última, percebe-se que a maioria deles não conhecem a problemática trabalhada no 
texto. 

Na aula seguinte, após os alunos terem realizado a leitura individual do texto, no 
primeiro momento foi pedido que eles respondessem a seguinte pergunta: “O 
tratamento de água realizado pela CAESB remove todas as substâncias que 
contaminam a água? Por quê?”. No início da aula estavam presentes 22 alunos. 
Destes, 20 responderam que não e dois que sim. Analisando as respostas dos 
estudantes que responderam negativamente a questão, observou-se que dois deles 
não justificaram e cinco mantiveram a justificativa da necessidade de se filtrar a água 
para retirar “impurezas” e partículas ali presentes. Os outros 18 estudantes justificaram 
a necessidade do tratamento relacionando com a problemática trabalhada no texto e a 
dificuldade da CAESB em retirar todas as substâncias contaminantes ali presentes. 

Assim, percebe-se que a leitura do TDC possibilitou que os estudantes 
construíssem argumentos mais sólidos para responderem a pergunta proposta.  

Depois de responderem a pergunta inicial, foi feita a leitura coletiva e houve a 
realização de um debate. Após a discussão, os alunos responderam novamente as três 
questões. A primeira referia-se a classificação da água da torneira em material ou 
substância, dos 22 estudantes apenas um respondeu que era uma substância. 

Sobre os interferentes endócrinos, três não responderam, sete afirmaram ser 
poluentes, 11 responderam exatamente como estava no texto e um aluno formulou sua 
resposta a partir das ideias do texto. 

E sobre a remoção de todas as substâncias contaminantes pelo tratamento 
realizado pela CAESB, todos os estudantes responderam que não, e as justificativas de 
14 deles relacionaram-se aos problemas abordados ao longo do debate, os outros 8 
mantiveram justificativas relacionadas a necessidade de se filtrar a água para retirar 
impurezas. 
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Adicionalmente, sobre a avaliação de abordagem, foram obtidos os seguintes 
dados: 

  
Quadro 1: Avaliação da abordagem do TDC 

Pergunta realizada: 
N° de alunos que 

responderam SIM 

N° de alunos que 

responderam NÃO 

1. Você achou a leitura do texto difícil? 2 20 

2. Você já conhecia as informações do 
texto? 

14 8 

3. Você achou o conteúdo interessante? 21 1 

4. Você gostaria de ter mais aulas como 
essa? 

21 1 

5. Você conseguiu participar do debate? 20 2 

 
Foi possível perceber que a leitura e o debate contribuíram para a discussão de 

um tema importante e que houve uma progressiva mudança nos argumentos utilizados 
por eles para justificarem as questões. Na discussão do texto, os alunos comentaram 
que contribuem de várias formas para essa problemática abordada no TDC “Cristalina 
e Contaminada” e que a mudança de alguns hábitos é importante para que haja uma 
diminuição dos contaminantes que são lançados na água. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da análise da utilização do TDC em sala de aula foi possível perceber 
que houve uma contribuição significativa para o entendimento de alguns conceitos 
importantes, como o de material, substância e interferentes endócrinos. Além disso, a 
partir da leitura individual, coletiva e do debate, os estudantes responderam as 
questões apresentadas utilizando argumentos mais fundamentados nos conhecimentos 
científicos discutidos nas aulas. 

Dessa forma, o texto “Cristalina e Contaminada” contribuiu para a discussão 
dos conteúdos trabalhados, principalmente para a compreensão da diferença ao 
classificar a água como material ou substância. Isso foi possibilitado a partir da leitura 
do texto e pela forma como este foi discutido na sala, a partir da mediação pelo 
professor. 

Ao observar os dados obtidos na avaliação da abordagem, percebe-se que os 
alunos acharam a prática interessante, gostaram da leitura e do debate, o que pode ter 
favorecido a aprendizagem.  

Dentre os problemas encontrados destaca-se a dificuldade do professor em 
mediar a discussão, como descrevem Ribeiro e Kawamura (2006), ao relatarem um 
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dos problemas apresentados pelos docentes para a utilização de TDC em aulas de 
Química sendo a variedade de conceitos de diferentes áreas que são discutidos, 
necessitando que o professor estude previamente os textos e tenha um conhecimento 
interdisciplinar amplo. 

Apesar disso, percebe-se que os resultados atingidos com a aplicação do TDC 
são bastante satisfatórios, podendo melhorar ainda mais com a utilização de práticas 
como essas em outras aulas. 
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Palavras-Chave: Ciência, popularização, experimentação.  

Introdução 
É por demais conhecido que o ensino de Ciências 

Exatas e da Natureza tem buscado tão somente o 
preparo dos alunos para o enfrentamento de 
processos seletivos de cursos superiores, e o que 
vemos é uma mínima procura por carreiras 
científicas ou de formação de professores de 
Ciências. Também vemos a população voltar as 
costas ao conhecimento científico, muito devido aos 
próprios problemas no Ensino de Ciências. Contudo, 
na situação em que a sociedade se encontra 
atualmente, não podemos voltar as costas para o 
que vem acontecendo na e através da ciência, nos 
dias atuais, pois como nos diz Fourez (1995, p. 221): 
“Em uma sociedade fortemente baseada na ciência 
e na tecnologia, a vulgarização científica tem 
implicações sociopolíticas importantes. Se o 
conjunto da população não compreende nada de 
ciência, ou se permanece muda de admiração das 
maravilhas que podem realizar os cientistas, ela 
será pouco capaz de participar dos debates relativos 
às decisões que lhe dizem respeito”. 

De fato, urge que busquemos disseminar o 
conhecimento científico e tecnológico entre um 
maior número de pessoas possível, já que são 
indispensáveis instrumentos para analisar as 
questões que se encontram sobre as mesas de 
discussões que buscam alternativas para os 
problemas da atualidade. 

Deste modo, o projeto Vila da Ciência visa 
propiciar meios que venham a reduzir o grau de 
rejeição pelas ciências, por parte do educando e da 
população em geral, e desencadear reflexões sobre 
a importância desta para a formação da cidadania. 

Resultados e Discussão 
O projeto teve duas etapas, a primeira foi a de 

divulgação com visitas aos colégios e orientação 
quanto aos experimentos investigativos e/ou 
trabalhos científicos desenvolvidos pelos estudantes 
e professores dos ensinos fundamental e médio.  

A maioria das escolas nas quais foi divulgado o 
projeto aceitou participar. Estas receberam visitas 
regulares dos monitores, com o intuito de orientar 
professores e alunos a desenvolverem seus 
experimentos, além de um aprofundamento na 
teoria empregada no experimento. 

Com essa ação a ciência extrapola o livro didático 
e algo que parecia imaterial para os alunos, passa a 
integrar seu dia-a-dia, evidenciando a essência por 

trás de uma fórmula, de um postulado ou de uma lei 
da ciência. Além desse ganho, muitos estudantes 
dos colégios tiveram o primeiro contato com a 
Universidade, com alguns laboratórios de ciências 
naturais do campus, através de visitas guiadas e 
oficinas. 

A segunda etapa foi a de avaliação, sendo 
acompanhado mês a mês, nas escolas, através da 
coleta da relação de experimentos em 
desenvolvimento na sala de aula, bem como 
relatórios parciais das atividades desenvolvidas. 
 Por fim, com a realização do evento Vila da Ciência, 
os estudantes expuseram o trabalho desenvolvido 
ao longo do ano, sendo realizada uma avaliação por 
uma comissão avaliadora. 

Tal comissão analisou a qualidade, a inovação, o 
conteúdo abordado de maneira clara de todos os 
experimentos e/ou exposições apresentadas no Vila 
da Ciência. Portanto, tal evento, será de suma 
importância para concretizar efetivamente as ações 
desenvolvidas ao longo do ano. 

Em 2013 o evento foi realizado em praça pública, 
no Centro da cidade, levando os experimentos a 
todos que por ali passavam, encantando e 
mostrando à população como a ciência é linda e 
instigante, como pode ser visto pelas fotos no site 
do evento www.uesb.br/viladaciencia.  

Conclusões 
O projeto tem gerado um aumento de interesse 

pelo mundo científico, não ficando apenas na 
comunidade escolar, mas se estendendo para a 
população de Jequié e região. Assim, mesmo não 
possuindo um conhecimento vasto ou especifico, o 
indivíduo passa a participar das discussões dos 
problemas que afligem o planeta e o seu dia-a-dia, 
buscando informação a respeito, se atualizando, 
devido ao interesse despertado pela ciência. O 
caráter contínuo do projeto leva ao aperfeiçoamento 
a cada ano, na busca da popularização da ciência 
na região de abrangência da UESB. 
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Introdução 

O presente trabalho foi realizado no âmbito do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência), com o apoio da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), com o 
objetivo de descrever a percepção do Supervisor do 
Subprojeto PIBID Química, ao vivenciar as ações dos 
bolsistas na escola. O PIBID é uma política pública 
brasileira de valorização do magistério implementada pela 
CAPES, a partir de 2007, que incentiva o planejamento, 
desenvolvimento, apresentação, divulgação, socialização 
e discussão de trabalhos relacionados às atividades 
realizadas pelos bolsistas no âmbito escolar, bem como a 
participação em eventos com registro das atividades 
vivenciadas, que visa ampliar conhecimentos e 
acrescentar na sua formação docente e dos profissionais 
envolvidos. Os registros de atividades diferenciadas, 
como planejamentos de aulas, roteiros experimentais, 
jogos didáticos, monitoria, minicursos, oficinas e 
olimpíada, demonstram competência e habilidade em 
relacionar prática na teoria estudada e observada por eles 
nas três séries do Ensino Médio, Regular e EJA 
(Educação de Jovens e Adultos), em diversificadas 
metodologias relacionadas à Química, preparando e 
moldando os licenciandos e futuros docentes da forma 
como atuam no programa, sob orientação de Supervisor e 
Coordenador PIBID. 

Resultados e Discussão 

Vislumbra-se a necessidade de uma forma inovadora de 
trabalhar a educação básica em uma abordagem 
transversal (PCN, 1999), com inclusão de questões 
sociais na construção de conhecimento e interação com a 
realidade, expondo os desafios do educador no mundo 
atual, relacionado ao processo de formação recebido e a 
prática profissional. Pesquisas na busca de novas 
técnicas e metodologias de ensino e no desenvolvimento 
de estratégias de ação que possibilitem trabalhar as 
diferenças de forma única promove aos licenciandos 
vivenciar as dificuldades e situações-problema 
enfrentadas pelos professores, trabalhando a articulação 
teoria e prática. “Com a utilização de procedimentos 
didáticos que motivem a busca pelo saber e o 
desenvolvimento de caminhos diversificados para a 
abordagem dos conteúdos; reconsideração das 
aprendizagens, tendo como horizonte a formação docente 
que deve ser considerada e valorizada” (TEIXEIRA 
JÚNIOR, 2007). Nesse intuito, eles devem se preparar 
para trabalhar com a diversidade, valorizando todos os 
indivíduos como seres singulares e capazes de estar e 
fazer uma sociedade diferente, em que todos tenham 
direitos e deveres com um objetivo único: o 
conhecimento. O olhar do supervisor nas práticas 
cotidianas é fundamental para provocar ações que 
promovam um processo de ensino-aprendizagem de 
qualidade, com propostas diferenciadas de intervenção, 

nas quais os bolsistas PIBID se destacam nas atividades 
planejadas, desenvolvidas e executadas na prática 
docente, sendo o supervisor a base motivacional no 
desenvolvendo de seus potenciais. Os futuros professores 
percebem que os problemas podem levar a ações 
criadoras e criativas, e a universidade problematiza 
situações educativas concretas. Há uma movimentação 
nas escolas, pois se desacomodam práticas pedagógicas 
e se institui um ritmo mais dinâmico ao cotidiano escolar, 
com recursos pouco explorados antes, principalmente no 
que diz respeito à criação de materiais didáticos (TARDIF, 
2005), mudando o cenário escolar, acrescentando e na 
formação docente dos licenciandos. A equipe docente 
busca seu auxílio e com isso procuram inovar a prática 
docente, permitindo explorar seus potenciais, e os alunos 
solicitam auxílio na execução das atividades, dando 
credibilidade ao trabalho desenvolvido junto ao professor. 

Conclusões 

É notório que o projeto possibilita e incentiva a 
iniciação à docência a partir da inserção dos bolsistas 
no cotidiano escolar, mediados pelo supervisor, 
enfatizando a valorização da carreira docente sob uma 
perspectiva que compreende a escola não como locus 
de aplicação das teorias aprendidas na academia, mas 
como co-formadora dos futuros professores. O PIBID 
vem aproximando os alunos de licenciatura da 
realidade escolar, onde suas ações são orientadas e 
supervisionadas, guiadas por oportunidades de sua 
inserção no contexto social, cultural e educacional da 
escola pública, que contribuem para a construção da 
identidade e socialização profissional de docentes que 
são múltiplos e plurais, e enriquecem sua formação 
profissional. Vivenciando as dificuldades estimula-se 
reflexões sobre o ensino e a aprendizagem de 
Química, e persistindo na educação pode-se afirmar 
que todo o processo contribui para a formação docente 
e valorização da futura carreira, podendo ressaltar que 
o sucesso do programa se deve ao trabalho dos 
licenciandos voltado aos discentes, bem como o 
comprometimento de todos, coordenador, supervisor, 
bolsistas e os professores da escola na qual o projeto 
está inserido. 
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Introdução 
O intuito deste trabalho é contribuir no processo de 
ensino-aprendizagem através de uma abordagem 
sócio-interacionoista do assunto camada de ozônio, 
trazendo assim uma maior familiarização com a 
disciplina de química, de modo a fazer os alunos 
questionar sobre a presença do ozônio no nosso 
ambiente, sua constituição e os malefícios da sua 
degradação ocasionada pelo homem. Ajudando o 
aluno a associa o assunto camada de ozônio ao seu 
cotidiano de uma forma coletiva e dinâmica. A forma 
de ensino utilizada no processo educacional foi o 
construtivismo de Vygotsky, o qual foi repassado no 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte campus 
Pau dos Ferros, na turma do 1º ano do ensino 
médio. Tendo como objetivo final que os alunos em 
grupos pesquisassem uma imagem relacionada ao 
tema, e elaborassem uma frase de conscientização 
para se colocar num banner de divulgação. Essa 
etapa do trabalho tenta desenvolver a capacidade 
de contextualização sócio-cultural do individuo. 
Aprimorando assim, a sua forma de compreender 
novos aspectos do ambiente, de tal forma que o 
aluno passará a utilizar essa aprendizagem de modo 
independente.  

Resultados e Discussão 
Com a realização das atividades em sala de aula os 
objetivos propostos foram alcançados, levando em 
consideração a reação e empenho dos alunos. É 
importante destacar que se obteve um resultado 
positivo, expresso pela participação efetiva dos 
alunos na aplicação do projeto. Percebeu-se que 
todos os alunos respondiam às questões proferidas 
durantes a exposição da aula, engajando-se nos 
procedimentos realizados, tendo o banner (figura 1) 
feito a partir do material selecionado pelos alunos 
como resultado da proposta de ensino, mostrando o 
desenvolvimento das suas capacidades de 
contextualização sócio-cultural. 
O roteiro de planejamento das atividades (figura 1) é 
outro ponto de constatação do sucesso das 
atividades realizadas em sala de aula. A partir desse 
modelo, pode-se perceber como os procedimentos 
previamente organizados foram realizados, 
alcançado assim os objetivos propostos. 

 

 
Figura 1. Banner e planejamento das atividades. 
 
Trabalhando de forma a ajudar os alunos, sendo 
que é preciso fazer com que o educando descubra 
novos conhecimentos através das redescobertas, 
“Em outras palavras, é abrir as janelas da sala de 
aula para o mundo, é promover a relação entre o 
que se aprende e o que é preciso para vida.” 
(CHASSOT, 1993. p. 50). 

Conclusões 
O presente trabalho mostrou também que cada 
aluno tem uma forma de pensar, de absolver as 
idéias a ele transmitidas. Se um aluno não 
desenvolve tais aprendizados, não significava que o 
professor vai deixar de apresentar determinado 
conteúdo, o professor vai buscar uma forma 
diferente que satisfaça o entendimento, na tentativa 
de desenvolver o conhecimento através de suas 
habilidades. 
Não só o professor precisa sempre estar inovando 
suas metodologias, como também as escolas 
precisam estruturar seus currículos, estabelecendo 
uma linha de ensino voltada para a realidade do 
aluno, incentivando a criticar, a pensar sozinho, a 
julgar, enfim, desenvolver diversas ações que 
auxiliem no contínuo desenvolvimento das 
habilidades do indivíduo. 
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Introdução 
Atualmente, muitos alunos demonstram dificuldades 
no aprendizado de conteúdos químicos, pois, 
geralmente estes são trabalhados de forma 
descontextualizada, tornando-se distantes da 
realidade e difíceis de compreensão. Na maioria das 
vezes, o aluno não consegue perceber a relação 
existente entre o que se estuda em sala de aula e o 
seu cotidiano, o que implica na falta de interesse 
pela disciplina (MIRANDA; COSTA, 2007). 
Tomando estes fatos como objeto de estudo, esta 
pesquisa mostra a opinião de alguns discentes em 
relação às dificuldades de aprendizagem na 
disciplina Química Geral, ofertada nos primeiros 
períodos dos cursos de Licenciatura em Química do 
Instituto Federal do Maranhão-Campus Codó. Foi 
elaborado um questionário com três perguntas 
objetivas e uma aberta sendo este aplicado a 
graduandos de diferentes períodos do curso no 
IFMA-Campus Codó, perfazendo um total de 11 
alunos entrevistados. Os dados foram analisados de 
maneira qualitativa, explicitando o conceito dos 
entrevistados e os resultados foram quantificados. 

Resultados e Discussão 
Iniciou-se a pesquisa com a seguinte pergunta: 
“Qual a principal dificuldade que você encontrou na 
disciplina Química Geral?”. O gráfico a seguir 
apresenta as respostas dos entrevistados. 
 

 
 

 
 
 
 
 
FONTE: Elaborado pelos autores. 
Gráfico 1. Principal dificuldade encontrada pelos 

alunos na disciplina Química Geral. 
 
Na investigação sobre a contextualização da 
disciplina, obtivemos 73% de respostas afirmativas, 
inclusive alguns relataram que utilizaram os 
conceitos no seu dia a dia. Enquanto que, 27% 
afirmaram que o ensino não foi contextualizado, 
relatando a inexistência da interação dinâmica por 
parte de alguns professores, tornando a disciplina 

apenas conceitual, um dos entrevistados afirmou: “o 
ensino da disciplina foi muito básico, a aula não 
envolveu outros campos disciplinares”. Durante a 
análise dos questionários notou-se que alguns 
alunos não apresentavam total compreensão do 
conceito de ensino contextualizado. Quanto à 
afinidade pelo curso de Licenciatura em Química, 
64% dos entrevistados relataram que possuem 
afinidade pelo curso, 36% disseram que não 
possuem afinidade pelo curso. Finalmente, ao 
questionarmos acerca da utilidade da disciplina 
Química Geral no seu cotidiano, pôde-se constatar 
que os alunos que afirmaram não possuir afinidade 
pelo curso, não souberam discorrer sobre a 
questão. Ainda sobre essa questão, outro 
entrevistado apontou: “pré-requisito para a disciplina 
posterior”, deixando claro que objetiva apenas 
seguir com o curso. No entanto, quem afirmou 
possuir afinidade pelo curso, foi mais coerente ao 
responder à questão: “ela está presente em quase 
tudo que a gente realiza em nosso dia a dia...”. 

Conclusões 
A pesquisa indicou como principais dificuldades no 
aprendizado de conteúdos químicos, a base de 
conhecimento insuficiente no ensino médio. No 
entanto, a importância da contextualização no 
ensino de química foi evidenciada, uma vez que, um 
percentual significativo dos discentes entrevistados 
soube reconhecer a relevância da contextualização 
da disciplina para que os conteúdos químicos sejam 
assimilados. Por outro lado, alguns discentes 
apresentaram compreensão ambígua quanto ao 
conceito de „ensino contextualizado‟ o que implica 
na falta de percepção da importância da relação 
existente entre o conteúdo ministrado na sala de 
aula e o cotidiano. 
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Introdução 
A conservação da matéria foi uma das questões 
fundamentais para consolidação da Química como 
Ciência, no fim do século XVIII. Isso porque, com o 
desenvolvimento de balanças mais precisas, tornou-
se necessário explicar o aumento ou a diminuição 
da massa, na combustão de um metal ou na queima 
de matéria orgânica respectivamente 
Nesse sentido, o presente trabalho teve como 
objetivo questionar sobre a conservação da massa 
em alguns experimentos de queima, possibilitando 
maior compreensão das dificuldades que os alunos 
apresentam. Para isso, participaram desta pesquisa, 
seis alunos da primeira série do Ensino Médio de 
uma escola Pública do Paraná. Para a realização da 
pesquisa, foram elaborados, uma sequência de 
experimentos envolvendo queima de alguns 
materiais em associação a questões que pudessem 
ser respondidas pelos educandos durante a 
realização dos experimentos. As atividades 
desenvolvidas com os alunos no laboratório foram 
registradas por meio de filmagem e transcritas, o 
que permitiu o acompanhamento de suas atitudes e 
manifestações a respeito dos experimentos. 

Resultados e Discussão 
Em diversos momentos de nosso trabalho, 
verificamos alguns indícios nas falas dos 
estudantes, tanto durante a realização dos 
experimentos, como nas respostas dos 
questionários, que demonstram a ausência de um 
raciocínio adequado em relação à conservação da 
matéria. Isto vem ao encontro dos resultados 
encontrados por Silva e Pitombo1. Eles relatam que 
a maioria dos alunos pesquisados por eles 
acreditava que os materiais, quando queimados, 
simplesmente eram “destruídos ou reduzidos a 
cinzas ou simplesmente evaporam. Para eles, os 
materiais queimados desaparecem”. Destacamos 
abaixo as dificuldades já mencionadas, que ficaram 
expressas nas respostas quando questionados 
sobre a massa diminuída em algumas combustões: 
A1 – Após pegar fogo evaporou o álcool sumiu 
completamente.  
A2 – Porque o fogo destruiu. 
A4 – Por que algumas perderam o ar e se desfez. 
A6 – Não sei não tenho a mínima idéia. 
 
Nas respostas fica clara a idéia de que a matéria 
pode sumir, ou até mesmo ser destruída pelo fogo. 
Quando questionados sobre o aumento de massa 
na queima da palha de aço, os alunos apresentam 

respostas interessantes, que de certa forma 
justificam, segundo seus pontos de vista o ocorrido: 
A2 – Porque elas diminuem e juntam o peso. 
A5 – Por que a massa da palha de aço absorveu mais 
com a queima da palha. 
A6 – As próprias substâncias aumentaram o peso. 
 
Como a maioria das substâncias ao serem 
queimadas tem suas massas diminuídas, para o 
aluno ainda é mais difícil compreender e justificar 
este aumento, isto pode ser evidenciado também 
nas falas abaixo, retiradas durante o experimento: 
A6 – Porque que a palha de aço aumentou? Pro – Pois é, 
essa é questão. A5 – Força da gravidade!? Pro – Força 
da gravidade? A2 – Porque... Eu penso assim né, como o 
bombril ele queimou, juntou ele, e aumentou a quantidade 
dele. Pro – Juntou e? A2 – Tipo ele estava mais, não é 
que ele estava... Pro – Estava mais espaçado? A2 – É. Ai 
juntou, ele juntou mais, ele queimou. 
 
Nesse caso, percebe-se que os alunos não 
possuem o conceito de conservação das massas 
em uma transformação, portanto não podem 
aumentar a sua massa, ou como dito, “juntar o seu 
próprio peso”. Percebe-se que os alunos levantam 
suas hipóteses e explicam os fatos de acordo com o 
observado, mas sem levar em conta que nada 
aparece ou some, sem ir ou vir de algum lugar. 
Assim, nós professores precisamos refletir, pois 
muitas vezes os alunos decoram simplesmente um 
conceito, neste caso a famosa frase atribuída 
equivocadamente à Lavoisier “Nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma” que na prática não 
apresenta significado algum. 

Conclusões 
Diante dos resultados encontrados nesta pesquisa e 
dos problemas que vêm enfrentando o ensino de 
ciências, torna-se cada vez mais necessário um 
compromisso por parte dos professores de ciências 
na busca de mudanças, valorizando as concepções 
espontâneas dos alunos e questionamentos que 
possibilitem o exercício do raciocínio, pois somente 
dessa forma os alunos poderão superar suas 
dificuldades de aprendizagem e atingir 
aproximando-se assim do conhecimento científico. 
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Introdução 
Dentre os objetivos do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) destaca-se a 
inserção precoce de licenciandos no contexto 
escolar. Isso evita que a vivência com o fazer 
docente ocorra somente nos últimos semestres do 
curso por meio do estágio obrigatório. Prática esta, 
que por sua grade rígida, pode limitar a experiência 
profissional de futuros docentes. Por sua vez, o 
PIDID proporciona certa flexibilidade que possibilita 
o desenvolvimento de diferentes estratégias na 
perspectiva de contribuir para o processo ensino-
aprendizagem.  
Este trabalho discutirá uma atividade desenvolvida 
com 105 alunos de 1º ano do Ensino Médio de uma 
escola pública do Distrito Federal. O objetivo desta 
foi auxiliar na interpretação e compilação de dados 
relativos às transformações de estados físico de 
substâncias e misturas, para construção de gráficos 
de temperatura versus tempo. Interpretar e utilizar 
diferentes formas de representação, como tabelas e 
gráficos, são competências e habilidades previstas 
por documentos norteadores da educação brasileira, 
como os PCNEM (BRASIL, 2002) 
Tal atividade foi realizada durante as aulas de 
Química sob a assistência permanente de cinco 
bolsistas do PIBID. 

Resultados e Discussão 
Nessa atividade, os alunos deveriam identificar os 
conceitos de ponto de fusão e ponto de ebulição, 
além das mudanças de estado que ocorreram com a 
variação da temperatura.  
Para realização dessa tarefa foi fornecida uma 
tabela com todos dados necessários para plotagem 
de gráficos como os apresentados na Figura 1. 
Dentre as dificuldades dos alunos observadas pelos 
pibidianos pode-se destacar: a não compreensão 
dos dados da tabela; a construção do plano 
cartesiano; a disposição no plano dos dados; a 
identificação dos pares ordenados; a inserção de 
números inteiros negativos. Depois de construído o 
gráfico, percebeu-se que a maioria tinha dificuldade 
de interpretar quimicamente as mudanças de estado 
físico.  
Posteriormente, foi inserida uma questão para 
construção de um gráfico em um teste avaliativo da 
disciplina, realizado por 126 alunos. Constatou-se 
que 44 alunos erraram essa questão, totalizando 
35% do total. Destes, 16,6% não participaram da 

atividade com os pibidianos. Dos alunos que 
compareceram a atividade, 81,75% acertaram a 
questão supracitada. 

 
Figura 1 – Gráfico confeccionado por um aluno. 

Esta é uma das atividades com participação dos 
pibidianos, que tem evidenciado a relevância da 
atuação desses bolsistas para a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem, com um aumento 
significativo do número de alunos que têm 
alcançado os objetivos propostos para a matéria de 
Química. Historicamente, o número de alunos com 
dificuldades para realizar as tarefas descritas era 
maior. Uma possível justificativa pode ser o elevado 
número de estudantes numa sala de aula para um 
único professor. Isso dificulta o atendimento 
individual e, o equacionamento das dúvidas e 
questionamentos dos alunos.  

Conclusões 
O uso desse tipo de estratégia didática é uma das 
muitas atividades que têm sido desenvolvidas com a 
participação dos pibidianos, resultando em melhoria 
significativa da compreensão de conceitos e no 
desenvolvimento de habilidades específicas em sala 
de aula. No entanto, é importante que os alunos 
sejam motivados a participarem desse tipo de 
atividade com os bolsistas, visto que o professor 
regente sente dificuldade de atender a um elevado 
número de estudantes.  
O Pibid tem impactado não somente à formação de 
novos docentes, mas também tem proporcionado 
uma melhoria nos processos de ensino 
aprendizagem dos alunos das escolas atendidas por 
esse Programa. 
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Introdução

A  origem  do  mangá  é  do  teatro  de  sombras  ou 

Oricun  Shohatsu,  no  qual  os  artistas  japoneses 

percorriam  vilarejos  contando  lendas  através  de 

fantoches (no período feudal).

Os mangás são classificados de acordo  com seu 

público  alvo,  desse modo seus nomes definem  a 

que  sexo  e  idade  poderão  interessar,  definindo 

também os gêneros das histórias, entre os quais se 

tem:  Shounen é direcionado ao público  masculino 

jovem  e  adolescente,  tem  base  em  enredos que 

ressaltam  a  coragem  e  o  companheirismo  como 

valores importantes para uma boa vida.  Shoujo é 

direcionado as meninas adolescentes, seus enredos 

são  sempre  recheados  de  romance,  beleza  e 

desenvolvimento dos sentimentos das personagens. 

Josen significa “mulher madura”, com enredos um 

pouco mais densos e centrados em problemas mais 

complexos  que  o  Shoujo.  Seinen  destinado  a 

homens  maduros  tem  enredos  densos  centrados 

em valores e atitudes esperadas de um homem na 

comunidade japonesa.  Existem  vários  subgêneros 

que  explicam  o  estilo  da  história  como,  por 

exemplo, horror, ficção científica, aventura comédia 

entre  outros.  Como  pibidianos  sentimos  a 

necessidade  de  sugerir  novas  propostas  de 

materiais  e  estratégias  didáticas  para  estimular  a 

aprendizagem no ensino de química.  Observando 

em  sala  de  aula  o  interesse  dos  alunos  sobre 

histórias  e  desenhos,  pensamos  em  alguma 

atividade que explorasse esse lado criativo deles e 

ao mesmo tempo possibilitasse aprender assuntos 

relacionados à química.

Objetivos

O objetivo é a utilização de mangás como material 

didático para o ensino de química com os alunos de 

ensino  médio,  visando  desenvolver  sua 

criatividade, sua linguagem, o estímulo à leitura e 

aprender química de maneira diferenciada.

Descrição

Apresentamos  um  trecho  da  sinopse  de  uma 

história  de  um  mangá  construído  por  pibidianos, 

que  engloba  os  gêneros  Shoujo  e  Shonen,  que 

envolve  fantasia  e  realidade  em  um  ambiente 

escolar. 
(…)  Masayuki  Masumo,  menina  dedicada, 
inteligente, que sempre chega adiantada na sala de 
aula,  está  esperando  por  sua  colega  de  classe 
Mayume  Michigo,  que  sempre  está  aprontando 
alguma  travessura.  Masumo  sempre  se  interessa 
por  algo  diferente,  mas  sempre  está  quieta, 
ninguém  consegue  imaginar  os  seus  segredos. 
Apesar de ser uma menina levada, Michigo guarda 
os segredos de Masumo a sete chaves.  Mas o que 
não esperava era saber o novo interesse da amiga, 
a Alquimia. A partir de uma aula de química em que 
a professora menciona a existência da Alquimia e 
de alguns processos químicos que seus praticantes 
utilizavam, Masumo se interessa muito pelo assunto 
e as duas começam a vivem grandes aventuras na 
descoberta  da  história  da  Alquimia.  Descobrindo 
muitas  coisas  novas  pelo  mundo  como,  por 
exemplo, a existência de um alquimista que viajou 
pelo tempo para conhecer o mundo moderno e que 
pode ensinar a elas muito sobre a Alquimia antiga 
(...).
Um  exemplo  de  partes  do  mangá  produzido  é 
apresentado  na  figura  1.  A  partir  do  gênero 
Shounen,  a  história  engloba  ficção  científica, 
fantasia, comédia e aventura.
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Introdução 
A Ciência é um fator que busca conhecer a 
realidade para poder intervir na natureza e dominá-
la, além de buscar descobertas e conhecimentos 
referentes à natureza e ao homem. Porém, um dos 
maiores desafios do ensino de Ciências, em 
especial da Química, é correlacionar o 
conhecimento escolar com o cotidiano dos alunos. 
Os PCN’s (2006) defendem que para tornar o ensino 
efetivo é necessário focar na formação do cidadão 
através da interação, articulação e contextualização 
dos conhecimentos, sendo que o ensino deve 
abranger tanto os conteúdos conceituais, quanto os 
atitudinais e os procedimentais. Desse modo, a 
contextualização didática no ensino de Química é 
uma ferramenta que pode ser utilizada para 
construir significados, incorporando vivencias 
concretas e diversificadas, assumindo que todo 
conhecimento envolve uma relação sujeito e objeto. 
Segundo Callegario e Borges (2010), tanto a escola 
quanto o professor devem trabalhar a realidade dos 
alunos e transformá-los em cidadão consciente em 
que o processo de aprendizagem pode ser mediado 
pela ação do professor com o uso de novas 
metodologias que podem despertar o interesse de 
aprender. Diante disso, esta pesquisa consiste em 
analisar como os conteúdos de Química são 
abordados em sala de aula, e assim, propor 
medidas eficazes, como a contextualização no 
ensino de Química, para que se obtenha um melhor 
aproveitamento no processo de ensino 
aprendizagem.  

Resultados e Discussão 
Esta é uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, 
realizada no período março à maio de 2014. Sendo 
que está centrada na identificação dos fatores de 
motivação e a aplicação de temas contextualizados 
no ensino de Química para os alunos das turmas do 
1º ano matutino do Ensino Médio da escola Inácio 
Passarinho em Caxias – MA. Este estudo foi 
realizado em quatro etapas: apresentação à escola, 
observação das aulas, planejamento e intervenção. 
No período de intervenção e aplicação da nova 
metodologia, observou-se que a contextualização 
dos assuntos abordados contribui significativamente 
no processo de ensino aprendizagem, pois 

estimulou a curiosidade; despertou o interesse dos 
discentes, como mostra as figuras 1 e 2; favoreceu 
a interação entre professor, aluno e conteúdo; e 
ainda, fez com que o professor reconhecesse a 
necessidade de contextualizar os conteúdos para 
poder se obter um melhor desempenho dos alunos, 
levando-os a questionar e buscar novos 
conhecimentos. 
 
Figura 1                                  Figura 2          

      
 
Fonte: Pesquisa no campo 2014 

Conclusões 
Durante a realização da pesquisa observou-se a 
importância de se buscar alternativas eficientes para 
o ensino de Química e da utilização de metodologias 
que desenvolvam o interesse e as habilidades dos 
discentes. Uma das formas do professor facilitar 
essa aprendizagem é contextualizando os assuntos 
abordados com a realidade dos alunos, 
desenvolvendo estratégias que possibilite um 
aprendizado mais significativo, sendo que assim o 
aluno entenda a importância do conhecimento 
químico e possa aplicá-lo na compreensão dos fatos 
que o cercam.  
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Introdução 
O presente trabalho trata-se de um estudo que 
envolve as velocidades das reações através da 
Cinética Química, dando ênfase aos processos 
metodológicos dos mapas conceituais e o uso da 
experimentação na ótica microscópica e 
macroscópica. De acordo com Moreira (1998), os 
mapas conceituais são propostos como estratégia 
potencialmente facilitadora de uma aprendizagem 
significativa.   Ressalta-se que a utilização dessa 
metodologia na aprendizagem da Química do 
Ensino Médio é uma forma de construir elos nas 
mudanças sociais, cultural e intelectual dos 
discentes, enfatizando os conhecimentos prévios, 
os quais servem de pontes para o espirito critico 
das novas descobertas cientificas. Com base na 
concepção de Piaget (1997), entende-se que uma 
maneira adequada de ampliar e/ou modificar as 
estruturas do aluno consiste em provocar 
discordâncias ou conflitos cognitivos que 
representem desequilíbrios a partir dos quais, 
mediante atividades, o aluno consiga reequilibrar-
se, superando a discordância reconstruindo o 
conhecimento. Baseando no estudo de Ausubel, 
pode-se obter a aprendizagem significativa tanto 
por meio da descoberta como por meio da 
repetição, já que essa dimensão não constitui uma 
distinção tão crucial como dimensão de 
aprendizagem significativa/aprendizagem 
repetitiva, na óptica da explicação da 
aprendizagem escolar e do delineamento do 
ensino. 

Resultados e Discussão 
O tema Cinética Química foi pensado para ser 
aplicado a uma situação didática de ensino para 
uma escola de Ensino Médio da cidade de Pau dos 
Ferros–RN. A aplicação ocorreu em dois 
momentos distintos; inicialmente foi realizada uma 
aula expositiva dialogada, abordando os 
conhecimentos conceituais: reações químicas, 
velocidade das reações, fatores que influenciam 
nas reações, temperatura, superfície de contato, e 

catalizadores. Ao término da exposição à turma foi 
dividida em nove (9) grupos, composto de quatro 
(4) alunos para elaborarem seus mapas 
conceituais. Vale ressaltar que os pesquisadores 
explicaram como elaborar um mapa conceitual. Os 
mapas foram organizados a partir dos 
conhecimentos prévios dos alunos e os adquiridos 
com a aula dialogada. No segundo momento os 
alunos realizam três experimentos, cujo objetivo 
principal era verificar por meio da prática uma 
situação na qual a velocidade das reações 
pudesse ser observada de modo criterioso. Dos 
nove (9) grupos estudados para confeccionar os 
mapas conceituais, sete (7) deles construíram seus 
mapas de forma clara e concisa, abordando o tema 
de Cinética química, mas especificamente os 
fatores que afetam a velocidade de uma reação, e 
apenas dois (2) não conseguiram elaborar seus 
mapas de maneira significativa, entretanto, tais 
mapas apresentam erros em sua essência, uma 
vez que tinha textos muito longos e frases 
transcritas, o que não caracteriza um mapa 
conceitual. Tal deficiência pode está relacionada a 
não uso desta metodologia pelo professor 
ministrante da disciplina. Assim, pode-se constatar 
que a utilização de mapas conceituais é uma forma 
de organizar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Conclusões 
É perceptível que as análises qualitativas, das 
ferramentas utilizadas na sala de aula tiveram por 
finalidade contribuir para uma aula interativa, 
efetiva e transformadora no âmbito escola, já que 
ao fazer uso dessas metodologias, permite ao 
aluno construir e até mesmo organizar melhor suas 
ideias.  
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Introdução 
 
A EJA é uma modalidade de ensino reconhecida na 
lei maior da educação brasileira, Lei de diretrizes e 
Bases da Educação, LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996, 
p.15) e uma oportunidade das pessoas melhorarem 
as condições de vida por meio de uma educação 
formal. 
Conforme Bonenberger et al. (2006), muitas vezes 
os alunos da EJA apresentam dificuldades e 
consequentemente frustrações por não se acharem 
capazes de aprender química, e, por não 
perceberem a importância dessa disciplina no seu 
dia a dia. 
Sendo assim, elaborou-se sequência didática para 
socializar o conteúdo de Química Orgânica com 
base na teoria de aprendizagem significativa 
ausubeliana (Ausubel, 2003), na qual consistiu na 
preparação de material instrucional elaborado 
conforme os princípios de diferenciação progressiva 
e reconciliação integrativa para obter a 
aprendizagem por recepção verbal, experimento 
como facilitador de aprendizagem e a avaliação da 
aprendizagem por meio da estratégia dos mapas 
conceituais (MCs). 
Participaram da proposta 13 estudantes do 3º ano 
do Ensino Médio EJA de escola pública localizada 
no interior de Roraima-RR. A duração do trabalho foi 
de três meses. 

Resultados e Discussão 
 
Para a análise dos MCs, buscou-se denominadores 
qualitativos em comum de outros trabalhos. Sendo 
assim, os trabalhos de Novak; Gowin (1999) e 
Trindade; Hartwig (2012) apontaram diretrizes 
possíveis de serem seguidas no ambiente escolar, 
as quais contemplam categorias avaliativas, que por 
sua vez fornecem indícios de aprendizagem 
significativa. 
Conforme este tipo de análise, as categorias 
avaliativas dos MCs são: conceitos básicos, 
conceitos novos, ligações entre conceitos, palavras 
de ligação, exemplos, clareza do mapa, proposições 
válidas, hierarquização, diferenciação progressiva e 
reconciliação integrativa dos conceitos. 
Ao analisar-se os MCs produzidos pelos estudantes, 
após a aplicação das atividades didáticas, observou-
se duas categorias de mapas: a primeira categoria 
(quatro alunos) privilegiou os aspectos 
classificatórios do conteúdo, cujos conceitos estão 
ligados entre si por termos bastante simples e sem a  
 

 
contextualização com as ideias previas sobre o 
conteúdo; a segunda categoria foi majoritária (nove  
alunos) e enfatizou conceitos ordenadamente 
hierárquicos, contextualizados e ligados entre si por 
termos ligantes sofisticados. A análise dos mapas 
sugeriu que para a maioria dos estudantes a 
aprendizagem foi significativa.  
 

Conclusões 
 
Os MCs foram importantes instrumentos de 
avaliação no sentido de identificar os conceitos-
chave do conhecimento de Q.O. trabalhado, 
esboçando tais conhecimentos em um diagrama e 
relacionando-os com ideias prévias. 
Isso significa que, para estes estudantes, os 
materiais utilizados apresentaram uma estrutura 
lógica, que interagiu com conceitos relevantes e 
inclusivos, claros e disponíveis em suas estruturas 
cognitivas, sendo por eles ancorados, contribuindo 
para a diferenciação, elaboração e estabilidade dos 
conceitos já internalizados.  
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Introdução 
Clubes de ciência começaram a surgir nas escolas 
no fim da década de 50 com a finalidade de 
incentivar a repetição do que era produzido nos 
laboratórios de pesquisa, sendo assim, os primeiros 
clubes de ciência foram espaços para reprodução 
da concepção de educação da época, ou seja, o 
método da redescoberta. Com a chegada do 
construtivismo e novas teorias educacionais em 
décadas posteriores, sua configuração saltou para a 
promoção da curiosidade científica e do letramento 
em ciências. A criação do Clube da Química no 
Colégio Magister visou incentivar o espírito 
empreendedor dos alunos do Ensino Médio usando 
como ferramenta a curiosidade científica, o 
desenvolvimento de competências e habilidades 
relacionadas à área de Ciências da Natureza, 
objetiva também aprimorar a formação do cidadão 
crítico e apto a discutir assuntos correlatos. A busca 
da autonomia na tomada de decisões em 
procedimentos relacionados à Química são também 
pretendidos, assim como o uso de termos técnicos e 
símbolos relacionados à linguagem específica 
utilizada por esta ciência.  

Resultados e Discussão 
O clube da Química do Colégio Magister provoca a 
análise e discussão de temas de fogem da sala de 
aula, aumentando o grau de aprofundamento em 
conceitos do currículo escolar ou trazendo à tona 
discussões extracurriculares. Participam do Clube 
12 alunos do ensino médio da escola, de séries 
diversificadas, em encontros quinzenais de duas 
horas de duração, onde atividades científicas que 
envolvem habilidades e competências específicas 
relacionadas à disciplina Química são 
desenvolvidas. No ano de 2014 o foco temático tem 
sido O Ano Internacional da Cristalografia (tema da 
UNESCO), sendo que cristais de cloreto de sódio, 
nitrato de níquel, sulfato de cobre pentahidratado e 
alumen de zinco e potássio foram preparados em 
laboratório pelos alunos e observados a olho nu e 
por microscopia.  

 
 

 

 

 
Figura 1. Aluno do Clube da Química realizando 
destilação no laboratório de Química. 
 

 
Figura 2. Foto de cristal de cloreto de sódio 
observado por microscopia. 

Conclusões 
O Clube da Química promoveu desde seu início um 
implemento na socialização entre alunos de séries 
diversificadas, na liderança e no trabalho em equipe. 
Os alunos tornaram-se mais curiosos com relação a 
temas da disciplina e houve um aumento pelo 
interesse nas profissões relacionadas às Ciências 
da Natureza. Alguns pais relatam que, depois que 
seus filhos, depois que iniciaram um trabalho mais 
extensivo no laboratório de Química, tornaram-se 
mais autônomos em relação às tarelas do cotidiano 
escolar e do dia a dia. 
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Introdução 
O presente trabalho enfatiza uma proposta de 
experimento com materiais alternativos para uso em 
sala de aula como parte de uma estratégia de 
ensino, reflexão e motivação nas aulas de físico-
químicas no ensino médio. As atividades, foram 
inseridas no conteúdo de Termoquímica e aplicada 
em uma escola pública estadual de Remígio-PB, 
com estudantes de segundo ano do ensino médio. 
Foi aplicado um questionário preliminar para 
verificar os conceitos prévios que os alunos já 
possuíam em relação aos conceitos envolvidos no 
tema termoquímica. A seguir, foi trabalhado o 
conteúdo de termoquímica, com aulas teóricas e 
realização de experimentos, visando despertar 
interesse nos alunos pela disciplina química, 
pretendia-se verificar como ela contribui para o 
entendimento desse conteúdo. Após as atividades 
foram feitas discussões com os alunos, para análise 
dos experimentos, e resolução de exercícios, com o 
objetivo de avaliar o entendimento do conteúdo 
pelos alunos e a adequação da proposta para o 
ensino deste tema. 

Resultados e Discussão 
A metodologia partiu da análise de uma série de 
livros didáticos e materiais apostilados de escolas. O 
experimento foi desenvolvido com materias 
alternativos de fácil acesso em seguida foi testados 
e adaptados para o uso em sala de aula com alunos 
do ensino médio. Na concepção desse experimento 
alguns aspectos foram relevantes como os 
conteúdos presentes nos programas oficiais de 
ensino de química em nível estadual e nos materiais 
didáticos; materiais de fácil acesso e de baixo custo 
que viabilizem seu uso e fundamentem conceitos 
importantes em termoquímica. Foram aplicados dois 
questionários com conceitos de termoquímica antes 
e após o experimento, o resultado obtido e analisado 
mostrou-se que a contextualização do conteúdo de 
termoquímica, favoreceu o entendimento do referido 
conteúdo. Este trabalho fornece situações 
experimentais para o ensino de termoquímica no 
nível médio como forma alternativa para se trabalhar 
esse conteúdo, para fixar o conteúdo foi trabalhado 

um texto com a base teórica que sustenta o 
assunto. A Figura 1 (a) e (b) mostram o experimento 
utilizado nas aulas de Termoquímica. 
 

(a)                                             (b) 
 

Figuras (a) e (b) Experimento desenvolvido para as 
aulas de termoquímicas.  
 

Conclusões 
 O experimento desenvolvido neste trabalho 
destacou-se por não necessitarem de 
instrumentação sofisticada como balanças analíticas 
e foram desenvolvidos para materiais de fácil 
acesso. Não geram resíduos químicos perigosos 
além de facilitar a aprendizagem dos alunos em 
compreender o conteúdo pertinente a termoquímica. 
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Introdução 
Entre os professores de Química ouve-se muito o 
que ensinar esta disciplina não é fácil assim como 
aprender é menos ainda. Comprova-se o 
desinteresse do aluno quando se ouve “por que 
estudar Química?” e alguns acreditam que esta 
disciplina exige apenas memorização. Chassot1 
afirma que a Química é uma linguagem e que, por 
isso o seu ensino deve ser um facilitador da leitura 
do mundo, facilitando as inúmeras relações no 
mundo em que vivemos. Nesse sentido, a 
experimentação tem o importante papel de 
despertar o interesse e possibilitar a aprendizagem 
em todos os níveis de escolarização. A 
experimentação desperta um pensamento crítico, 
reflexivo e torna o aluno sujeito de sua 
aprendizagem através do modo como levantam 
hipóteses, discute com os outros colegas, refletem 
sobre um tema2,3. O PIBID/Química-PUC Goiás, 
que tem como finalidade promover a inserção dos 
estudantes de Licenciatura no contexto das escolas 
públicas, desenvolveu no CPM Hugo de Carvalho 
Ramos, aulas experimentais demonstrativo-
investigativas com turmas do 2ª ano do ensino 
médio, abordando conteúdos previamente 
trabalhados em aulas expositivas. O objetivo foi a 
observação de que o experimento pode levar os 
estudantes a compreender conceitos que o 
possibilitem entender o mundo natural, assim como, 
os diversos fenômenos que ocorre no meio4. 

Resultados e Discussão 
A experimentação demonstrativo-investigativa do 
conteúdo de reações de neutralização (por 
titulação) foi ministrada em oitos turmas de 2ª ano, 
no laboratório do colégio. Elaborou-se um roteiro de 
aula, disponibilizado aos alunos para o 
acompanhamento do experimento, que continha um 
questionário com questões norteadoras. A 1ª) 
referente ao conceito ácido-base, a 2ª) aplicação 
prática de uma titulação de neutralização e a 3ª) 
avaliação da atividade pelo aluno. A atividade foi 
realizada no tempo regular de aula, 45 min, sendo 
este um fator indicado pelos alunos como crítico, 
consideraram pouco o tempo. A figura 1 apresenta 
o aspecto visual desta atividade. A análise dos 
questionários apresenta relatos como: “muito 
interessante, uma aula diferente, ela abordou de 
uma forma divertida.”(SIC), “a aula foi muito 

proveitosa, pois de maneira inteligente diferente a 
aula chama a atenção dos alunos tornando-a uma 
aula interessante e fazendo com que algo 
complicado e chato possa ser legal e proveitosa” 
(SIC). 

 
Figura 1: Aspecto visual da atividade experimental. 
Apesar da demonstração de interesse dos alunos, 
levantando questionamentos durante toda a 
atividade, a quantidade de alunos/sala, dificultou a 
execução. 

Conclusões 
Uma turma de 40/50 alunos não possibilita ao 
professor um atendimento adequado. Para que a 
realização de uma atividade experimental-
demonstrativa promova a aprendizagem, o 
professor deve estar atendo aos questionamentos 
dos alunos no momento em que a ação acontece. 
Uma observação como: “a reação de ácido-base foi 
a mais interessante, porque consegui ver a 
mudança de cor na reação” (SIC) é preocupante 
pois quando questionados quanto ao conceito de 
neutralização, os alunos não demonstraram que a 
aprendizagem foi efetiva. 
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Introdução 
É correto dizer que a graduação profissional do 
professor não se inicia no curso de licenciatura nem 
se limita a ele, mas se constrói ao longo de todo um 
processo, usualmente a rotina cotidiana do trabalho 
docente condiciona ações repetitivas e 
aparentemente iguais que pouco contribuem para o 
desenvolvimento profissional. A Química é uma 
Ciência experimental, portanto, ela está totalmente 
presente em nossas vidas, seja em funções mais 
essenciais, nas específicas de desenvolvimentos 
científicos e tecnológicos, a mesma está dentro dos 
laboratórios, e percebe-se  que uma estratégia de 
ensino faz-se necessário que as escolas disponham 
desses e de outros recursos áudio- visuais, uma vez 
que se trabalha muito a capacidade de abstração 
durante o ensino. Dessa forma Chagas (1989) 
afirma que as duas atividades, a teórica ou prática, 
são interligadas e complementares e, por isso, 
devem ser executadas simultaneamente. Portanto o 
objetivo deste trabalho é de verificar a importância 
da experimentação no processo de ensino-
aprendizagem de Química. 
 

Resultados e Discussão 
Tendo em vista a qualidade do Ensino de Química 
nas escolas públicas, podemos analisar diversos 
pontos que levam os alunos a desprezarem a 
disciplina de Química. Através da aplicação de um 
questionário com questões objetivas na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ricardo 
Cantanhede constatou-se que 60% dos alunos 
admitem não gostar das aulas de Química, 90% dos 
alunos acham necessário a junção da teoria com a 
prática no plano de aula dos professores. De acordo 
com o PCN e LDBQ, cabe ao professor de Química 
em seu plano de aula, unir a teoria com a prática, 
relata ainda, que os alunos devem associar o que 
estão aprendendo com o seu dia-a-dia em sala de 
aula, para transformarem-se em cidadãos 
conscientes, 87% dos alunos acreditam que a 
prática na disciplina de Química auxilia no 
conhecimento. A última questão foi aberta para que 
os alunos falassem a respeito de suas maiores 
dificuldades em Química, onde nesta foram obtidas 

diferentes respostas, sendo que, a maioria dos 
alunos argumentou que a maior dificuldade é de se 
entender o conteúdo teórico que o professor ensina 
em sala de aula. Portanto esses resultados nos 
fazem ver o quanto os alunos necessitam da 
experimentação no seu cotidiano escolar. De acordo 
Trevisan (2006) os alunos necessitam de uma 
estreita articulação entre teoria e prática, ou seja, 
considerar que o conhecimento que eles trazem da 
vida, no trabalho, se torne ponto de partida para o 
ensino de Química. 

Conclusões 
Diante dos dados levantados é perceptível que a 
dificuldade dos alunos pode ser superada ou 
minimizada através da utilização de aulas 
experimentais, que auxiliariam na compreensão dos 
temas abordados em sala de aula com o cotidiano. 
Outro ponto é que muitos professores não possuem 
formação na área em que lecionam, causando um 
déficit no ensino que talvez poderia ser de 
qualidade, e ainda alguns professores trabalham 
com experiências de  vida como estudante, o que 
torna distante da realidade atual dos alunos. Assim 
os professores deveriam colocar em seu 
planejamento escolar meios para que seus alunos 
interajam na sociedade em que vivem, e devem 
tomar consciência do quão importante é o ensino de 
Química. Nota-se que o processo de ensino e 
aprendizagem de química nas salas de aula ainda 
não estão compatíveis com as necessidades dos 
alunos e com os preceitos que levam uma 
aprendizagem significativa. 
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Introdução 
 

Este trabalho aborda sobre as dificuldades de 
aprendizado dos alunos que cursam o Primeiro Ano 
do Ensino Médio, integrantes das escolas estaduais 
dos municípios de Esperança e Areia, cidades do 
interior da Paraíba, visando o conteúdo de História 
da Química. Buscando formar um senso crítico nos 
alunos, para que podendo avaliar de forma sensata 
as experiências do dia-a-dia, busquem uma nova 
percepção de conhecimento do mundo que o 
rodeia, os professores ministrantes da disciplina nas 
respectivas escolas, concordaram em buscar um 
novo método de transmissão de conhecimento aos 
alunos, executando excursões a respeito dos temas. 
Foi passado o questionário com vinte e quatro 
questões sobre o tema ministrado no início do ano 
pelos professores da disciplina de Química nas seis 
salas de Primeira Série do Ensino Médio, 
totalizando duzentos alunos. De acordo com 
Rutherford e Ahlgren: “Não é necessário exigir das 
escolas que ensinem conteúdos cada vez mais 
alargados, mas sim que ensinem menos para 
ensinar melhor (...)”. Visando estabelecer o padrão 
de transmissão requerido pelos PCN’s os 
professores buscam incentivar os alunos à 
aprendizagem e superação de barreiras que 
impedem no crescimento intelectual. A finalidade do 
questionário é avaliar o nível de conhecimento dos 
alunos em relação à História da Química. Nós, 
alunas da Universidade Estadual da Paraíba, 
acompanhamos por um mês todo o processo de 
inovação, desde a aplicação do questionário, até a 
efetuação das excursões. 

Resultados e Discussão 
A aplicação do questionário foi efetuada de forma 
clara e explicativa, tendo como temas: a química 
na pré-história, descoberta das substâncias, teoria 
atômica, alquimia, iatroquímica, tabela periódica e 
a importância da química para os dias atuais. 
Tendo em vista que os alunos apresentaram 
dificuldades na interpretação dos enunciados das 
questões. Verificou-se que o curto tempo para 
passar o conhecimento adquirido na vida 
acadêmica do professor, resultou na pouca 
absorção do conteúdo o qual deve ser de base 
fundamental para desenvolvimento de futuras 
atividades da disciplina. Em ambas as escolas, 
sendo uma integrante do Programa Ensino Médio 
Inovador (Esperança - PB) e uma de Ensino Médio 

normal (Areia- PB), os resultados obtidos com o 
questionário, analisou-se que pouquíssimos alunos 
obtiveram resultado acima de 60% (sessenta por 
cento), visto que precisavam de uma nova 
perspectiva para transmitir os demais assuntos, os 
professores buscaram uma maneira mais prática 
para despertar o interesse dos alunos. O professor 
que ministra as aulas na cidade de Esperança 
buscou adquirir a atenção e despertar o interesse 
dos alunos efetuando excursões, como por 
exemplo, a visitação em engenhos de cana-de-
açúcar analisando as diferenças do método de 
destilação utilizadas nos tempos passados, e vendo 
todo o processo histórico da transformação do 
mesmo. O professor que ministra as aulas na 
cidade de Areia realizou debates acerca da 
utilização do fogo desde a Pré-história até os dias 
atuais, seguidos de uma excursão a indústrias que 
utilizam do barro para geração de telhas, processo 
o qual é finalizado com a queima do material. 

Conclusões 
A experiência de aplicação de questionário mostra 

que a busca por novos métodos, acarretou em um 
processo de fácil compreensão da parte dos 
alunos, visando todos os temas. É fundamental 
ressaltar que a execução deste projeto cumpre um 
papel de extrema importância na formulação da 
análise do nível de aprendizagem dos alunos em 
relação à História da Química. Do mesmo modo, o 
interesse do professor ministrante vem a ser a 
principal ferramenta de mudança no método de 
ensino e aprendizagem, facilitando assim, os 
alunos a vencerem as barreiras aqui citadas. A 
busca por novas experiências ou métodos são 
estimuladores para os alunos, ver a Química sob 
uma perspectiva diferente daquela que era vista 
anteriormente. 
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Introdução 
A monitoria acadêmica é um passo importante na 

vida de um estudante universitário, ela pode levá-lo 
a trilhar caminhos diferentes dos que havia 
planejado ao adentrar no mundo acadêmico. Dentre 
as atribuições dos monitores estão incluídas as 
tarefas de auxiliar o docente em atividades 
pedagógicas e/ou científicas e o atendimento aos 
alunos interessados em aprofundar seus 
conhecimentos ou que tenham dificuldades em 
compreender os conteúdos da disciplina. A 
monitoria de química é um reforço oferecido a todos 
os estudantes, porém optativa, por isso, o número 
que comparece é menor em relação ao número de 
alunos da respectiva disciplina. 

. Segundo Schneider (2006), o trabalho da 
monitoria pretende contribuir com o 
desenvolvimento da competência pedagógica e 
auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do 
conhecimento, é uma atividade formativa de ensino.  

Partindo-se desse pressuposto, a presente 
pesquisa tem por objetivo avaliar a relevância da 
monitoria acadêmica na formação dos licenciandos 
do curso de Licenciatura em Química da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada (UAST) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), bem como a eficácia da mesma sobre os 
alunos assistidos pelos monitores.  

Resultados e Discussão 
As aulas de monitoria na UAST ocorrem em dias 

variados durante um horário em contra turno as 
aulas. Inicialmente foi aplicado um questionário com 
alunos do 2° ao 7° período do curso de Licenciatura 
em Química da UAST-UFRPE. Esse questionário 
constou de sete perguntas subjetivas, com o intuito 
de compreender a importância da monitoria e sua 
contribuição na formação dos licenciados.  

No que diz respeito a participação nas aulas da 
monitoria de química, 67,5% dos alunos não 
participam das aula de monitoria, onde 77,7% dos 
alunos que não participam justificaram que por 
serem de outra cidade, dificulta sua participação, 
11,11% trabalham, fazendo com que não venham 
pra monitoria por conta do horário. Dos alunos que 
participam da monitoria (32,5%), 53,9% 

responderam que sempre vão as aulas, 15,3% vão 
pouco e 30,8% só vão perto do período de provas. 

Quando questionados sobre a importância da 
monitoria na Universidade, todos os alunos 
acreditam que a monitoria é importante, mesmo os 
alunos que não participam acham importante, pois 
eles acham que a monitoria ajuda a compreensão 
do conteúdo (80%) e a tirar as dúvidas que muitas 
vezes não dá tempo com o professor em sala. É 
importante destacar que 61,5% dos alunos não 
conseguem tirar suas dúvidas durante as aulas, o 
que reforça a importância da monitoria. 

Para estes alunos o único ponto negativo da 
monitoria é o horário, que nas disciplinas de 
Química é geralmente a tarde (o curso é noturno). 
Como aspectos positivos, estes alunos destacaram 
uma melhor assimilação do conteúdo (53,8%), tirar 
dúvidas (61,5%) e incentivo ao estudo (15,5%). 
Desses alunos (61,5%) afirmaram que ao assistirem 
as aulas de monitoria sentem-se motivados para 
continuarem seus estudos em casa. 

Quando questionados sobre a compreensão dos 
conteúdos, 92,3% dos alunos concordam que as 
aulas de monitoria ajudaram na compreensão dos 
conteúdos vistos durante as aulas com o professor. 
E todos que participaram da monitoria, afirmaram 
que obtiveram melhoria em suas notas. 

Conclusões 
As atividades executadas durante a monitoria 
consistiram em fornecer apoio aos alunos, auxiliar e 
orientar quanto às dúvidas dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula. Além de promover o 
enriquecimento da vida acadêmica do educando, a 
atividade de monitoria possibilita, por meio da 
relação de cooperação existente entre docente e 
monitor, o aprimoramento da qualidade de ensino da 
disciplina, uma vez que favorece a adoção de novas 
metodologias de ensino. 
 

Agradecimentos 
UFRPE, UAST, InPraMEQ 
____________________ 
SCHNEIDER, M.S.P.S. Monitoria: instrumento para trabalhar 
com a diversidade de conhecimento em sala de aula. Revista 
Eletrônica Espaço Acadêmico, p.65, 2006. 
 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Ensino e aprendizagem 

A interação dos saberes populares com os saberes científicos na 
construção do conceito de fermentação alcóolica. 
Filipe Antunes da Silva1* (IC), Anelise Grünfeld de Luca1 (PQ), Karine Arend1 (PQ). 
filipeatn@gmail.com 
1IFC – Câmpus Araquari, Rodovia BR 280, km 27, Araquari/SC. 
 
Palavras-Chave: saberes populares, saberes científicos, pão. 

Introdução 
Em nossa sociedade a ciência ainda tem um status 
hegemônico e superior de saber1, contudo percebe-
se a importância do saber popular na construção do 
conhecimento cientifico. No entanto, o currículo 
escolar não privilegia e não valoriza os saberes que 
não sejam validados pela ciência2. Uma das 
alternativas que vem se desencadeando no 
processo educacional é a valorização dos saberes 
populares. As diferentes propostas (CHASSOT, 
2008; GONDIM e MÓL, 2009; VENQUIARUTO et 
al., 2011e RESENDE et al.,2010) ressaltam que é 
função da escola valorizar também o saber popular, 
o saber local, próprio da comunidade onde a escola 
está inserida. Este trabalho foi realizado junto à 
uma turma do terceiro ano do Ensino Médio na 
E.E.B. Dom Pio de Freitas no município de 
Joinville/SC, com o objetivo de avaliar o uso dos 
saberes populares relacionado com os saberes 
científicos num estudo envolvendo a fabricação 
artesanal de pão. Inicialmente, com o intuito de 
diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos, 
foi aplicado um questionário investigativo com 
questões fechadas com a finalidade de conhecer 
qual saber popular estava presente no cotidiano dos 
alunos e que seria posteriormente estudado.  
 

Figura 1. Alunos da E.E.B. Dom Pio de Freitas 
preparando a massa de pão. 

 

Como resultado o saber popular mais comum foi a 
fabricação de pão. Assim, iniciou-se com uma aula 
prática, através de uma receita pré-selecionada os 
alunos prepararam dois tipos de massa de pão, com 
e sem a presença de fermento. Após 10 minutos de 
descanso fizeram um pequeno corte na massa, com 
o auxílio de uma faca e foram orientados a observar 

a diferença entre elas, anotando as possíveis 
hipóteses da ocorrência de uma reação química. Na 
próxima aula, através de discussões os alunos 
foram questionados a respeito das suas 
observações, desta forma o conceito de 
fermentação alcóolica foi sendo apresentado. Por 
último foi aplicado uma avaliação diagnóstica 
buscando perceber quais os entendimentos a cerca 
dos conceitos trabalhados e o uso do saber popular 
como forma de favorecer a aprendizagem da 
química. 

Resultados e Discussão 
Durante a realização da aula prática observou-se o 
grande interesse e participação de todos, com 
destaque para o momento do preparo da massa, 
quando todos queriam pegar e senti-la. Durante as 
discussões, a linguagem popular se tornou presente 
conforme a fala de um aluno: “se usa água morna 
no preparo da massa porque se não mata os 
bichinhos do fermento”, aos poucos a linguagem 
química se fazia presente, através das reações 
químicas que ocorrem no preparo do pão. Na 
avaliação diagnóstica observou-se que boa parte da 
turma obteve bom desempenho, justificando o uso 
dos saberes populares como forma de valorizá-los e 
tornar mais significativo os conteúdos científicos 
vistos em sala de aula, como na resposta de um 
dos alunos, “podemos ver que utilizam a química na 
prática, por exemplo, fazendo pão”.   

Conclusões 
O uso dos saberes populares mostrou-se eficiente 
no processo de ensino-aprendizagem, pois a 
motivação na fabricação do pão fez como que eles 
se sentissem protagonistas desse ensino, 
observando a química no seu cotidiano.  
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Introdução 
Diversos autores têm reconhecido a importância da 
motivação como ferramenta essencial na promoção 
da aprendizagem. Ausubel (1976, pg. 418-419) 
afirma que a motivação, quando presente nos 
ambientes educacionais, age como facilitadora do 
processo de aquisição de conceitos. Alves et al. 
(2010, pg. 248) e Tacca (2006, pg. 49) propõem 
como alternativa motivacional, estratégias 
pedagógicas baseadas em relações dialógicas. O 
presente trabalho objetiva elaborar e aplicar uma 
intervenção didática focada no diálogo aluno-aluno e 
professor-aluno, no intuito de promover a motivação 
e a reestruturação de conceitos equivocados ou 
errôneos inerentes ao estudo da eletroquímica. A 
aula proposta foi aplicada em três instituições de 
ensino da região metropolitana de Belém e foi 
avaliada por 53 estudantes através de questionários 
qualitativos.  

Resultados e Discussão 
A intervenção didática foi desenvolvida com base no 
tema gerador; Carros Elétricos: Uma Alternativa 
Sustentável. A aplicação foi realizada por um 
professor, membro do grupo de pesquisa em 
educação do Laboratório de Eletroquímica e Célula 
à Combustível (LECaC) da Universidade Federal do 
Pará (UFPA).   

Tabela 1. Etapas que compõem a intervenção 
didática. 

ETAPA TEMPO 

1. Leitura e interpretação do texto: História e 
Perspectiva dos Veículos Elétricos 

15 min. 

2. Resolução do questionário em grupo 20 min. 

3. Socialização das hipóteses elaboradas 15 min. 

4. Discussão dos conceitos científicos 
inerentes ao estudo da energia e 
transformações químicas 

40 min. 

 

A aplicação da intervenção didática começa na 
leitura e discussão do texto gerador. Em seguida, os 
estudantes são divididos em equipes para a 
construção conjunta de hipóteses. As hipóteses 
elaboradas, após serem socializadas, servem de 

gancho para os conceitos abordados na Etapa 4, de 
maneira a auxiliar na reconstrução conceitual 
conjunta.  
Dentre os conceitos químicos postos em discussão 
na Etapa 3, os que necessitaram de reestruturação 
na Etapa 4 foram: a natureza dos compostos iônicos 
e covalentes, eletronegatividade e polaridade, 
variação no número de oxidação, energia elétrica e 
térmica associada às transformações químicas, 
semi-reação de oxidação e redução, reações redox 
e agente oxidante e redutor. 
Dos 53 alunos participantes, 54% classificaram a 
intervenção didática como excelente, 37% em muito 
boa e 9% em Boa. Sobre o entendimento do tema 
gerador propostos, 2% dos alunos classificam o seu 
entendimento como excelente, 51% em muito bom, 
31% em bom e 12% regular. Do total de alunos 
envolvidos, 32% se sentiram muito motivados a 
aprender o conteúdo ministrado, 63% se sentiram 
motivados e 3% se sentiram pouco motivados. 

Conclusões 
O uso do texto gerador foi importante para a 
contextualização do assunto e por ter promovido 
discussões de temas multidisciplinares e 
transversais. Um ponto de destaque foi a 
participação ativa dos alunos, em especial na Etapa 
4, que se mostrou bastante motivadora mesmo 
sendo voltada a discussões teóricas. Portanto, 
fazendo-se uma análise e avaliação geral da 
intervenção didática proposta, concluiu-se que a 
estratégia pedagógica dialógica deu contribuições 
reais para o processo de ensino-aprendizagem. 
Com esta pesquisa, busca-se compartilhar 
intervenções didáticas que venham a contribuir na 
melhoria do ensino nacional.  
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Esta pesquisa foi resultado de uma abordagem demonstrativa entre a relação massa e energia dos 
alimentos e sua função energética para o organismo humano. Desta forma, foram construídos os 
conceitos de energia, suas unidades e compreensão desta relação. Focalizou-se em três momentos 
distintos: o primeiro momento deu-se com a aplicação de um questionário diagnóstico, o segundo 
momento baseou-se em aulas expositivas contextualizadas para formar os conceitos, o terceiro 
momento avaliou o aprendizado dos alunos com uma atividade de construção de pratos alimentares. Os 
resultados apontam que esta abordagem pode ser usada como introdução ao ensino de Termoquímica, 
pois os alunos compreenderam a relação massa/energia, contudo, fracassaram ao tentar montar uma 
refeição balanceada, mesmo tendo um parâmetro. Isto indica que uma nova intervenção didática deveria 
ser feita, enfatizando não os cálculos e sim a criticidade nas escolhas das porções propostas. 
 
Palavras-Chave: Energia, Alimento, Ensino. 
 
 
 
Introdução 
 

Um conceito importante do dia-a-dia das pessoas é o de energia, seus 
aspectos, modalidades, transformações e aplicações, objeto de estudo da Química, da 
Física e Biologia. Em particular, na Química, quanto aos aspectos de liberação ou 
absorção de energia nas reações químicas, conteúdo da matriz curricular referente à 
termoquímica. 
 

Ensiná-la de forma pronta e acabada faz desse assunto enfadonho e pouco 
atrativo, algo inviável para tal conteúdo, pois o entendimento deste amplia o leque 
conceitual aplicado em outros conteúdos da própria Química, Física e Biologia, além 
da mencionada e larga aplicabilidade no cotidiano. Segundo (CARVALHO et al, 2010, 
p. 2) “Exige-se agora que o ensino consiga conjugar harmoniosamente a dimensão 
conceptual da aprendizagem disciplinar com a dimensão formativa e cultural”, a ideia é 
que o professor possa apresentar ao discente não um conteúdo fechado onde não há 
possibilidades de discussão e construção do conhecimento, mas sim que este 
reconheça que a Ciência é feita pela investigação, e que esta é construída 
gradualmente. 
 

Os aspectos históricos do termo energia estão relacionados à demanda 
provocada pela revolução industrial ocasionando o primeiro conceito de energia, este 
definido por Thomas Young em 1807, sendo energia definida como a capacidade de 
realizar trabalho. Mais tarde os trabalhos de Boltzman deram suporte para a teoria 
quântica de Planck, e, em seguida, Einstein trouxe uma de suas contribuições para a 
ciência baseado no trabalho de Planck, a relação massa/energia, surgindo outro 
conceito de energia como também de matéria, de sorte que matéria é energia 
condensada. 
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A equação que estabelece a equivalência quantitativa da transformação de 
matéria em energia ou vice-versa é a famosa E=mc2. Nela, E = energia, m = massa e 
c2= velocidade da luz elevada ao quadrado. Sendo a velocidade da luz 300.000 Km/s ou, 
nas unidades do Sistema Internacional de Unidades, 300.000.000 = m/s, a energia 
teoricamente obtenível da transformação completa de um único quilograma de massa 
é de astronômicos 9 x 1016 Joules [1kg x (300.000.000 m/s)2]. Logo, matéria e energia 
são dois lados da mesma moeda, e podem ser convertidas uma na outra. Matéria é 
energia condensada, e energia é matéria em estado radiante. Por isso, uma pequena 
quantidade de matéria contém uma quantidade enorme de energia (Lemos, 2001).  

 
Até aqui, a aplicabilidade que mais se aproxima de um aluno da educação 

básica a respeito do conceito de Einstein refere-se à energia contida nos alimentos. 
Assim, se explica ao educando que, a massa de qualquer alimento ingerida 
sequencialmente passa depois por diversos processos metabólicos, até converter-se 
em energia, que por sua vez é utilizada pelo corpo. 
 

O cientista Atwater criou uma regra conhecida como regra 4-9-4, esta se 
baseia na composição nutricional dos alimentos, os nutrientes em gramas que 
fornecem energia ao corpo humano são multiplicados pelos fatores 4 (proteínas), 9 
(lipídios), 4 (carboidratos), dando o valor energético dos alimentos em Kcal/g 
(SANTOS, 2010). Essa regra é utilizada pela indústria alimentar para informar o valor 
energético dos alimentos na tabela de informação nutricional. 
 

A função energética dos alimentos pode, então, ser uma abordagem didática 
para inserção dos conceitos de energia e dos conceitos referentes às unidades de 
quantificação de energia. As especificações necessárias à realização desta pesquisa, e 
que podem, inicialmente, ser trabalhados em sala da aula são: energia, relação massa/ 
energia, calor, unidades de quantificação de energia (caloria e Joule) e a regra 4-9-4 
com base nos carboidratos, lipídios e proteínas. Provavelmente, a maioria dos alunos 
do Ensino Médio não reconhece a relação energia/alimento com objetivo mantenedor 
do corpo, muito menos as outras vertentes e outras temáticas como: combustíveis e a 
problemática dos recursos energéticos atuais. 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi apresentar uma abordagem introdutória ao 
conteúdo termoquímica através da relação massa/energia de Einstein nos alimentos e 
sua função energética para o organismo. Desta forma, buscou-se o aprofundamento 
dos conceitos de quantificação de energia, abordando a aplicação do valor energético 
dos alimentos em uma refeição balanceada. 
 
 
Metodologia 
 

A pesquisa perpassou por uma abordagem quantitativa e qualitativa nas 
coletas de dados. Realizou-se com 27 alunos da 2° série do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Presidente Castelo Branco, situado no município de Aracaju-SE, turno 
noturno, no período de 26/09/2013 a 22/10/2013, na fase de estágio supervisionado do 
pesquisador, e foi dividida em três momentos. A identidade dos alunos foi preservada 
com apelidos que eles mesmos escolheram. 
 

O primeiro momento inicia-se com a aplicação do questionário diagnóstico com 
o intuito de detectar no conhecimento dos educandos a existência dos conceitos 
subsunçores além de verificar se a pessoa trabalha ou não, este último avaliou 
indiretamente a situação social do grupo, as outras questões foram: “A alimentação é 
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uma forma de ingerir energia ? ”, esta questão evidenciou se os alunos consideravam 
os alimentos como um combustível para o corpo humano; “A digestão é a base para 
transformar alimentos em energia ? ”, sobre essa questão o conceito subsunçor a ser 
identificado foi o da digestão como processo de conversão de massa em energia, base 
do conceito de energia proposto por Einstein; “Você já ouviu falar sobre caloria ? ”, esta 
pergunta dá suporte para a pesquisa pois traz uma reflexão social que só um aluno 
bem informado ou no mínimo curioso pode trazer em sua cognição, principalmente 
para que o pesquisador posteriormente pudesse transpor o conceito usual para o 
conceito científico; “Você costuma olhar o rótulo de alimentos ? ”, esta pergunta deu 
suporte ao pesquisador para dá mais veracidade ao uso de rótulo de alguns alimentos 
na pesquisa procurando também motivar uma leitura mais crítica de rótulos de 
alimentos pelos alunos em seu cotidiano, influenciando sua escolha. 

 
No segundo momento houve a explanação de aulas expositivas 

contextualizadas sobre termoquímica com a temática dos alimentos e sua função 
energética. Esta atividade motivou os alunos a construírem conceitos a respeito do 
assunto abordado. O cerne destas aulas estava na investigação do valor energético e 
na relação massa/energia dos alimentos, fazendo uso de tabelas de informação 
nutricional presentes em embalagens de gêneros alimentícios. 
 

Para haver uma melhor compreensão por parte dos alunos no que se refere à 
relação massa/energia, foram selecionados alimentos com o mesmo valor energético 
(500 Kcal) e diferentes entre si pela massa, por exemplo, a água, a Carne de soja, a 
charque, a lingüiça defumada, a sardinha em lata, o filé de salmão, o leite integral, o 
leite desnatado, a massa de milho para cuscuz, o feijão cru, o macarrão cru, a farinha 
de mandioca, a farofa de mandioca, a margarina com sal, o amendoim cru, a barra de 
cereal, o chocolate branco, assim, fez-se comparação com as diferentes massas dos 
respectivos alimentos, sempre aos pares. Estes alimentos reúnem o levantamento feito 
pelo pesquisador para posterior uso em sala e para a comparação sobre qual alimento 
possuía maior ou menor valor energético, para tanto foram selecionados os alimentos 
que apresentavam como constituinte majoritário a título de comparação carboidratos, 
ou lipídios, ou proteínas. 
 

No terceiro momento a turma foi dividida em 5 (cinco) equipes, onde cada 
equipe também recebeu uma ficha de avaliação contendo o espaço para sugestão de 
itens da lista de alimentos para montagem do prato alimentar com, no máximo, 670 
Kcal de energia por refeição, os pratos a serem montados foram: café da manhã, 
almoço e jantar. Para tal, receberam uma lista de alimentos informando a quantidade 
de energia em Kcal contida em 1 grama de alimento. Apenas uma exigência se fez, 
que os alimentos fossem escolhidos baseados na pirâmide alimentar e o resultado 
fosse expresso com o alimento e sua massa além dos cálculos. 
 
 
Resultados e Discussão  
x Diagnóstico: 
 

Este levantamento é advindo da aplicação de um questionário diagnóstico de 8 
(oito) questões, dentre as quais procurou-se detectar conceitos subsunçores sobre 
energia e sua relação com o corpo. Quando perguntado se o aluno percebia a 
energia como algo fundamental ao seu viver, os mesmos apresentaram respostas 
evasivas, sem articular corretamente um parágrafo. Desta forma, denota falta de 
vocabulário e uma posição clara, coerente e consciente sobre o tema. Apenas duas 
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respostas foram consideradas, a saber:  
Keli Rodrigues – Sim, quase tudo precisa de energia. 
Coh – Com certeza, isso faz com que a gente sobreviva. 

 
A Figura 1 apresenta os resultados das perguntas objetivas realizadas. 

 
Não trabalham 59,26% dos entrevistados, segundo a Figura 1. Este resultado 

foi inesperado, pois, geralmente, alunos do turno noturno trabalham durante o dia e 
estudam à noite. Pode-se observar que quando perguntados se alimentação é uma 
forma de ingerir energia, 96,30% responderam “sim”, e alguns justificaram sua 
assertiva através de depoimentos. Portanto, infere-se que a maior parte do grupo 
atribuiu significado de energia aos alimentos, demonstrando possuírem conceitos 
subsunçores sobre o tema segundo Moreira (2008). Conceituar energia é algo muito 
difícil, geralmente se associa à sua forma de obtenção, como, por exemplo, através da 
digestão dos alimentos e a partir disto, entende-se que existe o movimento da energia 
através dos movimentos de nossos corpos. 

 
 
 
 

40,74%

96,30%

77,77% 85,19%

29,63%

59,26%

3,70%
11,11%

14,81%

70,37%

11,11%

Sim Não Não Responderam

Você                Alimentação       A digestão        Ouviu                 Costuma        

trabalha         é  uma forma      é a base            falar                    olhar 
de ingerir             para                  sobre                  rótulo dos
energia                 transformar    caloria                 alimentos

alimentos em
energia

                                     

Figura 1: Resultado referente as perguntas objetivas. 

 
 

Quando indagados se a digestão é a base para transformar alimentos em 
energia, 77,7% responderam “sim”; entende-se que a maior parte dos alunos enxerga 
os alimentos como um “combustível” que produz energia. Alguns justificaram sua 
assertiva como segue abaixo:  

Luana Myrele – Porque quando digeridas podem virar energia.  
Tefinho – Porque tem a função de guardar energia.  
M. Willis – Porque a energia é fundamental para o organismo e para todo o 
corpo.  
Tatay – Porque cada vez que se alimenta dá mais energia.  
Coh. – Faz com que a gente aproveite mais os alimentos.  
Ká – Porque também proporciona saúde e bem estar. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

 
Pompinha – Porque o corpo precisa de energia para sobreviver e nosso 
organismo absorve os nutrientes e expulsa os resíduos. 

 
Na frase de Tefinho, advém um conceito maior, onde matéria é energia 

condensada, segundo Einstein, e o alimento é uma matéria. Luana Myrele atribuiu a 
digestão dos alimentos como o processo de fornecimento de energia, admitindo que se 
há o fornecimento de energia, é porque esta já existia nos alimentos.Vale salientar que 
11,11% responderam “não”, implicando que estes acreditam no alimento útil para 
nutrição, mas não consideravam essa nutrição do ponto de vista energético. 
 

Quando ao conhecimento se já ouviram falar sobre caloria, 85,19% 
responderam “sim” afirmando ter algum conhecimento sobre caloria. 
 

Luana Myrele – gorduras.  
Keli Rodrigues – gordura, alimento de massa 
muscular. Tefinho – reserva de energia.  
M. Willis – São substâncias encontradas nos alimentos para o bom 
funcionamento do organismo, como os lipídios.  
Pompinha – É o que os alimentos têm.  
Feeh – Comida com gordura. Ou doce demais. 

 
Observou-se que as alunas Luana Myrele e Keli Rodrigues associam o termo 

caloria à gordura, mostrando fragmentação do conhecimento. No entanto, Tefinho 
descreve bem a expressão reserva de energia. Desta forma, alimentos calóricos foram 
trocados por caloria, o que foi percebido ainda na fala de Feeh e M. Willis que 
considerou as calorias como substâncias contidas nos alimentos. Como exemplo ele 
colocou os lipídios, apresentando erro conceitual. Pompinha afirmou simploriamente 
que é aquilo que os alimentos têm. Isto é, trata-se de uma afirmação correta do ponto 
de vista geral e não a nível molecular. É interessante ressaltar que 14,81% 
responderam “não”, demonstrando a falta de percepção sobre a importância das 
calorias em sua vida, não associando o tema ao seu cotidiano. 
 

Conforme o resultado obtido para o questionamento se os alunos 
costumavam verificar a tabela de informação nutricional no rótulo dos alimentos, 
29,63% responderam “sim”, procurando avaliar se um alimento é saudável ou não. No 
entanto, provavelmente, faltou observar a relação entre a energia em caloria ingerida, 
além do mínimo de compreensão do que seja caloria, energia e nutrição, ensinamentos 
em que a disciplina de Química pode contribuir muito. 
 

Um percentual alto, de 70,37%, corresponde aos que responderam “não”, 
implicando que a maioria não tem interesse pelo conhecimento do valor calórico dos 
alimentos, muito menos em relação àquelas de alto valor energético e nutricional, 
aparentando pouca alfabetização científica em torno desse conceito, isso reflete a má 
alimentação cada vez mais prevalecente entre as pessoas, e como salienta (CHASSOT 
et al, 2005) a necessidade de se ter um conhecimento científico produzindo criticidade 
no cidadão, para que possa selecionar o alimento não somente pela marca ou 
propaganda impressa no rótulo, mas pela sua qualidade nutricional verdadeira. 
 
 
x Formativa: �
 

A segunda parte do trabalho em sala referiu-se à aula expositiva 
contextualizada com associação de energia e alimento. O objetivo dessa parte do 
trabalho foi de construir um conceito tão importante e difícil de interpretação a partir 
dos alimentos e sua função energética no corpo humano. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

 
1º Dia da Aula Expositiva Contextualizada: 

 
Inicialmente, procurou-se problematizar o conteúdo em torno de uma boa 

alimentação, em seguida analisaram-se rótulos de alguns alimentos que foram 
distribuídos aos grupos. Segundo a problematização proposta por (WARTHA et al, 
2013), ela deve apresentar três momentos: articulação da temática, mediação do 
conteúdo pelo professor e abordagem sistemática do problema para interpretação do 
problema e aplicação em outras situações problemáticas. 

 
Os alunos interagiram durante a aula tendo como cerne o valor energético dos 

alimentos presente nos rótulos. Os mesmos expuseram suas concepções sobre o que 
seria energia. Em seguida, com a intervenção didática, foram apresentados alguns 
conceitos científicos sobre o tema. Ao observarem os conceitos científicos do que seria 
energia, os educandos demoraram a processar a assimilação, exatamente devido à 
exigir mais raciocínio dos participantes. Convém evidenciar que se tentou suprir essa 
carência de conhecimento, quando apresentadas as unidades de energia, caloria e 
Joule, pediu-se aos grupos que observassem o valor energético nos rótulos com sua 
respectiva unidade (Kcal e KJ). 
 

A abordagem a partir daí satisfez quanto à informação de que a unidade de 
energia presente no rótulo do alimento era utilizada largamente pela disciplina de 
Química, em especial no conteúdo de termoquímica. A maneira de relacionar e inteirar 
o aluno a respeito da sociedade, através do meio/contexto em que está inserido, traz 
uma maneira inovadora de viabilizar que esses educandos venham a entender melhor 
o mundo onde vivem, produzindo motivação suficiente para que sintam a curiosidade 
científica e encontrem razões para os fenômenos que os rodeiam. 
 

Durante a explanação do conceito de unidade de energia como a caloria e o 
Joule, notou-se a dificuldade dos alunos em assimilarem o conteúdo e, principalmente, 
quanto à unidade de energia Joule. Mesmo havendo associação com o valor 
energético dos alimentos, essa resistência é normal conforme ensina Guimarães 
(2009), ao afirmar que a inserção de uma estratégia pedagógica diferente deve ser 
atrelada à metodologias tradicionais e à novas propostas de adquirir conhecimento, 
caso contrário haverá fracasso, tendo em vista que os alunos já estão acostumados 
com um ensino tradicional. 
 
 

2º Dia da Aula Expositiva Contextualizada: 
 

Os constituintes dos alimentos que fornecem energia ao corpo humano são: 
carboidratos, lipídios e proteínas. Foram apresentados estes constituintes dos 
alimentos com base na regra 4-9-4 ou valor energético total apresentado por Brito e 
Castro (2010) e Santos (2010) através dos rótulos dos alimentos. Os alunos realmente 
observaram quais constituintes fornecem maior energia ao corpo humano. Assim viu-
se que o Valor Energético Total (VET) é: 
 

VET= (massa da proteína) x 4 Kcal + (massa do lipídio) x 9 Kcal+ (massa do 
carboidrato) x 4 Kcal.    

 
Foi visto, ainda, o quanto os carboidratos são importantes para alimentação 

aqui no Brasil, o típico almoço do brasileiro tem que ter arroz e feijão, ou até macarrão 
sem falar na farinha de mandioca. Verificando a tabela de informação nutricional de 
macarrão, o arroz, e o feijão, nota-se que o carboidrato está em maior quantidade nas 
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refeições, sua importância é grande. Pela regra 4-9-4 sabe-se que os carboidratos 
fornecem cerca de 4 kcal/g.  

 
Os lipídios incluem uma gama de substâncias com estruturas diferentes, para a 

alimentação chama a atenção os triacilgliceróis, são óleos de vegetais e gorduras de 
origem animal. Eles incluem substâncias tão comuns quanto o óleo de amendoim, o 
óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de girassol, a manteiga, a banha e o sebo, quando 
os triacilgliceróis são convertidos em dióxido de carbono e água através de reações 
bioquímicas, eles produzem mais que o dobro de quilocaloria por grama que os 
carboidratos ou proteínas (SOLOMONS & FRYHLE, 2012).  

 
As carnes e laticínios em geral são constituídos por proteínas, seu uso pelo 

corpo humano para fins energéticos é mais difícil já que estas são mais úteis na 
formação de outras estruturas. Pela regra 4-9-4 as proteínas fornecem cerca de 4 
Kcal/g.  

 
 Com esta abordagem os alunos tiveram também conceitos iniciais sobre 

carboidratos, lipídios e proteínas e não somente sobre a base na regra 4-9-4. Desta 
forma, o tratamento de cálculo evidenciou para a turma como são obtidos os valores 
energéticos dos alimentos pela indústria alimentícia. Esse esclarecimento à 
comunidade estudantil é importante, pois é preciso que saibamos como são os 
procedimentos adotados para rotulagem de alimentos para consumo humano. Para 
Chassot et al (2005) o emprego de rótulos em sala de aula é mais uma ferramenta útil 
para facilitar aos alunos uma visão mais observadora e crítica quanto à compreensão 
da unidade caloria. Além do que, receberam dicas para desenvolver hábitos para uma 
alimentação saudável. 

 
3º Dia da Aula Expositiva Contextualizada: 

 
Outro ponto positivo foi à quebra da resistência quanto aos alunos irem à 

frente para analisar os alimentos, facilitando assim o processo de ensino e 
aprendizagem. Nesse dia os alimentos com o mesmo valor calórico (500 Kcal), porém, 
com massas diferentes foram analisados, segundo demonstra a Tabela 1. 
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Tabela 1. Relação entre energia fixa e massa de alguns alimentos.  
ALIMENTOS COM VALOR ENERGÉTICO EM 500 KCAL MASSA (g) 

  

Água 0,00 
Carne de soja 158,23 
Carne do sol 454,55 

Charque 250 
Linguiça tipo calabresa 161,29 

Sardinha em lata 326,09 
Salmão (Filé) 416,16 
Leite integral 107,69 

Leite desnatado 144,92 
Massa de milho 147,06 

Feijão 191,08 
Macarrão 138,89 

Farinha de mandioca ind. 140,85 
Farofa de mandioca ind. 128,20 

Margarina com sal 69,44 
Amendoim 82 

Barra de cereal 128,20 
Chocolate branco 91,91 

Chocolate meio amargo 105,29 
Batata palito 386,36 

 
Estas amostras de alimentos serviram como recurso didático e fonte para a 

discussão do conhecimento a respeito de alimentos considerados ricos ou pobres 
energeticamente, na ótica da relação massa/energia. Foi até então a aula mais 
participativa da turma e, como visto na literatura, os alunos aprendem mais a partir da 
exploração da própria curiosidade, sempre contando com a intervenção didática para 
construção correta do conhecimento. E, o mais importante, toda essa atividade 
girando em torno do conceito de energia. 

 
Portanto, a turma foi convidada a vir à frente da mesa do professor para não 

ficarem dispersos pela sala ou ocupando-se de outras atividades. Iniciou-se a 
investigação com a finalidade de saber qual alimento era mais ou menos calórico. A 
principio as discussões se deram a respeito de alimentos constituídos em sua maioria 
por substâncias da mesma classe, como visto na Figuras 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                          Figura 2. Alimentos expostos para comparação de valores calóricos. 
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E com a participação ativa dos alunos e a interação de todos os envolvidos 

nesse processo, quando comparados as amostras, os alunos acreditavam, 
inicialmente, que o alimento mais calórico seria o de maior massa. Entretanto, entende-
se que, quanto maior a massa, para o mesmo valor energético total (VET); distribuída 
está a quantidade de energia, sendo o alimento menos energético. Já os alimentos que 
apresentaram inferior massa detinham a mesma quantidade de energia só que 
distribuída numa massa menor, sendo mais energético. 
 

O problema desse entendimento foi logo solucionado. Conforme discussão em 
torno dos alimentos da Tabela 1. Discutiu-se em sala os alimentos detentores de maior 
valor energético total. Em relação aos tipos de carne, viu-se que a carne de soja 
possui maior VET do que o charque que, por sua vez, detinha maior VET que a carne 
do sol. Concluiu-se que a carne do sol é menos energética e a carne de soja é mais 
energética. Quando comparados a sardinha e o salmão (filé), viu-se que a sardinha 
possui maior VET em relação ao salmão. Esse tipo investigação, para Carvalho et al 
(2010), desperta o interesse do aluno, estimulando sua participação levando-o à 
resolução de um problema. 
 

A problematização em torno de qual alimento é mais ou menos calórico enfatiza 
para o aluno a responsabilidade de conduzir uma alimentação saudável no decorrer da 
sua vida, atitude garantidora de sua saúde. Esse hábito o influenciará em 
circunstâncias de escolha de certo tipo de alimento, e, dessa forma, articulará o 
conhecimento químico aos fatos do cotidiano de forma interessante (BRITO & 
CASTRO, 2010). O estudioso remete, ainda, à ideia de cidadania: 

Considerando que cidadania se refere à participação dos indivíduos na 
sociedade, torna-se evidente que, para o cidadão efetivar a sua participação 
comunitária, é necessário que ele disponha de informações. Tais informações 
são aquelas que estão diretamente vinculadas aos problemas sociais que 
afetam o cidadão, os quais exigem um posicionamento quanto ao 
encaminhamento de suas soluções. SANTOS e SCHNETZLER (1997, p.47).  

 
 Esta pesquisa teve sucesso nesta aula expositiva contextualizada quando 

conseguiu que os discentes participassem da atividade com entusiasmo, interagindo 
entre si e também com o professor, comprovando que as práticas investigativas 
formam uma ligação de suma importância entre a motivação, a participação, a 
colaboração, fazendo com que o aluno envolva-se ativamente desse processo de 
aquisição do saber. 
 
 
x Avaliativa �
 

Cada equipe ficou responsável por montar uma refeição ao valor máximo de 
670,00 Kcal de acordo com uma tabela de Valor Energético de Alimento para um 
grama destes. O objetivo da atividade não foi exigir das equipes conhecimentos 
aprofundados sobre nutrição humana, mas sim instruí-los em nível de nutrição do ponto 
de vista de energia. Esta atividade de construção dos pratos alimentares foi realizada 
em cima de cálculos simples expressos em regra de três, isto quanto à estimativa de 
consumo dos alimentos para cada refeição. 
 

A turma estava apreensiva quanto à avaliação da aprendizagem, encarando o 
trabalho solicitado como mais um enfado a ser ultrapassado, diferente do que estava 
sendo esperado pelo pesquisador, já que, como ensina Carvalho et al (2010), a 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

ciência pode ser prazerosa, quando concebida como atividade de criação, 
aprendizado baseado na curiosidade, imaginação e criatividade. Essa concepção de 
ciência aliada ao prazeroso foi esperada durante o momento da construção dos pratos 
alimentares. Logo, os alunos não tinham noção da importância de escolhas 
conscientes na hora de eleger os alimentos nas refeições. 

 
Cabe frisar que as refeições mencionadas neste estudo existiram apenas de 

forma teórica e não prática, isto significa que não houve a utilização da cozinha da 
escola. As equipes foram comparadas em relação ao Guia de bolso do consumidor 
saudável (BRASIL, s/d) com uma informação situada na Tabela 2 e na pirâmide 
alimentar adaptada para a população brasileira e proposta por Philippi et al (1999) em 
especial. 

 
As equipes obtiveram resultados regulares, nem medíocres e nem 

excepcionais, apresentando cada uma pouca variedade de gêneros alimentícios. A 
quantidade em massa também não foi muito coerente com a idealização dos pratos. 
Por exemplo, a equipe planejava um almoço e demonstrava preferir quantidades para 
mais ou para menos, aleatoriamente, na composição do prato.  

 
Tabela 2: Grupo de alimentos x valor calórico - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

  Grupo de Alimentos  Calorias Propostas N° de Porções 
     (Por Porção) P/Dia 2500 Kcal 
 Grupo 1 Cereais, pães, raízes e tubérculos 150 Kcal 8 porções/dia 
       
 Grupo 2 Hortaliças   15 Kcal 3 porções/dia 
 Grupo 3 Frutas e sucos de frutas  70 Kcal 3 porções/dia 
       

 Grupo 4 Leites, queijos e iogurtes  120 Kcal 3 porções/dia 
       

 Grupo 5 Carnes e ovos   130 Kcal 2 porções/dia 
 Grupo 6 Leguminosas   55 kcal 1 porção/dia 
 Grupo 7 Óleos e gorduras  120 Kcal 2 porções/dia 
 Grupo 8 Açúcares, balas, chocolates, 80 kcal 2 porções/dia 
  salgadinhos     
  Soma das Calorias   2530 Kcal 
 

Um exemplo de construção de uma refeição para o almoço por pessoa de uma 
das equipes sugeriu um prato em que, entre os alimentos constantes do grupo 5, a 
carne do sol foi escolhida. O VET desse tipo de carne é, em geral, o recomendado para 
uma porção por pessoa (130 Kcal), sendo utilizado um valor maior por esta equipe (154 
Kcal). Alimentos do Grupo 7 não foram colocados, a saber, os  lipídios, substâncias 
que não podem deixar de ser incluídas na alimentação diariamente mesmo presentes 
no consciente popular como impróprias ao consumo. Enquanto isto, entre os alimentos 
do Grupo 1, foi escolhido o macarrão e o arroz, embora não seja recomendado o 
consumo desses dois  alimentos numa única refeição. O cálculo total de energia 
alcançou a quantidade de 462 Kcal, de onde se conclui que o almoço está 
desbalanceado energeticamente e nutricionalmente. 

Para algumas equipes, conclui-se que faltou criticidade, e percepção na 
escolha dos alimentos, embora a maioria das equipes tenha acertado os cálculos. 
Muitos alunos são hábeis na realização de cálculo envolvendo o conteúdo, entretanto, 
fracassam ao tentar explicar conceitualmente cada escolha no prato formado, mesmo 
tendo um parâmetro. Isto indica que uma nova intervenção didática deveria ser feita, 
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enfatizando não os cálculos e sim as escolhas das porções propostas para uma 
refeição balanceada. 

 
As aulas contextualizadas exigem sempre muito critério de planejamento e de 

uma reflexão teórica, fato temido pelos docentes. Esse temor é apresentado por 
Maldaner (2000, p. 46), na fala de uma professora: 
 

Eu acho que a gente vai ter que aprender tudo de novo, de 
como dar aula... Eu vou ter que parar, pensar antes de ir dar 
a aula como vou chegar a isso, e prá isso preciso, sei lá, de 
uma base, de uma ajuda [...].Então, você vai ter que pensar, 
eu vou ver o livro, ver os pontos principais...Mas e daí como 
é que eu vou passar esses pontos para os alunos? Pelo 
menos eu estou acostumada a dar aulas desse tipo 
(tradicional) que você falou [...]. Porque eles (os alunos) 
estão, também, acostumados com esse tipo de aula... Eu 
acho que isto é uma coisa que vai envolver bastante trabalho 
e tempo e precisa de orientação... Porque eu tenho bastante 
medo de, por exemplo, perguntar e eles lançarem perguntas 
para mim que eu não saiba responder. 

 
Considerações Finais 
 

A temática deste trabalho mostrou-se significativa para o entendimento da 
relação massa/energia proposta por Einstein. A utilização de alimentos comuns ao 
cotidiano dos alunos também comprovou que as aulas do tipo contextualizadas 
contribuem para um ensino e aprendizagem que oferece resultados objetivos e 
satisfatórios. A comparação entre os alimentos foi definitiva para que a turma 
compreendesse a relação massa/energia, focalizando o uso consciente de alimentos 
menos calóricos. A notada investigação fez ver à turma que uma massa pequena de 
alimento pode conter muita energia ou pouca, isso dependerá dos constituintes 
presentes nestes alimentos. Portanto, sugere-se o uso de uma abordagem semelhante 
a esta nas aulas introdutórias de termoquímica. No entanto, com um maior tempo de 
intervenção didática em sala de aula para aprendizagem efetiva no processo de 
escolha de alimentos nas refeições balanceadas. 
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A PRÁXIS NO ENSINO DE QUÍMICA E SUA INTERAÇÃO COM O 
LÚDICO.                                                                                                                              
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Palavras-Chave: PIBID, experimentação, lúdico.

Introdução 
Em acordo com Giordan (1999) a experimentação 
desperta forte interesse entre alunos levando-os, 
ludicamente, a obter melhor compreensão dos 
conceitos químicos (1). Nesse sentido, com objetivo 
de promover novas metodologias e incentivar 
aprendizagem dinâmica e significativa de modo a 
levar o discente a visualizar Química em seu 
cotidiano, pibidianas atuando em uma escola pública 
de ensino médio, utilizaram aulas experimentais 
simples e um jogo, no decorrer do desenvolvimento 
dos conteúdos de solubilidade e cinética química. 

Resultados e Discussão 
O jogo: Memória das Soluções teve como principal 
objetivo verificar nível de apropriação de conceitos 
de solubilidade e concentração de solução, realizado 
no final de uma sequência didática, quando foram 
realizadas aulas dialogadas com vídeos e slides 
exibidos no decorrer do trimestre. Foram 
confeccionados 5 exemplares do jogo com 36 cartas 
cada de forma que os educandos tiveram que 
aplicar a teoria para encontrar as cartas pares. 
Constatou-se que a maioria dos estudantes 
internalizou os principais conceitos trabalhados. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Figura 1. Aplicação do jogo: Memória das Soluções. 

Os experimentos foram realizados após introdução 
do conteúdo de cinética química, visando apresentar 
fatores que alteram a velocidade das reações 
utilizando efervescentes, água a 5°C e a 100°C, 
peróxido de hidrogênio e fígado bovino. Após essa 
vivência foram realizados em sala exercícios 
contextualizados e em seguida atividade avaliativa 
desenvolvida com foco nos temas gerados a partir 
dos experimentos. O resultado foi satisfatório, sendo 
que grande parte dos alunos ultrapassou ou atingiu 
média esperada, observando que mais de 80% dos 
discentes demonstraram compreensão dos 
conteúdos, como mostra o gráfico abaixo:  

   Gráfico 1. Resultado exercício avaliativo.  
 

    Figura 2. Prática demonstrativa realizada em sala. 

Conclusões 
A experimentação e utilização do lúdico muito 
podem contribuir para reforçar os conceitos pré-
existentes dos discentes e estabelecer ponte com o 
novo saber, visto que tanto a atividade lúdica 
realizada no final da aplicação do conteúdo, quanto 
os experimentos no início demandaram 
conhecimentos prévios dos alunos. Entende-se, 
assim, que aprendizagem significativa ocorre 
quando informação nova ancora-se a conceitos 
importantes já existentes, transformando conceitos 
rasos em abrangentes (2).   
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RESUMO: ESTE ARTIGO DISCUTE COMO UM TEMA GERADOR PODE CONTRIBUIR TANTO PARA O 
APRENDIZADO DOS CONCEITOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS À QUÍMICA QUANTO PARA A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE NO SENTIDO DA PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS, PARA O ENSINO DE 
QUÍMICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, TENDO EM VISTA QUE, ATUALMENTE, BOA 
PARTE DO PÚBLICO QUE FREQUENTA AS TOTALIDADES DA EJA PERTENCE À FAIXA ETÁRIA DE 
18-30 ANOS. ESSA CLIENTELA, AO CONTRÁRIO DO QUE SE PENSA OBSERVANDO SUA 
MATURIDADE ETÁRIA, POSSUI MUITAS DÚVIDAS A RESPEITO DO USO, EFEITOS E 
CONSEQUÊNCIAS DAS MESMAS NO ORGANISMO, SEJA DO PONTO DE VISTA FÍSICO, 
PSICOLÓGICO OU SOCIAL. ASSIM, POR MEIO DA DISCUSSÃO DESTE TEMA GERADOR, FOI 
POSSÍVEL CAUSAR A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE RISCOS DO USO DE DROGAS, DISCUTIR SUAS 
IMPLICAÇÕES NA VIDA COTIDIANA E, AINDA, ABORDAR CONCEITOS QUE FAZEM PARTE DO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS TOTALIDADES NA ÁREA DAS CIÊNCIAS. 

 
INTRODUÇÃO: A IDEIA DE TRABALHAR PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS/PROMOÇÃO DA 
SAÚDE NO EJA 

 
 
No ano de 2012, vários educadores da Escola Estadual de Ensino Médio 

Professor Wilson Luiz Maccarini, localizada no norte do Estado do Rio Grande do Sul, 
no município de Casca, participaram de um curso à distância oferecido pela Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), Ministério da Justiça e pela Secretaria de 
Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), e executado pela Universidade de 
Brasília (UnB), intitulado “Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de 
Escolas Públicas”. O curso teve duração de 180 horas e iniciou em setembro de 2012, 
findando em abril de 2013. No início do ano letivo de 2013, na reunião de planejamento 
para o ano letivo da Educação de Jovens e Adultos da Escola, os professores 
participantes do curso manifestaram interesse de trabalhar com a temática nas 
totalidades, em todas as áreas do conhecimento, pois julgavam interessante e 
importante a inclusão de discussões sociais e impactantes em suas aulas, além de se 
trabalhar o conteúdo programático. 

Para realizar o curso, os educadores receberam um livro-texto e um disco de 
vídeo digital (DVD) com os conteúdos que seriam abordados ao longo dos cinco 
módulos a serem realizados com atividades na plataforma virtual e na escola, durante o 
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período supracitado. Segundo este material, o curso se destinava a “promover a 
formação de profissionais das escolas públicas para atuarem coletivamente na 
prevenção do uso de drogas na escola” e “oferecer fundamentos teórico-metodológicos 
que capacitem os educadores para atuarem na prevenção do uso de drogas e 
comportamento de risco associados, sob o enfoque da promoção da saúde do 
educando.” (BRASIL, 2012, p. 11).  

Desta forma, percebeu-se que a maior preocupação do curso era preparar os 
educadores para trabalhar com este assunto com os adolescentes do Ensino Médio. 
Entretanto, os educadores consideraram que, pelo fato de muitos estudantes 
matriculados na EJA serem jovens, com idades entre 18 e 30 anos, embora mais 
maduros e não sendo mais adolescentes, ainda poderiam fazer parte de um grupo que 
tem um acesso relativamente fácil às drogas. Por este motivo, a temática “Drogas” foi 
escolhida para ser trabalhada em todas as disciplinas de todas as totalidades 
oferecidas na Escola (T7, T8 e T9), sendo que este artigo apresentará um recorte deste 
trabalho, enfocando as totalidades 8 e 9 na disciplina de Química. 

A clientela da EJA da Escola é muito diversificada, sendo que a maior parte dos 
estudantes vem de municípios vizinhos, nos quais nem sempre a realidade e a cultura 
é semelhante àquela vivida na comunidade escolar. Isso reforçou a necessidade e a 
importância de se trabalhar com a promoção da saúde entre estes educandos, 
vulneráveis à oferta e ao consumo de drogas, visando sanar suas dúvidas, 
esclarecendo alguns conceitos e contribuindo para a sua qualidade de vida, sem deixar 
de trabalhar os conteúdos escolares. 

Considerar a realidade dos estudantes para propor a práxis educativa, vai de 
encontro à redação dos diversos documentos que regem a prática do educador nas 
escolas públicas, tal como a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(1996) que, em seu Art. 26, afirma que o currículo deve adaptar-se às necessidades  
locais e regionais, sem deixar de lado a base nacional comum. 

As Orientações Curriculares Nacionais (OCN) trazem a seguinte afirmação 
 
 

Os PCNEM consideram que há um conjunto de conhecimentos que são 
necessários ao aluno para que ele compreenda sua realidade e possa nela 
intervir com autonomia e competência. Esses conhecimentos constituem o 
núcleo comum do currículo. Consideram, também, um conjunto de 
conhecimentos específicos, a parte diversificada, constituído por questões e 
problemas relativos à determinada comunidade, à determinada escola, e que 
merecem ser estudados. (BRASIL, 2006). 

 
 
Desta forma, torna-se clara e justificada a necessidade de se discutirem temas 

presentes na realidade na qual a Escola está inserida e nas realidades próximas, 
atendendo as demandas sociais e também as exigências legais para o ensino de 
qualidade. 

Como já citado, serão explanadas algumas experiências desenvolvidas nas 
aulas de Química, com as totalidades 8 e 9, durante o primeiro semestre de 2013. O 
trabalho da professora da disciplina amparou-se no material fornecido pelo curso e 
também nas OCN, uma vez que compete ao ensino de Química, segundo o 
documento, o estudo de novos medicamentos, drogas, anabolizantes, medicamentos e 
bebidas. (BRASIL, 2006).  
 Também é importante ressaltar que o professor pode, através de sua prática, 
ajudar os educandos a melhorarem sua qualidade de vida, tirando dúvidas que estão 
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além dos conteúdos disciplinares que são trabalhados – ou seja, dúvidas do dia-a-dia, 
de cunho pessoal e vivencial – o que estreitaria o vínculo entre professor e aluno. 
 Este vínculo só existe e se reforça quando não há a concepção de ensino 
bancário, na qual o professor “sabe tudo” e o educando é “tábula-rasa” (FREIRE, 
2002). Portanto, para tratar de uma temática tão delicada tal como o uso de drogas, é 
fundamental que o aluno  
 
 

encontre na autoridade do professor o limite da independência para que, com 
sua ajuda, possa encontrar as respostas para suas dúvidas. Esse limite integra 
a constituição do sujeito e encontra-se presente no momento de aquisição de 
conhecimentos. [...] o professor deve orientar a curiosidade para o 
conhecimento dos fenômenos e dos objetos de modo que desenvolva 
afetivamente e cognitivamente a capacidade de indagação. (BRASIL, 2012, p. 
250) 

 
 
 Mesmo se tratando de educação de jovens e adultos, sabe-se que o ser humano 
vive em constante evolução e a todo o momento está aprendendo à medida que 
interage social e culturalmente (VYGOTSKY, 2007), por isso o papel mediador que o 
professor desempenha é essencial para que os conhecimentos prévios e individuais 
que estes sujeitos trazem em sua bagagem pessoal sejam (re)significados nesta 
perspectiva sócio-cultural. Para tanto, segundo Sales (2010), o educador da EJA 
precisa “conhecer seus alunos, suas preferências e experiências de vida; [...] refletir e 
criar formas de trabalho que atendam as necessidades apresentadas por seus alunos”. 
 Desta maneira, foi isto que se buscou realizar com as turmas da modalidade 
EJA da Escola: um trabalho coletivo, partindo de um tema atual, abrangente e 
relacionado com o cotidiano dos estudantes, buscando valer-se dos conhecimentos 
que os mesmos já tinham sobre o assunto escolhido para, através do aporte teórico e 
metodológico fornecido pelo curso, mediar a aprendizagem dos conceitos Química e 
promover ações de promoção da saúde. 

 
METODOLOGIA: ENSINO DE CIÊNCIAS ATRAVÉS DO TEMA “SAÚDE E DROGAS” 
 
 

Nas turmas T8 e T9 da modalidade EJA, que correspondem ao 2º e 3º ano do 
Ensino Médio Regular, respectivamente, estão previstos os seguintes conteúdos 
programáticos na disciplina de Química (Quadro 1): 
Quadro 1: Tópicos principais dos conteúdos programáticos da T8 e T9 para as disciplinas de 
Química  

Conteúdo Programático T8 T9 
 
 
Disciplina: Química 
(Área das Ciências da 
Natureza) 

Físico-química: 
- Estudo das soluções: 
concentração e propriedades 
coligativas; 
- Termoquímica; 
- Cinética química. 
 

Química orgânica e 
bioquímica: 
- Reconhecimento das 
principais funções 
orgânicas, suas 
propriedades, usos e 
nomenclatura dos 
compostos orgânicos. 
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A totalidade 8 contava com trinta estudantes matriculados, sendo que somente 
a metade (quinze alunos) eram frequentavam as aulas regularmente. Destes quinze 
alunos frequentes, apenas dois possuíam mais do que trinta anos à época. A totalidade 
9 contava com quarenta estudantes matriculados, sendo que menos da metade eram 
assíduos às aulas (cerca de quinze estudantes frequentes). Também se observou que, 
dentre estes quinze estudantes frequentes, dez tinham idade entre 18 e 30 anos, 
enquanto apenas cinco possuíam mais de trinta anos à época. 

Assim, a primeira ação, em ambas as totalidades foi a explanação do que seria 
estudado durante o semestre, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de 
temas principais. As duas turmas se mostraram abertas ao diálogo e evidenciaram que 
gostariam de falar sobre o assunto, embora muitas vezes cause polêmicas a discussão 
sobre drogas. Essa atividade foi realizada nos períodos química (semanalmente, a EJA 
tem dois períodos de Química, com duração de 45 minutos cada). 

Dando continuidade ao trabalho, foi feita uma sondagem para poder entender o 
que estudantes entendiam e pensavam sobre drogas. Na ocasião, foi feita uma 
dinâmica brainstorm (tempestade cerebral) com a palavra droga, na aula de química. 
Cada estudante deveria se manifestar ao menos uma vez, citando uma palavra 
relacionada com droga de acordo com seus conhecimentos prévios, sendo que não 
poderiam repetir a palavra. 

A palavra droga foi escrita no centro do quadro e, conforme cada um ia se 
manifestando, a palavra relacionada era escrita próxima da palavra-chave. Depois de 
todos se manifestarem ao menos uma vez, foi pedido para que todos os estudantes 
registrassem em seus cadernos as palavras dos colegas, bem como a sua e, um deles 
também copiou numa folha e entregou para a professora. A partir do conteúdo dessa 
dinâmica, foram construídas imagens através de programas de computador, sendo 
que, em cada turma foi obtido o seguinte resultado. 

 

 
Figura 1: Resultados da dinâmica de tempestade cerebral na T8 
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Figura 2: Resultados da dinâmica de tempestade cerebral na T9 

 
Como se pode notar nas figuras 1 e 2, embora jovens, a maturidade dos 

estudantes levou à citação de diversas palavras relacionadas com o assunto, também 
pelo fato de ser um tema muito discutido nos meios de comunicação social aos quais 
eles têm acesso e tocar diretamente na convivência e conduta das pessoas no seu dia 
a dia, interferindo nos relacionamentos familiares e amorosos, amizades, trabalho, 
estudos, entre outros. Também, mostrou um pouco das ideias de cada um acerca da 
temática, de acordo com a bagagem pessoal e experiências sociais individuais destes 
estudantes.  

Deste ponto em diante, serão elencadas as principais atividades de 
desenvolvimento, em ambas as turmas, para depois comentarem-se as atividades de 
fechamento, que foram realizadas em conjunto com as demais áreas/disciplinas. 

Desta forma, iniciaram-se os trabalhos, com a definição de drogas. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde, droga “é qualquer substância não produzida 
pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, 
produzindo alterações em seu funcionamento.” (BRASIL, 2012, p. 88) 

Depois da explicação sobre a definição de drogas, foi promovido mais um 
debate nas turmas no qual os estudantes perceberam que não somente materiais 
como cocaína e maconha se enquadram na definição, mas muitos dos remédios que 
todos nós tomamos também são considerados drogas. Assim procurou-se esclarecer 
que, de fato,  
 
 

uma droga não é por si só boa ou má. Existem substâncias que são usadas 
com a finalidade de produzir efeitos benéficos como o tratamento de doenças e 
são consideradas medicamentos. Mas também existem substâncias que 
provocam malefícios a saúde, os venenos ou tóxicos. É interessante que a 
mesma substância pode funcionar como medicamento em algumas situações e 
como tóxico em outras. (BRASIL, 2012, p. 88, grifo nosso) 
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Em seguida, passou-se à explanação sobre a classificação das drogas. O 

primeiro critério foi a classificação do ponto de vista legal: drogas lícitas ou ilícitas. 
Segundo o material fornecido pelo curso (BRASIL, 2012), as drogas lícitas são de livre 
comércio (embora algumas tenham restrições a serem seguidas) e as ilícitas são 
proibidas por lei. Também foi feita uma breve discussão sobre os termos, já conhecidos 
pelos estudantes e logo, prosseguiu-se com a classificação segundo as “ações 
aparentes das drogas sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), conforme as 
modificações observáveis na atividade mental ou no comportamento da pessoa que 
utiliza a substância” (BRASIL, 2012, p. 89). 

A partir disso, foram trabalhadas três categorias de drogas: estimulantes, 
depressoras e perturbadoras do SNC. Para cada categoria foram observadas as 
seguintes fases de discussão: I – definição da categoria; II -  principais drogas 
representantes da categoria, suas origens, efeitos e curiosidades; III – contextualização 
das duas fases anteriores com os conceitos da Química, encerrando cada tópico com 
atividades de sistematização.  

Trabalhou-se primeiro com as drogas depressoras do SNC e seu uso 
deliberado (em altas quantidades e/ou com frequência e/ou sem orientação adequada). 
O Quadro 2 resume a contextualização desta categoria com os conceitos químicos, 
desenvolvida na T8 e na T9 de acordo com as etapas supracitadas. 
Quadro 2: Relação de conteúdos trabalhados na T8 e T9 de forma contextualizada com a 
categoria “Drogas depressoras do SNC” 

Categoria Principais drogas  Conteúdo de Química 
contextualizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drogas Depressoras: diminuem 
a atividade global ou de certos 
sistemas do SNC, causando 
diminuição da atividade motora, 
da reação à dor, da ansiedade, 
com efeito inicial euforizante e, 
em seguida, de aumento de 
sonolência. (BRASIL, 2012) 
 

Álcool: de procedência natural, é 
encontrado em bebidas como 
cerveja, vinho, conhaque, cachaça, 
etc. Seus efeitos variam desde 
euforia, sonolência, falta de 
coordenação motora até vômitos, 
coma e morte. 
 

 
 
 
 
 
 
T8: Definição de solução, soluto 
e solvente. Discussão sobre a 
composição das bebidas 
alcoólicas, remédios e solventes. 
Concentração de soluções 
(comum e molar). 
Desenvolvimento de cálculos de 
concentração relacionados às 
doses letais das drogas 
estudadas. 
 
T9: Definição de composto 
orgânico. Estudo do carbono. 
Introdução aos grupos funcionais 
orgânicos e identificação de 
funções. 
 

Barbitúricos: de origem sintética, 
são encontrados em remédios 
anestésicos e anticonvulsivantes. 
Seus sintomas são parecidos com 
os de embriaguez e pode levar à 
morte. Causam dependência, 
tolerância e até morte. 
Benzodiazepínicos: também 
sintéticos, eles estão presentes em 
tranquilizantes (remédios para 
dormir). Associados ao álcool 
podem levar à morte.  
 
Opióides: de origem natural ou 
sintética. Morfina e heroína são 
representantes da classe. Têm 
efeito sedativo, são analgésicos 
potentes. Podem levar a morte. 
Solventes: de efeito rápido por 
serem inalados. Causam 
dependência e tolerância. Podem 
causar alucinações, perda de 
consciência e morte. 
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Durante esta discussão, conceitos como tolerância, dependência, síndrome de 

abstinência foram esclarecidos e comentados, bem como a diferença entre usuário e 
traficante, sempre com amparo no material fornecido pelo curso e também através de 
vídeos retirados da internet, matérias de jornais e revistas e com slides elaborados pela 
professora. Tolerância foi definida como a ingestão de quantidades cada vez maiores 
de substância (droga) para produzir o mesmo efeito/intoxicação, enquanto a síndrome 
de abstinência está relacionada com sintomas desagradáveis, que aparecem quando a 
ingestão da droga é cessada ou reduzida (BRASIL, 2012). A dependência era o termo 
mais conhecido pelos estudantes, pois configura a necessidade de consumir 
regularmente a droga. 

Para sistematizar os conhecimentos construídos pelos estudantes até então, 
através da mediação do professor durante e após as fases de discussão, foram 
utilizadas memórias, exercícios, redações e seminários. 

O segundo e terceiro grupos trabalhados foram, respectivamente, o das drogas 
estimulantes do SNC e das drogas perturbadoras do SNC, também os relacionando ao 
consumo das mesmas de forma exagerada ou sem orientação. Para a sistematização 
dos conteúdos contextualizados, procedeu-se da forma já citada anteriormente. O 
Quadro 3, na sequência, como se deu a relação entre os conceitos da disciplina de 
química com o tema gerador para o segundo grupo de classificação das drogas. 
Quadro 3: Relação de conteúdos trabalhados na T8 e T9 de forma contextualizada com a 
categoria “Drogas estimulantes do SNC” 

Categoria Principais drogas  Conteúdo de Química 
relacionado 

 
 
 
 
 
 
Drogas Estimulantes: são 
aquelas que provocam o 
aumento da atividade dos 
sistemas neuronais, deixando o 
usuário em alerta exagerado, 
sem sono e com os processos 
psíquicos acelerados. (BRASIL, 
2012) 
 

Anfetaminas: drogas sintéticas. 
Inibem o apetite, dão sensação de 
energia, tiram o sono. Em excesso, 
deixam a pessoa agressiva, 
delirante e com alucinações. São 
encontradas em medicamentos 
para emagrecer e a partir de uma 
anfetamina é sintetizado o ecstasy. 
Causam tolerância e levam à 
hipertensão arterial. 
 

T8: Ainda com a discussão do 
grupo de drogas depressoras do 
SNC, foram discutidas as 
propriedades coligativas das 
soluções (interação 
soluto+solvente) relacionadas 
com pressão arterial e  
concentração das drogas no 
sangue. A parte de cinética 
química foi abordada com a 
discussão da velocidade das 
reações causadas pelas drogas 
no organismo. 
 
T9: Continuou-se a trabalhar as 
drogas depressoras juntamente 
com as estimulantes para 
abordar as funções 
hidrocarboneto, álcool, éster, 
éter, haletos orgânicos, amidas, 
aminas e nitrocompostos, 
tratando de suas propriedades e 
nomeclatura. 

Cocaína: droga natural. Deixa a 
pessoa excitada e eufórica, sem 
sono ou fome. Dela deriva o crack. 
Seu consumo leva a um aumento 
no risco de infartos e acidentes 
vasculares cerebrais (AVCs). Pode 
levar a surtos psicóticos e até a 
morte (overdose). 
 

 
Para o terceiro grupo estudado, é valido destacar que, para as drogas 

perturbadoras da atividade mental, foi necessário esclarecer a diferença entre 
alucinação e delírio, tendo em vista que estes dois sintomas aparecem quando da 
ingestão de drogas perturbadoras. Desta forma, foi definido o delírio como um “falso 
juízo da realidade, ou seja, o indivíduo passa a atribuir significados anormais aos 
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eventos que ocorrem à sua volta” enquanto a alucinação é “uma percepção sem objeto, 
ou seja, a pessoa vê, ouve ou sente algo que realmente não existe”. (BRASIL, 2012, p. 
95). 
Quadro 4: Relação de conteúdos trabalhados na T8 e T9 de forma contextualizada com a 
categoria “Drogas perturbadoras do SNC” 

Categoria Principais drogas  Conteúdo de Química 
relacionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drogas Perturbadoras: alteram 
o funcionamento dos sistemas 
cerebrais e, como resultados 
principais ocorrem fenômenos 
psíquicos anormais 
(alucinações e delírios, 
principalmente). (BRASIL, 
2012) 
 

Maconha: causa efeitos psíquicos 
(relaxamento, prejuízo da memória 
e atenção, delírios e alucinações, 
compromete a aprendizagem) e 
físicos (olhos vermelhos, boca 
seca, taquicardia, infertilidade). 
Proveniente de uma planta, 
portanto, de origem natural. 
Discutem-se, atualmente, usos 
terapêuticos desta droga no Brasil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
T8: Nesta abordagem, 
retomando-se as categorias de 
drogas já vistas, foi dado ênfase 
à termoquímica. Falou-se da 
energia necessária para o corpo 
funcionar, proveniente das 
reações químicas que ocorrem 
no organismo e como as drogas 
interferem em seu 
funcionamento. 
 
T9: Aprofundou-se o estudo das 
propriedades e nomenclaturas 
das funções orgânicas presentes 
nas drogas (hidrocarboneto, 
álcool, éster, éter, haletos 
orgânicos, amidas, aminas e 
nitrocompostos), valendo-se das 
categorias de drogas já 
estudadas. Os sistemas 
bioquímicos do organismo 
também foram abordados, 
relacionando-os principalmente 
ao uso da cafeína e de 
anabolizantes. 

Alucinógenos: existem muitas 
drogas que podem ser 
classificadas como alucinógenos. 
Para tanto, seus efeitos principais 
são as alucinações e os delírios. 
Podem ser naturais (cogumelos, 
plantas) ou artificiais (LSD). O LSD 
merece atenção especial, pois é 
muito potente causando percepção 
de cores, sons e formas nas 
“viagens” que podem ser 
agradáveis ou “más”, com 
sensação de pânico e ansiedade. 
Causa tolerância e dependência. 
 
Outras drogas comentadas: 
anticolinérgicos; tabaco; cafeína; 
anabolizantes. Foi dada especial 
atenção ao tabaco e à cafeína 
(causa ansiedade, hiperatividade, 
insônia) na T8, por curiosidade dos 
alunos. Já a T9 demonstrou 
interesse no uso de anabolizantes 
(que podem causar câncer e 
doenças cardiovasculares) e 
tabaco (cigarro e suas doenças 
relacionadas: diversos tipos de 
câncer, AVC e outros 
agravamentos cardiovasculares, 
problemas no pulmão e vias 
aéreas). 

 
No fim do semestre, todas as disciplinas, de todas as áreas do conhecimento, 

juntaram os materiais produzidos durante as discussões e aulas (memórias, redações, 
cartazes, etc.) e preparou-se um grande seminário de encerramento do semestre, onde 
a Totalidade 7, 8 e 9 da escola puderam trocar ideias sobre o tema de prevenção do 
uso de drogas e promoção da saúde, uma vez que passaram a conhecer, de forma um 
pouco mais aprofundada, não só as influências das substâncias no organismo das 
pessoas, as composições e propriedades químicas e efeitos das drogas, mas também 
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de uma forma geral, entender as implicações históricas, geográficas, filosóficas e 
sócias do uso indiscriminado de substâncias que agem sobre o sistema nervoso 
central, valendo-se de textos, livros, vídeos, gráficos, estatísticas, e outros materiais 
disponibilizados pelos professores, que trabalharam em conjunto este tema tão 
relevante social e cientificamente. Desta forma, os estudantes socializaram suas 
descobertas, certamente crescendo mais em seu contexto histórico, coletivo e pessoal. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: CONSCIENTIZAÇÃO E APRENDIZAGEM  
 

Através do uso de um eixo temático para promover a discussão de temas 
ligados com a realidade dos estudantes, percebeu-se um maior envolvimento dos 
mesmos nas atividades em sala da aula. Muitas vezes, estes alunos chegavam à 
escola muito cansados, devido à jornada de trabalho extensa ou ainda por vir, já que 
alguns trabalhavam de madrugada. Com a abordagem do tema, tratando sobre saúde, 
drogas, medicamentos, redefinindo alguns conceitos que eles aprenderam de forma 
errônea ou insuficiente em sua convivência e, esclarecendo as dúvidas que eles 
possuíam, acredita-se que foi possível inspirar os estudantes para certo cuidado no 
consumo de quaisquer substâncias definidas pela OMS como drogas. 

Percebeu-se também que à medida que foram sendo estudados quais os efeitos 
das drogas no organismo e suas consequências a curto, médio e longo prazo, foi 
desenvolvida/aguçada uma capacidade crítica nos estudantes, que perceberam que, 
por exemplo, alguns remédios muito comuns e de fácil obtenção (mesmo sem receita 
médica) podem ser nocivos à saúde se forem consumidos de forma deliberada, mas 
podem ser fundamentais na promoção da saúde se forem administrados com 
responsabilidade e orientação adequada. 

Saber discernir em situações como essas, usando os conceitos da Química 
aliados a discussões significativas, fazem parte das competências e habilidades que 
devem ser desenvolvidas no estudante do Ensino Médio, independentemente da 
modalidade a qual frequenta. Além disso, os estudantes demonstraram a apropriação 
da maioria dos conceitos científicos disciplinares trabalhados durante o semestre, uma 
vez que eles foram introduzidos de forma contextualizada com a temática de 
drogas/saúde, o que provavelmente contribuiu para a aprendizagem. 

Quando os conceitos científicos escolares são trabalhados de forma relacionada 
com o cotidiano dos estudantes, eles não se tornam obstáculos para a alfabetização 
científica, mas sim, se tornam significantes em sua realidade, fazendo com que o 
estudante interaja social e culturalmente com mais qualidade, com atitude crítica e com 
autonomia, processo no qual foi a mediação do educador que ressignificou os saberes 
do senso comum a saberes escolares, os quais podem melhorar significativamente a 
qualidade de vida destes estudantes. 
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Introdução 
Atualmente as práticas pedagógicas vêm sendo 
questionadas, no sentido de melhorar o ensino-
aprendizagem. A forma de como o professor pode 
abordar diversos conteúdos é um dos assuntos em 
destaque. De acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(PCNEM), o ensino da química deve ser trabalhado 
de forma contextualizada, vinculados ao cotidiano 
social para sua melhor compreensão.  
Nesta perspectiva o estudo da química orgânica no 
ensino médio pode ser abordado através da 
Química das Sensações, que envolve entre outros 
temas, o estudo dos hormônios e suas reações no 
organismo. Estes podem ser abordados através da 
contextualização e interdisciplinaridade em 
concordância com os PCNEM. Segundo Retondo 
(2010), o estudo dos sentidos não se restringe 
apenas a sentir, mas se expande às percepções que 
são individuais ao ser humano. Como proposta para 
facilitar o ensino/aprendizagem da ciência química, 
este trabalho objetivou motivar os alunos da química 
orgânica através da utilização da Química das 
Sensações.   

Metodologia 
O trabalho consta de uma pesquisa exploratória, 
tendo como público alvo 40 alunos do ensino médio 
da escola E.E.E.F.M Francisco Ernesto do Rêgo, no 
município de Queimadas-PB. O tema Química das 
Sensações, por ser amplo, não foi explorado na sua 
íntegra. Optou-se por aplicar questionários com 
temas sugestivos que despertou sensações de 
alegria, dor, tristeza entre outras, vivenciadas em 
algum momento da vida do aluno. 
Concomitantemente vinculou-se a sensação, ao 
hormônio liberado e suas possíveis reações no 
organismo. Nesse sentido, foram estudadas: A 
classificação de cadeias carbônicas, fórmulas 
estruturais e nomenclatura usual e IUPAC, quando 
estabelecidas, das funções orgânicas presentes nas 
substâncias hormonais diagnosticadas pelos alunos. 

Resultados e Discussão 

Os temas propostos no questionário que remetem 
ao aprendizado, motivação e interesse dos alunos 
pela química, mostraram-se eficaz quanto ao 
interesse pela disciplina, visto que, observou-se um 
aumento substancial de alunos (82%) que passaram 
a perceber, questionar e associar as aulas de 
química a sua vida cotidiana, após a aplicação da 
metodologia, Figura 1. Enquanto 88% disseram que 
tiveram dificuldade em associar uma sensação do 
organismo a uma substância química possivelmente 
produzida pelo corpo, como é o caso da serotonina 
(N2OC10H12) que é uma  molécula envolvida na 
comunicação entre neurônios, ou seja, é um 
neurotransmissor que atua no cérebro regulando o 
humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura 
corporal, sensibilidade à dor, movimentos e as 
funções intelectuais, liberada nas sensações de 
prazer e alegria. A Figura 2 apresenta a fórmula 
estrutural da 5-hidroxitriptamina (Serotonina).  

 

 
 

Figura 1 Alunos motivados nas aulas     Figura 2 Serotonina 
de química  

Conclusões 
Comprovou-se que a inter-relação dinâmica entre 
teoria e prática com uma abordagem 
contextualizada, desperta, motiva e facilita a 
aprendizagem. Os desafios que envolvem a 
mudança do processo ensino-aprendizagem, passa 
pelo professor, que oportuniza o educando a refletir 
e ser estimulado ao conhecimento científico e 
associa-lo a sua própria vida. 
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RESUMO:  

NESTE ESTUDO EXAMINOU-SE A NATUREZA DAS RELAÇÕES ENTRE ASPECTOS CONCEITUAIS E 
REPRESENTACIONAIS NO ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA SOB A PERSPECTIVA DA SEMIÓTICA 
PEIRCEANA. PROCUROU-SE INTERPRETAR O PROCESSO DE PERCEPÇÃO, RELAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS REPRESENTACIONAIS EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO DE 
QUÍMICA ORGÂNICA. FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
CONCEITUAL ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS COM O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURAS REPRESENTACIONAIS.  
 
INTRODUÇÃO 

No século XIX, Berzelius e Liebig desenvolveram algumas ideias sobre átomos, 
sobre moléculas e sobre fórmulas empíricas, comparando volumes de gases ou 
massas de substâncias. Essas fórmulas eram muito úteis para mostrar a composição 
de substâncias, mas não evidenciavam o modelo de estruturas delas. Gerhardt e 
Laurent discutiram e apresentaram a teoria dos tipos. Com o tipo de hidrogênio, o tipo 
de água e o tipo de amônia em foi possível imaginar e construir possíveis imagens para 
determinadas estruturas de moléculas. Kekulé imaginou e desenvolveu o conceito de 
valência e, a partir dessa ideia, outras estruturas de moléculas orgânicas foram 
propostas, incluindo a estrutura da molécula do benzeno (BARKE; ENGIDA, 2001).  

A criação da simbologia de Berzelius para os elementos possibilitou a criação 
da escrita dos compostos. O cloreto de sódio, por exemplo, poderia ser escrito 
(representado) como NaCl e para os casos em que se observa mais de um elemento, o 
número subscrito indicaria a quantidade, como no caso do dióxido de carbono CO2. 
Berzelius foi o principal responsável pela atual simbologia para identificação dos 
elementos químicos, através símbolos, adotando para representação gráfica de cada 
elemento a primeira letra de seu nome latino e, quando necessário, uma segunda letra 
diferenciadora. Couper teve a ideia de representar as ligações por traços ou pontos 
(Figura 1). 

  

   Figura 1. Representação estrutural plana na forma de traços para diferentes hidrocarbonetos. 
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As estruturas de Couper ou fórmulas estruturais planas são representações, 
por traços de união, em que cada ligação pode ser de três tipos: simples, duplas ou 
triplas, em que ligação covalente é representada por um traço conectando ambos os 
átomos ligantes. Couper introduz elementos representacionais que refletem o conceito 
de ligação, devido às suas experiências com situações-problema em que múltiplas 
valências poderiam ocorrer para o carbono. Assim, o conceito de composto químico 
incorporaria o de ligação química (ou tipo de ligação química), permitindo a solução de 
uma gama maior de situações-problema que envolvia o conceito de valência. Mais uma 
vez, essa reconstrução representacional incorporava conceitos novos (ligação química) 
ao conceito de composto químico, bem como novos invariantes (ANDRADE NETO; 
RAUPP; MOREIRA, 2007). 

Um bom exemplo para tentar compreender a relação entre aspectos 
representacionais e conceituais é o “Modelo de tensão angular de anéis de Adolf 
Baeyer”. A explicação de Baeyer não é interessante somente por ser um dos primeiros 
exemplos em que uma fórmula estrutural foi usada como modelo para explicar as 
diferenças de energia, mas também, porque apresentou, para o conceito de tensão, um 
modelo material capaz de fornecer as evidências necessárias para a aceitação de sua 
teoria, percebidas por sua manipulação. Baeyer recorre a essas evidências para, em 
reações de ciclização de alcanos, explicar a prevalência de anéis de cinco e seis 
carbonos pela consequente diminuição da tensão entre as ligações. Quando, por meio 
da representação, uma característica foi determinada e usada para relacionar as 
diferenças de energia e, assim, permitir explicações sobre o conceito de reatividade, 
isso foi admitido como uma indicação de que a característica pertinente da 
representação não era arbitrária, mas poderia ser usada para deduzir características da 
estrutura química. 

A utilização apropriada de simbologias constitui uma parte significativa do 
conhecimento químico e uma compreensão mais aprofundada a respeito dos 
processos de significação de representações químicas pode influenciar na 
aprendizagem dos estudantes dadas suas particularidades (estrutura e organização). 
Em relação à educação em ciências, essa perspectiva implica entender o processo de 
aprendizagem como possibilidade de entrar em outros mundos, em outras formas de 
ver, conhecer, explicar e imaginar por exemplo. Uma das metas da investigação 
científica o problema da relação entre objetos reais e objetos teóricos, entre o 
ontológico e o epistemológico carregado de relações das quais emerge o conceito de 
representação. Sobre esse último conceito, as Ciências Cognitivas compartilham das 
visões epistemológicas contemporâneas e do interesse por problemas inerentes à 
construção do conhecimento tomando distância do empirismo, do positivismo e do 
realismo ingênuo.  

Lombardi e Labarca  (2006) afirmam que, como sujeitos do conhecimento 
pode-se ter acesso direto ao espaço linguístico ou conceitual (leis, teorias, conceitos, 
descrições), mas que não se tem acesso direto para todos os componentes ontológicos 
(regularidades, entidades individuais, propriedades, relações, eventos). Afirmam que 
mesmo para um realista metafísico deve reconhecer que há domínios da ontologia que 
não são observáveis e, que, portanto não são empiricamente acessíveis, e como 
consequência, conclusões ontológicas sobre os inacessíveis são necessariamente 
indiretos. No entanto, se formos realistas em algum sentido, é possível concebermos 
itens linguísticos ou conceituais como se referindo a itens ontológicos. 

A aprendizagem de Química depende, em grande parte, da habilidade do 
estudante no uso da linguagem simbólica (representacional) o que exige algum grau de 
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abstração. O conhecimento químico se constitui em sistemas formais interpretados. 
Isso significa que os modelos teóricos, constituídos por um corpo de enunciados, 
adquirem conteúdo ao serem associados, indiretamente, a aspectos observáveis da 
realidade exterior. Em outras palavras, sua interpretação conduz a um modelo teórico 
que tem a pretensão de ser a própria representação mental (teórica/interna) dessa 
realidade (GALAGOVSKY; BONÁN, L; ADÚRIZ-BRAVO, 1998; KRAPAS et al., 1997; 
GALLEGO-BADILLO, 2004). Pode-se dizer que cada teoria possui modelos conexos, 
que articulam representações associadas a ela. Dessa maneira, pode-se dizer que um 
modelo científico é a mediação entre um sistema formal teórico e sua interpretação 
(ADÚRIZ-BRAVO, 1999). A linguagem química envolve diferentes níveis de abstração. 
Para Giordan (2008) o estudo da estrutura da matéria e da teoria molecular nos remete 
a formas de representação sem as quais a elaboração conceitual tornar-se-ia 
praticamente inviáveis. Não se pode dizer que há um entendimento objetivo da 
estrutura atômica sem partir do princípio de que este adveio de um modelo abstrato. As 
leis, axiomas e proposições que expressam conceitos sobre o mundo submicroscópico, 
ao serem válidos somente em relação ao experimento do qual foram gerados atestam 
o caráter relativo desse entendimento, pois se tem uma situação em que os métodos 
adotados para a experimentação “criam” as formas perceptíveis da aparência do real. 
Então, a partir do trabalho de Berzelius, inicia-se uma nova era para a representação 
simbólica. Nessa nova simbologia, a representação adquire um patamar mais elevado, 
pois a ela estão relacionadas não somente a nomenclatura, mas também um resumo 
das propriedades moleculares. 

Para Campos (2001), uma representação do conhecimento é uma resposta à 
pergunta “Em que termos deve-se pensar sobre o mundo?” isto é, um conjunto de 
compromissos ontológicos. Uma vez que toda representação é uma aproximação 
imperfeita da realidade, ao selecionarmos uma representação, estamos tomando um 
conjunto de decisões sobre como e o que ver no mundo. Portanto, selecionar uma 
representação significa fazer um conjunto de compromissos ontológicos. Esses 
compromissos determinam o que pode ser visto, enfocando alguma parte do mundo 
em detrimento de outras. Essa forma de ver o mundo não é apenas um efeito colateral 
da escolha de uma representação; ao contrário, o efeito focalizador é a parte essencial 
do que a representação oferece, já que a complexidade do mundo real é esmagadora. 
Assim, o comprometimento ontológico feito por uma representação pode ser uma de 
suas mais importantes contribuições (CAMPOS, 2001, p. 24).  

E, segundo a mesma autora, os mecanismos de representação do 
conhecimento permitem que processos de formalização sobre os objetos e suas 
relações, em contextos pré-definidos, possam ser facilmente representados também no 
âmbito da Química, pois para aprender os conceitos é necessário aprender também 
sobre suas representações. O nível ontológico tem por objetivo restringir o número de 
possibilidades de interpretação do conceito dentro de um dado contexto, a partir de um 
formalismo que pretende representar o conteúdo do conceito e o nível epistemológico, 
a noção genérica de um conceito é introduzida como uma primitiva de estruturação de 
conhecimento; ele é o nível da estruturação, ou seja, considerar a natureza e a 
especificidade da explicação Química.  Enquanto o nível epistemológico é o nível de 
estruturação, o nível ontológico é o nível de significação. 

Araujo Neto (2009) verificou que alguns filósofos da Química têm debatido 
questões acerca da representação estrutural envolvendo questões ontológicas e 
epistemológicas, nos quais se apresentam a necessidade de uma nova conceituação 
teórica e de atributos que tratem da disputa entre modelos moleculares estáticos e 
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dinâmicos (ZEIDLER, 2000), caracterizando-se como necessário o debate a respeito 
da ontologia dos objetos da Química (DEL RE, 1998). Zeidler (2000) e Zeidler e 
Sobczynska (1996) afirmam que a estrutura molecular de um composto químico é 
determinada por três elementos: constituição, configuração e conformação. 
Constituição significa uma sequência de ligação dos átomos. A configuração é definida 
por um arranjo espacial dos átomos, o qual, por sua vez, é caracterizado por ângulos 
de valência de todos os átomos que estão diretamente associados com pelo menos 
dois outros átomos. Finalmente, as diferentes conformações de uma dada molécula 
correspondem a diferentes arranjos espaciais relativos de seus átomos, resultantes de 
rotações em torno de ligações simples e são termodinamicamente estáveis. 

Schummer (1998) apontou que as fórmulas estruturais podem ser encaradas 
como representações analógicas (que representam as moléculas em virtude de uma 
analogia) ajudando químicos na atividade de reconhecimento de propriedades estáticas 
e dinâmicas de moléculas. Essa visão tem seus méritos, pois enfatiza que os químicos 
não trabalham com símbolos matemáticos como os físicos fazem, mas com 
representações esquemáticas topológicas e geométricas das moléculas. Usam 
fórmulas como representações simplificadas de uma molécula no espaço e, também, 
como ferramentas para a concepção de novas moléculas e para a compreensão do 
papel das configurações e conformações em processos bioquímicos. 

Para Ribeiro (2008), a percepção sobre um ente químico é filtrada ontológica e 
conceitualmente, baseando-se na experiência física, na cultura e linguagem cotidiana. 
Esse filtro da percepção pode explicar muitas das dificuldades no uso de modelos e 
obstáculos epistemológicos no ensino de Química relacionado aos níveis de explicação 
e de análise. A existência e persistência de concepções alternativas seriam originadas 
pelas formas de pensar (componentes epistemológica e metodológica do pensamento) 
em qualquer fazer cotidiano. É importante conhecer o fenômeno (componente 
ontológico do pensamento) e como esse se relaciona com idéias na razão 
(componentes epistemológicos e metodológicos). Segundo Gabel (1998) e Taber 
(2001), as principais dificuldades que se apresentam na Química se devem a 
incompreensões nas interpretações macroscópica e/ou microscópica dos fenômenos 
químicos e, também, à falta de relações entre esses níveis de interpretação da matéria; 
em relação aos níveis de representação, ao uso inadequado e/ou confusão de modelos 
podendo gerar problemas linguísticos. 

Para a realização desta pesquisa apropriou-se do conceito de representação 
advindo da semiótica peirceana, visto que aponta para uma relação triádica presente 
na semiose entre o signo, o objeto e o interpretante como sendo fundamental para a 
compreensão da produção sígnica. A concepção peirceana da semiose revela um 
aspecto interpretativo, processo esse também importante no processo comunicativo. 
Dada sua natureza relacional, o signo não existe enquanto entidade física observável e 
estável: o signo sempre é uma representação parcial do objeto, sendo produto de uma 
série de relações no interior do sistema em que é formulado – na língua, no sistema da 
moda ou na linguagem gestual, por exemplo. Tal relação pode ser observada no 
modelo proposto na Figura 2. 
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Figura 2. Relação triádica do processo de representação em aulas de Química. 

Nesse modelo é necessário destacar o caráter mediador do signo na 
elaboração de conceitos. O acesso aos entes químicos (objeto) possui diferentes 
aspectos que só podem ser percebidos em partes, uma vez que não podem ser 
acessados em sua totalidade. As diferentes estratégias de comunicação (signos) 
permitem a percepção, a relação entre o signo e o objeto e, consequentemente a 
conceituação (interpretantes). Considerando que durante as aulas de Química 
Orgânica, nas situações de ensino e de aprendizagem, o conhecimento químico e sua 
forma de produção assumem o papel de objeto e que o conteúdo, a forma e as 
ferramentas utilizadas consistem em estratégias de comunicação, ou seja, signos 
(perceber-primeiridade) as relações signo-objeto (relacionar-secundidade) assumem 
relevância na relação triádica entre signo, objeto e interpretante (conceituar-
terceiridade) que em situação de sala de aula será denominada de tríade pedagógica 
(Perceber – Relacionar e Conceituar) (WARTHA, 2013). 

O modelo proposto na Figura 3, com base na Semiótica Peirceana, permite 
distinguir ontologicamente a realidade (objeto dinâmico), parcialmente acessível pelas 
percepções e relações que se estabelece com o objeto imediato (qualidades que se 
pode perceber) a partir dos fenômenos e evidências (real dado) e os conceitos 
elaborados (interpretantes) que pressupõem uma realidade produzida, construída que 
pode ser coerente com o conhecimento cientificamente aceito ou até mesmo as 
concepções alternativas que são construídas pelos estudantes, que são fundamentais 
na realização de novas semioses, com diferentes percepções, relações e 
conceituações. 

 

Qualidades

Objeto Imediato
Realidade

Objeto Dinâmico

Evidências

Signo

Interpretante 
dinâmico

Perceber

Relacionar

Conceituar

Tríade pedagógica

Construtos científicos
(teóricos, linguísticos 
e matemáticos)

 

Figura 3. Modelo do processo de construção de significados na tríade pedagógica (adaptado de 
Souza, 2012). 
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Para que o signo seja capaz de mediar o processo de produção de significados 
(interpretantes) aceitos por determinada comunidade científica é preciso considerar os 
fatores relacionados ao intérprete (estudante): conhecimento dos conteúdos 
(Perceber), regras e habilidade para estabelecer relações entre signo-referente e signo-
interpretante (Relacionar) para poder atribuir significados (Conceituar). Em geral, na 
disciplina de Química Orgânica, as regras dependem dos marcos conceituais e da 
relevância da ontologia no processo de descrição do mundo físico para que seja 
possível raciocinar e agir sobre ele. Desse modo, a Semiótica Peircena é uma forma de 
olhar os processos de ensino e aprendizagem da disciplina de Química Orgânica e 
refletir sobre eles. Nesse olhar a representação é vista como um processo mediado, 
dinâmico e sistêmico (WARTHA, 2013). Portanto, o objetivo deste trabalho será  
identificar relações entre aspectos conceituais e representacionais na resolução de 
problemas relacionados às disciplinas de Química Orgânica I (QOI) e Química 
Orgânica II (QOII) com estudantes de graduação em química. 

 
ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

A análise foi realizada sobre as repostas dadas pelos estudantes na resolução 
de problemas que envolvam diferentes formas de linguagem (forma, visual, gráfica, por 
exemplo) durante um curso regular de Química Orgânica para estudantes de 
graduação. Foram realizadas três provas durante o semestre em cada disciplina, o que 
deveria corresponder a 480 provas de QOI e de 265 provas de QOII. Para este estudo 
teve-se acesso a 254 provas de QOI e 104 provas de QOII, visto que um grande 
número de estudantes não realizou a terceira avaliação, ou seja, abandonou o curso 
após a segunda avaliação. As provas tinham, em média, 10 questões. Somente as 
questões em que o uso de representações foi fundamental no processo de resolução 
dos problemas (aproximadamente 05 questões por prova) foram objeto de análise. 

Na análise das respostas dos estudantes, considerou-se que aprender a 
linguagem da Química implica em que os textos produzidos pelos alunos – ou seja, o 
expresso por eles – também tenha sentido para a ciência. Para tanto, foram 
selecionadas questões que permitissem identificar as relações entre a percepção e a 
construção do conhecimento sobre o tema abordado, ou seja, sua conceituação.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Selecionaram-se apenas determinadas questões para esta discussão devido ao 
fato, de serem questões, em que se verificou grande porcentagem de estudantes 
resolverem o problema de forma muito similar.  
Questão 04 (prova 01 de QOI)- Desenhe todos os confôrmeros eclipsados e alternados resultantes da rotação em 
torno da ligação C2-C3 do 2,3-dimetil-butano. Identifique o confôrmero de menor energia e o de maior energia, 
justificando a sua resposta. 

Nessa questão são necessárias algumas habilidades visuo-espaciais para 
resolver o problema. A resolução exige que os alunos façam uma conversão de uma 
forma escrita para um diagrama. Após a construção do diagrama devem representar a 
rotação em torno da ligação e desenhar as conformações para a molécula de 2,3-
dimetil butano justificando quais estruturas conformacionais apresenta maior e menor 
energia. As dificuldades começam a surgir na primeira etapa da resolução 
(transformação de enunciado para representação da estrutura) para depois fazerem a 
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transformação de uma representação em outra (representação da estrutura molecular 
para a representação da estrutura na projeção de Newman). Na questão, 20% dos 
estudantes apresentaram dificuldades para realizar essa conversão (enunciado-
estrutura) para o 2,3-dimetil butano e, aproximadamente, 60% dos estudantes tiveram 
dificuldades em fazer a transformação entre os diferentes modos representacionais 
para a estrutura do 2,3-dimetil butano como pode ser observado na Figura 4.  
 

 
Figura 4. Padrão de resposta de alunos que tiveram dificuldades em resolver a questão. 

Na Figura 4 os estudantes fazem a representação para o 2,3-dimetil butano 
como etapa inicial na resolução da questão corretamente, mas ao realizarem a 
conversão para outro modo representacional (projeção de Newman) fazem a 
representação para um composto diferente daquele que haviam representado 
inicialmente. É interessante observar que mesmo com a representação equivocada do 
composto eles conseguem indicar corretamente quais são os confôrmeros de maior e 
menor energia. Esses dados apontam que o problema na resolução dessa questão não 
é conceitual, mas sim um problema de conversão entre dois modos de representação 
em que, no segundo, são exigidas habilidades visuo-espaciais. Em questão 
semelhante, realizada em outra turma com outro professor em que são apresentadas 
as estruturas para os compostos já na projeção de Newmam e, nesse caso, os alunos 
deveriam apenas estabelecer as relações, eles conseguiram um bom desempenho 
nessa questão. 

Na Figura 5 são apresentadas algumas técnicas utilizadas por estudantes para 
resolverem adequadamente a esta questão. 

 
Figura 5. Padrão de representações dos alunos que obtiveram êxito em resolver a questão. 
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Foi interessante verificar que esse grupo usa determinadas estratégias antes de 
realizar a conversão entre um modo representacional e outro. Os estudantes assinalam 
os carbonos que ficam no centro da Projeção de Newman. Todos os estudantes que 
fizeram uso dessa estratégia representaram corretamente todos os confôrmeros, 
identificando os de maior e menor energia. A estratégia adotada pelos estudantes 
investigados é muito semelhante ao já observado anteriormente (STIEFF; RAGE, 
2010), corroborando a hipótese de que o impedimento para a resolução de alguns 
problemas relacionados à Química ou à Química Orgânica, pelos alunos, seja menos 
de ordem conceitual do que devido a limitações de âmbito mais geral. 

No estudo relatado na literatura, observou- se que, em tarefas mais complexas, 
em que é necessária manipulação mental de imagens e identificação de relações 
espaço-visuais, os estudantes usam quase que unicamente o raciocínio diagramático 
para resolver problemas (como, por exemplo, os referentes à estereoquímica, 
mecanismos de reação e vias sintéticas), evitando o raciocínio imagístico, que 
implicaria manipular imagens mentais. Os estudantes aplicavam uma série de 
algoritmos sobre os diagramas a fim de tornar a informação espacial explícita bem 
como para prever o resultado de translações espaciais. Em síntese, faziam uso de 
diagramas para ilustrar características espaciais das estruturas, evitando empregar 
apenas imagens mentais (raciocínio imagístico). 
Questão 06 (prova 01 de QOI)- Desenhe as fórmulas de projeção de Fisher dos 
estereoisômeros do 2,3 dibromo-pentano. Dê a nomenclatura IUPAC e identifique os pares de 
enantiômeros. 

Partes dos estudantes, antes de desenharem as estruturas dos compostos 
solicitados na projeção de Fisher, desenham a fórmula do 2,3-dibromopentano na 
forma de traços, para somente depois desenharem a estrutura na projeção de Fisher. 
Nessa questão, 70% dos alunos desenharam corretamente as estruturas dos 
estereoisômeros para o composto solicitado. Os alunos que usaram primeiramente a 
representação na forma de traços identificando os carbonos quirais (50%), 
responderam corretamente a questão (Figura 6). Os alunos que tiveram dificuldades na 
identificação dos carbonos quirais, partindo diretamente para a representação de 
Fisher (20%) (Figura 7) tiveram dificuldades em identificar os enantiômeros e os 
diastereoisômeros. A questão não foi respondida por 30% dos estudantes, que não 
conseguiram desenhar corretamente o composto solicitado. 

 
Figura 6. Padrão de respostas de alunos que não tiveram dificuldades em resolver a 

questão. 
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Figura 7. Padrão de representações dos alunos que não obtiveram êxito em resolver a questão. 

Nesse problema analisado dessa prova é possível perceber a dificuldade dos 
estudantes na compreensão do conteúdo conceitual contida nas diferentes 
representações simbólicas. Como os alunos não tinham em mãos objetos moleculares 
(bola-varetas) ou virtuais (ferramentas computacionais) para auxiliar na construção das 
estruturas e, por conseguinte, ampliação da percepção sobre os objetos, que  permitiria 
estabelecer as devidas relações na compreensão dos significados é razoável pensar 
que a maior dificuldade nessa prova foram os fatores representacionais envolvidos na 
resolução das questões, do que propriamente de  dificuldades conceituais. Os alunos 
tiveram muitas dificuldades em construírem corretamente as estruturas para os 
compostos solicitados principalmente no item que se refere à orientação espacial.  

Esses dados observados aproximam-se de um estudo realizado por Wu e Shah 
(2004) em que concluem que os alunos com baixas habilidades visuo-espaciais 
enfrentam obstáculos para transformar a informação verbal em representações visuais. 
Como as representações espaço-visuais são uma prática comum em Química e os 
conhecimentos conceituais estão baseados em representações moleculares e 
simbólicas, decorre que a escassa habilidade de visualização espacial é uma 
desvantagem. Desse modo, é fundamental o emprego de ferramentas computacionais 
ou de objetos moleculares físicos, que facilitem o aumento da percepção sobre os 
objetos, facilitando o estabelecimento de relações, na perspectiva da elaboração 
conceitual. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise das respostas dos estudantes as questões, foi possível 
identificar que muitos estudantes apresentam dificuldades de: i) construir 
representações adequadas de estruturas moleculares; ii) relacionar essas 
representações com as propriedades macroscópicas do material;  iii) decodificar as 
principais informações contidas nas representações estruturais; iv) conectar diferentes 
representações para compreender conceitos de Química Orgânica.  

Para conhecer o objeto, antes de tudo é necessária a experiência prévia desse 
objeto individual. Assim, em relação à aprendizagem de Química Orgânica, ou seja, em 
relação à aprendizagem, pode-se afirmar que o acesso aos objetos químicos passa 
necessariamente por processos semióticos, ou seja, a representação construída pelo 
estudante entra em interação com os objetos e fenômenos que elas representam. 
Portanto, pode-se afirmar que há uma forte relação entre as representações (e o 
conteúdo de informações associado a elas) e as dificuldades que os alunos 
apresentam na resolução de problemas na disciplina de Química Orgânica. Os 
professores precisam reconhecer que as explicações que são dadas nas aulas de 
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Química Orgânica são multimodais. Geralmente, há combinação da linguagem oral a 
elementos da linguagem gráfica, da linguagem gestual e da linguagem formal da 
matemática atuando sobre o mesmo objeto de estudo. Precisam reconhecer que as 
explicações elaboradas durante as aulas de Química são construções semióticas, pois 
são caracterizadas por diferentes modos comunicativos. Precisam reconhecer que a 
linguagem química é muito especifica, pois cada símbolo encerra um número muito 
grande de significados, não só de nomes das transformações químicas das 
substâncias, mas também de propriedades e de características implícitas que permite 
codificações que se convertem em elementos de pensamento e comunicação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ADÚRIZ-BRAVO, A. Elementos de teoría y de campo para la construcción de un 
análisis epistemológico de la didáctica de las ciencias. Barcelona - Tesis (Maestria 
en Enseñanza de las ciências). Universitat Autònoma de Barcelona, 1999. 

ANDRADE NETO, A. S.; RAUPP, D.; MOREIRA, M. A. A evolução histórica da 
linguagem representacional química: uma interpretação baseada na teoria dos 
campos conceituais. Anais do VII ENPEC. Florianópolis, 2007. 

ARAUJO NETO, W.N. Formas de uso da noção de representação estrutural no 
ensino superior de química. São Paulo: Tese (Doutorado em Educação). Faculdade 
de Educação da USP, 2009. 

BARKE, H.D.; ENGIDA, E.T. Structural Chemistry and Spatial Ability in Different 
Cultures. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 2, n. 3, 2001. 
227-239. 

BENSAUDE-VINCENT, B.; STENGERS, I. A History of Chemistry. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1996. 

CAMPOS, M.L.A. A organização de unidades de conhecimento: o modelo 
conceitual como espaço comunicacional para a realização da autoria. Rio de 
Janeiro - Tese (Doutorado em Comunicação)- Univerisidade Federal do Rio de Janeiro, 
2001. 

DEL RE, G. Ontological status of molecular structure. HYLE-International Journal for 
Philosophy of Chemistry, 4, n. 2, 1998. 81-103. 

EISBERG, D. External representations and the advantages of externalizingone’s 
thought. The Ninth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, N.J: 
Erlbaum Associates. 1987. 281-293. 

GABEL, D. Theory-Based teaching strategies for conceptual Undestanding of 
chemistry. Educacion Química, 11, n. 2, 1998. 

GALAGOVSKY, L.R.; BONÁN, L.; ADÚRIZ-BRAVO, A. (1998). Problemas con el 
lenguaje científico en la escuela. Un análisis desde la observación de clases de 
ciencias naturales. Enseñanza de las Ciencias, 16(2), pp. 315-321. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

GALLEGO-BADILLO, R. Un concepto epistemológico de modelo para la didáctica de 
las ciencias experimentales. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v. 3, 
n. 4, artigo 4, 2004. Disponível em: <http://www.saum.uvigo.es/reec>. 

GIORDAN, M. Computadores e linguagens nas aulas de ciências. Ijuí: Unijuí, 2008. 

JACOB, C. Interdependent Operations in Chemical Language and Practice. HYLE-
International Journal for Philosophy of Chemistry, 7, n. 1, 2001. 31-50. 

KRAPAS, S.; QUEIROZ, G.; COLINVAUX, D. E.; FRANCO, C. Modelo: terminologia e 
sentidos na literatura de pesquisa em Ensino de Ciencias. Trabalho apresentado 
no Encontro Linguagem, Cultura e Cognicão: Reflexões para o Ensino de Ciencias. 
(Belo Horizonte, 5-7 de março de 1997). 

LOMBARDI, O.; LABARCA, M. The ontological autonomy of the chemical world: a 
response to Needham. Foundations of Chemistry, 8, 2006. 81-92. 

MORTIMER, E.F.; MACHADO, A.H. A linguagem numa aula de ciências. Presença 
Pedagógica, v. 2, n.11, p. 49-57, 1996. 

RIBEIRO, M.A.P. Filosofia e Química: miscíveis - Quais as implicações da 
Filosofia da Química para o Ensino de Química? XIV Encontro Nacional de Ensino 
de Química (XIV ENEQ). Brasilia – DF, 2008. 

SCHUMMER, J. The chemical core of Chemistry. Hyle, v.4, n.2, p.129-162, 1998.  
STIEFF, M.; RAJE, S. Expert algorithmic and imagistic problem solving strategies in 
advanced chemistry. Spatial Cognition and Computation, 10, n. 1, 2010. 53 – 81. 

TABER, K.S. Building the structural concepts of chemistry: some considerations from 
educational research. Chemistry education: research and practice in europe, 2, n. 
2, 2001. 123-158. 

WU, H.K.; SHAH, P. Exploring visuospatial thinking in chemistry learning. Science 
Education, 88, 2004. 465–492. 
ZEIDLER, P. The epistemological status of theoretical models of molecular structure. 
HYLE-International Journal for Philosophy of Chemistry. 6, n. 1, 2000. 17-34. 

ZEIDLER, P.; SOBCZYNSKA, D. Experimentalism and the Problem of the Existence of 
Theoretical Entities in Chemistry. Foundations of Science.1, 1996. 517-535. 

WARTHA, E.J. Processos de ensino e aprendizagem de conceitos de Química 
Orgânica sob um olhar da semiótica Peirceana. Tese (Doutorado) – Universidade de 
São Paulo - São Paulo, 2013. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

A Temática Perfume como contexto para o Ensino de 
Química  
Angélica Rocha Martins1(PG)*, Renata Cardoso de Sá Ribeiro Razuck2 (PQ). 
lilica.arm@gmail.com 
(1,2) Instituto de Química – Universidade de Brasília (UnB). 
 
Palavras-Chave: Química dos perfumes, Ensino de Química, filmes.  
 
Resumo: 
Há séculos o uso de perfumes uso começou em cerimônias religiosas e para odorizar corpos e 
ambientes, tornando-os mais agradáveis. As essências estão ligadas às nossas emoções e por isso 
podem nos trazer conforto e paz. A partir do tema “Perfumes” podemos mostrar aos alunos do Ensino 
Médio o quanto a Química está presente no nosso cotidiano. Neste trabalho, utilizamos trechos do filme 
“O Perfume: A História de Um Assassino” para elaborar uma aula temática.  

INTRODUÇÃO 
Apesar das inúmeras pesquisas na área educacional e documentos oficiais, 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,1996) e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999, 2002) das últimas décadas indicarem novas 
abordagens no contexto escolar, o ensino de Química ainda enfrenta vários problemas. 
Possivelmente tais problemas são decorrentes do processo de ensino baseado no 
modelo por transmissão de conteúdo, o que favorece a memorização de informação, a 
atuação passiva e a aquisição superficial de conhecimentos descontextualizados à 
vivência sócio-cultural e prática do aluno (KRASILCHICK, 2004). Assim, o ensino do 
conhecimento químico ainda tem se mostrado limitado à memorização de fórmulas 
matemáticas, classificações, conceitos definidos, com a utilização e treinamento de 
“regrinhas” de forma mecanizada. Nesse sentido, o ensino de Química tem se tornado 
um desafio para os educadores e estudantes, pois se encontram dificuldades na 
implantação de métodos dinâmicos e eficientes que possam promover um maior 
aprendizado, articulando os conhecimentos científicos com o cotidiano. Segundo os 
PCN+ (BRASIL, 2002): “A Química pode ser um instrumento da formação humana, que 
amplia os horizontes culturais e a autonomia, no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e 
intervir na realidade”. Nos PCN há a recomendação de que o ensino de Química deve 
se contrapor à simples memorização de informações, nomes, fórmulas e 
conhecimentos, que isoladamente não guardam nenhum sentido com a realidade dos 
alunos. Os conteúdos de Química devem ser tratados em sala de aula de modo 
contextualizado, com significação humana e social no desenvolvimento da cidadania 
(SANTOS et al, 2010). Assim, o ensino de Química deve promover a compreensão 
crítica sobre o mundo físico e social. O grande desafio dos professores de Química é 
chamar a atenção dos alunos para o que está sendo exposto e relacionar com fatos 
concretos, mostrar a aplicação dos conceitos a fatos do cotidiano, para aproximar os 
estudantes da Química.  

Uma possível estratégia para favorecer o processo de ensino e aprendizagem 
de Química pode ser o uso de atividades experimentais. Para tal, adotamos a 
concepção de Silva, Machado e Tunes (2010) segundo a qual atividades experimentais 
são aquelas realizadas não somente em laboratórios de ensino, mas em diversos 
locais, como a sala de aula, o jardim da escola, uma horta, uma saída de campo e etc. 
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e que possuem, como eixos norteadores, a não dissociação dos processos de ensinar 
e aprender; a indissociação da teoria com o experimento; a escolha de contextos 
interdisciplinares e com enfoque ambiental. Nessa perspectiva, o principal objetivo das 
atividades experimentais é contribuir para o estabelecimento de relações entre os 
níveis teórico-conceitual e fenomenológico (LOBO, 2012), dando subsídios à 
construção conceitual. Tais atividades têm a finalidade de favorecer, a partir de sua 
estrutura dinâmica, a formação e o desenvolvimento do pensamento analítico 
teoricamente orientado (SILVA; MACHADO; TUNES, 2010), o que é principalmente 
propiciado a partir da fragmentação da observação fenomenológica seguida pela 
reflexão e recombinação dos fragmentos observados para o alcance de uma 
compreensão mais global, sempre guiada teoricamente.  

Com o intuito de realizar uma atividade experimental que propiciasse a 
contextualização e envolvimento dos alunos e assim favorecesse o avanço no 
processo de aprendizagem, propomos a abordagem do tema Perfume para os alunos 
participantes do Programa Iniciação Científica Júnior em Química, da Universidade de 
Brasília. Nesse programa, alunos do Ensino Médio são selecionados nas escolas e 
encaminhados às Universidades para participar da Iniciação Científica Júnior. 

A temática Perfume costuma ter grande aceitação por parte dos alunos por se 
tratar de algo bastante conhecido e presente no cotidiano de todos. Até mesmo os que 
não usam perfume conhecem algum ou alguém que usa, ou associam um cheiro a 
alguém, seja de comida, do jardim que cultiva ou de limpeza. Além disso, os perfumes 
estão relacionados a vários conceitos de diversas áreas da Química, possibilitando ao 
professor um grande leque de opções de abordagem.  
 
A Experimentação no Ensino de Ciências e a possibilidade de abordagem 
temática 

Um dos problemas identificados no Ensino de Química é a pouca utilização de 
atividade experimental. Os professores reconhecem que a experimentação permite 
uma aprendizagem mais profunda, porém encontram uma série de dificuldades para a 
execução, como a falta de tempo, falta de materiais, extensão do conteúdo, grande 
número de alunos, dentre outros (SILVA; BAPTISTA; GAUCHE, 2011). De acordo com 
Silva, Machado e Tunes (2010), a experimentação no ensino é uma atividade que 
envolve a relação entre fenômenos e teorias, de forma a se ter uma relação constante 
entre o fazer e o pensar. Entretanto, as atividades de laboratório meramente 
reprodutivas e com o intuito de apenas comprovar a teoria não produzem os efeitos 
esperados. Para se conseguir essa relação entre o fazer e o pensar, é preciso 
transformar as atividades experimentais de caráter comprobatório em atividades 
investigativas. Nesse sentido, destacamos que as teorias científicas são formuladas 
para explicar fenômenos do mundo real, e dois aspectos importantes destas teorias 
são a capacidade de relacioná-las com fatos análogos, ou seja, sua capacidade de 
generalização e a capacidade de previsão de fenômenos que ainda não foram 
observados. Quando os alunos realizam atividades experimentais e são solicitados a 
explicar os fenômenos observados, eles estão relacionando o fazer e o pensar, 
empregando a generalização daquela teoria. Assim, a capacidade de generalização e 
previsão de uma teoria pode dar à experimentação um caráter investigativo (SILVA; 
MACHADO; TUNES, 2010)  

De acordo com Silva, Machado e Tunes (2010), as atividades experimentais 
podem ser realizadas em diferentes espaços, não apenas em laboratórios, como 
também na própria sala de aula, no jardim, numa horta, caixa d’água ou a cozinha, 
além de demais espaços ao seu redor, como parques, praças e estabelecimentos 
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comerciais. As atividades não são necessariamente experimentos em laboratório, 
podem incluir visitas planejadas a museus, estações de tratamento de água e esgoto, 
indústrias, entre outros lugares. Há uma grande quantidade de atividades que podem 
ser realizadas, cabe ao professor torná-las significativas. Apenas a Química não é 
suficiente para explorar ao máximo esses novos contextos. Para isso, é preciso 
desenvolver uma abordagem temática, na qual um determinado aspecto não é visto 
apenas à luz de uma disciplina, mas de uma forma mais global. Assim, será possível 
atender aos interesses da comunidade em que a escola está inserida e, ao mesmo 
tempo, favorecer o processo de ensino e aprendizagem, o que representa uma 
mudança no papel que a escola vem assumindo. O ensino por temas surgiu na 
tentativa de se reduzir a aprendizagem superficial e desarticulada, proveniente de 
ensino de conteúdos descontextualizados e não problematizados. Para isso, é 
necessária a articulação entre os conteúdos de Química e ciências com temas sociais 
interdisciplinares, escolhidos conforme a realidade da comunidade local e tratá-los de 
forma a proporcionar ao aluno a compreensão dos aspectos químicos envolvidos, 
implicações socioambientais relacionadas ao tema e o papel da tecnologia (SILVA; 
BAPTISTA; GAUCHE, 2011). Paulo Freire defende, em seu livro Pedagogia da 
Autonomia que ensinar exige respeito aos saberes do educando. Ele diz que os 
educadores devem não apenas respeitar os saberes populares de seus educandos, 
socialmente construídos na prática comunitária, como também discutir com os alunos a 
relação entre esses saberes e o ensino dos conteúdos (FREIRE, 2011). Dessa forma, 
será possível mostrar aos alunos que as ciências são acessíveis a todos, que estão 
presentes em suas vidas, em sua comunidade, desmanchando o estereótipo de que é 
exclusiva de laboratórios caríssimos com cientistas gênios. A interdisciplinaridade é 
fundamental para o êxito da contextualização, para possibilitar a máxima exploração do 
assunto. Sá e Silva (2005) afirmam que a interdisciplinaridade surgiu como uma 
tentativa de superar a abordagem disciplinar fragmentária apontada, frequentemente, 
como incapaz de atender às demandas por um ensino contextualizado. Também 
afirmam que a disciplinarização representa uma visão limitada que não dá conta da 
compreensão da realidade complexa dos nossos dias. Entretanto, é necessário ter o 
cuidado de não permitir que a abordagem temática interdisciplinar tenha caráter 
meramente de enriquecimento cultural, por isso é indispensável a articulação com os 
conteúdos químicos (SILVA; BAPTISTA; GAUCHE, 2011). Nessa perspectiva, esse 
trabalho utiliza o tema perfume como eixo articulador para proporcionar um ensino de 
Química mais contextualizado, prazeroso e produtivo.  

 
O Perfume e a Química 

E por falar em “Perfume”... Todos nós gostamos de algum cheiro, seja de uma 
flor, de um perfume, de roupa limpa, da comida da nossa mãe, do bolo da nossa avó, 
até mesmo o cheiro da pessoa que amamos. Mas afinal, como definir o que e cheiro? 
O cheiro é dividido em duas categorias: aroma e odor. Segundo Retondo e Faria 
(2006), o aroma é uma mistura das sensações sabor e odor, ou seja, é um cheiro 
relacionado a algum alimento, como o cheiro de frutas, que aos sentirmos nos faz 
lembrar imediatamente do seu sabor. Outro exemplo é quando estamos resfriados não 
conseguimos sentir bem o sabor dos alimentos e também o porquê de taparmos o nariz 
para tomar um remédio de gosto ruim. Já odor é o cheiro que as substâncias 
produzem, sem ser associado a sabor, ou seja, são os demais cheiros além dos 
aromas. Fragrâncias são os odores agradáveis, aqueles utilizados na fabricação de 
cosméticos e produtos de limpeza. Segundo Dias e Silva (1996), o sistema moderno de 
classificação das fragrâncias engloba um total de 14 grupos, organizados segundo a 
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volatilidade de seus componentes: cítrica, lavanda, ervas, aldeídica, verde, frutas, 
florais, especiarias, madeira, couro, animal, almíscar, âmbar e baunilha.  

Todos nós gostamos de cheirar, mas quase nunca paramos para pensar na 
grandiosidade do sentido olfato e como ele funciona. Os órgãos que compõem esse 
sentido são o nariz e o cérebro. Nós percebemos os cheiros devido ao fato de as 
moléculas das substâncias que possuem cheiro estimularem os quimiorreceptores do 
nosso nariz, numa região chamada de epitélio olfativo, e um sinal é enviado ao cérebro, 
que processa a informação e a entende como cheiro bom ou ruim, cheiro disso ou 
daquilo. Segundo Aftel (2006), a membrana olfativa é a única parte do corpo humano 
em que o sistema nervoso central entra em contato direto com o meio. A autora diz 
ainda que, diferentemente das outras informações sensoriais, o sentido olfato é 
primeiramente processado no lóbulo límbico, região do cérebro ligada ao 
processamento de emoções e impulsos sexuais.  

Para atingirem o nosso nariz, essas moléculas devem ser voláteis para 
chegarem aos quimiorreceptores. Além disso, segundo Retondo e Faria (2006), as 
moléculas devem ter uma parte lipossolúvel, para interagirem com os 
quimiorreceptores, e uma parte hidrossolúvel, para interagir com o muco do nariz, que 
é uma solução aquosa de proteínas e carboidratos.  

Com o intuito de deixar as pessoas e o ambiente com odores mais agradáveis, 
surgiram os perfumes. Os primeiros perfumistas foram os padres egípcios. Eles faziam 
misturas de sucos extraídos de flores e plantas, frutas, especiarias, vinho, mel, entre 
outros, para fazer incensos e unguentos, que eram usados como fragrâncias para o 
corpo, como métodos curativos, bem como em cerimônias religiosas (AFTEL, 2006). 
Os judeus trouxeram com eles a prática egípcia de aplicar óleos aromáticos e 
unguentos ao corpo. Aftel (2006) afirma que arqueólogos descobriram evidências em 
uma casa em Jerusalém, que data do século I a.C., de uma oficina de perfume. No 
porão da casa havia várias aparelhagens e pinturas nas paredes sobre o processo de 
fabricação dos perfumes.  

O uso estético dos perfumes teve seu auge no império romano. Romanos bem 
sucedidos usavam com frequência os unguentos em si e em seus animais e casas. Há 
rumores de que Nero dormia em uma cama cheia de pétalas de rosas (AFTEL, 2006).  

Com o advento do cristianismo, o uso dos perfumes como aditivo ao corpo foi 
banido, uma vez que estava associado a rituais pagãos. Os árabes, no entanto, cuja 
religião não impunha as mesmas restrições, foram os responsáveis pela perpetuação 
de seu uso. O ressurgimento da perfumaria no Ocidente ocorreu devido aos 
mercadores que viajavam às Índias em busca de especiarias. Outra contribuição 
significativa foi a das Cruzadas: retornando à Europa, os cruzados trouxeram toda a 
arte e a habilidade da perfumaria oriental, além de informações relacionadas às fontes 
de gomas, óleos e substâncias odoríferas exóticas como jasmim, ilangue-ilangue, 
almíscar e sândalo (DIAS; SILVA, 1996).  

O perfume, na forma como o conhecemos hoje, foi desenvolvido a partir das 
técnicas dos alquimistas de converter material bruto por uma série de transformações, 
de forma a tornar o material mais purificado. Suas técnicas deram origem ao 
aperfeiçoamento da destilação, muito utilizada não apenas na perfumaria, como 
também em diversos outros ramos, como na produção de vinhos e outros ramos da 
ciência e indústria (AFTEL, 2006).  

Ao passo em que a ciência e a razão ganharam terreno, a alquimia começou a 
ser questionada. O legado prático foi herdado pelos químicos e o legado espiritual 
contribuiu na formação cultural. Alguns autores afirmam que somente os perfumistas 
herdaram os dois aspectos da extinta alquimia: os métodos e a origem mística (AFTEL, 
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2006). De acordo com a literatura, os perfumistas usavam muitas essências naturais 
extraídas por destilação. Algumas flores, entretanto, não podiam ser destiladas, tais 
como jasmim, angélica e flor de laranjeira. Tais fragrâncias só puderam ser obtidas no 
século XIX. O francês Jacques Passy, inspirado pelo fato de estas flores continuarem 
exalando odor depois de cortadas, desenvolveu a técnica do enfleurage, que se baseia 
na extração da fragrância das pétalas por uma pomada gordurosa, a partir da qual se 
produz um óleo perfumado (AFTEL, 2006).  

A indústria dos perfumes começou a tomar forma a partir do século XVI, com a 
expansão das luvas perfumadas na França. Aftel (2006) conta em seu livro que 
Catherine de Médici era cliente de um famoso perfumista que fazia luvas e, quando ela 
queria se livrar de inimigos, encomendava luvas envenenadas. Jeanne d’Albret, rainha 
de Navarra e mãe de Henrique IV, da França, morreu envenenada após usar luvas 
perfumadas que ganhou de Catherine.  

Os óleos essenciais naturais custavam muito caro, o que fazia do perfume um 
luxo de poucos. Na tentativa de popularizar as fragrâncias e permitir que as massas 
desfrutassem desse prazer, surgiram os produtos sintéticos. Por causa dos preços 
baixos e da sua estabilidade, os sintéticos aos poucos começaram a substituir as 
essências naturais na produção dos perfumes, com exceção dos florais, que eram 
muito difíceis de serem reproduzidos. O sucesso foi tamanho que alavancou a indústria 
dos perfumes e, em contrapartida, causou o declínio da produção por artesãos. Os 
perfumes, então, deixaram os ateliês e ganharam os laboratórios (AFTEL, 2006). Os 
perfumistas foram, a princípio, cautelosos com os sintéticos, eles ainda estavam 
seduzidos pela beleza e delicadeza dos produtos naturais, e os sintéticos eram 
utilizados apenas para variar o “toque” de odor ou para aumentar a intensidade dos 
perfumes. Segundo Aftel (2006), aos poucos os sintéticos foram ganhando espaço e os 
perfumes atuais são compostos por combinações de fragrâncias comumente sintéticas.  

O primeiro perfumista a misturar fragrâncias sintéticas às naturais foi François 
Coty. Por este e por outros feitos, ele teve grande influência no nascimento da nova era 
dos perfumes. Coty foi o primeiro a colocar o perfume em frasco personalizado, pois, 
até então, os perfumes eram comercializados em frascos de farmácia. Coty ficou 
obcecado por vender seus perfumes em belos frascos e em 1908 montou sua loja ao 
lado do grande joalheiro René Lalique. Coty, prevendo uma grande sociedade, pediu a 
Lalique que desenhasse seus frascos de perfume, com a fixa ideia de que o perfume 
deve agradar não só ao nariz, mas também aos olhos. Ele também criou mostruários 
para que os clientes experimentassem suas fragrâncias antes de comprá-las. Suas 
amostras, rótulos e símbolos eram todos desenhados por Lalique, o que ajudou no 
incrível sucesso de François Coty (AFTEL, 2006).  

As moléculas odoríferas das fragrâncias são obtidas de diversas partes das 
plantas, passando por sementes, folhas, troncos, raízes, cascas, frutos e delas são 
extraídos o óleo essencial. Esse óleo pode ser composto por centenas de diferentes 
moléculas, e a maioria delas faz parte de uma classe de compostos orgânicos 
chamados de terpenos, os quais apresentam diversos grupos funcionais. Essas 
moléculas são extraídas das plantas principalmente pelo método de destilação, porém 
alguns óleos mais delicados e sensíveis à temperatura são extraídos com solventes 
(RETONDO e FARIA, 2006).  

Dominadas as técnicas de extração, uma das formas comerciais desse produto 
são os perfumes, que são feitos a partir da combinação de diversos óleos essenciais. O 
perfumista tem um grande trabalho na produção de um perfume, além de saber 
combinar essências, ele tem que saber fazer uma boa construção do perfume baseada 
em notas, que são elas: notas de abertura, superior ou de cabeça, composta pelas 
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moléculas mais voláteis, notas de corpo ou de meio, de volatilidade intermediária, 
apresentam duração maior na pele e demoram algumas horas para serem detectadas, 
e notas de base, de fundo ou de coração, que são as menos voláteis, têm a maior 
duração e demoram o maior tempo para serem detectadas. Segundo Dias e Silva 
(1996), as notas de base são as notas associadas às emoções. Portanto, não basta 
apenas saber as proporções certas de cada essência para fazer um cheirinho gostoso, 
é preciso saber fazer uma boa construção de notas para que o perfume tenha uma 
evolução harmônica. Diante de tanto trabalho e de magníficos resultados, podemos 
dizer que os perfumistas são verdadeiros artistas. Por acreditarmos que o tema 
perfume seja bastante envolvente e promissor para o ensino de Química, passaremos 
a abordar uma possibilidade de uso do tema para o Ensino Médio, o qual foi aplicado 
com alunos participantes do Programa de Iniciação Científica Júnior (CNPq). 
 
Metodologia 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Ensino de 
Química (LPEQ), da Universidade de Brasília (UnB) e teve como objetivo preparar uma 
atividade experimental a partir do tema Perfume para os alunos do Ensino Médio 
participantes do Programa Iniciação Científica Júnior (CNPq).  

A escolha do tema Perfume está relacionada ao interesse das autoras e à 
grande possibilidade de abordagem de conceitos científicos. Ao longo do trabalho 
exploramos os conceitos de solubilidade, polaridade, volatilidade, forças 
intermoleculares e métodos de extração com os alunos. Para a aplicação das 
atividades experimentais e análise dos resultados utilizamos a metodologia qualitativa, 
pois esta propicia a captação de motivações e ideias não explicitadas, ou até mesmo 
inconscientes de maneira espontânea. (MARASANI, 2010).  
 
2.1 Participantes  

A presente pesquisa contou com a participação dos alunos do Programa de 
Iniciação Científica Junior, que cursam o Ensino Médio em escolas públicas do Distrito 
Federal. Dos doze alunos participantes, temos uma aluna cursando o terceiro ano e 
onze alunos no segundo ano do Ensino Médio, que possuem idade entre 14 e 16 anos, 
sendo 7 meninos e 5 meninas. Os participantes são de quatro escolas diferentes e 
foram escolhidos pela instituição de educação básica e indicados à participação no 
Programa.  
 
2.2 Instrumentos 

Com o intuito de averiguar o conhecimento prévio e as percepções dos alunos 
acerca do tema Perfume, iniciamos a atividade abordando o tema e questionando os 
alunos sobre seus interesses e conhecimentos. Em seguida, passamos a projeção de 
um fragmento do Filme “O Perfume: a história de um assassino”, dirigido por Tom 
Tykwer e adaptado do romance O Perfume, de Patrick Süskind. A ideia da utilização da 
projeção vem do artigo “Aplicação da Química dos Perfumes no Ensino de Funções 
Orgânicas Oxigenadas e Bioquímica” (SANTOS; AQUINO, 2011). A escolha por usar 
um filme em sala de aula se deve ao fato de que relacionar o conteúdo a ser estudado 
com uma atividade de entretenimento apreciada por todos, quando executada de forma 
correta, exerce função motivadora, informativa, conceitual, investigadora, lúdica, 
metalinguística e atitudinal (GIORDAN; ARROIO, 2006). Assim, nosso objetivo com a 
utilização do filme foi despertar ainda mais o interesse pela temática e envolver os 
alunos na atividade proposta. O forte apelo emocional que o filme provoca fez com que 
o momento não fosse apenas relacionado a aquisição de conhecimentos de Química, 
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mas de experiências de diversos tipos, como o próprio conhecimento, sensações e 
emoções. Com o uso de filmes, possibilitamos que o sujeito compreenda de forma 
sensitiva e não apenas racional, o que contribui com a alteração da rotina de sala de 
aula e motivação da aprendizagem do conteúdo apresentado pelo professor. (ROSA, 
2000). Devido ao tempo escasso, optamos por trabalhar apenas com fragmentos do 
filme. Os fragmentos selecionados falam da composição e produção dos perfumes, 
que, por sua vez, envolvem os conceitos químicos citados. Tais trechos estão 
detalhados na tabela abaixo: 

Trecho Tempo Duração do trecho Tempo Total 
Trecho 1 0:26:41 – 0:43:08 16min27seg 
Trecho 2 0:43:34 – 0:46:04 2min30seg 
Trecho 3 0:47:41 – 0:53:25 5min44seg 
Trecho 4 01:06:21– 01:07:28 1min07seg 

25min48seg 

 
No filme, o perfumista Baldini explica para Jean-Baptiste Grenouille como 

funciona a pirâmide olfativa. Ele comenta que a abertura do perfume dura algumas 
horas, o corpo do perfume surge depois de algum tempo e a base dura alguns dias. 
Para explicar quimicamente este fenômeno para os alunos, é possível trabalhar o 
conceito de volatilidade, o que justifica o fato da percepção olfativa das notas de 
abertura sumirem após algumas horas e continuar as notas de corpo e base. 
Entretanto, para explicar a volatilidade, precisamos trabalhar os conceitos de 
polaridade e forças intermoleculares.  

Durante o filme, Jean Baptiste Grenouille pede para Baldini ensiná-lo a manter o 
odor das coisas. Baldini, então, o ensina a extrair os óleos essenciais das flores pelo 
método de destilação. A partir desse ponto, trabalhamos com os alunos o processo de 
destilação e suas características. Em seguida, Grenouille quer aprender mais e Baldini 
o encaminha para Grasse, uma cidade francesa onde há intensa produção de 
perfumes, para aprender o método enfleurage. O filme mostra cenas do personagem 
extraindo a essência das flores por este método (momento em que as pétalas das 
flores são repousadas sobre uma pasta lipofílica, ficando saturada com o óleo 
essencial). A partir deste método de extração é possível abordar também o conceito de 
solubilidade e polaridade.  

Ao longo da abordagem do tema Perfume os alunos foram instigados com 
perguntas referentes ao contexto abordado com o objetivo de averiguar seus 
conhecimentos prévios, promover uma maior interação entre ministrantes-discentes, e 
tornar estes agentes ativos no processo de ensino aprendizagem. Para facilitar o 
processo de coleta de dados, anotamos trechos importantes das falas dos alunos e 
tiramos fotos para facilitar a análise posterior.  

Para melhor trabalharmos com os conceitos abordados, propusemos uma 
atividade experimental que foi adaptada de dois experimentos do livro “Química na 
Cabeça” (MATEUS, 2002), em que se pretende trabalhar aspectos da solubilidade, 
polaridade e forças intermoleculares. Em tais experimentos se coloca água em um 
copo de plástico transparente até aproximadamente um terço de seu volume, seguida 
da adição de sal de cozinha até se obter uma solução saturada. Em seguida, adiciona-
se óleo de cozinha e, posteriormente, alguns cristais de permanganato de potássio. A 
partir deste experimento, podemos discutir os conceitos de polaridade, solubilidade e 
forças intermoleculares. Tais experimentos foram realizados com os alunos de forma 
dialógica e investigativa.  
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Terminado o experimento, fomos assistir ao filme, que teve duração de 25 
minutos. Em seguida, alguns questionamentos foram feitos aos estudantes. Primeiro, 
usando a explicação do perfumista no filme sobre as três notas que compõem o 
perfume (cabeça coração e base), perguntamos por que a percepção do odor inicial 
acaba mais rapidamente. Todos concordaram que a nota cujo cheiro acaba primeiro 
evapora mais rápido que as demais. Posteriormente, perguntamos o porquê dessa 
diferença na evaporação. A partir de intensa mediação, eles conseguiram chegar ao 
conceito de forças intermoleculares e de volatilidade. Para conseguir tal efeito, 
começamos perguntando a eles por que o álcool evapora mais rápido que a água. Os 
alunos tentaram explicar que era devido ao ponto de ebulição do álcool ser menor que 
da água, então tivemos que voltar ao conceito de pressão de vapor para explicar que a 
ebulição é o momento em que a pressão de vapor do líquido em questão se iguala à 
pressão atmosférica, e que, para tal, é necessário o aquecimento. Então, começamos a 
abordar a diferença entre evaporação à temperatura ambiente e ebulição. Consolidada 
essa diferença, desenhamos no quadro uma representação das estruturas das 
moléculas a fim de debater sobre a polaridade, depois representamos os pólos e os 
questionamos sobre o que aconteceria se o pólo positivo de uma molécula estivesse 
próximo do pólo positivo de outra, então foi assim que chegamos no conceito de forças 
intermoleculares. Em seguida, discutimos sobre um método de extração mostrado no 
filme, o enfleurage, em que o óleo essencial da pétala da flor é extraído mergulhando-a 
em uma cera. Comparamos o experimento do início da aula com esse fenômeno, e 
depois de todos esses conceitos desenvolvidos, eles prontamente concluíram que o 
óleo essencial era atraído para a cera porque, assim como a gordura, também é apolar. 
Foi extremamente satisfatório vê-los aplicando os conceitos recém trabalhados no 
experimento em outro contexto. Ainda no tema métodos de extração, mostramos um 
destilador em funcionamento, uma vez que a técnica foi largamente utilizada no filme, 
porém com um destilador rudimentar, acreditando-se ser do século VIII, época em que 
se passa a história. Os alunos já o conheciam devido às atividades previamente 
desenvolvidas no Programa de Iniciação Científica e explicaram corretamente o seu 
funcionamento. 

Terminada essa parte, partimos para a produção do perfume. Adquirimos no 
comércio local duas essências de perfume similares às fragrâncias famosas: One 
Million, da marca Paco Rabanne (masculina) e Amor Amor, da marca Cacharel 
(feminina). O roteiro foi distribuído para os alunos e eles mesmos fizeram as medições 
e produziram seus perfumes. Durante a produção, diversas perguntas foram feitas aos 
alunos, como o porquê de o colega lá do outro lado da sala estar sentindo o cheiro do 
perfume e o porquê de a essência ser solúvel em álcool. Ao final da prática, enchemos 
pequenos vidros com os perfumes produzidos e distribuímos entre os alunos, 
professoras e os alunos bolsistas do laboratório que nos auxiliaram na aula. 

Depois da produção do perfume, aplicamos um questionário aos alunos, para 
avaliar a contribuição da aula com a capacidade de os alunos correlacionarem os 
conceitos estudados com as situações propostas.  

 
Resultado do questionário  

Ao analisar as respostas dos questionários, nos deparamos com diferentes 
visões, por parte dos alunos, das atividades executadas, como era esperado. Segundo 
Mortimer (1996), ao se lançar diversas informações sobre um grupo de pessoas, cada 
uma tem uma forma distinta de absorvê-las, ideias distintas em relação aos diversos 
conceitos científicos apresentados a elas, que são pessoais, fortemente influenciadas 
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pelo contexto do problema, bastante estáveis e resistentes à mudança, como 
passaremos a discutir.  

A primeira questão do questionário perguntava quais os conceitos químicos 
abordados na atividade. Foi possível identificar nas respostas de todos os alunos 
aspectos relacionados à solubilidade, polaridade de substâncias e temperatura de 
ebulição. Este último conceito (ebulição) foi trabalhado na explicação do processo de 
destilação e durante o desenvolvimento do conceito de volatilidade, pois os alunos 
estavam confundindo a evaporação à temperatura ambiente com ebulição. Três alunos 
acrescentaram às suas respostas misturas homogêneas e heterogêneas, 
possivelmente devido ao experimento inicial. Alguns alunos responderam “destilação”, 
ao invés de métodos de separação, ou “destilação e enfleurage”, o que possivelmente 
sugere que ainda não há clareza com relação a tais processos de separação. Dois 
alunos também citaram processos físicos e químicos e ligações químicas, este último 
devido ao fato de termos explicado os polos da molécula covalente polar e as cargas 
dos sólidos iônicos dissolvidos. Curiosamente, apenas dois alunos citaram forças 
intermoleculares. Isto nos surpreendeu, pois insistimos muito nesse assunto e, 
pessoalmente, esperávamos que as forças intermoleculares estivessem presentes na 
totalidade das respostas. Só houve uma única resposta completa, que envolvia todos 
os conceitos citados acima. Podemos perceber certa resistência dos alunos de 
abandonarem o conceito de ebulição para compreenderem a evaporação à 
temperatura ambiente, como se o segundo implicasse necessariamente na anulação 
do primeiro. Esta confusão entre os conceito se deve ao fato de os alunos já terem 
associado a passagem de moléculas do estado líquido para o estado gasoso com 
ebulição. O fato de uma ideia preconcebida dificultar a compreensão de um novo 
conceito é condizente com o padrão de acomodação da mudança conceitual. Arruda e 
Villani (1994) definem muito bem a mudança conceitual: tem como principal 
pressuposto a existência na mente dos estudantes das preconcepções ou concepções 
espontâneas, que são ideias intuitivas relativamente estáveis, parcialmente 
consistentes, úteis para a interpretação dos fenômenos cotidianos e que constituem o 
"conhecimento do senso comum". [...] as vezes os estudantes estão usando os 
conceitos existentes para tratar com os fenômenos novos e em outras situações os 
conceitos existentes são inadequados para permiti-los compreender com sucesso um 
novo fenômeno , o que pode levá-los a substituir ou reorganizar seus conceitos 
centrais. Esses dois padrões diferentes de mudança conceitua1 na aprendizagem são 
chamados no MMC respectivamente de assimilação e acomodação. (ARRUDA; 
VILLANI, 1994, p. 88-90). Ou seja, no padrão de acomodação, os alunos trazem 
consigo ideias já formadas em outras experiências que estão arraigadas em suas 
mentes de forma que um novo conceito entra em choque com aquele já existente, 
prejudicando sua compreensão, fato que foi observado na aula.  

A segunda questão perguntava como se produz um perfume. Todos os alunos 
colocaram em suas respostas as informações do roteiro. Apenas um aluno citou a 
prévia obtenção das essências por extração do óleo essencial e a composição de 
cabeça, coração e base. Ambas as respostas estão corretas, mas o fato de os alunos 
copiarem a receita dada mostra a tendência de se procurar informações prontas e 
rápidas. O aluno que citou as fases de construção da fragrância utilizou de um 
raciocínio mais elaborado e complexo, em que ele teve que processar as informações 
absorvidas ao longo da aula para construir a resposta. Possivelmente este padrão 
observado de “copiar” algo seja um reflexo do processo de ensino que, em geral, 
costuma estimular a memorização por priorizar esse tipo de cobrança em processos 
avaliativos (KRASILCHIK, 2004). Mortimer (1996) define como dificuldade de 
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generalização dos conceitos científicos a fenômenos diversos, e aponta à necessidade 
de se formular estratégias de ensino que auxiliem os alunos a superarem suas 
dificuldades de generalização.  

A terceira pergunta questionava sobre como se obtém a essência para produzir 
o perfume. A intenção dessa pergunta era observar se algum aluno consideraria a 
síntese das essências em laboratório. Todos os alunos responderam que se obtém a 
partir da extração da essência de alguma planta. Estes mesmos alunos tiveram a 
oportunidade de ver em outra aula aspectos relacionados ao processo de extração da 
essência de canela natural e a produção de tal essência artificialmente em laboratório. 
Esperávamos que eles fizessem a associação com a presente aula. O fato de não 
terem feito a esperada associação mostra uma dificuldade em se conectar 
informações, é possível perceber que os alunos vêem uma quebra ou ruptura dos 
conceitos assim que a aula termina, como se os conceitos vistos hoje nada tivessem a 
ver com os que foram vistos ontem. Isso nos faz citar o conceito de obstáculo 
epistemológico de Bachelard (1996): É aí que mostraremos causas de estagnação e 
até de regressão, detectaremos causas da inércia às quais daremos o nome de 
obstáculos epistemológicos (...) o ato de conhecer dá-se contra um conhecimento 
anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio 
espírito, é obstáculo à espiritualização (BACHELARD, 1996, p. 17) Ou seja, obstáculos 
epistemológicos são obstáculos à aprendizagem de conceitos novos pelo choque deles 
com conceitos antigos, prejudicando a consolidação do conhecimento, o que foi 
observado na dificuldade de os alunos associarem informações obtidas em um 
passado próximo à atividade atual. Para Bachelard (1996), para que a opinião já 
estabelecida (obstáculo epistemológico) dos alunos seja modificada, é necessário que 
essas concepções sejam neutralizadas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso de temas no Ensino de Ciências é de relevante importância, pois utiliza de 
fatos do cotidiano para levar o conhecimento de ciências a crianças de adolescentes de 
forma mais lúdica e mais concreta, facilitando o aprendizado. O uso do tema Perfumes 
neste trabalho possibilitou mostrar a alunos de Ensino Médio como, de fato, os 
conceitos químicos se aplicam no nosso cotidiano, e foi possível perceber o grande 
interesse dos alunos em todas as etapas da atividade, desde ouvir as explicações, à 
preparar um perfume com suas próprias mãos, assim como seus esforços para 
responderem aos questionamentos feitos a eles. Foi realmente muito satisfatório e 
engrandecedor profissionalmente ver adolescentes tão interessados por algum assunto 
de Química. Ao aplicar o questionário aos alunos, foi possível ver, na prática, que 
realmente cada indivíduo tem uma forma peculiar de interpretar, internalizar e 
verbalizar as informações fornecidas a ele. É muito importante um professor ter isso em 
mente para não catalogar o aluno como menos capaz que o outro porque sua resposta 
foi “melhor”, devemos ter em mente que elas são diferentes, uma mais completa que 
outra, pode ser, mas a dificuldade do aluno pode ser apenas na externalização do 
conceito, temos que ter a sensibilidade de notar as peculiaridades de cada um e 
aprender a trabalhar com isso. É também importante levar este fator em consideração 
ao corrigir as avaliações, para não prejudicar o aluno que não forneceu aquela resposta 
“padrão”.  

Durante toda a atividade, foi possível observar o quanto o padrão de 
acomodação da mudança conceitual se faz presente entre os estudantes. Em dois 
momentos distintos os alunos confundiram ebulição com evaporação à temperatura 
ambiente ao explicar a volatilidade das notas dos perfumes, mesmo essa diferença 
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tendo sido bastante trabalhada na primeira vez em que apareceu a confusão entre os 
conceitos. A primeira vez foi quando explicaram que as notas de cabeça evaporam 
mais rapidamente que as demais porque a temperatura de ebulição dela é menor. 
Então, os conceitos foram trabalhados detalhadamente, com o intuito de que não 
restassem dúvidas, mas na oportunidade seguinte, a mesma confusão retornou, 
quando no questionário perguntava como se explica o fato de os perfumes se fixarem 
na nossa pele. Sabendo da existência desse problema, cabe a nós professores 
identificá-lo e buscar medidas para solucioná-los ou, ao menos, amenizá-los, visto que 
é uma área bastante pesquisada e, por isso, há bastante material de qualidade para 
nos auxiliar nesta importante tarefa. Outro ponto observado foi a tendência que os 
alunos têm de “copiar” as informações dadas. É possível perceber que eles tentam 
explicar algo que foi perguntado da forma mais parecida possível com que a 
informação foi fornecida a eles, ao invés de desenvolver sua própria interpretação 
sobre o tema. Esta tendência foi observada nas respostas dos estudantes aos 
questionamentos feitos ao longo da atividade e também no questionário, na questão 
que perguntava como se faz um perfume. A grande maioria copiou o roteiro distribuído 
ao invés de desenvolverem suas respostas. Este comportamento é reflexo do processo 
atual de ensino que prioriza a memorização, o que é bastante prejudicial ao 
estudantes, pois de um lado, há a preocupação de preparar o aluno para o vestibular, 
mas por outro, há a falha no preparo do cidadão, da pessoa que vai saber interpretar o 
mundo em que vive. Portanto, identificada a falha, cabe a nós, professores, tentar ao 
máximo possível seguir o caminho que leva à real formação de cidadãos dos nossos 
alunos.  

Este trabalho permitiu a observação dos alunos frente à um método de ensino 
diferente do usual. Foi uma experiência única que mostrou diversos pontos positivos 
nessa prática e foi capaz de ajudar a identificar diversas falhas no método usual. A 
identificação dessas falhas é o primeiro passo para eliminá-las, ficando a cargo do 
professor a vontade e a determinação para executá-la. Não é uma tarefa fácil, mas é 
gratificante ver os estudantes interessados pelo assunto e recebendo uma educação 
de qualidade.  
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Introdução 
Para Beltran & Ciscato (1991), é importante 

saber que as principais dificuldades dos alunos 
estão relacionadas à questão da terminologia, e 
cabe ao professor tentar amenizar essas 
dificuldades, a fim de tornar o ensino de química 
mais atraente e menos complexo, proporcionando 
uma facilidade no aprendizado por parte do aluno. 
Todo conhecimento prévio que o aluno já possui 
será utilizado na obtenção de novos conhecimentos, 
ou seja, as analogias que os professores utilizam 
pode servir de “ponte” para a assimilação das novas 
informações que serão apresentadas aos alunos. 
Analogias podem ser usadas como modelos de 
ensino em função de sua caracterização como 
recursos de linguagem, isto é, comparações 
explícitas entre dois domínios (Duit, 1991). O 
primeiro domínio seria a situação a ser entendida (o 
alvo) e o segundo seria a situação mais familiar ao 
aluno (o análogo) (Curtis & Reigeluth, 1984).  

Essa proposta tem como objetivo verificar a 
utilização de analogias por diferentes autores em 
livros didáticos no ensino de modelos atômicos para 
o ensino médio. 

Resultados e Discussão 
Para examinar as analogias nos livros didáticos 

utilizaram-se sete livros de química destinados às 
séries do Ensino Médio das escolas públicas e 
privadas no estado de Goiás. Após a seleção, foram 
realizadas leituras destes livros para averiguar como 
as analogias foram utilizadas em relação ao 
conteúdo de modelos atômicos. Através da análise 
foi possível encontrar muitas analogias 
semelhantes, onde essas se diferem apenas no 
modo em que o autor as menciona, observando 
assim uma padronização em relação à estas 
analogias. O uso de analogias faz parte do processo 
cognitivo humano, sendo usadas com frequência 
nas explicitações de conhecimentos, ocorrendo 
muitas vezes espontaneamente (DELIZOICOV, 
2003). Ao explicar a teoria atômica de Dalton, 
apenas CARVALHO & RICARDO (2005) utilizaram 
analogias. Os autores atribuíram que: [...] o átomo é 
maciço e indivisível como bola de gude ou bola de 
bilhar. Os autores dos sete livros analisados 
utilizaram uma analogia conhecida como „pudim de 
passas‟ para explicar o modelo atômico de 
Thomson, onde se assemelha pelo fato do átomo, 
segundo os autores, ser uma esfera carregada 
positivamente na qual os elétrons estão distribuídos 
mais ou menos uniformes. Lembo (2003) explicou 

que a estrutura geral do átomo segundo Rutherford 
teria duas partes principais, o núcleo e a eletrosfera, 
portanto: [...] o modelo de Rutherford previa que o 
átomo teria uma organização semelhante à do 
sistema solar: os elétrons estariam girando ao redor 
do núcleo como planetas ao redor do sol. Lembo 
(2003), ainda utiliza analogias no modelo de 
Rutherford-Bohr ao abordar os níveis e subníveis. 
Segundo ele: A energia não pode ser vista da 
mesma forma que enxergamos um prédio de 
apartamentos. Por isso, é difícil imaginar como um 
nível poderia estar dividido em subníveis. Em uma 
aproximação grosseira, se a eletrosfera fosse 
comparada a um edifício, os níveis de energia 
seriam os “andares” e os subníveis seriam os 
“apartamentos” do elétron. 

Pode observar que nos livros didáticos, as 
analogias são assumidas como verdades, gerando 
diferentes interpretações pelos alunos quanto aos 
modelos atômicos. As analogias, se mal-
empregadas, podem sugerir ou reforçar falsas 
associações e levar os alunos a desenvolverem 
erros conceituais (Glynn, 1991). 

Conclusões 
As analogias estão presentes em todos os 

livros analisados, sendo que na maioria das vezes 
mudam apenas a forma como são expostas. 
Diversos autores a utilizam as analogias com o 
intuito de tornar o conceito abstrato de átomo mais 
próximo da realidade do aluno, no entanto, deve-se 
tomar muito cuidado ao utilizá-las para evitar que os 
alunos adquiram informação equivocada do 
conteúdo.________________ 
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Introdução 
A maioria das escolas da rede pública de ensino 
possui um padrão de avaliação que visa somente 
quantificar os resultados atingidos pelos aprendizes, 
sem levar em consideração os quesitos qualitativos, 
onde os mesmos estabelecem um mínimo de 
critérios avaliativos (SILVA; AMARAL, 2011). 
Conforme Libâneo (1994, p. 200) “os professores, 
têm dificuldades em avaliar resultados mais 
importantes do processo e ensino, como a 
compreensão, a capacidade de resolver problemas, 
a capacidade de fazer relações entre fatos e ideias.” 
Tais dificuldades apresentadas pelos docentes não 
contribuem para a melhoria do ensino de Ciências, 
uma vez que este está focado na passividade do 
aluno, na memorização e encontra-se 
descontextualizado (BRASIL, 1998). Dessa forma, 
pensando em buscar metodologias avaliativas 
diferente do tradicional, propôs-se a aplicação de 
jogos didáticos referentes ao sistema nervoso, 
drogas, órgãos dos sentidos e sistema locomotor, 
como instrumento avaliativo para cerca de 240 
alunos da 7ª série/8º ano do ensino fundamental II. 
Os jogos didáticos utilizados para a intervenção 
foram construídos com recursos simples, sendo 
compostos de perguntas de caráter objetivo e 
subjetivo, cabe salientar que estes foram aplicados 
em grupos (Figura 1).  

Resultados e Discussão 
Com a proposta os discentes agiram ativamente no 
processo de construção dos conceitos científicos, 
uma vez que os mesmos tiveram a oportunidade de 
dialogar e questionar acerca da temática abordada. 
Por meio das observações, evidenciou-se que os 
jogos didáticos implementados na avaliação 
semestral, propiciou aos educandos um momento 
de interação e motivação, uma vez que a prova 
tradicional já estava tornando-se cansativa e 
desmotivadora. Tal fato pode ser evidenciado na 
seguinte argumentação de um determinado aluno: 
“a inserção dos jogos foi realmente fascinante, 
primeiro porque propiciou uma interação e quem não 
gosta disso, segundo porque é um jogo e isso torna 
mais divertido aprender a matéria, e tira toda aquela 
tensão de uma prova”.  De modo geral, percebeu-se 
que o jogo, assim, como afirma Kishimoto (1997, 
p.37), auxilia na “construção do conhecimento, 
introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, 

da motivação, da capacidade de iniciação e ação 
ativa e motivadora”. Dessa forma, percebeu-se que 
os professores podem mudar a visão dos alunos em 
relação à avaliação quando insere recursos 
diferenciados para a aplicação da mesma. 
 

              
       Figura 1. Jogos didáticos sobre o corpo humano 

Conclusões 
A intervenção vislumbrou a importância de o 
professor agir como mediador, atuando como um 
elo entre o conhecimento científico e o aluno. O 
docente ao entender a sua importância no processo 
de ensino aprendizagem deve repensar a sua 
prática pedagógica e inserir metodologias que 
despertem nos alunos o interesse pelos estudos das 
ciências naturais. Adotar jogos didáticos como 
instrumentos avaliativos é importante para que o 
educando perceba se os conteúdos propostos 
“foram realmente assimilados, se sua aprendizagem 
obteve o êxito pretendido, se é necessário um 
reestudo de determinado conteúdo e se ele está 
satisfeito com o que aprendeu durante sua 
aprendizagem” (SILVA; AMARAL, 2011). Nesse 
sentido, ressalta-se que qualquer recurso, como: 
estudo de caso, atividades prático-experimentais, 
modelos e outros, podem ser utilizados como 
instrumentos avaliativos, desde que o professor 
defina quais os objetivos específicos que pretende 
atingir com a utilização desses. 
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Introdução 
Na educação são constantes as transformações ao 

longo do tempo. O educador, antes detinha a 
centralidade do conhecimento e as ferramentas 
essenciais para promover o ensino e aprendizagem 
do aluno, o mesmo vem sofrendo com o árduo 
processo de adequação de suas práticas 
metodológicas para acompanhar esse contexto de 
mudanças3.  
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a 

importância da inserção de ferramentas 
tecnológicas na metodologia para o ensino e 
aprendizagem da Química. Para tanto, introduziu-se 
um software como ferramenta metodológica para o 
aprimoramento do aprendizado da Química 
Orgânica. Optou-se pela utilização do software 
Avogadro4, um dos inúmeros softwares disponíveis 
gratuitamente para download, que podem ser 
aplicados no ensino da Química.  
Elegeu-se como lócus da aplicação do software a 

EEEM Plínio Pinheiro, localizada no município de 
Marabá-Pa. O trabalho foi desenvolvido com alunos 
do 3º ano do ensino médio. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho foi desenvolvido durante o 1° 

semestre de 2014, e teve como ponto de partida a 
instalação e treinamento dos alunos para manuseio 
do software. Nesta etapa, os alunos desenharam 
em formas geométricas tridimensionais, conforme 
demonstrado na Figura 1, moléculas estudadas no 
decorrer da disciplina de Química Orgânica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Molécula 2D comparada à 3D desenhada 
no software Avogadro. 
 

 
Na etapa seguinte foi realizada aplicação de 

questionário, no qual os alunos responderam sobre 
suas impressões acerca da aplicação do software 
Avogadro nas aulas, onde percebeu – se maior 
interação do aluno com os outros alunos, com a 
disciplina e o professor, além disso, notou-se que a 
inserção da tecnologia à didática acarretou um 
aumento do interesse pela disciplina. A aplicação 
dos questionários levou à obtenção dos resultados 
da Figura 2, que comprovam a efetividade da 
tecnologia inserida na metodologia do ensino da 
Química Orgânica. 
 

 
Figura 2. Resultado percentual do questionário 
aplicado aos alunos. 

Conclusões 
Os resultados apresentados comprovam a eficácia 

da inserção de ferramentas tecnológicas no método 
do ensino da Química Orgânica. A inserção do 
software facilitou a compreensão e a aplicação dos 
conceitos ministrados ao longo do semestre 
contribuindo para o desenvolvimento do 
aprendizado dos alunos, reafirmando a necessidade 
de adequação da metodologia e didática do ensino 
e aprendizagem da Química. 
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Introdução 
As atividades lúdicas, no Ensino Médio, são práticas 
privilegiadas para a aplicação de uma educação que 
vise o desenvolvimento pessoal do aluno. São 
também instrumentos que motivam, atraem e 
estimulam o processo de construção do 
conhecimento, podendo ser definida, de acordo com 
Soares (2004), como uma ação divertida, seja qual 
for o contexto lingüístico, desconsiderando o objeto 
envolto na ação. Se há regras, essa atividade lúdica 
pode ser considerada um jogo.Segundo Santana e 
Rezende (2008) quando se cria ou se adapta um 
jogo ao conteúdo escolar, ocorrerá o 
desenvolvimento de habilidades que envolvem o 
indivíduo em todos os aspectos: cognitivos, 
emocionais e relacionais. Tem como objetivo torná-
lo mais competente na produção de respostas 
criativas e eficazes para solucionar os problemas. O 
jogo nestas condições mostra-se como uma 
ferramenta indispensável no processo de ensino-
aprendizagem. O objetivo desta atividade foi 
compreender a evolução dos modelos atômicos e 
toda a teoria atômica através do jogo desenvolvido 
na disciplina de Estágio Supervisionado em Química 
III, visando analisar a contribuição do lúdico no 
ensino e aprendizagem da Química. 

                        Metodologia 
A aplicação do jogo envolveu 28 alunos da turma de 
1ª série do Ensino Médio Regular do Colégio da 
Polícia Militar - Rômulo Galvão, no município de 
Ilhéus/BA. No primeiro e segundo momentos foram 
transmitidos oralmente de forma tradicional o 
conteúdo específico sobre Teoria Atômica pela 
professora de Química. Os alunos tiveram como 
suporte teórico o livro didático adotado pela escola. 
Um terceiro momento ocorreu com a apresentação 
do jogo nomeado de “Trilhando com os Cientistas” 
em que foram expostas as regras e estratégias que 
eram idênticas a um jogo de tabuleiro, porém o 
conhecimento sobre toda a evolução dos Modelos 
Atômicos era necessário. Nesta etapa da atividade 
dividiram-se os alunos em 4 grupos com 7 
componentes. O jogo é composto por um tabuleiro 
feito de folha de papel madeira de 2 metros, um 
dado e 30 cartas, os quais continham perguntas do 
assunto. As casas são representadas pelas cores 
azuis, verdes e vermelhas, de forma aleatória, 
correspondendo aos níveis fácil, médio e difícil, 
respectivamente. Se o aluno caísse em uma casa 
azul ele deveria responder à pergunta 
correspondente a uma carta de mesma cor, como 
demonstra a Figura1. 

Figura 1. Cartas do jogo. 

 

Resultados e Discussão 
Durante a aplicação do jogo pôde-se observar o 
interesse dos alunos pelo assunto trabalhado, a 
interação entre os 4 grupos e com toda a turma, a 
participação do professor de Química que 
acompanhou a aplicação do jogo, a diversão e ao 
mesmo tempo uma aula mais dinâmica. Diante 
desses resultados pôde-se perceber que o jogo foi 
muito bem aceito pelos alunos, pois além de 
complementar a aula teórica a mesma deixou a aula 
se tornar mais atrativa, divertida e interessante. 

Conclusões 
Com a aplicação do jogo, observou-se que houve 
um maior interesse dos alunos pela e na disciplina 
de Química. Isto pôde ser percebido através da 
participação ativa dos mesmos que interagiram de 
forma dinâmica durante a aplicação do jogo. O jogo 
propiciou uma maior interação e familiarização dos 
alunos com a Evolução dos modelos atômicos, que 
antes era tido como algo confuso de ser 
compreendido e que não despertava interesse, pois 
este vinha sendo desenvolvido na sala de aula de 
forma tradicional. 
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RESUMO: NOSSO TRABALHO TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR RESULTADOS DE UMA 
ABORDAGEM CONTEXTUALIZADA SOBRE O USO DE MEDICAMENTOS NO ENSINO DE 
QUÍMICA, A PARTIR DO CONTEÚDO “FUNÇÕES ORGÂNICAS” APLICADA NUMA TURMA DO 3º 
ANO DO ENSINO MÉDIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
QUÍMICA. PARA ESTA PROPOSTA FOI LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ANÁLISE E LEITURA 
DE RÓTULOS/BULAS DE REMÉDIOS, PRINCÍPIO ATIVO E AS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA 
SOBRE O USO DE MEDICAMENTOS ENCONTRADOS NO COTIDIANO DOS ALUNOS E 
APLICAÇÃO DO “JOGO DAS ASSOCIAÇÕES” CONTEXTUALIZANDO A UNIDADE DIDÁTICA 
COMO FORMA DE AVALIAÇÃO. O RESULTADO ALCANÇADO CONTRIBUI PARA MELHOR 
COMPREENSÃO DO CONTEÚDO, ALÉM DISSO, OS ALUNOS TIVERAM A OPORTUNIDADE DE 
CONHECER O PRINCÍPIO ATIVO DOS MEDICAMENTOS ESTUDADOS E NOÇÕES SOBRE A 
LEGISLAÇÃO DA ANVISA, O QUE INSTIGOU O INTERESSE PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS 
CONHECIMENTOS, NÃO APENAS BRINCANDO, MAS PRINCIPALMENTE APRENDENDO DE 
FORMA PRAZEROSA.  

INTRODUÇÃO 

O ensino de Química deve proporcionar tanto a produção de conhecimentos 
químicos quanto um olhar crítico sobre a sociedade, conforme descrito nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Nesta perspectiva, os professores devem 
ter como prática a busca de metodologias e recursos que aprimorem o ato de ensinar, 
bem como o de aprender do discente. 

De acordo com os PCNEM (2002, p. 87): 

Deve-se considerar ainda a importância, na organização das práticas do 
ensino, de se levar em conta a visão de que o conhecimento químico é uma 
construção humana histórica e específica, o qual, sendo objeto de sistemáticos 
processos de produção e reconstrução sociocultural, vem sendo 
recontextualizado e usado, com significados ora mais ora menos estabilizados, 
mediante o uso de linguagens e modelos próprios, em contextos diversificados. 
 

A não relação dos conteúdos com o cotidiano se refletem em assuntos como 
Funções Orgânicas em que a memorização de nomes extensos, símbolos e estruturas 
são inevitáveis causando uma baixa aceitação por parte dos alunos e, 
consequentemente, índices insatisfatórios de rendimento na disciplina.  
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Apesar do uso de diferentes formas de ensinar, ainda pode ser verificado que 

muitos alunos adquirem uma visão restrita do mundo. Deste modo, acreditamos que a 
contextualização de conteúdos químicos pode ser utilizada como uma ferramenta 
facilitadora no ensino, uma vez que pode minimizar a fragmentação dos conteúdos, 
além de contribuir para a formação do aluno como cidadão crítico e pensante. Nesta 
perspectiva, a abordagem da Química através do uso de medicamentos é uma forma 
de contextualizar o conteúdo Funções Orgânicas, por meio da aplicação do “Jogo das 
Associações” durante a realização do Estágio Supervisionado em Química. 

Um fator determinante para realização da atividade foi à questão do uso da 
memorização na abordagem deste conteúdo, uma vez que, contraponto esta visão, o 
ideal é que as atividades lúdicas não levem à memorização dos assuntos, mas que 
induzam o aluno a raciocinar e a refletir, contribuindo para o desenvolvimento 
cognoscitivo e motivando os alunos para as aulas de Química. Na concepção de 
Moyles (2002, p.21): 

Os jogos educativos promovem situações de ensino-aprendizagem e 
aumentam a construção do conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e 
prazerosas, desenvolvendo a capacidade de iniciação e ação ativa e 
motivadora. A estimulação, a variedade, o interesse, a concentração e a 
motivação são igualmente proporcionados pela situação lúdica. 

Independente da adoção de práticas educativas utilizadas, os professores 
precisam estar cientes de que atividades lúdicas são necessárias e que trazem 
enormes contribuições para o desenvolvimento da habilidade de aprender e pensar. 
Desta forma, o jogo pode ser visto como, resultado de um sistema linguístico que 
funciona dentro de um contexto social, um sistema de regras e um objeto.   

Zanon, Silva Guerreiro e Oliveira (2008, p.78), defendem a ideia de que os jogos 
poderiam merecer um espaço na prática pedagógica dos professores por ser uma 
estratégia motivante e que agrega aprendizagem de conteúdo ao desenvolvimento de 
aspectos comportamentais saudáveis. Os autores afirmam ainda que o professor não 
pode se isolar do processo de ensino aprendizagem se tratando do jogo, mas assumir 
a posição de elemento integrante, ora como observador, juiz e organizador, ora como 
questionador, enriquecendo o jogo. 

Neste mesmo contexto Pazinato et al (2014) propõe uma nova abordagem para 
auxiliar os professores de Química na contextualização de suas aulas, utilizando a 
temática medicamentos para o ensino do conteúdo de funções orgânicas, a fim de 
contribuir com a formação cidadã dos alunos. Relacionar à temática medicamentos ao 
ensino de Funções Orgânicas é fundamental, uma vez que apresenta uma relação 
direta com a formação do conceito. Ainda neste sentido de acordo com a Agência 
Nacional em Vigilância sanitária - ANVISA (2012), medicamento é todo produto 
farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, 
paliativa ou para fins de diagnóstico. Os medicamentos são constituídos por diferentes 
princípios ativos (substâncias responsáveis pela ação farmacológica do medicamento) 
podem apresentar em sua estrutura grupos pertencentes às funções orgânicas 
oxigenadas e nitrogenadas. Grupo funcional é um grupo de átomos ligados ao 
esqueleto carbônico de uma molécula ou forma parte da cadeia (ATKINS e JONES, 
2001; MCMURRY, 2005; SOLOMONS, 1996).  

Partindo do pressuposto, como o professor pode refletir sobre sua prática 
docente e adotar uma metodologia de ensino que seja capaz de promover uma 
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aprendizagem satisfatória? De que forma os conteúdos químicos ministrados em sala 
de aula podem influenciar na tomada de decisões e na capacidade crítica dos alunos?  

Para entender estas e outras reflexões, é preciso retomar a questão do 
conhecimento de experiências pessoais vividas pelos alunos assim como pelo 
professor. Uma vez que durante a formação ainda como aluno de ensino Médio, foi 
observado que muitos professores abordavam o conteúdo da disciplina em sala de aula 
de forma específica e não conseguia relacionar com situações reais.  

Assim, o nosso trabalho faz uma abordagem contextualizada sobre o uso de 
Medicamentos no Ensino de Química, a partir do conteúdo “Funções Orgânicas” 
aplicada numa turma do 3º Ano do Ensino Médio. Levando em consideração a análise 
e leitura de rótulos/bulas de remédios, princípio ativo e as recomendações da ANVISA 
sobre o uso de medicamentos encontrados no cotidiano dos alunos e aplicação do 
“Jogo das Associações” contextualizando a unidade didática como forma de avaliação. 

METODOLOGIA  
 

A metodologia aplicada neste trabalho tem cunho qualitativo e quantitativo, a 
proposta foi desenvolvida inicialmente numa turma da 3ª série do Ensino Médio com 35 
alunos, do Colégio Estadual Professor Hamilton Alves Rocha, situado no conjunto 
Eduardo Gomes, Bairro Rosa Elze - São Cristóvão/SE. O período de Estágio em que 
essa atividade foi desenvolvida aconteceu entre Setembro a Outubro de 2012, no total 
de 12 horas/aula. Inicialmente, foram ministradas aulas expositivas sobre a unidade 
didática Funções Orgânicas, como forma de revisão do conteúdo, em seguida foi 
aplicado um questionário contendo 13 questões relacionadas ao tema Medicamentos, 
ensino de Química e o perfil socioeconômico dos alunos, a fim de diagnosticar o 
conhecimento prévio dos alunos e a sua relação com o tema a ser estudado. 

Após esta etapa foi solicitado aos alunos à realização de uma pesquisa sobre o 
uso de alguns medicamentos, as recomendações da ANVISA, e bulas de remédios 
utilizados no cotidiano para posteriormente serem discutidos em sala de aula. Os 
medicamentos foram: Ácido Ascórbico, Diclofenaco, Cloridrato de Ambroxol, 
Digluconato de Clorexidina, Lansoprazol, Paracetamol, Metildopa, Fosfato Sódico de 
Prednisolona, Aciclovir, Bromidrato de Fenoterol, Noretisterona, Meloxicam, 
Silvastatina, Albendazol, Benzidamina e Dipirona Sódica.  

Após está etapa, foi discutida a presença dos grupos funcionais, em cada 
medicamento pesquisado, bem como o princípio ativo, a partir da seleção, análise e 
leitura de bulas dos remédios estudados, ressaltando as orientações e recomendações 
da legislação da ANVISA sobre medicamentos. Em seguida a turma foi dividida em 03 
grupos, sendo aplicado o “Jogo das Associações”, como forma de avaliação da 
aprendizagem do conteúdo abordado, nesta etapa dos 35 alunos da turma, apenas 24 
alunos participaram, o motivo da não participação foi exclusivamente terem faltado 
àquela aula. Após aplicação do jogo, foi aplicado um questionário contendo 08 
questões relacionadas ao conteúdo e o recurso utilizado. 

CONTEXTO E MONTAGEM DO JOGO DAS ASSOCIAÇÕES 

O “Jogo das Associações” foi elaborado pelo professor estagiário autor do 
trabalho, durante a sua formação, com o intuito de contribuir com a confecção de 
materiais didáticos utilizáveis durante as aulas de estágio do curso. Os materiais 
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utilizados na confecção foram: cartolina, folha de isopor, cola de isopor, cola de papel, 
papel ofício, folha EVA, pincel atômico, tesoura, emborrachado. 

 O jogo apresenta uma série de cartas anexadas a uma tela contendo uma 
imagem da caixa do medicamento, e no seu verso uma estrutura representando um 
composto orgânico conforme a figura 01(A) a seguir: as cartas estão compreendidas 
numa distribuição de linhas e colunas sequenciadas nas linhas de A, B, C e D e nas 
colunas enumeradas 1, 2, 3 e 4.  Como regra um componente de cada grupo escolhe 
uma carta, e em seguida responde a pergunta contextualizada referente ao 
medicamento escolhido conforme exemplo da figura 02(B) a seguir.  

A) B)  
Figura 01: A) Quadro do “Jogo das Associações” com nomes dos medicamentos e estruturas 
com os grupos funcionais. B) Modelo de pergunta utilizada durante a aplicação do jogo. 

Cada participante tem 5 minutos para responder corretamente às questões 
associando “o remédio” ao grupo funcional correspondente na nomenclatura, caso 
respondesse errado, a pergunta passaria para outro grupo sucessivamente. Caso a 
pergunta circule por todos os grupos, e não seja respondida, a mesma será 
respondida e explicada pelo professor. Os componentes do grupo podem auxiliar cada 
representante no momento do jogo. O grupo vencedor é aquele que conseguir 
responder e acumular o maior número de associações corretas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com os resultados obtidos observou-se que os alunos afirmaram ter 
boa participação durante as aulas de Química, cerca de 86% participam ativamente 
das aulas, no entanto apenas 6,7% demostram interesse futuro pela disciplina. Com 
relação a utilização de jogos nas aulas de Química, 100% dos alunos gostariam de ter, 
sendo que 60% deles afirmaram já ter participado de aulas com jogos. 

Tratando-se da relação do conteúdo Funções Orgânicas com os medicamentos, 
87% afirmaram que há uma relação do conteúdo com a temática, além disso 80% já 
haviam estudado o assunto tornando-o favorável a aplicação do jogo. Entretanto, 
houve contradições nas informações, pois,  quando os alunos são questionados sobre 
o que é um princípio ativo, 73% afirmam ter conhecimento do que é um princípio ativo 
de um medicamento, porém, 73% dos alunos não tem o hábito de leitura de rótulos e 
bulas de remédios, o que seria primordial para entendimento do princípio ativo e 
composição química dos medicamentos. Assim, percebe-se que há uma necessidade 
de fato de se utilizar uma ferramenta de ensino que evidencie as informações obtidas 
de modo que os alunos realmente possam compreender o que está sendo ensinado 
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em sala de aula e associar com situações relacionadas ao seu cotidiano de forma 
construtiva. 

Durante a ministração das aulas  houve a participação ativa dos alunos, desde a 
pesquisa realizada sobre o uso dos medicamentos até a discussão em sala de aula, 
conforme pode ser visto na figura 02. Sendo assim, possível a troca de informações, 
uma vez, que a temática despertou a curiosidade dos alunos na busca de novos 
conhecimentos relacionado o assunto com a temática em questão. 

A) B) 
Figuras 02: A) Interação dos alunos com o professor na explicação do “Jogo das Associações”. 

B) Alunos participando do jogo. 
 

Apesar de já terem estudado o assunto, muitos dos alunos ainda tiveram 
dificuldade em entender algumas nomenclaturas de compostos orgânicos, esta 
observação foi evidenciada durante a leitura dos rótulos e bulas dos remédios sendo 
necessário a intervenção do professor a fim de orientar os discentes e  recapitular o 
conteúdo antes da aplicação do jogo.  

Durante a realização do jogo, houve a interação da turma, sendo notória a troca 
de ideias entre os componentes do grupo com intuito de responder corretamente a 
pergunta. A cada pergunta respondida os estudantes mostravam-se mais interessados 
em responder, visto que no momento em que o representante do grupo discutia o outro 
grupo já especulava a resposta.  A cada pergunta selecionada e discutida, foi 
observado que quando o grupo não sabia a resposta, uma sensação de indignação era 
perceptível nos componentes da equipe, além disso, ambos discutiam entre si antes de 
mencionar a resposta final.  

Como exemplo de discussão sobre a mediação e aplicação do jogo, é a 
Vitamina C, um dos princípios ativos de medicamento indicado para o fortalecimento do 
sistema imunológico, assim como na síntese de colágeno, de hormônios e de 
neurotransmissores é o ácido ascórbico ou vitamina C, também encontrado em frutas 
cítricas (EBAH, 2012), cuja estrutura apresenta grupos pertencentes às funções álcool, 
enol e ácido carboxílico. Outros princípios ativos e seus principais grupos funcionais 
são encontrados nos quadros 01 e 02 a seguir: 
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Quadro 1: Grupos funcionais encontrados em princípios ativos de medicamentos. 

Composto Princípio ativo Ação farmacológica Grupos Funcionais 
## 

Estrutura 1 Ácido ascórbico Antioxidante e síntese de colágeno, 
hormônios e neurotransmissores. 

Álcool, enol e ácido 
carboxílico. 

Estrutura 2 Diclofenaco Atividades analgésicas, 
antipiréticas e anti-inflamatórias. 

Ácido carboxílico e 
amina 

Estrutura 3 Cloridrato de Ambroxol 

Estimular a síntese e a liberação do 
surfactante pulmonar, a fim de 

facilitar a expectoração e o alívio da 
tosse. 

Álcool, amina 

Estrutura 4 Digluconato de 
clorexidina 

Antimicrobiana, antisséptico tópico e 
desinfetante. Amina 

Estrutura 5 Lansoprazol 

Inibir da bomba de ácido ou bomba 
de prótons  do estômago, 

bloqueando o passo final da 
secreção ácida. 

Éter e amina 

Estrutura 6 Paracetamol Analgésico e antipirético. Fenol e amida 

Estrutura 7 Metildopa Agente anti-hipertensivo. Ácido carboxílico, fenol 
e amina. 

Estrutura 8 Fosfato Sódico de 
Prednisolona Ação contra processos inflamatórios. Cetona e álcool 

Estrutura 9 Herpesil 
Indicado no tratamento de infecções 
na pele causadas pelo vírus Herpes 

Simplex. 

Éter, álcool, amina e 
amida 

Estrutura 10 Bromidrato de 
Fenoterol 

Indicado no tratamento de 
broncoespasmo. Fenol, amina e álcool. 

Estrutura 11 Noretisterona Inibir a ação da perda óssea pós-
menopausa. Cetona e álcool 

Estrutura 12 Meloxicam 

Tratamento de patologias 
inflamatórias dolorosas ou 
degenerativas do aparelho 

osteomioarticular, artrite reumatoide 
entre outras. 

Enol, amina e amida 

Estrutura 13 Sinvastatina Agente hipocolesterolêmico. Éster e álcool 

Estrutura 14 Albendazol 
Agente antihelmíntico usado no 

tratamento de infecções causadas 
por parasitas intestinais e giárdia. 

Éster, amina e amida 
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Quadro 02: Fórmulas estruturais dos princípios ativos encontrados nos medicamentos 
estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a aplicação do jogo os alunos foram questionados sobre a metodologia 
utilizada em sala de aula, de forma que avaliassem a aplicação do jogo e o 
conhecimento adquirido sobre o a relação das Funções Orgânicas com os 
medicamentos. Os resultados obtidos dos 24 alunos que participaram das aulas estão 
apresentados na forma de gráfico. Quando os alunos são questionados sobre o uso da 
metodologia aplicada em sala de aula conforme o gráfico 01, 14 alunos mencionaram o 
grau de bom, sendo que 9 acharam ótimo e 1 regular. 

 
Gráfico 01: Como você avalia a metodologia aplicada? 

Estrutura 2 
 

Estrutura 3 Estrutura 4 

Estrutura 5 Estrutura 6 Estrutura 7 Estrutura 8 

Estrutura 9 Estrutura 10 Estrutura 11 Estrutura 12 

Estrutura 13 Estrutura 14 Estrutura 15 Estrutura 16 

Estrutura 1 
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 Além disso, de forma unânime recomendaram o uso desta metodologia em 
outras disciplinas conforme mostra gráfico 02. O que está relacionado a forma dinâmica 
de se aprender o conteúdo. De acordo com o gráfico 03, também foi unânime a opinião 
dos alunos, afirmando que é possivel associar a Química com o cotidiano.  

 

 
Gráfico 02: Você recomendaria a palicação desta metodologia em outras 
disciplinas? 

 

 
Gráfico 03: Foi possivel associar a Química ao cotidiano? 

 
É importante ressaltar, que o professor em seu fazer pedagógico, não deve 

prender-se somente a uma única metodologia de ensino como recurso durante as 
aulas. Uma vez que, os jogos também podem apresentar algumas desvantagens como 
aponta Zanon, Silva Guerreiro e Oliveira (2008, p.79): 
 

E, quanto às desvantagens dos jogos, podemos citar outros exemplos: 
se mal utilizados, existe o perigo de dar um caráter puramente aleatório, 
tornando-se um "apêndice" em sala de aula; os alunos jogam e se 
sentem motivados apenas pelo jogo, sem saber por que jogam; se o 
professor não estiver preparado, o tempo utilizado com o jogo pode 
prejudicar o planejamento; criar as falsas concepções de que se devem 
ensinar todos os conceitos através de jogos; as aulas podem 
transformar-se em verdadeiros cassinos, tornando-se sem sentido para 
o aluno [...] 

Faz-se necessário uma revisão e adaptação dos conceitos para serem 
ministrados de forma contextualizada durante as aulas, levando em consideração a 
realidade dos alunos como também a do professor. Na mesma perspectiva, afirmaram 
que o conteúdo Funções Orgânicas está associado aos medicamentos como mostra o 
gráfico 04. 
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Gráfico 04: Foi possivel associar as Funções Orgânicas com os medicamentos? 

 

Quando os alunos são questionados sobre o conhecimento adquirido sobre a 
temática medicamentos considerando o princípio ativo, ANVISA e as Funções 
Orgânicas durante as aulas, 16 alunos acharam ótimo e 8 consideram o conhecimento 
obtido bom sobre os assuntos em questão conforme o gráfico 05. 

 
Gráfico 05: Como você avalia o conhecimento adquirido sobre medicamentos, ANVISA e 

as Funções Orgânicas? 

Especificamente sobre o Jogo das Associações, quando os alunos são 
questionados, 14 alunos acharam o jogo ótimo e 8 consideraram o jogo como bom 
(Gráfico 06). 

 

 
Gráfico 06: O que você achou do jogo utilizado? 
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É importante ressaltar que todos os alunos participaram de forma voluntária da 
atividade, e tiveram a oportunidade de discutir um tema relevante e significativo para 
suas vidas correlacionando com conhecimentos químicos. Assim o caráter lúdico do 
jogo propiciou momentos intensos de interação, socialização e trabalho em equipe a 
fim de respondessem, corretamente, às questões propostas. 

CONCLUSÕES 
 

De acordo com os resultados obtidos pode-se afirmar que a introdução de jogos e 
atividades lúdicas na prática educativa é de suma relevância, devido à influência que 
os mesmos exercem frente aos alunos, pois quando estão envolvidos no jogo, torna-se 
mais fácil e dinâmico o processo de ensino e aprendizagem. Pôde-se constatar que a 
valorização do lúdico no ensino de Química e de outras Ciências, bem como utilização 
aulas contextualizadas, apresenta um resultado satisfatório, no tocante ao aprendizado, 
independentemente do nível intelectual dos alunos.  

Vale ressaltar que além de conhecerem a relação das Funções Orgânicas com os 
medicamentos encontrados no cotidiano, os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer o princípio ativo dos medicamentos estudados e noções sobre a legislação 
da ANVISA, o que instigou o interesse para aquisição de novos conhecimentos, não 
apenas brincando, mas principalmente aprendendo de forma prazerosa. Por este 
motivo é importante que o educador em sua prática pedagógica sempre busque 
ferramentas que tornem as aulas mais interessantes e atrativas.  
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Introdução 

Atualmente, quando se discute a questão do 
processo de ensino aprendizagem, é comum 
encontrarmos referências a expressões como 
“concepções prévias do aluno” e “contextualização 
dos conteúdos”. Schnetzler e Aragão (1995) 
afirmam que é importante que o professor saiba 
identificar as concepções prévias de seus alunos 
sobre o fenômeno ou conceito em estudo. Em 
função dessas concepções, é que ele vai planejar, 
desenvolver e avaliar atividades e procedimentos de 
ensino que venham a promover a evolução 
conceitual dos mesmos em direção às idéias 
cientificamente aceitas. Segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), contextualizar o 
conteúdo a ser aprendido pelos alunos significa, em 
primeiro lugar, assumir que todo conhecimento 
envolve uma relação dinâmica entre sujeito e objeto. 
“O tratamento contextualizado do conhecimento é o 
recurso que a escola tem para retirar o aluno da 
condição de espectador passivo” (BRASIL, 1999, 
p.364). Ao destacar a importância da 
contextualização no ensino de Química, Maldaner 
(2003) afirma que ela permite transitar no mundo da 
vivência do aluno e dos conceitos, possibilitando ao 
estudante caminhar na direção da abstração e em 
direção ao mundo real, através da relação entre o 
esquema de conceitos químicos e o meio em que 
vive. Partindo do estudo de questões desta 
natureza, foi proposto aos alunos de Estágio I do 
Curso de Licenciatura em Química da 
UESB/Itapetinga-BA, o desenvolvimento de um 
trabalho com o objetivo de identificar a situação do 
ensino de Química no município. Os discentes 
foram a campo entrevistar professores, alunos e 
diretores de instituições escolares. Para o 
desenvolvimento deste estudo foram entrevistados 
63 alunos distribuídos nos três anos de Ensino 
Médio, período vespertino. Dentre as perguntas, 
uma buscava identificar se os alunos conseguem 
relacionar o conteúdo de Química visto em sala de 
aula com sua vida cotidiana.  Os resultados obtidos 
em relação a esta pergunta foram analisados, 
discutidos à luz das teorias estudadas e serão aqui 
apresentados. 

Resultados e Discussão 

Em resposta à pergunta se conseguiam relacionar 
os conteúdos trabalhados em sala de aula pelo 
professor de Química com seu dia-a-dia, 
observamos que a maioria dos alunos Ensino Médio 
respondeu negativamente (53% da amostra total de 
sujeitos), sendo que o maior índice negativo foi 
constatado no 2º ano (38%), talvez em decorrência 
dos conteúdos curriculares para este ano 
priorizarem os cálculos. Fazendo uma análise 

comparativa observamos que 35% dos alunos do 1º 
ano, 19% do 2º ano e 24% do 3º ano, afirmaram que 
conseguem estabelecer relações entre os conteúdos 
de Química trabalhados na sala de aula e sua vida 
cotidiana. Um percentual significativo de alunos do 
3º ano respondeu que consegue estabelecer esta 
relação “às vezes”: 68%. Diante do exposto, 
constamos que a contextualização da Química no 
Ensino Médio, embora amplamente difundida e 
solicitada por autores como Maldaner (2003) e 
documentos como os PCNs (BRASIL, 1999), ainda 
é algo que parece não ocorrer efetivamente nas 
salas de aulas. No entanto, o percentual de alunos 
que afirmam que às vezes isso ocorre é 
estimulador, pois é sinal de que estamos 
caminhando neste sentido. Propiciar ao aluno a 
superação do papel de espectador passivo, 
transformando-se em agente ativo do próprio 
processo de construção do conhecimento Químico 
é, pois, objetivo que a escola e o professor podem 
favorecer através do tratamento contextualizado do 
conhecimento (BRASIL, 1999). Consideramos,  
também, que o levantamento das concepções 
prévias dos alunos sobre os conteúdos a serem 
trabalhados favorece o ensino contextualizado. 
Através deste levantamento o professor tem 
condições de relacionar os saberes do aluno ao 
saber científico, tomando como ponto de partida 
suas vivências e as relações que ele próprio 
estabelece. 

Conclusões 
As dificuldades para a efetivação de um ensino de 
Química contextualizado são grandes, perpassam 
questões que vão desde a formação do professor e 
os recursos disponíveis para isso até a própria 
reestruturação do currículo escolar. Entretanto, é 
possível observar que, paulatinamente, isso vem 
ocorrendo (exemplo disso é o percentual de alunos 
que afirmam que se não sempre, às vezes os 
conteúdos são trabalhados de forma 
contextualizada, através do estabelecimento de 
relações com o seu cotidiano).  
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Introdução 
A disciplina de química no ensino médio, muitas 
vezes, não é bem compreendida por parte dos 
alunos, por considerarem essa ciência como 
abstrata, distante da realidade e inutilizável. Muitas 
vezes, os professores são questionados pelos 
estudantes do por que estudar esta disciplina se 
não irão utilizar na profissão futura1. Chassot2 
comenta que alguns professores não sabem 
responder a esta questão, pois nunca pensaram no 
assunto, ou respondem de forma simplista. O 
estudo da química deve possibilitar ao homem o 
desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que 
o cerca, podendo analisar, compreender e utilizar 
este conhecimento no cotidiano, tendo condições de 
perceber e interferir em situações que contribuem 
para a diminuição de sua qualidade de vida, como 
por exemplo, o impacto ambiental provocado pelos 
rejeitos industriais e domésticos que poluem o ar, a 
água e o solo. Cabe assinalar que o entendimento 
das razões e objetivos que justificam e motivam o 
ensino desta disciplina, poderá ser alcançado 
abandonando-se as aulas baseadas na simples 
memorização de nomes e fórmulas, tornando-as 
vinculadas aos conhecimentos e conceitos do dia a 
dia do aluno. O objetivo deste trabalho é analisar a 
visão dos alunos sobre o que a química estuda, 
correlacionando–a com a importância do ensino da 
química do cotidiano.Aplicou-se um questionário a 
130 alunos de todas as séries do ensino médio de 
um colégio da rede pública da cidade de Ponta 
Grossa-PR, com o objetivo de fazer o 
reconhecimento do que os alunos já estudaram, do 
que eles gostam de estudar, como eles querem 
aprender a química, e como eles relacionam a 
química com o cotidiano. O questionário continha 5 
perguntas das quais, neste trabalho, analisou-se 
apenas a primeira (Em sua opinião, o que a química 
estuda?), identificando a visão dos alunos de acordo 
com a série que frequentam. 

Resultados e Discussão 
Analisando os questionários do 1º ano, os alunos 
citaram que a química estuda os elementos 
químicos da tabela periódica, as reações, os 
estados físicos e químicos. Eles não conseguem 
relacionar a teoria estudada em sala de aula com a 
química do cotidiano, apenas um dos alunos, entre 
os 50 alunos do 1º ano, relacionou superficialmente, 
citando: “A química estuda os átomos e tudo o que 
existe, tudo é química” (grifo nosso).  
Nas análises dos questionários dos 2º anos, a 
maioria dos estudantes citou que a química estuda 

cálculos, medidas e experiências, substâncias, 
misturas, átomos, íons, elétrons, os elementos da 
natureza e da tabela, toda a forma das reações e 
fatores que acontecem no dia a dia, estuda contas, 
fenômenos químicos, transformações químicas e 
naturais, estuda profundamente as coisas básicas 
do dia a dia. 
Nas análises dos questionários dos 3º anos, a 
maioria indicou que a química estuda a composição 
das coisas e o modo que elas são feitas, diversos 
estudos sobre elementos e seus compostos, 
moléculas, a transformação de um estado para o 
outro, a composição de tudo, as coisas que 
utilizamos no nosso dia a dia. 
Alguns alunos relacionam a química vista em sala 
de aula com a química do dia a dia, mas muitos tem 
dificuldade em fazer essa associação. Nessa 
escola, assim como em muitas outras, o ensino de 
química ocorre de modo tradicional, com uso 
recorrente do quadro negro e pouca variação de 
metodologias e estratégias, pouco uso de 
exemplificações, contextualização e pouca 
experimentação. A partir de um longo período de 
observações do espaço e dos atores escolares, 
acreditamos que a maneira com que os professores 
ministram suas aulas, as estratégias que usam e 
aquilo que acreditam ser importante ensinar tenham 
influência na visão dos alunos sobre a química, 
além da influência da mídia e o pouco acesso dos 
estudantes a fontes diferenciadas de cultura 
científica, como jornais, revistas e páginas 
especializadas da web. 

Conclusões 
Concluiu-se que, a partir das respostas dos 
estudantes, a maioria deles não relaciona a química 
da sala de aula com a química do cotidiano, até 
citam algumas relações superficiais, mas não 
compreendem claramente a presença da química 
no seu dia a dia. Os exemplos daquilo que a 
química estuda referem-se, na maioria das vezes, a 
conteúdos estudados em suas respectivas séries 
escolares. Observa-se uma diferença gradativa 
entre as diferentes séries do ensino médio, em que 
os alunos da 3ª série já relacionam mais a química 
com o dia a dia, enquanto os da 1ª série já têm mais 
dificuldade.  
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Introdução 
A criação de jogos pode despertar o interesse do 
aluno e a motivação do professor, colaborando para 
a construção da aprendizagem significativa e lúdica. 
É válido ressaltar que o estimulo do discente vem a 
partir do momento em que se gera essa nova visão 
de ensino, na qual a função do educador é conduzir, 
estimular e avaliar a aprendizagem da disciplina em 
todo o processo de aprendizagem. Segundo 
Dkeidek (2003), a utilização de jogos no ensino pode 
trazer alegria, entusiasmo e fantasia à educação 
química. Jogos de quebra-cabeça, cartas, 
brinquedos e softwares são excelentes modos para 
estudantes adquirirem conhecimento químico. 
A utilização de jogos em sala de aula, gincanas e 
em outros momentos do convívio escolar do 
discente podem desenvolver empenho do aluno na 
matéria. Essas atividades são excelentes 
ferramentas para um aprendizado ágil e significativo 
e vem sendo bastante utilizadas no meio 
educacional. 
Diante disso, foi desenvolvido este trabalho com a 
finalidade de construir espaços colaborativos do 
saber, fomentando a transmissão e a aquisição de 
conhecimentos de forma significativa e lúdica. 

Resultados e Discussão 
O referido trabalho foi aplicado na I Gincana de 
Interdisciplinaridade da Escola de Referência em 
Ensino Médio Capitão Nestor Valgueiro de Carvalho 
na cidade de Floresta – PE com alunos do 1º, 2º e 
3º ano do ensino médio. Para a construção do jogo, 
pedaços de TNT foram costurados, dando origem a 
um centro (casa dos gases nobres) e a quatro 
pontas de cores distintas, sendo composta por nove 
quadrados cada uma. Além disso, foram construídas 
fichas contendo perguntas acerca dos conteúdos 
anteriormente estudados em sala de aula. È 
importante salientar que estas foram construídas de 
acordo com a realidade dos alunos e considerando 
a aplicação desses assuntos no cotidiano. Para 
iniciar o jogo foram divididos grupos com quatro 
alunos para cada cor do tabuleiro.  Iniciava o jogo 
aquele grupo que ao lançar o dado obtivesse o 
número seis. Cada pontuação 6 adquirida em um 
dos dados poderia se colocar no jogo uma nova 
peça, essas peças seriam os próprios alunos. Uma 

vez no jogo, o aluno caminhava nas casas do 
tabuleiro de acordo com o valor tirado nos dados. 
Mas só seguia em frente se acertasse as perguntas 
feitas pelo bolsista. Caso errasse, o jogador 
permanecia na posição em que estava. Ganhava o 
jogo o grupo que conseguisse chegar primeiro à 
casa dos gases nobres (centro do tabuleiro). A 
utilização do tabuleiro periódico como um recurso 
didático para alunos do ensino médio foi muito 
importante não só para os alunos como também 
para os docentes da referida escola, proporcionando 
uma melhor interação, já que os professores 
orientaram a aplicação do jogo, evitando conflitos 
entre os competidores e corrigindo as respostas 
erradas, mostrando aos alunos que se pode 
aprender e reforçar o que já se sabe brincando. 
Com o grande objetivo de vencer o jogo, os alunos 
se sentiam estimulados a relembrarem os 
conteúdos vistos, discutindo e revisando os mesmos 
de forma colaborativa. A prova disso é que os 
alunos acertaram 92% das questões sugeridas e 
mesmo diante de algumas respostas erradas eles 
não se sentiram pressionados nem mesmos 
constrangidos. Além disso, quando indagados sobre 
a validação do método adotado, os alunos o 
consideraram eficaz, lúdico e significativo. 

Conclusões 
A referida atividade estimulou a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos, fortalecendo a interação 
professor/aluno e estimulando o aprendizado de 
forma duradoura e significativa. Enfim, foi observado 
que as atividades lúdicas se mostraram eficazes na 
melhoria do processo educacional. 
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RESUMO: O PRESENTE TRABALHO TEVE A INTENÇÃO DE ELABORAR UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE O 
CONTEÚDO LIGAÇÕES METÁLICAS, ARTICULANDO O ENSINO COM BASE NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A 
EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA. FORAM UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS E 
POSTERIOR ANÁLISE, QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS DISCENTES ANTES, DURANTE E APÓS A REALIZAÇÃO 
DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO, OS RESULTADOS FORAM ANALISADOS UTILIZANDO AS ABORDAGENS  QUALITATIVA 
E QUANTITATIVA. DENTRE OS RESULTADOS COLETADOS, DESTACA-SE A GRANDE CONTRIBUIÇÃO DA RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS VINCULADOS AO COTIDIANO DO DISCENTE, ALÉM DA APROPRIAÇÃO DO CONTEÚDO COM A 
UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA A COMPREENSÃO DO TEMA DEBATIDO.  

INTRODUÇÃO 
A condução de eletricidade por compostos químicos é um fenômeno intrigante para 
leigos no assunto, pois os mesmos não conseguem relacionar a geração de energia 
como um evento decorrente da movimentação de elétrons. Esta propriedade difere de 
acordo com as propriedades físico-químicas de uma substância, onde algumas 
promovem a forte liberação de íons sendo chamadas assim de eletrólitos forte, já 
outras substâncias se comportam como eletrólitos fracos, produzindo pouca 
movimentação de íons num sistema e há outras que não tem a capacidade de gerar 
corrente elétrica, sendo chamados de não eletrólitos. Estas propriedades podem variar 
de acordo com o tipo de ligação que é feita entre as moléculas. Fazendo o uso de 
materiais acessíveis, encontra-se a possibilidade de identificar experimentalmente 
quais tipos de soluções temos a presença de corrente elétrica1.  
 
O conteúdo soluções eletrolíticas tem grande importância na construção do 
conhecimento durante o ensino médio do aluno, pois é um assunto que pode abrir 
caminhos para vários outros temas, existindo assim uma articulação entre dois 
conteúdos como, por exemplo, a introdução do conceito de ácidos e bases em conjunto 
com a força de ligação de certos compostos, fato que permite ao aluno entender que 
cada assunto de química forma uma rede de processos que se integram para validar 
esta ciência, e não se constitui de um processo isolado2. Dessa forma os alunos podem 
entender que a geração de energia se trata, sobretudo da demanda de elétrons, 
associando a visão de substância química a um fenômeno que se observa em seu dia 
a dia. Para o desenvolvimento de uma sequência didática sobre o tema explanado 
anteriormente, são necessárias novas metodologias que proporcionem uma 
aprendizagem efetiva, chegando o mais próximo possível do cotidiano do discente, pois 
é a partir deste contato esfera científica – esfera cotidiana que o aluno passa a 
estabelecer a relação entre a escola e a sua vida, passando a caber muito mais 
significados de cunho científico em suas formas de pensar e agir3.  
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A aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABRP) é uma metodologia que 
incentiva o aluno a construir seu próprio conhecimento, fazendo com que o mesmo 
desenvolva competências fundamentais para uma aprendizagem no decorrer da vida. 
Este método se baseia na investigação centrada no aluno, onde se utilizam problemas 
reais do cotidiano de forma que sua resolução tenha importância em termos sociais, 
pessoais ou ambientais, sob a orientação de um professor que age como um agente 
facilitador do conhecimento4. 
 
O método de resolução de problemas se resume em quatro passos: compreensão do 
problema, estabelecimento de um plano de resolução, execução do plano e por fim 
análise dos resultados. Inicialmente se faz necessário o entendimento do problema 
apresentado, ou seja, deve-se estabelecer o que se procura que fatores podem 
influenciar no problema e que material se tem para chegar ao resultado do problema 
em questão. Feito isto, se delimita uma forma de alcançar a solução do que se pede, 
procurando relacionar o problema com o material cedido para a sua resolução. A partir 
disso o plano é colocado em ação, tendo ao fim a reflexão de todos os atos realizados, 
analisando a possibilidade de chegar à solução por outros caminhos diferentes5. 
 
Vale salientar que a aquisição de conhecimento sob a perspectiva construtivista deve 
ocorrer de forma dinâmica, dessa maneira o estudante constrói significados e um 
grande auxiliar dessa construção de conhecimento é a atividade experimental, pois a 
partir dela que se adquirem novas experiências e estimula o discente a conviver num 
ambiente investigativo. Com isto, para o desenvolvimento da experimentação baseada 
na resolução de problemas deve-se considerar a formulação de perguntas aos alunos 
baseando-se no conhecimento prévio do mesmo, propor soluções iniciais, comprovar 
quais soluções se obteve êxito a partir de experimentos, e por fim socialização da 
solução final encontrada6. 
  
A experimentação no ensino de química tem sido alvo das mais variadas pesquisas 
nos últimos anos, chegando a discussões tanto em relação à defesa do uso desta 
ferramenta didática quanto à maneira que esta atividade é elaborada e executada pelo 
docente. Dentre as ferramentas de ensino destaca-se a experimentação com 
abordagem investigativa, caracterizada como uma atividade construtivista, pois nesta 
abordagem o aluno tem participação ativa, abrindo espaços para discussões, 
argumentos, teste de hipóteses, chegando à compreensão do conteúdo desenvolvido7. 
 
 O planejamento de uma atividade experimental associada a este assunto com base no 
ensino por investigação permite ao aluno concretizar o que para ele seria teórico, ou 
seja, uma informação que não estaria ao alcance de sua realidade. Com a abordagem 
investigativa, será possível observar que tipos de soluções permitem a passagem de 
corrente elétrica com materiais que o discente possui em casa, como o sal de cozinha, 
o açúcar, bicarbonato de sódio, entre outros. Isto permite a associação entre a química 
aprendida na escola e seu cotidiano. O aluno terá papel principal na construção do 
conhecimento, pois todos os aspectos por ele identificados terão importância e serão 
devidamente discutidos no decorrer das aulas. 
 
Problema Aberto 
Os problemas abertos são situações que o professor propõe para os alunos, com o 
intuito de discutir uma maneira de resolver o problema incluindo a abordagem do 
conhecimento científico. Inicialmente é dado um problema contextualizado, onde terá 
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espaço para uma discussão entre o professor e os alunos, coordenando o debate de 
maneira que as perguntas fiquem sem respostas, e então após isto o aluno deve 
procurar uma estratégia de resolução com argumentos científicos. Vale ressaltar a 
grande importância do registro escrito das atividades propostas, pois demonstra a 
formação do conhecimento do conteúdo pelo aluno8.  
 
Atividades investigativas e problematização 
A tarefa de ensinar utilizando a abordagem investigativa requer uma habilidade por 
parte do professor em desenvolver a problematização de um conteúdo que por muitas 
vezes não se mostra explícito em seu trabalho. Frequentemente ocorre a falta de 
relação entre o conteúdo e a prática, deformando a visão de ciência por parte do aluno. 
Para obter bons resultados numa atividade de investigação, o aluno tem o dever de 
refletir sobre o que viu ou fez e propor uma explicação. É necessário estabelecer uma 
ponte entre a resolução de problemas, a teoria e a aula experimental, levando os 
alunos a pensar, debater, questionar, e saber de que maneira o conteúdo visto em aula 
se aplica em diferentes situações. Dentre as atividades investigativas está a 
demonstração, onde um fenômeno é demonstrado para comprovar uma teoria já 
estudada, desde que envolva uma investigação acerca dos fatos8,9. 
 
A demonstração investigativa  
As demonstrações devem sempre partir de um problema proposto pelo professor, que 
por meio de questões lançadas aos alunos, verifica que tipo de conhecimento eles 
possuem sobre o conteúdo. Com o lançamento do problema e o debate realizado pela 
sala de aula, realiza-se a experimentação demonstrativa, procurando explicar o que 
aconteceu de forma científica. A participação ativa dos alunos nas etapas da resolução 
de problemas permite a aproximação de uma atividade de investigação científica, além 
de promover a valorização de aprendizagem de atitudes e não apenas de conteúdos8. 
 
A aplicação de uma demonstração investigativa é indicada para o teste de hipóteses 
previamente formuladas, com o objetivo de ilustrar uma teoria. O experimento também 
pode abrir portas para a formulação de novas hipóteses, pois com o debate entre os 
alunos podem surgir novas ideias sobre o fenômeno estudado, ampliando assim a rede 
de conhecimento. A demonstração pode contribuir no ensino de química, dependendo 
da forma em que o experimento é abordado pelo professor.9  
 
 De acordo com a literatura10, as demonstrações devem partir de um problema gerado 
pelo professor, onde o mesmo terá que lançar alguns questionamentos a fim de 
identificar o conhecimento prévio do aluno. Dessa forma o aluno aumenta o seu poder 
de argumentação ao desenvolver respostas para o problema dado, além disso, o 
professor vai auxiliar na transformação do conhecimento comum para o conhecimento 
científico, fazendo os discentes refletirem utilizando o conteúdo dado em sala de aula. 
Na aula experimental demonstrativa os alunos procuram uma reflexão sobre o que e 
porque aconteceu o fato estudado com o intermédio do professor, que debate os 
resultados com os alunos chegando a uma resposta final para os questionamentos 
lançados inicialmente. 

METODOLOGIA 
A presente sequência didática foi realizada na Escola de Aplicação da UFPE, 
localizada na região metropolitana do Recife, com uma turma de 1ª série do ensino 
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médio, tendo alunos com idade entre 15 e 16 anos. Para a análise dos resultados 
foram utilizadas as respostas dos alunos que participaram integralmente da intervenção 
didática (30 alunos). 

QUESTIONÁRIO DE CONCEPÇÕES PRÉVIAS  
 
Inicialmente foi entregue um questionário a fim de verificar o conhecimento prévio 
sobre o conteúdo de ligações químicas dos discentes pelas respostas dos mesmos, 
com isso se teve material que forneceu subsídios para a preparação de uma 
intervenção didática que preencha as lacunas de aprendizagem vistas nos alunos com 
base nas respostas destas concepções: 

Q1. O que são ligações químicas?  
Q2. Oque são ligações iônicas?  
Q3. O que são ligações covalentes?  
Q4. Você acha que alguma destas ligações está relacionada com a condução de 
eletricidade? Qual (is) e por que? 

INTERVENÇÃO DIDÁTICA  

Para a introdução do conteúdo em sala de aula foram propostos alguns problemas 
abertos para discussão com o grande grupo, que foram sendo explorados a partir das 
respostas dadas pelos alunos fato que permitiu a interação aluno-aluno durante a aula 
e proporcionou o surgimento de outros problemas questionados pelos discentes. Ao 
término das discussões e explicações foi elaborado com o auxílio do grande grupo um 
mapa conceitual que constava todos os pontos discutidos em sala de aula, sendo 
registrado pelos alunos. Os problemas questionados são expostos abaixo: 

- Do que se trata a condução de corrente elétrica? 
- Que tipos de compostos produzem essa propriedade? Porque? 
- O que existe na lâmpada que permite a condução de eletricidade? 
- A água comercializada é realmente pura? 
- Qual o conceito de pureza? 
- Por que então num rótulo de água mineral se observa o especificação: 
Condutividade? A água pode conduzir corrente elétrica? 
-Porque a condutividade é uma característica importante para se colocar no rótulo de 
uma água mineral? 
- O que o rótulo quis dizer com composição química iônica? 
- Estas substâncias presentes no rótulo representam quais funções inorgânicas? 
-Por que e de que maneira a água mineral pode conduzir eletricidade? 

EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA 
Tendo em vista as lacunas de aprendizagem refletidas nas respostas do questionário 
de concepções prévias, se fez necessária a elaboração de uma atividade experimental 
articulada à aprendizagem baseada na resolução de problemas promovendo o instinto 
investigativo do aluno. 
O experimento teve a finalidade de responder o seguinte problema: 
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 Sibério é um estudante muito curioso sobre as leis que regem a ciência. Ele estava em 
seu quarto quando percebeu que a lâmpada do abajur dele parou de funcionar. Então 
ao trocar a lâmpada, surgiu o seguinte questionamento de sua mente: “ Por que a 
lâmpada pára de funcionar mesmo se estiver conectada ao fio na tomada? O que faz 
com que a lâmpada produza luz?” De que maneira o funcionamento desta se mostra 
ligado a algum fator químico?   

Após o lançamento e discussão do problema entre alunos e o professor, foi realizada a 
atividade experimental em forma de demonstração investigativa. Com isso os alunos 
foram direcionados a resolver o problema através das respostas experimentais obtidas. 
Por fim os alunos foram convidados a responder um questionário abordando os 
assuntos relacionados ao experimento: 
 
Q1. Qual princípio faz a lâmpada produzir luz? 
Q2. Os metais conduzem eletricidade? Por qual motivo? O seu tipo de ligação interferiu 
nesta propriedade? Por que? 
Q3. Se o NaCl é caracterizado por uma ligação iônica, por que em solução conduz 
eletricidade? 
Q4. Por que a sacarose não conduz eletricidade no estado sólido e nem em solução? 
 
Em suma, a estratégia utilizada para a aplicação de tal sequência didática está 
explanada no esquema a seguir: 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Questionário de concepções prévias 
O questionário de concepções prévias apontou conhecimento sobre ligações químicas 
por parte dos alunos. As principais palavras citadas nas 3 primeiras questões foram: 
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Q1. Entre metais. “são ligações que ocorrem somente entre metais”; 
Q2. Doação de elétrons “Ligações entre metais e não metais, onde um é o cátion, o 
outro, ânion. Nesse tipo de ligação há a doação de elétrons”; 
Q3. Compartilhamento de elétrons “Ligações químicas entre ametais. As ligações 
covalentes devem-se ao compartilhamento de elétrons.” 
 
Isso mostra o domínio básico sobre o conteúdo, porém a relação das ligações com a 
condução de eletricidade exploradas na questão 4 demonstrou diferentes respostas, as 
quais foram classificadas em oito tipos de concepções: 
1) Relacionam apenas a formação de íons com a condução de corrente elétrica. “ 

ligações iônicas, pois apresentam elementos com cargas negativas e positivas.”; 
2) Determinam a propriedade de condução elétrica como característica das ligações 

metálicas e iônicas, mas não conseguem explicar que é um fenômeno decorrente 
da movimentação de elétrons. “é conhecimento popular que metal conduz 
eletricidade e algumas ligações iônicas devido à diferença de cargas positivas e 
negativas”; 

3) Definem que a condução de corrente elétrica depende do estado físico além do tipo 
de ligação. “As ligações iônicas e metálicas conduzem corrente elétrica em alguns 
estados físicos”; 

4) Não relacionam a condução de eletricidade de metais com movimentação de 
elétrons, mas verificam este fato nas ligações iônicas. “a metálica e a iônica, pois a 
iônica conduz elétrons e a metálica tem a presença de metais, que são condutores 
de eletricidade”; 

5) Associam a ideia de átomo ao transporte de elétrons pela molécula. “As ligações 
metálicas por que seus átomos estão muito próximos”; 

6) Relacionam a condução elétrica apenas com a ligação metálica. “ Ligação metálica 
pois os elétrons que conduzem eletricidade estão por toda parte se movimentando, 
deste modo permitindo que a eletricidade flua com eles”. 

7) Dão como uma característica de ligação covalente a condução de corrente elétrica 
e justificam pela questão da eletronegatividade. “Algumas ligações como as 
covalentes, os compostos são atraídos por sua eletronegatividade”  

8) Determinam que as ligações metálicas e iônicas conduzam eletricidade devido à 
movimentação de elétrons. “As metálicas e iônicas, pois estas conduzem melhor os 
elétrons da corrente elétrica”. 

 
Uma determinada quantidade de alunos respondeu de forma que não foi passível da 
análise esperada para esta sequência didática. “Não sei por que, só acho que são as 
metálicas, a covalente e a iônica.”, “sim, porque envolve assuntos de 
eletronegatividade”.  
 
Considerando o percentual de respostas com relação à quantidade de alunos foi 
possível elaborar uma tabela de frequência das respostas para avaliação dos 
questionários. 
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Tabela 1. Frequência dos tipos de concepções em relação ao número total de alunos 
Categoria Tipo de concepção Percentual 

de alunos 

1 Relacionam apenas a formação de íons com a 
condução de corrente elétrica. 

29,62% 

2 Determinam a propriedade de condução elétrica 
como característica das ligações metálicas e 
iônicas, mas não conseguem explicar que é um 
fenômeno decorrente da movimentação de 
elétrons. 

22,22% 

3 Definem que a condução de corrente elétrica 
depende do estado físico além do tipo de ligação. 

7,4% 

4 Não relacionam a condução de eletricidade de 
metais com movimentação de elétrons, mas 
verificam este fato nas ligações iônicas. 

14,81% 

5 Associam a ideia de átomo ao transporte de 
elétrons pela molécula. 

7,4% 

6 Relacionam a condução elétrica apenas com a 
ligação metálica. 

11,11% 

7 Dão como uma característica de ligação covalente 
a condução de corrente elétrica e justificam pela 
questão da eletronegatividade. 

7,4% 

8 Determinam que as ligações metálicas e iônicas 
conduzam eletricidade devido à movimentação de 
elétrons. 

3,7% 

 
 
De acordo com a literatura11,12, o conceito de condutividade elétrica em geral é dado 
pela presença de íons livres quando em solução, e nos compostos metálicos a 
condutividade se dá pela movimentação de elétrons na superfície do metal.  
 
Essas respostas demonstram que a classe como um todo apresenta concepções 
bastante heterogêneas sobre o assunto, nota-se também que alguns alunos ao 
responderem a questão, trouxeram à tona mais de uma categoria em suas explicações 
sobre a condução de eletricidade. Como por exemplo, alguns alunos responderam de 
acordo com a categoria 2, mas para explicar o fato usam a categoria 3. O maior 
percentual foi dado à categoria 1, ou seja, relacionam apenas a formação de íons na 
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condução de corrente elétrica. Esta categoria pode ter sido escolhida pela maioria dos 
alunos pelo fato de terem estudado anteriormente o assunto ligações iônicas e 
covalentes, desconhecendo o conteúdo de ligações metálicas. Sendo assim, 
visualizaram a condução de elétrons apenas com base na formação de íons, isto é, na 
troca de elétrons entre cátion e ânion. 
 
Intervenção didática 
Em relação aos questionamentos realizados durante a intervenção didática, nota-se 
que os alunos apresentaram interesse no conteúdo, já que foi direcionado para um 
aspecto do cotidiano dos mesmos, nesse caso, as propriedades físico-químicas da 
água mineral e a composição interna de uma lâmpada. As respostas foram 
concordantes com o esperado, pois os alunos perceberam a presença de sais e 
substancias iônicas na água e relacionaram com o caráter da condutividade elétrica, 
além de perceberem a presença de metais na composição da lâmpada que leva ao 
conceito de condução de energia elétrica. 
 
Problema 
O problema proposto foi discutido entre o grande grupo com intermédio da professora, 
apresentando respostas diversas, expostas na tabela a seguir: 
 
Tabela 2. Frequência dos tipos de explicação sobre o problema proposto 
Categoria Explicação sobre o problema Percentual 

de alunos 

A A ligação metálica e iônica param de existir no momento 
que a lâmpada queima.”(...) provavelmente por não 
ocorrerem mais ligações metálicas e iônicas entre 
substâncias nela contida” 

7,4% 

B Formação e movimentação de íons que conduzem 
eletricidade. ”(...) Isso se dá porque nos dois casos há a 
formação e movimentação de íons que conduzem 
eletricidade elétrica”   

14,81% 

C Diz que a ligação metálica é responsável pela condução 
de eletricidade. “ (...) Para que a lâmpada funcione ela 
vai conduzir energia, ou seja, eletricidade que está 
ligada à ligação metálica.” 

33,33% 

D Não relacionam com algum fator químico “geralmente 
quando os fios da lâmpada se rompem, ela para de 
conduzir energia e não funciona mais” 

7.4% 

F Relaciona a mobilidade dos elétrons para o 
funcionamento de lâmpada. “há condutibilidade de 

40,7% 
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 elétrons, de energia da tomada, pelo fio até a lâmpada. 
Se a lâmpada para de funcionar é porque algo 
interrompe esse transporte.” 

G Relata que o funcionamento da lâmpada vem de uma 
reação química. “Porque não está mais ocorrendo 
reação química e mesmo conectado à tomada não 
ocorrerá mais a reação já que a substância acabou”  

7,4% 

H Diz que a lâmpada emite luz por conta da excitação dos 
elétrons. “ A lâmpada emite luz, muito provavelmente, 
por conta da estimulação de elétrons que, depois de 
estimulados, retornam às suas devidas camadas 
liberando energia luminosa.” 

7,4% 

 
Alguns alunos apresentaram mais de uma categoria em sua resposta, como por 
exemplo, citam que o fator que permite que a lâmpada tenha luz são as ligações 
metálicas (categoria C) e explica a presença de elétrons livres na superfície do metal 
(categoria F). 
 
Alguns conceitos oriundos das concepções prévias dos alunos apareceram na resposta 
do problema, porém com um percentual baixo em relação ás concepções prévias. Além 
disso, obteve-se percentual elevado na categoria que demonstrou resposta coerente 
com o objetivo da sequência didática (tabela 2 - categoria F – 40,7%), e comparando 
com a frequência que tal resposta aparece nos questionários de concepções prévias 
(tabela 1 - categoria 1 – 3,7%), se vê uma mudança conceitual em grande parte da 
turma. Isso significa que a intervenção didática, com discussão dos problemas abertos 
e do problema geral contribuiu de forma positiva no pensamento dos discentes com 
relação ao assunto questionado. 
 
Experimentação e pós-teste 
 
O experimento permitiu aos alunos a possibilidade de tornar concreto o conteúdo 
abordado nas aulas anteriores, solidificando o conhecimento adquirido ao longo da 
sequência didática.  Durante a experimentação demonstrativa, os alunos identificaram 
que tipo de ligação teria cada substância a partir da condutividade demonstrada pelas 
mesmas. 

O questionário realizado após a atividade experimental foi caracterizado como 
avaliação da sequência didática, tendo pontos positivos e negativos. Para comparação 
de dados antes, durante e após a sequência didática, foi selecionada a questão 2 do 
pós teste  (Os metais conduzem eletricidade? Por qual motivo? O seu tipo de ligação 
interferiu nesta propriedade? Porque?), pois esta pergunta trata do problema principal 
abordado na sequência didática. É notável a diferença nas respostas dadas pelos 
discentes entre o questionário de concepções prévias, a resolução do problema 
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proposto e o pós teste, pois é verificado um aumento ainda maior que o anterior, tendo 
número de respostas satisfatórias de 51,85% em relação ao número de alunos. 
 
Um ponto negativo foi a ideia errônea disseminada por alguns alunos de que a ligação 
metálica apresenta íons livres em sua superfície, quando na verdade são elétrons 
dispostos na superfície metálica. Os alunos então apresentaram uma dificuldade na 
diferenciação entre substância (íon) e elétrons (partícula), representando um percentual 
de 22,22% em relação ao número total de alunos. Esses tipos de ideias são uma 
barreira para o aprendizado do discente, visto que os mesmos carregam conceitos 
iniciais da química para o restante dos conteúdos, reproduzindo a cada assunto um 
conceito equivocado.  

CONCLUSÃO 
Diante do exposto podemos concluir que as sequências didáticas foram planejadas, 
aplicadas e analisadas com sucesso, atingindo o objetivo almejado. A intervenção 
didática contribuiu de forma significativa para o aluno como esperado, pois é notável a 
diferença de percepção de conteúdos de química dos discentes antes e após a 
sequência didática, tendo uma maior apropriação do assunto por parte do aluno 
quando se utiliza a abordagem baseada na resolução de problemas articulada à 
experimentação.  
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Resumo 
O Equilíbrio Químico é um assunto considerado muito importante para o entendimento da química como 
ciência, entretanto, é constatado em pesquisas que os processos de ensino-aprendizagem acerca deste 
conhecimento apresentam problemas no que tange a construção dos conceitos. Aqui, fazemos uma 
discussão sobre o ensino de Equilíbrio Químico principalmente no ensino médio, abordando a 
participação dos alunos na aprendizagem e como os professores estão envolvidos nos processos de 
ensino deste conhecimento. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento da ciência química em meados do século passado ganhou 

muita força no momento em que o homem entendeu e passou a dominar as reações 
químicas em determinados sistemas onde reagentes e produtos coexistiam. Como 
exemplo, citamos a síntese da amônia que revolucionou o desenvolvimento agrícola 
devido a produção de fertilizantes. 

Logo, a Química como ciência não seria o que é hoje se não fosse à 
compreensão dos conceitos de Equilíbrio Químico (EQ) que contribuem para o 
entendimento dos fenômenos relacionados às transformações químicas (MACHADO, 
1992).  

Daí a importância de se aprender o conteúdo curricular EQ e, que veremos 
adiante, trazer uma série de problemas associados aos processos de ensino-
aprendizagem. 

Os conceitos abordados pelo conteúdo EQ no ensino médio, são apontados 
pelos professores, como de difícil compreensão pelos alunos, tendo em vista o alto 
grau de abstração que estes requerem, além de necessitar de outros conhecimentos 
prévios para seu desenvolvimento (ROCHA, MELLO e CARDOSO, 2013). 

Para Hildebrand (apud RAVIOLO e GARRITZ, 2008, p.13): 
 

 Parece que não existe tópico na química introdutória universitária 
que apresente mais dificuldades para os estudantes do que o do equilíbrio 
químico. Depois de tentar durante mais de 30 anos dar respostas claras às 
suas perguntas, cheguei a obter grande simpatia deles, dando-me conta de 
que é inerentemente um tema difícil. 

 
 A citação de Hildebrand foi feita em 1946, indicando que os problemas 
relacionados aos conceitos de EQ é algo recorrente a própria história deste 
conhecimento químico e não se restringe ao ensino médio. 
 Por mais que se pesquise este tema em busca de soluções para tentar resolver 
seus problemas, a complexidade deste assunto continua trazendo novas discussões no 
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contexto de ensino-aprendizagem, o que envolve a formação do professor, interesse 
dos alunos em aprender, a formação básica dos alunos para estudarem esse tema e 
condições estruturais que poderiam contribuir no processo de ensino-aprendizagem de 
tal tema, como por exemplo, recursos de laboratório. 

 
 
METODOLOGIA 

 
A pesquisa aqui apresentada tem caráter qualitativo e buscou estudar os 

fenômenos que ocasionam problemas relacionados aos processos de ensino-
aprendizagem e que envolve os professores e os alunos, tendo início a partir de 
constatações levantadas na prática docente dos autores, onde foi percebido que os 
alunos apresentavam dificuldades na compreensão dos conceitos de equilíbrio 
químico.  

Com o objetivo de verificar se o problema era local ou se abrangia outros 
ambientes, foi realizada uma revisão bibliográfica para subsidiar teoricamente as 
discussões que viessem a colaborar para o entendimento do problema em nossa 
prática docente e posteriormente, propor possíveis soluções, como veremos adiante. 

Diversos autores (BOGDAN e BIKLEN, 1994; CALADO e FERREIRA, 2004; 
GODOY, 1995) apontam que a revisão bibliográfica é um instrumento de coleta de 
dados que permite ao pesquisador coletar informações sobre um tema em diversas 
perspectivas, possibilitando dar significados aos dados obtidos. 

Assim, a coleta de informações se desenvolveu a partir da realização de uma 
leitura prévia em diversos materiais encontrados pertencentes as áreas de ensino de 
ciências, de química e em educação, entre os quais estão artigos científicos 
apresentados nas revistas química nova na escola e enseñanza de las ciências e 
também em outros tipos de materiais paradidáticos de autores envolvidos em pesquisa 
em educação científica que viessem a colaborar com o trabalho. 

Os materiais que apresentaram discussões que envolviam a abordagem dos 
conceitos de equilíbrio químico sob a ótica dos processos de ensino-aprendizagem 
e/ou que também tratavam aspectos relacionados à formação de professores e o papel 
dos alunos na aprendizagem, foram selecionados para uma leitura mais detalhada e 
posteriormente, para a realização dos apontamentos. 

A partir da revisão mais minuciosa, descrevemos o que diversos autores 
discutem a respeito do tema, procurando entender os caminhos que levam o aluno a 
aprender ou não os conceitos e o papel do professor no processo, dessa forma, 
estabelecemos um diálogo apresentando nossas percepções acerca do assunto. 

 
  

ENSINO-APRENDIZAGEM: RELAÇÕES ENTRE ALUNOS, PROFESSORES E OS 
CONCEITOS DE EQUILÍBRIO QUÍMICO 
  

Os conteúdos de EQ abarca uma série de conceitos importantes para o 
desenvolvimento do conhecimento químico. Além do mais, essa temática possui uma 
riqueza conceitual que permite a interação com outras áreas do conhecimento. 
 Fabião e Duarte (2006) afirmam que o EQ possui um papel central disciplinar, 
interdisciplinar e até mesmo transdisciplinar, sendo essencial na compreensão de 
diversos fenômenos cotidianos. Assim, uma proposta para dar significado a esses 
conceitos e relacioná-los com outras áreas do conhecimento é apresentada no 
esquema conceitual 1 (figura 1), onde nós propomos quais são os conceitos 
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necessários que o indivíduo deve possuir para estudar EQ, fornecendo um sentido ao 
que este conhecimento permite entender. 
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Nele, são demonstradas quais outras áreas científicas podem se envolver com 
a química para dar significado mais amplo e aplicado à aprendizagem do assunto. 
 Um estudo apresentado por Rocha (2012) discute as percepções de um grupo 
de professores de química da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso, sobre 
problemas de ensino-aprendizagem associados ao EQ. 
 Os professores apontaram que à falta de conhecimento matemático dos alunos 
e a natureza abstrata dos conteúdos de química estão entre as principais causas das 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, o que reflete na aprendizagem dos conceitos 
sobre EQ. Não foram mencionados pelos professores, outros aspectos, como por 
exemplo, se o aluno teve uma boa formação básica nos assuntos que o permitiriam 
entender os fenômenos de EQ, tais como, reações químicas, cinética química e 
termodinâmica. 
 É importante salientar que nenhum dos professores que responderam ao 
questionário atribuiu às dificuldades dos alunos ao “como ensinar” dos professores, 
como se os problemas de aprendizagem estivessem vinculados tão somente a fatores 
condizentes aos aprendizes. 
 Estes fatos vieram a corroborar com o que dizem as pesquisas sobre este 
assunto e que serão discutidas nesta seção e desta forma, comprovou que o ensino de 
EQ é um dos mais difíceis de trabalhar no Ensino Médio, sobretudo, na rede pública de 
ensino de Mato Grosso. 

Machado (1992) expõe em sua obra que as distorções conceituais dos alunos 
sobre os conceitos de EQ relacionadas ao que é aceito cientificamente estão atreladas  
– entre outras – as condições do processo de ensino que envolve a organização dos 
conteúdos e o papel do professor no ensino de EQ.  

A autora destaca que a organização dos conteúdos tem importante função na 
formação das ideias pela estrutura cognitiva do aluno e o professor é essencial no 
processo de construção de um modelo de ensino que propicie esta organização 
conceitual, possibilitando ao aluno assimilar novos conceitos. 
 Machado e Aragão (1996), afirmam que as dificuldades de aprendizagem dos 
alunos em relação aos conceitos de EQ, são originadas nas aulas de química, em um 
processo que envolve o professor e o livro didático. Conforme as autoras (p.20): 
 

Isto parece ter origem na forma como o conceito é abordado nas 
aulas de química e nos livros didáticos, com pouca ênfase em aspectos 
conceituais e qualitativos. Parece não ser suficiente abordar o conceito a partir 
de sua definição e da realização de exercícios quantitativos. Além disso, as 
idéias (sic) dos alunos [...] parecem colocar-nos uma questão em relação à 
abordagem de conceitos químicos em nossas salas de aula: a importância de 
se mudar de foco. Isto significa desfocalizar um pouco o quadro negro ou a 
lousa, desfocalizar um pouco a palavra onipotente do professor, o profundo 
domínio do livro didático. Significa, então, focalizar o fenômeno. Trazer o 
fenômeno para o centro de nossa sala de aula, observá-lo. 

 
As autoras consideram que ao levar o fenômeno para a sala de aula, os 

professores devem ouvir o que os alunos pensam sobre o assunto, deixá-los expor 
suas ideias e discuti-las, e isto, exige dos professores, um trabalho constante para 
superar suas próprias dificuldades e inseguranças sobre o entendimento dos 
fenômenos. Percebe-se a necessidade de mudanças nas ações pedagógicas, didáticas 
e metodológicas por parte dos professores. 

Ao responsabilizar o professor e os livros didáticos como fatores determinantes 
para o insucesso do processo de ensino-aprendizagem de EQ, principalmente pela 
falta de reflexão conceitual sobre o que se pretende ensinar, ou ainda, pelo fato do 
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professor fazer daquilo que está exposto no livro algo único a ser seguido, fato também 
apontado por Echeverría, Mello e Gauche (2010), temos que destacar que isso também 
é fruto do processo de formação desses docentes, que discutimos mais adiante. 

Destaca-se também que, as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 
alunos sobre o EQ, podem estar associadas à sua formação básica onde suas 
concepções prévias podem ter sido construídas de forma superficial, o que o leva a 
organizar os conceitos de forma a não assimilá-los satisfatoriamente, distorcendo os 
conceitos. Estas dificuldades podem ter origem na maneira superficial em que o 
professor trata o tema (UEHARA, 2005). 

Assim, se o aluno recebe uma educação não satisfatória na formação de 
conceitos que servirão de conhecimento prévio para um assunto futuro – como, por 
exemplo, os conceitos de reações químicas para entender o EQ – ou se ele partir para 
um novo conhecimento sem ter aprendido o anterior, ele terá dificuldades de assimilar 
este novo conhecimento (SOUZA e CARDOSO, 2008) e neste sentido, tomando como 
base Bachelard (1996), o conhecimento já assimilado pelo aluno, mesmo de forma 
errada ou incompleta, já passou a fazer parte do seu cotidiano e não será 
simplesmente trocado pelo novo conhecimento. Cria-se então, um obstáculo 
epistemológico na aprendizagem de EQ. 

No trabalho realizado por Júnior e Silva (2009) com alunos de licenciatura em 
química sobre EQ, foi apresentado que os futuros docentes possuem dificuldades em 
entender os conceitos que cercam o EQ, e suas ideias e concepções sobre esse tema 
estão alinhadas com as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos do 
Ensino Médio sobre o EQ, evidenciando que o problema está também na formação 
docente. 

Echeverría, Mello e Gauche (2010) defendem que aspectos epistemológicos 
acabam ficando em segundo plano durante a formação do futuro docente em Química, 
resultando na falta de critérios em relação a construção do conhecimento científico. 

Portanto, existem deficiências na formação do professor, sobretudo, na 
formação do conhecimento epistemológico, e isso contribui, não só no ensino de 
Química, mas também de qualquer outra ciência, para a formação de um professor 
com visão positivista, tornando a ciência algo único, pronto e verdadeiro. Essa visão 
positivista também é encontrada em muitos livros didáticos (ECHEVERRÍA, MELLO E 
GAUCHE, 2010) e o futuro professor acaba por seguir está linha de ensino. 

O professor mal formado acabará transformando sua prática profissional, e 
consequentemente suas aulas, em ambientes de reprodução do conhecimento, 
formando os alunos em uma visão científica simplória, não crítica e sem autonomia. 

Segundo Jimenez e Bravo (Apud JUNIOR e SILVA, 2009), quando os 
professores são fracos, eles passam a ter ideias alternativas em relação aos conceitos 
científicos que não representam o objeto de estudo de forma adequada, evitando 
inclusive, o ensino de conteúdos que não dominam, além da dependência do livro 
didático e da memorização de informações e essa prática, acaba sendo retransmitida 
aos alunos que também acabam elaborando ou entendendo os conceitos de forma 
distorcida, fomentando uma concepção distorcida de ciências.  

Logo, como esperar que em sua práxis, o professor ensine “corretamente” se 
ele é formado em um modelo que contribui para sua formação compartimentada, 
tornando-o apenas um reprodutor de conhecimentos?  

Uma perspectiva de resposta para essa pergunta pode ser encontrada em 
trabalhos de diversos autores, entre os quais estão Cunha e Krasilchik (2000), 
Carvalho e Gil-Pérez (2009), Echeverría, Mello e Gauche (2010). Os autores expõem 
que, talvez a saída para o problema, esteja numa reestruturação na formação dos 
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professores que inclua além de aspectos didáticos da aprendizagem, uma boa 
formação epistemológica. 

As faculdades deixam a desejar na formação docente e os cursos de 
capacitação não cumprem com seu objetivo. É necessário dar atenção especial à 
formação continuada do professor e que a falta de integração entre universidades e 
escolas, teoria e prática docente, são fatores que contribuem para a existência de 
cursos que não formam ou capacitam adequadamente o professor (CUNHA e 
KRASILCHIK, 2000), ou ainda, os cursos de aperfeiçoamento de professores devem 
considerar a importância da formação epistemológica, a reflexão de conceitos, o 
trabalho em grupo, a pesquisa, entre outros fatores que podem contribuir para a 
melhoria da prática docente. É necessário quebrar paradigmas, não seguir receitas e 
incentivar a discussão de como fazer. 

Para Carvalho e Gil-Pérez (2009, p. 14), “nós professores de Ciências, não só 
carecemos de uma formação adequada, mas não somos sequer conscientes das 
nossas insuficiências”. É necessário mudar a forma de formar professores. É comum a 
incidência de professores de ciências que demonstram uma visão simplista do que é 
ciência, transformando o ensino de ciências, em ensino do senso comum por meio de 
transmissão de conhecimentos. 

Ser professor é saber o “saber fazer”, no sentido de estimular a aprendizagem 
respeitando as individualidades de cada aluno, incentivando a pesquisa e as reflexões 
sobre os conceitos, buscando a resolução de problemas.  

No “saber fazer”, o professor deve ter domínio do assunto que se propõe a 
ensinar, não apenas no sentido de conhecer o objeto de estudo ou o fenômeno em si, 
mas também o contexto histórico que levou ao seu desenvolvimento, os aspectos 
metodológicos, suas interações com a sociedade e as tecnologias desenvolvidas a 
partir desse conhecimento.  

Carvalho e Gil-Pérez (2009) afirmam que a atividade docente é algo complexo 
e defendem que todo esse domínio que o professor deve possuir não pode ser 
interpretado como um trabalho individualizado e sim como um trabalho coletivo, que 
tenha abrangência em todo o processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de 
romper com a inércia do ensino, portanto, “trata-se, enfim de orientar tal tarefa docente 
como um trabalho coletivo de inovação, pesquisa e formação permanente” (p. 18). 

Para Gauche e Tunes (2008), o professor deve ser autônomo na construção de 
seu próprio conhecimento, sobre tudo, de sua prática docente que também passa pela 
sua inserção na pesquisa. 

O conhecimento não deve ser entendido pelo professor como algo pronto, 
acabado e sim como algo em constante mudança, e que, a partir de um pensamento 
autônomo, o assunto estudado, por exemplo, EQ, pode e deve ser relacionado com 
outras áreas do conhecimento. O professor deve ser passível em aprender algo novo 
sobre um assunto que já domina ou utilizar novos instrumentos de ensino, não se 
ancorando apenas no livro texto.  

Aqui propomos um esquema conceitual 2 (figura 2) com a intenção de mostrar 
as possíveis relações existentes entre os livros didáticos, a formação dos professores e 
a formação dos alunos em um contexto que envolve conhecimento sobre EQ.  

No esquema, apontamos que a responsabilidade de ensinar é do professor e 
as atribuições que este deve possuir, não tirando a responsabilidade do aluno no 
processo de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como visto, existem problemas no ensino de EQ que envolvem tanto a 

formação dos professores quanto a formação prévia necessária para a aprendizagem 
dos conceitos de EQ pelos alunos, e esses problemas também podem ter origem nos 
livros didáticos, uma vez que alguns autores trabalham com conceitos prontos ou 
utilizam estratégias (por exemplo, analogias) que podem “induzir” o aluno a uma 
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Figura 2: Esquema conceitual 2, relações de ensino e aprendizagem entre os interlocutores,  
                o EQ e o livro didático. 
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formação conceitual distorcida do que se é esperado. Soma-se a isso, a utilização dos 
livros pelo professor como um manual a ser seguido, não questionando a forma que 
está posta os conteúdos. Têm-se então, apenas uma transmissão/reprodução de 
conteúdo. 

É necessário ter mais atenção na formação dos professores e estes, possuírem 
consciência da importância do papel social que a profissão carrega. Professores mais 
preparados podem resultar em alunos mais estimulados e engajados na própria 
aprendizagem e, por consequência, na formação de cidadãos mais reflexivos e críticos, 
além de uma formação científica alinhada ao que se espera nos Parâmetros 
Curriculares. 

Consideramos que professores bem formados na graduação, motivados, 
valorizados e que permaneçam em constante formação docente – envolvidos em 
pesquisa ou ainda realizando cursos de mestrado e/ou doutorado – podem contribuir 
significativamente em melhorias para os processos educacionais. Entretanto, é 
necessário a disponibilização de mais vagas para cursos de pós-graduação nas 
universidades que permitam ao docente que está na escola continuar sua formação. 

Em relação aos livros didáticos, avanços vem ocorrendo a medida que o 
Ministério da Educação busca e propõe meios para avaliar e qualificar os livros 
didáticos disponíveis no mercado editorial por meio do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD). 

Outras maneiras de buscar meios para amenizar as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos, é a utilização de recursos digitais, como vídeos, e 
simulações disponíveis na internet, ou ainda, a elaboração de recursos didáticos e/ou 
pedagógicos pelos próprios professores como alternativa aos livros didáticos e até 
mesmo, a falta de laboratórios, uma vez que o uso de experimentos, que podem ser 
demonstrados por meio de vídeos, constitui-se de um aliado importante para a 
construção de conceitos. 
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Ácido-Base: Analisando o Saber a Ser Ensinado a partir da 
Transposição Didática. 
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Palavras-Chave: Transposição Didática, Ácido-base, Livros Didáticos. 

Introdução 
O conteúdo relativo a ácidos e bases é visto de 
maneira relativamente abrangente no Ensino 
Médio. O conceito de Arrhenius é apresentado 
ainda no primeiro ano e retomado durante o 
segundo ano e terceiro ano, onde são apresentados 
os conceitos de Bronted-Löwry e Lewis. Mas de que 
forma esse conteúdo é apresentado neste nível de 
ensino? Para responder a tal pergunta, remetemos 
ao fenômeno da transposição didática. 
A Transposição Didática propõe analisar o caminho 
que percorre o saber, desde a sua produção 
científica, até a sua entrada no contexto escolar. 
Segundo Chevallard (1991), existem três tipos de 
saber: o saber científico (existente no meio 
científico), o saber a ser ensinado (resultado da 
transposição didática externa) e o saber ensinado 
(resultado da transposição didática interna). O 
processo de transposição didática externa é feito 
por uma instituição chamada noosfera e é 
acompanhado de várias modificações na estrutura 
do saber, em busca de torná-lo mais didático. É 
nessa etapa que concentramos as atenções deste 
trabalho. 
O objetivo desta pesquisa é identificar os erros 
conceituais que surgem durante o processo de 
transposição didática: deformações, supressões, 
acréscimos e criações didáticas. 

Resultados e Discussão 
Como fonte do conhecimento científico, utilizamos 
um artigo de revisão sobre o conceito, “Teorias 
Ácido-Base do Século XX,” publicado na revista 
Química Nova na Escola. Analisamos três obras 
para o Ensino Médio, em volume único ou trilogia, 
dois mais modernos (publicados em 2010, LD1 e 
LD2) e outro mais antigo (publicado em 2003, LD3). 
As análises foram feitas em busca de elementos da 
transposição, como acréscimos, supressões, 
deformações e criações didáticas. 
 
A) O contexto histórico detalhado, para além de 
uma linha do tempo de evolução das ideias sobre o 
conceito, que é apresentado no artigo de revisão, 
não aparece em nenhuma das obras do Ensino 
Médio, o que pode ser caracterizado como 
supressão. 

B) O artigo apresenta diversas teorias ácido-base, 
descritas na ordem cronológica em relação a seu 
surgimento (usando o nome dos propositores): 
Arrhenius (1887), Franklin (1905), Bronsted-Löwry 
(1923), Lewis (1923), Lux (1939), de Ivanovich 
(1939) e Lindqvist-Gutmann (1954). Nos livros 
analisados a teoria de Arrhenius é apresentada 
inicialmente, com posterior tratamento as teorias de 
Bronsted-Löwry e Lewis. Caracterizamos outra 
supressão, desta vez, considerada positiva. 
C) Em LD2 encontramos aplicações dos ácidos e 
das bases no cotidiano, explicando o sabor azedo 
do suco de limão e vinagre e o sabor adstringente 
das bases como no caju, no caqui verde e no leite 
de magnésia Tais informações caracterizam um 
acréscimo, valorizando aspectos sensoriais. 
D) A abordagem de construção de fórmulas e 
nomenclatura aparece em LD2 e LD3. Mesmo não 
tratadas no artigo de revisão, é comum tal 
abordagem nas obras do Ensino Médio. Podemos 
considerar que ocorreu supressão deste tratamento 
em LD1. Ressaltamos que tal obra apresenta uma 
abordagem diferenciada e em maior sintonia com o 
novo Ensino Médio. 

Conclusões 
A análise apresentou supressões, prejudiciais, como 
a opção por não valorizar aspectos históricos, e 
outras interessantes, na seleção de algumas teorias 
a serem trabalhadas, evitando um ensino deveras 
focado na quantidade de conteúdo e com pouca 
relevância. 
As aplicações de ácidos e bases no cotidiano são 
muito importantes, mas não podem se limitar ao 
reducionismo da abordagem sensorial. Aplicações 
industriais, por exemplo, são muito interessantes 
para o entendimento do mundo atual. 
Por fim, percebemos uma maior sintonia quanto a 
abordagem do tema entre o artigo de referência e o 
LD1, o mais diferenciado e com proposta mais 
moderna entre os livros analisados. 
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Introdução 
Ações de extensão proporcionam maior 
aproximação entre universidade e escola, 
possibilitando a associação entre o conhecimento 
científico e a realidade social. A interação entre 
ensino, pesquisa e extensão contribui para melhoria 
da qualidade do ensino e aprendizagem (GOIS; 
BARRETO; LIMA, 2013). No curso de Licenciatura 
em Química da Universidade Federal de Sergipe – 
UFS/Campus de São Cristóvão a aproximação do 
licenciando com as escolas ocorre principalmente 
nas ações do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) e através dos estágios. 
Visando ampliar a interação universidade-escola 
construímos o projeto “Química Itinerante: 
Possibilitando Interações Universidade-Escola da 
Capital ao Interior”. As ações foram iniciadas em 
2013. O projeto contribui para que os alunos da 
licenciatura vivenciem a prática docente em 
diferentes escolas, aplicando o conhecimento e 
materiais didáticos produzidos durante a formação 
inicial. As ações junto a alunos da Educação Básica 
permite aproximar a Ciência (Química) e o contexto 
social. As atividades desenvolvidas no Química 
Itinerante são organizadas com duração de quatro 
horas e constituem-se na realização de: 1. Palestra: 
sobre “os cursos de Licenciatura e Bacharelado em 
Química e a importância da Química para a 
sociedade”; 2. Exposição de painéis “A Química no 
Cotidiano”; 3. Aplicação de oficinas temáticas, 
elaboradas por bolsistas (PIBID e PIBIX), além de 
estudantes da licenciatura em Química (voluntários). 
Apresentamos dados quantitativos das ações e a 
opinião de alunos de quatro escolas públicas, sobre 
as atividades vivenciadas. Os colégios estão 
localizados em municípios do interior de Sergipe, 
Pedrinhas, Lagarto, Nossa Senhora de Aparecida, 
Nossa Senhora da Glória e na capital Aracaju. Os 
dados foram coletados através de entrevistas 
semiestruturadas, realizadas após encerramento 
das atividades. 

Resultados e Discussão 
Nas cinco ações realizadas em 2013, o Química 
Itinerante envolveu aproximadamente 800 alunos 
das três séries do ensino médio e 25 estudantes da 
licenciatura. Foram apresentadas 18 diferentes 
oficinas temáticas. As oficinas são estruturadas a 
partir do referencial de Marcondes (2008), com foco 

na abordagem temática, na realização de 
experimentos e em nosso caso específico no uso de 
outros recursos didáticos, como: vídeo, jogo, 
software, texto. Da análise da fala dos alunos 
percebemos que o projeto criou uma atmosfera de 
motivação em busca da aprendizagem química, 
talvez por compreenderem a importância desta 
Ciência para suas vidas. 
 “[...] percebi que por mais simples for o assunto que a 
gente estudou, mostrou que é mais fácil do que parece 
ser [...] fez com que quebrasse mais a barreira entre o 
aluno e matéria, aluno e professor, às vezes a gente não 
gosta da matéria mais ela não é bicho de sete cabeça 
que parece ser”; “[...] ligada entre uma matéria e outra, 
assim, não somente química, mas também que ela se liga 
um pouco assim com Biologia e essa outras áreas”; “toda 
atividade assim que sai do cotidiano normalmente da 
escola [...] desperta seu conhecimento pra entender, pra 
querer saber mais do assunto [...]”  
Observamos que dentre as diferentes metodologias 
usadas. A experimentação destaca-se como recurso 
que mais desperta interesse dos alunos.  
“[...] a experiência que ela passou foi bem interessante, 
apesar de eu nunca ter feito experiência na aula de 
química [...]”; “com certeza as experiências, que nós 
nunca tinha feito e quando ela fez eu achei bem legal”; 
“porque quando começou a mexer com os corantes, 
colocar o óleo, [...] todo mundo ficou UAU, mudou de cor 
[...]”; “[...] uma experiência de uma coisa simples pra ver 
se a gente consegue identificar se tem álcool ou não, aí 
usou a bexiga para simular o pulmão, usou o álcool para 
simular a bebida e tudo mais [...]”. 

Conclusões 
O Química Itinerante apesar de ocorrer de forma 
pontual, representa uma ação que contribui para 
motivar a aprendizagem pela Química e diminuir o 
distanciamento entre universidade e escolas. 
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RESUMO: A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA É UM PROCESSO QUE BUSCA A FORMAÇÃO 
CIENTÍFICA BÁSICA A TODOS OS CIDADÃOS E COMPREENDE DIVERSOS SIGNIFICADOS E 
OBJETIVOS. O PRESENTE TRABALHO BUSCOU CONHECER OS DESAFIOS DE SE LEVAR A 
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E AS PERSPECTIVAS 
PARA ESTA MODALIDADE DE ENSINO. A PESQUISA FOI REALIZADA COM ALUNOS DA 4ª ETAPA DA 
EJA DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE BELÉM – PA. PARA ISTO, ESCOLHEU - SE A TEMÁTICA 
ENERGIA, EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA NO CURRÍCULO DE CIÊNCIAS, DE ACORDO COM OS 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - PCN’S. A ATIVIDADE REALIZADA FOI 
DESENVOLVIDA COM O AUXÍLIO DE DIVERSAS METODOLOGIAS, COMO LEITURA E DISCUSSÃO DE 
TEXTOS CIENTÍFICOS, VÍDEOS DE CURTA DURAÇÃO E EXPERIMENTO COM MATERIAIS 
ALTERNATIVOS. O TRABALHO DESENVOLVIDO NA ESCOLA MOSTROU O QUÃO A 
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA GANHA SIGNIFICADO E INTERESSE DOS ALUNOS QUANDO É BEM 
TRABALHADA NA SALA DE AULA, E COM ISTO, FORMAR CIDADÃOS QUE PODERÃO AGIR 
CONSCIENTEMENTE NO DIA – A - DIA. 
 
 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E O CURRÍCULO DE CIÊNCIAS 
A introdução do Ensino de Ciências na escola ocorreu no início do século XX, 

(NARDI e ALMEIDA 2004), no entanto, foi somente após a Segunda Guerra Mundial 

que a disciplina Ciências Naturais ganhou destaque e passou a ser alvo de projetos 

educacionais em diversos países. Com as mudanças advindas do período pós-guerra, 

como a profissionalização da ciência, a crescente industrialização e o desenvolvimento 
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tecnológico e científico, o currículo escolar sofreu interferências (KRASILCHIK 1987), e 

passou a responder a uma nova demanda: a formação do futuro cientista.  

O Brasil acompanhou esta tendência, e o Ensino de Ciências passou a ter aqui 

um caráter propedêutico, cujo principal objetivo era a formação de uma elite de 

cientistas que libertariam o país da dependência estrangeira e impulsionariam o 

desenvolvimento científico - tecnológico (KRASILCHIK, 2000). Entretanto, os 

programas oficiais eram fortemente influenciados pela literatura europeia e norte-

americana, e os materiais educativos, muitas vezes, representavam meras traduções 

dos textos oriundos destes países (KRASILCHIK, 1987).  

O Ensino de Ciências Naturais no decorrer de sua curta trajetória na escola 

fundamental seguiu as mais diversas tendências, que ainda hoje são vivenciadas nas 

salas de aula.  As aulas de Ciências Naturais restringiam - se somente às duas últimas 

séries do antigo curso ginasial. Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases nº 

4.024/61, foi estendida a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as séries 

ginasiais. Somente a partir de 1971, com a Lei n.5.692, a disciplina Ciências Naturais 

passou a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau. 

 Quando foi promulgada a Lei n. 4.024/61, a realidade escolar era dominada pelo 

ensino tradicionalista, apesar de existirem esforços que almejavam a renovação deste 

cenário. As aulas basicamente expositivas incumbiam aos professores à missão de 

transmitir conhecimentos acumulados, aos alunos, restava somente, a opção de 

absorver a maior quantidade possível de informações apresentadas. A discussão em 

torno do conhecimento científico era inimaginável, uma vez que este era visto como 

neutro, e não poderia de forma alguma ser contestado. Um professor de excelência era 

aquele que conseguia contemplar o maior número de conteúdos durante as aulas 

ministradas.  

Os professores valiam - se de um recurso principal, tanto para a realização de 

estudos, como para avaliação. O questionário fazia-se recurso indispensável para o 

sucesso das aulas, pois este deveria ser rigorosamente respondido de forma que os 

alunos fossem capazes de deterem - se as ideias apresentadas em aula ou no livro - 

texto escolhido pelo professor. Como ressalta Krasilchik (1987), o período foi marcado 

pelo caráter memorístico do ensino de teorias e fórmulas, e enfatizou somente o 

produto das ciências, sem problematizar as questões econômicas, políticas e sociais 

relacionadas ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 
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 Com o surgimento da Escola Nova é levantada à discussão proposta para o 

Ensino de Ciências possível de reavaliar a questão pedagógica que era observada por 

aspectos puramente lógicos, momento em que os aspectos psicológicos e a 

participação ativa do aluno no processo de aprendizagem passaram a ser valorizados. 

A dinâmica de caráter informativo foi sucumbida, o lugar de destaque passou a ser 

para os objetivos formativos. As atividades práticas tornaram - se elementos 

preponderantes para a compreensão ativa de conceitos. 

 Neste momento, o Ensino de Ciências passa a ter como objetivo principal, a 

criação das condições necessárias para que os alunos possam ser capazes de 

identificar os problemas, a partir das observações realizadas sobre determinado fato, 

construir hipóteses, testá-las, refutá-las e descartá-las quando necessário, de forma a 

ser capaz de chegar às suas próprias conclusões.  

O PAPEL DO PROFESSOR 
O período de 1980 até o início de 1990 foi marcado por um ensino 

exaustivamente cansativo, uma vez que o propósito era fazer com que os estudantes 

adquirissem conhecimentos científicos. Segundo Chassot (2003) não se escondia o 

quanto a transmissão (massiva) de conteúdos era o que importava. Um dos índices de 

eficiência de um professor – ou de um transmissor de conteúdos – era a quantidade de 

páginas repassadas aos estudantes – os receptores.  

O objetivo era fazer com que os alunos se tornassem capazes de memorizar as 

teorias, os conceitos e os processos científicos. Um estudante por excelência era 

aquele que servia como um guarda volume de informações. Ao professor, é incumbida 

a missão de tornar a aprendizagem significativa, enquanto que a escola precisa re-

aprender, ou ainda fazer-se ser uma organização efetivamente significativa, com 

inovação, e menos previsível e burocrática.  

Para Moran (2008) essa escola está envelhecida nos seus métodos, 

procedimentos, currículos, a memorização de conteúdos debatidos e compreendidos 

pelo estudante é completamente diferente daquela que se reduz à mera repetição 

automática de textos cobrada em situação de prova. Pelizzare et al (2002) já defendia 

que para que se tenha uma aprendizagem significativa são necessárias duas 

condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o 

indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem 

será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e aprendizagem  
EAP 

 

potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente 

significativo. 

 Nesta perspectiva, o professor assume o papel de sujeito abridor de caminhos, 

capaz de mostrar as múltiplas possibilidades para uma construção de uma 

aprendizagem significativa de forma que os alunos possam desbravar a estrada e 

chegar a suas próprias conclusões. A capacidade de ler, pesquisar, questionar, 

levantar hipótese, é muito mais prazerosa e interessante do que reproduzir a conclusão 

ao qual o professor possui acerca da temática em questão. Moran (2008), afirma que o 

modelo de passar conteúdo e cobrar sua devolução é ridículo. Com tanta informação 

disponível, o importante para o educador é encontrar a ponte motivadora para que o 

aluno desperte e saia do estado passivo, de espectador.  

 Utilizar temas de trabalho, ao invés de conteúdos soltos e desconexos, o 

processo de ensino e aprendizagem na área de Ciências Naturais consegue alcançar 

os contextos sociais e culturais que possuam relevância, e potencializar, desta forma, a 

aprendizagem significativa. Para isto, no entanto, é necessário que os temas sejam 

flexíveis o suficiente para que possam aguçar a curiosidade e as dúvidas dos alunos, e 

assim, proporcionar a sistematização dos diversos conteúdos, de modo a considerar as 

características e necessidades de cada uma das classes. 

 Desta forma, se faz necessário que os professores programem atividades 

interessantes, que sejam capazes de conhecer e desenvolver a exploração e a 

sistematização de conhecimentos compatíveis ao nível de desenvolvimento intelectual 

de cada aluno, nas mais variadas fases do desenvolvimento. Com esta postura, será 

possível destacar as mais diversas relações pertinentes a Ciência e a vida do aluno.  

 A interação existente entre o professor e o aluno deve levar a formação de um 

sujeito em que a aprendizagem significativa seja o principal objetivo a ser alcançado. 

Ao aluno deve ser dada a oportunidade de resignificar o mundo, construir explicações, 

auxiliado pela interação com o professor e os demais estudantes, juntamente com os 

instrumentos culturais próprios do conhecimento científico.  

Para que esta resignificação de fato ocorra, é fundamental a interação com o 

professor. A atuação do professor é essencial, seja para informar, apontar relações, ou 

ainda fomentar o espírito crítico, e levar problemas desafiadores. Assim, os estudantes 

serão capazes de expressar seus conhecimentos prévios, adquiridos em ambientes 

formais ou não, e reconstruir a concepção a respeito do mundo. Os debates entre os 

estudantes e o professor, por vezes, constroem as primeiras explicações. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA: UMA MODALIDADE DA ESCOLA BÁSICA 
A Educação Básica no Brasil se divide em três etapas, cada etapa pode conter 

modalidades de ensino. A Educação de Jovens e Adultos – EJA foi reconhecida como 

modalidade de ensino pela Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº 9394/96, em 20 de 

dezembro de 1996. Esta modalidade está contida tanto no nível de Ensino 

Fundamental quanto no nível de Ensino Médio, portanto a mesma segue os preceitos 

do seu respectivo nível de ensino.  

 Estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional, que a educação básica 

tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, 

indispensável para o exercício da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores. Porém, ao longo da história deste país, uma parcela 

da sociedade tem sido privada deste direito constitucional, as razões para tais 

acontecimentos são os mais diversos. Às pessoas que não conseguem começar ou 

concluir a educação na idade regular, buscou-se a implementação desta modalidade 

de ensino. 

 A EJA destina-se a Jovens e Adultos que anseiam concluir o nível básico de 

ensino, a mesma é apresentada em Etapas, a cada etapa, o aluno cursa duas séries 

do Ensino Regular. O ensino fundamental da EJA, destina-se a alunos com idade igual 

ou superior aos 15 anos, enquanto o ensino médio da EJA, tem como público alvo 

alunos com idade igual ou superior a 18 anos. 

 Entretanto, para que a EJA seja trabalhada de forma adequada ainda é preciso 

se vencer alguns desafios, como por exemplo, o investimento na Formação Docente. É 

importante levar em conta que na Formação Inicial do professor, esta não é uma 

preocupação das Universidades, o que resulta em profissionais desqualificados para se 

trabalhar com este tipo de clientela, pois com esses alunos a desenvoltura do professor 

deve ser diferenciada, visto as particularidades com as quais ele se depara. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foi escolhida uma temática para ser abordada durante o desenvolvimento da 

pesquisa. Por está presente no currículo da 4º Etapa da EJA, e ser exigência dos 

PCN’s, escolheu – se a temática Energia. A atividade realizada na Escola Municipal foi 

desenvolvida em seis momentos. No primeiro, foi aplicado um questionário de 

sondagem, com o objetivo de avaliar o quão alfabetizados cientificamente eram esses 

alunos. No segundo, foi aplicado um questionário com perguntas abertas sobre 
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energia, a fim de se verificar o nível de entendimento dos alunos acerca da temática 

em questão. 

Em seguida, a temática energia foi discutida por meio da leitura e discussão de 

textos científicos, o que possibilitou a reflexão acerca de conceitos científicos. Em 

seguida, foram utilizados dois vídeos, de curta duração, “De onde vem a energia?”, 

episódio da série  “De onde vem?”, e “Como funciona uma usina hidrelétrica?”, criação 

da Rede de Energia – Eletrobrás. Posteriormente, foi realizado um experimento com 

materiais alternativos (canudos plásticos, objeto metálico, papel picotado e papel 

higiênico), para mostrar a eletrização por atrito, e com isto possibilitar a discussão do 

que são materiais condutores e isolantes.  

  No último momento foi aplicado o teste de verificação, para que se avaliasse a 

compreensão dos alunos após a realização das atividades. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 
A primeira pergunta “Você gosta de estudar Ciências? Por quê?” buscou 

averiguar o nível de aceitação da disciplina de Ciências na turma de quarta etapa da 

Educação de Jovens e Adultos. Cerca de 85% dos pesquisados afirmaram gostar da 

disciplina, os motivos foram diversos: Diversidade dos conteúdos abordados, o que a 

torna uma disciplina interessante, da mesma forma que os incentiva à carreira 

científica. Os demais alunos, índice por volta de 15%, afirmaram não gostar da 

disciplina em questão por a considerarem complexa, de difícil compreensão, o que é 

agravado pela postura distanciada adotada pelo professor (a). 

Com os dados obtidos, foi possível constatar que a maior parte dos alunos 

possui simpatia pela disciplina de Ciências, no entanto, a dinâmica em que as aulas 

ocorrem não é capaz de estimular o senso crítico e fomentar o anseio pela 

compreensão do mundo a qual fazem parte, reduzindo-os a meros espectadores, ao 

invés de proporcionar-lhes a oportunidade de discussão, e acima de tudo, reflexão. 

Compreender o mundo a qual pertencemos, é a essência de um cidadão Alfabetizado 

Cientificamente. 

Quando questionados se o Ensino de Ciências contribui para a formação de 

cidadãos críticos, aproximadamente 58% declararam este ser um aliado importante no 

desenvolvimento crítico de um cidadão. Contudo, ao descreverem a forma, eles 
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restringiram – se a ideia de que a simples abordagem de conteúdo em sala de aula é a 

responsável pelo desenvolvimento crítico, o que evidenciou que este percentual de 

alunos não compreende essencialmente a concepção de uma formação com caráter 

crítico, e não consegue identificar desta forma, os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento deste processo. Enquanto isso, aproximadamente 42% afirmou que 

não há contribuição, uma vez que durante as aulas, os assuntos são apenas 

repassados, de modo que não há nem uma forma de discussão a respeito dos 

conteúdos abordados. 

Neste momento, constatou – se que os alunos são tratados como meros 

depósitos de informações. São privados de momentos de discussão e embates, tão 

importantes para que um indivíduo possa expressar – se e desta forma, desenvolver 

seu senso crítico. A pergunta de número três buscou compreender a percepção dos 

alunos, quanto à influência do Ensino de Ciências no cotidiano. Neste momento, 

constatou-se que quase a totalidade dos alunos, percentagem em torno de 97 foram 

positivos ao responder a pergunta. Todavia, ao invés de descreverem o modo, citaram 

situações como, preparação dos alimentos, divulgação de campanhas educativas a 

respeito de saúde, sexo e poluição. 

 Com estes dados, verificou-se que os alunos sabem que há influência, mas, não 

possuem consciência de como ela pode interferir no cotidiano. Esperava-se que eles 

pudessem estabelecer a relação de dependência entre a tomada de uma decisão em 

relação às situações deparadas no dia-a-dia, com o conhecimento construído em sala 

de aula. Ao dizerem que a preparação de alimentos está relacionada à Ciência, houve 

uma constatação. Esperava-se que eles fossem capazes de falar os porquês, discutir, 

dizer como, e não apenas limitar-se a observação, uma vez que a observação é o 

passo inicial, entretanto, muitos fatores ainda estão envolvidos para que se possa 

chegar a uma conclusão. 

 Portanto, perceber a influência da Ciência, não significa ter consciência. Um 

cidadão alfabetizado cientificamente é capaz de observar, refletir e tomar uma decisão 

diante a situação sucedida. 

TESTE DE VERIFICAÇÃO 
A primeira questão do teste de verificação buscou avaliar a percepção 

construída ao longo das atividades, e teve como questionamento, “O que é energia?”. 

O gráfico 1 contempla os resultados no momento anterior e em seguida a realização 
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das atividades. Anterior à oficina, foram obtidas respostas como “Energia é o que tem 
na geladeira, na televisão e no computador” - Aluno A. Para o Aluno B: “Energia é 
o que faz a lâmpada ligar, e o carro andar”. No universo dos alunos pesquisados, 

somente dois foram capazes de responder a pergunta com algum critério, e/ ou 

conceito científico, previamente à realização das atividades. No entanto, após a leitura 

do texto “Transformações da Energia” foi aberto o momento para que os alunos 

pudessem discutir entre si a respeito do que o texto discorria. Neste momento, a 

postura adotada foi de mediação. Percebeu-se grande participação e concentração dos 

alunos nesse estágio. 
Em seguida, utilizaram-se dois vídeos que abordavam a mesma temática, “De 

onde vem a energia elétrica?” e “Como funciona uma usina hidrelétrica?”. O diálogo 

estabelecido foi determinante para o desenvolvimento dos alunos. Eles passaram a ser 

os protagonistas na busca pela compreensão do mundo a qual fazem parte. Para isto, 

foram propiciadas as ferramentas necessárias.  

Ao final desta etapa, os alunos conseguiram chegar a uma conclusão a respeito 

do que se trata energia. Além de identificar as diversas manifestações e a importância 

que ela desempenha para a sociedade. Como concluiu um aluno: “Energia é tudo 
aquilo capaz de promover ação. Tem vários tipos: elétrica, solar, nuclear. Elas 
são muito importantes pra gente porque quase tudo que fazemos depende 
delas”.   

 
Gráfico 1 – Resposta dos alunos anterior e posterior ao debate. 
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Considerar o conhecimento que os alunos possuiem, promover a discussão, e 

refletir criticamente a respeito, de modo que este aluno possa enxergar-se como parte 

do processo, são etapas para que se possa desenvolver um cidadão alfabetizado 

cientificamente. Na pergunta seguinte, os alunos foram expostos a seguinte situação: 

“Duas pessoas conversam. Uma delas fala „Na minha casa faltou energia, e na sua?‟. A 

outra responde „Na minha faltou energia elétrica‟. E você,  o que responderia?” 
 Os dados obtidos são apresentados no gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Resposta dos alunos anterior e posterior a exibição dos vídeos. 

  
Mais da metade dos alunos não conseguiam estabelecer a diferença diante as 

duas respostas, uma vez que doze alunos escolheram a resposta de número um. Ao 

entender que ao falar de energia, não deve – se restringir apenas à energia elétrica, 

todos os alunos optaram pela resposta dois. Esta pergunta foi bastante interessante, 

pois ao coloca-los diante uma situação do cotidiano, foi possível constatar a utilização 

do conhecimento construído como norteador para a postura assumida. 

Observou – se neste momento, a mudança que o conhecimento leva diante as 

situações mais simples e que muitas vezes são desprezadas por não serem vistas 

como ocorrências em que é necessário se fazer uso da Ciência, ou muito menos, 

utilizar os conceitos construídos ao longo das aulas de Ciências. A Alfabetização 

Científica está entre um dos pilares do que se considera ser o diferencial na formação 

de um cidadão crítico. Não basta ter conhecimento, é preciso usá-lo conscientemente. 

 A fim de estabelecer a diferença entre os materiais isolantes e condutores, foi 

proposta a realização da experiência “Eletrização por Atrito”. Onde os alunos 
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detentores de novos conhecimentos responsabilizaram-se pela execução, e receberam 

orientações de como proceder. 

 O gráfico de número 3 elucida os resultados da pergunta: “O que são materiais 
isolantes e condutores?” E compara os acertos antes e depois da realização da 

experiência.  

 
Gráfico 3 – Resposta dos alunos anterior e posterior à realização do experimento. 

 

Anteriormente a realização da experiência, muitos alunos mostraram - se 

incapazes de responder adequadamente a esta pergunta, o que evidenciou a falta de 

compreensão a respeito do que são materiais isolantes e condutores. Para o Aluno C, 

materiais isolantes “São aqueles que não deixam a gente levar choque.”. Para este 

mesmo aluno, materiais condutores “São aqueles que esquentam rápido, como a 
panela de alumínio que está no fogão”.  

Ao serem os responsáveis pela realização da experiência, os alunos mostraram 

– se entusiasmados, e discutiram entre si, a fim de estabelecer uma conclusão, para 

em seguida socializar aos demais grupos. Ao final da experiência, a maior parte dos 

alunos tornou-se capaz de responder adequadamente esta pergunta. “Os materiais 
condutores deixam as cargas elétricas passarem facilmente. Nos materiais 
isolantes, acontece o contrário” – concluiu o Aluno C.  

Durante a experiência, indagações eram feitas entre eles, o que gerou, amplo 

questionamento, levantamento de hipóteses até que se pudessem concluir os porquês 
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e compreender o que são materiais isolantes e condutores, como ficou demonstrado no 

gráfico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É direito de todo e qualquer cidadão conhecer minimamente o universo do qual 

faz parte. Conhecer, para que assim, possa agir não somente intuitivamente, mas, 

acima de tudo, que possa agir com cosnciência, com capacidade de avaliar segundo 

seus conhecimentos, as consequências destas atitudes, bem como o impacto que elas 

apresentarão diante de si e do meio ao qual fazem parte. 

Nesta perspectiva, Alfabetização Científica é o processo no qual o indivíduo 

conhece a si, a natureza, e é capaz de avaliar e refletir acerca dos seus atos no que diz 

respeito à relação estabelecida entre ambas as partes. Ser alfabetizado cientificamente 

é ser agente ativo nas transformações e conhecedor daquilo que é gerado e discutido 

pela sociedade científica. Desta forma, todo indivíduo possui papel primordial na busca 

pela melhoria da vida em comum. Não se pode subestimar e menosprezar qualquer um 

que faça parte de nossa sociedade.  

Da mesma forma que não se deve desvalorizar, ou ainda, não proporcionar aos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA a oportunidade de fazerem parte deste 

processo que têm sido levado e discutido por todo o mundo. Os alunos da EJA têm 

tanto direito, quanto os alunos do Ensino Regular de usufruir o que de melhor pode ser 

oferecido na Educação. Tratá-los como pessoas capazes de lidar com as mais variadas 

situações, capazes de conhecer, refletir e desenvolver conhecimentos a fim de 

transformar a Ciência e a Sociedade a qual compõem.  

Deste modo, é necessário que a Alfabetização Científica possa contemplar a 

todos, inclusive os alunos da EJA. O trabalho desenvolvido na escola mostrou o quão a 

Alfabetização Científica ganha significado e interesse dos alunos quando é bem 

trabalhada na sala de aula, e com isto, é possível formar cidadãos que poderão agir 

conscientemente no dia-a-dia. 
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Palavras-Chave: Transposição Didática, Ensino de Química, Pesquisa. 

RESUMO: O presente trabalho busca realizar um levantamento bibliográfico para identificar e analisar as 
pesquisas sobre a transposição didática envolvendo conhecimentos químicos no Brasil. Optamos pela 
noção de transposição apresentada por Chevallard (1991). Encontramos seis dissertações de mestrado 
e sete trabalhos em anais de eventos (sendo 2 no ENPEC e 5 no ENEQ) sobre o tema. Nossos 
resultados apontam para o baixo número de trabalhos de transposição para conteúdos químicos. Nas 
dissertações, percebemos a tendência de trabalhar com temas fundamentais, como modelos atômicos e 
ligações químicas. Nos eventos, observamos o crescimento de publicações sobre o tema, que pode 
refletir num crescimento do número de programas de pesquisa em ensino de interessados na 
transposição didática. 

INTRODUÇÃO 
O conceito de transposição didática foi cunhado pelo sociólogo Michel Verret, 

em sua tese defendida na Universidade de Paris V na França em 1975. 
Posteriormente, tal noção foi, em meados dos anos 1980, aprofundada e ampliada por 
Yves Chevallard, em seu grupo de pesquisa, no âmbito da didática da matemática, e 
por Michel Develay e Jean Pierre Astolfi, no grupo de pesquisa de didática das 
ciências.     

 Chevallard (1991) defendeu que todo o conteúdo de ensino vem de um saber 
anterior, produzido nas comunidades científicas, que é transposto para os livros 
didáticos e, posteriormente, inserido na sala de aula: 

Um conteúdo de saber que foi designado como saber a ensinar sofre uma série 
de transformações e adaptações que o tornarão capaz de tomar seu lugar 
entre os objetos de ensino. O “trabalho” que faz a passagem de um objeto de 
saber a ensinar e por fim um objeto de ensino é conhecido como transposição 
didática (CHEVALLARD, 1991, p. 39).  

De acordo com o autor (1991) a transposição didática permite uma compreensão 
didática e epistemológica do percurso de formação dos diferentes saberes: saber sábio 
(ou saber científico), saber a ensinar (ou saber a ser ensinado) e saber ensinado; além 
de permitir a compreensão de como um saber é transformado, moldado e adaptado 
para atender a certas demandas sociais.  

O saber sábio pode ser entendido como sinônimo de saber acadêmico, saber de 
referência, saber erudito ou saber científico. Este é fechado, restrito, altamente 
especializado e dotado de uma simbologia própria. Somente aqueles que são iniciados 
têm o grau de especialização para lidar, compreender e decodificar esse tipo de saber. 

Para Brousseau (1999), é na atividade de produção dos saberes que o 
matemático ou o cientista tem de lidar com inúmeras questões para constituir e 
formular o saber sábio. Porém, como frisa esse autor, esta tarefa é complicada:  
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Antes de comunicar aquilo que pensa ter descoberto, um investigador, tem de 
começar por determina-lo: não é fácil distinguir o labirinto das reflexões, 
aquelas que são suscetíveis de se transformar num saber novo e interessante 
para os outros (BROUSSEAU, 1999, p.36).  

O pesquisador no contexto de criação de uma lei ou teoria, “despersonaliza, 
descontextualiza e destemporiza o máximo possível seus resultados” (BROUSSEAU, 
1999, p. 37), o que caracteriza um processo de grande valia para seus pares:  

Este trabalho é indispensável para que o leitor possa tomar consciência destes 
detalhes e convencer-se da sua validade sem fazer ele próprio o mesmo 
caminho com vista à sua descoberta, se beneficiando das possibilidades que 
eles oferecem a sua utilização (BROUSSEAU, 1999, p.37).  

Nesta visão, Brousseau (1999) subentende que no saber sábio se opera uma 
transposição, necessária para que o leitor compreenda aquilo que se tenta transmitir, 
interpretando e adaptando um denominado saber de acordo com suas necessidades e 
expectativas, construindo novas transposições.  

Porém, Pinho-Alves (2000) entende que o produto saber sábio não reflete certas 
características do processo de construção da ciência:  

É conveniente notar que o produto não reflete o processo, pois omite todo o 
contexto no qual o cientista esteve imerso, assim como não explicita a linha de 
pensamento durante o processo investigatório. O produto – saber sábio – 
apresenta-se limpo, depurado e em linguagem impessoal, não retratando os 
eventuais detalhes de sua construção. Esta diferença entre o processo e o 
produto assinala a descontextualização, a despersonalização e a reformulação 
que ocorre com o saber já na esfera do saber sábio (PINHO-ALVES, 2000, p. 
179). 

Nesse sentido, podemos compreender que o produto saber sábio é aquele 
produzido no bojo da pesquisa, dentro de uma comunidade acadêmica, pelo 
pesquisador. Inicialmente, tem uma linguagem pessoal e altamente codificada, algo 
como “um labirinto de reflexões”. Esta linguagem passa por um processo de 
despersonalização, desincretização e descontextualização para tornar-se o produto 
saber sábio que é publicável, seja em um periódico, comunicação oral, painel, livro 
técnico ou outra forma de comunicação possível.  

O saber a ensinar, traduzido também como saber a ser ensinado, de acordo com 
Chevallard (1991), é oriundo do saber sábio. Totalmente reorganizado e apresentado 
de forma mais simplificada, tem como objetivo ser de fácil compreensão para o aluno. 
Em tempo: o processo de transposição didática desenvolve um novo saber que tem por 
objetivo ser ensinável a um determinado grupo de estudante, formando o que se 
entende por saber a ensinar:  

O cerne da transposição didática está em se aceitar a premissa que esta esfera 
não gera um saber científico – mas gera um novo saber! Sua função é 
transformar o saber sábio, que se apresenta em forma não adequada ao 
ensino, em material “ensinável” inserido em um discurso didático com regras 
próprias. Assim como saber sábio é submetido a regras e linguagem 
específicas, o saber a ensinar tem suas regras próprias (PINHO-ALVES, 2000, 
p.226).  

Portanto, de acordo com Pinho-Alves (2000) e baseando-se na transposição 
didática, enunciada por Chevallard (1991), o saber a ensinar, diferente do saber sábio, 
segue uma nova organização de crescente dificuldade, linearidade e de caráter 
cumulativo, possuindo uma linguagem diferente, voltada para a compreensão do aluno 
que está inserido na sala de aula. O caráter atemporal se manifesta de certa forma 
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nesta linearidade, podendo encobrir muitas vezes o real tempo e as idas e vindas, 
como os conflitos e embates, no desenvolvimento de uma explicação científica.  

O saber a ensinar se faz presente nos livros didáticos e outras formas de 
publicação destinadas ao sistema didático, como um meio de orientar e imprimir o que 
deve ser ensinado em sala de aula, numa determinada ordem didática. Esse patamar 
de saber, diferentemente do saber sábio, traz uma ideia de que a ciência é fechada, 
uma verdade absoluta, encoberta por segurança e simplicidade tanto na linguagem 
quanto nos conceitos envolvidos.  

A terceira modalidade de saber é denominada de saber ensinado. De acordo 
com Astolfi et al (1997) e Chevallard (1991), é aquele saber comunicado em sala de 
aula, dentro do sistema didático, caracterizado pela figura do professor que prepara 
sua aula e interpreta o saber a ensinar. Este, por sua vez, faz uma transposição 
didática ligada a seus anseios e necessidades, selecionando, modificando e 
reorganizando os saberes a fim de torná-los ensináveis, dependendo de sua 
experiência e do tempo que dispõe em aula para ensinar um determinado conteúdo. 
Assim, é o professor que define as fontes de saber a ensinar que serão usadas para 
formar o saber. Ou seja, essa etapa é definida como uma transposição ligada ao que 
os livros didáticos comunicam, à experiência do professor e às pressões de grupos 
variados, atuantes na escola. 

Nesse sentido, Chevallard (1991) considera que existem duas etapas onde 
ocorrem essas modificações e transformações do saber: a primeira é denominada de 
etapa strictu sensu (Externa) e a segunda, definida como lato sensu (Interna).  Brito 
Menezes (2006) apresenta uma explicação sucinta e clara sobre cada etapa: 

Podemos concluir que o fenômeno da Transposição Didática ocorre, a 
princípio, em duas etapas: uma externa a sala de aula, onde o saber sobre 
influências sociais para a sua escolha de acordo com o momento 
histórico; e outro que ocorre no interior da sala de aula, que tem no 
professor, através da sua relação com o saber em jogo, seu ator 
principal”. (BRITO MENEZES, 2006) 

A diferenciação entre as etapas de transposição é indispensável para se 
compreender como um dado saber é modificado, a fim de se tornar um objeto didático 
veiculado no sistema de ensino. Astolfi et al (1997) apresentam uma sistematização 
dessas duas etapas da transposição didática, conforme a figura 01: 

 

 
Figura 01: Esquema de Funcionamento da Transposição Didática. (Melzer, 2012). 

 
Na discussão da transposição didática dos diferentes patamares do saber 

(sábio, a ensinar e ensinado), Chevallard (1991) elenca elementos que conduzem esse 
processo, não diretamente ligados a textualização dos saberes, com maior 
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aplicabilidade na reflexão do pesquisador ou professor que usa a teoria para 
compreender e avaliar a sua prática docente, são eles: noosfera, vigilância 
epistemológica, ruptura epistemológica, controle social da aprendizagem, cronogênese 
e topogênese. 

A noosfera, de acordo com Chevallard (1991), pode ser compreendida como 
uma instância essencial para o funcionamento didático, sendo responsável pela 
interação do sistema de ensino com o entorno social:  

É preciso dar seu lugar a uma instância essencial para o funcionamento 
didático, como uma moldura do sistema de ensino e verdadeiro tamis por onde 
se opera a interação entre esse sistema e o entorno social (CHEVALLARD, 
1991, p. 24).  

Para Chevallard (1991) a noosfera é o “coração” da transposição didática, a 
“esfera onde se pensa”:  

Ali se encontram todos aqueles que, para tanto ocupam os pontos principais do 
funcionamento didático, se enfrentam com os problemas que surgem do 
encontro com a sociedade e suas exigências, ali se desenvolvem os conflitos, 
ali se levam a cabo as negociações, ali se amadurecem as soluções 
(CHEVALLARD, 1991, p. 24).  

A noosfera opera um delicado equilíbrio, no ato de transpor os saberes. De um 
lado, o círculo de pesquisadores e especialistas buscando maneiras de fazer boas 
transposições, do outro, um grupo (autores e editoras) que prezam por qualidade, mas 
acima de tudo querem manter a relação positiva de custo/benefício para o saber. 

A vigilância epistemológica, definida por Chevallard (1991), se faz no momento 
em que o profissional docente, pesquisador ou qualquer outro ator social questiona a 
natureza de um determinado saber, que se encontra no livro didático ou em outro texto 
de saber. Vale lembrar que esta não é uma tarefa simples, pois necessita que o ator 
tenha conhecimento sobre a construção do saber que está sendo “vigiado”.  

A ruptura epistemológica é quando o professor toma consciência do processo de 
transposição didática, através do processo de vigilância epistemológica, entendendo 
que um determinado objeto de ensino não é um saber sábio, mas um saber a ensinar 
que foi modificado, didatizado, não correspondendo ao projeto da ciência. Nesse 
sentido, Chevallard (1991) lembra que o objeto didático, dentro de um contexto de 
ruptura epistemológica, perdeu a sua transparência.  

O controle social da aprendizagem, na visão de Chevallard (1991), se faz na 
figura do docente, quando exerce um controle na tarefa de ensinar um conteúdo, 
escolhendo aquilo que é mais relevante de acordo com as necessidades dos alunos, 
sem necessariamente ter o conhecimento da ruptura epistemológica.  

A cronogênese e a topogênese relacionam-se a tempos de diferente natureza 
como argumenta Chevallard (1991). A cronogênese está ligada ao tempo determinado 
pela instituição de ensino, para o professor ensinar um determinado conteúdo. O único 
controle que o docente tem sobre este processo seria o de acelerá-lo ou retardá-lo e, 
para o aluno cabe a tarefa de responder se o conteúdo foi aprendido, ou não, através 
de um sistema de avaliação. A topogênese é o tempo utilizado pelo professor no 
processo de ensino, determinando todas as etapas, que julgar necessárias, para que o 
aluno possa construi-lo.  

Chevallard (1991) também definiu outros elementos como diretrizes para 
formação do saber a ensinar. É baseado neles que Astolfi e colaboradores (1997), 
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formularam regras para melhor compreender e sistematizar os processos presentes na 
transposição:  
Regra 1: A modernização dos Saberes  

Astolfi et al (1997) lembram que dentro de um sistema de ensino o saber precisa 
ser constantemente atualizado para estar de acordo com o avanço tecnológico da 
sociedade, para que não se torne um saber sem utilidade dentro de um manual 
didático.  
Regra 2: Atualização do Saber a Ensinar:  

Essa atualização do saber a ensinar pode ocorrer devido a alguns motivos, 
como por exemplo, tornar o saber a ensinar mais atual e com utilidade social ou para 
retirar saberes que não estão mais de acordo com o entorno social, ou seja, que se 
tornaram banalizados e não precisam mais ser ensinados, dando lugar a novos 
saberes e novas demandas sociais.  
Regra 3: Articulação do saber “novo” com o “antigo”:  

O saber “novo” nem sempre vem em substituição de um mais “antigo”, pois pode 
ocorrer a articulação desses estes dois. No entanto, esta articulação deve ser 
cuidadosa, pois o que é “novo” não pode refutar completamente o “antigo”.  
Regra 4: Transformar um saber em exercícios e problemas:  

No processo de transposição didática, os saberes sábios são selecionados de 
acordo com o seu grau de dificuldade e da sua possibilidade de se tornarem objetos de 
ensino, que culminem em problemas e exercícios. Aqueles conteúdos acadêmicos de 
difícil compreensão e pouca possibilidade para o desenvolvimento de exercícios são 
excluídos do manual didático.  
Regra 5: Tornar um conceito mais compreensível  

O aluno na escola, como foi há pouco tempo letrado na língua materna, tem 
dificuldade em decifrar uma linguagem repleta de símbolos, códigos e matemática mais 
complexa, características típicas dos estudos presentes no meio acadêmico. Assim, a 
noosfera no ato de fazer a transposição didática, retira esses códigos e símbolos e os 
substitui por sinônimos que estejam mais adequados. Neste processo alguns entraves 
ao entendimento de um conceito podem ser eliminados.  

Em síntese, para que o ensino de determinado elemento do saber seja 
possível, esse deverá ter sofrido certas transformações que o tornam apto para ser 
ensinado. Essas transformações, conforme Brito Menezes (2006) estão acompanhadas 
de supressões, acréscimos, deformações e criações didáticas, constituindo um 
conjunto de modificações que atinge o saber sábio (científico), até chegar à sala de 
aula, na forma de saber a ensinar (saber a ser ensinado) e saber ensinado, após 
trabalho do professor intramuros da sala de aula.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento 
bibliográfico para identificar e analisar as pesquisas sobre a transposição didática 
envolvendo conhecimentos químicos no Brasil. 

METODOLOGIA 
Realizamos um levantamento bibliográfico para identificar e analisar as 

pesquisas envolvendo a transposição didática de conteúdos da química desenvolvidas 
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no Brasil, em produções acadêmicas mais elaboradas (dissertações de mestrado e 
teses de doutorado), periódicos nacionais de relevância, dentro da classificação Qualis, 
da CAPES, bem como trabalhos publicados nos anais de dois eventos de destaque, 
considerando as três últimas edições de cada: Encontro Nacional de Ensino de 
Química e Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 

A busca pelas teses e dissertações foi feita a partir da biblioteca digital 
brasileira de teses e dissertações, banco de teses da CAPES e sites de programas de 
pós-graduação em ensino das ciências ou educação, buscando pela expressão-chave 
“transposição didática”. Ainda, fizemos uma pesquisa no portal de buscas google 
acadêmico, procurando pelas palavras “tese”, “dissertação”, “transposição didática” e 
“química”. 

Para periódicos, buscamos publicações em todos os números das revistas 
listadas nos extratos A1, A2 e B1, em âmbito nacional, totalizando quatorze revistas. 
Buscamos os títulos, palavras-chave e nos resumos (quando existentes) os termos 
“transposição didática”, “química” e “mediação didática” (termo sugerido por LOPES, 
1997), mas não encontramos nenhum artigo publicado sobre a transposição didática na 
química. Existem trabalhos que trabalhem o tema em conteúdos da física (física 
moderna, nas Investigações em Ensino das Ciências) e biologia (cadeia alimentar, na 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências). A mesma situação foi 
verificada por Weckerlin e Machado (2013), que buscaram identificar a produção 
brasileira sobre a transposição didática no ensino das ciências, em periódicos do 
extrato A1: nenhum trabalho envolvendo conceitos químicos foi publicado.  

Em relação aos eventos, devido à dimensão e relevância para a pesquisa em 
ensino de química, escolhemos dois eventos, para consulta aos anais das três últimas 
edições: 2008, 2010 e 2012, do Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) e 
2009, 2011 e 2013 do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 
(ENPEC). A escolha por trabalhar com edições mais recentes é justificada pela 
natureza atual destas pesquisas, bem como da dificuldade em encontrar anais mais 
antigos do ENEQ. Buscamos os mesmos termos utilizados na pesquisa por periódicos, 
observando também título do trabalho, palavras-chave e resumo, também quando 
estes estavam disponíveis. 

Diante do exposto, apresentaremos os resultados da nossa pesquisa para 
dissertações e teses e anais de evento, apresentando algumas tendências na pesquisa 
acerca da transposição didática na química em âmbito brasileiro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apresentaremos os resultados em duas partes: a primeira para discutir as 

dissertações e teses; e a segunda os trabalhos publicados nos anais dos eventos. 
 
A pesquisa em Transposição Didática para química nas dissertações e teses 

Encontramos seis pesquisas, desenvolvidas em cinco estados diferentes, com 
destaque para Bahia, com dois trabalhos. Não encontramos teses, apenas 
dissertações, e todas foram defendidas entre 2010 e 2012, com a maior parte 
defendida em 2011, quatro, o que equivale a 66,7% do total, aproximadamente.  

O quadro 1 apresenta um resumo dos principais dados das dissertações 
encontradas: 
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Quadro 01: Teses e dissertações em programas de pós-graduação. 

Nível Ano Título Autor/Origem Conceito 

Mestrado 2010 

Formação e atuação do 
professor de química: um 
estudo sobre a transposição 
didática dos modelos atômicos 

SANTANA, R.J. 
(UFS) 

Modelos 
Atômicos 

Mestrado 2011 

Dos Curies a Rutherford: 
Aspectos históricos e 
epistemológicos da 
radioatividade na formação 
científica 

CORDEIRO, M. D. 
(UFSC) 

Radioatividade 

Mestrado 2011 

O conceito de reação química 
no nível médio: história, 
transposição didática e 
ensino. 

LIMA, M.P. 
(UFBA) 

Reações 
Químicas 

Mestrado 2011 Ligação química: do saber 
sábio ao livro didático. 

GUIMARÃES, C.C. 
(UFBA) 

Ligações 
Químicas 

Mestrado 2011 
A abordagem da tabela 
periódica na formação inicial 
de professores de química 

FERNANDES, 
M.A.M. 

(UNESP-Bauru) 

Tabela 
Periódica 

Mestrado 2012 

Do saber sábio ao saber a 
ensinar: a transposição 
didática do conteúdo de 
modelo atômico de livros de 
química (1931-2012) 

MELZER, E.E.M. 
(UFPR) 

Modelos 
Atômicos 

 
 Duas propostas diferentes são feitas para o conteúdo modelos atômicos, uma 
mais centrada no trabalho do professor, e outra buscando comparar o saber a ensinar 
presente em diversos livros didáticos para o ensino de química. Destacamos que todos 
os conteúdos trabalhados apresentam relação com átomos e moléculas. 
  Três trabalhos apresentam preocupação com o desenvolvimento histórico do 
conceito e a relação entra mudança de significado científico durante a história: essa 
preocupação, acreditamos, está interligada à escolha do conceito químico: todos 
bastante recentes e com muitas modificações de significado durante a evolução da 
ciência. 
 A maior parte dos trabalhos tem caráter documental, exceção aos que trabalham 
com a formação inicial de professores de química.  

Outra questão importante é que todos os trabalhos em nível de pós-graduação 
são a título de mestrado. Desse dado, podem-se depreender duas hipóteses para a 
não evolução em pesquisas sobre transposição Didática. A primeira se dá pelo fato de 
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que a teoria desenvolvida por Chevallard receber inúmeras críticas de pesquisadores 
brasileiros, por exemplo Lopes (1997), levando em conta questões mais gerais como o 
desenvolvimento de um conhecimento escolar. Visão essa que a Transposição 
Didática, como teoria, não leva em conta.  

A segunda hipótese pode estar relacionada com o fato de que a Transposição 
Didática como teoria não é completa. Ou seja, a Transposição Didática, como usada 
por muitos pesquisadores, na visão do seu autor, é uma teoria incompleta: 
recentemente Chevallard lançou a teoria antropológica do didático, onde a transposição 
didática é uma peça desta teoria.  
 Dessa forma, dentro desses dois fatores podem estar as possíveis explicações 
para o não desenvolvimento, mais aprofundado, de propostas com a teoria da 
Transposição Didática.  
A pesquisa em Transposição Didática para química nos anais de eventos 
 Apenas dois trabalhos sobre a transposição didática de conceitos químicos 
foram encontrados nos anais das três edições investigadas do Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). O quadro 2 mostra os principais 
resultados das pesquisas publicadas neste evento: 
 

Quadro 02: Resultados da pesquisa para teses e dissertações. 

Ano Título Autor/Origem Conceito Modalidade 
do Trabalho 

2009 

Matéria e suas manifestações: 
Análise crítica da transposição 
didática sobre temas de 
estrutura da matéria em livros 
didáticos de física e química 
do Ensino Médio 

MENDES, J.N.M; 
CRUZ, F.F.S.; 
ANGOTTI, J.A.P. 
(UFSC) 

Estrutura 
da Matéria 

Trabalho 
Completo 

2013 

Análise da transposição 
didática para o conteúdo de 

reações orgânicas: Primeiras 
Impressões 

SILVA, P.N.; 
SOUZA, L.O.; 
CUSTÓDIO, 
A.C.; SILVA, 
F.C.V.; SIMÕES 
NETO, J.E. 
(UFRPE) 

Reações 
Orgânicas 

Trabalho 
Completo 

 
 Não houveram trabalhos sobre a transposição didática de conteúdos da química 
na edição de 2011 do ENPEC.  

Os dois trabalhos encontrados analisam conteúdos químicos relacionados aos 
átomos e moléculas, porém, o trabalho de Silva e colaboradores (2013) é situado no 
campo das substâncias orgânicas. Inicialmente, os autores trabalharam a transposição 
externa, utilizando uma aproximação e comparando um livro de referência, usado no 
Ensino Superior, com algumas obras de grande aceitação no mercado editorial para o 
Ensino Médio, em busca de levantar as modificações sofridas pelo saber sábio 
(científico) até sua chegada ao texto do saber. Em seguida, através de entrevista 
semiestruturada com três professores do Ensino Médio, buscaram indícios do trabalho 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

intramuros da sala de aula, ou seja, elementos da transposição didática interna. Nos 
resultados, os autores mencionam que os professores trabalham com esse conteúdo 
em um tempo reduzido, aceitando as modificações realizadas pela noosfera, porém, 
deixando em segundo planos os processos de repersonalização e recontextualização 
do saber em cena no jogo didático. 

Já o trabalho de Mendes, Cruz e Angotti (2009), busca analisar a transposição 
didática externa de conceitos ligados à estrutura da matéria em livros didáticos de 
química e física recomentados pelo programa nacional do livro didático para o Ensino 
Médio (PNLEM) de 2009. Analisando os conteúdos dos livros de física, os autores 
concluíram que estes apresentam a maior parte do conteúdo na forma de apêndices e 
anexos, quando apresentam, e mostram uma tendência em trabalhar definições 
matemáticas e manejo de equações – o que, parece-nos movimentos de supressão e 
ausência de trabalho da noosfera. Já nas obras de química, os autores relatam 
problemas de deformação dos saberes e indesejáveis criações didáticas, como as 
analogias para cada modelo atômico. 
 Nos ENEQs, encontramos um único trabalho na edição de 2008, nenhuma 
ocorrência na edição de 2010, e um número bastante expressivo de trabalhos na 
edição de 2012 do encontro: seis. A maioria destes trabalhos foram apresentados na 
forma de resumo simples e apresentados no evento em formato painel. Dois desses 
trabalhos não trabalham a transposição didática segundo as ideias de Chevallard 
(1991), e foram desconsiderados na nossa análise: Lima e Silva (2012) entendem a 
transposição didática como os meios de aproximação entre os PCNs e o cotidiano dos 
alunos; Teixeira e colaboradores (2012) entendem a transposição didática como o 
processo pelo qual o próprio professor, por conta própria, modifica o conhecimento 
científico para um conteúdo didático.  
 Desta forma, temos um total de cinco trabalhos apresentados no ENEQ sobre a 
transposição didática de conteúdos químicos, apresentados no quadro 3: 
 

Quadro 03: Resultados da pesquisa para teses e dissertações. 

Ano Título Autor/Origem Conceito Modalidade 
do Trabalho 

2008 

A transposição didática do 
conceito de constante de 
equilíbrio: Uma análise a 
partir dos livros didáticos 

ALMEIDA, 
H.C.R.; SIMÕES 
NETO, J.E. 
(UFPE/UFRPE) 

Constante de 
Equilíbrio 

Resumo 
Simples 

2012 

Formação do professor de 
Química: um estudo sobre 
a transposição didática 
dos modelos atômicos 

SANTANA, R.J. 
(UFS) 

Modelos 
Atômicos 

Resumo 
Simples 

2012 

Investigado o processo de 
transposição didática 
externa: o caso do 
conceito de transformação 
química 

CHAGAS, J.A.S.; 
CÂMARA DOS 
SANTOS, M. 
(UFPE) 

Transformações 
Químicas 

Trabalho 
Completo 

2012 A teoria da transposição 
didática no ensino de 

REZENDE, T.S.; 
SANTOS, 

- Resumo 
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química: breve revisão de 
literatura 

D.A.M.; 
RODRIGUES, 
D.A.; SANTANA, 
R.J. (UFS) 

Simples 

2008 A radioatividade nos livros 
didáticos do Ensino Médio 
– Um olhar utilizando 
elementos de transposição 
didática 

SILVA, F.C.V.; 
SIMÕES NETO, 
J.E. (UFRPE) 

Radioatividade  Resumo 
Simples 

 
No trabalho de Almeida e Simões Neto (2008), a partir da comparação da forma 

que a constante de equilíbrio é apresentada em livros do Ensino Superior e livros do 
Ensino Médio, apresenta-se o trabalho de transposição didática externa para quatro 
categorias pré-estabelecidas: definição da constante de equilíbrio; unidade da 
constante; relação entre a constante e a temperatura; quociente reacional. Algumas 
críticas ao processo de transposição foram levantadas pelos autores: apresentação da 
origem cinética da constante de equilíbrio como absoluta, supressão da abordagem do 
quociente reacional e o uso de unidades no valor da constante, que é adimensional.  

Silva e Simões Neto (2012) fazem uso de uma metodologia semelhante ao do 
trabalho anterior, mas sem categorias pré-definidas. Para o conceito de radioatividade, 
concluem que a transposição didática é repleta de supressões e deformações, que 
aliadas ao tratamento incipiente dado a este contexto na formação inicial dos 
professores de química, pode configurar obstáculo ao trabalho docente. 

O trabalho de Santana (2012) apresenta o principal resultado da sua 
dissertação: repensar a formação inicial de professores e tentar inserir o mesmo em 
atividades de pesquisa, a partir de formações continuadas, enquanto que o trabalho de 
Rezende e colaboradores, do mesmo ano, apresenta três visões teóricas sobre a as 
modificações que o saber sobre das academias até a sala de aula: transposição 
didática, mediação didática e as práticas sociais de referência.  
 Já Chagas e Câmara dos Santos (2012) analisam o trabalho de transposição 
didática externa para o conceito de transformação química em livros do Ensino 
Superior e Médio, usando também elementos da teoria antropológica do didático. 
Observam na pesquisa o envelhecimento do saber na apresentação da irreversibilidade 
como critério para classificar fenômenos em físicos ou químicos e evidenciam uma 
necessidade de vigilância epistemológica nos momentos que a linguagem de senso 
comum se aproxima à científica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A transposição didática se apresenta como uma teoria bastante interessante 
para entender o movimento do saber, quando saí de esferas mais científicas, deixando 
de servir à comunidade de pesquisadores, e atinge o ambiente escolar, passando por 
um processo de didatização, e se tornando um objeto de ensino.  

De origem na didática da matemática, mas desde sempre associada à pesquisa 
na didática das ciências, aspectos dos processos de transposição didática para 
conteúdos químicos não são muito investigados no Brasil: não encontramos nenhum 
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artigo publicado em periódicos dos extratos A1, A2 e B1 da CAPES sobre o tema, nem 
teses de doutorado. 

Entre as dissertações, percebemos um predomínio de análise documental, na 
maior parte das vezes com considerações históricas, com foco maior no processo de 
transposição didática externa para conteúdos de difícil visualização e grande exigência 
abstrata, como modelos atômicos, ligações químicas e reações químicas. 

Nos trabalhos encontrados em anais do ENPEC, apenas dois, um deles 
considerava, além do processo externo, a transposição didática interna, apresentando 
primeiras impressões sobre o trabalho do professor na modificação do saber a ensinar 
(saber a ser ensinado) até o saber ensinado. No ENEQ, encontramos um único 
trabalho no ano de 2008, mas seis na última edição do evento, 2012, sendo quatro 
relacionados a perspectiva assumida por esta pesquisa. 

Observamos o crescimento de publicações sobre o tema, que pode refletir num 
crescimento do número de programas de pesquisa em ensino de interessados na 
transposição didática.  

Porém, vale lembrar que algumas questões de origem teórico-metodológicas 
sempre pesaram contra a teoria da Transposição Didática, podendo-se conformar em 
possíveis limitadores da difusão e abrangência da proposta teórica em território 
brasileiro. Já que temos como gênese teórica propostas que tendem a levar em conta 
saberes de origem popular como a proposta de Paulo Freire e a tendência pedagógica 
libertadora. Nesse sentido, talvez essa dicotomia gerada entre esses dois polos de 
divergência teórica pode ser um fator que faça nossos pesquisadores e futuros 
pesquisadores do ensino de química ainda não desenvolver a Transposição Didática 
em uma quantidade e nível aceitável de trabalhos acadêmicos.  
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Introdução 
A utilização de textos contextualizados nas aulas de 
Química é uma ferramenta importante no processo 
de aprendizagem, pois associa os conteúdos 
abordados em sala com as experiências de 
cotidiano dos alunos. “Contextualizar o ensino é 
aproximar o conteúdo formal (científico) do 
conhecimento trazido pelo aluno (não formal), para 
que o conteúdo escolar torne-se interessante e 
significativo para ele.” (KATO; KAWASAKI, 2011, p. 
39). Diante da importância do assunto foi 
desenvolvido este trabalho, que tem como objetivo 
analisar a influência da utilização de um texto 
contextualizado (tendo como foco ações e materiais 
utilizados no cotidiano) nas aulas de química e o 
envolvimento dos alunos em participar das 
discussões dos textos em sala de aula. A pesquisa 
foi desenvolvida numa escola pública localizada em 
Marco/CE com uma turma de alunos do 2º ano do 
ensino médio. Foi ministrada uma aula expositiva 
com o assunto de soluções e após dois dias a turma 
foi dividida em dois grupos, o grupo A1 respondeu 
um questionário geral sobre a aula e o grupo A2 
teve acesso a um texto contextualizado que, após a 
leitura e discussão do assunto abordado, respondeu 
um questionário interpretativo e o questionário geral 
sobre a aula(o mesmo respondido pelo grupo A1). 

Resultados e Discussão 
Quadro 1. Quantidade de acertos e erros dos dois 
grupos de alunos das questões objetivas 
Questão Grupo Acertos  

(%) 
Erros 
(%) 

3-Identificar as 
soluções 
verdadeiras 

A1* 52 40 
A2* 70 27 

4-Identificar as 
soluções quanto à 
saturação 

A1 60 40 
A2 73 27 

6-Análise do 
exemplo dado 
quanto às fases e 
tipo de solução 

A1 55 45 
A2 
 

60 
 

40 
 

7-Análise do 
exemplo dado 
quanto a saturação  

A1 67 33 
A2 71 27 

   A1* - 8% dos alunos não responderam  
   A2* - 3% dos alunos não responderam 
 
As questões 1, 2 e 3 se referem às definições e 
exemplificações sobre o assunto. No quadro estão 
relatadas respostas de 1 aluno de cada grupo, 
foram escolhidas as que estavam melhor escritas. 

Questão 1- Diferença entre suspensão, colóide e 
solução verdadeira. 
“Suspensão quando as moléculas são grandes. 
Colóide é tudo que se espalha. Solução homogênea 
é a verdadeira” (aluno do grupo A1) 
“Na suspensão podemos ver a olho nu, na colóide 
só podemos ver através da luz e na solução 
verdadeira não podemos ver de maneira nenhuma 
pois ela é homogênea por isso só tem uma fase” 
(aluno do grupo A2) 
Questão 2- Conceitue solução, soluto e solvente 
“Soluto é o que vai ser dissolvido. Solvente é o que 
absorve. Solução é homogênea” (aluno do grupo 
A1)  
“Solução é sempre homogênea onde atua uma 
mistura de substância, onde só pode ser visto uma 
fase. Soluto é a substância que vai ser dissolvida e 
o solvente é quem vai dissolver”(aluno do grupo A2) 
Questão 3-Cite três soluções formadas por líquidos 
que correspondem a produtos de uso doméstico 
vinagre, perfume, detergente, leite, água e óleo 
Podemos perceber que a leitura tem uma 
contribuição significativa no desenvolvimento da 
escrita e na construção de um raciocínio coerente.  
Todos os alunos do grupo A2 responderam a 
questão 2, no entanto apenas três alunos do grupo 
A1 conseguiram responder. Todos os alunos 
tiveram dificuldade em responder a 3a questão. 
Em relação às respostas ao entendimento do texto 
aplicado, foi observado serem coerentes. A 
utilização do texto contextualizado facilitou o 
entendimento dos alunos sobre o assunto abordado. 
Os resultados poderiam ser melhores se os alunos 
fossem instigados com frequência pelo professor da 
área a raciocinar e relacionar os fatos observados 
no cotidiano com o conteúdo estudado. 

Conclusões 
Através da leitura do texto contextualizado os 
alunos melhoraram o entendimento do assunto 
abordado, e consequentemente tiveram interesse 
em participar da aula de uma forma mais efetiva, o 
que mostra ser um recurso importante a ser 
aplicado em sala. 
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Introdução 
O conhecimento das concepções prévias dos 

estudantes tem sido um importante mecanismo para 
o desenvolvimento do planejamento do professor na 
busca por estratégias de ensino que visem 
promover a evolução de conceitos para a produção 
de uma aprendizagem de fato significativa. Segundo 
Driver (1988), as ideias prévias dos estudantes 
estão presentes em todas as situações de 
aprendizagem em sala de aula, tornando-se um 
forte recurso didático para um ensino 
contextualizado. Para Mortimer (2000), as ideias 
prévias dos estudantes desempenham um papel 
importante no processo de aprendizagem. Com 
base nessas perspectivas, este trabalho teve por 
objetivo investigar que concepções estudantes, 
recém ingressos no 9º ano do Ensino Fundamental, 
possuem sobre o estudo da Química. Esta pesquisa 
foi realizada com 101 estudantes do nono ano do 
Ensino Fundamental de uma escola pública estadual 
da cidade de Cuité do estado da Paraíba. Os dados 
desta pesquisa foram obtidos através da aplicação 
um questionário semiestruturado com os estudantes 
constituintes da amostra.  

Resultados e Discussão 
Em analise as respostas dadas ao questionário 

tivemos o seguinte resultado: 89% dos estudantes 
afirmaram não ter estudado química antes, 9% 
afirmou já ter estudado, 2% e respondeu que não 
lembrava. Para a questão onde se pediu que os 
estudantes definissem, o que para eles era química, 
61%, em suas respostas, relacionaram a definição 
de química a uma ciência que faz experimentos e 
reações, 26% respondeu que são coisas e 
substâncias que usamos no nosso dia a dia, apenas 
9% relacionaram as suas respostas à teorias e 
conceitos.  Ao se perguntar a que eles ligavam o 
estudo da química, a maioria (90%) respondeu que 
estaria ligado ao estudo de reações que acontecem 
no nosso dia a dia e a preparação de experimentos 
em laboratório, outros 10% incluíram também em 
suas respostas o estudo de símbolos e fórmulas 
químicas. Vemos nas respostas da maioria, que a 
química, para eles, tanto em relação a sua definição, 
quanto ao seu estudo, está associada a 
experimentos e explicações práticas de como as 

coisas acontecem do seu cotidiano. Um outro ponto 
importante que podemos destacar desta pesquisa 
está relacionado a expectativa desses estudantes 
quanto ao estudo da química no nono ano, ao se 
perguntar de que forma eles imaginaram que 
aprenderiam química no nono ano, a maioria dos 
estudantes, cerca de 98%, respondeu que seria com 
o professor levando experimentos para sala de aula 
e realizando aulas práticas em laboratório, outra 
respostas também bastante indicada pelos alunos 
foi que imaginavam que as aulas também seriam 
com explicações do professor sobre a química do 
dia a dia. Essas expectativas dos estudantes é 
reafirmada nas respostas apresentadas por eles ao 
se perguntar se a forma como a química estava 
sendo estudada no 9º ano na disciplina de ciências, 
era como ele imaginava que seria seu estudo, a 
maioria (60%) dos alunos respondeu que não e ao 
responderem justificaram e que as aulas deveriam 
ser em laboratórios também com aulas práticas para 
entenderem melhor o assunto abordado pelo 
professor. Os outros 40% responderam que sim, 
onde a maioria deu por justificativa o fato dos 
professores explicarem como as coisas aconteciam 
no dia a dia.  

Conclusões 
Os resultados desta pesquisa apontaram que 

estes estudantes possuem uma concepção prática e 
contextualizada da química. Para eles, a química é 
uma ciência que se preocupa em explicar a reações 
que acontecem no nosso dia a dia. Outro ponto 
relevante apontado por esta pesquisa foi que os 
estudantes ao iniciarem seus estudos da química no 
9º ano, esperam que o mesmo seja feito de forma 
contextualizada com seu cotidiano e com realização 
de experimentos em sala de aula e aulas práticas 
em laboratório, e não unicamente teorizadas. 
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Introdução 
A pesquisa e análise de dados foram realizadas no 
âmbito do PIBID com o apoio da CAPES e foram 
possíveis graças à parceria da escola-universidade, 
tendo como objetivo geral, investigar as dificuldades 
dos alunos no conteúdo de eletroquímica. Este 
conteúdo foi escolhido levando em consideração a 
sua importância no entendimento de diversas 
situações do cotidiano do aluno, tendo aplicações 
práticas em diversos fenômenos como a corrosão 
de metais, nas pilhas e baterias. Entretanto, é um 
conteúdo considerado de difícil compreensão. Para 
Sanjuan e colaboradores1 este conteúdo é 
considerado difícil e complexo pelos professores, 
sendo que muitos revelam deixar o tópico de 
eletroquímica para o último semestre, sabendo de 
antemão que não terão tempo hábil de executá-lo e 
desse modo, “livram-se do problema”1. Além disso, 
Pitanga e colaboradores2 afirmam que nos materiais 
didáticos, apresentam um abordagem teórica 
excessiva, focada na classificação dos 
componentes das pilhas e na eletrólise, “na 
repetição excessiva da escrita de equações 
químicas e na resolução algorítmica de exercícios”.  
Para possibilitar o diagnóstico da dificuldade dos 
alunos no conteúdo de eletroquímica foram 
observadas as aulas ministradas sobre o tema e 
posteriormente aplicou-se um questionário, a fim de 
identificar as dificuldades dos alunos, em uma turma 
de 25 alunos da 2ª série do Ensino Médio. O 
questionário era composto por 4 questões 
discursivas, sendo: 1) A partir da seguinte reação 
Zn(s) + Cu2+(aq)  → Cu(s) + Zn2+(aq) identifique qual 
elemento sofre oxidação, qual sofre redução; 2) A 
partir da reação acima represente a pilha de Daniel; 
3) Identifique na mesma reação o cátodo, o ânodo e 
os agentes oxidante e redutor e 4) Indique qual é o 
sentido do fluxo de elétrons. 

Resultados e Discussão 
Quando questionados sobre a identificação das 
semirreações de oxidação e redução 53,6% 
souberam identificar as mesmas, porém houve 
confusão para identificar qual dos elementos perde 
ou ganha elétrons. Isso pode ser atribuído aos sinais 
positivo e negativo que são representados de forma 
oposta ao senso comum o qual o quando se perde 
algo se torna negativo ou quando ganha-se positivo. 
Consequentemente observou-se o erro na 
nomenclatura a qual os alunos chamaram de 
“redução ganha elétrons” a semirreação  Zn(s) →    

Zn2+(aq) nomearam “oxidação o elemento que perdeu 
elétrons” a semirreação Cu2+(aq)  → Cu(s). 
Quando indagados sobre a representação da pilha 
de Daniel foi possível observar que 14,3% dos 
alunos não tentaram esboça-la. Já metade dos 
alunos representou de forma correta identificando 
todos os elementos presentes nesta pilha e 10,7% 
representaram com alguns erros entre esses se 
destacaram a falta da ponte salina, bem como das 
placas metálicas de Zn e Cu e conflitos na 
localização das espécies metálica, dos íons, da 
ponte salina e do fio por onde passa a corrente 
elétrica. Outro resultado importante foi notado 
quando os alunos foram questionados sobre a 
identificação do cátodo, ânodo e os agentes 
oxidante e redutor. Apenas 7,1% identificaram todos 
os elementos de forma correta. 57,1% deixaram a 
questão incompleta identificando apenas os agentes 
redutores e oxidantes ou o cátodo e o ânodo. 
Verificou-se também erros como identificação do Zn 
como ânodo, porém como agente oxidante e Cu 
como cátodo, porém agente redutor, identificando 
uma dificuldade na classificação dos mesmos. 
Ao serem questionados sobre o sentido do fluxo de 
elétrons, 7,1% afirmaram que o sentido dos elétrons 
é do Zn para o Cu. 82,2% dos alunos afirmou que o 
sentido vai da esquerda pra direita, ou do positivo 
para o negativo. Percebe-se que os mesmos alunos 
que representaram a pilha de forma correta no item 
anterior, tiveram dificuldades para responder essa 
questão. Isso evidencia que os alunos conseguiram 
memorizar a representação da pilha de Daniell, mas 
não a compreenderam. 

Conclusões 
A análise realizada é de grande relevância para a 

compreensão dos futuros professores, no caso, os 
bolsistas PIBID, das dificuldades dos alunos na 
compreensão dos conceitos básicos sobre o 
funcionamento das pilhas e baterias e, os conceitos 
envolvidos. Compreender estas dificuldades, 
possibilita a proposição de meios mais adequados à 
intervenção pedagógica nas aulas de Química.   
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Introdução 
Os conhecimentos considerados necessários para 
um professor ensinar algum conteúdo foram 
chamados de Base de Conhecimentos para o 
Ensino¹, entre os quais se tem: conhecimento 
pedagógico geral, conhecimento do contexto, 
conhecimento do assunto e conhecimento 
pedagógico do conteúdo. Os quatro componentes 
da base são de diferentes naturezas e todos são 
essenciais ao desenvolvimento de qualquer prática 
de ensino, em qualquer nível de escolaridade. A 
partir de oficinas desenvolvidas com professores da 
rede pública e licenciandos em química da cidade 
de Ponta Grossa-PR, foram produzidas estratégias 
de ensino diversificadas, entre as quais destacamos 
a preparação de experimentos investigativos. Uma 
atividade pode ser considerada investigativa se 
prioriza a participação do aluno como ser pensante 
e ativo no processo de construção do 
conhecimento, sendo o professor o mediador desta 
atividade². 
Considerando a base de conhecimentos para o 
ensino, neste trabalho objetiva-se analisar os 
experimentos investigativos propostos pelos 
licenciandos durante uma das oficinas realizada na 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, em que os 
graduandos escolheram algum experimento 
tradicional comum e tiveram que transformá-lo em 
um experimento investigativo. A partir dessa 
adaptação analisamos como o conhecimento 
pedagógico geral foi mobilizado pelos licenciandos 
no planejamento do experimento, buscando 
identificar a atenção que é dada pelos licenciandos 
em química a esse componente da Base. O 
conhecimento pedagógico geral contempla o 
„conhecimento dos alunos e de sua aprendizagem‟, 
da „gestão da sala de aula‟, do „currículo e das 
instruções‟ resultantes deles. 

Resultados e Discussão 
Na análise dos experimentos feitos pelos 
participantes, observou-se que nenhum dos grupos 
demonstrou ter levado em consideração a questão 
da organização da sala de aula ou do laboratório 
enquanto espaço físico onde se realizaria a 
atividade experimental. Em relação ao elemento 
„currículo e instrução‟, os grupos esclareceram qual 
o assunto envolvido, a relação dele com o currículo 
de química e explicitaram os objetivos essenciais à 
atividade. Por exemplo, o grupo 4 descreve o 
conteúdo a ser tratado, “Tipos de misturas”,  e os 
objetivos  da atividade: “Separar misturas 

homogêneas das heterogêneas”. Já, em relação à 
maneira como ocorrerá a aprendizagem, alguns 
grupos elaboraram perguntas ou problemas com 
intuito de desenvolver uma aprendizagem apoiada 
em estratégia investigativa, a exemplo do grupo 1, 
que propôs o seguinte problema: “ Uma pessoa está 
com dor de estômago, pois comeu mais do que 
deveria. Ele tem em seu armário um sal de frutas 
em pó e um em forma de comprimido. Qual sal de 
frutas ele deve escolher para que sua dor de 
estomago passe mais rápido?”. 
A psicologia da educação traz inúmeras 
contribuições para a compreensão do processo de 
aprendizagem, que está fundamentado em duas 
dimensões da prática educativa: “Os determinantes 
do tempo necessário para a aprendizagem, 
relacionados a aspectos individuais dos alunos e os 
determinantes do tempo gasto no aprendizado, 
relacionados a fatores externos aos alunos.”¹. No 
entanto, na adaptação dos experimentos comuns a 
investigativos pelos licenciandos não foi possível 
observar a presença desses aspectos. 

Conclusões 
Ao contemplar os conhecimentos dos alunos e de 
sua aprendizagem o conhecimento pedagógico 
torna-se necessário para a realização de uma aula 
produtiva. Uma boa organização é questão 
fundamental para que esse objetivo seja alcançado, 
entende-se, portanto, que ao desconsiderar a 
organização do espaço onde a aula experimental 
ocorreria, os licenciandos não analisam uma 
questão fundamental, em virtude disso, é possível 
que os objetivos da aula não sejam alcançados. 
Além de não haverem atentado para aspectos 
próprios da psicologia da aprendizagem dos 
estudantes. Desse modo, percebe-se a necessidade 
de que estes aspectos do conhecimento pedagógico 
geral, geralmente estudados nas disciplinas 
pedagógicas do curso de licenciatura (ministradas 
por professores sem formação na área de química) 
precisam ser mais bem articulados no processo de 
ensino de modo que os futuros professores tenham 
a capacidade de usá-los em situações de preparo e 
desenvolvimento de aulas de química. 
____________________ 
1GROSSMAN, P. The making of a teacher: Teacher knowledge 
and teacher education. New York: Teachers College Press, 
1990.  
2CARVALHO, Anna Maria Pessoa (Org). Ensino de ciências: 
unindo a pesquisa e a prática. SÃO PAULO: Cengage 
Learning, 2012 
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Introdução 
O Curso Técnico em Química do Instituto Federal do 
Espírito Santo - Campus Vila Velha é articulado na 
forma concomitante com o segundo ano do ensino 
médio e desta forma a matriz do curso foi construída 
considerando que os alunos ingressantes já 
possuem conhecimentos básicos de química 
necessários para acompanhar o curso. Assim, tem-
se no primeiro período do curso disciplinas 
específicas da área de química como Química Geral 
e Análise Qualitativa. Com base nos relatos dos 
professores que lecionam essas disciplinas foi 
possível perceber que grande parte dos alunos 
ingressantes no curso apresentam falhas nos 
embasamento teórico dos conteúdos em química 
adquiridos anteriormente. Este fato vem 
comprometendo o desenvolvimento concomitante 
dessas disciplinas. Diante desta percepção foi 
desenvolvido um projeto em parceria com a Direção 
de Ensino do Campus com o objetivo de fazer um 
prognóstico das dificuldades dos conhecimentos 
básicos de química do ensino médio dos alunos 
ingressantes para uma posterior tomada de decisão 
em favor do processo de ensino e aprendizagem. 

Resultados e Discussão 
O projeto teve início no semestre letivo 2014-1 com 
31 estudantes da disciplina de Química Geral do 
primeiro período do Curso Técnico em Química.  O 
instrumento utilizado para a avaliação foi um teste 
escrito contendo 13 questões abordando conteúdos 
básicos de química do ensino médio. A partir da 
detecção das dificuldades em relação a 
conhecimentos anteriormente adquiridos adequou-
se o plano de ensino com uma nova proposta 
pedagógica. Os conteúdos foram selecionados de 
acordo com a necessidade da disciplina de análise 
qualitativa e como grau de deficiência verificada a 
partir da análise dos dados da avaliação diagnóstica.  
Os conteúdos foram desenvolvidos em sala e aula 
com a participação dos alunos com o objetivo de 
corrigir as falhas detectadas e nivelar o 
conhecimento em química básica para possibilitar 
os estudantes acompanharem o curso.  
O desenvolvimento da intervenção pedagógica foi 
dividido em três momentos: A turma foi dividida em 
grupos, depois o professor transmitiu os conceitos 
fundamentais destinando o maior tempo da 
atividades para resolução de problemas. As 

atividades foram mediadas pelo professor que 
estimulou o debate das questões e o o trabalho 
colaborativo nos grupos. No caso dos grupos que 
apresentavam maior dificuldade o professor passou 
a integrar-se ao grupo participando e orientando as 
discussões. O encerramento dessa etapa do estudo 
foi feita a partir da correção das atividades sempre 
com o envolvimento dos alunos. Segundo Carvalho 
(2010), o professor “saber criar um ambiente 
propício para que os alunos passem a refletir sobre 
seus pensamentos, aprendendo a reformulá-los por 
meio da contribuição dos colegas, mediando 
conflitos pelo diálogo e tomando decisões coletivas” 
(p. 9). Os resultados das avaliações antes e depois 
da intervenção pedagógica, estão presentados na 
figura 1. 

 
Figura 1. Gráfico Comparativo do percentual do 
total de acertos por alunos na avaliação diagnóstica 
e na avaliação depois da intervenção. 

Conclusões 
A análise dos resultados revelou que antes da 
intervenção pedagógica o número de alunos que 
atingiram nota igual ou superior a 60% foi de apenas 
4, correspondendo em torno de 13% do total de 
alunos, enquanto que na avaliação após a 
intervenção este número subiu para 17 estudantes, 
o que corresponde a 63% do total de estudantes que 
realizaram a avaliação. 
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo apresentar um panorama dos trabalhos completos apresentados 

nas três últimas edições do Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) que versam sobre 

analogias no Ensino de Química. Foram localizados 26 trabalhos posteriormente categorizados nos 

seguintes aspectos: objetivos de estudo, principais definições para analogias, desvantagens e limitações 

das analogias, principais referências sobre analogias, conteúdo químico das analogias, analogias na 

formação de professores e modelos de ensino com recurso a analogias. A maioria dos trabalhos teve 

como objetivo de estudo a análise de analogias presentes em livros didáticos e proposição de estratégia 

didática com aplicação de analogias, porém poucos trabalhos foram realizados no âmbito da formação 

de professores, principalmente com a utilização de modelos de ensino com recurso a analogias. 

INTRODUÇÃO 

Pesquisas na área de Ensino de Ciências têm apontado diferentes recursos e 
estratégias didáticas na tentativa de facilitar o processo de construção de conceitos 
científicos, principalmente aqueles que exigem o desenvolvimento de noções abstratas. 
Dentre esses recursos estão as analogias, que vêm sendo utilizadas há muito tempo, 
especificamente no Ensino de Química. 

Segundo Mól (1999), analogia é uma relação construída entre dois conceitos, 
experimentos ou situações. Neste trabalho, utilizaremos o termo analogia como uma 
relação entre dois domínios: um conhecido, utilizado como referência e um 
desconhecido, aquele que se pretende ensinar. Os domínios relacionados em uma 
analogia têm sido utilizados por diversos autores com diferentes denominações: 
Gentner (1983) considera como base o domínio conhecido, e alvo o domínio 
desconhecido; Curtis e Reigeluth (1984) utilizam os termos veículo e tópico; Duit 
(1991) considera como análogo e alvo; e Harrison e Treagust (1993) como domínio 
familiar e domínio não familiar.  

Rigolon e Obara (2011) afirmam que muitos professores recorrem ao uso de 
analogias em suas explicações, mais não apresentam uma noção clara do que seja 
esse recurso, utilizando-o de forma não adequada em sala de aula. Segundo Mól 
(1999), não existe uma relação analógica pré-definida entre dois domínios, assim há 
possibilidade dos professores desenvolverem novas propostas de ensino com uso de 
analogias que sejam mais adequadas a cada contexto. 
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Considerando a importância do uso de analogias no processo de ensino, este 
trabalho tem como objetivo apresentar um panorama de pesquisas que versam sobre 
analogias no Ensino de Química por meio de um levantamento dos trabalhos 
completos apresentados nas três últimas edições (2008 a 2012) do Encontro Nacional 
de Ensino de Química (ENEQ), buscando destacar em que âmbito essas pesquisas se 
encontram. A escolha do ENEQ justifica-se por ser o principal e tradicional evento na 
área de Ensino de Química no país. Foram selecionados os três últimos anos do 
evento na busca de uma visão mais atual de trabalhos relativos à analogia. 

REFERENCIAL E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Como referencial para as análises dos dados, utilizamos os pressupostos da 
análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Segundo a autora, a análise de 
conteúdo se organiza em três fases: (1) Pré-análise - Organização do material a ser 
analisado por meio das etapas: leitura flutuante para seleção dos documentos; 
formulação das questões norteadoras e a elaboração dos indicadores que permitam o 
embasamento da interpretação final; (2) Exploração do material - Codificação dos 
dados por seleção das unidades de análise e a definição de categorias; (3) Tratamento 
dos resultados - inferência e interpretação. 

Nesta pesquisa, a pré-análise consistiu-se em: busca pelos documentos, leitura 
flutuante e formulação de questionamentos. A busca foi realizada a partir do 
levantamento de trabalhos completos nos anais eletrônicos dos ENEQs de 2008 a 
2012. Procurou-se o termo analogia(s) no título, resumo e corpo do texto de cada 
trabalho completo apresentado nessas três edições do evento. A leitura flutuante 
permitiu fazer a seleção dos trabalhos que versam sobre analogia(s), descartando os 
trabalhos que apenas citam a palavra analogia(s). Em seguida foram formulados os 
seguintes questionamentos: Quais os objetivos desses trabalhos? Apresentam 
definição para analogias? Apresentam limitações das analogias? Quais as principais 
referências sobre analogias utilizadas nesses trabalhos? Qual o conteúdo químico das 
analogias presentes nesses trabalhos? Há trabalhos relacionados com a formação de 
professores? Há trabalhos que utilizam modelos de ensino como recursos a analogias? 

A partir dos questionamentos formulados foram definidas as categorias 
apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Categorias definidas a partir dos questionamentos formulados na pré-análise. 

CATEGORIAS 
Objetivos de estudo  

Principais definições para analogias  

Desvantagens e limitações das analogias  

Principais referências sobre analogias 

Conteúdo químico das analogias 

Analogias na formação de professores 

Modelos de ensino com recurso a analogias 
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Por último foram realizadas a inferência e interpretação dos resultados obtidos 
com a categorização.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio das buscas realizadas foram localizados 26 trabalhos completos que 
versam sobre analogias, os quais foram classificados como trabalhos com foco 
primário (FP) e com foco secundário (FS). Considerou-se como trabalhos que versam 
sobre analogias com FP aqueles em que os autores apresentam no objetivo a 
intencionalidade de analisar e/ou discutir sobre analogias durante o texto, e com FS 
aqueles que não possuem o objetivo relacionado com analogias, mas que em algum 
momento do texto os autores apresentam análises e/ou discussões sobre analogias. 

No gráfico da Figura 1, encontra-se representada a quantidade dos trabalhos 
completos que versam sobre analogias classificados como FP e FS que foram 
apresentados nas três últimas edições do ENEQ. 
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Figura 1: Quantidade de trabalhos completos que versam sobre analogias apresentados nos 
ENEQs (2008 a 2012) classificados como FP e FS. 

De acordo com o gráfico da Figura 1, pode-se verificar uma quantidade 
reduzida de trabalhos completos que versam sobre analogias classificados como FP 
nas três últimas edições do ENEQ. Além disso, o número desses trabalhos 
classificados como FP é menor quando comparado com a quantidade de trabalhos 
classificados como FS. Essa diferença é mais acentuada no ano de 2012, onde foram 
encontrados três trabalhos com FP e onze trabalhos de FS.  

Os trabalhos encontrados que versam sobre analogias classificados como FP e 
FS estão especificados respectivamente nos Quadros 1 e 2. 
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Quadro 1: Trabalhos completos que versam sobre analogias apresentados nos ENEQs (2008 a 
2012) classificados como FP. 

Nº TÍTULO DO TRABALHO (FP) AUTORES ANO 

1 Explorando o uso de analogia no estudo dos temas 
substância e mistura 

Almeida; Barreto; Alfaya; Silva; 
Gonçalves; Duarte; Santos; 

Camargo e Lazaretti 
2008 

2 
Uma análise crítica das analogias “bola de bilhar”, “pudim de 
passas” e “sistema solar” utilizadas para o ensino de química 

em modelos atômicos 

 
Munarin e Munarin 

 
2008 

3 
Proposta de Ensino de Ligações Químicas como alternativa a 
Regra do Octeto no Ensino Médio: Diminuindo os Obstáculos 

para aprendizagem do conceito 
Júnior; Azevedo e Soares 2010 

4 
As Analogias no Ensino de Química: Uma Investigação de 
sua Abordagem nos Livros Didáticos de Química do Ensino 

Médio 
Silva; Lima e Silva 2010 

5 Entropia: uma abordagem com experimentações e analogias 
associadas à flecha do tempo 

Oliveira; Santos; Melo; Santos; 
Pitanga e Cruz 

2012 

6 Concepções de Analogias no Ensino de Ciências Lara e Góis 2012 

7 Identificação de analogias no conteúdo de Estrutura Atômica 
nos livros de Química Geral do ensino superior Viana e Júnior 2012 

 
Quadro 2: Trabalhos completos que versam sobre analogias apresentados nos ENEQs (2008 a 
2012) classificados como FS. 

Nº TÍTULO DO TRABALHO (FS) AUTORES ANO 

8 Como se “pega” gripe? Um estudo das concepções 
alternativas de estudantes sobre o sistema imunológico 

Lessa; Gutjahr; Pedroso; Wagner; 
Inácio; Venturi e Tomio 

2008 

9 Estequiometria: Investigações em uma Sala de Aula Prática Tristão; Silva e Justi 2008 

10 Questões Ambientais nos Livros Didáticos de Ensino Médio: o 
caso do Aquecimento Global 

Quadros; Lobato; Silva; Lago e 
Cardeal 

2008 

11 
Análise das dificuldades encontradas por alunos do Ensino 
Médio na construção de relações entre modelos atômicos, 

distribuição eletrônica e propriedades periódicas 

 
Lima; Silva e Matos 

 
2010 

12 A complexidade do uso de representações no ensino do 
conteúdo enzimas – reflexões na formação docente Sangiogo e Zanon 2010 

13 Análise de conteúdo como metodologia para seleção de livros 
didáticos de química Dominguini e Ortigara 2010 

14 Improvisações Teatrais para o Ensino de Química Neto; Pinheiro e Roque 2010 

15 Que aroma é esse? - investigando as representações de 
modelos produzidas por alunos do Ensino Médio Moraes; Verassani e Júnior 2010 

16 A Bioquímica a Partir de Livros Didáticos: Um Estudo dos 
Livros de Química Aprovados Pelo PNLEM 2007 Francisco e Junior 2010 

17 A Química dos Alimentos e Aditivos: A Cinética Química 
Ensinada Sob a Perspectiva do Modelo CTS de Ensino Santos; Nascimento e Nunes 2012 

18 Geometria e polaridade molecular sob uma ótica 
interdisciplinar 

Silva; Queiroz; Neto; Silva; Silva e 
Nascimento 

2012 

19 Identificação de obstáculos epistemológicos presentes em 
alguns livros didáticos de Química do Ensino Médio Miranda e Araújo 2012 

20 O Ensino e aprendizagem de radioatividade: análise de 
artigos em periódicos nacionais e internacionais. Silva; Campos e Almeida 2012 

21 
Dificuldades dos licenciandos em química da UFS em 

entender e estabelecer modelos científicos para equilíbrio 
químico. 

Santos e Melo 2012 

22 O instrumento “CoRe” como atividade didática para acessar o 
conhecimento pedagógico do conteúdo de licenciandos Júnior; Novais e Fernandez 2012 

23 
Modelo quântico do átomo: uma análise do ensino das 

noções de quantum de uma grandeza e comportamento dual 
da energia e da matéria 

Ramos e Silva 2012 

24 Concepções de estudantes do nível médio sobre modelos e a 
relação modelo e realidade Barreto e Júnior 2012 
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25 A circularidade dos discursos na reformulação dos 
livros didáticos de química Oliveira e Rosa 2012 

26 
Análise crítica dos modelos presentes em livros didáticos de 
Química e as possibilidades de mediação do conhecimento 

científico na formação inicial de professores 
Souza e Júnior 2012 

Objetivos de estudo 

Os trabalhos completos classificados como FP foram organizados 
considerando os seus respectivos objetivos de estudo. 

Quadro 3: Objetivo de estudo dos trabalhos completos apresentados nos ENEQs (2008 a 2012) 
que versam sobre analogias classificados como FP. 

OBJETIVOS DE ESTUDO – TRABALHOS COMPLETOS (FP) Nº 

Análise de analogias presentes em livros didáticos  4, 7 

Delineamento de estado da arte 6 

Investigação da compreensão de conteúdos a partir de analogias 2 

Proposição de estratégia didática com aplicação de analogias 3, 5 

Proposição de estratégia didática com elaboração e aplicação de 
analogias 1 

De acordo com o Quadro 3, pode-se observar que os objetivos de estudo 
relatados na maioria dos trabalhos completos que versam sobre analogias classificados 
como FP são: análise de analogias presentes em livros didáticos e proposição de 
estratégia didática com aplicação de analogias, ambos presentes em dois trabalhos 
cada. Os objetivos de estudo dos trabalhos completos classificados como FS não 
foram identificados, pois conforme mencionado anteriormente, eles não estão 
diretamente relacionados com analogias. 

Análise de analogias presentes em livros didáticos 

Para o objetivo de estudo análise de analogias presentes em livros didáticos 
foram encontrados os trabalhos de número 4 e 7. Acredita-se que esses trabalhos 
sejam influenciados por trabalhos similares publicados anteriormente, tais como os de 
Curtis e Reigeluth (1984), Glynn e Takahashi (1998), Harrison (2001), Monteiro e Justi 
(2000), Terrazzan et al. (2003) e Thiele e Treagust (1994). 

 No trabalho de número 4 – “As Analogias no Ensino de Química: Uma 
Investigação de sua Abordagem nos Livros Didáticos de Química do Ensino Médio”, as 
autoras investigaram as ocorrências de analogias nas abordagens dos livros didáticos 
de química do ensino médio, analisando-as segundo os critérios de classificação de 
Thiele e Treagust (1994). Como resultado da pesquisa, concluíram que os autores dos 
livros didáticos parecem desconhecer ou não dar a devida importância para o potencial 
e limitações que há na utilização de analogias, considerando que a maioria deles nem 
ao menos citam suas limitações e muito menos as discutem. 

No trabalho de número 7 – “Identificação de analogias no conteúdo de 
Estrutura Atômica nos livros de Química Geral do ensino superior”, os pesquisadores 
analisaram as analogias sobre o conteúdo de estrutura atômica, em livros de química 
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geral. Concluíram que grande parte das analogias apresentadas no livro compara 
inadequadamente o mundo macroscópico ao microscópico, possibilitando ao leitor a 
formação de erros conceituais e obstáculos epistemológicos. 

Em comum, os dois trabalhos demonstram preocupação com a qualidade dos 
livros didáticos, que ainda hoje tem sido o principal suporte dos professores em sala de 
aula. 

Delineamento de estado da arte 

Quanto ao objetivo de estudo delineamento de estado da arte foi encontrado 
apenas o trabalho de número 6 – “Concepções de Analogias no Ensino de Ciências”. 
Nele os autores apresentam uma revisão das diferentes compressões do conceito de 
analogia, uma vez que o considera muito próximo aos conceitos de modelo e metáfora, 
podendo aparecer como sinônimos ou hierarquizados de diferentes formas. Os autores 
concluem que os resultados das pesquisas sobre o uso de analogias parecem ter tido 
pouco impacto na prática dos professores e livros didáticos.  

Investigação da compreensão de conteúdos a partir de analogias 

Para o objetivo de estudo investigação da compreensão de conteúdos a partir 
de analogias foi encontrado apenas o trabalho de número 2 – “Uma análise crítica das 
analogias “bola de bilhar”, “pudim de passas” e “sistema solar” utilizadas para o Ensino 
de Química em modelos atômicos”. Nesse trabalho, as autoras investigaram como os 
alunos de supletivo do ensino médio compreendem e assimilam os modelos atômicos a 
partir das analogias “bola de bilhar”, “pudim de passas” e “sistema solar” utilizadas para 
o ensino do conteúdo de modelos atômicos. Os resultados evidenciam que os alunos 
não compreendem as analogias e não identificam suas limitações, além disso, não 
conhecem e nem distinguem os modelos. 

Proposição de estratégia didática com aplicação de analogias 

Para o objetivo de estudo proposição de estratégia didática com aplicação de 
analogias foram encontrados os trabalhos de número 3 e 5. 

No trabalho de número 3 – “Proposta de Ensino de Ligações Químicas como 
alternativa a Regra do Octeto no Ensino Médio: Diminuindo os Obstáculos para 
aprendizagem do conceito”, os autores apresentam uma nova estratégia de ensino que 
foi aplicada a alunos ingressantes no curso de Licenciatura em Química. Foi utilizada a 
analogia que tem como domínio conhecido o ímã com seus pólos e campo magnético 
para explicar ligações iônicas. No decorrer do texto, ao explicar a analogia, os autores 
apresentam algumas limitações quanto ao seu uso, e alertam aos professores que as 
analogias estão sujeitas a provocar confusões mesmo amplamente revisadas e 
aplicadas.   

 No trabalho de número 5 – “Entropia: uma abordagem com experimentações e 
analogias associadas à flecha do tempo”, os autores apresentam o desenvolvimento de 
uma metodologia didática para o ensino de entropia em uma abordagem diferenciada, 
utilizando experimentações simples e analogias associadas à flecha do tempo. As 
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analogias utilizadas foram resumidas em uma tabela e suas possíveis limitações não 
foram discutidas no trabalho. Segundo os autores essas estratégias de ensino 
estimulam e despertam o interesse dos alunos a aprender. 

Proposição de estratégia didática com elaboração e aplicação de analogias 

Quanto ao objetivo de estudo proposição de estratégia didática com elaboração 
e aplicação de analogias foi encontrado apenas o trabalho 1 – “Explorando o uso de 
analogia no estudo dos temas substância e mistura”. Nesse trabalho, os autores 
apresentam um estudo desenvolvido por uma equipe de docentes e graduandos de 
Licenciatura em Química, onde estes desenvolveram uma analogia para o conceito de 
substância e mistura a partir da confecção de pulseiras com miçangas. Apresentam 
detalhadamente cada fase do desenvolvimento do projeto, desde a escolha do 
conteúdo a ser trabalhado em sala de aula à construção e aplicação da analogia. Os 
autores relatam que as fases do trabalho realizado mostraram a importância de 
proporcionar situações didáticas e pedagógicas para os futuros professores e recém-
formados. 

Principais definições para analogias 

Da análise dos 26 trabalhos completos, identificou-se que apenas sete 
apresentaram definição para o termo analogia(s), destes, cinco foram classificados 
como FP e apenas dois como FS. As definições encontradas estão apresentadas no 
Quadro 4. 

Quadro 4: Definições para o termo analogia(s) encontradas nos trabalhos completos. 

DEFINIÇÃO APRESENTADA PARA ANALOGIA Nº  
[...] elas têm como função básica estabelecer um relacionamento entre similaridades de dois domínios, 
sendo que um dos domínios é familiar ao estudante (domínio da analogia), enquanto o outro não lhe é 
familiar (domínio do alvo). 

3 

[...] é uma comparação baseada em similaridades entre estruturas de dois domínios diferentes [...] (DUIT, 
1991). 4 

[...] podem ser compreendidas como uma comparação de similaridades existentes entre as estruturas de 
dois domínios diferentes. (DUIT, 1991 apud MONTEIRO; JUSTI, 2000). 6 

[...] é outro excelente recurso didático, pois contêm uma função básica que é um relacionamento entre 
similaridades de dois domínios, onde um dos domínios é familiar ao estudante (chamado de domínio 
analógico) enquanto o outro domínio não lhe é familiar nomeado de domínio alvo [...] (CURTIS; 
REIGELUTH, 1984). 
 
[...] é frequentemente apreendida como uma comparação baseada em similaridades entre estruturas de 
dois domínios de conhecimentos diferentes, como um conhecimento conhecido e outro desconhecido. 
 
[...] são tentativas de compreender um evento ou uma situação não-familiar em termos de coisas as quais 
estamos habituados, ou em termos de sistemas familiares de relações por meio de analogias. (BORGES, 
1997). 
 
[...] normalmente apresentam-se numa comparação entre dois eventos: um para explicar o novo (o 
desconhecido) e o já conhecido e que servirá como referência. (FRANCISCO JR., 2010). 

5  

[...] envolve o estabelecimento de comparações ou relações entre o conhecido e o pouco conhecido ou 
desconhecido e promove o desenvolvimento de novas competências. (DUARTE, 2005). 17  

[...] forma de comparar para pensar sobre as semelhanças (pontos em comum), comparar para concluir a 
respeito do novo. (LIMA; NUÑEZ, 2004; HARRISON; TREAGUST, 2000 e FRANCISCO JR., 2009). 18  

[...] é o processo comparativo no qual se considera uma característica do objeto ou fenômeno e a 
compara com um elemento conhecido pelo aluno. 7 
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De acordo com o Quadro 4, verifica-se que a maioria (sete) das definições 
encontradas nos trabalhos completos para o termo analogia é referente a definições 
dadas por outros autores como Borges (1997); Curtis e Reigeluth (1984); Duarte 
(2005); Duit (1991); Francisco Jr. (2009; 2010); Harrison e Treagust (2000) e Lima e 
Nuñez (2004). Apenas três definições são próprias dos autores desses trabalhos. Além 
disso, pode-se perceber que somente no trabalho 5 foi encontrado mais de uma 
definição para o termo analogia(s). 

Observa-se também que a maior parte dos autores que definiram o termo 
analogia(s) o relaciona ao ato de comparar. Segundo Mól (1999), o uso de 
comparações para explicitar conceitos novos é muito comum em Ciências e Ensino de 
Ciências.  

Desvantagens e limitações das analogias 

Buscou-se identificar as desvantagens e limitações quanto ao uso de analogias 
presentes nos 26 trabalhos completos. As desvantagens e limitações encontradas 
estão apresentadas no Quadro 5. 

Quadro 5: Desvantagens e limitações quanto ao uso de analogias encontradas nos trabalhos 
completos. 

DESVANTAGENS E LIMITAÇÕES DAS ANALOGIAS Nº 
[...] (i) ao receber uma analogia pronta, os estudantes podem considerá-la impertinente e rejeitá-la; (ii) 
por estarem fora do contexto sócio histórico dos estudantes, as analogias podem não ser inteligíveis; 
(iii) o não discernimento das diferenças entre o análogo (domínio da analogia) e o fenômeno (domínio 
do alvo) poderem gerar problemas na aprendizagem; (iv) sem um bom direcionamento, aspectos 
irrelevantes podem sobressair em detrimento do aspecto principal, sugerido em uma analogia; (iv) 
analogias muito próximas a seus domínios alvo poderem levar a generalizações e, 
consequentemente, a formas de raciocínios equivocadas. (GLYNN, 1998). 

2, 11, 26 

[...] em muitas situações distorcem os conceitos resultando em nada de positivo para a aprendizagem 
dos alunos. 
 

[...] estão sujeitas a provocar confusões mesmo amplamente revisadas e aplicadas [...] 
 

[...] reforçar aspectos desnecessários e prejudiciais ao conceito. 

3 

[...] à falta de discussão na apresentação das analogias o que pode trazer dificuldades ainda maiores 
na compreensão dos conceitos científicos. (MONTEIRO; JUSTI, 2000). 4 

[...] o risco de a analogia ser confundia com o próprio conceito em estudo [...] 
 

[...] os estudantes [...] muitas vezes não reconhecem as semelhanças entre o conceito análogo e o 
conceito alvo. (OLIVA et al., 2004). 
 

[...] as analogias são muitas vezes improvisadas e tão complexas quanto o alvo ou até mais 
complexas. As semelhanças mais relevantes entre o alvo e o análogo são pouco exploradas [...] há 
confusão das analogias com exemplos e, raramente a eficácia da analogia é avaliada. (DUARTE, 
2005). 

6 

[...] o uso de analogias também pode resultar em desvantagens, pois adquiri o status de objeto de 
estudo simplificando a realidade estudada o qual pode se chegar a características superficiais ou 
simplesmente pitorescas (GARRITZ; RAVIOLO, 2007). 
 

[...] atribuição incorreta de atributos do análogo ao objetivo e a não abstração das correspondências 
entre os domínios [...], por exemplo, confusão das características microscópicas com as 
macroscópicas. 
 

[...] se não corretamente construída faz com que diversos problemas na aprendizagem conceitual 
ocorram, o que ele chamou de obstáculos epistemológicos. 

7 

[...] os estudantes podem aprender a analogia e não fazer a transposição para o conhecimento 
científico. (DUIT ,1991). 8 

[...] as analogias podem fazer com que os alunos se prendam a aspectos superficiais que conduzem à 
generalização de concepções inadequadas (GLYNN, 1998 apud MONTEIRO; JUSTI, 2000). 11 
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[...] analogias podem gerar obstáculos ao acesso do conhecimento científico, ficando-se “preso” ao 
senso comum (ao análogo), sem direcionar o pensamento para a devida compreensão teórico-
conceitual, desejada de ser aprendida pelos estudantes, na escola. (BACHELARD, 1996). 

12 

[...] os estudantes podem se prender a aspectos superficiais que conduzem a generalização de 
concepções inadequadas. (DUIT apud MORTIMER, 2000). 14 

[...] não utilizar elementos que tratam de fenômenos não correspondentes, fato comum em muitos 
livros de Química (MONTEIRO e JUSTI, 2000). 16  

[...] a analogia do pudim de passas cria uma dificuldade no entendimento das concepções trabalhadas 
no modelo de Thomson, criando uma falsa visão deste modelo que irá gerar inúmeros entraves ao 
desenvolvimento científico do educando. (MELZER et al., 2009). 
 

[...] analogias que, sem a devida relação com a teoria, acabam muitas vezes por esvaziar o conceito 
científico. (MELZER et al., 2009). 

19 

Pela análise do Quadro 5, pode-se perceber que dos 26 trabalhos analisados, 
13 apresentam desvantagens e/ou limitações das analogias. Além disso, pode-se 
observar que dos sete trabalhos classificados como FP, cinco trabalhos (2, 3, 4, 6 e 7) 
apresentam limitações e/ou desvantagens das analogias. Esses resultados evidenciam 
a preocupação dos pesquisadores ao retratar a utilização de analogias, principalmente 
em relação à seguinte desvantagem: o não reconhecimento das semelhanças e 
diferenças entre o domínio conhecido e o domínio desconhecido, muitas vezes, 
resultado da falta de discussão da analogia pelo professor. 

Principais referências sobre analogias 

As principais referências, que foram utilizadas nos 26 trabalhos completos que 
versam sobre analogias estão presentes no Quadro 6. Devido a grande quantidade de 
referenciais encontrada, foram considerados os autores citados no mínimo em dois 
trabalhos diferentes. 

Quadro 6: Principais referências citadas nos trabalhos completos. 

REFERÊNCIAS - TRABALHOS COMPLETOS Nº 
BORGES, A. T. Modelos Mentais. In: XII Simpósio Nacional de Ensino de Física, 1997, Belo 
Horizonte. Atas... Belo Horizonte: SBF, 1997. 4, 5, 6, 21 

CURTIS, R. V.; REIGELUTH, C. M. The Use of Analogies in Written Text. Instructional 
Science, Amsterdan: Elsevier Science Publishers B.V., v.13, n. 2, p. 99-117, 1984. 4, 6, 5 

DAGHER, Z. Review of studies on the effectiveness of instructional analogies in science 
education. Science Education, v.79, n. 3, p.295-312, 1995. 1, 8,6 

DUARTE, M. da C. Analogias na educação em ciências: contributos e desafios. 
Investigações em Ensino de Ciências, v. 10, n. 1, p.7-29, 2005. 5, 6, 17 

DUIT, R. On the role of analogies and methaphors in learning science. Science Education, 
New York, n. 75, v. 6, p. 649-672, 1991. 1, 8, 2, 4, 6, 5 

FRANCISCO JR., W. E. Analogias em livros didáticos de química: um estudo das obras 
aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático Para o Ensino Médio 2007. Ciências e 
Cognição, v.14, n. 1, p. 121- 143, 2009. 

6, 18 

GLYNN, S. M. Explaining science concepts: a teaching-with-analogies model. In: GLYNN, S. 
M; YEANY, R. H.; BRITTON, B. K. (Eds.) The psychology of learning science. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum, 1998, p. 219-240. 

2, 4, 5, 6, 11, 26 

KRAPAS, S.; QUEIROZ, G.; COLINVAUX, D. Modelos: uma análise de sentidos na literatura 
de pesquisa em ensino de ciências. Investigações em Ensino Ciências, v. 2, n. 3, p. 185-
205, 1997. 

4, 6 

MÓL, G. S. O Uso de analogias no ensino de química. 1999. 254 f.. Tese (Doutoramento 
em Química) – Instituto de Química, Universidade de Brasília, Brasília,1999. 
 
 
 
 
 
 
 

2, 6 

MONTEIRO I. G.; JUSTI R. S. Analogias em livros didáticos de química brasileiros destinados 
ao ensino médio. Investigações em Ensino de Ciências. v. 5, n. 2, pp.67-91, 2000. 4, 6, 11, 16 

NAGEM, R. L.; CARVALHAES, D. O.; DIAS, J. A. Y. Uma proposta de metodologia de ensino 
com analogias. Revista Portuguesa de Educação, n. 2, p. 14, 2001. 5, 18 
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 OLIVA, J. Mª et al. Una Propuesta Didáctica Basada en la Investigácion para el uso de 
Analogías en la Enseñanza de las ciencias. Enseñanza de lãs Ciencias, v. 19, n. 3, p. 453, 
2001. 

1, 4, 6 

 TREAGUST, D. et al. Science Teacher’s Use of Analogies: Observations from 
Classroom Practice. International Journal of Science Education, v. 14, n. 4, p. 413- 422, 
1992. 

1, 6 

De acordo com o Quadro 6, pode-se observar que as pesquisas apresentadas 
nas três últimas edições do ENEQ tiveram como principais referências os estudos de 
autores estrangeiros, tais como, Curtis e Reigeluth, Dagher, Duit, Glynn, Oliva e 
Treagust, acompanhados de pesquisadores brasileiros, como Borges, Duarte, Ferry e 
Nagem, Francisco Jr., Krapas et al., Mól, Monteiro e Justi e Nagem et al. Os autores 
Duit e Glynn apresentaram maior destaque, pois ambos foram referenciados em seis 
trabalhos. 

Conteúdo químico das analogias  

Buscou-se identificar dentre os 26 trabalhos aqueles que apresentam analogias 
para um determinado conteúdo químico. No Quadro 7 encontra-se os conteúdos 
apresentados nesses trabalhos. Cabe destacar que alguns trabalhos apresentaram 
analogias para mais de um conteúdo químico. 

Quadro 7: Conteúdo químico das analogias apresentadas nos trabalhos completos. 

CONTEÚDO QUÍMICO  Nº 

Modelos atômicos/Estrutura atômica 2, 4, 7, 11, 13, 19, 23 
Ligações Químicas 3, 4, 26, 19 
Equilíbrio Químico 26, 21 

Substâncias/ Misturas 1 
Entropia 5  

Cinética química 17 
Estequiometria 9 

Geometria molecular 18 
Radioatividade 20 

De acordo com o Quadro 7, pode-se verificar que 16 trabalhos, ou seja, a 
maioria apresentou analogias para um determinado conteúdo químico e apenas 10 
trabalhos não apresentaram.  Além disso, pode-se observar que os conteúdos 
químicos encontrados com maior frequência nos trabalhos completos que versam 
sobre analogias foram Modelos Atômicos/Estrutura Atômica e Ligações Químicas. 

Analogias na formação de professores 

Foram encontrados quatro trabalhos completos (12, 21, 22, 26) que versam 
sobre analogias, nos quais seus estudos situam-se no campo de formação de 
professores. Em relação às analogias, esses trabalhos foram classificados como FS, 
sendo que foram apresentados nos ENEQs dentro da temática de formação de 
professores. Porém, nenhum deles ressalta a importância da realização de abordagens 
e reflexões sobre elaboração e aplicação de analogias em espaços de formação inicial 
e continuada de professores. 
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Modelos de ensino com recurso a analogias 
 

Foram encontrados apenas dois trabalhos que apresentam modelo de ensino 
com recurso a analogias: trabalho de número 4 – “As Analogias no Ensino de Química: 
Uma Investigação de sua Abordagem nos Livros Didáticos de Química do Ensino 
Médio” e de número 6 – “Concepções de Analogias no Ensino de Ciências”. 

Nesses trabalhos, os autores mencionam um modelo de ensino proposto por 
Glynn (1991), conhecido como TWA. No trabalho 4, os autores adotaram este modelo 
como referencial para análise de analogias em livros didáticos e no trabalho 6, os 
autores apenas citam o modelo, porém, não o utilizam. É importante ressaltar que a 
quantidade de propostas de modelos de ensino com o uso de analogias é considerável, 
no entanto, nenhum trabalho apresentado nos ENEQs (2008 a 2010) utilizou-se desses 
outros modelos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado teve a intenção de apresentar um panorama das pesquisas 
que versam sobre analogias no Ensino de Química, apresentadas no Encontro 
Nacional de Ensino de Química (ENEQ), no período 2008 a 2012. Os resultados 
demonstram que a maioria dos trabalhos que se dedicaram à temática em questão teve 
como objetivo de estudo a análise de analogias presentes em livros didáticos e a 
proposição de estratégias didáticas com aplicação de analogias.  

No que se refere às definições do termo analogia, observou-se que a maioria 
dos autores define analogia como uma comparação. Embora alguns trabalhos não 
tenham apresentado uma definição para o termo analogia, os autores demonstraram 
preocupação quanto as suas limitações. Alguns trabalhos revelam que grande parte de 
professores e autores de textos didáticos utilizam as relações analógicas muitas vezes 
sem se preocupar com seu uso sistemático, deste modo pressupõe-se que as 
analogias são empregadas de forma espontânea ou inconsciente, sem se preocupar 
com suas limitações.  

Sendo assim, é de grande importância a inserção de discussões sobre 
analogia em espaços de formação de professores, pois nota-se que a maioria dos 
atuais professores não estão preparados para estruturar ou seguir uma estratégia 
didática com uso de analogias, podendo-se assim, contribuir na melhoria do ensino e 
aprendizagem. 

Quanto aos conteúdos ensinados utilizando analogias, a maioria dos trabalhos 
está relacionada aos conteúdos de Modelos Atômicos/Estrutura Atômica e Ligações 
Químicas. 

Em relação aos modelos de ensino com recursos a analogias, os trabalhos 
revelam uma carência de pesquisas que apresentam propostas de estratégia didática 
com elaboração e aplicação de analogias baseadas em modelos de ensino.  
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Aprendizagem cooperativa: uma proposta de oficina para a abordagem 
do conteúdo “Separação de Misturas”, pelo método jigsaw 
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Introdução 
A aprendizagem cooperativa se apresenta como 
uma ferramenta didática que pode proporcionar uma 
melhor assimilação dos conteúdos de química, além 
de contribuir para a formação de cidadãos que 
desenvolvam hábitos cooperativos dentro do 
ambiente escolar1. Dentre os diferentes métodos de 
aprendizagem cooperativa, neste trabalho 
destacamos o jigsaw, que consiste na formação de 
grupos, no qual os estudantes trabalham juntos no 
desenvolvimento de tarefas e atribuições 
específicas, para atingir os objetivos de 
aprendizagem, referentes a um determinado 
conteúdo, a partir do compartilhamento dos 
conhecimentos individuais2. 

Objetivos 
Desenvolver uma oficina didática sobre o conteúdo 
Separação de Misturas para o ensino de química do 
nível médio, a partir da aprendizagem cooperativa 
através do método do jigsaw. 

Descrição 
A oficina proposta pelo método jigsaw aborda o 
conteúdo Separação de Misturas, ministrado no 1° 
ano do ensino médio. Inicialmente, realizou-se uma 
subdivisão do conteúdo, abordando os tipos de 
separação de misturas que envolvesse: misturas 
heterogêneas do tipo sólido-sólido (flotação, 
peneiração e separação magnética) e do tipo sólido-
líquido (decantação e filtração simples). Escolhemos 
essa divisão em função da facilidade no momento 
de sua execução em sala de aula, visto que não se 
torna obrigatório o uso de laboratório para a 
realização dos experimentos. Neste contexto, 
propomos então cinco experimentos, um para cada 
tipo de Separação de Mistura citados anteriormente. 
O desenvolvimento da estratégia foi dividido nas 
seguintes etapas: 1ª Etapa – formação dos Grupos 
de Bases (GB) composto por cinco estudantes, com 
diferentes níveis de habilidades (grupos 
heterogêneos). Este é um requisito relevante, pois 
busca beneficiar aqueles estudantes que 
apresentam maior dificuldade para assimilação do 
conteúdo, tendo como suporte os colegas com nível 
de conhecimento mais adiantado. 2ª Etapa – 
formação dos Grupos de Especialistas (GE) 
representados por cinco estudantes, provenientes 
de cada GB, formados anteriormente, mas que 

foram designados para estudar e discutir juntos a 
mesma parte do conteúdo. No desenvolvimento da 
estratégia, a partir da formação dos GE, os alunos 
podem discutir e solucionar dúvidas referentes ao 
conteúdo que está sendo ministrado. A Figura 1 
representa a formação dos grupos de base e de 
especialistas de acordo com o método de separação 
abordado.

 
Figura 1: Representação esquemática da formação 
de grupos de base e de especialistas. 

Cabe ao professor a responsabilidade de organizar 
esses grupos no início da aula, pois os grupos 
devem ser estruturados de acordo com o nível de 
conhecimento de cada estudante. Visando garantir a 
participação ativa de todos os membros do grupo, o 
professor pode atribuir a cada aluno os seguintes 
papeis: redator, mediador, relator A e B e porta-voz1. 
Para desenvolver nos alunos, o estímulo a 
questionamentos, foi elaborada uma pergunta geral 
sobre o tema abordado (Qual a importância dos 
processos de separação de misturas?). Após as 
atividades experimentais realizadas pelos GE, cada 
aluno retorna para o seu grupo de origem - GB para 
compartilhar e discutir os conhecimentos adquiridos 
durante os experimentos. Assim, com base no 
compartilhamento de informações, os GB 
respondem e apresentam seus resultados à turma, 
proporcionando um ambiente de discussão coletiva, 
no qual o professor se posiciona como mediador 
para esclarecer, complementar, discutir e corrigir 
informações. 
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Resumo 

Este estudo apresenta os resultados de uma investigação no ensino-aprendizagem de conceitos em 
soluções químicas nas abordagens matemática e do modelo corpuscular de estrutura da matéria com 
169 alunos cuja faixa etária variou de 15 a 18 anos. As respostas dos alunos revelaram as principais 
dificuldades para a formação dos conceitos neste tema e serviram de base para orientar a intervenção 
didática e para sabermos como os esses conceitos são construídos. As principais habilidades cognitivas 
avaliadas ao longo da pesquisa foram a capacidade de diferenciar e analisar as variáveis intensivas e 
extensivas de uma solução, de estabelecer conexões entre essas variáveis para dar significação aos 
conceitos desenvolvidos, além de elaborar hipóteses para explicar os dados experimentais. Os 
resultados encontrados sugerem que certas concepções prévias e a ausência de noções de cálculo 
relacional causaram obstáculos para o entendimento, construção e significação de conceitos mais 
complexos em soluções e indicaram caminhos a serem seguidos pelos professores na tarefa de auxiliar 
o aluno na evolução cognitiva e na elaboração de materiais instrucionais mais adequados neste tema. 

1 Introdução 

A construção de uma linguagem científica e as dificuldades enfrentadas por 
estudantes na adolescência constituem-se num tema recorrente na pesquisa em 
educação (OLUWATAYO, 2011; VERGNAUD, 1985). Na construção de conhecimentos 
em química, o domínio da linguagem é de suma importância e requer a superação de 
desafios próprios do aprendizado químico como o caráter multidisciplinar e abstrato por 
parte ciência e a pouca habilidade de cálculo e dificuldades de interpretação de textos 
de natureza científica por ampla parcela dos alunos. 

Conhecer os mecanismos pelos quais o aluno constrói o seu conhecimento é 
importante para superar essas dificuldades. Assim, a maneira como eles aprendem e 
lidam com as novas situações de aprendizagem deve ser conhecida pelos professores, 
de modo que estes se municiem para auxiliar esse aluno na construção de conceitos 
cientificamente aceitos. 

Nesse sentido, a aquisição de conhecimentos no campo conceitual das soluções 
químicas é um bom teste pois traz em si certas definições ligadas à propriedades 
intensivas e extensivas dos sistemas materiais e sua quantificação, e além disso, o 
mesmo estar relacionado a outros temas estruturantes da química como estrutura da 
matéria e ligações químicas (ECHEVERRÍA, 1996).  

Embora a matemática necessária para lidar com esses conteúdos no ensino 
médio pareça simples para nós professores, para o aluno ela tem-se revelado 
complexa e por isso o tema soluções é considerado difícil pelos discentes. Nesse 
sentido, conhecer a maneira pela qual o aluno lida com as definições e conceitos 
químicos que necessitem da matemática para a sua construção é importante. Assim, 
os erros de cálculo e os conceituais [químicos] cometidos na formulação das respostas 
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constituíram-se num elemento importante para melhor entendermos como as ideias 
previas do aluno possam evoluir a conceitos explícitos cientificamente aceitos 
(BARROS, 2009). 

A estratégia de ensino empregada neste estudo foi um experimento 
problematizado, com participação dos alunos nas etapas de coleta de dados, e, análise 
e formulação de hipóteses explicativas do fenômeno observado. Na etapa experimental 
o objeto de observação constituiu-se de um aparato com circuito elétrico no qual uma 
solução eletrolítica fazia parte do mesmo. A abordagem teórica fundamentou-se no 
modelo microscópico de estrutura da matéria. O objetivo da investigação foi avaliar o 
quanto os alunos evoluíram na aquisição da linguagem no tema. Nesse sentido, 
valorizou-se as concepções prévias dos mesmos como ponto de partida para a 
construção de noções mais complexas sobre soluções químicas. 

3 Referencial teórico  

Este trabalho utiliza como referencial principal a teoria dos campos conceituais 
de Vergnaud (TCC). Segundo este autor, o eixo central do desenvolvimento cognitivo 
do aluno é a conceitualização ao longo do tempo. Assim, os conceitos, juntamente com 
um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conteúdos, relações, 
esquemas, estruturas e operações de pensamento conectadas em uma rede 
provavelmente relacionados durante o processo de aquisição constituem um campo 
conceitual no qual o conhecimento se organiza (GRINGS, et. al., 2006). Os conceitos 
de campo conceitual, de conceito, de situações, de esquema [herança piagetiana] e de 
invariantes operatórios (teoremas-em-ação ou conceitos-em-ação) são a espinha 
dorsal de sua teoria. Vergnaud define um conceito a partir de três conjuntos chamados 
simbolicamente de S I R: (i) o S é um conjunto de situações, que dá significado ao 
objeto em questão; (ii) o I é um conjunto de invariantes operatórios (teoremas e 
conceitos-em-ação), em que se baseia a operacionalidade do conceito dando-lhe 
significado. São os invariantes operatórios que asseguram à representação elementos 
como permanência e as funções operacionais do objeto. Daí o seu nome e sua 
importância para o cálculo relacional. E, por fim, o elemento R corresponde a um 
conjunto de representações simbólicas, as quais permitem relacionar o significado 
desse objeto com as suas propriedades. Assim, conceito só pode ser definido a partir 
de situações que estão relacionadas às representações simbólicas através do conjunto 
de invariantes operatórios (VERGNAUD, 1985). 

Nas ciências da natureza, as dificuldades de lidar com conceitos que envolvam 
aspectos quantitativos são inúmeras, por isso, suas causas têm sido alvo de várias 
investigações (OLUWATAYO, 2011). Gerard Vergnaud (1985) propôs abordagens 
matemáticas, baseadas na TCC, que podem auxiliar no aprendizado de conceitos em 
temas complexos como as “soluções químicas”. Os conteúdos desse tema, por sua 
vez, requer habilidades cognitivas ligadas ao uso da matemática para uma melhor 
compreensão de fenômenos como a dissolução de um soluto em um solvente. Além 
disso, ele relaciona-se com outros campos conceituais da física e biologia, e com 
conteúdos mais abstratos da química como a teoria atômico-molecular da matéria.  

Uma proposta de ensino que contemple um tema complexo como o das 
soluções no ensino médio, e que se baseia na conceitualização, deve prever a 
superação de certos obstáculos para a evolução dos conceitos cotidianos implícitos a 
conceitos aceitos pela comunidade científica. Assim, a matematização da realidade 
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(VERGNAUD, 1985) e a adequada compreensão da teoria atômico-molecular da 
matéria (ECHEVERRÍA, 1996) podem ser citadas como desafios a serem superados. 

Nesse sentido, Rocha et. al. (2005) argumentam que na ausência de uma visão 
microscópica da matéria a conceitualização pouco evolui e a transição de conceitos 
implícitos a explícitos tema não se verifica. Isso decorre do fato dos entes envolvidos 
no modelo atômico-molecular de estrutura da matéria serem produtos de construções 
teórico-abstratas, sem paralelo com a visão concreta dos alunos. 

Tendo em vista a nossa experiência no ensino de química verificamos que 
grande parte dos alunos não compreendem os conceitos de soluções tais como soluto, 
solvente e concentração. Além disso, eles não estabelecem nexos entre suas 
concepções prévias e novos conhecimentos quando submetidos a novas situações-
problema. Por isso, optamos por analisar detalhadamente um conjunto de respostas 
dos alunos, caracterizar o nível de conceitualização e o domínio matemático 
representacional para a interpretação dos dados experimentais a fim de categorizar os 
tipos de dificuldades de de acordo com o referencial teórico adotado.  

O tema soluções foi escolhido por poder atuar como organizador prévio 
(NOVAK, 2010; AUSUBEL, 2003), servindo de elo entre o que o aluno já sabe e o que 
ele deverá aprender. Esse tema por si tem atributos que ajudam a clarificar e dar 
significado aos conceitos, facilitando a evolução do processo de conceitualização, 
podendo assim, auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Isso pode 
contribuir para a sistematização de conceitos químicos como mistura, substância e 
solução, que são importantes para a interpretação dos fenômenos associados ao 
processo de dissolução (ECHEVERRÍA, 1996). 

Além disso, a proposição de situações-problema pautadas em concepções 
pedagógicas na modalidade de uma atividade experimental problematizadora 
(FRANCISCO JR. et al, 2008; FERREIRA  et al, 2010) pode servir como elemento 
facilitador do desenvolvimento de habilidades cognitivas de ordem superior que 
ajudariam a dar significado aos novos conceitos tais como análise dos dados, 
elaboração de hipóteses e pensamento reflexivo, além do aspecto motivacional 
proporcionado (GIORDAN, 1999; CARMO e MARCONDES, 2008).  

Os conceitos de soluções abordados neste trabalho estão relacionados a 
propriedades observáveis: volume de solução e brilho de uma lâmpada integrante do 
circuito elétrico contendo a solução, mas também estão associados a entes 
microscópicos como íons solvatados e elétrons, e grandezas físicas como corrente 
elétrica, além disso, definições de solvente, soluto e concentração devem ser utilizadas 
para descrever o comportamento do sistema em questão. 

Na atividade experimental proposta, os alunos puderam estabelecer diferenças 
entre os tipos de solvente analisados em um circuito fechado contendo uma lâmpada 
associada em série – indicadora da passagem de corrente. Para isso, alguns conceitos 
básicos em soluções foram abordados para a descrição do comportamento de 
eletrólitos a partir das observações experimentais. A representação fenomenológica 
pode ser feita através de mais de uma forma de linguagem: numérica, gráfica, oral, etc. 
Desta forma, o desenvolvimento da habilidade de representação e de comunicação em 
termos científicos pode contribuir para a evolução dos conceitos.  
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3 Objetivos  

Os objetivos deste trabalho foram fornecer aos docentes em química um 
diagnóstico das principais causas das dificuldades de aprendizagem em soluções e 
apontar caminhos para auxiliar no ensino deste campo conceitual. Além disso, 
identificar os possíveis invariantes operatórios e a forma como os alunos lidam com 
distintas formas de linguagem. 

4 Metodologia  

Esta pesquisa foi realizada durante 3 semanas em 6 horas/aula: quatro teóricas 
e duas experimentais, totalizando 300 minutos, nos meses de outubro e novembro de 
2011, num universo de 169 alunos em 4 turmas (  42 alunos/turma) do 2° ano do 
Ensino Médio de uma escola da rede pública, em Salvador, Bahia, Brasil. A etapa 
inicial da pesquisa consistiu-se de uma sondagem dos conhecimentos prévios sobre 
soluções químicas. As respostas foram escolhidas aleatoriamente por sorteio e depois 
analisadas. Em seguida, passou-se à segunda etapa com intervenção didática. As 
aulas teóricas foram concebidas tendo em vista uma abordagem de ensino-
aprendizagem problematizadora (FRANCISCO JR. et al, 2008; FERREIRA  et al, 
2010), auxiliada pelos livros didáticos disponíveis. Nestas aulas foram explorados 
aspectos quantitativos das soluções (matematização: cálculos de concentrações em 
diversas unidades, construção de tabelas e gráficos). Os instrumentos de investigação 
utilizados foram: (1ª etapa) um questionário inicial para sondagem das concepções 
prévias, constituído de uma pergunta aberta que pedia para os alunos dar o significado 
de solução, soluto e solvente, em 25/10/2011; (2ª etapa) duas questões abertas (a) e 
(b) envolvendo cálculos, representação gráfica e de interpretação fenomenológica, e 
(3ª etapa) um questão aberta indagando a respeito na não condutividade do açúcar, no 
dia 22/11/2011. Na ultima etapa foram analisadas as respostas de quatro (04) alunos 
escolhidas por sorteio – um de cada turma: alunos A, B, C e D, para uma aferição mais 
acurada dos avanços e retrocessos na aquisição conceitual. Os reagentes químicos 
utilizados foram uma solução de soro fisiológico, adquirido comercialmente e diluída 
para uma concentração de 0,3% de NaCl (0,3 g do sal/100 mL de solução) e outra 
solução à base de açúcar (sacarose) dissolvido em água feita durante a aula prática.  

5 Resultados  

5.1 Avaliação das concepções prévias 

 
1ª etapa:  
Primeira questão: “O que significam solvente, soluto e solução? “ 

As concepções prévias detectadas nesta etapa revelaram que os conceitos dos 
alunos são fortemente arraigados em observações cotidianas, o que pode servir como 
obstáculo numa elaboração de conceitual mais complexa. Eis algumas respostas: 

1.“solução é composta por soluto (o que dilui) e o solvente (o que dissolve)”; 
2.“solução é uma mistura de duas substâncias”; 
3.“solução é uma mistura de compostos químicos ou de duas ou mais 
substancias”; 
4.“solvente é a substância onde o soluto vai ser dissolvido; 
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5.“solvente é a substância onde o soluto vai ser dissolvido”; 
6.“soluto é a substancia dissolvida no solvente”; 
7.”soluto é a relação da quantidade de uma substância”; 
8.“concentração é a relação entre a quantidade de uma substância (soluto) e o 
volume de um material (solução); 
9.“concentração é a razão entre a quantidade (massa) de uma substância e o 
volume da solução que esse composto se encontra dissolvido”. 

De acordo com os possíveis invariantes operatórios acima expostos, grande 
parte dos alunos, 55,2%, associaram a ideia de solução ao ato de misturar soluto e 
solvente, havendo o encaixe de partículas do soluto nos espaços vazios existentes do 
solvente, que serve apenas como um meio para a dispersão do soluto, em vez de 
considerar o processo de solvatação das partículas do soluto pelas moléculas do 
solvente. Percebe-se pelas respostas a ausência de uma descrição conceitual à luz do 
modelo atômico-molecular para a formação das soluções. Isso pode representar um 
obstáculo que dificulta a clareza dos papéis do solvente e do soluto no processo de 
dissolução (SOUZA, D. S. A. et al, 2008). Neste caso, seria necessário uma reorganização 
das concepções prévias num nível de abstração mais complexo para se avançar em 
direção à formação de conceitos cientificamente aceitos.  

Apesar de 67% dos alunos relacionarem o fato de misturar com a possível 
coexistência de soluto e solvente no mesmo espaço, nota-se ainda a ausência do 
conceito de fases do sistema nos possíveis invariantes operatórios. Por isso, na 
construção do conceito de solução apresentado por eles a ideia de homogeneidade 
do sistema também permaneceu ausente. Isso pode estar associado a concepções 
prévias baseadas no senso comum, em que as soluções são líquidas, não existindo 
nas fases líquida ou gasosa. Essa visão incompleta do que seja um sistema físico 
pode constituir-se num obstáculo que impede a ancoragem de novos conhecimentos 
do campo conceitual (MOREIRA, VEIT, 2010). 

2ª etapa: nesta, os alunos responderam a três questões:  

Primeira questão: 

Em um dispositivo experimental contendo um circuito elétrico fechado, ligado à 
rede elétrica, no qual fazem parte a fiação com uma tomada, 10 mL de uma solução de 
soro fisiológico a 0,3% (ou 0,3 g de NaCl /100 mL de solução), chamada de eletrólito e 
uma lâmpada, foi observada a variação do brilho da lâmpada à medida em que 
sucessivos volumes de H2O eram adicionados ao eletrólito diluindo-o. Os respectivos 
pares ordenados (volume de solução em mL; luminosidade da lâmpada), obtidos no 
experimento, foram (10; 10), ( 100; 8), (200; 6), (300; 3), (400; 2) e (500; 1).  

a) Preencha, analise e interprete os dados da Tabela 1 e do gráfico da Figura 1, 
aplicando os conceitos do tema soluções químicas.  
b) Explique o comportamento da lâmpada do circuito em função da diluição da 
solução inicial.  

Segunda questão: 

Embora a lâmpada pareça “apagada”, após um grande número de sucessivas 
diluições, ainda tem corrente elétrica no circuito? Explique. 

Terceira questão (oral): 
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Por que a lâmpada não acende quando o soluto é o açúcar? 

5.2 Comentários das respostas 

No Quadro 1, estão representadas as concentrações das soluções resultantes 
das sucessivas diluições da solução original com H2O. Por conveniência, excluiu-se o 
ponto cujas coordenadas cartesianas foram (0,0513 mol L-1; 10 de brilho). Na Figura 2 
constam dados relativos à diluição da solução inicial e da variação do brilho da 
lâmpada (indicador da diluição do sistema) à medida que o volume de solução 
aumentava. 
 
Quadro 1: dados experimentais referentes à diluição do soro fisiológico. 

Volume da solução (mL) Concentração (mol L-1)  
x 103 

Luminosidade 
(escala de 1 a 10) 

10 51  10 
100 5,1  8 
200 2,6  6 
300 1,7  3 
400 1,3  2 
500 1,0  1 
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Figura 1: Variação da luminosidade relativa da lâmpada em função 
do volume da solução adicionado e da concentração da solução. 

 
85,6% dos 169 alunos não obtiveram êxito na solução deste exemplo. Isso 

mostra que prevaleceram as dificuldades inerentes ao cálculo relacional, falta de 
domínio das operações envolvendo os números empregados (inteiros, decimais, 
números inferiores a 1) e das relações entre as dimensões das grandezas envolvidas, 
o que denota dificuldades de lidar com quantidades intensivas como concentração. 
Segundo Nunes et al (2009), isto é um reflexo da dificuldade de pensar relativamente e 
origina-se na formação dos estudantes, sendo um reflexo do pouco uso de 
representações fracionárias no dia-a-dia fora da sala de aula para expressar 
quantidades contínuas como volume ou massa.  
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84,0% dos alunos também demonstraram dificuldades para calcular a 
concentração de uma solução quando esta era diluída. Esta pequena melhora pode ser 
atribuída à utilização por parte deles da fórmula da lei da diluição , em que 

, ,  e , a qual permitiu calcular de 
forma direta a concentração de uma solução a partir dos volumes inicial e final, e da 
concentração inicial da solução. Isso evidencia que a mente deles está melhor 
adaptada a formas singulares de solução de problemas, sem atentar para a 
significação das fórmulas. Neste estilo de resolução, se requer apenas a simples 
memorização e, por isso, quando se precisa aplicar o conhecimento em problemas ou 
situações novas surgem as dificuldades (NOVAK, 2010).  

Para expressar o número de mol de NaCl por litro de solução, contido em uma 
alíquota de 10 mL de solução aquosa a 0,30%, , se requer um método que 
simplifique a complexidade decorrente da aplicação de sucessivas operações 
multiplicativas (neste caso são três) envolvendo quatro unidades de medidas diferentes 
(g, mol, mL e L). A análise dimensional se enquadra nesse requisito de simplificação 
como segue 

 
 
Outros métodos matematicamente equivalentes podem ser utilizados a exemplo 

da aplicação de três relações quaternárias [regras de três] interligadas, porém, o que 
se verificou foi uma dificuldade de relacionar as dimensões [massa, mol e volume] por 
grande parte dos alunos, o que também pode ter resultado no baixo percentual de 
acertos da questão. 

As dificuldades de representar graficamente o fenômeno da diluição num plano 
cartesiano foram verificadas por 88,2% dos alunos. Segundo Nunes (2005), isso 
decorre, principalmente, da pouca utilização dos conhecimentos prévios dos 
educandos no processo de interpretação gráfica e da exposição inadequada que tem 
sido adotada nos livros didáticos, quando se abordam os elementos gráficos, o que 
resulta numa aprendizagem onde os mesmos não têm significado. Além disso, as 
ausências de nomeação e representação das variáveis observadas são aspectos que 
podem dificultar a leitura gráfica. A ausência de domínio desses elementos dificulta a 
leitura concreta do aspecto visual da informação, o que interfere no raciocínio que se 
requer além dessa forma de representação (que é explícita), especialmente quando se 
trata de inferência direta com relação inversa, envolvendo não apenas elementos 
gráficos mas também as variáveis dependentes [concentração do meio] e dependentes 
[volume de solvente adicionado] (CARVALHO, 2011). 

As dificuldades acima relatadas, provavelmente, resultaram no baixo percentual 
de acertos na interpretação dos dados experimentais, apenas 9,5% dos alunos 
interpretaram satisfatoriamente a diluição do eletrólito do ponto de vista matemático. 
Por ser um processo que envolve diferentes tipos de leitura, portanto, mais complexo, a 
interpretação gráfica dos dados e informações experimentais ficou claro o provável 
desuso de linguagem gráfica e matemática no cotidiano, segundo Carvalho (2011):  

 

 “[...] a interpretação de gráficos é um processo complexo, influenciado pelas 
leituras visual, matemática e experiencial que emergem dos processos 
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interpretativos e pelo uso que os sujeitos fazem desses gráficos nas suas 
práticas cotidianas” 

 

Um exame na Figura 2 mostra que o desempenho dos estudantes nos aspectos 
quantitativos das soluções químicas, quando houve necessidade de lidar com 
quantidades intensivas como concentração em amostras diferentes na 1ª questão da 
segunda etapa do questionário. 
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Figura 2. Dificuldades encontradas pelos alunos na 

matematização de conceitos associados às soluções químicas 
em percentagem (%). 

 
As dificuldades, expressas pelos scores de acertos, corroboram relatos de 

estudiosos quanto às dificuldades de lidar com aspectos quantitativos, ligados aos 
processos químicos (OLAWANTO, 2011). Outros autores (NUNES et al, 2009; 
MERLINI, 2004) também relatam as dificuldades de aplicar o conceito de número 
racional para a solução de novas situações problemas, apesar de os alunos até 
possuírem certas habilidades em manipular com essa categoria de números (massa, 
mol e volume, por exemplo).  

Esse baixo desempenho indica que as estruturas de raciocínio somativo e 
multiplicativo não estão atuando de forma harmônica para solucionar os problemas 
envolvendo números. Isso revela também que o tempo de maturação das noções do 
cálculo relacional foi insuficiente e está de acordo com o que prevê Vergnaud e 
Plaisance (2001): “a maturação das ideias novas passa por avanços e retrocessos, 
rupturas e retomadas ao longo do tempo”.  

5.3 Avaliação da evolução conceitual  

Na questão 1 (a) o aluno A responde que quanto mais solvente, H2O, for 
adicionado ao eletrólito, ele torna-se menos concentrado e o brilho da lâmpada fica 
menos intenso. Em seguida, ele tenta explicar que a diminuição do brilho da lâmpada é 
uma consequência das sucessivas diluições do eletrólito, que levam à diminuição da 
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concentração da solução, mas não deixa claro qual a causa disso: “o acréscimo de 
solvente é o responsável pela diluição da solução”. Este aluno explica através de suas 
palavras: 

[...] quanto mais aumenta o volume da água o brilho diminui, na pergunta 1(a). 
Na questão 1(b): a concentração e a luminosidade diminuem quando o volume 
da solução aumenta.  

 
O aluno D expressou a mesma resposta com outras palavras:  

[...] quanto maior for o volume menor será o brilho da lâmpada, na pergunta 
1(a). E, à medida com que se aumenta o volume menor fica a concentração, 
questão 1(b).  

Apenas o aluno A fez referência ao conceito de solução ao responder o item (a) 
da primeira pergunta. Outros conceitos importantes também fizeram-se ausentes nas 
respostas de todos os alunos tais como: soluto, íon solvatado, eletrólito, etc. Além 
disso, os termos “diluição” e “dissolução” também permaneceram ausentes nas 
respostas. 
 

As respostas da segunda questão seguem as transcritas: 

O aluno A explica: “quanto maior o volume de solvente menor a condução elétrica.” 
Os alunos B e C explicam: “sim por que enquanto há concentração há eletricidade.” 
O aluno D explica: ”sim, o brilho possa ter perdido mais irá passar circuito de 
eletricidade pois ela está conectada a um circuito de energia.” 

Nota-se em todas essas respostas a ausência de qualquer menção ao conceito 
de corrente elétrica. O fato de os transportadores de cargas elétricas, íons solvatados 
dissolvidos em solução, não terem sido mencionados revela que não houve apreensão 
das concepções ligadas ao modelo microscópico de estrutura da matéria, apesar deste 
conteúdo já ter sido trabalhado em series anteriores e durante a intervenção didática. 

Nenhum aluno respondeu à terceira questão: “Por que a lâmpada não acende 
quando o soluto é o açúcar?”. Isso reforça a hipótese de que o processo de dissolução 
não foi tratado com ênfase em aspectos microscópicos durante a formação básica. 
Além disso, os livros didáticos geralmente abordam conteúdos ligados a temas como 
as interações eletrostáticas entre as partículas de forma pouco significativa, o que 
resulta na dificuldade de compreensão do papel do solvente no processo de dissolução 
(ECHEVERRÍA, 1996). 

Como visto nas respostas, apesar de alguns alunos referirem-se ao processo de 
dispersão do soluto no solvente e de reconhecerem que uma solução trata-se de uma 
mistura homogênea, nenhum deles referiu-se à solvatação de íons durante a formação 
da solução eletrolítica, o que reforça o quanto é complexo para eles compreenderem e 
aplicar conhecimentos acerca do processo de dissolução e das interações entre as 
partículas do solvente e soluto na interpretação de fenômenos associados à formação 
das soluções.  

Esta etapa da pesquisa também revela como é complexo o processo de 
evolução dos alunos em um campo conceitual. Fiou evidenciado que a maturação das 
idéias passa por avanços e retrocessos, rupturas e retomadas ao longo do tempo 
(VERGNAUD, 2001). A aprendizagem dos conceitos dá-se de forma diferente para 
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diferentes alunos. Cada indivíduo desenvolve uma forma própria de aprender dentro do 
campo conceitual (GRINGS, et. al. 2006). 

Na primeira pergunta, as respostas dos alunos A e D, evidenciaram o invariante 
operatório:  

"quanto mais diluída uma solução eletrolítica menor será a intensidade de 
corrente que atravessa a mesma ou, mais fraco será o eletrólito”. 

Na segunda pergunta, as respostas evidenciaram outro invariante operatório: 

“enquanto houver transportadores de carga, ións solvatados em solução, o 
meio permanece condutor, independente da concentração das espécies 
químicas”.   

5.4 Dificuldades na elaboração dos conceitos e de lidar com representações 
simbólicas 

Uma maior clareza conceitual a respeito dos conteúdos de soluções químicas 
exigiria dos alunos uma reorganização das concepções prévias num nível de abstração 
mais complexo de sua estrutura cognitiva. Isso foi verificado quando eles 
demonstraram dificuldades de diferenciar substâncias simples e compostas – o que 
denota uma ideia incorretas como a de que substância pura e composto químico são 
conceitos que se equivalem. Segundo Carmo et. al. (2008), a superação dessa 
dificuldade requer o abandono de velhas concepções e a incorporação de outras que 
contemplem a diferenciação dos materiais através de suas propriedades, possibilitando 
a correta interpretação do fenômeno de dissolução ao nível atômico molecular, dando 
clareza ao papel do solvente e do soluto. 

Esses achados acima revelam que o entendimento dos alunos pesquisados 
sobre soluções encontra-se em um nível meramente cotidiano, permanecendo como 
conceitos implícitos ao longo do processo, apesar da adoção das situações favoráveis 
ao aprendizado. O uso das varias formas de linguagem (numérica, gráfica, 
esquemática) que auxiliaria no processo de conceitualização também carece 
maturação para que se possa obter conceituações explícitas aceitáveis no campo 
conceitual das soluções. 

6. Considerações Finais 

Com base nos resultados encontrados, é recomendável que o ensino da 
Química e outras Ciências Naturais deve incorporar conceitos do cálculo relacional na 
mediação de aspectos quantitativos, a exemplo da análise dimensional, para 
possibilitar aos estudantes uma ligação entre a Matemática e essas Ciências, o que 
deve possibilitar uma segurança quando eles lidarem com conceitos científicos. Os 
resultados deste estudo indicam que há uma relação de dependência entre o domínio 
da matemática básica e a formulação dos conceitos em soluções químicas. 

As concepções prévias expostas pelos alunos ainda estão distantes daquelas 
aceitas como verdadeiras pela comunidade científica. Esses conceitos foram 
trabalhados por eles no ensino fundamental, mas carecem de aprimoramento pois os 
resultados do processo de conceitualização não são imediatos, portanto, é normal que 
suas concepções iniciais estejam arraigadas pela visão cotidiana. 
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Apesar dos alunos terem demonstrado diferentes níveis de aprendizado após a 
intervenção didática, de um modo geral, os invariantes operatórios explicitados pelos 
mesmos representaram um avanço, pois os esquemas explicitados através das 
representações representam uma aproximação, mesmo que em grau incipiente, entre 
os invariantes operatórios e os conceitos cientificamente estabelecidos.  

Assim, esses esquemas de assimilação que podem ser úteis nas discussões em 
aula com o professor, que pode assim, mediar esses significados conceituais com 
aqueles aceitos cientificamente, através da adoção de situações-problema apropriadas. 

Os alunos não conseguiram desenvolver habilidades cognitivas de alta ordem 
como a elaboração hipóteses para diferenciar o comportamento dos materiais NaCl e 
sacarose, usados na atividade experimental. O uso da experimentação no nível 
apresentado não se revelou suficiente para que os alunos elaborassem conclusões 
acerca do comportamento dessas duas categorias de material mesmo havendo 
elaboração do problema da solubilidade e condução elétrica na atividade de pré-
laboratório. 

As dificuldades de lidar com números e de pensar relativo evidenciaram a 
ausência de apropriação de elementos simbólicos (tabelas, gráficos, fórmulas) pelos 
alunos na sua formação. Esses elementos poderiam auxiliar no desenvolvimento da 
capacidade de interpretação de fenômenos naturais. Isto resultou em obstáculos na 
aplicação dos conhecimentos adquiridos a novas situações pois o entendimento do que 
seja uma quantidade intensiva das soluções (concentração) ficou comprometido.  

O uso de formas diversificadas de linguagem que possam expressar as relações 
inversas entre as categorias concentração de entes microscópicos como os íons 
(propriedade intensiva) e volume de solvente (propriedade extensiva) na forma de 
tabelas, funções, gráficos ou esquemas é uma sugestão aos professores na tentativa 
de introduzir os alunos ao cálculo relacional, o que pode contribuir na compreensão de 
como categorias que relacionam-se de forma inversa se comportam.  

Outros caminhos e formas de representação dos elementos constituintes dos 
problemas devem ser seguidos no intuito de reforçar a multiplicidade de soluções que 
envolve o jogo relacional. Assim, a análise de um problema pode ser feita através de 
função linear – o que permite passar de uma categoria à outra, o emprego de tabelas, 
gráficos, quadros e outras representações simbólicas. 

Por fim, os invariantes operatórios apresentados pelos alunos também revelaram 
que a falta de compreensão de ideias coerentes relativas a mistura, substância e ao 
modelo corpuscular de estrutura da matéria - conceitos químicos importantes, 
relacionados com soluções – pode ser uma consequência do tipo de abordagem dada 
por grande parte dos professores de ciências da educação básica e pelos autores dos 
livros de química destinada a este nível de ensino. 
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Resumo: Este artigo mostra como a Nanotecnologia articula-se à Química. A metodologia adotada se 
baseou em aplicação de questionários, ministração de aulas sobre Nanotecnologia e uma atividade 
experimental com argilas. A abordagem interdisciplinar proporcionada pela Nanotecnologia deu suporte 
às discussões sobre suas aplicações e implicações à sociedade e estimulou os alunos a raciocinar 
criticamente a respeito de temas atuais e presentes em suas vidas.  

INTRODUÇÃO 
Com os avanços tecnológicos e o crescente desenvolvimento científico, deve-

se trabalhar juntamente às escolas temáticas como nanotecnologia. Assim como as 
demais ciências, a Química abre horizontes e contribui para o desenvolvimento de 
novas tecnologias, sendo desse modo, as aulas de química propícias para o debate e 
discussão da temática acerca da Nanotecnologia. Dentro do contexto escolar estão 
inseridos aspectos relevantes que contribuem para o fortalecimento crítico-reflexivo das 
percepções dos alunos diante de temas importantes que dizem respeito à sociedade. 

  Entende-se que a temática sobre a Nanotecnologia deveria ser trabalhada de 
maneira contextualizada e interdisciplinar. O enfoque dado neste artigo está pautado 
nas contribuições da nanotecnologia para a educação em química como proposta de 
efetivar o desenvolvimento consciente de tecnologias do futuro.   

A Química torna-se um meio indispensável para a discussão em sala de aula 
sobre novas tecnologias que surgem com perspectivas de melhorar a vida do homem. 
Portanto, o professor deve promover no decorrer de suas aulas momentos que abram 
leques de discussão sobre os aspectos positivos e negativos da nanotecnologia.  

A nanotecnologia surge com promessas de avanços na medicina, na robótica, 
na geração de energia limpa, na produção de materiais mais resistentes entre outras. 
No entanto, deve-se salientar a existência de possíveis poluições a níveis nanométricos 
e seus riscos potencializados devido às partículas tão diminutas. A proposta de 
trabalhar a nanotecnologia dentro da Química torna-se relevante porque desenvolve 
nos alunos a capacidade de impor-se diante de temas tão importantes para a 
sociedade, mas de forma crítica tendo consciência que seu desenvolvimento pode 
causar danos ao meio ambiente.  

A proposta de trabalhar a interdisciplinaridade nas aulas de Química pode ser 
alcançada dentro da Nanotecnologia. A disciplina de Química dá suporte à discussão 
sobre Nanotecnologias e interage com as demais disciplinas, como por exemplo, 
biologia, física, sociologia e filosofia. A discussão deve ser pautada nos aspectos 
científico-tecnológicos, mas embasar-se também nas discussões sobre os possíveis 
impactos sociais e econômicos produzidos ao país. 

O professor como mediador do conhecimento tem o importante papel de 
mediar as discussões em sala de aula através de um ensino, no qual, o diálogo entre 
professor/alunos surja naturalmente e a discussão gire em torno das aplicações e 
implicações da Nanotecnologia à sociedade. Um ensino interdisciplinar e questionador 
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favorecer a formação crítica dos estudantes e, consequentemente, contribuir com 
desenvolvimento da sociedade. Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo 
analisar como a temática nanotecnologia e nanociências pode ser trabalhada nas aulas 
de Química em escolas públicas de forma contextualizada, interdisciplina e integrada à 
problemáticas ambientais. 

NANOTECNOLOGIA E NANOCIÊNCIA NO ENSINO DE QUÍMICA: RELACIONANDO ASPECTOS 
ÉTICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS 
 

O processo de ensino-aprendizagem da química está diretamente relacionado 
ao contexto histórico-social no qual o aluno é inserido. Desse modo, fala-se muito em 
um ensino contextualizado e interdisciplinar em que os conteúdos vistos em sala de 
aula devem fazer relação com o mundo do aluno.  Mas, as críticas que alguns autores 
do campo da didática trazem ao ensino de Química deixam uma reflexão acerca do 
verdadeiro objetivo dessa disciplina.  

Segundo Lôbo (2008), no ensino de Química é bastante comum os resultados 
científicos serem apresentados e repassados para os alunos como conhecimentos 
científicos prontos e acabados nas formas de leis, teorias e modelos. Contudo, a autora 
reflete acerca dos conhecimentos químico-científicos em que seus processos de 
produção não são evidenciados. Ou seja, a compreensão dos conteúdos fica restrita às 
informações que são repassadas aos alunos como pacotes de conhecimentos 
fechados a discussões e isso “provoca uma série de desdobramentos indesejáveis na 
pedagogia dessa Ciência, criando obstáculos à sua compreensão” (LÔBO, 2008, p. 
92). 

Dessa forma, o ensino fica atrelado ao mecanicismo de memorizar fórmulas 
matemáticas ou conceitos científicos sem relação alguma com a vida do educando. Ou 
seja, o saber pronto e acabado que as pesquisas científicas nos trazem não estimula o 
raciocínio crítico do aluno.  

Ainda segundo a mesma autora, “um dos aspectos mais discutidos por 
educadores em Ciência é a dificuldade de compreensão dos conceitos científicos pelos 
alunos” (LÔBO, 2008, p. 91). Como podemos instigar nossos alunos a pensar como a 
ciência e a tecnologia podem desenvolver equipamentos em escalas nanométricas com 
desempenho extraordinário? A principal resposta para esta pergunta poderia estar no 
processo de ensino a partir de pesquisas realizadas pelos próprios alunos sob 
orientação de um pesquisador ou pelo professor titular da disciplina. 

A contextualização da Química com questões voltadas ao desenvolvimento 
científico e tecnológico provoca no aluno a capacidade de raciocínio crítico. A 
preocupação por parte de alguns estudiosos está pautada no modelo de sociedade que 
as escolas querem formar. Se por um lado somos insistentemente imbuídos pelo 
desenvolvimento tecnológico, muitos de nossos alunos não conseguem compreender 
de que maneira esse desenvolvimento favorece ou desfavorece para construção de 
uma sociedade melhor. 

Para o caso específico da nanociência e da nanotecnologia, em que a 
sociedade moderna usufrui de bastantes recursos advindos delas, poucas pessoas 
conseguem entender como esses mecanismos tão diminutos conseguem ter tantos 
impactos práticos na vida do homem. Esses mecanismos que trabalham em escala 
nanométrica decorrem da nanociência que trata das possibilidades de manipulação de 
átomos e moléculas de forma bem definida e específica.  
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Assim, acredita-se que é no ensino fundamental e médio que o aluno pode 
familiarizar-se com conceitos tão abstratos e trabalhar juntamente com o professor a 
escala nanométrica. Dessa maneira, desenvolvem-se as estruturas cognitivas do aluno 
e esse tem a oportunidade de ver o mundo com um olhar mais aguçado e crítico 
(ELLWANGER et al, 2012). 

Nessa perspectiva, o ensino de química pode promover meios para 
desenvolver no aluno a percepção de que o seu cotidiano está relacionado com os 
conteúdos e devido à interdisciplinaridade de temas como nanociência e 
nanotecnologia, tem a possibilidade de desenvolver em outras áreas da ciência como 
física e biologia. “Nesse contexto, os professores das diversas disciplinas possuem 
também um importante papel, que é o de sempre orientar e instigar o aluno a fazer 
toda essa inter-relação” (SILVA, VIANA e MOHALLEN, 2009, p. 172). 

A contextualização põe o aluno para investigar como um pesquisador ou um 
cientista. Nesse contexto onde o próprio aluno procura formular suas hipóteses através 
da pesquisa orientada firma-se a metáfora do “cientista principiante” (NUÑEZ et al, 
2004). 

Uma das maneiras bem atrativas para o professor introduzir o conteúdo de 
nanotecnologia é utilizar figuras comparativas do mundo nanométrico. Com imagens 
interessantes capturadas através de equipamentos de última geração, ela dá a medida 
de alguns materiais. Como na figura 01, onde apresenta o tamanho de alguns materiais 
em escala nanométrica contextualizando-os aos conteúdos de soluções.  

 
 

 
Figura 1: Escala nanométrica comparativa entre soluções, sistemas coloidais e suspensões. 

Fonte: Ricardo Feltre, 2008. 
 
 Imaginemos, pois, o quanto é abstrato para o aluno assimilar a ideia de que 

existe uma ciência, ou melhor, uma tecnologia capaz de manipular nanomateriais. A 
maneira como a Química trabalha não é diferente. O centro de estudo da Química é a 
matéria e a matéria é composta de átomos. Os átomos, por sua vez, são tão pequenos 
que precisamos de 48 átomos de ferros para medir 14 nm.  

A correlação da Química com a nanotecnologia é feita através dessas 
comparações pertinentes e o professor deve traçar estratégias metodológicas que 
facilitem a compreensão do aluno. Dessa maneira, a Química pode ser vista como 
facilitadora na compreensão do mundo. Cabe ao professor dar o direcionamento 
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correto para que os alunos possam entender melhor a evolução tecnológica, mesmo 
sendo essa, a miniaturização da matéria.  

Nessa perspectiva, a possibilidade do aluno transpor obstáculos 
epistemológicos na aprendizagem da disciplina de Química é potencializada nas 
associações de fatos do cotidiano do aluno com os conteúdos vistos em sala de aula. 

Como a “tecnologia e a ciência atual caminham definitivamente para a escala 
nanométrica, tanto através da miniaturização na eletrônica, como através da montagem 
nanoestrutural a partir de átomos e moléculas” (ELLWANGER et al, 2012, p. 03), a 
educação tem grande contribuição na formação dos futuros pesquisadores nas áreas 
da nanociência e da nanotecnologia, tanto na questão dos conhecimentos científicos 
como na ética e políticas pautadas na preservação do meio ambiente. A escola como 
formadora acadêmica deve promover a conscientização de que o desenvolvimento 
tecnológico tem de estar baseado na política da ética científica, pois segundo Silva, 
Viana e Mohallen (2009, p. 177) “a ética da ciência se baseia na construção do 
conhecimento para produção de benefícios para o homem e o ambiente. De maneira 
alguma, a ciência pode ser tratada de forma comercial e rentável, valorizando apenas 
os lucros”. 

Como prática de ensino, a ética científica deve ser considerada como algo 
articulado às práticas pedagógicas de professores em sala de aula. A discussão dos 
benefícios das nanotecnologias na vida do homem, não pode fugir dos preceitos éticos 
e morais que regem a sociedade científica. Se por um lado as novas tecnologias 
desenvolvem o capital financeiro de um país, por outro podem acarretar danos 
irreparáveis ao meio ambiente, no futuro. Como as nanotecnologias são novas, os 
potenciais riscos ainda estão sendo estudados, mas considera-se que pelo tamanho 
diminuto das partículas seu caráter prejudicial aumenta drasticamente uma vez que 
pode interagir mais facilmente com sistemas vizinhos. 

As tecnologias que surgem demandam esforços tanto dos pesquisadores que 
desenvolvem essas novas tecnologias quanto dos governantes numa esfera 
coorporativa em que a ética científica deve ser evidenciada. A nanotecnologia foi 
descoberta e continua em estágio de pesquisa para aprofundá-la, mas muito pouco se 
sabe a respeito de suas potencialidades como ciência e como tecnologia. Espera-se 
que o desenvolvimento de nanomateriais que são estruturados e aplicados na 
nanotecnologia não ultrapasse os limites ético-científicos entre Ciência-Tecnologia-
Sociedade (CTS). A compreensão de que as nanotecnologias melhoram a vida da 
sociedade é inquestionável, pois vemos avanços científicos na medicina que 
comprovaram um poder maior em curas de pacientes.  

No entanto, da mesma maneira que as potenciais propriedades da 
nanotecnologia voltadas à melhoria da qualidade de vida, os pesquisadores não 
compreendem bem os potenciais riscos que materiais nanoestruturados podem causar 
ao meio ambiente e a vida em sociedade. Por isso, “à medida que a nanotecnologia 
ganha visibilidade e presença na sociedade e na mídia, questões sobre seus impactos 
sociais, ambientais e éticos irão começar a ganhar cada vez mais visibilidade junto ao 
público leigo” (SILVA, 2004, p.06). 

De acordo com Silva (2003), com o surgimento repentino da nanotecnologia e 
da nanociência a sociedade se vê obrigada a adaptar-se e integrar-se a um novo 
modelo de tecnologia científica num espaço de tempo curto como em nenhum outro 
tempo, e isso deve levantar preocupações no campo da ética já que a problematização 
dessa discussão gera implicações diretas sobre o rumo que a sociedade deve seguir.   

A interdisciplinaridade das temáticas que cercam a nanotecnologia e a 
nanociência pode ser vista em disciplinas como Biologia, Filosofia, Física, História, 
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Química e Sociologia, dentre outras (SIQUEIRA-BATISTA et al, 2010). Os autores 
reforçam que o debate sobre temas atuais contribui para as discussões entre docentes 
e discentes e “assim, propõe-se que o educando estará mais estimulado para participar 
das diferentes atividades propostas [...], pois perceberá, de forma clara, como seu 
aprendizado escolar poderá ajudá-lo a melhor compreender a realidade” (SIQUEIRA-
BATISTA et al, 2010, p. 486).  

A sociedade moderna, de formal geral, vive submetida à espera de 
mecanismos tecnológicos que proporcionem qualidade de vida. As pessoas necessitam 
de dispositivos eletrônicos mais atualizados com memórias estendidas e com tempo 
maior de duração das baterias, sendo a nanotecnologia vista como a nova tecnologia 
que pode fornecer ao homem mais agilidade no campo da informática com dispositivos 
eletrônicos produzidos a partir de nanotubos de carbono em substituição aos 
nanotubos de silício.  

No entanto, produzimos desenvolvimento tecnológico e “não sabemos ao certo 
até que ponto existe uma preocupação com a compatibilidade entre o uso dos novos 
meios de controle técnico do homem e da sociedade, e o respeito que é devido à 
pessoa humana” (SILVA, 2003, p. 10). Por isso, reafirma-se precisar de políticas 
educacionais que sustentem o pensamento de que o desenvolvimento nanotecnológico 
precisa estar pautado em princípios éticos que norteiam a sociedade.  

Torna-se necessário criar nas escolas um espaço propício à discussão para os 
alunos de forma interdisciplinar, ou seja, professores das disciplinas de biologia, 
filosofia, física e química podem explanar juntamente com os alunos temáticas 
distintas. Estimulando assim, promover-se-ia a contextualização dos conteúdos vistos 
em sala de aula com diferentes assuntos que abordem a nanotecnologia e a 
nanociência no cenário mundial.  

METODOLOGIA 
 

Os dados que nortearam a pesquisa foram coletados durante visitas feitas à uma 
escola pública através de questionários aplicados aos 32 alunos da turma do segundo 
ano “C” turno matutino. O questionário priorizou a abordagem da temática da pesquisa 
com questões objetivas de múltipla escolha e questões discursivas onde os alunos 
puderam justificar sua resposta. 

O questionário foi elaborado levando em consideração a possibilidade dos 
alunos responderem utilizando-se de seus conhecimentos prévios. O tema 
Nanotecnologia é muito abordado em telejornais, em jornais e revistas impressas de 
circulação nacional e pela internet. Abordou-se também, a miniaturização dos 
aparelhos e equipamentos eletrônicos vislumbrando a diminuição dos impactos 
ambientais pela disposição do lixo produzido no descarte desses materiais. Além de 
maior capacidade de armazenamento, a Nanotecnologia consegue produzir chips, 
computadores portáteis, televisores e outros aparelhos eletrônicos cada vez menores, 
o que produz menos lixo. 

Por último, o questionário abordou aspectos ético-científicos com o propósito de 
abrir a discussão sobre a necessidade de repensarmos políticas de produção de novas 
tecnologias, pois compreendemos que a Nanotecnologia possui aplicações e 
implicações para a sociedade em geral.  

Num segundo momento da pesquisa, foram ministradas aulas com os conteúdos 
soluções verdadeiras e soluções coloidais, o fenômeno de adsorção, área superficial 
específica e nanotecnologia. Como os alunos já tinham visto os conteúdos, nas aulas 
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foram feitos resgates dos conteúdos em que os próprios alunos puderam conduzir em 
alguns instantes as aulas. A escala nanométrica foi possível ser trabalhada quando se 
discutiu sobre a possibilidade de vermos ou não os átomos e moléculas. 

O método usado na ministração das aulas deu ênfase à dialética entre o 
professor ministrante e os alunos com articulações ao cotidiano destes. Para auxiliar a 
compreensão do conteúdo, foi desenvolvida em sala de aula uma prática experimental 
demonstrativa da aplicação tecnológica de materiais nanoestruturados como as argilas 
no processo de adsorção do corante azul de metileno.  

ANÁLISE E COMPREENSÃO DOS RESULTADOS 
 

No gráfico representado pela Figura 2 estão representadas as porcentagens 
que expressam o quanto os alunos conhecem e podem desenvolver um raciocínio 
crítico-reflexivo sobre nanotecnologia. Observamos que cerca de 54% dos alunos 
entrevistados não sabem nem ouviram falar sobre Nanotecnologia. De certa forma, se 
pensarmos na análise puramente estatística, há uma disparidade ao afirmarmos que a 
sociedade está constantemente bombardeada com noticiários expressos em mídias 
acerca das aplicações e implicações das N&N.  

 
 

 
Figura 2: Você sabe o que é Nanotecnologia? 

 
 
Numa análise qualitativa da realidade dos nossos alunos podemos aferir que o 

motivo pelo qual 54% dos alunos responderam não saber o que é nanotecnologia, 
resida no fato de nunca se interessarem por conhecer e estudar a seu respeito. Daí a 
necessidade de ser tema e foco nas aulas de Química. Por ser um tema tão atual na 
sociedade e ligar-se intimamente aos conceitos científicos tratados na Química a 
abordagem sobre Nanotecnologias e nanociências pode contribuir para discussão de 
novas tecnologias bem como seus possíveis impactos no desenvolvimento do país. 

Numa porcentagem bem menor, mas corroborando com os dados 
bibliográficos, 14% dos alunos entrevistados responderam saber do que se trata a 
Nanotecnologia. Outros 32% afirmaram que já ouviu falar a respeito do tema.  

Essa realidade pode ser modificada quando o professor traz para dentro da 
sala de aula temas que despertem o interesse dos alunos, como por exemplo, Clones, 
Nanotecnologia, genomas e organismos modificados (SÁ e SANTIN FILHO, 2009). As 
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ideias dos autores reafirmam a preocupação de inserirmos em nossos currículos 
assuntos pautados no desenvolvimento de tecnologias, uma vez que esses assuntos 
despertam no aluno um grande interesse pelo conhecimento científico. 

Os alunos tiveram a oportunidade de descrever com suas palavras o que para 
eles seria a definição ou uma ideia da definição de Nanotecnologia.O que podemos 
perceber ao analisar as respostas dos alunos é que, embora não detenham o 
conhecimento científico para explicação do que é Nanotecnologia, conseguiram 
sintetizar o essencial que esperávamos deles. Dentro do ensino de Química torna-se 
importante instigar os alunos sobre seus conhecimentos prévios de mundo inerentes a 
todos os indivíduos que vivem em sociedade. 

 De acordo com Bassoto (2011, p. 41) “é importante que um professor ao 
planejar seu trabalho em sala de aula parta do que o aluno já sabe sobre um 
determinado assunto. Este vínculo de significados potencializa a aprendizagem do 
aluno a cada nova interação”. Assim, pode-se dizer que as respostas dos alunos foram 
baseadas no que eles conhecem sobre Nanotecnologia fora da sala de aula, haja vista 
o professor nunca ter inserido em suas aulas discussões a respeito desse tema.  

A seguir são mostrados alguns fragmentos dos relatos dos alunos como 
resposta a questão: Do que se trata o termo Nanotecnologia? Percebamos que a 
indagação é bem ampla com o objetivo dos alunos não se sentirem obrigados a 
responder uma pergunta fechada onde não há aberturas para outros pensamentos e 
respostas, a não ser aquela correta. 

Segundo alguns alunos, o termo Nanotecnologia está relacionado com: 
 

— É uma tecnologia, a que, na qual, é referente a medidas extremamente pequenas. 
(Sic.) 
— Manipulação tecnológica de microorganismos robóticos. (Sic.) 
— pequenas partículas que podem ser adicionadas a cosméticos para assim ajudar 
numa melhor absorção. (Sic.) 
 

Apesar de muito informal, os alunos apresentaram a ideia central a qual se 
pretende que eles assimilem durante o ensino básico. O aprofundamento do tema pode 
ser aproveitado pelo professor em suas aulas de Química para dar direcionamentos 
aos alunos e ajudar na reconstrução dos conceitos previamente formulados por eles.  

A Nanotecnologia é vista como interdisciplinar e pode envolver Biologia, 
Filosofia, Física, História, Química e Sociologia, dentre outras (SIQUEIRA-BATISTA et 
al, 2010). Segundo Bassoto (2011, p. 59) a temática estabelece “uma relação entre as 
estruturas, dimensões e a nanotecnologia em conteúdo dos componentes curriculares 
de Química, Matemática e Física. Evidenciando assim a interdisciplinaridade do tema 
proposto nesta pesquisa” (BASSOTO, 2011, p. 59).  

A compreensão de que o desenvolvimento das tecnologias pode servir de 
aliado ao ensino básico das escolas públicas deve estar na mente dos educadores. Em 
se tratando de professores de Química o desenrolar de aulas voltadas às áreas 
tecnológicas se torna fácil, basta uma pequena pesquisa em fontes confiáveis e 
sempre atualizadas, como em periódicos, dinamizar suas aulas tornando-as mais 
interdisciplinar e atrativa.  

O professor pode abrir espaço de discussões com os alunos sobre o benefício 
que a Nanotecnologia pode oferecer à sociedade como, por exemplo, na 
miniaturização de aparelhos eletrônicos. Hoje se tem objetos cada vez menores, mas 
com capacidade de armazenamento de grandes quantidades de informações. Esses 
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avanços foram possíveis graças ao desenvolvimento de pesquisas na área da 
Nanotecnologia (TOMA, 2005).  

A respeito da miniaturização dos eletrônicos pode se refletir na destinação final 
desses objetos, uma vez que são menores são mais fáceis de organizar seus lixos. No 
entanto, o professor deve levantar a discussão sobre as práticas do consumismo 
exagerado por parte da sociedade. Sabemos que um aparelho celular com alguns 
meses já está ultrapassado e surgem outros com mais função do que o antigo. 
Raciocinando desse modo, podemos nos criticar: Vai adiantar reduzir o tamanho dos 
objetos, se eles se tornaram quase descartáveis? Então o professor tem em suas mãos 
arsenais de discussão que giram em torno da Nanotecnologia. 

A miniaturização tem contribuído nesse sentido, como ressalta Ricardo Feltre 
(2008, p. 78) “além de trazer mais comodidade aos usuários, essa tendência é 
ecologicamente correta por representar menor gasto de matéria, maior economia de 
energia e menor geração de resíduos”. Dessa forma, é importante instigarmos os 
alunos a enxergarem novas perspectivas de preservação do meio ambiente tendo a 
Nanotecnologia como um viés. Os alunos poderam observar um esquema (Figura 3) 
que retrata bem o processo de miniaturização de dispositivos de armazenamentos e 
discutir a respeito da importância da Nanotecnologia para a sociedade atual.  

 

 
Figura 3- Evolução dos dispositivos removíveis de armazenamento de dados nos últimos anos. 

Fonte: Ricardo Feltre, 2008. 
 

A seguir, temos uma discussão a respeito da miniaturização na visão dos 
alunos entrevistados com o propósito de elucidarmos como a Nanotecnologia pode 
contribuir na preservação do meio ambiente e em aspectos gerais do cotidiano da 
sociedade.  

No desenvolver do raciocínio escrito pelos alunos, podemos observar algumas 
dissertações parecidas, ou seja, com raciocínio semelhante, porém em dois blocos 
distintos. Assim, faremos análise em dois blocos de ideias propostos pelas respostas 
dos alunos levando em consideração o grau de abrangência de suas respostas, 
conforme o Quadro 1.  
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Quadro 1- Relação entre Nanotecnologia, miniaturização e meio ambiente na visão dos alunos 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nanotecnologia/ 
Meio ambiente 

 

 
A nanotecnologia é 
importante para 
nossa sociedade, 
pois com esse tipo 
de tecnologia é 
possível trazer mais 
comodidade para 
nós usuários 
constantes de 
tecnologia, o fato 
dela ser 
ecologicamente 
correta ajuda 
bastante a quem se 
preocupa com a 
natureza. 

 
É bom porque com 

o uso de pouco 
espaço podemos 

possuir mais 
aparelhos de 
pesquisa e 

podemos levar para 
lugares como 

trabalhos, escola e 
laser. E com a 
economia de 

energia se torna 
melhor pois ajuda 
financeiramente e 

ao planeta. 

 
Com o avanço da 

nanotecnologia, muitas 
coisas evolui 

juntamente com ela e 
assim facilita a vida 

das pessoas, além do 
fato de podermos 

estudar cada vez mais 
coisas do universo, 
trazendo também 

benefícios para o meio 
ambiente, ou seja a 
vida com um todo 

 
 
 

 
 

Nanotecnologia 
 

 
A nanotecnologia é 

essencial para a 
sociedade, porque 
visa em trazer mais 

comodidade, 
mobilidade, mais 
recursos, menor 

consumo de 
energia, e é 

ecologicamente 
correto. 

 
É para facilitar a 

nossa vida, 
deixando tudo mais 
prático e ocupando 

pouco espaço. 

 
É bom porque com 

eles evoluímos mais 
com a sociedade e fica 

mais fácil de se 
aprender. 

 
Analisando o Quadro 1 acima, percebemos que os alunos ao interpretar a 

figura mostrando o processo evolutivo da miniaturização, se dividem em dois grupos de 
ideias distintas: um grupo de alunos que conseguiram relacionar o processo de 
miniaturização como vantajoso para o homem e para natureza, e outro grupo que 
relacionou apenas melhorias para o homem.  

Sabemos que o processo de miniaturização, por exemplo, de aparelhos 
eletrônicos contribui para facilitar o manuseio de ferramentas utilizadas pelo homem, a 
comodidade de ter maior capacidade de armazenar dados e maior economia de 
energia. Porém, não devemos ver esses aspectos isolados dos benefícios ao meio 
ambiente, e nem dá. Uma vez que diminuímos o tamanho dos aparelhos eletrônicos, 
diminuímos também a quantidade de lixo produzido pelo seu descarte, o que favorece 
a coleta e sua reciclagem. Assim, é de se esperar dos alunos a capacidade de 
raciocinar criticamente nos aspectos positivos da Nanotecnologia nos dois vieses de 
pensamento: a de melhoria de vida do homem e na preservação e manutenção da 
natureza.   

Durante a ministração das aulas foi oportunizado aos alunos o frequente 
diálogo e que se sentissem a vontade para manifestarem qualquer tipo de discussão. 
Assim, pôde-se notar entusiasmo por parte dos alunos e que os mesmos iam sempre 
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retomando questões referentes a aplicações e implicações da Nanotecnologia em 
nossas vidas. Esboçaram interesse, também, em cursos superiores ofertados na área 
da Nanotecnologia, como o bacharel em Nanotecnologia oferecido pela UFRJ. Além de 
promissor, a carreira oferece a oportunidade dos estudantes adentrar no universo 
desconhecido da pesquisa científica. 

Contudo, como a proposta de trabalhar temas como Nanotecnologia ainda é 
muito recente no ensino das escolas públicas, pode surgir dificuldades nos alunos em 
compreender, em amplo sentido, a Nanotecnologia, e essas dificuldades residam a 
partir do não entendimento das escalas. É muito abstrato pensarmos que podemos 
manipular os materiais, que já conhecemos e estudamos suas propriedades, numa 
escala onde suas dimensões são da ordem de 10-9 metros, ou seja, a bilionésima parte 
do metro, e obtermos novos materiais com propriedades completamente diferentes. 

Pela forma como foi ministrada as aulas e pela proposta interdisciplinar do 
tema, a melhor maneira de se trabalhar escala nanométrica é fazer comparações com 
outras escalas. Assim, se trabalhou com uma escala mostrando o macro, o micro e o 
nano.O professor deve oportunizar momentos de reflexão aos alunos para que os 
mesmo percebam que a diferença entre uma escala e outra está, simplesmente, na 
medição coerente da matéria. Dessa forma, temos a escala em metros para medir 
distâncias entre cidades, mas a distância interatômica entre dois átomos não dá para 
medir em metros. Então, o professor pode promover a insatisfação no aluno para que 
ele perceba a necessidade de outra escala, diferente da que ele já conhece, para medir 
átomos, moléculas, partículas, o diâmetro do cabelo, etc. Há, portanto, a possibilidade 
de se trabalhar o conflito cognitivo nos alunos ao gerar a insatisfação ou a incoerência 
de medir nanopartículas em metro ou centímetros.  

 Por exemplo, os alunos foram indagados se seria coerente medir o 
crescimento das plantas em centímetros, em metros ou em nanômetros. Ou, se seria 
possível medir, coerentemente, em nanômetros, o percurso entre suas casas e a 
escola. São com esses tipos de questionamentos que o professor deve trabalhar com o 
propósito de fornecer aos alunos uma aplicabilidade do que é estudado em sala de 
aula.  

O professor, como mediador do conhecimento, não pode exigir do aluno a 
habilidade matemática de transformar as diversas escalas, mas sim, contribuir para 
desenvolver no aluno o raciocínio matemático depois de compreender para que serve 
uma escala que mede átomo e estruturas tão pequenas, como o DNA. 

A interdisciplinaridade pode ser proposta ao se trabalhar escalas, uma vez que 
temos na biologia a possibilidade de observarmos microorganismos com o auxílio do 
microscópio. Ou seja, temos como observar a matéria. Mas então, como podemos 
observar os átomos? Se não conseguimos vê-los, como propor a existência deles? 
Como o conhecimento científico evolui se trabalhamos com algo tão abstrato? 

Segundo Bassoto (2011, p. 31), o educar pela pesquisa deve “criar situações, 
estratégia de ensino, questionamento crítico, argumentação, divulgação, cotidiano, 
desafio para professor, desafio para aluno, aluno ativo, professor orienta”. Dessa 
forma, optou-se por abordar uma proposta de pesquisa que pode ser utilizada por 
professores dentro do ensino de Química com a utilização de aplicações de argilas.  

A demonstração prática da aplicação da argila pôde ser vista na adsorção do 
corante azul de metileno. Na própria sala de aula, deixou-se em contato a argila com o 
corante sob agitação.  A argila natural é hidrofílica e queremos usá-la na adsorção de 
poluentes orgânicos como, por exemplo, derivados do petróleo, subprodutos de 
indústrias têxteis e outros. Através de troca catiônica, podemos tornar a argila 
organofílica, ou seja, com afinidade aos poluentes orgânicos, tornando assim, a argila 
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um adsorvente de poluentes orgânicos, e usá-la no tratamento de efluentes de rios 
contaminados. Depois de uma hora de contato, a argila foi filtrada e os alunos poderem 
perceber que, realmente ocorreu a adsorção, comparando a coloração do filtrado com 
a coloração azul intensa do corante azul de metileno, antes de entrar em contato com a 
argila.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No ensino de Química, ainda é bastante questionável o papel que a Química 
desempenha na formação dos alunos. Busca-se um ensino que propicie ao aluno um 
conhecimento investigativo, inovador e crítico. O tema Nanotecnologia pode contribuir 
para o ensino de Química por apresentar-se como um tema atual e interdisciplinar. A 
interdisciplinaridade da Nanotecnologia pode ser visto nas disciplinas de Química, 
Física, Biologia, Matemática, Filosofia, Sociologia. 

Dentro da Química, o professor tem como inserir a Nanotecnologia em 
conteúdos, tais como: as estruturas e morfologias dos materiais nanoparticulados, em 
tamanho das partículas nas soluções, os aspectos do desenvolvimento científicos e 
tecnológicos, e vários outros conteúdos. 

 Durante a pesquisa, os alunos demonstraram mais participação, mais 
comunicação, e um dos motivos para tal seria a possibilidade de o professor trabalhar 
com temas interdisciplinares, voltados à pesquisa e que provoquem no aluno o prazer 
em questionar. 

Como a Nanotecnologia está presente em nossas vidas, de forma direta ou 
indireta, os alunos ao trabalhar esse assunto nas aulas de Química, têm a 
oportunidade de observar a parte prática do ensino que o possibilita transpor 
obstáculos epistemológicos do conhecimento ao fazer relações do conhecimento 
científico com o seu cotidiano.  

Pôde-se trabalhar também, as escalas macro, micro e nano. Os alunos têm 
dificuldades em construir o conhecimento científico a partir de conteúdos abstratos. O 
professor mostrando as diferentes escalas pode integrar os conteúdos ou 
interdisciplinarizar o conhecimento.  

A efetivação da interdisciplinaridade e as contribuições da Nanotecnologia no 
ensino de Química tornaram-se evidentes e contribuíram para aulas mais atrativas com 
a possibilidade de um ensino onde a investigação pode ser alcançada através da 
pesquisa. A pesquisa em Nanotecnologia pode apontar direcionamentos para as aulas 
de Química. A pesquisa orientada pelos professores se dá a partir da comunicação 
entre os educadores de várias áreas do conhecimento. 

Por fim, espera-se que os resultados e sugestões desta pesquisa possam dar 
contribuições significativas ao ensino de Química, sobretudo, no que se refere à 
possibilidade de inserir a interdisciplinaridade do tema Nanotecnologia em debates 
sobre o ensino de Química na perspectiva de mudanças na educação. 
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RESUMO: 
Neste trabalho tivemos por objetivo investigar quais seriam as principais dificuldades no ensino e 
aprendizado do tema cinética química, principalmente no que se refere ao uso de modelos explicativos e 
ao entendimento da representação gráfica da velocidade de uma reação química, para que isso possa 
servir de apoio aos professores do ensino médio no planejamento de suas atividades de ensino. Para 
isso, foi realizada uma revisão, na área de ensino de ciências, sobre os autores que trabalham com o 
enfoque no ensino de cinética química. As ideias discutidas nesse trabalho apontam que o caminho para 
o ensino de cinética química não é algo simples, contudo, poderia ser facilitado se o professor em seu 
planejamento, levasse em consideração as dificuldades dos alunos principalmente no entendimento na 
natureza dinâmica e particular da matéria. 

INTRODUÇÃO  

Comumente os professores de química, do ensino médio, consideram que seus 
alunos não conseguem aprender determinados conceitos químicos porque acreditam 
que eles iniciam o ensino médio com muitas falhas e lacunas de aprendizagem, como, 
por exemplo, dificuldades em interpretar gráficos, tabelas, dados experimentais, 
enunciados e exercícios.  

Essas dificuldades são relatadas em muitas pesquisas (JUSTI e RUAS, 1997; 
VAN DRIEl, 2002; KAYA e GEBAN ,2012; CAKMAKCI et al, 2005 e 2010) e, junte-se a 
elas, a dificuldade no entendimento de conceitos, como, por exemplo, em interpretar o 
comportamento da matéria em termos submicroscópicos (POZO e CRESPO, 2009). 
Segundo os autores, muitos indivíduos enfrentam dificuldades em entender a matéria 
como descontínua e de aplicar espontaneamente, o modelo corpuscular em suas 
explicações, independentemente do grau de instrução recebida. 

Contudo, o entendimento da natureza descontínua da matéria, como também o 
uso de um modelo corpuscular, são de fundamental importância para que os indivíduos 
compreendam e interpretem muitos fenômenos que ocorrem no mundo em que vivem. 

Atualmente, no ensino médio, o tema cinética química tem sido apontado pelos 
professores como sendo de difícil abordagem, por causa do caráter empírico, tanto 
como abstrato deste tema. A compreensão da velocidade de uma reação química 
envolve a interpretação de dados experimentais e o entendimento do caráter dinâmico 
das partículas. Assim, o aluno tem de transitar entre o mundo macroscópico e o 
submicroscópico, o que exige um entendimento mais complexo da natureza da matéria. 
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Escolhemos como foco de estudo, o tema cinética química, por considerá-lo um 
conteúdo imprescindível para a formação básica em química do aluno do ensino médio. 
O conhecimento desse assunto proporciona ao aluno o entendimento da velocidade de 
uma reação química, dos fatores que a determinam ou a modificam, mas, além disso, 
leva ao entendimento do mecanismo (ou caminho) de uma reação. 

Este conhecimento também pode proporcionar ao aluno o entendimento de 
diversos processos que estão presentes no seu cotidiano, como, por exemplo, a 
conservação de alimentos, o uso de catalisadores nos veículos, em nossas indústrias, 
entre outros. Contudo, percebe-se que somente essas justificativas para o aprendizado 
de cinética química não têm sido suficientes para que os professores superem as 
dificuldades no seu ensino. 

Portanto, neste trabalho tivemos por objetivo investigar quais seriam as 
principais dificuldades no ensino e aprendizado do tema cinética química, 
principalmente no que se refere ao uso de modelos explicativos e ao entendimento da 
representação gráfica da velocidade de uma reação química, para que isso possa 
servir de apoio aos professores do ensino médio no planejamento de suas atividades 
de ensino. Para isso, foi realizada uma revisão, na área de ensino de ciências, sobre os 
autores que trabalham com o enfoque no ensino de cinética química.  

ESTUDOS SOBRE O ENTENDIMENTO DO TEMA CINÉTICA QUÍMICA 

O tema cinética química proporciona ao aluno do ensino médio o entendimento 
de que as reações químicas podem ocorrer em diferentes velocidades e que certos 
fatores, como por exemplo, a temperatura e pressão, podem influenciar essas 
velocidades, acelerando-as ou não, conforme a necessidade do processo. 

Para o entendimento da influência desses fatores, em termos submicroscópicos, 
são necessários modelos cinéticos que possibilitem descrever como se dá a interação 
entre as partículas reagentes de uma transformação química. 

Contudo, percebe-se no ensino médio que o conhecimento sobre a velocidade 
das reações químicas não está relacionado a um modelo teórico, focando-se muitas 
vezes somente a influência dos fatores na velocidade, com explicações do tipo “como o 
aumento da temperatura acarreta o aumento da velocidade de uma reação”, não se 
levando em conta os motivos porque isso ocorre. 

Algumas vezes, o professor ao abordar os fatores que podem influenciar a 
velocidade de uma reação química utiliza experimentos para que o aluno consiga 
observar esse comportamento (foco no procedimento empírico). Contudo, para o 
entendimento dos dados experimentais, o aluno necessita de explicações que 
envolvam entidades abstratas e modelos, como o choque entre moléculas, partículas, 
modelo atômico, quebra e formação de ligações químicas, entre outros.   

Segundo Justi e Ruas (1997), para a aprendizagem do tema cinética química é 
necessário o entendimento integrado de muitos conceitos fundamentais, como, o da 
natureza particular da matéria e o caráter interativo e dinâmico das reações químicas. 
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A integração desses conhecimentos para o entendimento da velocidade de uma reação 
química pode ser difícil para o aluno do ensino médio, criando-se assim um obstáculo 
que o professor terá que enfrentar no planejamento das suas atividades. 

Outro ponto que o professor pode levar em consideração no seu planejamento 
de ensino é que os alunos, muitas vezes, já possuem concepções sobre velocidade, 
que podem ou não ser adequadas.   

Algumas concepções alternativas apresentadas pelos alunos em relação à 
cinética química são (JUSTI e RUAS, p.25-27, 1997): 

-Os alunos atribuem às substâncias participantes da reação, ou a uma 
delas, a responsabilidade pela velocidade do processo.  

-Em suas explicações sobre a dinâmica de uma reação química existe a 
coexistência da teoria das colisões com uma visão contínua de matéria. 

-A questão do movimento das partículas envolvidas em uma reação 
química não é considerada pelos alunos em suas explicações sobre a 
interação entre essas partículas. 

No nível submicroscópico as maiores dificuldades estão relacionadas ao 
entendimento do caráter dinâmico de uma reação química. Segundo Beltran (1997), os 
fenômenos químicos são explicados com base em modelos atômico-iônico-moleculares 
envolvendo movimento e interação entre as partículas, e isso exige do aluno:   

“Muitas vezes a compreensão desses modelos (atômico-iônico-
moleculares) exige de nossos alunos abstrações muito difíceis, 
principalmente para iniciantes do ensino médio. Porém, cada vez que um 
aluno consegue compreender como o modelo explica o fenômeno, e 
perceber as limitações de um determinado modelo, ele estará dando 
passos seguros em direção à aquisição de uma autonomia de raciocínio 
altamente desejável no estudante em geral e no de química em 
particular.” (BELTRAN, p.14,1997) 

Em sua pesquisa sobre o tema cinética química, Beltran (1997), ao propor a 
seguinte questão aos seus alunos: “Explique, usando a teoria das colisões e o conceito 
de complexo ativado, por que a velocidade de uma reação química aumenta com a 
elevação da temperatura do sistema”, o autor constatou que muitos desses alunos, do 
terceiro ano do ensino médio, manifestavam a ideia de que em uma reação química 
todos os choques entre as moléculas ocorreriam com a mesma energia e ao se elevar 
a temperatura do sistema, todos os choques ocorreriam com maior energia, 
alcançando a energia do complexo ativado simultaneamente, apresentando assim, a 
concepção de simultaneidade. 

Em relação ao movimento das moléculas, Beltran (1997) encontrou que os 
alunos, em suas representações, só indicavam apenas o movimento de translação, 
aproximando as moléculas umas das outras. As moléculas, na representação dos 
alunos, não apresentam movimento de rotação. Todas se movem em sincronia. 

Segundo van Driel (2002), a introdução de ideias sobre a cinética das reações 
químicas, apresenta desafios às concepções iniciais dos estudantes. A noção de 
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velocidade de reação requer que os alunos entendam que é preciso tempo para uma 
reação química ocorrer, e que esse tempo é influenciado por fatores como a 
temperatura do sistema e as concentrações das substâncias reagentes. Para o autor, 
um modelo simples de colisão entre partículas pode ser útil para explicar essas 
influências observáveis em termos corpusculares. 

Para investigar as ideias sobre a natureza corpuscular da matéria no estudo da 
velocidade de uma reação, o autor utilizou uma série de experimentos e questões, nas 
quais os alunos eram convidados a explicar suas observações usando suas ideias 
corpusculares. Nessa atividade, a introdução de cinética química estava centrada em 
um entendimento básico do conceito de velocidade de reação, tanto em nível 
macroscópico como corpuscular.  

Analisando as respostas, encontrou que a maioria dos alunos foi capaz de 
utilizar um modelo simples de movimento e de colisões de partículas para explicar o 
efeito da concentração sobre a velocidade de reação. No entanto, quando solicitado a 
explicar o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação, muitos alunos usando 
esse modelo, chegaram à conclusão errada: eles diziam que as colisões entre 
partículas que se movem rapidamente seriam menos eficazes, porque as partículas 
podiam “voltar para trás” (como uma analogia a choques entre bolas de bilhar).  

Esse problema, segundo o autor, foi devido às limitações do modelo simples de 
colisão entre partículas que não envolvia noções de energia de ativação, estruturas 
espaciais e de orientações das partículas, conceitos que fazem parte de um modelo 
mais avançado, baseado na teoria do estado de transição, que incluiria a quebra e 
formação de ligações entre as moléculas. O autor, não incluiu esses conceitos no 
modelo que os alunos iriam usar para explicar a velocidade das reações, pois achava 
que esse fosse muito complicado para os alunos neste nível. 

Apesar de o autor estar ciente das limitações dos estudantes de raciocinar em 
termos corpusculares, que os obrigam a argumentar a partir de uma hipótese que não 
se baseia em observações empíricas, ele acredita que esses alunos podem aprender a 
tornar-se mais eficientes na utilização de modelos corpusculares como ferramentas 
explicativas. 

Segundo Kaya e Geban (2012), o conceito de velocidade de reação é um tópico 
central no currículo de Química, assim, a compreensão dos conceitos com respeito à 
velocidade de reação e os fatores que a afetam têm um papel chave na aprendizagem 
de química. Contudo, devido à natureza abstrata do tema, os alunos enfrentam 
dificuldades e também possuem algumas ideias equivocadas sobre o conceito de 
velocidade de reação. Os alunos são obrigados a pensar sobre partículas, realizar 
cálculos matemáticos e pensar nas inter-relações entre eles, a fim de melhorar a sua 
compreensão dos conceitos de velocidade de reação. Além disso, este conceito é um 
pré-requisito essencial para outros tópicos de química, especialmente o estado de 
equilíbrio químico. 

Kaya e Geban (2012) apontam que, embora tenha havido substancial 
investigação sobre a compreensão dos estudantes a respeito do conceito de equilíbrio 
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químico, pouco se investigou sobre a compreensão deles e relação ao conceito de 
velocidade de reação. Os autores realizaram um estudo, cujo objetivo foi investigar os 
efeitos de uma instrução orientada para a mudança conceitual por meio de 
demonstrações (IOMCAD) na compreensão dos alunos do conceito de velocidade de 
reação quando comparado a uma instrução tradicional.  

Participaram desse estudo 69 alunos do 11º. Ano de escolaridade (equivalente 
ao 2º. ano do ensino médio brasileiro) de duas classes de química do mesmo professor 
em uma escola pública. Os dois métodos de ensino foram aleatoriamente designados 
para os grupos. O grupo experimental que foi instruído com as demonstrações 
orientadas para a mudança conceitual era constituído de 34 alunos, enquanto o grupo 
de controle instruído pelo ensino de química tradicional era constituído de 35 
estudantes. As idades dos alunos, de ambos os grupos, variou de 16 a 17 anos. 

Para esse estudo foi elaborado um teste de múltipla escolha que tinha por 
objetivo medir o entendimento dos alunos sobre o conceito de velocidade de reação. 
Nele foram considerados os objetivos instrucionais do tema cinética química seguindo-
se o livro didático do 11º. Ano. As questões estão relacionadas a concepções 
alternativas (equívocos) sobre velocidade de reação, encontradas na literatura. Por 
exemplo:  

- A velocidade de reação é o tempo entre o início e o final de uma reação. 

- Velocidade de reação é o número de átomos que colidem numa unidade de tempo. 

- Para ocorrer uma reação química as partículas na colisão devem estar na fase 
gasosa. 

- Quando a concentração aumenta, aumenta a superfície, assim, aumenta a 
velocidade da reação. 

- A velocidade de reação é independente da concentração de reagentes. 

- A Mudança de temperatura não altera a velocidade da reação. 

- Quando a energia de ativação de uma reação diminui, a velocidade de reação 
diminui também. 

O teste sobre o conceito de velocidade de reação foi aplicado a ambos os 
grupos como um pré-teste e pós-teste para avaliar a compreensão dos alunos sobre 
esse conceito. A estratégia de ensino foi projetada pelos autores considerando-se as 
quatro condições para a mudança conceitual que são: insatisfação, inteligibilidade, 
plausibilidade e fertilidade. O professor iniciou a aula fazendo algumas perguntas 
relacionadas ao tema, a fim de ativar seus conhecimentos prévios e equívocos ligados 
ao assunto. 
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Segundo Kaya e Geban (2012), os alunos tiveram dificuldades em justificar as 
suas respostas às perguntas do professor por causa de seu conhecimento anterior. 
Quando eles perceberam que suas concepções existentes eram insuficientes para a 
explicação dos fenômenos, tornaram-se insatisfeitos com essas concepções 
(insatisfação). Por exemplo, enquanto o efeito da temperatura sobre a velocidade da 
reação era ensinado, no início da aula, o professor perguntou aos alunos :o que 
aconteceria se aumentassem a temperatura do ambiente em que uma reação química 
estivesse ocorrendo. Os alunos deram diferentes respostas para esta pergunta. 
Algumas de suas respostas foram: a energia de ativação da reação vai aumentar, 
assim, a velocidade dessa reação irá diminuir e como as partículas vão se mover mais 
rápido, a possibilidade de colisão entre as essas partículas e a ocorrência de uma 
reação irá diminuir" (KAYA e GEBAN, 2012). 

Em seguida, os conceitos foram explicados através da utilização de uma 
demonstração relacionada ao assunto.  Por exemplo, a fim de explicar a relação entre 
temperatura e velocidade de uma reação, o professor realizou uma demonstração 
envolvendo a reação entre o bicarbonato de sódio (NaHCO3, hidrogenocarbonato de 
sódio) e vinagre (CH3COOH, ácido acético). No final de cada demonstração, era 
realizada uma sessão de discussão com o objetivo de incentivar os alunos a 
estabelecer uma ligação entre novos conceitos e as suas observações sobre o que 
estava ocorrendo nos experimentos. Assim, os alunos podiam relacionar exemplos de 
eventos aos conceitos fornecidos durante a aula pelo professor. Segundo os autores, o 
objetivo era fazer com que esses conceitos se tornassem mais inteligíveis para os 
alunos (inteligibilidade).  

Depois disso, novos exemplos, especialmente da vida cotidiana, relacionadas a 
esse tema foram dados aos alunos para melhorar a sua compreensão do conceito de 
velocidade. Por exemplo, depois de explicar o efeito do aumento da temperatura na 
velocidade de uma reação, o professor mencionou que alguns dos nossos alimentos 
são mantidos na geladeira e pediu que os alunos explicassem. Segundo os autores, 
uma vez que os alunos utilizaram os novos conceitos na solução de problemas, esses 
conceitos ficaram mais plausíveis para os alunos (plausibilidade).  

Na parte final desse estudo os alunos foram convidados a utilizar o novo 
conceito para explicar uma nova situação. Quando as proporções de respostas 
corretas para as questões do pós-teste, para ambos os grupos, foram examinadas 
percebeu-se que havia uma diferença estatisticamente significativa na proporção de 
respostas corretas em algumas questões entre o grupo experimental e o de controle. 
Por exemplo, em uma das perguntas os alunos foram convidados a escolher a 
propriedade que não era dependente da temperatura durante a reação. No Pré-teste, a 
maioria dos alunos, tanto no grupo experimental (61,8%) como no grupo controle (60%) 
escolheu a alternativa "o número de moléculas que têm energia de ativação". Após o 
tratamento, enquanto que 91,2% dos estudantes no grupo experimental responderam 
corretamente a esta questão, selecionando a energia de ativação como sendo 
independente da temperatura durante a reação, somente 48,6% dos estudantes do 
grupo controle respondeu corretamente a esta pergunta.  

Os autores apontam que os resultados mostram que o processo de ensino 
realizado proporcionou uma aquisição significativamente melhor dos conceitos 
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científicos relacionados à velocidade de reação quando comparada com o ensino 
tradicional de química. Comparando-se os processos de ensino é relatado que no 
grupo experimental, os alunos participaram ativamente das atividades. Foram 
consideradas as concepções alternativas dos alunos para promover a mudança 
conceitual sobre o conceito de velocidade de reação. No entanto, o ensino de química 
pelo método tradicional, que foi utilizado no grupo de controle, o método mais utilizado 
pelo professor foram palestras sem a participação dos alunos. O professor resolveu 
problemas numéricos para que os alunos praticassem o uso dos conceitos. No entanto, 
o professor não considerou as concepções alternativas dos alunos e conhecimentos 
anteriores. Os alunos eram principalmente passivos durante a instrução. 

Segundo os autores, o melhor entendimento do conceito de velocidade de 
reação mostrado pelo o grupo experimental foi devido principalmente, a terem sido 
consideradas as concepções alternativas dos alunos para promover a mudança 
conceitual. 

Cakmakci, Leach e Donnelly (2006) identificaram as principais dificuldades 
conceituais apresentadas pelos alunos do ensino médio e da licenciatura em química, 
da Turquia, sobre o tema velocidade de uma reação química. Para o levantamento 
dessas ideias foram usadas uma série de atividades e entrevistas individuais.   

A amostra para o estudo principal incluiu 108 estudantes do ensino médio 
(idades 15-16) em três turmas de duas escolas, universidades 48 alunos universitários 
do primeiro ano e 35 alunos universitários do terceiro ano. Os dados foram coletados 
após o ensino formal, em sala de aula, de cinética química. Dois testes de diagnóstico 
foram utilizados para a coleta de dados e cada teste diagnóstico foi projetado para 
durar aproximadamente 45 a 50 min. 

A seguir são apresentada as ideias dos alunos relacionadas com a velocidade 
de reação onde a sua relação com a concentração ou pressão foi discutida: 

-Os estudantes tendem a usar uma modelagem “macroscópica” em vez de usar 
“partículas” ou uma modelagem “matemática”.  

Segundo os autores, as explicações dos estudantes do ensino médio tendem a 
ser mais restrita a aspectos macroscópicos de um fenômeno. Depois de mais 
instrução, os alunos tendem a mover-se de uma modelagem macroscópica de 
partículas para uma modelagem matemática. A esse respeito, uma progressão na 
aprendizagem envolve o aluno a tornar-se capaz de usar mais modos científicos em 
suas explicações. 

-Os estudantes do ensino médio estavam mais propensos a fornecer explicações 
baseadas em modelos teóricos e entidades de conceitos químicos já estabelecidos. No 
entanto, eles tinham dificuldades conceituais em fazer transformação dentro e através 
de diferentes modelos teóricos.  

-Os estudantes do ensino médio geralmente não usam um conceito cientificamente 
aceitável de velocidade de reação em diferentes contextos. Embora um conceito 
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aceitável pode ter sido usado em um determinado contexto, ideias erradas podem, no 
entanto, ser utilizadas em outros contextos.  

-Muitos estudantes do ensino médio possuem dificuldades em compreender que a 
reação tinha a velocidade mais elevada no início da reação e a velocidade mais baixa 
no final: ao invés disso, eles tendem a pensar o contrário.  

Segundo Cakmakci, Leach e Donnelly (2006), a compreensão dos estudantes 
pode ser restringida por experiências perceptivas de suas vidas diárias (por exemplo, 
um pedaço de madeira queima lentamente no início e depois vai mais rápido) ou do 
laboratório de química (por exemplo, a reação de magnésio com ácido diluído). 

Outra razão apontada pelos autores, para a falta de conhecimento dos 
estudantes ou ideias incorretas, seria a abordagem que é empregada pelos autores 
dos livros didáticos, que geralmente enfatiza o estado inicial e final de uma reação, 
negligenciando os processos que ocorrem entre estes dois estados. Especificamente, 
as diferenças entre a noção de “velocidade inicial”, “a velocidade instantânea”, e “a 
velocidade média ao longo de um intervalo de tempo” são negligenciadas nos livros 
didáticos. De fato, os resultados que os autores encontraram sugerem que esses 
termos não foram diferenciados por muitos estudantes, e o termo “velocidade de 
reação” foi usado por eles de maneira diferente em diferentes contextos.  

Na verdade, quando educadores de ciências usam a terminologia em cinética, 
as palavras são usadas com significados diferentes em contextos diferentes. Por 
exemplo, quando pedimos aos alunos “como um aumento na temperatura afetaria a 
velocidade de reação”, assume-se que os alunos compreendam o que estamos falando 
(na verdade, estamos perguntando “como é que um aumento da temperatura afeta a 
velocidade média de reação?”). Outro exemplo é quando pedimos aos alunos “como é 
a alteração da velocidade de reação durante a reação?”, que realmente significa “como 
é a alteração da velocidade instantânea durante a reação?” (CAKMAKCI, LEACH e 
DONNELLY, p.1812,2006). 

-As respostas graduandos foram menos afetadas pelo contexto. Várias dificuldades 
conceituais expostos por alunos do ensino médio persistiu entre universitários. 

Segundo os autores, foi possível notar que, em geral, os alunos eram mais 
propensos a usar modelos teóricos a fim de responder questões conceitualmente 
enquadradas, no entanto, eles tendem a recorrer a modelagem macroscópica ao 
interpretar questões fenomenologicamente emolduradas. Em outras palavras, quando é 
dado uma dica teórica, os alunos são mais propensos a usar termos científicos e 
modelos teóricos em suas explicações. Estes resultados sugerem que a conduta dos 
alunos para explicações podem significativamente depender dos contextos sociais e 
culturais das perguntas e métodos utilizados. Assim, a fim de avaliar os conhecimentos 
dos alunos de uma área de conteúdo específico, os autores apontam que deve ser feita 
uma avaliação cuidadosa do instrumento de sondagem e é necessário investigar as 
ideias dos alunos em uma variedade de contextos. 

A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA VELOCIDADE DE UMA TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA 
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No ensino de cinética química, o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 
leitura de tabelas e elaboração de gráficos é essencial para que o aluno possa 
interpretar os diferentes dados cinéticos que são obtidos experimentalmente, para 
poder entender, por exemplo, o efeito da concentração na velocidade de uma reação 
química. 

Cakmakci, Leach e Donnelly (2005) apontam que pesquisas em outras áreas 
das ciências mostram que os estudantes possuem dificuldades em fazer 
transformações com e através de diferentes formas de representação, por exemplo 
transformar uma equação química em seu respectivo gráfico. Isso ocorre porque, 
segundo os autores, o entendimento sobre a estrutura da cinética química é complexo, 
pois envolve duas linhas distintas, mas complementares de desenvolvimento, o 
“empírico” e o “teórico”. Os autores mostram a relação entre o fenômeno químico 
teórico/empírico na figura 1. 

 
Figura 1. A relação entre o fenômeno químico e as teorias/modelos (CAKMAKCI, LEACH e 
DONNELLY p.484, 2005). (Tradução nossa) 

Assim, os autores apontam que a cinética química pode ser explicada pelo 
modelo de partícula e também pode ser representada/quantificada em termos de 
modelagem matemática. Esse aspecto matemático geralmente é trabalhado na 
graduação. 

Cakmakci, Leach e Donnelly (2005) investigaram o desenvolvimento do 
entendimento de alunos do nível secundário e universitário da Turquia sobre os 
conceitos envolvidos em fenômenos da cinética química. Esse estudo foi baseado, 
principalmente, nas respostas dadas por 191 alunos a um questionário aberto de 11 
questões envolvendo conceitos relacionados ao tema. A amostra incluiu 108 alunos do 
ensino secundário (idades entre 15-16 anos) de três diferentes escolas, 48 alunos do 
primeiro ano (maiores de 17 anos) e 35 alunos do terceiro ano (maiores de 19 anos) do 
curso de licenciatura. Os dados foram coletados, em diferentes momentos, no ensino 
secundário 5 a 6 semanas após os alunos terem passado pelo ensino de cinética 
química, e imediatamente após o ensino no caso dos alunos universitários. O mesmo 
diagnóstico foi usado para todos os alunos. 

Esse estudo focou as respostas dos alunos a dois problema. O primeiro, 
relacionado a uma situação do cotidiano, tinha por objetivo verificar o entendimento dos 
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alunos sobre o fator concentração do reagente. O segundo problema, relacionado ao 
entendimento da variação da velocidade de uma reação química através do tempo, 
pedia aos alunos que construíssem um gráfico que representasse essa variação, 
justificando a sua construção. 

Em relação ao problema relacionado à variação da velocidade com o tempo, as 
respostas foram categorizadas pela comparação entre as semelhanças e diferenças 
nas respostas de todos os estudantes. Foram identificadas sete categorias que 
representam modelos mutuamente excludentes do problema “velocidade de reação-
tempo”. Os modelos são: 

-Modelo científico (MC): A velocidade da reação é descrita através de sua 
natureza dinâmica. A relação entre concentração dos reagentes/produtos e a 
velocidade é descrita em termos de modelo de colisão ou em termos de modelo 
matemático. Esta categoria inclui respostas como: “a velocidade da reação deve cair, 
por causa da alta concentração de moléculas no início, quando é maior o número de 
colisões por unidade de tempo e por isso a reação é rápida. Os reagentes são 
consumidos, suas concentrações caem, as colisões ocorrem com menor frequência, e 
a velocidade da reação diminui” ou “a velocidade da reação é diretamente proporcional 
à concentração dos reagentes, portanto, a velocidade da reação diminui”. 

Para a surpresa dos autores, dos 35 alunos universitários do terceiro ano, 
somente 9 (26%) usaram o modelo científico e no grupo de estudantes do primeiro ano 
a porcentagem foi alta. 

-O modelo de aumento (MA): de acordo com esse modelo a reação é concebida 
como tendo um início lento e depois disso ocorre rapidamente. Os alunos podem usar 
modelos macroscópicos, de partícula e matemáticos para as suas justificativas. 

Este modelo é usado respectivamente pelos estudantes do nível secundário 
(23%), pelos alunos do primeiro ano (13%) e do terceiro ano da graduação (3%). Os 
autores observaram que alguns estudantes confundem velocidade de reação com 
quantidade de reagente ou produto. 

-Modelo de aumento-constante (MAC): Nesse modelo a reação se inicia com 
velocidade igual a zero e vai aumentando até atingir um valor onde este permanece 
constante até o final da reação. 

8% dos alunos do secundário, 25% dos alunos do primeiro ano da graduação e 
para a surpresa dos autores, metade dos alunos do terceiro ano da graduação, usaram 
esse modelo. 

-Modelo constante (MCE): Nesse modelo a reação se inicia com um 
determinado valor de velocidade que é mantido constante até o final da reação. Neste 
modelo é comum os alunos usarem os termos “se....quando” no seu raciocínio. “Se a 
temperatura ou concentração é alterada, a velocidade de reação pode mudar, caso 
contrário a velocidade permanece constante durante a reação”. Muitos dos estudantes 
assumem que, enquanto alguns fatores (por exemplo, temperatura, concentração 
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catalisador) não são alterados, a velocidade de reação mantém-se constante durante a 
reação. 

-Modelo de aumento-constante-decréscimo (MACD): Nesse modelo, a reação se 
inicia com velocidade igual a zero e vai aumentando até atingir um valor máximo; a 
partir desse valor sofre um decréscimo gradual até atingir zero quando o reagente 
limitante é consumido. 

-Modelo de decréscimo (MD): Esse modelo é baseado principalmente na ideia 
de que “uma reação lenta leva um longo tempo e uma reação rápida ocorre em um 
tempo menor” ou “a velocidade de reação é inversamente proporcional ao tempo”. Os 
sujeitos possuem uma imagem geral de como diferentes reações tendem a ocorrer, 
contudo eles não dão ou não conseguem explicar como a velocidade da reação muda 
conforme o progresso da reação. A relação entre a velocidade da reação e o tempo é 
representada graficamente como o modelo científico, contudo seu raciocínio e 
interpretação são diferentes do estabelecido pela perspectiva química.   

-Indeterminado (I): nessa categoria estão as respostas que não foram 
representadas em nenhuma das categorias anteriores. 

Segundo os autores, os resultados sugerem que ambos os grupos de 
estudantes, do ensino secundário e da graduação, usam concepções que não são 
consistentes com o modelo científico e que possuem dificuldades para explicar como a 
velocidade de uma reação muda durante o progresso dessa reação. Muitos estudantes 
têm dificuldade em entender que a velocidade da reação é alta no início e que é mais 
baixa no final; Em vez disso, eles manifestam a ideia de que a reação se inicia 
lentamente. Somente 33% dos alunos da escola secundária, 44% dos alunos 
universitários do primeiro ano e 26% dos alunos universitários do terceiro ano usaram o 
“modelo científico” (MC). 

Os resultados, segundos os autores, sugerem que os estudantes conseguem um 
mínimo de progresso entre o nível secundário e o nível universitário. Muitos estudantes 
apresentam dificuldades em encontrar uma explicação satisfatória para um fenômeno 
ou evento. Muitos deles, particularmente os do nível secundário, inspiram-se em um 
modelo macroscópico para explicar os fenômenos. Enquanto o modelo macroscópico 
diz pouco sobre a natureza da velocidade da reação e é essencialmente descritivo, os 
modelos de partículas e matemáticos permitem que muito mais seja explicado, 
quantificado, e predito. Contudo, os modelos de partículas e matemáticos não são 
frequentemente usados pelos estudantes e na maioria dos casos quando usados, não 
estão efetivamente e apropriadamente em concordância com o aceito no currículo de 
química (CAKMAKCI, LEACH e DONNELLY, 2005). 

Isso, segundo os autores, não é surpreendente: o ensino geralmente não 
proporciona aos alunos oportunidades para se mover através de representação verbal, 
matemática e simbólica na química. Uma recomendação possível para a reestruturação 
do ensino seria apoiar o aluno no uso de diversas representações alternadamente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As ideias discutidas nesse trabalho apontam que o caminho para o ensino de 
cinética química não é algo simples, contudo, poderia ser facilitado se o professor em 
seu planejamento, levasse em consideração as dificuldades dos alunos principalmente 
no entendimento na natureza dinâmica e particular da matéria. Como alguns dos 
autores, discutidos desse trabalho, apontam um modelo simples de colisão entre 
partículas pode ser útil para explicar as influências observáveis, na velocidade de uma 
transformação química, em termos corpusculares. 
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ASPECTOS QUE OS ALUNOS CONSIDERAM IMPORTANTES NA 
PRÁTICA DE ENSINO DE SEUS PROFESSORES DE QUÍMICA.  
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Palavras-Chave: ensino de química, metodologia de ensino.  

Introdução 
Sabe-se que a palavra metodologia advém do 
grego, e significa: caminho para se atingir um 
objetivo.  Porém, entender o significado da palavra 
não significa possuir um objetivo claro e bem 
definido dentro do processo educativo. Logo, se faz 
necessário conhecer as diferentes vias que existem 
dentro deste segmento, por exemplo, o uso da 
experimentação, de estratégias para desenvolver a 
mudança conceitual, considerar os ciclos de 
aprendizagem, investigação orientada, entre tantas 
outras. Ou seja, é necessário o docente conhecer 
todas as metodologias, e ter bem definido o porquê 
e a melhor forma de utilização de cada uma delas, 
que dê norte às suas aulas, a partir do 
conhecimento de sua comunidade escolar, 
favorecendo a aprendizagem dos estudantes. 
Buscando saber qual aspecto os alunos acreditam 
ser mais importante no processo ensino-
aprendizagem, fez-se uma investigação em um 
colégio público da cidade de Ponta Grossa - PR, 
onde participaram 140 alunos de todas as séries do 
Ensino Médio. Eles receberam um questionário com 
5 questões sobre o ensino de Química, e dentre 
elas, havia a seguinte questão: Qual dos fatores 
abaixo você considera mais importante para o 
ensino de química?. Com as seguintes alternativas: 
a) professor; b) seu interesse pela disciplina; e c) a 
metodologia empregada. A análise levou em conta o 
quantitativo de respostas e a discussão dos 
resultados foi realizada de forma qualitativa, 
relacionando as consequências desse 
entendimento dos alunos á prática docente.  

Resultados e Discussão 
Ao analisarmos os questionários, percebemos que 
47% dos alunos apontam que a metodologia 
empregada pelo professor é um fator determinante 
no seu processo de aprendizagem, como podemos 
atentar na  figura 1. 
A metodologia empregada pelo professor em sala 
de aula é um fator de grande relevância na 
aprendizagem dos alunos. Ao professor cabe a 
tarefa de sistematizar e organizar os conteúdos e 
procedimentos, direcionando as atividades dos 
alunos para o alcance dos objetivos previamente 
selecionados. Segundo VIEIRA1, o professor deve 
refletir sobre a metodologia empregada na sala de 

aula, buscando verificar a relação de como o 
conteúdo é realmente compreendido pelos alunos 

 
 
Figura 1: Respostas dos alunos em porcentagem.  

Ao analisar sua prática pedagógica o professor deve 
refletir se o método de ensino empregado por ele 
está conseguindo atingir todos os alunos, ou apenas 
uma parte deles, caso não esteja, o professor deve 
compreender as causas disso, e deve ainda mudar 
suas estratégias de ensino. É necessária essa 
compreensão e mudança do método, para que se 
tenham resultados significativos. Dependendo da 
metodologia de ensino que o professor utilizar 
poderá proporcionar aulas criativas e dinâmicas que 
exerçam um poder de atração e não de repulsão 
como geralmente os alunos enxergam a maioria dos 
conteúdos de Química. 

Conclusões 
Os resultados obtidos dizem respeito à investigação 
realizada em um colégio público da cidade de Ponta 
Grossa – PR, e nos mostra que, para os alunos do 
mesmo, a metodologia de ensino, que se adequa 
aos padrões da comunidade escolar discente, é o 
fator mais importante dentro do processo de ensino 
desenvolvido pelo professor. Dentre tantas 
metodologias de ensino existentes, cabe ao 
professor escolher a que mais contribui à sua aula e 
à aprendizagem dos alunos. Lembrando-se da 
importância da constante reflexão que o professor 
deve manter sobre seus métodos de ensino e 
estratégias didáticas utilizadas em sala e sua prática 
docente como um todo. 
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ASPECTOS SUGERIDOS PELOS ALUNOS PARA A MELHORIA DO 
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Palavras-Chave: Experimentação, ensino-aprendizagem.

Introdução 
No ensino fundamental e médio, a química é vista 
como uma das matérias mais difíceis de 
compreender. Os alunos alegam a necessidade de 
memorizar formulas e equações químicas. ¹ 
A maior experiência que o aluno tem sobre esta 
matéria é aquela que é empregada na sala de aula. 
Se nada for feito para melhorar os alunos irão 
continuar se desmotivando. Para que isto não 
ocorra, o professor, que tem o papel de amenizar ou 
desmistificar pode propor algumas sugestões para 
seus alunos, e cabe a estes verificar se são ou não 
interessantes, e que os motivem. 
Pensando nisso, fez-se um questionário com 140 
alunos do Ensino Médio de uma escola pública de 
Ponta Grossa-PR, em que uma das questões era: 
“Qual é a sua sugestão para a melhoria do ensino 
de química?” A análise levou em conta o quantitativo 
de respostas, e a discussão das mesmas será 
qualitativa. 

Resultados e Discussão 
Dentre as respostas obtidas para melhorar o ensino 
de química, os alunos citaram: aulas práticas, 
melhor explicação, disciplina dos alunos, não sabe 
ou outros.  
Os resultados foram demonstrados no Gráfico 1:  
 

 

 
Os dados do gráfico mostram que os alunos 
preferem aulas práticas e acreditam que isso seja 
mais eficaz na aprendizagem de química, 
praticamente metade dos alunos escolheram esta 
opção, porém é importante ressaltar que quando a 
experimentação não faz sentido para o aluno, esta 
não é eficiente para o processo de ensino-
aprendizagem. Grande parte dos alunos também 
marcou a opção de uma melhor explicação no 
ensino de química, sendo papel do professor a 
construção do conhecimento para o aluno. Em 
relação à disciplina dos alunos, eles mesmos 
sugerem que é importante para o desenvolvimento 
da aula que haja essa disciplina vinda deles, desta 
forma o professor tem mais oportunidades de fazer 
aulas práticas ou tirar dúvida dos alunos. A resposta 
não sabe, os alunos disseram que o ensino de 
química está muito bom, que os professores são 
excelentes. Poucos alunos marcaram a opção 
outros, dando a sugestão de aulas de reforço, e de a 
matéria ser muito difícil, por isso não entendiam 
alguns conteúdos. 

Conclusões 
Observou-se a partir das respostas dadas pelos 
alunos que as aulas práticas no ensino de química 
são uma ferramenta facilitadora no processo de 
ensino aprendizagem. No entanto, muitos 
professores não utilizam este método, por motivos 
como falta de equipamentos nos laboratórios, falta 
de tempo para ensinar a teoria e pratica. 
Ressaltando que a experimentação só é eficiente 
quando faz sentido para o aluno, quando se leva em 
conta sua vivência. 
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Gráfico 1: Sugestão dos alunos para melhorar o 
ensino de química. 

 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
EAP 
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Palavras-Chave: Ensino de química, formação inicial, reforço escolar. 

Introdução 
Ao longo dos anos a química tem sido abordada no 
ensino médio como uma disciplina que não desperta 
o interesse dos estudantes. De acordo com 
Schnetzler & Aragão (1995) o ensino de química 
ainda hoje, continua sendo encaminhado quase 
exclusivamente para a retenção, por parte do aluno, 
de enormes quantidades de informações passivas 
que visam apenas à memorização. Nessa 
perspectiva, será apresentada uma experiência 
desenvolvida numa atividade de Atendimento 
Individualizado (AI) realizado no estágio 
supervisionado com quatorze alunos do ensino 
médio em uma escola pública durante quatro 
meses. O AI teve como principal objetivo realizar um 
acompanhamento individual do processo de ensino-
aprendizagem em química, procurando sanar 
dúvidas relacionadas aos conteúdos de química 
trabalhados pela professora regente. Desse modo, 
inicialmente foi realizado através de questionário, 
um levantamento de aspectos concernente à 
relação estabelecida pelo aluno com a disciplina. 
Esse trabalho tem por objetivo apresentar as 
dificuldades apontadas pelos alunos no processo 
ensino-aprendizagem em química. 

Resultados e Discussão 
O questionário foi formado por 10 perguntas, sendo 
que neste estudo constituem-se da análise duas 
perguntas com suas respectivas respostas. 

 
Figura 1. Elementos que estimularam o aluno a 
participar das aulas de reforço. 
A figura 1 demonstra que os quatorze alunos foram 
motivados a participar das aulas de reforço não para 
ampliar os seus conhecimentos, mas devido ao 
desempenho na unidade. Aspectos concernentes à 
falta de contextualização e interdisciplinaridade no 
ensino são fatores que levam o aluno a apresentar 
dificuldades no aprendizado de química, o que 
corroborou no resultado do segundo fator em 
questão. Para Chassot (2004) fazer educação 
através da química é utilizar os conhecimentos 
químicos como instrumento para ensinar de maneira 
significativa empregando a ciência a serviço da vida. 

Figura 2. Influência na aprendizagem de química. 
Os resultados evidenciaram que fatores como 
interesse e a maneira como a disciplina é 
apresentada são determinantes para a aquisição do 
conhecimento químico, conforme apontam os 
alunos. Nesse sentido, o terceiro fator apresentado 
está diretamente relacionado com os anteriores, 
pois o docente tem o papel fundamental enquanto 
mediador do conhecimento, apresentando 
argumentos que podem despertar o interesse pela 
disciplina, utilizando metodologias que possam 
tornar a disciplina mais atrativa e principalmente que 
favoreça a aprendizagem do aluno. Villas Boas 
(2002) ressalta que o direito de autonomia que o 
professor possui não é para ser usado de qualquer 
forma, mas com comprometimento para assegurar o 
saber que o aluno necessita. 

Conclusões 
Os pontos apresentados pelos alunos são oriundos 
das dificuldades de aprendizagem no ensino de 
química, ocasionando o desencanto pela disciplina 
e baixo rendimento dos mesmos. Desta forma, o AI 
propiciou ao licenciando perceber as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos envolvidos, no qual se 
buscou saná-las com contribuições significativas 
para a construção da aprendizagem dos estudantes 
da Educação Básica, concedendo ao licenciando 
uma análise reflexiva da sua formação e prática 
pedagógica, o que vem a contribuir futuramente em 
seu desempenho como docente. 
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Palavras-Chave: Alfabetização científica, calorias. 

Introdução 
Um dos primeiros obstáculos nos estudos de 

Alfabetização Científica parte da definição do 
conceito que ainda mostra-se amplo e, controverso 
e existem diversas definições. As autoras Sasseron 
e Carvalho (2011) realizaram um levantamento 
bibliográfico referente à pluralidade semântica que 
encontramos hoje em dia na literatura nacional 
sobre ensino de Ciências. Existem autores que 
utilizam a expressão “Letramento Científico”, 
pesquisadores que adotam o termo “Alfabetização 
Científica” e também aqueles que usam a expressão 
“Enculturação Científica” para indicarem que a 
formação da cidadania necessita de conhecimentos 
científicos e suas diversas relações com os 
conhecimentos científicos e suas possibilidades nas 
mais diferentes situações do cotidiano e da vida, 
caracterizando assim um dos objetivos do ensino de 
Ciências. 

No entanto, são muitas as discussões sobre os 
objetivos e os caminhos a serem percorridos para 
promover a Alfabetização Científica na Educação 
Básica. Nesse trabalho iremos utilizar o termo 
Alfabetização Científica defendida pelos autores 
Milaré e colaboradores (2009) que realizam um 
estudo sobre os tipos de Alfabetização Científica 
definidos por vários autores: Prática, Cívica, cultural, 
profissional/econômico.  

Nossa proposta foi realizada em um colégio 
Estadual de Goiânia- Goiás no 2° bimestre de 2013 
com quatro turmas de 35 alunos da 2° série 
matutino do Ensino Médio cujo tema foi: “Café da 
manhã- como calcular a quantidade de calorias 
necessárias por dia? ”. A proposta foi dividida em 3 
etapas: 1. Pesquisas e cálculos (IMC - índice de 
massa corporal, TMB - Taxa metabólica basal, 
TMB/h, TMB real). 2. Elaboração do cardápio do 
café da manhã utilizando os cálculos de quantidade 
diária de calorias para o café da manhã, 3. 
Montagem, Apresentação e culminância do café da 
manhã.  

Resultados e Discussão 
Na etapa 1 as equipes realizaram pesquisas 

orientadas sobre conceitos de IMC e TMB e além 
desses conceitos na análise dessas pesquisas 
pode-se notar que quase todos pesquisaram sobre 
gastos calóricos durante as atividades físicas em 

Kcal/h. E em seguida realizaram os cálculos (IMC, 
TMB, TMB/h, TMB real). De acordo com Sasseron e 
Carvalho (2011), nessa primeira etapa a análise dos 
resultados e discussão tem como foco a 
alfabetização prática que visa contribuir com o 
desenvolvimento de conhecimentos científicos e 
técnicos básicos necessários na vida diária do 
indivíduo. Na etapa 2 após a elaboração das tabelas 
de valores energéticos necessários por dia (TMB 
real) e valores para o café da manhã. Nessa etapa 
segundo Milaré e colaboradores (2009) a 
Alfabetização Científica Cívica foi favorecida, pois 
ela tem como objetivo utilizar os conhecimentos 
científicos para nortear as inúmeras decisões que 
indivíduo necessita fazer ao longo da vida. No caso 
dessa proposta tiveram que escolher quais 
alimentos são mais saudáveis para o café da 
manhã, e no âmbito econômico quais alimentos 
estão inseridos em sua realidade de consumo. 

Na etapa 3 foi realizada a culminância da proposta 
– As equipes organizaram e apresentaram seus 
alimentos em bandejas com as respectivas tabelas 
de valores (porção/kCal) e tomaram o café da 
manhã proposto por cada um deles. Durante essa 
exposição de alimentos fica evidente a influência da 
alfabetização Científica Formal, pois se trabalha 
tanto os aspectos conceituais quanto os 
procedimentais e atitudinais segundo Milaré e 
colaboradores (2009). 

Conclusões 
Considera-se que é necessário superar o ensino 

tradicional carregado de transmissão de 
conhecimentos para realizar uma aproximação da 
prática científica colocando a aprendizagem como 
construção de conhecimentos através do tratamento 
de situações problemáticas inseridas na realidade 
dos estudantes. Sendo possível então, um Ensino 
de Ciências que promova aos estudantes a 
oportunidade de compreender e interpretar 
situações diversas do cotidiano utilizando 
conhecimentos científicos, para que possam, assim, 
ser considerados alfabetizados cientificamente. 
____________________ 
SASSERON, L,H; CARVALHO, A, M, P, Alfabetização Científica: 
uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências. 
Volume16(1), pp. 59-77, 2011.  
MILARÉ, T.; RICHETTI, G. P.; PINHO-ALVES, J. P. A. 
Alfabetização Científica no Ensino de Química: Uma análise dos 
temas da seção "Química e Sociedade" da revista Química Nova 
na Escola. QNESC, Vol. 31, N° 3, AGOSTO, 2009. 
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Introdução 
Ensinar Química no contexto atual, muitas vezes 
não desperta o interesse do estudante e, raramente, 
proporciona aprendizagem. Chassot (1995) afirma 
que a Química se torna uma matéria rejeitada pelos 
alunos no Ensino Médio porque o seu ensino não é 
percebido como “útil” ou prazeroso pelo aluno. 
Nas ações do Programa Institucional de Iniciação a 
Docência, procuramos nos debruçar sobre uma 
estratégia metodológica, as atividades lúdicas. Este 
tipo de atividade como Negrine (2000) afirma, é um 
estado de espírito, uma dimensão humana que 
evoca liberdade e espontaneidade nas ações, como 
por exemplo, os jogos e as brincadeiras. Neste caso 
utilizaremos um Jogo denominado Júri-simulado, 
que abordará o tema radiação. 
Portanto, este trabalho tem por objetivo apresentar a 
implementação de uma proposta de jogo e as 
interações dos alunos que refletirem um processo 
de “simulação do cotidiano”. 

Resultados e Discussão 

A) Metodologia de coleta e análise: a pesquisa foi 
realizada com alunos do terceiro ano do ensino 
médio de uma escola estadual. A filmagem e 
posterior transcrição das informações foram 
realizadas em sala de aula durante a intervenção do 
PIBID. Posteriormente, as informações foram 
transcritas, sendo retirados excertos que 
representassem a “simulação do cotidiano”- vale 
indicar que este trabalho insere-se no processo de 
construção de um trabalho de conclusão de curso. 
B) “Simulação do cotidiano” – essa circunscrição, 
agrupa excertos em que os alunos realizam relações 
entre o conteúdo estudado e o contexto, ou seja, em 
nossa concepção, contexto é o ambiente e a 
sociedade em que vivem.Sem perceber, os alunos, 
trazem para o jogo o que conhecem, o que vivem, e 
o que esta intimamente ligado a sua realidade.  
Estes são alguns excertos representativos para 
“simulação do cotidiano”:  

“[...] nos alimentos, então, nos alimentos a 
radioatividade é bom porque vai é... 
preservar ele, até porque você não vai comer 
uma fruta saborosa, que vai ter o mesmo 

sabor que você pegar ali na hora e comer 
ela, sem ela ter agrotóxico ou qualquer outro 
tipo de fertilizantes a fruta ta mais saborosa, 
vai ser mais saud... mais saudável 
[...]”(ALUNO 1) 

”[...] por exemplo, nos que moramos aqui, 
digamos assim, no interior na ro.. na roça... 
aqui a gente não tem isso, irradiação de 
alimentos, o que tem... tem enlatados, 
alimentos irradiados, o que vem de fora, ou 
seja, a minha vó cara, a minha vó não 
precisa comprar nada, só açúcar e muita 
gente[...]” (ALUNO 4) 

Para esses alunos a agricultura é um conhecimento 
palpável e rotineiro e por intermédio dela começam 
a discutir os conceitos que até então se mostram 
abstratos, neste caso a radiação. Santana (2012) ao 
falar sobre a simulação do cotidiano dentro desta 
metodologia afirma que as atividades lúdicas tornam 
os conhecimentos adquiridos pelos alunos mais 
próximos da sua realidade. Para esses discentes, as 
reflexões são ponto de partida para discussões mais 
aprofundadas que se relacionam ao tema proposto. 

Conclusões 
Como afirma Santana (2012) esta atividade lúdica 
proporcionou aos alunos momentos em que o 
conhecimento tornou-se concreto em relação a sua 
realidade, tornando a química (escolar) parte das 
suas vidas. 
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Introdução 
Em nossa sociedade contemporânea com a 
crescente inserção da tecnologia e aumento 
vertiginoso da informação, tornou-se premente 
buscar outras metodologias de ensino, com intuito 
de motivar e estimular o aluno para a aprendizagem. 
A escola, portanto vem buscando se tornar um 
espaço de inovação, de experimentação e de novos 
métodos. Nesse contexto, os jogos aparecem como 
uma boa ferramenta metodológica. Nesse trabalho 
foi elaborado um jogo, denominado MEMÓRIA 
QUÍMICA, que foi aplicado aos alunos do 3º ano do 
Ensino Médio de uma escola pública de Viçosa- MG, 
visando despertar a curiosidade, a vontade de 
aprender dos alunos e ao mesmo tempo possibilitar 
o desenvolvimento de métodos alternativos para um 
ensino mais dinâmico da disciplina.  

Resultados e Discussão 
O jogo foi montando em uma cartolina contendo 
vários quadrados tampados com papel cartão, 
conforme mostrado na figura 1. Cada um dos 
quadrados era numerado e continha uma estrutura 
orgânica representando uma diferente função. Foi 
escolhida uma classe do 3º ano de uma escola 
pública para aplicação do jogo, a classe foi dividida 
em duas turmas. Em uma das turmas, a aula foi 
ministrada de maneira tradicional, utilizando-se 
como recurso apenas o quadro e o giz, método 
ilustrado pela figura 2. Na outra turma o jogo foi 
aplicado, os alunos formaram equipes que em cada 
rodada do jogo indicava um determinado número, 
quando o papel cartão era retirado e a imagem 
contendo a estrutura orgânica era revelada. As 
equipes tinham dois minutos para responder qual 
era a estrutura, o grupo funcional, a fórmula 
molecular, a classificação e o nome da estrutura. No 
final da aula foi somada a pontuação dos 
participantes e apontado o campeão. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Memoria química.   Figura 2. Aula teórica. 
 

No decorrer da aula, foi observado o especial 
interesse dos alunos que estavam participando do 
jogo, já na turma com a aula tradicional os alunos 
estavam dispersos e fazendo uso do celular. Ao final 
das respectivas aulas, uma mesma avaliação foi 
aplicada nas turmas, e os resultados foram plotados 
no seguinte gráfico para melhor compreensão: 

 
Gráfico 1. Nota média da prova. 
 

                          Conclusões 
Com a análise dos resultados e as discussões aqui 
expostas, o presente trabalho mostra que atividades 
lúdicas despertam um maior interesse nos alunos 
proporcionando assim, uma melhor aprendizagem 
do conteúdo dado em sala. Todavia, os métodos de 
ensino devem ser diversificados, para que não haja 
uma rotina cansativa.  
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Introdução 
As unidades de Ensino Potencialmente 
Significativas (Moreira, 2011), tomam como base 
um conjunto de teorias de aprendizagem que tem o 
intuito de promover um ensino com base na 
aprendizagem significativa. Para discutir o conteúdo 
de termoquímica e suprir as dificuldades de 
aprendizagem que os alunos apresentam no ensino 
médio, relacionados aos conceitos de energia, esta 
pesquisa apresenta uma proposta de unidade de 
ensino potencialmente significativa (UEPS) aos 
estudantes do curso de licenciantura em Química de 
uma instituição pública de ensino superior do estado 
da Paraíba, a fim de avaliarem se a unidade didática 
apresenta características da Teoria de Moreira 
(2011) e se é possível levá-la ao Ensino Médio com 
o intuito de discutir o conteúdo de termoquímica de 
forma crítica e reflexiva.  

Resultados e Discussão 
A UEPS foi desenvolvida para ser executada em 10 
aulas de 50 min. As etapas da Unidade de ensino 
se constituíram de: 1° Momento: Leitura de imagens 
(levantamento das concepções alternativas); 2° 
Momento: Leitura e socialização do texto: Química e 
Meio Ambiente; 3° Momento: Exposição de um 
vídeo: Gasolina ou Álcool? Quem é mais poluente? 
4° Momento: O processo de Ensino: Apresentação 
dos conceitos articulados com situações-problemas 
e experimentos numa perspectiva problematizadora 
e construtivista; 5° Momento: Uso do laboratório de 
informática através da aplicação de uma Flexquest 
com o tema: Energia e Meio Ambiente; 6° Momento: 
Avaliação da aprendizagem-Construção de um 
mapa conceitual e aplicação de atividades na forma 
de situações-problemas. A validação da UEPS, 
baseada na Engenharia Didática proposta por 
Artigue (1996 apud Guimarães e Giordan , 2011), foi 
realizada em um mini-curso de oito horas com 
professores em formação inicial.O instrumento 
proposto para análise é composto por 10 itens que 
estão direcionados as características da teoria de 
Moreira (2011).Os resultados apontaram que os 
licenciandos conseguiram identificar na UEPS as 
características da Teoria de Moreira (2011) podendo 
levar a construção do pensamento crítico e reflexivo 
pelos alunos do ensino médio quanto ao tema 
energia e meio-ambiente.  A tabela a seguir 
apresenta os dados obtidos através da aplicação do 
instrumento: 
 
 

Tabela 1: Características da Teoria de Moreira identificada 
pelos licenciandos na UEPS. 

Características da Teoria de 
Moreira 

% atribuída pelos licenciandos 
INSUFIC. SUFIC. MAIS 

QUE 
SUFIC. 

1-Conhecimento Prévio 0% 62% 38% 
2- Pensamentos, sentimentos e 
ações integrados no ser que 
aprende; 

6% 63% 31% 

3- Organizadores prévios mostram 
relação entre novos 
conhecimentos e os 
conhecimentos prévios; 

0% 38% 62% 

4- Trabalhar os mecanismos de  
diferenciação progressiva e 
reconciliação integradora; 

0% 56% 44% 

5- Avaliação da aprendizagem de 
forma significativa e progressiva 

0% 37% 63% 

6- Captação de significados ( 
Linguagem e interação social) 

6% 56% 38% 

7-A aprendizagem significativa é 
crítica (questionamento) 

6% 44% 50% 

8- As situações problemas devem 
ser propostas em níveis 
crescentes de complexidade. 

0% 50% 50% 

9- Um episódio de ensino envolve 
uma relação triádica entre aluno, 
docente e materiais educativos 

0% 75% 25% 

10- A aprendizagem significativa 
crítica é estimulada pela busca de 
respostas (questionamento) 

0% 50% 50% 

Conclusões 
Os resultados mostraram que a proposta da UEPS 
foi bem aceita pelos licenciandos em formação. A 
validação contribuiu para confirmar que o 
instrumento possui o desempenho que a sua 
aplicação requer, garantindo a confiabilidade dos 
resultados. É importante também salientar que a 
construção da UEPS possibilita ao professor refletir 
sobre a sua prática docente no momento de 
preparação e articulação dos conceitos a ser 
ensinados proporcionando aos alunos da educação 
básica aulas dinâmicas e mais interativas, fugindo 
da mera reprodução de conteúdos de ensino sem 
significado.  
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Introdução 
Avaliar a aprendizagem no ensino da química requer 
uma percepção objetiva a respeito de que métodos, 
técnicas e instrumentos deverão ser utilizados e que 
conteúdos serão trabalhados com os alunos. No 
entanto, o uso da avaliação está restringido, na 
maioria dos casos, aos aspectos somativos da 
avaliação, instrumento de regulação, caracterizado 
pela coerção e punição sem levar em consideração 
os fatores que interferem no processo de 
aprendizagem. Baseado nisso, esse trabalho tem 
por objetivo mostrar que a avaliação no ensino-
aprendizagem da química deve se dar, também, de 
uma forma qualitativa, onde o professor reconheça a 
particularidade de cada aluno, qual sua condição 
emocional e seu contexto socioeconômico e cultural. 
Onde o educador tenha a possibilidade de manter-
se em constante contato com o aluno. Assim, 
devem-se fazer uso de instrumentos e meios nos 
quais contextualizem o conteúdo da química com 
situações vivenciadas por ele, contextualizando a 
avaliação da aprendizagem e articulando-a ao 
processo de ensino-aprendizagem (LUCKESI, 
2011).  

Resultados e Discussão 
A escola tem um papel único na sociedade que é de 
preparar, tanto o profissional como o pessoal do 
aluno, transmitindo informação, cultura, 
conhecimento etc. Existe um pensamento 
pedagógico no qual conserva que o aluno é o único 
responsável pela sua aprendizagem e que o 
professor, o detentor do conhecimento, é apenas o 
sujeito que facilita essa aprendizagem. Esse 
pensamento forma agentes passivos, que adquiri o 
conhecimento transmitido pelo professor, sendo 
classificado como capacitado ou não, de uma 
maneira quantitativa. Deve-se saber também que 
pelo fato de uma sala de aula ser heterogênea, não 
existe apenas um instrumento de ensino-
aprendizagem da química e que estes não se dão 
apenas na sala de aula. Fez-se um trabalho em uma 
escola de referência da Rede Estadual de Educação 
de Pernambuco, na cidade de Vitória de S. Antão- 

PE, onde foram realizados experimentos de química 
em sala de aula, contextualizando com o dia-a-dia 
do aluno, objetivando sair da rotina e obter um 
resultado positivo em relação ao desempenho e o 
interesse deles. Segundo (GARCIA, 2011), o ensino 
de química permite que o aluno compreenda os 
conhecimentos científicos e desta forma uma 
obtenha uma constante associação entre os fatos do 
seu cotidiano. Sendo a avaliação da aprendizagem a 
reguladora desta prática. 
Na realização, foram utilizados alguns instrumentos 
de avaliação na perspectiva qualitativa – de 
observação sistemática: a lista de controle, a nota 
de campo e o registro de ocorrências significativas. 
O primeiro foi executado para regular a atividade de 
maneira contextualizada examinando os alunos a 
partir de três dimensões: a atitudinal, a cognitiva e a 
procedimental. O segundo foram analisadas as 
atitudes da turma nas três dimensões citadas num 
registro do tipo etnográfico dos alunos. E o terceiro 
registrou-se os elementos positivos e negativos que 
significavam em relação àquela aula. Os resultados 
obtidos foram positivos e permitiu uma 
contextualização dos conceitos da química de 
acordo com a vivência dos alunos. 

Conclusões 
Por se tratar de uma ciência com vários meios de 
ensino, não há apenas um instrumento no ensino da 
química para fazer uso em sala de aula, pois este é 
um ambiente bastante heterogêneo, por isso, não há 
apenas um meio de avaliar. Deve-se pensar que 
vários fatores influenciam no desempenho do aluno. 
Por isso, o professor deve além de usar diversos 
instrumentos de ensino-aprendizagem, conhecer 
seu aluno e observar constantemente seu 
comportamento durante as aulas como forma de 
avaliação, para saber, assim também, se esse aluno 
está apto a passar de fase. 

____________________ 
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Introdução 
A sociedade cada vez mais se preocupa com 
problemas ambientais. A discussão acerca desse 
assunto é tema de diversas conferências mundiais, 
que tentam buscar soluções para tais problemas que 
atingem toda a sociedade. O tema gerador de ensino 
é uma proposta metodológica fundamentada na 
teoria dialética do conhecimento. Sem o diálogo, 
para Freire (1987, p. 83), “não há comunicação e 
sem esta não há verdadeira educação”. Pensando 
nisto, este trabalho defende o ensino ligações e 
reações químicas através da utilização de temas 
geradores, que proporcionam um aprendizado 
concreto dos conceitos químicos. Sendo assim, o 
objetivo desse trabalho é relacionar o ensino de 
Química e suas abordagens práticas na construção 
do conhecimento por meio do tema gerador 
ambiental “camada de ozônio” em uma oficina 
didática. Como ressalta Tozoni-Reis (2006 p. 94) “[...] 
a educação ambiental para a sustentabilidade é 
considerada um processo de aprendizagem 
permanente, baseado no respeito a todas as formas 
de vida e que afirma valores e ações que contribuam 
para as transformações socioambientais exigindo 
responsabilidades individual e coletiva, local e 
planetária”.  

Resultados e Discussão 
A oficina foi realizada com uma turma da 1 ª série do 
ensino médio de uma escola da rede Estadual de 
ensino da cidade de Pau dos Ferros-RN, teve 
duração de 4 horas/aula e ocorreu no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN Pau dos Ferros. A primeira 
parte se destinou a apresentação do tema camada 
de ozônio sua localização, importância, composição 
e principais efeitos de sua degradação. Na segunda 
parte houve a inserção dos conceitos químicos 
através da camada de ozônio, começando por uma 
breve conceituação do átomo, sua estrutura: prótons, 
elétrons, cargas, atração, repulsão, camada de 
valência e estabilização do átomo. A atividade 
avaliativa consistiu em uma competição entre os 
alunos. A turma foi dividida em dois grupos e cada 
um recebeu uma placa que continham a letra F 
indicando falso e a letra V indicando verdadeiro. 
Foram elaboradas afirmações que diziam respeito  

 
aos assuntos estudados durante a oficina. 
Dependendo da resposta, questionava-se o porquê 
da veracidade ou falsidade da questão. Percebeu-se 
participação ativa pela maioria absoluta dos alunos 
que demonstraram segurança no posicionamento em 
suas justificativas. Constatou-se um maior interesse 
por parte dos discentes em aprender os conceitos 
químicos a eles apresentados. Uma vez que a  
análise das respostas permitiu constatar que uso do 
tema gerador camada de ozônio contribui 
positivamente para o ensino-aprendizagem.   
Segundo as discussões apresentadas pelos 
discentes, podemos afirmar que relacionar os 
conteúdos por temas geradores proporciona uma 
aprendizagem significativa, e isso permite aos alunos 
uma visão crítica e transformadora de sua realidade 
socioambiental.  

Conclusões 
A aplicação da prática docente descrita neste 
trabalho, afirma a viabilidade do ensino através dos 
temas geradores ambientais. À medida que os alunos 
pensam no tema e propõem soluções para o mesmo 
gera-se conhecimento, já que os aprendizes têm 
oportunidade de descobrir e aprimorar os conceitos 
químicos. Espera-se, que este trabalho contribua 
para a educação, oportunizando meios de fazer da 
Química um campo sempre mais dinâmico e 
produtivo.  Pois, é papel também da universidade 
propiciar reflexões que avaliem a didática dessa 
disciplina, levando em conta a inter-relação dos 
sujeitos envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem. 
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Introdução 
A contextualização no ensino vem sendo defendida 
por diversos educadores e pesquisadores como um 
“meio” de possibilitar ao aluno uma educação para a 
cidadania concomitantemente à aprendizagem 
significativa de conteúdos.  
A abordagem tradicional do ensino das ciências, que 
privilegia os conteúdos, há muito vem sendo 
criticada por sua limitação ao trabalhar o 
conhecimento científico. Nessa concepção, a ciência 
é expressa de forma descontextualizada e acrítica, 
de modo que os alunos são induzidos a memorizar 
informações sem compreender o seu significado e 
sua importância no âmbito da vida cotidiana1. 
Ensinar química de maneira interdisciplinar e 
contextualizada é o desafio dessa nova geração de 
professores. Uma iniciativa para superar métodos 
tradicionais é trazer o aluno ao encontro do “como 
funciona”, e fazer com que os mesmos sejam 
capazes de reconhecer a química no seu cotidiano, 
fazendo com que o educando se torne capaz de 
formular suas próprias respostas aprimorando com 
o conteúdo teórico.  
Nessa perspectiva, o objetivo deste projeto foi 
utilizar o tema Cimento Porland para desenvolver o 
conteúdo relativo às transformações físicas e 
químicas da matéria.  

Resultados e Discussão 
O conteúdo referente as transformações da 

matéria, objeto de estudo deste projeto, foi abordado 
à  alunos do 1º ano do ensino médio da Escola 
estadual Presidente Costa e Silva, localizada, na 
cidade de Aracaju/SE. As etapas envolvidas na 
aplicação do projeto foram: apresentação de um 
vídeo sobre o processo de produção do cimento, 
que serviu de suporte para introdução do conteúdo. 
Posteriormente foi aberto espaço para debater o 
conteúdo do vídeo, nesse momento os alunos foram 
estimulados a conceber hipóteses sobre as 
transformações da matéria presente no processo de 
produção do cimento e finalmente os alunos foram 
convidados a preparar misturas de diferentes 
matérias-primas presentes no cimento.  

O objetivo da atividade experimental foi mostrar as 
diferenças entre processos físicos e químicos. Os 
processos físicos são referentes a mistura das 
diferentes matérias-primas necessárias para compor 

o cimento e o processo químico esta relacionado a 
reação química que ocorre quando se adiciona água 
ao sistema e o cimento começa a endurecer.  

 

  
Fig 1. Fotos da atividade experimental  
 
No que se refere à percepção da diferença entre 
processos químicos e físicos, 89% dos alunos 
conseguiram verificar que num processo físico não 
ocorrem mudanças na constituição da matéria, visto 
que, assimilaram esse fenômeno com o processo 
de redução de tamanho das pedras de calcário, 
entretanto não conseguiram associar o 
endurecimento do cimento como um processo 
químico. As atividades abordadas no decorrer do 
desenvolvimento deste projeto revelaram uma maior 
participação dos alunos nas aulas de química que 
relacionam o conteúdo teórico com coisas do 
cotidiano, dessa forma, despertando a curiosidade e 
a capacidade investigativa que existe em cada 
aluno.    
 

Conclusões 
É de grande importância para o processo de ensino-
aprendizagem, que a contextualização 
interdisciplinar faça parte do dia a dia da sala de 
aula. Atividades experimentais despertam o 
interesse dos alunos, mas, além disso, é importante 
confrontar suas idéias para a construção de um 
conceito, sempre levando em consideração aquilo 
que ele já sabe e o que deverá aprender.  
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Introdução 
O Programa PIBID, promovido pela CAPES em 
âmbito nacional é uma iniciativa para aperfeiçoar, 
valorizar e incentivar a formação dos licenciando 
para a educação básica. Os objetivos são: valorizar 
o magistério; elevar a qualidade da formação inicial; 
promover a integração ensino superior e educação 
básica1. Geralmente no ensino médio as aulas de 
Química são desenvolvidas de maneira expositiva e 
descontextualizadas. Por este motivo os estudantes 
têm dificuldade em relacionar os conceitos 
científicos com o cotidiano. Assim são criados 
obstáculos epistemológicos para o entendimento 
dos conceitos trabalhados2. Neste contexto, uma 
Situação de Estudo (SE)3 se apresenta como uma 
alternativa para romper com esse tipo de prática. 
Neste sentido, este trabalho objetivou o 
desenvolvimento de uma SE com o tema “Com ou 
Sem Química?”. Esta temática foi escolhida pelo 
seu potencial pedagógico em termos de ressignificar 
a palavra "Química" de uma forma não pejorativa 
assim como demonstrado muitas vezes pela mídia e 
também discutir questões importantes para a 
formação do cidadão.  

Resultados e Discussão 
Esta SE foi realizada com quarenta estudantes, na 
disciplina de Química, nos 1°, 2° e 3º anos do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual Dario Vellozo, 
Londrina/PR. Para o desenvolvimento desta SE 
utilizou-se na primeira etapa um questionário para 
investigar o que os estudantes entendiam sobre a 
palavra "Química" em diversos contextos, em sua 
maioria os alunos de todos os anos responderam 
que a “química” seria apenas uma disciplina a ser 
estudada na escola. Seguido da leitura e discussão 
de uma reportagem da revista VEJA "Limpeza 
voltando ao básico"4 em que são apresentadas 
alternativas de produtos de limpeza, livres de 
"Química". A posteriori foi proposta uma discussão 
sobre o texto em que os estudantes deveriam expor 
suas opiniões sobre como a palavra "Química" 
estava sendo empregada. Na segunda etapa 
realizou-se a apresentação de slides que teve como 
objetivo a reformulação da acepção da palavra 
"Química", mostrando como seria o dia-a-dia de um 
profissional, expondo as diversas áreas de atuação 
e definindo conceitos como "Sintético" e "Natural" 
que são utilizados muitas vezes de maneira 
equivocada no cotidiano. Para exemplificar esta 
diferença foram propostos dois experimentos 

investigativos, neles tentou-se averiguar que 
materiais naturais ("Sem Química") e sintéticos 
("Com Química") reagiriam de forma semelhante em 
determinadas situações de modo que os estudantes 
tiveram que formular hipóteses para os resultados 
obtidos na prática. Para tal atividade utilizou-se 
materiais de baixo custo como: copinhos plásticos, 
colher, limão e vinagre.  Para finalizar propôs-se 
uma atividade em que os estudantes deveriam 
analisar propagandas que traziam equivocadamente 
o uso da palavra Química como a frase “alisamento 
sem química” e escrever um breve texto utilizando o 
que foi aprendido na SE, em sua maioria os 
estudantes atribuíram outros significados a palavra 
“química” como por exemplo nesta fala: ”Depois dos 
estudos ensinados vimos dois fatores 
importantissimos. Um deles foi vermos que tudo é 
química e não dá pra escapar dela, mesmo que 
quisermos isso. E o outro fator foi que analisamos 
que a química não é ruim por completo por exemplo 
a aspirina que mesmo ela sendo 100% em 
laboratório faz bem.” 

Conclusões 
O estudo realizado enfatiza a importância das 
estratégias de ensino no processo de 
aprendizagem. A realização das etapas contribuiu 
para a (re)construção de conceitos tais como: 
propriedades de compostos químicos, 
funcionabilidade entre produtos sintéticos e naturais, 
demonstrando suas diferenças e semelhanças, 
assim como entendimento da palavra “Química” 
empregada no cotidiano muitas vezes de forma 
inadequada. De um modo geral, os estudantes 
aprenderam que todos os produtos estão 
relacionados com a química, e ela envolve tudo o 
que conhecemos, desde os compostos nocivos aos 
benéficos, cabendo então ao estudante de forma 
crítica, analisar de que forma deve significar o termo 
nas diversas situações que ele terá que enfrentar no 
seu dia-a-dia. 
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Introdução 
A Unidade de Aprendizagem (UA) é um método de 
ensino caracterizado pelo papel mediador do 
professor no processo de ensino e aprendizagem, 
sendo constituída por um conjunto de atividades 
escolhidas estrategicamente para trabalhar um 
determinado tema, objetivando uma aprendizagem 
significativa em termos de conteúdo, habilidades e 
atitudes1. Nesse contexto, com o objetivo de 
elaborar e desenvolver uma UA destinada aos 
alunos do nível médio de ensino, buscamos 
contemplar algumas abordagens metodológicas e 
recursos didáticos a fim de trabalhar o conceito de 
quantidade de matéria por meio de uma situação 
problema que possibilitasse articular os 
conhecimentos de senso comum ao conceito 
científico e, sendo assim, optamos por uma 
abordagem contextualizada do conteúdo, utilizando 
como estratégias de ensino o uso de analogias e a 
leitura. 

Resultados e Discussão 
A UA foi desenvolvida em uma turma do 2º  ano do 
ensino médio e teve duração de três semanas, 
totalizando seis aulas. Foram trabalhados conceitos 
de numerosidade, quantidade de matéria, constante 
de Avogadro, massa atômica, massa molecular, 
massa molar e volume molar. Para o 
desenvolvimento da UA, utilizou-se como dinâmica 
estruturante os três momentos pedagógicos2. Após 
a leitura de um texto que tinha como objetivo 
trabalhar a quantificação de alimentos em uma feira, 
algumas questões foram discutidas com os alunos 
para levantamento de hipóteses: Como 
conseguimos determinar o número de átomos ou 
entidades químicas presentes nas substâncias?; 
Poderíamos contá-las da forma como contamos 
laranjas na feira? Em seguida realizou-se a 
organização do conhecimento, iniciando com a 
explicação de que diante da impossibilidade de 
contarmos átomos ou entidades químicas pequenas 
como contamos laranjas na feira, os químicos 
desenvolveram uma grandeza de numerosidade. 
Para que os alunos conseguissem compreender tal 
grandeza, pedimos que fizessem uma comparação 
com objetos pequenos, possíveis de ser 
manuseados, utilizamos como exemplo miçangas 
empregadas na confecção de bijuterias, para isso, 
utilizou-se uma nova unidade, o miçamol. Com isso, 
explicou-se que da mesma forma que nós 
estabelecemos uma unidade-padrão, no caso o 
miçamol, os químicos desenvolveram uma unidade 

de medida para as entidades constituintes das 
substâncias, ou seja, quantidade de matéria. Em 
outra atividade realizada mostrou-se três balões 
volumétricos contendo meio mol de diferentes sais. 
Como problematização utilizamos o seguinte 
questionamento: Os recipientes que vocês vêem 
com diferentes substâncias têm algo em comum? 
Você sabe dizer o que? O objetivo ao final da aula 
era de que os alunos compreendessem que em 
cada balão existia o mesmo número de 
constituintes, porém apresentando diferentes 
massas, ocupando volumes distintos. Em seguida, 
trabalhou-se o conceito de volume molar, para isso, 
utilizou-se dois recipientes, ambos com as mesmas 
quantidades de grãos, um contendo feijão e o outro 
lentilha, em seguida foi lançada a seguinte questão: 
Qual dos dois recipientes tem mais grãos o de feijão 
ou de lentilha? Fazendo uma analogia entre o 
volume ocupado por grãos de cereais e os volumes 
ocupados por espécies químicas sólidas ou líquidas 
explicamos que essas espécies, iguais em 
quantidade, ocupam volumes diferentes e definimos 
então volume molar. Como fechamento da UA 
utilizamos uma adaptação do texto “Do 
fantasticamente pequeno ao fantasticamente 
grande”3. O texto traz a seguinte problematização: 
“Quanto tempo levariam os habitantes da terra para 
contar as moléculas de 1cm³ de gás, nas CNTP, 
admitindo que cada habitante conte duas moléculas 
por segundo?”. O objetivo desse texto é fazer com 
que o aluno compreenda a dimensão do número 
6,02x1023, a constante de Avogadro. Ao final de 
todas as discussões, os estudantes foram 
questionados quanto ao tamanho das moléculas de 
gás com a seguinte questão: Então, uma molécula 
de gás é grande ou pequena? Um dos alunos 
afirmou: É fantasticamente pequena. 

Conclusões 
Acreditamos que as atividades propostas 
contribuíram para a (re)construção dos conceitos 
abordados ao final da UA. Destacamos, nesse 
contexto, a utilização de analogias como forma de 
relacionar os conceitos micro com os aspectos 
macroscópicos da matéria._________________ 
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RESUMO: Este estudo comparativo parte da observação dos modos de ação de duas professoras 
em aulas práticas sobre pilhas eletroquímicas. Os dados são constituídos de transcrições de 
vídeos das aulas e de entrevistas com as professoras. A pesquisa abrange a dimensão da 
mediação, para analisar o desenvolvimento das aulas com uma atenção particular as interações 
entre as professoras e seus alunos. Os resultados colocam em evidência coerências, 
regularidades e variações pessoais nas ações, para o ensino dos conteúdos químicos 
relacionados ao dispositivo experimental pilha.  

INTRODUÇÃO. 
 
             Nosso estudo empírico é referente a uma comparação das atividades de duas 
professoras em aulas práticas sobre pilhas eletroquímicas. As aulas observadas são de 
classes da ultima série do ensino médio de escolas da região parisiense. Sendo que 
esta pesquisa é parte de um projeto mais abrangente, que visa caracterizar as práticas 
de professores de Química e Física, onde as aulas que são observadas e comparadas 
versam sobre o mesmo conteúdo disciplinar. De maneira mais geral, pretendemos 
compreender as práticas efetivas dos professores, sendo estes colocados em posição 
de sujeitos e não objetos de estudo.  
            A metodologia adotada, para coleta de dados, já é bastante comum em 
pesquisas na área de ensino de ciências, e consiste em filmagens de aulas regulares e 
de entrevistas com os professores participantes.(Venturini et al., 2007 ; Jeannin, 
Veillard & Tiberghien, 2010 ; Calmettes, 2010 ; Cross, 2010).  
            A partir de análises anteriores (Robert, 2004 ; Goigoux, 2007), partimos da 
hipótese de que há coerências nas ações das professoras em observação. Também, 
identificamos em alguns relatos de pesquisa, como o do grupo de Venturine (2007, p. 
228), que as técnicas adotadas pelo professor em suas aulas justificam suas práticas. 
Neste mesmo trabalho, foi descrita uma análise didática das práticas de uma 
professora de Física, em classes do primeiro ano do nível médio francês, e os objetivos 
deste estudo foram o de compreender a finalidade destas práticas. Objetivos similares 
teve o estudo de Kermen e Barroso (2013), na medida em que procuraram 
compreender a coerência da atividade de uma professora de Química, quando nas 
suas aulas em classes da ultima séria do nível médio francês. Esta pesquisa procurou 
descrever as lógicas de ação da professora observada, levando em conta outras 
determinantes que pudessem caracterizar o exercício da profissão, dentro de uma 
perspectiva da psicologia ergonômica (Rogalski, 2003).  
            Para estudar a atividade de professores, nós distinguimos a atividade e as 
práticas, situando nosso estudo então na linha de trabalhos da dupla abordagem 
didática e ergonômica, aplicada no campo de pesquisas em ensino de Matemática, de 
Robert (1999 e 2001). Nesta linha de pesquisa, presume-se que as práticas de um 
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professor reagrupam tudo o que ela pensa, diz, faz ou não faz, em longo tempo, antes, 
durante ou após as aulas (Robert, 2008b, p. 59). Ao levarmos em conta as 
características da profissão, poderemos apreender as determinantes das práticas dos 
professores (Robert & Rogalski, 2002).  
            A dupla abordagem didática e ergonômica articula aspectos da Teoria da 
atividade de Leontiev com a didática, para analisar a atividade de professores (Jeannin, 
Veillard & Tiberghien, 2010 ). As análises podem ser aplicadas em uma aula, para uma 
sequência de aulas, ou em uma duração mais longa. A atividade em classe constitui o 
que é desenvolvido durante uma aula para atingir a meta de ensinar determinados 
conteúdos a determinados alunos. No ponto de vista ergonômico, a atividade é a 
resposta que o sujeito coloca em ação para cumprir uma tarefa (Rogalski, 2003). A 
abordagem didática nesta metodologia engloba a componente cognitiva e a 
componente de mediação. A primeira procura descrever quais conteúdos são 
trabalhados e quais os percursos cognitivos que os professores escolhem para seus 
alunos. A componente que analisa a mediação nesta metodologia, engloba as escolhas 
que o professor faz para organizar os trabalhos dos alunos, e o acompanhamento 
procurado pelo professor durante o desenvolvimento da aula (Robert, 2012). Este 
acompanhamento assegura uma função de apoio que se manifesta pelo envolvimento 
do aluno na tarefa, pelos auxílios fornecidos, como também a identificação dos 
conteúdos.   
             Assim sendo, a metodologia da dupla abordagem didática e ergonômica 
consiste em analisar a priori as tarefas previstas para os alunos, e em seguida efetuar 
a análise do desenvolvimento da aula, observando a organização do trabalho em 
classe e o apoio às atividades dos alunos. Também são realizadas observações de 
entrevistas com os professores, e os resultados das diferentes análises são cruzados 
para reconstituir as lógicas das ações dos professores (Robert, 2004). Para o nosso 
estudo, ela consiste em nosso quadro de referência para comparação das tarefas das 
duas professoras observadas, procurando detectar para cada um dos seus enunciados, 
as adaptações que os alunos farão de seus conhecimentos: reconhecimento das 
modalidades de aplicação, introdução de intermediários, de etapas, misturas de 
quadros, de registros, de relações (Robert, 2008a). No contexto do ensino de Química, 
procedemos como no trabalho de Kermen e Barroso (2013), determinando se há 
igualmente a mobilização de conhecimentos antigos ou novos, e se as tarefas 
propostas são simples ou complexas.  Mas, sendo a Química uma ciência 
experimental, é importante introduzir um olhar sobre os conteúdos no que se refere a 
distinção entre o que revela a realidade empírica e o que revela o registro dos modelos. 
 
Objetivos e questões de pesquisa.  

 
             Na nossa observação das atividades de duas professoras experientes, em 
suas aulas práticas sobre pilhas eletroquímicas, procuramos analisar qualitativamente 
as aulas e compará-las, para responder as seguintes questões:  
            Quais os conteúdos abordados, as modalidades de trabalho, e os tipos de 
orientação fornecidos aos alunos durante as aulas?  
             Encontraremos regularidades entre as duas professoras na gestão de 
episódios similares?  
            A escolha do tema das aulas reside no fato que o estudo de pilhas 
eletroquímicas necessita mobilizar conhecimentos conceituais e experimentais dos 
estudantes sobre eletricidade e Química, o que não é um hábito comum em aulas no 
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nível médio de ensino, sendo o papel do professor muito importante neste processo de 
ensino-aprendizagem. 
 
Metodologia. 
 
            Coleta de dados.  
            Foram filmadas as ações de cada uma das professoras durante suas 
respectivas aulas experimentais sobre pilhas, em classes finais do nível médio de duas 
escolas da rede de ensino parisiense. A câmara de vídeo foi posicionada nos fundos 
das salas das aulas práticas, e as filmagens foram focadas sobre as professoras. 
Durante as aulas, as professoras portaram um microfone sobre suas batas. As bandas 
dos vídeos foram numeradas com ajuda do software Windows Movie Marker®.   
             Os registros foram feitos no mês de março do ano de 2012, logo após as férias 
de inverno na França, após o estudo do critério de evolução espontânea para 
transformações químicas, e antes do estudo de eletrólises. As professoras são 
experientes, e afirmaram que seus alunos das classes observadas possuem um bom 
nível de aprendizagem. Nos trabalhos práticos, as classes são divididas em dois 
grupos de 15 alunos, e estes trabalham em duplas.  
            As pesquisadoras não interferiram nos planejamentos e nas execuções das 
aulas filmadas. Porém, obtiveram acesso aos roteiros experimentais das aulas de cada 
professora.  
             Foram registradas entrevistas semiestruturadas, realizadas com as 
professoras, antes e após suas aulas em observação. 
            As atividades experimentais das aulas são propostas pelo Programa de 
Química oficial francês, vigente entre os anos de 2002 e 2012, e são centradas sobre o 
estudo do funcionamento do dispositivo experimental pilha, e a aplicação do critério de 
evolução para uma transformação não total de um sistema químico. 
            Análises. 
            Transcrevemos os registros das aulas, ressaltando gestos dos alunos e das 
professoras, quando eles precisavam uma ação ou um conceito trabalhado. 
             Em análises anteriores a este estudo comparativo, realizamos uma divisão das 
instruções e questões figurantes nos roteiros experimentais para cada uma das aulas 
destas professoras. Nossas divisões tomaram como base as tarefas esperadas para os 
alunos, sejam elas relacionadas a conhecimentos procedimentais ou a interpretação de 
questões que precisam da compreensão de conceitos químicos. 
            Além de instruções, procedimentos, listas de materiais, desenhos e 
questionários, os dois roteiros das aulas práticas comportam experiências comuns. A 
primeira experiência se constitui na observação do comportamento de uma mistura de 
um par oxidante-redutor, seguida da escritura da equação da reação correspondente 
ao fenômeno observado, e aplicação do critério de evolução para explicar o sentido da 
evolução observada. A segunda experiência, também presente nos dois roteiros, visa a 
construção e estudo da pilha Daniell. Neles, também aparece a comparação de dois 
circuitos (com um voltímetro, e com o conjunto de uma resistência e um amperímetro).   
             Dividimos nossas análises em episódios das aulas. Como as aulas descrevem 
um dispositivo experimental, nos deparamos com roteiros contendo variados conteúdos 
procedimentais, esquemas simbólicos e instruções práticas. Cada episódio selecionado 
está relacionado a realização de um tipo de tarefa pelos alunos ou pelas professoras, 
como exemplos, temos: realização da experiência pelos alunos e respostas aos 
questionários. Para as análises do desenvolvimento das aulas, descrevemos os 
episódios em detalhes, observando os tipos de intervenções das professoras e de seus 
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alunos, como nos seguintes episódios: resposta a uma questão, ilustração histórica, 
monólogo da professora, dentre outros observados.  
             Procuramos regularidades nas intervenções das professoras nos episódios de 
natureza semelhante, e as diferenças entre episódios relacionados ao mesmo conceito 
científico. 
            Fizemos releituras das transcrições das entrevistas realizadas com as 
professoras, com o intuito de coletar os pontos de vista delas sobre os aspectos que 
emergiram das análises das transcrições das aulas observadas. Neste ponto, nossas 
análises foram efetuadas em bases indutivas, e em elementos observados em outras 
pesquisas. 
 
Resultados e Discussão.  
 
            Tomando como base as experiências, instruções, desenhos e questões 
contidas nos roteiros das aulas práticas das duas professoras, inferimos categorias de 
episódios, sendo que outros episódios emergiram das nossas análises das 
transcrições. Cada episódio indica um modo de ação ou uma maneira de organização 
social da aula.  
            O quadro 1, a seguir, mostra um panorama comparativo dos episódios 
identificados nos extratos das transcrições das aulas das duas professoras. A duração 
em minutos (m) de cada episódio, em cada aula, é também indicado.  
Quadro 1: Episódios observados para as duas professoras, e o tempo de duração de cada 
episódio em minutos (m).  

Episódios na aula da prof. A Episódios na aula da prof. B 
Episódio 1: Introdução do tema da aula 

pela professora. 7:15 m 
Episódio 1: Introdução do tema da aula 
pela professora, revisando o critério de 
evolução ao colocar questões para os 

alunos. 3:30 m 

Episódio 2: Revisão de conhecimentos 
anteriores sobre pilhas, colocando 

questões sucessivas aos alunos. 6:30 m 

 

Episódio 3: Demonstração pela professora 
da 1ª. Experiência: Mistura dos metais 
cobre e zinco, e das soluções de seus 

respectivos cátions. 2:40 m 

Episódio 2: Realização pelos alunos da 1ª. 
Experiência: Mistura dos metais cobre e 

zinco, e das soluções de seus respectivos 
cátions. 5:30 m 

Episódio 4: Exploração coletiva da 1ª. 
Experiência, com questões sucessivas aos 

alunos. 8:20 m 

Episódio 3: Exploração coletiva da 1ª. 
Experiência, com questões sucessivas aos 

alunos. 0:45 m 

Episódio 5: Demonstração da professora 
da 2ª. Experiência: Pilha Daniell e Pilha 

Volta. 8:00 m 

Episódio 4: Continuação da manipulação 
dos alunos na 1ª. Experiência. 13:00 m 

Episódio 6: Exploração coletiva da 2ª. 
Experiência, com questões sucessivas aos 

alunos, e com enfoque no sentido da 
corrente. 11:40 m 

Episódio 5: Continuação da exploração 
coletiva da 1ª. Experiência, com questões 

sucessivas aos alunos. 16:00 m 

Episódio 7: Pesquisa com os alunos de Episódio 6: Realização pelos alunos da 2ª. 
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uma definição de pilha eletroquímica.  
1:30 m 

Experiência: Pilha Daniell, com enfoque na 
função da ponte salina. 14:30 m 

Episódio 8: Preparação da 3ª. Experiência: 
Pilha Daniell, com enfoque na função da 

ponte salina. 4:15 m 

Episódio 7: Socialização das respostas 
das três primeiras questões do roteiro 

experimental. 12:45 m 

Episódio 9: Manipulação dos alunos em 
duplas nas bancadas, e respostas as 

questões do roteiro experimental. 13:30 m 

Episódio 8: Respostas dos alunos sobre 
questões que comparam as duas 

experiências. 8:15 m 

Episódio 10: Exploração coletiva da 3ª. 
Experiência, com questões sucessivas aos 

alunos. 7:45 m 

Episódio 9: Realização pelos alunos da 3ª. 
Experiência: Medidas de tensão em uma 

pilha Daniell. 5:30 m 

Episódio 11: Realização da 4ª. Experiência 
pelos alunos: Influência da natureza do par 

oxidante-redutor sobre a tensão, e 
preenchimento de uma tabela com os 

dados obtidos. 10:30 m 

Episódio 10: Comparação dos dados 
obtidos com valores de pilhas comerciais. 

3 min 

Episódio 12: Exploração coletiva da 4ª. 
Experiência, com questões sucessivas aos 

alunos. 2:30 m 

Episódio 11: Realização da 4ª. Experiência 
pelos alunos: Medidas de tensão em 

diferentes pilhas. 10:00 m 

Episódio 13: Demonstração pela 
professora e interpretação da 5ª. 

Experiência: Influência da concentração 
das espécies sobre a tensão. 5:00 m 

Episódio 12: Socialização das respostas 
as questões, comparação de resultados e 

conclusões das experiências.  
05:30 m 

Episódio 14: Demonstração pela 
professora e interpretação da 6ª. 

Experiência: Influência da temperatura 
sobre a tensão. 2:20 m 

 

Episódio 15: Apresentação pela professora 
dos objetivos da simulação de uma pilha 

usada. 2:25 m 

 

Episódio 16: Realização pelos alunos da 
simulação de uma pilha usada. 7:20 m 

 

Episódio 17: Correção de cálculos. 6 m  
             
            Comparações entre as duas aulas. 

As experiências (mistura de um par oxidante-redutor, pilha Daniell, evidência 
do sentido de circulação de corrente utilizando um amperímetro, evidência da força 
eletromotriz utilizando um voltímetro) e os conteúdos (transferência espontânea de 
elétrons entre espécies químicas misturadas ou separadas, movimento dos portadores 
de cargas, papel da ponte salina, reações nos eletrodos, evolução ao estado de 
equilíbrio do sistema pilha, aplicação do critério de evolução espontânea, força 
eletromotriz, polaridade dos eletrodos, sentido de circulação da corrente) trabalhados 
nas aulas, constam no programa de Química oficial francês, da ultima série do nível 
médio. Sendo o modelo macroscópico termodinâmico, o utilizado de forma 
predominante para a atividade experimental das aulas, com a aplicação do critério de 
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evolução espontânea de um sistema químico. Sendo aspectos cinéticos abordados de 
forma superficial. Porém, a professora A vai além do preconiza o programa, ao realizar 
algumas ilustrações históricas (pilha Volta), relacionar os conteúdos a eventos do 
cotidiano, e propor atividades de observação das influências dos parâmetros 
concentração e temperatura sobre a tensão medida. A professora  A também utilizou 
boa parte do final de sua aula, para explicar e realizar a simulação de uma pilha usada. 

O exame dos episódios e de extratos das transcrições destes, revela 
diferenças entre os modos de trabalho das duas professoras, e na duração de fases 
similares ou das que tratam sobre um mesmo conteúdo. 

A professora A utiliza boa parte do início da aula para efetuar uma revisão do 
que os alunos já conhecem sobre pilhas, já a professora B foca uma pequena revisão 
no critério de evolução de um sistema químico. Mesmo que o roteiro experimental da 
aula da professora A indique que a manipulação seja efetuada pelos alunos, ela realiza 
muitas demonstrações durante a aula, e seus alunos trabalham de forma autônoma em 
somente três momentos. 

As questões constantes nos roteiros das duas professoras, em sua maioria, 
possuem um caráter de tarefa complexa, onde a resolução precisa mobilizar 
conhecimentos anteriores dos alunos, bem como a aplicação de conhecimentos no 
contexto experimental da aula. O que observamos, é que os alunos na aula da 
professora A possuem pouco tempo para refletirem de forma autônoma sobre as 
questões colocadas, como no exemplo de um extrato de sua aula, onde ela já introduz 
o quociente de reação como intermediário da resolução de uma questão sobre o 
sentido da corrente observada: “ A constante de equilíbrio K associada a esta 
transformação é 1023, aplicando o critério de evolução, mostrar que o sentido previsto 
de evolução da corrente é compatível com as observações. Então, eu vos deixo fazer. 
O que vocês irão calcular? Q r ? “. Venturine e seus colaboradores (2007), observaram 
tendências similares em suas análises, onde a professora observada coloca questões 
na aula de uma maneira que os alunos preencham lacunas no seu discurso. Já a 
professora B prefere deixar que os alunos manipulem por mais tempo, e tentem 
responder as questões em seus pares, mesmo que constantemente ela orientasse 
cada par, e que depois as questões propostas no roteiro experimental fossem 
respondidas de forma mútua na turma, finalizando com suas correções. Podemos 
observar uma sutil diferença da professora B na forma de orientar seus alunos nas 
respostas as questões, em relação a forma da professora A, como no exemplo de um 
extrato de sua aula: “[...] não esquecerem de relatar as observações e depois de 
responderem as questões da folha [...] “. 
            O tempo é um fator determinante para as escolhas pelas professoras das suas 
formas de ação. Nós percebemos esta determinante também nas entrevistas com as 
professoras, onde está revelada a preocupação de: o quê escolher ou o quê suprimir, 
ou o quê é necessário mostrar durante o tempo previsto para suas aulas. 

A realização de muitas demonstrações e de direcionar as respostas das 
questões contidas no roteiro pela professora  A, demonstra uma forte interação de 
tutela com seus alunos (Morge, 2001). Além disso, há uma intenção exaustiva da 
professora A de explicar mais conteúdos durante a aula, o que está relacionado ao que 
ela revela durante suas entrevistas, que é a sua preocupação com o sucesso de seus 
alunos nos próximos exames de ingresso no ensino superior francês, como também na 
atuação deles em classes mais avançadas das engenharias. Podemos observar esta 
preocupação com os exames futuros, em vários apelos para os alunos durante sua 
aula, para que eles lembrassem os exames do Bacharelado e das classes 
preparatórias para as engenharias, Das falas da professora A durante suas entrevistas, 
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temos exemplos, como: “ Nos exames do bac você tomba sobre raciocínios que te 
fazem intervir sobre a pilha usada [...] me pertuba não tratar este assunto, além do 
tratamento qualitativo de pilhas [...] “. 

Certas passagens do discurso da professora A durante sua aula, são quase 
monólogos, principalmente durante as demonstrações de experiências em sua 
bancada. Ela fornece muitas informações práticas: sobre a montagem da pilha, sobre o 
circuito, sobre a conexão do amperímetro. Já a professora B, apesar de 
constantemente oferecer orientações durante a manipulação dos alunos, e orientar 
também as respostas das questões, fornece mais tempo para as interações de 
perguntas e respostas com seus alunos, e entre os próprios alunos. Em suas 
entrevistas, a professora B ressalta a importância de seus alunos desenharem os 
esquemas simbólicos das pilhas que eles estão construindo na aula prática, como em 
um exemplo de sua fala: “ [...] quando eu peço para fazer um esquema, eles não fazem 
um esquema e sim um desenho [...] então, eu digo que gostaria que eles fizessem um 
esquema, contendo as convenções [...] “. 

A professora A, principalmente no epísódio 5, fornece algumas informações 
históricas e culturais sobre pilhas, o que nas suas palavras em sua entrevista, julga ser 
importante e necessário professores fazerem recortes históricos nas aulas, bem como 
mostrar relações do conteúdo científico trabalhado com o cotidiano dos alunos. Esta 
preocupação não observamos na aula e entrevistas da professora B. 
            Mas, de maneira geral, as professoras propõem tarefas semelhantes. Além 
disso, durante as aulas não são colocadas questões problemas para os alunos, sendo 
as aulas efetuadas de maneira cronológica por ambas as professoras. 
 
Conclusão. 
 

Durante o desenvolvimento de suas aulas, as duas professoras guiam as 
observações e respostas de seus alunos para o que elas julgam ser essencial, e de 
maneira cronológica, sendo o fator tempo determinante da atividade. Nem nos roteiros 
experimentais, e nem durante as aulas observadas, há a colocação de questões 
problemas para os alunos. 

Diferenças entre as atividades das duas professoras podem ser observadas 
pelas escolhas realizadas por elas, para os seus modos de ação. O cenário 
desenvolvido por uma das professoras revela um espaço reduzido para manipulação 
autônoma dos alunos. E ela se encarrega de expor exaustivamente os conteúdos, em 
interação de tutela, preocupada com conteúdos a serem solicitados aos seus alunos 
em exames de ingresso no ensino superior francês, e em classes superiores. 

Uma das professoras ressalta a importância de relacionar os conteúdos 
científicos trabalhados a ilustrações históricas e a fatos do cotidiano. Já a outra 
professora enfatiza os trabalhos dos alunos em construir representações simbólicas 
(desenhos e esquemas) do que eles estão observando na prática. 

Análises mais aprofundadas das entrevistas de autoconfrontação das 
professoras com os vídeos de suas aulas, onde elas poderão mostrar os pontos de 
vista sobre suas próprias práticas, poderão ajudar a elucidar sobre o que eles pensam 
sobre as mesmas. 

Em uma visão mais ampla, nossos estudos poderão contribuir para se buscar 
um melhor desenvolvimento de atividades experimentais que visem a aumentar a 
compreensão dos conceitos envolvidos em transformações químicas durante o 
funcionamento de um dispositivo experimental. Sendo os resultados das análises 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
(EAP) 

 

ampliados para um estudo mais longitudinal, poderão ser úteis para a formação inicial e 
continuada de professores de Química. 
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Introdução 
Concepções alternativas são concepções 
construídas pelos indivíduos, que não coincidem 
com as aceitas pela comunidade científica, mas 
fazem sentido e são úteis para aqueles que as 
possuem, na medida em que são adequadas à 
realização/resolução das suas tarefas de cidadão 
comum. As concepções alternativas se dão pela 
necessidade que temos em construir explicações 
para que possamos entender tudo a nossa volta. As 
experiências que os alunos vivem dentro da escola 
e nas aulas, contribuem para a formação das 
concepções alternativas.1 Nesta perspectiva, 
pretende-se levantar alguns questionamentos sobre 
as concepções alternativas dos alunos da 1ª série 
do Ensino Médio, acerca do conteúdo Ácidos e 
Bases. O mesmo foi escolhido por se tratar de um 
conceito químico em que se exige o conhecimento 
prévio de outros conceitos, portanto, fundamental no 
espectro de conhecimentos estudados pela química; 
a partir da identificação das concepções alternativas 
dos estudantes pretende-se desenvolver situações 
de ensino que possam promover a aprendizagem do 
conhecimento científico. 

Resultados e Discussão 
Foi realizado um questionário com 50 alunos da 1ª 
série do Ensino Médio de um colégio público de 
Ponta Grossa - PR, com a finalidade de conhecer as 
concepções alternativas dos mesmos sobre o 
conteúdo de Ácido e Base. Fez-se as seguintes 
perguntas a estudantes que foram aprovados na 
disciplina de química ofertada no semestre anterior: 
‘O que você entende por ácido?’ e ‘O que você 
entende por base?’. Ressalta-se que o colégio em 
questão é adepto ao ensino por blocos (em que 
todas as disciplinas anuais são ofertadas de 
maneira semestralizada, divididas em dois blocos de 
acordo com a proposta pedagógica da escola) e no 
período da realização do questionário os alunos 
estavam cursando o segundo bloco do ano letivo, 
composto por outras disciplinas. As respostas dos 
estudantes foram analisadas qualitativamente e 
categorizadas em ‘relação conceitual correta’, 
‘concepções alternativas’ e ‘não respondeu’, 
obtendo-se os resultados apresentados na Figura 1: 

52%44%

4% NÃO RESPONDERAM

CONCEPÇÕES 
ALTERNATIVAS
RELACIONARAM 
CORRETAMENTE

 
Figura 1: RESPOSTAS DOS ALUNOS. 
 
A partir das respostas dos alunos sobre o conteúdo 
de ácido e base, e sabendo que todos os alunos 
participantes já haviam recebido o ensino formal 
sobre o conteúdo na disciplina de Química, ainda 
assim, uma quantidade muito pequena, 4%, 
relacionou o conteúdo com alguma teoria conhecida 
e usada para explicar suas propriedades. A outra 
parte dos alunos que responderam ao questionário, 
44%, carregam concepções alternativas sobre o 
tema, como o aluno A, que respondeu: “Ácido corrói 
e é azedo.”, ou ainda como respondeu 
erroneamente o aluno B: “Base é comum no nosso 
dia-a-dia, é a maquiagem”. Essas concepções 
carregam uma conotação simplista ou errônea de 
interpretação dos fenômenos científicos. . Mesmo 
tendo estudado formalmente o assunto de ácidos e 
bases, tendo realizado avaliações, resolvido 
exercícios e atividades próprias do conteúdo, ao 
serem perguntados na escola durante aulas de 
química, ambiente em que a linguagem científica é 
mais abordada, quando comparada ao dia-a-dia, os 
estudantes permanecem reproduzindo ideias de 
senso comum do próprio conteúdo ou da vida 
cotidiana, o que demonstra falhas no entendimento 
conceitual. 

Conclusões 
Pode-se concluir que as concepções alternativas e 
até mesmo ideias erradas são carregadas com os 
alunos quando a aprendizagem não ocorre de forma 
efetiva. A partir desse levantamento pretende-se 
desenvolver propostas de intervenção para o ensino 
do assunto considerando as concepções 
observadas, pois a utilização das mesmas em sala 
de aula pode vir a nortear as diversas situações de 
ensino e conteúdos a serem ministrados 
posteriormente. 
__________________ 
1KÖHNLEIN, J. F. K.; PEDUZZI, S. S. Um estudo a respeito das 
concepções alternativas sobre calor e temperatura. Revista 
Brasileira de Investigação em Educação em Ciências, v. 2, n.3, 
p. 84-96, 2002. 
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Introdução 
Uma das principais dificuldades apresentadas pelos 
alunos do Ensino Médio (E.M) é a construção de 
conceitos, nesse sentido entende-se que cabe ao 
professor desenvolver novos métodos para facilitar o 
entendimento dos alunos sobre os diferentes 
conceitos químicos. 
Segundo as Orientações curriculares para o ensino 
médio (2006, p.117) para se trabalhar os conceitos e 
conteúdos de química é coerente que estes estejam 
dentro do cotidiano dos alunos, sendo que quando 
se faz uma experimentação essa não pode ser 
usada apenas como sinônimo de motivação ou 
ilustração, no entanto é preciso apresentar uma 
articulação teórica ligada às situações do dia-a-dia, 
permitindo uma interação com os alunos e sua 
vivência, saberes e concepções.  
Schwahn e cols.(2009) destacam que uma aula 
experimental manipulada pelos alunos, ou não, deve 
gerar discussão, análise e interpretação dos 
fenômenos químicos, e assim possibilitar a troca de 
informações entre o grupo que está realizando o 
experimento. 
Neste trabalho, foi desenvolvida uma aula 
experimental realizada pelos alunos do PIBID com 
os alunos do 1º ano em um Colégio do E.M, na 
cidade de Itapetinga-BA, com o objetivo de analisar 
quais as concepções alternativas dos estudantes 
relacionadas ao conceito de densidade. 

Resultados e Discussão 
Dividiu-se a sala em quatro equipes, sendo que 
cada equipe realizou um experimento diferente: 1) 
Densidade a prova de líquidos; 2) Medidor de 
densidades e 3) Densidade da bolinha de naftaleno. 
A experimentação foi feita buscando alguns 
conceitos prévios dos discentes, tentando tornar a 
química mais próxima da realidade de cada um. 
Durante a aplicação e discussão dos experimentos, 
notaram-se algumas concepções alternativas dos 
estudantes. O grupo responsável pela realização do 
experimento 1 afirmou que os materiais 
adicionados (moeda, parafina, bola de gude, dentre 
outros) paravam em camadas diferentes de líquidos 
por que tinham pesos diferentes, demonstrando 
claramente a ausência do conceito de densidade 
nas explicações. 
No experimento 2, 32% dos alunos afirmaram que 
a principal causa das densidades dos materiais 

serem diferentes, é a viscosidade do líquido, além 
de informarem que o tamanho do material influencia 
na sua densidade. Cerca de 60% responderam que 
era o medidor de densidade que era mais leve, por 
isso flutuava mais ou menos, enquanto que 8% 
afirmou que cada substância possui a sua 
densidade característica. 
O grupo responsável pelo experimento 3 explicou 
que a bolinha afundava na água por ser mais 
pesada, mas não souberam explicar o motivo de 
não ter afundada na água concentrada com açúcar, 
sendo que alguns afirmaram que o açúcar prende a 
bolinha, por isso ela não desce.  
As concepções analisadas através desses 
experimentos demonstraram a dificuldade dos 
alunos em relacionar os conceitos de densidade, 
massa e volume. Em outro trabalho publicado no 
XVI Encontro Nacional de Ensino de Química 
(ENEQ), em Salvador-BA, Freitas Júnior e Lima 
(2012) constataram que essas dificuldades também 
são observadas em alguns alunos de graduação em 
Licenciatura em Química, mostrando claramente 
que as ideias do senso comum são resistentes a 
mudanças e precisam ser identificadas durante o 
processo de formação inicial de professores.  

Conclusões 
Constatamos que a maioria dos alunos que 
participaram da pesquisa apresentam concepções 
alternativas relacionadas a situações que envolvem 
o entendimento e compreensão do conceito de 
densidade. Esta resistência em apresentar 
concepções cientificamente aceitas é mais notória 
quando é necessária utilizar o conceito de 
densidade para fazer algum tipo de relação com 
outra propriedade ou alguma situação do cotidiano. 
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Introdução 
O acesso a resultados de pesquisas na área de 
Educação em Química favorece a compreensão das 
dificuldades a serem enfrentadas por alunos da 
licenciatura e professores em serviço. Freitas Jr e 
Lima (2012) identificaram limitações conceituais de 
estudantes da licenciatura em Química na 
aprendizagem do conceito de densidade. Matos e 
Lima (2014) ao analisar explicações de 
licenciandos para a questão “Joãozinho preencheu 
uma garrafa de refrigerante com água até a tampa. 
Em seguida, colocou a garrafa no congelador. Após 
certo tempo a garrafa estourou. Explique o 
fenômeno ocorrido?” Percebeu que as respostas 
concentram-se no nível macroscópico. Os 
estudantes desconsideram, portanto, que a água ao 
passar para o estado sólido formam um reticulo 
cristalino que altera a sua densidade e 
consequentemente o espaço ocupado (MORTIMER, 
1996). Este trabalho é uma continuidade da 
pesquisa de Matos e Lima (2014) e busca identificar 
concepções sobre a questão “Qual propriedade 
física vista no vídeo pode ser usada para explicar o 
estouro da garrafa?”  A questão foi aplicada após a 
apresentação do vídeo “As águas do planeta terra” 
e faz parte de uma série de programas de TV da 
Química Nova na Escola. Os sujeitos da pesquisa 
são 33 alunos do curso de licenciatura em Química 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS/Campus 
de São Cristóvão). Os dados foram coletados 
durante a disciplina Ferramentas Computacionais 
para o Ensino de Química (FCPEQ) no período 
2013/2 da UFS.  

Resultados e Discussão 
Da análise das respostas dos alunos percebemos 
que a utilização do vídeo contribui para 
apresentação de respostas mais elaboradas. Os 
alunos além de conseguirem explicar o fenômeno 
através da densidade, relacionam o conceito com o 
rearranjo molecular da água em seus diferentes 
estados físicos. Observa-se que (58,06%) das 
respostas estão relacionadas ao nível microscópico 
conforme resposta abaixo: 
“A densidade e o volume contribuem para este 
fenômeno. Quando as moléculas se organizam 
devido a força intermolecular que atua fortemente 
entre elas, há uma formação de conformação 
hexagonal que amplia o espaço entre as moléculas. 

Isso aumenta o volume ocupado e diminui a 
densidade.” 

 
Figura1:Representação das partículas de água 
nos estados sólido e líquido. 
No nível macroscópico estão presentes (38,7%) das 
respostas, partindo do observável e relacionando 
as explicações através de conceitos como: pressão, 
temperatura e volume. 
 “A partir do momento que a água é colocada na 
garrafa existem moléculas e com isso a pressão 
aumenta fazendo com que estoure a garrafa.” 
Poucas respostas (0,3%) foram enquadradas no 
nível representacional (fórmulas e equações 
químicas), destacando a razão entre a quantidade 
de massa contida em um determinado volume. 
Analisando os dados obtidos no trabalho anterior 
(MATOS e LIMA, 2014), observamos que após o 
uso do vídeo, as respostas dos alunos encontram-
se mais elaboradas, apesar de algumas limitações 
conceituais. Houve aumento de (21,66%) de 
respostas representadas no nível microscópico. 
Outro ponto importante, foi perceber que os alunos 
começaram a apresentar explicações acompanhada 
de modelos, conforme figura 1. 

Conclusões 
A utilização do vídeo possibilitou aprimoramento 
das concepções dos alunos sobre o fenômeno 
investigado. O uso deste recurso didático pode, 
portanto, auxiliar a compreensão de conceitos 
envolvendo os três níveis de representação do 
conhecimento químico. 
MORTIMER, E. F.  Água=H2O¿ O significado das fórmulas 
químicas. Química Nova na Escola, n. 3, maio de 1996. 
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RESUMO: O TRABALHO TEM POR OBJETIVO LEVANTAR E AVALIAR A EVOLUÇÃO DAS 
CONCEPÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE O EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO 
GLOBAL, POR MEIO DE UM RECURSO VISUAL ALTERNATIVO, UTILIZADO DURANTE AS AULAS 
DE QUÍMICA, A FIM DE CONTRIBUIR COM A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
DOS ALUNOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS VOLTADAS AO ENSINO COM ENFOQUE 
CTS. A INTERVENÇÃO FOI REALIZADA NUMA ESCOLA PÚBLICA SITUADA NA ZONA RURAL NA 
CIDADE DE ARACAJU-SE. FOI APLICADO UM QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM, EM SEGUIDA 
MINISTRADA UMA AULA CONTEXTUALIZADA A PARTIR DO RECURSO. APÓS A APLICAÇÃO AS 
CONCEPÇÕES DOS ALUNOS FORAM AVALIADAS COM BASE EM RESPOSTAS OBJETIVAS E 
SUBJETIVAS, RELACIONANDO COM TOMADA DE DECISÕES DIANTE DO TEMA CONTROVERSO 
DICSUTIDO. OS DADOS MOSTRAM UMA EVOLUÇÃO NAS CONCEPÇÕES DOS ALUNOS E 
APONTAM PARA INSERÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO COMPROMETIDAS 
COM ESSA ÊNFASE CURRICULAR, DIANTE O QUE ESTÁ SENDO ENSINADO EM SALA DE AULA. 

INTRODUÇÃO 
 

Muito se tem discutido sobre questões ambientais no mundo, é notável a 
preocupação de parte da população em criar possibilidades de modo no que se refere 
à preservação do meio ambiente de forma geral. Seguindo essa preocupação muitos 
professores de ciências e de outras disciplinas tem refletido sobre a sua prática 
docente uma vez que, a principal função do seu trabalho é formar cidadãos 
conscientes, aptos para decidirem e atuarem na sociedade com o compromisso com a 
vida. Especificamente no Ensino Médio em Química, observa-se muitas vezes que os 
conteúdos abordados pelos professores no Ensino Médio, são ministrados de forma 
descontextualizada diante das questões que envolvem problemáticas de temas 
controversos de caráter ambiental, tais como o Aquecimento Global e Efeito Estufa, 
visto que o entendimento dos alunos sobre estas questões torna-se aquém do 
esperado, uma vez que, não enfatiza de maneira satisfatória aquém do esperado.  

Dessa forma, a significação do conhecimento científico envolvendo questões 
ambientais a exemplo do Efeito Estufa e Aquecimento Global, é uma tarefa 
fundamental para os educadores comprometidos com a construção de um modelo 
educacional que aponte no sentido da ruptura com os parâmetros e conceitos ainda 
vistos no modelo tradicional de ensino. 

Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) ressaltam que: 
 

Torna-se cada vez mais necessário que a população possa, além de ter acesso 
às informações sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, ter também 
condições de avaliar e participar das decisões que venham a atingir o meio 
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onde vive. É necessário que a sociedade, em geral, comece a questionar sobre 
os impactos da evolução e aplicação da ciência e tecnologia sobre seu entorno 
e consiga perceber que, muitas vezes, certas atitudes não atendem à maioria, 
mas, sim, aos interesses dominantes. 

 
Partindo desta perspectiva, sabe-se que há uma necessidade em reelaborar os 

conteúdos ministrados no ensino de Ciências, desde as primeiras séries que compõe a 
educação inicial, com o intuito de subsidiar um conhecimento científico significativo, 
contribuindo para as questões políticas, sociais, econômicas e ambientais. 
Especificamente da região Nordeste do país, pouco se tem discutido nas escolas sobre 
este tema, embora muitos aspectos sejam relevantes para abordagem de temas 
geradores e controversos durante as aulas de Ciências, por se tratar de uma região de 
clima considerado quente e tropical com muitas cidades litorâneas, com indícios de 
várias formas de agressão ao meio ambiente, as quais podem citar: descarte de lixo, 
despejos industriais, poluição do ar por automóveis e queimadas etc.  

Corroborando ainda, Santos e Schnetzler (2010, p. 107) apontam que: 

Com temas químicos sociais pode-se ensinar os conceitos químicos 
necessários para o cidadão ser capaz de julgar, compreendendo, sobretudo a 
responsabilidade social como tal. Assim o aluno precisa ser informado de que 
os produtos químicos possuem substâncias que interagem com a de outros 
materiais, podendo formar novas substâncias, alterando o que nos cerca, 
trazendo consequências para o meio ambiente. 

Os autores ainda afirmam que a abordagem do conteúdo requer a sua 
contextualização social, implicando a inclusão de temas sociais no programa, 
relacionados a problemas vinculados à ciência e à tecnologia, de modo que possibilite 
a compreensão do caráter social do ensino e crie condições propícias para o 
desenvolvimento das atitudes relacionadas à cidadania. 

Halmenschlage e Souza (2012) investigaram aspectos que interferem na seleção de 
temas para a elaboração da proposta de ensino, quais sejam: a contextualização, a 
interdisciplinaridade, a significação conceitual e a problematização. Sendo possível 
apontar significativos avanços em relação ao ensino de Ciências tradicionalmente 
ministrado na maioria das escolas brasileiras, a partir das quais é possível romper, pelo 
menos de forma parcial, com a linearidade e com a fragmentação dos conteúdos. 

Entretanto, é necessário que o educador minimize métodos tradicionais de 
ensino, valendo-se da utilização de ferramentas de forma conveniente, transformando a 
sala de aula num ambiente propício à interação e integração dos conhecimentos, no 
qual, as aulas são baseadas em diálogos claros e específicos, que priorizem a 
importância do aluno no processo educativo e promova a aprendizagem e não somente 
a transposição dos conhecimentos de áreas específicas. 

Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) defendem que: 

[...] o ensino que se pretende é aquele que propicie condições para o 
desenvolvimento de habilidades, o que não se dá simplesmente por meio do 
conhecimento, mas de estratégias de ensino muito bem estruturadas e 
organizadas. As propostas para o ensino do cidadão precisam levar em conta 
os conhecimentos prévios dos alunos, o que pode ser feito mediante a 
contextualização dos temas sociais, na qual se solicita a opinião dos alunos a 
respeito do problema que o tema apresenta, mesmo antes de ser discutido do 
ponto de vista do conhecimento (Matemática, Física, Química, Biologia etc). 
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Sob essa luz, o termo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) está diretamente 
relacionado à temática discutida neste trabalho, uma vez que contribui para uma 
melhor compreensão de um desenvolvimento sustentável com tomadas de decisões 
importantes para as gerações futuras, além de ressaltar a importância social da ciência 
e da tecnologia, enfatizando as necessidades de avaliações críticas e análises 
reflexivas sobre as relações científico-tecnológicas e a sociedade.  

Santos (2007, p.475), afirma que: 
[...] o letramento dos cidadãos vai desde o letramento no sentido do 
entendimento de princípios básicos de fenômenos do cotidiano até a 
capacidade de tomada de decisão em questões relativas à ciência e tecnologia 
em que estejam diretamente envolvidos. 

 
Os cursos de CTS estão centrados em temas de relevância social, cuja 

abordagem procura explicitar as interfaces entre a ciência, tecnologia e sociedade e 
desenvolver no aluno habilidades básicas para sua participação na sociedade 
democrática. (SANTOS e SCHNETZLER, 2010).  Desta forma o ensino de Ciências 
com foco em CTS possibilita o desenvolvimento da capacidade dos alunos aprenderem 
a adotar uma postura diferente diante dos problemas atuais, articulando o 
conhecimento químico do cotidiano com as questões sociais, políticas e ambientais. 

Desta forma entendemos que o exercício da cidadania, está diretamente 
relacionado com as relações sociais, interação e principalmente a participação efetiva 
do indivíduo na sociedade, sendo imprescindível a detenção de conhecimentos, por 
parte do ser humano, não me refiro ao conhecimento popular e de senso comum, mas 
ao conhecimento científico de modo que possa apresentar soluções para os problemas 
que afetam o cidadão de forma geral. 

Villani e Freitas (2007) realizaram uma intervenção pedagógico-investigativa 
com pós-graduandos a partir de uma abordagem relacionada à utilização de temas 
controversos em situações de ensino numa perspectiva CTS, conseguiram emergir 
valores e conceitos que foram simultaneamente formados no decurso da vida pessoal e 
profissional dos estudantes, embora todos tiverem contatos com argumentos distintos, 
consequentemente valores diferentes. 

Vieira e Bazzo (2007) propõe a utilização de temas controversos no ensino das 
ciências nos níveis Fundamental e Médio, a fim de contribuir para a transmissão de 
conhecimentos para derrubar falsos mitos sobre a ciência, evidenciando as relações 
existentes entre ciência/tecnologia/sociedade no processo educativo. 

É necessário conhecer as concepções dos alunos para que sejam elaborados ou 
reelaborados os programas de ensino com intervenções relevantes por parte do 
professor, no sentido de contribuir para construção dos conhecimentos científicos dos 
discentes, numa visão real de mundo, a fim de que possam atuar na busca de soluções 
para os problemas enfrentados na sociedade a qual estão inseridos. 

Assim, este trabalho tem como objetivos levantar e avaliar a evolução das 
concepções dos alunos do Ensino Médio, sobre o Efeito Estufa e Aquecimento Global, 
apresentando um recurso visual alternativo utilizado durante as aulas de Química, a fim 
de contribuir com a mediação do tema, levando em consideração as concepções dos 
alunos para elaboração de estratégias voltadas ao ensino com enfoque CTS. 
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METODOLOGIA  
 

O trabalho apresenta uma característica de pesquisa de caráter descritivo, 
qualitativo e quantitativo, de acordo com a perspectiva de Ludke e André (1986). A 
abordagem foi realizada numa turma de 30 alunos do Ensino Médio, de uma escola 
pública em Aracaju-SE, durante a realização de um Estágio Supervisionado em 
Química, numa turma de 1ª série do Ensino Médio. Primeiramente foi realizado um 
levantamento teórico sobre temas de caráter socioambiental sendo abordados 
especificamente temas controversos tais quais: O Efeito Estufa e Aquecimento Global, 
numa perspectiva de ensino relacionada ao CTS. Uma vez que, nesta região pouco se 
discute sobre esta temática em sala de aula, além disso, observa-se que há um 
conceito dito como raso, sobre questões ambientais diante das concepções de alunos 
do Ensino Médio.  

Adotamos três momentos para aplicação e mediação da temática, sendo eles: 
Processo Investigativo: realizada após as buscas sobre a temática e com a aplicação 
de um questionário com perguntas objetivas e subjetivas a fim de sondar o 
entendimento dos alunos sobre o fenômeno Efeito Estufa e Aquecimento Global. No 
Processo Formativo: foi ministrada uma aula expositiva com um recurso visual 
elaborado com materiais de baixo custo, utilizado para elucidar o conhecimento dos 
alunos frente às discussões em sala de aula sobre o tema, relacionando a situações 
observadas no cotidiano, contribuindo com a tomada de decisões diante de problemas 
na concepção de Santos e Schnetzler (2010). No Processo Avaliativo: com o intuito 
de avaliação da mediação do conteúdo, o mesmo questionário foi aplicado com 
enfoque apenas nas questões subjetivas, com a finalidade de evidenciar a eficácia do 
recurso utilizado relacionada com o levantamento de novas concepções.  

As perguntas contempladas no questionário diagnóstico no processo 
investigativo foram: Você sabe o que significa Efeito Estufa?: Você já ouviu falar sobre 
o Aquecimento Global? Escreva com suas palavras sobre o que você entende sobre 
Aquecimento Global e Efeito Estufa? Quais meios de informações que você mais 
utiliza? Quais os gases que fazem parte do Efeito Estufa? Cite duas consequências 
causadas ao meio ambiente devido ao Efeito Estufa e do Aquecimento Global? 

O recurso visual sobre o fenômeno do Efeito Estufa e Aquecimento Global, foi 
elaborado de forma simples pela professora estagiária da disciplina, e foram utilizados 
os seguintes materiais: uma folha papel isopor, tinta guache, uma bola de isopor, 
palitos de churrasco e cartolina. Para assim, ser discutido e debatido no momento 
formativo sobre a temática. As aulas tiveram um caráter expositivo, com discussão dos 
alunos sobre o conteúdo discutido com a utilização do recurso no momento formativo 
das aulas. Por fim, no processo avaliativo, as concepções dos alunos foram formadas 
na aula diante da mediação do recurso visual e a partir disto levantadas as mudanças 
conceituais. Desta forma, através das mesmas perguntas anteriores foi feito a 
avaliação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PROCESSO INVESTIGATIVO:  LEVANTAMENTO DAS CONCEPÇÕES  
 

O questionário de sondagem inicialmente aplicado foi de suma importância para 
nortear o enfoque da aula e da aplicação do recurso visual proposto. Abaixo seguem os 
dados coletados na forma de gráficos conforme as figuras abaixo de 01 a 03, a partir 
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do entendimento dos alunos sobre o tema em questão. Observou-se, de acordo com a 
Figura 01 que dentre os 30 alunos avaliados 83 % afirmaram que sabiam o significado 
do efeito estufa, sendo que 17% dos alunos revelaram não saber o significado do Efeito 
Estufa. Entretanto todos já terem ouvido falar sobre Aquecimento Global. 

 
 
a)                                                               b) 

 

 

 

 
 
 

Figura 01: a): Você sabe o que significa Efeito Estufa? b): Você já ouviu falar sobre o 
Aquecimento Global? 

 

Embora a grande maioria conhecer o significado deste fenômeno, evidenciou-se 
que os mesmos não sabem descrever com suas palavras de forma satisfatória o que 
entende sobre o assunto quando foram questionados de acordo com a figura 02, onde 
60% dos alunos não souberam explicar.  

Vale ressaltar ainda na figura 02, que 67% dos alunos têm o hábito de obter 
informações por meio da televisão, onde apenas 33% dos estudantes têm acesso à 
internet. Sendo assim, torna-se interessante estimular os alunos a assistirem 
programas na televisão bem como fazer um bom uso da ferramenta Internet, neste 
aspecto e que valorizem as questões ambientais enfrentadas no país e no mundo, a 
fim de que estimule as pessoas na mudança de comportamentos diante das atitudes de 
humanísticas. 

a)                                                                              b) 

  

 

 

 
 

 
 

Figura 02: a) Escreva com suas palavras sobre o que você entende sobre Aquecimento Global e 
Efeito Estufa. b) Quais meios de informações que você mais utiliza? 

 

Além disso, identificaram-se lacunas nas concepções dos alunos frente ao tema, 
com dificuldades de organizar e expressar as suas ideias de maneira construtiva, com 
a presença de conceitos científicos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. 
De acordo com a figura 03, quando os alunos foram questionados sobre quais os 
gases que participam do fenômeno Efeito Estufa, apenas 02 alunos demonstraram 
conhecimento do assunto, respondendo corretamente, que o (Dióxido de Carbono) CO2 
e o gás (Metano) CH4 estão presentes neste processo.  
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a)                                                                b) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 03: a) Quais os gases que fazem parte do Efeito Estufa? b) Cite duas consequências 
causadas ao meio ambiente devido ao Efeito Estufa e ao Aquecimento Global. 

 
Complementando o cenário das concepções iniciais dos alunos, quando 

estimulados a descrever quais as consequências do aumento dos gases estufa e do 
Aquecimento Global, apenas 03 alunos conseguiram expressar situações relevantes 
observadas no cotidiano. Dentre eles: Clima quente, a seca dos rios e queimadas. 

PROCESSO FORMATIVO:  APLICAÇÃO DO RECURSO VISUAL  
 

Com base nos dados coletados inicialmente, a aula foi ministrada de forma 
expositiva e contextualizada, e despertou o interesse dos alunos em participar de forma 
ativa, a partir das informações transmitidas da visualização e explicação do fenômeno 
relacionando ao recurso exibido,  que pode ser visto na figura 04. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04: Explicação recurso visual aos alunos  e sclarescimento de dúvidas sobre a temática. 
 

Na explicação do recurso visual o Efeito Estufa foi apresentado como algo 
natural e necessário, sem o qual a vida no planeta Terra seria afetada, por que se não 
houvesse o Efeito Estufa natural, o planeta seria mais frio. Todos os alunos 
compreenderam isto perfeitamente e conheceram como surge esse efeito. 

Como podem ser observados na figura 04, os raios do sol atravessam os gases 
do efeito estufa, principalmente o CO2, e parte da energia solar é refletida pela 
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superfície terrestre; a outra parte é refletida de volta para a superfície pelos gases 
deste efeito. Desta forma, estes geram uma barreira dos raios do sol refletidos. Ao ficar 
claro o Efeito Estufa, o alunado demostrou interesse em entender a controvérsia 
relativa ao Aquecimento Global e o Efeito Estufa. Afinal, que controvérsia é esta? 
Simplesmente, é o excesso do poder de reflexão do Efeito Estufa que favorece um 
Aquecimento Global. Logo, o aumento geral da temperatura do planeta está 
acontecendo de forma agressiva. Quanto à consequencias do Aquecimento Global foi 
discutido, a saber: dificuldade de obter safras de alimentos pela maior evaporação das 
reservas de água doce e um ambiente agreste sendo formado, além, do derretimento 
das geleiras, aumentando o nível do mar e o acréscimo do buraco de ozônio no 
planeta.  

A concentração dos gases do efeito estufa deve ser em pequena escala e novas 
formas de controle da liberação destes devem ser gerenciadas por todos os governos 
do planeta Terra. Logo, é um problema de ordem global e deve ser combatido de forma 
coletiva, ou seja, com a participação de todos os envolvidos neste processo, a fim de 
minimizar tais impactos, os quais comprometem não apenas a nossa geração, mas, 
principalmente gerações futuras. 

PROCESSO AVALIATIVO: ANÁLISE DA EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA TEMÁTICA 
 

Para melhor explicitação dos resultados com base nas concepções dos alunos 
foi elaborada uma tabela contendo as principais concepões dos alunos diante das 
questões objetivas do questionário: Escreva com suas palavras sobre o que você 
entende sobre Aquecimento Global e Efeito Estufa? Quais os gases que fazem parte 
do Efeito Estufa? Cite duas consequências causadas ao meio ambiente devido ao 
Efeito Estufa e do Aquecimento Global? 

De acordo com a tabela 01, foi possível concluir que, com a aplicação do recurso 
visual, os alunos conseguiram entender de forma clara o assunto abordado formando 
seus próprios conceitos, sendo estimulados ainda quanto à leitura e a escrita sendo 
estas habilidades indispensáveis na sociedade atual e na aprendizagem de qualquer 
assunto. Vale ressaltar, que apesar de opiniões diferentes dentre os 30 alunos na, 50% 
responderam de forma crítica e conceitual a ideia central do fenômeno Efeito Estufa. 

 
Tabela 01: Concepções dos alunos e percentuais com base nas perguntas subjetivas antes 
referidas. 

 
Perguntas 

Concepções dos alunos a temática Porcentagem 
(%) 

 
 

Escreva com suas 
palavras sobre o que 
você entende sobre 

Aquecimento Global e 
Efeito Estufa? 

“O Aquecimento Global é uma 
consequência do Efeito Estufa, eles são 

diferentes”. 

 
10% 

“O Efeito Estufa é causado pela ação 
dos raios do sol”. 

 
7% 

“Sem o Efeito Estufa a terra seria 
congelada”. 

 
7% 

“O Aquecimento Global provoca, além do 
derretimento das geladeiras, mudança 

no clima”. 

 
27% 

 
“É a emissão de gases que faz aumentar 
o buraco na camada de ozônio da Terra”. 

50% 
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Quais os gases que 

fazem parte do Efeito 
Estufa? 

Óxido Nitroso 33% 
Dióxido de Carbono 100% 

Gás Metano 100% 
Gás carbônico 67% 

 
Cite duas 

consequências 
causadas ao meio 

ambiente devido ao 
Efeito Estufa e do 

Aquecimento Global? 
 

Aumento da temperatura do clima 100% 
Derretimento das geleiras 67% 

A seca dos rios 100% 
A fumaça dos carros 100% 

Queimadas 100% 
Aumento do buraco da camada de 

ozônio 
50% 

 

Com relação às duas últimas perguntas vistas na tabela, os resultados obtidos 
são considerados satisfatórios, uma vez que inicialmente no questionário de 
sondagem, ambas as questões os alunos, responderam insatisfatoriamente a estas 
mesmas questões, apresentando visões e concepções simplistas sobre o tema. 

Barolli et al (2006) afirmam que ao contrário do ensino tradicional que é 
focalizado na instrução escolar, a perspectiva CTS requer a abordagem de situações-
problema que buscam dar sentido ao esforço de aprendizagem e engajar os alunos nos 
contextos e problemas sociais, tornando-os mais capazes para agir, interagir e se 
posicionar de forma esclarecida diante das questões de nosso tempo.  

Observou-se após a mediação do conteúdo relacionando ao recurso visual 
utilizado, houve um aumento significativo de concepções que se enquadram com a 
abordagem discutida no trabalho, uma vez, que grande parte das informações é 
transmitida aos alunos por diferentes meios de comunicação, configurando-se uma 
imagem de que o Efeito Estufa e Aquecimento Global são sinônimos de catástrofes, 
tornando-se uma questão indiscutível para o aluno diante da ciência, a qual por eles na 
maioria das vezes é concebida como uma verdade absoluta.  

Considera-se desta forma, a necessidade de um ensino voltado para a formação 
de sujeitos críticos que busquem não apenas o conhecimento superficial relacionado 
ao tema, ou apenas seja alvo de conscientização para preservar a vida do planeta, mas 
que busque melhores condições sociais para existência humana diante do 
conhecimento químico científico da Ciência com enfoque CTS numa visão real de 
mundo. 

CONCLUSÕES 

A partir do levantamento das concepções dos alunos sobre o Efeito Estufa e 
Aquecimento Global, com enfoque no ensino em CTS, foi possível relacionar a 
utilização do recurso visual com uma abordagem contextualizada de conteúdos a 
questões sociais, políticas, econômicas e ambientais. Ainda nesta perspectiva, foi 
notável a participação dos alunos diante da temática discutida em sala de aula, sendo 
evidenciada pela evolução na formação de novos conceitos sobre o fenômeno 
estudado. 

Neste contexto, conclui-se que se faz necessário o planejamento e inclusão de 
ferramentas alternativas durante as aulas que contribua para o desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem no ensino de Ciências em todos os níveis de 
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ensino, desde que seja adotado e aplicado pelo professor de forma correta e que 
atenda as necessidades dos alunos bem como a sua. Assim, as concepções 
levantadas apontam para inserção e elaboração de estratégias de ensino que sejam 
mediadas e comprometidas com essa ênfase curricular de modo que o aluno possa 
construir um conhecimento científico do que está sendo ensinado na sala de aula. 
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Introdução 
 Uma das principais dificuldades de 
aprendizagem apresentadas pelos alunos sobre 
vários conteúdos de Química diz respeito à 
interação entre os aspectos microscópicos e 
macroscópicos (SOUZA, 2008).  A compreensão 
das forças intemoleculares pode minimizar tais 
dificuldades, encontradas pelos professores ao 
elaborarem suas sequências didáticas, utilizando 
como estratégia o ensino por investigação, 
podendo também recorrer à atividades.  
 Segundo (CASTILHO, 1999) o ensino por 
investigação requer primeiramente que se faça 
um levantamento e análise das concepções que 
os alunos já têm sobre os conteúdos que serão 
abordados. Nessa perspectiva, este trabalho traz 
as concepções prévias sobre forças 
intermoleculares de 20 alunos  do 1º ano do 
ensino médio da Escola Ministro Jarbas 
Passarinho,localizada em Camaragibe-PE. Para 
posteriormente fazer elaboração, aplicação e 
análise da sequência didática sobre  o conteúdo. 
O questionário foi composto pelas seguintes 
questões: 
Q1) Para você, o que é uma força intermolecular? 
Q2) Qual a diferença entre uma força 
intermolecular e uma força intramolecular?   
Q3) De que maneira as moléculas e/ou os 
átomos conseguem se unir e se organizar para 
formar as substâncias que você visualiza no seu 
dia a dia?  
Q4) Existe alguma diferença em relação às 
interações que ocorrem entre as moléculas de 
água quando elas estão em diferentes estados 
físicos? 
Q5)Descreva como ocorre a interação entre cada 
molécula de NaCl. 

Resultados e Discussão 
 Os alunos dispuseram de 30 minutos 

para responder ao questionário. Analisando as 
respostas dos alunos como Satisfatórias, quando 
as respostas traziam explanações de acordo com 
o conceito que interação ou força intermolecular 
significa que as moléculas se atraem ou se 
repelem entre si, sem que ocorra a quebra ou 
formação de novas ligações químicas 
(ROCHA,2001) e conseguiam relacioná-los com a 
solubilidade e o estado físico da matéria. 
Parcialmente satisfatória, quando o aluno 
consegue relacionar com o alguma característica 
macroscópica  no entanto seu texto não deixa 

claro que ele possui um entendimento mais 
amplo. Reposta Insatisfatória  quando aluno 
mesmo reconhecendo  as reações ocorridas não 
relacionava esse fenômeno com as interações 
moleculares Os resultados de cadas questão são 
mostrados na figura 1. 
Figura 1. Gráfico com percentual de respotas 
satisfórias por questão. 

Conclusões 

 A maioria dos alunos têm dificuldade de 
compreender  o conteúdo de força 
intermoleculares a partir de uma visão 
microscópica de interação entre as moléculas, e 
que muitos não conseguem diferenciar de 
aspectos intramoleculares e de ligações 
químicas. Baseado nestes resultados pretende-se  
elaborar e aplicar, nesta turma, estratégias 
didáticas que proponham atividades, 
intervenções, mediações e interações em sala de 
aula, privilegiando os aspectos macroscópico, 
microscópico e representacional sobre o tema.  
Visando o aprimoramento de tais concepções 
entre os alunos, para que possam aprimorar o 
conhecimento que possuem sobre forças 
intermoleculares.  
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Introdução 
O ensino adotado por alguns professores de 
Química está pautado no modelo transmissão-
recepção, onde o professor é detentor do 
conhecimento e o aluno é considerado “tábula rasa” 
(SCHNETZLER e ARAGÃO, 1995). Neste tipo de 
ensino o reconhecimento das concepções prévias 
dos alunos é ignorado. A identificação das ideias 
dos estudantes apresenta relevância na melhoria 
do processo de aprendizagem, pois a partir de sua 
análise poderemos compreender melhor como 
contribuir para construção de conhecimentos 
científicos. Alguns conceitos químicos são 
fundamentais na aprendizagem de fenômenos e 
situações cotidianas. Entre estes, os de solução e 
concentração de uma solução. Echeverria (1996) 
apresenta algumas limitações sobre como os 
alunos concebem a formação de soluções. Dentre 
as limitações, destaca-se a ênfase na abordagem 
macroscópica e quantitativa sobre o conceito em 
detrimento ao estudo dos aspectos microscópicos. 
Este trabalho faz parte das ações do PIBID/Química 
da UFS/Campus de São Cristóvão e tem como 
objetivo analisar as concepções sobre solução e 
concentração de solução. Os dados foram 
coletados durante a aplicação da oficina temática 
“Lei Seca– assunto estruturante para o ensino de 
soluções” nas ações realizadas em 2013 e em abril 
de 2014. Os sujeitos da pesquisa são 132 alunos 
do segundo e terceiro ano do ensino médio das 
redes estadual e federal de ensino do estado de 
Sergipe. Como instrumento de coleta de dados 
utilizamos um questionário. Para análise dos dados 
construímos quatro categorias: 1. Corretas 
(semelhantes ao conceito científico); 2. 
Parcialmente corretas (próximas ao conceito 
cientíco); 3. Incorretas (sem relação com o conceito 
científico) e 4. Não responderam, para os alunos 
que deixaram as respostas em branco. 

Resultados e Discussão 
Solução é uma mistura homogênea de duas ou 
mais substâncias. Após a análise das respostas da 
primeira questão, notamos que a maioria dos 
alunos responderam de forma correta, conforme 
figura 1. Porém, apesar das respostas estarem 
coerentes com o conceito científico, percebemos 
que alguns alunos apresentam limitações no 
entendimento de como as soluções são formadas. 
Por exemplo, na resposta abaixo, talvez o 

estudante não compreenda que existe uma 
quantidade padrão de soluto que consegue 
dissolver-se no solvente. 
 “Qualquer mistura homogênea, como água e sal.”   
Como se qualquer quantidade de sal pudesse se 
misturar a determinada quantidade de água. Algo 
que nos chamou atenção foi que apesar de serem 
alunos do 2º e 3º ano do ensino médio 44 
apresentaram dificuldades em responder. 
Figura 1. Categorias construídas sobre “O que 
você acredita que seja uma solução?” 

 
Na segunda questão, notamos que a maioria dos 
alunos apresentaram respostas incorretas. Apesar 
de conseguirem explicar o que é solução. Conforme 
resposta abaixo presente na categoria “incorretas”.  
“É quando algo fica em um só lugar, ou seja, 
parado”. 
Figura 2. Categorias construídas sobre “O que 
você entende por concentração de uma 
solução”. 

 

Conclusões 
Percebemos que os alunos apresentam dificuldade 
na compreensão dos conceitos de solução e 
concentração. Essas limitações podem estar 
relacionadas a ausência do reconhecimento das 
ideias dos alunos, a abordagem e recursos usados 
no ensino destes conceitos. 
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Introdução 
Não são recentes as preocupações relacionadas ao 
ensino de Química no Ensino Fundamental (SILVA 
et al, 2007). Na verdade, o que normalmente se 
ensina neste período, são conteúdos inerentes às 
Ciências Biológicas, o que é natural, visto que existe 
uma predominância de professores com essa 
formação específica. Apenas quando o estudante 
chega ao nono ano ele é, finalmente, apresentado a 
Química. Então, questiona-se: Como os alunos 
representam à Química no final deste ciclo? Uma 
vez, que a disciplina Química não aparece 
formalizada até esse momento. Quais são os 
elementos que compõe a Representação Social 
sobre o termo “Química”? Para compreender como 
as pessoas representam um objeto social, no caso, 
a Química, utilizamos para esse trabalho, a 
abordagem proposta pela teoria das 
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1981). 
Jodelet (2001) define Representação Social como 
uma forma de conhecimento elaborado e partilhado 
por um grupo dentro da sociedade, com o objetivo 
prático, de contribuir na construção de uma 
realidade comum, ou seja, o senso comum.  
Houve a colaboração de 58 estudantes do nono ano 
da EEEFM “Sirena Rezende Fonseca”, Alegre-ES, 
que responderam a duas perguntas. Aqui, é 
expresso a analise apenas da primeira questão: 
“Escreva as 5 palavras, expressões ou frases que 
você associa mais imediatamente à palavra 
„Química‟.” Com isso, foi possível evidenciar os 
componentes da Representação Social desses 
estudantes sobre o termo “Química”. Partindo 
desses componentes, objetivou-se desvelar como 
eles estão conectados, para que fosse possível 
compreender melhor como os alunos concebem a 
interação entre os conceitos.  

Resultados e Discussão 
Foram totalizadas 290 evocações, em 120 palavras 
diferentes com as quais, a partir do programa EVOC 
2005, foram determinados os elementos da 
Representação Social. Com esses elementos 
(Quadrante de Vergés), foi construída uma matriz 
binária, tratada no programa SIMI 2005. O programa 

ajudou a construir a árvore máxima de similitude 
(Figura I), baseada em matrizes de coocorrências. 

FIGURA I: Árvore Máxima de Similitude 
 

A análise revela que, as arestas Tabela Periódica-
Elemento Químico e, Tabela Periódica-Elemento 
indicam que os alunos conectam estes cognemas, 
relacionando-os com a disciplina escolar que estão 
tendo contato no momento da pesquisa. Caso fosse 
possível verificar se as palavras “Elemento Químico” 
e “Elemento” possuem um mesmo significado 
teríamos um reforço nestas interações. Ainda, 
aparecem conectados “Matéria” e “Número Atômico” 
em outras arestas, reforçando essa ideia. 

Assim é possível verificar que os alunos tendem a 
apresentar na maioria das evocações, elementos 
inerentes a uma linguagem própria da disciplina 
Química, reproduzindo um discurso padronizado.   

Conclusões 
O que ficou evidenciado nesse trabalho é que os 
estudantes representam o termo “Química” 
associando apenas aos elementos da disciplina 
escolar.  As conexões entre os elementos da 
representação, para esse grupo focalizou-se no 
assunto relativo à Tabela Periódica e Matéria, 
indicando que os alunos estão reproduzindo o 
conteúdo de um momento dentro da disciplina.  
Portanto, é necessário repensar como os conteúdos 
devem ser abordados no Ensino Fundamental. 
_________________ 
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Introdução 
O processo de absorção de radiação está 
relacionado com as cores dos objetos. Relaciona-se 
com os conhecimentos sobre moléculas, ligações 
químicas, transições eletrônicas, orbitais 
moleculares, espectros de absorção que são 
abordados em cursos de graduação na área de 
Química. Há lacunas quanto à investigação mais 
detalhada no que tangem os processos de 
conceituação em alunos do ensino superior. Assim, 
este trabalho visa acessar quais são os 
conhecimentos prévios necessários à conceituação 
da absorção de radiação. Vergnaud1 considera que 
a dificuldade dos estudantes ao tentar resolver 
problemas encontra-se vinculada às operações 
mentais que eles devem fazer para estabelecer 
relações pertinentes entre os dados do problema. O 
conceito é o núcleo do desenvolvimento cognitivo 
cuja evolução ocorre quando o sujeito ao ser 
exposto à determinadas tarefas tem sua estrutura 
cognitiva acionada para interagir com novas 
informações implicando em aprendizagem2. Para 
acessar o uso de conhecimentos prévios, foi 
proposto um minicurso aos alunos de bacharelado 
em Ciência e Tecnologia da UFABC que tivessem 
cursado a disciplina Estrutura da Matéria. Os 
alunos selecionados receberam amostras corantes 
azocompostos que deveriam ser analisadas por um 
espectroscópio construído com materiais 
alternativos para análise e correlação estrutural 
(situação-problema proposta cuja resolução dar-se-
ia através de experimentação investigativa). Uma 
entrevista semi-estruturada individual com os 
alunos foi realizada tendo como cerne “Porque 
estes corantes com estruturas similares apresentam 
espectros de absorção com deslocamentos de 
banda (no comprimento de onda máximo) 
significativos?”. As entrevistas foram filmadas sob 
autorização dos participantes e às explicações 
focalizou-se os conceitos implícitos. 

Resultados e Discussão 
Uma análise preliminar dos dados obtidos nas 
entrevistas demonstra conhecimentos prévios 
mobilizados em relação à energia absorvida sob a 
forma de radiação e sua relação com o 
comprimento de onda máximo absorvido 
característico para a estrutura química de cada 

corante; relação entre a energia absorvida e 
ligações químicas existentes nas estruturas dos 
corantes; substituintes no anel benzênico como 
aceptores ou doadores de elétrons e interferentes 
no processo de absorção para caracterizar o 
comprimento de onda máximo absorvido (estruturas 
similares com substituintes diferentes ou em 
posições diferentes); orbitais moleculares – HOMO 
e LUMO e transições eletrônicas (a partir da 
energia absorvida pela molécula). Quando 
questionados se a ressonância influenciaria no 
comprimento de onda máximo de absorção e qual a 
relação com o deslocamento observado nos 
espectros de absorção dos corantes, eles 
explicaram a ressonância no anel benzênico, mas 
não conseguiram afirmar com certeza como isto 
influenciaria. 

Conclusões 
Há mobilização de conhecimentos prévios 
relacionados à energia, ligações químicas, 
transições eletrônicas, orbitais moleculares para a 
conceituação do processo de absorção. Uma 
compreensão mais profunda será possível através 
de análise textual discursiva com auxílio de 
programa computacional. 
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Introdução 
O presente trabalho teve o objetivo de apresentar o 
relato de intervenção realizada na, Escola Estadual 
Aristeu Aguiar em outubro de 2013, durante as 
ações do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) 
de Química da Universidade Federal do Espírito 
Santo, Centro de Ciências Agrárias, Alegre, ES.    
A intervenção foi desenvolvida por dois alunos 
bolsistas, sob orientação dos Coordenadores do 
Subprojeto, com os alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio. A intervenção tinha como proposta 
desenvolver atividades que possibilitassem, aos 
alunos, a aprendizagem significativa da temática, 
metais pesados, tratados pelo componente 
curricular Química. 
Para Ausubel (1976 apud SCHNETZLER, 1992) a 
aprendizagem significativa ocorre quando os novos 
significados são construídos através da relação 
entre o novo conhecimento e o conhecimento 
existente na estrutura cognitiva do aprendiz.   
   Buscando a aprendizagem significativa, muitos 
educadores recorrem a situações tidas 
contextualizadas. Pode-se observar que a 
contextualização no ensino de química é 
interpretada como um simples recurso usado para 
ensinar conteúdo de química relacionando ao 
cotidiano. Porém, a contextualização não se limita 
apenas á relação entre química e o cotidiano, 
contextualizar é criar uma situação que possa 
incorporar as vivencias valorizadas no contexto dos 
alunos, para a construção de significados. 
(BEJARANO, SILVA e WARTHA 2013).   

Resultados e Discussão 
A intervenção ficou dividida em 3 momentos. 1° 
compreender as ideias prévias dos alunos através 
da aplicação do questionário 1. 2° abordagem do 
tema poluição do solo por metais pesados e 
experimento. 3° questionário 2,e análise das 
concepções dos alunos após a intervenção. 
1° momento - aplicação do questionário 1, uma 
semana antes da intervenção, continha quatro 
perguntas  relacionadas a: poluição em geral; metais 
pesados; conhecimento sobre pilhas e baterias.  
Com base nas respostas constatamos que a maioria 
dos alunos conheciam as formas de poluição, porém 
não entendiam muito sobre metais pesados. 

Destacaram a importância das pilhas e  bateria, e 
consideraram poluentes sem fazer explicações.  
2°momento levando em conta às ideias dos alunos, 
a intervenção foi promovida com varias reflexões 
sobre poluição em geral. No decorrer do processo 
conduzimos a discussão para a questão da poluição 
do solo, até chegarmos na poluição causada por 
metais pesados. Seguimos trabalhando a definição 
de metal pesado pela alta densidade, e   
identificamos os metais considerados pesados. 
Indicamos produtos contendo metais na sua 
composição como pilhas e baterias e outros.  
Os alunos contribuíram com as discussões expondo 
situações por eles vividas relacionadas à poluição 
do solo, com isso possibilitavam reflexões profundas 
sobre a importância dos metais pesados e a forma 
incorreta como muitas vezes são descartados.  
O experimento realizado no final do 2° momento 
continha soluções de cátions de metais pesados 
sendo que algumas eram incolores. A precipitação 
ocorria após adicionar os reagentes nas soluções. 
No final do experimento os alunos concluíram que 
mesmo quando não podem ver os íons dos metais, 
não quer dizer que não estão presentes na solução. 
   3° momento - questionário 2 - foi aplicado no 
término da intervenção e continha perguntas 
referente ao tema. Ao comparar os questionários 
notou-se um incremento nas respostas dos alunos. 
A maioria dos alunos conseguiu definir o que são 
metais pesados. Citaram exemplos e relacionaram 
com materiais derivados, como pilhas e baterias. 

Conclusões 
Esta experiência pedagógica contribuiu para a 
formação dos bolsistas do PIBID, bem como, no 
processo de construção de conhecimento. Nota-se, 
que mesmo intencionalizando a aprendizagem 
significativa, é muito difícil para as pessoas que 
orientam as ações de ensino se desvincularem da 
sua formação anterior, ligadas ao reproduzir  
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Palavras-Chave: plantas medicinais, química. 
Resumo: A proposta deste trabalho esta intimamente ligada ao cotidiano dos alunos, objetivando 
levantar informações das plantas medicinais mais utilizadas pelos discentes do 2º ensino médio da 
Escola Júlio de Mello no município de Floresta através das alunas do curso de licenciatura em química 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano Campus Floresta, bem 
como a importância relativa das mesmas, despertando sobre o risco do uso indisciplinado de plantas 
medicinais na cura de diversas enfermidades. Porém assegurar o conhecimento empírico das diversas 
civilizações fortaleceu progressivamente o desenvolvimento da comunidade cientifica na sociedade 
contemporânea. A relação das plantas medicinais enriqueceu-se ao longo dos anos e a descrição de 
suas características foram aos poucos sendo cientificamente comprovadas e a indicação de suas 
utilizações sendo aprofundadas e recomendadas por especialistas. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 As plantas medicinais são usadas pela população desde as antigas culturas. 
Esse conhecimento empírico transmitido de geração a geração foi de vital importância 
para que o homem pudesse compreender e utiliza-las como recurso terapêutico na 
cura de doenças que acometem os seres humanos até os dias atuais.  
Segundo (SCHENKEL; GOSMAN; PETROVICK, 2003). 
 

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza, muitas vezes, o 
único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. As 
observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais de 
todo mundo, mantém em voga a prática do consumo de fitoterápicos, 
tornando válidas as informações terapêuticas que foram sendo 
acumuladas durante séculos (MACIEL et al., 2002, p. 429). 
 

As comunidades até os dias atuais fazem uso de plantas medicinais, na busca 
de combater ou amenizar determinadas enfermidades. RIBEIRO et al. (2004) 
constataram que as plantas medicinais apresentam muitas substâncias químicas com 
propriedades terapêuticas que atuam no organismo humano causando-lhes algum 
efeito.  

Apesar do avanço da medicina, as plantas ainda apresentam uma grande con-
tribuição para a manutenção da saúde e alívio às enfermidades em países em 
desenvolvimento (SOUZA; FELFILI, 2006) citado por FIRMO et al (2011). Entre os 
principais motivos, encontram-se a má distribuição de renda, falta de acesso aos 
serviços de saúde e a falta de acesso aos medicamentos, associados à fácil obtenção 
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e tradição do uso de plantas com fins medicinais (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005) citado 
por FIRMO et al. (2011). 

O Projeto “Contextualizando a Química no Cotidiano Escolar: Um Estudo Sobre 
Plantas Medicinais, Práticas e Saberes dos Discentes”, foi elaborado por alunos do 
curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão Pernambucano - Campus Floresta, sendo vivenciado na turma do 
2º ano do ensino médio da Escola Estadual Júlio de Mello, no município de Floresta - 
PE, no segundo semestre de 2013. 

O presente projeto nasceu da necessidade de investigar os tipos de plantas 
medicinais mais usadas pelos alunos do 2º ano médio no município de Floresta- PE 
bem como suas propriedades. Segundo Foglio et al. (2006) pode-se considerar como 
planta medicinal aquela planta administrada sob qualquer forma e por alguma via ao 
homem, exercendo algum tipo de ação farmacológica.   

As plantas medicinais têm sido utilizadas tradicionalmente para o tratamento de 
várias enfermidades. Além de seu uso na medicina popular com finalidades 
terapêuticas, têm contribuído ao longo dos anos para a obtenção de vários fármacos. 

Nesta expectativa, isto nos permitiu propor um trabalho contextualizado em sala 
que contemple uma metodologia inovadora e atraente para ensinar de forma mais 
prazerosa e interessante, que estejam diretamente relacionadas com os conteúdos 
programáticos da disciplina de Química e com o dia a dia dos discentes. Isso possibilita 
ao aluno pesquisar conhecimentos populares e científicos, tendo assim uma melhor 
compreensão deste novo caminho a ser delineado pela Química medicinal. 
       Espera-se que por meio deste trabalho os educando possam de maneira simples, 
contudo significativa, dinamizar o estudo da química, percebendo - o no seu dia a dia, 
na sua comunidade, nas suas residências, uma vez que os mesmos terão a 
oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos a partir das pesquisas e estudos 
realizados. 
        O projeto vem a corroborar também para o resgate dos costumes locais, uma vez 
que os alunos tem a oportunidade de realizar pesquisa de campo, bem como verificar 
dos métodos caseiros de tratamentos de algumas enfermidades com a utilização de 
ervas regional. Este teve ainda o intuito de identificar as plantas medicinais mais 
utilizadas pelos discentes no município de Floresta – PE e orientar quanto aos 
cuidados ao utiliza-las, entendemos ser extremamente significativo a natureza deste 
trabalho.    
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A história das plantas medicinais esteve por muito tempo vinculada às 
características de culturas atrasadas, e tradicionalmente foram consideradas como 
objetos excêntricos, desprovidos de eficácia. 

 
"Helfand e Cowen (1990) citam que existem vários registros 

sobre a utilização das plantas para tratamento de doenças desde 4.000 
a. C. Entretanto, tem-se o primeiro registro médico que inclui uma 
coleção de fórmulas de trinta diferentes drogas de origem vegetal, animal 
ou mineral depositado no Museu da Pensilvânia que é datado de 2.100 
a. C." Citado por (FIRMO et al., 2011). 

 
Nos últimos anos a OMS (Organização Mundial de Saúde) tem demonstrado 

interesses significativos nos que diz respeito ao uso de plantas medicinais como ação 
terapêutica e a produção de medicamentos "esta prática tradicional, existente entre os 
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povos de todo o mundo, tem inclusive recebido incentivos da própria OMS" (MACIEL et 
al., 2002). 

    "São consideradas plantas medicinais aquelas que têm efeito 
definido sobre doenças ou sintomas e que, segundo Di Stasi 
(1996), após estudos criteriosos, representam uma fonte 
inesgotável de medicamentos aprovados e comumente 
utilizados, assim como uma rica fonte de novas substâncias com 
atividade biológica potencial." Citado por (LIMA et al.,2011). 
 

O estudo do uso das plantas medicinais no Brasil tem ocupado um espaço 
amplo, constituindo-se fundamentalmente do aprimoramento dos conhecimentos 
acerca do uso destas plantas e os benefícios trazidos à população das diversas regiões 
do Brasil. 

Embora diversas tenham sido as pesquisas e estudos envolvendo o uso de 
inúmeras plantas medicinais, cabe ressaltar que o uso indiscriminado e aleatório das 
mesmas pode acarretar toxidade ao organismo. Nesse contexto é relevante destacar 
que diretrizes de precauções devem ser consideradas antes da utilização de qualquer 
espécie de planta medicinal. Segundo Amir Hussein Arnouset al (2005): 

 
"Tradicionalmente utiliza-se a associação de ervas medicinais 

em formulações, que devem ser administradas com critério e sob 
orientação, porque as ervas apresentam muitas vezes efeitos 
farmacológicos similares, podendo potencializar suas ações. Os 
medicamentos alopáticos podem ser associados aos fitoterápicos, 
mediante acompanhamento de um profissional da área de saúde, 
lembrando que podem potencializar os efeitos de alguns medicamentos 
alopáticos.  

Com efeito, vale enfatizar que populações de menor poder aquisitivo e com 
poucas instruções utilizam as plantas medicinais sem um prévio conhecimento ou 
acompanhamento de um profissional, o que ocasiona em inúmeros casos de 
intoxicação e até óbitos. Dessa forma a utilização dessas plantas deve passar por uma 
avaliação do verdadeiro potencial ao ser utilizada pela população. 

 
As informações técnicas ainda são insuficientes para a maioria das 
plantas medicinais, de modo a garantir qualidade, eficácia e segurança 
de uso das mesmas. A domesticação, a produção, os estudos 
biotecnológicos e o melhoramento genético de plantas medicinais podem 
oferecer vantagens, uma vez que torna possível obter uniformidade e 
material de qualidade que são fundamentais para a eficácia e 
segurança." (ARNOUS et al., 2005) 

 
 
METODOLOGIA 
 O projeto foi vivenciado com 40 alunos do 2ª ano do ensino médio da Escola 
Estadual Júlio de Mello, centro de Floresta-PE no segundo semestre de 2013, tendo 
como proposta metodológica, aulas expositivas e socialização do conteúdo (plantas 
medicinais). 

Inicialmente apresentamos o projeto, dando ênfase ao estudo das plantas 
medicinais. Em um segundo momento, organizamos a turma em equipes, sendo que 
cada equipe escolheu uma espécie de planta medicinal para fazer um estudo e  
pesquisas sobre as plantas mais utilizadas na sua comunidade, casa, identificando as 
dúvidas temporárias e certezas provisórias sobre as plantas medicinais mais 
conhecidas, forma mais comum de uso, ação terapêutica e prática de automedicação 
da população. 
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Os estudos científicos foram realizados na literatura online sobre a diversidade 
das plantas medicinais, nomes populares e científicos, efeitos preventivos e curativos, 
de acordo com a escolha de cada grupo. 

Também foi explicado como elaborar o documentário proposto e a importância 
da organização das ideias para alcançar seus objetivos. 

Ao final, no dia culminância do projeto os alunos exibiram ao público a horta 
medicinal urbana com garrafa pet que cultivaram, além de apresentar em forma de 
gráfico e oralmente os dados coletados durante a pesquisa de campo e os 
documentários produzidos. 

  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 Com a aplicação do projeto foi possível instigar os alunos da Escola Estadual 
Júlio de Mello intensificando o conhecimento relacionado às plantas medicinais. 
Inicialmente foi aplicado um pré-teste com intuito de verificar os conhecimentos dos 
alunos sobre as plantas medicinais, funções terapêuticas, propriedades, sempre 
associando-as ao ensino de química. 
 No questionário pré-teste aplicado com os 28 alunos, foi possível diagnosticar 
algumas informações significativas. Quando se perguntou aos alunos o que eles 
entendem por plantas medicinais 27 afirmaram que seus pais já haviam feito uso de 
algum tipo destas. Apenas 1 aluno não respondeu.  Já no pós – teste, após a 
realização do projeto, 100% dos alunos responderam exemplificando que as plantas 
medicinais possuem propriedades terapêuticas e são utilizadas com fins de cura, 
devendo ser administrada com cautela.  
 Em relação aos tipos de plantas que os alunos conheciam, anteriormente 
citaram poucos nomes. Durante a realização e o desenvolvimento das atividades 
propostas identificamos uma variedade bem maior do que o apresentado no pré-teste.  
  Desta forma, o fortalecimento com os resultados dos trabalhos e com a 
ampliação das relações com as diversas plantas encontradas pelos alunos no 
município de Floresta veio fomentar o conhecimento e levantar questionamentos 
pertinentes à construção de uma aprendizagem significativa. A tabela abaixo vem 
apresentando as plantas estudadas pelos alunos durante a realização do projeto. 

Nome Popular Nome Científico Principal Uso 

Alecrim Rosmarinusofficinalis Antimicrobiana 

Aroeira SchinusterebinthifoliusRaddi Tratar doenças 
sexualmente 
transmissíveis 

Ameixa Prunus Doméstica  Combate à prisão de 
ventre 

Anador Justiciapectoralis Tratamento de 
bronquites 

Boldo Peumusboldus Dor hepatica 

Babosa Aloe vera Cicatrizante 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

Camomila Matricariarecutita Antiinflamatória 

Cidreira Melissa oficinalis Controlar a pressão, dor 
de cabeça. 

Capim santo  Cymbopogoncitratus Baixar pressão  

Canela Cinnamomumzeylanicum Antiespasmódica 

Cajueiro Anacardiumoccidentale L. Cicatrizante  

Coentro coriandrumsativum Digestivos e calmantes 

Eva doce Pimpinellaanisum Expectorante 

Eucalipto Eucalyptusgobulus Expectorante 

Macela Achyroclinesatureioides Digestiva 

Maracujá Passiflora incarnata Sedativo 

Malva Santa PlectranthusbarbatusAndr. Gastrite, dispepsia, azia, 
mal-estar gástrico. 

Mastruz ChenopodiumAmbrosioides Rouquidão, circulação, 
pé de atleta, fraturas, 
gripes, varizes, 
hemorroidas 

Noz moscada  Myristicafragrans Abortivo e alucinógeno 

Goiabeira Psidiumguajava Combater a diarreia 

Quixabeira Sideroxylonobtusifolium Tratamento de doenças 
dos rins e diabetes. 

Hortelã Menthapiperita L. Tratamento da azia, má 
digestão, problemas do 
fígado e vesícula biliar. 

Umburana de cheiro Amburana cearensis Tratamento da tosse, 
bronquite e asma. 

 
Após identificar as plantas apresentadas na tabela acima e suas propriedades 

terapêuticas, foram questionados sobre sua relação com a química. O resultado obtido 
está descrito nos gráficos abaixo. 
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7%
4%

43%

46%

Questionário pré-teste: 
Qual relação da Química com as plantas 

medicinais?

Não responderam.

Não existe relação.

Não sabem a relação.

Existe relação.

Figura 1. Gráfico pré-teste sobre a relação da Química com as plantas medicinais. 

4%
0%

0%

96%

Questionário pós-teste:
Qual relação da Química com as plantas 

medicinais?

Não responderam

Não existe relação.

Não sabem a relação.

Existe relação.

 Figura 2. Gráfico pós-teste sobre a relação da Química com as plantas medicinais. 
 
Ao analisarmos os dados apresentados nas Figuras e 1 2, verificamos que 

houve uma diferença significativa, quando se tratando do conhecimento adquirido ao 
decorrer do projeto. 

Ao serem questionados sobre “O uso das plantas proporciona uma melhor 
qualidade de vida?”, foram enfáticos em suas respostas e afirmaram que as plantas\a 
ainda fazem parte de muitas culturas, principalmente para as pessoas com dificuldade 
de acesso aos serviços de saúde, como podemos observar nos gráficos das Figuras 3 
e 4. Ressaltaram os cuidados que devemos ter ao ingerir grandes quantidades devido 
às propriedades químicas especificas que geram efeitos colaterais.    
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Figura 3. Gráfico pré-teste sobre a relação das plantas medicinais com a qualidade de vida. 

 
Figura 4. Gráfico pré-teste sobre a relação das plantas medicinais com a qualidade de vida. 
 
Desta forma, constatamos que os resultados obtidos no pós-teste foram 

bastante satisfatório, visto que as respostas apresentadas pelos alunos foram mais 
consistentes no que diz respeito ao conhecimento. 
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(Horta e fotossíntese das plantas medicinais)                      (Degustação dos chás de plantas medicinais) 

                                    
(Planta medicinal: Malva Santa)                                              (Observação do estômato das plantas) 

 
 
CONCLUSOES  
 O presente trabalho simboliza oportunos conhecimentos sobre plantas 
medicinais para os alunos, bem como para a comunidade escolar, identificando e 
resgatando valores a partir da integração dos conhecimentos populares e estudos 
cientificamente comprovados. Para tanto é possível concluir que as plantas medicinais 
ainda representam uma extraordinária alternativa terapêutica, e que estratégias devem 
ser pensadas, enfatizando o papel da educação como intensificadora do saber e que 
busque constantemente contextualizar o saber empírico e o saber cientifico. 

É evidente nas entrevistas e nos estudos realizados pelos alunos a importância 
do saber popular, o que pode despertar e conscientizar os alunos sobre os cuidados 
necessários ao administrar qualquer espécie de planta medicinal, considerando 
benefícios e malefícios. Considera-se essa proposta relevante pelo fato da partilha de 
experiências como instrumento de fortalecimento metodológico, permitindo uma 
reconstrução da temática. 
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Introdução 
O presente trabalho foi desenvolvido entre setembro 
e novembro do ano letivo de 2013, por bolsistas do 
PIBID da UESB – campus de Jequié, subprojeto 
Ensino de Química e Sociedade, sendo 
supervisionado pela professora Eliane Teixeira, no 
Colégio da Polícia Militar (CPM), localizado na 
cidade de Jequié-Ba, no bairro Joaquim Romão 
Avenida Lomanto Júnior, com alunos do 2° ano do 
ensino médio. 
O mesmo teve como objetivo abordar o ensino de 
Cinética Química de forma contextualizada, por 
meio do tema alimentos. Nas quatro intervenções 
realizadas, buscou-se respaldo na contextualização, 
partindo do pressuposto que o ensino trabalhado 
dessa forma busca lidar com questões do cotidiano 
dos alunos, o que gera maior significado ao que está 
sendo trabalhado e os leva a se posicionarem 
criticamente diante do assunto abordado, podendo 
os auxiliar na tomada de decisões. 

Resultados e Discussão 
As quatro intervenções ocorreram sob a orientação 
dos bolsistas do PIBID e contaram com a 
participação dos alunos do CPM: 

1ª oficina: Os fatores que influenciam na 
conservação e degradação dos alimentos - foi 
aplicado um teste de sondagem, abordados alguns 
conceitos teóricos relacionados com a conservação 
e degradação dos alimentos, e em seguida foram 
realizados experimentos para exemplificar os fatores 
que influenciam a cinética.  

2ª oficina: Função e importância dos aditivos 
para conservar os alimentos - os alunos fizeram a 
leitura e análise de rótulos de alimentos 
industrializados, identificando os aditivos presentes 
em cada um deles, depois fizeram uma 
apresentação oral onde relataram a função e 
importância dos aditivos para conservação dos 
alimentos. 

3ª oficina: Mesa redonda (interdisciplinaridade) 
- abordou-se os fatores biológicos, químicos e 
históricos dos alimentos, promovendo a 
interdisciplinaridade entre as disciplinas de Química, 
Biologia e História. 

4ª oficina: Fraudes no leite - foi exibida uma 
reportagem transmitida em um telejornal da TV 
aberta no dia 07/11/2013, onde faziam uma 
denúncia relacionada à adulteração do leite com 
soda cáustica e peróxido de hidrogênio. A partir daí 

ocorreu uma discussão em torno da reportagem e 
logo após realizou-se uma experiência para analisar, 
três marcas de leite comercializadas na região de 
Jequié-Ba.  
Após a realização das oficinas solicitamos aos 
alunos relatos de suas experiências e aprendizagem 
no decorrer da realização do projeto, destacamos o 
seguinte relato:  

Aluno A: “Através das oficinas do PIBID pudemos 
aprender muito sobre a necessidade, relação e 
importância da química em parceria com a nossa 
alimentação, para nos proporcionar praticidade e 
maior tempo de utilidade dos alimentos, ao mesmo 
tempo em que percebemos que alguns aditivos em 
excesso fazem mal, também pudemos perceber a 
importância dos diferentes pontos de vista acerca 
dos alimentos, nos mostrando o quão importante 
são as diversas ciências em nossa vida e por fim, as 
oficinas serviram para nos mostrar a importância da 
desconfiança relacionada à autenticidade da 
composição dos alimentos que fazem parte de 
nossa dieta esclarecendo infecções e intoxicações 
alimentares muitas vezes “súbitas” e inexplicadas.” 

Conclusões 
Os resultados obtidos a partir da participação dos 
alunos nas intervenções e da análise dos relatórios 
que os mesmos elaboraram, demonstram um maior 
interesse dos alunos sobre o conteúdo de cinética 
química com foco na temática alimentos, bem como 
um interesse pelas questões relacionadas à 
temática e autonomia no desenvolvimento das 
atividades, o que, por sua vez, os levou a um 
posicionamento crítico quanto a origem, 
conservação e degradação dos alimentos. 
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Introdução 
O Programa de Ensino Médio Inovador (ProEMI) 

foi desenvolvido pela Secretária de Educação 
Básica do MEC com um intuito de reestruturar e 
fortalecer os currículos do Ensino Médio pela 
integração dos Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), disponibilizando apoio técnico e 
financeiro, consoante à disseminação da cultura de 
um currículo dinâmico, flexível e compatível com as 
exigências da sociedade contemporânea (BRASIL, 
2011). Este programa é implantado em escolas por 
meio de uma seleção, onde um dos pontos 
considerados é a estrutura curricular e a estrutura 
física das escolas, visando à ampliação do tempo do 
estudante na escola, e, gradativamente, à educação 
em tempo integral. Em virtude desse pressuposto, o 
presente trabalho de pesquisa visou identificar Quais 
as contribuições do ProEMI para o Ensino de 
Química na Visão de Professores e Alunos da 
Escola Estadual de Ensino Médio, Orlando Venâncio 
dos Santos situado na cidade de Cuité no estado da 
Paraíba. Os dados dessa pesquisa foram construído 
através da aplicação de questionários 
semiestruturados para 3 docentes e 85 discentes 
dessa escola. 

Resultados e Discussão 
A partir dos questionários aplicados na Escola, 

pudemos observar nas respostas dos discentes que 
76% afirmam que o programa tem o intuito de 
melhorar a aprendizagem, porém, deste resultado 
39% afirmaram que essas metas ainda não foram 
alcançadas, e mais de 90% dos entrevistados não 
sentem quase nenhum favorecimento no 
desenvolvimento de seu aprendizado escolar devido 
à sobrecarga de horas/aula que existe no período do 
diurno. Em relação à influência do ProEMI no plano 
curricular da disciplina de Química, 91% dos alunos 
alegam que ainda não houve mudanças 
significativas depois da implantação do Programa, 
alguns alunos afirmaram ter aumentado a interação 
e aceitação de novas propostas pedagógicas, outros 
afirmaram que houve uma maior dinâmica nas aulas 
de química e maior interação na relação 
professor/aluno já que passam mais tempo na 
escola. A inserção de alunos em projetos engajados 

nas disciplinas ainda é algo que não foi bem 
articulado, pois mais 90% dos alunos não estão 
inseridos nestes trabalhos e apenas 6% estão 
inseridos em algum projeto. De acordo com 
investigação com os docentes, o ProEMI completou 
dois anos de implantação na escola. Em análise ao 
Programa, todos os docentes afirmam que a escola 
ainda não tem estrutura física adequada para 
atender de forma satisfatória aos objetivos do 
Programa. Segundo, os professores, houve apenas 
dois encontros de capacitação docente durante esse 
tempo, o que consideram relativamente pouco para 
a demanda de objetivos e total de alunos na 
dinâmica escolar. Os docentes, em geral, também 
afirmam que a implantação do ProEMI ainda não 
conseguiu um favorecimento adequado da 
articulação teoria/prática para a disciplina de 
Química. Porém, colocam que as aulas de macro-
campo tem oportunizado elaboração de projetos. 
Para Mendonça et al. (2013, p.44) “a escola sozinha 
não dá conta de responder à proposta da Educação 
Integral; é necessário o diálogo com outros saberes, 
dentre eles, a comunidade”. Os docentes ao 
finalizarem suas respostas, colocaram que, contudo, 
o ProEMI, de certa forma, tem procurado apoiar o 
aprendizado das ciências naturais como a Química 
por meio de incentivo as problemáticas ambientais.  

Conclusões 
Apesar da existência de alguns entraves, 

percebe-se os reflexos das contribuições desse 
Programa para o desenvolvimento do ensino da 
química. O resultado desta pesquisa também nos 
leva a refletir sobre a necessidade de que todos os 
componentes envolvidos sejam, de fato, 
integralmente participativos nesse processo 
educacional.  
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Introdução 
 O tema Química Forense que vem sendo 
divulgado a algum tempo por meio de séries, filmes 
e documentários. O mesmo é muito utilizado para 
proporcionar o ensino-aprendizado de conteúdos de 
Química mais prazeroso e menos cansativo.1,2 
 Nesse contexto foi proposta pelo PIBID de 
Química da UFV- Campus Florestal uma aula 
utilizando a Química Forense como tema gerador 
para discutir alguns conteúdos de Química.  
 

Resultados e Discussão 
 Após o planejamento da aula, a mesma foi 
aplicada na Escola Estadual Fernando Otávio na 
cidade de Pará de Minas- MG para uma turma de 
quinze alunos do primeiro ano do ensino médio.  
 A aula foi realizada em duas etapas, a 
primeira durou 15 minutos, quando foram verificados 
os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
e foi apresentado um vídeo de um capítulo da série 
CSI (Crime Scene Investigation). Na segunda etapa, 
que teve duração de 2 horas e 15 minutos, os 
alunos foram para um ambiente da escola onde 
tinha sido preparado um cenário envolvendo um 
crime (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Alunos com equipamentos de proteção na 

“cena do crime”. 
 
 Na “cena do crime” os alunos deveriam 
utilizar diversas técnicas para desvendarem o 
“crime”. Para isso estavam disponíveis nas 
bancadas do laboratório diversas vidrarias, 
reagentes e descrições técnicas que poderiam 
auxiliá-los, como por exemplo, reveladores (ninidrina 
e iodo), reagente de Kastle Meyer para detecção de 
manchas de sangue, placas cromatográficas etc. 
   

 No decorrer dessa etapa a interação entre 
os alunos foi evidente e os questionamentos feitos 
foram importantes para gerar discussões sobre um 
conteúdo de Química, o que favoreceu o 
pensamento crítico como, por exemplo, os dois 
relatos a seguir: 
Aluno 1: “esse é aquele indicador de base, não é? 
Então se ficar claro é porque tem menos base?”  
Aluno 2: “...essa proveta é melhor porque só precisa 
de um pouquinho de solvente...” 
 Durante essa etapa foi possível desenvolver 
alguns conteúdos de Química como interações entre 
moléculas, solubilidade, misturas, métodos de 
separações e reações químicas.  Além disso, os 
alunos aprenderam normas de segurança, se 
familiarizaram com algumas vidrarias e suas 
utilidades.  
 No final após os resultados das análises os 
alunos puderam sugerir o possível “assassino”.  
  

Conclusões 
 O tema permitiu o desenvolvimento de uma 
aula interdisciplinar com abordagem CTS e a 
dinâmica investigativa favoreceu o processo de 
aprendizagem sobre alguns conteúdos de Química, 
muitas vezes considerados difíceis pelos alunos. 
Essa estratégia de aula também favoreceu o 
desenvolvimento de habilidades motoras, o 
raciocínio crítico e a interação entre os aluno-aluno e 
aluno-professor. 

Agradecimentos 
 À CAPES pela concessão de bolsas ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
docência- PIBID- 2011/2013. 
____________________ 
1- ARTHUR, Thalita; GROMBONI, Murilo F.; MARQUES, 
Rosebelly Nunes. Desvendando a Química Forense com o 
uso da ficção e do lúdico. XIV Encontro Nacional de Ensino de 
Química (XIV ENEQ), 2008, Paraná. Disponível em: 
http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0453-
1.pdf. Acesso em: 04/04/2014. 
2- ANDRADE, Fernanda Gabriely; VENTURA, Lindeberg; 
MACIEL, Zanira Soares; FALCONIERE, Gautier. A Química 
Forense como motivadora do ensino de Química. Disponível 
em: http://annq.org/eventos/upload/1330465873.pdf. Acesso em: 
04/04/2014. 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

MD 

Dardos Químicos: Uma proposta para uma aprendizagem significativa 
e dinâmica para o ensino de química.  
Thiago Perini (IC)*, Wanderson Gomes (IC), Ryan Silva (IC), Débora Lazara(FM), Gilmene Bianco (PQ) 
Universidade Federal do Espírito Santo – campus São Mateus - ES. perinit@hotmail.com* 
 
Palavras-Chave: Metodologia Alternativa, Química. 

Introdução 
Atualmente, a abordagem lúdica por meio de jogos 
educacionais vem sendo muito utilizada como 
ferramenta pedagógica1 no processo de ensino e 
aprendizagem. Segundo (KISHIMOTO, 1994)2 o 
processo de ensino e aprendizagem através da 
ludicidade é uma ferramenta útil para o bom 
desempenho escolar, visto que pode ser utilizado 
para ensinar a aprender brincando, sem perda da 
criticidade em relação ao conteúdo a ser trabalhado. 
Além de promover a prática pedagógica voltada à 
socialização, motivação e cognição contribuindo de 
forma expressiva no processo de aprendizagem. 
Associado a este fator os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN)3 “destacam que as competências e 
habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no 
ensino de química deverão capacitar os alunos a 
tomarem suas próprias decisões em situações 
problemáticas, contribuindo para o desenvolvimento 
do educando como pessoa humana e como 
cidadão” (Brasil, 1999, p. 241). Com intenção de 
tornar as aulas mais dinâmicas foi elaborado uma 
situação problema envolvendo o conteúdo de 
ligações químicas, a relação entre símbolo e nome 
de elementos químicos, número atômico, 
distribuição eletrônica. O jogo foi aplicado a 180 
alunos do 2º ano do ensino médio de uma escola da 
rede pública no município de São Mateus E.S.  

Resultados e Discussão 
No trabalho os alunos utilizaram um jogo de dardos 
com dois alvos, que contêm elementos da tabela 
periódica. Em um alvo estão os elementos do grupo 
A e no outro os elementos do grupo B. Para 
confeccionar a base dos alvos foram reaproveitados 
partes dos fundos de um guarda roupa 
(compensado), e o alvo impresso em adesivo e 
colado neste material. Para lançar os dados foi 
adquirida uma pistola com dardos de sucção. 

 

 
Figura 1 – Painel do Jogo Químico. 

 
O jogo foi programado para uma aula de cinquenta 
minutos, onde os alunos foram divididos em grupos, 
e decidiram em uma disputa simples de par ou 

ímpar qual seria o primeiro grupo a lançar os 
dardos. Os alvos possuem a especificação das 
famílias, ao acertar o alvo, o jogador verificou na 
tabela periódica quais elementos foram acertados. O 
alvo a ser acertado fica a critério do grupo. Após o 
lançamento o grupo fica encarregado de responder 
um questionário com perguntas do tipo: 
x Qual o nome da família e o período que eles 

pertencem? 
x Utilizando o cátion mais eletro positivo, diga o 

nome da base que ele formaria. 
Abaixo seguem os resultados de um questionário 
aplicado aos alunos participantes do jogo: 

1ª Pergunta: O jogo químico contribuiu para uma aprendizagem melhor na disciplina de 
química? 
2ª Pergunta: Você indicaria o uso de jogos pedagógicos em outras disciplinas? 
3ª Pergunta: Qual sua opinião sobre o uso de jogos no ensino de química? 
4ª Pergunta: De zero a cem, que nota você atribuiria ao uso de jogos na disciplina de química? 
(média das notas). 

 
Os resultados demonstraram como inovar no ensino 
de química é uma forma de despertar o interesse do 
aluno para aprendizagem. 

Conclusões 
Na maioria das vezes tudo que é aplicado em sala 
de aula com uma abordagem alternativa referente 
ao conteúdo, desperta interesse no aluno. O ser 
humano por natureza é curioso, quando aparece 
algo fora de sua rotina ele fica instigado a obter 
conhecimento sobre aquilo. Com essa proposta de 
aprendizagem, o processo de ensino se torna 
divertido e dinâmico, sendo uma ferramenta 
eficiente para que a aprendizagem ocorra de 
maneira significativa. 
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RESUMO: O uso das TICs no ensino-aprendizagem de Química Orgânica, no Ensino Médio, se constitui 
em uma ferramenta fundamental na transmissão e potencialização dos conceitos para alunos com 
dificuldades de aprendizagem, principalmente na compreensão da disciplina. O presente trabalho 
objetivou a construção de espaço de inter-relação aluno / tecnologia, para melhorar o ensino de Química 
a uma aluna do EM, com dificuldades cognitivas. A introdução da tecnologia possibilitou melhorar o 
desempenho da aluna frente a disciplina e frente a relação com a classe de alunos, melhorou a sua 
perspectiva quanto a participação em aula e o seu senso crítico. O uso do notebook para “cópia” dos 
conteúdos possibilitou revelar e descobrir uma aluna antes desmotivada, pelas condições que lhe eram 
reveladas a educação, a uma aluna totalmente participativa, crítica e com vontade crescente de estudar. 

INTRODUÇÃO 

O ensino de Química Orgânica e o processo de aprendizagem dos alunos 
podem se transformar em desafios constantes para um professor iniciante do Ensino 
Médio. Uma disciplina que intercala a teoria de sala de aula com a prática de 
laboratório esbarra na falta de infraestrutura a nível de laboratório nas escolas e na 
grande dificuldade no aprendizado dos discentes. A teorização dos conceitos da 
Química Orgânica, a obtenção de conhecimentos sobre os diversos grupos funcionais, 
o conhecimento sobre isomeria e hibridação são tópicos pouco revelados ao raciocínio 
lógico e prático dos discentes (o que se torna uma tarefa muito árdua de compreensão 
para o nível de ensino e faixa etária em que se encontram). 

O grande mundo da Química Orgânica, refletido pelas práticas docentes, ainda 
esbarra nas dificuldades do trabalho deste quando na sala de aula se encontram 
alunos com NE (necessidades especiais). A grande questão que se coloca ao docente: 
como trabalhar com um aluno que necessita aprender, mas que possui um déficit 
cognitivo muito grande? 

Celso Antunes (2002), em uma de suas obras norteadoras da educação, 
retrata sobre as “Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender” e orienta ao 
surgimento de uma nova maneira de ensinar, quando o professor percebe as 
capacidades cognoscitivas de pensar, estudar e aprender, pesquisar, auto-avaliar, ler 
um texto, assistir a uma aula, de um aluno. 

O déficit cognitive ou as dificuldades de aprendizagem, limita o tempo 
transcorrido da transmissão dos conceitos em sala de aula, mas não limita a 
capacidade de explorar diferentes formas de educar – esta deveria ser a “chave” para a 
relação docente / dicente na transmissão do conhecimento. Como ajudar um aluno com 
dificuldade de aprendizagem a aprender? Responde-se: Estimulando sua maneira de 
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pensar e lhe reportando a importância de se descobrir em um ambiente de ensino, de 
onde também faz parte, gerando condições para a transmissão da sua educação. 

Tanto a escola quanto o docente devem estimular formas diferentes do aluno 
com dificuldades de aprendizagem a pensar. O estímulo nas atividades em grupo; as 
atividades mais calmas e demonstrativas; a preocupação com o “tempo” das 
atividades; o uso de material didático e instrumentos de informação (como as TICs – 
Tecnologias da Informação e da Comunicação) – que desvendam habilidades ainda 
não reveladas nesses alunos e instigam à discussão e à participação dos tópicos a 
serem abordados.  

Existem dois ambientes de sala de aula: o construtivo – onde o aluno constrói e 
participa como apresentador; e o que nada agrega na formação do discente – aquele 
que impõe a “decoreba” e que faz do aluno um mísero expectador. As aulas de 
Química Orgânica devem aguçar a percepção dos alunos e não excluí-los do círculo de 
atividades e participação. A orientação emocional, como salienta Antunes (2002), 
também é de extrema importância no convívio escolar, principalmente quando neste 
convívio se encontram alunos com  dificuldades de aprendizagem. O professor 
necessita ser, além de educador, um grande amigo, sincero, e a pessoa para qual o 
aluno possa expor seus anseios, suas dificuldades, suas conquistas, seus sonhos e 
seus temores. O professor deve oferecer ajuda, não excluí-lo do convívio da classe. 

Há uma gama de artifícios que podem ser usados no aprendizado concreto de 
um aluno com dificuldades de aprendizagem. Existem hoje, ferramentas lúdicas e 
tecnológicas que auxiliam na abordagem dos conceitos da Química Orgânica, 
especificamente se reportando às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 
São vários sites de busca na internet, de conteúdos relacionados a Química Orgânica; 
alguns livros já trazem CD-ROMS com o assunto, com consulta teórica e acesso a 
exercícios; os computadores, notebooks, tablets e smartfones, de acesso rápido e 
facilitado, dão interface a transmissão do conhecimento e são a solução ao 
relacionamento docente / dicente quanto ao aprendizado. 

A metodologia da educação com uso das TICs, pelo professor, capacita o 
aluno a estudar e a aprender. Celso Antunes ainda ensina que o “novo professor deve 
ensinar e ser decisivo na aprendizagem. Conduz o “novo professor” à capacidade 
cognitiva de seus alunos e a capacitação frente aos conceitos e tópicos estudados. 
Orienta quanto aos significados dos conteúdos específicos de uma disciplina – 
estrutura básica da aprendizagem significativa, diferente dos processos de habituação 
ou aprendizagem mecânica.  

Como relata Smith (2001), o uso das TICs se torna imprescindível na 
transmissão do conhecimento, que pode ultrapassar as barreiras da desmotivação no 
aprendizado. 

 

ALUNOS COM DÉFICIT COGNITIVO E A COMPREENSÃO DOS CONTEÚDOS 

O déficit cognitivo, ou seja, as dificuldades de aprendizagem, segundo Smith 
(2001), se configuram em problemas neurológicos que afetam a capacidade do cérebro 
para entender, recordar ou comunicar informações. Em consonância, Mantoan (1997) 
já salientava que uma deficiência intelectual seria análoga a uma “construção mental 
inacabada”. Coloca ainda que as concepções de deficiência cognitiva, implicam a 
adoção de novos paradigmas educacionais nas escolas e na introdução das pessoas 
com déficit cognitivo em um papel social – fundamental para seu processo efetivo de 
aprendizado. 
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O aluno com dificuldade de aprendizagem, que está participando ativamente da 
vida escolar, em classe de alunos com capacidades superiores, se vê, por muitas 
vezes, em uma situação de abandono, desprezo e inflexibilidade por parte de seus 
colegas. Suas deficiências motoras ou sensoriais e sua pouca autonomia, levam essas 
pessoas a possuírem outros ritmos de percepção dos conteúdos, que devem ser 
respeitados pelos demais. Mantoan (1997) coloca que o desenvolvimento das 
habilidades, dos talentos pessoais, das habilidades alternativas, devem ser 
compreendidos por todos, possibilitando ao deficiente uma adaptação conveniente às 
tarefas essenciais cotidianas. 

Mantoan (1997) segue apontando que nas escolas regulares, os programas de 
ensino não têm como objetivo o desenvolvimento da autonomia intelectual, nem 
mesmo quando se trata de alunos normais. Por esse contexto, o autor ainda coloca: 

Precisamos identificar no comportamento intelectual dessas pessoas os 
indicadores que impedem, limitam e os que podem funcionar como facilitadores 
da construção dessa autonomia, para que possamos propor uma redução das 
situações de inadaptação social e intelectual, [...]. Em uma palavra, temos de 
propiciar ao aluno inserido, experiências de controle dos processos cognitivos 
em um meio escolar adaptado às suas necessidades. 

Os estudantes com dificuldades de aprendizagem precisam, muitas vezes, de 
instrução individualizada, de acompanhamento, por parte do professor, para que ele 
possa construir suas habilidades básicas. Smith (2001) relata a importância de ensinar 
e reforçar habilidades básicas, como ler, pesquisar, escrever, e esta deve ser regida 
por expectativas realistas – tomando como base o que o estudante tem condições de 
perceber, construir e alcançar. Enfoca ainda a condição de ensinar habilidades 
compensatórias aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, pois aprendem a 
contornar, efetivamente, o que permanece visível de suas deficiências – para que 
possam atingir alguns de seus objetivos pessoais. 

Acompanhar o conteúdo da classe em que está inserido, principalmente nas 
áreas das ciências, se torna, muitas vezes, um trabalho árduo ao aluno com 
dificuldades de aprendizagem. Geralmente, o material lhe é apresentado de uma 
maneira complicada, cheia de códigos e signos, com textos extensos, além do que, os 
conteúdos são passados rapidamente e não se tem acompanhamento específico por 
parte do professor, não dando chances desses alunos acompanharem o material. A 
dificuldade para acompanhar a matéria leva a uma falta de comprometimento, falta de 
interesse e desmotivação. Para sanar alguns desses problemas, é importante o 
professor estar atento aos alunos com dificuldades de aprendizagem, na classe e na 
sua relação com ela (com os demais alunos); permitir  e até mesmo reproduzir a cópia 
de material de aula para alunos com dificuldades de escrita; o estudo e reforço com 
colegas de classe; reformular tarefas, para o alcance da compreensão do aluno; 
introduzir o uso de novas tecnologias, como as TICs, em sala de aula. 

Smith (2001) ainda coloca que, por muitas vezes, se faz necessário, liberar o 
aluno de algumas obrigações para não sobrecarregá-lo. Reduzir a quantidade de 
conteúdo ou questões nas atividades ou até mesmo revelar uma habilidade 
desconhecida neste aluno. Contudo, se faz necessário educá-lo da mesma forma, 
cobrando seu comprometimento e a realização das atividades, pois se deve ajudar o 
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aluno a aprender estratégias educacionais apropriadas para seu nível de 
aprendizagem. 

 

A INTRODUÇÃO DAS TICS  NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

A introdução das TICs, mais especificamente, da informática ou do computador 
na educação de alunos com dificuldades de aprendizagem se torna um requisito 
fundamental na efetiva percepção de muitos conceitos. Passerino (2001), salienta que 
a utilização do computador é fundamental para a criação de ambientes de 
aprendizagem e se constitui em uma efetiva ferramenta da educação, porém, os alunos 
devem estar inseridos em atividades que os instiguem a crescer, construir seu 
conhecimento e serem desafiados, para que não continuem assumindo posições de 
passividade diante da realidade e de problemas vivenciados. 

Smith (2001) acrescenta que o uso de novas alternativas educacionais, como as 
que se referem a introdução de novas tecnologias, em sala de aula, constrói um 
sentimento de igualdade nos alunos com dificuldade de aprendizagem, perante a 
classe. Além disso, é visível o reflexo do crescimento, do esforço do aluno em 
aprender, quando mantém uma habilidade antes não revelada. Os alunos precisam ser 
motivados através do uso de ferramentas que os envolvam em tarefas escolares e que 
lhes transmitam uma possibilidade de crescimento pessoal.  

Segundo Cortelazzo (2002), o computador é um suporte de geração, 
armazenamento, processamento e reprodução de informações, que está ao alcance 
dos alunos. Refere-se ao computador como uma tecnologia colaborativa, que permite a 
otimização do trabalho e a discussão conjunta com outros usuários, dos mais variados 
assuntos, criando uma nova sociedade, um novo ambiente de trabalho, novos 
ambientes de aprendizagem – de um novo tipo de aluno que precisa de um novo tipo 
de professor. 

É importante perceber que a introdução das TICs no meio escolar oferece novas 
oportunidades à educação pedagógica, seja ela em qualquer área do conhecimento, 
possibilitando o surgimento de novos modelos interpretativos da realidade e elaborando 
uma nova forma de acesso ao conhecimento. Introduzir as TICs em sala de aula 
possibilita uma nova abordagem da relação educação/sociedade e proporciona ao 
aluno uma maior organização do conteúdo; compreensão mais rápida dos assuntos; 
participação crítica em sala de aula; motivação e responsabilidade. 

METODOLOGIA PROPOSTA 

Para qualquer professor principiante, o primeiro encontro com alunos, em sala 
de aula, principalmente do Ensino Médio (EM), se configura em um desafio, após terem 
passados os anseios e medos de como “ser um bom professor”. Além disso, o trabalho 
com alunos com dificuldades de aprendizagem, especialmente no ensino de Química 
Orgânica, é algo mais desafiador, pois além de vários conceitos, das regras de 
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nomenclatura de grupos funcionais, entre outros, exigem uma potencialidade de 
percepção dos alunos.  

A possibilidade de trabalho com aluno com dificuldades de aprendizagem, no 
Ensino de Química, especialmente Orgânica, se deu no ano de 2013. Este trabalho foi 
desenvolvido com uma turma de 3º ANO de Ensino Médio, de uma escola Particular, 
do município de Vera Cruz/RS, que continha 17 alunos e uma aluna com dificuldades 
de aprendizagem, porém, com muita vontade de aprender.  

Na turma constavam alunos, com idade de quinze a dezessete anos, todos 
muito ativos, que compreendiam os conceitos com muita rapidez. Essa característica 
se contrapunha às características da aluna com dificuldades de aprendizagem, 
causando preocupação constante e geral de todos os professores das diversas áreas 
do conhecimento. Por várias vezes, notava-se um distanciamento da turma em relação 
a aluna. 

Os sinais da deficiência da aprendizagem da aluna D., de 17 anos, com 
Necessidades Especiais (NE), eram especificamente cognitivos, suas provas deveriam 
ser diferenciadas e seu tratamento, frente aos demais alunos, deveria ser pausado e 
lento. A aluna captava as informações rapidamente, mas sua transmissão no caderno 
era, por muitas vezes, dificultada pela lentidão e dificuldade na sua escrita (como 
podem ser observados na Figuras 1 e 2).  

 
Figura 1: Demonstração de um trecho do caderno da aluna com dificuldades de aprendizagem. 
Visualização da dificuldade na escrita da aluna pelo traçado trêmulo das palavras. 

Nas primeiras aulas, a aluna reproduziu o conteúdo com auxílio de colegas (pelo 
empréstimo de materiais) ou realizava a cópia do conteúdo por fotocópia (conforme 
Figura 3), por não conseguir acompanhar a turma, mas no decorrer do período letivo, o 
problema foi se intensificando – o entusiasmo inicial passara e a compreensão, já 
limitada, dos conteúdos ficou comprometida. A aluna passou a demonstrar 
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desinteresse no aprendizado da disciplina de Química e seu rendimento baixara 
consideravelmente. 
 

 
Figura 2: Demonstração de um trecho do caderno da aluna com dificuldades de aprendizagem. 
Visualização da dificuldade na escrita da aluna pelo traçado trêmulo das palavras e auxílio de 
colega na cópia do conteúdo (círculo em vermelho). 

Se instaurava uma grande preocupação – como manter o estímulo da aluna 
frente a aula? 

As dificuldades da aluna começaram a ficar constantes e, a medida que o 
conteúdo de Química Orgânica progredia, aumentava o desinteresse na disciplina. Não 
conseguia acompanhar a evolução dos conceitos. A aluna começou a copiar os 
exercícios (Figura 4) e não os resolvia. 
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Figura 3: Demonstração de um trecho do caderno da aluna com dificuldades de aprendizagem. 
Visualização da cópia do conteúdo por fotocópia de caderno de colega. 

Na aula de Química, a proposta de uma aula diferenciada tornou-se um desafio 
constante para a professora um tanto inexperiente. Após uma prática de revisão de 
conteúdo em sala de aula, onde os alunos puderam trazer notebooks, laptops e 
smartfones, além da possibilidade do uso do Laboratório de Informática da Escola, que 
possui computador com retroprojetor e lousa interativa, a aluna demonstrou uma 
grande agilidade no manuseio do seu notebook, equiparando-se aos demais alunos. O 
fato possibilitou a percepção do uso das TICs na aprendizagem da aluna, que passou a 
desempenhar com rapidez todas as suas atividades e equiparar-se aos demais alunos 
na progressão dos conteúdos. 
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Figura 4: Demonstração de um trecho do caderno da aluna com dificuldades de aprendizagem. 
Visualização da cópia dos exercícios colocados no quadro. 

 

A cópia do material passou a ser feito através do notebook. As moléculas, 
estruturas, informações de nomenclatura, grupos orgânicos, tudo era fielmente 
“copiado” em um documento do Microsoft Word®, arquivado e posteriormente impresso 
para disposição no caderno. O tipo de estrutura e as ligações entre o Carbono e outros 
elementos eram transmitidos para o documento corretamente, ou por cópia da internet 
ou por construção própria da estrutura (Figura 5). 
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Figura 5: Demonstração de um trecho do caderno da aluna com dificuldades de aprendizagem. 
Visualização da transmissão do conteúdo em arquivo do Microsoft Word®®®®. Detalhamento das 
estruturas e da nomenclatura dos grupos funcionais. 
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A determinação da aluna em participar da aula foi visível. Começou a participar 
das correções dos exercícios, desde então, não era mais necessário a reprodução do 
material através de empréstimo de cadernos dos colegas, participava ativamente das 
explicações dos novos conteúdos, criticava os colegas que não conseguiam resolver as 
questões propostas – estava sempre atenta até para os eventuais erros da professora 
no quadro. 

O material continuou a ser “copiado” em documento do Microsoft Word®. Por 
algumas vezes, coloria as letras e reproduzia, através de símbolos os caracteres 
utilizados em Química Orgânica (Figura 6), que designam as posições das ramificações 
em compostos aromáticos – alfa (α) e beta (β). 
 

                

                
Figura 6: Demonstração de um trecho do caderno da aluna com dificuldades de aprendizagem. 
Visualização das estruturas orgânicas reproduzidas no documento do Microsoft Word®®®®, com as 
suas ligações, posições numérica de carbonos e posições o, m, p, αααα, ββββ. 
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A riqueza dos detalhes do conteúdo não era ignorada, toda e qualquer ligação 
estabelecida entre os elementos orgânicos era reproduzida no material. Na Figura 7, 
percebe-se a organização das estruturas dos álcoois esquematizados na classificação 
dos mesmos, a quantidade de ligantes em cada carbono e a posição destes ligantes. 
 

                      
Figura 7: Demonstração de um trecho do caderno da aluna com dificuldades de aprendizagem. 
Visualização das estruturas orgânicas dos álcoois, com detalhe para as ligações dos carbonos 
com os hidrogênios e suas respectivas localizações. 

 
A aluna alcançou rápido desenvolvimento nas aulas, passando sobre toda 

dificuldade que pudesse ter se apresentado, com o uso de tecnologia na aula de 
Química. A compreensão do conteúdo se manteve limitada, devido a quantidade de 
informações que compreendem a Química Orgânica, mas o seu caderno manteve-se 
organizado até o final do período letivo, o que possibilitou o estudo extra-classe e, 
principalmente, o entusiasmo e participação nas aulas. Em nenhum momento, o uso da 
tecnologia da informação foi ponto negativo nas aulas, podendo ser motivo de 
distração. 
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CONCLUSÃO 

 
A utilização de ferramentas lúdicas como as TICs, entre outros, possibilita o 

ensino da Química Orgânica a nível de Ensino Médio, para alunos com dificuldade de 
aprendizagem.  

A proposta de introdução do uso de tecnologia, em sala de aula, foi construtiva 
no ensino-aprendizagem de aluna com dificuldades de aprendizagem. 

A percepção das mudanças comportamentais da aluna na disciplina e na 
absorção dos conteúdos se constituiu de elemento norteador da adaptação das aulas 
de Química, na sala de aula. 
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Palavras-Chave: gestão de recursos hídricos, desperdício, destilação.  

Introdução 
As projeções da Organização das Nações Unidas 
(ONU) indicam que, se o padrão de consumo da 
água continuar, em 2050 mais de 45% da 
população mundial estará vivendo em países que 
não poderão garantir a cota diária mínima de 50 
litros de água por pessoa (BRASIL, 2005). Diante 
disso, é visto que a gestão correta dos recursos 
hídricos é essencial para o desenvolvimento das 
nações, e que uma educação ambiental a respeito 
da importância e utilização deste recurso é 
fundamental, principalmente para novas gerações. 
Um exemplo claro do desperdício deste recurso, 
são os laboratórios de química do IFPB, campus 
João Pessoa, onde em média, são realizadas 3 
destilações por dia, onde são gastos 
aproximadamente 15 litros de água em cada 
execução, totalizando assim 45 litros desperdiçados 
diariamente, sem nenhum reaproveitamento, o que 
é preocupante. 
Frente a essa situação, o presente projeto visa 
mostrar os resultados da aplicação de um sistema 
de destilação alternativo, com estudantes do ensino 
médio, onde o condensador foi confeccionado com 
uma garrafa PET e a água utilizada no processo foi 
reaproveitada, visando desta forma, promover uma 
educação ambiental, e uma conscientização a 
respeito da gestão de recursos hídricos. 

Resultados e Discussão 
Os alunos foram questionados sobre gestão de 
águas, dentro dessa temática foi abordada a 
economia desse recurso natural, e a utilização de 
materiais alternativos no laboratório, e as respostas 
foram variadas (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Resultados das avaliações 

Como os discentes participantes da atividade já 
tinham realizado experimentos que requereram a 
utilização da destilação, aplicamos questionários 
com situações do cotidiano e de educação 
ambiental. 
O bolsista questionou-os a respeito do desperdício 
de água, que ocorria neste processo. Percebendo a 
evolução no dialogo dos alunos, o bolsista 
acrescentou informações sobre a escassez de água 
que grande parte da população mundial enfrenta, e 
a importância de se usar esse recurso com 
responsabilidade. 

 
Figura 1. Inicio da destilação e debate com os alunos 

Ao final do debate, foi apresentado aos alunos o 
sistema alternativo de destilação. Posterior a isso, 
deu-se início a destilação, mostrando o 
funcionamento. Era perceptível que os alunos 
haviam gostado da atividade, pois ela contribuiu 
significativamente para a formação de uma 
consciência ambiental, com ênfase na gestão dos 
recursos hídricos. 

Conclusões 
Com a atividade, os bolsistas, futuros professores 
de química, puderam ter uma visão global a 
respeito da gestão dos recursos hídricos, passando 
assim, esse conhecimento para seus alunos, 
disseminando uma consciência ambiental, além de 
efetivamente poupar, de maneira bastante 
expressiva, a água utilizada nos processos de 
destilação. 
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Introdução 
Atualmente percebe-se o interesse dos 
adolescentes pelos processos investigativos 
forenses. Então, motivados pela afirmação de Demo 
(2004) que “nós conseguimos aprender quando 
interagimos com o meio e somos motivados a ver e 
entender a aplicação prática do assunto discutido” 
propusemos um trabalho interdisciplinar e 
desafiador entre as disciplinas de Química e 
História. Foi oferecido  aos alunos do Ensino Médio 
do Colégio Humanus de Sorocaba (SP) a 
oportundade de vivenciarem uma experiência 
científico-cultural através de um jogo investigativo 
que  foi intitulado “Desvendando a Química 
Forense”, por meio do qual os alunos tiveram que 
viver  e representar papéis para resolver um caso 
utilizando importantes conceitos de ambas as 
displicinas, finalizando com a simulação de um 
Tribunal do Juri na sede da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). 

Resultados e Discussão 
Para a realização da atividade seguiu-se uma 

metodologia. Os estudantes foram preparados e 
orientados, tendo como auxílio leituras e 
interpretações textuais inerentes à Química 
Forense. As teses da Acusação e da Defesa tiveram 
por base as evidências encontradas e os resultados 
dos testes químico-forenses. 

Esquematicamente, foram realizadas as seguintes 
etapas: (I) introdução às técnicas de análise 
laboratoriais; (II) palestras sobre Direito Penal, (III) 
montagem da cena de um crime adequado à idade 
dos estudantes, (IV) simulação do Tribunal do Júri. 

Os estudantes formaram equipes e assumiram 
personagens de profissionais como: Historiadores, 
Policiais, Peritos, Advogados, Juízes e Promotores.  

Supervisionados pelo professor de História, 
elaboraram o cenário e a trama de um caso criminal 
fictício com elementos culturais (músicas, novelas, 
contos clássicos etc.). 

A equipe de peritos usou técnicas físicas e 
químicas para desvendar os motivos do crime e 
quem era o criminoso. Alguns dos experimentos 
químicos realizados foram: identificação da 
impressão digital (usando grafite e iodo sublimado), 
identificação da presença de amido (usando tintura 

de iodo), análise de pH, oxidação do ácido cítrico do 
limão. 

 

 

 
 

Figura 1. (a) preparação da cena do crime, (b) 
análises químicas, (c) perícia de impressão digital, 
(d) estudante apresentando a tese da acusação.  

Conclusões 
As análises da perícia e a atuação dos estudantes 

como profissionais proporcionaram maior 
envolvimento e interesse dos alunos às aulas de 
Química e História. 

Ficou clara a importância dessa atividade para 
aprimorar e tornar a aprendizagem mais 
significativa, permitindo o desenvolvimento das 
habilidades e competências como: raciocínio, 
pensamento crítico, comunicação, criatividade, 
investigação dentre outras. Os alunos tornaram-se 
sujeitos de sua própria aprendizagem. 
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Introdução 
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é 
utilizado pela maioria das universidades do país, 
como entrada para vários cursos no ensino superior. 
A aprendizagem dos conteúdos de química 
presentes na matriz de conteúdos do ENEM tem 
sido um desafio para muitos estudantes da 
educação básica, inclusive da área de química 
(KLEIN, 2007). Por isso, implementou-se a presente 
pesquisa com o objetivo de identificar os conteúdos 
de química do ENEM que os alunos têm mais 
dificuldade/facilidade de aprender. Além disso, essa 
pesquisa identificou também a situação atual da 
escola desses alunos, em termos de infraestrutura e 
corpo docente. A amostra da pesquisa consistiu de 
30 alunos do 3º ano do ensino médio, de diferentes 
escolas de Belém-PA, que participam de um projeto 
de extensão na Universidade do Estado do Pará, 
que é um Cursinho para alunos de escolas públicas 
que vão prestar o ENEM. A coleta de dados foi feita 
por meio de um formulário com perguntas abertas e 
fechadas e foi realizada no mês de abril de 2014. 
Na análise dos dados foram empregadas estatística 
descritiva, teste de normalidade de Shapiro-Wilk, 
ANOVA e teste de Tukey. 

Resultados e Discussão 
Dos 30 alunos pesquisados, 63,3% eram do gênero 
feminino e 36,7% do masculino. 53,3% informaram 
que entendem bem os conteúdos de química. Em 
relação ao nível de dificuldade na aprendizagem 
dos conteúdos de química do ENEM, o Gráfico 1 
indica que foi a estequiometria. Já o conteúdo mais 
simples, indicado pela amostra, foi o de funções 
orgânicas. O Gráfico 2 apresenta dados da situação 
das escolas e docentes na perspectiva dos alunos 
respondentes. Verifica-se que os docentes são bem 
avaliados por seus alunos, mas os alunos ainda não 
se sentem plenamente preparados para o ENEM. 
Para os dados do Gráfico 2 aplicou-se o teste de 
Shapiro-Wilk obtendo-se um valor de p > 0,05, 
atestando a normalidade dos dados. Procedeu-se 
então a ANOVA, fator único, e o valor obtido foi p < 
0,05, indicando que houve diferença nas médias. 
Pelo teste de Tukey, essa diferença concentra-se 
basicamente nos conceitos ruim e bom. 

 
Gráfico 1. Nível de dificuldade/facilidade dos 
conteúdos de química. 

 
Gráfico 2. Situação das escolas e docentes na 
perspectiva dos alunos. 

Conclusões 
Apesar de informarem que entendem bem os 
conteúdos de química, verifica-se que os alunos da 
amostra ainda apresentam grande dificuldade de 
aprendizagem em vários conteúdos de química do 
ENEM, especialmente estequiometria. Melhor 
infraestrutura, recursos didáticos e formação 
continuada para os docentes contribuem para a 
aprendizagem dos alunos. 
_________________ 
1. KLEIN R.; FONTANIVE, N.; CARVALHO, J. C. B. de O. Desempenho 
de alunos dos cursos pré-vestibulares comunitários no ENEM 2006: 
análise de um possível impacto da capacitação de professores. 
Ensaio: aval.pol.públ.Educ., Set 2007, vol.15, no.56, p.373-392. 
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Palavras-Chave: Trabalhos científicos, dificuldades e limitações, eventos. 

Introdução 
Durante a graduação, o estudante de ensino 
superior está centrado, em grande parte, na 
atividade de ensino, como se fosse uma única 
função para o desenvolvimento de competências do 
curso. Mas a pesquisa vem sobrepor como parte 
integrante, pois busca desenvolver a habilidade de 
responder aos questionamentos surgidos, gerando 
crescimento para o profissional e a sociedade 
(CASTRO, 2006). A prática da investigação, como 
forma de pensar, possibilita a reconstrução 
constante das formas de organização do 
conhecimento, adquirindo posicionamentos pela 
construção dos fatos que passam a colaborar como 
a orientação metodológica para abordagens futuras 
dos saberes já delineado. Essa pesquisa visou 
diagnosticar as dificuldades e limitações dos alunos 
de Química pela participação no desenvolvimento 
de pesquisas científicas no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - 
Campus Codó. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa de caráter quantitativo, foi realizada no 
período de 20 a 23 de maio de 2014, na VII Mostra 
de Produção Científica e Cultural do Instituto Federal 
do Maranhão, campus Codó, onde os estudantes de 
licenciatura em Química do primeiro ao oitavo 
período, que participavam do Minicurso: Elaboração 
de trabalhos na área de Ensino de Química para 
eventos científicos, responderam a um questionário 
constituído de cinco questões objetivas e subjetivas 
onde puderam relatar as dificuldades e limitações na 
produção de trabalhos científicos durante a 
graduação. Dentre os participantes da pesquisa 
realizada, a maioria deles (66%), quando 
questionados, disseram já ter desenvolvido algum 
trabalho científico durante sua graduação, logo se 
percebe que os alunos já participaram da produção 
desses trabalhos e que segundo eles a motivação 
para o desenvolvimento veio por parte dos 
professores das disciplinas de Metodologia 
científica, Avaliação Educacional, Química 
Ambiental e Orgânica. Outro dado bastante 
significativo foi com respeito aos alunos que 
apresentaram os trabalhos desenvolvidos em 
eventos científicos, onde embora houvesse um 

número expressivo de alunos que desenvolveram 
tais trabalhos no decorrer de sua graduação, a 
minoria desses (16%) o apresentou em eventos, em 
grande parte, locais e regionais, os quais destacam-
se MOICIEN, SEPPIE, CONNEPI, todos 
relacionados à eventos dos institutos federais. 
Foram também questionados a cerca do incentivo a 
apresentação desses trabalhos em eventos 
científicos e percebeu-se que boa parte deles (66%) 
são incentivados por parte dos professores que 
ministraram determinadas disciplinas com o intuito 
de estimular a produção e publicação desses 
trabalhos. Quanto às limitações vivenciadas pelos 
acadêmicos no que concernem as dificuldades em 
desenvolver trabalhos científicos em seu curso, boa 
parte dos estudantes citou a incompreensão das 
diretrizes de trabalhos acadêmicos da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além de 
citarem a pouca frequência com que desenvolvem 
esses trabalhos onde justificam a falta de tempo 
para o desenvolvimento assim como a falta de 
incentivos do Instituto. Este resultado mostra que os 
trabalhos são produzidos eventualmente, pois os 
alunos ainda tem alguma dificuldade na elaboração 
desses trabalhos. 

Conclusões 
Nesta pesquisa pode-se constatar as dificuldades e 
limitações quanto a produção de trabalhos 
científicos dos alunos do curso de licenciatura em 
Química do IFMA – Campus Codó. Em linhas gerais 
presenciam-se que boa parte dos estudantes já 
desenvolveu trabalhos científicos, embora uma 
grande parcela ainda não os apresentasse. Segundo 
eles, há o incentivo por parte dos professores, 
porém ainda sentem dificuldade na adequação às 
normas da ABNT para esse tipo de produção 
científica. 
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RESUMO: Este artigo reflete uma revisão bibliográfica à partir da produção que cerca o ensino de química 
no ensino fundamental e médio, as dificuldades encontradas por educadores para transpassar os 
obstáculos epistemológicos que tangem a aprendizagem de conceitos básicos e seus usos no cotidiano. 
O presente trabalho apresenta também, propostas metodológicas para uma aprendizagem significativa,  
que é discutida e difundida entre os pesquisadores que se dedicam a educação científica. O metódo 
apresentado neste, costura o ensino partindo das concepções espontâneas dos estudantes alinhavando 
com questionamentos e resultando em zonas conceituais. O objetivo é transformar o aprendizado em 
uma alfabetização científica, que busca formar alunos que reflitam e selecionem os modelos que melhor 
se encaixem nas futuras problematizações.  

INTRODUÇÃO 

Uma das principais discussões que surgem quando planejamos as aulas de 
Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental (EF), 6º ao 9º ano, é definir quais 
conceitos serão trabalhados com o aluno e qual o nível de aprofundamento para 
proporcionar uma aprendizagem significativa.  

O ensino fundamental tem como objetivos gerais, segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, PCN’s, que os alunos sejam capazes de: 

“[...] posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas; perceber-se integrante, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre 
eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; saber utilizar 
diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 
construir conhecimentos; questionar a realidade formulando-se problemas e 
tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação.” (BRASIL, 1998) 

Chassot (1993) propõem que o conhecimento químico é um meio para que as 
pessoas façam uma leitura do mundo e efetivamente se integrem na sociedade, isto é, 
ele contribui para a formação do cidadão.  Mas como identificar quais conteúdos de 
química são básicos para a formação dos educandos como cidadãos críticos? Segundo 
os PCNs para as Ciências Naturais, a eleição dos conteúdos deste período está 
relacionada com os objetivos gerais e com os objetivos específicos de cada área das 
ciências.  

Na sua essência, a ciência química, está em reconhecer e compreender as 
transformações da matéria, o que implica o entendimento de como se dá a interação 
entre as diversas espécies químicas, bem como conhecer a cultura química. Além das 
experiências físicas, é necessário ter acesso aos conceitos, aos modelos e à 
linguagem da ciência para que os aprendizes se apropriem desta cultura para 
reconhecerem seus domínios de aplicabilidade e serem capazes de usá-los (DRIVER, 
1999). O conhecimento científico também deve estar articulado ao cotidiano de forma a 
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contribuir para que o adolescente compreenda as tecnologias e o mundo em que vive e 
possa inserir-se nas atividades sociais com independência. A ciência faz parte das 
nossas vidas, pois o seu desenvolvimento está presente tanto nas tecnologias do 
cotidiano como nas invenções e descobertas que quando mal utilizadas podem 
ameaçar a vida. Assim, o ensino de ciências se torna fundamental para formação do 
educando como cidadão. 

Percebe-se uma acentuada dificuldade quando observamos o tópico Átomo 
presente na matriz curricular do 9º ano e que é considerado um dos conceitos mais 
básicos e importantes no meio químico.  Ele permeia todo e qualquer conhecimento 
químico, portanto não há aprendizado se os conhecimentos desenvolvidos neste tópico 
forem passados de forma descontextualizada tanto historicamente quanto 
quimicamente falando. Porém, a química no EF não deve ter a preocupação de estudar 
todos os conteúdos excessivamente, ou melhor, de aprofundar cada conceito 
abordado. Este é o desafio, pois é necessário mais do que símbolos, fórmulas, nomes 
de elementos e de substâncias para que os alunos se apropriem dessa cultura. É 
fundamental que os alunos compreendam os conceitos químicos e possam relacioná-
los com o seu dia-a-dia, e esta correlação é priorizada a frente da memorização de 
múltiplos conceitos descontextualizados.  Porém ao final de uma pesquisa bibliográfica 
em relação a conceitos básicos de química encontramos artigos que apenas constatam 
o problema sem apontar uma solução que promova a aprendizagem significativa 
almejada. (CHASSOT,2001; LEVY, 2004 e 2007; MORTIMER (1994); LIMA et al, 2010; 
MELO e NETO 2013). 

Através das alunas do curso de Licenciatura em Química que participam do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID-Química da UDESC 
Joinville, foram propostas atividades extracurriculares de ciências para ajudar alunos 
do EF e do Ensino Médio (EM) com dificuldades na disciplina de química. Este artigo, 
além de expor a pesquisa, apresenta uma proposta de conteúdos e metodologias a 
serem utilizados na forma de minicursos para minimizar o problema encontrado  
 
REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Sabe-se que o ensino de ciências é subitamente fragmentado no 9º ano, onde 
os alunos tem o seu primeiro contato com modelos atômicos geralmente de forma 
descontextualizada. Segundo Chassot (2001) a importância da apresentação dos 
modelos anteriores permeados pela história é justamente mostrar que a mudança 
ocorre nos modelos e na maneira de pensar mas não no que existe realmente, ou seja, 
são simplificações da realidade. Mortimer (1994) coloca que os modelos não são 
copias do real mas sim uma representação. A construção de uma nova ideia deveria 
explicar as velhas concepções, mas não suprimi-las ou diminuir seu status. Este 
pensamento sobre realidade é imprescindível no entendimento e construção de 
modelos explicativos os quais os estudantes terão contato tanto na vida escolar quanto 
na vida cotidiana. Quando inicia-se a discussão sobre modelos atômicos, independente 
do grau de ensino, ressalta-se a dificuldade de compreensão dos alunos, sendo que é 
necessário ter elevada capacidade de abstração. 

O 9º ano, assim como os anos anteriores do EF, não deve ser visto apenas 
como uma previa dos conteúdos que serão abordados no EM, mas sim como uma 
iniciação ao pensamento cientifico e construção do conhecimento químico. Lima et al 
(2010), dizem que os professores encontram como principal barreira a não aceitação 
por parte dos alunos em relação a acontecimentos macroscópicos que tem sua 
explicação no nível microscópico. Isto ocorre pela persistência de alguns autores e 
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professores ao inverter a linha de pensamento passando a ensinar modelos atômicos, 
tabela periódica e transformações químicas antes mesmo de trabalhar a ideia de 
matéria e substâncias. Não há uma linha de pensamento lógico nesta prática, na 
verdade a inércia e apatia ao estudo cientifico instalam-se nos estudantes do ensino 
médio neste período, onde a correlação com os fenômenos reais e observáveis não é 
feita ou, quando acontece, é aplicada de forma errônea. 

Uma das alternativas é o uso de analogias que, segundo Carmo (2006) apud 
Lima et al (2010) favorece a transformação conceitual inserindo os estudantes em um 
paradigma próximo de suas realidades na expectativa de que este seja internalizado 
como modelo, utilizado na resolução e interpretação situações futuras. A utilização de 
analogias e estratégias, entre outras metodologias, presentes nos materiais didáticos 
ao invés de facilitar a aprendizagem dos educandos, resultam na estagnação do 
raciocínio lógico além da formação de obstáculos epistemológicos que posteriormente 
dificultarão a aprendizagem real dos conceitos.  

“O perigo da utilização de analogias para a assimilação de um modelo abstrato 
é que o aluno tende a raciocinar em termos macroscópicos, podendo levar 
essas analogias longe demais ao ponto de considerar que o orbital é uma 
região tão bem definida quanto um apartamento ou que o comportamento do 
elétron é similar ao de uma pessoa.” (MELO & NETO, 2013) 

Um exemplo de obstáculo epistemológico causado pela utilização excessiva e 
incorreta de analogias comumente observada nas aulas sobre modelos atômicos é o 
entendimento que os alunos têm sobre o estudo dos átomos. Para eles o átomo foi 
descoberto e posteriormente iniciaram-se os estudos que levaram ao que eles veem 
hoje em sala de aula. Nós, professores e estudantes de licenciatura, sabemos que esta 
é uma ideia equivocada, pois as teorias sobre a existência do átomo foram construídas 
sem a necessidade de sua descoberta. Melo e Neto (2013) diz que moléculas e 
reações são apresentadas não como modelos, mas sim como a realidade. Isto resulta 
na ideia errônea de que estas entidades são palpáveis e visíveis quando na verdade 
são criações humanas. Quando falamos em obstáculo epistemológico temos em mente 
que este: 
“[...] aborda o conhecimento enraizado que impede a negação e evolução rumo a um conhecimento 
novo. Os representantes iniciais desse obstáculo são a experiência imediata, o conhecimento cotidiano 
comum e/ou o conhecimento científico anterior.” (LEITE & SILVEIRA, 2006 apud LIMA et al, 2010)  

Há também quem siga as orientações colocadas pelos PCN’s, porém sem se 
preocupar com o real entendimento e conexão entre os assuntos, os quais são 
compartimentalizados e trabalhados como se fossem temas completamente diferentes 
e desconexos, uma rede de conhecimento transformada em várias linhas paralelas. 
Estas linhas são geralmente divididas entre as concepções que se usa no dia a dia, e 
as várias outras que se “aprende” para passar no vestibular. 

“A própria ciência não é homogênea e pode oferecer múltiplas formas de ver o 
mundo. Essas ideias podem conviver em uma mesma pessoa, sendo usadas 
em contextos independentes e não relacionados.” (MACHADO & MORTIMER, 
2007) 

O emprego de imagens, experimentação ou exemplificação de situações 
cotidianas sem a correta articulação com os conceitos são grandes causadoras de 
obstáculos, pois criam uma barreira entre a sua utilização e abstração necessária para 
o entendimento e generalização de conceitos.  

A problematização de situações cotidianas é fortemente recomendada por 
documentos oficiais norteadores e pesquisadores, porém é confundida por muitos 
profissionais da educação, os quais se utilizam de exemplificações rasas da vida 
cotidiana sem o aprofundamento adequado, mas,  segundo Mortimer (1995), a tentativa 
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de minimizar as concepções espontâneas é inútil, pois estas são utilizadas e têm 
resultados satisfatórios quanto ao nosso cotidiano, mas devem sim ser utilizadas na 
construção de zonas de perfil conceitual. 

“Não se procura uma ligação artificial entre o conhecimento químico e o 
cotidiano, restringindo-se a exemplos apresentados apenas como ilustração ao 
final de algum conteúdo; ao contrário, o que se propõe é partir de situações 
problemáticas reais buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 
procurar solucioná-las.” (BRASIL, 2002) 

  Além da dificuldade em definir o que, como, quando e quão aprofundado deve 
ser o ensino, os professores encontram dificuldades também no processo avaliativo, o 
qual é um dos tópicos mais importantes e muito discutido em artigos sobre o ensino de 
química. Poucos educadores compreendem de forma significativa os objetivos deste 
processo, por este motivo não conseguem colocar em prática os fundamentos 
apresentados nos PCN’s a fim de obter uma boa avaliação da aprendizagem. Segundo 
Levy Nahum et al (2004) este processo tem impacto amplo sobre o ensino e 
aprendizagem, mas os professores tem como principal objetivo preparar seus alunos 
para as provas, como o vestibular, e para isto apresentam macetes e regras inflexíveis, 
o que fatalmente leva ao ensino superficial, descontextualizado e sem sentido.  

Isto é reafirmado pelas inúmeras aplicações de provas durante o bimestre letivo 
e suas respectivas “recuperações”, contudo, de nada vale o resultado numérico obtido 
e sua “segunda chance” se a causa da nota baixa não for realmente investigada.  

Segundo Luckesi (2002): 
“O ato de avaliar tem seu foco na construção dos melhores resultados 
possíveis, enquanto o ato de examinar está centrado no julgamento de 
aprovação ou reprovação. Por suas características e modos de ser, são atos 
praticamente opostos; no entanto, professores e professoras, em sua prática 
escolar cotidiana, não fazem essa distinção e, deste modo, praticam exames 
como se estivessem praticando avaliação.” 

Ainda que se utilize o exame para aferir o aprendizado e verificar os fatores que 
resultam nas notas baixas, 

“[...] em geral, as questões comuns não podem servir como uma ferramenta de 
diagnóstico para avaliar a compreensão dos alunos. Embora pareça que o 
exame não revelar alunos uso de concepções alternativas, ele não indica os 
alunos a compreensão dos conceitos subjacentes porque os alunos podem 
fornecer a resposta correta apenas usando a terminologia correta. Estas 
conclusões são apoiadas por um amplo esforço de pesquisa em educação 
científica que demonstra que o sucesso na resolução de exercícios 
algorítmicos não indica necessariamente a compreensão de conceitos 
científicos.” (Lythcott, 1990; Salloum & Abd-El-Khalick, 2004; Taagepera, 
Arasasingham, Potter, Soroudi & Lam, 2002; Teichert & Stacy, 2002; Vinner, 
1997 apud Levy Nahum et al, 2007) 

Com a leitura das constatações encontradas, onde só eram apresentadas e 
trabalhadas concepções e atividades relacionadas aos átomos, percebemos que o 
problema não era apenas a metodologia utilizada no ensino do conteúdo “modelo 
atômico”, mas também o conhecimento e o amadurecimento que deve ser construído 
anteriormente. Chegamos a estas constatações por situações vivenciadas dentro das 
atividades realizadas no PIBID e desenvolvemos a seguinte questão: Quais conceitos 
devem ser construídos e trabalhados antes de chegarmos aos modelos atômicos?  
 
MINICURSOS 

Com base em Documentos Oficiais norteadores da educação do Brasil, 
categorizamos assuntos que julgamos necessários para a construção do conhecimento 
químico e planejamos minicursos com metodologias diversificadas a fim de promover a 
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aprendizagem significativa e a capacidade de julgamento e de argumentação dos 
estudantes.  

“Ao tentar atribuir sentido ao que está aprendendo, o aluno vai formular suas 
próprias “respostas”, suas próprias maneiras de articular aquilo que está sendo 
ensinado com o que já sabia. Os alunos vão incorporar os discursos e as 
visões de mundo que circularam durante as atividades propostas, as aulas do 
professor, a discussão com os colegas, as leituras, etc.” (MACHADO & 
MORTIMER, 2007) 

Os conteúdos escolhidos para cada minicurso foram: transformações e 
propriedades da matéria, quantidade de matéria, mol, substância, elemento químico, 
átomo e ligações químicas, todos trabalhados de forma articulada, possibilitando ao 
estudante a compreensão da constituição da matéria em meio a discussões, leitura de 
textos, experimentos e jogos com analogias de situações macroscópicas do cotidiano.  

Os conceitos básicos de química contemplados em cada conteúdo levam em 
consideração a proximidade destes à vivência dos educandos para que eles se sintam 
seguros para formular argumentos que posteriormente, através de questionamentos, 
permitiriam a construção do conhecimento. A seguir são apresentados e discutidos 
cada um dos minicursos propostos. 

 
1. TRANSFORMAÇÕES E PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

Os conteúdos transformações e propriedades da matéria foram escolhidos com 
o intuito de explicitar a existência de matéria e a diferença entre transformações físicas 
e químicas. Esta aula deve ser iniciada com uma conversa para que os alunos possam 
expor suas ideias sobre matéria e transformações. Deve ser feita uma atividade para 
descontrair os alunos, afim de criar um ambiente mais propicio a aprendizagem, afinal 
para que esta aconteça precisa existir uma relação harmoniosa entre alunos e 
professores. Para esta etapa propõe-se um vídeo que mostra uma menina cacheando 
os cabelos com um babyliss e acaba queimando o cabelo. Ao final do vídeo deve ser 
retomada a conversa e os alunos devem expor sua opinião sobre o que aconteceu ao 
cabelo, se foi uma transformação química ou física. 

Em um segundo momento deve ser apresentado um experimento que 
exemplifique uma transformação química e outro, uma transformação física. Os 
experimentos devem ser problematizados a fim de verificar as concepções prévias dos 
alunos. Estas concepções devem ser trabalhadas através de diálogo até a concepção 
correta dos conceitos de transformações químicas e físicas. Esta prática pode ser feita 
facilmente e de maneira eficaz com um pedaço de papel não amassado. O professor 
deve amassá-lo e perguntar aos alunos o que aconteceu ao papel, e perguntar se ele 
continuará com suas características de papel, rasgá-lo e depois queimá-lo e fazer as 
mesmas perguntas ao final de cada ação. 

Na terceira etapa do encontro devem ser feitos mais dois experimentos e os 
alunos devem ser encorajados a dar opinião sobre eles. No primeiro experimento deve 
ser apresentado aos alunos dois copos com água, no primeiro copo deve ser 
adicionado sal e no segundo açúcar. Os alunos devem ser questionados sobre as 
características da substância sólida e as características das substâncias na solução. 
Estes devem chegar à conclusão de que as duas substâncias continuam sendo sal e 
açúcar, mesmo depois de misturados em água. Já no segundo experimento deve ser 
apresentado um erlemeyer com vinagre, e um balão com bicarbonato de sódio em seu 
interior. Ao vedar o sistema encaixando a boca do balão com a do erlemeyer, deposita-
se o bicarbonato de sódio na solução de vinagre. Os alunos devem observar a 
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formação de gás que preencherá o sistema enchendo o balão. Após a observação os 
alunos devem ser indagados sobre o que ocorreu.  

As observações dos fenômenos durante o experimento e expostas pelos alunos 
devem ser trabalhadas até que cheguem a conclusão de que a transformação que 
ocorreu foi química, isto pode ser evidenciado pela formação de gás. Aqui deve-se 
pedir para que os alunos descrevam esta reação com desenhos ou palavras. Após isto 
deve-se apresentar a reação química de ácido e base que ocorre entre bicarbonato de 
sódio e vinagre através dos códigos e símbolos próprios da química.  

Sempre que possível deve-se apontar aplicações usuais para os experimentos, 
neste caso pode-se dizer que é basicamente o que ocorre em nosso estômago quando 
tomamos sal de frutas, nada mais do que uma reação ácido base que neutraliza o pH 
ácido do sistema. Deve-se também retornar as ideias colocadas pelos estudantes no 
experimento com papel, para que possam retificar ou reafirmar suas concepções 
iniciais. Ao final do encontro, o vídeo passado na primeira etapa deve ser retomado e o 
mesmo questionamento deve ser feito para verificar se houve mudança no pensamento 
que os alunos tinham no início da aula.  

Segundo Machado e Mortimer (2007):  
“Além disso quando nós, professores, retomamos fenômenos já estudados ou 
vividos em sala de aula, possibilitamos que os alunos participem da conversa, 
pois passamos a falar de algo que eles compartilham conosco.”  

 
2. QUANTIDADE DE MATÉRIA, MOL, SUBSTÂNCIA E ELEMENTO QUÍMICO 

Os conteúdos quantidade de matéria, mol, substância e elemento químico foram 
escolhido para dar sequência aos encontros pois, neste momento, os estudantes já 
devem ter o conhecimento sobre a existência da matéria e que esta pode sofrer 
modificações que alteram ou não suas características.  O encontro deve ser iniciado 
retomando a ideia de reações químicas e deve ser realizada uma discussão sobre a 
importância destas em nossas vidas. Pode-se usar como exemplo a utilização do 
fermento na confecção de bolos. O fermento é basicamente bicarbonato de sódio e, 
quando utilizado em quantidade diferente da especificada na receita, interfere nos 
resultados além de ser desperdício de material. A discussão pode ser aprofundada e 
ampliada para a questão ambiental apresentando uma foto ou um texto que discuta a 
quantidade de lixo doméstico e industrial que a sociedade produz e que poderia ser 
diminuída se não houvesse tanto descaso e desperdício de materiais, de modo que os 
alunos percebam a influência que o ser humano tem sobre a terra e a responsabilidade 
que temos sobre o ambiente.  

Para que o debate seja direcionado à indústria, sugere-se um vídeo ou texto 
sobre a importância do ácido sulfúrico na indústria. Nesta etapa os alunos podem 
começar a ter contato com modelos representativos de reações químicas para que se 
familiarizem com os símbolos e as representações na química.  A discussão deve ser 
guiada com o intuito de chegar ao seguinte questionamento: Como evitar o desperdício 
na indústria?  

Segundo Machado e Mortimer (2007) deve-se: 
“[...] privilegiar a resolução de problemas abertos, nos quais o aluno deverá 
considerar não só aspectos técnicos, como também sociais, políticos, 
econômicos e ambientais, o que resulta numa demanda por abordagens 
interdisciplinares no ensino médio.” 

Aqui deve ser colocada a importância da representação das reações químicas e 
os coeficientes estequiométricos para que não haja desperdício. A partir deste ponto o 
termo MOL deve ser apresentado e uma atividade deve ser proposta para que os 
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alunos compreendam que não é necessário contar o número de entidades para saber a 
quantidade existente dela em determinada quantidade de massa. Como sugestão de 
atividade temos a comparação de dúzia e mol, onde os alunos, sabendo o peso de 1 
laranja e 1 limão, devem calcular o peso de meia e uma dúzia de laranjas e a mesma 
quantidade de limões.  

Esta atividade pode ser aplicada com miçangas, onde o professor deve 
disponibilizar no mínimo três tipos de miçangas em copos fechados. Cada copo vem 
com duas informações diferentes das quais podem ser massa unitária, massa total do 
sistema e quantidade de entidades. Os alunos devem ser orientados a calcular a 
informação faltante para cada copo. Ao final, quando todos tiverem todas as 
informações deve-se apresentar um colar constituído pelo mesmo tipo de miçangas 
dos copos e eles devem ser desafiados a descobrir quantos colares idênticos tem em 
um pote com uma determinada massa total. É importante pedir também que eles 
calculem a quantidade de em dúzias de cada copo de miçangas. A ideia é que sabendo 
a massa unitária de cada miçanga e a quantidade de cada espécie no colar eles podem 
calcular a massa total do colar e depois dividir pela massa total dos colares do pote e 
descobrir a quantidade de colares existentes. Pode parecer uma prática fácil, mas para 
estudantes que não tem prática com este tipo de cálculo se torna uma tarefa muito 
difícil ainda que com coisas palpáveis.  

“Em suma todo o ensino deve simplificar, mas há uma diferença fundamental 
entre instrução desenvolvente simplificada e uma abordagem demasiado 
simplista que esconde as incertezas, argumentos e nunca revisita os modelos 
simplistas.” (WIGGINS & MCTIGHE, 1998 apud LEVY NAHUM et al, 2007) 

Após isto deve ser feita a transição do macroscópico para o microscópico 
exemplificando com moléculas conhecidas pelos alunos. As miçangas e os colares 
devem ser relacionadas com elementos unitários, moléculas e suas respectivas 
massas com massas molares e moleculares. Já o cálculo da quantidade de miçangas 
em dúzias deve ser relacionado com o cálculo do mol. É importante que seja reservado 
um tempo para resolução de exercícios utilizando problemas estequiométricos com 
modelos de reações como a produção de ácido sulfúrico na indústria ou a reação de 
ácido clorídrico com bicarbonato de sódio vista anteriormente, com o intuito de verificar 
se os alunos foram capazes de fazer esta conversão.  

“[...] deve-se atentar as maneiras de trabalhar com este tipo de modelo de 
ensino para que ele não distorça o processo de construção de conhecimentos 
pelo aluno, deixando lacunas que mais tarde possam ser preenchidas de 
maneira pouco satisfatória, desfigurando todo o planejamento, mas sim que 
seja um importante instrumento na promoção de modelos daquilo que não 
pode ser entendido com facilidade, além de servir como ferramenta propulsora 
na assimilação e estruturação do conhecimento científico.” (LIMA et al, 2010)  

Estas atividades foram sugeridas com o intuito de fazer com que os alunos 
observem a relação independente de quantidade de “entidades” e a massa encontrada 
em uma dúzia de cada espécie para que possam utilizar esta ideia no entendimento e 
cálculo utilizando o mol. Assim como laranjas e limões tem massas diferentes para a 
mesma quantidade de “entidades”, os átomos e moléculas também tem suas massas 
específicas. É preciso que esta transição seja feita de forma correta para que não 
ocorra a formação de obstáculos epistemológicos que dificultariam ainda mais a 
aprendizagem dos conteúdos subsequentes. O mol, assim como a dúzia deve ser 
entendido como o termo usado para definir uma quantidade de “entidades” que, no 
caso do mol, são entidades químicas como elementos e moléculas basicamente. 

O cálculo foi uma preocupação muito grande na montagem desta aula, pois com 
o contato através de monitorias e outros trabalhos com alunos de ensino médio de 
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vários níveis pode-se perceber uma grande dificuldade no entendimento e montagem 
do cálculo em forma de regra de três. Este artificio é muito utilizado não só na química, 
mas em muitas outras áreas do conhecimento e é extremamente útil em nossa vida 
cotidiana, além de fazer parte do assunto subsequente. 

Para facilitar o entendimento da aplicação do coeficiente estequiométrico que é 
encontrado em representações de reações químicas desenvolvemos um jogo didático 
de simples confecção, no qual pode-se resgatar todos os conceitos envolvidos até o 
momento como transformações e propriedades da matéria, conceito de substância 
simples e composta elementos e cálculo estequiométrico. A apresentação das 
representações de reações químicas pode ser feita durante o jogo “Reações 
Químicas”, o qual é semelhante a um quebra-cabeça, porém, tem como objetivo a 
montagem correta da reação química pelos estudantes e não o simples encaixe de 
peças. O jogo consiste em fichas contendo a fórmula de substâncias que podem ser 
reagentes e/ou produtos e fichas com o símbolo + e outras com setas. As fichas dos 
reagente e dos produtos podem ser confeccionados com cores diferentes para facilitar 
a identificação. Os alunos devem montar uma equação química com as fichas, 
observando o balanceamento. O jogo deve contar com diferentes tipos de reações 
como reações de oxidação, reações ácido-base e outras. Isto aumenta as 
possibilidades de exemplificações cotidianas e consequentemente o nível de 
aproximação da vivencia dos alunos com a prática exposta. 

 
3. ÁTOMO E LIGAÇÕES QUÍMICAS 

Enfim chegamos ao nosso objetivo final, fazer com que os alunos entendam e 
utilizem os conceitos e modelos que envolvem átomo e ligações químicas. Aqui cada 
modelo atômico deve ser apresentado deixando com que os alunos exponham suas 
ideias sobre cada representação, e através de discussões a história do 
desenvolvimento de cada um deles deve ser exposta. Deve-se também apresentar em 
forma de imagens, vídeos ou experimentação situações em que cada um dos modelos 
é pertinente como o experimento de Thomson, de Rutherford e o teste da chama para 
o modelo de Bohr. Ao final destas apresentações devem ter em mente que as 
interações vistas até o momento estão ligadas a energia pois, sem esta ideia, os 
estudantes não conseguirão compreender de maneira sigificativa o conceito de ligação 
química. Sugere-se que seja apresentado aos alunos os fatos que possivelmente 
levaram ao estudo mais profundo de cada modelo até a proposição de um novo modelo 
que explicava o questionamento anterior e assim sucessivamente. 

“Nós, químicos, lidamos com o átomo como uma esfera rígida e indivisível em 
várias de nossas explicações pra as propriedades das substâncias. Esse 
modelo, porém, não é suficiente para explicar vários fenômenos, por exemplo, 
a reatividade química. Nesses contextos, lançamos mão de modelos mais 
sofisticados, incluindo os da mecânica quântica. Essa diversidade de visões 
para um mesmo conceito é o que chamamos de perfil conceitual”. (MACHADO 
& MORTIMER, 2007) 

Podemos citar como exemplo para o modelo de Dalton as transformações de 
estado de substâncias puras, porem, a explicação utilizada para esta situação não leva 
em consideração as ligações químicas ou atrações intermoleculares, por este motivo, 
não explica as reações químicas que foram citadas nos encontros anteriores. Para 
explicar estas reações pode-se utilizar o modelo de Bohr. Estes pensamentos devem 
ser colocados durante e depois da apresentação dos modelos.  
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Para que seja possível avaliar o entendimento destas ideias e conteúdos deve-
se criar estratégias para coleta de dados e posterior interpretação e ação. De acordo 
com Wilson e Bertenthal (2006) apud Levy Nahum et al (2007), 

“[...] o sucesso de um sistema de avaliação depende da natureza e da 
qualidade dos itens, as estratégias e as tarefas que são usados para reunir 
provas da aprendizagem dos alunos, bem como os métodos utilizados para 
interpretar o significado do desempenho dos alunos na utilização dessas 
medidas.”  

Por este motivo, a cada final de encontro deve ser proposto aos alunos que 
escrevam uma frase, montem um esquema, ou façam um desenho sobre o que 
conseguiram entender de cada etapa da aula, além dos exercícios específicos de cada. 
Segundo Pellegrino, Chudowsky e Glaser (2001) apud Levy Nahum et al (2007), a 
sintonia entre a avaliação, currículo e objetivos de aprendizagem bem definidos é a 
chave para a aprendizagem significativa dos estudantes. 
 
CONCLUSÃO 
De acordo com Taber (2004), o papel do professor é encontrar o nível aceitável de 
simplificação onde haja a compreensão dos alunos, mas não comprometa a 
aprendizagem futura de conceitos. O conjunto de conteúdos e metodologias escolhidos 
permitem a mediação dos professores de forma que os estudantes passem a ser 
sujeitos na construção do conhecimento significativo, possibilitando assim a formação 
de indivíduos capazes de questionar a si e seu meio. “O conhecimento não é 
transmitido, mas construído ativamente pelos indivíduos; aquilo que o sujeito já sabe 
influencia na sua aprendizagem.” (MACHADO & MORTIMER, 2007) 
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Resumo: Quando pensamos numa sala de aula, logo nos deparamos com o fazer pedagógico e, com ele, 
soluções interessantes para abordar os conteúdos de forma dinâmica e interessante. O desenvolvimento 
dessa atividade teve por objetivo levar para dentro da instituição de ensino público estadual informação e 
conhecimento a respeito do que são fármacos, como eles se relacionam com a Química e de que forma 
esse assunto pode ser abordado dentro da escola, explorando os saberes previamente adquiridos pelos 
alunos. Para isso, foi realizada entrevistas, busca literária, produção de vídeo com raizeiros e farmacêuticos, 
elaboração de cartazes com a classificação, características, fórmulas dos diferentes fármacos e 
socialização entre os alunos. O estudo levou para dentro da escola pública o conhecimento e a 
conscientização a respeito do que é um fármaco e qual o seu principal papel na vida das pessoas, 
favorecendo a construção e a troca de informações entre os estudantes.  
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Como professores, quando pensamos numa sala de aula, logo nos deparamos com 
o fazer pedagógico e com ele soluções interessantes para abordar os conteúdos de forma 
dinâmica e interessante, cativando assim a atenção do aluno. A proposta de se trabalhar 
com projetos no contexto escolar, proporciona um ambiente favorável para a 
contextualização da teoria com a temática proposta assim possibilitando um melhor 
processo de ensino-aprendizagem. 

Com a realização de projetos, o estudante aprende a produzir, pesquisar e a  
debater; sendo levado à construção de conhecimentos e à compreensão de conteúdos 
disciplinares. Nesse processo, o professor deixa de ser um transmissor e passa a ser o 
mediador do conhecimento. Valente (2000) relata que o professor pode trabalhar com 
diferentes tipos de conhecimentos, que estão representados em termos de três 
construções: procedimentos, conceitos disciplinares e conceitos em aprender. No entanto, 
para fazer a mediação pedagógica na execução do projeto, o professor precisa ter bom 
entendimento do processo de aprendizagem do aluno dentro e fora da escola, garantido 
assim a intencionalidade pedagógica do professor. 

Hernández (1998) destaca que o projeto não deve ser visto meramente como uma 
opção metodológica no processo educacional, mas como uma maneira  de a  escola 
repensar sua função. Uma boa compreensão do trabalho a ser realizado é de 
fundamental importância para seu sucesso no contexto escolar. 

O projeto potencializa o processo de interdisciplinaridade, promovendo assim a 
contextualização entre disciplinas e conteúdos no processo de ensino-aprendizagem. 
Com relação a esse ponto, Almeida (2002) destaca que o projeto rompe as fronteiras 
disciplinares, tornando-as permeáveis na ação de articular diferentes áreas do 
conhecimento, mobilizadas na investigação de problemáticas e situações da realidade. 
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Essa relação possibilita que o aluno reconheça e compreenda as particularidades de cada 
conteúdo através do conhecimento integrado. 

Dentre suas inúmeras faces a Química está presente em diversas atribuições 
diárias praticadas por seres humanos, além de materiais/objetos que são constantemente 
desenvolvidos para a comodidade e o bem estar da sociedade. Entre as diferentes formas 
com as quais a Química se apresenta, estão os fármacos, que são de grande contribuição 
para nossa saúde.  

A palavra fármaco tem origem do grego “pharmak” que, de acordo com KAWANO 
(2006), significa “aquilo que tem o poder de transladar as impurezas.”.  

Na definição oficial advinda da portaria nº 3.916/MS/GM, do Ministério da Saúde de 
30 de Outubro de 1998, fármaco é a substância química que é o princípio ativo do 
medicamento (BRASIL, 1998). 

No Brasil, a utilização irracional de medicamentos vem causando sérios problemas 
de saúde pública, tais como a resistência a antibióticos, os casos de intoxicação, 
envolvendo principalmente as crianças e tantos outros. Segundo LEFÈVRE (1991), 
análises superficiais da questão do consumo de medicamentos tendem a focalizar a 
atenção em críticas ao consumo "leigo", "exagerado", "desviante". Tais análises dão 
ensejo ao nascimento de estratégia para a retomada de um suposto "consumo 
adequado".  

A partir dessa ótica o desenvolvimento dessa atividade teve por objetivo levar para 
dentro da instituição de ensino público estadual informação e conhecimento a respeito do 
que são fármacos, como eles se relacionam com a Química e de que forma esse assunto 
pode ser abordado dentro da escola, explorando os saberes previamente adquiridos pelos 
alunos. 

De acordo com ANDRADE (2010), a importância da química no cotidiano dos 
alunos é fazer perceber que da hora que ele acorda até a hora que vai dormir, ele está 
trabalhando diariamente com reações químicas em seu organismo e no meio em que 
vive.  

Por isso, o ensino da Química deve possibilitar aos alunos uma melhor 
compreensão das transformações químicas que ocorrem ao nosso redor de forma 
abrangente e integrada, para que possam julgar, com fundamentos, as informações 
adquiridas no seu dia a dia (WILMO, 2008). 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo despertar uma reflexão 
sobre a importância do uso dos fármacos e de como a Química está presente no cotidiano 
da sociedade. Explorando o ensino de Química como meio efetivo da construção de 
conhecimento, desafiando e incentivando os alunos a pesquisar, associando o tema 
trabalhado com práticas caseiras corriqueiras, como a utilização de chás com 
ervas/plantas medicinais no tratamento de dores e mal estar.   

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O projeto foi planejado e executado pela equipe do PIBID/IFAL, sendo 
desenvolvido com alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Dr. José Maria Correia 
das Neves, da rede pública de ensino de Alagoas, situada na cidade de Maceió.  A 
culminância das atividades se deu através da aplicação de questionários sobre o 
entendimento de cada aluno acerca do tema “fármacos”, realização de entrevistas, busca 
literária, elaboração de cartazes com a classificação, características, fórmulas dos 
diferentes fármacos e socialização entre os alunos. 
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Os alunos foram divididos em oito equipes, cada uma composto por cinco 
estudantes. Após essa divisão definiu-se por meio de sorteio que quatro ficariam 
responsáveis por pesquisa, estudar e apresentar aos demais colegas informações sobre 
fármacos naturais. Os outros quatro grupos deviam estudar e apresentar as mesmas 
informações, mas sobre fármacos industrializados. 

Contudo, seguem abaixo as explicações das informações das atividades que foram 
desenvolvidas: 

Questionário geral – foi aplicado no início e final do projeto, para servir como 
avaliação do índice de aprendizagem dos alunos sobre o que eles sabiam antes da 
elaboração do projeto e o que eles aprenderam depois do trabalho concluído. 

Estudo dirigido do artigo – Foram formados grupos para fazer e leitura do artigo. 
Após a leitura, os alunos debateram as informações contidas no texto e posteriormente 
responderam as questões propostas referente ao artigo. O artigo estudado foi: Plantas 
medicinais: cultura popular versus ciência de autoria de Sheila Crestanello Argenta, Leila 
Crestanello Argenta, Sandro Rogério Giacomelli e Verciane Schneider Cezarotto, 
publicado na revista Vivências, Volume 7, p. 51-60 de 2011. 

Entrevista em vídeo – Por ser um tema muito interessante, foram feitas duas 
entrevistas pelos alunos da escola, sendo uma com um raizeiro e a outra com um 
farmacêutico, para a criação de um vídeo de no máximo 10 minutos. A intenção do vídeo 
é poder conhecer tipos de fármacos diferentes, mas que servem para o mesmo tipo de 
enfermidade, por exemplo, um natural que serve para dor de cabeça e um industrializado 
que também é utilizado para o mesmo problema. 

Cartazes – foram produzidos e expostos cartazes que apresentavam fármacos 
industrializados e naturais, sendo que os mais comuns foram apresentados com suas 
estruturas moleculares e geométricas, indicações e contra indicações a saúde humana. 

O questionário que foi aplicado antes e após a realização das atividades do projeto 
era composto pelas seguintes questões: (1) O que são fármacos? (2) Você tem ou já teve 
contato com algum tipo de fármaco? (3) Você acredita que as chamadas “plantas 
medicinais” possuem substâncias químicas? (4) Diferencie fármacos naturais de fármacos 
industrializados. Todas as etapas da pesquisa realizada pelos alunos foram 
acompanhadas e orientadas por bolsistas e supervisor do PIBID. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em todas as ações do Projeto Fármacos, os resultados foram muito positivos, pois 

foi possível verificar um envolvimento dos alunos pelo tema e pelas propostas de 
atividades. Durante a leitura do artigo - Plantas medicinais: cultura popular versus ciência, 
os estudantes puderam tirar algumas dúvidas sobre algumas curiosidades e questões 
técnicas sobre os fármacos, além de exporem algumas situações do cotidiano  em que 
eles aprenderam com seus familiares. O estudo do artigo foi realizado em grupo e de 
forma dinâmica. Assim, foi possível que os alunos discutissem  sobre  as informações do 
texto e comparassem com o cotidiano  de cada um, além de ser possível fazer uma 
relação com os conceitos químicos estudados em sala de aula.  

No momento da produção dos cartazes sobre os fármacos naturais e 
industrializados, os alunos passaram a conhecer melhor os remédios mais usados pela 
sociedade, quanto às suas indicações, contra-indicações, fórmulas químicas, princípio 
ativo, entre outras questões. 
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Figura 1 – Produção de cartazes sobre os fármacos estudados. 
 

 
Posteriormente, os estudantes participantes do projeto fármacos, foram ao 

comércio da cidade em busca dos raizeiros e farmacêuticos para ter a vivência de campo 
e ao mesmo tempo realizar as entrevistas para a produção do vídeo sobre o tema. Todo 
processo de produção do vídeo (entrevista, gravação, áudio, e mixagem), foi desenvolvido 
pelos próprios alunos da Escola Estadual Dr. José Maria Correia das Neves. O vídeo, 
quando finalizado, foi apresentado na escola, no momento de socialização do projeto 
fármacos e teve um retorno positivo por parte dos alunos. 

 
 

 
Figura 2 – Alunos no mercado de Maceió, para a realização da entrevista com uma vendedora 

de fármacos naturais. 
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Figura 3  – Alunos no centro de Maceió, para a realização da entrevista com uma vendedora 

de fármacos da linha homeopática. 
 

Os alunos participantes responderam a um questionário antes e depois da 
execução do projeto para que fosse possível fazer um comparativo: se a proposta de 
trabalho teve seu objetivo alcançado. Ao fazermos a correção destes questionários, foi 
possível verificar que ocorreu um ganho positivo com relação ao conhecimento sobre os 
fármacos e consequentemente sobre alguns conceitos e informações ligadas a química 
de um modo geral. 
 

 
Figura 4 – Momento da resolução do questionário. 
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Ao final de tudo foi realizado um momento de socialização com a exposição dos 
cartazes e a execução dos vídeos produzidos. 

 
 

 
Figura 5 – Exposição dos cartazes produzidos sobre fármacos industrializados. 

 
 

 
Figura 6 - Exposição dos cartazes produzidos sobre fármacos naturais. 
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A concretização e execução do Projeto Fármacos possibilitaram verificar a 
motivação dos alunos, além do processo de contextualização do conhecimento científico, 
a partir de um assunto da vida cotidiana dos estudantes. Foi possível observar, ainda, a 
importância de um tema gerador para a abordagem conceitual e contextualizada para 
ajudar no processo de ensino aprendizagem da disciplina de Química. 

O  projeto foi concretizado com sucesso, pois a proposta do trabalho foi bem aceita 
pelos estudantes participantes, além de contribuir para o processo de formação dos 
bolsistas do PIBID em Química, do Instituto Federal de Alagoas. 

 
CONCLUSÕES 
 
Ao final do Projeto Fármacos foi possível observar que aos alunos dos terceiros 

anos da Escola Dr. José Maria Correia das Neves, adquiriram uma série de 
conhecimentos importantes sobre a química dos fármacos, salientando a importância de 
conhecer e compreender o uso adequado dos remédios e deixando evidente que, para 
tal, não é preciso ser químico, e sim apenas obter um pequeno conhecimento a respeito 
das causas antes de usá-las, pois  se tratam de estudos que contribuem para a evolução 
e a melhora da qualidade de vida dos seres humanos. 

Mediante a interdisciplinaridade foi possível trabalhar o cotidiano do aluno, tornando o 
ensino de química mais interessante através dos fármacos, ao mesmo tempo em que foi  
promovido o processo de reflexão e o posicionamento crítico diante dos fármacos. 

O projeto foi concretizado com sucesso, pois a proposta de trabalho foi bem aceita 
pelos estudantes participantes, além de contribuir para o processo de formação dos 
bolsistas do PIBID em Química, do Instituto Federal de Alagoas. 
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ALTERNATIVOS COMO TEMÁTICA PARA UM ENSINO 
CONTEXTUALIZADO 
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Palavras-Chave: Contextualização, ensino de química, combustíveis alternativos. 

Introdução 
Muito se discute acerca do uso de temas 

cotidianos na promoção do ensino de Química, a fim 
de contribuir com o desenvolvimento do 
conhecimento, tornando o aprendizado significativo 
(OLIVEIRA, 2005). O professor deve trabalhar 
assuntos que promovam a cidadania, envolvendo e 
estimulando a participação do aluno, através de 
debates e problematizações de situações cotidianas, 
apresentando o conteúdo de forma interdisciplinar e 
contextualizada, sempre que possível, a fim de 
tornar as aulas interessante e instigante aos alunos. 

A temática dos Combustíveis é muito discutida 
atualmente, sobretudo em debates ambientais, 
permitindo um trabalho em sala de aula, 
desenvolvendo o senso crítico e despertando um 
olhar científico no educando, para questões e 
debates atuais. 

Evidenciando a importância de se trabalhar 
conceitos de forma contextualizada no ensino de 
Química, este trabalho descreve uma aula aplicada 
com abordagem temática acerca do tema 
“Combustível”; focando os principais tipos de 
combustíveis alternativos utilizados e debate de 
questões polêmicas.  

A pesquisa foi desenvolvida com 64 alunos do 
ensino médio (Regular e EJA) de uma escola 
estadual do município de Ji-Paraná/RO. 

Resultados e Discussão 
Através da realização da atividade, pode-se debater 

e trabalhar a temática dos combustíveis de forma 
contextualizada, abordando vários conceitos 
químicos, além de abranger questões ambientais, 
contribuindo na formação crítica dos alunos.  
Ao se questionar quanto às concepções dos 

educandos acerca do tema (Gráfico 1), observa-se 
que estes trazem alguma concepção própria, por 
relacionar o tema a situações cotidianas.  
Algumas definições por eles apresentadas 

descrevem combustível como “tudo aquilo utilizado 
para fazer um veículo andar”; “inflamável, que polui 
o meio ambiente”; “algo que usamos no dia a dia”; 
“pode ser usado como energia”. Percebe-se que 

apesar de possuírem uma concepção própria, o 
conhecimento químico acerca do tema se limita, 
sobretudo, às suas aplicações, o que pode ser 
constatado quando 52% dos questionados definiu 
combustível se limitando à sua utilização no setor de 
transportes, outros 5% citou exemplos de 
combustíveis e 3% afirmou que combustível é um 
derivado do petróleo. Provavelmente estas 
definições são reflexos da grande discussão sobre o 
petróleo, atualmente. 
Assim, observa-se que apesar de possuírem um 
conhecimento prévio, necessita-se de abordagens 
temáticas em sala que permitam a discussão, a fim 
de unir este conhecimento prévio ao científico, 
tornando o aprendizado significativo para o aluno. 

 
Gráfico 1 - Concepção dos alunos acerca do tema. 

Conclusões 
O combustível é um assunto muito importante 

nas discussões da matriz energética mundial. Sendo 
assim, os conteúdos sobre o tema em questão são 
de grande importância na promoção de um ensino 
contextualizado, contribuindo na formação crítica por 
permitir uma melhor discussão em sala e fixação de 
conteúdo. Durante a aula, observou-se que os 
alunos entendem a respeito da temática abordada, 
sobretudo os alunos do EJA, que discutiram e 
comentaram relacionando suas vivências e 
conhecimento empírico aos conceitos apresentados. 
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Ensino de química: quais saberes? 
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Palavras-Chave: mediação didática, saberes docentes, ensino de química. 
 

RESUMO: O baixo nível verificado no ensino de ciências, em geral, e de química, em particular, é tema 
recorrente na literatura. Entre as várias possíveis causas do insucesso encontra-se a ainda deficiente 
formação dos professores. Porém, o que foi verificado na pesquisa vai além: questões de cunho 
sociocultural emergiram entre os professores pesquisados como elementos dificultadores no processo 
de ensino e saberes não previstos na literatura foram apontados como importantes. 

INTRODUÇÃO 
 

“O senhor é professor de quê?”, perguntam os ansiosos estudantes. “De 
Química!”, responde o professor para, em seguida, ouvir, da forma mais baiana 
possível, um sonoro “vixe!!!”. Este retrato tem se repetido ano após ano nas salas de 
aula, não apenas na Bahia, mas em vários outros lugares, dentro e fora do Brasil. O 
Professor, ao entrar pela primeira vez naquela sala de aula depara-se com uma 
hostilidade à sua disciplina, tradicionalmente taxada como difícil e complicada. O termo 
“Tabela Periódica” causa calafrios, “Átomo” causa pesadelos... 

 
No momento em que entra na sala de aula – talvez antes – o professor 

rapidamente avalia e reavalia o que precisa ser feito. Quando ele aplica aquilo para o 
que se preparou, muitas vezes percebe a necessidade de reorganizar, seja a 
metodologia, seja o conteúdo trabalhado, seja a interação com os estudantes ou 
mesmo a sua postura profissional. Naturalmente, quando ele sai de uma turma para 
outra, mesmo que ambas estudem o mesmo conteúdo, na mesma série, a aula nunca 
será igual à da turma anterior. 

 
Refiro-me à sala de aula não apenas como um espaço físico destinado ao 

ensino, mas, de modo amplo, ao momento em que um sujeito – o professor – mantém 
relação mais estreita e, de certa forma, hierárquica, com outros sujeitos – os 
estudantes. A despeito da existência de um currículo, de documentos oficiais, de 
materiais de apoio didático, o que vale mesmo é o momento da mediação, da relação 
que se estabelece nos poucos minutos de aula. Tudo o que foi preparado antes, tudo o 
que foi lido, estudado e categorizado entra em “xeque” quando o profissional se depara 
com a sua turma. 

 
Embora reconheça que existem outras mediações interferindo na realidade dos 

estudantes (como exemplo posso citar a própria escola, enquanto mediadora entre a 
sociedade e os estudantes), interessou-me especialmente, neste trabalho, a mediação 
que se dá dentro da sala de aula de Química, sem, contudo, desconsiderar que 
existem fatores sócio-político-econômicos envolvidos tanto na realidade do professor 
quanto na dos estudantes, além de fatores cognitivos como as crenças, os valores, as 
concepções que cada um carrega de suas próprias realidades, as expectativas e os 
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objetivos norteadores de suas vidas que, de forma direta ou indireta, têm reflexos no 
processo de mediação. 

 
A literatura informa que o professor se envolve com diversos saberes para a 

sua prática profissional. Por isso, em minha pesquisa procurei investigar os saberes 
profissionais mobilizados pelos professores de Química no processo de mediação 
didática, ao responder às seguintes questões: (a) Que saberes são considerados, 
pelos professores, como importantes para a sua prática? (b)Como os professores estão 
mobilizando estes saberes na sala de aula? 

 
É indiscutível a importância do conhecimento específico da disciplina, mas no 

contexto desenhado nos parágrafos anteriores este conhecimento, por si só, é 
insuficiente. Não basta o professor dominar o conceito de Ligações Químicas, nem ser 
um especialista nos aspectos termodinâmicos das reações químicas, ou seja, o 
conhecimento eminentemente químico não é competência suficiente para que o 
professor de Química consiga desempenhar satisfatoriamente o seu papel. Ele deve 
ser capaz de mobilizar outros tipos de conhecimentos – ou saberes – que deem conta 
daquela demanda. Sobre esta questão, o editorial do periódico Química Nova na 
Escola, de maio de 2009, traz a seguinte consideração: 

 
Em seu cotidiano escolar, os saberes que os professores precisam dominar 
vão muito além dos conteúdos da matéria. Exige-se que deem conta das 
sociabilidades, das inclusões, dos desajustes sociais, das novidades 
tecnológicas, dos instrumentos de multimídia, da natureza e historicidade do 
conhecimento; sintam-se capazes de propor novas ênfases na escolha dos 
conteúdos escolares de química para um exercício mais consciente da 
cidadania; saibam elaborar projetos de estudo e acompanhar sua execução e 
avaliação; e façam análises do processo de aprendizagem e desenvolvimento 
de seus estudantes, produzindo respostas além do senso comum de culpar as 
vítimas do baixo nível de desenvolvimento escolar dos seus alunos.  

 
Fica claro, portanto, que deve haver um leque de saberes que o professor 

mobiliza em uma aula. 
 

 
ENSINO DE QUÍMICA: QUAIS SABERES? 
 

Para Tardif e Raymond (2000, p. 212), o saber “engloba os conhecimentos, as 
competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes do docente, ou seja, aquilo 
que foi – e ainda é – muitas vezes chamado de saber, saber-fazer e saber-ser”. Tardif, 
Lessard e Lahaye (1991, p. 218) afirmam que o saber docente é “plural, formado pelo 
amálgama, mais ou menos coerente, dos saberes das disciplinas, dos currículos e da 
experiência”. 

 
A falta de um consenso para a significação dos saberes levou a um “pluralismo 

epistemológico”, uma vez que vários trabalhos tentaram classificar e ordenar a 
diversidade de saberes. Assim, os autores propõem (p. 215), como tentativa de 
solucionar o problema do “pluralismo epistemológico dos saberes docentes”, uma 
sistematização (quadro 1) para identificar e classificar os saberes dos professores, 
levando em conta o ambiente de aquisição e a forma como estes saberes se 
relacionam com a sua atividade docente.  
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Quadro 1: Os Saberes dos Professores 
Saberes dos 
Professores 

Fontes Sociais de 
Aquisição 

Modos de Integração no 
Trabalho Docente 

Saberes pessoais dos 
professores. 

Família, ambiente de 
vida, a educação no 

sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária. 

Saberes provenientes 
da formação escolar 

anterior. 

A escola primária e 
secundária, os estudos 
pós-secundários não 
especializados etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais. 

Saberes provenientes 
da formação 

profissional para o 
magistério. 

Os estabelecimentos de 
formação de 

professores, os 
estágios, os cursos de 

reciclagem etc. 

Pela formação e socialização 
profissionais nas instituições de 

formação de professores. 

Saberes provenientes 
dos programas e livros 

didáticos usados no 
trabalho. 

Na utilização das 
“ferramentas” dos 

professores: programas, 
livros didáticos, 

cadernos de exercícios, 
fichas etc. 

Pela utilização das ferramentas 
de trabalho, sua adaptação às 

tarefas. 

Saberes provenientes 
da sua própria 
experiência na 

profissão, na sala de 
aula e na escola. 

A prática do ofício na 
escola e na sala de 

aula, a experiência dos 
pares etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 

 
Pode-se observar que os saberes são construídos ao longo da história de vida 

dos profissionais, não sendo, portanto, contemporâneos nem prontamente acessíveis. 
É na medida da necessidade que a realidade impõe ao indivíduo que suas 
competências são testadas. Neste contexto, saberes já adquiridos são mobilizados e 
novos saberes são incorporados, desenvolvidos. 

 
Para Tardif e Raymond (idem), há certos ofícios em que a aprendizagem para 

o trabalho se confunde com toda uma vida, como é o caso dos agricultores e dos 
pescadores, quando as crianças, imersas na labuta familiar e vendo a maneira de 
trabalhar dos adultos, acaba aprendendo por imitação e experiência direta. Há, no 
entanto, outros ofícios que demandam uma escolarização, como é o caso da docência, 
em que o indivíduo se qualifica depois de alguns anos de formação. Considerando que 
a sua formação não garante que a sua prática vai se dar sem sobressaltos, faz-se 
necessário a este trabalhador a aprendizagem e a mobilização de novos e diversos 
saberes, advindos de sua própria relação com o mundo do trabalho. Neste sentido, 
atentando para o professor de química, que saberes específicos de sua profissão ele 
considera necessários? Como se dá a mobilização dos saberes no ensino de química?  

 
Os saberes citados como importantes no editorial da Química Nova na Escola 

(op. cit.) para o processo de mediação didática do professor, de um modo geral, e de 
Química, em particular, não são apresentados e discutidos satisfatoriamente nos 
cursos de formação, ou seja, o profissional sai da Universidade “preparado” para 
encontrar uma realidade idealizada por seus formadores e se depara com algo 
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essencialmente diferente: uma sala de aula “real”. Além disso, por diversos motivos, 
entre eles o financeiro, os licenciandos têm assumido a responsabilidade de uma sala 
de aula antes mesmo da conclusão do curso superior, tanto em escolas públicas (na 
qualidade de servidor temporário), quanto nas escolas particulares e cursos 
preparatórios, precocemente entrando em contato com os estudantes, mesmo sem o 
domínio necessário do conhecimento específico de Química nem de teorias 
pedagógicas que pudessem embasar reflexões sobre o seu próprio trabalho. 

 
Este problema foi apontado por Maldaner (2000), ao informar que a maneira 

mais frequente de formar professores é fazendo a separação entre a formação 
profissional específica e a formação em conteúdos. Isso tem criado uma “sensação de 
vazio” na mente dos professores, pois é diferente saber os conteúdos de química no 
contexto da academia e sabê-los no contexto da mediação pedagógica dentro do 
conhecimento químico. Acrescenta-se aí o fato de existir uma quantidade considerável 
de professores do chamado “núcleo duro” da química que estão completamente alheios 
às discussões sobre a melhoria da qualidade do ensino, seja por desconhecimento, 
seja por opção. 

 
Embora os documentos oficiais simbolizem algum avanço em relação à 

concepção do ensino de ciências e em muitas Universidades o currículo de formação 
do professor esteja sendo modificado, com a inclusão de disciplinas como História da 
Ciência, Instrumentação para o Ensino de Química, Epistemologia da Ciência e outras 
de cunho filosófico ou pedagógico, no sentido de promover uma maior reflexão e 
postura mais crítica do licenciando, se não houver por parte dos professores 
universitários uma mudança na forma de conceber o próprio ensino não haverá 
mudança efetiva em relação aos profissionais formados, mesmo porque a maior parte 
dos professores como quem os licenciandos mantêm contato ao longo do curso nas 
disciplinas consideradas como “área dura” permanecem alheios às discussões sobre a 
melhoria da qualidade do ensino. Mesmo em Universidades que mantêm cursos de 
pós-graduação em que são discutidas as questões que envolvem o ensino de Ciências, 
a quantidade de professores que aderem a estas discussões é pequena em relação 
àqueles que preferem se manter na mesma condição e que não veem qualquer 
contribuição para o seu trabalho. 

 
É importante que o professor de Química reflita sobre essas questões, que se 

aproxime das discussões acerca da natureza da Ciência, das contribuições da História 
e da Filosofia das Ciências porque ele carrega consigo para a sala de aula, em grande 
medida, a sua visão de mundo e da Ciência e isso é transmitido aos estudantes. O fato 
de formar cidadãos críticos que pensem sobre o mundo e tenham condições mínimas 
de criticar a sua realidade também passa pela formação de professores críticos, 
capazes de pensar e criticar a própria Ciência que se pretende ensinar com a sua 
disciplina. 
 
 
OS DADOS DA PESQUISA: PRODUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E REFLEXÃO. 
 

O objetivo da pesquisa foi investigar os saberes profissionais mobilizados pelos 
professores de Química no processo de mediação didática, ao responder às seguintes 
questões: (a) Que saberes são considerados, pelos professores de Química, como 
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importantes para a sua prática? (b) Como os professores de Química estão 
mobilizando estes saberes na sala de aula? 

  
Metodologicamente, a pesquisa é qualitativa utilizando, inserida no paradigma 

fenomenológico e teve como instrumentos de produção dos dados a observação 
semiestruturada e a entrevista semiestruturada. Finalmente, a análise fenomenológica 
me ajudou a refletir acerca daquilo que eu buscava e me ajudou a enxergar novas 
perspectivas, novos objetivos a alcançar e novas perguntas a responder. A 
interpretação dos dados teve como referencial metodológico a Análise de Conteúdo de 
Bardin (1977) e contribuições de Roque Moraes (1999; 2003). 

 
Os instrumentos de produção dos dados da pesquisa foram aplicados a dois 

professores1 de Química do Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, localizado à 
Avenida Araújo Pinho, 30 – Bairro Canela – Salvador/BA (o professor J, então com 15 
anos de experiência em sala de aula e a professora M, com 25 anos de experiência 
docente). As observações duraram o período de uma unidade letiva, em turmas de 
primeiro e segundo ano do ensino médio, durante o ano de 2010. A seleção das turmas 
levou em conta a viabilidade da pesquisa em função dos horários das aulas, no turno 
vespertino. As entrevistas foram feitas individualmente, levando em conta a 
disponibilidade dos professores e deste pesquisador, e aconteceram em dois 
momentos ao longo do período de observações.  

 
O processo de observação das aulas foi orientado pelas seguintes categorias, 

selecionadas a priori: as técnicas de ensino aplicadas pelos professores (tipo de aula e 
recursos didáticos utilizados); a relação dialógica entre os professores e os estudantes 
(o estudante tem voz?); a articulação entre os níveis do conhecimento químico 
(macroscópico, microscópico e representacional) e o uso de modelos, analogias e 
metáforas. 

 
Por serem semiestruturadas, as entrevistas contaram com um protocolo de 

questões norteadoras a fim de evitar que os entrevistados discorressem 
demasiadamente fora daquilo que havia sido proposto como objetivo do trabalho. As 
questões norteadoras procuraram abranger duas dimensões da pesquisa: (1) 
Epistemológica, acerca da visão de Ciência, de um modo geral, da Química, em 
particular, dos cientistas e do ensino de Química e (2) Profissional/Pedagógico, acerca 
do trabalho efetivo em sala de aula – seleção e uso do material didático, relação 
professor-estudante e a mediação do conhecimento químico. As categorias a priori 
definidas para as observações também foram utilizadas nas entrevistas. 

 
A análise dos dados, numa perspectiva fenomenológica, busca interpretar os 

sentidos que os sujeitos atribuem aos fenômenos. Nesta modalidade de análise, os 
fenômenos são colocados entre parêntesis a fim de se identificar o sentido. Esta busca 
pelos sentidos do fenômeno é conhecida como redução eidética.  

 
A redução fenomenológica é a interpretação das descrições – reduzir é mostrar 

o fenômeno na sua essência. Aqui o pesquisador destaca aquilo que, na sua 
perspectiva, é significativo, ou melhor, essencial, na descrição de cada sujeito 
pesquisado, tornando visível aquilo que ainda está oculto, de forma a responder às 
suas indagações. 
                                                 
1 Os nomes dos professores foram substituídos pelas iniciais de seus nomes (J e M).  
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Neste trabalho, especificamente, o processo de redução se deu a partir dos 

dados produzidos nas entrevistas com professores de Química e nas observações das 
suas aulas, à luz das indagações que nortearam toda a pesquisa. Tanto as entrevistas 
quanto as observações foram cuidadosamente transcritas e o processo de análise 
partiu de uma leitura exaustiva das descrições, com o objetivo de adquirir uma 
familiaridade maior com o texto, tendo como referencial metodológico a Análise de 
Conteúdo de Bardin (1977), associado aos estudos realizados por Moraes (1999, 
2003). A seguir, procederam-se novas leituras a fim de se obter uma apropriação maior 
dos dados produzidos e, em seguida, os textos foram descontruídos para, como coloca 
Moraes, posteriormente serem unitarizados. A unitarização consiste em examinar os 
dados detalhadamente, fragmentando-os no sentido de encontrar enunciados 
significativos referentes aos fenômenos em estudo (MORAES, 2003). 

 
A literatura pesquisada dá conta de uma série de saberes considerados 

necessários no processo de ensino, definidos como uma tipologia de saberes 
(GAUTHIER et al, 1998). No entanto, os professores tiveram muita dificuldade para 
explicitar suas idéias sobre este tema, embora sejam muito experientes em suas 
atividades profissionais. Acerca dessa dificuldade, Polanyi (1966, apud GROPP; 
TAVARES, 2009) traz uma importante reflexão: “Devo considerar o conhecimento 
humano começando com o fato de que podemos saber mais do que podemos dizer”. 

 
Polanyi (idem) considera que o conhecimento humano possui duas dimensões: 

tácita, de difícil extração e manipulação, sendo adquirida na ação prática, e explícita, 
que pode ser verbalizado e documentado. Pode-se inferir, a partir da reflexão sobre as 
duas dimensões, que existe uma diferença entre o fazer e o expressar o que se faz, 
entre o realizar e o descrever. Isso foi percebido durante a pesquisa com os 
professores J e M. Os anos de experiência no ensino de Química podem sugerir que 
eles “fazem”, mas a pesquisa revela que eles têm dificuldade para “falar sobre o que 
fazem”. A dificuldade apresentada pelos professores para falar acerca dos saberes que 
eles consideram importantes no processo pedagógico pode ter origem na falta de 
reflexão sobre o assunto. 

 
Percebi nas falas dos professores que havia uma preocupação com o 

estudante – como alcançá-lo, questões da adolescência e o mundo em que os 
estudantes estão inseridos. Além disso, existe uma certa conscientização da 
importância de elementos contextuais no ensino da disciplina. Eles definiram esses 
pontos como os saberes importantes que o professor de Química precisa mobilizar em 
sala de aula. Provavelmente, as definições feitas por J e M dos saberes que eles 
consideram importantes têm ligações com as dificuldades enfrentadas em sala de aula 
ao longo de suas experiências docentes. Estudantes desinteressados e indisciplinados, 
falta de apoio dos pais dos estudantes e desorganização escolar foram alguns pontos 
levantados pelos professores quando questionados acerca de suas dificuldades na 
profissão. Embora ambos tenham dito que nunca foram vítimas de violência na escola, 
assinalaram que este é um problema recorrente da educação atual e que, por isso, 
precisam estar preparados. 

 
Em nenhum momento, apesar de algumas vezes insistir, de maneiras variadas, 

com a mesma pergunta, os professores J e M explicitaram qualquer tipo de saber entre 
aqueles que a literatura havia proposto. Não me refiro aos termos propriamente ditos 
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“saber disciplinar, saber curricular”, mas àquilo que tais termos representam. Isso pode 
significar duas coisas: ou o professor J está certo quando diz que muitos teóricos estão 
muito afastados da realidade do que acontece em sala de aula e, neste caso, a 
literatura pesquisada mostrou-se insuficiente para compreender aquilo que foi 
produzido na pesquisa, ou os professores é que encontram-se deveras distantes das 
produções acadêmicas acerca de suas atividades profissionais e, neste caso, precisam 
se aproximar das discussões em momentos de educação continuada. Ou, ainda, as 
duas coisas. 

 
O que emergiu, a partir das interpretações dos dados produzidos na pesquisa, 

como saberes importantes para o processo de mediação didática foi: (1) o 
conhecimento da História da Química, da História em si, da Sociologia, da Filosofia, da 
Política e da Economia ou, em outras palavras, o contexto social onde o conhecimento 
químico é produzido; (2) a conduta ética profissional; (3) os problemas que envolvem a 
educação; (4) a relação do adolescente com o mundo contemporâneo; (5) situar o 
conteúdo para o estudante; (6) as teorias da educação. 

 
Considerando que os professores J e M possuem muitos anos de experiência 

em sala de aula, trabalhando com o ensino de Química no nível médio, possivelmente 
eles teriam muito mais a dizer, além do que foi explicitado. Apesar disso, o que foi 
colocado como respostas às perguntas sobre os saberes amplia o que foi informado no 
referencial teórico, já que deixa transparecer um aspecto da interação humana, da 
preocupação com o outro – no caso o estudante – ausente nas discussões acadêmicas 
sobre os saberes, que tem se limitado a investigar o professor recortando-o do contexto 
social em que está inserido. 

 
Considerando o que foi produzido como resposta para a segunda questão de 

pesquisa, dentro do tempo em que foram realizadas as observações, foi verificado um 
descompasso entre o que os professores definiram como importante, principalmente no 
que diz respeito à contextualização do conhecimento químico, e aquilo que 
efetivamente realizaram em sala de aula. Percebi uma relação fortemente hierárquica 
entre os professores e os estudantes, pouco diálogo e pouca participação dos 
estudantes nas aulas. 

 
Ficou patente a necessidade de se promover, junto aos professores do Ensino 

Médio, momentos de reflexão acerca de suas práticas em situações de educação 
continuada. É necessária a aproximação com a teoria, com as discussões que já foram 
levantadas sobre os diversos assuntos relacionados com o trabalho docente. É 
necessário, também, que os professores sejam motivados a pesquisar a sua própria 
prática. O descompasso identificado entre o que os professores expressaram em suas 
falas e como eles agem certamente tem origem na falta de aproximação com a teoria e 
a consequente reflexão sobre a prática. 

 
 
SIGA EM FRENTE! 
 

Esta investigação levantou a questão de que a mobilização do conhecimento 
químico em sala de aula não está dissociada de outros fatores que compõem o 
contexto do social. Sobre este aspecto, Zanon e Maldaner (2010) abrem uma 
discussão acerca da relação da Química escolar com outros campos de saber. Os 
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autores colocam que é crescente nos dias atuais a quantidade de estudantes pouco 
interessados nos conteúdos das aulas de Química, que não se mostram mobilizados a 
participar dos processos de escolarização e que envolvem-se precariamente nos 
processos da educação formal.  

 
A partir das reflexões provocadas pelos autores, surgiram algumas questões de 

cunho sociocultural: como ensinar Química para estudantes aparentemente 
desinteressados, desestimulados e indisciplinados? Como exigir a aprendizagem de 
conceitos sofisticados, se muitos estudantes não possuem, sequer, o básico para a sua 
subsistência? O ensino de Química pode contribuir para uma transformação social do 
indivíduo? Como?  

 
A grande discussão existente nos meios acadêmicos e de fomento de pesquisa 

gira em torno dos aspectos diretamente relacionados ao ensino de Química, mas 
pouco se tem discutido acerca da relação deste ensino com o contexto sociocultural e 
econômico dos estudantes. Se o objetivo do ensino médio é a formação crítica do 
cidadão, qual a contribuição que o ensino de Química tem dado, efetivamente, para a 
superação das dificuldades presentes na vida dos estudantes, de um modo geral? 

 
A sala de aula é um ambiente complexo, formado por pessoas diversas, de 

diferentes origens e que carregam variados contextos pessoais. Será que o professor 
de Química, ao planejar as suas aulas, leva em consideração tal complexidade?   

 
Este é um trabalho inconcluso, inesgotado. Os saberes dos professores, de um 

modo geral, e de Química, em particular, não se resumem apenas ao que está previsto 
na literatura especializada. Pouco se tem sistematizado acerca da relação daqueles 
saberes com o contexto multifacetado da sala de aula. Acredito que este ainda é um 
campo muito vasto, com muitas possibilidades de trabalhos de pesquisa e, no entanto, 
pouco explorado. 
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ENSINO EXPERIMENTAL E ALTERNATIVO DE QUÍMICA: ADAPTAÇÕES E 
VIVÊNCIAS DIDÁTICAS EM UMA TURMA DE JOVENS E ADULTOS 
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O presente trabalho foi realizado por um grupo de pesquisa do CNPq do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba, e expressa resultados uma sequencia didática com as Temáticas 
Temperatura, Calor, calorias, reações exotérmicas e endotérmicas da disciplina Química, numa turma de 
jovens e adultos do terceiro ano, da escola estadual Maria de Lourdes, localizada na cidade de Santa 
Rita - PB. Visando um aprendizado mais interativo e contextualizado, os tópicos foram trabalhados 
dentro de uma perspectiva que favoreceu a construção do saber do público participante. Para tanto, fez-
se a utilização de experimentos contextualizados para facilitar o entendimento dos alunos. 

 
Palavras chaves: EJA, Sequência didática, ensino de química, experimentação, 
Contextualização  

 
 
 

Introdução 
 
A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, amparada 

por lei e voltada para um público que não teve acesso ao ensino regular na idade 
apropriada, por diversos motivos. Apesar disso, os alunos que participam da referida 
modalidade possuem cultura própria, histórias diferenciadas e enfrentam grandes 
desafios ao retornarem à sala de aula, pois precisam conciliar a rotina diária de 
trabalho com os estudos, mesmo não dispondo de muito tempo; possuem uma carga 
de conhecimentos próprios advindos de sua prática cotidiana, de tal forma que é 
necessário valorizar e utilizar esse conhecimento para que o aluno desenvolva um 
saber científico (GADOTTI & ROMAO, 2000). 

 
Atualmente a EJA apresenta-se como uma alternativa viável para todos 

aqueles que não tiveram acesso à escola ou mesmo aqueles que não conseguiram 
completar seus estudos, podendo retomá-los e garantir uma formação mais completa, 
podendo assim progredir no trabalho, e iniciar um novo começo (Cury, 2008).   

 
Geralmente as pessoas que optam em cursar a EJA, em sua grande maioria 

são jovens, adultos e trabalhadores, que possuem poucos anos de estudo e muitas 
responsabilidades financeiras e familiares, sendo geralmente o principal responsável 
pelo sustento de sua família, por esse motivo não dispõem de tempo para estudar 
durante o dia. Esses alunos trazem consigo, uma carga de conhecimentos próprios 
adquirido em sua prática cotidiana, de tal forma que o professor precisa aproveitar esse 
conhecimento para que o aluno desenvolva um conhecimento científico baseando-se 
no conhecimento empírico que eles trazem consigo (GADOTTI & ROMAO, 2000). 
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Gadotti e Romão afirmam que na EJA: 
 

Essa população chega à escola com um saber próprio, elaborado a partir de 
suas relações sociais e dos seus mecanismos de sobrevivência. O contexto 
cultural do aluno trabalhador deve ser a ponte entre o seu saber e o que a 
escola pode proporcionar, evitando, assim, o desinteresse, os conflitos e a 
expectativa de fracasso que acabam proporcionando um alto índice de evasão 
(2001, p.121). 
 

Desta forma, é imprescindível que professor Contextualize o assunto com a 
realidade da comunidade onde o discente está inserido, motivando e incentivando o 
discente, pois desta forma, faz com que o mesmo encare o conhecimento de forma 
mais prazerosa e útil ao seu cotidiano, fazendo dos conteúdos trabalhados em sala de 
aula, mais palpáveis, uma vez que tem a aplicabilidade e importância que merece 
(PCN, 1999). 

 
Mas na realidade educacional a qual estamos inseridos, alguns professores 

acomodaram-se em apenas fazer a cópia do livro didático em sala de aula, não querem 
ou alegam não terem tempo para buscar algo novo para ser aplicado em sala de aula, 
e transmitem os conteúdos de forma tradicional (LOBATO, 2005). 

 
O papel do indivíduo no processo de aprendizagem quando se é usado o 

método tradicional de ensino, é basicamente de passividade, “tribui-se ao sujeito um 
papel irrelevante na elaboração e aquisição do conhecimento. Ao indivíduo que está· 
adquirindo conhecimento compete memorizar definições, enunciados de leis, sínteses 
e resumos que lhe são oferecidos no processo de educação”. (Mizukami, 1986. p.11) 

 
Desta forma fica evidente que a metodologia tradicional de ensino, quase 

sempre não é eficaz, ela faz com que o aluno se torne um receptor de informações, 
caracterizando esse processo de ensino como uma educação bancaria, para 
FREIRE(1987),  nesta perspectiva o aluno é visto como um mero recipiente que recebe 
e armazena as informações que lhes são passadas, retendo-as na memória e depois 
prestando contas, ao devolvê-las através de provas, testes e uma infindável série de 
exercícios repetitivos 

Quando voltamos nossa atenção para o ensino de Química na EJA, percebe-se 
uma consonância entre os discursos, está ciência tem sido ensinada de maneira 
fragmentada, provocando uma dificuldade na compreensão do conteúdo pelo aluno 
que em grande parte não sabe o motivo e a importância de estar estudando um 
determinado conteúdo (SANTOS & MORTIMER, 1999). 

 
Lamentavelmente o ensino desta disciplina ainda restringe-se a simples 

descrição de teorias, que se apresentam aos alunos com um alto nível de abstração, 
que reduz ou impede a compreensão real dos fenômenos, gerando um distanciamento 
entre a vivência dos alunos com o conteúdo ministrado em sala de aula (CRESPO & 
POZO, 2009; NUÑEZ & RAMALHO, 2004). 
Os alunos ficam receosos antes mesmo de iniciarem a disciplina, pois à acham 
complicada, e sem sentido, tendo uma visão que essa ciência não colabora em nada 
com o seu dia-a-dia, assim, todos esses fatores acabam tornando o ensino de química 
nesta modalidade muito fragilizado e com grandes lacunas (JUNIOR, 2012).  
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Dentro desse contexto, há necessidade de superar o atual ensino praticado, 
proporcionando o acesso a conhecimentos químicos que permitam a construção de 
uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o 
indivíduo se reconheça como participante de relações direta com a ciência e suas 
tecnologias (BRASIL, 2006).  

 
Nessa conjuntura, esse trabalho se propõe a fazer uso de sequências 

didáticas(SD) com a finalidade de oferecer aos alunos noções, técnicas e instrumentos 
que desenvolvam suas capacidades em diversas situações (DOLZ, 2004). A SD é um 
termo utilizado para definir um procedimento realizado em etapas ligadas entre si, para 
sistematizar e tornar mais eficaz o processo de aprendizagem.  

 
Para Zabala (1998) elas são desenvolvidas para alcançar determinados 

objetivos educacionais, bem definidos, com início e fim conhecidos tanto pelos 
professores, quanto pelos alunos. Assim, as sequências resultaram em um 
desempenho significantemente melhor dos alunos com relação a outros submetidos a 
abordagens usuais de ensino, que não resultam numa aprendizagem significativa. 
(Leach at al. 2005). 
 

De acordo com Ausubel (apud Moreira, 2006) a aprendizagem significativa "é 
um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não 
literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo" 
(pág. 14). Neste sentido, Ausubel (1983) relata que se a pretensão do professor é 
ensinar significativamente, basta que este descubra o que o aluno já sabe (sua 
estrutura cognitiva) e então ensine conforme esses conhecimentos.  

 
Dentro desta conjuntura, a proposta aqui exposta, se propõe a estruturar, 

organizar e aplicar uma SD, fazendo uso de experimentações, tal proposta foi 
executada por um grupo de pesquisa, contendo professores e alunos do curso de 
licenciatura em química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB) Campus João Pessoa, Campus Cabedelo e um docente da rede 
estadual de ensino da Paraíba, que visou ensinar conteúdos químicos aos alunos de 
uma escola estadual em Santa Rita/PB.   
 

 
Metodologia  
 

A pesquisa participante foi a abordagem metodológica empregada e, segundo 
Severino (2008, p. 120), pode ser definida como "aquela em que o pesquisador, para 
realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, 
participando, de forma sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das 
suas atividades".  

 
O desenvolvimento deste estudo ocorreu na escola Estadual Maria de Lourdes, 

localizada na cidade de Santa Rita – PB, com a turma do terceiro ano de jovens e 
adultos no turno da noite. A classe possuía 45 (quarenta e cinco) alunos regularmente 
matriculados, contudo, apenas 40 (quarenta) participaram de todos os momentos deste 
ensaio. O alunado recebeu e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
recurso basilar da presente proposta investigativa submetida a Edital de Iniciação 
Cientifica bem como ao Comitê de Ética do IFPB. 
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O professor titular de química da escola, que também é integrante do grupo de 

pesquisa que desenvolveu este trabalho, vem acompanhando o dia-a-dia deste 
alunado acerca de dois anos, o que proporcionou ao grupo um conhecimento 
privilegiado a respeito dos alunos. Durante a aplicação, observaram-se atentamente as 
necessidades desse público para uma participação efetiva do mesmo.  

 
Desta forma, a metodologia planejada e aplicada buscou criar um ambiente 

escolar para estimular a associação do conhecimento científico com o saber popular; 
contribuindo assim, para um melhor processo de ensino e aprendizagem, tentando 
atribuir mais significado aos conceitos acadêmicos bem como facilitando o trabalho 
docente em sala de aula.  

 
Todas as etapas foram esquematizadas previamente com subsídios de todos 

os integrantes do grupo, para que houvesse as sequencias didáticas entre os assuntos 
que seriam ministrados e que os mesmo estivessem em consonância com a 
modalidade EJA. Conforme Leach et al (2005), as atividades que são planejadas de 
maneiras sequenciais podem contribuir para a aprendizagem de diversos conteúdos 
em ciências. 

 
Para a realização desta pesquisa foram necessárias nove aulas de 35 (trinta e 

cinco) minutos cada, ministradas em 5 (cinco) semanas, elencadas nas seguintes 
ações: 

 
Primeira Etapa: 1ª semana (2 aulas):  para o inicio da aplicação realizou-se um 

breve dialogo com os alunos para informar os temas que seriam abordados: 
Temperatura, calor, sensação térmica, formas de condução de calor e utilização de 
materiais. Em seguida, alguns conceitos de Temperatura e calor foram explorados de 
forma expositiva dialogada, para que os discentes pudessem perceber a relação 
desses assuntos no dia-a-dia.  

 
Primeira etapa: 2ª semana (2 aulas): A aula foi principiada com um breve 

dialogo para retomar as questões que haviam sido abordadas na aula passada, em 
seguida foram realizado dois experimentos, para exemplificar a diferença entre calor e 
temperatura, posteriormente foram mostrados dois  vídeos, que demonstravam os 
efeitos da temperatura no organismo, e como o mesmo reagia a essas mudanças, 
desde temperaturas baixas até elevadas. Segundo Mercado (2002), os componentes 
tecnológicos devem ser melhor aproveitados em sala de aula, pois estas ferramentas 
são fundamentais, o que possibilita maior interesse do aluno, pois na maioria das 
vezes, na classe, eles são acostumados apenas com quadro e giz. 

 
Segunda etapa: 3ª semana (2 aulas): Para o início da aula explicou-se aos 

alunos o tema da aula e sua relação com os conteúdos anteriormente vistos. Após a 
explicação de como séria a aula, pode-se então começar. Para o início da aplicação o 
grupo questionou os alunos a respeito da alimentação, dietas e exercícios físicos.  

 
Segunda etapa: 4ª semana (2 aulas): Realizou-se um debate com os alunos 

afim de que eles recordassem os assuntos abordados na aula anterior. Posteriormente, 
a equipe questionou os alunos a respeito dos tipos de energia, e qual a energia contida 
nos alimentos. Posterior a todas as explicações, foi realizado um experimento. 
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Terceira etapa: 5ª semana (2 aulas): Breve revisão dos conteúdos abordados 
na aula passada com questionamentos aos alunos. Posteriormente os conteúdos foram 
explicados de forma contextualizada e com aplicação de experimentos que retratavam 
situações do cotidiano. Entendendo-se que o tema escolhido deve fazer parte da 
realidade dos alunos, de modo a motivá-los e levá-los a associarem o que se ensina na 
sala de aula com a vivência de cada um (ALMEIDA E AMARAL, 2005). 

Além da cooperação discente durante os experimentos, os debates, 
indagações e resoluções de situação-problema com os estudantes foram estimuladas e 
gravadas em foto e áudio para que fossem transcritas e a análise de conteúdo fosse 
realizada. As transcrições serão discutidas em contraste com as observações 
registradas no diário de campo do grupo de pesquisa. 

 
Resultados 
 

Na 1ª semana (primeira etapa), houve uma explanação breve dos temas que 
seriam abordados com o objetivo de identificar o conhecimento prévio que os discentes 
continham consigo em relação ao conteúdo que seriam trabalhados, posteriormente a 
essa ação, os conteúdos foram trabalhos numa práxis que favoreceu o entendimento 
dos alunos, sempre contextualizando e mostrando como esses conteúdos estavam 
presente no dia-a-dia deles. Alguns diálogos que ocorreram em sala de aula foram 
transcritos e se utilizaremos a sigla P, para a fala do professor e, A, para designar a 
fala de um aluno e, ainda, a numeração arábica para distinguir os diversos alunos por 
discurso. Vale frisar que durante a aplicação do trabalho o professor da turma estava 
acompanhado dos integrantes da equipe do projeto que o auxiliou no desenvolvimento 
deste proposta didática. 

 
A 2ª semana (primeira etapa) foi marcada pela aplicação do experimento e dos 

vídeos. A aplicação foi iniciada com um breve dialogo a respeito dos conteúdos 
abordados na aula passada, e rapidamente os discentes conseguiram recordar 
conceitos fundamentais dos conteúdos trabalhados. Para dar início à aplicação do 
experimento a equipe questionou os alunos a respeito da temperatura, como mostra o 
dialogo a seguir: 

 
Fragmento 1: 
P: eu sei que muitos aqui presentes vinheram diretamente do trabalho, então eu queria 
perguntar a turma, o dia hoje foi muito quente?  
A1: Fez muito calor professor 
A2: Esses dias tão muito quentes 
A3: É por que é verão, é normal fazer calor 
A4: Hoje foi muito quente, eu bebi foi muita água hoje.  
 

Aproveitando o dialogo aquecido entre os discentes, a equipe então realizou o 
primeiro experimento, figura 1.  
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Figura 1: Aluno participando do primeiro experimento 
 

A aplicação do experimento teve como objetivo fazer com que os alunos 
percebessem a diferença de temperatura, a partir do momento em que cada uma das 
mãos foi colocada em potes diferentes (com água em diferentes temperaturas) bem 
como a percepção do calor. Em seguida, o estudante colocaria as mãos 
simultaneamente no recipiente do meio (água em temperatura intermediária). Esta 
ação baseou-se na compreensão benigna da experimentação associada aos 
conteúdos curriculares via contextualização, pois não é um problema proposto pelo 
livro ou Listas de exercícios comuns isoladamente que conduzirão a construção 
cognitiva significativa, mas as dificuldades reais, explicações para os fenômenos e 
dialogo com os próprios atores do aprender diante de situações concretas  (Guimarães, 
2009) 

 
Como exemplo deste caso, o professor questionou os alunos quanto à hipótese 

de que os estudantes chegassem em casa após da aula e fossem imediatamente 
tomar banho para dormir, o que sentiriam em relação ao banho?. As respostas dos 
alunos foram quase unanimes: iam sentir frio. Então o professor explicou que a 
evaporação da água faz baixar a temperatura corporal, por esse motivo é que sentimos 
frio quando estamos molhados, tal fato ocorre porque a fina camada de água aderida a 
nossa pele absorve uma quantidade significativa de calor, por isso temos a sensação 
de frio. Quando o professor contextualiza o assunto com o cotidiano do aluno, faz com 
que o mesmo encare o conhecimento de forma mais prazerosa e útil ao seu cotidiano, 
fazendo dos conteúdos trabalhados em sala de aula, mais palpáveis a sua realidade 
(PCN, 1999). 

 
Em seguida o professor iniciou o seguinte dialogo apresentado a seguir. 
 

Fragmento 2: 
P: Vamos lá, a turma disse que hoje fez muito calor e que beberam muita água, e se 
durante esse calor ninguém tivesse água disponível para beber o que poderia 
acontecer? A saúde poderia ser prejudicada? 
A1: professor, a gente ia ficar com sede né. 
P: eu concordo com você, mas e sua saúde? 
A1: ai eu não sei, acho que ia fazer mal professor 
A2: é verdade, pode ficar sem beber água não, faz mal 
P: e se a pessoa estiver em um lugar muito quente, e ficar sem beber água por mais de 
um dia? O que pode acontecer?  
 A3: pode não professor, mais de um dia sem beber água! 
A4: acho que a pessoa ia morrer 
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 P: essa situação pode ocorrer sim, agora eu vou passar um vídeo que mostra os 
efeitos do calor no organismo e a importância da água. 
 

Finalizado o debate houve a exibição dos vídeos: o primeiro mostrou os efeitos 
do calor no organismo, como o corpo reage para se proteger e as consequências da 
falta de água no organismo; O segundo vídeo mostrou a situação contraria, os efeitos 
do frio no organismo, como o corpo reage para se proteger e as consequências da 
exposição prolongada ao frio.    

 
Na 3ª semana (Segunda etapa), a aula foi iniciada com um breve dialogo com 

o intuito que os discentes recordassem dos assuntos vistos anteriormente, em seguida 
a equipe questionou os alunos a respeito de suas alimentações; percebeu-se que 
grande parte dos alunos participantes da pesquisa se alimentava de produtos 
industrializados, ricos em gorduras, sódio e carboidratos. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a obesidade, a hipertensão e o diabetes 
são desencadeados pelo perfil alimentar atual das famílias brasileiras, em que há uma 
participação crescente de alimentos industrializados e a diminuição de cereais, 
leguminosas frutas, verduras e legumes (IBGE, 2004).  

 
Percebendo o fato, explicou-se aos alunos os riscos que essa alimentação 

pode causar a saúde, enfatizando problemas que esses tipos de compostos podem 
causar se ingeridos em excesso e por um período prolongado bem como sobre a 
importância de uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos.  É 
imprescindível que o indivíduo através da educação nutricional se informe sobre: a 
composição química dos nutrientes, seu valor nutricional, suas funções e todos os 
aspectos gerais do corpo humano relacionados com os alimentos e a nutrição 
(EVANGELISTA, 2002) 

 
Em seguida o professor, juntamente com a equipe, questionou a turma a 

respeito das dietas, se algum aluno ali presente fazia uso desta ação para redução de 
peso, e as respostas foram quase unanimes, quase todos os alunos faziam ou em 
algum momento já fizeram dietas, percebeu-se que essas dietas foram muito variadas, 
desdá “dieta da Lua” a “dieta da água”, onde esta última segundo os alunos, era a mais 
eficiente, pois a pessoa tinha que se alimentar de pequenas porções de comida, e ao 
sentir vontade de comer, a pessoa teria que beber bastante água para sentir-se 
saciado.  

Para a conclusão desta etapa, a equipe alertou os alunos a respeito destas 
dietas radicais e sem prescrição médica. Dietas com valor calórico menor que 1200 
kcal, não suprem as necessidades mínimas de um indivíduo adulto, principalmente de 
ferro e cálcio, tal ação pode afetar o bom funcionamento do organismo pois a oferta de 
energia e nutrientes  e bem menor que a demanda (Lima et al, 2006)  

 
Na 4ª semana (Segunda etapa), a aula foi iniciada com dois questionamentos 

para com os alunos, “quais os tipos de energias que existem”, os alunos ficaram 
intrigados com a pergunta, e varias respostas foram oferecidas como resolução, como 
nenhum aluno havia citado a energia química, então o segundo questionamento foi 
feito, “qual a energia contida nos alimentos?”. Essa medida de energia pode ser 
chamada de caloria, abreviada geralmente por cal ou kcal. Ela é o combustível utilizado 
pelo corpo humano para realizar atividade (BRASIL, 2007).  
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A princípio, alguns alunos ficaram confusos com a pergunta, então a equipe 
acrescentou iniciou o seguinte diálogo:  
 
Fragmento 3: 
P: algum aluno aqui presente saiu atrasado de casa, em direção ao trabalho e não teve 
tempo para tomar o café da manhã? 
A1: Eu tomei café da manha hoje. 
A2: Eu não tomei não professor, acordei tarde hoje. 
A3: Eu também, só deu tempo de tomar banho e correr pra parada.  
P: Alguém mais já vivenciou essa situação? 
A4: Já, ontem mesmo ou não tomei café da manha. 
P: Como vocês de sentem quando isso acontece? 
A1: Eu fico é com fome (risos).  
A4: Oxi, da uma fraqueza, uma dor de cabeça. 
A2: É verdade, eu tava era me sentindo mal, mas quando eu almocei fiquei melhor. 
A5: Então quer dizer que comida tem energia é?  
A1: como a gente faz pra saber a energia das comidas professor?  
 

Frente ao questionamento feito pelo aluno, explicou-se que uma das formas de 
fazer essa medida é através de um experimento com o auxilio de um calorímetro. 
Posterior a explicação, a equipe realizou a aplicação do mesmo com o auxilio de um 
calorímetro alternativo (CA) confeccionado com materiais reciclados, para mostrar aos 
alunos o funcionamento e a forma cientifica que é utilizada para medir a energia 
contida nos alimentos.  

 
Para tanto, é importante discorrer sobre o funcionamento do CA que está 

elencado a seguir: um pouco de água foi colocado dentro da lata de refrigerante e um 
termômetro foi usado para medir a temperatura inicial. Uma castanha de caju foi 
colocada sobre o clipe adaptado e começou a ser queimada (Figura 2).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Aplicação do calorímetro alternativo. 
 

Ao término da queima da castanha, observou-se uma nova temperatura 
(temperatura final) e, então, com a variação das temperaturas (T) juntamente com o 
calor específico (c) da água e sua massa (m), foi encontrado a quantidade de calor (Q) 
absorvida pela água, durante a queima da castanha. Vale ressaltar que o valor 
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encontrado de Q, é um valor aproximado, uma vez que, trabalhou-se com o sistema 
aberto (Usberco & Salvador; 2002). 

 
Durante o desenvolvimento da prática foi notório o interesse da turma, pois o 

que até então era abstrato agora possuíam um significado. Durante o procedimento 
surgiram discussões, contextualizando com fatos do cotidiano. a realização desta 
atividade experimental deve estar relacionada a uma estratégia eficiente para a criação 
de problemas reais que permitam a contextualização e estimule questionamentos 
(GUIMARÃES, 2009) 

 
Para finalizar a aplicação a equipe realizou uma breve revisão dos conteúdos 

trabalhados para averiguar o grau de significância que eles tiveram para os alunos 
envolvidos na aplicação, e o resultado foi satisfatório, pois quase todos ali presentes 
demonstraram com suas opiniões que as aplicações foram válidas o que os conceitos 
ali trabalhados foram aprendidos.  

 
Na 5ª semana (terceira etapa): no inicio da aula, fez-se uma breve revisão dos 

conceitos visto na aula passada, e posteriormente fez-se um questionamentos os 
alunos a respeito dos conteúdos que seriam trabalhado “o que significa dizer que uma 
reação é exotérmica ou endotérmica?”, de início os alunos não conseguiram responder 
ao questionamento, percebendo a dificuldade dos alunos frente ao questionamento, 
iniciou-se uma explanação breve dos temas que seriam abordados com o objetivo de 
identificar o conhecimento prévio que os discentes tinham em relação ao conteúdo que 
seria trabalhado, logo em seguida, os conteúdos foram explicados numa práxis que 
favoreceu o entendimento dos alunos, sempre contextualizando e mostrando como 
esses conteúdos estavam presente no dia-a-dia deles.  

 
Após a explicação o professor perguntou aos alunos se eles tinham o costume 

de lavar roupas, muitos alunos responderam que não, e explicaram que esse serviço 
ficava por conta das companheiras, mas uma porção da turma(mulheres) responderam 
que sim, então perguntou-se que tipo de sabão elas usavam, as respostas foram 
unanimes, todas responderam que utilizavam sabão em pó, a partir disso o professor 
perguntou se elas sentiam alguma diferença de temperatura quando adicionavam o 
sabão em pó  sobre as roupas, a resposta mais uma vez foi unanime, todas 
salientaram que sentiam a mão esquentar quando colocavam o sabão. 

 
Aproveitando a resposta, questionou-se o porque dessa sensação, mas 

nenhum aluno conseguiu chegar a uma conclusão, então o professor explicou dizendo 
que esse fato ocorre por conta da presença de uma substância química no sabão em 
pó, chamada de hidróxido de sódio, e que quando esse composto entra em contato 
com a água, ocorre uma reação(exotérmica) de dissociação, que vai liberar energia, e 
era essa energia que elas sentiam  na forma de calor. Como a sensação não era 
comum a todos os alunos, foi executada então a primeira prática da aula (Figura 3).  
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Figura 3: Aplicação da prática de reação exotérmica. 

 
Frente ao experimento, os alunos ficaram muito curiosos para saber como era 

uma reação endotérmica, então o professor os desafiou a identificar esse tipo de 
reação no cotidiano deles, muitas respostas foram dadas, mas nenhuma representava 
uma reação endotérmica, então o professor decidiu iniciar a segunda prática da aula 
(Figura 4), e para isso convidou dois alunos para virem a frente da sala, e logo após 
embebeceu dois chumaços de algodão em um liquido contido num recipiente não 
identificado, e passou os chumaços de algodão no braço de cada um dos alunos.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Aplicação da prática de reação exotérmica, 
 
O após passar o algodão umedecido no braço dos alunos, perguntou-se qual a 

sensação que eles sentiram, e os dois falaram que o local ficou mais frio, então foi 
solicitado aos dois alunos que assoprassem o local onde foi passado o algodão, logo 
após repetiu-se a mesma pergunta, “qual a sensação?” e os dois alunos responderam 
que o local ficou mais gelado. Frente a resposta dos alunos o professor explicou que a 
substância em questão se tratava do álcool,  e que ela é volátil, desta forma ela precisa 
de energia para evaporar, e tal energia é “tirada” da nossa pele na forma de calor, 
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desta forma essa reação é considerada endotérmica, pois para ocorrer ela precisa de 
calor. 

 
Em seguida o professor perguntou aos alunos quais eram as formas de 

“produzir” fogo, várias respostas foram dadas, então o professor lançou o seguinte 
desafio, “como é que a gente pode fazer fogo sem utilizar nenhuma dessas técnicas? 
Não vale fosforo, isqueiro atrito, nenhuma delas, como a gente conseguiria produzir 
fogo? Será que existe alguma forma?” os alunos pensaram um pouco, e  informaram 
que seria impossível, não havia como fazer fogo sem nenhuma dessas ações, frente a 
conclusão dos alunos, o professor então iniciou o terceiro experimento(Figura 5), e 
mostrou aos alunos como a química era fascinante, pois apenas juntando dois 
compostos era possível produzir uma chama. 

Figura 5: realização de uma reação exotérmica 
 
Ao final do experimento foi perceptível a empolgação dos alunos perante a 

prática, eles ficaram fascinados com a reação e perguntaram quais os compostos que 
eram necessários para realizar a reação ali executada, mas por questões de segurança 
preferiu-se não divulgar os componentes da reação. 

 
Para finalizar a aplicação o professor questionou os alunos a respeito dos tipos 

de reações visto na aula, e os alunos responderam corretamente “reação endotérmica 
absorve energia e a exotérmica libera né professor!”. Após a resposta dos alunos, fez-
se um breve resumo dos assuntos visto na aula para reforçar o entendimento dos 
alunos. 

 
Conclusão  

 
O uso de metodologias que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem é 

indispensável na educação, principalmente quando se trata de um público de jovens e 
adultos. Foi perceptível que a utilização de uma sequencia didática favoreceu esse 
processo, a medida que criou possibilidades de aprendizado para os alunos, levando 
em conta seus conhecimentos prévios. É visto também a importância de se conhecer o 
publico alvo da aplicação, pois quando se compartilha a vivencia dos alunos o 
planejamento se torna mais eficaz, a medida que se conhece as necessidades e 
expectativa dos alunos  . 
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Palavras-Chave: Concepções alternativas, PIBID  

Introdução 
Os conhecimentos abordados na disciplina de 
química no ensino médio devem ajudar os 
estudantes a entender melhor o mundo ao seu 
redor. No entanto, “deve-se ressaltar o fato há muito 
conhecido de que os alunos apresentam 
explicações para fenômenos muitas vezes 
diferentes daquelas que seriam aceitáveis 
cientificamente (concepções alternativas)” 
(Fernandez, Marcondes, 2006, p. 20). Neste 
contexto, estudantes podem gradualmente elaborar 
suas concepções, ou seja, sair de esquemas 
conceituais prévios organizados, para novas 
reorganizações, suprindo ou acrescentando novas 
concepções. Esses processos requerem tempo para 
que os alunos entendam e coloquem em prática 
esses conceitos (Posner et al., 1982). Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi de investigar Concepções 
Alternativas (CA) sobre os conceitos de estados da 
matéria (gás, líquido e sólido) entre alunos do 
terceiro ano do Ensino Médio. Este conteúdo foi 
selecionado porque além de fazer parte dos 
conceitos iniciais abordados na disciplina de 
química, a sua compreensão é imprescindível para 
uma aprendizagem contínua dos assuntos 
abordados durante a etapa final da educação 
básica. Logo, é importante conhecer como os 
estudantes concebem os estados da matéria a fim 
de propor atividades que visem à aprendizagem 
científica dos conteúdos da química por meio de 
projetos vinculados ao Pibid. 

Resultados e Discussão 
Os dados foram coletados via aplicação de um 
questionário contendo a seguinte pergunta: “A 
Química é a ciência da matéria e das mudanças 
que ela sofre. Uma definição operacional simples é 
que matéria é qualquer coisa que tem massa e 
ocupa espaço. A matéria existe em diferentes 
formas, chamadas de estados da matéria. Escreva-
os abaixo”. A pesquisa foi realizada em duas 
escolas estaduais na cidade de Londrina, Paraná, 
contando com um total de 75 alunos do 3°ano do 
Ensino Médio. A análise dos dados foi realizada 
segundo Bardin (2007). De acordo com a tabela 1, 
foi observado que 77,3% dos alunos responderam 
corretamente a questão sobre os estados da 
matéria, sólido, líquido e gasoso. Com isso, pode-se 
inferir que esses alunos apreenderam o assunto. 
Entretanto, um percentual restante de 22,7% 
apresentou concepções alternativas sobre os 
estados da matéria. Sendo que 9,33% entendem os 

estados da matéria como sendo somente o vapor. 
Para esses, o vapor pode ser uma referência dada à 
matéria no estado gasoso e se considerarmos 
apenas os aspectos visuais dificilmente percebe-se 
a diferença entre vapor e gasoso, o que 
possivelmente explica essa concepção. Outra CA 
presente entre os alunos foi a de plasma. Estas 
respostas podem estar relacionadas ao fato do 
plasma representar o quarto estado da matéria. As 
concepções de fusão, ebulição e de condensação, 
representaram um total de 8,00 % das respostas 
dos alunos. Entre esses estudantes, notou-se uma 
confusão entre as mudanças de estados físicos da 
matéria e os estados da matéria.  
 
Tabela 1. Concepções de estudantes sobre os 
estados da matéria. 

Conclusões 
De acordo com os resultados, conclui-se a 
necessidade de realizar sempre uma avaliação 
diagnóstica prévia à abordagem de conceitos 
fundamentais a fim de evitar a manutenção de CA. 
Portanto, projetos que visem essa demanda 
contribuem com a formação inicial e continuada do 
professor de química. E, consequentemente com a 
aprendizagem científica dos alunos durante o ensino 
médio.  
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Palavras-Chave: dialogia, monitoria. 

Introdução 
 

Alunas do ensino médio participaram de uma 
experiência educativa em que aprenderam conceitos 
importantes de um tópico da Química para ensinar. 
Para isso, estudaram, discutiram e propuseram uma 
abordagem para tratar da constituição da matéria. 
Assim, as alunas bolsistas se tornaram 
protagonistas, ora assumindo o papel de líderes 
frente à preparação dos materiais, ora de monitores 
frente à aplicação das atividades, numa abordagem 
de ensino mais interativa e dialógica com alunos de 
outra série. O enriquecimento foi mútuo, das 
bolsistas e dos alunos a quem elas apresentaram o 
trabalho. Neste artigo são apresentados alguns 
aspectos que fundamentaram essa estratégia de 
ensino, assim como alguns resultados sobre a 
aprendizagem dos alunos.  

 
  

Resultados e Discussão 
O tema abordado nas aulas organizadas por 

essas alunas não é novo, nova é a proposta que 
envolve estudantes de ensino médio que ensinam e 
aprendem ao ensinar. Nova é a reflexão dessa 
articulação de uma concepção de educação e 
concepção epistemológica do objeto de reflexão – a 
linguagem nas aulas de ciências. Para mantermos 
uma coerência de linguagem como interação e uma 
concepção de educação é preciso nos assumir 
como sujeitos que ensinam e aprendem. Assim, o 
nosso primeiro deslocamento é a afirmação do 
aluno que tem voz. Nessa experiência, os 
estudantes têm direito à palavra, à dúvida. É esse 
caráter genuíno dessa situação que domina todo 
processo de construção de aprendizagens. Para 
percorrer esse caminho foi preciso que os 
professores universitários abrissem o espaço para 
que os estudantes colocassem suas questões, 
tornando-os conscientes de que a sala de aula não é 
apenas um lugar de aplicação de uma teoria. É 
devolvendo o direito à palavra aos estudantes nas 
aulas de ciências para que possam conhecer certo 
modo de pensar e de falar do mundo que 

encontraremos novos sentidos para as nossas 
aulas.  

Nessa experiência, o planejamento das aulas 
permitiu às bolsistas exporem suas ideias e 
representações prévias a respeito dos conceitos que 
seriam abordados posteriormente, possibilitando às 
professoras identificar os conceitos construídos 
pelos estudantes. Nesse processo, a mediação das 
professoras foi muito importante, pois, por meio de 
questionamentos, pedidos de explicações e 
fornecimento de alguma informação, ajudaram as 
bolsistas a elaborarem suas próprias explicações 
que dariam aos demais alunos. Esse tipo de 
estratégia didática, alternativa à tradicional 
transmissão de informação, propiciou às bolsistas 
aulas relevantes e aprendizagens significativas. 
Pôde-se verificar, também, que as bolsistas 
apropriaram-se da linguagem empregada durante a 
preparação, na universidade, e fizeram uso dela ao 
apresentarem para seus pares, não como mera 
repetição, mas sim procurando aproximar a química 
escolar e o cotidiano dos alunos. 

 

Conclusões 
A participação ativa e consciente das bolsistas 
mostrou que esse tipo de experiência de ensino leva 
a bons resultados de aprendizagem, devido à 
horizontalidade das relações, identidade entre os 
sujeitos e da linguagem comum das bolsistas e dos 
alunos. 
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Palavras-Chave: motivação, contexto sociocultural, problematização

Introdução 
Na literatura do campo de ensino muito tem sido 

abordado em relação à questão da motivação de 
alunos em “aprender” nos mais diversos 
seguimentos do ensino médio e fundamental. Porém 
ainda é precário esse mesmo tipo de trabalho tendo 
como objeto de estudo os acadêmicos.  

Na Unidade de Ciências de Exatas e 
Tecnológicas da UEG, situada em Anápolis, Goiás 
foi constatado que os alunos de engenharia agrícola 
têm um comportamento diferente dos outros cursos 
quanto ao desempenho acadêmico nas disciplinas 
de Química, a realidade é de uma acentuada 
dificuldade em aprender os conteúdos próprios da 
disciplina, que resulta em um elevado número de 
reprovação e evasão.  

Utilizando o modelo descrito no documento 
“MSLQ - Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire” pelo psicólogo Pintrich (1991), fez-se 
um estudo do perfil dos alunos de engenharia 
agrícola para que seja compreendido quais fatores 
afetam de forma mais significativa o desempenho 
destes alunos nas disciplinas de químicas.  

Este trabalho é baseado nos quatro critérios 
discutidos pelo autor (Pintrich, 1991) que afirma que 
a motivação esta fundamenta em quatro eixos: 1) o 
contexto sociocultural; 2) os fatores relacionados ao 
ambiente de sala de aula; 3) os fatores internos ao 
aluno e 4) o comportamento motivado em si. 

Considerando-se esses fatores, quais são as 
reais motivações dos alunos de engenharia agrícola 
para aprender Química? Como o contexto sócio-
cultural-econômico influência no desempenho? O 
que pode ser feito para mudar esse fluxo? 

Resultados e Discussão 

Para o entendimento das influências do contexto 
sócio-cultural-econômico do aluno em sua 
motivação, resolveu-se aplicar um questionário com 
24 questões que contemplavam esses aspectos a 
fim de entender os motivos primários do grande 
número de desistência e evasão no curso. 67 
questionários foram respondidos pelos alunos. As 
perguntas versavam sobre a forma de ingresso na 
universidade, acesso a internet, o grau de 
escolaridade dos pais e mães, se são bolsistas ou 
não, renda mensal, localidade de moradia etc. 

  A questão que abordou a escolaridade dos pais 
e das mães pode indicar um motivo pelo qual os 
alunos não estão motivados. 10 alunos 

responderam que suas mães completaram somente 
o ensino fundamental, 26 concluíram os estudos até 
o ensino médio, enquanto que 21 completaram o 
ensino superior. Em relação aos pais temos que 18 
concluíram apenas o ensino fundamental, 28 
pararam no ensino médio e 15 no ensino superior. 
Esses dados se mostram de acordo com o primeiro 
eixo descrito por Pintrich (1991) em que o contexto 
sociocultural influência diretamente no desempenho 
desses alunos, visto que a minoria possui pais e 
mães com diploma de ensino superior, que 
provavelmente reconhecem a importância do estudo 
para seus filhos.  

A questão que contempla o acesso à internet 
também forneceu um dado interessante para 
análise. 55 alunos afirmaram que só tem acesso a 
internet uma vez por semana, 10 assinalaram a 
opção entre duas e quatro vezes por semana. Esse 
fator se enquadra no eixo relacionado ao ambiente 
de sala de aula, pois a universidade não oferece 
pontos de acesso a internet que podem facilitar que 
esses estudantes busquem informações adicionais 
a cerca dos conteúdos da disciplina, o que acaba 
contribuindo também para a baixa motivação. Outro 
ponto relevante é o método utilizado pelos 
professores em suas aulas como descreve Travis 
(1996) “limitam-se a cobrir o conteúdo, sem 
nenhuma preocupação com a ajuda aos estudantes 
para aprender”, ou seja, além de não contar com a 
internet os alunos ainda lidam com a falta de 
indicação de materiais extras para ajuda. 

Na questão que contemplou a motivação para 
entrada no curso, 27 alunos apontaram a projeção 
financeira, neste caso podemos atribuir uma 
possível frustração quanto a realidade do 
profissional da área, em que o estudante só passou 
a conhecer no decorrer do curso. 

Conclusões 
O trabalho se trata de um TCC realizado pelo 

aluno que ainda está no início do trabalho. Para 
superar a questão da baixa motivação o trabalho 
contará ainda com a aplicação de uma estratégia 
baseada na problematização na tentativa de tornar 
esses indivíduos sujeitos de sua própria formação. 
____________________ 
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Introdução 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) ao final do quarto ciclo do ensino fundamental 
o aluno deve ser capaz de interpretar os fenômenos 
químicos e bioquímicos. Para que esses educandos 
se apropriem da aprendizagem significativa desses 
fenômenos, é interessante que eles disponham de 
exemplos de misturas, separação de misturas e 
reações químicas, e possam também compreender 
que a matéria é constituída por partículas, além de 
outros conceitos químicos (BRASIL, 1998).  
Os conceitos iniciais de química trabalhados no 
nono ano do ensino fundamental atualmente são 
transmitidos por professores de ciências, que 
possuem formação em ciências biológicas 
(FREITAS, 2007).  
Tanto no ensino fundamental quanto no médio a 
disciplina de Química é citada como uma das mais 
difíceis de se aprender. Este fato vem estimulando 
estudos e gerando diversas propostas para que este 
aprendizado se torne mais significativo e prazeroso 
(SILVA 2011). 
Tendo em vista que neste processo de melhoria do 
ensino da química se faz necessário envolver os 
professores licenciados em ciências biológicas, este 
trabalho teve como objetivo investigar as 
representações sociais acerca da química, utilizando 
32 alunos voluntários do primeiro período de 
Ciências Biológicas da Unigranrio. Para tal, utilizou-
se a técnica de evocação livre de palavras, 
empregando-se como instrumento de coleta de 
dados um questionário. 

Resultados e Discussão 
As palavras obtidas por meio das evocações livres 
foram analisadas segundo a metodologia proposta 
por Vergès (apud Sá, 1996). Essas palavras foram 
organizadas considerando-se a frequência e a 
ordem em que foram evocadas, o que nos permitiu 
a identificação de um núcleo central da 
representação. A frequência (f) representou o 
número total de vezes que a mesma palavra 
aparecia nas evocações dos alunos e a ordem 
média de evocação (OME) representou o 
posicionamento que a mesma palavra ocupava 
dentro das evocações. 
A partir do exame conjugado da frequência e da 
ordem média de evocação dessas palavras pelos 
estudantes, foram levantados os elementos 
supostamente pertencentes aos núcleos centrais, 
intermediários e periféricos da representação social. 
O núcleo central foi responsável pelas significações 

fundamentais da representação, que mostraram sua 
identidade. Na pesquisa em questão, trabalhou-se 
como foco principal o núcleo central, considerando-
se que neles estavam as expressões mais 
fortemente associadas à representação social 
estudada (Tabela 1). 
 

Tabela 1: Palavras do núcleo central 
Elementos Centrais 

Palavras f t 4 OME < 2,5 
Transformação 5 1,6 
Reagente(s) 5 1,8 
Meio ambiente 5 1,8 
Difícil 9 2,0 
Complicado 6 2,0 
Tabela periódica 8 2,3 
Sustentabilidade 7 2,3 
Petróleo 4 2,3 
Indústria 7 2,4 
Átomo(s) 7 2,4 
Poluição/poluente 5 2,4 

 

Sendo assim, na categoria elementos centrais que 
estão concentrados os comentários apresentados 
na conclusão deste trabalho.  

Conclusões 
A partir dos dados obtidos neste estudo foi possível 
observar que na percepção dos sujeitos que 
participaram da pesquisa a palavra "difícil" foi a 
expressão que alcançou a mais elevada frequência 
de citação (28,1%). Em relação a OME, no entanto, 
a palavra mais relevante foi "transformação" (1,6). 
Desta forma, pode-se pressupor que para o grupo 
estudado existe uma barreira para o estudo desta 
disciplina, o que pode provocar uma dificuldade 
quando este licenciado for introduzir o estudo da 
química no nono ano do ensino fundamental. Em 
contrapartida, a palavra transformação remete a 
uma das grandes vertentes da química, as 
transformações químicas. 

Agradecimentos 

A Universidade do Grande Rio, Unigranrio. 
___________________ 
1BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências 
Naturais. Brasília: MEC, 1998.  
2FREITAS, A.M. As competências na atuação do profissional 
egresso da licenciatura em ciências biológicas da unesc: uma 
análise dos anos de 2002-2005. Dissertação de mestrado em 
educação. Unesc. 2007. 
3SÁ, C.P. Núcleo das representações sociais. Petrópolis: Vozes, 
1996. 
4SILVA, A.M. Proposta para Tornar o Ensino de Química mais 
Atraente. Revista de Química Industrial, RJ, no. 731, 2011. 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Ensino de Química 

Estudo de polímeros sintéticos com enfoque ambiental: uma proposta 
didática para o Ensino de Química a alunos do Ensino Médio 
Tayanna Caira Fernandes Gomes (IC)1,2, Maraína Souza Medeiros (IC)1, Blyeny Hatalita Pereira Alves 
(PQ)1,2, Ana Cláudia Oliveira Silva (IC)1,2, Elizângela Ferreira Dos Santos (IC)1, Lucas Oliveira Carvalho 
(IC)1. tayannacaira89@yahoo.com.br 
 
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Itumbiara.2Bolsista PIBID/Capes. 
 
Palavras-Chave: polímeros sintéticos, experimento, jogo lúdico.  

Introdução 
Os polímeros, em geral, fazem parte da vida do ser 
humano há muito tempo, como, por exemplo, os 
polissacarídeos, proteínas e DNA que são exemplos 
excepcionais de polímeros naturais. Foi apenas no 
século XX que o químico Staudinger formulou uma 
hipótese macromolecular para a existência de 
moléculas muito grandes, as ‘macromoléculas’ 
(WAN; GALEMBECK, 2001). A partir dessa 
definição foi possível descobrir os polímeros 
sintéticos que hoje estão presentes em tintas, 
borrachas, plásticos, etc. Apesar dos polímeros 
sintéticos serem extremamente importantes em 
nosso cotidiano existe problemas ambientais 
associados que precisam ser levados em 
consideração. Segundo Marconato e Franchetti 
(2002), a utilização da temática em aulas de 
Química para o ensino médio com a utilização de 
experimentos de baixo custo se torna pertinente 
pelo fato da ausência de textos e experimentos 
adequados às necessidades das escolas. Tendo em 
vista essa problemática e também pelo fato do 
tema ser pouco explorado nas escolas de ensino 
médio, buscou-se propor uma sequência didática 
sobre polímeros sintéticos utilizando experimentos 
de baixo custo e jogo lúdico. A sequência didática 
compõe-se de duas aulas de 45 minutos sendo que 
elas foram realizadas pelos próprios alunos do 7º 
período do curso de Licenciatura em Química, na 
disciplina de Oficina de Ensino de Química, como 
forma de se prepararem para a regência que é uma 
das etapas do curso em questão. 

Resultados e Discussão 
Para dar um embasamento teórico aos alunos, a 
primeira aula da sequência didática ficou destinada 
a explorar os conceitos de polímeros sintéticos e 
polímeros naturais, mencionando as propriedades, 
características e classificação dos polímeros 
sintéticos e reação de polimerização. No intuito de 
exemplificar a produção de um polímero sintético, 
os alunos propuseram um experimento prático e 
barato denominado “geleca” feito com materiais 
encontrados no comércio (cola de isopor, corante e 
água), o que permitiu que eles visualizassem a 
produção de um material polimérico e algumas de 
suas características físicas e químicas. Com o 
término do experimento, os alunos regentes deram 

início à segunda aula utilizando um painel 
ilustrativo, que foi um cartaz feito manualmente 
pelos próprios alunos regentes, contendo imagens 
de produtos do cotidiano e que em sua composição 
apresentam polímeros sintéticos, mencionando as 
nomenclaturas (como por exemplo: polietileno, 
poliamida, poliéster entre outros), enfatizando o 
tempo que levam para se decompor no meio 
ambiente e assuntos como: coleta seletiva e 
reciclagem. Essa abordagem foi pertinente, pois 
provocou nos alunos um espírito de sensibilização a 
respeito dos danos que podem ser causados á 
natureza pelo descarte inadequado de produtos 
poliméricos. Após esse trabalho de sensibilização, 
os alunos regentes criaram perguntas referentes ao 
tema da aula proposta e propuseram um jogo de 
tabuleiro disponibilizado no site da Inpev, ao qual 
foi impresso em papel A5, onde as peças que 
seriam movidas pelos jogadores eram tampinhas 
plásticas e um dado confeccionado de papel, assim 
a turma foi divida em três grupos que respondiam 
ás perguntas no percurso do tabuleiro e o grupo 
vencedor recebia como prêmio chicletes que 
representava o tema. Essa foi uma maneira 
encontrada de se trabalhar o conteúdo proposto de 
forma educativa como também prazerosa. Os 
alunos participaram ativamente das atividades e 
também demonstraram domínio do conteúdo ao 
responderem as perguntas do jogo de tabuleiro. 

Conclusões 
A proposta didática apresentada mostrou-se 

bastante eficaz, pois permitiu aos discentes de 
graduação a experiência de se trabalhar conteúdos 
químicos para o ensino médio de forma fácil e 
lúdica. Além disso, a proposta de trabalhar 
polímeros sintéticos não somente enfatizou os 
problemas ambientais associados como também 
viabilizou trabalhar experimentos químicos de baixo 
custo e um jogo lúdico, tornando as aulas menos 
tradicionalistas e mais criativas. 
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Palavras-Chave: Solo, ensino, sequência de aula. 

Introdução 
O solo é muito importante para a vida 

dos seres humanos, de plantas e de animais. Por 
isso, é necessário que conheçamos suas 
propriedades específicas, o que ele tem para nos 
oferecer e a maneira que podemos utilizá-lo sem 
causar danos maiores. 

Segundo Luchese, Favero e Lenzi 
(2002), o solo é uma mistura de compostos 
minerais e orgânicos, que se forma a partir da rocha 
primária, através de agentes físicos, químicos e 
biológicos. 

Diante dos fatos, este projeto levantou 
o seguinte problema: É possível utilizar o tema 
solos para elaborar aulas contextualizadas da 
componente curricular Química do Ensino Médio? 

Nesta perspectiva, buscou-se de forma 
geral, elaborar propostas de sequências de aulas 
que pudessem ser ministradas por professores da 
disciplina de Química do Ensino Médio, tendo como 
tema central “solos”. De forma específica, 

objetivou-se, mostrar a importância do manuseio 
correto do solo; identificar os conteúdos de Química 
que pudessem ser trabalhados no ensino médio; 
propor três sequências de aulas com o tema solos 
articuladas com os conteúdos de Química. 

Resultados e Discussão 

Elaborou-se uma proposta didática na 
forma de três (03) sequências de aulas (Quadro 01) 
com duração de aproximadamente 3 horas-aula 
cada, que poderá servir de apoio ao professor nas 
aulas de Química da 1ª série do Ensino Médio, com 
o propósito de desenvolver nos alunos a 
capacidade de compreenderem o conteúdo da 
componente curricular Química que está sendo 

ministrado em sala de aula, facilitando assim, o 
processo de ensino-aprendizagem. 
Quadro 1. Sequências de aulas com o tema solos. 

Conclusões 

A partir dos resultados da pesquisa, 
pôde-se perceber que são vários os conteúdos 
químicos que podem ser abordados através do 
tema solos, na 1ª série do Ensino Médio. Através da 
contextualização que é um método eficaz no 
processo de ensino-aprendizagem da componente 
curricular Química, o professor pode trabalhar 
eventos do cotidiano dos alunos assimilando o 
conhecimento científico provocando o entendimento 
dos alunos, o que torna a aula mais agradável. 
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Sequência 
de aula 

Tema 
solos 

Conteúdos de 
Química 

Objetivo 

01 

O solo e 
suas 

característi
cas gerais. 

Transformações 
físicas, químicas 

e biológicas. 

Aprender a 
composição os 
solos e 
formação. 

02 

Atributos 
físicos do 

solo. 

Transformação 
de medidas; 
Estrutura; 

Densidade; 
Dispersão. 

Aprender a 
diferenciar 
cada tipo de 
solo de acordo 
com suas 
características 

03 
 

Atributos 
químicos 
do solo. 

Tabela periódica;  
pH. 

Compreender 
os atributos 
químicos do 
solo. 
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Palavras-Chave: energia química, concepções. 

Introdução 
O conceito de energia é de difícil compreensão, e é 
abordado distintamente nas várias disciplinas. 
Segundo Garritz & Chamizo (1994), “(...) o problema 
de encontrar uma definição simples para a energia é 
que esta se apresenta de diversas maneiras”. Nesse 
sentido, em geral, não encontramos uma discussão 
clara sobre energia química e muitas são as 
concepções apresentadas pelos estudantes. Por 
exemplo, alguns estudantes apresentam a 
concepção de estocagem de energia, em virtude da 
utilização do termo armazenamento. Denial et al. 
(1985), em seu trabalho, utilizava a expressão 
armazenar entre aspas, a fim de evitar a confusão 
entre o termo armazenar e a ideia de confinamento 
de energia, de energia presa. Neste trabalho, 
buscamos analisar como os alunos compreendem a 
energia química e de que maneira alguns livros 
didáticos de química tratam esse conceito. 

Resultados e Discussão 
Foi aplicado um questionário com 3 questões a 11 
alunos do curso pré-vestibular de uma escola 
particular de Olinda (PE), para identificar 
concepções sobre energia química e 
transformações entre diferentes formas de energia. 
Nas respostas dos alunos, foram identificadas 
algumas dificuldades na compreensão deste 
conceito: a) tiveram dificuldade em entender de que 
consiste a energia química; b) não associaram 
energia química a ligações químicas; c) havia 
dificuldades em citar as transformações entre as 
formas de energia, a partir de situações presentes 
no cotidiano. Por exemplo: alguns alunos definiram 
energia química como um determinado tipo de 
transformação de energia e muitos alunos indicaram 
que na pilha havia transformação da energia 
química em energia elétrica, mas não apontaram a 
transformação de energia elétrica em energia 
química na eletrólise. 
Foi feita também uma análise em livros didáticos, 
referenciados na bibliografia. Para a análise foram 
considerados os capítulos do livro que tratavam de 
ligações químicas, eletroquímica, termoquímica e 
radioatividade. Após a análise verificamos que em 
geral os livros: a) usam de forma limitada o termo 
“energia química” – este foi encontrado em 1 livro, 
no qual energia química é definida como a diferença 

de energia entre produtos e reagentes; b) 
apresentam fatos cotidianos relacionados com os 
temas dos capítulos, mas não fazem menção a 
energia química; c) apontam a conversão entres 
formas de energia, mas na apresentação dos 
processos o termo “energia química” não é usado. 
Exemplificando: alguns livros falam que a partir da 
fissão nuclear obtém-se energia elétrica, mas não 
se usa a expressão energia química para falar 
dessa transformação. 
Os resultados obtidos a partir do questionário e da 
análise dos livros apontam para algumas 
dificuldades dos alunos em compreender a energia 
química e suas transformações. Isso pode ser 
devido ao fato de o termo ser pouco usado, pouco 
discutido ou associado a outras discussões sobre 
energia na própria química e em outras disciplinas. 
Essa constatação se evidencia na análise dos livros 
quando não encontramos uma discussão sobre 
energia química, entre as modalidades de energia 
estudadas.  

Conclusões 
As análises da literatura e das concepções dos 
alunos evidenciam o quanto o tema ainda está 
incipiente de estudos. A realização de atividades que 
valorizem o debate sobre as diferentes formas de 
energia, incluindo a energia química, pode contribuir 
para uma maior compreensão sobre essa forma de 
energia. 
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Palavras-chave: Evasão, Química, Vale do Jamari.

Introdução 
A evasão escolar pode ser vista como o 

fenômeno em que um ou mais alunos abandonam a 
Instituição de Ensino Superior (IES), durante o ano 
letivo, por desinteresse, por falta de estímulo, por se 
considerarem incapazes de serem aprovados ou por 
motivos sócio-econômicos¹. 

O enfoque deste estudo é a evasão no curso de 
Química. A Química é a ciência que estuda as 
propriedades e transformações ocorridas na 
matéria. Dados do Censo da Educação Superior de 
2009 divulgado pelo INEP revelam que apenas 
14,74% dos ingressos nos cursos de Licenciatura 
em Química de 2006 se formaram². 

O Vale do Jamari está situado na Região Norte, 
Estado de Rondônia e compreende 09 municípios 
sendo que destes, apenas um possui IES que 
oferece o curso de Licenciatura em Química: a 
Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA), 
localizada no município de Ariquemes. 

Não há como explicar a Química, tão pouco 
desenvolvê-la, sem químicos. Com base nessa 
assertiva, justifica-se a importância do presente 
estudo uma vez que este tem por finalidade 
apresentar a evasão no curso na região do Vale do 
Jamari, localizado na região norte do país, no 
Estado de Rondônia. 

Resultados e Discussão 
Ariquemes é o centro tecnológico do Território e 

possui o curso desde o 2° semestre de 2007, 
quando iniciou suas atividades. 
 
Figura 1. Diplomação, retenção e evasão no curso 
de Licenciatura em Química da FAEMA entre 2007/2 
e 2011/1. 

 
 Fonte: Secretária de Controle e Registro Acadêmico) da FAEMA 

No período estudado entre o início do curso 
(2007/2) ao primeiro semestre de 2011 apenas 170 
alunos ingressaram na Instituição e destes 74 
alunos evadiram. Multiplicando a quantidade de 
alunos evadidos por cem e dividindo o valor pelo 
número de alunos ingressos no curso, pode-se obter 
um percentual de evasão no curso que se aproxima 
de 44%. 

Em comparação com os estudos feitos pela 
Comissão Especial do MEC³, que detectou uma 
evasão nacional média de 74,82%, comparando 
com dados do Censo da Educação Superior de 
2009, a evasão na FAEMA de 44% é inferior à 
média nacional, mas não quer dizer que não seja 
significante uma vez que a procura pelo curso nesta 
instituição é baixa e a maioria das turmas ainda não 
se graduou, ou seja, esta evasão pode aumentar e o 
número de profissionais formados na área, na 
região vai continuar em defasagem. 

Conclusões 
Neste estudo buscou-se avaliar a evasão no curso 

de química da FAEMA, único oferecido na região do 
Vale do Jamari. A evasão, neste contexto, embora 
seja de 44%, estando abaixo da média nacional que 
é de 74,82%, é preocupante, pois há uma grande 
necessidade de químicos na região tanto para atuar 
na área da educação quanto na indústria, mostrando 
assim a importância de se dedicar uma atenção 
maior ao estudo sobre a evasão no curso na região 
e divulgar a importância deste para a vida de cada 
um. 
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Palavras Chave: Experiência de Sala de Aula, Métodos Educacionais, PROFID.

Introdução 
A escolha da licenciatura é sempre muito difícil, 
geralmente acompanhada do medo de ensinar e de 
errar. A universidade procura preparar o graduando 
para a sala de aula, através de alguns modelos 
educacionais, que nem sempre correspondem à 
realidade dos modelos adotados pelas escolas 
públicas de ensino médio.  
De acordo com Nóvoa (2000, p. 16) “A identidade é 
um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e estar na profissão”. 
Nóvoa sugere que a identidade tem um forte caráter 
político e pressupõe que o sujeito que a constrói tem 
uma efetiva participação nesse lugar. A Educação 
Básica representa este lugar, quando buscamos a 
identidade na docência.  
Ao se pensar criticamente a prática de ontem e a de 
hoje é que se pode melhorar a próxima prática, 
conforme Freire (1994) “A prática docente crítica, 
implica do pensar certo, envolvendo o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer”. 
O conhecer teórico apresenta uma dupla limitação: é 
um saber cuja aplicabilidade ainda não foi testado 
por quem o sabe, e por isso está individualizado, e 
sem a complexidade de relações com outros 
campos do saber é necessária uma atuação 
profissional bem mais crítica. 
O projeto de extensão PROFID - Programa de 
Fortalecimento da Identidade Docente na Educação 
Básica da UFMT/CUA, possibilitou assim a vivência 
da realidade docente em uma sala de aula. Por meio 
do exercício da profissão, essas experiências 
potencializam a tomada de decisões de estudantes 
do Curso de Licenciatura em Química da UFMT- 
Campus Universitário do Araguaia. 

Resultados e Discussão 
A oficina foi conduzida em 2013, sob o tema 
“Aprendizagem significativa em Química com o 
estudo dos aromas naturais” e composta por teoria e 
prática, com duração de 20 horas, divididas entre a 
UFMT e as Escolas Estaduais Nossa Senhora da 
Guia (EENSG), em Barra do Garças e São Miguel 
(EESM), em Pontal do Araguaia. Na UFMT 
ocorreram as extrações (utilizando cravo e canela) e 
nas escolas foram conduzidas as aplicações desses 
extratos na produção de sabonetes e aromatizantes.  
 
 
 

 
Ambas as escolas da rede pública foram de suma 
importância para o amadurecimento docente da 
equipe. Traçando um paralelo entre a duas escolas, 
vivenciamos duas realidades diferentes. Na EENSG, 
a turma era composta de adolescentes do período 
matutino, enquanto que na EESM, a turma era 
composta de pessoas mais velhas do período 
noturno, a grande maioria trabalhadores em período 
integral. Na primeira escola, os alunos eram 
agitados porém apresentavam um maior interesse, 
enquanto na segunda escola, eram calmos e 
desinteressados e enfrentavam a problemática da 
evasão escolar, manifestada em sala de aula vazia. 
A experiência em sala de aula comprovou a 
importância da junção de teoria e prática como 
internalização, possibilitando aprender e assimilar o 
conteúdo aplicado através de práticas conceituais 
para os alunos. As duas realidades das escolas 
apresentaram como essencial a contextualização, 
visando a bagagem cultural de cada aluno.  

Conclusões 
A prática docente se revela uma tarefa realmente 
árdua, havendo muita desvalorização da profissão. 
O projeto PROFID nos possibilitou a oportunidade 
de adquirir experiência em sala de aula e de 
desenvolver preparação para enfrentar as diversas 
realidades da educação atual. Proporcionou, de 
maneira significante, o fortalecimento da identidade 
docente, com essas primeiras experiências que 
apresentam sentimentos adversos. Nessas 
ocasiões, verificamos a importância do domínio de 
conteúdo para auxiliar um domínio de sala, uma vez 
que as primeiras experiências são caracterizadas 
pela maior incidência de dificuldades.  
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Palavras-Chave: EJA, experimentação, ensino de química. 

Introdução 
Um problema do ensino de ciências está em seu 
distanciamento da realidade de vida dos estudantes 
o que os leva a dificuldade em selecionar 
informações de diferentes fontes, estabelecer 
relações entre os conteúdos da ciência escolar e 
situações que fazem parte de suas vidas1. O ensino 
de química é uma prática desafiadora, sua 
contextualização requer metodologias, como a 
experimentação, que promovam a aprendizagem. A 
experimentação permite a articulação entre 
fenômenos e teorias2 e requer que a elaboração do 
conhecimento apresente-se dependente de uma 
abordagem científica3. O PIBID/Química da PUC 
Goiás, atua no ensino de jovens e adultos (CEJA), 
pois estas escolas abrem as portas para pessoas 
que ficaram a margem da escolaridade, ou porque 
ingressaram cedo no mercado de trabalho ou 
viveram frustradas experiências escolares4. O 
objetivo deste trabalho foi realizar aulas 
experimentais demonstrativo-investigativas, 
norteadas pelos eixos ensinar e aprender e pela não 
dissociação da teoria e experimento, o que 
possibilita uma maior interação com conteúdos e um 
diagnóstico da dialética curiosidade natural X 
científica. Após as aulas teóricas/expositivas, foram 
realizadas 2 aulas experimentais no 1º período do 
CEJA (idade: 20/50 anos) onde se trabalhou: (1) 
conceitos de ácido/base por meio da identificação 
de variação de cor do extrato de repolho, utilizando 
vinagre, detergente, ácido muriático, solução de 
bateria, solução de soda cáustica, alvejante entre 
outros e (2) reatividade química entre as 
substâncias pela reação de formação de CO2(g) 
entre vinagre (H3CCOOH(aq)) e bicarbonato de 
sódio (NaHCO3(s)), em garrafa PET, recolhendo o 
gás em uma bexiga. A avaliação da aprendizagem 
foi realizada por meio de questionários investigativos 
(3 questões) e o registro de observação dos 
questionamentos durante as aulas, pois ao se 
ensinar ciências considera-se que toda a 
observação não e feita num vazio conceitual, mas a 
partir de um corpo teórico que orienta a 
observação5. 

Resultados e Discussão 
As atividades experimentais demonstrativo-
investigativas foram realizadas em sala de aula, pois 
a escola não dispõe de laboratório. Um roteiro 
elaborado pela equipe foi disponibilizado aos alunos 
para o acompanhamento dos experimentos. A 
metodologia permitiu observações interessantes 

como registrado na fala da aluna: “Eu gostei 
bastante pois me deu mais base sobre as cores. 
Pois sou cabeleireira, e nas aplicações de química é 
importante.” (SIC), considerando que misturas 
podem promover reações adversas com mudanças 
de cor. Quanto a formação de CO2(g), registrou-se a 
fala “achei interessante pois tem várias maneira de 
fazer com que uma matéria se transforme em outra.” 
(SIC). Os alunos consideraram o tempo de 45 min 
insuficiente para cada atividade, já que a 
experimentação (1) tinha como foco a observação 
da mudança de cor na solução de extrato de repolho 
roxo em função da substância química presente nos 
produtos comerciais e na (2) questões com 
abordagens teóricas. A análise dos questionários 
dos 21 alunos mostraram que 47% dos mesmos não 
conseguiram preencher totalmente a tabela de cor X 
produto comercial e que 91% responderam todas as 
questões referentes a reatividade química. 

Conclusões 
Por meio das atividades experimentais 
demonstrativo-investigativas foi possível observar 
que os alunos do CEJA participam ativamente do 
processo de ensino, mantendo-se “curiosos”. 
Acredita-se que essa disposição possa estar 
relacionada com a faixa etária, cujo desafio de 
ensinar deve ser enfrentado com criatividade, o que 
requer a qualificação de professores para o 
desenvolvimento de novas metodologias, um dos 
objetivos do PIBID. Com relação aos roteiros das 
atividades, estes devem ser elaborados de forma 
que a sua execução ocorra em 45 min, 
possibilitando ao aluno a realização de todas as 
atividades previstas, dessa forma supera-se a ideia 
de que de jovens e adultos não se deva exigir o 
mesmo nível de desempenho do aluno que realiza 
sua escolarização na idade própria. 
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Introdução
Várias alternativas vêm sendo elaboradas para 

melhorar a relação ensino e aprendizagem, dentre 
elas, o uso da expressão corporal por meio dos jogos 
teatrais, forma de ensino aprendizagem criada para o 
treinamento de atores, por V. Spolin, com 
adaptações modernas para o espaço escolar.

O jogo teatral consiste no envolvimento com o 
ambiente, interagindo ativamente com o conceito ou 
fenômeno abordado, o que possibilita que a pessoa 
possa aprender a partir da experiência, envolvendo-
se nos níveis, intelectual, físico e intuitivo (BOAL, 
2005). Para Spolin (1963), se a resposta se realiza 
nos níveis intuitivo e de representação de papéis, o
indivíduo está realmente aberto para aprender.

O jogo teatral também pode se dar pelo 
expressão corporal consciente do professor ou pelos 
alunos. Segundo Soares (2013), isso caracteriza o 
Nível de Interação IV entre jogo e jogador. O jogo é a 
expressão utilizada em sala de aula, o(s) jogador(es) 
são professores e alunos.

Assim, nosso objetivo é apresentar em uma sala
de nível médio de ensino por meio de um jogo 
teatral, uma abordagem sobre o conteúdo de
radioatividade, especificamente, o conceito de 
período de semidesintegração radioativa.

Resultados e Discussão
A atividade foi realizada em uma turma de terceira 

série do ensino médio com trinta e cinco alunos e 
durou doze minutos. Ela foi filmada na íntegra e 
consistia na seguinte dinâmica: os alunos foram 
divididos em dois grupos. O professor pediu para que 
eles se movimentassem de maneira desordenada 
por todo o espaço da sala, estabelecendo que ao 
bater com a palma das mãos, todos do grupo 1 
deveriam parar de se movimentar e os alunos do 
grupo 2 continuariam se movimentando. Depois foi 
pedido que os alunos que ainda estavam em 
movimento, no caso o grupo 2, parassem de se 
movimentar com a mão levantada. O professor 
enumerou novamente esse grupo em dois novos 
grupos e repetiu o processo inicial várias vezes até 
que sobrasse apenas um aluno. Salientando que os 
grupos eram divididos e subdivididos de maneira a 
ficarem com uma quantidade de alunos sempre igual 

e que ao bater palma uma metade deixava de se 
movimentar. A atividade foi filmada e transcrita.

Houve a participação da totalidade dos alunos, de 
forma voluntária. O entusiasmo e a saída da 
passividade foram apontados pelos alunos como 
motivadores para discussão conceitual. Ressaltamos 
que o conceito não foi explicado antes que o jogo 
fosse aplicado, e após seu final alguns alunos 
elucidaram o conceito através da atividade realizada, 
como mostram suas falas após o professor 
perguntar: "Você relaciona a atividade com algum
aspecto da química, alguma coisa relacionada ao 
universo químico?"

Aluno 1: “Átomo!”
Aluno 2: “Tem que fazer referencia a elemento radioativo, certo?”
Professor: “Isso! Vamos fazer uma relação com a energia 
nuclear.”
Aluno 2: “Seria então a meia vida professor?”
Professor: “A meia vida?”
Aluno 2: “Isso! Meia vida, que quanto maior o tempo mais ele vai 
perdendo energia!”
Aluno 3: “Pode ser!”
Aluno 4: “Tem a ver!”

Outras falas similares demonstram que os alunos 
entenderam o objetivo da expressão corporal 
realizada. A discussão conceitual por esse caminho 
parece ter sido mais divertida, mas antes de tudo, 
menos passiva e mais ativa. Outro aspecto 
salientado pelo professor é o cuidado com 
obstáculos epistemológicos, considerando-se que 
átomos não têm olhos, cabelos e roupas e que uma 
atividade dessa espécie, além de ser uma analogia, 
é um modelo corporal que facilita a aprendizagem 
mas não é necessariamente próxima a realidade.

Conclusões
Com os devidos cuidados conceituais e 

epistemológicos, jogos teatrais são alternativas 
eficazes para ensinar conceitos em uma nova 
dinâmica que fuja da passividade. Além disso, 
possibilita a personificação e a mimesis do conceito 
pelo aluno, características importantes para uma 
aprendizagem por meio do lúdico (SOARES, 2013).
_________________________________________
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Introdução 
O estímulo para perceber a inter-relação entre os 
fenômenos estudados pelas Ciências Naturais 
contribui para o desenvolvimento de uma visão 
articulada do ser humano com o seu meio natural. O 
trabalho por projetos ou temas não espera cancelar 
o caráter disciplinar do conhecimento científico, mas 
complementá-lo para que a articulação das 
competências a serem desenvolvidas pelo 
estudante seja propícia (BRASIL, 1998). 
Em consonância com o que foi exposto o presente 
trabalho traz o relato de elaboração e aplicação de 
uma sequência didática (SD) organizada por 
professores de Química, Biologia e Matemática de 
uma escola da rede estadual de Minas Gerais. A SD 
contemplou o tema Fermento na massa e foi 
desenvolvida com 38 alunos do 3º ano do Ensino 
Médio. A proposta surgiu da experiência da 
professora de Química, em anos anteriores, ao 
trabalhar conteúdos relacionados ao tema, como por 
exemplo, reações químicas. A discussão em torno 
dos fermentos químico e biológico, o trabalho 
quantitativo com grandezas, dentre outros aspectos, 
assinalou a necessidade de propor uma abordagem 
interdisciplinar de ensino. 

Resultados e Discussão 
Os conteúdos que cada área poderia abordar, a 
partir do fenômeno da fermentação, foram listados e 
questões foram elaboradas para nortear a SD, 
desenvolvida ao longo de quatro aulas. Notas de 
campo, registro escrito produzido pelos alunos e 
áudio das aulas foram utilizados para a coleta de 
dados. 
 A etapa inicial consistiu na fabricação do pão 
usando fermento biológico. O objetivo foi fazer com 
que os alunos observassem e discutissem aspectos 
fenomenológicos, como a tradicional porção de 
massa deixada em um copo com água para indicar 
o crescimento da massa. Durante a fabricação, 
quando os alunos foram confrontados com as 
semelhanças e as diferenças existentes entre os 
dois tipos de fermento, muitos apontaram que a 
diferença estava em ser natural (biológico) e artificial 
(químico). Esta constatação é um indicativo que se 
deve trabalhar com eles que a química não é 
responsável pela artificialidade de produtos, 
principalmente aqueles relacionados com 
alimentação. Os alunos apresentaram também 
dificuldades em explicar a expansão da massa, em 
reconhecer o gás liberado, a reação ocorrida e o 

papel das leveduras. Isso permitiu inferir, juntamente 
com uma análise de livros didáticos, que a 
fermentação é um fenômeno pouco discutido e 
geralmente contemplado ao final do 3º ano no 
ensino de reações orgânicas.  
Na segunda aula, a realização de cálculos foi 
contemplada ao se focar nas relações entre as 
grandezas, com aumento e redução da quantidade 
de receitas. Explorou-se a noção de função, a partir 
da representação gráfica de dados referentes à 
quantidade de ingredientes e número de receitas, 
visando analisar o tipo de função polinomial obtida, 
bem como escrever sua lei de formação.  
 A terceira aula resgatou a noção das propriedades 
gerais e específicas dos materiais. Os alunos foram 
confrontados se volumes iguais de sal, açúcar e 
farinha apresentavam a mesma massa. Muitos 
disseram não, justificaram a partir do conceito de 
densidade e conseguiram fazer previsões quanto ao 
material de maior densidade. Os alunos foram 
capazes de resgatar um conceito já discutido em 
séries anteriores. Em grupo, eles realizaram as 
medidas para verificar suas previsões.  
Apresentaram dificuldades em efetuar leituras na 
balança e no copo volumétrico bem como em aplicar 
as unidades às suas respectivas grandezas.  
A quarta aula consistiu na discussão dos resultados 
obtidos na etapa anterior. Quando solicitados a 
construírem o gráfico (massa x volume), muitos já 
estabeleciam relação com os gráficos produzidos 
anteriormente, reconhecendo se tratar do mesmo 
tipo de função. 

Conclusões 
O alvo principal do ensino é o aluno, um construtor e 
transformador do meio em que está inserido. O 
desenvolvimento da SD possibilitou o engajamento 
dos alunos em discussões acerca de suas 
concepções e de conhecimentos específicos de 
cada área.  
Romper com uma organização escolar 
compartimentada possibilitou um trabalho 
interdisciplinar cujo foco principal foi a aprendizagem 
significativa de conceitos científicos.  
 
 
______________ 
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Introdução 
O desenvolvimento de estratégias modernas e 
simples, utilizando laboratórios, sistemas multimídia 
e outros recursos didáticos envolvendo o lúdico são 
recomendados para dinamizar o processo de 
aprendizagem. A partir deste olhar criou-se o Grupo 
de Estudos em Química (GEQ) que é um grupo de 
estudantes do curso de Licenciatura Química do 
IFMA que realiza apresentações interativas ditas 
“Shows de Química”. O objetivo do Grupo é aplicar 
os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de 
Química para o desenvolvimento de experimentos 
atrativos que auxiliem o ensino aprendizagem 
dessa disciplina, por meio de jogos e atividades 
práticas de alto impacto visual. O trabalho do GEQ 
foi apresentado em vários eventos de formação de 
professores do IFMA no ano de 2013, e observou-
se uma grande aceitação por parte de todos 
participantes dos minicursos e oficinas ministradas. 
Todos relataram que a Química se tornou mais 
interessante a partir dos experimentos interativos. 
Segundo Santos (2001), o objeto formador da 
atividade lúdica busca um desempenho livre das 
tensões, fazendo com que o aluno se aproprie de 
forma mais prazerosa dos conhecimentos, ajudando 
na construção de novas descobertas.  

Resultados e Discussão 
O público alvo escolhido para aplicar as 
metodologias desenvolvidas foram os alunos dos 
cursos de Licenciatura em Química dos campi do 
IFMA situados no interior do Estado do Maranhão 
uma vez que grande parte desse alunado mora em 
localidades afastadas do município, o que permite a 
difusão das atividades apresentadas no minicursos 
e oficinas, além de possibilitar aos mesmos novas 
experiências pedagógicas. Foram desenvolvidos 
materiais didáticos de baixo custo e fácil acesso 
para alguns tópicos de química geral, selecionados 
pelos grupos. Também foram criadas várias 
apresentações utilizando encenação e química, 
para tornar as práticas mais atrativas, nas quais 
foram utilizados alguns experimentos de alto 
impacto visual para despertar a atenção dos alunos. 
A Figura 1 ilustra algumas das atividades realizadas 
nos eventos promovidos pelo IFMA em alguns de 
seus campi.  
 

   
(a)                                 (b) 

 
Figura 1. Apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos pelos grupos após a oficina de jogos 
didáticos: (a) apresentação dos jogos desenvolvidos 
(II Semana de Química do IFMA – Campus Zé 
Doca, MA) e (b) I Seminário Local do PARFOR – 
Pirapemas, MA. 
 
Com intuito de aplicar os conhecimentos adquiridos 
nas disciplinas de Química selecionaram-se alguns 
experimentos atrativos, a fim de auxiliar o ensino 
aprendizagem dessa disciplina, por meio de 
práticas de alto impacto visual. A Figura 2 ilustra os 
alunos envolvidos nesta atividade. 
 

  
(a)                                 (b) 

Figura 2. Atividade relacionada a oficina Reações 
químicas de alto impacto visual: (a) MOICIEN 2013 
Campus Codó, (b) II Semana de Química do IFMA 
– Campus Zé Doca. 

Conclusões 
Verificou-se que esse tipo de atividade permite a 
integração e desenvolvimento de habilidades do 
pessoal envolvido, promovendo uma interação com 
a sociedade em diferentes níveis escolares, 
principalmente na formação de professores de 
química. 
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Palavras-Chave: Química, gincana, lúdico. 
Introdução 

Ações diferenciadas no que tange o Ensino de 
Química precisam ser repensadas e colocadas em 
prática para desmitificar a ideia de que a química é 
uma matéria desvinculada do cotidiano dos alunos. 
Ficar atrelado somente à educação formal, com 
conteúdos maçantes e fórmulas rebuscadas pode 
não contribuir para a efetiva aprendizagem dos 
estudantes. Segundo Freire1 “ensinar não é apenas 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua própria produção ou a sua construção”. 
Utilizar algumas ferramentas como atividades 
lúdicas para se ensinar conceitos de química, 
motivam o aluno e faz com que desperte seu 
interesse pela matéria. De acordo com alguns 
estudos2, é extremamente necessário criar novas 
formas de ensinar e aprender, onde o aprender 
ocorra de forma lúdica e significativa, cujo espaço 
de aprendizagem possa se transformar em um 
ambiente de autonomia, iniciativa, criatividade, 
senso crítico e responsabilidade. Diante dessa 
problemática, licenciandos em Química da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), 
inseridos no Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação a Docência (PIBID) desenvolveram uma 
gincana com seis jogos diferentes. O objetivo da 
gincana foi reforçar conteúdos aprendidos em sala 
de aula de maneira contextualizada com a realidade 
do aluno3.  

Resultados e Discussão 

A gincana foi realizada nas escolas estaduais 
parceiras do PIBID-Química-UFTM localizadas na 
cidade de Uberaba MG, com alunos do 1º e 2º anos 
do Ensino Médio. Todos os jogos foram preparados 
e confeccionados pelos pibidianos utilizando 
materiais de fácil aquisição como papel cartão, 
cartolina, EVA, bolas de isopor, tinta guache, papel 
autocolante, sacos de pano. Os jogos que 
compunham a circuito da gincana foram: jogo da 
memória; passa ou repassa, com perguntas 
relacionadas ao cotidiano; corrida de sacos, com o 
intuito de montar um quebra cabeça da tabela 
periódica; boia ou afunda, com utensílios práticos 
auxiliando no entendimento sobre densidade; 
amarelinha, onde cada casa correspondia a uma 
pergunta sobre a química e a atualidade; e a dança 
da laranja feita com bolas de isopor. As turmas 
foram divididas em duas equipes e de forma 

democrática se dividiram em torcedores e 
participantes, porém todos podiam ajudar suas 
equipes. A cada jogo, a equipe vencedora ganhava 
um cordão e ao final da gincana foram 
contabilizados os cordões e decretada a equipe 
vencedora. Os alunos vencedores foram 
presenteados com brindes. No primeiro momento, 
alguns alunos ficaram um pouco tímidos, 
reservados e mais distantes. Porém ao começarmos 
efetivamente a gincana, os alunos foram se 
interessando e se sentindo cada vez mais 
motivados em ajudar suas equipes, respondendo as 
perguntas, discutindo conceitos de química. Em 
nenhum momento o objetivo dessa atividade foi 
incitar a competição destrutiva. O intuito da gincana 
foi o de estimular o trabalho em grupo e incentivar a 
interação entre os colegas e o conteúdo de Química 
de forma prazerosa e construtiva. E o objetivo foi 
alcançado. Os alunos disseram que queriam mais 
atividades como essas, para que a aula não ficasse 
tão cansativa e distante da realidade. 

Conclusões 

A Gincana foi de grande importância para os alunos 
das escolas e para os bolsistas do PIBID, futuros 
professores de Química, pois a mesma 
proporcionou uma nova forma de compreender e 
trabalhar esta ciência. Aliar a teoria à prática 
cotidiana é de fundamental importância para uma 
construção sólida do conhecimento. A química é 
uma ciência exata e abstrata e atividades lúdicas 
como a gincana aproxima o aluno do conteúdo de 
forma prazerosa, criativa e compreensível. Os 
professores podem realizar os jogos com questões 
referentes a matéria dada em sala de aula, com um 
propósito de auxilio na aprendizagem de tais 
conteúdos. 
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Palavras-Chave: Contextualização, Homeopatia. 
 
Diante das dificuldades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem de Química, acaba 
desmotivando o aluno ao estudo, pesquisadores na área de Educação em Ciências tem investigado 
novas alternativas para o ensino. Esta pesquisa procura compreender um processo de ensino e 
aprendizagem envolvendo alunos da 2° série do Ensino Médio do Instituto Diocesano de Estância/SE, 
para o estudo de diluição de soluções através da temática homeopatia. Concluiu-se que o contexto da 
homeopatia constituiu-se um ambiente favorável ao aprendizado dos alunos. 
 
 
Introdução 
 

Muitos já devem ter usado ou ouvido falar sobre remédios homeopáticos. Eles 
são considerados seguros e não causam efeitos colaterais como os remédios da 
alopatia (medicina convencional). No entanto, a maioria das pessoas que utiliza a 
homeopatia tem apenas uma vaga ideia de como estes remédios são preparados. 
 

Entre os nãos especialistas, homeopatia tem sido continuamente confundida 
com fitoterapia (preconiza o uso de plantas frescas ou secas), o que pode ser 
parcialmente justificado, uma vez que a maior parte dos medicamentos homeopáticos 
tem origem a partir de vegetais. Entretanto existem diferenças fundamentais, assim 
também como semelhanças. Ela é uma forma de terapia alternativa iniciada por  
Samuel Hahnemann (1755- 1843) quando em  1796 publica a sua primeira 
dissertação. No Brasil foi reconhecida como especialidade médica através do convênio 
firmado pelo Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a 
Comissão Nacional de Residência Médica, referendado pela Resolução CFM Nº 
1845/2008 (Brasil, 2008). 
 

O tratamento se dá a partir da diluição e dinamização da mesma substância 
que produz o sintoma num indivíduo saudável, o princípio similia similibus curantur 
(semelhante pelo semelhante se cura). A homeopatia reconhece os sintomas como 
uma reação contra a doença. A doença é uma perturbação de uma  energia vital e a 
homeopatia provoca o restabelecimento do equilíbrio. 
 

Apesar de largamente difundida, a prática da homeopatia tem inúmeros 
críticos. Sua forma de preparação faz com que os remédios homeopáticos não 
contenham um princípio ativo químico em quantidades mensuráveis, sendo sua ação 
baseada em uma suposta transmissão de energia capaz de curar a doença em 
questão. De acordo com Credidio (1987, p. 29), “Hahnemann era vitalista, ou seja, 
acreditava que o indivíduo é controlado por uma forma de energia imaterial que 
interliga todas as partes do organismo vivente levando a uma harmonia em suas 
atividades funcionais e racionais”. Em muitos países a homeopatia não é considerada 
especialidade médica. Embora alguns estudos individuais aleguem resultados positivos 
e sugerem maiores estudos, numerosos estudos indicam sistematicamente que 
homeopatia não é mais efetiva que o placebo. Segundo a Farmacopéia Homeopática 
Brasileira (1987, p. 19) placebo ou insumo inerte “é uma substância complementar de 
qualquer natureza, desprovida de propriedades farmacodinâmicas ou terapêuticas e 
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utilizada como veículo ou excipiente de formas farmacêuticas”. 
 

Alguns artigos da revista Química nova na Escola mostram interessantes 
trabalhos que podem ser feitos em sala de aula nos quais o conhecimento químico é 
trabalhado de forma contextualizada. Como exemplo, pode-se citar os artigos sobre 
“Poluição e Tratamento de Água” (AZEVEDO, 1999); “As Drogas no Ensino de 
Química” (MARTINS et al, 2003); “Perfumes: uma química inesquecível” (DIAS e 
SILVA, 1996); “A Educação Química e o Problema da Automedicação: Relato de Sala 
de Aula” (SILVA E PINHEIRO, 2013), “Construção de Uma Célula Eletrolítica para o 
Ensino de Eletrólise a Partir de Materiais de Baixo Custo (SARTORI et al, 2013), “A 
Cana-de-Açúcar no Brasil sob um Olhar Químico e Histórico: Uma Abordagem 
Interdisciplinar” (BRAIBANTE et al, 2013) e outros temas incentivadores do estudo da 
Química. A proposta deste trabalho foi associar os estudos de Diluição de Soluções 
com a Homeopatia para que os alunos tivessem uma aprendizagem significativa.  
 

O tema diluição torna-se abstrato se não for oferecido um exemplo da vida 
cotidiana ou de interesse científico e tecnológico. Desta forma, associar diluição a 
homeopatia é dar significado ao conteúdo de Química; favorecendo, então, o 
entendimento das técnicas homeopáticas e formulando uma opinião sobre a mesma. 
Para Freire (1997, 2002) o ensino se baseia em temas geradores partindo de um 
estudo do meio social e político do aluno, questionando o aluno sobre organização dos 
dados coletados dessa realidade. Os temas geradores, resultado da dialogo entre o 
aluno/professor e professor/ aluno, onde são extraídos da prática de vida dos alunos 
para serem problematizados fazendo assim uma contextualização.  

No entender de SILVA (2003), o papel do professor é de fundamental 
importância para a metodologia de ensino seja contextualizada, pois o papel dele é 
direcionar e ajudar seus alunos a chegarem a real aprendizagem, ou seja, o professor 
mobiliza o aluno a aprender, a investigar os problemas sociais relevantes, incentivar o 
senso crítico, e a curiosidade do aluno. A aprendizagem se dá através da formulação 
de conceitos e dos saberes prévios pelos alunos ao lado dos professores, pois a 
educação em conjunto facilita o aprendizado pelo fato que nenhuma pessoa educa 
ninguém, nem a si mesmo, todos se educam em conjunto.  

 
As contextualizações como entendimento crítico de questões científicas e 

tecnológicas relevantes que afetam a sociedade contem um caráter diferenciado, pois 
expõe a expectativa de compreender melhor a ciência e a tecnologia no seu contexto 
social (ACEVEDO DIAZ, 1996). Desta forma, traz em sua concepção a ideia de que a 
tecnologia que associada a ciência e sociedade determina os caminhos (AULER, 
2003). 

 
A necessidade pela compreensão do conhecimento científico e no sentido de 

aproximar o ensino de ciência, o movimento de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 
foi criado. O seu propósito foi para que não sejam discutidos em sala de aula somente 
conceitos químicos e sim questões que estejam engajados com o cotidiano do aluno, 
formando um cidadão crítico capazes de solucionar problemas reais. Mas para que o 
movimento de CTS seja eficaz são necessárias medidas que promovam o interesse 
dos estudantes em relacionar as ciências com suas aplicações tecnológicas e os 
fenômenos da vida cotidiana no campo social (CUNHA 2006).  

 

A ação social no ensino de química é conscientizar aos alunos que tomando 
decisões com consciência podem transformar a sua vida. Isso significa que o 
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conhecimento químico aparece não como um fim em si mesmo, mas com objetivo 
maior, de desenvolver as habilidades básicas que constrói um cidadão, onde cada um 
pode participar e exigir seus direitos.  

 

O objetivo deste trabalho foi utilizar os conceitos e os métodos de preparação 
da Homeopatia como facilitador do processo de ensino e aprendizagem do estudo de 
Diluição das Soluções diferenciando a homeopatia da alopatia e fitoterapia. Pretende-
se, assim, fornecer elementos que propiciem uma reflexão consciente do aluno sobre 
medicamentos homeopáticos. 
 
Metodologia  

O caminho metodológico  adotado  para  uma  abordagem  do  conteúdo  de  
Diluição das Soluções por meio do tema gerador “Homeopatia”, foi aplicado numa 
turma da 2ª série do Ensino Médio do Instituto Diocesano da Estância, escola da rede 
privada de ensino no município de Estância, estado de Sergipe. 
 

Está pesquisa é de cunho quantitativo-qualitativo. É um estudo de caso, por 
tratar-se de um trabalho cujo procedimento é avaliar o nível de conhecimento dos 
sujeitos pesquisados sobre o objeto de estudo – Homeopatia – e esclarecer os 
procedimentos de preparação e utilização, bem como a sua eficácia. Utilizou-se como 
método de procedimento o analítico-descritivo e como técnica a observação direta 
extensiva, e os resultados obtidos valeram-se da análise do discurso. 
 

A pesquisa está dividida em quatro etapas. A primeira tem como objetivo 
transmitir os conteúdos de Diluição de Soluções através de aulas expositivas, após 
estas foi aplicado um questionário de caráter exploratório demonstrado, a fim de 
identificar e corrigir os erros conceituais cometidos pelos alunos. 
 

A segunda etapa constitui-se em apresentar aos alunos um vídeo sobre “A 
história da homeopatia” e após a exibição do vídeo foi realizado um debate entre os 
alunos sobre a eficácia da homeopatia, pedindo aos alunos que fizessem uma 
pesquisa mais aprofundada sobre o assunto para que em outro momento ocorresse 
um novo debate. 
 

A terceira etapa consistiu em uma exposição realizada pelos alunos onde eles 
apresentaram as principais especialidades médicas, tais como: Alopatia e Fitoterapia, 
para que pudessem conhecer mais sobre estas especialidades e compará-las com a 
Homeopatia. 
 

Sendo assim, na quarta etapa aplicou-se um questionário de caráter avaliativo, 
onde foi relacionado o assunto de Homeopatia com os estudos de Diluição. Os 
resultados das investigações serviram de argumentos para a conclusão desta 
pesquisa. 
 
 
Análise e Discussão de Resultados 
 

Ao longo do trabalho, os próprios alunos questionaram a professora sobre o 
que é homeopatia e o que é a fitoterapia. Notou-se que existia uma grande confusão, 
pois, são terapias diferentes, pois a primeira, além de se basear pela Lei dos 
Semelhantes, se utiliza dos reinos vegetal, animal e mineral para o preparo de seus 
medicamentos que são extremamente diluídos, enquanto que a segunda, apenas do 
reino vegetal. 
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Inicialmente, uma aula expositiva sobre Diluição das Soluções foi ministrada, 

com o objetivo de facilitar o entendimento posterior dos alunos com o objeto de estudo 
– a Homeopatia. Neste momento foi observado que a maioria dos alunos não tinha 
muito interesse pelo conteúdo, pois não conseguiam associá-lo ao cotidiano e, mesmo 
utilizando os exemplos citados no livro adotado pela escola, como exemplo na 
preparação de sucos, os mesmos não impetravam interesse pelo assunto. 
 

Ficou óbvio neste momento que os alunos estão habituados com a pedagogia 
tradicional, aquela que se preocupa apenas com a universalização do conhecimento. O 
treino intensivo, a repetição e a memorização de fórmulas são as formas pelas quais 
os alunos estão acostumados. Tal reflexão aponta contextualização do cotidiano como 
ponto de partida para o ensino de Química e, de acordo com Silva (2007, p. 10), 
 

[...] a contextualização se apresenta como um modo de ensinar conceitos das 
ciências ligados à vivência dos alunos, seja ela pensada como recurso 
pedagógico ou como princípio norteador do processo de ensino. A 
contextualização, como princípio norteador, caracteriza-se pelas relações 
estabelecidas entre o que o aluno sabe, sobre o contexto a ser estudado e os 
conteúdos específicos que servem de explicações e entendimento desse 
contexto, utilizando-se da estratégia de conhecer as idéias [sic] prévias do 
aluno sobre o contexto e os conteúdos em estudo, característica do 
construtivismo. 

 
Posteriormente, foi aplicado um questionário exploratório como instrumento de 

coleta de dados com o objetivo de verificar o conhecimento dos alunos sobre 
Homeopatia e o quanto conseguiram absorver do conteúdo de Diluição das Soluções 
ministrado na aula introdutória do projeto. A apreciação dos resultados começou a 
partir da análise desse questionário que consistiu em duas perguntas objetivas, uma 
dissertativa e uma de cálculo e diluição, onde os alunos tiveram cinquenta minutos 
para responder as questões. 
 

Com relação à primeira questão em estudo, que intencionava identificar se os 
alunos conheciam a Homeopatia, dos 39 participantes 69,23% responderam que não 
sabia o que era Homeopatia. Já 28,20% deram respostas evasivas, pois responderam 
que tinham conhecimento sobre Homeopatia, mas nos comentários relacionaram 
Homeopatia a doenças ou a remédios naturais. Apenas 2,57% dos alunos analisados 
conseguiram apresentar uma resposta que fosse coerente à pergunta. O gráfico 1 a 
seguir ilustra os dados do resultado obtido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Percentual das respostas sobre o conhecimento da homeopatia. 
 
 

Com base nos dados anteriores, observa-se que os alunos apresentavam em 
suas respostas aspectos que denotavam a não compreensão da Homeopatia como 
retratado nos comentários (1) e (2), e apenas 2,57% deles foram coerentes em sua 
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resposta como no comentário (3) do quadro 1. 
 

Quadro 1 – Comentários dos alunos quanto ao conhecimento da Homeopatia  
(1) “Já ouvir falar, mas não sei muito bem o que é, só sei que é 

relacionado a doenças.”   
(2) “Eu acho que é remédio para hepatite ou chá.”  

 
(3) “São medicamentos diferentes dos vendidos nas farmácias 

tradicionais porque não remédios preparados diferentes dos que 
tomamos sempre, eles são diluídos, bem fraquinhos, mas curam.”  

 
 
 

Os discursos apresentados apontam a falta de conhecimento sobre 
Homeopatia e a relação errônea que a maioria das pessoas fazem com doenças. É 
comum ouvir entre as pessoas que não conhecem a homeopatia, dizer que ela trata 
com chás ou que é uma medicina de ervas (Fitoterapia). Tais afirmativas em hipótese 
alguma correspondem à verdade. 

A segunda questão em estudo objetivava analisar através de ilustrações se os 
alunos sabiam diferenciar os medicamentos homeopáticos dos alopáticos ou dos 
fitoterápicos, já que a aparência dos mesmos apresenta características bastante 
distintas. 
 

Foram categorizadas as respostas de acordo com o nível de acerto sobre as 
ilustrações. Dos alunos analisados 30,77% marcaram medicamentos homeopáticos, 
33,33% medicamentos fitoterápicos e 35,90% medicamentos alopáticos, como 
mostrado no gráfico 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Percentual dos alunos que marcaram as ilustrações dos medicamentos 
homeopáticos, fitoterápico e alopático. 

 
Como as respostas tiveram um percentual muito próximo, causando uma 

incoerência com a 1ª questão, onde os alunos não souberam responder “o que é 
Homeopatia”, surgiu à necessidade de verificar esta aproximação dos dados. Por meio 
de uma entrevista informal sob forma de conversa em grupo na qual os alunos foram 
interpolados sobre a 2ª questão, alguns alunos responderam que acertaram a resposta 
por acaso, pois como não sabiam a resposta optaram por qualquer alternativa. 
 

A terceira questão foi dissertativa e perguntava “qual a relação entre 
Homeopatia e Diluição?”. Apenas 5,13% dos alunos responderam corretamente 
fazendo a relação da preparação dos medicamentos homeopáticos com a diluição, 
48,72% não souberam responder e 46,15% deram respostas evasivas. O gráfico 3 
mostra os resultados dos dados coletados. 
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Figura 3: Percentual das respostas sobre a relação da Homeopatia com a Diluição 
 

Os processos pelos quais se obtêm os medicamentos homeopáticos são: 
diluição e sucussão. Sendo o maior sustentáculo do ceticismo em relação à 
Homeopatia é a crítica às altas diluições dos medicamentos homeopáticos. Diante de 
tamanha importância da diluição para a preparação dos medicamentos homeopáticos 
os alunos ainda se mostraram sem entendimento no assunto como mostra os 
comentários (1), (2) e (3) do quadro 2. 
 

Quadro 2 : Comentários dos alunos quanto a relação da Homeopatia e Diluição  
(1) “Acho que é porque o remédio homeopático se dilui no sangue.”  

 
(2) “Deve ser porque os remédios homeopáticos tem que ser diluídos 

antes de tomar.”   
(3) “Remédios homeopáticos são chás que são preparados diluindo a 

substância em água.”  
 
 
 

A quarta questão foi sobre cálculo de diluição, não fazendo relação alguma a 
preparação dos medicamentos homeopáticos. A intenção era avaliar a compreensão 
dos alunos sobre a concentração das soluções antes e depois da abordagem temática. 
Dos participantes analisados 51,28% acertaram a resposta, 38,46% erraram os 
cálculos e 10,25% deixou em branco a questão alegando que o tempo foi pouco para 
responder a questão, como se pode observar no gráfico 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Percentual dos alunos que responderam a questão sobre cálculo de diluição 
 
 

Ficou claro com esse resultado que os alunos tinham entendido como se 
procede às diluições, inclusive mostrando isto através de cálculos, porém eles não 
conseguiam fazer uma ligação com a Homeopatia porque conheciam os conceitos 
errôneos sobre o assunto. 
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Abordagem temática 
 

A abordagem temática foi construída no intuito de facilitar o processo de 
aprendizagem do conteúdo, tendo em vista a falta de entendimento que os alunos 
apresentavam, conforme observado no questionário exploratório. 
 

Foi então, pedido pela professora que os alunos fizessem uma pesquisa sobre 
as especialidades médicas mencionadas no questionário – Homeopatia, Fitoterapia e 
Alopatia – para que no próximo momento fosse feito um debate sofre a utilização, 
eficácia e preparação destes medicamentos, com a finalidade de produzir nos alunos 
um senso crítico sobre o assunto e corrigir as considerações equivocados. 
 

O aluno que participa de debates aprende a respeitar a opinião dos colegas e 
organizar as ideias para convencer quem está ouvindo, além de melhorar o 
vocabulário. Trazer temas da realidade do estudante é importante para aproximar as 
aulas do universo no qual ele está inserido. O professor não pode ficar somente na 
teoria da disciplina. É fundamental relacionar o conteúdo dos livros com situações 
atuais e uma maneira de fazer isso é por meio dos debates. 
 

Durante o debate a professora apenas orientou e corrigiu os conceitos 
indagados pelos alunos sobre o assunto. Um ponto bastante positivo observado neste 
momento foi a não passividade dos alunos no processo de aprendizagem, pois o 
debate fez com que estes alunos refletissem, discutissem, participassem e até mesmo 
criassem soluções para os problemas de saúde pública enfrentados pela sociedade. 
Nesta concepção “o professor” deixou de ser o centro do conhecimento, o controlador 
e centralizador que tudo sabe, para ser o facilitador, que auxilia, orienta, organiza e da 
o suporte necessário para que o aluno aprenda a construir o seu saber. 
 

O debate fez com que a sala ficasse dividida em grupos que defendiam as 
mesmas opiniões, e foi sugerida pelos alunos a realização de uma exposição onde 
eles pudessem expor para toda a comunidade escolar a sua opinião sobre o assunto, 
onde cada grupo iria defender uma especialidade médica. A sugestão foi acatada pela 
professora. 
 

O grupo de alunos que defendiam a utilização dos remédios homeopáticos deu 
ênfase à diferença de Homeopatia da Fitoterapia, pois, como já citado antes; muitas 
pessoas ainda confundem as duas especialidades médicas, conforme Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Exposição dos alunos que defendiam a utilização da Homeopatia 
 

Além disso, os alunos demonstraram vários exemplos de diluição feitos no dia-
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a-dia, como por exemplo, nas embalagens de produtos de limpeza e higiene 
doméstica, como desinfetantes, orienta que eles sejam diluídos antes de sua utilização 
mostrando que alguns fabricantes sugerem nos rótulos do produto que ele seja diluído 
em água na proporção de 1 para 3, ou seja, para cada parte do produto, devem-se 
acrescentar 3 partes de água, pois o produto é muito concentrado e pode danificar o 
local onde será aplicado se não for diluído da maneira certa. Por outro lado, se diluir 
mais do que deveria, pode-se perder eficiência, porque o produto não atingirá o 
resultado desejado. 
 

Outro exemplo evidenciado pelos alunos foi na preparação de sucos. Os 
rótulos de muitos sucos concentrados indicam que um copo desse suco deve ser 
diluído ou misturado a 5 copos de água. Assim, o suco fica “mais fraco”, isto é, menos 
concentrado. 
 

E, por último, explicavam as sucessivas diluições que acontecem na 
preparação dos medicamentos homeopáticos inclusive mostrando que as diluições 
podem ser feitas em diferentes proporções ou escalas. A mais comum na Homeopatia 
é na proporção de 1:100, também chamada escala CH, ou seja, Centesimal 
Hahnemanniano, como exposto na figura 6. 
 

As diluições descritas na figura 5 são diluições em série, isto é, diluem-se 
sucessivamente soluções já elas próprias diluídas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Demonstração das sucessivas diluições usada no preparo dos 
medicamentos homeopáticos Fonte: MARTINS, Darcylaine Vieira. Adaptado a partir 
de imagem da internet, disponível em: < 
http://whoknewindeed.wordpress.com/tag/homeopatia/> 

 
 

Os alunos defendendo a Alopatia fizeram questão de mostrar os efeitos 
colaterais dos medicamentos mais comuns, como por exemplo: ácido acetilsalicílico, 
paracetamol, dipirona sódica etc., e mostrou a grande influência das grandes 
empresas farmacêuticas na sociedade, por outro lado mostrou a eficácia dos remédios 
alopáticos na cura de doenças. 
 

O grupo defensor dos remédios fitoterápicos esclareceu que este tipo de 
medicamento esta enraizado na cultura nordestina, pois grande parte dos 
medicamentos caseiros tem em sua base a fitoterapia, como exemplo pode-se citar: os 
chás, as garrafadas, os xaropes lambedores, as raízes cicatrizantes, etc., mas mostrou 
também que os fitoterápicos é uma alternativa saudável e barata e que a ampliação do 
consumo deste tipo de medicamento fez crescer a indústria dos remédios fitoterápicos. 
Os alunos não só defenderam, mas mostraram também que é preciso ter cautela com 
os remédios fitoterápicos, pois a crença popular de que as plantas não fazem mal, 
estimuladas ainda mais por fortes apelos de marketing, faz com que o quadro fique um 
tanto distorcido.  
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Após a abordagem temática 
 

Como já era previsto, houve um resultado significativo no aprendizado além de 
uma nova percepção dos estudantes acerca do conteúdo de Química - Diluição das 
Soluções - e do tema gerador – Homeopatia. 
 

A última etapa do projeto foi à aplicação de um questionário avaliativo onde as 
mesmas perguntas do questionário exploratório foram feitas de maneira diferente, para 
que se pudessem fazer uma avaliação do processo de ensino-aprendizagem 
alcançada pelos alunos analisados. 
 

Com base nos dados coletados em cada questão pode-se fazer um 
comparativo. Na 1ª questão houve um acréscimo nas respostas afirmativas para o 
conhecimento sobre a Homeopatia e um percentual de 0% para os alunos que não 
conheciam a Homeopatia, poucos foram os alunos que deram respostas evasivas 
neste segundo questionário, como demonstra a figura 07. Quando questionados sobre 
as respostas evasivas os alunos alegaram apenas que sabia o que era Homeopatia, 
mas não souberam se expressar, pois o interesse destes alunos foi por outra 
especialidade médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Comparativo dos percentuais da 1ª questão nos dois questionários sobre o 
conhecimento da Homeopatia 

 
 

Na 2ª questão, onde os alunos reconheciam através de ilustrações os 
medicamentos homeopáticos, houve um acréscimo significativo no percentual de 
acertos, porém alguns poucos alunos ainda não acertaram conforme Figura 08. Em 
uma conversa informal eles alegaram que para diferenciar os medicamentos ainda 
precisariam da ajuda de um farmacêutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Comparativo dos percentuais da 2ª questão nos dois questionários sobre o 
reconhecimento através de ilustrações dos medicamentos homeopáticos 
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Na 3ª questão, onde os alunos tinham que relacionar Homeopatia a Diluição 
das Soluções, praticamente todos os alunos acertaram havendo um percentual 
baixíssimo apenas para as respostas evasivas e para os que não souberam responder, 
como observado na Figura 9. Ensinar química de modo contextualizado, conforme 
Chassot et al, (1993, p. 50) é “abrir janelas da sala de aula para o mundo, é promover 
relação entre o que se aprende e o que é preciso para a vida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Comparativo dos percentuais da 3ª questão nos dois questionários 
sobre a relação de Homeopatia com a Diluição das Soluções 

 
Na 4ª questão que envolvia cálculo de diluição dos remédios homeopáticos, 

utilizando a escala CH, os alunos erraram menos, acertaram mais, porém alguns 
alunos ainda deixaram a questão em branco novamente alegando a falta de tempo 
para respondê-la, os dados foram ordenados segundo Figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Comparativo dos percentuais da 4ª questão nos dois 
questionários sobre cálculo de diluição 

 
A partir do analisado acima, é possível constatar que tais estudantes estão 

aptos a tomarem decisões e a serem críticos quanto ao tipo de medicamento preferem 
fazer uso, podendo atuar também como agentes informadores de seus amigos, 
familiares e conhecidos, desenvolvendo seu papel como cidadãos.  

Santos e Schnetzler (1997, p.50), afirmam que: 
 

A química no ensino médio não pode ser ensinada como um fim em si mesmo, 
senão estaremos fugindo do fim maior da educação básica, que é assegurar 
ao individuo a formação que o habilitará a participar como cidadão na vida em 
sociedade. Isso implica em ensino contextualizado, no qual o foco não pode 
ser o conhecimento químico, mas o preparo para o exercício consciente da 
cidadania. 
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Nessa perspectiva, espera-se do educador a competência para ser o mediador 

de todo processo de construção do conhecimento, favorecendo a interação e a 
autonomia num clima de cooperação e colaboração, para auxiliar na construção do 
desenvolvimento intelectual do aluno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A temática escolhida, “Homeopatia” atuou de forma estimulante na 
aprendizagem de Diluição das Soluções. O desenvolvimento e as mudanças das ideias 
dos estudantes durante o processo de ensino foram verificados mediante o 
acompanhamento das discussões nos debates, a análise das atividades escritas 
(questionários), e entrevistas informais. Assim, através desta proposta contextualizada 
foi possível extrapolar as fronteiras da sala de aula, aumentando o interesse dos 
alunos por novos conteúdos químicos e dando-lhes a oportunidade de conhecer, de 
forma consciente, novas especialidades médicas. 
 

Diante do exposto, vale ressaltar que a escola, enquanto instituição social 
responsável pelo desenvolvimento do conhecimento reflete a sociedade na qual o 
homem está inserido. Numa perspectiva atual, embora reconheça que ainda existem 
ações pedagógicas no ensino de Química calcadas no tradicionalismo e em tendências 
mecanicistas, observam-se também novas maneiras de ensinar os alunos diante dos 
avanços democráticos na educação, formando cidadãos críticos, reflexivos e aptos a 
atuarem na sociedade. 
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Palavras-Chave: Horta, Ensino e multidisciplinar.  

Introdução 
  A presença de uma horta na escola 

significa a existência de um espaço onde o ensino e 
o desenvolvimento de algumas atividades, auxiliam 
na administração e na assimilação de conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais, na direção 
de uma construção em educação. 

Tal proposta teve como público alvo alunos 
de algumas turmas de primeiro ano do Ensino 
Médio. 

O presente trabalho tem como objetivo 
analisar a importância da interdisciplinaridade no 
conhecimento escolar, tornar as aulas mais 
produtivas e interessantes do ponto de vista 
didático, fazendo um elo entre a sala de aula e a 
prática agrícola. 

Resultados e Discussão 
Em 2012 iniciou-se a implementação do 

projeto na escola. Para tanto foi definida a atuação 
de cada disciplina no projeto. 

O projeto contou com a participação de 
bolsistas PIBID de diferentes áreas, que auxiliaram 
tanto na implementação como na elaboração de 
atividades, com o apoio de seus supervisores e 
orientadores.  

As atividades foram divididas em módulos. 
A área da química ficou com os módulos 9, 10 e 11: 
geomorfologia,fertilidade do solo e classificação do 
solo (Análise química, estudo do pH e dos 
nutrientes do solo). Foram ministradas três aulas 
para o primeiro ano do ensino médio: 

 
Aula 1 - COLETA DO SOLO: A aula de coleta do 
solo teve como objetivo explicar aos alunos o 
procedimento de coleta do solo, além de abordar 
conteúdos já estudados por eles como a densidade, 
separação de misturas, e transformações de 
unidades de medida.  
 

             
                       Figura 1: Coleta do solo 

 
Aula 2 – PH: ÁCIDOS E BASE: A aula de pH teve 
como objetivo mostrar a acidez do solo coletado e 
como essa propriedade está no cotidiano dos 
alunos. 

              
                   Figura 2: PH- Ácido e Base 

 
Aula 3 – PROPRIEDADE FÍSICA DO SOLO: A 
aula de propriedades físicas do solo teve por 
objetivo explicar aos alunos tais características e 
finalizar o conteúdo referente à química relacionado 
com a horta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 
                            Figura 3:Tipos de solo 

Conclusões 
A proposta e sua efetivação se deram a 

partir da trajetória de um professor ao idealizar a 
realização de um trabalho diferente do tradicional, 
com a finalidade de motivar a aprendizagem dos 
seus alunos. Neste sentido, envolver diferentes 
disciplinas contextualizando os conteúdos 
envolvidos possibilitou a realização de um trabalho 
mais significativo tanto para os alunos quanto para 
os professores e estagiários. 
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Horta na Escola: um instrumento motivador para a aprendizagem 
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Palavras-Chave: PIBID, Horta Escolar. 

Introdução 
Segundo os PCNEM, os conteúdos escolares 
devem ser abordados a partir de temas que 
permitam a contextualização do conhecimento. 
Esses temas, mais do que fontes desencadeadoras 
de conhecimentos específicos, devem ser vistos 
como instrumentos para uma primeira leitura 
integrada do mundo com as lentes da química. De 
acordo com as OCEM, a extrema complexidade do 
mundo atual não mais permite que o ensino médio 
seja apenas preparatório para um exame de 
seleção: é necessário garantir a formação integral 
para que os estudantes possam julgar com 
fundamentos as informações advindas da tradição 
cultural, da mídia e da própria escola e tomar 
decisões autonomamente, enquanto indivíduos e 
cidadãos. Neste trabalho relatamos a elaboração e 
aplicação de uma oficina que tem como objetivo 
principal a construção de uma horta escolar, 
desenvolvida no âmbito da escola onde o subprojeto 
PIBID-Química da UFRN desenvolve suas 
atividades.    

Resultados e Discussão 
A proposta da horta emerge da discussão sobre a 
oferta de alimentos, fome e a transgenia, 
trabalhados nos encontros iniciais do projeto. Essa 
alternativa (a horta escolar) à atual abrangência dos 
transgênicos foi então inserida, e partir dela 
desenvolveu-se todas as etapas subsequentes. 
Como metodologia e estratégias de ensino foram 
utilizadas aulas expositivas e dialogadas, aulas 
experimentais, ensino em espaço não-formais, além 
de ferramentas como leitura de textos, 
questionários, vídeos e softwares educacionais. 
Como avaliação, os estudantes confeccionaram 
diários, nos quais eles deveriam escrever um texto 
sobre as experiências e aprendizagens vivenciadas 
em cada encontro.  

 
   Figura 1. Visita dos alunos à Ecovila Pau-Brasil 

Tabela 1. Quadro Geral das Atividades.  

Encontro 1 

Apresentação do projeto; Anúncio da 
problemática “Existe alguma solução para 
a fome no mundo?”; trabalho em equipe 
para a socialização e negociação das 
ideias. 

Encontro 2 

Recordar atividade do ultimo encontro. 
Realizar leitura do texto: “Existe alguma 
solução para a fome no mundo?” 
utilizando roteiro orientador de análise 
crítica; Introduzir o tema com a exibição 
de dois vídeos sobre os transgênicos 

Encontro 3 
Sistematizar os dois últimos encontros; 
Identificar alimentos transgênicos através 
da análise dos seus rótulos 

Encontro 4 

Aula dialogada abordando etapas de 
formação e importância do solo; Os ciclos 
de carbono e nitrogênio; Macro e 
micronutrientes e sua importância para o 
desenvolvimento dos vegetais.. 

Encontro 5 

Experimento de análise do pH do solo da 
área da horta; Aula expositiva e dialogada 
sobre as  teorias ácido-base, conceito de 
pH e sua influência na absorção de 
nutrientes. 

Encontro 6 Aula de campo visita à Ecovila Pau-Brasil 

Encontros 
7, 8 e 9 

Limpeza da área, controle ecológico da 
saúva; Incorporação da massa verde ao 
solo, marcação e prepação dos canteiros, 
adubação orgânica; Irrigação, berçário de 
plantas, preparo de mudas e plantio. 

As atividades mostradas na tabela foram 
desenvolvidas no primeiro semestre do corrente 
ano. No próximo semestre, haverá a última etapa do 
projeto, que inclui a palestra “Solo Saudável/Planta 
Saudável/Homem Saudável” para toda comunidade 
escolar e, ainda, exposição das hortaliças coletadas 
e diários dos alunos na feira de ciências da escola.  

Conclusões 
O projeto começou com 4 alunos e hoje temos uma 
média de 22 alunos por aula, sugerindo uma 
identificação entre o público da  escola e a temática 
trabalhada. A motivação e participação dos alunos 
têm sido surpreendente, dando indícios de que 
hortas escolares são promissores laboratórios vivos 
de aprendizagem.   
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Humor no Ensino de Química: Katty Perry, Raul Seixas e o Etanol 
Erik Ceschini Panighel Benedicto1 (PG)*, Maria Teresa do Prado Gambardella2 (PQ)   
*erikcpb@hotmail.com 

1.Faculdade de Ciências/ UNESP Campus Bauru – Av. Eng. Luiz Edmundo C. Coube, 14-01, Bauru/SP  
2. Departamento de Química e Física Molecular/Instituto de Química de São Carlos (IQSC-USP) – Av. Trabalhador São 
carlense, 400, São Carlos, SP.  
 

Palavras-Chave: Humor, Ensino de química  
Introdução 

Para quem já foi aluno e/ou é professor do Ensino 
Básico, sabe que a disciplina de química não é tida 
como a favorita dos alunos, portanto é necessário 
buscar novos recursos para o ensino que despertem 
o interesse do estudante. 
Experiências pessoais, uma revisão bibliográfica e 

tendo por base a Instructional humor processing 
theory (que associa o entendimento de uma 
mensagem humorística como a resolução de um 
problema)1 levaram a propor o uso de humor como 
ferramenta no ensino.  
Dessa maneira realizou-se uma pesquisa 

qualitativa buscando compreender como o uso de 
recursos humorísticos pode interferir durante o 
processo Ensino/Aprendizagem da disciplina de 
química para uma turma de 1º ano do E.M. (de uma 
escola particular da cidade de São Carlos/SP)2. 
Neste trabalho relata-se o decorrer de uma das 

aulas aplicadas durante a pesquisa, mais 
especificamente uma aula sobre Etanol, preparada 
com auxílio das músicas Last Friday Night e 
“Movido a Álcool” e algumas tirinhas humorísticas.   

Resultados e Discussão 
A aula ministrada foi preparada com o objetivo de 
discutir o Etanol, mostrando sua obtenção, 
combustão e efeitos causados pela ingestão, como 
esquematizado a seguir: 
1) Iniciou-se a aula com o Vídeo Clipe Last Friday 

Night da cantora Katty Perry; 
2) Explicaram-se quimicamente e fisiologicamente 

os efeitos do álcool no corpo relatados na música 
(dor de cabeça, amnésia, etc); 

3) Mostrou-se um vídeo com um experimento sobre 
queima de vapor de álcool; 

4) Interpretação da música “Movido a Álcool” do 
cantor Raul Seixas, relacionando-a com o vídeo 
anterior. 

5) Discussão sobre o Etanol como combustível 
renovável, sua origem na fermentação e sua 
combustão; 
6) Atividades baseadas em interpretação de 
tirinhas, cujo humor estava associado aos 
conceitos apresentados na aula (por exemplo, 
uma tira cuja personagem assoprava velinhas de 
aniversário e estas explodiam devido a possível 

ingestão de bebida alcoólica). 
 

As observações foram os principais dados 
coletados durante a aula, das quais se destacam: 
x Familiarização dos estudantes com a música 

inicial; 
x Maior participação dos alunos na aula, inclusive 

de alunos que não participavam durante o ano; 
x Alunos apresentavam duvidas sobre seu 

cotidiano, como por exemplo: “Por que urina-se 
mais quando se ingere álcool?”; 

x Vídeos prenderam a atenção dos estudantes; 
x Grande interesse da turma no vídeo do 

experimento; 
x A turma mostrou-se exaltada em alguns 

momentos, necessitando maior controle; 
x Interesse dos alunos em situações “engraçadas” 

relatadas pelo professor; 
x Assuntos cotidianos despertavam mais 

interesses que assuntos técnicos. 
 

As observações demonstram que recursos como 
vídeos, músicas e tirinhas, de cunho humorístico, 
por relatarem situações do cotidiano, podem auxiliar 
na contextualização de um conteúdo químico, 
trazendo uma química mais próxima à realidade do 
estudante, e ainda, descontrair o ambiente, 
acarretando maior participação e interesse dos 
estudantes. Entretanto é preciso cautela no 
conteúdo a ser ministrado e no controle da turma. 

Conclusões 
Com base na necessária inovação e na literatura 

disponível1, 2, o uso de recursos humorísticos, como 
charges, quadrinhos, anedotas e músicas, de 
maneira adequada e orientada, demonstram bom 
potencial para aplicação em sala de aula.  
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Introdução 
O presente trabalho descreve uma formação em 
desenvolvimento pelo projeto “Energia: vida e 
sociedade”, submetido em 2013 ao edital do 
Programa Novos Talentos, organizado e financiado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). O Projeto tem a frente 
11 professores da UFMT, cada um coordenando 
uma oficina que, de forma interdisciplinar, abrange 
as áreas de química, física, geografia, biologia e 
letras. A oficina de referência deste trabalho atende 
a 9 professores-alunos e se chama “Como 
desenvolver trabalhos por tema gerador”.  Tais 
professores pertencem a duas escolas, alvos do 
projeto Energia, Vida e Sociedade: Escola Estadual 
Deputado Norberto Schwantes, em Barra do 
Garças/MT e a Escola Estadual São Miguel, em 
Pontal do Araguaia/MT. A Proposta desta oficina 
“Como desenvolver trabalhos por tema gerador” 
consiste em acompanhar e monitorar o trabalho 
destes 9 professores, com o objetivo de intervir na 
prática pedagógica que desempenham, favorecendo 
o desenvolvimento de propostas interdisciplinares. 
As etapas de trabalho foram divididas em: 1º) 
Estudo do conceito de tema gerador de Paulo 
Freire; 2º) Elaboração de um projeto interdisciplinar 
para desenvolvimento nas escolas 3º) 
Implementação do projeto, e 4º) sistematização dos 
resultados e elaboração de artigo para submissão 
no Seminário de Educação da UFMT.  A etapa de 
estudo compreendeu a avaliação das concepções 
dos professores acerca de questões inerentes aos 
processos de transformação e produção de energia, 
e das relações que estabelecem, como espécie, na 
ocupação/destruição de recursos naturais, 
sobretudo pelo consumo; palestras informativas 
sobre diferentes formas de obtenção de energia 
elétrica, e sobre formas de abordagem deste tema 
em um projeto, à luz da teoria freiriana; e aulas 
sobre as formas de aplicabilidade de conceitos das 
disciplinas da área de Ciências da Natureza e 
Matemática, e da geografia, na leitura científica de 
fenômenos, envolvendo o tema energia. No 
momento, já foram cumpridas as 3 primeiras etapas; 
está em execução a avaliação das ações do projeto 
para levantamento de dados e posterior elaboração 
do artigo. 

Resultados e Discussão 

As etapas desenvolvidas até então apontam a uma 
nova postura pedagógica do grupo de 9 professores 
das duas escolas em questão. Nessa caminhada, 
ambos os grupos conseguiram envolver no projeto 
outras disciplinas de suas unidades escolares, cujos 
professores não haviam concordado em participar 
inicialmente. Ambos escolheram turmas de 3º ano 
do Ensino Médio para implementar seu tema 
gerador. Na Escola Norberto Schwantes o tema 
trabalhado foi “Alimentação como fonte de energia”, 
e na Escola São Miguel escolheram a “Produção e 
consumo de alimentos e seus impactos para o meio 
ambiente”. As ações de maior relevância foram, 
entre outras: estudo sistematizado de rótulos de 
alimentos, criação de sistema de coleta de 
alimentos de classificação orgânica para uso em 
compostagem, fabricação de adubo orgânico por 
meio da compostagem produzida, aula de campo no 
laboratório de Química Geral da UFMT para 
determinação do ph da compostagem produzida, 
visita a supermercados e feiras, aula de campo no 
pólo industrial de alimentos de Anápolis (Goiás), 
visita a academias, cálculo de índice de massa 
corporal de todos os alunos da escola, palestra 
sobre alimentação saudável com professional da 
área de Engenharia de Alimentos. Ambos os grupos 
manifestaram o desejo de estender as ações do 
projeto para além do primeiro bimestre – conforme 
inicialmente combinado, e assim o fizeram, 
demonstrando uma grande disposição para a 
implementação permanente de atividades 
interdisciplinares na sua prática pedagógica.  

Conclusões 
Acreditamos que a capacidade de leitura de 
fenômenos (sociais e da natureza) tem íntima 
relação prática com seu estudo. Desta maneira 
podemos facilitar a manifestação de talentos, muitas 
vezes ofuscados pela falta de estímulo 
característica da tradicionalidade pedagógica. 
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Introdução 
O presente trabalho é fruto de observações e 

reflexões ocorridas no ano de 2013, em uma escola 
de Ensino Médio da Rede Estadual, na cidade de 
Ituiutaba – MG. A pesquisa em ação desenvolvida 
contou com os seguintes instrumentos de coleta de 
dados: questionários, diários de bordo e entrevistas. 

O objetivo é entender, a partir de uma proposta 
didática interdisciplinar, de construção coletiva, as 
percepções dos alunos acerca das possibilidades de 
aprendizagem sobre a temática Energia. Por 
questões de objetividade, apresentamos, neste 
trabalho, apenas parte da análise. 

A sequência didática analisada foi desenvolvida 
com alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 
concomitantemente por três professoras da escola, 
uma da disciplina de Química, outra da Física e 
outra da Biologia. Algumas discussões com a sala 
contaram com a presença das três professoras na 
aula. 

Considera-se que interação entre as diferentes 
disciplinas pode ser realizada das mais diversas 
formas (AUTH, 2004) na tentativa de promover a 
superação da visão fragmentada do mundo, 
facilitando a compreensão da complexidade do 
mundo real (LÜCK, 2001). Além disso, a 
instrumentalidade, o tempo de planejamento, a 
coragem para inovar, o entusiasmo e a flexibilidade 
são fatores que podem tornar eficaz a prática 
interdisciplinar (HARTMANN, 2007). 

Resultados e Discussão 
A sequência didática propiciou a inserção de 

conteúdos e dinâmicas interativas provenientes das 
três disciplinas envolvidas. Nesse sentido, os alunos 
foram colocados em situação de trabalho conjunto, 
na qual suas ideias também eram valorizadas no 
processo. Tendo em vista que a interdisciplinaridade 
pode ser abraçada pelos educadores, entendendo 
que tal postura favorece a construção do 
conhecimento de maneira global, ao romper com as 
fronteiras das disciplinas, nos questionamos se, 
apesar da falta de dinâmicas desse tipo na escola 
em questão, os alunos percebem alguma diferença 
tanto nas aulas quanto na sua aprendizagem. 
Neste trabalho, analisamos uma dinâmica 

específica norteada pela discussão de duas 

questões do ENEM 2012(1) sobre o tema Energia e a 
repercussão do trabalho interdisciplinar nas 
concepções dos alunos. Utilizamos tanto as 
respostas aos questionários quanto nossas 
anotações no diário de bordo. 
Embora, tenhamos sentido certa resistência dos 

alunos no início da sequência didática, percebemos 
certa compreensão sobre a proposta, como vemos 
pela afirmação de um dos alunos: “É um trabalho 
que é feito por várias matérias, mas discute o 
mesmo assunto”. Salientamos que, 20% da turma 
não respondeu aos questionários, o que prejudicou 
nossa análise com este instrumento. 
Ao mesmo tempo, nas entrevistas e nos registros 

dos diários de bordo, percebemos que a turma 
mostrou-se motivada a participar ativamente do 
processo, buscando informações e externando suas 
opiniões. Sob esse aspecto, selecionamos as 
frases: “Ótima forma de aula, fácil entendimento de 
três diferentes conhecimentos” e “Essa aula só tem 
vantagens, pois melhora o entendimento, amplia o 
conhecimento”. 
Quando os alunos foram questionados sobre as 

desvantagens desse tipo de aula, não souberam 
apontar nenhum aspecto negativo, reforçando nossa 
percepção sobre a aceitação e motivação 
propiciadas pela sequência didática interdisciplinar. 

Conclusões 
Diante dos dados apresentados, concluímos que 

esse tipo de atividade traz, para a sala de aula, a 
união de saberes docentes, bem como propicia uma 
melhor interação entre os envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, facilitando a compreensão de 
temas complexos. 
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RESUMO:  

O PAPEL INSTRUMENTAL E FORMATIVO DA MATEMÁTICA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE QUÍMICA É INDUBITÁVEL. 
AMBAS SE CARACTERIZAM POR UTILIZAR LINGUAGENS SIMBÓLICAS PRÓPRIAS CUJA ASSIMILAÇÃO É 
INDISPENSÁVEL PARA COMPREENDÊ-LAS. NESTE TRABALHO RELATAMOS TRÊS PROJETOS ESCOLARES DE 
PESQUISA DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO SUBPROJETO PIBID-QUÍMICA-UERJ, QUE VISARAM RETRATAR INTER-
RELAÇÕES ENTRE ESSAS DUAS CIÊNCIAS. NO PRIMEIRO, “SÓLIDOS PLATÔNICOS”, BUSCAM-SE NA HISTÓRIA E 
FILOSOFIA DA CIÊNCIA OS ARGUMENTOS QUE RELACIONAM A MATEMÁTICA A INDAGAÇÕES SOBRE A NATUREZA 
DA MATÉRIA. NO SEGUNDO, A GEOMETRIA DOS SÓLIDOS CRISTALINOS É INVESTIGADA TEORICAMENTE E 
EXPERIMENTALMENTE. NO TERCEIRO PROJETO, USAM-SE CONCEITOS DA GEOMETRIA ESPACIAL, RELACIONADOS 
AOS CÁLCULOS DE ÁREAS E VOLUMES DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, PARA FAZER A DETERMINAÇÃO PRÁTICA DOS 
RAIOS ATÔMICOS DO ALUMÍNIO, ZINCO E COBRE.  OS PRODUTOS FINAIS DOS PROJETOS FORAM APRESENTADOS 
EM UMA FEIRA DE CIÊNCIAS E ALGUNS RESULTADOS SÃO AQUI APRESENTADOS E DISCUTIDOS. 

INTRODUÇÃO 

 
As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, MEC, 

2013) preconizam que o currículo deve contemplar quatro áreas de conhecimento, a 
saber: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e 
Ciências Humanas. Há uma recomendação explicita para que esta organização por 
áreas não dilua nem exclua “componentes curriculares com especificidades e saberes 
próprios construídos e sistematizados” (p. 196), mas pelo contrário, que as relações 
entre eles sejam fortalecidas mediante o uso de metodologias de ensino que 
privilegiam a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de interação e 
articulação.  
 
Em 2013, ano Internacional da Matemática, buscamos investigar com um grupo de 
licenciandos participantes do Subprojeto Pibid de Química da UERJ, as inter-relações 
existentes entre as ciências – Matemática e Química – visando o planejamento de 
atividades para serem desenvolvidas na escola parceira. O “papel instrumental” da 
Matemática, isto é, seu uso como uma ferramenta aparece muito claramente nas 
tarefas cotidianas, assim como na resolução de problemas específicos não só de 
Química, mas de diferentes áreas do conhecimento e em, praticamente, todas as 
atividades humanas. O aprendizado em Matemática no Ensino Médio também 
desempenha um “papel formativo”, ao contribuir para o “desenvolvimento de processos 
de pensamento e a aquisição de atitudes” (BRASIL, MEC, 2000, p. 40). 
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A Matemática possui uma linguagem formalizada que utiliza um sistema próprio de 
códigos e regras que permite comunicar ideias, modelar a realidade e interpretá-la. O 
aprendizado da Matemática requer a apropriação pelo indivíduo dessa linguagem 
simbólica, que foi socialmente construída ao longo da história da humanidade, e esse 
processo é normalmente lento e trabalhoso. Mortimer (2010, p. 189), ao comparar 
narrativas da linguagem cotidiana e da linguagem científica, aponta que as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos em transitar entre elas “podem estar na origem de muitos 
problemas de aprendizagem das disciplinas científicas da Educação Básica”, e, muito 
provavelmente, a essas se somam as dificuldades de tradução da linguagem científica 
para a linguagem Matemática. Não raro, o fracasso dos estudantes nas disciplinas que 
requerem um maior domínio da formalização matemática se deve a esta não ter sido, 
de fato, assimilada e compreendida por eles.  
 
A Química como a Matemática, se caracteriza por utilizar uma linguagem simbólica 
própria e sua assimilação é indispensável para a compreensão dessa ciência. Desse 
modo, entre as competências e habilidades primeiras a serem desenvolvidas no Ensino 
Médio estão “traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e 
vice-versa” e “traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em 
Química: gráficos, tabelas e relações matemáticas” (BRASIL, MEC, 2000, p. 39). Neste 
sentido, fica clara a necessidade de integrar os conteúdos dessas duas áreas numa 
perspectiva interdisciplinar. 
 
A existência de uma relação estreita entre as áreas de Matemática e Química está 
clara nos procedimentos que devem ser desenvolvidos no aprendiz, no que diz respeito 
aos domínios da investigação e compreensão, detalhados nas Orientações 
Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), dos 
quais destacamos: “identificar as informações ou variáveis relevantes em uma 
situação-problema e elaborar possíveis estratégias para equacioná-la ou resolvê-la”; 
“identificar regularidades e invariantes” nas interações e transformações químicas; 
selecionar e utilizar instrumentos de cálculo e “instrumentos para medidas de massa, 
temperatura, volume, densidade e concentração”; “compreender e fazer uso apropriado 
de escalas” (de instrumentos como termômetros, balanças e indicadores de pH); “fazer 
estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados” partindo de “relações entre 
massas, energia ou intervalos de tempo em transformações químicas”, etc. (BRASIL, 
MEC, 2002, p. 90 e 91). Essas relações evidenciam não só o papel instrumental da 
Matemática no ensino-aprendizagem de Química, mas também o seu papel formativo 
ao “ajudar a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo” (BRASIL,MEC, 2000, p. 
40). 
 
Numa perspectiva de iniciação à pesquisa, como princípio pedagógico de integração de 
conhecimentos interdisciplinares e contextualizados, delineamos, em conjunto com 
bolsistas Pibid, projetos escolares que valorizam a investigação, a leitura, a produção 
escrita e a produção artística em contextos que apresentam relações explícitas entre as 
áreas de Química e Matemática e, em especial, com a Geometria.  
 
A Geometria, talvez a mais antiga manifestação da atividade matemática, originara-se 
no Egito, segundo Heródoto, e teria surgido da necessidade prática de fazer novas 
medidas de terras após cada inundação anual no vale do rio Nilo (BOYER, 2002). 
Apesar do caráter abstrato de seus conceitos, a Geometria tem muitas aplicações em 
inúmeros aspectos práticos da vida diária e também em diversas áreas do 
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conhecimento como Engenharia, Arquitetura, Astronomia, Física, Biologia, Química, 
Artes, Desportos, etc. No ensino de Química, os conceitos de Geometria são utilizados 
principalmente no estudo dos arranjos dos átomos nas moléculas (formas das 
moléculas). Noções de geometria molecular são apresentadas, quase sempre, no 
primeiro ano do Ensino Médio e requerem dos alunos níveis de abstração acentuados 
e conhecimentos específicos sobre formas geométricas, poliedros e simetria. A 
compreensão dos conceitos matemáticos e químicos envolvidos pode ser facilitada 
mediante a realização de oficinas de planificação e montagem de poliedros (tetraedro, 
octaedro, bipirâmide trigonal) e de construção de modelos moleculares tipo bola e 
vareta, especialmente quando se utilizam as relações entre os raios dos átomos 
constituintes da substância cuja estrutura se quer representar. 
 
Neste trabalho apresentamos os desenhos de três propostas de projetos escolares que 
foram concretizados no âmbito do Subprojeto Pibid-Química, da UERJ, com alunos do 
Colégio Estadual Professor Ernesto Faria, localizado no bairro de São Cristovão, no 
município do Rio de Janeiro, com o objetivo de desenvolver habilidades matemáticas e 
de despertar neles um maior interesse pela Química. 

 
METODOLOGIA 

 O desenvolvimento de projetos escolares possibilita a abordagem de diversos 
temas (científicos, sociais, ambientais, políticos, etc.) transversalmente aos conteúdos 
conceituais, além de dar aos alunos oportunidades de planejar e executar trabalhos e 
pesquisas. Como estratégia de ensino favorece o aprendizado de conceitos, atitudes e 
procedimentos, especialmente, quando as atividades são desenvolvidas em grupo, o 
que irá requerer a divisão de trabalho e responsabilidades e, o compartilhamento de 
ideias. Martins (2007, p.97) define projeto escolar de pesquisa como: 

uma atividade didática de ensino-aprendizagem, organizada dentro dos princípios da 
metodologia da ciência, destinada a pesquisar um fato, estudar um assunto, realizar 
um trabalho, individualmente ou em grupo, pela aplicação de procedimentos 
específicos, visando a obter certos resultados ou confeccionar um produto final. 

Dentre as recomendações do autor para professores que pretendam orientar projetos 
escolares de pesquisa destacamos (p. 41 e 42):  

- incentivar atividades que desenvolvam o espírito crítico e o gosto dos alunos pela 
investigação, a partir de coisas bem simples; 

- realizar constantemente ações que visem à aquisição de conhecimentos e à 
aprendizagem por meio de questionamentos; 

- sistematizar o trabalho escolar com base em princípios científicos, fugindo da rotina e 
da improvisação; 

- favorecer o crescimento do espírito solidário dos alunos pelo trabalho em grupo e 
pela troca e discussão de ideias. 

 
Para desenvolver os projetos, a partir de uma temática previamente escolhida pelo 
professorado da escola, planejamos as ações descritas a seguir, implantadas não 
necessariamente nesta ordem: 
(i) levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre o tema por meio de 

questionamentos orais ou escritos;  
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(ii) exposição do tema (a partir da leitura comentada de um texto, ou da 
apresentação de um seminário, ou da exibição de vídeo ou de fotos, etc.); 

(iii) formulação de uma ou mais questões de pesquisa sobre o tema e sua 
apresentação aos estudantes; 

(iv) realização de atividade experimental (opcional, em alguns casos) e abordagem 
dos conceitos químicos relacionados (resgatando alguns conceitos e 
apresentando novos, quando se faz necessário); 

(v) acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos alunos no decorrer do projeto 
por meio das perguntas formuladas por eles e pelas suas respostas aos 
questionamentos feitos pelo professor; 

(vi) socialização dos resultados na forma de relatos orais e escritos, apresentação de 
cartazes, maquetes, etc. 

 
A partir daqui, detalhamos três projetos de pesquisa desenvolvidos com alunos 

do segundo ano do Ensino Médio, visando retratar a interdisciplinaridade entre a 
Química e a Matemática. No primeiro, “Sólidos platônicos”, buscam-se na História e 
Filosofia da Ciência os argumentos que relacionam a Matemática a indagações sobre a 
natureza da matéria. No segundo, a geometria dos sólidos cristalinos é investigada 
teoricamente e experimentalmente. No terceiro projeto, usam-se conceitos da 
Geometria espacial, relacionados aos cálculos de áreas e volumes de sólidos 
geométricos, para fazer a determinação prática dos raios atômicos de alguns metais. 
 
 
PROJETO I: SÓLIDOS PLATÔNICOS 
 
O ARGUMENTO 
A Matemática e os primórdios das indagações sobre a natureza da matéria, que 
evoluíram para investigações no campo da Física e da Química, têm pontos em comum 
em suas origens filosóficas na Grécia antiga. Tales de Mileto, frequentemente 
denominado de o “primeiro matemático verdadeiro” e a quem é atribuída a origem da 
demonstração dedutiva na Geometria (BOYER, 2002, p.32), também teria sido o 
primeiro filósofo a advogar a existência de um “elemento básico”. Tales teria afirmado 
que todas as coisas são feitas de água. Mas, para Anaximenes, seu conterrâneo e 
sucessor, a existência de qualquer forma de matéria poderia ser explicada por 
processos de condensação e rarefação do ar. Xenófanes de Cólofon declara-se pela 
terra: “Da terra vêm todas as coisas, e à terra todas as coisas regressam” (CALADO, 
2012, p. 368). Já para Heráclito de Éfaso, “Todas as coisas podem se transformar em 
fogo e o fogo em todas as coisas” (RUSSEL, 2001, p.41). Empédocles formulou a 
doutrina dos quatro “elementos” ou “substâncias” imutáveis: fogo, terra, ar e água, 
denominando-os de “raízes de todas as coisas” (idem, p.48).  
 
Pitágoras de Samos, conhecido como o pai da Matemática, criou uma sociedade 
secreta que se distinguiu, dentre outras particularidades, pelas suas bases 
matemáticas e filosóficas. É atribuída aos pitagóricos, a construção das “figuras 
cósmicas” ou sólidos geométricos (BOYER, 2002, p. 34) e o estabelecimento das 
bases de uma teoria matemática da constituição da matéria, na qual os “elementos” 
fogo, terra, ar e água aparecem associados, respectivamente, às formas dos polígonos 
regulares tetraedro, cubo, octaedro e icosaedro (figura 1). 
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Figura 1: Os elementos:  tetraedro - fogo,  cubo - terra,  octaedro - ar  e  icosaedro - água. 

 
Os polígonos regulares também foram chamados “sólidos platônicos” devido à maneira 
pela qual Platão, em seu diálogo intitulado Timeu, os associou aos quatro “elementos” 
de Empédocles para explicar o mundo material, físico e biológico. Em seu “atomismo 
matemático ou geométrico”, Platão (384 - 348-7 a.C) considera os quatro elementos 
como corpos geométricos constituídos de triângulos retângulos de dois tipos: o 
escaleno, formado pela metade de um triângulo equilátero, e o isósceles, formado pela 
metade de um quadrado. As partículas do fogo (tetraedro) teriam pontas aguçadas que 
penetrariam nos outros corpos. A fluidez da água (icosaedro) se deveria ao seu 
formato, quase esférico, que a permite rolar e correr facilmente. A transformação de um 
“elemento” em outro, corresponderia à decomposição desse corpo em seus triângulos 
constituintes, seguida de uma reorganização (RUSSEL, 2001). 
 
Fogo – tetraedro. Cada uma das faces de um tetraedro regular, que é um triângulo 
equilátero, é feita por seis triângulos retângulos, formados com suas alturas. Assim, 
Platão pensava o tetraedro regular como formado por 24 (4 faces x 6) triângulos 
retângulos escalenos. (Figura 2a). 
Terra – cubo. Cada uma das faces de um cubo, que é um quadrado, é feita por quatro 
triângulos retângulos. O cubo seria formado por 24 (6 faces x 4) triângulos retângulos 
isósceles. (Figura 2b). 

     (2a)    (2b) 
Figura 2: visualização de seis triângulos retângulos em um triângulo equilátero e de quatro triângulos 
retângulos em um quadrado. 
 
Ar – octaedro. Cada uma das oito faces de um octaedro regular, que é um triângulo 
equilátero, é feita por seis triângulos retângulos, formados com suas alturas. O 
octaedro regular seria formado por 48 (8 x 6) triângulos retângulos escalenos. 
Água – icosaedro. Cada uma das 20 faces de um icosaedro regular, que é um triângulo 
equilátero, é feita por seis triângulos retângulos. Assim, Platão pensava o icosaedro 
regular como formado por 120 (20 x 6) triângulos retângulos escalenos. 
Platão considerou o dodecaedro, quinto sólido regular, formado por doze faces 
pentagonais, como o símbolo do universo. Quando Aristóteles (384 -322 a.C) adicionou 
um quinto “elemento”, o éter ou quinta essência, aos quatro já existentes, o dodecaedro 
passou a ser usado para representá-lo (CALADO, 2012). 
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Demócrito de Abdera, que viveu por volta de 420 a.C, e atualmente é mais conhecido 
como um filósofo grego que se preocupou em desvendar a natureza da matéria e que 
propôs uma doutrina materialista, o atomismo, adquiriu em seu tempo também grande 
reputação como geômetra (BOYER, 2002, p. 54). Para Demócrito todos os fenômenos 
deveriam ser explicados em termos de átomos rígidos infinitamente pequenos e 
variados (em tamanho e forma) que se movem incessantemente no espaço vazio. Este 
mundo e outros teriam se formado pela ordenação ou coagulação de átomos segundo 
suas semelhanças. Essas ideias não eram totalmente novas, pois já haviam sido 
sugeridas por Leucipo. 
 
OBJETIVOS E METODOLOGIA  
O projeto teve por objetivo levar os alunos a buscarem informações sofre a origem da 
Geometria e sobre as primeiras indagações filosóficas sobre a natureza da matéria. As 
seguintes questões foram fornecidas para nortear o trabalho: 
� Quais são as origens da Geometria? 
� O que são poliedros de Platão? 
� Que relação Platão estabeleceu entre as classes de poliedros e os “elementos” 

terra, água, fogo e ar? 
 
Os alunos foram incentivados a fazer planificações em cartolina e montagens de 
sólidos geométricos, associando-os aos “elementos” fogo, terra, ar e água. Em outro 
momento, foram solicitados a identificar na natureza características geométricas como 
a simetria e os polígonos e poliedros regulares e irregulares e, a apresentar os 
registros de suas observações.  
A Química usa polígonos e poliedros para modelar o arranjo dos átomos em diferentes 
materiais. A molécula de enxofre, S8, apresenta uma estrutura cíclica não-planar na 
forma de uma coroa; na molécula de fósforo branco, P4, os átomos estão distribuídos 
nos vértices de um tetraedro e no grafite, os átomos de carbono estão organizados 
num arranjo hexagonal plano. Sugerimos como atividade complementar a esse projeto, 
investigações sobre as diferentes formas alotrópicas desses elementos. 
 
 
PROJETO II: A GEOMETRIA DOS SÓLIDOS CRISTALINOS 
 
O ARGUMENTO 
No ensino de Química são poucas as oportunidades de se abordar a estrutura dos 
sólidos cristalinos. Por outro lado, é comum nos surpreendermos com a regularidade 
dos cristais de quartzo, com suas faces planas, e não há como não admirar um belo 
cubo de pirita ou macrocristais de sulfato de cobre hidratado. 
 
A regularidade macroscópica decorre de uma simetria interna: as faces planas dos 
cristais devem-se ao empilhamento regular das partículas que o constituem. Em um 
cristal, átomos, íons ou moléculas se empilham tridimensionalmente segundo um 
padrão ou unidade que se replica indefinidamente. Esse padrão é denominado célula 
unitária, e corresponde “a menor unidade que, quando empilhada repetidamente sem 
lacunas, pode reproduzir o cristal inteiro” (ATKINS & JONES, 2012, p. 188). 
Todos os cristais são classificados, de acordo com suas características geométricas, 
em um dos sete sistemas cristalinos, denominados de cúbico, tetragonal, ortorrômbico, 
hexagonal, trigonal (ou romboédrico), monoclínico e triclínico (Figura 3). 
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Figura 3: Os sete sistemas cristalinos: (3a) cúbico, (3b) tetragonal, (3c) ortorrômbico, 
(3d) hexagonal, (3e) trigonal, (3f) monoclínico e (3g) triclínico. 

 
 
A tabela 1 apresenta os comprimentos (a, b, c) e os ângulos (D, E, G), conhecidos como 
parâmetros de rede, que definem o tamanho e a forma de uma célula unitária 
(SHRIVER & ATKINS, 2008, p. 46). 
a/2 
Tabela 1: Os sete sistemas cristalinos 

Sistema 
Parâmetros de rede da célula unitária 

Comprimentos Ângulos 

Cúbico a = b = c D = E = G = 90° 

Tetragonal a = b z c D = E = G = 90° 

Ortorrômbico a z b z c D = E = G = 90° 

Hexagonal a = b z c G = 120° 

Trigonal a = b = c D = E = G z 90° 

Monoclínico a z b z c D z G z 90°    E = 90° 

Triclínico a z b z c D z E z G z 90° 
 
Os cristais de cloreto de sódio, quartzo e sulfato de cobre cristalizam, respectivamente, 
nos sistemas cristalinos cúbico, trigonal e triclínico. O enxofre, S8, apresenta dois 
alótropos, um que cristaliza no sistema ortorrômbico e outro, no monoclínico. 
Alguns sistemas cristalinos admitem mais de uma classe de célula unitária. Para o 
sistema cúbico, por exemplo, existem três tipos de células unitárias: a cúbica simples, a 
cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada. O cristal de sal-gema (cloreto de 
sódio) apresenta uma estrutura cúbica de face centrada. 
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OBJETIVOS E METODOLOGIA  
O projeto teve por objetivo chamar a atenção dos alunos para dois tipos de sólidos, os 
cristalinos e os amorfos, e para as características internas que os diferencia. Para 
orientar a pesquisa a ser realizada pelos alunos foram formuladas as seguintes 
questões: 
� O que diferencia sólidos cristalinos de sólidos amorfos? 
� Que materiais existentes na natureza ou de uso cotidiano apresentam aspecto 

cristalino? 
� Um material aparentemente amorfo pode apresentar-se com aspecto cristalino 

quando visto ao microscópio? E vice-versa? 
� O que você entende por rede cristalina? 

 
As respostas dos alunos foram discutidas em sala de aula e o tema foi aprofundado 
com a apresentação de figuras dos sistemas cristalinos e de fotos de alguns cristais. 
Usando bolas de isopor, palitos e cola ou massa de modelar e palitos foram 
construídas células unitárias de diferentes classes e redes cristalinas do cloreto de 
sódio, do quartzo e do diamante. Experimentos de obtenção de cristais, a partir da 
evaporação de soluções supersaturadas de sais, complementaram a atividade 
(MATEUS, 2005). 
 
 
PROJETO III: COMO PODEMOS DETERMINAR O TAMANHO DO ÁTOMO? 
 
O ARGUMENTO 
O conteúdo programático raio atômico é, geralmente, apresentado aos alunos quando 
são abordadas as propriedades periódicas dos elementos químicos. Os tamanhos dos 
átomos, expostos como dados, fazem pouco sentido para os alunos e raramente é 
mencionado que métodos são utilizados para determiná-los. De forma memorística, os 
alunos retém a informação que, “em uma tabela periódica, os raios atômicos, em geral, 
decrescem da esquerda para a direita em um período e crescem de cima para baixo 
em um grupo”. Registrar mentalmente essa informação passa a ser essencial para citar 
ou resolver exercícios repetitivos sobre como variam propriedades periódicas tais 
como, energia de ionização e afinidade eletrônica. 
 
O experimento de determinação do raio atômico de alguns metais, proposto Simoni e 
Tubino (1999), como afirmam os próprios autores, tem como aspecto marcante levar os 
alunos a perceber o que representa o tamanho do átomo e o significado de estrutura 
cristalina de um sólido. A interdisciplinaridade entre a Química, Física e Matemática já 
presente no referido artigo foi ampliada visando envolver um maior número de 
conceitos da Geometria. 
 
OBJETIVOS E METODOLOGIA  
A ideia principal do projeto foi contextualizar conceitos da Geometria espacial 
relacionados aos cálculos de áreas e volumes de sólidos geométricos com a 
determinação prática de raios atômicos dos metais alumínio, zinco e cobre. 
Em um primeiro momento, os alunos foram solicitados a buscar respostas para as 
questões: 
� Qual é a ordem de grandeza do tamanho de um átomo? 
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� Qual seria a unidade de comprimento mais adequada para expressar o seu 
tamanho? 

� Se não é possível ver um átomo, como os cientistas determinam seu tamanho? 
� Todos os átomos têm o mesmo tamanho? Por quê? De que depende o tamanho de 

um átomo? 
 
Em um segundo momento os alunos receberam amostras de três sólidos metálicos, 
alumínio, zinco e cobre, em formatos geométricos diferentes. Os alunos foram 
questionados sobre como determinar quantos átomos de metal havia em cada amostra 
e também sobre como ‘descobrir’ o volume ocupado por cada um destes átomos. 
Depois foram solicitados a propor uma maneira de determinar os raios dos átomos de 
alumínio, zinco e cobre. 
 
Para responder a pergunta sobre o volume ocupado por cada átomo de metal nas 
amostras, foram consideradas as hipóteses I e II. 

 
(I) Não há espaço vazio entre os átomos. Assim sendo, o volume da amostra 

metálica dividido pelo número total de átomos do metal que a constitui fornece o 
volume de cada átomo (VA). Considerando que o átomo é uma esfera (Modelo 
Atômico de Dalton), é possível determinar seu raio (R). 
 

Volume (esfera) = 4/3 S R3 

 
 

(II) Há espaços vazios entre os átomos. Como modelo explicativo considerou-se que 
o sólido metálico é formado pelo empilhamento tridimensional de cubos - células 
unitárias cúbicas simples. É fácil demonstrar matematicamente que se cada 
átomo dos oito vértices do cubo é compartilhado por oito cubos vizinhos, apenas, 
um oitavo de cada átomo dos vértices ‘pertence’ a uma célula unitária, logo há um 
átomo (8 vértices x 1/8 de átomo) em cada uma dessas células (ATKINS & 
JONES, 2012, p. 188). Portanto, o número de átomos (N) é igual ao número de 
células unitárias e o volume da célula unitária cúbica é igual ao próprio volume 
VA. Considerando ainda que o átomo é uma esfera e que está inscrito no cubo, 
pode-se determinar o raio do átomo, uma vez que a aresta do cubo é igual ao 
diâmetro da esfera (SIMONI & TUBINO, 1999). 

 
Volume (cubo) = aresta3 = a3 

Volume (cubo) = 8R3 

 
 
Figura 4: átomo inscrito na célula unitária cúbica simples de aresta a. 

 
A partir das massas das amostras metálicas (em gramas) e do conceito de mol foram 
determinados valores de N (número de átomos existentes nas amostras). Usando um 
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paquímetro, os alunos coletaram dados relativos às dimensões das amostras e 
utilizaram os conceitos de Geometria espacial para determinar os volumes dos sólidos.  
 
Partindo das duas hipóteses foram determinados os volumes atômicos (VA) pelas 
fórmulas V = 4/3SR3 (hipótese I) e V = 8R3 (hipótese II). Os valores obtidos foram 
comparados com os valores de referência (SHRIVER & ATKINS, 2008, p. 46). 
 

 

A SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os projetos foram delineados para serem desenvolvidos por alunos de uma 
turma do segundo ano, divididos em três grupos com, em média, sete componentes. 
Coube aos estudantes a divisão das tarefas e a realização dos procedimentos: buscas 
em diferentes fontes de informação, planificações de poliedros, montagens de sólidos 
geométricos e de estruturas cristalinas e execução dos experimentos. O trabalho 
realizado deveria ser socializado e seus produtos finais exibidos na Feira de Ciências, 
o que demandou que estudantes também elaborassem textos e cartazes para 
exposições orais. As figuras 4 e 5 exibem imagens de cartazes e estruturas feitas com 
massas de modelar e palitos, relativos aos projetos I e II. 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 
Figura 4: dois cartazes do projeto “A geometria dos sólidos cristalinos”.  

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5: à esquerda, cartaz sobre a rede cristalina do cloreto de sódio e sua montagem com massa de 
modelar e palitos; à direita estrutura da molécula do enxofre (S8) e o sistema cristalino hexagonal. 
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Os resultados do projeto III, também apresentados na Feira de Ciências pelos os 
estudantes, são descritos a seguir. 
 
Admitindo a hipótese I (não há espaços vazios entre os átomos), os raios atômicos (RI) 
calculados para o Al, Zn e Cu foram, respectivamente, iguais a 158pm, 154pm e 
141pm.  
Admitindo a hipótese II (há espaços vazios entre os átomos), os raios atômicos (RII) 
calculados para o Al, Zn e Cu foram, respectivamente, iguais a 128pm, 124pm e 
114pm. 
Os valores de referência apresentados para os raios atômicos Al, Zn e Cu são, 
respectivamente iguais a 143pm, 137pm e 128pm. A tabela 2 resume os resultados 
obtidos. 
 
 
Tabela 2: Comparação entre os raios atômicos determinados experimentalmente, admitindo-se as 
hipóteses I e II, e os valores de referência para amostras de alumínio, zinco e cobre. 
 

Metal M (g) V (L) N VA (L) RA (I) 
(pm) 

RA (II) 
(pm) 

R ref 
(pm) 

Al 8,48 3,14.10-3 1,89.1023 1,66.10-26 158 128 143 

Zn 7,38 1,05.10-3. 6,79.1022 1,54.10-26 154 124 137 

Cu 28,13 3,14.10-3 2,67.1023 1,18.10-26 141 114 128 
 
Onde: M = massa da amostra; V = volume da amostra; N = número de átomos; VA = volume atômico; 
RA (I) = raio atômico calculado admitindo-se a hipótese I; RA (II) = raio atômico calculado 
admitindo-se a hipótese II e R ref= valores de referência de raios atômicos. 
 

Erros randômicos podem ter ocorrido devido à irregularidade da amostra ou pela pouca 
precisão dos instrumentos, mas foram obtidos resultados com menos de 13% de erro 
relativo, para mais e para menos. Os alunos surpreenderam-se com a proximidade dos 
resultados obtidos com os valores esperados, pois a resposta da terceira questão 
proposta a eles mostrava que as técnicas para a determinação de raios atômicos são 
bem mais elaboradas e utilizam equipamentos muito mais sofisticados que apenas 
balança, paquímetro e calculadora. 
 
O experimento permitiu perceber a importância da formulação de hipóteses na busca 
de se estabelecer conexões entre conceitos teóricos e dados práticos visando a 
proposição de modelos explicativos para a natureza da matéria. Os modelos não são a 
própria realidade, mas tentativas de aproximação dela. Ao consideramos a hipótese I, 
de que não há espaços vazios entre os átomos, obtêm-se valores calculados de raios 
atômicos superiores aos de referência (determinados experimentalmente com técnicas 
sofisticadas, que acreditamos fornecerem dados mais próximos da realidade). Ao 
considerarmos a hipótese II, em que os átomos ocupam os vértices de uma célula 
unitária cúbica simples (um modelo de estrutura mais aberta, ou seja, em que a matéria 
está menos compactada), obtêm-se valores calculados de raios atômicos inferiores aos 
de referência. Os resultados sugerem, pois que é necessário fazer novas conjecturas. 
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CONCLUSÕES 

 
 O trabalho com projetos é uma estratégia pouco comum em nossas escolas, em 
particular, no Ensino Médio, etapa da Educação Básica que, infelizmente, continua 
visando principalmente os processos seletivos para ingresso no Ensino Superior. Isto 
traz uma dificuldade inicial para executá-lo porque é necessário vencer a inércia dos 
estudantes que estão muito acostumados a receber a informação pronta. Por outro 
lado, é necessário que eles estejam motivados intrinsecamente e também habilitados 
para buscar as informações e trata-las. Entretanto, com uma frequência bem maior que 
a esperada pelos professores, isto não ocorre, e se torna um dos principais fatores que 
leva o aluno ao desânimo. Neste caso, o papel do professor é fundamental. É preciso 
que ele ajude os alunos a vencerem essa barreira, orientando-os rumo à autonomia. 
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Introdução 
A aprendizagem Química pode ser instrumento de 
formação humana, promovendo autonomia e 
capacidade de desenvolver um pensamento crítico, 
atuando na interpretação do mundo de modo a 
modificá-lo (BRASIL, 2002). Para que isto ocorra é 
necessário repensar o ensino desta Ciência. 
Documentos oficiais como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e as Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio apresentam 
caminhos nos processos de ensino e aprendizagem. 
Com ênfase na abordagem contextualizada, 
interdisciplinar e na vivência de situações reais.  
Observamos que mesmo após a aprovação desses 
referenciais, e da consolidação de pesquisas na 
área de ensino, o paradigma tradicional permanece, 
sendo este considerado desmotivador para a 
aprendizagem dos conhecimentos químicos 
(SANTOS et al., 2013). Este trabalho faz parte das 
ações do PIBID/QUIMICA/UFS/São Cristóvão e tem 
por objetivo identificar a relação de alunos da 
educação básica com a Química. Os sujeitos da 
pesquisa são 117 alunos de nível médio de três 
escolas da rede pública de Sergipe. Os dados foram 
coletados no ano de 2013 utilizando questionários 
contendo seis questões fechadas, fixadas em uma 
escala do tipo Likert de cinco alternativas: concordo 
totalmente (CT), concordo (C), nem concordo nem 
discordo (NCD), discordo (D) e discordo totalmente 
(DT) (PAGAN, 2009). 

Resultados e Discussão 
Na tabela 1, notamos que 89,6% dos alunos 
consideram importante estudar Química. Ao serem 
questionados sobre se gostam de estudar Química 
esse valor é reduzido a 59,7%. Observamos a 
importância da experimentação como instrumento 
motivador, pois cerca de 73,5% dos alunos 
concordam totalmente ou concordam que gosta de 
estudar Química por conta dos experimentos. 
Quanto à relevância dessa Ciência apenas 39,2% 
concordam totalmente ou concordam que a 
Química é uma Ciência relevante para vida. 
Percebemos que 39,3% dos alunos apresentam 
dificuldade na aprendizagem de conteúdos 
químicos. Observamos a importância do professor 

como mediador na aprendizagem, tendo em vista 
que 46,2% dos alunos atribuem ao docente a 
facilidade em aprender.  
Tabela 01. Dados extraídos do questionário 

Conclusões 
A diferença dos alunos que consideram importante 
e gostam de estudar química é significativa.  Isso 
pode ser justificado pela dificuldade em aprender os 
conteúdos, por conta da abordagem usada em sala 
de aula, e dos recursos didáticos adotados, além da 
prática docente. No trabalho fica evidente a função 
motivadora da experimentação e a compreensão da 
relevância da aprendizagem em Química. 
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Afirmações CT 
(%) 

C  
(%) 

NCD 
 (%) 

D 
(%) 

DT 
(%) 

Eu considero 
importante estudar 
Química 

46,1  43,5 9,4 0 0,8 

Eu gosto de estudar 
Química 

19,6 40,2 24,8 8,5 6,8 

Eu gosto de estudar 
Química por conta 
dos experimentos 

26,5 47,0 17,1 6,8 2,5 

Eu gosto de estudar 
Química por que é 
uma Ciência 
relevante para minha 
vida 

8,5 30,7 41,0 12,0 7,7 

Eu aprendo os 
conteúdos  
de Química com 
facilidade 

10,2 19,6 30,7 26,5 12,8 

Eu aprendo os 
conteúdos de 
Química com 
facilidade por causa 
do meu professor 

13,7 32,5 31,6 13,7 8,5 
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Introdução 
O ensino de química praticado nas escolas não está 
possibilitando, ao aluno, aprendizado suficiente à 
compreensão dos conteúdos em si, visto que, no 
caso da Tabela Periódica, utiliza-se ainda o 
processo de memorização [1]. E também não há 
estudo da história dos elementos e tampouco sobre 
a contribuição das mulheres no desenvolvimento 
desta ciência.  
Uma alternativa seria a utilização de jogos em sala 
de aula, que tem se mostrado muito adequada 
como meio de motivação e melhora na relação 
ensino-aprendizagem no que diz respeito ao ensino 
de química, auxiliando ainda no desenvolvimento 
da lógica, criatividade, entre outros benefícios [2]. 
Diante do exposto, este jogo foi criado para 
desenvolver propriedades cognitivas importantes 
para os alunos de forma dinâmica e didática. Utiliza 
características fundamentais dos elementos e de 
sua história, trazendo também a importância de 
algumas mulheres que se destacaram na ciência da 
química.  

Objetivos 
Auxiliar no ensino da tabela periódica e na 
compreensão de características particulares de 
cada elemento, inserindo a sua parte histórica e a 
participação da mulher, visando despertar o 
interesse dos alunos, mostrando que a tabela e 
seus elementos não são apenas um conteúdo da 
química, mas sim, uma ferramenta útil.  

Descrição 
O jogo, baseado no “Perfil” da GROW®, aplicado 
em grupos, é composto por uma tabela periódica 
simples, utilizada como tabuleiro; cartas para todos 
os elementos químicos; 15 cartas indicando a cor 
representativa de cada grupo; fichas de pontuação 
e uma tabela mais completa para cada grupo. O 
jogo foi desenvolvido no programa Corel Draw®; as 
cartas de cada elemento contêm sua foto, símbolo, 
nome, características (história, curiosidades e 
aplicações) e dicas para sua localização na tabela. 
As fichas de pontuação são dividias em 5, 10, 15 e 
20 pontos. Dentre as cartas de curiosidades e dicas, 
haverá quatro cartas “coringas” referentes à 
importância das mulheres para aquele elemento, 
valendo 20 pontos. O grupo que localizar o 
elemento na tabela periódica na primeira dica 

receberá a ficha de 15 pontos e colocará a carta 
correspondente a sua equipe no tabuleiro, 
sinalizando o acerto do elemento, enquanto os que 
acertarem na segunda e terceira receberão 10 e 5 
pontos, respectivamente. Ao finalizar as 15 cartas, 
as equipes deverão somar seus pontos e o grupo 
que obtiver maior pontuação vencerá o jogo. 
 

 
Figura 1. Tabuleiro do jogo [1]. 
 

                        
Figura 2. Carta de curiosidades e dicas, exemplo 
do rádio. 
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Introdução 
A Química é considerada por muitos alunos do 
Ensino Fundamental e principalmente Médio, uma 
disciplina difícil de ser assimilada por causa do 
conteúdo extensivo e complexo. Um fato pode ser 
confirmado segundo as pesquisas de Maldaner 
(1998), gerando um quadro preocupante já que a 
Química se encontra presente no dia a dia deste 
aluno.  
Tendo em vista esta dificuldade dos alunos, o 
ensino através de jogos lúdicos se tornou uma 
alternativa para esta disciplina, uma vez que 
proporciona ao professor uma dinâmica dentro da 
sala de aula e motiva o aluno a se interessar pela 
mesma; pois conforme Rego (2000), Vygotsky 
afirmava que o ensino sistemático não é o único 
fator responsável por alargar horizontes na zona de 
desenvolvimento proximal. Ele considera o 
brinquedo uma importante fonte de promoção de 
desenvolvimento.  
Desta forma, o lúdico como alternativa de ensino 
está interligando a educação escolar com a 
apropriação de conhecimentos e de acordo com 
Fernández (1990), a interação e o processo de 
conhecimento são fundamentais para encontrarmos 
o significado da educação. Porque através desta 
metodologia a disciplina não se restringirá ao quadro 
e exercícios de rotina, mas trará uma interação 
genuína e sincera entre professor e aluno.  
Proporcionando uma verdadeira aprendizagem 
utilizando-se de materiais alternativos extremamente 
práticos e necessários para instigar a imaginação do 
educando, concedendo a oportunidade de expressar 
suas ideias e desenvolver sua total capacidade, 
raciocínio e criatividade. 
Portanto, realizaram-se jogos lúdicos com materiais 
de baixo custo na área da Química como estratégia 
de ensino para construção de conceitos, uma 
metodologia senão inovadora, mas atraente, 
despertando o interesse do aluno do 2° ano do 
Ensino Médio da Escola CEGEL, aonde se aplicou o 
projeto, para o conteúdo e assim evitando que aula 
fosse exaustiva e monótona. 

Resultados e Discussão 
Os jogos foram trabalhados em todas as suas 
dimensões, tanto cognitivas, quanto afetivas. O 
professor traçou e definiu os objetivos que se 
queriam alcançar, para não ficar um momento solto 

e sem significado dentro da sala de aula. Se 
transformando em um momento de interação entre 
ambos. Esta relação entre educadores e alunos 
proporcionou trocas de experiências e opiniões, 
favorecendo um clima harmônico para a 
socialização do conhecimento. Deste modo os 
objetivos estipulados foram alcançados, porque 
através da observação, dos testes regulares e da 
frequência na caderneta dos professores. Percebeu-
se maior interação entre professor/aluno, 
aluno/aluno e a presença dos estudantes 
aumentaram consideravelmente nas aulas. Uma vez 
que houve maior disposição dos alunos em 
participar e o melhoramento do seu desempenho 
nos testes regulares da escola. Portanto é possível 
introduzir outros métodos para que a construção de 

conhecimento aconteça 
dentro da sala de aula.  
 
Figura1. Alunos da escola 
CEGEL realizando atividade lúdica 
- São Luís, MA. 2013 

Conclusões 
A introdução de jogos e atividades lúdicas no 
cotidiano escolar é muito importante, devido à 
influência que os mesmos exercem frente aos 
alunos, pois quando eles estão envolvidos, 
emocionalmente, na ação, torna-se mais fácil e 
dinâmico o processo de ensino e aprendizagem. E 
através deste projeto os alunos puderam redescobrir 
a química, vivenciá-la, melhorar o desempenho em 
relação aos testes regulares da escola, contribuir e 
criar, inserir o conteúdo a respeito da química de 
forma pratica no dia a dia; socializar com outros 
alunos, participar das aulas e construir conceitos. 
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RESUMO: NESTE TRABALHO PROPÕE-SE A UTILIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE LÚDICA, O JÚRI SIMULADO, PARA 
PROMOVER UM DEBATE EM SALA DE AULA E TRABALHAR CONTEÚDOS ATITUDINAIS TENDO COMO TEMA A 
IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS PETROLÍFERAS NO LITORAL NORDESTINO. A ATIVIDADE FOI DESENVOLVIDA POR 
BOLSISTAS DO PIBID EM UMA ESCOLA PÚBLICA. PARA A COLETA DOS DADOS FOI UTILIZADA UMA ESCALA DE 
LIKERT, OBSERVAÇÃO E TEXTOS ELABORADOS PELOS ALUNOS APÓS A ATIVIDADE. A ANÁLISE DOS DADOS 
APONTA A PREOCUPAÇÃO SOCIAL QUE OS ALUNOS APRESENTAM EM RELAÇÃO A PROBLEMAS AMBIENTAIS E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MOSTRA AINDA QUE ESSE TIPO DE ATIVIDADE DESPERTA NESSES INDIVÍDUOS 
MOTIVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, ALÉM DE PROMOVER UMA MAIOR INTERAÇÃO ENTRE PROFESSOR, ALUNOS E 
BOLSISTAS. ENFIM, O ESTUDO PERMITIU COMPREENDER QUE O USO DE NOVAS TEMÁTICAS E NOVAS INICIATIVAS 
DE ENSINO AJUDAM NO ROMPIMENTO DO ENSINO TRADICIONALISTA, FORMANDO CIDADÃOS ATUANTES E 
OPINANTES, POSSIBILITANDO ASSIM A QUEBRA COM O SISTEMA DE ENSINO APENAS “MEMORÍSTICO”. 

INTRODUÇÃO 
 

A literatura, nos últimos tempos, aponta para problemas relacionados às 
dificuldades encontradas pelos educadores em despertar a disposição e a participação 
dos alunos em suas aulas, principalmente na área das ciências naturais e da 
matemática, em virtude do caráter memorístico atribuído às mesmas, tratando-as como 
algo desestimulante e sem sentido (ASSIS, 2010 apud Nascimento et al, 2012; 
MORTIMER et al., 1994 apud TRINDADE; HARTWING, 2012). Cada vez mais 
observamos a necessidade de uma ruptura com o modelo tradicional de ensino, no 
qual os estudantes se tornam apenas elementos ‘receptores’ do conhecimento, 
permanecendo sentados em sala de aula com um único intuito, a memorização de uma 
grande quantidade de conteúdo, sem preocupação com o aprendizado. De acordo com 
Oliveira, Gouveia, Quadros (2008, p.23) “o ato de educar é complexo e envolve, por 
exemplo, o desenvolvimento de formas de pensar, de estruturas mentais e, para isso, 
não basta que o professor transmita ao estudante um número enorme de informações”. 

Um fator indispensável para motivar a participação dos alunos em sala de aula 
é que eles se tornem participantes ativos na construção do conhecimento. O incentivo 
à participação em sala de aula deve ser algo propiciado constantemente pelo 
professor, evitando uma posição de “detentor” do conhecimento e sim de alguém que 
pode questionar, incentivar e desafiar para que os alunos falem, respondam, 
discordem, critiquem, reflitam, enfim, que possam debater por meio de argumentos o 
que está sendo abordado dentro e fora da sala de aula (PASCHOALINO, 2009). 
Refletir sobre estes aspectos implica em pensar nos desafios para o trabalho docente. 
Tais inquietações como futuros professores, nos levaram a investigar e propor ações 
de intervenção que possam trazer elementos para motivar o interesse e favorecer o 
desenvolvimento de habilidades nos alunos. Para atender a tal desafio, nossa opção foi 
de utilizar uma sequência didática norteada por atividades lúdicas como ferramenta. 
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Gomes e Friedrich (2001) alertaram que nem sempre a utilização de jogos no 
ambiente educacional foi bem visto, pois sempre eram atrelados ao prazer e a diversão 
e que, por vezes, assumiam pouca importância para o estudante. Entre os aportes 
pedagógicos dos jogos didáticos temos alguns relatos como, por exemplo, para 
Kishimoto (1994, apud OLIVEIRA; SOARES, 2005) o jogo possui duas funções quando 
associada ao seu caráter educativo: A função lúdica – no qual o jogo propicia diversão, 
prazer e até desprazer quando escolhido voluntariamente e a função educativa – onde 
o jogo ensina qualquer coisa que complete o individuo em seu saber, seus 
conhecimentos e sua apreensão do mundo. É importante ressaltar a necessidade de 
haver um equilíbrio entre a função lúdica e a educativa. Um jogo com muitas 
características de funções lúdicas pode não promover o ensino-aprendizagem, já 
aquele com o predomínio das funções educativas pode não se adequar ao jogo, mas 
apenas a um material didático. A partir da utilização de jogos lúdicos podemos atingir 
vários objetivos como os relatados por Miranda (2001) entre eles, os relacionados à 
cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a 
construção de conhecimentos); à afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da 
estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); à socialização 
(simulação de vida em grupo); à motivação (envolvimento da ação, do desafio e 
mobilização da curiosidade) e à criatividade. Objetivos esses que estão reforçados nos 
PCNEM que trazem: 
 

O aprendizado de Química no ensino médio “[...] deve possibilitar ao aluno a 
compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da construção de 
um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas 
e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas”.  
Dessa forma, os estudantes podem “[...] julgar com fundamentos as 
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar 
decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (PCNEM, 1999 
apud PCN+, 2002 p.84).  
 

Nessa perspectiva, o jogo ganha espaço como ferramenta de aprendizagem na 
medida em que estimula o interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de 
experiência pessoal e social, ajuda a construir novas descobertas, desenvolve e 
enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva o 
professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Além 
disso, o professor pode auxiliar o aluno na tarefa de formulação e de reformulação de 
conceitos ativando conhecimentos prévios e articulando esses conhecimentos a uma 
nova informação que está sendo apresentada (Pozo, 1998).  

A temática escolhida para nossa sequência de atividades foi Petróleo e 
Sustentabilidade. Tema bastante divulgado na mídia, além da nossa sociedade ser 
bastante dependente deste produto e de seus derivados. O petróleo ainda é uma das 
fontes de energias mais importante deste setor. Por ser uma questão tão discutida e o 
Rio Grande do Norte possuir uma produção de petróleo em terra relevante, inserir tal 
temática na escola pode promover não somente um conhecimento de natureza química 
como o estudo das funções orgânicas e de suas propriedades, mas despertar nos 
estudantes um posicionamento crítico frente às polêmicas envolvendo o assunto, 
principalmente aquelas relacionadas aos impactos ambientais com os quais poderão 
conviver no futuro. Espera-se que com tais atividades possamos favorecer o 
desenvolvimento de certas habilidades cognitivo-linguisticas, como a argumentação. 
Além disso, acreditamos que a contextualização possibilite discussões entre questões 
políticas, econômicas, sociais e ambientais, estreitando a relação entre o conhecimento 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e aprendizagem 
(EAP) 

 

químico e o contexto local. Assim, o uso de uma atividade lúdica como o júri simulado 
para trabalhar essa temática auxilia os estudantes no seu aprendizado e na motivação 
pelo tema, despertando ainda nestes indivíduos a sua capacidade de argumentação, 
um dos procedimentos centrais no aprendizado das ciências. Segundo (SANMARTÍ, 
2003, p. 123 apud SILVA; NÚÑEZ, 2008):  

 
A argumentação é uma atividade social, intelectual e verbal que serve para 
justificar ou refutar uma opinião, e que consiste em fazer declarações levando 
em conta o receptor e a finalidade do emissor. Para se argumentar se faz 
necessário selecionar diferentes opções, ou explicações e raciocinar os 
critérios que permitam avaliar como mais adequada à opção selecionada. 
 

Neste sentido, o desenvolvimento do júri simulado como dinâmica de grupo, 
estimula o interesse e a capacidade de pensar dos estudantes na perspectiva de 
defenderem ou atuarem com uma acusação na proposta referente à temática do 
petróleo, a fim de ajudá-los a desenvolverem suas argumentações, críticas e 
socializarem suas ideias com os demais membros da turma. Assim como (FERRY; 
NAGEM, 2009) e (OLIVEIRA; SOARES, 2005) que já realizaram essa atividade, 
buscamos obter resultados tão satisfatórios quanto, já que seus trabalhos servirão de 
referência para nortear o nosso. O trabalho desenvolvido utilizou a proposta didática do 
debate acerca de uma situação fictícia sobre a implantação de plataformas petrolíferas 
na costa marítima natalense como uma das novas fontes geradoras de energia para a 
região e suas implicações para o meio ambiente. O debate acerca dessa temática 
possibilita ainda diagnosticar atitudes prévias dos alunos sobre o assunto em questão e 
analisar o posicionamento crítico-cidadão dos estudantes. 

METODOLOGIA 
 

A estratégia de ensino conhecida como “júri simulado” foi desenvolvida em uma 
escola pública do ensino médio, a Escola Estadual Ana Júlia de Carvalho Mousinho, 
como parte de um trabalho desenvolvido pelos bolsistas do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID do subprojeto de Química pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. O estudo envolveu 25 alunos da 3ª série do 
ensino médio, com idade média de 17 anos, três bolsistas da iniciação à docência 
(autores deste trabalho), uma professora supervisora do subprojeto e professora da 
turma na qual foi aplicado o estudo e uma professora doutora do Instituto de química 
da UFRN. 

A atividade foi desenvolvida em duas etapas. A primeira etapa consistiu em 
detectar qual o posicionamento inicial dos alunos sobre a implantação de duas 
plataformas petrolíferas na costa marítima de Natal. Para essa etapa do estudo foi 
utilizado como instrumento de pesquisa uma escala de Likert, no qual foi elaborada 
uma lista de 14 afirmações sobre os benefícios e implicações que a exploração de 
petróleo poderia trazer para a região em questão. Optamos por utilizar este 
instrumento, pois apesar de haver questões fechadas, ele possibilita um diagnóstico 
prévio do posicionamento dos estudantes sobre a temática do petróleo, mostrou-se 
conveniente neste estudo, pois permite alcançar um dos objetivos dessa pesquisa.  Os 
estudantes foram informados de que a implantação das plataformas petrolíferas era 
uma situação fictícia, mas não receberam nenhuma informação extra sobre a atividade 
do júri simulado para que suas respostas na escala de Likert não fossem influenciadas 
pelo seu posicionamento frente à atividade do júri. Uma semana depois da aplicação 
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da escala de Likert, os alunos receberam informações sobre a situação fictícia e 
orientações sobre o desenvolvimento de uma atividade lúdica como o júri simulado. 
Após tomarem conhecimento do que tratava a situação, os mesmos foram orientados a 
se dividir em três grupos: um primeiro atuando contra a implantação das plataformas de 
petróleo, outro a favor e o terceiro seria o corpo de jurados responsáveis pela decisão 
do caso. O corpo de jurados era composto por um total de sete alunos, sendo os 
demais divididos entre grupos a favor e contra, tendo-se a professora como juíza. 

Para o encaminhamento da atividade, todos os componentes de ambos os 
grupos receberam textos que falavam sobre a temática do petróleo e norteavam para 
novas pesquisas que deveriam realizar, exceto o grupo de jurados que não recebeu 
textos, pois deveriam decidir e tomar posicionamento segundo a argumentação da 
defesa e acusação. Neste encontro os estudantes também foram orientados sobre a 
escolha dos promotores, advogados, testemunhas, sobre a necessidade de criarem 
situações para embasarem suas argumentações e o tempo que teriam para falar, para 
fazerem perguntas às testemunhas, defenderem seus pontos de vista e fazerem uma 
explanação geral. No total, dispunham de uma semana para o levantamento de novas 
informações e organização entre si até a realização do júri simulado. 

Na etapa seguinte da atividade aconteceu a aplicação do júri simulado. A 
atividade foi gravada e registrada pelos bolsistas. O tribunal era constituído por três 
promotores, três advogados de defesa, quatro testemunhas (sendo duas de acusação 
e duas de defesa - essas testemunhas foram personificadas pelos alunos e 
correspondiam a um pescador, um dono de empresa de turismo, uma dona de casa e 
uma estudante jovem que estava desempregada), sete jurados e uma juíza. Os demais 
alunos da turma participaram como ouvintes do tribunal. A juíza anunciou o inicio da 
sessão e apresentou o caso, dando a vez para que os promotores e advogados 
fizessem suas considerações iniciais. Após esse momento, os promotores 
apresentaram as provas de acusação e chamaram as suas testemunhas, a fim de 
realizar os questionamentos. Estes também foram realizados pelos advogados de 
defesa, que apresentaram as suas provas e anunciavam as testemunhas. Ao final do 
julgamento, promotores e advogados fizeram uma explanação geral, encerrando a 
atividade. Os jurados finalmente se reuniram para a discussão e votação do caso. Após 
um breve tempo, a juíza se reuniu com os jurados e anunciou a sentença ao tribunal. A 
atividade do júri simulado durou aproximadamente 1h 10min. 

 
Figura 1: Alunos da escola Ana Júlia executando o júri simulado. 

Como parte da avaliação dos alunos, foi sugerido para a turma que produzisse 
um texto após a elaboração do júri descrevendo a situação e explicitando sua opinião 
sobre a atividade citada. Estes textos foram analisados segundo a perspectiva de 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e aprendizagem 
(EAP) 

 

Bardin (1977). Tanto os textos quanto a escala de Likert e as informações do áudio do 
júri serão utilizadas neste artigo na análise dos dados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os 14 itens da escala de Likert abordavam aspectos econômicos, turísticos e 
meio ambientes. Com relação aos aspectos econômicos observou-se que dos vinte 
estudantes que responderam 95% afirmaram que a implantação de plataformas 
petrolíferas no litoral de Natal seria vantajosa para a economia. Por outro lado, 70% 
dos estudantes discordaram que a economia da cidade de Natal é em sua maior parte 
movimentada pela exploração de petróleo. Fazendo-se uma comparação com a 
afirmativa anterior, com um percentual significativamente acima de 50%, observa-se 
que os alunos têm o conhecimento de que a cidade do Natal efetivamente não 
depende da exploração do petróleo, mas caso houvesse jazidas de petróleo em nosso 
litoral, a exploração daquelas seria de grande importância para a economia e o 
desenvolvimento da região e regiões vizinhas. Isso pode ser comprovado quando 50% 
dos estudantes afirmaram que os royalties arrecadados com a exploração 
alavancariam o desenvolvimento natalense e 80% concordaram que a exploração 
promoveria geração de emprego e renda. Ainda com relação aos aspectos 
econômicos, 65% dos alunos afirmaram que colocar em funcionamento a exploração 
de petróleo em nossa região seria uma das grandes chances de superar qualquer crise 
econômica que o nosso país venha a enfrentar e 85% afirmaram que explorar e 
consumir aquilo que o nosso próprio estado produz seria vantajoso para a economia. 
Estes dados mais uma vez reafirmam que os estudantes realmente acreditam que a 
exploração de petróleo contribuiria para o desenvolvimento econômico da cidade de 
Natal. 

 
Figura 2: Percentagens das respostas dos estudantes referentes aos aspectos econômicos.   

No que se refere aos aspectos relativos ao turismo, 70% dos estudantes 
concordaram que a economia da cidade de Natal atualmente é movimentada em maior 
parte pelo turismo regional. Corroboram com esta opinião 35% dos alunos ao discordar 
que a implantação das plataformas petrolíferas será prejudicial para o mercado 
turístico. Ressaltamos que esse percentual é referente à maioria das opiniões válidas, 
pois cerca de 40% dos alunos não quiseram opinar sobre a afirmação. Contudo, pela 
maioria das opiniões válidas é possível observar que os estudantes não veem que a 
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exploração petrolífera poderia prejudicar o mercado turístico, dado que se verifica 
comprovado quando se afirma que a exploração do petróleo na costa natalense não 
seria benéfica para o desenvolvimento do turismo, uma vez que a beleza de nossas 
paisagens estaria comprometida com a implantação das plataformas. A maioria dos 
estudantes (cerca de 40%) discordou dessa afirmativa.  

 
Figura 3: Percentagens das respostas dos estudantes referentes aos aspectos turísticos. 

Com relação aos aspectos ou implicações com o meio ambiente, 55% dos 
estudantes concordaram que a exploração de petróleo é extremamente agressiva ao 
meio ambiente, dados estes que são reafirmados quando 90% concordaram que o 
derramamento de petróleo em nossa costa pode ocasionar danos irreversíveis para 
nossa fauna e flora, perdurando por vários anos. Ainda tratando deste tema, 40% dos 
estudantes concordaram que a maior preocupação das empresas extratoras de 
petróleo é com a preservação ambiental, já que a exploração é agressiva ao meio 
ambiente. O percentual que não quis opinar foi de 35%. Este fato pode ter ocorrido, 
pois esta afirmação tem uma dupla função: tanto afirma que as empresas apresentam 
uma preocupação ambiental, quanto enfatiza que a extração de petróleo agride ao 
meio ambiente. Tal posicionamento é observado no que se refere ao derramamento de 
petróleo ser facilmente resolvido pelas novas tecnologias investidas pelas empresas 
extratoras, não causando dano algum ao meio ambiente, argumento com o qual 85% 
discordaram.  

 
Figura 4: Percentagens das respostas dos estudantes referentes aos aspectos ambientais. 
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A partir dessas análises pudemos então inferir possíveis posturas dos alunos 
sobre o tema escolhido, o que possibilitou abordar conteúdos conceituais tais como 
funções orgânicas dos compostos presentes no petróleo e os processos de separação, 
assim como conteúdos atitudinais relacionados ao posicionamento dos alunos como 
cidadãos opinantes na sociedade. 

Na análise do júri simulado, podemos destacar que a atividade foi bastante 
significativa em termos de motivação. Todos os grupos se mostraram empolgados, 
principalmente quando foram informados da realização da atividade. Portaram-se de 
maneira participativa criando situações necessárias para suas argumentações, tais 
como a personificação das testemunhas para simular situações reais. Personagens 
como empresário ligado ao turismo, dona de casa, pescador e jovem desempregada 
foram incorporados pelos alunos para dar mais ênfase à atividade. Outro aspecto 
interessante a ser destacado foi o envolvimento deles com a situação, adequando-se a 
utilizarem termos jurídicos. Tais termos puderam ser encontrados nas falas de uma das 
estudantes que simulava uma das promotoras: “[...] Vossa excelência [...]”, “senhores 
jurados”, “protesto!” e “Gostaria de convocar nossa primeira testemunha!”. 

A parte argumentativa, por sua vez, não foi muito bem elaborada pelos 
estudantes. Eles introduziram os argumentos, mas não conseguiram elaborá-los 
consistentemente, como representado na fala da segunda testemunha, o aluno 
caracterizado como pescador: “Eu sou contra, porque o mar é meu ‘ganha pão’, [...] 
sem os peixes, sem o mar eu não tenho como tirar o sustento da minha família”. Nesta 
frase ele poderia, por exemplo, argumentar os motivos pelos quais a implantação das 
plataformas petrolíferas prejudicaria sua forma de sobrevivência, a pesca. Isso se deve 
ao fato desta habilidade ser pouco trabalhada, particularmente em aulas de ciências 
(LONGUINI, 2008; COLOMBO JUNIOR et.al, 2012). 

Foi demonstrado pelos alunos que não haviam tido experiências desse tipo em 
sala de aula, ao afirmarem que “Essa prática é muito boa, bem diferente das aulas que 
estamos acostumados a ter”. Outro aspecto observado na atividade foi a defesa dos 
pontos de vista, tais como impactos ambientais, pesca realizada de forma irregular e a 
exploração de petróleo em pólos já existentes. Estes pontos podem ser detectados nas 
falas a seguir:  

Advogado de defesa - “O que foi falado aqui, foi que a plataforma de petróleo, 
ela prejudica tanto o meio ambiente quanto a pescaria, o mar, tudo bem, mas primeiro, 
vocês sabiam que a pescaria feita de forma incorreta prejudica o meio ambiente?” [...] 
“os pescadores, principalmente aqui de Natal pescam tartarugas e isso é ilegal [...]”.  

Promotora – “Porque não investir nos pólos já existentes no estado?, pra que 
explorar mais o petróleo?, pra agredir mais o meio ambiente!    

A análise dos textos revelou a dificuldade dos estudantes em expressar sua 
opinião a respeito de problemáticas que lhes são apresentadas. Dos 22 textos 
elaborados, a maioria destes apresentava apenas o relato e a descrição da intervenção 
do júri simulado, sendo poucos os casos onde estes descreviam a situação e, em 
seguida, acrescentavam um comentário com seu posicionamento. Os dados coletados 
mostram que na maioria das vezes os alunos se posicionaram a favor da implantação, 
pois consideraram as argumentações do grupo mais coerentes e mais firmadas em 
dados já existentes de outras regiões e apontam que a falta de respeito do grupo 
contra a instalação das plataformas foi decisiva para que os jurados decidissem a favor 
da causa.  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino e aprendizagem 
(EAP) 

 

Alguns estudantes levantaram motivos contra ou a favor da implantação de 
plataformas petrolíferas no litoral de Natal, conforme a tabela a seguir. 
 
Tabela 1: Opinião dos estudantes sobre a implantação das plataformas petrolíferas no litoral de 
Natal.  

Motivos para a implantação Nº de alunos 

Investimentos para a educação 4 

Investimentos na qualificação profissional 
dos pescadores desempregados devido à 

implantação das plataformas 

1 

Geração de emprego e renda para a 
população 

5 

Criação de projetos de preservação 
ambiental 

6 

Aumento de recursos econômicos 2 

Motivos para que não ocorra a 
implantação 

Nº de alunos 

Prejuízos para a pesca 4 

Prejuízos para o setor turístico 1 

Danos ao meio ambiente 3 

Investir nos pólos de exploração de 
petróleo já existentes no estado 

3 

 
Durante todo o desenvolvimento da atividade lúdica aplicada por nós, foi 

possível observar a interação entre aluno-aluno, alunos-professor e alunos-pibidianos. 
Vale ressaltar que os alunos ao terem contato com esta experiência envolveram-se 
completamente com a atividade, buscando durante as etapas de simulação 
desenvolver novas ideias e conceitos. Isso melhoraria sua postura em sala de aula e os 
faria obter uma participação mais ativa na atividade, fatos que dificilmente ocorrem em 
aulas expositivas onde é apenas cobrado um conhecimento pronto e decorado. 

CONCLUSÃO 
 

Entendemos que a atividade do júri foi importante para promover a motivação e 
a participação em sala de aula, além de despertar interesse em um assunto tão 
discutido pela mídia e que, por vezes, é ignorado pela população, permitindo aos 
estudantes desenvolver uma postura ética e um posicionamento crítico em relação aos 
impactos ambientais e as questões econômicas, mostrando que há uma preocupação 
social nesses sujeitos na medida em que se deparam frente a um questionamento 
social, político e econômico. Ademais os resultados nos permitem inferir que a 
abordagem pedagógica desenvolvida se mostra uma alternativa viável de despertar os 
interesses dos alunos para as aulas, assim como para o ensino posterior de Química. 
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A respeito da contextualização, concluímos que nossa abordagem conseguiu 
de forma lúdica ir além da exemplificação da situação fictícia, proporcionando aos 
alunos questionarem sobre outros assuntos levantados constantemente em seu dia a 
dia. Privilegiamos o diálogo entre os participantes da investigação apresentando os 
conhecimentos prévios do tema e possibilitando a argumentação por parte dos grupos 
sobre a situação e o contexto que estavam inseridos naquela dinâmica. Nossa análise 
ainda que preliminar, permiti compreender que o uso de novas temáticas e iniciativas 
de ensino propõe romper com o ensino tradicionalista, buscando através de novas 
atividades pedagógicas formarem cidadãos atuantes e opinantes, possibilitando ir além 
de um ensino “memorístico”.    
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Introdução 
O rompimento com o pressuposto de que a 
apropriação do conhecimento ocorre pela mera 
transmissão de informações vem se estabelecendo 
no Ensino de Ciências. Uma experiência reflexiva 
em sala permite averiguar o quanto se está envolto 
a modelos educativos que, muitas vezes, não 
contribuem para uma aprendizagem efetiva dos 
conceitos científicos. Ainda é consensual que o livro 
didático (LD) continua prevalecendo como o 
principal instrumento de trabalho do professor 
(DELIZOICOV et al 2003). A partir do instante em 
que o LD se torna embasamento para a prática, o 
risco de se tornar refém de equívocos, sobretudo de 
ordem conceitual e metodológica, é muito maior. 

Resultados e Discussão 

Para investigar as concepções sobre o ensino de 
raio atômico na Educação Básica foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com 10 professores. 
Um roteiro foi elaborado com perguntas 
previamente estipuladas. Todavia, foi deixado 
espaço para elucidar questões que porventura 
surgissem de forma imprevista ou informações 
espontâneas fornecidas pelos professores 
(APPOLINÁRIO, 2006).  
O instrumento para a coleta de dados consistia de 
13 perguntas, sendo as quatro primeiras 
relacionadas ao tempo de trabalho docente, à 
formação acadêmica e ao livro didático adotado. As 
demais questões discutiam a importância e a 
metodologia empregada no ensino das 
propriedades periódicas e em especial do raio 
atômico. As quatro últimas questões solicitavam que 
os professores informassem, entre os elementos 
químicos fornecidos, os átomos de maior raio 
atômico. As comparações ocorreram ao longo de 
uma coluna, de um período e entre elementos de 
coluna e período distintos.  
Após o término das entrevistas, as informações 
foram organizadas e analisadas, buscando 
identificar as concepções apresentadas pelos 
professores.  Os resultados são discutidos por meio 
de categorias estabelecidas a partir do material 
obtido. 
Em relação à identidade do público-alvo, os 
professores entrevistados têm de 02 a 42 anos de 
docência. Todos ministram aulas no primeiro ano do 
ensino médio. Dos dez professores, sete são 
licenciados em Química e os outros três são 

formados em área afim. Quanto à importância do 
ensino de raio na Educação Básica, os professores 
consideram sua relevância porque as próximas 
propriedades dependem desse conhecimento; 
alguns apontam que o assunto é usado para ensinar 
conteúdos como ligações e reações químicas. 
Outros consideram que o ensino ocorre em um 
momento que o aluno não está apto para tal 
cognição. Em relação à metodologia empregada, 
alguns professores citam ser desnecessário ensinar 
raio atômico pelo uso das famosas setas no quadro 
periódico e outros citam que usam o recurso com a 
finalidade de resumir o assunto. Já em relação à 
contextualização, todos os professores pesquisados 
falam que a principal propriedade periódica a ser 
ensinada é o raio atômico, porém não fazem 
abordagens que levem essa utilidade para o campo 
da aplicação. Quando sondados sobre o tamanho 
dos átomos de lítio e iodo, sete professores 
responderam que o iodo tem maior raio atômico. 
Destes sete, seis são licenciados. Conforme 
literatura, o raio do iodo é menor que o raio do lítio 
(BROWN et al, 2005). 

Conclusões 
O trabalho buscou estudar as concepções sobre o 
ensino de raio atômico na Educação Básica e os 
resultados mostraram que é necessário repensar o 
ensino do conceito. É indispensável uma nova 
abordagem, sobretudo para que equívocos 
conceituais não ocorram. 
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Introdução 
Mais importante do que identificar um único 
conceito ou definição para interdisciplinaridade o 
que muitos autores têm feito é encontrar um sentido 
epistemológico para o termo, estudar seu papel e 
suas implicações no processo do saber. 
Ao analisar os problemas da ciência 
contemporânea, Pombo (2005) sugere algumas 
circunstâncias e mecanismos que favoreçam a 
compreensão dos fenômenos interdisciplinares na 
ciência e na universidade: 1) tornando viável a 
constituição e desenvolvimento dos novos campos 
interdisciplinares de investigação e ensino que o 
progresso do conhecimento científico requer; 2) 
promovendo o desenvolvimento de atitudes, hábitos 
e formas de trabalho interdisciplinares; 3) 
fomentando a prática de um ensino que promova 
uma integração dos saberes cada vez mais 
profunda; 4) apoiando a constituição de programas 
de investigação e de ensino em História das 
Ciências, em Epistemologia, em Filosofia das 
Ciências.  
Assim, o papel da atividade interdisciplinar consiste, 
primordialmente, em fazer uma conexão entre as 
disciplinas com o objetivo de assegurar a cada uma 
o seu caráter cognitivo e esclarecer as conexões 
com os demais saberes.  
Japiassu (1976) a interdisciplinaridade caracteriza-
se pela intensidade das trocas entre os especialistas 
e pelo grau de interação real das dificuldades no 
interior do mesmo projeto. 
O presente trabalho relata os resultados de uma 
experiência vivida pelas autoras na FACCAMP – 
Faculdade Campo Limpo Paulista- com os alunos 
do segundo semestre do curso de Licenciatura em 
Química.  

Resultados e Discussão 
Com o objetivo de criar oportunidades sérias para 
pensar, tanto na esfera da produção, como na 
transmissão do conhecimento, os alunos 
participaram das disciplinas Estrutura II, Química 
Experimental e História da Ciência. 
Cada disciplina proporcionou aos alunos um olhar 
diferenciado acerca do mesmo assunto: os metais.  
Os alunos da sala foram divididos em grupos e 
tinham como objetivo planejar uma aula com uma 
abordagem interdisciplinar.  

O estudo acerca da estrutura e das teorias que 
contemplam a ligação metálica bem como o arranjo 
estrutural foi orientado pela professora da disciplina 
Estrutura. A professora de História da Ciência 
abordou os aspectos históricos de métodos de 
análise e obtenção de metais em alguns períodos 
bem como as discussões e contextos históricos 
envolvidos no contexto pertinente. A professora de 
Química Experimental solicitou a elaboração de um 
experimento elaborado pelos alunos bem como o 
estudo da forma atual de obtenção do metal. 
Pode-se observar o amadurecimento cognitivo dos 
alunos e a visão integral elaborada pelos mesmos 
abrangendo diversos aspectos no estudo de um 
mesmo tema. Os múltiplos saberes para um mesmo 
tema foi adquirido pelos alunos durante o processo 
desenvolvido no semestre e apresentado em uma 
aula elaborada por eles. A orientação semanal feita 
por diferentes profissionais proporcionou um 
produto final bem estruturado, com diferentes 
olhares sobre o mesmo tema e discussões acerca 
dos resultados experimentais e uma estratégia 
diversificada para ser adotada por professores do 
Ensino Médio. 
Assim, o resultado proporcionou a geração de 
novos conhecimentos científicos através de um 
projeto interdisciplinar de pesquisa fazendo-os 
interagirem e convergirem com os referenciais de 
pesquisa e com os resultados experimentais. 

Conclusões 
Durante os encontros com os alunos as professoras 
puderam observar o desenvolvimento do 
conhecimento científico dos alunos na utilização 
dos termos utilizados e domínio teórico e prático 
através da oportunidade do pensar em diferentes 
âmbitos orientados por especialistas para a 
elaboração de uma estratégia diversificada a ser 
adotada por professores do Ensino Médio.  
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Introdução 
O projeto Química Velha foi desenvolvido por 
alunos pibidianos do curso de Licenciatura plena em 
Química do Instituto Federal de Educação Ciências 
e Tecnologias Baiano Campus Guanambi para 
alunos do EJA da Escola Municipal Colônia Agrícola 
de Ceraíma situado no município de Guanambi. O 
projeto visa trabalhar o tema Tabela Periódica 
usando metodologias lúdicas como o jogo química 
velha desenvolvido com base na brincadeira 
popularmente conhecida como jogo da velha.  

Resultados e Discussão 
A primeira atividade do projeto foi a aplicação do 
questionário de caráter especifico sobre a temática, 
cuja intencionalidade pressupunha fazer uma 
sondagem acerca das concepções prévias dos 
alunos, sobre a Tabela Periódica, como por 
exemplo: o que você entende por tabela periódica?  
Como e quando você acha que encontramos 
elementos da Tabela Periódica no cotidiano? 
Segundo Paulo Freire (2002), essa sondagem é 
importante para que o educador desenvolva suas 
práticas valorizando e respeitando o conhecimento 
prévio de seu aluno, de modo a instigar sua 
“curiosidade, inquietude e linguagem, visto ser o 
aluno um sujeito social e histórico em construção” e 
mesmo que o aluno não conheça a tabela periódica, 
no entanto conhece elementos pertencentes nessa 
estrutura que estão presentes em seu dia a dia.  
Apresentamos a história da tabela periódica e sua 
organização, inferimos uma breve explicação sobre 
as configurações eletrônicas dos elementos, em 
seguida, lançamos a proposta de construir a 
aprendizagem na perspectiva lúdica com auxílio do 
jogo Química Velha.  
Foi pedido aos alunos que se reunissem em três 
grupos, nos quais um integrante respondia uma 
pergunta sobre organização da Tabela Periódica, 
concernente aos símbolos e elementos químicos, 
bem como a aplicabilidade destes nas experiências 
diárias. O grupo com maior acerto foi o vencedor da 
disputa. No decorrer do trabalho notamos que os 
educandos desenvolveram consideravelmente uma 
mudança conceitual referente a percepção que até 
então apresentavam sobre o ensino em Química. 
Intermediado por uma atividade descontraída e 
dinâmica instigou-se à observação científica do 
aluno relacionando elementos e conceitos químicos 
com produtos comerciais de suas vivências. Pela 
natureza da proposta verificamos o “olhar de 
surpresa” de muitos alunos, afinal descobriram que 
jogando o saber também é apropriado.  

Essa constatação torna-se mais pulsante numa 
turma de EJA onde o planejamento requer 
sensibilidade mais aguçada no preparo de 
intervenções, dados os infortuitos que esse 
seguimento contempla.  
Neste aspecto propomos trabalhar química fugindo 
da ideia de que toda atividade desenvolvida em 
sala de aula deve ter como fim uma “nota ou 
conceito” em detrimento da aprendizagem 
significativa. Tal perspectiva possibilita o 
intercâmbio entre a prática educativa apresentada 
nos contextos escolares e o quadro teórico da 
formação profissional.  
Soares (2008) sugere que para integrar jogos 
educativos no contexto escolar é preciso manter 
regras claras e metas a serem alcançadas para que 
a ludicidade e a aprendizagem entrem em 
equilíbrio. Portanto utilizar de aulas lúdicas no 
ensino de Química, é mister antes de tudo uma 
mudança de postura do profissional didático-
metodológica, cuja assunção lhe prepara para 
correr riscos, pois diversifica  as prováveis  
atividades e potencializa seu uso em condições e  
situações diversas. 
 Para desenvolver aulas lúdicas é preciso que o 
educador planeje atentamente suas atividades com 
finalidade de abordar um tema químico através da 
ludicidade, mas sem perder a essência da aula que 
é permitir ao aluno a aprendizagem, socialização, 
concentração e o aprimoramento de seus 
conhecimentos prévios. 

Conclusões 
Nesta atividade observou-se um saldo positivo no 
processo gnosiológico, uma vez que os alunos 
tiveram um real interesse em estudar o tema 
proposto desmistificando a ideia de que alunos da 
EJA são desanimados para estudar.  
A intervenção lúdica mostrou ser uma alternativa 
que torna o aprendizado mais prazeroso, desde que 
observado os propósitos no âmbito do processo 
ensino/aprendizagem, cabendo ao professor de 
química adequá-la a metodologias que estimule a 
criatividade, concentração, curiosidade e criticidade 
de seu aluno. 
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Introdução 
No processo de ensino-aprendizagem dos 

conceitos relativos ao conteúdo de geometria 
molecular, os estudantes em geral têm apresentado 
dificuldades na compreensão de estruturas 
moleculares (SEBATA, 2006). Sendo assim, o uso 
de modelos didáticos que privilegiem as estruturas 
tridimensionais podem contribuir para a superação 
dessas dificuldades.  
Uma característica inerente aos modelos é que 

estes possuem uma determinada abrangência e 
suas limitações. Sendo limitados, os modelos 
podem explicar satisfatoriamente certos aspectos do 
fenômeno em estudo e falhar na explicação de 
outros. Porém, isso não implica em que eles sejam 
descartados ou considerados totalmente incorretos 
(SOUZA, 2007). Entretanto para que os modelos 
didáticos de fato auxiliem é necessário que estes 
tenham o mínimo de limitações possíveis evitando a 
formulação de concepções alternativas. 
Dessa forma este trabalho tem como objetivo a 

elaboração de uma intervenção didática para o 
ensino de geometria molecular, com o auxílio de um 
modelo didático que contempla as múltiplas 
hibridações de um mesmo átomo proposto por 
Gandra et al., (2013) e posterior aplicação no âmbito 
do Programa de Iniciação à Docência. 

Resultados e Discussão 
Visando aumentar a efetividade do uso de 

analogias para fins didáticos, Glynn (1995) propõe 
seis etapas de ações que denominou modelo TWA. 
Considerando que modelos e analogias são 
comparativamente semelhantes, optamos em 
elaborar uma sequência didática balizada por essas 
etapas.  

Dessa forma a intervenção didática se inicia na 
etapa 1, com a introdução do conteúdo de geometria 
molecular abordando conceitos de ligações 
químicas e hibridações. Na etapa 2, propomos uma 
experiência com o modelo didático que contempla 
as múltiplas hibridações de um mesmo átomo. Na 
etapa 3 identificamos que esse modelo consegue 
representar todas as geometrias moleculares 
utilizando apenas uma esfera representativa, o que 
mostra a semelhança entre o modelo proposto e o 
conteúdo a ser trabalhado. Na etapa 4 podemos 
relacionar essas características com algumas do 

fenômeno alvo e que mostraram semelhantes, no 
caso tanto as geometrias moleculares que o modelo 
representa, como também a possibilidade de um 
mesmo átomo admitir hibridações distintas e formar 
por consequência diferentes moléculas. Em linhas 
gerais na etapa 5 foi mostrado que o conteúdo a ser 
ensinado era contemplado, já que ao se hibridar e 
realizar ligações química o mesmo átomo pode 
assumir diferentes geometrias moleculares o que se 
mostrou possível no uso do modelo. E na etapa 6 foi 
destacado que as moléculas reais se diferem do 
modelo em alguns aspectos, entre eles o fato das 
moléculas estarem em constante movimento e o 
modelo ser estático, bem como a relação de 
proporção de tamanho entre os diferentes 
elementos químicos 

Conclusões 
Com o presente trabalho elaboramos uma 

sequência didática para o ensino de geometria 
molecular com o auxílio de um modelo didático 
utilizando um referencial que propicia uma 
discussão mais reflexiva acerca do uso de modelos. 
Dessa forma a próxima etapa de nossa pesquisa é 
realizar essa intervenção didática, verificar suas 
contribuições para o processo de ensino-
aprendizagem e disponibilizá-la como mais uma 
ferramenta para o auxilio no ensino de química. 
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Introdução 
O ensino de química, atualmente é abordado de 
forma descontextualizada do cotidiano dos alunos, 
na qual as metodologias utilizadas se baseiam na 
memorização de fórmulas e conceitos específicos. 
Como corroborado pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998, p.27) “o estudo das Ciências 
Naturais de forma exclusivamente livresca, sem 
interação direta com os fenômenos naturais ou 
tecnológicos, deixa enorme lacuna na formação dos 
estudantes”. Deste modo, as intervenções 
metodológicas em tal campo de estudo, devem 
favorecer a construção do pensamento crítico e 
reflexivo do educando, proporcionando a 
significação dos conceitos. Sendo assim, o uso de 
modelos, permite que a mediação seja feita de 
forma eficaz e motivadora, contribuindo para a 
compreensão de conceitos e beneficia no 
desenvolvimento de competências e habilidades 
(SETÚVAL e BEJARANO, 2009). 
Neste sentido, realizou-se uma aula de intervenção 
em uma escola pública de ensino fundamental 
regular, situada no Distrito Federal. Participaram da 
aula três turmas do 9° ano, contendo cada uma 
delas em média 40 alunos. A intervenção 
pedagógica constitui-se em um primeiro momento 
com uma explanação teórica acerca dos modelos 
atômicos pré-existentes. A partir da 
contextualização dos conceitos, foram expostos 
modelos que representavam as teorias que 
circundam esta temática, enfatizando o que é 
proposto por cada uma delas. Para a construção 
dos modelos utilizados foram empregados materiais 
como: uma bola de bilhar, um bolo formigueiro, 
bolas de isopor de tamanho variado, arame fino e 
tinta guache. O uso dos mesmos implicou em um 
recurso auxiliar para elucidar conceitos acerca das 
teorias de Dalton, Thomson e Rutherford-Bohr. 

Resultados e Discussão 
Por meio da metodologia aplicada, percebeu-se que 
os educandos compreenderam os principais 
conceitos abordados, bem como a história evolutiva 
que engloba as teorias atômicas. Durante a aula, 
observou-se que os estudantes foram participativos 

e questionadores, uma vez que se estabeleceu um 
diálogo entre os mediadores e o público alvo. 
Os alunos apresentaram uma postura reflexiva a 
respeito do tema, já que os mesmos formularam 
perguntas relacionadas a este. Além disso, 
indagações foram direcionadas aos discentes, a fim 
de sanar as dúvidas e curiosidades sobre as 
diferentes teorias. Neste momento, as questões 
propostas visaram tornar o aluno protagonista do 
seu próprio conhecimento, adotando uma atitude 
construtivista e autônoma. De acordo com a análise 
dessa proposta interventiva, notou-se que o uso de 
modelos didáticos no processo de ensino-
aprendizado tende a formar o pensamento reflexivo 
diante de um determinado fenômeno, porém é 
válido ressaltar que o professor é fundamental 
nesse contexto, sendo a sua função a de 
conscientizar o educando que o modelo não é uma 
cópia fidedigna da realidade e sim uma 
representação que irá proporcionar a compreensão 
do objeto de estudo, como neste caso. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelo Atômico 

Conclusões 
Os modelos didáticos no ensino de química 
contribuíram no desenvolvimento cognitivo dos 
estudantes permitindo que os mesmos tivessem 
acesso à ciência, bem como seus métodos e 
atributos. 
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Introdução 
Os conteúdos de química são considerados 
confusos por grande parte dos alunos, tanto da 
educação básica como no ensino superior. O caráter 
abstrato e microscópico envolvendo os conceitos é 
elencado como um dos principais fatores que 
contribuem para a difícil compreensão da química.1 
Dentre os conteúdos listados em artigos sobre o 
tema, as reações redox aparecem constantemente. 
Como futuros professores de química os 
licenciandos têm a tarefa de analisar e compreender 
os aspectos microscópicos, macroscópicos e 
simbólicos do conteúdo a ser ensinado. Nesse 
sentido, o trabalho tem o objetivo de identificar as 
concepções de alunos de um curso de licenciatura 
em química, bolsistas do PIBID (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), 
sobre os conceitos envolvendo reações redox. 

Resultados e Discussão 
A atividade foi realizada com 22 acadêmicos 
bolsistas PIBID de 1º a 4º ano do curso de 
Licenciatura em Química de uma universidade 
pública do estado do Paraná, durante uma das 
reuniões de estudos de química sobre o assunto 
Reações Redox realizada pelo PIBID. A seleção do 
tema foi baseada na consulta aos acadêmicos sobre 
os conteúdos com maiores dificuldades de 
compreensão. Durante a reunião foram discutidos os 
principais conceitos, estratégias didáticas para 
abordar o tema no ensino médio, os conhecimentos 
prévios dos estudantes da educação básica e a 
preocupação do que ocorre a nível microscópico nos 
processos de oxidação e redução.  
Os bolsistas indicaram como principais conceitos 
relacionados ao assunto o nox, a perda e o ganho de 
elétrons, sendo solicitado na sequência a formulação 
da resposta para a seguinte questão: “Baseando-se 
nas suas concepções sobre o tema, formule o 
conceito de oxidação e redução procurando 
mencionar no seu texto os conceitos de perda e 
ganho de elétrons além de número de oxidação”.  
Na definição de oxidação e redução as respostas 
foram divididas em três categorias: Transferência de 
elétrons (usada por 46% dos pibidianos para 
formulação do conceito), perder e ganhar elétrons 
(36%), não conceituaram diretamente (18%).  

 
A relação com a perda e ganho na conceituação 
estabeleceu a conexão com os conceitos de agentes 
redutor e oxidante. As expressões agente redutor e 
agente oxidante quando mencionadas foram 
relacionadas na maioria dos casos com perder e 
ganhar elétrons. Em uma das respostas esses 
agentes são relacionados a uma possível força que 
permite a alteração do número de oxidação. As 
respostas apresentaram os conceitos de nox (60% 
das vezes), redução e oxidação de maneira 
fragmentada sem estabelecer relações claras entre 
um conceito e outro.  Inferimos que esta forma 
confusa de tratar conceitos é possivelmente, 
resultante da metodologia de ensino pelos quais os 
participantes da atividade tenham sido formados.  
Um entendimento que foi bastante verificado nas 
falas e respostas dos bolsistas foi a compreensão da 
ocorrência simultânea dos processos de oxidação e 
redução (apenas dois casos não deixaram essa ideia 
explícita). O aspecto microscópico do que significa 
perder e ganhar elétrons não foi mencionado em 
nenhuma das respostas. 

Conclusões 
As constatações feitas a partir das ideias dos 
pibidianos pode indicar que o modo como o assunto 
reações redox é tratado no ensino básico e superior 
não enfatiza os aspectos microscópicos envolvidos 
no processo e valoriza muito mais a escrita da 
reação, a memorização de conceitos como nox, 
agentes oxidantes e redutores, a lógica matemática 
relacionada ao assunto e não, necessariamente, leva 
os estudantes a relacionarem os aspectos 
macroscópico, microscópico e simbólico do assunto. 
Isso aponta a necessidade de atenção maior a esse 
assunto e à compreensão dos conhecimentos 
químicos nos diferentes modos em que são 
representados. 
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Introdução 
No ensino de química é essencial que 

sejam criados signos internos que venham a 
facilitar a relação da matéria dada com seu uso, 
contribuindo, desta forma, para a significância no 
aprendizado. A experimentação aparece então 
como uma forma de estreitar o elo entre motivação 
e aprendizagem, onde a partir da formulação e 
reformulação dos saberes pelos professores e 
estudantes, é possível que os alunos se envolvam 
mais no processo e que isto, consequentemente, 
possibilite evoluções em termos conceituais1.  

Partindo destes pressupostos e vendo as 
potencialidades da utilização de metodologias que 
despertem no aluno a curiosidade e estabeleça a 
aplicabilidade e necessidade do estudo, o presente 
trabalho visa a divulgação de uma aula realizada 
com alunos do 2º ano da rede estadual de Duque 
de Caxias, no Instituto Federal do Rio de Janeiro 
(IFRJ-CDUC), do mesmo município.   

Resultados e Discussão 
A aula aqui analisada foi ministrada no 

auditório do IFRJ-CDUC e planejada visando 
realizar experimentações investigativas de 
conteúdos estudados em “termoquímica”. Ao final, 
pretendia-se que os alunos soubessem o que este 
campo da química estuda, identificassem e 
diferenciassem os conceitos de calor e energia, os 
processos endotérmicos e exotérmicos presentes 
em seu dia-a-dia e estabelecessem relação entre 
caloria e variação de temperatura na queima e 
produção de energia dos combustíveis e 
oleaginosas.  

Foi entregue um roteiro da prática para 
cada aluno acompanhar e fazer anotações durante 
a demonstração dos experimentos. 

Durante a aula optou-se primeiramente por 
perguntar aos alunos o porquê de diversos 
fenômenos do cotidiano deles, para que a partir de 
suas respostas fossem construídos os conceitos.   

Foi aplicado um questionário antes e depois 
da aula contendo as mesmas perguntas para 
identificar o quanto significativa havia sido a 
proposta na construção do conhecimento do aluno. 

Nos questionários finais foi observado 43% 
a mais de questões respondidas em relação ao 

inicial. Além disto, a partir da análise de ambos os 
questionários chegou-se aos seguintes dados: 

Figura 1. Desenvolvimento conceitual dos alunos 
 
 Foi constatado que cerca de 70% dos 
alunos conseguiram exemplificar e relacionar o 
conteúdo visto na aula com fatos cotidianos e em 
100% dos questionários afirmaram ter gostado da 
proposta da aula e não ter apresentado dificuldade 
durante a construção dos conceitos. 

A partir desta análise, foi visto que a 
atividade experimental contribuiu para  conduzir o 
aluno ao seu desenvolvimento pessoal por meio de 
problematizações das observações realizadas e do 
diálogo, representando assim uma significância à 
sua utilização.  

Conclusões 
 Os dados deste trabalho enfatizam que o 
papel professor vai muito além da organização do 
processo educativo, este deve auxiliar os alunos a 
conferirem sentido pessoal ao estudo, atuando 
como mediador entre os saberes e respeitando a 
cultura e os diferentes contextos do corpo discente. 
 Desta forma, é possível que o aluno 
assuma papel ativo em seu aprendizado, 
relacionando, dialogando e criticando as 
informações que lhe são disponibilizadas e 
refletindo no seu interesse pela matéria.  
_____________ 
1FRANCISCO JR., W.E.; et al. Experimentação Problematizadora: 
Fundamentos Teóricos e Práticos para a Aplicação em Salas de 
Aula de Ciências. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 30, 
2008. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/07-
PEQ-4708.pdf>. Acesso em: 07 maio 2014. 
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RESUMO 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no contexto educacional brasileiro é uma modalidade de ensino, 
amparada por lei e voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular 
na idade apropriada de acordo com o instraurado na constituição de 1988. Defendemos que ensinar 
ciências pode formar cidadão mais críticos, portanto, deve-se ensinar ciências para permitir ao cidadão 
uma melhor interação com o mundo.Essa investigação visou avaliar o ensino dos conceitos científicos 
sobre a constituição da matéria na EJA. Dessa forma, planejamos e desenvolvemos intervenções 
pedagógicas (IPs) com abordagem nas relações Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). 
Estudamos os processos de apropriação conceitual por meio da análise do discurso produzido nestas 
IPs. Pautados em bases sócio-históricas e culturais desenvolvemos uma pesquisa-ação.  

INTRODUÇÃO   
As leis brasileiras promulgadas na década de 80, que foram marcadas por uma 

intensa mobilização civil e pelo movimento social organizado, trouxeram grandes 
avanços para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), os quais garantiram, a partir da 
Constituição de 1988, o direito à educação fundamental aos jovens e adultos que, na 
infância, não conseguiram freqüentar a escola regular (HADDAD & DI PIERRO, 2000). 

 A partir de então, a maioria das iniciativas em EJA surgiram com a 
participação do estado. A necessidade de prestar contas à comunidade internacional 
sobre os índices de analfabetismo, fez com que o estado buscasse encontrar soluções 
imediatas para resolver o problema instalado e erradicar o analfabetismo. 
Manifestações populares apareceram indo de encontro às iniciativas do estado. Com 
isso, a divergência de idéias sobre um mesmo tema, formas de abordagens e 
iniciativas pedagógicas com traço marcante do grupo interessado surgem na tentativa 
de instituir programas que solucionem os problemas do grupo social em questão. Da 
parte do estado ficava clara a intencionalidade política, a busca do analfabeto para 
cumprir suas obrigações eleitorais, demonstrando também fragilidades nas políticas de 
governo, falta de políticas de base e caracterização expressa de redimensionamento e 
renovação de propostas a cada plataforma de governo (PAIVA, 1973). Os movimentos 
populares caracterizavam-se pela lutas por seus direitos, conscientização cidadã e luta 
por direitos civis, pela tentativa de valorização cultural com ênfase nos aspectos 
culturais locais de cada região e a busca da solução de problemas locais de interesse 
do grupo.  

   Por sua vez, o ensino de ciências, em nosso caso, o ensino de química 
especificamente, é direito de todo o cidadão. De forma que, afirmamos a necessidade 
dos professores de ciências desenvolverem atividades que promovam o interesse e a 
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aprendizagem dos sujeitos de EJA, diante da importância do debate sobre as 
condições para a promoção de uma educação mais eficaz para sujeitos que se 
constituem em diferentes grupos sociais, com tempos específicos de aprendizagem. 
Consideramos importante que o professor procure desenvolver suas atividades de 
forma contextualizada, com ênfase na conexão entre o conceito científico e o 
conhecimento de senso comum presente nas salas de aula. Visto que, devem „saber 
que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou construção’ (FREIRE, 1996, p.47). 

Essa investigação visou descrever e avaliar o ensino sobre a constituição da 
matéria na educação de jovens e adultos. Dessa forma, planejamos e desenvolvemos 
intervenções pedagógicas (IPs) com abordagem nas relações Ciência-Tecnologia- 
Sociedade- Ambiente (CTSA). Objetivamos estudar os processos de apropriação 
conceitual por meio da análise de discurso produzido nestas (IPs) (Bakhtin, 2003 e 
2006). Pautados em bases sócio-históricas e culturais desenvolvemos uma pesquisa-
ação. 

 
BREVE HISTÓRICO SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

No contexto educacional brasileiro, a EJA, passou a existir por meio de 
vínculos acordados entre a alfabetização (pública) e a educação popular. A educação 
popular é caracterizada por lutas por direitos, movimentos de conscientização cidadã, 
com destaque em aspectos locais, um ensino pontuado em saberes populares (PAIVA, 
1973). Os movimentos constitutivos do percurso da EJA no Brasil se configuram como 
uma alternativa à escola tradicional. Escola esta, que havia expulsado aqueles que 
haviam perdido a época regular de fazerem seus estudos (FRIEDRICH et al, 2010). 

Assim, o histórico da EJA retrata movimentos de negação e exclusão que vão 
de encontro a esses sujeitos, registra um direito que foi tirado muito antes, durante a 
infância, negado o tempo escolar e também o direito de ser criança a milhares de 
brasileiros. Todavia, a EJA é considerada uma modalidade de educação inclusiva em 
sociedades democráticas, que passa pelo entendimento da inclusão em busca da 
conquista dos direitos que foram negados (PAIVA, 2006). 

 A EJA deve ser incluída como parte constitutiva do contexto educacional 
brasileiro, de acordo com o que se estabelece na Constituição de 1988: o direito 
público subjetivo ao ensino obrigatório, independentemente da idade do candidato 
(GADOTTI & ROMÃO, 2011). Nesse sentido, a Constituição de 1988 traz grandes 
avanços para a EJA, porque vem garantir o direito à educação aos adultos e jovens 
que na infância não conseguiram por algum motivo freqüentar a escola regular na 
idade apropriada. 

Com relação ao público de EJA esses são jovens e adultos trabalhadores, que 
voltam à escola regular para superar suas condições precárias de vida que estão na 
raiz do analfabetismo, expressão de uma estrutura social injusta. Então, os programas 
de EJA devem gerar uma transformação na qualidade de vida dos sujeitos alcançados. 
A educação oferecida a esse público está vinculada as expectativas de uma mudança 
real das condições de vida do aluno trabalhador (GADOTTI & ROMÃO, 2011). 

Nesse sentido, há que se preocupar com o cidadão que busca a EJA nos 
diferentes espaços, tanto na cidade, como no meio rural, pois, as formas de ensinar se 
constituem em desafios, considerando o compromisso social e profissional com a 
comunidade, ou seja, o professor deve se posicionar politicamente oferecendo a esses 
sujeitos uma educação crítica com um caráter emancipatório (FREIRE, 1996).   

Por outro lado, a escolarização, é um processo complexo onde o todo é mais 
que a soma das partes. Neste, o educador é um mediador da apropriação do saber por 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

parte do educando (GADOTTI & ROMÃO, 2011). É preciso que, o mesmo seja capaz 
de, estar no mundo e saber-se nele (FREIRE, 1987).  Ainda é necessário refletir sobre 
o contexto em que está inserido e sobre o fato de que o adulto não pode ser tratado 
como criança: “Há muitos anos que a Andragogia nos tem ensinado que a realidade do 
adulto é diferente da realidade da criança, mas ainda não incorporamos esse princípio 
nas nossas metodologias.” (FURTER, 1974 apud GADOTTI & ROMÃO, 2011, p. 39). 

A complexidade da definição dos termos associados à EJA e a caracterização 
do público dessa modalidade fizeram com que uma imensa confusão se instalasse 
através do tempo, culminando em tentativas frustradas de solucionar um problema que 
parecia emperrar o desenvolvimento do país: a escolarização de jovens e adultos. O 
retrato apresentado por esta análise se traduz em políticas públicas não aliadas a 
iniciativas populares, ou seja, uma dicotomia de enfrentamento entre o popular e o 
formal. Segundo Haddad & Di Pierro (2000): 

 
[...] a EJA sempre compreendeu um conjunto diverso de processos e práticas 
formais e informais relacionadas à aquisição ou ampliação de conhecimentos, 
de competências técnicas e profissionais ou de habilidades socioculturais (...) 
quase todos os domínios da vida social (p. 108). 
 

Uma reflexão sobre a educação aponta para a educação de adultos como 
resultado da ineficácia do Estado em garantir, por meio de políticas públicas 
adequadas, a oferta e a permanência da criança e do adolescente na escola. Sendo 
assim, as iniciativas em EJA, em sua grande maioria, caminham na marginalidade do 
processo educativo brasileiro e as questões mais incisivas no tocante a esta afirmação 
dizem respeito às propostas de governo criadas de acordo com as necessidades 
políticas de cada sistema ideologicamente dominante (FRIEDRICH,  et al, 2010). 
 
SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA 

Os conceitos científicos que abarcam a constituição da matéria foram eleitos 
nesta investigação tendo em vista que as relações estrutura-atividade se constituem 
como principal foco de interesse da química. Um nível de organização da matéria são 
as substâncias, formadas por constituintes elementares, tipos de conjunto de átomos 
que, lhes conferem propriedades específicas. Estes conceitos são basilares para 
entender as propriedades, a constituição e a transformação das substâncias e 
materiais (MORTIMER et al 2000; TOLENTINO et al, 1986, 1988). 

Segundo Oki (2002) existe uma confusão conceitual entre substância simples e 
elemento químico presente nos livros didáticos. Em seus estudos sobre a abordagem 
desses conceitos em livros usados no Brasil, que geralmente são traduções da língua 
inglesa, percebe-se que o conceito de elemento reporta-se ao conceito de substância, 
particularmente ao de substância simples. Algumas dessas abordagens são 
apresentadas nos trechos a seguir: “Um elemento é uma substância simples, 
fundamental e elementar. Um elemento não pode ser separado ou decomposto em 
substâncias mais simples” (RUSSEL, 1994 apud OKI, 2002, p. 21). Ou ainda: “Os 
elementos são substâncias que não podem ser decompostas em outras mais simples... 
Cada elemento é constituído por apenas uma espécie de átomo” (BROWN et al, 1999, 
idem.) 

De acordo com Tunes et al (1989), essa confusão conceitual sobre o termo 
elemento resulta da tradução do vocábulo element- que abrange tanto o conceito de 
substância simples como o de elemento químico. O fato de isto não ser considerado 
pelos tradutores tem gerado confusões conceituais que em nossa língua são 
inevitáveis. A autora ressalta que: “(...) elemento químico não é átomo: na verdade, 
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cada elemento químico diz respeito a uma classe de átomos” (TUNES et al, 1989, p. 
201). A definição proposta é que: “A expressão elemento químico, designa tipos de 
átomos, definidos pelo atributo crítico número” (idem.). 

Entendemos que substância (que pode ser classificada como simples ou 
composta) é uma porção da matéria que tem somente um tipo de constituinte e seus 
constituintes são os átomos. A substância é simples quando apresenta um único 
constituinte, ou seja, têm somente um tipo de átomo. Já a substância composta é 
aquela que apresenta constituintes que caracterizam mais de um tipo de átomo 
(TOLENTINO et al, 1986, 1988).  

Defendemos que este esquema conceitual proposto para o estudo das 
substâncias possui as características dos conceitos científicos, sua organização por 
meio de um sistema hierárquico de inter-relações conceituais. O sistema conceitual 
sugerido para o estudo de substâncias parte do concreto, dos materiais, que são 
formados pelas substâncias e caminham para o abstrato, as unidades constituintes das 
substâncias, que podem ser átomos, íons ou moléculas (TOLENTINO,  et al, 1986, 
1988).  

METODOLOGIA: 
Pautados em bases sócio-históricas e culturais desenvolvemos uma pesquisa-

ação que “... é uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores 
de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em 
decorrência, o aprendizado de seus alunos” (TRIPP, 2005, p. 2). As cinco etapas do 
espiral da pesquisa-ação que configuram a realização deste trabalho serão descritas a 
seguir. 

A primeira etapa do espiral da pesquisa-ação configura-se pelo diagnóstico de 
uma situação prática a ser melhorada. Nesses movimentos que permeiam a formação 
inicial da professora pesquisadora (PPq) e sua prática como docente na EJA foi 
percebida a dificuldade em fazer seleção de conteúdos e suas limitações para trabalhar 
com esse público,  das quais destacam-se: dificuldades em fazer seleção de conteúdos 
para ensinar para esses sujeitos, desmotivação por parte dos alunos, enfoque 
disciplinar e pouca relação com os conhecimentos prévios desses sujeitos.  

A segunda etapa do espiral da pesquisa-ação  é caracterizada pela formulação 
de uma estratégia de ação. Nesta etapa, PPq propôs ao professor regente (PR)  uma 
parceria colaborativa e estes elaboraram 5 IPs  para o ensino  dos conceitos científicos 
sobre a constituição da matéria na EJA, com enfoque CTSA, mediante a consideração 
dos conhecimentos prévios dos alunos. 

 A terceira etapa do espiral de pesquisa-ação é caracterizada pelo 
desenvolvimento da estratégia de ação e avaliação de sua eficiência. Os instrumentos 
de avaliação usados nesse trabalho foram: a) Gravação em áudio e vídeo das aulas 
oriundas das 5 IPs para registrar a eleição dos conceitos sobre a constituição da 
matéria pertinentes a aprendizagem dos alunos;  b) Aplicação de questionário 
respondido voluntariamente por parte dos alunos para registrar a caracterização do 
grupo de alunos envolvidos no cenário da pesquisa. A avaliação destes se deu 
mediante a análise dos processos de apropriação conceitual oriundos destas 5 IPs. 

A quarta etapa do espiral de pesquisa-ação se caracteriza pela ampliação e 
compreensão da situação problema que foi realizada mediante a análise das respostas 
dos questionários e os processos de apropriação conceitual dos conceitos sobre a 
constituição da matéria por meio da análise do discurso produzido nestas 5 IPs 
(BAKHTIN, 2003 e 2006). 

Tendo em vista a realização da estratégia de ação para melhorar a situação 
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diagnosticada inicialmente que era preciso melhorar no ensino de química na EJA, 
mediante a avaliação dos procedimentos da ação para solução do problema inicial 
chegamos a quinta e última etapa de um espiral da pesquisa-ação. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentamos aqui resultados oriundos do questionário e também os 
procedentes de 5 IPs,  realizadas em duas turma de EJA de uma escola pública 
estadual situada no município de Anápolis – GO, especificamente duas turma de 3ª 
Etapa da EJA - 1º Semestre. No quadro 1 apresentamos o mapa de atividades das 5 
IPs desenvolvidas  no período de outubro a novembro de 2013. As aulas aconteceram 
no turno noturno, nas duas turmas, com um tempo de duração de quarenta e cinco 
minutos e foram sujeitos da investigação  18 alunos. 

 
Quadro 1: Intervenções Pedagógicas (IPs) desenvolvidas na EJA 

IPs Temática da IPs Conceitos 
 
1 
 

A falta de água em Anápolis. 
 

Misturas. 
Substâncias químicas.  

Contaminação das nascentes de água. 
Potabilidade da água. 

2 
 

Montagem de uma mini-
estação de tratamento de 

água. 

Métodos de separação de misturas. 
Substâncias usadas na  Estação de Tratamento 

de Água (ETA). 
3 
 

Substâncias que 
contaminam a água, devido 

ações do homem. 
Substâncias usadas no 

tratamento da água. 

Misturas 
Substâncias 

Substância Simples. 
Substância composta. 

4 
 

Modelagem com miçangas: 
a) das substâncias que 

tornam a água imprópria ao 
consumo humano; b) das 

substâncias usadas no 
tratamento da água. 

Substância 
Substância Simples 

Substância composta 

5 
 

Modelagem com miçangas: 
a) das substâncias que 

tornam a água imprópria ao 
consumo humano; b) das 

substâncias usadas no 
tratamento da água. 

Substância 
Substância Simples 

Substância composta 

Legenda: IPs (Intervenção Pedagógica); Fonte: Produção do autor.1 
 

O conhecimento químico começa a ser inserido na EJA no primeiro semestre, 
onde se dá o primeiro contato dos alunos com a química. O ensino de química na EJA 
e em outros níveis de ensino tem privilegiado o aspecto representacional da química, 
em detrimento aos aspectos fenomenológico e teórico. Essa ênfase no aspecto 
representacional em detrimento aos outros dois aspectos pode fazer com que o aluno 
mantenha concepções errôneas dos conceitos químicos. Os conteúdos químicos de 
natureza simbólica dizem respeito ao aspecto representacional, ou seja, são as 
informações próprias da linguagem química, como fórmulas e equações químicas, 
representações dos modelos, gráficos e equações matemáticas. O aspecto teórico da 
química diz respeito à natureza do conhecimento científico construído a partir de 
                                                      
1 A IP4 é igual a IP5, porém, na IP4 as moléculas das substâncias foram modeladas previamente, pelo 
professor para trabalhar os conceitos de substância (simples e composta), enquanto que, na IP5 as 
moléculas das substâncias foram modeladas pelos alunos de EJA durante a aula. 
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explicações pautadas em modelos abstratos envolvendo entidades, como átomos, 
moléculas, íons, substâncias, suas propriedades, sua constituição, dentre outros. O 
aspecto fenomenológico diz respeito aos fenômenos concretos visíveis, e também os 
de natureza não visível. São esses fenômenos que se materializam nas atividades 
sociais (MORTIMER, et al, 2000). Concordamos com Mortimer et al (2000), que no 
ensino dos conceitos químicos: “É necessário, portanto, que os três aspectos 
compareçam igualmente.A produção do conhecimento  em Química resulta sempre de 
uma dialética entre teoria, experimento, pensamento e realidade” ( p.277). 

Nesse sentido, são as relações sociais que os alunos estabelecem por meio da 
química é que dão significado ao conhecimento químico. Essas relações mostram que 
a química está presente na sociedade, na tecnologia e no meio ambiente.  

Acreditamos que, quando se trabalha com um público de EJA a sua 
caracterização é muito importante, pois são pessoas que trazem saberes, 
conhecimentos e experiências do trabalho e da vida social (PAIVA, 2006). Por esse 
motivo elaboramos um questionário constituído por vinte questões, e neste trabalho por 
questões de espaço, abordaremos três. Foram distribuídos dezoito questionários a 
duas turmas de EJA, entretanto, tivemos o retorno de apenas doze. 

No gráfico 1 apresentamos a idade dos sujeitos da investigação. Nossos 
resultados refletem que a maioria, seis (6) alunos, se encontra na faixa acima de 30 
anos, nenhum dos alunos apresenta idade entre 27 e 30 anos, dois (2) alunos se 
encontram na faixa de 23 a 26 e quatro (4) alunos na faixa de 18 a 22 anos de idade.  

Nossos resultados evidenciam que houve uma mudança no perfil dos alunos 
de EJA, que em grande parte são adolescentes excluídos da escola regular. Há uma 
ou duas décadas atrás os sujeitos presentes em programas de EJA eram pessoas de 
idade avançada, idosos, de origem rural, que nunca tinham freqüentado a escola. A 
partir dos anos 80, os programas são constituídos de um novo grupo social, jovens e 
adultos de origem urbana, cuja trajetória escolar foi mal sucedida (HADDAD & DI 
PIERRO, 2000). 

 

 
 

Grafico 1: Idade dos alunos da EJA pesquisados. 
Fonte: Produção do autor. 

 
Quando esses sujeitos são questionados sobre a atuação profissional antes de 

começarem a freqüentar a EJA, tem-se que oito dos alunos entrevistados já 
encontravam inseridos no mundo do trabalho, e apenas quatro dos sujeitos não 
trabalhavam antes da EJA, que pode ser observado no gráfico 2. De acordo com o 
Parecer CEB/ CNE nº 11/ 2000, muitos alunos da EJA trabalham e aqueles que não se 
encontram no mercado de trabalho deseja faze-lo. 

 Nossos resultados exibidos no gráfico 2 demonstram a entrada precoce no 
mercado de trabalho. 
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Gráfico 2: Você trabalhava antes da EJA? 
Fonte: Produção do autor. 

 
Quando esses sujeitos são questionados por que resolveram estudar na EJA, 

as repostas revelam que, eles voltaram à escola para ter acesso à certificação com um 
caráter de suplência. A função suplência, nesse âmbito faz referência ao tempo físico 
com o sentido de recuperar o tempo perdido do educando, necessitando aligeirar o 
processo educacional para certificação mais rápida (Lei n. 5.692/71). Uma parte dos 
alunos acredita que o aumento da escolaridade vai lhes possibilitar arrumar novos 
postos no mercado de trabalho. E ainda, considera que, por meio da EJA vão ter mais 
conhecimento. Esses sujeitos acreditam que a certificação os colocaria em melhores 
postos de trabalho, e que ocasionaria uma mudança na sua qualidade de vida 
(OLIVEIRA, 1999, PAIVA, 2006, GADOTTI & ROMÃO, 2011). 

Tais considerações podem ser sustentadas pelas respostas dos sujeitos de 
EJA:  

A1: “Para terminar mais rápido meus estudos”. 
A2: “Para terminar o ensino médio com rapidez”. 
A3: “Para ter mais conhecimento, ficar mais informada sobre os acontecimentos”. 
A4: “Para avançar um pouco mais rápido nos meus estudos, pois fiquei um bom tempo sem 
estudar”. 
A5: “Porque eu estava atrasada na escola, e estava com vontade de terminar para poder 
arrumar um trabalho melhor porque com o estudo que eu tinha não estava conseguindo 
arrumar trabalho”. 
A6: “Para terminar os estudos”. 
A7: “Para terminar os estudos”. 
A8: “Porque estava atrasado nos estudos e reprovei uma vez e também desisti de estudar e 
desisti de estudar algumas vezes”. 
A9: “Porque ajudo meu marido no trabalho e para não ser tão ignorante”. 
A10: “Porque estou muito atrasada, e preciso terminar os estudos para conseguir arrumar 
um bom trabalho”. 
A11: “Porque estava atrasado nos estudos”. 
A12: “Para terminar os estudos mais rápido” (Respostas do questionário, 2013). 

 
Contudo temos que o adulto e o jovem que freqüentam os programas de EJA, 

são pessoas que tem uma passagem curta pela escola, que após experiências no 
mercado de trabalho na infância e na adolescência, procuram a escola tardiamente 
para recuperar o tempo escolar perdido na infância. Formam um grupo que foi excluído 
da escola regular, que são incorporados em cursos de suplência, com maiores chances 
de concluir o ensino fundamental e médio (OLIVEIRA, 1999).  

Passaremos agora para a discussão da segunda etapa dos resultados dessa 
investigação que é fruto das 5 IPs que foram expostas anteriormente no quadro 1. As 
IPs foram planejadas e executadas a partir do estabelecimento de relações concretas 
com o cotidiano do aluno, suas experiências diárias e seus conhecimentos prévios. 
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Partindo desse pressuposto, os conhecimentos trazidos pelos alunos da EJA são 
fundamentais, pois este aluno: 

 
(...) traz consigo (...) experiências, conhecimentos acumulados e reflexões 
sobre o mundo externo (...). Com relação a inserção em situações de 
aprendizagem,essas peculiaridades da etapa de vida em que se encontra o 
adulto, fazem com que ele traga consigo diferentes habilidades e dificuldade 
(em comparação com a criança) e, provavelmente, maior capacidade de 
reflexão sobre o conhecimento e sobre seus processos de aprendizagem 
(OLIVEIRA, 1999, p.60-61). 
 

O diálogo com o conhecimento prévio surgiu a partir do contexto do trabalho do 
aluno um (A1), que desencadeou uma discussão conceitual na aula dois da IP3. O 
questionamento de A1 pode ser visualizado nos turnos 7 ao 12 do Extrato do discurso 
1: 

Extrato 1: 
1- PPq: Então, a substância é composta quando, tem mais de um tipo de átomo 
constituindo. 
2- PPq: Um exemplo, o ácido cianídrico, o HCN é um substância composta por quê? É 
constituída por mais de um tipo de átomo que são o hidrogênio com símbolo H, o carbono 
que é o representado pelo símbolo C e o nitrogênio com símbolo N. Então aquelas letras 
representam o quê? Os símbolos dos átomos. Que estão na tabela periódica. 
3- A1: Aquele ácido lá é aquele que corrói tudo ou não? 
4- PPq: O ácido cianídrico? 
5- A1: É porque eles falam que tem um ácido que corrói tudo. 
6- PPq: A maioria dos ácidos são reativos e aceleram a oxidação dos metais. O ácido 
sulfúrico, ácido clorídrico, são ácidos que são muitos reativos. 
7- A1: Lá no meu serviço tem uma substância é especifico que tipo assim pode colocar a 
mão e qualquer material tipo alumínio ferro ele corrói. 
8- PPq:Por exemplo o fluoreto de hidrogênio (HF), em que H é o hidrogênio e F o flúor, é 
muito reativo em contato com o vidro. Ele é usado para escrever no vidro, assim como 
aquelas letrinhas nos vidros de medicamentos.  
9- A1: Para fazer a gravação em placas de alumínio. 
10- PPq: Não sei. Eu sei que é usado o fluoreto de hidrogênio para fazer gravação em 
vidros, mais o que é usado para escrever em placas de alumínio eu não sei te falar. 
11- A1: Corrói o alumínio, o ferro esses trem assim. Ele grava em ferro, alumínio.  O nome 
eu não sei, mas parece que pode pegar com a mão, porque não corrói a mão da gente. 
12- PPq: Mas, posso pesquisar e na próxima aula voltamos a discutir essa questão  sobre o 
seu trabalho. (Extrato do Discurso 1, IP3, Data: 18/10/2013) 
 

 As concepções trazidas pelos alunos para as salas de aulas são muito 
diferentes dos conceitos científicos escolares, mas, diante de uma perspectiva de 
apropriação de conhecimentos é fundamental considerar as idéias dos alunos, pois 
com isso os alunos são estimulados a falarem o que pensam e confrontar seu 
pensamento com o da ciência, fator importante para o seu desenvolvimento.  
Concordamos com Machado e Mortimer (2007), que o conhecimento não é transmitido, 
é construído ativamente pelos alunos; aquilo que o aluno já sabe influencia na sua 
aprendizagem. 

Defendemos nessa investigação que os conteúdos precisam ser expostos de 
outras formas na EJA, consideramos importante usar como ponto de partida os 
conhecimentos de vida dos alunos que são trazidos para as aulas. A professora 
pesquisadora (PPq) tenta uma aproximação com a realidade do mundo do trabalho 
aluno, apresentada no Extrato 2: 

Extrato 2: 
1- PPq: Pessoal na aula passada A1 perguntou sobre o ácido usado em seu trabalho para 
escrever nas placas de alumínio. Como que é o processo da corrosão que você falou A1 lá 
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do seu trabalho? 
2- A1: Faz uma revelação em uma placa. 
3- PPq: E a placa é de que? 
4- A1: A placa é toda de alumínio. Tem tipo um filme e coloca para revelar e vai fazer só o 
formato das letras o resto é plástico por cima e não corrói o plástico e vai corroer só no lugar 
das letras, fazendo o formato delas. 
5- PPq: Não  passa nenhuma resina, alguma pintura, alguma coisa por cima da placa? 
6- A1: Na placa não, só depois que termina. Que é só a pintura das letras normal, mais 
antes disso é só isso tipo uma película. É porque quando faz a revelação fica o formato das 
letras certinho e só onde estavam aquelas letras que é corroído. E o restante não é mais. E 
se tiver arranhado alguma coisa pega e corrói de novo. Quando tem arranhado você tem 
que passar tinta. Tinta ou senão durex, ela tem que ser revestida a borda e a parte de trás 
tem que ser toda revestida com durex e plástico. 
7- PPq: Para não reagir nessa parte? É usado com placas de ferro também? 
8- A1: É, corrói ferro, só que é mais demorado. Não é igual o alumínio, mais em uma grande 
quantidade corrói o ferro. 
9- PPq: Mais não é o elemento alumínio metálico, porque o alumínio metálico ele não existe, 
isolado na natureza. Ele existe junto a outras substâncias. Então, essas placas devem ser 
uma espécie de ligas metálicas que são a mistura de dois ou mais metais, uma liga de 
alumínio, que é a mistura de alumínio com zinco, cobre, manganês, magnésio e silício, uma 
mistura de metais que formam essa placa usado no seu trabalho, essa mistura do alumínio 
a outros metais dão maior resistência, flexibilidade, melhora as propriedades do alumínio. 
10- A1: É uma chapa. 
11- PPq: Fiz uma pesquisa e encontrei que eles usam ácido clorídrico, usam também o 
cloreto de ferro e também às vezes o ácido nítrico para fazer a xilogravura nas placas. A 
gente não pode especificar qual é usado lá no seu trabalho mais o que encontrei é que, a 
primeira coisa que eles fazem é revestir a placa, mas usando uma resina, uma tinta. 
12- A1: Não, pode ser de dois modos porque não corrói o plástico nem a tinta. Lá é mais 
fácil como é uma revelação é mais fácil. 
13- PPq: Usam o plástico e as letras ficam xilogravadas. No processo de xilogravura em 
placas de alumínio que pesquisei. O primeiro passo é banhar a placa em soda cáustica, 
aquela caseira que a gente usa para fazer sabão. Em uma solução de soda cáustica e 
depois lavam para fazer o processo de escrita com ácido clorídrico, por meio da reação do 
ácido com a placa do metal. 
14- A1: No caso lá não passam nada é só a chapa mesmo de alumínio puro, eles compram 
direto da fábrica parece que é alumínio mesmo.  Não passam nada é só a chapa mesmo de 
alumínio puro, eles compram direto da fabrica parece que é alumínio mesmo. Lá tem a 
fundição se tiver metal no meio do alumínio não derrete. E essas plaquinhas derretem. Se 
tiver metal no meio não derrete porque tem o grau e essas mesmas plaquinhas que utilizam 
para corrosão (Extrato do Discurso 2, IP3, Data:21/10/2013). 
 

No processo de ensino-aprendizagem na EJA consideramos que: “(...) a 
relação professor/aluno torna-se um processo (...) de mão dupla: os caminhos do 
ensino descortinam horizontes para a aprendizagem e esta revela (...) mecanismos 
para o aperfeiçoamento do primeiro” (GADOTTI & ROMÃO 2011, p.87).  

Na produção do extrato 3 do discurso 3 abaixo, especificamente nos turnos 2 a 
6 percebemos que os alunos de EJA possuem dificuldade na aquisição da linguagem 
científica presente na química, pois, esta possui características próprias que foram 
estabelecidas ao longo do desenvolvimento da ciência química. Na abordagem dos 
conceitos químicos temos uma linguagem científica que abarca expressões muito 
especializadas com termos que não são coloquiais, com origens etimológicas de 
contextos particulares com raízes gregas e latinas. Contém mais palavras essenciais 
por frase do que a linguagem cotidiana. Assim, temos uma integração sinérgica de 
palavras, gráficos, diagramas, figuras, equações, tabelas e outras formas de expressão 
matemática. Admitimos também que a comunicação científica é distinta, pois, é 
expositiva, analítica, impessoal e faz pouca ou nenhuma utilização de componentes 
metafóricos ou figurativos (HODSON, 2009). Desse modo, na apropriação dos 
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conceitos químicos por parte dos alunos esta assume certo grau de complexidade e 
faz-se necessário a mediação do professor regente (PR), presente no discurso a 
seguir: 

Extrato 3: 
1- PR: As substâncias, que são caracterizadas como substâncias simples ou compostas. O 
que é uma substância simples? Alguém lembra? 
2-  A2: É quando tem só um (pausa) é simples. É quando tem só um (pausa) esqueci o 
nome. 
3-  A3: Só uma cor. 
4-  A2: Não é cor não, também não é mistura. 
5-  PR: Não, não é mistura. 
6-  A2: É substância. Elemento. 
7- PR: Um elemento. Seria Elemento, um tipo de átomo constituindo aquela substância. 
Então ela é uma substância? 
8- A2: Simples. 
9-  PPq: E a substância  composta é o quê, então?  
10- A2: Quando tem dois. 
11-  A5: Dois ou mais. 
12-  PR: Dois ou mais de dois tipos de átomos constituindo a substância, ela é composta. 
13- A3: O mais difícil de estudar em química são os nomes. 
14-  A5: É os nomes que são bem complicados de lembrar. (Extrato do Discurso 3, IP 4, 

Data 04/11/2013). 
 
 Com relação à origem etimológica das palavras elemento e átomo, temos que 

suas origens são bem particulares. A origem do nome elemento encontra-se no 
vocábulo grego “stocheion”, correspondente ao termo latino “elementum”. Aristóteles 
usou a expressão “stocheion”, que significava para ele tanto elemento quanto princípio. 
Já a origem da palavra átomo que, também tem origem no grego em que o termo “a”, 
refere-se a não e “tomos”, quer dizer pedaços, sendo que átomo para Demócrito se 
configurava como partículas indivisíveis que constituem os materiais. Porém sabe-se 
que nos dias atuais não associamos a palavra átomo ao termo indivisibilidade (OKI, 
2002). “Embora os conceitos de elemento e átomo tenham si introduzidos pelos 
gregos, esse mérito não coube a eles a associação desses conceitos; este foi um 
mérito da Química moderna” (OKI, 2002, p.24) 

Apoiamo-nos em Lacerda (2012) para construção dos modelos 
representacionais das IPs quatro e cinco, desta forma, usamos miçangas de cores e 
tamanhos diferentes, fio de náilons e bastonetes para modelar as estruturas das 
substâncias. A atividade de estruturas com miçangas teve como objetivo representar as 
estruturas das substâncias químicas (Figura 1) e, nesse processo, diferenciar 
substância simples de substância composta. Na Química, temos a necessidade de usar 
modelos para explicar propriedades de entidades como átomos, de moléculas, íons e 
outros. Importante ressaltar que, os modelos que usamos para representar essas 
entidades abstratas como átomos, moléculas, íons, para representação das 
substâncias, se caracterizam como modelo de substância (CHASSOT, 2006). 

                                   

 
Figura 1: H2O 

Legenda: Vermelho- Oxigênio; Branco- Hidrogênio 
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No desenvolvimento das IPs, PR e PPq buscaram promover espaços para que 

esses sujeitos se tornassem ativos diante do conhecimento que lhes  era apresentado. 
Tal como apresentado no extrato 4, do discurso 4, turnos 2, 3 e 4 em que os alunos 
verbalizam as respostas da atividade proposta por PPq no turno 1. 

Extrato 4: 
1- PPq: Então, apresenta pra gente A6, as moléculas das substâncias que você fez e as 
classifique em substância simples ou composta?  
2- A6: Enxofre rômbico, S8. É uma substância simples porque tem oito átomos de enxofre. 
A outra é o Dióxido de enxofre. É uma substância composta porque apresenta dois tipos de 
dois átomos diferentes, o oxigênio e o enxofre. 
3- A3: O gás nitrogênio é uma substância simples porque é constituído por dois átomos 
iguais. E a amônia é uma substância composta porque tem dois átomos diferentes o 
nitrogênio que é um e o hidrogênio que é três. 
4- A5: É o gás carbônico é uma substância composta porque têm mais de um tipo de 
átomo, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. E gás oxigênio é uma substância 
simples porque só tem um tipo de átomo de oxigênio (Extrato do Discurso 4, IP 5, Data 
08/11/2013). 

 
De maneira geral percebemos com essa investigação que é fundamental uma 

abordagem dos conceitos químicos na EJA que estabeleçam relações concretas com o 
cotidiano desses alunos. Por meio do desenvolvimento das IPs proposta, houve uma 
apropriação conceitual dos conceitos químicos sobre a constituição da matéria pelos 
sujeitos envolvidos, isso pode ser observado nos turnos 2, 3 e 4 do extrato 4 do 
discurso 4 em que A3, A5, A6 fazem a classificação das substâncias químicas em 
simples ou composta, e já fazem uso da linguagem científica que é própria da ciência 
(química). 
 
CONCLUSÃO 

Nossos resultados permitem inferir que o ensino-aprendizagem dos conceitos 
químicos com enfoque CTSA realizado na EJA, parece colaborar para a apropriação 
dos conceitos das entidades constituintes da matéria tal como: átomos, íons ou 
moléculas. Utilizar a abordagem CTSA em aulas de química na EJA permitiu discorrer 
sobre os diferentes aspectos do conhecimento químico e transitar do nível 
macroscópico para o microscópico. Além do que, explicitou o vínculo entre o mundo do 
trabalho (contexto que caracteriza e define o sujeito da EJA) e a ciência química fato 
que promoveu as relações professor-aluno-conhecimento científico. 
  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRASIL. Governo Federal/MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº.5692.Brasília. 
11 de agosto de 1971. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer 11/2000. Diretrizes Curriculares para a Educação de 
Jovens e Adultos. Brasília: MEC, 2000. 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 12 ed. São Paulo: Hucitec, 2006.  
CHASSOT, A. Alfabetização Científica: questões e desafios para educação. 4.ed.Ijuí: Ed.Unijuí, 
2006. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz 
e Terra, 1996. 
FREIRE. P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 31 ed. 1987.  
FRIEDRICH, M.; SOARES, V.; BENITE, C. R M.; BENITE, A. M. C. Trajetória da escolarização de jovens 
e adultos no Brasil: de plataformas de governo a propostas pedagógicas esvaziadas. Ensaio (Fundação 
Cesgranrio. Impresso), 67, p1-20, abril/ junho 2010. 
GADOTTI, M. & ROMÂO, J. E. Educação de Jovens e adultos: Teoria prática e proposta. Cortez 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

Editora. V. 5, 2011.  
HADDAD, S. & DI PIERRO, M. C. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação. 
n. 14, 2000. p. 108-130. 
HODSON, D. Teaching and Learning about Science. Sense Publishers, Rotterdam, 2009. 
LACERDA C. C., CAMPOS A. F., MARCELINO-JR C. A. C. Abordagem dos Conceitos Mistura, 
Substância Simples, Substância Composta. Química Nova na Escola, V. 34, n° 2, p. 75-82, maio, 2012. 
MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. e ROMANELLI, L. I.A proposta curricular de química do estado de 
Minas Gerais: fundamentos e pressupostos. Química Nova, n.23, pp. 273-283,mar/abril, 2000. 
MACHADO, H. A.; MORTIMER, F. E. Química para o ensino médio: fundamentos, pressupostos e o 
fazer cotidiano. In: Fundamentos e propostas de ensino de química para a  educação básica no 
Brasil.Org. ZANON, B. L. MALDANER, A. O. – IJUÍ: Ed.UNIJUÍ, 2007.-2004 p.-(coleção educação em 
química) 
OLIVEIRA, M. K. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. Revista Brasileira 
de Educação, Rio de Janeiro, n. 12, p. 59-73, 1999. 
OKI, M. C. M. O Conceito de Elemento da Antiguidade à Modernidade. Química Nova na Escola, Nº 16, 
novembro 2002. P.22-25. 
PAIVA, J. Tramando concepções e sentidos para redizer o direito à educação de jovens e adultos. 
Revista Brasileira de Educação. V.11, N.33 p. 519-566, set./dez. 2006. 
PAIVA, V. Educação Popular e Educação de Adultos. v. 1. São Paulo. Loyola 1973. Série: Temas 
Brasileiros II. 
TOLENTINO, M.; SILVA, R. R.; ROCHA-FILHO, R. C. & TUNES E. Ensino de Conceitos de Química. I. 
Matéria: Um exemplo de um Sistema de Conceitos Científicos. Revista Ciência e Cultura V.38. P. 1721-
1724. outubro de 1986. 
TOLENTINO, M.; TUNES, E. ; SILVA, R. R.; SOUZA, E. C. P. & ROCHA-FILHOR. R. Ensino de 
Química.III.Sobre o Conceito de Substância.Química Nova na Escola,n.11, p.417-419, maio,1988. 
TUNES, E., TOLENTINO, M.; SILVA, R. R.; SOUZA, E. C. P. & ROCHA-FILHO R. Ensino de Conceitos 
em Química. IV. Sobre a Estrutura Elementar da Matéria.Química Nova ,n.12, p. 199-202, set,1989. 
TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa. Vol.31, p.1-18, 
Nov,2005. 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

EAP 

O ensino de Química na visão dos professores do Ensino Médio. 
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Introdução 

Atualmente, a busca por fatores que contribuam 
para uma educação de qualidade é objeto de estudo 
de muitos teóricos. A questão da formação do 
professor, tanto inicial quanto continuada, é um 
desses fatores de relevância incontestável.  Como 
afirma Pimenta (2004, p.64), a formação do 
professor deve ser contínua, envolvendo “um duplo 
processo: o de autoformação dos professores a 
partir da reelaboração constante dos saberes que 
realizam em sua prática [...] e o de formação nas 
instituições escolares onde atuam”. Interessa-nos, 
nesse momento, o primeiro processo, o qual pode 
ser identificado, em parte, através das concepções 
dos professores sobre o ensino. Maldaner (2003) ao 
afirmar a importância do professor/pesquisador em 
Química, destaca a necessidade de reflexão sobre a 
própria prática de forma crítica, respondendo 
reflexivamente aos problemas do cotidiano. 
Problemas estes que podem ser do próprio cotidiano 
escolar ou do cotidiano social mais amplo. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2012, 
p 7) destacam o papel da escola na formação de 
cidadãos críticos, capazes de atuar em um mundo 
em constante transformação, chamando também a 
atenção para a o fato de que “o sistema escolar 
precisa se mobilizar e se envolver para produzir as 
novas condições de trabalho, de modo a promover a 
transformação educacional pretendida”. Como 
afirma Cunha (2010, p.121), é função da escola 
“abrir caminhos para que a criança e o jovem 
entrem em contato com o mundo de modo particular 
e construtivo”. Partindo de questões desta natureza 
e com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre 
o que pensam os professores do Ensino Médio 
sobre o ensino de Química, foi solicitado aos alunos 
da disciplina  Estágio II do Curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, campus de Itapetinga, que fossem a campo 
buscar identificar quais as concepções destes 
professores. Para alcançar este objetivo foi 
desenvolvido um estudo qualitativo, que teve como 
instrumento a entrevista aberta. Foi solicitado aos 4 
professores de Química de uma mesma unidade de 
ensino, que falassem sobre o ensino desta ciência, 
a partir de sua vivência em sala de aula. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos indicam que o discurso do 
professor ainda é um discurso desprovido, em 
partes, de referencial teórico. As críticas 
apresentadas não fazem qualquer referência à 
atuação do professor em si ou a sua formação, 
centrando-se em aspectos externos a atuação 
docente. Dois professores fazem referência à carga 
horária insuficiente para trabalhar os conteúdos 
programáticos. Outro faz referência ao déficit de 

conhecimentos apresentado pelos alunos ao 
ingressarem no Ensino Médio. Outro, ainda, destaca 
o número de alunos por sala de aula, que deveria 
ser menor. Um deles relaciona o número grande de 
alunos por sala à inviabilização das aulas práticas. 
Estas críticas nos remetem ao que está contido nos 
PCNs (BRASIL, 2012) no que diz respeito às 
condições de trabalho que possam promover a 
transformação educacional pretendida, pois 
consideramos que o número de alunos por sala, a 
construção, implementação e utilização de 
laboratórios para aulas práticas, dentre outros 
fatores, façam parte dessas condições. No entanto, 
consideramos que estas críticas não demonstrem 
uma reelaboração dos saberes que realizam em sua 
prática, como destacado por Pimenta (2004). Um 
dos professores destaca que “a química não deve 
ser apenas estudada, mas sim vivenciada em sala 
de aula e fora dela”, ou seja, possibilitando ao aluno 
entrar em contato com o mundo, através desta 
ciência, de forma particular e construtiva (CUNHA, 
2010).  
 

Conclusões 
 Os resultados acima suscitam algumas indagações: 
Que tipo de reflexão os professores vem fazendo 
sobre sua própria prática? Suas concepções sobre 
ensino de Química passaram por alguma 
transformação no decorrer de sua atuação docente? 
Estas indagações nos levam à constatação da 
necessidade de investimento na formação inicial, 
continuada e contínua dos professores de Química, 
a fim de possam refletir de forma sistemática e 
fundamentada sobre a própria prática, fortalecendo 
e/ou transformando as próprias concepções sobre 
ensino, educação, atuação docente etc.  
Consideramos que esta reflexão inicial é o ponto de 
partida para a construção de concepções que levem 
a uma atuação mais condizente com os objetivos 
que se deseja alcançar no que diz respeito a uma 
educação de maior qualidade, que favoreça a 
formação de sujeitos pensantes, críticos e criativos. 
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Palavras-Chave: situações problemas, eletroquímica, ensino de química. 

Introdução 
O ensino e aprendizagem vêm sendo modificado ao 
longo de sua história, com o surgimento de várias 
concepções educacionais que se manifestam 
através da prática docente. De acordo com Nuñez et 
al (2004), a situação-problema pode ser considerada 
como um estado psíquico de dificuldade intelectual, 
quando o aluno enfrenta uma tarefa que não pode 
explicar nem resolver com os meios que dispõe. 
Dessa forma, o uso dessa metodologia pedagógica 
tem por objetivo construir o pensamento crítico-
reflexivo, pois através dela o aluno é estimulado a 
expressar suas curiosidades sobre o objeto 
investigado. Ele se torna, assim, responsável pelo 
conhecimento do assunto, trabalhando conceitos de 
modo reflexivo, a fim de alcançar resultados 
concretos de aprendizagem. Portanto, esse trabalho 
optou pelo método ensino-aprendizagem 
fundamentado em situações-problemas por meio de 
uma situação didática que tem como tema principal 
a Eletroquímica. 

Resultados e Discussão 
A situação pedagógica se deu em dois momentos. 
Inicialmente foram realizas duas práticas 
experimentais para introduzir a problemática, para 
tanto, adotou-se como situação problema um 
fenômeno do cotidiano dos alunos, o escurecimento 
das frutas e a corrosão de tampinhas de metal. Para 
o planejamento de uma exposição problêmica, dois 
elementos são fundamentais no processo: o fato 
observado na natureza e os questionamentos 
referentes a ela. Sendo assim, a pergunta inicial foi: 
Quando uma fruta cortada ou uma tampinha de 
metal fica exposta ao ar, o que acontece com elas? 
A maioria dos alunos respondeu: A1: A fruta fica 
podre; A2: Aparecem manchas escuras. Como 
mostra na figura 1: 
 

 
 
Figura 1: os alunos realizando a pratica experimental 

Percebeu-se que já apresentavam algum 
conhecimento prévio sobre o assunto, mas não 
sobre as reações que ali estavam acontecendo. As 
participações nas atividades foram constantes, mas 
de certo modo percebeu-se que quando se 
relacionou as práticas com o tema de Eletroquímica 
a maioria apresentou dificuldades para responder, 
por ainda não ter estudado o conteúdo. O segundo 
momento, durante a aula dialogada sobre 
eletroquímica, quando foi explicado o conteúdo de 
oxidação e redução e as trocas de cargas nelas 
envolvidas, os alunos conseguiram estabelecer uma 
relação entre as problemáticas e o conteúdo. Isso se 
confirma na fala dos alunos: A7: Essa troca de 
elétrons é o que ocorre nas frutas e nas tampinhas, 
por isso que as frutas escurecem e es tampinhas 
enferrujam. A aprendizagem ficou ainda mais 
evidente no depoimento: A12: O ferro da tampinha 
perde elétrons para o oxigênio ao seu redor, então o 
ferro se oxida, vai enferrujar, enquanto que o 
oxigênio sofre uma redução. Diante das práticas 
realizadas, constatou-se que os alunos não tinham 
conhecimento sobre o tema de Eletroquímica, mas 
apresentavam habilidades e raciocínio lógico para 
responder as perguntas. Após todo processo 
realizado nas problemáticas levantadas e na aula 
expositiva, com auxílio de multimídia e quadro, 
verificou-se que aprendizagem dos conceitos 
químicos deu-se de modo eficaz, além de tornar a 
aula mais interativa.   

Conclusões 
Observamos que a prática pedagógica 
desenvolvida, constituiu um modelo eficiente e 
capaz de levar os alunos a abstrair os principais 
conceitos sobre Eletroquímica. 
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Introdução 
 A utilização de plantas medicinais no preparo de 
remédios caseiros era uma prática já realizada pelos 
nossos ancestrais. Essas plantas possuem 
princípios ativos que ajudam no tratamento de 
doenças, podendo até mesmo levar à sua cura. 
Porém, é preciso ter cuidado ao consumi-las: 
algumas são tóxicas. Mesmo as plantas não tóxicas, 
se consumidas em excesso, podem causar algum 
mal. A intenção da proposta é ampliar o 
conhecimento popular dos alunos e solicitá-los 
pesquisas sobre as plantas utilizadas em suas 
casas, informando como utilizam. É importante que 
os alunos conheçam os benefícios que algumas 
plantas medicinais trazem para a nossa saúde e os 
malefícios que estas também podem causar. 

Resultados e Discussão 
Em parceria com os bolsistas do PIBID-Química da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri, foi desenvolvido um trabalho com duas 
turmas do 7º ano de uma escola pública de 
Diamantina. Inicialmente os alunos responderam a 
um questionário prévio. A seguir foi feita uma 
discussão sobre quais plantas os alunos utilizam 
com maior frequência, a maneira correta de 
prepará-las, quais quantidades devem ser ingeridas, 
e a importância de terem orientações antes de 
utilizar remédios caseiros. Por meio de um roteiro 
previamente preparado, foi proposto que os alunos 
aplicassem um questionário para alguma pessoa 
que julgassem entender sobre o assunto. Por fim, os 
alunos levaram algumas plantas para a escola e 
confeccionaram cartazes com as principais espécies 
trazidas e seus principais benefícios para a saúde. 
Esses cartazes foram expostos na escola. Dentre os 
resultados obtidos nos questionários, verificou-se 
que o uso de plantas medicinais é muito expressivo 
entre os sujeitos pesquisados pelos alunos. Sobre 
as formas de utilização, a principal é a preparação 
de chás feitos à base de hortelã (45,45%), boldo 
(45,45%) e funcho (25,45%). Foi proposta também 
uma questão onde o sujeito deveria, criticamente, 
responder se toda planta medicinal, em qualquer 
quantidade, apresentava somente benefícios à 
saúde. Como observado na Figura 1, os alunos 
indicaram que há benefícios e malefícios, já que as 
plantas medicinais podem auxiliar no tratamento de 
doenças. Contudo, é necessário estar  atento à 
ingestão de quantidades adequadas. É importante 

destacar que 86,95% dos sujeitos pesquisados têm 
consciência de que o uso em excesso e a ingestão 
de algumas espécies podem ser prejudiciais à 
saúde. Isso demonstra que esses sujeitos 
conhecem que o uso indiscriminado de remédios 
caseiros pode trazer prejuízos à saúde.  

Conclusões 
A partir da análise dos resultados, foi possível 
observar que a proposta cumpriu seu objetivo, 
trazendo à sala de aula a discussão a respeito do 
uso destas plantas, seu modo de preparo, 
permitindo aos alunos a construção do 
conhecimento e conscientização em relação ao 
tema. Foi possível notar que há quase um consenso 
que, mesmo para as plantas medicinais, há um 
limite na quantidade a ser administrada. Para o 
grupo, foi importante para a formação: no processo 
de ensino e de aprendizagem, é preciso ir além do 
conteúdo proposto – e trazer exemplos do cotidiano 
do aluno. 
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Figura 1 - gráfico com distribuição das respostas sobre: 
“Toda planta, por ser natural, faz bem à saúde e pode ser 
utilizada em qualquer quantidade”: esta afirmação é 
verdadeira ou falsa? Por quê? 
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Introdução 
As imagens e os recursos audiovisuais fazem parte 
da vida dos estudantes e podem ser utilizados como 
um meio de aproximá-los dos conceitos científicos 
em sala de aula. É de extrema importância uma 
análise crítica a respeito daquilo que lemos, 
assistimos e ouvimos, pois o meio sociocultural 
influencia diretamente na construção das 
percepções de ciência. Por isso, o presente trabalho 
teve por objetivo discutir em sala de aula conceitos 
de ciência, cientista e laboratório com o auxílio de 
um filme de ficção científica. 

Resultados e Discussão 
O trabalho foi desenvolvido pelo grupo PIBID-
Química da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná/Unioeste com sete alunos do 2º ano de uma 
escola pública da cidade de Toledo/PR, que se 
dispuseram voluntariamente para a atividade. 
Utilizamos o filme “De Volta para o Futuro” (1985, 
duração: 116 minutos), e um roteiro para condução 
da análise do filme, contendo questões orientadoras 
para discussão que aconteceu em quatro etapas: 
introdução, duas pausas (a primeira depois de 
assistidos 32 minutos do filme e a segunda depois 
de assistidos 55 minutos) e conclusão. A primeira 
etapa foi feita antes da apresentação do filme, na 
qual os estudantes receberam a sinopse para 
conhecimento geral da história do filme, da sua 
produção e informações gerais da obra. Os 
estudantes foram questionados sobre o que mais 
lhes chamava atenção em filmes de ficção científica, 
o que filmes desse gênero trazem de ciência e 
sobre a veracidade dos fatos/conceitos 
apresentados. Questionou-se também, qual a 
percepção que eles tinham de cientista e como 
imaginavam o seu laboratório. Percebemos que os 
alunos não conseguiram apontar algo sobre ciência 
contida nos filmes de ficção, destacando apenas os 
efeitos especiais e que nem tudo que é apresentado 
nesses filmes é verdadeiro. O cientista foi descrito 
como maluco e como inventor de novas tecnologias. 
Já a visão de laboratório estava relacionada com 
um local que tem muitos equipamentos, fumaça, 
soluções coloridas, demonstrando que há influência 
de filmes nessas percepções. Na segunda etapa, os 

estudantes foram questionados sobre suas 
percepções a respeito do cientista e laboratório, a 
partir do que foi apresentado no filme. Os 
estudantes concordaram com o perfil apresentado, 
ou seja, um cientista maluco, muito inteligente, que 
utilizava equipamentos de segurança, registrava 
suas experiências por meio de vídeos. Sua casa e o 
laboratório ocupavam o mesmo espaço, não tinha 
família e nem vida social, apenas um cachorro como 
companheiro, o qual utilizava como cobaia em seus 
experimentos. Houve discussão intensa a respeito 
dos prós e contras a utilização de animais como 
cobaias em experimentos. Na terceira etapa os 
alunos observaram que o cientista teve a ideia da 
sua melhor invenção por meio de uma pancada na 
cabeça. Ao serem questionados a respeito das 
“descobertas” científicas, relacionaram com a 
história de Isaac Newton. Também concordaram 
que os cientistas têm ideias incríveis facilmente. 
Ainda fizeram relação com os cientistas da NASA 
que, em suas concepções, isolam-se e se dedicam 
integralmente à pesquisa. A quarta discussão foi 
realizada depois da conclusão do filme. Nela foi 
abordada a evolução da tecnologia e a possibilidade 
da viagem no tempo. Os alunos observaram as 
mudanças nos aparelhos eletrônicos e quanto à 
viagem no tempo eles acreditam que talvez seja 
possível, com o avanço da tecnologia, mas que não 
seria vantajoso, pois modificaria o futuro. 

Conclusões 
A atividade desenvolvida possibilitou uma melhor 
compreensão sobre o que os estudantes entendem 
por ciência e cientista. Notamos que esta visão é 
influenciada pela mídia e através das discussões foi 
possível observar os seus pontos de vista sobre os 
diversos contextos apresentados. Esperamos que 
os alunos mudem o modo como assistem a filmes 
de ficção científica, sendo mais minuciosos em suas 
análises, passando de meros espectadores para 
espectadores críticos. 
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Resumo: A avaliação formativa é de grande importância para o processo de ensino-
aprendizagem propiciando aos docentes informações sobre o desenvolvimento cognitivo dos discentes, 
permitindo uma reflexão permanente sobre suas práticas pedagógicas num processo contínuo, 
sistemático, funcional e orientador dos objetivos educacionais propostos. Nesse modelo de abordagem o 
docente deve fornecer, através do feedback, as informações e questionamentos que permitam  aos 
discentes tomadas de consciência sucessivas sobre o nível de desenvolvimento cognitivo alcançado. 
Este estudo, que teve como objetivo principal avaliar o impacto do feedback formativo no Ensino 
Superior de Química, partiu do pressuposto de que o uso de instrumentos eficientes de avaliação bem 
como a análise e a interpretação correta dos dados obtidos podem permitir uma reflexão-ação na busca 
da eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Os resultados demonstraram que a abordagem 
proposta favoreceu o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos discentes contribuindo para uma
aprendizagem significativa de Química.

Introdução

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio o ato 
de avaliar é a emissão de um juízo de valor sobre a realidade em questionamento, seja 
a propósito das exigências de uma ação projetada sobre ela, seja a propósito das suas 
consequências (PCNEM, 1997 apud BRASIL, 1997). No caso da educação, pode-se 
afirmar que os aspectos e os fatores a ela relacionados são passíveis de se tornar 
objeto de avaliação entre os quais a eficácia do processo de ensino-aprendizado.

A avaliação formativa e a sua importância no contexto educacional foi 
destacada por Pelissoni (2009) ao considerar “a avaliação da aprendizagem como uma 
temática que está sempre presente nas discussões na área educacional” e ao afirmar
que o “caráter classificatório da avaliação deva ser superado, no entendimento de um 
processo contínuo, sistemático, funcional e orientador dos objetivos educacionais 
propostos”, o que significa dizer que a avaliação da aprendizagem tem o papel 
formativo de diagnosticar o nível do desenvolvimento cognitivo dos discentes durante o 
seu processo de formação, é contínua porque se realiza ao longo de todo o processo 
educacional e tem como finalidade permitir o acompanhamento e análise dos pontos 
fortes e fracos desse processo, para que se possa aperfeiçoá-lo quando ainda estiver 
ocorrendo.

Neste cenário a avaliação formativa pode subsidiar o trabalho docente com 
elementos que sejam favorecedores de uma reflexão contínua sobre: a sua prática 
pedagógica, a necessidade de criação de novas metodologias e instrumentos de 
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trabalho e a retomada dos aspectos que devem ser revistos, ajustados ou identificados 
como adequados para efetivar o processo de ensino-aprendizagem, no plano individual 
ou coletivo (BRASIL, 1997), possibilitando, dessa forma, um caráter reflexivo, dialógico 
e construtivista ao processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Zabala (2010), quando a concepção construtivista é introduzida na 
análise da avaliação, o objeto da avaliação deixa de ser centrado nos resultados 
obtidos para situar-se no processo contínuo e dinâmico da construção do 
conhecimento, individual e coletivo, como ressaltado por Grosbaum (2002 apud SILVA, 
2010) ao afirmar “que aprender deixa de ser entendido como um ato mecânico e 
repetitivo para ser encarado como um processo ativo, que requer a (re)construção de 
novos conhecimentos e de formas de pensar e de tomar decisões”.

Sendo assim, a avaliação formativa ou reguladora (ZABALA, 2010), com 
função de controle, deve ser realizada de forma contínua e reflexiva, durante todo o 
ciclo do ensino-aprendizado, com o objetivo de verificar se os discentes estão atingindo 
as metas estabelecidas e de propiciar aos mesmos, oportunidades de reflexão sobre o 
nível de entendimento elaborado, através da análise reflexiva dos seus erros e acertos 
e, a partir daí, encontrar estímulo e buscar estratégias para a elaboração de um estudo 
mais sistemático e efetivo (HAYDT, 1988 apud CAMARGO, 2010). 

De acordo com Hastings e colaboradores (1983, apud CAMARGO 2010) este 
processo formativo exige um instrumento de avaliação que propicie aos discentes as 
informações sobre o que eles aprenderam e o que ainda precisam aprender, ou seja, 
um “feedback” que lhes permita ter consciência sobre o nível cognitivo do seu  
processo de ensino-aprendizado. Entretanto, como apontado por Grego (2013), 
formular um feedback interativo não é uma tarefa simples pois exige do docente a 
tomada de decisões voltadas para o atendimento da dupla finalidade do ato 
pedagógico: atender aos objetivos específicos dos componentes curriculares e
favorecer o desenvolvimento cognitiva e metacognitivo dos discentes.

Com relação à estrutura cognitiva do processo de ensino-aprendizado, pode-se 
fazer uso da Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, que explora os aspectos 
cognitivo, afetivo e psicomotor. No aspecto cognitivo esta Taxonomia relaciona seis 
categorias, em ordem hierárquica crescente, que são: conhecimento, compreensão, 
aplicação, análise, síntese e avaliação (BLOOM et al., 1956 apud FERRAZ; BELHOT, 
2010). Este Modelo norteou o desenvolvimento e a análise deste estudo, cujo objetivo 
principal foi avaliar o impacto do feedback formativo no Ensino Superior de Química, 
partindo do pressuposto de que o uso de instrumentos eficientes de avaliação bem 
como a análise e a interpretação correta dos dados podem permitir uma reflexão-ação 
dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem desta Ciência.

METODOLOGIA

O processo de ensino-aprendizado formativo foi planejado e desenvolvido para a
disciplina Química Inorgânica I, ministrada no quarto período do curso de Licenciatura 
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em Química de uma Universidade Pública localizada no Agreste de Pernambuco. A 
ementa do referido componente curricular enfoca, de forma descritiva, os seguintes 
aspectos dos elementos dos blocos s e p da Tabela Periódica: propriedades atômicas,
ocorrência natural, manufatura, estruturas e reatividade química. Partindo do 
pressuposto de que o caráter meramente descritivo e a extensão da ementa (60 h)
seriam fatores limitantes do desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos discentes o 
planejamento foi elaborado de forma a favorecer o entendimento das relações 
observadas entre os modelos conceituais abordados, as propriedades atômicas e as
variações periódicas destes elementos químicos, nos diferentes níveis cognitivos da 
Taxonomia de Bloom. A metodologia adotada baseou-se no modelo de aprendizagem 
significativa sendo favorecida por um processo contínuo de avaliação que teve como 
instrumento principal o feedback formativo das construções elaboradas pelos 
discentes.

As aulas do referido componente curricular foram expositivas e dialogadas, com 
o docente fazendo muitos questionamentos a fim de estimular a participação ampla dos 
discentes e favorecer a visão relacional dos tópicos abordados nos diferentes níveis de 
aprofundamento. Além dos momentos em sala de aula também foram realizados 
encontros semanais de monitoria onde o discente monitor orientava as discussões 
sobre as dúvidas que eram sociabilizadas e sempre incentivando os pares para uma 
reflexão sobre as construções elaboradas na perspectiva da reconstrução.

Para cada tópico da ementa foram elaboradas listas com situações-problemas, 
que induziam os discentes à realização da leitura completa dos referenciais teóricos da
disciplina e favoreciam uma abordagem ampla de níveis cognitivos variados. As listas 
com as situações-problemas foram encaminhadas para os discentes através do correio 
eletrônico e devolvidas para o docente após a sua elaboração dentro de um prazo 
limite. Após as correções e com a devida sinalização das construções, conceituais ou 
aplicadas, elaboradas de forma equivocada (feedback) as listas foram repassadas aos 
discentes para ajustes e como material de apoio para o estudo sistemático dos tópicos 
abordados. O feedback foi orientador dos discentes no processo de reconstrução do 
conhecimento a partir dos equívocos identificados e sinalizados. Após correções as 
listas impressas foram entregues ao docente para avaliação e pontuação.  

Também foi permitido aos discentes realizar o feedback das avaliações escritas. 
Esta atividade foi programada, estrategicamente, para ser realizada no período final da 
disciplina considerando o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos discentes ao 
longo desse processo formativo, propiciado pelas discussões, individuais e coletivas, 
nos espaços formais e não formais, nos encontros de monitoria e com o docente e nas 
reflexões, individual e coletiva, mediadas pelo feedback que oportunizou aos discentes 
a possibilidade de reconstrução das suas elaborações iniciais  a partir das sugestões 
elaboradas pelo docente. 

O universo do estudo foi constituído por um total de quinze discentes, 
regularmente matriculados na Disciplina e que participaram ativamente desse processo 
formativo. A amostra foi constituída por um total de nove destes discentes (60,0%)
escolhidos aleatoriamente, através de sorteio, sendo representativa do todo e
constituída por discentes que apresentaram uma evolução pouco, mediana e bastante 
significativa no processo de ensino-aprendizado da disciplina. 
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No estudo foi investigado a evolução do processo de ensino-aprendizado da 
disciplina e do impacto do feedback formativo na metodologia proposta, através do 
mapeamento das respostas elaboradas para as situações problemas propostas, antes 
e após o feedback. As situações-problemas selecionadas foram aquelas que 
exploraram os modelos conceituais das propriedades atômicas e das suas variações 
periódicas que permeiam todos os grupos de elementos químicos dos blocos s e p da 
Tabela Periódica. Para possibilitar a análise dos dados todos os itens destas situações 
problemas foram classificados nos níveis hierárquicos cognitivos da Taxonomia de 
Bloom: Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação 
(BLOOM et al., 1971 apud FERRAZ; BELHOT, 2010). Para realização desta 
elaboração foi necessário categorizar e caracterizar as tipologias das respostas 
elaboradas pelos discentes para as situações-problemas selecionadas.

RESULTADOS

Pelissoni (2009) destaca a função diagnóstica do processo avaliativo e a 
necessidade do seu caráter contínuo e autorregulador para o desenvolvimento 
cognitivo dos discentes quando afirma que:

“A avaliação deve ter uma função diagnóstica, na qual se verifica a situação da 
aprendizagem dos alunos para propor novos meios de mediação e de 
intervenção do professor; é uma leitura da aprendizagem dos alunos e também 
uma forma de promover a autorregulação da aprendizagem entre os 
discentes”.  

A natureza diagnóstica, contínua e autorreguladora do desenvolvimento 
cognitivo dos discentes caracteriza o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido 
para este componente curricular como sendo de caráter formativo. O conjunto dos 
dados obtidos, a partir da análise sistemática das construções elaboradas pelos 
discentes, antes e após o feedback, permitiu acompanhar o avanço cognitivo e 
metacognitivo dos discentes ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem e 
averiguar qual o impacto do feedback formativo neste processo. 

Para Hoffmann (2010) “as tarefas na escola, deveriam ter o caráter 
problematizador e dialógico, momentos de troca de ideias entre educadores e 
educandos na busca de um conhecimento gradativamente aprofundado”. A importância 
da resolução de situações-problemas, como recurso didático para o processo de 
ensino-aprendizado deste componente curricular, fica evidenciada pelo fato das 
mesmas terem sido elaboradas com itens envolvendo os diversos níveis hierárquicos 
do desenvolvimento cognitivo dos discentes. Além disso, o caráter contextualizador e 
sistemático dos dados fornecidos nas situações-problemas propostas, na forma de 
gráficos ou de tabelas, podem ter contribuído para aumentar o interesse dos discentes, 
para favorecer a efetivação do processo de ensino-aprendizado das temáticas em 
questão e para o desenvolvimento de habilidades e competências para elaboração da 
síntese, da análise e de conclusão sobre dados empíricos trabalhados. 
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Na Tabela 1 estão descritas as diferentes tipologias que caracterizaram as
respostas que foram elaboradas pelos discentes para as situações-problemas 
analisadas neste estudo, envolvendo a temática “Gases Nobres”. Também estão 
apresentados exemplos, de cada tipologia das respostas, a fim de clarificar o leitor para 
esta caracterização.

Tabela 1: Caracterização das tipologias das respostas - Sem Reposta (SR), Resposta 
Contraditória Com O Conceito (RCC), Resposta Parcialmente Certa E Parcialmente Errada (RCE) e
Resposta Inteiramente Correta (RIC). 

Símbolo Descrição Exemplo da situação-problema proposta: 
“Justificar o aumento da reatividade química 
dos gases nobres Kr, Xe e Rn com base nos 
valores das suas energias de ionização”. 

(SR)

A resolução para um 
determinado item de uma
dada situação problema 
não foi elaborada.

Comentário: o discente elaborou nenhuma 
resposta para esta questão.

(RCC)
A resolução apresentada 
não está de acordo com o 
modelo conceitual em 
foco.

“Porque possuem carga nuclear maior.”

Comentário: Os gases nobres citados na 
questão possuem carga nuclear efetiva menor 
do que os gases não reativos (He, Ne e Ar) nas 
CNTP. Sendo assim os elementos Kr, Xe e Rn, 
tem energias de ionização mais baixas e 
portanto são mais reativos.

(RCE)

A resolução apresentada 
para um dado item de 
uma dada situação 
problema foi elaborada 
apresentando parte das 
construções corretas e 
incorretas.

“O He, Ne e Ar são inertes e possuem 
configuração bem definida; o Kr, Xe e Rn
possuem uma energia de ionização menor 
tendo mais reatividade.”

Comentário: Todos os gases nobres 
apresentam a mesma configuração eletrônica 
na camada de valência: ns2np6. A variação da 
reatividade química no Grupo 18 está 
relacionada com os valores das energias de 
ionização.

(RIC)

A resolução apresentada 
para um dado item de 
uma dada situação 
problema foi construída 
de forma integralmente 
correta.

“A maior reatividade química dos gases nobres 
Kr, Xe e Rn se dar pelo fato deles necessitarem 
de uma quantidade de energia de ionização 
bem menor que a do hélio por exemplo.”

Comentário: Os objetivos propostos na 
situação-problema foram atingidos.
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Na Tabela 2 estão apresentados, de forma sistematizada, os resultados do
processo de ensino-aprendizado do tema “Gases Nobres” obtidos através da avaliação 
escrita antes do feedback. Também estão destacados os níveis taxonômicos que foram 
explorados neste processo formativo, baseado na taxionomia de Bloom (1971, apud 
MORETTO, 2008) bem como os tipos de respostas apresentadas pelos discentes para 
cada um dos itens das situações problemas propostas. 

Tabela 2: Respostas apresentadas por nível taxonômico na avaliação sobre Gases Nobres com a 
seguinte codificação: Resposta Contraditória com o Conceito (RCC), Sem Resposta (SR), 
Resposta Parcialmente Certa e Parcialmente Errada (RCE) e Resposta Inteiramente Correta (RIC).

Nível 
Taxonômico

Tipologia das respostas

RCC SR RCE RIC
Conhecimento - - - -
Compreensão 16,6% 5,6% 38,9% 38,9%

Aplicação 24,4% 31,1% 20,0% 24,4%
Análise 22,2% 22,2% 11,1% 44,4%
Síntese 44,4% 33,3% 22,2% 0,0%

Avaliação - - - -
Total de 

respostas 24,7% 24,7% 23,4% 27,2%

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, pode-se concluir que apenas 
27,2% do total das respostas inicialmente elaboradas pelos discentes estavam 
inteiramente corretas (RIC); 23,4% estavam parcialmente corretas (RCE) e 49,4% ou 
eram contraditórias com o conceito (RCC, 24,7%) ou deixaram de ser construídas (SR, 
24,7%). Não foram observadas respostas incoerentes com as perguntas, indicando o 
entendimento dos discentes sobre o que lhes estava sendo questionado. 

Pode-se apontar como possível fonte dos equívocos verificados nas construções 
dos discentes falhas diversas intrínsecas ao processo de ensino e aprendizado,
decorrentes de diversos fatores, tais como: (i) Dificuldade na elaboração e aplicação de 
modelos conceituais, antigos ou novos, devido a fatores cognitivos; (ii) A estrutura 
diferenciada dos instrumentos de avaliação escrita, apresentando muitos subitens 
interrelacionados e com níveis hierárquicos cognitivos diversos; (iii) A limitação 
temporal para a resolução das situações-problemas, que pode ter gerado estresse e 
influenciado no raciocínio sistemático dos discentes durante a avaliação, mesmo 
estando cientes de que poderiam, posteriormente, complementar a elaboração das 
questões durante o feedback da avaliação; (iv) Tendência para uma elaboração das
resoluções das situações-problemas de forma prolixa. 

Pode-se verificar ainda que para nenhum dos níveis taxonômicos analisados se 
observou um quantitativo de respostas integralmente corretas (RIC) superior a 45,0% e 
que o nível taxonômico Síntese apresentou o pior resultado, de modo que nenhum dos 
discentes conseguiu elaborar perfeitamente uma resolução do que lhe foi questionado 
neste nível. 
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Este resultado observado é coerente considerando-se que a Síntese é um dos 
níveis taxonômicos de maior complexidade na Taxonomia de Bloom (FERRAZ et al., 
2010) significando que os níveis hierárquicos inferiores deveriam estar solidificados 
para a construção deste, o que não foi verificado a partir dos dados coletados. Isso 
pode ser decorrente da pouca exploração deste nível cognitivo durante o processo 
histórico da construção do conhecimento destes discentes nas ciências exatas e 
humanas. 

Na Tabela 3 estão sistematizados os dados representativos dos resultados 
alcançados pelos discentes na avaliação sobre a temática Gases Nobres, após a 
realização do feedback formativo.

Tabela 3: Respostas apresentadas por nível taxonômico no feedback sobre Gases Nobres com a 
seguinte codificação: Resposta Contraditória com o Conceito (RCC), Sem Resposta (SR), 
Resposta Parcialmente Certa e Parcialmente Errada (RCE) e Resposta Inteiramente Correta (RIC).

Nível 
Taxonômico

Tipologia das respostas

SR RCC RCE RIC
Conhecimento - - - -
Compreensão 0,0% 6,2% 6,2% 87,5%

Aplicação 10,0% 5,0% 5,0% 80,0%
Análise 12,5% 0,0% 0,0% 87,5%
Síntese 25,0% 0,0% 25,0% 50,0%

Avaliação - - - -
Total de 

respostas
9,7% 4,2% 6,9% 79,2%

Os resultados apontam para um aumento significativo nos percentuais de 
acertos integrais (RIC), em todos os níveis taxionômicos, conferindo um aumento 
liquido igual a 52,0% no total das respostas integralmente corretas após a realização 
do feedback. Também podem ser notados outros avanços significativos que foram 
confirmados através da redução nos seguintes índices percentuais de: (i) 20,5% nas 
respostas contraditórias com o modelo conceitual trabalhado (RCC); (ii) 15,0% nas 
situações problemas sem respostas (SR); (iii) 16,5% nas resoluções parcialmente 
certas e parcialmente erradas (RCE).

Tais avanços sinalizam para o desenvolvimento cognitivo dos discentes, 
verificado ao longo do processo de ensino-aprendizagem contínuo e formativo e que 
possibilitou a construção e reconstrução dos modelos conceituais abordados através 
das discussões temáticas favorecedoras da autorregulação do processo de ensino-
aprendizado. Esta evolução pode ser exemplificada pela análise das respostas 
conceituais, elaboradas pelo discente A, participante do estudo, para o parâmetro 
energético do átomo “primeira energia de ionização”, durante os encontros de monitoria 
e que estão apresentados em ordem cronológica de elaboração: 
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“É a energia necessária para remover o elétron da camada de valência e 
depende do raio” (encontro de monitoria) [sic].

“É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo em fase 
gasosa” (encontro de monitoria algumas semanas depois) [sic].

Observa-se que no primeiro momento o discente se refere à existência de 
apenas um elétron na camada de valência e num segundo momento ela associa a 
primeira energia de ionização à retirada do primeiro elétron mais fracamente ligado de 
um átomo neutro, quando faz referência a energia mínima de ionização. Neste nível de 
aprofundamento conceitual o discente também foi capaz de associar o estado físico 
gasoso como condicionante a definição conceitual proposta por Shriver (2008) para 
esse parâmetro atômico.

Após análise das elaborações conceituais do discente para o parâmetro atômico 
em questão, percebe-se a sua evolução cognitiva ao longo do processo de ensino-
aprendizagem dialógico e contínuo, pois, como afirma Hoffmann (2010), o aprendizado 
se dá através de “(...) um processo gradativo, lento, que exige o saber esperar pelo 
momento do aluno. Diz-se que o indivíduo aprende porque se desenvolve e não o 
contrário: o indivíduo se desenvolve porque aprende”.

Neste estudo também foi feita uma análise detalhada de cada um dos níveis 
taxonômicos exigidos na avaliação da temática Gases Nobres, com o objetivo de 
diagnosticar a tipologia dos erros e permitir caracterizar o grau cognitivo dos discentes 
antes e após o feedback das avaliações escritas. Os dados sistematizados estão 
apresentados nos gráficos da Figura 1: 

      
Figura 1: Tipologia das respostas e os níveis taxonômicos abordados neste estudo
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A partir do gráfico do nível taxonômico Compreensão pode-se observar que 
apenas 5,6% dos questionamentos não foram respondidos (SR); 16,6% das respostas 
elaboradas na avaliação inicial foram contraditórias com o conceito (RCC); 38,9% das 
respostas estavam parcialmente corretas e parcialmente erradas (RCE) e 38,9% das 
respostas estavam integralmente corretas (RIC). Os dados do estudo também 
demonstram que após a realização do feedback o quantitativo das respostas 
enquadradas na categoria (RIC) foi de 87,5%, representando um aumento de acertos 
de 48,6% neste nível hierárquico, resultante do avanço cognitivo e metacognitivo que 
também ficou caracterizado através das reduções simultâneas observadas nos índices 
percentuais das categorias (RCE), (RCC) e (SR), sinalizando a importância do 
feedback formativo no processo de ensino-aprendizado desta disciplina.

Este avanço cognitivo e metacognitivo pode ser conferido pela análise textual 
das respostas elaboradas pelo discente B, antes e após o feedback para o modelo 
conceitual da “primeira energia de ionização”:

Discente B: Sem resposta elaborada para a questão (AVALIAÇÃO ANTES DO 
FEEDBACK) [sic].

Discente B: “A primeira energia de ionização é a energia necessária para 
remover um elétron da camada mais externa do átomo, a partir do segundo 
elétron, já é uma segunda energia de ionização envolvida, e assim por diante. 
As primeiras energias são menores pelo fato de remover o elétron mais 
fracamente” (AVALIAÇÃO APÓS O FEEDBACK) [sic].

Observa-se, a partir da análise dessas construções elaboradas ao longo do 
processo formativo do referido discente, que após o feedback, o mesmo conseguiu
formular uma resposta correta de acordo com o referencial teórico deste componente 
curricular (LEE. D., 2009), que não faz referência ao estado gasoso do átomo no seu 
conceito para a “primeira energia de ionização”.

O avanço observado no quantitativo das respostas integralmente corretas nesse 
nível taxonômico (cerca 50,0%), em princípio, poderia ser relacionado com o seu baixo 
grau de complexidade segundo a hierarquia proposta por Bloom et al. (1971 apud 
FERRAZ; BELHOT, 2010). No entanto, os dados do estudo permitiram verificar que 
esse grau de desenvolvimento também foi verificado em níveis taxonômicos de maior 
complexidade, como pode ser observado, a partir dos gráficos apresentados na Figura 
1, indicando que o aprendizado se deu em toda a estrutura cognitiva e não apenas nos 
níveis de menor complexidade.
    

A partir do gráfico do nível taxonômico Aplicação (Figura 1) pode-se verificar que 
31,1% das questões que exigiam aplicações dos modelos conceituais na avaliação 
inicial ficaram sem respostas (SR), enquanto que 24,4% das respostas elaboradas 
estavam contraditórias com o conceito (RCC), 20,0% estavam parcialmente certas e 
parcialmente erradas (RCE) e apenas 24,4% estavam inteiramente corretas (RIC). 
Após a realização do feedback, houve um aumento líquido de 55,6% para as respostas 
integralmente corretas, superior ao aumento líquido de 48,6% observado no nível 
taxonômico Compreensão, o que mostra que o aprendizado foi efetivo a ponto de ser 
transposto para o nível taxonômico superior.
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O gráfico do nível taxonômico Análise (Figura 1) permite verificar que na 
avaliação inicial 22,2% das situações problemas propostas ficaram sem respostas (SR) 
enquanto que 22,2% das respostas elaboradas estavam contraditórias com o conceito 
(RCC); 11,1% estavam parcialmente certas e parcialmente erradas (SCE) e 44,4% 
foram consideradas plenamente corretas (RIC). Também neste nível taxonômico 
verificou-se que o feedback propiciou vários avanços cognitivos sinalizados através da
ausência de repostas contraditórias com o modelo conceitual (RCC) e de respostas 
parcialmente certas e parcialmente erradas (RCE), representando um avanço de 43,1% 
na capacidade cognitiva de análise nas situações problemas propostas.

A habilidade de sintetizar um conjunto de partes em um todo é mais complexa 
do que ter um todo e o fragmentá-lo por análise. Por isso, na taxionomia de Bloom, a 
Síntese está acima, em termos de complexidade, da Análise (FERRAZ; BELHOT, 
2010). Isso pode ser verificado na avaliação inicial sobre o tema Gases Nobres, onde 
se observou um índice percentual de 40,0% das respostas integralmente corretas (RIC) 
no nível taxonômico de Análise, enquanto que o mesmo percentual de acertos foi 
zerado para o nível hierárquico de Síntese, observando-se, ainda, para o nível 
hierárquico de Análise que 44,4% das respostas foram contraditórias com o conceito 
(RCC) e que 33,3% das questões deste nível taxonômico ficaram sem respostas (SR).

Mais uma vez, a realização do feedback, permitiu um ganho líquido de 50% no 
percentual de respostas integralmente corretas (RIC) no nível taxonômico Análise, 
semelhante aos avanços cognitivos observados nos demais níveis. Também se 
observou uma redução de 8,3% nos itens de situações problemas sem resposta (SR) e
nenhuma resposta contraditória com o conceito (RCC). Pode-se observar, ainda, no 
gráfico representativo deste nível taxonômico, um aumento do índice percentual das
respostas contraditórias com o conceito (RCC). Em um primeiro momento isso pode 
parecer uma incoerência, mas pode ser explicado considerando que anteriormente ao 
feedback havia 44,4% de respostas contraditórias com o conceito (RCC), as quais  
posteriormente deixaram de ser apresentadas, significando um avanço  cognitivo 
parcial, pois se antes essas respostas eram contraditórias com o que propõe o modelo 
conceitual (RCC), após o feedback passaram a estar parcialmente corretas (RCE). 

A Figura 2 mostra o gráfico com os resultados avaliativos, antes e após o 
feedback, sobre a temática Gases Nobres, para os quatro níveis hierárquicos aqui 
discutidos. 

                           Figura 2: Tipologia das respostas deste estudo



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ)
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP)

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ) 
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014.

Especificar a Área do trabalho
(EAP)

Verifica-se, pela análise do gráfico apresentado na Figura 2, uma semelhança no 
índice percentual nas seguintes tipologias de respostas antes do feedback:  respostas 
contraditórias com o conceito (RCC), respostas parcialmente certas e parcialmente 
erradas (RCE), itens sem respostas (SR) e respostas inteiramente corretas (RIC). No 
entanto, após a realização do feedback, foi verificada uma grande diferença nestes 
valores, predominando o percentual das respostas integralmente corretas (RIC),  
deixando claro a força deste recurso avaliativo para a eficácia do processo de ensino-
aprendizagem formativo no Ensino Superior de Química, podendo ser aplicado em 
outros níveis do ensino desta Ciência. 

CONCLUSÃO

Este estudo partiu do pressuposto de que o uso de instrumentos eficientes de 
avaliação assim como a análise e a interpretação correta dos dados obtidos podem 
permitir uma reflexão-ação na busca da eficácia do processo de ensino-aprendizagem. 
Dessa forma, fez uso do feedback formativo como meio facilitador do processo de 
ensino-aprendizagem de Química. Os resultados demonstraram que a abordagem 
proposta favoreceu o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos discentes e
contribuindo para uma aprendizagem significativa, podendo ser aplicado a outros níveis 
de ensino desta Ciência.
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Introdução 
Este trabalho analisa o letramento científico nas 
produções escritas dos estudantes participantes do 
projeto “Água em Foco: Qualidade de Vida e Cida-
dania” em duas escolas do campo localizadas em 
Nova Aparecida, área rural de Icaraí de Minas e na 
comunidade de Serra Nova em Rio Pardo de Minas.  

Os conceitos químicos discutidos no projeto 
dialogam com a visão CTS proporcionando aos 
estudantes um suporte para refletirem sobre alguns 
problemas que ocorrem nos rios existentes em suas 
comunidades. O objetivo é identificar o grau de le-
tramento científico dos estudantes após o participa-
ção no projeto, isto é, investigar até que ponto es-
ses conceitos foram apropriados pelos estudantes. 
 Entendemos que para uma pessoa ser consi-
derada letrada, ela deve ser capaz de compreender 
princípios científicos envolvidos no cotidiano e, 
quando necessário, tomar decisões, seja pessoal ou 
de interesse público, em questões relacionadas à 
ciência e à tecnologia em que estejam diretamente 
envolvidos. Uma das definições de letramento cien-
tífico considera-se a importância da dimensão social 
do letramento, ou seja, a importância de práticas 
sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indiví-
duos se envolvem com seu contexto social (KELLY, 
2008, apud RODRIGUES, 2010). Esse será o nosso 
principal enfoque.  

Assim, serão analisados os textos escritos 
produzidos pelos estudantes de duas escolas esta-
duais situadas no campo que participaram do Água 
em Foco para verificarmos o grau de letramento 
científico dos mesmos. Nessa análise, entendemos 
que era importante observar se os parâmetros da 
qualidade da água discutidos ao longo do projeto 
estavam presentes nos textos e como dialogavam 
com os problemas da comunidade em relação ao rio 
cuja água foi analisada. Ou seja, como os conceitos 
científicos trabalhados no projeto foram apontados 
nos textos e, se sim, se foram explicados ou apenas 
citados. 

Resultados e Discussão 
       Após a leitura de todas as redações, iniciamos 
a análise contando a quantidade de palavras dos 
textos e, a seguir, buscamos verificar quais foram os 
temas mais citados nos textos. Posteriormente, 
observamos se os parâmetros físico-químicos (Tur-
bidez, pH, oxigênio dissolvido) trabalhados durante 
o projeto apareceram nos textos e em qual contexto 
aparecia.  
O critério para análise dos textos considerou o ‘apa-
recimento’ com maior frequência dos parâmetros 

trabalhados durante o projeto. Além disso, foi toma-
do como parâmetro para análise, o surgimento de 
expressões que não foram trabalhados durante o 
projeto, mas que apareceram com certa frequência 
nos textos dos estudantes, como: biodiversidade, 
desmatamento, conscientização e poluição. Enten-
demos, que isto pode ser um indício de apropriação, 
por parte dos estudantes, de uma conscientização 
voltada para o meio social uma vez que o projeto 
usa uma abordagem CTS para discutir problemas. 
Também analisamos a quantidade de palavras pre-
sentes nos textos. 

Em relação ao número de palavras obser-
vamos que o que determinou a presença dos parâ-
metros da qualidade da água discutidos no projeto 
não foi a quantidade de palavras. Ou seja, estes 
parâmetros apareceram tanto em textos com menor 
número de palavra quanto em maior.  Esperávamos 
que fossem mais presentes em textos maiores.  
            Quanto aos temas discutidos nos textos, o 
tema poluição foi o mais citado pelos estudantes, 
seguido de desmatamento, biodiversidade e asso-
reamento. 

Já em relação ao domínio dos conceitos 
químicos tratados no projeto que se referem aos  
parâmetros físico-químicos obtivemos um  resultado 
que consideramos bastante satisfatório, uma vez 
que apenas 9 dos 30 textos  analisados não os ci-
tam. 

Conclusões 
Considerando o letramento como meio social, po-
demos afirmar que estes estudantes demonstraram 
que estão conscientes dos problemas que atingem 
as águas dos rios resultantes, principalmente, da 
poluição e do desmatamento. Isto é importante, uma 
vez que entendemos que esta compreensão dos 
problemas que afligem o seu meio, certamente favo-
receram a tomada de decisão por estes estudantes, 
o que configura um dos aspectos da formação do 
cidadão. 

Referências 
Rodrigues, C. Abordagem CTS e Possibilidade de 
Letramento Científico no Projeto Água em Foco. 
Tipos textuais e Linguagem Científica. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Educação da Universida-
de Federal de Minas Gerais. 2010. 

Agradecimentos 
PIBID Diversidade da FAE/UFMG 

 
____________________ 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

O modelo atômico (didático) de Bohr-Heisenberg. 
Edvaldo Silva dos Santos (IC)*1, José Luis P. B. Silva (PQ)1. edquimicaufba@gmail.com  
1. Instituto de Química da Ufba - 40.170-115 - Salvador - BA. 
 
Palavras-Chave: princípio da incerteza, modelo atômico, ensino de química. 

RESUMO: ESTE TRABALHO OBJETIVA DISCUTIR A CONTRIBUIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INCERTEZA PARA O ENSINO DOS 
MODELOS ATÔMICOS DA MATÉRIA. CONSIDERANDO QUE O ENSINO DO MODELO QUÂNTICO DO ÁTOMO REQUER O 
ENSINO DE CONCEITOS BÁSICOS DA TEORIA QUÂNTICA, DISCUTIMOS COMO O PRINCÍPIO DA INCERTEZA CONDUZ À 
INDETERMINAÇÃO DAS TRAJETÓRIAS DOS ENTES QUÂNTICOS. TAL FATO IMPLICA NA INADEQUAÇÃO DE MODELOS 
ATÔMICOS QUE EMPREGUEM ÓRBITAS ELETRÔNICAS EM TORNO DO NÚCLEO. DECORRE DAÍ O ENTENDIMENTO DA 
ELETROSFERA COMO UMA REGIÃO DO ESPAÇO DE SIMETRIA ESFÉRICA E DE CONTORNOS INDEFINIDOS EM VOLTA 
DO NÚCLEO. PROPOMOS, ENTÃO, O MODELO ATÔMICO DE BOHR-HEISENBERG COMO UM CONSTRUTO DIDÁTICO 
QUE PODE TRAZER CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DOS MODELOS ATÔMICOS. 

INTRODUÇÃO 
O ensino do conceito de átomo na química costuma seguir uma sequência 

temporal de apresentação de modelos que pode ser expressa do seguinte modo: 
modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, 
modelo de orbitais.  

Defendemos o ensino do modelo de orbitais no ensino médio de química, por 
se tratar de um modelo amplamente utilizado nas explicações químicas, um 
instrumento importante do pensamento químico atual. Por isso, o modelo atômico de 
orbitais é um conhecimento químico “clássico, (...) que se firmou como fundamental, 
como essencial” (SAVIANI, 2005, p. 13) da química e, como tal, não pode deixar de ser 
ensinado às novas gerações. 

Nossa posição é corroborada pelas Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio que apontam o “reconhecimento do modelo quântico do átomo como 
interpretação do comportamento das partículas atômicas a partir de leis da Física 
moderna fundamentadas em princípios diferentes dos previstos pela Física clássica” 
como “conhecimentos químicos, habilidades e valores da base comum” (CIÊNCIAS, 
2006, p.113).  

O ensino do modelo atômico de orbitais exige o ensino de conceitos básicos da 
teoria quântica, entre os quais o princípio da incerteza. Analisando livros didáticos de 
química para o ensino médio aprovados no PNLD 2012, constatamos que apenas dois 
livros, entre cinco, discutem o principio da incerteza, porém, sem estabelecer um 
vínculo claro com o modelo atômico (SANTOS, 2013; SANTOS; SILVA, 2013).  

Embora o ensino do modelo quântico do átomo abra possibilidades de 
interdisciplinaridade com o ensino da física moderna, os trabalhos sobre ensino de 
modelos atômicos não costumam estabelecer relação com o principio da incerteza (por 
exemplo: MOURA; GUERRA, 2013; CASALLAS et al., 2013; RAMIREZ; BADILLO; 
MIRANDA, 2010). As investigações sobre o ensino do princípio da incerteza também 
não o relacionam ao modelo atômico (por exemplo: ABREGO et al., 2013; STUART 
JÚNIOR; ZULIANI, 2012). 

Este trabalho tem como objetivo compreender a contribuição do princípio da 
incerteza para o ensino dos modelos atômicos. Em outras palavras, pretendemos 
responder à seguinte questão de pesquisa: que contribuição que o princípio da 
incerteza pode dar para o ensino dos modelos atômicos? 
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HEISENBERG E O PRINCÍPIO DA INCERTEZA 
O princípio da incerteza foi proposto por Werner Heisenberg, em 1927 

(HEISENBERG, 1983), e é considerado como um dos conceitos básicos da teoria 
quântica. Antes de deduzi-lo, Heisenberg havia realizado estudos que levaram à 
elaboração, juntamente com Born e Jordan, da formulação matricial da mecânica 
quântica, aplicando-a aos problemas atômicos.  

Por outro lado, Erwin Schroedinger elaborou uma formulação ondulatória da 
mecânica quântica que se mostrou equivalente à formulação matricial e, por utilizar 
equações diferenciais — equações de onda — um procedimento comum da física, 
obteve a simpatia dos físicos. 

Heisenberg (1996) conta que esteve um Munique para visitar seus pais e teve 
a oportunidade de assistir a uma palestra de Schroedinger, discordando de sua 
interpretação ondulatória fenômenos quânticos. Schroedinger foi convidado por Bohr 
para ir a Copenhagen a fim de discutir a interpretação da mecânica quântica, que foram 
acompanhadas por Heisenberg. Após alguns dias de discussões, não se havia 
chegado a qualquer entendimento. Por um longo período Heisenberg discutiu com 
Bohr, sobre a interpretação física da mecânica quântica, através da elaboração de 
experimentos mentais, contudo perceberam que estavam traçando caminhos 
diferentes. Bohr partia da complementaridade de partículas e ondas, considerando que 
ambos eram necessários para uma descrição completa dos processos atômicos, 
embora fossem conceitos mutuamente excludentes. Heisenberg tinha a convicção que 
“era preciso nos afastar da representação objetiva de processos no tempo e no 
espaço”, que “era impossível construir um modelo descritivo espaço-temporal dos 
processos atômicos” (HEISENBERG, 1996, p.89) e  

 
queria partir do fato de que a mecânica quântica, tal como a conhecíamos na 
época, já impunha uma interpretação física singular de certas grandezas que 
nela ocorriam — por exemplo, os valores médios da energia, do momento 
elétrico, do impulso, das flutuações etc. — de modo que era como se já não 
tivéssemos nenhuma liberdade no que dizia respeito a essa interpretação 
(HEISENBERG, 1926, p. 94).   

 
No início de 1927, Bohr viajou para a Noruega, em gozo de férias, e 

Heisenberg permaneceu em Copenhague onde se concentrou em desenvolver uma 
representação quantum mecânica para a trajetória do elétron na câmara de nuvens. 
Sem sucesso começou a se indagar se estaria formulando a questão de pesquisa 
adequada. A trajetória do elétron na câmara de nuvens era um fato, um evento 
observável. Porém, tal trajetória era composta por gotículas de água condensadas 
quando da passagem do elétron, Como as gotas d’água são muito maiores que os 
elétrons, poderiam nos dar a impressão de formar uma trajetória contínua, quando, na 
verdade, talvez se tratasse “apenas uma série de pontos distintos e mal definidos, 
pelos quais o elétron havia passado” (HEISENBERG, 1996, p.95). Logo, as questões 
poderiam ser as seguintes: 

 
pode a mecânica quântica representar o fato de que um elétron se encontra 
aproximadamente (ou seja, com uma certa imprecisão ) num determinado lugar 
e se move aproximadamente (de novo, com uma certa imprecisão ) com 
determinada velocidade? Podemos tornar essas aproximações tão estreitas 
que elas não provoquem dificuldades experimentais?  (HEISENBERG, 1996, 
p.95-96). 
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Heisenberg (1996) lembrou que, em discussões com um colega, quando ainda 
era estudante, este havia sugerido a possibilidade de utilizar de um microscópio alto 
poder de resolução para observar as trajetórias eletrônicas no interior do átomo. Uma 
análise de tal experimento de pensamento (HEISENBERG, 1949) mostrou que, para 
qualquer microscópio, “o produto das incertezas dos valores medidos da posição e do 
momento (isto é, o produto de massa pela velocidade) não pode ser inferior à 
constante de Planck, ou um quantum de ação.” (HEISENBERG, 1996, p. 96). Tal 
formulação ficou conhecida como princípio da incerteza da mecânica quântica [1]. A 
asserção acima pode ser escrita em termos matemáticos:  

 
/2 ΔxΔpx !t  

 
Em outras palavras, o princípio da incerteza afirma ser impossível determinar a 

posição e o momento de um ente quântico simultaneamente e com qualquer precisão: 
se a incerteza na medida do momento é reduzida ao mínimo (∆p → 0), a incerteza na 
medida da posição tende ao máximo (∆x → f) e vice-versa. Quanto menor a incerteza 
na medida de uma das variáveis (x ou p), maior a incerteza na medida da outra 
variável.  

Para Heisenberg (1949, p.15) o “uso das palavras ‘posição’ e ‘velocidade’ com 
exatidão [accuracy] maior que a estabelecida pela equação I [ /2 ΔxΔpx !t ] é tão sem 
significado quanto o uso de palavras cujo sentido não é definido”. De modo mais forte, 
entendia que a clareza de termos tais como “posição” ou “velocidade” estava vinculada 
à especificação dos modos pelos quais poderiam ser medidos seus valores, caso 
contrário, tais termos não teriam significado (HEISENBERG, 1983).  

Divergimos de tal posição. Entendemos que os entes quânticos, tais como, os 
elétrons, núcleos, átomos, moléculas, entre outros, possuem posição e momento (e 
velocidade) definidos a cada instante, embora não sejam conhecidos simultaneamente, 
pois os métodos que se pode empregar nas medidas provocam distúrbios nos seus 
valores, conforme dado pelo princípio da incerteza (PESSOA Jr, 2003).  

O PRINCÍPIO DA INCERTEZA E O MODELO ATÔMICO 
No século XIX o conceito de átomo penetrou na química, a partir de Dalton, 

contribuindo fortemente para o seu desenvolvimento. Ao longo dos anos 
desenvolveram-se as ideias de ligação entre átomos (ligação química), de valência, de 
estrutura molecular, que implicaram em aperfeiçoamento do modelo atômico de Dalton.  

O século XX iniciou com a divisibilidade dos átomos em duas partes com 
cargas elétricas opostas. J. J. Thomson, que desenvolvia estudos sobre modelos 
atômicos há alguns anos, propôs, em 1904, na esteira da divisibilidade do átomo, um 
modelo atômico em que os elétrons se moviam em órbitas circulares coplanares no 
interior de uma esfera uniformemente positiva (LOPES, 2009). 

Nos finais de 1903, Nagaoka já havia apresentado um modelo atômico nuclear 
perante a Sociedade de Física e Matemática de Tóquio. Nesse modelo, um corpúsculo 
da grande massa e carga elétrica positiva era rodeado por elétrons que se moviam em 
um círculo, distribuídos em intervalos angulares idênticos. Os corpúsculos interagiam 
segundo uma lei coulômbica. Foi o primeiro modelo atômico nuclear (LOPES, 2009). 

                                                      
[1] O princípio da incerteza não se resume ao par posição-momento, mas, a todo par de variáveis cujos 
operadores não comutem, segundo o formalismo da mecânica quântica. Focamos no par posição-
momento por ser relevante para o argumento apresentado neste trabalho. 
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Alguns anos depois (1808-1910), Geiger e Mardsen realizaram as conhecidas 
experiências de dispersão de partículas alfa que levaram Rutherford a propor outro 
modelo nuclear do átomo, em 1911, citando, inclusive, o modelo de Nagaoka (Lopes, 
2009). 

Ainda em 1911, Nicholson publicou uma proposta de modelo atômico que 
consistia de um núcleo rodeado por elétrons em órbitas. Este modelo derivou, 
possivelmente, dos trabalhos de Nagaoka e Thomson, pois as experiências de 
espalhamento de raios alfa de Rutherford não foram citadas (LOPES, 2009).  

Em 1913, Niels Bohr apresentou uma crítica à instabilidade do modelo de 
Rutherford: segundo a eletrodinâmica clássica, os elétrons emitiriam energia e 
ganhariam velocidade em seu movimento em volta dos núcleos, conduzindo o átomo 
ao colapso. Então, elaborou outro modelo atômico, considerando: um núcleo massivo, 
de dimensões reduzidas e carga elétrica positiva; um elétron movendo-se com 
velocidade muito menor que a velocidade da luz, em órbitas circulares estacionárias 
em volta do núcleo; a mecânica clássica tem validade nos estados estacionários; que 
nas transições entre estados estacionários, tanto a mecânica clássica quanto a 
eletrodinâmica clássica não têm validade; que a transição entre tais estados se dá por 
emissão/absorção de energia segundo a lei de Planck (BOHR, 2001). 

Portanto, verificamos que os modelos atômicos, nucleares ou não, propostos 
no início do século XX adotavam a ideia de elétrons em trajetórias em volta do núcleo. 
Por trajetória entendemos a sequência de posições do espaço percorridas por um 
corpo. De acordo com a mecânica clássica, a determinação da trajetória de um corpo 
requer o conhecimento de: (a) posição do objeto no espaço num dado instante do 
movimento, x(t); (b) velocidade instantânea do objeto no mesmo instante, v(t); (c) 
forças que atuam (e atuarão) sobre o objeto a partir desse instante, F(t). Com tais 
informações é possível prever (calcular) a trajetória do corpo em foco. 

Para determinar a posição no espaço onde o corpo se encontra, é preciso 
efetuar a medida da distância em relação à origem do referencial adotado. Isto pode 
ser feito lançando fótons de luz visível em direção ao corpo, que irão se chocar com o 
corpo, serão refletidos e alcançarão o aparelho de medida (que, inclusive, pode ser 
nossos olhos) o qual identifica a posição do corpo. 

Para conhecermos a velocidade do corpo, v(t), medem-se duas posições em 
instantes seguidos e próximos; a velocidade é obtida dividindo-se a o espaço 
percorrido pelo intervalo de tempo correspondente: v = (dx/dt). 

Consideremos que o corpo em questão seja um corpo macroscópico — 
clássico, ou seja, não quântico — com massa de 10 g e com velocidade de 3 m/s 
(aproximadamente 1 km/h), algo como uma bolinha de vidro. Logo, a energia cinética 
[(1/2) mv2] da bolinha será igual a 4,5.10-2 J. Por outro lado, um fóton de luz visível terá 
energia (hQ) da ordem de 3,3.10-19 J. Portanto, se o corpo em medição é macroscópico 
sua energia cinética é muito grande em relação à energia dos fótons utilizados nas 
medidas de x(t) e v(t), — 1021 vezes maior! — de modo que, o choque dos fótons com 
o corpo não provoca desvios perceptíveis em sua posição nem em sua velocidade, ou 
seja: não altera a trajetória do corpo sob medição.  

Consideremos, agora, a determinação da trajetória de um elétron na eletrosfera 
de um átomo. As leis mecânicas clássicas requerem, como já visto, que sejam 
determinados x e v em dado instante t. Consideremos uma experiência de pensamento 
(HEISENBERG, 1949) onde o experimentador olhará através de um microscópio de 
grande poder resolutivo e verá o corpúsculo em seu percurso, de modo que, pode 
medir sua posição, x(t). Tal microscópio não poderá utilizar luz visível, uma vez que seu 
poder de resolução não pode ser menor que o comprimento de onda da luz. Mas, um 
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microscópio que utilizasse raios gama, cujo comprimento de onda é menor que o 
tamanho do átomo (10-8 cm), se adequaria ao propósito do experimento. No momento 
da observação o aparelho coletaria o fóton de radiação gama espalhado pelo 
corpúsculo.  

Há, porém, uma diferença entre a medição da posição do elétron — um ente 
quântico — e a posição de um corpo clássico: a energia dos fótons empregados na 
medição é comparável à energia do elétron. Por exemplo, consideremos um elétron no 
nível fundamental de um átomo de hidrogênio, onde possui energia igual a 2,2.10-18 J. 
Os fótons de raios gama possuem energia da ordem de 6,6.10-15 J, ou seja, 1000 
vezes maior que a energia do elétron no átomo. Ao lançarmos um fóton sobre o elétron 
ocorre uma transferência de energia que altera a sua trajetória e sua velocidade, como 
representado na Figura 1. De modo geral, o ato de medir a posição do elétron perturba 
sua posição e sua velocidade, pois o choque do fóton de raios gama com o elétron 
retira-o de sua posição e altera sua velocidade, conforme descrito pelo efeito Compton 
[2]. Logo, a posição medida já não terá correspondência com a trajetória que o elétron 
percorrerá após a medida. 

Um raciocínio similar se aplica à medição da velocidade do elétron, pois para 
isto, são necessárias duas medidas de posição em instantes seguidos. Como cada 
medição altera a velocidade e a posição do elétron, a medida de velocidade realizada 
não corresponde à trajetória resultante. 

De fato, esta explicação se aplica às medidas de posição e velocidade de 
quaisquer entes quânticos, pois nesses casos, as energias dos fótons empregados nas 
medidas são comparáveis às energias dos objetos sob medição. Cada nova medida 
implica em modificação do movimento do corpúsculo, de modo que, os valores de x(t) e 
v(t) obtidos não correspondem à trajetória que o corpúsculo está realmente 
percorrendo após as medidas. 

 
 

 
Figura 1: Representação do Efeito Compton (2011). 

 
                                                      
[2] Em 1923, Arthur Holly Compton realizou experimentos para avaliar a natureza corpuscular da 
radiação. Compton fez com que feixes de raio X incidissem sobre um alvo de grafite e medindo a 
intensidade do raio X espalhado em função do seu comprimento de onda, para vários ângulos de 
espalhamento. Como resultado Compton propôs que o fóton incidente ao se chocar com o elétron 
transfere parte de sua energia, provocando o deslocamento do elétron; o fóton espalhado deve ter 
energia menor, o que implica em um comprimento de onda maior que do fóton incidente. 
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De modo geral, teremos imprecisão tanto no valor de x quanto no valor de v. 
Isso vale para x(t) e v(t). Uma vez que não são conhecidos os valores de x(t) e v(t) não 
podemos calcular a trajetória de um ente quântico, contrariamente do pode ser 
realizado para o corpo macroscópico. Por isso, segundo o princípio da incerteza, não 
há sentido em se propor órbitas eletrônicas em modelos atômicos. 

O MODELO ATÔMICO (DIDÁTICO) DE BOHR-HEISENBERG 
O modelo atômico proposto por Bohr considera que os elétrons se movem em 

órbitas em torno do núcleo atômico. Para fazer essa afirmativa, é necessário que as 
posição e velocidade sejam conhecidas com precisão. Porém, tal não é possível, em 
virtude das incertezas introduzidas nas medidas dos elétrons, que são entes quânticos. 
Sendo assim, o modelo atômico de Bohr falha ao postular órbitas definidas para os 
elétrons nos átomos.  

Entretanto, admitimos que que as demais características do modelo de Bohr 
são adequadas para explicar os fenômenos químicos: um átomo deve possuir núcleo 
com carga elétrica positiva e grande massa em relação aos elétrons; os elétrons 
possuem carga elétrica negativa, de modo que, interagem com o núcleo atômico 
(atração) e entre si (repulsão); os estados de energia dos elétrons nos átomos são 
quantizados. Considerando que os elétrons se encontrem em permanente movimento 
em volta do núcleo, embora não conheçamos suas trajetórias com certeza, podemos 
definir a eletrosfera como uma região do espaço em volta do núcleo atômico onde os 
elétrons se movem. A eletrosfera é entendida como tridimensional e possuindo simetria 
esférica, tal como o campo criado pela carga elétrica do núcleo atômico; a eletrosfera 
não possui contornos definidos, pois a interação coulômbica elétron-núcleo só se anula 
a distâncias infinitas. 

Com a substituição do postulado das órbitas eletrônicas pelo conceito de 
eletrosfera acima exposto introduzimos o modelo atômico de Bohr-Heisenberg, um 
construto teórico que pretende trazer contribuições para o ensino da química. 

Em primeiro lugar, o modelo atômico de Bohr-Heisenberg expressa claramente 
a imbricação dos conceitos químicos clássicos e conceitos físicos modernos, exigindo a 
maior aproximação entre ensino de química e ensino de física. Desse modo é criada 
uma situação didática para a interdisciplinaridade, prática que costuma ser mais 
anunciada que efetivamente realizada. Essa proposta implica na superação das 
tradições do ensino de ciências, pois, enquanto o modelo atômico costuma ser 
estudado no início (1º ano) do ensino médio de química, a física moderna costuma ser 
estudada no final (3º ano) do ensino médio de física. Uma possibilidade seria a o 
ensino trabalhar por mais tempo os aspectos macroscópicos da química de modo a 
possibilitar ao ensino de física avançar na mecânica clássica e quântica. 

Segundamente, esclarece a importância do princípio da incerteza na 
elaboração do modelo atômico, possibilitando a explicação de como se deu o 
abandono do conceito de órbitas no modelo atômico. Nesse sentido, é uma 
oportunidade para o emprego da história da ciência no ensino de química. 

Em terceiro lugar, o modelo atômico de Bohr-Heisenberg introduz a noção de 
eletrosfera como uma região do espaço tridimensional e sem contornos definidos. Este 
conceito, muito empregado na química não tem sido devidamente explicado nos livros 
didáticos aprovados no PNLD 2012. É comum o emprego da metáfora da nuvem 
eletrônica, que induz uma noção de dispersão do elétron e pode vir a constituir-se num 
obstáculo realista para a compreensão da ideia que a trajetória é indeterminada.  
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O entendimento deste conceito de eletrosfera abre as portas para a 
compreensão do conceito de orbital atômico. Em geral, a substituição do modelo de 
Bohr pelo modelo de orbitais não é bem explicada. O modelo de Bohr-Heisenberg pode 
servir de elemento de ligação entre esses modelos, embora não seja único elo 
necessário. Como já apontamos em outro lugar (SILVA; CUNHA, 2008), são 
necessários cinco aspectos para compreensão do modelo quântico do átomo: o que 
caracteriza um sistema quântico como tal; seu comportamento dual (onda/partícula); 
movimento sem trajetória definida; a representação do estado por uma função de onda; 
caráter probabilístico do seu comportamento.  

Em vista do exposto, concluímos que o princípio da incerteza pode contribuir 
para o ensino dos modelos atômicos através da explicação da impossibilidade de se 
determinar as trajetórias dos elétrons nos átomos e o consequente abandono dessa 
característica nos modelos atômicos. No intuito de contribuir para a substituição do 
modelo de órbitas para o modelo de orbitais, propomos o modelo atômico de Bohr-
Heisenberg como um instrumento didático. 
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Introdução 
As mudanças educacionais ocorridas nas últimas 
décadas, com a universalização do acesso, 
implicam em desafios a serem superados no âmbito 
do processo de ensino-aprendizagem, necessitando 
de adequações dos currículos e da prática 
pedagógica, bem como nos espaços que ocorrerão 
as aprendizagens das ciências. Os alunos da 
Educação Básica tem a possibilidade de relacionar 
fenômeno-teoria, fazer e pensar, no ensino de 
Ciências por meio da experimentação e suas 
relações com o cotidiano1. Todavia, não se verifica 
esta dinâmica, seja pela ausência do espaço físico, 
pelas compreensões epistemológicas e 
metodológicas acerca da própria da ciência e do 
fazer docente. “Essa perda do conhecimento 
científico não só limita a sua aplicabilidade por parte 
dos alunos, mas também seu interesse ou 
relevância”2. Do exposto, esses fatores, dentre 
outros, implicam no interesse ou desinteresse do 
aluno pela disciplina de Química. Este trabalho 
objetivou analisar a percepção dos professores de 
Química em exercício acerca dos fatores que 
dificultam a aprendizagem dos conhecimentos 
químicos. Os dados foram coletados por meio de 
entrevista semiestruturada. 

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa, 14 professores de 
Química, em exercício, da Educação Básica no 
município de Itacoatiara-AM. Questionou-se os 
professores sobre suas percepções acerca do 
interesse dos alunos em aprender os 
conhecimentos químicos durante as aulas. Os 
resultados obtidos foram organizados em duas 
categorias de análise denominadas Interesse e 
Desinteresse. No Quadro 1 é possível observar que 
os professores entendem um grande desinteresse 
por parte dos alunos para aprender Química, visto 
que a maioria dos relatos mencionam desinteresse. 
Em geral, o desinteresse dos alunos é atribuído as 
características e comportamentos dos alunos, não 
havendo nenhuma relação com a prática 
pedagógica do professor. Em relação as motivações 
do aluno para aprender Química, os professores 
atribuíram ao interesse dos jovens em ingressar na 
Educação Superior, a prática pedagógica do 

professor, e ainda, ao aluno gostar de conteúdos 
químicos. Nos relatos dos professores foi verificado 
que o desinteresse, é principalmente relacionado a 
falta de compromisso dos alunos com os estudos, 
sendo fatores indicativos o uso do celular e as redes 
sociais, além das dificuldades matemáticas e 
conceitos base do 9º Ano do Ensino Fundamental, 
que implicam também na antipatia pela Química. 
Percebe-se, que os alunos não apresentam 
habilidades necessárias, e não refletem sobre as 
atividades desenvolvidas, seja pela resolução de 
exercícios, ou ainda seu posicionamento diante do 
caráter científico das disciplinas de ciências 
ministradas em sala de aula 2. 
 
Quadro 1. Percepções dos professores acerca dos 
interesses e desinteresses dos alunos pelas aulas de 
Química. 

Categorias Subcategorias Freq. 

Interesse 
Ingressar na Educação Superior. 1 
Linguagem do professor. 1 
Gostam de Química. 1 

Desinteresses 
Alunos descomprometidos. 8 
Antipatia pela Química. 6 
Distorção idade-série. 3 

Conclusões 
Pode-se concluir que é necessário pensar nas 
políticas públicas de formação de professores, que 
implicam em sua prática docente em sala de aula, a 
fim de efetivar o processo de ensino e 
aprendizagem em Química, integrando a 
participação discente para desenvolver habilidades 
e competências como ferramentas de tomada de 
decisão por meio dos conhecimentos químicos na 
Educação Básica.  

Agradecimentos 
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Introdução 
Um dos maiores desafios para os professores é 
fazer com que os alunos se interessem pelas aulas 
de Química já que há necessidade de se romper 
com velhas práticas descontextualizadas, o que não 
favorece para desenvolver uma aprendizagem 
significativa. Nesse sentido, a incorporação do 
teatro no ensino de Química configura-se com uma 
metodologia eficiente para a contextualização e 
divulgação do conhecimento cientifico. Para Lerman 
(2005), o teatro é um poderoso instrumento de 
ensino, que ajuda a interpretar e entender diversos 
conteúdos de Química. A História da Ciência é  uma 
importante ferramenta que deve ser utilizada em 
estratégias e propostas pedagógicas, de forma que 
colabore para construção do conhecimento 
científico e de uma visão mais coerente sobre a 
Natureza da Ciência. Os PCN (1998) ressaltam a 
necessidade de se compreender a Ciência como um 
processo de produção de conhecimento e uma 
atividade humana, histórica, associada a aspectos 
de ordem social, econômica, política e cultural; 
identificando relações entre conhecimento científico, 
produção de tecnologia e condições de vida, no 
mundo de hoje e em sua evolução histórica. 
(BRASIL, 1998). Com base nesses aspectos, a 
presente pesquisa objetivou avaliar uma proposta 
didática de ensino através da utilização do teatro 
para o conteúdo História da Alquimia com alunos do 
1º ano do Ensino Médio de uma escola pública do 
Município de Massaranduba-PB. 

Resultados e Discussão 
O presente trabalho trata-se uma pesquisa 
exploratória de natureza quali-quantitativa. O 
público alvo foram 33 estudantes de uma escola 
pública do Município de Massaranduba-PB.Essa 
proposta buscou incorporar a história da Química, 
com base em um texto na forma de teatro que 
traziam conhecimentos em torno da Alquimia. Como 
instrumento de coleta de dados, utilizou-se o 
questionário com questões fechadas. Os resultados 
apontaram que o ensino de Química com base no 
teatro contribuiu para que os estudantes atribuíssem 
sentido á aprendizagem de alguns conceitos, 
desafiando-os a se transportarem no tempo, através 

da história, identificando para a época, as 
necessidades, os questionamentos, os raciocínios 
que aqueles cientistas tiveram, bem como manter 
um diálogo com a química contemporânea dos dias 
atuais. A estratégia pedagógica permitiu que os 
alunos entendessem a ciência como uma 
construção humana influenciada pelo contexto 
sóciocultural de cada época. Além disso, algumas 
dificuldades foram observadas no processo. Entre 
elas: falta de apoio da escola para incorporar esse 
trabalho no espaço escolar, tempo disponível para 
ensaio com os alunos, falta de hábitos por parte dos 
alunos para aprender conteúdos com base em 
aspectos históricos. Após a peça teatral, aplicou-se 
o questionário para avaliação da proposta pelos 
alunos. Cerca de 68% dos alunos, afirmaram que a 
metodologia de ensino com base na utilização do 
teatro, melhorou  a compreensão do conteúdo, 
contribuindo na sua  motivação para aprender 
química. No entanto, cerca de 32%, disseram que 
tiveram dificuldades de entendimento de alguns 
princípios da História da Química , mas reconhece a 
estratégia como uma boa metodologia de ensino 
que contribui para motivá-los nas aulas de Química. 
Nesse sentido, pode-se considerar que essas 
investigações nos revelaram o poder que o teatro 
tem como metodologia participativa capaz de 
envolver e despertar atenção dos alunos para 
estudar Química de uma maneira mais atrativa, 
contribuindo para resgatar aspectos históricos e 
contribuir na aprendizagem dos conceitos 
científicos. 

Conclusões 
O trabalho com o teatro para ensinar aspectos 
históricos se revelou com uma estratégia de ensino 
que propiciou aos estudantes a construção de um 
pensamento mais organizado, melhorando seu 
entendimento e suas explicações sobre o conteúdo 
de alquimia. 
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Introdução 
   O presente trabalho é fruto da reflexão sobre a 
prática realizada durante observações orientadas 
em uma escola estadual de Ensino Médio na cidade 
de Ituiutaba – MG. 
   A formação inicial de professores requer o 
desenvolvimento de uma série de habilidades que 
demandam, sobretudo, um processo de reflexão-
ação, que, em muitos casos, pode ser realizado na 
escola da Educação Básica, desde que encontre 
ressonância das ideias estudadas no âmbito 
acadêmico2. 
   Nesse sentido, compreender a prática docente a 
partir de dados sobre o cotidiano escolar é muito 
mais que observar o que ocorre, pressupõe uma 
postura crítica de quem faz as observações. Assim, 
a formação inicial deve instrumentalizar o futuro 
professor a desenvolver mecanismos de observação 
que propiciem uma reflexão sobre o real2. 
   Nossa investigação contempla a utilização do 
trabalho em grupo nas aulas de uma professora de 
Química, a partir da observação sistemática 
realizada por dois bimestres consecutivos e 
orientada por leituras e discussões na universidade. 

Resultados e Discussão 
   Como instrumento de coleta de dados, contamos 
com diário de bordo, entrevista com a professora e 
com alguns alunos (selecionados aleatoriamente). 
As anotações no diário de bordo perfazem a 
percepção do observador, assim como as 
entrevistas representam os discursos apresentados. 
Tendo em vista as características subjetivas dessa 
investigação qualitativa, não pretendemos elaborar 
generalizações. Todavia, nossa discussão pode 
contribuir para novos olhares sobre a formação de 
professores. 
   Os dados referem-se a 22 aulas, nas quais o 
trabalho foi totalmente realizado em grupo. A rotina 
da professora pode ser descrita da seguinte 
maneira: ao entrar na sala, ordena que os alunos 
organizem as carteiras na forma de grupos. Como 
os grupos são os mesmos, essa dinâmica não 
demora mais do que cinco minutos. Posteriormente, 
a professora entrega, para cada grupo, uma folha 
com instruções sobre o trabalho a ser desenvolvido 
na aula. Os alunos permanecem nos grupos, alguns 
conversando, outros olhando os celulares e poucos 

parecem se preocupar com o trabalho proposto pela 
professora. Antes do término da aula, a professora 
recolhe as folhas e os alunos desfazem os grupos. 
   Diante da pequena interação observada, inclusive 
no interior de cada grupo, perguntamos na 
entrevista sobre o que a professora espera com tal 
estratégia, a qual nos responde: “Eu quero dar 
autonomia para meus alunos, eles é que vão buscar 
o conhecimento, na faculdade não é assim que todo 
mundo diz que é o certo? Que a gente não pode dar 
as coisas para os alunos? É isso que eu quero, que 
eles construam seu conhecimento.” 
   Levando em conta o espaço reduzido aqui, 
selecionamos apenas uma das entrevistas 
realizadas com os alunos, mas que carrega certa 
coerência com as demais. À pergunta sobre o que o 
aluno considera como importante nas aulas, ele 
responde: “Olha, eu nem sei o que é importante, 
porque cada um faz uma coisa, tem dia que eu 
quero estudar, aí eu tento fazer o que a professora 
manda, mas tem dia que não. E ninguém está 
sabendo de nada porque eu converso com meu 
primo que tá estudando lá em Monte Alegre, ele está 
vendo um monte de coisa que eu nem sei o que é.” 
   Como vemos, a professora se apropria de um 
discurso bastante disseminado nos cursos de 
formação de professores. Todavia, as observações 
do diário de bordo, assim como as entrevistas dos 
alunos não parecem fazer ressoar as concepções 
de aprendizagem citadas. 

Conclusões 
   Concluímos que a inserção do trabalho em grupo 
como recurso de ensino não pode ser visto 
dissociado de uma orientação mais próxima do 
aluno. Ou seja, embora a professora se utilize de 
argumentos sobre sua crença no desenvolvimento 
dos alunos, percebemos, por vários ângulos, que 
isso não ocorre na mesma intensidade esperada. 
Assim, é necessário que também seja frequente 
analisar metodologias do ponto de vista dos alunos. 
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Introdução 
Devido aos acontecimentos na Síria no ano 

de 2013, nos foi proposto montar atividades para 
esclarecimento dos alunos sobre o tema armas 
químicas na Síria. Foram feitas pesquisas em textos 
e vídeos sobre o conceito de arma química, a 
localização da Síria e as motivações da guerra. 
Depois de lermos todo o material pesquisado, 
complementá-lo e enriquecê-lo com mais 
informações, fotos e vídeos, trabalhamos em 
interdisciplinaridade com quatro conteúdos dos 
segundos e terceiros anos do Ensino Médio da 
Escola Estadual Professor Iago Pimentel.  

Resultados e Discussão 
As disciplinas envolvidas foram Geografia, 

História, Português e Química.  
A disciplina de Geografia recebeu o material 

que continha os seguintes itens: localização da Síria, 
sua economia, política, religião, dados sociais, 
culturais e movimentos migratórios. Os bolsistas do 
PIBID projetaram uma apresentação no Prezi, vídeo, 
imagens, para os professores explicarem o 
conteúdo referente à sua disciplina. 
 Já a História, trabalhou sobre o histórico do 
conflito: primavera Árabe, causas da Guerra Civil e o 
início do conflito na Síria. O professor de posse do 
material impresso o distribuiu aos alunos e solicitou 
que fizessem a leitura e, a partir das dúvidas dos 
alunos, explicou o conteúdo lido. Foram também 
exibidos pelos bolsistas vários vídeos e reportagens 
diárias. 

O material da disciplina de Química abordou 
os seguintes itens: o conceito de arma química, sua 
origem, fórmulas e composições, tipos e danos 
causados por elas, assim como o tratamento das 
vítimas. O Sarim, utilizado na Síria, foi tratado com 
destaque. Nas aulas foram apresentados vídeos 
com noticiários da TV. Após as apresentações, a 
professora esclareceu as dúvidas levantadas pelos 
alunos.  

Coube à disciplina de Português, a partir do 
material utilizado nas outras disciplinas, direcionar 
três questionamentos específicos sobre o assunto:  
1. O que você acha do uso de armas químicas em 
conflitos? Explique. 
2. Você acha que os EUA devem intervir no conflito 
da Síria? Explique. 
3. Química: benfeitora ou vilã? 

As respostas aos questionamentos foram 
registradas pelos próprios alunos, analisadas e 
pontuadas pela professora. Além disso, ela dividiu a 

sala em quatro grupos e solicitou um texto 
argumentativo sobre o tema discutido. 

Para finalizar o trabalho, a professora de 
Química, juntamente com os bolsistas e 
professores, retomaram a discussão sobre o uso de 
armas químicas em conflitos e organizaram um 
debate no teatro da Escola, no qual os alunos 
tiveram a oportunidade de expor e defender suas 
opiniões.  

Conclusões 
             Foi possível observarmos claramente o 
interesse dos alunos diante do tema, primeiro por se 
tratar de um fato atual, destacado na mídia do 
mundo inteiro. O trabalho foi bem articulado entre as 
disciplinas, expondo de forma clara e objetiva o 
tema proposto. Os alunos conseguiram visualizar o 
motivo dos conflitos no país assim como todo o 
horror de uma guerra onde se faz uso de armas 
químicas. Puderam também concluir, que os 
conhecimentos adquiridos em Química ao longo dos 
tempos, trouxeram inúmeros benefícios à 
humanidade, porém esses mesmos conhecimentos  
se indevidamente utilizados podem acarretar a sua 
destruição.  
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Introdução 
O uso de jogos didáticos para o ensino é uma ótima 

possibilidade para o uso do lúdico no ensino. Hoje já 
existem inúmeros trabalhos comprovando a eficácia 
do uso dos mesmos.  PIAGET (1972) "considera o 
jogo como consequência do desenvolvimento 
intelectual", "porém podemos pressupor que o jogo 
pode causar o desenvolvimento do ser, em um ciclo 
vicioso positivo, no qual o jogo leva ao 
desenvolvimento e este leva a jogos mais complexos" 
(SOARES ,2008).  

GANDRO (2000) ressalta que o jogo propicia o 
desenvolvimento de estratégias de resolução de 
problemas na medida em que possibilita a 
investigação.Tais habilidades desenvolvem-se porque 
ao jogar, o aluno tem a oportunidade de resolver 
problemas, investigar e descobrir a melhor jogada, 
refletir e analisar as regras, estabelecendo relações 
entre os elementos do jogo e os conceitos. 

 Tomando como base todos os estudos acima 
citados, o questionamento deste trabalho é: Um jogo 
mais complexo, pode auxiliar os alunos da escola 
básica no ensino-aprendizagem dos conteúdos de 
química inorgânica (funções inorgânicas, reações 
químicas e solubilidade) aplicados ao mesmo? A ideia 
do autor desta pesquisa é demonstrar que um jogo de 
tabuleiro, com variação do nível de complexidade, 
pode auxiliar na assimilação do conteúdo do mesmo, 
utilizando de um jogo cooperativo. 

Resultados e Discussão 
Para realizar uma análise prévia do jogo, antes do 

mesmo ser aplicado nas escolas, foi de realizar a 
atividade com jogadores experientes presentes em 
uma loja do segmento de jogos de tabuleiro, 
visualizando encontrar falhas no sistema do jogo e 
observar se os conceitos ainda estavam presentes, 
mesmo após vários anos de quando ocorreu este 
aprendizado. 

A aplicação do jogo de tabuleiro em sessões foram 
realizadas nos períodos vespertinos e de maneira 
contínua, por 3 semanas. Consequentemente o nível 
de complexidade foi elevado a cada encontro, ou seja, 
a cada nova sessão mais conceitos de química 
inorgânica foram incluídos no jogo. Antes do jogo foi 
dado aos jogadores um questionário prévio e outro 
logo após a aplicação do jogo. As análises qualitativas 
dos questionários levaram a algumas evidências de 
que os conceitos aplicados foram relembrados e que  
 

 
houve melhora na compreensão dos mesmos, quando 
o mesmo não havia sido aprendido previamente, o 
conhecimento foi adquirido de maneira satisfatória, 
como pode ser observado nas tabelas a seguir: 

 

Jogadores Ci C1 Ci C2 Ci C3 

Jogador 1 P M M M N X P M P X X M 
Jogador 2 P M A A P X M A P X X M 
Jogador 3 M M A T P X M A M X X A 
Jogador 4 N P M M N X P M N X X M 

Sessões 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 

Tabela 1: Conceitos e aprendizagem 
Legenda: N - nenhum / P - pouco / M - médio / A - acima 
da média / T - total / X - não aplicado neste sessão 
 

Conceitos Conteúdo aplicado 
Ci - Conceitos iniciais Conteúdo específico abordado na sessão. 
C1 - Conceitos categoria 1 Identificação de funções inorgânicas e 

interações entre elas. 
C2 - Conceitos categoria 2 Reações inorgânicas com estequiometria. 
C3 - Conceitos categoria 3 Propriedades das substâncias, fontes, 

utilidades e curiosidades sobre as mesmas. 
Tabela 2: Conceitos e Conteúdos 

Conclusões 
O jogo complexo utilizado já mostra resultados em 
suas aplicações para jogadores experientes. O 
aumento a complexidade do jogo com o acréscimo de 
conceitos relacionados levados em conta apenas 
tornou o jogo mais disputado e interessante para esses 
jogadores. Como esperado, o aumento de 
complexidade gerou novos desafios para os jogadores 
que puderam relembrar vários conceitos aprendidos há 
muitos anos ou mesmo aprender algo que não 
compreendiam naquela época. 
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RESUMO: ESTE TRABALHO FOI DESENVOLVIDO COM ALUNOS DE DUAS TURMAS DE FÍSICO-QUÍMICA I, DO CURSO 
DE QUÍMICA LICENCIATURA (UFS, ITABAIANA-SE), COM O OBJETIVO DE REALIZAR UM ESTUDO SOBRE MAPAS 
CONCEITUAIS (MC) COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE TERMODINÂMICA ESTATÍSTICA 
(TE). ESTE ESTUDO FOI DESENVOLVIDO EM DUAS ETAPAS: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS CONCEITOS DE TE 
E A CONSTRUÇÃO DO MC COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO. PARA A ANÁLISE E 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FOI ELABORADO UM MAPA CONCEITUAL DE REFERÊNCIA, PONTUADO SEGUNDO OS 
CRITÉRIOS DE NOVAK. UMA ANÁLISE QUALITATIVA, ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DE CADA MAPA, TAMBÉM FOI 
REALIZADA. OS RESULTADOS DEMONSTRAM QUE A MAIORIA DOS ALUNOS SE APROPRIOU E RELACIONOU 
ADEQUADAMENTE OS CONCEITOS DE TE, PORÉM ALGUNS POUCOS APRESENTARAM DIFICULDADES NO 
ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES SIGNIFICATIVAS, APRESENTANDO, INCLUSIVE, FRAGMENTAÇÕES DOS 
CONCEITOS, O QUE PODE SER INDICATIVO NÃO SOMENTE DAS DIFICULDADES COM TE, MAS TAMBÉM NO 
ENTENDIMENTO DA CONSTRUÇÃO DOS MC. 

INTRODUÇÃO  

Ao longo do século XX foi estabelecida, nos meios universitários, a divisão da 
química em cinco grupos: Química Orgânica, Química Inorgânica, Química Analítica, 
Físico-Química e Bioquímica. Segundo Kozliak (2004), dentre os conteúdos estudados 
na disciplina de Físico-Química I, entropia e a segunda lei da termodinâmica são 
tópicos fundamentais num curso de graduação. Segundo Atkins (2006), a segunda lei 
da termodinâmica é a chave para compreender o porquê de certas reações químicas 
apresentarem uma tendência natural de ocorrer e outras não. Para essa lei ser 
aplicada é necessário o entendimento de uma propriedade fundamental da natureza, a 
entropia. Esta grandeza é tema de duas importantes leis, a segunda e a terceira leis da 
termodinâmica. 

As leis da termodinâmica, bem como diversas de suas propriedades, podem 
ser facilmente obtidas a partir dos princípios da mecânica estatística. A Termodinâmica 
Estatística (TE) ou mecânica estatística faz ligação entre as propriedades 
microscópicas e macroscópicas da matéria. Em Química, ela é a ponte que liga a 
Química Quântica (microscópica) à Termodinâmica e Cinética (macroscópicas). 
Segundo Atkins (2011), os conceitos fundamentais de TE são distribuições de 
Boltzmann e a função de partição molecular. Nesse sentido, para uma discussão 
apropriada de Termodinâmica Estatística, é necessário o entendimento da distribuição 
de Boltzmann, usada para determinar as populações dos estados de sistemas em 
equilíbrio térmico e da função de partição, definida em termos das populações dos 
estados, que permite a obtenção das propriedades termodinâmicas e cinéticas de um 
sistema a partir do nível microscópico. 
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De outro lado, esses conteúdos apresentam uma profunda base conceitual, 
aliada a uma densa descrição matemática (ATKINS, 2011). Dessa forma, nota-se que 
muitas das dificuldades que os alunos apresentam no estudo de TE é, muitas vezes, 
resultado do tratamento matemático requerido, porém, parece razoável acreditar que 
num curso de Licenciatura em Química, uma abordagem focada nos conceitos e 
definições de TE, aliada a uma apresentação matemática mais sucinta, seja suficiente.  

Outro aspecto importante é que tanto a avaliação da aprendizagem de uma 
abordagem focada em conceitos, quanto numa profunda descrição matemática, são 
realizadas, pelos professores, de forma tradicional, ou seja, por meio de prova escrita 
com questões fechadas. Segundo Araújo (2002), provas tradicionais só conseguem 
cobrir uma pequena parcela de todo conhecimento objetivado pela instrução, o que não 
permite que o aluno mostre como organizou e construiu seu conhecimento. 

A avaliação realizada através de prova escrita é habitualmente usada para 
verificação da aprendizagem e tem como finalidade converter as respostas corretas em 
notas. Para Luckesi (2008), notas expressam a qualidade que se atribui a 
aprendizagem do educando, medida sob a forma de acertos ou pontos. Segundo esse 
autor, a avaliação é utilizada, quase sempre, para simplesmente classificar os alunos 
como aprovados ou reprovados. Para ele, a avaliação do aproveitamento não deve 
corresponder à aprovação ou reprovação, mas sim ao direcionamento da 
aprendizagem e seu consequente desenvolvimento. 

Existem ainda outras questões relevantes sobre o processo de avaliação da 
aprendizagem: “o que avaliar?” “para que avaliar?”, “como avaliar?” e “quando 
avaliar?”. Muitas vezes estas questões não têm respostas claras e sintonizadas com os 
objetivos do professor, da disciplina e da formação do aluno (ALMEIDA, 2006). 
Aproveitando esse raciocínio, nos ocorre perguntar: Como avaliar apropriadamente os 
alunos de um curso de licenciatura em Química, na disciplina de Físico-Química I, 
sobre os assuntos de Termodinâmica Estatística? Qual método/ferramenta utilizar para 
acompanhar a aprendizagem do aluno sobre este tema num curso de formação de 
professores?  

Segundo Luckesi (2000), a prática de avaliação não tem sustentação sem a 
prática pedagógica e sem o planejamento de ensino, a avaliação deve ser praticada 
como uma atribuição de qualidade aos resultados da aprendizagem. Portanto, são 
necessários novos métodos de avaliação que possibilitem aos estudantes 
apresentarem diferentes aspectos do que aprenderam.  

Nesse sentido, Novak (1996), apresenta uma alternativa bastante empregada 
para investigar possíveis indícios de aprendizagem significativa, a utilização de mapas 
conceituais (MC). Os MC têm por objetivo representar relações significativas entre 
conceitos na forma de proposições. Uma proposição consiste em dois ou mais termos 
conceituais ligados por palavra(s), de modo a formar uma unidade semântica (NOVAK, 
1996). Ainda segundo esse autor, a aprendizagem significativa se produz mais 
facilmente quando os novos conceitos ou significados conceituais são englobados sob 
outros conceitos mais amplos, mais inclusivos. Assim, os MC devem ser hierárquicos, 
de modo que, os conceitos mais gerais e mais inclusivos devem situar-se no topo do 
mapa, com os conceitos cada vez mais específicos, menos inclusivos, colocados 
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sucessivamente debaixo deles. Por fim, ao analisar MC, o professor pode investigar o 
que foi aprendido pelo estudante, assim como as dificuldades encontradas, sejam na 
definição ou associação dos conceitos (SOUZA et al, 2006). 

Dessa forma, tendo em vista que MC são ferramentas úteis para ajudar os 
alunos a refletir sobre a estrutura do seu conhecimento, podendo ser usados numa 
variedade de situações e com diferentes finalidades, parece oportuno o emprego dos 
mesmos como ferramenta de avaliação em conteúdos que apresentam uma profunda 
base conceitual aliada a uma densa descrição matemática, como é o caso daqueles 
que fazem parte das disciplinas de Físico-Química. Em particular, os assuntos de TE 
apresentam essa característica, sendo importante ainda mencionar que, no curso de 
formação de professores, são os aspectos conceituais os mais importantes, não 
necessariamente a sua rebuscada descrição matemática.  

Os MC podem permitir o acesso de uma elaboração conceitual sobre este 
assunto que foge de uma mera aplicação de fórmulas. Portanto, uma conduta possível 
de se adotar é, ao invés de avaliar os alunos por meio da avaliação tradicional, ou seja, 
prova escrita com questões fechadas, considerada neste caso muito complicada e fora 
de escopo, solicitar que os alunos construam mapas conceituais sobre Termodinâmica 
Estatística. Perante a isso, o objetivo desse trabalho consistiu em realizar um estudo 
sobre MC como ferramenta de avaliação da aprendizagem dos alunos do curso de 
Química Licenciatura na disciplina de Físico-Química I sobre os conceitos de TE. 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi desenvolvido em duas turmas, uma do semestre 2012.2 
(T1) e outra 2013.1(T2) do curso de Química Licenciatura, da Universidade Federal de 
Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho, no município de Itabaiana/SE, na 
disciplina de Físico-Química I, que possui como ementa: “A disciplina deverá ser 
desenvolvida priorizando o formalismo matemático: Gases ideais e reais. 
Termodinâmica Clássica: primeira, segunda e terceira leis: Teoria Cinética dos Gases e 
Introdução à Termodinâmica Estatística”. 

Durante a disciplina foram trabalhados, através de aulas expositivas/interativas, 
com uso de projetores de vídeo e slides, os conceitos de TE, principalmente 
empregando as duas ideias fundamentais para sua discussão: a distribuição de 
Boltzmann e a função de partição molecular, com a finalidade de apresentar como as 
propriedades termodinâmicas estão relacionadas com os estados microscópicos de um 
sistema e a influência da temperatura na população destes estados. 

Conseguinte, os conteúdos foram discutidos a partir dos seguintes tópicos: 
uma breve revisão sobre espectros de raias e níveis de energia eletrônicos, 
vibracionais e rotacionais; a distribuição dos estados moleculares; configurações e 
pesos estatísticos; a distribuição de Boltzmann; a função de partição molecular, 
conceitos e interpretação; aplicações da termodinâmica estatística para energia interna, 
entropia, energia de Helmholtz, pressão e energia de Gibbs. 
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Na sequência, como forma de verificar a aprendizagem dos alunos sobre os 
conceitos de TE, utilizou-se MC como ferramenta de avaliação. Inicialmente foram 
apresentados, também através de aulas expositivas/interativas, com uso de projetores 
de vídeo e slides, aos alunos os aspectos gerais de um MC, ou seja, definição, 
estrutura e exemplos de MC, afim de que os alunos compreendessem como se dá a 
elaboração de um MC. Num momento futuro, após essa discussão, foi entregue, a 
cada aluno, uma folha de papel com as informações impressas, balões contendo 
termos referentes ao conteúdo de TE e balões vazios caso quisessem acrescentar 
algum conceito na forma de exemplo, a serem utilizadas na atividade de construção 
dos MC, figura 1. 

 
Figura 1: Balões que foram entregues aos alunos contendo termos referentes ao conteúdo de TE 

e balões vazios. 

Para ambas as turmas, foi solicitado que os alunos fizessem seus MC 
individualmente. Deste modo, cada um construiu seu mapa, a partir de recortes e 
colagem em outra folha de papel, de acordo com a melhor relação que conseguiram 
estabelecer entre os conceitos. 

Para viabilizar a pontuação e quantificação das relações estabelecidas pelos 
alunos, foi elaborado um mapa conceitual de referência (MCR), figura 2, empregando 
os mesmos termos contidos nos balões da figura 1, permitindo assim confrontar a 
estrutura de cada aluno com aquela esperada no caso de um entendimento conceitual 
do assunto de elevada ordem cognitiva.  
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Figura 2: Mapa conceitual de referência empregado na quantificação da pontuação dos alunos. 
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ANALISE QUANTITATIVA DOS MAPAS 

Os MC foram pontuados usando os critérios de classificação de Novak (1996) 
para proposições, hierarquia, ligações cruzadas e presença de exemplos, conforme 
quadro 1, que também apresenta a pontuação atribuída ao MCR sobre TE apresentado 
na figura 2. 
 
Quadro 1: Critérios classificatórios para a pontuação de MC e pontuação do MCR sobre TE. 

Critérios classificatórios Pontuação segundo 
Novak (1996) 

Pontuação atribuída ao 
MCR sobre TE 

Proposições: significativas 
e válidas 1 1 x 39 = 39 

Hierarquia 5 5 x 6 = 30 

Ligações cruzadas: válidas 
e significativas 10 10 x 5 = 50 

Exemplos 1 1 x 0 = 0 

  Total = 119 

Na análise de proposições foi verificada a relação de significado entre os 
conceitos e se essa relação é significativa e válida. Quanto à hierarquia, verificou-se a 
validade das relações entre os conceitos mais gerais e os mais específicos. Já sobre 
as ligações cruzadas, foi verificado se elas traduzem ligações válidas entre segmentos 
da hierarquia conceitual e outro segmento. Também foi verificada a existência de 
exemplos, que no caso do MCR recebeu necessariamente pontuação zero. 

ANÁLISE QUALITATIVA DOS MAPAS 

A análise qualitativa foi feita pela comparação visual dos mapas de cada turma, 
12 alunos da turma T1 e 24 alunos da turma T2. Através da observação e identificação 
(contagem simples, sem consideração de pesos) das proposições, hierarquia, ligações 
e exemplos, os mesmos receberam notas entre 5,0 e 10,0 (com intervalos de 0,5), 
correspondentes à nota da avaliação feita pelo professor de Físico-Química. Para 
verificar o desempenho de cada turma e confrontá-los as notas foram agrupadas em 
três categorias: altas (notas entre 9,0-10,0), intermediárias (notas entre 7,5-8,5) e 
baixas (notas entre 5,0-7,0). Ainda foi avaliada a evolução dos mapas dos alunos 
repetentes, isto é, que estavam presentes nas duas turmas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise qualitativa dos mapas demonstrou que a grande maioria dos alunos 
da turma T1 apresentou notas entre 5,0-8,5, como pode ser visto na figura 3, 
evidenciando as dificuldades dos mesmos em organizar os conceitos de 
Termodinâmica Estatística em modelos mentais de ordem superior. 
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Figura 3: Comparativo dos agrupamentos das notas atribuídas às turmas na análise qualitativa. 

Ao mesmo tempo, também na figura 3, observa-se que a maioria dos alunos da 
turma T2 apresentou notas entre 7,0-10,0, demonstrando uma melhor noção de como 
organizar os conceitos abordados. Essa avaliação comparativa deixa clara esta 
evolução nas notas atribuídas pelo professor e consequente estruturação dos MC dos 
alunos, porém, é importante ter em mente que parte desse melhor desempenho 
apresentado pela turma T2 pode ser resultado tanto do aprimoramento do professor na 
execução da proposta, quanto de um maior treinamento dos alunos da segunda turma 
na confecção dos mapas. 

Para a turma T1, um dos mapas que foi melhor avaliado pelo professor, 
correspondente ao aluno F, é apresentado na figura 4. 

 
Figura 4: Mapa conceitual preparado pelo aluno F da turma T1 que obteve nota 10,0 do professor. 
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Com a análise desse mapa, observa-se que o aluno criou hierarquias entre os 
conceitos. Segundo Novak (1996), Ausubel pressupõe uma organização hierárquica de 
conceitos na forma de uma árvore invertida, onde os conceitos mais gerais se 
encontram no topo da árvore e os menos gerais se apresentam como ramificações que 
crescem em direção à base. Pela figura 4, percebe-se que o MC não apresenta 
ligações cruzadas, o que segundo Conceição e Valadares (2002) é natural, dado que a 
reconciliação integrativa de conceitos não é fácil para quem não tem experiências com 
MC, como é, provavelmente, o caso destes alunos. 

Verifica-se ainda, na figura 4, que vários termos foram relacionados sem utilizar 
palavras de ligação entre os conceitos. Estas palavras que conectam conceitos são 
muito importantes por tornarem os MC autoexplicativos, porém o seu pouco uso 
também pode ser resultado da falta de atenção ou maior incentivo na sua utilização.  

Outro mapa que também foi avaliado pelo professor com nota 10,0, mas agora 
correspondente a turma T2, é o do aluno U, apresentado na figura 5. 

 
Figura 5: Mapa conceitual do aluno U da turma T2 que também obteve nota 10,0 do professor. 

Neste MC observa-se um maior uso de palavras de ligação, para relacionar o 
significado entre dois conceitos subjacentes. A ligação gera significado e, quando se 
liga hierarquicamente às ideias relacionadas, pode ser vista a estrutura e domínio de 
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um determinado conteúdo por parte do aluno. É perceptível ainda, pela observação das 
figuras 4 e 5, que praticamente a mesma quantidade de termos foram empregados na 
elaboração dos mapas destes alunos, porém, para o aluno U da turma T2, figura 5, é 
notável também o maior número de ligações e ramificações entre os conceitos  

Ainda dentro desta análise que definimos como qualitativa, um importante 
representante de um mapa que obteve nota baixa, atribuída pelo professor, 
corresponde ao MC construído pelo aluno G da turma T1, figura 6. 

 
Figura 6: Mapa conceitual preparado pelo aluno G da turma T1 para qual foi atribuída nota 5,0. 

O aspecto mais relevante e que chama a atenção do mapa conceitual do aluno 
G, figura 6, é que o mesmo apresenta alguns termos soltos, sem ligação ou relação 
hierárquica com os termos encontrados na parte superior do MC. Provavelmente este 
aluno não conseguiu organizar estes termos, ou não tinha suas relações estabelecidas 
em sua estrutura cognitiva, e, mesmo assim, decidiu utilizá-los. 

De um modo geral, os alunos de ambas as turmas conseguiram construir seus 
MC selecionando corretamente os conceitos mais gerais de Termodinâmica Estatística, 
que são “Distribuição de Boltzmann” e “Função de Partição Molecular”. A maioria dos 
MC mostrou uma estrutura hierárquica adequada e compatível com o mapa conceitual 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

de referência (MCR), sendo que apenas alguns poucos apresentaram falhas estruturais 
graves, empregaram palavras de ligação inapropriadas ou não as utilizaram. 

Outra perspectiva de análise empregada neste estudo, a quantitativa, foi feita 
usando os critérios de classificação de Novak (1996), levando em consideração as 
proposições significativas e válidas, hierarquia, ligações cruzadas e os exemplos. A 
figura 7 mostra a pontuação do MCR e dos MC dos alunos das turmas T1 e T2. 

Figura 7: pontuação do MCR e dos MC construídos pelos alunos das turmas T1 (semestre 2012.2) 
e T2 (semestre 2013.1). As linhas tracejadas em vermelho delimitam o MRC, a turma T1 e a T2. Os 
alunos marcados em caixas pretas e vermelhas correspondem àqueles repetentes da turma T1. 

Pela análise da figura 7, nota-se que a pontuação dos MC dos alunos, tanto da 
turma T1 quanto da turma T2, apresentou comportamentos semelhantes. Ambas as 
turmas se distanciaram consideravelmente do MCR, sendo que a maior parte dos MC 
obteve pontuação abaixo de 50% nessa comparação. Esse distanciamento é um 
indicativo de que mesmo os melhores mapas não conseguiram apresentar todos os 
conceitos e elementos integradores presentes no MCR, porém, isto não significa, 
necessariamente, falta de entendimento dos conceitos empregados pelos alunos. Essa 
diferença pode ser atribuída, em parte, ao fato de que a pontuação máxima de 
referência corresponde ao mapa elaborado pelo professor da disciplina de Físico-
Química I, ou seja, a sua melhor organização conceitual, levando em conta toda a 
experiência do professor, o que difere consideravelmente de um aluno iniciante nesta 
disciplina e que teve contato com o assunto de Termodinâmica Estatística por apenas 
um semestre de aulas. 

A outra razão para o distanciamento se deve ao simples fato de que os alunos 
utilizaram poucas proposições e nenhum deles apresentou ligações cruzadas. Segundo 
Novak (1996), as regras de pontuação são consideradas razoáveis quando atribuídos 
valores numéricos, assim sugere que cada ligação cruzada válida deve possuir duas ou 
três vezes a pontuação de cada nível hierárquico. Este peso diferente, atribuído às 
ligações válidas e cruzadas, contribuiu em muito para o distanciamento entre os MC 
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dos alunos e do MCR. Vale à pena ressaltar que esta dificuldade também foi verificada 
por Conceição e Valadares (2002) em alunos iniciantes na construção de mapas 
conceituais, tratando-se muito mais de uma inexperiência em seu uso do que 
necessariamente falta de entendimento de relações entre conceitos. 

Dentre os MC construídos pelos alunos da turma T1, o MCT1F foi o que 
apresentou maior pontuação (53 pontos, figura 7), corroborando o resultado da análise 
qualitativa dos mapas, figura 4. Este mapa apresenta como conceito mais geral 
Termodinâmica Estatística, sete níveis de hierarquia, quinze proposições válidas e três 
exemplos. O fato de apresentar uma satisfatória hierarquização indica que este aluno 
entendeu como os conceitos devem estar organizados, o que é muito importante já que 
o aluno conseguiu diferenciar conceitos mais abrangentes dos mais específicos. 

Os mapas da turma T2 foram pontuados segundo os mesmo critérios da turma 
T1. Pela figura 7 visualiza-se que o MCT2U se destaca entre os demais, com 62 pontos. 
Este mapa é apresentado na figura 5, no qual se observa uma boa hierarquia entre os 
conceitos, uso de palavras de ligação apropriadas, com significados importantes, às 
quais permite estabelecer novas relações entre conceitos, além da existência de um 
exemplo. A análise deste MC demonstrou que, apesar de não apresentar ligações 
cruzadas, esse aluno tem claro em sua mente os principais conceitos de TE. 

Na turma T2, há a presença de dois alunos repetentes (MCT2B e MCT2C) da 
turma T1 (MCT1B e MCT1C), destacados em caixas pretas e vermelhas, 
respectivamente, na figura 7. Nesta visualiza-se que para ambos houve um avanço na 
pontuação do MC. Por meio da análise visual dos mapas nota-se uma evolução 
significativa com relação aos primeiros MC (mapas não apresentados aqui), sendo que 
os mesmos ampliaram o uso de palavras de ligação entre os conceitos e exemplos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de novas estratégias de avaliação como mapas conceituais permite o 
professor avaliar a aprendizagem dos alunos de forma positiva, considerando 
principalmente o que foi compreendido, sem valorizar demasiadamente uma questão 
ou ponto específico de um conteúdo. Como resultado do presente trabalho, 
acreditamos que MC são valiosos instrumentos de avaliação, uma vez que foi 
evidenciado que os alunos, em sua maioria, conseguiram interligar conceitos de 
Termodinâmica Estatística e revelar a hierarquia entre eles de maneira ordenada. 

Apesar de consideramos como muito positivo o resultado geral da avaliação de 
Termodinâmica Estatística por meio de mapas conceituais, alguns poucos alunos não 
conseguiram hierarquizar os conceitos adequadamente, como é o caso dos MCT1I (11 
pontos), MCT1J (14 pontos), MCT2F (10 pontos), MCT2O (8 pontos) e MCT2P (10 
pontos), figura 7. Na turma T2 á presença de dois alunos repetentes (alunos 2 e 3) da 
turma T1 (alunos 2 e 3). Um segundo aspecto importante é a evolução verificada nos 
MC de alunos repetentes (MCT1B (22 pontos) e MCT1C (20 pontos) da turma T1 e 
MCT2B (29 pontos) e MCT2C (25 pontos) da turma T2). Através dos resultados destes 
alunos na turma T2, figura 7, é possível notar que ambos conseguiram relacionar e 
organizar melhor a estrutura dos conceitos trabalhados. 
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Por fim, pode-se concluir que o uso de MC é uma alternativa extremamente 
versátil na prática pedagógica do professor, já que se constitui tanto como uma 
estratégia de ensino, quanto como ferramenta útil para verificação da aprendizagem 
dos alunos, ao mesmo tempo em que permite um diagnóstico para a superação das 
eventuais dificuldades enfrentadas. 
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Introdução 
Na formação dos conceitos científicos a mediação 
do professor é imprescindível, considerando que na 
química os conceitos geralmente exigem abstração. 
O professor pode utilizar ferramentas como a 
experimentação, que auxilia a compreensão do 
aluno sobre fenômenos químicos.1 Não obstante, 
reproduzir certos experimentos em sala de aula 
pode ser custoso e, nem todas as escolas possuem 
laboratórios de ensino. Neste contexto, os 
simuladores computacionais podem ser uma 
valiosa ferramenta de ensino, que facilita a 
visualização macroscópica e microscópica dos 
fenômenos de interesse.2 

 
Figura 1 – Simulação de uma pilha galvânica 

 
 

Este trabalho é resultado de uma intervenção 
pedagógica realizada no estágio supervisionado em 
uma escola de Santa Catarina, aplicada em duas 
turmas de segundo ano do ensino médio. Com o 
intuito de identificar o nível de compreensão dos 
conceitos abstratos no estudo das pilhas galvânicas, 
realizou-se uma investigação utilizando simuladores 
computacionais. Inicialmente, foram apresentados 
os conceitos de oxirredução, número de oxidação, 
balanceamento por oxirredução e a pilha de Daniell 
(4 horas aula), com resolução de exercícios de 
fixação. Na turma A usou-se o simulador do 
Chemical Education Research Group, ilustrado na 
Figura 1, que simula o processo da pilha galvânica 

(2 horas aula). Na turma B o simulador não foi 
utilizado. Após o conteúdo ministrado, as duas 
turmas responderam exercício avaliativo, com 
proposições acerca dos conceitos ilustrados na 
simulação: montagem da pilha, identificando-se os 
eletrodos, sentido da transferência de elétrons, e 
cálculo da corrente elétrica (2 horas aula). 
Juntamente com o exercício, na turma A aplicou-se 
um questionário avaliativo educacional (1 hora 
aula), onde o aluno avaliava o uso do simulador 
para o processo de aprendizagem. 

Resultados e Discussão 
A simulação computacional obteve resultados 
satisfatórios, pois, a aceitação do mesmo foi 
notável. Na turma A, onde foi utilizado o simulador, 
obteve-se um rendimento de acertos 5% superior à 
turma B, em todas as questões. Ademais, os alunos 
da turma A apreciaram o uso do simulador e o 
consideraram como uma ferramenta útil no 
aprendizado de conceitos abstratos, citando termos 
como “aulas diferentes atraem mais a atenção do 
aluno” e “bem melhor que o professor explicando no 
quadro”. 

Conclusões 
A avaliação da efetividade do uso do simulador 
computacional na compreensão dos conceitos 
abstratos foi satisfatória. Observou-se um efeito 
positivo nas respostas dos alunos que utilizaram o 
simulador. As simulações computacionais podem 
servir de estratégia para abordagem de conceitos 
de difícil compreensão, proporcionando aos alunos 
maior compreensão das leis da ciência.1 Este 
trabalho irá continuar com o desenvolvimento de 
um software próprio para simulação de outros 
conceitos químicos.  
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Palavras-Chave: Lúdico, Super Trunfo, elementos. 

Introdução 
 A busca de uma avaliação menos desgastante, e 
ao mesmo tempo eficiente, é o desafio diário do 
professor. Sendo assim varias novas propostas 
surgem, como uma proposta nova seria realizar esta 
avaliação através de um jogo educativo, uma vez 
que “a função educativa do jogo oportuniza a 
aprendizagem do indivíduo: seu saber, seu 
conhecimento e sua compreensão de mundo” 
(Rolloff, 2010). 
O jogo proposto em questão foi um Super Trunfo ® 
da Tabela periódica, que trata se de um jogo de 
cartas onde são abordadas algumas características 
físico-químicas de 80 elementos diferentes da tabela 
periódica. O objetivo deste trabalho é avaliar o 
conhecimento que os alunos têm sobre os 
elementos da tabela periódica, uma vez que o 
conhecimento prévio sobre este assunto era fator 
crucial, para vencer as partidas. Desta forma foi 
organizada uma competição entre 42 alunos do 1º 
ano do ensino médio e técnico em informática do 
IFRO – campus de Ji-Paraná (Instituto Federal de 
Rondônia) na qual as disputas foram de um contra o 
outro, sendo eliminado o aluno que perdia, até 
sobrar apenas um. A metodologia usada foi 
aplicação de um questionário contendo questões 
abertas e observação direta que é fator essencial 
para perceber o quanto alunos se interessaram pela 
a atividade.  

Resultados e Discussão 
 Uma vez que os alunos já tinham estudado a tabela 
periódica na disciplina de química, não foi 
necessário explicar do que se tratava cada 
característica físico-química que continha nas 
cartas. Sendo assim inicialmente foram explicadas 
aos alunos as regras do jogo, que basicamente é o 
aluno escolhe uma característica da sua carta se a 
dele for maior que a do adversário ele ganha a carta 
do mesmo, ganha quem conseguir todas as cartas. 
E depois foram divididos em dupla. A ideia de fazer 
uma competição atribuindo uma pontuação extra ao 
vencedor tinha como proposta fazer uma avaliação 
séria, e consequentemente despertar o interesse 
dos alunos em jogarem. Vencia o jogador que 
tivesse ganhado todas as cartas do adversário na 

disputa, ou aquele que tivesse mais cartas no tempo 
total de 5 minutos. 
A todos os alunos foram aplicados um questionário 
contendo questões sobre o que eles acharam do 
jogo, entre as questões havia uma pergunta que 
questionava o fato se eles condicionavam a vitória 
no jogo aos conhecimentos prévios, e 97% dos 
alunos responderam que sim e justificaram dizendo 
que o conhecimento foi fator determinante para 
vencer. E apenas 3% atribuíram que a sorte era 
essencial por ser tratar de um jogo de cartas. 
Outra questão abordava o que eles acharam do 
jogo, e todos os alunos afirmaram terem gostado da 
nova experiência o que podia ser comprovado 
através da observação direta durante a competição. 

 
 

 
 
 
 
 

              
Figura 1. Super Trunfo® Tabela Periódica. 

Conclusões 
Dentro do que foi presenciado, o objetivo foi 
alcançado, e o jogo mostrou-se uma boa forma de 
avaliar o aprendizado de forma geral das 
características físico-químicas dos elementos, pois 
como fora já citado os alunos que tinha esse 
conhecimento tiveram vantagem.  
Através dessa atividade lúdica os alunos testaram 
seu conhecimento de uma forma descontraída, e ao 
mesmo tempo em que despertou o interesse de 
todos. E por apresentar baixo custo financeiro o 
desenvolvimento deste jogo, se torna uma atividade 
viável. 
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Palavras-Chave: Ensino de Química, 9° ano. 

Introdução 
 Na disciplina de Ciências do 9º ano do Ensino 
Fundamental, tradicionalmente, são trabalhados 
conteúdos de Química e Física. Devido à 
complexidade dos conteúdos reservados para esta 
série, muitos alunos apresentam dificuldades na 
aprendizagem e chegam ao Ensino Médio com 
certa defasagem nessas disciplinas. Nesse 
contexto, este trabalho, que faz parte de um 
diagnóstico do Ensino de Química no nível 
Fundamental, tem como objetivo apresentar e 
discutir a Química abordada por professores de 
Ciências e os obstáculos observados por eles em 
relação aos alunos e às dificuldades encontradas 
por eles para a mediação desses conteúdos. 
Participaram da pesquisa 22 professores de 
Ciências do nono ano de escolas públicas de Ponta 
Grossa/PR, através de questionários. 

Resultados e Discussão 
Dentre os professores que responderam ao 
questionário, apenas um não aborda conteúdos de 
Química no nono ano. Doze professores dividem o 
programa escolar entre a Química e a Física, sendo 
um semestre letivo para cada disciplina. Quando 
questionados sobre a forma com que os conteúdos 
eram desenvolvidos em sala de aula, 21 
professores responderam que dão aulas expositivas 
e utilizam livros e apostilas. Dentre os professores 
entrevistados 100 % deles possuem formação em 
Ciências biológicas. Quando questionados sobre 
suas dificuldades em ensinar química no 9° ano do 
Ensino Fundamental, a maioria afirmou possuir 
esse bloqueio. Segundo o professor B “Dificuldades 
(na química que envolve cálculos, desenvolve-se 
certa dificuldade); há determinados assuntos que 
parecem abstratos”. Alguns deles apontam ter 
dificuldades em conteúdos específicos, como 
podemos perceber na fala da professora C “Tenho 
dificuldade em trabalhar ligações químicas e 
reações (velocidade das reações)”. Essas 
dificuldades apresentadas pelos professores podem 
ser provenientes de sua formação, como apontam 
ZANON E PALHARINE1 quando tratam do lugar da 

química no Ensino Fundamental; Segundo a 
professora A “Eu tenho muita dificuldade em certos 
conteúdos, pois a minha formação não deu base 
para esses conteúdos, mais peço ajuda para os 
colegas de química”. Devido ao grande número de 
conteúdos reservados para essa série, muitos 
professores trabalham os mesmos de forma 
superficial, deixando de lado aspectos importantes 
como a interdisciplinaridade, experimentação e 
ainda a contextualização desses conteúdos. Ainda 
segundo ZANON1 quando esses conteúdos não são 
contextualizados de maneira adequada, estes 
tornam-se distantes, assépticos, e difíceis, não 
despertando o interesse e a motivação dos alunos. 
Alguns professores ainda apontam como dificuldade 
a falta de interesse por partes dos alunos que se 
demonstram desinteressados e indiferentes ao 
processo ensino-aprendizagem. 

Conclusões 
Os professores de ciências do 9° ano Ensino 

Fundamental apresentam dificuldades em lecionar 
os conteúdos de química, isso deve a deficiência na 
sua formação inicial. O excesso de conteúdos de 
Química no programa escolar também dificulta uma 
abordagem contextualizada, o que irá refletir na 
aprendizagem dos alunos, outras dificuldades 
encontradas referem-se à falta de tempo e, de 
interesse do aluno. Verifica-se a necessidade de se 
repensar as características que o Ensino de 
Química possui no nível fundamental e sobre sua 
influência na aprendizagem e concepções dos 
estudantes. 
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Palavras-Chave: Oficina temática, motivação, desempenho. 

Introdução 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência-PIBID vem contribuindo com a valorização 
da formação inicial de professores para a educação 
básica. Um dos principais objetivos deste programa 
é inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da 
rede pública da educação básica, proporcionando-
lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem. O PIBID/ 
UFS/Química/São Cristóvão desenvolve atividades 
em escolas públicas por meio de oficinas temáticas. 
Segundo Marcondes (2008), a oficina temática 
procura tratar os conhecimentos de forma inter-
relacionada e contextualizada e envolver os alunos 
em um processo ativo de construção de seu próprio 
conhecimento e de reflexão que possa contribuir 
para tomada de decisões.  
As oficinas temáticas foram aplicadas a 94 alunos 
do ensino médio da rede pública estadual de ensino 
em Sergipe, no 2º semestre de 2013. Destes 59,0% 
são do sexo feminino, com idade entre 15 a 20 
anos, 40,0% são oriundos somente da escola 
pública, 39% estudaram em escola pública e 
particular, 13% estudaram a maior parte em pública 
e 8% maior parte em particular. Utilizaram-se 
diferentes estratégias de ensino: jogos, 
experimentos, leitura e discussão de texto e 
software educacional, visando a contextualização e 
a participação ativa dos alunos na construção do 
conhecimento químico. 
O objetivo deste trabalho foi identificar a satisfação 
dos alunos com relação às ações das oficinas e 
sobre a atuação dos bolsistas no desenvolvimento 
das atividades. 
Como instrumento de coleta de dados utilizaram-se 
quadros com afirmações em que os alunos 
deveriam assinalar um dos itens: concordo 
plenamente; não concordo, nem discordo; discordo. 
Para interpretação dos dados coletados, 
construímos categorias de análise, fundamentados 
em Bardin (1977). As categorias foram: motivação 
dos alunos e desempenho dos bolsistas. 

Resultados e Discussão 
Para a categoria motivação dos alunos as 
afirmações foram: “Com a oficina temática entendi 
a importância de estudar química”; “O que mais 
despertou meu interesse pela oficina foram os 

experimentos”; “O que mais despertou meu 
interesse pela oficina foi o jogo didático”; “O que 
mais despertou meu interesse pela oficina foi a 
leitura e discussão de texto”. 
Para a afirmação “Com a oficina temática entendi a 
importância de estudar química” dos alunos 
pesquisados 56,0% concordam com a afirmação. 
As demais afirmações se relacionam com as 
estratégias de ensino utilizadas nas atividades das 
oficinas. Dos resultados, observou-se que a 
experimentação foi a estratégia que despertou o 
maior interesse dos alunos, com 79,0%, a leitura e 
discussão de texto com a concordância de 52,0% e 
por último o jogo didático com 33,0% de 
concordância. Estes dados refletem o ambiente 
prazeroso de aprendizagem que ocorreu nas 
oficinas, estimulando a curiosidade e a reflexão 
acerca de situações do cotidiano do aluno dando 
significado ao que foi aprendido. 
Para a categoria desempenho dos bolsistas a 
afirmação foi “gostei da oficina porque os bolsistas 
mostraram domínio do conteúdo e interagiram com a 
turma” e houve uma concordância de 90,0% dos 
alunos. Caracterizando uma atuação docente 
mediadora oportunizando aos alunos espaços de 
reflexão e interação e para os licenciandos a 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em 
Química e perceber a importância da pesquisa na 
área de ensino de química na promoção de um 
ensino de qualidade. 

Conclusões 
Pode-se considerar que a aplicação das oficinas 
temáticas é alternativa motivadora por ser uma 
forma diferente da tradicional para trabalhar os 
conteúdos e proporcionar espaços de reflexão e 
interação, estimular a curiosidade e o interesse pela 
Química. Oportuniza aos licenciandos aprofundar os 
conhecimentos em Química e perceber o papel da 
pesquisa na área de ensino de química no saber e 
saber fazer as ações planejadas. 
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 Palavras-Chave: Oficina temática, motivação, aprendizagem. 

Introdução 
As oficinas temáticas representam uma abordagem 
metodológica constituída de atividades que 
permitem aos educandos compreender e relacionar 
o conhecimento, explora aspectos sociais, 
tecnológicos e ambientais de determinadas áreas de 
conhecimento a partir de uma situação-problema. 
Requer trabalho em equipe, ação e reflexão. 
(MARCONDES, 2008).  
Esta pesquisa é parte integrante das ações do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de 
São Cristóvão) e teve como objetivo identificar as 
concepções dos alunos sobre a oficina temática 
“Medicamentos industrializados: Um tema gerador 
para compreender reações químicas” no processo 
de ensino-aprendizagem. Nesta oficina relacionou-
se os conceitos químicos com causas e 
consequências causadas pela anemia e discutiu-se 
o uso irracional de medicamentos e as 
consequências à saúde. A pesquisa foi realizada 
com 22 alunos do ensino médio, em uma escola da 
rede estadual de ensino, em Aracaju/Sergipe. Há 
uma predominância do sexo feminino (12) e os 
pesquisados encontram-se numa faixa etária de 14 
a 17 anos. 
Utilizou-se como estratégias: a) o texto - “Anemia: 
um mal comum e pouco compreendido” e a leitura 
da bula do medicamento visando a discutir sobre o 
tema e estimular o ato da leitura; b) a 
experimentação – “Identificação de Íons Ferro no 
Medicamento Vitafer” objetivando explorar o caráter 
investigativo da Química e abordar os conceitos 
envolvidos. A atividade experimental foi estruturada 
nas etapas: o problema, contextualização; definição 
da hipótese; desenvolvimento; coleta de dados e 
conclusões.  
Para identificar as concepções dos alunos sobre as 
contribuições da oficina temática no processo de 
aprendizagem utilizou-se a observação e o 
questionamento: “Existe alguma atividade realizada 
na oficina que despertou mais seu interesse? Por 
quê?”. Para interpretação dos dados coletados, 
construímos categorias de análise, fundamentados 
em Bardin (1977). As categorias foram: experimento 
(E); leitura do texto/análise da bula do medicamento 
(L); estratégia de ensino (EE). 

Resultados e Discussão 
Para a categoria E (experimento) 50,0% consideram 
uma atividade motivadora, caracterizada pela 
participação efetiva dos alunos no desenvolvimento 

das atividades e nas falas: “A experimentação. 
Porque com os experimentos melhora (cis) mais o 
nosso aprendizado.” “Os experimentos, 
principalmente nos momentos em que há 
transformações com os componentes”. Percebemos 
que a aplicação do experimento foi um instrumento 
desencadeador da aprendizagem, possibilitando 
relacionar conceitos discutidos com fatos do 
cotidiano além de argumentá-los. 
Para a categoria L (leitura do texto/análise da bula 
do medicamento) 22,7% consideram a leitura um 
instrumento motivador no processo de 
aprendizagem. Da fala: “A leitura que fala sobre a 
anemia e o que causa, porque eu pude entender o 
funcionamento dessas moléculas e sua reação no 
corpo e também como evitar a anemia.” fica 
evidente que a leitura interativa situa os alunos no 
contexto das informações sobre o tema e contribui 
para a organização e análise das ideias discutindo-
as e argumentando-as. 
Para a categoria EE (estratégia de ensino) observa-
se das falas que a oficina temática teve uma ação 
facilitadora da interação entre professor – aluno –
conhecimento: “(...) foi um meio completamente 
diferente de aprender.” “(...) é uma atividade 
diferenciada que ajuda a melhor compreender os 
conteúdos explicados em sala de aula.” 
Confirmando as oficinas como um instrumento de 
promoção do diálogo em sala de aula.  

Conclusões 
Das análise dos resultados e das observações 
pode-se considerar que a aplicação da oficina 
temática: “Medicamentos industrializados: Um tema 
gerador para compreender reações químicas” foi um 
instrumento facilitador do processo de ensino- 
aprendizagem pela participação efetiva dos alunos 
na construção de conceitos e troca de significados, 
facilitado pela diversidade de estratégias de ensino e 
pela interação aluno-aluno, aluno-professor, 
observadas durante o desenvolvimento da mesma. 
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Introdução 

O Colégio Pedro II1 é uma tradicional instituição 
de ensino público federal, localizada no Rio de 
Janeiro, fundada em dois de dezembro de 1837, 
nomeado assim em homenagem ao imperador do 
Brasil D. Pedro II. Hoje conta com 14 campi na 
cidade do Rio de Janeiro onde são oferecidos o 
Ensino Fundamental I e II, Médio Regular, Integrado 
e o Proeja, além de cursos de pós graduação latu e 
strictu sensu.  

Em 2008, por iniciativa do departamento de Química 
foi inserido dentro das atividades escolares a 
Olimpíada de Química com o intuito de despertar 
vocações nos alunos2, descobrir talentos, estimular 
a curiosidade científica, estimular o ensino de 
Química e fortalecer a unificação dos campi. 

Resultados e Discussão 
O público alvo é os alunos do Ensino Médio. A 
olimpíada é dividida em três etapas: objetiva, 
discursiva e prática, onde a aprovação para a fase 
subsequente se dá através de um aproveitamento 
igual ou superior a 60%. Hoje as provas são 
constituídas por questões inéditas elaboradas pelo 
corpo docente do colégio.  

A premiação se dá de diversas formas, pois o aluno 
que ultrapassa cada etapa é bonificado com 0,5 
ponto extra na média da disciplina. Isto faz com que 
muitos alunos se inscrevam com o simples interesse 
na melhora de sua média escolar, porém outro 
grupo de alunos tem como objetivo algo maior, ou 
seja, trabalham para ultrapassar as três etapas para 
que sejam premiados ao final do processo como 
medalhistas, através de uma solenidade que ocorre 
no final do ano, onde familiares, amigos, 
professores e direção escolar estão presentes. 
Nesta solenidade, a qual faz parte da semana 
comemorativa do aniversário do colégio, são 

premiados alunos através de medalha de ouro, 
prata, bronze e menção honrosa.  

Apesar da inscrição na olimpíada não ser 
obrigatória, o interesse do aluno em participar é 
crescente. Em 2013 houve mais de 1500 alunos 
inscritos, sendo que 32% receberam algum tipo de 
premiação, e 69 alunos foram homenageados 
através do recebimento de medalhas ou menção 
honrosa na solenidade final. Esta diferenciação de 
premiação é importante, pois respeita as diferenças 
e aptidões dos alunos de um colégio de inclusão 
como o Colégio Pedro II.  

Os alunos que se destacam na olimpíada do colégio 
são indicados a participar da Olimpíada Estadual de 
Química. Ao longo destes anos, alguns de nossos 
alunos foram medalhistas nesta olimpíada, 

O comprometimento do corpo docente numa 
atividade como esta é fundamental para o sucesso 
do evento. A formação de um banco de questões de 
qualidade dá credibilidade a atividade. O apoio de 
outros segmentos escolares como a reitoria, as 
direções de campi e os Sesop são fundamentais, 
caso contrário, seria inviável a sua realização.  

Conclusões 
Concluímos que atividades como a Olimpíada de 
Química podem provocar um grande interesse nos 
alunos, gerando uma motivação para o estudo, 
despertar a sua vocação para a área de ciências, 
capacidade de superação, espírito de competição. 
Outro aspecto importante é que a elaboração da 
olimpíada aproxima os conteúdos teóricos 
trabalhados nos diferentes campi do colégio. 
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Introdução 
As oficinas temáticas são consideradas como 
ferramenta metodológica capaz de promover o 
desenvolvimento conceitual e a tomada de decisões 
dos alunos. Seu planejamento contempla 
apresentação e discussão de conteúdos químicos 
articulados ao contexto social, contribuindo para o 
desenvolvimento de habilidades importantes para a 
formação da cidadania (MARCONDES, 2008). As 
ações do PIBID/UFS/Química de São Cristóvão, 
tem sido estruturadas em torno da elaboração, 
aplicação e avaliação de oficinas temáticas. Cada 
bolsista determina qual conceito químico e social 
trabalhar com os alunos do ensino médio. Após a 
elaboração da oficina, a mesma é validada entre os 
bolsistas sob a supervisão dos orientadores. Neste 
trabalho, apresentamos as opiniões de alunos do 
ensino médio sobre a aplicação da oficina temática, 
Química e cotidiano: identificando coloides. O 
objetivo da oficina foi identificar e analisar os 
diferentes tipos de coloides encontrados no 
cotidiano (aerossol, emulsão, espuma, gel e sol), 
(JUNIOR e VARANDA, 1999) discutindo suas 
características físico-químicas e sua relação com o 
cotidiano. As atividades realizadas seguiram as 
seguintes etapas: a) levantamento das concepções 
prévias dos alunos utilizando questionário; b) 
aplicação de vídeo didático visando a construção de 
alguns conceitos; c) manuseio e identificação de 
alguns coloides; d) experimento visando investigar 
as propriedades dos coloides; e) aplicação de um 
jogo didático; f) levantamento das opiniões dos 
alunos sobre a oficina temática. Os sujeitos da 
pesquisa foram 30 alunos da 2ª série, do ensino 
médio, de uma escola da rede pública estadual de 
ensino de Aracaju/SE. Os dados foram coletados 
através da aplicação de questionários. 

Resultados e Discussão 
As categorias construídas e suas frequências são 
apresentadas na Tabela 1. Para 7 alunos a oficina 
foi considerada interessante e divertida. 
Provavelmente esta afirmação esteja relacionado 
com a interatividade da oficina, nela os alunos 
participaram ativamente na construção dos 
conceitos. Com frequência 7 a oficina proporcionou 

a obtenção de conhecimentos e para 3 alunos a 
oficina relacionou o conhecimento científico com o 
cotidiano. Umas das preocupações na elaboração e 
aplicação de oficinas temáticas, segundo 
Marcondes (2008), é a relação dos conceitos com o 
dia-a-dia dos estudantes. Para a autora essa 
relação pode gerar significado ao que os discentes 
aprendem. Não responderam 4 alunos. 
 

Tabela 1: Categorização para as respostas dos 
alunos. 

Categorias F Respostas dos Alunos 
Interessante e 
boa.  

7 “Foi interessante, e divertido”.  

Conceitos 
relacionados ao 
cotidiano.  

3 “Percebi que a química está cada 
dia mais presente no cotidiano”.  

Relembrando 
alguns conceitos.  

2 “Foi possível relembrar conteúdos, 
além de conhecermos coisas 
novas”.  

Obtenção de 
conhecimento.  

7 “Pude aprender bastante coisa 
nesse dia”.  

Boa explicação  2 “Explicou tudo muito bem”.  
Motiva o 
aprendizado.  

1 “Estimulou o aprendizado de todos 
que estiveram nela”.  

Aula interativa  2 “A aula foi muito interativa.  
Não respondeu  4 ----- 

Conclusões 
A oficina temática proporcionou a criação de uma 
atmosfera de motivação. Entretanto apesar de os 
alunos afirmarem que a oficina também 
proporcionou a construção de conhecimentos 
relacionados com o cotidiano, os dados aqui 
discutidos não deixam claro se realmente houve 
aprendizagem. Assim, é importante continuarmos 
está analise a fim de compreender a importância da 
oficina na construção dos conceitos químicos 
trabalhados.  
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Introdução 
Diversos Programas do governo brasileiro tem 

sido implementado na educação com o intuito de 
introduzir e ampliar as TICs em todas as escolas 
públicas. Em 2012, o Governo Federal lançou o 
projeto Educação Digital que consiste em oferecer 
instrumentos, como o Tablet, para professores e 
alunos de escolas públicas, para o uso intensivo das 
tecnologias digitais no processo educativo. Para 
Nichele e Schlemmer (2013), as tecnologias digitais 
possibilita o surgimento de novos espaços para o 
processo de ensino e aprendizagem, tanto dentro, 
como fora da escola, trazendo consigo uma nova 
realidade educacional. Frente a essa questão, 
Libâneo (2004, p. 54) diz que a “Educação e 
comunicação sempre andaram juntas na reflexão 
pedagógica”. Com base nessas perspectivas, este 
trabalho teve por objetivo realizar uma investigação 
da opinião de alunos e professores de química, 
quanto a utilização dos tablets em sala de aula. Este 
trabalho foi realizado em uma escola pública do 
estado da Paraíba, campo de estágio de quatro 
acadêmicos do estágio supervisionado do curso de 
licenciatura em Química da UFCG/CES. Os dados 
desta pesquisa foram construídos através da 
aplicação um questionário semiestruturado para o 
docente, supervisor do estágio, e 68 alunos do 2º 
ano.  

Resultados e Discussão 
A escolha desta escola se deu por ter sido ela 

contemplada com a doação dos tablets pelo 
Programa do Governo Federal. As respostas dos 
estudantes, participantes da amostra, ao 
questionário, apresentaram os seguintes resultados: 
Embora a maioria dos estudantes pesquisados 
tenha relatado que os professores faziam pouco uso 
dos Tablets em sala de aula, todos reconhecerem o 
aparelho como uma ferramenta motivadora para o 
estudo da química. Ao se perguntar, quais seriam os 
benefícios do uso dos tablets para seus estudos, 
apesar de 18% terem apontado o acesso a internet 
e a utilização de aplicativos educacionais como os 
principais benefícios, a maioria afirmou que 
problemas como a internet lenta e a falta de uso 
continuo em sala de aula, não permitia que tirassem 
maior proveito dessa ferramenta. Quanto a 

finalidade do uso da ferramenta, a maioria 
respondeu fazer uso da mesma, tanto para fins de 
pesquisas acadêmicas, como para entretenimentos. 
Em relação a adesão a essa ferramenta em sala de 
aula Nichele e Schlemmer (2013), colocam que “a 
inserção dos tablets pelas escolas implica na 
necessidade de aplicativos que possuam 
funcionalidades no âmbito do ensino e da 
aprendizagem, para que estes não se tornem 
dispositivos vazios”. Em relação a opinião do 
docente pesquisado, apesar de ter afirmado que os 
tablets podem contribuir para o ensino-aprendizado 
da química, uma vez que podem facilitar a 
compreensão de conceitos químicos com elevado 
nível de abstração, o docente afirmou de ainda não 
ter tido a oportunidade de fazer uso do mesmo por 
falta de uma estrutura adequada para sua utilização 
em sala de aula. O docente destaca ainda, que não 
recebeu nenhuma capacitação para utilização dos 
mesmos, tanto para o planejamento de suas aulas 
como para a execução das mesmas. Nesse sentido, 
Nichele e Schlemmer (2013) colocam que a 
inserção das tecnologias digitais nos processos de 
ensino-aprendizagem é uma tarefa complexa cujo 
sucesso depende da interação e coexistência da 
formação técnico-didático-pedagógica docente, da 
apropriação tecnológica discente e de infraestrutura 
adequada. 

Conclusões 
Apesar das tecnologias digitais ter se tornado uma 
importante aliada da escola, sua utilização deve ser 
planejada, com coerência e estratégias, para o 
planejamento de métodos e técnicas de ensino que 
possam promover melhor qualidade tanto para o 
ensino como para o aprendizado, visto que, a 
integração plena dos professores na cultura 
tecnológica ainda se constitui um grande desafio 
para uma educação do futuro. 
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RESUMO: O PRESENTE ARTIGO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DE UM DESAFIO LANÇADO PELA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE QUÍMICA E PELAS ATIVIDADES PROPORCIONADAS DURANTE A DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO EM 
QUÍMICA II. NO DECORRER DAS AULAS MINISTRADAS EM UMA TURMA DE OITAVA SÉRIE DA ESCOLA ESTADUAL DE 
ENSINO MÉDIO CRISTO REI DE PASSA SETE, RIO GRANDE DO SUL, FORAM DESENVOLVIDAS ESTRATÉGIAS LÚDICAS 
QUE OPORTUNIZASSEM UM ENSINO DE QUÍMICA DE FORMA MAIS SIGNIFICATIVO, ONDE OS ALUNOS PUDESSEM 
SENTIR-SE ESTIMULADOS PELO ESTUDO DESSA CIÊNCIA DE VALIOSA IMPORTÂNCIA PARA A SOCIEDADE. FORAM 
ABORDADOS ESPECIALMENTE, CONTEÚDOS REFERENTES À TABELA PERIÓDICA E O ESTUDO DOS ELEMENTOS 
QUÍMICOS ONDE POSTERIORMENTE FORAM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DA PARÓDIA MUSICAL. 

 
INTRODUÇÃO 
 

 O estudo da Química geralmente está associado à dificuldade em assimilar os 
conteúdos programáticos onde um considerável número de estudantes sente receio ao 
estudar essa disciplina. Diante deste contexto, surgiu a necessidade de intervir nessa 
realidade como futura educadora e instigar os alunos a desenvolverem o gosto por esta 
ciência. Foi pensando nisso, sob orientação do professor Dr. Wolmar Alípio Severo 
Filho, da Universidade de Santa Cruz do Sul, ministrante da Disciplina Prática de 
Ensino em Química II que foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre métodos de 
ensino interativo capazes de ajudar a alcançar tal objetivo. 
 

O aspecto lúdico da sala de aula é de extrema importância para que os alunos 
sintam-se motivados durante as aulas. A utilização de metodologias deste tipo, 
proporciona inovação nas aulas rotineiras e faz com que os estudantes sejam agentes 
críticos do seu próprio conhecimento de maneira descontraída.  

O estudo dos elementos químicos da tabela periódica, inclusive a utilidade dos 
próprios elementos químicos foram os assuntos abordados na classe durante o período 
de realização da prática de ensino em Química II.  

Segundo Ferreira, Dias e Oliveira (2010), as principais barreiras no aprendizado 
de Química são as dificuldades de correlacionar os conceitos vistos em aula com o 
cotidiano, a abstração de conteúdos e a resistência dos alunos à disciplina.  
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No entanto, a música pode diminuir essa resistência dos alunos, estimulando os 
mesmos e consequentemente facilitando a aprendizagem. Além disso, pode ser usada 
como instrumento de contextualização tendo em vista a abordagem de situações do 
cotidiano dos alunos correlacionando  com problemas, situações e conceitos químicos. 
Segundo Saviski & Nicoli (2008), “A música pode propiciar ao aluno um interesse e 
uma motivação pelos conteúdos de Química de maneira a facilitar a sua compreensão”.  

A paródia musical surge como aliada na construção do conhecimento 
possibilitando aos estudantes relacionar o conteúdo teórico estudado, com a realidade 
em que estão inseridos, onde os próprios alunos tem a oportunidade de reinventar 
maneiras que facilitam o seu aprendizado de maneira lúdica e criativa. 

  Modernamente, Santʼanna (2003 p. 12) define a paródia como um jogo 
intertextual, mantido por uma relação antagônica com o texto original. O redator 
desconstrói e desvirtua o pensamento do autor, sem, contudo, perder a identidade do 
texto fonte. Tem por objetivo satirizar, contestar ou ridicularizar fatos que ocorrem 
cotidianamente.  

Assim, a paródia tem como elemento principal, na maioria das vezes, um 
caráter levemente cômico, ou seja, a partir da estrutura de um poema, filme, livros ou 
música. Qualquer enredo que possa ser modificado e a partir dele modifica-se o 
sentido, porém mante-se o mesmo ritmo e terminações das palavras que compõe a 
música a ser parodiada.  Geralmente, busca-se retratar algum tema que esteja em alta 
na mídea. No caso da música, é interessante escolher uma música que vem fazendo 
sucesso.             

            

Através de métodos diversificados de ensino, compete ao professor apostar na 
criatividade e superar certas barreiras, passando a utilizar ferramentas que viabilizem o 
aprendizado, independentemente da falta de estrutura para tal processo como salienta 
CARDOSO e COLINVAUX: 

O aprendizado de Química depende de muitas variáveis, 
como: professor, aluno, recursos didáticos, ambiente sócio-cultural e 
a maneira como a química é abordada. É sabido que cabe ao 
professor ser mediador na produção de conhecimento, administrar a 
aula, promovendo a produção de saberes, afinal ser professor é 
educar, por isso, ele é um sujeito, assim como aluno deste processo. 
Sabe-se também, que as ações deste profissional são limitadas por 
não disporem de recursos e materiais didáticos inclusive pela carga 
horária insuficiente (CARDOSO & COLINVAUX, 2000).             

Os estudantes da oitava série da Escola Cristo Rei, localizada no município de 
Passa Sete, onde se desenvolveu a prática, apresentavam receio ao estudar a tabela 
periódica. Pensando que deveriam decorar todos os elementos com seus respectivos 
nomes, símbolos e utilidades de forma tradicional e errônea, logo foi notável o 
desinteresse deles pela Química. A partir daí, buscou-se um meio didático que 
permitisse ao professor ensinar essa parte teórica, necessária para a formação dos 
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alunos, porém utilizando uma maneira mais lúdica possível onde se oportunizou o uso 
da paródia musical. 

 

METODOLOGIA 
 

Este trabalho foi desenvolvido ao longo da disciplina Prática de Ensino em 
Química II que integra a grade curricular do Curso de Química Licenciatura da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC e aplicado a uma turma de oitava série da 
Escola Cristo Rei de Passa Sete, Rio Grande do Sul, Brasil.  
 

 Após a realização de pesquisas sobre maneiras criativas de ensinar química, 
em especial, a tabela periódica, os elementos químicos e suas utilidades, surgiu a ideia 
de confeccionar recursos didáticos a fim de estimular tal aprendizado, para que 
aconteça de forma significante no dia-a-dia dos estudantes.  
     
           Inicialmente, para este estudo, foi necessária a confecção de uma tabela um 
pouco mais fácil de visualizar. Trata-se de uma tabela periódica gigante, confeccionada 
em tecido. Para isso, utilizou-se um tecido na cor branco, tamanho 2m X 1,5 m como 
fundo. Cada elemento químico ficava disposto na tabela em diferentes cores de tecido, 
cujos símbolos dos elementos encontram-se pintados com tinta e costurado em forma 
de bolso, abertos na parte superior.  
 

 No decorrer das aulas, o objetivo principal foi estudar a disposição dos 
elementos na tabela periódica e posteriormente conhecer suas utilidades mais comuns. 
Após o estudo teórico seguindo o livro didático e fonte de busca na internet foi utilizada 
essa tabela como forma de revisar os conhecimentos adquiridos durantes as aulas 
explanadas teoricamente.  
 

Assim, esse recurso foi colocado na parede da sala de aula onde os alunos 
tinham acesso todos os dias, independente da aula ministrada. Como exercício de 
fixação do que foi estudado referente à disposição dos elementos químicos na tabela e 
suas utilidades, a turma foi dividida em 5 grupos de 5 alunos em cada grupo.  Os 
integrantes do primeiro grupo preparavam uma pergunta referente a um determinado 
elemento químico, escreviam em um papel e colocavam dentro do bolso o respectivo 
elemento químico. 
          

 Dessa forma, por meio de um sorteio realizado pela professora, era escolhido o 
grupo que iria se deslocar até o bolso onde foi colocada a pergunta, retirar a questão e 
respondê-la em voz alta. Após um determinado tempo, se a resposta obtida estivesse 
certa, o grupo receberá pontuação. Se estivesse errada, passava a vez. 
            

 A brincadeira se deu com diferentes e criativas questões e foi sendo realizada 
até o término da aula. O grupo vencedor recebeu bombons. Cabe enfatizar a 
importância da repercussão deste método de ensino. Os estudantes tiveram a 
oportunidade de desenvolver sua aprendizagem através de uma simples prática. 
           



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

Além disso, a turma foi desafiada a compor uma paródia musical que envolvesse 
química, tabela periódica e elementos químicos. Inicialmente foi explicado o que é uma 
paródia e logo em seguida foi dado início ao desenvolvimento, a começar pela escolha 
da música. Diante da dificuldade dos estudantes sentirem-se motivados nas aulas de 
Química e por esta ciência exigir uma considerável atenção para que possa ser 
assimilada, é interessante que o professor utilize em seu processo de ensino, 
metodologias que facilitem essa apreciação.  

 Durante este processo de ensino-aprendizagem, surgiu, em agosto de 2013, 
promovido pela Sociedade Brasileira de Química – Química Nova Interativa, o 
lançamento da primeira edição de um desafio, cuja proposta mobilizou estudantes de 
todos os níveis da educação desde o Ensino Fundamental até o Ensino Superior do 
Brasil que gostam de música, vídeo e química. Assim, os estudantes poderiam 
participar do desafio em três categorias: criando uma música, fazendo uma paródia ou 
gravando um vídeo animado cujo tema é a importância da química para nossa vida.  

Foi a partir daí que os estudantes tiveram a oportunidade de aproveitar a 
atividade realizada em sala de aula, durante o processo de construção do 
conhecimento em Química e expandí-lo em um desafio a nível nacional.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

 Tratando-se inicialmente, do ensino da tabela periódica e a utilidade dos 
elementos químicos, os alunos oriundos do ensino fundamental, tiveram a 
oportunidade de aprender a importância de alguns desses elementos de forma 
descontraída e lúdica. Assim, a criação de um recurso didático eficiente, permite que o 
professor no seu processo de ensino, facilite aos alunos a construção do conhecimento 
salientando a motivação em aula como principal subsídio facilitador da aprendizagem.  
 

Como afirma Bazzo (2000), não há o método ideal para ensinar nossos alunos a 
enfrentar a complexidade dos assuntos trabalhados, mas existem alguns métodos 
potencialmente mais favoráveis do que outros. Adequar o material didático às 
especificações e às necessidades do aluno é uma forma de valorizar as experiências 
que ele trás de sua vida extraescolar, viabilizando uma metodologia que estimule sua 
criatividade. 

 
 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

 
 

Figura 1: Tabela Periódica dos Elementos Químicos confeccionada em tecido para estudos 
realizados sobre a importância dos elementos químicos e suas utilidades.  

 
 

Nesta faixa etária onde há o primeiro contato com a química, é extremamente 
importante que aconteça de maneira mais informal possível. E quando é possível 
realizar experiências, ou utilizar metodologias visuais para explicar alguns conceitos, o 
ensino torna-se interessante, tanto para os alunos, quanto para o professor.  
 

Posteriormente, durante a composição da paródia pelos estudantes, surgiu o 
Desafio QNInt, que propunha um regulamento para os participantes. Dessa forma, 
algumas modificações precisaram ser feitas na paródia em relação à letra inicial, que 
se baseava em elementos químicos, tabela periódica e química.  
 
 O regulamento disponível no site SBQ/ Química Nova interativa informa que 
podem participar estudantes do Ensino Fundamental ao Ensino Superior. Podendo 
enviar paródia, músicas ou vídeos que aborde a importância da Química. Cada 
participante podia se inscrever apenas um trabalho em cada categoria. A primeira 
etapa de classificação se deu através de redes sociais (facebook), onde os 20 
trabalhos enviados mais curtidos foram classificados para a segunda etapa onde foi 
avaliado o acabamento técnico, criatividade entre outros. O vencedor de cada categoria 
receberia um notebook e medalhas. 

Após o lançamento do Desafio, os estudantes ficaram ainda mais estimulados 
por haver premiação. Foi nessa oportunidade que um grupo de sete alunas fizeram e 
aperfeiçoaram  a paródia “Show das Estudiosas”, composta a partir da música “Show 
das Poderosas” da cantora Anita.  
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A partir disso, foi dado início  ao processo de gravação do vídeo ilustrativo. 
Como consta no regulamento, não pode haver fuga ao tema e precisa apresentar um 
bom acabamento técnico. 

O processo de gravação do vídeo envolveu as alunas, inclusive os pais, que 
disponibilizaram seu tempo para levar as estudantes nos ensaios do vídeo, bem como 
na própria gravação. Foram utilizadas algumas vidrarias do laboratório da UNISC. O 
figurino e maquiagem das meninas foram organizados com a opinião e participação de 
todas as integrantes do grupo juntamente com a professora da prática de ensino.  

Neste contexto, o apoio da família na rotina dos estudantes é fundamentalmente 
importante, principalmente em assuntos que vão além da sala de aula, mas que 
contribuiem de forma significante no processo de aprendizagem dos estudantes. 

A letra da paródia ficou da seguinte forma: 

       Tabela 1: Letra da paródia da música Show das Poderosas da cantora Anita. 

 
Show das Estudiosas Show das Poderosas 

Prepara que agora é hora 
Do show das estudiosas que química adoram 
Estudam as matérias 
Só as que incomodam 
Criticam a professora, que fica de cara quando 
roda.... 
Prepara… 
Eu não to mais com vontade de estudar cansei 
Começo me maquiar é que eu entendo bem 
Mas a química é um barato você tem que ver 
Ta no rímel, ta na sombra e no laquê vai... 
 
SOLTA O SOM QUE EU VOU ME MA-QUI-ANDO 
ATÉ VOCE VAI FICAR BA-BANDO 
ESSA QUÍMICA ME CONQUISTANDO  
AI QUE MATÉRIA BOOA 
PERCO A AULA E FICO LOUCA       2X  
 
Para que agora é hora 
do show das estudiosas que química adoram 
ta nos medicamentos 
que curam e melhoram 
as doenças maldosas 
que quando tomados vão embora!  
Prepara... 
Eu não to mais com vontade de estudar cansei 
Quando eu entro no banheiro é que eu reparo bem 
Tem Flúor adicionado e ele tem poder 
Ta na pasta coisas do tipo você vai! 
 
SOLTA O SOM QUE EU VOU ES-CO-VANDO 
AS BACTÉRIAS EU VOU ELI-MI-NANDO 
PARA OS DENTES FICAREM BRILHANDO 
CHAMA ATENCAO À TOA 
ESSA QUÍMICA É TAO BOA 

Prepara 
Que agora 
É a hora 
Do show das poderosas 
 
Que descem 
Rebolam 
Afrontam as fogosas 
 
Só as que incomodam 
Expulsam as invejosas 
Que ficam de cara quando toca 
 
Prepara 
 
Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei 
Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu 
sei 
Meu exército é pesado, a gente tem poder 
Ameaça coisas do tipo você 
 
Vai 
 
Solta o som que é pra me ver 
Dançando 
Até você vai ficar 
Babando 
Para o baile pra me ver 
Dançando 
Chama atenção à toa 
Perde a linha, fica louca 
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É TAO BOA  
Wolmáááár… 
É TÃO BOA… 
PREPARA!                          

 

Prepara! 

A partir da letra da paródia iniciou-se os ensaios e ideias que foram utilizadas na 
gravação. O tempo em sala de aula foi pequeno, sendo necessário horários 
extraclasse. Com a colaboração dos pais das meninas, obteve-se um trabalho 
significativo onde houve dedicação total desde a composição da paródia, gravação do 
vídeo e edição do mesmo.   
 
 

 
 

Figura 2: Ensaio da paródia e gravação do vídeo. 
 

Após a gravação do vídeo onde consta a paródia, foi enviado aos organizadores 
do Desafio onde posteriormente publicaram o vídeo concorrente no facebook da 
Química Nova Interativa, disponível em: 
https://www.facebook.com/qnint.quimicanovainterativa?fref=ts e no youtube disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=rAcUiROL0QE acesso 04/05/2014. 18:00 h. 

Foram mais de 60 mídias enviadas no total em todas as categorias, ensino 
fundamental, médio e superior a nível nacional. Nosso trabalho foi enviado para 
concorrer na modalidade paródia, apesar de conter o vídeo também, já que 
poderíamos participar em mais que uma categoria. Após o envio do trabalho, iniciou-se 
o primeiro processo de classificação que aconteceu através de curtidas pelo facebook. 
Foram centenas de curtidas onde os 20 trabalhos mais “curtidos” em cada categoria 
foram classificados para a segunda etapa onde a paródia ficou em oitavo lugar na 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

classificação geral. A segunda etapa avaliava a criatividade, adequação ao tema 
proposto e qualidade técnica.  

Em novembro de 2013 foram divulgados os vencedores do Desafio Química 
Nova Interativa, promovidos pela Sociedade Brasileira de Química. A paródia “Show 
das Estudiosas” recebeu o primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental. 

 

             Figura 2: Integrantes do grupo que fizeram a paródia Show das Estudiosas. 

 

CONCLUSÕES 

A disciplina de Prática de Ensino em Química II permitiu o desenvolvimento  
atividades lúdicas utilizadas no ensino dessa ciência tão temida pelos estudantes com 
ênfase na composição de paródias.  

Segundo Granja: 

 A música é utilizada, em conjunto com atividades 
lúdicas, geralmente no ensino fundamental mais precisamente 
com as crianças, à medida que o aluno avança na escola a música 
vai perdendo a utilidade no ensino. Muitas vezes a escola oferece 
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disciplinas de música, mas ela deixa de ser uma ferramenta de 
auxílio em outras disciplinas. (GRANJA 2006) 

A paródia como instrumento facilitador para o ensino de química é 
fundamentalmente importante. Essa atividade envolveu a escola, família e amigos do 
facebook em prol do conhecimento. Todos os estudantes desde a etapa de pre-
classificação na escola se dedicaram arduamente aos trabalhos. As alunas que 
escreveram a paródia  Show das Estudiosas, priorizaram união e dedicação desde a 
composição da letra até a gravação do vídeo e por consequência o mérito da 
premiação. 

Ao relacionar a utilização de metodologias que façam uso da ludicidade e 
proporcione melhor desempenho na aprendizagem, Cabrera (2006), relata em um de 
seus trabalhos que é importante o uso de metodologias alternativas, as quais motivem 
a aprendizagem e que as atividades lúdicas são meios auxiliares que despertam o 
interesse dos alunos, podendo ser aplicadas em todos os níveis de ensino. O lúdico 
traz a emoção para sala de aula, um sentimento que favorece a formação de memórias 
em longo prazo, o tipo de memória necessária para que haja a aprendizagem 
significativa. 

O uso de metodologias lúdicas promoveu um ambiente diferenciado em sala de 
aula e fez com que os alunos buscassem o conhecimento por interesse próprio. Pensar 
em educação, também inclui o uso de métodos de ensino capazes de instigar os 
alunos a estudar, e não apenas ir à escola.  O uso deste tipo de atividade promove a 
insersão dos alunos na sociedade que atualmente, requer um profissional dinâmico e 
crativo.  

  Foi gratificante observar a satisfação das alunas ao receber o primeiro lugar 
no desafio. A premiação até o momento ainda não ocorreu, pois a Sociedade Brasileira 
de Química ainda está em processo de aquisição dos prêmios que são medalhas e um 
notebook. Após isso, ainda será decidido o local da premiação. 

AGRADECIMENTOS 

Universidade de Santa Cruz do Sul 

Curso de Química Licenciatura – UNISC 

Escola Cristo Rei – Passa Sete- RS 

Química Nova Interativa/ Sociedade Brasileira de Química 

 

 
 
 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP, FP, MD, LC, EX, HFS, EFD, TIC, EA, CTS, CA, IPE) 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
FERREIRA, M.O.G.; DIAS, I.C.; OLIVEIRA, M.L. Química Encantada: Aplicação de Uma  
Metodologia Alternativa no Ensino de Química. Universidade Estadual do Piauí – PIBIC, Piauí, 2010.  
 
SAVISKI, V.; NICOLINI, K.P. Atividade artístico-cultural como ferramenta para o Ensino de  
Química. XVI Encontro de Química da Região Sul, 2008. 
 
 
SANT’ANNA, A. R. Paródia, paráfrase & Cia, 7 ed. São Paulo: Ática, 2003.  
 
 
CARDOSO, S. P e COLINVAUX, D. 2000. Explorando a Motivação para Estudar Química. Química 
Nova. Ijuí,  
UNIJUÍ, v.23, n.3. p. 401-404. 
 

BAZZO, V. L. Para onde vão as licenciaturas?: a formação de professores e as políticas públicas. 

Educação. Santa Maria, RS, v. 25, n. 1, p. 53-65, 2000.  

 
 
GRANJA, Carlos Eduardo de Souza Campos. Musicalizando a escola: música, conhecimento e 
educação. 1.  
ed. São Paulo: Escrituras. 2006.  
 
CABRERA, W.B. A Ludicidade para o Ensino Médio na disciplina de Biologia: Contribuição ao processo 

de aprendizagem em conformidade com os pressupostos teóricos da aprendizagem significativa. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática). Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina, 159p, 2006.  

 
 
DESAFIO QNInt. Disponíel em:<http://qnint.sbq.org.br/desafios/Disponível>. Acessado em:24/05/2014. 
Às 18:00 h. 

Vídeo Show das Estudiosas. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=rAcUiROL0QE>.Acesso 
04/05/2014. 14:25:30h. 

 

 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Ensino e Aprendizagem 
(EAP) 

2%

83%

5%

3%
7%

Atividades Didáticas
Satisfatórias

Atividades Didáticas
Necessárias

Recursos Didáticos

Outros

Sem especificação

Percepção dos estudantes do Ensino Médio sobre atividades 
interessantes e criativas no processo de ensino/aprendizagem. 
Katiuscia dos S. de Souza* (PQ), Sidilene A. de Farias (PQ), Beatriz A. de Souza (IC), Gláucia C. de 
Figueiredo (IC), Michele dos S. Souza (IC), Rosa M. M. Brilhante (IC), Francijane P. de Macedo (IC), 
Izabela C. M. dos Santos (IC), Morgana de S. Araújo (IC).  
* katy_souza@yahoo.com.br 
Núcleo Amazonense de Educação Química, Depto. de Química, Universidade Federal do Amazonas. 
 
Palavras-Chave: ensino médio, Manaus, estudantes. 

Introdução 
Este texto consiste num recorte temático de um 

trabalho maior que busca despertar o interesse dos 
alunos do Ensino Médio pelos Cursos de 
Graduação em Química – Licenciatura e 
Bacharelado da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM). 

Um dos grandes desafios dos professores de 
Química em exercício, hoje, tem sido romper com o 
modelo tradicional e ensinar Ciência/Química de 
modo criativo e que desperte o interesse do 
estudante, tornando relevante esse conhecimento 
para crianças, jovens e adultos1. As orientações 
oficiais destacam que é tarefa da escola e 
responsabilidade do professor, criar situações que 
provoquem nos alunos a necessidade e o desejo de 
pesquisar e experimentar situações de 
aprendizagem como conquista individual e coletiva, 
a partir do contexto particular e local, ou seja, que 
tenham significados para os alunos e desperte o 
interesse para aprender2. Assim, objetivou-se 
conhecer que atividades despertam o interesse dos 
estudantes do Ensino Médio (EM). Os dados foram 
coletados mediante um questionário. Utilizou-se 
análise de conteúdo na organização dos resultados.  

Resultados e Discussão 
Participaram deste trabalho 179 estudantes das 

três séries do EM, de três escolas públicas 
estaduais da cidade de Manaus. Perguntou-se 
sobre “quais atividades de ensino e metodologias 
poderiam tornar as aulas de Química interessantes”, 
37 alunos deixaram questão em branco. Vale 
ressaltar que alguns alunos mencionaram mais de 
uma sugestão. Foram obtidas 151 respostas dos 
estudantes que foram organizadas em cinco 
categorias que podem ser observadas na Figura 1. 
É importante enfatizar que 2% dos estudantes do 
Ensino Médio, mencionaram sentir-se satisfeitos 
com a forma como aulas são ministradas.  
 A categoria que concentrou o maior número de 

respostas foi Atividades Didáticas Necessárias, em 
grande maioria, os estudantes mencionaram a 
experimentação (80%) como sendo uma atividade 
muito interessante; outras atividades relatadas 
foram trabalho de campo, projeto, palestra e 
pesquisa. As sugestões dos estudantes vão ao 

encontro de atividades mais dinâmicas em que 
podem pensar, exercer criatividade e mobilizar 
vários conhecimentos e desenvolver habilidades de 
investigação1, 2.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Atividades de ensino/aprendizagem 
interessantes na percepção dos estudantes do EM 

Em relação aos Recursos Didáticos os estudantes 
mencionaram somente vídeo e microscópio. Na 
categoria “Outros” foram agrupadas respostas que 
não tinham relação direta com as metodologias de 
ensino/aprendizagem e/ou recursos didáticos, como 
os conteúdos de aprendizagem, e ainda, respostas 
que eram relacionadas à relação professor/aluno e 
característica pessoal do professor. 

Conclusões 
Os estudantes do EM entendem que a ciência 

Química tem relação com o seu cotidiano, 95% dos 
participantes. Todavia, faz-se necessário despertar 
o interesse para aprender, desenvolvendo atitudes 
inquisitórias, oportunizando ao estudante ser o 
protagonista de um processo contínuo de 
aprendizagem. 
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Introdução 
Os últimos 30 anos tem sido de grande valia para o 
ensino das ciências, neste período houve uma 
grande evolução no ensino, relata-se a necessidade 
de se abordar o conteúdo científico de forma mais 
próxima ao aluno, ou seja, contextualizar. Uma das 
estratégias proposta é o uso de filmes durante as 
aulas, segundo Marcelino-Jr e Cols (2004) o uso do 
vídeo em sala de aula pode causar um impacto 
muito maior do que de um livro, isto ocorre pelo 
fato do mesmo ser mais atrativo. 
Para este estudo investigou-se a utilização de 
cortes do vídeo Perfume: A história de um 
assassino em conjunto com o artigo da QNEsq 
(Perfumes uma química inesquecível). Este se deu 
a partir de uma sequência didática, a qual abordou 
os conceitos de funções orgânicas oxigenadas. 
Numa turma de 3º ano do ensino médio de uma 
escola privada da cidade do Recife-PE. Com o 
objetivo de verificar como uma sequência didática 
associada ao uso de vídeos colabora para a 
aprendizagem dos alunos. 

Resultados e Discussão 
A partir das observações da professora, em relação 
às atitudes e comportamento dos alunos, bem como 
pela verificação do questionário e tabela foi 
possível fazer as seguintes análises: 
1º Encontro – Observou-se que houve pouca 
interação/participação dos alunos na aula, que se 
deu de forma expositiva com o uso do data-show. 
2º Encontro – Trabalhou-se o artigo seguido dos 
cortes do filme, pode-se observar uma participação 
muito maior dos alunos que ficaram totalmente 
envolvidos pelo filme, a tal ponto que por várias 
vezes chegam a pedir que o mesmo fosse exibido 
por completo.  
3º Encontro – Foi possível perceber o interesse dos 
alunos em descobrir qual a função orgânica 
compunha o seu perfume. Neste momento pode-se 
notar a evolução conceitual que os alunos tiveram, 
pois os mesmos conseguem identificar de forma 
correta as funções oxigenadas presentes na 
composição dos perfumes, além de responder de 
forma coerente o questionário, que continha 
características/descrições das funções orgânicas. 
As respostas dos alunos ao questionário possibilitou 
a construção da tabela 1.  
Participaram da sequência 21 alunos, os quais 
foram divididos em 1A, 2A, 3A e assim por diante. 

Tabela 1: Análise dos Questionários   
Alunos Categorias Quantidade 

de Alunos 
% de 

alunos 

1A, 4A, 5A, 
6A, 7A, 8A, 
11A, 15A, 
20A, 21A 

Consegue 
identificar 

11 52 

3A, 9A, 
16A, 18A 

Não 
consegue 
identificar 

4 19 

2A, 10A, 
12A, 13A, 
14A, 17A 

Identifica 
parcialmente 

6 29 

* Tabela criada pela pesquisadora 
Com base na tabela 1, observou-se que a maior 
parte dos alunos (81%) identificam ou identificam 
parcialmente as funções orgânicas ou 
características das substâncias que estão presentes 
em seus perfumes ou em seu dia-dia.  

Conclusões 

Concluímos que a sequência didática foi satisfatória 
na medida em que houve a participação e interação 
entre os alunos, além dos mesmos mostrarem-se 
envolvidos e terem alcançado o objetivo elencado 
inicialmente, bem como compreender as funções 
orgânicas sabendo distinguir umas das outras e 
caracterizá-las. Os alunos conseguem responder de 
forma correta os nomes das funções, quando 
expostas no quadro ou divididos em equipes. 
Notamos que com o suporte do artigo, e 
principalmente, do filme conseguimos chamar muito 
mais a atenção dos alunos, inclusive daqueles de 
menor participação nas aulas. 
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Introdução 
O estudo dos hidrocarbonetos é frequente 

no Ensino Médio e costuma ser abordado de 
maneira tradicional tornando-se complicado e sem 
muita compreensão pelos alunos, visto que os livros 
didáticos abordam frequentemente nomenclatura e 
classificação de diversos compostos, tornando o 
ensino cansativo e desestimulante.  

Autores como Santos e Schnetzler (1996) 
acreditam que a seleção dos assuntos de Química 
tem um relevante papel para que se mude o cenário 
da educação atual. Dessa forma, o ensino deve 
estar baseado em temas relacionados ao cotidiano 
dos alunos visando esclarecer situações reais e 
aproximando-o da desejada formação do aluno 
cidadão. Para que esse ensino seja efetivo, faz-se 
necessário efetuar algumas inovações no método 
tradicional de ensino praticado na maioria das 
escolas brasileiras (MACENO e GUIMARÃES, 
2013). No conjunto destas inovações, a utilização 
de estratégias de ensino adequadas são de extrema 
importância. O objetivo do presente trabalho foi 
investigar a eficiência de uma proposta de ensino 
para o tema hidrocarbonetos de forma 
contextualizada, baseando-se no tema petróleo e 
derivados. 

Resultados e Discussão 
 A proposta, composta por oito aulas, foi 
aplicada durante quatro semanas, numa escola 
pública estadual localizada no município de Ilhéus-
BA. A cada semana foram ministradas duas aulas 
com metodologias diferentes.  Utilizou-se vídeo, 
jogo da memória, estudo de caso e experimentação 
como estratégias de ensino.  

Na primeira aula verificou-se os 
conhecimentos prévios dos alunos por meio de 
questionário contendo perguntas rápidas e figuras 
para serem identificadas como derivados do 
petróleo. Em seguida foi realizado um experimento 
com misturas de alguns hidrocarbonetos, cuja 
intenção foi verificar os conhecimentos prévios 
acerca da solubilidade destes em água e sanar 
possíveis equívocos deste conhecimento. Na 
segunda semana a apresentação de um vídeo 

familiarizou os alunos com os compostos derivados 
do petróleo que estão no cotidiano deles. A seguir 
foi aplicado um jogo da memória com objetivo de 
estudar nomenclatura dos hidrocarbonetos. A 
terceira semana de aula foi marcada por um 
experimento demonstrativo de destilação 
fracionada abordando algumas propriedades físicas 
como ponto de ebulição, por exemplo, fazendo uma 
relação com o processo de refino e beneficiamento 
do petróleo. Para finalizar o processo, tivemos a 
apresentação da resolução de um estudo de caso 
proposto no segundo dia de aula, que consiste 
numa história em que os personagens devem 
resolver o problema do consumo de derivados do 
petróleo e o descarte de lixo plástico.   

Os resultados obtidos com as atividades 
experimentais esclareceram que é possível ensinar 
as propriedades físicas como densidade, ponto de 
ebulição e miscibilidade dos hidrocarbonetos em 
água, além das interações intermoleculares e a 
polaridade de suas moléculas. O vídeo apresentado 
despertou a curiosidade dos alunos durante as 
aulas e fez surgir inúmeros questionamentos que 
justificam o interesse no tema desta proposta. O 
jogo da memória mostrou-se uma eficiente 
estratégia capaz de equilibrar o caráter lúdico de 
uma brincadeira com a capacidade de ensinar a 
nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos. A análise 
dos textos produzidos pelo estudo de caso e a 
discussão do professor com os alunos esclareceram 
que esta proposta de ensino desenvolveu a 
consciência ecológica dos alunos no que se refere 
ao acúmulo e descarte de resíduo plástico.  

Conclusões 
Ao final desta proposta, percebeu-se que os alunos 
passaram a reconhecer o petróleo como importante 
matéria prima para a produção de diversos bens de 
consumo da sociedade além de conhecerem o 
conteúdo científico (hidrocarbonetos) relacionado 
ao petróleo e seus derivados. 
___________________ 
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MACENO, N. G.; GUIMARÃES, O. M. A Inovação na Área de 
Educação Química. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 35, n. 
1, p.48-56, fev 2013. 
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 Palavras-Chaves: Ensino, Oxidação, Experimentação 

Introdução 
 O processo de oxirredução está entre 
os conceitos mais comuns da química e nas 
reações aplicadas no dia a dia tais como, 
ferrugem do ferro, combustão, ação de 
alvejantes e a respiração dos animais. (Brown; 
LeMay; Bursten, 2011). Segundo MENDONÇA; 
CAMPOS; JÓFILI (2004), as reações de 
oxirredução ocorrem quando os elétrons são 
transferidos do átomo oxidado para o átomo 
reduzido esse mecanismo é melhor 
compreendido quando se usa conceitos 
definidos de oxidação-redução. Considerando 
os aspectos da química, analisamos o 
compreendimento das estruturas moleculares, 
ligações covalentes e iônicas, reatividade 
sendo deslocamento de metais, agentes 
oxidantes e redutores e potenciais de eletrodo. 
 Este trabalho analisou um questionário 
aplicado aos professores de Química do 2º ano 
do Ensino Médio (EM) do município de 
Araguaiana/MT e Barra do Garças/MT, sendo 
(02) duas escolas particulares e (03) escolas 
públicas, com questões abertas e objetivas 
onde foi realizada com o intuito dos mesmos 
relatarem o conteúdo abordado de oxirredução. 
  Optamos por um estudo qualitativo para 
analisarmos como os discentes definem os 
conceitos de oxirredução mais compreendidos 
pelos alunos,dando sugestões de melhorias 
para o ensino-aprendizagem.  

Resultados e Discussão 
ESCOLAS QUE ABORDAM OXIRREDUÇÃO NO 2º 

ANO EM. 
SIM 02 
NÃO 01 

Na tabela acima abordamos os 
resultados das entrevistas com os professores, 
onde 80% dos discentes trabalham  com o 
conteúdo de oxirredução no 2º ano do EM e 
relataram que a maioria dos alunos 
compreende os conceitos (processo de doação 
e recepção de elétrons), No entanto 20% 
ministram  o conteúdo em outras séries, pois o 
material didático já vem destinado. 

 
CONCEITOS DE OXIRREDUÇÃO MAIS  

COMPREENDIDOS PELOS ESTUDANTES 
Valência 01 

Nox 02 
Oxidação 03 
Redução 03 

Estados de Oxidação 0 
Potenciais padrão de Redução Eº 0 

Outros 0 
 Na tabela 2 acima relatamos os 
conteúdos  nos quais os estudantes 
compreendem melhor que são: Nox, Valência, 
oxidação e redução estando de acordo com os 
achados de MENDONÇA; CAMPOS; JÓFILI 
(2004).  
 Os conteúdos são abordados nas 
escolas de forma dinâmica com aulas 
experimentais e principalmente com vídeos 
interativos e mesa redonda (debates), isso 
facilitando o aprendizado dos alunos e a 
aplicação do conceito no seu dia-dia. 

Conclusões 
 Os resultados observados nos 
municípios revelaram que os conteúdos de 
oxirredução, é muito complexo e de difícil 
entendimento. 
 No entanto os discentes apresentam 
mudanças para o ensino-aprendizagem onde 
os mesmos relaciona fatos no cotidiano para o  
melhor compreendimento dos estudantes. 
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Palavras-Chave: Processos físicos e químicos. 

Introdução 
É comum desde as séries iniciais da Educação 
Básica, no ensino de Ciências, serem trabalhados 
os processos físicos, como evaporação, 
solidificação, fusão, entre outros. Esses conceitos 
são ainda desenvolvidos de maneira mais 
aprofundada, logo no início do Ensino Médio. No 
entanto, algumas pesquisas1 retratam que em geral 
os estudantes tendem a confundir transformações 
químicas com mudanças de estado. Nesse sentido, 
o presente trabalho teve como objetivo questionar 
sobre os fenômenos químicos e físicos em alguns 
experimentos de queima, possibilitando maior 
compreensão das dificuldades que estes alunos 
apresentam. Para isso, participaram desta pesquisa, 
seis alunos da primeira série do Ensino Médio de 
uma escola pública do estado do Paraná. Para a 
realização da pesquisa, foram elaborados, uma 
sequência de experimentos envolvendo queima de 
alguns materiais em associação a questões que 
pudessem ser respondidas pelos educandos 
durante a realização dos experimentos. As 
atividades desenvolvidas com os alunos no 
laboratório foram registradas por meio de filmagem, 
o que permitiu o acompanhamento de suas atitudes 
e manifestações a respeito dos experimentos. 

Resultados e Discussão 
Os fenômenos foram discutidos entre os estudantes, 
durante os experimentos especialmente na queima 
do álcool e do açúcar. Nessas duas situações, eles 
não conseguiram compreender o que de fato 
acontecia com os materiais e isso ficou evidente 
quando perguntamos no questionário sobre a 
queima do álcool:  
 
A1 – Após pegar fogo evaporou o álcool sumiu 
completamente.  
A2 – Queimou e evaporou e o fogo é mais claro do que 
os outros e mais baixo. 
A3 – O álcool queimou, o álcool evaporou ou será que o 
fogo queimou o álcool. 
A4 – O álcool queima e depois de um certo tempo 
evapora. 
A5– O álcool queimou e a maioria do álcool se evaporou 
e ficou um restinho que não queima mais  
A6 – Eu acho que o álcool não queimou evaporou e 
sobrou um liquido no fundo do recipiente que eu não sei o 
que é. O fogo do álcool é bem mais claro. 
 
Fica evidente então que os alunos não 
compreendem muito bem os fenômenos ali 
envolvidos, e buscam explicar com base em suas 

observações, deixando de lado os conceitos 
envolvidos nos processos físicos e químicos ali 
existentes. O mesmo aconteceu na queima do 
açúcar, e isto fica evidente no trecho transcrito 
abaixo ocorrido durante o experimento: 
 
A2 – Açúcar? Pesq – Açúcar. A1 – Vai derreter! Pesq – 
Vai queimar? A5 – Ah, assim não vai queimar não. A3 – 
Vai derreter. A5 – Ah vai tipo fazer derreter. A4 – Açúcar 
queimado. (Alunos observam) A4 – Vai derreter! Pesq – 
O que está acontecendo? A3 e A4 – Está derretendo. A2 
– Que horror! Pesq – Está queimando? A5 – Não. Pesq – 
Não está queimando? O que é que é isso aqui dentro? 
A5 e A1 – Isso é açúcar queimado. Pesq – Não, não está 
queimando e isso é açúcar queimado? Eu não entendo 
vocês! A3 – Está passando de sólido para liquido! Pesq – 
Mas isso é o que, uma transformação o que? Física ou 
química? A3 – Física! Pesq – Isso aqui queimou ou não? 
A5 – É açúcar queimado, mas não queimou não. Tem 
que pegar fogo não tem? A3 - Tem que torrar. A5 – Nem 
tudo que pega fogo queima!? Pesq – É uma boa 
pergunta pra você pensar. 
 
Neste experimento não há o aparecimento de 
chama, e isto acabou dificultando a conclusão dos 
educandos de que o aquecimento do açúcar resulta 
em transformações físicas a também químicas. Isso 
se deve possivelmente ao fato de que os alunos não 
tenham bem claro os conceitos ali existentes. 

Conclusões 
Mesmo considerando a ênfase dada aos processos 
físicos e químicos na educação básica, estes 
estudantes pouco compreendem e sabem fazer 
distinção entre os processos mencionados. 
Tal fato pode ser ocasionado devido ao tipo de 
ensino realizado. Um ensino que não apresenta 
elementos significativos para o aluno, portanto não 
permite que os estudantes se aproximem da lógica 
para construir determinados conceitos. É importante 
ressaltar que para alguns materiais o processo de 
queima é bastante complexo, daí resultam as 
dificuldades que muitos estudantes apresentam e os 
levam a generalizar explicações. Para que os alunos 
superem tais dificuldades torna-se essencial a 
mediação do professor, discutindo todos os 
conceitos trazidos da lógica do aluno, estabelecendo 
relações, assim mais complexas. 
___________________ 
1MORTIMER, E. F.; MIRANDA, L. C. Transformações 
concepções de estudantes sobre reações químicas. Química 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma sequência de atividades sobre os produtos químicos de uso doméstico, 
realizada com estudantes de uma turma de magistério e duas turmas do ensino fundamental. O objetivo 
foi evidenciar as relações existentes entre os conteúdos de Química e os temas do cotidiano. As 
estudantes do magistério realizaram pesquisas sobre medicamentos, produtos de higiene e de limpeza. 
Essa turma foi dividida em quatro grupos, e cada grupo elaborou atividades para as turmas do ensino 
fundamental sobre o tema escolhido. A autonomia para realizar escolhas, o domínio do conhecimento e 
a forma de se comunicar nas apresentações foram aprimorados pelas estudantes e apontam o 
desenvolvimento dos objetivos pedagógicos da alfabetização científica e tecnológica. As crianças 
interagiram com as estudantes, fazendo muitas perguntas e participando animadamente das atividades. 
A entrega dos portfólios, com a descrição e avaliação do trabalho realizado, evidenciou a importância 
deste trabalho à formação das futuras professoras. 
 

INTRODUÇÃO 
 
No segundo ano do Ensino Médio, a disciplina de Química nas escolas 

públicas estaduais de Santa Catarina é caracterizada pelos conteúdos de físico-
química, por exemplo, soluções, cinética química, termoquímica e equilíbrio químico 
(BRASIL, 1999). Em geral, os estudantes sentem muitas dificuldades no aprendizado 
desses conceitos, devido ao seu caráter abstrato e à presença de cálculos 
matemáticos para a resolução de problemas. Na prática docente, nem sempre é 
possível evitar a aplicação de listas de exercícios e provas para avaliar a aprendizagem 
desses conteúdos. Ademais, resoluções de exercícios e provas geralmente são 
condições que a própria escola impõe ao corpo docente para avaliar os estudantes. É 
nessa perspectiva que o ensino transmissivo dos conteúdos ainda se faz presente em 
algumas escolas do país. 

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preconiza como 
finalidades para o Ensino Médio “o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico” e “a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina” (BRASIL, 1996, p. 46). Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio foram publicados posteriormente à Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, buscando “difundir os princípios da 
reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas abordagens e 
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metodologias” (BRASIL, 1999, p. 13). Isso reforça a ideia de que, além dos saberes 
disciplinares, questões de relevância social devem ser tratadas na educação básica. 

No âmbito do Ensino de Química, a adoção de temas sociais relacionados à 
Ciência e a Tecnologia tem como eixo norteador a contextualização dos conteúdos 
químicos, visando à inter-relação entre a informação química e o contexto social 
(SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Isso favorece aos estudantes compreenderem os 
fenômenos químicos mais diretamente ligados à sua vida cotidiana, bem como o 
desenvolvimento de habilidades, como a participação e a capacidade de tomada de 
decisões, essenciais à formação da cidadania (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Dessa 
forma, é possível buscar uma maior conscientização dos estudantes com relação aos 
problemas de sua comunidade, ao serem abordados valores de coletividade, 
solidariedade e respeito ao próximo. Essas assertivas corroboram os pressupostos da 
Alfabetização Científica e Tecnológica que “designa um tipo de saberes, de 
capacidades ou de competências que, em nosso mundo técnico-científico, 
corresponderá ao que foi a alfabetização no século passado” (FOUREZ, 1997a, p.15). 

A ideia deste trabalho surgiu no ano de 2009, época em que lecionava aulas 
em uma escola pública na cidade de Itajaí-SC, acometida por uma forte enchente 
ocorrida em novembro de 2008. A população sofreu perdas materiais e pessoais e, 
consequentemente, a desmotivação dos estudantes em 2009 era maior do que nos 
anos anteriores. Lecionando em seis turmas do segundo ano do Ensino Médio, 
comecei a registrar questionamentos feitos pelos estudantes durante a abordagem dos 
conteúdos relacionados às soluções. Percebi que a maioria das perguntas estava 
relacionada com a saúde. Naquele momento, parecia um assunto bastante significativo 
para os estudantes e, por essa razão, elaborei uma sequência de atividades para as 
seis turmas. Uma dessas turmas era do curso de magistério, composta por dezesseis 
alunas. A grade curricular deste curso é igual a do Ensino Médio nos dois primeiros 
anos e diferenciada nos dois anos seguintes, com disciplinas voltadas à educação 
infantil e ensino fundamental. Para esta turma, a sequência de atividades foi 
diferenciada das demais, visto que a ideia inicial era fazer com que as alunas 
apresentassem seus trabalhos para os estudantes das séries iniciais, que estudavam 
na mesma escola. Nesse sentido, o objetivo geral do presente trabalho foi desenvolver 
uma sequência de atividades didáticas na disciplina de química do segundo ano do 
magistério, contextualizadas por temas de relevância social. 

 

OS TEMAS SOCIAIS NO ENSINO DE QUÍMICA 
 
No Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem temas 

transversais como violência, recursos naturais, preconceitos e saúde, que devem 
permear “todas as áreas que compõem o currículo escolar [...] levando em conta todos 
os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia 
da escola” (BRASIL, 1997b, p. 245). Para o Ensino Médio, recomenda-se a abordagem 
de questões relacionadas à saúde como “temas contextuais organizadores do currículo 
[...], a partir de temas como poluição, recursos energéticos, saúde, cosméticos, [...] 
medicamentos, [...] entre tantos outros temas abordados, também, em livros 
paradidáticos, orientados para o ensino médio (BRASIL, 2006, p. 122). Na prática, isso 
pode ser viabilizado por meio dos temas sociais, que evidenciam o papel social da 
Química ao promoverem a contextualização dos conteúdos (SANTOS; SCHNETZLER, 
2010). A nosso ver, contextualizar o Ensino de Química significa problematizar, 
investigar e interpretar situações reais e significativas para os estudantes, que devem 
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buscar na Ciência Química o auxílio para a compreensão e resolução dessas situações 
(RICHETTI, 2008). As aplicações e implicações da Química mostram de que maneira o 
aluno, enquanto cidadão, pode aplicar os conhecimentos na sua vida cotidiana, 
enquanto ao professor de Química, cabe “ensinar os alunos a usarem correta e 
adequadamente os produtos domissanitários, os cosméticos, os inseticidas, os 
remédios, os combustíveis, os bronzeadores, etc. (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 
106). Corroborando essa ideia, as Orientações Curriculares (2006), sugerem que o 
professor estabeleça uma relação entre os conceitos cotidianos e químicos para o 
processo de construção do conhecimento escolar, aproximando os conhecimentos das 
diversas disciplinas escolares e os conhecimentos da vida cotidiana. 

Segundo Ricardo (2005, p. 218), a contextualização deve “problematizar a 
relação entre esses dois mundos - saber científico e conhecimento cotidiano - pois a 
natureza faz parte de ambos”. Na mesma direção, Fourez (1997b) considera que um 
determinado conhecimento está contextualizado quando sofre adaptações para que 
possa ser utilizado em um contexto diferente do qual foi inicialmente elaborado. 
Entendemos que a contextualização dos conteúdos deve possibilitar que o estudante 
perceba a importância daquele conhecimento para a sua vida e, por essa razão, é 
fundamental proporcionar alternativas para que os estudantes se interessem em buscar 
novos conhecimentos. Isso pode ser feito quando o professor deixa claro aos 
estudantes que o conhecimento do senso comum é válido, porém, muitas vezes 
precisa de um olhar crítico, por não se constituir um fim em si mesmo e nem ser 
suficiente para explicar os problemas do mundo. 

Fourez (1997a) defende que a Alfabetização Científica e Tecnológica seria 
parte da formação para os estudantes, futuros cidadãos, que pode mostrar as 
complexas relações entre a Ciência e a Sociedade, para que eles compreendam que a 
Ciência faz parte da nossa cultura e nosso dia-a-dia. A Alfabetização Científica e 
Tecnológica deve permitir a inclusão de saberes que proporcionem ao indivíduo a 
capacidade de negociar suas decisões em prol de causas naturais ou sociais. Em 
termos individuais, Fourez (1997a) estabelece três objetivos pedagógicos para um 
indivíduo ser considerado alfabetizado científica e tecnologicamente: i) a autonomia 
permite negociar suas decisões diante das situações de mundo; ii) a comunicação diz 
respeito à capacidade de encontrar a maneira mais adequada para expor seu ponto de 
vista e iii) o domínio do conhecimento concede segurança na tomada de decisões. 
Esses atributos estão firmados na negociação, termo usado para designar alguém que 
não recebe passivamente as normas ou informações, mas que sabe negociar com 
elas, isto é, sabe ganhar ou perder na argumentação (Fourez, 1997a). 

Os objetivos pedagógicos da Alfabetização Científica e Tecnológica podem ser 
articulados ao Ensino de Química, visando a habilitar os estudantes para se 
relacionarem melhor com seu contexto de vida e permitindo que eles alcancem níveis 
mais elevados de conhecimento científico (LISO et al., 2002). A abordagem de temas 
sociais no Ensino de Química pode ser uma forma de valorizar os conhecimentos 
prévios dos estudantes. Porém, Liso et al. (2002) alertam para que os fenômenos 
cotidianos abordados no Ensino de Química não sirvam apenas para introduzir 
conteúdos ou motivar os estudantes. Ao contrário, eles devem ser utilizados no 
planejamento de situações problema que conduzam à teoria para aplicá-la no dia-a-dia 
dos alunos. Nesse contexto, Chassot (2003) avalia que 

 
[...] Parece que se fará uma alfabetização científica quando o ensino da 
ciência, em qualquer nível [...] contribuir para a compreensão de 
conhecimentos, procedimentos e valores que permitam aos estudantes tomar 
decisões e perceber tanto as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na 
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melhora da qualidade de vida, quanto as limitações e consequências negativas 
de seu desenvolvimento. (CHASSOT, 2003, p. 99). 

 
Diante dessas considerações, a Alfabetização Científica e Tecnológica se 

apresenta como um referencial apropriado para ser articulado à abordagem 
contextualizada dos conteúdos de química, bem como para a realização de trabalhos 
multi e interdisciplinares. É nessa perspectiva que os objetivos pedagógicos da 
Alfabetização Científica e Tecnológica foram norteadores da sequência de atividades 
realizada com a turma de estudantes magistério e elas, posteriormente, elaboraram e 
apresentaram seus trabalhos aos estudantes do ensino fundamental, conforme 
descreveremos a seguir. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
 

Ao iniciar o planejamento das atividades, no final do segundo bimestre do ano 
letivo de 2009, entrei em contato com duas professoras, da mesma escola que eu 
atuava, e que lecionavam nas turmas da terceira e quarta séries do ensino 
fundamental. Expliquei que uma das minhas turmas iria elaborar e apresentar trabalhos 
sobre os temas medicamentos, produtos de higiene e produtos de limpeza, utilizando 
um formato e linguagem apropriados às crianças. Elas prontamente aceitaram 
participar com seus alunos e combinamos que essa participação aconteceria no quarto 
bimestre. 

Na primeira semana de aulas do terceiro bimestre, apresentei às alunas do 
Ensino Médio a proposta de trabalho, os objetivos e os temas. A turma dividiu-se em 
quatro equipes, sendo que duas escolheram o tema “medicamentos”, uma equipe ficou 
responsável pelos “produtos saneantes” e o outro grupo escolheu “produtos de 
higiene”. Escolhidos os temas, a sequência de atividades e o cronograma foram 
apresentados às estudantes, conforme Quadro 01: 

 
Quadro 01: Cronograma de atividades 

 Atividades 
Etapa 1 Definição dos grupos, escolha do tema, escolha de cinco 

produtos (relacionados ao tema) e atividades de pesquisa; 

Etapa 2 
Entrega do trabalho de pesquisa, apresentação das 
propostas de atividades e orientações para a adequação 
dessas atividades para o ensino fundamental; 

Etapa 3 Apresentação das atividades, elaboração e entrega do 
portfólio. 

 
Cada etapa teve duração aproximada de quatro semanas, sendo uma aula por 

semana dedicada às atividades presenciais e a outra destinada aos conteúdos de 
Química previstos no currículo escolar. Na primeira etapa, as atividades de pesquisa 
foram realizadas na sala informatizada da escola, durante três semanas. Cada equipe 
escolheu cinco produtos relacionados ao seu tema, sobre os quais deveriam pesquisar: 
a) como surgiram e aspectos históricos e culturais de sua utilização; b) forma adequada 
de armazenamento em casa; c) riscos do uso inadequado desses produtos; d) 
benefícios do uso desses produtos e e) o que fazer em caso de acidentes com esses 
produtos. 
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No início da segunda etapa, os grupos entregaram os trabalhos de pesquisa e 
apresentaram suas propostas de atividades a serem apresentadas aos estudantes do 
ensino fundamental. Agendamos as datas das apresentações para o quarto bimestre e 
comunicamos as professoras do Ensino Fundamental. Durante os meses de setembro 
e outubro as alunas prepararam suas atividades e, nas aulas destinadas à preparação, 
eram orientadas a relacionar o tema com conteúdos de Química e atividades 
adequadas aos pequenos estudantes. 

Duas turmas do ensino fundamental, uma da terceira série e outra da quarta 
série, participaram das apresentações. Visto que cada turma assistiria duas 
apresentações, combinamos que duas apresentações seriam na sala de aula das 
alunas do magistério e duas seriam nas salas de aulas de cada turma do ensino 
fundamental. Os dois primeiros grupos apresentaram seus trabalhos na sala de aula do 
magistério, oportunizando aos estudantes do ensino fundamental saírem do seu 
ambiente cotidiano para conhecer um espaço escolar diferente daquele frequentado 
diariamente, apesar de estar localizado na mesma escola. 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

O primeiro grupo apresentou o tema “medicamentos”, para os alunos da 
terceira série. A apresentação teve como enfoque principal os locais mais adequados 
para armazenar medicamentos em casa. A equipe abordou assuntos relacionados à 
automedicação, bulas de medicamentos, efeitos colaterais e os riscos de tomar 
remédios sem receita médica. A equipe fez desenhos ampliados, em papel pardo, de 
alguns ambientes domésticos, por exemplo, cozinha, banheiro e quarto. Elas pediram 
aos estudantes que mostrassem onde seus pais guardavam medicamentos em casa. A 
maioria apontou para locais de fácil acesso, por exemplo, armários baixos, balcão de 
cozinha, gavetas de roupeiros e armários de banheiro. As alunas explicaram porque os 
locais indicados não eram os mais adequados e mostraram a eles quais locais seriam 
mais seguros para guardar os medicamentos. Ao final, elas entregaram para cada 
estudante uma atividade lúdica denominada “jogo dos sete erros”, relacionada ao tema 
apresentado. 

O segundo grupo apresentou os perigos dos produtos de limpeza para os 
alunos da quarta série. Elas iniciaram com uma breve apresentação oral sobre a 
história do sabão e mostraram cartazes, confeccionados por elas, com embalagens de 
alguns produtos de limpeza bastante conhecidos e chamaram a atenção das crianças 
quanto ao perigo de intoxicação de alguns daqueles produtos, destacando a água 
sanitária. As alunas da equipe vestiram fantasias de palhaço e desenharam em papel 
pardo um grande jogo de amarelinha, que concentrou a atividade principal. Os 
estudantes da quarta série foram divididos em cinco grupos, e o representante de cada 
grupo avançaria uma casa na amarelinha toda vez que seu grupo acertasse a resposta 
da pergunta feita pelas alunas do magistério. A equipe entregou aos pequenos 
estudantes uma lembrancinha e uma atividade de palavras cruzadas para preencher 
em casa. 

Os outros dois grupos realizaram suas apresentações nas salas de aulas das 
turmas do Ensino Fundamental. O terceiro grupo abordou o tema “higiene bucal” para 
os alunos da terceira série. A apresentação oral inicial foi direcionada por questões 
relacionadas à história da escova de dentes, a origem da pasta de dentes, como 
surgem as cáries e a função do flúor.  A seguir, a equipe apresentou uma breve peça 
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de teatro contando a história de Sofia, uma menina que estava com dor de dente 
porque havia comido muitos doces e não gostava de escovar os dentes. Uma das 
alunas da equipe, que estava caracterizada para interpretar uma dentista, explicou para 
Sofia a importância da higiene bucal para a saúde, principalmente das crianças. A 
seguir, ensinou Sofia a usar o fio dental e a forma correta de escovar os dentes. Como 
atividade final, a equipe entregou uma escova de dentes para cada criança e promoveu 
uma escovação de dentes coletiva. Como lembrança, cada aluno ganhou uma maçã 
vermelha para o lanche da tarde. 

A última equipe apresentou o tema automedicação para os alunos da quarta 
série. Após uma breve apresentação oral sobre o uso correto dos medicamentos, 
riscos do uso abusivo, intoxicações e bulas de medicamentos, a equipe organizou os 
estudantes em cinco grupos. Cada grupo recebeu alguns pedaços de papel com 
palavras escritas separadamente. A equipe fazia perguntas às crianças e eles tinham 
que procurar as respostas para as questões entre as palavras recebidas. Além de 
destacarem a importância do armazenamento seguro de medicamentos, a equipe de 
alunas mostrou as diferenças e semelhanças entre doces e comprimidos. 

Durante os quatro encontros com os estudantes do ensino fundamental, as 
alunas do magistério que não estavam apresentando receberam uma ficha de 
observação, na qual deveriam avaliar as apresentações das colegas. Os critérios 
sugeridos diziam respeito à clareza na exposição de ideias, vocabulário adequado e 
interação das crianças com as apresentadoras. Após o término das apresentações de 
todos os grupos, cada equipe elaborou um portfólio sobre o trabalho desenvolvido. Este 
portfólio deveria conter uma justificativa para a escolha do tema, o relato individual de 
cada uma das etapas do trabalho, uma reflexão pessoal sobre a contribuição para a 
aquisição de conhecimentos e experiências e, finalmente, uma autoavaliação do grupo. 

 

ANÁLISE DAS APRESENTAÇÕES  
 

Os quatro grupos mostraram-se bastante comprometidos com a produção e 
apresentação dos trabalhos. As atividades realizadas foram compatíveis com o nível de 
ensino dos estudantes da terceira e quarta séries. A mudança de rotina para os 
pequenos alunos foi bastante significativa. Segundo o relato das duas professoras, o 
trânsito entre os prédios despertou bastante curiosidade nas crianças quanto ao que 
elas estavam indo fazer no prédio dos estudantes do Ensino Médio. A interação entre 
eles e as alunas do magistério foi bastante positiva. Foram raros os momentos em que 
houve dispersão dos estudantes e as professoras precisaram chamar a atenção deles. 

Os relatos individuais sobre as apresentações das colegas foram bastante 
críticos quanto à forma de apresentação. O primeiro grupo foi criticado pelo fato de 
uma aluna ter apresentado a maior parte do trabalho, além dela ter respondido a 
pergunta feita aos estudantes antes que eles tivessem tempo de responder. Outra 
crítica foi em relação à desorganização na apresentação desse grupo e à utilização de 
palavras de difícil compreensão para as crianças, como “prescrição” e “efeitos 
colaterais”. Ao usar essas expressões, as alunas deveriam ter explicado seu significado 
usando uma linguagem mais simples. Por outro lado, a dinâmica proposta por elas foi 
bastante interessante e motivadora. Os alunos se interessaram em participar da 
atividade, sendo necessária a intervenção da professora da terceira série para acalmá-
los e organizar a participação. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Ensino Aprendizagem 
EAP 

O segundo grupo recebeu elogios pelas fantasias utilizadas, pela estruturação 
do trabalho e pela atividade da amarelinha. As colegas consideraram que a equipe 
conseguiu motivar a participação dos pequenos estudantes. A leitura inicial, realizada 
sobre a história do sabão, foi bastante interessante, mas após alguns minutos tornou-
se monótona e as crianças começaram a ficar impacientes. As perguntas feitas por 
elas foram pertinentes ao tema e adequadas ao nível de conhecimento dos alunos da 
quarta série. Em alguns momentos as crianças se dispersaram e a professora deles 
precisou intervir energicamente. Mesmo assim, isso não interferiu no andamento das 
atividades do grupo. 

A terceira equipe não recebeu críticas negativas. O grupo foi bastante elogiado 
quanto à organização do trabalho, vocabulário utilizado e clareza das explicações. As 
crianças interagiram bastante com as alunas da equipe e a encenação da história de 
Sofia foi bastante esclarecedora e elogiada pelas colegas. A respeito da explicação 
sobre a escovação, uma das alunas avaliadoras comentou que “foi superinteressante, 
até mesmo nós alunas aprendemos bastante coisa”. Finalmente, o quarto grupo usou 
uma linguagem bastante clara e adequada para falar sobre a automedicação. Os 
estudantes permaneceram atentos à apresentação das alunas. Quando eram 
solicitadas a participar, todas as crianças queriam falar ao mesmo tempo e, novamente, 
a professora deles precisou intervir para organizar a participação. Esse fato foi bastante 
positivo e mostrou o interesse das crianças sobre o tema e a interação entre elas e o 
quarto grupo. 

Em relação à organização das atividades e preparo para as apresentações, 
dois grupos se destacaram mais em relação aos outros. Um grupo não conseguir entrar 
em consenso quanto às atividades que seriam propostas aos estudantes e isso refletiu 
na falta de interação entre os membros da equipe no momento da apresentação. Os 
conceitos de Química relacionados às soluções e solubilidade estiveram presentes na 
apresentação dos quatro grupos, e as alunas explicaram às crianças com clareza e 
adequação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com este trabalho, acreditamos ter contribuído com a formação das alunas do 
segundo ano do magistério, futuras professoras da educação infantil e das séries 
iniciais. O resultado final foi muito satisfatório, superando as expectativas iniciais. As 
atividades de pesquisa, realizadas na primeira etapa da sequência de atividades, 
contribuiu para evidenciar a presença da química nos temas selecionados por elas.  

As dinâmicas propostas pelos quatro grupos contemplaram os objetivos iniciais 
do trabalho. Nas duas primeiras etapas, o foco esteve voltado para mostrar às alunas a 
relação entre conhecimentos de Química e o senso comum, o que refletiu em maior 
comprometimento das alunas na realização das atividades. Na terceira etapa, a 
interação das alunas com as crianças contribuiu significativamente para sua formação 
docente, demonstrado na autoavaliação dos portfólios, conforme citado anteriormente. 
Depreende-se que as atividades desenvolvidas nas etapas 1 e 2 favoreceram o 
desenvolvimento da autonomia e do domínio do conhecimento. Já a comunicação foi 
um atributo favorecido diretamente na etapa de apresentação dos trabalhos para os 
estudantes do terceiro e quarto ano. Os resultados mostram que os objetivos 
pedagógicos da alfabetização científica e tecnológica foram propiciados às estudantes 
do magistério. 
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Na percepção dessas estudantes, participar dessas atividades foi uma 
experiência bastante enriquecedora, tanto em termos pessoais como perspectivas 
sobre a futura profissão, conforme algumas ideias que elas expressaram nos portfólios: 

 
[...] O trabalho que fizemos ajudou não só os pequenos a entenderem a 
importância dos medicamentos como ajudou a tirar dúvidas de nós mesmos 
(Grupo 1). [...] Foi muito bom termos essa experiência, pois nos prepara pelo 
que vem pela frente (Grupo 2). 
[...] Através desse projeto conseguimos aprender inúmeras coisas, nossos 
conhecimentos foram enriquecidos [...] acreditamos que o projeto teve 100% de 
aprovação de ambas as partes (Grupo 3). 
[...] Ficar ali na frente explicando para muitas crianças fez minhas pernas 
balançarem, foi onde vi que ser professor não é fácil, é preciso muito preparo 
(Grupo 4). 

 
Para as crianças, aprender que a Química está presente nos assuntos do 

cotidiano, por meio da participação em atividades, mostrou-se uma interessante 
alternativa para mudar a visão cultural e negativa de que a Ciência é domínio exclusivo 
dos cientistas. A abordagem de questões individuais e a sensibilização das crianças 
através de exemplos práticos, como o teatro apresentado por um dos grupos, também 
favoreceu a abordagem transversal das temáticas apresentadas (BRASIL, 1997b; 
BUSQUETS et al., 1997). Atividades como a apresentada neste trabalho contribuem 
para mostrar aos estudantes envolvidos as relações entre os conhecimentos científicos 
e os assuntos da vida cotidiana.  

Entendemos que ensinar os conteúdos de química na educação básica por 
meio de temas sociais contribui para estimular a tomada de decisões frente aos 
problemas sociais relacionados à Química. Afinal, “se a química está presente na vida 
do cidadão, poderemos ensiná-lo a participar da sociedade ativamente”, através do 
conhecimento dos problemas sociais relacionados à Química como Ciência (SANTOS; 
SCHNETZLER, 2010, p.105). 
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Projeto interdisciplinar “Show” de ciências e matemática 

 

Luana Carla Zanelato do Amaral*(FM), Lucas Vanz(PG), Clóvia Marozzin Mistura(PQ), Aline 
Locatelli(PQ) e Alana Neto Zoch(PQ)* luanazamaral@gmail.com 
Instituto de Ciências Exatas e Geociências-Universidade de Passo Fundo. 

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade, Contextualização   

Introdução 
 
A Escola Estadual Antonino Xavier e Oliveira, 
localizada em Passo Fundo – RS, busca adaptar-se 
às propostas de ensino interdisciplinar e 
contextualizado conforme o PCN (2006). Para isso 
realiza pelo menos um projeto por ano envolvendo 
as diversas áreas do conhecimento, tendo como 
objetivo buscar um ensino interdisciplinar e capaz de 
formar estudantes capazes de interpretar e analisar 
fenômenos naturais.. No primeiro trimestre de 2014 
foi realizado um projeto na área das ciências da 
natureza e matemática. A proposta foi denominada 
“Show” de ciências e matemática, onde os 
estudantes escolheram um assunto de seu cotidiano 
e fizeram a interpretação do mesmo cientificamente, 
realizando atividades experimentais ou jogos, 
utilizando mídias como gravação de filmes, 
documentando o processo e apresentando para as 
professoras. 

Resultados e Discussão 
A proposta foi lançada aos estudantes no início do 
mês de abril. Cada turma foi dividida em três grupos, 
escolhendo um nome e um líder para cada um. Os 
grupos tiveram quinze dias para escolher o assunto 
que desejavam trabalhar. Os estudantes mostraram-
se bastante interessados ao desenvolver as 
atividades propostas, buscaram auxílio dos 
professores para tirar dúvidas, visitaram a biblioteca 
da escola, pesquisaram em diferentes materiais 
virtuais e utilizaram-se de diversas mídias para 
apresentar a pesquisa.  
A apresentação aconteceu para todas as turmas das 
séries finais do ensino fundamental e para o ensino 
médio, a maioria dos estudantes demonstrou 
conhecimento e segurança para explicar as 
atividades experimentais, conseguindo transpor as 
barreiras entre teoria e prática. 
Os estudantes apresentaram 18 atividades (Figuras 
1 e 2), dentre elas o “fumódromo”, onde buscaram 
demonstrar aos colegas os malefícios do uso do 
cigarro; a geração de eletricidade com energia 
eólica, no intuito de mostrar a importância de obter 
energias limpas e renováveis; construíram um robô 
com materiais alternativos, onde o movimento 
acontecia pela pressão exercida por seringas 
descartáveis; dentre outras atividades. 
Ficou claro, avaliando como os estudantes 
utilizaram os saberes das diversas áreas do 
conhecimento para explicar os fenômenos que 
estavam ocorrendo nas atividades experimentais, 

que este tipo de atividade permitiu estabelecer o 
princípio da interdisciplinariedade. 
Outro ponto a se destacar foi a facilidade dos 
estudantes em compreenderem que os 
conhecimentos científicos discutidos em sala de 
aula apresentam aplicações em seu cotidiano, 
conseguindo interpretar de maneira clara e objetiva 
a maioria dos fenômenos apresentados. Dessa 
forma pode-se constatar como a contextualização 
do conhecimento científico é de extrema importância 
para a significação dos saberes. 
 

 
 
Figuras 1 e 2:Atividades: combustão da vela e 
“fumódromo”, respectivamente.  
 

Conclusões 
Contatou-se uma grande participação e 
envolvimento dos estudantes no trabalho, onde os 
mesmos buscaram sabres das várias áreas do 
conhecimento para explicar os fenômenos ocorridos 
nas atividades experimentais caracterizando assim 
um aprendizado interdisciplinar e contextualizado. 
Além da interação com tecnologias da informação e 
com outras formas de expressão como teatro e 
representação midiática 

Agradecimentos 
Aos colegas professores pelo empenho na 
construção e desenvolvimento do projeto, a Escola 
Estadual Antonino Xavier e Oliveira lócus da 
atividade e aos estudantes. 
____________________ 
BRASIL, MEC, SEB. Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 
Brasília: MEC, SEB, 2006. 
 
 
 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Ensino e Aprendizagem 

Propostas de estratégias e instrumentos didáticos para o ensino de 
química no ensino médio usando a temática “Perfumes e aromas” 
Otávio R. Bittencourt1* (PG), Dilma M. Oliveira1 (PQ), Tereza C. R. Souza1 (PQ) 
 
1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Centro de Ciência Físicas e Matemáticas (CFM) – Departamento 
de Química – Campus Universitário Trindade CEP 88040-900 – Florianópolis SC. 
* orbittencourt@gmail.com 
 
Palavras-Chave: contextualização, perfumes 

Introdução 
Os documentos oficiais vêm propondo a contex-

tualização do conhecimento como uma forma de 
aproximar os conteúdos disciplinares as situações 
oriundas do dia a dia do estudante, tornando esses 
conteúdos relevantes socialmente e contribuindo 
para a formação de cidadãos que tenham capaci-
dade de tomar decisões com base em conhecimen-
tos científicos. Para tanto se faz necessário a utili-
zação de estratégias e instrumentos pedagógicos, 
estando dentre estes as atividades a serem desen-
volvidas na sala de aula, os meios e recursos didá-
ticos adotados, entre outros1. 

Nesse sentido, propomos estratégias e instrumen-
tos didáticos numa abordagem de ensino contextua-
lizada com a temática “Perfumes e Aromas”. 

Resultados e Discussão 
Tabela I. Estratégias e instrumentos didáticos 

Atividade Estratégias e instrumentos didáticos 
01 Texto: “Cheiro de sucesso” 
02 Seminário: “Perfume” 
03 Filme: “Perfume: a história de um 

assassino” 
04 Exposição: “Interpretando rótulos” 
05 Experimento: “Observação de propriedades 

organolépticas de cosméticos” 
06 Experimento: “Solubilidade de compostos 

químicos” 
07 Construindo modelos moleculares 
08 Leitura e interpretação de gráficos: 

“Solubilidade em função da temperatura” 
09 Texto: “Óleos essenciais e as plantas” 
10 Vídeo: “Aí tem química – perfumes” 
11 Experimento: “Extração por solvente a frio 

de óleos essenciais de plantas” 
12 Leitura e interpretação de tabelas: 

“Propriedades físicas de óleos essenciais” 
13 Experimento: “Criando fragrâncias e 

preparando perfumes” 
14 Texto: “Qual a diferença entre extrato de 

perfume e água de colônia?” 
15 Lista de exercícios 
16 Feira de ciências 

A Tabela I relaciona as estratégias e instrumentos 
didáticos propostos, tendo por base o desenvolvi-
mento de conteúdos tais como: misturas, solubili-
dade e concentração de soluções. 

As atividades propostas utilizam diversos instru-
mentos pedagógicos como textos, seminários e fil-
mes, que tem por finalidade realizar a abordagem 
do contexto em seus aspectos social, econômico, 
ambiental e/ou científico. Os experimentos selecio-
nados têm por finalidade levantar discussões com 
relação a conceitos químicos relacionados com a 
temática. Propõem-se ainda o desenvolvimento de 
uma exposição com frascos de perfumes com o 
intuito de se desenvolver aspectos relacionados a 
linha de produção dos perfumes. Outros instrumen-
tos didáticos como, listas de exercícios e questiona-
mentos, foram propostos com o intuito de gerar 
discussões com relação a temática e os conteúdos 
a serem desenvolvidos. 

A fim de se avaliar os instrumentos didáticos se-
lecionados, os mesmos foram encaminhados a um 
grupo de 20 professores, dos quais 20% retornaram 
a referida avaliação. O resultado é apresentado na 
Tabela II. 

 
Tabela II. Resultado da avaliação da proposta 

Item analisado Ótimo  Bom Ruim 
Tema proposto 75% 25% - 

Experimentos Propostos 75% 25% - 
Adequação dos experimentos 

aos recursos da escola 
25% 50% 25% 

Textos propostos 75% 25% - 
Vídeos propostos 75% 25% - 

Exercícios propostos 50% 50% - 

Conclusões 
A proposta realizada neste trabalho, foi bem 

avaliada pelo grupo de professores, seguindo como 
uma contribuição para o desenvolvimento de um 
ensino de química que tenha um maior significado 
na vida dos alunos. 
____________________ 
1 BRASIL, Secretaria de educação média e tecnológica – Ministério 
da educação e cultura. PCN+ ensino médio: orientações 
educacionais complementares aos Parâmetros curriculares 
nacionais do ensino médio. Brasília: MEC/SENTEC, 2002. 
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Química da Páscoa – abordagem temática buscando a 
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médio com o cotidiano.  
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Palavras-Chave: Química da Páscoa, Abordagem Temática, Cotidiano. 

RESUMO: ATRAVÉS DE UMA ABORDAGEM TEMÁTICA INTITULADA “QUÍMICA DA PÁSCOA”, DESENVOLVEU-SE UM 
ROTEIRO DE AULA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (1º, 2º E 3º ANOS) ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICOS-
EXTENSIVAS BUSCANDO ASSOCIAR OS CONTEÚDOS DE CIÊNCIAS (QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA) COM O COTIDIANO. 

INTRODUÇÃO 
 
 Grande parte dos professores não procura alternar as aulas tradicionais com 
outras metodologias mais atraentes e eficientes que tornem a transmissão do conteúdo 
de química mais agradável. Um fator negativo para o professor é a falta de interesse 
dos alunos, que muitas vezes não estudam os conhecimentos que são passados em 
uma aula.   

A formação dos professores está deficiente devido aos seguintes aspectos: a) 
salvo exceções, a maioria dos professores de Química das Instituições de Ensino 
Superior (IES) são bacharéis e poucos são licenciados; b) a metodologia predominante 
ainda é da aula tradicional; c) laboratórios didáticos de Química das IES estão ficando 
obsoletos; d) desinteresse dos formandos com a profissão do magistério. Existem 
outros aspectos que podem influenciar nesta deficiência, mas apontamos esses como 
os principais e corriqueiros. Existe a necessidade dos docentes de Química das IES 
discutir a formação do professor de Química com mais profundidade na busca da 
redução da atual deficiência (CHACAPUZ, 2005).   

O ato de ensinar Química é um desafio em que o professor necessita não ser 
apenas um mero transmissor de conhecimentos de Ciências, mas fazer com que os 
seus alunos desenvolvam um sentimento de instigar o invisível. O professor deve 
desenvolver, no seu aluno, o encantamento pelo processo ensino-aprendizagem, 
possibilitando que tarefas e conteúdos didáticos trabalhados em sala de aula sejam 
facilmente assimilados de forma criativa com o cotidiano em que está inserido o aluno. 

O professor não deve apenas transmitir os conhecimentos, mas buscar que os 
alunos construam-no através de atividades didático-pedagógicas que facilitem o 
processo de aprendizagem.    

Freire (1996, p.85) já frisa que “na educação, ensinar exige alegria e esperança”. 
Principalmente, no ensino médio, os alunos, em sua grande maioria, vêem a química 
como “difícil e complicada” e o professor precisa extinguir esta rotulação da Química 
por meio de aulas criativas utilizando diferentes recursos dinâmicos. Buscar, sempre 
que possível, contextualizar a Química com o dia a dia, relacionando-a com 
necessidades básicas do ser humano nos quais conceitos químicos estão implícitos, já 
é uma maneira de aproximar a Química do estudante.  
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É necessário que o professor tenha criatividade para tornar sua aula 
interessante e atraente e utilize os recursos disponíveis no ambiente escolar 
associando-o ao cotidiano do aluno.    

Percebe-se que o fracasso do ensino de Química pode estar vinculado a uma 
falta de metodologia adequada para o desenvolvimento do aluno. Precisa-se aplicar 
uma metodologia que permita a experimentação como forma de aquisição de dados da 
realidade, oportunizando a aprendizagem por meio de uma reflexão crítica e 
desenvolvimento cognitivo, viabilizando a dualidade de teoria aplicada à prática. 
Quanto mais integração houver entre a teoria e a prática, mais sólida e fácil será a 
aprendizagem da Química. Segundo Folgueras-Dominguez (1994. p. 16), “o estudo da 
Química, quando bem conduzido, permite desenvolver a capacidade de indução, de 
dedução e do uso de modelos”.   

A consecução dessa proposta de trabalho envolve um conjunto de ações 
articuladas, para redimensionar o ensino de Química utilizando o cotidiano como fonte 
construtora de conhecimento, atingindo a comunidade escolar, protagonizando uma 
assimilação do conhecimento químico já adquirido ao longo dos estudos no ensino 
médio através de uma aula com abordagem temática intitulada como “Química da 
Páscoa” para alunos do ensino médio de escola pública.   

As ações e o desenvolvimento da atividade ocorreram na disciplina de Estágio 
em Química III do curso de Química Licenciatura da UNISC, coordenadas pelos 
professores orientadores da prática de docência. Após pesquisa bibliográfica e 
montagem de material, executou-se a atividade na Escola Estadual de Ensino Médio 
Frederico Kops, do município de Sinimbu, Rio Grande do Sul, no mês de abril de 2014. 
Os acadêmicos de licenciatura, por meio de uma visão pedagógica moderna e 
adequada, buscam intensivamente estimular os alunos na compreensão dos conceitos 
químicos e suas implicações na sociedade moderna, principalmente com metodologias 
ativas e temáticas cotidianas. Assim, objetivou-se, com o trabalho, socializar o 
conhecimento gerado na universidade, aproximar o dia a dia com conceitos e ações 
complexas, desmitificando a Química como ciência e contribuindo para o 
aproveitamento racional da evolução tecnológica rumo à qualidade de vida. 

 
 
OBJETIVOS 
 

O principal objetivo da atividade foi assimilar conceitos químicos explorando o 
cotidiano dos alunos, além de desmistificar e aproximar a ciência com a realidade dos 
discentes abordando uma temática inovadora e interessante.   

Aproveitar uma temática lúdica e controvertida, pois o ovo e o coelho, 
simbologias clássicas da Páscoa, biologicamente não combinam. Desta forma 
imaginamos que poderíamos buscar, na curiosidade da combinação, uma estratégia 
para os estudantes apoderarem-se de conhecimentos químicos envolvendo o carbono 
e o chocolate.  
 
 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

A proposta de trabalho pode ser desenvolvida em todas as séries do ensino 
médio (1º, 2º e 3º anos), apenas alterando os conceitos principais, enfocando-os de 
acordo com os conhecimentos prévios já existentes em Química.   
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O trabalho foi executado de uma maneira dinâmica onde todos os alunos 
puderam participar e foram instigados a associar o conhecimento que já possuíam de 
Química com os processos da abordagem temática.   

Iniciado o trabalho envolvendo parcerias com outras disciplinas os alunos 
relembraram o verdadeiro sentido da Páscoa, uma vez que nossa  sociedade hoje se 
encontra extremamente capitalista sendo os valores sentimentais e religiosos menos 
valorizados, pois as datas festivas e comemorativas principalmente do cristianismo 
estão voltadas ao  comércio e lucro. A história e o significado da Páscoa foram  
abordados levando em consideração a religião predominante dos discentes, sendo eles 
na maioria católicos e evangélicos protestantes.    

Com base em conceitos e dados trabalhados nas aulas de História, o 
questionamento inicial “O que é a Páscoa?” pode ser respondido pelos alunos em 
todos os anos do ensino médio, pois além de vir de um senso comum, este 
conhecimento já é construído e estudado durante o ensino fundamental. As discussões 
de significado podem divergir de acordo com os valores pessoais dos alunos e  o 
professor deve estar preparado para que consiga dominar a situação e não haver 
conflitos extremos entre os colegas.   

Em um segundo momento, abordou-se os principais símbolos da páscoa, suas 
origens históricas, também conhecimento já adquirido pelos alunos em aulas de 
História. Buscou-se afunilar as discussões e o foco dos alunos para o símbolo que 
inicia a introdução à Química, o ovo como símbolo da páscoa. A abordagem na 
temática Páscoa iniciou-se nesta etapa da atividade. Utilizando conceitos do que é 
composto o ovo de galinha, suas partes principais e por meio de uma atividade 
experimental pode-se desmistificar o senso comum se o ovo fresco flutua ou não. 
Nesta atividade, utilizou-se a teoria de densidade que já foi estudada no ensino 
fundamental e no ensino médio e os discentes puderam desenvolver uma atividade 
experimental onde um recipiente continha água pura e no outro foi alterada a 
densidade da água com adição de cloreto de sódio.  Desta forma, foi possível observar 
se o ovo fresco flutua ou não (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 – Alunos realizando experimento prático para verificar a qualidade do ovo 
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Aprofundando os conteúdos na Química, buscou-se, em vídeos demonstrativos 
do processo de fabricação do chocolate, um dos produtos mais conhecidos e que 
movem o comércio durante o período da páscoa no Brasil. Utilizou-se vídeos que 
apresentam linguagem simples, didática, dinâmicos e não muito longos, mas que 
relatam desde o cultivo do cacau, sua colheita, seu beneficiamento e o processo que 
este recebe até chegar à indústria do chocolate. Os vídeos também apresentam os 
diferentes tipos de processamento para obtenção de chocolate os controles químicos e 
físicos para disposição de um produto de qualidade ao consumidor (Figura 2). 

 

 
 
Figura 2 – Alunos assistindo aos vídeos referente à produção de chocolate. 
 
 
O cacau, matéria prima do chocolate também foi temática da atividade 

diferenciada. Adquiriu-se pó de cacau, no comércio local, empregado na produção do 
chocolate para que os alunos pudessem conhecer, tocar, cheirar e, desta forma, 
assimilarem o processo produtivo mais facilmente. Foi feita, ainda, uma pesquisa sobre 
as principais características físico-químicas, microbiológicas, especificações técnicas e 
o empacotamento do pó de cacau, o benefício para saúde ao consumi-lo e alguns 
mitos e verdades a seu respeito. Seguindo a sequência de produção do chocolate e 
tendo como referência os vídeos assistidos no início das atividades e os 
conhecimentos adquiridos ao longo dos anos do ensino médio, um fluxograma de 
aprendizagem dos processos químicos envolvidos foi criado para toda cadeia do 
chocolate, conforme pode ser observado na Figura 3. 
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Figura 3 – Fluxograma do processo que envolve a cadeia do chocolate 
 
O assunto foi discutido e abordado em cada ponto de todo o processo e os 

discentes foram associando as etapas do processo aos conteúdos trabalhados em sala 
de aula ao longo do ensino médio.  Para as turmas de 1º e 2º anos do ensino médio o 
trabalho finalizou nesta etapa, deixando livre aos estudantes buscarem mais 
conhecimento sobre o assunto. Para as turmas de 3º ano, o trabalho teve continuidade 
envolvendo conceitos de Química Orgânica, Biologia e Bioquímica, assuntos que os 
discentes concluintes do ensino médio possuem desenvolvimento cognitivo para 
interpretar e assimilar. 

O trabalho foi finalizado com o seguinte questionamento: “Por que queremos 
sempre mais chocolate? Qual a Química que está por trás disto? Conceitos 
bioquímicos foram ensinados, como as moléculas orgânicas que dizem respeito à 
sensação de bem-estar provocada quando se come o chocolate e o que o corpo 
sintetiza ao recebê-lo no organismo”. Na Figura 4, um diagrama foi desenhado para 
apresentar as relações das moléculas com as sensações do ser humano. 
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Figura 4. Hormônios relacionados às sensações humanas 
  
 
 Trabalhando as estruturas das moléculas orgânicas, verificaram-se os grupos 
funcionais, nomenclatura usual e científica.  Outro aspecto trabalhado com os alunos 
foi a interpretação de rótulos. Ao final das atividades, distribuiu-se chocolates de 
diferentes marcas e percentuais de cacau para os alunos avaliarem suas 
características de acordo com tudo que foi desenvolvido nessa abordagem temática.    

Para finalizar, apresentou-se a proposta à comunidade escolar e avaliou-se a 
participação dos estudantes, a partir da confecção  de um cartaz coletivo com todos os 
temas explorados na estratégia desencadeadora “Química da Páscoa” 

 
 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 
 
 Os resultados obtidos ao longo do trabalho, apesar de esperados, foram 
surpreendentes. Os alunos, em sua maioria, não conseguem associar que a Química 
está presente em quase tudo em suas vidas e nas atividades mais rotineiras e 
cotidianas, Possuem realmente a ideia de que Química é difícil e complicada, sendo 
resistentes a mudanças na maneira de explorar uma temática diferente para uma aula. 
A resistência dos alunos ocorre principalmente em disciplinas onde os professores das 
áreas das exatas não utilizarem destes recursos para diferenciar suas aulas e 
permanecerem apenas nas aulas tradicionais utilizando o quadro negro e o livro 
didático.   Após os primeiros 10 minutos de atividades, os alunos desenvolveram 
confiança e se envolveram ativamente. A maioria respondeu de forma positiva aos 
questionamentos, buscando sempre participar e emitir suas opiniões pessoais 
demonstrando confiança e surpresa ao conseguirem associar a teoria com a prática.   
As atividades foram desenvolvidas com cinco turmas de ensino médio, e em todas as 
turmas a participação foi exemplar, o resgate dos valores do significado da Páscoa foi 
essencial, pensando numa visão filosófica que preza por esta simbologia.  

A desmistificação experimental do “ovo de Páscoa” impôs uma atividade 
rotineira das famílias dos alunos a qual não compreendiam a ciência por trás deste 
tema. Ao conhecerem o processo de fabricação do chocolate, desde o cacau até ele 
pronto puderam verificar o quanto estavam alienados dos processos industriais que 
envolvem os produtos que consomem. Despertou o interesse de muitos em conhecer 
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diferentes indústrias e processos de obtenção de outros produtos. Ao pesquisarem 
sobre as propriedades do cacau, mitos e verdades do chocolate, conhecimentos de 
senso comum foram despertados e buscaram respostas de cunho científico para estes 
questionamentos.  

A análise dos rótulos de chocolate foi um dos momentos mais empolgantes da 
atividade, pois as pessoas, em geral, não possuem o hábito de verificar o que estão 
ingerindo nem as propriedades destes., Assim, os alunos puderam observar e refletir 
sobre uma alimentação saudável e balanceada acima de tudo. Para os anos finais que 
trabalharam a Química Orgânica e bioquímica da atividade, a curiosidade e o 
entusiasmo com os novos conceitos e assimilações feitas foram satisfatórias, pois 
todos já demonstraram desenvolvimento cognitivo para uma boa interpretação do 
cotidiano.    

A metodologia de avaliação utilizada foi no sentido de comprometimento dos 
estudantes com o trabalho e a atividade e utilizar o material produzido para 
disseminação destes conceitos na escola para professores, colegas de outras turmas e 
comunidade que interage com ambiente escolar.  Conclui-se que o trabalho foi bem 
sucedido e de ótima receptividade por parte dos alunos. Todos se empenharam para 
realizar as atividades e participar da proposta. Temáticas diferentes estimulam o 
processo de aprendizagem e facilitam a assimilação de temas do cotidiano. Para uma 
perspectiva futura deste trabalho, pretende-se propor à escola pensar em atividades 
temáticas para as diferentes épocas e ou eventos ao longo do ano, atividades que 
possam ser de caráter multi e interdisciplinar pensando resgatar, no cotidiano, os 
estímulos significativos para o processo ensino aprendizagem. 
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Palavras-Chave: Ensino de Química, Flavorizantes, Contextualização. 

Introdução 
Flavorizantes são compostos ativos e possuem 
baixa massa molar, são voláteis e solúveis em 
água. Devido a essas características são utilizados 
pelas indústrias para dar cheiro e sabor a produtos 
artificiais. Na natureza podem ser encontrados em 
sua forma natural como, por exemplo, o acetato de 
benzila que é responsável pelo aroma de jasmim, e 
o butanoato de etila que é responsável pelo aroma 
do abacaxi (SOUZA, 2011). O presente trabalho 
sugere o tema Flavorizantes como facilitador da 
aprendizagem para alunos do Ensino Médio, por 
permitir trabalhar a relação da Química com temas 
relacionados ao cotidiano dos alunos. E teve como 
objetivo apresentar e discutir com os alunos a 
importância dos flavorizantes na sociedade 
moderna. E como objetivos específicos entender o 
mecanismo de esterificação; aprender 
nomenclatura de ácidos carboxílicos, alcoóis e 
ésteres; desenvolver a capacidade de leitura e 
discussão de conhecimentos químicos. 

Resultados e Discussão 
A proposta de ensino foi desenvolvida com alunos 
do Ensino Médio em forma de minicurso com 
duração de oito horas, realizado em dois dias. 
Durante a realização do minicurso foi possível 
observar o interesse dos alunos sobre os 
conteúdos, pois perguntavam a respeito do assunto 
estudado. Foi possível também notar que os alunos 
puderam assimilar os conteúdos, pois resolveram, 
de forma satisfatória, os exercícios propostos.  
Os alunos foram levados a um laboratório de 
Química e após lerem um artigo sobre extração de 
óleos essenciais no Brasil, discutiram a importância 
das essências para a indústria cosmética e 
alimentícia. Segundo Retondo e Faria (2008) o 
aumento da industrialização e o aparecimento de 
novas técnicas ligadas ao desenvolvimento e ao 
controle de qualidade dos alimentos deram inicio a 
pesquisas sobre os compostos relacionados com a 
sensação de aroma. Estes começaram a ser 
sintetizados a partir do conhecimento das fórmulas 
de compostos ativos dos aromas naturais. 
Os alunos observaram um experimento sobre a 
extração de óleos essenciais pelo processo de 
destilação por arraste de vapor, onde uma folha de 
planta foi cortada em pedaços pequenos e 
introduzida em um Balão de fundo redondo. Em 
seguida foi acrescentado água destilada até 

aproximadamente a metade do volume do Balão de 
fundo redondo que foi aquecido com uma manta 
aquecedora. Foi utilizado um termômetro no 
sistema de destilação. O extrato arrastado pelo 
vapor foi recolhido em um Erlenmeyer. Após a 
observação do experimento cada aluno elaborou 
um relatório respondendo às seguintes questões: 1 
– Em que se baseia a técnica de destilação por 
arraste de vapor? 2 – Com que outros odores 
conhecidos se assemelham os dos extratos 
obtidos? 3 – A que temperatura começou a ser 
destilado o óleo? 4 – Que materiais foram utilizados 
no processo de destilação? 
De acordo com Santos e Schnetzler (2000), o 
conteúdo da disciplina deve desenvolver no aluno a 
capacidade de autonomia, e não abordar apenas os 
conceitos químicos, mas também mostrar formas 
de serem explorados e aplicados na sociedade, 
possibilitando ao aluno a aquisição de habilidades e 
competências, para que ele tenha condições de 
relacionar o meio em que vive e o conhecimento 
adquirido em sala de aula. 

Conclusões 
De acordo com o PCN, deve-se buscar dar um 
significado ao conhecimento escolar, mediante a 
contextualização, e interdisciplinaridade, 
incentivando o raciocínio e a capacidade de 
aprender (BRASIL, 2000). 
A Química é algo que está sempre presente no 
cotidiano das pessoas, por isso essa proposta de 
ensino se mostra relevante porque espera-se que o 
ensino possibilite aos alunos a integração com o 
mundo contemporâneo nas dimensões 
fundamentais da cidadania e do trabalho. 
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Introdução 
Desde a década de 1960, com o surgimento de seu 

movimento, o conceito “Interdisciplinaridade” tem 
sido alvo de diversos questionamentos e 
posicionamento até os dias de hoje1. Mas mesmo 
sem uma única definição para o termo, tem-se 
buscado, na educação, trabalhar com atividades 
que integrem as diferentes disciplinas, buscando 
diminuir as fronteiras entre as mesmas. 
Entretanto muitas atividades ainda se limitam a 

integrar disciplinas pertencentes à mesma grande 
área, como “Biologia, química, física e Matemática”, 
portanto é preciso ousar mais e trabalhar com 
“opostos” como o caso da química e da literatura. 
Este trabalho relata uma atividade na qual se 
trabalhou conceitos e experimento químicos a partir 
de discussões do conto “O escaravelho de Ouro” de 
Edgard Allan Poe, com uma turma de 1º ao do E.M. 
de uma escola particular de São Carlos/SP. 

Resultados e Discussão 
O primeiro momento da atividade foi exigir que os 

alunos lessem o conto em questão, elaborassem 
um resumo no qual fosse discutido o que havia de 
química no conto.  
Na aula seguinte houve um debate oral, no qual os 

alunos iam sendo solicitados individualmente para 
narrarem um trecho do conto (partindo do ponto em 
que o aluno anterior havia parado), até que toda a 
história fosse contada. A seguir eles foram 
questionados sobre qual a química envolvida na 
narrativa e foi consenso na turma o destaque para o 
seguinte trecho encontrado na página 121: “Você 
não desconhece que sempre existiu preparados 
químicos por meio dos quais podem ser escritos em 
papel ou pergaminho caracteres que só se tornam 
visíveis quando submetidos a ação do fogo. 
Usando-se algumas vezes o óxido azul de cobalto, 
macerado em água régia e diluído em quantidade 
de água correspondente a quatro vezes o seu peso; 
daí resulta uma tinta verde. O cobalto puro, 
dissolvido no ácido nítrico, dá uma cor vermelha. 
Essas cores desaparecem algum tempo depois do 
material sobre o qual se escreveu, após terem 
esfriado, mas reaparecem com nova aplicação de 
calor.” 2  

Com a explicitação deste trecho foi possível uma 
apresentação teórica dos termos e conceitos 
envolvidos, como “Água-régia”, “Ácido Nítrico”, 
“Compostos de cobalto” e Termocromismo 
(Variações de cor pela variação da temperatura). 
Após as discussões de cunho teórico a aula foi 

transferida para o laboratório onde os alunos 
tiveram a oportunidade de “desenhar” em cartolinas 
com solução aquosa de cloreto de cobalto, que se 
apresentava rósea. Depois da secagem dos 
desenhos os alunos submeteram a cartolina a 
aquecimento por proximidade a uma lâmpada 
incandescente, com isso a figura que antes era 
difícil de identificar (devido a coloração muito clara) 
revelou-se através de um azul intenso, que voltou a 
ficar rósea após retirada da fonte de calor.  
Por fim, solicitou-se que os alunos redigissem um 

relatório sobre a prática realizada, associando-a 
com o que fora discutido em sala e com o texto lido. 
O que possibilitou aos estudantes um momento de 
reflexão e integração de todas as etapas da 
atividade. 
As observações durante a atividade e a análise dos 

relatórios revelaram que os alunos sentiram-se 
instigados com a possibilidade de compreender 
melhor a química relatada no conto e que a 
realização de um experimento sobre o assunto lido 
e discutido teoricamente motivou-os a participar 
com mais dedicação a atividade, auxiliando-os a 
integrar todos os conhecimentos desde a parte 
literária até a parte experimental. 

Conclusões 
Pela atividade conclui-se que foi possível integrar 

disciplinas ditas “opostas” em uma atividade de 
leitura e experimental, a qual motivou e possibilitou 
que os alunos compreendessem melhor questões 
químicas como o Termocromismo do cobalto 
descrito no conto estudado.  
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Introdução 
Com o objetivo de desenvolver uma nova 

proposta metodológica para o ensino das ciências 
naturais, 80 crianças foram convidadas a uma feira 
de ciências realizada no Centro de Formação de 
Professores da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia, no dia 25 de abril de 2014 . Em uma das 
atividades elas foram separadas em 6 grupos de 12 
alunos e um de 8, e levadas ao laboratório de 
bioquímica para observar no microscópio espécimes 
animais como formigas, e outras coisas que estão 
presentes em seu dia-a-dia. A proposta inicial era 
estimular os estudantes a associar a observação da 
natureza à investigação dos fenômenos naturais 
pois, para Newman (2004) apud Zompêro (2011) a 
investigação ajuda os alunos a alcançar o 
entendimento da ciência e desenvolver o 
conhecimento cientifico. 

Resultados e Discussão 
Crianças são naturalmente curiosas, e nas 

idades de 6 a 8 anos tem configurada sua 
curiosidade pela necessidade de entender e 
compreender o mundo à sua volta. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura1. Aluno participando da feira-de-ciências 
Partindo desse princípio as crianças 

observaram nos microscópios coisas que compõem 
seu cotidiano, mas na presença de monitor que 
levantavam problemáticas a respeito do que eles 
estavam vendo.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Formiga vista do microscópio aproximado 10x. 

Ao verem uma formiga no microscópio, por 
exemplo, as crianças ficaram empolgadas e 
começaram a trocar informações sobre ela. Quando 
isto aconteceu um monitor fez uma pergunta para 
iniciar a formulações de hipóteses investigativas, 
como: O que vocês estão vendo? Ao responderem, 
iniciou-se um dialogo que resultou em outra 
pergunta: Mas quem aqui já pegou uma formiga 
viva? E assim sucessivamente até chegar em um 
ponto que se possa introduzir um fato cientifico que 
sirva como base lógica para a formulação de nova 
hipóteses: Vocês sabiam que a formiga não pica. 
Mas, se ela não pica, por que dói tanto quando uma 
formiga “belisca” nossa pele?  

Neste momento surgem as mais elaboradas 
respostas. Como a presença de um “ferrão”, ou 
porque a formiga é forte e tem “garras” afiadas. 
Mas, ao explicar fenômeno que é a inoculação do 
ácido fórmico presente na formiga que este age 
como um “veneno”, as crianças começam a indagar 
o que é um ácido, como ele funciona, etc. Isso foi 
observado em todos os grupos. 

Conclusões 
Para Newman (2004) apud Zompêro (2011), as 

atividades de investigação devem envolver o uso de 
evidência, lógica e imaginação na elaboração de 
explicações sobre o mundo natural. 

Partindo desse princípio conseguimos observar 
que ao estimular a criança em uma investigação 
cientifica, elas tendem a buscar mais conhecimento 
lógico que sirva como base para a formulação de 
novas hipóteses para novos problemas. 
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Resumo: Este trabalho relata e discute o projeto de extensão Química no Ensino Fundamental 
que consistiu na aplicação de atividades experimentais e na realização de um projeto de aprendizagem. 
Com este Projeto buscamos contribuir na prática de docentes que atuam na disciplina de Ciências no 9º 
ano do Ensino Fundamental, planejando e executando de forma conjunta uma série de atividades expe-
rimentais que se encaixam na matriz curricular adotada e que contemplem os conceitos de química con-
siderados básicos para esta etapa da educação escolar.    

INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna mostra como componente acentuado o comparecimento 
cada vez maior da ciência e da tecnologia no cotidiano da população, seja na forma de 
bens de consumo, de alimentos, de conforto ou mesmo na configuração de problemas 
de saúde relacionados à poluição. A extensa produção de conhecimentos científicos e 
de inovações tecnológicas chega à sociedade por meio do desenvolvimento 
desenfreado dos meios de informação e comunicação. Entretanto, a ciência e “os 
próprios cientistas se tornaram tão especializados em seu conhecimento e 
compreensão que se criou um abismo entre esses dois grupos significativamente 
diferentes da sociedade” (WARD, 2010). Em relação a este fato, torna-se indispensável 
a estruturação de estratégias que oportunizem à assimilação destes conhecimentos por 
toda a população, de maneira a instrumentá-la para a construção de juízo e para o 
desempenho abalizado. De acordo com Roald Hoffmann (1992), prêmio Nobel da 
Química de 1981, “Quando as pessoas adquirem algum conhecimento científico, 
podem compreender melhor as decisões, o que é fundamental numa sociedade 
democrática” e Chassot (2007) menciona que é necessário conhecer a ciência para 
entender a própria natureza. Conforme Driver (1999), aprender ciências requer que 
crianças e adolescentes sejam adentrados num contorno diferenciado de pensar sobre 
o mundo natural e de explicá-lo e, mais especificamente, aprender a ciência Química, 
compreende, envolver-se em conversas e atividades em que os aprendizes utilizem a 
linguagem química e realizem as ações próprias do fazer Química (MORAES, 2007). 

Pesquisas apontam para as dificuldades dos estudantes quanto à aprendizagem 
de ciências e mencionam que concepções prévias equivocadas dificultam a 
aprendizagem de novos conceitos científicos (PEDUZZI, 2001). Para isso, devemos 
mostrar a Química aos estudantes como elaboração humana para a compreensão do 
mundo. Elaboração humana no sentido da Química ser uma construção histórica e 
social do conhecimento. A Química é um dos conhecimentos que integram a formação 
básica, que implica o desenvolvimento do indivíduo tal que consiga aprender e 
compreender o ambiente natural e social e os valores que fundamentam a sociedade 
(BRASIL, 1996).Na literatura são encontrados trabalhos que mostram uma lacuna na 
formação dos estudantes devido à abordagem dos conceitos de forma pontual sem 
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interação com os fenômenos naturais, tecnológicos e sociais. Por exemplo, os 
professores de Ciências no nono ano têm trabalhado os conteúdos de Química e de 
Física separadamente (MILARÉ, 2008) além de uma grande quantidade de conteúdos 
muitas vezes trabalhados de forma inadequada. Milaré e Alves (2008) propõem uma 
abordagem interdisciplinar juntamente a redução de conteúdos para permitir a 
contextualização dentro do tempo disponibilizado, o desenvolvimento de conceitos-
chave que unificam as áreas da Ciência e da Tecnologia, abordagens históricas para 
compreender que a ciência é uma construção humana dentro de um contexto histórico-
social e trabalhar propiciando a relação entre cotidiano, concepções prévias dos alunos 
e os conhecimentos científicos para que a aprendizagem seja realmente significativa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino da Química (PCNs) 
salientam que esta ciência é tão importante para o sujeito que seguirá a pesquisa 
científica ou em laboratórios, quanto para o cidadão que trabalhará no comércio, na 
agricultura ou na política. Esse aprendizado deve permitir ao estudante a compreensão 
tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento 
científico em íntima relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 
ambientais, sociais, políticas e econômicas. 

 Para uma boa aprendizagem de Ciências, é enfatizado por diversos autores a 
aplicação de atividades experimentais na sala de aula. Concordamos com Reginaldo 
(2012) que nos diz que a realização de experimentos em Ciências representa uma 
excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do conteúdo e possa 
estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre teoria e prática e também para 
compreender a teoria é preciso experienciá-la (FREIRE,1997). É importante apresentar 
para o educando fatos concretos, observáveis e mensuráveis, conforme proposto pelos 
PCNEM (BRASIL,1999), para que os educandos tragam para a sala de aula conceitos 
que advenham principalmente de leituras do mundo macroscópico, pois dentro dessa 
óptica macroscópica, podem ser entendidos conceitos fundamentais da Química. 

 Ainda nessa percepção de construção do conhecimento, podemos citar a visão 
Freineriana de que “a construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o 
exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de “tornar dinâmico” do objeto, de 
observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer sua aproximação 
metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar” (FREIRE,1996). 

 Porém, atualmente no Brasil, particularmente na rede pública de ensino, os 
professores lamentam a falta de laboratórios na infraestrutura escolar, justificando 
assim o fato de não aplicarem as atividades experimentais, além da falta de 
conhecimento de como explorar uma aula experimental visando uma aprendizagem 
significativa e que permita “vencer o conteúdo”, fala dos professores em conversas 
informais. Salvadego e Laburú (2009) discutem e comentam que “o não uso [de 
atividades experimentais], é sempre justificado pelo professor em termos de falta ou 
deficiência de algo”. Os autores também observaram que a falta de atividades 
experimentais também é uma escolha do professor justificada por vários motivos 
relacionados à necessidade de emprego, complemento de renda, acomodação gerada 
pelas frustrações da realidade de trabalho ou até mesmo por acreditar que aulas 
experimentais não contribuem nos processos de aprendizagem. 
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 Estas discussões e mesmo inquietações, nos levaram a propor e aplicar o Proje-
to de Extensão Química no Ensino Fundamental e o Projeto de Pesquisa Conceitos 
Básicos de Química para o Ensino Fundamental. Nestes Projetos buscamos auxiliar os 
docentes, mais especificamente, aqueles que atuam na disciplina de Ciências no 9º 
ano do Ensino Fundamental, planejando e executando de forma conjunta uma série de 
atividades experimentais que se encaixam na matriz curricular adotada e que contem-
plem os conceitos de química considerados básicos para esta etapa da educação es-
colar. Este trabalho relata e discute o projeto de extensão que consistiu na aplicação de 
atividades experimentais abordando os conceitos básicos de forma problematizadora e 
na realização de um projeto de aprendizagem. 

O PROJETO 

O Projeto de Extensão Química no Ensino Fundamental se encontra na sua 3ª 
edição em 2014. Ele é executado por alunos do curso de Licenciatura em Química da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em escolas municipais da cidade 
de Joinville. Atualmente o Projeto conta com uma bolsista e cinco alunos voluntários, 
três destes também são bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência-PIBID Química da UDESC. Desde a primeira edição, já foram realizadas 
atividades com turmas de 9º ano em sete escolas, abrangendo mais de 300 alunos. 
Participaram ou participam no Projeto um total de 12 licenciandos. 

Realizar um Projeto desta natureza envolveu várias etapas: divulgação entre os 
acadêmicos do curso, verificar a compatibilidade de horários disponíveis dos alunos  
com a disponibilidade de horário nas escolas, visita às escolas para apresentação do 
Projeto e para coleta de dados, escolha e planejamento das atividades, realização das 
atividades, avaliação do Projeto. 

As atividades experimentais e os conteúdos da disciplina de Ciências a serem 
trabalhados foram escolhidos após o contato com as professoras de ciências e de 
acordo com a Matriz Curricular de Ciências estabelecida para o 9º ano. Nas escolas 
municipais de Joinville o planejamento anual é unificado e todas as escolas seguem o 
mesmo cronograma de conteúdos. O objetivo geral desta disciplina é “apropriar-se dos 
conceitos básicos da Química e da Física para compreender o mundo natural e o uso 
do conhecimento científico-tecnológico”. No cronograma de conteúdos a serem traba-
lhados pelos 9º anos no triênio 2011-2013 estavam Átomo, Tabela Periódica, Ligações 
Químicas, Funções químicas, Reações químicas, Leis Químicas, Noções básicas de 
física, Mecânica, Termologia, Eletricidade e Magnetismo, Estudo das ondas, Luz e co-
res.  Eles foram divididos em três (3) trimestres e os conteúdos de química são traba-
lhados, a princípio, no primeiro semestre, e os conteúdos de física no 2º semestre. Po-
rém, as aulas com conteúdos de química se estendem geralmente até o final do 2º tri-
mestre, de acordo com o depoimento das professoras. O objetivo geral específico para 
os conteúdos de química é “reconhecer a simbologia da tabela periódica, a estrutura 
atômica e as ligações químicas, identificando as principais funções químicas”. 

Com estas informações e os argumentos fundantes discutidos na Introdução, as 
atividades escolhidas para serem realizadas no Projeto foram O Teste da Chama, Se-
paração de Misturas, Condutividade Elétrica em Solução Aquosa, Reações Exotérmi-
cas e Endotérmicas. Em 2013, duas escolas também realizaram o projeto de aprendi-
zagem Tabela Periódica da Saúde que se estendeu durante todo o ano. Como a matriz 
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curricular é comum a todas as escolas foi possível aplicar as mesmas atividades em 
mais de uma escola. 

As atividades foram realizadas pelos acadêmicos participantes do Projeto na es-
cola durante o horário de aula e na presença da professora. Para os experimentos fo-
ram utilizados materiais e equipamentos da Universidade. Os acadêmicos se reuniam 
com a orientadora na Universidade com antecedência para discussão da metodologia, 
testar os experimentos e definir como a atividade seria realizada. A seguir são relata-
das e discutidas cada uma destas atividades. 
 

O Teste da Chama 

Esta atividade foi planejada para complementar o conteúdo estrutura atômica. 
As professoras abordam este conteúdo a partir do histórico do desenvolvimento dos 
modelos atômicos desde o modelo de Dalton até o modelo de Bohr. Desta forma, o 
modelo “planetário” se perpetua e fica somente a ideia de elétrons girando em torno do 
núcleo em órbitas definidas. Geralmente este experimento é realizado para exemplificar 
uma forma de identificar os elementos químicos. Nossa proposta foi usar o experimento 
para problematizar, levando os alunos a pensar como, o que e por quê estava ocorren-
do o fenômeno observado.  Os conteúdos abordados foram interação eletrostática, 
energia potencial, o uso de modelos na ciência, átomos e sua constituição, elementos 
químicos e sua representação e Tabela Periódica. O objetivo específico foi de levar os 
alunos a compreenderem que a cada elétron está associada uma energia resultante 
das forças de atração e repulsão e que a sua posição no átomo (camada) está direta-
mente relacionada a esta energia. Este experimento foi barateado, a fim de facilitar a 
acessibilidade para a realização nas escolas, pois na queima dos sais, (GRACET-
TO,2006), substituiu-se a platina por um pedaço de resistência de chuveiro elétrico (liga 
de níquel-cromo), uma vez que este não interfere na composição dos metais e usou-se 
lamparina com álcool, Figura 1. Esta atividade foi apresentada no XX Encontro de 
Química da Região Sul (SILVA,2013). 

 
Figura 1: Equipamento utilizado no experimento. 

O Teste da Chama permite abranger uma grande parte dos conteúdos de Quí-
mica para o Ensino Fundamental. Por exemplo, durante a atividade os alunos utiliza-
ram a Tabela Periódica para localizar e identificar os elementos presente nos sais rea-
gentes. O experimento também foi relacionado com os fogos de artifícios para aproxi-
mar os conceitos de Química com o cotidiano do aluno. 
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O experimento auxiliou os educandos na construção do conhecimento, pois eles 
conseguiram ver macroscopicamente a alteração da cor quando os sais são colocados 
na chama. Através desse experimento foi possível trabalhar a compreensão do modelo 
de Bohr e as camadas de energia, a fim de minimizar uma das dificuldades dos alunos 
que é de compreender que cada elétron possui uma determinada energia devido às 
forças atrativas (núcleo-elétron) e repulsivas (elétrons–elétrons), e partindo disso pode-
se introduzir o conceito de camadas (níveis de energia). A origem das cores, (GRACE-
TTO,2006), geradas pela presença de metais nas chamas está na estrutura eletrônica 
dos átomos. Com a energia liberada na combustão, os elétrons externos dos átomos 
de metais são promovidos a estados excitados e, ao retornar ao seu estado eletrônico 
inicial, liberam a energia excedente na forma de luz. A cor (ou os comprimentos de on-
da) da luz emitida depende da estrutura eletrônica do átomo. 

Especificamente no ensino de química, (MELO,2013), não há uma preocupação 
com a discussão de como os modelos científicos são construídos e sua importância na 
compreensão da construção do conhecimento. No máximo, percebe-se uma aborda-
gem equivocada quando da apresentação de modelos atômicos. No entanto, tal dis-
cussão é fundamental, pois a química está baseada em modelos, não somente os atô-
micos, mas também os moleculares, os de reações, os matemáticos e essa ideia não é 
contemplada pelo professor, pela maioria dos livros didáticos e, consequentemente, 
pelo aluno. 

Modelos e os processos de criação e teste de modelos desempenham um papel 
central e fundamental no ensino de Ciências (DUIT, 2003). Isso porque, a fim de: 
aprender Ciências, os alunos devem conhecer e entender os principais modelos cientí-
ficos relativos aos tópicos que estão estudando, assim como a abrangência e as limita-
ções dos mesmos; aprender sobre Ciências, os alunos devem desenvolver uma visão 
adequada sobre a natureza de modelos e serem capazes de avaliar o papel de mode-
los científicos específicos no desenvolvimento do conhecimento científico; aprender a 
fazer Ciências, os alunos devem ser capazes de criar, expressar e testar seus próprios 
modelos (JUSTI, 2002). Além disso, o envolvimento de alunos em atividades de criação 
de modelos pode se transformar em excelentes oportunidades para que os professores 
acompanhem o processo de expressão de suas idéias originais e de compreensão dos 
modelos científicos estabelecidos (HODSON, 2003).  

Condutividade Elétrica em Solução Aquosa 

Esta atividade foi desenvolvida para complementar o conteúdo de ligações quí-
micas, com o objetivo de levar o aluno a relacionar as propriedades macroscópicas 
com a diferença entre uma estrutura molecular (açúcar) e uma iônica (sal). Para este 
experimento montou-se um sistema de baixo custo para verificar a condutividade utili-
zando-se pilhas, fios condutores, LED, copos, água, cloreto de sódio e açúcar, Figura 
2. Inicialmente solicitamos aos alunos que procurassem na tabela periódica a posição e 
o numero atômico do átomo de hidrogênio, para que fossem discutidas as interações 
de atração entre próton e elétron e repulsão elétron-elétron, que resulta em uma liga-
ção covalente. A mesma discussão foi feita com os átomos de oxigênio, cloro e sódio. 
Para os elementos cloro e sódio, os alunos tiveram que analisar quantos elétrons cada 
um possui em sua camada de valência e verificar que o número de prótons no núcleo 
do cloro é maior que no núcleo do sódio. Assim, as forças de atração núcleo-elétron 
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são diferentes para cada átomo resultando na formação de íons e a ligação será iônica. 
Ao final de cada explicação foram mostrados modelos da estrutura do NaCl e da glico-
se feitos com bolas de isopor para uma melhor visualização e percepção dos modelos 
estudados na teoria. 

  
Figura 2: Equipamento utilizado no experimento Condutividade Elétrica em Solução 

Aquosa e modelo confeccionado com bolas de isopor. 

Após realizar o experimento, levantamos uma questão problema: por que a so-
lução com o sal dissolvido conduz corrente elétrica e com o açúcar não? Isso levou os 
alunos a pensarem em algumas hipóteses. Abaixo temos algumas respostas: 

“Porque o sal é mais forte que o açúcar.” 

“Não sei, os dois são brancos.” 

“Pois cada um possui um tipo de ligação”. 

Esta pergunta instigou os alunos a pensarem o que estava acontecendo para o 
sal em meio aquoso conduzir corrente elétrica e a solução com açúcar não.   

Separação de Misturas 

O objetivo desse experimento foi de instigar os alunos a pensarem em estraté-
gias que separassem os componentes de uma mistura contendo limalha de ferro, areia 
e sal. Os conteúdos abordados foram separação de mistura, misturas homogêneas e 
heterogêneas, propriedades dos materiais e solubilidade. Observamos que houve um 
grande interesse dos alunos em participar dessa atividade.  

Começamos a atividade com um dialogo sobre as características e propriedades 
dos materiais, o que seria uma mistura e como, em nosso cotidiano, aplicamos méto-
dos de separação de misturas constantemente, por exemplo, quando preparamos o 
café ou chá, quando catamos grãos de feijão, ou quando um pedreiro passa areia em 
uma peneira. Os alunos foram incentivados a levantarem hipóteses e sugerir um roteiro 
ou fluxograma para realizar a separação dos componentes. A primeira hipótese levan-
tada foi à separação da limalha de ferro com o ímã (separação magnética). A segunda 
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foi separação da areia pelo processo de filtração simples, após solubilizar o sal em 
água. A terceira foi separação do sal da água por evaporação. Embora o experimento 
tenha sido executado pelos extensionistas e de forma demonstrativa, os alunos partici-
param ativamente da discussão para elaboração da sequência de separação dos com-
ponentes da mistura. 

Reações Químicas Exotérmicas e Endotérmicas 

Esta atividade foi planejada para complementar o conteúdo de Reações 
Químicas e Termologia. Ela foi executada quando as professoras iniciaram o conteúdo 
Termologia que é da área de física e presente na matriz curricular.  A atividade consiste 
em dois momentos: no primeiro é realizada uma simulação da agitação das moléculas 
com bolas de isopor para relacionar a temperatura com a energia cinética; no segundo 
momento é realizada uma reação química endotérmica com os reagentes no estado 
sólido.  

A simulação foi realizada com bolas de isopor em um recipiente transparente 
confeccionado com garrafa de água mineral de 5 L. Para simular um termômetro, foram 
utilizados uma barra de isopor, copo de plástico incolor e transparente, fio de nylon, fio 
de lã azul e mangueira incolor transparente. O copo serviu de bulbo do termômetro, 
onde estava o fio de lã preso ao fio de nylon que por sua vez, estava dentro da 
mangueira presa à barra de isopor. Na simulação, um extensionista segura o recipiente 
com as bolas de isopor agitando e aumentando a agitação até jogar todas as bolas 
para o alto (simulando a ebulição), enquanto o outro extensionista segura o termômetro 
(simulado) dentro do recipiente e puxa o fio de lã indicando o aumento de temperatura 
à medida que aumenta a agitação. No segundo momento foi dialogado com os alunos 
o conteúdo de Reações Químicas, relembrando o que já haviam visto na disciplina e 
identificando transformação química dentro da problemática Energia. Na sua maioria 
eles identificam as reações de combustão, que são exotérmicas. Por este motivo, 
escolhemos uma reação endotérmica. O experimento foi realizado em tubo de ensaio 
misturando hidróxido de bário e cloreto de amônio, ambos sólidos, com bastão de vidro. 
Foram realizadas indagações sobre o que eles esperavam de resultado ao misturar os 
dois sólidos. Os alunos puderam segurar o tubo e sentir a troca de calor e a atividade 
foi finalizada após a discussão do fenômeno observado. Nesta atividade os alunos 
compreenderam que há energia envolvida numa reação química e também a 
transferência de energia na forma de calor.  

Projeto Tabela Periódica da Saúde 

O projeto Tabela Periódica da Saúde consiste na construção física de uma 
tabela confeccionada com caixas de leite, E.V.A. e outros materiais recicláveis e uma 
pesquisa de elementos químicos diretamente relacionados com a saúde. O Projeto é 
realizado em conjunto por todos os alunos de uma turma, que se envolvem tanto na 
construção da tabela, como na pesquisa. Este Projeto foi adaptado da proposta 
desenvolvida dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 
PIBID Química da UDESC (PERINI,2012). Ele iniciou com o conteúdo Elementos 
Químicos e Tabela Periódica e foi realizado durante todo o ano, no horário de aula e 
apresentado para a comunidade escolar no final do ano. Os elementos químicos foram 
pré-selecionados pelos voluntários do projeto e cada aluno realizou uma pesquisa na 
sala de informática da escola relacionando seu elemento químico com a saúde. 
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Embora não foram pesquisados todos os elementos, a tabela foi construída por inteiro, 
Figura 3. As pesquisas realizadas foram escritas em fichas e colocadas nos 
compartimentos da Tabela que ficou em exposição na escola para as próximas turmas. 

 
Figura 3: Tabela periódica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As atividades desenvolvidas por este projeto de extensão, desenvolvido em con-

junto com professores do Ensino Fundamental e alunos e professores do curso de Li-
cenciatura em Química, foram importantes como recurso didático para a aprendizagem. 
O trabalho em conjunto também auxiliou no planejamento das professoras uma vez 
que todas as atividades estavam diretamente relacionas aos conteúdos e no momento 
em que eram trabalhos. 

O Projeto também oportunizou a interconexão real entre ensino, pesquisa e ex-
tensão, propiciando construir novos conhecimentos, a partir de procedimentos investi-
gativos na escolha dos conteúdos e das metodologias aplicadas, bem como a vivência 
dos futuros professores em situações reais na escola.  
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Introdução 
Um dos grandes desafios da educação na 

atualidade e a integração de conteúdos, trazer a 
realidade dos alunos para a sala de aula e vice-
versa, segundo PAVIANI 2008, tais diálogos estão 
ligados nas transformações dos modos de produzir 
a ciência e de perceber a realidade, principalmente 
quando se trata de alunos do ensino médio, 
especificamente alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), que são alunos que possuem uma 
escolarização básica incompleta devido à trajetória 
escolar interrompida, contribuindo de certa forma 
para a sua exclusão social e cultural.      

A proposta foi realizada em uma turma do 4°ANO 
do ensino médio da EJA no turno noturno dentro do 
programa educação do trabalhador na escola SESI 
– Jaiara. CAT- Branca de Lima Porto na cidade de 
Anápolis - GO. Foi proposta uma intervenção 
pedagógica integrando as disciplinas de química e 
história, elegendo a radioatividade como tema 
gerador a fim de provocar discussões sobre 
o assunto dentro de seu cotidiano, abordando 
conceitos químicos e suas relações históricas. 
Deste modo, foi realizada uma aula com a 
participação do professor de química e história, de 
forma interdisciplinar com o tema radiação, comum 
em ambas as disciplinas. 

Foi feita uma análise prévia do entendimento dos 
alunos acerca do tema radiação, mediante 
questionários antes, durante e pós-aula além, de 
conversas em grupos em sala e via redes sociais, 
com debates sobre questões como: O que se 
entende por radiação ? Exemplos do uso da 
radiação? Qual a influência da radiação na 
atualidade? A sociedade aceita e sabe os efeitos 
desse tipo de tecnologia? E entre outros. 

Muitos alunos têm dificuldade de estabelecerem 
relações entre as disciplinas, e por conta disso 
acabam apresentando uma compreensão deficitária 
dos fenômenos, pecando principalmente em termos 
de conceitos e pouco relacionando os mesmos com 
as situações do cotidiano, apesar de terem um 
entendimento superficial do assunto. 

Resultados e Discussão 
Apesar de o tema radiação ser dito como  antigo 

e maçante para se tratar em sala de aula, há ainda 
alunos que não conseguem elencar com seu 
cotidiano os malefícios ou benefícios da radiação, 
porém, a vivência de alguns alunos mais velhos 
contribuiu para as discussões, pois os mesmos 

vivenciaram o acidente com césio 137 em 1987, fato 
marcante no estado e os mais jovens contribuíram 
também com conhecimentos tecnológicos, como por 
exemplo, nas transmissões via Bluetooth por 
celulares,  e etc. 

 Com a análise por meio de questionários, 
redações, discussões, debates, publicações via rede 
social notou-se que os alunos criaram uma 
percepção melhor e mais crítica sobre o tema, pois 
antes do projeto nos primeiros questionamentos 
muitos alunos tinham uma visão de radiação como 
resíduos industriais, os produtos da produção 
industrial do homem eram tratados como radioativo, 
mas ao final do projeto grande parte já conseguia 
fazer relações entre os sinais de celulares, ondas 
eletromagnéticas e outras fontes de radiação. Além 
do seu contexto histórico. 

A ação pedagógica conduzida gerou motivação 
nos estudantes que interagiram e questionaram o 
conhecimento científico apresentado. Desta forma, 
valorizamos as relações sociais, tão necessárias na 
constituição dos sujeitos e fazendo com que os 
mesmos não ficassem tão presos na parte teórica 
dos cálculos nas aulas de química convencionais e 
aos textos extensos de história. 

Conclusões 
O trabalho ajudou no aprimoramento de 

conhecimento dos alunos sobre o assunto, mudando 
de uma visão simplista para uma forma mais 
técnica, e o mais importante a troca de experiência 
entre as gerações, onde ambas as partes se 
portaram com interesse e respeito e, além disso, o 
interesse pela pesquisa e pela química  

Nesta proposta procuramos contemplar 
recomendações do PCNEM entre as quais, a de 
buscar a contextualização e a relação ciência, 
tecnologia e sociedade, como salienta CHASSOT 
(2004) “É preciso que os alunos não apenas 
aprendam a ler melhor o mundo com o 
conhecimento que adquirem, mas também sejam 
responsáveis pela transformação para melhor de 
nossos ambientes natural e artificial”.   
                             .                                        
CHASSOT, Attico. Para que(m) é útil ensinar? / -2.ed. Canoas: 
Ed. ULBRA, 2004. Página 50 
PAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade: conceitos e distinções. 2. 
ed. Caxias do Sul, RS: Educs, 2008.  
LAMBACH, M.; MARQUES, C. A. Ensino de química na 
educação de jovens e adultos: relação entre estilos de 
pensamento e formação docente. Investigações em Ensino de 
Ciências. Vol.14(2), pp. 219-235, 2009.  
BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensin 
o Médio (PCNEM). 
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Introdução 
A escola é um espaço onde se ensina e aprende, 
esse encontro precisa ter como implicação um aluno 
feliz, esperançoso, criativo e autônomo 
(WINNICOTT, 1975). Nessa perspectiva, o presente 
trabalho consistiu na elaboração e aplicação do jogo 
“Periodic Track” ou simplesmente “Trilha Periódica”, 
como um instrumento auxiliar para o ensino de 
química, sobretudo na construção de conceitos 
acerca da tabela periódica. Essa temática foi 
escolhida devido a grande dificuldade que os alunos 
apresentam a respeito das suas propriedades e 
conceitos. Este jogo consiste em uma trilha em 
tamanho real de 45 casas, sendo aplicada durante a 
Semana de Ciência e Tecnologia do IFRN – 
Câmpus Pau dos Ferros (RN) em Dezembro de 
2013, e funciona da seguinte maneira, o aluno ou a 
equipe de alunos deveriam escolher uma face da 
moeda do apresentador (professor), para ver quem 
iria lançar o dado inicialmente, depois de lançado o 
dado o participante percorreria a trilha, de acordo 
com o número obtido, sendo que cada casa do jogo 
pode conter perguntas (ao responder corretamente 
o jogador têm o direito de permanecer na casa, caso 
errasse teria que voltar para a casa que se 
encontrava) ou supressas (volte uma casa, avance 
duas casas, fique uma rodada sem jogar, ou passe 
a vez, dentre outras). Esses mecanismos que são 
próprios dos jogos tornam a disputa mais dinâmica, 
assim quem driblasse esses obstáculos narrados, e 
chegasse ao final da trilha, ganhava um brinde.  

Resultados e Discussão 
O jogo “Periodic Track” foi aplicado para os alunos 
do 1º ano do ensino médio, que se dividiam em 
equipes para jogar, enquanto um de seus membros 
se movimentava na trilha, os outros respondiam as 
questões e desafios propostos. Essa atividade foi 
dirigida e acompanhada a todo tempo pelo 
professor, que exerceu o papel de apresentador 
(mediador), mostrando a maneira de se jogar e 
retirando as possíveis dúvidas dos participantes. 
Desde o inicio do jogo, os alunos participantes do 
evento, mostraram grande interesse em participar 
da brincadeira, inclusive alunos de 2ª e 3ª série, e 
até mesmo professores demonstravam vontade em 
participaram. O que revela que o objetivo deste 
trabalho foi cumprido, uma vez que despertou 
encanto e fascinação a olhos de qualquer um, que 
passasse no stand “Periodic Track”, dessa forma o 

jogo conseguiu promover um debate a respeito das 
várias características dos elementos químicos, 
aperfeiçoando em cada um de seus participantes 
importantes habilidades para o contexto da 
aprendizagem, já que oportuniza a interlocução dos 
saberes, envolvendo o indivíduo em todos os 
aspectos: cognitivos, emocionais e relacionais. 
Segundo Fialho (2007), “o jogo torna o aluno mais 
competente na produção de respostas criativas e 
eficazes para solucionar os problemas”, tendo em 
vista que os estudantes se ajudaram e dialogaram 
entre si a respeito das melhores estratégias para 
vencer o jogo - objetivo em comum. Assim a “trilha 
periódica” estimula nos alunos o aumento da 
autoconfiança no processo de decisão, o trabalho 
em equipe (cooperação), e o raciocínio rápido, 
(SILVEIRA et al, 1998, p.2). Nessa perspectiva 
equipe organizadora da atividade classifica o jogo 
“Periodic Track”, como uma atividade altamente 
compensatória, já que o objetivo do jogo não era 
apenas que o jogador chegasse ao final da trilha 
(ganhasse o jogo), mas sim, o de aprender pela 
própria experiência. 

Conclusões 
O jogo permitiu aos seus participantes um espaço 
de troca, experiência, e diversão, desenvolvendo o 
respeito, e contribuindo para que os discentes vejam 
que aprender química pode ser prazeroso. Além 
disso, o ótimo desempenho dos alunos no decorrer 
da trilha, aponta para que este recurso pedagógico 
deva ser inserido ao currículo escolar, tendo em 
vista que o processo ensino-aprendizagem somente 
é eficiente quando o aluno está motivado a 
aprender, diante disso, este jogo pode servir de 
modelo para outros professores trabalharem com 
este recurso nas escolas. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é descrever como se da à construção de conceitos científicos por 
alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental de escolas da região metropolitana de Belém, em um 
espaço não formal de ensino, CCIUFPA, em 2011. A hipótese deste trabalho está centrada na 
possibilidade dos alunos nas series iniciais elaborarem conceitos científicos desde que estes conceitos 
sejam abordados de forma construtivista. Para a realização desse trabalho foi utilizado diários de bordo e 
relatórios. Os resultados mostraram a reflexão sobre o processo de construção de conceitos científicos, 
(fotossíntese, composição da luz, temperatura e pH) por estudantes. Conclui-se pelos instrumentos de 
coleta de dados que é possível que os estudantes nos anos iniciais elaborem conceitos científicos mais 
sofisticados, desde que a metodologia seja adequada, levando em consideração as limitações e 
potencialidades desses estudantes. 
 
INTRODUÇÃO  

O Clube de Ciências da Universidade Federal do Pará (CCIUFPA), segundo 
Gonçalves (2000) é caracterizado por ser um ambiente não formal de ensino.  Para 
Jacobucci (2008, apud QUEIROZ et al. 2011), espaço não formal é aquele espaço 
onde pode ocorrer uma prática educativa. No CCIUFPA não existe uma matriz 
curricular específica e não há obrigatoriedade de avaliação em formato de provas e 
nem reprovação, consequentemente, os sujeitos sociais envolvidos não voltam suas 
atenções para notas ou exames. Os estudantes da educação básica (sócios mirins), 
oriundos principalmente de escolas públicas do entorno da UFPA, participam de 
projetos de iniciação científica infanto-juvenil (BRABO; RIBEIRO, 2005), orientados por 
grupos, preferencialmente multidisciplinares, de professores estagiários, que por sua 
vez, são orientados por professores mais experientes, juntos planejam atividades 
didáticas durante a semana, para serem realizadas na turma nas manhãs de sábado, 
nas dependências do campus básico da UFPA. 

Este trabalho possui como objeto de estudo minha experiência vivenciada 
enquanto licencianda em Química, durante o período de participação no CCIUFPA no 
ano de 2011, na equipe responsável pela turma do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, 
composta por quinze estudantes. Esta experiência esta registrada em diários de bordo 
e relatórios. Optou-se por trabalhar nesta turma por considerar essa oportunidade única 
onde poderia abordar no ensino de ciências diversos conceitos relacionados à Química 
nas serieis iniciais.  

Santos (2007) afirma que o ensino de ciências limita-se em sua maior parte, a 
um processo de memorização de vocábulos, de sistemas classificatórios e de fórmulas, 
de modo que os estudantes apesar de aprenderem os termos científicos, não são 
capazes de apreender o significado de sua linguagem. Segundo Lima e Maués (2006), 
Rosa, Perez e Drum (2007, apud VIECHENESKI, 2012) e Ramos e Rosa (2008 apud 
VIECHENESKI, 2012) essa situação se agrava ainda mais quando se trata do ensino 
de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental em função de fatores relacionados 
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às concepções e crenças dos educadores com relação aos conhecimentos científicos e 
ao processo de ensinar e aprender ciências nos anos iniciais, pois muitos docentes 
consideram que alunos nesta faixa etária não têm condições de compreender os 
conhecimentos científicos. (VIECHENESKI, 2012). 

As contribuições de Vygotsky (1993; 2001 apud SCHROEDER 2007) com 
relação à construção dos conceitos científicos por crianças, estão ligadas ao 
desenvolvimento das estruturas de generalização e acontece em três momentos: o 
pensamento sincrético, o pensamento por complexos e o pensamento conceitual. O 
pensamento sincrético caracteriza-se pelo fato da criança efetivar os primeiros 
agrupamentos, bastante rudimentares, e de forma não organizada. Os critérios 
utilizados pela criança são “subjetivos”, sofrem contínuas mudanças e não estabelecem 
relações com as palavras, pois não desempenham um fator de organização para a 
classificação da sua experiência. Já no pensamento por complexos, baseado na 
experiência imediata, a criança já forma um conjunto de objetos a partir de relações 
fundamentadas em fatos. Os objetos são agrupados a partir da base de vinculação real 
entre eles, um atributo que a criança apreende da situação imediata envolvida. Neste 
caso o pensamento ainda se encontra em um plano real-concreto e não lógico-abstrato 
(VYGOTSKY, 2001 apud SCHROEDER 2007). O desenvolvimento do pensamento por 
complexos culmina na formação do que Vygotsky denomina de pseudoconceitos, fase 
que é o início da conexão entre o pensamento concreto e o pensamento abstrato da 
criança, equivalente ao pensamento conceitual do adulto. Neste nível não ocorre mais 
uma classificação baseada nas impressões perceptuais imediatas, mas sim a 
determinação e a separação de variados atributos do objeto, situando-o em uma 
categoria específica - o conceito abstrato codificado numa palavra. Para Vygotsky, o 
conceito é impossível sem a palavra e o pensamento conceitual não existe sem o 
pensamento verbal. A capacidade do adolescente para a utilização significativa da 
palavra, agora como um conceito verdadeiro, é o resultado de um conjunto de 
transformações intelectuais que se inicia na infância. (SCHROEDER 2007). 

Então processos que se iniciam na infância influenciam a vida do individuo na 
adolescência daí a importância dos professores da series iniciais, que devem se propor 
a trabalhar nesse conjunto de transformações intelectuais dos seus alunos, o que pode 
ser feito com auxilio de diversas estratégias de ensino, como por exemplo: 
construtivismo, contextualização e interdisciplinaridade. Conforme Borges (2007), na 
concepção construtivista, o conhecimento científico não se encontra nem na mente de 
quem pensa, nem no objeto/fato em estudo, mas sim, num processo dialético de 
construção desse conhecimento, estabelecido na interação entre esses dois polos. 
Sendo assim, antes de realizarmos experiências sobre os fatos/objetos em estudo, 
chegamos até eles previamente impregnados de teorias, da mesma forma que estas 
últimas também são ressignificadas pelos experimentos. 

A contextualização do conteúdo científico pode ser vista com o papel da 
concretização dos conteúdos, tornando-os socialmente mais relevantes. Para isso, é 
necessária a articulação na condição de proposta pedagógica nas quais situações reais 
tenham um papel essencial na interação com os alunos (suas vivências, saberes, 
concepções), sendo o conhecimento, entre os sujeitos envolvidos, meio ou ferramenta 
metodológica capaz de dinamizar os processos de construção e negociação de 
significados. (SANTOS, 2007). As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica afirmam que a interdisciplinaridade é entendida como abordagem teórico-
metodológica com ênfase no trabalho de integração das diferentes áreas do 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

conhecimento, rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como 
algo estável, pronto e acabado. (BRASIL, 2013, p.184). 

Diante do exposto este trabalho pretende descrever como se da à construção 
de conceitos científicos por estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, de 
escolas da região metropolitana de Belém, em um espaço não formal de ensino, o 
Clube de Ciências da UFPA, no ano de 2011. 

METODOLOGIA  
A hipótese deste trabalho está centrada na possibilidade dos alunos nas series 

iniciais elaborarem conceitos científicos desde que estes conceitos sejam abordados 
de forma construtivista 

No CCIUFPA os professores estagiários são incentivados a registrar suas 
experiências no diário de bordo. Essa prática tem por finalidade promover a reflexão 
sobre os processos mais significativos da dinâmica em que o autor está inserido 
(PORLÁN e MARTÍN, 1997). Para testar a hipótese de trabalho foram utilizados diários 
de bordo e relatórios produzidos durante o desenvolvido das atividades. 

Os registros tanto do diário como do relatório foram analisados, de modo a 
identificar como e quando essas construções de conceitos científicos ocorreram. A 
análise e discussão desses dados foram conduzidas pelas ideias dos autores Vygotsky 
(2001, 1998, 1991), Gasparin (2007), Lima e Maués (2006) para pensar a construção 
dos conceitos por crianças; Carvalho e Gil-Pérez (2011, 1995), Freire (1996) que 
tratam da formação de professores; Rosito (2003), Silva e Zanon (2000), Borges (2007) 
que abordam estratégias didáticas de ensino, entre outros autores presentes neste 
texto.  

Contando todos os dias em que as atividades foram desenvolvidas tem-se um 
total de 22 encontros com a turma, nove no primeiro semestre e 13 no segundo 
semestre, sendo que no nono encontro foi a realização da Gincana Científica do 
CCIUFPA, e no vigésimo segundo a realização da EXPOCCIUFPA. Desses encontros 
foram escolhidas algumas atividades para o estudo por apresentar características 
interessantes relacionadas à construção dos conceitos científicos pelos estudantes.  

CENÁRIOS E ATIVIDADES DIDÁTICAS  
Em 2011, estava no quinto semestre do curso de licenciatura em Química, e 

participava do CCIUFPA pelo segundo ano consecutivo. A equipe da qual fazia parte 
era composta por cinco professoras estagiárias, (de diferentes licenciaturas, química, 
biologia, ciências sociais e pedagogia) e decidimos que escolheríamos junto à turma 
uma temática que nortearia o planejamento das atividades que seriam realizadas 
durante todo o ano, nesse sentido os três primeiros encontros com a turma foram 
destinados à escolha e delimitação do tema. 

No primeiro sábado além das boas vindas e apresentações, foi proposto à 
turma que desenhasse sobre o que gostariam de estudar no Clube de Ciências, os 
desenhos se diferenciaram de modo que se dividiam em três grupos: um das plantas, 
um do corpo humano e outro dos animais. As atividades seguintes sucederam de modo 
a delimitar essa temática. No segundo encontro que aconteceu no laboratório de 
informática, as crianças foram divididas em quatro grupos de três ou quatro de acordo 
com seus desenhos, onde cada grupo ficou sob a responsabilidade de uma professora, 
apos essa divisão os sócios mirins realizaram uma pesquisa na internet sobre os seus 
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desenhos, e organizaram uma apresentação sobre a pesquisa para exporem a turma 
no próximo sábado. 

No grupo pelo qual fiquei responsável, os desenhos dos alunos tinham em 
comum a presença de animais (girafa e cachorro) e a presença de órgãos do corpo 
humano (cérebro e coração). Procuramos algo nesse sentido, porém os estudantes 
não se interessaram por nada. Em um dos sites acessados havia um link que chamou 
a atenção dos garotos, umas imagens animadas de plantas carnívoras. Ao acessarem 
a página começaram a ler. Percebendo o interesse, perguntei se queriam mudar o 
tema da pesquisa, responderam quase que imediatamente que sim, então organizaram 
sua apresentação para o próximo sábado sobre plantas carnívoras. 

Durante o planejamento no decorrer da semana, a equipe conversou sobre 
essa atividade, e todas as professoras estagiárias notaram que a pesquisa sobre 
plantas carnívoras se destacou, já que as outras equipes ficaram observando as 
imagens e vídeos que os alunos estavam pesquisando. Por isso as professoras 
estagiárias decidiram que essa seria a temática da turma, porém ainda faltava à 
aprovação dos sócios mirins, foi então que surgiu a ideia da apresentação teatral 
encenada pelas professoras da turma, intitulada “Dadá e as Plantas Carnívoras”. 

No terceiro sábado eram as apresentações dos grupos e apresentação teatral. 
Como o foco era o grupo das plantas carnívoras, esse grupo foi deixado por último. Os 
três primeiros grupos foram à frente para se apresentar para os demais colegas, demos 
igual importância a todas as apresentações. Na apresentação do grupo das plantas 
carnívoras, o entusiasmo dos garotos foi grande ao falaram que a planta carnívora se 
mexia para o seus colegas. E a turma correspondia, mas não o suficiente para se 
eleger as Plantas Carnívoras a temática da turma. Porém durante a apresentação 
teatral, as crianças ficaram muito animadas, elas gostaram da encenação. Estavam 
muito atentas ao que acontecia, riam quando tinha algo engraçado, repetiam falas que 
achavam interessantes.  

O cartaz, com fotografias de plantas carnívoras, um elemento da apresentação 
teatral que chamou a atenção da turma; segurávamos esse cartaz quando começamos 
a falar sobre plantas carnívoras, fizemos perguntas, estimulando-as a perguntar. 
Depois perguntamos: “Vocês querem saber mais sobre esse assunto, estudar as 
plantas carnívoras?” eles responderam: “Queremos”, falaram com certa animação. 
Então estava decidido em comum acordo entre sócios mirins e professoras estagiárias 
que a temática da turma do 2° e 3° ano é Plantas Carnívoras. 

Ganhamos de nossa orientadora uma planta carnívora, Dionéia (Dionaea 
Muscipula). No quarto encontro com a turma, apresentamos a Dionéia e conversamos 
sobre as características das plantas. De modo geral do 4° ao 8° encontro estudamos 
junto à turma sobre as plantas carnívoras, sua classificação, as características, 
avaliações e revisões dos assuntos abordados. O primeiro semestre no CCIUFPA 
termina no ultimo sábado de junho com a Gincana Científica. E o segundo semestre 
termina com a Exposição Científica do Clube de Ciências da UFPA (EXPOCCIUFPA) 

O segundo semestre iniciou-se com uma conversa sobre o projeto de pesquisa 
que será elaborado e depois executado para produção do trabalho que será 
apresentado pela turma na EXPOCCIUFPA. No segundo semestre tivemos 12 
encontros com os alunos, dos quais dois aconteceram durante a semana, nesses 
encontros discutimos os aspectos práticos do desenvolvimento da pesquisa, 
aconteceram alguns imprevistos e precisou-se mudar o projeto de pesquisa e 
consequentemente a pesquisa a ser desenvolvida pela turma. 
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A pesquisa da turma consistia em investigar se a condição de luz (luz 
vermelha, luz branca, luz solar e ausência de luz) influenciava no crescimento das 
plantas carnívoras. Os problemas que tivemos foram relacionados às plantas 
carnívoras (seu desenvolvimento nas condições específicas de luz não eram 
suficientemente expressivos para nossos métodos de análise), sendo assim se tornou 
inviável continuar com as plantas carnívoras na pesquisa, por conta do reduzido tempo 
que dispúnhamos. Então passamos a trabalhar com sementes de feijão caupi, pois seu 
desenvolvimento é mais rápido comparado ao das plantas carnívoras. 

Os assuntos trabalhados foram muito diversos, por exemplo, a importância dos 
registros nos diários de pesquisa, tipos de lâmpadas, disco de Newton, substrato para 
plantas carnívoras, utilização de argila expandida no cultivo de plantas, terrários. Os 
conceitos científicos envolvidos nesta pesquisa d foram: fotossíntese, composição da 
luz, temperatura e pH.                 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Após análise dos diários e relatórios, foram escolhidos para análise os 

seguintes encontros com a turma: décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, 
décimo nono e vigésimo primeiro. Esses encontros foram escolhidos, pois neles foram 
desenvolvidas as atividades relacionadas aos seguintes conceitos científicos: 
fotossíntese, temperatura, pH e composição da luz branca. A seguir as reflexões e 
análises das atividades desenvolvidas nesses encontros que oportunizaram a 
construção de tais conceitos pelos alunos dos anos iniciais.  

No décimo segundo encontro com a turma trabalhou-se o conceito de 
fotossíntese, sempre falávamos nesta palavra já que os estudos do primeiro semestre 
estavam relacionados a plantas, sobre isso foi escrito no diário: 

[...] primeiro a professora que estava conduzindo a discussão perguntou: “Por 
que o sol é importante?” As crianças então começaram: “A sua luz faz gente 
ver durante o dia, não é preciso a lâmpada está acesa” “Também serve para 
enxugar a roupa” “Serve para deixar a Terra quente” e por último um aluno “Ele 
é muito importante para as plantas, pois ela precisa do sol para fazer a 
fotossíntese” “Há! A fotossíntese!” A professora falou e começou a explicar que 
a fotossíntese para a planta é como  um almoço para nós, é da onde ela tira 
energia para sobreviver, disse que a planta precisa de luz e um gás para a 
fotossíntese, então pergunta: “Alguém sabe que gás é esse?” Alguns alunos 
respondem: “Oxigênio” “Metano” “Gás carbônico”, a professora confirmou que 
era o gás carbônico em seguida fez uma comparação entre a nossa respiração 
e fotossíntese [...] A professora continuou: “A nossa digestão acontece no 
nosso estômago, e a fotossíntese da planta acontece onde?” Os alunos 
discutiram entre si, pois um disse que era na raiz outro disse que na raiz não 
pega sol, e na conversa entre eles concordaram que é na folha. [...] os alunos 
visualizaram as estruturas da folha, no microscópio. 

Nota-se uma postura construtivista por parte da professora, já que ela não 
informou de forma direta o que é fotossíntese, mas o conhecimento foi construído 
levando em consideração o que os estudantes já sabiam com base em experiência 
anteriores, o que está de acordo com Borges (2007), onde a construção do 
conhecimento se dá num processo dialético, estabelecido na interação entre 
experiências sobre os fatos/objetos em estudo, e os conhecimentos prévios que os 
estudantes estão impregnados. Esse conceito foi abordado por meio do diálogo, 
trazendo elementos que já são conhecidos pelos alunos. Desta forma a professora 
aceitou que nenhum conhecimento e assimilado do nada, mas deve ser reconstruído 
pela estrutura de conceitos já existentes para o aluno neste caso que estejam 
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relacionados à fotossíntese. Deste modo, a discussão e o diálogo assumiu um papel 
importante para a aprendizagem (ROSITO, 2003; SILVA E ZANON, 2000). 

A fotossíntese acontece nas folhas, mas especificamente nos cloroplastos, 
para os estudantes a folha é algo comum, mas os cloroplastos como estrutura que 
compõe as folhas era algo novo e até certo ponto incompreensível, pois a olho nu é 
pouco provável ver as estruturas que forma a folha. Daí a importância da visualização 
das folhas no microscópio, como mostra a Figura 1, e dos desenhos que fizeram com 
relação ao que viram no microscópio, já que mostrava que a folha é formada por outras 
partes e entre essas partes havia os cloroplastos, Carvalho e Gil-Pérez (1995) 
ressaltam que é preciso: “saber programar atividades capazes de gerar uma 
aprendizagem efetiva”. Ou seja, propiciar aos estudantes uma reformulação de suas 
ideias. E observa-se que ao possibilitar o contato dos alunos com a visualização da 
folha no microscópio favoreceu a aprendizagem dos alunos em relação às estruturas 
das folhas.  

        
Figura 1: Fotos das crianças visualizando a estrutura das folhas 

Trabalhou-se novamente o conceito de fotossíntese no décimo nono encontro, 
por ser um conceito chave que fundamentava o trabalho realizado pelos estudantes, 
era uma espécie de revisão, sendo a abordagem utilizada neste encontro muito 
parecida com abordagem utilizada na primeira vez que se trabalhou fotossíntese, 
exceto pela apresentação da equação química (6CO2(g) + 12H2O(l) + luz → C6H12O6(aq) 
+ 6O2(g) + 6H2O(l)) que representa esse processo, os sócios mirins sentiram certa 
dificuldade em compreender essa equação. 

Nesse mesmo encontro enquanto os alunos estavam no intervalo, houve certa 
divergência entre as professoras estagiárias da equipe, pois a maioria das licenciandas 
discordava da apresentação da equação química por considerarem a equação 
complicada demais para ser abordado nos anos iniciais, porém por conta da insistência 
de duas professoras da equipe (licenciandas em química), todas concordaram que se 
deveria continuar, fazer mais uma tentativa já que a equação já estava no quadro. 
Charles Hadji (2006) diz: “É preciso que todos os alunos se apropriem do percurso 
científico. Isso é indiscutível”. O autor não disse “todos com exceção das crianças”, daí 
a importância da discussão e o valor da decisão tomada pelas professoras.  

É valida a preocupação da equipe no que diz respeito aos assuntos abordados, 
no entanto, a discussão e decisão da equipe oportunizou uma estratégia de ensino 
para deixar o assunto mais compreensível, por meio da conecção do conceito com a 
palavra, foto-luz e síntese-produção de um determinado composto a partir de outros, e 
da representação da equação com palavras logo a baixo da equação química (gás 
carbônico + água + luz → glicose + gás oxigênio + água) a equação química ficou mais 
esclarecida para os estudantes que incorporaram a linguagem falavam da utilização do 
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gás carbônico e da agua na presença de luz para formar o alimento da planta (a 
glicose). E os alunos conseguiram entender que a equação química era apenas uma 
representação dos compostos envolvidos no processo, como as siglas são das 
palavras que representam. 

Nessa perspectiva uma contribuição importante de Vygotsky para pensar o 
ensino de ciências nas séries iniciais é o processo de formação dos conceitos:  

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que 
todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não 
pode ser reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à 
inferência ou às tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém 
insuficientes sem o uso do signo, ou palavra. (VYGOTSKY, 1991, p.50): 

Existe uma relação estreita entre o conceito e a palavra. Apalavra é o meio 
pelo qual um conceito é construído, não há conceito sem palavra, a formação dos 
conceitos só é possível através do pensamento verbal ou do signo. Um conceito nada 
mais é que uma palavra que expressa uma generalização (LIMA e MAUÉS, 2006). E 
conforme Vygotsky (2001), o conceito é impossível sem a palavra e o pensamento 
conceitual não existe sem o pensamento verbal. Por isso a apresentação da equação 
química, sua explicação por meio das palavras que a equação representa, e a 
conecção do conceito com o significado da palavra assumiram um papel de destaque 
na construção do conceito fotossíntese.        

Outro conceito trabalhado foi temperatura, no décimo terceiro encontro, a 
atividade inicial para a abordagem desse conceito está registrada no relatório com as 
seguintes palavras: 

[...] primeiro os alunos deveriam escolher um papelzinho, podiam abrir, mas 
não deveriam dizer o que estava escrito, depois se tivessem alguma dúvida 
com relação as palavras deveriam nos perguntar, pois iriam ler para todos. Um 
aluno disse que não poderia participar, pois não sabia ler, então uma 
professora foi ajudá-lo, na verdade ele tinha dificuldade com algumas sílabas 
essas que tem s ou n no final. Podíamos ter colocado desenhos para ajuda na 
interpretação da frase. [...] As frases envolviam temperatura, por exemplo, usar 
o lençol para se proteger do frio ou tomar um soverte; quando todas as 
crianças leram suas frases, perguntamos: “o que as frases têm em comum?”, 
não demoraram muito para responder que falavam de quente e frio e depois 
falaram em temperatura. Seguimos perguntando sobre várias situações onde o 
nosso corpo pode facilmente nos dizer se está quente ou frio, mas as vezes 
podemos ser enganados pelos nossos sentidos, tentamos fazer com 
percebessem isso com um experimento mas não deu muito certo já que água 
quente logo se tornou natural. 

Pelo fato do experimento não ter dado certo por conta da falta de água quente, 
pensou-se que em outra ocasião a água quente seria levada em uma garrafa térmica, 
tanto essa atitude quanto a de colocar desenhos nas frases, manifesta o compromisso 
com as futuras práticas docentes. Pois como afirma Freire (1996, p.39) “É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Depois que se falou de como podemos ser enganados por nossos sentidos, 
perguntou-se: “O que poderia ser feito para se ter certeza?” alguns estudantes 
lembraram-se dos termômetros que viram em desenhos animados. Com isso passou-
se a discutir a utilização de instrumentos que medem a temperatura. Foi entregue aos 
alunos, termômetros e um recipiente com água quente e outro com água gelada, só foi 
orientado o básico a deixar um tempo o termômetro em contato com água, e que para 
efetuar outra medida com o mesmo termômetro deviam sacudi-lo antes, também a 
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anotar os números em que o líquido vermelho marcava, após isso as crianças fizeram 
as medidas, então fomos conversar sobre o que havia acontecido, em quais recipientes 
as marcações dos termômetros deram números maiores? Números menores? O que 
isso quer dizer?  

Ao final da atividade as crianças sabiam como medir a temperatura, 
funcionamento, modo de usar e a importância do termômetro, algumas crianças nunca 
tinham visto ou manuseado termômetro antes, ou não entendiam seu funcionamento 
essa capacidade se fazia necessária já que um dos parâmetros acompanhado seria a 
temperatura do solo das plantas. Segundo Vygotsky (1998, p.40), em qualquer 
circunstância, “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 
outra pessoa”, isto é, a criança não aprende sozinha, mas parte das relações socias 
com o professor e os colegas, dessa forma se da o ensino em geral, e mais 
especificamente, a aprendizagem dos conceitos científicos (GASPARIN, 2007).  

Outro parâmetro medido foi o pH do solo, já que o pH do solo adequado para 
as plantas carnívoras é ácido. As atividades relacionadas ao pH foram desenvolvidas 
no décimo  quarto encontro. A professora estagiária que estava à frente da atividade 
era licencianda em química. Ela inicia com uma conversa sobre os diferentes sabores 
das frutas, como pode ser observado no diário: 

[...] A professora fez a seguinte pergunta: “Os sabores das frutas são iguais?” 
as crianças responderam “Não, são diferentes.” Então ela utilizou uma 
pergunta mais especifica: “Os sabores do limão e da laranja são iguais?” as 
crianças responderam: “São parecidos, mas acho que não são iguais não.” 
Então a professora: “E os sabores do limão e da banana?” Os estudantes: “É 
muito diferente” a licencianda diz: “Diferentes?! Por quê?” Os sócios mirins: “o 
limão é azedo e a banana é travosa”. A professora continuou “Algumas vezes 
sentimos um mal está no estômago...”, as crianças logo interferiram dizendo: 
“Azia né tia?!” Outro ainda disse: “Quando o estômago tá ácido!” A professora 
ficou muito surpresa com a resposta do aluno, e logo aproveitou o que ele 
disse para entrar de vez no assunto [...] falando sobre o remédio que tomamos 
quando estamos com acidez estomacal, chamado hidróxido de magnésio ou de 
alumínio, assim introduziu a palavra base [...] a professora faz a seguinte 
pergunta: “Como sabemos se uma determinada coisa é ácida ou básica?” A 
partir dessa pergunta as crianças conheceram com ajuda da professora, a faixa 
de pH e em seguida o pHmetro, as crianças aprenderam a manuseá-lo e  
efetuaram algumas medidas com misturas de limão e banana. Gostaram muito!    

O assunto e abordado de forma contextualizada, já que houve uma 
concretização dos conteúdos, citada por Santos (2007) além da articulação das 
situações reais com os conceitos abordados levando em consideração suas vivências, 
por conta disso foi expressiva a participação dos estudantes. E novamente os 
estudantes entram em contato com um instrumento de análise, o pHmetro, como 
exibidas na Figura 2, que certamente estimulam e incentivam as crianças ao interesse 
pelas ciências da natureza.  

   
Figura 2: Fotos das crianças aprendendo a manusear o pHmetro. 
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Percebe-se que a professora utilizou os comentários das crianças para 
prosseguir com discussão. Tal atitude vem ser confirmada por Carvalho e Gil-Pérez 
(2011) quando destacam que “o professor deverá saber valorizar as contribuições dos 
alunos – reformulando-as adequadamente –, ter pronta a informação pertinente para 
que os estudantes possam apreciar a validade de suas construções”.  

Quando o trabalho da turma estava praticamente finalizado, chegou ao 
conhecimento das professoras estagiárias um gráfico que relacionava à taxa de 
fotossíntese a taxa de absorção no espectro visível, este gráfico estava relacionado à 
pesquisa da turma, pois mostrava por que se escolheu a luz vermelha, e não outra cor 
de luz, como uma das condições de luz para avaliar a influencia da luz no 
desenvolvimento da planta. Sobre esse gráfico está escrito no relatório:  

[...] ele não é muito simples, e provavelmente será a primeira vez que as 
crianças terão que interpretar esse tipo de imagem. Poderíamos simplesmente 
deixa para lá, mas resolvemos tentar, tentar ajudar nossos alunos a 
compreenderem esse gráfico. [...] Explicamos o que cada eixo representava, 
falamos também sobre estabilidade, perguntamos se sabiam o que é 
estabilidade, responderam que não sabiam, foi então que associamos a 
palavra a equilíbrio, simulamos está andando em uma corda bamba, e que 
para não cair precisava de equilíbrio acha um meio de me estabilizar, mas que 
poderiam cair se me desequilibrasse. [...] 

Esse gráfico foi adaptado pelas professoras e levado à turma no vigésimo 
primeiro encontro. O gráfico adaptado é apresentado na Figura 3.  

 
Figura3: Gráfico utilizado na atividade no 21º encontro, adaptação do gráfico disponível em: 

<http://www.cientic.com>. Acesso em 23/10/2012. 

A definição da palavra estabilidade era importante, pois tanto na luz azul 
quanto na vermelha a taxa de fotossíntese era alta, mas optou-se somente pela luz 
vermelha, porque a luz azul deixava a clorofila desestabilizada e era importante que os 
estudantes percebessem que isso não era desejado. Após o entendimento da palavra 
estabilidade, falamos sobre as cores dos objetos, a cadeira da sala que era azul porque 
reflete a luz azul, isso para trabalhamos o outro elemento presente no gráfico, o fato de 
não haver fotossíntese na luz verde. Após os sócios mirins terem percebido isso 
analisado o gráfico e ter sido afirmado que na presença de luz verde o processo de 
fotossíntese não ocorre, foi feita uma pergunta cujos subsídios acabaram de ser dados 
para resposta, como pode ser observado no seguinte trecho do relatório:  

[...] perguntamos: “Por que o processo de fotossíntese não ocorre na presença 
de luz verde?” elas deram muitas respostas até que um dos alunos fez as 
conexões certas ele disse: “Tia, a senhora falou que os objetos tem a cor da luz 
que eles refletem...” Um aluno interrompeu e continuou: “Já sei! A folha é verde 
isso quer dizer que a folha, onde a fotossíntese acontece, reflete a luz verde...” 
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Foi então que todas as crianças entenderam e disseram cada uma ao seu jeito 
que se a folha reflete a luz verde então não tem luz verde na folha, e sem luz 
não tem fotossíntese. Um aluno perguntou: “Tia quer dizer que a luz verde e 
como o escuro?” Adoramos a pergunta então dissemos que para o processo da 
fotossíntese sim. 

O gráfico apresentado na Figura 3 ajudou os sócios mirins na apresentação do 
banner na EXPOCCIUFPA, e caso o gráfico não tivesse sido estudado, seria 
perfeitamente compreensível, no entanto ao se propor estudá-lo junto as crianças, foi  
aproveitado o potencial dos estudantes. De acordo com Lima e Maués (2006) “As 
crianças têm grande curiosidade sobre mundo natural. Não se cansam de perguntar 
„Por quê? ‟, mesmo que os adultos se mostrem impacientes em respondê-las. Estão 
sempre disponíveis para testar suas hipóteses e apresentam características 
importantes para construir novos conhecimentos”. Por isso a postura dos estudantes 
diante do gráfico não foi de intimidação, mas de questionamentos a fim de 
compreenderem o que o gráfico mostrava.   

As atividades desenvolvidas foram baseadas na temática escolhida 
inicialmente em conjunto entre professoras estagiárias e sócios mirins, deste modo 
esta abordagem de ensino apresenta-se muito diferente do ensino tradicional, no qual o 
professor tem a preocupação de desenvolver uma lista de conteúdos, muitas vezes de 
modo expositivo, sem proporcionar aos alunos, uma reflexão mais profunda (SHERIN 
et al 2006). Por exemplo, o conceito de fotossíntese, foi abordado levando em 
consideração seus diferentes aspectos relacionados a disciplinas distintas (Química, 
Física e Biologia), evidenciando o caráter interdisciplinar das atividades atendendo ao 
que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica onde a 
interdisciplinaridade rejeita a concepção de conhecimento que toma a realidade como 
algo estável, pronto e acabado e que deve ser abordado de forma que integre as 
diferentes áreas do conhecimento. (BRASIL, 2013, p. 184).  

A exposição dos trabalhos pelos estudantes é sempre um momento muito 
especial, tanto para professores estagiários que se dedicam a turma, dando o melhor 
no planejamento das atividades, no desenvolvimento das mesmas, e nas orientações 
aos alunos; como para os sócios mirins, por estar apresentado um trabalho onde se 
envolveram, aprenderam novos conceitos tiveram experiências com diversos 
instrumentos e pode contar a outras crianças, estudantes, aos seus colegas e 
familiares sobre o desenvolvimento do seu trabalho, contam com alegria, com 
propriedade, que nos dão a certeza que fizemos o certo, que certamente erramos 
algumas vezes, mas acertamos em muitas outras. 

CONCLUSÕES 
 As professoras estagiárias em certos momentos ficaram inseguras com relação 
ao ensino de conteúdos de Química nas séries iniciais, mesmo assim se preocuparam 
em propor atividades que possibilitassem a aprendizagem dos estudantes. As 
principais preocupações das professoras tinham haver com a construção do 
conhecimento junto às crianças, contextualização das atividades, participação das 
crianças nas discussões. 

Podem-se destacar em vários trechos do diário ou do relatório diferentes 
estratégias de ensino utilizadas pelas orientadoras da turma, tais como: o 
comprometimento com a aprendizagem dos alunos; o emprego de atividades práticas; 
e aproximação do aluno com o objeto de estudo e com alguns instrumentos de análise; 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
EAP 

 

utilização de ideias construtivistas na condução da atividade para proporcionar uma 
reestruturação das opiniões; levar em consideração as contribuições dos alunos para o 
enriquecimento do diálogo; atividades e discussões contextualizadas contemplando 
inclusive a interdisciplinaridade. 

E foram essas diferentes estratégias de ensino que proporcionaram a 
abordagem de conceitos científicos (vistos em series mais avançadas) nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Por tanto é possível abordar assuntos relacionados à química 
nos anos inicias. É importante para as crianças que o seu ensino de ciências lhe de 
capacidade de aprender estratégias para pensar cientificamente, todos os estudantes 
têm esse direito.  
 Conclui-se, portanto, que a utilização de uma abordagem construtivista permite 
que os estudantes, mesmos nos anos iniciais, elaborem conceitos científicos mais 
sofisticados relacionados com a química, levando em consideração as limitações e 
potencialidades desses estudantes. 
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Introdução 
 A partir do projeto institucional da UNICAMP 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), nossa escola recebeu bolsistas 
do curso de Licenciatura de Química da UNICAMP, 
que contribuíram com o desenvolvimento de 
atividades temáticas e práticas nas aulas, 
propiciando momentos específicos para discussão 
de conteúdos químicos. Eles também atuaram na 
elaboração conjunta das abordagens, expandindo 
visões dos temas das aulas. 

 Este trabalho apresenta algumas reflexões 
inspiradas pelo PIBID em ações de agosto/2011 a 
dezembro/2013 na Escola Estadual Dona 
Veneranda Martins Siqueira, em Campinas-SP.  

Resultados e Discussão 
 As ações desenvolvidas vieram ao encontro 
com as necessidades de melhora de qualidade das 
aulas, tendo em vista que a escola, por seu 
desempenho nas avaliações externas oficiais, está 
entre as consideradas prioritárias. 
 As atividades práticas demonstrativas 
desenvolvidas foram inspiradas no currículo oficial 
da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
e os temas foram propostos a partir das reuniões 
realizadas com toda equipe, tendo sido produzidos 
textos e apresentações com os seguintes títulos: 
“Energia Nuclear”, “Como Alimentar o Planeta”, 
“Cheiro de Química” e “A Química dos Remédios”. 
 Nas reuniões da equipe, após escolha do 
tema, discutia-se como abordá-lo para posterior 
apresentação ao grupo de trabalho, quando também 
surgiam propostas de ajustes e novas abordagens. 
 A parceria escola-PIBID possibilitou a 
licenciandos, supervisores e coordenador discutir, 
estudar e analisar o planejamento proposto pelo 
professor na escola e viabilizar novas abordagens. 
Para os licenciandos, também foi importante 
aproximarem-se da realidade da escola pública com 
a participação nas reuniões pedagógicas (ATPC), e 
o convívio com os estudantes do ensino médio 
permitiu conhecer o perfil destes, fundamental no 
reconhecimento do contexto escolar. 
 Na escola os licenciandos puderam 
experimentar e vivenciar de modo reflexivo-prático, 
o que aprenderam na universidade, criando 
situações novas de aprendizagem, promovendo 
atuações pontuais e melhorias necessárias. 

 Por outro lado, não podemos deixar de 
colocar as dificuldades apresentadas como, a falta 
de professores, muitas faltas de estudantes nas 
aulas de sexta-feira e nas vésperas dos feriados e a 
inexistência de laboratório ou espaço físico 
adequado para a realização dos experimentos 
também comprometeram o andamento de algumas 
atividades planejadas. Por fim, a dificuldade de 
conciliar os horários dos bolsistas entre as 
atividades na escola e suas aulas na universidade, 
agravada pela grade de horário restrita da disciplina 
de Química, com apenas duas aulas semanais, 
dificultava a inserção dos licenciandos na escola. 
 As principais mudanças observadas ao 

longo do projeto foram no interesse dos estudantes 
pelas aulas, tornando-as mais participativas e 
proveitosas, além do envolvimento dos bolsistas em 
busca de melhorias para as aulas de Química e as 
demais atividades desenvolvidas na escola. 
 Analisando as atividades desenvolvidas, foi 
possível observar que as aulas ficaram mais 
dinâmicas com estudantes mais motivados, mais 
curiosos e mais dedicados e com notas mais altas. 
 Outro ponto importante foi o apoio ao 
professor supervisor em sua prática escolar, com 
estímulo para trabalhar com outras metodologias de 
ensino e a contribuição de outras pessoas que 
trazem novos olhares e maneiras diferentes de 
interagir com os estudantes, contribuindo para 
romper o isolamento da sala de aula. 

Conclusões 
 As ações do PIBID contribuíram para 

propiciar aos estudantes de nossa escola um 
processo de ensino e aprendizagem mais 
significativo, contextualizando os conceitos da 
disciplina química com situações que acontecem no 
cotidiano dos estudantes. Porém, ainda é 
necessário rever a organização da escola pública 
para que diferentes ações de melhoria tenham 
espaço e possam realmente influenciar na melhoria 
e qualidade das aulas ministradas. 
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Palavras-Chave: Sabão, Meio Ambiente, Saponificação. 
 

Introdução 
 
O contato docente-discente é de fundamental 
importância para formação de um laço profissional e 
emocional. Por essa razão existe uma preocupação 
na primeira prática experimental que o docente 
repassa aos seus alunos. Assim, visando agregar 
valores e promover para um modo de vida mais 
sustentável é bastante apreciável a busca de novas 
estratégias para aprimorar essa produção de 
saberes no ambiente escolar.  
Este trabalho relata a atividade prática elaborada e 
executada para uma turma de 3° ano do Ensino 
Médio de Escola Estadual do município de Uberaba-
MG. Essa atividade vem diretamente contribuir para 
o melhor uso de materiais reutilizados, mostrando 
aos alunos que todos nós podemos contribuir com o 
meio ambiente. 
 

Resultados e Discussão 
 
A atividade prática trouxe para a sala de aula uma 
discussão muito importante sobre de como 
devemos melhorar o meio ambiente onde vivemos. 
Os alunos foram motivados não apenas a aprender 
e sim passar sua experiência para outras pessoas 
que necessitam do conhecimento, tanto para fins 
ecológicos, como financeiro, pois o óleo reciclado 
pode ser facilmente encontrado, e pessoas com 
menor poder aquisitivo podem se beneficiar fazendo 
o seu próprio sabão.  
A grande receptividade dos alunos mostra como o 
tema abordado é importante para a vivência dos 
alunos. 
 
Figura 1. Sabão sendo colocado em forma. 
 

 
 
 
 
 
 

Conclusões 
O trabalho teve a finalidade de trazer para sala de 
aula uma das questões mais comentadas nos dias 
atuais. O meio ambiente passa por uma devastação 
onde cada cidadão poderia estar contribuído para 
que fosse uma transformação. Dessa aula os alunos 
saíram com um sentimento que podem sim, mudar 
primeiramente o local onde vivem, contribuindo para 
uma mudança global.  
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Relato de um debate interdisciplinar sobre o conflito na Síria e o uso de 
armas químicas 
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Introdução 
Tendo em vista o conflito na Síria envolvendo 
armas químicas no ano de 2013, foi realizado um 
trabalho interdisciplinar sobre o assunto envolvendo 
as turmas dos terceiros anos do Ensino Médio na 
Escola Estadual Governador Milton Campos em 
São João Del Rei, MG. A proposta do trabalho foi 
informar e debater esse tema que estava 
constantemente presente na mídia. Primeiramente, 
escolhemos um grupo de alunos para nos ajudar a 
planejar e mediar o debate. Depois, as turmas 
foram levadas para o teatro da escola e uma mesa 
redonda foi composta pela diretora, pela analista de 
sistema de educação de São João Del Rei e por 
professores de biologia, química, história, português 
e filosofia. 
Iniciaram-se as apresentações com um breve 
resumo sobre o conflito com ênfase no uso das 
armas químicas. Em seguida, o grupo mediador de 
alunos formulou perguntas direcionadas a cada um 
dos professores, relacionando o tema com a 
disciplina ministrada por eles. Posteriormente, a 
diretora do colégio expressou sua opinião sobre o 
assunto. Para finalizar o grupo mediador exibiu um 
vídeo sobre o efeito do Gás Sarin no corpo 
humano, um dos gases usados no conflito, e 
apresentou um texto como fechamento do debate. 

Resultados e Discussão 
O debate foi realizado em três aulas e registrado 
em vídeos e fotografia. Ao revermos o registro 
ficaram evidentes o interesse e a participação dos 
alunos. Na arguição dos professores o conflito foi 
explicado de maneiras diferentes, cada professor 
falou um pouco sobre o assunto de acordo com a 
sua disciplina e o seu ponto e vista. A primeira 
pergunta foi direcionada para a professora de 
Português, em seguida a sua resposta: Com um 
conflito como esse qual é o papel da mídia? . “O 
papel dela é nos manter informado”. A segunda 
pergunta foi para a professora de Biologia: As 
armas químicas agem mais rápido quando ingeridas 
ou inaladas? “As armas que são inaladas, os gases, 
vão atuar diretamente no nosso cérebro”. A próxima 
pergunta foi para a professora de Química: O 
tratado de Genebra institui a proibição do uso de 
armas químicas, quais as consequências do uso 
dessas armas apesar da proibição? E o acordo é 

suficiente para que não se faça uso delas? 
“Infelizmente o que nós vimos é que esse acordo 
ele não foi cumprido, embora ele tenha muitos anos 
chegou a hora que ele foi descumprido e isto é 
muito sério, porque o mundo perde a ordem”. A 
última pergunta foi para o professor de Filosofia: O 
conflito virou destaque após o uso de armas 
químicas, mas a guerra já é antiga e a questão 
humanitária? Como que fica? “Continua sim uma 
prioridade o caráter humanitário, mas eu vou 
explicar. Os Estados Unidos continuam querendo 
ditar as regras do jogo, infelizmente é um mau que 
aparentemente a gente deve conviver. E para 
encerrar uma frase curtinha: quem te USA não te 
ama”. Embora as respostas dos professores não 
tenham sido tão sucintas como sugere este resumo, 
colocamos aqui apenas alguns enunciados como 
exemplo. Outras perguntas dos alunos no debate 
foram: “O gás Sarin pode se misturar com outros 
compostos?” “Quanto tempo esse gás fica no 
ambiente?”. Os professores aceitaram prontamente 
participar do debate. Na abordagem química, foi 
também analisada a constituição do Gás Sarin com 
ênfase em seus grupos funcionais.  

Conclusões 
A integração das disciplinas e o assunto discutido 
permitiram aprofundar as informações veiculadas 
pela mídia. Em relação à Química, a exploração da 
molécula do Gás Sarin ocorreu a partir de um 
contexto político e social relevante associado aos 
seus efeitos no organismo, onde os problemas do 
mau uso do conhecimento e a extinção de vidas 
foram repudiados por todos. Nesta experiência, os 
alunos puderam perceber as relações entre a 
Química, a política, a mídia e a sociedade segundo 
os saberes de docentes de diferentes disciplinas.  
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ENSINO DA QUÍMICA DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO E DE ENSINO 
SUPERIOR EM ÁREA AFIM 
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Palavras chave: Educação em Química, Representação Social. 

RESUMO: A Química está associada ao cotidiano de toda a humanidade e, devido esta presença, o seu 
aprendizado é permeado por concepções de senso comum. O diagnóstico dessas concepções pode 
contribuir para a elaboração de projetos de ensino que promovam a evolução conceitual dos estudantes. 
Neste trabalho participaram 55 alunos do curso do Ensino Médio Integrado (CEMI) e 30 alunos de um 
Curso Superior (CS) em Tecnologia em Saneamento Ambiental do IFES. A base teórico-metodológica 
utilizada foi a Teoria das Representações Sociais e a Teoria do Núcleo Central da das Representações 
Sociais. Resultados sugerem que o núcleo central da Representação Social desses estudantes é de que 
o aprendizado da química é para atender exigência curricular dos cursos. Propõe-se que sejam 
organizados planos de ensino que passem necessariamente pela história da Química uma vez que, sem 
este contexto o ensino de Química parte meramente de teorias que adquirem sentido dogmático para os 
estudantes. 

 

QUÍMICA E O COTIDIANO  
A Química está presente em todos os seres vivos. Ela é a ciência que estuda a 

matéria, as transformações químicas por ela sofridas e as variações de energia que 
acompanham estas transformações. Pode-se dizer que ela representa uma parte 
importante em todas as ciências naturais, básicas e aplicadas (CASTRO, 2000).   

Através da química é possível estudar o crescimento e metabolismo das 
plantas, a formação de rochas, o papel desempenhado pelo ozônio na atmosfera 
superior, a degradação dos poluentes ambientais, as propriedades do solo lunar, a 
ação medicinal de drogas (CASTRO, 2000).  

O descobrimento do fogo desencadeou os primeiros estudos sobre os 
fenômenos químicos. Na Idade Média, os alquimistas, por exemplo, podiam estar 
buscando a transmutação de metais e outros buscavam o elixir da longa vida, mas o 
fato é que, ao misturarem extratos de plantas e substâncias retiradas de animais, os 
primeiros químicos também já estavam procurando encontrar poções que curassem 
doenças ou pelo menos aliviassem as dores, eram experimentos em forma de cadeia e 
que atingiam as necessidades da população. 

Com o passar dos anos o homem aprendeu a sintetizar elementos da natureza, 
a desenvolver novas moléculas, a modificar a composição de materiais, passando a 
atuar em diversos campos de estudo (CASTRO, 2000). 

Nesta perspectiva, é através da interação com o mundo cotidiano que faz com 
que os alunos desenvolvam seus primeiros conhecimentos químicos. É primordial 
então que as associações da teoria perpassem pelas atividades cotidianas.  

Devido aos horrores promovidos pela Segunda Guerra Mundial (1940-1945) e 
Guerra do Vietnã (1959-1975) em que as armas químicas foram protagonistas, 
consolidou-se a concepção de senso comum de que tudo aquilo que “possui química” 
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traz “danos à saúde”. Porém, como a química pode ser danosa à vida se a sua própria 
manutenção depende de emaranhado de reações bioquímicas que ocorrem 
sincronicamente nos seres vivos?  

Assim, o presente estudo buscou verificar a concepção de senso comum dos 
estudantes do Ensino Médio acerca da Química no cenário das suas atividades 
cotidianas a fim de viabilizar expectativas de proposta do ensino de Química que possa 
promover a mudança conceitual desses estudantes. Neste trabalho utilizou-se o estudo 
das Representações Sociais (RS). 

 
CONCEPÇÕES DE SENSO COMUM E A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

As concepções de senso comum são muito estáveis e resistentes à mudanças. 
A organização de aulas que auxiliem na mudança conceitual dos estudantes deve ter 
pelo menos estas duas características apontadas por Mortimer (2006, pág. 36):  

a) a aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na 
construção do conhecimento; 
b) as ideias prévias dos estudantes desempenham um papel fundamental no 
processo de aprendizagem, já que essa só é possível a partir do que o aluno já 
conhece.  

Partindo desses pressupostos, considera-se de extrema importância que ao 
iniciar o trabalho em sala de aula, o professor faça uma avalição diagnóstica dos 
alunos com os quais irá trabalhar para que possa organizar de forma coerente o 
planejamento de suas aulas (TAVARES; STRICTAR; REZENDE, 2012 ).  

Assim, apresenta-se o termo representações sociais que surgiu em 1961 com o 
trabalho de Serge Moscovici (1978), “A representação social da Psicanálise”. A Teoria 
das Representações Sociais está de certa maneira consolidada no meio acadêmico e 
desdobra-se em pelo menos três abordagens: a primeira é uma continuidade da obra 
original, tem um viés antropológico e tem sido mais difundida por Denise Jodelet; a 
segunda, através de Willem Doise, centra-se nas condições de produção e circulação 
das representações sociais e a terceira surge em Aix-en-Provence, sendo representada 
por Jean Claude Abric (1976), que dá ênfase a dimensão cognitivo-estrutural conhecida 
como Teoria do Núcleo Central (MACHADO; ANICETO, 2010). 

As RS há muito tempo deixou de ser objeto de estudo da Psicologia Social. A 
Teoria das Representações Sociais (TRS) e os métodos de coleta de dados oriundos 
dessa teoria são utilizados em diversas áreas do conhecimento (Saúde, História, 
Ciências Sociais, Marketing, Política, Educação e, no caso da Educação, em diversas 
linhas de pesquisa, tais como ensino e aprendizagem e docência de todas as áreas do 
conhecimento (TAVARES; STRICTAR; REZENDE, 2012 apud DESCHAMPS; 
MOLINER, 2009).  

Jodelet (2001) e Spink (1999) consideram as RS como saberes de senso 
comum, diferentes do saber científico, porém legitimam-se como objeto de estudo por 
serem importantes na compreensão da vida social e suas interações, dos  processos 
cognitivos e das próprias visões dos grupos sociais geradas em torno de um fato ou 
acontecimento.  No dizer de Jodelet (2001,p. 22) a representação social é “[...] uma 
forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático. 
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OS CURSOS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO E SUPERIOR DO IFES E A 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

O presente estudo foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo - IFES em sala (s) de 4ª série do Ensino Médio Integrado 
(EMI) em Edificações e Ensino Médio Integrado de Administração e no Curso Superior 
(CS) de Tecnologia em Saneamento Ambiental (penúltimo semestre) no município 
Colatina. A faixa etária dos alunos está entre 16 a 18 anos no EMI e no CS entre 20 a 
39 anos, totalizando 85 alunos. 

Antes de iniciar o trabalho de coleta de dados foi realizada uma reunião com o 
pedagogo e a diretora de ensino da unidade (campus) onde esclareceu-se o objeto de 
estudo.  

Com a autorização da Instituição, foi realizado o primeiro contato com os 
alunos. Os alunos foram orientados sobre o objeto de pesquisa obedecendo aos 
princípios éticos e quanto formato coleta de dados garantindo a representatividade das 
respostas do estudo. 

Aos menores foi entregue uma carta de informação ao sujeito de pesquisa para 
que trouxessem no dia seguinte assinada pelo responsável legal. Os demais leram a 
carta, identificara-se e assinaram no dia da aplicação de roteiro de entrevista.  

O processamento dos dados aconteceu por meio da Teoria do Núcleo Central 
(TNC). Esse núcleo é composto pelos elementos estáveis ou mais permanentes da 
representação social, sendo estes de natureza normativa e funcional. Os aspectos 
funcionais estão ligados à natureza do objeto representado e os normativos dizem 
respeito aos valores e normas sociais pertencentes ao meio social do grupo 
(MACHADO; ANICETO, 2010). 

O sistema periférico é responsável pela atualização e contextualização da 
representação. Para Flament a periferia de uma representação social é considerada 
um “para-choque” entre a realidade e um núcleo central que não muda facilmente 
(MACHADO; ANICETO, 2010). 

Conforme a Teoria do Núcleo Central, uma representação social constitui- se 
como um conjunto organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e 
atitudes, composta de dois subsistemas, que seria o central e o periférico, que aqui 
funcionam exatamente como uma entidade, onde cada parte tem um papel especifico e 
complementar (MACHADO; ANICETO, 2010). 

Para a determinação dos indicadores foram utilizadas as equações 
apresentadas a seguir: 

1)OME =
En x n

1

n
 

f
2) f média=

f
1

n
 
n

3)Média=
OME
1

n
 

OME

nc
 

(1) Ordem média de Evocação (OME) para cada categoria, sendo (En) o número de evocações para 
determinada categoria (n) a hierarquia ao termo evocado e frequência (f). 

(2) Frequência média de evocações por categoria. 

(3) Ordem Média de Evocação Média, (nc) é o número total de categorias 
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Após os cálculos, uma planilha pode ser apresentada para identificação dos 
elementos centrais, periféricos e intermediários (Quadro 1). 

 
QUADRO 1. Elementos Centrais, Periféricos e Intermediários e suas respectivas frequências e 
ordens de frequência. 
 

Elementos Centrais 
F ≥ ƒm                              OME < OMEm 

Elementos Intermediários 
F ≥ ƒm                              OME ≥ OMEm 

Elementos Intermediários 
F < ƒm                                OME < OMEm 

Elementos Periféricos 
F <ƒ m                              OME ≥ OMEm 

 
O roteiro de entrevista foi aplicado na segunda visita aos alunos. Era 

constituído de duas perguntas: 
a) O que lhe vem à mente quando você ouve a palavra química? 

Escreva 4 palavras. 
b) Agora reordene essas palavras em ordem hierárquica (da que você 

considera mais importante para a menos importante). 
Assim, as evocações foram obtidas pelo método de evocação livre de palavras 

e após a coleta dos dados, as evocações foram tratadas a partir da análise do 
conteúdo da qual foram organizadas por aproximação semântica, conforme proposta 
por Bardin (2000). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Trabalhar representação social não é tarefa fácil, mesmo apropriando-se da 
como teoria ou ainda como fenômeno, a dificuldade e complexidade não parece ser 
menor. 

Dos 85 participantes, obteve-se 340 palavras, distribuídas em 4 níveis 
hierárquicos (H1, H2, H3 e H4). Após a realização da aproximação semântica foram 
encontradas 119 evocações distribuídas pelos níveis hierárquicos para o Curso 
Superior (CS) e 218 evocações para os Curso Médio Integrado (CEMI).  

Em seguida, realizou-se a soma da frequência total de cada evocação e as 
evocações com frequência ≤ 1 foram eliminadas, resultando dessa forma 97 evocações 
diferentes para CS e 194 evocações diferentes para CEMI. O cálculo da OME foi 
realizado assim como a média total das evocações e OME média. Os dados obtidos 
foram organizados segundo os critérios apontados no Quadro 2.  

No primeiro quadrante superior à esquerda estão os elementos centrais, o 
lugar de coerência da representação. Aqui, estão guardadas as significações 
necessárias as não-negociáveis. Após a realização dos cálculos, verificou-se o 
elementos “Reações, Pesquisa, Fórmula, Tabela periódica e Tóxico” são os mais 
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prontamente evocados no CS. Esses elementos sugerem que o núcleo central da RS 
de identidade da química para os alunos do Curso Superior encontra-se associado ao 
ensino da Química como disciplina curricular. 

Ainda, a evocação “Pesquisa” faz lembrar o perfil do cientista também 
associado à imagem da química e ainda pode-se afirmar que seu surgimento dar-se-á 
aos projetos de iniciação científica, pois muitos deles desenvolvem pesquisa em 
laboratórios associados à Química. A evocação “tóxico” está altamente associada à 
formação cultural do individuo, no sentido que tudo que tem química causa dano a 
saúde.  

Já no CEMI, “Elemento, Reação, Tabela periódica, Remédio, Experiência, 
Cálculo e Substância”, de maneira semelhante ao CS, agora o Cientista justificativa 
através das aulas práticas de ensino e contrariando o “Tóxico” surge à evocação 
“Remédio” que pode ter uma tendência benéfica associada ao cuidado da saúde.  

Na primeira periferia próxima (quadrantes superior esquerdo) é o sistema 
periférico que guarda as significações “normais”, condicionais, negociáveis. Os 
desacordos com a realidade são absorvidos pelos elementos periféricos que 
asseguram a estabilidade da representação. Este estudo não apresentou uma 
contraposição tão evidente aos elementos do núcleo central pois emergem elementos 
que são atribuídos ao perfil do Cientista no CS como “Funções, Perigoso, Experiência, 
Laboratório e Mistura”.  

Considerando como periferia próximas, neste momento é preciso destacar a 
imagem da Química ainda está associada a vidrarias, reações e efeitos explosivos que 
podem ser encontradas nos livros do Ensino Fundamental, Médio e de Cursos 
Superiores e ainda estes elementos estão associados a palavra Química no cotidiano 
do aluno e de seus familiares. No CEMI nas evocações, “Ligação, Ácidos, Mistura, 
Laboratório, Hidrogênio, Explosão” pode-se observar condições semelhantes. 

Na segunda periferia próxima (quadrante inferior direito) emergiram elementos 
relativos ao Químico pesquisador. A “Descoberta e Matéria” no CS. Isso talvez por 
estarem preocupados com a sua formação uma vez que necessitam cumprir um 
Trabalho de Conclusão de Curso e como a Química é uma das suas áreas afins eles 
podem está associando seus trabalhos. Já no CMI, quando surgem “Fórmula e 
Distribuição eletrônica”, as evocações estão associadas às dificuldades da Disciplina 
Química e os enfrentamentos no momento das avaliações e provas de vestibulares. 

Na periferia distante emergiram evocações para CS como “Cura, Química, 
Cuidado e Difícil”. Considerou-se aqui que o aparecimento de Cura, Química e Cuidado 
estejam associados com os fármacos. Com isso pode-se entender que a percepção de 
senso comum estão bem condensadas, nas opiniões anteriormente apresentadas. 
Quando surgem as evocações “Atração, Água, Jaleco, Estado físico, Química orgânica 
e Ação” no CEMI acentuou-se a falta do significado da Química no cotidiano dos 
alunos.  

Em destaque nesta periferia, a evocação “difícil” que surgiu nos dois universos 
do estudo apareceu talvez em virtude da falta da associação do objeto da Química no 
perfil cotidiano ou até mesmo pela falta de afinidade pelos assuntos que permeiam o 
Ensino da Química enquanto Disciplina Curricular. 

 
QUADRO 2. Elementos Centrais, Periféricos e Intermediários e suas respectivas frequências e 
ordens de frequência. 
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Elementos Centrais Elementos Intermediários 

Superior 
 
ƒm  ≥ 3,051 OME <2,627 
 
Reações  
f =14 OME = 2,357 
Elemento químico  
f =13 OME = 1,769 
Pesquisa  
f =9  OME = 2,444 
Fórmula 
f = 8 OME = 2,375 
Tabela periódica 
f =6 OME = 2,167 
Tóxico  
f = 4 OME = 1,25 
 

Integrado  
 
ƒm  ≥ 4,36 OME < 2,579 
 
Elemento  
f = 57 OME = 2,228 
Reação 
f = 24  OME = 2,541 
Tabela periódica  
f = 14 OME = 1,857 
Remédio  
f = 8 OME = 2,2 
Experiência  
f = 7 OME = 2,143 
Cálculo 
f = 5 OME = 1,6 
Substância 
f = 5 OME = 2,2 

Superior 
 
ƒm  ≥ 3,051 OME >2,627 
 
Funções  
f =7 OME = 2,833 
Perigoso  
f =7 OME = 3,285 
Experiência f =6
 OME = 3,166 
Laboratório  
f =4 OME = 2,75 
Mistura  
f =4 OME = 3,75 

Integrado 
 
ƒm  ≥ 4,36 OME >2,579 
 
Ligação 
f = 10 OME = 2,7  
Ácidos  
f = 9 OME = 3 
Mistura ( 
f = 9 OME = 3 
Laboratório 
f = 8 OME = 2,875 
Hidrogênio  
f = 4 OME = 3 
Explosão  
f = 4 OME = 3,75 

Elementos Intermediários Elementos Periféricos 

Superior 
 
ƒm  < 3,051 OME < 2,627 
 
Descoberta  
f =3 OME = 2,333 
Matéria  
f =2 OME = 2,5 
Evolução  
f =2 OME = 2,5 
Importante  
f =2 OME =1,5  
 

Integrado 
 
ƒm  < 4,36 OME < 2,579 
 
Fórmula 
f = 3 OME = 2,333 
Distribuição 
eletrônica  
f = 3 OME = 2,333 
Petróleo 
f = 2 OME = 2 
Indústria 
f = 2 OME = 2 
Farmácia 
f = 2 OME = 2,5 
Natureza  
f = 2 OME = 2,5 
 

Superior 
 
ƒm  < 3,051 OME >2,627 
 
Cura  
f =2 OME = 3 
Química  
f =2 OME = 3 
Cuidado  
f =2 OME = 3 
Difícil  
f =2 OME = 3,5 
 

Integrado 
 
ƒm  < 4,36   OME > 2,579 
 
Difícil  
f = 3 OME = 2,666 
Atração 
f = 2 OME = 3 
Água 
f = 2 OME = 3,5 
Jaleco  (jaleco, 
luvas) 
f = 2 OME = 4 
Estado físico 
f = 2 OME = 3 
Química orgânica  
f = 2 OME = 3 
Ação 
f = 2 OME = 3 
 

 
CONCLUSÕES  

Pode-se concluir que são várias as maneiras como podem ser trabalhados os 
conceitos a partir do senso comum. Pode-se trabalhar, para cada evocação, todo um 
perfil. Para átomo por exemplo, esse tipo de opção resulta numa abordagem histórica, 
semelhante à que é desenvolvida atualmente nos livros didáticos e que atribui evolução 
histórica linear, porém muitas vezes sem rupturas, sem outras interferências e que gera 
conceitos para o estudante. 
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A perspectiva histórica viabiliza que cada explicação teórica tenha validade 
para um contexto bem claro em que o problema foi proposto, e que cada lei ou teoria 
se refere aos fatos experimentais disponíveis em uma determinada época e é nisso 
que as propostas de Ensino da Química devem balizar suas estruturações. 

Algumas situações problemáticas vistas no cotidiano do aluno, podem 
contribuir para conceitos alternativos, neste caso em evocações alternativas, atrelando 
as experiências clássicas que foram decisivas na reformulação de modelos como por 
exemplo, a estrutura atômica. 

Todavia, não faz sentido pensar no desenvolvimento de uma química 
puramente de senso comum ou puramente empírica. Este tipo de abordagem levaria a 
divisão do conteúdo entre a abordagem clássica e uma abordagem moderna. Essa 
noção de perfil implica no fato de se poder trabalhar noções parciais, que são válidas 
apenas para certos problemas, sem caracterizar que está ensinando uma coisa errada 
ou ultrapassada.  

O ensino da Química é elementar, passando necessariamente pela história da 
Química uma vez que, sem este contexto o ensino parte meramente de teorias que 
adquirem o sentido dogmático. Um projeto político pedagógico deve contemplar este 
contexto e não está condicionado a um resumo introdutório com carga horária reduzida 
no início de um semestre ou ano letivo. O aluno deve entender que a perspectiva 
história também é algo dinâmico e que os fatos não acontecem sequencialmente e sim 
simultaneamente.  

Pode-se afirmar uma descoberta ou um acontecimento relevante de qualquer 
área das ciências naturais sejam resultados de várias ações que desencadeiam em um 
fato. Em algum momento foi iniciado, ora esquecido e depois com base nas referencias 
já existentes, ou seja, nas “desconfianças”, ele foi reavaliado, melhorado, 
contextualizado e apresentado com formato e explicações coerentes a investigação.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AMARO, A.; PÓVOA, A.;  MACEDO, L. Metodologias de Investigação em Educação. 
Faculdade de Ciências Da Universidade do Porto. Departamento de Química. 
Documento acedido em 7 de Dezembro de 2009 e disponível em: 
http://www.jcpaiva.net/getfile.php?cwd=ensino/cadeiras/metodol/20042005/894dc/f94c1
&f=a9308. Acesso em 04 de março de  2013. 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, tradução L. A. Reto & A. 
Pinheiro, 2000. 
CASTRO, E. N. F. Química na sociedade: projeto de ensino de química em um 
contexto social. Editora da Universidade de Brasília, Brasília, 2000. 
DESCHAMPS, J.; MOLINER, P. A Identidade em Psicologia Social. Tradução de 
Lúcia M. Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes. 2009. 
JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: ____(org.). As 
Representações Sociais. Rio de Janeiro: Eduerj. p.17-44. 2001. 
MACHADO, LAÊDA BEZERRA; ANICETO, ROSIMERE DE ALMEIDA. Núcleo central 
e periferia das representações sociais de ciclos de aprendizagem entre 
professores. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p. 345-364, 
abr./jun. 2010. 
MORTIMER, E. Construtivismo, mudança conceitual e ensino de ciências: para 
onde vamos? 1994. Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/N1/2artigo.htm. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
Ensino e Aprendizagem – (EAP) 

 

Acesso em: 2 mar. 2013. 
PIAGET, J. The Epistemology of Jean Piaget. Filme de Claude Goretta para a Yale 
University, 1977. 
SPINK, M. J. P. (org.). Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: 
aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo: Cortez, 1999. 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Ensino e Aprendizagem - EAP 

Representações que os alunos da escola pública Dr. José Fernandes 
de Melo fazem sobre a prática pedagógica dos bolsistas do PIBID 
*Cazimiro de S. Campos¹ (IC), Daniela de S. e Siva¹ (IC), Francisca E. da Silva¹ (IC), Felipe de A. Silva¹ 
(IC), José R. N. Ferreira¹ (IC), Caio Patrício de S. Sena¹ (PQ), Ulysses V.S. Ferreira¹ (PQ). 
 
E-mail para contato: cazimirocampos7@outlook.com 
¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Câmpus Pau dos Ferros, BR – 
405, Km 54, Bairro Chico Cajá, Pau dos Ferros – RN. 
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Introdução 
O presente estudo foi realizado em uma escola 
pública de Ensino Médio na cidade de Pau dos 
Ferros/RN com o apoio do Programa       
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência      
(PIBID), vinculado á CAPES, que permite a 
estudantes de graduação terem uma maior relação 
com o ambiente escolar antes de sua formação, 
propondo atividades que visam auxiliar a melhoria 
da qualidade do ensino público. Neste contexto tem-
se como objetivo descrever as opiniões dos 
estudantes da Escola Estadual Dr. José Fernandes 
de Melo, na cidade de Pau dos Ferros/RN, sobre a 
atuação dos bolsistas do PIBID/QUÍMICA em sala 
de aula, durante a aplicação de jogos didáticos e 
atividades diferenciadas, as quais foram aplicadas 
na forma de revisão. As opiniões foram coletadas 
por meio de questionários, para verificar a 
contribuição dessas iniciativas (utilização de jogos e 
atividades lúdicas), para a aprendizagem dos 
estudantes, levando assim, a uma reflexão crítica 
sobre a utilização desses recursos. 

Resultados e Discussão 
O questionário da pesquisa era semiaberto, e 
averiguava as experiências, aprendizagens e 
participações dos alunos. A análise desses dados 
foram feitas de acordo com os pressupostos da 
análise do conteúdo de toda classe de documentos 
e textos. (MORAES, 1999). Assim, examinando as 
questões fechadas por critérios, obtiveram-se os 
seguintes resultados descritos na tabela 01: 

Tabela 01: Avaliação da metodologia empregada 
pelos bolsistas do PIBID/QUÍMICA pelos estudantes: 

Fonte: Pesquisador 

De acordo com tabela, pode-se observar que as 
atividades diferenciadas obtiveram êxito em atender 
as necessidades dos educandos em relação ao 
componente curricular, de forma satisfatória e 
dinâmica. Além disso, fica nítido a aprovação 
dessas métodos por parte dos alunos, o que 
acarreta um melhor desempenho da turma ao 
potencializar a exploração e construção do 
conhecimento através da ludicidade. Outro ponto de 
destaque no questionário foram às questões 
abertas, nas quais os alunos desvelaram a maneira 
pela qual vêem os bolsistas. Um determinado aluno 
escreveu que “os bolsistas servem de auxílio para a 
turma e o professor, pois o mesmo não consegue 
atender a dúvida de todos”, outro aluno comentou 
que “os bolsistas sempre trazem ideias 
diferenciadas e legais para as aulas, para estimular 
a gente a participar”. Também, foi explanado 
expressivamente nos questionários dos discentes, o 
excelente relacionamento com os licenciandos, ao 
enxergarem os bolsistas como amigos. 

Conclusões 
Os jogos didáticos e atividades lúdicas aplicadas 
pelos bolsistas do PIBID/QUÍMICA desvelam-se 
como uma excelente ferramenta facilitadora do 
processo ensino-aprendizagem, e que deve estar 
vinculado ao currículo escolar. Proporcionando aos 
educandos um ambiente prazeroso e atrativo, 
facilitando a compreensão e a aprendizagem dos 
conceitos químicos. Ao mesmo passo, que a troca 
de experiências entre os estudantes bolsistas e os 
alunos da Escola Estadual foi expressiva, 
preparando os futuros docentes para a vivência 
dentro da sala de aula, aperfeiçoando sua prática 
pedagógica e o domínio da didática. Dessa forma 
fica claro, que o lúdico merece um espaço maior na 
prática pedagógica, e que os obstáculos 
encontrados na educação pública estadual não 
representam problemas, mas sim desafios com 
possibilidades de serem superados.  
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 

Ótimo Bom Regular 

Aproveitamento 63% 29% 8% 

Didática 59% 33% 8% 

Aprendizagem 67% 30% 3% 

Interação 61% 34% 5% 
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Resumo: O presente trabalho é o resultado da análise das produções dos discentes do sétimo período 
do curso de licenciatura em química da Universidade Federal do Acre.  Com o objetivo de perceber o 
diálogo entre as áreas de Antropologia e Química durante o desenvolvimento de duas disciplinas nas 
quais esses alunos estavam matriculados pode influenciar nas escolhas de metodologias por futuros 
docentes. O resultado possibilitou observar que o trabalho desenvolvido foi capaz de acrescentar ou até 
mesmo transformar a formação dos futuros professores, permitindo a eles valorizar a diversidade cultural 
na qual estão inseridos. 

INTRODUÇÃO  
A responsabilidade da escola de Educação Básica é grande meio aos desafios 

da sociedade em melhorar o bem-estar das pessoas e em preservar valores e 
tradições. Também na escola os estudantes devem desenvolver habilidades e 
competências para participar e interagir num mundo complexo onde as informações 
são de fácil acesso e em constante mudança. A educação escolar deve  permitir  ao 
aluno aprender a questionar, a refletir, a mudar e a criar a partir do desenvolvimento de 
suas aptidões. A escola precisa privilegiar metodologias que permitam aos estudantes 
construir seus conceitos a partir da realidade do contexto em que estão inseridos, 
compreendendo os fenômenos que permeiam a natureza.    

Os Parâmentos Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1999), 
juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996), 
associados às leis 10.639 de 20031 e 11.645 de 20082, em consonância com o parecer 
CNE/CP n.º 3, de 10 de março de 2004, indicam a importância do estudo dos 
diferentes grupos étnicos, em especial os africanos e os indígenas. Esses documentos 
também orientam a construção curricular dos projetos pedagógicos das escolas na 
perspectiva da utilização de novas formas de transposição didática para o ensino de 
ciências, pressupondo que o professor aborde os conhecimentos prévios e os 
contextos dos estudantes, permitindo a mudança conceitual. 

Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias 
pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade 
étnico-racial presente na educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de 

                                                      
1 A lei brasileira 10.639 altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
"História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.  
2 A lei brasileira 11.645 altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 
9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena  
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ensino. [...] Para obter êxito, a escola e seus professores não podem 
improvisar. Têm que desfazer mentalidade racista e discriminadora secular, 
superando o etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e 
sociais, desalienando processos pedagógicos (BRASIL, 2004, p. 3 e 6). 

 
Em um primeiro momento, utilizando-se a vivência dos alunos e os fatos do 
dia-a-dia, a tradição cultural, a mídia e a vida escolar, busca-se reconstruir os 
conhecimentos químicos que permitiriam refazer essas leituras de mundo, 
agora com fundamentação também na ciência. Buscam-se, enfim, mudanças 
conceituais. Nessa etapa, desenvolvem-se ferramentas químicas mais 
apropriadas para estabelecer ligações com outros campos do conhecimento. É 
o início da interdisciplinaridade. O conteúdo a ser abordado, nessa fase, deve 
proporcionar um entendimento amplo acerca da transformação 
química.(BRASIL, 1999, p. 33). 
  

Enfim, busca-se no ensino de ciências, em especial o da química, uma 
pluralidade de concepções pedagógicas para despertar o interesse do aluno pelo 
conhecimento tradicional da região e aprender os conhecimentos curriculares da 
disciplina. Assim, a escola contribuirá com a formação de um cidadão cientificamente e 
moralmente preparado para o trabalho e para a sua atuação como cidadão. (BRASIL, 
1996). 
 
A Formação de Professores de Química na UFAC  
 

Para atender aos pressupostos da educação humanista em ciências, o curso 
de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Acre tem em sua grade 
curricular um componente curricular ofertado no sétimo período que permite a 
abordagem de temáticas referentes ao ensino de química e aos saberes de sociedades 
tradicionais3. O componente “Tópicos em culturas e ensino de química” propõe na sua 
ementa a “abordagem de aspectos sociais, econômicos e culturais das chamadas 
populações tradicionais, sobretudo dos índios e seringueiros, para ancorar o debate 
sobre esses aspectos e as questões de ensino de química junto a essas populações” 
(UFAC, 2003, p. 27). Com o objetivo de promover o diálogo integrador entre docentes 
de áreas de conhecimentos distintas e aproximar os saberes populares e o 
conhecimento científico, o projeto político pedagógico do curso sugere que a matéria 
seja ministrada por docente da área de antropologia em associação com um da área de 
química. Entretanto, trabalho anterior Regiani e Marques (2012), ao procurar 
evidências sobre a valorização dada por alunos da primeira turma do curso de 
licenciatura em química da UFAC ao contexto regional amazônico, por meio da análise 
das monografias produzidas por esses estudantes, encontraram poucas menções a 
esse contexto e relacionaram esse aspecto a um indicativo do tipo de processo 
formativo que ocorreu durante a licenciatura, como a ausência da integração entre 
áreas aparentemente distintas (química e antropologia) 

Outro componente curricular ofertado no sétimo período do curso de 
Licenciatura em Química da UFAC é chamado “Instrumentação do ensino de química”. 
Esta é uma das disciplinas do currículo do curso com o objetivo da formação docente 
através do desenvolvimento de projetos de ensino. Durante vários anos este 

                                                      
3 Cientes dos limites do termo “sociedades tradicionais”, utilizaremos neste trabalho, por se tratar de categoria chave 
no jargão científico e político, a definição dada por Diegues e Arruda, no relatório “Saberes tradicionais e 
biodiversidade no Brasil” (Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2001, p. 27): “grupos humanos diferenciados sob 
o ponto de vista cultural, que reproduzem historicamente seu modo de vida de forma mais ou menos isolada, com 
base na cooperação social e nas relações próprias com a natureza” 
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componente foi ministrado sem a preocupação de vincular os conteúdos abordados na 
disciplina da área da antropologia com os da área de química. Experiência inovadora 
foi realizada nos anos de 2012 e 2013, quando os docentes responsáveis pelas 
disciplinas citadas planejaram em conjunto as suas aulas. O objetivo do trabalho 
conjunto foi o de formar licenciandos capazes de utilizar o contexto e a diversidade 
cultural do Estado do Acre em suas aulas de química. 
 
O Contexto Histórico-cultural do Acre 
  

Conhecer a história acriana fornece informações sobre a herança social: os 
costumes, comportamento, aptidões e práticas. As populações tradicionais acrianas 
são especificamente: indígenas, seringueiros, extrativistas e ribeirinhos (CUNHA, 
2002). O Estado do Acre está localizado no extremo oeste da região norte do Brasil, e 
no sudoeste da Amazônia Brasileira.  Os habitantes ditos originais desta porção da 
Floresta Amazônica são os índios. A população indígena do Acre está distribuída em 
36 terras, em uma área aproximada de 14% da extenção territorial do Estado, 
perfazendo um total de 2.439.982 hectares. Nelas residem em torno de 16.000 índios 
de 15 etnias, algumas sem contato com a civilização (IBGE, 2010). Segundo Souza 
(2002) os troncos linguísticos predominantes são: Pano – povoa a região do rio Juruá 
(Kaxinawás, Yawanawás, Poyanawás, Jaminawas, Nukinis, Araras, Katukinas, 
Shaneanawa, Nawas, e Kaxararis) e Arauak – predominante no Rio Purus (Kulinas, 
Ashaninkas (Kampas) e Manchibery).  

Ainda segundo Souza (2002) o Estado do Acre possui uma das maiores 
diversidades biológicas e étnicas. A população indígena ocupa, na sua maioria, as 
margens dos rios em decorrência da facilidade da prática agrícola, como também, parte 
dos seus recursos são oriundos da extração da borracha, castanha e madeira. Duas 
figuras são importantes na organização social das aldeias: o cacique – que é o lider, e 
o pajé – ancião da tribo, detentor de conhecimento e da história, é o responsável em 
ensinar às diversas gerações a cultura, as crenças e a tradição da comunidade. O pajé 
também tem as funções de líder espiritual e de curandeiro. A maioria das aldeias 
possui um tipo de habitação específica chamada de maloca que são feitas de paxiúba, 
madeira especifica da região.  

Embora cada etnia possua seus próprios hábitos e costumes, existem algumas 
tradições comuns. Segundo Cunha e Almeida (2002), há o cultivo e a limpeza dos 
roçados de terra firme e de praia, o corte de seringa, as caçadas e a construção de 
casas e embarcações. Ainda segundo os mesmos autores, a alimentação indígena é 
oriunda dos roçados, da criação de animais, da pescaria, das caçadas e da coleta de 
frutos silvestres (açaí, buriti, patauá, bacaba, cocão). Esses autores revelam que 
algumas etnias desenvolvem a redistribuição da caça e da pesca e a troca de artefatos 
como bandoleiras, adornos de sementes, estojos de urucum, cera, novelo de linha 
fiado, entre outros. Essa redistribuição e as trocas ocorrem com os grupos mais 
próximos, e com os grupos mais distantes a comercialização através da troca dos 
seguintes objetos: terçados, facas, machados, chumbo, pólvora e espoleta. Suas 
doenças são tratadas com ervas vinda da natureza e costuma realizar ritais de cura, 
suas crenças religiosas são oriunas da força e espírito da natureza. Desenvolvem com 
perfeição a confecção de tecidos, bordados, pinturas corporais, fabricação de peças de 
cerâmicas e os artesanatos. Cunha e Almeida (2002) também enfatizam que as 
relações interpessoais se dão por meio de jogos, danças e festas. Lévi-Straus (2011) 
reflete sobre conhecimentos e afirma que as manifestações sociais das populações 
indígenas estão diretamente relacionadas com a classificação dos recursos naturais: a 
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identificação de plantas e dos animais que são utilizados. Para o mesmo autor, cabe 
interpretar corretamente os mitos e os ritos, sob um ponto de vista estrutural, e não 
necessariamente uma simples análise formal. 

A colonização do Acre pelo homem “civilizado” acontece em decorrência da 
exploração do látex da seringueira, intensificada em meados do século XIX no 
chamado primeiro ciclo da borracha. Os nordestinos brasileiros foram atraídos pelo 
“Ouro Branco” - a borracha. Segundo Medeiros-Filho e Souza (1984), a migração 
ocorreu devido à grande seca que ocorreu no nordeste aproximadamente entre anos 
de 1877 a 1880. A nova era da industrialização e o desenvolvimento tecnológico 
estabeleceu na Amazônia um sistema de semiescravidão, tanto para os nordestinos, 
como para as populações indígenas que foram obrigadas a trabalhar para os 
seringalistas. Nesse período, a borracha alcançou elevado preço, isso despertou a 
curiosidade de muitos, em especial dos ingleses que selecionaram as sementes da 
seringueira (Hevea brasiliensis) e as levaram para a Ásia, onde seu plantio ocorreu de 
forma planejada e sistematizada para um menor custo de produção. Assim, as 
exportações brasileiras perderam mercado, e a produção da borracha na Amazônia 
entra em declínio. 

O histórico da Segunda Guerra Mundial muda o cenário da borracha na 
Amazônia. Segundo Neves (2012), os Estados Unidos e seus aliados não estavam 
conseguindo conter a ofensiva Alemã, porque seus estoques de borracha não eram 
suficientes para atender a demanda bélica. Para complicar a situação dos aliados, o 
Japão que controlava mais de 97% dos produtores de borracha asiáticos, deixa de 
fornecer borracha para os EUA. Então, surge um acordo entre o Brasil e os Estados 
Unidos, que passam a investir maciçamente na produção da borracha Amazônica. 
Assim, inicia o segundo ciclo da borracha e a história do “soldado da borracha”: 
milhares de nordestinos foram convocados a servir a pátria enfrentando os desafios da 
floresta amazônica na extração do látex. Vários desses nordestinos morreram vítimas 
da malária e de outras doenças típicas da região. Possuíam apenas uma dura jornada 
de trabalho, imposta pelos seringalistas, e dívidas decorrentes do processo de 
aviamento, o qual tornou muitos seringueiros escravos dos seringalistas. 

Com o fim da Segunda Grande Guerra em 1945, os Estados Unidos cancelam 
o acordo com o Brasil sobre a produção da borracha, afinal o acesso ao mercado 
produtor asiático já estava liberado (NEVES, 2012). Segundo Martinello (2004), sem a 
borracha do Acre, seria bem difícil os Estados Unidos terem vencido a Segunda Guerra 
Mundial. Os seringueiros foram abandonados na Amazônia e criaram laços com a 
floresta e se tornaram “povos da floresta”, ou seja, populações tradicionais.  Assim, os 
nordestinos trouxeram seus costumes e aprenderam costumes novos com os 
indígenas, surgindo a cultura seringueira e a cultura ribeirinha.  

Com a queda do preço da borracha após a Segunda Guerra Mundial e com o 
consequente desinteresse dos antigos seringalistas na produção do que já não era 
mais ouro branco, o povoamento do Estado do Acre entra em uma nova fase com a 
venda dos seringais a pecuaristas provenientes do centro-sul do Brasil. Mais 
efetivamente a partir da década de 1970, o governo federal brasileiro incentivou o 
povoamento do Acre com a intenção de corrigir as distorções demográficas, 
econômicas e sociais, assim incentivou a implantação de grandes projetos 
agropecuários, madeireiros ou de extração mineral. Essa iniciativa gerou vários 
conflitos, pois não considerou que as áreas dos antigos seringais, objeto de 
comercialização fundiária, eram habitados por seringueiros. Nesse período, os líderes 
seringueiros Wilson Pinheiro e Chico Mendes juntamente com seus companheiros 
lutaram em prol da manutenção da posse das terras para os seringueiros, como 
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também pela preservação da floresta, pois estavam sendo desmatada em um ritmo 
intenso. Um exemplo dessas lutas foi o movimento dos empates. Salgado (2009, p. 61) 
informa que o próprio Chico Mendes define o “empate” em sua última entrevista 
publicada no jornal do Brasil: 

É uma forma de luta que nós encontramos para impedir o desmatamento. É 
forma pacífica de resistência. No inicio, não soubemos agir. Começavam o 
desmatamento e nós, ingenuamente, íamos à justiça, ao Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF), e aos jornais denunciar. Não adiantava 
nada. No empate, a comunidade se organiza, sob a liderança do sindicato, e, 
em mutirão, se dirigia à área que será desmatada pelo pecuarista. A gente se 
coloca diante dos peões e jagunços, com nossas famílias, mulheres, crianças e 
velhos, e pedimos para eles não desmatarem e se retirarem do local. Eles, 
como trabalhadores, a gente explica, estão também com o futuro ameaçado. E 
esse discurso, emocionante sempre gera resultado. Até porque quem desmata 
é o peão simples, indefeso e inconsciente. (MENDES, 1988 apud SALGADO, 
2009, p. 61).    

Os empates chegaram ao fim com as mortes de seus líderes, o que chamou a 
atenção de todo o mundo em prol da luta contra o desmatamento. Assim, foi criada a 
“União dos Povos da Floresta” que busca unir os interesses das populações 
tradicionais da região por meio da criação das reservas extrativistas – unidade de 
conservação, de uso sustentável, onde é possível os povos tradicionais 
comercializarem seus produtos e garantir a preservação dos recursos naturais. 

O breve relato da história da região acriana não poderia ser finalizado sem 
destacar o uso cultural do chá “Santo Daime”, uma bebida enteógena chamada 
Ayahuasca obtido a partir do cozimento do cipó Banisteriopsis e da folha Psychotria 
viridis consumida pelas populações tradicionais do Acre em rituais religiosos.  

A bebida, tradição inicialmente indígena foi incorporada aos ritos religiosos 
praticados pelos migrantes nordestinos do ciclo da borracha. Assim, do consumo ritual 
da ayahuasca nasceram diferentes cultos/ religiões: o Santo Daime, a Barquinha e a 
União do Vegetal (UDV).  (OLIVEIRA, 2007). 

Assim, a formação social acriana constituída ao longo do processo de 
colonização pelos povos indígenas, seringueiros e sulistas contribuiu para a riqueza 
cultural que existe hoje na região. Essas populações desenvolveram saberes e 
técnicas próprias que tornam a floresta habitável e contribuem na preservação dos 
recursos naturais. 

 O rico contexto cultural foi fonte inspiradora para a abordagem proposta pelos 
docentes de antropologia e química no curso de Licenciatura em Química. Cujo 
objetivo era propor aos licenciandos conhecer a diversidade cultural em que estão 
inseridos e aprender a trabalhar com essa diversidade em aulas de química. A análise 
dos trabalhos produzidos permitiu verificar que os objetivos foram alcançados. Assim, a 
forma de ensino utilizada, além de preparar os futuros professores com metodologias 
inovadoras, contribuiu com a permanência cultural dos saberes tradicionais.    

 
Percurso metodológico 
 

O procedimento metodológico desta investigação foi o estudo de caso de cunho 
etnográfico, pois se relacionou especificamente ao contexto amazônico e envolveu 
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dados e significados culturais dos grupos sociais existentes no Estado do Acre. Foram 
tomadas duas fontes de dados bibliográficos: os trabalhos iniciais e os trabalhos finais 
desenvolvidos por 26 discentes matriculados nas disciplinas “Tópicos em culturas e 
ensino de química” e “Instrumentação para o ensino de química IV” ofertadas no sétimo 
período do curso de licenciatura em química da UFAC no primeiro semestre letivo de 
2013. As duas disciplinas foram planejadas em conjuntos pelos docentes responsáveis, 
um da área da Antropologia e outro da área de Química. Assim, tanto os trabalhos 
iniciais quanto os finais eram comuns aos dois componentes curriculares. A análise do 
conteúdo (LÜDKE e ANDRÉ, 1986) dos trabalhos iniciais permitiu apreender as 
concepções iniciais dos estudantes sobre as sociedades tradicionais acrianas e seus 
saberes. A análise do conteúdo dos trabalhos finais permitiu verificar como a formação 
recebida possibilitou aos licenciandos a elaboração de projetos de ensino de química 
dirigidos à docência na escola de Educação Básica, que estabelecessem diálogo ou 
fizessem uso dos saberes populares dos alunos e da comunidade nos processos de 
ensino-aprendizagem. 
 
Produções dos Licenciandos em Química – Trabalhos Iniciais  
 

O trabalho inicial proposto aos discentes pediu que dissertassem sobre as 
populações tradicionais do Acre, em que maneiras elas influenciam a vida urbana atual 
e onde está a química neste processo. Também foi solicitado aos discentes conversar 
com alguma pessoa idosa para conhecer alguns costumes tradicionais.   

Os discentes reconheceram a rica diversidade cultural acriana, pois a análise 
de seus trabalhos permitiu a observação da frequência de citação de cada população, 
se configurando da seguinte forma: 77% índios, 77% seringueiros, 38,5% sulistas, 
11,5% sírio-libaneses, 11,5% ribeirinhos, 11,5% extrativistas, 3,8% agricultores, 3,8% 
pescadores e 3,8% castanheiros.   

Os licenciandos também descreveram as influências das populações tracionais 
na vida urbana atual por meios de seus hábitos, costumes, valores e crenças, de modo 
intimamente relacionado ao meio ambiente em que vivem. Uma influência bastante 
destacada é a alimentação, pois os índios e os seringueiros influíram no consumo de 
farinha, beiju, peixes, colorau, pirarucu, pato e bebidas como a polpa de açaí e a de 
cupuaçu. Os seringueiros (descendentes dos nordestinos) contribuíram com uma maior 
variedades de pratos na culinária acriana, como por exemplo: pato no molho pardo, 
pato no tucupi, rabada no tucupi, pirarucu a casaca, quibe de arroz, quibe de 
macaxeira, tambaqui a moda acriana, carne de sol com macaxeira, bobo de camarão, 
vatapá, feijoada. Outra influência nordestina citada e percebida no gosto urbano atual é 
pelas festas juninas, pelos arraiais e pela dança do forró. 

As contribuições indígenas citadas pelos estudantes são diversas. Dentre elas 
destaca-se o consumo do chá Ayahuasca. Os estudantes também citaram o uso de 
diversos extratos vegetais e animais, como a “vacina” do sapo Kampô, secreção 
venenosa de rãs do gênero Phylomedusa usada tradicionalmente pelos indígenas em 
rituais de purificação. Também foram citadas as observações meteorológicas, a 
observação do céu, dos insetos, e de diversos fenômenos. Também citaram a técnica 
de produção de caiçuma pelas mulheres indígenas, que mastigavam a mandioca 
depois de cozida e devolviam para um pote especial, para assim haver a fermentação.  

A influência síria e libanesa é citada no comércio e no abastecimento regional, 
a partir do século XIX, com a exploração da produção da borracha, na formação das 
cidades e bairros, bem como de costumes locais. Citaram a contribuição sulista na 
criação de gado e na difusão de técnicas agrícolas.  
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Meio a essa diversidade cultural, os discentes buscaram visualizar como a 
química se apresenta nos processos desenvolvidos por estas populações. Então, 
reconheceram a química na agricultura tradicional, no plantio de diversos vegetais nas 
praias de rio, como também no processo agrícola utilizada pelos imigrantes sulistas na 
preparação do solo.  

No processo de fabricação da farinha de mandioca enfatizam os métodos de 
separação como: descascar a macaxeira, triturar e prensar no saco para retirar a 
manipueira, rica em ácido cianídrico, e, em seguida, a peneira e a torra, no qual o ácido 
presente na massa é volatilizado, até se obter a farinha. 

Perceberam a química no preparo do lambedor4 feito da babosa (Aloe vera), 
pois a extração e realizada utilizando a cachaça e o mel de abelha, os componentes 
são agitados no liquidificador e em seguida por uma filtração simples separa-se os 
componentes sólidos. Como também na preparação do lambedor de jambu, malvarisco 
e alfavaca. O processo inicia na colheita, com ervas frescas, seguido da cocção, da 
filtração e do cozimento ao fogo com açúcar. Depois de apurar e esfriar armazena-se 
em um vaso com tampa.   

Verificou a química na extração óleo de copaíba, que tem várias indicações de 
uso, como antibiótico, anti-inflamatório e anticancerígeno. Por meio dos conhecimentos 
tradicionais a extração é feita sem derrubar a árvore, fazendo-se um furo no tronco da 
árvore e acoplando-se uma torneira por onde o óleo-resina escoa. O costume 
tradicional é realizar a extração preferencialmente pela manhã, fazendo-se o furo do 
lado do sol para que a quantidade de óleo extraída seja maior. Diversos óleos de frutos 
são extraídos em um processo semelhante a extração do óleo de andiroba, no qual as 
sementes  são prensadas.  Reconhecem também os processos químicos presentes na 
produção de sabonete de murumuru, obtido do conhecimento tradicional da 
comunidade indígena Ashaninka. 

Observou-se a química na produção do queijo usado coalho de origem animal, 
na produção da manteiga caseira, que inclui processo de filtração, acidificação natural. 
Adição de substância como cloreto de cálcio, corantes, agentes coagulantes (enzimas 
e bactérias especificas), no processo de fermentação e aditivos.  

No processo desidratação da conhecida carne-de-sol a carne é salgada e 
depois colocada para secar debaixo de uma tela, no interior a carne fica úmida e 
macia. Já a carne seca acrescenta uma maior quantidade de sal e essa carne é 
amontoada para que aumente a concentração do sal, facilitando a pressão osmótica, e 
diminuindo a umidade, evitando assim a proliferação de microrganismos. 

Citaram a extração de pigmentos do urucum e do jenipapo. A tintura usada pelos 
indígenas é extraída do urucum (vermelho) e da seiva do jenipapo, através de emulsão 
em óleo de andiroba.  No caso da seiva do jenipapo a cor preta se dá em decorrência 
da reação com a proteína da pele, já no caso do urucu (Bixa orellana) é em decorrência 
da presença da bixina, que apresenta coloração alaranjada.  Também citaram sua 
fórmula molecular (C25H30O4) e que contém em sua cadeia carbônica ácido carboxílico 
e um éster metílico na extremidade.  

Durante a coleta da castanha, no qual se adota boas formas de estocar e secar 
o produto de maneira adequada para que não adquiram fungos que geram toxinas. 
Para selecionar as castanhas fazem testes, no qual utilizam a densidade para verificar 
quais estão boas para consumo (castanhas chocas e podres boiam). 

Relataram também a química na extração do látex, por meio dos métodos 
específicos utilizados nos cortes. O látex é retido em canecas fixadas, após a sangria 
de 3 a 5 horas, recolhido ainda pela manhã, pois pelo calor do dia o látex coagula. Os 
                                                      
4 Lambedor é a denominação tradicional acriana equivalente a xarope. 
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índios e seringueiros também utilizavam o açacu é um leite retirado de uma árvore da 
floresta, usado para evitar a coagulação antecipada antes da defumação. 

Verificou-se que no processo de fabricação das cerâmicas indígenas, utilizam a 
matéria orgânica, tais como: palha, raízes, ossos, casca de árvores e sementes. 
Inorgânica, são as areias, terra, mica e pedra calcária.  

Enfim, os licenciandos puderam identificar a influência das diversas sociedades 
tradicionais que constituem a população do Acre nos hábitos da sociedade urbana, 
bem como os possíveis conteúdos de química que podem ser estudados na 
valorização destes saberes. O trabalho também oportunizou aos discentes reencontrar 
pessoas idosas da família e conversar com elas sobre suas histórias de vida. Alguns 
estudantes relataram a importância de conhecer a própria história e mostraram-se 
empolgados com o conhecimento adquirido. Algumas histórias reveladas pelos 
licenciandos são aqui reproduzidas. 
 
A Sra. Carmelita avó paterna do licenciando conhecedora dos saberes tradicionais  é 
filha de Cearense e nascida em um seringal em Xapuri, relata que o “lambedor” (xarope 
caseiro popular feito de plantas, mel de abelha ou açúcar e água).. 
 
Sra. Francisca de 77anos - Morou no seringal novo Andirá, local que cortou seringa e 
desenvolvia agricultura de subsistência, a caça, a pesca. A agricultura era realizada a 
limpeza de uma parte da floresta denominada “capoeira”, onde eram plantados feijão, 
macaxeira, e outros alimentos. Quando estava sem a mistura (carne), seu marido ia 
caçar (veado, paca, tatu, jabuti, capivara). A pesca era realizada tarrafa, malhadeira ou 
espinhel. No caso a pesca com espinhel a pessoa mergulha e sai procurando o peixe 
com a mão e atira um arpão preso a uma corda.  

 
Sr. Romeu, nascido em 1952, natural de Cruzeiro do Sul.  Utiliza seus conhecimentos 
tradicionais nos tratamentos de doenças respiratórias preparando o lambedor de 
jambu, malvarisco e alfavaca. O processo inicia na colheita, com ervas frescas, depois 
cozinha, coa e levá-la ao fogo com açúcar, espera apurar, quando esfria, armazena em 
um vaso com tampa. 
 
Sra. Raimunda, filha de seringueiro que veio do Ceará. Chegou a extrair seringa com 
seu pai e trabalhou no chamado barracão, onde teve contato com grupos indígenas. 
Destacou que a natureza é nossa mãe e dela podemos tirar a cura de várias doenças, 
no convívio com curandeiros indígenas, aprendeu a “arte dos curandeiros” que além de 
utilizar ervas medicinais, empregava rezas e rituais para curar algumas doenças tais 
como: peito aberto, quebrante e entre outras. Para curar “peito aberto”, por exemplo, 
levanta-se o braço da pessoa, que deve estar bem relaxada e em pé enrola-se uma 
toalha ao peito e deve apertar durante algum tempo. Este ritual é acompanhado com 
uma reza especifica. A Sra. Raimunda nos relatou diversos saberes com o uso de 
ervas medicinais como: chá da raiz da capeba  e o chá do picão para combater a 
malária; Bater a hortelã,  malvarisco, mastruz e gema de ovo para a gripe, entre outros. 
Revelou-nos que os índios e ribeirinhos utilizavam folha de tingi, que funcionava como 
um veneno para matar peixes e também utilizavam leite de súcuba na ponta das 
flechas para matar os inimigos.  
       
Produções dos Licenciandos em Química – Planos de Aulas Temáticos.  
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Ao final das disciplinas curriculares, foi solicitada como atividade avaliativa o 
desenvolvimento de planos de aulas de química com temas relacionados aos saberes 
tradicionais da região acriana. Os discentes, divididos em grupos, poderiam escolher 
livremente o tema a partir do qual os conteúdos de química seriam explorados. Num 
primeiro momento, os licenciandos fizeram um resgate do conhecimento tradicional em 
lócus a populações tradicionais de forma mais antropológica. No segundo momento, 
houve a transformação desse conhecimento em aulas de química.  Esse trabalho 
oportunizou aos discentes o entrelaçamento dos conhecimentos teóricos com a prática, 
que se constituiu em um importante instrumento de criatividade à medida que se 
procurou relacionar as experiências cotidianas com os conteúdos da química.  

Foram diversos os temas apresentados pelos discentes. Um dos temas 
envolveu a contextualização dos ciclos da borracha no Estado do Acre a partir da 
história de um ex-soldado da borracha e as características e propriedades da borracha 
natural, a descrição da técnica de extração do látex, o processo de vulcanização, a 
produção de borracha sintética e as aplicações tecnológicas da borracha.  

O outro grupo de licenciandos resgata o conhecimento tradicional junto às 
comunidades locais na produção de farinha. Enfatiza a origem da farinha como uma 
herança da cultura indígena, que foi incorporado pelos seringueiros e hoje faz parte da 
alimentação do povo acriano como uma das principais fontes de carboidratos. Trabalha 
o processo químico da extração da manipueira e a volatização do cianeto e ácido 
cianídrico, como também, as substâncias nutricionais presentes na farinha. Dois grupos 
de alunos construíram aulas com o contexto das culturas indígenas Amazônicas, um 
com o tema do uso do tingui (ou timbó) na pesca indígena e outro com a abordagem da 
tecelagem Huni Kui5. A proposta com o tema do veneno de peixe, elaborada a partir de 
entrevista realizada com indígena da etnia Apurinã, enfatizou a importância e função 
cultural do uso do tingui e timbó de peixe nas pescarias indígenas e explorou a química 
do princípio ativo encontrado nas diversas espécies vegetais usadas sob a 
denominação timbó (ou tingui). O grupo de alunos que abordou o tema da tecelagem 
indígena destacou a vasta cultura dos Huni Kui, abordando especialmente a cultura da 
tecelagem e da produção de kenês6, especificando o plantio de algodão, os processos 
de afiamento, produção de tintas e tingimento.  

Outros três outros grupos de licenciandos trabalham uma cultura mais 
diversificada, com os temas “o bolo pé de moleque”, “fabricação de queijo coalho” e 
“babosa”. No caso, do grupo que trabalhou à produção artesanal do “Pé de moleque” 
conforme a tradição de uma família da região, num primeiro momento fez uma 
contextualização sobre a origem dos doces e as receitas passadas de geração a 
geração, e relatam uma experiência da região norte no preparo do pé-de-moleque. Em 
relação aos conhecimentos químicos explicaram o processo de fermentação na 
produção da farinha puba para a produção do pé de moleque. Do mesmo modo 
procedeu o grupo com a temática “A produção do Queijo Coalho: Conhecimentos 
Tradicionais e Ensino de Química”. A contextualização é inicia pela origem do queijo, o 
percurso histórico de produção, e descrição da produção do queijo coalho explicando 
os processos químicos envolvidos. Por fim, o grupo que enfatizou o “Uso medicinal da 
Babosa (Aloe vera) como abordagem temática no ensino médio”, destacou a origem da 
babosa, a sua utilização no decorrer da história da humanidade, características, e fins 
terapêuticos e demonstra a química por meio dos princípios ativos presentes na Aloe 
vera. 

                                                      
5Auto denominação dos indígenas Kaxinawá. 
6 Desenhos típicos indígenas que representam animais e entidades da natureza. 
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Nos planos de aulas apresentados, os grupos procuraram reputar o estudante 
como parte do processo de ensino e aprendizagem, levando em conta seus interesses 
e conhecimentos, então, o primeiro passo foi detectar, por meio de perguntas, os 
conhecimentos prévios dos alunos de modo a considerá-los e vinculá-los ao novo 
conhecimento, que vai paulatinamente sendo compreendida. Observou-se também que 
nas propostas de desenvolvimento das aulas, a problematização e a contextualização 
dos saberes tradicionais foram trabalhos concomitantemente com os conteúdos 
específicos da disciplina de química. Na tabela 1 são apresentadas as propostas de 
conteúdos de química que poderiam ser abordados no âmbito dos temas apresentados 
pelos estudantes. 

 
Tabela 1: Saberes de sociedades tradicionais em temas e conteúdos de aulas de química; 
propostas de discentes de licenciatura em química da UFAC 

Temas Conteúdos de Química Proposta de Atividade 
Prática 

A utilização do tingui (ou timbó) na 
pesca indígena como temática no 
Ensino de Química. 

Funções orgânicas (grupos 
funcionais e nomenclatura 
das funções) e propriedades 
físicas dos compostos 
orgânicos (ponto de fusão, 
ponto de abolição, 
solubilidade, acidez e 
basicidade). 

Não  

Tecelagem Huni Kui 
 

Separação de misturas, ácido 
e bases, modelo atômico de 
Bohr, substâncias orgânicas 
e inorgânicas. 

A extração do pigmento do 
açafrão. 

A produção do Queijo Coalho: 
Conhecimentos Tradicionais e 
Ensino de Química 

Cinética e química: fatores 
que influenciam a velocidade 
de uma reação. 
Efeitos da temperatura e 
concentração 
 

Uma demonstração das 
etapas de coagulação do leite. 

Resgate do conhecimento 
tradicional junto à população 
tradicional do Acre, transformando 
em aula de química. (Farinha de 
Mandioca).  

Amido e ácido cianídrico Identificação o amido nos 
alimentos. 
 
 

O bolo Pé de moleque 
 
 

Fatores que influenciam na 
velocidade da reação e 
enzimas catalizadoras 

Preparação do bolo é pé-de-
moleque na cantina da escola. 
Serão produzidos dois bolos. 
Um seguirá a receita original 
da Dona Francisca, e a outra 
com alterações como usar 
forma de alumínio e a farinha 
fresca e não puba. 

Uso medicinal da Babosa (Aloe 
vera) como abordagem temática no 
ensino médio. 

Tabela Periódica Identificação do ferro da 
babosa; 
 

Saberes tradicionais – História a 
borracha de seringueiras do Acre. 
Extração e utilização, através dos 
conhecimentos do Sr. Aldenor da 
Costa Silva.  

Polímeros ou 
macromoléculas naturais 

Fazendo uma Geleca – Bórax) 
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Os discentes da licenciatura estruturaram seus planejamentos pela 
metodologia dos três momentos pedagógicos, idealizada por Delizoicov et al (2009) 
que teve como referência a epistemologia educacional de Paulo Freire.  
 

Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os 
alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse 
momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre 
as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam. 
Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar um distanciamento 
crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas 
para discussão e fazer com que ele sinta a necessidade da aquisição de outros 
conhecimentos que ainda não detém. Organização do Conhecimento: 
momento em que, sob a orientação do professor, os conhecimentos 
necessários para a compreensão dos temas e da problematização inicial são 
estudados; Aplicação do Conhecimento: momento que se destina a abordar 
sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e 
interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto 
outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, 
possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. (MUENCHEN e 
DELIZOICOV 2012, p. 200). 

 
Percebe-se que as abordagens utilizadas pelos grupos buscam trazer o 

cotidiano das populações tradicionais para a sala de aula, ao mesmo tempo em que 
aproximam o conhecimento científico da realidade do aluno, ou seja, envolvem uma 
relação entre o sujeito (aluno) e o objeto (conhecimento tradicional e científico).  De 
acordo com Brasil (1999), é necessário utilizar das experiências a vida cotidiana para 
obter-se a aprendizagem significativa, oportunizando o aluno a construção de 
conhecimentos e formação de capacidades intelectuais superiores.  Já Freire (1977), 
diz que não se deve importar ideias, mas recriá-las. Assim, no ensino é preciso abordar  
situações que estão acontecendo ao redor das comunidades, sociedades e até mesmo 
no mundo, de modo a torná-lo melhor.   
 
Considerações Finais  
 

As escolhas dos temas de reflexão (no caso dos trabalhos iniciais) e de ensino 
(no caso dos trabalhos finais) dos licenciandos em química podem revelar a influência 
da proposta de trabalho interdisciplinar promovida pelos docentes das disciplinas de 
antropologia e química no primeiro semestre letivo de 2013 na UFAC. A aproximação 
de áreas aparentemente distintas, permitiu aos estudantes compreender os conceitos 
de cultura e de diversidade cultural bem como entender que Ciência não é só a 
produção comprovada por observação de experimentos científicos. No trabalho inicial 
os estudantes conseguiram identificar e refletir sobre as influências de hábitos e 
práticas culturais tradicionais na sociedade urbana, além de relatar a importância de 
conhecer a própria história. Para realizar o trabalho final, os estudantes fizeram uma 
pesquisa etnográfica para conhecer as práticas de diferentes culturas na perspectiva 
de um “de dentro” (perspectiva êmica). Este tipo de atividade permite ao licenciando 
conhecer, valorizar e dar voz ao “outro”. A transformação da pesquisa etnográfica em 
plano de ensino de química permite ao licenciando refletir sobre suas escolhas 
profissionais e qual tipo de postura pretende valorizar: etnocêntrica ou intercultural. 
Para que o docente de química assuma a perspectiva de ensino intercultural, ele 
precisa conhecer, durante a sua formação inicial, como ela pode ser trabalhada. A 
diversidade de temas escolhida pelos licenciados participantes desta pesquisa revelou, 
aos próprios licenciados, a diversidade cultural na qual os futuros docentes estão e 
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permanecerão inseridos. Perceber essa diversidade, valorizá-la e ensinar química a 
partir dela devem ser objetivos dos cursos de formação de professores. O fato dos 
estudantes relataram a importância de conhecer a própria história e mostraram-se 
empolgados com o conhecimento adquirido evidencia a importância de discutir nas 
licenciaturas em química os conhecimentos tradicionais como forma de ampliar o 
universo metodológico dos futuros professores. 
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Palavras-Chave: Simbologia, Representações, Ensino de química. 

Introdução 
Para um estudo mais apropriado da química é 

indispensável que se compreenda sua linguagem, o 
que muitas vezes é um trabalho difícil, devido sua 
distância da linguagem comum. Porém, se 
compreendida, temos seu estudo facilitado, uma vez 
que para ensinar e entender química, não é 
necessário possuir o modelo concreto e 
macroscópico em mente, com a simbologia 
conseguimos imaginar moléculas ou substâncias 
com base em representações desenhadas 
(BATISTON et al, 2012). Para Roque e Silva (2008), 
a linguagem da Química descreve através de 
modelos, representados por fórmulas estruturais, 
equações, gráficos e figuras, as coisas do mundo 
como compreendidas pelo químico. Silva et al. 
(2003), coloca que é inegável a necessidade dos 
alunos compreenderem as significações dos termos 
presentes em uma linguagem especializada, como 
as das ciências em geral e da química em particular. 
Diante desses pressupostos, este trabalho teve por 
objetivo identificar as dificuldades e limitações dos 
estudantes na compreensão das simbologias 
utilizadas nas representações químicas. Os dados 
desta pesquisa foram obtidos através da aplicação 
de um questionário semiestruturado para um total de 
112 estudantes concluintes do ensino médio de 
duas escolas públicas estaduais, situadas nos 
municípios de Cuité/PB e Picuí/PB. 

Resultados e Discussão 
Ao analisar os dados obtidos, percebemos que, 

51% dos alunos relataram ter muita dificuldade em 
compreender as simbologias utilizadas na química, 
47% disseram ter pouca dificuldade e apenas 2% 
relataram não ter nenhuma dificuldade. Em relação 
às simbologias utilizadas nos livros didáticos 
observou-se que 76% dos alunos compreende 
pouco, 16% compreende bem e 8% têm muita 
dificuldade de compreensão. Para que haja 
compreensão por parte dos alunos é necessário que 
o professor se interesse em investigar se está sendo 
compreendido. 68% dos alunos afirmam que o 
professor explica e sempre procura avaliar a 
compreensão dos mesmos, 28% diz que o professor 
explica mais não procura avaliar a compreensão e 
4% quase nunca explica. Alguns símbolos básicos 

foram usados para testar o conhecimento dos 
alunos, a média de acertos foi de 32,42%, a de erros 
foi de 26,80% e 40,78% não responderam ou não 
sabiam. Os símbolos H2O(l) e O2(g) foram os que 
obtiveram mais acertos, o que mais apresentaram 
erros foram o CO2(g) e HCl(aq) e os que menos 
tiveram resposta foram o A + B ⇌ C, PF e PE. O 
desconhecimento das simbologias e suas regras de 
uso, podem dificultar e atrasar o processo 
educacional dos alunos, tornando o aprendizado 
difícil e até mesmo inviável. Outro ponto abordado 
foi o conhecimento sobre a notação química da pilha 
de Daniell, a notação usada foi 
Zn(s)/Zn2+(aq)//Cu2+(aq)/Cu(s), 77% dos alunos não 
responderam, 21% erraram e apenas 2% acertaram. 
Outros estudos relatam, que os estudantes parecem 
não dominar as construções simbólicas da química, 
tratando equações químicas como entes 
matemáticos, ao invés de pensar nas mesmas como 
representações de processos dinâmicos e 
interativos. (GIORDAN E GÓIS, 2005). 

Conclusões 
Os resultados desta pesquisa demonstram que 

mesmo ao final dos estudos básicos, os estudantes 
ainda apresentam uma grande dificuldade de 
compreensão das simbologias utilizadas no estudo 
da química. Os mesmos, também alertam para a 
necessidade dos docentes identificarem o grau de 
dificuldade de seus alunos quanto a compreensão 
das representações presentes nos conceitos 
químicos abordados em sala de aula. 
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Introdução 
A experimentação nas aulas de química do Ensino 
Médio leva não só a um aumento do interesse, 
como da capacidade de aprendizado dos alunos.1,2 
Dois conceitos muitas vezes confundidos pelos 
alunos são a Solubilidade e a Reatividade. Com o 
intuito de demonstrar a diferença entre a 
capacidade de uma substância se dissolver ou não 
em outra e sua reatividade frente a outro reagente, 
com formação de produtos, desenvolvemos uma 
prática simples a partir da vanilina natural (principal 
constituinte da baunilha) e sintética. 

Resultados e Discussão 
A vanilina é um aldeído aromático presente na 
baunilha (fornece sabor/aroma aos alimentos), mas 
também pode ser adquirida pura (~100g/R$114,00). 
A aula prática foi desenvolvida baseando-se no uso 
de materiais baratos e de fácil aquisição. 
Inicialmente foram realizados os testes de 
solubilidade da vanilina sintética em álcool etílico 
96%; acetona (com/sem corante); querosene e 
água. A demonstração da solubilização da vanilina 
em acetona e etanol, assim como a não 
solubilização em querosene e água, permite a 
abordagem de diversos conceitos relacionados, tais 
como: relação entre solubilidade e as interações 
intermoleculares presentes nos diferentes sistemas; 
polaridade das substâncias orgânicas; existências 
de diferentes tipos de dispersão (soluções / 
sistemas coloidais / suspensões), etc. Também foi 
verificada a solubilidade da vanilina sintética em 
gasolina aditivada que, por conter etanol e outros 
aditivos polares, permitiu uma maior solubilização 
do que o querosene (ou hexano, se disponível). A 
seguir, verificou-se a presença dos diversos 
constituintes da solução escura de baunilha por 
cromatografia em camada fina (ccf), utilizando-se a 
vanilina sintética como padrão e mistura de acetato 
de etila/hexano (3:7) como fase móvel.  Também 
foram realizadas tentativas de substituição do 
hexano (fase móvel), pelo querosene ou gasolina 
aditivada, mas como essas duas misturas de 
hidrocarbonetos contêm substâncias aromáticas, 
ambas escurecem a visualização da placa fina por 
UV. Entretanto, após destilação fracionada da 
gasolina aditivada, as primeiras frações recolhidas 

(<100ºC) já podem, agora, ser utilizadas como fase 
móvel. Além de eliminados os hidrocarbonetos 
aromáticos, a presença de um pouco de álcool 
nessas primeiras frações substitui, razoavelmente, o 
acetato de etila anteriormente empregado. Cabe 
ressaltar que a revelação da placa fina poderá ser 
feita tanto por utilização de uma câmara de UV, 
como pelo uso de um revelador químico - solução 
aquosa de KMnO4 (farmácia).   

CHO

OH
OCH3

vanilina

KMnO4

CO2H

OH
OCH3

pp marrom

ácido vanílico  
O conceito de reatividade da vanilina foi explorado 
ao se misturar uma solução da mesma em acetona 
(e/ou do extrato de baunilha) com uma solução de 
permanganato de potássio, preparada a partir da 
dissolução de cristais de KMnO4 em água. O 
desaparecimento da cor roxa característica deste 
sal, seguido do aparecimento de um precipitado 
marrom, evidencia a redução do Mn+7 a Mn+4, 
levando à oxidação da vanilina ao ácido carboxílico 
correspondente. O consumo da vanilina nesta 
reação foi acompanhado por ccf. A mancha 
referente à vanilina, tanto no extrato de baunilha 
comercial como na solução de vanilina sintética, 
diminuiu de intensidade na suspensão marrom. 
Entretanto, com a adição de mais solução de 
KMnO4, até a manutenção da cor violácea, pôde-se 
finalmente observar o consumo total da vanilina e 
aparecimento de um produto mais polar na placa, 
correspondente ao ácido vanílico.  

Conclusões 
Foi desenvolvida uma aula prática simples, com o 
uso de materiais baratos, para o ensino de 
conceitos importantes da química como Solubilidade 
e Reatividade. 
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RESUMO: A Arte e a Ciência para muitos são caminhos opostos. Embora essa discussão seja 
antiga, há ainda resistência quanto à aceitação de articular esses dois seguimentos. O objetivo 
desse trabalho foi levar a arte ao encontro da Química. Para isso, desenvolveu-se uma sequência 
didática com foco na tabela periódica que teve como eixos norteadores aspectos da Ciência-
Tecnologia-Sociedade e Arte (CTS-ARTE). A arte escolhida foi um anime – um desenho japonês – 
chamado de Fullmetal Alchemist (Alquimista de Aço). A escolha por um anime justifica-se tanto 
pelo uso da linguagem familiar aos jovens, como por causa de grupos escolares que cometem 
bullying contra pessoas que gostam desse tipo de desenho. O trabalho foi desenvolvido em uma 
escola pública do 1º ano do Ensino Médio. Para a avaliação da sequência didática, foram 
aplicados questionários que evidenciaram o aporte que a Arte pode dar ao processo de ensino e 
da aprendizagem para a formação de cidadãos. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Santos e Schnetzler (2010) afirmam que a finalidade do ensino é “fazer de 

nossos alunos e alunas homens e mulheres que sejam cidadãos e cidadãs mais 
críticos”. Essa ideia é amparada pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB. 

Todavia, o ensino como está estruturado, com conteúdos que se distanciam da 
vida e do cotidiano do aluno, torna a qualidade do ensino questionável e pouco 
eficiente quando se pensa na sua formação científica e humanística. Visto que 
aprender ciência é mais do que dar a resposta que o professor deseja, é necessário 
que os estudantes desenvolvam uma visão crítica sobre o mundo que os cercam, de 
modo a explicar e compreender os fenômenos presentes no seu dia a dia. 

Pesquisas na literatura evidenciam que ensino e a aprendizagem em Química 
enfrentam problemas e desafios. Diante disso, surgem diversas propostas pedagógicas 
com intuito de minimizá-los. Dentre essas propostas, pode se destacar a abordagem 
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). 

Essa abordagem requer mais do que o modismo do qual se tornou a Química no 
Cotidiano, onde mostrar uma fotografia ou mencionar um tema relacionado ao 
conteúdo é chamado de contextualização. Há necessidade de levar o ensino de 
Química a uma contextualização que aborde aspectos sociais, históricos, políticos, e 
até religiosos no intuito de formar cidadãos. Assim, a inserção da abordagem CTS no 
ensino de Química pode contribuir para atender a essa perspectiva (SANTOS e 
SCHNETZLER, 2010). 
   Mais recentemente, o grupo de pesquisa de Ensino de Física da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), propôs a inclusão da ARTE na abordagem CTS. 
Esse grupo defende a ideia de se pensar o Ensino de ciências como construção 
humana, de forma a contemplar a interdisciplinaridade no contexto escolar. Essa 
proposta foi inspirada nas ideias de Ainkenhead (1994), e teve como escopo a tentativa 
de suprir a lacuna existente entre a cultura humanística e a científico-tecnológica 
(OLIVEIRA e QUEIROZ, 2013).  
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Há muitas barreiras a serem quebradas no sistema educacional, visto que a 
sociedade ainda apresenta uma visão enraizada e antagônica entre a arte e a ciência 
(READ, 2001). 

Assim, respaldado nos fundamentos teóricos de Oliveira e Queiroz (2013) e de 
Read (2001), desenvolveu-se uma sequência didática para o ensino da Tabela 
Periódica, norteada pelos princípios CTS-ARTE. A escolha do tema se justifica por 
apresentar um enfoque tradicional, o qual privilegia aspectos teóricos e abstratos. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi planejar e implementar uma proposta de sequência 
didática em que os nomes, os símbolos e as propriedades dos átomos dos  diferentes 
elementos químicos sejam contextualizados dentro da perspectiva CTS-ARTE. 

Dentre as diversas possibilidades do uso da Arte, escolheu-se o anime. 
 
OS ANIMES 

 
O termo anime vem da palavra inglesa animation. Este é um estilo de desenho 

animado japonês, que não é necessariamente do Japão pelo fato de outros países, 
como o Brasil, também o produzirem. Os animes utilizam em sua composição muitas 
referências culturais japonesas. Por exemplo, os personagens possuem grandes olhos 
comumente percebidos no Japão como “as janelas da alma”. Além dessa característica 
os queixos são pequenos, os cabelos espetados e coloridos (Figura 1). A psicologia 
dos personagens é bem aprofundada, os personagens riem, choram, crescem, 
amadurecem e podem morrer (BRITANNICA, 2009; LINSINGEN, 2007; SILVA, 2011). 

 
 

 
Figura 1 - Exemplo de personagem de animes: Tohru Honda (Anime-Do, 2008) 

 
É importante salientar que a popularidade dos mangás no Japão é aproveitada 

no programa de ensino nacional japonês. Então, porque tamanho sucesso não poderia 
ser usado em outros países, como no Brasil? A hegemonia cultural dos países 
europeus e dos Estados Unidos parece muitas vezes como a única alternativa acertada 
nos vários campos de estudo.  

Assim, dentre uma variedade de enredos escolheu-se a história do anime 
Fullmetal Alchemist, “adaptada do mangá de Hiromu Arakawa pelos estúdios Bones 
com 51 episódios. O desenho conta a história de Edward e Alphonse que perdem sua 
mãe e tentam trazê-la através da Alquimia: a transmutação humana” (JBC, 2013). 

A escolha dessa arte se deve ao fato de sua linguagem ser muito popular entre 
jovens, além de apresentar uma linguagem dinâmica e grande variedade temática 
conforme indica Linsigen (2007). Além disso, trabalha a interatividade da televisão e do 
cinema (MORÁN,1995).  
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa em questão volta-se para uma investigação de abordagem 
qualitativa. Segundo Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa supõe o contato 
direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 
investigada para se somar a teoria acumulada e conhecida. Todavia, para a avaliação 
dessa pesquisa utilizou-se também aspectos quantitativos. 

Os sujeitos da pesquisa em questão foram 42 alunos do 1º ano do Ensino Médio 
de um colégio público do Novo Gama-GO, município do entorno do Distrito Federal. A 
turma foi escolhida aleatoriamente e o tema trabalhado foi a Tabela Periódica. A opção 
por esse tema justifica-se pela relevância de compreender os elementos químicos e 
seus compostos por meio da periodicidade de propriedades conforme os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN). 

Como o enfoque do trabalho foi a abordagem CTS-ARTE, utilizou-se a tabela 
proposta por Oliveira e Queiroz como um possível guia para a estratégia didática CTS-
ARTE e que foi preenchida de acordo com os objetivos do trabalho (Tabela 2). 

A avaliação da abordagem foi baseada em dois questionários: o primeiro 
denominado de Pré-Teste cujo objetivo foi avaliar conhecimentos prévios e o segundo 
denominado Pós-Teste destinado a verificar os conhecimentos adquiridos e a 
aceitação dos estudantes. 
 
 Tabela 2 - Planejamento da Sequência didática 
Planejamento   
Objetivos Epistemológicos  Discutir a presença, no dia a dia, das substâncias 

formadas por átomos dos elementos químicos 
representados na Tabela Periódica. 

Conteúdo Abordado  A tabela periódica. 
Ambiente Educacional e Tempo 
didático  
 

Turma de 1º ano, com 42 alunos, utilizando-se 
de 8 aulas, sendo duas aulas semanais não 
consecutivas. 

Questões sociais + Arte 
escolhido para abordar o 
tema  

 

Discutir hegemonia de culturas. 
Exibição do primeiro episódio do anime 
“FullMetal Alquimist” com cerca de 23 minutos de 
duração. 

Transição Arte + Sociedade → 
tecnologia e Ciência  
 

Sabendo que o nosso corpo é formado por 
átomos e íons, questionar se todas as 
substâncias são boas para o nosso organismo. 

Elaboração do Experimento para 
discussão de Ciência e Tecnologia 

Jogo utilizando a tabela que foi feita pelos alunos 
com perguntas sobre o corpo humano “War” 

Rediscutir a questão social O uso de suplementos alimentares 
Produção dos alunos Arte livre 

 
Após a construção da tabela, desenvolveu-se a estruturação da sequência 

didática distribuída em 8 aulas: 
 

Tabela 3 – Resumo da Sequência didática aplicada 
 Tarefas e temas desenvolvidos 
Aula 1 Orientações e explicações sobre a sequência didática e sobre o primeiro 

trabalho: “A Tabela Periódica Alternativa”, onde a partir de temas propostos 
(carros, super-heróis, desenhos e filmes) desenvolver-se-iam tabelas 
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periódica com a inicial de cada elemento para posterior utilização na aula 6. 
Aplicação do Pré-Teste.  

Aula 2 Assistir ao 1º episódio do Anime Fullmetal Alchemist (disponível 
gratuitamente no sítio www.animalog.com.br) 
Discussão: A alquimia é uma ciência ou não? 
Fórum para o apoio ou não a inserção de novas culturas a cultura brasileira  

Aula 3 
Aula 4 

Aula expositiva sobre a tabela periódica com utilização da Tabela da 
Sociedade Brasileira de Química - SBQ� e exercícios 

Aula 5 Atividade sobre as substâncias no corpo humano. 
Discussão sobre suplementos alimentares e anabolizantes. 

Aula 6 Entrega da Tabela Periódica Alternativa e realização do Jogo “War”  
Aula 7 Produção de uma arte pelos alunos 
Aula 8 Aplicação do Pós-Teste 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A primeira aula da sequência didática foi o momento para orientações e 
explicações. Este momento é bastante importante, porque falhas na orientação geram 
dúvidas e incertezas que poderiam interferir na aplicação da proposta elaborada. 
Solicitou-se aos estudantes um trabalho denominado de “Tabela Periódica Alternativa”.  

Nessa etapa, também foi aplicado um Pré-Teste contendo cinco questões: 1- 
Dentre os lugares abaixo qual você gostaria de conhecer/visitar? / 2- Pode-se afirmar 
que alquimia é uma ciência? Por quê? / 3- O que é a tabela periódica? /4- “Os 
suplementos alimentares, por causa de suas vitaminas e sais minerais podem substituir 
a alimentação, porém deve-se tomar bastante cuidado, pois eles são comparáveis aos 
anabolizantes”. Esta afirmação está correta? Por quê? 

Na segunda aula o desenho Fullmetal Alchemist foi apresentado aos estudantes.  
Curiosamente, embora o desenho não fosse, reconhecidamente, popular entre os 
jovens, havia vários alunos que o conheciam e até mesmo tinham assistido toda a 
série. Esse interesse apresentado pelos alunos pode advir das ilustrações, do conteúdo 
do ensino ou, ainda, pela expressiva sensibilização; elementos estes propostos por 
Moran (1995). 

É importante salientar que essa empolgação foi maior nos estudantes que já 
tinham contato com a Arte e estes foram os que tiveram maior destaque durante a 
sequência de ensino. Sobre isso, Santos e Schetzeler (2010) entendem que “à medida 
que há uma identidade cultural dos indivíduos com as questões propostas a 
participação é desenvolvida”. 

No primeiro momento, o desenho foi exibido aos alunos de modo que apenas o 
aspecto audiovisual fosse contemplado. Após a exibição, foi aberto um debate sobre o 
tema “Alquimia é uma ciência ou não?”. Para enriquecer as discussões sobre o tema, 
foram apresentadas tanto ideias favoráveis quanto contrárias ao questionamento 
proposto. A imparcialidade do professor justificou-se pela necessidade de desenvolver 
no estudante o senso crítico e valorizar a autonomia sobre seus pensamentos. Essas 
ideias corroboram com os estudos de Zanon e Maldaner (2010) de que “dialogar com 
os alunos é muito mais que ouvir e afirmar que eles estão errados ou para ignorá-los, 
porque desta forma não se contempla o que o aluno pensa”. 

Percebeu-se no debate que os alunos estavam confusos sobre o que era 
realidade ou ficção no anime. Essa observação evidencia que é necessário ter cuidado 
nesse tipo de exibição porque a falta de discernimento ou até de conhecimento pode 
trazer ideias errôneas sobre o assunto. Desta forma, como citam Santos e Maldaner 
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(2010) é necessária a interferência do professor para mediar o conhecimento e 
estabelecer campos entre a falácia e o real. 

Posteriormente, na aula fez-se uma transição para o tema das diferentes 
culturas, com a criação de um debate. Essa transição foi realizada a partir de vários 
questionamentos como : “De qual lugar era aquele desenho?” , “Quem ouve música 
japonesa?”; “Quem ouve música americana?”. “O que os alunos achavam da inserção 
de outras culturas no Brasil?”. 

 Durante a discussão percebeu-se que praticamente todos eram a favor de 
outras culturas no país e que há uma valorização da cultura de outros países em 
relação à cultura brasileira. Provavelmente esses alunos sofrem de uma xenofilia 
difundida no país.  Isso foi evidenciado nos comentários dos alunos durante a 
discussão: “Porque as outras culturas são melhores que a nossa, (silêncio) eu 
particularmente acho”; “Tem que entrar só músicas japonesas, mesmo que não 
entendamos é bem melhor que o funk”. 
 A aula 3 foi iniciada com a apresentação do panorama histórico sobre 
Mendeleev. A inserção de aspectos da história da ciência justifica-se nos estudos de 
Duarte et al. (2010), o qual afirma que  “acredita-se que, para compreender o atual 
estado da Ciência e, portanto, ser possível algum juízo de valor, seja imprescindível 
conhecer, pelo menos, um pouco de sua História”. 

A Tabela Periódica foi apresentada a partir dos três grandes grupos: metais, 
ametais e gases nobres. Trazendo inicialmente como problematização aos estudantes, 
seus próprios conhecimentos sobre suas características e propriedades.  
 Essa aula teve o tempo reduzido assim, foi necessário à utilização de outra aula 
(Aula 4) para continuar a aplicação de exercícios e tirar dúvidas. Apesar, deste 
momento se enquadrar na abordagem tradicional, não foi limitado à verbalização e 
como afirma Nunes e Pacheco, 1997 apud Firme e Amaral, é importante para o 
processo de formação de conceitos químicos e da linguagem científica.  
 A quinta aula teve como ponto de partida uma cena do Anime a qual falava 
sobre a composição do corpo humano (Figura 2). Nesse momento o professor foi 
questionado por um dos alunos ao falar que iria iniciar a aula com uma brincadeira: 
“Brincadeira não professor, a gente está aqui para estudar”. O professor replicou: “Será 
que não é melhor aprender brincando?”.  

Embora a afirmação do aluno tendo sido feita em tom de brincadeira surgiu uma 
dúvida se não houve uma desconfiança entre os alunos quanto à validade da aula. 
Assim, decidiu-se tratar esse assunto na aula 7. 
 

 
Figura 2. Conversa de Edward e Rose sobre a composição do corpo humano (00:12:15) 
Fonte: www.animalog.com.br 

Alguns elementos químicos citados no diálogo foram representados no quadro e 
uma figura do corpo humano foi posta ao lado. Em seguida, os alunos reunidos em 

35 litros de água, 20 Kg de carbono, 
4 litros de amônia, 1,5 Kg de cálcio, 
800 gramas de fósforo, 250 gramas de sais, 
100 g de nitrogênio, 80 g de enxofre, 7,5 g de 
flúor, 5 g de ferro, 3 g de silício e um pouco 
mais de outros elementos químicos. 
Quer que eu passe em um papel para você?  
(...) 
Essa é a quantidade média das substâncias  
que compõem o corpo  de um ser humano 
adulto. 
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grupos, foram questionados se os átomos desses elementos químicos fazem parte ou 
não da composição do corpo humano.  

 Por seguinte trabalhou-se o tema suplementos alimentares e anabolizantes pela 
relação das substâncias que os compõem e pela importância social de alerta aos 
estudantes. Percebeu-se que essa discussão foi mais rica e com maior participação 
dos alunos, em relação a anterior. Isto ocorreu, provavelmente porque os estudantes 
estavam trabalhando o mesmo tema na disciplina de Educação Física e essa 
abordagem multidisciplinar, mesmo que indireta, contribuiu para o processo de ensino 
e aprendizagem. 
 A aula 6 foi destinada a entrega da Tabela Periódica Alternativa. A tabela 
produzida pelos alunos permitiu que eles se familiarizassem com a estrutura da Tabela 
Periódica. Para que esse objetivo fosse reforçado utilizou-se um jogo chamado de 
“War” na Tabela Periódica (Figura 3). O jogo foi desenvolvido na disciplina de Prática e 
Pesquisa no ensino de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Católica de 
Brasília. 
 Segundo Santos e Valle (2009) os jogos didáticos sobre a tabela periódica, são 
um dos parâmetros para a compreensão da simbologia e para a localização dos 
elementos, tendo a noção da variação de suas características e na diferenciação das 
propriedades periódicas e aperiódicas assim como suas aplicações e uso no dia-a-dia. 
 Como não havia tempo suficiente, a explicação das regras e aplicação do jogo 
ficaram restritos a uma aula.  
 

 

Figura 3. Exemplo de uma Tabela Periódica Alternativa e aplicação do jogo 
  
 A aula 7 foi para a apresentação das Artes, previamente requeridas. Foi o 
momento de maior apreensão, tanto para os alunos como para o professor. Ninguém 
se prontificou a iniciar as apresentações. Houve alguns murmúrios que logo se 
transformaram numa ampla discussão e uma das alunas comentou: “Isso aqui não é 
aula de Artes”, outra no mesmo tom “É mesmo... pra quê isso?”. Logo, o professor teve 
que ser mais incisivo sobre a importância daquele momento para fechar o ciclo da 
sequência didática. 
 A fala dessa aluna foi ao encontro daquela fala em tom de brincadeira da quinta 
aula que já trazia a desconfiança entre um pequeno grupo da sala. 
 No decorrer das apresentações dos grupos compostos por 3 a 5 pessoas a 
desconfiança foi minimizada. Inicialmente foram apresentados dois desenhos: o 
primeiro representava a importância do estudo da tabela periódica e o segundo falou 
sobre o perigo dos anabolizantes. 
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Figura 4 - A Tabela periódica na cabeça    Figura 5 - O uso de anabolizantes 
 

Uma dupla de alunos apresentou uma música de estilo rap, a qual motivou a 
participação dos outros alunos presentes. Após essa apresentação, a timidez inicial 
dos alunos foi desaparecendo e os grupos restantes apresentaram suas criações. A 
seguir são reportados alguns trechos das apresentações:  

“Eu vou falar de uma coisa que eu não entendo a lógica, mas dizem que é simples é a tabela 
periódica, tem o lítio, berílio e muito mais desde sólido, liquido e gás[...]”   Rap 
 
 “Vou caçar mais de um milhão de ouro por aí, Pra te ver sorrir eu posso colorir o hélio de outra 
cor. Eu só quero amar você e quando acordar amanhecer. Eu quero acordar no seu 
potássio[...]”   Paródia “Vagalumes” 
 
“[...] Como a limpeza do flúor e do cloro constantes em nossa vida Suja e corrida.Alumínio e 
cobre ajudam pessoas e sustentam famílias sofridasMas saber sobre todos os quadrados 
colocados dentro de um quadro[...]”  Elementar 
 
“[... ]Quando olho para você perco meu oxigênio. E me sinto como um balão cheio de hélio 
Você é uma boa coisa na minha vida tabela que me cobre[...]”  Tabela Periódica 

 
Um grupo simulou a apresentação de uma reportagem com duas doutoras que 

falavam novamente sobre os anabolizantes e suplementos alimentares conforme 
mostrado a seguir:   

 
“Repórter: Nós estamos aqui hoje com a doutora (Nome da Aluna 1) e com a doutora (Nome da 
Aluna 2). E vamos saber como os anabolizantes são usados? 
Doutora 1: Eles podem ser utilizados por cápsulas, agulhas e várias outras coisas, mas, os 
mais utilizados hoje em dia são as pílulas e as e injeções. 
Repórter: Por que o uso dos anabolizantes? 
Doutora 2: É uma forma comum de ganhar mais músculos e mais massa muscular 
Repórter: O que os anabolizantes fazem com o corpo? 
Doutora 1: Eles podem causar vários problemas como a impotência sexual (risos). Com os 
homens acontece de criar peitos. 
Repórter: Como os usuários injetam os anabolizantes? 
Doutora 2: Através de agulhas, podendo contrair doenças como HIV, hepatite B e C. 
Repórter: Com altas doses os usuários podem desenvolver qual comportamento? 
Doutora 2: Causar a euforia, agressividade e várias outras coisas (...)”. 
 A última aula foi destinada para  aplicação do pós-teste com o intuito de nortear 
a avaliação da pesquisa. Como avaliação se traçou um paralelo com o pré-teste 
aplicado inicialmente. 
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No pós-teste utilizou-se a segunda, a terceira e a quarta questão do teste inicial, 
e foram acrescentadas mais duas questões: 4- Na sua opinião, é possível trabalhar 
Artes e Ciências juntas? / 5-Quanto às atividades desenvolvidas o que foi bom e o que 
poderia ser melhor? 

As respostas à primeira questão do pré-teste fortaleceu a ideia inicial de 
trabalhar a hegemonia de culturas, porque se verifica que a força política e econômica 
que os Estados Unidos e alguns países europeus refletem também na cultura, 
especialmente em países ocidentais como o Brasil. Essa influência sobre a sociedade 
pode ser observada pela Figura 6 e muitas vezes restringe o campo do conhecimento 
cultural. 
 As respostas para a questão 2 apresentaram pouca coerência e justificativas 
pouco elaboradas no pré-teste. Isso pode ser devido a pouca usualidade da Alquimia 
na vida e cotidiano dos estudantes. Quando se analisa as respostas a essa mesma 
questão no pós- teste, verifica-se uma considerável mudança no olhar dos estudantes, 
onde de 95% que viam a alquimia como ciência cai para 36% (Figura 7 e Figura 10). 
Essa mudança conceitual pode ser justificada pela relevância do debate realizado, o 
qual promoveu discussões entre os alunos e o professor acerca do conceito em 
questão. 
            No pré-teste 32% dos alunos apontaram um conceito para a Tabela periódica em 
acordo com a definição do sítio tabelaperiodica.org (Figura 8). Nesse sítio a tabela é 
definida como uma forma de organizar e apresentar algumas informações sobre todos 
os elementos químicos que existem. 

No pós-teste 77% consideraram como uma tabela que trata dos elementos 
químicos. Porém, apenas 24% mencionaram que é uma forma de organizar e 
apresentar informações sobre os elementos.  
 O fato da abordagem não ter foco somente na Tabela Periódica, pode ser um 
dos motivos que levaram os alunos a responder com uma definição incompleta ou 
incorreta da tabela (Figura 11). 

Os resultados obtidos na Figura 9 e na Figura 12 indicaram pouca variação nas 
respostas corretas. Essa variação pouco expressiva foi surpreendente porque o debate 
realizado sobre o tema foi o que obteve mais participações e várias produções de Arte 
livre abordaram o tema.  

Assim, pode ter ocorrido uma ineficácia do debate para esclarecer o assunto ou 
uma dificuldade de interpretação, como foi evidenciado em respostas onde se 
apresenta uma justificativa correta, com uma resposta errada. 

Quanto a trabalhar Arte e Ciência verificou-se 86 % foram favoráveis, conforme 
indica a Figura 13 e os seguintes trechos: “Eu acho que sim, até porque eu gosto muito 
de arte”; “Sim, porque com a ajuda da Arte podemos aprender mais e ainda se divertir”;  
“Sim, porque tudo fica mais fácil e interessante e desperta nossa criatividade e nossa 
curiosidade”. 

Na análise das aulas feita pelos alunos, observou-se que eles consideraram 
como destaques positivos a aula com o anime, o jogo e a Tabela Periódica. Como 
fatores para melhorar (Figura 10) a necessidade de ter experimentos e a dificuldade de 
participação de parte da turma.  

Apesar da tabela para elaboração da abordagem CTS-ARTE sugerir a utilização 
de um experimento, optou-se pela aplicação do jogo que foi bem aceito. Todavia, a 
falta de um laboratório na escola e de aulas práticas de Química, justifica essa carência 
pela atividade prática. Quanto às citações sobre a falta de participação da turma, isso 
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pode estar relacionado com a dificuldade para apresentar a Arte Livre e aos debates 
que necessitaram de várias interferências do professor. 

Algumas das respostas da última pergunta que retratam um aspecto geral da 
turma foram: 

 
“Foi muito bom porque sempre os professores passam atividades no quadro responde e 
pronto. Acaba sendo chato a mesma coisa sempre, agora com aulas assim a gente aprende 
brincando e se divertindo para melhorar e só continuar como está com outras atividades”; 
“O que eu achei bom foi a gente assistir anime, e o que pode melhorar é termos mais 
participação e compreensão”; 
“Foi bom aprender mais sobre a tabela periódica e deveria ter mais aulas”; 
 “Bem o jogo com a tabela foi muito legal. E o que poderia melhorar era o interesse...”; 
“Foi bom as aulas, só não gostei da parte da arte”; 
“Foi bom aprender sobre a tabela periódica usando figuras poemas, música, mas poderíamos 
aprender mais praticando com experiências”. 
 
Identificação das ideias prévias através da aplicação do pré-teste  
 
Figura 6 - Qual país você gostaria de                      Figura 7 - A alquimia pode ser considerada 
                  visitar/conhecer?                                                      uma Ciência? 

 

 

 

 

 

 

   
 
Figura 8 - O que é a Tabela periódica?                   Figura 9 – A afirmação está correta? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10 - A alquimia pode ser considerada           Figura 11 - O que é Tabela Periódica 
                   uma ciência?  
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Resultado do Pós-teste 
 
Figura 12 - Questão 3, afirmação está correta?       Figura 13 - Em sua opinião é possível trabalhar  

   Artes e Ciências juntas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 14 – O que foi bom?                                        Figura 15 – O que poderia ser melhor?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSÃO 
 

Ao se aplicar uma abordagem como esta, talvez, seja comum a preocupação 
com o conteúdo e sua assimilação. Esse não é um processo fácil e nem de resultados 
imediatos, mas que viabiliza a perspectiva de que, por meio dessa abordagem, seja 
possível ajudar a formar cidadãos. 

Os alunos não foram apenas expectadores, suas participações na construção do 
conhecimento foram fundamentais, bem como, a presença constante da relação 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Arte favoreceram este processo. Observou-se que 
essa relação dá sentido ao ensino e a aprendizagem, resgatando lacunas deixadas 
pelo ensino tradicional. 

Quanto à abordagem temática os alunos não demonstraram resignação a outras 
culturas e até de certa forma desvalorizaram a cultura brasileira. O jogo foi bem aceito 
e mesmo o Anime não sendo o foco da abordagem, ele obteve bastante destaque, 
reforçando seu potencial motivador entre os jovens. As falas dos alunos trouxeram à 
tona sua consciência de que não basta só o desejo do professor em mediar o 
conhecimento, mas que eles precisam também ter o interesse. 

Acredita-se que trabalhar a abordagem CTS-ARTE é um método instigante e 
motivador tanto para o aluno quanto para o professor, de modo que o mesmo em meio 
às várias críticas ao ensino atual, esta possa ser uma das possíveis soluções para o 
processo de ensino e aprendizagem. Corroborando, assim com a literatura existente 
sobre essa temática.  

Sabendo que Arte pela arte é só arte, espera-se que esta proposta possa 
funcionar como um direcionamento nos seus erros e acertos para os professores que 
buscam esta, e novas metodologias em suas aulas.  
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TERMOMASTER: UMA PROPOSTA LÚDICA-PEDAGOGICA PARA AUXILIAR NO PROCESSO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DE TERMOQUÍMICA E TRANSFORMAÇÃO 
DE ENERGIA. 
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(PQ), Thiago Pereira da Silva (PQ). 
MylenaAlmeida<mylena_almeida_@outlook.com>; 
 Palavras-Chave: Jogo Pedagógico, Ensino-aprendizagem, Química. 

Introdução 
Atualmente um dos maiores desafios enfrentados 
pelos professores de Química é fazer com que os 
alunos despertem o interesse pela disciplina. A 
busca por novas metodologias e estratégias de 
ensino para a motivação da aprendizagem, que 
sejam acessíveis, modernas e de baixo custo, é 
sempre um desafio para os professores (Brasil, 
2006; Rosa e Rossi, 2008). De acordo com 
Kishimoto (1996), o jogo educativo tem duas 
funções, a primeira é a lúdica, isto é, a diversão  
através da interatividade, a segunda é a nteresse do 
aluno e a segunda passa o conhecimento pertinente 
a cada assunto desejado. O equilíbrio dessas duas 
funções é fundamental para o sucesso da aplicação 
do Jogo Pedagógico, objetivando uma maior 
interação dos estudantes entre si, aumentando a 
indução do raciocínio. Desta forma o Jogo 
Pedagógico alcança destaque como uma proposta 
incentivadora e bastante expressiva. O Jogo 
Pedagógico, TERMOMASTER, desenvolvido para 
abordar os assuntos de termoquímica e 
transformação de energia pode ser utilizado como 
uma ferramenta a mais para auxiliar no processo de 
ensino-aprendizagem de Química. Neste sentido, 
esta proposta lúdica-pedagógica tem como objetivo 
estimular o interesse dos estudantes e, assim, fazer 
com que os mesmos absorvam melhor os 
conteúdos abordados de uma forma divertida.  

Resultados e Discussão 
A pesquisa teve como público alvo,  20 alunos do 
ensino médio de uma escola publica da cidade de 
Remígio-PB. Ao idealizar o jogo teve-se o objetivo 
de verificar o rendimento na aprendizagem dos 
alunos com relação aos assuntos: Termoquímica e 
Transformação de Energia, através da avaliação de 
questionários com perguntas subjetivas e objetivas, 
respondidas antes e depois da aplicação do jogo, 
fazendo com que cada aluno testasse o seu 
conhecimento, adquirido na aula teórica. Os 
resultados obtidos mostram que, antes da utilização 
do jogo, apenas 28% dos alunos acertaram as 
perguntas, enquanto que, depois da aplicação do 
jogo, esse resultado subiu para 62,5%. Estes 
resultados comprovam que, o uso de jogos 
pedagógicos para auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem é bastante eficaz, servindo como uma  
ótima ferramenta auxiliar, uma vez que,  melhora a 
compreensão dos conteúdos de Química além de  

 
incentivar o aluno a gostar da disciplina, 
aumentando a visão cientifica em seu cotidiano. 

Regras do jogo: 

1. A turma é dividida em dois grupos com um 
representante cada, para andar pelo 
termomaster; 

2.  o representante deverá jogar o dado, inicia 
quem tirar o maior número;  

3. Sobre uma mesa encontram-se as cartas 
contendo as perguntas sobre termoquímica e 
transformação de energia; só avançará uma 
casa, aquele representante, caso o grupo acerte 
a pergunta;  

4. vence o jogo quem fizer todo o trajeto primeiro. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. Jogo Pedagógico: Termomaster.  

Conclusões 
Através dos resultados obtidos, consta-se que o 
jogo pedagógico é uma ótima ferramenta para 
auxiliar no processo de ensino aprendizagem, 
devido ao fato do mesmo, apresentar a função 
lúdica e a educativa, fazendo com que o aluno 
aprenda os conteúdos de química de forma 
interativa e, portanto, prazerosa. 
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Palavras-Chave: Sustentabilidade, higiene, reciclagem. 
Introdução 

 No cenário atual os temas meio ambiente e 
sustentabilidade são destaque em muitas 
discussões em auge, assim o papel de cada 
cidadão e sua responsabilidade perante os resíduos 
gerados pelo mesmo são temas de intermináveis 
debates. 
 Alguns modelos de escovas tem sido 
planejados com materiais que buscam integrar a 
sustentabilidade ao produto, dentre eles destaca-se 
a escova de dentes a partir do poliuretano derivado 
de óleo de mamona1 e a partir do bambu  com 
cerdas especiais.  
 Baseando-se neste princípio foi proposta 
pela equipe do PIBID de Química da UFV- Campus 
Florestal um trabalho interdisciplinar como objetivo 
da confecção de uma escova de dentes de cabeça 
removível utilizando-se um polímero biodegradável. 

 

Resultados e Discussão 
 Primeiramente foi feito um estudo 
bibliográfico sobre o tema (figura 1A). Em seguida, 
foi confeccionado um molde, utilizando-se de 
silicone comercial (figura 1B), tubo de PVC e escova 
de dentes tradicional, sendo esta adaptada na forma 
de dois modelos de encaixe da cabeça, onde os 
devidos cortes foram feitos de forma a obter-se um 
modelo mais próximo possível do pretendido. 

 
 

 
 
 
 

 
A                                      B 
Figura 1: Em A reunião de discussão de 
bibliografias e em B confecção do molde. 

 
 Posteriormente realizou-se a síntese do 
polímero mais conhecido como baquelite, com o 
objetivo de testar o molde e corrigir possíveis falhas, 
porém como o polímeroapresenta pouca 
maleabilidade não foi possível utilizá-lo. Nesse 
momento foram trabalhados conceitos de 
resistência, solubilidade e toxicidade dos materiais. 

 Na segunda etapa foi feita uma visita a um 
consultório odontológico, com intuito principal de 
mostrar aos alunos a importância do processo de 
escovação e troca periódica das escovas. 
 Na terceira etapa algumas escovas usadas 
foram recolhidas na escola e vizinhança. Em 
seguida foram preparadosmeios de culturapara 
verificar a presença de microorganismos nas 
escovas. Uma escova nova também foi usada como 
referência. Um dos meios usados foi específico para 
Escherichia coli enquanto outro menos seletivo. 
Ambos os meios apresentaram grande proliferação 
de microorganismos no prazo de vinte e quatro 
horas, o que gerou entre os alunos discussões 
sobre possíveis fontes de contaminação e real 
necessidade de troca das escovas periodicamente. 
 Na última etapa confeccionou-se uma 
escova a partir de um polímero biodegradável, a 
galatita. A cada encontro, os alunos preencheram 
um diário de bordo, no qual relataram todas as 
realizações positivas e negativas, com a 
incrementação de relatos dos conteúdos que os 
mesmos puderam desenvolver,como: reações, 
interações, pH, sustentabilidade, entre outros. 

Conclusões 
 O trabalho permitiu a conscientização dos 
alunos sobre a importância da reciclagem e 
descarte adequado de materiais e da importância da 
saúde bucal. Conteúdos de química, física e 
biologia puderam ser trabalhados de forma 
interdisciplinar e interativa. Os alunos se 
apresentaram mais entusiasmados e motivados a 
buscar a solução de problemas e estudo do 
conteúdo por tomarem suas próprias decisões sobre 
o andamento do projeto. 

Agradecimentos 
 À CAPES pela concessão de bolsas ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
docência- PIBID- 2011/2013.  
____________________ 
 

1D’ALMEIDA, José Roberto Moraes; WERNER, Patrícia Borba. 
Desenvolvimento de Escova Dental Sustentável.9º Congresso 
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Disponível 
em: 
http://blogs.anhembi.br/congressodesign/anais/artigos/67012.pdf. 
Acesso em: 14/05/2014 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 
EAP 

 
Tutoria no ensino de química: uma das ações do Programa Institucional 
de Iniciação à Docência 
Eduardo Macedo de Melo (IC), Patrícia de Souza Felipe (IC) 
pati.scs@hotmail.com 
 
Palavras-Chave: PIBID-química, ensino médio e tutoria. 
 

Introdução 
O presente trabalho procura analisar a 

tutoria no ensino de Química na EEB Getulio 
Vargas, localizada em Florianópolis (SC), como 
uma das ações do Programa Institucional de 
Iniciação a Docência (PIBID). O sistema de tutoria 
tem sido uma prática cada vez mais comum nos 
diferentes níveis de escolaridade e modalidades de 
ensino. Tal prática busca qualificar os processos de 
ensino e aprendizagem1. Todavia, é necessário um 
planejamento colaborativo, um diálogo constante 
com os professores sobre como melhorar os 
resultados dos alunos1, sensibilidade às 
experiências do trabalho docente2 e, sobretudo o 
tutor deve assumir o papel de facilitador das 
aprendizagens2. Nesse sentido, pesquisas sugerem 
que a ação do tutor pode incentivar a prática 
colaborativa e o ensino reflexivo além de 
potencializar a aprendizagem dos alunos3. Nesse 
contexto, realiza-se a ação de tutoria do grupo 
PIBID-Química na referida escola envolvendo 
grupos de aprendizagem de alunos do ensino 
médio, alunos da Licenciatura em Química e o 
professor supervisor do PIBID da escola. São 
atendidas onze turmas do ensino médio, com o 
propósito de estimular as aprendizagens dos 
estudantes, informar, esclarecer dúvidas e adaptar 
explicações ao nível cognitivo dos alunos4. 

Resultados e Discussão 
A tutoria é realizada no laboratório de 

química da escola, tendo sempre à disposição dos 
alunos uma técnica de laboratório e bolsistas PIBID. 
Durante as aulas de química o professor convida os 
alunos para participarem dos grupos de 
aprendizagem (tutoria). Quando é perceptível que 
determinado aluno necessita de reforço, é então 
marcado um horário no contra turno. No primeiro 
momento alguns relutam, contudo com o incentivo 
dos colegas da turma, e o contato com os bolsistas 
PIBID, estes acabam cedendo e marcando 
presença no horário estipulado pelo tutor. 
Posteriormente, a maioria dos alunos retorna por 
conta própria, pois se sentem motivados a aprender 
mais. Nesse sentido, os tutores buscam formas 
diferenciadas de intervenção e “não meras rotinas 
reprodutivas de conhecimento pouco assimiladas, 
acomodadas e equilibradas sem grande significado 
para os alunos”5. 

O programa de Tutoria estimula o estudo 
em pequenos grupos, favorecendo ao pibidiano 
conhecer as dificuldades de cada aluno em relação 
ao conteúdo. Com esta aproximação, podem-se 
sanar dúvidas e reforçar conceitos que em grande 
grupo não seria possível. Percebem-se dois grupos 
distintos de alunos que frequentam o reforço, o 
primeiro grupo constituído por estudantes que 
gostam de química e buscam sanar curiosidades 
referentes à matéria, bem como aumentar as suas 
notas. O segundo grupo é caracterizado por alunos 
que apresentam dificuldade em química e/ou baixo 
rendimento.  

Conclusões 
O programa tutorial em ensino de química 

desenvolvido no PIBID vem demonstrando bons 
resultados. Houve um aumento significativo na 
procura da tutoria por parte dos alunos, e também 
uma melhora na participação e interação dos 
mesmos durante as aulas tutoriais. Também foi 
relatado pelo professor supervisor de química, que 
houve um progresso quanto à participação desses 
alunos nas aulas formais, e ao desempenho dos 
mesmos na resolução das atividades e exercícios 
realizados em sala de aula. Isso motivou os futuros 
professores a continuar sua jornada rumo à 
transformação do ensino de química, para uma 
construção de um conhecimento mais libertador e 
significativo para alunos da rede pública de ensino. 
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Introdução 
Em muitas escolas, o conteúdo de solução química 
é abordado de maneira expositiva e com resolução 
de exercício que enfocam mais a memorização do 
que a compreensão ou aplicação do conceito. Como 
resultado, os alunos apresentam uma série de 
dificuldades de aprendizagem relacionadas a tal 
conteúdo e se mostram desinteressados pela 
ciência.No entanto, a realização de aulas mais 
dinâmicas, utilizando recursos computacionais bem 
como atividades práticas em laboratório, é uma 
maneira de estimular o interesse dos alunos em 
sala de aula e o engajamento nas atividades 
escolares (Giordan, 1999; Laburú, 2006). 
Nessa perspectiva, bolsistas do PIBID-Química da 
UFRN elaboraram e aplicaram um módulo didático 
(MD) com alunos do 2º ano do ensino médio da 
Escola Estadual Profº Francisco Ivo Cavalcanti com 
o objetivo de analisar as concepções dos 
estudantes sobre soluções, assim como raciocínio 
matemático para resolução do cálculo da 
concentração de solução. 

Resultados e Discussão 
O módulo didático foi desenvolvido em 4 encontros 
com 50 minutos de duração cada um, distribuídos 
da seguinte forma: 

Tabela 1 – Atividades desenvolvidas. 
Encontros Objetivo Atividades 

desenvolvidas 
 1º  Analisar 

concepções dos 
alunos sobre 
soluções química.  

Aplicação de um 
questionário com as 
seguintes perguntas: 
1-O que você entende 
por soluções? 
2-Cite exemplos de 
soluções que você 
conhece? 
3-Como podemos 
calcular a 
concentração de uma 
solução?    

2º  Abordar o conceito 
de soluções e os 
tipos de soluções.  

Aula expositiva e 
dialogada.   

3º  Calcular a 
concentração de 
uma solução de 
CuSO4 em 
volumes 
diferentes.  

Preparação das 
soluções de CuSO4 
para  volumes iguais a 
50ml,100ml e 250ml. 

4  Explicar como a 
cor da solução e 
concentração 
estão 
relacionadas. 

A utilização do 
programa 
computacional 
chamado Phet. 

 

Para a primeira pergunta, do questionário aplicado 
no encontro um, verificou-se que dos 29 alunos, 19 
apresentaram idéias sobre soluções relacionando o 
termo à mistura de substâncias, não empregando a 
ideia de homogeneidade. Com relação à segunda 
pergunta os exemplos citados pelos alunos foram 
água e sal, água e açúcar. Na terceira pergunta a 
maioria dos alunos não apresentaram idéias sobre 
como calcular a concentração de uma solução. 
A partir dos resultados obtidos no questionário, e 
após a aula expositiva e dialogada no encontro dois, 
foram elaboradas duas aulas para trabalhar com as 
dificuldades dos alunos. Uma aula experimental, 
onde foi verificado que os alunos apresentaram 
dificuldades nos procedimentos matemáticos, 
constituindo, desse modo, um empecilho para o 
avanço do conteúdo planejado, portanto, dedicou-se 
um tempo maior para superar tais obstáculos. A 
outra aula, quarto encontro da oficina, foi 
desenvolvida no laboratório de informática da 
escola, utilizando um programa computacional do 
Phet, para o cálculo de massa a partir da 
concentração. Nesse encontro, verificamos uma 
maior compreensão das relações entre o volume e 
quantidade de soluto, com a concentração da 
solução, os estudantes observaram a mudança na 
coloração da mesma, ao adicionar soluto em 
diferentes volumes de água. Como resultado, dos 
29 alunos, 16 conseguiram realizar os cálculos, o 
que não tinha acontecido no encontro anterior. 

Conclusões 
A utilização do recurso computacional proporcionou 
aos alunos analisar a relação entre soluto e solvente 
para diferentes concentrações de uma solução. 
Embora nem todos os alunos tenham conseguido 
desenvolver as competências e habilidades 
esperadas após a aplicação deste módulo didático, 
aproximadamente 55% dos alunos conseguiram 
realizar os cálculos necessários para a 
determinação da concentração de soluções e uma 
porcentagem um pouco maior apresentou uma 
maior compreensão sobre os conceitos envolvidos 
na temática soluções.  
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Introdução 
As discussões sobre a eficiência dos jogos 
educativos de química favorecem sua aplicação1,2. 
O professor deve despertar ainda mais o interesse 
ao abordar conceitos com muitas novidades, como 
na introdução à química orgânica. Métodos 
alternativos, como computacionais e laboratoriais, 
para o ensino da química têm se mostrado 
eficientes1,2,3. Infelizmente ainda não há condições 
de se aplicar estes métodos em todas as escolas 
brasileiras por falta de infraestrutura. Este trabalho 
apresenta um jogo de perguntas e respostas de 
baixo custo podendo envolver conceitos como 
nomenclatura, classificação das cadeias carbônicas 
e de grupos funcionais. O jogo foi denominado “Anel 
Aromático” devido ao rodízio de perguntas, análogo 
ao conceito de ressonância do anel benzênico.  
Figura 1 – Esquema do jogo proposto. 

 
 
Preparação: 12 questões elaboradas pelo professor 
são separadas em tiras de papel e dobradas. As 
perguntas podem ter variações de dificuldades, 
como de nível intermediário (Escreva no quadro o 
hidrocarboneto de cadeia cíclica de maior 
estabilidade) e difícil (Faça um composto de cadeia 
alifática, insaturada, de 5 carbonos, com 
grupamento aldeído e dê o nome IUPAC).  
Organização: os grupos são dispostos (6 a 8 alunos 
cada) (Fig. 1). Uma pilha com os cadernos dos 
alunos é montada sobre a mesa de cada grupo. A 
cada pergunta, o caderno de cima pode ser 
consultado (assim que utilizado, este deve ser 
colocado no final da pilha).  
Sorteio: o grupo 1 sorteia uma pergunta; lê-se em 
voz alta, e, com posse da pergunta, o grupo tem 1 
min para enviar um representante ao quadro para 

responde-la (Fig.1). Se o grupo acertar, ganha 10 
pontos e segue-se para o próximo sorteio. Se errar, 
o direito de resposta passa para o grupo 2, mas sem 
a posse da pergunta (o que exercita a 
concentração). O grupo 2 tem 30seg para enviar um 
aluno ao quadro para responder, valendo 5 pontos. 
Se errar, a pergunta segue para o próximo grupo 
valendo 2 pontos, e assim por diante com o mesmo 
valor, até que a pergunta complete 2 rodadas, ou 
seja, passe duas vezes em cada grupo. Se não 
houver acerto, todos ficam com zero na rodada. O 
professor deve explicar a resposta. Na 2ª rodada, a 
equipe 2 sorteia, lê e assim segue. Todos podem 
fazer anotações a todo tempo. Ganha a equipe que 
acumular mais pontos ao final dos 12 sorteios. 
Todos os alunos devem ir ao quadro. Tempo de 
1,5h; 25 a 35 alunos. 

Resultados e Discussão 
O jogo foi aplicado a turmas do ensino técnico 
integrado ao Médio do IFC – Araquari entre 2011 e 
2014 (8 turmas). A aceitação sempre foi imediata e 
unânime entre os alunos. O jogo desenvolve a 
interpretação linguística, o trabalho em equipe e 
valoriza o zelo das anotações em sala. Os pontos 
podem ser utilizados como bônus nas notas. O 
método desenvolve o espírito de equipe. Os alunos 
entendem ser uma maneira interessante de 
aprendizado e dizem que um professor tem que ter 
métodos atrativos e agradáveis como este. 

Conclusões 
O jogo Anel Benzênico indica que é possível 
diversificar de maneira agradável e barata o 
aprendizado da química orgânica. A eficiência do 
jogo foi comprovada não somente pela melhor 
compreensão, mas também pelo incentivo à 
participação de alunos muitas vezes tímidos em 
aulas tradicionais. Este é um resultado de grande 
valor para o desenvolvimento intelectual dos alunos. 
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O projeto “Água em Foco: Qualidade de vida e cidadania” investiga questões sócio-ambientais 
relacionadas à qualidade da água nos ambientes urbanos. O estudo foi estruturado na inter-
relação Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente (CTSA) para contextualizar e relacionar o 
cotidiano escolar com a comunidade e também possui um cunho interdisciplinar mesclando 
conteúdos de Química e Biologia. O foco inicial do projeto era o estudo da Lagoa da Pampulha 
que é um ponto turístico em Belo Horizonte, mas ao ser desenvolvido em uma escola afastada da 
Lagoa constatou-se que os alunos tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre a região. Então 
foi proposto estudar um curso hídrico próximo da comunidade. O resultado foi excelente com o 
engajamento dos alunos. Partindo dessa experiência e de relatos de projetos similares aplicados 
em outras regiões criou-se direcionamentos para que educadores possam adequar o projeto 
Água em Foco a diversos corpos d’água que apresentem problemas ambientais.  

O DESDOBRAMENTO DO PROJETO ÁGUA EM FOCO 

O projeto “Água em Foco: Qualidade de vida e Cidadania” vem sendo 
desenvolvido desde 2004 em escolas das redes pública e privada do estado de Minas 
Gerais. Inicialmente, esse projeto foi desenvolvido com os alunos da disciplina Prática 
de ensino de Química do curso de Licenciatura em Química, ministrada pelo Prof. 
Eduardo Fleury Mortimer na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais. A partir de 2008, o projeto inseriu-se nas atividades com os estudantes 
da licenciatura em Química participantes do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) de Química da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). O Água em Foco investiga questões sócio-ambientais relacionadas à 
qualidade da água nos ambientes urbanos e possui diversos objetivos como: ensinar 
química e biologia utilizando contextos reais e complexos, discutir a utilização de 
recursos naturais em ambientes urbanos, investigar processos de captação e descarte 
de resíduos e esgoto nas cidades, orientar a participação democrática dos sujeitos no 
ambiente da governança pública e mediar a criação e desenvolvimento de trabalhos 
semelhantes com outros objetos de estudo.  

Contrapondo-se aos tradicionais métodos de ensino vigentes atualmente na 
grande maioria das escolas, que priorizam a transmissão de conteúdos e não levam 
em consideração contextos específicos e discussões sociais, o projeto foi estruturado 
de modo a considerar alguns pressupostos apresentados pela abordagem Ciência 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), contextualizando e relacionando aspectos 
estudados em sala de aula com o cotidiano da cidade onde vivem os estudantes. Os 
conceitos químicos e biológicos são apresentados ao aluno como uma informação 
necessária para a resolução das questões propostas inicialmente. Além disso, 
apresenta-se como uma proposta interdisciplinar e para tal, procura-se trabalhar em 
parceria com bolsistas do PIBID-Biologia, estudantes de licenciatura em Ciências 
Biológicas da UFMG. As atividades desse projeto contribuem para que os alunos 
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respondam a questões relativas à qualidade da água e ao contato direto desta com a 
população da cidade. Essas questões não apresentam uma resposta exata ou óbvia, 
sendo assim, para que os estudantes respondam a tais questionamentos, durante a 
investigação do problema, eles devem associar o conhecimento cientifico estudado em 
sala de aula, com a mediação do professor e dos bolsistas, à analise da dimensão 
social do problema. Procura-se desenvolver tanto valores para a preservação da saúde 
individual, alertando para o perigo de contato primário com águas contaminadas, como 
aqueles envolvidos em ações coletivas de forma a subsidiar propostas de melhoria da 
qualidade das águas analisadas.  

A Lagoa da Pampulha apresenta-se como um problema social, ambiental e 
econômico de grande relevância para a população de Belo Horizonte, e o trabalho 
desenvolvido no projeto Água em Foco centra-se em pesquisas e investigações acerca 
da Lagoa da Pampulha, sua bacia hidrográfica, flora, fauna etc. Apesar de ser um 
ponto turístico importante, percebeu-se, através de relatos, que alguns alunos, de 
escolas de Belo Horizonte que não se localizam na região da Pampulha, nem mesmo 
conheciam a Lagoa. A partir desta constatação, e da análise da proximidade da escola 
objeto de relato nesse trabalho com a Barragem Santa Lúcia e com o córrego do 
Leitão, desenvolvemos a ideia de deslocar o local de pesquisa e investigação 
originalmente proposto para o projeto Água em Foco, para a Barragem Santa Lúcia e o 
córrego do Leitão, considerando que poderia ser uma boa forma de mobilizar os alunos 
para a investigação de um problema complexo real e mais próximo. 

A apostila PROJETO ÁGUA EM FOCO: QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA 
(2012) é fruto de uma ação colaborativa de professores supervisores, bolsistas, alunos 
e coordenadores dos PIBIDs de Química e Biologia da UFMG, orientados por Mortimer 
e Silva, revisada e reformulada ao longo dos anos, sendo a versão de 2012 a mais 
atual. O material propõe que sejam utilizadas 25 aulas para o desenvolvimento do 
projeto todo e apresenta 5 propostas de atividades experimentais intercaladas com 
discussões, aulas teóricas, exercícios, pesquisas, apresentações de trabalho e termina 
com uma visita à Lagoa da Pampulha e um debate com o poder público. O material 
também contém descrições do CONAMA para a categorização da qualidade das águas 
e um breve histórico sobre a Lagoa da Pampulha, acompanhado de alguns dados 
oficiais da qualidade de suas águas. 

O projeto Água em Foco, da forma como é apresentado no material didático, é 
um projeto anual, que demanda muito tempo de trabalho em suas etapas, portanto é 
necessário conhecer o contexto escolar antes de iniciar o trabalho, ou seja, como a 
direção da escola se posiciona sobre esse trabalho; se algum professor está disposto a 
trabalhar de forma interdisciplinar; se existe o material de consumo disponível na 
escola; se a escola ou o educador têm condições de adquirir o material que falta para a 
realização dos experimentos; além de muitos outros fatores práticos que interferem no 
desenvolvimento do projeto. Para planejar o desenvolvimento do projeto se faz 
absolutamente necessária o estudo prévio da apostila do projeto Água em Foco 
disponível no link descrito nas referências bibliográficas. 

OUTRO PROJETO SIMILAR 

Em pesquisas realizadas pelos bolsistas, professoras supervisoras e 
coordenadora foi identificado outro projeto com enfoque CTSA realizado em 2002, 
tendo como o foco de estudo a bacia hidrográfica do córrego do Paraíso, em São 
Carlos, no estado de São Paulo.  Segundo Zuin et al (2009), dezenove alunos, do 
ensino fundamental e médio da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira 
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Rocha, desenvolveram um estudo sobre a qualidade desse corpo d’água. O trabalho se 
iniciou por uma análise crítica de documentos sobre a região da bacia, além de 
entrevistas com moradores e visitantes da localidade. Tais discussões foram realizadas 
ao longo do ano letivo em aulas de Ciências, no Ensino Fundamental, e Biologia, no 
Ensino Médio. A partir desse conhecimento, os alunos foram divididos em pontos da 
bacia hidrográfica para que fossem realizados estudos de campo e amostragem da 
água do córrego. De posse das amostras, foram realizadas análises de parâmetro 
físico-químicos para a caracterização da qualidade de águas, como pH, oxigênio 
dissolvido, condutividade e temperatura; além de análises de parâmetros biológicos 
e/ou químicos, como coliformes fecais, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato e 
fosfato total, entre outros. Os resultados obtidos durante a realização do projeto eram 
discutidos e comparados aos valores estabelecidos pelo órgão gerenciador e 
monitorador da qualidade da água da região, a saber, Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (CETESB). Ao se confrontar os dados eram levados em conta 
a finalidade e uso do corpo d’água pela sociedade. No caso do córrego do Paraíso, as 
águas são destinadas ao abastecimento público. 

A realização desse trabalho oportunizou que os participantes conhecessem 
mais sobre vários aspectos do córrego do Paraíso, como o uso que a sociedade faz 
dele e de que forma ações humanas potencializam ou dificultam a utilização do córrego 
como abastecimento público. Nesse sentido, a realização das análises experimentais 
foi fundamental, a fim de que o estudante percebesse a relação da qualidade da água 
de cada ponto do córrego estudado com os fenômenos sociais que ocorrem naquele 
espaço. De acordo com Zuin et al (2009), foi possível perceber que os estudantes 
apresentaram maior entendimento dos conceitos científicos estudados ao longo do 
trabalho, através da aplicação destes em um universo significativo, que fazia parte do 
cotidiano dos alunos. 

Tanto no projeto Água em foco como no projeto apresentado por Zuin et al, 
existe uma pesquisa sobre como a população, governo e empresas locais utilizam o 
corpo d’água, quais os órgãos responsáveis pelo controle e monitoramento da 
qualidade da água daquele lugar, quais os parâmetros físico-químicos e biológicos 
devem ser estudados para a determinação da qualidade da água e como estão esses 
parâmetros no corpo d’água em estudo. 

O CÓRREGO DO LEITÃO E A BARRAGEM SANTA LÚCIA EM BELO HORIZONTE 

Conhecendo o material didático do Projeto Água em Foco e outros projetos 
relacionados ao tema como o exemplificado, o grupo PIBID de Química/UFMG 
considerou a importância de refletir melhor sobre a possibilidade de desenvolver o 
projeto em outro contexto. 

Após a constatação de que a Barragem Santa Lúcia e o Córrego do Leitão 
seriam contextos mais próximos dos estudantes da Escola Estadual Professor 
Leopoldo de Miranda a professora supervisora e os bolsistas do PIBID realizaram 
pesquisas para conhecerem melhor o novo local agora eleito como objeto de estudo. O 
Córrego do Leitão tem as suas nascentes espalhadas pela atual região sul de Belo 
Horizonte, sendo um dos três principais corpos d`água que atravessam a região central 
da capital mineira (os outros dois são Acaba Mundo e o Córrego da Serra). A Barragem 
Santa Lúcia foi construída na década de 70, com o objetivo de amortecer o volume de 
água das chuvas que causava frequentes enchentes do córrego do leitão na região 
centro-sul. A barragem Santa Lúcia localiza-se no inicio da Avenida Prudente de 
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Morais, por onde o Córrego do leitão flui, até atravessar a Avenida do Contorno e fluir 
sob a Rua São Paulo. 

Ao redor da Barragem há um Parque com área de 98 mil metros quadrados 
que foi criado com o objetivo de reordenar a área do entorno da barragem e de criar um 
espaço de integração para a população do entorno. A barragem é alimentada por 
nascentes situadas na rua Laplace e em terrenos particulares. A comunidade que 
frequenta o parque é composta pelos moradores do aglomerado Santa Lúcia e dos 
bairros Santa Lúcia, São Bento, Vila Paris e Santo Antônio. Assim, o parque atende 
aos moradores de classe baixa, média e alta e promove uma integração entre as 
comunidades que o utilizam para prática de esportes e realização de eventos. 

A prefeitura de Belo Horizonte realizou obras de desassoreamento da 
Barragem Santa Lúcia, duplicação dos canais por onde flui o Córrego do Leitão sob a 
Avenida Prudente de Morais e revitalização do Parque da Barragem Santa Lúcia em 
2013, o que motivou ainda mais os alunos que vivem próximos ao local das obras a 
estudar o tema proposto nesse local. 

A CRIAÇÃO DE UM CICLO DE VIDA PARA O PROJETO ÁGUA EM FOCO 

Em meio a esse trabalho inicial de desenvolvimento do projeto na escola 
consideramos importante descrever o processo para que outros professores pudessem 
percorrer nossos passos na escolha de outros contextos de estudo para o mesmo 
projeto, o Água em Foco. Optamos então por criar um roteiro genérico e aberto para o 
projeto. 

Para garantir a criação de um bom roteiro genérico e aberto para o 
desdobramento do projeto Água em Foco em diferentes corpos d’água, buscamos 
inspiração nas teorias de gestão empresarial de projetos, mesmo entendendo que um 
projeto educacional de nível médio, em geral, possui características muito diferentes 
dos projetos empresariais e industriais comuns. A saber, o Guia do Conjunto de 
Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (2004), define “Um projeto é entendido 
como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo”. 

Identificamos que a melhor nomenclatura para o trabalho que nos propusemos 
a fazer é a de criação de um ciclo de vida para a aplicação do projeto Água em Foco 
em um corpo d’água genérico. O ciclo de vida do projeto pode ser entendido como uma 
sequência de etapas organizadas para a obtenção da melhor eficiência de trabalho 
necessária para alcançar os resultados propostos. A definição do ciclo de vida do 
projeto ajuda o gestor a esclarecer e mensurar quais as necessidades de cada etapa 
de atividades, e assim, planejar antecipadamente os custos, o material e pessoal 
envolvido, etc (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004). 

Vale lembrar que a padronização das etapas de trabalho pode funcionar bem 
no meio empresarial e industrial, mas entendendo a sala de aula como espaço no qual 
estão presentes diferentes vozes e ideologias que se articulam de maneira complexa o 
tempo todo, a padronização nem sempre é ideal. Portanto, é essencial o planejamento 
do projeto em conjunto com uma postura reflexiva constante do educador acerca dos 
objetivos propostos, dos caminhos traçados, das experiências socializadas ao longo do 
trabalho, das dificuldades práticas, das expectativas dos estudantes, etc. 

Apesar de a padronização rígida de um trabalho na sala de aula de ensino 
médio apresentar algumas desvantagens, o projeto Água em Foco possui 
características que demandam um bom planejamento antecipado. Nesse trabalho, nos 
propusemos a criar uma sequência de etapas abertas que sirvam de orientação para o 
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professor que deseja desenvolver o projeto Água em Foco em suas turmas estudando 
um tema mais próximo de seus alunos e da realidade social local. 

Não é o foco, deste trabalho, discutir as muitas definições para projetos e 
projetos escolares, nem mesmo as variações acerca desses temas. O que propomos é 
uma abertura para um planejamento profundo que deve orientar um tipo de trabalho 
direcionado com objetivos, intenções pedagógicas e métodos bem definidos. Como 
sempre, imprevistos são desejáveis desde que analisados e aproveitados como 
oportunidade de reflexão e mudança de postura pelo educador. Nesse sentido, 
Barbosa e Amaral (2013) oferecem uma referência na forma de cartilha simples que 
trata de projetos educacionais. 

O PROJETO ÁGUA EM FOCO NA BARRAGEM SANTA LÚCIA E CÓRREGO DO LEITÃO: O QUE 
FIZEMOS?  

Nosso desdobramento do projeto Água em Foco se deu no contexto do PIBID – 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) na sua Faculdade de Educação (FaE). O grupo que trabalhou na 
Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda era composto por uma professora 
supervisora, concursada pelo estado e vinculada à escola e ao PIBID, e, no início, três 
alunos bolsistas. Ao longo do trabalho mais duas bolsistas foram incorporadas ao 
grupo. Nossas primeiras ações do ano foram estudar a apostila do projeto Água em 
Foco, discutir as atividades propostas, conteúdos e estrutura, além de estudar um 
pouco mais sobre parâmetros físico-químicos e a atual condição da qualidade da água 
da Lagoa da Pampulha. 

Preparamos um planejamento geral sobre como seria a nossa forma de 
trabalho e quais seriam nossos objetos de estudo. Resolvemos trabalhar com turmas 
de 2º ano do ensino médio durante as aulas de química, formamos quatro grandes 
grupos em cada sala e dividimos os assuntos: dois grupos pesquisariam sobre a 
Barragem Santa Lúcia e o Córrego do Leitão e dois outros grupos pesquisariam sobre 
a Lagoa da Pampulha. Os bolsistas fizeram uma pesquisa inicial para identificar quais 
os problemas principais do Córrego do Leitão. Constatou-se que a poluição não era o 
principal problema do Córrego, e sim as enchentes constantes causadas pelo 
assoreamento da Barragem Santa Lúcia e pela impermeabilização excessiva da área 
que drena as água da chuva para o Córrego. 

Em um primeiro momento, os estudantes deveriam realizar, em grupo, as 
atividades propostas no material didático do projeto. Tais atividades envolvem 
entrevistas com moradores, comerciantes e frequentadores dos arredores dos corpos 
d’água estudados; pesquisa sobre órgãos governamentais responsáveis pelo controle 
da qualidade da água e o uso que a população faz dela, sobre a história daquele corpo 
d’água, se é natural ou foi criado artificialmente; como a comunidade ao redor se 
desenvolveu; como está hoje a qualidade da água; em que a qualidade da água afeta a 
fauna, a flora e a população local, etc. Nesta etapa os alunos tiveram que criar uma 
revista e um blog que contivesse informações que contemplassem essas perguntas. 
Esses materiais, em conjunto com uma apresentação oral do grupo, foram creditados 
com pontos na etapa.  

No segundo momento, os bolsistas e a professora supervisora prepararam e 
ministraram aulas teórico práticas para abordar os parâmetros físico-químicos e 
biológicos e os conceitos científicos envolvidos nesses parâmetros. Os estudantes 
foram apresentados aos métodos de coleta ideais para cada tipo de parâmetro e as 
dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores para realizar a coleta e as análises. Os 
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conceitos científicos e alguns desses parâmetros foram contemplados em questões 
das provas escolares desta etapa, e, portanto, também foram creditados pontos neste 
momento do projeto. 

O grupo do PIBID de química da UFMG organizou uma visita técnica à Lagoa 
da Pampulha com as três escolas participantes do projeto Água em Foco em 2013. 
Nesta visita, os bolsistas realizaram coleta de amostras de água e fizeram medidas dos 
parâmetros físico-químicos in loco utilizando aparelhos, pertencentes ao PIBID, em 
diferentes pontos da lagoa. Os alunos foram divididos entre os pontos e todos tiveram 
oportunidade de presenciar uma parte do trabalho de um analista. Os alunos deveriam 
fazer anotações sobre o ponto em que estavam visitando e anotar também os valores 
dos parâmetros para discussão posterior.  

Esses dados foram agrupados sendo que os alunos tinham medidas realizadas 
em quatro pontos diferentes da lagoa. Os estudantes foram divididos em quatro 
grandes grupos e realizaram coletas próximo à Igreja da Pampulha, Córrego Sarandi, 
Clube BH e Vertedouro. Os estudantes fotografaram o local de coleta, e anotaram os 
dados do curso d’água, Bacia Hidrográfica, coordenadas geográficas, altitude, data da 
coleta, hora da coleta, condições do tempo, se havia vegetação às margens do curso 
d’água, se existem estabelecimentos próximos ao ponto de medição (residencial, 
comércio ou indústria), se o curso d’água era canalizado, se há lançamento de 
efluentes próximo ao ponto de medição, se há lançamento de lixo próximo ao ponto de 
medição, se há presença de materiais flutuantes, se há presença de óleo na superfície 
da água, se o curso d’água é transparente, qual a temperatura do ar e da água, pH, 
quantidade de oxigênio dissolvido, turbidez e condutividade elétrica. 

Após a coleta, os dados foram colocados em discussão em sala, comparando 
com os dados oficiais, e as resoluções que regem a descrição da qualidade das águas 
do país (CONAMA, 2000 e 2005). Estratégias utilizadas pela prefeitura foram discutidas 
acerca de sua eficácia, custo e consequências políticas. Alguns grupos expuseram 
exemplos de revitalizações de corpos d’água pelo mundo que deram certo e as ações 
que foram tomadas pelos governantes para atingir esse objetivo. Discutimos também 
as dificuldades das nossas coletas e análises e como isso poderia influenciar nos 
dados que obtivemos como resultado. Dessa forma, vários aspectos foram abordados 
durante duas aulas para sistematizar o que foi discutido e pesquisado para que os 
estudantes estivessem preparados para o debate com o poder público. 

Na etapa posterior, foi realizada uma visita à Câmara Municipal de Belo 
Horizonte (CMBH) para expor os resultados do trabalho e para que os estudantes 
tivessem a oportunidade de exercer a participação democrática em uma audiência 
pública municipal. A reunião contou com a presença de um vereador e dois técnicos da 
prefeitura. Anteriormente a esta atividade uma representante da CMBH visitou as 
escolas para fazer um apanhado geral sobre como funciona a democracia no Brasil, 
como é organizada a Câmara Municipal e como são tomadas as decisões do legislativo 
no contexto do município. Depois dessa palestra, discutimos os resultados dos testes 
realizados na Lagoa da Pampulha e observamos quais estavam dentro dos padrões 
estabelecidos pelo CONAMA, órgão federal responsável por traçar os parâmetros 
determinantes da qualidade das águas. Escolhemos os alunos que fariam a 
apresentação do trabalho realizado durante o ano e os preparamos para o debate. 

No dia da visita à CMBH os alunos apresentaram o seu ponto de vista, já 
munidos de uma pesquisa sociológica sobre como a população utiliza a Lagoa da 
Pampulha e a Barragem Santa Lúcia, qual o histórico destes lugares, qual a situação 
em que se encontram e quais exemplos de tratamentos de sucesso existem pelo 
mundo e que poderiam inspirar projetos em Belo Horizonte para a renaturalização dos 
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corpos d’água. Os estudantes apresentaram seus trabalhos e fizeram questionamentos 
para iniciar o debate que ocorreu durante toda a audiência. O quadro 1 contém 
informações acerca das atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto na 
escola. 

Quadro 1: relação de aulas, e algumas descrições do projeto realizado. 

 

Assunto Número 
de Aulas Relação com o currículo/Descrição 

Apresentação do 
projeto 1 Apresentação geral dos objetivos, etapas e atividades do projeto. 

Divisão dos grupos 

1 

Quatro grandes grupos, dois pesquisaram sobre a Lagoa da 
Pampulha e dois pesquisaram sobre a Barragem Santa Lúcia. 
Pesquisas sobre o histórico e a utilização desses recursos pela 
população. 

PFQA*: pH 2 Relaciona-se com as propriedades dos materiais, com equilíbrio 
químico e teorias ácido-base  

PFQA*: Oxigênio 
Dissolvido 4 Relaciona-se com propriedades dos materiais, soluções e equilíbrio 

químico. 

Reunião com os 
grupos 

1 

Fez-se necessário a oferta de tempo em sala para que os grupos 
tivessem melhor discussão entre os membros e ajuda dos bolsistas 
e da professora para orientar a pesquisa e a manufatura das 
revistas, blogs e do preparo da apresentação. 

PFQA*: 
Condutividade 
Elétrica 

3 
Relaciona-se com propriedades dos materiais, constituição dos 
materiais e soluções. 

PFQA*: Turbidez 1 Relaciona-se com a propriedade dos materiais. 

Apresentação de 
trabalhos 3 

Alunos apresentaram os resultados de suas pesquisas históricas, 
sociais e políticas acerca da Lagoa da Pampulha, Barragem Santa 
Lúcia e o seu entorno. 

Procedimentos de 
Amostragem 3 

Instruções de como fazer a coleta das amostras e de como as 
diferentes maneiras de coleta podem alterar os dados obtidos. 
Revisamos a eutrofização. 

Saída a campo 
- 

Visita à Lagoa da Pampulha com todas as turmas participantes do 
projeto, coleta de amostras em diferentes pontos da Lagoa e 
realização dos testes e observações do local. 

Apresentação dos 
resultados de coleta 
e Discussão 

2 
Discutimos os resultados obtidos e também o fazer científico, 
levando em conta os experimentos realizados e os diferentes 
valores obtidos nas análises. 

Palestra da CMBH 

1 

Apresentação sobre como trabalham os três poderes da 
democracia brasileira, quais os limites e atribuições de cada um. 
Qual a participação da população pode exercer na tomada de 
decisões municipais (especificamente o funcionamento da CMBH). 
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Preparação para o 
debate na CMBH 1 Retomada de tudo o que foi discutido durante todo o projeto e 

organização da apresentação para o debate. 

Debate com poder 
público - 

Apresentação dos trabalhos realizados, apresentação do parecer 
dos técnicos da prefeitura e debate entre os alunos, técnicos e 
vereador. 

Fechamento do 
projeto 1 Conversa e troca de relatos entre alunos, bolsistas e professora 

sobre as atividades realizadas e os resultados encontrados. 

*PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA 

FORMAS DE TRABALHO QUE PROPOMOS PARA O DESDOBRAMENTO  
 

Conforme representado no Fluxograma 1, a seguir, o primeiro passo para se 
realizar um desdobramento do projeto Água em Foco é identificar um corpo d’água 
significativo para a comunidade escolar, como um rio, um córrego, uma lagoa, entre 
outros. Para isso, o professor pode pesquisar recursos hídricos presentes na cidade, 
com o intuito de encontrar algum desses nas redondezas da escola. Muitas vezes há 
rios que foram canalizados e passam por debaixo das ruas, o que dificulta essa 
identificação. Entretanto, é provável que algum órgão já tenha feito o mapeamento 
desses rios, o que reforça a importância da realização da pesquisa. 

Uma vez identificado o corpo d’água, o professor deve realizar um estudo 
aprofundado sobre ele. É muito importante que se conheça o uso que a população faz 
e já fez desse recurso. A partir disso, é possível inferir sobre a qualidade que a água do 
corpo d’água deve ter. Além disso, devem ser pesquisados possíveis problemas 
ambientais relacionados ao corpo d’água escolhido. 

Com esses dados, cabe ao professor elaborar o planejamento do trabalho a ser 
desenvolvido com os alunos. Para isso, o professor deve estabelecer quais são os 
objetivos a serem alcançados com a realização do trabalho, a duração do projeto e 
quantas aulas serão disponibilizadas. Nesse momento, o professor deve apresentar as 
ideias iniciais do projeto à direção/ coordenação da escola e a outros professores, com 
o intuito de se verificar o apoio destes na realização do trabalho. A investigação de um 
corpo d’água pode configurar um trabalho interdisciplinar. Parâmetros físico-químicos e 
biológicos podem ser estudados para determinar a qualidade da água, pesquisas e 
entrevistas podem ser realizadas para se conhecer sobre a história do corpo d’água, 
aspectos da geografia física podem ser utilizados para análises, além da possibilidade 
do estudo de questões sociais, políticas e econômicas relacionadas ao corpo d’água.  

Com a definição do apoio da comunidade escolar e de professores de outas 
disciplinas, o projeto pode ser definido com mais especificidade. As atividades a serem 
desenvolvidas e o objetivo de cada uma delas, a pontuação, o tempo destinado, e a 
forma de apresentação do trabalho devem ser estipulados para que o projeto seja 
apresentado aos alunos pelo professor. É necessário que o professor faça uma 
previsão dos recursos necessários para cada uma dessas atividades, como reagentes, 
instrumentos de medidas, textos, revistas, entre outros. 

Em seguida, o projeto pode ser apresentado à turma de alunos a qual o 
trabalho se destina. De acordo com as definições prévias do professor, os alunos 
podem se organizar em grupos e temas de trabalho. É fundamental que o professor 
acompanhe de perto o desenvolvimento do trabalho, para que possam ser realizados 
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ajustes e replanejamentos. Para isso, o professor pode solicitar que os grupos, através 
de um líder, entreguem relatórios periódicos (ao fim de cada etapa do trabalho) acerca 
do grau de desenvolvimento do trabalho, das dificuldades encontradas e das tarefas a 
serem realizadas.  Diante disso, o professor deve avaliar se os objetivos da etapa 
foram alcançados e reprogramar as próximas etapas, se julgar necessário. 

Ao fim do trabalho, após realizar todas as etapas de investigação do corpo 
d’água, os alunos devem apresentar uma proposta de intervenção no ambiente do 
corpo d’água para que ele possa cumprir os seus objetivos na sociedade, sem que seja 
atingido por ações humanas que o degradem. O professor pode pedir um relatório final 
do trabalho realizado e/ou a produção de uma mídia que relate todo o trabalho feito, as 
conclusões e a proposta de intervenção, como revistas, jornais, blogs e sites. Além 
disso, pode ser programada uma apresentação do trabalho para a turma, ou para a 
comunidade escolar em uma feira ou mostra, por exemplo. 

As partes marcadas em vermelho no Fluxograma 1, estão destacadas por se 
tratarem de importantes etapas que se repetem durante todo o projeto. O educador 
deve estar atento para avaliar continuamente a execução das atividades. As opiniões 
dos alunos durante as aulas, os resultados de provas ou exercícios avaliativos que 
contemplem os assuntos do projeto, um diário de bordo, as opiniões de outros 
professores e as impressões pessoais do educador se caracterizam como ferramentas 
de avaliação processual. A partir desta avaliação, o planejamento detalhado pode e 
deve ser revisado caso os objetivos não estejam sendo cumpridos ou outro problema 
seja diagnosticado. 

Cada etapa prevista no planejamento deve ser executada e avaliada - não 
necessariamente valendo pontos ou com questões de prova, mas com algumas das 
ferramentas de avaliação processual descritas, ou outras ainda – e a partir da 
avaliação, o planejamento da etapa seguinte deve ser alterado, caso se faça 
necessário. Após a execução da etapa seguinte, uma nova avaliação é pensada para 
verificar o andamento do projeto, e pode ser necessário rever o planejamento ainda da 
terceira etapa e assim por diante. A tríade Planejamento Detalhado, Execução do 
Projeto e Avaliação deve ser cíclica, repetindo-se por quantas etapas existirem no 
projeto, até o Fechamento do Trabalho. Essas três etapas dizem respeito ao maior 
tempo de trabalho do educador dentro do projeto e exigem que sua postura seja 
questionadora e aberta a mudanças. 

Os imprevistos educacionais são bem-vindos e devem ser trabalhados para 
que os alunos compreendam a complexidade de trabalhos que lidam com problemas 
reais e que envolvem diferentes áreas do saber. Para o educador, articular os 
imprevistos do projeto dentro de um novo planejamento se caracteriza como importante 
exercício de melhora da prática docente. Acreditamos que toda e qualquer atividade, 
sequência didática ou projeto educacional deve ser avaliado durante e ao final do 
trabalho para que o professor tenha subsídios para refletir e melhorar a sua prática. 
Fluxograma 1. Proposta de etapas para realizar o desdobramento do projeto Água em Foco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentamos neste trabalho, dois relatos de projetos que tratam do estudo 
das propriedades físico-químicas e biológicas de corpos d’água para o ensino de 
química e suas tecnologias com aberturas para estudos sociais, políticos e 
democráticos. Apresentamos também uma proposta de trabalho com o Projeto Água 
em Foco: Qualidade de Vida e Cidadania, que pode se adequar a diversos corpos 
d’água que apresentem problemas ambientais. 

As características da nossa proposta são muito abertas, entendemos que cada 
comunidade possui um contexto social e ambiental diferente, portanto, apresentamos 
exemplos e direcionamentos para que os educadores possam ser orientados sobre 
como adquirir as ferramentas necessárias para que consigam trabalhar com objetivos 
claros nesse tipo de projeto. 

Pensando em desdobrar o projeto água em foco para outros corpos d'água que 
estejam poluídos com esgoto urbano, resta apenas olhar órgãos ambientais diferentes, 
o projeto pode ser o mesmo, com os mesmos experimentos e os mesmos conteúdos, 
mas se for aberto para corpos d'água que sofrem com erosão ou enchentes 
constantes, seca, contaminação por resíduos industriais específicos ou contaminação 
por fertilizantes, agrotóxicos agrícolas, ou ainda outros problemas ambientais, o 
fluxograma e a proposta do trabalho devem ser abertos. Cabe ao professor adaptar o 
projeto para a sua realidade, não adianta estudar contaminação por coliformes se uma 
indústria está despejando cromato em um rio próximo da escola. São realidades 
diferentes. E acreditamos que este trabalho pode oferecer orientações para que o 
professor desenvolva um bom roteiro de projeto para a sua especificidade local. 

Na Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, a presença do PIBID 
contribuiu também para que outros professores de outras áreas se interessassem em 
participar do programa, além disso, o laboratório da escola não estava sendo utilizado, 
e com o desenvolvimento do projeto Água em Foco, várias atividades experimentais 
foram desenvolvidas o que contribuiu para a reabertura do espaço.  

Os alunos tiveram a oportunidade de compreender e definir melhor conceitos 
básicos, vivenciarem discussões sobre temas como a água potável, e sobre os 
parâmetros de qualidade que são indicados para classificá-la como tal e participarem 
de aulas com metodologias diferentes das tradicionalmente utilizadas. O que 
percebemos, pelos resultados obtidos, seja por meio de questionários, pré e pós-
testes, é que as abordagens utilizadas foram satisfatórias. Os alunos se mostraram 
interessados em trabalhar as atividades experimentais e procuraram discutir assuntos 
que envolviam o ambiente em que vivem e, assim, construíram alguns conceitos 
químicos. 
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Palavras-Chave: Contextualização, Cotidiano, Quimioterapia.  
 
Resumo: Quando o ensino é trabalhado de maneira contextualizada os conteúdos passam a ser 
interessantes. Portanto o presente trabalho propõe aos professores fazerem um estudo com os alunos 
utilizando o tema “Quimioterapia". Através deste, procurou-se investigar maneiras de ensinar Química, 
acreditando-se que o ensino deve ser contextualizado, envolvendo conhecimentos que façam sentido à 
vida do aluno, de forma a motivá-lo. As oficinas foram elaboradas em três (03) oficinas didáticas para 
serem promovidas na 1ª, 2ª e 3ª série do E.M perfazendo um total de seis (06) horas-aulas a partir do 
tema Quimioterapia. A cisplatina e quimioterapia, juntamente com conteúdos químicos como tabela 
periódica: geometria molecular e aminas utilizando recursos como leitura de artigos científicos, vídeos, 
experimentos e jogo lúdico. Portanto a contextualização pode ser uma ferramenta eficiente, contribuindo, 
assim, para o ensino-aprendizagem dos alunos do Ensino Médio. Esperando que ele possa usar essa 
temática em sala de aula, despertando o interesse dos mesmos, com intenção de que eles participem 
ativamente, relacionando o conhecimento químico com o mundo, de modo a contribuir com o seu 
processo de formação e ainda promover um ensino contextualizado e interdisciplinar.  
  
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O ensino se baseia na transmissão do pensar a partir do processo de 
aprendizagem entre o aluno e o professor, desenvolvendo o raciocínio de ambos na 
aquisição do conhecimento. 

Em consenso com o raciocínio anterior, torna-se importante conhecer os 
conteúdos a serem ensinados relacionando com as situações de aprendizagem que 
intervém entre o aluno e o professor. Diante dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio (PCNEM) os conteúdos de Química deverão possibilitar ao aluno a 
compreender os processos químicos em si, construindo um conhecimento científico 
relacionado com as aplicações tecnológicas (BRASIL, 1999). 

A Química é uma disciplina acadêmica em que o professor poderá proporcionar 
uma adequada seleção do que é ensinar associando a buscas de alternativas do 
cotidiano dentro da sequência didática, despertando o interesse do aluno em aprender 
(CHASSOT, 2004). 

Sendo assim, esta pesquisa teve como foco elaborar uma proposta de material 
didático na forma de oficinas promovendo uma abordagem contextualizada na ação da 
quimioterapia no ensino de Química. De forma específica, procurou compreender a 
diferença entre Quimioterapia Antineoplásica e Quimioterapia Antiblástica nos 
tratamentos quimioterápicos; identificar os elementos químicos encontrado na 
Quimioterapia; investigar quais os conteúdos da disciplina de Química do Ensino Médio 
que poderiam ser trabalhados a partir do tema. 

Acredita-se hipoteticamente que a quimioterapia é um tema gerador do ensino 
aprendizagem no ensino médio, possibilitando a elaboração de conteúdos 
contextualizados da disciplina de Química permitindo aos professores desenvolver 
aulas conceituais e procedimentais de acordo com o PCNEM, facilitando assim a 
necessidade de se articular o conhecimento científico a partir de valores educativos, 
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éticos e humanísticos que permitem ao educando ir além da simples aprendizagem de 
fatos, leis e teorias (SANTOS & SCHNETZLER, 2003). 

 
2. METODOLOGIA 
 

A abordagem presente se configurou como uma pesquisa qualitativa, sendo 
apresentada com a finalidade de facilitar o trabalho pedagógico do educador 
estimulando o desenvolvimento do aluno nas capacidades de leitura e interpretação, 
com o objetivo de atingir o método do conhecimento na medida em que se buscam os 
mecanismos de temas do cotidiano no ensino de Química (RIBEIRO FILHO, 2008). 

Dentre os tipos de pesquisa, esta se caracterizou como um levantamento 
bibliográfico, no qual foi desenvolvida no primeiro semestre de dois mil e quatorze 
(2014), a partir de materiais já elaborados constituídos principalmente por meio de 
artigos científicos, monografias, dissertações e livros com conteúdos relacionados com 
o tema quimioterapia, buscando contextualizar o conteúdo de Química com o tema 
Quimioterapia. (RIBEIRO, 2007). 

O método abordado nesta pesquisa foi o dedutivo, se caracteriza como um 
“conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para produzir o 
conhecimento em que o pesquisador se baseia na buscas de resultados que se 
pretender alcançar, utilizando idéias reais como seu principal objetivo” (DESCARTES, 
2002, p.27). 

A partir das pesquisas, elaborou-se o material didático na forma de oficinas 
didáticas podendo ser aplicada na 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio (E.M.). As oficinas 
didáticas foram divididas em três (03), podendo ter aproximadamente, perfazendo um 
total de seis (06) horas-aula, com o objetivo de abordar de forma contextualizada a 
ação da Quimioterapia no ensino de Química. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Após a coleta dos dados e interpretação dos mesmos, foram elaboradas três 
(03) oficinas didáticas para serem promovidas na 1ª, 2ª e 3ª série do E.M perfazendo 
um total de seis (06) horas-aulas a partir do tema Quimioterapia (Quadro 1). 

Quadro 1- Oficinas didáticas como proposta para a disciplina de Química do E.M. 
CONTEÚDOS SOBRE A 

QUIMIOTERAPIA 
SÉRIES CONTEÚDOS 

QUÍMICOS 
OBJETIVOS 

Oficina Didática 1:  
Histórico dos 
tratamentos 
quimioterápicos ao 
longo dos anos. 

1ª série  Tabela 
Periódica  

Entender como surgiu os 
tratamentos quimioterápicos 
e quais elementos participam 
dos tratamentos.  

Oficina Didática 2:  
Quimioterapia 
Antineoplásica; 
Quimioterapia 
Antiblástica. 

 

2ª série  
3ª série  

 

Geometria 
Molecular; 
Classificação 
das cadeias 
Carbônicas.  

Verificar os dois tipos de 
Quimioterapias utilizando o 
composto Cisplatina II, 
abordando a geometria 
molecular. 

 
Oficina Didática 3: 
Agentes Químicos dos 
Tratamentos 
Quimioterápicos. 

 

3ª série Nomenclatura 
Orgânica: 
Grupo Amina 
 

Analisar os tipos de cadeias 
carbônicas de acordo com 
seus agentes. 
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As oficinas didáticas propostas neste material didático permitirão aos alunos a 
construir modelos artísticos em cada disciplina cursada, criando momentos de 
interdisciplinaridade entre os colegas, desenvolvendo habilidades cognitivas que 
podem ser aplicadas de acordo com a estratégia didática das atividades (TEIXEIRA, 
2012). 
 
3.1.Oficina Didática 1: Histórico dos tratamentos quimioterápicos ao longo dos 
anos. 
 

A primeira oficina foi elaborada para ser realizada na 1ª série do E.M., onde o 
professor poderá iniciar relatando sobre o conhecimento histórico dos tratamentos 
quimioterápicos, como surgiram os tratamentos até os dias atuais, abordando seus 
conceitos e consequências principais. Desta forma, aplicam-se como conteúdo químico 
a tabela periódica destacando quais foram os elementos químicos utilizados na 
primeira substância quimioterápica no tratamento do câncer. 

 Inicialmente, o professor poderá perguntar os alunos onde se originou a 
palavra câncer.  

Em seguida explicar que a palavra “câncer”, que significa caranguejo. Esse 
nome se deve à semelhança entre as pernas do crustáceo e os vasos do tumor, que se 
infiltram nos tecidos sadios do corpo. Essas células alteradas passam a se comportar 
de forma anormal, multiplicando-se de maneira descontrolada conforme a (Figura 1). 
Com a multiplicação celular, há necessidade de que novos vasos sangüíneos sejam 
formados para que haja a nutrição destas células, em um processo denominado 
angiogênese (OLIVEIRA; ALVES, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1- Formação de Tumores – acúmulo de células cancerosas ou neoplasias malignas.Fonte: 
INCA (2012). 

 
A partir deste tratamento, o paciente recebe substâncias químicas que são 

chamadas de quimioterápicos no tratamento do câncer, sendo administrados de 
diferentes formas, alguns são líquidos (intravenosa) e outros são na forma de 
comprimidos (via oral) que é composta de um coquetel de medicamentos que busca 
impedir a proliferação rápida e desordenada das células doentes. Os remédios são 
aplicados em conjunto, pois cada um age numa etapa diferente do crescimento das 
estruturas cancerosas. O tratamento tem duração variável, dependendo do tipo de 
tumor, e pode ser administrado de várias formas, seja como for, as drogas 
quimioterápicas são carregadas pelo sangue para todas as partes do corpo, 
combatendo as células do câncer impedindo que elas se espalhem pelo organismo 
(INCA, 2012). 

Órgão 

Tecido 
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Célula 
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cancerosa 
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Nesta oficina serão abordadas com ênfase as substâncias quimioterápicas que 
atuam de forma indiscriminada no organismo, isto é, agem tanto nas células sadias 
como nas células neoplásicas, sendo, portanto bastante lesivas para o organismo, 
causando infecções, leucemias secundárias, cardiopatias e outros (BEENS; BERKOW, 
1999). 

É um tipo de tratamento utilizado em indivíduos com neoplasias, consistindo no 
uso de medicamentos que atuam no organismo, destruindo as células doentes; a base 
racional da quimioterapia é utilizar medicamentos em que a dosagem é menor 
diminuindo a toxicidade e seus efeitos colaterais. Ela pode ser classificada em quatro 
vias: oral (comprimidos), intravenosa (na veia, por agulhas ou cateteres), intramuscular 
(injeções no músculo), subcutânea (injeções debaixo da pele). As dosagens de 
medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, 
destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo, também, que 
se espalhem pelo corpo (CAVALCANTI, 2006). 

Os tratamentos quimioterápicos iniciaram a partir da década de 1940, com a 
utilização de sais metálicos e ervas no tratamento com propósito de atingir populações 
celulares em diferentes fases do ciclo celular, diminuindo o desenvolvimento de 
resistência as drogas e promovendo maior resposta por dose administrada. Hoje em 
dia, surgem constantemente novos compostos encontrado na quimioterapia pode 
causar danos nos seus pacientes e esses elementos são  derivados de Arsênio (As) 
(que causa problemas nas unhas), Antimônio (Sb)(problema no rins), Mercúrio 
(Hg)(fraqueza nos dentes), Prata (Ag) (problema de fígado).Bismuto (Bi)(queda de 
cabelo), empregados tratamento do câncer (ARISTAQUE; CALDERINI; FOGUEL, 
2010). 

Sugere-se que o professor dê ênfase no conteúdo da oficina, descrevendo 
quais foram os elementos químicos encontrados na primeira substância quimioterápica, 
será colocado em pratica o que foi aprendido sobre periódica em sala de aula. 

Neste momento, torna-se oportuno apresentar um  vídeo com duração de dois 
(02) minutos, retirado do link: <www.youtube.com/watch?v= hbe818WzHXK>, onde o 
vídeo nos relata a tecnologia da Quimioterapia no tratamento de câncer abordando o 
processo de ensino e aprendizagem na contextualização dos conteúdos sobre o 
histórico dos tratamentos quimioterápicos relacionando com a tecnologia e os dias de 
hoje (VARELLA, 2008).  

O recurso utilizado explica a semelhança e a diferença dos tratamentos 
quimioterápicos após as descobertas de vários oncologistas. Sendo que esse método é 
um processo em que os oncologistas, ao longo do tempo, se empenharam para 
construírem um tratamento de menos duração e que seja mais eficaz. 

As aulas diferenciadas seja ela de vídeos ou dinâmica é “caracterizada com 
uma ferramenta muito importante para o professor, pois pode se tornar aula 
diversificada, permitindo a interação da linguagem cotidiano com a linguagem cientifica, 
tornando-se uma ótima opção para ensinar Química de forma contextualizada e 
diversificada” (QUINTINO; RIBEIRO, pág. 22, 2010). 

Dando sequência ao conteúdo, pode-se relembrar que a tabela periódica e 
divida em grupo e famílias, mais comum é indicar cada família por um algarismo 
romano, seguido de letras A e B, por exemplo: IA, IIA, VB. Essas letras A e B indicam a 
posição do elétron mais energético nos subníveis.  

Os elementos de transição ou metais de transição são definidos pela IUPAC 
como "Um elemento cujo átomo possui um subnível d incompleto ou que possa vir a 
formar cátions com um subnível d incompleto" e são representados na tabela pelo 
bloco d (grupo IIIA ao XIIA). 
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Para colocar em prática o que foi aprendido será feito um “jogo da memória” 
que dará ênfase nos elementos químicos de transição da tabela periódica encontrada 
na Quimioterapia (BROWN; LEWAY;BURSTEN, 2007). 

O “jogo da memória” poderá ser confeccionado com papel cartão a partir de 
pequenos pedaços, cortado no mesmo tamanho contendo os principais símbolos dos 
elementos encontrados na primeira substância quimioterápica e aos elementos de 
transição e uma caixa fechada com abertura pequena na parte superior (caixa de 
sorteio); contendo 32 peças (Figura 2) (OLIVEIRA, 2002). 

Para iniciar o jogo, o professor deverá dividir a turma em quatro grupos e 
apresentar as regras do jogo, os alunos retiraram de dentro da caixa uma ficha, este 
(ou a equipe) terá que dizer o elemento que corresponde ao símbolo, como ele se 
classifica e a qual família pertence. Se o aluno não souber, o professor responde à 
pergunta e aproveita o espaço para explorar o conteúdo, por exemplo, se o elemento 
for o Platina (Pt) pode-se esclarecer sobre as propriedades, explicando sua atuação no 
tratamento.  Ao final da brincadeira, como forma de incentivo a disciplina, os alunos 
que se saíram melhor ganharão brindes como: caixas de bombons, canetas ou 
agendas.  

Os jogos são sugeridos como um recurso didático educativo que podem ser 
utilizados em vários momentos, como na exposição de aspectos relevantes ao 
conteúdo, como uma revisão ou síntese de conceitos importantes e avaliação de 
conteúdos já desenvolvidos, formando o ensino muito mais eficiente aluno aprende se 
divertindo (CUNHA, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2- Jogo da Memória. 
            Fonte: Adaptado de Oliveira (2002). 

 
Os jogos são sugeridos como um recurso didático educativo que podem ser 

utilizados em vários momentos, como na exposição de aspectos relevantes ao 
conteúdo, como uma revisão ou síntese de conceitos importantes e avaliação de 
conteúdos já desenvolvidos, formando o ensino muito mais eficiente aluno aprende se 
divertindo (CUNHA, 2004). 

Assim, a partir da apresentação do vídeo e do jogo da memória referente à 
Quimioterapia, proporcionará aos alunos uma melhor participação e discussão verbal 
dos conhecimentos prévios sobre o tema abordado. Desta forma, será possível verificar 
o grau de satisfação dos alunos quanto às aulas e suas opiniões a respeito da 
aprendizagem do tema Quimioterapia dentro da disciplina de Química. 
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3.2.Oficina Didática 2: Quimioterapia Antineoplásica e Quimioterapia Antiblástica. 

 
 A segunda oficina será realizada na 2ª e 3ª série do E.M, onde se iniciará 

explicando os dois tipos de Quimioterapias e a relação entre os mesmos, abordando 
como é realizado o percurso de cada tratamento.   

A oficina terá início explicado que a Quimioterapia é o método que utiliza os 
compostos químicos, chamados quimioterápicos, no tratamento de doenças causadas 
por agentes biológicos. Quando aplicada ao câncer, a quimioterapia pode ser 
diferenciada chamada de Quimioterapia Antineoplásica (células normais) e 
quimioterapia Antiblástica (células malignas) que é empregada para tumores de 
crescimento lento, com baixa fração de duplicação (INCA, 2012). 

A Quimioterapia Antiblástica consiste no emprego de substâncias químicas, 
isoladas ou em combinação, com o objetivo de tratar as neoplasias malignas. É o 
tratamento de escolha para doenças malignas do sistema hematopoéticoe para os 
tumores sólidos, que apresentam metástases regionais ou à distância. Na maioria dos 
agentes antiblásticos atuam de forma não específica, lesando tanto células malignas 
quanto benignas. Já a Quimioterapia Antineoplásica utiliza-se vários medicamentos, 
isoladamente ou em associação, na maioria dos casos: Agentes Alquilantes que são 
chamados assim porque adicionam um grupo alquila ao 
metabolismo das células (neoplásicas e normais), alterando ou mesmo evitando 
a reprodução celular (INCA, 2012). 

Segundo Oliveira (2010) um dos primeiros antineoplásicos utilizados foi o 
Mecloroetamina (Figura 3), um agente alquilante, utilizado como arma química na 
primeira guerra mundial. Os cientistas observaram que os principais danos causados 
por esta droga nos soldados afetados foram sobre as células de rápido crescimento, tal 
como tecido intestinal e tecido linfático. Esta descoberta levou os cientistas a utilizarem 
o Mecloroetamina no tratamento do câncer e, hoje, no mínimo 10 cânceres podem ser 
tratados com este antineoplástico, tal como Hodgkin'sdisease e o linfosarcoma. 

 
 
 
 

Figura 3- Mecloroetamina 
Fonte: OLIVEIRA (2002). 

 
Atualmente a quimioterapia do câncer utiliza-se tanto de compostos orgânicos 

(por exemplo: taxolevimblastina (Figura 4). Neste contexto, o professor poderá 
trabalhar o conteúdo sobre funções orgânicas para alunos de 3ª serie do E.M. O 
docente pode explicar que o elemento taxol e um composto que possui um cadeia 
aberta, onde possui grupo funcional álcool e éster. Já a vimblastina é um composto de 
cadeia fechada que possui os grupos funcionais aminas, cetona e éster.  

Assim, a didática de ensino proposta procura facilitar a associação dos tipos de 
Quimioterapias ressaltando que os mecanismos de ação são os mesmos como, por 
exemplo: afetam tanto as células normais como as neoplásicas; maior dano às células 
malignas; diferenças quantitativas entre os processos metabólicos dessas duas 
populações celulares; crescimento das células malignas e os das células normais; ação 
nas enzimas, que são responsáveis pela maioria das funções celulares; afeta a função 
e a proliferação tanto das células normais como das neoplásicas (PURINI, 2004). 
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Figura 4- 1- taxol; 2- vimblastina 

Fonte: OLIVEIRA (2002). 
 
Dentro dessa perspectiva o professor fará um questionamento com os alunos 

sobre o que é cisplatina? O questionamento fará com que o professor possa saber o 
que aluno entende de quimioterapia e relacionar esse assunto com a cisplatina. Após o 
questionamento o professor mostrará aos alunos a reação química (figura 5), com 
objetivo de mostrar a formação da cisplatina na Quimioterapia (NEVES; VARGAS, 
2011). 

Vinculado a este conceito o professor explicará que a cisplatina ou cis-
diaminodicloroplatina (II), é um agente antineoplásico que desempenha um papel 
importante no tratamento de diversos tipos de cancro, sendo utilizado na maioria dos 
protocolos de tratamento de diversas neoplasias. Este princípio ativo é preparado 
através da reação de amoníaco com o tetracloroplatinato de potássio. A cisplatina 
reage com os aminoácidos guanina para formar pontes através da dupla hélice do 
DNA, impedindo a duplicação do mesmo, que por sua vez é essencial para a divisão da 
célula (NEVES; VARGAS, 2011). 

 
 
 

 
 

Figura 5 -cis-diaminodicloroplatina (II) 
Fonte: Oliveira (2010). 

 
Segundo Sebata (2006) a cisplatina (cis- diaminodicloplatina(II)) é um 

composto inorgânico, de coordenação quadrada planar (geometria das moléculas), que 
contém um átomo central de platina rodeado por dois átomos de cloro e dois grupos 
amônia. Para explicar sobre o complexo de coordenação.  

A coordenação é um composto formado por um íon metálico de transição 
envolvido por átomos, moléculas ou grupos de átomos (ligantes). Para que um ligante 
possa participar de um complexo é fundamental que o mesmo contenha pares 
eletrônicos disponíveis para efetuar as ligações coordenadas. Esse complexo pode ser 
um catiônico, aniônico ou neutro, conforme a 
(Figura 6) (FARIAS, 2005) 
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Figura 6 – Estrutura de coordenação. 
Fonte: FARIAS (2005). 

Poderá ser explicado diante da figura, como indica as setas os compostos 
formados através de interação ácidos, bases e os íons metálicos de Lewis (espécies 
receptoras de pares elétrons).  

Nesse momento esse conteúdo poderá ser direcionando aos alunos da 2ª serie 
do E.M lembrado que a 3ª serie também poderá participar recordando o conteúdo 
sobre “geometria molecular”. 

As geometrias das moléculas podem ser classificadas em geometria angular; 
piramidal trigonal; quadrado planar; tetraédrica e linear (Quadro 2). 

O professor ira dar ênfase somente na ligação quadrada planar e fará apenas 
um revisão nas outra geometria das moléculas. 

 
Quadro 2: Exemplo de geometria molecular 

  
Exemplo1-Geometria 
quadrado planar de ICl4 

 
 

Exemplo2-Geometria 
linear de CO2 

 

 
 
 
 
 

Exemplo3-Geometria 
plana de H3 

 
Exemplo4-Geometria 
angular H2O 

 

 
 
 
 
 
 
Exemplo5- Geometria 
tetraédrica CH4 

 
 
 
 
 
 
Exemplo6:Geometria 
piramidal PCl5 

 
A partir deste contexto apresentado durante esta sequencia será proposto para 

que os alunos possam confeccionar estruturas moleculares com bolas de isopor (que 
representam os átomos), palitos de churrasco (representam a ligação entre os átomos) 
e alfinetes coloridos (que simbolizam os elétrons não-ligantes). As geometrias 
moleculares confeccionadas serão: Linear, Angular, Trigonal Plana, 
Piramidal,Tetraédrica e será dado ênfase na Quadrada planar com o objetivo de 
identificar nos alunos o reconhecimento das formas geométricas, com suas 
representações moleculares a partir de ligações químicas, complexo de coordenação 
da cisplatina na Quimioterapia. 

 
3.3 Oficina didática 3: Agentes químicos dos Tratamentos Quimioterápicos. 
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A terceira e a última oficina será direcionada aos alunos da 3ª serie do E.M, 

iniciando será explicado o que são agente químicos nos tratamentos quimioterápicos.  
Segundo BHAGUBI, (2014) os agentes químicos para o tratamento de cancro 

ou câncer são chamados de antineoplásicos, que consistem em medicamentos 
utilizados para destruir neoplasmas (tumor) ou células malignas, com a finalidade de 
evitar ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores, devido à sua ação na etapa 
da divisão celular. Esse tratamento é baseado no fato de que as células cancerígenas 
crescem mais rápido de que as células normais.  

Segundo o mesmo autor, os antineoplásticos possuem efeitos colaterais sobre 
todas as células do organismo que apresentam crescimento acelerado durante o 
tratamento quimioterápico. 

Dentro dessa perspectiva, o professor poderá explicar os que são agentes 
alquilantes e quais os elementos encontrados neles argumentando o composto de 
Mecloretamina de acordo com a sua nomenclatura orgânica. A partir dos agentes 
alquilantes o professor explicará o que são e qual a sua importância.  

Os agentes alquilantes são chamados assim porque têm poder de adicionar um 
grupo alquila a diversos grupos eletronegativos do DNA celular (célula neoplásica e 
sadia), tendo como importância há a alteração duplicação celular.  

Vinculado a este conteúdo o professor poderá dar ênfase somente nos 
compostos Mecloretamina, que é um grupo orgânicos das aminas.   

A Mecloretamina é uma droga que pertence ao grupo de agentes 
antineoplásicos, e é utilizado no tratamento de cancro.  É classificada por seu 
mecanismo de ação como um agente alquilante e quimicamente está incluído nas 
mostardas de nitrogênio, grupo de medicamentos derivados de gás mostarda usado 
como uma arma de guerra na Segunda Guerra Mundial.  É utilizado com outros 
fármacos em regimes de terapia de combinação para o linfoma de Hodgkin e não-
Hodgkin. Também como terapia paliativa em câncer de pulmão e do tipo de câncer de 
mama, e como uma solução diluída aplicada diretamente sobre a pele para o 
tratamento da micose fungóide. Os principais efeitos secundários que ocorrem após a 
administração são diminuição do número de células do sangue, tanto as células 
vermelhas do sangue e dos glóbulos brancos e plaquetas, perda de cabelo (alopecia), 
náuseas e vômitos. 

As aminas são compostos orgânicos que possuem um, dois ou três grupos 
orgânicos (alquila ou aril) ligados a um átomo de nitrogênio. Elas são classificadas 
como primarias (RNH2), secundaria (R2NH) e terciarias (R3N), conforme o numero de 
grupos nitrogênio conforme a (Figura 9) (BARBOSA, 2004). 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 - Amina primária cicloexamina 

Fonte: BARBOSA, 2004 
 

As aminas secundárias e terciárias simétricas, ou seja, aquelas em que os 
grupos são ligados ao nitrogênio são iguais, são nomeadas por um dos seguintes 
sistemas: cita-se o nome do grupo alquil(R) ou aril (Ar), precedido dos prefixos di ou tri 
e acrescido do termo aminas conforme a (figura 10) (BARBOSA, 2004). 
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A partir deste contexto apresentado será feito uma apresentação de um jogo de 
dominó sobre o assunto abordado. Este jogo tem como objetivo mostra que a 
Mecloretamina pode ser encontra em qualquer tipo de tratamento de câncer. Apesar de 
possuir muito compostos aminas será dado ênfase somente nesse composto.   As 
regras e estratégias do jogo são as mesmas necessárias para o jogo tradicional, porém 
o reconhecimento da função orgânica é primordial para que o jogador possa descartar 
as peças em seu poder, o que obriga o aluno a identificá-las corretamente. Nesta etapa 
da atividade dividiram-se os alunos em grupos de (04) quatro, permitindo aos mesmos, 
num primeiro momento familiarizarem-se com o material e de como seriam as regras e 
a prática do jogo 

Foi necessária a interrupção do jogo (Figura 12) durante alguns minutos, em 
algumas equipes, para fazer um levantamento das dificuldades e dúvidas sobre o 
assunto explicado. É um jogo de vinte e oito (28) peças, Colocam-se as peças viradas 
sobre uma carteira, embaralhando-as serão distribuídas sete (7) peças de dominó para 
cada jogador o primeiro jogador será escolhido com o uso do lançamento de um dado, 
onde começará a jogar, aquele que tirar o maior número.  

 
 
 
 
 
 
   

Figura 12: Jogo de domino da química orgânica 
Fonte: ANTUNES, 2004. 

 
Para Kishimoto p.35 (1994), que se dedica ao estudo de brincar, “a brincadeira 

tem papel preponderante na perspectiva de uma aprendizagem exploratória, pois 
coloca o jogador em situações de diversidades que ele precisa lidar, buscando a 
cooperação e alternativas não usuais, integrando o pensamento intuitivo”.  

Sendo assim, na disciplina de Quimica de acordo com o PCNEM são 
habilidades e competências: descrever as transformações químicas em linguagens 
discursivas, compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual, traduzir a 
linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-versa e utilizar a 
representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas modificações 
ao longo do tempo (BRASIL, 2002).  

 
4. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho buscou-se propor um método de ensino que contribuísse para a 
melhor aprendizagem dos alunos em relação à disciplina de Química do Ensino Médio. 
A partir das pesquisas realizadas sobre as diversas formas didáticas, que indicam a 

2° 3° 

Figura 10 - Amina Secundaria 
Fonte: BARBOSA,2004 

 
 

Figura 11: Amina Terciária 
Fonte: BARBOSA,2004 
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contextualização como uma eficiente forma de colaborar para o progresso do ensino de 
Química, observou-se que é possível abordar temas relacionados ao nosso dia a dia 
para ministrar vários conteúdos de difícil compreensão.  

Portanto, a abordagem temática sobre a Quimioterapia pode contribuir para 
promover um ensino contextualizado e interdisciplinar, esperando desenvolver nos 
alunos habilidades e competências, capazes de contribuir para um ensino 
comprometido e voltado para formação de futuros cidadãos mais crítica e preocupados 
com a sociedade e principalmente com o meio ambiente em que vivem. 
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Palavras-Chave: Análise de Tendências, Mapas Conceituais, Ensino de Química. 

RESUMO: O trabalho apresenta os resultados de pesquisa sobre o uso de mapas conceituais no Ensino de 
Química no Brasil. Fizemos uma pesquisa bibliográfica de publicações realizadas em periódicos e anais 
de eventos, em âmbito nacional, escolhidos por abrangência e prestígio entre os profissionais e 
pesquisadores da área de ensino. A análise foi realizada sobre um universo de cinco artigos 
selecionados, entre os anos de 1995 e 2013. Buscamos analisar as tendências nas pesquisas que 
abordam o uso de Mapas Conceituais em aulas ou atividades ligadas ao ensino de química. Utilizamos 
os focos temáticos elencados a seguir: ano da publicação, estados de origem e região geográfica da 
publicação, nível de ensino e tipologia de abordagem dos trabalhos. Os resultados mostram uma 
produção crescente sobre o tema, com destaque para o uso como estratégia didática par o Ensino 
Médio, com São Paulo ocupando lugar geográfico de destaque. 

INTRODUÇÃO 
De acordo com Moura, Silva e Del Pino (2011), “mapas conceituais são 

estruturas esquemáticas que representam conjuntos de ideias e conceitos dispostos 
em uma espécie de rede de proposições, de modo a apresentar mais claramente a 
exposição do conhecimento e organizando-o segundo a compreensão cognitiva do seu 
idealizador” (p. 01). Ou seja, são representações gráficas que indicam relações entre 
palavras e conceitos, desde aqueles mais abrangentes até os menos inclusivos, 
visando a facilitação e organização conceitual, sendo uma forma de hierarquização dos 
conteúdos a serem abordados.   

Partindo do pressuposto de que os conceitos apresentados comumente no 
ensino de química são de difícil entendimento pelos alunos, pois exigem compreensão 
conceitual, visualização do abstrato e relacionar os mundos macroscópicos e 
microscópicos, bem como as representações (MELO; LIMA NETO, 2013; QUADROS et 
al., 2011), existe a necessidade de abordagens, metodologias e estratégias que 
auxiliem o professor na mediação da apropriação do conhecimento, parece ser 
necessário que o professor busque novas estratégias para que o aluno aprenda 
significativamente. Entre essas, apontamos para o uso de mapas conceituais. 

Na ideia de mudança conceitual, para aprender novos conteúdos são 
necessárias mudanças de conceitos similares àquelas observadas na produção do 
conhecimento científico, cujos conceitos ou proposições anteriormente vigentes são 
reformulados ou substituídos. Assim, durante o processo de aprendizagem, espera-se 
que o aluno abandone concepções inadequadas e as substitua por concepções aceitas 
cientificamente, de maneira significativa (RAMOS; PORTO; GOULART, 2009). Para 
que isso aconteça é importante apontar meios de auxiliar o aluno na apropriação dos 
conhecimentos discutidos no ensino de ciências através de uma estratégia de ensino, 
que são os Mapas Conceituais, aplicação da Teoria da Aprendizagem Significativa de 
Ausubel, desenvolvida por Novak (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). 
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A importância em realizar um trabalho deste tipo, pode ser justificada para 
colocar à disposição da comunidade científica e leitores interessados pela inovação e 
desenvolvimento na forma de ensino, uma base de dados a respeito das tendências de 
produção de comunicações (artigos e publicações em anais de eventos) que tratam do 
uso de mapas conceituais no ensino de química dentro do nosso país. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar as tendências nas 
pesquisas que abordam o uso de Mapas Conceituais em aulas ou atividades ligadas ao 
ensino de química. 

MAPAS CONCEITUAIS E A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  
 

Segundo Moreira (2006), mapas conceituais são diagramas utilizados para 
indicar relações entre conceitos, com a finalidade de organizar e estruturar os conceitos 
de um determinado conteúdo ou disciplina. Podendo ser utilizado como um método de 
avaliação da aprendizagem, ensino ou análise de currículo. É comum a confusão entre 
os mapas conceituais e fluxogramas ou organogramas, mas podemos dizer que um 
mapa conceitual é uma representação gráfica com duas ou mais dimensões de um 
conjunto de conceitos construído de forma que as relações entre eles estejam 
evidentes. Graficamente, nos mapas conceituais, os conceitos aparecem dentro de 
caixas e as relações são especificadas através de conexões nas linhas ou nos arcos 
que ligam os conceitos. 

A técnica de elaboração dos mapas conceituais foi idealizada pelo professor e 
pesquisador norte americano Joseph D. Novak, da Universidade de Cornell e seus 
colaboradores, com o objetivo de instrumentalizar a teoria da aprendizagem 
significativa de Ausubel. Para Novak, os mapas conceituais são ferramentas 
administrativas para organizar e representar a estrutura dos conceitos e suas relações, 
e isto são possíveis mediante a forma de representação dos mapas, com os conceitos 
sendo ligados por meio de proposições, que para Novak são frases que se tornam 
declarações significativas. (MOREIRA, 2006). 

A base teórica dos mapas conceituais é a Teoria da Aprendizagem Significativa, 
de Ausubel. Nesta perspectiva, a aprendizagem pode ser dita significativa quando uma 
nova informação adquiriu significado através da estrutura cognitiva preexistente do 
indivíduo. Na aprendizagem significativa há uma interação entre o novo conhecimento 
e o já existente, onde ambos se modificam, e através dela passa a existir uma 
reestruturação constante da estrutura cognitiva (MOREIRA, 2006; PELIZZARI et al., 
2002)  

A teoria de Ausubel considera dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem por 
descoberta e a aprendizagem por recepção (BRITO, 2005). Entendemos por 
aprendizagem por recepção aquela em que o professor apresenta o novo 
conhecimento pronto para o aprendiz. Na aprendizagem por descoberta, o aprendiz é 
levado à construção dos conceitos e significados presentes no conhecimento a ser 
aprendido.  

Em outro viés, a teoria admite que o novo conhecimento possa ser incorporado à 
estrutura cognitiva do aprendiz de duas formas: mediante a aprendizagem mecânica ou 
a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa pressupõe uma interação 
entre o novo conhecimento e os conceitos prévios já existentes na estrutura cognitiva 
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do aprendiz. Ausubel nomeia estes conhecimentos prévios por subsunçor (MOREIRA, 
2006). 

A construção de mapas conceituais, na maneira proposta por Novak, considera 
como principal característica, uma estrutura hierárquica dos conceitos a serem 
representados. Isto contribui para o reconhecimento no mapa conceitual, da 
diferenciação progressiva e da reconciliação integradora entre os conceitos, que são os 
princípios básicos da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (TAVARES, 
2007; FREITAS FILHO et al., 2013). 

O mapa conceitual que será construído pelo aluno será também seu objeto de 
estudo, durante a evolução do seu conhecimento. Para Tavares (2007, p. 74), “quando 
um aprendiz utiliza o mapa durante seu processo de aprendizagem de determinado 
tema, vai ficando claro para si as suas dificuldades de entendimento deste tema”. 

Por fim, julgamos importante salientar que, nas diversas atividades que os 
mapas conceituais possam ser utilizados: planejamento do ensino, avaliação discente, 
avaliação curricular, organizador de currículo, entre outras, não vai existir um mapa 
conceitual correto. Cada mapa é uma manifestação individual, de uma específica 
organização cognitiva, para determinado olhar sobre a construção de conceitos, 
pensando em disciplinas e conteúdos. 

METODOLOGIA 
Análise de tendências é uma pesquisa do tipo bibliográfica. Esse tipo de 

pesquisa vem sendo desenvolvida nos últimos quinze anos no Brasil e em outros 
países, onde essas pesquisas procuram mapear e discutir as produções acadêmicas 
na tentativa de responder que aspectos vêm tendo destaque em diferentes épocas e 
locais (OLIVEIRA; WARTHA, 2010), onde é feito um estudo minucioso a partir das 
publicações feitas em revistas e anais de eventos brasileiros. 

Para esse estudo, utilizaremos uma metodologia baseada no levantamento de 
artigos publicados em anais de eventos e revistas, escolhidas por serem as 
publicações em língua portuguesa que detém grande prestígio entre os profissionais e 
pesquisadores da área. Entre as revistas, foram selecionadas:  
 
1. Química Nova na Escola (QNEsc, ISSN 2175-2699) – periodicidade trimestral. 

 
2. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC, ISSN 1806-

5104) – periodicidade quadrimestral. 
 

3. Experiências em Ensino de Ciências (EENCI, ISSN 1982-2413) – periodicidade 
quadrimestral. 

 
Outras revistas foram consultadas, mas não apresentaram artigos relacionados ao 

ensino de química envolvendo mapas conceituais, como por exemplo: Investigações no 
Ensino de Ciências e Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências. 

 
 Dois eventos foram selecionados para pesquisa nos anais: o Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENEQ, bienal) e o Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC, também bienal), entre os anos de 2007 
e 2012). 
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O percurso metodológico realizado apresentou cinco, a saber: 
 
1ª Etapa: Escolha das revistas e anais de eventos nacionais para a realização da 
análise de tendências. 
2ª Etapa: Pesquisa bibliográfica, onde todos os números das revistas, para o período 
determinado (1995-2013), foram cuidadosamente analisados, bem como anais dos 
encontros a quais tivemos acesso (ENEQ 2008, 2010 e 2012; ENPEC 2007, 2009 e 
2011). 
3ª Etapa: Seleção, através dos títulos, os artigos que falam sobre Mapas Conceituais 
no Ensino de Química. 
4ª Etapa: Leitura minuciosa dos resumos dos artigos selecionados, visando evitar a 
escolha de artigos que apenas sejam tangenciais ao programa de pesquisa em Mapas 
Conceituais. 
5ª Etapa: Distribuição dos trabalhos em categorias prévias, para analisar as 
tendências. Justificamos a razão de cada foco de análise quando da sua apresentação: 
A) Ano da publicação 

Realizamos um levantamento ano a ano da quantidade de artigos relacionados à 
produção do uso dos Mapas Conceituais no ensino de Química publicado nas revistas 
e eventos nacionais. Buscamos identificar a produção anual, na tentativa de verificar 
crescimento ou estagnação da pesquisa no cenário nacional envolvendo mapas 
conceituais. 
B) Estados de Origem e Região Geográfica da Publicação 

Observar o estado e região geográfica de origem dos artigos. Buscamos aqui 
identificar tendências de produção, bem como possíveis padrões e justificativas para a 
distribuição dos artigos em território brasileiro, na tentativa de reconhecer grupos de 
pesquisa geradores de conhecimento sobre os mapas conceituais. 
C) Nível de Ensino 

Separamos os artigos pelo nível de ensino trabalhado: Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio, Ensino Superior e Ensino de Pós-Graduação. 
D) Tipologia de Abordagem dos Trabalhos 

Nesta categoria, classificamos os artigos baseada na intencionalidade da 
proposta, utilizando para isto as seguintes divisões: pesquisa de contexto histórico, 
levantamento bibliográfico, aplicação no ensino, estratégia de avaliação, potencialidade 
do uso de Mapas Conceituais na aprendizagem significativa e outros (categoria para 
possíveis trabalhos que não se enquadrem no proposto).  

Por fim, mediante as emergências observadas, buscamos encontrar explicações 
para os padrões de tendências encontrados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a busca nas publicações encontramos cinco artigos acerca do uso de 

mapas conceituais no ensino de química em revistas e quatorze trabalhos 
apresentados nos dois eventos analisados. 
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Depois do levantamento e sistematização dos artigos, realizamos a análise de 
tendências e os resultados serão apresentados em forma de gráficos, para cada 
categoria de análise de tendências. 

Ocorrência anual 
A revista Química Nova na Escola apresentou um único artigo, em 2012. A 

Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências também teve apenas uma 
publicação sobre o tema, no mesmo ano. Na revista Experiência em Ensino de 
Ciências tivemos três publicações, em 2007, 2008 e 2011.  

Nos eventos, encontramos três publicações no ENPEC e onze ENEQ, com um 
pico de seis publicações em 2010. A Figura 1 mostra a ocorrência anual nos eventos 
analisados. 

 

 
Figura 1: Ocorrência Anual nos Anais de Eventos. Fonte: Própria. 

 
Estados de origem e região geográfica da publicação  

Na distribuição por estados, São Paulo apresenta o maior número de 
publicações, com uma publicação na RBPEC, 4 no ENEQ e 1 no ENPEC, num total de 
seis trabalhos. Tal destaque pode ser explicado por ser um dos estados onde existem 
mais instituições dedicadas aos trabalhos e pesquisas, devido ao grande número de 
universidades. As figuras 3 e 4 mostram a distribuição por estado: 

 

 
Figura 3: Estado de Origem apresentados nas Revistas. Fonte: Própria. 
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Figura 4: Estado de Origem Apresentados nos Anais. Fonte: Própria. 

Por regiões, 53% das publicações aparecem concentradas no sudeste. O que 
faz dessa região do país a principal responsável por trabalhos em Mapas Conceituais, 
com dez publicações, sendo sete no estado de São Paulo, contra cinco do Nordeste e 
três do Centro Oeste. A figura 5 mostra, em termos percentuais, a ocorrência regional 
da pesquisa em mapas conceituais nos periódicos e anais de eventos. 

 
Figura 5: Divisão dos trabalhos por Região. Fonte: Própria. 

Nível de ensino 
Observamos uma predominância de pesquisas no Ensino Médio, com oito 

publicações. Trabalhos que tratam do Ensino Superior são seis e no Ensino 
Fundamental II são quatro publicações. Uma pesquisa, apresentada no ENEQ aborda 
o uso dos mapas conceituais em atividades na pós-graduação. Os resultados são 
detalhados nas figuras 6 e 7: 
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 Figura 6: Ocorrência nas Revistas por Nível de Ensino. Fonte: Própria. 

 

             
Figura 7: Ocorrência nos Anais por Nível de Ensino. Fonte: Própria. 

 
Tipologia de Abordagem dos Trabalhos 

Observamos qual a tipologia da pesquisa que deu origem ao artigo. Observamos 
uma predominância da tipologia “Aplicações no Ensino” nos eventos e nas revistas 
analisadas, que pode ser explicado pelo forte interesse relacionado à mudança nas 
estratégias de ensino para promoção da aprendizagem significativa, de forma que o 
aluno seja parte fundamental nesse processo. 

As figuras 8 e 9 mostram as porcentagens nas revistas e nos eventos 
analisados, respectivamente. 
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Figura 8: Tipologia de Abordagem dos Trabalhos Apresentados nas Revistas. Fonte: Própria. 

 

 
Figura 9: Tipologia de Abordagem dos Trabalhos Apresentados nos Anais. Fonte: Própria  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
A partir da análise dos artigos foi possível verificar algumas tendências 

relacionadas com o desenvolvimento da pesquisa sobre o uso de Mapas Conceituais 
no ensino de Química no Brasil, dentro do recorte sugerido. Existem trabalhos desta 
natureza para mapas conceituais já na literatura, mas sem o foco principal no ensino de 
química. 

Após levantamento e análise dos trabalhos produzidos e publicados nas revistas 
e anais de eventos, foi possível verificar, em contexto geral, que poucos são as 
publicações nos periódicos que sobre temas relacionados especificamente a área de 
ensino de Química: para o ensino das ciências como um todo, foram dezenove artigos 
em periódicos e vinte e cinco comunicações, nas mesmas revistas e eventos.  

Foi possível verificar também que os trabalhos desenvolvidos na temática em 
questão têm sido utilizados em maior parte das vezes como estratégia de ensino, 
principalmente em turmas do Ensino Médio. Tal nível de ensino é caracterizado por um 
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alto índice de evasão escolar e desinteresse, sendo assim os mapas conceituais 
podem ser potencialmente um instrumento para estratégias podendo proporcionar aos 
alunos ser parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. 

Constatamos que grande parte dos artigos analisados aparece nas publicações 
das regiões Sudeste do país, com maior destaque para o estado de São Paulo, por 
conta das suas características acadêmicas e interesse no desenvolvimento do ensino. 
O nordeste apesar de ter grandes universidades dedicadas ao desenvolvimento do 
ensino é pouco abrangente na temática. 

 Observamos nos últimos anos um crescimento de artigos voltados para 
temática em questão, principalmente no evento especifico da área de química, fruto 
dos trabalhos desenvolvidos por novos grupos de pesquisas formados para o estudo 
do Mapa Conceitual. 

Os dados apresentados neste trabalho podem ser utilizados no auxílio à 
pesquisa envolvendo o tema, uma vez que tal análise de tendências apresenta 
informações relevantes sobre a produção nacional. Ainda, ao reunir tais informações 
sobre a produção, podemos apresentar a professores dos mais diversos níveis de 
ensino as potencialidades destes mapas em atividades de planejamento, organização 
de estudo e avaliação, contribuindo na divulgação desta ferramenta para uso nas salas 
de aula em todo o país. 
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Palavras-Chave: Estratégias didáticas, Equilíbrio Químico.  

RESUMO: Este trabalho consiste de uma análise das estratégias didáticas propostas para o ensino do 
conceito de equilíbrio químico apresentadas em trabalhos de pesquisa da área de ensino de ciências. 
Foram analisados objetivos pretendidos com tais estratégias, e situações de ensino que elas podem 
promover, buscando avaliar como são abordadas dificuldades dos estudantes quanto à aprendizagem do 
conceito de equilíbrio químico. Da análise dos objetivos estabelecidos nas estratégias percebe-se que 
todas consideram os aspectos qualitativos apontados por pesquisas sobre o conceito de equilíbrio 
químico. Essas estratégias didáticas buscaram possibilitar uma reflexão ampla sobre o conceito e 
melhorar o processo de aprendizagem. 

INTRODUÇÃO  
 

O ensino de conceitos científicos é fundamental para as mais diversas áreas do 
conhecimento. A aprendizagem de novos conceitos permite aos estudantes um novo 
modo de falar e compreender o mundo. Os conceitos são instrumentos de mediação 
que nos ajudam a interpretar e interagir com as realidades que nos cercam (LIMA; 
AGUIAR JÚNIOR; DE CARO, 2011). Dessa forma, quando bem trabalhados em sala 
de aula, os conceitos científicos contribuem para uma aprendizagem mais significativa 
e construção de uma visão ampla de mundo. Entender bem um conceito científico pode 
depender das estratégias de mediação adotadas para o ensino deste, como também 
das relações que podem ser feitas com outros conceitos.  

Na Química, podemos dar destaque ao conceito de equilíbrio químico. Sua 
compreensão depende de outros conceitos como o de reação química, reversibilidade, 
balanceamento de equações, entre outros. O conceito de equilíbrio químico está entre 
os mais exigidos em vestibulares e apresenta-se, como conteúdo de difícil 
compreensão pelos alunos do ensino médio (MAIA; GAZOTTI; SIQUEIRA, 2005). Algo 
que merece a atenção por parte dos professores. 

Identificar as dificuldades dos alunos quanto à aprendizagem desse conceito 
possibilitará ao professor pensar maneiras de superá-las, portanto, diferenciar as 
abordagens de um conceito científico pode contribuir significativamente. Dessa forma, 
os professores apresentam a difícil tarefa de inovar em suas práticas de ensino, de 
modo, a favorecer a aprendizagem desses conceitos. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1998) descrevem a importância de apresentar ao 
aluno fatos concretos, observáveis e mensuráveis, já que eles trazem, para sala de 
aula, conceitos provenientes de sua leitura de mundo. Dessa maneira, a escola é o 
local privilegiado onde os conceitos científicos são apresentados aos alunos.  

Há a necessidade de que os professores usem estratégias adequadas para que 
os conceitos científicos sejam trabalhados satisfatoriamente de modo a favorecer a 
aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem necessita de um adequado 
planejamento, no qual o professor deve saber o que vai ensinar, quais os objetivos 
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desejam alcançar e que estratégias deverão ser desenvolvidas. Bodernave e Pereira 
(2012) afirmam que definir as estratégias é o passo seguinte após a determinação dos 
objetivos, sendo elas facilitadoras da passagem dos alunos da situação em que se 
encontram até alcançarem os objetivos pretendidos.  

Sant’anna e Menegolla (2011, p. 48) entendem como estratégia de ensino “a 
ordenação sequencial de procedimentos, iniciando-se pelo diagnóstico e concluindo-se 
pela avaliação”. Tal diagnóstico proporciona ao professor identificar as concepções 
prévias dos alunos quanto ao conteúdo a ser trabalhado, permitindo assim a 
elaboração de estratégias didáticas para o processo de ensino. Nesse sentido, a 
avaliação pode trazer um feedback dessas estratégias, se elas possibilitaram ou não a 
aprendizagem dos alunos. Portanto, é desejável definir as estratégias de ensino como 
um plano de ação, o qual oferece uma visão conjunta e planejada do processo ensino-
aprendizagem (SANT’ANNA; MENEGOLLA, 2011).  

Considerando a importância dessa temática, foi realizada uma análise de 
estratégias propostas em pesquisas em Ensino de Ciências para o ensino do conceito 
de equilíbrio químico. O objetivo dessa análise é identificar quais os objetivos dessas 
estratégias didáticas e avaliar como elas podem possibilitar superação de dificuldades 
de aprendizagem para esse conceito, contribuindo dessa forma, para o processo de 
aprendizagem do mesmo. 

EQUILÍBRIO QUÍMICO: UM CONCEITO DE DIFÍCIL APRENDIZAGEM? 
 

Para alguns alunos compreender o que significa o conceito de equilíbrio 
químico não é algo simples. Algumas pesquisas revelam as dificuldades que os alunos 
apresentam diante desse conceito - Trabalhos como os de Machado e Aragão (1996), 
Magalhães e Castro (2010), Furió et al. (2003), Uehara (2005), Pardo e San José 
(1995), Maia et al. (2005), entre outros tratam sobre essas dificuldades. 

Maia et al. (2005) descrevem que os alunos não compreendem bem a ideia de 
que as concentrações das espécies presentes no equilíbrio permanecem constantes. 
Para Machado e Aragão (1996), muitos alunos são capazes de calcular as constantes 
de equilíbrio, porém não compreendem o que ocorre no sistema em equilíbrio em nível 
atômico-molecular, outros até trazem a ideia de que a reação não acontece mais.   

Um estudo realizado com alunos e professores de uma escola particular do Rio 
de Janeiro, a respeito desse conceito, revelou que os alunos concebem a ideia de que 
não existem mais reagentes e que a reversibilidade somente acontecerá se todos os 
reagentes forem consumidos ao longo da reação (MAGALHÃES; CASTRO, 2010). 
Outro estudo, agora com alunos formandos do curso de licenciatura em Química de 
uma Universidade no estado do Paraná, revela a dificuldade desses alunos quanto ao 
conceito e os fatores que interferem no estado de equilíbrio (BROIETTI et al. 2013). 
Assim, podemos perceber que essa dificuldade perpassa ambos os níveis de ensino, 
sendo uma situação que requer a atenção dos professores que trabalham esse tipo de 
conteúdo. 

Além dessas dificuldades, existe também a necessidade do aluno relacioná-lo 
a outros conceitos, como estequiometria, visão microscópica da reação química, 
reversibilidade de reações e cinética química (GOMES; RECENA, 2008). Ou seja, o 
conceito de equilíbrio químico está atrelado a outros e se não estiverem bem 
esclarecidos para os alunos tornam-se um obstáculo na compreensão do mesmo. 
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O modo como os alunos compreendem esse conceito pode ser o resultado da 
maneira como eles são abordados pelos professores. Segundo Gomes e Recena 
(2008), alguns fatores podem proporcionam tais dificuldades: 

 
a simplificação excessiva de conceitos, concepções prévias adquiridas em 
suas vivências particulares, uso incorreto da linguagem cientifica, ênfase em 
abordagens de aspectos quantitativos.(GOMES e RECENA, 2008, p. 1-2)  
 
 

Tudo isso dificulta a aprendizagem do conceito de equilíbrio químico pelos 
alunos. Portanto, escolher a abordagem adequada aos objetivos de ensino de um 
determinado conceito é tarefa do professor. Conhecer diferentes formas de abordagem 
de um conceito, possivelmente, qualifica o processo de ensino e de aprendizagem dos 
conceitos pelos alunos. Em seguida são apresentadas algumas dessas estratégias. 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS: DIFERENTES POSSIBILIDADES PARA ABORDAGEM DE UM CONCEITO  
 

Ao se falar das estratégias didáticas (ou de ensino) elas podem ser 
compreendidas como o passo posterior a definição dos objetivos de ensino. Ou seja, 
elas viabilizam o alcance de objetivos estabelecidos no planejamento (BELUCE, 2012). 
Além dessa característica, as estratégias de ensino são entendidas como a ordenação 
sequencial de procedimentos, cujo início se dá pelo diagnóstico e finaliza com a 
avaliação. Ou que elas são “planos de ação, estruturado de forma a oferecer uma visão 
conjunta e planejada do processo de ensino” (SANT’ANNA; MENEGOLLA, 2011, p. 
48). Pressupõe-se que tal diagnóstico representa o levantamento do conhecimento 
prévio do aluno, permitindo identificar o ponto de partida do processo de ensino. Logo, 
a avaliação permite reconhecer se de fato as estratégias estão ou foram satisfatórias 
para a aprendizagem.  

Pesquisas como as de Filho (2010), destacam o uso de diversas estratégias de 
ensino para abordagem de química orgânica, entre elas o estudo de texto, painel 
integrado, estudo do meio, oficina temática, experimentação. Outra pesquisa destaca a 
importância da articulação de diferentes estratégias para a abordagem da educação 
ambiental no ensino de ciências, numa turma de 3º ano do Ensino Médio de uma 
escola estadual. As quais atividades experimentais e pesquisas com produção de 
relatórios e outras escritas foram desenvolvidas, com foco nas interações de diálogo e 
questionamento reconstrutivo de saberes/práticas socioambientais (UHMANN; ZANON, 
2013). 

Anastasiou e Alves (2004) descrevem como estratégias de ensino, o seminário, 
grupo de verbalização e grupo de observação (GVGO), aula expositiva dialogada, 
estudo de texto, portfólio, tempestade cerebral, mapa conceitual, estudo dirigido, lista 
de discussão em meios informatizados, solução de problemas, Phillips 66, estudo de 
caso e dramatização, júri simulado, painel, simpósio, fórum de discussão, estudo do 
meio, workshop e ensino com pesquisa. 

Podemos ainda acrescentar a esse grupo outras estratégias, como o diálogo, a 
entrevista e a comissão (RANGEL, 2010). Como podemos perceber existe uma gama 
de diferentes estratégias, que segundo Rangel (2010) são as técnicas de ensino, 
porém, trataremos as estratégias didáticas ou de ensino como planos de ação.  

A diversificação nas estratégias apresentadas nessas pesquisas requer um 
bom preparo do professor para desenvolvê-las, para que uma boa estratégia não seja 
mal aplicada. Elas devem assim, ser pertinentes ao conteúdo e ao contexto vivenciado 
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em sala de aula. Considerando a importância das interações entre os alunos em sala 
de aula, no quadro 1 são reunidas algumas estratégias didáticas que podem 
proporcionar esse tipo de interação. 
 
 
Quadro 1. Algumas estratégias didáticas 
 

 
 

Segundo Bodernave e Pereira (2012, p. 90), “para o traçado das estratégias 
didáticas, dois conceitos são essenciais, [...] as experiências de aprendizagem e 
atividades de ensino-aprendizagem”. Compreendemos que as experiências de 
aprendizagem a que o aluno estará sujeito, promoverão mudanças, sejam elas de 
ordem cognitiva ou comportamental. É preciso então, que o professor promova essas 
experiências e o aluno se disponibilize a vivenciá-las. No que tange as atividades de 
ensino-aprendizagem, elas devem ser estruturadas dentro do processo, de modo que o 
aluno esteja ativo, faça algo.  

Dessa forma, as atividades para Rangel (2010, p.33), 
 

[...] complementam os processos de aprendizagem, auxiliando a aplicação, a 
transposição do conhecimento, sua reelaboração e reconstrução. Por meio das 
atividades, estreita-se a relação entre prática-teoria-prática. 

 
Portanto, ao longo da aplicação da estratégia didática é possível verificar quais 

ações necessitam ser modificadas. Se a estratégia for compreendida como um 
sistema, esse processo é chamado de realimentação, onde novas ações podem ser 
tomadas a fim de que os objetivos sejam realmente alcançados. Essa ideia de 
realimentação também é descrita por Bordenave e Pereira (2012), como um aspecto da 
estratégia de ensino, podendo o aluno e o professor identificar se os objetivos estão se 
consolidando.  

Em pesquisas na área de ensino de Ciências são apresentadas diferentes 
formas de abordar o conceito de equilíbrio químico. Algumas dessas estratégias foram 
analisadas quanto aos objetivos pretendidos. Essa análise trata-se de um recorte de 
uma pesquisa de mestrado, ainda em andamento, acerca de estratégias didáticas para 
o ensino desse conceito, sendo a mesma descrita em seguida.  

METODOLOGIA 
 

                                                      
1 A estratégia Phillips 66 consiste em dividir a turma em grupos de, em média, seis pessoas, para 
dialogarem e debaterem sobre um assunto por, aproximadamente, seis minutos. Deve conter um 
coordenador (organiza e controla o tempo) e um expositor (apresenta as questões debatidas) para cada 
grupo. (RANGEL, 2010). 

Seminário Fórum de discussão Phillips 66 1 Júri simulado 

Simpósio Workshop Painel integrado Grupo de verbalização 
e grupo de observação 

Oficina temática Dramatizações Diálogo Fórum de discussão 
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O presente estudo caracteriza-se na perspectiva da abordagem qualitativa. 
Segundo Silva e Menezes (2005) esse tipo de pesquisa apresenta uma relação 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, não traduzida em 
números. Além dessa característica, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, sendo 
realizada em duas etapas:  

1ª) Levantamento de trabalhos que propõem abordagens para o ensino do 
conceito de equilíbrio químico. Foram feitas buscas em três revistas que apresentam 
pesquisas na área de ensino de Ciências: Química Nova na Escola (QNESC), Ciência 
e Educação e Investigações em Ensino de Ciências. Além das revistas citadas, o 
levantamento também foi realizado em anais de eventos de congressos, como o 
Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ), Colóquio Internacional de Educação 
e Contemporaneidade e Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC). Uma dissertação de mestrado também foi encontrada durante a 
busca. Foram encontrados trabalhos sobre a temática na Revista Química Nova na 
Escola (Nº 18 e 21), nos anais de eventos da 65ª Reunião da SBPC, V Colóquio 
Internacional e do XV ENEQ. A dissertação de mestrado foi encontrada no site do 
repositório institucional da UFBA. 

Os artigos que apresentavam no título propostas para a abordagem do 
conceito de equilíbrio químico foram selecionados. Desses, um total de 13 trabalhos 
foram identificados dentro da temática escolhida para essa pesquisa - abordagem ao 
conceito de equilíbrio químico. Em seguida, os resumos dos trabalhos foram lidos 
buscando identificar os objetivos e aqueles com propostas de estratégias didáticas. Em 
alguns momentos, foi necessário fazer uma leitura além do resumo. Dos 13 trabalhos 
analisados, 06 trabalhos foram selecionados, por apresentarem estratégias didáticas 
para abordagem do conceito de equilíbrio químico. A tabela 1 apresenta os trabalhos 
identificados por números, o ano de publicação e a estratégia proposta por eles. 

Como já colocado anteriormente, esse conceito foi escolhido por ser 
considerado importante para o estudo da Química, além do fato de que diversos 
estudos apontam para as dificuldades apresentadas por alunos na aprendizagem do 
mesmo.  

2ª) Os seis trabalhos foram lidos na íntegra e foi feita uma primeira análise do 
tipo de estratégia que era proposta (tabela 1). Prosseguindo na análise, foi elaborada a 
tabela 2 que apresenta etapas e objetivos pretendidos com as estratégias propostas. 
Para a elaboração da tabela 2 foi realizada uma segunda leitura dos trabalhos, focando 
objetivos e aspectos metodológicos das estratégias didáticas propostas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A tabela 1 apresenta as estratégias propostas nos artigos. Percebe-se que a 
experimentação e jogos são as estratégias mais frequentes entre elas. Essa primeira 
análise traz um panorama do que vem sendo proposto nas pesquisas em relação às 
estratégias para o ensino do conceito de equilíbrio químico. Sendo assim, 
compreendemos que essas são alternativas para a diversificação do trabalho do 
professor em sala de aula.  
 
 
Tabela 1: Artigos e suas propostas de estratégias para o ensino de equilíbrio químico  

Artigo Ano de 
publicação 

Estratégia didática  
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A1 2005 Experimento  

A2 2011 Experimento  

A3 2013 Experimento, montagem de moléculas e jogo com cartas 

A4 2003 Jogo com bolas 

A5 2010 Hiperdocumento 

A6 2012 Júri simulado  
 
 

Para avaliar como tais estratégias podem possibilitar a superação de 
dificuldades dos alunos, apontadas pelas pesquisas, devemos aprofundar a análise 
buscando os objetivos e procedimentos realizados a partir da estratégia proposta. A 
partir da tabela 2, podemos verificar a diversidade de objetivos pretendidos com as 
diferentes estratégias didáticas. Ao longo dos trabalhos os autores destacam a 
importância do conceito de equilíbrio químico para o estudo da química, como também 
as dificuldades de se trabalhar esse conceito com os alunos. 
 
 
Tabela 2: Objetivos das estratégias.  

Artigo Etapas das estratégias Objetivos 
A1 1. Obtenção do 

equilíbrio entre o 
NO2 e o N2O4;  

2. Simulação da 
chuva ácida. 

1. Demonstrar o princípio de Le Chatelier; 
2. Conhecer como se forma um dos 

componentes da chuva ácida e como 
atua na deterioração de monumentos de 
mármore. 

A2 1. Divisão da turma 
em grupos; 

2. Realização do 
experimento de 

dissociação 
eletrolítica (Foram 
utilizados suco de 

limão, vinagre, 
acetona, álcool, 

hidróxido de 
sódio, ácido 
clorídrico, 
amoníaco, 

fenolftaleína e 
água destilada). 

1. Introduzir o conceito de equilíbrio químico 
por meio do experimento de dissociação 
eletrolítica de Arrhenius. 

A3 1. Realização do 
experimento 

(sopro químico); 
2. Exposição da 

reação química 
do experimento 

1. Motivar o aluno para uma compreensão 
mais significativa e mais abrangente do 
assunto equilíbrio químico. 
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no quadro; 
3. Montagem das 

moléculas 
presentes na 

reação com clipes 
coloridos; 

4. Aplicação dos 
jogos com cartas 

de cores 
diferentes. 

A4 1. Dividir a turma em 
grupos; 

2. Aplicação do jogo 
com os alunos. 
(O jogo consiste 
em dois conjuntos 
que trocam 
elementos entre 
si – bolinhas de 
isopor – em 
intervalos de 
tempo pré-
determinados)  
 
 

1. Obter três tabelas de número de 
elementos nos conjuntos A (NA) e B (NB), 
em função do tempo; 

2. Calcular a relação NB/NA; 
3. Lançar em gráfico os resultados obtidos 

para NA e NB, em função do tempo para 
cada caso. 

A5 1. Aplicação do 
hiperdocumento 
aos alunos (O 

hiperdocumento 
trata sobre a 
formação de 
estalactites e 

estalagmites. Ao 
hiperdocumento 

foram 
acrescentados 

filmes de 
experimentos e 

simulações). 
2. Solicitação da 
escrita dos alunos 

quanto à 
atividade 
realizada. 

1. Contribuir para a aprendizagem do 
conceito de equilíbrio químico.  

2. Conscientizar os alunos a respeito das 
questões ambientais e valorização do 
patrimônio.  

A6 1. Divisão da turma em 
grupos;  

2. Debate com os 

1. Entender o que é a amônia;  
2. Entender noções básicas do equilíbrio 

químico (reversibilidade, significado da dupla 
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alunos;  
3. Exposição e debates 

entre os estudantes;  
4. Leitura de textos;  

5. Encenação do júri;  
6. Exposição do 

professor;  
7. Debate entre os 

estudantes. 

seta, quantidades diferentes de reagentes e 
produtos). 

 
Segundo Bodernave e Pereira (2012), ao traçar as estratégias didáticas as 

experiências de aprendizagem são essenciais. Portanto, ao estabelecer tais 
experiências o aluno poderá sofre mudanças cognitivas e comportamentais, 
favorecendo a aprendizagem. 

Das estratégias propostas nos trabalhos analisados, o uso de experimentação 
na abordagem do conceito de equilíbrio químico foi mais frequente, seguida do uso de 
jogos. Considerando a particularidade desse conceito, na análise dos 06 artigos, 
podemos perceber quanto aos objetivos pretendidos que:  

- os aspectos qualitativos do conceito de equilíbrio químico foram valorizados 
em todas as estratégias didáticas. Pode-se destacar que o artigo A1 aborda o princípio 
de Le Chatelier no experimento proposto, assim o aspecto qualitativo do conceito que 
pode ser trabalhado é a reversibilidade das reações químicas. O efeito visual desse 
experimento possibilita ao aluno uma compressão do que é uma reação reversível, 
ocasionada devido à mudança na temperatura do equilíbrio. Os artigos A2 e A3, A4 
propõem trabalhar os aspectos, como reversibilidade, significado da dupla seta, 
quantidades diferentes de reagentes e produtos. O artigo A5 também possibilita 
trabalhar o conceito de reversibilidade, dessa vez, a reação de formação das 
estalactites e estalagmites foi utilizada;  

- somente uma das estratégias A4 se propôs a trabalhar os aspectos 
quantitativos do conceito, porém ao longo do trabalho os aspectos qualitativos não 
deixaram de ser abordados, como por exemplo, a dinamicidade do equilíbrio. O uso 
dessa estratégia possibilita demonstrar que as concentrações dos reagentes e 
produtos permanecem constantes após o estabelecimento do equilíbrio. Sendo uma 
oportunidade de diminuir a dificuldade apresentada por Maia et al (2005), a qual 
destaca que os estudantes não compreendem que essas concentrações permanecem 
constantes no equilíbrio químico. Ainda podem ser trabalhados os conceitos de 
constante de equilíbrio e o quociente de reação ao longo da aplicação do jogo. 
Segundo Machado e Aragão (1996), os alunos são capazes de calcular as constantes 
de equilíbrio, mas não compreendem que a reação ainda continua acontecendo. Ao 
longo do jogo, essa ideia de que o equilíbrio é dinâmico também pode ser trabalhado, 
minimizando tal dificuldade.  

- apenas o trabalho A1, explicitou demonstrar o Princípio de Le Chatelier. 
Apresentou também a possibilidade de se trabalhar com diferentes reações químicas. 
Uma ótima oportunidade de usar as equações químicas, que se bem exploradas, ainda 
podem servir para abordar sobre estequiometria das reações e o conceito de 
reversibilidade.  

Dar ênfase aos aspectos qualitativos possibilitará uma melhora na 
compreensão do conceito de equilíbrio químico, minimizando desse modo, as 
dificuldades relatadas por Gomes e Recena (2008): a simplificação excessiva de 
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conceitos, uso incorreto da linguagem científica, entre outros. Há também a 
necessidade de se trabalhar os aspectos quantitativos do equilíbrio químico, pois ele 
também é importante na compreensão de alguns fenômenos. Entender se uma reação 
é reagente-favorecida (a reação está mais deslocada no sentido de formação dos 
reagentes) ou produto-favorecida (a reação está mais deslocada no sentido de 
formação dos produtos) depende da compreensão quanto aos valores da constante de 
equilíbrio. O que não pode acontecer é reduzir o conceito a um valor numérico de uma 
constante.  

Portanto, as estratégias propostas para abordar o conceito de equilíbrio 
químico analisadas, apresentaram-se como boas alternativas de melhorar o processo 
de aprendizagem de um conceito considerado difícil. Dessa forma, superando as 
dificuldades de aprendizagem apresentadas em pesquisas da área de ensino de 
Ciências acerca desse conceito.  Sendo mais uma oportunidade de diversificar no tipo 
de abordagem desse conceito. Assim, ao professor cabe estar bem preparado para 
desenvolvê-las, de modo que, uma boa estratégia não seja mal utilizada.  

Analisamos também aspectos relativos às interações que essas estratégias 
podem promover em sala de aula. Os artigos A2, A4 e A6 destacam o uso do trabalho 
em grupo. Essas propostas são boas oportunidades de interação entre os alunos em 
sala de aula. O trabalho em grupo é um aspecto importante durante a realização de 
jogos (A4 e A6) e atividades experimentais (A1, A2 e A3). Possibilita a troca de ideias e 
experiências entre os alunos, sendo positivo para o processo de ensino-aprendizagem. 
Além disso, podemos considerar que em todas as estratégias propostas é permitido ao 
aluno permanecer ativo durante a abordagem do conteúdo. 

CONCLUSÃO 
 

A utilização de diferentes estratégias durante a abordagem de um conteúdo ou 
conceito possibilita novas oportunidades de aprendizagem para os alunos. Durante a 
elaboração dessas, o professor deve estar atento a alguns aspectos como, as ações a 
serem realizadas e os objetivos pretendidos. Nesse contexto, as atividades de ensino e 
de aprendizagem devem estar articuladas para que os alunos assim se desenvolvam 
integralmente.  

Considerando a importância do conceito de equilíbrio químico para o estudo da 
química, foram alisados os objetivos pretendidos por algumas estratégias didáticas 
propostas em trabalhos da área de ensino de Ciências. Das estratégias didáticas 
selecionadas para a análise, a experimentação e o uso de jogos foram as mais 
utilizadas.  

A respeito dos objetivos estabelecidos, os aspectos qualitativos do conceito de 
equilíbrio químico foram valorizados em todas as estratégias didáticas. Somente uma 
das estratégias se propôs a trabalhar os aspectos quantitativos do conceito, porém ao 
longo do trabalho os aspectos qualitativos não deixaram de ser contemplados. Isso 
favorece uma melhor compreensão do conceito pelos alunos, características como a 
dinâmica do equilíbrio químico e reversibilidade das reações nesse estado puderam ser 
contempladas com as abordagens. Se ao longo do processo de ensino esses aspectos 
forem levados em conta, as dificuldades quanto à aprendizagem desse conceito por 
muitos considerado difícil, podem ser diminuídas.  
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Uma análise dos Conceitos Científicos abordados no 
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Palavras-Chave: Conceitos Científicos, Desenho Animado, Ensino de Química . 

RESUMO: A área de pesquisa em ensino de química possui aproximadamente trinta e cinco anos de 
história no Brasil e ainda hoje encontramos problemáticas a serem enfrentadas pelos pesquisadores no 
que diz respeito ao ensino de conceitos. Sendo assim, tal pesquisa tem por objetivo uma análise dos 
conceitos científicos abordados no desenho animado LMN’s Elements como intuito de contribuir para o 
debate acerca do ensino de química. Nossos dados foram coletados por meio do site do YOUTUBE, no 
canal específico “lmnscartoonspa” onde se encontram 9 episódios disponíveis. Os dados coletados 
foram transcritos e analisados qualitativamente. Nossos resultados permitem inferir que os desenhos 
podem se constituir como uma ferramenta para um ensino de química com um maior caráter lúdico, 
entretanto ressaltamos a necessidade de refletir sobre a forma como os conceitos são abordados no 
desenho animado sendo um compromisso do professor problematizar possíveis erros disseminados na 
mensagem de tais desenhos animados. 

INTRODUÇÃO 
 

Apesar de uma história de aproximadamente trinta e cinco anos de pesquisa 
em ensino de química cercada de inúmeros problemas e temáticas investigadas, 
muitos professores ainda se perguntam o porquê de se pesquisar o ensino. Desde 
1995, quando da criação da revista Química Nova na Escola, sua primeira edição já 
contemplava tal discussão, dizendo que devemos pesquisar o ensino: 
 

Principalmente devido a cursos de licenciatura pouco eficientes para a 
formação de professores, é comum encontrarmos em inúmeros colegas uma 
visão muito simplista da atividade docente. Isto porque concebem que para 
ensinar basta saber um pouco do conteúdo específico e utilizar algumas 
técnicas pedagógicas, já que a função do ensino é transmitir conhecimentos 
que deverão ser retidos pelos alunos. Esse ensino, usualmente denominado 
‘tradicional’ (Schnetzler e Aragão, 1995, p. 27). 
 

Infelizmente, após todos esses anos, a situação ainda não mudou muito, já que 
em 2002, tal autora refaz uma nova discussão quanto às conquistas e perspectivas 
para o ensino de química e reforça a ideia de que nos primórdios, o maior interesse da 
área de pesquisa em ensino de química se concentrava em questões relativas aos 
conteúdos das disciplinas científicas, aos objetivos da educação em ciências, à 
efetividade de diferentes abordagens instrucionais e aos efeitos dos novos currículos 
na aprendizagem e atitudes dos alunos (Schnetzler, 2002). 
 Sendo assim, após os anos 70, com os resultados gerados dessas pesquisas 
citadas anteriormente, os educadores em ciências, focaram suas preocupações em 
investigações sobre a aprendizagem de conceitos científicos, fazendo dessa forma com 
que suas contribuições pudessem ser utilizadas para pensar propostas curriculares 
mais eficazes (Schnetzler, 2002). 

Com isso, era de se esperar que transcorrido esses trinta e cinco anos, a 
discussão a respeito dos problemas pertinentes à aprendizagem das ciências deveriam 
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estar em outro patamar, haja vista a publicação de inúmeros trabalhos que apontam 
para o problema de aprendizagem dos conceitos científicos especificamente no ensino 
de química. Dessa forma, percebemos uma intrínseca relação com à formação docente 
que em muitas universidades ainda se dá pelo modelo da racionalidade técnica. 

 
No caso da formação docente, esse modelo concebe e constrói o professor 
como técnico, pois entende a atividade profissional como essencialmente 
instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação de 
teorias e técnicas. No entanto, há aqui sérios condicionantes que conferem 
pouca efetividade a essa formação: i) os problemas nela abordados são 
abstraídos das circunstâncias reais, constituindo-se em problemas ideais que 
não se aplicam às situações práticas, ou seja, instaura-se o distanciamento 
entre teoria e prática; ii) a formação dita “pedagógica” (com menor status) é 
dissociada da formação científica específica, configurando caminhos paralelos 
que quase nunca se cruzam ao longo do curso (a não ser nas disciplinas de 
Didática e Prática de Ensino de Química), sendo os responsáveis pela crise 
das licenciaturas (Schnetzler, 2002, p. 17). 

 
 Entretanto, tal problemática não é a única dos cursos de formação de 
professores, já que outros trabalhos (PORTO, 2011) contemplam a falta de 
conhecimentos relacionados à história e filosofia das ciências e as relações Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA amplamente discutidas nos documentos 
oficiais como os parâmetros curriculares nacionais. 
 

[...] o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de 
conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma construção da 
mente humana, em contínua mudança. A História da Química, como parte do 
conhecimento socialmente produzido, deve permear todo o ensino de Química, 
possibilitando ao aluno a compreensão do processo de elaboração desse 
conhecimento, com seus avanços, erros e conflitos (BRASIL, 2000, p. 31). 
 

Quanto ao enfoque CTSA, corroboramos com Santos et al (2011): 
 

Podemos afirmar, assim, que o enfoque CTSA pretende: a) a análise e a 
desmitificação do papel da ciência e da tecnologia como conhecimento 
hierarquizado e que leva ao desenvolvimento; b) a aprendizagem social da 
participação pública nas decisões relacionadas com os temas tecnocientíficos e 
c) uma renovação da estrutura curricular dos conteúdos, de forma a colocar a 
C & T em concepções vinculadas ao contexto social (Santos et al, 2011, p. 
140). 
 

Cabe ressaltar que atender a uma educação para o exercício da cidadania, 
pressupõe que os professores entendam que a construção do conhecimento científico 
pelo aluno passa necessariamente pelas interações estabelecidas ao longo de sua vida 
escolar. 

 
[...] aprender ciências não é uma questão de simplesmente ampliar o 
conhecimento dos jovens sobre os fenômenos – uma prática talvez 
denominada mais apropriadamente como estudo da natureza – nem de 
desenvolver ou organizar o raciocínio do senso comum dos jovens. Aprender 
ciências requer mais do que desafiar as idéias anteriores dos alunos, através 
de eventos discrepantes. Aprender ciências requer que crianças e 
adolescentes sejam introduzidos numa forma diferente de pensar sobre o 
mundo natural e de explicá-lo; é tornar-se socializado, em maior ou menor 
grau, nas práticas da comunidade científica, com seus objetivos específicos, 
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suas maneiras de ver o mundo e suas formas de dar suporte às assertativas do 
conhecimento (Driver et al, 1999, p. 36) 
 

Sendo assim, Mortimer et al (2000) ressalta que para que ocorra um efetivo 
aprendizado da química seria necessário o domínio de três aspectos do conhecimento 
químico, que ele denomina de fenomenológico (diz respeito ao entendimento dos 
fenômenos observados), representacional (diz respeito ao entendimento das 
representações da química, como fórmulas e equações químicas) e teórico (diz 
respeito ao entendimento do conceito em si.) 

 
Para contemplar o pensamento do aluno e também os diferentes contextos nos 
quais a Química é relevante, é necessário que o programa seja bem 
dimensionado em relação à quantidade de conceitos a serem abordados e que 
promova o desenvolvimento dos conceitos científicos . Trabalhar com um 
número excessivo de conceitos, como ocorre nos currículos tradicionais, tem 
como pressuposto que aprender Química é tão-somente aprender o conteúdo 
químico (Machado e Mortimer, 2007, p. 28). 

 
Hoje, vários meios de comunicação (Congressos, Simpósios, publicações em 

revistas, televisão) tem se preocupado em disseminar conhecimentos acerca das 
ciências e desencadear nos professores ações que possibilitem uma maior reflexão 
sobre os aspectos referentes à melhoria desse processo de ensino-aprendizagem dos 
conceitos científicos. 

Quanto ao aspecto da comunicação, Salvador e Lobo Neto (1993, p. 6) dizem 
que “o fato mesmo de ser a comunicação o processo básico da interação humana, faz 
dela um fundamento do processo educativo. E, o que é importante ressaltar, faz dela 
um privilegiado objetivo educacional”. 

Segundo Mesquita e Soares (2006) a televisão como instrumento de 
comunicação está presente na vida diária dos jovens e faz parte de sua formação 
cidadã. Na programação da TV, os desenhos animados fazem parte do imaginário 
infanto-juvenil e em alguns desses desenhos é possível encontrar a abordagem de 
temas relacionados à ciência. 

  
Em alguns desenhos animados, são abordados temas relacionados à ciência. 
Pode-se classificar estes desenhos em dois grupos: os que usam os conceitos 
relativos à ciência para ensinar o público telespectador (desenhos educativos), 
e os que não têm o compromisso com a educação, apenas usam os conceitos 
dentro da ludicidade da sua linguagem, dinamizando, de forma diferenciada, o 
texto audiovisual (desenhos criativos). Do primeiro grupo, cita-se como 
exemplo: Capitão Planeta (TV a cabo, canal Boomerang), Cyberchase (TV 
Cultura e canal Boomerang) e Ozzie e Drix (canal Cartoon Network) (Mesquita 
e Soares, 2008, p. 420). 

 
Do ponto de vista do segundo grupo podemos relatar os desenhos animados 

japoneses como o “Full Metal Alchemist”. Este anime, como são denominados, 
possuem uma história tendo como pano de fundo a alquimia e os conceitos que 
envolvem a trasmutação de objetos e a existência de uma pedra filosofal. 

Sendo assim, acreditamos que os desenhos animados podem influenciar 
diretamente na compreensão dos alunos à respeito de determinados conceitos que são 
parcialmente divulgados pela mídia (Kosminsky e Giordan, 2002). Concordamos com 
Mortimer e Scott (2002) quanto a construção de significados em salas de aula de 
ciências. 
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...consideramos que relativamente pouco é conhecido sobre como os 
professores dão suporte ao processo pelo qual os estudantes constroem 
significados em salas de aula de ciências, sobre como essas interações são 
produzidas e sobre como os diferentes tipos de discurso podem auxiliar a 
aprendizagem dos estudantes. Dificilmente alguém discordaria da importância 
central do discurso de professores e alunos na sala de aula de ciências para a 
elaboração de novos significados pelos estudantes. No entanto, relativamente 
pouca atenção tem sido dada a esse aspecto, tanto entre professores, 
formadores de professores e investigadores da área (Mortimer e Scott, 2002, p. 
2).  
 

E por isso, esta pesquisa tem por objetivo uma análise dos conceitos científicos 
abordados no desenho animado LMN’s Elements como intuito de contribuir para o 
debate acerca do ensino de química. 

MÉTODO 
  

A pesquisa se configura como pesquisa qualitativa, pois preocupa-se em 
estudar uma realidade específica “o desenho animado” sob o ponto de vista da área 
específica do ensino de química. Compreendemos que tal abordagem está em 
consonância com a pesquisa já que valoriza a pesquisa como processo e não 
simplesmente o resultado do produto. Concordamos com Godoy (1995) quando diz 
que: 
 

[...] os dados coletados aparecem sob a forma de transcrições de entrevistas, 
anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e vários tipos de 
documentos. Visando à compreensão ampla do fenômeno que está sendo 
estudado, considera que todos os dados da realidade são importantes e devem 
ser examinados. O ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser olhados 
holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas observados como um todo 
(GODOY, 1995, p. 62). 

 
 Com isso, nossos dados são oriundos dos episódios do desenho animado 
LMN’s Elements que estão disponíveis no site de vídeos do YOUTUBE, no canal da 
lmnscartoons. Neste canal estão disponíveis 9 episódios da série, na versão em 
espanhol. 
 Os episódios foram transcritos e analisados. Compreendemos que a linguagem 
escrita oriunda das transcrições dos episódios se constitui como uma comunicação 
verbal e por isso acreditamos que: 
 

Toda comunicação é composta por cinco elementos básicos: uma fonte ou 
emissão; um processo codificador que resulta em uma mensagem e se 
utiliza de um canal de transmissão; um receptor, ou detector de mensagem, e 
seu respectivo processo decodificador (FRANCO, 2007, p. 24, grifo do 
autor).  

 
Cabe ressaltar, que no caso específico desta pesquisa a fonte é o próprio 

desenho animado e os receptores são os telespectadores dos desenhos animados e 
nossa preocupação maior se concentra na mensagem, ou seja, nas informações que 
são repassadas e que dizem respeito a área específica da química, a qual pode gerar 
ideias previas que se constituirão em erros conceituais que podem comprometer o 
aprendizado da química pelos sujeitos que estão recepcionando tal mensagem. 
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 Resumidamente, há uma mensagem nos desenhos animados direcionada a 
algum receptor específico (que neste caso são crianças na faixa etária de 5 a 10 anos) 
e dessa forma temos um diálogo. (MARCUSCHI, 2003 e 2008). 

Na perspectiva sócio-cultural, a comunicação verbal é considerada constituinte 
do processo de construção de significados ou entendimento (REZENDE e 
OSTERMANN, 2006).  

 
É no significado que se encontra a unidade das duas funções básicas da 
linguagem: o intercâmbio social e o pensamento generalizante. São os 
significados que vão propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo e o 
mundo real, constituindo-se no “filtro” através do qual o indivíduo é capaz de 
compreender o mundo e agir sobre ele (OLIVEIRA, 1993, p. 48). 
 

A análise da comunicação verbal enquanto ferramenta metodológica se 
constitui em uma forma importante de análise já que as mensagens contidas nesse tipo 
de comunicação expressam as elaborações mentais construídas socialmente que têm 
implicações na vida cotidiana, influenciando não apenas a comunicação e a expressão 
das mensagens, mas também os comportamentos. Sendo assim, podem influenciar 
diretamente aprendizagem do ensino de química (MARCUSCHI, 2007). 
 Baseados nestas premissas, os dados coletados e posteriormente transcritos 
foram analisados qualitativamente através do confronto com o conhecimento científico 
aceito e estabelecido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O desenho animado “LMN’s Elements“ apesar de ainda não ser reproduzida no 
Brasil, tem como pano de fundo a ciência química e está voltado para o público de 5 a 
10 anos, o que nos permite fazer uma análise quanto aos conceitos difundidos e uma 
discussão quanto a presença ou não de obstáculos epistemológicos referentes à 
aprendizagem das ciências. 

O referido desenho animado foi dirigido por Josep Esteve, produzido por 
Enrique Uviedo e Motion Pictures e escrito por Josep Esteve, Mireia Vidal, Isabel de La 
Granja, Iban Roca e Mario Tarradas. Possui 52 episódios de aproximadamente 13 
minutos cada. Cada episódio aborda uma temática das ciências. 

Nesta pesquisa apresentamos a análise do primeiro episódio que introduz a 
série. 
 

 
Figura 1: LMN’s Elements: Série de desenhos de aventura (Fonte: www.motionkids-tv.com) 
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ANÁLISE DO EPISÓDIO 01 
 
 No primeiro episódio intitulado “Sabotagem“, Chip, um menino de 9 anos é 
enviado por equívoco ao micromundo, o mundo atômico por um cientista fracassado de 
nome Dr. NO, obcecado por dominar o mundo. 
 Neste mesmo episódio já iniciamos a exploração de algumas falas que nos 
remetem à ciência. Chip é acordado por seu avô sonhando com sua professora, ambos 
estavam em um mundo a parte. Ao se levantar, Chip vai para escola, onde sua 
professora está a falar de alguns cientistas que figuraram na história da ciência como 
podemos perceber na fala abaixo: 
 

“A estes cientistas devemos grande parte do saber do nosso mundo [professora mostra a 
imagem de Newton, Marie Curie, Arquimedes, Einsten]. Graças ao estudo e teorias 
propagadas, o mundo foi revolucionado“  

 
Em outro momento neste mesmo episódio, Chip se encontra no laboratório 

onde sua professora com o auxílio do livro de química fala sobre o átomo, cujo modelo 
está materializado em uma estrutura gigante que se assemelha ao modelo do átomo de 
Rutherford. A professora define o átomo da seguinte forma: 
 

“..o capítulo do átomo e sua estrutura. [...] aqui ele explica como o núcleo dos átomos estão 
formados por prótons e nêutrons. Nos átomos existem o mesmo número de prótons e elétrons. 
Os elétrons possuem carga negativa e os prótons, carga positiva... 

 
Nesta fala podemos perceber como o conceito de átomo é explorado no 

desenho animado. Entretanto precisamos nos atentar para o fato de se afirmar que nos 
átomos existe o mesmo número de prótons e nêutrons, haja vista que somente nos 
casos onde o átomo se encontra em estado fundamental tal afirmação é considerada 
como procedente. Em Brown et al. (2005), vamos encontrar o seguinte esclarecimento: 
 

O número específico de prótons é diferente para variados elementos. Além 
disso, pelo fato de um átomo não ter carga elétrica líquida, seu número de 
elétrons deve ser igual ao número de prótons. Todos os átomos do elemento 
carbono, por exemplo, têm seis prótons e seis elétrons (BROWN et al., 2005, p. 
38). 
 

 Outro ponto que nos chama atenção é o fato do desenho animado explorar a 
imagem bastante difundida (ver figura 2) do modelo atômico de Rutherford, já que em 
muitos ambientes1 o modelo atômico de Rutherford está estampado. Ou seja, existe 
uma provável ideia de que tal modelo seja aquele que fundamenta o enredo trabalhado 
no desenho animado. 
 

                                                      
1 O Modelo Atômico de Rutherford, o modelo denominado “planetário” está disposto na capa do Gibi 
“ATOMAN” que Chip é leitor assíduo, no laboratório de ciências no formato de escultura e também no 
pátio da escola onde Chip estuda, também no formato de escultura. 
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Figura 2: Laboratório de Ciências (Fonte: https://www.youtube.com/user/lmnscartoonspa) 

 
 Fundamentados nesta informação é importante ressaltarmos que ainda hoje, 
muitos professores utilizam do modelo apresentado por Rutherford com as 
contribuições de Bohr elucidando a afirmação de que é o modelo aceito atualmente. 
Romanelli (1996) através de sua pesquisa pôde constatar que quando aos alunos foi 
pedido para representar o modelo do átomo por meio de um desenho, uma enorme 
quantidade de desenhos como o da figura 3 que se relaciona diretamente à fala do 
professor quanto ser o mais aceito atualmente. 

 
Figura 3: Modelo do Átomo desenhado por alunos. (Fonte: Romanelli, 1996) 

 
 Compreendemos que o modelo atômico de Rutherford tem sua importância 
dentro do ensino de química, entretanto argumentamos a favor de que os alunos 
precisam compreender que todos são modelos e que dependendo da situação tal 
modelo não se constitui como o ideal para explorar determinado conceito. 
Concordamos com Chassot de que o mais importante não se constitui em assimilar 
todos os modelos disponíveis, mas saber escolher o melhor modelo para explicar um 
dado fenômeno. Em suas palavras: 
 

Uma das perguntas que professoras e professores de química fazem, 
principalmente quando trabalham no ensino médio, é: “Qual o modelo de átomo 
que devo ensinar?” Uma boa resposta poderia ser: “Depende para que os 
átomos modelados vão ser usados depois...” Construímos modelos na busca 
de facilitar nossas interações com os entes modelados. É por meio de modelos, 
nas mais diferentes situações, que podemos fazer inferências e previsões de 
propriedades (CHASSOT, 1996, p. 3). 

 
Ainda no episódio, o Dr. NO desacreditado e dispensado por uma equipe 

científica que considerava seus experimentos inúteis planeja um instrumento capaz de 
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produzir a anti-matéria e com isso pretende dominar o mundo. Quando Dr. NO 
encontra-se em seu laboratório, algo errado acontece com sua experiência e o 
transporta para o micromundo juntamente com Chip. Neste micromundo, Chip conhece 
seus amigos denominados por Merc (átomo de mercúrio), Fer (átomo de ferro) e Hidro 
(átomo de hidrogênio). Em seu diálogo de apresentação temos: 
 

Merc: “Olá, está entre amigos.“ 
Chip: Quem é você? 
Merc: Eu sou Merc. E você, pertence a que classe de elementos? 
Chip: Elemento?! Eu sou Chip. 
Fer e Hidro: Chip?! 
Merc: Quem é essa luz? 
Chip: Luz? Não sei. Eu estava voando e um raio me trouxe até aqui. A verdade é que estou 
perdido. Quem são vocês? [aponta para Fer e Hidro] 
Fer: Eu sou Fer e essa bola flutuante é o Hidro. 
Mer: Nós somos átomos. 
Chip: Átomos? 
Mer: Sim. Átomos. Vamos para “Atômica“ que lá poderemos solucionar esse mistério. 

  
Neste diálogo observamos que para o objetivo de entretenimento, o autor 

utiliza de um recurso e dispõe os átomos como seres animados. Com isso em termos 
de aprendizagem dos conceitos químicos, a criança que assistir tal diálogo pode 
recorrer a ideia de que realmente os átomos possuem vida. Lopes (2007) afirma 
fundamentada em Bachelard que o desenvolvimento da ciência é um conhecimento 
descontínuo. Ou seja, é um romper com conhecimentos anteriores, um processo de 
reconstrução de conhecimentos e nesse processo é necessário superar os obstáculos 
epistemológicos. 
 

Esse tipo de obstaculização [obstáculos animistas], provocada pela presença 
de fetichismo da vida, é freqüente nos livros do período de vigência das 
Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema. Como a ciência Química 
ensinada é essencialmente descritiva, distante da atividade racionalista do 
novo espírito científico, torna-se marcante a influência do período pré-científico. 
As prioridades ou conceitos físicos apresentados são dotados de vida e as 
embrionárias tentativas de explicação mostram-se carregadas de metáforas 
tendo por base o ser vivente (LOPES, 2007, p. 144 e 145). 
 

Como podemos observar, os átomos são entidades e não possuem vida, 
entretanto, em muitos casos, professores, livros didáticos e nosso caso específico, o 
desenho animado recorre a este artifício para facilitar a aprendizagem de determinados 
conceitos. Entretanto, alertamos para o fato de tais ações gerarem conflitos cognitivos 
no aluno que podem vir a reproduzir ideias errôneas a respeito dos conceitos científicos 
em questão. Na figura 4 podemos observar como os átomos são visualizados no 
desenho animado. 
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Figura 4: Da esquerda para a direita (Chip e os átomos denominados Merc, Fer e Hidro). (Fonte: 

www.youtube.com.br) 
 

 Em seu livro „“A formação do Espírito Científico“, Bachelard ilustra inúmeros 
exemplos de como célebres químicos e outros dispuseram a animar coisas que não 
possuíam vida, como podemos observar: 
 

[...] um químico tão célebre quanto Glauber sustenta as mesmas opiniões. O 
metal, tirado da terra da qual já não recebe alimento algum, pode muito bem 
ser comparado nesse estado ao homem velho, decrépito... a natureza conserva 
a mesma circulação de nascimento e morte tanto nos metais como nos 
vegetais e nos animais (BACHELARD, 1996, p. 165 e 166). 
 

 Entendemos que o metal de maneira alguma receberá alimento, visto que não 
é um ser animado. Sendo assim, compreendemos que como professores no ato de se 
fazer compreensível às vezes recorremos a analogias que nos servem como 
instrumentos capazes de facilitar o processo de aprendizagem, entretanto, devemos ter 
cautela quando utilizarmos tais analogias de modo que esta não venham ao invés de 
facilitar, prejudicar o processo de aprendizagem de conceitos por parte do aluno. 
Concordamos com Andrade (2011), que: 
 

[...] as analogias são ferramentas de ensino, instrumentos, modelos mentais e 
para outros, apenas, comparações explícitas e/ou implícitas que usualmente 
são utilizadas para facilitar a explicação de um domínio que é desconhecido 
(ANDRADE, 2011, p. 32). 

 
Fundamentados no exposto anterior, compreendemos que o uso de analogias 

pode contribuir para o ensino de química, entretanto, enfatizamos que o professor 
necessita planejar e dominar o conteúdo em questão, compreendendo que as 
semelhanças e diferenças no que diz respeito aos conceitos necessitam ser discutidas 
com os alunos.  

Enfim, o uso do desenho para explorar os conceitos é útil desde que o 
professor esteja disposto a discutir tais aspectos em sala de aula. A televisão com a 
difusão de desenhos animados com conteúdos científicos possui formas de enunciação 
diferentes da ciência propriamente dita e por isso é necessário uma transformação do 
discurso científico e aí é onde se encontra o maior problema (SIQUEIRA, 1999). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Nossos resultados nos permitem inferir que os desenhos animados se 
constituem como ferramentas que podem auxiliar o professor dando um caráter lúdico 
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ao ensino, entretanto devemos salientar que é preciso recorrer a análises do material a 
ser escolhido como instrumento para tal fim. 
 Ressaltamos que o desenho animado LMN’s Elements tem como pano de 
fundo a química e possui como objetivo final o entretenimento não tendo compromisso 
com a realidade, entretanto entendemos que as crianças que assistem tais desenhos 
animados passam a aceitar algumas explicações fornecidas por esses desenhos como 
explicações que reproduzem a realidade e por isso argumentamos a favor da 
discussão de como tais desenhos podem ser utilizados em sala de aula de maneira a 
problematizar o ensino de química permitindo aos alunos uma análise crítica dos 
conceitos abordados. 
 Sendo assim, compreendemos que o desenho animado pode trazer obstáculos 
epistemológicos ao aprendizado da química e por isso é necessário uma postura crítica 
do professor que colocará tais questões em pauta em sua aula de química. 
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Palavras-Chave: isomeria, ensino médio, química orgânica, estereoquímica 

RESUMO: O professor está sempre buscando novos meios que auxiliem o processo de 
ensino-aprendizagem em sala de aula, seja através de jogos didáticos, filmes, 
gincanas, aulas experimentais, entre outros métodos. Este trabalho traz um relato de 
uma aula de estereoquímica, onde foi utilizada uma nova metodologia, que consiste em 
desenhar estereoisômeros em fórmulas de projeções em perspectivas e projeções de 
Fischer, onde as estruturas são desenhadas com o auxílio do software Chemsketch, da 
ACDLabs, e depois impressa em folhas A4 e em transparências, a fim de que o aluno 
possa visualizar os giros e as alterações na conformação da molécula enquanto a 
mesma gira no espaço. 

INTRODUÇÃO 
A compreensão de um fenômeno químico mediante o estudo de sua 

representação é baseada no entendimento de como as moléculas são formadas e 
quais as suas propriedades. Mas como podemos explicar a diferença entre compostos 
que são formados pelos mesmos elementos químicos, tanto em tipo quanto em 
quantidade? Ao compararmos o comportamento dos átomos para formação dos 
constituintes de uma substância com as letras do alfabeto que formam, por exemplo, a 
palavra AMOR, constata-se que utilizamos uma letra R, uma letra O, uma letra M e 
uma letra A. Utilizando estas mesmas quatro letras, podemos escrever palavras 
diferentes, como RAMO, OMAR, ROMA, MORA E ORAM, apenas alterando a 
sequência na qual elas se conectam. Este fenômeno é chamado de isomeria e os 
compostos, de isômeros. Existem duas classes de isômeros: os isômeros 
constitucionais e os isômeros espaciais, também chamados de estereoisômeros 
(BRUICE, 2006).  

Vinculada a essa concepção, os pesquisadores em Química vêm 
desenvolvendo um conjunto de ferramentas para reconhecimento, a nível molecular, 
das estruturas especulares chamadas enantiômeros (do grego, enantio = opostos) 
(DIAS; SOARES, 2009). Estes compostos apresentam a mesma conectividade, mas 
diferem na organização tridimensional de suas ligações no espaço (SOLOMONS, 
2012). Vinculada a essa concepção, Van´t Hoff (1874) e Le Bel (1874), em trabalhos 
independentes deram continuidade às ideias de outro químico, chamado Kekulé, e 
propuseram que os quatro substituintes do carbono se orientam no espaço, cada um 
ocupando um vértice de um tetraedro, com o carbono no centro. Esse arranjo permitiria 
a existência de moléculas que teriam com a única diferença entre elas, a orientação 
dos seus substituintes no espaço. Os enantiômeros também podem ser caracterizados 
por polarimetria, uma vez que os mesmos apresentam uma atividade óptica 
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característica, isto é, quando submetida a análise, conseguem desviar a luz polarizada 
observando a total coincidência de valores em sentidos opostos. 

Como exemplo deste fenômeno, faz-se propícia a análise dos aromas de 
laranja e limão, que são produzidos por moléculas enantioméricas de limoneno (Figura 
1). Sabe-se que estes surgem por que o enantiômeros D-(+)-limoneno entra em 
contato com as células sensoriais do nariz e gera uma resposta olfativa quando somos 
expostos a laranja, enquanto que o L-(-)-limoneno é apreciado quando em contato com 
o limão.  

 
CH3

CH2 CH3

CH3

CH2 CH3
A B  

Figura 1: Fórmulas estruturais dos enantiômeros do D-(+)-limoneno (A) e do L-(-)-limoneno(B). 

Conforme mencionado, a temática envolvendo o conceito moderno de atividade 
óptica baseia-se na perda parcial de simetria a nível molecular (plano de simetria). De 
acordo com Islas e Buhse (2007), os enantiômeros podem produzir diferentes 
sensações quando em contato com nossa boca, nariz e pele, assim como outros 
efeitos biológicos, que são utilizados na fabricação de remédios, em diversos 
tratamentos médicos, entre outros. 

O ENSINO DE ESTEREOQUÍMICA 
A estereoquímica vem se desenvolvendo para uma forma mais complexa, o 

que dificulta o processo de ensino aprendizagem, tanto para o professor ensinar quanto 
para o aluno aprender. Ruiz-Chica e colaboradores (1999) argumentam que os 
estudantes não familiarizados com as regras de desenho e interpretação das projeções 
dos enantiômeros podem assumir que a configuração da D-xilose (na Figura 2A) seja a 
D-ribose (Figura 2B).  
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Figura 2: Estruturas dos enantiômeros D-(-)-ribosedo (A) e do D-(+)-xilose (B) 

Considerando este contexto, vem sendo indicado o uso de modelos virtuais em 
3D (estáticos ou animados) e modelos concretos para o ensino destes conceitos, 
devido à dificuldade encontrada em visualizar as moléculas no espaço. Aceitando-se 
essa premissa, vários autores orientam que o uso de novas tecnologias pode 
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proporcionar uma melhoria na aprendizagem. 
Dentro desse raciocínio, Silva e Silva (2007) identificaram que as principais 

dificuldades dos alunos do ensino médio ao aprender conteúdos relacionados à 
estereoquímica estão em reconhecer os compostos isômeros, suas nomenclaturas e 
suas respectivas fórmulas estruturais.  

Para auxiliar no processo de ensino, os autores desenvolveram uma proposta 
de ensino que se vale de material de multimídia e modelo molecular, para proporcionar 
a visualização das moléculas pelos alunos.  

Queiroz e colaboradores (2010) utilizaram bolas de isopor e varetas para 
reproduzir um modelo molecular, que foi utilizado em uma aula sobre isomeria, com o 
intuito de facilitar a visualização espacial das moléculas pelos alunos. Rodrigues e 
colaboradores (2011a) construíram, juntamente com os alunos de uma turma de 3º ano 
do ensino médio, um modelo de mão utilizando jornais e cola. O modelo produzido foi 
utilizado posteriormente na aula de isomeria óptica (RODRIGUES et al., 2011b) 

Nessa mesma linha de pensamento, Moreira, Raupp e Serrano (2009) 
trabalharam o conceito de isomeria, utilizando o ACD/ChemSketch da ACDLabs, como 
ferramenta didática no ensino do conteúdo citado, uma vez que foi verificado que a 
dificuldade apresentada pelos alunos foi em visualizar espacialmente as moléculas.  

O ACD/Chemsketch é um software livre de Química Avançada, gratuito, 
disponível para download no endereço: 
http://www.acdlabs.com/download/chemsk_download.html. O ACD/Chemsketch pode 
ser utilizado para desenhar estruturas de moléculas, bem como pesquisar dados sobre 
as mesmas (ACD/LABS, 2012). É conhecido e utilizado por professores para ensinar 
estereoquímica, uma vez que pode ser utilizado para projetar as moléculas em 3D.  

No bojo dessa discussão do uso de diferentes metodologias para auxiliar o 
ensino, outras atividades, tais como gincanas e jogos lúdicos, também foram 
formuladas e aplicadas com o intuito de ensinar teorias de alto caráter espacial-visual, 
e que por sua vez também são de difícil entendimento para o aluno. 

ENTENDENDO ESTEREOQUÍMICA 
A isomeria óptica ocorre em compostos que apresentam centros de quiralidade 

em sua estrutura. Também chamado de carbono quiral, o centro de quiralidade 
apresenta hibridização sp3 com geometria tetraédrica, onde os seus quatro ligantes são 
diferentes entre si (BRUICE, 2006). Em uma molécula, o carbono quiral vem marcado 
com um *, como é mostrado na Figura 3.  

C

CH3

OH
HH5C2

*

 
Figura 3: Estrutura de um composto com centro de quiralidade 

As moléculas que possuem centro de quiralidade são chamadas de moléculas 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EAP) 

 

quirais e as que não possuem, de aquirais (BRUICE, 2006). 
Existem duas maneiras principais de desenhar as moléculas quirais, utilizando 

as fórmulas em perspectiva ou as projeções de Fischer. Segundo Bruice (2006), a 
maioria dos químicos desenha os estereoisômeros usando a fórmula de projeção em 
perspectiva. Tal arranjo mostra dois dos ligantes do carbono quiral no plano do papel, 
representada por ligação simples, um ligante saindo do plano do papel para trás do 
mesmo, onde a ligação é representada de forma tracejada, e um ligante saindo do 
plano do papel, projetando para frente do plano, representada por uma cunha sólida 
(Figura 4A). 

Outra maneira de representar as estruturas dos compostos é desenhando as 
estruturas dos compostos utilizando a projeção de Fischer. Este recurso foi inventado 
por Emil Fischer no final do século XVII (ROMERO, 1998) e representa a estrutura do 
carbono quiral (tridimensional) em 2D, no plano do papel. Para tal representação, o 
carbono quiral fica na intersecção de duas linhas perpendiculares, onde as linhas 
verticais saem do plano para trás, se afastando do observador, e as linhas horizontais 
se projetam para frente do plano, aproximando do observador (Figura 4B), mas 
comumente é desenhado com todas as ligações representadas no plano do papel 
(Figura 4C) (McMURRY, 2011). 
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CH3
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HOHC

CH3

OH
HH5C2

(A) (B)

C

CH3

C2H5

HOH

(C)  
Figura 4: Representação dos estereoisômeros: (A) fórmula estrutural da projeção em perspectiva; 

(B) e (C) fórmula estrutural da projeção de Fischer. 

Os isômeros ópticos, ou estereoisômeros, podem ser divididos em três classes 
diferentes, como enantiômeros, diasteroisômeros e mesocompostos. 

Os enantiômeros são isômeros que não são idênticos às suas imagens 
especulares, ou seja, que não são sobreponíveis entre si (Figura 5); os 
diasteroisômeros são aqueles isômeros ópticos que não são imagens especulares uns 
dos outros (Figura 6); e os mesocompostos são os estereoisômeros que são imagens 
especulares entre si, mas são sobreponíveis (Figura 7). Os compostos aquirais 
também são chamados de mesocompostos, uma vez que suas imagens especulares 
são sobreponíveis (BRUICE, 2006; McMURRY, 2011). 
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Figura 5: Estruturas enantioméricas: molécula e sua imagem especular não sobreponível.  
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Figura 6: estruturas de moléculas de diasteroisoméricas. 

 

CH3
CH3Cl

Cl

H

H

Espelho

CH3
CH3 Cl

Cl

H

H
CH3

CH3 H

Cl

Cl

H
CH3

CH3 H

Cl

Cl

H

Tentativa de sobreposição
 

Figura 7: Estruturas de mesocompostos: molécula e sua imagem especular sobreponível entre si. 

Os enantiômeros, os mesocompostos e os diasteroisômeros possuem a 
mesma conectividade entre seus átomos constituintes, diferindo entre si apenas no 
arranjo espacial das moléculas (BRUICE, 2006). 

PROPONDO UMA METODOLOGIA PARA O ENSINO DE ISOMERIA ÓPTICA 
O trabalho apresentado tem como objetivo propor uma metodologia de ensino 

para o conteúdo de estereoquímica, em especial para o conceito de isomeria óptica 
partindo de materiais de baixo custo e fácil aquisição. Esta metodologia foi utilizada 
com 30 alunos do 3ª ano do Curso Técnico Integrado Integral em Química do IFG - 
Câmpus Itumbiara, dando-lhes subsídios para entender o conteúdo ministrado. 

Inicialmente, o professor deve montar as estruturas de uma molécula que 
contenha carbono quiral. No caso apresentado, foram desenhados os estereoisômeros 
da molécula do 2,3-dicloro-butano, utilizando o software Chemsketch (ACD/LABS, 
2012). Vale ressaltar que, para cada carbono quiral existente na molécula, podem ser 
desenhados dois estereoisômeros, sendo um representando o composto da direita e o 
outro, o da esquerda. Desta forma, podemos definir o número de isômeros ópticos 
através da fórmula 2n, onde n é o número de carbonos quirais existentes no composto 
(BRUICE, 2006; MCMURRY, 2011). Assim, o 2,3-dicloro-butano, que possui dois 
carbonos quirais, é capaz de formar quatro isômeros ópticos (ou quatro 
estereoisômeros).  

Estes quatro isômeros devem ser desenhados em fórmulas de projeção em 
perspectiva e em fórmulas de projeção de Fischer. A Figura 8 mostra as estruturas dos 
estereoisômeros do 2,3-dicloro-butano em fórmulas de projeção em perspectiva e a 
Figura 9, as estruturas em projeções de Fischer. Nota-se que as estruturas A e B da 
Figura 8 são resultado da rotação das estruturas 2 e 4, respectivamente, quando 
giramos a molécula em 180º no eixo vertical, necessárias para a realização desta 
metodologia. 
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Figura 8: Estruturas dos estereoisômeros do 2,3-dicloro-butano representado em fórmulas de 

projeção em perspectiva. 
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Figura 9: Estruturas dos estereoisômeros do 2,3-dicloro-butano representado em fórmulas de 

projeção de Fischer. 

Com todas as estruturas desenhadas professor deve imprimir as estruturas 
utilizando folhas de papel A4. As estruturas A e B devem ser impressas no verso das 
estruturas 2 e 4, respectivamente. Imprimem-se também as estruturas A e B em filme 
cristal para transparências A4, para, quando for demonstrar a sobreposição das 
estruturas, o aluno consiga visualizar a alteração de configuração sofrida pela molécula 
estereoisomérica. Vale ressaltar que as estruturas da Figura 8 correspondem às 
estruturas de mesma numeração da Figura 9. 

PERCURSO DIDÁTICO EM SALA DE AULA 
No início da aula sobre isomeria óptica, contextualizou-se o assunto mediante 

explicitação das propriedades de alguns compostos que possuem carbono quiral, tais 
como sua interação com a luz polarizada, fazendo-a girar no sentido horário e anti-
horário, com mesmo ângulo de giro, suas propriedades diferentes. Para exemplificar, 
utilizou-se a moléculas do limoneno, pois é de fácil compreensão para o aluno. 

Durante a aula, à medida que o conteúdo teórico é exposto, outros exemplos 
foram mostrados. Para auxiliar os alunos a visualizarem as moléculas e entenderem os 
conceitos abordados, foi utilizado um modelo molecular de mão, Atomlig 77 educação, 
que permite montar moléculas com estruturas 3D, representando as moléculas no 
espaço, com suas ligações em perspectiva. Este modelo molecular consiste de varetas 
e bolas coloridas, que representam, respectivamente, as ligações e os átomos, 
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tornando possível mostrar ao aluno uma estrutura 3D da molécula que está sendo 
estudada. 

Foram explicados os conceitos de enantiômeros, diasteroisômeros e 
mesocompostos e como identificar cada um deles. Sendo assim, foi verificado se os 
isômeros são sobreponíveis entre si, a fim de determinar que tipo de composto é. E foi 
neste momento que os alunos apresentaram as maiores dificuldades, pois os mesmos 
não conseguiram visualizar as moléculas girando no espaço, e muito menos, ver se as 
moléculas são sobreponíveis. 

Utilizando o modelo de mão, foi mostrada aos alunos a sobreposição das 
estruturas dos estereoisômeros. Uma vez entendida a sobreposição, foi mostrado 
como o aluno deve reconhecer este fenômeno no plano do papel, em seu caderno. 
Para tal, utilizou-se a metodologia descrita anteriormente. 

Com auxílio de fita adesiva, as estruturas impressas em folhas A4 foram 
coladas no quadro, disposta como mostra a Figura10.  
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Figura 10: Disposição das moléculas impressas coladas no quadro. 

As estruturas 1, 2, 3 e 4 (Figura 10) foram mantidas afixadas no quadro, e foi 
explicado aos alunos que as estruturas 2 e 4 as imagens especulares das estruturas 1 
e 3, respectivamente. Também foi demonstrado que girando a estrutura 2 em 180º no 
eixo vertical, obteríamos a estrutura A como resultado. A estrutura A impressa em 
transparência foi colocada sobre a estrutura 1, tornando possível o aluno visualizar 
porque as estruturas 1 e 2 não são sobreponíveis, uma vez que as projeções ficaram 
invertidas, isto é, as que se projeção para a frente, ficaram projetadas para trás do 
plano da molécula.  

Utilizando esta técnica com as outras estruturas, foi demonstrado os conceitos 
de enantiômeros, diasteroisômeros e mesocompostos e como a sobreposição das 
estruturas deve ser visualizada. 

Com as estruturas desenhadas em projeção em Fischer, foram mostrados e 
explicados os giros que as estruturas podem fazer para verificar se existe a 
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sobreposição entre elas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Na maioria das vezes que o professor diferencia sua aula, trazendo atividades 

que despertam a curiosidade e facilita o aprendizado dos alunos, é sempre bem 
recebida por parte dos mesmos, uma vez que a aula fica interessante e estes 
participam com mais afinco. 

Durante a utilização do método proposto, os alunos participaram intensamente 
da aula, fazendo perguntas, dando opiniões e explicações sobre o que entenderam 
para os colegas. Além disso, a turma discutiu sobre a aplicação da estereoquímica em 
nosso dia a dia, conversando sobre o desenvolvido de remédios na medicina 
(COELHO, 2001), feromônios na biologia (FERREIRA; ZARBIN, 1998; QUADROS, 
1998), entre outros exemplos. Desta forma, acredita-se que o assunto se tornou mais 
interessante, uma vez que os alunos conseguiram visualizar sua aplicação. 

Durante a resolução de exercícios, foi possível verificar que os alunos estavam 
entusiasmados, uma vez que conseguiram responder os exercícios propostos. Os 
próprios alunos tiravam dúvidas de outros colegas, explicando com detalhes o assunto 
aprendizado. 

Em uma conversa realizada com os alunos sobre a metodologia aplicada, 
vários afirmaram que conseguiram entender como as moléculas giravam no espaço e 
como suas configurações alteravam durante este giro. Segundo um aluno, “colocar a 
transparência sobre a molécula para verificar se encaixavam entre si foi muito bom, 
pois dava para ver como que as duas moléculas ficavam diferentes.” Outro aluno 
comentou que “qualquer aula diferente já ensina muito, pois a gente fica curioso e 
presta mais atenção”. 

Diante dessas considerações, pode-se verificar que a metodologia aplicada 
ajuda os alunos a compreender estereoquímica, uma vez que mostra como as 
moléculas se comportam no espaço. 

 Stull, Barret e Herarty (2013) orientam que os modelos concretos e virtuais são 
fundamentais no ensino e na aprendizagem de conteúdos químicos de alto domínio 
espacial. Por sua vez, ao comparar materiais didáticos e a estratégia didática que 
utilizamos àqueles propostos por pesquisadores em ensino de química, evidenciamos 
que estas se identificam melhor com a realidade da sala de aula de química brasileira. 
Isto é, carente de recursos que orientem a ação do professor para aplicação de 
modelos virtuais detentores de uma maior portabilidade, podendo estes serem 
visualizados em computadores, retroprojetores, TVs, tabletes e smartphones.  
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Introdução 
A abordagem proposta na Situação de Estudo (SE) 
tem o intuito de romper a linearidade e a 
fragmentação do ensino, por meio da 
interdisciplinaridade e da contextualização, de modo 
que o professor seja mediador do conhecimento, 
relacionando o conceito científico às ideias prévias 
do aluno, permitindo a (re)construção dos saberes. 
Nesse sentido, a SE problematiza visões simplistas 
da Ciência e de seu ensino e possibilita a 
conceitualização conectada ao mundo real1. A SE é 
desenvolvida em três etapas, a problematização, a 
apresentação do conteúdo e a sistematização ou 
fechamento. Durante a problematização o aluno 
pode expressar seu conhecimento prévio sobre o 
tema/conteúdo abordado. O segundo momento 
consiste na apresentação do conteúdo por meio de 
atividades que visam aprofundar a temática 
abordada, possibilitando o primeiro contato dos 
alunos com o conhecimento cientifico. E como 
fechamento, além da compreensão da problemática 
inicial, são abordadas outras problemáticas, visando 
que, por meio dos assuntos tratados durante a 
apresentação da SE, o aluno consiga assimilar o 
conceito químico envolvido à outros contextos1.  
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é relatar 
o desenvolvimento de uma SE desenvolvida pelos 
bolsistas do grupo PIBID/Química/UEL sobre o 
conteúdo de funções inorgânicas, direcionada aos 
alunos do 2  do Ensino Médio de uma escola 
estadual do município de Londrina/PR.  

Resultados e Discussão 
Inicialmente foi proposto um questionário para que 
os alunos expressassem seus conhecimentos a 
respeito de substâncias ácidas, alcalinas e neutras 
encontradas no dia a dia. Na sequência, por meio de 
um vídeo, abordou-se a problemática do excesso de 
ácido clorídrico no estômago, possibilitando articular 
a Química ao cotidiano dos alunos. Neste primeiro 
momento, pudemos observar que os conceitos de 
substâncias ácidas e básicas estavam, para maioria 
dos alunos, bem definidos. Porém, ao se discutir o 
conceito de substância neutra, observamos que os 
alunos apresentaram grande dificuldade na 
elaboração de uma definição espontânea, sendo 
necessário enfatizar este conceito durante o 
desenvolvimento da SE. Na segunda etapa, foram 
apresentadas várias embalagens de produtos de 
higiene e alimentos para que os alunos 
identificassem, previamente, as substâncias 

contidas nas embalagens que poderiam indicar qual 
seria o respectivo caráter do produto, ácido, básico 
ou neutro. Nesse momento os alunos apresentaram 
dificuldade em caracterizar as substâncias, como no 
caso do leite de magnésia, no qual mesmo 
identificando na sua composição o hidróxido de 
magnésio, não o relacionaram com seu caráter 
básico. Com a realização do teste de pH, pode-se 
investigar o caráter dos produtos, buscando 
relacionar qual o componente presente que poderia 
ser responsável pelo caráter ácido, básico ou neutro 
das amostras analisadas. No terceiro momento foi 
proposto um jogo didático, no qual os alunos 
deveriam responder um questionário e buscar suas 
respostas em um caça palavras; e a leitura de um 
texto sobre chuva ácida, sendo solicitado que os 
alunos pesquisassem a respeito de outros 
problemas ambientais ocasionados pelo excesso de 
substâncias ácidas ou alcalinas na natureza.  Neste 
momento pode-se observar que os alunos tiveram 
facilidade em encontrar as respostas no caça 
palavras, indicando que os conceitos de ácido, base 
e neutro, junto à atividade experimental, foram bem 
construídos durante a SE. A dificuldade relevante 
observada foi com as pesquisas executadas pelos 
alunos, já que 54,55% destes fizeram a pesquisa 
sobre problemas ambientais no geral, não 
relacionadas ao tema proposto; 21,21% não a 
fizeram; e somente  24,24% dos alunos fizeram a 
pesquisa corretamente. Esse resultado nos leva a 
pensar em dois problemas: se os alunos realmente 
não compreenderam o que lhes foi solicitado ou se 
não souberam fazer a pesquisa corretamente.  

Conclusões 
A utilização da SE como estratégia de ensino 
propicia ao aluno relacionar a ciência com seu 
cotidiano, mostrando que a mesma está intrínseca 
no seu dia a dia. O método desenvolvido, permitiu a 
(re)construção do conhecimento do aluno, 
instigando estes ao questionamento e a discussão 
sobre o tema abordado. 
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Introdução 
Este estudo mostra as estratégias cognitivas que 
estudantes (16) do curso de Química Ambiental da 
Universidade Federal do Tocantins – Campus de 
Gurupi utilizam para resolver um caso investigativo 
sobre os conceitos da espectroscopia de absorção 
molecular. Esta investigação tem elementos de uma 
pesquisa participante, pois nasce de uma 
inquietação do professor-pesquisador, que intervém 
nas ações para modificar a sala de aula ou a 
maneira com que o conteúdo é ensinado. A análise 
dos dados (narrativas) se faz a luz da análise de 
conteúdo (Bardin, 2011), explorando as relações 
com o saber de Charlot (2000) para identificar a 
composição da resolução do caso. O autor aponta 
que todo saber é expresso de alguma forma e suas 
representações se aproximam da “relação com...”, 
sendo esta relação com o mundo, com os outros e 
consigo mesmo. Tais representações correspondem 
aos atos de pensamento do sujeito e aparecem 
como sistemas de interpretação, ancoradas em uma 
rede de significados produzidas pelo sujeito da ação 
(estudantes), sobre o objeto do conhecimento 
(resolução do caso). 

Resultados e Discussão 
A Figura 1 mostra o esquema das estratégias 
cognitivas. As caixas fechadas com letras 
maiúsculas e em negrito são as três categorias 
identificadas. 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representação das estratégias cognitivas 
para a resolução do caso. 
 
Na primeira categoria, os estudantes utilizam da 
relação com mundo para resolver o caso. Esse 

mundo é a universidade, o curso de graduação, as 
disciplinas, a biblioteca, os meios de comunicação e 
informação disponíveis. São as condições básicas 
para as estratégias, pois o mundo no qual se nasce 
está organizado, sob uma forma humana e social 
(Charlot, 2000). Em relação à segunda categoria, 
prevalece à relação com o mundo – por meio da 
realização da aula prática realizada e das novas 
buscas de informação; e a relação com o outro – 
através de discussões e reflexões em sala de aula, 
com amigos e com o próprio professor. Aqui as 
ideias iniciais ganham direcionamentos e começam 
a dar sentido às informações socializadas. Essa é a 
etapa da mobilização, porque “mobilizar-se é reunir 
suas forças para fazer uso de si próprio como 
recurso” (Charlot, 2000, p. 55), ou seja, é a dinâmica 
interna estabelecida pelo aluno. A terceira categoria 
é observada em todas as narrativas como a etapa 
final para a resolução, sendo o momento que os 
estudantes organizam melhor as ideias obtidas nas 
aulas teóricas e na aula prática. No entanto, apenas 
11 estudantes apontam que o tratamento dos dados 
obtidos na aula experimental foi importante para a 
construção da resposta. A interpretação dos dados e 
a organização das ideias contaram com relações de 
saber com o outro (nas discussões) e com o mundo 
(uso de livros e artigos disponíveis) para a 
organização das ideias finais. Para expressar a 
resolução, a relação com o saber que existe é a 
consigo mesmo, pois “não há relação com o saber 
senão a de um sujeito... que advém quando o sujeito 
experimentou o prazer de aprender e saber” 
(Charlot, 2000, p. 81). 

Conclusões 
As estratégias cognitivas utilizadas pelos estudantes 
perpassam pelas três relações com o saber, 
demonstrando que para aprender o estudante tem 
que se apropriar de conhecimentos já existentes no 
mundo e nos outros. Ao mesmo tempo, cada 
estudante tem a sua singularidade, fazendo com 
que a estratégia e a mobilização dos saberes se 
tornem uma relação de identidade do sujeito com o 
saber.  
__________________ 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 2. ed. Lisboa: 
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Introdução 
O ensino de Química perpassa por uma série de 
adversidades que não contribui para a superação do 
modelo tradicional de ensino, onde os alunos são 
meros ouvintes das informações que o docente 
expõe. Na maioria das vezes, tais conhecimentos 
expostos não são atrelados às experiências e 
vivências dos aprendizes, fato que não colabora 
para uma aprendizagem dotada de significados e 
valores (GUIMARÃES, 2009).  
Uma estratégia adotada por diversos professores e 
pesquisadores da área do ensino de Química são os 
jogos didáticos. Segundo Kishimoto (1997, p. 37), a 
utilização desse recurso no campo de ensino-
aprendizagem promove “a construção do 
conhecimento, introduzindo as propriedades do 
lúdico, do prazer, da motivação, da capacidade de 
iniciação e ação ativa e motivadora”. Dessa forma, 
o objetivo geral desse trabalho foi inserir um jogo 
didático para 180 alunos do 8º e 9º do ensino 
fundamental II de uma determinada escola pública 
do Distrito Federal. O recurso tinha a proposta de 
preencher uma tabela periódica. Nesse intuito, os 
grupos receberam cartões, aleatoriamente, com os 
nomes dos elementos químicos (ex.: hidrogênio), e 
tiveram que completar a tabela fornecendo as 
seguintes informações: símbolo químico, número 
atômico, massa, grupo, período, estado físico e 
alguma curiosidade ou característica dos 
elementos, utilizando várias ferramentas de 
pesquisa. 

Resultados e Discussão 
A realização desse estudo proporcionou 
contribuições significativas para a aprendizagem 
dos alunos, tal fato foi notado devido ao empenho 
dos mesmos em realizar o que foi proposto, o que 
reafirma a ideia de Costa e Pinho (2009, p.4) que 
“entre as diversas maneiras de despertar a vontade 
de aprender, está na utilização de jogos para a 
fixação do conteúdo.”. 
O uso de jogos quando atrelados a um conteúdo 
específico desenvolve no contexto escolar uma 
esfera dinâmica, que tende a fornecer subsídios 
para a construção do conhecimento científico pelo 
próprio aprendiz.  

Além dos pressupostos que favorecem o processo 
de apropriação do conhecimento, com essa 
proposta didática, identificou-se com clareza as 
dúvidas que os alunos tinham a respeito da 
organização atual, classificação dos elementos 
químicos, ocorrência e sua utilização dos mesmos 
no cotidiano. 
Percebeu-se ainda que, quando o aluno se torna 
ativo e participativo na sala de aula, ocorre uma 
qualificação do desempenho escolar. Em suma, é 
extremamente necessário que as metodologias de 
ensino, como o uso de jogos, sejam constantes no 
processo de ensino-aprendizado das diversas áreas 

do conhecimento.  
 
Figura 1. Tabela Periódica dos Elementos 
Químicos. 

Conclusões 
A partir da aplicação do jogo nas turmas do Ensino 
Fundamental, pode-se notar que os alunos tiveram 
a oportunidade de interagir com seus 
questionamentos, acerca do tema tabela periódica 
dos elementos químicos. Assim, foi observado que 
por meio dessa ferramenta pedagógica os 
discentes, potencializaram a compreensão dos 
conceitos contextualizados durante a aula.  
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Introdução 
 
 

O Programa de Fortalecimento da Identidade 
Docente na Educação Básica, o PROFID, consiste 
num projeto de extensão que, por meio do exercício 
prático da profissão, visa potencializar a tomada de 
decisão de estudantes em formação do Curso de 
Licenciatura em Química da UFMT – Campus 
Universitário do Araguaia, em relação a vir a ser 
professor, agora ou no futuro. Ela foi estruturada 
para que estes estudantes planejassem oficinas e 
as ministrassem em duas Escolas de Educação 
Básica de  Ensino Médio, em Barra do Garças/MT 
e Pontal do Araguaia/MT, no ano de 2013. Cada 
oficina teve carga de 20 horas. 
Nosso objetivo principal foi transportar os alunos à 
concepção química das substâncias orgânicas 
presentes em seu dia a dia, utilizando modelos 
computacionais. Nossa tática incidiu em estimular o 
hábito de uso de computadores desses alunos, 
fazendo com que empreguem a química em seu 
cotidiano, e assim, via recursos computacionais, seja 
possível despertar aspectos de investigação 
científica partindo da proposta de inclusão digital 
química. 

 
 

Conclusões 
 

Os estudos em questão nas oficinas revelaram 
um bom aprendizado de conceitos chave de química 
orgânica, principalmente em relação à 
estereoquímica. Corroboram com  esta conclusão 
as iminentes respostas positivas dos alunos frente 
aos debates sobre o uso de modelos manuais e 
computacionais, em que os conceitos utilizados para 
explicar os fenômenos foram constantemente 
requisitados. 

Na avaliação elucidou-se uma significante 
evolução em conceitos fundamentais para estudos 
de química orgânica, com relação a definição de 
átomo, relações entre geometria e 
tridimensionalidade e características básicas da 
química do carbono, e consequentemente as 
características do mesmo. 
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Resultados e Discussão 
 

Os resultados que apresentamos a seguir fazem 
referência aos acontecimentos da oficina nas 
Escolas Estaduais Nossa Senhora da Guia e São 
Miguel. 
Durante a oficina nos vimos ora como professores, 
ora como alunos, porque como parte do objetivo do 
programa é aprender a ensinar e a docência como 
um todo funciona desta maneira, a situação a qual 
nos deparamos de ensinar e aprender foi 
surpreendentemente gradativa. A eficiência do 
software na alfabetização cientifica dos alunos para 
com alguns termos químicos importantíssimos e 
fundamentais como átomo, mol, funções orgânicas, 
características cruciais dentro da química orgânica 
como tridimensionalidade foi sucintamente 
percebida quando apresentados a esta ferramenta, 
iniciando uma serie de argumentos como fatores 
geométricos, espaciais e energéticos  de 
abrangência do tema. 
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Superior: O Uso Abusivo como Efeito de Contrato Didático 
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Palavras-Chave: Analogias, Contrato Didático, Ensino de Química. 

RESUMO: A química é uma ciência que exige um alto grau de abstração para sua compreensão, uma vez 
que relaciona fenômenos macroscópicos, microscópicos e simbólicos. Para que o conhecimento químico 
seja compreendido em situações de ensino, fazemos uso de modelos de ensino, onde se destacam as 
analogias. No entanto, estas podem ser prejudiciais ao ensino, se não existir o cuidado de evitar seu uso 
abusivo, um efeito de contrato didático. Esse trabalho apresenta a comparação entre situações de uso 
de analogias em duas diferentes pesquisas realizadas pelo nosso grupo, onde o objetivo foi analisar o 
uso abusivo de analogias, como efeito de contrato didático no Ensino Superior, observando situações de 
pesquisa em dois cursos de Licenciatura em Química, da mesma instituição de ensino. Verificamos uma 
linha tênue entre o uso de analogias e a incidência em uma situação de uso abusivo, efeito de contrato 
que banaliza o ensino. 

INTRODUÇÃO  
 
A pesquisa em ensino de química cresce a passos largos no Brasil, mas ainda é 

pouco representativa, quando comparada com pesquisas duras na área 
(SCHNETZLER, 2002). Algumas dessas pesquisas são centradas na interação do 
professor com o aluno na sala de aula, outras propõem materiais didáticos ou 
estratégias, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Muitas, no 
entanto, buscam minimizar um grande problema na química: a existência de 
dificuldades para relacionar os níveis macroscópico, submicroscópico e simbólico 
(JOHNSTONE, 1991).  

De fato, o ensino de Ciências (e, particularmente, o de Química) envolve, muitas 
vezes, conceitos abstratos e de difícil compreensão. Na tentativa de facilitar o 
aprendizado, professores e autores de materiais instrucionais desenvolvem modelos de 
ensino: representações produzidas com o objetivo específico de ajudar os alunos a 
entenderem algum aspecto do conteúdo que se deseja ensinar. Entre os modelos de 
ensino, as analogias apresentam um papel muito importante, uma vez que elas 
propiciam a associação entre um aspecto que é desconhecido dos alunos (chamado de 
domínio alvo) e outro que lhes é familiar (chamado de domínio análogo) (CARVALHO e 
JUSTI, 2005). 

A utilização da analogia torna-se conveniente para entendimento do significado 
de um conceito, sendo descaracterizado quando há uso abusivo. Como foi expresso 
anteriormente, a analogia ao ser utilizada com responsabilidade pode ser uma 
excelente ferramenta heurística. 

As relações entre professor, aluno e o saber, dentro da sala de aula (entendida 
como o meio onde ocorrem os fenômenos didáticos) podem ser entendidas mediante o 
estudo do contrato didático (BROUSSEAU, 1986). Por esse viés, podemos entender 
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algumas situações emergentes no contexto que direcionam a uma tentativa de 
minimizar os fracassos de ensino e aprendizagem: são os chamados efeitos de 
contrato, onde buscamos destacar nesta pesquisa o uso abusivo de analogias. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar o uso abusivo de 
analogias, como efeito de contrato didático no Ensino Superior, observando situações 
de pesquisa em dois cursos de Licenciatura em Química, da mesma instituição de 
ensino.  

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Muitos trabalhos atuais relacionados ao ensino das ciências, mais 

especificamente da química, tratam das dificuldades de compreensão de conceitos 
químicos, que são basicamente apresentados em uma vertente abstrata (CARVALHO; 
JUSTI, 2005; ROSA; PIMENTEL; TERRAZAN, 2007; SILVA; LIMA; SILVA, 2010; 
VIANA; SILVA JÚNIOR, 2012).  
 A gestão do ensino de conhecimentos químicos se mostra deveras complexa 
pela necessidade de integração entre três diferentes níveis representacionais que são 
usados pela disciplina, levantados por Jonhstone (1991), a saber: Macroscópico 
(relacionado à compreensão fenomenológica dos processos), Submicroscópico 
(relativo ao campo das partículas e moléculas) e simbólico (onde se representa, por 
equações ou gráficos, os fenômenos químicos). O trabalho no ensino de química é 
realizado por meio de exposição (e quando possível, contraste) de modelos de ensino. 
Entre esses, destaque para uma classe particular, as analogias. 

Podemos pensar a analogia, em uma situação de ensino, como uma 
comparação entre similaridades existentes em dois domínios diferentes, sendo um 
deles pouco significativo aos estudantes, chamado de domínio alvo, e o outro, 
conhecido, a partir de experiências anteriores ou trazidas pelo senso comum, para o 
qual pode ser adotada a denominação de domínio análogo (ROSA; PIMENTEL; 
TERRAZAN, 2007). 

As analogias podem favorecer o deslocamento natural entre os conhecimentos 
prévios dos estudantes e os conceitos em cena no jogo didático, que devem ser 
aprendidos nas situações de ensino, no sentido que ocorra uma reestruturação da 
relação ao saber, modificando sua forma de pensar e acrescentando novas 
possibilidades (JUSTI e MENDONÇA, 2008; SILVA, LIMA e SILVA, 2010).  Viana e 
Silva Júnior (2012) afirmam que no processo de trabalho com uma analogia, o modelo 
científico apresentado pode se tornar familiar ao estudante, pois já apresenta em sua 
estrutura cognitiva parte deste, ou representação semelhante, como mostra a figura 01: 
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Figura 01: Interação da analogia com os conhecimentos. (Fonte: Viana e Silva Júnior, 2012)  

 

Duit (1991), as analogias podem facilitar visualização e entendimento dos 
conceitos e fenômenos químicos, destacando a necessária consideração dos 
conhecimentos prévios por parte dos docentes. Rosa, Pimentel e Terrazan (2007) 
levantam uma importante consideração feita pelo autor anterior: 

  
Uma analogia nunca é baseada em um ajuste exato entre análogo e alvo; 
havendo sempre características do análogo que são diferentes do alvo, as 
quais podem apontar para um caminho errado. Além disso, salienta que o 
raciocínio analógico em situações de aprendizagem exige considerável 
orientação (ROSA; PIMENTEL; TERRAZAN, 2007). 

 

Viana e Silva Júnior (2012) afirmam que as analogias nem sempre são positivas, 
podendo resultar em desvantagens, quando adquire o status de objeto de estudo em si, 
substituindo o alvo totalmente.  

Para essa pesquisa, estudaremos o uso de analogias a partir da relação entre 
professor, aluno e o saber científico em cena no jogo didático, a partir da ideia de 
contrato didático. Guy Brousseau (1986) define o contrato didático como:  

 

Uma relação que determina – explicitamente em pequena parte, mas sobretudo 
implicitamente – aquilo que cada parceiro, professor e aluno, tem a 
responsabilidade de gerir e pelo qual será de uma maneira ou de outra, 
responsável perante o outro (BROUSSEAU, 1986). 

 
O autor enfatiza que o Contrato Didático é a “regra do jogo e a estratégia da 

situação didática”. Dessa maneira, segundo Silva (2005), o professor ao estruturar o 
meio possui uma série de expectativas em relação a participação dos alunos e estes 
também observam o trabalho do professor e buscam entender quais são as regras do 
jogo para poder direcionar suas ações.  

Em situações de ensino, pode ocorrer rompimento do contrato didático, 
momento que permite que parte dele seja explicitado. Para Lins, Brito Lima e Bessa de 
Menezes (2010) é a partir da fala do professor e dos alunos, que torna-se fácil a 
identificação dos elementos que o compõem e as responsabilidades que cada parceiro 
da relação didática gerenciava.  Segundo Silva (1999, 2008, apud BRITO LIMA; 
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ALMEIDA, 2010) o contrato deve ser revisto e renegociado permitindo um avanço da 
aquisição de conhecimento, para que as relações com o saber sejam modificadas. 
 No entanto, quando o número de rupturas e renegociações é muito grande, 
podem surgir efeitos, chamados por Brousseau (1986) de efeitos perversos, que 
atualmente recebem a notação de efeitos do contrato didático. Esses efeitos ao serem 
mal colocados ou mal entendidos podem criar situações que dificultam o processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos. Isso acontece devido à expectativa que o professor 
possui em relação ao sucesso dos alunos na atividade por ele proposta e para que 
estes obtenham o “sucesso” ele tende a baixar o nível das tarefas. Alguns efeitos são 
amplamente descritos na literatura (BRITO MENEZES, 2006; ALMEIDA, 2009; BRITO, 
2012; SOUZA, 2014), tais quais: efeito Pigmaleão, efeito Jourdain, Deslize 
Metacognitivo e efeito Topázio. Nos interessa um único efeito, descrito por Brousseau, 
o uso abusivo de analogias. Nele, o professor ao identificar o fracasso da 
aprendizagem pode ser levado pelas pressões dos alunos para facilitar as atividades. 
Proporcionando chances sobre o mesmo conceito, ao recorrer às analogias. 

METODOLOGIA 
 

 Nossa proposta é de pesquisa documental, utilizando resultados de duas 
pesquisas mais amplas, ambas desenvolvidas no nosso grupo de pesquisa, acerca do 
contrato didático e sua gestão na abordagem de um saber químico:  
 
A)  A primeira, de autoria de Brito (2012), pesquisa do tipo etnográfico que trata da 

análise do contrato didático estabelecido por professora (Clarice), seus alunos e o 
saber líquidos e soluções líquidas, na disciplina de Química-Física 1, no curso de 
Licenciatura em Química da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UAST/UFRPE). 
 

B) A segunda, de autoria de Souza (2014), também é uma pesquisa do tipo 
etnográfico, e trata da análise do contrato didático estabelecido por professora (P), 
seus alunos e o saber propriedades periódicas dos elementos químicos, na 
disciplina de Química L1, no curso de Licenciatura em Química do Departamento 
de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco (DQ/UFRPE). 
 
Esse trabalho discute uma análise dos recortes de aula que apresentaram uso de 

analogia nos contextos citados: uma ocasião em cada pesquisa. Identificamos os 
momentos de uso de analogia, e em seguida, observamos a relação feita pela 
professora e alunos entre o domínio análogo sugerido e o domínio alvo pretendido, 
buscando elementos que justifiquem um bom uso do análogo ou a incidência em uso 
abusivo da analogia, sob a ótica das noções de Brousseau (1986) que dizem a respeito 
dos efeitos de contrato. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Apresentaremos aspectos das duas pesquisas de maneira separada, iniciando 
com o recorte de BRITO (2012) e em seguida SOUZA (2014), evidenciando as 
diferenças nas formas de tratar o uso das analogias, buscando evitar o efeito de seu 
uso abusivo no contrato didático: 
 
 

Gestão do uso de analogias para o saber Líquidos e Soluções: 
 

No descrito contexto do trabalho com líquidos e sólidos, a professora Clarice faz 
entrar em cena uma discussão sobre a volatilidade dos líquidos. Durante a relação 
dialógica que a mesma estabelece com seus alunos, faz o uso de uma analogia, como 
podemos observar no quadro 01: 
 
Quadro 01: Recorte de aula do uso de analogias para a professora Clarice. 
Clarice: E Volatilidade? Qual o conceito que vocês têm de volatilidade? 
Alunos: [...] 
Clarice: Eu tive uma amiga que o pessoal dizia que ela, os amores dela eram 
voláteis. 
Gus: (Risos) Se acaba rápido... 
Clarice: Por que será que eles diziam que os amores dela eram voláteis? O 
que é que tem a ver com líquido? 
Alunos: Era o amor da meia-noite! (Risos) 
Pedro: Não duravam muito! 
Clarice: Não durava muito, Pedro que disse... 
Clarice: Que mais? 
Celina: Porque evaporavam rápido...  
Clarice: Por que será que usou esse termo volatilidade? 
Gus: Facilidade de perder! 
Clarice: Facilidade de perder. Que mais? 
Ronnie: Posso dar um exemplo de volátil? Rômulo! (Provavelmente alguém 
conhecido da turma).  
Alunos: (Risos) 
Clarice: Tá vendo minha gente, eu não sei de nada... A volatilidade é uma 
tendência enorme de se evaporar por baixa tensão superficial, né? Se ela tiver 
uma alta tensão superficial é o contrário, não tem uma tendência forte de 
volatilizar, na verdade é um ao contrário do outro ai né? Quando tem a tensão 
bem mais baixa aí ele geralmente é mais volátil, que é o exemplo dos 
perfumes, dos vinhos, da acetona, tá certo? Quanto maior a temperatura, 
maior a energia cinética, se eles têm uma menor tensão, ai eles vão ter uma 
volatilidade mais alta, mais fácil, agora claro que a menina só dizia isso, 
porque ela era Química né? Aí ela usava um termo Químico né? Aí ela tinha 
amores voláteis! 
 

Aparentemente, a analogia surge neste contexto mais como forma de fazer com 
que os alunos participassem da aula respondendo a questão proposta, ou seja, como 
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forma de renegociar o contrato. A professora Clarice tenta uma descontração, usando 
linguagem metafórica. Desta forma, associa o termo volatilidade a um “relacionamento 
amoroso não duradouro”. Embora exista um movimento para a retirada do domínio 
análogo, observável quando a professora apresenta a ideia científica para o conceito, 
na mesma fala, ela retoma o análogo em substituição ao alvo. Destacamos também 
que, em todas as falas dos estudantes, em nenhuma aparecem exemplos ou uma ideia 
próxima a científica para a volatilidade. 

Assim, consideramos que a “relação amorosa não duradoura” não parece ser 
um domínio análogo eficiente, sendo possível identificar o efeito do uso abusivo de 
analogia no contrato didático estabelecido nesta situação, que pode ser responsável 
pela banalização do conhecimento científico e escolar, nivelando por baixo a situação 
de ensino. 
 

Gestão do uso de analogias para o saber Propriedades Periódicas dos Elementos 
Químicos: 

 

No descrito contexto do trabalho com propriedades periódicas dos elementos 
químicos, a professora (identificada como P) participa de um debate onde surge uma 
analogia, destacado no quadro 02: 
 
Quadro 02: Recorte de aula do uso de analogias para a professora P. 
P: Ela tem um comportamento por período, e um comportamento dentro do período.  
Aumenta... mudou de período diminui... dentro do período aumenta. Ou seja, tá se 
repetindo esse comportamento, por isso que diz que é periódica, certo? 

A3: Certo. 

A2: Até o Neônio continua crescendo, ou seja, diminui a energia porque continuou 
crescendo a energia de ionização, né isso? 

P: Me diga... me diga uma situação do dia a dia que a gente chama que a gente 
diz o termo periódico. 
A2: O termo periódico? 

P: Situações do dia a dia que a gente chama de situação periódica. 

A2: Deixa eu vê, do dia a dia.... 

A3: Acordar dormir, acordar dormir, se for do dia a dia. É a mesma coisa que se 
repete. Acorda, almoça, janta... 

P: É um exemplo. 

A2: As horas se passam... uma e uma hora. 

P: Outras situações... Existem muitas, muitas mesmo. Agora... assim... é... deu pra eu 
entender o que... o que a gente tá dizendo aí de periódico?  Com base nisso o que 
seria aperiódico? Que eu notei que essa coisa não ficou muito bem... muito bem clara, 
na aula passada. 
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A ação da professora neste caso fez surgir analogias ao termo “periódico”, 
buscando elementos da vida cotidiana dos estudantes envolvidos no recorte que se 
repetiam depois de certo período, como a sucessão de eventos entre acordar e dormir, 
o que ocorre com certo período (pelo menos uma vez por dia) e o “passar” das horas 
em um dia. Desta forma, utilizando situações do dia-a-dia dos alunos que se repetem 
após certo período (domínio análogo), a professora buscou o entendimento das 
propriedades periódicas, que se repetem aproximadamente depois de certo período, na 
tabela periódica (domínio alvo).  

Destacamos o uso de analogias pela professora, onde a mesma levantou a 
busca por domínios análogos, e no momento certo removeu a analogia da cena onde 
se desenvolveu o jogo didático, evitando o efeito de uso abusivo. Podemos observar 
esse movimento quando depois de entendido pela analogia, o que são as propriedades 
periódicas, a professora P direciona sua fala para as propriedades periódicas e introduz 
a preocupação com as propriedades aperiódicas, ou seja, que não se repetem 
aproximadamente depois de um período.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

O objetivo da pesquisa aqui apresentada não foi analisar se as professoras 
desempenham bem suas funções docentes: trata-se de duas profissionais de formação 
nível doutorado e que possuem adequada relação ao saber químico e de prática de 
ensino, com experiência e qualidade inquestionáveis. 
 Evidenciamos nos nossos resultados que, assim como nos níveis médio e 
fundamental, o uso de analogias é uma potente estratégia para a explicação de 
modelos para o Ensino Superior. No entanto, deve-se manter os mesmos cuidados 
descritos em literatura: o domínio análogo não pode assumir o papel de “verdadeiro” 
(do ponto de vista científico atual) que o domínio alvo apresenta. Em outras palavras, o 
professor deve trabalhar no sentido de que os estudantes entendam a analogia como 
análogo conhecido a uma informação que será apresentada para a construção de um 
novo conhecimento, em tela, científico. 
 Nas duas situações apresentadas do uso de analogia dentro da nossa análise, 
podemos evidenciar a tênue linha entre o uso de analogias e a incidência em uma 
situação de uso abusivo de analogia, um efeito de contrato que banaliza o ensino e a 
aprendizagem dos conceitos científicos, podendo direcionar a aceitação do análogo 
como objeto a ser aprendido. 
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Resumo: A princípio, este trabalho tem como objetivo mostrar a importância de se trabalhar o lúdico no 
ambiente escolar para a obtenção de qualidade no processo educacional. E para que essa 
aprendizagem aconteça de forma significativa e dinâmica, o professor tem como ferramenta de ensino a 
técnica dos jogos. Através da aplicação dos jogos didáticos, pode-se observar o aumento de interesse 
dos alunos pela disciplina de microbiologia, uma vez que a matéria é de difícil compreensão, pois 
envolve análises microbiológicas complexas que são desenvolvidas em indústria de diversos 
seguimentos e também o envolvimento maior das equipes durante a realização das missões, uma vez 
que o trabalho em grupo deve ser reforçado em sala de aula a fim de preparar o aluno para o mercado 
de trabalho. 
 

Introdução 
Novas técnicas de ensino mais eficientes, foram aperfeiçoadas com o decorrer 

do tempo com o intuito de auxiliar no ensino didático visando uma prática de ensino 
diversificada e inovadora. Os jogos lúdicos se tornaram ferramentas de aprendizagem 
importantes no desenvolvimento do conhecimento. Através do lúdico o educador pode 
desenvolver atividades que sejam divertidas e que estimulem as várias inteligências, 
permitindo que o aluno se envolva em tudo que esteja realizando de forma significativa 
e que, sobretudo os ensine a discernir valores éticos e morais, formando cidadãos 
conscientes dos seus deveres e de suas responsabilidades. Além disso, os jogos 
lúdicos proporcionam uma situação de interação entre o professor e o aluno numa aula 
diferente e criativa, fugindo um pouco das situações rotineiras em sala de aula.  

São muitos os estudiosos do assunto, e para este trabalho foram consultados 
autores que relatam a importância do lúdico e do uso dos jogos em atividades didáticas 
para fundamentar os pontos principais e assim analisarmos estes pressupostos. 

Para Rizzo (2001) “[…] a atividade lúdica pode ser, portanto, um eficiente 
recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus 
alunos, quando mobiliza sua ação intelectual.” (RIZZO, 2001, p.40). Diante deste 
pensamento podemos observar que o principal papel do educador é estimular o aluno 
na construção de novos conhecimentos através das atividades lúdicas, portanto o 
aluno acaba sendo desafiado a produzir e oferecer soluções às situações-problemas 
impostas pelo educador. Sendo assim, o lúdico é um dos motivadores na percepção e 
construção de esquemas de raciocínio, além de ser uma forma de aprendizagem 
diferenciada e significativa. 

Convém ressaltar que o educador deve ter cuidado ao desenvolver uma 
atividade trabalhando o lúdico, por ser uma tarefa dinâmica, o professor fica na 
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condição de estimulador, condutor e avaliador da feitura da atividade, no entanto o 
educador é o elo entre o lúdico e os alunos. 

Da mesma forma deve ater-se na quantidade de atividades lúdicas, pois 
utilizada exageradamente acabam tornando-se rotineira e transformando-se numa aula 
tradicional. 

Cunha (1994) acredita que a ludicidade oferece uma “situação de 
aprendizagem delicada”, ou seja, que o professor precisa nutrir o interesse do aluno, 
sendo capaz de respeitar o grau de desenvolvimento das múltiplas inteligências do 
mesmo, do contrário a atividade lúdica perde completamente sua riqueza e seu valor, 
além do mais o professor deve gostar de trabalhar esse novo método sendo motivador 
a fazer com que os alunos gostem de aprender, pois se o educador não se entusiasmar 
pelo que ensina o aluno por sua vez também não terá interesse em aprender. 

Antunes (2001) argumenta da seguinte forma:  
 
Um professor que adora o que faz, que se empolga com o que ensina, que se 
mostra sedutor em relação aos saberes de sua disciplina, que apresenta seu 
tema sempre em situações de desafios, estimulantes, intrigantes, sempre 
possui chances maiores de obter reciprocidade do que quem a desenvolve com 
inevitável tédio da vida, da profissão, das relações humanas, da turma […] 
(ANTUNES, 2001, p.55). 
 

A atividade lúdica mais trabalhada atualmente nas escolas pelos professores é 
o jogo, principalmente nas salas de aula do ensino fundamental por ter sua clientela na 
maioria das vezes formada por crianças. Sendo importante dizer que a palavra “jogo” 
foi utilizada para se referir ao “brincar”, se tratando de forma lúdica, levando em conta 
que o indivíduo não apenas se diverta jogando, mas também aprenda. 

A palavra “jogo” etimologicamente origina-se do latim “iocus”, que significa 
brincadeira, divertimento. Em alguns dicionários da Língua Portuguesa aparece com 
definição de “passatempo, atividade mental determinada por regras que definem 
ganhadores e perdedores”. 

Numa de suas palestras Negrine (1997) citou o seguinte: 
 
[…] a palavra “jogo” apresenta significados distintos uma vez que pode ser 
entendida desde os movimentos que a criança realiza nos primeiros anos de 
vida agitando os objetos que estão ao seu alcance, até as atividades mais ou 
menos complexas […] (NEGRINE, 1997, p.44). 
 

Pode-se dizer então que a palavra “jogo” apresenta significados variados, 
desde uma brincadeira de criança, com fins restritos em diversão, até as atividades 
mais complexas com intuito de adquirir novos conhecimentos. 

Rizzo (2001) contempla que “os jogos, pelas suas qualidades intrínsecas de 
desafio à ação voluntária e consciente, devem estar, obrigatoriamente, incluídos entre 
as inúmeras opções de trabalho escolar”, pois o objetivo principal do jogo como 
atividade lúdica é proporcionar ao indivíduo que está jogando, conhecimento de 
maneira gratificante, espontânea e criativa não deixando de ser significativa 
independente de quem o joga, deixando de lado os sistemas educacionais 
extremamente rígidos. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM) (2006) segundo 
citação do PCN+ (2002), descreve que os jogos 

 
Permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação, das 
relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, utilizando a 
relação entre cooperação e competição em um contexto formativo. O jogo 
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oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 
espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu 
conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais 
e profissionais para estimular nos alunos a capacidade de comunicação e 
expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa 
de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação os 
conhecimentos envolvidos (BRASIL, 2002, p.28). 
 

Lima et.al (s/data) segundo citação de Santana (2006) conclui que 
 
[...] quando o estudo da Química faculta aos alunos o desenvolvimento 
paulatino de uma visão crítica do mundo que os cerca, seu interesse pelo 
assunto aumenta, pois lhes são dadas condições de perceber e discutir 
situações relacionadas a problemas sociais e ambientais do meio em que estão 
inseridos, contribuindo para a possível intervenção e resolução dos mesmos. 
(LIMA et.al., s/data, p. 5).  
 

Partindo do pressuposto de que os jogos lúdicos auxiliam no processo de 
ensino-aprendizagem a experiência aqui apresentada descreverá um conjunto de jogos 
desenvolvidos com alunos do segundo ano do Ensino Médio da escola SENAI, 
iniciativa esta da professora Jéssyca. Sendo que, neste caso não foi dispensado em 
momento algum a abordagem teórica sendo esta trabalhada inicialmente como 
embasamento, por sequência os alunos tiveram aula de laboratório, e assim, por fim a 
realização do jogo.  

O jogo aqui apresentado promoveu, além de uma articulação científica, uma 
preocupação de âmbito social.  

 
Objetivos 
O curso do Ensino Médio Articulado em Química da escola SENAI consiste no 

ensino médio de três anos corridos, juntamente com o curso técnico. Ao final do curso, 
os alunos saem capacitados para atuar no ramo laboratorial das indústrias como de 
açúcar e álcool, alimentícias e químicas, pois adquirem, no decorrer do ensino médio, 
os conhecimentos necessários para exercer a profissão de técnico. O ensino médio 
articulado é uma opção viável para o jovem que deseja ingressar no mercado de 
trabalho com um conhecimento amplo sobre o que ele desenvolverá, já que o mercado 
está cada vez mais seletivo e criterioso.  

Vemos que o ensino articulado auxilia o jovem na busca pelo primeiro emprego 
de qualidade e o torna qualificado para enfrentar as adversidades do mundo 
trabalhista. Nos dias atuais, o curso técnico se tornou de fundamental importância nas 
mais diversas áreas de trabalho, pois o técnico desenvolve no decorrer do curso 
habilidades práticas conciliadas com o conhecimento teórico que o favorecem na 
prática do serviço. O conhecimento técnico se torna a cada dia mais requisitado pelos 
empregadores, pois aumentam a qualidade do serviço e consequentemente geram 
produtos novos e melhores no mercado. 

 A escola SENAI tem como objetivo promover a educação profissional e 
tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para 
elevar a competitividade da indústria. 

Portanto, este artigo tem por objetivo ressaltar a importância de se trabalhar o 
lúdico no ambiente escolar para a obtenção de qualidade no processo ensino-
aprendizagem, através da análise da experiência vivida por uma professora do Ensino 
Médio da escola SENAI da cidade de Itumbiara – GO.   

 
Pressupostos Teóricos sobre Microbiologia 
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A microbiologia é uma área da Biologia que tem como objeto de estudo os 
micro-organismos. Esta área possui grande importância seja como ciência básica onde 
se abordam estudos fisiológicos, bioquímicos e moleculares, seja como ciência 
aplicada composta por processos industriais, controle de doenças, pragas, na produção 
de alimentos, etc.  

Segundo Tortora et al (2012), micro-organismos 
 
são formas de vida diminuta individualmente muito pequenas para serem vistas 
a olho nu. O grupo inclui bactérias, fungos (leveduras e fungos filamentosos), 
protozoários e algas microscópicas. [...] Atualmente sabemos que os micro-
organismos são encontrados em quase todos os lugares. Há até pouco tempo, 
antes da invenção do microscópio, os micróbios eram desconhecidos para os 
cientistas. Milhares de pessoas morreram devido a epidemias devastadoras, 
cujas causas não eram conhecidas. Famílias inteiras morreram porque as 
vacinas e antibióticos não estavam disponibilizados para combater doenças 
(TORTORA et al., 2012, p.2).  
 

Os micro-organismos são seres unicelulares, que por serem muito pequenos 
só podem ser visualizados com o auxílio do microscópio. Estes seres podem ser 
encontrados no ar, no solo e, inclusive, no ser humano.  

A área da microbiologia de alimentos objetiva o estudo do comportamento dos 
micro-organismos em produtos alimentícios, considerando toda a sua produção 
(colheita, processamento, armazenamento, distribuição e preparação).  

Tortora et al. (2012) afirma que 
 

Os usos industriais da microbiologia tiveram inícios com a fermentação de 
alimentos em larga escala que produziu ácido lático a partir dos laticínios e 
etanol a partir da cerveja. Essas duas substâncias químicas também se 
mostraram úteis em processos industriais não relacionados com a produção de 
alimentos (TORTORA et al., 2012, p.800) 
 

Os microrganismos na natureza normalmente existem em cultura mista, com 
muitas espécies diferentes ocupando o mesmo ambiente. Ao determinar as 
características de um microrganismo, ele deve estar em cultura pura, ou seja, em que 
todas as células na população são idênticas no sentido de que elas se originaram de 
uma mesma célula parental. 

Para a análise de determinados micro-organismos é necessário aplicar 
técnicas específicas para cada cultura em análise. É possível analisar por meio de 
técnicas confiáveis, micro-organismos patógenos como a salmonela, verificar a 
presença de e-colli em determinados alimentos pelo método sequencial de tubos, 
identificar bactérias gram-negativas e gram-positivas pelo método de coloração, etc. Há 
também as técnicas de isolamento, como o método pour-plate ou semeadura por 
profundidade, semeadura em superfície e a técnica de estria de esgotamento.  

Todas essas análises são de fundamental importância para que se possa ter 
ao final do processo de fabricação de alimentos, um produto confiável, isento de 
contaminação e com uma vida de prateleira prolongada. 

 
Materiais e Métodos 
A proposta era aplicar os conhecimentos adquiridos durante o bimestre na 

disciplina de microbiologia em forma de jogo lúdico, fazendo um paralelo entre a teoria 
e os jogos didáticos. 
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Buscando uma fundamentação teórico-prática sobre o tema microbiologia, 
inicialmente o tema foi abordado teoricamente em sala de aula pela professora Jéssyca 
e posteriormente foi aplicada a prática que consistia em um jogo.  

Para a execução do jogo, a princípio os alunos, do segundo ano do Ensino 
Médio, foram divididos em grupos, em seguida, foi pedido que os mesmo executassem 
os procedimentos dispostos no roteiro entregue previamente pela professora. 

Cada grupo deveria ter um líder, este por sua vez seria responsável pela 
organização das atividades e na posição de liderança responderia pelo grupo sempre 
que solicitado. Em seguida, cada equipe escolheu um nome que os representasse. 
Ficando definido que as equipes se chamariam, respectivamente, Estrelinha e Pureza 
Pura. 

 As etapas foram divididas em missões, tendo como objetivo a interação em 
equipes e ao mesmo tempo o desenvolvimento do trabalho em grupo, fazendo assim 
um processo ensino-aprendizagem facilitador de conhecimento do estudo de 
microbiologia e o incentivo da consciência social no processo de arrecadação de 
alimentos não perecíveis durante uma das missões. 

No primeiro momento foi entregue na sala de aula um roteiro contendo a 
descrição de uma das etapas sendo esta de âmbito social, tinha-se como finalidade à 
arrecadação de alimentos não perecíveis. Nesta etapa, cada equipe ficou responsável 
pela arrecadação de no mínimo 100 quilos de alimentos que, posteriormente, seriam 
doados para um lar para idosos. Sendo estipulado um prazo de sete dias para a 
arrecadação e ao término deste prazo foram distribuídos os pontos de acordo com a 
quantidade de alimentos arrecadados. O grupo Pureza Pura arrecadou 112 quilos 
enquanto o grupo Estrelinha arrecadou 107 quilos. Sendo assim, o grupo Pureza Pura 
obteve 50 pontos, enquanto o grupo Estrelinha pontuou 40 pontos. 

No segundo momento foi entregue a segunda missão juntamente com as 
regras que deveriam ser seguidas. Entregou-se ao líder de equipe uma folha com um 
caça-palavras, cada equipe deveria encontrar 11 palavras relacionadas com às 
analises microbiológicas realizadas em aulas práticas, este jogo foi realizado com o 
intuito de reforçar os conhecimentos adquiridos em sala e relacionar com a prática de 
laboratório, os alunos tiveram 10 minutos para entregar a folha com as palavras 
encontradas. Ao findar o tempo, ambas as equipem entregaram a folha-resposta, 
portanto, concluíram a missão com êxito, pontuando 35 pontos cada uma.   

Ao final da etapa anterior, foi distribuída uma nova missão para as equipes. O 
líder deveria orientar seus colegas para compor uma paródia com os assuntos vistos 
em sala de aula sobre microbiologia. O intuito desta missão era verificar se os alunos 
conseguiam estruturar ideias que representassem os conteúdos abordados pela 
professora. Cada equipe teve um prazo de 30 minutos para a conclusão dessa missão. 
Ao final do prazo, a paródia foi apresentada a toda turma. Ambas as equipes 
conseguiram concluir a missão e obtiveram 40 pontos. 
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Figura 1: Alunos apresentando a paródia. 

Na última missão realizou-se um quiz de perguntas e respostas, disputado 
individualmente entre equipes. O objetivo desta etapa era verificar a aprendizagem dos 
alunos no decorrer do semestre e se eles foram capazes de correlacionar o conteúdo 
aplicado em sala de aula com o desenvolvimento das aulas práticas em laboratório de 
microbiologia. Para tanto, foram elaboradas questões que ao serem respondidas 
refletissem a qualidade deste aprendizado.  

Durante o quiz foram feitas as seguintes perguntas aos alunos: 
 

1 Qual dos equipamentos é mais eficaz na 
esterilização de vidrarias? 
 

a- Estufa 
b- Autoclave X 
c- Fluxo Laminar 

2 A ciência que estuda os fungos é chamada de? 
 

a- Micologia X 
b- Mitologia 
c- Fungicida  

3 Qual o nome dado aos filamentos dos bolores? 
 

a- Alongamentos 
b- Micélio 
c- Hifas X 

4 Complete a fase: As leveduras são 
________________, ou seja, formados por uma 
única célula. 
 

a- Procarióticas 
b- Eucarióticas 
c- Unicelulares X 

5 As bactérias são classificadas em 3 tipos. As 
bactérias no formato de estafilococos são 
denominadas? 
 

a- Espiraladas 
b- Esféricas X 
c- Cilíndricas 

6 Qual desses meios de cultura não faz parte da 
análise de salmonela? 
 

a- Bile verde brilhante 
X 

b- Tetrationato 
c- Bismuto Sulfito 

7 Qual destes fatores não influencia no a- pH 
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crescimento microbiano? 
 

b- Condutividade 
c- Temperatura 

8 Qual tipo de inoculação de micro-organismos 
utiliza a alça de drigalski? 
 

a- Semeadura 
b- Pour-plate 
c- Estria de 

esgotamento 
9 O que significa PCA? 

 
a- Plate Count Agar 
b- Potato Count Agar 
c- Agar Nutriente 

10 Qual desses 3 tipos de coliformes produz cepas 
exclusivamente fecal? 
 

a- Klebsiella 
b- Enterobacteria 
c- Escherichia coli 

 
As duas equipes concluíram com êxito essa missão, no entanto dentre os 75 

pontos totais a equipe Pureza Pura obteve 45 pontos enquanto equipe Estrelinha 
obteve 35.   

 
Figura 2: Alunos no desenvolvimento do Quiz de perguntas e respostas. 

Ao final das missões foi concluído que a equipe Pureza Pura conseguiu a 
melhor pontuação e o melhor desempenho na realização das missões totalizando 170 
pontos enquanto a equipe Estrelinha conseguiu apenas 150 pontos.   
 

Resultados e Discussão 
A aplicação de jogos lúdicos no ensino de microbiologia é uma ferramenta 

didática que auxilia os docentes na aplicação de conteúdos de difícil compreensão de 
modo a auxiliar o aluno no entendimento do assunto tratado. Segundo Rizzo (2001), os 
jogos, pelas suas qualidades intrínsecas de desafio à ação voluntária e consciente, 
deve estar obrigatoriamente, incluído entre as inúmeras opções de trabalho escolar. 

Através da aplicação dos jogos didáticos, pode-se observar o aumento do 
interesse dos alunos pela disciplina de microbiologia, uma vez que a matéria é de difícil 
compreensão, pois envolve analises microbiológicas complexas que são desenvolvidas 
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em indústria de diversos seguimentos e também o envolvimento maior das equipes 
durante a realização das missões, uma vez que o trabalho em grupo deve ser 
reforçado em sala de aula a fim de preparar o aluno para o mercado de trabalho.  

Pudemos perceber mudanças nas atitudes dos alunos, quando comparadas 
com as avaliações teóricas aplicadas anteriormente e a avaliação utilizando jogos 
didáticos. À medida que as etapas foram sendo concluídas, tornou-se notável o 
aumento da disposição e da curiosidade dos alunos na resolução das próximas 
missões. Na aplicação de cada uma das etapas pode-se verificar e contentamento ao 
verem o resultado de seu próprio trabalho, e a realização deste projeto tornou a 
disciplina de microbiologia mais visível e prazerosa. 

 
Considerações Finais 
Nota-se que através da aplicação do conteúdo como desenvolvimento de 

jogos lúdicos, e acima de tudo com a interação dos alunos e da comunidade escolar 
eles passaram a se interessar pelo projeto desempenhado, através de recursos que 
eles sentem vontade de aprender, fazer e cooperar para que haja uma melhoria e 
maior desenvoltura entre o projeto desenvolvido e o resultado esperado, e também a 
expectativa do processo de conscientização e cooperação dos alunos em busca de 
uma sociedade melhor. É possível observar através dos resultados obtidos, uma 
melhora no comportamento durante o desenvolvimento da atividade proposta e o início 
de uma consciência social desenvolvida pelos alunos a partir da arrecadação de 
alimentos. Com os jogos lúdicos, os alunos passaram a desenvolver novas 
habilidades, como a interação com outros colegas e o desenvolvimento social. 

Pode-se verificar, também, um interesse maior dos alunos pela disciplina, pois 
se desmistificou o pensamento de que a microbiologia é algo totalmente alheio ao 
viver do aluno e que abstém apenas à aulas dentro da sala de aula e no  laboratório. 
Vale ressaltar que os resultados superaram o esperado ao percebermos que todos os 
alunos participaram, houve o surgimento de dúvidas e que perceberam que o 
conhecimento pode ser adquirido através de coisas simples. 

Portanto, podemos concluir que em relação aos alunos tivemos muitos 
benefícios como melhoria pessoal de cada um e de suas competências, sejam de nível 
pessoal ou em relação ao grupo. Concluímos também que o uso de jogos lúdicos para 
o ensino propicia ao professor uma forma de diversificar suas aulas e como visto 
motivar seus alunos sentindo-se assim também motivado. 
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Palavras-Chave: Peer Instruction, Questionamento Interativo, Aprendizagem Colaborativa. 

Introdução 
Muitos dos conceitos fundamentais de Química são 
complexos e, por vezes, os estudantes do Ensino 
Médio apresentam dificuldades em entendê-los ou 
aplicá-los na resolução de situações problema. Uma 
possibilidade para a superação destas dificuldades é 
a proposta de questões com problemáticas atuais, 
envolvendo-os, deste modo, a uma discussão ativa 
em que seus conhecimentos prévios sejam 
relevantes e significativos para o aprendizado de 
conceitos químicos. 
O Peer Instruction - "Instrução pelos Colegas” (IpC) - 
tradução livre, é um método de ensino interativo, 
baseado em pesquisas em ensino, desenvolvido 
pelo professor de Física Eric Mazur na Universidade 
de Harvard nos anos 90, e consiste em: 
1. Propor um assunto a ser pesquisado e estudado 
pelos alunos para a próxima aula; 
2. Apresentar uma questão e determinar certo 
tempo para que os alunos possam pensar a 
questão;  
3. Cada aluno fornece sua resposta, que deve ser 
contabilizada pelo professor;  
4. Os alunos devem convencer seus pares (1 a 2 
minutos);  
5. Dada chance de revisão, se for o caso, mudam as 
respostas;  
6. Retorno para professor contabilizar as respostas1. 
Embora a experiência tenha ocorrido na disciplina 
de Física, por Eric Mazur, o método IpC, segundo 
ele, pode ser aplicado em quaisquer outras 
disciplinas, constituindo-se em uma possibilidade 
promissora para a introdução de um método 
alternativo no ensino1. 

Resultados e Discussão 
A experiência didática ocorreu com uma turma de 
segundo ano do ensino médio de uma escola 
pública, composta por 40 alunos durante um mês, 
com um encontro semanal por um período de 50 
minutos, havendo a leitura prévia dos seguintes 
tópicos de estequiometria: cálculo de massa 
atômica e massa molar, quantidade de matéria, 
quantidade de átomos e moléculas, reagente 
limitante, rendimento de uma reação e grau de 
pureza. Para coletar os dados dos alunos usamos 
flashcards e os resultados gerados foram: 

1. Questão: Calcule a massa molar de 
CuSO4.5H2O (alternativa correta B)2. Primeira 

tentativa, resposta individual: a) 16,66%; b) 58,33%; 
c) 0,0%; d)25%; Segunda Tentativa, após discussão 
em pares: a) 0,0%; b) 100%; c) 0%; d)0,0%. 

2. Questão: Supondo que os fertilizantes 
nitrogenados, listados abaixo, tivessem os seus 
preços estabelecidos de acordo com o seu teor de 
nitrogênio (isto é, quanto maior a porcentagem de 
nitrogênio, em um fertilizante, maior seu preço), qual 
deles seria o fertilizante mais barato? (alternativa 
correta C)2. Primeira tentativa, resposta individual: a) 
8,33%; b) 62,5%; c) 29,16%; d) 0,0%; Segunda 
tentativa, após discussão em pares: a) 8,33%; b) 
25%; c) 66.67%; d) 0,0%. 
Observou-se que a primeira tentativa apresentou 
respostas diferenciadas. Na segunda tentativa,  
após a discussão entre os pares, o índice de acerto 
cresceu significativamente, uma vez que a fala mais 
simples do colega, no momento da discussão, 
favoreceu a convergência para a resposta correta. 
Dessa forma evidencia que o método envolveu 
ativamente os alunos na sua própria aprendizagem 
apresentando maior rendimento, fruto dessa 
interação com os colegas e com o conteúdo da 
disciplina. 

Conclusões 
Vimos que a participação ativa, a dinâmica, e a 
motivação dos alunos durante as aulas aumentaram 
significativamente, e que as interações que se 
estabeleceram entre os alunos e destes com o 
professor contribuíram para um maior significado à 
aprendizagem dos conceitos de estequiometria. 
Portanto o ensino interativo por IpC, pode ser usado 
no ensino de química, pois ativa a mente dos 
alunos, desenvolvendo uma reflexão crítica e uma 
melhor compreensão conceitual3. 
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Introdução 
A maioria dos alunos ao ingressar no ensino 

médio deparam-se, pela primeira vez com a 
disciplina de química, e ao ser introduzidos a 
matéria tem como um dos primeiros conteúdos a 
tabela periódica, que por muitas vezes é explicada 
de uma forma abstrata, sem que o aluno tenha a 
total compreensão da importância da mesma no 
ensino de química.  

Na Escola Estadual de Ensino Médio Jovem 
Gonçalves Vilela situada em Ji-Paraná/RO, foi 
proposta uma atividade para a superação destas 
dificuldades, na qual os alunos produziriam histórias 
em quadrinhos da tabela periódica. A história em 
quadrinho é a arte de narrar histórias por meio de 
uma sequência de desenhos, os primeiros relatos 
sobre as HQ surgiram na Pré-História com os 
desenhos hieróglifos.  

O uso de HQ como ferramenta para o ensino de 
química é bem interessante, pois os alunos têm a 
oportunidade de criar suas histórias, além disso, 
exercitam a capacidade de síntese, a leitura e 
produção de textos e a identificação e utilização da 
linguagem visual durante a construção das tirinhas1. 

Esta atividade visa facilitar a compreensão dos 
alunos através da utilização de um recurso didático 
diferenciado, com uma linguagem de fácil 
abordagem e comum ao dia a dia, evitando aulas 
monótonas e repetitivas do conteúdo de tabela 
periódica.  

Resultados e Discussão 
A aplicação deste trabalho foi realizada em três 

etapas, na primeira aplicamos um questionário para 
identificar qual era a dificuldade dos alunos na 
disciplina de química, após apurar os resultados 
constatamos que a maioria dos alunos apresentam 
dificuldades em compreender a tabela periódica.  

Na segunda etapa começa a proposta de 
superação das dificuldades, onde os alunos 
receberam histórias em quadrinhos de química geral 
sobre a estabilidade do átomo e outros de 
curiosidades sobre a química, feitas por cartunistas 
profissionais para que os alunos compreendese a 
estrutura e a linguagem das histórias em 
quadrinhos. Na terceira etapa os alunos tinham a  

 
missão de pesquisar a história, curiosidades e a 
aplicação dos elementos da tabela periódica no dia 
a dia, e divididos em grupos confeccionaram história 
em quadrinhos da tabela periodica, depois de todas 
as HQ prontas os alunos apresentaram suas 
criações de uma forma dinamica e divertida, onde 
foi notória a empolgação dos alunos. 
 

 
    Figura 1. História em quadrinhos dos alunos. 

Conclusões 
A história em quadrinhos é muito utilizada pelos 
alunos como um método de descontração, porem 
vinculada com o processo de ensino-aprendizagem 
contribuiu para a participação dos alunos na sala de 
aula, e para a superação dos obstáculos do 
conteúdo da tabela periódica, despertando nos 
alunos um interesse pela disciplina e também 
estimulando a criatividade.  
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Introdução 
O ensino de Química tem enfrentado dificuldades 
metodológicas, gerando falta de interesse dos 
alunos pelos conteúdos e dificultando o 
aprendizado1. O Vídeo Quiz é uma espécie de jogo 
de perguntas e respostas na forma de vídeos, 
usando como plataforma o YouTube (link)2, que 
visa apresentar o conteúdo ao aluno de forma 
interativa, partindo do pressuposto que o uso de 
vídeos no ensino de Química3 pode despertar o 
interesse do aluno4 e auxiliar o aprendizado, 
facilitando as abstrações e proporcionando a 
aprendizagem significativa5.  
As questões do Vídeo Quiz foram desenvolvidas 
com base em quatro, dos seis níveis do domínio 
cognitivo de Bloom6: conhecimento (questão 1), 
compreensão (questão 2), aplicação (questão 3) e 
análise (questão 4). Esses níveis apresentam um 
aumento da complexidade das operações 
cognitivas, do conhecimento à análise. Mesmo os 
estudos de Bloom terem surgido em 1956 sua 
abordagem vem sendo estudada na atualidade e, 
na teoria, nos permite o conhecimento do 
diagnóstico da aprendizagem dos alunos por meio 
de avaliações sistemáticas7. 

Resultados e Discussão 
Foi realizado um estudo randomizado, com grupo 

texto e grupo vídeo, para investigar a influência dos 
vídeos no aprendizado. O grupo texto respondeu 
questões de múltipla escolha (contendo quatro 
alternativas) duas vezes, uma antes e outra depois 
de lerem um texto com as informações relativas às 
questões. Esse procedimento visou verificar a 
influência do texto na porcentagem de acerto dos 
alunos. O grupo vídeo respondeu as mesmas 
questões de múltipla escolha, porém, ao invés do 
texto, assistiram vídeos contendo os enunciados 
das questões. A cada resposta, os alunos do grupo 
vídeo receberam um feedback, também na forma 
de vídeo, acerca da sua escolha.  A eles, só foi 
permitido avançar para a próxima questão quando 
estes acertassem a resposta. Essa estratégia 
permitiu que os alunos do grupo vídeo verificassem 
seus acertos e erros, aprendendo com eles, antes 
de progredirem para a próxima questão.  
Tabela 1. Porcentagem de acertos. 

 Tentativas Questão 1 
acertos (%)  

Questão 2 
acertos (%)  

Questão 3 
acertos (%) 

Questão 4 
acertos (%) 

Texto 
(n=20) 

1ª 9 40 19 0 
2ª 63 34 28 40 

Vídeo 
(n=21) 

1ª 9 58 38 28 
2ª 41 23 38 33 
3ª 34 18 13 19 
4ª 14 0 9 19 

Ambos os grupos tiveram dificuldade para 
responder a questão de conhecimento na primeira 
tentativa. Nas questões 2 a 4, os alunos do grupo 
vídeo tiveram um melhor desempenho que o grupo 
texto, na primeira tentativa. Na segunda tentativa 
podemos observar um aumento significativo de 
ambos os grupos, nas questões 1, 3 e 4. Quanto 
maior o número de alunos do grupo vídeo que 
acertam as questões na primeira e segunda 
tentativa, menor é a quantidade de acertos na 
terceira e quarta tentativa, pois, ao acertar uma 
questão, o aluno é direcionado para a próxima 
questão. Vale ressaltar que o grupo texto, após a 
primeira tentativa, leu um texto com todas as 
informações contidas nos vídeos, porém o grupo 
vídeo só teria acesso a esses vídeos se eles vissem 
todas as respostas, ou seja, se eles acertassem 
todas na última tentativa. Mesmo com essa 
diferença a porcentagem de alunos do grupo vídeo, 
que acertaram as questões 2, 3 e 4 na segunda 
tentativa é maior que a do grupo texto, levando em 
consideração os que já haviam acertado na 
primeira tentativa. 

Conclusões 
O Vídeo Quiz apresentou influência positiva no 

aprendizado, sobretudo nas questões de níveis do 
domínio cognitivo de maior complexidade 
(compreensão, aplicação e analise), isso pode estar 
relacionado ao fato dessas questões exigirem do 
aluno conceitos e abstrações mais facilmente 
apresentadas em vídeos e animações. Além disso, 
o Vídeo Quiz apresenta feedback das questões 
assinaladas, com conteúdos que auxiliam o aluno a 
compreender o tópico.  
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Introdução 
O Programa PIBID, é promovido pela CAPES em 
âmbito nacional que tem como proposta a iniciativa 
de aperfeiçoar, valorizar e incentivar a formação dos 
estudantes de licenciatura para a educação básica. 
Os objetivos são: valorizar o magistério; elevar a 
qualidade da formação inicial; promover a 
integração ensino superior e educação básica1. O 
PIBID do curso de licenciatura em Química da 
Universidade Estadual de Londrina entrou em vigor 
no ano de 2010. Este trabalho tem como objetivo a 
descrição de uma das Unidades de Aprendizagem 
(UA) desenvolvidas em um dos colégios 
participantes. A Unidade de Aprendizagem é um 
método de ensino caracterizado pelo papel 
mediador do professor no processo de ensino e 
aprendizagem, sendo constituída por um conjunto 
de atividades escolhidas estrategicamente para 
trabalhar um determinado tema, objetivando uma 
aprendizagem significativa em termos de conteúdo, 
habilidades e atitudes2. 

Resultados e Discussão 
Nesta UA teve-se a intenção de abordar de forma 
contextualizada, o conceito de ligações químicas 
por meio da leitura, interpretação de texto, 
resolução de exercícios e também de uma atividade 
lúdica, para dessa forma conseguir relacionar o 
conceito científico e o cotidiano dos estudantes. 
Esta UA foi desenvolvida em duas aulas nas turmas 
do primeiro ano do ensino médio do Colégio 
Estadual Maria do Rosário Castaldi, Londrina-PR. 
No primeiro momento foi entregue e realizada a 
leitura de um texto que tem como tema central o 
“Sal de Cozinha”3, produto presente no dia-a-dia dos 
estudantes. Esse texto foi utilizado com o objetivo 
de relacioná-lo com o conceito de ligações 
químicas. O mesmo possuía uma linguagem 
simples que trazia a substância NaCl (sal de 
cozinha) apresentando um breve histórico e sua 
origem, assim como as suas aplicações na cozinha 
tanto no preparo de alimentos quanto na 
conservação dos mesmos. Neste sentido o 
estudante pôde relacionar os conceitos químicos 
com as diversas utilidades do NaCl. Em seguida 
foram apresentados alguns slides abordando os 
tipos de ligações químicas e alguns exemplos. Ao 
final desta primeira aula, foi entregue um 
questionário para cada estudante com perguntas 
que estavam relacionadas ao texto e aos slides. Na 
segunda aula foi realizado um bingo como atividade 
lúdica. Foram elaboradas perguntas, que 

relacionavam os números a serem marcados na 
cartela.  Por exemplo: O sódio é um metal alcalino 
que se liga ao cloro formando uma ligação iônica 
resultando em NaCl (sal de cozinha). Quantos 
elétrons de valência têm o sódio? Resposta: 1, e 
esse era o número que o estudante deveria marcar 
na sua cartela. A UA deu ênfase no conceito de 
ligações químicas, que busca fazer uma explicação 
sobre cada tipo de ligação e a diferença entre elas.   

Conclusões 
Com a descrição da UA, é possível notar que 
trabalhar com diferentes metodologias podem 
contribuir para o processo de aprendizagem 
significativa, o qual buscou-se com o 
desenvolvimento desta UA. As metodologias usadas 
visaram trabalhar com diferentes meios para que o 
estudante construísse o conhecimento científico. A 
utilização da leitura é algo de grande valia nesse 
processo, pois por se tratar de uma disciplina que 
exige vários conteúdos que envolvem cálculos, os 
alunos acabam não exercitando a capacidade de 
interpretação que pode ser trabalhado por meio da 
leitura4. As atividades lúdicas devem ser 
trabalhadas de forma a ajudarem no processo de 
construção do conhecimento científico, e não 
apenas ser usada como uma atividade avaliativa, ou 
para tornar a aula dinâmica, é preciso haver uma 
conciliação entre as funções lúdicas e educativas5. 
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Introdução 
O PIBID − Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) desenvolvido pelo 
curso de licenciatura em Química da Universidade 
Estadual de Londrina é um projeto que visa criar um 
espaço de investigação, reflexão, discussão e 
problematização sobre questões educacionais; 
possibilitar uma melhor preparação dos licenciandos 
para o exercício da docência e iniciar o  contato dos 
licenciandos com o contexto real da escola, unindo 
as atividades realizadas na universidade à prática 
pedagógica escolar. O subprojeto 
PIBID/Química/UEL edital 2009 teve duração de 4 
anos (2010-2013) e apresentou como objetivo 
promover a aprendizagem da química no ensino 
médio por meio da articulação entre a leitura, a 
contextualização e a experimentação elaboradas 
como Unidade de Aprendizagem. Entendemos por 
Unidade de Aprendizagem (UA) um método de 
ensino caracterizado pelo papel mediador do 
professor no processo de ensino e aprendizagem, 
sendo constituída por um conjunto de atividades 
escolhidas estrategicamente para trabalhar um 
determinado tema, objetivando uma aprendizagem 
significativa em termos de conteúdo, habilidades e 
atitudes¹. O objetivo deste trabalho consiste em 
apresentar uma UA desenvolvida em uma das 
escolas participantes abordando o tema Petróleo. 

Resultados e Discussão 
O tema petróleo é bastante discutido na sociedade 
e gera atritos políticos, econômicos e sociais. Esse 
tema foi utilizado para abordar o conceito de 
hidrocarbonetos estudado na química orgânica. 
Esta UA trás as origens do petróleo, suas frações e 
utilidades. Duas aulas foram necessárias para a 
realização da primeira aula foi iniciada com um 
esquema representando uma torre de 
fracionamento utilizada no refinamento do petróleo e 
suas frações deveriam ser completadas onde a 
seguinte dica foi dita: “Na base da torre fica o 
produto mais pesado (resíduos, piche/asfalto) e no 
topo da torre a fração mais leve”. As frações eram 
dadas aos estudantes e cabia a eles preencherem. 
A intenção era ver qual o conhecimento prévio dos 
estudantes e se sabiam relacionar as distintas 
frações em função das massas moleculares.  Após 
o preenchimento da torre, esta atividade foi 
recolhida e um texto2 foi entregue aos estudantes 
que abordava um pouco da história e produção do 

petróleo. Após a leitura do texto, fez-se a 
abordagem do conceito de hidrocarbonetos, o 
funcionamento de uma torre de petróleo que usa a 
técnica de destilação fracionada, retomou-se os 
conceitos de massa molecular e ponto de ebulição. 
Assim foi explicado o porquê das frações mais leves 
se encontrarem no topo da torre e as mais pesadas 
na base.  Depois de todas as explicações, os alunos 
puderam refazer a torre de fracionamento revendo 
suas primeiras ideias. Na segunda aula, uma 
atividade lúdica foi realizada com os mesmos. A 
atividade consistiu em um jogo de verdadeiro ou 
falso: os alunos foram divididos em grupos de 5 
pessoas e cada grupo recebeu duas placas feitas 
de cartolina, uma com a letra V e outra com a letra 
F.Uma lista de afirmações foi elaborada a partir do 
texto e dos conceitos trabalhados na primeira aula. 
Estas afirmações fizeram com que o grupo 
discutisse entre si se tais ideias eram verdadeiras 
ou falsas, sendo que o grupo não poderia ter acesso 
ao texto e a nenhum outro material. As afirmações 
foram lidas pelo professor e um tempo de 1 minuto 
foi dado aos grupos para que pensassem e 
refletissem sobre a afirmação. Depois de decorrido 
o tempo, o professor pedia aos grupos para que 
levantassem a placa. Os estudantes deveriam falar 
onde estava o erro e corrigi-lo, levando os a tentar 
solucionar os problemas propostos na atividade com 
os conceitos trabalhados na UA. 

Conclusões 
A utilização de metodologias diferenciadas no 
ensino de Química vem se mostrado de grande 
valia por apresentar os conceitos químicos com 
maior interação estudante-professor, criando 
espaços de discussão e possibilitando momentos de 
aprendizagem.  
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Introdução 
É de conhecimento dos professores que muitos 
estudantes, tanto na escola quanto na universidade, 
apresentam dificuldades na compreensão dos 
conceitos de Química e Físico-Química (Cakmakci, 
2011). Com isso, diferentes abordagens têm sido 
sugeridas na literatura para o processo de 
aprendizagem de Cinética Química (Cloonan, 2011; 
Demoin, 2013). 
Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo 
introduzir e discutir fatores que afetam a velocidade 
das reações químicas através da dissolução em 
água de comprimidos efervescentes em diferentes 
condições experimentais. Com isso, tem-se a 
expectativa de uma melhor compreensão dos 
estudantes sobre os fatores que influenciam na 
velocidade de uma reação, tais como: a superfície 
de contato, a massa, o volume, a temperatura e o 
uso de diferentes solventes. A abordagem 
investigativa foi utilizada para motivá-los a relatarem 
as suas observações experimentais junto com seus 
conhecimentos teóricos. Desta forma, os estudantes 
foram estimulados a discutir sobre os processos 
físicos e químicos a níveis microscópicos e 
macroscópicos através das experiências propostas 
em sala de aula. 

Resultados e Discussão 
A dissolução de comprimido efervescente é um 
excelente experimento para discutir as mudanças 
físicas e químicas da matéria. Com isso, os 
estudantes tiveram que responder a três questões. 
Com relação a questão I (Quais os fatores que 
podem influenciar na velocidade da reação 
química?), dos 14 grupos, somente 10  
responderam corretamente que os fatores são: 
temperatura, superfície de contato, estado físico, 
volume e tipo de solvente. Na questão II (Quais são 
os aspectos químicos e físicos envolvidos na 
dissolução do comprimido efervescente?), os 
estudantes encontraram dificuldade em distinguir 
mudanças químicas e físicas. Por conta disso, dois 
grupos colocaram como única resposta 
“temperatura e pressão” e outros dois grupos não 
responderam. No entanto, cinco grupos 
responderam colisão ou contato entre as moléculas 
e as mudanças do estado físico como mudanças 
físicas.  Com relação as mudanças químicas, um 

grupo respondeu corretamente a liberação de gás 
durante o processo de dissolução, enquanto dois 
grupos responderam que ocorreu uma “afinidade 
química” durante a reação. 
Na questão III (Justifique os resultados observados 
na dissolução dos comprimidos efervescente em 
diferentes solventes.), foram observados alguns 
equívocos por parte dos estudantes. Por exemplo, 
“ebulição” corresponderia a efervescência, 
“congelamento” a nenhuma reação, “transformação” 
ou “reação” para dissolução ou desaparecimento do 
comprimido e “mudança química” para diferentes 
substâncias. Analisando esses comentários, 
nenhum grupo foi capaz de responder de forma 
mais completa sobre a influência do solvente na 
dissolução do comprimido. Este fato sugere que a 
introdução de interações intermoleculares das 
substâncias e o processo de mecanismos de 
dissolução conduzido pelos professores não foi 
totalmente compreendido pelos estudantes. 

Conclusões 
Os resultados sugerem que a dissolução de 
comprimidos efervescentes é um excelente 
experimento para introduzir e discutir os fatores que 
influenciam na velocidade das reações químicas. 
Através deste experimento, é possível estimular os 
alunos e permitir que o professor faça conexões 
entre mudanças químicas e físicas a níveis 
microscópicos e macroscópicos. Além disso, é um 
experimento barato, seguro e que pode ser realizado 
em sala de aula. As dificuldades e erros conceituais 
dos alunos com relação ao tema proposto ficaram 
claros e puderam ser discutidos e retrabalhados 
pelo professor. 
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Introdução  
O presente trabalho pretende relatar acerca da 
importância do Pibid - IFNMG para a formação dos 
acadêmicos do curso de licenciatura em Química. 
Tal programa tem se apresentado como uma 
ferramenta primordial para a formação dos 
licenciandos, uma vez que, oportuniza aos mesmos 
uma experiência no desenvolvimento acadêmico a 
partir da inserção na prática docente. 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência procura desenvolver atividades lúdicas 
diferenciadas e atrativas, além de também promover 
experimentos alternativos de baixo custo, buscando 
uma participação ativa dos alunos em sala de aula. 
Neste sentido, contribui para o estímulo à atividade 
docente, aumentando assim a qualidade do ensino 
de química.  Indo ao encontro à afirmação de 
ARAGÃO e SCHNETZLER (1995), que dizem que 
os sentimentos, as concepções de ensino, 
aprendizagem e conhecimento de cada professor, 
refletem de forma significativa em sua prática 
docente, consolida-se o Pibid no fortalecimento da 
formação inicial docente.  

Resultados e Discussão 
As situações vivenciadas pelos bolsistas do Pibid 
são analisadas quanto ao impacto que as 
atividades, tais como realização de projetos, 
confecções de jogos, experimentação com materiais 
alternativos, monitorias em horários extraclasses, 
desenvolvimento de paródias, textos no ensino de 
química, visto que, requer um empenho maior dos 
professores e principalmente dos alunos. Portanto, 
temos alcançado o objetivo do projeto, uma vez que 
e possível perceber através do processo de ensino-
aprendizagem, o índice de aprendizado dos alunos 
e das escolas contempladas pelo projeto, e quanto 
à contribuição de tal projeto na formação dos futuros 
docentes. Pois, nota-se que a participação dos 
bolsistas no projeto tem revelado uma oportunidade 
impulsionadora para a construção de uma 
identidade docente reflexiva e inovadora, haja vista 
que, foi possível observar que após a inserção do 
Pibid nas escolas, houve uma contribuição de forma 
significativa para a reflexão da prática docente 
enquanto acadêmicos do curso de licenciatura em 
química. Deste modo, tal reflexão incentiva os 

mesmos a fazerem da prática educacional o seu 
laboratório de estudos e observações, assim poderá 
estabelecer uma relação entre a teoria e a prática.  

Conclusões 
De acordo com o índice de conhecimento dos 
alunos, é plausível que após a inserção dos 
bolsistas na sala de aulas, houve mudança 
significativa, prova disso é a quantidade de escolas 
que estão solicitando o projeto, pois trabalhar de 
forma diferenciada e usando materiais de baixo 
custo, podem sim realizar uma significativa 
mudança no desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem. Os alunos estarão mais preparados 
e estimulados, contudo os trabalhos do Pibid de 
Química, em parceria com as escolas de ensino 
básico têm sido realizadas, na perspectiva de 
facilitar aos graduandos de licenciatura em química, 
uma boa formação conciliando as tentativas de 
teoria e prática no contexto escolar. Dentro deste 
contexto, o Pibid possibilita uma reflexão inicial 
acerca da futura profissão docente. Evidenciando 
que ao exercerem a profissão, estará mais 
preparado para atuar como professor devido sua 
atuação desde cedo no campo da educação, 
portanto o projeto visa oportunizar aos acadêmicos 
bolsistas conhecerem o local onde irá atuar, bem 
como, as dificuldades que podem ocorrer 
futuramente. Deste modo, aprender com os 
profissionais que se encontram em pleno exercício 
de suas funções permitirá uma aprendizagem a 
priori a sua atuação.  
Diante disto, é que o Pibid proporciona aos 
graduandos de química essa experiência, visando 
que o discente reflita sobre suas ações ao 
relacionar a teoria com a prática docente, tornando-
se um agente transformador na formação dos 
professores de química.   
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Introdução 
Reflexões voltadas para o ensino de ciências vêm 
mostrando a existência de múltiplas relações entre 
Cultura e desempenho dos alunos durante as aulas. 
No ensino de ciências existe uma crença de que os 
alunos trazem para a sala de aula diferentes pré-
concepções do mundo e que as mesmas 
influenciam a aprendizagem e que são muitas vezes 
originárias dos meios culturais onde vivem. A 
relação entre a tradição popular e o ensino-
aprendizagem é o assunto abordado neste trabalho, 
onde deseja-se demonstrar como o conhecimento 
empírico, no caso do sabão de cinzas, pode auxiliar 
na compreensão de conceitos básicos de química 
ensinados na escola, podendo assim então auxiliar 
na relação ensino-aprendizagem com o cotidiano do 
aluno. 

Resultados e Discussão 
Para obter o sabão da cinza, efetuou-se a 

lixiviação da cinza da palha do grão do café 
incinerada, onde adicionou-se a cinza em um funil 
com filtro e acrescentou-se  100mL de água com 
auxílio de uma pisseta (Figura 1a), sem mexer, 
aguardou-se a total filtração da mistura agua + 
cinza. Depois de extraída a base, isto é, o filtrado 
resultante da água com a cinza, aqueceu-se até a 
ebulição, aguardando-se  que o volume da base 
diminui-se pela metade resultando em uma solução 
de pH 11,78 (Figura 1b). Logo em seguida, 
adicionou-se 60mL de óleo de soja, resultante de 
descarte de frituras, nessa etapa, foi importante 
aquecer esse líquido para redução do volume e 
solidificação do mesmo (Figura 1c). Ao concluir essa 
etapa, adicionou-se o sabão em uma placa de petri 
forrada com plástico, aguardou-se o resfriamento e 
desenformou-se o mesmo (Figura 1d).  

Esta técnica de preparação de sabão é uma 
pratica rudimentar, utilizada na época em que 
existiam poucas formas de obtenção do sabão e de 
outros produtos de limpeza. É uma técnica eficaz, 
pois, ao ser testada com os alunos na limpeza de 
um béquer sujo, notou-se que ocorreu a formação 
de “espuma” e o mesmo ficou limpo. Após o 
experimento explicou-se aos alunos que o sabão 
possibilita a remoção de certos tipos de sujeira que 
a água sozinha não consegue, isso ocorreu porque 
a sujeira em geral não se dissolve em água. Em 
outras palavras, explicou-se que as moléculas de 
água são polares enquanto as sujeiras tendem a ser 
apolares, entre outros conceitos que foram 

passados aos alunos, posteriormente explicou-se as 
reações de saponificação, esterificação e 
transesterificação, mostrando suas diferenças 
fundamentais e como são reações muito parecidas 
e o que diferem umas das outras. Foram tratados 
também aspectos ambientais e econômicos do uso 
desta metodologia simples e rotineira do dia-a-dia 
de sitiantes da Região da Zona da Mata de 
Rondônia que abrange sete municípios e que 
também é uma técnica conhecida em outras regiões 
do Brasil. 

 

  

Figura 1. a) filtração da mistura agua e cinza b) 
medida do pH c) aquecimento da mistura óleo e 
filtrado d) sabão pronto e desenformado 
 

Conclusões 
Esse trabalho gerou um grande interesse 

nos alunos por demonstrar uma técnica empírica 
rudimentar e relativamente cotidiana, com conceitos 
básicos necessários para aprendizagem no ensino 
de química. Essa técnica conseguiu quebrar um 
paradigma que os professores enfrentam que é aliar 
conhecimentos populares, com a aprendizagem de 
química, incentivando assim a relação ensino-
aprendizagem e o uso do cotidiano para o ensino. 
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Introdução 
A experimentação é fundamental para que o 
aluno vivencie concretamente conceitos e 
teorias estudados em sala de aula. No entanto 
deve-se tomar todos os cuidados para que o 
aluno não assuma a postura de um mero 
observador. Ele deve participar efetivamente 
do processo, questionar, expor suas opiniões e 
duvidas a respeito do assunto. 
Utilizar a datiloscopia como tema gerador 
enriquece a experimentação, com informações 
históricas de como esta ciência foi 
desenvolvida e quais as suas aplicações 
através dos tempos. Esse tema foi trabalhado 
em duas aulas no colégio Sesquicentenário, 
na cidade de João Pessoa em uma turma do 
3º ano do ensino médio. O principal objetivo 
das aulas foi o de tornar perceptível para os 
alunos como o contexto histórico contribuem 
para o desenvolvimento dos conhecimentos 
científicos e como estes contribuem 
efetivamente para a sociedade. Durante este 
estudo foi possível relembrar conhecimentos 
que foram aprendidos pelos alunos nas 
primeiras séries do ensino médio. 

Resultados e Discussão 
Durante as aulas os alunos conheceram a evolução 
histórica, os princípios fundamentais da datiloscopia 
e os tipos de impressões digitais. Os alunos 
também aprenderam que o sistema de identificação 
e arquivamento de digitais foi criado por Vucetich, e 
implantado pela polícia de La Plata em 1891, e é 
utilizado ainda hoje. Os alunos se organizaram em 
dupla e cada um recolheu a amostra da digital em 
uma folha de papel limpa, em seguida foram 
colocadas em um recipiente com cristais de iodo, 
após a sublimação as amostras de digitais foram 
recolhidas e os alunos então aplicaram os 
conhecimentos adquiridos de acordo com o sistema 
de Vucetich, criando uma ficha de arquivamento 
para cada uma das digitais recolhidas. 
 
 
 

 

 
 

Figura 1. Aulas experimentais e recolhimento de 
impressão de digitais com a sublimação do iodo 

 
Os alunos aproveitaram o máximo a aula, 
questionaram e criaram possíveis situações que 
possibilitariam o recolhimento de digitais e 
aplicação do método. 

Conclusões 
O objetivo desta aula foi o de motivar os alunos a 
seguir uma careira acadêmica voltada aos 
conhecimentos científicos e tecnológicos. 
Independente de suas escolhas acadêmicas, 
alcançamos este objetivo pois, todos perceberam a 
importância dos saberes científicos para a 
construção de uma sociedade mais justa e 
consciente de seus direitos e deveres. 
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Introdução 
  Muitos estudos comprovam que a 
experimentação no ensino das ciências é uma 
valiosa ferramenta de ensino-aprendizagem. O 
estudo da ciência se define em dois processos 
importantes, o primeiro processo envolve a 
compreensão de modos científicos de pensar, dos 
quais os estudantes não tem acesso por outros 
meios. O segundo processo se origina da 
necessidade do saber juntamente com a capacidade 
de compreensão1.  

  A experimentação desenvolve no aluno 
uma habilidade cognitiva muito importante para a 
compreensão dos fenômenos químicos. Trata-se 
então, de conferir certo realismo ao conceito 
imaginário do aluno; um processo de transição do 
imaginário para o concreto. O acúmulo de 
observações e dados ambos derivados do estágio 
de experimentação, permite a formulação de 
enunciados mais genéricos que podem adquirir a 
força de leis ou teorias 2. 

  A química é uma parte da ciência que está 
presente na vida compreendendo, portanto a 
natureza. Os experimentos realizados propiciam ao 
aluno uma compreensão científica das 
transformações em que nela ocorre levando-o a 
conhecer as fórmulas e estruturas com capacidade 
de identificar seus compostos formando uma visão 
científica, empregando em sua vida. Demonstrar 
isso é o grande desafio do professor. Pois essa não 
é uma ciência petrificada, seus conceitos, leis e 
teorias, foram estabelecidos e tem sua dinâmica 
própria3.  

Neste sentido, considerando o eixo temático 
Ciência e Experimentação, presente neste trabalho 
teve como objetivo elaborar e desenvolver uma aula, 
de caráter teórico-prático investigativo abordando 
conteúdos de química orgânica, para alunos do 3º 
ano do Ensino Médio através, da temática “Química 
nos Medicamentos”. 

Resultados e Discussão 
 Por meio da experimentação possibilitou 

mecanismo de compreensão dos processos 
químicos, focalizando a sua importância da química 
nos medicamentos, visando obter um fármaco 
comum (Aspirina), por meio da síntese do ácido 
acetilsalicílico, seu princípio ativo. Após a aula 
aplicou-se um questionário aos alunos para 
verificação dos objetivos propostos, levando-os a  

pensar sobre a importância dessa ciência em suas 
vidas, identificando funções orgânicas que formam 
as estruturas moleculares do princípio ativo que é a 
base de um fármaco, abordou-se a diferença entre 
medicamento e remédio como agem no organismo, 
classificando as intensidades de interações 
intermoleculares ocorridas entre as substâncias nas 
células e fazendo uma abordagem das substâncias 
ácidas e básicas presentes no corpo. 

Levou-se em conta que o experimento deve 
privilegiar o caráter investigativo em que favoreça a 
compreensão das relações contextuais do tema 
proposto, fazendo com que os alunos relacionem as 
ideias entre si, tendo uma visão crítica e obtendo 
seus próprios conceitos.  
A experimentação é a parte de um processo de 
plena investigação, é essencial que reconheça os 
que pensam e fazem o ensino de ciências, pois 
pensamentos, atitudes do sujeito se dar por meio 
das atividades investigativas4.  

Foi perceptível a boa recepção dos alunos 
com o tema proposto. Já que a turma foi 
participativa em todas as etapas da aula 
demonstrando curiosidades, formulando hipóteses, 
analises e reflexões sobre o processo de fabricação 
do fármaco comum (aspirina). Conforme ás 
respostas obtidas no questionário, foi notável o 
aprimoramento e conhecimento da temática; os 
alunos perceberam simplificadamente a obtenção 
do medicamento mais utilizado do mundo.  

Conclusões 
 A atividade realizada teve embasamento 

teórico e prático, juntamente com materiais 
utilizados demostrou o quanto à ciência faz parte do 
cotidiano dos alunos, despertado criatividade; para 
que o mesmo se torne cidadãos crítico obtendo 
senso investigativo. Com a aplicação dos 
questionários, obteve um resultado satisfatório, uma 
vez que os alunos, por meio da experimentação de 
cunho investigativo, conseguiram estabelecer uma 
relação entre a teoria e a prática, bem como 
entender os conceitos discutidos na aula de forma 
autônoma.  
___________________ 
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compreensão de modos científicos de pensar, dos 
quais os estudantes não tem acesso por outros 
meios. O segundo processo se origina da 
necessidade do saber juntamente com a capacidade 
de compreensão1.  

  A experimentação desenvolve no aluno 
uma habilidade cognitiva muito importante para a 
compreensão dos fenômenos químicos. Trata-se 
então, de conferir certo realismo ao conceito 
imaginário do aluno; um processo de transição do 
imaginário para o concreto. O acúmulo de 
observações e dados ambos derivados do estágio 
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RESUMO: ESTE TRABALHO APRESENTA OS RESULTADOS DE UMA INVESTIGAÇÃO REALIZADA NO GRUPO DE PESQUISA 
EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS (GPECIEN), QUE TEM COMO OBJETIVO COMPREENDER A HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO QUÍMICA EM NOSSO PAÍS ATRAVÉS DA ANÁLISE DAS PRIMEIRAS PUBLICAÇÕES DA ÁREA, COMPREENDIDAS 
AQUI NUM RECORTE ENTRE OS ANOS DE 1970 À 1995. NO CONTEXTO DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA, PERCEBEMOS QUE 
ALGUNS AUTORES MARCARAM O INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO NA ÁREA EM NOSSO PAÍS. DESTA FORMA BUSCAMOS AS 
PRODUÇÕES DESTES, QUE FORAM SUBMETIDAS A UMA ANÁLISE COM BASE NA ATD, CRIANDO UNIDADES DE 
SIGNIFICADOS E POSTERIORMENTE CATEGORIAS. ASSIM, ESTE TRABALHO SE PROPÕE A DISCUTIR SOBRE A CATEGORIA 
EXPERIMENTAÇÃO, COM O INTUITO DE COMPREENDER DE QUE FORMA ESSE TEMA APARECE NAS PRIMEIRAS 
PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO QUÍMICA NO BRASIL. 

INTRODUÇÃO 
O surgimento da área de Educação Química está correlacionado a aspectos 

sociais, históricos, culturais, políticos, éticos e educacionais dos anos 60 e 70, os quais 
ocasionaram efeitos de forma direta nos sistemas de ensino dos diferentes países. 
Estes fatos levaram a um novo modelo de ensino, cujo foco era que o aluno 
aprendesse a pesquisar com base no método científico, tendo o objetivo de 
compreender conceitos utilizando um conjunto de passos definidos, desenvolvidos de 
modo mecânico e empírico. Neste contexto uma série de estudos começou a ser 
produzida com o fim de problematizar esses modelos de aprendizagem e ensino 
vigentes. Tendo em vista o momento no qual tais pesquisas focadas nas Ciências 
emergem, quando falamos em termos de Brasil, muitos pesquisadores destacam que 
em nosso país a Educação Química é relativamente jovem, comparada às demais 
áreas da Química, devido ao fato de que estudos mais sistematizados acerca desta 
área se iniciaram a partir das décadas de 1970 e 1980. 

Durante este período até os dias atuais encontramos um significativo aumento 
na produção bibliográfica referente às pesquisas a respeito da Educação Química, 
sendo que estes trabalhos produzidos enfatizam vários aspectos relacionados aos 
processos de ensinar e de aprender, dos quais podemos destacar: a metodologia, a 
experimentação, as estratégias de ensino, a química no Ensino Médio, a formação 
docente, as concepções prévias dos estudantes, as teorias sobre a aprendizagem, o 
livro didático, a química e o cotidiano, a história da química, o currículo, dentre outros. 
Este grande número de produções evidenciadas a partir da década de 70 demonstram 
uma preocupação crescente dos pesquisadores com o Ensino de Química. Com 
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relação a isto, Schnetzler e Aragão (1995) evidenciam a grande relevância de se 
pesquisar os aspectos relacionados à proposta de uma Educação e um Ensino por 
meio da Química, uma vez que isso possibilita (re)organizar, (re)significar e (re)pensar 
esse processo e, além disso, potencializa uma aprendizagem significativa dos 
conhecimentos químicos (não limitados apenas ao conhecimento conceitual, mas 
perpassando também outros aspectos inerentes à química e sua inserção e produção 
no mundo). 

Reconhecendo a importância dessa área na produção do conhecimento 
químico escolar, iniciamos uma investigação acerca das primeiras publicações 
relacionadas à Educação Química no Brasil. Esta pesquisa vem sendo desenvolvida 
pelo Grupo de Pesquisa em Educação em Ciências Naturais (GPECieN) da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Realeza, Paraná, sendo que o 
objetivo principal deste trabalho centra-se num recorte que toma a temática da 
experimentação presente nas primeiras publicações da área, compreendidas num 
período entre 1970 e 1995. Esse recorte surge de uma análise exploratória acerca das 
primeiras publicações em geral e, tomando a importância da experimentação ao Ensino 
de Química, exploramos no presente estudo essa temática. 

No contexto de realização da pesquisa, observamos que a partir dos anos 90 
houve uma grande impulsão no número de publicações sobre os mais diversos 
aspectos e problematizações relacionados à Educação Química. Assim, 
compreendemos que este crescente aumento de pesquisas e trabalhos na área 
demonstra o processo de sua consolidação e preocupação com o ensinar e aprender 
por meio da Química e, assim, estudar essas pesquisas implica em construir um 
entendimento acerca da produção dessa área de saberes e conhecimentos na qual 
viemos trabalhando. 

 
CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A elaboração de uma pesquisa e o seu desenvolvimento necessitam de um 
procedimento a ser seguido. Para isso é preciso “escolher um caminho”, o que significa 
adotar e/ou criar uma metodologia. Segundo Galiazzi (2000), pesquisar é um trabalho 
que envolve essa escolha e, necessariamente, um planejamento para isso. Partindo do 
ponto e da aposta de que pesquisar é um trabalho coletivo e cooperativo, entendemos 
que o processo de investigação é uma maneira inteligente de estudar e aprender em 
conjunto e, para que se cumpra seu papel, a pesquisa não deve apenas somar 
conhecimentos, mas multiplicá-los na produção de novos.  

Para Bejarano e Carvalho (2000) uma das formas de se conhecer a trajetória 
da Educação Química é compreendê-la através das pesquisas e publicações 
realizadas pelos educadores/pesquisadores químicos. Tendo em vista as primeiras 
publicações encontradas podemos demarcar o início da investigação na área da 
Educação Química em nosso país. 

Assim, para a realização desta pesquisa optamos por inicialmente realizar uma 
revisão bibliográfica sobre artigos escritos pelos primeiros autores/pesquisadores da 
área da Educação Química no Brasil, compreendidos dentro de um recorte que 
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abrange as publicações datadas entre 1970, ano em que se iniciaram as publicações 
na área em um âmbito internacional, e 1995. A escolha desta data final se justifica pelo 
fato de que neste ano houve um grande marco na história da Educação Química com a 
criação da revista Química Nova na Escola (QNEsc), pois de acordo com o seu próprio 
editorial (BELTRAN,1995), a QNEsc se propõe a subsidiar o trabalho, a formação e a 
atualização dos educadores químicos, assim, caracterizando-se como um espaço para 
a reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem de seus conhecimentos.  

Nesse contexto, foram encontrados oitenta e sete artigos relacionados com a 
Educação Química, publicados por 16 autores, os quais compreendemos como os 
primeiros pesquisadores da área de Educação Química no Brasil (Attico Chassot, 
Eduardo Mortimer, Gerson Mól, José Claudio Del Pino, Lenir Zanon, Luiz Pitombo, 
Mansur Lutfi, Marcelo Giordan, Maria Eunice Marcondes, Maurivan Ramos, Otávio 
Maldaner, Roberto da Silva, Romeu Rocha-Filho, Roque Moraes, Roseli Schnetzler, 
Widson dos Santos).  

Durante a investigação tivemos acesso apenas ao texto integral de 47 
produções, as quais foram posteriormente examinadas por meio da Análise Textual 
Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2007). A ATD é um processo que se 
inicia com a construção de unidades de significado elaboradas a partir das leituras dos 
textos. Os pesquisadores, por meio de seus entendimentos, podem realizar 
interlocuções entre as unidades, buscando a articulação de significados e, desta forma, 
proceder a uma categorização. Esse movimento de (re)construção das categorias gera 
uma produção de significados onde o autor busca a interpretação de dados e a 
produção de argumentos (MORAES e GALIAZZI, 2007).  

Neste trabalho apresentamos os primeiros resultados de nossa investigação, 
sendo que as unidades de significado criadas a partir da análise dos textos lidos foram 
agrupadas em 17 categorias, conforme descrito no Quadro 1. Destacamos, contudo, 
que cada artigo pode transitar por mais de uma categoria em função das unidades de 
sentido que possam ter emergido dele. 

Destas categorias construídas, a partir da ATD, optamos por discutir e analisar 
neste trabalho aquela referente à experimentação, tendo como objetivo compreender 
como este tema foi sendo abordado ao longo da constituição da área da Educação 
Química. A escolha de analisarmos essa categoria (composta apenas por sete artigos, 
os quais serão analisados à frente e que constam no quadro 2) deve-se ao nosso 
entendimento e percepção de que atualmente existem vários discursos que tomam a 
experimentação como um dos focos, apresentando-a como uma grande potencialidade 
à aula de química. Nesse sentido, esses sete trabalhos analisados referentes às 
primeiras pesquisas da área relativas à experimentação possibilitam a nós, autores, 
problematizar as formas como inicialmente esta perpassou a Educação Química ao 
longo de sua constituição, indo para além da categorias criada pela ATD e a 
relacionando com algumas propostas da atualidade. 

Compreendemos a possibilidade de abordagem de outras categorias, contudo, 
por conta dos limites de extensão deste trabalho, acreditamos que analisar como a 
experimentação foi inicialmente problematizada nessa área implica em contribuir para 
as discussões e para a própria consolidação da Educação Química.  
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Categoria Número de artigos dos quais 
emergiram unidades de significado 
que foram incluídas na categoria 

Processos de Ensino e de Aprendizagem 39 artigos 

Metodologias 32 artigos 

Definições de Conceitos Básicos 22 artigos 

História da Química 13 artigos  

Conhecimentos Prévios dos Alunos 12 artigos 

Função Social da Química 12 artigos 

Pesquisa na Educação Química 11 artigos 

Livro Didático  8 artigos 

Formação de Professores 8 artigos 

Experimentação 7 artigos  

Relação de Poder  7 artigos 

Currículo 6 artigos  

Linguagem 6 artigos 

Tópicos Específicos de Debates Acerca da 
Educação Química 

5 artigos  

Conceitos Químicos 3 artigos  
Quadro1 - categorias e sua distribuição entre os artigos encontrados. 
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Identificação 
no texto 

Artigo Autor Ano 

Artigo A  Experiências e analogias simples 
para o ensino de conceitos em 
química I - pressão de vapor de 
líquidos  

Romeu Cardozo Rocha-
Filho 

1982 

Artigo B  Regra do octeto e teoria da 
ligação química no Ensino Médio: 
dogma ou ciência? 

Eduardo Fleury Mortimer, 
Gerson Mól e Lucienir 
Pains Duarte 

1994 

Artigo C  Água dura em sabão mole... Gerson de Souza Mól, 
André Borges Barbosa e 
Roberto Ribeiro da Silva 

1995 

Artigo D  Constante de Avogadro é simples 
determiná-la em sala de aula 

Gerson de Souza Mól, 
Geraldo Luzes Ferreira, 
Roberto Ribeiro da Silva 
e Hércules Laranja 

1995 

Artigo E  Estudando o equilíbrio ácido- 
base 

Maria Eunice Ribeiro 
Marcondes  

1995 

Artigo F  Função social o que significa 
ensino de química para formar 
cidadão? 

Wildson Luiz dos Santos 
e Roseli Pacheco 
Schnetzler 

1995 

Artigo G  Transformações concepções de 
estudantes sobre reações 
químicas 

Eduardo Fleury Mortimer 
e Luciana Campos 
Miranda 

1995 

 Quadro 2 – artigos analisados neste trabalho. 
 
ANÁLISE E DISCUSSÕES: A EXPERIMENTAÇÃO COMPREENDIDA PELOS PRIMEIROS EDUCADORES 
QUÍMICOS 

Para empreender a análise procuramos desenvolver um duplo processo: 
inicialmente realizar um panorama sobre os artigos analisados, com fim de localizar 
suas propostas no tocante à experimentação; na sequência construir um diálogo 
teórico entre os trabalhos analisados, as unidades criadas e algumas compreensões 
atuais da experimentação na Educação Química. 

Esse movimento foi realizado a fim de possibilitar o entendimento sobre a 
experimentação e sua importância nas pesquisas relacionadas aos processos de 
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ensino e de aprendizagem em Química. Por meio desta análise, verificamos que os 
trabalhos discutem a experimentação em diferentes aspectos e diferentes concepções. 

Através do detalhamento dos artigos que permeiam a categoria 
experimentação é possível identificar que o artigo A apresenta uma crítica ao fato de 
que as aulas experimentais são raramente desenvolvidas na sala de aula de Química 
no Ensino Médio, caracterizando-se por aulas teóricas densas, fato que preocupa tanto 
alunos quanto professores. A partir disso os autores destacam que os estudantes 
lamentam a falta de aulas no laboratório e mostram um baixo nível de conhecimento 
químico. Na compreensão dos autores, embora os docentes não realizem tanto quanto 
desejariam as aulas experimentais, há uma sistemática valorização delas, pois 
“produzem os seguintes efeitos: a) maior retenção dos conteúdos correspondentes, 
pois os alunos ainda os recordam no ano seguinte; b) aumento do interesse dos alunos 
em estudar química; c) maior compreensão dos assuntos abordados” (ARTIGO A, 
p.60). 

 O artigo ainda propõe um procedimento experimental sobre a pressão de 
vapor utilizando materiais alternativos, devendo ser realizado pelo professor, que 
deverá questionar os estudantes sobre os fatos que aconteceram. Entendemos que 
neste texto aparece a compreensão de uma experimentação que tem como objetivo a 
motivação dos estudantes. Sobre essa perspectiva, nosso entendimento vai ao 
encontro das ideias defendidas por Gonçalves e Marques (2006) que discutem que 
esta não é exatamente a função da experimentação. Embora não neguemos que essas 
atividades despertem o interesse dos estudantes, compreendemos que a realização de 
um experimento por si só não facilita a aprendizagem de conceitos químicos, pois isto 
depende da forma que essa atividade é desenvolvida. Um ponto relevante, que não se 
restringe apenas à experimentação, mas a qualquer outra situação que envolva os 
processos de ensino e aprendizagem química, está na potencialidade de reflexão dos 
educadores em pensar a respeito do que os estudantes precisam aprender para que 
estes se sintam e se mantenham interessados.  

Das unidades evidenciadas nesse artigo, outra que nos chamou atenção refere-
se ao professor como o manipulador da atividade, caracterizando essa experimentação 
como demonstrativa e atribuindo ao estudante um papel de observador. Através do 
posicionamento e das falas dos professores em relação à experimentação, nesse 
artigo, compreendemos que emergem unidades relativas a uma visão de um ensino 
tradicional, no qual o aluno é visto como uma esponja que vai simplesmente 
reter/absorver o conteúdo que lhe será ensinado. 

Pensando no movimento de constituição da área, observamos que nesse artigo 
os autores já se referem, explicitamente, à Educação Química, como no trecho: “As 
mais variadas sugestões de experiências e demonstrações para o ensino do conceito 
de pressão de vapor têm sido feitas na literatura concernente à educação em química” 
(ARTIGO A, p.60). Embora percebamos que as propostas desses autores se 
distanciam daquelas que temos na atualidade da Educação Química, entendemos este 
texto como um dos primeiros movimentos que buscam discutir a química escolar e as 
suas práticas sob o ponto de vista dos processos educativos. 
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Embora o artigo B não apresente um procedimento experimental, os autores 
nos trazem um aspecto muito relevante para o Ensino de Química, pois eles discutem a 
relação entre empirismo e teoria. Neste texto é considerado que o aluno tem 
dificuldade em perceber dados experimentais que possam ser perturbadores de 
“verdades” (ARTIGO B, p. 250) aprendidas através do ensino. Podemos dizer que as 
unidades emergidas deste texto criticam uma proposta em que o aluno está 
acostumado com uma experimentação que serve apenas para afirmar e/ou demostrar a 
teoria. Assim, para os autores do artigo, uma melhoria no Ensino de Química não 
depende somente de uma implementação de um ensino experimental, pois a sala de 
aula é um espaço social, onde a construção do conhecimento depende tanto de uma 
partilha linguística de significados quanto em relação às leituras críticas de dados e 
resultados experimentais. Compreendemos que um dos diferenciais deste artigo está 
nas unidades que enfatizam a linguagem como conteúdo da sala de aula de química. 

Uma perspectiva semelhante está presente no trabalho G, que apresenta 
concepções dos estudantes sobre fenômenos envolvendo transformações dos 
materiais. Nele são abordadas as realizações de experimentos como, por exemplo, o 
da chama da vela em um sistema aberto e sistema fechado, o da formação de 
ferrugem, da precipitação de iodeto de chumbo, da dissociação de comprimidos 
efervescentes, dentre outros. Por meio da realização desses experimentos e aplicação 
de algumas questões em relação à percepção dos alunos, emergem unidades 
ancoradas na linguagem e relativas a uma preocupação com a compreensão e o 
sentido atribuído por esses alunos às transformações e, a partir disso, marcam uma 
potencialidade de um processo de abstração e compreensão progressiva da atividade 
experimental. 

Assim como o artigo B discute a relação entre evidências empíricas, a teoria e 
sua contribuição para a dogmatização da Ciência quando não se questionam as 
“verdades” propostas no ensino teórico, do artigo G também surgem unidades que 
põem em pauta a valorização do erro. Neste contexto, Lopes (2007) enfatiza que para 
Bachelard o conhecimento científico é construído a partir da retificação dos erros, 
assim o erro se torna necessário e útil nas ciências, deixando de existir verdade 
absoluta, mas verdades provisórias.  Assim, de acordo com Gonçalves e Marques 
(2006) propiciar um diálogo com os estudantes acerca da própria constituição da 
ciência, bem como compreender a relação entre teoria e prática de uma forma crítica, 
promovendo sempre uma (re)construção de argumentos por parte dos estudantes, 
pode enriquecer a experimentação.  

Temos no artigo C um procedimento simples para observar o efeito da dureza da 
água sobre os sabões. Durante a elaboração do experimento os estudantes são 
questionados sobre a classificação da água de suas casas e aos problemas 
relacionados à limpeza (quando utilizamos sabões) que poderiam ser ocasionados pela 
água dura. Ao longo do texto, evidenciamos que os autores incentivam que os 
estudantes pesquisem sobre as propriedades dos carbonatos de cálcio e proponham 
um método para a eliminação desta crosta - e isso é um diferencial em relação aos 
textos anteriores, pois surgem aqui unidades que fazem referência a uma proposta de 
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maior ação dos estudantes e sua interação com os docentes e com o pesquisar. 
Podemos compreender que esta publicação se aproxima de uma dimensão 
investigativa, sendo que nesse movimento os estudantes são desafiados a propor 
explicações e propostas para as atividades experimentais, assim como desenvolver 
pesquisas buscando a (re)construção de seus argumentos. Nesse texto vemos um 
deslocamento nas próprias práticas e visões da química e suas formas de trabalho na 
escola, o que relacionamos à constituição da área e à circulação de seus modos de 
pesquisa e produção de conhecimentos (FERREIRA, HARTIWIG, OLIVEIRA, 2010). 

O artigo D descreve um experimento cuja implementação e interpretação 
contribua para a construção de conceitos científicos por parte dos alunos sobre a 
constante de Avogadro. Entretanto, por exigir um tratamento técnico cuidadoso, tal 
experimento não é de fácil realização para uma turma de Ensino Médio. O experimento 
consiste na realização da eletrólise da água conforme o esquema de uma figura que 
ele fornece e, pensando numa discussão possível do processo, propõe uma série de 
questionamentos que transitam entre uma quantificação estrita e uma abertura no 
entendimento conceitual. Este artigo discute o experimento como uma proposta de 
comprovar um conceito. Os alunos estudam o que é constante de Avogadro e depois 
determinam isso na experimentação da eletrólise da água. Porém Schnetzler e Aragão 
(2000) criticam que utilizar a experimentação para comprovar um conhecimento pode 
levar os alunos a uma visão dogmática da ciência, pois essa forma se propõe 
basicamente à demonstração do conhecimento com o objetivo apenas de justificar 
verdades. Nesse sentido, percebemos que as unidades de significado que emergem 
deste texto vão de encontro com as unidades trazidas nos artigos B e G, uma vez que 
trabalha com uma imagem de ciência enquanto objetiva, certa e estável (BORGES, 
1996). 

O artigo E apresenta uma forma de construção de uma escala de padrões de pH 
utilizando o estrato de repolho roxo como indicador, abordando uma forma alternativa 
de identificar a basicidade e a acidez. O texto apresenta descrição dos materiais 
utilizados, procedimento, uma lista com algumas soluções e seus respectivos valores 
de pH aproximados e algumas questões fechadas a serem trabalhadas sobre a 
experimentação. Segundo Silva e Schnetzler (2005) em muitas escolas ocorre a 
ausência de laboratórios e reagentes/materiais. Para esse cenário, uma abordagem 
interessante seria a utilização de materiais alternativos. Tanto esse artigo quanto o 
artigo D apresentam algumas questões para os alunos responderem sobre a atividade 
no final da aula, de modo que, segundo Gonçalves (2009), há que se ter o cuidado com 
tais recursos, uma vez que estas questões cumprem um papel no processo de 
aprendizagem, mas trazem o risco das mesmas tornarem imperceptível as questões 
sobre a explicação do conhecimento do aluno sobre o fenômeno. Como dizem Galiazzi 
e Gonçalves (2004), nem toda pergunta se constitui em uma problematização.  

Por fim, o artigo F apresenta o que o Ensino de Química significa na formação 
de cidadãos. Deste texto emergem unidades relativas a uma experimentação que 
contribui para caracterização do método investigativo da ciência. Porém não com o 
intuito de formar cientistas como era objetivo da década de 60, mas de permitir um 
maior trânsito acerca das questões químicas e sua inserção e ação na sociedade. A 
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partir dessa possibilidade de interação entre os conhecimentos objetivados na escola e 
o conhecimento cotidiano, Gonçalves (2009) explica que as atividades experimentais 
são formas potentes de simplificar e exemplificar aspectos do dia a dia relacionando 
estes aos conteúdos. De modo similar, Osório e Oliveira (2001) apresentam que os 
relatórios sobre as investigações experimentais podem abordar temas 
multidisciplinares, trazendo a possibilidade de complexificar os conhecimentos e 
adensar um processo de compreensão do mundo pela química.  

Percebemos através da análise dos artigos a presença de unidades de 
significado que se articulam basicamente com três concepções de experimentação: 
como motivadora, como comprovação da teoria e como um processo de investigação. 
Em todos os trabalhos não identificamos uma ênfase no planejamento e 
desenvolvimento das atividades experimentais, sendo esta apenas uma das 
ferramentas relacionadas aos processos de ensino e de aprendizagem.  

Consideramos necessário que os professores e os alunos compreendam vários 
outros fatores, atentando sempre para as formas de se trabalhar com aquilo que 
entendem que precise ser ensinado e aprendido. Durante a constituição da área 
algumas problematizações foram construídas a respeito da dimensão pedagógica da 
experimentação, de modo que houve um deslocamento dessas formas de trabalhar 
para outras com foco na investigação (perpassada pela linguagem).  

Compreendemos assim a experimentação como uma ferramenta a ser utilizada 
nos processos de ensinar e aprender. A potencialidade está no fato desta permitir a 
construção de diversas discussões que propomos serem abordadas de forma crítica, 
permitindo aos professores e aos estudantes (re)construir seus entendimentos de 
forma integrada. Argumentamos em favor de uma experimentação investigativa que 
proporciona a compreensão de conteúdos que transcendem os fenômenos. 

 
CONCLUSÃO 

Em nossa investigação buscamos compreender quais discussões permeavam 
as primeiras publicações na área da Educação Química. Partindo de uma delimitação 
temporal entre 1970 e 1995, efetuamos um recorte nas temáticas evidenciadas e 
trouxemos as falas referentes à experimentação.  

No contexto de desenvolvimento desta pesquisa, percebemos que as 
discussões iniciais sobre a categoria analisada traziam unidades que ora se referiam, 
ora criticavam a experimentação como comprovação de teorias, que se desenvolvem 
através de procedimentos que podem ser caracterizados como “receitas” prontas a 
serem seguidas, impossibilitando o aluno de construir seus entendimentos e 
contribuindo para uma visão dogmática da Ciência. Outra concepção, presente nos 
anos iniciais da Educação Química, é referente a uma experimentação motivadora. 
Essa perspectiva surgiu do fato de muitos professores compreenderem que seus 
alunos se motivam por diferentes elementos, fato que promoveria a aprendizagem. 
Outro fato que se destacou a partir da leitura desses artigos é a preocupação 
exclusivamente com a experimentação no Ensino Médio, ignorando a potencialidade 
destas atividades em outros níveis de ensino. 
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EX – Experimentação no Ensino 
 

Com o desenvolvimento da Educação Química começaram a surgir 
problematizações a essas abordagens experimentais e se passou a compreender que 
nos processos de ensino e aprendizagem em Química existem vários outros fatores 
relacionados, contrariando a crença de que a experimentação por si só assegura uma 
aprendizagem significativa. Porém, isto não significa que estas formas de compreender 
a experimentação não estejam presentes no atual processo educativo, fato este que 
evidencia a necessidade de uma maior discussão em relação a esta temática na 
formação de professores. Uma das formas de trazer isso, entendemos ser justamente 
um trabalho como este, que se insere no campo de problematizações da Educação 
Química e é produzido por licenciandos e professores que se interessam pela 
compreensão da historicidade dessa área por meio de um trabalho coletivo e 
cooperativo. 
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Introdução 
 

O trabalho foi realizado, no Colégio Estadual 
Lia Márcia Gonçalves Panaro em Duque de 
Caxias/RJ, que localiza-se próximo ao Aterro 
Sanitário de Jardim Gramacho, objetivando 
despertar o interesse dos alunos, através  do uso de 
materiais presentes no dia-a-dia, onde a partir dos 
mesmos, foi possível discutir questões ambientais, 
mostrando a necessidade de se reduzir, reutilizar e 
reciclar. A realidade escolar gerou motivação para 
montagem de uma composteira. O aterro sanitário é 
um depósito onde ocorre descarte de resíduos 
sólidos, oriundos de vários ambientes. Geralmente o 
lixo orgânico produzido em nossas casas é 
descartado como se não pudesse mais ser 
reutilizado, contudo, este, pode ser útil como adubo 
orgânico, por meio de um processo denominado 
compostagem. A compostagem é considerada um 
processo de reciclagem do lixo orgânico, onde este 
é transformado em matéria orgânica por meio da 
ação de microorganismos por decomposição. Na 
atividade foi possível promover a conscientização 
dos alunos a respeito da produção excessiva de lixo 
e propostas interessantes de reutilização. 

Resultados e Discussão 
A atividade foi realizada com alunos da 3º 

série do ensino médio. A composteira foi feita com 
casca de legumes, verduras, frutas, pó de café, 
cascas de ovos e folhas secas. Tudo foi colocado 
dentro de uma vasilha plástica, onde nenhum líquido 
gerado escorresse, Figura 1. A atividade 
experimental desenvolvida a partir de conceitos 
abordados pelo professor em sala de aula foi bem 
recebida pelos alunos. Diferente da abordagem 
tradicional que estavam acostumados facilitando o 
entendimento do conteúdo e despertando o 
interesse dos alunos. 

De acordo com os alunos, a confecção da 
composteira contribuiu para a percepção 
socioambiental, como recurso auxiliar das aulas, 
cuja qual, ocorre muitas vezes sem aplicação, 
devido à dificuldade que os docentes encontram de 
aliar temas conteudistas como os de química. 

O adubo orgânico gerado na composteira 
teve a finalidade de enriquecer o solo do jardim da 
escola, mostrando assim, que podemos reutilizar, 
reciclar e consequentemente reduzir a produção de 
resíduos. 

O comprometimento dos alunos com esta 
atividade foi notório, sendo de responsabilidade 
deles, o cuidado de armazenar e verificar o 
processo de decomposição, até que a mesma 
estivesse pronta para ser inserida no solo do jardim 
da escola. 

 

 
Figura 1. Construção da composteira  

 

Conclusões 
A atividade experimental teve como objetivo 

complementar a teoria de sala de aula, contribuindo 
para o processo de aprendizagem, pois os discentes 
puderam aliar os conceitos químicos à sua vivência 
social. A proposta permitiu a conscientização 
socioambiental dos alunos a respeito da produção 
de lixo gerada pela sociedade, mostrando-os que 
este tem a função de promover a redução deste 
excedente através do processo de reciclagem.  
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Introdução 

É indiscutível a relevância que a Química tem para 
o desenvolvimento da sociedade, seja na área 
científica, tecnológica ou industrial, bem como seu 
papel na formação dos indivíduos, contribuindo de 
forma efetiva no desenvolvimento de habilidades e 
competências essenciais na construção de um ser 
humano crítico, reflexivo, consciente e autônomo. 
Portanto, a abordagem dos conteúdos no ensino de 
Química deve ser voltada para a possibilidade da 
formação cidadã, não querendo apenas motivar o 
aluno ou até mesmo “ilustrar aplicações do 
conhecimento químico”, mas desenvolver nos 
educandos atitudes e valores que propiciem 
discussões éticas, sociais e ambientais (SOUSA et 
al., 2012). Nessa perspectiva, tem-se observado 
nas escolas, discussões a respeito do ensino 
sistematizado de Química a partir de atividades 
experimentais contextualizadas, que possam 
promover a aquisição do conhecimento de forma 
criativa, prazerosa, participativa, inovadora e 
integrada. Este trabalho tem por objetivo investigar 
a relevância de experimentos na sala de aula e sua 
contribuição para a compreensão dos conteúdos de 
Química, bem como refletir sobre a prática docente 
no ensino de Química. A discussão baseou-se na 
realização de uma aula prática, onde determinou-se 
o teor de íons cálcio no leite em pó, e da aplicação 
de um questionário, com 33 alunos do 2º ano do 
Ensino Médio, da E.E.M. Raimundo Nonato Ribeiro, 
no município de Itapipoca, Ceará. 
 

Resultados e Discussão 

Após a aula prática foi aplicado um questionário 
composto por seis perguntas, das quais duas são 
perguntas abertas, três perguntas objetivas, com 
escolha de resposta; sim e não, e uma pergunta 
avaliativa sobre a aula prática. Das perguntas 
abertas, damos destaque para a que se refere às 
principais dificuldades encontradas pelos alunos. A 
Figura 1 apresenta o gráfico das respostas dos 
estudantes. 
O experimento de determinação de cálcio utilizando 
análise volumétrica teve uma participação 
empolgante por parte da turma, e, questionados 
sobre sua impressão a respeito da aula, a maioria 
das respostas revelou que 94% dos estudantes 
consideraram a aula ótima ou boa. A resposta de 

um dos alunos sintetiza a opinião da maioria da 
turma quando diz que: ”foi uma aula dinâmica, onde 
todos puderam se familiarizar com os materiais e 
reagentes utilizados na prática, sendo que todos puderam 
responder corretamente as perguntas da professora”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Distribuição das principais dificuldades 
encontradas na disciplina de Química  
 
A maioria da turma, 94%, também considerou que a 
prática facilitou a assimilação do conteúdo, incluindo 
os cálculos envolvidos nos experimentos. 
Constatando que as aulas práticas são uma forma 
eficiente de ensinar e melhorar o entendimento dos 
conteúdos de Química, facilitando a aprendizagem. 
Além, de contribuir para o interesse pela ciência 
facilitando a aprendizagem quando a teoria está 
associada à prática (ALMEIDA et al., 2010).  
 

Conclusões 

A realização de aulas práticas contextualizadas é 
uma boa proposta para a melhoria do ensino de 
Química, uma vez que estas atividades sendo 
executadas de maneira adequada podem levar o 
aluno a ter consciência das inúmeras 
transformações que ocorrem ao seu redor, além de 
ter a oportunidade de explicá-las, propiciando prazer 
e vontade no ato de aprender. 
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Introdução 
 Entende-se que a melhoria da qualidade do 
ensino de Química deve contemplar também a 
adoção de uma metodologia alternativa  de ensino 
que privilegie a experimentação para uma melhor 
assimilação e aprendizado (SILVA & OLIVEIRA, 
2008). 

 Segundo FONSECA, (2001), na sala de aula 
é possível que o professor amplie e transforme as 
condições necessárias para que os alunos 
desenvolvam habilidades, atitudes e convicções, 
aprimorando suas capacidades cognitivas. No 
ensino de Química, a experimentação deve 
contribuir para a compreensão de conceitos 
químicos, podendo distinguir duas atividades: a 
prática e a teoria (ALVES, 2007). Com base nestas 
informações, é preciso acrescentar a aula prática na 
metodologia trabalhada nos conteúdos na disciplina 
de Química com alunos do Ensino Médio em 
escolas públicas, não somente em Rondônia, mas 
se possível em todas as Unidades da Federação. 

Resultados e Discussão 
 O desenvolvimento da pesquisa foi feita em 

uma escola de rede pública estadual localizada no 
estado de Rondônia, no município de Ji-paraná, 
tendo como público-alvo, alunos do 1º e 2º ano do 
Ensino Médio. A instituição de ensino não possui 
laboratório, apenas alguns materiais e poucos 
reagentes.  

A aula experimental foi relacionada ao 
conteúdo de ácidos e bases. Com objetivo de 
identificar soluções ácidas e básicas, utilizando-se 
produtos encontrados no dia-a-dia, como limão, 
creme dental e água coletada da torneira, e como 
indicador utilizou-se fenolftaleína e azul de timol. Foi 
visível o interesse dos alunos pela prática, disseram 
que fariam os testes em suas casas para seus pais. 
Após a realização dos experimentos, alguns alunos 
afirmaram que conseguiram compreender melhor o 
conteúdo depois da aula experimental realizada.  

 

 

"Nossa professora!!!! Era isso que a senhora queria 
dizer, que barato, não acredito que posso fazer  
isso com pasta de dente, e com limão."(Aluno). 

 

 
 
Figura 1- Aula experimental de Acido e Base 

Conclusões 
Atualmente uma das maiores dificuldades 

encontradas pelos docentes no Ensino de Química é 
o desinteresse dos alunos pela disciplina. O fato de 
serem trabalhados somente cálculos e conceitos 
teóricos fazem com que os alunos não relacione o 
contexto com seu dia-a-dia ou até mesmo 
desenvolva um pensamento crítico sobre os 
conteúdos ministrados.   
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Introdução 
A química é a ciência que estuda as transformações 
que ocorrem na matéria, durante a ocorrência das 
reações. Por trabalhar em três níveis 
representacionais diferentes, a saber: 
macroscópico, microscópico e representacional 
(SILVA, 2013), a química ocupa atualmente, na área 
do ensino, um fértil campo de pesquisas, na busca 
de propostas de ação e metodologias e estratégias, 
que possam exercer influência perante os alunos na 
participarem das aulas, promovendo uma maior 
aprendizagem destes conceitos. Uma importante 
estratégia no ensino de química é o uso da 
experimentação. 

A experimentação na escola pode ter diversas 
funções como ilustrar um princípio, desenvolver 
atividades práticas, testar hipóteses ou como 
investigação (GUIMARÃES, 2009). Pode ajudar a 
desenvolver o espírito de pesquisador no aluno 
estimula e procura sempre o questionamento dos 
assuntos estudado.  

Desta forma, procuramos realizar um experimento 
utilizando materiais de baixo custo para verificar a 
potencialidade de abordagens experimentais, 
mediante análise da utilização de termos científicos 
na sua explicação por grupos de aluno do Ensino 
Médio.  

Resultados e Discussão 
Inicialmente realizamos um levantamento prévio 

para definir o conteúdo químico trabalhado. 
Escolhemos, devido a organização curricular e 
problemas no ensino e aprendizagem, à cinética 
química. 
Posteriormente fizemos a escolha do experimento, 

buscando trabalhar com materiais de fácil acesso e 
baixo custo. O material escolhido foi baseado no 
fenômeno da efervescência, com comprimidos 
desta natureza adicionados à água. Através desse 
experimento, podemos discutir três fatores que 
influenciam na velocidade da reação, a saber: 
temperatura, concentração e superfícies de contato. 
O experimento foi realizado em uma turma do 2º 

ano do Ensino Médio, dividido em três grupos com 
oito integrantes. Foram fornecidos a cada grupo 
béqueres, água (quente e natural) e comprimidos 
efervescentes, para fazer comparações e identificar 
qual o fator que influenciava na velocidade da 
reação. Depois de realizada a atividade 
experimental os alunos começaram um debate 

baseado nos conceitos científicos e do cotidiano no 
que teria ocorrido e de que forma. Apresentamos as 
principais respostas:  
 
1. “Em água na temperatura ambiente o 
comprimido efervescente dissolveu mais rápido, 
pois as moléculas estão bem mais distribuídas, 
fazendo com que haja um choque maior entre as 
moléculas da água e do comprimido efervescente. ” 
2. “No béquer que tinha o comprimido inteiro de 
efervescente dissolveu mais rápido que o que tinha 
pela metade devido a concentração. ” 
3. “O primeiro foi o comprimido triturado e o 
segundo o inteiro. O primeiro dissolveu mais rápido 
porque a sua superfície de contato era maior. ” 
 
 O primeiro grupo focou mais na questão da 
temperatura, enquanto os outros dois, buscaram 
relacionar a velocidade com a superfície de contato. 
Percebemos que, mesmo sem clareza e segurança, 
os grupos buscaram explicar o comportamento dos 
sistemas usando conceitos e definições científicas. 

Conclusões 
Com a aplicação dos experimentos pudemos 

notar um maior interesse dos alunos em 
compreender os conceitos relacionados à atividade 
experimental. Os estudantes conseguiram explicar a 
ocorrência dos fenômenos de maneira satisfatória, 
pois utilizaram termos científicos e buscaram 
relacionar o macroscópico, observado, com o nível 
microscópico, percebido nas falas apresentadas.   

Acreditamos que o uso da experimentação, aliado 
a um tratamento adequado de conceitos e teorias se 
mostra uma potente estratégia didática. 
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Palavras-Chave: Experimentação, Ensino de Química, Química Forense. 

Introdução 
A importância da experimentação para o ensino de 
química é bastante enfatizada nos dias atuais. A 
rejeição ao estudo de química pode estar 
relacionada a não contextualização dos temas 
abordados em sala de aula, o que interfere 
negativamente no processo ensino-aprendizagem1. 
Para contextualizar o ensino de química e despertar 
o interesse dos alunos, foi escolhido o tema 
“Química Forense”, pois a ocorrência de crimes 
sempre gera polêmicas e diferentes opiniões na 
sociedade. Ao se depararem com problemas de 
cunho criminal, os alunos percebem a importância 
de suas contribuições nas resoluções dos estudos 
de caso, e consequentemente, se sentem motivados 
a participar das aulas de química. ². O tema Química 
Forense pode proporcionar o estímulo à curiosidade, 
à criatividade e à busca por carreiras científicas, 
além de gerar oportunidades para o ensino 
interdisciplinar³. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho foi realizado, no âmbito do projeto 
PIBID, com alunos de 3º ano do Ensino Médio de 
uma Escola Estadual, localizada no município de 
São Paulo. 
Inicialmente foi solicitado aos alunos que 
escrevessem as primeiras quatro palavras que os 
mesmos relacionavam ao tema “Química Forense”. 
Algumas destas estão apresentadas na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Palavras que alguns alunos relacionaram 
ao tema “Química Forense”. 
Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 
floresta floresta floresta pesquisa 

flores planta meio ambiente gente 

florescente terra natureza laboratório 

flora flora flora planta 

 
Posteriormente, foi projetado o filme "Tudo se 
Transforma, História da Química, Química Forense", 
com duração de aproximadamente 13 minutos. Foi 
observado que a maioria dos alunos desconhecia o  
papel da química forense na sociedade e se 
surpreenderam após  a discussão do tema. Vale 
ressaltar que alguns alunos fizeram correlações com  

 
seriados de TV como o CSI, (Crime Scene 
Investigation).  
Em outro momento, foi discutido na sala de aula 
algumas das técnicas forenses utilizadas na 
resolução de crimes e a formação profissional de 
um perito criminal. A partir dessa discussão, 
percebeu-se um maior envolvimento dos alunos 
com o tema abordado.  
Para finalizar o projeto, foram realizados 
experimentos que simulavam o uso de técnicas 
forenses para solucionar um crime “hipotético”. Os 
experimentos envolveram o teste presuntivo de 
sangue com o reagente Kastle-Meyer e a 
identificação de impressões digitais através da 
sublimação do iodo. 
Na realização dos experimentos os alunos 
participaram com empenho, discutindo a aplicação 
das técnicas testadas na investigação criminal. Além 
disso, fizeram inúmeros questionamentos, 
ressaltando-se: “O luminol funciona da mesma 
maneira que o reagente Kastle-Meyer?” “Por que 
com o tempo a impressão digital some do papel?” 
“Por que o reagente Kastle-Meyer fica cor de rosa 
na presença de sangue?”  

Conclusões 
As atividades abordando o tema Química Forense 
permitiram relacionar a disciplina de química com o 
cotidiano dos alunos, já que é muito comum veicular 
nas mídias notícias sobre investigação criminal. 
Além disso, a estratégia utilizada permitiu abordar 
conceitos de pH, reações químicas, mudanças de 
estado físico da matéria e indicador ácido-base. 
Durante a realização dos experimentos os alunos se 
sentiram motivados na investigação e na solução de 
um crime, o que os torna sujeitos ativos na 
construção do conhecimento. 
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Introdução 
 Muitas críticas ao ensino tradicional referem-se à 
ação passiva do aprendiz que frequentemente é 
tratado como mero ouvinte das informações que o 
professor expõe.  No ensino de ciências, a experi-
mentação pode ser uma estratégia eficiente para a 
criação de problemas reais que permitam a 
contextualização e o estímulo de questionamentos 
de investigação.  
 Segundo Izquierdo e cols. (1999), a experimentação 
na escola pode ter diversas funções como a de 
ilustrar um princípio, desenvolver atividades práticas, 
testar hipóteses ou como investigação. 
O uso de pigmentos naturais no ensino médio e 
superior, principalmente nas disciplinas de Química 
Geral e Química Analítica, tem sido proposto, pois 
traz inúmeras vantagens tais como o interesse dos 
estudantes para o conteúdo abordado, devido à 
coloração das espécies químicas contidas nos 
tecidos vegetais e suas mudanças de cor em função 
do pH. Além do fato de usar materiais presentes no 
cotidiano dos estudantes ligando a química ao seu 
dia-a-dia. 

O presente trabalho propõe-se a extração de 
pigmentos para demonstração de conceitos de pH, 
como indicadores em titulações ácido-base, na 
detecção visual do ponto final, cores 
complementares, fundamentos de espectroscopia, 
Lei de Beer, entre outros, para alunos em diferentes 
períodos de aprendizagem.   

Resultados e Discussão 
Executou-se a experimentação para extração de 
pigmentos no laboratório através dos seguintes 
materiais: beterraba, cenoura, pimentão verde, 
amarelo e vermelho, couve, margarida, rosa 
vermelha e como solventes de extração, água, 
álcool e acetona. As verduras e flores foram 
cortadas e pesadas 25g de cada transferido para um 
béquer e adicionado 50ml de diferentes solventes 
com o intuito de verificar a capacidade de extração 
de cada um. O analito e o solvente foram deixados 
em contato por 20 minutos e em seguida filtrados à 
vácuo. O filtrado foi reservado para testes de em 
meio a diferentes pH e para análise espectrométrica 
UV-Vis. Para o teste do pH utilizamos 5ml do extrato 
obtido transferidos para tubos de ensaio em seguida 
adição de 2ml de HCL e 2ml de NaOH. 

 
Figura 01. Extração, comportamento dos extratos 
em diferentes pH e gráficos de absorção UV-Vis. 
 
Os resultados obtidos através dos experimentos 
foram satisfatórios e entusiasmantes para os alunos 
do curso de Licenciatura em Química. Sendo 
necessária sua aplicação em salas de aula do 
ensino médio e fundamental maior para verificação 
de seu aspecto motivador em outros níveis de 
ensino. 

Conclusões 
Os resultados demonstram que é possível usar 
extratos brutos de verduras e flores, tais como, 
beterraba, rosa vermelha como indicadores nas 
determinações de pontos finais em titulações do tipo 
ácido-base devido a modificação na escala de cores 
do pigmento com a variação do pH, o que torna 
evidente e bastante útil do ponto de vista didático. 
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O presente trabalho apresenta uma metodologia de ensino didática para o estudo da transição 
eletrônica disposta no modelo atômico de Bohr. O enfoque foi o fenômeno da fluorescência de cálcio 
contido nos dentes seguido de sua distribuição eletrônica. O movimento de deslocamento de elétron nas 
camadas foi refeito para compreender o fenômeno, com um diferencial de feijões em lugar de elétrons 
dando um ar lúdico ao processo. Os resultados da pesquisa mostraram a importância desta abordagem 
para o ensino de Química no tocante a aprendizagem dos alunos. 
 
Palavras-Chave: transição eletrônica, lúdico  
 
Introdução 
 

Um dos grandes problemas do professor de Química quanto ao processo de 
ensino e de aprendizagem é a não vinculação dos conteúdos com a realidade dos 
alunos, pois a ação didática apresenta, de modo geral, um distanciamento entre teoria 
e prática. Como também, a grande parte dos professores segue uma abordagem 
tradicional de ensino, baseada em aulas expositivas e metódicas, tornando o processo 
de ensino cada vez mais distante. 
 

Segundo Silva et al (2010), o papel da experimentação no ensino de ciências 
vem sendo discutido e reconhecido desde o século XVII por filósofos, mas foi somente 
nas últimas décadas do século XIX, que as atividades experimentais foram colocadas 
nos currículos de Ciências da Inglaterra e EUA e sua consolidação se deu de forma 
mais significativa nas escolas na metade do século XX. No Brasil, este tipo atividade 
foi trazida pelos portugueses no século XIX e já em meados do século XX, os órgãos 
oficiais brasileiros obrigaram instituições de ensino a inserir laboratórios equipados 
para as aulas de ciências e na década de 30, o aluno passou a ganhar maior 
importância a partir das concepções de John Dewey, que valorizava o fazer do 
discente, ou seja, as escolas deveriam substituir os métodos tradicionais por uma 
metodologia ativa, incluindo atividades experimentais. 
 

É importante ressaltar que a experimentação está ligada diretamente ao 
conhecimento científico e a química é uma ciência, bastante experimental, portanto é 
válido apropriar-se deste recurso como meio facilitador do ensino. Galiazzi (2004, p. 
331), explica que não basta somente realizar atividades experimentais, 
 

[...] precisam, no entanto, fazer de um discurso tal que professores e alunos 
possam aprender não só as teorias das Ciências; entre elas a Química, 
mas também como se constrói o conhecimento científico em um processo 
de questionamento, discussão de argumentos e validação desses 
argumentos por meio do diálogo oral, escrito, com uma comunicação 
argumentativa que começa na sala de aula, mas a transcende. 

 
Nesta pesquisa, aliou-se experimentação como uma atividade lúdica para 
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construir o conceito de “salto eletrônico” a fim de tornar o conteúdo menos imaginativo 
e criar uma nova estrutura mental sobre a temática. A origem da palavra jogo, segundo 
o vocábulo latino Ludus quer dizer diversão, brincadeira. Desde os primórdios aos dias 
atuais, o jogo esteve presente e é considerado como uma atividade fundamental para 
o aprendizado, pois permite desenvolver habilidades, estimular a curiosidade, a 
iniciativa, a autoconfiança e a interação com os colegas, já que há uma infinidade de 
benefícios oferecidos no ato de “jogar”. Neste estudo não foi utilizado um jogo, mas 
sim uma atividade lúdica, como ferramenta didática que possibilita a construção do 
conhecimento. 
 

Portanto, o estudo da transição de elétrons de um conteúdo abstrato pode-se 
passar a um conhecimento concreto. Utilizar o fenômeno da fluorescência como 
estratégia de ensino de transição eletrônica, segundo o modelo atômico de Bohr, 
favorece e facilita a compreensão da abordagem do tema através de sua associação a 
objetos luminescentes e desta forma, a experimentação pode explicar uma 
consequência da transição dos elétrons e a ludicidade criar uma mudança do senso 
comum para o conhecimento científico é o que pensam Ancinelo e Caldeira (2006, p.1) 
quando afirmam que: 
 

A utilização de jogos lúdicos auxilia o sujeito aprendente durante a 
construção de novas estruturas mentais, pois este recurso permite 
que a criança experimente vivências nas áreas cognitiva, afetiva e 
psicomotora. Trata-se de um instrumento importantíssimo para o 
professor mediar o processo de construção da aprendizagem de uma 
forma mais dinâmica e atraente, contemplando os interesses e 
necessidades dos alunos e possibilitando, assim, que ocorram saltos 
qualitativos no processo de ensino aprendizagem. 

 
O presente trabalho tem por objetivo associar o conteúdo transição eletrônica 

com o fenômeno fluorescência através de incidência de luz ultravioleta (UV) nos 
dentes dos alunos. Subsequentemente, transformar a distribuição de elétrons e o salto 
de elétrons nas camadas de energia em uma atividade lúdica, trocando-se os elétrons 
por feijões, por beneficiar o processo cognitivo. 
 
 
METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa foi de cunho qualitativo e quantitativo, com coleta de 
dados para avaliar a aprendizagem. Ela foi aplicada no colégio estadual José 
Rollemberg Leite, em Aracaju/SE, numa turma do 2° ano do Ensino Médio, com 23 
alunos, durante 4 aulas; quando foi trabalhada a contextualização referente ao ensino 
de transição de elétrons de acordo com o modelo atômico de Bohr; a partir de uma 
experimentação simples sobre o fenômeno da fluorescência. 
 

No primeiro momento, a turma foi dividida em duplas e aplicado um teste de 
sondagem, para averiguar o conhecimento prévio dos alunos. Foi abordado, ainda, o 
conceito de transição de elétrons e as camadas eletrônicas pelo modelo atômico de 
Bohr, abordado com contextualização, inserindo questões do cotidiano do aluno. 
 

No segundo momento, foram realizados experimentos através da incidência de 
luz ultravioleta, ou luz negra, em caneta marca-texto e nos próprios dentes dos alunos, 
havendo a emissão de luminescência enquanto o material era iluminado pela luz 
ultravioleta, na maioria azulada. 
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Após o experimento foi realizada atividade lúdica a fim de distribuir os elétrons 
do cálcio nas camadas de energia, conforme o Diagrama de Linus Pauling, apenas 
substituindo os elétrons por feijões. Portanto, a distribuição eletrônica ganhou status 
lúdico, e desta forma, foi simbolizado o “salto dos elétrons” e representada a transição 
eletrônica. 
 

Para finalizar as atividades, os alunos responderam a um questionário 
avaliativo, abordando todo o conteúdo trabalhado. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dentre os 23 alunos que participaram da pesquisa, quatorze deles, em torno 

de 64% da turma, afirmaram que apresentam dificuldades na disciplina. Segundo os 
pesquisados, a ausência de aulas experimentais dificulta a compreensão da disciplina. 
Provavelmente, a experimentação tornaria as aulas interessantes e motivadoras para 
os alunos e professor em sala de aula, que normalmente utiliza quadro e pincel. No 
entanto, oito alunos, 36% do total, dizem conseguir assimilar os conteúdos químicos 
com facilidade, por ser uma disciplina interessante e de fácil compreensão para eles, 
sugerindo uma tendência a se aprofundar naturalmente na disciplina. 
 

Uma síntese da análise do teste de sondagem está discutida no quadro 01. 
 
QUADRO 01: Análise das respostas do teste de sondagem. 

 
Pergunta        Afirmativa 

correta 
Discussão 

No modelo atômico de Bohr 
os elétrons 

Orbitam ao 
redor do 
núcleo 

82% dos alunos 
conseguiram relacionar 
corretamente como os 
elétrons estão descritos no 
modelo de Bohr, 

Quando um elétron recebe 
certa  quantidade  de energia 
ele  “salta”  para  um  camada  
de energia  mais externa   este 
processo chamamos? 

Transição 
eletrônica 

Nesse item os alunos 
atingiram um índice de 
acerto de 91% o que 
demonstra uma boa 
aprendizagem em química na 
1º série do Ensino Médio. 

Por que alguns objetos 
emitem luz no escuro? Alguns 
tipos de brinquedos, caneta 
marca texto, pulseiras 
parecem brilhar como se 
tivessem luz própria. Nesse 
fenômeno da luminescência o 
que acontece é? 

Uma  
excitação 
eletrônica 
emitindo   luz 
fluorescente 

Os    alunos demonstraram 
dificuldades nesse item, 45% 
acertaram a alternativa 
demonstrando que os 
conteúdos anteriores foram 
vistos sem a 
contextualização. 

 
Estes resultados evidenciam que os conceitos do conteúdo foram apreendidos, 

apesar de não partir do cotidiano do alunado, razão pela qual a maioria não soube 
associar à vida cotidiana. O ponto positivo foi que estes alunos têm conhecimentos 
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prévios sobre o conteúdo. 
 

Os alunos foram questionados sobre como gostariam que fossem ministradas 
aulas da disciplina de química, 
 

Isabel diz: “Com muitas experiências ficaria mais fácil de aprender.” 
 

Jeferson afirma: “Teoria e prática as aulas ficariam mais interessantes.” 
 

Estudante1 sugere: “Com práticas experimentais, uma aula didática.” 
 

Zack propõe: “Com mais dinâmicas interativas.” 
 

De acordo com os relatos dos alunos participantes da pesquisa, as aulas 
práticas têm um papel fundamental no processo de aprendizagem, uma vez que torna 
as aulas mais dinâmicas e atrativas, mitigando as dificuldades quando se trata em 
aprender a disciplina de Química. 
 

Silva (2010, p. 245) ensina que: 
 

As atividades experimentais que serão aqui denominadas de 
demonstrativas-investigativas são aquelas em que o professor apresenta, 
durante as aulas, fenômenos simples; a partir dos quais ele poderá 
introduzir aspectos teóricos que estejam relacionados ao que foi 
observado. 

 
Dando sequência, nas aulas seguintes foram realizados experimentos simples 

e interessantes que tornaram o conteúdo químico em questão mais fácil de ser 
aprendido pela turma. Para a prática experimental foram utilizadas uma luz Ultravioleta 
(UV) ou luz negra (bastante utilizada em festas e boates), caneta marca texto e os 
próprios dentes dos alunos. 
 

Os dentes emitiam a fluorescência sempre que a luz negra incidia sobre eles. 
Para que ocorra o salto desses elétrons é necessário receber uma energia exterior. Na 
experimentação, quando a fonte de energia fornecida era desligada os materiais 
cessavam também a emissão de luz, como descreveu Bohr, nos estudos da transição 
dos elétrons, conforme Figura 01. 
 
 

a)  Antes da incidência de luz UV   b)  Após incidência de luz UV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FIGURA 01 - Luz negra excitando elétrons do cálcio presente nos dentes 

Fonte: SOUZA, J.I et al (2014) Elaborado pelos autores da pesquisa 
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Os dentes fluorescem na presença da luz ultravioleta devido à presença do 
elemento cálcio em sua constituição. Segundo Ten Cate (2001), o esmalte dos dentes 
é o tecido mais mineralizado conhecido e é constituído por 96% de mineral sob a forma 
de cristais de fosfato de hidroxiapatita, e 4% de material orgânico e água. A 
hidroxiapatita é um composto de cálcio e fosfato, minerais presentes nos dentes. 
 

Na aplicação de uma metodologia, o professor tem papel fundamental, pois 
exerce a função de direcionar, ajudar e capacitar seus alunos a chegarem numa real 
aprendizagem. Contudo, não produz o saber nos discentes, pois estes precisam fazer 
o trabalho intelectual, ou seja, mobilizar-se para aprender. 
 

Diante do experimento e da explicação, foi proposto aos alunos uma maior 
interação com o conteúdo químico em questão, através de uma atividade lúdica na 
representação das camadas de energia para o elemento químico Ca (cálcio), tendo os 
elétrons representados por caroços de feijão; para a construção de uma imagem 
mental do comportamento científico do fenômeno, ação que pode ser reconhecida 
como uma atividade lúdica, mas não um jogo. 
 

O cálcio foi escolhido pelos alunos terem visto a sua luminescência em um dos 
experimentos utilizados. Em sua distribuição eletrônica, possui 20 elétrons dispostos 
nas camadas K, L, M e N. Na última camada é que ocorre a transição eletrônica para 
uma camada mais externa, mediante o fornecimento de energia quantizada. Desta 
forma, pode-se associar o fenômeno de fluorescência à transição eletrônica por meio 
desta atividade lúdica. 
 

De acordo com a Figura 2, inicialmente os alunos fizeram a distribuição 
eletrônica para o elemento cálcio presente nos dentes que origina a sua fluorescência. 
Nesta etapa, fizeram a distribuição dos elétrons do átomo de cálcio no estado 
fundamental, ou seja; o isótopo de cálcio estável de massa 40 e número atômico 20: 
 

Os alunos representaram os 20 elétrons do cálcio como feijões dispostos nas 
camadas de energia K, L, M e N. A camada K comporta 2 elétrons, a L e M, 8 elétrons 
cada e a N 2 elétrons. Foi observado que houve por parte dos alunos dificuldade em 
distribuir os elétrons, porém, apresentando o diagrama completo das camadas de 
energia, eles desenvolveram as distribuições. Foi necessário revisar distribuição 
eletrônica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2: Distribuição eletrônica do elemento Cálcio nos camadas K, L , M 
e N. Fonte: SOUZA, J.I et al (2014) Elaborado pelos autores da pesquisa 
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De acordo com o modelo atômico de Bohr o átomo possui uma eletrosfera 

composta de camadas de energia que conteriam apenas os elétrons que 
apresentassem a energia respectiva de cada camada. Em cada uma dessas camadas 
estão os elétrons com energia correspondentes, e para ser promovido a uma camada 
superior, o elétron recebe energia externa, salta para uma órbita mais afastada do 
núcleo, adquirindo um estado excitado. Partindo deste pressuposto, os alunos 
montaram a transição eletrônica para o (Ca), que neste caso o elétron de valência 
migrou da camada de energia “N” para a camada de energia “O”, de acordo com a 
Figura 03. Esta atividade gera uma “habilidade de brincar” e passa a ter aspecto de 
lúdico, não só brincar por brincar, mas um importante meio de aproximação do 
conhecimento. 
 

a) 
 
Salto para 
a camada 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 

Retorna a 
camada de 
origem, emite a 
luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3: Transição eletrônica do elemento cálcio: a) transição eletrônica do 
elétron mais externo b) Retorno do elétron a sua orbita inicial.  

Fonte: SOUZA, J.I et al (2014) Elaborado pelos autores da pesquisa 
 
Trabalhar com atividades lúdicas torna-se relevante quando o professor 

percebe que há um retorno significativo por parte dos seus educandos através dessa 
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forma diferenciada de aprendizagem; tendo a sensibilidade para compreender onde os 
seus alunos estão em termos de conhecimento e desenvolvimento, para que possa 
promover novas aprendizagens. Vygotsky (1998) analisa o brinquedo como 
reestruturador do significado, observando sua essência. "É a criação de uma nova 
relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre as 
situações do pensamento e situações reais". (p.133), em conformidade com o 
estudioso, esta atividade lúdica com os feijões faz uma união entre o abstrato e os 
fenômenos reais. 
 

Para finalizar as aulas, os alunos responderam a uma avaliação de 
aprendizado que continha três questões diretas referentes ao que foi abordado nas 
aulas anteriores, bem como ao fenômeno da fluorescência e sua importância na 
atualidade. 
 

Os alunos responderam com base nas aulas em que o tema gerador foi 
abordado. Quando questionados como o cálcio, um elemento químico presente nos 
dentes, assim como o flúor (F), no creme dental, conseguem emitir luz fluorescente, 
sob a incidência da luz UV, 100% dos alunos responderam que esse fato ocorre devido 
à transição dos elétrons, sobre essa pergunta algumas concepções destes: 
 

“Ocorreu uma transição eletrônica”. 
 

“Porque com a luz UV e o cálcio há uma transição eletrônica”. 
 

“Porque existe a presença de fósforo, flúor e cálcio e quando a luz negra é 
emitida sobre eles ocorre à luz, transição de elétrons”. 
 

“Porque quando os elétrons se agitam acontece uma transição eletrônica onde 
emite a luz fluorescente”. 
 

Quando questionados a respeito da fluorescência os alunos citaram exemplos 
de materiais tanto fluorescentes (lâmpadas, letreiros e iluminação em neon), como 
fosforescentes, a exemplo das roupas e diversos objetos que brilham no escuro, sendo 
que estes emitem luz numa duração de tempo maior e, neste caso, emitem luz 
fosforescente. Situação que apresentou a dificuldade dos alunos em diferenciar estes 
fenômenos. 
 

Quando perguntado a respeito do que aconteceria se não existisse o 
fenômeno da fluorescência e o que mudaria no mundo; eles explanaram que “não 
haveria o fenômeno nas lâmpadas fluorescentes e não teríamos tantas tecnologias 
dispo camadas, como os letreiros nas placas de rodovias e iluminação neon nas 
pontes, nas pulseirinhas nas festas”. O que mostra que houve um aprendizado de fato 
e que os alunos assimilaram o conteúdo, exemplificando com relatos do seu cotidiano, 
porém, novamente, houve uma confusão sobre fluorescência e fosforescência. 
 

A última pergunta buscou a opinião do aluno acerca de aulas experimentais 
com uma atividade lúdica e se houve a compreensão do processo de transição 
eletrônica, os alunos responderam que: 
 

“sim, pois o experimento ajudou e a aula foi muito interessante”. 
 

“sim aprendi o salto de elétrons que podem emitir a luz”. 
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“sim algo muito interessante e fácil de compreender a transição eletrônica”. 

 
“gostei muito porque em todos esses anos estudando nesta escola nunca tinha 

aprendido transição eletrônica”. 
 

“aprendi sim, o experimento ajudou bastante pra gente compreender o 
assunto”. 
 

Um fato interessante foi que os alunos não mencionaram a atividade lúdica, o 
que demonstra que o evento ocorreu naturalmente e que o processo de aprendizagem 
foi prazeroso. Portanto, os seus relatos evidenciam que simples experimentos, com 
uma atividade lúdica, do feijão como elétrons, conseguem construir os conteúdos com 
maior facilidade. 
 

Segundo Silva et al, (2009,p.6): 
 

É nessa perspectiva, de um ensino de química, que acreditamos que quando a 
experimentação é desenvolvida ponderando fatores da contextualização, 
favorecendo a inter-relação entre diferentes conhecimentos para a construção 
de significados novos, o resultado pode ser mais efetivo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa mostra que o professor tem subsídios para trabalhar o 

fenômeno da fluorescência como estratégia de ensino para a construção de 
aprendizagem de transição eletrônica segundo o modelo atômico de Bohr, favorecendo 
e facilitando a compreensão dos alunos. Desta forma, associa-se a fluorescência à 
experimentação com lúdico, através da substituição de elétrons por feijões na 
distribuição eletrônica, de modo a explicar como ocorre a transição dos elétrons por 
mudança de imagem mental ou mesmo a sua construção fazer sentido para o aluno. 
 

Esta abordagem pode ser explorada na Educação de Jovens e Adultos. A EJA 
é um seguimento para aqueles que procuram estudar depois de certa idade, mas não 
perderam a esperança e precisam de uma abordagem de ensino diferenciada. Além 
disso, a inserção deste tipo de abordagem nas aulas das ciências naturais (Química, 
Física e Biologia), como uma ferramenta que proporciona ao educando a capacidade 
de construção de conhecimento; contribui positivamente no processo de ensino e de 
aprendizagem. 
 

Uma sugestão para um estudo futuro é apresentar experimentação sobre a 
diferença de fluorescência e fosforescência (utilização doe um modelo com spin), uma 
vez que os alunos confundiram os conceitos, na distinção de um fenômeno do outro. 
No entanto, isto não desmerece a pesquisa que conseguiu a compreensão do 
conteúdo proposto: transição de elétrons disposto no modelo atômico de Bohr. 
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ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA TENDO COMO TEMÁTICA A 
EXPERIMENTAÇÃO. 
Jacqueline Nascimento Gomes (IC)* 
Jacque.ifg@gmail.com 
 
Palavras-Chave: Alfabetização científica, ensino, experimentação. 
 

Introdução 
 A Alfabetização Científica vem sendo defendida 

por vários pesquisadores no Ensino de Ciências em 
vários países. Segundo Chassot(2003), a 
alfabetização científica, evidencia a sua realização, 
na formação de homens e mulheres mais críticos, 
agentes da transformação do mundo em que vivem.  
Sendo assim, alfabetizar cientificamente, pressupõe 
a apropriação dos conhecimentos científicos, como 
elementos da leitura do mundo, como forma de sua 
efetiva transformação.  

As tendências que norteiam o ensino de ciências, 
principalmente após a criação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 
PCNEM, demonstram a importância da 
contextualização dos conteúdos, geralmente no que 
diz respeito aos mais abstratos. 

Neste sentido, o presente trabalho teve como 
objetivos, promover  a construção do conhecimento 
científico, possibilitar interação aluno-aluno e aluno - 
professor, mostrar a química presente no cotidiano 
dos alunos, além de despertar nos alunos o 
interesse em construir a ciência, e não apenas em 
reproduzi - la. 

Resultados e Discussão 
 Foram ministradas aulas dialogadas e dinâmicas, 

de caráter contextualizador, referentes ao conteúdo 
em estudo com a professora regente.  
 Para a aula de Equilíbrio químico, foram realizados  

experimentos, utilizando como tema gerador o 
refrigerante. A aula foi iniciada com uma conversa 
informal, a fim de identificar os conhecimentos 
prévios dos alunos referentes ao conteúdo 
abordado. Os alunos foram divididos em grupos.  
Cada grupo realizou um experimento, e explicou o 
que ocorreu aos demais, em forma de debate.Os 
alunos ficaram entusiasmados ao realizarem os 
experimentos e ao começarem a identificar a 
química presente no cotidiano deles.  
 Através das atividades desenvolvidas, foi possível 

notar que os métodos adotados permitiram a 
construção do conhecimento científico, interação 
aluno - aluno e aluno - professor. Sendo assim, 
podemos dizer: “ Não basta colocar o conhecimento 
a disposição do aprendiz. Faz – se necessário 
mostrar a ele sua capacidade de agir e interagir com 

o mesmo.Portanto, relacionando-se interesse com a 
aprendizagem, experimentos podem estar inseridos 
na aprendizagem e na construção do conhecimento, 
considerando que estes sejam um caminho, e não 
um produto acabado”. 
 
  

Conclusões 
 Os objetivos mencionados e almejados, foram 

alcançados de maneira eficaz e satisfatória. Para o 
licenciando é de extrema importância esse contato 
com a sala de aula, contribuindo para sua formação. 
Sendo assim, podemos verificar as contribuições 
que o PIBID traz para a formação continuada. 
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Aliando o construtivismo em aulas experimentais: uma abordagem no 
ensino de reações químicas. 
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Palavras-Chave: Ensino, Construtivismo, Experimentação. 

Introdução 
A experimentação desempenha um papel fundamental 
no ensino de Química, pois constitui um recurso 
pedagógico importante que pode auxiliar na construção 
de conceitos e no desenvolvimento de competências e 
habilidades cognitivas. Alguns autores têm questionado 
a forma como esse recurso é trabalhado. Segundo 
Ferreira et al (2010) geralmente as atividades de 
laboratório são orientadas por roteiros predeterminados 
do tipo “receita”. O construtivismo propõe que o aluno 
participe ativamente do próprio aprendizado, mediante 
a experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo a 
dúvida e o desenvolvimento do raciocínio, entre outros 
procedimentos (NIEMAN; BRANDOLI, 2012). Como 
defendem Suart e Marcondes (2009), as aulas 
experimentais devem ser conduzidas por meio de uma 
perspectiva construtiva, contextualizada e investigativa, 
em que o aluno passa a ser agente ativo do processo 
de construção do conhecimento, e o professor como 
seu facilitador, possibilitando ao estudante resolver 
situações problemas, testar hipóteses, argumentar, 
discutir, podendo assim compreender o conteúdo.  
Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi 
desenvolver uma atividade experimental 
contextualizada para o conteúdo de Reações Químicas, 
através de uma abordagem construtivista. 

Resultados e Discussão 
A experiência foi realizada com uma turma de 2° ano 
do E. Médio em uma Escola Estadual na cidade de Pau 
dos Ferros-RN. A aula foi contextualizada, com uma 
abordagem qualitativa da temática fertilizantes. No 
diálogo enfatizou-se a importância dos fertilizantes para 
agriculta e as principais reações químicas envolvidas 
na sua fabricação. Através da utilização de textos, 
imagens e vídeos percebeu-se que os alunos 
relacionaram seus conhecimentos prévios aos novos 
conhecimentos. O experimento foi realizado com um 
fertilizante a base de fósforo e tinha por objetivo 
desenvolver a percepção entre um solo fertilizado e um 
não fertilizado, bem como a reação química envolvida 
nesse processo. Inicialmente em um béquer dissolveu-
se o fertilizante em água, em seguida dividiu-se uma 
amostra de solo em dois béqueres. No primeiro béquer, 
regou-se o solo com uma solução de fertilizante, e 
adicionou-se aos dois béqueres uma mesma 
quantidade de água. Logo, esperou-se decantar, e 
assim com o auxílio de um conta-gotas retirou-se o 

sobrenadante e depositou-se em outros dois béqueres. 
Por fim, acrescentou-se a solução de cálcio e 
observou-se o que ocorreu. A prática experimental foi 
de fundamental importância na construção dos 
principais conceitos de reação química. Durante o 
experimento foram problematizadas as evidências 
reacionais para que os alunos propusessem, 
questionassem e refletissem sobre as hipóteses 
levantadas e chegassem a uma conclusão. Hipóteses 
propostas pelos alunos: A2: “Qual solução irá reagir?” 
A3: O que vai formar?” A4: “Qual reação irá ocorrer?”. 
Em suas reflexões destacaram: A5: “Ocorreu uma 
reação devido á formação de um sólido”. Assim, por 
meio da prática 100% dos alunos conseguiram 
perceber que ocorreu uma reação química. Para 
chegar a essa conclusão compreenderam fatores 
importantes, dentre os mais citados, a transformação 
na composição da matéria. A6: “houve a formação de 
umas bolinhas, por isso aconteceu uma reação”.  A7: 
“Ocorreu uma reação devido á formação de um sólido 
no fundo do béquer”. Logo, mesmo não sabendo a 
termologia correta “precipitado”, os alunos conseguiram 
identificar a ocorrência de uma reação química. No que 
se refere equação química e balanceamento 
apresentaram alguns erros e dificuldades, isso se 
associa, ainda, ao pouco conhecimento de 
nomenclatura dos compostos. Muito embora, a maior 
parte conseguiu representar de forma correta. 

Conclusões 
Com a pesquisa realizada percebeu-se que a inclusão 
de uma abordagem construtivista em aulas 
experimentais no ensino de reações químicas foi eficaz, 
além disso, permitiu ao professor estabelecer as 
condições para o aluno participar ativamente da 
construção do próprio conhecimento. 

Agradecimentos 
 Ao PIBID/CAPES/IFRN pelo apoio financeiro.  
____________________  
FERREIRA, L. H; HARTWIG, D. R; OLIVEIRA, R. C. Ensino 
Experimental de Química: Uma Abordagem Investigativa 
Contextualizada. Química Nova na Escola. Vol. 32, N° 2 , MAIO 2010. 
NIEMANN, F.A; BRANDOLI, F. Jean Piaget: um aporte teórico para o 
construtivismo e suas contribuições para o processo de ensino e 
aprendizagem da Língua Portuguesa e da Matemática. IX ANPED 
SUL. Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul. 2012. 
SUART, R. C.; MARCONDES, M. E. R. A manifestação de habilidades 
cognitivas em atividades experimentais investigativas no ensino 
médio de química. Ciência & Cognição. v. 14. p. 50-74. 2009. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EX) 

 

ANÁLISE DE UMA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 
ENVOLVENDO O USO DE UM INIBIDOR QUÍMICO EM 
ALIMENTOS: UMA ABORDAGEM COM ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO NA CIDADE DE RECIFE-PE 
Amanda Maria Vieira Mendes1* (IC), Verônica Tavares Santos Batinga1 (PQ), Angela 
Fernandes Campos1 (PQ). *veratsb@gmail.com  
1Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife- 
PE, CEP: 52171-900. 
 
Palavras-Chave: Práticas de baixo custo, conservação de alimentos, ensino de Química.  

RESUMO: Este trabalho objetiva analisar uma atividade experimental como estratégia didática para 
abordar o uso de inibidores químicos como um dos métodos de conservação de alimentos. A pesquisa é 
de natureza qualitativa envolvendo um estudo de caso. Esta atividade foi aplicada em uma turma do 2° 
ano do ensino médio de uma escola pública de Recife, Pernambuco. Os resultados mostraram que a 
atividade experimental contribuiu para a introdução das dimensões fenomenológica, teórica e 
representacional na abordagem do conteúdo de inibidores de reações de oxidação em alimentos. Isto foi 
observado nas respostas dos alunos às quatro questões propostas sobre o experimento. E também 
possibilitou aos alunos a explicitação de suas concepções prévias sobre inibidores de reações químicas, 
o desenvolvimento de habilidades de observação, registro e procedimentos de manipulação durante a 
realização do experimento, e a formulação de hipóteses para resolver questões relativas ao experimento.  

INTRODUCÃO  
 

Autores como Moreira e Levandowski (1983) e Giordan (1999) afirmam que a 
experimentação é um elemento essencial no ensino de ciências e química, pois a 
realização de atividades experimentais podem ajudar os estudantes a desenvolver 
habilidades práticas articuladas ao pensamento químico. Para Guimarães (2009, p. 
198) “a experimentação pode ser uma estratégia eficiente o estímulo de 
questionamentos que podem conduzir a um processo de investigação”. Além disso, a 
experimentação se constitui como um importante instrumento de compreensão dos 
aspectos macroscópicos da ciência, em que a experiência sensível possa ser 
articulada aos conteúdos, buscando através disso uma ressignificação dos 
conhecimentos prévios (GUIMARÃES, 2009). 

Tem-se observado que a utilização de experimentos desperta o interesse dos 
alunos, motivando-os a interagir mais durante o processo ensino e aprendizagem. 
Entretanto, Gói e Santos (2009) afirmam que a experimentação isolada, de forma 
ilustrativa, não garante a aprendizagem. Guimarães (2009) acrescenta que é comum 
no ensino por transmissão-recepção o uso de experimentos como ferramenta de 
ilustração, onde não há problematização, nem a contribuição para o desenvolvimento 
de habilidades cognitivas como: levantamento de hipóteses, análise dos resultados, 
interação aluno-professor e aluno-aluno.  

Há um grande debate quanto ao modo que a experimentação pode ser 
utilizada no ensino de ciências. Nesse sentido, Gil Pérez e Valdez (1996) afirmam que 
uma polêmica de natureza filosófica refere-se ao indutivismo extremo, que privilegia 
observações e experimentações “livres” (não sujeitas a ideias apriorísticas), e que 
desconsidera o papel essencial da construção de hipóteses e de um corpo coerente de 
conhecimento – teorias. Em outras palavras, há uma crítica quanto à utilização da 
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experimentação como comprovação de leis e teorias, característica do ensino por 
transmissão-recepção e do ensino por redescoberta (GIL PÉREZ e VALDEZ, 1996).   

Outro ponto crítico com relação à experimentação consiste na argumentação 
dos alunos que se queixam da ausência de espaço físico nas instituições de ensino, 
bem como da infraestrutura adequada para a execução das atividades experimentais. 
Atrelado a este argumento, há também a postura das escolas, devidamente expressa 
para o corpo docente, no que diz respeito ao tempo escolar curto e à imediata 
necessidade do cumprimento do currículo mínimo (GÓI e SANTOS, 2009).   

Apesar das circunstâncias anteriormente citadas, Guimarães (2009) enfatiza 
que não é necessário um laboratório plenamente instalado para a execução de 
experimentos para fins didáticos. Nessa perspectiva é possível adaptar às 
necessidades do professor e do contexto escolar, pois a ênfase deve estar no 
engajamento social do aluno, considerando alguns aspectos tais como: viabilidade e 
adequação dos conhecimentos, aguçar e potencializar os princípios da comunicação 
entre os alunos e argumentação para estimular a construção social do conhecimento. 

A proposta apresentada neste trabalho está fundamentada numa perspectiva 
construtivista de ensino, fazendo uso de uma atividade experimental, segundo a qual, 
os alunos assumem uma participação ativa na construção de significados em torno dos 
conteúdos escolares, enquanto, o professor e atividade de ensino e aprendizagem se 
constituem como mediadores desse processo de forma integrada. 

Nesse trabalho, em particular, a atividade experimental envolvendo o uso de 
inibidores químicos em reações que ocorrem nos alimentos pode ser relevante por 
facilitar a compreensão dos alunos sobre conceitos relacionados com a cinética 
química. Além de ajudar a explicitar suas concepções prévias; desenvolver habilidades 
práticas como procedimentos de manipulação; propiciar a formulação de hipóteses e 
selecionar variáveis relevantes para resolver questões (DE JONG, 1998). 

Em nosso cotidiano existem varias reações químicas que se processam com 
diferentes velocidades e na maioria das vezes nos passam despercebidos, como por 
exemplo: os processos de digestão e respiração, a dissolução de um comprimido 
efervescente e até mesmo a decomposição dos alimentos. Se conhecermos os 
fundamentos da teoria das colisões, os métodos de conservação dos alimentos e os 
fatores que influenciam na rapidez das reações químicas nos alimentos é possível 
controlar a velocidade destas reações. Nesse sentido é importante “interpretar e 
reconhecer a composição e o princípio ativo dos alimentos é muito importante para 
termos uma alimentação corretamente balanceada e saudável” (MÓL e SANTOS, 
1998, p. 91). 

Atualmente, um dos problemas mundiais é a produção insuficiente de alimentos 
para suprir as necessidades da população, bem como o seu armazenamento adequado 
a fim de que possam ser comercializados em todos os cantos do mundo com qualidade 
e próprios para o consumo. Neste sentido, “o estudo do tempo e dos mecanismos das 
transformações químicas” contribui para o desenvolvimento tecnológico da indústria 
alimentícia, a partir de métodos eficientes na conservação de alimentos, que utilizam 
substâncias químicas que conferem sabor acentuado e mantem as características dos 
alimentos quando frescos (MÓL e SANTOS, 1998 p. 93).  

Nessa perspectiva, podemos indagar os alunos sobre as questões a seguir: o 
que causa a decomposição dos alimentos? Quais fatores influenciam na rapidez do 
processo de decomposição? O que podemos fazer para que os alimentos venham a se 
decompor de forma mais lenta? Essas questões podem promover a participação dos 
alunos, fazendo-os refletir sobre suas vivências pessoais e articular seus 
conhecimentos teóricos com o prático. Assim, o estudo de cinética química implica em 
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fornecer informações relevantes para que os estudantes atuem como consumidores 
críticos de alimentos, e compreendam a pertinência desse estudo a partir das 
implicações em sua vida cotidiana (MÓL e SANTOS, 1998).  

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) através do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) estabeleceu oito objetivos a serem 
alcançados até 2015, um deles é “acabar com a fome e a miséria”, e umas das ações 
sugeridas é “aproveitar ao máximo os alimentos, cuidando de sua correta conservação, 
usando receitas alternativas e promovendo o não desperdício”, “organizar e promover 
atividades de educação alimentar, visando o aproveitamento integral dos alimentos” 
(PNUD, 2003).  

Em geral, sabemos que a aparência dos alimentos está intimamente 
relacionada à sua qualidade, onde cor e aroma são os primeiros a serem julgados pelo 
consumidor. Deste modo, é imprescindível uma matéria-prima de procedência 
indiscutível e técnicas de conservação que preservem as qualidades de quando o 
alimento estava no estado fresco.  

O escurecimento de frutas como a pera e a maçã, ocorre quando são 
descascadas e amassadas devido à atuação de enzimas como as polifenoloxidases 
(PPO) que reagem com o ácido clorogênico, seu substrato, na presença de oxigênio, o 
que acarreta a oxidação, produzindo os pigmentos escuros. Além de prejudicar a 
estética do alimento a oxidação afeta a vida útil dessas frutas, acarretando em perda 
de nutrientes e sabor desagradável. Entretanto, o escurecimento pode ser desejável 
em determinados alimentos, como por exemplo, no cacau, ameixa seca, chá preto e no 
café (FILHO e VASCONCELOS, 2011). O escurecimento enzimático ocorre na 
presença da enzima, do substrato (por exemplo, ácido clorogênico) e do oxigênio. 
Nesse sentido se alterarmos um desses reagentes/fatores torna-se possível controlar a 
reação química. Assim, o que geralmente ocorre é a remoção de oxigênio ou inibição 
da enzima pelo emprego da temperatura ou de agentes químicos (FILHO e 
VASCONCELOS, 2011). 

A seguir descrevemos dois métodos de conservação de alimentos mais 
utilizados, conforme Filho e Vasconcelos (2011): 

a) Emprego da temperatura – a utilização de baixas temperaturas por meio 
da refrigeração e congelamento apenas diminui a intensidade da ação enzimática, não 
conseguindo paralisá-la totalmente e, quanto mais baixa a temperatura mais 
lentamente a reação ocorre, não impedindo assim, a formação de compostos escuros. 

b) Aplicação de ácidos (agentes químicos) – o emprego de ácidos como 
inibidores do escurecimento enzimático é prática comum no processamento de 
alimentos. Os ácidos são os agentes químicos mais usados como inibidores no 
controle do escurecimento enzimático. Os ácidos têm a propriedade de baixar o pH 
(potencial de hidrogênio). A atividade da enzima polifenoloxidase pode ser inibida 
consideravelmente quando o pH do meio é baixo (menor que 3). Os ácidos mais 
usados no processamento de alimentos são aqueles de ocorrência natural, como por 
exemplo: cítrico (C6H8O7), fosfórico, málico e ascórbico.  

Nesse sentido, o estudo da cinética química permite controlar as reações 
indesejáveis, possibilitando a minimização da decomposição dos alimentos e o 
desenvolvimento de embalagens apropriadas para o armazenamento dos alimentos. 
Esse conteúdo exige alta capacidade de abstração, o que pode ser uma explicação 
para as dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

As Orientações Curriculares Nacionais (OCN) para o ensino de Química 
(Brasil, 2006) e autores como Mortimer, Machado e Romanelli (2000) sugerem que os 
professores, ao abordarem conteúdos químicos, ressaltem que existem a dimensão 
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fenomenológica – que diz respeito aos fenômenos concretos e visíveis ou os que 
temos acesso por meio indireto, a dimensão teórica - relacionada com modelos 
consensuais de natureza atômica molecular, abstratos, e que tem um caráter 
explicativo da dimensão fenomenológica, e a dimensão representacional – relacionada 
com a natureza simbólica e a linguagem da Química (BRASIL, 2006). Assim, sugerem 
que as aulas de Química possibilitem articulações dinâmicas entre as três dimensões 
do conhecimento químico, buscando as inter-relações entre: a) os modelos atomistas; 
b) o fenomenológico ou empírico e c) a representacional ou a linguagem Química, 
conforme representado na figura 1.  

 

 
Figura 1: Relação entre as dimensões fenomenológica, teórica e representacional do 

conhecimento químico (MORTIMER, MACHADO e ROMANELLI, 2000). 
 
Diante do exposto, este trabalho objetiva analisar uma atividade experimental 

como estratégia didática para abordar o uso de inibidores químicos como um dos 
métodos de conservação de alimentos.  

METODOLOGIA  
 

Este trabalho é de natureza qualitativa envolvendo um estudo de caso 
(OLIVEIRA, 2005; YIN, 2005), uma vez que o principal objetivo da pesquisa é a análise 
de uma atividade experimental como estratégia didática para abordar o uso de 
inibidores químicos como um dos métodos de conservação de alimentos. 

A metodologia estudo de caso objetiva compreensão de um contexto singular, 
que significa que o objeto estudado é caracterizado como único, como uma 
representação singular da realidade que é multifacetada e historicamente localizada 
(OLIVEIRA, 2005; YIN, 2005) 

O estudo de caso busca a descrição e a análise das informações tendendo a 
seguir um processo indutivo, no qual a inspeção de forma recursiva permite a 
construção das categorias de análise (YIN, 2005). O que resulta deste processo é uma 
compreensão descritiva contextualizada, de cenas (episódios), de um discurso, de 
cognições. Geralmente, em educação a maioria dos estudos de casos é uma 
combinação de descrição e interpretação. 

Os procedimentos metodológicos para elaboração das atividades experimentais 
foram: 1) Leitura e estudo de referenciais sobre métodos de conservação de alimentos 
e experimentação no ensino de Química, 2) Preparação dos roteiros e kits para a 
atividade experimental, 3) Testagem do experimento no laboratório de Química da 
UFRPE, 4) Aplicação da atividade experimental e 5) Análise e discussão dos 
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resultados obtidos a partir da aplicação da atividade experimental. Nessa perspectiva, 
este trabalho situa-se no contexto de uma pesquisa empírica.  

Foram elaboradas cinco atividades experimentais intituladas: 1. “Investigando a 
influência da concentração nas reações químicas”, 2. “Investigando a influência de um 
catalisador nas reações químicas”, 3. “Investigando a influência da superfície de 
contato nas reações químicas”, 4. “Investigando a influência de um inibidor nas reações 
químicas” e 5. “Investigando a influência da temperatura nas reações químicas”. Estas 
atividades foram aplicadas em uma turma de 19 alunos do 2° ano do ensino médio de 
uma escola pública de Recife, Pernambuco. A turma foi dividida em cinco grupos 
denominados de G1, G2, G3, G4 e G5. Cada grupo realizou um experimento no 
laboratório de Química da escola, em duas aulas geminadas, com duração de 100 
minutos.  

Nesse trabalho optamos por analisar as respostas do grupo 4 a atividade 
experimental 4 “Investigando a influência de um Inibidor na velocidade das reações 
químicas”. Esta atividade objetivou analisar a influência de inibidores naturais na 
velocidade de reações químicas; relacionar o conhecimento químico a fenômenos do 
cotidiano, compreender formas de conservar alimentos. Foi realizada em grupo e 
constou de quatro momentos: 1) leitura do roteiro experimental, 2) realização do 
experimento, 3) resolução de questões sobre o experimento e 4) socialização das 
respostas do grupo num debate. 

 
Os materiais e reagentes utilizados na atividade experimental foram:  
- 1 caneta. 
- 1 fita adesiva. 
- 2 pratos rasos. 
- 1 maçã e suco puro de 1 limão. 
 
O roteiro experimental constou do seguinte procedimento: 
- Identifique cada um dos pratos usando fita adesiva e caneta como: prato 1 e 

prato 2.  
- Corte a maçã em 2 partes iguais e coloque um pedaço no prato 1 e o outro no 

2.  
- Adicione o suco de limão sobre a polpa da maçã que está no prato 1. No 

prato 2, não adicione o suco de limão sobre a maçã. 
- Observe o que acontece com cada pedaço de maçã. Anote o que você 

observou quando foi adicionado suco de limão no pedaço de maça do prato 1. 
- Em seguida, deixe os pedaços de maças em repouso por 25 minutos. Logo 

após, observe e descreva o que aconteceu com os dois pedações de maças.  
 
Foram propostas quatro questões para resolução sobre o experimento: 
Q1. Baseado no conhecimento químico e nas observações do grupo, durante a 

realização do experimento, explique o que aconteceu com os pedaços de maçã nos 
pratos 1 e 2?  

Q2. Ocorreu alguma mudança na textura/aparência dos 2 pedações de maças? 
Se positivo, represente quimicamente as modificações ocorridas na polpa de maçã dos 
pratos 1 e 2?   

Q3. Qual a influência de certa propriedade química presente no suco de limão 
quando este é adicionado à polpa de maçã? Justifique sua resposta. 

Q4. Frequentemente, se adiciona sucos de frutas cítricas na preparação de 
saladas de frutas. Explique com base na química porque se adota tal procedimento?  
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Para análise das respostas dos grupos as questões foram estabelecidas as 
categorias a seguir: fenomenológica, teórica e representacional (MORTIMER, 
MACHADO e ROMANELLI, 2000).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Quanto a Q1, a resposta do grupo 4 (G4) remete a dimensão macroscópica do 

fenômeno observado, pois este propõe uma explicação a partir do que puderam 
visualizar, por exemplo, G4: “Maçã 1 seguiu conservada e maçã 2 escureceu”. Tal 
resposta se enquadra na dimensão fenomenológica do conhecimento químico. Nesse 
sentido, podemos inferir que nesta questão o G4 demonstra não conhecer os aspectos 
químicos envolvidos no contato entre a maça e o suco de limão e ao escurecimento da 
maça.  

Em linhas gerais, a resposta do G4 a Q2 expressa que este identificou 
mudanças na textura dos 2 pedaços de maças, bem como alguns materiais (maçã) e 
reagentes envolvidos (ácido cítrico e gás oxigênio), e o tipo de reação ocorrida no 
contato entre a maça (prato 2) e o suco de limão, e entre a maça e o gás oxigênio 
(prato 1), conforme resposta a seguir: G4: “Maçã 1= maçã + C6H8O7 (Conservação) e 
maçã 2 = maçã + O2 = Oxidação”. Além disso, o G4 iniciou o uso da linguagem 
simbólica da química para representar as modificações ocorridas na textura dos 2 
pedaços de maçãs. Diante disso, consideramos que a resposta do G4 enfatiza 
aspectos fenomenológicos, teóricos e representacionais com relação ao processo de 
oxidação e a ação de agentes químicos naturais utilizados na conservação de 
alimentos, por exemplo, o ácido cítrico presente no suco de limão.  

A resposta do G4 a Q3: “A acidez do suco de limão retarda a ação da 
oxidação” demonstra que este atribui o caráter ácido do suco de limão atuando como 
um agente inibidor do processo de oxidação da maça. Assim, percebemos que o G4 
enfatiza aspectos da dimensão teórica do conhecimento químico com relação à função 
dos inibidores químicos como um método de conservação de alimentos quando 
responde a Q3. 

Na Q4, a resposta do G4 exprime uma relação entre o uso de agentes 
químicos naturais, como suco de frutas cítricas, atuando como um inibidor do processo 
de oxidação, o provoca um melhor estado de conservação de alimentos. Entretanto, o 
G4 não explica quimicamente porque tal procedimento é adotado, conforme resposta 
de G4: “Tem a intenção de retardar a oxidação, e assim, conservar melhor a salada”. 
Nessa perspectiva, consideramos que na Q4, o G4 privilegia a dimensão 
fenomenológica do conhecimento químico pelo fato deste fundamentar sua resposta na 
observação de fenômenos visíveis, como é o caso da oxidação em alimentos 
(MORTIMER, MACHADO e ROMANELLI, 2000). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A atividade experimental apresentou-se como uma estratégia didática que pode 

contribuir para introdução das dimensões fenomenológica, teórica e representacional 
na abordagem do conteúdo de inibidores de reações de oxidação em alimentos, 
conforme apontam Mortimer, Machado e Romanelli (2000) e as OCN (BRASIL, 2006). 
Isto pode ser observado nas respostas do G4 às questões propostas sobre o 
experimento. 

Nas respostas do G4 as Q1 e Q4 houve a predominância da dimensão 
fenomenológica. Na Q3, a resposta do G4 relacionou-se com a dimensão teórica. 
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Enquanto na Q2 pode-se observar a integração das três dimensões do conhecimento 
químico presente na resposta do G4.  

A atividade experimental possibilitou ao grupo de alunos (G4) a explicitação de 
suas concepções prévias sobre inibidores de reações químicas, o desenvolvimento de 
habilidades de observação, registro e procedimentos de manipulação durante a 
realização do experimento, e a formulação de hipóteses para resolver questões 
relativas ao experimento, conforme sugere De Jong (1998). 
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência) com o apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), com o objetivo de analisar as contribuições de atividades experimentais para o entendimento 
de questões, especificamente do ENEM. As atividades foram realizadas em uma escola parceira do 
PIBID, com seis turmas da 2ª série do Ensino Médio, em aulas de Química, um dos experimentos foi 
apenas demonstrativo e para os demais, eram divididas as turmas em pequenos grupos os quais 
deveriam executar os experimentos. Após as atividades experimentais, os alunos responderam algumas 
questões do ENEM, adaptadas e relacionadas com as atividades experimentais aplicadas, que foram 
posteriormente analisadas.  

1. INTRODUÇÃO  
Sabemos que as atividades experimentais no ensino de Química são 

consideradas como um recurso pedagógico de fundamental importância, pois auxiliam 
na construção do conhecimento e permitem dar sentido aos conceitos químicos, por 
meio do estabelecimento de inter-relações entre teoria e prática (FERREIRA; 
HARTWIG; OLIVEIRA, 2009; SALVADEGO; LABURÚ, 2009). Nesse sentido, Giordan 
(1999, p. 43) destaca que os estudantes atribuem à “experimentação um caráter 
motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos”. Da mesma forma, os 
professores afirmam que “a experimentação aumenta a capacidade de aprendizado, 
pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas em pauta” (idem, ibidem). 

A experimentação no ensino de Química tem sido defendida por diversos 
autores, pois compõe uma solução pedagógica formidável que pode auxiliar na 
constituição de conceitos, de forma a não separar a teoria da prática. Entretanto, Silva 
e Zanon (2000 apud MACHADO; MÓL, 2008) destacam que a experimentação, por si 
só, não garante a aprendizagem. Além disso, muitos professores alegam a falta de 
laboratório, mas verifica-se que a existência deste não garante a realização de 
atividades experimentais (MACHADO; MÓL, 2008). Assim, uma aula experimental, não 
está associada a um aparato sofisticado de laboratório, mas sim à sua “organização, 
discussão e análise, que possibilitam interpretar os fenômenos químicos e a troca de 
informações entre o grupo que participa da aula” (SALVADEGO; LABURÚ, 2009, p. 
216-217). De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, as atividades 
experimentais podem ser realizadas na sala de aula, por demonstração, ou por outra 
modalidade. Qualquer que seja a atividade a ser desenvolvida deve-se ter clara a 
necessidade de períodos pré e pós-atividade, dirigindo à construção dos conceitos. 
Dessa forma, não se desvinculam “teoria” e “laboratório”. 

No âmbito do subprojeto PIBID Química uma das principais frentes de ação foi 
a realização de atividades experimentais tanto no laboratório, quanto em sala de aula. 
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De acordo com Borges (2002) os professores de ciências, do ensino médio, acreditam 
que a melhoria do ensino passa pela introdução de aulas práticas no currículo.   

Assim foram realizados experimentos diversos como; evidência de reações de 
oxirredução, pilha de Daniell, preparo de soluções, diluição de soluções, fenômeno da 
osmose, entre outras, com o intuito de ampliar o entendimento dos conteúdos 
abordados na sala de aula. Cabe ressaltar que, algumas dessas atividades são 
realizadas somente com materiais alternativos, possibilitando ao aluno a relacionar a 
Química com o cotidiano. Desse modo faz-se necessário que os professores enfatizem 
aos conteúdos cobrados nessas avaliações. 

Nessa perspectiva, buscaram-se entender as possibilidades e limitações da 
execução de atividades prática sobre os temas oxirredução, osmose e soluções 
aplicadas a seis turmas da 2ª série do Ensino Médio. A intenção era verificar se a 
participação nestas atividades experimental possibilitaria uma observação, melhor 
compreensão dos fenômenos e, consequentemente, auxiliasse os estudantes na 
resolução das questões do ENEM sobre os mesmos temas. O Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), criado em 1998, tem o objetivo de aferir o desempenho do 
estudante ao fim da escolaridade básica (Ensino Médio). É utilizado como critério de 
seleção para os estudantes que pretendem concorrer bolsa nos programas oferecidos 
pelo Governo. Além disso, várias universidades já usam o resultado do exame como 
critério de seleção para o ingresso no ensino superior, substituindo o vestibular. 
Entretanto as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: 

 
As avaliações realizadas – como, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), mostram que os alunos não têm conseguido produzir respostas 
coerentes a partir de um conjunto de dados que exigem interpretação, leitura 
de tabelas, quadros e gráficos, e não conseguem fazer comparações ou 
fundamentar seus julgamentos. Aceita-se, por exemplo, com base em Vigotski 
(2001), que uma adequada aprendizagem escolar promove um tipo de 
desenvolvimento capaz de permitir uma maior capacidade de abstração, como 
a que se necessita para produzir um pensamento coerente e fundamentado em 
argumentos sobre determinado contexto ou sobre determinada situação em um 
contexto mais amplo. Essa capacidade é básica, porém não é inata nem de 
desenvolvimento espontâneo, isto é, precisa ser constituída na relação 
pedagógica (BRASIL, 2008, p. 104). 
 

Assim, a partir das atividades realizadas pelo PIBID em 2013, os conteúdos de 
oxirredução, osmose e soluções foram escolhidos para essa investigação por serem 
considerados de grande relevância no entendimento do mundo físico e químico e a 
possibilidade de relações com o cotidiano do aluno, suas experiências e 
conhecimentos prévios. Além disso, esses temas foram apontados pela professora 
regente por terem um alto grau de dificuldade para os alunos em conceituar termos 
como oxidação, redução, osmose e efetuar cálculos matemáticos. Sendo assim 
percebe-se a necessidade de serem trabalhadas atividades diferenciadas que 
possibilitem discussão entre os alunos, ajudando concretizar a teoria.  

1.1. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES  
Durante o acompanhamento de aula em turmas da 2ª série do Ensino Médio, 

pela primeira autora deste trabalho, em uma escola parceira do PIBID, durante o ano 
2013, foram observadas aulas sobre alguns temas, dentre eles o de solução, 
processos de oxirredução e osmose. Após a abordagem de cada conteúdo, realizava-
se atividade experimental, relacionando-a com o conteúdo trabalhado na sala de aula e 
com o cotidiano dos alunos. Durante a realização de cada atividade os alunos 
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observavam os fatos e a professora regente explicava a ocorrência dos mesmos 
associando-o com a teoria abordada na sala de aula. Em seguida, a professora 
retomava as discussões e resolvia exercícios.  

No conteúdo de soluções a professora regente iniciou com demonstração de 
cálculos necessários para o preparo de soluções sólido-líquido e líquido-líquido 
evidenciando as unidades pertinentes ao conteúdo como g/L, mol/L, mL/mL, dentre 
outras. A sequência didática em relação a esse conteúdo foi levar os alunos ao 
laboratório, identificar as vidrarias, reagentes e só depois os conteúdos teóricos foram 
ministrados pela professora. A partir deste conceito foi realizado o preparo de uma 
solução diluída a partir de uma solução estoque, visto que a maioria dos alunos estava 
familiarizada com os conceitos de concentração.  

Com relação às propriedades coligativas as aulas versaram em vídeos, com 
animações, seguidas da explanação pela professora dos fenômenos envolvidos e suas 
aplicações importantes, mostrando a importância de compreendê-los e relacioná-los 
com o cotidiano dos estudantes. Dos efeitos coligativos, a osmose foi a que despertou 
o maior interesse dos alunos, a partir daí uma aula prática de imersão do ovo no 
vinagre, observando a formação de uma membrana semipermeável no primeiro 
momento. Em seguida houve a troca dos meios, mais e menos concentrado, onde os 
alunos puderam perceber a diferença do tamanho final dos ovos. Ficou clara a 
interação total dos alunos com atividade proposta e a consolidação do conteúdo.  

Com relação ao tema de oxirredução, a professora iniciou esquematizando, os 
conceitos básicos de transferência de elétrons, os agentes oxidante e redutor e em 
seguida a célula eletroquímica da Pilha de Daniell. A docente ministrou o conteúdo de 
forma contextualiza, abordando aspectos do cotidiano como a utilização do magnésio 
em tubulações de ferro, atuando como metal de sacrifício. Em seguida, foi executada 
uma aula prática de forma demonstrativa, como pode ser observada na figura 1. Esta 
atividade buscou analisar a força redutora do cobre e do zinco, quando estas placas 
metálicas eram mergulhadas em solução de cloreto de zinco e sulfato de cobre, 
respectivamente.  

2. METODOLOGIA 

Sabendo-se que atualmente uma das principais formas de ingresso no Ensino 
Superior é pelo ENEM, foram analisados os cadernos dos anos de 2010, 2011, 2012 e 
2013, Com a finalidade de averiguar de que forma esses conteúdos são cobrados no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Nestes cadernos foram encontradas várias 
questões na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias diretamente 
relacionadas à Química, sendo que no caderno do ENEM do ano de 2010, foram 
encontradas três questões relacionadas ao conteúdo de soluções; no caderno do ano 
de 2011, foi encontrada uma questão relacionada com o conteúdo de estequiometria, 
todavia o contexto desta questão aborda reação de decomposição e para se chegar ao 
resultado desta questão é preciso ter noções do conteúdo de solução; no caderno do 
ano de 2012, foi encontrada uma questão de oxirredução, uma do conteúdo de 
osmose; no caderno do ano 2013 foi encontrada uma questão do conteúdo de 
oxirredução e uma do conteúdo de solução. Buscou-se nessas questões algumas que 
tivessem relação com os experimentos aplicados. Foram selecionadas três questões. A 
primeira, do ENEM de 2012, representada na figura 1, refere-se ao tema oxirredução. A 
segunda questão, também do ENEM de 2012, refere-se ao tema osmose e está 
representada na figura 2. Já a terceira questão, foi adaptada do ENEM de 2010, 
referente ao conteúdo de soluções, está representada na figura 3.  
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As questões originalmente de múltipla escolha foram adaptadas a fim de que 
os estudantes pudessem respondê-las de forma discursiva. Assim, foram aplicadas a 
25 alunos, escolhidos aleatoriamente, das seis turmas que participaram das atividades 
experimentais, com a finalidade de verificar se as atividades experimentais auxiliam o 
estudante no entendimento dos conceitos. Os alunos tiveram vinte e cinco minutos 
para respondê-las. Em seguida as respostas foram recolhidas e analisadas. As 
questões foram analisadas em conjunto com professora regente e comparadas com o 
livro didático adotado pela escola. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 
Para facilitar a análise, as questões serão apresentadas em separado. O 

levantamento e a interpretação dos dados estão demonstrados em gráfico com 
posterior descrição da análise e discussão. 

3.1. Análise da questão sobre o tema oxirredução 
 

 
Figura 1: Questão de eletroquímica do ENEM (adaptada) 
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Para resolver esta questão, os estudantes deveriam comparar os valores do 
potencial padrão de redução do alumínio e do magnésio com os outros metais 
informados na tabela. O experimento realizado em sala foi com o zinco e o cobre, que 
constaram na questão e os estudantes poderiam utilizaras observações desta aula 
para facilitar a resolução desta questão. 

 
Tabela 1: Análise das respostas dos alunos a respeito do metal que poderia substituir o magnésio 
nas latas de alumínio 

Opções Porcentagem 

Resposta correta 56% 

Resposta correta com interpretação incorreta 28% 

Resposta incorreta com interpretação incorreta 16% 

 
Pela análise das respostas verificou-se que, 56% dos alunos identificaram que, 

o lítio e o potássio protegiam o alumínio no lugar do magnésio, pois seu potencial 
padrão de redução é menor que do alumínio. Já os alunos que não acertaram a 
questão, 16% responderam que o zinco e o cobre protegiam o alumínio, pois seu 
potencial de redução é menor. Observa-se que estes alunos conseguiram entender que 
o elemento com o potencial padrão de redução menor seria capaz de proteger o 
elemento com maior potencial padrão de redução, entretanto, eles não conseguiram 
identificar na tabela quais são os elementos de valores padrão de redução maior e 
menor. Já 28% responderam que, o zinco e o cobre protegiam o alumínio, pois seu 
potencial padrão de redução é maior. Percebe-se que estes conseguiram identificar os 
valores corretamente, mas não conseguiram entender que o elemento de menor 
potencial padrão de redução como magnésio, potássio e lítio seriam capazes de 
proteger o alumínio.  
 
Tabela 2: Análise das respostas dos estudantes a respeito da aparência de uma placa de zinco 
que entra em contato com solução de sulfato de cobre. 

Opções Porcentagem 

Resposta correta com detalhes quanto a corrosão 44% 

Resposta correta sem detalhes 24% 

Resposta correta com detalhes quanto a corrosão e potencial 
padrão de redução 24% 

Resposta correta com detalhes quanto a corrosão com 
ilustração 4% 

Resposta correta com detalhes 4% 

 
O segundo item da questão buscava verificar se os estudantes conseguiam 

prever o que ocorreria com uma placa de zinco, caso a mesma fosse deixada em uma 
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solução com sulfato de cobre, exatamente como foi realizada na aula experimental.  
24% dos alunos responderam apenas que a placa enferruja; para 44% dos estudantes 
afirmaram que a placa de zinco oxida com a perda de elétrons e será corroída; 24% 
responderam que, a placa de zinco oxida com a perda de elétrons e será corroída 
porque o zinco tem o potencial padrão de redução menor que o cobre; 4%, 
responderam que, ao deixar a placa em contato com solução, a placa vai perdendo 
seus elétrons para a solução de cobre sendo corroída, além disso, ilustraram o 
experimento da pilha de Daniell, entretanto foi uma ilustração equivocada, uma vez que 
o experimento com eletrodo e ponte salina não foi solicitado na questão. E 4%, 
responderam que, a placa de zinco quando colocada na solução de cobre em alguns 
minutos começa ficar escura, e com o passar do tempo vai se desgastando até sumir. 
Percebe-se que estes simularam o que ocorreria se a placa ficasse por mais algum 
tempo na solução, vislumbrando corretamente a situação. 

3.2. Análise da questão sobre o tema osmose 
 

 
Figura 2: Questão de osmose do ENEM (adaptada) 

 

Tabela 3: Análise das respostas dos alunos sobre a imersão de uma célula humana em solução 
concentrada de cloreto de sócio. 

Opções Porcentagem 

Resposta correta sem detalhes 48% 

Resposta correta com detalhes 24% 

Resposta correta relacionada à concentração 20% 

Resposta correta relacionada à concentração da solução com 
a célula humana 4% 

Resposta correta sem detalhes 4% 

 
Na questão 2, 48% dos alunos responderam que, a célula perderia água; 24% 

responderam que a célula perde água e murcha. 20% responderam que, o meio menos 
concentrado (0,15 mol/L) vai perder líquido para o meio mais concentrado (0,20 mol/L), 
ou seja, a célula humana irá perder líquido para a solução de cloreto de sódio. 
Percebe-se que estes explicam em detalhe a ocorrência em relação à concentração. 
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4% responderam que, a solução de 0,20 mol/L é mais concentrada que a célula 
humana, o que resultará na perda de líquido da célula humana, igual o experimento do 
ovo. Estes além de explicarem em detalhe a ocorrência em relação à concentração, 
ainda citam o exemplo do experimento aplicado.  

Apenas 4% responderam que o menos concentrado vai perder líquido para o 
mais concentrado sem identificar quem é mais ou menos concentrado. Em todos os 
casos os estudantes conseguiram fazer a associação correta com o experimento do 
ovo, realizado em sala. Essa atividade foi realizada em duas aulas de 50 minutos, 
possibilitando assim que o aluno observasse passo a passo o efeito da osmose no ovo. 

3.3. Análise da questão sobre o tema soluções 

 
Figura 3: Questão de solução do ENEM (adaptada) 

 
Em relação à terceira questão, 72% dos alunos fizeram o cálculo correto e 

explicaram detalhadamente que o estudante deveria usar 0,25g de sacarose para 
preparar 500 mL de solução; apenas 4% fizeram o cálculo correto, mas não 
descreveram o que o estudante deveria fazer para preparar a solução; 20% dos alunos 
erraram o cálculo, estes conseguiram transformar o volume da solução pedido na 
questão, de mL para L e colocar os valores adequados na fórmula, mas fizeram o 
cálculo errado encontrando 2,5g; e apenas 4% não realizaram o cálculo nem tentaram 
explicar a questão.  
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Tabela 4: Análise das respostas dos alunos a respeito do preparo de uma solução de sacarose. 

Opções Porcentagem 

Cálculo correto com explicação sobre o preparo da solução 72% 

Cálculo incorreto 20% 

Cálculo correto sem explicação 4% 

Não fez cálculo 4% 

 
 
 

 
Figura 4: Momento da atividade experimental 

 
Na figura 4, estão representadas fotos do momento onde foram realizadas as 

atividades experimentais demonstrativas para o preparo de soluções. Apesar de a 
sequência ter sido executada de forma diferenciada das demais, notou-se que não 
interferiu na aprendizagem dos alunos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Segundo Pontes e colaboradores (2008) o ensino experimental tem sido usado 

como um instrumento a mais de motivação para o aluno, sendo que este deveria ser 
aproveitado como uma ferramenta que propicie da construção e aprendizagem de 
conceitos e modelos científicos. Assim, nestas aulas, seria dada a oportunidade ao 
aluno de interagir e relacionar o que foi dito em sala de aula com o que fora percebido 
nas atividades experimentais.  

Com o levantamento dos resultados demonstrados é perceptível que os alunos 
relacionaram os experimentos com a análise e compreensão das questões propostas, 
podendo concluir que as atividades experimentais facilitaram a interpretação de cada 
questão, promovendo um aprendizado satisfatório. 
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Palavras-Chave: Experimentação, kits, ensino de química.  
 
Resumo: Este trabalho tem por finalidade apresentar um relato de experiência sobre a confecção 
de três kits experimentais para serem usados nas aulas de químicas da 1ª, 2ª e 3ª séries do 
Ensino Médio, para tanto foram realizadas pesquisas de experimentos levando em consideração 
a clareza e o potencial significância para os alunos como critérios principais. Tais experimentos 
foram reformulados usando materiais de baixo custo para serem desenvolvidos e construídos em 
qualquer escola, principalmente naquelas desprovidas de laboratórios, equipamentos, vidrarias e 
reagentes convencionais. Para complementá-los foram elaboradas cartilhas contendo uma breve 
introdução teórica de cada conteúdo abordado, a metodologia de cada experimento, uma 
listagem de todos os materiais utilizados e questões propostas relacionadas ao tema. O 
desenvolvimento dos kits confirma o fato de que ações como essa proporcionam uma motivação 
com relação à formação docente, visto que, a utilização de metodologias alternativas são 
ferramentas úteis no processo de ensino-aprendizagem.  
 
INTRODUÇÃO 

 
Diante das dificuldades constatadas a partir de observações da prática docente 

e experiências vivenciadas pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - Pibid, durante sua atuação nas aulas de Química de uma escola 
pública de Salinas-MG, verificou-se claramente a necessidade de uma reformulação 
das metodologias aplicadas ao ensino da disciplina que é ofertado aos alunos do 
Ensino de Médio. 

Para tanto, se faz pertinente adotar um novo conjunto de abordagens 
metodológicas durante as aulas da referida disciplina, na perspectiva de estimular o 
interesse dos alunos para o estudo da mesma. São necessárias mudanças 
principalmente na abordagem dos conteúdos de química (MALDANER, 2000). 

Dentro deste contexto, Arroio (2006) et. al., afirma que: 
 

(...) verifica-se a necessidade da utilização de formas alternativas relacionadas 
ao ensino de química, com o intuito de despertar o interesse e a importância 
dos conceitos químicos presentes nos currículos escolares. 

 
Deste modo, Silveira; Kiouranis (2008) garantem que essas ferramentas atuam 

na expectativa de atrair o interesse e motivação dos estudantes e possam contribuir no 
processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa em questão procurou na 
experimentação uma ferramenta alternativa que busque persuadir os alunos para o 
estudo da Química e assim estimular o gosto pela disciplina. 

Um dos maiores desafios do ensino dos conteúdos químicos, nas escolas de 
nível fundamental e médio é estabelecer uma mediação entre o conhecimento escolar 
e o mundo cotidiano dos alunos (BENITE; BENITE, 2009). Pois, sabe-se que para 
grande maioria dos discentes a ciência tem caráter abstrato, portanto, para eles, 
perceber a mesma no dia-a-dia é algo difícil, visto que, muita das vezes as ferramentas 
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didáticas utilizadas são limitados aos livros, ao quadro-negro, giz e cadernos, 
configurando assim uma rotina de trabalho.      

  Assim, os professores, bem como os recursos pedagógicos e tecnológicos 
tem papel fundamental na mudança desta realidade, visto que, apresentam aos alunos 
a importância da ciência em suas atividades cotidianas, pertencendo aos educadores à 
incumbência de inovar e diversificar o discurso e abordagens dos conteúdos químicos. 
Analisando as propostas pedagógicas e adotando práticas e componentes de 
aprendizagem com a pretensão de proporcionar outras maneiras de apropriar-se do 
conhecimento, além daquelas tradicionalmente ofertadas. 

Segundo Ferreira et al. (2009): 
 

Existe uma rejeição muito grande às disciplinas mais complexas como a 
química, impulsionada pela desmotivação e falta de interesse dos alunos por 
ela, pois submetidos a métodos de ensinos tradicionais que pouco lhes atrai e 
motiva. 

 
Diversos recursos de mídia e/ou informativos são utilizados, nesse sentido, 

pelos educadores a fim de discutir a ciência de uma forma acessível aos alunos, 
porém, tais recursos nem sempre são acessíveis à realidade escolar. 

Diante disso, a experimentação pode ser inserida como procedimento de 
aprendizado, além de despertar ao educando um empenho no conteúdo que favoreça o 
seu comprometimento de aprender algo, indo de encontro à tendência de desinteresse 
na Química criando assim, um ambiente mais apropriado através da mesma.  

Compreendendo-se a importância das atividades experimentais no ensino de 
Química e focando nos conteúdos da mesma, o presente trabalho tem por finalidade o 
desenvolvimento e confecção de kits experimentais para serem manuseados em sala 
de aula, com materiais de baixo custo e fácil aquisição levando em consideração que a 
maioria das escolas não possuem laboratórios ou espaço físico adequado, além da 
falta de materiais e reagentes para a realização dessas atividades. Haja vista que, a 
elaboração dos kits experimentais, está ligada à forma na qual se vê a experimentação 
e como se pode aplicá-la em sala de aula, 

Esse texto pode contribuir para uma reflexão da prática pedagógica docente e 
posterior utilização da prática como metodologia alternativa, contribuindo para 
aprendizagem de conteúdos químicos, bem como o desenvolvimento de habilidades 
nos docentes, além de favorecer o desenvolvimento do processo de ensino 
aprendizagem. 

Contudo, a metodologia pode ser trabalhada como base para o entendimento 
de situações do cotidiano, deve ser oferecida em um nível adequado ao 
desenvolvimento cognitivo dos alunos, isto é, deve considerar sua faixa etária e o 
quanto possa ser aprofundado para explicar situações do dia a dia. 
 
O CONTEXTO DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 
 

Atualmente o ensino de química é ministrado desvinculado da rotina e da 
realidade em que os estudantes se encontram, fazendo com os mesmos aprendam 
inúmeras fórmulas, cálculos, memorização de reações e suas propriedades, mas sem 
relacioná-los com a forma natural que ocorrem na natureza. 

Neste contexto, Queiroz (2004) garante que manusear as vidrarias, trabalhar 
com as substâncias, aprender a analisar um experimento cientificamente, visualizar de 
maneira que cada discente relate o que observou durante a reação, isto sim leva a um 
conhecimento definido. Deste modo, Rosito (2008), afirma que a utilização da 
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experimentação é considerada para o ensino de Ciências, como essencial para a 
aprendizagem científica.  

A química é uma ciência experimental, e como o próprio nome já sugere, fica 
melhor exposta na forma de atividades práticas. E de acordo Maldaner (1999), tais 
atividades podem incluir demonstrações feitas pelo professor, experimentos para 
confirmação de informações já dadas, cuja interpretação leve à elaboração de 
conceitos entre outros. Logo, a realização de experimentos possibilita ao estudante 
uma compreensão de como se dá a construção e o desenvolvimento da Química, visto 
que, através da metodologia mencionada oportuniza o mesmo presenciar a reação ao 
“vivo e a cores”.  

Pesquisas realizadas acerca do ensino e aprendizagem dos conteúdos 
químicos revelam que na maioria das vezes as aulas práticas funcionam como 
mecanismo de motivação. Giordan (1999) diz que tal metodologia desperta forte 
interesse entre alunos proporcionando um caráter motivador, lúdico essencialmente 
vinculado aos sentidos, sendo uma das formas de possibilitar ao aluno a construção do 
seu conhecimento.  

Em concordância com tal afirmação, Maldaner (2003, p. 55) explica que 
“pensa-se nas aulas práticas como motivação para aceitar melhor tais conteúdos e, na 
relação com a vida diária para torná-los mais interessantes e, assim, guardá-los melhor 
na memória”. 

  A respeito disso, Amaral (1996) salienta que a própria essência da Química 
revela a importância sobre o uso das atividades experimentais para aluno, visto que, 
esta ciência se relaciona com a natureza, deste modo os experimentos proporcionam 
ao estudante uma compreensão mais científica das transformações que nela ocorrem. 

Neste sentido a proposta das Orientações Curriculares para o Ensino Médio no 
que se relaciona às competências indicadas na Base Nacional Comum, 
correspondentes para a Química preconiza que: 

 
“O aprendizado de Química pelos alunos implica que eles compreendam as 
transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e 
integrada e assim possam julgar com fundamentos as informações divulgadas 
pela mídia e pela própria escola. Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a 
compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um 
conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e 
suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. Sendo assim, as 
competências e habilidades desenvolvidas no ensino de Química deverão 
capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em situações 
problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como 
pessoa humana e como cidadão.”  
 

Assim, “o objetivo do ensino de química deve ser a de desenvolver a 
capacidade de tomada de decisão, o que implica a necessidade de vinculação do 
conteúdo trabalhado com o contexto social em que o aluno está inserido” (SANTOS; 
SCHNETZLER, 1996. p. 32). Então o ensino da disciplina através da junção dos 
conteúdos explorados pelos professores em sala de aula de forma teórica com a 
execução de atividades experimentais pode facilitar tal vinculação, além da interligação 
dos saberes teóricos e práticos no processo de desenvolvimento e construção do 
conhecimento (ZANON; SILVA, 2000). 

Evidenciando a dificuldade do aluno em relacionar a teoria desenvolvida em 
sala com a realidade a sua volta quanto ao ensino dos conceitos químicos, a aulas 
experimentais têm por finalidade minimizar tal dificuldade, pois os alunos tem a 
oportunidade de aplicar os conteúdos que foram ministrados teoricamente.  
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Pois, segundo Freire (1997), para compreender a teoria é preciso experienciá- 
la. Sendo que é basicamente impossível levar o conhecimento químico aos alunos sem 
passar, em algum momento, por atividades experimentais. Deste modo, a realização de 
experimentos permite estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre teoria e 
prática. Já que a prática ocorre no manuseio e transformações de substâncias e a e 
teoria se verifica quando se procura explicar a matéria.  

Além do mais, o trabalho de investigação por meio da experimentação 
proporciona ao educando confrontar a teoria com a prática, colaborando assim para a 
construção do conhecimento e saberes e resolução de problemas. 

Desta forma, Russel (1994) infere que quanto mais integrada à teoria e a 
prática, mais sólida se torna a aprendizagem de Química, ela cumpre sua verdadeira 
função dentro do ensino, contribuindo para a construção do conhecimento químico, não 
de forma linear, mais transversal, ou seja, não apenas trabalha a química no 
cumprimento da sua sequência de conteúdo, mais interage o mesmo com o mundo 
vivencial dos alunos de forma diversificada, associada à experimentação do cotidiano, 
aproveitando suas argumentações e indagações. 

 
AULAS PRÁTICAS E LABORATÓRIO: UMA ABORDAGEM PRIMORDIAL 

Realizar uma aula experimental seguida de discussão para a montagem da 
interpretação dos resultados é uma atividade extremamente rica em termos de 
aprendizagem (GALIAZZI, 2005). Entretanto tal metodologia está sendo dificultada na 
maioria das vezes pela falta de laboratório, reagentes ou de equipamentos que 
permitam a sua realização.  

Neste sentido, Chrispino (1986) fala que a experimentação de baixo custo, 
utilizando materiais alternativos ou recicláveis se constitui alternativa barata e de fácil 
aquisição para resolver esse problema.  

Como argumenta Machado (1999), não é necessário um laboratório totalmente 
instalado para a realização de aulas experimentais, pode-se improvisar material, como 
também se podem confeccionar pequenos laboratórios portáteis que atendam às 
necessidades do professor.  

Casteleins (2011) reitera que as aulas práticas não têm o objetivo de 
impressionar o aluno com aparelhos tecnológicos reluzentes, e sim de atrair sua 
atenção diretamente para o fenômeno estudado. 

Ainda segundo o autor supracitado a aprendizagem dos alunos deve ser 
fundamentada nos princípios essenciais da química mediante a observação e 
interpretação de fenômenos químicos, sem a necessidade de grandes quantidades de 
reagentes e técnicas com maior sofisticação. 

Assim sendo, a Química pode ser trabalhada com materiais encontrados e 
manipulados no dia-a-dia do aluno, rompendo a visão errônea que é somente com 
materiais previamente preparados como reagentes, soluções e vidrarias que se pode 
entender e estudar a parte experimental da disciplina. 

Benite; Benite (2009) externam que ao desenvolver experimentos envolvendo 
materiais alternativos (que também podem ser reciclados) e de baixo custo, 
possibilitam uma metodologia do ensino de uma química simples, exequível e com a 
participação efetiva dos alunos no processo de aprendizado de Química em Ensino 
Médio. 

Outro aspecto que pode ser considerado ao se utilizar materiais de baixo custo 
e fácil aquisição é a questão ambiental, pois é sabido que as aulas práticas nos 
laboratórios de química produzem resíduos e rejeitos que devem ter destinação 
adequada a fim de evitar danos tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. 
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Deste modo, a reutilização desses materiais sem muita utilidade, contribui para 
a sustentabilidade. E coopera para evitar riscos ao meio ambiente, sendo que esses 
materiais não destroem nem prejudicam a natureza (JARDIM, 1998).  

Contudo,essa metodologia contribui para diminuir a poluição do ambiente evita-
se a poluição do ambiente e incentiva a mais um estudo de como tratar e aproveitar 
resíduos nocivos. Estimulando uma postura dos estudantes no uso de práticas 
seguras, que visam preservar a saúde e o meio ambiente.  
 
METODOLOGIA 

Para a confecção dos kits inicialmente foram realizadas várias pesquisas sobre 
experimentos que abordassem os conteúdos de química da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 
Médio, feito isso cada experimento foi analisado detidamente pelos bolsistas e a partir 
dessa análise foram selecionados os experimentos que melhor abordasse e se 
adaptasse a cada conteúdo, levando em consideração o conhecimento potencial, 
materiais alternativos e significantes para os alunos como critérios principais. 

Após a seleção, os experimentos foram reformulados e adaptados para serem 
utilizados a partir de materiais alternativos e de baixo custo. E foram construídos 
considerando fatores como o baixo custo com materiais de fácil acesso, disponibilidade 
de material de apoio para o professor e roteiros para os alunos. 

O primeiro kit a ser confeccionado foi o intitulado de “Mudança de Estado 
Físico” que tem como foco demonstrar que a quantidade de calor fornecida a uma 
substância, pode alterar o estado físico da mesma e evidenciar como ocorre à 
mudança de estado. Foi desenvolvido utilizando copo (copos de extrato de tomate), 
tampa de metal ou um pires, lamparina, gelo, bolinhas de naftalina e álcool (para uso 
na lamparina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
O segundo kit a ser desenvolvido foi o “Catalisador de Leuco-Metileno” que tem 

como objetivo demonstrar o catalisador atuando visivelmente, além de possibilitar os 
alunos uma experiência chamativa ao ensino do conteúdo de Cinética Química. Foi 
confeccionado usando 02 frascos de aproximadamente 10 mL cada (ampola usada no 
tratamento de cabelo), 02 seringas de 05 mL, 01 colher comum, 01 conta gotas (pode 
ser usada uma seringa), 01 recipiente de plástico para diluir o hidróxido de sódio 
(NaOH), solução azul de metileno a 1% e glicose 50%. 

 
 
 

Figura 1: Bolinhas de naftalina em                           
processo de evaporação. 

Figura 2: Evaporação total da naftalina.           
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O terceiro kit “Bolinhas de Polímeros” foi confeccionado usando copos de 

plástico 200 mL e 50 mL (medidores de volume e moldes), colheres de plástico 
(espátulas), bolinhas de desodorante (moldes), forminhas de doce, seringas 
descartáveis (pipeta alternativa), copos de vidro (destes com extrato de tomate ou de 
geleia), formol, ureia, solução de bateria (ácido sulfúrico). Tal kit tem como objetivo 
principal mostrar aos alunos que os Polímeros estão envolvidos no dia a dia, além de 
realizar uma aula pratica simples e alternativa a partir da síntese da resina ureia - 
formaldeído. 

 
 
 

Figura 3: Ampolas contendo 5mL de 
glicose. 

Figura 4: Uma ampola contendo duas                                             
gotas de solução azul de metileno. 

Figura 5: Ampolas contendo 5mL de 
glicose e 10 mL de solução de hidróxido 
de sódio.  

Figura 6: Uma ampola contendo duas                                             
gotas de solução azul de metileno. 

Figura 7: Molde de plástico contendo 
uma solução de ureia e formol e 
algumas gotas de uma solução de 
bateria (H2SO4). 

Figura 8: O molde sem o plástico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A confecção dos kits experimentais proporcionou diversas experiências aos 
bolsistas do Pibid acerca dos procedimentos educativos. Em primeiro momento a 
realização da pesquisa, pois permitiu aos mesmos uma visão critica acerca dos 
experimentos que abordasse os conteúdos.  

Pode-se falar ainda, sobre a questão da formação pedagógica profissional, 
haja vista que, tal experiência proporcionou aos acadêmicos bolsistas do Pibid um 
conjunto de saberes, conhecimentos, competências e habilidades de incentivo à 
aprendizagem.  

Em contrapartida, a realização de atividades experimentais demanda tempo e 
dedicação dos professores, porém é importante para que o aluno compreenda as 
abstrações dos conceitos químicos, que são expressos por meio de uma linguagem 
incomum ao seu cotidiano. Ao relacionar o que aluno já sabe com o que está 
aprendendo, a aprendizagem torna-se mais significativa para ele, então não basta 
apenas realizar atividade experimentai, é preciso contextualizar a prática da sala de 
aula com o cotidiano do aluno.  

Nesta perspectiva, as práticas foram modificadas como eram abordadas, uma 
vez que, as mesmas eram baseadas apenas em materiais e procedimento, ou seja, 
sua metodologia era apenas a comprovação de teoria, sem a preocupação com o 
aprendizado do aluno. 

Neste sentido, os PCNs (1997) preconizam que o Ensino e Aprendizagem da 
disciplina de Química precisa propiciar ao aluno a compreensão tanto das 
metodologias químicas em si, quanto da construção e desenvolvimento de um 
conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 
implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas.  

Desta maneira, compreendendo que para o educando ter uma aprendizagem 
significativa, é necessário que o conhecimento já adquirido anteriormente seja 
problematizado pelo professor, criando vínculos com o seu “novo” conhecimento.  

A partir disso, foram elaboradas cartilhas contendo títulos criativos, uma breve 
introdução teórica, glossário, objetivos, metodologia de cada experimento, uma 
listagem de todos os materiais e reagentes utilizados, a duração prevista de aplicação 
e o valor aproximado, além de questões propostas relacionadas ao tema e as 
referências bibliográficas. 

A partir do projeto, os acadêmicos procuram promover a desmistificação do 
ensino de química por meio de atividades práticas, possibilitando o acesso do aluno a 

Figura 9: Resultado final (bolinhas de polímeros). 
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esse conhecimento, trazendo assim a ciência de forma simples e atrativa, bem como 
incentivar a socialização por meio da interação com o próximo, uma vez que 
experimentação proporciona mecanismos para tal. 

 
CONCLUSÃO 

Por meio do programa Pibid,as experiências vividas no cotidiano escolar  vem 
sendo muito engrandecedora e essencial para um melhor aprimoramento como um 
futuro docente, desenvolvendo metodologias alternativas que contribuam para 
desmistificar a ideia de que a disciplina de química é complexa. 

Pois, segundo Santos (1999, p.11): 
 

Educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, 
aquele que o professor considera mais correto, mas ajudar a pessoa a tomar 
consciência de si mesma, dos outros e da sociedade. 
 

Portanto, compete aos professores discursar no processo, sugerindo 
atividades, acarretando desafios que façam com que o educando interaja com o meio 
que o cerca, formando-se assim uma aprendizagem significativa. 

A experimentação pode ser um instrumento exequível que permite aos alunos 
interagir melhor com os conteúdos de química, levando-os a desenvolver maneiras 
diferentes para lidar com suas dificuldades diante de novas situações, estabelecendo 
um ambiente mais prazeroso para aprender química.  

Além dissso, a viabilidade dessa ferramenta pedagógica é otimizada  pelo uso 
de recursos materiais alternativos o que facilita sua aplicação em uma escola pública 
que ainda sofre com o um grande processo de sucateamento. E é uma ferramenta 
fundamental para professores e educadores, que aspiram trazer a criatividade para a 
sala de aula aumentando o horizonte de seus alunos, além de garantir um aprendizado 
mais criativo e produtivo. 

 Deste modo, a confecção de cada kit apresenta uma forma diferente de 
trabalhar com a experimentação. Além do mais, as atividades experimentais podem ser 
problematizadas quando a elas agregam-se ferramentas culturais, tais como a leitura e 
a escrita, possibilitando ao educando uma maior compreensão do ambiente químico. 

Contudo, pensar em novas formas de auxiliar o aprendizado precisa ser tarefa 
constante no trabalho de educadores realmente comprometidos com a qualidade do 
ensino, e que estratégias estão às disposições, estratégias essas que podem qualificar 
a prática docente, basta ter vontade para o trabalho acontecer. 
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Introdução 
 Tendo em vista a dificuldade dos alunos 
matriculados no 3º ano do Ensino Médio com 
relação à disciplina de Química, foi feita a proposta 
de realizar a orientação dos mesmos, em horário 
extra - turno, com o objetivo de sanar suas dúvidas, 
bem como ajudá-los na compreensão dos 
conteúdos.  
 Buscando um resultado positivo com 
relação a aprendizagem, além do estímulo para o 
interesse com relação à disciplina, foram utilizados 
jogos lúdicos como recursos didáticos. Os principais 
jogos desenvolvidos foram: Palavras Cruzadas da 
Química Orgânica, Dominó Químico, Dados 
orgânicos: um jogo didático no ensino de química. 
Nesse contexto, acredita-se que a utilização de 
jogos pode ser um diferencial na tentativa de 
despertar o interesse dos alunos, motivando-os a 
aprender (SOARES, 2008). 
 O projeto foi realizado na Escola Estadual 
Aurélio Luiz da Costa com parceria do 
PIBID/Química do Instituto Federal do Triangulo 
Mineiro na cidade de Uberaba- MG. 

Resultados e Discussão 
 Foi verificado que a utilização das 
metodologias convencionais de ensino, como o uso 
de quadro e giz, não despertavam interesse dos 
alunos durante as aulas de reforço. O fato de as 
aulas ocorrerem em horário especial e não serem 
obrigatórias contribui para a infrequência dos 
discentes durante tais atividades. 
 A introdução de jogos como mecanismo 
para facilitar o aprendizado mudou o quadro descrito 
anteriormente além de despertar o interesse e o 
prazer pela disciplina. O envolvimento e a presença 
dos alunos foi evidenciada por toda a comunidade 
escolar, sendo solicitado abertura de turmas para 
atendimento de alunos pertencentes ao 1º e 2º anos 
do Ensino Médio. 
  O desempenho dos alunos no 
desenvolvimento e na procura por novos jogos 

contribuiu de forma significativa para a realização e 
continuação do projeto, pois, os mesmos passaram 
a liderar os jogos, sendo eles responsáveis pela 
realização da dinâmica.  
 Em relato realizado pelo professor de 
química da turma, sobre o projeto, o mesmo 
descreveu ter ocorrido um grande interesse dos 
estudantes pela matéria, após a realização das 
atividades de reforço com base em jogos lúdicos. 
Também foi verificado aumento da atenção dos 
alunos durante o desenvolvimento das atividades no 
horário normal de aula, contribuindo para um melhor 
aproveitamento das aulas e consequente 
rendimento escolar. 

Conclusões 
A aplicação de jogos didáticos como 

metodologia no ensino da Química contribui de 
forma positiva para o aprendizado dos alunos, visto 
que os mesmos constituem uma forma efetiva de 
atrair e incentivar os alunos ao aprendizado e 
conhecimento sobre os conteúdos da disciplina, 
além de tornar as aulas mais dinâmicas e 
estimulantes, facilitando a interação do aluno com a 
matéria de química. O projeto em questão ainda 
está em andamento, sendo que sua conclusão se 
dará ao fim do ano letivo de 2014.  
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Introdução 
Atualmente tem se buscado novas metodologias no 
Ensino de Química que possam vir a incentivar os 
alunos do ensino médio a se interessar pelo 
conhecimento químico. Uma forma de contextualizar 
e trazer a Química para a realidade dos alunos seria 
através da experimentação, que permite articular 
teoria e prática (GUIMARÃES, 2010). Segundo 
Zanon e Silva (2000), as atividades experimentais 
podem assumir papel importante no aprendizado 
das ciências, exercendo uma função pedagógica  
sendo importante valorizá-la como forma de inter-
relacionar saberes teóricos e práticos no processo 
de construção do conhecimento. A experimentação 
na escola média tem função pedagógica, 
diferentemente da experiência conduzida pelo 
cientista. A atividade experimental deve ser 
baseada não somente na observação, mas também 
na teoria, reflexão do indivíduo, questões sociais e 
culturais com objetivo de ilustrar o desenvolvimento 
pessoal do aluno mediante a problematização das 
observações experimentais e o diálogo. Nesse 
sentido, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar uma proposta de ensino baseada na 
implantação de atividades experimentais no ensino 
do conteúdo de Funções Inorgânicas com alunos do 
1° ano do Ensino Médio. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa foi desenvolvida em duas turmas de 1º 
Ano do Ensino Médio, de uma escola pública da 
cidade de CampinaGrande/PB, localizada na 
Mesorregião do Agreste Central do Planalto da 
Borborema. O trabalho foi realizado com cerca de 
50 alunos das duas turmas envolvidas. Buscou-se 
conhecer a realidade do ensino de química e da 
estrutura da escola, e a partir daí, planejou-se uma 
proposta didática com base em atividades 
experimentais para trabalhar o conteúdo de funções 
inorgânicas. No primeiro momento, ministrou-se o 
contéudo em sala de aula e em seguida se 
trabalhou a experimentação utilizando materiais de 
baixo custo. O experimento escolhido para trabalhar 
as funções Ácidos e Bases, teve como titulo: 
“Identificando ácidos e bases através do extrato do 
repolho roxo”. O experimento selecionado para a 
função óxido foi intitulado como: “Reconhecendo um 
óxido básico”. Após a realização dos experimentos 
foi aplicado um questionário para avaliar a 
metodologia adotada e se contribuiu para o 

aprendizado dos alunos.Os resultados apontaram 
que 100% dos alunos afirmaram que as aulas de 
Química com atividades experimentais contribui na 
aprendizagem e estimula a gostarem da disciplina. 
62,5% dos alunos atribuem a utilização de práticas 
experimentais como um método eficiente que 
contribuiu para entender os conceitos de funções 
inorgânicas, através da sua relação com o 
cotidiano.47,5% consideram a metodologia como 
boa, quando o professor aplicou teoricamente o 
conteúdo e associou a prática com base em 
experimentos. 2,5 % dos alunos consideraram ruim 
a prática ou não responderam. Esses últimos dados 
revelam a desmotivação que os alunos apresentam 
quando o Ensino de Química é trabalhado de uma 
forma descontextualizada, o que não favorece para 
que desenvolva nos sujeitos uma aprendizagem 
significativa. A prática de aulas experimentais deve 
ser trabalhada numa perspectiva  problematizadora 
propiciando aos alunos a possibilidade de realizar, 
registrar, discutir com os colegas, refletir, levantar 
hipóteses, avaliar as hipóteses e explicações e 
discutir com o professor todas as etapas do 
experimento. (GUIMARÃES, 2010). 

Conclusões 
Pode-se perceber que as dificuldades dos alunos 
em compreender as Funções Inorgânicas, pode ser 
minimizada através da utilização de aulas 
experimentais, que o auxilia na compreensão dos 
temas abordados e em suas aplicações no 
cotidiano, já que proporcionam uma relação entre a 
teoria e a prática.  
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Introdução 

A Química e a Biologia são áreas que podem ser 
facilmente relacionadas e articuladas em projetos 
integrados que levem a compreensão de assuntos 
de ensino médio de forma mais ampla. Como são 
duas ciências com características experimentais 
possibilitam que o conhecimento seja adquirido de 
forma lúdica, através de atividades investigativas1. O 
ensino por investigação, além de ter o aluno como 
sujeito construtor do seu próprio conhecimento, 
promove a construção da idéia por emissão de 
hipótese e resolução dos problemas, associando a 
atividade com a teoria mencionada2.  O objetivo 
deste trabalho foi construir uma atividade prática 
aliando conceitos de Química e Biologia em uma 
sequência didática, através do tema biopesticidas, 
envolvendo desde a coleta de espécies vegetais até 
ensaios biológicos frente a larvas de Aedes aegypti. 

Resultados e Discussão 

A concepção da proposta ocorreu após uma visita a 
escola da zona rural do estado da Bahia, no 
município de Alagoinhas, levando-se assim em 
consideração a cultura do aluno no processo de 
ensino. A região está inserida no bioma Mata 
Atlântica, com diversas espécies aromáticas 
utilizadas pela população local para fins medicinais, 
assim o emprego de material vegetal, para outros 
fins além de alimentação, é uma atividade familiar 
para estes alunos. O bioensaio, por sua vez, foi 
selecionado em função de sua facilidade de 
execução experimental e pelo fato da dengue ser 
um grave problema de saúde pública no Estado. 
Etapas de campo com coleta do material vegetal, 
seguidas por extração do óleo essencial por 
destilação simples, construção de modelos 
moleculares, e de realização de bioensaios frente às 
larvas do Aedes aegypti foram desenvolvidas. Todos 
os processos da experimentação foram inicialmente 
realizados com equipamentos de laboratório 
tradicionais e depois adaptados para materiais 
alternativos, sempre que possível. Conteúdos de 
Biologia, como reino Plantae e Animalia, são 

sugeridos para discussão em coletas de material 
vegetal e nos bioensaios. Conteúdos de Química 
Geral, Físico-química e Química Orgânica são 
abordados através do processo de destilação para a 
produção de óleos, construção de modelos 
moleculares para visualização dos principais 
constituintes presentes nestes óleos e discussão de 
aspectos de estereoquímica, funções orgânicas, 
preparação de soluções para os bioensaios, entre 
outros.  

Conclusões 

A atividade prática foi construída para que o aluno 
participe do processo de construção do 
conhecimento, tendo o professor ou instrutor como 
seu mediador ou facilitador. Com a aplicação futura 
desta atividade experimental em uma turma do 
Ensino Médio espera-se que habilidades 
epistêmicas possam ser estimuladas, tais como: 
observar, descrever, identificar, comparar, coletar e 
interpretar dados, experimentar, organizar ideias, 
entre outras, auxiliando assim no processo de 
aprendizagem em ensino de Ciências. 
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Introdução 
Para obter êxito no ensino de química, é muito 
importante que o tema tratado seja relacionado 
como dia a dia dos estudantes e ainda é preciso que 
os temas reflitam a sociedade e o cotidiano dos 
mesmos. 1Segundo David Ausubel (apud Moreira, 
2006), o que influencia a aprendizagem significativa 
é aquilo que o aluno já sabe. No entanto, sabe-se 
que os alunos conhecem plásticos e seus derivados, 
pois os plásticos fazem parte da vida diária e é 
fundamental em todas as atividades, seria quase 
impossível obter a maioria dos objetos que temos 
hoje sem o uso de polímeros. Diante as aulas de 
química assistidas em escolas públicas, observou-
se a dificuldade e falta de recursos didáticos para 
tratar do assunto “polímeros” (conteúdo básico 
comum) no 3º ano do ensino médio. Buscando uma 
tentativa para diminuir essa dificuldade, 
desenvolveu-se uma oficina de polímeros com 
alguns materiais do cotidiano. 

Objetivos 
O objetivo principal foi mostrar como criar e moldar 
um polímero termorrígido de forma simples e barata 
a partir da síntese da resina úreia-formoldeído. Além 
de contribuir na aprendizagem do conteúdo por 
parte dos alunos, uma vez que, o tema não era 
trabalhado na escola nos anos anteriores. E ainda 
despertar interesse e a participação deles através 
da oficina. 

Descrição 
Foram utilizados materiais de baixo custo para 
execução desta oficina, no entanto é preciso tomar 
bastante cuidado com os reagentes, pois na reação 
ocorre liberação de gases e odores que podem 
causar irritação, tonteira e coceira nos olhos. 
Inicialmente, usou-se 30g de uréia comercial 
(encontrada em farmácias rurais), um copo de vidro 
de 250mL e 50 mL (copos de extrato de tomate) de 
formol (encontrado na escola), logo após, misturou-
se ate obter uma solução homogênea, adicionou-se 
algumas gotas de corante alimentício (encontrado 
em supermercados), para dá cor ao molde. Usaram-
se como moldes, bolinha de desodorante roll-on (de 
plástico, vazia e limpa), além de copinhos de café e 
formas de chocolates, colocaram-se com auxilio de 
uma seringa de 10 mL o liquido preparado 

anteriormente dentro da bolinha e nos outros 
moldes. Em seguida adicionou-se a solução de 
bateria (Acido sulfúrico-H2SO4, encontrada em 
postos de gasolina) com outra seringa de 10 mL. A 
reação aconteceu espontaneamente, após alguns 
minutos retirou-se o polímero das formas com 
cuidado e obteve-se polímeros termorrígidos.  

Figura 01. Oficina de polímeros, parte inicial e final 
da experimentação. 

Conclusão 
O desenvolvimento desta experiência constitui-se 
um importante instrumento na turma de 3º ano do 
ensino médio da escola trabalhada, uma vez que 
constitui um espaço para a experimentação, pré 
requisito essencial e ponto de partida do concreto 
para o abstrato, do prático para o teórico, trazendo 
para a vida do aluno uma experiência prática sobre 
um material que faz parte do seu cotidiano. 

Agradecimentos 
Á Coordenação de Apoio ao Pessoal de Ensino 
Superior – CAPES, ao Pibid (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência) e ao Lardiqui 
(Laboratório de Recursos Didáticos em Química) 
 

1 MOREIRA, M.A. Aprendizagem significativa. Brasília: Ed. 
UnB, 1999. A teoria da aprendizagem significativa e sua 
implicação em sala de aula. Brasília: Ed. UnB, 2006.  
SILVA, A. M.; F, A.; MOREIRA Jr, S. S.; BRAATHEN, P. C. 
Plásticos: Molde você mesmo. Química Nova na Escola, v. 13, 
p. 47-48, 2001. 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

EÁrea do trabalho 
(Experimentação no Ensino – EX) 

Brinquedos Científicos: aprendendo Química sem sentir!  
Leonardo Dantas Leandro1 (FM)* Dayse Pereira Barbosa Souza1 (FM), Carla Renês de A. Machado 
Fontinelle1 (FM), Frederico Anderson Passos Schoene1 (FM), Gisele Cantalice Salomão da Silva1 (FM), 
João Pedro Agra Gomes1, Raniele Juvêncio dos Santos pereira1, Elisa Pires Coltro1, Valdemar 
Rodrigues de Souza Neto1, Álef Vinícius Ramos Dias1   

1Escola Sesc de Ensino Médio, Departamento de Ciências da Natureza,  
Av. Ayrton Senna, 5677, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 ldantas@escolasesc.bom.br 
 
Palavras-Chave: brinquedos, experimentos, oficina.

Introdução 
O ensino de Química, como outras áreas do 

conhecimento, passa por um período de busca por 
novas metodologias que possibilitem despertar o 
interesse dos alunos no processo de aprendizagem. 
A educação tradicional pode ser complementada 
com a utilização de Brinquedos Científicos (BC). 

Os BC são materiais elaborados com a intenção de 
transmitir de modo simples e divertido, conceitos 
principalmente de Química, Física e Biologia. Podem 
ser utilizados por diferentes públicos, de crianças 
bem pequenas a pessoas mais idosas. Estão em 
escolas, parques, museus e shoppings. Buscam 
disputar o interesse na aprendizagem de uma 
maneira inusitada e estimulante por meio de 
atividades práticas. 

Com o objetivo de conhecer e estudar o universo 
infinito dos BC, planejamos, construímos e testamos 
cinco experimentos: Foguete de Refrigerante de Cola 
com bala de menta; Prédio de Macarrão e 
Marshmallow com borboletas magnéticas; Ponte 
Hidráulica; Bingo da Tabela Periódica e Maquete do 
Sistema Solar. 

Resultados e Discussão 
O trabalho foi considerado, por todos, como 

interessante, pois desenvolvemos atividades dentro 
e fora de sala de aula, o que promoveu uma 
dinamização do projeto. Todos os projetos foram 
discutidos em grupo e cada aluno pode participar 
criativamente a partir de uma ideia inicial de produzir 
um experimento que auxiliasse processos de 
aprendizagem em Química e outras disciplinas. 

Além de leituras nossa pesquisa saiu da sala de 
aula e permeou por diferentes setores da escola, 
como os laboratórios, a marcenaria, o almoxarifado, 
a manutenção, o setor de Artes entre outros. 
Trabalhamos com alimentos, madeiras, pedras, 
papéis e percebemos que tudo pode ser aproveitado 
para a construção de um BC, bastando pensar 
criativamente e testar nossas ideias com 
experimentos simples. 

O número de brinquedos, cinco no total, foi 
analisado como uma boa produção e gerou muitas 
discussões sobre os princípios científicos envolvidos 

e as técnicas para melhorar o manuseio e a maneira 
deste se tornar mais atrativo. 

Avaliamos que todos os integrantes do projeto 
participaram de forma satisfatória. Tivemos poucas 
faltas e trabalhamos com o intuito de construirmos os 
brinquedos que tanto fossem úteis para o nosso 
próprio aprendizado quanto ao ensino e lazer de 
outras pessoas. O tema não se esgota e poderá ser 
desenvolvido nos próximos anos em diferentes 
formatos: o próprio PIC- projeto de Iniciação 
Científica da escola, aulas de oficinas, encontros de 
finais de semana etc. 

Medimos como o brinquedo do bingo da Tabela 
Periódica influenciou no processo de aprendizagem 
de um grupo de alunos da escola. O número de 
participantes do brinquedo foi de 28 alunos do 1º ano 
da Escola Sesc de Ensino Médio. Todos participaram 
durante as aulas regulares e responderam um 
questionário. Quando perguntados se perceberam 
dificuldades para descobrir o elemento a partir das 
dicas, 90% declararam que não e 10% que sim. 
Quanto à proposta de aprendizagem através da 
diversão, os alunos opinaram que foi mais 
interessante: aprender muito e ainda se divertir; a 
forma dinâmica de aprender; a possibilidade de 
disputar os prêmios do bingo; observar como um jogo 
pode ser feito com materiais simples, onde a 
improvisação gerou um bom recurso pedagógico. Na 
pergunta seguinte, 97% dos participantes afirmaram 
que o BC ampliou seus conhecimentos sobre a 
tabela periódica. Na última pergunta, solicitou-se 
uma nota para o experimento. A média foi de 8,7. 

Conclusões 
Concluímos que é possível brincar e aprender ao 

mesmo tempo e que o BC é um recurso pedagógico 
importante para a dinamização das aulas de 
Química. 
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Introdução 
 

A Química é uma ciência que nasceu em meio 
ao empirismo, logo quase todos os conceitos construídos 
se deram a partir de experimentos. Diante disso, 
postularam-se leis e teorias. O aluno do Ensino Médio, 
depara-se com conteúdos baseados nessas leis e teorias 
que estão distantes do seu cotidiano, o que 
possivelmente coopera para um aprendizado deficiente 
por parte do discente ocasionando uma rejeição à 
Química.  

Segundo pesquisa realizada com alunos do 
ensino médio, os autores, Oliveira et al (2008), 
concluíram que, “os alunos vêem a experimentação nas 
aulas de química como algo importante e que contribui 
para a melhoria do ensino e aprendizagem da disciplina”.  

Nesse sentido, este trabalho abordou a utilização 
da experimentação nas aulas de química, aliado a isso, 
também buscou trabalhar a interdisciplinaridade, processo 
de ensino e de aprendizagem, promovendo uma relação 
entre as disciplinas química e biologia. 
 

Resultados e Discussão 
 

O presente projeto, foi aplicado na Escola 
Estadual Deputado Elísio Carmelo, localizada no 
município de São Cristovão/SE, para alunos do terceiro 
ano do ensino médio. 

A pesquisa qualitativa/quantitativa, procurou 
verificar a eficácia da experimentação na sala de aula, 
sobre a função dos carboidratos em produzir energia 
através das células tornando o aprendizado deste 
conteúdo importante e ainda mais significativo.  

A experimentação, abordou o assunto de funções 
orgânicas, através dos carboidratos que possui, cetona e 
aldose,  na sua constituição, esse tópico é trabalhado no 
3º ano do ensino médio, outro assunto abordado é a 
produção de energia pelas células, aplicado no  8º ano do 
ensino fundamental . 

 
A figura 1, mostra como são atrativas e 

educativas as atividades, em aulas de Química, baseadas 
na experimentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Material e parte do experimento 
 
Ao término dos experimentos os alunos foram 
questionados sobre a utilização da experimentação nas 
aulas de química e o gráfico da Figura 2 apresenta os 

resultados. O que se observa é que 67% dos alunos  
responderam que a atividade experimental facilitou a 
assimilação do conteúdo químico e 33% disseram que 
depende do conteúdo abordado. Mas o que se verifica é 
que nas aulas experimentais os alunos são mais 
participativos, apresentando mais dúvidas e até sugestões 
sobre os fenômenos observados.  

 
Em alguns depoimentos, os alunos associaram a 

aula experimental sendo um caminho facilitador para 
aprendizagem dos conteúdos. Por exemplo: " Achei que 
se todas as aulas de química fossem assim, com 
experimentos, facilitariam a aprendizagem" 
 
 
 

sim 
33%% 

 
Depende do 
conteúdo 

 
67%%  Não  

  

   

 
 
 
Figura 2: Gráfico referente a pergunta: A experimentação     
ajudaria a entender melhor os conteúdos químicos? 
 
Segundo Delizoicov e Angotti (1994, p.22) “As 
experiências despertam em geral um grande interesse nos 
alunos, além de propiciar uma situação de investigação. 
Quando planejadas, [...] elas constituem momentos 
particularmente ricos no processo de ensino 
aprendizagem 
 

”. Conclusões 
 

Notadamente, constatou-se a necessidade de 
aulas experimentais, mesmo que de forma simples, pois 
os alunos apresentam um maior interesse pela aula, 
sendo mais participativos. Por sua vez, a atividade 
experimental baseada na fermentação alcoólica, propiciou 
o entendimento nos três níveis de conhecimento, 
macroscópico, microscópico e simbólico. 
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Introdução 
A experimentação no ensino de Química é vista 

como uma atividade que pode contribuir com o 
entendimento dos conteúdos químicos1. Tal 
atividade pode ser de natureza tradicional ou 
investigativa, porém, na literatura atual, tem-se 
destacado a necessidade de tratar a 
experimentação numa perspectiva de investigação2.   

A experimentação investigativa se pauta em 
praticamente cinco passos: criação de uma 
situação-problema, levantamento de hipóteses para 
a resolução da situação-problema criada, teste das 
hipóteses, resultados e socialização dos resultados¹.  

Para a criação de uma situação-problema, é 
necessária a contextualização do tema que se 
pretende investigar, pois, desta forma, é possível 
proporcionar maior motivação dos alunos3.  

De acordo com BORGES apud TAMIR (2002), a 
experimentação investigativa pode ser classificada 
em quatro níveis: no nível 0 são dados o problema, 
os procedimentos e as conclusões; no nível 1 são 
dados somente o problema e os procedimentos; no 
nível 2 é dado somente o problema e, no nível 3, 
não é dado nada ao aluno. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar um 
levantamento dos resumos das três últimas edições 
do ENEQ na categoria “Experimentação no Ensino”, 
a fim de verificar quais e quantos experimentos 
propostos tem caráter investigativo e, se têm, em 
qual categoria eles se classificam.  

Resultados e Discussão 
A amostra que configurou o corpus deste estudo 

compõe-se de 171 resumos. Para realizar o estudo, 
primeiramente, fez-se uma leitura prévia de artigos 
da literatura para aprender como se organiza um 
roteiro de caráter investigativo. Posteriormente a 
essa leitura, fez-se a separação dos resumos 
mediante os níveis de investigação considerando os 
critérios descritos anteriormente. Do total de 
resumos, 70 não tratam de uma atividade 
experimental; 58 tratam da experimentação no nível 
0, 26 no nível 1, 8 no nível 2 e não foi identificado 
resumo que pudesse ser classificado no nível 3.  
Além destes, 9 resumos, apesar de não atenderem 
aos critérios descritos acima, apresentam propostas 
de atividades de caráter investigativo como por 

exemplo, uso de jogos lúdicos e softwares. Em 
síntese, os resultados que se classificaram em 
algum nível de investigação estão dispostos na 
tabela 1. 

 
Tabela 1. Classificação dos resumos analisados 

 XIV 
ENEQ 
(2008) 

XV 
ENEQ 
(2010) 

XVI 
ENEQ 
(2012) 

Total 

Nível 0 8 21 29 58 
Nível 1 4 2 15 21 
Nível 2 3 7 4 14 
Nível 3 0 0 0 0 
Total - - - 93 

Percebe-se que, mais da metade das atividades 
experimentais foram consideradas no nível 0, ou 
seja, trata-se de um roteiro tradicional de laboratório. 
Observa-se também, que nenhuma atividade 
experimental é categorizada no nível 3, visto que 
neste nível, o processo de investigação depende de 
formulação, planejamento e solução de uma 
situação problema2. Assim, os dados nos mostram a 
dificuldade que existe em propor um roteiro 
investigativo em detrimento de um tradicional¹. 
Entretanto, é possível perceber um aumento de 
atividades experimentais investigativas de nível 1 no 
ano de 2012, o que mostra uma preocupação em 
tornar as atividades experimentais recursos que 
podem levar os alunos a serem mais participativos 
no processo de construção do conhecimento. 

Conclusões 
Conclui-se por este estudo que é grande o 

número de atividades experimentais nos resumos, 
entretanto a maioria segue o modelo tradicional. 
Porém, tem-se aumentado aquelas de caráter 
investigativo em detrimento destas. 
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Introdução 
Atualmente, discute-se muito sobre possíveis 

formas de melhorar a educação em nosso pais. De 
acordo com o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o 
Índice De Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) do Ensino Médio, permaneceu praticamente 
inalterado, pois em 2011 obteve-se a nota 3,7 
demonstrando o crescimento de apenas um décimo, 
quando comparado ao IDEB anterior, 
correspondente ao ano de 2009 (BRASIL, 2011). 

Perante tal realidade, fica evidente que precisam 
ser aplicados novos métodos de ensino e melhorar a 
formação docente, para que o professor saiba como 
lidar e resolver as diversas situações que ira 
encontra em seu dia-a-dia como educador. 

Perante tal situação, o presente trabalho visa 
mostrar o resultado da confecção e caracterização 
de um calorímetro alternativo, utilizado como 
estratégia de ensino-aprendizagem para alunos do 
curso de licenciatura em química, pois sabe-se que 
muitas escolas não dispõem de laboratórios de 
química, o que inviabiliza a realização de várias 
aulas experimentais. Portanto a confecção e 
caracterização do equipamento alternativo, partiu-se 
do princípio “como calcular experimentalmente uma 
entalpia de neutralização? Numa escola estadual 
que não dispõe de laboratório”. Tal problemática foi 
desenvolvida com o intuito de estimular os futuros 
docentes a resolver situações comuns no dia-a-dia, 
de forma criativa e eficiente.  

Materiais 
Para a confecção do calorímetro(figura 2) foram 

usados: uma xícara de porcelana sem “asa”, lã de 
vidro e um recipiente de poliestireno expandido 
(isopor) de dimensões 13x13x15 cm, com tampa, 
motor elétrico, fios de cobre, uma pilha de 3.5 volts e 
uma haste de plástico, na Figura 2, mostra o 
aparelho já pronto. 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 1. O calorímetro pronto. 

Resultados e Discussão  Para realizar a caracterização do calorímetro, 
foram realizados 5 testes(Tabela 1), onde cada um 
consistia de adicionar no calorímetro 50 mL de água 
destilada aquecida a 60 Cº, fechar o sistema, e 
aferir a temperatura de equilíbrio. Com os três 
valores intermediários pode-se então calcular uma 
média da temperatura de equilíbrio do sistema, e 
como isso determinar a capacidade calorífica do 
aparelho. 

  
Tabela 1: valores da temperatura de equilíbrio 
térmico do sistema.  

TESTE TEMPERATURA 
INICIAL 

TEMPERATURA 
NO EQUILÍBRIO 

I 60 Cº 56 Cº 
II 60 Cº 57 Cº 
III 60 Cº 56 Cº 
IV 60 Cº 56 Cº 
V 60 Cº 55 Cº 

Com a capacidade calorífica do calorímetro 
alternativo, pode-se então calcular a entalpia de 
neutralização, a partir da solução de 25 mL de 
hidróxido de sódio a 1 molar e 25 mL de ácido 
clorídrico a 1 molar. O resultado obtido foi 
satisfatório, pois o valor da entalpia foi quase 
idêntico ao da literatura.   

Conclusões 
A partir da experimentação realizada com a ajuda 

do equipamento, pode-se perceber que o mesmo 
obteve êxito em seu objetivo, à medida que se 
conseguiu achar um valor de entalpia de 
neutralização com um erro percentual muito baixo, 
portanto, aproximando-se do valor teórico, fornecido 
pela literatura, podendo assim contribuir no 
processo de ensino aprendizado. 
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Introdução

Trata-se de uma pesquisa que visa compreender o
uso  e  exploração  do  espaço  físico  escolar,  em
escola da rede pública de ensino, no município de
Sinop/MT. Visa analisar como o uso e a exploração
de  práticas  laboratoriais  interferem  na  formação
básica  dos  educandos,  bem  como  promover
discussões e propostas com ênfase no   lúdico e  na
experimentação. Uma das ações deste projeto está
em  desenvolver  um  roteiro  de  aulas  práticas  de
ciências (física, química e biologia),  com os alunos
do terceiro ciclo da escola municipal em questão. A
partir de um levantamento feito com uma entrevista
semiestruturada e de uma visita monitorada, pode-
se  conhecer  a  estrutura  local,  trata-se  de  uma
escola  com  um  espaço  amplo,  com  salas  de
letramento,  judô,  sala  do projeto  ‘mais  educação’,
espaço  para  a  radio  escolar,  quadra  de  esportes
coberta, quadra de areia, parque, horta, laboratório
de informática,  dezessete salas de aula, refeitório,
etc, além disso, em um destes espaços, constituiu-
se  um  laboratório  de  ciências,  no  qual  foram
efetuadas as aulas praticas propostas pelo projeto,
em um roteiro previamente elaborado.

Resultados e Discussão

Para  promover  a  ação  em  questão  foram
agendados  encontros  quinzenais  entre  os
componentes do projeto e os docentes da escola, os
quais  ocorriam  na  oportunidade  da  sala  do
educador,  ao  discutir  sobre  a  importância  do
laboratório  e  das  experimentações  foi  combinado
que a primeira ida das turmas ao mesmo seria com
a equipe executora do projeto, a qual desenvolveria
algumas atividades práticas de experiências com os
alunos  introduzindo  alguns  conceitos  da  área  de
ciências  e  química  e  posteriormente  o  laboratório
estaria  sempre  a  disposição  dos  professores.  O
roteiro desenvolvido teve início com a apresentação
do  laboratório  e  os  materiais  contidos  nele,  tais
como:  estrutura  de  DNA,  célula  eucarionte,
microscópio,  as  fases  gestacionais  humanas  e
moléculas  orgânicas  representadas  em  bolas  de
isopor. Nas demais aulas executadas no laboratório
foram desenvolvidas aulas práticas sobre misturas e
separação de misturas, microscópio e verificação de
lâminas  prontas,  sistema  solar,  reciclagem  e  os
órgãos e sentidos humanos: tato, olfato e paladar.
Ate o momento a maioria das turmas já participou
desta etapa e o projeto está em fase de andamento.

Imagem 1- Visita ao laboratório.

Conclusões

Durante  a  realização  das  visitas  e  o
desenvolvimento  do  roteiro  de  aulas  práticas
percebeu-se  o  envolvimento  dos  alunos,  gerando
conflitos e questionamentos acerca dos materiais e
das  experimentações.  Acredita-se  na  melhora
significativa da aprendizagem quando são inseridas
atividades  de  cunho  investigativo.  Sabe-se  que  a
investigação  gera  entusiasmo  e  maior  interesse,
além de aguçar o sentido da visão sobre naquilo que
estão  aprendendo.  De  acordo  com  os  PCN’s,
experimentação  formal  em  laboratórios  didáticos,
por si só, não solucionam o problema de ensino e
aprendizagem. As atividades podem ser realizadas
em sala de aula, por demonstração, em visitas e por
outras modalidades. Qualquer que seja a atividade a
ser desenvolvida deve-se ter clara a necessidade de
períodos pré e pós atividade, visando a construção
de  conhecimentos.  Além  disso,  as  aulas
experimentais  estabelecem  relações  entre  o
conteúdo e situações vividas no cotidiano. O uso do
laboratório  aproxima  os  alunos  do  conhecimento,
permitindo  a  vivência  de  situações-problema  e
contribuindo  também  para  uma  melhor
aprendizagem. 
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Palavras-Chave: construção civil, minerais, química. 

Introdução 
    Os minerais se tornaram influentes no 
desenvolvimento de um país devido ao crescimento 
exagerado das populações, ocasionando o aumento 
da exploração mineral para atender crescentes 
demandas¹. 
   Uma das diversas áreas que utiliza os minerais 
como matéria prima é a construção civil. Dentre os 
inúmeros materiais confeccionados em diversos 
processos industriais para atender ao processo de 
urbanização, destacam-se esquadrias (aço e 
alumínio); o vidro (areia, calcário e feldspato) e a 
fiação (cobre).  
    Utilizando a interface entre o ambiente natural e o 
construído, uma atividade com abordagem química 
foi planejada para turmas de 1° ano do Ensino 
Médio com o intuito de aprimorar habilidades de 
cunho investigativo frente às questões ambientais. 
    Essa atividade teve a finalidade de aprimorar as 
habilidades dos alunos² e suas capacidades de 
reflexão, raciocínio lógico e comunicação, 
abordando aspectos que colaboraram para o 
conhecimento químico, para que esses alunos 
fossem capazes de correlacionar a química com a 
construção civil. 

Resultados e Discussão 
    As atividades se desenvolveram em etapas, 
sendo que no primeiro momento, para que o ensino 
fosse significativo, foi necessário conhecer o que o 
aluno já sabia³ sobre o assunto proposto. 
    Em seguida os estudantes realizaram uma 
pesquisa sobre materiais escolhidos por eles, os 
quais se relacionavam à construção civil. Os 
materiais pesquisados foram: o tijolo, o diamante, o 
vidro, o cimento, a cal, as esquadrias, a areia e o 
piso. 
    Nesta pesquisa, cada grupo composto de 4 a 5 
alunos, relacionou o material com os possíveis 
minerais presentes em sua composição, assim 
como a abundância no território brasileiro, suas 
aplicações e os impactos da extração, além do 

processo industrial para obtenção do material de 
escolha. 
    É interessante destacar, que durante a discussão 
da pesquisa, a maioria dos alunos acreditava que o 
diamante não teria relação com materiais de 
construção civil, e o grupo que pesquisou este 
mineral defendia seus ideais com base na escala de 
dureza dizendo que este minério era utilizado para 
“cortar” o vidro, portanto teria sua importância. 
    Nos experimentos, os alunos receberam 8 
minerais por grupo para investigar as propriedades 
físicas e preencher uma tabela com a cor, o brilho, o 
traço, o magnetismo e a dureza. Durante a 
experimentação, os alunos relacionaram a pesquisa 
com algumas práticas, por exemplo, no teste de 
dureza lembraram do diamante e no teste de 
magnetismo interligaram as esquadrias de ferro 
presentes na sala de aula com o elemento ferro.  
    Finalmente, foi trabalhado o teste químico, 
submetendo cada mineral a gotas de ácido 
clorídrico, o qual reagiu apenas com a calcita, que é 
uma das matérias primas para a obtenção da cal.  

Conclusões 
    Os alunos se envolveram e participaram da 
atividade experimental demonstrando grande 
interesse durante as práticas. Também foi 
perceptível que a pesquisa levou os discentes à 
reflexão sobre as maneiras que o homem interfere 
no meio ambiente, transformando-o conforme seus 
interesses e necessidades. 
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Introdução 
O senso comum é um tipo de conhecimento que se 
acumula durante a experiência de vida de indivíduo, 
sendo baseado na tentativa e no erro. Ele vai do 
hábito de realizar uma atividade até uma tradição 
cultural passada de geração em geração. Segundo 
Lakatos e Marconi (2003), o senso comum é 
superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e 
acrítico.  Portanto, a ciência não pode ser acrítica 
como o senso comum, é necessário ter um cuidado 
permanente com a fundamentação dos conceitos.  
Os processos de construção do conhecimento 
escolar supõem a inter-relação dinâmica de 
conceitos cotidianos e químicos, de saberes teóricos 
e práticos, não na perspectiva da conversão de um 
no outro, nem da substituição de um pelo outro, 
mas, sim, do diálogo capaz de ajudar no 
estabelecimento de relações entre conhecimentos 
diversificados, pela constituição de um 
conhecimento plural capaz de potencializar a 
melhoria da vida (PCNEM Química, p.118).  
Com objetivo de construir conceitos químicos a 
partir do senso comum dos alunos, foi proposta uma 
aula experimental com a temática: reações químicas 
do cotidiano. A experiência foi realizada com turmas 
de 2º ano do Ensino Médio abrangendo um total de 
49 alunos.  
 

Resultados e Discussão 
A experimentação pode ter um caráter indutivo e 
nesse caso, o aluno pode controlar variáveis e 
descobrir ou redescobrir relações funcionais entre 
elas, e pode também ter um caráter dedutivo 
quando eles têm a oportunidade de testar o que é 
dito na teoria, porém a utilização dessas atividades 
bem planejadas facilita muito a compreensão da 
produção do conhecimento em química, podendo 
incluir demonstrações feitas pelo professor, 
experimentos para confirmação de informações já 
dadas, cuja interpretação leve a elaboração de 
conceitos entre outros, essas atividades é 
importante na formação de elos entre as 
concepções espontâneas e os conceitos científicos, 
propiciando aos alunos oportunidades de confirmar 
suas ideias ou então reestruturá-las (GIORDAN, 
1999).  
Quando se fala de reação química aos alunos, 
muitos têm ideia de que é uma coisa muito longe do 
dia a dia deles. Com a aula experimental, muitos 
puderam perceber que essas transformações ou 
reações ocorrem todos os dias à sua volta, e que 

muitas das vezes, senão na maioria eles nem se 
dão conta disto.  
Em relação à questão lançada ao final da aula, 
perguntando o que eles entendiam por reação 
química, a maioria, 30 alunos, responderam que era 
a transformação de uma ou mais substâncias em 
outras, 11 alunos responderam que era uma 
mudança de estado de uma substância para outra e 
oito alunos responderam que não sabiam explicar o 
que era uma reação química. 
Em relação aos exemplos de reação que ocorrem 
no dia a dia, 23 alunos citaram a mudança de 
estado físico, como exemplo de reação química. 
Outros 15 alunos deram exemplos de produtos 
químicos, principalmente de limpeza, que se tem em 
casa. Já o restante dos alunos citaram exemplos 
como: coar café, crescimento da massa de pão ou 
bolo e fabricação de sabão caseiro. 
Nota-se que a maioria dos alunos entende que a 
reação química é uma transformação da matéria, 
porém a maioria deles confundem fenômenos 
químicos com fenômenos físicos. Com uma 
experiência desta, percebe-se qual o entendimento 
do aluno sobre o assunto a ser trabalhado podendo 
medir o grau de conhecimento dos mesmos, 
norteando o trabalho teórico de construção dos 
conceitos químicos em sala de aula.  
 

Conclusões 
A construção de conhecimentos sobre conceitos 

químicos a partir de experiências é muito 
significativa, pois os alunos demonstraram interesse 
em buscar novas informações e de resgatar 
conceitos já vistos, promovendo relacionamentos 
com conhecimentos já incorporados durante suas 
vidas.  
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Introdução 
Segundo Guimarães (2009) A experimentação 

pode ser uma estratégia eficiente para a criação de 
problemas reais que permitam a contextualização e 
o estímulo de questionamentos de investigação. 
Nessa perspectiva, a experimentação constitui-se 
como uma importante ferramenta didática para o 
ensino de química. Entretanto, essa possibilidade 
geralmente esbarra na falta de laboratórios de 
ciências, que é uma realidade da maioria das 
escolas públicas do país, o que demonstra a 
necessidade de buscar alternativas que permitam a 
realização deste tipo de atividade. Diante disso, este 
trabalho propõe a construção kits de experimentos 
simples usando material de baixo custo e fácil 
aquisição, tornando viável a realização de atividades 
práticas, mesmo na ausência de um laboratório.   

Resultados e Discussão 
A ideia de realização deste trabalho surgiu no 

âmbito do PIBID, quando se percebeu que o Colégio 
Estadual Adelmário Pinheiro, onde seriam realizadas 
as atividades, não contava com laboratório de 
ciências. A partir disso, iniciou-se um levantamento 
de experimentos simples, que poderiam ser 
demonstrados na própria sala de aula com materiais 
de baixo custo e fácil aquisição, por exemplo, 
garrafas PET, potes de vidro, reagentes 
comercializados em farmácias e/ou mercados como 
água oxigenada, bicarbonato de sódio, vinagre, 
materiais extraídos de pilhas usadas como óxido de 
manganês, placa de zinco, entre outros. 

Após o levantamento inicial, foram 
confeccionados os kits experimentais, os quais 
foram separados por série, de acordo de acordo 
com o conteúdo abordado. A montagem dos kits 
requer dedicação e tempo, pois em alguns casos há 
a necessidade de adaptação no material usado, ou 
mesmo sua adequação para utilização em sala de 
ala, exigindo também a realização de testes até 
atingir os resultados esperados. Os kits 
experimentais construídos foram organizados em 
gaveteiros plásticos, com o intuito de conferir 
mobilidade a esse material, permitindo que o 
mesmo fosse usado em outros espaços, 
constituindo-se como uma espécie de “laboratório 
móvel”, acessível a professores e alunos. Este 
material conta ainda com uma série de roteiros dos 
experimentos que podem ser realizados com cada 

kit, com o intuito de auxiliar os usuários na 
realização das demonstrações experimentais. Até o 
momento, foram confeccionados quinze kits, que 
permitem a realização de experimentos sobre 
diferentes conteúdos de química, tais como: Teste 
da Chama, Eletrólise, Chuva Ácida, Decomposição 
Catalítica do Peróxido de Hidrogênio, Equilíbrio 
Químico, Pilha de Refrigerante, entre outros. Alguns 
kits podem ser visualizados na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Foto de alguns dos kits experimentais 

construídos. 
 
Com os kits prontos, foram realizadas algumas 

demonstrações experimentais nas escolas 
envolvidas no PIBID, durante as quais houve 
bastante envolvimento dos alunos, o que pôde ser 
notado pela participação destes na forma de 
intervenções e questionamentos feitos durante a 
realização das atividades. 

Conclusões 
Com este trabalho foi possível construir uma 

série de kits de experimentos simples, os quais 
tornaram viável a realização de demonstrações 
experimentais na própria sala de aula, sobre 
diversos conteúdos da área de química. O material 
produzido permitiu explorar o caráter experimental 
da Química conferindo às aulas um maior 
dinamismo, aumentando assim o interesse e 
participação dos alunos. Pretende-se dar 
continuidade a este projeto, construindo mais kits, e 
aumentando assim o número de experimentos. 
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Introdução 
A eletroquímica é a parte da química que estuda a 
relação entre corrente elétrica e as reações 
químicas. Nessa relação pode ocorrer tanto a 
conversão da energia elétrica em química quanto o 
inverso. Esses processos são denominados (i) 
eletrólise, que envolve um processo químico não 
espontâneo provocado pela passagem de corrente 
elétrica através de um sistema liquído que tenha 
íons presentes, gerando assim reações químicas de 
oxirredução, e (ii) pilha, que envolve uma reação 
espontânea de oxirredução que gera corrente 
elétrica, a qual pode ser aproveitada para fazer 
algum equipamento elétrico funcionar1. 
Em 1836, Jhon Frederic Daniel construiu uma pilha 
diferente da que era até então conhecida (pilha de 
Volta). A pilha idealizada por Daniel (a qual ficou 
conhecida por pilha de Daniel) é formada por dois 
eletrodos e um eletrólito. O eletrodo positivo é 
chamado de cátodo. Já o eletrodo negativo é o 
ânodo. O eletrólito é chamado de ponte de salina. 
O presente trabalho teve como objetivo estimular os 
alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola 
pública em Alagoas a construir uma pilha de Daniel 
usando materiais do cotidiano, de forma a promover 
uma melhor compreensão sobre o assunto Pilhas a 
partir da interação entre teoria e prática. O trabalho 
contou com a participação de 30 alunos 
organizados em duplas. Antes de montar a pilha, os 
alunos deveriam responder se a fruta ou legume 
escolhido para o sistema poderia gerar corrente 
elétrica suficiente para fazer um LED acender ou 
fazer uma calculadora funcionar. Depois de montar 
o sistema, as duplas deveriam indicar o cátodo, o 
ânodo e responder porque o sistema montado se 
tratava de uma pilha de Daniel. 

Resultados e Discussão 
Com a construção da pilha foi possível aos alunos 
mergulharem no universo microscópico da Química 
a partir do observado macroscopicamente, 
expandindo seus conhecimentos e fortalecendo os 
saberes científicos a partir do experimento 
proposto. A partir da atividade proposta, 
observamos uma aprendizagem adequada dos 
aspectos ligados a pilhas, uma vez que 80% dos 
alunos (i) conseguiram indicar o cátodo e o ânodo 
no sistema, bem como entender e explicar as suas 

finalidades, (ii) conseguiram explicar porque o 
sistema montado se tratava de uma pilha de Daniel, 
(iii) conseguiram falar sobre os indícios de que 
estava ocorrendo uma reação química e que a 
energia obtida a partir dessa reação estava sendo 
convertida em energia elétrica. As Figuras 1 e 2 
apresentam as pilhas de Daniel construídas com 
frutas, legumes e sucos. 
 

Figura 1. Acendimento do LED a partir de mamão e inhame. 
           
 
 
 
 
 

  
 

Figura 2. Funcionamento da calculadora com verdura e suco.  
 

 
 
 
 
 
 

  

Conclusões 
Este trabalho foi de grande valia para incrementar o 
conhecimento dos alunos sobre eletroquímica, mais 
especificamente sobre Pilhas, já que a partir dele foi 
possível entender melhor o funcionamento da 
mesma. Foi possível verificar que a energia química 
presente no meio ácido por reação espontânea é 
transformada em energia elétrica. Verificamos que é 
possível produzir uma pilha com material alternativo 
e tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas, além 
de estabelecer uma interação entre teoria e prática. 
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RESUMO:  
Este trabalho foi estruturado na aplicação de experimentos alternativos dentro de uma sequência 

de atividades, proposta ao conteúdo “Gases e suas Transformações”. A aplicação foi realizada numa 
turma do 2º ano do Ensino Médio, do período noturno, da Escola Estadual Maria de Lourdes Araújo, 
localizada na cidade de Santa Rita-PB. Partindo de uma perspectiva contextualizada, a experimentação 
foi a estratégia escolhida com o intuito de fortalecer o processo de ensino-aprendizagem destes 
estudantes, uma vez que se coadunou a teoria com a prática. Foram aplicados experimentos sucintos 
de forma a trabalhar a temática de maneira prática e eficiente, assim como a exposição de vídeos como 
reforço à construção da aprendizagem. Todo o processo resultou na participação ativa dos alunos, 
proporcionando um ambiente em que os mesmos compartilharam de seus conhecimentos prévios a fim 
de construir, conjuntamente, conceitos sobre o tema, contribuindo para uma aprendizagem significativa.  

INTRODUÇÃO 

O ensino de Ciências na grande parte das escolas públicas brasileiras ainda 
está moldado na adoção de metodologias defasadas. A prática curricular continua 
sendo predominantemente disciplinar, com uma visão fragmentada e linear dos 
conhecimentos na estrutura das próprias disciplinas, estando aquém da sugerida pelas 
Orientações Curriculares do Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006).  

O ensino ainda é marcado pelo “conteudismo”, “típico de uma relação de ensino 
tipo “transmissão – recepção”, limitada à reprodução restrita do “saber de posse do 
professor”, que “repassa” os conteúdos enciclopédicos ao aluno” (BRASIL, 2006, 
p.105). 

  O que se percebe é que não há uma preocupação em correlacionar os 
conteúdos teóricos com o cotidiano do alunado, o que não contribui para uma 
aprendizagem, de fato, real e significativa. Freire afirma (2011), que o conhecimento 
para se tornar mais significativo é necessário que consideremos as experiências destes 
sujeitos inseridos dentro de seu contexto social.  
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  Torna-se substancial uma mudança na práxis pedagógica, adequando as 
metodologias de ensino as necessidades educacionais da educação atual, 
proporcionando a utilização de novas ferramentas didáticas, e que a relação professor-
aluno não seja meramente passiva. O docente deve construir conjuntamente o 
conhecimento com o discente apoiado nos conhecimentos que eles trazem consigo, 
uma vez que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua produção” (FREIRE, 1996, p. 22). 

Nessa conjuntura “toda a escola e sua comunidade, não só o professor e o 
sistema escolar, precisam se mobilizar e se envolver para produzir as novas condições 
de trabalho, de modo a promover a transformação educacional pretendida” (BRASIL, 
1999, p. 208). 

 Destarte, as pesquisas educacionais em ensino aprendizagem têm buscado 
renovações nas práticas educacionais, a exemplo da proposta de organização 
curricular dos PCNEM e das OCEM, que proporcionem uma aprendizagem mais 
significativa e não simplesmente mecânica, utilizando-se de metodologias que 
contemplem o cotidiano do alunado. Um projeto pedagógico escolar adequado deve 
ser avaliado pela qualidade das situações propostas, em que os estudantes e os 
professores, conjuntamente, terão de produzir conhecimentos contextualizados 
(BRASIL, 2006) para alcançar realmente uma aprendizagem significativa. 

 De acordo com Ausubel (apud Moreira, 2006) a aprendizagem significativa "é 
um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não 
literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo" (p. 
14). Neste sentido, Ausubel (1983) relata que para o professor ensinar 
significativamente, este deve descobrir o que o aluno já sabe, para então ensinar 
conforme esses conhecimentos já adquiridos ao longo de suas vivências. 

 Quando versamos para a disciplina de Química é proeminente a dificuldade do 
alunado em associar os conteúdos programáticos com sua vivência. Segundo as 
OCEM, o ensino praticado nas escolas não está favorecendo a compreensão dos 
processos químicos e suas ligações com o contexto social, uma vez que a prática 
docente está limitada a simples transmissão de informações sem qualquer relação com 
o cotidiano dos estudantes (BRASIL, 2006). 

Segundo Santos & Mortimer (1999), a disciplina está sendo transmitida de 
maneira fragmentada, provocando uma dificuldade na compreensão do conteúdo pelo 
aluno que em grande parte não sabe o motivo e a importância de estar estudando um 
determinado conteúdo. Para Oliveira (2004), quando o professor aplica sua aula de 
forma expositiva tradicional, centralizando-se na simples memorização, faz com que a 
Química seja fatigante, fazendo com que os próprios estudantes questionem o motivo 
pelo qual estão estudando, pois o conteúdo apresentado é totalmente 
descontextualizado. 

Portanto, há uma necessidade em superar esse ensino praticado, 
proporcionando o acesso a conhecimentos químicos que permitam a “construção de 
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uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o 
indivíduo se veja como participante de um mundo em constante transformação” 
(BRASIL, 1999, p. 241). 

O aprendizado de Química no ensino médio deve decorrer de situações 
significativas e experimentais, problematizadoras, aplicado ao estudante de tal maneira 
que haja relação entre o cotidiano e práticas vivenciadas por esta ciência (CHASSOT, 
2003), (CARVALHO E GIL-PÉREZ, 1995). Neste contexto, os conteúdos devem ser 
transmitidos por meio de contextualizações e experiências, de tal maneira que os 
próprios discentes percebam a importância de conhecer e reconhecer os conceitos 
químicos no seu dia a dia.  

  A contextualização é um dos eixos centrais do ensino de Química, uma vez que 
possibilita uma abordagem de situações reais vislumbradas do cotidiano ou criadas na 
sala de aula. Segundo os PCNEM “o tratamento contextualizado do conhecimento é o 
recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo” 
(BRASIL, 2000, p.78). A contextualização da Química possibilita o estabelecimento de 
inter-relações entre conhecimentos escolares e fatos/situações presentes no dia a dia 
dos alunos, imprimindo reais significados aos conteúdos escolares (OLIVEIRA, 2005). 

Nesta conjuntura, a experimentação pode ser uma estratégia eficaz para gerar 
problemas reais que permitam a contextualização, pois coaduna a teoria com a prática, 
proporcionando a observação, o raciocínio e a curiosidade dos estudantes. As 
atividades experimentais auxiliam na consolidação do conhecimento, além de ajudar no 
desenvolvimento cognitivo do aluno (GIORDAN, 1999). Além disso, atende as 
propostas dos PCNEM, permitindo trabalhar os assuntos de modo contextualizado e 
interdisciplinar.  

Guimarães afirma: 
 

que ao utilizar a experimentação, associando os conteúdos curriculares ao que 
o educando vivenciou, o educador trabalhará de forma contextualizada, pois 
não é o problema proposto pelo livro ou a questão da lista de exercício, mas os 
problemas e as explicações construídas pelos atores do aprender diante 
de situações concretas (2009, p. 199) [grifo nosso]. 
 

  Não obstante, o uso de recursos midiáticos pode ser uma estratégia eficiente no 
processo de aprendizagem, pois estes contribuem para compreender melhor os 
conflitos sociais e problematizar o tema escolhido em sala de aula. Para autores como 
Bravim (2007) e Mercado (2002), recursos midiáticos/didáticos são métodos 
pedagógicos empregados, que funcionam como instrumentos complementares e 
mediadores no processo de ensino-aprendizagem. 

  Em concernência a abordagem do conteúdo, esta pode ser categorizada como 
dialógica, quando a opinião de mais de uma pessoa é considerada na continuidade do 
discurso (COSTA, 2009). Maldaner et al. (2003, p. 22) afirmam que a sala de aula 
“proporciona a interação entre pessoas e desta forma é sempre um ambiente 
interativo”. Sobre essa perspectiva há, portanto, dois tipos de abordagem do conteúdo: 
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Interativa Dialógica Problematizadora e Interativa Dialógica Significadora. Esses tipos 
de abordagem permitem uma visão da elaboração conceitual dos alunos pelo professor 
auxiliando na identificação de possíveis dificuldades (COSTA, 2009). 

  Mortimer e Scott (2000) afirmam que, o objetivo do ensino é fazer com que os 
estudantes desenvolvam um entendimento do tópico em estudo, dessa forma devem 
se engajar em atividades dialógicas e cabe ao professor intervir, introduzir novos 
termos e novas ideias, no processo de ensino. 

  Desta forma, este trabalho expõe resultados da contextualização no ensino de 
Química, com alunos integrantes do 2º ano do Ensino Médio, em que foram aplicados 
experimentos alternativos, como ferramenta para coadunar a teoria e a prática, 
baseado no conteúdo Gases. A atividade centrou-se em propiciar um ambiente 
dinâmico e interativo, em que os próprios alunos compartilhassem os conhecimentos 
preexistentes com o intuito de construir, conjuntamente, conceitos sobre o tema. 

Portanto, a finalidade desse estudo foi o de compreender as formas de saber do 
alunado, assim como entender a visão que concerne a esses estudantes sobre as 
aulas de Química, propiciando a criação de novas ferramentas didáticas e alternativas, 
dentro de uma proposta contextualizada, sob uma perspectiva dialogada, coadunando 
a teoria com a prática, podendo assim, alcançar uma aprendizagem, de fato, 
significativa. 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido por um grupo de trabalho do CNPq locado no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), campus João 
Pessoa. A aplicação ocorreu na Escola Estadual Maria de Lourdes Araújo, localizada 
na cidade de Santa Rita – PB, em uma turma do 2º do Ensino Médio, do período 
noturno, com 20 alunos participantes. 

  Este trabalho tem cunho de pesquisa-ação, determinada como “aquela em que o 
pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivência dos 
sujeitos pesquisados, participando, de forma sistêmica e permanente, ao longo do 
tempo da pesquisa, das suas atividades.” (SEVERINO, 2007, p. 120). 
   Além disso, este trabalho apresenta uma abordagem qualitativa, segundo 
Caleffe e Moreira:  

A pesquisa qualitativa explora as características dos indivíduos e cenários que 
não podem ser facilmente descritos numericamente. O dado é frequentemente 
verbal e é coletado pela observação, descrição e gravação. A pesquisa 
quantitativa, por outro lado, explora as características e situações de que dados 
numéricos podem ser obtidos e faz uso da mensuração e estatísticas (2008, p. 
73). 

Nesta atividade se buscou proporcionar um ambiente dinâmico e interativo, em 
que os alunos pudessem unir o saber científico com o saber popular, favorecendo o 
processo de ensino-aprendizagem, e atribuindo mais significado as práticas em sala de 
aula. 
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 Para a elaboração dessa práxis realizou-se uma análise do conteúdo 
programático a ser aplicado na turma. As aulas foram planejadas dando segmento ao 
Plano de Ensino elaborado pelo Professor regente da turma. Conforme Leach et al 
(2005), as atividades que são planejadas de maneiras sequenciais podem contribuir 
para a aprendizagem de diversos conteúdos em Ciências. 

Para tanto, elaborou-se uma sequência de atividades em que o conteúdo Gases 
foi explorado durante 5 (cinco) aulas, com duração de 30 (trinta) minutos cada. Durante 
todo o processo de aplicação, a teoria e a prática foram abordadas concomitantemente, 
por meio de diálogos, vídeos e experimentos. Para a coleta destes dados, foram 
obtidos registros de áudio, em que foram empregadas as gravações no decorrer de 
toda a sequência de atividades, elencadas a seguir. 

Primeiro momento (2 aulas):  

A priori, foram revisados os conceitos vistos pelos alunos em aulas anteriores 
sobre a temática. Feito isso, introduziu-se o tema, ressaltando como o mesmo estava 
inserido no dia a dia. Conceitos sobre pressão, temperatura e volume foram 
trabalhados durante todo o processo de aplicação, de forma contextualizada e 
dinâmica. Dois vídeos foram apresentados, com o objetivo de enfatizar a discussão do 
conceito de Pressão.  

Em seguida, houve uma demonstração de dois experimentos, por intermédio de 
um vídeo, incorporando à discussão os conceitos da relação entre Temperatura e 
Pressão dos Gases. Logo após, foi realizado um experimento, de maneira 
macroscópica, para exemplificar a relação entre Temperatura e Volume. 

Os materiais utilizados para esse experimento foram: uma garrafa de vidro, dois 
recipientes contendo água fria e quente, e um balão de sopro. O balão de sopro foi 
acoplado na boca da garrafa tendo esta última, sido emergida nos recipientes. Como 
volume e temperatura, sob mesma pressão, são duas grandezas diretamente 
proporcionais (BROWN et al, 2005), os alunos puderam visualizar na prática tal 
relação: a massa de ar dentro da garrafa ao ser submetido a uma temperatura elevada 
(água quente) se dilatava, e em uma baixa temperatura (água fria) contraía-se, e isso 
foi possível de visualizar através da bola de sopro que “enchia” e “murchava” quando 
tais procedimentos eram realizados. 

Segundo momento (3 aulas): 

Dando sequência as atividades, realizou-se uma breve revisão sobre a 
discussão e os experimentos propostos na aula anterior. Alguns conceitos foram 
explorados, de forma dialógica, sobre as transformações dos gases e suas relações. 
Com isso, foram realizados mais dois experimentos, em que os alunos embasados no 
que havia sido discutido em sala, deveriam identificar a qual propriedade referiam-se, e 
quais as relações existentes entre as variáveis. 
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 Para o primeiro experimento utilizou-se de uma seringa de 60 mL e um balão de 
“sopro”. Encheu-se o balão de maneira a entrar na seringa. O objetivo foi demonstrar 
as variações entre a pressão e o volume. Uma vez que, essas duas grandezas, sob 
mesma temperatura, são inversamente proporcionais (BROWN et al, 2005), ao 
pressionar o êmbolo, a pressão interna na seringa aumentava, com isso, diminuía o 
volume do balão, e ao soltar o êmbolo aumentava o seu volume. 

 Para o segundo experimento utilizou-se um prato de sobremesa, uma vela, um 
copo e água, com o intuito de representar a relação entre as três grandezas. Criou-se 
um sistema através da combustão de uma vela, afixada no prato com água, e sobre a 
qual se inverteu o copo. Durante a combustão, ocorre um aumento de temperatura e 
remoção do gás oxigênio. Isso faz com que a pressão dentro do copo diminua 
ocorrendo um resfriamento e contração do volume, fazendo com que a água do prato 
suba pelo copo (BRAATEN, 2000). 

Um gás pode sofrer alterações em suas funções de estado, assumindo um novo 
estado. Essas alterações são denominadas transformações gasosas, e podem ser: 
Isotérmica, quando a temperatura permanece constante e há uma variação 
inversamente proporcional entre pressão e volume; Isobárica, quando a pressão 
permanece constante, variando o volume e a temperatura de forma direta; Isocórica 
quando o volume permanece constante e a pressão e temperatura variam diretamente 
(ATKINS, 2001). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, no primeiro momento, os alunos foram indagados sobre os 
conceitos de Pressão, Temperatura e Volume, com o intuito de reconhecer o nível de 
conhecimento da turma. Neste momento, foi perceptível que os alunos ainda não 
conseguiam definir precisamente o que lhes era perguntado. Foi preciso realizar uma 
breve revisão do que havia sido visto em aulas anteriores.  

Na sequência, foi explorado o conceito de Pressão de maneira dialógica. Os 
alunos foram questionados se conheciam alguma situação cotidiana em que se 
aplicava esse conceito. Uma aluna, então, citou o exemplo da panela de Pressão, de 
maneira curiosa, pois procurava entender o que acontecia nesse processo. 

Desta forma, foi desenvolvido o primeiro momento pedagógico da aula, que, 
segundo Delizoicov e Angotti (1992), é chamado de problematização inicial, em que 
apresentam-se questões ou situações corriqueiras que os alunos conhecem e 
presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse momento pedagógico, os alunos 
são desafiados a expor o que pensam com o intuito de que o professor possa ir 
tomando conhecimento sobre os conceitos prévios desses alunos. 

Gerou-se um diálogo na turma com todos participando ativamente e 
compartilhando de suas vivências. Tal situação proporcionou a interação e o raciocínio, 
uma vez que “a escola não constrói a partir do zero, porquanto os alunos trazem 
consigo concepções adquiridas no decorrer da vida” (PERRENOUD, 2000, p. 23). 
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Os alunos descreviam situações cotidianas, a exemplo de uma aluna que citou 
um caso em que a panela de pressão havia explodido em sua casa. Explicou-se a 
turma o que acontecia dentro da panela, destacando os fatores que influenciavam no 
cozimento dos alimentos, a pressão exercida no interior da mesma, e a temperatura da 
água sobre a pressão interna.  

Para melhores esclarecimentos, um vídeo (Figura 1) foi apresentado em que 
relatava uma reportagem de um jornal local enfatizando a importância dos cuidados 
que se deve ter com a panela de Pressão, como algumas questões de segurança e 
limpeza. 

 
Figura 1: Momento do primeiro vídeo: “Cuidados no manuseio e manutenção de panelas de pressão” 

Esse vídeo despertou nos alunos a curiosidade e a vontade em dialogar sobre o 
tema, compartilhando ainda mais de suas experiências. Segundo Mercado (2002), os 
componentes tecnológicos devem ser explorados em sala de aula, pois estas 
ferramentas possibilitam maior interesse do aluno, pois na maioria das vezes, na 
classe, eles são acostumados apenas com quadro e giz. 

Outro vídeo (Figura 2) foi apresentado a fim de introduzir o conceito de Pressão 
Atmosférica, com o intuito de suprir algumas dúvidas que surgiram na discussão, pois, 
de acordo com o sondado, os estudantes já haviam escutado o termo, mas não 
compreendiam o seu significado. Esse vídeo comparava a relação entre Pressão 
Atmosférica e a altitude, demonstrando que ambas tinham uma relação inversamente 
proporcional. 
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Figura 2: Momento do segundo vídeo: A Pressão Atmosférica 

Um aluno então comparou o que ele havia visto no vídeo com o que acontecia 
entre os jogadores de futebol quando jogavam em altitudes elevadas:  

A1: Então quer dizer que, o que acontece, é que quando estão jogando em uma maior 
altitude, diminui a pressão de onde já estavam acostumados, o que trazia uma 
sensação de desconforto e falta de respiração. 

Diante desse quadro, Carvalho e Gil-Pérez (1995) afirmam que é necessário que 
as atividades estejam voltadas para situações reais, problematizadoras, que incentivem 
o diálogo, valorizando-se dessa forma a resolução de problemas. Desta maneira pode-
se alcançar um maior entendimento para esses estudantes. 

Em seguida, ainda no primeiro momento, os dois experimentos que foram 
apresentados através de um vídeo, teve o intuito de fomentar o raciocínio desses 
estudantes. A ideia era que os alunos descobrissem o porquê dos acontecimentos nas 
práticas, relacionando com o que era discutido em sala. As práticas apresentadas 
tratavam-se da relação entre Temperatura e Pressão que, sob mesmo volume, ocorre 
de maneira diretamente proporcional. Um aumento na temperatura de um gás influi no 
aumento da pressão por ele exercida, sob mesmo volume (BROWN et al, 2005). 

Dando sequência, no segundo momento, o outro experimento foi realizado, este 
de forma macroscópica, em que explicitava a relação entre Volume e Temperatura. A 
Figura 3 mostra o momento da aplicação. 
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Figura 3: Momento da aplicação do primeiro experimento: relação Volume e Temperatura. 

Foi notória que a prática despertou o interesse dos alunos, pois os mesmos 
demonstraram entusiasmo ao visualizarem o experimento. Logo, foram discutidos os 
acontecimentos e o porquê do visualizado. A experimentação desperta forte interesse 
entre os alunos proporcionando um caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado 
aos sentidos, sendo uma das formas de possibilitar ao aluno a construção de seu 
conhecimento (GIORDAN, 1999). 

Com base no discutido no momento anterior, quando questionados, os alunos 
definiram os conceitos trabalhados: 

A1: Pressão é uma força realizada sobre determinada área.  
A2: A pressão atmosférica é medida pelo nível do mar e quanto mais alto menor a 
pressão. 
A3: Temperatura é o grau de agitação das moléculas. 
A4: Volume é o espaço que um corpo ocupa. 
 

Partindo então dos conceitos já compreendidos pelos alunos, de maneira 
expositiva, houve uma explanação sobre as propriedades dos gases, suas variações e 
a relação entre suas variáveis de estado. 

Os dois experimentos realizados no segundo momento foram aplicados de 
maneira a concretizar esses conceitos. Seguindo a mesma linha da aplicação, o 
objetivo foi desenvolver o raciocínio lógico, mediante a situação, e o que os mesmos 
concluíssem a partir do que havia sido discutido, a que se referia cada procedimento. O 
primeiro em que tratou da relação entre pressão e volume, com temperatura constante 
e o segundo que tratou da relação entre temperatura e volume, com pressão constante. 
A Figura 4 mostra o momento dos experimentos. 

 
Figura 4: Momento da aplicação do segundo e terceiro experimento. 

  O que se pôde perceber foi o interesse dos alunos e como eles estavam 
encantados ao visualizarem os experimentos. Logo, a turma tratava de entender o que 
havia acontecido nos procedimentos, argumentando as possíveis explicações, 
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deduzindo de qual relação se tratavam, e buscando exemplos do dia a dia que se 
relacionassem com as práticas. 
 
  Algumas falas dos alunos estão arroladas: 
 
A1: Quando a vela apagou foi porque acabou o oxigênio dentro do copo e por isso a 
água entrou dentro. A temperatura dentro aumentou e o volume também. 
A2: O balão dentro da seringa diminuiu porque fez uma força e depois quando soltou o 
balão aumentou. Isso é igual ao exemplo do balão, que quando solta do chão que está 
no nível do mar tem uma pressão, e quando vai subindo e ficando mais alto o balão 
aumenta porque diminui a pressão. 
 
  Galliazi et al (2001) sugerem que a experimentação seja utilizada como a 
estrutura para a teorização, pois desta maneira aproveita-se da observação dos 
fenômenos para desenvolver atitudes de destrezas cognitivas de alto nível intelectual. 
Não obstante, a abordagem do conteúdo se deu dentro das perspectivas: “Interativa 
Dialógica Problematizadora”, aquela onde há diálogo entre professor e alunos por meio 
de uma problematização e “Interativa Dialógica Significadora”, que se trata de um 
diálogo durante o processo de significação conceitual (COSTA, 2009). O uso desse tipo 
de abordagem corrobora no edificar de um saber em que o aluno é mediador do 
processo e, o professor, atua apenas como facilitador do processo. 

 

CONCLUSÃO 

Esta atividade se mostrou satisfatória visto que houve uma participação ativa 
dos alunos no decorrer das aulas. Essa metodologia comprovou que a 
contextualização por meio da experimentação gera um diálogo motivacional e atrativo, 
uma vez que, os alunos podem comprovar que a Química é uma disciplina palpável e 
que está inserida no cotidiano. 

Destarte, este trabalho substituiu o método tradicional de ensino utilizando-se de 
uma metodologia alternativa com uma abordagem integrada de aprendizagem, 
respeitando a autonomia de cada discente em sala de aula, suas opiniões e suas 
vivências, o que auxiliou numa efetiva construção do conhecimento. 
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Introdução 
A experimentação é um recurso importante no 

desenvolvimento de saberes conceituais, 
procedimentais e atitudinais no processo de ensino-
aprendizagem do discente 1. Com os conceitos da 
Química Verde e a criação de um programa de 
gestão é possível o desenvolvimento de uma 
postura dos alunos comprometida com o meio 
ambiente. Através da identificação, tratamento e 
encaminhamento dos resíduos, de forma a diminuir 
os possíveis impactos ao meio ambiente 2. A 
utilização de metodologias ativas em química é uma 
estratégia didático-pedagógica centrada no aluno. 
Procedimentos experimentais podem aumentar a 
motivação dos alunos e ensinar-lhes as tarefas 
manipulativas e, a discussão dos resultados 
contribui para a aprendizagem dos conceitos 
científicos 3,4. 
O presente trabalho descreve uma abordagem 

didática da experimentação, visando a preparação e 
a catalogação de uma sequência de práticas 
laboratoriais sustentáveis na disciplina de Química e 
Ciência de Materiais, para os cursos de engenharia, 
abordando os princípios de Química Verde e o 
tratamento dos resíduos gerados em laboratório. Os 
experimentos foram elaborados abordando 
temáticas aplicadas na disciplina, nas quais os 
rejeitos gerados são reutilizados nas aulas 
posteriores e os que não apresentam aplicabilidade 
sequencial são tratados na própria aula, permitindo 
a abordagem de outros tópicos na disciplina. 

Resultados e Discussão 
Os procedimentos elaborados abordam os 

seguintes temas: “Verificação da lei de Lavoisier e 
Proust – Estequiometria”, “Equilíbrio Químico”, 
“Galvanoplastia” e “Corrosão”. 
Todos os resíduos gerados em aula são destinados 

a um tratamento. 
A Figura 1 apresenta o fluxograma das atividades 

desenvolvidas, no qual é possível observar a 
interligação entre as atividades práticas, bem como 
o tratamento sequencial dos resíduos gerados.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Sequência de experimentos, rejeitos gerados e 
seus posteriores tratamentos. 

Conclusões 
Esse estudo mostra que o tratamento dos resíduos 
químicos gerados em laboratórios de ensino é 
importante, pois além de reduzir o volume dos 
resíduos descartados fornece recurso didático 
capaz de auxiliar na construção de conceitos, 
melhorando o aprendizado dos estudantes. 
Também engloba a conscientização dos alunos 
estimulando-os a exercer sua profissão de forma 
sustentável e ambientalmente correta. 
                                                   
1 GALIAZZI, M. C. et al. Objetivos das atividades experimentais 
no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo de formação de 
professores de ciências. Ciência & Educação, v.7, n.2, p.249-
263, 2001. 
2 JARDIM, W. F. Gerenciamento de resíduos químicos em 
laboratórios de ensino e pesquisa. Química nova, v. 21, n. 5, p. 
671, 1998. 
3 LÔBO, S. F. O trabalho experimental no ensino de química. 
Química Nova, v. 35, n. 2, p. 430 – 434, 2012. 
4 BARBOSA, E. F.; MOURA, D. G. Metodologias ativas de 
aprendizagem na educação profissional e tecnológica. B. Tec. 
Senac, Rio de Janeiro, v. 39, n.2, p.48-67, maio/ago. 2013.. 
Disponível em 
<http://www.senac.br/media/42471/os_boletim_web_4.pdf>. 
Acesso em: 5 de maio de 2014. 
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Palavras-Chave: Experimentação, Dificuldades. 

Introdução 
O ensino de Química traz em sua história uma 
relação constante entre teoria e prática 
experimental, visto que a prática se bem trabalhada 
torna-se uma aliada fundamental no processo de 
ensino e de aprendizagem. Contudo observa-se que 
os professores sentem dificuldades na elaboração 
de atividades experimentais práticas que consigam 
propiciar ao aluno a construção do conhecimento. 
Tal dificuldade refere-se principalmente ao fato de 
não haver ou serem poucas as atividades práticas 
que propiciam ao licenciando em sua formação 
estar em contato com atividades experimentais 
voltadas ao ensino básico. A experimentação é uma 
estratégia eficiente para a criação de problemas 
reais que permitam a contextualização e 
investigações que auxiliam na compreensão dos 
conteúdos trabalhados [1]. 

Resultados e Discussão 
Buscando compreender a importância da 
experimentação na formação docente de 
licenciandos em Química, da Universidade Federal 
de Goiás/ Regional Catalão, realizou-se na disciplina 
de Experimentação no Ensino de Química, várias 
práticas experimentais com o intuito de discutir quais 
as dificuldades existentes no desenvolvimento de 
experimentos investigativos e problematizadores, 
visto que os alunos estão acostumados com a 
realização de práticas experimentais tradicionais, 
nas quais os mesmos apenas comprovam  teorias 
existentes, em uma constante reprodução de 
roteiros padronizados e que, na maioria das vezes, 
exibem pouca relação com os conteúdos 
trabalhados na teoria. É importante salientar que a 
experimentação pode ser utilizada para demonstrar 
os conteúdos trabalhados, contudo quando a 
mesma tem como intuito principal a resolução de 
problemas através de métodos investigativos, 
possibilita que o professor crie ações que auxiliam 
na aprendizagem significativa.  Neste contexto, 
durante a disciplina, várias atividades experimentais 
foram realizadas envolvendo conceitos como ácidos 
e bases, oxirredução, densidade, bioquímica, dentre 
outras. A cada semana um aluno da turma era 
responsável pelo desenvolvimento de uma atividade 
experimental, a qual era aplicada aos outros alunos 
da turma que simulavam o comportamento e as 
ações de alunos do Ensino Médio. Após cada 
prática realizou-se discussões entre os licenciandos 
da turma e o docente responsável na tentativa de 

sanar dúvidas e para que os mesmos refletissem e 
dialogassem auxiliando uns aos outros através de 
sugestões e críticas construtivas. Dentre as 
dificuldades encontradas nas práticas realizadas 
destaca-se: presença de roteiros tradicionais, falta 
de postura e diálogo com os alunos, dificuldade em 
responder questionamentos simples e explicar as 
equações das reações químicas trabalhadas, 
timidez e principalmente a dificuldade em encontrar 
uma linguagem adequada para atingir o público 
esperado. Durante as discussões os licenciandos 
reclamaram da pouca atenção que é dada por parte 
dos docentes da graduação e que trabalham com 
experimentos, explicitando que os experimentos 
vivenciados nas disciplinas comuns a todos os 
graduandos pouco contribuem para que os mesmos 
saibam qual o significado da ação de um professor 
em busca de uma aprendizagem significativa e 
motivadora. 

Conclusões 
Experiências vivenciadas durante a formação 
contribuem para a construção da identidade 
docente. Sendo assim o desenvolvimento de 
práticas experimentais durante a disciplina de 
Experimentação no Ensino de Química possibilitou 
momentos de reflexão e mudança de uma postura 
não observada, até então, na ação dos licenciandos. 
Diante das discussões os mesmos puderam 
perceber que a falta de estímulo por parte dos 
alunos poderá ser um reflexo do tipo de aula 
utilizada pelo professor, ou seja, aulas tradicionais, 
realizadas em laboratório pouco contribuem para 
formação cidadã, visto que se os alunos não 
enxergarem a contribuição daquela atividade em 
seu cotidiano, os mesmos não se sentirão 
motivados a realiza-la. Sendo necessária a 
mudança de atitude por parte do professor. 
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Introdução 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) do IFG - Campus Itumbiara, 
desenvolve suas atividades em um colégio que 
implantou uma nova filosofia de trabalho no ano de 
2013, através do Programa Novo Futuro, a 
instituição oferece ensino médio em tempo integral, 
a partir deste projeto, expandiu novos horizontes 
para a atuação dos alunos na sala de aula, através 
de disciplinas eletivas, com temáticas diferenciadas 
que envolvem a interdisciplinaridade. Uma das 
características mais interessante e diferenciada 
destas disciplinas é a possibilidade de escolha, o 
estudante ingressa nas eletivas as quais tem 
interesse. Os alunos bolsistas do PIBD do curso de 
Licenciatura em Química atuaram na Eletiva Ciência 
Estranha, acompanhando as aulas, e auxiliando o 
professor na realização das atividades.  

Resultados e Discussão 
Nas aulas da eletiva, observou-se que o professor 
buscou estimular nos alunos o hábito da leitura, 
utilizando como material de aula, reportagens 
publicadas em revistas periódicas como a 
Superinteressante, Mundo Estranho, Ciência Hoje, 
trabalhando temas voltados para área da ciência, 
envolvendo cinema, jogos, buscando despertar a 
curiosidade dos leitores, e envolver os conceitos 
com o ensino de Química (CUNHA, 2009). A 
atuação do PIBID, na disciplina ocorreu durante um 
semestre, e como atividade final, os pibidianos 
realizaram uma aula prática no laboratório do 
Instituto Federal de Goiás (IFG), com o intuito de 
estar aproximando a escola campus a qual o PIBID 
atua, com o IFG, a partir desta aula prática os 
alunos obtiveram a oportunidade de conhecer a 
realidade de uma instituição de ensino superior, bem 
como o laboratório as instalações e equipamentos, 
os quais os alunos não têm acesso na escola. 
Durante o desenvolvimento da aula no laboratório do 
IFG, os pibidianos abordaram questões de 
segurança no laboratório, e realizaram experimentos 
visualmente impactantes ditos, “Varinha Mágica” e 
“Fazendo gelo instantâneo”.  
A escolha dos experimentos foi baseada no tema da 
eletiva: “Ciência Estranha”.  
 
 
 

Conclusões 
O PIBID, e de grande importância, na formação de 
estudantes de licenciatura, na medida, que alia a 
formação teórica á prática na área da educação 
(GALIAZZI, 2001). A partir da participação efetiva no 
colégio campus do PIBID, os pibidianos obteve um 
contato direto com o processo de ensino, e as 
ferramentas necessárias para iniciar o processo de 
reflexão sobre a educação, deste modo começando 
a fazer a junção de pesquisa, ensino, e extensão por 
meio da aula realizada no IFG, a qual despertou 
bastante interesse nos alunos. 
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Palavras-Chave: reações químicas, experimentação no ensino de química.  

RESUMO: Este trabalho trata de uma intervenção didática desenvolvida por um grupo de bolsistas do 
PIBID/Química da Universidade Federal da Bahia, em sete turmas da 2a série do ensino médio, em colégio 
público da cidade de Salvador (BA), em que se contextualizou o conteúdo de reações químicas, discutindo 
concepções sobre fenômenos envolvendo transformações dos materiais, observando a “Lei da 
Conservação da Massa” analisada em sistemas abertos e fechados, assim como experimentos utilizando 
reações de combustão. Os resultados mostraram que os estudantes, muitas vezes, se prendem aos 
aspectos perceptivos das transformações, apresentam dificuldades em transitar entre os níveis 
representacional e atômico-molecular na explicação dos fenômenos e não reconhecem a conservação da 
massa em todos eles, o que implica a necessidade de maior aprofundamento nas discussões e elaboração 
de estratégias de ensino adequadas.  

INTRODUÇÃO 

O ensino de química tem privilegiado o uso de equações para a representação de 
reações químicas, que podem levar à classificação das reações por um sistema já 
bastante desatualizado, relegando ao segundo plano o estudo dos fenômenos envolvendo 
as transformações químicas. A ênfase nas representações, em detrimento dos 
fenômenos, pode fazer com que o estudante mantenha concepções que apresentem 
dificuldades em relacionar as transformações que ocorrem a nível fenomenológico com as 
explicações no nível atômico-molecular, implicando que possam não usar 
adequadamente o raciocínio da conservação da massa nessas transformações.  

Uma das formas de lidar com essas dificuldades e promover uma evolução na 
concepção dos alunos podem ser realizando discussões, a partir das explicações que 
eles fornecem a algumas transformações químicas bem simples, que podem ser 
realizadas numa sala de aula, como por exemplo: a queima de materiais como papel e 
palha de aço em sistemas aberto e fechado; a formação da ferrugem; a reação de um 
comprimido efervescente em água, em sistemas aberto e fechado. 

Utilizar uma abordagem voltada para o cotidiano ajuda a formar cidadãos 
qualificados, reflexivos sobre a realidade em que está inserido, além de aproximar os 
conceitos científicos da realidade do estudante (Chassot, 1993). Desse modo, conceitos 
relacionados a reações químicas podem ser abordados, associados com aspectos do 
cotidiano, pois na maioria das vezes, o modo como são ensinados os conteúdos em sala 
de aula não fazem os estudantes pensarem sobre os fenômenos cotidianos nem 
conseguem incentivar o processo investigativo na produção do conhecimento. 

Neste trabalho, apresentamos o resultado de atividades experimentais realizadas 
em um colégio público de ensino médio, em Salvador (BA), como ações do Programa de 
Bolsas de Incentivo a Docência (PIBID/Química-UFBA) em que abordamos o tema 
reações químicas, enfocando a conservação da massa nessas transformações, através 
de experimentos envolvendo a combustão de materiais encontrados no cotidiano, 
discutindo aspectos qualitativos, assim como a dissolução de antiácidos em água, 
englobando um conjunto de informações importantes, com o objetivo de despertar o 
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interesse dos estudantes pela química, facilitando o entendimento e direcionando os 
estudantes para a correta interpretação dos fenômenos. 

A realização de atividades experimentais no ensino de Química, objetivando 
facilitar a aprendizagem sobre as reações químicas, desenvolvendo o conteúdo estudado 
de forma mais dinâmica, fazendo uso de materiais encontrados no cotidiano, podem 
contribuir para tornar mais prazeroso o trabalho do professor, fazendo com que ele 
interaja e transmita para os estudantes os conteúdos de forma mais aplicada. 

Essas atividades podem ainda facilitar a compreensão da lei da conservação das 
massas aplicada às transformações químicas, fazendo com que os estudantes tenham a 
percepção da ocorrência das reações químicas e desenvolvam uma postura adequada 
em um ambiente laboratorial. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Contextualização é um termo relativamente novo na língua portuguesa, que 

começou a ser utilizado a partir da promulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
De acordo com os PCNEM, contextualizar o conteúdo nas aulas com os estudantes 
significa primeiramente assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito 
e objeto. Nesses documentos, a contextualização é apresentada como recurso por meio 
do qual se busca dar um novo significado ao conhecimento escolar, possibilitando ao 
aluno uma aprendizagem mais significativa (BRASIL, 1999).  

De acordo com Giassi e Moraes (2010), um recurso pode ser utilizado 
pontualmente com uma conotação prática, podendo ser interpretado como mais um 
instrumento para um determinado fim. Assim, nos PCNEM, a contextualização é 
apresentada como “o recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de 
espectador passivo” (BRASIL, 1999, p. 91). Também encontramos que “é possível 
generalizar a contextualização como recurso para tornar a aprendizagem significativa ao 
associá-la com experiências da vida cotidiana ou com os conhecimentos adquiridos 
espontaneamente” (idem, p. 94). 

Wartha e Alário (2005) verificaram que os livros didáticos de química editados 
após os PCNEM passaram a incorporar a ideia de contextualização apresentada nos 
documentos oficiais. Os autores identificaram que, nos livros por eles analisados, a ideia 
de contextualização se restringe à exemplificação de fatos do dia a dia e à descrição 
científica de fatos e processos do cotidiano do aluno. 

Por outro lado, Santos e Mortimer (1999), ao analisarem as concepções de um 
grupo de professores a respeito da apropriação desse termo no ensino de química, 
identificaram três diferentes entendimentos: contextualização como estratégia para 
facilitar a aprendizagem; como descrição científica de fatos e processos do cotidiano do 
aluno; e como desenvolvimento de atitudes e valores para a formação de um cidadão 
crítico. 

Silva e Marcondes (2010) investigaram os entendimentos dos professores sobre 
as ideias de contextualização durante um curso de formação continuada para professores 
de química na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Os autores procuraram 
identificar como essas concepções se refletiriam no planejamento dos materiais 
instrucionais realizados pelos professores. Concluem que a maioria desse grupo entende 
a contextualização como uma estratégia capaz de permitir a descrição científica de fatos e 
processos, corroborando com o resultado anterior. Outros professores demonstraram 
ideias de contextualização relacionadas a aplicações do conhecimento químico, ou seja, 
apresentaram concepções sobre contextualização como exemplificação e ilustrações de 
contextos para ensinar o conteúdo de química e que poucos professores apresentaram 
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entendimento da contextualização na perspectiva da compreensão da realidade social. A 
concepção de contextualização para transformação social não fez parte do discurso de 
nenhum dos professores cursistas. 

A contextualização também é entendida como um dos recursos para realizar 
aproximações/inter-relações entre conhecimentos escolares e fatos/situações presentes 
no dia a dia dos estudantes, ou seja, toma a contextualização como metodologia de 
ensino, em que o ensino contextualizado é aquele em que o professor deve relacionar o 
conteúdo a ser trabalhado com algo da realidade cotidiana. 

No ensino da química, a experimentação, por sua vez, pode ser uma estratégia 
eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo 
de questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado 
caracteriza-se como resposta aos questionamentos feitos pelos educandos durante a 
interação com o contexto criado. 

Na perspectiva da discussão das potencialidades da experimentação como forma 
de melhorar o processo ensino-aprendizagem, bem como contribuir para um ensino de 
química contextualizado, Chassot (1993) apresenta algumas reflexões. No que se refere à 
experimentação, o autor defende o desenvolvimento de uma Química que tenha na 
experimentação uma forma de aquisição de dados da realidade, utilizados para a reflexão 
crítica do mundo e para o aprimoramento do desenvolvimento cognitivo. No que se refere 
à contextualização, defende o emprego do ensino de Química como meio de educação 
para a vida, determinando relações entre os conteúdos aprendidos e o dia-a-dia dos 
estudantes, bem como com outras áreas do conhecimento, levando o aluno-cidadão a 
refletir, agir, compreender e discutir os conteúdos abordados. Chassot (1993) ainda 
argumenta que a química contextualizada é aquela que é útil para o cidadão, podendo ser 
caracterizada pela aplicação do conhecimento químico para facilitar a compreensão de 
fenômenos químicos que estão presentes em diversas situações na vida diária. Em outras 
palavras, ensinar química de modo contextualizado é “abrir as janelas da sala de aula 
para o mundo, é promover relação entre o que se aprende e o que é preciso para a vida”. 

Segundo Izquierdo, Sanmartí e Espinet (1999), a experimentação na escola pode 
ter diversas funções como a de ilustrar um princípio, desenvolver atividades práticas, 
testar hipóteses ou como investigação. O professor pode considerar, em aulas 
expositivas, as descobertas dos aprendizes para trabalhar significativamente os 
conteúdos pretendidos, pois ao trabalhar com as dificuldades e explicações dos alunos ao 
fenômeno, ele aliará as concepções prévias aos novos conhecimentos. 

A experimentação nas aulas de química é considerada uma estratégia 
pedagógica de grande importância, pois, é através dela que vamos ter a integração entre 
a teoria e a prática, visto que as atividades experimentais podem facilitar e auxiliar a 
compreensão dos conhecimentos escolares. Não podemos ignorar que as aulas 
experimentais, por ser uma forma diferenciada de abordagem, terminam despertando a 
curiosidade e o interesse pelo estudo de química, sem contar que a experimentação 
auxilia os professores de química no trabalho em sala de aula e contribui no processo 
ensino-aprendizagem. Desse modo, Silva e Zanon (2000) ressalta que, as aulas 
experimentais podem ser consideradas uma estratégia pedagógica dinâmica, que tem a 
função de gerar problematizações, discussões, questionamentos e busca de respostas e 
explicações para os fenômenos observados, possibilitando a evolução do conhecimento.  

De acordo com Gonçalves e Marques (2006), a experimentação deve propiciar 
momentos de reelaboração dos conhecimentos, possibilitando o contato do aluno com 
fenômenos químicos, facilitando para o aluno criar modelos explicativos sobre as teorias, 
utilizando uma linguagem própria. Na Química a experimentação para os alunos é 
considerada como sendo uma facilitadora para interpretação do mundo, estando 
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diretamente ligada ao desenvolvimento tecnológico e a muitos aspectos da vida em 
sociedade (BRASIL, 2002).  

A aula prática é uma maneira eficiente de ensinar e melhorar o entendimento dos 
conteúdos de química, facilitando a aprendizagem. Os experimentos facilitam a 
compreensão da natureza da ciência e dos seus conceitos, auxiliam no desenvolvimento 
de atitudes científicas e no diagnóstico de concepções não científicas e, além disso, 
contribuem para despertar o interesse pela ciência (ALMEIDA, e outros, 2008). 

Segundo Giordan (1999) é consenso que a experimentação em química desperta 
interesse entre os estudantes, independente do nível de escolarização, pois para eles a 
experimentação tem caráter motivador, enquanto que para Silva, Machado e Tunes 
(2010), a experimentação no ensino pode ser entendida como uma atividade que permite 
a articulação de fenômenos e teorias, estando associada à realidade do aluno na tentativa 
de conectar as experiências cotidianas com o pensamento reflexivo. 

A aula prática é uma sugestão de estratégia de ensino que pode contribuir para 
melhoria na aprendizagem de Química (NASCIMENTO; VENTURA, 2003), pois, além dos 
experimentos facilitarem a compreensão do conteúdo, as aulas tornam-se mais 
dinâmicas, podendo proporcionar uma aprendizagem mais significativa. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi realizado em sete turmas de aproximadamente 30 alunos, 

da 2ª série do ensino médio, turno matutino do Colégio Estadual Luis Viana, localizado 
em Salvador – Bahia, sendo aplicado pelos bolsistas do PIBID-Química/UFBA em 
colaboração ao professor supervisor do colégio.  

A atividade experimental desenvolvida foi do tipo, demonstrativo-investigativa 
(Santos; Maldaner, 2010), em que o professor apresenta, durante as aulas, fenômenos 
simples a partir dos quais ele poderá introduzir aspectos teóricos que estejam 
relacionados ao que foi observado. 

Os experimentos foram realizados no laboratório da escola e para acompanhar a 
aula experimental, os estudantes foram organizados em grupos e receberam um roteiro 
de prática, contendo a explicação do experimento e um questionário avaliativo para a 
análise da percepção dos alunos acerca da atividade experimental realizada.  

Os materiais utilizados nessa atividade foram de fácil aquisição dos alunos, sendo 
encontrados no cotidiano dos mesmos, como por exemplo, palha de aço, papel, 
comprimidos efervescentes, bexiga de aniversário, borracha de dinheiro, vasilhame de 
refrigerante e fósforo, pois o foco era contextualização, além disso, também foram 
utilizados materiais do próprio laboratório da escola, como a balança analítica, erlenmeyer 
e vidro de relógio.  

O grupo PIBID-Química/UFBA, juntamente com o professor supervisor, auxiliava os 
alunos para que à medida que os experimentos fossem realizados, fizessem anotações e 
discussões sobre os fenômenos observados, buscando uma explicação para o ocorrido. 
Após esse momento, identificamos e analisamos as respostas dadas inicialmente pelos 
estudantes e, a partir delas introduzimos a discussão das explicações teóricas para os 
resultados observados nos experimentos.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Para realizar a atividade experimental, buscamos experimentos simples e de 

baixo custo para serem feitos no laboratório. Com o objetivo de demonstrar a lei da 
conservação da massa, foram realizados quatro experimentos: dois utilizando 
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comprimidos efervescentes em água em sistema aberto e fechado e dois utilizando a 
reação de combustão, tendo como materiais comburentes o papel e a palha de aço. 

O experimento 1 foi realizado em sistema aberto, utilizando uma balança 
analítica, um erlenmeyer com a água, cuja  massa foi zerada e em seguida, pesamos o 
comprimido efervescente, encontrando uma massa de 4,85g. Transferimos o comprimido 
para o erlenmeyer e aguardamos o final da efervescência (da reação), sendo constatado 
o decaimento de massa para 4,50g.  

Ao final dessa etapa, discutimos a compreensão dos estudantes acerca da não 
conservação da massa, explicando que em um sistema aberto há liberação de gás 
formado na reação.      

                                                                                                                         

                                                                                                                                          
Figura 1. Sistema aberto, massa inicial 4,85g e após a reação massa final de 4,50g. 
 
Após a realização desta 1ª etapa, questionamos os grupos formados pelos alunos 

a respeito da efervescência do comprimido, e contextualizando com a ação do mesmo ao 
ser ingerido por uma pessoa que se encontra com excesso de acidez estomacal, 
solicitando que pesquisassem a sua composição e as substâncias formadas na reação 
desses compostos em água.  

Para a análise das respostas, escolhemos uma determinada turma e verificamos 
os argumentos de cada grupo de alunos a respeito dos questionamentos e das 
observações do experimento, sendo encontradas respostas coerentes, como por 
exemplo:  

Grupo A: “É efervescente porque possui bicarbonato de sódio (NaHCO3) em sua 
composição, que libera gás carbônico ao reagir com a água”;  

Grupo B: “A efervescência é por causa do seu componente químico que em 
contato com a água acontece uma reação química onde libera gás carbônico”;  

Grupo C: “O comprimido é efervescente porque, quando jogado em água o 
NaHCO3 se dissocia em íons Na+, a reação 2NaHCO3 → 2Na+ + H2O + 2CO2, também 
forma gás carbônico, que quando liberado forma as bolhas que observamos”.  

No questionamento sobre a ação das substâncias na solução efervescente no 
organismo, os grupos responderam que: 

Grupo A: “O princípio ativo do comprimido efervescente é o bicarbonato de sódio 
e o carbonato de sódio, de fórmulas NaHCO3 e Na2CO3 quando em contato com os íons 
do ácido clorídrico (suco gástrico do estômago), ocorre a reação de neutralização. O gás 
carbônico formado na reação da efervescência aumenta a pressão intra-abdominal e é 
liberado pela boca, devido a isso o arroto”;   

Grupo B: “O ácido clorídrico do estômago reage quimicamente com o bicarbonato 
de sódio presente no efervescente formando cloreto de sódio. Ou seja, o excesso de 
ácido é neutralizado por uma reação de neutralização”;   
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Grupo C: “O comprimido efervescente é feito de bicarbonato de sódio, que age 
como uma base em meio ácido, então, ao tomar o comprimido ocorre uma reação ácido-
base, gerando sal e água e o ácido é neutralizado, passando o incomodo da azia”.  

Depois de analisar as respostas dos alunos, os bolsistas, com a ajuda do 
supervisor, fizeram as devidas correções e utilizaram as equações químicas para fazer a 
representação do que havia ocorrido, relacionando com o que foi discutido teoricamente 
em sala de aula sobre as reações químicas, estabelecendo, assim, relações entre o 
fenômeno observado, a representação do fenômeno através das equações químicas 
correspondentes as reações e as explicações teóricas sobre as transformações químicas 
discutidas em sala de aula.  

Realizamos em seguida o experimento 2, semelhante ao experimento 1, dessa 
vez em um sistema fechado. Esse experimento foi realizado utilizando uma garrafa 
plástica, pois seria mais fácil a vedação, evitando a saída do gás. Inicialmente, também 
colocamos na balança analítica o conjunto garrafa pet com água, zerando essa massa e 
pesamos o comprimido, obtendo massa igual a 4,55g.  Adicionamos o comprimido à 
água, esperamos o término da reação e anotamos a massa de 4,55g exatamente igual à 
massa inicial. O experimento 2 demonstra a Lei de conservação das massas, pois em um 
sistema fechado, foi possível considerar a massa de todos os produtos formados na 
reação, ao ser recolhido o gás liberado, ficando retido na bexiga. 

 

 
Figura 2. Sistema fechado: Observação da produção do gás liberado na reação. 
 
 

     
Figuras 3. Sistema fechado, massa do comprimido 4,55g, massa do sistema após reação de 4,55g. 

 
Para verificar a compreensão dos alunos, após a 2ª etapa da atividade 

experimental, questionamos a respeito do que foi observado ao colocarmos a bexiga na 
garrafa e a diferença entre um sistema aberto e fechado. Os alunos que estavam reunidos 
em grupos concluíram que: 
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Grupo A: “Ao colocar a bexiga ela ia enchendo de acordo com a evolução da 
efervescência na água, ela enchia mais com o gás liberado”;  

Grupo B: “A bexiga prende o gás fazendo pressão na garrafa, não deixando o gás 
escapar”; 

Grupo C: “O gás carbônico ficou retido na bexiga, que encheu”. 
Sobre a diferença entre sistema aberto e fechado, os grupos de alunos chegaram 

as seguintes explicações:  
Grupo A: “Em qualquer sistema físico ou químico nunca se cria nem se elimina 

matéria, apenas é possível transformá-la de uma forma em outra. Ao colocar o 
comprimido no frasco o gás sai todo e quando coloca no frasco com a bexiga, o gás não 
consegue sair ficando preso”;  

Grupo B: “No sistema aberto há uma redução de massa, ou seja, a massa final é 
menor que a massa inicial”;  

Grupo C: “No sistema aberto a matéria pode ser transferida através da fronteira 
entre o sistema e seus vizinhos. Já o sistema fechado à matéria não pode passar através 
das fronteiras”;  

Também analisamos as respostas que não estavam coerentes ou incompletas de 
acordo com os questionamentos feitos a respeito dos experimentos 1 e 2, como por 
exemplo:  

Grupo D: “É efervescente por que reage com algum tipo de ácido que contém no 
comprimido”. 

Grupo E: “O comprimido efervescente contém bicarbonato de sódio, quando 
colocado à bexiga no erlenmeyer o ar sobe, causando a efervescência”;  

Grupo F: “No sistema aberto ela vai se dissolver, e no fechado vai dissolver e 
ficará ali conservado”.  

Para discutirmos a Lei da conservação da massa na reação de combustão, fizemos 
os experimentos 3 e 4, com a combustão do papel e da palha de aço respectivamente.  

 

   
   Figura 4. Combustão do papel: massa do papel utilizado 1,10g; massa residual do sistema após a 

combustão igual a 0,21g. 
 
Na combustão do papel foi observada a diminuição de massa por dispersão 

gasosa dos produtos, ou seja, na reação de combustão do papel, o peso inicial do papel 
foi igual a 1,10g, após a reação de combustão, a balança indicou um peso final de 0,21g. 
Discutimos com os alunos que a diminuição da massa ocorre porque quase todos os 
produtos dessa combustão são gasosos e se dispersam na atmosfera. 
Assim, para a combustão do papel apresentamos a seguinte equação: 

 
CxHyOw(minerais) + Oxigênio → Cinzas + Produtos gasosos + Fuligem  
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No experimento da reação de combustão da palha de aço foi observado um 

ganho de massa no sistema por incorporação de reagentes, pois a palha de aço é uma 
liga de ferro com pequena quantidade de carbono.  

Na presença de oxigênio, durante a combustão, o ferro sofre oxidação e produz 
óxido de ferro. 

 

          
     Figura 5. Massa inicial da palha de aço 2,56g, massa do sistema após a combustão 5,36g. 

      
Considerando que tanto o ferro como o aço reage com o oxigênio, temos a 

seguinte equação química: 
 

 Fe (0,98)C(0,02) + O2  →  (FexOy) + CO + CO2 
 

O peso inicial da palha de aço foi igual a 2,56g, sendo que antes da combustão a 
balança não indicava a massa de oxigênio que seria incorporada a ela. Após a reação de 
combustão, foi possível verificar um aumento de massa do sistema com peso final igual a 
4,35g. Explicamos para os estudantes que o aumento da massa indicado pela balança 
deve-se a incorporação da massa do oxigênio ao ferro, formando óxidos de ferro, mesmo 
desprezando a massa de carbono que reagiu com o oxigênio se transformando em 
substâncias gasosas. 

Os resultados obtidos com a realização deste trabalho foi um maior envolvimento 
dos estudantes com a disciplina química, já que nas aulas experimentais foi possível 
estabelecer relações entre as observações dos fenômenos, as representações das 
reações químicas correspondentes e as explicações teóricas discutidas em sala de aula, 
aproximando a visão macroscópica (observável) da visão microscópica (teórico-
conceitual), através dos experimentos realizados para discussão da Lei da conservação 
da massa nas reações químicas. Podemos perceber que dificuldades enfrentadas pelos 
estudantes com os conteúdos de química podem ser amenizadas com a contextualização 
e experimentação desses conteúdos, quando abordados utilizando materiais encontrados 
no cotidiano do aluno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A metodologia utilizada que buscou articular o experimento e a contextualização 

demonstrou ser uma estratégia importante na busca por um ensino de química 
interessante e de qualidade que possa contribuir para a formação de cidadãos cada vez 
mais críticos e bem informados. 
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As atividades experimentais demonstrativo-investigativas podem possibilitar: 
maior participação e interação dos alunos entre si e com os professores em sala; melhor 
compreensão por parte dos alunos da relação teoria-experimento, no entendimento da 
correlação entre o macro e o micro; o levantamento de concepções prévias dos alunos; a 
formulação de questões que gerem conflitos cognitivos em sala de aula a partir das 
concepções prévias; a valorização de um ensino por investigação; a aprendizagem de 
valores e atitudes além dos conteúdos escolares.  

Com as atividades experimentais realizadas no laboratório, discutindo as reações 
químicas e a Lei da conservação das massas, podemos demonstrar o princípio 
considerado por Lavoisier que indicava:  

“Podemos afirmar, como um axioma incontestável, que, em todas as operações 
da arte e da natureza, nada é criado; uma quantidade igual de matéria existe 
antes e depois do experimento; a qualidade e a quantidade dos elementos 
permanecem precisamente as mesmas; e nada ocorre além de mudanças e 
modificações na combinação desses elementos.” (LAVOISIER, 1790, p. 130-131 
apud VIDAL; CHELONI; PORTO, 2007).  
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Espectroscopia no visível: uma proposta de atividade 
experimental com extratos de repolho roxo e um 
espectrofotômetro de baixo custo 
Paulo Renato Ribeiro Santos1(IC), Rafael Pina Lima2(PG), Erivanildo Lopes da Silva1(PQ), 
Marcelo Leite dos Santos1*(PQ) *mleitesantos@hotmail.com  
1Departamento de Química, Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Universidade Federal de 
Sergipe. Itabaiana-SE. CEP 49500-000. 2Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática, Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, Universidade Federal de Sergipe. São 
Cristóvão-SE. CEP 49100-000. 
 
Palavras-Chave: Espectroscopia, antocianinas, pH. 

RESUMO: A construção do espectrofotômetro propiciou uma revolução teórico-científica no que se 
refere ao conhecimento da estrutura atômico-molecular dos materiais. O entendimento de 
importantes fenômenos, por exemplo, natureza e energia das radiações, existência de cores e 
suas relações com a estrutura molecular, são resultados dessa revolução. Neste trabalho, além 
de apresentamos a construção detalhada de um espectrofotômetro alternativo, com materiais 
facilmente encontrados e pouco dispendiosos, que corresponde a uma adaptação de modelos 
apresentados na literatura, e com base em uma atividade experimental inédita para quantificar 
antocianinas presentes em extratos de repolho roxo, incluindo a avaliação do efeito do pH nessas 
medidas, trazemos a discussão dos resultados obtidos na atividade experimental com o 
espectrofotômetro em questão. Os resultados com essa atividade mostraram-se concordantes 
com aqueles obtidos em equipamento profissional (espectrofotômetro UV-Vis Shimadzu 1800). O 
instrumento construído apresenta limitações em detectar concentrações muito baixas, no 
entanto, sua aplicação didática não é comprometida, pois os resultados alcançados são 
estatisticamente significantes. 

INTRODUÇÃO 

Em geral, a evolução da ciência Química ocorreu por meio de revoluções 
teórico-científicas em que as teorias eram construídas em períodos significativamente 
longos e subsequentemente eram desenvolvidos insumos para os testes experimentais 
hipotéticos. Para tal, podemos enaltecer que os instrumentos foram também 
responsáveis por revoluções teóricas. Nesta perspectiva, ressaltamos o surgimento dos 
conceitos espectroscópicos a partir do desenvolvimento de novas ferramentas. 

Segundo Chagas (1997), o marco inicial da espectroscopia ocorreu em 1753 
quando o escocês Thomas Mevill começou a identificar substâncias a partir das cores 
que alguns sais dão às chamas. Mais adiante, uma sociedade formada entre Robert W. 
E. Bunsen e Gustav R. Kirchhoff, professores de química e física da universidade 
alemã de Heildelberg, propiciou a construção do primeiro espectroscópio, inclusive 
descobrindo os elementos químicos rubídio e césio por meio desta técnica1. Na Figura 
1 é mostrada uma representação do espectrofotômetro desenvolvido por estes 
pesquisadores (FILGUEIRAS, 1996). 

                                                   
1O artigo de FILGUEIRAS, C. A. L. Espectroscopia e a Química - Da Descoberta de Novos Elementos ao 
Limiar da Teoria Quântica. Química Nova na Escola, v. 3, n. 3, p. 22-25, Maio 1996, possui informações 
mais detalhadas sobre os aspectos históricos da espectroscopia. 
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Figura 1: Representação do primeiro espectrofotômetro construído por Robert W. E. Bunsen e 

Gustav R. Kirchhoff no ano de 1953. Imagem retirada de Filgueiras (1996). 

Ainda conforme Filgueiras (1996), em meados da década de 1990, o 
espectrofotômetro já era considerado um dos instrumentos mais importantes para os 
químicos, bem como se fazia presente nos melhores laboratórios de química. 

Com o desenvolvimento da espectroscopia, importantes questões científicas 
puderam e ainda são abordadas, por exemplo, diversos fenômenos de interação entre 
matéria e radiação, entre eles absorção, espalhamento e emissão; a natureza, energia 
e efeitos de diferentes tipos de radiação; a existência de cores e sua relação com a 
estrutura (molecular ou de materiais); entre outras. Especificamente a observação de 
diferentes cores, no que chamamos espectro visível, é assunto muito interessante e 
abordado no ensino de ciências (GOUVEIA-MATOS, 1999). 

Segundo Gouveia-Matos (1999), podemos definir as cores como sendo uma 
interação entre os componentes do sistema visual (órgãos sensoriais) e a radiação 
eletromagnética na região do visível. Desse modo, para as cores observadas como 
resultado do fenômeno de absorção, quando a luz incide em um objeto qualquer, parte 
da luz que incide é absorvida e outra parte é refletida. Se o objeto apresentar coloração 
branca, podemos inferir que toda a luz incidida no material foi transmitida (sem 
nenhuma absorção), se o objeto for negro, toda luz foi absorvida. Visto que, se 
observamos um material azul, podemos dizer que todos os comprimentos de onda 
foram absorvidos, exceto os comprimentos de onda entre 400 nm e 450 nm que 
corresponde ao reflexo azul. 

Dessa forma, podemos relacionar imediatamente as cores observadas com a 
radiação que é absorvida pela substância ou amostra. Uma exemplificação importante 
desse fenômeno é apresentada na Figura 2, que traz espectros de absorção para três 
amostras de extratos de repolho roxo em diferentes pHs, além da indicação das cores 
e comprimentos de onda correspondentes à radiação visível absorvida (Figura 2a) e 
representação gráfica conhecida por disco de Newton (Figura 2b) que demonstra as 
relações existentes entre as cores absorvidas e observadas. 
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Figura 2: Espectros de absorção na região do visível2. a) Barra de cores correspondentes aos 

comprimentos de onda da luz absorvida. b) Disco de Newton.  

As diferentes colorações apresentadas por extratos de repolho roxo, em 
condições diversas de acidez e basicidade, são bem discutidas na literatura (LOPES et 
al., 2007; GOUVEIA-MATOS, 1999; BORDIGNON et al., 2009), por isso, parece muito 
oportuno relacionar este fenômeno com medidas espectroscópicas dos componentes 
responsáveis por sua coloração (cromóforos) e mudanças observadas, as 
antocianinas.  

A identificação e quantificação de antocianinas por espectroscopia na região do 
visível é uma técnica possível devido à absorção máxima de luz características destas 
substâncias entre os comprimentos de onda na região do visível 400 nm-700 nm 
(Figura 2). Além disso, é fácil relacionar as cores observadas, por exemplo, azulada 
para o extrato de repolho roxo em condição básica (pH 8,2), com a radiação visível 
absorvida (λmáx 606 nm) na região laranja (Figura 2a). Essa relação entre a cor azul 
observada e o máximo de absorção na região do laranja é mais clara ao identificar as 
setas indicativas das cores complementares no disco de Newton (Figura 2b). 

Em muitas situações, a quantificação de antocianinas é importante, como é o 
caso de indústrias alimentícias, pois é interessante investigar a presença destes 
compostos em vegetais no sentido de substituir corantes sintéticos por corantes de 
origem natural. Mesmo sabendo que os corantes sintéticos, presentes em alguns 
                                                   
2Nesta figura são apresentados os espectros de absorção na região do visível para extratos de repolho 
roxo em água mineral (pH 5,7), extratos de repolho roxo com vinagre (pH 2,5) e bicarbonato de sódio 
(pH 8,2), com seus máximos da absorção discriminados. Também é apresentado o espectro de cores na 
região do visível, assim como o disco de Newton que mostra a relação entre as cores absorvidas e 
complementares (observadas). Os espectros apresentados acima foram adquiridos em 
Espectrofotômetro UV-Vis Shimadzu 1800. 
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alimentos, apresentam inúmeras vantagens que vão desde o baixo custo no processo 
de produção até a capacidade de tingimento e alta estabilidade (LOPES et al., 2007), o 
seu uso vem apresentando crescente proibição pelos órgãos fiscalizadores devido a 
reações adversas que estes podem ocasionar quando consumidos. Desse modo, tem-
se observado um aumento progressivo em pesquisas voltadas para o desenvolvimento 
de corantes a partir de vegetais, frutas e plantas. Nesse sentido, a aplicação das 
antocianinas pode ser um caminho para substituição dos corantes sintéticos.  

No que tange as funcionalidades das antocianinas, Bridle e Timberlake (1997) 
afirmam que, juntamente com a clorofila, estas são as substâncias que compõem o 
maior grupo de pigmentos vegetais de importância alimentícia, principalmente por sua 
elevada solubilidade em água. As antocianinas pertencem ao grupo dos flavonóides e 
apresentam importante atividade antioxidante (BAGCHI et al., 2004) que podem auxiliar 
na prevenção e/ou combate de inúmeras doenças. A estrutura química da cianidina, 
antocianina presente no repolho roxo, possui características policíclicas com cinco 
hidroxilas ligadas, sendo que estas hidroxilas possuem relação direta com a atividade 
antioxidante. Segundo Volp et al. (2008), as hidroxilas na posição 3 e 4 do anel 
aromático B são as principais contribuintes para a boa ação antioxidante da cianidina 
(Figura 3). 

 

Figura 3: Fórmulas estruturais da cianidina. a) Estrutura genérica. As hidroxilas do anel aromático 
B são as principais contribuintes para a atividade antioxidante. b) Estrutura do cátion flavílico, 
predominante em condição ácida. c) Estrutura do quinoidal, predominante em condição básica.  

Tendo em vista a importância das antocianinas, inclusive das cianidinas 
presentes em extratos de repolho roxo, e sua capacidade de mudança de coloração 
como resultado da mudança do pH do meio em que se encontram, uma proposta 
experimental de quantificação dessas substâncias por meio de medidas 
espectroscópicas permite uma ampla discussão de conteúdos científicos em aulas de 
Química e Física, tanto no ensino médio quanto no superior: através do 
reconhecimento de que a luz visível também é um tipo de radiação, que possui energia 
baixa quando comparada com outras formas de radiação (a exemplo dos importantes e 
nocivos raios-X); que as cores dependem da interação da luz com a matéria, através 
dos fenômenos de absorção, emissão e/ou espalhamento; no caso específico das 
cores observadas pela absorção, o que é visto corresponde a luz visível não absorvida 
(complementar), permitindo uma discussão detalhada da construção conhecida como 
disco de Newton (Figura 2b); que esta absorção depende da estrutura química das 
substâncias absorvedoras; que existe uma relação direta entre a intensidade da cor 
observada e a concentração das amostras, útil nas discussões de preparo de soluções 
e diluições; entre outras. 
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Além disso, aulas experimentais de espectroscopia, como aquelas realizadas 
em disciplinas de Química Analítica, tradicionalmente requerem condições laboratoriais 
mais sofisticadas. Tendo em vista o elevado custo dos equipamentos profissionais e 
das substâncias que servem como padrão, estas condições nem sempre estão 
disponíveis em todos os cursos universitários e muito menos em escolas de ensino 
médio. Dessa forma, os objetivos deste trabalho que são a construção de um 
espectrofotômetro de baixo custo, um aperfeiçoamento do protótipo já apresentado na 
literatura (SARTORI; LORETO, 2009), e a proposição de uma atividade experimental 
de espectroscopia, empregando extratos de repolho roxo e o espectrofotômetro 
alternativo, possibilitam que esse importante tema científico seja abordado nas 
diferentes condições e realidades vivenciadas nas escolas e universidades. 

PROPOSTA DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

Com o intuito de facilitar a construção do espectrofotômetro de baixo custo, 
bem como apresentar a proposta de atividade experimental com os extratos de repolho 
roxo em diferentes pHs e suas medidas de absorção, a metodologia do presente 
trabalho foi subdividida em duas partes, apresentadas a seguir. 

MONTAGEM DO SIMULADOR DE ESPECTROFOTÔMETRO 

A seguir são discriminados os itens necessários para a confecção do modelo 
aprimorado do simulador do espectrofotômetro descrito inicialmente por Sartori e 
Loreto (2009) e as instruções para sua construção. 

ITENS NECESSÁRIOS 

Componentes elétricos: 01 par (macho e fêmea) de conector RCA (tipo de 
terminal); 04 chaves tácteis; 01 LDR (Light Dependent Resistor, sensor de luz baseado 
em variações de resistência elétrica, fotoresistor); 04 LEDs (Ligth Emitting Diode, diodo 
emissor de luz): azul, verde, amarelo (ou laranja) e vermelho; 01 placa fenolite 
perfurada (1,5 cm x 3,0 cm); 01 multímetro; 01 resistor 470 ohms; 01 suporte para 
quatro pilhas AA; 02 “garras jacaré” pequenas; 01 ferro de solda; solda. Todos estes 
itens são facilmente encontrados em lojas de dispositivos eletrônicos e apresentam 
baixo custo. 

Artigos de papelaria, ambiente doméstico e/ou armarinho: 01 caixa de 
compensado (isopor ou papelão) 10 cm x 10 cm x 07 cm; 01 carregador de bateria de 
celular; 04 pilhas AA; 01 papel camurça preto; 01 folha de isopor (3,0 cm espessura); 
fios elétricos; papelão; tesoura; tinta guache preta; cola escolar; pré-forma de PET 
(molde precursor das garrafas PET). 

INSTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO 

Para tornar mais fácil a construção do simulador de espectrofotômetro utilizado 
neste trabalho, é apresentado, na Figura 4, um esquema demonstrativo das principais 
etapas de construção do mesmo, seguido pela apresentação detalhada das instruções. 
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Figura 4: Esquema demonstrativo das principais etapas (a-i)3 para a construção do 

espectrofotômetro de baixo custo usado neste trabalho, um modelo aprimorado daquele descrito 
inicialmente por (SARTORI; LORETO, 2009). 

                                                   
3Esta figura agrupa os passos necessários para construção do espectrofotômetro alternativo. Cada uma 
das etapas é acompanhada de uma imagem ilustrativa: a) Fotografia e esquema do circuito básico das 
chaves tácteis com terminais de cada chave conectados em uma corrente contínua e acoplados ao 
resistor. b) Fotografia e esquema do circuito básico dos LEDs alinhados com corrente contínua entre o 
terminal negativo (cátodo) de cada LED. c) Circuito eletrônico completo. d) Fotografia da caixa e imagem 
da placa fenolite colada no papelão, com o LDR no centro, e fios conectados a cada terminal deste 
dispositivo. e) Imagens das placas de isopor cortadas e pintadas de preto que servem como suporte da 
pré-forma PET (porta amostra ou cubeta) e caminho óptico. f) Fotografia da fonte de energia baseada 
em 4 pilhas AA. g) Imagem da placa de isopor central com o furo que serve como caminho óptico. h) 
Fotografia da fonte de energia baseada no carregador de bateria de celular. i) Espectrofotômetro de 
baixo custo finalizado, com uma pré-forma PET encaixada, e demais dispositivos necessários para seu 
funcionamento. 
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Perfurar quatro orifícios na caixa (compensado, isopor ou papelão) de modo a 
conectar as chaves tácteis com os terminais, alinhados verticalmente. Logo após, 
perfurar um orifício no canto inferior direito das chaves tácteis e outro orifício no canto 
inferior esquerdo oposto aos das chaves tácteis (Figura 4a). Fechar a corrente de modo 
contínua entre um terminal de cada chave com posterior inclusão do resistor, conforme 
esquema apresentado (Figura 4a). 

Na confecção do circuito eletrônico dos LEDs, recortar a placa fenolite nas 
medidas de 1,5 cm x 3,0 cm e adicionar os quatro LEDs na placa de maneira que os 
terminais negativos estejam alinhados. Observar que os LEDs devem ser colocados 
em ordem crescente de comprimento de onda, ou seja, na seguinte sequência: azul, 
verde, amarelo (ou laranja) e vermelho (Figura 4b). Posteriormente, na placa fenolite 
realizar a junção dos polos negativos (cátodo) de cada LED e associá-los em uma 
corrente contínua, conforme esquema apresentado (Figura 4b). 

Conectar os polos positivos (ânodo) de cada LED nos terminais restantes de 
cada chave, conforme as setas no esquema apresentado (Figura 4c). Observar que 
esta conexão deverá seguir ordem crescente de comprimento de onda, ou seja, na 
chave 01 conectar o polo positivo do LED azul, na chave 02 conectar o polo positivo do 
LED verde, na chave 03 conectar o polo positivo do LED amarelo (ou laranja) e na 
chave 04 conectar o polo positivo do LED vermelho (Figura 4c). Conectar o cabo RCA 
aos respectivos polos, de modo que no polo negativo do cabo RCA (plug branco) fique 
associado o fio negativo da placa fenolite e no polo positivo do cabo RCA (plug 
vermelho) fique associado o fio positivo conectado ao resistor. 

Com a placa fenolite e o circuito dos LEDs concluídos, recortar dois pedaços 
idênticos de papelão 10 cm x 10 cm, forrá-los com o papel camurça preto e marcar o 
centro em ambas as folhas, pois estas folhas serão os suportes para os LEDs e o LDR 
(Figuras 4b e 4d). Numa destas folhas, recortar o centro marcado anteriormente e colar 
a placa fenolite de maneira que os LEDs posicionem-se frente ao lado camurça do 
papelão (Figura 4b). Na outra folha do papelão conecte o LDR no centro e adicione um 
pedaço de fio a cada terminal conforme imagem apresentada (Figura 4d). Em seguida, 
colocar o cabo RCA pelo orifício inferior frontal da caixa e encaixar o papelão com os 
LEDs dentro da caixa (Figura 4b). No lado oposto aos LEDs, encaixar o papelão com o 
LDR dentro da caixa com os fios ultrapassando o orifício inferior do outro lado da caixa 
(Figura 4d). 

Recortar três pedaços de isopor nas medidas de 10 cm x 10 cm, em seguida 
encontrar o centro deles e perfurá-los para encaixar a pré-forma de garrafa PET (Figura 
4e). No pedaço de isopor do meio, fazer o caminho óptico furando-o conforme imagem 
apresentada (Figura 4g). Em seguida, encaixar o isopor na ordem (Figura 4e) dentro da 
caixa e concluir a montagem fechando-a com a tampa, que também é perfurada para o 
encaixe da pré-forma PET (Figura 4i). 
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O espectrofotômetro funcionará mediante duas fontes de energia4: o suporte 
com 04 pilhas AA (Figura 4f) ou o carregador de bateria de celular (Figura 4h). No 
suporte de pilhas, conectar no fio vermelho o polo positivo (plug “macho” vermelho) e 
no fio preto conectar o polo negativo (plug “macho” branco) (Figura 4f). No carregador 
de bateria de celular, repita o procedimento supracitado, conectando outro plug 
“macho” vermelho no polo positivo do carregador e o plug “macho” branco no polo 
negativo do carregador (Figura 4h). Para finalizar o espectrofotômetro, conecte duas 
“garras jacaré” nos fios do LDR (fios da parte traseira do dispositivo) para realizar as 
medidas no multímetro (Figura 4i). 

MEDIDAS ESPECTROFOTOMÉTRICAS DOS EXTRATOS DE REPOLHO ROXO 

Extratos de repolho roxo foram escolhidos como amostras para a realização 
das medidas espectrofotométricas por conta da facilidade de obtenção e da sua grande 
capacidade de mudança de coloração em função do pH a que são submetidos, fato 
amplamente conhecido e divulgado na literatura (LOPES et al., 2007; GOUVEIA-
MATOS, 1999; BORDIGNON et al., 2009). 

Para o preparo das amostras a serem analisadas no espectrofotômetro caseiro 
os seguintes materiais são necessários: 1 repolho roxo; 1 garrafa de 1,5 L de água 
mineral; 1 garrafa de 0,5 L de água mineral; 1 garrafa de 0,5 L de vinagre de álcool 
incolor (ácido acético, CH3COOH); 1 pacote de 30 g de bicarbonato de sódio 
(NaHCO3); copos descartáveis de 200 mL, 250 mL e 50 mL (cafezinho); seringas 
descartáveis sem as agulhas (tamanhos que estiverem a disposição: 5 mL, 10 mL, 20 
mL e/ou 100 mL); papel coador de café (filtro de café) e suporte (parte superior, 
gargalo, de uma garrafa PET cortada); colheres pequenas (café ou chá) e liquidificador. 

Inicialmente foi preparado ~0,5 L do extrato de repolho roxo pela trituração de 
25 g das folhas (aproximadamente dois copinhos de cafezinho, 50 mL, cheios com 
pedaços de folha de repolho roxo de ~1,0 cm x 1,0 cm), sem o talo, com 500 mL de 
água mineral em liquidificador. Esta mistura foi filtrada, em papel coador de café, e 
reservada. Uma segunda solução foi preparada ainda no início das atividades, 100 mL 
de uma solução de bicarbonato de sódio ~0,5 mol.L-1, pela adição de ~4,2 g de 
NaHCO3 (correspondente a aproximadamente uma tampinha de garrafa cheia) à 100 
mL de água mineral em um copo descartável de 200 mL, agitando-se até a dissolução 
completa do sal com uma colher pequena. 

Duas amostras principais, em diferentes condições de acidez e basicidade, 
foram preparadas: a primeira ácida, 200 mL, pela adição do vinagre de álcool (1:1) ao 
extrato original de repolho roxo (100 mL de vinagre de álcool incolor + 100 mL do 
extrato original em água mineral), correspondendo ao pH ~2,5 do vinagre e de 
coloração avermelhada; a segunda básica, 200 mL, pela adição da solução de 
bicarbonato de sódio ~0,5 mol.L-1 (1:1) ao extrato original de repolho roxo (100 mL de 
NaHCO3 ~0,5 mol.L-1 + 100 mL do extrato original em água mineral), correspondendo 
ao pH ~8 da solução de bicarbonato de sódio e de coloração azulada. 

                                                   
4O simulador do espectrofotômetro pode ser utilizado tanto em fonte de energia elétrica, usando o 
carregador de bateria de celular, como também com 4 pilhas do tipo AA. Esta última configuração para 
situações em que não se dispõe de energia elétrica da rede de distribuição. 
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Com base nestas duas amostras principais, em vinagre e em bicarbonato de 
sódio, realizamos sucessivas diluições para fazer a avaliação da relação entre a 
concentração dos analitos (antocianinas), em diferentes pHs, com a resposta 
apresentada pelo detector LDR, componente do espectro de baixo custo confeccionado 
neste trabalho. Os esquemas de diluições, bem como as quantidades utilizadas das 
substâncias empregadas nestas diluições, são apresentados no Quadro 1. 
 
Quadro 1: Relação das soluções empregadas na análise e volumes requeridos para preparar 30 
mL da solução a ser analisada, correspondente ao volume necessário para preencher a pré-forma 
PET, porta amostra (cubeta) do espectrofotômetro de baixo custo. 

Composição das amostras 
(concentrações em %) 

Volume da solução 
principal (mL) 

Volume de água mineral 
(mL) 

20 06 24 

40 12 18 

60 18 12 

80 24 06 

100 30 00 

As cinco amostras de cada condição, ácida e básica, foram então submetidas 
às análises espectrofotométricas pelo preenchimento da pré-forma PET da menor para 
a maior concentração (20-100% de composição a partir das amostras principais). As 
amostras de repolho roxo tratadas com vinagre, de coloração avermelhada, foram 
expostas à luz do LED verde, já que a cor vermelha corresponde à cor complementar 
da luz verde absorvida por esta amostra, como pode ser verificado na Figura 2b. Já as 
amostras dos extratos em condição básica, tratadas com a solução de bicarbonato de 
sódio, de coloração azulada, foram expostas à luz do LED laranja, já que a cor azul 
corresponde à cor complementar da luz laranja absorvida por esta outra amostra, o que 
também pode ser observado na Figura 2b. Na Figura 5 são apresentadas a 
configuração das medidas espectrofotométricas e as iluminações promovidas pelos 
LEDs empregados neste trabalho. 

 
Figura 5: Configuração empregada nas medidas espectrofotométricas, com destaque para a 
iluminação promovida pelos LEDs verde (para medidas das amostras ácidas) e laranja (para 

medidas das amostras básicas). 

As medidas de resistência observadas no multímetro para cada solução 
analisada, como resposta do LDR, foram anotadas e são discutidas a seguir. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS MEDIDAS ESPECTROFOTOMÉTRICAS NO VISÍVEL 

As soluções diluídas foram esquematizadas em ordem crescente de 
concentração para a realização das medidas de resistência no espectrofotômetro 
caseiro. De acordo com a Figura 6, é percebível uma diferença significativa na 
intensidade da cor entre as soluções de concentração 20% a 100% para as duas 
amostras (ácida e básica). 

 
Figura 6. Soluções utilizadas nas medidas espectrofotométricas. a) Soluções ácidas diluídas 

conforme quadro 1. b) Soluções básicas diluídas conforme quadro 1.  

As medidas foram realizadas em ordem crescente de concentração com 
finalidade de diminuir possíveis contaminações em soluções menos concentradas. A 
resposta do detector utilizado, LDR (sensor de luz), são obtidas na unidade de 
resistência (kΩ) medidas no multímetro, conforme esquema da Figura 5. O LDR é um 
sensor fotoelétrico constituído de sulfeto de cádmio (CdS) que varia sua resistência 
elétrica conforme a intensidade de luz que incide neste dispositivo. De acordo com 
Wendling (2010), o LDR apresenta resposta linear e sua resistência diminui à medida 
que aumenta a intensidade de luz. Ainda segundo este pesquisador, o LDR apresenta 
resposta com características semelhantes ao olho humano o que implica que estes 
dispositivos podem ser utilizados em aparatos com iluminação convencional, por 
exemplo, LEDs. Os valores de resistência medidas para cada uma das 5 soluções de 
cada amostra (Figura 6) são apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 2: Medidas de resistência para cada solução analisada (20-100%) em meio ácido e básico. 

Composição das amostras 
(concentrações em %) 

Resistência medida (kΩ) 
para a amostra ácida 

Resistência medida (kΩ) 
para a amostra básica 

20 706 140,5 

40 1676 179,1 

60 3600 295,0 

80 6400 428,0 

100 9200 613,0 
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De posse dos dados apresentados na Tabela 1, realizamos a análise gráfica 
dos mesmos para verificar a linearidade das medidas observadas e a consequente 
elaboração de um modelo matemático que relaciona a composição das amostras com 
a resposta do detector LDR. Estes resultados são apresentados na Figura 7. 

 
Figura 7. Análise gráfica das medidas de resistência para cada uma das 5 amostras na condição 

ácida (a esquerda, em vermelho) e básica (a direita, em verde).  

A análise da Figura 7 permite observar que em ambas as condições, ácida e 
básica, a resistência apresentada pelo detector LDR (correspondente ao inverso da 
absorção da radiação visível empregada) é diretamente proporcional ao aumento das 
concentrações das amostras analisadas, porém é perceptível que a linearidade 
esperada, e verificada por análises das mesmas amostras em espectrofotômetro 
profissional (resultados das medidas feitas no espectrofotômetro UV-Vis Shimadzu 
1800 para validação desta proposta e não apresentados aqui), não é constatada. 

A análise dos resíduos da regressão linear, efetuada para os cinco pontos 
medidos com o espectrofotômetro caseiro em cada condição, confirmou esse 
problema, um forte indicativo de que a resposta linear esperada para o detector LDR 
não é observada em baixas concentrações. Desse modo, realizamos uma nova análise 
gráfica descartando o ponto de mais baixa concentração (20% de composição das 
amostras ácida e básica), gráfico reduzido incluído na Figura 7, que demonstrou a 
linearidade esperada, com coeficiente de correlação R2 = 0,989 em condição ácida e 
R2 = 0,982 em básica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da falta de linearidade na resposta apresentada pelo detector LDR do 
espectrofotômetro caseiro em baixas concentrações dos extratos de repolho roxo, a 
proposta experimental de relacionar as composições das amostras com a resistência 
elétrica observada, pelo menos do ponto de vista didático, não é comprometida. Sendo 
possível ainda, durante o ensino de Química e/ou Física, ampliar esta proposta para 
medidas de outras substâncias com absorção de radiação no visível, inclusive através 
da quantificação da concentração de amostras desconhecidas. 
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No presente artigo, pela primeira vez na literatura, pelo menos até onde 
pudemos levantar, é apresentada uma cuidadosa e detalhada descrição da construção 
do simulador de espectrofotômetro visível com materiais de baixo custo e facilmente 
acessíveis. É fato que nosso protótipo é um aperfeiçoamento daquele descrito por 
Sartori e Loreto (2009), que se voltou para medidas de fluorescência, mas detalhes 
importantes para a realização de atividades experimentais de espectroscopia de 
absorção no visível são apresentados em nosso trabalho. 

Por fim, a proposta de construção do medidor caseiro de absorção no visível, 
juntamente com a atividade experimental de quantificação de antocianinas presentes 
em extratos de repolho roxo, em diferentes pHs, permite também a abordagem de 
diferentes questões relativas à espectroscopia: as existência de diferentes cores, seus 
comprimentos de onda e energia; sua relação com a estrutura molecular de 
substâncias; o efeito do pH nesta estrutura e mudanças de cores observadas; cores 
complementares e disco de Newton; preparo de soluções, diluições e suas medidas 
espectroscópicas; elaboração de curvas de calibração e a possibilidade de 
determinação de concentração de substâncias; para citar algumas. 
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Introdução 
A prática de realizar atividades que envolvam 

experimentos em sala de aula entrou no currículo e 
virou objeto de discussões de muitos profissionais 
da área da ciência, e a oficialização de documentos 
relacionados como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio e as Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio fizeram dessa 
estratégia um meio de abordar diversos temas de 
forma contextualizada1. 
A experimentação é um método que investiga, 

busca, comprova ou refuta pressupostos teóricos e 
utilizá-la como ferramenta didática no ensino de 
Química tem sido alvo de defesa de vários autores, 
pois muitos a consideram como um recurso 
pedagógico importante que pode auxiliar na 
formação de conceitos. Mas se essa ferramenta for 
usada de maneira não planejada e fora de um 
contexto significativo, faz com que a maioria dos 
alunos tenham dificuldade de relacionar o conteúdo 
trabalhado nas aulas.  
Diante desta realidade, no presente projeto foi 

proposto a utilização de uma atividade experimental 
problematizadora, onde os alunos foram instigados 
a formular hipóteses para explicar os fenômenos 
químicos presentes no experimento e o professor 
atuou como mediador na construção do 
conhecimento.  

Resultados e Discussão 
O conteúdo de polímeros é abordado no 3º ano do 

ensino médio, dessa forma, este trabalho foi 
aplicado a esta série, no Colégio Estadual Irmã 
Maria Clemência, do turno vespertino, localizado no 
município de Capela no Estado de Sergipe. 
Inicialmente, para o desenvolvimento das 

atividades experimentais, foi necessário elaborar um 
kit-experimental, com reagentes de fácil acesso que 
pudessem ser adquiridos no mercado, assim o kit 
continha: poliol formulado, diisocianato de 
difenilmetano (MDI); corante anilina azul e rosa; 
palito de madeira; copo descartável e colher de 
plástico (Fig 1 e 2).  
As etapas da aplicação do projeto consistiram: a) 

distribuição dos kits-experimentais para duplas de 
alunos; b) explicação do procedimento experimental 
e dos cuidados que deveriam ser tomados com os 
reagentes utilizados; c) problematização. 

 

 
Fig. 1- Foto do kit experimental 

 
Fig. 2- Foto da espuma expandida 

Ao término do experimento, o professor realizou 
indagações a respeito do experimento e os alunos 
foram incentivados a questionar o que havia 
ocorrido, e a partir das hipóteses formuladas pelos 
alunos, o conteúdo químico foi desenvolvido pelo 
professor. Foi aplicado um questionário para 
averiguar se o conteúdo havia sido assimilado. 
Após analise das respostas obtidas, foi verificado 
que a maioria dos alunos conseguiram entender os 
fenômenos químicos ocorridos no experimento, 
embora alguns não utilizaram a linguagem cientifica, 
explicando os fenômenos ocorridos com suas 
próprias palavras. Vale destacar que, o conteúdo 
químico envolvido na literatura de polímeros era 
uma novidade para estes alunos, fato que pode 
explicar a não familiaridade com o vocabulário 
próprio da área.  
Em relação a atividade experimental, houve 
unanimidade sobre a preferência por estas aulas, 
pois foram menos monótonas e facilitaram a 
assimilação do conteúdo.  

Conclusões 
O estudo desenvolvido permitiu diagnosticar que as 
atividades experimentais despertaram o interesse 
dos alunos pela química, proporcionando uma maior 
participação nas aulas. Além disso, esta é uma 
ferramenta que facilita o processo de ensino-
aprendizagem, podendo ser utilizada como fonte 
motivadora, investigativa e reflexiva nas aulas de 
química.  
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Introdução 
Quando observamos a maneira como o Ensino de 
Química tem sido desenvolvido dentro das escolas, 
faz-se necessário uma discussão sobre uma 
melhoria no ensino. Somente quando o aluno 
entende o porquê estudar a disciplina, ele 
conseguirá compreender e produzir o saber (LIMA, 
2013). A partir daí, “o aluno tomará sua decisão e 
dessa forma, interagirá com o mundo enquanto 
indivíduo e cidadão” (PCN, 1999). 
Assim, o trabalho tem por finalidade mostrar um 
método positivo e eficaz quanto ao ensino e a 
aprendizagem, chamando a atenção e estimulando 
a imaginação e o interesse através dos métodos 
experimentais, na ausência de um Laboratório de 
Ciências. Justificando-se, com os métodos 
diferenciados, o discente se torna mais interessado 
em relação à disciplina, além do ensino-
aprendizagem se tornar mais qualificado. 

Resultados e Discussão 
O trabalho experimental foi realizado em quatro 
escolas, sendo duas escolas de cada rede escolar. 
O mesmo foi realizado em três momentos. O 
primeiro momento através de um questionário para 
avaliar a interação dos alunos com o meio, obtendo 
164 alunos participantes, o segundo momento 
através das atividades experimentais que 
abordaram cinética química e eletroquímica (pilhas e 
eletrólise), e no terceiro momento, foi aplicado um 
questionário para avaliar o entendimento do aluno 
sobre os assuntos obtendo 155 alunos participantes. 
O método foi desenvolvido para colocar os alunos 
em situações onde haja pensamento crítico, além da 
interação entre os mesmos e professor-aluno e a 
possibilidade de correlacionar os assuntos vistos 
com o seu cotidiano. 
Através do questionário aplicado no primeiro 
momento, observou-se que os alunos gostariam que 
houvesse aulas experimentais (65% dos alunos) 
com materiais de fácil aquisição para um melhor 
aprendizado, visto que, na rede privada não havia 
Laboratório de Ciências. Ressalta-se que há uma 
grande dificuldade dos alunos em relação aos 
cálculos, formulas e equações (75% dos alunos), 

onde se faz a observação que suas aulas são 
extremamente tradicionais.  

Figura 1. Alunos realizando as atividades 
experimentais. 
 
Durante a realização dos experimentos, observou-se 
a interação dos alunos e também com o professor, 
pois durante a sua realização, haviam 
questionamentos sobre o cotidiano e dentro dos 
questionamentos abordavam os assuntos 
desejados, melhorando a visão química e crítica dos 
alunos, contribuindo para uma melhor aprendizagem 
e raciocínio. No segundo questionário, não houve 
diferenças de aprendizagem significativas entre as 
duas redes. Porém, os alunos da rede pública foram 
mais ativos, durante as atividades, em relação aos 
alunos da rede privada.  

Conclusões 
Por conseguinte, o trabalho proporcionou um 
conhecimento mais amplo dos assuntos específicos 
para os alunos. Tendo em vista, a dificuldade dos 
alunos das duas redes com a disciplina, o método 
experimental ajudou a construir um pensamento 
crítico, além da aprendizagem através da 
experimentação, no qual aumentou o interesse de 
“se conhecer” a química que se estuda 
tradicionalmente em suas escolas. 
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Introdução 
As atividades experimentais investigativas podem 
contribuir para o desenvolvimento das habilidades 
cognitivas dos estudantes, uma vez que os alunos 
têm a oportunidade de participar de cada etapa da 
investigação e não se limitam em apenas manipular 
e observar. Desta forma, podem propor hipóteses 
para o problema; coletar dados; analisá-los, discutir 
os dados analisados e elaborar conclusões 
baseadas nas hipóteses levantadas, construindo 
conceitos científicos (ZOMPERO e LABURÚ, 2011; 
SUART, MARCONDES e LAMAS, 2010). Além 
disso, para os alunos, as atividades experimentais 
assumem um caráter lúdico e motivador (GIORDAN, 
1999), servindo como instrumento incentivador no 
ensino de química. 
Considerando a relevância da experimentação 
investigativa no ensino, foram realizadas atividades 
experimentais com o objetivo de identificação dos 
fatores que afetam a velocidade de uma 
transformação química. As atividades foram 
realizadas no âmbito do Projeto PIBID, com 60 
alunos do 3o ano do ensino médio da EMEFM Darcy 
Ribeiro. 

Resultados e Discussão 
As atividades foram realizadas em duas etapas. Na 
primeira etapa, foi entregue o roteiro do 
experimento para os alunos, para que elaborassem 
hipóteses sobre o que deveria ocorrer em cada 
situação. As situações analisadas foram: 
dissolução do CuSO4∙5H2O em água fria e quente; 
dissolução de comprimidos efervescentes triturados 
e inteiros em água à temperatura ambiente; reação 
do NaHCO3 com H3CCOOH em diferentes 
concentrações do ácido; e adição de cubos de 
batatas cruas em H2O2 10 volumes. O objetivo 
desta etapa foi verificação das concepções prévias 
dos alunos sobre fatores que influenciam na 
velocidade das reações químicas.  
A segunda etapa consistiu na realização das 
atividades experimentais. Durante o experimento 
foi solicitado que os alunos confrontassem suas 
hipóteses prévias com os resultados obtidos, 
procurando evidências sobre quais fatores seriam 
responsáveis pelo aumento de velocidade das 

reações químicas. 
Durante a realização do experimento, além das 
variações na velocidade das reações, os alunos 
deveriam analisar em quais situações estaria de 
fato ocorrendo uma transformação química. Foi 
observado que muitos alunos classificaram a 
dissolução do sulfato de cobre como uma 
transformação química. Vale ressaltar que somente 
após a discussão dos resultados com a turma, foi 
possível que os alunos concluíssem que se tratava 
de uma transformação física. 
Além disso, dentre as hipóteses levantadas em 
relação ao experimento com a batata e água 
oxigenada, alguns alunos propuseram que a batata 
estaria se modificando, sendo responsável pela 
espuma formada. Desta forma, foram abordados 
conceitos sobre catálise, bem como aplicações dos 
catalisadores no cotidiano. 
Com relação à influência da temperatura, da 
superfície de contato e da concentração, os alunos 
não tiveram dificuldades em relacionar estes fatores 
com o aumento da velocidade de reação química. 

Conclusões 
Analisando os resultados obtidos, pode-se inferir 
que o objetivo proposto, a identificação dos fatores 
que afetam a velocidade de uma transformação 
química, foi alcançado, já que após as discussões e 
confrontação com as hipóteses levantadas, os 
alunos elaboraram respostas coerentes com os 
conceitos científicos estudados. 
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Introdução 
Fazer educação através da Química significa 
colocar a ciência a serviço da vida, substituindo os 
conteúdos como se fossem coisas a parte, pelo 
processo da educação. 1 

Visto que a aprendizagem dos estudantes é mais 
efetiva quando eles têm oportunidade de realizar 
investigações, mostrar suas idéias prévias e 
estruturar novas maneiras de compreender os 
temas e os fenômenos em estudo.2 

Abordar temas que estimulem o interesse pelo 
conhecimento, como por exemplo, avaliar a 
qualidade da água do igarapé da vizinhança, isso se 
torna interessante uma vez que no meio urbano, a 
poluição da água é agravada pelo crescimento de 
ocupações irregulares e pela falta de sistema de 
saneamento básico, que intensificam o processo de 
degradação da qualidade da água, prejudicando o 
uso dos recursos hídricos como fonte de 
abastecimento. 3 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como 
proposta despertar o interesse dos alunos pelo tema 
por meio de apresentações de palestras e 
experimentos, exercitar a educação ambiental com 
abordagem pedagógica interdisciplinar. 

Resultados e Discussão 
O público alvo do projeto foram estudantes do 
terceiro ano do ensino médio dos turnos matutino e 
vespertino da Escola Estadual Antônio Lucena 
Bittencourt localizada no município de Manaus, 
próximo à bacia hidrográfica do Educandos. A 
metodologia do projeto foi dividida em quatro 
etapas: (i) Primeiramente foi realizada uma 
sondagem sobre o tema proposto. Esta sondagem 
teve grande relevância, pois seria necessário definir 
pontos de estratégias a serem trabalhados 
futuramente; (ii) Elaboração e apresentação de uma 
palestra sobre o tema, esta palestra foi interativa e 
importante para dar a base teórica necessária para 
a compreensão dos experimentos a serem 
realizados na etapa seguinte do projeto; (iii) 
Realização de experimentos onde os alunos 
determinaram as propriedades físico-químicas (pH, 
temperatura e Condutividade) das águas da bacia 
do Educandos; (iv) Uma nova sondagem com as 

mesmas questões foi realizada para avaliar e 
comparar o nível de compreensão dos alunos sobre 
o tema. Os dados estão apresentados no Gráfico 
01, mostram que houve aumento da quantidade 
acertos em todas as questões, e é possível 
perceber uma mudança significativa entre a 
primeira e a segunda sondagem. Considerando que 
eram questões com grau de dificuldade moderado, 
acredita-se que o projeto teve total sucesso 
mediante os objetivos propostos. 
Gráfico 01. Proporção de acertos por questão do 
questionário de sondagem aplicado no início e no 
final do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusões 
Com a realização desse projeto foi possível 
colaborar para desmitificar a Química como ciência 
e enfatizar o seu papel na sociedade, estimulando a 
discussão na comunidade e a interação entre a 
universidade e a escola. 
Bem como assimilação e fixação do tema do 
projeto pelos estudantes. 
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Introdução 
A atividade experimental aplicada em uma turma 
do 5º ano do Ensino Fundamental I se constituiu em 
desafiar os alunos para que descobrissem o 
conteúdo que havia nas caixinhas de fósforos 
(Fig.1), que lhes foram dadas fechadas e lacradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Caixinhas e seus conteúdos. 
 
A atividade ocorreu em três aulas e os alunos 
puderam experimentar e perceber as etapas da 
construção do conhecimento científico, como 
apontadas por Marson et al (2011): definição do 
problema que a situação apresenta; análise e 
descrição das observações; representação das 
ideias com o uso da terminologia apropriada; 
formulação de hipóteses e a elaboração de uma lei, 
teoria ou modelo.  

Resultados e Discussão 
Os alunos foram muito receptivos à atividade 
proposta. Diante da possibilidade de que grandes 
objetos como garrafa, telha, pedra de granito, entre 
outros, poderiam estar nas caixinhas, manifestaram 
surpresa, porém buscaram justificativas dizendo: 
“Só se for um pedaço, uma amostra”.  
O fato da sequência didática ter se desenvolvido 
em diferentes momentos contribuiu para o êxito da 
proposta, no sentido de proporcionar aos alunos a 
oportunidade de vivenciarem como se dá o 
processo de construção do conhecimento científico, 
visto que o tempo é um fator importante para a 
significação das ideias, pois é no processo de 
envolvimento com a pesquisa, através das 
reformulações e estudos constantes que os 
conhecimentos científicos são construídos. 
Vivenciar essa particularidade tornou essa atividade 
bastante significativa para os alunos, assim como a 
compreensão de que a ciência explica o macro 
através do micro, o visível com o invisível, foi um 
conhecimento construído de modo sólido e 

significativo, além de ter causado grande surpresa 
ao grupo, ao constatarem os materiais que de fato 
estavam no interior das caixinhas de fósforos, 
conforme mostra a Figura 2.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 2. Surpresa ao descobrir o enigma. 

Conclusões 
Os alunos experimentaram ludicamente as etapas 
do modelo científico de produção do conhecimento 
e durante as reflexões proporcionadas pela 
atividade perceberam as características do 
conhecimento científico e o diferenciaram do saber 
do senso comum. Entenderam que este é um 
processo de elaborações e reelaborações de ideias 
e que a todo o momento novos fatores podem 
surgir desencadeando outras análises e conclusões.  
Segundo Bizzo (2014) “Frequentemente, o 
conhecimento quotidiano   tra sm t do  u to  om 
per epç es do mu do  ue  o  u am e  d    as  s 
 re ças e  a ores  ompart   ados pe a 
comunidade”, e neste sentido, a proposta 
promoveu, já no Ensino Fundamental, o contato 
precoce com a cultura científica, uma vez que a 
exposição a este tipo de conhecimento acontece 
tardiamente.  A contextualização da atividade foi 
outro fator importante na compreensão do assunto. 
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Introdução 
O ensino de conceitos químicos não deve limitar-
se à memorização e repetição de fórmulas ou de 
definições, pois isso causa aos alunos uma 
desmotivação no aprendizado de química1.  
A associação de métodos científicos pelo aluno 
influencia no modo como ele entende e 
desenvolve as atividades em aula, acarretando a 
interferência da concepção de ciência2. 
Geralmente, quando são apresentados aos 
alunos conceitos sobre densidade e solubilidade, 
em sua maioria, há certa dificuldade no 
entendimento, além da escassez de relações 
cotidianas.  
A internalização desses conceitos químicos é de 
grande relevância na formação do aluno, para 
que com o tempo façam parte das atitudes e 
pensamentos destes estudantes3.  
Com o intuito de colaborar na compreensão 
destes conceitos, elaborou-se uma atividade 
experimental para 40 alunos de uma turma de 1º 
ano do ensino médio de uma escola pública da 
região leste de São Paulo, abordando conceitos 
de densidade e solubilidade.  

Resultados e Discussão 
Para realização da atividade experimental, a 
turma foi organizada em grupos de 5 integrantes. 
Os alunos inseriram uma quantidade de óleo 
vegetal em uma proveta de 100 mL. Em seguida, 
foi adicionado um cubo de gelo, conforme 
mostrado na Figura 1.  
 

 
Figura 1. Experimento densidade e solubilidade. 
 
Para interpretação do experimento foi realizada 
uma discussão, estimulando os estudantes a 
desenvolverem hipóteses a partir das seguintes 

problematizações: "O que é densidade?", "Por 
que a água não se misturou ao óleo?". 
Sobre o conceito densidade, alguns alunos 
apresentaram dificuldades em verbalizar, e, um 
deles respondeu usando a relação matemática 
entre massa e volume. Além disso, foi possível 
observar as trocas dos termos: "mais denso" e 
"menos denso", por "mais pesado" e "menos 
pesado". Por outro lado, alguns alunos 
levantaram a hipótese de que água e o óleo não 
se misturam por questão de afinidade, outros 
afirmaram que se relacionava com a diferença de 
densidade. Na continuidade da discussão, outros 
conceitos foram abordados: forças 
intermoleculares e a miscibilidade. Os alunos 
associaram ainda a interação entre o óleo e o 
detergente ao lavar a louça. 
Em seguida, foi solicitada aos alunos a 
elaboração de um relatório, visando verificar 
como organizavam suas ideias para explicar o 
experimento realizado, bem como seus 
entendimentos sobre os temas abordados. 

Conclusões 
Os discentes demonstraram grande interesse, 
participando efetivamente das atividades, o que 
corroborou para comprovar a importância da 
atividade experimental na concepção de ciência, 
contribuindo na formação de um cidadão reflexivo 
e crítico, capaz de expressar opiniões e levantar 
hipóteses. 
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Introdução                           
As Diretrizes Curriculares do Paraná (SEED, 2006) 
consideram que a experimentação favorece a 
apropriação efetiva do conceito a ser estudado. 
Segundo Maldaner (2003) o uso de experimentos 
em sala de aula é importante na atividade 
pedagógica por permitir fornecer sentido aos 
conceitos químicos. No entanto, quando não se 
compreende a função da experimentação no 
desenvolvimento científico, esta, torna-se um item 
do programa de ensino e não princípio orientador 
da aprendizagem de Química (MALDANER, 2003). 
Por isso existe uma necessidade de levar recursos 
didáticos para a sala de aula a fim de facilitar a 
compreensão no processo ensino aprendizagem, 
um desses recursos é a experimentação. Este 
trabalho propõe a construção de uma atividade 
experimental sobre pilha e eletrólise, construindo 
uma célula eletrolítica e galvânica. Com o objetivo 
de minimizar as dificuldades apresentadas pelos 
alunos neste conteúdo.  
 

         Resultados e Discussão 
 

O presente trabalho foi realizado na Escola Lions 
Paramirim, localizada em Recife – PE. Com uma 
turma do segundo ano, composta por 25 alunos 
que apresentava dificuldade sobre o conteúdo de 
pilha e eletrolise. O trabalho foi realizado em cinco 
momentos: 1) Foi feito um levantamento na revista 
Química nova na Escola sobre atividade 
experimental de pilha e eletrolise. 2) Foi aplicado 
um questionário com quatro questões. 3) 
Experimento sobre pilha. 4) Experimento sobre 
eletrolise.  A análise de dados foi realizada com o  
questionário, sendo aplicado antes das atividades, 
para conhecer as concepções prévias dos alunos, 
e depois da atividade, com estes dados foram 
feitas  comparativas para verificar a eficiência na 
utilização do recurso. Para a realização das 
atividades os alunos foram divididos em seis 
grupos, denominados de A1 a A6. As questões 
apresentadas foram: 1) O que você entende por 
pilhas e baterias. 2) Elas são imprescindíveis na 
atualidade? Onde? 3) Faça um esquema de 
funcionamento de uma pilha. 4) Faça um esquema 
de funcionamento de uma eletrolise. Nos 
experimentos os alunos puderam observar as 
reações que acontecem na pilha e eletrolise. Os 
resultados do questionário prévio mostraram que  

os alunos apresentaram dificuldades de 
reconhecer que no cátodo ocorria a oxidação, 
enquanto no ânodo a redução na eletrolise, eles se 
confundiram pelo fato do fenômeno acontecer de 
maneira inversa na pilha. Antes da atividade 
apenas o grupo A3 conseguiu responder 
satisfatoriamente a questão 1 dizendo: “ Que na 
pilha ocorrem reação de oxirredução espontânea e 
gera corrente elétrica e na eletrolise a corrente 
elétrica é gerada por um processo químico não 
espontâneo”. Os grupos A1, A2 A3 e A6 também 
conseguiram responder a questão 2. As demais 
questões os grupos só conseguiram responder 
após as atividades. No entanto o grupo A5 deixou 
uma lacuna referente a questão 4, pois a dúvida 
permaneceu. Com a realização das atividades, 
percebemos que foi possível sanar as dificuldades 
apresentas pelos alunos. 

Conclusões 

Hodson (1994) que destaca que o único modo 
eficaz de aprender a fazer Ciência é praticando a 
Ciência de maneira crítica e não aprendendo uma 
“receita” que pode ser aplicada em todas as 
situações. Ele considera que a ineficácia educativa 
do trabalho experimental no que diz respeito à 
compreensão dos conceitos científicos deve-se, 
sobretudo, à passividade intelectual dos alunos 
quando se promove atividades em que estão 
ausentes o debate e a exploração das ideias. Com 
base nos resultados obtidos infere-se que o 
resultado foi satisfatório. Mostrando que a 
utilização do experimento viabilizou a 
compreensão do conteúdo. E dessa maneira 
contribuir para que o aluno compreenda o 
fenômeno de forma macroscópico. 
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Introdução 
 De acordo, com Guimarães (2009), a 
experimentação como método de ensino pode ser 
uma boa estratégia para a criação de problemas 
reais que permitam a contextualização e 
questionamentos de investigação no aluno. 
 Diante disto, desenvolveu-se a temática de 
eletrólise na E.E.E.F.M Waldemar Henrique, região 
Metropolitana de Belém-PA, sendo introduzido 
conceitos a cerca do assunto, e em seguida houve a 
aplicação do experimento “eletrólise do Iodeto de 
Potássio”, em que cada grupo, de cinco alunos, 
desenvolveu o experimento proposto. 
 Julgado pelos alunos como um assunto 
complexo e quase incompreensível foi com essa 
problemática que esta atividade apoiou-se para 
buscar novos métodos a fim de facilitar o processo 
de ensino aprendizagem. 
 Este trabalho teve como objetivo desenvolver 
conceitos sobre eletrólise por meio da 
experimentação, como método de contextualização, 
além de instigar o desenvolvimento da capacidade 
investigativa do aluno. 

Resultados e Discussão 
 Para a realização do experimento utilizou-se um 
tubo em forma de “U”; Iodeto de Potássio; água; 
grafite, fenolftaleína e uma fonte de 6V. Inicialmente 
fez-se a homogeneização do iodeto de potássio com 
água, em seguida conectou-se o grafite à fonte de 
6V, sendo imerso o grafite em cada ponta do tubo 
em forma de “U” na solução, e por fim houve a 
adição da fenolftaleína. 
 Esta temática foi aplicada dentro do laboratório 
multidisciplinar da escola, sendo desenvolvido em 
apenas um dia. 
 O experimento foi desenvolvido pelos alunos 
com o auxilio de um Becker para que os mesmos 
observassem o efeito produzido na eletrólise. 
 Foi aplicado um questionário com cinco 
perguntas quantitativas e qualitativas acerca do 
tema eletrólise com os alunos da turma na qual foi 
aplicada a metodologia. 

 Quando foi perguntado sobre o que é eletrólise, 
91% dos alunos responderam satisfatoriamente 
sobre o tema e apenas 9% dos alunos não 
responderam de forma satisfatória. 
Quando foi perguntada da diferença entre a pilha e a 
eletrólise, todos responderam com êxito o 
perguntado que a pilha transforma energia química 
em energia elétrica e a eletrolise é o processo 
inverso. 
Na terceira questão os alunos foram questionados 
sobre a importância da experimentação para a 
aprendizagem, todos responderam que a 
experimentação ajuda a entender o assunto e que 
uma aula prática aproxima o aluno do professor. 
A quarta questão foi sobre a importância de 
relacionar a teoria e prática. Todos responderam 
que é importante utilizar a prática em salas de aulas. 
Pois, assim há uma interação maior do aluno 
deixando a aula mais dinâmica e com a 
contextualização deixa a ciência mais próxima do 
cotidiano do aluno. 
A última questão foi sobre a opinião deles sobre o 
que acharam da aula prática de eletroquímica. 
Todos responderam que é mais satisfatória uma 
aula prática do que uma aula teórica. 

Conclusões 
    Buscando uma metodologia alternativa para o 

êxito no aprendizado dos alunos, em particular a 
eletrólise, que foi a proposta deste trabalho, usou-se 
a experimentação, a qual se apresentou com 
bastante sucesso. 
A visualização do fenômeno durante a 
experimentação, serviu de suporte para que os 
alunos relacionassem o conteúdo com o seu dia-a-
dia. Portanto, o presente trabalho apresentou-se 
como uma ferramenta para dar qualidade no 
aprendizado, quebrando certos paradigmas, 
principalmente em se tratando das ciências exatas. 
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Introdução 
A vivência da experimentação no ensino de 

Química é um procedimento metodológico favorável 
à aprendizagem, por ter caráter motivador, lúdico e 
facilitador da internalização do conteúdo ministrado.  
Objetivando favorecer apropriação de conceitos 
acerca do comportamento físico dos gases, 
pibidinas do Ifes/Campus Aracruz-ES, realizaram 
atividade experimental com intuito de demonstrar, 
por meio da prática, o conteúdo estudado, 
favorecendo, assim, a participação e a curiosidade 
dos estudantes acerca das reações químicas 
ocorridas.  Com aplicação do questionário, 
observou-se resultados satisfatórios apontando 
internalização do conteúdo [1]. 

Resultados e Discussão 
Observou-se maior participação dos discentes com 
a vivência da aula prática.  Esses demonstraram 
maior curiosidade.  Aplicou-se um questionário e os 
resultados obtidos foram satisfatórios, 83% dos 
estudantes demonstraram internalizar de forma 
significativa o conteúdo por meio dessa 
estratégia,17% necessitaram de maiores 
explicações para a apropriação do conteúdo.  Todos 
os discentes concordaram de forma unânime ser 
válida a aplicação de atividades experimentais em 
sala de aula. 

 
  

   
 
 

 
 

Conclusões 
Apesar de a realidade da escola investigada ser de 
pouco favorecimento à experimentação pela 
ausência de espaço adequado como laboratório de 
ciências e carência de reagentes e materiais, a 
referida metodologia, ainda que demonstrativa, 
apresentou-se como profícuo recurso no estímulo à 
aprendizagem, favorecendo conexão entre teoria e 
prática e apropriação de conceitos químicos 
envolvendo o comportamento físico dos gases. 
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Figura 2: A e B - Experimento bexiga na garrafa 

Figura 1: A e B - Experimento vela encapsulada. 
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Introdução 
A experimentação é uma valiosa ferramenta de 

ensino-aprendizagem, contribuindo na construção 
do conhecimento químico, podendo contextualizar 
os assuntos a partir de situações vivenciadas no 
cotidiano. Segundo Delors (2001) as aulas 
experimentais são uma metodologia que permite a 
contextualização e o estímulo de questionamentos 
de investigação.  
Neste sentido é fundamental que os professores 

utilizem atividades experimentais, proporcionando 
ao aluno a oportunidade de organizar e relacionar 
conceitos estudados na disciplina, como: 
combustão, reações, densidade, e etc. No entanto, 
percebe-se que os conteúdos são abordados de 
forma mecanizada,assim os alunos não veem sua 
utilidade, o que dificulta a assimilação dos mesmos. 
Diante disto o objetivo deste trabalho foi 

demonstrar a aplicabilidade das aulas experimentais 
na assimilação de conceitos químicos. O trabalho foi 
realizado na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Aluízio Ferreira,Ji-Paraná/RO, 
com 25 alunos do 1º ano do Ensino Médio, onde 
realizaram-se de 02 aulas experimentais, ao fim de 
cada aula os alunos descreveram seu entendimento 
em relação ao que foi abordado. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho iniciou-se com aplicação de aulas 

experimentais intituladas “Leite Psicodélico” e 
“Espuma colorida”, finalizando-se as aulas com 
debates investigativos e aplicação de questionários.  

No primeiro experimento proposto pode-se 
exemplificar os conteúdos de polaridade, 
solubilidade e a ação dos detergentes para remover 
a gordura, já no segundo experimento pode-se 
explicar e demonstrar a mistura de gases existentes 
no cotidiano através da produção do CO2.  

Durante as aulas os alunos relataram que o 
recurso apresentado permitiu o entendimento e a 
compreensão do conteúdo estudado favorecendo a 
interação das atividades do cotidiano relacionada à 
química, ainda que, o recurso tenha sido realizado 
com materiais simples e de baixo custo. Através do 
que os alunos escreveram, observou-se que o 
método utilizado despertou o interesse e promoveu 
o aprendizado com mais facilidade, em relação aos 
conceitos de química, isto pode ser observado nas 
respostas dos alunos quando questionados sobre o 
que estava ocorrendo durante o experimento.   

 

“Leite Psicodélico” 
1 “Por causa da gordura do leite, ele não se mistura 
ao corante. Ao colocar o detergente ele age sobre a 
gordura, assim, corante e leite se misturam”. 
2 “Quando colocamos o corante na superfície do 
leite, eles não se misturam. Quando adiciona o 
detergente a tensão superficial é quebrada e o 
corante se dissolve no leite”. 

Figura 1: Realização do experimento.  
“Espuma Colorida” 

1 “A reação entre o bicarbonato e vinagre produz 
um gás, que é o dióxido de carbono. O gás liberado 
passa pelo detergente, produzindo a espuma”. 
2 “O ácido acético do vinagre reage com o 
bicarbonato de sódio, liberando o dióxido de 
carbono. O dióxido de carbono em contato com o 
detergente produz a espuma”. 

 
Figura 2: Fazendo espuma. 

Dessa forma percebe-se que a aula experimental 
proporcionou aos alunos uma aprendizagem 
significativa, estimulando o interesse em estudar 
essa disciplina, além melhorar o repasse das 
informações acerca dos conteúdos de química. 

Conclusões 
Diante dos resultados apresentados, pode-se 

afirmar que as dificuldades dos alunos em 
compreender conteúdos de Química, pode ser 
superada/minimizada através da utilização de aulas 
experimentais, e auxilia na compreensão dos temas 
abordados e em suas aplicações no cotidiano, já 
que proporcionam uma relação entre a teoria e a 
prática.  
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Este trabalho visa divulgar ações de um projeto de pesquisa intitulado “O Espaço e o lugar na

representação dos sujeitos que configuram a educação básica no município de Sinop/MT”, desenvolvido

por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, o qual conta com apoio financeiro

da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso - FAPEMAT. O objetivo deste projeto está em

compreender  o  uso  dos  espaços escolares  com ênfase  no  lúdico  e  na experimentação.  Durante  a

execução  deste  projeto,  além  de  conhecer  os  diferentes  espaços,  por  meio  de  uma  entrevista

semiestruturada e de visita monitorada, ocorreram encontros quinzenais na oportunidade da sala do

educador  em uma  das  escolas  alvo  deste  projeto,  com  intuito  de  discutir  sobre  a  importância  da

experimentação no ensino de Ciências (Biologia, Química e Física) e Matemática.  Também houve a

criação de um Laboratório com execução de um roteiro inicial experimental que conta com auxílio de

acadêmicos estagiários aliados ao projeto de pesquisa. 

1. INTRODUÇÃO 

Este texto visa divulgar uma das ações executadas em um projeto de pesquisa

intitulado “O  Espaço  e  o  lugar  na  representação  dos  sujeitos  que  configuram  a

educação  básica  no  município  de  Sinop/MT”,  desenvolvido  por  um  grupo  de

pesquisadores na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT - Sinop, o qual conta

com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso - FAPEMAT.

Mais especificamente uma ação voltada para a experimentação e o lúdico no espaço

escolar. 

Trata-se  de  um  projeto  que  tem  como  objetivo  geral  conhecer  os  espaços

escolares  e  compreender  as  representações  dos  mesmos,  bem  como  promover

discussões  acerca  do  lúdico  e  da  experimentação  neste  âmbito.  Desta  forma,  os

objetivos específicos estão em conhecer e compreender a configuração e o uso dos

diferentes espaços escolares. As ações também focam o diálogo da equipe executora

do projeto com a comunidade escolar. 

Admitir  o  espaço  e  o  lugar  nas  instituições  de  ensino  como  objetos  de

investigação  que  concorrem  para  com  a  formação  humana  dos  educandos  da
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educação básica pode desencadear possibilidades de olhares interdisciplinares. Assim,

o lúdico e a experimentação caminham na direção de atraírem os estudantes, tornando

interessante o diálogo com os demais colegas propiciando debates, relatos, sínteses,

oportunizando aos alunos a ressignificação dos saberes do cotidiano mediado pelos

conceitos advindos da orientação científica. Porém, deve-se ter consciência de que não

se trata de toda e qualquer estratégia que envolva a ludicidade e a experimentação,

mas o cuidado de fazer este uso como estratégia metodológica de transposição do

“saber sábio” para o “saber ensinado”.

Deve ficar  claro aqui  que a experimentação tem função pedagógica,
diferentemente  da  experiência  conduzida  pelo  cientista.  A
experimentação  formal  em  laboratórios  didáticos,  por  si  só,  não
soluciona  o  problema  de  ensino–aprendizagem.  As  atividades
experimentais podem ser realizadas na sala de aula, por demonstração,
em visitas e por outras modalidades. Qualquer que seja a atividade a
ser desenvolvida deve-se ter clara a necessidade de períodos pré e pós
- atividade, visando à construção de conhecimentos. Dessa forma, não
se desvinculam “teoria” e “laboratório” (BRASIL, 1999, p. 75).

Assim, o intuito deste trabalho, ao enfocar a ludicidade e a experimentação no
espaço  escolar,  volta-se  para  a  contemplação  de  fenômenos  reais  para  a
(re)significação conceitual. Diante da complexidade das situações cotidianas, deseja-se
que tais experimentações abranjam as inter relações das áreas do conhecimento. 

2. OS  ESPAÇOS E LUGARES ESCOLARES 

Espaço e lugar aproximam-se enquanto designações atribuídas a certo limite

físico  ou  geográfico,  porém,  distanciam-se  enquanto  conceitos  propriamente  ditos.

Segundo Frago e  Escolano (2001)  o  espaço é  uma construção social  e  o  espaço

escolar,  configura-se  em  uma  das  possibilidades  desta  construção,  a  arquitetura

escolar pode ser vista como um programa educador, ou seja, como um elemento do

currículo invisível ou silencioso, ainda que ela seja, por si mesma, bem explícita ou

manifesta.  A  localização  da  escola  e  suas  relações  com  a  ordem  urbana  das

populações, o traçado arquitetônico do edifício, seus elementos simbólicos próprios ou

incorporados  e  a  decoração  exterior  e  interior  respondem  a  padrões  culturais  e

pedagógicos que a criança internaliza e aprende. 
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Ainda conforme Frago e Escolano (2001) o espaço-escola não é somente um

palco  no  qual  personagens  agem  e  interagem  dentro  do  processo  educativo.  A

arquitetura  escolar  é,  em si  mesma,  um programa.  Em relação às  escolas,  outros

fatores além da centralidade geográfica podem expor a importância que se atribui às

ações ali  desenvolvidas:  a  extensão de área que ela  ocupa (não apenas o prédio

escolar, mas se há praças, passeios e jardins anexos a eles), se localizadas em ruas

largas e espaçosas, se de fácil acesso, se localizam-se distantes de fontes de poluição

sonora (o que não propiciaria um ambiente próprio para estudo), etc.

Nesse sentido, todo espaço (inclusive o espaço escolar) é um espaço percebido,

ou seja, o espaço é sempre construído simbolicamente por aquele que dele fazem uso.

Disso decorre que, a forma como o espaço é utilizado e percebido também o identifica.

Os espaços são dotados de significados e representações, tornando-se lugares.( Ibid,

p.78)

Em relação às escolas, outros fatores além da centralidade geográfica podem

expor a importância que se atribui às ações ali desenvolvidas: a extensão de área que

ela ocupa (não apenas o prédio escolar, mas se há praças, passeios e jardins anexos a

eles), se localizadas em ruas largas e espaçosas, se de fácil acesso, se localizam-se

distantes de fontes de poluição sonora (o que não propiciaria um ambiente próprio para

estudo), etc.

A  Escola,  no  sentido  de  espaço,  com a  função  de  promover  construção  de

conhecimentos e formação de cidadãos, caracterizada pela sua própria composição

arquitetônica, histórica e politicamente, sendo responsável também pela educação de

uma cultura, aproxima-se da definição que Jodelet (Apud Andrade, 2007, p. 102) traz

sobre a questão “o espaço pode ser concebido como algo provido de significado. É um

elemento sócio-físico que será organizado, ocupado e transformado pelo ser humano

através de um filtro de ideias, crenças, valores e sentimentos partilhados no interior de

um grupo de pertença”. Ainda, “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e

partilhada, com o objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade

comum a um conjunto social” (Andrade, 2007, p.22).

Na Escola há espaços que se configuram em lugares, dada a forma como cada

indivíduo se apropria do mesmo. Pensar em representação social na área da educação

permite compreender de que forma a escola é significada e vivida para aqueles que

fazem parte da mesma, através de suas atividades, das regras que a compõe, nas
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relações que nela ocorrem advindos dos sentidos que a ela são dados. 

Pensar em representação social na área da educação permite compreender de

que  forma escola  é  significada  e  vivida  para  aqueles  que  fazem parte  da  mesma

através de suas atividades, das regras que a compõe, nas relações que nela ocorrem

advindos dos sentidos que a ela são dados (Lins & Santiago, 2001).  

Para Moscovici (1978, p. 49), representação social é uma “preparação para a

ação”, ela não o é somente na medida em que guia o comportamento, mas, sobretudo

na medida em que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente em que o

comportamento deve ter lugar. As representações individuais ou sociais fazem com

que o mundo seja o que pensamos que ele é ou deve ser. Mostram-nos que, a todo

instante, que alguma coisa ausente lhe adiciona e alguma coisa presente se modifica.

(Ibid, p.59), ainda, para o autor, “atenuar essas estranhezas, introduzi-las no espaço

comum, provocando o encontro de visões, de expressões separadas e díspares que,

num certo sentido se procuram” ( Ibid, p.61).

Representação social  também traduz a relação de um grupo com um objeto

socialmente valorizado, notadamente pelo número de dimensões, mas, sobretudo, na

medida em que ela diferencia um grupo de outro, seja por sua orientação, seja pelo

fato de sua presença ou de sua ausência (Moscovici, 1978, p.75).

As análises dos diferentes espaços escolares foram divididas em categorias da

seguinte forma: Muros e fachadas (MF); Conforto Ambiental (CA); Laboratórios e Salas

ambientes (LSA);  Obstáculos disciplinadores (OD),  Salas de Aula (SA).  Atualmente

essas categorias encontram-se em fase de análise e discussão. 

Quanto aos espaços da categoria referente aos Laboratórios, pode-se dizer que

são praticamente inexistentes ou encontram-se em instalação com estruturas físicas

comprometidas na forma de obras embargadas,  sendo estas destinadas ao Ensino

Médio Integrado.

3. EXPERIMENTAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR 

Pesquisas na área do ensino de Química, há décadas vêm tratando sobre os

desafios a serem superados. Além das questões voltadas para a forma da organização

curricular,  linear  e  descontextualizada,  estão  problemas  relacionados  à  baixa

aprendizagem nas Ciências  e Matemática.  Quanto  à experimentação no ensino de
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Ciências, muito se tem discutido do seu papel em relação à produção e significação de

conhecimentos. 

Dentre as dificuldades quanto à inserção de aulas experimentais no ensino de

Ciências  podemos  citar,  por  exemplo,  a  falta  de  laboratórios  e  equipamentos  nas

escolas, número excessivo de aulas dos professores, o que impede uma preparação

adequada de aulas práticas; desvalorização das aulas práticas, conduzida pela idéia

errônea de que aulas práticas não contribuem para a preparação para o vestibular;

ausência do professor laboratorista; formação insuficiente do professor (Nardi, 1998).

Segundo  Zanon  e  Freitas  (2007),  a  articulação  entre  a  realização  da

experimentação  e  o  desenvolvimento  da  expressão  oral  e  escrita  favorecem  a

significação  dos  conceitos.  Com  o  desenvolvimento  de  atividades  experimentais

investigativas, o professor aguça o interesse dos alunos e estimula a interação entre os

colegas e também com o professor, na construção de um conhecimento.

A experimentação  ocupa  um  lugar  privilegiado  na  proposição  de  uma

metodologia  cientifica  que  se  pauta  pela  racionalização  de  procedimentos,  tendo

assimilado  formas  de  pensamento  características,  como  a  indução  e  a  dedução;

estabelecido um problema, o cientista ocupa-se em efetuar alguns experimentos que o

levem a fazer observações cuidadosas, coletar dados, registrá-los e divulgá-los entre

outros membros de sua comunidade, numa tentativa de refinar as explicações para os

fenômenos subjacentes ao problema em estudo (Giordan, 1999). 

Além de haver um espaço destinado às aulas práticas, diversos fatores precisam

ser considerados: as instalações da escola, os materiais e os reagentes requeridos,

principalmente a escolha das experiências. Estas precisam ser perfeitamente visíveis,

para  que  possam  ser  observadas  pelos  alunos;  não  devem  apresentar  perigo  de

explosão, de incêndio ou de intoxicação, para a segurança dos jovens; precisam ser

atrativas  para  despertar  o  interesse  dos  mais  indiferentes  alunos  e  ter  explicação

teórica simples, para que possam ser deduzidas pelos próprios alunos (Morais, 2011).

Deve-se considerar  que a  experimentação pode ser  uma estratégia  eficiente

para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de

questionamentos  de  investigação.  Ao  ensinar  Ciências,  deve-se  também  levar  em

consideração que toda observação não é feita num vazio conceitual, mas a partir de
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um  corpo  teórico  que  orienta  a  observação,  para  que  os  alunos  tenham  uma

compreensão dos conteúdos.

Nossa argumentação aqui é em favor da contextualização do conteúdo a ser

ensinado,  favorecendo  a  aprendizagem  dos  alunos.  Contextualizar  pode  estar

relacionado com alguma profissão; ou com questões ambientais, com o cotidiano; uma

simples  ilustração  ou  ainda  como um mero  recurso  para  a  motivação  dos  alunos.

(Galiazzi e Gonçalves, 2004).

Giordan (1999)  afirma que o acúmulo de observação e dados, ambos derivados

do estágio de experimentação, permitem formulação de enunciados mais genéricos

que podem adquirir a força de leis ou teorias, dependendo do grau de abrangência do

problema em estudo e do número de experimentos concordantes. Para a valorização

do conhecimento que o aluno traz de sua “realidade concreta”, de “seu cotidiano”, a

valorização do “saber especifico ao grupo cultural ao qual o aluno pertence”, isto é,

busca-se  valorizar  a  construção  do  conhecimento,  partindo  do  que  o  indivíduo  já

possui,  possibilitando-lhe  a  conquista  da  autonomia  intelectual,  respeitando  suas

necessidades e seus interesses.

Em síntese, entendemos que o uso de atividades experimentais visa enriquecer

teorias sobre a natureza da Ciência, tendo em vista superar visões simplistas de que:

pela  observação  se  chega  às  teorias  aceitas  pela  comunidade  científica;  pela

experimentação  em  sala  de  aula  se  valida  e  comprova  uma  teoria;  as  atividades

experimentais  são  intrinsecamente  motivadoras;  as  atividades  experimentais

contribuem para captar jovens cientistas (Galiazzi e Gonçalves, 2004).

Em se tratando de experimentação,  pode-se acreditar  no  espírito  lúdico  que

possa a ela estar atrelado devido a causa de motivação que esta proporciona, porém,

não  se  pode  afirmar  que  ela,  em  si  é  lúdica,  pois  não  o  é.  Quando  a  atividade

designada contém em si a intenção de produção de significados já pode-se dizer que

não se trata mais de uma atividade lúdica.

Ainda, na compreensão de Huizinga “O espírito do profissional não é mais o

espírito  lúdico,  pois  lhe  falta  a  espontaneidade,  a  despreocupação”  (2007,  p.  219).

Surgem certas atividades cuja razão de ser depende inteiramente do interesse material

e que em sua fase inicial não tinham nada a ver com o jogo, nas quais o elemento
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lúdico só pode ser coisas sérias que se transformam em jogo e nem por isso deixam de

ser consideradas sérias.

4. O INTERESSE PELA EXPERIMENTAÇÃO GERA TRANSFORMAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR – A 
CRIAÇÃO DE UM LABORATÓRIO 

Diante do foco do Projeto, e da expectativa das ações no espaço escolar, nossa

proposta foi de auxiliarmos na transformação de uma das salas de aula em Laboratório,

acompanhando  e  intervindo,  desde  a  aquisição  dos  materiais,  incluindo  suas

instalações,  até  a  elaboração  de  um  roteiro  de  aulas  experimentais  de  Ciências,

confecção de alguns modelos com materiais alternativos, de fácil aquisição, bem como

encontros  quinzenais  com  os  docentes,  estudos  sobre  o  ensino  e  aprendizagem

pautado na aliança teoria e prática, bem como recepção e auxílio aos docentes nas

primeiras idas ao laboratório.

Para os encontros com o grupo de docentes da escola, os quais ocorriam a cada

quinze dias,  em uma sala  de aula  da Escola,  no horário  das 17:00 h às  18:00 h,

incluindo-se todos os docentes da Escola, foi planejado que o primeiro encontro seria

uma explanação sobre o Projeto de Pesquisa, objetivos e ações do Projeto. Para o

segundo encontro seria  proposta a leitura do artigo “A aula de ciências nas séries

iniciais do ensino fundamental: ações que favorecem a sua aprendizagem” de Zanon e

Freitas (2007). Além da apresentação de alguns slides que focariam o laboratório e

como utilizar este espaço. Para um terceiro encontro seriam discutidos alguns aspectos

principais  do artigo,  sobre  o qual  os  docentes trariam apontamentos.  Para  o  outro

encontro seria apresentado exclusivamente o microscópio e visualização de lâminas

prontas e, posteriormente, os encontros seriam agendados para que os professores

pudessem conhece-lo e planejar algumas aulas incluindo o uso do laboratório e dos

materiais disponíveis.

O trabalho de estruturação do laboratório de Ciências contou também com a

participação  de uma Bolsista  de  Iniciação Científica  do  Projeto  e  dois  acadêmicos

voluntários.  Inicialmente  foi  composto  um  roteiro  que  serviria  para  orientação  de

professores e alunos da Escola nas primeiras visitas ao Laboratório.  O roteiro  era

composto,  primeiramente,  de  normas  e  procedimentos  padrões  no  Laboratório

(segurança e higiene). Em seguida foram elencados os materiais adquiridos, tais como:
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esqueletos,  dorso humano, fases da gestação, sistemas reprodutores, entre outros.

Neste momento seriam manipulados os materiais e estudados ao mesmo tempo. 

O microscópio óptico com lâminas prontas também constava como atividade, em

que cada professor poderia manusear e promover a melhor maneira de visualizar as

lâminas.  Como  atividades  de  interação  entre  os  professores  e  universitários,  foi

proposto a confecção de um Sistema Solar com uso de materiais de fácil aquisição,

bem como a montagem de um sistema com as fases da fecundação, sendo ainda um

ultimo roteiro, a confecção dos sistemas reprodutores. 

A proposta da inauguração deste laboratório foi  apresentada aos professores

nos  encontros  da  formação  dos  mesmos.  Onde  foi  possível  perceber  que  poucos

professores  interessavam-se,  inicialmente,  pela  atividade.  Durante  os  encontros  os

professores  tinham dificuldades  de  compreender  a  relevância  da  proposição  deste

espaço. As queixas voltavam-se para o pouco espaço físico do laboratório e a grande

quantidade de alunos nas salas. À falta de um profissional técnico de laboratório. Ao

controle da indisciplina dos alunos no local e ao cuidado com os materiais que lá estão.

Alguns aspectos de ordem burocrática surgiram, tais  como,  a guarda da chave do

laboratório, a limpeza dos materiais, entre outros.

O projeto na escola  continua,  está na fase de apropriação do novo espaço,

agora contando com a participação de estagiários do Curso da UFMT,  da área de

Ciências e Matemática (Química, Física e Matemática). A Escola conseguiu que um

Professor  esteja  responsável  pelo  Laboratório.  Atualmente  as  atividades  estão

relacionadas  à  apresentação  do  local,  bem  como  realização  de  experiências  com

alunos  do  terceiro  ciclo  do  ensino  fundamental,  visando  inserção  de  conceitos

químicos,  tais  como:  separação  de  misturas,  estrutura  química  do  Acido

Desoxirribonucleico (DNA), Moléculas orgânicas confeccionadas de bolinhas de isopor

pintadas, como: H2O, CO2 e O2.

Nesta fase de andamento das atividades na escola é possível perceber que a

maioria dos professores da escola tem levado suas turmas para o novo espaço, lugar

este  que  deste  momento  em  diante  poderá  ser  utilizado  para  a  finalidade  das

experimentações, cada vez mais. Mesmo quando as ações do projeto findarem deseja-

se que a comunidade escolar persista e mantenha seu entusiasmo com este lugar.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer  os  diferentes  espaços  escolares  foi  um  desafio  lançado  aos

componentes  deste  projeto  desde  as  primeiras  ações,  o  interesse  pelos  espaços

destinados ao lúdico e à experimentação aguçou a pesquisa, por ser considerados

parte  integrante  e  fundamental  do  ensino  e  aprendizagem  nas  Ciências  (Biologia,

Física  e  Química).  Entende-se  que  a  aprendizagem  pautada  em  processos

investigatórios  aproxima  os  alunos  do  cotidiano,  isso  contribui  para  que  a

aprendizagem realmente ocorra, não apenas a memorização de reações, fórmulas ou

fenômenos. 

Entende-se que os espaços escolares constituem-se na própria gestão escolar,

o  que foi  possível  compreender na escola em que criou-se um laboratório,  mesmo

diante de dificuldades no que se refere à recursos financeiros, ou mesmo de gestão de

pessoal, foi possível levar adiante a ação. Hoje é possível perceber que o novo espaço

tem sido bem recebido pelos professores e, principalmente pelos alunos.

As ações deste Projeto de Pesquisa estão sendo de suma importância para a

relação Universidade e Escolas, principalmente por estarem abrindo caminhos também

para os licenciandos do Curso de Ciências Naturais e Matemática com habilitação em

Química.  O  debate  acerca  da  inserção  das  aulas  práticas,  dentro  de  um  espaço

destinado para isso, contando com ferramentas tecnológicas e científicas, que auxiliam

na promoção da aprendizagem, com intuito de instigar a investigação de fenômenos,

tem sido fator de desconforto entre os professores e isso tem sido visto com bons olhos

pela  equipe  executora,  por  promover  que  saiamos  da  nossa  zona  de  conforto  e

produzamos algo novo no meio em que atuamos como docentes. 

As conclusões ainda estão em fase de debates nas reuniões do grupo, todos os

apontamentos  aqui  apresentados  são  considerações  preliminares.  O  projeto  cujo

fechamento  será  ao findar  deste  ano ainda irá  tratar  dos espaços,  por  categorias,

conforme descritas anteriormente. Mesmo diante dos desafios que o espaço, muitas

vezes, impõe, pode-se considerar que os protagonistas da educação tem feito esforços

e tem tentado minimizar as limitações, primando a qualidade da educação oferecida

pelas instituições escolares.   
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Experimento de adsorção com materiais alternativos para 
ensino de cinética química. 
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Santos1 (IC), Ana Luiza de Sousa Toledo1 (IC), Ana Paula Figueiredo1 (TC)*, Lucas 
Dominguini1 (PQ) ana.figueiredo@ifsc.edu.br 
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Rod. SC 443, 845, Vila Rica, 
Criciúma-SC. CEP: 88813-600. 
 
Palavras-Chave: Experimentação, cinética química, adsorção, resíduos agroindustriais. 

RESUMO: A importância da experimentação no ensino de química é praticamente consensual entre os 
pesquisadores da área. Por outro lado, o desenvolvimento de experimentos capazes de serem 
efetivados em sala de aula, a baixo e com tempo de duração em torno de uma hora são os desafios da 
academia. Nesse contexto, o presente trabalho traz o relato de uma atividade experimental envolvendo o 
conteúdo de cinética química. Para exemplificar o andamento de um mecanismo químico em função do 
tempo, utilizou-se adsorção do corante azul de metileno por bissorventes (palha de milho, casca de arroz 
e fibra de bananeira). Os resultados permitiram aos alunos visualizar o andamento da adsorção pela 
diminuição da intensidade da coloração do pigmento. Além disso, foi realizada a modelagem matemática 
do fenômeno. 

INTRODUÇÃO 
 
Uma das principais características relacionadas ao ensino de ciências naturais 

no ensino médio é o desinteresse dos alunos para o estudo de ciência. Para Merçon 
(2003) a falta de interesse decorre, principalmente, da metodologia de ensino 
tradicional empregada, que é fundamentada na memorização de conceitos e regras de 
nomenclatura e na aplicação de fórmulas na resolução de problemas, muitas vezes, 
diretamente vinculados ao preparo para o vestibular. O ensino de Química 
experimental têm como pressuposto a necessidade do envolvimento ativo dos 
discentes nas atividades experimentais, onde deve haver a interação do docente-
discente. Somente um debate entre esses dois atores do processo de ensino-
aprendizagem pode fazer com que a experimentação possa contribuir a fim de que 
ambos sejam contemplados. 

De acordo com Davini (p.42, 1994), pode-se definir um currículo integrado 
aquele que tenha “como um plano pedagógico e sua correspondente organização 
institucional que articula dinamicamente trabalho e ensino, prática e teoria, ensino e 
comunidade".  

As atividades experimentais são de extrema importância. Segundo Lima et al. 
(p.1, 2007) , a experimentação da educação básica é “fundamental na promoção de 
aprendizagens significativas efetivas em ciências, quando contribui para que os alunos 
aprendam através do estabelecimento de interrelações entre os saberes teóricos e 
práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar em ciências”. 

A Química, sendo uma ciência experimental, é difícil aprendê-la sem a 
realização de atividades práticas, que tanto podem ser somente demonstradas pelo 
professor, quanto praticada pelos alunos. Porém, a atividade experimental não deve ter 
por objetivo a simples ilustração de um fenômeno, mas uma atividade que permita a 
coleta de dados, sua tabulação e discussão. Segundo Farias, Basaglia e Zimmermann 
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(2013), esta ciência se relaciona muito com a natureza, os experimentos proporcionam 
uma melhor compreensão sobre as transformações que nela ocorrem. 

Na Físico-Química, a cinética química tem como objetivo estudar a velocidade 
das reações químicas (ou tempo das reações químicas), a influência das condições 
experimentais e mecanismo das reações químicas. As reações podem durar horas, 
dias, anos ou levar somente uma fração de segundo para ocorrer. Por essa razão, tem 
que se tomar muito cuidado com o experimento escolhido, ele não pode ser tão rápido 
que os alunos não vejam, nem tão devagar que dure tanto tempo. 

Nesse contexto, o presente tem por objetivo promover um relato de uma 
atividade experimental utilizada para relacionar a teoria cinética das reações químicas 
de forma efetiva, com coleta de dados para modelagem matemática do problema, bem 
como a percepção visual do ocorrido. Para isso, utilizou-se um experimento de 
adsorção envolvendo resíduos agroindustriais. 

A adsorção pode ser descrita, de maneira bastante simplificada, como um 
processo no qual uma substância em uma fase fluida fica presa à superfície de um 
sólido. Segundo Gomide (1980) “uma vez que os componentes adsorvidos 
concentram-se sobre a superfície externa do sólido, quanto maior for à superfície 
externa por unidade de massa de sólido, tanto mais favorável será a adsorção”. Por 
esta razão, os adsorventes são geralmente sólidos com partículas porosas. 

O Brasil com seu grande potencial agrícola produz um grande volume de 
resíduos, com propriedades adsorventes capazes de remover corantes de soluções 
aquosas. Normalmente, são simplesmente descartados. Se analisada a necessidade 
de reduzir custos e promover uma melhor utilização para esses resíduos, constitui-se 
uma união bastante vantajosa tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. 

Estes biossorventes vêm sendo usados no lugar do carvão ativo, que apesar 
de ser um ótimo adsorvente, possui um custo bastante elevado.  As fibras naturais são 
biodegradáveis, portanto não agridem o meio ambiente. Estudos apontam que a 
capacidade adsortiva das fibras pode ser aumentada por meio de tratamento químico 
prévio.  

Como não há muito tempo para fazer atividades experimentais em aula, uma 
boa saída são atividades na forma de adsorção. Seu tempo de duração é relativamente 
curto, e o grau de dificuldade é baixo. Resíduos agroindustriais são ótimos para essa 
prática, pois são de fácil obtenção e trazem bons resultados adsortivos, e benefícios 
para o ambiente.  

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Construção da curva Absorbância versus Concentração 
 
Inicialmente, preparou-se uma solução de azul de metileno, de concentração 

50 mg/L e, a partir desta, preparou-se por diluição soluções de 0,5 a 50 mg/L para 
obtenção da curva padrão. 

Calibrou-se um espectrofotômetro UV-Vis (Bel Photonics, modelo LGS 53) no 
comprimento de onda 645 nm e mediu a absorbância de cada uma das soluções. Na 
sequência, construiu-se um gráfico da absorbância versus concentração (Abs x C) para 
obtenção da curva de convergência entre as duas variáveis. 

 
Obtenção dos biossorventes 
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Os resíduos agroindustriais, casca de arroz e palha de milho foram obtidos em 
lavouras da região de Criciúma após a colheita e secas em estufa à 60° C. A fibra de 
bananeira foi extraída através do pseudocaule de uma planta já adulta após secagem 
em estufa à 60° C. Os três biossorventes foram moídos em granulometria de 
aproximadamente 3 mm. 

 
Cinética de Adsorção 

 
Mediu-se 200 mL de uma solução de azul de metileno, de concentração 50 

mg/L em uma proveta. Adicionou-se a solução em um erlenmeyer de 250 mL. Colocou-
se o recipiente em cima de um agitador que permaneceu ligado. Posteriormente, 
mediu-se 2 g do biossorvente, (palha de milho, casca de arroz ou fibra de bananeira), 
que foi adicionado ao erlenmeyer em movimento. Cronometrou-se o tempo. Então, 
removeu-se alíquotas de 2 a 4 mL em intervalos de tempo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 e 25 
minutos colocando-as em tubos de ensaios pré-identificados. Após 30 minutos de 
agitação retirou-se a última alíquota, desligou-se o agitador e filtrou-se a amostra final.  

Dependendo do material natural houve necessidade de transferir as alíquotas 
para tubos de uma centrífuga (Centribio) e centrifugá-las por 2 (dois) minutos. Por fim, 
mediu-se a absorbância das alíquotas removidas e da amostra final em um 
espectrofotômetro UV-Vis (Bel Photonics, modelo LGS 53), com comprimento de onda 
de 645 nm. 

Com o fim do procedimento experimental, tratou-se os valores obtidos na 
medição da absorbância das alíquotas transformando-os em concentração. Na 
sequência, gerou-se um gráfico com a razão entre a concentração final pela inicial, em 
função do tempo, para os três biossorventes, para assim estudar a cinética da 
adsorção do azul de metileno e concluir qual o melhor material para realizar esta 
adsorção. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O presente experimento permitiu discutir com alunos temas pertencente ao 
segundo ano do Ensino Médio, relacionado à área Físico-Química. Inicialmente, o 
preparo das soluções de azul de metileno abordou os temas de concentração comum e 
diluição de soluções. Para tal, os alunos utilizaram as equações (1) e (2), 
respectivamente. 

 
      (1) 

 
            (2) 

 
 
Na equação (1), isolou-se m1 para obtenção da massa de azul de metileno 

necessária para preparo da solução de concentração 50 mg/L. Na equação (2) isolou-
se o V1 para determinação do volume da solução primária necessária para diluição e 
preparo da solução de concentração inferior. Com isso, o experimento permitiu que os 
alunos trabalhassem na prática temas como preparo de soluções e diluição de 
soluções. 
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Na sequência, mediu-se a absorbância das soluções que foram posteriormente 
organizadas em um gráfico para obtenção da curva padrão Absorbância versus 
Concentração. A Figura 1 apresenta os resultados obtidos. 

 

 
Figura 1: Curva de comportamento da concentração em função da absorbância.  

 
Com isso, a relação entre absorbância e concentração ficou definida pela 

equação (3). 
 

                    (3) 
 
Após preparo dos biossorventes, iniciou-se o estudo da cinética de adsorção 

do azul de metileno. O método consiste em colocar a amostra para adsorver o corante 
azul de metileno e medir a diminuição de sua concentração em função do tempo. 

Alíquotas foram coletadas em função do tempo e tiveram sua absorbância 
determinada em um espectrofotômetro e convertidas em concentração. A Figura 2 
mostra o comportamento da massa residual do corante azul de metileno, em %, em 
função do tempo, em segundos. 

 

 
Figura 2: Curva de comportamento da concentração em função da absorbância.  
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Os resultados obtidos durante a realização das aulas práticas pelos discentes 
mostram um decréscimo muito rápido da concentração do corante, nos primeiros 
minutos, para os biossorventes palha de milho e fibra de bananeira, sendo que estas 
apresentaram remoção de quase 90 %. 

Além dos dados, os alunos também puderam observar as modificações visuais 
da intensidade da coloração da solução e do biossorvente. A Figura 3 mostra, por 
exemplo, os aspectos inicial e final da fibra de bananeira. 

 

 
Figura 3: Aspecto inicial da fibra de bananeira e após adsorção do azul de metileno. 

 
Com esse experimento, os alunos observaram o comportamento da coloração 

em função do tempo tanto no aspecto qualitativo (visual) quanto quantitativo 
(concentração). Além disso, o experimento possibilitou os alunos à coleta e modelagem 
de dados para obtenção de respostas. 

Como conclusão, os mesmo puderam observar que a cinética de adsorção 
quando utilizado casca de arroz é muito mais lenta que quando utilizado palha de milho 
ou fibra de bananeira, sendo esta a mais eficiente e rápida. 

Também foi possível determinar questões de cinética como velocidade média, 
velocidade instantânea de uma reação, no caso, de uma adsorção. O experimento 
mostrou-se interessante para ilustrar dados relativos à cinética química. 

Para conclusão da atividade experimental, os alunos foram direcionados a 
confeccionarem não um relatório extenso, com inúmeras páginas, mas sim um resumo 
simples, de uma ou duas páginas, contendo informações básicas. 

Estes foram corrigidos pelo professor, devolvidos e refeito pelos alunos que 
então submeteram a avaliação do professor, onde se emitiu um conceito sobre a 
atividade experimental. Nesse caso, o experimento não se caracteriza como algo 
apenas ilustrativo ou lúdico, mas sim como uma atividade didático-pedagógica capaz 
de desenvolver no aluno um espírito investigativo e curioso, essencial na formação 
acadêmica atual. 

CONCLUSÃO 
 

O experimento de remoção de azul de metileno por adsorção com 
biossorventes permitiu um trabalho experimental envolvendo temas relacionados à 
área Físico-Química. Não se trata de experimento com foco apenas lúdico ou 
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ilustrativo, mas um experimento que vincula a transmissão de conhecimentos químicos 
historicamente desenvolvidos pela comunidade, como concentração ou adsorção, e a 
obtenção de conhecimentos a respeito das propriedades químicas de um determinado 
material pela prática experimental, como os dados a respeito das capacidades 
adsortivas dos biossorventes utilizados. 

O experimento investigativo, que requer conhecimentos prévios para coleta de 
dados, vinculado ao posterior tratamento desses dados para obtenção de resposta 
estimula no aluno o desenvolvimento de um espírito investigativo, fundamental para 
quando ele estiver dando continuidade dos seus estudos ou até mesmo sendo 
direcionado ao mercado de trabalho. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CASTANHETTI, C., FIGUEIREDO, A. P., DOMINGUINI, L. Análise da influência  do 
pH e da temperatura na adsorção de azul de metileno por fibra de pseudocaule de 
bananeira. Periódico Tchê  Química. Vol. 6 N 12. 2010 Porto Alegre, RS.  
 
DAVINI, M. C. Currículo integrado. In: Ministério da Saúde (BR), Secretaria Executiva, 
Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o SUS. 
Capacitação pedagógica para instrutor/supervisor: área da saúde. Brasília, 1994. 
 
FARIAS, C. S., BASAGLIA, A. M., ZIMMERMANN, A. A importância das atividades 
experimentais no Ensino de Química. Unipar/ Campus Umuarama, 2013. 
 
GOMIDE, R. Operações Unitárias. Separações mecânicas, v.3 . São Paulo: 
Gomide,1980.  
 
LIMA, P. S. et al. Experimentação: contribuições para o processo de ensino 
aprendizagem do conteúdo de cinética química. Sociedade Brasileira de Química. São 
Paulo: 30a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2007. 
 
MERÇON, F. A experimentação do ensino da química. IV Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências. Rio de Janeiro: UERJ, 2003. 
 
ROYER, B. Remoção de corantes têxteis utilizando casca de semente de 
araucaria angustifolia como biossorvente. Instituto de química, pós-graduação em 
química. UFRS. Porto Alegre, janeiro de 2008. 
 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Especificar a Área do trabalho 
(EX) 

E

Experimento sustentável em Química do estado sólido: vidro fusão. 
Natália de L. Machado1 (IC), Lisete Fischer1* (PQ).  *lisefurtado@uol.com.br  
1 Faculdade Campo Limpo Paulista, FACCAMP, Rua Guatemala 167, Campo Limpo Paulista, CEP13231-230   
 
Palavras-Chave: vidro fusão, experimento sustentável, ensino de química. 

Introdução 
É um ato de responsabilidade ambiental 
desenvolver metodologias e estratégias para a 
elaboração de aulas experimentais que possibilitem 
ao aluno um novo modo de pensar a cerca dos 
compostos. Promover atitudes verdes em nossos 
alunos torna-se tarefa dos educadores, para tanto 
cabe aos professores reverem suas metodologias 
experimentais. 
Este projeto orienta a organização de um 
experimento sustentável, utilizando sucata de vidro 
e resíduos de aulas de laboratório de química de 
coordenação, para ser desenvolvido em disciplinas 
experimentais de química na graduação a fim de 
que os alunos desenvolvam os conteúdos 
conceituais relativos ao estado sólido. 
A metodologia para a obtenção de amostras vítreas, 
com a utilização de mufla envolveu 3 etapas: a) 
Etapa I: Preparo dos suportes refratário e vítreo, 
b)Etapa II:  Preparação dos colorantes: 
pigmentação, c) Etapa III: Inclusão e tratamento 
térmico: vidro fusão (fusing), termo-redução de 
óxidos e carbonização. O experimento foi 
desenvolvidas em um projeto de iniciação científica 
e aplicado em alunos da graduação em Química, 
Licenciatura e Bacharelado, da FACCAMP. 
A técnica da vidro fusão também chamada de fusing 
é usada para fundir chapas ou pedaços de vidros 
através de temperaturas que variam de 700ºC a 
900ºC. ( PASCUAL, 2004) 
Dentre os materiais usados pelo homem, o vidro 
certamente figura entre os de origem mais remota: 
há registros sobre ele anteriores ao ano 5000 A.C.  
O vidro é um material 100% reciclável, utilizado na 
fabricação de uma infinidade de produtos, como 
utensílios de laboratório e domésticos, objetos 
decorativos, bijuterias, materiais de construção e 
embalagens. (ABIVIDRO) 
O termo vidro se refere aos sólidos amorfos, que ao 
se fundirem tornam-se líquidos viscosos, e que ao 
serem resfriados se solidificam sem cristalizar.(VAN 
VLACK, 2000) 
Os vidros são um grupo familiar de materiais 
cerâmicos, que têm como principais características 
a transparência ótica e a relativa facilidade de 
fabricação. Quanto à sua composição química, são 
formados por silicatos não-cristalinos que também 
contêm outros óxidos (CaO, Na2O, K2O e Al2O3), 
que influenciam em suas propriedades. 
(CALLISTER, 2002) 
De acordo com a função que desempenham no 
processo, são cinco as categorias de materiais 
constituintes do vidro: formador/vitrificante (sílica),  

 
fundente (sódio ou potássio), agente modificador 
(estabilizantes/cal ou cálcio), agente de cor (óxidos 
metálicos diversos) e agente de refino. (ALVES, 
2001) 

Resultados e Discussão 
As amostras obtidas apresentaram regiões de cores 
mais ou menos intensas, devido à dispersão dos 
colorantes desigual e alteração do estado de 
oxidação, bem como bolhas relativas ao 
desprendimento de gases. 
Nas amostras contendo óxido de cobre como 
pigmento observou-se a redução do cobre (II) a 
cobre (I) e cobre (0). A variação cromática torna a 
amostra muito interessante. 
 

Figura 1. Amostras utilizando vidro fusão 

Conclusões 
Esta proposta de experimento, tratando de vidros, 
óxidos colorantes, redução carbotérmica envolve 
diversos conteúdos conceituais a serem 
explicitados para o estado sólido. Dentre eles: 
estrutura cristalina e amorfa, óxidos, reações redox, 
reações de decomposição, efeitos da temperatura. 
Apesar de ser considerada uma metodologia verde, 
ainda envolve grande consumo de energia elétrica 
e liberação de CO2 e outros contaminantes 
ambientais.  
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Introdução  
As atividades experimentais são vistas como 
alternativas metodológicas para promover uma 
aprendizagem mais efetiva em ciências 
(GONÇALVES, 2009).  
Para que as atividades experimentais façam sentido, 
é necessário que estejam contextualizadas. De 
acordo com a perspectiva Freireana, a condição 
para que a alfabetização aconteça é que o aluno 
seja exposto a um problema que se originou no 
contexto do qual ele faz parte. Este pressuposto, 
também pode ser aplicado para a alfabetização 
científica (AIRES e LAMBACH, 2010). 
Como o tema reação de óxido-redução permite uma 
boa contextualização, já que existem inúmeras 
reações de óxido-redução no cotidiano, foram 
realizadas atividades experimentais utilizando 
pregos de aço comum e niquelado em diferentes 
meios corrosivos. As atividades foram realizadas no 
âmbito do Projeto PIBID, com 60 alunos do segundo 
ano do ensino médio de uma escola pública 
municipal na região leste de São Paulo. 

Resultados e Discussão 
A atividade experimental foi aplicada antes do 
professor responsável pela turma ministrar aulas 
sobre o tema reações de óxido-redução, e consistiu 
em colocar pregos comuns e niquelados em 
diferentes meios, para com base nos resultados, 
discutir os conceitos envolvendo óxido-redução, 
contextualizando com aplicações tecnológicas e o 
cotidiano dos alunos. 
Os pregos foram imersos nos seguintes meios 
corrosivos: HCl(aq) 1 mol.L-1; NaOH(aq) 1 mol.L-1; 
água da torneira; água fervida; cristais de CaCl2 e 
NaCl(aq) 10 g.L-1. Além disso, investigou-se a 
corrosão do prego imerso em água na presença de 
outros metais como magnésio, cobre e zinco. 
Os meios corrosivos foram preparados pelos 
alunos e foi solicitado aos mesmos que anotassem 
as modificações em cada caso. Decorrida uma 
semana, os sistemas foram novamente analisados.  
Após este período, não houve diferenças 
significativas com os pregos comuns e niquelados 
expostos aos meios corrosivos testados.  
Para uma discussão mais detalhada sobre a função 

do revestimento presente nos pregos niquelados na 
proteção do ferro contra corrosão, seria necessário 
o acompanhamento da evolução da corrosão dia a 
dia e não somente após uma semana. 
Analisando-se os resultados, pode ser inferido que 
os meios corrosivos mais agressivos foram as 
soluções aquosas contendo ácido clorídrico e 
cloreto de sódio. Além disso, ocorreu corrosão de 
forma mais amena nos meios contendo magnésio 
metálico e hidróxido de sódio. Esse fato gerou 
grande discussão entre os alunos, que queriam 
entender porque o prego enferrujava em uma 
situação e em outra não. Estes questionamentos 
levaram a discussões referentes aos conceitos de 
metal de sacrifício, reatividade de metais e 
maneiras de se prevenir a corrosão. 
Após as atividades experimentais, foi solicitado um 
relatório aos alunos, e notou-se que eles tiveram 
dificuldades de transpor a linguagem comum para a 
científica. Alguns alunos relataram que o prego 
sofreu corrosão no meio contendo cobre porque o 
cobre “não isolou” o ferro. No entanto, todos 
relacionaram corretamente alguns fatores que 
inibem a corrosão com os meios onde o 
aparecimento da ferrugem foi menos expressivo. 

Conclusões 
Os alunos participaram ativamente das atividades e 
levantaram vários questionamentos. Desta forma, 
pôde-se inferir que os métodos e materiais didáticos 
utilizados propiciaram aos alunos uma visão crítica e 
reflexiva, favorecendo que o conhecimento químico 
seja relacionado com situações do cotidiano. 
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Resumo: Este trabalho traz em si uma abordagem entre teoria e prática sobre o uso pedagógico da 
fotografia dentro do ensino de ciências. O minicurso “Fotografia e suas técnicas” foi ministrado por 
licenciandos em Química e aplicado no Instituto Federal de Goiás- Campus Itumbiara, para os alunos do 
nível médio e do curso técnico integrado em química. O conteúdo programático do minicurso envolveu 
desde a história da fotografia até uma prática realizada com câmera pinhole, na qual aborda 
conhecimentos químicos e físicos durante sua aplicação. O presente trabalho objetivou promover uma 
discussão, para demonstrar que a fotografia e química podem andar juntas, sendo a imagem fotográfica 
fundamental na constituição e formação do indivíduo e que deve ser incorporada pelos níveis de ensino 
em seus próprios programas educacionais. 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho traz uma abordagem entre teoria e prática sobre o uso 
pedagógico da fotografia dentro do ensino de ciências exatas, pois se sabe que a 
busca por registrar momentos de sua existência para serem lembradas no futuro é 
necessidade do ser humano há muito tempo.  

De acordo com Marques (2012), os registros já existiam com o homem pré-
histórico em suas cavernas, através das pinturas rupestres. Um método usado na 
atualidade e de bastante popularidade para registro de momentos é a fotografia. A 
fotografia é a captação de imagem com uso de câmeras, sua gravação e reprodução 
em papel e meios digitais (Guia do Estudante, 2014).  

 O ensino de Química está atrelado, muitas vezes, a mitos e práticas já 
inadequadas ou tradicionais que não acompanham o dinamismo dos alunos e da vida 
em sociedade. A prática educativa deve considerar seu público-alvo na elaboração de 
meios que auxiliem a aprendizagem e que permita aos alunos a associação do 
conteúdo escolar com a vida fora da escola. De acordo com Nardin (2008), o ensino de 
química é cercado de desafios, como a insatisfação de professores e desmotivação 
dos alunos que consideram a Química uma disciplina complexa que exige muita 
memorização. Por isso, há esforços em propor atividades na tentativa de encontrar 
estratégias de melhoria no ensino de Química. 

O minicurso “Fotografia e suas técnicas” foi ministrado por licenciandos em 
Química e aplicado no Instituto Federal de Goiás- Campus Itumbiara, especificamente, 
os alunos do nível médio e do curso técnico integrado em química foram o público alvo. 
O conteúdo programático do minicurso envolveu desde a história da fotografia até uma 
prática realizada com câmera pinhole, na qual aborda conhecimentos químicos e 
físicos durante sua aplicação. 

Este trabalho justifica-se pela importância de demonstrar ao aluno formas 
alternativas de trabalhar conteúdos de química e física de modo mais atrativo aos seus 
olhos, já que se trata do assunto fotografia, cujo tema todos conhecem, mas poucos 
sabem a respeito. Ao se trabalhar a pinhole com os alunos buscou-se despertar nos 
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mesmos uma nova interpretação do ato fotográfico, pois não basta apenas apertar o 
botão de uma máquina analógica, por exemplo, é preciso saber o que acontece, quais 
os fenômenos e etapas, e através da prática da pinhole puderam observar isso. 

É com o uso de práticas cotidianas como apoio ao ensino, que muitas 
atividades têm sido elaboradas a fim de aperfeiçoar o processo de ensino-
aprendizagem. Deste modo, mesmo levando em consideração a realidade escolar em 
que o aluno e professor se encontram, é importante recorrer a métodos 
multidisciplinares que promovam o aprendizado do aluno.  

O presente trabalho objetivou promover uma discussão, a fim de considerar a 
fotografia como objeto com conteúdos próprios, superando seu emprego usual como 
ilustradora de outras textualidades, pretende-se demonstrar também que a fotografia e 
química podem andar juntas, sendo a imagem fotográfica fundamental na constituição 
e formação do indivíduo e que deve ser incorporada pelos níveis de ensino em seus 
próprios programas educacionais. 

METODOLOGIA 

Buscando uma análise qualitativa do tipo pesquisa/ação sobre como abordar a 
fotografia dentro da química, de modo atrativo e objetivo, foram realizados durante o 
desenvolvimento e execução do minicurso “A fotografia e suas técnicas” pesquisas, 
confecção de câmeras pinhole, apresentação do conteúdo histórico, adaptação de um 
laboratório para revelação das fotos, organização dos reagentes químicos e instalação 
de um programa para manipulação de imagens, a fim de abordar teoria e prática 
instigando nos alunos uma nova interpretação do ato fotográfico. 

Inicialmente foram realizadas pesquisas sobre os possíveis conteúdos e 
tópicos a serem abordados durante o minicurso. O que os alunos precisavam saber 
sobre fotografia? Como abordar química e física de modo interessante? Surgiu então a 
ideia de retornar a câmera analógica, montar um laboratório para que os alunos 
revelassem suas fotografias, e tudo isso poderia ser trabalhado com a câmera pinhole, 
uma câmera simples de se construir, de lata e que aborda tudo sobre câmara escura e 
processos químicos e físicos.  

O minicurso foi divulgado para três instituições públicas distintas através de 
cartazes, o qual especificava o dia que o mesmo seria ministrado, local e quantidade 
de alunos que cada escola poderia inscrever (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada instituição poderia inscrever 5 alunos do nível médio, gerando um total de 

15 alunos para participação no minicurso. As inscrições foram realizadas uma semana 
antes do minicurso. O mesmo ocorreu no contra turno dos alunos, numa tarde do mês 

Figura 1: Cartaz de divulgação. 
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de maio e houve a participação de mais da maioria dos alunos que se inscreveram 
para tal. 

No inicio do minicurso foi entregue aos alunos um roteiro contendo todas as 
informações do mesmo para que acompanhassem e fizessem possíveis 
questionamentos. No decorrer de sua apresentação foram abordados os seguintes 
assuntos: 

! Século XIX, o surgimento da fotografia;  
! Brasil, o verdadeiro berço da fotografia;  
! A câmara escura: O princípio da fotografia;  
! A luz: Onde tudo começa;  
! Fox Talbot: um nobre aperfeiçoando a fotografia;  
! Ascher e suas placas úmidas;  
! Maddox e sua emulsão de gelatina com brometo de prata;  
! A produção de uma imagem;  
! O registro fotográfico de uma imagem;  
! Algumas técnicas fotográficas digitais;  
! Algumas técnicas fotográficas analógicas, e dentro dela exemplificar 

fazendo a prática com a câmera pinhole, abordando suas curiosidades físicas e 
químicas;  

! Exposição e discussão de algumas imagens que repercutiram um 
contexto histórico, ou tiveram destaque na mídia. 

A confecção da pinhole (Figura 2) pelos alunos não foi possível, devido a 
escassez de tempo para o desenvolvimento do minicurso, porém sua confecção é 
simples e foi passada oralmente a eles: 

 

 
Figura 2: Câmera pinhole. 

 
! Pegue uma lata, pode ser de leite em pó, por exemplo; 
! Pinte o interior dela de preto; 
! Após secar faça um furo com um prego aproximadamente no meio da 

lata;  
! Tampe esse furo com um pedaço de papel alumínio;  
! No lugar exato do furo do prego, faça um furo menor possível com a 

ponta da agulha no papel alumínio;  
! Tampe esse outro furo com um pedaço de papel cartão/cartolina preto 

de modo que você possa tirar um dos lados do papel preto toda vez que for 
fotografar; 

Toda a atividade foi desenvolvida no laboratório de química orgânica do 
Instituto Federal de Goiás, e o mesmo adaptado para sua utilização como laboratório 
fotográfico (Figura 3). Os alunos manusearam o papel fotográfico, aprendendo a 
maneira correta de ser pego e colocado dentro da câmera de lata. A “tiragem” das fotos 
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foi feita em campo aberto, e contou-se com a luz do sol para se obter uma possível 
imagem. O tempo estimado para exposição da câmera na luz do sol foi de 
aproximadamente 7 segundos, e cada aluno tirou a sua foto. 

 
Figura 3: Laboratório fotográfico adaptado. 

 
 Tiradas as fotos os alunos voltaram ao laboratório fotográfico adaptado 

para que fossem feitas as revelações. Todo o procedimento do que seria feito foi 
explicado inicialmente pelas ministrantes aos alunos e os mesmos realizaram as suas 
revelações, que se deu da seguinte forma: 

• Preparo das soluções 
Revelador - 1 copo de 200 mL de revelador para 4 copos de 200 mL de água; 
Interruptor - 1 copo de 200 mL de vinagre para 9 copos de 200 mL de água;  
Fixador - 1 copo de 200 mL de fixador para 9 copos de 200 mL de água; 
 

• Tempo estimado em cada solução 
Revelador – 10 segundos de exposição, aparecerá a imagem no papel;  
Interruptor – Mergulhar a fotografia no mesmo e deixar por um período de 3 

minutos;  
Fixador – Deixar o fixador agir por mais 3 minutos na fotografia;  
Água corrente – Lavar a fotografia por 3 minutos, para ser retirado os produtos 

químicos.  
 
O processo de digitalização foi realizado no laboratório de informática do 

campus. Após a secagem, as fotos foram escaneadas e passadas para o e-mail de 
cada aluno. Solicitou-se aos alunos instalar o programa Photoscape em seus 
computadores, para que fosse feita a digitalização (passagem da foto para negativo), 
sendo possível assim, a visualização da imagem obtida.  O Photoscape é um software 
livre de edição de fotografia.  

Baixadas as fotos e instalado o programa em todos os computadores foi 
possível com o auxílio de um Datashow a ministrante apresentar aos alunos algumas 
funções oferecidas pelo programa, e os alunos por sua vez acompanhavam até o 
momento da digitalização das fotos. Terminada a digitalização foi possível observar de 
forma mais clara a imagem obtida. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O minicurso foi desenvolvido em parceria com o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – Subprojeto de Química II do Campus, e por 
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meio deste trabalho, buscou-se transmitir conhecimento de modo que os alunos 
pudessem compreender tudo o que se relaciona com o mundo da fotografia, desde a 
sua história através dos tempos até o que conhecemos hoje de mais moderno. 

No decorrer da apresentação do conteúdo referente à fotografia em si, buscou-
se trazer um pouco de algumas técnicas fotográficas analógicas e digitais (Figura 4), 
para que os alunos vissem que, mesmo eles tendo a câmera do celular, por exemplo, o 
que já facilita bastante a vida no dia a dia, com a atividade pudessem vir a produzir 
futuramente seu próprio laboratório fotográfico e, por conseguinte mostrarem o método 
tradicional para gerações futuras, que pelo que podemos ver não terão muitos 
conhecimentos sobre a fotografia obtida analogicamente. 

 

 
Figura 4: Introdução ao minicurso “ A fotografia e suas técnicas” 

 
Os alunos se mostraram atentos às explicações sobre a história da fotografia 

até meados do século XX, como eram realizados os processos fotográficos, ouviu-se 
até a seguinte frase de um dos alunos “Se eu conhecesse a máquina digital e tivesse 
que viver nessa época, eu surtaria!”, mas serviu para nos levar ao ponto que 
gostaríamos de chegar. Até onde será que a fotografia analógica era boa ou ruim? O 
que melhorou da fotografia analógica para a digital? Será que as técnicas são as 
mesmas, o diferencial está em miniatura ou precisão? Foram essas as perguntas 
lançadas e no decorrer do minicurso fomos descobrindo juntos. 

O objetivo do minicurso era despertar a química dentro do tema fotografia e ao 
tornar esses alunos capazes de desenvolver suas próprias fotografias por meio de 
técnicas que hoje não são mais tão utilizadas. Partindo desse princípio, trabalhamos a 
câmera pinhole com os alunos (Figura 5), de forma que se tornou uma brincadeira 
entre eles, pois se tratava de algo “novo”. Assim foi possível correlacionar a química de 
modo a nem eles perceberem quando ela entrava, como por exemplo, quando 
falávamos da composição do papel fotográfico, ou ao apresentar alguns compostos 
químicos presentes nos reagentes para revelação, as reações de oxido-redução 
necessárias para a revelação da imagem. 
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Figura 5a. Explicação sobre o papel fotográfico. Figura 5b. Fotografando com a pinhole. 

 
Os alunos entenderam que o processo fotográfico teve uma evolução, porém 

não é possível ilustrar o que existe de química para um aluno do ensino médio, se 
tirarmos uma foto com câmera digital. A atividade realizada pôde fazer um paralelo 
entre dois tipos de técnicas fotográficas (analógica e digital) de tal forma a trazer aos 
alunos algumas diferenças e semelhanças nesses dois tipos de técnicas, mas foi por 
meio da técnica analógica que puderam realmente entender como se dá o processo de 
captação de uma imagem fotográfica.  

É possível fotografia e educação andarem juntas? Segundo Martins (2002), 
existem dimensões, significações e determinações ocultas na realidade fotografada 
que demandam dos pesquisadores decifrar o que se esconde por trás do visível e do 
fotografável. A fotografia pode ser entendida, segundo o autor, como meio de 
compreensão imaginária da sociedade. (p. 224). A realidade apresentada pela imagem 
fotográfica, afirma o autor, “[...] não é mais ela mesma, e sim uma realidade mediada 
pelo tempo da fotografia, pelo olhar e pela situação social do próprio fotógrafo, por 
aquilo que ele socialmente representa e pensa [...].” (p. 225). 

Deve-se ressaltar que durante os anos 1990 foram publicados, pelo Ministério 
da Educação do Brasil, documentos curriculares que propunham reorientar o currículo 
nas escolas brasileiras. Partindo da análise daqueles documentos e da observação do 
cotidiano escolar, buscava-se compreender de que modo o currículo se efetivava em 
uma escola pública do Estado de São Paulo. 

Segundo Rosa (2008), um dos grandes desafios do ensino de ciências nas 
escolas de nível fundamental e médio é estabelecer uma relação entre o conhecimento 
ensinado e o cotidiano dos alunos. A ausência deste vínculo gera apatia e 
distanciamento entre os alunos e atinge também os próprios professores. A crescente 
preocupação com o ensino médio tem feito com que se busquem novas alternativas 
para tornar a Química uma disciplina mais atraente, que resulte em uma maior 
motivação e envolvimento dos alunos durante as aulas. 

O licenciado é um profissional que deve ter formação generalista, mas sólida e 
abrangente nos conteúdos dos diversos campos da Química, preparação adequada à 
aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na 
atuação profissional como educador nos ensinos fundamental, médio e superior 
(ALVES, 1998). 

Para ser professor, Libâneo (1994) explica que é preciso conteúdo, conjunto de 
conhecimentos e habilidades organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista 
a assimilação ativa e aplicação pelos alunos. Mas, segundo o autor, não basta a 
seleção e organização lógica dos conteúdos para transmiti-los. Antes, os próprios 
conteúdos devem incluir elementos práticos da realidade vivida pelos alunos, para 
torná-los mais significativos, de modo que possam assimilá-lo ativa e conscientemente. 
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Através da prática aplicada os alunos puderam entender fisicamente falando 
que a luz é uma forma de energia eletromagnética que se propaga em linha reta a 
partir de uma fonte luminosa. Quando um desses raios luminosos incide sobre um 
objeto, que possui superfície irregular ou opaca é refletido de um modo difuso, isto é, 
em todas as direções.  

O orifício da câmera escura, quando diante desse objeto, deixava passar para 
o interior alguns desses raios que irão se projetar na parede branca. E como cada 
ponto iluminado do objeto reflete os raios de luz desse modo, temos então uma 
projeção da sua imagem, só que de forma invertida e de cabeça para baixo (Figura 6). 

 
Figura 6: Projeção em câmera escura. 

 
A fotografia pinhole é uma técnica de obtenção de fotografias resultantes de 

projeções (imagens) produzidas por furos, ao invés de lentes, como ocorre na 
fotografia tradicional. Para tanto, deve ser utilizado um recipiente bem protegido da luz 
solar, onde é feito um furo. A tradução de pinhole significa "buraco de agulha", uma 
analogia ao pequeno furo que deve ser feito para a construção de uma câmera obscura 
- e muitas vezes utilizamos as próprias agulhas como instrumento perfurante, como no 
caso das latas de leite em pó. A fotografia pinhole é uma união de conhecimentos 
físicos (a câmara obscura) e químicos (materiais fotossensíveis): a câmera obscura 
possibilita a produção de uma imagem e os materiais fotossensíveis (filmes e papéis 
fotográficos) permitem registrar essa imagem (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Fotos tiradas pelos alunos com a pinhole. 

 
Abordando brevemente sobre o processo de revelação fotográfica e explicando 

quimicamente vimos que, substâncias que reagem à presença da luz, modificando-se, 
possuem uma propriedade denominada fotossensibilidade. A fotossensibilidade é um 
fenômeno muito comum e está presente no bronzeamento da pele, na fotossíntese das 
plantas, nas alterações de cor nos cabelos, e na fotografia. 

Na maioria dos materiais fotográficos, essas substâncias são um dos haletos 
de prata (reação da prata com um elemento halogênio, formando sais: fluoreto de 
prata, brometo de prata, iodeto de prata, cloreto de prata). 

Os materiais atuais utilizam o brometo de prata, que forma uma camada que é 
aplicada nos materiais fotográficos, que tem sua base em acetato (filmes) ou em papel. 
Todo material fotográfico utilizado na fotografia convencional pode ser utilizado para 
obter fotografias pinhole. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(EX) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O minicurso ministrado foi um dos meios encontrados pelo qual a teoria é 
vivenciada. Dentre os inúmeros métodos já vividos pelos futuros docentes ajudou a 
identificar novas e variadas estratégias para solucionar problemas que muitas vezes 
nem se imaginava encontrar na sua área profissional. Através de oportunidades como 
essas o futuro professor passa a desenvolver mais o raciocínio, a capacidade e o 
espírito crítico, além da liberdade do uso da criatividade. 

Confirmou-se com os alunos participantes do minicurso que a Química está 
classificada como a disciplina que apresenta maior dificuldade, por diversos motivos. 
Deste modo reafirma-se a necessidade de utilizar métodos que possibilitem ao discente 
um meio de vivenciar a Química, por meio de práticas e correlacioná-la às suas 
experiências reais e conhecimentos prévios, a fim de facilitar a aprendizagem dessa 
ciência.  
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Palavras chave: Etanol, combustível, fermentação. 

Introdução 
O etanol pode ser obtido por diferentes processos 

e a partir de diversas fontes, tais como milho, arroz, 
beterraba, mandioca e outras. No Brasil é produzido 
pela fermentação do caldo da cana-de-açúcar. 

Este trabalho relata uma experimentação realizada 
em turmas do Ensino Médio, onde, com a obtenção 
do etanol pelo método citado acima, pretendemos: 
x promover a interdisciplinaridade; 
x mostrar aplicações do etanol no cotidiano; e 
x motivar os alunos ao estudo da química. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho é realizado em duas etapas. 
Etapa 1: ministramos uma aula expositiva onde 

apresentamos um histórico do etanol no Brasil (crise 
do petróleo, Proálcool); aplicações e importância 
econômica; vantagens e desvantagens em relação 
ao uso da gasolina e o processo de fermentação. 

Após a exposição teórica, iniciamos o 
experimento, colocando em uma retorta, 200 mL de 
caldo de cana e 20 gramas de fermento biológico. 
Decorridos alguns minutos, começa à formação de 
gás carbônico, confirmando o início da fermentação 
a qual é concluída após dois dias. 

A fermentação é feita pela levedura 
Saccharomyces Cerevisae, um microorganismo 
presente no fermento, que transforma o açúcar da 
cana (sacarose) em etanol, pela ação das enzimas 
invertase (I) e zimase (II), como mostram as 
equações químicas abaixo: 

C12H22O11 + H2O Æ C6H12O6 + C6H12O6 
sacarose   (I) glicose  frutose 
 

2 C6H12O6 Æ 4 C2H5OH + 4 CO2 
glicose / frutose (II) etanol   

Etapa 2: realizamos no laboratório de química, a 
obtenção do etanol, transferindo o fermentado, 
contido na retorta, para um aparelho de destilação. 

Após alguns minutos passamos a obter o etanol, 
que inicialmente é identificado por seu odor 
característico e em seguida, pela queima de parte 
do etanol obtido, em um vidro de relógio. 

A fermentação e a destilação não apresentam 
dificuldades para suas realizações. 

O uso do etanol como combustível automotivo é 
importante para a sociedade, pois, além de menor 
custo na produção que os combustíveis oriundos do 
petróleo, o etanol é um combustível renovável, pois 

o CO2 produzido em sua combustão (equação 
química abaixo) é retirado da atmosfera pela 
fotossíntese, com o plantio de nova safra de cana-
de-açúcar, para produção de mais etanol (figura 1). 

C2H5OH  +  3 O2  Æ  2 CO2  + 3 H2O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Combustível renovável e biocombustível. 

Conclusões 
Acreditamos que nossos objetivos foram atingidos, 

trabalhamos a interdisciplinaridade, através da 
história do etanol, com a fermentação biológica e a 
parte geográfica, com o plantio da cana-de-açúcar. 

Destacamos a utilização e a importância do etanol, 
principalmente, como combustível. 

Os alunos se mostram bastante motivados durante 
as aulas. Demonstram maior interesse pela aula 
experimental do que pela aula teórica, o que já era 
esperado, pelo fato da química ser uma ciência 
experimental. 

Comentam esta atividade com alunos de turmas 
que não participaram deste trabalho, relatando com 
detalhes o que foi ministrado, comprovando o 
interesse e o êxito do trabalho desenvolvido. 

Acreditamos com isso, que conseguimos despertar 
o interesse dos alunos pela química, motivar ao 
estudo desta disciplina, colaborando assim, para 
facilitar seu ensino e desmistificar esta ciência. 
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Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa, Experimentação Problematizadora. 

Resumo: As aulas experimentais, em sua grande maioria, vêm sendo tratadas pelos professores de 
ciências apenas como um recurso para despertar o interesse dos alunos. Uma das ações do PIBID-
Química da UFBA buscou superar este reducionismo realizando intervenções didáticas que consideram 
a importância do trabalho experimental, também, para promover uma aprendizagem significativa. Neste 
sentido, este trabalho consistiu na realização de uma sequência didática levando em consideração a 
formulação e reformulação de conceitos químicos como pressão, dilatação/contração, estados físicos da 
matéria atrelados ao modelo cinético de partícula, através da problematização de fenômenos controlados 
em laboratório. A sequência didática foi estruturada em três momentos pedagógicos, de acordo com o 
proposto por Delizoicov, sendo 1- Problematização inicial; 2- Organização do conhecimento; 3- Aplicação 
do conhecimento. Na avaliação da aprendizagem foram utilizados questionários aplicados antes e após 
o momento de aprendizagem, constatando-se que, apesar da evolução conceitual ter sido perceptível, 
muitos estudantes apresentaram dificuldades na apreensão microscópica do pensamento químico. 

Introdução 

Há uma grande queixa dos professores da educação básica no que diz respeito 
à falta de interesse dos estudantes com relação às ciências e, por isso, estes 
profissionais procuram meios de estimular os alunos a partir de diferentes ferramentas 
didáticas. Um destes recursos didáticos mais utilizados pelos professores nas aulas de 
ciências é a atividade experimental.  

Há praticamente um consenso entre professores de ciências que as aulas 
experimentais são de suma importância para a aprendizagem das ciências, porém 
muitos docentes, por possuírem uma visão simplista sobre o uso do trabalho 
experimental como recurso didático no ensino de ciências, não conseguem explorar 
todo o potencial desta ferramenta didática, utilizando-a com o objetivo, apenas, de 
despertar o interesse dos estudantes. A experimentação utilizada de forma lúdica, 
apenas para chamar a atenção do aluno, não dá conta do objetivo de promover a 
aprendizagem dos conteúdos. O fato dos alunos acharem o experimento interessante, 
não quer dizer que eles estão aprendendo os conceitos.   

Este trabalho vem mostrar que as aulas experimentais podem, também, servir 
como uma ferramenta motivadora sem, no entanto, deixar de lado a aprendizagem. 
Assim, o planejamento dos experimentos deve ser feito de forma a estreitar o elo entre 
motivação e aprendizagem; dessa forma, espera-se que o envolvimento dos alunos 
seja mais vívido e, com isso, acarrete evoluções em termos conceituais (Francisco, 
Ferreira e Hartwing, 2008). Pretende-se, também, neste trabalho, ressaltar a 
importância desse recurso didático no processo de ensino-aprendizagem, ao 
proporcionar a práxis (ação refletida) pedagógica, na concepção de Freire (2006).   

Quando se trata do ensino de ciências, em especial, do ensino de Química, 
não se deve esquecer os três aspectos estruturantes dessa ciência (Mortimer, 2000), 
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que são: o teórico, o fenomenológico e o representacional. Esses aspectos, em 
momento algum, podem estar desarticulados, pois se complementam. O aspecto que 
trata mais diretamente da experimentação é o fenomenológico. 

De acordo com Giordan (1999), a experimentação pode ser concebida de duas 
formas, a ilustrativa e a investigativa. A intervenção didática a ser apresentada a seguir 
tem caráter investigativo, problematizador, na qual será valorizada a interpretação dos 
estudantes acerca do fenômeno observado, realizando, não uma ação mecânica e 
literal, mas reflexiva e substantiva (Moreira, 2006). A concepção ilustrativa, na maioria 
das vezes, se dá por meio da demonstração da teoria já lecionanda pelo professor. 
Dessa forma, é como se a teoria, na sua existência, precedesse o fenômeno. Essa 
forma de conceber a experimentação é muito utilizada pelos professores. De modo 
geral, primeiro é ensinada a teoria para o aluno e, em seguida, é realizado o 
experimento para dar valor de prova a esta. Dessa forma, poucas oportunidades são 
dadas para que o aluno reflita sobre o fenômeno que está observando. Por outro lado, 
na concepção investigativa, a experimentação “é empregada anteriormente à 
discussão conceitual e visa obter informações que subsidiem a discussão, a reflexão, 
as ponderações e as explicações, de forma que o aluno compreenda não só os 
conceitos, mas a diferente forma de pensar e falar sobre o mundo por meio da ciência” 
(Francisco, Ferreira e Hartwing, 2008). 

Outro ponto que não deve passar despercebido nas aulas de ciências é a 
linguagem ou o nível representacional (Machado 1995), pois, “é de fundamental 
importância para a elaboração conceitual. Seu papel não é meramente de comunicar 
ideias” (Machado, 1995).  

Segundo Smolka (1993, p.122), nesta perspectiva a elaboração conceitual é 
considerada como um modo culturalmente desenvolvido de os indivíduos 
refletirem cognitivamente sobre suas experiências, resultante de um 
processo de análise (abstração) e de síntese (generalização) dos dados 
sensoriais que é mediado pela palavra e nela materializado.  

Na perspectiva apontada acima, a palavra assume um papel fundamental e 
central, colocando-se como mediadora da compreensão do conceito. Para Machado e 
Moura (1995, p.27), existem professores que concebem, erroneamente, a linguagem 
“como meio de transmissão de significados em uma via de mão única, reforça-se então 
a concepção do processo de ensino-aprendizagem como transmissão-recepção”. 
Segundo Freire, essa pedagogia clássica é denominada bancária, na qual o professor 
é o depositante e o aluno o receptor do conhecimento.  

Neste trabalho será apresentada e discutida uma intervenção didática 
utilizando uma atividade experimental realizada por um estudante do PIBID, Projeto 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, em um colégio público da cidade de 
Salvador, no ano de 2012. 

A atividade  

A atividade realizada consistiu da aplicação de uma sequência didática com o 
objetivo de formar conceitos relevantes, a partir da construção de um modelo químico. 
Neste sentido, segundo Gilbert, Boulter e Elmer (2000): 
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Um modelo pode ser definido como uma representação parcial de um objeto, 
evento, processo ou ideia, que é produzida com propósitos específicos como, 
por exemplo, facilitar a visualização, fundamentar a elaboração de explicações e 
previsões sobre comportamentos e propriedades do sistema modelado.  

Sendo assim, “um modelo não é uma cópia da realidade, muito menos a 
verdade em si, mas uma forma de representá-la originada a partir de interpretações 
pessoais destas” (Ferreira e Justi, 2006). Os modelos são de grande importância para 
as ciências, pois são ferramentas utilizadas para representar aquilo que não é 
perceptível aos nossos sentidos.  

A proposta geral deste trabalho foi retirada do livro: MORTIMER, E. F. e 
MACHADO, A. H. Química, vol.1, 1ª Ed. São Paulo, 2011. Embasada no artigo 
intitulado Concepções Atomistas dos Estudantes (Mortimer 1995) e adaptada para a 
inserção da discussão das questões históricas e epistemológicas da Ciência. O 
trabalho teve como objetivo principal a construção, pelo aluno, do Modelo Cinético de 
Partículas, através de aulas experimentais, em que, por meio destas, inseriu-se os 
conceitos de pressão, dilatação e estados físicos da matéria. A atividade foi 
desenvolvida com estudantes do primeiro ano do ensino médio. 

Desenvolvimento da intervenção didática 

A intervenção foi desenvolvida em quatro momentos: 1- aula expositiva sobre a 
história da Química como uma ciência experimental; 2-questionário para o 
levantamento de concepções prévias; 3- vídeo com o objetivo de abordar o modelo 
cinético de partículas e os conceitos a ele relacionados; 4- aplicação de questionário de 
avaliação da aprendizagem.   

Segundo Delizoicov (1983; 1991; 2005), a aprendizagem acontece com a 
formulação e a reformulação dos saberes pelos estudantes ao lado dos professores, 
igualmente sujeitos do processo. Neste sentido, Delizoicov (1983; 1991; 2005) 
estruturou três momentos pedagógicos: 1-Problematização inicial; 2- Organização do 
conhecimento; e 3- Aplicação do conhecimento. Neste trabalho, as aulas experimentais 
foram inseridas no momento da aplicação do questionário de pré-concepções, no 
momento da Problematização inicial. 

Neste trabalho, a orientação pedagógica e metodológica teve, como referencial 
teórico, a Teoria da aprendizagem Significativa de David Ausubel. De modo geral, o 
autor ressalta que, para um conceito ser aprendido pelo aluno de forma significativa é 
necessário que haja uma interação substantiva, e não linear, dos subsunçores com a 
nova informação (Moreira, 2006). O autor chama de subsunçores os conhecimentos 
prévios do indivíduo. Segundo Ausubel, essa conexão dialética na estrutura cognitiva 
do aprendiz é que dá significado ao novo conteúdo, assim como também transforma a 
informação preexistente.  

A verificação da aprendizagem dos conceitos pelos alunos foi feita através da 
aplicação de questionários de levantamento das concepções, antes e após o processo 
de ensino. Para que as respostas não fossem dadas de forma mecânica e decorativa, 
no material de avaliação da aprendizagem foram colocadas situações problema 
diferentes daquelas já conhecidas pelos estudantes, porém com a mesma base de 
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explicações relativas aos conceitos que já haviam sido ensinados. Essa proposta leva o 
aluno a adquirir a capacidade de visualizar a inserção desses conceitos em diferentes 
situações, ou seja, estes devem fazer parte de uma totalidade e não devem servir 
apenas para explicar fenômenos específicos (Moreira, 2006) 

No primeiro momento da intervenção didática, utilizou-se a abordagem histórica 
da Química para se discutir o caráter experimental dessa Ciência e a importância da 
utilização dos experimentos como forma de investigação de fenômenos controlados do 
real. A discussão iniciou-se com a exposição dos primeiros experimentadores que 
acreditavam na transformação dos materiais, os Alquimistas, situados no século XVII, 
chegando até os dias atuais. Fazendo esse recorte na história da ciência, abordamos 
as revoluções científicas, os pesquisadores de importância na época dessas 
revoluções e os saltos ontológicos ocorridos. Essa primeira proposta de situar os 
estudantes acerca dos acontecimentos históricos que levaram a Química a ser uma 
ciência experimental teve, também, como objetivo, dar ao aluno uma ideia de totalidade 
cultural. Nessa perspectiva, a história da Química proporciona uma visão de que o 
conhecimento existente na sociedade atual, em algum momento na história passou por 
transformações e que estas só foram possíveis, à medida que os cientistas iam 
adquirindo conhecimentos culturalmente herdados dos seus antepassados, mostrando 
que as ciências e a sociedade não são estáticas, livres de transformações.  

Para conceber o primeiro momento pedagógico proposto por Delizoicov, a 
problematização inicial, inseriu-se uma atividade experimental apresentando situações 
reais que os alunos, na maioria das vezes, presenciam. Iniciou-se a atividade com o 
levantamento das concepções prévias dos alunos acerca do Modelo Cinético de 
Partículas, para que fosse feita a problematização e o ancoramento da nova 
informação, de acordo com a proposta ausubeliana. Os experimentos consistiram em 
comprimir o ar dentro de uma seringa; expandir o ar contido em um recipiente fechado 
sob aquecimento; e dilatar o líquido de um termômetro.  

Nos questionários, foi pedido que os alunos tentassem descrever e explicar os 
fenômenos através de respostas em formato de textos e, também, por meio de 
representações com desenhos. Essa variedade em métodos para o levantamento das 
concepções prévias dos alunos, para um mesmo episódio, faz com que o professor 
tenha uma noção maior do que os alunos querem expressar e dos modelos que eles 
têm na mente (Mortimer, 1995) pois, em algumas atividades desta natureza, 
desenvolvidas no âmbito do PIBID, percebeu-se a dificuldade de estudantes em 
escrever o que realmente pensam. 

A análise do questionário aplicado aos alunos para o levantamento das 
concepções prévias, a partir da realização dos experimentos de comprimir o ar que há 
dentro de uma seringa; expandir o ar dentro de um recipiente fechado sob aquecimento 
e dilatar o líquido de um termômentro, ficaram notórias idéias que divergiam daquelas 
aceitas cientificamente, limitando-se ao senso comum. No entanto, essas concepções 
devem ser consideradas relevantes, já que se relacionam a subsunçores que os 
estudantes têm nas suas estruturas cognitivas e que, de acordo com Ausubel, servem 
de ancoradouro para os novos conteúdos a serem aprendidos.  

A seguir são apresentados os procedimentos experimentais utilizados para o 
levantamento das concepções prévias dos alunos. 
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O desenvolvimento dos experimentos 

Para a realização do primeiro experimento, solicitou-se que os alunos 
tomassem uma seringa sem a agulha e puxassem o êmbolo até o fim. Nesse momento, 
foi perguntado o que eles imaginavam que estava contido dentro da seringa, ao mesmo 
tempo que solicitou-se que suas respostas fossem dadas em forma de texto e 
desenho. Em seguida, foi pedido que eles obstruíssem a extremidade aberta da 
seringa e que tentassem empurrar o êmbolo até onde conseguissem. Da mesma forma 
anterior, foi solicitado que os alunos descrevessem as suas observações e 
propusessem uma explicação para o fato de não conseguirem empurrar o êmbolo da 
seringa totalmente. Foi ressaltado para os alunos que suas respostas deveriam ser 
dadas de forma a enfatizar o nível submicroscópico do conhecimento químico.  

O segundo experimento consistiu em expandir o ar dentro de um balão de 
vidro, a partir do seu aquecimento, utilizando-se uma manta aquecedora. Na saída do 
balão de vidro colocou-se uma bexiga de decoração. À medida que o ar contido no 
recipiente ia sendo aquecido, a bexiga ia inflando. Com base na observação desse 
fenômeno, solicitou-se aos alunos que explicassem, utilizando o nível microscópico do 
conhecimento químico, o que levou a bexiga que, anteriormente, estava murcha a 
inflar. Essas respostas também teriam que ser dadas em forma de texto e de desenhos 
representativos. 

No terceiro experimento foi solicitado que os estudantes colocassem uma certa 
quantidade de água em um béquer e medissem a sua temperatura por meio de um 
termômetro de mercúrio; posteriormente, foi solicitado que aquecessem a água com o 
uso de uma lamparina e que observassem o que acontecia com o mercúrio líquido 
dentro do bulbo do termômetro. A partir da descrição das observações realizadas pelos 
alunos, pediu-se que eles explicassem, a nível submicroscópio, o porquê do volume 
ocupado pelo mercúrio dentro do termômetro variar à medida que este é submetido ao 
aquecimento. Da mesma forma que solicitado anteriormente, as repostas deveriam ser 
dadas em forma de texto e de desenhos representativos. 

Resultados e discussões 

Os questionários utilizados para o levantamento das concepções prévias 
continham questões que solicitavam a descrição e explicação dos fenômenos 
observados nos experimentos. No questionário de avaliação da aprendizagem, no qual 
o estudante era levado a pensar sobre outros tipos de situações problemas, mas com o 
mesmo fundamento, solicitava-se que os alunos explicassem os fenômenos com base 
no modelo cinético de partículas estudado.  

A seguir, são apresentados alguns destaques de respostas dos alunos ao 
questionário de levantamento das concepções prévias. Assim, por exemplo, um aluno 
respondeu que a matéria é formada por “células” e, nesse caso, podemos inferir que 
ele tenha relacionado com a formação dos seres vivos; já outros consideraram a 
matéria como tendo uma constituição contínua, ou seja, sem espaços vazios. Muitos 
deles se referiram à presença de “moléculas” e, quando indagados sobre o que são 
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essas moléculas, de fato, não souberam explicar. Assim como também apresentaram 
tentativas de explicações dos fenômenos nos quais ocorria a variação no número de 
partículas, mesmo trabalhando-se num sistema fechado, como no caso do experimento 
da expansão do gás sob aquecimento. Em suas tentativas de explicação, consideraram 
a dilatação do gás como, não apenas o aumento dos espaços entre as partículas mas, 
também, do tamanho delas. Três alunos representaram o estado líquido com uma 
perfeita organização das partículas, enquanto outros se limitaram à descrição do 
experimento sem apresentarem qualquer explicação. Na maior parte das vezes, as 
ideias dos alunos divergiram daquelas aceitas cientificamente, o que exigiu a 
abordagem posterior dos conteúdos. Poucos estudantes conseguiram chegar a 
respostas satisfatórias, do ponto de vista do aceito cientificamente, e quando lhes foi 
perguntado onde haviam aprendido, eles responderam: “No ano anterior já estudamos 
este tipo de conteúdo”. A partir destas primeiras tentativas de explicação dos alunos é 
que se introduziu o 1º momento da intervenção, ou a “Problematização inicial”, pois os 
estudantes, inicialmente, assumem posições baseadas no conhecimento do senso 
comum e o papel do professor é levá-los a refletir sobre as limitações e contradições 
apresentadas por este tipo de conhecimento. Neste sentido, 

“O professor deve organizar a discussão não para fornecer explicações 
prontas, mas almejando o questionamento das posições assumidas pelos 
estudantes, fazendo-os refletir sobre explicações contraditórias e possíveis 
limitações do conhecimento por eles expressado, quando comparado ao 
conhecimento científico necessário à interpretação do fenômeno e do qual o 
professor deve ter o domínio” (Francisco, Ferreira e Hartwing, 2008). 

No 2º momento da intervenção, a “organização do conhecimento”, foi utilizado 
um vídeo baseado na série “Mundos Invisíveis”, no qual é abordada a evolução da 
ciência, desde os primeiros pensadores ocidentais conhecidos, os filósofos gregos, que 
tentavam explicar a origem e a constituição da matéria. Com este recurso didático, foi 
abordada a evolução histórica das concepções sobre a matéria, mostrando-se um salto 
ontológico, da ideia de matéria contínua para a descontínua, de modo que é a partir 
dessa concepção de descontinuidade da matéria que se pode pensar no Modelo 
Cinético de Partículas pois, de acordo com Francisco, Ferreira e Hartwing (2008) “este 
tipo de atividade desempenha o papel formativo e construtivo da apropriação crítica 
dos conhecimentos” 

A partir da apresentação do vídeo, foi feita uma discussão sobre o seu 
conteúdo, no que se refere à matéria ser formada por pequenas partículas entre as 
quais existe espaço vazio, expondo o Modelo Cinético de Partículas e alguns conceitos 
a ele atrelados, como Pressão, Dilatação/Contração e Estados Físico da Matéria.   

No 3º momento da intervenção pedagógica, “aplicação do conhecimento”, o 
objetivo foi expor os alunos a uma situação problema que exigisse a mobilização dos 
conceitos aprendidos em um contexto diferente do inicial, “destinando-se a capacitar os 
alunos na utilização do conhecimento que vem sendo adquirido, (...) sistematizando, ao 
mesmo tempo em que é empregado para analisar e interpretar as situações propostas 
inicialmente e outras a posteriori” (Francisco, Ferreira e Hartwing, 2008). 

No questionário, foi solicitado que os alunos explicassem a contração do ar 
dentro de uma garrafa pet fechada, sob resfriamento; a dilatação da linha férrea e a 
mudança dos estados físicos da matéria. Segundo Ausubel, para avaliar se houve 
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aprendizagem significativa, é necessário que seja feita a comparação entre as 
concepções a priori  e a posteriori. Então, a partir da análise deste ultimo questionário e 
comparando as respostas com aquelas do questionário de levantamento das 
concepções prévias, notou-se um avanço significativo nas respostas dos estudantes 
quando consideramos a formação dos conceitos. Percebeu-se a superação da idéia 
que os alunos tinham sobre a continuidade da matéria, da expansão e dilatação com o 
aumento no tamanho das partículas, da concepção de que no estado líquido as 
partículas têm uma organização específica. Nesse sentido, para explicar o fenômeno 
da contração do ar dentro de uma garrafa pet, sob resfriamento, um aluno relatou que 
“à medida que o ar que está dentro da garrafa pet é resfriado, as suas partículas 
diminuem o movimento e passam a ocupar um menor volume”. Outro estudante que no 
questionário de concepções prévias defendia a idéia de matéria contínua, explicou a 
mudança de estado físico da matéria da seguinte forma: “ quando o gelo é retirado do 
congelador ele ganha energia do ambiente e é aquecido. Desta forma as moléculas de 
água ficam com mais energia cinética e mais afastadas”.  

Quando se tratou dos conceitos de pressão, dilatação e estados físicos da 
matéria, a grande maioria dos alunos conseguiu aprender de forma significativa, uma 
vez que estabeleceram relações entre a nova informação e as já existentes, utilizando 
exemplos que expressaram uma mobilização conceitual. Um exemplo disso foi 
observado na resposta de um aluno quando perguntado sobre o que é pressão e onde 
ele observava esse fenômeno. Para ele, a pressão “ é a força que as partículas 
exercem em uma determinada área, onde podemos observar na panela de pressão. Na 
panela, o vapor da água fica parcialmente confinado e exercendo uma força sobre as 
paredes da panela e sobre a superfície da água”. 

Apesar dos aspectos positivos citados acima, percebeu-se que alguns alunos 
não conseguiram superar algumas concepções errôneas, como a variação na 
quantidade de partículas do sistema quando a matéria sofre dilatação, a citação da 
palavra “moléculas” e, principalmente, a falta de percepção da relação entre a energia 
cinética média das partículas e a temperatura, pela maioria dos alunos da turma. 

Considerações Finais   

Muitas vezes, a falta de motivação dos alunos é resultante da forma como o 
professor conduz a aula. A utilização de aulas experimentais pode estimular a 
curiosidade dos alunos, mas, para isso, o professor não deve se limitar a usar este 
recurso didático ressaltando, apenas, o seu caráter lúdico.  

É importante que nas aulas de ciências o estudante seja desafiado 
cognitivamente. Dentro desta perspectiva, o experimento foi utilizado neste trabalho de 
modo a gerar uma problematização na turma, para que os alunos refletissem sobre os 
fenômenos e tentassem buscar meios de explicá-los. Ainda assim, observou-se que as 
respostas dos alunos, em sua grande maioria, se limitaram ao senso comum, distantes, 
portanto, das explicações cientificamente aceitas. Para a superação destas 
dificuldades, as respostas dos alunos foram problematizadas e contrapostas às 
explicações científicas, com o objetivo de levá-los a perceber que o senso comum, na 
maior parte das vezes, não consegue explicar adequadamente os fenômenos e 
situações do cotidiano.   
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 Em concordância com Freire (1999), acreditamos que o professor, na sua 
atuação, não deve ser um mero depositante de informações para que os estudantes as 
memorize. Ele ou ela deve instigar os alunos a construírem as suas próprias 
explicações para os eventos sob estudo.   

Durante a intervenção didática, ficou evidente a dificuldade dos alunos em 
desenvolverem o pensamento químico através de modelos submicroscópicos, uma vez 
que eles estão acostumados a lidar com situações perceptíveis somente no mundo 
palpável, macroscópico. 

A relação estabelecida nas aulas entre professor e aluno, através da 
linguagem, ressaltou o seu caráter mediador para a compreensão dos fenômenos e 
não um meio de transmitir a informação em via única, ou seja, a linguagem passa a ser 
o ponto central do processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva dialética. 
Nesse sentido, o fortalecimento das relações professor-aluno, através da linguagem, é 
importante para o professor, pois pode levá-lo a perceber o desenvolvimento das idéias 
dos alunos, à medida que eles se expressam.  

Para promover uma aprendizagem mais significativa, é necessário que o 
professor conheça as concepções trazidas pelos alunos, pois o modo como a nova 
informação vai ser apreendida pelo aluno depende das concepções presentes na sua 
estrutura cognitiva. 

Em relação às concepções errôneas dos alunos observadas neste trabalho, 
faz-se necessário que o professor retome estas questões mobilizando os conceitos 
aprendidos em outros contextos específicos, de forma a possibilitar a articulação entre 
os conteúdos desenvolvidos em aula, superando a sua fragmentação e a conseqüente 
falta de significado destes conteúdos para o estudante.   
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Introdução 
Um indicador ácido-base é um ácido ou base 
orgânicos fracos cuja forma dissociada difere da cor 
de sua base ou ácido conjugado. Sendo um meio 
visual eficaz na determinação do pH. O estudo de 
tais indicadores, obtidos a partir de extratos vegetais 
iniciado por Boyle no século XVII, tem sido objeto de 
investigação até os dias atuais (Terci; Rossi, 2002). 
Experimentos de química são essenciais na 
construção do conhecimento. A preocupação em 
adequar o ensino à realidade vem sendo 
demonstrada nos documentos oficiais como 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998).  
Segundo Lima e Maciel (2011) uma ferramenta 
atrativa na área de ensino e que pode romper com 
problemas de infraestrutura das escolas é o uso de 
materiais alternativos encontrados no cotidiano dos 
alunos.  A coleta de matéria-prima da própria região 
que compõe-se  por uma vegetação típica do 
cerrado, bioma que concentra 1/3 da biodiversidade 
nacional, compreendendo 5% do território nacional, 
pode facilitar a contextualização de diversos 
conteúdos químicos, além de valorizar o bioma 
Cerrado. Objetiva-se com este trabalho ampliar e 
difundir o conhecimento de indicadores naturais 
obtidos da flora regional para posterior utilização 
como recurso didático no ensino de química. 
 
 

Resultados e Discussão 
 
Os extratos das espécies características do Cerrado 
foram obtidos através da maceração da matéria-
prima seguida da imersão em etanol e água. Para a 
avaliação das cores foram preparadas soluções 
tampões em pH de 1 a 14. A determinação das 
cores foi feita utilizando-se tubos de ensaio com 5 
mL de cada solução tampão, aos quais serão 
adicionados 1 mL dos extratos. 
Entre as espécies características da flora centro-
norte goiana coletadas e analisadas, apresentaram 
variação nítida de coloração em função do pH: flor 
da pata de vaca, flor de jambo, flor de cana-de-
macaco e a casca do tucum. Logo, os extratos 
brutos destas quatro espécies podem ser usados 
como possíveis soluções indicadoras de pH. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Escala de cores para diferentes pHs, 
obtida com o extrato da flor de pata de vaca. 

 
 
Figura 2. Escala de cores para diferentes pHs 
obtida com o extrato da flor de jambo. 

 
 
Figura 3. Escala de cores para diferentes pHs 
obtida com o extrato da flor de cana-de-macaco. 

 
 
Figura 4. Escala de cores para diferentes pHs 
obtida com o extrato da casca de tucum 

 

Conclusões 
De acordo com os resultados preliminares, pode-se 
concluir que os extratos brutos obtidos das quatro 
espécies vegetais estudadas: flor de pata de vaca, 
flor de jambo, flor de cana-de-macaco, casca de 
tucum apresentam potencialidade para a 
demonstração do comportamento de indicadores de 
pH. As atividades com indicadores ácido-base 
servem para facilitar a abordagem didática de 
diversos conteúdos químicos 
____________________ 
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Introdução 
Apesar de ser uma componente curricular comum 
na grade do ensino médio, a Química também pode 
ser trabalhada nos últimos anos do Ensino 
Fundamental, de forma a provocar no estudante o 
interesse pela ciência. Este estudo apresenta um 
relato de experiência de como o abaixamento do 
ponto de congelamento foi trabalhado no Programa 
Mais Educação. O Programa Mais Educação foi 
instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e 
integra as ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), como uma estratégia do Governo 
Federal para induzir a ampliação da jornada escolar 
e a organização curricular, na perspectiva da 
Educação Integral (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
2013). Para Lima e Matos (2007) o estudo da 
crioscopia (propriedade coligativa), através de 
experimentos, organiza-se em torno de uma 
situação de caráter concreto e ilustrativo, que 
permite efetivamente ao aluno formular hipóteses e 
proporcionar um estudo mais aprofundado sobre o 
fenômeno crioscópico. O estudo tem como objetivo 
mostrar uma forma diferente de apresentar a 
química para estudantes do Ensino Fundamental. 

Resultados e Discussão 
O trabalho foi desenvolvido com 22 estudantes do 
Programa Mais Educação da Escola Municipal Dr. 
Ivo Queiroz Costa localizado no município de 
Vitória de Santo Antão – PE. Os estudantes têm 
idades entre 10 e 17 anos e cursam o Ensino 
Fundamental. Inicialmente foi apresentado aos 
estudantes dois pratos, ambos com pedras de gelo, 
mas em apenas um foi adicionado sal. Foi solicitado 
que eles observassem e descrevessem o que 
acontecia (figura 1). Em seguida foi realizado o 
mesmo experimento, mas, alterando o soluto para 
açúcar. A primeira constatação identificada pelo 
grupo foi a rapidez com que o gelo com sal e 
posteriormente com açúcar, derretia em 
comparação ao gelo puro, a percepção de que o sal 
e o açúcar afetavam o congelamento do gelo foi 
imediata, porém os alunos não souberam explicar 
porque aquele fenômeno ocorria. Na tentativa de 
explicar o fenômeno José Vitor de 14 anos (8º ano) 
escreveu: “o gelo que está com sal está derretendo 

mais rápido por causa das substâncias do sal”. O 
abaixamento do ponto de congelamento 
(crioscopia) é a diminuição do ponto de 
congelamento do solvente provocado por um soluto 
não volátil (ATKINS; JONES, 2006). Em seguida foi 
realizada uma explicação sobre as mudanças do 
estado físico da água, com destaque para a fusão e 
a aplicação do efeito da crioscopia no cotidiano 
(fabricação de picolé, descongelamento do gelo 
pelo sal nas ruas das cidades que nevam). 

 
Figura 1. Alunos observando e relatando o 
experimento. 

Conclusões 
O experimento trabalhado proporcionou interesse e 
motivação à investigação da ciência, aos 
estudantes que aderiram ao desenvolvimento do 
experimento e serviu de ferramenta para explicar, 
problematizar e discutir os conceitos envolvidos.   
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Introdução 
É crescente nos sistemas educacionais o ensino por 
meio da análise e resolução de problemas ou por meio 
do desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Ambos 
utilizam o conceito de metodologias ativas, na qual é 
possível driblar a baixa capacidade de retenção de 
informações dos atuais alunos, ultimamente tão 
informatizados e globalizados 1. A aplicação de propostas 
desses tipos de ensino nas áreas de ciências exatas 
pode ser facilitada devido ao suporte do uso de 
laboratórios experimentais que são parte integrante dos 
currículos acadêmicos e que, geralmente, elevam o grau 
de satisfação dos estudantes 2. No mais, outra base 
motivadora fundamental para este trabalho é a educação 
ambiental, tema transversal em todos os níveis de ensino 
e obrigatório segundo a Lei 9.795/99. Dessa maneira, os 
conceitos redução, reuso e reciclagem devem ser 
norteadores também em atividades experimentais. 
Neste trabalho são apresentados os resultados práticos 
alcançados por meio da realização de um mini-projeto 
interdisciplinar entre as disciplinas de Fundamentos de 
Termodinâmica e Engenharia e Ciência dos Materiais 
realizado no ano de 2013, envolvendo cerca de 150 
alunos do 5° semestre do curso de Engenharia de 
Produção do Centro Universitário Padre Anchieta. No 
desenvolvimento deste projeto objetivou-se a confecção, 
por parte dos alunos, de uma máquina a vapor com 
materiais reutilizados/reciclados, bem como sua 
apresentação durante uma aula prática.  

Resultados e Discussão 
No desenvolvimento do trabalho, inicialmente, foram 
apresentadas aos alunos as Figuras 1a e 1b, segundo as 
quais, os alunos, divididos em grupos de 5 alunos, foram 
orientados a, no período de um mês, apresentar uma 
máquina térmica que fosse capaz de fazer uma hélice se 
mover por meio da geração de vapor. Para tanto, todos 
os materiais utilizados na confecção do aparato deveriam 
ser materiais reaproveitados ou reciclados. 

  
(a) (b) 

Figura 1. Modelo de protótipo do sistema baseado (a) no uso 
de Bico de Bunsen e (b) no uso de resistência elétrica. Fonte: 
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/as-leis-da-termodinamica.html. 
 
O resultado experimental perante o que foi proposto aos 
alunos foi além das expectativas iniciais. Com alunos 
atuantes em indústrias, a fabricação dos protótipos foi 
facilitada e bem elaborada. Apenas dois trabalhos 
apresentados num total de 30 trabalhos não tiveram êxito 
no funcionamento nem mesmo após a realização de 

ajustes. Na Figura 2 vemos dois exemplos de trabalhos 
apresentados e em pleno funcionamento. 

  
(a) (b) 

Figura 1. Fotografias de duas máquinas térmicas 
apresentadas pelos alunos. 
 
Nas Figuras 2a e 2b observamos que a construção das 
máquinas necessitou de conhecimentos em soldagem, e 
de técnicas de pintura para a máquina da Figura 2a, 
sendo este um indício de aprendizagem mais 
significativa, baseada no uso de conhecimentos prévios 
dos alunos na construção de um novo conhecimento 3.  
Ambos os protótipos foram preparados para funcionarem 
com resistência elétrica, entretanto, o uso de uma 
resistência para 220 V fez com o que a máquina da 
Figura 2b operasse em apenas metade de sua potência 
total, fazendo com os alunos adaptassem o sistema para 
o uso do bico de Bunsen, originando um resultado 
bastante satisfatório, com a geração de grande 
quantidade de vapor. Em ambas as máquinas percebe-
se o uso de materiais recicláveis ou reaproveitáveis, 
principalmente metálicos e poliméricos, o que foi uma 
realidade para todos os trabalhos apresentados. Ao final 
da apresentação do funcionamento da máquina cada 
grupo deveria preencher um relatório de melhorias da 
sua própria máquina e, sugestões como a incorporação 
de medidores de rpm e de pressão foram feitas. 

Conclusões 
A interdisciplinaridade foi importante na execução deste 
trabalho, pois aproximou os conteúdos das disciplinas e 
levou a um maior interesse dos alunos que, ao longo do 
período estipulado para o desenvolvimento da máquina, 
trocaram várias informações com os colegas e as 
docentes. A experiência contribuiu para o entendimento 
de que a ação pedagógica deve estar vinculada a 
geração de ideias, já que os futuros engenheiros terão 
papel fundamental nas inovações tecnológicas e não 
podem ter receio de novas atividades.  
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Introdução 
A disciplina de Química possui em seu currículo, 

conteúdos de difícil compreensão, como por 
exemplo, o assunto Pilhas e Eletrólise, bastante 
complexo e de difícil imaginação e interpretação, 
sendo necessário, portanto, formas diferentes de 
colocar o aluno em contato mais direto e objetivo 
com a disciplina. Sendo assim é preciso o uso de 
atividades práticas por parte do professor, a fim de 
reforçar a disciplina para o aluno, tornando-a mais 
acessível. A aula prática foi ministrada no 2ª série do 
Ensino Médio, já que ela se relaciona com o 
conteúdo de Físico-Química visto pelos alunos no 4º 
bimestre, além de promover melhorias na 
compreensão dos conceitos teóricos, facilitando a 
aprendizagem. Desta forma, objetivou-se com o 
presente trabalho auxiliar o professor de Química da 
escola-campo, elaborando uma aula prática sobre 
Eletrólise. 

Resultados e Discussão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Dados do questionário 

 
  De acordo com o questionário aplicado, pôde-se 
constar que os alunos no início da aula não tinham 
conhecimento sobre do que se tratava o assunto 
“Eletrólise” e poucos sabiam sobre o correto 
descarte de pilhas/baterias, inferiram que a 
disciplina mais difícil é Química, influenciados pela 
própria aula em questão ser a da mesma e 
afirmaram também que a maioria dos alunos nunca 
havia participado de uma atividade prática da 
disciplina. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 2: Análise geral da aula prática 

 

Conclusões 
Segundo Rosa (2008), um dos grandes desafios do 
ensino de ciências nas escolas de nível fundamental 
e médio é estabelecer uma relação entre o 
conhecimento ensinado e o cotidiano dos alunos. 
Pôde-se evidenciar ao final da aula diferenciada que 
os alunos aprenderam sobre o assunto “Eletrólise”, 
o correto descarte de pilhas e baterias e o que seria 
oxidação e redução, pois o grupo de estágio através 
se uma simples prática como esta, levou em 
consideração a realidade escolar em que o aluno e 
professor se encontravam, mostrando em si que é 
importante recorrer a métodos multidisciplinares que 
promovam o aprendizado do aluno. 
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Introdução 
Muitos são os estudos sobre a abordagem da 
experimentação no ensino de Química. Sabe-se que 
utilizar atividades experimentais somente com o 
intuito de motivar o aluno, facilitar sua aprendizagem 
e concretizar o conteúdo não é uma boa estratégia 
de ensino. Isto porque com o tempo a motivação 
pode se perder (HODSON, 1994) ou se tornar 
inexistente. Outro grande obstáculo é o fato de 
muitas vezes a experimentação se deter nas 
observações macroscópicas e não levar o aluno a 
refletir sobre a interpretação dos fenômenos (SILVA, 
MACHADO e TUNES, 2010). A experimentação 
pode ser abordada como uma articulação entre o 
fenômeno e a teoria, sendo uma constante relação 
entre o fazer e o pensar. Portanto, quando o 
professor realiza um experimento junto de seus 
alunos, deve questioná-los para que o expliquem. 
Para explicar o fenômeno os alunos devem recorrer 
a teorias, e ao fazer essa relação, conseguem 
articular o fazer e o pensar. Ao escolher a 
experimentação com abordagem investigativa, o 
professor pode conseguir trabalhar muito além do 
que simplesmente o conteúdo, pode também 
associar a atividade desenvolvida com o cotidiano 
de seu aluno, levando-o a pensar criticamente.  
Nessa perspectiva, alunos do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
desenvolvem atividades experimentais junto a 
estudantes da Educação Básica objetivando não só 
trabalhar conceitos da Química, mas principalmente, 
formar o cidadão. 
Este trabalho é parte de uma pesquisa de conclusão 
de curso (TCC), de um dos bolsistas do PIBID. Com 
o objetivo de identificar quais as concepções dos 
alunos do 1º ano do Ensino Médio envolvidos no 
projeto sobre a experimentação, foi elaborado um 
questionário sobre a temática e os resultados iniciais 
serão apresentados e discutidos. Ao final do 
semestre, um novo questionário será aplicado para 
avaliar mudança na percepção dos alunos. 

Resultados e Discussão 
A pergunta feita foi: “Qual o propósito da 
experimentação no ensino de Química?”. De um 
total de 58 alunos, pode-se identificar quatro 
respostas recorrentes: 31% acredita que o propósito 
da experimentação é o ganho de conhecimento; 
outros 31% creem que a experimentação auxilia no 

entendimento do conteúdo dado. O que nos chama 
atenção nessas respostas é o imediatismo presente 
na concepção de nossos jovens. Suas respostas 
refletem o entendimento de que a Ciência é algo 
“apreendido” e não entendido. Uma parte dos alunos 
(15%) atribui à experimentação uma motivação a 
mais para se estudar Química. O problema com 
essa resposta é saber se motiva mesmo, pois 
muitas vezes percebe-se que o foco do aluno é 
somente nos aspectos macroscópicos do 
experimento, e quando o professor passa para a 
discussão e explicação do fenômeno é dada pouca 
ou nenhuma importância. Uma parcela dos 
estudantes (21%) respondeu que a experimentação 
comprova na prática o que vemos na teoria, como 
se o fenômeno fosse apenas uma demonstração 
empírica de uma verdade oculta da natureza. Essa é 
uma concepção recorrente entre alunos e 
professores. Uma pequena parte dos alunos (2%) 
respondeu que a experimentação tem como 
propósito proporcionar a eles um maior contato com 
a Química, levando a entender que para eles 
somente se faz Química verdadeiramente, em 
laboratórios. 
 

Conclusões 
 
Sendo o questionário a primeira parte da pesquisa 
que está sendo realizada no TCC, há somente as 
concepções prévias dos alunos sobre a 
experimentação. Por ser para muitos o primeiro 
contato com esse tipo de atividade é normal e até 
aceitável tais respostas. O grupo de bolsistas 
juntamente com a Professora Supervisora do PIBID 
almejam, que ao final do semestre os alunos saiam 
com uma percepção diferente das que foram 
constatadas no questionário inicial.  
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Introdução 
Este trabalho tem o propósito de relatar de forma 
crítica e reflexiva, uma experiência vivenciada pelos 
bolsistas em sala de aula, oportunizada pelo Pibid. 
Na perspectiva de aperfeiçoar a prática como 
futuros docentes e atrair a atenção dos alunos para 
o estudo dos conceitos químicos. Foi ministrada 
uma aula experimental sobre os conteúdos de 
ácidos e bases aos alunos da 2ª série do Ensino 
Médio de uma escola da rede pública de Salinas-
MG. Neste sentido, Giordan (1999) afirma que o uso 
de atividades experimentais se constituem possíveis 
metodologias facilitadoras no processo de ensino e 
aprendizagem de Química. Deste modo, tal 
metodologia oportunizou aos alunos uma visão 
prática acerca do conteúdo de maneira dinâmica, 
além de propiciar aos acadêmicos bolsistas 
experiências como futuros professores. A atividade 
teve por objetivo complementar o conteúdo aplicado 
pelo educador em sala de aula, além de ser como 
um adicional para a construção do conhecimento 
adquirido pelos alunos.  

Resultados e Discussão 
A atividade experimental intitulada de Extrato de 
Repolho Roxo como Indicador Ácido-base foi 
desenvolvida em três momentos: 
1° Momento: Os estudantes foram divididos em 
grupos com oito integrantes e em cada grupo foram 
distribuídos o roteiro do experimento, os materiais 
como vasilhas de plásticos, vidro de maionese, 
garrafa de vidro, garrafa pet e copos descartáveis, 
todos usados como Béqueres alternativos, e 
reagentes como sabão em pó, água oxigenada 
(H2O2), extrato de repolho roxo, Cloreto de sódio 
(NaCl), água (H2O), vinagre e detergente.  
2° Momento: Foi aplicado o experimento em que os 
alunos teriam que identificar através da mudança de 
coloração das soluções, se as mesmas eram ácidas 
ou básicas, utilizando o extrato de repolho roxo 
como indicador.   
3° Momento: Foram aplicados questionários com 
questões abertas buscando diagnosticar as 
concepções dos alunos. Os resultados foram 
satisfatórios, visto que, 88,6% dos discentes 
afirmaram que a experimentação facilita a 
aprendizagem, além de unir a teoria com a prática. 
Os outros 11,4% dos alunos mostraram-se 
dispersos e não responderam os questionários. 

Quando questionados acerca do entendimento 
adquirido com experimento realizado 86,6% dos 
alunos apresentaram resultados positivos.  
Após a experiência, observou-se pelas respostas 
dos estudantes que com práticas sem muitas 
sofisticações podem tornar o ensino de químico 
mais divertido e interessante, necessitando apenas 
criatividade.  

 
Figura 1: Desenvolvimento do experimento. 

Conclusões 
Diante da atividade experimental, foi possível 
identificar as cores obtidas através da presença do 
indicador ácido-base. Desta maneira, a utilização 
dos recursos experimentais, apresentam resultados 
interessantes no tocante ao aprendizado significativo 
e à construção do conhecimento cientifico 
independente do nível intelectual dos alunos. Além 
disso, ao desenvolver atividades diferenciadas em 
sala de aula estimula os mesmos e facilita a 
compreensão dos conceitos. 
Foi possível constatar a eficiência da atividade 
experimental no processo de aprendizagem dos 
alunos, haja vista que, os mesmos visivelmente 
apresentaram melhor compreensão do conteúdo. 
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Introdução 
Práticas educativas que se baseiam em 
experimentações e situações-problemas podem ser 
uma proposta útil e instigadora que permitem aos 
professores apresentar desafios que motivam o 
estudo de diversos conceitos (Nuñes et al. 2004). 
É importante ressaltar que para que se consiga 
alcançar os objetivos de determinada prática 
experimental é preciso que o indivíduo disponha de 
meios suficientes e de condições fundamentais. Os 
meios se tornam suficientes quando são designados 
os objetos e as ferramentas de que precisa. As 
condições fundamentais, só são possíveis quando 
existe uma situação-problema, que possa guia o 
sujeito por um caminho que o leve ao conflito 
cognitivo, entendendo que há um problema por 
resolver.  
Neste trabalho será discutida a importância de 
algumas técnicas e estratégias por problemas 
através de atividades experimentais, desenvolvidas 
com materiais alternativos, para serem utilizadas em 
aulas de ciências no ensino fundamental. 

Resultados e Discussão 
Tendo em vista as observações feitas, notou-se a 
falta tanto de aulas práticas na disciplina de ciências 
quanto de laboratórios nas escolas.  
A figura 1 mostra algumas sugestões dos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Gráfico mostrando sugestões dos alunos 
para melhorar as aulas de química 
Observando essa necessidade foi proposta uma 
atividade experimental produzida com materiais 
alternativos. Os próprios alunos foram responsáveis 
pela confecção de duas “células eletroquímicas”. 
Para isso, precisou de duas garrafas de refrigerante 
(ou água mineral) 1 litro; Dois lápis grafite; Açúcar e 
sal de cozinha; Fios de cobre; Duas bexigas; Uma 

bateria 9 volts; Duas colheres de sopa; Cola quente; 
Lapiseira; Estilete; Funil e Água 
Uma observação importante é que em uma das 
células foi colocada uma solução de água e açúcar 
e na outra uma solução de água e sal. 
Antes de colocar a célula em funcionamento foi feito 
aos alunos algumas perguntas que estão listadas no 
quadro 1 juntamente com algumas respostas. Os 
pesquisadores sugeriram que eles iniciassem pela 
garrafa com a solução de açúcar. Os estudantes 
ligaram e deixaram por cerca de 5 a 10 minutos e 
nada ocorreu. Quando o procedimento foi repetido 
na outra garrafa bolhas começaram e se formando e 
a bexiga começa a encher. Em seguida, outros 
problemas foram propostos. 
Quadro 1: Respostas dos alunos aos 
questionamentos dos pesquisadores  

Perguntas Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 

Estas perguntas abriram caminho para o conflito 
cognitivo. Assim, os estudantes na tentativa de 
respondê-las mobilizaram seus conhecimentos 
prévios. A partir disso, notou-se que a turma ficou 
mais curiosa, e buscou encontrar as respostas para 
as questões propostas. 

Conclusão 
Apesar de o experimento parecer simples foi notável 
a satisfação dos estudantes. Houve uma grande 
mudança até mesmo comportamental, eles ficaram 
mais atentos e procuraram por si mesmo a busca da 
resolução dos problemas, demonstrando a eficácia 
desse método. 
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Resumo: A química é considerada por muitos alunos uma disciplina de difícil entendimento. Portanto, 
utilizar a experimentação como recurso pedagógico facilita a compreensão dos conteúdos, e aproxima 
os conceitos químicos com a realidade de vida dos alunos. Este projeto foi aplicado em uma escola 
pública, localizada no município de Belém - Pará, para uma turma do 9° ano do ensino fundamental, 
tendo como público-alvo da pesquisa 20 alunos. Para alcançar o objetivo do trabalho foi realizado um 
experimento com materiais alternativos sobre a produção de hidrogênio. 45% dos participantes 
descreveram de forma correta a reação, assim como identificaram os processos químicos envolvidos no 
experimento. Os resultados obtidos com aplicação do projeto destacado foram bastante satisfatórios, 
pois os alunos aprenderam e compreenderam o conteúdo abordado não só através da teoria, mas como 
da prática, no caso a experimentação de processos geradores de energias renováveis. 
 
 
Palavras-chave: Experimentação, Energia, ensino. 
 

1- INTRODUÇÃO 
 

A importância do ensino de Ciências é reconhecida por pesquisadores da área 
em todo o mundo, havendo uma concordância relativa à inclusão de temas 
relacionados à Ciência e à Tecnologia nas séries iniciais (LORENZETTI, 2000). 

Porém, ainda hoje a formação cientifica oferecida nas primeiras séries não é 
suficiente se considerarmos como um de seus principais objetivos a compreensão pela 
criança, do mundo que acerca. 

De acordo com Bonando (1994), o ensino de Ciências da Natureza tem sido 
muito superficial e o professor, muitas vezes transcreve na lousa listas de exercícios 
para as crianças estudarem para as provas escritas, cabendo a elas decorar conceitos. 

Além deste fator, os docentes justificam que o reduzido número de atividades 
em Ciências neste nível deve-se ao nível de escolaridade dos estudantes, que por 
estarem em fase de alfabetização, nem sempre necessitam aprender sobre este 
componente curricular. 

A disciplina química é de fundamental importância para a compreensão de 
fenômenos presentes em nosso cotidiano, pois está presente desde o ar que 
respiramos até a roupa que vestimos. Ao relacionar a química com o meio ambiente 
tratamos de fenômenos intrínsecos ao futuro da humanidade, levando em consideração 
a grande demanda de necessidades econômicas da sociedade, conseguimos ter um 
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olhar mais característico dos fenômenos que interagem e reagem com a natureza 
(MALDANER, 2003). 

Neste trabalho foi abordada a temática energia e meio ambiente, para isso foi 
demonstrado aos alunos que o homem moderno possui uma grande dependência dos 
recursos energéticos.  Apesar da enorme disponibilidade de energia dispersa na 
natureza, principalmente daquela proveniente do sol, a sua utilização não acontece 
sem problemas para o meio ambiente (GÓES, 1993). 

Neste sentido, é necessário demonstrar que o uso consciente dos recursos 
naturais geradores de energia é de extrema importância para evitar desperdícios e 
comprometimentos futuros do meio ambiente. Sendo a maior aliada para este fim, às 
fontes alternativas de energias renováveis e limpas, dentre elas destaca-se o 
hidrogênio como combustível, a qual foi o enfoque deste projeto. 

Ao mostrar aos alunos a combinação do hidrogênio com o oxigênio, a 
temperaturas elevadas, para formar água, os mesmos passam a entender como o 
hidrogênio é um importante gerador de energia, além de ser uma combustão não 
poluente, na qual o subproduto formado no final é a água. 

Como grandes esforços vêm sendo aplicados no desenvolvimento de sistemas 
geradores de energia utilizando o hidrogênio como combustível, estudar o 
desenvolvimento cientifico desta tecnologia estimula a curiosidade dos alunos, assim 
como se busca inserir a conscientização sobre o uso exacerbado dos combustíveis 
fósseis, e sobre o consumismo, grandes agravadores dos problemas ambientais 
(SANTOS; SANTOS, 2003). 

 Partindo deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo utilizar a 
experimentação no ensino de ciências abordando o hidrogênio como combustível, a fim 
de proporcionar aos alunos um melhor entendimento sobre fontes alternativas de 
energia. 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

Desde o início da civilização, o Homem que vivia em grupos ou tribos dependeu 
do meio ambiente para obter alimentos para sua sobrevivência. Tais grupos 
deslocavam-se constantemente de região para região em busca do seu sustento 
(VAISTMAN; VAISTMAN, 2006).  

A Revolução Industrial causou grandes danos ao meio ambiente. O carvão 
mineral foi à principal matéria-prima energética da Revolução Industrial, mas seu uso 
foi diminuindo com a descoberta do petróleo (SANTOS; SANTOS, 2004). 

Somente na década de 70, que os problemas ambientais passaram a ser 
tratados de forma integrada devido ao avanço dos estudos ambientais que 
comprovaram a influência dos problemas ambientais locais na escala global. 

 Em 1990, A Assembleia Geral das Nações Unidas respondeu a esses apelos 
estabelecendo o Comitê Intergovernamental de Negociação para a Convenção-Quadro 
sobre Mudança do Clima (INC/FCCC).  

Enquanto a população mundial cresce os combustíveis fósseis derivados do 
petróleo vão se tornando escassos, desta forma, insuficientes para atender as 
demandas mundiais, levando o homem a pensar e buscando outras fontes que 
auxiliem e possivelmente no futuro possam substituir as existentes (SANTOS; 
SANTOS, 2004). 

A industrialização estimula muito o aumento de gases de efeito estufa na 
atmosfera, como o gás carbônico, em virtude da queima de combustíveis fosseis 
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(MANO; PACHECO; BONELLI, 2005), uma vez que para a fabricação de certos 
produtos utiliza-se de produtos químicos como matéria prima.  

Um exemplo disso são as indústrias petrolíferas que extraem grandes 
quantidades de óleo (petróleo) no fundo dos oceanos. Nesses reservatórios podem 
ocorrer vazamentos e contaminar a água do mar afetando diretamente a vida marinha. 
Quando isso ocorre os raios solares não conseguem atingir grandes profundidades, 
logo os seres que vivem nas profundezas e que necessitam de energia solar para 
realizar a fotossíntese, morrem.  

Com mudanças drásticas, principalmente na qualidade do ar, da água e do solo, 
é inviável a manutenção de vida no ambiente. Tais mudanças ocorrem pelas atividades 
exercidas pelo próprio homem, que em contrapartida busca soluções para minimizar a 
poluição no planeta Terra. 

É neste cenário que surgem estudos para desenvolverem fontes alternativas 
para a produção de energia, como por exemplo, o hidrogênio como forma de produção 
de energia. Desta forma, verifica-se a importância de conscientizar alunos sobre as 
consequências ocasionadas pela utilização de combustíveis fósseis e a importância de 
utilizar outras fontes de energia. 

Para isso é necessária articulação dos conceitos físicos, biológicos e químicos 
no ensino de Ciências, porém esta disciplina ainda é ministrada de forma fragmentada 
como ressalta Lima; Silva (2007): 

 
Segundo uma tradição já consagrada na educação em ciências, o mundo 
natural é apresentado de modo fragmentado, como uma sucessão de 
referências em cada serie é apresentado um ambiente, um eixo que na maioria 
das vezes não estabelece um diálogo e uma conexão entre os conteúdos 
químicos, físicos e biológicos, daí quando o aluno vai para ensino médio tem a 
impressão de que nunca viu tais disciplinas e de que elas são extremamente 
complexas. 

 
Tal realidade do ensino de Ciências demonstra a necessidade de desenvolver os 

assuntos de ciências nos seus diferente enfoques, como por exemplo, o conceito de 
energia utilizado neste trabalho pode ser desenvolvido em qualquer outra disciplina. O 
ensino de Ciências tem como objetivo proporcionar compreensão dos processos, e 
eventos que ocorrem no mundo em que estamos inseridos, pois os diversos temas 
transcendem a lógica única de cada disciplina, mas não prescindem dela (LIMA; 
SILVA, 2007). 

Por outro lado, a Química lida com modelos e teorias abstratas, por isso é 
necessário um intenso trabalho pedagógico para que as ideias da química sejam 
entendidas de modo não dogmático, como uma ferramenta para compreender e 
interferir nos processos naturais (GÓES, 1993). 

Neste contexto, o estágio supervisionado dos discentes do curso de Ciências 
Naturais é de suma importância, haja vista, que ele proporciona uma vivência do seu 
ambiente de trabalho antes de terminar a graduação, possibilitando que o mesmo 
tenha uma experiência e possa ver na realidade a importância de aliar recursos 
didáticos com teoria. 

Com este contato que os discentes têm com os alunos durante o estágio, cria-
se a consciência de que a maior parte do conhecimento que os alunos disponibilizam 
em sala de aula provém do seu cotidiano (MORAES; GALLIAZZI, 2004). 

Portanto é necessário inserir nas atividades de estágio supervisionado 
metodologias didáticas como a experimentação, pois desta forma é possível 
demonstrar ao aluno que aprender Ciências é ampliar sua compreensão dos 
fenômenos presentes no seu cotidiano (MALDANER, 2003). 
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3- METODOLOGIA 

O projeto intitulado “O uso do hidrogênio como combustível: uma fonte de 
energia renovável como proposta do ensino e aprendizagem de ciências - química”, foi 
desenvolvido durante a disciplina Estágio Supervisionado II. Este projeto foi aplicado 
em uma escola pública, localizada no município de Belém - Pará, para uma turma do 9° 
ano do ensino fundamental, tendo 20 alunos como participantes do projeto. 

Inicialmente foi ministrada uma aula sobre fontes de energia, onde se realizou 
uma sondagem inicial através da indagação: O que é energia? A partir desta pergunta, 
foram realizadas discussões acerca do tema, onde os alunos argumentaram suas 
ideias a respeito do tema, as respostas foram anotadas e analisadas. 

Posteriormente criou-se uma discussão sobre os combustíveis fósseis, as 
consequências do seu uso ao meio ambiente e fontes de energia renovável. Para 
finalizar este momento, utilizou-se um vídeo a respeito das diversas fontes de energia, 
e sobre a criação e o funcionamento do carro movido a gás hidrogênio, a fim de 
mostrar como funciona a energia renovável na prática. 

No segundo momento da pesquisa, foi realizado um experimento com materiais 
alternativos sobre a produção de hidrogênio. Antes de iniciar o experimento, distribui-se 
uma folha para cada aluno anotar suas considerações sobre o experimento, a 
descrição da reação envolvida, e também foi solicitado falassem sobre a importância 
da experimentação para aprender Ciências com ênfase na Química. 

Entre os materiais alternativos utilizou-se uma garrafa pet, folhas de papel 
alumínio, soda cáustica (NaOH), balões e água. Na garrafa pet colocou-se cerca de 80 
ml de água, e em seguida picotou-se cerca de 50 cm de papel alumínio, o qual foi 
colocado dentro da garrafa pet que continha à água, depois colocou-se três colheres de 
soda cáustica na garrafa e um balão no gargalo da garrafa para que fosse capturado o 
gás hidrogênio que foi liberado através da seguinte reação: 

2 NaOH + 2 Al + 2 H2O Æ 2 NaAlO2 + 3 H2 

Esta primeira parte do experimento para a produção do hidrogênio realizou-se 
dentro da sala para que os alunos observassem atentamente a mistura dos reagentes 
e sua reação. Para o término da prática, foi necessário ir ao pátio da escola, pois a 
reação de combustão causaria um grande barulho, proveniente da explosão da reação 
de combustão. 

Então amarrou-se os balões que continham gás hidrogênio (H2) suspensos ao 
ar pelo fato do balão estar em contato direto com o gás oxigênio (O2). Assim precisou-
se de uma centelha para dar início à reação, para isso utilizou-se uma cartolina em 
forma de cone com uma chama para tocar o balão provocando uma pequena explosão. 

Por fim, os alunos retornaram a sala de aula para que terminassem as 
anotações e considerações finais sobre a o experimento apresentado e aula realizada. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao realizarmos a sondagem no início da aula, verificou-se que os alunos 
apresentavam uma visão limitada sobre o conceito de energia, visto que 60% citava 
apenas a energia armazenada em pilhas e baterias utilizadas em aparelhos eletrônicos. 
O mesmo se pode dizer ao questionarmos a respeito das fontes de energias 
renováveis ou não renováveis, pois a única resposta obtida foi à energia solar. Esta 
limitação acerca do assunto pode está relacionada à metodologia utilizada em sala pelo 
professor: 

A má compreensão conceitual dos temas referentes às indagações deve-se ao 
fato da metodologia usada em sala de aula, essa dificuldade tem sua origem no 
processo de ensino aprendizagem e está diretamente ligada a qualidade do 
ensino das instituições escolares (BARDIN, 1997). 

O processo comunicativo entre professor-aluno é de suma importância para os 
pontos de vista teóricos e metodológicos, pois é nesse espaço que os indivíduos se 
engajam ativamente, em conjunto com seus pares, na busca de compreender e 
interpretar fenômenos por si próprios (MACHADO, 1999). 

Quando se tratou sobre o conceito de energia relacionado com situações do 
cotidiano associadas à saúde, fontes de energia renováveis e não renováveis, 
enfatizando os impactos ambientais causados pelas diversas fontes de energia 
existentes, observou-se que a maioria dos alunos compreendeu as diferenças de 
fontes de energias, a amplitude e importância das formas de energia (energia 
mecânica, química, nuclear, radiante, térmica, entre outros), pois os alunos 
compreenderam o significado de energia sem confundir com fontes de energias, além 
enfatizarem o sinônimo existente entre os dois conceitos, utilizando sem muitas 
dificuldades o significado da palavra energia em suas argumentações. 

Neste primeiro momento, considera-se significativa a sondagem inicial, pois 
após a explicação verificou-se a capacidade de organização de novos conceitos às 
informações apresentadas, de acordo com a Teoria Significativa de Ausubel: 

Aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se 
relaciona de maneira substantiva, não arbitrária e não literal a um aspecto 
relevante da estrutura significativa do indivíduo. A nova informação interage 
com uma estrutura cognitiva presente (ALBINO, 2008, p.126). 

A Teoria Significativa de David Paul Ausubel descreve a essência da 
construção de um novo conhecimento, pois a estabilidade estrutural dessa construção 
é devido à inter-relação com os outros conceitos. 

Ao analisar as anotações de 20 alunos, representado na Fig. 1, notou-se que 
em relação aos processos químicos abordados na prática experimental 45% descreveu 
corretamente a reação e identificaram os processos químicos envolvidos, 35% dos 
estudantes descreveram corretamente, mas confundiram os processos químicos que 
se envolvem na reação experimental e 20% confundiram a reação envolvida e os 
processos químicos. 
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Figura 1: Rendimento dos alunos quando abordados sobre os processos químicos. 

De acordo com Schwahn (2009) a experimentação possui um papel essencial, 
pois pode ser utilizada para demonstrar e exemplificar os conteúdos abordados, 
entretanto utilizá-la na resolução de problemas pode tornar a ação do educando mais 
ativa. 

Em relação ao uso das práticas experimentais tendo como base discursiva 
para a pergunta o experimento sobre a produção do hidrogênio, observou-se que 25% 
dos estudantes descreveram que as práticas experimentais facilitaram a aprendizagem, 
e cerca de 30% descreveu que além de facilitar o processo de aprendizagem, é 
também interessante e uma forma de ensino que promove o entretenimento, e 15% 
consideraram o experimento interessante e divertido, observando os dados, notou-se o 
desempenho em expressar a importância das práticas, resultado visualizado no gráfico 
a seguir: 
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Figura 2: Rendimento dos alunos referente à importância da experimentação. 

Comparando os conhecimentos prévios dos alunos, com os conhecimentos 
posteriores, observou-se que houve uma melhoria significativa na compreensão sobre 
os conceitos dos conteúdos abordados, haja vista que na primeira sondagem 60 % dos 
alunos não responderam a respeito da relação que a energia possui com a química. Já 
na análise das anotações dos alunos obtiveram-se proporções satisfatórias e um 
aproveitamento relevante em decorrência do estudo do tema em questão. 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho foram apresentados e descritos os processos utilizados para a 

obtenção dos resultados através do projeto aplicado, o qual teve como objetivo utilizar 
a experimentação como forma de conhecimento no ensino de ciências para uma 
compreensão e aprendizagem dos alunos de forma diferenciada e eficaz. 

O experimento demonstrado na aula estimulou a curiosidade dos alunos, os 
quais sentiram vontade de buscar mais informações sobre a utilização de 
desenvolvimentos tecnológicos, como as energias renováveis. Através da 
experimentação a compreensão dos alunos é fortemente acrescida e ganha 
importância toda a teoria uma vez previamente apresentada. 

Portanto, os resultados obtidos com aplicação do projeto destacado foram 
bastante satisfatórios, pois os alunos aprenderam e compreenderam o conteúdo 
abordado não só através da teoria, mas como da prática, no caso a experimentação de 
processos geradores de energias renováveis. 
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Introdução 
Vivenciando o cotidiano escolar das aulas de 
química de uma escola da rede pública de Salinas-
MG, foi possível verificar as dificuldades que alguns 
professores têm em trabalhar a disciplina, 
dificuldades essas observadas durante o 
desempenho dos bolsistas do PIBID nas aulas da 2ª 
série do Ensino Médio. Diante desta problemática, 
se faz preciso esquadrinhar alternativas que 
busquem persuadir os alunos para o estudo da 
disciplina de química e assim construir o processo 
de ensino e aprendizagem. Deste modo, o uso da 
experimentação torna-se uma prática eficiente para 
a facilitação da aprendizagem, visto que a mesma 
contribui para despertar o interesse pela ciência. 
Dentro deste contexto, Giordan (2003)1 infere que 
“A experimentação desperta forte interesse entre os 
alunos proporcionando um caráter motivador, lúdico, 
essencialmente vinculados aos sentidos, as 
atividades experimentais possibilitam que o aluno 
construa seu conhecimento”. Desta forma, com a 
pretensão de proporcionar aos estudantes uma 
ideia mais ilustrativa e concreta da disciplina, foi 
aplicada uma oficina temática em que se abordou o 
conteúdo de termoquímica, utilizando materiais 
alternativos e de baixo custo. A oficina teve por 
objetivo complementar o conteúdo ministrado pelo 
professor em sala, na perspectiva de aperfeiçoar a 
construção do conhecimento adquirido pelos alunos, 
e assim colaborar com o processo ensino-
aprendizagem dos mesmos. 

Resultados e Discussão 
A oficina foi organizada em 3 etapas: 
Etapa 1: Nesta etapa foi realizada uma breve 
apresentação dos materiais a serem utilizados no 
desenvolvimento da oficina, além disso fez-se uma 
abordagem acerca dos cuidados que se deve ter ao 
executar o experimento.  
Etapa 2: Os alunos foram divididos em equipes com 
6 integrantes e em cada equipe foram distribuídos 
kits contendo o roteiro da prática e materiais como: 
ovos, água, óxido de cálcio (cal virgem), forminha 
de papel alumínio, colher e uma assadeira para a 
realização da oficina temática. 
Etapa 3: Foi aplicada a oficina em que os alunos 
tiveram que cozinhar um ovo com o calor produzido 
pela reação do óxido de cálcio com a água, a uma 

temperatura estimada em 85ºC, utilizando os 
materiais dos kits. Deste modo, por meio desta 
atividade, foi possível constatar acerca da 
importância do uso de ações práticas em sala de 
aula, além de promover o trabalho em equipe. 
Ao final do desenvolvimento do trabalho constatou-
se que a oficina tornou a aula mais dinâmica, 
promoveu uma melhor interação aluno/professor e 
bolsistas do PIBID. Além disso, foi possível analisar 
que o uso das atividades experimentais no ensino e 
aprendizagem de química é extremamente 
primordial, revelando-se eficaz como recurso 
didático alternativo. 
Figura 1: Oficina em prática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
O uso de atividades experimentais no ensino dos 
conceitos químicos se constitui uma importante 
estratégia didática a ser utilizada como facilitadora 
no processo de ensino aprendizagem. 
Além disso, quando o docente desenvolve algum 
tipo de atividade que fuja do método convencional, 
desperta ainda mais a curiosidade dos alunos e 
consequentemente estes farão mais 
questionamentos com propósito de elucidar suas 
dúvidas. Tal metodologia torna a aprendizagem 
mais significativa e, portanto, infindável.  
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Introdução 
Este trabalho teve como objetivo analisar as 
práticas experimentais dos livros didáticos de 
Química do ensino médio a partir da aplicação das 
mesmas em sala de aula, adotando-as como 
ferramenta de trabalho, bem como avaliar a 
contribuição que estas atividades experimentais 
apresentaram no processo-ensino aprendizagem. 
Em princípio, foram escolhidos livros didáticos 
usados em uma das escolas do Estado de São 
Paulo, a EE Profª Marcia Aparecida da Silva Farias 
Ries, situada no Embu das Artes, em seguida foi 
realizada uma seleção dos principais experimentos 
descritos no livro Química a abordagem do cotidiano 
dos autores: Francisco Miragaia Peruzzo e Eduardo 
L. Canto, que foram reproduzidos em sala de aula, 
seguindo os procedimentos sugeridos pelo livro. 
Pensando no tempo proposto para o 
desenvolvimento deste trabalho, foram selecionados 
apenas alguns experimentos: 1) Vulcão - 
Experimento com bicarbonato de sódio, ácido 
acético, argila, garrafa PET e colorau; 2) Fogo de 
Lava - Experimento com comprimido antiácido, óleo 
vegetal, corante e água; 3) Neutralização 
ácido/base e indicador universal de pH - 
Experimento com ácido clorídrico, ácido sulfúrico, 
hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e 
fenolftaleína; 4) Teste de gasolina - gasolina e água; 
5) Sangue do diabo – Experimento com hidróxido de 
amônio,  fenolftaleína, álcool.  

Resultados e Discussão 
Embora outros métodos se façam necessários para 
uma análise mais efetiva das contribuições destes 
experimentos para o processo ensino-
aprendizagem, foi levado em consideração, os 
seguintes critérios: I – A viabilidade do experimento: 
neste aspecto procurou-se perceber se era viável a 
execução do experimento; II – A segurança: ao 
aplicar o experimento observou-se se o mesmo 
ofereceria riscos, podendo ser ou não executado em 
uma sala de aula, ou se seria necessário o uso de 
um laboratório especifico; III – O custo: como sabe-
se que grande parte dos professores custeia as 
atividades experimentais o que torna este item 
importante a ser avaliado. Estes critérios nos 
permitiram ter uma visão a respeito da execução, 
em si, do próprio experimento e as questões 
pedagógicas também foram observadas. 

A partir dos critérios citados, foi, então, realizada 
uma análise das atividades experimentais propostas 
no livro didático selecionado de Química para o 
Ensino Médio. Estas aulas experimentais foram 
aplicadas para 3 turmas do ensino médio, 
perfazendo um total de 135 alunos participantes. As 
aulas foram observadas e as questões 
apresentadas tanto de ordem pedagógica, quanto 
de ordem da execução do experimento, foram 
devidamente registradas. Ao final de cada aula os 
alunos apresentaram um relatório sobre a aula, 
discutindo o experimento e a contribuição do 
mesmo para sua aprendizagem. A partir destes 
aspectos analisou-se a contribuição destes 
experimentos para o processo ensino-
aprendizagem.  Em relação à execução dos 
experimentos percebeu-se que 90% destes 
apresentam uma boa viabilidade, ou seja, é viável a 
sua execução tanto no laboratório de química, como 
também, em muitos casos, em sala de aula, quando 
a escola não possui um laboratório para que se 
realize o experimento.  Pensando no aspecto 
segurança percebemos que este número é menor, 
60% destes experimentos podem ser executados 
com cautela adequada, enquanto que os outros 
40% não se mostraram tão seguros. Importante 
destacarmos aqui que para este critério, levou-se 
em consideração a relação quantidade de alunos 
por sala x ferramenta utilizada pelo professor para a 
execução do experimento. Quanto ao custo, de 
modo geral foi bem baixo, como o caso do 
experimento um, que teve gasto menor que 5 reais. 

Conclusões 
Temos consciência que muito ainda há de se 
pesquisar para termos uma visão mais critica acerca 
dos livros didáticos x experimentos, porém 
acreditamos que esta pesquisa contribui na 
percepção de que atividades experimentais bem 
redigidas pode ser uma excelente ferramenta para o 
auxílio ao trabalho docente e no desenvolvimento 
do processo de aprendizagem visto que, muitas 
vezes, exigi-se desta Ciência a prática relacionada à 
teoria para contextualização de conteúdos. 
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Introdução

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório
de Catálise e Química de Materiais da Universidade
Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia,  campus  de
Itapetinga, como atividade experimental da disciplina
tópicos  especiais  em  química,  regularmente
oferecida  para  os  cursos  de  Licenciatura  e
Bacharelado em Química. 
O objetivo do trabalho foi sintetizar óxidos de ferro
por  diferentes  rotas  de síntese  e  aplicá-los  como
catalisadores para degradação do corante azul de
metileno  em meio  aquoso  por  um mecanismo  do
tipo Fenton heterogêneo, que consiste na utilização
de sólidos à base de óxido de ferro, que reage com
o  peróxido  de  hidrogênio,  promovendo  a
degradação da matéria orgânica por oxidação.
Os sólidos foram obtidos por precipitação, utilizando
nitrato  de ferro  e  diferentes  agentes  precipitantes,
hidróxido de amônio (F1), carbonato de sódio (F2) e
hidróxido  de  sódio  (F3).  No  processo  de  síntese,
utilizou-se  reagentes, vidrarias  e  equipamentos
simples de laboratório. 

Resultados e Discussão

Durante a  síntese dos materiais,  os alunos foram

induzidos,  a  partir  dos  questionamentos  dos

docentes,  a  relacionar  a  teoria  com  a

experimentação.  No  decorrer  do  processo,  foi

possível  explorar  conceitos importantes abordados

em química  inorgânica,  química  analítica  e  físico-

química.  O preparo das soluções e a reação para

produção do óxido de ferro permitiu a discussão dos

conceitos de solubilidade, estequiometria, equilíbrio

químico,  propriedades  ácido-base,  equilíbrio  de

precipitação e nucleação e crescimento de cristais.

As  condições  da síntese  foi  apresentada à  turma

que  teve  como  primeiro  desafio  redigir  a  rota  de

síntese detalhadamente. Na produção dos óxidos de

ferro, os alunos prepararam quantidades adequadas

das  soluções  de  nitrato  de  ferro  e  do  agente

precipitante,  levando  em  consideração  a

estequiometria  da  reação.  Após  a  adição  dos

reagentes,  o  pH  foi  corrigido  para  10  e  notou-se

imediatamente  que  o  gel  formado  ficou  mais

viscoso,  indicando  que  essa  variável  interferiu

diretamente  no  processo  de  crescimento  dos

cristais.  Na  sequência  da  síntese,  o  precipitado

obtido foi isolado por decantação, centrifugação ou

filtração  e  verificou-se  que  a  decantação  foi  a

técnica  mais  adequada,  pois  conduziu  a  menor

perda  de  material.  Em  seguida,  o  precipitado  foi

lavado com água destilada para remoção dos contra

íons, nesta etapa, foram discutidos os conceitos de

solubilidade e força iônica. As etapas de separação

e  lavagem  permitiram  a  revisão  e  discussão  dos

conceitos de métodos de separação, enquanto que,

na etapa da calcinação do hidróxido para produção

do óxido, avaliou-se os conceitos de termodinâmica

e cinética de calcinação. A partir dos resultados da

avaliação catalítica, notou-se que todos os materiais

produzidos foram eficientes na degradação do azul

de metileno e o desempenho variou com o método

de  preparação.  Os  alunos  foram  orientados  a

encontrar  uma justificativa para as  diferenças nos

resultados  e,  após  a  leitura  de  alguns  artigos  e

discussão em sala de aula, sugeriram que o sólido

mais  ativo  deveria  ter  uma  área  superficial  mais

elevada que os demais e,  consequentemente,  um

maior  número  de  sítios  ativos  disponíveis  para  a

reação.

O  experimento  descrito  permitiu  aos  alunos

acompanharem um ciclo experimental envolvendo a

produção  de  um  material  com  propriedades

catalíticas  e  sua  aplicação  em um processo  para

remoção de corantes orgânicos em meio aquoso.

Conclusões

Com  o  desenvolvimento  do  trabalho,  foi  possível
discutir e rever conceitos importantes no âmbito da
química  inorgânica,  química  analítica  e  físico-
química,  estimulando  os  alunos  a  relacionar  os
resultados experimentais com a teoria. Dessa forma,
a proposta experimental apresentada promoveu de
forma  positiva  a  correlação  da  teoria  e  a  prática,
conduzindo à solidificação do conhecimento.
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Introdução 
      Ao contrário da grande maioria das substâncias, ao aquecermos a água (no intervalo de 0º C à 4ºC), 
constata-se um aumento de sua densidade por contração de volume. Essa redução é apenas uma das 
sessenta e seis anomalias termodinâmicas, dinâmicas e estruturais detectadas nesse líquido, enquadrando-
a na categoria de fluido complexo. Além da água sabemos que o bismuto, a prata, o ferro-gusa e o 
antimônio também apresentam esse comportamento. Uma explicação plausível dessa propriedade pode vir 
pelo estudo da transição de estruturas dos aglomerados tetraédricos e seu empacotamento1.  
      O trabalho foi idealizado na monitoria de Química Experimental e realizado no Laboratório de P & D do 
Ensino de Química do IFPE - campus Vitória de Sto Antão; onde buscamos averiguar quantitativamente a 
dilatação atípica da água no processo de solidificação, tendo como premissa a facilidade na execução 
experimental. Inicialmente, adquirimos uma pré-forma de garrafa PET e serramos a extremidade 
semiesférica; para a confecção de uma escala graduada de volume, utilizamos uma bureta de 50 mL onde 
transferimos 42 mL de água para a pré-forma tampada; medimos a altura relativa da coluna de água 
formada (11 cm  ± 0,1 cm); calculamos que 2,1 cm na escala corresponderia a 8 mL de água (Figura 1); 
conectamos com o auxílio de veda rosca e fita adesiva, respectivamente, a pré-forma a outra garrafa (PET) 
cilíndrica (Aquarius Fresh ®) cujo volume máximo foi averiguado em 550 mL (Figura 2); aquecemos 600 mL 
de água destilada para a expulsão dos gases nela solubilizados, em seguida, vertemos no conjunto 
acoplado e introduzimos no congelador, onde permaneceu durante 4 horas. 
 

  Figura 1. Graduação                  Figura 2: Garrafas conectadas                  Figura 3: Dilatação volumétrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados e Discussão 

      Alcançamos uma expansão de 42 mL (Figura 3), o que correspondeu a 7,63 % (± 0,1) do volume inicial 
(550 mL) divergindo da informada na literatura1 (aumento de 8 %). Concluímos que também houve 
expansão do corpo do recipiente confirmado ao medirmos o diâmetro inicial e final da garrafa. 
Possivelmente, a utilização de uma garrafa de vidro minimizaria essa diferença.  

Conclusões 

  A utilização de materiais de fácil aquisição e baixo custo tornou o trabalho exequível. Uma vez que 
muitas dessas anomalias são fundamentais para a manutenção da vida a interdisciplinaridade foi inerente, e 
a quantificação durante os procedimentos requereu aplicação de conhecimentos matemáticos abordados 
nas séries finais do Ensino Fundamental: grandezas de volume e comprimento, regra de três e percentual. 
Mesmo o erro experimental pode ser um recurso didático eficiente se bem explorado pelo professor, 
incentivando a reflexão e levantamento de hipóteses que teorizem o fenômeno observado2.  
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Introdução 
Lamentavelmente o ensino de química nas 

escolas brasileiras ainda restringe-se a simples 
descrição de teorias, que se apresentam aos alunos 
com um alto nível de abstração, que reduz ou 
impede a compreensão real dos fenômenos. 
(CRESPO & POZO, 2009) 

Frente a isso, a experimentação pode ser uma 
estratégia eficiente para a criação de problemas 
reais que permitam a contextualização. Porém, para 
a realização de experimentações, é necessário a 
utilização de um laboratório, mas em muitas escolas 
esses espaços estão desativados, servindo de 
depósito ou de almoxarifado. 

Perante tal situação, o presente projeto visa 
realizar parcerias com as escolas estaduais que 
possuam laboratórios, mas que estejam com o 
mesmo desativado, e resgatar esses espaços, 
possibilitando a execução de aulas experimentais, e 
posteriormente analisar o ganho conceitual e ou 
representacional adquirido com as aulas 
experimentais. 

Resultados e Discussão 
Primeiramente foi feito um levantamento das 

escolas situadas na região metropolitana de João 
Pessoa. O levantamento mostrou um quantitativo de 
63 escolas estaduais, onde apenas 22 possuíam 
laboratórios, mas só 12 os utilizavam.  
      A primeira escola selecionada para integrar o 
projeto foi à Escola Estadual João Paulo VI, João 
Pessoa–PB. A diagnose inicial do laboratório dessa 
escola nos mostrou que o mesmo estava servindo 
de depósito de livros e materiais de 
construção(Figura 1). Assim, as ações previstas 
para a recuperação deste espaço de ensino foram 
realizadas, inclusive, com a ajuda de alunos e 
professores que se prontificaram a ajudar.    

 Figura 1: Situação inicial do laboratório. 

 
Ao final de todas as ações previstas pelo projeto, o 

professor da escola conseguiu desenvolver aulas 
experimentais com seus alunos no laboratório 
(Figura 02). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 02: Realização da aula experimental com a 

temática poluição ambiental. 

Com as aulas experimentais a equipe executora, 
juntamente com o professor da disciplina verificou 
que motivação dos alunos e que seus rendimentos 
acadêmicos na disciplina estavam mais altos 
(gráfico 1).  

 
Gráfico 1: Comparativo do desempenho dos alunos.  

Conclusões 
   Com o laboratório reativado o professor pode 
realizar atividades experimentais, e confirmou que o 
rendimento dos alunos havia aumentado, o que 
confirma a validade do uso de aulas experimentais 
no ensino, e a importância de resgatar tais espaços 
educacionais, visto que eles contribuem 
efetivamente para o processo de ensino.  
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Introdução 
   A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma 
modalidade de ensino que atende um público com 
faixa etária acima de 18 anos. Na maioria das vezes 
esses alunos da EJA são alunos que não 
concluíram seus estudos no ensino regular no 
tempo propício e que agora buscam essa 
modalidade de ensino para a conclusão de seus 
estudos. O professor muitas vezes que atua no 
ensino da EJA não sabe como lhe dar com essa 
realidade, pois os mesmos não recebem nenhuma 
qualificação e instrução para trabalharem com esse 
público.  
   O presente trabalho foi desenvolvido por alunas do 
curso de licenciatura em química do IFG Campus 
Itumbiara e tem como objetivo desenvolver um 
material de apoio para o ensino de química na EJA. 
Esse material de apoio trata-se de uma apostila que 
contará com experiências no conteúdo de química, 
essas experiências relatarão casos do cotidiano, 
para que assim possam facilitar a interação dos 
alunos e a motivação dos mesmos por suas aulas 
de química e ao mesmo tempo quebrar esse 
paradigma que a disciplina é difícil e complicada. 

Resultados e Discussão 
   Sabendo da problemática que muitas escolas 
públicas têm enfrentado com a questão de 
laboratórios e de métodos diferenciados para 
trabalhar a disciplina de química principalmente nas 
turmas da EJA, pretende-se confeccionar uma 
apostila com atividades experimentais para cada 
conteúdo de química abordado. O material da 
apostila proporcionará reflexões relacionadas com o 
cotidiano dos alunos e que podem ser assimiladas 
com o conteúdo da disciplina em questão, obtendo 
um melhor aprendizado dos conteúdos com o 
desenvolvimento dessas aulas práticas. 
   Isso fica evidenciado pelos argumentos de 
GENTIL (2005, p. 09) ao afirmar que, é necessário 
também que seja valorizado o cotidiano do aluno, 
onde aconteça a valorização do saber que os alunos 
do EJA possuem, buscando a diversidade de 
diversas bagagens culturais, sendo o professor o 
mediador da aprendizagem. 
   A confecção da apostila buscará prever o uso de 
materiais de baixo custo e que terá como proposta a 
realização dessas atividades práticas em sala de 

aula, sem a necessidade de um laboratório, 
pensando sempre que, a escola ao utilizar essa 
apostila pode não ter um laboratório disponível para 
a realização das aulas práticas. 
   Na confecção da apostila buscará manter as 
relações didáticas pedagógicas entre o professor, a 
disciplina e o aluno, com métodos que serão 
trabalhados em sala de aula através da junção do 
conteúdo com o cotidiano do aluno da EJA, como 
apresentamos a seguir pela figura: 
 

PROFESSOR 
 

 
 

ENSINO 

 
QUÍMICA 

 
EXPERIMENTAÇÃO 

 
COTIDIANO 

 
EJA - ALUNO 

Conclusões 
   Após o desenvolvimento desse trabalho, tendo 
como proposta a reflexão em torno das atividades 
experimentais e como aplicar as mesmas em 
turmas da EJA, concluímos que é necessário que o 
professor esteja sempre buscando melhorias para 
desenvolver suas aulas de forma produtiva e motivar 
a aprendizagem de seus alunos, não só na disciplina 
de Química, mas nas outras também. 
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Introdução 
 Motivar os alunos ao estudo da Química tem 
sido um trabalho constante dos professores da área. 
As atividades laboratoriais se apresentam como 
uma das estratégias de motivação para os alunos. 
Reconhece-se que os adolescentes são 
naturalmente curiosos pela ciência, percebendo-se 
que, dadas as oportunidades para que eles 
demonstrem tais curiosidades na análise e 
elaboração de hipóteses, discussão e socialização 
dos conceitos estudados dentro da aula prática, 
estes se transformam mais num elemento ativo 
dentro do laboratório. 
 Após as aulas práticas, geralmente, pede-se 
um registro na forma de relatório escrito, que já é 
um gênero dominado pelos alunos, conforme fazem 
mais e mais vezes. Outros gêneros da língua 
portuguesa podem ser utilizados para esse registro, 
como no formato de vídeo digital. 
 Laburú (2006) evoca o uso de experimentos 
apropriados que estimulem o aluno em sala de aula, 
ativando sua curiosidade, utilizando os experimentos 
com formato cativante, que atraiam e prendam a 
atenção. Santos et al (2010) propõe que a 
experimentação mediante vídeo seja um recurso 
alternativo para os professores realizarem aulas 
experimentais. 
 Este trabalho tem por objetivo experimentar 
o uso do vídeo como uma forma de registro para 
aulas práticas laboratoriais de Química. Também, 
de posse desse vídeo, compartilhar com a turma os 
resultados obtidos, podendo haver tanto uma 
discussão de conceitos químicos envolvidos, como 
das dificuldades inerentes à produção deste. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig.1 – Vídeo produzido pelos alunos 
Para discutir conceitos relacionados à 

rapidez de reações químicas, foi escolhido um 
experimento sobre a influência do catalisador nesta. 
A proposta dada aos alunos era que, como produto 
final do experimento, eles apresentassem o relatório 
contendo objetivos, materiais, métodos e conclusões 
no vídeo. Este vídeo não deveria durar mais que 
cinco minutos e deveria ser apresentado à turma, 
em sala de aula, para discussão.  

Desenvolveu-se e aplicou-se um 
instrumento que avaliasse as percepções dos 
grupos de alunos sobre a produção do vídeo. 
Participaram do trabalho 32 alunos da 2ª série de 
ensino médio, do matutino, de uma escola particular 
de São Paulo. 

Resultados e Discussão 
 Conclui-se que é importante buscar formas 
alternativas de registros que não se limitem aos 
registros escritos. Pelo menos um dos grupos 
relatou a dificuldade da utilização das tecnologias na 
produção de um vídeo, o que mostra desafios aos 
alunos para realizar a tarefa. Trabalhos assim 
sugerem parcerias com outras disciplinas, tais como 
Arte e Informática, o que pode contribuir para o 
desenvolvimento de outras habilidades. Houve o 
desenvolvimento de critérios de avaliação, para 
repensar formas de verificar o conteúdo aprendido 
em momentos formais, tais como provas bimestrais. 

Os vídeos produzidos servirão como um 
recurso didático para o ensino de Química para as 
próximas turmas do colégio, deixando os alunos 
orgulhosos e motivados do trabalho produzido. 
 Aqui fica transcrito a fala de um dos grupos 
quando perguntado sobre o que achou desse tipo de 
trabalho: “O vídeo se torna mais divertido e prático, 
além de entusiasmar o grupo e quem está 
assistindo, pois você acaba prestando mais 
atenção.” 

Conclusões 
A mudança do formato do relatório de aula 

experimental de escrito para vídeo digital, estimulou 
o aluno a refletir mais sobre o conteúdo, pois se 
tornou um produto próprio, feito com suas próprias 
palavras. Como primeiro trabalho neste sentido, 
percebo a perspectiva de trabalhos com outras 
disciplinas e a elaboração de novos critérios de 
avaliação. 
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Palavras-Chave: RPG Livre Action, Ensino, Pibid 

Introdução 
Buscando desenvolver forma diferenciada de 
ensino e com base na definição de RPG: “jogo 
situado num cenário imaginário e com elementos de 
narrativa e evolução dos personagens”1, bolsistas 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência – Pibid desenvolveram protótipo de um 
jogo de RPG Live Action, ou seja, um jogo no qual 
os jogadores/personagens realizam atividades em 
determinado ambiente buscando alcançar objetivo. 
No RPG criado, os jogadores foram divididos em 
quatro grupos de aproximadamente quatro 
participantes. Cada grupo devia seguir pistas 
espalhadas pelo Ifes Campus Aracruz, com o 
objetivo de encontrar um cientista desaparecido. 
Este supostamente havia idealizado um novo 
modelo atômico. O objetivo principal da atividade 
foi revisar o conteúdo “Evolução dos modelos 
atômicos” e conceitos básicos da química, como 
número atômico e símbolo dos elementos químicos.  

Figura 01. Montando dica.     Figura 02. Quizz. 

Resultados e Discussão 
A atividade foi vivenciada com parte dos bolsistas 
do Pibid Ifes Aracruz com objetivo de encontrar 
possíveis falhas. Ao todo, foram seis dicas por 
grupo, envolvendo formação de palavras utilizando 
símbolos de elementos químicos, respostas ao 
“Quizz da evolução atômica”, e percurso por 
ambientes da instituição por meio de dicas como: 
“Um cientista precisa estudar horas e precisa de 
fontes seguras”, com esta dica os jogadores 
deveriam se encaminhar à biblioteca, local onde 
encontrariam a próxima dica. 
A atividade iniciou com rápida “história” que 
revisava os modelos atômicos e contava sobre o 
sequestro do cientista responsável pelo novo 
modelo atômico.  
Notou-se, inicialmente, um espírito de competição, 
maior que o esperado, entre os bolsistas. Estes 
acabaram desenvolvendo estratégias para tentar 
vencer a disputa.    

 
 
 
 
 
 

Figura 03. Equipe Vencedora e Organização 
 
Como forma de avaliar a atividade, aplicou-se um 
questionário aos participantes com as seguintes 
perguntas: 1- Você aprovou/gostou do RPG?  2- 
Para você o RPG conseguiu atingir o objetivo de 
revisão? 3- Usaria o RPG em outras matérias? 4- 
Acredita que é possível trabalhar a 
interdisciplinaridade no RPG? 5- As regras 
pertencentes ao jogo foram claras? 6- O local onde 
foi desenvolvido o RPG foi propício?  7-Acredita 
que jogos educacionais ajudam na aprendizagem? 
8- Considera que o aluno não aprende com jogos 
porque se prende à diversão e não ao conteúdo 
abordado na atividade? 9- Sentiu-se motivado a 
estudar o conteúdo abordado no jogo? 10- O RPG 
Modelos Atômicos facilitou a revisão/aprendizagem 
do conteúdo abordado? Obtendo-se os seguintes 
resultados: 

 
Gráfico 01 – Questionário 

Conclusões 
Com base no resultado do questionário, pode-se 
afirmar que o RPG é um jogo viável tanto 
economicamente como para ser trabalhado em 
diversas áreas do conhecimento, desde que exista 
um espaço disponível e adequado para se jogar. 
 Também pode-se afirma que o RPG cumpriu o que 
foi proposto, que era revisar conteúdos sobre 
modelos atômicos e ainda propiciar maior 
conhecimento sobre o assunto e trabalhar as 
relações interpessoais. 
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Palavras-Chave: O2 dissolvido, redox, titulação  
 

Introdução 
O Programa Nacional Olimpíadas de Química tem 
como objetivo principal revelar talentos desta área 
para a academia e a indústria [1]; trata-se de uma 
competição com alto nível de exigência, uma vez 
que, inclusive, seleciona os 4 estudantes que 
representarão o Brasil na Olimpíada Internacional. 
Com o objetivo de alavancar o desempenho de 
alunos de escolas públicas nas olimpíadas, a 
CAPES aprovou um projeto, em nível nacional, 
intitulado “Ações construtivas do conhecimento 
químico nas escolas públicas”. Neste projeto, 
licenciandos de Química ministram aulas para 
alunos interessados em participar das olimpíadas, 
em contra turno em relação às aulas regulares. Em 
Mato Grosso do Sul, o projeto é desenvolvido em 
duas cidades: Campo Grande (licenciandos da 
UFMS) e Coxim (licenciandos do IF). O presente 
trabalho insere-se neste contexto, analisando os 
resultados da aplicação de uma sequência didática 
desenvolvida tendo o método de Wincler para a 
determinação de oxigênio dissolvido na água como 
tema gerador para a revisão dos conteúdos: 
soluções, reações redox, estequiometria, equações 
químicas e titulação. A escolha do tema deveu-se à 
importância dos rios que circundam Coxim. Apesar 
deste tema já ter sido explorado principalmente em 
relação do Ensino de Química com Educação 
Ambiental (Ref. 2, por exemplo), a sequência 
proposta é inédita e coerente com os objetivos das 
aulas e, além disso, permitirá a utilização do modelo 
de Streeter-Phelps, referente ao processo de 
autodepuração da água, no desenvolvimento dos 
conteúdos de cinética química.  

Resultados e Discussão 
A sequência foi aplicada em uma turma de 20 
alunos ( escola pública de Coxim) que participa do 
projeto desde o ano passado  e teve a duração de 2 
dias (2 horas e 30 minutos cada dia); as 
observações foram registradas em diário de campo.  

Resumidamente, a sequência didática consistiu em: 
1º dia – apresentação das reações do método de 
Wincler, discutindo-se as evidências das reações 
químicas, as equações químicas correspondentes, o 
modelo de reações redox, balanceamento de 
reações redox, concentração de soluções e 
titulação; 2º dia – a turma foi dividida em grupos de 
4 alunos para a determinação experimental de O2 
dissolvido em amostras de água coletadas em 
torneiras da escola e, posteriormente, efetuar os 
cálculos envolvidos. Apesar dos alunos já terem 
estudado os conteúdos citados, percebeu-se que a 
dificuldade na resolução de problemas estava 
gerando uma desmotivação com o curso. Durante a 
aplicação dos procedimentos descritos, observou-se 
que os alunos apresentaram-se altamente 
motivados, inclusive durante a realização dos 
cálculos. Adicionalmente, em aulas posteriores, 
observou-se que os alunos adquiriram habilidade na 
resolução de problemas, inclusive de provas das 
Olimpíadas de Químicas tanto nacionais quanto 
estaduais. Atribuímos esses resultados ao fato da 
realização dos experimentos, apresentados na 
forma de um “problema real e significativo”, ter 
proporcionado a atribuição de sentido aos conceitos 
anteriormente considerados abstratos.  

Conclusões 
A sequência didática proposta mostrou-se eficiente 
no contexto da preparação dos alunos para as 
provas das olimpíadas. 
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Introdução 
A Química como as demais Ciências ditas 

Exatas (física, matemática) não desperta muito o 
interesse de jovens quanto à escolha destas como 
uma profissão. São muitas as razões, entre elas 
pode-se citar a desvalorização social que estes 
cursos enfrentam, ou ainda porque o 
desenvolvimento científico não é visto como uma 
prioridade nacional. Outro fato relevante é a maneira 
como a Química é abordada nas Escolas, muitas 
vezes desconectada da realidade de alunos e 
professores e em sua grande maioria com aulas 
meramente expositivas contribuindo para a difusão 
de concepções distorcidas dessa Ciência, como 
algo que deva ser memorizado e que não tem uma 
aplicação direta na vida cotidiana de alunos e 
professores. 

Muitas Escolas da Região do Alto Uruguai 
Gaúcho apresentam laboratórios de Ciências 
defasados, sem reagentes e vidrarias ou mesmo 
sem uma mínima estrutura para o desenvolvimento 
de aulas experimentais. Por estes motivos 
desenvolveu-se na URI - Campus Erechim um 
projeto intitulado “Sou Pura Química”, o qual visa 
trazer os alunos do Ensino Médio a Universidade 
para a realização de atividades experimentais 
envolvendo a Química com o intuito de tornar esta 
Ciência mais atrativa e, principalmente, presente no 
dia-a-dia dos educandos. 

Resultados e Discussão 
O projeto é desenvolvido no decorrer do ano 

letivo e as escolas de Ensino Médio que compõem o 
Alto Uruguai Gaúcho são convidadas a participar.  A 
inserção dos educandos ocorre em dois momentos, 
no primeiro momento são ministradas palestras com 
o tema “Sou pura química”. O qual aborda a 
presença da química no corpo humano, enfatizando 
nos elementos presentes e as reações químicas que 
ocorrem no organismo. 

 Em um segundo momento são desenvolvidos 
três experimentos. O primeiro deles, a “Pasta de 
dente para elefante”. O qual consiste em uma 
reação exotérmica que produz oxigênio, e com o 
auxilio de um surfactante resulta em uma espécie de 
espuma. A demonstração possibilita envolver dois 
princípios básicos da físico-química, reações 

exotérmicas, cinética química e conceito de oxido-
redução. 

A prática “Reação química de Briggs- Rauscher”. 
A qual consiste em uma reação oscilante que 
acontece baseada no principio de Le’Chatelier de 
que se for imposta uma alteração a um sistema em 
equilíbrio o mesmo buscará voltar o equilíbrio. 

Nesse experimento utiliza-se de uma mistura de 
três soluções incolores que oscilam entre azul, 
amarelo e incolor. Esse ciclo de cores se repete a 
cada quinze segundos, sendo que após alguns 
minutos o azul torna-se definitivo. A reação acontece 
quando o sistema está longe do estado de equilíbrio. 
A perda de energia necessária para encontrar o 
estado fundamental desenvolve diversos caminhos 
reacionais, assim ocorre a oscilação de reações no 
experimento.  

Para encerrar, realiza-se uma atividade prática 
envolvendo a produção do álcool gel. Nesse 
experimento os alunos aprendem diversos conceitos 
e aplicações de práticas indústrias do álcool etílico e 
de polímeros através de um simples experimento. 
Os pontos importantes a seres assimilados pelos 
alunos são a formação de conceitos como o de 
diluição de soluções, aplicação de polímeros no 
espessamento de amostras, desenvolvimento de 
conceitos ácido-base e compreensão da escala de 
pH. 

Conclusões 
O projeto possibilita demonstrar que a 

experimentação química mostra-se de grande 
relevância no ensino de química. A parte empírica 
da pesquisa proporciona aos educandos a chance 
de relacionar assuntos até então teóricos com a 
vivência prática do laboratório. Cabe salientar ainda, 
que os temas abordados durante o seminário, são 
de grande avalia no currículo escolar do ensino 
médio.  
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Introdução 
A estequiometria requer a compreensão de dados 

quantitativos envolvidos nas equações e fórmulas e 
baseia-se nas leis de Lavoisier e de Proust. Devido 
a seu grau de dificuldade, é considerada por uma 
grande parcela de alunos como uma verdadeira vilã 
da química dentro da sala de aula.1  Desta forma, no 
ensino da estequiometria frequentemente há 
problemas em se alcançar os objetivos esperados, 
não se obtendo um resultado satisfatório no 
processo ensino-aprendizagem. Por isso, aulas 
baseadas somente na transmissão de conceitos, 
restritas ao uso de giz e lousa, devem ser 
repensadas, em favor de aulas focadas no 
entendimento, fazendo uso de estratégias didáticas 
que atraiam maior interesse discente. 2 

É de conhecimento dos professores de química 
que o experimento desperta um grande interesse 
nos alunos e fortalece o processo de significação do 
mundo, onde a experimentação por simulação será 
o ponto de articulação entre o empírico e o teórico.3 
Este trabalho foi desenvolvido, no âmbito do projeto 
PIBID, com uma turma de 40 alunos do 2º ano do 
ensino médio de uma escola pública da zona leste 
de São Paulo. O conceito de estequiometria foi 
abordado em aulas expositivas dialogadas e a 
experimentação, por meio da realização de uma 
oficina. No final, foi feita a resolução de problemas 
contendo gráficos e tabelas. 

Resultados e Discussão 
No início da oficina, cada grupo de alunos recebeu 

dois tubos de ensaio contendo bicarbonato de sódio 
com massas desconhecidas e dois frascos 
erlenmeyer contendo cada um 100mL de vinagre. 
Os alunos transferiram o sal de um dos tubos para 
um dos frascos e fixaram rapidamente uma bexiga 
na boca do frasco para recolher o gás produzido na 
reação. O gás contido na bexiga foi transferido para 
uma proveta emborcada cheia de água no interior 
de uma cuba, medindo-se então o volume de gás 
CO2. O procedimento foi refeito com o segundo 
tubo, obtendo diferente volume de gás. 
Após a experimentação, foi solicitada aos alunos a 

resolução de um questionário individual e a entrega 
de um relatório em grupo. 
A partir dos valores de volumes de gás coletados 
pelos grupos e da informação das diferentes 
massas de NaHCO3 contidas nos tubos, os alunos 

elaboraram duas tabelas e dois gráficos. Uma das 
tabelas continha o volume de gás coletado para 
cada grupo, e a outra relacionava o volume do gás 
coletado com as possíveis massas de NaHCO3 
contidas nos tubos de ensaio. Um dos gráficos era 
na forma de linhas: massa x volume, e outro de 
colunas: volume de gás obtido para cada grupo. 
Após a discussão e do debate dos resultados, foi 
possível observar que os alunos da turma, na sua 
maioria, compreenderam a estequiometria do 
experimento. Na figura 1 são apresentadas imagens 
do experimento realizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Imagens do experimento. 

Conclusões 
As atividades propostas possibilitaram aos alunos 
melhor compreensão sobre estequiometria e 
aplicação deste conceito. A estratégia de propor 
questões individualmente a cada aluno do grupo 
contribuiu para que todos participassem do 
experimento, discutindo com colegas os dados 
coletados, propiciando assim maior interação. A 
elaboração e interpretação de tabelas e gráficos a 
partir do experimento demandaram dos alunos 
habilidades cognitivas de maior ordem, também 
exigidas para resolução de questões de 
estequiometria. Atividades propostas como estas 
contribuem para uma aprendizagem mais 
significativa, superando desafios no ensino de 
conceitos complexos tais como estequiometria. 
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Palavras-Chave: teatro, experimentação, ensino 

Introdução 
Na busca incessante por novas formas de 

metodologias para o ensino de química, com o 
objetivo de construir uma aprendizagem mais 
prazerosa e eficaz, temos a introdução do teatro 
como forma facilitadora e desenvolvedora de 
habilidades e competências por meio da 
criatividade. Por se tratar de uma atividade lúdica, o 
teatro de certa forma sensibiliza e atrai a atenção 
dos alunos, pois tem a capacidade de retirar o ser 
do contexto real e introduzi-lo na ficção dando-lhe o 
poder de interpretar qualquer personagem.  

A utilização dessa ferramenta pedagógica 
proporciona a interdisciplinaridade, uma vez que, 
possibilita a integração de diferentes disciplinas para 
a construção de um saber mais amplo, dinâmico, 
levando-se em conta, conhecimentos pré-existentes 
e habilidades individuais. 

Aliado ao teatro tem-se também a 
experimentação, que entra como uma chave 
importante para o ensino e que associado às 
interpretações teatrais se dá um novo sentido ao ato 
de ensinar e aprender. Em relação a 
experimentação,  o professor não deve esquecer 
que o experimento químico não está voltado para 
comprovar determinada teoria, mas sim esta última 
deve ser utilizada com base para explicações dos 
fenômenos que ocorrem na experimentação, sejam 
eles macroscópicos ou microscópicos.  

A literatura tem sinalizado maneiras de 
desenvolver as atividades experimentais na tentativa 
de superar as críticas à experimentação. Entre 
algumas alternativas, temos as simulações, as 
“representações de papéis”, as práticas de iniciação 
e a experimentação orientada pelos princípios do 
educar pela pesquisa. 
 Diante desta perspectiva, neste trabalho foi 
elaborado a junção destas duas ferramentas 
didáticas: teatro e a experimentação para o ensino 
de química.  

Resultados e Discussão 
As atividades apresentadas neste trabalho fazem 

parte da disciplina práticas pedagógicas VI, 
desenvolvida pelos alunos de 5º período de 
licenciatura em química da Faculdade Pio Décimo, 
que fica localizada no município de Aracaju/SE. 

 

As etapas elaboradas para o desenvolvimento da 
ideia deste projeto, e que serão avaliadas quando 
essa proposta for desenvolvida em sala de aula, 
consistiram em:  

a) Aula teórica, onde serão abordados o conceito 
de química forense e a importância do 
trabalho dos peritos criminais.  

b) Apresentação de uma cena de um suposto 
assassinato. O cenário da tragédia funcionará 
como palco para a prática forense, onde os 
discentes vão atuar como peritos criminais, 
coletando dados. E utilizarão a 
experimentação para obter os resultados, 
como a coleta de digitais através da utilização 
de pó de grafite, luz negra para detectar 
manchas de sangue e uma suposta 
mensagem secreta escrita com água tônica e 
o a preparação e utilização do reagente de 
Kastle-Meyer. 

c) Finalmente, o julgamento do crime, onde os 
alunos-peritos utilizarão das provas coletadas 
e explicarão como chegaram àquelas 
conclusões baseados nos conceitos químicos.  

Essa abordagem tem a intenção de fazer com que 
a experimentação no ensino de química seja 
investigativa e problematizadora, e os alunos 
busquem a informação tendo o professor como 
mediador do conhecimento. 

Conclusões 
A proposta metodológica teatral é propícia para 

fazer com que todos os alunos participem de uma 
aula e aliada a experimentação poderá funcionar 
como ferramenta que colabora para desenvolver 
habilidades de observação, pesquisa, analise de 
dados nos alunos, fazendo com que estes utilizem a 
informação cientifica no seu dia-a-dia.  
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Introdução 
Atualmente, vários pesquisadores têm realizado 
estudos que enfatizam a importância de ensinar 
química por meio de diferentes abordagens, por 
exemplo: a investigativa e a problematizadora. Com 
o objetivo de trabalhar na perspectiva de envolver os 
estudantes em atividades que permitam a 
problematização de temas significativos, 
desenvolvemos uma oficina temática sobre queima 
de alimentos (MARCONDES, 2011). De acordo com 
Guedes (2010), além do conhecimento científico 
atividades deste tipo podem suscitar no aluno 
atitudes: como curiosidade, iniciativa, criticidade, 
capacidade de raciocinar e poder de argumentação. 
O trabalho proposto se baseia nas estratégias de 
atividades experimentais investigativas e na 
contextualização e problematização do cotidiano, 
por meio de um tema gerador à luz dos 
pressupostos discutidos por Marcondes (2008). 
Assim, por meio de atividades experimentais 
referentes à queima de diferentes tipos de 
alimentos, aplicadas em oficinas oferecidas por 
alunos do PIBID/Química UEM a alunos de escolas 
públicas de Maringá, buscamos abordar os 
conceitos químicos de calor de combustão dos 
alimentos com base na problemática relacionada ao 
consumo de alimento.  
No início da atividade os alunos responderam a 
questionamentos como: “Quais alimentos eles 
gostam de comer no seu dia a dia?”. Em seguida, 
eram anotadas as principais ideias dos alunos sobre 
os tipos de alimentos consumidos e o valor 
energético de cada um desses alimentos. Uma nova 
questão sobre “O que seria um bom alimento e se 
seria possível medir a energia produzida pelo 
alimento?”. Após estas discussões, iniciamos as 
atividades experimentais, queimando diferentes 
tipos de alimentos: torrada, amendoim torrado, chips 
pingo de ouro, chips fandangos. Os experimentos 
eram sempre acompanhados de questões 
problematizadoras sobre cada uma das etapas. 
Para finalizar a atividade, discutimos os resultados 
experimentais, a constituição dos alimentos, os 
possíveis benefícios e malefícios à saúde e uma 
retomada a respeito das questões iniciais da oficina. 

Resultados e Discussão 
A partir da análise do questionário inicial, foi possível 
perceber que a maioria dos alunos tem a concepção 
de que os alimentos são constituídos por diferentes 
materiais, no entanto, ainda não associavam 

claramente o poder energético com o tipo específico 
de nutriente. Analisando os questionários finais, 
constatamos que os alunos compreenderam os 
conceitos relacionados ao valor energético, e, 
principalmente, reconheceram a diferença na 
constituição dos alimentos, como indicam algumas 
das respostas. “[...] porque ele possui mais calorias 
que o outro. Porque a matéria deles são diferentes”; 
“A queima dos alimentos produziu energia, que 
aqueceu a água”; “Um alimento é mais energético 
que o outro porque um tem o valor calórico maior 
que o outro. Ele tem mais caloria, que pode virar 
energia no corpo, depois de consumido”. Apesar de 
os alunos ainda apresentarem uma noção confusa 
sobre caloria, eles conseguiram compreender que 
existe uma relação direta entre alimento e poder 
energético. Isso ficou claro na análise que fizeram 
ao final da oficina sobre os vários rótulos dos 
alimentos utilizados no experimento. Nessa 
atividade final, eles compreenderam que alimentos 
ricos em gorduras são mais energéticos quando 
comparados aos alimentos ricos em carboidrato. 

Conclusões 
A partir do trabalho realizado foi possível perceber 
que os alunos conseguiram compreender melhor 
como os conceitos químicos podem ajudá-los a 
entender situações do cotidiano, como é o caso do 
consumo de alimento e o conhecimento a respeito 
dos nutrientes, o valor energético e a possibilidade 
de ter um olhar mais crítico sobre os rótulos de 
alimentos consumidos diariamente. Tais atividades 
também têm sido importantes para os bolsistas do 
Pibid/Química compreenderem a importância que as 
oficinas temáticas têm como papel na 
problematização dos conhecimentos químicos e 
também para despertar a curiosidade e o 
envolvimento dos alunos nas aulas de química. 
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Introdução 
  O papel da experimentação no processo ensino 
aprendizagem de ciências, mais especificamente 
em química, tem sido apontado por diversos autores 
como relevante para incentivar os alunos a se 
interessar pelo conhecimento químico, sendo uma 
maneira de contextualização que permite articular 
teoria e prática (GUIMARÃES, 2010). É de consenso 
de professores e pesquisadores de química que 
atividades experimentais auxiliam na consolidação 
do conhecimento científico, além de ajudar no 
desenvolvimento cognitivo do aluno (GIORDAN, 
1999). 
   A falta de laboratórios nas escolas torna-se um 
obstáculo ao uso de atividades experimentais no 
processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, 
os espaços não formais de ensino podem se 
constituir como um caminho para a apropriação do 
conhecimento. Os temas dos experimentos podem 
se relacionar a várias problemáticas de caráter 
científico ou social, envolvendo disciplinas de 
campos distintos. No leque dessas possibilidades de 
estudo, os museus de ciência se situam em um 
setor particular, vinculado às questões da divulgação 
científica e suas implicações com o entendimento 
público da ciência (VALENTE, 2005).  
   Museus como a Estação Ciência têm cumprido um 
importante papel na apresentação de diversos 
contextos científicos e experimentais. Localizado no 
município de Goiânia, a Estação Ciência é um 
ambiente destinado à visitação de estudantes, tanto 
do ensino fundamental como do ensino médio, que 
se caracteriza nos moldes de um espaço interativo 
para apresentação e atividades experimentais em 
ciências. Nas visitações, recebe-se um quantitativo 
de cerca de 60 alunos e disponibilizam-se 
experimentos de Química, Física e Biologia com 
acompanhamento de professores e na perspectiva 
de interação e manipulação por parte dos visitantes. 

Resultados e Discussão 
   Para identificar aspectos inerentes ao primeiro 
contato de alunos de ensino fundamental com os 
experimentos apresentados na Estação Ciência, foi 
aplicado um questionário a duas turmas de 8º ano 
de um colégio da rede privada de ensino de Goiânia, 
que visitaram o espaço no mês de Maio de 2014. As 
respostas à pergunta referente às impressões dos 
estudantes sobre os experimentos apresentados na 
estação Ciência são mostrados no gráfico: 

 
Figura 1: Gráfico das respostas referente às impressões dos 
alunos sobre os experimentos de Química. 
 
   Nota-se que a maioria dos alunos aponta que a 
atividade foi motivadora. A motivação e o interesse 
que apareceram nas respostas sinalizam aspectos 
lúdicos envolvidos nas atividades (SOARES, 2013), 
que são o mote de um museu com tais 
características. O interesse, que precede a 
motivação, é o elemento que possibilita o 
envolvimento dos sujeitos no processo ensino 
aprendizagem. Em relação à pergunta referente a 
algum contato anterior com os conceitos trabalhados 
nos experimentos, a maioria dos alunos, cerca de 
90%, não conhecia nenhum desses conteúdos que 
foram, dentre outros, a formação e combustão do 
gás Hidrogênio, indicadores ácido-base e mudanças 
de estado físico utilizando gelo seco. Esses 
conteúdos não fazem parte do programa curricular 
básico para essa faixa etária, no entanto, inseri-los 
de forma lúdica por meio de experimentos, pode 
além de auxiliar na apropriação de conceitos de 
forma mais significativa para os estudantes, leva-los 
a pensar a ciência de uma maneira menos 
mistificada e mais próxima de seu cotidiano. 

Conclusões 
   O contato com um espaço desse tipo, que envolve 
ludicidade e experimentação pode contribuir para 
desmitificar a visão que os alunos têm da química 
considerando-se a inserção de temas e conteúdos 
por meio de processos interativos em ambiente 
informal. 
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Introdução 
Este trabalho faz parte de um projeto de conclusão 
de curso onde foi realizado um levantamento de 
atividades experimentais de fácil acesso que 
auxiliasse o ensino para alunos da EJA. Pesquisou-
se o período de 1996 a 2011 identificando poucas 
dissertações de mestrado com a temática EJA e 
Química, o que demonstra poucas pesquisas na 
área. Um dos materiais mais divulgados entre 
alunos de graduação e professores da educação 
básica é o periódico Química Nova na Escola – 
Qnesc sendo reconhecidamente comprometido na 
formação docente. Na busca dos artigos utilizou-se 
o site da revista http://qnesc.sbq.org.br/ entre maio 
de 1995 e agosto de 2012 encontrando 89 artigos na 
seção experimentação no ensino de química que 
posteriormente foram classificados e separados e 
15 artigos em outras seções, totalizando 104 
documentos.  

Resultados e Discussão 
Após separar os artigos selecionados e classifica-los 
conforme descrição no próprio artigo, em simples de 
baixo custo, simples, alternativos e outros, 
observou-se que 47% (42 artigos) se enquadravam 
na categoria simples de baixo custo, 23% (21 
artigos) como simples, 7% (6 artigos) como 
alternativos e 22% ( 20 artigos) como outros. 
Tabela 1. Experimentos encontrados na revista 
Química Nova na Escola na seção 
Experimentação no ensino de química.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguns artigos se denominaram de fácil aquisição. 
Chama-se atenção para o fato que fácil aquisição 
não é sinônimo de baixo custo. Os materiais 
relativos aos artigos classificados em Simples de 
baixo custo são facilmente encontráveis permitindo 
a realização desses experimentos em qualquer 
escola, o que possibilita superar as dificuldades 
infraestruturais presentes na maioria das escolas, 
rompendo com o estereótipo de laboratório para o 

ensino de ciências e contribuindo para desenvolver 
a criatividade. Os artigos categorizados como 
Alternativos, além de superarem as dificuldades 
infraestruturais, desenvolverem a criatividade, 
possibilitam uma aproximação do cotidiano dos 
alunos o que também pode ser veículo motivador. 
Cerca de 23% dos artigos foram caracterizados 
como Simples. Esses artigos são comumente 
relatados como interessantes, ou capazes de 
despertar o interesse; capazes de provocar 
discussões em sala de aula, facilitando a mediação 
do professor. Na categoria Outros, os artigos 
procuram destacar e aprimorar aspectos 
conceituais, despertando o interesse, propiciando a 
aprendizagem de conceitos envolvidos, bem como a 
formação do aluno como indivíduo crítico e reflexivo.  

Conclusões 
Percebe-se que o discurso acerca da 
experimentação na área da química vem sofrendo 
transformações positivas3, como por exemplo, as 
propostas de experimentos que possuem a relação 
intrínseca entre observação e teoria, que incentivam 
a apropriação de uma visão de Ciência, que valoriza 
o caráter social da produção do conhecimento 
científico. Entendemos que as atividades 
experimentais precisam ser compreendidas como 
um elemento de aprendizagem, uma vez que podem 
favorecer a abordagem dos diferentes tipos de 
conteúdo, onde os conhecimentos factuais podem 
permear os experimentos. 
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Introdução 
Nas aulas práticas de Química Orgânica na 

graduação são colocados para o estudante as 
normas de segurança e as técnicas de laboratório, 
além da síntese de moléculas orgânicas de baixa 
complexidade estrutural, mediante a interconversão 
de grupos funcionais e/ou a formação de novas 
ligação C-C e C-Heteroátomo (CUNHA et al., 2003). 
De acordo com Hamelin (1995), a inter-relação 
entre o conhecimento construído em química 
através de estudos teóricos e da experimentação, 
quando realizada de forma coordenada e clara 
permite ao estudante a construção de conceitos 
científicos de forma mais concreta e com um maior 
relacionamento entre os tópicos teóricos. Neste 
sentido, a busca por melhores métodos 
experimentais (REIS e ANDRADE, 1996) ou 
experimentos ricos em subsídios para discussões 
teóricas utilizando reagentes de baixo custo e de 
fácil aquisição, tem sido um tema bastante 
investigado nas diversas áreas da química 
(PEREIRA, 1989). Motivados por estes fatos e por 
relatos de inovações no ensino de química orgânica 
experimental (FERREIRA, 1996), neste trabalho 
utilizou-se de uma estratégia não convencional para 
preparação de amidoxima em turma da graduação, 
utilizando irradiação de ultrassom, pois as 
amidoximas são importantes intermediários 
sintéticos e apresentam várias aplicações 
tecnológicas e medicinais (BARROS et al., 2011), 
além da atividade favorecer a construção conceitos 
científicos. 

Resultados e Discussão 
Para a execução desta prática foi necessário duas 

aulas com duração 2h, onde foram abordadas 
diferentes técnicas laboratoriais e de 
caracterização. Na primeira aula foi discutido 
rapidamente a importância e os diferentes métodos 
de preparação das amidoximas, e logo em seguida 
iniciado a preparação da benzamidoxima a partir da 
benzonitrila (reagente de baixo custo) mediada por 
irradiação do ultrassom (Figura 1). Como nem todo 
laboratório dispõem de um aparelho de ultrassom, 
uma alternativa é utilizar um aparato de refluxo. Em 
resumo, neste trabalho apresentamos um 
experimento simples de ser efetuado no laboratório 
e/ou em sala de aula e com considerável subsídio 

para discussões teóricas, a partir de materiais baixo 
custo. 

 
Figura 1. Esquema de preparação da Benzamidoxima. 
No presente experimento, o professor pode 

abordar aspectos relevantes da cromatografia em 
camada delgada, tais como escolha da fase 
estacionária e fase móvel, relação amostra/fase 
estacionária. A figura 1 mostra a cromatografia de 
camada delgada (CCD) do produto obtido.  
Trabalhou-se o conceito cristalização e 
recristalização quando o produto foi recristalizado 
no sistema de solvente clorofórmio:n-hexano. 

 
Figura 2. Placa de CCD acompanhamento da reação 

Na segunda aula, trabalhou o conceito de 
filtração e caracterização estrutural da amidoxima 
através das técnicas de ponto de fusão e 
infravermelho. 

Conclusões 
O experimento descrito abordou o método de 

preparação e de separação por cromatografia, 
focalizando as técnicas em placas e em colunas, 
utilizando materiais de baixo custo. A duração foi de 
quatro horas aulas.  A realização do experimento 
permitiu ao estudante entrar em contato com vários 
conceitos envolvidos, desde a preparação até a 
caracterização estrutural do composto. Conceitos 
como reação, cromatografia, cristalização, ponto de 
fusão, infravermelho e funções orgânicas foram 
discutidos durante a realização do mesmo. 
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Introdução 
Diversos processos observáveis em nosso cotidiano 
são resultado de fenômenos naturais, químicos e/ou 
biológicos, como é o caso do amadurecimento de 
frutas e de diferentes fermentações, por exemplo, a 
alcoólica, sendo a Química uma ciência que auxilia, 
em parte ou totalmente, na compreensão desses 
fenômenos (Silva, 2008). Neste trabalho elaboramos 
uma proposta experimental para a abordagem de 
processos naturais e suas relações com conteúdos 
científicos, através de três atividades: a produção de 
pão e o papel do fermento biológico nesse processo; 
a fabricação do vinho e a verificação da fermentação 
alcoólica e, por fim, o amadurecimento de frutas. 
Todos os materiais empregados são de baixo custo. 
Um levantamento na literatura sobre concepções de 
estudantes na observação de processos naturais foi 
realizado, a fim de permitir aos mesmos confrontá-
las e/ou superá-las com os experimentos propostos. 

Resultados e Discussão 
A primeira atividade experimental, a produção de 
pão, corresponde à reprodução de uma receita 
caseira, empregando fermento biológico, a partir da 
qual são acompanhadas as mudanças na massa 
sob fermentação. A segunda, fabricação do vinho de 
caju, é uma adaptação da experiência de Resende 
(2010), através da qual é apresentada a produção 
de álcool por fermentação. A terceira, 
amadurecimento de frutos, aborda mudanças em 
bananas ao amadurecerem em diferentes 
condições, embaladas sozinhas, na presença de 
tomates maduros e na presença de carbureto. Um 
quadro demonstrativo dos experimentos e de 
sugestões de temas a explorar através dessas 
atividades é apresentado abaixo, quadro 1. 
 
Quadro 1. Sugestões de temas e experimentos  

Experimento Sugestões de temas a explorar 
Amadurecimento de 

frutas 
Transformações químicas, cinética 

química e reações químicas. 

Produção do pão 
Cinética química, velocidade das 
reações, transformações, massa, 
volume, densidade e fermentação. 

Produção do vinho Cinética química, reações químicas e 
fermentação alcoólica. 

 
Com a realização dos experimentos propostos por 
meio de uma abordagem investigativa, diferentes 

observações de estudantes sobre transformações 
químicas, já apontadas na literatura (Machado, 
2000; Mortimer e Miranda, 1995), podem ser 
discutidas. Na tabela 2 são apresentadas relações 
entre os experimentos e estas falas. 
 
Tabela 1. Relações entre os experimentos, temas 
abordados e observações de estudantes 

Experimentos Temas 
abordados 

Observações de 
estudantes 

Amadurecimento 
de frutas 

Cinética, 
enzimas, 

fatores que 
afetam a 

velocidade, 
evidências de 

transformações 

Com o tempo, alimentos 
adquirem fungos e 

bactérias; preservam-se 
alimentos na geladeira, 
sal e óleo; catalisadores 
aumentam a velocidade 

de reações 

Produção do pão 
e do vinho 

Cinética 
química, 

fermentação, 
evidências de 

transformações 

Fermentação é a saída 
de ar; fermentação é 

uma reação química; os 
micróbios usam oxigênio 

para a fermentação; 
fermentação é quem cria 

o álcool 
 
Como apresentado na tabela 1, diversas 
observações de estudantes podem ser discutidas 
com os experimentos. Outra importante questão é a 
possibilidade de combinar conceitos químicos e 
biológicos, já que segundo Marmoroti e Galanopoulu 
(2006) os estudantes apresentam essa dificuldade, 
não conseguindo, por exemplo, tratar o corpo 
humano como um sistema químico.  

Conclusões 
É possível realizar uma discussão científica de 
fenômenos naturais através de experimentos 
simples, que combinam diferentes áreas da ciência. 
____________________ 
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Palavras-Chave: PIBID, titulação, estratégia de ensino. 

Introdução 
As atividades experimentais devem partir de uma 
questão a ser respondida para que os alunos 
elaborem hipóteses, testem-nas, organizem os 
resultados obtidos, reflitam sobre o significado de 
resultados esperados e, sobretudo, o dos 
inesperados, e usem as conclusões para a 
construção do conceito pretendido1. Ao se restringir 
o ensino a uma abordagem estritamente formal, 
acaba-se por não contemplar as várias 
possibilidades para tornar a Química mais ‘palpável’ 
e perde-se a oportunidade de associá-la com 
avanços tecnológicos que afetam diretamente a 
sociedade3. A análise volumétrica, também 
conhecida como volumetria ou titulação, é uma das 
maneiras mais importantes de se determinar com 
precisão a quantidade de um ácido, de uma base ou 
de outra substância em uma mistura2. Neste 
trabalho será apresentado um relato sobre a 
experiência vivida por alunas pibidianas que 
utilizaram como estratégia didática o uso de aula de 
laboratório como estratégia de ensino a fim de se 
obter construção de conhecimento.  

Resultados e Discussão 
Foi realizada uma aula prática, em três turmas do 
segundo ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual 
Dom Veloso, em parceria com o programa PIBID. A 
princípio foi elaborado um roteiro que consistia na 
descrição dos procedimentos experimentais a serem 
seguidos na execução do experimento sobre a 
temática titulação. Previamente, foi preparada uma 
solução de NaOH a 0,1 mol.L-1 no laboratório de 
química do IFG – Câmpus Itumbiara pois no 
laboratório da escola não tinham os equipamentos 
necessários para a preparação do mesmo. O 
objetivo do experimento era encontrar a 
concentração de ácido acético em uma solução 
também preparada previamente. Para tanto, a 
bureta foi preenchida com a solução de NaOH, em 
seguida foi pipetado 25 mL da solução de ácido 
acético e colocado em um erlenmeyer, a seguir 
adicionou-se 3 gotas do indicador ácido-base, neste 
caso utilizou-se a fenolftaleína, onde a mistura 
manteve-se incolor. E assim essa mistura foi titulada 
com a solução da bureta até verificar seu ponto de 
equivalência, neste caso até a mudança de cor para 

rosa. Por ser uma prática que os alunos não tinham 
conhecimento inicialmente foi feito como 
amostragem do experimento pelas pibidianas, e em 
seguida, pediu-se que um dos alunos realizasse o 
procedimento. Após ser anotado o volume de NaOH 
gasto na titulação foi possível calcular a 
concentração de ácido acético na solução. Como 
verificação de aprendizagem os alunos resolveram 
outros exercícios determinados pelo professor. 

      
Figura 1. Desenvolvimento da prática 

Conclusões 
A prática utilizada com âmbito educacional por 

meio de investigação a fim de adquirir resultados 
significativos se torna parte essencial do processo 
de ensino-aprendizagem em disciplinas exatas 
como a Química. Após desenvolver um experimento 
com alunos de Ensino Médio pode-se perceber uma 
maior apropriação de conceitos antecedidos de 
forma teórica e construção de conhecimento, a partir 
da análise da forma como foram respondidas as 
questões que sucederam a prática experimental. 
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Introdução 
Os poluentes gerados pela indústria têxtil 

apresentam elevada carga residual com potencial 
poluente elevado. O grande consumo de água 
durante as etapas do processo de fabricação dos 
tecidos gera água residual com efeito poluidor 
bastante significativo1. A poluição de corpos d’água 
provoca, além da poluição visual, as alterações em 
ciclos biológicos afetando principalmente processo 
de fotossíntese. Além deste fato, estudos têm 
mostrado que algumas classes de corantes podem 
ser carcinogênicos e/ou mutagênicos2.  

Nesse sentido, é possível abordar em sala de 
aula o assunto de aromáticos, tendo como tema 
gerador Poluição da Indústria Têxtil, utilizando um 
tema atual e que se relaciona diretamente com um 
conteúdo químico, promovendo uma compreensão 
da ação do corante, através da relação com as 
propriedades dos compostos aromáticos, abordando 
sua estrutura química, suas classificações, seus 
substituintes entre outros.  

Partindo do pressuposto que a química é uma 
ciência experimental, introduzir aulas práticas 
atende aos parâmetros curriculares nacional 
(PCNs), uma vez que, pode contribuir para a 
compreensão das transformações químicas que 
acontecem no mundo físico de uma forma mais 
abrangente, integrada e investigativa. 

Neste trabalho é relatado o desenvolvimento e a 
aplicação de um kit experimental, que utilizada 
tecnologias alternativas para a adsorção de corantes 
em meio aquoso, neste caso o azul de metileno. O 
adsorvente é baseado em espumas de poliuretanos 
(PUs) com o polissacarídeo alginato de sódio. 

Resultados e Discussão 
Essa proposta foi desenvolvida no 3º ano do 

ensino médio do Colégio Estadual Prof. Aricio 
Fortes, situado na rua Av. Camilo Calazans, 560, no 
Bairro América, em Aracaju-SE.   

O kit experimental continha os reagentes 
necessários para a preparação das espumas de PU, 
diisocianato e poliol, além disso, uma solução de 
azul de metileno, copos descartáveis e palitos de 
madeira.  

Os alunos foram divididos em grupos e cada 
grupo preparou uma espuma, seguindo as 
recomendações da professora. As espumas foram 
preparadas em um copo descartável, onde foram 
adicionados o diisocianato e o poliol, que foram  

 
submetidos a uma agitação vigorosa e constante e 
posteriormente foram deixados em repouso para a 
expansão da espuma (Fig. 1). Em seguida as 
espumas foram cortadas e colocadas em contato 
com a solução de azul de metileno (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 – filtro obtido 
 

 
Nessa abordagem os alunos puderam realizar o 

experimento na sala de aula, possibilitando uma 
vivência com a química experimental, onde tiveram 
a oportunidade de relacionar o conteúdo teórico com 
aplicações práticas da ciência química. 
Demonstraram também obter uma melhor 
compreensão do assunto aromáticos, quando  este 
foi contextualizado com o cotidiano dos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
A utilização de experimentos nas aulas de química 
fornece uma ferramenta didática que auxilia na 
construção do conceito químico. Além disso, foi 
verificado, que os alunos apresentaram grande 
interesse pela disciplina, atraindo mais sua atenção 
e curiosidade o que facilitou a compreensão do 
conteúdo teórico abordado.  
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Introdução 
O objetivo desse trabalho foi incluir um experimento 
demonstrativo de baixo custo na sala de aula, em 
função das dificuldades de aprendizagem 
diagnosticadas em alunos do ensino médio de uma 
escola pública estadual do interior do Rio Grande do 
Norte. Essa atividade teve intenção também de 
aprimorar a aula expositiva com o uso de atividades 
experimentais em sala. Como uma das ações do 
Pibid na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, 
localizada no município de Assú, RN, os bolsistas 
confeccionaram um calorímetro com materiais do 
cotidiano e apresentaram a duas turmas da escola. 
A inclusão desse equipamento foi planejada como 
um recurso interdisciplinar. “[...] o aprendizado deve 
ser planejado desde uma perspectiva a um só 
tempo multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, os 
assuntos devem ser propostos e tratados desde 
uma compreensão global, articulando as 
competências que serão desenvolvidas em cada 
disciplina [...]” (BRASIL, 2000, p. 9). A confecção do 
calorímetro envolve conteúdos de Física, Química e 
Biologia, cuja utilização de materiais do cotidiano, 
propicia a conscientização ambiental, através do 
reaproveitamento de materiais.  

Resultados e Discussão 
A confecção do calorímetro com materiais 
cotidianos como: garrafa térmica, termômetro 
clínico, copo de iogurte e gesso, obteve êxito, pois 
permitiu o funcionamento adequado para a variação 
de entalpia observada na dissociação do hidróxido 
de sódio.  

 
Figura 1: Foto de bolsista apresentando o calorímetro aos alunos 
 
Foram adotados como instrumentos de coleta de 
dados: uma entrevista, no início  das  observações  
 

 
das aulas, para diagnosticar as dificuldades de 
aprendizagem, e posteriormente, um questionário 
para avaliar a relevância da intervenção. Como 
sujeitos da pesquisa, na entrevista inicial, 
participaram 6 alunos de cada uma das 6 turmas do 
ensino médio, no turno vespertino. O questionário, 
posterior à aula, foi respondido por 51 alunos de 
duas turmas da segunda série, para as quais foi 
apresentado o experimento com o calorímetro. As 
respostas ouvidas na entrevista revelaram o 
interesse dos alunos por aulas mais dinâmicas e 
atividades práticas, com o relato de poucas visitas 
ao laboratório da escola. De acordo com as 
respostas do questionário, 53% consideraram a aula 
prática interessante e proveitosa, 61% conseguiu 
assimilar o conteúdo teórico com o cotidiano, 74% 
acharam que a aula prática facilita a aprendizagem, 
e 86% compreenderam que é importante 
reaproveitar materiais. 

Conclusões 
Os resultados indicam que os alunos conseguiram 
compreender conteúdos das outras disciplinas, 
confirmando o caráter interdisciplinar da atividade. 
Evidenciou-se que a inclusão do experimento 
demonstrativo na aula expositiva foi eficaz para 
despertar o interesse e a motivação dos alunos. A 
confecção do calorímetro com materiais de baixo 
custo demonstrou a viabilidade de propostas como 
essa em escolas públicas, dotadas de poucos 
recursos. 
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Introdução 
A prática Adsorção de Acido Acético sobre carvão 

ativado é uma das atividades experimentais que 
compõe o plano de ensino da disciplina Físico-
Química II, inserida no Projeto Pedagógico do curso 
de Engenharia de Alimentos da UEFS. A 
compreensão dos conteúdos abordados nos 
processos de adsorção são importantes para a 
formação do aluno em razão das diversas 
aplicações nos setores da indústria de alimentos, 
especialmente na análise do comportamento 
higroscópico de alimentos desidratados[1]. Na 
metodologia proposta nos livros didáticos[2], o 
adsorvente utilizado é o carvão vegetal obtido de 
madeira, provavelmente da mata nativa do país. 
Alternativamente, o carvão pode ser obtido a partir 
da algaroba, leguminosa presente na região do 
semi-árido e apontada como uma das principais 
causas da perda de biodiversidade da região por 
contaminação biológica. A utilização do carvão de 
algaroba nas aulas práticas do curso propiciará ao 
aluno analisar as questões ambientais envolvidas, 
assim como estimular o processo de 
desenvolvimento científico pela experimentação. O 
objetivo é comparar a capacidade de adsorção dos 
diferentes adsorventes e compreender a influência 
do tempo neste processo pela análise dos dados 
cinéticos.  

Metodologia 
Os processos de adsorção do ácido acético foram 
realizados utilizando dois tipos de adsorventes: 
carvão ativo em pó (Synth) e carvão obtido da 
algaroba. O carvão de algaroba foi adquirido 
comercialmente, triturado e passado em peneira 200 
mesh. Os adsorventes foram lavados e secos à 
105oC por 8 horas. Em seguida, foram preparadas 
suspensões com 1,0 g do adsorvente em 100 mL de 
ácido acético, 1,00 mol L-1, que permaneceram em 
diferentes tempos de adsorção: 15, 45, 60, e 90 
minutos. Após adsorção, a concentração da solução 
sobrenadante foi determinada por titulação com 
hidróxido de sódio 1,00 mol L-1. 

Resultados e Discussão 

Os dados experimentais estão apresentados na 
Figura 1. Pelo gráfico quantidade adsorvida x tempo 
de adsorção, os alunos estudaram a influência do 
tempo na adsorção do ácido. Este estudo cinético 
não é proposto no roteiro original, mas a inclusão 
desta atividade esclarece a determinação do tempo 
de adsorção para levantamento dos dados de uma 
Isoterma. Quando se compara a capacidade 
adsortiva, o carvão de algaroba adsorve em menor 
quantidade. Este resultado estimulou os alunos a 
investigarem as propriedades dos adsorventes, e 
verificar quais as propriedades influenciam 
diretamente no processo de adsorção: Por que 
materiais carbonáceos, aparentemente 
semelhantes, apresentam capacidades de adsorção 
diferentes? A busca de respostas a esta pergunta 
contribuiu para compreender a relação entre a 
produção de carvão e seu material precursor; e as 
definições sobre porosidade e área superficial. 

 
               Figura 1. Cinética de adsorção. 

Conclusões 
A utilização do carvão de algaroba no roteiro prático 
sobre adsorção de ácido acético contribuiu para 
aprendizagem dos fatores que interferem 
diretamente no processo de adsorção e incluiu 
debates sobre a temática ambiental de forma 
significativa. 
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Resumo: Este trabalho relata a elaboração e desenvolvimento de uma experimentação 
investigativa vivenciada por discentes da disciplina de Instrumentação para o Ensino 2 do Curso 
de Licenciatura em Química de uma Universidade Pública do interior do estado de Goiás. O 
objetivo deste trabalho é analisar o impacto da atividade tanto para a formação dos docentes de 
Educação Básica como das licenciandas envolvidas na elaboração/desenvolvimento da prática. 
Acredita-se que a vivência reflexiva/crítica de atividades diferenciadas é capaz de propiciar uma 
formação crítico/reflexivo ao licenciando, capacitando-o para uma melhor atuação docente. Ao 
mesmo tempo, buscar-se-á neste trabalho discutir a importância das atividades experimentais 
investigativas para uma formação cidadã dos educandos de ensino básico. 
 
INTRODUÇÃO 
 

 Tem-se vivenciado profundas mudanças no mundo contemporâneo e a rapidez 
com a qual se troca informações torna-se cada vez maior, principalmente quando se 
trata de assuntos científicos. Faz-se necessário acompanhar esta rapidez para que não 
se viva “desconectado” do mundo. Tem-se discutido muito sobre o assunto, na busca 
por mudanças e melhorias no campo educacional, pois a escola tem se tornado um dos 
setores mais afetados, já que não acompanha estas mudanças tecnológicas e sociais 
tão rapidamente. É importante que a escola busque mudanças e deixe de ter seu 
ensino pautado apenas em práticas pedagógicas tradicionais, baseadas no método de 
transmissão/recepção do conhecimento e memorização de fórmulas e nomes, para que 
assim forme cidadãos críticos e reflexivos, capazes de perceber como podem atuar 
ativamente da sociedade. Assim, deve-se pensar em estratégias e ações que 
aproximem a escola da comunidade científica, das mudanças tecnológicas e, 
principalmente, da vida dos alunos.  

Mas, é impossível realizar uma reflexão sobre mudanças na prática 
pedagógica e deixar de fora os principais agentes capazes de proporcionar estas 
mudanças: os professores. Estes tem sido cobrados em vários aspectos e, dentre eles, 
que conduzam suas aulas de maneira diferenciada e, assim, propiciem que seus 
alunos vivenciem um ensino de qualidade, de forma crítica e reflexiva. Assim, é 
importante que o futuro docente tenha uma formação que lhe proporcione a busca por 
mudanças e que este seja capaz de elaborar/desenvolver suas práticas de forma 
reflexiva a fim de avaliar a qualidade de suas intermediações entre o conhecimento de 
senso comum e o científico. Mendes, (2005), nos afirma que: 

 Esse processo reflexivo sistemático, é contínuo e permanente e favorece o 
reencaminhamento das atividades desenvolvidas na sala de aula e fora dela, 
para buscar o aperfeiçoamento das ações docentes e discentes (ato de ensinar 
e aprender), influenciando diretamente os resultados satisfatórios em relação 
aos elementos teóricos–práticos da formação do professor, bem como no 
exercício profissional do futuro docente. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

EX 
 

 

 Broietti e Barreto (2011) por sua vez afirmam que os cursos de licenciatura são 
as instâncias oficiais referentes a formação inicial de professores, e estes tem buscado 
proporcionar aos futuros docentes uma formação pautada em práticas reflexivas. 

Acredita-se que a parceria entre a Escola de Educação Básica e a Universidade 
podem proporcionar ao futuro docente um contato diferenciado com o ensino e o seu 
aprendizado. Esta parceria e a elaboração de atividades de Ensino provenientes desta 
relação pode promover uma forma de se aprender na vivência da prática, pois durante 
o processo de elaboração da atividade o licenciando tem apoio tanto do professor da 
Universidade como da Escola de Educação Básica para avaliar as ações que deseja 
trabalhar, proporcionando ao futuro docente uma prática reflexiva do início ao fim da 
atividade e maior confiança em seu trabalho. É importante que o futuro educador, ainda 
em sua formação inicial tenha contato com práticas docente que sejam capazes de 
aproximá-lo de recursos diversificados e metodologias diferenciadas, permitindo que o 
sujeito, além de elaborá-las, reflita sobre as mesmas. Atividades como elaboração de 
projetos temáticos, aulas experimentais investigativas e jogos, dentre outas, permitem 
que o discente avalie a importância destas no ensino, buscando por metodologias e 
recursos didáticos que facilitem o processo de ensino-aprendizagem na Educação 
Básica. 

A experimentação no Ensino de Química tem sido alvo de grandes discussões, 
pois esta pode levar o aluno a um conhecimento significativo para a sua vida, de modo 
que o mesmo agregue aos conhecimentos de senso comum trazidos de sua vivência 
em comunidade o conhecimento científico, de modo que possa compreender 
informações transmitidas na mídia e pensar criticamente a respeito (BRASIL, 1999). 
Mas para que haja um processo de ensino-aprendizagem de qualidade não basta que 
o aluno da Educação Básica seja levado ao laboratório para executar um roteiro 
experimental. É importante que o aluno seja instigado a pensar e propor soluções, o 
que é possível ser realizado a partir da utilização/vivência de atividades Experimentais 
Investigativas. 

O uso de experimentações investigativas no Ensino de Química tem sido 
estimulado, pois segundo Guedes (2010) nestas atividades o aluno mobiliza-se para 
buscar soluções para o problema proposto, de maneira a pensar, agir, interferir e 
questionar, tornando-se assim autônomo e ativo, e não apenas um mero observador. 
Assim, busca-se ir ao encontro com o que é afirmado, por exemplo nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 1999), de que o ensino 
deve proporcionar que os estudantes possam julgar com fundamentos as informações 
advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos.  

Neste sentido, este trabalho tem o objetivo de avaliar/compreender a elaboração 
e o desenvolvimento de uma atividade experimental investigativa vivenciada por 
licenciandos em formação com uma escola do último ano do Ensino Fundamental e 
três séries do Ensino Médio de uma escola particular. Neste trabalho buscar-se-á 
analisar o impacto deste tipo de atividade na formação dos docentes de Educação 
Básica e das licenciandas envolvidas na elaboração e desenvolvimento da atividade. 

 
METODOLOGIA 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a elaboração e desenvolvimento 
de uma atividade experimental investigativa vivenciada por discentes da disciplina de 
Instrumentação para o Ensino 2 do Curso de Licenciatura em Química de uma 
Universidade Pública do interior do estado de Goiás. Com o objetivo de analisar como 
se conduz uma experimentação investigativa, foram avaliados os conhecimentos 
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construídos pelos alunos envolvidos, alunos estes pertencentes ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio de uma escola privada da cidade. 
A atividade foi proposta e desenvolvida pelas licenciandas em Química sob orientação 
da professora da escola e da professora responsável pela disciplina e se deu em duas 
etapas: 
ETAPA I: Leituras e discussões sobre o uso de experimentações investigativas no 
Ensino Aprendizagem de Química e pesquisas bibliográficas sobre o assunto e sobre 
roteiros experimentais na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química 2. 
ETAPA II: Elaboração da atividade experimental (roteiro), desenvolvimento e 
organização de materiais a serem utilizados e desenvolvimento das metodologias 
propostas. 

Visando uma formação docente crítica e reflexiva foi proposto às alunas da 
disciplina de Instrumentação para o Ensino 2 que trabalhassem com a importância do 
uso de experimentações investigativas no ensino de Química; assim buscou-se 
referenciais teóricos sobre a temática e realizou-se discussões em sala de aula para 
que houvesse troca de ideias entre as licenciandas e a docente responsável por 
ministrar a disciplina. 

Após as leituras e discussões em sala de aula foi proposto às licenciandas que 
escolhessem uma experimentação de caráter tradicional e elaborassem uma proposta 
de adaptação desta para uma prática de caráter investigativo. Após pesquisas 
bibliográficas sobre roteiros experimentais, a autora principal deste trabalho optou por 
trabalhar com uma experimentação sobre ácidos e bases. Este tema foi escolhido 
devido ao fato de haver vários experimentos disponíveis, mas todos de caráter 
tradicional, os quais não permitem ao aluno que pensem sobre as suas ações, e sim 
apenas as executem mecanicamente. A experimentação escolhida permitiu a 
adaptação e o uso de materiais presentes no cotidiano com o intuito de que os alunos 
pudessem perceber como a química está presente em suas ações do cotidiano 
(aplicações cotidianas), tanto de forma imediata, como em suas aplicações industriais. 
Após escolha do tema, as licenciandas, juntamente com a professora responsável pela 
disciplina, discutiram as adaptações necessárias. 

 A experimentação escolhida consistiu na análise do pH (Potencial- 
Hidrogeniônico – grandeza físico-química que indica a acidez, neutralidade e 
alcalinidade de uma solução aquosa) de várias substâncias presentes no cotidiano dos 
alunos como leite, suco de limão, refrigerantes, vinagre e leite de magnésia (Solução 
de Hidróxido de Magnésio – Mg(OH)2). Para isso, foram utilizados os indicadores 
naturais de extrato de repolho roxo e extrato de beterraba, além do indicador comercial 
de solução alcóolica de fenolftaleína. Também foram utilizados papel indicador e papel 
tornassol a fim de que comparassem os resultados obtidos nas diferentes análises 
qualitativas (indicadores e papel tornassol) e quantitativa (papel indicador). Por último, 
as medidas de pH foram realizadas em um pHmetro. 

 Após elaborada a prática, uma escola da cidade realizou uma visita para 
conhecer o Departamento de Química da Universidade e assim foi proposto a 
realização de alguns experimentos. Esta visita aconteceu em dois dias, nos quais 
dividiu-se as turmas em dois grupos, realizando-se experimentações diferentes ao 
mesmo tempo. A turma A realizou uma experimentação sobre evidências de reações 
químicas, e esta foi elaborada e ministrada por uma segunda licencianda que também 
cursava a disciplina; a turma B, era constituída por 37 alunos, sendo que no primeiro 
dia de visitas eram alunos de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e no segundo dia havia 
alunos de 9º Ano do Ensino Fundamental e de 1ª série do Ensino Médio. 
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Durante a visita, inicialmente foi realizada uma recepção onde se apresentou os 
laboratórios de Ensino do Curso de Química aos Educandos da Educação Básica e, 
em seguida, dividiu-se as turmas. Após as divisões, cada grupo foi conduzido para um 
laboratório diferente, no qual foram apresentadas as bancadas, os equipamentos de 
segurança de laboratório, a capela e algumas das principais vidrarias utilizadas em um 
laboratório de química, principalmente as que seriam utilizadas na experimentação, 
além de alguns equipamentos presentes no laboratório como estufa, balança, 
pHmetros, etc. Este momento foi conduzido com a participação dos alunos, que 
sempre que questionados puderam expressar suas respostas e opiniões. 

  A aula experimental teve como apoio o roteiro experimental elaborado pela 
licencianda que conduziu o experimento (Figura 1). Este continha uma história em 
quadrinhos, baseada nos personagens da Turma da Mônica criados pelo autor 
Maurício de Souza. Os alunos foram convidados a se acomodarem nas bancadas e 
foram divididos em grupos de três pessoas para que fosse realizada a leitura do roteiro, 
o que foi feita de forma dinâmica a fim de se aumentar a participação durante a prática 
(Trecho do roteiro na Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1: Trecho do roteiro experimental utilizado na atividade experimental investigativa. 
 
Nesta história a personagem principal é a Magali, que é conhecida por gostar de 

comer. A história se desenvolve quando a personagem percebe que sempre que comia 
sentia um desconforto estomacal; assim ela resolve contar para a sua mãe a situação. 
Esta lhe explica que o que Magali está sentindo é azia (acidez estomacal) e pede para 
que ela tome um copo de leite gelado para se sentir melhor enquanto marca uma 
consulta médica. Ao chegar ao consultório do médico este lhes explica que não se 
deve ingerir leite gelado quando se está com azia, pois este apenas alivia a dor 
momentaneamente devido ao fato de o mesmo estar gelado, mas logo a dor volta, pois 
o leite tem caráter ácido. Assim, o médico explica que deve se evitar ingerir alimentos 
ácidos quando sentir azia e lhe receita Leite de Magnésia, um remédio de caráter 
básico, a fim de se neutralizar a acidez estomacal. Sentindo dúvidas sobre o que são 
substâncias ácidas e quais alimentos ela não pode ingerir, Magali procura o Franjinha 
em seu laboratório para que este lhe esclareça algumas dúvidas. Assim, o Franjinha, 
um menino cientista criado por Maurício de Souza, a convida a realizar um experimento 
para se discernir substâncias ácidas e básicas.  

Para o desenvolvimento do experimento, foram dispostas sobre a bancada 
várias soluções presentes no cotidiano dos alunos como vinagre, água, leite de 
magnésia, refrigerante de laranja, refrigerante de cola, leite longa vida e suco de limão, 
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todas em tubos de ensaio. Em um primeiro momento os alunos foram convidados a 
avaliar e prever quais destas substâncias eram ácidas, básicas ou neutras. Para isso 
foi solicitado que preenchessem uma tabela listando todas as substâncias presentes na 
bancada e que na frente do nome explicitassem suas opiniões quanto ao caráter de 
cada uma delas. Este processo foi de grande importância para se reconhecer as 
concepções prévias dos alunos sobre o assunto; para uma posterior avaliação, 
solicitou-se aos alunos que não apagassem suas respostas após a socialização das 
previsões. 

Após as previsões houve a socialização das opiniões prévias e fez-se uma leve 
discussão sobre ácidos e bases levando-se em consideração a teoria segundo 
Arrhenius para que os alunos tivessem um primeiro contato ou relembrassem os 
conceitos químicos envolvidos na temática. Questionou-se aos alunos se todos os 
ácidos são iguais e todas as bases são iguais e se era possível diferenciar um do outro. 
Em seguida, discutiu-se como os diversos indicadores ácido-base funcionam. Após as 
discussões pediu-se que os grupos pudessem realizar o procedimento, de modo a 
utilizar todos os métodos disponíveis e preencher uma segunda tabela para explicitar o 
que havia ocorrido durante o processo. Deste modo, pediu-se que os alunos medissem 
o pH com as fitas indicativas de pH (papel indicador e papel tornassol) e 
posteriormente com os indicadores ácido-base, conforme lhes fossem conveniente. Por 
último, utilizou-se o pHmetro, pois assim foi possível se fazer discussões acerca da 
precisão das análises, sempre lembrando como esta prática pode ser utilizada em 
indústrias. 

Este foi um momento de autonomia dos grupos, pois puderam manipular e 
observar os fenômenos. Após todos terminarem o procedimento, convidou-se os 
alunos a compartilharem seus resultados para que pudessem comparar as ideias 
prévias com os resultados obtidos e deste modo agregar o conhecimento científico aos 
conhecimentos de senso comum.  

Para analisar e avaliar a experimentação investigativa desenvolvida,lançou-se 
mão da pesquisa qualitativa/quantitativa, este tipo de pesquisa se caracteriza pelo fato 
de não se interessar somente por dados estáticos, mas sim pelo sujeito da pesquisa. 
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se questionários e a observação 
participante. Os questionários que são definidos por Gil (1999) “como a técnica de 
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 
crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.”. O uso 
desta ferramenta permite ao pesquisador algumas vantagens, apontadas pelo mesmo 
autor, como: “A garantia do anonimato das respostas; não expõe os pesquisadores à 
influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado”. Estes aspectos são de 
grande importância para os resultados, pois permite expressar suas opiniões em 
público, de modo que os questionários lhe dão mais liberdade de fazê-lo. A observação 
participante, segundo Laville e Dionee (1999) não é a contemplação passiva, pois é 
observando situações que reconhecemos as pessoas e emitimos juízos sobre elas  

Através da coleta de dados, obtidos pelos questionários e pela observação 
participante, utilizou-se o método de Análise Textual Discursiva (MORAES, GALIAZZI, 
2007), para análise das informações obtidas. A análise textual discursiva se consiste na 
unitarização dos textos, que são separados em unidades de acordo com os seus 
significados. Em seguida foi feita a categorização, que é a associação dos significados 
semelhantes. Esta etapa leva o pesquisador à criação de metatextos que expõem as 
ideias principais abordadas na análise de modo a relacioná-las aos referenciais 
teóricos.  
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O presente trabalho discutirá as seguintes categorias: Conhecimentos Prévios; 
Alimentos e caráter ácido-base; As substâncias ácido/básicas no cotidiano e Relação 
escola/universidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 A disciplina de Instrumentação para o Ensino 2 do Curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão tem como objetivo 
propiciar ao licenciando a vivência/desenvolvimento de atividades que contribuam com 
o aperfeiçoamento do ensino de química do nível básico por meio de elaboração de 
materiais didáticos, experimentações e aulas expositivo-dialogadas com enfoque CTS 
(abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade). Visando a elaboração de uma 
experimentação de caráter investigativo, foi proposto na disciplina que as licenciandas 
escolhessem uma temática e um experimento que tivesse um caráter tradicional a fim 
de adaptá-lo para um caráter investigativo. Este tipo de ação é de grande importância 
para a formação docente, de modo que as licenciandas, futuras docentes, puderam 
desenvolver a habilidade de criar e/ou adaptar o material de acordo com a sua 
realidade/necessidade. 
 Como a disciplina visa a vivência e desenvolvimento docente, buscou-se 
trabalhar com a Atividade Experimental Investigativa, que tem como objetivo a 
valorização do aluno na construção do seu conhecimento e uma postura diferenciada 
do professor. Nesta atividade utilizou-se um roteiro experimental diferenciado, com 
história em quadrinhos para apresentar a problemática e espaços dedicados às 
observações dos alunos, afim de dar a eles maior liberdade ao realizar os testes. Esta 
atividade foi pensada de forma a preparar a futura docente a uma postura diferenciada, 
já que o papel do professor neste tipo de atividade é de mediar o conhecimento.  

A experimentação proposta por esta autora tem como temática reações ácido-
base de acordo com a teoria de Arrhenius. Buscou-se trabalhar com esta temática 
devido à presença diária de várias substâncias com este comportamento no cotidiano. 
Portanto, buscou-se a utilização de uma problemática ilustrada em quadrinhos para 
que estes pudessem chamar a atenção dos alunos e despertasse o interesse pelo 
conhecimento, pois a autora concorda quando SOARES (2008), afirma que: 

 Vale ressaltar que o interesse não pode ser gerado, e sim 
despertado, pois esta é uma característica intrínseca do ser humano. O 
interesse é resultado por uma carência específica, o que leva a uma 
necessidade de aprendizagem. Assim, pode-se dizer que o interesse é 
o resultado de uma carência do conhecimento. 

Optou-se por histórias em quadrinhos para propor a problemática trabalhada 
nesta experimentação pois acredita-se que o uso do quadrinho proporcionou à 
discussão inicial um caráter lúdico, que propicia mais interesse dos alunos em 
participar das atividades com suas opiniões. Buscou-se ainda apresentar aos alunos 
uma problemática, indo de encontro à afirmação de Chateau (1984), quando este 
afirma que é preciso apresentar as crianças e aos adolescentes obstáculos a transpor 
e obstáculos que eles queiram transpor. A atividade experimental, por si só já 
apresenta um caráter lúdico, de modo que os alunos se sentem mais dispostos a 
participar das aulas. Matias e Oliveira (2011) ainda afirmam que: 

A Atividade Experimental Investigativa e Lúdica (AEIL), por ter características 
lúdicas como: desafio, cooperação, incerteza, insegurança, competição, 
alegria, entre outras, permite que a aprendizagem aconteça de forma mais 
significativa desde que os alunos tenham a participação efetiva garantida. Os 
conceitos químicos são construídos e discutidos prazerosamente por todos e 
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nunca impostos por alguns, o que facilita a socialização, compreensão e 
aceitação de novos conceitos. 

Assim, como explicitado anteriormente, para a análise dos dados foram criadas 
as categorias que serão discutidas a seguir: 
A) Conhecimentos Prévios: No desenvolvimento da atividade a leitura da problemática 
foi realizada de forma dinâmica, buscando-se instigar habilidades de leitura, 
interpretação e socialização de ideias. Em seguida, instigou-se os alunos a exporem 
suas opiniões, a fim de se conhecer suas concepções prévias. De maneira livre pediu-
se que cada aluno preenchesse uma tabela prevendo o caráter de cada substância 
disponibilizada, classificando-as como ácidas, básicas ou neutras.  

O que se pôde perceber é que os alunos já tinham algum conhecimento sobre o 
assunto, pois houve um grande número de acertos nas classificações realizadas. 
Algumas substâncias como a água deixaram alguns com dúvidas, pois 3% dos alunos 
a classificou como ácida, 10% afirmou ser esta uma substância básica e 87% 
afirmaram que a água é neutra. A substancia de maior interesse de análise foi o leite 
devido a problemática trazida pelos quadrinhos, sendo que nas respostas prévias 70% 
dos alunos afirmaram que esta era uma substância ácida e 30% afirmaram ser ela uma 
substância básica. Este grande valor para a classificação correta do leite se deve aos 
quadrinhos, onde a explicação dada pelo médico na estória já indicava este, de modo 
que se pôde perceber que alguns alunos não se atentaram aos quadrinhos.  

Após a leitura dos quadrinhos, discutiu-se com os alunos sobre a temática 
ácido/base de forma a introduzir/recordar o assunto, lembrando de como são as 
reações de ácido-base e como Arrhenius as definia. Assim, questionou-se se todos os 
ácidos eram iguais entre si e o mesmo para as substâncias básicas. Este foi um 
momento de grande importância na discussão, pois os alunos puderam expor suas 
opiniões sobre a intensidade de ácidos e bases, de modo que foi explicado que existem 
ácidos e bases fortes e fracos e que estas forças são indicadas pelo pH. Assim, 
discutiu-se as várias formas de se analisar o pH como os vários indicadores ácido-base 
e seus comportamentos frente as diferentes substâncias de análise. 

Ao manipularem, notou-se um grande entrosamento entre os grupos, pois estes 
trabalharam em conjunto e colaboraram para que a experimentação fosse bem 
sucedida. Pôde-se perceber que os alunos do primeiro dia de experimentação (grupos 
de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio) entrosaram–se menos com a licencianda; 
questionaram menos e tinham um pouco mais de vergonha de realizarem perguntas ou 
até mesmo de exporem suas opiniões. O grupo do segundo dia de experimentação, 
alunos de 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, tiveram uma 
maior participação; expuseram suas opiniões e realizaram mais questionamentos. 

Para comparar os conhecimentos prévios dos alunos questionou-os se suas 
previsões estavam de acordo com os resultados obtidos com os testes; 60% dos 
alunos disseram que sim e apenas 30% dos alunos disseram que haviam errado 
alguma das previsões; os 10% restantes deixaram a questão em branco. É importante 
que o professor investigue os conhecimentos prévios de seus alunos. Bastos (2005) 
destaca a importância de o professor conhecer as ideias de seus alunos, pois estas 
podem parecer um obstáculo para o processo de ensino-aprendizagem, mas na 
realidade representam um importante ponto de partida para o mesmo, o que faz com 
que esta averiguação seja fundamental para que se consiga um ensino mais eficaz. 
Isto porque conhecendo as ideias previas de seus alunos o professor pode criar e 
melhorar estratégias de ensino, a fim de agregar o valor científico a visão de mundo 
que o aluno já possui, tornando o conhecimento de qualidade para a vida cidadã do 
mesmo.  
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B) Os Alimentos e o Caráter Ácido-Básico: Durante o desenvolvimento da atividade foi 
explicado aos alunos a origem do termo ácido, que do latim significa azedo e base que 
significa adstringente ou álcalis. Para isso, comparou-se às frutas como o limão que é 
azedo e é um ácido e a banana verde que provoca uma sensação adstringente na boca 
devido ao caráter básico. Utilizou-se destes exemplos para se explicar aos alunos que 
não se deve provar todas as substâncias, pois nem todas são comestíveis e algumas 
são tóxicas e letais. Assim, questionou-se aos alunos quais outras formas temos 
disponíveis para avaliar o pH das substâncias que não são comestíveis e 97% dos 
alunos responderam que por meio de indicadores ácido-base, como nas seguintes 
respostas: 

“Existem vários métodos para identificar o pH de uma substância sendo o 
utilizado o pHmetro, papel tornassol ou indicador, e também substâncias 
reagentes como sucos e substâncias químicas na solução.” 
 
“O pH pode ser identificado de forma mais precisa através do pHmetro.” 

 
Esta questão trouxe à tona uma discussão importante, pois foi possível 

relacionar a precisão dos vários métodos que haviam sido testados no experimento; 
neste momento, discutiu-se como os indicadores naturais e comerciais apenas 
apontam o caráter ácido ou básico da substância, enquanto o papel indicador aponta o 
pH aproximado e o pHmetro, o pH exato. É importante apresentar estas diferenças aos 
alunos, e para tal discutiu-se como é importante a precisão nas medidas de pH em 
reações de ácido base, principalmente pelas indústrias alimentícias, farmacêuticas e de 
produtos de limpezas em geral. Segundo Wartha e Faljoni-Alário (2005): 

É comum o professor não discutir com os alunos a importância industrial, social 
e econômica dos produtos envolvidos, assim como do processo em si. Em 
geral, as discussões se limitam apenas a exemplificação dos conceitos (reação 
de neutralização, por exemplo), sem relacioná-los com o cotidiano dos alunos. 
Caracteriza-se aí o experimento pelo experimento e o conceito pelo conceito, 
muito distantes de implicações sociais. 
 

Se o ensino de química é trabalhado longe da realidade do aluno torna-se 
desinteressante, de modo que seu aprendizado não é significativo. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL 1999) afirmam que “é importante apresentar 
ao aluno fatos concretos, observáveis e mensuráveis, uma vez que os conceitos que o 
mesmo traz para a sala de aula advêm principalmente de sua leitura do mundo 
macroscópico”. Esta ideia pôde ser observada nas respostas dos alunos quando 
questionados se apenas alimentos poderiam possuir características acidas ou básicas 
e que dessem exemplos caso a resposta fosse negativa. Cerca de 51% dos alunos 
disseram que não só alimentos possuem estas características, mas as relacionaram a 
produtos de limpeza ou cosméticos, como a resposta abaixo de um dos alunos: 

“Não, alguns produtos como a soda podem ser ácidos ou básicos, mas não 
podemos identificar através do sabor. ” 
 

 Assim percebe-se que a experimentação proporcionou que os alunos fizessem a 
relação da ciência/disciplina de Química com o mundo ao seu redor. 
C) As Substâncias Ácido/Básicas no Cotidiano: Ao ser apresentado aos alunos o 
rótulo de creme, 62% dos alunos analisaram e afirmaram que esta informação no rótulo 
trazia a indicação de que o creme era ácido. Esta questão vem confirmar que os alunos 
compreenderam o principal sobre a escala de pH, indicando as diferentes forças que os 
ácidos e bases possuem, de modo que se tornaram capazes de interpretar rótulos não 
somente os produtos caseiros mas caso se encontrem em um laboratório ou em 
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lugares como o supermercado, serão capazes de interpretar o caráter ácido-base das 
substâncias de interesse. 

Como a química está presente no cotidiano, apresentou-se ainda uma questão 
na qual se mostrava uma reação química de neutralização entre o ácido clorídrico (HCl) 
presente no estômago e o Hidróxido de Magnésio (Mg(OH)2) utilizado para acabar com 
desconfortos estomacais como a azia; explicou-se que esta é a reação que ocorre 
quando se ingere o remédio (Leite de Magnésia). Nesta questão pediu-se aos alunos 
que indicassem quais dos reagentes era o ácido e qual era a base e quais dos 
produtos eram o sal e a água, e 59% dos alunos responderam corretamente a questão. 
Cerca de 38% dos alunos deixaram esta questão em branco e 4% dos alunos a 
respondeu incorretamente. 

Os acertos podem ser explicados tanto pelas aulas que alguns dos alunos já 
haviam tido anteriormente sobre esse assunto, como os alunos de 2ª e 3ª séries do 
Ensino Médio, quanto por esta aula experimental, que foi uma forma de recordar o 
assunto já visto em sala de aula e também de construir conhecimento. Foi questionado 
verbalmente aos alunos se eles já haviam tido aulas sobre ácido-base e a professora 
que acompanhou toda aula experimental afirmou que os alunos de 9º ano do Ensino 
Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio ainda não tinham tido contato com esse 
conteúdo, o que justifica os erros, já que este era o primeiro contato de metade dos 
alunos com a temática. O que se pôde perceber é que apenas uma aula experimental é 
insuficiente para trabalhar de forma significativa este assunto; acredita-se que seriam 
necessárias mais aulas para que os alunos pudessem aprimorar os conhecimentos 
construídos ao longo desta aula considerada introdutória. 
D) Relação Escola/Universidade: Ao final da experimentação questionou-se aos 
alunos sobre a visita realizada ao campus: 5% dos alunos deixaram esta questão em 
branco. Cerca de 72% dos alunos afirmaram que já estiveram na Universidade antes, 
porém 62% não conheciam o Departamento de Química. Estes alunos conhecem a 
Universidade devido a projetos de extensão como a Feira das Profissões, no qual 
vários cursos apresentam alguns projetos elaborados pelos alunos da Graduação, 
dentre outras ações em que a comunidade escolar é convidada a visitar o campus.  

Antes de se iniciar a atividade foi questionado aos alunos se estes já haviam 
entrado em um laboratório de química e se a escola possuía um; os alunos e a 
professora responderam que a escola não é equipada com um laboratório de ciências, 
o que justifica o fato destes alunos não terem aulas experimentais na escola, o que os 
deixou mais empolgados com a aula experimental desenvolvida nesta visita. Foi 
questionado verbalmente aos alunos sobre o que estes acharam da visita e estes 
responderam que haviam gostado, pois apesar de alguns já terem participado de 
outras atividades na Universidade, não haviam manipulado experimentações, de modo 
que estes afirmaram que foi diferente, mesmo para aqueles que já havia participado de 
outras atividades. 

Para os alunos a experimentação foi de grande importância pois se constituiu 
em uma porta de entrada para aprender coisas novas, como apontado por 37% das 
respostas obtidas. Do total de alunos questionados, 10% afirmaram que a 
experimentação foi boa pois trouxe a oportunidade de relacionar teoria e prática de 
forma indissociável. Para Reginaldo, Sheid e Güllich (2012) a realização de 
experimentos em Ciências representa uma excelente ferramenta para que o aluno faça 
a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação 
entre teoria e prática.  
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 Houve ainda alunos (13%) que afirmaram ter gostado da experimentação por 
serem boas para relembrar, aprender e tirar dúvidas dos conteúdos; 21% afirmaram 
que gostaram porque é interessante. 

Os alunos foram ainda questionados sobre o que conseguiram aprender com 
esta experimentação e 35% deixaram em branco; os outros responderam que o 
experimento lhes ajudou a compreender os nomes das vidrarias apresentadas, como 
se deve medir o pH de forma precisa e como identificar ácidos e bases. Quando 
questionados se gostariam de ter mais aulas experimentais, 87% dos alunos 
responderam que sim, devido ao fato de aprenderem coisas novas, por estas ajudarem 
na compreensão do conteúdo químico e por serem interessantes. A maioria dos alunos 
justificou gostar do experimento por aprenderem coisas novas, como o seguinte relato: 

“Por que assim aprendo mais para alcançar meu sonho de cientista. ” 
 

Relatos como este são de grande importância para o processo reflexivo pois 
demonstram a importância que o aluno dá à ciência, de modo a querer participar da 
comunidade científica. Para o docente é importante conhecer seus alunos, pois assim 
consegue-se direcionar as atividades de modo a serem mais significativas ao futuro de 
seus discentes.   

Destaca-se ainda que esta experiência vivenciada pela autora foi de grande 
importância em seu processo formativo, pois todo o processo foi pensado/elaborado 
por ela com o apoio da professora orientadora da disciplina, de modo que esta teve um 
contato direto com a elaboração da atividade e a busca por soluções de problemas e 
obstáculos encontrados durante a elaboração/desenvolvimento da mesma. Ainda, 
acredita-se que as parcerias entre universidade-escola são de grande importância para 
a construção da identidade profissional do docente, pois estas atividades 
complementam os conhecimentos e experiências realizados dentro da Universidade, 
formando um profissional capaz de enfrentar diversas situações as quais podem 
ocorrer em uma sala de aula.  

Neste processo deve-se destacar ainda a importância da ação reflexiva pois 
antes, durante e após a atividade a licencianda buscou refletir sobre a experimentação 
elaborada e em como esta poderia contribuir para a construção do conhecimento 
científico, observando ainda o que poderia ser repensado e adaptado para ser 
trabalhado em outros momentos. Esta ação vai de encontro à afirmação de Mendes 
(2005) quando este diz que “[...] uma reflexão na e sobre a prática docente contribuirá 
para o redirecionamento do fazer pedagógico em busca do aperfeiçoamento da ação 
docente”. Assim, ao buscar-se uma formação pautada na ação reflexiva, busca-se uma 
forma de melhorar a prática pedagógica, consequentemente melhorando o processo de 
Ensino-Aprendizagem dos discentes de Educação Básica. 

Vale ressaltar a importância da Docente responsável pela disciplina que 
acompanhou este processo, sempre chamando atenção às mudanças necessárias, 
levando o futuro Educador a vivenciar uma formação inicial e, posteriormente, 
continuada no processo reflexivo. Camargo (1983) afirma que a função do professor é “ 
[...] fundamentar os licenciandos (futuros professores) fazendo-os conhecer e refletir 
criticamente sobre os elementos presentes numa situação de ensino aprendizagem. ” 

  
CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos pôde-se perceber que esta atividade 
experimental investigativa proposta despertou o interesse dos alunos para o 
conhecimento ao permitir a manipulação em laboratório numa relação entre teoria e 
prática. Os dados obtidos revelam que houve a construção do conhecimento através da 
atividade, como revelado em alguns depoimentos. Assim, acredita-se que esta 
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atividade proporcionou a construção de um conhecimento químico contextualizada e 
significativo. 

Há que se frisar ainda que atividades como estas, nas quais o futuro docente 
tem a oportunidade de elaborar/desenvolver atividades com o público com o qual irá 
futuramente trabalhar são de grande importância na formação inicial e docente, pois 
são nestes espaços/tempo que se construiu com qualidade o caráter de docente 
reflexivo sobre a sua prática. Esta construção é um processo, que deve ser realizado 
ao longo da formação do licenciando por meio de disciplinas e atividades práticas, de 
modo que a presença e orientação do professor responsável pelas mesmas, se torna 
indispensável, auxiliando o licenciando a visualizar as falhas e acertos, além de 
proposição de melhorias.  

Estas atividades proporcionam também ao licenciando, futuro educador químico, 
a oportunidade de crescer neste processo de busca por uma melhoria na formação 
inicial para que, posteriormente, venha a ser um profissional capaz de atuar e refletir 
sobre seu trabalho. Assim, é possível que com uma boa prática pedagógica possa-se 
garantir que haja mudanças no ensino básico, pois este futuro docente sempre estará 
disposto a mudar e buscar pelo melhor método para facilitar o processo de ensino-
aprendizagem, visando assim um ensino de qualidade para a formação de cidadãos 
críticos e reflexivos. 

Espaços/tempos como estes podem instigar também nos alunos de Ensino 
Básico conhecimentos sobre as várias aplicações da química em seu cotidiano, 
incluindo aqueles alunos cujos projetos de vida não sejam ingressar no mundo 
acadêmico, de modo que estes venham a ser cidadãos capazes de interpretar os fatos 
e fenômenos que acontecem ao seu redor. 

Assim, acredita-se que parcerias como esta entre universidade/escola devem 
ser buscadas não apenas para levar os alunos para conhecerem a Universidade, mas 
deve-se buscar por projetos mais contínuos, de modo que não só a experimentação, 
mas outas atividades como aulas contextualizadas e atividades lúdicas possam auxiliar 
licenciandos, alunos e professores da Educação Básica neste processo. 
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Introdução 
Pesquisas indicam que, as concepções 
epistemológicas sobre ciência dos professores, 
estão diretamente relacionadas com suas práticas 
educativas.1,2 Reflexões em torno da natureza e 
produção do conhecimento científico não estão 
muito presentes na nossa formação docente em 
Química. A utilização de mídias audiovisuais 
cinema/filme - como estratégia metodológica - é 
uma atividade que pode promover essas reflexões, 
a fim de problematizar as concepções sobre ciência 
de futuros professores3. O presente trabalho tem 
como objetivo discutir uma análise realizada de três 
filmes e de um documentário quanto ao potencial 
como recurso pedagógico e estratégia metodológica 
para a reflexão de questões de cunho 
epistemológico durante a formação de futuros 
professores de Química com intuito de fornecer 
suporte para a melhoria das concepções de 
ciência/química desses profissionais e, 
consequentemente, colaborar para a melhoria da 
formação docente em Química e do ensino de 
Química na Educação Básica. 

Resultados e Discussão 
Foram escolhidos três filmes e um documentário 
para realização da análise, são eles: (1) “A 
condenação” (“Conviction” (EUA); 110 min; 2010), 
(2) “Decisões Extremas” (“Extraordinary Measures” 
(EUA); 105 min; 2010), (3) “Einstein e Eddington” 
(“Einstein and Eddinton” Reino Unido); 90 min;2008) 
(4)”Mulheres na Ciência: Lise Meitner”; 25 min e 17 
seg; 2005) – todos baseados em histórias reais. As 
categorias de análise escolhidas foram: (A) A 
ciência é construída pelo Homem; (B) A ciência não 
é uma verdade absoluta; (C) A ciência é processo 
dinâmico. Os filmes (2) e (3) e o documentário (4) 
apresentam potencial para a reflexão da relação 
direta entre o homem e a produção do 
conhecimento científico (categoria A). No filme (2), 
diferentes enzimas para o tratamento da doença de 
POMPE são produzidas, utilizando equipes de 
pesquisadores diferentes. A imagem de cientista 
retratada nesse filme pode ser discutida pelo 
professor considerando questões do tipo 

Hollywoodianas. Tanto no filme (3) quanto no 
documentário (4) a imagem de cientista é retratada 
como um ser humano “normal”. As categorias (B) e 
(C) podem ser contempladas em todos os filmes e 
também no documentário. No filme (1) o teste do 
tipo sanguíneo serviu com uma das provas que 
condenou à prisão perpétua o acusado em 1982. 
Entretanto, vinte anos depois com a utilização do 
teste de DNA foi possível evidenciar que a amostra 
de sangue encontrada na cena do crime não era do 
acusado que foi absolvido. No filme (2) é 
evidenciado que não há certezas sobre a melhor 
enzima para o tratamento da doença de POMPE. 
No filme (3) o experimento realizado por Eddington 
propiciou aplicar a teoria da relatividade geral de 
Einstein. Juntos eles propiciaram o surgimento de 
uma nova área da física a "quântica". No 
documentário (4), Lise Meitner, percebe que sua 
teoria de acrescentar nêutrons no núcleo do Urânio, 
e obter um elemento mais pesado não se aplicava 
experimentalmente, devido à liberação de energia, 
os átomos se tornavam mais leves, o que ela 
denominou de fissão nuclear.   

Conclusões 
Todos os filmes e documentários analisados 
evidenciam que a ciência não é uma verdade 
absoluta e que seu processo de construção é 
dinâmico. Nos filmes (2), (3) e no documentário (4) 
é possível discutir a influência do contexto histórico, 
social, econômico, político e sobre a produção do 
conhecimento científico. A análise dos filmes e do 
documentário evidenciou o potencial de utilização 
dessas mídias audiovisuais, para auxiliar 
discussões e colaborar para a reflexão de questões 
de cunho epistemológico, pois as mesmas 
apresentam, segundo as categorias de análise, 
evidências do processo de construção da ciência. 
__________________ 
1MALDANER, O. A. A Formação Inicial e Continuada de 
professores de Química: professores/pesquisadores. 2 ed. Ijuí: 
Ed. Unijuí, 2003. 424 p.  
2KOSMINSKY, L.; GIORDAN, M. As visões de Ciências e sobre 
Cientista entre estudantes do Ensino Médio. Química Nova na 
Escola, n. 15, p. 11-18, 2002.  
3CHEID, N. M. J. Contribuições do cinema na formação inicial de 
professores de ciências biológicas. Vivências, Erechim, v.4, n.06, 
out./2008. 
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Introdução 

Atualmente pesquisadores e documentos, como os 
parâmetros curriculares nacionais (PCN), defendem 
a utilização de novas formas de abordagens 
educacionais para ensinar Química na escola 
(Brasil, 1999). Diante disso, propostas que pensem 
a formação para um ensino intencionalizado, como 
são as ações proporcionadas pelo Programa 
Institucional de Iniciação a Docência (PIBID), 
aproximam a formação inicial docente ao ambiente 
escolar, propiciando um pensar sobre a prática 
docente a partir do campo de trabalho.  
No desenvolvimento do PIBID-QUÍMICA-UFES-
ALEGRE, todas as ações dependem da interação 
com a comunidade escolar. Para tanto, é necessário 
que os bolsistas estabeleçam vínculos que 
possibilitem a construção de confiança para que o 
processo formativo seja iniciado. Então, este 
trabalho tem por objetivo relatar uma experiência 
inicial de interação com um grupo de alunos a partir 
de suportes lúdico-pedagógicos, discutindo a 
importância dessas atividades no sentido de 
construir ambientes favoráveis para a interação 
entre bolsista e aluno da escola parceira no inicio da 
parceria do subprojeto.  

Resultados e Discussão 

Concordamos com Maluf (2009) quando expressa 
que, a realização de gincanas como atividade 
socioeducativa na escola visa oferecer aos 
estudantes uma atividade envolvente, interativa e 
divertida, além de formativa. Sendo assim, foi 
proposta uma gincana de Química, envolvendo o 
Ensino Médio da escola EEEFM “Sirena Rezende 
Fonseca”. A proposta da gincana teve o objetivo de 
promover maior interação entre os alunos da escola 
e os alunos/bolsistas do subprojeto PIBID-QUÍMICA-
UFES-ALEGRE, tendo como suporte alguns 
conceitos inerentes ao ensino escolar da Química.  
As salas foram divididas em grupos, de acordo com 
o número de alunos. Assim, a gincana foi iniciada 
com um jogo denominado “afunda ou não afunda”, 
no qual, os jogadores aproveitavam os aspectos 
macroscópicos da densidade das substâncias para 
jogar. Portanto, a intenção da primeira atividade era 
fomentar a atividade em grupo para a resolução de 
um problema. 
O segundo momento, foi marcado pela atividade 
“mistura ou não mistura”, que evidenciava, além do 
conceito de densidade, o conceito de miscibilidade 
dos líquidos presentes (polaridade). Novamente, 

cada grupo, intercaladamente, deveria através de 
discussões chegar a um acordo sobre quais líquidos 
se misturariam ou não.   
A última parte de gincana consistia em responder a 
cinco questões relacionadas aos conteúdos já 
tratados pelo professor titular da escola. Numa visão 
geral o aprendizado dos alunos pode ser avaliado 
como satisfatório levando em consideração as 
respostas apresentadas pelos mesmos às questões 
propostas no decorrer da gincana. 
Assim, o papel dos bolsistas do PIBID, era o de 
mediar a atuação dos grupos na execução das 
atividades propostas. Ocorreu uma excelente 
aceitação e participação do grupo. Esta grande 
participação pode ser pelo fato de que a atividade 
lúdica “Trata-se, pois, de um processo diferente da 
curiosidade, a qual implica dirigir a atenção para um 
fenômeno novo, incerto, e surpreendente [...]” 
(JESÚS ALONSO, p. 40). 
Neste caso, podemos entender que esse tipo de 
atividade desenvolve para as aulas de Química, 
conteúdos que estão além dos conceitos, indo em 
direção a construção de atitudes.  

Conclusões 

Após o desenvolvimento da gincana na escola, fica 
evidente a potencialidade que é a utilização suportes 
lúdico-pedagógicos para proporcionar ambientes 
favoráveis para a interação entre bolsista e alunos 
da escola em um processo inicial de apresentação 
da equipe. Uma vez que, a construção da gincana 
possibilitou maior interação com os alunos, o que é 
fundamental para o planejamento de ações futuras 
do subprojeto PIBID-QUÍMICA-UFES-ALEGRE. 
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Introdução 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) contribui significativamente para a 
formação dos futuros licenciados. Permite-lhes 
compreender o ensino de Química em uma 
perspectiva interdisciplinar, estabelecer a relação 
teoria e prática, desenvolver práticas em laboratório 
utilizando materiais de baixo custo, realizando 
experimentos que gerem menor quantidade de 
resíduos etc. Estas atividades, além de fomentarem 
a formação do licenciando, contribuem para a 
melhor aprendizagem dos alunos do Ensino Médio. 
Como afirma Burnier (2001, p. 51): “o professor 
também deve estar atento para a necessidade de 
envolver o aluno com as diferentes atividades 
educativas propostas para a sua formação, de 
maneira que todos os alunos percebam com clareza 
o porquê de se estar realizando cada 
tarefa/atividade”. 
O bolsista PIBID, ao ter possibilidade de debater 
temas, propostas metodológicas fundamentadas 
teoricamente, aplicá-las na sala de aula, e (re) 
avalia-las reflexivamente, tem ampliadas suas 
possibilidade de formação acadêmica, reflexiva e 
crítica. Como destaca Freire (1994, p.110): “o 
educador ou a educadora crítica, exigente, coerente, 
no exercício de sua reflexão sobre a prática 
educativa ou no exercício da própria prática, sempre 
a entende em sua totalidade”. 
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de 
um bolsista do PIBID no subprojeto de Educação de  
Jovens e Adultos, da UESB, campus Itapetinga-BA, 
bem como expressar a importância desse Programa 
na formação dos licenciandos.  

Resultados e Discussão 
No decorrer de 01 ano como bolsista PIBID – EJA – 
Química, constatei que as experiências no projeto 
proporcionaram um maior conhecimento não só 
sobre a Química, mas também sobre as abordagens 
metodológicas e demais aspectos envolvidos na 
dinâmica da sala de aula.  Os debates foram 
enriquecedores, possibilidade de compartilhar com 
os colegas nossas experiências, dúvidas, angústias 
e alegrias. Conseguimos identificar na teoria, o que 
aconteceu na prática e vice-versa. Observamos que  

a utilização de diferentes estratégias didáticas pode 
contribuir para a efetiva aprendizagem dos alunos. 
O desenvolvimento da primeira aula com alunos das 
instituições de Ensino Médio, turma de EJA, 
aconteceu com uma breve apresentação de cada 
docente do PIBID e seus respectivos cursos e 
também foi desenvolvida uma reflexão para os 
discentes em relação as suas expectativas e o que 
os mesmos esperariam do PIBID para suas vidas e 
para os seus aprendizados. Este primeiro contato 
nos propiciou um cenário sobre as expectativas dos 
alunos e as possibilidades de desenvolvimento de 
um trabalho interdisciplinar. 
Dentre as diversas atividades realizadas que 
contribuíram para a minha formação e de outros 
licenciandos, destaca-se a produção do diário de 
bordo. As vivências e experiências desenvolvidas 
durante o projeto PIBID contribuíram muito para a 
nossa formação inicial. Começamos a ter um “outro 
olhar” para a escola, para jovens, adultos e para 
suas realidades. Construímos nossas concepções 
sobre educação, ensino, ensino de Química e 
Educação de Jovens e Adultos. O PIBID, neste 
sentido, vem cumprindo seu objetivo de contribuir 
para a formação docente dos licenciandos. 

Conclusões 
Em síntese, concluímos que é extremamente 
importante oferecer aos alunos dos cursos de 
licenciatura a oportunidade de iniciação à docência. 
Logo, o subprojeto EJA foi bastante útil na minha 
formação como futuro professor, além de diminuir a 
distância existente entre o bolsista e a realidade da 
educação básica. Neste processo de estudo, 
reflexão, elaboração, aplicação e avaliação de 
propostas didáticas, construímos nosso SER 
professores.  
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Introdução 
 

A formação de professores tem sido tema de 
grandes discussões no âmbito educativo trazendo à 
tona os diversos problemas do sistema de ensino 
superior, já que são nos cursos de licenciatura que 
ocorrem a formação inicial de professores, mas não 
necessariamente deve se limitar a eles.  
É por essa razão que as horas destinadas às 
práticas de ensino, antes concentradas no último 
semestre do curso, agora podem ser ampliadas e 
exercidas durante toda a formação docente, a partir 
da implementação do PIBID – Programa 
Institucional de Iniciação à Docência. 
Dessa forma, esse trabalho tem o objetivo de 
investigar a importância do programa durante o 
curso de licenciatura e sua influência na escolha ou 
não pelos bolsista no mercado de trabalho voltado 
para a área educativa. 
Após uma revisão bibliográfica, foram observados 
alunos do curso de Licenciatura em Química e em 
Biologia, bolsistas do PIBID da Uesb – campus de 
Itapetinga-Ba, além de entrevistas com os mesmos, 
com os seus supervisors e coordenadores. Em 
seguida, foi feita a discussão dos dados coletados. 
 

Resultados e Discussão 
Dentre os bolsistas envolvidos na pesquisa quatro 
estão lecionando em regime REDA - Regime 
Especial de Direito Administrativo – todos eles já 
foram desligados do programa, por terem terminado 
o curso de licenciatura. Os referidos bolsistas são 
unânimes em afirmar que o PIBID teve uma forte 
influência na sua decisão de seguir em frente na 
carreira do magistério. Todos atuam no Ensino 
Médio em escolas estaduais do município ou de 
municípios vizinhos, sendo três da área de Química 
e um da área de Biologia. Além disso, deixam bem 
claro que o período em que atuaram como bolsistas 
do programa foi decisivo até mesmo para a 
continuação do curso, visto que, segundo eles a 
vivência da realidade de forma mais efetiva, com 
mais horas, com acompanhamento do supervisor, 
torna mais claro o que é realmente o dia a dia da 
profissão.  
Dois dos bolsistas, também já formados, lecionam 
no Ensino Superior, mas antes disso tiveram 
experiências no Ensino Médio também. Cinco deles 

se desligaram do programa por considerar que este 
funcionou como um termômetro  para sua decisão 
de não continuarem na carreira do magistério. Isso 
deve ser considerado uma grande contribuição, 
dada a realidade atual da educação brasileira que já 
tão desgatada não carece de profissionais que não 
se identificam com ela.  
O restante dos participantes da pesquisa ainda 
permanece no programa. Outros foram inseridos 
este ano com a nova seleção e outros migraram de 
outros programas também via seleção pública. 
Estes bolsistas tem uma concepção de educação 
bem formada e tentam buscar o ponto de equilíbrio 
entre o curso de licenciatura e a realidade cotidiana 
da escola. 
 

Conclusões 
Pode-se afirmar que o PIBID tem sido de 
fundamental importância para o processo de 
formação dos alunos dos cursos de licenciatura em 
que se foi implantado, para as escolas 
selecionadas, para os professores supervisores e 
sua formação continuada, pois permite a integração 
de todos os participantes, na qual podem contribuir 
de forma significativa para a construção de uma 
educação de qualidade. O programa também tem 
se tornado um grande parâmetro para a tomada de 
decisão do bolsista na hora de seguir ou não a 
carreira de magistério, impedindo assim que menos 
pessoas sigam em frente numa profissão sem 
aptidão.   
 

Agradecimentos 
À Deus sempre em primeiro lugar. 
Aos bolsistas que contribuíram com a pesquisa sem 
restrições. 
À família. 
____________________ 
 
ABDALLA, M. de F. B. O senso prático de ser e estar na 
profissão. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
MALDANER, O. A. A formação inicial e continuada de 
professores de química. Ijuí: Unijuí, 2000. 
 
FERREIRA, Luiz Henrique; KASSEBOEHMER, Ana Cláudia. 
Formação Inicial de professors de Química: a instituição 
formadora (re)pensando sua função social. São Carlos: Pedro & 
João Editores, 2012. 174p. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

 

A identificação de conteúdos de Química em filmes 
comerciais: percepções e propostas de uso desenvolvidas 
por licenciandos.  
Flávia Cristina Gomes Catunda de Vasconcelos* (PG)¹, Marcelo Brito Carneiro Leão 
(PQ)², Agnaldo Arroio (PQ)¹, flaviacrisgomes@hotmail.com  
¹Faculdade de Educação – USP 
²Departamento de Química - UFRPE 
 
Palavras-Chave: cinema, conteúdos de Química, ensino de Química, filmes. 

RESUMO: Além de ser um instrumento para o entretenimento, os filmes podem transmitir informações 
baseadas no conhecimento científico, podendo ser explorados em estratégias didáticas nas aulas de 
Química. Para este fim, é preciso que o professor estruture alternativas que relacionem os conteúdos de 
química com trechos que são projetados pelo recurso, possibilitando o desenvolvendo crítico para 
análise dessas informações. Neste sentido, o referido trabalho apresenta a identificação de conteúdos de 
química em filmes comerciais e propostas de uso dos mesmos nas aulas da educação básica por 
licenciandos de Química. O que se identificou é que, em sua maioria, os estudantes conseguem 
identificar os conteúdos e veem o mesmo como recurso complementar no processo de ensino e 
aprendizagem, mas não conseguem desenvolver estratégias bem elaboradas para o seu uso.  

INTRODUÇÃO 
As percepções do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1979), referentes à 

experiência das pessoas com o cinema, predizem que a sétima arte pode contribuir 
para o desenvolvimento de se analisar, compreender e apreciar qualquer história 
projetada nos filmes (DUARTE, 2009). Entretanto, afirma-se que esta competência não 
é adquirida apenas pelo ato de assistir a um filme, mas sim, devido às influências 
culturais as quais o ser está inserido, constituindo uma prática social importante para a 
sua formação.  

Esse processo apresenta um grande potencial cognitivo, que possibilita o 
desenvolvimento na construção de habilidades que é pouco reconhecido dentro do 
contexto educacional. Embora valorizado pela sociedade, o cinema é visto nos meios 
educacionais como uma diversão, entretenimento, e quando utilizado nas escolas faz-
se uso apenas para ‘ilustrar’ o conteúdo que está presente nos livros didáticos 
(DUARTE, 2009). Ou, o seu uso menos adequado e mais explorado, é de quando 
ocorrem imprevistos nas escolas, como a falta de professor e o tempo é preenchido 
com a exibição de um filme, banalizando as potencialidades de uso deste recurso.  

Mesmo com publicações na área de ensino das Ciências que apresentam 
discussões sobre o uso de filmes em sala de aula, percebe-se que estas são discretas 
comparadas a outros temas de pesquisa, como publicações nas áreas de: Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS); linguagem e comunicação em sala de aula; questões 
curriculares e de avaliação; papel das novas tecnologias de comunicação, dentre 
outros (CACHAPUZ et al, 2001 in SCHNETZLER, 2004). 

Neste sentido, acredita-se que a prática de uso de filmes comerciais em sala de 
aula precisa ser mais explorada, versando na capacitação dos professores para que 
estes possam construir métodos de uso com possibilidades de aprendizagem e, no 
desenvolvimento da análise crítica das informações que são transmitidas nas 
produções cinematográficas. Pois, muitas destas podem ser distorcidas do 
conhecimento científico, sendo necessário que o professor apresente direcionamentos 
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para que o aluno desenvolva meios de se apropriar e relacionar as informações 
divulgadas pelos filmes com as situações do seu cotidiano e o conteúdo escolar. 

Ao que se refere às publicações na área de ensino das Ciências sobre o uso de 
filmes em sala de aula, destaca-se o trabalho de Carrera e Arroio (2011) que apresenta 
um Estado da Arte sobre o uso de filmes comerciais no ensino de Ciências 
(Geociências, Química, Física, Biologia, Saúde ou Educação Ambiental) publicados no 
Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino das Ciências (ENPEC), identificando os 
temas que mais se apresentam nos trabalhos e como este recurso é utilizado. Os 
autores categorizaram os trabalhos em focos temáticos (Formação de Professores, 
Linguagem e Cognição, Ensino-Aprendizagem, Educação Formal e Não-formal, 
Educação Informal, CTSA, Políticas Públicas e Outros), analisando além da descrição 
do uso de recurso descrito nos trabalhos, e os referenciais teóricos que os seus 
autores se basearam, separados pelos focos temáticos.  

O objetivo desta análise foi de contribuir para a compreensão do que se tem 
estudado sobre a área e estabelecer parâmetros que possam ser utilizados em 
pesquisas futuras (CARRERA; ARROIO, 2011). Os autores concluíram que os 
referenciais mais utilizados foram os de Arroio e Giordan (2006), que enfatiza o uso dos 
recursos audiovisuais no ensino e seus diferentes modos de uso, além de apresentar 
uma categorização inicial de modalidades para este fim. E, a obra de Napolitano 
(2004), com o livro “Como usar o cinema na sala de aula”, que discute a relação do 
cinema com a escola, a linguagem e história do cinema, apresentando algumas 
estratégias de uso do cinema na sala de aula com sugestões de leitura e glossário 
sobre o tema. A procura por estes referenciais pode ser justificada devido a sua ampla 
discussão sobre a temática, o que possibilita um melhor aproveitamento do recurso 
pelo professor, durante a preparação e realização de suas aulas. 

Outra publicação que merece destaque é o de Miranda et al (2012), por mostrar 
um levantamento bibliográfico e produções cinematográficas que apresentam aspetos 
da Ciência em seu enredo. Os autores apontaram também que, os trabalhos de 
pesquisa na área são contrários a quantidade de filmes lançados comercialmente com 
o tema de ciências. Expondo um levantamento bibliográfico contendo 15 revistas 
científicas relacionadas à Educação Científica, das quais apresentavam, no total, 
apenas 13 artigos que explorassem os aspectos de uso do recurso, com experiências 
de intervenções em sala de aula, abordando a temática de cinema na educação, além 
de trabalhos que desenvolvem uma análise de como as imagens da ciência e cientista 
são veiculados pelo cinema (CUNHA; GIORDAN, 2009; OLIVEIRA, 2006; TOMAZI et 
al, 2009). 

Ainda na literatura é possível encontrar publicações mais específicas, as quais 
relacionam a Ciência e o Cinema, como as organizadas por Oliveira (2005) que 
dispõem análises de pesquisadores brasileiros referentes à história da Ciência em 
produções cinematográficas brasileiras e estrangeiras, envolvendo reconstruções de 
descobertas científicas, bibliografias de cientistas, até as reações da sociedade diante 
o desenvolvimento da ciência e tecnologia de cada época retratada. 

O trabalho com este tipo de recurso demanda da leitura e análise das imagens e 
informações que são transmitidos pelo cinema. Entre outros aspectos, este tipo de 
atividade contribui para o desenvolvimento da compreensão crítica para o que se é 
transmitido. Nesta perspectiva, a cada exibição cinematográfica, a experiência das 
pessoas contribui para a reflexão, quando direcionados para tal ação, pois o que se é 
projetado na tela simula contextos e situações reais e/ou fictícias, que podem ser 
discutidas e ampliadas com as informações exploradas em sala de aula. 
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As discussões e as práticas para produção e implantação do recurso, neste 
contexto, são antigas, e revela as iniciativas públicas para a este tipo de ação. Esta 
tinha como objetivo a orientação e utilização do cinema como auxiliar no ensino 
popular, com criação de filmes com fina educativos e também de divulgação científica, 
técnica e artística.  

O ESTUDO 
No contexto desta pesquisa, defende-se a ideia de que discutir informações 

científicas com filmes que apresentam aspectos de cunho científico ou que se baseiam 
na ciência e tecnologia pode ser um material muito rico para a discussão de conceitos 
(DUARTE, 2009), principalmente na área de Química.  

Neste sentido, esta pesquisa apresenta relações de uso de filmes comerciais 
no processo de ensino e aprendizagem de Química. Estas atividades foram 
desenvolvidas por 38 licenciandos (19 duplas) do Curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), na disciplina de Tecnologia da 
Informação e Comunicação no Ensino de Química, oferecida no segundo semestre do 
curso. Com carga horária total de 30 horas, a mesma busca contemplar discussões 
teóricas associadas à prática de produção e análise de recursos tecnológicos (vídeos, 
filmes, softwares, animações, simulações, dentre outros) para o ensino de Química. 

A proposta foi de possibilitar que os filmes fossem utilizados como forma de 
suscitar a reflexão, análise crítica, a apropriação do conhecimento e outras dinâmicas 
que envolvam o ensino e a aprendizagem por meio dos audiovisuais (CARRERA; 
ARROIO, 2011, p.4). Além das relações, os licenciandos relataram suas percepções no 
que tange às dificuldades e vantagens para a utilização do recurso na preparação de 
uma estratégia de ensino de Química.  

METODOLOGIA  
A abordagem utilizada nesta investigação versa em uma pesquisa qualitativa, a 

qual varia quanto ao método, à forma e aos objetivos, tendo um caráter descritivo, na 
qual a preocupação do investigador se dá por meio do significado que as pessoas dão 
as coisas (OLIVEIRA, 2010). Os dados coletados são descritivos, que se preocupam 
em retratar a perspectiva dos participantes, dando mais ênfase ao processo do que ao 
produto final dos resultados (ANDRÉ, 2001). 

Antes de solicitar o desenvolvimento da estratégia, um encontro foi realizado 
para se debater sobre o uso do Cinema nas Aulas de Química, considerando as 
relações de Cunha e Giordan (2009) que apresenta um panorama sobre a imagem da 
Ciência no cinema, os quais destacam que  
 

1. Os filmes podem refletir, realçar ou intensificar alguns aspectos da opinião 
pública sobre determinado assunto ou tema; 2. Os filmes podem inserir novas 
ideias na opinião pública sobre algum assunto ou tema; 3. Os filmes tentam 
modificar ideias presentes na opinião pública sobre determinado assunto ou 
tema (CUNHA; GIORDAN, 2009, p.10) 

 
Estas relações propuseram as reflexões iniciais durante o encontro para que os 

licenciandos compreendessem que mesmo o filme sendo produzido, em sua maioria, 
para o entretenimento e com fins lucrativos, eles podem contribuir nas atividades 
pedagógicas. 
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Como exemplos de filmes que podem ser utilizados nas aulas de 
Ciências/Química foi utilizado o artigo de Cunha e Giordan (2009), que apresenta as 
diferentes representações da Ciência nas produções cinematográficas com o passar 
dos anos. Sugerindo que após a escolha do filme, o professor selecione as cenas 
importantes para as atividades que serão desenvolvidas antes ou depois da exibição 
das mesmas.  

Complementaram as discussões, os trabalhos de Santos e Aquino (2011) que 
apresenta o filme “Perfume” como recurso audiovisual em estratégias aplicadas em 
dois contextos educacionais distintos para ensinar Funções Orgânicas e Bioquímica 
para analisar as abordagens desenvolvidas pelas autoras. E, para desenvolver o senso 
crítico nos licenciandos, durante o processo de escolha dos filmes, foram utilizados os 
apontamentos de Arroio (2010), o qual prediz que para uma preparação para o ensino, 
é necessário visualizar um filme várias vezes (ARROIO, 2010, p.136).  

Destaca-se nesta publicação do autor, que ao selecionar o filme comercial, é 
preciso concentrar-se na linguagem utilizada na projeção, e se este é capaz de se 
comunicar com os estudantes. Analisando-se como o conteúdo científico é 
apresentado, com fins de identificar possíveis erros e pensando em como a ciência 
pode ser contextualizada nas aulas. E assim, o professor possa selecionar e editar 
sequências curtas mais adequadas para serem exploradas nas atividades em sala 
(ARROIO, 2010). 

Ao término das discussões realizadas nas aulas, trechos de filmes (Tabela 1) 
foram exibidos no intuito de estimular a busca por produções que explorem aspectos 
da ciência, especificamente de Química, possibilitando que os licenciandos 
desenvolvessem um olhar mais criterioso ao identificar os conteúdos de Química que 
podem ser explorados na sala de aula. 
Tabela 1: Obras cinematográficas utilizadas no encontro com os licenciandos 

Filme Ano Direção Conteúdos de Química  
Alice no País das 

Maravilhas 
2010 Tim Burton Substâncias psicotrópicas e 

alucinógenas, alcalóides 
Anjos e Demônios 2008 Ron Howard Física nuclear, conceito de 

antimatéria, bóson de Higgs 
Erin Brockovich: 
uma mulher de 

talento 

2000 Steven 
Soderbergh 

Contaminação ambiental, metais 
pesados, cromo 

Madame Curie 1943 Mervyn LeRoy Vida e obra de Madame Curie, 
radioatividade 

O Jardineiro Fiel 2005 Fernando 
Meirelles 

Compostos orgânicos, substâncias 
tóxicas, produção de fármacos 

Óleo de Lorenzo 1992 George Miller Ácidos carboxílicos e lipídeos, 
Adrenoleucodistrofia (ALD), 

bioquímica 
Perfume: a história 
de um assassino 

2006 Tom Tykwer Compostos orgânicos, processos de 
extração, separação de misturas, 

solubilidade, fabricação de sabões e 
perfumes 
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Os dados foram coletados através de registro direto durante a apresentação 
das propostas dos estudantes em sala, com posterior análise de conteúdo de Bardin 
(2010). Seguindo as três fases que consistiu na pré-análise, exploração do material e 
por fim, o tratamento dos resultados, inferência e interpretação das relações 
apresentadas pelos licenciandos. 

RESULTADOS OBTIDOS  
Das 19 propostas apresentadas pelos licenciandos, foram escolhidos sete para 

esta pesquisa (Tabela 2), devido às diferentes propostas de abordagem dos conteúdos 
de Química, gêneros dos filmes, e limitações de espaço para discussões mais amplas. 
Destaca-se que a escolha de filmes de diferentes gêneros foi em virtude destes 
também contribuírem para a constituição de referências comuns pelas quais a ciência é 
percebida pela sociedade. 
Tabela 2: Filmes utilizados nas estratégias desenvolvidas pelos licenciandos apresentados nesta 
pesquisa 

 
Filmes 

Gênero Min. Ano Diretor Conteúdos de Química* 

Homem de 
Ferro 1 

Ação, 
Ficção 

Científica 

126 2008 Jon 
Fraveau 

Ligações químicas, elementos 
químicos, fissão e fusão nuclear, 

eletroquímica 
Homem de 

Ferro 2 
Ação, 
Ficção 

Científica 

125 2010 Jon 
Fraveau 

Metais pesados 

Madame 
Curie 

Drama 
biográfico 

124 1943 Mervyn 
LeRoy 

Ânions, ácidos, sais, radiação, 
elementos químicos radioativos, 

estequiometria, separação de 
misturas, efeitos benéficos e 
maléficos da radioatividade 

O Óleo de 
Lorenzo** 

Drama 
biográfico 

136 1992 George 
Miller 

Ácidos graxos, ésteres, ALD, 
gorduras saturadas, sistema 
nervoso (1;2), biossíntese, 

extração de compostos 
lipossolúveis (1) 

O Homem 
de Aço 

Ação, 
aventura, 
fantasia 

143 2013 Zack 
Snyder 

Tabela periódica, radioatividade 

O Sistema Suspense 117 2013 Zal 
Batmanglij 

Petróleo, poluição ambiental, 
fármacos, tratamento lixo, metais 

pesados, energia limpa 
Os 

Simpsons 
Animação 90 2007 David 

Silverman 
Radioatividade, ácidos e bases, 

equilíbrio químico 
* Conteúdos apresentados pelos licenciandos nas propostas. 
** Duas duplas apresentaram propostas distintas de uso para estes filmes. 
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As diferentes abordagens de conteúdo apresentados pelos licenciandos 
possibilitam uma oferta de diferentes conteúdos de química que podem ser ilustrados e 
explorados nos filmes comerciais apresentados a seguir.  

 
! ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICENCIANDOS 
 
“O Óleo de Lorenzo (1992)” 
 
A proposta 1 do filme “O Oléo de Lorenzo” mesmo apresentando corretamente 

os conteúdos que podem ser explorados nas aulas de Química, os licenciandos 
sugerem que o filme seja exibido completamente, para depois relacionar o assunto, 
requerendo muito tempo de aula. Neste caso, sugere-se que o professor selecione as 
cenas exibindo-as em partes, ou com compilação destas em um vídeo único (ARROIO; 
GIORDAN, 2006), o que possibilita melhores relações com os conteúdos de Química e 
abordagens apresentadas no filme. Os assuntos de Química identificados pelos 
licenciandos no filme podem ser vistos na Tabela 3. 
Tabela 3: Conteúdos de Química explorados nos trechos do filme “O Óleo de Lorenzo” (1992) 

Tempo Conteúdos de Química 
14’ – 15’ 30’’ Diagnóstico da doença ALD em Lorenzo e relação dos níveis 

anormais de gorduras saturadas (cadeias longas) com a 
destruição de células nervosas no cérebro 

42’ – 44’50’’ Relação da alimentação rica em gorduras oriundas de vegetais 
(insaturada) e animais (saturadas) com as que são produzidas 

pelo corpo 
44’ 50’’ – 47’’ 

54’ 30’’ – 54’ 39’’ 
Manipulação de ácidos graxos de cadeias longas em dieta ricas 

em gorduras saturadas ou poliinsaturadas em ratos para diminuir 
a biossíntese do C24 (ácido lignocérico) e do C26 (ácido cerílico)  

56’ 02’’  
64’ 26’’ 

Discute-se sobre o C18 (ácido oléico) é tóxico, mas este quando 
utilizado na dieta de Lorenzo, possibilita uma redução de 50% de 

gordura em seu sangue 
57’ – 59’ 

62’45’’ – 62’ 50’’ 
 

Formas de triglicerídios do ácido oléico; 
Construção do gráfico para análise dos níveis de gordura no 

sangue de Lorenzo 

85’ 05’’ Uso de modelo de cadeias com clipes feitos pelos pais de 
Lorenzo, possibilitando uma melhor compreensão do mecanismo 

de biossíntese e degradação das cadeias de ácidos graxos 
88’ 25’’ – 89’ 07’’ 

 
Diagnóstico da inibição competitiva como meio de controlar os 
níveis de C24 e C26, através da adição de C18 e C22 (ácido 

eurícico) a dieta de Lorenzo 
104’ 20’’– 104’30’’ Extração de óleos essenciais, explorando aspectos como o calor 

e a pressão que podem influenciar nesta técnica 
104’ 54’’- 108’ 32’’  O pai de Lorenzo mistura quatro partes de C18 e C24 na dieta de 

Lorenzo que possibilita a normalização das taxas de C24 e C26 
no sangue de Lorenzo 
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A proposta 2, do mesmo filme, sugere que as cenas sejam selecionadas e 

exibidas dentro de cada assunto explorado pelo professor. Esta estratégia apresenta 
um melhor aproveitamento do recurso, devido o filme ser muito longo e, podendo ser 
utilizados trechos em abordagens de diferentes conteúdos como os de Bioquímica 
(Lipídios, Triglicerídeos) e Funções Orgânicas (Ácidos Graxos, Ácidos Carboxílicos, 
Ésteres). 

Nestes filmes, também podem ser exploradas características de como ocorrem 
às pesquisas científicas, o método científico. Pois, o filme possibilita a discussão sobre 
o desenvolvimento de pesquisas científicas realizadas por ‘não-cientistas’ (ARROIO; 
FARÍAS, 2011). Visto que, existe ciência fora da comunidade científica, possibilitando 
que qualquer pessoa pode ter uma ‘maturidade científica’, como aconteceu com os pais 
de Lorenzo que buscaram salvar a vida de seu filho.  

Esta premissa vai de encontro com a publicação de Thomas Kuhn, em seu livro 
‘A estrutura das revoluções científicas’, de 1962, no qual Kuhn defendeu a ideia de que 
a ciência só pode ser vista como a prática organizada por um grupo (FREITAS, 2005). 
Se a premissa de Kuhn fosse levada a sério, todo o trabalho dos pais de Lorenzo seria 
desconsiderado e que eles não teriam feito ciência, o que seria um equívoco. 

Os licenciandos da proposta 2 apresentam ainda relações sobre o uso de 
analogias que podem ser explorados e exemplificados em outros assuntos de Química 
(Modelos atômicos, Ligações Químicas, Reações Químicas, dentre outros). Segundo 
os estudantes, ao se explicar o assunto com analogias é possível que os alunos da 
educação básica compreendam determinado fenômeno como foi realizado pelo pai de 
Lorenzo (85’ 05’’). 

 
“Homem de Ferro 1 (2008) e Homem de Ferro 2 (2010)” 
 
Na proposta deste filme, foram apresentadas cenas que compreendem quatro 

assuntos distintos que fazem parte do conteúdo de Química, conforme pode ser visto 
na Tabela 4. Dentre estes, o assunto sobre Eletroímã também pode ser explorado na 
disciplina de Física. 
Tabela 4: Conteúdos de Química explorados nos trechos do filme “Homem de Ferro 1 (2008)” 

Conteúdo – Cena Tempo Exploração nas aulas de Química 
Eletroímã – na cena, Tony Stark 

é conectado a um sistema 
elétrico mantendo estilhaços de 

metal longe do coração 

18’ 32’’ Compreensão dos ‘elétrons livres’ na 
formação da corrente elétrica, originando 

um pequeno campo magnético nos 
átomos constituintes do sistema 

Paládio – é abordado suas 
propriedades e aplicação para a 
fabricação do componente de 

um reator 

24’ 09’’ 
24’ 58’’ 

Elementos químicos e suas propriedades 
na Tabela Periódica 

Reator Nuclear – Tony Stark 
demonstra a construção de um 
reator nuclear (ARC) construído 

com paládio  

25’ 40’’ 
46’ 44’’ 

Fissão e Fusão Nuclear 
 

Ligas metálicas – Tony Stark 
funde titânio e ouro, construindo 

31’ 38’’  
55’ 01’’ 

A temática da armadura do Homem de 
Ferro pode ser abordada nas aulas sobre 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

 

a armadura do Homem de Ferro 75’ Ligas metálicas, propriedade dos metais 
e Ligações Químicas 

 
Além de utilizar o filme no assunto de Radioatividade (Fissão e Fusão Nuclear) 

os licenciandos sugerem o uso de multimídias que demonstrem o bombardeamento de 
nêutrons e a consequentemente liberação de energia nas reações nucleares, como 
meio de se ilustrar o fenômeno. 

Na sequência do filme anterior, “Homem de Ferro 2”, uma dupla propõe a 
exploração de metais pesados e a saúde humana. O trecho de 18’ 50’’ – 19’ 35’’ mostra 
o nível de intoxicação de Tony Stark com o metal Paládio, e a ilustração de como seria 
essa mesma na pele humana. A proposta apresentada sugere a exploração desses 
conhecimentos com as patologias causadas no organismo devido a sua ausência. Isto 
ocorre devido alguns metais serem necessários em pequenas quantidades no 
organismo, como o cobre que participa de vários processos enzimáticos e sua 
deficiência gera inúmeros problemas, como por exemplo, pacientes que padecem de 
artrite reumatóide, úlceras gástricas ou tumores cancerígenos, usualmente apresentam 
concentrações elevadas de cobre no sangue. Quando em baixa concentração, a 
pessoa pode desenvolver a Doença de Menkes, uma desordem genética que conduz a 
uma rápida degeneração cerebral (BARAN, 2005). 

Além das discussões apresentadas nesta proposta, o filme também possibilita 
inferências sobre reatores nucleares, acelerador de partículas e modelos atômicos. 

 
“Marie Curie” 
 
Sendo um filme atribuído a relatar a história desta icônica cientista, o filme Marie 

Curie procura abordar o lado humano da ciência interligando ao progresso da 
humanidade ao progresso científico (ARAÚJO, 2007). A proposta apresentada um 
breve resumo da obra relacionando as cenas do filme com os conteúdos que podem 
ser abordados em sala, conforme Tabela 5. 
Tabela 5: Conteúdos de Química explorados nos trechos do filme “Marie Curie (1943)” 

Cena Tempo Conteúdos que podem ser 
explorados nas aulas de Química 

Pierre Curie e seu auxiliar falam 
sobre sulfatos em solução 

13’ 14’’ Ânions sulfatos 

Becquerel mostra a Pierre e Marie 
sua descoberta sobre minerais que 
emitem radiação espontaneamente 

25’ 37’’ A descoberta da radiação e seus 
pesquisadores 

Ao declarar para Marie, Pierre fala 
sobre o NaCl e suas propriedades 

41’ 56’’ Sais e suas propriedades 

Marie fala a Pierre sobre quais os 
elementos conhecidos que emitem 

radiação contida na pechblenda 

56’ 18’’ Estudos dos elementos de urânio e 
tório 

Marie mostra a Pierre a composição 
química da pechblenda 

60’ 3’’ Estequiometria  

Demonstração do método utilizado 
pelo casal para a extração de 

70’ 7’’ Métodos de separação dos 
elementos e lixiviação 
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elementos a partir do minério 
pechblenda 

Utilização de ácido para separação 
de elementos químicos 

70’ 39’’ Ácidos, suas propriedades e 
aplicações na indústria 

Marie vai ao médico devido à 
presença de queimaduras 

provocadas pela exposição à 
radiação 

75’ 19’’ Efeitos nocivos oriundos da 
exposição da radiação 

Marie convence Pierre a continuar 
os experimentos por acreditar nas 

propriedades medicinais da 
radiação 

77’ 40’’ Estudo dos efeitos benéficos do uso 
da radiação 

Demonstração do método utilizada 
para a obtenção do elemento 

químico rádio  

79’ 23’’ 
94’ 21’’ 

Cristalização; Estudo do elemento 
químico rádio e suas propriedades 

 
A dupla de alunas que escolheu este filme propôs que o mesmo fosse exibido 

por completo, em um horário extra, visando explorar além dos conteúdos de química, a 
temporalidade e consequência das descobertas da radioatividade e obtenção de novos 
elementos químicos radioativos no mundo. Sugerindo também a visitação ao Museu de 
Ciências Nucleares do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de 
Pernambuco (DEN-UFPE), que é um espaço interativo, lúdico que apresenta 
exposições sobre o uso da energia nuclear além de retratar os diferentes cientistas que 
contribuíram para as pesquisas na área da radioatividade. 

Em meados da década de 1990, cartas, diários e publicações são doados por 
membros da família Curie à Bibliothèque Nationale. Este material possibilitou que 
muitas correções fossem feitas na biografia de Marie Curie, que foi utilizada como base 
para a gravação do filme. Como por exemplo: a competição de Rutherford sobre a 
interpretação dos fenômenos radioativos e a publicação das pesquisas; as dificuldades 
de compartilhamento dos resultados com Becquerel, dentre outros (ARAÚJO, 2007). 
Neste sentido, novas biografias foram publicadas, mas o filme se tornou um tributo a 
Marie Curie, se privando de assuntos polêmicos, com caráter mais dramático e 
exibição dos momentos árduos durante a pesquisa dos fenômenos radioativos.  

Mesmo apresentando elementos que justificam as críticas que recebem, as 
obras biográficas podem transmitir uma imagem mais realista da atividade científica, 
fazendo novas conexões com informações que não são exploradas no contexto 
escolar, como por exemplo: os cientistas, suas relações pessoais, instituições e 
lugares, dentre outros (FARÍAS; ARROIO, 2012).  

 
“O Sistema (2013)” 
 
Como proposto no filme “O óleo de Lorenzo”, os autores desta proposta também 

sugeriram que o filme fosse exibido antes da realização da atividade em sala. 
Entretanto, quando esta fosse realizada, os trechos que apresentassem relações com o 
conteúdo explorado fossem exibidos novamente.  
Tabela 6: Conteúdos de Química explorados nos trechos do filme “O Sistema (2013)” 

Cena Tempo Exploração nas aulas de Química 
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A cena inicial do filme explora 
o vazamento de petróleo no 

Oceano Atlântico 

30’’ – 2’ 04’’ Poluição marinha causada pelo 
vazamento de petróleo  

Personagem fala “Não é 
químico, é puramente 

natural” 

19’ 21’’ – 19’ 57’’ Discussão sobre o significado do 
termo ‘puro’ em Química; 

Desmistificação de que a Química é 
encontrada apenas em processos 

industriais 
Efeitos colaterais no 

organismo devido ao uso do 
medicamento Denoxin 

(fictício) 

20’ 52’’ – 21’ 30’’ 
40’ 50’’ – 47’ 18’’ 
62’ 44’’ – 63’  40’’ 

Ação de fármacos no organismo e 
suas reações adversas; 

 
 

Uma mulher relata os riscos 
que sua família está exposta 
devido à contaminação da 

água com Chumbo e Arsênio 

72’ 03’’– 73’ 09’’ Efeitos no organismo da 
contaminação com metais pesados  

 
O estudante E. S. (19 anos) sugere que os trechos (Tabela 6) sejam exibidos de 

modo ilustrativo, durante a realização das atividades em sala, mas que estas podem 
ser complementadas com outros recursos, como propagandas da televisão e notícias 
jornalísticas, devido o filme apresentar atividades ilegais que acontecem na vida real. 
Como por exemplo, o vazamento de petróleo, contaminação de rios e lagos por metais 
e outros dejetos.  

É identificado que o filme apresenta diversas informações baseadas em 
discussões científicas, mas estas, em sua maioria, são distorcidas. Para isto, se 
enfatiza da necessidade do professor ter um olhar crítico diante no que decorre da 
transmissão destas cenas em sua aula.  

Podem-se discutir também as complicações que o chumbo e o arsênio podem 
ocasionar no corpo humano, visto que estas estão dentre as substâncias mais 
ameaçadoras no ao organismo humano, sendo estes e o mercúrio os mais tóxicos 
(AZEVEDO, 2010). Por este e outros motivos que o descarte de materiais que contém 
estes metais deve ser realizado de forma controlada. 

 
! PROPOSTAS INGÊNUAS: “O HOMEM DE AÇO (2013) E “OS SIMPSONS (2007)”   
 
Os conteúdos apresentados nas propostas dos licenciandos, em suma, denotam 

que os mesmos possuem uma estrutura superficial, com relações estreitas entre os 
conteúdos de química e as cenas dos filmes, como por exemplo, a exploração do 
assunto de tabela periódica e radioatividade no filme O Homem de aço (2013) e Os 
Simpsons (2007).  

Na proposta do Homem de aço, os licenciandos sugeriram que em uma aula 
sobre tabela periódica (TP), fosse exemplificado com o material presente na chave da 
nave do Superman (30’), devido a este material não existir na TP, utilizando o filme 
como ilustração, sem maior exploração do mesmo.  

O segundo filme distorce muito os conteúdos científicos, mas podem ser 
exploradas em estratégias bem estruturadas que versam na análise crítica das 
informações que são transmitidas, como pode ser visto em Vasconcelos, Leão e Arroio 
(2013) e Halpern (2008) que exploram episódios da animação para o ensino de 
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Ciências. Contudo, a proposta apresentava explorações superficiais como, por 
exemplo, o uso do trecho do filme para explorar o conteúdo de ‘Ácido’, devido no 
mesmo apresentar cenas com águas ácidas no rio oriundo da poluição, com 
conseqüente corrosão de materiais (4’15’’). Este tipo de relação pode confundir o aluno 
da educação básica, como se toda substância ácida fosse corrosiva, o que pode 
causar mais uma generalização no ensino deste conteúdo, visto que ácido etanóico 
(vinagre) e o ácido ascórbico (Vitamina C) não ‘corroem’ materiais. 

 
! LIMITAÇÕES NA IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE QUÍMICA NOS FILMES  
 
Referente às dificuldades encontradas pelos licenciandos para construção de 

uma proposta de ensino com uso de filmes, todos relataram que para a escolha é 
preciso ter um conhecimento prévio sobre o enredo do mesmo. Além de um ter um 
conhecimento químico mais amplo, para que haja um melhor aproveitamento do 
recurso na estratégia a ser desenvolvida pelo professor.  

Considerando que a atividade foi aplicada em uma turma do segundo semestre, 
muitos conteúdos de Química e práticas pedagógicas ainda serão vistos por eles. O 
que pode ter limitado a exploração dos assuntos e relações presentes nas produções 
cinematográficas. Durante a apresentação, o aluno R. D. (19 anos) pensou em utilizar o 
filme “O Sistema (2013)”, mas não conseguiu utilizar as informações apresentadas com 
uma possível proposta de ensino, escolhendo assim o filme de Erin Brockovich devido 
este apresentar descrições mais específicas de Química em seu enredo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O cinema é um instrumento que pode ser explorado em sala de aula como 

mediação pedagógica, possibilitando a formação de uma visão mais crítica do que se é 
transmitido. Ainda assim, é perceptível que o uso de filmes é visto como recurso 
didático de segunda ordem, apenas para ilustrar de forma lúdica e atrativa o saber que 
está presente em fontes mais confiáveis (ARROIO, 2010; ARROIO; FARÍAS, 2011). 

Das atividades propostas pelos estudantes, pode-se dizer que estes 
perceberam que o desenvolvimento de atividades com uso de filmes é complexo, mas 
possível. Pois, sabe-se que a utilização deste tipo de recurso é válida devido a 
presente de informações que podem retratar situações bem próximas de um 
acontecimento histórico e real. Além de identificar que o processo de ensino e 
aprendizagem com filmes direcionam para a compreensão de que a ciência Química 
está presente no cotidiano. 

Fica evidente a necessidade da inserção desta temática na formação inicial de 
professores afim de melhor formá-los para que possam desenvolver uma visão mais 
crítica em relação ao uso destes recursos audiovisuais em suas práticas de sala de 
aula aproximando mais o ensino de química com as experiências vivenciadas pelos 
alunos no cotidiano. E desta forma que possam ter mais autonomia na seleção de 
produtos da mídia conforme suas reais demandas e necessidades, tornado suas 
práticas mais contemporâneas. 
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Introdução 
O relato reflexivo individual é um registro 

das atividades realizadas nas escolas e 
simultaneamente uma ferramenta para fazermos 
uma nova análise crítica sobre as observações 
obtidas nas intervenções e reuniões do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID. Esses relatos são alvos de discussões de 
todo o grupo, no qual a finalidade é apontar as 
potencialidades e fragilidades de cada trabalho. 
Assim, o ato de pensar e repensar diante das 
manifestações comuns e divergentes, promove o 
desenvolvimento na construção de textos 
discursivos. 

Logo, este trabalho propõe elucidar a 
relação do relato reflexivo e do projeto PIBID, além 
de salientar a importância da prática descritiva e 
reflexiva na formação de futuros professores. 

Resultados e Discussão 
Compreender o humano, a partir de uma 

Ciência Humana, “constrói-se com base na 
autorreflexão e na auto interpretação que o homem 
é capaz de realizar sobre si mesmo a partir de sua 
própria experiência de vida” 
(DELORYMOMBERGER,2008, p.57).  Desta forma 
em março de 2013 o programa PIBID - Alegre 
iniciou-se a prática de desenvolvimento de relatos 
reflexivos, na qual o aluno após cada intervenção 
deveria registrar suas ações, enfatizando suas 
reflexões e autocríticas. 

Na perspectiva dos coordenadores, a inserção 
deste método aguçado pela prática memorialística, 
faz com que os bolsistas recordem o que viveram 
podendo refletir sobre seus saberes profissionais 
pedagógicos e o comportamento do aluno durante a 
intervenção. Segundo Pérez Gómez apud Libâneo 
(2006, p. 56), reflexividade é a capacidade de voltar 
sobre si mesmo, sobre as construções sociais, 
sobre as intenções, representações e estratégias de 
intervenção. Supõe a possibilidade, ou melhor, a 
inevitabilidade de utilizar o conhecimento à medida 
que vai sendo produzido, para enriquecer e 
modificar não somente a realidade e suas 
representações, mas também as próprias intenções 
e o próprio processo de conhecer. 

De um modo geral, para os bolsistas, foram 
percebidas mudanças e um crescimento acadêmico 
individual, quando fazemos uma auto-análise das 
atividades realizadas até agora no projeto. Isso se 
torna claro a partir de um trecho retirado de um dos 
bolsistas, “Um ocorrido que gostaria de ressaltar é a 
leitura dos relatos dos colegas que a cada reunião 
vem melhorando a elaboração dos textos 
discursivos, com o relato pessoal, já que a cada 
reunião recebemos dicas de como fazer textos 
desse gênero”. 

A partilha de momentos e sensações vividas 
dentro dos trabalhos propostos pelo 
PIBID/Química/UFES/Alegre-ES, isso pelos 
bolsistas, supervisores e coordenadores, mostra a 
evolução, o comprometimento e responsabilidades 
que o ato de trabalhar com a docência desperta em 
cada um. Tal fato está presente nos registros 
apresentados. 

Conclusões 
Infere-se, portanto, que a partir dos relatos reflexivos 
pode se observar mudanças na organização do 
projeto PIBID, aprimoramento do pensamento crítico 
e da transcrição das nossas intervenções. Afinal 
esses fatores poderão contribuir para a nossa 
formação docente. 
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RESUMO: ESTA INVESTIGAÇÃO TEM COMO OBJETIVO IDENTIFICAR OS POSSÍVEIS MODELOS 
MENTAIS APRESENTADOS PELOS ESTUDANTES DA LICENCIATURA EM QUÍMICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS), SOBRE O CONTEÚDO DE EQUILÍBRIO QUÍMICO 
BEM COMO, COMPREENDER OS ELEMENTOS E CAMINHOS UTILIZADOS POR ESSES 
LICENCIANDOS NA CONSTRUÇÃO DE SEUS MODELOS MENTAIS. O REFERENCIAL TEÓRICO 
ADOTADO É A TEORIA DOS MODELOS METAIS INTERPRETADA POR MOREIRA (1996), NA QUAL 
UM MODELO MENTAL É FORMADO POR CONTÍNUAS IMAGENS QUE SÃO ACOMODADAS E 
FUNDAMENTA EXPLICAÇÕES DE UM DETERMINADO FENÔMENO. OS RESULTADOS OBTIDOS NOS 
REVELAM AS DIFICULDADES DOS LICENCIANDOS EM COMPREENDER A TEORIA DO EQUILÍBRIO 
QUÍMICO E CONSEQUENTEMENTE NO ESTABELECIMENTO DE MODELOS MENTAIS PRÓXIMOS DO 
CIENTÍFICO PARA EXPLICAR UM FENÔMENO QUÍMICO. CONCLUÍMOS TAMBÉM QUE OS MODELOS 
MENTAIS PODEM SERVIR DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CONSTRUIR OU ADAPTAR ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM COM BASE NOS MODELOS MENTAIS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES, 
POSSIBILITANDO UMA MELHOR COMPREENSÃO CONCEITUAL. 

INTRODUÇÃO 
Com a evolução das pesquisas na área de ensino de ciências naturais começam 

a surgir inquietações e indagações que levam a busca por respostas na tentativa de 
contribuir para a compreensão do complexo processo de ensino e a aprendizagem.  

No ensino de ciências vários trabalhos versam sobre as contribuições dos 
processos de construção de modelos e representações na cognição do aluno 
(BORGES, 1997; MOREIRA, 1999; JUSTI, 2010). A utilização desses processos vai 
além da memorização de equações e procedimentos, eles contribuem para que os 
estudantes não apresentem apenas explicações que sejam satisfatórias, mas que os 
mesmos possam construir e desenvolver uma forma de conhecimento flexível que 
possa ser aplicado a diferentes situações. 

A utilização da teoria dos modelos mentais se apresenta como uma forte aliada 
para a construção e reconstrução do conhecimento. A construção, organização, 
atualização, reflexão e reconstrução de teorias e modelos nos parecem fundamentais 
para a formação de professores, pois se estes são capacitados ao reconhecimento de 
seus próprios modelos, bem como seus avanços e limitações, sua mediação no auxílio 
da construção dos modelos mentais de seus alunos poderá contemplar estratégias de 
enriquecimento científico dos mesmos.  
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No entanto, algumas pesquisas como a de Justi (2006) apontam que os 
professores não atribuem o sentido correto à palavra modelo, grande parte deles 
pensam em modelo como cópias ou reproduções que devem ser feitas durantes as 
aulas e repetidas por seus alunos e outros ainda relatam nunca terem parado para 
pensar qual o significado da palavra “modelo”.  

 No contexto da Química, os modelos são elaborados e construídos baseados 
em objetivos tais como: 

x Simplificar conteúdos complexos de serem entendidos pelos alunos, 
tornando os mesmos mais fáceis de serem compreendidos e assimilados; 
x Promover o diálogo entre as ideias; 
x Fornecer subsídios para o aluno observar interpretar um dado experimento 

ou situação; 
x Facilitar a visualização do abstrato; 
x Mediar à realidade e a teoria, baseado na fundamentação e elaboração de 

explicações sobre os fenômenos que ocorrem no cotidiano, teorias, relação 
entre a realidade e a teoria no atual ou em diferentes contextos, de forma 
coerente e plausível;  

Na Química, o processo de modelagem é tão comum que passou a ser 
reconhecido como o “modo dominante de pensar” (LUISI e THOMAS, apud JUSTI, 
2010; p. 67), algo que ocorre com ou sem os químicos se darem conta dos 
mecanismos. Esses processos ocorrem com tanta frequência devido à abstração 
evidente nas explicações no âmbito da Química.  

Na teoria de modelos mentais proposta por Johnson-Laird, estudada e 
interpretada na visão de Moreira (1996), os indivíduos transformam as representações 
externas em representações internas e utilizam estas representações para raciocinar. A 
formulação moderna do conceito envolvendo os modelos mentais é creditada a Craik 
(1943), quando observa que a manipulação dos modelos mentais, as representações 
internas, resultam na tradução de símbolos uma espécie de avaliação das ações do 
mundo externo.  

Quando se quer explicar algo, o indivíduo se utiliza de um esquema estrutural 
que lhe proporcione a compreensão de um determinado conceito ou situação, como se 
fosse uma espécie de roteiro, que será seguido no processo de construção do modelo 
mental, capaz de explicar o conceito ou uma situação. O entendimento depende de 
outros fatores, como a capacidade de cognição do indivíduo, o grau de conhecimento 
do indivíduo e a habilidade de compreensão.  

Para Moreira (1996) esta compreensão está relacionada à existência de um 
“modelo de trabalho” que tem como objetivo predizer e/ou explicar fenômenos ou 
situações específicas.  Criar um modelo mental para a compreensão de uma 
determinada situação é tentar saber como ele funciona, como é causado, o que resulta 
dessa situação, como fazer interferências.   

O estudo de modelos mentais possibilitou um avanço no que diz respeito ao 
entendimento da cognição humana, consequentemente, contribuiu de forma direta para 
o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando uma reflexão 
a cerca da construção e estruturação do conhecimento no pensamento humano. Esse 
novo olhar tem ganhado impulso e começa a estar presente como um fator 
determinante no desenvolvimento das últimas pesquisas na área de ensino de ciências 
(KRAPAS e col. 1997). Embora o estudo sobre modelos tenha gerado novas formas de 
entender os problemas que surgem no processo de ensino e aprendizagem, o termo 
“modelo” envolve um amplo significado, sendo usado pelas pesquisas de diversas 
formas. 
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Para Nersessian (1992) conhecer o processo de construção das representações 
com profundidade poderá assessorar os professores diante de diversas possibilidades 
no estabelecimento de estratégias que julguem mais adequadas para a promoção de 
uma aprendizagem eficaz por parte do aluno.  

Um fator importante na construção do conhecimento é observar e dar atenção 
aos modelos mentais dos alunos bem como seu processo de formação a fim que os 
alunos tornem-se capazes de adquirir conceitos que serão incorporados a sua estrutura 
cognitiva e utilizados para situações futuras na formação de novos modelos mentais: 

 
 “a capacidade de estudantes para formar e expressar modelos mentais 
progrediria se lhes fossem proporcionadas oportunidade explícitas para que 
tomassem consciência dos seus modelos mentais e tivessem chance de 
expressá-los” (Gilbert apud Ferreira, 2007, p. 26).   
 

Porém um dos empecilhos para a pesquisa na área é fazer com que o professor 
tenha consciência dos seus próprios modelos mentais e que, ao ministrar uma aula 
possa tomar ciência que seus modelos podem auxiliar na formação de outros modelos 
mentais e que são de fundamental importância para o entendimento e a compreensão 
de diversos conceitos.  

Por fim, se as práticas científicas estão baseadas na criação de modelos para 
explicar fenômenos, estas devem ser incorporadas ao processo de aprendizagem, 
propondo uma reflexão acerca de como se dão e como funcionam os processos de 
construção do conhecimento com aporte no estudo dos modelos mentais. 

Os modelos mentais são inacessíveis, entretanto podemos ter acesso a versões 
desses modelos que podem ser expostos para domínio público o qual chamamos de 
modelos expressos, que são representações feitas pelos indivíduos do seu próprio 
modelo mental. Neste trabalho utilizaremos os modelos expressos pelos licenciandos 
de Química e através da interpretação destes mesmos identificar os possíveis modelos 
mentais formados por eles. 

Borges (1997) considera que alguns modelos, por serem extremamente 
abstratos, só podem ser apreendidos através da instrução, daí a importância de 
sistematizar e aprimorar a instrução para que as informações partilhadas e construídas 
ao longo do processo de ensino e aprendizagem auxiliem o licenciando na construção 
de modelos mentais mais completos.  

Consideramos que a Teoria de Equilíbrio químico apresenta um nível de 
abstração elevado se enquadrando nesta situação, consequentemente possibilita a 
criação e evolução de modelos mentais que favorecem o desenvolvimento do cognitivo, 
levando a compreensão da teoria.  

Deste modo, o conteúdo Equilíbrio Químico dá margem para a criação e 
evolução dos modelos mentais, pois propicia a geração modelos através das 
abstrações que favorecem o desenvolvimento do conhecimento, consequentemente 
dos modelos que levem a compreensão da Teoria do Equilíbrio Químico, que engloba 
explicações científicas sobre os diversos aspectos que envolvem as espécies em 
questão.  

Nossa pesquisa objetiva levantar os modelos mentais dos licenciandos sobre 
Equilíbrio Químico e através da instrução e reflexão tentar aperfeiçoa-los. O presente 
estudo leva em consideração o estudo dos fenômenos que auxiliam na construção dos 
modelos mentais, as questões investigativas não são delimitadas com indicações de 
variáveis, mas são orientadas para a compreensão dos fatos/fenômenos em toda a sua 
complexidade. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 
A presente pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no 

curso de Química Licenciatura (QL), durante as aulas da disciplina de Metodologia e 
Instrumentação para o Ensino de Química com um total de trinta licenciandos. 
Adotamos uma abordagem de caráter qualitativo, do tipo estudo de caso, que tem 
como objeto de estudo a compreensão do processo de formação dos modelos mentais 
referente ao conteúdo de Equilíbrio Químico apresentado pelos licenciados desta 
instituição. Para Silva (2003) a investigação qualitativa enfatiza a descrição, a indução, 
a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais.  

Durante a coleta dos dados foram utilizadas diferentes estratégias de ensino, na 
tentativa de obter dados mais completos e consistentes. A coleta foi dividida em três 
momentos descritos a seguir: 

 No primeiro momento foi feita uma apresentação aos alunos sobre a pesquisa, 
o que se pretendia estudar, seu objetivo, e o porquê de se pesquisar sobre modelos 
mentais e sua importância na formação de professores. Feita a apresentação da 
pesquisa, a professora formadora solicitou aos licenciandos que lessem o artigo 
intitulado “Como os estudantes concebem o estado de Equilíbrio Químico” (MACHADO 
E ARAGÃO, 1996) na semana anterior, que apresenta as concepções alternativas dos 
estudantes de ensino médio sobre EQ.  

Os licenciados já estavam trabalhando com a professora formadora sobre a 
importância do conhecimento das concepções alternativas, bem como do Movimento 
da Mudança Conceitual (MMC) na formação docente. Esse estudo foi feito através de 
leituras mediadas de artigos da área de ensino de química e posterior produção textual 
de suas interpretações de forma individual e sem consulta.  

A leitura tinha por objetivo fazer com que os licenciandos tivessem conhecimento 
das diferentes concepções alternativas dos alunos sobre a temática, além de verificar 
se tais concepções também eram concepções que os próprios licenciandos tinham 
sobre EQ. Em seguida foi solicitada uma produção textual sobre as compreensões 
advindas do estudo do artigo, para que os licenciandos se identificassem, ou não, com 
algumas dessas concepções e iniciassem o processo, de forma rudimentar, de reflexão 
sobre suas próprias concepções.  

A professora formadora solicitou que a produção textual, utilizada como um dos 
instrumentos de coleta de dados sobre os modelos mentais dos licenciandos, 
contemplasse os seguintes pontos: 
9 As compreensões dos licenciandos sobre a Teoria de Equilíbrio Químico;  
9 Quais das concepções trazidas no artigo mais se aproximavam da científica e 

com quais os licenciandos mais se identificavam e 
9 as contribuições na formação profissional advindas do conhecimento das 

concepções alternativas.  
Os licenciandos tiveram trinta minutos para escrever seus textos.  
Em seguida iniciamos o segundo momento da coleta de dados: a realização de 

experimento demonstrativo, mediado através de sucessivos questionamentos, 
objetivando coletar outro conjunto de dados que permitisse levantar os modelos 
mentais desses licenciandos. O experimento envolveu a transformação química dos 
gases NO2 (gás marrom) e N2O4 (gás incolor) em equilíbrio. produzidos a partir da 
reação em cobre sólido e ácido nítrico concentrado. Os gases formados foram isolados 
em tubo de ensaio, vedados com o auxilio de uma rolha, com predominância do NO2 na 
temperatura ambiente. A produção e o isolamento do gás não ocorreram com a 
participação dos licenciandos, tal prática foi realizada anteriormente em laboratório, os 
licenciandos tiveram apenas contato com os produtos finais, o NO2 e N2O4.  
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A professora formadora apresentou aos licenciandos o tubo de ensaio contendo 
as substâncias e solicitou aos licenciandos que observassem os aspectos 
macroscópicos do sistema e em seguida respondessem a um questionário contendo 
cinco perguntas descritas a seguir: 

1. Como é o sistema? (os licenciandos deveriam descrever o que estão 
visualizando macroscopicamente, se é um gás, qual a cor, se existe uma ou 
mais substâncias); 

2. De que o sistema é feito? (os licenciandos descreveriam quais substâncias estão 
presentes no tubo de ensaio) 

3. Como ele funciona? (os licenciandos deveriam explicar o porquê da mudança de 
cor com a alteração da temperatura, macroscopicamente e microscopicamente). 

4. O que ele está fazendo? (os licenciando deveriam elaborar hipóteses para 
descrever o que irá acontecer, macroscopicamente e microscopicamente, com o 
conteúdo do tubo se este for aquecido e resfriado). 

5. Para que ele serve? (vocês conseguem pensar em uma utilidade para a teoria 
do Equilíbrio Químico, qual a sua importância). 
As perguntas utilizadas para o levantamento dos modelos mentais compõem 

três etapas importantes e fundamentais para se levantar um modelo mental são elas: 
previsão, explicação e reaplicação, nesta ordem. Para Carrol e Olson (apud Borges, 
1997) essas etapas constituem “uma estrutura rica e elaborada que reflete a 
compreensão do usuário do que o sistema contém, de como ele funciona e porque ele 
funciona assim” (p. 4 e 5).  

Na sequência a professora formadora discutiu com os licenciandos o que havia 
ocorrido durante a realização do experimento, por meio de questionamentos promoveu 
uma discussão sobre os conceitos de Equilíbrio Químico envolvidos no experimento.  

No terceiro momento demonstramos por meio da experimentação uma 
perturbação no sistema em equilíbrio, essa perturbação foi feita através da 
temperatura, a professora colocou os tubos de ensaio contendo os gases isolados em 
um banho de gelo e o outro sobre uma chama, com o auxilio de uma pinça, para 
aquecer. Com as mudanças que começaram a ocorrer na coloração do conteúdo do 
tubo de ensaio, a professora formadora através da instrução, abriu uma discussão 
sobre o que estava acontecendo e porque isto ocorria, e se tal fenômeno correspondia 
às respostas dadas anteriormente pelos licenciandos nas suas previsões.  

Neste momento foi realizada a instrução, na qual a professora formadora 
abordava conceitos como a definição de Equilíbrio Químico, reações reversíveis e 
irreversíveis, transformações químicas, propriedades que alteram o estado de equilíbrio 
entre outros conceitos. A instrução foi utilizada como uma estratégia que tinha por 
objetivo aperfeiçoar os modelos mentais desses licenciandos para constatarmos se 
através da mesma é possível conhecer e fazer com que tais modelos se aproximassem 
do modelo científico e se o conhecimento desses modelos auxilia na formação e na 
prática desses futuros professores.  

Posterior à instrução dada pela professora formadora foi solicitado que os 
licenciandos expressassem seus novos modelos mentais, com base nas orientações e 
nas discussões promovidas em sala, reformulando-os ou não, as respostas dadas 
anteriormente nas previsões, em caso positivo eles deveriam descrever suas 
mudanças explicando-as. Para a reformulação foram utilizadas as mesmas perguntas 
para que pudéssemos ter parâmetros para comparar as respostas anteriores com as 
novas respostas e verificar se através da instrução é possível promover o 
aperfeiçoamento nos modelos mentais dos licenciandos e até que ponto a instrução 
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conseguiu interferir para um melhoramento desses modelos, aproximando-os dos 
modelos científicos desejados.  

A seguir apresentaremos os dados obtidos, mediante leitura do artigo já citado e 
descrito anteriormente, seguida da elaboração de dissertação com base nas ideias do 
texto, levantamento dos modelos mentais prévios, para posterior instrução e 
reelaboração ou não dos seus modelos mentais, os resultados serão discutidos e 
analisados na sequência. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os dados obtidos foram analisados levando em consideração as respostas 

dadas pelos licenciandos aos questionamentos feitos e complementados com a 
transcrição das aulas. A composição dos modelos mentais se concentrou na análise de 
duas características principais: como os licenciandos explicaram a mudança de 
coloração do sistema e qual a composição do sistema em determinadas condições.  

A análise levou em consideração os modelos mentais antes e depois da 
mediação feita pela professora formadora (PF), para avaliar como a instrução alterou, 
ou não, os modelos mentais desses licenciandos. Essa mediação foi feita levando em 
consideração as ideias prévias, narradas em artigos da área de ensino de química, 
sobre os seguintes tópicos, reações reversíveis e irreversíveis, transformações 
químicas, para, através de aula dialogada conectar com a teoria do E.Q. 

Apresentaremos a seguir quatros modelos mentais que se sobressaíram à 
medida que foram feitas as análises. A escolha desses modelos deveu-se ao fato 
destes se apresentarem mais completos e consistentes.  

Modelo 1: Modelo do rearranjo dos átomos, segundo este modelo mental o 
sistema é composto por duas substâncias químicas oxigênio e nitrogênio, no estado 
gasoso e que não se alteram com o aquecimento. Essas substâncias são responsáveis 
pela formação de um único gás, o dióxido de nitrogênio, que se apresenta colorido nas 
condições ambientes. A mudança na coloração é consequência do rearranjo das 
moléculas e dos átomos que constituem o gás, ou seja, à medida que a temperatura 
aumenta os átomos se rearranjam e o gás fica incolor. É possível perceber que este 
licenciando não se atentou para o fato do gás se torna predominantemente incolor 
quando a temperatura diminui e não quando ela aumenta, indicando uma possível falha 
no processo de construção do seu modelo. 

É possível perceber ainda, que o licenciando apresenta dificuldade em perceber 
que o fenômeno apresentado se tratava de um sistema em equilíbrio, no qual existiam 
dois gases diferentes (NO2 e N2O4) e que a temperatura provocaria uma perturbação 
no sistema, fazendo com que o equilíbrio se deslocasse no sentido da predominância 
da formação de um gás em detrimento do outro.  

Ainda é possível observar neste modelo mental que o licenciando confunde 
elemento químico com substância química, vale ressaltar ainda, que outros 
licenciandos também apresentaram essa confusão, como podemos observar na fala a 
seguir: 

 
B19: “é formado por duas substâncias químicas, oxigênio e nitrogênio”. 
 
B26: “as substâncias químicas que formam o sistema é o nitrogênio e o 

oxigênio”. 
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Com base nas falas é evidente o equívoco conceitual cometido pelos 
licenciandos que apesar de terem cursado disciplinas especificas da área de química 
pura, ainda não são capazes de diferenciar elemento químico de substância química. O 
equívoco conceitual pode ser explicado a partir de uma interpretação dos modelos 
conceituais utilizados pelo professor durante suas aulas. Para Moreira (1997) o modelo 
conceitual é preciso, completo e consistente utilizado para facilitar a construção de um 
modelo mental adequado, que é incompleto, impreciso, e inconsistente. No entanto, as 
interpretações feitas pelo indivíduo de um modelo conceitual pode ocasionar a geração 
de conflitos levando-os a cometerem erros conceituais, daí a importância do professor 
em conhecer os diferentes tipos de modelos mentais, bem como seu processo de 
formação, a fim de contribuir para que seu aluno possa interpretar os modelos 
conceituais de forma coerente e criar modelos mentais adequados.  

Outro ponto relevante é a não aceitação da coexistência de dois gases em um 
sistema em Equilíbrio Químico. De acordo com esse modelo mental existe apenas um 
gás que apresenta diferentes colorações à medida que provocamos a mudança de 
temperatura.  

Para Justi (2010) a Química além de ser uma ciência abstrata a não visualização 
macroscópica de um fenômeno, como a predominância de um gás incolor, torna-se 
mais um obstáculo na aprendizagem do conteúdo envolvendo tal fenômeno. 

Após a instrução realizada pela PF observou-se uma evolução do modelo 
mental, o licenciando passou a perceber e admitir a existência de dois gases, o marrom 
e o incolor. Com as discussões promovidas pela PF, ele passa a considerar que a 
mudança de coloração não ocorre por conta do rearranjo dos átomos, mas pela 
formação de outro gás (N2O4). O licenciando passa a explicar a mudança de coloração 
da seguinte forma: 

 
B19: “a perturbação feita no sistema através da temperatura, favorece a 

formação de uma substância, quando diminuiu a temperatura forma o gás incolor”.  
  
Porém durante a análise do modelo reformulado ficou claro que apesar do 

licenciando admitir a existência de dois gases, esses não coexistem dentro do tubo de 
ensaio, para ele ao aquecer forma um gás e ao resfriar outro, o licenciando apresenta 
dificuldade em entender que ambos os gases coexistem no tubo e estão em Equilíbrio 
Químico, sendo que com a mudança de temperatura, no modelo científico, favorece a 
formação de um em relação ao outro.  

Houve portanto uma evolução do modelo mental desse licenciando, que 
percebeu que seu modelo mental construído inicialmente não era consistente, porém 
ainda apresentou dificuldade em admitir a coexistência de dois gases em Equilíbrio 
Químico e dificuldade em diferenciar substância e elemento químico.   

Destacamos que na visão de Moreira (1997) os modelos são ferramentas de 
representação teórica do mundo, logo os modelos são construções provisórias e 
poderão passar por várias modelagens no decorrer do tempo, portanto, nenhum 
modelo científico possui a verdade absoluta e definitiva sobre nada. 

Modelo 2: Mudança de estado físico - O modelo da mudança de estado físico 
foi construído da seguinte maneira: o sistema é formado por substâncias no estado 
liquido que com o aumento da temperatura a substância passa do estado líquido para o 
estado gasoso, essa mudança de estado físico é que ocasionaria a mudança da 
coloração. Nesse modelo mental todo gás é incolor, o licenciando tem concepções 
muitos simplistas das características dos diferentes gases existentes, tomando como 
referência apenas os gases presentes na atmosfera como, por exemplo, o oxigênio e o 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

 

nitrogênio, porém esse modelo se contradiz quando afirma que o incolor é uma 
característica dos gases em geral, porém somente há formação em maior quantidade 
do gás incolor quando a temperatura do sistema se reduz e não quando o contrário.  

Com base neste modelo mental é possível observar que os licenciandos 
confundem mudança de estado físico com transformação química, uma visão simplista 
dos modelos científicos, perceptível também na fala do licenciando durante suas 
explicações sobre o fenômeno:  

 
B31: “dependendo da temperatura aplicada o sistema altera o seu estado físico 

passando de líquido para gasoso”.  
 
Segundo Martinez (2003) o conhecimento científico é classificado como aquele 

que depende de um corpo de conhecimentos validados pela ciência, de acordo com os 
procedimentos científicos e reconhecidos pelas comunidades científicas. Portanto, as 
ideias internalizadas pelos licenciandos são consideradas incoerentes, pois, para o 
conhecimento pessoal chegar a ser científico, teria de ser reconhecido pela 
comunidade científica. Logo o modelo mental construído não necessariamente deva 
condizer com o modelo científico, porém, este deve ser construído levando-se em 
conta os conhecimentos científicos até então adquiridos.  

A instrução promoveu alterações nesse modelo mental. Para esse licenciando a 
mudança de coloração deixa de ser uma mudança no estado físico da substância e 
passa a ser entendida como um rearranjo de átomos que em determinadas condições 
formam substâncias diferentes.  

Outros licenciandos apresentaram modelos semelhantes à mudança de estado 
físico, que com a instrução passou a explicar o fenômeno da seguinte forma: o sistema 
passa a ser formado por dois reagentes que, com a alteração da temperatura formam 
substâncias diferentes, porém o licenciando não foi capaz de explicar quais 
substâncias eram formadas quando questionado. Neste caso, percebe-se pelas 
modificações feitas pelo licenciando, que o mesmo ainda não havia entendido o que é 
um sistema em E. Q. apresentando dúvidas, que possivelmente geraram os novos 
equívocos na reformulação do seu modelo. Como podemos observar a seguir:  

 
B26: “é formado por dois gases” 
PF: “o que ocorre com as mudanças provocadas no sistema?” 
B26: “formam substâncias diferentes, não sei quais, mas a formação dessas 

substâncias não interfere no equilíbrio, já que não se sabe quanto de cada gás se 
forma e a quantidade formada é pequena”. 

 
A professora formadora se utiliza da instrução e de modelos conceituais como 

ferramentas de auxílio para o entendimento e/ou ensino de sistemas físicos e teorias. 
Assim, o professor ensina o conteúdo fazendo uso dos modelos conceituais, espera 
que com isso o aprendiz possa ser capaz de construir os seus modelos mentais, que 
corresponde à estrutura do estado de coisas do mundo, tal como é percebido ou 
concebido pelo indivíduo. 

O Modelo 3: Tamanho da molécula neste modelo mental o sistema é 
composto por dois gases, em proporções equivalentes, suas ligações são responsáveis 
pela coloração marrom do sistema. A temperatura funciona como fonte responsável 
pela quebra das ligações formando moléculas menores, ou seja, com a diminuição da 
temperatura haverá a quebra das ligações moleculares existentes entre os dois gases, 
quanto maior a temperatura maior será a quebra das ligações, consequentemente será 
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formadas uma quantidade maior de moléculas menores, de ambos os gases, 
resultando na coloração incolor.  

 
B19: “a cor incolor é por causa da quebra das ligações, que forma moléculas 

menores, quando a temperatura aumenta os gases formam outras ligações, ficando 
marrom”.  

 
Ainda segundo este modelo mental os gases quando separados apresentam a 

coloração incolor e juntos a coloração marrom, assim sendo é possível perceber que o 
licenciando ao construir seu modelo mental levou em consideração uma ideia trazida 
no texto científico, se utilizando da compartimentalização, embora os gases 
permanecessem o tempo todo isolados em um mesmo recipiente, na mente do 
licenciando os gases são unidos e separados por ligações que são responsáveis pela 
coloração. 

Afirma ainda, que as ligações são formadas devido ao aquecimento ou 
resfriamento do tubo, no qual existem dois gases distintos que se unem, mas não 
formam um terceiro gás. Apesar de confuso, percebe-se uma tentativa de entender a 
coexistência dos gases em equilíbrio químico, apesar da dificuldade em compreender 
que a temperatura é um fator perturbador do sistema, que provoca a formação de um 
dos produtos em maior quantidade em relação ao outro e que ambos os gases 
apresentam características diferentes, um é incolor e o outro é marrom.  

Para Borges (1997) os modelos mentais são componentes principais do 
conhecimento de qualquer indivíduo e a formação desses modelos é um processo 
cognitivo básico para construir e usar o conhecimento no mundo real. O autor 
considera ainda que, as ideias dos indivíduos são instrumentos de ação validas apenas 
se produzirem efeitos práticos, portanto, na concepção de autor os modelos mentais 
são componentes principais do conhecimento de qualquer pessoa e que a evolução 
desses modelos é um processo cognitivo básico para construir e usar o conhecimento 
no mundo real.  

Em nossa análise identificamos que a explicação dada pelo licenciando, na falta 
de uma ideia clara precisa, buscou relacionar o verdadeiro (transformação de uma 
molécula em outra) ao útil (explicação de um fenômeno), na qual as ideias são 
instrumentos de ação que só valem se produzem efeitos práticos. 

Com a instrução o modelo 3 apresentou uma evolução no que diz respeito à 
aceitação da coexistência entre os gases e a predominância de um em condições 
específicas. Antes a coloração era explicada levando-se em conta a quebra das 
ligações e o tamanho da molécula, apesar do licenciando ainda continuar afirmando 
que a mudança de cor se dá por conta da quebra de ligações, esse evoluiu no que diz 
respeito ao tamanho da molécula. Essa ideia deixa de fazer sentido e o pesquisado 
passa então a entender que a coloração é em decorrência da formação em maior 
quantidade de um gás em detrimento do outro.  

Porém é importante ressaltar que para esse licenciando a quebra de ligações é a 
principal responsável pela formação desses gases, o pesquisado não leva em 
consideração que se trata de um equilíbrio dinâmico.  

A importância da instrução na construção do conhecimento faz-se necessária 
para auxiliar a mobilização de saberes em diferentes situações, uma vez que aplicamos 
estratégias que contemplam uma perspectiva construtivista, como o caso da Teoria dos 
modelos mentais, estudada e interpretada por Moreira (1999). É importante observar 
que modelos conceituais são inventados não só por educadores, mas também por 
arquitetos, engenheiros, etc., e que no ensino é preciso desenvolver modelos 
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conceituais e também materiais e estratégias instrucionais que ajudem na construção 
dos modelos mentais dos alunos. 

Modelo da separação dos reagentes é o quarto modelo mental identificado. O 
sistema é formado por dois reagentes o gás incolor e o gás marrom e um produto não 
definido pelo licenciando. Com o aumento da temperatura ocorre uma interação entre 
os dois gases formando um produto de coloração marrom, com o constante aumento 
da temperatura, mais intensa é a coloração marrom, uma vez que no tubo teria uma 
quantidade maior de produto e cada vez menor de reagentes.  De acordo com o 
modelo, a coloração mudaria porque o aumento da temperatura favorece a interação 
entre os elétrons dos diferentes reagentes: 

 
B44: “ao resfriar os reagentes se separam, já com o aquecimento fica marrom 

porque os elétrons dos reagentes irão interagir formando mais produto e ficando pouco 
reagente”. 

 
Com base na fala ainda é possível perceber que para esses licenciandos a 

diminuição da temperatura promove a pouca interação entre os elétrons ocasionando a 
separação dos reagentes (NO2 e N2O4), porém quando questionados sobre qual 
produto seria formado os licenciandos não souberam responder, porém sustentaram a 
ideias dos gases serem os reagentes da reação.  

Segundo Borges (1997) a construção dos modelos mentais é um processo de 
raciocínio integrador que emprega modelagem visual, analógica e experiências de 
pensamento, criando e transformando representações informais dos problemas. 
Portanto, a teoria dos modelos mentais é usada para se referir a um conhecimento 
pessoal e é construído através de processos de modelagens ou formação de 
representações.  

Para Grossi (1990) o conhecimento é um produto da aprendizagem 
sistematizada, mas não é transformador e instrumentaliza, de forma teórica, a prática e 
não é resultado das ações mobilizadoras do sujeito. É importante destacar que os 
saberes escolares construídos pelos professores levam consigo o conhecimento 
científico. Os saberes cotidianos e do senso comum são construídos pelo 
conhecimento pessoal. E eles são interligados assim como outras formas de saber que, 
reformulados, propiciam novos recursos cognitivos e afetivos. 

Com a instrução foi constatado uma evolução significativa desse modelo ao 
comparamos os resultados antes e depois da reformulação do modelo mental. Para os 
licenciandos ficou claro que o sistema era formado de dois gases de colorações 
diferentes que estavam em Equilíbrio Químico e que as alterações na temperatura, 
geravam perturbações no sistema.  

A mudança de coloração na temperatura passa a ser explicada pela formação 
de um gás em maior quantidade em relação ao outro, porem ambos coexistiam no tubo 
de ensaio. Esse modelo após a sua reformulação foi o que mais se aproximou do 
modelo científico e o que os licenciandos tiveram uma evolução mais significativa.  

Segundo Gilbert (1993) a capacidade dos estudantes para formar e expressar 
modelos mentais progrediria, se lhes fossem proporcionadas oportunidades explícitas 
para que se tomassem consciência e expressassem seus modelos mentais. Numa 
perspectiva cognitiva da aprendizagem é evidente a necessidade e a contribuição para 
o ensino, quando o professor oportuniza aos seus alunos a expressão de seus modelos 
mentais em relação a um fenômeno ou uma situação-problema e de compartilhá-los, 
enquanto modelos expressos, com outras pessoas para a construção do 
conhecimento. 
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E que no ensino é preciso desenvolver modelos conceituais e também materiais 
e estratégias instrucionais que ajudem na construção dos modelos mentais dos alunos. 
Ressalte-se, porém, que esses modelos mentais poderiam ser confusos, instáveis e 
incompletos. 

CONCLUSÕES  
As análises dos modelos mentais indicam que os licenciandos apresentam 

dificuldades em compreender o conceito de E.Q. dificultando a resolução de problemas 
qualitativos. Porém, é preciso levar em consideração que os modelos mentais 
construídos pelos indivíduos sofrem modificações e são aprimorados conforme a 
aquisição de conhecimento resultando em modelos mais complexos.  

No processo de formação inicial desses professores, o conteúdo Equilíbrio 
Químico foi abordado basicamente na disciplina Fundamentos de Química Geral.  

O acompanhamento da evolução dos possíveis modelos mentais, e mais 
particularmente as observações de sala de aula, corresponde a uma alternativa que 
permite descobrir uma série de fatores que devem ser levados em consideração para o 
entendimento de determinadas dificuldades durante o processo de aprendizagem, 
como também nos oferece elementos conceituais importantes para que possamos 
confrontar com as ideias dos alunos durante o processo de aprendizagem e dessa 
forma de auxiliar os alunos na construção de modelos mais próximos do científico.  

Assim, conhecer os modelos mentais dos alunos passa a ser uma ferramenta de 
grande utilidade para os professores, na tentativa de promover uma maior compressão 
dos conceitos científicos por parte do aluno. Portanto o processo de ensino pode ser 
construído tendo por base os modelos mentais apresentados pelos alunos, ressaltando 
as diferenças e semelhanças entre os modelos mentais prévios dos alunos e o modelo 
científico, e ainda dá uma flexibilidade maior na forma de ensinar que passa a não ficar 
fixa em um único conteúdo do momento e será diversificada pelos conceitos que 
apareceram nos constructos durante o seu desenvolvimento. 

Enfim, a análise completa dos dados obtidos durante o processo de 
desenvolvimento da pesquisa apresentou resultados e conclusões consistentes e 
expressivos, que nos levam a entender até que ponto a instrução apoiada no 
conhecimento das concepções alternativas pode auxiliar no aprimoramento dos 
modelos mentais.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BORGES, Antônio T. Um estudo de Modelos Mentais. Investigações em Ensino de 
Ciências, v. 2, n. 3, p. 207-226, 1997. 

CRAIK, K. J. W. The Nature of Explanation. Cambridge: Cambridge University, 1943. 

FERREIRA, M. M. N. Análise de um processo de formação continuada com 
professores do EJA voltado para o trabalho com modelos mentais. Tese de 
Mestrado. Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2007. 

Gilbert, J. (1993). Models & Modelling in science education. Hatfield: The Association 
for Science Education. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

 

GROSSI. Esther Pillar. Didática da Alfabetização. Vol. 2 – Didática do Nível 
Silábico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

JUSTI, R. La Ensananza de Ciencias Basada em la Elaboración de Modelos. 
Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 24, n.2, p. 173-184, 2006.  

JUSTI, R. Modelos e Modelagem no Ensino de química: Um olhar sobre aspectos 
essenciais pouco discutidos. In: SANTOS. W. L. P. & MALDANER, O. A. (Org.) 
Ensino de Química em Foco, p. 209-229, 2010. 

KRAPAS, S.; QUEIROZ, G.; COLINVAUX, D.; FRANCO, C.. Modelos: Uma análise de 
sentido na literatura de Pesquisa em Ensino de Ciências. Investigação em Ensino de 
Ciências, v. 2. n. 3, p.185-205, 1997. 

MACHADO E ARAGÃO, Como os estudantes concebem o estado de Equilíbrio 
Químico. Revista Química Nova na Escola, n. 4, p. 18-20, 1996. 

MARTÍNEZ, N. M. Visión constructivista dinámica para la enseñanza de las ciências 
Enseñanza de las ciencias número extra, 2003. 

MOREIRA, M. A. Modelos Mentais. Investigação no Ensino de Ciências, v.1 n.3, 
p.193-232, 1996. 

MOREIRA, M. A. Teorias da Aprendizagem. São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária, 1999. 

NERSESSIAN, N. How do scientists think? Capturing the dynamics of conceptual 
change in science. In: Giere, R. (Ed) Cognitive Models of Science. Minneapolis, 
University of Minnesotta Press p. 3-44, 1992. 

SILVA, R. M. G. Constituição de professores universitários de disciplinas sobre 
ensino de Química. 2003. 245p. Tese de Doutorado. Universidade Metodista de 
Piracicaba. 

 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Formação de Professores – FP  

A prática interdisciplinar na visão de um grupo de professores de 
química: obstáculos e desafios. 

Keysy S. C. Nogueira1(PG)*, Elaine Pavini Cintra2 (PQ) 

Keysynogueira@gmail.com 
1Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, USP, Brasil; 2Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo. 

Palavras-Chave: prática interdisciplinar, desafios, temáticas. 

Introdução 

O conceito de interdisciplinaridade1,2 surgiu na 
França e na Itália, na segunda metade do século 
XX, “[...] em resposta a uma necessidade verificada 
principalmente nos campos das ciências humanas e 
da educação, superar a fragmentação e o caráter de 
especialização do conhecimento [...]3.” O que 
possibilitaria ao indivíduo compreender um 
determinado conceito, a partir da relação das áreas 
da ciência que o constituem. Porém, na 
contemporaneidade há um conflito quanto ao 
entendimento do que seria uma prática 
interdisciplinar. Segundo Severino3 “[...] se o sentido 
do interdisciplinar precisa ser redimensionado 
quando se trata do saber teórico, ele precisa ser 
construído quando se trata do saber prático.” Essa 
frase traduz em poucas palavras o difícil cenário que 
é observado atualmente para a implantação de 
práticas interdisciplinares nas escolas. De acordo 
com alguns autores1,2,3,4 as reformas necessárias 
para o estabelecimento de projetos interdisciplinares 
devem partir dos próprios educadores e não através 
de mecanismos externos. Não há dúvida de que a 
participação dos professores é um consenso, uma 
vez que as imposições de novas metodologias 
dificilmente chegam até as salas de aula.  Norteados 
pelos referenciais citados, a proposta deste trabalho 
foi investigar o que seria uma prática interdisciplinar 
na visão de um grupo de professores de diversas 
áreas atuantes em uma licenciatura em química. 

Resultados e Discussão 

Buscando conhecer o entendimento de prática 
interdisciplinar, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com um grupo de professores das 
diferentes áreas. Nelas, era permitido que os 
entrevistados utilizassem de narrativas próprias, de 
modo a exporem suas experiências e propostas de 
ensino. As respostas evocadas pelos docentes 
sobre práticas interdisciplinares revelaram a 
dificuldade em descrever estratégias de ensino com 
este nível de integração entre as disciplinas. Grande 
parte dos docentes propôs como tema questões 
ambiental, de saúde, meio ambiente e de energia. 
Um dos docentes relatou que, muitos dos temas 
interdisciplinares que busca desenvolver em sua 
aula, ficam restritos ao campo da aplicação. A 
análise dos trechos em que os professores 

apresentam suas “metodologias” para o trabalho 
interdisciplinar revela a confusão de conceitos 
existente entre a interdisciplinaridade, os outros 
níveis de integração1,2 e até mesmo com a prática 
disciplinar. Os entrevistados demonstraram em suas 
falas uma dificuldade em romper com o paradigma 
de que a disciplina que lecionam continua como 
sendo prioridade, apesar de reconhecem que 
interdisciplinaridade possibilita o acesso a um grau 
de conhecimento mais elevado do que aquele 
conseguido pelo ensino disciplinar. 
Os docentes sinalizaram que as dificuldades no 
estabelecimento da prática interdisciplinar, está 
associada a falta de modelos de trabalhos 
disponíveis na literatura para que possam servir 
como referências bibliográficas, a escassez de 
tempo para se dedicarem à implantação de uma 
nova metodologia.  E a própria aceitação entre os 
discentes, uma vez que demonstram resistência em 
participar de trabalhos com este nível de integração.  

Conclusões 

Os resultados possibilitam concluir que os 
professores reconhecem que a metodologia 
interdisciplinar possibilita o acesso a um grau de 
conhecimento mais elevado que aquele alcançado 
pela metodologia disciplinar. E que as dificuldades 
em sua implementação estão atreladas a falta de 
tempo, a formação tradicional, a falta de modelos de 
trabalhos interdisciplinares, mas principalmente na 
resistência em quebrar com a concepção de que a 
disciplina que lecionam tem mais importância.  
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Introdução 
Na formação de professores de Química se tornou 
recorrente a discussão sobre a necessidade de 
problematizar e contextualizar os conceitos 
trabalhados no Ensino Médio, motivados pelo 
questionamento sobre o que os alunos precisam 
saber de Química para exercerem melhor sua 
cidadania1. 
A educação brasileira tem passado por processos 
que visam o desenvolvimento de novas propostas 
pedagógicas dentro de sala de aula. Dentre essas 
propostas podemos destacar as oficinas temáticas, 
que buscam soluções para fazer com que o aluno 
aprenda química e perceba as relações entre esta 
Ciência, a sociedade e a tecnologia, contribuindo 
para seu desenvolvimento pessoal na sociedade1. 
Com a integração da disciplina de Estágio Curricular 
e Metodologia do Ensino de Química em um curso 
de Licenciatura em Química no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus 
Inhumas alunos do 7º período estruturaram um 
módulo temático com o tema “A Química do 
Cabelo”. O tema escolhido desperta grandes 
polêmicas, uma vez que parte da população é 
descriminada por conta de diferenças entre os 
vários tipos de cabelo. Desta forma, o intuito desta 
oficina, além de ensinar química, é promover uma 
discussão social a cerca do preconceito, incluindo 
estudos sobre a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional. Sendo assim, este 
trabalho configura-se como um relato de experiência 
das ações desenvolvidas pelos professores em 
formação inicial com alunos do Ensino Médio 
Integrado ao Técnico da mesma instituição, 
juntamente com os professores formadores. 

Resultados e Discussão 
Com a leitura e discussão de diversos textos que 
analisam o processo de ensino-aprendizagem, 
abordagens contextualizadas no ensino, 
experimentações investigativas, em encontros 
semanais, foi estruturado um módulo temático “A 
Química do Cabelo” trabalhado na forma de 
minicurso. Tal módulo foi estruturado considerando 
os Momentos Pedagógicos que são divididos em 
três: 1) Problematização Inicial; 2) Organização do 
Conhecimento; e 3) Aplicação do Conhecimento2.  
O objetivo do módulo foi promover uma discussão 
social sobre os vários tipos de cabelos, levantando 
questões como o preconceito e o modismo e discutir 
a fisiologia dos fios, explicando a diferença entre os 
tipos de cabelos. Vários questionamentos foram 

feitos, como por exemplo, “O que historicamente 
define o cabelo como ruim?” e “Sendo os cabelos 
estruturalmente diferentes, quem impõe um padrão 
de beleza?” Com esses questionamentos foi 
possível promover um intenso debate sobre a 
questão dos negros, os padrões de beleza e os 
aspectos químicos do cabelo e dos produtos 
utilizados. Além da avaliação ao longo do minicurso, 
ao final foi aplicado um questionário para avaliação 
do aprendizado dos alunos. Segue na Tabela 1 um 
resumo das atividades desenvolvidas no minicurso. 
Tabela 1- Atividades desenvolvidas 

MP Ações em Sala de Aula 

1 

Apresentação do vídeo: O que o cabelo fez para ser 
chamado de Ruim? 
(https://www.youtube.com/watch?v=R9sKbho1BQM) 
e da música: Nega do cabelo Duro de David Nasser 
e Rubens Soares 
Proposição de perguntas relacionadas ao tema e 
geradoras de uma discussão a respeito do 
preconceito que envolve os vários tipos de cabelo 

2 

Estudo de conceitos esclarecedores da 
problematização inicial: 

x Fisiologia do cabelo; 
x Descoloração e Tingimento; 
x Alisamento térmico e químico; 
x Crescimento dos cabelos. 

3 

Experimentação Investigativa com o intuito de 
responder à pergunta: “Quais as diferenças 
químicas entre xampu para cabelos secos e para 
cabelos oleosos?”. 
Fabricação de xampu para cada tipo de cabelo. 
Questionamento sobre polaridade, micelas, 
surfactante/ tensoativo, conservantes, agente 
condicionador e quelantes 

Conclusões 
A integração entre o Estágio e outra disciplina 
ampliou o espaço de debate e possibilitou maiores 
reflexões sobre aspectos teórico-metodológicos com 
maior relação teoria-prática.  
Durante a oficina, os Licenciandos observaram o 
interesse dos alunos, que participaram fazendo 
perguntas pertinentes e contribuindo com suas 
opiniões e conhecimentos prévios. 
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NESSE TRABALHO RELATA-SE E APRESENTA-SE UMA REFLEXÃO SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA NA 
FORMAÇÃO DE DOCENTES EM CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA (LCNM) – HABILITAÇÃO QUÍMICA NA 
COMPONENTE CURRICULAR PRÁTICAS DE ENSINO DE QUÍMICA. OBJETIVOU-SE OPORTUNIZAR A DISCUSSÃO E 
VALORIZAÇÃO DO CONTEXTO LOCAL/REGIONAL UTILIZANDO-SE DA ANÁLISE DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS 
PARA PROPORCIONAR CONDIÇÕES DOS LICENCIANDOS COMPREENDEREM, INTERFERIREM E TRABALHAREM COM 
PROBLEMAS DO SEU CONTEXTO COM VISTA A NÃO SOMENTE A ABORDAGEM DE CONCEITOS CIENTÍFICOS, MAS O 
ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES ENTRE ESSES. OS ESTUDANTES ESTRUTURARAM CASOS E ANALISARAM COMO 
ESSES PODERIAM SER UTILIZADOS EM AULAS DE QUÍMICA. RECONHECE-SE A NECESSIDADE DE 
ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES QUE NOS AUXILIE NA PROMOÇÃO DE UMA FORMAÇÃO INICIAL QUE PERMITA AO 
FUTURO PROFISSIONAL SE ENVOLVER COM QUESTÕES DE CARÁTER CONTROVERSO QUE FAÇAM PARTE DO SEU 
CONTEXTO, REFLETINDO E RECONHECENDO AS POSSIBILIDADES DE COMPREENSÃO E INTERVENÇÃO POR MEIO 
DOS CONHECIMENTOS QUE FORAM APROPRIADOS DURANTE SUA FORMAÇÃO. 

 
REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 
NATURAIS E AS QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS 
 

A pesquisa sobre Educação em Ciências e Matemática tem sofrido grande 
impulso nos últimos anos e “abrangem um amplo leque de preocupações que 
envolvem a natureza da ciência, aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, 
métodos de ensino e da própria pesquisa na área, relação entre ciência e o contexto 
social, formação de professores, currículo e muitas outras” (MALDANER; ZANON e 
AUTH, 2011, p.49) 

Dentre as várias preocupações que perpassam as pesquisas na área, dá-se 
ênfase aqui à formação inicial de professores de Ciências Naturais – habilitação 
Química.  

Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2007) colocam que o desafio do mundo 
contemporâneo, incluindo as transformações pelas quais precisa passar a educação 
escolar, incide sobre os cursos de formação docente. Entre essas modificações, é 
necessário superar o senso comum pedagógico. Continuam colocando que, o conjunto 
de saberes e práticas dos professores não se reduzem ao domínio dos procedimentos, 
conceituações, modelos e teorias científicos. Com a democratização do acesso à 
educação há necessidade de mudança na atuação do professor, o trabalho docente 
deve ser direcionado para a apropriação do conhecimento cientifico e tecnológico de 
modo que se incorpore no universo das representações sociais e se constitua como 
cultura. Apontam ainda a necessária superação das insuficiências do livro didático e 
finalmente a aproximação entre pesquisa em ensino de ciências e ensino de ciências. 

Em sua obra Carvalho e Gil-Pérez (2011) abordam, o que segundo eles, se 
caracterizam como as necessidades formativas do professor de ciências da segunda 
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fase da educação fundamental e do ensino médio, fundamentados no corpo de 
conhecimentos que a pesquisa didática vem construindo, contribuindo assim para um 
plano de formação. As necessidades formativas, apontadas pelos autores, são: 
conhecer a matéria a ser ensinada; questionar as ideias docentes de “senso comum” 
sobre o ensino e a aprendizagem das Ciências; adquirir conhecimentos teóricos sobe a 
aprendizagem das Ciências; saber analisar criticamente o “ensino tradicional” sobre o 
ensino e aprendizagem das Ciências; adquirir conhecimentos teóricos sobre a 
aprendizagem das Ciências; saber preparar atividades capazes de gerar uma 
aprendizagem efetiva; saber dirigir o trabalho dos alunos; saber avaliar; adquirir 
formação necessária para associar ensino e pesquisa didática. 

Algumas dificuldades na superação desses desafios e no atendimento das 
necessidades da sociedade com relação ao ensino de ciências, podem estar 
relacionadas à formação inicial dos docentes. Pérez e Carvalho (2012, p. 3) apontam 
que “geralmente, os professores de ciências são especializados em disciplinas 
específicas e não foram preparados para trabalhar aspectos sociais, políticos e éticos 
envolvidos em assuntos públicos adjacentes ao progresso científico e tecnológico”.  

As análises de questões sociocientíficas (QSC) podem auxiliar nessas 
deficiências. Adotamos as questões sociocientíficas (QSCs) que abrangem 
controvérsias sobre assuntos sociais que estão relacionados com conhecimentos 
científicos da atualidade. Esses assuntos, em geral, são abordados nos meios de 
comunicação de massa. 

Narasimha (2001) apud Barbosa, Lima e Machado (2012) diferencia uma 
controvérsia de acordo com sua origem e nos auxiliam no entendimento do termo. 

 
[...] podemos associar o surgimento de uma controvérsia a fatores epistêmicos, 
isto é, intrínsecos ao próprio processo de elaboração do conhecimento pelos 
membros da comunidade científica. Seriam exemplos a ascensão, negociação 
e rejeição de teorias, discordâncias metodológicas sobre a validade ou alcance 
dos modelos elaborados, os status diferenciados conferidos aos pesquisadores 
e as afirmações, etc. [...] as controvérsias podem ser originadas de fatores não 
epistêmicos à produção científica. Como exemplos desses, poderíamos citar os 
diversos interesses em disputa e seus vários atores sociais (cientistas, grupos 
econômicos, ambientalistas, líderes políticos, mídia, etc.), as discussões éticas, 
filosóficas e religiosas acerca da moralidade de determinadas propostas de 
pesquisa e suas aplicações, a dissonância entre a produção científica e sua 
divulgação pelos meios de comunicação, entre outros (BARBOSA, LIMA, 
MACAHADO, 2012, p. 114-115) 

 
Ratcliffe e Grace (2003) elencaram aquelas que seriam as características 

fundamentais das questões sociocientíficas, sendo temáticas de grande impacto social: 
têm uma base na ciência, frequentemente nas fronteiras do conhecimento científico 
(apresentam controvérsia); envolvem formação de opiniões, fazer escolhas a nível 
pessoal ou social; são frequentemente divulgadas pela mídia; lidam com informações 
que não são conclusivas por si só; abordam dimensões locais, nacionais e globais com 
atendente quadros políticos e sociais; envolvem uma análise custo- benefício em que o 
risco interage com valores; podem envolver a consideração do desenvolvimento 
sustentável; envolvem valores e raciocínio ético; podem exigir uma certa compreensão 
de probabilidade e risco. 

Para Abd-El-Khalick (2006, p. 43), “os problemas sociocientificos são pouco 
delimitados, multidisciplinares, heurísticos, carregados de valores (invocando valores 
estéticos, ecológicos, econômicos, morais, educacionais, culturais, religiosos e 
recreativos)”. É característica também nesse tipo de problema, a condução de diversas 
soluções alternativas, cada uma apresentando aspectos negativos e positivos.  
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Galvão, Reis e Freire (2011) apresentam, a partir de análise de algumas obras, 
que a discussão de assuntos sociocientíficos, que envolve problemas atuais e 
relevantes, em sala de aula de ciências suscita o interesse e a participação ativa dos 
alunos, facilita o desenvolvimento de competências necessárias à resolução dessas 
situações problemáticas, promove a construção mais humana dos empreendimentos 
científicos e tecnológicos, promove a construção de conhecimentos científicos, a 
compreensão do papel da ciência e da tecnologia na sociedade e o desenvolvimento 
cognitivo, social, político, moral e ético dos alunos. 

A cidadania, entre outros fatores, está relacionada à participação do indivíduo 
na sociedade e para isso o mesmo necessita de informações que estão diretamente 
vinculadas aos problemas sociais, os quais exigem um posicionamento quanto ao 
encaminhamento de suas soluções. O conhecimento químico se enquadra nessas 
condições (SANTOS; SCHNETZLER, 2003). 

Os autores ainda afirmam que “não há como formar cidadãos sem desenvolver 
valores de solidariedade, de fraternidade, de consciência do compromisso social, de 
reciprocidade, de respeito ao próximo e de generosidade” (ibid, p. 40) e acrescentam 
que “a educação para a cidadania implica, sobretudo, a educação moral, educação 
fundamentada em valores éticos que norteiem o comportamento dos alunos e 
desenvolva a aptidão para discutir decisões necessárias, sempre voltadas para a 
coletividade” (p. 41). 

 
Muitas pesquisas têm apresentado discussões a respeito da educação 
científica para a formação da cidadania [...]. A educação científica para a 
cidadania propõe que a compreensão do conhecimento científico ocorra 
juntamente com o desenvolvimento da capacidade de pensar, para a tomada 
de decisões responsáveis sobre as situações que envolvem a ciência, a 
tecnologia e a sociedade [...]. Esses propósitos se coadunam com os objetivos 
do desenvolvimento da autonomia, do senso crítico, da capacidade de 
comunicação e de tomada de decisão responsável, que têm sido encontrados 
no que se tem chamado de alfabetização (MUNDIM; SANTOS, 2012, p. 790)  

 
A utilização de questões sociocientíficas na formação inicial docente se justifica 

quando nos deparamos tanto com as orientações das diretrizes para formação de 
professores quanto com as necessidades e objetivos do ensino de ciências na 
educação básica.   

Mais enfaticamente, os futuros professores de ciências precisam estar 
preparados para promover uma educação científica para a formação cidadã e essa 
propõe a compreensão do conhecimento científico juntamente com o desenvolvimento 
da capacidade de pensar, para a tomada de decisões responsáveis sobre as situações 
que envolvem a ciência, a tecnologia e a sociedade (SANTOS; SCHNETZLER, 2003; 
MUNDIM ;SANTOS, 2012). 

Para além da questão profissional, conhecimentos e habilidades divorciadas de 
situações do mundo real tornam os futuros professores não preparados para a 
complexidade do mundo moderno e não aptos a construções de saberes sobre a 
realidade vivida por eles e sua comunidade. 

Assume-se então o desejo de se contribuir com a formação de um docente da 
área de ciência naturais como um intelectual crítico e transformador, leitor do mundo, 
comprometido com mudança social. 

Além disso, admitindo-se que o ser humano é muldimensional, defende-se o 
abandono da abordagem linear e tradicional do ensino em favor de uma abordagem 
centrada nas interdependências (BERTRAND, 2001). 
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A PRODUÇÃO DE SOJA COMO QUESTÃO SOCIOCIENTÍFICA 
 

A produção de soja no norte do Mato Grosso foi escolhida como tema para 
discussão. Justificamos a escolha desse tema inicialmente por sermos orientados e 
acreditarmos na promoção de um ensino de ciências que permita o diálogo entre o 
contexto social, econômico e ambiental, envolvendo os sujeitos das aprendizagens, 
das suas histórias e culturas como apontado por Freire (2014). 

O estudo da produção de soja é um tema concreto na vida e nas relações dos 
estudantes da região e, além disso, vislumbra uma realidade complexa, controversa, 
questionadora, características dos problemas sociocientíficos.  

O norte do estado do Mato Grosso muito se orgulha em ser o maior produtor de 
soja do país mesmo diante de alguns problemas ligados a esse título, problemas esses 
que nem sempre são conhecidos pelos moradores da região. 

O estado do Mato Grosso, mais especificadamente o norte do estado, tem 
destaque no setor agropecuário brasileiro, aumentando gradativamente sua 
participação na produção nacional. A soja tem sido considerada como principal cultura 
agrícola e elemento propulsor da economia regional (MENDES, 2012).  

Apesar da reconhecida importância econômica da produção de soja na região, 
é necessário considerar-se as preocupações com relação às implicações ambientais e 
sociais que essa atividade traz. O aumento da produção de soja é acompanhado por 
um aumento de uso de agroquímicos colocando em risco o meio ambiente e, 
consequentemente, o ser humano (BELO et al, 2012; MOREIRA et al, 2012; PIGNATI e 
MACHADO, 2013; PALMA, 2011; PIGNATI, MACHADO e CABRAL, 2007). 

Ribeiro e Darsie (2013) fizeram uma análise da discussão desse tema com 
licenciandos em um componente curricular de LCNM. Em meio a leituras e debates foi 
lançado o tema “produção de soja no norte do Mato Grosso, o que sei dizer sobre 
isso?”. Essa discussão mostrou-se como uma tentativa de regionalizar uma discussão 
sobre a mobilização de conhecimentos e um ensino de ciências voltado para formação 
cidadã. 

Diante dos resultados observados nas várias atividades desenvolvidas, as 
autoras foram levadas a refletir sobre a forma que os conhecimentos científicos são 
abordados com em sala de aula, a relação estabelecida entre esses e outros 
conhecimentos, e se todos se caracterizam como fundamentos para a formação crítica 
dos futuros professores e sendo assim, se esses estarão aptos a contribuir com a 
formação cidadã de seus futuros alunos, como prescrito nos documentos legais que 
orientam a educação básica. 

Orientadas por essas reflexões elaborou-se atividades com os licenciandos de 
forma a contribuir para essa formação vislumbrada. Uma dessas atividades é relatada 
nesse trabalho. 

 
DESCRIÇÃO E REFLEXÃO SOBRE AS AÇÕES 

 
As atividades a seguir, descritas e analisadas, foram desenvolvidas com 

licenciandos em Ciências Naturais e Matemática (LCNM) – habilitação Química da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – campus Sinop, situada no norte do 
estado. Os licenciandos cursavam uma componente curricular de Prática de Ensino de 
Química. Uma das autoras era a professora da componente curricular. 

Tinha –se como objetivo oportunizar a discussão e valorização do contexto 
local/regional utilizando-se da análise de questões sociocientíficas para proporcionar 
condições dos licenciandos compreenderem, interferirem e trabalharem com problemas 
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do seu contexto com vista a não somente a apreensão de conceitos científicos, mas o 
estabelecimento de relações entre esses, bem como incentivar a promoção de 
atividades, no trabalho em desenvolvimento nas escolas de educação básica, que 
enfatizassem a formação cidadã. Os estudantes estruturaram casos e analisaram como 
esses poderiam ser utilizados em aulas de ciências 

A primeira atividade desenvolvida se caracteriza como uma atividade 
motivadora, que tem como intuito conferir sentido ao trabalho, aproximar o assunto ao 
mundo experiencial do aluno e provocar interesse do aluno por alguns aspectos a 
respeito dos quais tem interesse em aprofundar o conhecimento (ZABALLA, 2002) e 
para isso utilizou-se a análise de um artigo intitulado “Envenenados” publicado em uma 
revista de divulgação científica em setembro de 2013. No artigo aborda-se sobre os 
riscos sobre a saúde devido ao uso intensivo e mal regulado de agrotóxicos, relatando-
se casos de contaminação ocorridos no estado do Mato Grosso. 

Posteriormente os alunos assistiram a um vídeo o qual problematizava a 
questão da produção de soja, colocando em posições opostas dois profissionais que 
apresentavam seus pontos de vista sobre a questão. 

Dessa forma os licenciados foram confrontados com questionamentos e 
incentivados a analisar os conhecimentos que já possuíam, aqueles que necessitavam 
mobilizar e os que precisam adquirir para compreensão do assunto. Diante disso foi 
sugerido que os futuros professores buscassem fontes de informações tais como 
artigos científicos, dissertações, teses que lhes auxiliassem nesse entendimento e na 
elaboração de novas questões que pudessem orientar seus estudos 

Após isso, conhecendo melhor o assunto, foi solicitado aos estudantes a 
construção de uma proposta de ensino de Química que partisse de análise de um caso 
construído sobre o assunto. Os estudantes deveriam construir o caso a ser analisado. 

O estudo de caso aqui utilizado se caracteriza como uma estratégia de 
ensino/aprendizagem e não como modalidade de pesquisa. Nessa estratégia é 
proposto ao estudante a análise e discussão de casos reais (ou simulados, bem 
próximos da realidade) com propósitos didáticos, visando o desenvolvimento da 
capacidade de análise, síntese e julgamento (GIL, 2009, p.3). 

Um caso é uma narrativa, uma história cujo enredo promove a reflexão sobre 
as complexidades da vida, preparando os cidadãos para os desafios das suas 
existências individuais e coletivas, com uma mensagem destinada a educar e não 
apenas a entreter (REIS, 2007). 

Geralmente os casos são escritos sob forma de dilemas na resolução de um 
problema e podem ser preparados a partir de materiais diversos tais como jornais, 
reportagens, livros, filmes, programas de televisão (REIS, 2004, 2007; SÁ, QUEIROZ, 
2010). 

O método de estudo de caso para o ensino de ciências tem sido adotado por 
professores e pesquisadores da área. Trabalhos como de Sá, Francisco e Queiroz 
(2007), Sá e Queiroz (2010), Sousa; Rocha e Garcia (2012), Massena, Guzzi Filho e 
Sá (2013), descrevem características e aplicações do método no ensino de 
ciências/Química no ensino superior, em curso de Licenciatura em Química, e no 
ensino médio. 

Alguns objetivos da utilização de casos no ensino de química foram listados por 
Sá e Queiroz (2010) a saber: introduzir conteúdos específicos; estimular a capacidade 
de tomada de decisões; demonstrar a aplicação de conceitos químicos na prática; 
desenvolver a habilidade em resolver problemas; desenvolver a habilidade de 
comunicação oral e escrita; desenvolver a habilidade de trabalho em grupo; 
desenvolver o pensamento crítico. As estratégias para utilização de casos no ensino de 
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ciências são diversos, destacando-se o formato de aula expositiva, formato de 
discussão, formato de atividades em pequenos grupos e tarefa individual. 

Vê-se o estudo de caso como uma forma de problematização e como meio de 
desafiar os estudantes pelo objeto a ser conhecido. Paulo Freire (2011) nos coloca que 
o ato de estudar exige a atitude de compreender as coisas e os fatos que observamos. 
“[...] o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo, é expressão da 
forma de estar sendo dos seres humanos, como seres sociais, históricos, seres 
fazedores, que não apenas sabem mas sabem que fazem” (FREIRE, 2011, p. 34) 

Os casos que apresentam caráter sociocientífico apresentam em seus 
contextos, questões sociais, ambientais, econômicas e éticas, para estimular no aluno 
a capacidade de tomar decisões diante de problemas da vida real e de argumentar a 
favor das mesmas (SÁ; QUEIROZ, 2010, p. 42). Mais ainda, trabalhando com questões 
relacionadas ao contexto do estudante, oportuniza-se que o mesmo se sinta presente 
em sua história e se reconheça como sujeito da mesma. 

Além disso, intencionou-se que o estudante, preocupado e ocupado com um 
problema investigativo, se mobilize para apreender, captar, elaborar, reunir e 
transformar as informações em conhecimento, ou seja, que interprete os fenômenos.  

No quadro 01 é apresentado uma síntese dos casos construídos e logo depois 
apresenta-se os conhecimentos químicos que poderiam ser abordados, segundo os 
elaboradores, na resolução do caso. 

 
Quadro 01: Apresentação do resumo dos casos. 

Caso Resumo do caso 
Caso 1 Uma professora da zona rural da cidade de Sorriso-MT leva uma profissional da área 

agronômica para discutir com os alunos do 3º ano do ensino médio a relação entre a 
produção de alimentos transgênicos e agrotóxico. O debate é instalado com relação à 
produção e consumo de alimentos transgênicos.  

Caso 2 Uma pessoa chamada Helena que mora em uma chácara entre o Rio Azul, que 
abastece a cidade de União do Sul e uma fazenda que se caracteriza com a maior 
produtora de soja da região, foi ao hospital queixando-se de dores, perda de olfato e 
irritação nas vias respiratórias. No hospital soube de outras pessoas da região com os 
mesmos sintomas. O médico suspeita de contaminação por metais pesados. A filha, 
estudante do ensino médio, comenta o caso com o professor de Química e incentiva a 
mesma a realizar uma pesquisa sobre o assunto e essa solicita ajuda aos colegas de 
classe. 

Caso 3 Luís Maurício, produtor de soja na cidade de Tangará da Serra-MT, está em conflito 
com seus vizinhos, pois os agrotóxicos utilizados por Luís Maurício em sua propriedade 
estão sendo carreados pelas chuvas intensas no estado para as propriedades vizinhas 
e isso está causando morte da pastagem e do gado. Luís Mauricio pede ajuda a 
estudantes que se dispuseram a fazer análises de solo e água. 

Caso 4 Um médico da cidade de Sinop-MT atendeu a um agricultor que foi intoxicado ao 
realizar aplicação de defensivos agrícolas em sua propriedade mesmo utilizando 
Equipamento de Proteção Individual (EPI). Preocupado com a situação o agricultor 
pediu ajuda a estudantes para compreender como poderia ter sido contaminado mesmo 
utilizando equipamentos de segurança. 

 
Após a construção do caso os estudantes elaboraram um plano de ensino para 

aulas de Química em que a resolução do caso conduzisse à abordagem de conceitos 
científicos escolares. Enumera-se a seguir os conteúdos específicos da área da 
Química. No caso 1 o grupo propôs o trabalho com conceitos de Química Orgânica; no 
caso 2 se conduziria ao estudo dos metais com ênfase aos metais pesados; no caso 3, 
funções orgânicas e concentração de soluções; no caso 4, o assunto seria polímeros. 

O acompanhamento das atividades foi realizado por meio de observações e 
anotações em um diário de campo pela professora e também pela crítica que os 
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estudantes realizaram aos trabalhos dos colegas que se deu em dois momentos. No 
primeiro momento, depois de elaborado o caso, um outro grupo fazia uma análise 
verificando a consistência do mesmo e da presença dos aspectos que devem 
configurar um caso (SÁ, QUEIROZ, 2010). O segundo foi o momento de socialização 
do caso e da proposta de ensino. 

Como avaliação, ressalta-se alguns pontos que precisam de especial atenção e 
que fazem parte das preocupações no processo de estruturação da atividade: 1) 
incentivo a mobilização de conhecimentos que não sejam exatamente da habilitação 
escolhida pelos alunos, no caso Química. O curso oportuniza o contato com 
conhecimentos diversificados da área de Ciências Naturais e que se mostram úteis na 
estruturação dos casos e das propostas de ensino; 2) a impossibilidade, devido ao 
tempo e problemas estruturais tanto na escola quanto na universidade, de 
desenvolvimento da atividade nas escolas o que possibilitaria a elaboração de análises 
com relação ao aprendizado de Química por alunos do ensino médio. 

Destacamos agora alguns pontos positivos que favorecem uma boa formação 
docente, considerando-se os fatores observados, os quais foram percebidos na 
avaliação das atividades: 1) predisposição em dar significado aos conhecimentos; 2) 
aumento da percepção dos problemas locais e a possibilidade de interferência; 3) o 
reconhecimento do conhecimento específico como saber docente; 4) o favorecimento 
do debate e do diálogo; 5) o incentivo à pesquisa e à leitura visto que os alunos foram 
incentivados a buscar em teses, dissertações, livros e artigos informações que 
subsidiassem a elaboração do caso e do plano de ensino. 

A atividade com questões reais e controversas possibilita o desenvolvimento de 
uma diversidade de conhecimentos e o entrelaçamento entre eles bem como 
oportuniza o enfoque de questões do âmbito social, político, econômico, ambiental, 
entre outros, o que poderia ser feito com a continuidade da análise dos casos. 

Diante do que foi colocado, encontramos em Barcellos (2013) uma análise que 
nos é bem proveitosa. A autora traz ao debate diferentes dimensões que o saber 
específico pode assumir enquanto um saber docente, trazendo à tona diferentes 
concepções sobre o que é ser professor. 

Na obra, entende-se por saber específico “um saber que é o objeto de ensino 
do professor, o conhecimento específico de uma dada área” e os saberes pedagógicos 
“são aqueles saberes educacionais, sejam eles teóricos, amplos, ou mais voltados à 
prática docente” (BARCELLOS, 2013, p. 53 e 54). 

A autora aponta quatro tradições diferentes no que concerne a 
profissionalidade dos professores: a que entende os professores como técnicos 
(racionalidade técnica), a que defende o ensino como uma profissão de caráter 
reflexivo (saberes que sabem na prática), a que defende que os saberes não se sabem 
somente na prática e a que adota para o professor o papel de intelectual crítico 
(saberes para ser intelectual crítico). 

Após uma explanação sobre cada uma das tradições, Barcellos (2013, p. 77) 
propõe um quadro que nos auxilia na compreensão dos saberes para cada uma das 
concepções docentes e para alguns autores. Percebemos nessa exposição como os 
saberes específico e pedagógico são vistos e estão relacionados entre si. Após essa 
explanação coloca que na concepção de professor segundo Paulo Freire, perante a 
qual nos posicionamos favoráveis, os saberes específicos e pedagógicos são vistos 
como indissociáveis e se justificam na transformação da realidade, diante disso, o 
conhecimento terá valor se servir à reconstrução do próprio conhecimento pelos 
sujeitos em diálogo com o mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Acreditamos que faz-se necessária uma reflexão e estabelecimento de 

atividades que nos auxilie na promoção de uma formação inicial que permita ao futuro 
profissional se envolver com questões do seu contexto, da sua comunidade, refletindo 
e reconhecendo as possibilidades de compreensão e intervenção por meio dos 
conhecimentos que foram apropriados durante sua formação. Necessário se faz 
também reflexões sobre as necessidades formativas do professor de ciências naturais, 
a construção e mobilização dos saberes docentes, os desafios para o professor de 
Ciências Naturais e as condições de formação que possibilite a construção de 
condições para o indivíduo assumir um compromisso social com sua comunidade. O 
trabalho com questões sociocientíficas se mostra promissor no alcance desses 
objetivos  
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Palavras-Chave: Direitos Humanos, Formação de Professores, Educação em Química 

RESUMO:  A presente investigação foi desenvolvida a partir da tentativa de contribuir com uma formação 
em Direitos Humanos para professores de Química. Foram elaborados e ministrados,cursos de curta 
duração sobre a temática em eventos da área.. Analisamos neste trabalho “como os participantes dos 
minicursos compreenderam o papel do professor de Química na educação para os Direitos 
Humanos?”.Para tal foi elaborado um questionário – respondido a posteriori por oito participantes de 
diferentes realizações do curso –, em seguida realizou-se uma Análise Textual Discursiva das respostas 
obtidas. Foi possível identificar que a Educação em Direitos Humanos em convergência com a Educação 
em Ciências pode ser pensada para a formação do estudante como cidadão, uma vez que contribui para  
formação de valores sociais. Outro ponto importante se refere à formação do professor em relação à 
pedagogização dos conteúdos de Química para uma maior interface com os tópicos de Direitos 
Humanos.  

 

1- INTRODUÇÃO:  
Em 2007 é publicado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH) que estabelece ações programáticas tanto para a Educação Básica quanto 
para o Ensino Superior. Entre elas estão: incentivar a elaboração de metodologias 
pedagógicas de caráter transdisciplinar e interdisciplinar para a educação em Direitos 
Humanos nas Instituições de Enino Superior (IES); contribuir para a difusão de uma 
cultura de direitos humanos, com atenção para a educação básica e a educação não 
formal nas suas diferentes modalidades; promover o intercâmbio entre as IES no plano 
regional, nacional e internacional para a realização de programas e projetos na área da 
Educação em Direitos Humanos; implementar programas e projetos de formação e 
capacitação sobre educação em direitos humanos para gestores(as), 
professores(as),servidores(as), corpo discente das IES e membros da comunidade 
local (BRASIL, 2007). Já em um documento anterior ao PNEDH destaca-se o tema 
“Pluralidade cultural”1 (BRASIL, 1997) como transversal à educação básica, ou seja, 
devendo percorrer as mais diversas áreas.  Nesse cenário torna-se relevante destacar 
o papel da área de Educação em Química para  (re)pensar o cotidiano da Educação 
Básica, no sentido de construir caminhos para a abordagem de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e à Educação em Química. Em 2013 publicamos o livro “Educação 
em Ciências e Direitos Humanos: reflexão/ação e para uma sociedade plural” 
(OLIVEIRA E QUEIROZ, 2013) e nele trazemos essa relação como indispensável à 
                                                      
1 O termo Pluralidade Cultural, segundo o Documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais refere-se 
ao respeito e valorização da variedade de identidades étnicas e culturais existentes no território nacional. 
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educação científica em um tempo no qual a globalização e os fluxos migratórios se 
fazem presentes no cotidiano escolar e ampliam a necessidade de convivência, diálogo 
e tolerância com o diferente. Com isso, a aula de Química seria também um espaço de 
empoderamento de culturas e da explicitação de conflitos interculturais no sentido de 
estimular os estudantes a um amplo debate que possibilite a compreensão de que a 
luta por uma legitimação de suas identidades é também uma luta política e, por isso, a 
ser travada coletivamente. 

A relação entre a Educação em Ciências e os Direitos Humanos foi por nós 
estabelecida a partir de alguns questionamentos sobre a possibilidade de se 
levantardiscussões políticas nas aulas sem desmerecer os conteúdos científicos, mas 
colocando-os em contextos sociais e tecnológicos e criando práticas que levem a uma 
visão crítica dos Direitos Humanos, capazes de favorecer processos de 
democratização, de articular a afirmação dos direitos fundamentais de cada pessoa e 
grupo sócio-cultural, com o reconhecimento dos direitos à diferença. Assim, 
desenvolvemos uma estratégia didática intitulada CTS-ARTE2. A estratégia e as 
práticas construídas a partir dela buscavam, dentre seus diversos objetivos, a 
desarticulação de discursos que deslegitimassem as discussões do tema em aulas de 
ciências, tais como: “Mas eu tenho que dar o conteúdo!”, “Isso deveria ser trabalhado 
por filosofia e sociologia e não por mim”. Entretanto o discurso do “Eu não tenho 
formação para trabalhar com isso” também se faz presente e real, surgindo, então, o 
desafio de formar o Professor de Ciências (Química, Física, Biologia e Ciências do 
Ensino Fundamental) para lidar com a diversidade da sala de aula, favorecer a 
pluralidade cultural, estimular o debate entre as diferentes culturas, formas de pensar, 
agir, valores e crenças, buscando sempre o respeito e a coexistência.  

2- EDUCAR PARA A CIDADANIA NO DIÁLOGO COM OS DIREITOS HUMANOS 
Uma de nossas defesas para a inserção de tópicos de Direitos Humanos na 

Educação em Ciências é a possibilidade de formação, tanto do professor quanto do 
estudante da Educação Básica, para a cidadania.  

A LDB 9394-96 afirma a cidadania como um dos principais objetivos  da 
formação do educando, porém, durante o último Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências (IX ENPEC), pesquisadores da área afirmaram haver uma 
demasiada utilização do termo “Educar para a Cidadania”, gerando um esvaziamento 
de sentido do termo. Com isso torna-se importante abordar um pouco sobre esse 
conceito, apesar de  que certamente um estudo profundo dos diversos sentidos 
atribuídos ao termo seria bastante proveitoso, ele é inadequado a esse espaço .  
Porém,  no intuito de refletir um pouco sobre o que é cidadania, faremos uma breve 
leitura de Hannah Arendt e afirmaremos os possíveis ganhos que sua compreensão 
nos traz.  

                                                      
2 Nessa estratégia reunimos princípios da Educação CTS que nos ajuda a estabelecer relações entre 
aspectos científicos, tecnológicos e sociais (AIKENHEAD, 1994) com aspectos da educação intercultural 
em artes (SILVA E ARAÚJO, 2007) que nos ajuda a discutir a diversidade cultural e permite o 
enfrentamento de relações assimétricas de poder. Assim desenvolvemos uma estratégia didática na qual 
1) é escolhido um tema social a partir de uma relação com a Arte; 2) uma tecnologia é introduzida; 3) 
estuda-se Ciência e sua relação com tecnologia e sociedade; 4) a questão social é rediscutida; 5) é 
proposto aos estudantes que elaborem um produto final científico-artístico (OLIVEIRA; RODRIGUES; 
QUEIROZ, 2012) (OLIVEIRA, QUEIROZ, 2013b).  
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Ramos (2010) destaca que o conceito de cidadania pode ser compreendido no 
sentido liberal como um status jurídico pelo qual o indivíduo possui direitos mediante a 
uma legislação específica. Nesse sentido, o conceito estaria atrelado às liberdades 
individuais que ao  serem garantidas trazem a a certeza de que os indivíduos teriam a 
melhor escolha para eles, porém, a utilização dessa compreensão de cidadania não 
comportaria nenhum valor baseado em bens comunitários, além de partir do 
pressuposto de que todos seres humanos são iguais e livres. Apesar de postulada no 
Artigo 1 da Declaração Universal de Direitos Humanos, essa igualdade não se faz justa 
em um mundo permeado por desigualdades sociais e desequilíbrios de poder. Assim, 
tornou-se necessário a busca por um conceito de cidadania que permita pensar não só 
em liberdades individuais, mas em bens comunitários, para que os seres humanos 
tenham o direito à igualdade na valorização de suas diferenças e, assim, avançarmos 
no conceito de cidadania pensado por Hannah Arendt. 

A autora nos traz um conceito expandido de liberdade – não como uma 
capacidade de exercer o individualismo, mas como um fenômeno do espaço público 
que se dá na pluralidade dos seres humanos. “Tomamos inicialmente consciência da 
liberdade ou de seu contrário em nosso relacionamento com os outros, e não no 
relacionamento com nós mesmos” (ARENDT, 1979, p.194).  

Ramos (2010), a partir de uma leitura de Hannah Arendt, destaca a 
compreensão da cidadania como a ação de indivíduos que buscam, no âmbito do 
espaço público e da pluralidade, a realização da liberdade, e cujo valor político é 
possível apenas na esfera da pluralidade. Podemos, então, destacar que a cidadania, 
como instância mediadora da liberdade, só ocorreria na pluralidade, o que nos traz as 
seguintes reflexões: a educação que praticamos permite igualdade de acesso ao 
espaço público ou fortalece apenas as vozes hegemônicas? A educação que 
praticamos fortalece a percepção das óticas dos outros – para uma melhor realização 
política e estabelecimento de juízos – ou baseia-se em práticas que não dialogam com 
as diferentes formas de vida?  

Dessa forma, pensar a partir de Hannah Arendt nos indica que o caminho da 
formação para a cidadania parte de práticas que consigam dar voz aos indivíduos e 
grupos socioculturais que não possuem o mesmo acesso ao espaço público, ou seja, 
grupos e indivíduos postos à margem historicamente. Além disso, uma educação que 
busca a formação de cidadãos deve estimular os estudantes a uma prática de “olhar 
pelos olhos do outro”.  

Por essa ótica, o “educar para a cidadania” só seria possível no diálogo entre 
os saberes presentes com princípios da educação em Direitos Humanos, com o 
processo de Educar para o empoderamento dos grupos desconsiderados 
historicamente socialmente e, como consequência, a partir do enfrentamento das 
relações assimétricas de poder; adotando a visão de uma Educação para “Nunca 
Mais”, que trabalha com o conceito de memória das violações de Direitos Humanos já 
ocorridas,  não deixando que as violações sejam esquecidas para que não voltem a 
ocorrer. (CANDAU et. al., 2013).  

1.3- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA EM DIREITOS HUMANOS 
Na busca por um caminho na formação de professores nos deparamos com  

uma gama de autores que disponibilizam modelos de formação. Altet, (1991) 
caracteriza os modelos de professor como: 1) MAGO, um intelectual da antiguidade 
que não necessita de formação específica. Precisa de retórica e carisma e isso 
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bastaria; 2) TÉCNICO, modelo que, segundo a autora, aparece com as Escolas 
Normais.  A aprendizagem do ofício ocorre por imitação e o instrutor seria o 
responsável por transmitir os “truques” da formação: 3) ENGENHEIRO, um profissional 
que racionaliza a prática, busca aplicação de teorias, modelo orientado por teóricos do 
planejamento pedagógico e da didática; 4) O professor PROFISSIONAL ou 
REFLEXIVO, no qual a dialética entre teoria e prática é substituída por PRÁTICA-
TEORIA-PRÁTICA – um profissional capaz de analisar suas próprias práticas, inventar 
estratégias, etc. Esse modelo de Professor Reflexivo ganhou um destaque nos últimos 
anos, porém, segundo Ghedin (2010), a idéia do professor como profissional reflexivo 
não revela nenhum conteúdo para a reflexão, ou seja, não se está propondo qual deve 
ser o campo de reflexão e onde estão situados seus limites, não sendo possível, assim, 
superar uma visão técnica do trabalho docente.  

Em contrapartida, ou seja, dando um direcionamento às reflexões, Giroux 
(1997) trouxe o modelo de professor como Intelectual Transformador, no qual se 
espera formar um professor capaz de disponibilizar aos estudantes instrumentos 
críticos de compreensão e questionamento de práticas e relações sociais prejudiciais; 
formar o professor no engajamento de projetos que busquem estimular o seu papel 
crítico na produção e legitimação das relações sociais e formar para um trabalho que 
vá além das disciplinas e dos muros da escola, mas compreenda a sociedade como um 
grande espaço de aprendizagem. Esse modelo faz-se de grande relevância na 
formação que um professor que busque uma educação potencialmente transformadora, 
mas, com intenções próximas ao modelo de professor como intelectual transformador, 
surge o modelo de Professor como Agente Sociocultural e Político (CANDAU et, al. 
2013), de forma a buscar na formação de uma cultura de Direitos Humanos a 
especificidade da reflexão e de foco para a transformação social.  

Formar o educador a partir da concepção de Agente Sociocultural e Político 
implica no desenvolvimento de uma compreensão crítica e ativa sobre a realidade 
(GIROUX; MCLAREN, 1994), além de estimular no educador uma revisão de seus 
valores, comportamentos e atitudes (CANDAU et al. 2013). Os autores trazem mais 
especificamente as concepções de pedagogia do empoderamento, a formação de 
sujeito de direitos e a utilização do diálogo como principio mediador. 

Sacavino (2009) destaca a pedagogia do empoderamento como um processo 
que busca potencializar grupos ou indivíduos sociais que foram postos à margem 
historicamente. O Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 
2007) destaca a busca pelo empoderamento de grupos como mulheres, povos 
indígenas, negros(as), gays, lésbicas, transgêneros, transexuais e bissexuais (GLTTB), 
pessoas com deficiência, idosos(as), entre outros.  

Candau et. al. (2013) destacam que uma das características da Educação em 
Direitos humanos é a sua orientação para a transformação social e para a formação de 
sujeitos de direitos, entrando em sintonia com as ideias de Giroux. A afirmação da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) de que “todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direito” não é suficiente para a superação das 
injustiças sociais, de forma que muitos direitos são válidos apenas para grupos 
dominantes. Assim, a formação de sujeitos de direitos afirma a busca pelo 
saber/conhecer os direitos – articulando direitos civis, políticos, sociais, econômicos e 
culturais.  No desenvolvimento de uma autoestima positiva, tal formação   faz com que 
o estudante assuma-se como sujeito histórico, pensante, e capaz de empreender 
transformações; desenvolve uma capacidade argumentativa – articulando a 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 Área do trabalho 
 FP 

 

consciência pelos direitos a uma consistência argumentativa–; desenvolvimento da 
capacidade dialógica e do reconhecimento do outro e busca consensos e divergências 
a partir do diálogo. Dentre essas características acreditamos que não seja possível o 
“desenvolvimento de uma autoestima positiva” nos educandos se os professores não 
se compreenderem como sujeitos históricos e ativos da luta pela educação em Direitos 
Humanos.  

Dessa forma, no que se refere à formação do Professor de Química, um 
caminho para o inicio dessa difusão foi a elaboração de minicursos que discutissem o 
tema em eventos da área. O primeiro ocorreu em 2012, durante o IV Encontro 
Sergipano de Química (ENSEQ), São Cristovão, Sergipe. O segundo, em 2013, 
ocorreu na Universidade Católica de Brasília, durante um evento promovido pela 
graduação do curso de Química – esses primeiros explicitaram a estratégia didática 
CTS-ARTE, mas deram pouco foco para a discussão em Direitos Humanos e 
Diversidade. Outros três minicursos foram ministrados ao longo do ano de 2013 em 
três eventos distintos: 53º Congresso Brasileiro de Química (CBQ) – Cidade do Rio de 
Janeiro; IX Encontro de Pesquisadores em Educação em Ciências (ENPEC) – Águas 
de Lindóia, São Paulo e o V Encontro Estadual de Química (ENESQUIM) – Itabaiana, 
Sergipe. Nesses três cursos o foco foram os Direitos Humanos e a construção de 
projetos pedagógicos que utilizassem a estratégia didática para seu trabalho. Dessa 
maneira surge o interesse em compreender “como os participantes dos cursos 
realizados compreenderam o papel do professor de Química3 na educação para os 
Direitos Humanos?”  

Essa investigação faz-se relevante uma vez que sabemos que durante um 
minicurso não conseguiremos formar um especialista em Direitos Humanos, mas sim 
tentar estimular no professor uma reflexão sobre o seu papel enquanto formador capaz 
de promover mudanças significativas na sociedade (mesmo que em microcosmos 
como suas salas de aula). 

2-  METODOLOGIA  
Nossa investigação buscou os participantes que cursaram/cursam o curso de  

Química e que pertenceram a um dos três minicursos que deram um foco maior para 
relação Educação em Ciências e Direitos Humanos e que tiveram como público alvo os 
professores  de graduação em Química e da Educação Básica e foram selecionados, 
para coleta dos dados, participantes que após os cursos mantiveram contato conosco 
via e-mail ou rede social. A pesquisa, de caráter qualitativo (BOGDAN, BIKLEN, 1994), 
utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário com as seguintes 
questões: (1) “Como o conhecimento em direitos humanos pode lhe capacitar para 
educar (ou formar professores que eduquem) para a cidadania?” (2) “Qual o papel do 
professor na criação de uma escola menos discriminatória?”; (3) “Quais ações você 
considera válidas na prevenção contra humilhações por questões raciais, sexuais, 
sociais, de localidade geográfica etc?” 

Como referencial de análise dos dados utilizou-se a Análise Textual Discursiva. 
Moraes e Galiazzi (2011) representam a metáfora do “Ressurgir da Fênix” para ilustrar 
o princípio básico deste referencial metodológico – o construir e desconstruir, ordenar e 
desordenar, processo responsável pelo surgimento de novos sentidos, vozes, 
                                                      
3 Torna-se importante destacar que os cursos foram ministrados para professores de Química, Física e 
Biologia, entretanto fizemos um recorte da pesquisa para dar ênfase ao ditto pelos professores de 
Química  
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compreensões do texto. Dessa forma, o processo é organizado em três etapas que 
envolvem esse “vai e vem” de ordem-desordem constituindo-se como um ciclo: 
1)“Desmontagem dos textos” é o processo de examinar o corpus, fragmentando-o em 
unidades constituintes; 2) “Estabelecimento de Relações” na qual se busca a ordem a 
partir das unidades anteriormente construídas; 3) “Captando um novo emergente” é o 
terceiro momento e constitui-se da construção de um metatexto. 

Dessa forma, a análise textual discursiva das respostas do questionário 
permitiu a criação de categorias e subcategorias que proporcionaram uma análise mais 
profunda do dito. O surgimento dessas categorias de análise deu-se em alguns casos a 
priori e, em outros, a posteriori, uma vez que se buscou a compreensão do pensar dos 
professores, mas há questões que emergiram durante a análise. Assim, foram 
estruturadas as categorias:    

x Categoria 1 – Direitos Humanos na Educação em Ciências para a Cidadania  
o i) Direitos Humanos e Formação de Valores  
o ii) Direitos Humanos como possibilidade de prática e luta.  

x Categoria 2 – O papel do professor de Química diante da Educação em Direitos 
Humanos 

o i) Professor como protagonista  
o ii) Professor como exemplo 

x Categoria 3 – Ações no cenário escolar 
o i) Ações sensibilizadoras  
o ii) Ações que envolvem o conteúdo químico. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES  
A categoria 1 – Direitos Humanos na Educação em Ciências para a Cidadania 

– surge principalmente da resposta à questão “Como o conhecimento em direitos 
humanos pode lhe capacitar para educar (ou formar professores que eduquem) para a 
cidadania?”. Assim, foi possível identificar uma percepção da Educação em Direitos 
Humanos para a formação de valores sociais e no estímulo ao engajamento nas lutas 
sociais.  Na subcategoria “Direitos Humanos e Formação de Valores”, a fala de A11: 
“Às vezes a discriminação parte de quem educa, muitas vezes sem querer” mostra a 
dificuldade que o professor de Química pode ter para trabalhar com o tema, porém o 
conhecimento em Direitos Humanos “amplia a visão de educar”. Nessa mesma direção 
A51 diz: “o quanto é importante educarmos nossos alunos e a nós mesmos”; Já A71 
cita a Educação em Direitos Humanos na formação de valores para a diversidade 
cultural com a fala: “Acredito que o desenvolvimento de valores éticos está intimamente 
relacionado aos direitos humanos. A valorização do outro independente das 
diferenças”. Com isso o entrevistado A71 nos mostra um direcionamento para a 
reestruturação dos valores. Os conteúdos de Direitos Humanos permitem uma busca 
por olhar a igualdade nas diferenças.    

A subcategoria “Direitos Humanos como possibilidade de prática e luta” nos 
traz as falas do entrevistado A31 na qual “O professor, tendo domínio desses 
conhecimentos, pode retratar conceitos específicos em sala de aula a partir de uma 
problematização, que englobe questões éticas, culturais, ambientais, econômicas, 
políticas, entre outras”. Já o entrevistado A41 destaca o conhecimento em Direitos 
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Humanos na proposição de uma educação problematizadora e crítica: “conhecimento 
sobre o direito a saúde, educação, moradia, entre outros para que os alunos tenham 
uma concepção crítica sobre os problemas encontrados na nossa sociedade e 
proponham uma solução diante de tais problemas”.  Outra fala destacada é a de A61 
que cita a possibilidade de “abordar questões as quais geraríamos uma discussão em 
cima de um tema, podendo  apresentar uma cultura desconhecida dos alunos e gerar 
um debate sobre diferenças e igualdade”. Por fim, a fala de A81 destaca o 
conhecimento em Direitos Humanos na formação de estudantes mais engajados 
socialmente, pois “possibilita formar profissionais mais críticos e conscientes dos seus 
direitos e deveres, possibilitando assim que forme alunos mais ativos e participativos 
na sociedade”. 

Com isso, percebe-se que o conteúdo de Direitos Humanos nas aulas de 
Química está, para os sujeitos dessa pesquisa, atrelado a uma formação que englobe o 
conhecimento de diversas culturas, reflexões sobre questões éticas, ambientais e que 
possibilitem aos estudantes uma participação mais ativa na sociedade. Para isso é 
importante discutir sobre o “somos iguais ou diferentes?”, além disso, a educação em 
direitos humanos permite uma reestruturação dos valores dos professores e dos 
estudantes no sentido de compreender e respeitar as diferenças culturais, de forma 
que se torna possível estabelecer um diálogo com o pensamento de Ramos (2010) a 
partir de Hannah Arendt. A Educação em Direitos Humanos nas aulas de Química seria 
um componente da educação na busca pela cidadania, uma vez que estimula o 
desenvolvimento de valores sociais que conduzem ao diálogo com os diferentes e a um 
engajamento político que almeja uma ampliação das vozes no espaço público.     

A categoria 2 – O papel do professor de Química diante da Educação em 
Direitos Humanos – surge principalmente da resposta à questão: “Qual o papel do 
professor na criação de uma escola menos discriminatória?” Assim, foi possível 
identificar de maneira mais significativa as percepções que compreendem o professor 
como protagonista e exemplo na educação para uma escola menos discriminatória, 
mediada pelos pressupostos da Educação em Direitos Humanos nas aulas de Química. 
A subcategoria i) Professor como Protagonista mostra falas como as de A12: “papel 
fundamental é do professor. Somos protagonistas [...] visto que trabalhamos também 
com conhecimentos prévios que os alunos trazem de casa, ou de algum noticiário, 
revista, rede social enfim...  E são também nestes encalces que há possibilidade de 
tratar ciência e cidadania e questões interdisciplinares”. Já A22 relata que o professor 
“deve mostrar que todos nós somos livres para tomar decisões desde que respeitemos 
o próximo, o professor deve também pensar em situações que ele pode presenciar e 
mostrar  que todos têm direitos iguais. A32 destaca a necessidade de problematizar e 
instigar o debate sobre temas discriminatórios:  “É fundamental que o professor 
observe e conheça mais sobre o seu aluno, as opiniões, as visões de mundo em 
relação a esses assuntos”. O entrevistado A42 deu ênfase ao papel do professor como 
um sensibilizador dos estudantes: “O professor atua com mediador do conhecimento, 
mostrando caminhos que sensibilizem o aluno para os problemas relacionados com a 
discriminação”. A52 afirma:  “Um ponto fundamental é que o professor tenha lucidez de 
seu posicionamento político, social e cultural, desta maneira ele, como um agente 
provocador/estimulador, poderá promover debates, através das mais diversas ações, 
nas quais sejam levantadas questões que possam servir como uma reflexão, de modo 
que haja uma reconstrução social (pautada nos direitos humanos!) dos sujeitos 
envolvidos nas discussões. A82 falou da função que o professor tem em mostrar que “o 
respeito é a base das relações sociais”. Já na subcategoria ii) Professor como Exemplo 
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destacam-se as falas de A12 que escreve:  “Os professores têm um vínculo de respeito 
com a maioria dos alunos, então se torna mais “fácil” mudar muitas concepções 
errôneas e discriminatórias não só de uma sala de aula, mas também de todo seu 
ambiente”. Nessa mesma linha de raciocínio segue a fala de A62:  “Às vezes serve de 
espelho para muitos alunos, porém temos que ressaltar que o principal papel na 
formação do caráter dos alunos vem do convívio com os familiares”, mostrando que os 
professores servem como exemplo, mas que há uma função da família na construção 
dos valores.    

Tanto a visão do professor de Química como protagonista da Educação em 
Direitos Humanos, quanto a sua concepção como espelho nos remetem ao modelo de 
formação de professores em Direitos Humanos – Professor como Agente Sociocultural 
e Político – expresso por Candau et. al. (2013), principalmente no que se refere ao 
desenvolvimento de uma autoestima na qual a pessoa se assume como ser social, 
histórico, pensante, comunicante, transformador, capaz de construir coletivamente 
saberes e práticas. Em todas as falas o professor assume esse papel, o que vai de 
encontro com as falas que deslegitimam a educação em Direitos Humanos por 
professores de Ciências, apresentadas em Oliveira e Queiroz (2013). Os dizeres 
mostram o protagonismo dos professores que participaram da pesquisa, o assumir a 
responsabilidade de construir uma educação diferente.  

A categoria 3 – Ações no cenário escolar – surge principalmente da resposta à 
questão “Quais ações você considera válidas na prevenção contra humilhações por 
questões raciais, sexuais, sociais, de localidade geográfica, etc.?” A partir das 
respostas foi possível identificar como os professores compreendem que é possível 
trabalhar com os Direitos Humanos nas aulas de Química. A subcategoria i) Ações 
sensibilizadoras - ganha destaque em falas como  de A33 que cita propostas de 
debates a fim de conscientização e criação de espaços para discussões, além disso,  
traz a aprendizagem por trás de “Manifestações” e a criação de um “Espaço para 
divulgação das ocorrências”. Já A43 cita “palestras com pessoas que passaram por 
algum tipo de humilhação seja sexual, racial, sociais entre outras”. A73 menciona a 
sensibilidade do professor quanto a questões discriminatórias e “Isso pode ser feito, por 
exemplo, trazendo para a sala de aula diferentes culturas e trabalhando com os 
estudantes a partir de perspectivas diferentes das que eles estão imersos”. A83 fala de 
“campanhas conscientizadoras e atividades diferenciadas que mostrem o quanto a 
descriminação pode ser prejudicial na vida das pessoas, bem como mostrar algo bom 
daquilo que foi discriminado, buscando assim mudar a visão que se tem de tal pessoa, 
localidade e assim por diante". A subcategoria ii) Ações que envolvem o conteúdo 
Químico utilizou como suporte fragmentos textuais das outras perguntas do 
questionário, assim retomamos os dizeres de A31: “O professor tendo domínio desses 
conhecimentos, ele pode retratar conceitos específicos em sala de aula a partir de uma 
problematização que englobe questões éticas, culturais, ambientais, econômicas, 
políticas, entre outras.”; os dizeres de A61 trazem a proposta de “abordar questões 
com as quais geraríamos uma discussão em cima de um tema, podendo até apresentar 
uma cultura desconhecida dos alunos e gerar um debate sobre diferenças e igualdade”; 
de A12: “trabalhamos também com conhecimentos prévios que os alunos trazem de 
casa, ou de algum noticiário, revista, rede social em fim...  E são também nestes 
encalces que a possibilidade de tratar ciência e cidadania e questões 
interdisciplinares”. E de A43 :“mas também dá ênfase ao professor como responsável 
por “trazer para o contexto da sala de aula, uma oficina interdisciplinar para abordar 
tais questionamentos.”   
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A esse tópico é importante destacar que as ações sugeridas em Oliveira e 
Queiroz (2013) buscam um diálogo entre tópicos de Direitos Humanos e os conteúdos 
curriculares de ciências, promovidos por uma sensibilização da temática, uma 
discussão sobre os conflitos culturais existentes, o empoderamento das culturas postas 
à margem, a educação para nunca mais, porém, sem deixar de lado a pedagogização 
adequada dos conteúdos científicos. Os discursos apresentados, em grande maioria, 
direcionaram para atividades de sensibilização para a temática dos Direitos Humanos. 
Os que buscam relacionar conteúdos químicos citam a possibilidade do enlace, mas 
não chegam a algo concreto, com exceção de A43 que cita a idéia de uma oficina 
interdisciplinar – ainda um dizer bastante vago.  O questionário mostra a necessidade 
de dar um destaque maior à  amálgama entre pedagogia e a Química, uma vez que 
não ficou tão explicito, pelos dizeres dos entrevistados, a percepção do “como fazer”.  

A questão inicial “como os participantes dos minicursos compreenderam o 
papel do professor de Química na educação para os Direitos Humanos?” pôde ser 
pensada a partir da análise realizada. Percebeu-se que o conteúdo de Direitos 
Humanos é um dos caminhos para uma Educação em Química que busque a formação 
de cidadãos, uma vez que ele dá ênfase a construções de valores sociais que possuem 
como base a pluralidade cultural e a participação popular. Além disso, foi possível 
destacar que as visões sobre o Professor de Química adotaram uma postura de ser 
pensante e responsável por transformações sociais. Outro ponto é sua postura de não 
cometer injustiças, demonstrar preconceitos, contar piadas machistas, racistas, 
homofóbicas, entre outras, uma vez que sua posição em sala é a de um guia, um 
exemplo para muitos estudantes. Por fim, os caminhos para a elaboração das práticas 
que envolvam Direitos Humanos nas aulas de Ciências parece não ter ficado tão 
evidentes, mas destacam-se práticas de produção coletiva, interdisciplinares, que 
busquem humanizar os conteúdos científicos e mostrar culturas desconhecidas e 
postas à margem. Para os participantes dos minicursos entrevistados, o professor não 
é responsável apenas pelos conteúdos, não sendo o tópico de Direitos Humanos  de 
exclusividade das disciplinas de Sociologia e Filosofia, mas cabendo também à 
Química. O professor é um ator responsável pela cultura de Direitos Humanos em 
aulas de Química, devendo ser formado para tal, de forma que consiga pedagogizar 
conteúdos e reestruturar valores pessoais no sentido de compreender a importância da 
pluralidade cultural, dos Direitos Humanos e da participação popular.   

4- (IN)CONCLUSÕES  
A abordagem do tema Direitos Humanos na Educação em Ciências, a partir de 

minicursos da área, promoveu debates e discussões, estimulou práticas e uma visão 
positiva sobre a função do professor de Ciências, não visto apenas como um 
conteudísta, mas como alguém que consiga relacionar questões sociais com os 
conteúdos científicos. Entretanto não é possível esgotar o tema e, como próximos 
passos, buscaremos a construção de disciplinas optativas na Graduação em Química e 
em cursos de extensão, com o intuito de aprofundar a elaboração dos projetos 
pedagógicos em Direitos Humanos e Educação em Ciências, além dialogar com as 
especificidades da área a partir da pedagogização dos conteúdos curriculares.   
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RESUMO: Este trabalho trata de uma pesquisa realizada como sete professores de  Química da rede 
pública de ensino de Serra Talhada – PE, onde se procurou investigar a relação entre as competências 
informacionais e a estruturação da aula que eles apresentavam. Os dados foram coletados num 
questionário, com perguntas abertas e fechadas, elaborado a partir dos padrões de competência 
informacionais para o ensino superior da ACRL (2000) e dos elementos estruturantes de uma aula 
(LIBÂNEO, 1994; CORDEIRO, 2007). Os resultados mostraram que o professor de Química da cidade 
apresenta dificuldades em formular objetivos gerais e específicos para aula, em organizar a informação, 
em selecionar os recursos a partir das fontes consultadas; além de forte apego ao livro didático como 
fonte de informação.  Os dados informam também que competências como acesso competente à 
informação; seleção da informação e ética no uso da informação foram desenvolvidas. 

1. INTRODUÇÃO 

 A competência informacional é um tema em amplo estágio de desenvolvimento 
da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação.  O assunto vem ganhando 
espaço considerável nas pesquisas científicas das áreas por discutir as maneiras como 
os usuários dos sistemas de informação buscam, acessam, selecionam organizam e 
aplicam as informações (SANTOS, 2011; CAMPELLO, 2003). 
 Para o professor de Química, possuir habilidades na lida com a informação é 
essencial, pois, como profissional e mediador da informação, ele precisa saber articular 
componentes didáticos diretamente relacionados com a competência informacional 
(LIBÂNEO, 1994; CHOO, 2003). 
 A American Library Association (ALA) descreve a pessoa competente em 
informação da seguinte forma: 

para ser competente em informação a pessoa deve ser capaz de reconhecer 
quando precisa de informação e possuir habilidade para localizar, avaliar e usar 
efetivamente a informação. Para produzir esse tipo de cidadania é necessário 
que escolas e faculdades compreendam o conceito de competência 
informacional e o integrem em seus programas de ensino e que desempenhem 
um papel de liderança preparando indivíduos e instituições para aproveitarem 
as oportunidades inerentes à sociedade da informação. Em última análise, 
pessoas que têm competência informacional são aquelas que aprenderam a 
aprender. Essas pessoas sabem como aprender porque sabem como a 
informação está organizada, como encontrar informação e como usar 
informação, de tal forma que outros possam aprender com elas (ALA, 1989). 

O papel educativo da competência informacional historicamente foi atribuído ao 
bibliotecário, mas para Campelo (2003) e Gasque (2012) essa mudança de paradigma 
é responsabilidade não somente desses profissionais, mas também do professor que 
trabalha com a informação em várias instâncias do seu trabalho didático e exerce 
grande influência na proliferação de fontes de informações e no processo de 
transformação das informações em conhecimento. 
 Sendo assim, essa pesquisa procura investigar as competências informacionais 
apresentadas dos professores de Química voltadas relacionando-as com as condições 
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de estruturação das suas aulas, partindo da elaboração de instrumento de análise e 
aplicação que relacione as competências informacionais em contextos didáticos no 
Ensino de Química. 
 Os dados coletados com o envio de um questionário online para sete 
professores de rede pública estadual no município de Serra Talhada – PE permitiram 
relacionar as competências informacionais e a Didática dos professores de Química e 
discutir as suas influências no processo de ensino e aprendizagem da disciplina. 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E O ENSINO DE QUÍMICA 

 O termo competência informacional foi utilizado pela primeira vez nos Estados 
Unidos, na década de 1970, com o objetivo de designar as habilidades relacionadas 
com o uso da informação eletrônica.  Para Dudziak (2003) apud. Campello (2003), essa 
restrição colocada ao uso da informação somente nos meios digitais deveria ser 
superada, pois, qualquer pessoa deveria ser capaz de englobar os diversos gamas de 
literacy1 que surgiram na última década, manejando-as com desenvoltura e 
desembaraço. 
 No inglês, a expressão information literacy foi utilizada pela primeira ver por Paul 
G. Zurkowski, e no Brasil, esse termo foi traduzido para o português de diversas 
formas, entre elas estão “alfabetização informacional”, “letramento informacional”, 
“habilidades informacionais” e “competência informacional”, quase sempre tratando um 
grupo de ideias análogas. (GASQUE, 2012). 
 Neste trabalho, utilizaremos a concepção de competência informacional, que é 
defendida por Gasque (2012), Campello (2003) e Dudziak (2001), onde este termo 
significa a desenvoltura na formulação de questões, na avaliação da informação 
conforme sua pertinência, na sua organização e na sua aplicação para a resolução de 
questões originais.  
 Para nossa conversa, é importante questionar: “Por que a competência 
informacional é tão importante para os sujeitos?”, “Por que ela é tão importante para os 
professores de Química?”.   

Kuhlthau (1999) fala que o foco do trabalho com competência informacional, 
principalmente no campo da Ciência da Informação, é favorecer o processo de 
aprender a aprender, além de ensinar os sujeitos a buscar e usar a informação para 
produzir seu conhecimento. Esse enfoque ganha uma tônica ainda mais acentuada na 
chamada “Sociedade da Informação”, onde educar crianças e jovens é um desafio 
maior para uma escola e profissionais que vivem e aprendem num contexto rico em 
informação. 

Para o professor, e particularmente para o professor de Química, a competência 
informacional ocupa uma necessidade de formação ainda mais relevante, observando 
as habilidades que deve possuir para realizar suas ações didáticas.  Quando se 
considera o papel do professor de Química, Bougnoux (1994) o classifica como um 
mediador, que é o homem do meio, aquele que intermedia duas extremidades: os 
conteúdos científicos e a aprendizagem dos estudantes.  

Já para Lévy (1993), o professor de Química pode ser interpretado como 
interface, que traz a articulação, interpretação, tradução, amplificação, filtração, 

                                                      
1 Literacy deve ser entendida como sinônimo de letramento.  E o conceito de letramento informacional envolve a convivência com 
as diferentes manifestações informacionais imbricadas com suas práticas sociais.  É dizer, estar letrado informacionalmente implica 
não somente na decodificação da informação apresentada, mas saber selecioná-la, manejá-la, produzi-la e compartilha-la 
observando um contexto específico.  
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conservação e/ou transmissão entre dois espaços: o conhecimento socialmente 
construído e o aluno que aprende. 

Sendo assim, a necessidade de competências informacionais do professor 
ganha um papel de destaque, uma vez que ele realiza as adaptações, filtros e/ou 
articulações entre o conhecimento químico e o conteúdo que será disponibilizado e 
aprendido em sala de aula.  É dizer, o professor que não sabe buscar, selecionar, 
organizar e compartilhar a informação de forma precisa reduzirá as condições de 
produção de conhecimento. (CAMPELLO, 2003; 2006). 

O professor de Química todos os dias enfrenta desafios advindos de 
transformações políticas, curriculares, sociais e culturais.  Ser competente no manejo 
da informação é agora uma condição para desempenhar bem as suas atividades. Para 
Gasque (2012, p. 113): 

É também necessário que exista a preocupação em relacionar o trabalho de 
apropriação de saberes com o de construção das competências docentes 
básicas e que têm relação direta com essa prática.  De fato, muito 
frequentemente se exige que o docente seja didaticamente criativo, enquanto 
sua formação básica e continuada em serviço é pouco inovadora, às vezes 
mesmo anacrônica. 
 

Para Campello (2003) e Gasque (2012), o professor deve ser competente com a 
informação para executar bem suas atividades didáticas, saber projetar metas de 
aprendizado para seus estudantes e saber orientar as atividades que solicita dos 
educandos.   

As atividades que envolvem a estruturação da aula no Ensino de Química que 
se constituem de componentes sistematicamente articulados (objetivos, conteúdos, 
métodos e condições) são muito dependentes da competência que o professor possui 
para buscar e usar a informação.  Ou seja, há uma relação direta entre os processos 
didáticos e competência informacional do professor. (LIBÂNEO, 1994; CHOO, 2003).  

Para a International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA 
(2002), é papel do professor “atuar no sentido proativo, para promover e facilitar o 
acesso responsável à informação de qualidade em rede a todos os seus usuários, 
inclusive as crianças e os jovens.” (p. 5). 
2.2. PADRÕES DE COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 No nosso estudo, foram utilizados os Padrões estabelecidos pela Association of 
College and Research Libraries (ACRL, 2000).   Esses padrões foram escolhidos por 
serem elaborados para implementação no Ensino Superior. 
 A ACRL é a instituição autora do documento Padrões de Competência 
Internacional para o Ensino Superior (Information Literacy Competency Standarts for 
Higher Education) que visa estimular a formação de indivíduos mais capazes de atuar 
em sistemas de abundantes escolhas informacionais e em ambientes complexos e não 
lineares. 
 Os parâmetros estabelecidos pela ACRL são constituídos de cinco padrões 
distribuídos em 22 indicadores de desempenho e uma lista de resultados esperados 
pelos estudantes do ensino superior. 
 Esses padrões foram escolhidos em virtude dos resultados que se esperam do 
professor de Química em suas atividades, da sua profissionalização e da capacidade 
de enfrentamento de mudanças que deve possuir. 
 Assim, o quadro um apresenta esses padrões (ACRL, 2000): 
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Quadro 1: Padrões de Competência informacional Internacional para o Ensino Superior 

Padrão Descrição 

Padrão 1 O indivíduo competente em informação determina a natureza e o nível de sua necessidade de informação.  

Padrão 2 O indivíduo competente em informação acessa a informação necessária eficaz e eficientemente 

Padrão 3 O indivíduo competente em informação avalia a informação e suas fontes de forma crítica e incorpora a informação 
selecionada a seus conhecimentos básicos e a seu sistema de valores.  

Padrão 4 O indivíduo competente em informação, individualmente ou na qualidade de membro de um grupo, utiliza a informação 
eficazmente para alcançar um propósito específico.  

Padrão 5  
 

O indivíduo competente em informação compreende muitos problemas e questões econômicas, legais e sociais que 
rodeiam o uso da informação e acessa e utiliza a informação de forma ética e legal. 

 
 O Padrão 1, segundo Sullivan (2006), refere-se à habilidade de se reconhecer a 
necessidade de informação e as necessidades de se identificar os variados tipos e 
formatos das fontes de informação. 
 O segundo padrão, de acordo com Mata (2009), aborda “uma significante 
variedade de atividades relacionadas à pesquisa, incluindo seleção da metodologia, 
técnicas de pesquisa e recuperação e análise da informação” (p. 48). 
 Santos (2011) revela que o padrão 3 trabalha a capacidade de aplicação de 
critérios de avaliação de uma informação, a verificação de sua confiabilidade, validade, 
precisão, autoridade e atualização, sabendo extrair suas ideias principais e construir 
conhecimento.  
 A autora ainda explica o padrão 4 (p. 102): 

Para ser considerado competente neste padrão o indivíduo deve ser capaz de 
aplicar a nova informação adquirida no planejamento e criação de um novo 
produto ou desempenho particular, articular e integrar conhecimentos e 
habilidades anteriores e novos, manipular textos, imagens e dados em 
qualquer suporte a fim de apoiar seus propósitos almejados. 
 

E por fim, o Padrão 5, que busca que o estudante saiba reconhecer as 
implicações sociais inerentes aos sistemas e à produção da informação. 
 Parece bastante conveniente utilizar esse padrão para avaliação da competência 
informacional do Professor de Química da cidade de Serra Talhada, uma vez que elas 
deverão ser utilizadas durante todo o seu trabalho e lhe darão condições de conduzi-lo 
coerentemente dentro de uma aplicação didática. 
3. METODOLOGIA 

Este trabalho emprega métodos e técnicas típicos de uma abordagem 
qualitativa, que possui características próprias e hoje se constitui como um dos 
métodos mais utilizados para realização de pesquisas em áreas especificamente 
humanas, tais como a Psicologia, a Educação e a Sociologia (NEVES, 1996). 

Para a autora, uma pesquisa que se situa nessa abordagem, ela deve 
apresentar algumas características: ter o ambiente natural como fonte de dados e o 
pesquisador como instrumento fundamental;  possuir caráter descritivo;  mostrar como 
as pessoas dão significados às coisas e/ou à sua vida no contexto determinado de 
pesquisa e ter enfoque indutivo. 

Neste trabalho, foi realizado um estudo de caso, com a utilização de um 
questionário, elaborado a partir dos padrões internacionais de Competência 
Informacional para o Ensino Superior propostos pela ACRL (2000), e a partir das 
recomendações estruturantes de elaboração de aula definidas por Libâneo (1994) e 
Cordeiro (2007).   

A amostra do estudo de caso foi de sete professores de Química da rede pública 
cidade Serra Talhada, cidade do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, que responderam 
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o questionário, que receberam por e-mail em formato digital.  A escolha desta forma de 
questionário foi devido às possibilidades de armazenamento das respostas na nuvem2 
para posterior uso e tabulação dos dados obtidos. 

O questionário possuía treze questões, que contemplavam os cinco padrões de 
competências da ACRL (2000), adaptados para os elementos estruturantes da aula de 
Química (LIBÂNEO, 1994; CORDEIRO, 2007). 
 A seguir, apresentamos as perguntas do questionário, sua tipologia e a relação 
feita entre os resultados de padrões de competências esperados e elementos didáticos 
avaliados. 

Quadro 2. Padrões de competência x Elementos estruturantes da aula. 
Pergunta Tipo de 

pergunta 
Padrão de competência esperada Elemento didático avaliado 

Formular objetivos gerais 
e específicos de aula, 
com base na necessidade 
de informação dos 
alunos. 

Escala de 
classificação3 

Padrão 1 – nesta questão o professor 
deve ter em mente as necessidades de 
informações que seus alunos devem 
possuir, propondo objetivos gerais e 
específicos de aula que sirvam como 
meta de informação para eles, e nortear 
o seu posterior trabalho de busca, 
seleção e organização da informação. 

Elaboração de Objetivos Gerais e específicos.  
Para Libâneo (1994), o professor deve 
conhecer os objetivos vinculados não somente 
ao conhecimento científico esperados dos 
estudantes, mas também sobre o papel da 
escola na formação de cidadãos ativos e 
participantes da vida social. 

Identificar fontes de 
informação para a aula 

Escala de 
classificação 

Padrão 1 – a questão avalia o grau de 
dificuldade do professor no 
reconhecimento de fontes informações 
que serão necessárias para o preparo 
da aula. 

Identificação dos conteúdos de ensino.  Para 
Libâneo (1994) e Cordeiro (2007) a 
identificação dos conteúdos de ensino permite 
que professor e alunos façam uma assimilação 
consciente e sólida dos conhecimentos da 
aula, tornando-os mais significativos. 

Acessar fontes de 
informação para 
realização da aula 

Escala de 
classificação 

Padrão 2 – a pergunta analisa a 
dificuldade do professor no acesso às 
informações para realização da aula. 

Pesquisa no ensino.  Esse elemento didático 
trata do domínio das ferramentas de acesso à 
informação que o professor utiliza, bem como 
a facilidade com que ele lida com elas. 

Selecionar o corpo de 
informações que serão 
trabalhadas em sala de 
aula 

Escala de 
classificação 

Padrão 3 – esse padrão revela a 
capacidade do professor em avaliar a 
informação que será apresentada na 
aula, e também a sua habilidade em 
filtrá-la. 

Seleção de conteúdos.  Para Libâneo (1994) 
“a escolha dos conteúdos é uma das tarefas 
mais importantes para o professor” (p.142).  
Nesse tópico, o nível de dificuldade que o 
professor apresenta indicará diretamente seus 
problemas em fazer uma escolha criteriosa 
dos conteúdos que sejam relevantes para a 
participação dos estudantes na vida social. 

Organizar a informação 
para aplicação em aula 

Escala de 
classificação 

Padrão 3 e 4 – essa questão avalia o 
grau de dificuldade na organização da 
informação para aplicação na aula. 

Distribuição e sistematização do 
conhecimento.  Na fala de Libâneo (1994), 
para o professor organizar coerentemente a 
informação em sala, é preciso que ele conheça 
e compreenda os aspectos específicos dessa 
informação, e saiba apresentá-las de acordo 
com seus níveis de complexidade. 

Escolher os recursos 
didáticos com base nas 
informações selecionadas 
para a aula 

Escala de 
classificação 

Padrão 3 e Padrão 4 – a questão revela 
o grau de entendimento do professor 
acerca da adequação entre informação 
e escolha de artefatos que 
operacionalizem o seu processo de 
compartilhamento.   

Seleção de Recursos Didáticos. Para Nuñéz et 
al. (2014), a seleção de recursos didáticos 
deve buscar critérios específicos para os 
contextos didáticos em que serão aplicados. 
Da mesma forma, as informações que serão 
trabalhadas com os recursos devem estar 
adequadas para a ação e explanação da 
informação, evitando desvios e erros 
conceituais. 

Marque as suas ações ao 
desenvolver o 
planejamento didático da 
aula: 

Múltipla 
escolha4 

Padrão 3 – Esta questão avalia que 
ações o professor de química recorre na 
elaboração da sua aula.   

Preparação da aula.  Esse processo revela o 
planejamento sistemático das informações que 
serão disponibilizadas, a “dosagem da 
matéria”, bem como essas diversas fontes 
acabarão se tornando um todo único com um 
fim específico, no caso, a aula. 

Ao buscar informações 
para elaboração da sua 
aula, quais suas ações 

Múltipla 
escolha 

Padrão 3 – Nesse momento são 
investigadas as ações do professor no 
contato com o conjunto de fontes que 

Preparação da aula.  Essa questão tem por 
objetivo verificar o conjunto de ações do 
professor que tornam o conteúdo/informações 

                                                      
2 Armazenamento em nuvem: refere-se ao uso e armazenamento de arquivos como textos, planilhas, apresentações, etc., 
diretamente em servidores conectados à Internet.  Esse serviço permite o acesso e modificação desses arquivos em qualquer lugar 
desde que se possua um dispositivo (smartphones, tablets ou computadores) conectado à rede. 
3 As perguntas do tipo de classificação utilizaram a Escala Likert, que mede atitudes e comportamentos utilizando opções de 
resposta que variam de um extremo a outro.  No nosso caso, a escala variou da seguinte maneira: o número 1 equivale a "muita 
dificuldade" e número 5 a "muita facilidade". 
4 As questões do tipo múltipla escolha permitiam que o participante escolhesse uma ou mais alternativas daquelas que estavam 
disponíveis.  
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mais recorrentes: teve acesso e selecionou. da aula um todo significativo.  
Durante o 
desenvolvimento da 
pesquisa para a aula, 
quais fontes você 
considera confiável para 
uso: 

Múltipla 
escolha 

Padrão 3 e 4 – a questão avalia a 
competência do professor em avaliar a 
confiabilidade das fontes que utilizará 
para um fim específico. 

Cientificidade dos conteúdos.  A questão 
avalia a capacidade do professor em 
selecionar os conhecimentos que representem 
conhecimentos devidamente validados pela 
comunidade científica. 

Após selecionar os 
documentos e 
informações relevantes 
para aula, o que você faz? 

Múltipla 
escolha 

Padrão 3 e 4 – aqui, o professor é 
avaliado quanto à sua capacidade de 
criticar a informação que está utilizando.  

Seleção dos conteúdos. 

De posse das 
informações para a aula, 
o que você faz? 

Múltipla 
escolha 

Padrão 3 e 4 – são observadas as 
ações de transformação da informação 
para realização da aula pelo professor. 

Transposição didática externa.  Esse processo 
pode ser entendido como a transformação do 
saber científico em saber a ser ensinado.  
(BRITO MENEZES, 2006) 

Quais recursos você 
utiliza para apresentar as 
informações na aula, 
justifique suas escolhas: 

Múltipla 
escolha e 
Dissertativa 

Padrão 4 – o objetivo dessa questão é 
verificar quais os principais produtos 
que os professores transformam as 
informações que acessam para sua 
aula. 

Utilização do Recurso Didático.   

Você costuma fazer e 
apresentar as referências 
que utiliza em aula, por 
quê? 

Múltipla 
escolha e 
Dissertativa 

Padrão 5 – verificação da importância 
dada para os aspectos legais e sociais 
que rodeiam o uso da informação, tais 
como citação e disponibilização das 
referências. 

Compartilhamento do conteúdo e socialização 
do conhecimento científico. 

 
 Para a análise de dados, foi realizada a análise quantitativa, que foram 
comparadas aos resultados propostos para os indicadores de desempenho dos 
padrões propostos pela ACRL (2000) e aos elementos estruturantes de uma aula 
proposto por Libâneo (1994) e Cordeiro (2007).  Essa comparação, segundo Santos 
(2011), permite interpretar a compatibilidade de um indivíduo considerado competente 
em informação. 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para melhor organização dos dados, os resultados serão analisados na sua 
sequência de aplicação, e discutidas na sequência do texto. 
 A questão 1 buscou analisar grau de dificuldade em identificar as necessidades 
de informação que os professores projetam como meta para seus estudantes, e como 
elas se convertem em objetivos gerais e específicos de aula. Os resultados foram os 
seguintes: 

 
Figura 1. Resultados da Questão 1. 

 Os dados informam que a maioria dos professores (57% relativos) apresenta 
nível de dificuldade 3 para formulação de objetivos para aula, com base na 
necessidade de informação dos estudantes.  Outros professores apresentam nível de 
dificuldade 4 nesse tópico. Em suma, a maior parte dos professores de Química 
avaliados apresenta alguma dificuldade em delinear as necessidades de informação 
dos educandos e a partir deles, elaborar objetivos gerais e específicos para a aula.   

Para Libâneo (1994) e Maia, Sheibel e Urban (2009), a elaboração dos objetivos 
gerais e específicos é condicionante para a qualidade da formação dos estudantes, 
pois, ela determinará quais habilidades e competências deverão ser desenvolvidas.  Na 
formação em Química, a formulação adequada de objetivos fornecem diretrizes para a 
ação educativa como um todo, delineia os conteúdos conceituais, procedimentais e 
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atitudinais relacionados à disciplina que os estudantes deverão adquirir e facilitam o 
processo avaliativo do aproveitamento do estudante e do trabalho docente. 

Na questão 2, o professor indicou seu nível de dificuldade em reconhecer fontes 
informações que utilizará na aula.  Didaticamente falando, esse ponto trata da 
identificação dos conteúdos de ensino. Os dados obtidos foram: 

 
Figura 2. Resultados da Questão 2. 

 A maioria dos professores (5 professores - 71%) informa ter facilidade em 
identificar fontes de informação para aula, se somados os níveis 4 e 5 da escala.  
Esses dados permitem a discussão de que os professores de Química não apresentam 
dificuldades em identificar fontes de informação, porém, Santos (2011), que também 
encontrou dados semelhantes em sua pesquisa, justifica que os resultados são frutos 
de uma superestimação que os respondentes têm a respeito de suas próprias 
habilidades com a informação, e que estes mesmos sujeitos quando obrigados a 
demonstrar seus conhecimentos nem sempre verificam essa superestimação.  
Acredita-se que a realização mais estudos e pesquisas com uma amostragem maior de 
professores de Química, e que contemplem a demonstração dessas habilidades 
possam fornecer resultados mais categóricos.  
 Na questão 3, os professores respondentes informaram ter facilidade ou muita 
facilidade em acessar a informação para a aula: 

 
Figura 3. Resultados da Questão 3. 

 O nível de facilidade no acesso às fontes de informação é interpretado por 
Santos (2011) como uma alta habilidade em selecionar o método ou sistema de 
informações mais apropriados para acessar a informação.   
 A próxima questão trata da seleção que o professor faz das informações obtidas 
nas fontes, com os seguintes resultados: 

 
Figura 4. Resultados da Questão 4. 

 Os resultados apontam que os professores de Química não encontram 
dificuldades na seleção do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula (85% dos 
professores responderam nível 4 e 5). Essa competência diz que o professor apresenta 
destreza na seleção do que realmente atende a necessidade de informação, ou seja, o 
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professor sabe delimitar qual o assunto que deve estar presente na aula, além de saber 
recuperar aquelas informações que foram perdidas no processo de acesso e 
reconhecimento da informação.   

Entretanto, esses resultados podem ser inconsistentes quando comparados aos 
da questão 1. Para Libâneo (1994), a relação entre objetivos da aula e seleção de 
conteúdos é um processo interligado, pois deve haver conjugação entre o que se 
espera dos estudantes e o que deve ser apresentado para eles em termos de 
conteúdo. 

Na questão 5 o professor é avaliado em termos de organização da informação. 

 
Figura 5.  Resultados da Questão 5. 

Cinquenta e sete por cento dos pesquisados dizem não apresentar dificuldades 
em organizar as informações coletadas nas fontes, enquanto 43% restantes 
apresentam nem facilidade nem dificuldade  nessa atividade.  Para Cordeiro (2007), o 
processo de organização da informação é importante para o ensino, pois facilita o 
desencadeamento das atividades, e também para o aprendizado, pois os conteúdos 
precisam ser apresentados com uma coerência interna e lógica, que envolve a 
complexidade desse processo de organização. 

A sexta questão trata da seleção dos recursos didáticos em consonância com as 
informações selecionadas para aula: 

 
Figura 6. Resultados da Questão 6. 

 Neste tópico a maioria dos professores afirma ter muita facilidade na seleção 
dos recursos didáticos, apenas um revela ter facilidade, e dois professores informam 
ter dificuldades em fazer essa escolha.  É importante destacar a importância dessa 
questão para o processo instrucional no Ensino de Química.  Os recursos didáticos são 
auxiliadores da aprendizagem pois permitem a ligação entre a teoria e a prática, além 
de facilitar a construção de modelos mentais e/ou explicativos dos fenômenos naturais.  
Embora o número de professores que apresentem essa dificuldades seja de 29%, 
esses dados merecem ser apreciados. 
  A sétima questão avalia as ações que o professor realiza a partir de uma 
necessidade de informação.  Os resultados estão no quadro a seguir: 

Quadro 3. Resultados da Questão 7. 
Pontos avaliados Frequência 

Discute o assunto com colegas e professores 5 
Utiliza a biblioteca e seus serviços 2 

Consulta fontes de informações especializadas (periódicos, base de dados, Scielo, Google acadêmico, etc.) 3 
Consulta livros didáticos do Ensino Médio 7 

Consulta livros didáticos do Ensino Superior 2 
Identifica conceitos chave e termos relacionados ao tema de pesquisa 3 
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 Esses resultados apontam uma tendência do professor de Química em consultar 
o livro didático do Ensino Médio como fonte de informação para aula (todos os 
professores), além de consulta aos colegas e professores (5 professores). O que 
chama a atenção é o baixo índice de pesquisados que vão à biblioteca como ação 
recorrente de planejamento (com apenas 2 professores), esse fato elucida a tendência 
do professor de Química participante em não procurar ajuda especializada para 
acessar a informação. Outro dado que ressalta aos olhos é a baixa consulta aos livros 
didáticos do Ensino Superior, essa situação pode representar uma dificuldade do 
professor em transpor didaticamente as informações que este tipo de recurso 
apresenta, geralmente mais densa e de nível elevado, para um saber que possa ser 
ensinado.  Consultas a fontes de informações especializadas e identificação de 
conceitos chaves e termos de pesquisa apareceu com 3 citações pelos professores, 
um nível também baixo considerando que a Química é uma ciência com alto nível de 
especificidade conceitual. 
 A oitava questão avalia questões mais específicas de busca às fontes de 
informação, são elas: 

Quadro 4. Resultados da Questão 8. 
Pontos avaliados Frequência 

Pesquisar em um buscador como o Google como ponto de partida 5 
Ir à biblioteca e tentar localizar tudo disponível sobre o tema da aula 1 
Pesquisar em diversas fontes de informação e em diferentes formatos (escrita, áudio, audiovisual, etc.) 7 
Construir estratégias de buscas gerais para fazer pesquisa. 2 
Outros 0 

 Nesse ponto, os professores de Química em sua totalidade informaram 
pesquisar em diversas fontes de informação e em diferentes formatos, de acordo com 
ACRL (2000), o indivíduo competente informacionalmente utiliza-se de uma gama de 
métodos para buscar a informação que necessita.  Essa navegação entre diferentes 
tipos de formatos pode formar o professor a também apresentar essa informação aos 
seus alunos de forma variada (LIBÂNEO, 1994).  Outro dado importante foi a grande 
quantidade de pesquisados que utilizam motores de busca de informação na internet 
como ponto de partida para sua pesquisa, em detrimento daqueles que usam a 
biblioteca para localizar a informação.  O item “construir estratégias de buscas gerais 
para fazer pesquisa” foi assinalada por dois professores, esse número informa que os 
professores de Química buscam resultados mais específicos em suas pesquisas. 
 A questão seguinte quer avaliar quais fontes de informação são consideradas 
confiáveis pelo professor de Química, e o resultado foi: 

Quadro 5. Resultados da Questão 9. 
Ponto avaliado Frequência 

Fontes recomendadas por professores/colegas de área 5 
Bibliografia indicada no final de livros e artigos. 5 
Fontes da internet 3 
Fontes de base de dados 0 
Anais de eventos ou publicações da área. 2 
Artigos de revisão 1 
Livros didáticos 7 
Livros paradidáticos 2 
Outros 0 

  Aqui o livro didático aparece como fonte mais confiável de pesquisa para os 
professores avaliados, essa situação, para Romanatto (1987), o problema desse 
resultado não se encontra no uso dessa fonte de informação, mas da dependência que 
o professor possa revelar no seu uso, para ele, “muitos fatores têm contribuído para 
que o livro didático tenha esse papel de protagonista na sala de aula. ... um livro que 
promete tudo pronto, tudo detalhado, (...) é uma atração irresistível” (p. 85). “A 
bibliografia indicada no final de livros e artigos” e “Fontes recomendadas por 
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professores/colegas de área” apareceram em segundo lugar na confiança dos 
professores, revelando a importância dada à referenciação feita pelos autores de livros 
e artigos, aos colegas de área na pesquisa para a aula.  Fontes da internet são 
consideradas confiáveis para 3 professores, dado que estampa a falta de confiabilidade 
da maioria dos professores nessa fonte.  “Livros paradidáticos” e “Anais de eventos ou 
publicações da área” aparecem em seguida e informações de base de dados não foi 
citada por nenhum professor. 
 A questão de número 10 verifica as ações transformadoras do professor, sua 
capacidade de criticar a informação que está utilizando. 

Quadro 3. Resultados da Questão 10. 
Ponto avaliado Frequência 

Lê os textos e seleciona as ideias principais 7 
Lê apenas o resumo ou as partes principais dos documentos para saber se aproveitaria. 1 
Constrói resumos ou esquemas com suas próprias palavras 5 
Identifica diferentes abordagens que cada autor dá ao tema. 3 
Outros 0 

 
 Os resultados indicam que a maior parte dos professores de Química realiza o 
conjunto de ações “Lê os textos e seleciona as ideias principais” e “Constrói resumos 
ou esquemas com suas próprias palavras” como propostas recorrentes de 
transformação da informação que buscaram.  De acordo com a ACRL (2000), o 
indivíduo com competência informacional deve extrapolar a leitura do texto e seleção 
das ideias principais, ele precisa saber construir sínteses, esquemas ou resumos dessa 
informação, bem como saber compará-la, criar novos conceitos, e identificar diferentes 
abordagens que os variados autores dão ao tema.  De acordo com Brito Menezes 
(2006), a escola e o professor são os responsáveis de transformar o conteúdo científico 
em um conteúdo ensinável, processo chamado de transposição didática.  A autora fala 
que essas transformações devem ser realizadas por meio de supressões, acréscimos e 
criações realizadas pelo professor. 
 A pergunta 11 analisa de forma mais detalhada o que o professor faz no 
processo de transformação da informação em saber a ser ensinado na sala de aula. 

Quadro 4. Resultados da Questão 11. 
Ponto avaliado Frequência 
Mescla informações de diversos autores no intuito de adquirir uma abordagem mais didática do tema. 6 
Utiliza informações presentes nas fontes e acrescenta informações suas ao tema. 3 
Faz adaptações à linguagem, imagens e esquemas que seriam apresentadas. 4 
Articula estratégias e recursos que melhor se adaptam à transmissão da informação do tema. 6 
Não acrescenta muita coisa às informações pesquisadas. 0 
Geralmente, as informações pesquisadas não são suficientes para construir minha aula. 2 
Outros 0 

Seis entre sete professores afirmam que mesclam informações de diversos 
autores no intuito de adquirir uma abordagem mais didática do tema, caso que revela a 
preocupação do professor com um ensino de Química mais efetivo.  A frequência 
também foi alta para o ponto “Articula estratégias e recursos que melhor se adaptam à 
transmissão da informação do tema”, com seis professores respondentes.  Esse 
processo de transformação feito pelo professor é chamado por Brito Menezes (2006) 
de Transposição Didática Externa, que consiste em trabalhar a informações 
pesquisadas nas fontes num saber a ensinar ao estudante. Esse processo é muito 
importante para a aprendizagem dos conceitos químicos já que envolvem bastante 
abstração e visualização de fenômenos em nível microscópico. Os professores alegam 
também que realizam adaptações à linguagem, imagens ou esquemas que apresentam 
em suas aulas, com 4 marcações.  Três professores disseram que utilizavam as 
informações das fontes, mas que também incorporavam informações suas, o que 
mostra que uma parte deles ainda não apreende a necessidade de fazer a 
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transposição didática necessária para ensinar Química.  E por fim, dois professores 
assinalaram dificuldade em reconhecer e trabalhar com fontes suficientes para 
construção da aula. 

A décima segunda pergunta investiga quais produtos didáticos os professores 
mais utilizam como recursos de instrução nas aulas.  Os resultados demonstrados 
foram:  

Quadro 6. Resultados da Questão 11. 
Ponto avaliado Frequência 

Trabalho de pesquisa 3 
Projeto visual (banners, cartazes, etc.) 2 
Softwares de apresentação (PPT, prezi, etc.) 5 
Quadro negro 5 
Dramatizações 1 
Jogos didáticos/RPG 0 
Mídias (CD, vídeos, simulações, hipermídias, etc.) 5 
Outros 0 

 A pesquisa revela que a maioria dos professores manejam as informações para 
usa-las no quadro negro e/ou Mídias (CD, vídeos, simulações, hipermídias, etc.) e/ou 
em Softwares de apresentação (com 5 marcações cada).  É importante dizer que tais 
recursos de ensino da forma que são utilizados caracterizam maior concentração de 
falas sobre o professor, é dizer, o produto final para uso na aula ainda consiste em 
fortalecer o processo de transmissão-recepção que tem o professor como centro do 
processo de ensino-aprendizagem.  Produtos como Trabalhos de Pesquisas (3), 
Dramatizações (1) ou Jogos didáticos/RPG (0) que favorecem maior participação dos 
estudantes em seu processo de aprendizagem são feitos com menos frequência pelos 
professores pesquisados. 
Essa questão ainda solicitou uma justificativa do uso desses recursos pelos 
professores, e as falas indicaram que os professores buscam utilizar os recursos que a 
escola dispõe, pela sua facilidade de manuseio e para aquilo que eles julgam ser mais 
eficiente no processo de aprendizagem dos alunos: 
P2 e P4: “É o que dispomos”.  P3: “Em busca de bons resultados”. 
P5: “Mais acessíveis e de fácil entendimento”. 
P7: “São os mais fáceis de levar para a sala de aula quando se tem 10 a 12 turmas para trabalhar; e 
principalmente quando se tem 20 a 25 aulas para preparar e ministrar por semana”. 
Na fala dos professores P1 e P6 já se identificam algumas falas diferentes no sentido 
de utilizar recursos que tentem se aproximar mais da realidade do estudante, e 
permitam maior aprendizagem: 
P1: “Acredito que esse conjunto de recursos pode auxiliar na veiculação das informações, pois alguns 
são do cotidiano dos alunos, isso faz com que a aula se aproxime do seu dia a dia” 
P6: “Trazer inovação pedagógica das escolas de referências de Pernambuco.” 
 A última pergunta avaliava o 
uso ético da informação pelos professores e as condições de compartilhamento de 
informações e proliferação científica: 

 
Figura 7. Resultados da questão 12. 

 Embora a maioria dos professores atribua importância à apresentação das 
referências das fontes de informações consultadas em aula, outra parte considerável 
ainda não faz uso ético da informação consultada para seus estudantes.  Para Libâneo 
(1994), o professor deve prover e indicar recursos que possibilitem a continuidade dos 
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estudos dos estudantes sob sua tutela, meios que promovam a aprendizagem ativa. 
Para a ACRL (2000) o professor que não referencia suas fontes não faz uso ético da 
informação, pois impede que o conhecimento seja multiplicado e novamente acessado, 
e novamente reinterpretado e transformado.  Quando os respondentes justificam a 
resposta da questão temos: 
P1: “Acho importante que o aluno verifique por si que existe uma base científica sobre os assuntos vistos 
em sala.” 
P2: “não acho necessário”.  P3: “Às vezes.” 
P4: “Pois não fui orientada para apresentar as referências.” 
P5: “Acho de extrema importância dar créditos a quem merece, é forma de reconhecimento ao trabalho 
de cada pessoa.” 
P6: “Assim torna mais confiável para o aluno.” 
P7: “Não é prática usual no ensino básico; ninguém pergunta que livro ou etc. você usou” 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O contexto ao qual o professor de Química está inserido necessita que ele 
detenha competências informacionais para atender as próprias demandas profissionais 
e para que forme um sujeito mais preparado para utilizar os conhecimentos da área em 
situações reais em prol da sociedade. 
 Retomando os objetivos propostos, verificamos que as competências 
informacionais apresentadas dos professores de Química voltadas para as condições 
de estruturação das suas aulas demonstram avanços e conflitos, e que o trabalho 
desse profissional é permeado de práticas e infraestrutura que interferem nesse 
processo. 
 No padrão 1 “O indivíduo competente em informação determina a natureza e 
o nível de sua necessidade de informação”, os professores demostraram 
dificuldades relevantes com relação ao estabelecimento de objetivos gerais e 
específicos da aula, ao passo que não tiveram dificuldades em delimitar os conteúdos 
que utilizariam para aula.  Essa situação revela a necessidade de formação do 
professor na própria Didática, pois o trabalho docente precisa de profissionais que 
saibam delinear bem o seu trabalho e tenham perspectivas do tipo de cidadão que se 
deseja formar.  
 A avaliação no padrão 2 – “O indivíduo competente em informação acessa a 
informação necessária eficaz e eficientemente” – mostra que o professor de 
Química avaliado tem facilidade no acesso à informação.  
 O padrão 3 “O indivíduo competente em informação avalia a informação e 
suas fontes de forma crítica e incorpora a informação selecionada a seus 
conhecimentos básicos e a seu sistema de valores” revela um professor de 
Química que sabe selecionar a informação para aula, mas que tem dificuldades para 
organizá-la, reestruturá-la e aplicá-la em recursos didáticos.  Outro dado relevante é a 
forte ligação de confiança do professor ao livro didático como fonte de informação.  
 O quarto parâmetro “O indivíduo competente em informação, 
individualmente ou na qualidade de membro de um grupo, utiliza a informação 
eficazmente para alcançar um propósito específico” revela que o professor deve 
buscar formação para realizar a transposição didática. Os professores demonstraram 
dificuldades em elaborar estratégias de transformação da informação.  
 No padrão 5 “O indivíduo competente em informação compreende muitos 
problemas e questões econômicas, legais e sociais que rodeiam o uso da 
informação e acessa e utiliza a informação de forma ética e legal”, a maioria dos 
professores utiliza a informação com ética, mas uma parte considerável não referencia 
e/ou cita as fontes utilizadas nos seus produtos para a aula. 
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 Acredita-se que a elaboração de uma ferramenta de pesquisa baseada nos 
padrões propostos pela ACRL (2000) e os elementos de estruturação de uma aula 
(LIBÂNEO, 1994; CORDEIRO, 2007) auxiliou a compreender melhor esse processo de 
busca, manejo, transformação e consumo da informação dentro do planejamento e 
execução da aula de Química. E que há uma forte relação entre as competências 
informacionais e a Didática, com mais necessidade de estudos a serem realizados para 
compreender melhor o processo de ensino e aprendizagem em Química.    
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Introdução 
As orientações curriculares do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental vigentes no Brasil para a 
disciplina Ciências (BRASIL, 1998; MINAS GERAIS, 
2005) apontam para abordagens que integrem os 
conteúdos da Biologia, Física, Geociências e 
Química. Dessa maneira, exige-se do professor uma 
formação diversificada, que o permita transitar nas 
diversas áreas, além de auxiliar os estudantes a 
construírem uma visão mais contemporânea sobre a 
Ciência, levando em consideração seu nível de 
desenvolvimento cognitivo. (MALDANER, 2003). 
Entretanto, verifica-se um quadro de ausência de 
integração, caracterizado por abordagens 
fragmentadas entre os conteúdos supracitados 
(MAGALHÃES JÚNIOR, 2004), resultando em 
abordagens demasiado complexas, antecipando 
conteúdos do ensino médio. Percebe-se ainda que 
no ensino de Ciências praticado nas escolas há 
predominância de conteúdos da Biologia, em parte 
explicada pela formação dos professores nesta área 
(SILVA, 2014). Neste contexto, considerando a 
importância da abordagem de conceitos da 
Química, objetivamos investigar, a partir da visão de 
professores, quais as relações entre conhecimentos 
da Química e das outras áreas neste nível de 
ensino. 

Resultados e Discussão 
Esta investigação teve como sujeitos 13 professores 
de Ciências em exercício no 2º semestre de 2012, 
que participaram de um curso de formação 
continuada oferecido pela UFJF. A análise dos 
dados foi realizada de acordo com os pressupostos 
da Análise de Conteúdo (FRANCO, 2007). 
Inicialmente, perguntamos aos professores por meio 
de um questionário: “Para você, o que o aluno deve 
aprender nas aulas de Ciências do 6º ao 9º ano? No 
que diz respeito aos conteúdos da Química, 
verificamos que apenas 4 professores fizeram 
referências diretas aos mesmos, como na resposta 
de P2: “O funcionamento do universo, desde as 
grandes galáxias até as moléculas, os átomos [...]”. 
Entretanto, não foi possível perceber como os 
conhecimentos da Química se relacionam com os 
demais apenas com este questionamento. Assim, 
posteriormente, pedimos que os mesmos 
elaborassem propostas de ensino que integrassem 

conceitos das diversas áreas que compõem a 
disciplina Ciências. Percebemos que a maioria 
partiu de um conceito da biologia e tentou relacioná-
lo com outra área, como a Química ou a Física, 
como observado na proposta de P3: “Biologia e 
química – em citologia apresentar as reações 
metabólicas, em botânica focar no processo da 
fotossíntese e respiração celular e suas 
interdependências.” Verificamos que este padrão se 
manteve na maioria das respostas, ou seja, os 
conteúdos da Química foram surgindo como 
auxiliares nas discussões que partiram de um 
contexto maior, entretanto ainda fortemente ligado 
com a Biologia, além de um nível de complexidade 
inadequado ao ensino fundamental, explicitando 
conteúdos que deveriam ser abordados a partir do 
ensino médio.  

Conclusões 
Esta investigação possibilitou entender que, a partir 
da visão dos professores investigados, há certa 
antecipação de conteúdos para este nível; 
percebemos ainda concepções que apontam para 
abordagens demasiado complexas, implicando na 
separação entre as áreas das Ciências Naturais - o 
que deveria ser observado a partir do ensino médio. 
Considerando o predomínio da formação em 
Biologia, entendemos que é necessário investir em 
formação continuada para tais professores, 
buscando romper com o predomínio da visão 
biológica no ensino de Ciências. 
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Introdução 
O Programa institucional de bolsa de iniciação a 
docência (PIBID), além de outras finalidades segundo a 
CAPES (2014), busca “inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas [...]”. De 
acordo com esse objetivo consideramos que estar 
inserido no ambiente escolar, requer mais do que nos 
fazermos presentes neste espaço, é necessário 
estabelecer diálogo e interação com os estudantes, ou, 
de outra forma, passaremos apenas por intrusos naquele 
ambiente. 
Segundo Müller, 2002, bom relacionamento entre alunos 
e professor é fundamental para o processo de ensino 
aprendizagem, pois dinamiza e dá sentido a este 
processo. Assim, como professor em formação inicial, é 
fundamental compreender como se processam as 
dinâmicas relacionais no espaço escolar.  
O presente trabalho tem como objetivo descrever as 
contribuições da atividade “gincana”, utilizada como 
estratégia auxiliadora no processo de aproximação, entre 
bolsistas do (PIBID) e os alunos do 2° ano do Ensino 
Médio da escola Célia Teixeira do Carmo. 

Resultados e Discussão 
Foram planejadas e desenvolvidas atividades de caráter 
lúdico (Gincana) com brincadeiras como: “afunda e não 
afunda”; “passa ou repassa”; “classificação de ácidos e 
bases” e “quebra cuca da tabela periódica” visando 
fomentar o uso dos conceitos químicos dos alunos já 
trabalhados na escola. Tal ação visava impulsionar o 
processo de interação entre bolsistas e alunos e de 
proporcionar a inserção dos bolsistas no ambiente 
escolar.  
A “Gincana” aconteceu no primeiro contato dos bolsistas 
com os alunos do segundo ano do ensino médio, 
contando com a participação de trinta alunos. Teve 
duração de cinquenta minutos, ou um tempo de aula. As 
atividades foram realizadas em sequência de acordo com 
um cronograma construído nas reuniões de Grupo Escola 
do PIBID-QUÍMICA-UFES-ALEGRE. 
Após o término das atividades, foi realizada a análise das 
potencialidades e fragilidades das ações, com a 
discussão com os pares, na reunião de Grupo Todo (GT) 
do PIBID-QUÍMICA-UFES-ALEGRE. Algumas destas 
fragilidades e potencialidades foram notadas durante o 
transcorrer das atividades da “gincana” estando 
presentes nos relatos reflexivos feitos pelos componentes 
do grupo. Os relatos reflexivos são práticas de escrita 
reflexiva, feitos a cada ação do subprojeto, que depois 
são levados para discussão no GT. 

Concebeu-se como potencialidade: as relações 
estabelecidas com os alunos, permeada pelas 
características lúdicas da atividade; os questionamentos 
feitos pelos alunos aos bolsistas; a participação de quase 
a totalidade da turma nas atividades; o entusiasmo dos 
alunos em participar; o espírito competitivo e o respeito 
entre os grupos.  
No que se refere às fragilidades, algumas questões 
tinham sido previstas no planejamento, mas que foram 
também, percebidas durante a execução das atividades, 
como: a falta de uma estratégia mais eficiente para unir a 
turma; o nível proposto para o cumprimento das etapas 
da gincana, principalmente no “Qüiz”, que poderia ter sido 
planejado com maior nível de dificuldade. 
Assim, tanto as fragilidades quanto as potencialidades, 
têm função de contribuir para planejamento de futuras 
propostas de atividades, pois, foi possível conhecer 
algumas características da turma e estabelecer um 
ambiente receptivo e acolhedor com os mesmos.  

Conclusões 
A gincana possibilitou a interação entre bolsistas do 
PIBID-QUÍMICA-UFES-ALEGRE e alunos, o que no 
primeiro momento era o principal objetivo. Também 
permitiu construir um processo reflexivo sobre o 
planejamento, avaliando até que ponto as metodologias 
utilizadas foram suficientes para alcançar os objetivos 
traçados no plano de intervenção. Dessa maneira, 
entendemos que a análise das potencialidades e 
fragilidades das atividades desenvolvidas no PIBID, ajuda 
a organizar os processos avaliativos e a construção de 
um campo profícuo para replanejamento, agora com a 
contribuição da interação estabelecida entre os 
envolvidos no projeto e o conhecimento prévio da turma 
que se vai trabalhar durante no ano letivo de 2014.  
Portanto, além das questões do conteúdo, a atividade 
contribui para a discussão e entendimento dos processos 
de interação, que estão no campo das atitudes, 
importante dimensão para a questão do Ensino de 
Química. 
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Introdução 
O ensino de química tem passado por 

intensas transformações nos últimos anos. Isto se 
deve por motivos variados e, um deles, é o fato de 
haver certas dificuldades no processo de ensino-
aprendizagem para os alunos, que devem ser 
superadas. Em tempos idos, acreditava-se que a 
assimilação de novos conhecimentos derivava da 
repetição, e que os estudantes que não aprendiam, 
eram os únicos responsáveis pelo seus respectivos 
insucessos. Porém hoje, o professor também pode 
ser responsabilizado se não há avanços efetivos na 
educação por ser um dos principais intermediadores 
para a construção do aprendizado, uma vez que ele 
pode criar e/ou utilizar novos recursos educacionais 
com este objetivo. 

É a partir deste ponto que julgamos os 
jogos educativos como instrumentos de extrema 
importância, tendo os mesmos de maneira geral, a 
capacidade de despertar o interesse dos discentes 
por determinada Ciência e consequentemente mais 
dedicação pelos seus estudos, o que é no mínimo, 
fundamental. Pois sem o pré-suposto toda a 
qualidade do trabalho educacional tende a 
ineficácia. 

Resultados e Discussão 
Para a consolidação dessa atividade, 

utilizamos como instrumento de coleta de dados, 
dois questionários, um que foi aplicado no inicio da 
pesquisa, sendo o instrumento que se tornou a 
“espinha dorsal” da pesquisa e se tornando ao longo 
dos meses um relevante instrumento de 
conhecimento e de reconhecimento de importantes 
aspectos teóricos – metodológicos na conclusão das 
atividades docente e discente vividas no ambiente 
escolar do jovem e do adulto que muitas vezes se 
direciona ao ambiente escolar depois de um longo 
dia de trabalho.  

Conclusões 
Percebe-se que o ensino da química 

em muitas escolas principalmente no ensino 
fundamental ainda é ministrada através do 
tradicionalismo e imposição de atividades 
complementares como recurso avaliativo. No 
entanto, quando se refere à construção do 

conhecimento a partir da interação com o meio, o 
ensino deixa muito a desejar, porem de certa forma, 
o uso de jogos no ensina de química, embora seja 
mais usado assiduamente em toda sua essência 
apenas na educação infantil e no ensino 
fundamental de 01ª a 04ª série, ele também é eficaz 
na construção de significados nas outras series, em 
especial no ensino da química. 

Ao se enfatizar que o conhecimento 
não é algo acabado e que seu processo de 
mediação não é predestinado, estamos abordando 
que a construção do saber quer seja em qualquer 
área da ciência ou de ensino acontece de fato 
através da relação entre o sujeito e o objeto, 
mediada através da ludicidade dos jogos e caso não 
haja essa aproximação, difícil se torna o processo 
de construção, no entanto, o professor ao se dispor 
de teorias relevantes que levam principalmente a 
realidade do aluno, está de certa forma, 
estabelecendo um elo entre ambos. 

Não é utopia dizer que os jogos são 
uma realidade que possibilita um ensino mais 
prazeroso e uma aprendizagem significativa, no 
entanto, é necessário que o professor retome seus 
métodos e repense em uma forma mais adequada 
de aproximar o ensino da química à realidade do 
aluno. 
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Introdução 
O objetivo desta análise é mostrar como a utilização 
de jogos em sala de aula ajuda a combater os 
medos no percurso escolar dos educandos, 
principalmente daqueles advindos das classes 
sociais mais desfavorecidas. Ademais, o apoio 
teórico estrutural vem de Pierre Bourdieu (2007), 
cujas ideias afirmam que as diferenças da herança 
familiar, no que diz respeito ao capital cultural, 
interferem ativamente na trajetória escolar dos 
alunos. Trata-se de uma reflexão cuja base empírica 
vem do relato de experiência de um professor de 
química da rede privada de ensino do estado de São 
Paulo. O jogo utilizado intitula-se UNO QUÍMICO, 
que foi aplicado em uma escola que recebe alunos 
de classes desfavorecidas através do sistema de 
bolsas. Participaram 70 alunos do 1º ano do Ensino 
Médio por um período de 90 minutos. Apresentamos 
aqui as mudanças apresentadas em situações de 
aprendizado e desenvolvimento proporcionadas pelo 
jogo e constatadas através do questionário 
respondido pelos alunos na plataforma de Educação 
à Distância da escola. 

Resultados e Discussão 

O jogo UNO QUÍMICO foi desenvolvido por alunos 
do Laboratório de Educação Química e Atividades 
Lúdicas, cujo objetivo é trabalhar os conceitos da 
tabela periódica de uma maneira mais eficaz. A 
escola que recebeu a pesquisa, apesar de ser da 
rede privada, atende alunos de classes sociais 
desfavorecidas. Nesse contexto atenta-se para a 
necessidade do trabalho docente ser realizado de 
modo tal que a diferença entre as heranças 
familiares, no que tange ao capital cultural, seja 
superada e não funcione como legitimadora de 
exclusão, fazendo com que a escola seja vista pelos 
alunos como uma escola do medo. 

Com isso, o jogo UNO QUÍMICO foi aplicado e 
considerado um instrumento de auxílio para superar 
essas desigualdades e as dificuldades que tanto 
fazem com que os alunos cujo capital cultural é 
baixo não sintam-se pertencentes ao ambiente 
escolar. Oferecemos aqui uma opção de jogo, 
porém, através dessa experiência foi possível 
perceber que outros jogos também podem assumir 
este papel, para isso devem ser elaborados e 
planejados de acordo com a realidade escolar. 

Conclusões 

Através dos comentários feitos pelos alunos que 
apresentavam maiores dificuldades no processo de 
aprendizagem nota-se que foram mencionados 
pontos que condizem com a nossa tentativa de 
superar medos diante a escola e superar as 
diferenças entre os capitais culturais dos alunos. 
São eles: o jogo permitiu que o conteúdo fosse visto 
não somente na teoria, mas também na prática, o 
auxílio no entendimento dos conceitos, a aula 
tornou-se mais descontraída e a ajuda no 
desempenho. Portanto, a aplicação do jogo fez com 
que os alunos se sentissem parte do ambiente 
escolar e foi eficiente tanto no que diz respeito ao 
trabalho com os níveis de compreensão diferentes 
sobre o conteúdo de química como para promover o 
progresso dos alunos com maiores dificuldades. A 
escolar não deve ser vista como lugar de medo, 
mas sim de superação. 
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Introdução 

Sabe-se que a escolha de um curso superior por 
um aluno que está saindo do Ensino Médio não é 
algo simples, são vários os fatores que influenciam 
esta decisão. Segundo KINPARA (2000), esta 
decisão pode ser entendida como a busca de um 
objetivo de vida, que dependem do processo de 
construção da trajetória do sujeito; depende da 
família; de seus professores e outros envolvidos na 
formação, ou seja, suas escolhas são influenciadas 
pelo sistema social, com seus aspectos 
econômicos, políticos e culturais. 
Assim, pode-se perceber que existe uma relação 

entre a escolha de um curso de Licenciatura em 
Química com a forma com que estes ingressantes 
concebem a importância social do profissional 
docente. 
Diante desta premissa, foi elaborado um 

questionário, que foi respondido no primeiro mês de 
aula dos ingressantes do período de 2012/2 do 
curso de Licenciatura em Química do Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal do 
Espírito Santo (CCA/UFES). O questionário buscava 
evidenciar as escolhas destes licenciandos. 
O objetivo desse trabalho é apresentar as 

profissões mais relevantes para a sociedade na 
visão de um grupo de ingressantes de licenciatura 
em Química.  

Resultados e Discussão 

Para esse trabalho foi analisada uma pergunta 
sobre a importância social das profissões. Foram 
citadas 77 palavras diferentes, mas, nem todas 
eram profissões, como por exemplo, “públicas” e 
“estado”. Das profissões, foram selecionadas as que 
tiveram frequência entre 12 e 53 vezes, 
contemplando cerca de 50% de todas as citações 
(que foram 317). 

Com a lista de respostas foi construída uma 
planilha, tratada no programa EVOC 2005. Neste 
programa, que originalmente é usado para 
Representação Social, a lista de profissões, a partir 
de sua ordenação conferida pelos alunos, foi tratada 
com o subprograma RANGMOT, que indicou as 
profissões mais citadas e em qual classificação elas 
ficaram (Tabela 1). 

Tabela 1 – Profissões mais importantes na visão dos 
licenciandos. 

Profissão Freq. 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  
Professor 53 37 8 5 3 - 
Médico 51 8 33 9 1 - 

Engenheiro 24 2 2 7 7 6 
Policial 19 1 0 5 10 3 

Advogado 12 0* 1 2 6 3 

Percebe-se que a profissão “Professor” é a mais 
lembrada, seguida pela profissão “Médico” e outras 
que fazem parte das profissões clássicas, ou seja, 
liberais, reforçando um movimento histórico 
(VOGEL, 2008b). A entrada da profissão “Policial” é 
a única que não se enquadra dentro das profissões 
clássicas. 
Esta análise nos dá indícios que possibilitam 

entender que estes ingressantes consideram a 
profissão professor como relevante socialmente, 
mesmo porque, são licenciandos em Química. É um 
indício importante para o processo de construção da 
identidade do professor de Química, devendo ser 
discutido no processo de formação. 

Conclusões 

Os educandos que ingressam na licenciatura em 
Química concebem a profissão docente como 
importante socialmente, o qual é coerente com o 
curso escolhido. Um dado importante é a frequência 
apresentada pela docência, equiparada à profissão 
Médico, o que acompanham um trabalho anterior 
feito por Vogel (2008a), indicando que neste período 
de tempo, pouco ou nada evoluiu a construção de 
uma identidade de curso pela licenciatura em 
Química. 
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Resumo 
 
Buscando suprir as carências da formação inicial de professores e oferecer ao futuro professor subsídios 
para trabalhar com as adversidades decorrentes do contexto escolar, realizamos uma investigação com 
uma aluna do curso de licenciatura em Química por meio de uma autoscopia trifásica a partir da “sala de 
espelhos” proposta por Schön. Após filmar o microensino desta aluna realizamos uma entrevista 
semiestruturada a fim de captar os movimentos reflexivos realizados por ela durante a sua ação docente. 
A análise baseou-se nos movimentos reflexivos defendidos por Schön, a reflexão sobre a ação, reflexão-
na-ação e reflexão sobre a reflexão-na-ação. Os resultados apontam que a autoscopia possibilita a 
caracterização dos movimentos reflexivos eleva os licenciandos a refletir sobre a sua ação docente e 
problematizá-la de forma mais profunda e detalhada, contribuindo para uma formação inicial reflexiva de 
professores, o que implica na aquisição de conhecimentos acerca do processo de ensinar. 
 
Introdução 

 
Repensar a formação inicial e contínua, a partir da análise das práticas 

pedagógicas docentes, tem se revelado como uma demanda de suma importância para 
a formação de professores de Ciências. Nesse sentido, Tardif argumenta de maneira 
crítica que os conhecimentos disciplinares são apenas uma das dimensões da 
formação:  
 

Até agora, a formação para o magistério esteve dominada, sobretudo pelos 
conhecimentos disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente 
numa redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a ação profissional, 
devendo, em seguida, serem aplicados na prática por meio de estágios ou de 
outras atividades do gênero (TARDIF, 2010, p. 23). 
 

Destacam-se como aspectos mais deficientes da formação inicial de um 
professor, a ausência da prática de ensino da sala de aula que impede o contato com 
os alunos e consequentemente o desenvolvimento da habilidade de domínio da classe 
quanto da habilidade de relacionar os conteúdos estudados à realidade dos estudantes 
e o pouco entendimento dos aspectos psicológicos envolvidos nas relações humanas. 

Carvalho e Gil-Pérez (1995, p. 68) devem a formação deficiente dos 
professores à formação inicial, pois acreditam que o perigo origina-se na tendência a 
contemplar a formação do professor como soma de uma formação científica básica e 
uma formação psico-sócio-pedagógica geral. Sendo assim, basta associar um curso de 
uma disciplina específica (Física, Biologia, Química, etc.) a algumas disciplinas de 
didática para se tornar um professor. 
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Neste sentido, busca-se que a formação dos profissionais não mais se dê nos 
moldes de um currículo normativo, o qual segue uma ordem pré-definida que 
primeiramente apresenta a ciência, em seguida suas aplicações e por fim um estágio 
que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnico-profissionais. 

O docente assim formado, não está preparado para responder às questões que 
emergem no dia-a-dia profissional, porque estas vão além do conhecimento “técnico” 
aprendido durante a licenciatura. A construção do perfil profissional de um professor 
perpassa pela própria experiência no cotidiano da sala de aula, ou seja, a interação 
com os alunos e com o seu objeto de estudo, a prática educativa, como comenta 
Pimenta: 

 
Assim, valorizando a experiência e a reflexão na experiência, conforme Dewey, 
e o conhecimento tácito, conforme Luria e Polanyi, Schön propõe uma 
formação profissional baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na 
valorização da prática profissional como momento de construção de 
conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o 
reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os 
profissionais encontram em ato. Esse conhecimento na ação é o conhecimento 
tácito, implícito, interiorizado, que está na ação e que, portanto, não a precede. 
(PIMENTA, 2006, p. 19-20). 

 
Segundo Schön (2000, p. 32) “quando aprendemos a fazer algo, estamos aptos 

a executar sequências fáceis de atividade, reconhecimento, decisão e ajuste sem ter, 
como se diz, que pensar a respeito”. Nosso ato espontâneo de conhecer-na-ação 
geralmente nos permite dar conta de nossas tarefas, o que ocorre por meio de uma 
rotina comum. Mas, toda rotina comum produz um resultado inesperado, surge em 
determinado momento um elemento surpresa, ou seja, um problema que o 
conhecimento-na-ação é insuficiente para solucioná-lo. Neste sentido pode-se colocar 
a ação de lado e ignorar os sinais que a produzem ou responder a ela através da 
reflexão. 

Na tentativa de reconhecer o elemento surpresa, analisá-lo e solucioná-lo, 
Schön (1997, 2000) em seus estudos defende três processos reflexivos que podem 
auxiliar o professor na sua atividade docente: a reflexão-na-ação, a reflexão sobre a 
ação e a reflexão sobre a reflexão-na-ação. Em se tratando da reflexão-na-ação, Schön 
a define como: 

 
A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de 
pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente sobre o 
pensamento que nos levou a essa situação difícil ou essa oportunidade e 
podemos, neste processo, reestruturar as estratégias de ação, as 
compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas 
(SCHÖN, 2000, p. 33). 
 

Portanto, a reflexão-na-ação ocorre quando a professora pensa sobre algo que 
lhe chama atenção durante a aula, guiando-se pela intervenção que fará na situação 
para ressignificar o que está fazendo, enquanto ainda o faz. 

A reflexão sobre a ação é um processo que não tem qualquer relação com a 
ação presente, o professor pensa retrospectivamente sobre o que aconteceu de modo 
a descobrir como seu ato de conhecer-na-ação pode ter contribuído para um resultado 
inesperado. Assim, o professor reconstrói a ação com o objetivo de analisá-la a fim de 
descobrir como o seu conhecimento na ação pode ter contribuído para um ensino 
satisfatório ou não. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
FP 

Já a reflexão sobre a reflexão-na-ação é o processo de meta-reflexão que nos 
fala Schön, uma vez que requer que o professor pense ou reflita sobre o que estava 
pensando durante a ação. Este processo é mais profundo uma vez que, exige uma 
busca, uma análise, uma contextualização, possíveis explicações, uma compreensão 
de suas origens, uma problematização, um diálogo com outras perspectivas, uma 
apropriação de teorias sobre o problema ou ainda, uma investigação.  

Segundo Alarcão (2003) o processo de reflexão sobre a ação deve ser 
acompanhado por uma meta-reflexão sistematizada das aprendizagens ocorridas, o 
que resulta na aquisição de conhecimentos a disponibilizar em situações futuras, pelo 
professor. Ainda em concordância com os estudos de Alarcão (2000), a reflexão sobre 
a reflexão-na-ação auxilia o profissional a compreender os problemas de sua prática 
para solucioná-los e a determinar ações futuras, o que a autora denomina de reflexão 
para a ação. 

É importante ressaltar que esta investigação é parte de uma pesquisa de 
Mestrado que foi realizada com uma turma de licenciandos em Química de uma 
instituição privada de ensino superior do município de Londrina/PR. A coleta de dados 
foi realizada durante o ano letivo de 2013 nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e 
II ministradas no 7º e 8º período do curso, respectivamente, nos momentos em que os 
alunos ministravam aulas na prática de ensino denominado microensino. 

Partindo desses pressupostos, este estudo, de cunho qualitativo (Bogdan e 
Biklen, 1994), em que os dados se revelam ao investigador, tem como objetivo 
caracterizar as reflexões de uma única aluna sobre a sua prática, por meio da 
estratégia da autoscopia nos moldes da “sala de espelhos” proposta por Schön quando 
realizam as fases pré-ativa, interativa e pós-ativa, quando buscamos responder a 
seguinte questão: Quais as contribuições da autoscopia para a construção de 
conhecimento sobre o processo de ensinar?  

O trabalho está estruturado em quatro partes. Na primeira abordamos o 
referencial teórico sobre o conceito de prática reflexiva, baseando-nos, principalmente, 
nas ideias de Schön (1997, 2000) e fizemos uma breve introdução sobre o que será 
investigado. Na segunda seção descrevemos a metodologia da pesquisa. Na terceira 
apresentamos e analisamos os dados com base nas reflexões sobre a prática docente 
e, na última parte, tecemos algumas considerações. 
 
A Metodologia da Pesquisa 
 

Inicialmente foi necessário estabelecer uma parceria com a professora regente 
da disciplina, a qual nos proporcionou a oportunidade de adentrar em sua sala de aula 
e acompanhar estudantes durante todo o ano letivo de 2013.  

O momento escolhido para a coleta de dados foi o microensino, o qual ocorreu 
durante as disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, pois, durante este processo os 
estudantes são avaliados pela professora regente e também pelos seus colegas, o que 
influencia diretamente na sua prática e os leva a refletir durante toda a ação, ou seja, 
pelo fato de ficarem muito ansiosos ministram a aula pensando o tempo todo no que 
estão fazendo e ainda se estão fazendo de “forma correta”. 

Sant’Anna (1979) esclarece que a atividade de microensino é um procedimento 
para a formação de professores que promove uma simulação da prática de ensino em 
situação de aprendizagem: 

 
O Microensino foi concebido inicialmente, em 1963, como uma técnica, meio ou 
procedimento destinado à formação de professores, envolvendo a realização 
de experiências de ensino. O microensino envolve a realização de experiências 
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simplificadas de ensino numa sequência orgânica e flexível, em que o 
professor ou futuro professor busca adquirir habilidades técnicas para ensinar 
ou desenvolver procedimentos específicos. Esta experiência real constitui um 
recurso técnico ou um meio de praticar o ensino e se desenvolve 
sistematicamente em três momentos:  
ENSINO-professores ou futuros professores, um de cada vez, ensinam a um 
número reduzido de alunos durante curto espaço de tempo, que pode variar de 
5 a 25, ou 30 minutos. (microaulas).  
PROMOÇÃO DE FEEDBACK – um supervisor que observou a microaula, 
promove feedback para os professores com a finalidade de que estes 
reorganizem seus comportamentos, quando necessário, em função da tarefa 
inicialmente proposta (prática de habilidades ou de outros procedimentos). 
Neste momento, podem também os professores revisar seu plano inicial de 
aula, modificando-o. Um período de tempo de 20 a 40 minutos deve ficar 
disponível para esse segundo momento. 
REENSINO – os mesmos professores desenvolvem para outro grupo de alunos 
–em número igual ao do ensino- a microaula replanejada, em consonância com 
o feedback realizado (SANT’ANNA, 1979, p. 3-4). 

 
É importante ressaltar que não existem formas rígidas de organização do 

Microensino. Cada Instituição de Ensino apresenta uma condição real, não só quanto 
ao ambiente físico, mas principalmente quanto à possibilidade que os recursos 
humanos apresentam. 

A Instituição em que realizamos nossa pesquisa trabalhou da seguinte forma: 
durante o ano letivo cada estudante passou por esta experiência por duas vezes, a 
primeira no 7º período, primeiro semestre de 2013 e a segunda no 8º período, segundo 
semestre do referido ano; a realização do processo de microensino perpassou pelos 
três momentos destacados por Sant’Anna, porém no terceiro momento os licenciandos 
ministraram para o mesmo grupo de estudantes a aula replanejada. 

Então propusemos uma estratégia de intervenção reflexiva denominada 
Autoscopia, que possibilitou colocar a licencianda diante de uma “sala de espelhos” 
para que refletisse sobre a ação, tendo como referência a sua própria prática. 

Na “sala de espelhos” proposta por Schön (2000), o professor assiste uma aula 
de outro professor e se espelha nele, fazendo reflexões e comparações entre a sua 
prática e a prática do outro. Nesta estratégia os formadores podem auxiliar os 
profissionais/professores a se questionarem sobre os problemas da prática através da 
demonstração de situações homólogas que reflitam como eles as têm recriado através 
de suas teorias no contexto da prática, o que possibilita que os professores, avaliem, 
reconsiderem e reformulem as suas próprias práticas pedagógicas. 

Já a Autoscopia proporciona uma problematização mais detalhada da sua ação 
no sentido que permite que o professor reflita mais profundamente, pois ele assiste a 
sua própria aula, ou seja, se espelha em si mesmo. Neste estudo, a autoscopia é 
tratada como técnica de pesquisa e de formação que se vale de videogravação de 
ações de um ou mais sujeitos, numa dada situação, visando a posterior auto-análise 
delas. Em sua especificidade, a autoscopia supõe dois momentos essenciais: a 
videogravação propriamente dita da situação a ser analisada e as sessões de análise e 
reflexão. Em se tratando, da videogravação, Rosado comenta: 
 

A videogravação é uma técnica que permite a construção de uma 
representação do real, como espaço, tempo, objetos, personagens, assim 
como de seus movimentos, suas ações e suas interações. Essa linguagem 
permite a consciência do real e possui componentes cognitivos e afetivos 
(Rosado, 1990 apud Sadalla e Larocca, 2004, p. 421). 
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Portanto, a utilização do vídeo deve ser cuidadosa, pois a imagem de si, no 
vídeo, provoca manifestações nos indivíduos, especialmente aqueles que são mais 
resistentes às mudanças. 

Após explicarmos quais eram os objetivos da nossa pesquisa a professora 
regente e a estudante concordaram com a filmagem do microensino.   

A coleta de dados foi realizada por meio de uma autoscopia trifásica, dividindo-
a em três fases de acordo com o modelo proposto por Jackson (1968 apud Saint-Onge, 
2001), o qual sugere agrupar as diversas tarefas realizadas pelos professores em torno 
de três momentos: uma fase de preparação ou fase pré-ativa, uma fase de implantação 
da relação pedagógica ou fase interativa e uma fase de verificação dos resultados, de 
correção do método empregado ou fase pós-ativa. 

Durante a fase pré-ativa, o professor deve planejar sua ação e preparar os 
instrumentos de que terá necessidade para realizá-la, por meio da reflexão para a 
ação. São requeridas habilidades específicas para realizar as tarefas de preparação, 
sendo assim cabe ao professor saber quais aprendizagens deseja levar os alunos a 
realizar em função das condições de ensino. Como não ajudamos a licencianda a 
elaborar o seu plano de aula solicitamos a ela que nos fornecesse uma cópia do 
mesmo para analisarmos na fase pós-ativa. 

A fase interativa foi caracterizada como o microensino, a qual se refere à 
condução do processo de ensino em sala de aula pelo professor por meio da interação 
com os alunos. O professor deve ter condições de informar-se, no momento em que 
ocorre, do modo como o aluno constrói seu conhecimento e, se necessário, intervir 
para corrigir o percurso, por meio da reflexão-na-ação. Filmamos todo o microensino 
com o intuito de analisar as cenas em que ocorreram algumas situações inesperadas 
durante o percurso de ensino. 

Já na fase pós-ativa, o professor avalia os resultados do processo e leva em 
conta essa avaliação para modificar sua nova preparação. Para isso, é necessário que 
o professor desenvolva as habilidades necessárias a uma avaliação de qualidade. 
Desta forma, após analisar a microaula da licencianda e selecionarmos cenas em que 
ocorriam processos de interação da mesma com os demais estudantes, apresentamos 
estas cenas a ela e realizamos durante a apresentação uma entrevista semiestruturada 
na tentativa de captar as reflexões sobre a ação realizadas pela estudante, a fim de 
conhecer suas ideias acerca de sua prática educativa. 

 
Resultados e Discussão 

 
O ponto de partida para a análise das falas da licencianda está pautado na fase 

pós-ativa e constitui-se pelas reflexões sobre a ação, uma vez que buscamos identificar 
quais reflexões ela realiza durante a ação e como estas contribuem para sua formação. 
A microaula ministrada pela licencianda durou 30 minutos e o assunto abordado foi: Os 
hidrocarbonetos. 

Assim que iniciamos a passagem do vídeo, antes mesmo que fizéssemos uma 
pergunta, a licencianda já começou a falar a respeito do seu planejamento como se 
pode observar na fala a seguir: 

 
Eu preparei a aula, mas não sabia ainda se começava dos hidrocarbonetos ou 
se eu começava falando das cadeias separando as estruturas então eu pensei 
vou começar separando as estruturas e se caso a [professora regente] falasse 
olha não é o tema ou você pode já entrar nos hidrocarbonetos eu já tinha 
preparado ali. Agora se eu começasse dos hidrocarbonetos e alguém 
perguntasse: mas como eu vou saber se é uma cadeia simples ou ramificada? 
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Então eu já começaria dessa parte porque é o que se deve começar a passar 
mesmo e não só a nomenclatura. 

 
Durante a entrevista a licencianda nos disse que foi a primeira vez que ela 

ministrou uma aula desse conteúdo, o que justifica a sua dificuldade em relação a 
como trabalhá-lo e evidencia a realização do movimento de reflexão para ação, o qual 
ocorre na fase pré-ativa. Como o assunto da sua aula eram os hidrocarbonetos ela não 
sabia se iniciava a aula pela parte de classificação de cadeia ou pela parte de 
nomenclatura dos hidrocarbonetos, ou seja, ela realmente estava indecisa quanto à 
abordagem do conteúdo. Assim, podemos observar que a aluna refletiu e se preparou 
para resolver possíveis situações que pudessem surgir durante a aula. 

Em uma das cenas da microaula a estudante apresentou as regras para a 
nomeação dos hidrocarbonetos, os prefixos, os sufixos e a terminação. Somente no 
final da lousa ela comentou sobre a classificação dos hidrocarbonetos de cadeias 
abertas, a qual é de suma importância para que os alunos entendam as diferenças 
relacionadas à nomenclatura de alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Além disso, a 
estudante comentou somente até os alcinos, deixando os alcadienos de lado. Sendo 
assim, apresentamos a cena a ela e perguntamos quais os motivos que a levou a 
proceder desta forma, ou seja, o que ela pensou neste momento da aula?  

Deste modo podemos interpretar estes fatos como uma situação problema que 
surgiu durante o percurso de ensino. A seguir apresentamos a fala da estudante em 
relação a tal fato: 

 
Eu preparei a aula até os alcadienos, mas eu tinha certeza que não ia dar 
tempo de chegar neles então eu queria passar o que eu sabia que ia dar tempo 
de fazer, porque se eu colocasse os alcadienos e não desse nenhum exemplo 
eles iam me cobrar. 
 

A videogravação nos proporcionou a apresentação da situação problema para 
a licencianda, levando-a a reconstruir a ação passada, o que nos permitiu captar o que 
a estudante estava pensando neste momento da aula por meio da realização da 
reflexão-na-ação, a qual é impossível captar no momento em que ocorre, momento 
esse caracterizado como fase interativa. 

Tomando por base o esquema proposto por Clarke (1994), o qual se refere a 
um esquema sobre a ação adaptado da reflexão-na-ação schoniana, no exato 
momento em que surge durante a sua prática uma situação problema o professor fica 
em estado de alerta e no calor do acontecimento pensa em uma forma de estruturar a 
sua ação de modo a enquadrar e solucionar a situação problema, movimento reflexivo 
chamado de reflexão na ação.  

Em outro momento da entrevista perguntamos a estudante como ela havia se 
sentido assistindo sua própria aula e ela nos respondeu: 
 

É aquilo, talvez se eu tivesse falado olha nós vamos trabalhar com os 
hidrocarbonetos que são divididos em alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, é 
aquilo... foi a primeira aula que eu preparei, então na segunda aula talvez que 
eu for preparar, eu acho que eu tenho que acrescentar isso, eu acho que se eu 
falar desse jeito eles vão entender ou se eu deixar pra falar isso aqui lá no final 
todo mundo vai ficar boiando a aula inteira, coisa que se eu falar no começo vai 
ser mais fácil de lidar, conforme você vai dando a aula você vai pensando “eu 
tenho que falar isso aqui, eu tenho que falar isso lá”. E vai de cada um também, 
falta um pouco mais de... não vou dizer de planejamento mas eu acho que falta 
prática, experiência. 
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Observamos por meio da fala anterior que ainda durante a fase interativa a 
estudante questiona a situação que acabou de ocorrer de acordo com seu sistema de 
referências, o que implica na reestruturação da reflexão-na-ação num outro ponto de 
vista, ponto crítico no qual ela constrói novos conhecimentos sobre a sua prática por 
meio da reflexão sobre a reflexão-na-ação.  

Ao mesmo tempo em que a licencianda constrói novos conhecimentos sobre a 
sua prática também planeja uma nova ação para explorar os fenômenos recém-
observados de uma forma diferente da realizada anteriormente, buscando evitar a 
ocorrência da mesma situação problema, movimento reflexivo denominado de reflexão 
para a ação. 

 
Considerações Finais 
 

A videogravação como uma técnica que permite a construção de uma 
representação do real proporcionou a estudante realizar reflexões sobre a ação pela 
reconstrução da ação passada, tornando possível capturarmos o que ela refletiu na 
fase interativa por meio da reflexão-na-ação. 

Ao se ver no vídeo, a estudante se questiona à medida que aparece uma 
situação problema, o que implica na reestruturação da reflexão-na-ação realizada 
durante a aula. Desta forma ela reflete sobre a reflexão que realizou no momento da 
ação num outro ponto de vista pela realização da reflexão sobre a reflexão-na-ação, 
ponto crítico no qual ela constrói novos conhecimentos sobre a sua prática a serem 
disponibilizados em ações futuras, que servem de base para a realização de reflexão 
para a ação. 

Sendo assim constatamos que a autoscopia tratada como técnica de pesquisa 
e realizada juntamente com a videogravação nos moldes da “sala de espelhos” 
proposta por Schön, possibilita a caracterização dos movimentos reflexivos realizados 
durante a prática docente e leva os licenciandos a refletir sobre a sua ação docente e 
problematizá-la de forma mais profunda e detalhada, contribuindo para uma formação 
inicial reflexiva de professores, o que implica na aquisição de conhecimentos acerca do 
processo de ensinar. 
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Resumo: Neste trabalho investigamos como as práticas discursivas aparecem nas aulas de intervenção 
de licenciandos em Química no PIBID. Para compreender como estas práticas são produzidas filmamos 
aulas de química ministradas por três licenciandos do PIBID, em turmas de segundo ano do Ensino 
Médio, de uma escola de Belo Horizonte. A partir da filmagem selecionamos um episódio de cada aula 
para análise. Nesses episódios observamos os questionamentos que os licenciandos direcionaram aos 
estudantes e a partir destes questionamentos, identificamos quais Classes da Abordagem Comunicativa 
apareceram no discurso. Para tanto utilizamos a ferramenta analítica proposta por Mortimer e Scott 
(2003). A análise dos dados nos permitiu identificar o esforço realizado pelos licenciandos no sentido de 
colocar em prática as discussões sobre Abordagem Comunicativa e o seu papel nas aulas de Química. 
Observamos também que certos tipos de questionamentos facilitam o aparecimento da abordagem 
interativa dialógica. 

INTRODUÇÃO 

Não se pode falar em melhoria na educação sem nos preocuparmos com a 
formação dos professores, que é peça fundamental neste processo. Assim, 
entendemos que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID 
tem sido de fundamental importância na educação, pois busca contribuir para a 
formação de professores. Participando do PIBID de Química, os licenciandos da UFMG 
têm a oportunidade de discutir diversos temas relacionados à sua formação como 
professor. Um dos temas trabalhados nos encontros, as práticas discursivas e suas 
implicações, é de grande relevância no Ensino de Ciências, visto que é por meio do 
discurso que o professor conduz sua aula e caminha com os estudantes rumo à 
compreensão do discurso científico. Neste sentido optamos por observar como estes 
licenciandos têm utilizado seus conhecimentos sobre as práticas discursivas em suas 
intervenções na sala de aula. 

O PIBID de Química é desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG desde 2009 e conta, atualmente, com a participação de três escolas estaduais 
de Belo Horizonte e cada uma possui um professor supervisor, que recebe cinco 
licenciandos. Os licenciandos acompanham as aulas nas escolas duas vezes por 
semana e participam de uma reunião semanal na UFMG, juntamente com os 
professores supervisores e o professor coordenador, que é um professor da 
licenciatura da universidade. 

A ida à escola é o momento em que os licenciandos vivenciam as práticas do 
cotidiano da escola, participando efetivamente das atividades do professor, tanto no 
âmbito da sala de aula, como no contexto escolar. Os encontros semanais na 
universidade constituem um espaço de orientação e discussão, onde os estudantes 
expõem e discutem as atividades que são realizadas na escola, planejam novas 
atividades como, por exemplo, o desenvolvimento de projetos, elaboram materiais para 
serem utilizados com os estudantes e compartilham as dificuldades encontradas pelos 
colegas. É também nestes encontros que os licenciandos têm a oportunidade de 
conhecer o que há de mais atual no ensino de ciências, por meio de apresentações e 
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palestras de convidados e leituras e discussões de textos selecionados pelo 
coordenador. 

Participando do PIBID, o licenciando intensifica o diálogo entre a universidade e 
a escola pública, entre seu aprendizado e seu campo de trabalho, desenvolvendo uma 
consciência crítica de professores que aprendem com a própria experiência. Além 
disso, nas discussões de temas atuais e inovadores no ensino de química, os 
licenciandos adquirem importantes instrumentos para suas inserções na sala de aula. 

Entre os vários temas discutidos no PIBID em 2011 e 2012, um deles tratou das 
abordagens utilizadas e das interações estabelecidas pelos professores em suas aulas. 
A fundamentação teórica do tema foi baseada no trabalho denominado “ATIVIDADE 
DISCURSIVA NAS SALAS DE AULA DE CIÊNCIAS: UMA FERRAMENTA 
SÓCIOCULTURAL PARA ANALISAR E PLANEJAR O ENSINO” de Mortimer e Scott 
(2003) que discute as práticas discursivas desenvolvidas em sala de aula de ciências. 

As práticas discursivas representam um tema que está cada vez mais em 
evidência no campo da educação em ciências (DRIVER, ASOKO, LEACH, MORTIMER 
e SCOTT, 1999; MONTEIRO e TEIXEIRA, 2004; SILVA, 2008; ARAUJO, 2008; SILVA, 
2009; MONTEIRO, MONTEIRO, GASPAR E VILLANI, 2012). Diante da relevância do 
tema, surgiu o interesse em investigar como os licenciandos participantes do PIBID têm 
incorporado essas discussões em suas intervenções na sala de aula. É importante 
ressaltar que o uso deste conhecimento é fundamental para que as aulas de química 
tenham um melhor direcionamento, pois a partir desse conceito o professor poderá 
guiar os seus estudantes por meio do discurso a alcançarem e compreenderem o 
discurso científico. 

REFERENCIAL 

O referencial teórico utilizado neste trabalho é a ferramenta analítica 
desenvolvida por Mortimer e Scott (2003) que tem como base a perspectiva sócio-
histórica ou sociocultural de Vigotski e o conceito de “gêneros de discurso” proposto 
por Bakhtin. Na perspectiva sociocultural temos o processo de criação de significados 
pelos estudantes como oriundo da interação social. O processo de aprendizagem não é 
tratado como uma simples substituição das concepções prévias dos estudantes, mas 
sim como uma negociação, uma construção conjunta do conhecimento para uma 
internalização efetiva. E, para tanto, as interações discursivas são de caráter 
fundamental. O conceito de “gêneros de discurso” é utilizado para descrever o gênero 
de discurso específico das salas de aula de ciências. 

A ferramenta permite que as estratégias enunciativas dos professores sejam 
identificadas e descritas de acordo com cinco aspectos que se interrelacionam, são 
eles: as intenções do professor, o conteúdo, a abordagem comunicativa, os padrões de 
interação e a as intervenções feitas pelo professor. 

Para as análises realizadas neste trabalho, utilizamos os aspectos Abordagem 
Comunicativa e Padrões de Interação. 

O conceito de ‘Abordagem Comunicativa’ é central na estrutura analítica, 
fornecendo a perspectiva sobre como o professor trabalha as intenções e o conteúdo 
do ensino por meio das diferentes intervenções pedagógicas que resultam em 
diferentes padrões de interação. Mortimer e Scott (2002) identificam quatro classes de 
Abordagem Comunicativa, que são definidas por meio da caracterização do discurso 
entre professor e estudantes, ou entre estudantes, em termos de duas dimensões: 
discurso dialógico ou de autoridade; discurso interativo ou não-interativo. 
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O que torna o discurso funcionalmente dialógico é o fato de que ele expressa 
mais de um ponto de vista - mais de uma ‘voz’ é ouvida e considerada - e não que ele 
seja produzido por um grupo de pessoas ou por um indivíduo solitário. Esse último 
aspecto está relacionado à segunda dimensão da abordagem comunicativa, que 
distingue entre o discurso interativo, aquele que ocorre com a participação de mais de 
uma pessoa, e o discurso não-interativo, que ocorre com a participação de uma única 
pessoa. Essas duas dimensões podem ser combinadas para gerar quatro classes de 
Abordagem Comunicativa, como apresentada no quadro 1. 
Quadro 1: As quatro classes de Abordagem Comunicativa 

 Interativo Não Interativo 

Dialógico Interativo/Dialógico Não Interativo/Dialógico 

De Autoridade Interativo/De Autoridade Não Interativo/De Autoridade 
 

As classes geradas pelas combinações das dimensões são descritas como: 
a. Interativo/dialógico: professor e estudantes exploram ideias, formulam perguntas, 
consideram e trabalham diferentes pontos de vista. 
b. Não-interativo/dialógico: professor reconsidera, na sua fala, vários pontos de vista, 
destacando similaridades e diferenças. 
c. Interativo/de autoridade: professor geralmente conduz os estudantes por meio de 
uma sequência de perguntas e respostas, com o objetivo de chegar a um ponto de 
vista específico. 
d. Não-interativo/ de autoridade: professor apresenta um ponto de vista específico. 

Para que o professor possa garantir que as diferentes formas de abordagem 
ocorram em suas aulas, ele precisa trabalhar de forma que seja estabelecido um 
contrato didático com a turma, para que os estudantes correspondam às interações. Ou 
seja, os estudantes precisam se acostumar a participar naturalmente das discussões. 
Isso também não é tarefa fácil, o professor precisa construir isso na sala de aula. Este 
contrato didático está realmente em vigor quando os estudantes expõem suas opiniões 
naturalmente, sem se importar se vão parecer certos ou errados, e o professor por sua 
vez sempre incentiva os estudantes a continuarem a discussão, valorizando as 
opiniões dos estudantes e mantendo o diálogo. Quando isso acontece de maneira 
natural, entendemos que esse contrato didático, ainda que “invisível”, está em real 
funcionamento. 

O que comumente acontece é que, estando o professor em uma abordagem 
interativa de autoridade, sempre avalia os comentários dos estudantes, porém quando 
os estudantes percebem que estão sempre sendo avaliados, vão se tornando cada vez 
mais inibidos de dizer o que pensam. Já na abordagem interativa dialógica, o professor 
pode considerar os diversos pontos de vista, por mais que sejam errôneos e ingênuos. 
O professor, ao invés de avaliar imediatamente o ponto de vista do estudante, pode 
fornecer uma chance para que ele discuta seu próprio ponto de vista, explique melhor e 
vá, ele próprio, percorrendo o caminho para chegar a uma explicação mais próxima do 
ponto de vista da ciência. Ainda que a abordagem interativa de autoridade seja 
importante, pois é com ela que o professor consegue guiar os estudantes pelo caminho 
que ele pretende, a abordagem interativa dialógica é fundamental para que o estudante 
tenha segurança em expor seus pontos de vista, sentir que os mesmos são 
valorizados, para que ele possa caminhar para o conhecimento que vai adquirir 
partindo daquilo que ele já sabe. 
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As interações estabelecidas na sala de aula normalmente correspondem a 
padrões. O padrão de interação mais comumente observado é o chamado de tríade I-
R-A – Iniciação-Resposta-Avaliação, no qual o professor inicia uma interação, o 
estudante corresponde e o professor avalia. Porém há outros padrões, que são mais 
bem aproveitados em uma abordagem interativa dialógica que são as cadeias I-R-P-R-
P-R-P(...) e I-R-F-R-F-R-F(...) onde P significa uma interação do professor com intuito 
de dar prosseguimento à fala do estudante e F significa um feedback para que o 
estudante elabore sua fala. 

Para uma caracterização mais detalhada dos padrões de interação, também é 
possível categorizar os tipos de iniciação e de respostas. Tendo como referência os 
trabalhos de Mehan (1997) e Silva (2009), temos quatro possibilidades de iniciação 
para uma interação, são elas: 
1 – INICIAÇÃO DE ESCOLHA 
A iniciação de escolha corresponde a uma enunciação na qual o professor espera que 
o estudante concorde ou discorde de alguma coisa, ou escolha entre algumas opções. 
Por exemplo, quando o professor pergunta: “essa substância é ácida ou básica?”, “a 
reação é endotérmica ou exotérmica?”. 
2 – INICIAÇÃO DE PRODUTO 
A iniciação de produto é aquela que demanda do estudante uma resposta que seja um 
nome, um lugar, uma data, uma cor, etc. Por exemplo, “qual gás está sendo liberado 
nessa reação química?”, “qual a fórmula da água?”. 
3 – INICIAÇÃO DE PROCESSO 
Este tipo de iniciação normalmente trata de uma pergunta do tipo “por que”, “como”, “o 
que acontece”, que demanda do estudante uma explicação ou uma descrição de 
alguma coisa. Exemplo, “o que acontece quando misturamos água e óleo?”. 
4 – INICIAÇÃO DE METAPROCESSO 
Esse tipo de iniciação é identificado quando o professor pede uma reflexão do 
estudante, com questionamentos do tipo “explique melhor seu raciocínio” ou “como 
você chegou a essa conclusão” ou “ o que você quis dizer com isso?”. De forma a pedir 
o estudante que reformule seus enunciados e exponha melhor seus pensamentos. 

As respostas são categorizadas dessa mesma forma (escolha, produto, 
processo e metaprocesso), mas isso não significa que um tipo de iniciação 
necessariamente resultará no mesmo tipo de resposta. E existe também a “pergunta 
retórica”, que acontece quando o professor faz perguntas, mas não deixa espaço para 
o estudante responder. 

METODOLOGIA 

Com o objetivo de observar como os licenciandos do PIBID se apropriaram dos 
conhecimentos sobre Abordagem Comunicativa em seu discurso, este trabalho se 
iniciou com o acompanhamento das reuniões do grupo do PIBID de Química da UFMG. 
O acompanhamento das reuniões do grupo objetivou compreender o funcionamento e 
o trabalho desenvolvido pelos licenciandos. 

Esta pesquisa está inserida em um dos projetos desenvolvidos pelo PIBID de 
Química que é o projeto “Água em Foco: qualidade de vida e cidadania”. Esse projeto 
está presente desde o primeiro edital do PIBID – Química da UFMG. As aulas, as 
apostilas e as práticas experimentais do projeto são planejadas em conjunto 
(licenciandos e supervisores), discutidas e então executadas pelos licenciandos nas 
escolas. Essa é a oportunidade dos licenciandos vivenciarem a prática docente sob a 
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supervisão de seu professor orientador, e experimentar as orientações discutidas no 
curso de licenciatura e no PIBID. 

No projeto “Água em Foco” existem várias sequências de aulas que foram 
planejadas para proporcionar aos estudantes formas de reconhecer e analisar a 
qualidade da água. Dentre as sequências desenvolvidas, uma delas trabalha o pH, 
trazendo os conceitos de ácido e base, a construção de uma tabela de pH em uma 
atividade prática e as discussões sobre como o pH pode alterar a qualidade da água e 
a vida presente em um ecossistema aquático. No PIBID de Química da UFMG tem sido 
analisada a lagoa da Pampulha. As escolas participantes recebem o material 
necessário para o desenvolvimento do projeto, que é constituído de apostilas para 
todos os estudantes e kits para a realização das atividades experimentais. Estes kits 
contêm vidrarias, reagentes e outros materiais necessários. 

Para esta pesquisa selecionamos três licenciandos que já estavam no PIBID há 
mais de um ano e que eram supervisionados pela por uma professora que já estava a 
dois anos no PIBID. Sendo assim, tanto os estudantes quanto a professora já estavam 
entrosados, acostumados com o projeto, como também já haviam participado de várias 
palestras e debates sobre temas variados. A seguir apresentaremos os licenciandos 
participantes da pesquisa Beatriz, Sara e Daniel (Nomes fictícios). 

Beatriz, aluna do sétimo período, desde início do curso se interessou em 
participar de projetos na área de educação. Já há um ano ela trabalha com monitorias 
em cursinhos pré-vestibular e eventualmente também dá aulas. Segundo ela, participar 
do PIBID enriqueceria a sua formação acadêmica. 

Sara, então cursando o quinto período, escolheu este curso pela vontade de ser 
professora. Teve no PIBID sua primeira experiência em sala de aula e, segundo a 
mesma, foi por isso que quis participar do projeto, para se preparar e ganhar 
experiência antes de assumir uma turma em uma escola. 

Daniel, quarto período do curso, afirma que descobriu sua vontade de ser 
professor durante a sua participação no PIBID, pois segundo ele, antes de participar do 
projeto, ainda não sabia se queria mesmo ser professor e não tinha nenhuma 
experiência com sala de aula. 

As turmas nas quais foi aplicado o projeto eram do segundo ano do Ensino 
Médio e os licenciandos já vinham acompanhando essas turmas durante todo o ano. 

Para a coleta de dados acompanhamos as aulas ministradas pelos licenciandos 
durante o desenvolvimento do projeto “Água em Foco”. E foi filmada a aula sobre pH. 
Filmamos os três licenciandos que deram essa mesma aula em turmas diferentes da 
mesma escola. 

Vimos a necessidade de filmar essas aulas, para registrar os episódios 
desencadeados e não perder os detalhes. Portanto, fomos à escola e realizamos as 
filmagens e o conteúdo das mesmas foi transferido para o computador. 

A primeira etapa da análise consistiu em assistir aos vídeos e elaborar os mapas 
de episódios dos mesmos. De acordo com Mortimer et all. (2007), os episódios podem 
ser entendidos como segmentos do discurso da sala de aula com fronteiras temáticas 
bem nítidas. Todavia, há um conjunto de características que permitem a delimitação 
dos episódios, além do tema, sendo elas: a fase da atividade na qual o episódio tem 
lugar, as ações dos participantes, as formas como os participantes se posicionam no 
espaço físico no qual ocorrem as interações e as formas pelas quais os participantes 
interagem entre si e com os recursos materiais utilizados. O mapa de episódios contém 
o tempo, as formas de interação estabelecidas, os recursos materiais utilizados, as 
fases da atividade, a posição dos participantes em relação uns aos outros, as ações 
realizadas pelos participantes e algumas observações consideradas pertinentes. A 
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partir dos mapas de episódios, foram observados os caminhos que as aulas tomaram, 
a forma como os professores as conduziam e, também, as interações estabelecidas. 

Neste momento, observamos que no decorrer das aulas, os licenciandos fazem 
várias perguntas direcionadas aos estudantes e por isso optamos em dar um foco 
especial a essas perguntas. Que tipo de perguntas são essas? Elas favorecem algum 
tipo de abordagem comunicativa? Utilizando ainda os mapas de episódios, observamos 
a ocorrência das classes de Abordagem Comunicativa (interativa e dialógica, interativa 
e de autoridade, não interativa e dialógica, não interativa e de autoridade). 

Para tanto, optamos pelo enfoque em um episódio de cada aula, de maneira que 
pudéssemos observar nestes episódios a ocorrência das classes da Abordagem 
Comunicativa, assim como os tipos de iniciação que favoreceram a ocorrência de uma 
ou outra classe. As observações encontram-se nos resultados e discussões a seguir. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentro do projeto “Água em Foco” existem várias sequências de aulas que foram 
planejadas para proporcionar aos estudantes formas de reconhecer e analisar a 
qualidade da água. Dentre as sequências desenvolvidas, uma delas trabalha o pH, 
trazendo os conceitos de ácido e base, a construção de uma tabela de pH em uma 
atividade prática e as discussões sobre como o pH pode alterar a qualidade da água e 
a vida presente no ecossistema da lagoa. 

A aula analisada neste trabalho encontra-se na sequência desenvolvida sobre 
pH. Na aula anterior os estudantes construíram uma escala de pH utilizando extrato de 
repolho roxo e soluções de pH conhecidos, sendo o primeiro momento desta aula uma 
retomada do que os estudantes recordam sobre a aula prática que tiveram sobre o 
assunto. Em seguida, os licenciandos mostram que os ácidos e bases estão muito 
presentes no dia a dia e pedem aos estudantes que citem exemplos dessas 
substâncias no seu cotidiano. A partir daí apresentam os conceitos de ácidos e bases 
propostos por Arrhenius, contam um pouco da história sobre essa classificação e 
trabalham a matemática envolvida nos cálculos de pH. Após esse momento, os 
licenciandos retomam o assunto da aula prática discutindo com os estudantes o 
funcionamento de um indicador de pH. Para finalizar a aula, os licenciandos realizam 
um experimento proposto na apostila, que consiste em mergulhar um ovo em vinagre 
por aproximadamente uma semana e, a partir do que foi observado na experiência, 
retomam a discussão central do projeto, que é a qualidade da água. Esse fechamento 
permite a discussão sobre como o pH influencia na qualidade da água, na vida 
aquática e na reprodução dos peixes. 

Os três licenciandos deram essa mesma aula para turmas diferentes da mesma 
escola. Podemos observar particularidades nas aulas de cada um e, por isso, 
discutiremos sobre cada uma separadamente. A análise dos mapas de episódios das 
aulas selecionadas indica que os licenciandos fazem várias perguntas direcionadas aos 
estudantes em suas aulas. Para se ter uma visão geral dessas perguntas, todas as 
perguntas realizadas pelos professores durante a aula foram contabilizadas e 
classificadas conforme apresentado no quadro 2. 
Quadro 2: Quantidade de vezes que cada tipo de pergunta apareceu na aula de cada licenciando 

Professor/Tipo de Pergunta Beatriz Sara Daniel 

Escolha 6 6 0 

Produto 16 15 5 
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Processo 5 5 7 

Meta-processo 0 0 0 
 

Essas perguntas estariam então introduzindo uma Abordagem Comunicativa na 
aula? O discurso dialógico esteve presente nessas aulas? A seguir apresentamos uma 
análise de cada aula, observando como as perguntas ajudaram ou não no 
desenvolvimento da prática discursiva e, também, como os discursos foram 
trabalhados. 

Aula da licencianda Beatriz 
Em sua aula, Beatriz direcionou 27 perguntas aos estudantes conforme 

especificadas no quadro 2. O quadro 3 apresenta  a transcrição de um episódio desta 
aula. 
Quadro 3: Episódio da aula da licencianda Beatriz 

Turno Tempo Falante Transcrição 

1 0:13:30 Professora Alguém sabe me falar porque que a gente está analisando 
esse pH? 

2  Estudante Para quando a gente quiser saber o pH de alguma coisa a 
gente pode calcular. 

3  Professora Isso, mas qual era o nosso enfoque principal quando o 
projeto começou? 

4  Estudantes A água. A água da lagoa da Pampulha. 

5  Professora Isso, o nosso foco de interesse é a água da lagoa da 
Pampulha. Então o que nós estamos fazendo? Estudando 
todos os parâmetros físico-químicos relacionados à água. 
E o pH é um dos parâmetros que analisam a qualidade da 

água. Alguém sabe me dizer se é em alto ou baixo pH 
que a vida aquática consegue sobreviver? 

(...) 
O que vocês acham que acontece com a reprodução dos 
peixes? Olha só o que eu tenho aqui, peguei um ovo de 

galinha e coloquei no vinagre. O que é o vinagre? 

6  Estudantes Ácido. 

7  Professora Isso, ai eu coloquei o ovo da galinha dentro do vinagre. O 
que está acontecendo aqui? 

8  Estudantes Está inchando. Corroendo o ovo. Está com bolhas. 

9  Professora Houve formação de bolhas né? Isso eu posso falar que 
está ocorrendo o quê? 

10  Estudantes Que está corroendo o ovo. 

11  Professora Está tendo alguma evidência de reação química? 

12  Estudantes As bolhas. 

13  Professora Sim a formação do gás. 
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14  Estudantes Qual gás que está sendo formado? 

15  Professora Isso que nós vamos ver, a casca do ovo é formada de 
que? Alguém sabe? 

16  Estudantes Cálcio 

17  Professora Carbonato de cálcio. Que se dissocia em Ca2+ e CO2-. E 
o que tem lá no meio? Não é ácido? O carbonato de cálcio 
reagindo com o vinagre, olha só o que vai formar. O que 
vai formar aqui? Como vamos neutralizar esse -2 aqui? 

Esse ácido que formou aqui é muito instável e ele se 
decompõe em CO2 e água, então esse gás que a gente vê 
aqui é o CO2. Agora pensem, os peixes se reproduzem na 

forma de ovos, se tiver num pH muito baixo, o peixe vai 
conseguir reproduzir? 

18  Estudantes Não. 

19 0:20:50 Professora Porque o ácido vai reagir com a casca do ovo e vai matar 
o peixinho. 

Neste episódio, podemos perceber a importância de se estabelecer o contrato 
didático na sala de aula. Ainda que haja um esforço da professora em fazer perguntas 
que poderiam gerar discussões, muitas vezes os estudantes não respondem a essas 
perguntas. Por exemplo, a professora pergunta “O que vocês acham que acontece com 
a reprodução dos peixes?” (turno 5) e ninguém responde. Podemos perceber também 
um intuito de introduzir um discurso interativo, por exemplo, quando ela pergunta 
“Agora pensa, os peixes se reproduzem na forma de ovos, se tiver num pH muito baixo, 
o peixe vai conseguir reproduzir?” - pergunta de escolha (turno 17). Os estudantes 
respondem que não, mas no lugar de dar prosseguimento ao debate, dando 
oportunidade dos estudantes explicarem sua resposta, utilizando uma pergunta de 
meta processo, como “explique por que não”, a professora já confirma a resposta deles 
“Porque o ácido vai reagir com a casca do ovo e vai matar o peixinho” (turno 19), 
finalizando a interação estabelecida e partindo para um discurso de autoridade. Isto 
não nos surpreende, pois mesmo professores experientes apresentam esta tendência 
na sala de aula. Daí a importância, do licenciando futuro professor, ter compreensão 
desta ferramenta. Isto poderá ajudá-lo a manter um discurso dialógico com o 
estudante. 

Aula da licencianda Sara 
Na aula desta licencianda observamos também várias perguntas direcionadas 

aos estudantes, sendo um total de 26. Uma dessas perguntas “então como será que 
funciona o extrato de repolho roxo?”, desencadeia uma interação, como podemos 
observar na transcrição de um episódio da aula no quadro 4. 
Quadro 4: Episódio da aula da licencianda Sara 

Turno Tempo Falante Transcrição 

1 0:22:00 Professora O indicador, ele vai ter uma forma ácida, HA, que tem uma 
cor A. E em água ele vai se dissociar com todo ácido e vai 
formar H+ e A-. Só que esse A- aqui, ele vai ter uma cor B. 
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Então, o indicador ele funciona assim, ele tem das formas, 
uma forma que ele tem uma cor A e depois que acontece 
a reação ele tem uma outra forma que tem uma outra cor. 

Então é assim que todo indicador vai funcionar. Mas, 
nosso indicador, o extrato de repolho roxo, tinha só duas 

cores? 

2  Estudantes Não. 

3  Professora Ele mostrava que cores? 

4  Estudantes Roxo, verde, amarelo, vermelho, rosa. 

5  Professora Várias cores, não é? E eu consigo explicar o extrato de 
repolho roxo como indicador só usando essa reação aqui? 
Não, porque aqui eu estou mostrando duas cores, então 

como será que funciona o extrato de repolho roxo? Ideias? 
Não é assim, simplesmente assim, tem uma cor que vira 

outra. Mas vocês têm uma ideia de como vai funcionar um 
extrato que muda para várias cores, que tem uma faixa 

com várias cores diferentes? 

6  Estudante As cores misturam. 

7  Professora Mistura de cores. 

8  Aluna Muda de A e B e depois muda mais. 

9  Professora Você acha que é a mistura das cores, certo? E você acha 
que depois disso vai mudar para mais e para mais. 

10  Estudantes Não é a mistura de cores. 

11  Professora Cadê aquela tabelinha que vocês têm? Da escala? Se 
fosse a mistura da cor, digamos a soma da cor, aqui seria 
amarelo e aqui seria vermelho. A cor do meio então, seria 

quando isso aqui fosse igual a isso aqui, qual a cor que 
tinha que ser aqui no meio? 

12  Estudantes Laranja. 

13  Professora E é laranja? 

14  Estudantes Não. 

15  Professora É... 

16  Estudantes Roxo. 

17 0:26:00 Professora Azul. É. O pH 7 é azul, então não é a mistura de cores. 
Então vamos pensar no que você falou. Daqui ele reage 

de novo e reage de novo. Na verdade, o extrato de 
repolho roxo, ele tem uma substância que chama 

antocianina, que não vem ao caso agora a estrutura dela, 
mas ela vai reagir quando você adicionar H+ ou OH-, ou 

seja, um ácido ou uma base, ele vai formar outra estrutura 
e depois vai adicionar de novo e vai formar outra estrutura, 

e cada estrutura dessa tem uma cor. Do jeito que você 
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falou. É assim que funciona o extrato de repolho roxo. 

Neste episódio, observamos que a professora faz uma pergunta e obtém duas 
respostas diferentes (turno 5). Ela, então, considera as duas e discute sobre cada uma, 
separadamente. Num primeiro momento, a professora caminha com a turma em uma 
investigação sobre a primeira ideia e conclui, junto com os estudantes, que essa não é 
a melhor explicação para o fenômeno que eles estão estudando. Em um segundo 
momento, a professora considera a segunda ideia e afirma que ela é a melhor 
explicação para o fenômeno. 

Podemos observar neste episódio, uma pergunta de processo que desencadeia 
uma abordagem interativa e dialógica, que finaliza com uma abordagem não interativa 
e de autoridade, quando a professora confirma a resposta de uma estudante e dá 
continuação à explicação do fenômeno. Este é um aspecto que chama a atenção, pois 
mesmo professores muito experientes tendem a responder imediatamente o estudante 
com a resposta “certa” ou ignorar a resposta que não interessa dando um feedback 
apenas para a resposta que interessa. Assim, percebemos o esforço da licencianda em 
trabalhar as duas respostas conforme as discussões realizadas nos encontros do 
PIBID. 

Aula do licenciando Daniel 
Em sua aula, Daniel direcionou à turma um total de 12 perguntas dos tipos 

produto e processo. Algumas dessas perguntas estão no episódio relatado no quadro 
5. 
Quadro 5: Episódio da aula do licenciando Daniel 

Turno Tempo Falante Transcrição 

1 0:24:17 Professor Quando vocês adicionaram ácido, vinagre, de que cor 
ficou? 

2  Estudantes Vermelho. Rosa. 

3  Professor Quando vocês adicionaram soda cáustica, de que cor 
ficou? 

4  Estudantes Vermelho. 

5  Professor A soda cáustica ficou vermelho? NaOH. 

6  Estudante Não, ficou verde. 

7  Professor Quando vocês adicionaram o hidróxido de amônio? 

8 0:26:20 Estudante Verde também. Outro verde. 

Este episódio permite identificar várias perguntas que podem ser classificadas 
como elicitações de produto. Em seus trabalhos, Mehan chama a atenção para as 
demandas de escolha ou produto que tendem a elicitar respostas curtas constituídas 
por uma única palavra, que são avaliadas pelos professores, gerando sequências do 
tipo I-R-A. (ALMEIDA E GIORDAN, 2012). Desta forma, observamos a abordagem 
interativa e de autoridade, pois o professor interage com os estudantes, mas considera 
apenas um ponto de vista. Notamos que na pergunta “Quando vocês adicionaram soda 
cáustica, de que cor ficou?” (turno 3), a resposta dos estudantes não foi a que o 
professor esperava, então ele questiona “A soda cáustica ficou vermelho?” (turno 5), 
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repetindo a fala dos estudantes como uma forma de avaliação. Notamos que a 
avaliação foi entendida, pois os estudantes imediatamente respondem “não, ficou 
verde.” (turno 6), e então, ele prossegue com sua fala. 

Comparando as aulas do Daniel, com as outras licenciandas, observamos que 
este apresenta mais dificuldades em conduzir as aulas de forma mais dialógica. Isto 
fica evidente no fato de usar na maioria perguntas de produto. Ainda que ele faça um 
esforço em conduzir as aulas de forma interativa, encontra dificuldade em sair do 
discurso de autoridade fazendo uma aula mais dialógica.  

CONCLUSÃO 

Sabemos que o ensino de ciências não pode ser uma mera transmissão de 
conceitos científicos, pois os estudantes aprendem de uma forma mais significativa 
quando participam efetivamente da construção do próprio conhecimento, interagindo 
com os colegas e considerando o conhecimento que eles já possuem. E para que a 
aprendizagem ocorra desta forma, entendemos que é interessante que as quatro 
classes de abordagem comunicativa estejam presentes na aula, proporcionando aos 
estudantes a oportunidade de participar, compartilhando seus pensamentos, 
entendimentos, necessidades e dificuldades. Nesse sentido, o professor pode conduzir 
sua aula da maneira que julgar mais interessante para que os estudantes cheguem ao 
discurso científico. 

Compreendemos que não é fácil para o professor dar “voz” ao estudante 
favorecendo o discurso interativo e dialógico de forma a caminhar para o discurso da 
ciência, que é de autoridade. Esta é uma tensão vivenciada nas aulas de química, até 
mesmo por professores experientes. Por outro lado, os episódios analisados parecem 
indicar que os licenciandos participantes do PIBID fazem um movimento no sentido de 
valorizar a fala do estudante, mas ainda não têm completa segurança em manter uma 
abordagem dialógica por um longo período. 

A utilização de perguntas durante as aulas é um fator que ajuda na introdução 
da abordagem interativa dialógica, porém acreditamos que é com a prática e a 
experiência que os futuros professores podem caminhar para manter essa abordagem 
por tempo suficiente para construir os conceitos junto com os estudantes e os mesmos 
alcançarem o discurso científico e dele se apropriarem. 

Os episódios contidos neste trabalho apontam para o esforço realizado pelos 
licenciandos no sentido de colocar em prática as discussões realizadas no PIBID sobre 
Abordagem Comunicativa e entender o seu papel nas aulas de química. É importante 
que os licenciandos tomem consciência da sua atuação, pois só assim poderão adquirir 
segurança na condução de aulas cada vez mais dialógicas, e isso é parte da formação 
que o licenciando adquire participando do PIBID. Acreditamos que os resultados desta 
pesquisa, que foram apresentados aos participantes do PIBID, contribuirão para as 
discussões sobre o tema. 
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Análise das interações de professores de Química em um 
grupo colaborativo: evidências da efetividade da 

colaboração sobre o desenvolvimento profissional. 
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1 Rodovia João Leme dos Santos Km 110, Bairro do Itinga, CEP 18052-780 – Sorocaba/SP.  
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Palavras-Chave: Grupos Colaborativos, Desenvolvimento Profissional de Professores, Necessidades 
Formativas.  

RESUMO:  

Nessa investigação é apresentado um referencial teórico para analisar as interações 
dos professores de Química da cidade de São Paulo que participaram de um grupo 
colaborativo cujo objetivo era problematizar e buscar soluções conjuntas para as 
dificuldades enfrentadas em sala de aula e ampliar a aprendizagem dos alunos. O 
grupo se organizou sob a forma de ATPC (atividade de trabalho coletivo pedagógico) 
em uma escola aos sábados por dezoito meses. O grupo colaborativo mostrou-se um 
espaço favorável para o desenvolvimento profissional à medida que os docentes 
explicitavam as suas necessidades formativas. Utilizou-se o referencial de Fischer et al 
(2002) adaptado para analisar as interações dos professores. Os resultados apontaram 
que o grupo colaborativo foi mais efetivo para aqueles docentes que interagiam com os 
colegas com interações que favorecessem a construção colaborativa do conhecimento. 

INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento profissional de professores (DPP) é um tema que vem 

sendo investigado pela pesquisa em ensino de Química há muito tempo. Muitos 
estudos enfocam, em especial, como configurações colaborativas contribuem para o 
DPP. Essas parecem ser um instrumento promissor por favorecerem a incorporação 
das reais necessidades formativas dos docentes e não um rol de conteúdos planejados 
por especialistas sem conexão com as expectativas dos professores. Outro aspecto 
favorável às configurações colaborativas é a possibilidade de se articularem com 
projetos que visem à formação centrada na escola.  

Essa é tida como uma forma de romper com modelos formativos 
desconectados com a realidade da escola e com as necessidades dos docentes. 
Nesse sentido, a formação centrada na escola privilegia o contexto de trabalho, a 
colaboração, a reflexão, a interlocução sobre as práticas, as necessidades e os 
interesses dos professores (CUNHA e PRADO, 2010).  Canário (2000) aponta que 
essa concepção de formação permite a criação de situações que estimulam os 
docentes a pensar e agir de modo diferente a partir da articulação da colaboração, 
reflexão e pesquisa. 

Se a colaboração favorece o intercâmbio de ideias e experiências entre os 
docentes, é importante, então, compreender como as interações contribuem no 
processo de DPP. Um referencial muito utilizado nesse sentido é Vygotsky (DAMIANI, 
2008, RIBEIRO e RAMOS, 2012, AZEVEDO e ABIB, 2013). Nessa investigação é 
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apresentada uma análise das interações de um grupo de professores de Química a 
partir das ideias de Fischer et al (2002).  

A INTERFACE ENTRE O DPP E A COLABORAÇÃO ENTRE PROFESSORES 
O conceito de DPP apesar de muito explorado pela pesquisa em ensino de 

Ciências da natureza, não pode ser apontado como algo consensual. Avalos (2010) 
indica que de um modo geral, o DPP é um processo que conecta o professor a 
aprendizagens vinculadas à docência, a aprender a aprender e a transformação dos 
conhecimentos docentes em práticas que beneficiem o crescimento dos estudantes. A 
pesquisa tem apontado que esse processo ocorre nas dimensões pessoal e social 
(AVALOS, 2010; VÁZQUEZ, JIMÉNEZ e MELLADO, 2010; FAZIO e MELVILLE, 2008), 
que envolve a reestruturação de crenças e a ressignificação de valores (BELL e 
GILBERT, 1996), a colaboração com outros docentes (HARGREAVES, 1999; 
IMBERNON, 2010) e a reflexão sobre a própria prática (PIMENTA, 2002; IMBERNON, 
2010). 

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 
Essa investigação visa esclarecer em que medida as interações de um 

professor inserido em um grupo colaborativo fornecem indícios para o 
acompanhamento do seu desenvolvimento profissional. 

METODOLOGIA 
O público alvo dessa investigação foi constituído por cinco professores de 

Química de escolas públicas da cidade de São Paulo (P1,P2, P3, P4 e P5), o professor  
coordenador do núcleo pedagógico (PCNP), que atua na Diretoria de Ensino sendo 
responsável por projetos de formação continuada e orientações técnicas para os 
professores e dois pesquisadores do GEPEQ1 (PQ1 e PQ2). O grupo colaborativo se 
consolidou sob a forma de ATPC (atividade de trabalho pedagógico coletivo) no qual 
eram tratados temas pertinentes para o ensino de Química escolhidos pelos próprios 
docentes. As ATPC ocorreram aos sábados, a cada 2 ou 3 semanas, durante 18 
meses entre 2012 e 2013 sempre em uma escola pertencente à Diretoria de Ensino Sul 
2. O objetivo do grupo colaborativo era buscar soluções para as dificuldades apontadas 
pelos docentes para a melhoria da aprendizagem. O quadro 1 caracteriza os membros 
do grupo colaborativo  
Quadro 1: Caracterização dos participantes do grupo colaborativo. 
 

 
Experiência 
profissional 

em anos 
Formação Função no grupo 

P1 7 Licenciatura em Química Professor colaborador 
P2 10 Licenciatura em Química Professor colaborador 
P3 4 Licenciatura em Química Professor colaborador 
P4 4 Licenciatura em Biologia Professor colaborador 
P5 14 Licenciatura em Química Professor colaborador 

PCNP 18 Licenciatura em Química Mediador 
                                                      
1 Grupo de Pesquisa em Educação Química/IQ-USP. 
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PQ1 15 Doutorando Mediador/pesquisador 
PQ2 13 Doutorando Mediador/pesquisador 

 
As reuniões foram gravadas e transcritas visando-se a identificação de 

necessidades formativas dos docentes (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1992) e o 
estabelecimento de padrões de interação do professor no grupo no que concerne à 
aprendizagem colaborativa (FISHER et al, 2002).  Os docentes responderam a 
inventários cujos objetivos eram identificar os obstáculos para o DPP (VÁZQUEZ, 
JIMÉNEZ e MELLADO, 2010), as suas crenças pedagógicas sobre os processos de 
ensino e de aprendizagem, o papel da atividade experimental no ensino e os modelos 
didáticos pessoais (SANTOS JR e MARCONDES, 2010). 

Nessa investigação foram apresentados os resultados obtidos com as 
transcrições dos encontros. Para isso, as interações dos docentes foram categorizadas 
a partir das ideias de Fisher et al (2002). Nesse sentido, foram estipulados padrões de 
interação que permitiram identificar um determinado estágio colaborativo do professor 
dentro da dinâmica do grupo colaborativo. Na perspectiva desses pesquisadores a 
construção colaborativa do conhecimento ocorre em um processo marcado por três 
fases:  

I. Externalização - momento em que as ideias dos componentes do grupo 
são explicitadas. Nessa fase, pode ocorrer grande divergência de 
pensamentos. 

II. Elicitação - momento em que as ideias são debatidas. Nessa fase uma 
ideia pode ser refutada pelo grupo. 

III. Construção do conhecimento - essa fase corresponde à busca do grupo 
pelo consenso cujo caminho pode ser orientado pelo “conflito” das 
divergências, processo marcado por um maior debate. A outra via para a 
busca do consenso é orientada pela “integração” onde o debate é 
evitado ou é menos contundente. 

É nessa última etapa que as divergências e sentimentos se manifestam de 
maneira mais forte, sendo necessário que o grupo esteja maduro o suficiente para 
saber lidar com as tensões sem ressentimentos, que poderiam ameaçar a confiança no 
grupo. As interações neste estágio fomentam novas ideias e permitem que sejam 
analisadas sob outros pontos de vista. Interações dessa natureza podem ser 
compreendidas dentro da dinâmica de um grupo colaborativo como essenciais para a 
construção colaborativa de conhecimentos (Fischer et al, 2002), pois nessa fase as 
dificuldades de um docente podem ser problematizadas, incorporando novos pontos de 
vista e podendo acarretar em uma nova perspectiva analítica dessa dificuldade. Dessa 
forma, tem-se uma ampliação de recursos pessoais para o enfrentamento do 
obstáculo. Zeichener (1998) já alertava para a importância da reflexão ser entendida 
como uma prática social por incorporar novos elementos à análise.  

Para que tal condição possa ser alcançada pelo grupo, é preciso que se 
estabeleça um vinculo de confiança entre todos os docentes e um ambiente propício 
para o desenvolvimento do trabalho colaborativo, caso contrário, seria inviável que as 
pessoas explicitassem as suas dificuldades e necessidades. Esse estágio foi pensado 
com base nos elementos fundamentais para o desenvolvimento da cultura colaborativa 
apontados na literatura: confiança e colaboração (HARGREAVES, 1999; FIORENTINI, 
2004; BOAVIDA e PONTE, 2002). Essa condição é necessária porque a colaboração 
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por si, não garante um ambiente isento de tensões, de ideias e visões conflitantes entre 
as pessoas. Assim, é preciso que exista uma base em que as negociações e reflexões 
inerentes ao trabalho colaborativo possam ocorrer, por essa razão, ela é apontada aqui 
como um aspecto essencial para o desenvolvimento do trabalho colaborativo.  

Foi desenvolvida aqui uma sistematização que permite a identificação da 
evolução de estágios capazes de representar a participação de um docente dentro da 
dinâmica colaborativa estabelecida em uma ATPC. Para tal, foram acrescentados 
novos elementos às três fases da construção colaborativa do conhecimento (FISCHER 
et al, 2002), obtendo-se seis estágios diferentes dentro do processo de 
desenvolvimento profissional. São eles: 

� Construção do conhecimento/aprofundamento da reflexão - aglutina as 
fases da externalização, da elicitação e da construção do conhecimento. 
É nesse momento que as ideias apresentadas pelos docentes podem 
ser refutadas ou tratadas em regime de colaboração, favorecendo, 
assim, novas aprendizagens, aprofundamento de conhecimentos ou 
novas perspectivas analíticas. 

� Colaboração - indica que o professor manifesta apoio aos colegas de 
grupo em relação às demandas solicitadas. Nesse caso, fica visível a 
intenção do docente de assistir alguém independentemente de discutir 
as suas próprias necessidades. Esse comportamento é muito importante 
dentro da dinâmica do grupo, pois revela que o grupo colaborativo é 
capaz ser subsidiar um solicitante de maneira mais concreta. 

� Reconhecimento - aponta que o docente conseguiu perceber que o 
grupo colaborativo é para ele um espaço que pode contribuir de alguma 
forma no enfrentamento de alguma de suas dificuldades na atividade 
docente ou de uma determinada necessidade formativa.  

� Apropriação - indica que a produção coletiva foi capaz de suprir uma 
demanda de algum dos professores. Mesmo que tenham sido 
necessárias adequações para a sua aplicação em sala de aula, ainda 
assim, pode-se considerar que a produção coletiva foi útil na atividade 
docente. 

� Superação - indica evidências de que as ATPC subsidiaram o indivíduo 
na superação de algumas de suas necessidades formativas. Vale 
ressaltar que se considera aqui a ação de superar não como um fato 
consumado, mas como um início de processo de desenvolvimento.  

� Conscientização - aponta para evidencias de que o docente começou a 
adquirir consciência de algumas de suas necessidades formativas. 
Trata-se de um estágio importante para o processo de desenvolvimento 
profissional porque pode favorecer que o professor comece a buscar 
meios e conhecimentos para superar suas necessidades formativas. 

Os dois primeiros estágios colaborativos têm a dimensão coletiva porque 
referem-se à contribuição de um docente para o grupo colaborativo. Os últimos 
estágios, por sua vez, têm dimensão pessoal porque dizem respeito à valorização que 
o professor confere ao papel do grupo colaborativo em seu próprio desenvolvimento 
profissional. Com isso, não se afirma aqui que uma dimensão é mais importante que a 
outra no desenvolvimento profissional, ao contrário, entende-se que ambas as 
dimensões estão envolvidas nesse processo, como já apresentado nos referenciais 
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teóricos dessa investigação. O quadro 2 apresenta os estágios colaborativos e as 
respectivas interações características  identificadas nos encontro dos professores. 

Quadro 2: Caracterização das interações dos professores nas ATPC. 

Estágio colaborativo 
 interações características do 

estágio/exemplos das interações 
identificadas nas ATPC 

Papel na dinâmica do 
grupo 

Construção de 
conhecimento/aprofun-
damento da reflexão 

grupo 

 

 

Explicitação de ideias. 

“Com o currículo em espiral o professor 
precisa correr com a matéria!” 

Favorecem a ampliação do 
debate e da análise dos 
problemas. Subsidiam o 
aprofundamento da reflexão 
sobre diversos aspectos 
pertinentes ao processo de 
ensino e de aprendizagem. 

Exemplificações da própria prática. 

“Eu acho importante um pré-laboratório 
eu faço isso sempre que é possível”. 

Declaração das dificuldades no 
exercício da atividade docente 
(conhecimento em Química, 
metodologia, atividades, indisciplina, 
etc). 

“Não dá para fazer uma atividade 
experimental com uma sala 
superlotada.” 

Ampliação das ideias dos colegas. 

“Acho que o pré-laboratório com uma 
problematização facilita a 
aprendizagem porque instiga o aluno 
para participar da aula.” 

Solicitação de auxílio/apoio para o 
grupo. 

“Só não entendi o porquê da chama do 
sulfato de cobalto não ficar vermelha. 
Alguém sabe me explicar?” 

Questionamento reflexivo. 

“Será que é isso? Vale a penar correr 
com a matéria se o aluno não 
entendeu?” 

Colaboração com o 
grupo 

 

Apoio aos colegas de grupo em relação 
às dificuldades manifestadas por esses. 

“Eu trabalho com a experimentação faz 
tempo e nunca tive problema, os alunos 
mais indisciplinados se comportam 
muito bem, melhor que na aula 
expositiva. Tem que arriscar”. 

Demonstram o intercâmbio 
entre os docentes visando o 
enfrentamento das 
dificuldades enfrentadas no 
exercício da docência.  

Compartilhamento de materiais e/ou 
soluções já utilizadas em sala de aula. 

“Eu usei uma simulação semana 
passada sobre equilíbrio químico, tive 
um pouco de dificuldade de trabalhar, 
mas acho que vale a pena insistir com 
esse recurso.” 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Formação de Professores 
FP 

Apropriação  

 

Declaração da utilização das ideias do 
grupo. 

“Eu estava ensinando o modelo de Bhör 
e aproveitei para fazer o teste de 
chama como P2 disse e deu certo!” Atestam que a produção do 

grupo colaborativo foi útil para 
o enfrentamento de suas 
dificuldades. 

Declaração que o apoio do grupo foi útil 
na solução de alguma dificuldade 
enfrentada com atividades, ações, 
metodologias nas aulas. 

   “Eu não conseguia resolver esse       
exercício do ENEM com as dicas de P6 
eu consegui resolver.”  

Conscientização 

 

Declaração que o docente começou a 
conscientizar-se de alguma 
necessidade formativa ou aspecto 
problemático que gostaria mudar. 

“Eu sou muito conteúdista para ensinar, 
por isso estou aqui. Sinto que preciso 
mudar isso.” 

Atestam que a participação no 
grupo colaborativo favoreceu 
o ganho de consciência 
acerca de alguma 
necessidade formativa. 

Reconhecimento 

 

Declaração sobre o reconhecimento do 
papel do grupo colaborativo na 
superação de suas necessidades 
formativa ou dificuldade no exercício da 
docência.  

“Eu sou professora há muito tempo, não 
sei tudo... acho que a troca de 
experiências no grupo vai facilitar o 
conhecimento de outras atividades”. 

Atestam que o grupo 
colaborativo foi visto como um 
espaço com possibilidades de 
corresponder às expectativas 
do professor. 

Superação 

 

Declaração de que o grupo colaborativo 
está subsidiando a superação de uma 
dada necessidade formativa ou 
dificuldade no exercício da docência. 

“Eu vou aproveitar que você falou isso 
P4, no começo das ATPC, eu me sentia 
meio incomodado porque muitos 
trabalhavam com a experimentação 
agora estou me preparando para usar a 
experimentação nesse bimestre, a 
gente sempre tem muito que aprender”. 

Apontam para indícios de 
que com o projeto 
colaborativo o docente 
está de alguma maneira 
superando uma 
determinada necessidade 
formativa. 

RESULTADOS E ANÁLISE 
As interações identificadas durante as ATPC foram apresentadas no quadro 3. 

A análise focalizou em primeiro plano o grupo colaborativo como um todo e depois os 
professores individualmente. Visando organizar a análise, foi feita uma descrição da 
participação de cada um dos docentes nas ATPC e depois retomada a análise dos 
dados. 
Quadro 3: Interações dos docentes identificadas nas ATPC. 

Estágio colaborativo   Interações P1 P2 P3 P4 P5 
Construção de 

conhecimento/aprofunda-
mento da reflexão grupo 

Explicitação de ideias/valores 9 3 3 - 7 
Exemplificações da própria prática 1 3 2 - 2 
Declaração de dificuldades com a docência 3 2 5 4 6 
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Ampliação das ideias dos colegas 5 1 - - 4 
Solicitação de auxílio e/ou apoio para o grupo  6 5 3 - 11 
Questionamento reflexivo 2 1 2 - - 

Colaboração com o grupo Apoio aos colegas do grupo 3 9 2 - 1 
Compartilhamento de materiais e/ou soluções 1 4 - - - 

Apropriação Apropriação da produção do grupo 2 1 - 1 4 
Conscientização Conscientização de uma necessidade formativa 4 2 4 1 9 
Reconhecimento Reconhecimento de uma necessidade formativa - - - 3 1 

Superação Superação de uma necessidade formativa 2 1 1 - 1 
 

P1 era um professor que interagia muito no grupo colaborativo, manifestava as 
suas dificuldades e ideias em publico e participava ativamente das discussões com os 
demais. P1 apresentava muitas ideias alinhadas com o construtivismo e suas 
atividades preferidas visavam maior participação dos alunos. Nas ATPC, P1 era solícito 
com os demais, compartilhando seus materiais e contribuindo nas discussões. O seu 
maior interesse nas discussões eram as atividades capazes de ampliar a 
aprendizagem dos alunos e a ampliação do próprio conhecimento em Química. 

Quando tinha dificuldades com alguma atividade em especial ou sobre 
metodologias, P1 colocava esse assunto em pauta nas ATPC. Alguns professores do 
grupo tinham essas mesmas dúvidas, mas só depois da manifestação de P1 revelavam 
isso. Por essa razão, P1 era tido como um líder no grupo, pois sua postura nas 
reuniões estimulava os demais a explicitarem suas dificuldades para o grupo. 

P2 seguia uma linha de participação oposta a de P1, ou seja, visava mais 
apoiar os colegas do grupo do que solicitar auxílio. Nesse sentido, o docente era muito 
solícito, sempre disposto a compartilhar sua experiência profissional e atividades que 
utilizava em sala de aula. Entre todos, foi o que mais levou materiais instrucionais 
próprios e debatia o uso destes em sala de aula durante o projeto. 

P2 aparentava ser o professor do grupo que menos tinha problemas na escola, 
utilizava atividades experimentais com frequência, o que era um desejo dos demais 
docentes longe de se concretizar, seja por falta de condições da escola ou, como 
assumido por alguns, despreparo profissional. P2 estava sempre fazendo cursos de 
formação continuada, tal fato diferenciava esse docente dos outros. Muitas atividades 
utilizadas por P2 em suas aulas eram da revista Química Nova na Escola, o que 
atestava que o docente possuía autonomia para buscar inovações em suas aulas, mais 
uma característica que distinguia P2 no grupo. Talvez pela somatória de todos esses 
atributos esse professor fosse tido pelo grupo como uma liderança.  

P3 se definia com um professor conteúdista que basicamente utilizava em suas 
aulas giz e lousa. Tal postura incomodava o professor e o incentivou a participar do 
grupo colaborativo. Nas ATPC o docente relatava as suas dificuldades e dilemas e 
quando alguém tinha uma ideia que o interessasse, pedia maiores detalhes. O docente 
aparentava ter bons conhecimentos em Química, as suas maiores dificuldades eram de 
fato propor atividades que facilitassem a aprendizagem de seus alunos. O docente 
tinha algumas ideias alinhadas à transmissão cultural como, por exemplo, as chamadas 
orais que fazia em algumas aulas com os seus alunos, cuja finalidade era forçá-los a 
estudar e decorar conceitos químicos.  

Talvez pelo fato de não utilizar inovações ou incorporar atividades 
diferenciadas em suas aulas, P3 pouco colaborava com o grupo. Nesse sentido, era 
frequente o professor agradecer ou reconhecer que o grupo colaborativo estava sendo 
muito importante para ele por ampliar as suas possibilidades e o seu repertorio de 
atividades. De fato, após alguns meses nas ATPC, P3 começou a inserir as atividades 
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experimentais em suas aulas e declarou estar satisfeito consigo mesmo pela mudança 
e pelo aumento da participação de seus alunos nas aulas. 

P4 era o único no grupo que não tinha formação especifica em Química. Esse 
docente quase não se manifestava nas ATPC, tendo conhecimentos em Química muito 
superficiais - por exemplo, o professor não sabia a diferença entre número atômico e 
massa atômica. P4 tinha consciência que a sua formação precisava melhorar e por isso 
entrou para o grupo. Nas reuniões, P4 ouvia atentamente os demais e fazia as suas 
anotações, só se manifestava quando alguém fazia uma pergunta direta a ele ou nos 
momentos de descontração. 

P4 com frequência reconhecia publicamente que o grupo colaborativo estava 
sendo importante na melhoria da sua formação pessoal e de suas aulas. O docente 
revelou que apesar de sentir-se ainda inseguro com as aulas de Química sente-se mais 
preparado e capaz de trabalhar conceitos que anteriormente não abordava com os 
seus alunos. Outro aspecto que corrobora a importância do grupo sobre a prática de P4 
foi o fato desse docente começar  a trabalhar com a experimentação em suas aulas. 
No início da investigação P4 relatou que tinha muito medo de trabalhar com esse tipo 
de atividade. 

P5 era o docente com maior experiência entre todos, era muito comunicativo e 
não tinha melindres em explicitar as suas dificuldades com a docência. Esse professor 
foi o único que manifestava abertamente quando discordava de alguém no grupo. 
Trabalhava eventualmente com a experimentação em suas aulas. Apresentava 
algumas ideias de natureza tradicional como avaliações que enfatizavam a 
memorização. P5 considerava-se um professor tradicional e gostaria de mudar isso, 
essa foi uma das razões apontadas por ele para participar do grupo colaborativo. O 
docente era tido como uma liderança dentro do grupo colaborativo. 

Com o passar do tempo, P5 foi incorporando novas ideias e era visível, com 
base nos exemplos de atividades que compartilhava com o grupo nas ATPC, que 
alguns aspectos de sua prática pedagógica estavam sendo reestruturados. P5 se 
interessava principalmente por discussões sobre atividades capazes de ampliar a 
aprendizagem dos alunos e sobre o currículo de Química. 

De um modo geral, as interações apontam que o grupo colaborativo foi 
importante para todos os docentes. Interações que atestam a efetividade da 
colaboração foram observadas para todos os professores em maior grau para P1 e P5 
e indicam que o grupo favoreceu o ganho de consciência para determinadas  
necessidades formativas e indicam que a maioria dos professores apresentou 
evidências de que começavam a superar algumas dessas necessidades e que se 
apropriaram da produção do grupo.  

As interações que favoreciam a construção colaborativa do conhecimento 
foram identificadas para todos os docentes. Nesse quesito P1 e P5 foram os que mais 
interagiram nesse estágio, P2 e P3 interagiram em menor escala que os primeiros. 
Chamou a atenção o pequeno número de interações de P4, o que evidenciava que 
esse docente não sentia-se em condição de contribuir com o grupo, sentimento este 
que foi revelado por ele em várias ATPC.  

Nesse sentido, quando um professor do grupo colaborativo não manifesta as 
suas dificuldades está impedindo de maneira inconsciente que os demais contribuam 
para resolver ou minimizar as suas dificuldades. Pode-se, a partir desse raciocínio, 
compreender como a participação de P1 e P5 foi importantíssima para que a 
colaboração de fato fosse produtiva, em especial para ambos, já que boa parte do 
estágio da construção de conhecimento e aprofundamento da reflexão se deu em torno 
de suas demandas. P2, P3 e P4, nesse quesito, deixavam a desejar e,  
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consequentemente, o grupo colaborativo só poderia ser efetivo para a superação de 
suas dificuldades ou necessidades formativas se estas tivessem sido explicitadas por 
P1 e P5. P4, era, entre todos, aquele que aparentemente mais precisava do apoio do 
grupo colaborativo, contudo a sua conduta nas ATPC dificultava que esse docente 
tivesse acesso aos benefícios da colaboração (DAMIANI, 2004).  

No que se refere às interações que indicam a colaboração do professor com o 
grupo, foi perceptível que nesse quesito houve menor atividade, com exceção para P2. 
Essas interações apontam para a intenção do docente em apoiar os demais. Assim, 
pode-se concluir que nem sempre os professores queriam ou sentiam-se em condição 
de auxiliar um colega em suas demandas. A análise das interações dos professores 
não permite identificar qual é a intenção do docente. Dessa maneira, a ausência de 
interações do tipo colaboração não podem ser entendidas como um descompromisso 
com as necessidades dos outros docentes do grupo colaborativo. Muitos aspectos que 
podem ter contribuído nesse sentido, tais como, desconhecimento sobre o assunto, 
falta de ideias ou atividades que pudessem ser uteis para os outros, não evidenciam 
desinteresse pelas necessidades de terceiros. 

Vale ressaltar que a construção colaborativa do conhecimento no grupo 
raramente ocorria pela via do conflito, quase sempre essa fase ocorria por meio da 
integração. Aqui é preciso fazer algumas considerações. A pouca ocorrência de 
conflitos não atesta que houve, de fato, um consenso entre todos e sim um produto 
mediado pelo jogo de poder que ocorria dentro da dinâmica do grupo. Por exemplo, se 
os mediadores finalizavam uma discussão, dificilmente um professor acrescentava 
mais aspectos, mesmo que visivelmente alguns docentes não estivessem satisfeitos 
com o final. O mesmo ocorria se alguma liderança do grupo finalizasse a discussão. 
Apesar de certa insatisfação, o conflito era uma prática evitada por todos. Para 
contornar essa situação, os pesquisadores sempre deixavam claro que toda ideia 
produzida pelo grupo colaborativo não era um produto acaba e que deveria ser 
adaptada por todos para as suas necessidades. 

Conclusões 
Sobre o grupo colaborativo constituído pode-se afirmar que se constituiu em 

um espaço de aprendizagem, corroborando os achados de Penuel et al (2007). Nesse 
sentido, os docentes puderam aprofundar conhecimentos que já possuíam como, por 
exemplo, os conceitos químicos e, também, adquirir novos conhecimentos sobre 
algumas metodologias de ensino e a preparação de material instrucional próprio. 

O grupo colaborativo mostrou-se um espaço viável para o desenvolvimento 
profissional, pois, foi capaz se estimular o aprofundamento da reflexão sobre uma série 
de fatores que dificultavam o ensino e a aprendizagem. Outro aspecto que vale a pena 
ressaltar foi a possibilidade de articular a formação centrada na escola com a ATPC. 
Essa é uma opção que pode ser implementada sem que sejam necessárias grandes 
alterações na rotina dos professores ou investimentos em recursos físicos, basta 
organizar a agenda do grupo de acordo com a realidade dos docentes. 

Muitos trabalhos apontam para a importância da colaboração entre professores 
(DAMIANI, 2008; BOA VIDA e PONTE; 2002; FAZIO e MELVILLE, 1998). Entre os 
benefícios apontados, destacam-se a possibilidade de problematizar as dificuldades 
advindas da escola e o favorecimento do processo de desenvolvimento profissional.  

Sobre os docentes, pode-se concluir que o trabalho colaborativo foi mais 
efetivo para aqueles que se envolveram mais intensamente no estágio da construção 
de conhecimento e aprofundamento da reflexão. Isso pode ser justificado em virtude de 
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que esses professores, ao externarem suas dificuldades, favoreceram a reflexão do 
grupo sobre as suas necessidades e, com isso, pudessem problematizá-las.  

Os dados apontam que mesmo quando o professor é muito colaborativo, não 
se pode garantir que essa postura lhe dê como retorno novas aprendizagens ou a 
condição de ter as suas necessidades formativas supridas de maneira efetiva pelo 
grupo colaborativo. É preciso reconhecer que, dentro da dinâmica do grupo 
colaborativo, o docente com esse perfil é sempre benéfico para os demais, porque ele 
pode criar condições para que as dificuldades dos professores possam ser explicitadas 
de algum modo. 
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Palavras-Chave: Oficina temática, teoria ácido-base, formação inicial. 

Introdução 
No ano de 2011 bolsistas do subprojeto PIBID 
Química/UEM desenvolveram uma oficina sobre o 
tema gerador “refrigerantes” com o objetivo de 
ensinar conteúdos químicos como os de ácidos e 
base por meio de atividades experimentais, 
discutindo aspectos históricos, sociais, tecnológicos 
e culturais (CORTEZ, 2011). A proposta 
metodológica da oficina está fundamentada nos três 
momentos pedagógicos: problematização inicial (PI), 
organização do conhecimento (OC) e aplicação do 
conhecimento (AC) (DELIZOICOV e ANGOTTI, 
2002). Uma das atividades do PIBID Química/UEM 
tem sido o processo continuo de reflexão sobre as 
oficinas desenvolvidas pelos bolsistas na busca de 
aprimorá-las e, também, de promover a formação 
dos bolsistas que ingressam no projeto. Nesse 
sentido, no ano de 2014, bolsistas integrantes, 
novos e mais antigos, depois de assistirem 
aplicações e discutirem os resultados já obtidos com 
a oficina (CORTEZ, 2011), entenderam que seria 
possível propor algumas mudanças nas questões 
problematizadoras e na inserção de novos materiais 
no âmbito das atividades experimentais tais como, 
suco de laranja e água gaseificada, na perspectiva 
de ampliar as discussões com os alunos de Ensino 
Médio a respeito da temática, conforme 
discutiremos neste trabalho.     

Resultados e Discussão 
Observamos que as atividades experimentais 
poderiam ampliar os questionamentos sobre os 
fenômenos observados, para isso optamos por 
inserir perguntas na abertura de cada atividade 
experimental (PI) como, por exemplo, na primeira 
atividade introduz-se o estudo sobre interações 
frente a um indicador, tendo como pergunta 
problematizadora (PI) “Existe alguma semelhança 
na composição do refrigerante e de um suco 
natural? Se sim, qual(is)?“; na terceira atividade que 
trata do  estudo da composição do gás contido no 
refrigerante, temos como abertura “Qual a maneira 
mais comum de se armazenar um refrigerante 
depois de aberto? Por quê? Vocês já tomaram 
refrigerante sem gás? Qual o gosto? É a mesma 
sensação de um refrigerante com gás?”; enquanto 
na última, que se trata da análise nutricional do 
refrigerante e do suco de laranja, temos como 
questão “Refrigerante é saudável? Por quê? E o 
suco de laranja, é saudável? Até o momento, quais 
as diferenças observadas entre um suco de laranja, 

uma água gaseificada e o refrigerante?”. 
Entendemos que tais questões permitem maior 
possibilidade para a construção sistemática dos 
conceitos abordados. Como os resultados 
apresentados em oficinas anteriores revelavam que 
os alunos permaneciam com a ideia de que ácido é 
sempre ruim, decidimos inserir o suco de laranja a 
fim de problematizá-la, uma vez que este serve 
como parâmetro de comparação com a bebida 
estudada, por ambos terem o mesmo 
comportamento frente a um indicador, ajudando a 
romper com concepções errôneas sobre materiais 
com, ou ainda a ideia de que não existem elementos 
químicos em produtos de origem natural. Como 
proposição de mudanças, mantivemos os mesmos 
experimentos, utilizados anteriormente, mas com 
perguntas iniciais e finais com intuito de convidar o 
aluno a construir seu conhecimento sobre o tema 
químico, desenvolver habilidades e competências 
para formular hipóteses de fenômenos acontecidos 
como previsão de alguma interação. Dessa maneira, 
as concepções prévias sobre um ácido ser bom/ruim 
para a saúde puderam ser mais bem discutidas e/ou 
reconstruídas a partir da oficina. As mudanças 
propostas foram apresentadas e discutidas com um 
grupo de 28 pibidianos, em sua maioria, integrantes 
novos e matriculados nos semestres iniciais do 
curso de licenciatura.  

Conclusões 
Consideramos que os momentos de reflexão acerca 
da organização e desenvolvimento de uma oficina 
temática são essenciais para o processo de 
formação. As discussões com o grupo de alunos 
bolsistas do Pibid/Química da UEM proporcionaram 
uma melhor compreensão sobre o papel da 
problematização no processo de ensino e 
aprendizagem e, por meio de sugestões dos 
participantes, possibilitaram o aprimoramento da 
oficina. 
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Danilo G. S. Mattos (IC)¹, Eliane dos Santos (IC)¹, Vitória Szesz (IC)  *daiabeatrizss@hotmail.com 
1Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Palavras-Chave: Formação Docente, Perfil dos Professores de Química, Professor Efetivo . 

Introdução 
O professor possui fundamental importância no 
processo educacional, como agente que orienta o 
aluno na construção do conhecimento. Esse papel 
requer do professor de Química uma formação 
pedagógica que o auxilie diante dos desafios 
educacionais e uma formação específica na área, 
que lhe dê segurança e domínio sobre o que ensina. 
Diante disso, é de fundamental importância que o 
professor de Química tenha formação específica na 
área e se especialize constantemente. As Diretrizes 
Curriculares de Química do Estado do Paraná1 
apontam para um ensino contextualizado. Porém é 
comum vermos que os professores ainda encontram 
dificuldades em ensinar a Química de modo que os 
estudantes aprendam-na. Diante disso, o objetivo 
deste trabalho é apresentar e discutir o perfil de 
professores de Química que lecionam para o Ensino 
Médio na cidade de Ponta Grossa PR, no que se 
refere à formação e à experiência profissional, e 
dificuldade que os professores enfrentam ao 
lecionar. A coleta dessas informações foi realizada 
por meio da aplicação de questionários a 
professores de Química do Quadro Próprio do 
Magistério (QPM) da Secretaria de Educação do 
Estado do Paraná (SEED). No total, no Núcleo 
Regional de Educação de Ponta Grossa, uma das 
divisões regionais da SEED no estado, atuam 66 
professores efetivos, sendo 48 na cidade sede, 
Ponta Grossa, e destes, 15 responderam ao 
questionário, totalizando 31,25 % de todos os 
professores de Química efetivos da cidade.  

Resultados e Discussão 
A partir análise dos questionários, tem-se que 

todos professores analisados são graduados em 
Química, o que facilita muito no processo de ensino 
por possuírem formação na área de atuação. 80% 
desses professores possui pós-graduação na área 
da Química ou Educação. Os professores 
pesquisados são experientes, todos lecionam 
Química a mais de 5 anos. Com base nos dados, 
percebe-se que esses possuem pós-graduação e 
em alguns casos mestrado, mas quando 
questionados a respeito de dificuldades em lecionar, 
todos responderam que possuem grandes 
dificuldades, tanto em relação ao Ensino de Química 
como em relação a ser professor de um modo geral. 
Entre as maiores dificuldades apontadas pelos 

professores estão: a falta de valorização do 
professor; o desinteresse dos alunos; falta de tempo 
para ministrar a disciplina, por possuir apenas 2 
horas semanais e uma lista enorme de conteúdos a 
serem trabalhados¹; e o fato desses professores não 
possuírem tempo para prepararem aulas 
diferenciadas e atrativas. Apesar de serem efetivos, 
93% dos professores pesquisados possuem uma 
carga horária semanal igual ou maior que 40 horas. 
Considerando também que 73% dos professores 
leciona em mais de uma escola, percebe-se um 
grande problema enfrentado no Ensino de Química 
na cidade de Ponta Grossa-PR. Com esta carga 
horária e tendo que se deslocar para mais de uma 
escola, os professores tem dificuldade em encontrar  
tempo para prepararem material e planejar 
metodologias inovadoras. É extremamente 
preocupante, o fato da maioria dos professores 
possuir uma elevada carga horária e precisar 
trabalhar nos três turnos, ocorrendo um grande 
desgaste físico e emocional. Esse desgaste físico e 
emocional pode levar a síndrome de Bournout. 
Segundo Bezerra e Carvalho2 essa síndrome tem 
como principais características a exaustão 
emocional, desumanização e perda da realização no 
trabalho. A satisfação e a eficiência no trabalho 
diminuem e há um grande sentimento de 
desconforto e descontentamento pessoal.  

Conclusões 
É possível perceber, que mesmo professores 
experientes, efetivos, formados na área e com 
especializações em Química ou Educação, 
encontram dificuldades ao lecionar Química para 
seus alunos. Os professores acreditam que essa 
dificuldade está relacionada com a falta de 
valorização do profissional pelo governo e pela 
sociedade, que obriga o professor a se desgastar 
com muitas aulas e às vezes encarar uma jornada 
tripla de trabalho, em busca de um salário digno. 
Outra dificuldade encontrada por esses professores 
são as poucas aulas destinadas à Química, que 
dificulta que o professor trabalhe de maneira 
diferenciada. Com aulas mal preparadas, os alunos 
perdem o interesse pela disciplina.  
____________________ 
1 PARANÁ, Secretaria de Educação do Estado. Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica. 2008 
2 BEZERRA e CARVALHO, SÍNDROME DE BURNOUT: A 
relação saúde mental e trabalho entre os professores na cidade 
de Caruaru/PE 
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Análise dos projetos pedagógicos dos cursos de 
Licenciatura em Química do Estado do Rio de Janeiro quanto 
a perspectiva inclusiva.  
Carina Costa dos Santos¹ *(IC), Ana Carla S. Beja¹ (PQ).  ccs_05_12@yahoo.com.br  
¹ Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - campus Duque de Caxias 
 
Palavras-Chave: formação de professores, educação inclusiva, ensino de Química. 

RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa que tem como finalidade investigar como os cursos de 
Licenciatura em Química do Estado do Rio de Janeiro vêm preparando os futuros professores para o 
desenvolvimento de uma prática pedagógica no âmbito da educação inclusiva. A metodologia realizada 
buscou analisar os projetos pedagógicos destes cursos a fim de compreender buscando identificar qual o 
perfil de docentes que as instituições de ensino superior buscam formar, e ainda verificar partir de 
pesquisar, nas ementas das unidades curriculares obrigatórias e também as optativas destes cursos de 
graduação, quais disciplinas que tratam de uma formação com enfoque inclusivo. Os resultados obtidos 
mostram o quanto as propostas de curso estão aquém das demandas oriundas das políticas que 
referendam a educação inclusiva e que devemos nos preocupar com a formação inicial destes futuros 
profissionais. 

1. Introdução 
 
O presente estudo apresenta os resultados preliminares de um trabalho de 

conclusão de curso que aborda a formação inicial dos futuros professores de Química 
frente à realidade da educação inclusiva. A pesquisa em tela busca analisar as 
propostas curriculares dos cursos de Licenciatura em Química das universidades 
públicas do Estado do Rio de Janeiro visando compreender como os cursos de 
formação inicial vem preparando os futuros docentes para a lidar com a inclusão no 
cotidiano escolar. 

A escola, considerada como espaço privilegiado de construção de 
conhecimentos e de desenvolvimento de valores, pode e deve ter como uma de suas 
propostas contribuir para a transformação da sociedade no sentido de torná-la menos 
desigual e mais democrática (Glat et al, 2006). 

 A diversidade encontrada nos espaços escolares leva a uma maior reflexão 
sobre o processo inclusivo dos mesmos. O artigo 205 da Constituição de 1988 declara 
a educação como "direito de todos e dever do Estado e da família (...) visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

 E no mesmo texto, no artigo 208-III assegura também que é dever do Estado, a 
garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino”. (BRASIL, 1988).  Desse modo, a escola é 
responsável por dar suporte a alunos com quaisquer necessidades educativas 
especiais (NEE). A Lei nº 10.172/2001 que aprova O Plano Nacional de Educação 
declara que a educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais no 
campo da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou 
múltipla, quer de características como altas habilidades, superdotação ou talentos 
(BRASIL, 2001). 

 Sendo assim, a instituição escolar deve estar preparada para a inserção destes 
discentes sem que haja uma segregação dos mesmos dentro do espaço escolar. Para 
que isso ocorra, é necessário que toda a comunidade escolar, principalmente os 
professores, esteja preparada para atender as especificidades de todos do grupo.  
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 A Resolução CNE/CP nº 01/2002 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica, estabelece que as instituições de 
ensino superior devem basear sua organização curricular de modo a formar docentes  
preparados para “o ensino visando à aprendizagem do aluno; o acolhimento e o trato da 
diversidade”(pág1). No entanto, segundo Glat e Pletsch (2004), de maneira geral, as 
licenciaturas não estão preparadas para desempenhar a função de formar professores 
com uma orientação inclusiva de atuação profissional. E mesmo sem profissionais 
capacitados, os alunos estão sendo incluídos em salas de aula regulares fazendo com 
que ocorra um processo de inclusão precarizada. 

 Tavares e Camargo (2010) citam Mantoan para afirmar que os diferentes níveis 
de formação de professores devem ser alterados em seus currículos para que 
licenciandos e professores na ativa tenham contato com práticas de ensino que 
considerem as diferenças ao trabalharem com a construção do conhecimento. 

 Os mesmos autores também apontam que é necessária uma revisão dos 
cursos superiores de formação de professores, além da criação e expansão de cursos 
de formação continuada para subsidiar os docentes que não foram “suficientemente” 
qualificados na Graduação para trabalhar com a educação inclusiva. O Estado do Rio 
de Janeiro possui quatro universidades públicas e um Instituto Federal de ensino 
superior que oferecem o curso de Licenciatura em Química. Dessa forma, torna-se 
importante analisar as propostas curriculares dessas licenciaturas visando compreender 
como esses cursos estão contribuindo para a formação de docentes, no contexto 
escolar inclusivo, conforme é previsto pelas diretrizes curriculares nacionais. 

 
2. Objetivos  
 
O trabalho em tela tem como objetivo investigar como os cursos de formação 

inicial de professores de química das instituições públicas do estado do Rio de Janeiro 
vêm preparando os futuros docentes para o processo de ensino inclusivo.  

 
3. Referencial Teórico  
 
3.1 Política de Inclusão em Educação 
 
 A educação inclusiva é uma proposta da aplicação, no campo da educação, de 

um movimento mundial mais amplo, denominado “Inclusão Social”, que busca a 
construção de um processo bidirecional no qual as pessoas excluídas e a sociedade 
buscam, em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades para todos (CAPELLINI 
e RODRIGUES, 2009). 

A concepção de “Educação Inclusiva” foi proclamada pela Declaração de 
Salamanca, em 1994, no Fórum Mundial de Educação para Todos, enfatiza que todas 
as crianças, independente de suas origens e valores sociais, devem ter acesso à 
educação. Esta destaca que as escolas inclusivas devem reconhecer as necessidades 
diversas de seus alunos, os assegurando um ensino de qualidade por meio de um 
currículo diversificado e da formação adequada de seus profissionais. 

No mesmo contexto, a Declaração espera que os professores sejam 
compromissados como agentes participativos no processo de consolidação desse novo 
paradigma.  

O Parecer 9/2001, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de 
Professores para a Educação Básica, em nível superior, apresenta um estímulo da 
necessidade de reformulação da educação e, consequentemente, dos cursos de 
formação docente. De acordo com o Parecer: 
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Quanto mais o Brasil consolida as instituições políticas democráticas, fortalece 
os direitos da cidadania e participa da economia mundializada, mais se amplia o 
reconhecimento da importância da educação para a promoção do 
desenvolvimento sustentável e para a superação das desigualdades sociais. 
(BRASIL, 2001). 

 
A educação brasileira tem passado por mudanças decorrentes dos movimentos 

de democratização do acesso à escolarização básica e de educação inclusiva, aos 
quais colocam em análise a organização do espaço escolar, a formação de professores, 
o processo de ensino - aprendizagem e as práticas pedagógicas. 

A expansão do acesso no contexto inclusivo, no entanto, não tem sofrido as 
mudanças necessárias no âmbito da formação inicial e continuada dos docentes, para 
que estes possam ter estratégias para atender ao público diverso, na escola, que deve 
estar adequada a quaisquer necessidades que seus alunos possuam, e na 
reorganização das condições de ensino, que deve estar voltado ao atendimento destes 
, buscando socializar alunos com e sem necessidades especiais. 

Buscando suprir as demandas da educação inclusiva, nas últimas décadas 
foram elaborados instrumentos legais que garantam a organização das instituições de 
ensino público para atendimento a pessoas com necessidades especiais. Dentre elas, 
cabe considerar a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Brasil,1990), a Declaração de Salamanca (1994), a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), Plano Nacional de Educação (Brasil, 2000), 
as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (Brasil, 2001), a 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 
2008), dentre outras.  

Embora a educação inclusiva tenha avançado efetivamente em relação à 
ampliação do acesso, esses dispositivos legais não garantem a melhoria da qualidade 
dos processos educacionais. 

 “Os alunos com necessidades educativas especiais ainda não estão recebendo 
uma educação apropriada, seja por falta de profissionais qualificados ou pela 
falta de recursos. Esses fatores reforçam o conceito de que inclusão vai muito 
além do acesso aos espaços comuns de ensino, significa principalmente, 
possibilitar que todos os alunos possam usufruir plenamente a escola, o que 
implica garantir principalmente a permanência e o aproveitamento acadêmico” 
(GONÇALVES, et al, 2013). 
 

É importante haver na escola, um ambiente que propicie à criança segurança e 
acima de tudo motivação. O professor precisa saber lidar com as limitações com que se 
depara na escola, procurando maneiras que melhorem o ensino. 

Partindo desse princípio, se considerarmos a educação como uma das molas 
mestras através das quais se constitui e se mantêm as sociedades, precisamos 
reconhecer a necessidade de uma formação docente que atenda às necessidades e 
aos desafios impostos pelo paradigma da educação universal ou educação para todos 
(UNESCO, apud GLAT, et al, 1995). 

A Declaração de Salamanca (1994) considera que  
 

“As escolas regulares que possuem tal orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando uma educação 
para todos [...]”.  

 
Desse modo, para que o processo de inclusão desses discentes seja efetivo, é 

necessário, entre outras ações, que o profissional seja capacitado para trabalhar com 
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os diferentes tipos de especificidades. Nesse sentido, se faz necessário iniciarmos a 
discussão sobre como a formação de professores poderá contribuir para a efetivação 
de um ensino inclusivo satisfatório. 

 
3.2 Formação de Professores de Química 
 
A formação de professores para atuar no Ensino Médio deve ser realizada a 

partir da formação em nível superior nos cursos de Licenciaturas. Estes profissionais, 
recém formados, ao serem inseridos em uma sala de aula estarão em contato direto 
com alunos pertencentes a várias especificidades e sendo o professor responsável por 
promover a mediação entre os símbolos externos e estes alunos. 

Segundo Glat et al (1995), os educadores frequentemente apontam que, de um 
modo geral, os cursos de formação de professores trabalham a teoria, a didática, mas 
não conciliam estes conhecimentos com a prática. Geralmente os currículos são 
distanciados da prática pedagógica, e não preparam os docentes para trabalhar com a 
diversidade encontrada em sala de aula. 

Sendo assim, é necessário que as Licenciaturas promovam uma formação 
docente capaz de agir sobre o ensino-aprendizado dos alunos, em especial dos 
discentes com necessidades educativas especiais, que além de auxílio precisam 
também de uma boa interação com o docente e seus colegas. 
      Minto (2000) aponta que no Plano Nacional de Educação – PNE/1988 e na Lei 
nº 9.394/96 há uma preocupação em incluir no currículo básico de formação de 
professores, nos níveis médio e superior, conteúdos e disciplinas que estimulem a 
capacitação de profissionais que possam atender também os alunos com NEEs. No 
entanto, a inserção destas disciplinas não é suficiente para preparar os professores 
para a realidade encontrada nas escolas. 

 Assim, para que haja um preparo para a prática inclusiva é necessário um 
contato direto com alunos de diferentes necessidades educativas especiais, tanto na 
teoria, quanto na prática, e o ideal é que esse contato ocorra ainda no período de 
graduação. 

Gonçalves, et al, 2013, aponta que a educação inclusiva, de modo geral não é 
tratada como deveria na formação inicial de professores de ciências. Por conta da 
deficiência na formação, há uma insegurança, por parte dos docentes, quanto à 
maneira de ensinar, diante de uma sala de aula que abriga alunos com necessidades 
educacionais especiais. Desse modo, a inclusão representa um grande desafio para 
professores e gestores que têm dificuldades em trabalhar questões referentes às 
diferenças dos alunos. 

A formação inicial dos professores é uma das etapas de formação que mais tem 
sido alvo de críticas dos pesquisadores por manter-se predominantemente vinculada a 
uma perspectiva de formação teórica e técnica (MESQUITA, 2007, p 51). 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 houve uma necessidade de 
revisão dos currículos dos cursos de formação de professores para que estes 
avançassem para uma concepção em que privilegiassem a formação de um profissional 
mais geral, com menor ênfase em disciplinas de conteúdo específico. No entanto, é 
difícil formar um professor que possua essas características, sem uma reformulação de 
todos os discursos vinculados ao currículo.   

Uma instituição educacional ressignificada dentro do paradigma inclusivo 
necessita compreender, portanto, que não é a quantidade de conteúdos que garante 
uma boa formação, mas sim todo um conjunto de fatores: pedagógicos, culturais, 
sociais. Assim, esta instituição admite a necessidade de se promover uma ruptura com 
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o “conteudismo” que prioriza a quantidade em detrimento do trabalho de qualidade 
(SANTOS, 2003, p.89). 

 Por esse motivo que é de suma importância que os cursos de licenciatura 
sejam vistos como o momento ideal para se iniciar a discussão crítica das questões 
educacionais, pois assim cada licenciando poderá rever suas concepções de educação, 
ensino, aprendizagem, currículo e avaliação, para assim poder acompanhar e contribuir 
para a consolidação da educação inclusiva. 

 
3.3 Currículos de Licenciatura nesse Contexto 
 
A legislação educacional brasileira vem sendo elaborada através de propostas 

e projetos governamentais que atendem tanto às questões político-organizacionais da 
educação como a própria dimensão técnico-pedagógica. 

A forma como se organiza os conteúdos mínimos, disciplinas, objetivos e metas 
do ensino, além das orientações metodológicas e avaliação dependem das instituições 
de ensino, que são responsáveis pela elaboração dos currículos a partir dos termos 
previstos nos dispositivos legais. 

Para compreender de que forma o currículo assume esse caráter e como os 
princípios educacionais inclusivos passam a ser orientadores de uma política curricular 
é importante conhecer o sentido e o significado do currículo prescrito e dos seus 
mecanismos de controle, assim como tornar explícito o sentido do currículo no plano 
educacional (MESQUITA, 2007). 

Currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. 
Currículo implica, necessariamente, a interação entre sujeitos que têm o mesmo 
objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente (VEIGA, apud, RIBEIRO e 
BENITE, 2011).  

Lopes e Macedo (2011, p.35), definem currículo como “a idéia de organização, 
prévia ou não, de experiências/ situações de aprendizagem realizada por docentes/ 
rede de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo”. 

Na verdade, existem várias definições possíveis sobre o que seja currículo, mas 
podemos considerar alguns aspectos, políticos, sociais e principalmente educacionais 
que o currículo deve compreender, a fim de atender as necessidades daquela escola no 
contexto em que ela esteja inserida. 

Pensando no contexto inclusivo, o currículo deve atender a comunidade 
escolar, que deve estar preparada para atender aos alunos com NEE e para isso é 
necessário que haja além de uma estrutura física, pessoal capacitado, como já foi 
discutido anteriormente. 

O modelo de formação de professores do tipo “3+1” é conhecido na área 
educacional como modelo da racionalidade técnica porque carrega em si o pressuposto 
de que é importante para o licenciando adquirir um vasto conhecimento sobre os 
conteúdos da Ciência que vai ensinar e, ao final do curso, aprender a aplicar práticas 
pedagógicas adquiridas na Faculdade de Educação. Esse modelo esteve em vigência 
durante muito tempo e tem sido difícil substituí-lo (SÁ e SANTOS, 2009). 

Os mesmos autores afirmam que essa dificuldade se deve ao fato das 
licenciaturas serem vistas como apêndices dos cursos de bacharelado. Só a partir da 
Resoluções CNE/CP 01/2002 e CNE/CP 02/2002 houve a separação dos mesmos, 
sendo um marco para que os cursos de Licenciatura tivessem autonomia, e 
consequentemente passassem por um processo de reestruturação de seus currículos. 

Pereira (apud, Sá e Santos, 2009) afirma que só a partir da Lei 9.394/96 que as 
políticas de formação dos profissionais da educação implementadas passaram a 
preconizar o contato do licenciando com a realidade escolar desde o início do curso, 
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defendendo que as formações específicas e pedagógicas estivessem unidas de modo 
que fossem levados para discussões nas disciplinas teóricas problemas e questões 
oriundos da realidade prática. 

Foi a partir da atual LDB (BRASIL, 1996) que as universidades de todo o país 
foram se adequando a essas modificações, a partir de uma reestruturação curricular e 
reformulação das propostas pedagógicas, como forma de cumprir as exigências legais, 
principalmente no que tange à formação de professores para a Escola Básica.   

Como é de se esperar, Plestch 2009, em sua pesquisa evidencia que 
professores, em âmbito nacional, não estão preparados para receber um aluno com 
deficiência. Gonçalves, et al, 2013 afirmam que os próprios formadores dos futuros 
docentes não incentivam ao longo da graduação, a participação em processos 
formativos em que a educação inclusiva seja objeto de estudo. 

Apesar da existência de políticas para a educação inclusiva, o sistema regular 
de ensino brasileiro parece estar programado para atender ao aluno ideal, aquele com 
um desenvolvimento psicolinguístico exemplar, motivado para aprender e sem 
problema sociofamiliar (GLAT e NOGUEIRA, apud, GONÇALVES, et al, 2013). 

 Os autores ainda afirmam que a formação clássica do professor pressupõe a 
existência de uma metodologia de ensino universal para esses alunos considerados 
ideais ou normais. E qualquer outro aluno que apresente dificuldades de aprendizagem 
ou que necessite de processos de ensino e aprendizagem diferenciados é classificado 
como especial.  

Tendo em vista essa preocupação sobre a formação docente no contexto 
inclusivo, serão analisados os projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em 
Química das instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, como 
resultado preliminar de uma pesquisa maior, buscando investigar como os currículos 
estão preparados os licenciando para sua prática profissional inclusiva. 

 
4. Metodologia  
 
A investigação proposta nesse trabalho está inserida dentro de uma abordagem 

de pesquisa qualitativa, que segundo Trivinos 1987, a pesquisa é considerada válida 
quando é capaz de assinalar as causas e as conseqüências dos problemas, suas 
contradições, suas relações, suas qualidades, suas dimensões quantitativas, se 
existem, e realizar através da ação um processo de transformação da realidade que 
interessa.  

O levantamento de dados foi realizado em dois momentos, primeiro através de 
análise documental, compreendendo a análise os dispositivos legais que tratam da 
questão da educação inclusiva.  

 
A análise documental busca identificar informações factuais nos documentos a 
partir de questões ou hipóteses de interesses previamente definidas. 
Destacando-se por constituir fonte natural, estável e rica em informações, os 
documentos emergem de uma determinada realidade e fornecem 
esclarecimentos sobre ela (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.38).    
 

Num segundo momento a fonte de dados se dará por meio da análise de 
conteúdo, que se refere à avaliação dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos 
cursos de Licenciatura em Química (PPC) de instituições públicas do Estado do Rio de 
Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro existem atualmente cinco instituições de ensino 
superior que oferecem o curso de Licenciatura em Química. A pesquisa se propunha, 
inicialmente, a analisar os PPCs de Licenciatura em Química de todas essas 
instituições. 
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No entanto, não foi possível analisar os PPCs de duas universidades, 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ), pois os mesmos não se encontram disponíveis no sítio das instituições, ou em 
quaisquer outras formas de busca. 

Sendo assim, as instituições públicas, que oferecem o curso de Licenciatura em 
Química, as quais serão analisados os PPCs são: o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ, 2012), a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ, 2012) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ, 2011).  

Bardin (apud, Anunciação, et al, 2011), afirma que a análise de conteúdo, 
enquanto método torna-se um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 
utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens.  

Para sistematizar a análise, serão propostas categorias a serem observadas 
dentro do PPC dos cursos de Licenciaturas e que auxiliarão na identificação das 
disciplinas e atividades presentes na formação de professores de química que abordam 
o ensino de química no contexto inclusivo. 

As categorias elencadas foram: objetivo do curso, perfil do egresso, 
competências e habilidades essências, estrutura curricular e requisitos legais mínimos. 

5. Resultados e Discussões 
 
A investigação dos PPC se iniciará pelo IFRJ, seguido do PPC da UFRJ e por 

último da UFRRJ, a discussão será feita a partir das categorias citadas na metodologia, 
a fim de facilitar o entendimento da análise. 

Na categoria objetivo do curso, verificamos que o IFRJ tem como objetivo geral 
“formar professores com amplo domínio teórico e experimental do conteúdo específico 
de Química e da práxis pedagógica, desenvolvendo profissionais reflexivos, 
competentes e críticos, capazes de promover o conhecimento científico e a 
disseminação da ciência” (IFRJ, 2012, p. 27). Além disso, é destacado a necessidade 
de formar professores-pesquisadores e que possam promover a formação de cidadãos 
conscientes de seu papel na transformação da sociedade. 

Todavia, não foi encontrado nenhum objetivo que se referisse diretamente a 
formação de professores preparados para atuar com alunos de diferentes necessidades 
educativas. 

Ao fazer a análise do objetivo de curso no PPC da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), o documento afirma que prepara os licenciados para serem 
professores de química no Ensino Médio, capazes de construir sua própria metodologia 
de ensino-aprendizagem quando estiverem atuando em sua futura profissão. Esta 
instituição de ensino também não demonstra em seus objetivos quaisquer perspectivas 
de formação que indica preocupação com educação inclusiva, dentro de seus objetivos. 

Já no PPC da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), não foi 
possível encontrar um objetivo definido. 

Na categoria perfil do egresso, buscamos analisar qual é o tipo de licenciados 
que essas universidades desejam formar. Segundo o projeto pedagógico do IFRJ, o 
egresso apresenta um perfil sólido e geral, com abrangência de conteúdos que 
perpassa as diferentes áreas da disciplina em questão, e também estes profissionais 
devem possuir “preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento 
enquanto educador no nível médio de ensino; bem como, em outros espaços 
profissionais”(IFRJ,2012, p.28). 

Para o curso de Licenciatura em Química da UFRJ, espera-se que o egresso  
tenham conhecimentos sólidos sobre as teorias e modelos explicativos da disciplina, e 
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também possam estabelecer as relações dos fenômenos de transformação química, 
considerando as características de seus alunos. Além disso, segundo o documento, é 
relevante despertar no futuro professor um processo de reflexão crítica e 
transformadora sobre a sua prática docente, para que este “possua autonomia 
adequada para atingir os objetivos do ensino definidos pelas diversas competências e 
também capacidade de atualização permanente sobre os avanços científicos da 
Química e progressos da Educação em Química” (UFRJ, 2012, p. 13). 

O perfil do egresso analisado no PPC da UFRRJ é bem semelhante ao do IFRJ, 
visto que ambos mostram a importância do Licenciado em Química ter formação 
generalista, sólida e abrangente em conteúdos distintos da Química, preparação 
adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de 
áreas afins na atuação profissional como educador na educação fundamental e média 
(UFRRJ, 2011, p.4). 

Outro grupo a ser investigado é o de competências e habilidades essenciais a 
formação do professor de Química. Nessa etapa buscaremos analisar quais são os 
pontos em  que o licenciado deverá apresentar maior domínio após a sua formação. 

 O PPC do IFRJ aponta que o licenciado em Química na visão desta instituição 
terá como formação pessoal, conhecimento sólido e abrangente na área de atuação 
inclusive o domínio de técnicas básicas de laboratório, o licenciado também deverá 
possuir capacidade crítica e refletir sobre a importância da sua atuação como professor 
no processo de construção cidadã. É importante que o licenciado também saiba 
trabalhar em equipe, ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e 
capacidade para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas, utilizando-as no 
desenvolvimento de recursos didáticos, como forma de garantir a qualidade do ensino 
de Química. 

Já no curso de Licenciatura em Química da UFRJ, o futuro professor estará 
apto a  perceber sua relevância para o exercício da cidadania e capacitado a fim de 
compreender a escola atual, buscando novas alternativas de melhoria da sua prática 
pedagógica. 

Terá habilidade também para problematizar e comunicar os conceitos 
fundamentais da Química, levando em conta o processo de interação professor-aluno.  
O PPC tenta mostrar que é relevante que o profissional busque aprofundar sua 
formação em cursos de Pós-Graduação, tanto na área de Educação, quanto na área de 
Química.  

Ao analisarmos as competências e habilidades da UFRRJ, observou-se uma 
grande semelhança com as idéias apresentadas no PPC do curso de Licenciatura do 
IFRJ, sendo assim ambas as instituições almejam que o licenciando obtenha a mesma 
formação. 

 Com relação à compreensão da Química, as instituições, consideram de 
grande relevância que o profissional consiga compreender os conceitos, leis e 
princípios da Química, além de entender os aspectos históricos de sua produção e suas 
relações com o contexto cultural, socioeconômico e político. 

E com relação ao ensino de Química, o futuro docente deverá refletir de forma 
crítica a sua prática em sala de aula, identificando problemas de ensino/aprendizagem, 
além de conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de Química.  

Com relação à profissão, as instituições em questão priorizam que o licenciado 
tenha consciência da importância social da profissão como possibilidade de 
desenvolvimento social e coletivo e que estes utilizem metodologia de ensino variada a 
fim de contribuir para o desenvolvimento intelectual dos estudantes e despertar o 
interesse científico nos jovens e por fim exercer a profissão docente com dinamismo 
buscando novas alternativas educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do 
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magistério. Em nenhum dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em 
Química, ficou explícito uma preocupação com a formação docente no contexto 
inclusivo. 

Na categoria estrutura curricular identificaremos como está dividido as unidades 
curriculares de cada instituição e quanto cada uma delas representa quantitativamente 
no total de disciplinas oferecidas na graduação em questão. 

O IFRJ possui o seu curso de Licenciatura em Química dividido em quatro 
segmentos; unidades curriculares obrigatórias, que correspondem a 77% da carga 
horária total de conclusão do curso de Licenciatura, unidades curriculares optativas, que 
totalizam 5% desta carga horária, estágio, correspondem a 12% e atividades 
complementares, cerca de 6%. As unidades curriculares obrigatórias estão divididas em 
quatro eixos temáticos, o de conteúdo específico de Química, de conteúdo de outras 
áreas nas Ciências e Matemática, o da teoria e práxis pedagógicas e por último o de 
conteúdo interdisciplinar e contextualizado de produção de conhecimento e de difusão 
desta produção.  

Já na UFRJ, a sua estrutura curricular é dividida em dois eixos, o primeiro são 
as disciplinas curriculares obrigatórias, que correspondem a 53 disciplinas e o segundo, 
o de disciplinas eletivas de escolha condicionada, que corresponde a 7 disciplinas. 

O conteúdo curricular da Universidade Rural está dividido em três segmentos, o 
primeiro são os conteúdos básicos que compreende as disciplinas teóricas e 
experimentais das Ciências Exatas, isto é, de Química, Física e Matemática, com 41 
disciplinas ao total, os conteúdos específicos, que atendem as disciplinas da área 
pedagógica e ensino de Química com 16 disciplinas, os conteúdos complementares, 
que também compreende a área de estágio supervisionado contemplando 11 
disciplinas, além de 36 disciplinas optativas. 

A próxima categoria são os requisitos legais mínimos quanto à educação 
inclusiva. Buscaremos analisar, de acordo com o ementário de cada instituição de 
ensino, quais disciplinas que abordem o ensino de Química no contexto inclusivo. 

Ao analisar a ementa das disciplinas do Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
podemos observar que dentro das unidades curriculares obrigatórias, somente as 
disciplinas: Sociedade, Cultura e Educação; História, Políticas e Legislação da 
Educação; Didática e Libras e das unidades optativas, apenas a disciplina Inclusão em 
Educação abordam a temática inclusiva. 

Dessa mesma forma identificamos no ementário da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, que tanto nas disciplinas obrigatórias, quanto nas optativas, a única que 
especifica em sua unidade curricular uma abordagem sobre educação inclusiva é a 
disciplina obrigatória Educação e Comunicação II (Libras). 

Já no PPC da UFRRJ, não há informações sobre as ementas das disciplinas da 
Licenciatura, desse modo, não foi possível analisar individualmente quais disciplinas 
que procuram abordar a perspectiva inclusiva. 

A partir da investigação dos PPCs de Licenciatura em Química, é possível 
verificar que das três instituições de ensino superior investigadas, o IFRJ apresenta em 
sua proposta de ementa alguma discussão, mesmo que ainda muito discreta, sobre a 
necessidade de inclusão em cerca de 8,92 % “ do total de disciplinas do curso. Sendo 
um avanço em comparação com as demais universidades. 

Já a UFRJ possui apenas uma disciplina que aborda o tema inclusão, esta na 
verdade, está de acordo com o cumprimento do Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 
2005 que institui a Libras como unidade curricular obrigatória dos cursos de formação 
de professores. 

 Na UFRRJ, por conta da falta de informação, a única disciplina que podemos 
afirmar fazer parte do contexto inclusivo é Libras, por se tratar de uma instrução legal. 
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Quanto as demais disciplinas não podemos afirmar quais abordam o tema inclusão por 
falta de informação das ementas.  

Todavia, algumas disciplinas, que fazem parte da grade curricular do curso de 
Licenciatura em Química, por fazerem parte do eixo pedagógico, podem oferecer 
alguma discussão acerca do assunto, tais como Psicologia da educação: aspectos 
afetivos; Psicologia da educação: aspectos cognitivos comportamentais; Política e 
organização da educação que fazem parte das unidades obrigatórias e Psicologia das 
relações humanas como unidade optativa. 

Dessa forma podemos observar que os cursos de Licenciatura não estão 
contribuindo para uma formação significativa no âmbito da inclusão, já que de acordo 
com a ementa das unidades curriculares das mesmas, poucas disciplinas efetivamente 
tratam da educação especial como conteúdo discutido em sala de aula com os 
licenciandos. 

 
6. Considerações Finais  
 
A partir da década de 1990, com a Declaração de Salamanca e a proposta de 

Educação para Todos, que se consolidou o termo educação inclusiva e houve uma 
preocupação com a reformulação do currículo de modo que atendesse a este grupo que 
estava sendo inserido nas instituições escolares. 

Todavia, é sabido o quão é difícil atender alunos com necessidades educativas 
especiais, visto que o corpo escolar, formado por professores e outros profissionais 
pertencentes à escola não estão qualificados para auxiliar nas especificidades desses 
alunos. 

Pela análise preliminar dos projetos pedagógicos dos cursos das instituições 
públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, apresentada nesse trabalho, 
podemos perceber que ainda falta muito para o atendimento das demandas oriundas 
das políticas de inclusão, a começar pela inserção de disciplinas que verdadeiramente 
tratem da educação inclusiva, pois como iremos discutir sobre inclusão, se 
pouquíssimas disciplinas, ou apenas uma, do currículo destas instituições tratam de 
atendimento a diversidade. 

Por fim, é de extrema relevância que façamos essas reflexões ainda dentro dos 
cursos de formação, e que nestes espaços possamos levantar discussões sobre o 
quanto os cursos de Licenciatura contribuem efetivamente para a formação do futuro 
professor, não só nos conhecimentos específicos, mas também em como lidar com as 
situações cotidianas que nos permitam sermos além de docentes, cidadãos mais 
conscientes da verdadeira importância de discutir educação para o atendimento de 
pessoas com necessidades educativas especiais. 
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histórico-cultural e a abordagem contextual na formação de 
professores de química  
Abraão Felix da Penha1 (PQ)*; José Luis de Paula Barros Silva2 (PQ). *afpenha@uneb.br 
1Universidade do Estado da Bahia - DCET- Campus I; 2Universidade Federal da Bahia – Instituto de Química 
 
Palavras-Chave: pedagogia histórico-crítica, psicologia histórico-cultural, abordagem contextual. 

Resumo: O objetivo desse trabalho é propor um referencial teórico para a formação de 
professores de química, fundamentado no materialismo histórico-dialético, que apoia 
filosoficamente a pedagogia histórico-crítica, uma perspectiva de ensino, e a psicologia histórico-
cultural, uma perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento, baseado nas contribuições de 
Vigotski, Leontiev, Elkonin e Galperin, incorporando a abordagem contextual (história e filosofia 
da ciência) para a veiculação do conhecimento científico. A proposta é uma possibilidade a ser 
aplicada na formação inicial de licenciandos visando uma aprendizagem que leve o futuro 
profissional a compreender a sua realidade e a poder intervir nela, somando-se a outros agentes 
sociais na perspectiva de uma transformação social. 

INTRODUÇÃO 
A ciência é uma produção humana que ao longo do tempo, desde sua 

elaboração inicial vem se transformando, sendo usada para fins benéficos e maléficos, 
fruto dos interesses da sociedade. A ciência busca explicar fenômenos naturais e 
sociais e para tal elabora modelos, constrói teorias e formula conceitos. Estes 
elementos são importantes não apenas para os cientistas, mas também para a 
formação dos indivíduos, por isso veiculados por meio do processo educativo, na 
escola.  

Ocorre que o processo educativo se desenvolve num contexto e se sustenta 
em alguma base filosófica. O materialismo histórico-dialético (MHD) é a filosofia por 
nós adotada, que apresenta os seguintes pressupostos e seus desdobramentos: os 
indivíduos são reais, suas ações e as condições materiais de sua existência; o homem 
se distingue dos outros animais por produzir seus meios de existência, constituindo-se 
em seu primeiro ato histórico; a produção dos seus meios de existência se dá pelo ato 
do trabalho, um processo em que o ser humano por sua ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a natureza, modificando-a e se transformando; para a 
realização do trabalho outras categorias são desenvolvidas a partir do incremento das 
forças produtivas, tais como a linguagem, a educação, a ciência, a filosofia, a política 
etc;  para a compreensão da realidade deve-se partir desta, que está sempre em 
movimento, analisá-la para encontrar elementos contraditórios e retorna a ela através 
de sínteses (LEFEBVRE, 2010; MARTINS, 2008; MARX; ENGELS, 2007; TONET, 
2009). 

Com base nos pressupostos anteriores, entendemos que o ensino das 
ciências, deve partir da realidade material, que é complexa e histórica. Portanto, as 
teorias científicas também são complexas e históricas, pois as idéias para explicar a 
natureza constituem sistemas conceituais que mudam à medida que a realidade se 
transforma (MARX; ENGELS, 2007).  

Partimos de referenciais apoiados no MHD para o ensino e a aprendizagem: 
pedagogia histórico-crítica (PHC) e a psicologia histórico-cultural (PsHC) e 
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incorporamos a abordagem contextual (AC)  para propor uma articulação da PHC, da 
PsHC e da AC na formação de professores de química. 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA  
A PHC trata a prática pedagógica como uma dimensão da prática social, com 

professor e estudantes considerados agentes sociais.  A pedagogia compõe a 
categoria educação que se desenvolve vinculada a categoria principal, o trabalho, que 
se concretiza na sociedade (SAVIANI, 2009). Em relação à educação escolar propõe a: 
identificação das formas mais desenvolvidas de expressão do conhecimento científico 
produzido historicamente, reconhecendo o contexto da sua produção, compreendendo 
suas manifestações e tendências atuais de transformação; conversão do conhecimento 
científico em conhecimento escolar, para que se torne assimilável pelos estudantes no 
espaço e tempo escolares e viabilização dos meios para que os estudantes apreendam 
o processo de produção do conhecimento e as tendências de sua transformação 
(SAVIANI, 2008).  

Para colocá-la em prática os métodos de ensino: estimularão a atividade e 
iniciativa dos estudantes, mas sem abrir mão da iniciativa do professor; favorecerão o 
diálogo dos estudantes entre si e com o professor, porém valorizando o diálogo com a 
cultura acumulada historicamente; considerarão os interesses dos estudantes, os 
ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, não perdendo de vista a 
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para fins do 
processo de transmissão-assimilação dos conteúdos. 

Saviani (2009), traduz esses princípios num método de ensino, constituído de 
cinco passos descritos a seguir: 

(1) Partir da prática social, comum a professor e estudantes, que chamaremos 
de prática social inicial. O professor tem uma compreensão sintética precária, pois ele 
possui uma certa articulação dos conhecimentos e experiências em relação à prática 
social, mas apesar desse saber, necessário para a sua prática pedagógica que envolve 
uma antecipação do que será possível abordar, ele não conhece os níveis de 
compreensão dos estudantes neste momento, de modo aprofundado.  Os estudantes 
têm uma compreensão de caráter sincrético, pois ainda que possuam conhecimentos e 
experiências, sua condição de estudantes implica numa impossibilidade, no ponto de 
partida, de articular a experiência pedagógica não vivenciada com a prática social de 
que participam. 

(2) Problematização, onde serão identificados os principais problemas a serem 
solucionados na prática social, listando o conhecimento necessário a ser dominado. 
Nesse momento deve-se explicitar a relação entre a prática social e a vida das 
pessoas, as contradições relacionadas à esta prática e os conhecimentos produzidos 
pela humanidade que possibilitam compreender o problema.  

(3) Instrumentalização, onde os estudantes se apropriarão dos instrumentos 
teóricos e práticos buscando a resolução dos problemas levantados na prática social. 
Tais conhecimentos são produzidos socialmente e preservados historicamente, sendo 
transmitidos pelo professor na forma direta ou indireta. Neste último caso são indicados 
os meios pelos quais a transmissão venha a se efetivar.  

(4) Catarse, constitui o momento do estudante explicitar sua síntese, ainda que 
parcialmente, possibilitando a expressão de uma nova compreensão em relação à 
prática social, devido a assimilação do conhecimento científico ensinado. Ela 
representa o movimento dialético, onde o estudante parte da realidade com um 
problema concreto, seu momento sincrético, analisa tal realidade com os instrumentos 
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teóricos e práticos necessários, mediados didaticamente pelo professor, identifica as 
contradições e retorna ao problema com uma visão ampliada, seu momento sintético.  

(5) Retornar à prática social, que chamarei de prática social final, com os 
estudantes ascendendo para o nível sintético, estágio em que o professor se 
encontrava na prática social inicial e o professor ascendendo para uma síntese mais 
orgânica, reduzindo a precariedade da sua síntese no ponto de partida. A elevação dos 
estudantes ao nível do professor é essencial para a compreensão da especificidade da 
relação pedagógica; por isso a catarse pode ser considerada o ponto culminante do 
processo educativo, já que se realiza pela mediação da análise no processo de ensino, 
a passagem da síncrese à síntese, com os estudantes expressando uma compreensão 
da prática em termos tão elaborados quanto era possível ao professor. É o momento 
de agir sobre os problemas da prática social em busca de sua superação. 

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 
A PsHC trata de aspectos relacionados ao processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, “o mecanismo de mudança individual 
ao longo do desenvolvimento tem sua raiz na sociedade e na cultura.” (COLE; 
SCRIBNER, 2007, p. XXVI). 

Para que ocorra tal mudança faz-se necessário a internalização de signos, tais 
como os empregados na linguagem oral e na escrita e no sistema de números, que 
produzidos culturalmente, provocam transformações no comportamento dos indivíduos.  
Esse processo é mediado pela interação entre as pessoas (ibid., 2007). Nessa teoria, a 
aprendizagem é requisito para o desenvolvimento. Assim, o professor que se encontra 
num estágio de maior compreensão sobre os conceitos, um tipo de signo, mediará o 
processo de aprendizado conceitual pelos estudantes.  

Para tanto, deve-se conhecer o nível de desenvolvimento real, correspondendo 
a uma situação em que o estudante resolve um problema sem ajuda, bem como a zona 
de desenvolvimento próximo onde ele precisará de alguma ajuda de alguém mais 
experiente, no caso do processo de ensino, do professor que deve proporcionar 
condições para que os alunos aprendam e se desenvolvam, passando para um novo 
nível de desenvolvimento real (VIGOTSKI, 2000).  

Essa mediação ocorrerá por meio de uma atividade de aprendizagem, por 
exemplo, vinculada a um objetivo que para ser alcançado necessita de ações 
adequadas e de operações, formas pelas quais as ações são executadas (LEONTIEV, 
2010).  

Conforme Facci (2004a) baseando-se em Elkonin (1987) o ser humano passa 
por vários estágios de desenvolvimento e em cada um deles há uma atividade 
principal. Como aqui trata-se do licenciando, então interessa-nos a fase adulta que tem 
como atividade principal a de estudo/profissional que busca orientar e preparar o 
profissional, viabilizando a apropriação dos meios de estudos autônomos (DAVIDOV; 
MÁRKOVA, 1987 apud FACCI, 2004a). 

Aliando-se às contribuições de Vigotski, Leontiev e Elkonin, o psicólogo 
Galperin descreveu o mecanismo de assimilação de um conceito pelo estudante, que 
ocorre em etapas: ação materializada, que se apoia completamente ou em parte na 
representação do objeto em estudo; ação na linguagem externa, onde os elementos 
são representados na forma oral ou escrita e ação mental, quando forma-se uma 
linguagem interna proporcionando novos meios para o pensamento. 

Galperin considera a palavra um instrumento fundamental da interiorização. A 
linguagem é o principal sistema de signos que funciona mediando a atividade psíquica 
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do homem, inicialmente é utilizada na comunicação com as pessoas (interpsicológico) 
e posteriormente, no plano interior, pelo indivíduo (intrapsicológico) (NÚÑEZ, 2009).  

Nem toda ação deve passar por essas etapas, só sua parte nova. A parte que 
foi assimilada em uma experiência anterior pode ser conduzida no nível da habilidade 
já assimilada (GALPERIN, 2001a apud NÚÑEZ, 2009).  

A proposição de Galperin se apresenta como uma opção fundamentada em 
princípios que atribui à escola o papel de elaboração de métodos que priorizam o 
desenvolvimento das capacidades intelectuais do estudante, que é um ser de atividade, 
com condições de desenvolver-se cognitivamente e capaz de solucionar diferentes 
tipos de situações-problema. Isso coloca a necessidade para o professor de focar, 
quando da organização da atividade de ensino e de aprendizagem, nas ideias, 
princípios e significações historicamente produzidas de um determinado conceito a ser 
ensinado / aprendido (PERES; NÜRNBERG; DAMAZIO, 2009).  

ABORDAGEM CONTEXTUAL  
A relevância da abordagem contextual (AC) no ensino de ciências é ressaltada 

por vários pesquisadores (BARROS; CARVALHO, 1998; FREIRE JUNIOR, 2002; 
GAGLIARDI, 1988; MATTHEWS, 1994, 1998; OKI, 2006).  

Algumas vantagens para esse uso são apontadas por Silva e outros (2010), 
baseando-se em diversos autores: aumenta a motivação por trabalhar o conteúdo de 
modo mais criativo e integrado; auxilia na percepção do aspecto dinâmico do 
conhecimento científico; possibilita o conhecimento de problemas inerentes à 
comunidade científica e as polêmicas científicas entre seus membros; desenvolve a 
crítica às concepções de ciências que prevaleceram em diferentes momentos 
históricos; situa a atividade científica na sociedade, estabelece relações com outros 
elementos culturais e prepara os indivíduos para a compreensão da gênese de 
conceitos e teorias, bem como dos aspectos procedimentais e contextuais da ciência. 

Esses aspectos podem contribuir para que o estudante compreenda quando, 
onde, como e porque esse conhecimento foi produzido, percebendo a não neutralidade 
dessa produção, além de desmistificar o papel do cientista. 

De outro lado alguns autores levantam preocupações quanto à abordagem 
contextual: o confronto dos interesses do cientista e do historiador; a presença de 
preconceitos ou uma visão presentista para o julgamento de fatos históricos; a 
interpretação problemática dos acontecimentos na reconstrução histórica; a decepção 
com alguns cientistas ao se conhecer de modo mais amplo a sua história; a distorção 
da história das ciências e a perda da qualidade do conteúdo pelas necessidades 
didáticas; o maior tempo a ser disponibilizado para a inclusão do contexto histórico 
(SILVA e outros, 2010). 

Essas dificuldades podem ser superadas realizando investigações que 
articulem didática, história das ciências e epistemologia, procedendo ao 
redimensionamento dos conteúdos incluídos de modo acrítico nos currículos, bem 
como produzindo materiais didáticos adequados (SILVA e outros, 2010). Aliado a isso, 
a abordagem contextual pode possibilitar a identificação de conceitos estruturantes que 
“permitiram e impulsionaram a transformação de uma ciência, a elaboração de novas 
teorias, a utilização de novos métodos e novos instrumentos conceituais” (GAGLIARDI, 
1988, p. 291 apud SILVA e outros, 2010, p. 106).  

A aproximação entre a AC e o ensino de ciência tem sido viabilizada através de 
ações oficiais e não oficiais fomentadas em diferentes países, por exemplo: os 
relatórios do Projeto 2061 da American Association for the Advancement Science 
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(AAAS/U.S.A.); The Liberal Art of Science do British National Curriculum Council 
(BNCC/Inglaterra); Science Council of Canada (SCC/Canadá); Danish Science and 
Technology Curriculum (Dinamarca); PLON Curriculum Materials (Holanda); 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio/PCN e Diretrizes Curriculares 
para os Cursos de Graduação (MEC/Brasil) (OKI, 2006). 

Segundo Oki (2006) diversos trabalhos realizados para a inclusão da 
abordagem contextual no ensino das ciências são bastante teóricos, não apresentando 
dados referentes à aplicação prática, com isso as dificuldades dos alunos com a 
abordagem não são detectadas. Além disso, há uma insuficiência de materiais 
didáticos com tal enfoque, que poderiam possibilitar a mediação didática. 

Essa situação mudou pouco em relação a um levantamento realizado por 
Teixeira, Greca e Freire Jr (2009) nos principais periódicos internacionais da área de 
ensino de ciências em língua inglesa, com poucas investigações relacionadas ao uso 
didático da AC, dentre elas a maioria na área de ensino de física. Levantamento 
semelhante foi realizado pelos mesmos autores (2012) em periódicos nacionais e um 
em língua espanhola, com resultados similares.  

Esse cenário coloca a importância de mais pesquisas em sala de aula 
utilizando a abordagem contextual com os cuidados aqui apontados, somando-se aos 
esforços de outros investigadores da área, como, por exemplo, os trabalhos 
sintetizados a seguir: 

- Oki (2006) realizou uma intervenção na disciplina História da Química, 
abordando aspectos da natureza da ciência, contextualização histórica dos conceitos 
de quantidade de matéria, de mol e do átomo de Dalton e a análise deles presente nos 
livros didáticos de Química Geral, utilizando o referencial da aprendizagem significativa, 
com os resultados demonstrando que a abordagem foi útil para os alunos adquirirem 
concepções menos ingênuas e simplistas sobre a natureza da ciência e uma maior 
compreensão de conceitos químicos; 

- Teixeira (2010) investigou na disciplina Física Básica I, a qualidade da 
argumentação produzida coletivamente, usando o modelo de Toulmin ao abordar o 
assunto gravitação universal de Newton, obtendo dentre outros resultados a influência 
da contextualização histórica e filosófica na qualidade da argumentação sobre o tema; 

- Messeder Neto (2012) pesquisou na disciplina Química no Ensino Médio, o 
aprendizado, segundo o referencial da psicologia histórico-cultural, do conteúdo 
equilíbrio químico, veiculado através de uma abordagem contextual articulada com a 
ludicidade, concluindo que ela contribuiu para a mudança de concepções dos 
estudantes sobre a natureza da ciência, bem como para a aprendizagem do conceito 
químico. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA 
A formação do licenciado em química no Brasil tem sido discutida e 

investigada, proporcionando a elaboração de diversas propostas curriculares 
(ECHEVERRIA; ZANON, 2010).  

Numa destas propostas defende-se o uso da história e a filosofia ou 
epistemologia das ciências no ensino de química que deve: 

 

[...] introduzir elementos relevantes para o debate em sala de aula, estimulando 
a reflexão, o diálogo e uma visão crítica do conhecimento. A opção didática 
pela história das ciências e pela epistemologia deve se dar de modo articulado, 
tendo em vista a transposição didática dos conteúdos. Entendemos que a 
reflexão sobre a ciência, seja ela histórica, filosófica ou didática, pode contribuir 
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para uma formação crítica e mais humanista dos químicos, em especial dos 
licenciados. (SILVA e outros, 2010, p. 106). 

Esse ponto de vista corrobora com um estudo promovido pela Organização dos 
Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura que elencou 
necessidades na formação do professor de ciências da 5a a 8a do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio: ruptura com visões simplistas, conhecer a matéria a ser ensinada, 
questionamento das idéias docentes do senso comum, aquisição de conhecimentos 
teóricos da aprendizagem em ciências, saber analisar criticamente o ensino tradicional, 
preparar atividades capazes de gerar aprendizagem efetiva, saber dirigir o trabalho de 
alunos, saber avaliar e adquirir formação necessária para associar ensino e pesquisa 
didática (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1998).  

Das necessidades apontadas no estudo, a abordagem contextual tem uma 
estreita relação com o conhecer a matéria ser ensinada, pois esta envolve, dentre 
outros aspectos, compreender os problemas que originaram a construção e o 
desenvolvimento dos conhecimentos a serem ensinados, para que não apareçam 
como construções arbitrárias, bem como contribuam na compreensão das dificuldades 
dos estudantes (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1998). 

Com isso o futuro professor pode: 
 
[...] apropriar-se do conhecimento que ultrapassa o senso comum, dos 
conhecimentos produzidos e acumulados pelos homens, para que seja possibilitado 
aos alunos não só terem acesso a ele como se situarem e se compreenderem 
dentro do processo social contemporâneo. (FACCI, 2004b, p. 69). 
 

Assim, para a formação inicial de profissionais da Química, particularmente o 
professor, concordo com Schnetzler (2002, p. 22) ao abordar sobre o seu currículo, que 
a “[...] questão epistemológica, histórica, social e cultural da química tem que permear 
todas as disciplinas do currículo de formação do químico”. O profissional é formado 
através do conjunto de disciplinas e atividades que compõem um curso. No próximo 
item aprofundaremos sobre a abordagem contextual no ensino de ciências. 

ARTICULANDO O REFERENCIAL 
O desenvolvimento conceitual do estudante por meio da escola ocorre com 

uma intencionalidade do professor, onde conhecimentos científicos são veiculados na 
sua ação didática. Considerando os aspectos da PHC, da PsHC e da AC, farei uma 
articulação destes referenciais, adotando a seqüência dos cinco passos citados 
anteriormente. 

Uma prática social inicial a ser trabalhada na formação de professores deve 
relacionar-se com situações que possam demandar conhecimentos científicos para o 
seu entendimento, que por sua vez é proposto e se desenvolve num dado contexto, daí 
a contribuição da AC.  

Um exemplo de prática de social que pode ser discutida na formação de 
professores em química é o ensino e a aprendizagem de conceitos nesta área e a AC 
pode contribuir na veiculação do conteúdo químico, pois a ciência química é criada e se 
desenvolve ao longo do processo histórico, sendo que o advento do capitalismo 
estabelece demandas da produção de bens materiais, levando a uma necessidade 
cada vez maior de se compreender as propriedades da matéria. Nesse processo uma 
série de conceitos é formulado, em seu interior ou dialogando com ciências afins. 
Esses são importantes não apenas para os capitalistas e os cientistas que os 
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formulam, mas também para a formação dos indivíduos, por isso veiculados na escola, 
necessitando então, de professores para seu ensino.  

Assim os conceitos científicos serão veiculados dentre outras finalidades para 
serem assimilados e posteriormente ensinados. Muitas vezes diversos conceitos que 
são abordados na universidade já foram tratados no ensino básico num nível menos 
aprofundado. Neste caso, ocorrerá uma atualização conceitual, muitas vezes 
possibilitando superar distorções conceituais trazidas, como também intensificar o 
desenvolvimento conceitual.  

Para isso faz-se necessário conhecer o nível de desenvolvimento dos 
estudantes, prévio ao ensino, pois pode se assemelhar, muitas vezes, embora nem 
sempre, a conhecimentos científicos historicamente superados. Tal levantamento 
contribui para que se obtenha informações sobre o nível de desenvolvimento real deles 
e que corresponde ao nível sincrético1, conforme Saviani (2009a), verificando o estágio 
da consciência, da sistematização e da arbitrariedade deles, para que o professor 
possa trabalhar na zona de desenvolvimento próximo.  

A AC pode enriquecer a problematização da prática social, esclarecendo os 
estágios dos conhecimentos científicos nos diversos momentos em que afloraram os 
problemas da prática social escolhida, ao longo do seu desenvolvimento. Também 
poderá contribuir para esclarecer como as soluções dos problemas levantados 
influenciaram no desenvolvimento científico e vice-versa. A identificação de questões a 
serem resolvidas, suas raízes históricas, os conceitos científicos necessários para a 
sua compreensão, que também foram produzidos historicamente, são frutos dessa 
articulação. Assim os estudantes vão iniciando a contextualização do conhecimento. 

Ao mesmo tempo o conhecimento científico está ligado a outras práticas 
sociais onde ele é usado para compreendê-la e ele é produzido no interior da ciência, 
uma dimensão da prática social global. 

Assim estrutura-se uma atividade de aprendizagem, cuja atividade principal é a 
de estudo / profissional, que pode ser, por exemplo, uma atualização de conceito 
científico, onde parte-se do nível de desenvolvimento atual, organiza-se uma ação 
pedagógica para veicular os conhecimentos necessários, trabalhando na zona de 
desenvolvimento próximo, verificando através de situações-problemas se esse 
conteúdo vai se tornando consciente nos estudantes. 

Passa-se à instrumentalização, onde o professor formador transmitirá os 
conhecimentos científicos necessários para a compreensão dos problemas 
identificados na prática social. Neste momento a AC poderá contribuir para que os 
estudantes compreendam o desenvolvimento dos conceitos ao longo do tempo, 
relacionando ao contexto de sua produção. 

Nesse processo procura-se situar os estudantes sobre a ciência e como ela se 
desenvolve, chegando ao conhecimento científico em discussão. Os estudantes devem 
expressar as suas reflexões sobre este conhecimento, incluindo as implicações para o 
ensino de química. A sua verbalização é uma ação importante para a atividade de 
aprender o conteúdo que está sendo abordado. Para tanto a mediação feita pelo 
professor será fundamental neste processo. A fala dos estudantes em sala durante a 
exposição do professor inicia a catarse. 

A AC poderá influenciar na catarse contribuindo para a percepção da dinâmica 
dos conhecimentos científicos, com suas controvérsias e eventuais soluções ou 
permanências. A AC também contribui para a síntese esperada na catarse à medida 
que explicita os compromissos sociais tanto na produção, quanto no emprego das 

                                                   
1 Difere do estágio de desenvolvimento sincrético, conforme Vigotski (2000). 
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ciências. Desse modo, os estudantes poderão elaborar uma compreensão mais rica e 
complexa da realidade, através da prática social sob estudo.  

Para essa elaboração algumas ações serão necessárias, tais como: leitura de 
textos, correspondendo à etapa materializada; respostas a questões escritas e orais 
após a instrumentalização em sala de aula, correspondendo à etapa da linguagem 
externa. Essas ações também demandarão operações por parte dos estudantes. Assim 
as ações e operações vão sendo conscientizadas, passando a uma etapa mental, onde 
elas ocorrem internamente.  

Então, os estudantes poderão desenvolver ações de modo mais crítico e, 
possivelmente, mais efetivas, na prática social final onde busca-se verificar a utilização 
do aprendizado em outras situações. 

CONCLUSÕES 
Partimos do referencial filosófico do materialismo histórico-dialético, 

fundamentando a pedagogia histórico-crítica (PHC) e a psicologia histórico-cultural 
(PsHC) e incorporamos a abordagem contextual (AC) para formar professores de 
química. 

Entendemos que essa articulação possibilita ao licenciando uma compreensão 
dos conhecimentos científicos nos seus aspectos históricos, epistemológicos e sociais.  

Essa articulação pode ser aplicada na formação de professores de química e 
de ciências, como também nos diferentes níveis de ensino, com as mediações 
didáticas compatíveis para que possa ocorrer uma aprendizagem que leve ao 
estudante compreender a sua realidade e possa nela intervir, somando-se a outros 
agentes sociais contribuindo para uma transformação social. 
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Introdução 
A universidade atualmente se apóia na tríade 

Pesquisa - Ensino - Extensão. Esta última, por sua 
vez, é baseada em cinco diretrizes que pregam a 
diminuição do distanciamento entre a universidade e 
a sociedade, a formação cidadã e a 
interdisciplinaridade. As atividades de Extensão 
foram institucionalizadas pela LDB e nos PNE de 
2001-2010, onde os discentes são obrigados a 
cumprir 10% dos créditos universitários em 
atividades extensionistas.  

O Laboratório Didático de Química (LaDQuim) é 
um espaço não formal de ensino que se apresenta 
como espaço para que alunos da UFRJ atuem em 
atividades extensionistas associadas à formação 
docente, por visar a aproximação das escolas de 
Educação Básica com a Universidade. O laboratório 
oferece oficinas aos alunos da rede pública do 
Estado do Rio de Janeiro, sob uma visão 
interdisciplinar e baseadas no enfoque CTS.  

Resultados e Discussão 
As oficinas relacionadas a este trabalho foram 

realizadas por alunos de cinco escolas de rede 
pública do Estado do Rio de Janeiro e foram 
analisadas através de um questionário ao final 
delas. Os temas abordados nessas oficinas 
envolvem a natureza elétrica da matéria, fontes de 
energia renováveis, minerais brasileiros e sua 
importância econômica e nanotecnologia.  
As atividades do laboratório são planejadas e 

coordenadas por professores do IQ/UFRJ e alunos 
de cursos de graduação da UFRJ (Licenciatura em 
Química, Filosofia e Física, além dos Bacharelados 
em Química e Matemática). Isso propicia que as 
oficinas sejam elaboradas com um caráter 
interdisciplinar, promovam a formação cidadã dos 
alunos e que promovam o rompimento com uma 
visão de neutralidade da Ciência.  
As atividades do LaDQuim, como atividade de 

extensão,  permitem que os alunos da UFRJ entrem 
em contato, durante a sua formação inicial, com 
aspectos de sua futura realidade profissional, ao 
mesmo tempo que permitindo uma iniciação à 
pesquisa na própria atividade docente.  
Em relação à avaliação das atividades realizadas 

pelos alunos atendidos nas oficinas, um dos 
critérios analisados foi a motivação dos alunos para 
participarem das mesmas (Gráfico 1). Os dados 
expostos pelo gráfico abaixo indicam que o método 

tradicional de ensino torna a prática pedagógica 
maçante para os alunos. Neste cenário, as oficinas 
são uma alternativa motivadora, e o uso da 
experimentação torna o conteúdo de Química mais 
próximo do cotidiano do aluno. Assim a 
experimentação com enfoque CTS surge como uma 
opção para as atividades de extensão aproximando 
a universidade e a sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Motivos participação dos alunos nas 
oficinas. 

 Pelos dados levantados ao final das oficinas, foi 
possível observar que houve uma relação feita 
pelos próprios alunos entre os experimentos e sua 
vida escolar e pessoal, tornando-os mais 
perceptivos aos fenômenos e mais críticos em 
relação aos acontecimentos do cotidiano.  
 Cada visita gerou um material didático (roteiros) 
que continham uma apresentação contextualizada 
do tema, metodologia do experimento e atividades 
que podem ser exploradas pelos professores. Esses 
roteiros permitiram aos discentes da UFRJ 
compreender, de maneira mais profunda, a relação 
entre os saberes desenvolvidos no currículo escolar 
e os saberes aplicados em sala de aula.  

Conclusões 
Este trabalho demonstra que as atividades 

extensionistas realizadas pelo LaDQuim, 
proporcionam um ambiente de aprendizagem 
efetivo para alunos de ensino básico, bem como 
para a formação inicial dos licenciandos, 
demonstrando o potencial da Extensão universitária 
na formação docente. 
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Resumo: A fim de investigar a contribuição do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) no processo de formação docente, realizamos entrevistas semiestruturadas com três 
Professores Supervisores participantes do Subprograma Química da Universidade de Brasília. A 
entrevista continha seis questões norteadoras e foi conduzida de forma semelhante a uma conversa 
informal. A partir da interpretação dos dados coletados concluímos que aos Licenciandos-Bolsistas é 
possibilitado o desenvolvimento de um conjunto habilidades necessárias à prática docente. Além disso, 
constatamos que a atuação deles traz grandes benefícios aos alunos da educação básica atendidos pelo 
programa, aos Professores Supervisores e a comunidade escolar. 

INTRODUÇÃO  

Propiciar uma formação inicial docente baseada na integração entre teoria, 
prática e a inserção na realidade escolar tem sido um dos grandes desafios 
enfrentados pelas instituições formadoras. Na organização curricular da maioria dos 
cursos de licenciatura em Química, as disciplinas de conteúdo químico específico são 
ministradas de forma isolada das disciplinas pedagógicas e vice-versa, a não ser nas 
disciplinas de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado (GAUCHE et al., 2008; 
SANTOS et al., 2011; SILVA; SCHNETZLER, 2008). 

Maldaner (2003), a partir de suas pesquisas sobre a formação docente, 
constatou que a prática atual de separação entre a formação profissional específica e a 
formação em conteúdos cria uma sensação de vazio de saber na mente do professor e 
reflete na incapacidade deste de utilizar-se dos conteúdos de química em um contexto 
de mediação pedagógica. Ausente esta perspectiva pedagógica, “o professor não 
saberá mediar adequadamente a significação dos conceitos, com prejuízos sérios para 
a aprendizagem de seus alunos” (MALDANER, 2003 p. 45). Silva e Schnetzler (2011) 
afirmam que se faz necessária uma mudança nas práticas formativas dos docentes, 
utilizando-se da teoria e da prática de forma conjunta, pois estas “constituem-se 
mutuamente, apesar de suas especificidades” (SILVA; SCHNETZLER, 2011, p. 2175). 

Nesse contexto, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), instituído a partir da Portaria Normativa n.º 38, de 12 de dezembro de 2007, é 
uma iniciativa do governo federal que visa o aprimoramento da formação docente, 
inicial e continuada, e a melhoria da qualidade da educação básica (BRASIL, 2007). 
Por meio da inserção do licenciando na realidade da escola pública e das ações 
didático-pedagógicas desenvolvidas, pretende-se promover a mudança da cultura 
brasileira de formação de professores, ao valorizar as licenciaturas e a profissão de 
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magistério. Nessas ações didático-pedagógicas, estão envolvidos estudantes e 
professores da educação básica, bem como os licenciandos e docentes das 
instituições formadoras. Há, então, articulação integrada da educação superior com a 
educação básica. 

O PIBID na UnB 

A Universidade de Brasília participa do PIBID desde 2009, ano em que as 
Licenciaturas em Química, Física, Ciências Biológicas e Matemática foram inicialmente 
aprovadas para o desenvolvimento do projeto no ensino médio, sendo que a 
Licenciatura em Matemática também atuou no ensino fundamental (CAVALLIN, 2011). 

No Subprojeto de Licenciatura em Química procurou-se selecionar os 
Professores Supervisores mediante o reconhecimento do seu trabalho propiciado pelas 
disciplinas de Estágio e Práticas de Ensino. Já os Licenciandos-Bolsistas da graduação 
foram selecionados quanto o interesse na carreira docente, receptividade à orientação 
do Professor Supervisor, tempo para dedicar-se às atividades do PIBID e da graduação 
e interesse em vivenciar a realidade escolar. Inicialmente foram contempladas quatro 
escolas, em diferentes Regionais de Ensino (CAVALLIN, 2011). 

Este trabalho teve como objetivo obter dados sobre as contribuições do PIBID 
no processo de formação docente, sob a ótica dos Professores Supervisores do 
Subprojeto Química desenvolvido pela Universidade de Brasília. 

Metodologia 

A presente pesquisa contou com a participação de três Professores 
Supervisores pertencentes ao Subprojeto Química do PIBID da UnB atuantes no ano 
de 2013. Para que as identidades dos participantes da pesquisa sejam preservadas, 
chamaremos os Professores Supervisores de A, B e C, de acordo com a escola em 
que atuam. 

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas1, gravadas 
por meio de um aplicativo de um aparelho celular e transcritas para análise. O roteiro 
norteador das entrevistas trazia questões básicas sobre a atuação dos Licenciandos-
Bolsistas2: atividades realizadas; características adquiridas por eles no decorrer de 
suas atuações; contribuição dos Professores Supervisores para seus aprendizados e 
os benefícios trazidos a todos envolvidos no projeto, provenientes das atividades dos 
Licenciandos-Bolsistas. Além disso, trazia questões sobre os próprios professores: 
participação em atividades que articulassem teoria e prática em suas graduações e 
suas respectivas importâncias, e suas concepções sobre a importância do PIBID. 

                                                      
1 Nas entrevistas semiestruturadas, o pesquisador segue um conjunto de questões previamente 
definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. Esta técnica 
permite uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos, e diminui a influência da formulação 
da questão na resposta obtida (BONI; QUARESMA, 2005). 
2 Apesar das bolsas serem concedidas aos alunos da graduação e aos professores da educação básica 
e superior, o termo bolsista citado nas entrevistas refere-se apenas aos alunos da graduação, até aqui 
caracterizados como Licenciandos-Bolsistas. 
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Resultados e Discussão 

A partir das entrevistas realizadas, procuramos interpretar o que os professores 
destacaram sobre aspectos relativos a: 

A. Importância do PIBID para a formação docente; 

B. Características adquiridas pelos Licenciandos-Bolsistas no decorrer de suas 
atuações no projeto; 

C. Benefícios trazidos à escola;  

D. Benefícios trazidos ao Professor Supervisor. 

A seguir apresentamos as análises referentes a cada um dos tópicos listados. 

A. Importância do PIBID para a formação docente 

Ao analisarmos as entrevistas realizadas enfocando a importância do PIBID 
para a formação docente, destacamos a fala do professor A o qual ressalta que o 
PIBID proporciona a discussão dos problemas da escola entre professores 
supervisores e bolsistas: 

O que a gente percebe: a inserção do aluno durante a sua formação na escola, 
é que, junto com o professor, é possível a gente fazer a discussão dos 
problemas que a escola vive com base nas teorias que eles estão estudando 
aqui. Eu faço questão de estar sempre discutindo com eles, verificando o que 
eles estão estudando, e tentando fazer um esse vínculo de uma coisa com a 
outra. (PROFESSOR A).  

Consideramos que a discussão da realidade escolar é muito rica para o futuro 
professor, pois possibilita o desenvolvimento de uma visão crítica a respeito da 
realidade.   Futuramente, um professor com tal visão poderá melhor refletir e ponderar 
sobre os problemas de sua escola. Autores como Maldaner (2003) acreditam que o 
professor deve ser pesquisador da sua prática, a fim de superar uma atuação como 
mero repetidor de conteúdos escolares. Ele sugere que este processo seja estimulado 
na formação inicial para que seja realmente realizado na atuação profissional: “se 
defendemos que os professores devam atuar como pesquisadores em sua ação 
docente, [...] a prática da pesquisa deve estar presente, também, na formação inicial.” 
(MALDANER, 2003, p. 91-92), o que justifica e inspira a participação no PIBID. 

O professor A também destaca algumas habilidades adquiridas a partir da 
atuação docente: 

Além disso, tem coisas que só se aprende a fazer na escola. Por exemplo, os 
trabalhos de experimentação. [...] quando a gente elabora o experimento, a 
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gente tem que levar em consideração, por exemplo, o número de alunos ao 
qual ele vai ser aplicado. A quantidade que a gente vai preparar tem sempre 
que ser multiplicado pela quantidade de grupos que vão utilizar, não é isso? 
Tem algumas habilidades de organização que a gente tem que levar em 
consideração, porque determinado experimento a gente tem que organizar o 
laboratório, porque vai entrar uma outra turma, de uma outra série. A gente tem 
que organizar porque o professor da tarde vai usar pra fazer uma outra 
atividade. São coisas que não ensinam aqui (UnB). E eu vejo coisa simples, 
como dividir o quadro, né? Separar o espaço, o tamanho da letra, que é um 
“troço” importante, mas que na formação ia tomar um tempo desnecessário. E 
também o fato do relacionamento professor-aluno. A gente vê que eles 
percebem isso na prática, né? Que quando o relacionamento professor-aluno é 
bom, a aula flui melhor. Eles percebem que tem turmas que, mesmo que você 
tenha boa vontade, a coisa não anda, e você tem que saber se resguardar 
como pessoa e como profissional porque isso gera desgaste emocional. São 
coisas que, mesmo a gente comentando aqui na universidade, o entendimento 
mesmo só se dá lá (escola). (PROFESSOR A). 

Conforme a fala do Professor A, algumas habilidades práticas — como o 
planejamento de aulas experimentais e a organização do material utilizado, o uso 
adequado do quadro-negro e até mesmo o bom relacionamento com os alunos — 
otimizam o rendimento do professor e são de grande valia, principalmente, para aquele 
que está iniciando na carreira. É possível que a participação no projeto antecipe o 
processo de desenvolvimento destas habilidades, o qual é pouco estimulado durante a 
graduação e só ocorre, efetivamente, por meio da prática. 

Já o Professor B destaca que o PIBID é uma atividade que proporciona ao 
Licenciando-Bolsista conhecer a realidade de trabalho do professor, auxiliando-o a 
decidir se continua ou não no curso de licenciatura: 

Eu acho que o PIBID é uma iniciativa que ajuda o estudante a conhecer a 
realidade de trabalho que ele vai ter se ele seguir na carreira e ajudar ele a ver, 
ainda durante a formação, se é aquilo mesmo que ele quer. [...] como as 
licenciaturas são cursos, em geral, menos concorridos do que outros 
correlatos, acaba que, muitas vezes, o aluno faz opção pela licenciatura pra 
poder entrar na universidade sem realmente querer ser professor. Então, acho 
que o PIBID ajuda nesse sentido, dele vivenciar a realidade. (PROFESSOR B). 

Observa-se, a partir da fala do Professor B, que o PIBID possibilita ao 
Licenciando-Bolsista o conhecimento sobre o que é a docência. Então, desde o 
começo da sua graduação, ele tem a oportunidade de vivenciar esta profissão e decidir 
se ela o satisfaz. Podemos observar neste processo uma grade contribuição para o 
licenciando, pois perceber o papel do professor e suas responsabilidades é 
imprescindível para uma atuação bem sucedida. 

O professor C faz previsões sobre a inclusão do PIBID como uma disciplina da 
grade curricular dos cursos de Licenciatura: 

O PIBID, pra mim, vai se tornar uma matéria da universidade — e deve se 
tornar uma matéria da universidade — porque vai haver uma transferência de 
conhecimento da universidade pra escola e escola para universidade. Isso já é 
aplicado em outros países. (PROFESSOR C). 
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É possível perceber pela fala do professor a importância do PIBID para a 
formação docente. Para ele, a vivência na escola propiciada pelo programa é de 
grande valia para o Licenciando-Bolsista e deveria se estender a todos eles por meio 
uma disciplina ofertada pela universidade. 

Fica evidente por meio das falas dos três professores que a participação no 
programa possibilita ao Licenciando-Bolsista a aquisição de habilidades práticas e o 
desenvolvimento do poder reflexivo sobre o contexto escolar, o papel do professor e do 
aluno no processo educativo, paralelamente aos estudos teóricos conduzidos na 
universidade. Dessa forma, tal aproximação entre teoria e prática fortalece a formação 
inicial docente. Para Vigotski (2003), é importante que esta formação não se restrinja 
ao conhecimento específico de cada área. Segundo o autor, “exige-se do professor um 
elevado conhecimento da matéria e da técnica de seu trabalho” (VIGOTSKI, 2003, p. 
300).  

B. Habilidades adquiridas pelos Licenciandos-Bolsistas no decorrer de suas 
atuações no projeto. 

Ao questionarmos os Professores Supervisores sobre as habilidades 
adquiridas pelos Licenciandos-Bolsistas durante sua participação no PIBID, 
destacamos a fala do Professor A, o qual cita o ganho de confiança e diminuição da 
timidez na relação com os alunos: 

Eu vou botar um caso específico de um dos bolsistas que entrou: ele é muito 
tímido, tinha dificuldade de falar. Durante a apresentação das primeiras aulas 
que ele foi apresentar, a gente percebia muita insegurança. Aí, por exemplo, 
especificamente no caso dele, foi muito importante o fato de eu ter assumido 
essa metodologia de, “olha você vai...” ao invés de ter dado, por exemplo, um 
plano de aula inteiro pra ele executar. Ele trabalhou apenas uma aula, mas 
para apresentar aquela aula ele teve que ler um módulo lá que eu tinha... que 
eu tinha elaborado para os meninos, que era sobre radioatividade. Então ele 
leu vinte páginas pra dar uma aula. E aí ele percebeu que essa fundamentação 
é que dava a segurança pra ele. [...] Além disso, seguinte: como ele tá 
aprendendo a lidar com os alunos no turno contrário para tirar dúvidas, ele 
também passou a ter mais afinidade pra conversar com as pessoas, inclusive 
conosco, dentro do grupo do PIBID. Isso traz essa mudança. Em relação aos 
outros alunos que já têm facilidade de se expressar, a gente percebe também a 
segurança ao lidar com os alunos ao dar as aulas. A maneira de como eles 
passam a se posicionar, né? Porque eu faço sempre esse grupo de relações 
técnicas de como tá olhando pra turma, como tá organizando a sala de aula, 
que é o gerenciamento da sala. Eles ganham essas habilidades. Eu imagino 
que sairão professores com uma boa formação prática. Eles vão saber o que 
fazer dentro da sala de aula quando eles assumirem uma turma, diferente de 
mim, que quando assumi, não tinha nem o conhecimento teórico, nem o 
prático. (PROFESSOR A). 

Observamos que a atuação no PIBID pode proporcionar ao Licenciando-
Bolsista a segurança para se comunicar, ajudando-o tanto a ministrar aulas com 
segurança como a se relacionar com os demais envolvidos no programa. Destacamos 
a importância da orientação do Professor Supervisor, sugerindo materiais de estudo 
que garantam ao bolsista a fundamentação teórica necessária. Observamos que, por 
meio deste tipo de experiência, o Licenciando-Bolsista pode perceber a necessidade de 
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o professor ter pleno domínio dos conteúdos que ministrará, a fim de obter segurança 
sobre a sua prática. 

O Professor B relata que é possível que o Licenciando-Bolsista aprimore a sua 
visão sobre o que é ser professor, mas não cita diretamente uma mudança na relação 
entre os bolsistas e os alunos da escola. 

(Professor B) — Tem mudança. Por exemplo, tem menino que chegou aqui e 
não queria ser professor e hoje diz que quer. Tem menino que chegou aqui que 
hoje já desistiu do curso de química e foi embora. Então, muda. Agora, eu não 
sei se muda a relação deles com os alunos. Isso eu não sei. Mas acho que 
muda a visão que tem do que é ser professor.  
(Entrevistador) — É perceptível se eles melhoram eventuais dificuldades de 
falar em público, se eles desenvolvem alguma metodologia de ensino, o 
vocabulário, ou também se eles desenvolvem algum vício? 
(Professor B) — Eu não percebi isso. Até porque eu não fico com os bolsistas 
muito tempo. Eles acabam indo embora pra fazer outra coisa, ou conclui o 
curso, ou sei lá. Não sei te dizer isso. 

Ao Licenciando-Bolsista é possibilitado o contato direto com a profissão 
docente, o que só acontece, essencialmente, nas disciplinas de estágio. 

Já o Professor C cita que Licenciandos-Bolsistas chegam receosos, sem saber 
como proceder em suas práticas. Segundo este professor, eles adquirem “poder de 
turma” quando estimulados pelo Professor Supervisor a atuar em sala de aula: 

É, realmente ele chega receoso. É um novo método. Aquele que já esteve em 
sala de aula, tudo bem, mas aquele que não,  fica, assim, meio “vem cá, o que 
eu vou fazer?”. A maior viabilidade do PIBID é o aluno estar na sala de aula 
mesmo. Por quê? Porque ele tá voltando pra escola e tá dizendo “poxa, deu 
esse problema com essa turma”, ou “tive esse problema com esse aluno”, ou 
“nessa matéria, os alunos não entenderam por causa disso”. É interessante a 
maleabilidade do supervisor de transferir o seu poder de turma pro pibidiano, 
porque na hora que o pibidiano chega meio receoso, mas você coloca ele lá e 
ele sente que tá tendo apoio do supervisor, ele começa a ganhar a turma, 
daqui a pouco... eu tive pibidiano que tava resolvendo problema de biologia, de 
física. (PROFESSOR C). 

De forma semelhante à análise da fala do Professor A, podemos evidenciar 
que o PIBID pode propiciar ao Licenciando-Bolsista a segurança para atuar nas 
atividades regulares das turmas. Destacamos, novamente, a importância da 
intervenção do Professor Supervisor, valorizando o Licenciando-Bolsista e dando 
espaço para que ele realize tais atividades, a fim de que os alunos confiem nesse 
bolsista. 

O aprimoramento na habilidade de relacionar-se e comunicar-se bem com os 
demais se faz muito importante para um estudante que almeja a profissão docente, 
pois o processo educativo só ocorre, fundamentalmente, por meio das relações entre 
professores e alunos. Observa-se que a atuação no programa possibilita ao 
Licenciando-Bolsista o desenvolvimento de tal habilidade. 

Nesse contexto, Vigotski (2003) ressalta a importância da boa relação entre 
professores e alunos. Para ele: “O professor deve viver na coletividade escolar como 
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parte inseparável dela [...]” (VIGOTSKI, 2003, p. 300). O pensamento de Vigotski 
(2003) reafirma a necessidade de inserção precoce dos licenciandos na realidade 
escolar, sendo esse um dos focos de atuação do PIBID. 

C. Benefícios trazidos à escola pelos Licenciandos-Bolsistas 

Com relação aos benefícios percebidos na escola devido a inserção dos 
Licenciandos-Bolsistas, o Professor A relatou que os alunos da escola passaram a ter o 
interesse de ingressar na Universidade de Brasília. Além disso, os alunos com 
dificuldade de aprendizagem melhoram seus desempenhos: 

Olha, certamente traz, né? Só o fato de ter alunos da universidade, isso já 
influencia positivamente nos alunos. É nítido, por exemplo, que os alunos que 
têm contato com eles (Licenciandos-Bolsistas), passam a ter o desejo de vir 
aqui pra universidade de Brasília. Lá (escola), nós temos constantemente 
alunos sendo aprovados no vestibular. Mas o que eu percebi com a presença 
do PIBID é que os alunos que participam das oficinas, eles começam a pensar 
na universidade. Eles começam a pensar também em outros cursos, além 
daqueles tradicionais, como medicina e direito. Mas também tem os alunos que 
têm dificuldade de aprendizado – e eles nem pensam em universidade – mas 
têm um desempenho melhorado, né? Porque, ao passar pelas oficinas, eles 
começam a desenvolver habilidades de estudo. Então tem esse papel 
significativo. (PROFESSOR A).  

O Professor B cita que há diversas atividades desenvolvidas na escola que só 
são possíveis com a presença dos Licenciandos-Bolsistas. Além disso, assim como o 
professor A, ele cita que a presença deles motiva os alunos da escola a ingressar na 
UnB: 

Tem um monte de atividades que não seriam feitas se eles não estivessem 
aqui passam a ser feitas, entendeu? Por exemplo, trabalho como esse que os 
meninos estão fazendo, que depende de toda hora ter alguém no laboratório 
pra ajudar, se não tivesse pibidiano, não faria. Ida ao laboratório, sem eles, não 
faria. Embora eu ainda ache que é subutilizado, porque a própria estrutura da 
escola é complicada. O pibidiano na escola poderia ser melhor utilizado. Mas 
traz benefícios sim. Tanto é que os outros professores ficam doidinhos 
querendo saber como é que eles podem ter também e não têm.  
[…]  
Os alunos são beneficiados, porque eles têm acesso a atividades que não 
teriam. Eles têm... convivendo com eles, as figuras daqueles alunos que, às 
vezes, eram colegas deles e que hoje estão na universidade. Então isso dá 
uma motivação, porque ele olha e diz: “Eu posso também. Eu também 
consigo”. Então ele vê a universidade mais perto dele. Na pior das hipóteses, 
ou na menor das hipóteses, isso já é um ganho. Além da possibilidade de tirar 
uma dúvida, de perguntar alguma coisa (PROFESSOR A). 

É possível notar, por meio das duas últimas falas, que os alunos das escolas 
são amplamente beneficiados pelo contato com os Licenciandos-Bolsistas. A esses 
alunos é possibilitado o contato com informações sobre os diversos cursos disponíveis 
na Universidade de Brasília, seus requisitos e as áreas de atuação dos que concluem a 
graduação; bolsas de iniciações à docência e científica e demais questões correlatas. 
Tal contato estreita a distância entre o aluno do ensino médio e a realidade do ensino 
superior. 
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Além disso, a presença do pibidiano possibilita — a partir da discussão e 
orientação por parte dos Professores Supervisores e Licenciando-Bolsista — uma 
abordagem diferenciada das atividades curriculares previstas. 

Já o Professor C relata que o Licenciando-Bolsista cobra da administração da 
escola os recursos necessários para sua atuação: 

A própria gestão da escola, até hoje, se sente questionada pelo pibidiano. Por 
quê? Porque o pibidiano... você escuta: “Meu laboratório aqui tá faltando um 
monte de coisa. Cadê o que você me prometeu?”. (PROFESSOR C). 

É possível notar que a realização das diversas atividades referentes ao 
programa — as quais muitas vezes não seriam possíveis sem a presença dos bolsistas 
—  movimenta a escola. Esta integração entre escola básica e universidade traz 
grandes benefícios para os alunos, seja no aprendizado direto dos conhecimentos 
químicos, ou pela socialização com os Licenciandos-Bolsistas, pois estes se 
apresentam como figuras mais próximas. Tal proximidade se deve tanto a semelhança 
etária, que facilita todo o processo comunicativo, como a proximidade com o nível de 
escolaridade, já que os Licenciandos-Bolsistas concluíram há pouco tempo a educação 
básica. 

Observa-se que a atuação no PIBID, tanto para os Professores Supervisores 
quanto para os Licenciandos-Bolsista, auxilia no desenvolvimento da autonomia 
docente, tendo como foco a valorização do aluno, como descrevem Gauche e Tunes 
(2002). Para eles, “a autonomia é desenvolvida com seu próprio exercício, todo voltado 
ao conhecimento do outro, ao conhecimento e ao convencimento do aluno, cúmplice e 
coautor de um projeto” (GAUCHE e TUNES, 2002, p.4). Nesse mesmo contexto, 
Vigotski (2003) relata que, a partir do momento que o professor “age como um simples 
propulsor que lota os alunos de conhecimentos, pode ser substituído com êxito por um 
manual, um dicionário, um mapa ou uma excursão” (VIGOTSKI, 2003, p. 296). 

D. Benefícios trazidos ao Professor Supervisor 

Quanto aos benefícios percebidos para o Professor Supervisor, o docente A 
relata três contribuições: o seu trabalho passa a ser mais prazeroso; a interação com 
os Licenciandos-Bolsistas o possibilita refletir sobre a sua prática docente e, por fim, os 
Licenciandos-Bolsistas trazem conhecimentos novos da universidade, que em sua 
época não eram estudados: 

Bom, pra mim, primeiro que é um prazer, né? Então, tem esse aspecto de que 
como as aulas estão sendo mais eficientes, elas se tornam mais prazerosas. 
Então, o trabalho que tem passa a ser mais gostoso. Mas, além disso, claro 
que, à medida que eu vou orientando para que eles façam as reflexões, eu 
também vou refletindo sobre minha prática, e algumas coisas a gente vai 
mudando. Além disso, também, verificar informações novas. De certa maneira, 
tem coisas que são novas... que são vistas na universidade, que na minha 
época não foi visto. Tem essa contribuição, sim. Eu sempre aprendo com eles. 
(PROFESSOR A). 
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O Professor B relata que o seu trabalho acaba sendo dividido. Além disso, 
reafirma que algumas de suas atividades não seriam realizadas sem a presença do 
Licenciando-Bolsista: 

Eu sou beneficiada porque eles acabam dividindo um trabalho comigo. 
Querendo ou não, é um trabalho que é meu e acaba sendo dividido. Então, na 
hora que corrige uma questão, na hora que ajuda um aluno a tirar uma dúvida. 
Então, tem essa questão direta, prática mesmo, que é beneficiada sim. E tem a 
questão, assim, de alguns resultados. O meu trabalho é beneficiado porque eu 
tenho alguém a mais pra fazer atividades que não seriam feitas sem o 
pibidiano. (PROFESSOR B). 

Já o Professor C destaca a constante necessidade de atualização: 

[…] o professorado que tá lá engessado, só de saber que tem um aluno da 
universidade, eles começam a se perguntar assim: “Será que eu estou 
atendendo aquele aluno meu que amanhã pode estar aqui de volta, do meu 
lado, me questionando?”. [...] Tem pibidiano meu que tá lá (escola) que foi 
aluno meu e ele foi aluno daquele monte de professores que tão lá. […] Mais 
importante é que o coordenador fica: “Vem cá, como que eu assessoro esse 
pibidiano. O cara tá dentro da universidade. Ele tá sabendo mais que eu. Ele tá 
com a cabeça fresquinha. Tem coisa que eu já esqueci”. E aí obriga o cara a se 
atualizar. (PROFESSOR C). 

Retomamos aqui a importância da reflexão sobre a prática docente, a qual, 
segundo o professor A é possibilitada aos Licenciandos-Bolsistas e Professores 
Supervisores pela participação no programa. 

Pela interpretação da fala dos Professores Supervisores, fica evidente que a 
participação no projeto também trás benefícios aos docentes e pode ser considerada 
como uma formação continuada.   Maldaner (2003) concebe a formação continuada 
como sendo inerente ao exercício profissional de professor. Para sustentar tal 
processo, ele sugere um processo semelhante ao do PIBID, onde há interação entre os 
cursos de formação inicial e as escolas, a fim de que os futuros professores já 
percebam a importância da pesquisa como prática profissional, como segue: 

Defendo a formação continuada como inerente ao exercício profissional de 
professor, de complexidade crescente. A idéia de professor/pesquisador, que 
cria/recria a sua profissão no contexto da prática, que procuramos desenvolver 
coletivamente, permite superar as formas tradicionais de “treinamento em 
serviço”, cujos resultados satisfazem, apenas, a quem gosta de grandes 
números e dados estatísticos e precisa justificar a aplicação de verbas públicas 
ou de agências internacionais. […] É necessário que se formem os 
professores/pesquisadores em processos de interação entre os cursos de 
formação inicial e as escolas, constituindo uma massa crítica que permita a 
continuidade e a ampliação do processo desenvolvido. A maneira mais rápida 
pela qual o processo talvez possa ser sustentado é formar os novos 
professores já na perspectiva da pesquisa como prática profissional e “trancar 
o funil” de colocar nas escolas professores aptos a apenas reiniciar o ciclo da 
reprodução das aulas que tiveram em sua formação inicial. Isso exige algumas 
rupturas importantes no meio universitário, também de difícil execução na 
prática. (MALDANER, 2003, p.391-392). 
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Baptista et al. (2003) fazem um relato semelhante ao do professor A, 
ressaltando o apoio recebido pelo Professor Supervisor, estimulando-o “a trabalhar 
com outras metodologias de ensino e oferecendo a ele a ajuda de pessoas que trazem 
novos olhares e maneiras diferentes de interagir com os alunos” (BAPTISTA et al., 
2003, p.9). 

As entrevistas e os autores citados são unânimes ao ressaltar as qualidades da 
implementação do PIBID. 

Considerações finais  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência faz parte de um 
grande movimento de políticas públicas de valorização do trabalho docente. Tal 
Programa vem contribuindo para uma menor evasão nos cursos de licenciatura, pois o 
Licenciando-Bolsista tem a oportunidade de construir sua identidade profissional desde 
o início de sua formação, conhecendo a realidade escolar como um todo. O contato 
com esta realidade antes do ingresso na profissão docente possibilita o conhecimento 
e a reflexão sobre o contexto escolar no qual atua: qual o perfil dos alunos, suas 
necessidades e a características da comunidade onde vivem, as condições desta 
escola e seus recursos disponíveis para o ensino. Como pudemos constatar, a 
participação do licenciando no PIBID muito contribui para o seu processo de formação 
docente. 

No Subprojeto Química estimula-se a formação de um educador químico — o 
qual possui o conhecimento específico de química e de educação — capaz de refletir 
sobre a sua prática docente e metodologia de ensino. Adicionalmente, a participação 
no programa possibilita ao Licenciando-Bolsista a aquisição de habilidades práticas 
necessárias à docência, bem como a percepção do quão importante é o cultivo das 
boas relações entre os envolvidos no processo educativo, o que foi bastante evidente 
nos momentos de entrevistas aos Professores Supervisores. 

Os Licenciandos-Bolsistas, ao levarem para a escola suas experiências no 
ensino superior, promovem a discussão da prática docente com os Professores 
Supervisores, o que pode ser considerado uma forma de formação continuada para 
estes. Além disso, viabiliza-se o desenvolvimento de atividades que, sem a presença 
Licenciandos-Bolsistas, não seriam possíveis. Os alunos da educação básica são 
amplamente beneficiados, pois participam de atividades que têm como foco o próprio 
aluno — e não o conteúdo, como praticado no ensino tradicional. Além disso, têm a 
oportunidade de conhecer novos pontos de vista vindos dos Licenciandos-Bolsistas, os 
quais, a princípio, estão em contato constante com o saber desenvolvido nas 
instituições de educação superior, e sanar dúvidas relacionadas às realidades destas 
instituições. A proximidade entre os Licenciandos-Bolsistas e os alunos da educação 
básica também propicia uma troca de experiência de vida, o que muitas vezes desperta 
nos alunos da educação básica o desejo de ingressar em uma Universidade e dar 
continuidade aos estudos e, por outro lado, faz o bolsista refletir sobre o importante 
papel social do professor. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Área do trabalho 
(FP) 

 

De uma forma geral, os Professores Supervisores atuantes no Subprojeto 
Química da UnB concebem o PIBID como um projeto que estimula a formação docente 
de qualidade, no que diz respeito à atuação baseada nas necessidades do aluno, ao 
passo que as atividades propostas trazem grandes oportunidades de desenvolvimento 
para todos os envolvidos. 
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Introdução 
O conhecimento pedagógico de conteúdo (PCK)¹ 
refere-se à compreensão e representação de como 
o professor ajuda seus alunos a compreender um 
conhecimento específico, lançando mão de 
múltiplas estratégias instrucionais, representações, 
e avaliações, considerando as limitações do 
contexto, de diferenças culturais e sociais no 
ambiente de aprendizagem. Ação formativa é toda 
ação que tem potencial formador, objetivos claros e 
se destina a um público específico. A ação formativa 
deriva da ideia de ação educativa, compreendida 
como um “exercício intencional que emprega 
energias humanas capazes de produzir um efeito 
pedagógico, passando do projeto à sua realização”², 
sendo diferenciada desta apenas pela 
intencionalidade de contribuir na formação de 
outrem. Assim, professores do ensino superior de 
todas as áreas, ao desenvolverem o ensino de suas 
disciplinas deixam marcas na formação inicial dos 
licenciandos, tanto em relação ‘ao que ensinam’, 
quanto ao ‘como ensinam’. Nesta direção, o objetivo 
deste trabalho é investigar quais as áreas de 
formação que tem mais elementos teóricos e 
aspectos da ação formativa incorporados ao PCK 
dos licenciandos e expressos em ações docentes no 
momento da realização de sua prática de ensino no 
assunto oxidorredução. Realizou-se um estudo de 
caso múltiplo com 3 licenciandos e 8 de seus 
formadores,  investigando suas práticas de ensino 
por meio de relatórios de estágio dos licenciandos, 
entrevistas, materiais de aula,  planejamentos e o 
instrumento CoRe³ (Representação de Conteúdo) 
para os dois grupos. As análises foram 
desenvolvidas qualitativamente, com base na 
metodologia de análise de conteúdo4 e os dados 
triangulados para verificar a influência da ação 
formativa dos professores no PCK dos licenciandos. 

Resultados e Discussão 
Os aspectos que foram incorporados pelos 
licenciandos ao seu PCK foram separados em 
elementos teóricos das disciplinas e aspectos 
práticos da ação formativa dos professores. Na 
tabela 1 apresentamos os elementos e aspectos 
incorporados pelos licenciandos relacionados às 
áreas das disciplinas. 
Analisando os dados, percebe-se que a 
incorporação de elementos teóricos das disciplinas 
da área de Ensino de Ciências e Química é maior, 
especialmente para os licenciandos 1 e 3 e melhor 
distribuída entre as áreas para o licenciando 2. Em 
outra análise, percebe-se que a incorporação de 
elementos da ação formativa de disciplinas de 

Química e de Ensino é: equilibrada para L1, 
predominantemente da Química para L2 e, 
predominantemente, da área de Ensino para L3. 
Tabela 1. Aspectos da ação formativa dos 
professores incorporados ao PCK dos licenciandos 
Licenciando Elemento teórico 

por disciplina 
Aspecto prático por 
professor 

L1 A, B, C A, B, C, F, G, H, I 
L2 B, D, E, G B, D, E, F, G, H, I 
L3 A, B, C, D, E A, B, C, D, E, F 

* As disciplinas A, B, C, e D são da área de Ensino de Ciências e 
Química; E é da área Pedagógica Geral; F, da área de Física; G, 
H e I são da área de Química. 

Conclusões 
De modo geral, elementos teóricos das disciplinas 
da área de Ensino são mais incorporados pelos 
licenciandos na constituição de seu PCK do assunto 
oxidorredução, indicando que a atenção ao 
conteúdo de química a ser ensinado não é a maior, 
em detrimento de uma ênfase grande no modo de 
ensino do tema, estratégias e materiais usados e 
compreensão sobre a aprendizagem dos 
estudantes. Já em relação à incorporação de 
elementos da prática dos professores, há um 
predomínio de aspectos da área da Química e da 
Física, especialmente para os licenciandos 1 e 2, 
enquanto L3 permanece mais afeito aos modos de 
ação dos professores da área de Ensino. 
Entendemos que a incorporação de elementos 
teóricos das disciplinas e da prática dos professores 
esteja relacionada: à importância atribuída por cada 
licenciando às disciplinas e à aquilo que consideram 
mais adequado no fazer docente de seus 
professores, proveniente da formação de seu 
habitus docente enquanto estudante, de sua 
formação pessoal e profissional ao longo de sua 
vida. 
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perspectiva curricular CTS e da Metodologia da Mediação 
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RESUMO: O OBJETIVO DESSA PESQUISA É ANALISAR ALGUMAS OFICINAS DIDÁTICAS, ELABORADAS SOBRE UMA 
PERSPECTIVA CURRICULAR CTS, BEM COMO AVALIAR CONHECIMENTOS CONSTRUÍDOS POR LICENCIANDOS 
MATRICULADOS NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE QUÍMICA II DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE. ESSA PESQUISA É DE CUNHO QUALITATIVO ABORDANDO DADOS DESCRITIVOS COM 
APROXIMAÇÃO INTERATIVA ENTRE O AGENTE DA PESQUISA E O PESQUISADOR. OS DADOS FORAM ANALISADOS 
SEGUNDO AS ABORDAGENS CTS DE SCHNETZLER (2003) E ELEMENTOS DA METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO 
DIALÉTICA DE ARNONI (2006), COM DIREÇÃO AO OLHAR DO LIVRO DIDÁTICO DE SANTOS E MOL (2005), POIS OS 
LICENCIANDOS USARAM ESTE LIVRO COMO BASE PARA ELABORAÇÃO DE SUAS OFICINAS. OS ESTUDOS 
RELACIONADOS A ESSE TRABALHO APONTARAM PARA UMA MAIOR NECESSIDADE NA PREPARAÇÃO DOS FUTUROS 
PROFESSORES, PORQUE SEGUNDO O QUE FOI VISTO, LICENCIANDOS ESTÃO SENDO FORMADOS SOBRE MÉTODOS 
TRADICIONAIS, OS QUAIS REFLETEM EM SUA FORMAÇÃO. ESSES FATOS FORAM COMPROVADOS AO DESENVOLVER 
DAS OFICINAS PELOS ESTAGIÁRIOS. 

 
Introdução 

A cada dia surgem preocupações na descoberta de metodologias inovadoras 
para a construção do conhecimento em sala de aula. Muitas linhas de pesquisas foram 
criadas e vem sendo inovadas a todo o momento, tentando auxiliar professores na 
busca pelo conhecimento significativo. Uma das linhas de pesquisa em Ensino de 
Ciências que vem crescendo e ganhando adeptos são os estudos com abordagens 
CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade), pela forma inovadora de construir 
conhecimentos na busca por cidadãos críticos e atuantes na sociedade, capazes de 
solucionarem problemas do seu cotidiano, minimizando os impactos provocados pelos 
processos técnico-científicos. 

Apesar de vários avanços na busca por recursos metodológicos inovadores, o 
livro didático, continua sendo o recurso com maior aceitação. No entanto, o mesmo 
vem passando por inúmeras modificações, com o objetivo de auxiliar o professor a 
desenvolver e construir uma aprendizagem significativa juntamente com seus alunos. 
Para Carneiro e col. (2005) a centralidade ao LD lhe atribui regalias, pois é por meio 
dele que o professor desenvolve, organiza e avalia seu trabalho pedagógico em sala de 
aula. Apesar desse recurso ter um grande valor para professores e alunos, devemos 
reconhecer que este é apenas uma ferramenta utilizada para facilitar o 
desenvolvimento da educação e não um detentor do saber puro e acabado. Por sua 
vez (Santos e col. 2005. p.2), mostra que “O Livro Didático - LD -é um recurso 
destinado a dar suporte ao processo ensino-aprendizagem em diferentes disciplinas e 
níveis de escolaridade”. 

A criação e inovação do LD estão muitas vezes relacionadas ao que certa linha 
de pesquisa almeja. O LD de Santos e Mol (2005) tem uma tendência voltada aos 
ensinamentos que trazem abordagens sobre uma perspectiva CTS. Esse trabalho 
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mostrará um pouco dessa perspectiva, bem como a análise de duas oficinas 
apresentadas por alguns licenciandos matriculados na disciplina de Estágio 
Supervisionado em Ensino de Química II, onde estes foram orientandos por sua 
professora formadora a utilizarem o livro de Santos e Mol (2005) como forma de auxilio 
no desenvolvimento de suas oficinas. Esta também os direcionou a utilizarem a obra de 
Arnoni (2006) sobre a Metodologia de Mediação Dialética (MMD), que traz os quatro 
momentos pedagógicos como forma de ajuda para melhoria de suas metodologias. 
Assim, será levado em consideração nas análises das oficinas o quanto os 
licenciandos se aproximaram ou se distanciaram da tendência do livro de Santos e Mol 
(2005), da MMD de Arnoni (2006) e dos estudos CTS segundo a visão de Santos e 
Schnetzler (2003). 

 

Revisão da Literatura 

As abordagens curriculares CTS são de grande relevância para educação, pois 
almeja uma formação cidadã que é feita com o ensino da ciência, não pela ciência, 
mas para compreendermos as tecnologias que existem na sociedade e assim 
conseguirmos solucionar problemas que enfrentamos no dia-a-dia.  

O principal objetivo para o ensino CTS está voltado ao desenvolvimento da 
“capacidade de tomada de decisão”. Essa capacidade refere-se a problemas que o 
cidadão irá enfrentar na vida real, envolvendo aspectos sociais, preparando estes, para 
participarem ativamente da sociedade democrática. Assim, o ensino com objetivo de 
desenvolver a tomada de decisão abordada na obra de Santos &Schnetzler (2003), 
com o olhar de Zoller, nos ajuda a tomar decisões razoáveis, com uma maior facilidade 
sobre as questões que existem no mundo; possibilita uma atuação produtiva, não só de 
um nível da sociedade, mas da massa em geral, proporcionando uma interação entre o 
meio social; ajuda a manter o nível de sobrevivência do indivíduo e de toda a 
sociedade; orienta os indivíduos na compreensão sobre as decisões dos outros, 
resultando em um processo de estimar e avaliar o que estas questões trazem para a 
sociedade.  

O objetivo da educação CTS está então diretamente relacionado com a 
capacidade de se entender o mundo, as múltiplas relações ciência-tecnologia-
sociedade para se ter condições de avaliar a quais riscos estamos dispostos a 
nos expor a partir da proposição de uma dada tecnologia, e daí então poder 
agir criticamente na sociedade em que vivemos (Melo,2011, p. 3).  
 

Outro objetivo para o ensino CTS é entender a “natureza da ciência” e como 
ela é desenvolvida no meio social, onde o aluno irá aprender conhecimentos voltados 
para a filosofia e origem da ciência, aperfeiçoando uma melhor aprendizagem por meio 
das fronteiras do saber científico (Santos & Schnetzler, 2003).  

Nas abordagens curriculares com perspectiva CTS, os conteúdos 
programáticos estão centrados na relação e correlação entre aspectos que envolvam 
ciência, tecnologia e sociedade, de forma a englobar temas sociais, onde esses temas 
estão citados em quase todos os trabalhos que envolvem essa abordagem como ponto 
chave para fazer esta relação e o mais importante, propiciar condições favoráveis para 
o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão. Dentre os diversos temas 
sociais que são desenvolvidos nos cursos de CTS, os que apresentam um maior 
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destaque são: saúde; alimentação e agricultura; qualidade da atmosfera; guerra 
tecnológica; dentre outros. 

 
[...] os cursos de CTS estão centrados em temas de relevância social, cuja 
abordagem procura explicar as interfaces entre a ciência, tecnologia e 
sociedade e desenvolver no aluno habilidades básicas para sua participação na 
sociedade democrática (Santos & Schnetzler, 2003 p. 82). 
 

Algumas estratégias voltadas aos cursos de CTS são utilizadas com o intuito 
de solucionar problemas e despertar o indivíduo para questões que afetam sua vida e o 
que está a sua volta, onde esse despertar é feito de forma ativa e não apenas de 
maneira informativa ou exemplificativa. Assim, o processo de ensino-aprendizagem 
desses cursos propõe a participação ativa do aluno e nessa situação o professor passa 
a ter um papel de orientador, mediando seus alunos de forma paulatina, fazendo com 
que estes alunos pensem e questionem resolvendo assim seus problemas e 
minimizando os impactos provocados pelos processos técnico-científicos ao seu redor. 
Podemos perceber neste trecho a relação humanística dos cursos de CTS com os 
ensinamentos construtivistas, onde ambos almejam o despertar do indivíduo para o 
pensamento “elaborado”, capaz de mudar até mesmo o modo de agir do ser humano. 

No requisito avaliação, poucos trabalhos trazem ou mostram maneiras para 
uma boa forma de avaliação dos cursos com abordagens CTS, por se tratar de 
questões complexas, onde o docente tem que levar em consideração inúmeros valores 
alcançados no desenvolver das aulas e principalmente avaliar se houve ou não 
aprendizagem do conhecimento científico pelos estudantes em meio à inter-relação 
com a tecnologia e o meio social do indivíduo. Deste modo, Santos & Schnetzler 
(2003), mostram em seu trabalho, três dificuldades apontadas por Thomas (1985), 
sobre o processo avaliativo no ensino de CTS, dentre eles “[...] à natureza do 
comportamento a ser avaliado, aos problemas de mensuração e a transferência de 
situações reais para o contexto acadêmico p.86”.  

Sobre o primeiro questionamento, o autor enfatiza a problemática que existe na 
junção entre fatores do domínio afetivo com os de domínio cognitivo. Em relação ao 
segundo ele leva em consideração a dificuldade existente na aceitação dos 
questionamentos feitos pelo professor e alunos, pois têm que ser levado em questão 
todas às abordagens subjetivas trazidas pelos alunos em relação ao tema social 
estudado, bem como o professor deve ter um grande cuidado e atenção ao estimular 
estes questionamentos, para que a interpretação de seus alunos frente à problemática 
não seja de forma confusa, gerando uma má aprendizagem. Quanto ao terceiro 
questionamento ele afirma haver uma grande dificuldade na elaboração de questões 
que abordem situações do cotidiano, inter-relacionadas com a ciência, tecnologia e 
sociedade. 

Algumas dificuldades e desafios na implementação curricular do CTS foram 
encontradas por meio de um trabalho feito por Auler (2001), nas quais as principais 
são:  

 

[...] formação disciplinar dos professores incompatível com a perspectiva 
interdisciplinar presente no movimento CTS; compreensão dos professores 
sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade; não contemplação 
do enfoque CTS nos exames de seleção; formas e modalidades de 
implementação; produção de material didático e pedagógico e redefinição de 
conteúdos programáticos” (Auler& Bazzo, 2001, p.2).  



 
 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Formação de Professor (FP) 
 

 

Existem inúmeros trabalhos que dão suporte aos professores no 
desenvolvimento dos cursos de CTS, um exemplo disso é o livro didático (“Química e 
sociedade”) de Santos e Mol (2005), trazendo conteúdos por meio de temas, se 
diferenciando dos livros tradicionais que apresentam os conteúdos científicos de forma 
compartimentalizada, ou seja, sem uma relação entre um assunto e outro e de maneira 
descontextualizada, onde muitas vezes nem condiz com a realidade do aluno e quando 
traz algo próximo, apenas é de caráter informativo ou exemplificativo sem que haja 
atitude crítica no desenvolvimento de soluções de problemas. 

 
Apresentação do livro “Química e Sociedade” 

O volume único do livro (“Química e Sociedade”) tem uma organização a partir 
de unidades, onde cada uma dessas unidades estão vinculadas a um conteúdo 
específico de química, referindo-se a um tema da natureza tecnológica, associado a 
química e ao cotidiano dos estudantes. Essa associação é realizada por meio de 
textos, que tem o papel de relacionar o conteúdo de Química e o cotidiano dos alunos. 
Ao início de cada unidade, um texto gerador é introduzido, trazendo questões sociais 
relevantes ao tema, onde este faz relação com o conceito químico a ser ministrado 
durante a aula. O livro em questão traz um modelo curricular em forma de espiral, onde 
os assuntos são desenvolvidos a partir de temas, proporcionando que a tematica seja 
abordado em diversos momentos. Ao final da unidade são trazidas questões que 
possibilitem debates em diferentes pontos de vista sobre o tópico escolhido, dentre 
estes pontos há uma relação entre aspectos sócio-científicos voltados à política, 
economia, cultura, questões sociais, dentre outros. Essas questões acima tratadas 
fazem parte da visão dos autores e são encontradas na obra de Zanon e Maldaner 
(2007). 

O LD (“Química e Sociedade”) não segue uma linha cronológica de conteúdos, 
como de costume nos livros clássicos, diminuindo a fragmentação do conhecimento. 
Em relação à abordagem temática, esse livro traz inovação dos estudos com enfoque 
CTS, enquanto nos livros tradicionais, o que vemos são exemplos e demonstrações de 
aspectos tecnológicos ilustrativos, sem trazer discussões produtivas, na busca pelo 
desenvolvimento de atitudes e valores nos alunos, proporcionando uma formação para 
cidadania. 

A abordagem temática é realizada de forma que o aluno compreenda 
processos químicos envolvidos e possa discutir aplicações tecnológicas relacionadas 
ao tema, compreendendo efeitos das tecnologias na sociedade, na melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e nas suas decorrências ambientais. 

Essas abordagens trazidas no livro incluem aspectos sócio-científicos a partir 
dos textos “tema em foco”, com o objetivo de: proporcionar atitudes e valores com 
visão humanista a partir de questões sociais voltadas a ciência e a tecnologia; bem 
como, desenvolver auxilio na aprendizagem de conceitos químicos voltados a natureza 
da ciência; e influenciar os estudantes a relacionarem problemas do seu cotidiano com 
experiências científicas, presenciadas em sala de aula, Zanon e Maldaner (2007). 

Dessa maneira a abordagem temática desse livro não está limitada apenas a 
trazer exemplos e demonstrações vistos nos livros clássicos, e sim desenvolver 
aspectos sócio-científicos, na construção do conhecimento e de atitudes e valores para 
a vida dos indivíduos, onde estes aspectos são elementos constitutivos do currículo e 
devem ser tratados de forma articulada, com o conteúdo de Química.  
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A contextualização conceitual desse livro se dá ou por meio dos textos, ou seja, 
os “temas em foco”, ou por temas que contribuam para a problematização de 
conhecimentos. 

Em todos os módulos são apresentados o papel social da ciência, por meio da 
inter-relação CTS, a partir dos textos “temas em foco”. Com a apresentação e 
desenvolvimento dessas interações, procurou-se trazer o papel da sociedade no 
controle da ciência e tecnologia, não demonstrando uma imagem neutra da Química. 
Da mesma forma, desfazer a imagem negativa da Química que muitas pessoas trazem 
em suas concepções, Zanon e Maldaner (2007) 

O livro em destaque tem tido uma grande relevância e aceitação em várias 
escolas públicas e particulares. Existem relatos de pesquisas sobre aceitação de tal 
livro, demonstrando que a partir deste, professores conseguiram uma considerável 
mudança em suas práticas pedagógicas, com uma freqüência maior de utilização de 
materiais didáticos, adotando estratégias mais interativas com seus alunos em relação 
a suas aulas anteriores, que se baseavam em exposições didáticas e resoluções de 
exercícios. Outros relatos mostram um grande número de desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares nas escolas, sugeridos pelo livro. Segundo Zanon e Maldaner (2007, 
P. 83). 

 

Apesar de limitações na proposta apresentada, ela veicula um modelo 
curricular que tem permitido que professores explorem, de forma mais 
sistemática, aspectos sociocientíficos de temas dentro do contexto curricular 
aos quais estão habituados.  

 

METODOLOGIA 
Essa pesquisa é qualitativa, pois aborda dados descritivos, tendo uma 

aproximação interativa com o agente da pesquisa e o pesquisador, onde este tem a 
preocupação de entender os fenômenos com o olhar do participante, e suas 
interpretações dos estudos. Dentre as pesquisas qualitativas, esta se enquadra no 
estudo de caso, que é a análise profunda de uma unidade de estudo, ou seja, com 
essa possibilidade de abordagem qualitativa, podemos nos aprofundar em uma 
situação particular, procurando o porquê de certos fenômenos, dependendo do 
contexto em que estamos inseridos, pois o objetivo desta é analisar aprofundadamente 
um tipo de dificuldade do professor (NEVES, 1996).  

 

OBJETIVO DA PESQUISA 
Analisar duas oficinas realizadas por licenciandos da Universidade Federal de 

Sergipe, segundo o referencial de Arnoni (2006), sobre a Metodologia da Mediação 
Dialética. Observar se os mesmos conseguiram se aproximar dos quatro momentos 
pedagógicos, bem como, apresentaram aproximação ou distanciamento segundo a 
tendência trazida no livro de Santos e Mol (2005), percebendo se estes conseguiram 
desenvolver uma abordagem segundo os ensinamentos dos cursos com perspectiva 
curricular CTS, na visão de Santos e Schnetzler (2003). 

 

SUJEITOS DA PESQUISA 
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Licenciandos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado para o 
Ensino de Química II da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

 

CONTEXTO DA PESQUISA 
Os licenciandos da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Química II 

(ESEQ II) da UFS, foram convidados a analisar o livro “Química e Sociedade”. 
Discussões coletivas foram feitas durante as aulas da disciplina (ESEQ II). Em seguida, 
esses licenciandos selecionaram capítulos desse livro e promoveram a elaboração de 
suas oficinas, nos conteúdos discutidos pelo LD. Essas oficinas foram apresentadas à 
professora formadora da disciplina e ajustes foram feitos para que estas pudessem ser 
aplicadas no Colégio de Aplicação da UFS (CODAP). Os dados foram coletados 
através de gravação em áudio e vídeo, posteriormente transcritos, durante a aplicação 
dessas oficinas no CODAP. 

Como referenciais de análise serão utilizados os trabalhos de Arnoni (2006) e 
os estudos com perspectiva CTS sob visão de Santos e Schenetzler (2003), onde este 
primeiro traz uma abordagem sobre a “Metodologia da Mediação Dialética” (M.M.D.), 
na qual é entendida a partir dos seus quatro momentos pedagógicos: 
Resgatando/Registrando; Problematizando; Sistematizando e Produzindo. Esse 
referencial foi apresentado aos licenciandos por sua professora formadora, onde esta 
sugeriu esse tipo de metodologia para eles mediarem o livro (“Química e Sociedade”), 
onde este traz uma perspectiva CTS.  

Para a elaboração das oficinas a professora formadora solicitou que os 
licenciados estudassem o livro didático, em seguida as dúvidas e formas de mediação 
foram discutidas com a mesma e após essas orientações, os alunos elaboraram 
oficinas apoiadas na proposta do livro Química e Sociedade. A Metodologia da 
mediação dialética também foi estudada e discutida, como forma de auxiliá-los na 
organização e mediação de suas oficinas. Portanto a MMD é um referencial teórico.  

Antes de mostrar o significado desses quatro termos da M.M.D. é essencial 
sabermos um pouco do significado de Mediação e Mediação Dialética (Mediação 
Pedagógico-Dialética). 

Mediação é entendida como: relação dialética no qual o saber mediato e o 
saber imediato são termos divergentes, gerando contradição entre si, no qual o objetivo 
é que haja uma superação do imediato em relação ao mediato, mas que ambos 
estejam presentes sem que sejam superado um pelo outro. Nessa mesma visão o 
autor traz a Mediação Pedagógico-dialética, que é uma relação dialética, aliada aos 
processos de ensino-aprendizagem onde os sujeitos envolvidos lidam com os saberes 
mediatos e imediatos. 

Quando a palavra “Mediação” é entendida numa perspectiva dialética, seu 
significado está voltado a uma relação de tensão entre os termos: o imediato e o 
mediato. Diferentemente quando a mediação está fora desse termo, pois seu 
significado está voltado a uma intervenção na busca por um acordo com o sentido de 
igualar ou homogeneizar termos. Assim, as relações pedagógicas voltadas aos 
trabalhos educativos, são entendidas como “Mediação Dialética” (Mediação 
pedagógico-dialética), na qual a partir deles o processo de ensino pode ser discutido 
com uma maior eficiência. 

 
Retomando, “Mediação Dialética” é a força de tensão gerada entre termos 
distintos, o imediato e o mediato, os quais se contrapõem entre si e são 
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denominados de pares dialéticos. Esses pares dialéticos compõem as 
categorias filosóficas e permitem ao sujeito depreender, analisar e 
compreender o movimento do real, possibilitando, assim, a superação do 
imediato no mediato (Arnoni, 2006, p.6). 
 

Visto o conceito de Mediação e Mediação Dialética partiremos para a MMD, na 
qual é entendida como uma metodologia formada por uma seqüência de situações de 
ensino, que objetiva o aluno na aprendizagem dos conceitos trabalhados. 
Possibilitando o professor entender as formas de planejamento, desenvolvimento e 
avaliação do processo de ensino e intervenção no processo de aprendizagem, 
facilitando a elaboração de aprendizagem para o sujeito, que nesse caso é o aluno. 
Essa proposição elaborada na perspectiva da Mediação Dialética exige um trabalho de 
forma organizada e articulada por parte de quem ensina e quem aprende. A partir daí 
será mostrado os quatro momentos pedagógicos que constitui a M.M.D. formando a 
seqüência de situações de ensino. 
1o Momento – Resgatando/Registrando 

Esse primeiro momento é realizado a partir da busca de um ponto de partida 
para o processo de ensino, no qual este ponto seja comum entre o professor e o aluno, 
sendo ele alcançado a partir de diferentes linguagens, sejam elas: oral, desenho, 
relato, poesia, musica, texto, dentre outros. O resgate inicia com a apresentação por 
parte do professor, de atividades que contenham e envolvam o conteúdo a ser 
trabalhado, assim o aluno ao desenvolver estas atividades irão expor seus 
conhecimentos e concepções prévias do referido conteúdo. Esses conhecimentos 
prévios dos alunos podem ser próximos ou distintos do saber real pretendido, mas é a 
partir deles que o professor delimitará o saber q o aluno traz e conseguirá trabalhar o 
saber esperado com mais eficiência e a partir daí conseguirá elaborar a 
problematização, que é o segundo momento. 
2o Momento – Problematizando 

Segundo o autor, problematizar é desenvolver situações com o intuito de levar 
o aluno a entender mentalmente as divergências entre o saber imediato ( saber inicial) 
e o saber mediato (saber esperado) a partir do processo de ensino. Com a 
problematização o aluno será estimulado a pensar e elaborar situações e soluções a 
partir de seus saberes disponíveis e perceber que suas concepções iniciais não 
condizem e não são suficientes para a resposta esperada. Assim por meio dessas 
contradições o sujeito gera necessidades cognitivas e cria possibilidades de 
investigação, buscando novas relações. 

A atividade problematizadora, para ser percebida e compreendida pelo 
pensamento, precisa apresentar a qualidade particular de não facilitar e nem dificultar, 
em demasia seu entendimento. Ela é capaz de gerar tensão entre o saber específico 
do aluno (imediato) e o saber geral da produção científica (mediato) e de estimular o 
aluno na busca de novos saberes. 
3o Momento - Sistematizando 

Sistematizar é desenvolver as múltiplas situações de ensino que desenvolva ao 
aluno compreender as relações entre seu saber imediato e elemento mediato 
pretendido. Sistematização é feita a partir do diálogo e assim serão desenvolvidos as 
múltiplas situações de ensino, bem como propiciar no aluno a compreensão das 
relações entre seu saber e elementos do saber mediato pretendido. É esse diálogo que 
irá desenvolver os aspectos da problematização, ou seja, a discussão do saber 
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científico relacionados a ele. Assim, o esperado é que o pensamento gere superação 
do imediato no mediato, elabore sínteses cognitivas e internalize o saber aprendido. 
4o Momento – Produzindo 

Produzir é desenvolver e garantir situações de ensino que possibilite o aluno a 
expressar as sínteses cognitivas, elaboradas a partir do convívio com as etapas 
anteriores da MMD, por meio das linguagens, os alunos representam o saber 
elaborado por meio dos conceitos e um saber provisório é gerado, partindo assim para 
a construção de um elemento e a avaliação do processo em que foi posto. 

As abordagens metodológicas de Arnoni (2006) apresentadas a pouco, serão 
conciliadas juntamente com os estudos voltados a uma interação entre os estudos 
CTS, que será tanto referencial teórico como de análise. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As análises dos dados serão feitas a partir do referencial da MMD com seus 
quatro momentos pedagógicos: Resgatando/Registrando; Problematizando; 
Sistematizando e Produzindo, como é mostrado no trabalho de Arnoni (2006). 
Juntamente com os estudos CTS de Schnetzler (2003). A análise também terá um 
olhar voltado para o livro de Santos e Mol (2005), pois foi a partir dele que os 
licenciandos elaboraram suas oficinas. 

A partir das análises das transcrições feitas por meio das aulas gravadas em 
áudio e vídeo, foi possível perceber a dinâmica desenvolvida pelos licenciandos no 
decorrer da apresentação. Com um olhar segundo o trabalho de Arnoni (2006) 
identificamos a utilização dos quatro momentos, pela dupla que deu inicio as 
apresentações em boa parte do desenvolvimento da aula, já o trio de licenciandos que 
deram sequência as apresentações não foi possível observar o mesmo.  Será 
mostrado a seguir como se deu o desenrolar das análises. 
1o Momento - Resgatando/Registrando 

Esse primeiro momento é constituído por um resgate sobre um ponto de 
partida, no qual este ponto seja comum ao professor e ao aluno. O “pontapé” inicial é 
realizado a partir de linguagens no qual o docente apresenta a atividade a ser realizada 
aos alunos e estes expõem seus conhecimentos prévios a respeito da atividade e 
consequentemente esses conhecimentos vão ser trabalhados, garantindo uma melhor 
aprendizagem. Podemos perceber esse momento nas falas dos estagiários, como é 
mostrado a seguir. 

Estagiário 1 – Primeiramente vamos fazer algumas perguntas a vocês. O que vocês entendem 
sobre modelos? 

Aluno 1 – Uma imagem. 
Estagiário 1 – Será se é possível enxergar algo que não se vê? 
Aluna 2 – Depende do ponto de vista. 
Estagiário 1 – E agora como vocês imaginam um átomo, como seria um átomo? 
Com isso, podemos notar que o estagiário a todo o momento tenta resgatar o 

conhecimento imediato dos alunos, a partir de questionamentos onde eles deixam bem 
claro que não há necessidade e preocupação em responder certo, que o importante é 
responderem. Para esse resgate ele usou a linguagem oral como meio de captura das 
visões prévias destes alunos. Diferentemente da apresentação do grupo seguinte, que 
até tenta em alguns momentos fazer estes resgates, mas sempre esperam que os 
alunos respondam da “maneira correta”, admitindo e defendendo uma ciência pura e 
acabada, sem levar em consideração as ideias prévias dos estudantes, como podemos 
notar logo abaixo. 
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Estagiario1: livros e uso no dia a dia. Vocês já pararam para analisar as situações que muitas 
vezes a gente realiza em casa e utiliza cálculos, talvez sem perceber? 

Aluno: cozinhando 
Estagiário: serio que vocês não realizam cálculos em casa. Vocês realizam cálculos químicos, 

vocês vão ver, fazem uma estipulação na realidade. E ai, nenhuma ideia? 
Estagiário 2: ela falou cozinhando, mais alguma coisa? 
Ao observar as falas acima, podemos perceber que houve uma tentativa de 

busca em identificar as concepções prévias, mas isso falhou no momento em que as 
respostas dos alunos foram abandonadas, sem que houvessem sido trabalhadas, ou 
seja, eles fizeram questionamentos por fazer e não trabalharam esses 
questionamentos em busca da mudança do conhecimento imediato para o 
conhecimento mediato.  
2o Momento – Problematizando 

Nesse segundo momento os estagiários trazem situações com o intuito de 
levar o aluno a entender mentalmente as divergências entre o saber imediato e o saber 
mediato. A partir da problematização o aluno será estimulado a pensar e elaborar 
situações segundo seus saberes e perceber que seus conhecimentos não são 
suficientes para a resposta esperada, assim o aluno busca necessidades e 
possibilidades para investigar novos saberes. 

Estagiário 1 – Bom, agora nesse momento vamos realizar um experimento bastante 
interessante, eu trouxe um caderno tirem uma folha, agora vocês vão ver essa parte interessante de 
como enxergar o que não se vê. 

Esse experimento em tela consiste nessas três caixas, e aí então vai ter um objeto dentro de 
cada caixa, aí então vocês vão desenhar, escrever e adivinhar o que tem dentro. Vocês vão levantar 
suas hipóteses.  

As falas dos estagiários mostram muito bem a busca pela problematização, 
pois nesse dado momento eles vão levantar hipóteses, e a partir daí solucionar tais 
problemas, segundo seus conhecimentos imediatos e irão perceber que esse saber 
não será capazes de realizar tal façanha. Necessitando de ajuda, ou seja, somente 
com o seu conhecimento não é possível desvendar o mistério, necessitando do 
conhecimento mediato, resultando em uma contradição. Pois o imediato entrará em 
confronto com o mediato. 

Esse momento não foi identificado pelo trio de estagiários, pois em ocasião 
alguma eles desempenharam situações que resultasse os alunos entenderem 
mentalmente as divergências entre o saber imediato e o saber mediato, pois no 
momento que era feito um questionamento e os alunos não respondiam de forma 
esperada, os próprios licenciandos apresentavam as respostas corretas. 

Estagiário 2: primeiro vamos começar com medidas. Vocês têm ideia do que são medidas? O 
que é medida? 

Aluno: unidade de medida 
Estagiário 2: unidade de medida! E o que seria uma unidade de medida? 
Aluno: uma quantidade 
Estagiário 2: uma quantidade. Medidas é uma quantidade. Como é que você faz para saber 

que essa quantidade que você está falando, que medidas é uma quantidade. Como é que você vai saber 
que ali tem uma determinada medida. 

Aluno: porque alguém já determinou 
Estagiário 2: então você acabou de falar que medidas seria um padrão já determinado 
Aluno: no sistema internacional 

3o Momento - Sistematizando 

São a partir dos diálogos que serão desenvolvidas as múltiplas situações do 
ensino, fazendo com que os alunos compreendam as relações entre seu saber 
imediato e elementos do saber mediato pretendido. É esse diálogo que irá desenvolver 
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os aspectos da problematização. Assim é esperado que o pensamento desenvolva 
uma superação do imediato no mediato, elabore sínteses cognitivas e internalize os 
saberes aprendidos. 

Esse momento é percebido a partir do instante em que a dupla de estagiários 
traz conceitos científicos relacionados a atividades, confrontando o saber imediato dos 
alunos, assim as situações da problematização começam a agir com eficiência e os 
alunos percebem que seu saber imediato, pode ser complementado e melhorado pelo 
saber científico, onde o mediato supera o imediato e eles conseguem internalizar, 
ocasionando em uma mudança conceitual em relação ao saber imediato que eles 
trazem. 

Esse dado momento não é apresentado no decorrer das aulas do grupo de 
licenciandos, pois estes não trouxeram problemáticas cabíveis, capazes de gerar 
conflito na mente dos alunos, resultando a passagem do conhecimento imediato para o 
conhecimento mediato esperado, sem falar que o conceito químico era desempenhado 
de forma mecânica e tradicional, sem uma relação que propiciasse esses alunos 
pensarem e mudarem suas concepções. 
4o momento – Produzindo 

Neste ultimo momento a dupla de licenciados usaram como forma avaliativa a 
observação, desde os conhecimentos imediatos dos alunos até as mudanças 
cognitivas e internalização dos conhecimentos adquiridos ao desenvolver de toda aula, 
onde em vários momentos eles foram questionados sobre o estudo de modelos 
atômicos. E ao finalizar perceberam que seus conhecimentos imediatos poderiam ser 
complementados com os conhecimentos mediatos trazidos pelos professores. 

A única forma de produção cobrada pelos alunos que assistiram a oficina do 
grupo de estagiários foi um questionário tradicional, trazendo apenas a resolução de 
problemas matemáticos, sem o intuito de desenvolver uma busca pelo conhecimento 
mediato em conflito pelo conhecimento imediato, ou seja, os exercícios não traziam 
questões conflitantes que fizessem os alunos pensarem desde suas concepções 
alternativas até as mudanças delas.  

Assim, podemos observar o quanto é interessante essa MMD, capaz gerar 
conflitos nos indivíduos, buscando o pensamento elaborado, diferentemente dos 
ensinamentos tradicionais. A partir desta primeira análise também foi possível observar 
o quanto uma sala de aula não é homogenia, pois tanto a dupla quanto o trio de 
licenciandos usaram os mesmos materiais metodológicos, foi orientado pelo o mesmo 
professor, mas desempenharam papeis diferentes. 

Ao analisar sobre os estudos com perspectiva CTS do trabalho de Santos e 
Schnetzler (2003), o único aspecto próximo onde foi possível detectar na dupla de 
estagiários, foi no momento em que os licenciandos mostraram o caráter incerto da 
ciência, ressaltando que ela está sempre em evolução, ou seja, eles mostram esse 
aspecto, mas não mostram nenhum desenvolvimento ou aplicação dessa ciência, para 
que os alunos pudessem identificar essa descontinuidade. Assim, é notório verificar 
que estes estagiários trazem a ciência em um caráter separado, não havendo uma 
predominância da inter-relação entre a Ciência-Tecnologia-Sociedade no decorrer da 
aula, tornando assim, uma aula próxima do tradicional. 

A importância da compreensão de como os modelos científicos são construídos 
é de grande importância para que os alunos possam entender as relações entre o 
processo técnico-científico e os impactos sociais provocados por estes. Os 
licenciandos tentaram em uma oficina dar uma ideia de como a ciência é construída a 
partir de modelos, no entanto não fizeram a relação, importante, e intrínseca com a 
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tecnologia, já que essas duas caminham juntas. Os licenciandos também não 
comentaram como a elaboração de modelos está associada a uma demanda social. 
Por exemplo, quando a bomba atômica foi tecnologicamente construída ela se apoiou 
em modelos atômicos (já que é uma bomba atômica e essa construção foi feita fruto de 
uma demanda social, conflito EUA e Japão). Assim, apesar destes tentarem seguir a 
proposta trazida no livro de Santos e Mol (2005), não fizeram de maneira adequada, 
pois não contemplaram com tanta intensidade a relação desses modelos com o meio 
social dos indivíduos e nem a relação que estes proporcionaram para o 
desenvolvimento técnico-científico. 

Ao fazer a análise com o mesmo referencial, agora para o trio de estagiários, 
foi possível observar que estes não contemplaram em momento algum, relação com os 
estudos que trazem perspectiva CTS, onde sua oficina apresentou mais características 
tradicionais do que inovadores, sem relacionar a ciência, a tecnologia e a sociedade. 

Desse mesmo modo estes não conseguiram fazer uma abordagem segundo a 
proposta trazida no livro de santos e Mol (2005). Ao abordarem os conceitos de 
grandezas numéricas, eles fazem de forma superficial, dando apenas exemplos dessas 
grandezas no cotidiano, sem relacioná-las ao meio social dos indivíduos, ou seja, eles 
não buscam uma relação geral com essas grandezas, nem apresentam as evoluções 
destas e o que estas trazem de importante para a ciência. Diferentemente do livro em 
questão, que traz em cada capítulo textos (texto em foco) proporcionando uma visão 
mais ampla da ciência, relacionando e diferenciando tais conteúdos com o meio social 
dos indivíduos, na busca por cidadãos mais conscientes e preparados para solucionar 
problemas encontrados no dia a dia. Assim, o desenvolver da oficina por este grupo de 
estagiários segue de maneira tradicional, sem demonstrar relação com o livro adotado, 
trazendo aparentemente uma visão simples da ciência sem desenvolver métodos de 
contextualização com o cotidiano dos alunos. 

Comparando ambas as análises, foi possível notar que a dupla de estagiários 
conseguiu um êxito maior em relação ao trio, em todos os requisitos, demonstrando 
assim que eles estavam menos próximos do ensino tradicional se os comparado com o 
trio de estagiários, que apresentaram sua oficina de forma muito próxima ao tradicional. 

 

Conclusões 
Essa pesquisa contemplou as abordagens da Metodologia da Mediação 

Dialética de Arnoni (2006), trazendo os quatro momentos pedagógicos no qual a partir 
destes foram analisados as aulas dos licenciandos. Os estudos com perspectiva CTS 
também foram abordados neste trabalho, onde o LD usado como base para a 
elaboração, também trazia essa abordagem, se diferenciando da maioria dos livros 
clássicos. Bem como os estudos trazidos por Schnetzler (2003), que mostra uma 
interação entre os estudos com perspectiva CTS, de grande importância para o 
aprendizado da formação cidadã e desenvolvimento da capacidade de tomada de 
decisão. 

A oficina apresentada pelo trio de estagiários não desenvolveu tantos 
resultados em comparação com a dupla anterior, segundo o desenvolvimento dos 
quatro momentos pedagógicos de Arnoni (2006), onde não foram observados em 
quase nenhuma ocasião. Eles até que tentaram, mas no primeiro momento não 
utilizaram de forma a proporcionar as concepções prévias dos alunos, perdendo a 
sequência para demais etapas. 
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Os conhecimentos com perspectivas CTS não foram abordados no 
desenvolver das aulas, apesar dos licenciandos usarem um LD que contemplava esse 
conhecimento. Isso pode ser explicado por varias questões, uma delas pode está 
relacionada à formação acadêmica dos mesmos, que não contribuiu com essa 
perspectiva. Assim, podemos perceber a importância da formação continuada, pois é é 
a partir dela que professores conseguem se atualizar e desenvolver uma pratica mais 
rica e elaborada, trazendo questões atuais e relevantes para a educação, 
proporcionando assim, um desenvolvimento para a sociedade na garantia da formação 
cidadã. 
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Introdução 
A produção científica na área de formação de 

professores se encontra em estado de crescimento 
frequente, em virtude do aumento do número de 
trabalhos produzidos nessa área pela visibilidade 
adquirida através do surgimento de eventos e 
pesquisas relacionadas ao aperfeiçoamento da 
formação docente. Por meio da produção científica 
é possível analisar as informações nas 
universidades sobre a construção de conhecimento 
de seus docentes e discentes, assim, promovem 
informação e integração entre a comunidade de 
pesquisadores para contribuição de novas fontes de 
pesquisas.  

Diante deste contexto nosso objetivo é avaliar as 
produções científicas, tanto na área de Ensino de 
Química como na área da Química (Química 
Analítica, Físico-Química, Orgânica, Inorgânica e 
Bioquímica) dos professores do curso de 
Licenciatura em Química da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) na Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada (UAST) no Sertão de 
Pernambuco, através de um levantamento realizado 
com as informações disponibilizadas nos perfis dos 
mesmos na Plataforma Lattes. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa realizada identifica-se como uma 

pesquisa quantitativa, que de acordo com Kauark e 
colaboradores1, é uma forma de pesquisa que pode 
ser quantificável, ou seja, traduzir em números as 
informações para classificá-las e analisá-las, 
utilizando estatísticas como percentagem, média e 
entre outros. Na coleta de dados identificamos quais 
produções científicas os docentes do curso de 
química do Sertão de Pernambuco têm 
desenvolvido. 

O curso de licenciatura em química na UAST, 
iniciou suas atividades no primeiro semestre de 
2007, com duração média de quatro anos e meio e 
carga horária de 2715 horas. Anualmente, são 
oferecidas 80 vagas, divididas em duas entradas 
por semestre. O curso consta de quinze (15) 
docentes de Química, na qual apenas seis (06) 
desses possuem sua formação em licenciatura de 
Química.  

A coleta de dados foi realizada por meio de 
análises das informações disponibilizadas na 

Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq). Foram coletadas informações dos 
docentes e categorizadas em: 1) Verificação da 
produção científica de acordo com os tópicos da 
Plataforma Lattes. 2) Verificação do número de 
artigos relacionados ao ensino publicados pelos 
docentes.  

No total, relacionados a categoria 1 foram 
produzidos 1.057 trabalhos pelos docentes, desde o 
início das atividades na UAST em 2007, em que 
8,7% são artigos completos e capítulos de livros, 
13,43% foram trabalhos completos publicados em 
anais de congressos, 38,12% foram de resumos 
publicados em anais de congressos também, 29,5% 
se refere a apresentações de trabalho, 3,5% são 
referentes a trabalhos técnicos e por fim 6,75% dos 
demais tipos de produção técnica. 

Relacionando a categoria 2, verificamos que 
apenas 40,68% dos trabalhos realizados estão 
direcionados para a área do ensino de Química. O 
que infere que menos da metade dos trabalhos 
produzidos por professores da licenciatura em 
química da UAST estão relacionados com a área de 
Ensino de Química. 

Conclusões 
Por se tratar de um curso de formação de 

professores, esperávamos uma maior relação de 
trabalhos direcionados para o Ensino de Química, 
contudo os resultados mostraram que a área de 
ensino de Química da UAST ainda está incipiente e 
que o fortalecimento desta área de pesquisa, 
necessita da promoção de estratégias de ensino e 
metodologias aplicadas adequadamente. 

Por fim, cabe ressaltar que na análise dos perfis 
percebemos que a produção em Ensino de Química 
está em ampla ascensão de acordo com o aumento 
de docentes com sua formação na licenciatura em 
Química. 
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RESUMO: A ROBÓTICA EDUCATIVA TEM SIDO APONTADA COMO UMA DAS FERRAMENTAS EDUCATIVAS QUE 
POTENCIALIZA O TRABALHO  COLABORATIVO EM SALA DE AULA. NO ENTANTO, DEVIDO AS TRANSFORMAÇÕES 
QUE VEM OCORRENDO NA SOCIEDADE, HÁ NECESSIDADE DO PROFESSOR ESTÁ BEM PREPARADO PARA LIDAR 
COM TAL FERRAMENTA, HAVENDO NECESSIDADE DE SE INVESTIR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA DE PROFESSORES PARA QUE ESSA TECNOLOGIA PASSE A FAZER PARTE DE SUA PRÁTICA DOCENTE. 
NESSE SENTIDO, A PRESENTE PESQUISA TEM COMO OBJETIVO DIAGNOSTICAR  ENTRE OS  PROFESSORES DE 
CIÊNCIAS NATURAIS, E EM PARTICULAR OS DE ENSINO DE QUÍMICA, COMO VEM SENDO DESENVOLVIDA A 
FORMAÇÃO E  O TRABALHO  COM O USO DA ROBÓTICA EDUCATIVA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO VICENTE DO SERIDÓ- PB. TRATA-SE DE UMA PESQUISA DE NATUREZA QUALITATIVA. OS RESULTADOS 
APONTAM QUE OS PROFESSORES SENTEM DIFICULDADES EM INCORPORAR A ROBÓTICA EDUCATIVA NO ESPAÇO 
ESCOLAR, DEVIDO ÀS FALHAS EXISTENTES NO PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA. 

1. INTRODUÇÃO 
 

No cenário educacional em que estamos inseridos atualmente, percebe-se que o 
uso das tecnologias de informação e comunicação nos ambientes educacionais a cada 
dia que passa se tornam mais necessários e, em decorrência dessa realidade, a 
formação continuada de professores, vem como motivação de promover e incorporar 
as mudanças dos sistemas produtivos que exigem um novo perfil de profissional capaz 
de localizar os desafios mais urgentes de uma sociedade "multimídia e globalizada", 
em que o rápido desenvolvimento, científico e tecnológico, impõe uma dinâmica de 
permanente reconstrução. 

Neste sentido, compreender a necessidade de se incorporar o uso das 
tecnologias em sala de aula é de fundamental importância nos dias atuais, já que estes 
recursos podem facilitar o processo de construção do conhecimento científico. No 
entanto, é necessário preparar os professores para que atendam bem a esse propósito, 
buscando minimizar as limitações observadas no espaço escolar. 

Portanto, a presente pesquisa buscará respostas para as seguintes questões em 
estudo: 

Como os professores de Ciências Naturais avaliam a incorporação da Robótica 
Educativa no Espaço Escolar? Esses sujeitos receberam formação necessária para 
lidar com tal ferramenta? Como seu deu esse processo de Formação? Esses 
profissionais sentem-se motivados em incorporar o uso das Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação no Contexto do espaço escolar? No Ensino de Química foi 
possível motivar os alunos através dos conteúdos ministrados pela Robótica? 

2 DESENVOLVIMENTO 
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2.1 O PAPEL DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS. 
 

Com a velocidade das informações neste século XXI, há necessidade de se 
buscar novas formas de se comunicar e transcender os conhecimentos. Para isso, o 
professor deve está em constante formação pra desempenhar bem as atividades, em 
especial as que envolvem o ensino de ciências. 

Segundo Murphy (2003) as TIC podem ser integradas no ensino das ciências 
como uma ferramenta, como uma fonte de referência, como um meio de comunicação 
e como um meio para exploração.Nesse sentido, o professor que se predispuser a 
enfrentar os desafios postos pelas novas tecnologias, poderá encontrar nela um meio 
propício para a condução do processo de ensino-aprendizagem em uma ótica que, 
contrária à linear e à cumulativa, favorece o trabalho com conceitos científicos na 
perspectiva de rede de conhecimentos articulados. 

Na visão de Cachapuz (2005), há necessidade de se atentar para posições 
ingênuas, que veem no uso das novas tecnologias a grande revolução para resolver os 
problemas de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, é necessário também refletir até que ponto os professores desta 
área tiveram formação necessária para lidar com uso dessas novas tecnologias ou se 
vem buscando formações continuadas para atender as exigências impostas pelo 
sistema educacional. 
 
2.2 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS NATURAIS PARA O 
TRABALHO COM AS TIC 
 

Nas últimas três décadas, de acordo com Schnetzler (2002), se discute muito na 
literatura sobre a formação de professores, em particular no âmbito das Ciências. 

De acordo com Serrão (2005) a formação de professores permanece, desde a 
sua origem, sem alterações significativas em seu modelo. O paradigma da 
racionalidade técnica, que serviu de referência para a educação ao longo de todo o 
século XX, ainda se faz presente, guiando a atividade do professor para uma prática 
instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação de teorias e 
técnicas científicas. 

Quando falamos sobre formação de professores para o uso das novas 
tecnologias há uma observação importante e que se precisa destacar, já mencionada 
por Mercado (1999): 

 
Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam incorporar 
e utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, exigindo-se uma 
nova configuração do processo didático e metodológico tradicionalmente usado 
em nossas escolas nas quais a função do aluno é a de mero receptor de 
informações e uma inserção crítica dos envolvidos, formação adequada e 
propostas de projetos inovadores. (MERCADO,1999, p. 12) 

 
Todavia, é importante salientar que tão importante quanto à formação inicial e 

continuada dos professores é dá um novo encaminhamento a organização estrutural da 
escola, que deverá dá uma atenção significativa a adaptação das TIC ao processo 
educacional, diminuindo assim a distância que muitas vezes separa o sistema 
educacional do mundo que nos rodeia. Em função de uma formação que não valoriza 
tais aspectos, o profissional da educação se mostra resistente a este processo de 
integração, não sentindo motivação para o uso pedagógico das TIC na sala de aula. 
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 Esta resistência é decorrente do que Almeida (2003) aponta como 
desconhecimento tecnológico. Ela mesma afirma que: 
 

[...] para compreender o pensamento humano, a sociedade, a cultura e a 
educação é essencial ir além dos condicionantes da cibercultura e analisar o 
papel da tecnologia como um suporte que permite estabelecer diálogo entre o 
indivíduo e o grupo, a virtualidade e a realidade, a razão e a emoção, o 
analógico e o digital. O potencial interativo do uso da TIC no ato pedagógico se 
revela na possibilidade de criação dialógica e intersubjetiva. (ALMEIDA, 2003, 
p.10).  
 

Assim, não se pode desconsiderar a importância das TIC na educação e da 
formação de professores em ensino de ciências para o uso destas tecnologias em sala, 
uma vez que estas são imprescindíveis para o desenvolvimento de novos processos 
educativos e de aprendizagem, além da melhoria das relações entre o universo escolar 
e a sociedade. 
 
2.3 A ROBÓTICA EDUCATIVA COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS. 
 

O interesse na Robótica Educativa (RE) como instrumento de aprendizagem 
vem crescendo gradativamente e desempenhando um papel cada vez mais ativo na 
construção do conhecimento. O crescimento da oferta de kits utilizados na robótica 
educativa desde o ensino pré-escolar, até o secundário certifica a vantagem na sua 
utilização, não só nas disciplinas curriculares, mas também como forma de desenvolver 
competências técnicas e científicas nos alunos (FERREIRA et al.,2010).  

A Robótica Educativa como alguns autores indicam, pode ser uma forte aliada 
para motivar adultos e crianças face a um leque de potencialidades, e inúmeros 
benefícios. Esta ferramenta, explica Santos et al (2009) potencializa o trabalho 
colaborativo, fomenta um desenvolvimento cognitivo mais maleável, criando condições 
para que o aluno seja o agente primário na construção do seu próprio conhecimento. 

Quando se fala em RE na sala de aula é necessário se levar em consideração a 
preparação dos docentes para uso desta ferramenta, em particular, que tipos de 
metodologias de ensino este deverá desenvolver. Por outro lado, é importante 
desmistificar a ideia da robótica, associada à ficção científica, ou ao seu caráter mais 
lúdico. 

Dessa forma,  a robótica educativa é uma ferramenta que permite ao professor 
demonstrar na prática muitos dos conceitos teóricos, às vezes de difícil compreensão, 
motivando o aluno, que a todo o momento é desafiado a observar, abstrair e inventar. 
Utiliza-se dos conceitos de diversas disciplinas (multidisciplinar) para a construção de 
modelos, levando o educando a uma gama enorme de experiências de aprendizagem 
(CASTILHO, 2003). 

A experiência da robótica no contexto educacional é capaz de promover e 
valorizar a cooperação, o diálogo, a interação, a participação pela via da consciência 
autônoma que, por sua vez, permitirá aos sujeitos situarem-se uns em relação aos 
outros, sem que as particularidades e singularidades sejam suprimidas. Tais aspectos 
representam a principal finalidade da educação e da escola. 
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3 METODOLOGIA 
 

Este trabalho de pesquisa enquadra-se no âmbito de investigação qualitativa, 
pois adota uma perspectiva interpretativa e subjetiva da realidade educativa. Segundo 
Pacheco (1993), esta se caracteriza “por uma investigação das idéias, da descoberta 
dos significados inerentes ao próprio individuo já que ele é base de toda a 
investigação”. 

Os sujeitos da investigação foram 8 professores que lecionam as disciplinas de 
Física, Química e Matemática em uma escola pública da cidade de São Vicente do 
Seridó- PB, que participaram do processo de Formação Continuada para o trabalho 
com a Robótica Educativa. No total foram 10 professores que estavam no processo de 
formação, no entanto apenas 8 participaram da pesquisa. 

Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário contendo 11 
questões abertas. Para análise dos resultados, foram utilizados os pressupostos da 
Análise de Conteúdo de Bardin (2002), trata-se de uma análise clássica e prática de 
materiais textuais, que tem o objetivo de trabalhar com palavras e expressões 
significativas  encontradas nos textos, que visa ultrapassar  as incertezas  e enriquecer 
a leitura dos textos e dados coletados. Para o autor, trata-se de um conjunto de 
técnicas de análise das comunicações, que busca utilizar procedimentos sistemáticos e 
objetivos presentes nos conteúdos das mensagens. 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente buscou-se fazer um levantamento do grau de formação acadêmica 
dos professores, em busca de saber se esses sujeitos buscam qualificação profissional 
através de uma pós-graduação. A Figura 1 apresenta os resultados: 
 
 

 
Figura 1:  Formação Acadêmica dos Professores no Município de São Vicente do Seridó-PB. 

 
Como se observa na Figura 3, os professores entrevistados possuem formação 

acadêmica específica em suas áreas que lecionam. Esses dados podem ser 
considerados um aspecto positivo, já que esses sujeitos possivelmente possuem 
domínio dos conteúdos em sua área, facilitando o processo de construção dos 
conceitos científicos presentes nos kits da Robótica Educativa. 

Dos professores que participaram dessa investigação apenas 2 possuem 
alguma pós-graduação em sua área de ensino. Estes dados revelam que a procura 
desses sujeitos por uma formação complementar ainda é limitada. Esse fato pode está 
relacionado aos baixos salários e a carga horária sobrecarregada atribuída a esses 
sujeitos, o que é um problema muito frequente no trabalho docente em nosso País. 
Nesse sentido, observa-se que mesmo assim, alguns desses profissionais encontram 

50%
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tempo e motivação para se atualizarem frente aos novos desafios impostos pela 
educação. 

A seguir se buscou fazer um levantamento para identificar o tempo de 
experiência que esses profissionais possuem e a motivação que eles encontram para 
exercer tal profissão. Nesse sentido foram selecionadas algumas respostas que 
merecem atenção para serem analisadas: 

 
Quadro 1. Algumas respostas atribuídas pelos professores na questão 1 

 
Categoria 1: Experiência profissional e 
motivação na profissão 

 
Algumas respostas atribuídas pelos 
professores 

 
Tempo de trabalho e desvalorização da 
profissão 

“Nove anos. Nem sempre. Por causa da 
desvalorização salarial” (Professor 4) 
 

  
Realização profissional  

“27 anos. Na realização pessoal sim, na 
financeira não” (Professor 7) 
 

 
Fazendo uma análise das falas dos profissionais, observa-se a falta de 

motivação que alguns apresentam quanto a desvalorização do trabalho docente no que 
diz respeito às condições salariais. Muitos justificaram que gostam de exercer a sua 
profissão, no entanto, o que os desestimulam é a ausência de políticas públicas 
educacionais favoráveis para se desenvolver um trabalho docente digno, ou seja, 
condições necessárias para se exercer um trabalho em sala de aula na qualidade que 
os alunos necessitam. 

Ao destacar este ponto, observa-se que os professores se sentem atraídos em 
exercer o trabalho com a Robótica Educativa, apresentando interesse desde o 
processo de formação, mas o que dificulta muitas vezes o trabalho em sala de aula é a 
carga horária de trabalho, o currículo sobrecarregado, a quantidade de atividades que o 
professor tem para corrigir, excesso de aulas, etc.  Sobre essas dificuldades, Nóvoa 
(2001, p. 1) argumenta: 

 
É difícil dizer se ser professor, na atualidade, é mais complexo do que foi no 
passado, porque a profissão docente sempre foi de grande complexidade.Hoje, 
os professores têm que lidar não só com alguns saberes, como era no 
passado, mas também com a tecnologia e com a complexidade social, o que 
não existia no passado. Isto é, quando todos os estudantes vão para a escola, 
de todos os grupos sociais, dos mais pobres aos mais ricos, de todas as raças 
e todas as etnias, quando toda essa gente está dentro da escola e quando se 
consegue cumprir, de algum modo, esse desígnio histórico da escola para 
todos, ao mesmo tempo, também, a escola atinge uma enorme complexidade 
que não existia no passado. Hoje em dia é, certamente, mais complexo e mais 
difícil ser professor do que era há 50 anos, do que era há 60 anos ou há 70 
anos. Esta complexidade acentua-se, ainda, pelo fato de a própria sociedade 
ter, por vezes, dificuldade em saber para que ela quer a escola. A escola foi um 
fator de produção de uma cidadania nacional, foi um fator de promoção social 
durante muito tempo e agora deixou de ser. E a própria sociedade tem, por 
vezes, dificuldade em ter uma clareza, uma coerência sobre quais devem ser 
os objetivos de escola. E essa incerteza, muitas vezes, transforma o professor 
num profissional que vive numa situação amargurada, que vive numa situação 
difícil e complicada pela complexidade do seu trabalho, que é maior do que no 
passado. Mas isso acontece, também, por essa incerteza de fins e de objetivos 
que existe hoje em dia na sociedade. ( NÓVOA, 2001, p.1) 
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Em seguida, se buscou verificar se no processo de formação inicial, os 
professores puderam discutir sobre o uso das TIC no contexto do espaço escolar, e se 
receberam formação necessária para exercer o trabalho com os alunos. Dessa forma, 
obtivemos as seguintes respostas: 
 
Quadro 2. Algumas respostas atribuídas pelos professores na questão 2 

 
Categoria 2: Discussão sobre uso das tic 
no processo de formação inicial 

 
Algumas respostas atribuídas pelos 
professores 

Discussão limitada no espaço acadêmico 
para a utilização das TIC no trabalho 
escolar 

“foi discutido sim sobre o assunto, no entanto, 
foi dada ênfase apenas a parte teórica” 
(Professor 8) 

Não ocorreu nenhum tipo de discussão no 
processo de formação inicial para o trabalho 
com as TIC 

“Não”   (Professor 1) 

Formação insuficiente para exercer um 
trabalho mediado pelas TIC com os alunos; 
 

“Sim. Na universidade, em certos pontos não 
recebemos formação necessária para exercer 
o trabalho com os alunos” (Professor 7) 

 
A pesquisa indica que uma das possíveis dificuldades enfrentadas pelo 

professores de Ciências Naturais para utilização das TIC no trabalho escolar, está 
diretamente ligada à falta  de uma formação sólida para o uso dessas tecnologias em 
sua formação inicial, o que possivelmente pode ocasionar dificuldades para exercer 
uma aula mediada pelo o uso desta ferramenta em sala de aula, pois sem a formação e 
motivação necessária, o professor pouco se sentirá atraído para usá-la em sua prática, 
o que poderá ocorrer limitações no processo de formação para a construção de 
conceitos científicos em sala, através por exemplo, da robótica educativa. 

De acordo com Serrão (2005) a formação de professores permanece, desde a 
sua origem, sem alterações significativas em seu modelo. O paradigma da 
racionalidade técnica, que serviu de referência para a educação ao longo de todo o 
século XX, ainda se faz presente, guiando a atividade do professor para uma prática 
instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação de teorias e 
técnicas científicas. 

Em seguida analisou-se quais as dificuldades que os professores apresentam, 
em trabalhar com as novas tecnologias e o porquê. O quadro 3, apresenta as 
categorias e as suas respectivas falas extraídas para análise em estudo: 

 
Quadro 3. Algumas respostas atribuídas pelos professores na questão 3 

 
Categoria 3: Dificuldades no trabalho 
com as TIC 

 
Algumas respostas atribuídas pelos 
professores 

 
Despreparo do professor  

“Um pouco! Falta de orientação e preparo, 
mais sempre procuro me adequar com a 
tecnologia.” (Professor 2) 

Falta de formação continuada para a 
utilização das TIC 

“Sim. Não há uma formação continuada para 
trabalhar essas tecnologias” (Professor 4) 

Espaço Físico escolar inadequado para 
execução dos trabalhos com as TIC 

“Sim. Por falta de um espaço especifico, 
apesar de que algumas dessas tecnologias 
poderem ser exploradas em sala.” (Professor 
8) 
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Ausência de discussão no processo de 
formação inicial 

“Sim. Acredito por não fazer parte da minha 
formação inicial.” (Professor 1) 

 

 Em relação a análise das respostas fica evidente que a maioria dos professores 
apresentam dificuldades em incorporar em suas aulas o uso das TIC. Alguns por se 
sentirem despreparados e não terem em sua formação inicial discussões e 
experiências necessárias para incorporar em sua prática tais ferramentas. Outros pela 
ausência de formações continuadas que dê suporte para desenvolverem um trabalho 
com as TIC. Mesmo assim, de forma tímida e com todas as dificuldades anteriormente 
mencionadas, os professores entrevistados buscam na pós- graduação, em eventos 
científicos, em cursos á distância, se atualizarem. E essa prática vem sendo observada 
com a participação desses sujeitos no projeto da Robótica Educativa. 

Em relação a essas dificuldades, Santos (2005), afirma que:  

[...] A realidade de uma instituição de ensino constitui-se de uma estrutura, uma 
organização de tempo, de espaço, de grade curricular, que, muitas vezes, 
dificulta o desenvolvimento de uma nova prática pedagógica. São amarras 
institucionais que refletem nas amarras pessoais. Não basta o(a)  professor (a) 
querer mudar. É preciso alimentar a sua vontade de estar construindo algo 
novo, de estar compartilhando os momentos de dúvidas, questionamentos e 
incertezas, de estar encorajando o seu processo de reconstrução de uma nova 
prática. Uma prática reflexiva na qual a tecnologia possa ser utilizada a fim de 
reverter o processo educativo atual. [...] (SANTOS, 2005. p.332) 

Em seguida os professores foram questionados se conseguem incorporar as 
novas tecnologias de informação e comunicação em suas aulas e quais os recursos 
que utilizam para auxiliar nesse processo. O quadro 4, apresenta as categorias e as 
suas respectivas falas extraídas para análise em estudo: 

 
Quadro 4. Algumas respostas atribuídas pelos professores na questão 4 

 
Categoria 4: Incorporação dos tipos de 
tecnologias no trabalho em sala de aula 

 
Algumas respostas atribuídas pelos 
professores 

 
Alguns não utilizam, ou pouco utiliza as 
tecnologias em suas aulas 

“Não.” (Professor 1) 
“Às vezes! Programa matemático para criar 
gráficos (irei usar), com o tablet” (Professor 2) 
 

Muitos utilizam com frequência e dominam 
várias tecnologias 

“Algumas tecnologias sim. Os kits de robótica, 
data show” (Professor 4) 
“Sim. Os recursos são computadores, 
internet, data show e vídeo/DVD” (Professor 
7) 

 
Compreende-se que apesar das diversas dificuldades já citadas anteriormente, 

muitos professores buscam utilizar as TIC em suas aulas, tendo em vista que os 
próprios alunos „cobram‟ aulas mais didáticas que os motivem e conduzam para uma 
aprendizagem significativa.  

Um ponto que merece destaque nas falas descritas acima, é que o professor 2 e 
o professor 4, já utilizam tecnologias que estão no mercado ou fazendo parte da escola 
há pouco tempo, como é caso do tablet e o laboratório de robótica educativa. Esse 
aspecto, torna-se importante pelo fato dos professores demonstrarem interesse e 
preocupação em tornar suas aulas mais participativas, inovadoras, fugindo de um 
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modelo de ensino baseado apenas na repetição, exposição da fala, quadro, caneta 
piloto e livro didático. Nesse sentido, esses dados já apresentam resultados positivos 
que o Projeto Robótica Educativa vem gerando nesse espaço escolar, pois observa-se 
que os professores já vem incorporando o uso da ferramenta em seu trabalho docente.  

Segundo Murphy (2003), as TIC podem ser integradas no ensino das ciências 
como uma ferramenta, como uma fonte de referência, como um meio de comunicação 
e como um meio para exploração. 

Em seguida foi analisado se o professor acredita que o uso das TIC pode 
contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos científicos. O quadro 5, 
apresenta as categorias e as suas respectivas falas extraídas para análise em estudo: 
 
Quadro 5. Algumas respostas atribuídas pelos professores na questão 5 

 
Categoria 5: Contribuição do uso das tic 
no processo de ensino aprendizagem 

 
Algumas respostas atribuídas pelos 
professores 

 
As TIC como ferramenta auxiliadora no 
processo de construção do conhecimento 

“Sim, pois é com base nesse processo que o 
aluno vence as dificuldades e avança rumo 
aos conceitos científicos” (Professor 1) 
 

O uso das TIC contribuem na motivação 
dos alunos 

“Sim, porque desperta a atenção dos alunos, 
enriquece as aulas, provoca interesse nos 
alunos a questionarem, a se qualificarem para 
o mercado de trabalho” (Professor 4) 

 
 

Os dados revelam que os professores acreditam que as aulas quando são 
mediadas pelo uso das TIC, podem contribuir no processo de construção do 
conhecimento. Segundo Murphy (2003), os professores que estiverem dispostos a 
enfrentar os desafios postos pelas novas TIC, poderão encontrar nela um meio 
promissor para a condução do processo de ensino-aprendizagem em uma visão que, 
contrária à linear e à cumulativa, favorece o trabalho com conceitos científicos na 
perspectiva de rede de conhecimentos articulados. 

Em seguida se buscou compreender como os professores estão vivenciando e 
avaliando a incorporação do uso da robótica no estado da Paraíba e em particular, no 
seu trabalho em sala de aula. O quadro 6, apresenta os resultados que foram obtidos: 
 
Quadro 6. Algumas respostas atribuídas pelos professores na questão 6 

 
Categoria 6: Avaliação pelos 
professores do projeto robótica 
educativa 

 
Algumas respostas atribuídas pelos 
professores 

 
Importância para tornar as aulas 
motivadoras e atrativas 

“Ótimo, de grande importância porque mexe 
muito com a curiosidade do alunado, tornando 
as aulas muito mais atrativas” (Professor 3) 

Importância para relacionar os conteúdos 
através do contexto social e tecnológico 

“Sim. É um projeto importante, pois é uma 
oportunidade para mostrarmos a importância 
dos conteúdos estudados em sala, na vida 
social” (Professor 8) 
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Importância para melhorar o 
comportamento dos alunos nas aulas, 
através do interesse em aprender química 

“Tem contribuído bastante no processo de 
ensino e aprendizagem, alunos antes 
trabalhosos e desinteressados passaram a 
trabalhar os conceitos de química com a 
robótica” (Professor 4). 

“ 

Estas respostas vêm de encontro com o referencial teórico, onde Santos (2009) 
indica que a robótica educativa pode ser uma forte aliada motivacional para adultos e 
crianças face a uma gama de potencialidades, e inúmeros benefícios: potencia o 
trabalho colaborativo, fomenta um desenvolvimento cognitivo mais maleável, criando 
condições para que o aluno seja o agente primário na construção do seu próprio 
conhecimento.  

Nessa perspectiva, Gaspar (2007) observa que quando os seres humanos são 
elementos participativos na construção de objetos ou artefatos aos quais atribuem 
significado, dando-os a conhecer à comunidade, verifica-se uma melhoria na sua 
aprendizagem. Por outro lado, o processo de construção externa do objeto é, em 
paralelo, acompanhado da construção interior do conhecimento sobre o mesmo. A 
figura 2 apresenta os professores em formação presencial: 

 

 
Figura 2. Professores em Formação (Montando os Robôs). 

Em seguida, se procurou investigar quais as dificuldades que os professores 
enfrentam em trabalhar a robótica em sala de aula. O quadro 7, apresenta as 
categorias e as suas respectivas falas extraídas para análise em estudo: 

 
Quadro 7. Algumas respostas atribuídas pelos professores na questão 7 

 
Categoria 7: Dificuldades enfrentadas 
no trabalho com a robótica educativa 

 
Algumas respostas atribuídas pelos 
professores 

 
Falta de tempo para planejamento 
(acúmulo de trabalhos e exigência para 
cumprir o programa) 

 
“O tempo para planejar e executá-los” 
(Professor 1) 
 

Falta de espaço físico na escola para 
montagem dos Robôs 

“falta de espaço físico. O ideal seria um local 
exclusivo para montagem e exploração dos 
robôs” (Professor 8) 

Dificuldades em trabalhar com a robótica 
em relação ao tempo das aulas, já que a 
montagem da Robótica demanda um bom 
tempo. 

“O tempo gasto para montagem dos robôs” 
(Professor 4) 
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A estrutura física inadequada na maioria das escolas publicas é um fator que 
dificulta a incorporação de certos projetos, como é o caso da robótica educativa como 
bem afirmou o professor 8. Além disso, a carga horária muitas vezes dobrada para 
conseguir um salário digno, é outro fator que prejudica no planejamento e execução 
das aulas com a Robótica. Neste caso, os professores com carga horária acumulada, 
baixos salários e infraestrutura da escola comprometida, ficam impossibilitados de 
planejar e executar efetivamente o projeto no espaço escolar. 

De acordo com Barbosa (2004), como consequência dos avanços tecnológicos, 
vivemos hoje uma economia, na qual a informação e o conhecimento são considerados 
matérias primas de muitos processos produtivos. Só este fato já seria suficiente para 
justificar a necessidade de uma ampla revisão do sistema educacional em todos seus 
níveis, afim de minimizar as dificuldades que são apresentadas no trabalho docente e 
dessa forma o professor conseguir planejar e executar uma aula auxiliada pelo uso da 
Robótica no espaço escolar. 

Em seguida se buscou diagnosticar entre os professores, se após a 
apresentação das aulas com os kits da robótica, os alunos se sentiram motivados e 
interessados e se houve um aumento no desempenho das avaliações.  

Quadro 8. Algumas respostas atribuídas pelos professores na questão 8 

 
Categoria 8: Interesse dos alunos com a 
aplicação da robótica e a avaliação do 
desempenho  

 
Algumas respostas atribuídas pelos 
professores 

 
Motivação dos alunos na aplicação da 
robótica 

“Sim, pois os alunos ficaram muito animados 
para usar os kits de robótica” (Professor 7) 
“Muito, empolgação quase na totalidade” 
(Professor 1) 

A robótica proporciona o trabalho em 
equipe 

“Em trabalhar em conjunto” (Professor 5) 

A robótica melhorou o desempenho das 
notas dos alunos  

“O aprendizado é bem melhor com o uso de 
material concreto do que só aulas dialogadas. 
Isso é notório nas notas durante a avaliação” 
(Professor 4) 

A robótica ajuda a compreender os 
conceitos científicos 

“Da maneira com que os alunos passam a 
compreender melhor, com mais clareza os 
conteúdos” (Professor 6) 

 
Como se pode observar, alguns professores afirmaram que os alunos 

demonstraram interesse pela RE, o que se leva a crer que esta estratégia de ensino 
mediada pelo uso das TIC, pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem 
desses alunos. Além disso, alguns apontaram que o recurso empregado em sala de 
aula, proporcionou um aumento no desempenho das avaliações dos alunos. 

Em relação ao Ensino de Química, os professores afirmaram que a  robótica 
proporcionou aos estudantes maior familiaridade com os conteúdos de Eletroquímica, 
Célula de Hidrogênio, Elementos Químicos e Energia Renováveis. 

Castilho (2003), discute que a robótica educativa, é uma ferramenta que permite 
ao professor demonstrar na prática muitos dos conceitos teóricos, às vezes de difícil 
compreensão, motivando o aluno, que a todo o momento é desafiado a observar, 
abstrair e inventar. Utiliza-se dos conceitos de diversas disciplinas (multidisciplinar) 
para a construção de modelos, levando o educando a uma gama enorme de 
experiências de aprendizagem. Além disso, o trabalho com a robótica contribui para o 
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diálogo, o trabalho em equipe e na construção de saberes entre os alunos e dos 
mesmos com seus professores. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento deste trabalho por meio da investigação realizada 
proporcionou a confirmação das dificuldades que os professores de química, física e 
matemática do ensinomédio enfrentam para utilizar as TIC‟s na escola pública da 
cidade de São Vicente  do Seridó-PB. 

A pesquisa aponta como obstáculos, a ausência de discussão sobre as TIC no 
processo de formação inicial dos professores, além da consolidação desta tecnologia 
nas salas de aula e nos currículos, indicando para tanto, a importância de se investir 
mais na formação de professores.  

Os professores revelaram que à aplicação da robótica educativa no espaço 
escolar, proporcionou um aumento na aprendizagem dos alunos, logo, todos afirmaram 
que os alunos demonstraram interesse pela RE, onde acredita-se que esta tecnologia 
pode contribuir no processo de construção do conhecimento, motivando e estimulando 
os alunos no espaço escolar. 

No Ensino de Química, os professores afirmam que a robótica proporcionou aos 
estudantes maior familiaridade com os conteúdos de Eletroquímica, Célula de 
Hidrogênio, Elementos Químicos e Energia Renováveis. 

Portanto, pode-se afirmar que a escola em questão, assim como a maioria das 
escolas públicas do Brasil, necessitam acompanhar de forma progressiva o ritmo das 
transformações vivenciadas através da incorporação das TIC‟s. No entanto, é 
necessário refletir que deve-se haver um maior comprometimento dos órgãos 
governamentais para suprir a falta de investimentos na educação e de políticas 
públicas eficazes, que possam no mínimo tornar as formações continuadas produtivas 
e que de fato qualifique e atualize o professor, e não apenas sirva de dados estatísticos 
postos da mídia para favorecer as relações de poder. 
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Palavras-Chave: Metais, Interdisciplinaridade. 

RESUMO:  
O PIBID Química da Unioeste realizou uma atividade utilizando um organismo teste (cebola) em contato 
com soluções de diferentes concentrações de sulfato de cobre penta hidratado, para que os estudantes 
percebam que um contaminante pode ser benéfico ou prejudicial conforme a quantidade, discutindo a 
relação do organismo teste com meio ambiente e seres humanos. Partindo deste contexto, propomos a 
professores do ensino médio de turmas de 2° ano, que estes abordem em suas disciplinas algum 
conteúdo que tenha relação ao bioensaio. Este trabalho tem como objetivo verificar a motivação, 
interesse e a habilidade dos professores em ensinar de forma interdisciplinar, sendo esta uma prática 
que deve ser evidenciada, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

INTRODUÇÃO 
De acordo com Lavaqui e Batista (2007) Interdisciplinaridade é um segundo 

nível de associação entre disciplinas, em que a cooperação entre várias disciplinas 
provoca intercâmbios reais, isto é, exige verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e, 
consequentemente enriquecimentos mútuos. 

A participação de outras disciplinas, nas mesmas condições que as de ciências 
naturais e matemática, podem contribuir significativamente para a abrangência e 
profundidade de uma prática de ensino interdisciplinar. Mas uma vez que nossa análise 
recairá a respeito da necessidade de uma Educação Científica, delimitaremos nossas 
discussões sobre as disciplinas que tradicionalmente compõem seu núcleo. 

A prática interdisciplinar pode estar ligada em diversas áreas do conhecimento, 
com o propósito de promover à integração entre estudante, professor e o cotidiano, 
possibilitando uma prática contínua e interminável na formação do conhecimento, pois 
segundo o PCNEM “[…] a interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma 
abordagem relacional, em que se propõe que, por meio da prática escolar, sejam 
estabelecidas interconexões” entre as disciplinas (BRASIL, 2000 p. 21). 

Desta forma Brasil (2006) acrescenta que a interdisciplinaridade não pertence a 
uma única disciplina, ao contrário, só é possível conseguir trabalhar a 
interdisciplinaridade em um conjunto com diferentes disciplinas, possibilitando a 
integração do conhecimento entre estas e assim alcançando novas aprendizagens. 
Ainda Brasil, destaca que “a interdisciplinaridade não é a busca de uma unificação 
desses saberes, pois admitir isso seria negar aspectos históricos e epistemológicos da 
construção desse conhecimento” (BRASIL, 2006, p. 51).  

Nesta perspectiva as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) 
prevê que,  

 
Nessa ação, professores de diferentes disciplinas e áreas podem descobrir 
conteúdos que permitam um trabalho conjunto. Podem, também, verificar como 
um mesmo conceito, processo ou fenômeno, é abordado nas diferentes 
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disciplinas e investigar pontos em comum que podem ser explorados nas aulas 
(BRASIL, 2006, p. 37). 

 
Desta forma o processo interdisciplinar requer um trabalho coletivo entre os 

professores, pois de acordo com Brasil (2006, p. 37) “A interdisciplinaridade só é 
possível em um ambiente de colaboração entre os professores, o que exige 
conhecimento, confiança e entrosamento da equipe”.  

Buscando evidenciar o que é a interdisciplinaridade a autora Fazenda (2011a) 
 

[...] Caracteriza-se por uma intensa reciprocidade nas trocas, visando a um 
enriquecimento mútuo [...] Não é ciência, nem ciência das ciências, mas é o 
ponto de encontro entre o movimento de renovação da atitude diante dos 
problemas de ensino e pesquisa e da aceleração do conhecimento científico 
(FAZENDA, 2011a, p. 73). 

 
Neste panorama a interdisciplinaridade apresenta como um grande desafio a 

ser encarado pelos professores que assumem uma postura interdisciplinar, na qual é 
necessária uma mudança na postura da prática adotada. Neste aspecto Fazenda 
(2011a) colabora afirmando que uma atitude interdisciplinar  
 

 [...] não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se […] Todo o 
indivíduo engajado nesse processo será não o aprendiz, mas, na medida em 
que familiarizar-se com as técnicas e quesitos básicos o criador de novas 
estruturas, novos conteúdos, novos métodos, será o motor de transformação 
ou o iniciador de uma “feliz liberação” (FAZENDA, 2011a, p. 94). 

Ainda para Fazenda (2011b, p. 78) “[...] o processo de passagem de uma 
didática tradicional para uma didática transformadora, interdisciplinar supõe uma 
revisão de aspectos cotidianamente trabalhados pelo professor”, a fim de que este 
possa refletir sua prática adotada e assim modificar suas estruturas, tornando um 
professor mais crítico e reflexivo. Neste sentido a autora aponta que é importante  

[...] um novo perfil de educador, de um educador que esteja disposto a 
enfrentar os desafios de uma estrutura de ciência e de conhecimento, que 
esteja disposto a rever-se, rever seus conhecimentos e dirigi-los a uma 
compreensão mais aberta e mais total da realidade (FAZENDA, 2011b, p. 134).  

Esta mudança necessária para se trabalhar com a interdisciplinaridade é um 
desafio para os educadores, mas que precisa ser encarada e modificada por estes, 
pois a adoção de uma postura interdisciplinar poderá possibilitar uma formação para 
educando mais significativa, desenvolvendo a aptidão para contextualização e a 
integração dos saberes (BRASIL, 2006).  

No entanto Fazenda (2011a) destaca que em sua pesquisa observou-se a falta 
de formação específica dos educadores para se trabalhar com a integração, na qual 
gerava muitos problemas em coletivo, pois muitos não aceitam facilmente as ideias 
propostas, dificultando um bom trabalho de toda a equipe.  

Desta forma, no âmbito escolar para que ocorra a interdisciplinaridade é 
importante uma adoção de propostas pedagógicas que almejam modelos didáticos que 
possibilitem a concretização da interdisciplinaridade no ensino (Lavaqui e Batista 
2007). Partindo desta tentativa de integrar a interdisciplinaridade este trabalho teve 
como objetivo propor uma atividade interdisciplinar, envolvendo os professores de 
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diferentes áreas do conhecimento, afim de que o estudante consiga perceber que as 
disciplinas estão ligadas entre si.  

METODOLOGIA 
 

Tendo em vista a importância de se trabalhar de forma interdisciplinar nas 
escolas, o grupo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência)-
Química da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Toledo-PR realizou 
no mês de setembro de 2013, uma atividade com turmas do 2º ano do Ensino Médio, 
em duas escolas conveniadas ao programa. Participaram da atividade 22 estudantes 
do período vespertino, do Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego (Colégio 1) e 34 
estudantes do período matutino do Colégio Estadual Senador Attílio Fontana (Colégio 
2). Abaixo descrevemos as etapas do trabalho. 

Etapa 1: Escolhemos o artigo “Toxicidade de metais em soluções aquosas: um 
bioensaio para a sala de aula” publicado na Revista Química Nova na Escola 
desenvolvido por PALACIO et al, no ano de 2013. A partir disto, procuramos adaptá-lo 
para desenvolvê-lo nas duas escolas. 

Etapa 2: Durante as reuniões do PIBID nas escolas, foi realizado o convite aos 
professores de todas as disciplinas da grade curricular das turmas em questão para 
participarem da atividade interdisciplinar. Estes escolheram a melhor maneira de 
desenvolver as atividades relacionando o assunto com a sua disciplina e a quantidade 
de aulas que utilizariam.  

Etapa 3: Em duplas, o grupo PIBID se organizou para o acompanhamento das 
aulas. Durante a realização destas, os acadêmicos não interferiram, apenas coletaram 
os dados utilizando o método de observação que foram compilados por meio de 
registros escritos.  

Etapa 4: Para realização do experimento (bioensaio da cebola), os estudantes 
foram encaminhados pelos acadêmicos do grupo PIBID para o laboratório de ciências. 
Inicialmente os estudantes prepararam uma solução de aproximadamente 100 mg.L-1 
de CuSO4.5H2O (Sulfato de Cobre penta hidratado). A partir dessa solução, 
prepararam oito soluções com concentrações de aproximadamente 0,04; 0,06; 0,08; 
0,10; 0,20; 0,40; 1,00mg L-1 com seus respectivos cálculos e uma solução padrão 
constituída de água destilada. 

Para cada concentração, as cebolas foram imersas de modo que somente a 
região radicular ficasse em contato com as soluções. No decorrer de uma semana, os 
estudantes efetuaram medições do crescimento das raízes das cebolas, esses valores 
foram anotados e tabelados. 

Etapa 5: Ao final da atividade interdisciplinar, no colégio 1 foi solicitado pelo 
grupo PIBID aos estudantes a elaboração de um relatório final, contendo todas as 
etapas do trabalho realizado, e a análise foi feita somente em 1 relatório que foi feito 
em grupo pelos estudantes e entregue. No colégio 2, este relatório foi pedido pela 
professora da disciplina de português e foram analisados 8 relatórios feitos pelos 
estudantes, em duplas. 

Os enfoques analisados foram à interação dos estudantes nas atividades no 
que diz respeito a seu comprometimento e principalmente o interesse por parte dos 
professores em trabalhar interdisciplinarmente, nos dois colégios. 

RESULTADOS: 
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Colégio 1: As atividades foram desenvolvidas durante aproximadamente 60 
dias, abrangendo todas as etapas descritas acima. Inicialmente a proposta 
interdisciplinar tinha a pretensão de abranger todas as disciplinas da turma. Porém, isto 
não foi possível devido à indisposição de alguns professores que justificaram não ter 
tempo de participar da atividade, ou ainda não ter como relacionar nenhum assunto de 
sua disciplina com a atividade proposta. Sendo assim, os professores das disciplinas 
que se dispuseram a participar da atividade foram apenas: Sociologia, Matemática, 
Português, Química, História, Geografia e Inglês. Abaixo descrevemos a forma que 
cada professor trabalhou em sala aula.  

Aula de Sociologia 
Na disciplina de Sociologia a professora trabalhava com seus alunos o tema 

Gêneros no qual incluiu o tema Movimentos Sociais e dentro deste trabalhar com o 
Movimento das Mulheres Camponesas (MMC). Inicialmente ela explicou o que era o 
movimento social e o MMC que objetivava a busca pelo reconhecimento social das 
trabalhadoras rurais e sua grande preocupação com o meio ambiente e com a 
agricultura familiar. Essas trabalhadoras rurais utilizavam da Terra para o sustento da 
família e utilizavam da produção totalmente orgânica e sem contaminantes para 
preservar o solo. Neste ponto ela atrelou o tema ao bioensaio da cebola e aos 
contaminantes do solo.  

Na sequência discorreu a respeito das palestras que as mulheres camponesas 
ofereciam a outras agricultoras rurais envolvendo temas como colheitas, inseticidas, 
preservação do solo, como produzir e plantar melhor e como fazer melhor uso da 
Terra. 

Acreditamos que a professora desta disciplina conseguiu articular muito bem o 
tema geral trabalhado com a Sociologia, esclarecendo para os estudantes a 
importância de se trabalhar com a produção orgânica livre de contaminantes. 
Discutiram todo o conteúdo e ao final foi solicitado aos alunos que se dividissem em 
duplas e montassem um movimento social fictício no qual o tema era de livre escolha.  

Aula de Matemática 
Com os resultados das medições a professora de Matemática abordou os 

cálculos de média, desvio padrão, percentagem e construção de gráficos. Os 
estudantes realizaram os cálculos e o gráfico em sala de aula. No decorrer da 
atividade, a professora tirava as dúvidas dos mesmos. 

Aula de Química 
A professora de Química trabalhou a contaminação do solo por pilhas e 

baterias. Inicialmente trabalhou um vídeo do programa da rede Globo “Profissão 
Repórter” que falava sobre o descarte inadequado de pilhas e baterias, além de como 
devemos proceder para o descarte desses materiais e ainda o processo de como é 
feita o reaproveitamento das pilhas e baterias. 

Após, utilizando apresentação em slides a professora comentou sobre o teor de 
metais tóxicos permitido no meio ambiente, enfatizando os metais essenciais e não 
essenciais. 

Aula de História 
O professor nesta aula se dispôs a falar sobre a Revolução Industrial e fazer 

uma relação com a atividade proposta. Porém, o professor simplesmente falou sobre a 
Revolução sem falar da atividade.  

Aula de Geografia 
A professora falou sobre contaminação do solo e das águas, englobando a 

agricultura, indústria e outros. Utilizando slides como recurso didático, promovendo um 
debate com os estudantes durante a sua explicação.  
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Aula de Inglês 
Nesta aula a professora utilizou frases em português e inglês sobre poluição 

ambiental, sendo 29 frases no total. A turma foi dividida em dois grupos e os alunos 
teriam que encontrar a mesma frase nos dois idiomas. 

Aula de Português 
Nesta aula, a professora iniciou falando sobre gêneros textuais que já havia 

sido trabalhando anteriormente. Relatou sobre textos científicos e relatórios científicos, 
apresentando dois textos como exemplos. Como ferramenta de avaliação foi solicitado 
que os alunos elaborassem um texto científico que foi apresentado, para ser entregue 
na aula seguinte. Foram entregues cinco textos no total. 

 
Neste colégio, informações sobre o decorrer das aulas foram coletadas em 

somente um relatório. O grupo PIBID Química, solicitou que os estudantes realizassem 
o relatório final. Em relação ao que os estudantes mencionaram no relatório final, 
podemos destacar que na parte introdutória, os estudantes escreveram sobre a ação 
dos metais pesados na saúde humana. Também comentaram sobre o despejo das 
indústrias de metais pesados nas águas causando grandes poluições. Entre os 
principais metais citaram o mercúrio e o cádmio presentes nas baterias de celulares. 
Na sequência falaram sobre descartes adequados de pilhas, baterias e telefones, etc.  

No desenvolvimento do relatório os estudantes enfatizam a poluição das águas 
e dos solos por metais pesados e apresentam algumas soluções que foram realizadas 
para tentar amenizar essa situação, por exemplo, III Fórum Mundial de Água 2003 no 
Japão. E também citam, o Movimento das Mulheres Camponesas, que tem como 
principal bandeira a luta do projeto de agricultura ecológica.  

Os estudantes apresentaram os resultados obtidos do experimento, com o 
auxílio da professora de matemática, na forma de gráfico com os valores das medições 
do comprimento do bulbo da cebola em função da concentração de sulfato de cobre. 
Segue um gráfico feito pelos estudantes na Figura 1. 

 
Figura 1: Gráfico do tamanho da raiz da cebola em função das concentrações de cada recipiente. 

 
Na conclusão realizaram um apanhado geral do já haviam discutido nas 

disciplinas. Um ponto que nos chamou atenção foi que: “A poluição é algo muito 
estranho, um lixo jogado na rua pode trazer grandes consequências danos na 
atmosfera, deficiência sanitária entre muitas outras por ai”. 
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Colégio 2: Estendemos o convite a todos os professores da turma escolhida, 
para que estes relacionassem assuntos de sua disciplina com a atividade proposta pelo 
grupo PIBID. Os professores que se dispuseram a participar foram das disciplinas: 
Química, Biologia, Geografia, Filosofia, Inglês, Matemática e Português. Descrevemos 
em seguida a forma como cada professor trabalhou em sala de aula, e a receptividade 
e percepção por parte dos estudantes descritas no relatório final, proposto pela 
professora da disciplina de Português. 

Aula de Química 
Na disciplina de Química a professora trabalhou com um texto referente ao 

Descarte de Pilhas e baterias salientando a toxicidade dos metais e reportagens sobre 
o Tráfico do Lixo Eletrônico entre os países. Foi solicitado que os estudantes 
realizassem um trabalho referente aos tipos de Pilhas e Baterias, suas vantagens e 
desvantagens e que montassem uma pilha com materiais de fácil acesso. 

Aula de Biologia 
Na disciplina de Biologia, o professor discutiu o tema Alimentação e quais eram 

os metais essenciais e não essenciais para o organismo, salientando as doenças 
causadas pela falta ou excesso desses metais. 

Aula de Geografia 
Em Geografia, o professor trabalhou com o tema“Agrotóxicos”, relatando os 

impactos que eles podem causar ao meio ambiente e à saúde humana quando 
utilizados em excesso. 

Aula de Filosofia 
Em Filosofia, a professora relacionou o experimento com o consumismo 

desenfreado de aparelhos eletrônicos por meio do texto de ecoética do filósofo Hans 
Jonas que aborda o Princípio da Responsabilidade instigando os estudantes a uma 
conscientização ambiental. 

Aula de Inglês 
Na disciplina de Inglês, o professor propôs que os estudantes traduzissem o 

texto “Recycle, Reduce, Reuse” (Reciclar, Reduzir, Reutilizar), e posteriormente 
respondessem algumas questões referentes ao texto. Foram abordados estes Três Rs 
relatando a importância da conscientização ambiental frente ao consumismo 
exacerbado e produção de lixo. 

 
Aula de Matemática 
Em Matemática, a professora acompanhou os estudantes na coleta das 

medições dos comprimentos das raízes das cebolas em dois momentos distintos e 
orientou os alunos a construir uma tabela e desenhar um gráfico em papel milimetrado 
do comprimento da raiz da cebola em função da concentração de sulfato de cobre. 
Alguns gráficos construídos seguem nas Figuras 2 e 3. 
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Figura 2: Gráfico realizado pelos estudantes. 

 
Figura 3: Gráfico realizado pelos estudantes. 

 
 
Aula de Português 
Na disciplina de Língua Portuguesa foi solicitado que os estudantes 

realizassem um relatório relacionando os conteúdos que foram desenvolvidos por cada 
professor durante a execução da atividade interdisciplinar com o experimento de 
toxicidade de metais em um bioensaio da cebola feito pelo PIBID, além disso, foi 
proposto que os estudantes fizessem um folder informativo sobre os temas estudados. 

Os estudantes relataram suas experiências, e estas serão descritas em 
seguida. 

Química: “pilhas, baterias e lâmpadas são lixo eletrônico, e tem que se 
descartar em lixos apropriados, pois se jogados em aterros comuns os metais que 
contêm na composição desses materiais pode causar muitos danos a vida humana, 
pois uma grande concentração de metais no nosso organismo pode prejudicar e 
também causa sérios problemas ambientais, pois contém metais pesado como: 
mercúrio, cádmio, chumbo e níquel.”; outros citaram “Em Química, através da cebola e 
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o sulfato de cobre ‘Os metais’ foi comentado sobre as pilhas alcalinas, pilhas de 
mercúrio etc... onde elas são descartadas no meio ambiente, e como prejudicam o 
desenvolvimento das plantas e até mesmo nossa saúde, por exemplo: a bateria de 
automóveis libera o ácido sulfúrico e chumbo que é prejudicial para a saúde e o meio 
ambiente.” 

Biologia: Foi citado por eles “nessa aula vimos a relação da Química com a 
Biologia, um exemplo os metais estudados em química e também presentes na matéria 
de biologia, algumas doenças causadas pela falta de elementos químicos como bócio 
endêmico, causado pela falta de iodo, entre outras.” Outro citou: “[...]na aula de biologia 
[...] ele nos explicou a importância dos metais no nosso organismo como o ferro (Fe) 
presente na hemoglobina proteína envolvida no transporte de (O) explicou também a 
importância do cálcio (Ca) que é um componente vital para a constituição óssea, 
encontrando-se também no esmalte dos dentes. E explicou também a importância do 
potássio (K) É importante para o bom funcionamento dos nervos e dos músculos, e 
também falou sobre a importância do iodo (I) que dá funcionamento correto da tireóide, 
o professor explicou também se não usarmos iodo (I) na nossa alimentação pode 
causar o chamado ‘papo’”. 

Geografia: “Na aula de geografia, vimos sobre os agrotóxicos, neles contém 
metais pesados e outros elementos químicos que são muito prejudiciais, como são 
usados na maioria das plantações agrícolas, seu uso em excesso pode causar sérios 
danos a saúde humana por ingestão como, intoxicação e várias outras sequelas.” 
Outros disseram que o professor “[...] trabalhou sobre o uso de agrotóxicos, e o 
impacto que eles podem causar no meio ambiente e o uso errado dos agrotóxicos 
podem na causar nas pessoas”. 

Filosofia: os alunos apontaram que a atividade: “[...] envolveu o projeto de 
forma bem dinâmica e ao mesmo tempo confrontante. Em sua aula, recebemos um 
texto o qual havia citações da obra O Princípio da Responsabilidade do filósofo Hans 
Jonas, o objetivo das citações era mais uma vez nos conscientizar da nossa 
responsabilidade com o nosso patrimônio, que é o universo. Após lermos e 
interpretarmos, respondemos algumas questões relacionadas ao descarte de pilhas, 
baterias e aparelhos eletrônicos. Logo após, fizemos um texto relacionando as nossas 
respostas com a idealização de responsabilidade segundo Hans Jonas. A relação 
desta aula com o projeto de química é exatamente a forma que os metais pesados 
afetam o meio em que vivemos e a nossa negligência diante disso, de forma que este 
comodismo pode geral tamanho problema.” Outros relataram “[...] nos apresentou um 
texto, neste texto tinha vários pensamentos de filósofos sobre a poluição e sobre o que 
nos humanos fazemos para contribuir com a poluição, após lermos o texto tivemos que 
escrever um texto com no pensamento de como deveríamos agir na natureza, não a 
poluindo e nem jogando pilhas, baterias. Contento nenhum tipo de metal prejudicial a 
nossa saúde e ao meio ambiente.” 

Inglês: Os estudantes relataram a importância das ações do cotidiano que se 
enquadram nos Três Rs: “[...] O objetivo dessa aula era aumentar a conscientização 
daquilo que está ao nosso alcance, o que podemos fazer para amenizar um problema 
maior futuramente.” Outros relataram que “[...] tem várias coisas que podem ser 
reutilizadas de vez de jogarmos fora.” 

Matemática: Os estudantes relataram que: “durante a aula de matemática a 
turma foi dividida em grupos que seriam responsáveis pela medição de uma cebola 
especifica para depois realizarmos um gráfico com os valores do crescimento da raiz 
da cebola em relação ao tempo. Logo após a divisão dos grupos, um representante de 
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CAD grupo foi ao laboratório para realizar a medição, [...] esse processo realizado três 
vezes.”  

 
 

No colégio 1, informações sobre o decorrer das aulas foram coletadas em 
somente um relatório feito pelos estudantes, que foi solicitado pelo grupo PIBID 
Química. No colégio 2, foi a professora de português que solicitou este relatório, 
fazendo parte então, de sua atividade interdisciplinar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme as diretrizes curriculares nacionais, o professor deve ensinar de 
forma que contemple as quatro áreas do conhecimento, evidenciando contextualização 
e interdisciplinaridade. Inicialmente, um primeiro impacto de aceitação por parte dos 
professores foi ao propor esta atividade do bioensaio da cebola em contato com 
soluções de sulfato de cobre, embora não todos, muitos demonstraram interesse para 
participar, levantavam ideias e questões que poderiam ser trabalhadas em sala de 
aula, realidade esta vista nitidamente nos professores do Colégio 2.  

No colégio 1, aproximadamente a metade dos professores do 2° ano, 
aceitaram e demonstraram interesse para atividade. Os motivos pelos quais houveram 
professores desinteressados deve-se aos possíveis fatos: que esta atividade por ser 
diferenciada, exige que o professor busque e se prepare para ela; considerar que esta 
atividade não seja produtiva e importante perante conteúdos básicos que estes 
ensinam rotineiramente. Devemos porém, salientar a motivação que muitos 
professores demonstraram que vai ao encontro das propostas das diretrizes. Este 
interesse pode ser indício que estes professores buscam atividades diferenciadas e 
atrativas para os estudantes, visando assim, uma melhor aprendizagem.  

Quanto ao decorrer das observações nas salas de aula, os professores de 
história e inglês do colégio 1, aceitaram participar da atividade, porém, quando 
lecionaram, não relacionaram seus assuntos com o experimento feito do bioensaio. 
Indica que alguns professores, embora apresentam motivação, ensinar de forma 
interdisciplinar ainda seja um desafio e pode não haver maturidade para este assunto, 
ou estes são leigos neste tipo de prática. 

Observando a participação dos estudantes frente a esta atividade e no decorrer 
das aulas, no colégio 2, eles participavam de forma satisfatória, comentando, 
discutindo, perguntando e opinando, realidade esta vista no decorrer do experimento e 
nas aulas. No colégio 1, os estudantes foram participativos somente no experimento, 
durantes as aulas eles não se interessavam pelos assuntos discutidos pelos 
professores. Percebemos de forma geral, que no colégio 2 os estudantes e os 
professores demonstraram maior interesse do que no colégio 1.  

 Além disso, no colégio 1 onde os professores demonstraram menos interesse 
na proposta, também os estudantes realizaram as atividades propostas de forma 
mecânica, sem questionamentos, discussões, intervenção ao professor. Por outro lado, 
no colégio 2, tanto no experimento como no decorrer das aulas, as atividades se 
davam de forma mais dinâmica e atrativa, na maioria das disciplinas. Isso nos leva a 
concluir que o envolvimento do professor na atividade tanto no que se refere na sua 
motivação e conhecimento teórico é fundamental para que se efetivem práticas na 
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escola, como é o caso de atividades interdisciplinares amplamente sugeridas na 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais. 
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 Resumo:  
 
Vários estudos evidenciam que os cursos de licenciatura no Brasil, em especial das áreas exatas, 
apresentam altas taxas de evasão e retenção. Em questão desses problemas a CAPES criou o PIBID 
inicialmente como medida de despertar o interesse do discente nestas áreas da docência. Dessa forma, 
o curso de licenciatura em química da Universidade Federal do Maranhã – UFMA adotou esse programa 
(PIBID), a fim de alcançar os objetivos do programa. Neste sentido, a presente pesquisa descreve 
atividades durante o período de abril de 2012 a março de 2013, realizado no Centro de Ensino Humberto 
de Campos. A interação do projeto com as escolas foi de natureza sinérgica, no sentido de aprender 
ensinando e ensinar aprendendo em um movimento dinâmico com o conjunto de atores que compõem o 
universo escolar. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
Segundo a retórica da literatura na área, há uma significativa divulgação dos 

vários problemas que afetam a qualidade e a demanda dos cursos de licenciatura no 

Brasil e, em particular os de licenciatura em Química (OLIVEIRA, 2001; FRANCISCO, 

2009; MOREIRA, 2007; ZUCO, 2007; MAZZETTO, 2007). Dentre os problemas mais 

citados pontuam-se as elevadas taxas de retenção e evasão de graduados (CUNHA et 

al, 2001), o que faz com que grande parte do pequeno universo concludente não 

chegue ao exercício do magistério, aumentando assim as taxas de carência de 

profissionais da área. Em 2011, em uma noticia do site da rede globo juntamente com 

uma nota do Portal do Ministério da Educação, em 2008, falava-se em um déficit de 

300.000 professores para o Ensino Fundamental no Brasil, levando a um risco de um 

verdadeiro “apagão” nas escolas por falta destes profissionais, principalmente nas 
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áreas de Química, Física, Matemática e Biologia (PERBONI, 2011). E, não é de hoje, 

muitos estudantes da rede pública voltam para suas casas, todos os dias, sem que os 

horários das aulas tenham sido totalmente preenchidos ou, o que é mais grave findam 

o ano letivo sem que determinadas matérias tenham sido contempladas em seus 

históricos, impossibilitando a aprendizagem de conteúdos (LIMA et al, 2009). 

De acordo com Marques (2010) em sua pesquisa, sobre a formação de 

professores, relata que em muitos cursos de Licenciatura, ainda, não existem a visão e 

a valorização da área de Química, tendo professores que desconhecem o sentido e a 

necessidade desta área de pesquisa dentro do processo de formação. Dessa forma as 

licenciaturas passam por transformações a partir da nova lei da LDB(lei 9.394/96), 

surgiram as diretrizes curriculares , promovendo, uma nova postura de formação de 

professores, tanto no âmbito inicial, quanto na formação continuada, com a função de 

buscar novos caminhos para o desenvolvimento profissional. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

talvez contaminada pela mesma perplexidade, resolveu adotar medidas oportunas para 

melhorar a qualidade da educação no Brasil. Tais ações visam incentivar a atividade 

docente, contemplando licenciandos com bolsas, aos moldes dos Programas PIBIC e 

PET, para atuarem nas escolas da rede pública (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência - PIBID) ou participarem de uma graduação sanduíche 

(Licenciaturas Internacionais). Estas medidas fortalecem estes cursos, já um tanto 

enfraquecidos institucional e socialmente (OLIVEIRA, 2001; BRAGA,1997). O PIBID, 

dentre outros aspectos, valoriza o magistério atuando na formação de professores dos 

níveis fundamental e médio. Permite, por exemplo, que licenciandos vivenciem o 

cotidiano escolar já no início da sua vida acadêmica, contribuindo para uma formação 

mais sólida destes futuros professores, já que os mesmos desenvolverão concomitante 

à formação teórica, atividades metodológicas e pedagógicas em suas respectivas 

áreas. Este intercâmbio entre a Universidade e o sistema básico de ensino, possibilita a 

renovação de ações acadêmicas, trabalhos e pesquisas, por exemplo, e resulta na 

melhoria da qualidade do ensino nestes ambientes. Assim, o PIBID estimula o 

reconhecimento dos fatores e das condições para o despertar e desenvolvimento de 

uma práxis (teoria e pratica) educativa. 

O Curso de Química Licenciatura da Universidade Federal do Maranhão 

vem participando do PIBID desde 2009, por intermédio de um Edital interno, em 

parceria com a escola de aplicação da UFMA, COLUN (Colégio Universitário) e, a partir 
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de 2010, através de Edital da CAPES, atuando nas escolas: Centro de Ensino 
Humberto de Campos, Centro de Ensino Governador Edson Lobão e Colégio 
Universitário. Ao longo deste tempo, diversos trabalhos foram desenvolvidos, tanto na 

Universidade quanto nas escolas conveniadas. Na perspectiva de elencar as atividades 

que foram feitas este trabalho objetiva relatar um pouco das atividades desenvolvidas 

em uma das escolas parceiras, Centro de Ensino Humberto de Campos, durante o 

período abril de 2012 a março de 2013. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido a partir de visitas periódicas e regulares na 

escola Centro de Ensino Humberto de Campos, com acompanhamento de atividades 

em sala de aula e extra-classe. Os momentos de intervenção foram previamente 

planejados, discutidos em grupos e realizados com a presença do supervisor. 

Consistiram em aulas teóricas e experimentais, oficinas, feiras de ciência e visitações 

aos laboratórios da Universidade Federal do Maranhão. Os temas selecionados para 

as aulas, atividades experimentais e oficinas foram sempre sobre assuntos 

previamente diagnosticados como gargalos para o entendimento dos alunos. Como a 

escola não possui um espaço apropriado para a realização de aulas experimentais, 

aulas demonstrativas, aulas práticas com materiais alternativos foram realizadas nas 

salas de aula. As oficinas e demais atividades envolvendo manipulação por parte dos 

alunos foram realizadas nos laboratórios de graduação da UFMA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Centro de Ensino Humberto de Campos está localizado na Av. Kennedy, 

s/n, Bairro de Fátima, São Luis, Maranhão. Atualmente, apresenta a seguinte estrutura 

física: 01 sala de secretaria/diretoria, 01 sala de professores, 08 salas de aula, 01 

biblioteca, 01 sala de vídeo, 01 laboratório de informática, 01 quadra de esportes e 01 

minirefeitório. Apesar de possuir biblioteca, sala de vídeo e um laboratório de 

informática, estes espaços não estão disponíveis para atividades com os alunos. 

Durante o intervalo (30 min), os alunos se concentram nos corredores, pois não há 

outro ambiente disponível. O uso da quadra esportiva é permitido apenas para alunos 

nas aulas de educação física. 

Como primeiro momento, após reuniões com o coordenador de área e os 

supervisores escolares, orientados a um período de observação, reconhecimento e de 
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descrição do ambiente escolar. Nesta fase foi necessário percorrer os espaços físicos 

da escola, observar e registrar movimentos e hábitos dos escolares e professores, 

saber dos ambientes disponíveis, quais os prediletos, conhecer a infraestrutura que a 

escola dispunha e disponibilizava além dos condicionamentos todos apresentados em 

sala de aula. A intenção era conhecer diagnosticamente para interagir e intervir 

efetivamente na escola. Destas observações, resultaram os temas de estudo e 

pesquisa que definiriam a nossa participação nas práticas pedagógicas da escola, bem 

como, aplicação de vídeos, apresentações de experimentos dentro e fora da sala de 

aula, discussão de temas pertinentes do ambiente social (tipos de violências), 

primeiramente divididas as etapas em duplas.  

No inicio da inserção no ambiente escolar, observou-se a dispersão dos 

alunos em sala de aula e a inapetência pelos conteúdos ministrados. Neste contexto, 

foram elaboradas uma série de atividades que deveriam culminar com o maior 

envolvimento dos alunos no processo ensino e aprendizagem. Na Busca, então, de 

observar, registrar, analisar e interpretar os fatores que influenciavam a motivação dos 

escolares e desenvolvimento de algumas atividades com base nestes parâmetros, para 

fomentar o interesse pela química. 

Considerando os hábitos dos escolares, foram elaboradas criações de jogos 

lúdicos, momentos de tira dúvidas e atividades experimentais. Alguns destes 

momentos estão ilustrados na Figura 01. Os alunos não têm o hábito da leitura e não 

são estimulados diretamente para isso, daí a dificuldade inicial de trabalharmos textos 

e módulos educativos. Entretanto, à medida que eles fossem adquirindo o prazer pelo 

universo da Química, iríamos fomentando o interesse pela leitura e visitação a sites da 

área. 
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Figura 01- Algumas ações desenvolvidas pelos bolsistas Pibid com os estudantes da escola Centro de 
Ensino Humberto de Campos. Atividades experimentais (a, b, c) e momentos lúdicos (d, e, f). 
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Ressaltam-se como resultados que emergiram de imediato das ações 

implementadas: uma participação mais espontânea e efetiva dos alunos e um melhor 

rendimento nas avaliações regulares obtidos através do boletim escolar. A presença 

dos acadêmicos com história de vida similares, o reconhecimento dos esforços 

adicionais destes acadêmicos em benefício da aprendizagem deles, até o uso de uma 

linguagem mais acessível, foram elementos inspiradores para que muitos repensassem 

seus hábitos e investissem mais em seus estudos, corroborando com estudos de Silva 

(2005), sobre a inclusão do habitus professoral no ambiente escolar, que define como: 

 

“Um conjunto de ações exercidas pelos professores que recebem respostas 
imediatas, objetivas e espontâneas de seus alunos, que estabelecem 
relação direta com os gestos de ensino decididamente intencionais 
praticados por esses profissionais.” 

 

Neste sentindo as atividades desenvolvidas pelo projeto PIBID-Química-

UFMA, contribui no crescimento direto dos professores, bolsitas e alunos. Ressalta-se 

que os momentos lúdicos (jogos de química), as aulas de tira dúvidas, as oficinas, e os 

demais momentos de estudo e integração, propiciaram um clima mais favorável à 

aprendizagem, o que culminou com a diminuição dos índices de reprovação nesta 

disciplina.  

Resaltando que todo processo de observação e intervenções dimanou em 

considerações de caráter nada simples uma vez que outros parâmetros  interferem no 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem, mas é certo que com estas ações 

desenvolvidas pelo projeto  PIBID os alunos poderão ficar motivados a conhecer o 

novo e buscar explicações para fatos do cotidiano que envolva a química. 

Assim, a realização deste projeto demonstrou o quanto o Programa PIBID 

tem sido importante para todos os envolvidos: (i) aos bolsistas pela oportunidade impar 

de vivenciar desde o começo do curso a prática docente; (ii) aos professores tanto da 

universidade quanto da rede pública pela oportunidade de apoiar o projeto 

proporcionando no ambiente escolar. (iii) aos alunos por passarem por experiências 

fora do cotidiano escolar apresentado no planejamento do professor efetivo da 

disciplina. 
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CONCLUSÃO 
Com vistas às atividades desenvolvidas, concluiu, em um primeiro momento 

que prática pedagógica concomitante às aulas preparatórias na Universidade garantiu 

elementos a mais para uma reflexão mais madura e coerente com a realidade brasileira 

e com as necessidades do ensino básico. Além do mais, o sentimento de ser útil e 

cumprimento dos deveres impostos pelo Programa, cujos resultados foram sempre 

positivos, motivaram os licenciando para a carreira docente. E essa vivência auxiliará 

ainda mais na estruturação da concepção sobre a profissão docente que, orientados 

pelos professores que atuam no projeto, poderão expandir muito mais o entendimento 

sobre um profissional da educação. 

Este trabalho foi de fundamental importância para formação dos licenciados 

enquanto docentes em formação, pois possibilitou um contato direto, agora na 

condição de mediadores da aprendizagem, com a realidade do Ensino Médio, de 

escolas públicas da cidade de São Luís do Maranhão. Essa vivência escolar 

possibilitou desafios individuais e coletivos que, quando superados, promoverão uma 

maturidade que não se conquista apenas com a leitura, mais atreladas a ações 

desenvolvidas em conjuntos com a comunidade escolar. 

O projeto possibilitou também um avanço e melhoria na formação dos 

estudantes da escola conveniada. A interação foi de natureza sinérgica, no sentido de 

aprender ensinando e ensinar aprendendo com o conjunto de atores que compõem o 

universo escolar. A intenção é ampliar este aprendizado solidificando a formação como 

docentes, envolvendo um maior número de alunos do Curso, na intensão de incentivá-

los, sempre e cada vez mais, com a empolgante e valorosa missão do educador. 
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Foi realizado um levantamento de todos os trabalhos que assumem o PIBID como temática de 
estudos, e que estão registrados nos anais das duas últimas edições de ENEQ. Contabilizou-se 
um total de 293, dos quais 68 se encontram na linha “Formação de Professores” - esses foram 
alvos de uma análise e categorização. 

1. INTRODUÇÃO 
 

A presente investigação está situada no âmbito de uma pesquisa de mestrado, 
que está associada a um conjunto de produções que visam contribuir para a 
consolidação e fortalecimento da área de “Formação de Professores” (FP) no país. 

Entendemos a FP como uma área do conhecimento, da pesquisa e da prática, 
que estuda os processos mediante os quais os professores, em formação ou em 
exercício, se implicam em experiências de aprendizagem com as quais devem adquirir 
ou aprimorar os seus conhecimentos, competências e percepções sobre o ensino e o 
ensinar; tais aprendizagens quando efetivas permitem intervenções na sua prática 
educacional, no seu entender sobre o currículo e a escola (MARCELO GARCIA,1999). 

Cientes que a FP é um processo de desenvolvimento contínuo durante toda a 
vida dos sujeitos envolvidos, olhamos aqui para uma etapa em específico, a Formação 
Inicial (FI). O papel dessa etapa de formação é fornecer as bases necessárias para que 
o futuro professor construa um conhecimento pedagógico especializado sobre a sua 
área de atuação (MIZUKAMI, 2002). Assim, o objetivo da FI é ensinar os futuros 
professores o conhecimento da profissão docente, de forma que os tornem peritos na 
tarefa de ensinar (MARCELO GARCIA, 1999). 

Em nosso país, alguns estudos mostram que os cursos de licenciatura são 
caracterizados por configurações curriculares que privilegiam os conhecimentos 
conceituais associados às matérias de ensino, em detrimento dos conhecimentos 
pedagógicos; as disciplinas relativas ao conhecimento conceitual costumam ocupar 
grande parte da matriz curricular desses cursos, enquanto que as disciplinas relativas 
aos conhecimentos pedagógicos ficam alocadas apenas no final dessa matriz 
curricular, normalmente no último ano de sua sequência (TERRAZZAN, 2007). Essa 
estruturação faz com que o futuro professor estabeleça contato tardiamente com 
situações reais de sala de aula, o que acaba por prejudicar a sua FI. 

Com a finalidade de contribuir para a qualidade da FP em nosso país, uma 
política educacional foi implantada, a qual comentamos na sequência e que constitui a 
temática de interesse de nossa investigação. 

1.1 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)  
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O Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência (PIBID) possui 
como um de seus objetivos promover atividades onde os licenciandos-bolsistas 
participantes atuem diretamente em Escolas de Educação Básica (EEB). 

Criado, fomentado e administrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), o PIBID teve suas atividades iniciadas no ano de 
2007 com a divulgação de seu primeiro edital, possuindo período de atuação de dois 
anos. No último edital publicado, no ano de 2013, o período foi expandido para quatro 
anos. 

Pelo edital de 2007, apenas Instituições de Educação Superior (IES) federais 
podiam ser apoiadas pelo PIBID. Com o segundo edital, de 2009, IES estaduais 
passaram a participar do Programa, e, em 2010, IES públicas municipais, assim como 
universidades e centros universitários filantrópicos, confessionais e comunitários sem 
fins lucrativos. 

Cada IES submete um Projeto Institucional para a apreciação da agência 
promotora do Programa, a CAPES. Os Projetos Institucionais são constituídos por 
Subprojetos PIBID/CAPES associados a áreas do conhecimento que têm componentes 
curriculares correspondentes na Educação Básica.  

Inicialmente, oito áreas de licenciatura eram apoiadas pelo PIBID, com as 
novas edições do Programa, uma maior quantidade de licenciaturas foram sendo 
englobadas, sendo que, na mais recente edição, vinte e oito áreas de licenciatura são 
contempladas. 

1.2 INTENÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. 
 

De modo geral, no contexto do nosso grupo de pesquisa, pretende-se realizar 
um estudo abrangente, tomando como foco de investigação as produções sobre a 
organização e o desenvolvimento de Subprojetos PIBID/CAPES. Nesse sentido, 
estabelecemos algumas etapas e algumas equipes. 

No presente caso, considerando a vivência acadêmica e profissional de um dos 
autores deste estudo, MGZ, que realizou sua Formação Inicial em uma licenciatura de 
Química, havendo sido beneficiário de Bolsa de Iniciação à Docência do PIBID no 
período de 2009 a 2011 em um Subprojeto PIBID/CAPES da área de Ensino de 
Química, e atuou como professor de química da Educação Básica por dois anos, nos 
dedicamos neste trabalho a investigação sobre as produções acadêmico-científicas 
sobre a organização e o desenvolvimento de Subprojetos PIBID/CAPES centrados na 
área de Ensino de Química. 

Portanto, estabelecemos como objetivo próprio deste estudo, a caracterização 
da produção acadêmico-científica que tome o PIBID como temática e que tenha 
sido apresentada no âmbito dos ENEQ, bem como registrada em seus anais. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Iniciamos esse processo, o qual pretende se estender e aprofundar 
posteriormente, recortando para o evento nacional de maior expressão na área de 
Ensino de Química, o Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ). Este evento é 
promovido pela Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira de Química, e conta com 
tradição e regularidade já constituídas e reconhecidas pelos pesquisadores da área. 
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Para atingir o objetivo pretendido, selecionamos para análise os dois últimos 
anais desse evento, a saber: 

¾ XVI ENEQ – realizado na Universidade Federal da Bahia, em 
Salvador/BA, no período de 17 a 20 de julho de 2012; 

¾ XV ENEQ – realizado na Universidade de Brasília, em Brasília/DF, no 
período de 21 a 24 de julho de 2010. 

No que se refere ao XIV ENEQ, ocorrido em 2008, julgamos não ser 
necessário englobá-lo, uma vez que as atividades dos Subprojetos PIBID, vinculados 
aos Projetos Institucionais das IES que participaram do 1º Edital desse Programa, 
também se iniciaram nesse ano. 

Os anais das duas edições dos ENEQ abordados foram obtidos diretamente do 
site de cada edição do evento e arquivados em um computador de trabalho, 
constituindo a “base de dados” para nossa primeira coleta de documentos. Para essa 
coleta inicial, adotamos a seguinte sequência básica de procedimentos: 

� Identificamos os documentos contidos nos anais do ENEQ que mencionam os 
termos “PIBID” e/ou “Iniciação à Docência”; 

� Estabelecemos a distribuição quantitativa desses documentos pelas linhas 
temáticas do evento; 

� Recortamos os documentos identificados e pertencentes à linha temática de 
“Formação de Professores” do ENEQ, para análise detalhada. 

 
Em um primeiro momento de análise das informações, cada documento 

existente nesses anais foi explorado individualmente, utilizando a ferramenta de busca 
de palavras do programa Adobe Reader, com a finalidade de procurar os termos 
´PIBID` e/ou ´Programa de Iniciação` e/ou ´Iniciação à Docência` em qualquer região 
do escrito. Os documentos que apresentaram esse(s) termo(s) de busca foram 
arquivados em novas pastas digitais no computador de trabalho, cada uma delas 
rotuladas segundo as linhas temáticas adotadas nas edições do ENEQ. 

Em um segundo momento, realizamos uma leitura individual de cada 
documento contidos na linha temática “Formação de Professores”, adotando como 
critério de análise a intenção/objetivo do estudo descrito. É importante ressaltar que, 
nos ENEQ, as formas de apresentação de trabalho estão vinculadas ao tipo de texto 
submetido para avaliação, ou seja, os trabalhos submetidos mediante ´textos resumos` 
são apresentados na forma de pôster (painel impresso) e os trabalhos submetidos 
mediante ´textos completos` são apresentados na forma de comunicação oral 
(comunicação oral individual) ou simpósio temático (comunicações orais articuladas). 
Assim sendo, a leitura que realizamos foi diferenciada para cada tipo de texto em que o 
trabalho está registrado nos anais dos ENEQ. 

Para a análise dos resumos, o texto integral de todos os trabalhos foi lido. 
Para a análise dos textos completos, lemos o “Título” e o “Resumo” do texto; 

em casos onde esclarecimentos adicionais se tornaram necessários, lemos a 
“Introdução” do texto, e, persistindo alguma inquietação, todo o texto foi lido. 

3. CONSTATAÇÕES 
 

Em decorrência do primeiro momento de análise das informações, foi possível 
elaborar os Quadros 1 e 2 expostos na sequência. Neles, temos as quantificações dos 
trabalhos existentes nos anais das edições dos ENEQ estudadas, que mencionam o 
PIBID, bem como sua distribuição pelas linhas temáticas de cada uma dessas edições. 
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Quadro 1: Distribuição quantitativa dos documentos coletados pelas linhas temáticas do evento -  
XV ENEQ 
 

LINHAS TEMÁTICAS 
QUANTIDADE 

DE 
DOCUMENTOS 

Currículo e Avaliação 3 

Educação Ambiental 4 

Ensino e Aprendizagem 17 

Ensino e Cultura 0 

Ensino e Inclusão 0 

Ensino em Espaços Não-Formais 0 

Experimentação no Ensino 7 

Formação de Professores 11 

História e Filosofia da Ciência no Ensino 1 

Linguagem e Cognição 0 

Materiais Didáticos 4 

Tecnologia da Informação e Comunicação no Ensino 5 

TOTAL NO EVENTO 52 
 

 
Quadro 2: Distribuição quantitativa dos documentos coletados pelas linhas temáticas do evento -  
XVI ENEQ 

LINHAS TEMÁTICAS  
QUANTIDADE 

DE 
DOCUMENTOS 

Abordagens CTS e Ensino de Química 5 

Currículo e Avaliação na Educação Química 5 

Educação Ambiental e Ensino de Química 6 

Educação em Espaços Não-Formais e Divulgação Científica 4 

Ensino de Química e Inclusão 3 

Ensino e aprendizagem 77 

Experimentação no Ensino de Química 39 

Formação de Professores de Química 57 

História da Química e Filosofia da Química no Ensino de Química 5 

História, Filosofia e Sociologia da Ciência no Ensino de Química 2 

Linguagem e Ensino de Química 5 

Materiais Didáticos no Ensino de Química 23 

Políticas educacionais e Educação Química 1 

Tecnologias da Informação e Comunicação e Ensino de Química 9 

TOTAL NO EVENTO 241 
 
 

Como pode se observar nos quadros, a predominância de trabalhos ocorre na 
linha temática de ´Ensino e Aprendizagem`, seguido pela linha temática de “Formação 
de Professores”. Essa última é alvo do segundo momento de nosso trabalho. 
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Passamos então para este próximo momento de análise das informações, onde 
caracterizamos os trabalhos que focam o PIBID. Para tanto, recorremos inicialmente às 
anotações que foram feitas durante uma primeira leitura dos trabalhos, ocorrida junto 
com o levantamento realizado nos anais do evento. 

Do estudo e reflexão sobre essas anotações, conseguimos estabelecer 
categorias a priori. Os quadros na sequência apresentam uma síntese das 
constatações e classificações realizadas nesse momento de análise, e o detalhamento 
de cada categoria se encontra a diante. 

Ao nos referirmos aos sujeitos envolvidos, as seguintes siglas são utilizadas: 
x Aluno de curso de licenciatura bolsista de Iniciação à Docência em 

Subprojeto PIBID (BID); 
x Licenciado e professor da Educação Básica bolsista Supervisor em 

Subprojeto PIBID (BS); 
x Professor Universitário bolsista Coordenador de Área em Subprojeto 

PIBID (BCA); 
x Estudante de pós graduação que investiga o PIBID (PG). 

Os três primeiros sujeitos a cima (BID, BS e BCA) são participantes internos 
dos Subprojetos PIBID, enquanto o último sujeito (PG) não é um participante do 
Programa. 

Nesses quadros relatamos a autoria dos trabalhos, assim como a quantidade 
de trabalhos de natureza do tipo ´Relato de Pesquisa` ou do tipo ´Relato de 
Experiência`. Os trabalhos por vezes mencionam a natureza a qual pertencem, porém, 
em outros casos uma inferência por nossa parte foi feita. 

Quadro 3: Participação Autoral  e Natureza dos trabalhos do evento - XV ENEQ 

Autoria 
dos 

Trabalhos 

Natureza do Trabalho 
Total de 

cada 
Autor 

Categorias de Relatos de 
Pesquisa 

Categorias de Relatos de 
Experiência 

A B C D A B C 
BID 0 0 0 0 0 4 0 4 
BCA 1 0 0 0 2 0 0 3 

BS 0 0 0 0 2 0 0 2 
PG 0 0 1 0 1 0 0 2 

Totais de 
cada 

Categoria e 
Natureza 

1 0 1 0 5 4 0 

 
2 9 

 
Quadro 4: Participação Autoral  e Natureza dos trabalhos do evento - XVI ENEQ 

Autoria 
dos 

Trabalhos 

Natureza do Trabalho 
Total de 

cada 
Autor 

Categorias de Relatos de 
Pesquisa 

Categorias de Relatos de 
Experiência 

A B C D A B C 
BID 8 2 0 0 0 12 10 32 
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BCA 0 0 0 0 3 3 1 7 

BS 0 0 0 0 1 2 1 4 
PG 0 0 1 1 0 1 1 4 

Totais de 
cada 

Categoria 
e 

Natureza 

8 2 1 1 4 18 13  

12 35 

 
Ao se comparar os quatro quadro apresentados, se observa que o número de 

trabalhos do evento XVI ENEQ diminui em dez, isso se deve ao fato de que esses 
trabalhos não possuem o PIBID/CAPES como temática. Esses apenas mencionam a 
existência de um Subprojeto PIBID/CAPES ou mencionam o PIBID apenas nos 
agradecimentos. 

Na sequência, buscamos detalhar as categorias de objetivo de trabalho, 
construídas por nós, que aparecem nos quadro 2 e 3. Iniciamos pelas quatro (04) 
categorias criadas para os trabalhos que apresentam um relato de pesquisa: 

 
Relato de Pesquisa (A) - A maior parte dos Relatos de Pesquisa, 09 dos 14 

analisados, busca constatar a visão/opinião que os BID possuem sobre as 
influências e consequências do PIBID em sua(s) vida(s) acadêmica e/ou 
profissional. 

Exemplo 1: “Como metodologia foi realizada uma pesquisa [...], tendo como 
principal critério a relação PIBID e a vida acadêmica dos bolsistas”.  

Exemplo 2: “o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise das possíveis 
contribuições do PIBID/Química [...] na formação docente dos licenciandos em 
Química”. 

Exemplo 3: “caracterizar o perfil do candidato ao programa e as opiniões dos 
bolsistas sobre o impacto deste na formação deles”. 

 
Relato de Pesquisa (B) - Dois (02) trabalhos identificaram a visão que a EEB 

que acolhe ações de Subprojeto PIBID possui desse subprojeto. 
Exemplo 1: “viu-se a necessidade de verificar as concepções dos professores 

que atuam na escola sobre o programa”. 
Exemplo 2:  “Este trabalho visa avaliar as contribuições do Projeto PIBID nas 

escolas da rede pública de ensino”. 
 
Relato de Pesquisa (C) - Dois (02) trabalhos trazem as visões que os BS 

possuem a respeito do Subprojeto PIBID/CAPES. 
Exemplo: “O presente artigo apresenta a análise das histórias de sala de aula 

narradas por seis professoras”  
 
Categoria de Relato de Pesquisa (D) - Um (01) trabalho buscou identificar a 

visão que licenciandos, que não participam do Programa, possuem sobre o 
PIBID.  

A intenção do trabalho está assim descrita: “optou-se por investigar as 
concepções dos alunos dos cursos de graduação em Química, não bolsistas do PIBID, 
sobre o mesmo.”. 
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Passamos agora a nos referirmos as três (03) categorias de objetivo de 

trabalho, criadas por nós, para os relatos de experiência: 
Relato de Experiência (A) - Os nove 09 documentos aqui organizados 

apresentam uma descrição de um período de atuação de um Subprojeto PIBID, 
trazendo relatos da organização interna do grupo e por vezes exemplificações de 
atividades desenvolvidas nas EEB e/ou IES. 

Exemplo 1: “A pesquisa foi desenvolvida com onze licenciandos formandos no 
curso ao final do PIBID e as informações analisadas foram histórias mensais escritas 
por estes participantes durante os dois anos do Programa.”. 

Exemplo 2: “foi realizada a avaliação entre os participantes, para analise dos 
erros e acertos desse primeiro ano de atividades.”. 

 
Relato de Experiência (B) - A metade dos relatos de experiência, 22 de 44, 

apresenta uma descrição de atividades didáticas protagonizada pelo(s) BID na 
EEB. Notamos uma predominância de atividades de cunho experimental. 

 Exemplos 1: “objetivo foi identificar, avaliar e refletir, mediante a utilização do 
diário de campo, os dilemas dos licenciandos [...],  durante a regência de uma 
sequência de aulas correspondentes a uma unidade didática sobre ácidos e bases.”  

Exemplo 2: “Neste trabalho realizamos um documentário onde serão 
mostradas algumas das atividades relacionadas a iniciação à docência.” 

Exemplo 3: “O objetivo desse trabalho é relatar as reflexões de duas bolsistas 
[...] em processo de formação docente na elaboração de suas primeiras regências”.  

Exemplo 4: “foram desenvolvidas ações como monitoria, reuniões de estudo, 
oficinas temáticas em colégios da rede pública de municípios vizinhos, entre outras.” 

 
Relato de Experiência (C) - Uma quantidade expressiva, 13 dos 44 relatos de 

experiência, apresenta a descrição de atividades diversas desenvolvidas pelos 
BID, as quais não deixam claro suas funções formativas em relação à docência. 

Do nosso ponto de vista, esses trabalhos deveriam estar alocados em outra 
linha temática do evento, uma vez que não possuem um vínculo claro com a área de 
Formação de Professores. 

Exemplos do conteúdo tratado nesses trabalhos: 
 Organização do laboratório de uma EEB; 
 Organização do laboratório de informática da EEB; 
 Catalogação do conteúdo de uma biblioteca; 
 Organização de uma gincana na EEB. 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

O número de produções acadêmico-científicas que assumem o PIBID como 
temática triplicou entre as edições de 2010 e de 2012 do ENEQ, situação idêntica foi 
observada na linha “Formação de Professores”. 

Foi possível perceber um aspecto em comum nos trabalhos de natureza do tipo 
relatos de pesquisa e um aspecto em comum para os trabalhos de natureza do tipo de 
relatos de experiência. Os do primeiro tipo se preocupam com o entendimento que 
indivíduos possuem acerca do PIBID, enquanto os do segundo tipo descrevem ações 
de indivíduos (BID) no âmbito do Programa. 
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Os relatos de pesquisa buscam expressar o entendimento que indivíduos 
possuem sobre a influência do PIBID em sua(s) vida(s). A maior parte dos indivíduos 
investigados estava vinculada e atuando em um Subprojeto PIBID (BID, BS e BCA) no 
momento em que seu entendimento sobre o Programa foi requisitado. Em alguns 
casos, 03 de 14 trabalhos, os indivíduos investigados não estavam diretamente 
vinculados a um Subgrupo PIBID no momento em que seu entendimento sobre o 
Programa foi requisitado, esses sujeitos eram membros de alguma EEB em parceria 
com um Subgrupo PIBID ou eram alunos de graduação em uma Instituição de Ensino 
contemplada pelo Programa da CAPES. 

Tal predominância de indivíduos diretamente vinculados ao Subprojeto PIBID 
investigado pode gerar para uma visão simplificada dos efeitos da política educacional 
PIBID sobre a Formação Inicial, podemos supor isso levando em conta que na 
totalidade dos trabalhos é considera benéfica e/ou satisfatória a influência causada 
pelo Programa nos futuros professores. 

No que se refere aos relatos de experiência, esses buscam expressar o modo 
de atuação dos BID no âmbito de um Subprojeto PIBID. Essa atuação pode ter ocorrido 
na EEB ou em uma Instituição de Ensino, durante atividades programadas para os 
membros de um Subprojeto PIBID. 

As atividades descritas realçam a interação dos BID com o ambiente escolar e 
com situações reais de prática de ensino, o que caminha no sentido de enriquecimento 
da FI desses sujeitos. Essa interação com tais situações acontece em um momento 
antecipado ao que ocorreria no curso de graduação, cumprindo assim um dos objetivos 
estipulados em edital para o PIBID. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Consideramos pertinente a expansão da investigação aqui realizada, que 

envolveu os trabalhos da linha “Formação de Professores” que assumem o PIBID como 
temática, para os trabalhos das demais linhas do ENEQ, a fim de averiguar se esses 
também se expressam de modo a constatar o entendimento de indivíduos sobre o 
Programa ou descreve ações de BID no âmbito de Subprojetos PIBID. 

Advertimos que no conjunto de trabalhos analisados não existem 
sugestões/contribuições, como por exemplo, um conjunto de metas ou ações/atitudes 
que Subprojetos PIBID podem adotar, no sentido de continuar aumentando a qualidade 
da Formação Inicial dos docentes de química. Se tal panorama se confirma pelos 
trabalhos nas demais linhas do ENEQ, se confirma a necessidade do desenvolvimento 
de pesquisas que busquem propor essas sugestões/contribuições. 
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Introdução 
A sociedade contemporânea tem demandado um 
modelo de educação que contemple novas 
competências e habilidades que possibilitem o 
cidadão a exercer de forma bem sucedida o 
exercício de seus ofícios1. Nesta ótica, os novos 
paradigmas da base legal nacional para formação 
de professores recomendam as instituições de 
ensino superior que se adequem às mudanças que 
a sociedade do conhecimento demanda, com vistas 
a garantir um professor pesquisador de sua própria 
prática e facilitador da apropriação de uma 
aprendizagem significativa 2,3. O presente trabalho 
teve por objetivo descrever diagnosticamente o perfil 
dos professores que atuam na disciplina de ciências 
em relação às suas características básicas para 
reconhecimento do conjunto humano responsável 
pelo ensino desta área na cidade de Codó-
Maranhão, podendo assim dar suporte futuramente 
as pesquisas relacionadas aos vários aspectos que 
envolvem o processo pedagógico do ensino de 
ciências em todos os níveis de conhecimento da 
referida cidade. A proposta metodológica deste 
trabalho baseou-se na perspectiva de pesquisa 
qualitativa, baseando no instrumento de 
questionários semiestruturados e entrevistas para 
obtenção de informações etnográficas para revelar o 
perfil do conjunto de professores de ciências da 
cidade de Codó- Maranhão.  

Resultados e Discussão 
Os dados obtidos revelaram que na cidade de 

Codó o Ensino Fundamental é oferecido 
predominantemente pela secretaria municipal, 
apresentando uma organização das escolas em 
segmentos denominados de Zona Urbana e Rural. 
O conjunto de escolas existente em cada um destes 
segmentos citados revela que existe uma 
concentração maior na área rural, com 28 escolas 
em contraste com a zona urbana, que apresenta 14 
escolas. O diagnóstico inicial para reconhecimento 
das características do conjunto das escolas da zona 
urbana demonstrou que estas contemplam não 
somente alunos do 6º ao 9º ano, mas seis dessas 
escolas (42,86%) ofertam o Ensino Fundamental 
Menor no turno da manhã e todas oferecem a 

modalidade EJA no turno da noite. Neste segmento 
foram detectados 24 professores de ciências 
naturais, sendo que 10 destes são sujeitos nesta 
pesquisa. Sendo assim, 41,67% destes, são do sexo 
feminino, e também na sua maioria apresentam 
idade de 25-30 anos, (40%) dos participantes da 
pesquisa. Dois deles estão na faixa de 35-40 anos, 
não sendo encontrados neste polo docentes com 
idade entre os 20-25 anos de idade. Em relação ao 
tempo de magistério, um professor tem menos de 
cinco anos, quatro deles tem de cinco a dez anos de 
docência, e o restante varia entre dez a vinte cinco 
anos de trabalho (20%). Todos os professores tem 
formação superior na área de ciências, variando 
somente a habilitação, onde cinco deles (50%) são 
habilitados em Biologia, e o restante varia entre 
Química (20%) Física (20%) e Matemática (10%). 
Em relação à formação continuada, na vertente de 
nível de pós-graduação, os resultados revelaram 
que a maior parte dos professores buscou 
aperfeiçoar-se por meio de cursos de 
especializações (70%) e somente um deles tem 
MBA. Segundo a análise dos resultados, (40%) dos 
professores lecionam apenas no EF, quatro deles 
ministram também no EF e EM e apenas dois são 
também docentes de IES. Percebeu-se que os 
professores costumam frequentar eventos 
científicos (60%), dos que participa, a maior parte 
são do sexo feminino e costumam serem apenas 
como ouvintes, sendo apenas dois professores que 
costumam participar com trabalhos científicos. 

Conclusões 
Pode-se caracterizar os professores como 

docentes relativamente experientes em tempo de 
serviço, que tem preferencialmente formação 
superior em biologia e possuem jornada de trabalho 
branda. Estes não tem perfil investigativo, pois 
mesmo que procuram formação continuada não tem 
cultura em participação em eventos científicos com 
trabalhos, o que sugere não possuírem um perfil 
formativo que pontua práticas reflexivas na 
perspectiva de trabalho docente em ciências. 
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Introdução 
O baixo interesse evidenciado nas aulas de 
Química, segundo Silva (2011) pode estar 
relacionado ao despreparo dos professores, a falta 
de estrutura das escolas, ao pouco uso tecnológico, 
ao estudo da ciência desvinculado de fatores 
históricos e sociais, bem como a sua dimensão de 
pesquisa e experimentação.  
Visando intensificar o interesse pela Química, 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), juntamente com a 
Professora Supervisora (SEDF) e as Professoras 
Coordenadoras da IES, elaboraram uma proposta 
de oficinas no Clube de Química em uma escola de 
Ensino Médio (EM). 
No 1º semestre de 2014 foram realizadas duas 
oficinas temáticas no contraturno: da Alquimia à 
Química e Química das Estrelas. A primeira contou 
com a participação de cinco alunos do 1º e 2º ano 
do EM e a segunda com dez alunos dos três anos 
do EM. As atividades desenvolvidas nas oficinas 
possuíam caráter não curricular, por não estarem 
vinculadas a notas. A participação dos alunos foi 
voluntária. As oficinas objetivavam abordar 
conteúdos da Química a partir de temas relevantes, 
possibilitando a contextualização do conhecimento 
(MARCONDES, 2008). 
Esse trabalho não se resume à avaliação da 
execução da oficina com os alunos. Trata-se de 
uma análise do planejamento das atividades e 
textos usados, bem como da experiência adquirida 
pelas bolsistas PIBID. 

Resultados e Discussão 
A preparação das oficinas exige uma compreensão 
abrangente dos conceitos envolvidos nas temáticas 
trabalhadas, visando uma abordagem 
interdisciplinar com enfoque no cotidiano. Assim, o 
desafio das bolsistas foi grande, exigindo 
articulação de saberes e reflexão constante sobre 
objetivos e estratégias a serem empregadas.  
Outros desafios também foram enfrentados e 
evidenciam a realidade da escola pública como: 
falta de espaço físico apropriado à realização dos 
encontros, falta de recursos tecnológicos; falta de 

reagentes e equipamentos de laboratório na 
escola.  Tal fato pode ser evidenciado no relato de 
uma bolsista “(...) foi bastante desafiador, pois 
nunca tive uma aula a respeito”, referindo-se ao 
tema com o qual trabalhou.  
Assim, consideramos que a realização de oficinas 
em um Clube de Ciências contribui positivamente 
para a formação inicial, desde a escolha do tema, 
sua correlação com o ensino de Química e sua 
possibilidade de aplicação no EM.  
Para as bolsistas de iniciação à docência o maior 
ganho é a experiência vivida na escola, o contado 
com os alunos e com a professora supervisora, 
que proporciona um aprendizado sobre a utilização 
dos conhecimentos que estudamos na 
universidade de forma ainda mais temática em um 
Clube de Química.    

Conclusões 
Considerando que o objetivo do PIBID é 
incrementar a formação inicial do futuro docente, 
vemos na implantação de Clubes de Ciências nas 
escolas, uma oportunidade de imersão do pibidiano 
na realidade e nos desafios que constituem a 
prática pedagógica.  
Além da formação dos bolsistas, os ganhos 
abrangem os formadores no Ensino Superior que 
conhecem a realidade da escola por intermédio de 
seus licenciandos; os professores supervisores  
(Educação Básica), que são levados à constante 
reflexão de sua práxis pedagógica, mantendo-se em 
contato com as discussões promovidas na 
Universidade; os alunos da Educação Básica que 
são inseridos em uma diversidade de atividades 
que, por sua multiplicidade metodológica, pode 
contribuir com sua formação, favorecendo o 
aprendizado. 
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Como os professores da cidade de Ponta Grossa e região trabalham o 
conteúdo de radioatividade. 
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¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa  
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Introdução 
No ensino de química é necessário abordar 
conteúdos que se relacionem com a vivência dos 
alunos. Dentre eles, evidencia-se a radioatividade, 
por existir a possibilidade de se discutir vários 
aspectos, tantos sociais quanto econômicos, 
podendo fazer com que o aluno pense criticamente. 
Trabalhar este conteúdo é de extrema importância, 
pois está diretamente relacionado com a vivência 
social dos alunos, mesmo que não tenham ciência 
disso. O que se busca no aluno do ensino médio é 
que ele desenvolva a capacidade de participar e 
tomar decisões críticas e que o professor apenas 
contribua para o despertar intelectual, de modo que 
o aluno sinta no aprendizado um desafio a ser 
vencido1. 
Diante disto, surgiu a necessidade de se investigar 
como este conteúdo está sendo trabalhado pelos 
professores de química. Para tanto, se aplicou um 
questionário a nove professores da rede pública 
estadual da cidade de Ponta Grossa e região com o 
intuito de se investigar se e como o professor 
aborda esse conteúdo. 

Resultados e Discussão 
Na análise das respostas, observando-se que dos 
nove professores, quatro optam trabalhar 
radioatividade no 3º ano do Ensino Médio e um 
respondeu que: “Pode ser trabalhado desde que o 
aluno tenha aprendido sobre as partículas que 
formam o átomo.” (Professor A). 
Os demais professores alegam que o limitado 
número de aulas semanais de química e a vasta 
quantidade de conteúdos acabam prejudicando a 
aplicação deste conteúdo, sendo então deixado de 
lado. 
O professor B salienta que esse conteúdo é 
coerente que seja trabalhado no 2º ano, no entanto 
o mesmo relata que: “não consigo chegar até o 
conteúdo Radioatividade, em nosso planejamento 
está no 2º ano; limitado número de aulas, é 
trabalhado Físico-Química com muitos cálculos 
matemáticos, o que pela dificuldade dos alunos, 
compromete o andamento das aulas”. O professor C 
afirma que não trabalha: “por não encontrar relações 
com os demais conteúdos do 2º ano, e falta de 
tempo para cumprir o conteúdo programático”. 
O professor D trabalha no 3º ano, segundo ele: “a 
quantidade de conteúdos é um pouco menor com 
relação ao 1º e 2º ano, no entanto se faz necessário 

abordar o conteúdo (com menos profundidade) ao 
se trabalhar modelos atômicos”.  
Na questão: É importante ensinar sobre 
radioatividade aos alunos? Por quê? Todos 
responderam que SIM, até mesmo os que não 
trabalham o conteúdo. Segundo os mesmos: 
Professor B: “Sim. É o conteúdo que faz parte de 
situações do cotidiano, muitas vezes por questões 
desastrosas, acidentes, as bombas atômicas, e em 
questões positivas como diagnóstico e tratamento 
de doenças.” Professor C: “É importante por estar 
relacionado à realidade dos alunos.” 
Radioatividade é um dos conteúdos estruturantes 
previstos nas Diretrizes Curriculares do Estado do 
Paraná ². Porém, observou-se através da seguinte 
questão, Em sua formação esse conteúdo foi 
trabalhado? Se sim, de que forma?, que além de 
não abordarem devido à grande demanda de 
conteúdos, falta de preparo e de metodologias, 
também é um fator contribuinte, visto que, dos 
professores analisados, apenas três estudaram este 
conteúdo durante sua formação. A abordagem do 
tema exige que o professor supere seu despreparo, 
de forma que possa efetivamente colaborar para 
que os alunos rompam com as concepções de 
senso comum ou para que não construam de 
maneira equivocada o conhecimento científico ³.  
A grande quantidade de conteúdos e a insegurança 
por parte dos professores, contribui para que o 
ensino de radioatividade não aconteça, 
impossibilitando que o aluno conheça a respeito, 
não tendo meios de se posicionar em assuntos 
sociais relacionados a este.  

Conclusões 
O ensino de radioatividade é de grande importância 
no ensino de química, porém a falta de 
metodologias e preparo dos professores, inviabiliza 
este ensino, tornando-o esquecido diante dos 
demais conteúdos de química. Isto é deveras 
lastimável, pois este possibilita que o aluno reflita 
sobre a sociedade em que vive e construa um 
pensamento crítico. 
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RESUMO:  
O Ensino de Química faz-se necessário ao cidadão para que este possa utilizar o conhecimento químico 
no seu dia-a-dia e compreender as influências no meio em que vive. O presente trabalho teve como 
objetivo verificar se professores da rede pública de ensino conheciam e/ou utilizavam recursos 
inovadores o desenvolvimento dos conteúdos de Química em suas aulas, e também questões acerca da 
formação inicial e continuada. Utilizou-se como base os Recursos Didáticos que são publicados para o 
Ensino de Química, tais como: Revista Química Nova na Escola (QNEsc), Livro Química e Sociedade e 
Fascículos Projeto Escola e Cidadania. O público alvo desta pesquisa foram 10 professores de três 
escolas públicas da cidade de Belém pertencentes à Rede Pública de Ensino. Em relação às 
metodologias utilizadas durante as aulas de química verificou-se predominância de recursos tradicionais 
de ensino, dificultando ainda mais a compreensão dos conteúdos de química por parte dos alunos.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Existe uma grande dependência aos produtos gerados pela indústria química, no 
que diz respeito ao modo de vida da população. O conhecimento envolvido na 
produção desses produtos somente é de interesse dos fabricantes ou do meio 
cientifico, a química apenas tem o papel de destaque quando é colocada como a 
grande vilã, devido os impactos ambientais gerados.  

No mundo globalizado, podemos dizer que com exceção de tribos isoladas, 
todos os habitantes do planeta fazem uso diário de produtos químicos sintetizados pela 
indústria química e originados de conhecimentos químicos desenvolvidos por cientistas 
de todo mundo. A Química tem gerado empregos e desenvolvimento econômico, 
contribuindo de forma significativa para o aumento da qualidade de vida (SANTOS, 
2006). 

O faturamento líquido da indústria química brasileira alcançou US$ 130 bilhões 
em 2010. O Brasil ocupa a oitava posição no ranking mundial de países fabricantes de 
produtos químicos (WONGTSCHOWSKI, 2011). Nesta perspectiva torna-se necessária 
a inserção desta temática no Ensino de Química e maiores investimentos na produção 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

 

do conhecimento científico para acompanhar a expansão da indústria química 
brasileira. 

A formação continuada para os professores é necessária, pois auxilia os 
mesmos a terem uma postura mais ativa em sala de aula, e como consequência 
inserindo os alunos de forma participativa no processo ensino aprendizagem tornando 
suas aulas mais agradáveis e atrativas para os alunos.  

O Ensino Médio, etapa educacional que o aluno deve avaliar de forma crítica o 
que já foi estudado em anos anteriores e elaborar conceitos aprendidos no ciclo social 
e familiar com informações obtidas através do conhecimento científico, porém durante 
esta fase os alunos encontram uma maior dificuldade no aprendizado de certas 
disciplinas como é o caso da Química, a qual tem um alto índice de reprovação dos 
alunos que não conseguem compreender o real objetivo desta disciplina.  

As Escolas devem formar cidadãos atuantes e participativos, que possam 
reconhecer os fatos científicos presentes em sua realidade de vida, no entanto as 
Instituições de ensino básico do nosso país deixam a desejar quanto a esta formação, 
uma vez que preparam os alunos para realizarem exames de vestibular. 

O Ensino de Química faz-se necessário ao cidadão para que este possa utilizar 
o conhecimento adquirido em sala de aula no seu dia-a-dia e compreender as 
influências no meio em que vive.  

O atual Ensino de Química apenas se concentra em repassar conteúdos, sendo 
as aulas livrescas sem nenhuma preocupação em inserir o aluno de forma ativa no 
processo ensino aprendizagem ou até mesmo mostrar como o assunto abordado estar 
presente no cotidiano do aluno.  
As críticas ao ensino atual de química vão desde a postura passiva dos alunos na sala 
de aula, a qual pode ser explicada pela maneira passiva como eles têm sido 
considerados na escola, até os métodos de avaliação (SANTOS; SCHNETZLER, 
2003).  

Ainda que na maioria das escolas o Ensino de Química se mostre ultrapassado 
e com metodologias obsoletas, existe uma variedade de recursos didáticos que através 
da contextualização e interdisciplinaridade tornam esta disciplina mais agradável e 
interessante.  

Outro fato que contribui para a realidade do atual Ensino de Química é a postura 
adotada pelos professores que não estimulam os alunos ao questionamento, e para 
contribuir com este desinteresse os livros adotados em geral são pouco 
contextualizados, com práticas experimentais que os alunos não compreendem, além 
de uma linguagem que torna a leitura difícil para os referidos alunos.       

Nesse sentido, o aluno não consegue compreender o real objetivo das 
disciplinas que são ministradas, principalmente as disciplinas ditas exatas. Em 
particular a química que é criticada por muitos alunos do ensino médio, fato que pode 
ser explicado pela carência de aulas que consigam atrair o interesse dos alunos. 

 Essa situação que pode ser modificada com o emprego de aulas práticas, 
utilização de recursos midiáticos, artigos, jogos, etc. Porém na maioria das vezes os 
professores de química somente utilizam o livro didático tornando o único 
direcionamento que o professor tem em sala de aula, impedindo que os alunos 
expressem suas ideias.  

No entanto, os recursos didáticos: Projeto Escola e Cidadania, Livro Química e 
Sociedade e Revista Química Nova na Escola, são materiais que mostram uma visão 
mais ampla sobre os conteúdos de Química tendo uma abordagem interdisciplinar. Os 
materiais são contextualizados e apresentam uma linguagem de fácil acesso o que 
possibilita a compreensão não só dos professores mais principalmente dos alunos. 
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Esses recursos trazem também tópicos sobre a História da Química e mostram a 
importância de utilizar recursos inovadores durante as aulas de Química. 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se professores da rede pública 
de ensino conheciam e/ou utilizavam tais materiais para o desenvolvimento dos 
conteúdos de Química em suas aulas, e também foi abordado questões acerca da 
formação inicial e continuada. 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA  
Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes Recursos 

Didáticos: 
 
1- Revista Química Nova na Escola (QNEsc), criada no ano de 1994 pela 

Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira de Química (SBQ).  A Revista vem 
recheada de artigos científicos que abordam diversos assuntos da Química através do 
cotidiano. Hoje a Revista Química Nova na Escola está disponível na Internet, através 
da SBQ. 

2- Livro Química e Sociedade, o qual criado pelo Projeto de Ensino de Química e 
Sociedade (PEQUIS), do Instituto de Química da Universidade de Brasília – UnB no 
ano de 1996. É um livro que surgiu através da publicação de nove revistas e que foram 
transformadas no atual livro que também divulga o Ensino de Química através do 
cotidiano. 

3- Fascículos Projeto Escola e Cidadania, publicados pela Editora do Brasil, no 
ano de 2000. São trinta fascículos que trazem uma variedade de conteúdos de 
Química, numa abordagem contextualizada para o Ensino Médio. 

A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2010, com dez professores Licenciados 
em Química e que atuam em três Escolas da Rede Pública da cidade de Belém. 

Para análise dos dados, utilizou-se estatística descritiva para o estabelecimento 
de freqüências e cálculos de médias.  

   
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos professores entrevistados 70,0% eram do sexo feminino e 30,0% do sexo 
masculino. Em relação ao nível de formação destes professores constatamos que 
60,0% possuem especialização, 30,0% possuem somente a graduação e 10% possui 
mestrado (Gráfico 1).  
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                            Gráfico 1: Nível de Formação dos professores de Química entrevistados. 

 
Este resultado demonstra a necessidade dos professores buscarem 

aperfeiçoamento através de cursos de mestrado e doutorado, pois desta forma teriam 
melhor formação, e consequentemente melhorariam a qualidade das aulas de química, 
pois os professores teriam maior facilidade em transmitir um ensino pautado na 
formação cidadã do aluno, além disso, facilitaria o acesso dos alunos do ensino médio 
da rede pública de ensino nas universidades. 

 
Segundo Rebelo; Martins; Pedrosa (2008, p. 31):  

 
Para que as reformas educativas tenham os reflexos desejados nas escolas e, 
sobretudo, na vida dos alunos, é necessário agir ao nível da formação e do 
desenvolvimento profissional, pessoal e social dos professores, nomeadamente 
criando oportunidades para promover adequada formação contínua em 
múltiplas dimensões. Tal formação deverá constituir um meio privilegiado para 
inovar o ensino de ciências e, em última análise, para a promover 
aprendizagens mais significativas e mais relevantes para a vida dos seus 
destinatários nas sociedades contemporâneas. 

  
Outro ponto que chamou atenção, foi em relação ao conceito de formação 

continuada, pois 30,0% dos entrevistados não souberam responder ou possuíam um 
conceito incorreto, as respostas serão transcritas abaixo: 

 
“Não tenho conhecimento sobre este assunto.” (Professor A) 
 
“Não parei para discutir neste assunto.” (Professor B) 
 
“Avaliar o aluno de diferentes formas.” (Professor C) 
 
Outro aspecto pesquisado foi se a formação acadêmica preparou para atuarem 

no mercado de trabalho, 80,0% dos entrevistados afirmaram que durante o curso de 
graduação, os mesmos não receberam preparação adequada uma vez que 
aprenderam a atuar em sala de aula somente quando já estavam trabalhando, tal 
informação é evidenciada nas respostas dos professores entrevistados: 

 
 “Não, só a prática do dia-a-dia” (professor D). 
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“Não, todo mundo que sai da universidade não tem condições de fazer nada” 
(professor E). 

 
“Não, a formação acadêmica te informa e você depois amplia seus 

conhecimentos” (professor F). 
 
 Somente 20,0% afirmaram que a graduação possibilitou a atuação no mercado 

de trabalho, os mesmos afirmaram que o trabalho de conclusão de curso e projetos 
desenvolvidos durante a graduação foram importantes para prepará-los para atuação 
em sala de aula. Tal resultado é evidenciado na reposta de um professor entrevistado:  
“Sim, primeiro pelo meu TCC que foi abordando esse assunto.” (professor G). 

 
  Essa característica vem sendo modificada nos últimos anos, pois os Cursos de 

Licenciatura em Química estão apresentando um desenho curricular que prepara o 
aluno de forma mais eficaz para atuarem em sala de aula, através de disciplinas que 
visam apresentar ao aluno diferentes metodologias de ensino, pautado na ciência e 
tecnologia e a necessidade de se atualizarem para atuação no mercado de trabalho. 

 
De acordo com Acevedo; Vásquez; Manassero (2002):  
 

O movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), movimento internacional 
de reforma do ensino das ciências, que se tem desenvolvido desde meados da 
década de 1980, engloba ênfases curriculares que requerem metodologias e 
abordagens inovadoras de ensino de ciências para efectivamente promoverem 
o desenvolvimento de literacia científica e tecnológica. 
 

Acerca das metodologias utilizadas nas aulas de química, 50,0% dos 
professores afirmaram que utilizam quadro e apostilas, 40,0% usam a experimentação 
e 10,0% utilizam data-show (Gráfico 2).  

 

       
Gráfico 2: Metodologias utilizadas pelos professores de química. 
 
Podemos verificar que a maioria dos entrevistados utiliza recursos tradicionais 

proporcionando uma aula monótona aos alunos, tornando a aula cansativa que muitas 
vezes se resume a decorar fórmulas e conceitos, outro fator que podemos evidenciar 
com este resultado é o não conhecimento e/ou desinteresse do professor em conhecer 
outros recursos didáticos como: fascículos, revistas, artigos científicos, jogos, internet 
softwares e etc, para serem empregados em sala de aula. 
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Como afirma Menezes (1986): 

 
[...] de um modo geral, o ensino de ciências tem se realizado por meio de 
proposições científicas, apresentadas na forma de definições, leis e princípios e 
tomados como verdades de fato, sem maior problematização e sem que se 
promova um diálogo mais estreito entre teorias e evidências do mundo real. Em 
tal modelo de ensino, poucas são as oportunidades de se realizar in-
vestigações e de argumentar acerca dos temas e fenômenos em estudo. O 
resultado é que estudantes não aprendem conteúdos das Ciências e 
constroem representações míticas e inadequadas sobre a ciência como 
empreendimento cultural e social. 

  
Sobre as dificuldades que enfrentam para utilizarem recursos inovadores durante 

as aulas de Química, 50,0% dos entrevistados citam a falta de estrutura das 
Instituições de Ensino, 30,0% não se sentem seguros para utilizar tais recursos, 
afirmando ser necessário cursos de atualização para o emprego destes materiais nas 
aulas, 10,0% alegam que a extensa carga horária de trabalho é o fator principal para 
não utilizarem recursos inovadores no Ensino de Química, e 10,0% afirmam que a 
principal dificuldade é conscientizar colegas de trabalho e os próprios alunos, que na 
maioria das vezes não aceitam mudanças na metodologia de ensino (gráfico 3). 
 

 
          Gráfico 3: Dificuldades enfrentas para utilização dos recursos inovadores. 

 
Sabe-se que o salário dos profissionais da educação é considerado baixo, logo 

para os professores ganharem um salário que garanta os serviços básicos (saúde, 
moradia, alimentação) para viver em nossa sociedade, é necessário que o mesmo 
possua uma extensa carga horária.  

Apesar dessa extensa carga horária e a falta de estrutura das escolas é possível 
realizar aulas diferenciadas, pois existem diversos recursos inovadores e experimentos 
que são simples de serem executados em sala de aula, como: Livro Química na 
Cabeça (2001), Livro Ciência na Tela (2009), Livros Experimentos de Química (2004), 
Revista Química Nova na Escola, dentre outros. 
 Quando questionados se conheciam algum dos materiais que estamos utilizando 
nesta pesquisa, identificamos que o recurso didático mais conhecido é a Revista 
Química Nova na Escola (70,0%), seguido do Livro Química e Sociedade (30,0%) e por 
fim os Fascículos Escola e Cidadania (10,0%), apesar de conhecerem estes recursos 
didáticos inovadores para o Ensino de Química, somente 50,0% já utilizou pelo menos 
uma vez em sala de aula. 
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 No que se refere à elaboração de alguma atividade que despertou o interesse de 
seus alunos, tivemos como resposta as seguintes atividades: feira de ciências e 
experimentos (gráfico 4). 
 

 
                     Gráfico 4: Atividades Desenvolvidas. 
 

Através do gráfico acima, verificamos que a maioria dos professores aproveita o 
momento da realização da Feira de Ciências para inserir novas atividades para o 
Ensino de Química, pois neste período há grande mobilização dos alunos e 
professores em participar deste evento. No entanto, é somente neste período que 
existe o emprego de outras metodologias de ensino, enquanto nos outros meses não 
há qualquer tipo de atividade desenvolvida na escola que incentive a produção do 
conhecimento científico. 40% dos entrevistados afirmaram que utilizam os 
experimentos como meio facilitador do processo ensino aprendizagem de Química, e 
10% não desenvolvem nenhum tipo de atividade, além das aulas em sala de aula. 

Este resultado reflete como o atual Ensino de Química vem sendo desenvolvido 
nas Instituições Públicas de Ensino, mostrando a necessidade de haver melhor 
qualificação dos professores de Química para ministrarem um ensino que esteja 
pautado na interdisciplinaridade, contextualização e na valorização da construção do 
conhecimento científico. Tal objetivo é alcançado através de cursos de pós – 
graduação, pois através de programas de pós - graduação o professor terá condições 
em transmitir aulas mais atualizadas tornando-as dinâmicas e interessantes para os 
alunos. 
 
CONCLUSÃO 

 
 A partir dos resultados obtidos, foi possível identificar durante as entrevistas com 
os professores de Química grande insatisfação em relação à infra-estrutura e 
remuneração que os mesmos recebem, o que dificulta a formação continuada dos 
mesmos já que somente 10,0% dos professore entrevistados possuem mestrado. Outro 
aspecto ressaltado foi em relação à formação inicial, pois a maioria dos entrevistados 
afirmaram que não receberam uma formação de qualidade para atuação em sala de 
aula demonstrando que a aprendizagem ocorreu durante a atuação profissional 
causando a não utilização de recursos inovadores para o Ensino de Química por não 
se sentirem seguros em utilizar tais recursos.  
 Em relação às metodologias utilizadas durante as aulas de química verificou-se 
predominância de recursos tradicionais de ensino, dificultando ainda mais a 
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compreensão dos conteúdos de química por parte dos alunos, já que estes recursos 
proporcionam um conhecimento restrito da química que na maioria das vezes está 
desvinculado da realidade de vida dos mesmos. Também podemos notar o 
desinteresse em utilizar tais recursos durante as aulas de química, pois a maioria dos 
professores conhece, porém não utiliza em nenhum momento de suas aulas. 

Nesta perspectiva é necessário haver melhor qualificação dos professores de 
Química durante a formação inicial e durante a sua carreira profissional para que 
possibilite um ensino que esteja diretamente relacionado com o cotidiano dos alunos.  
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Resumo: Neste artigo, a partir das respostas a um questionário, analisamos as concepções de 

fenômeno químico de docentes formadores que lecionam disciplinas específicas em um curso de 
licenciatura em Química Utilizando elementos da epistemologia bachelariana como referencial teórico 
para nossas inferências, buscamos compreender quais concepções de real e teoria encontram-se mais 
subjacentes àquelas. Apontamos também, neste artigo, relações entre as concepções de fenômeno 
químico dos docentes e as suas práticas pedagógicas. O trabalho se insere numa metodologia 
qualitativa, tendo como paradigma o Construcionismo Social.    

 
Palavras- chaves: formação de professores, concepções de fenômeno químico, concepções de 

real. 
 
 INTRODUÇÃO 
 
Uma vez que o centro do ofício do químico passa pela compreensão, controle e 

produção de fenômenos químicos (ROSA; SCHNETZLER,1998), buscaremos analisar 
as concepções de fenômeno químico de docentes formadores que lecionam disciplinas 
específicas – como Físico Química, Química Orgânica, Química Inorgânica e Química 
Analítica.  

Como recorte para o estudo das concepções de fenômeno químico dos 
docentes formadores, buscamos compreender quais concepções de real – real dado, 
real construído – encontram-se mais subjacentes. Para tanto, entender o papel da 
teoria se constitui em um elemento importante dessa pesquisa, na medida em que  
imbricar-se com as suas visões de fenômeno químico e de real. 

Buscamos também, neste artigo, apontar relações entre as concepções de 
fenômeno químico dos docentes e as suas práticas pedagógicas. 

 
 AS PESQUISAS SOBRE CONCEPÇÕES DE NATUREZA DA CIÊNCIA 
 
Antes de passar para um exame mais específico acerca do que a literatura tem  

pontuado acerca dos principais problemas associados às concepções de fenômeno 
químico de docentes formadores, estudantes e livros didáticos, tecemos um breve 
resumo e algumas reflexões sobre as pesquisas realizadas sobre concepções de 
natureza da ciência.  Sobre o desenvolvimento destas, Lederman (1992), identificando 
quatro eixos fundamentais – concepções de estudantes; concepções de currículos; 
concepções de professores; e implicações entre as concepções dos professores, sua 
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práxis pedagógica e as concepções dos estudantes – realizou uma importante e 
abrangente revisão. 

Dado o interesse em ajudar os estudantes a desenvolver entendimentos 
considerados adequados sobre a natureza da ciência, os investigadores, inicialmente, 
se dedicaram a avaliar concepções epistemológicas dos estudantes. As pesquisas 
mostraram um consenso no que diz respeito a determinados aspectos, considerados 
inadequados, destas compreensões, tais como: a consideração do conhecimento 
científico como absoluto; a ideia de que o principal objetivo dos cientistas é descobrir 
leis naturais e verdades; lacunas no entendimento do papel da criatividade e da teoria 
na produção do conhecimento; incompreensão da relação entre experiências, modelos 
e teorias  (ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN, 2000). 

Supondo que, quando se construíssem currículos e materiais pedagógicos 
adequados, os estudantes teriam condições suficientes de aprimorar suas concepções 
epistemológicas, as pesquisas em ensino de ciências passaram a destacar o currículo 
como estrutura essencial para a promoção de concepções de natureza da ciência mais 
atualizadas, parecendo esquecer a relevância das concepções dos professores no 
interior desse processo. Muitas pesquisas mostraram que idênticos currículos 
desenvolvidos propiciavam resultados diferentes, quando colocados em prática, com 
diferentes professores; então, os pesquisadores perceberam o papel dos professores 
como os principais intermediários do currículo científico (ABD- EL- KHALICK; 
LEDERMAN, 2000).  

Do desenvolvimento, uso e avaliação de currículos destinados a melhorar as 
concepções dos estudantes sobre a natureza da ciência, as pesquisas, principalmente 
a partir de 1960, passaram a se dedicar a análises e tentativas de melhorar as 
concepções epistemológicas de professores (ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN, 2000). 
Independentemente do contexto cultural, da experiência docente e do nível de atuação 
e formação, os resultados mostraram, de modo geral, que as concepções 
epistemológicas dos professores encontravam-se permeadas de elementos empírico- 
indutivistas, bastante próximas às visões dos estudantes e cientistas (HARRES, 1999). 

Nesse contexto, pesquisadores de ensino de ciências concentraram seus 
esforços na melhoria das concepções de natureza da ciência de professores de 
ciências. Não obstante, as pesquisas preocupadas com a melhoria das concepções 
dos docentes foram guiadas pela suposição de que as concepções dos professores 
refletem-se diretamente em suas práticas pedagógicas, assumindo-se que a melhoria 
das concepções seria suficiente para promover eficientes ensinos em sala de aula. O 
papel crucial e possíveis influências de outras variáveis contextuais que caracterizam a 
natureza complexa e multifacetada do ensino em sala de aula (as limitações 
institucionais e curriculares, as intenções e experiências dos professores) foram 
desconsiderados por um certo tempo (ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN, 2000). 

Mais adiante, já entendendo que o fato do professor possuir concepções 
adequadas da natureza da ciência não se constitui em garantia de uma prática 
pedagógica coerente com tais concepções, análises das relações entre concepções 
epistemológicas e práticas docentes e outras relevantes dimensões dessa questão, 
como a caracterização dos pressupostos epistemológicos- metodológicos das 
pesquisas passaram a ser contempladas em determinadas revisões (LEDERMAN, 
1992). 

Entendemos que as concepções epistemológicas e pedagógicas dos 
professores de ciências influenciam, ainda que de um modo nada simplificado, suas 
práticas docentes e decisões curriculares, de modo que propostas de reformulação 
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curricular, mesmo amparadas em fundamentos teóricos atualizados e coerentes, 
devem levar em conta a explicitação das concepções destes sujeitos (LOBO, 2004) 

 
CONCEPÇÕES DE FENÔMENO QUÍMICO 
  
 No cenário da sociedade contemporânea, grande parte dos produtos 

elaborados pela Ciência Química encontra-se envolvida direta ou indiretamente com a 
construção de fenômenos químicos.  A compreensão, o controle e a produção desses 
fenômenos estão bastante presentes na atividade do químico ( ROSA;SCHNETZLER, 
1998). 

Do ponto de vista descritivo-funcional (macroscópico), representacional 
(simbólico) e explicativo (microscópico), as concepções de fenômeno químico dos 
estudantes de nível médio – apresentam alguns problemas significativos, dentre os 
quais: presença de concepções de continuidade da matéria; explicações de fenômeno 
químico excessivamente concentradas no nível macroscópico, o que reforça a 
tendência de relacionar a ocorrência de reações químicas às mudanças perceptíveis; 
dificuldades de construção de modelos explicativos coerentes mais próximos dos 
modelos científicos, oriundas da transferência de aspectos observáveis no nível 
macroscópico para o nível microscópico; dificuldade de reconhecer, nas 
transformações químicas, as espécies químicas que se modificam e as que 
permanecem constantes, o que se relaciona com uma precária compreensão do 
significado das equações químicas (MENDES, 2011). 

Já do prisma epistemológico, as concepções de fenômeno químico veiculadas 
nos livros didáticos de Química apresentam diversos aspectos epistemologicamente 
problemáticos: associação de fenômeno a fato ou acontecimento, sem estabelecer 
distinções entre fenômeno científico ou fato cotidiano; conceituação de fenômeno como 
transformação ocorrida na natureza, com poucas menções às possibilidades do mesmo 
ser percebido como uma construção teórico-experimental artificial; prevalência das 
concepções realistas e empírico-positivistas nas interpretações acerca do processo de 
observação, experimentação e apreensão do fenômeno. (LOPES, 1994).  

 
O rompimento com o real dado, com o real aparente é fundamental para a 
apreensão do pensamento químico contemporâneo. O conceito de real 
científico, um real que está em conexão direta com a racionalidade, consegue 
traduzir bem a Química contemporânea. (LOBO, p.99, 2004). 

 
Nessa mesma direção, as concepções de fenômeno químico de docentes e 

estudantes tendem a apresentá-lo como dado natural, descaracterizado como 
construção teórico-instrumental, vinculado a uma concepção empirista de 
experimentação e observação, produto da persistência de um perfil epistemológico 
excessivamente realista (LOPES, 1994,1995).  

Concordamos com Lopes (1994) quando, refletindo sobre o ensino de Química, 
enfatiza a necessidade de que as discussões nesse contexto não devem se limitar aos 
aspectos pedagógicos, mas também incluir questionamentos sobre as concepções de 
fenômeno químico veiculadas pelos docentes. Assim, 

  
As discussões com respeito ao ensino de Química não devem unicamente se 
preocupar com a construção de novas metodologias de ensino, mas também 
com o questionamento da tessitura epistemológica dos conceitos que 
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transmite, a fim de não ensinarmos conceitos do século XX ainda imbuídos do 
espírito da ciência do século XIX {...} ( LOPES, 1994, p.341). 

 
 Dada a importância que têm na condução das práticas e decisões curriculares, 

as questões epistemológicas, no âmbito do ensino e formação do licenciando em 
Química,  devem constituir um espaço privilegiado no currículo. Refletindo sobre a 
predominância de concepções empiristas de natureza da Química entre docentes e 
estudantes de um curso de licenciatura em Química, Lobo (2004) entende que tais 
visões associam-se a uma cultura manipulativa, herdada de uma forte tradição de 
pesquisa em Química Analítica. Assim, encontrando relações entre concepções 
epistemológicas e práticas pedagógicas entre os docentes dessa instituição, a 
pesquisadora percebeu que posturas epistemológicas empiristas resvalam para 
atividades experimentais não- problematizadoras, em que o licenciando executa 
mecanicamente tarefas previamente estabelecidas, enquanto que posturas realistas, 
ao considerarem a existência da realidade independentemente do observador, tendem 
a minimizar a ação do estudante no processo de aprendizagem ao adotar uma prática 
pedagógica de transmissão de conhecimentos.  

Nessa direção, os licenciandos em Química, possíveis docentes do nível médio 
de ensino, devem construir, ao longo de sua formação, a compreensão de fenômeno 
químico, como uma transformação produzida, programada e construída pela via 
teórico-experimental (LOPES, 1994, 1996). Para tanto, é importante que as 
concepções epistemológicas dos docentes formadores de cursos de Licenciatura em 
Química estejam associadas a um entendimento de que, nos dias de hoje, 

 
Os cientistas já não são meros contempladores da natureza, aqueles e 
aquelas que estudam os fenômenos dados pela natureza. Hoje em dia, 
cientistas constroem fenômenos que sequer existem naturalmente, 
transcendendo ao objeto dado. Isso é facilmente constatado na química: 
químicos produzem substâncias sintéticas com propriedades completamente 
novas, constroem moléculas com características apropriadas a determinados 
fins. Esse processo de construção se faz por uma dupla via, instrumental e 
teórica: há um instrumento mediando a relação sujeito-objeto e uma teoria 
capaz de permitir a compreensão do fenômeno e do instrumento (LOPES, 
1995, p.7). 

 

 
 Assim, reiteramos que entender como operam as concepções de fenômeno 

químico dos professores formadores passa por compreender suas concepções 
epistemológicas de real e teoria, uma vez que nos parece que estão bastante 
imbricadas. 

 
BACHELARD, UM FILÓSOFO DA QUÍMICA 
 
É necessário ressaltar que, em grande parte, as discussões epistemológicas nos 

cursos de formação inicial ou continuada de professores de Química são abordadas 
fundamentando-se em filósofos – como Kuhn, Lakatos, Popper e Feyerabend – cujas 
obras foram construídas tendo a Física como modelo de ciência natural. A Ciência 
Química impõe uma agenda de discussão no âmbito dos programas de formação inicial 
e continuada de docentes de Química que é própria da Filosofia da Química, o que 
inclui uma ampla variedade de eixos temáticos que vão desde o estatuto das leis e 
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teorias químicas a tópicos metodológicos como experimentação, instrumentação e 
síntese química (LABARCA; BEJARANO; EICHLER, 2013).  

Assim, enxergamos Gaston Bachelard como um filósofo da Química, cuja obra – 
que inclui livros essencialmente dedicados a análises epistemológicas da Química, 
como O Materialismo Racional e Pluralismo Coerente da Química Moderna – pode 
oferecer à Educação Química e às pesquisas nessa área significativas contribuições.  

 
A história de vida de Bachelard mostra sua preocupação constante com as 
questões referentes ao ensino de Ciências e à Educação, de modo geral, 
embora não tenha deixado obras específicas sobre este tema. Sua trajetória 
como professor de Química e Física do ensino secundário levou-o a situar essa 
ciências dentro do debate filosófico, colocando-se contra as perspectivas dos 
filósofos de sua época como contra a ausência de uma reflexão metafísica no 
trabalho dos cientistas ( LOBO, 2008, p.90). 

 
Para essa pesquisa, que objetiva compreender as concepções de fenômeno 

químico dos professores formadores, o filósofo Bachelard apresenta-se como o 
referencial teórico escolhido, uma vez que, dentre outros aspectos essencialmente 
relevantes, de seu pensamento se depreende a percepção de que o fazer científico se 
constitui numa ação racional de criação ou construção de objetos e fenômenos. 

 
A ideia de construção do objeto científico consiste na afirmação de que não há 
nem sujeito nem objeto previamente constituídos, sendo ambos construídos ao 
longo do processo cognoscente. Para Bachelard, a ciência de hoje não tem 
mais como objetivo a descoberta de fenômenos ou a descrição de leis; sua 
meta é formular organizações racionais que sejam tecnicamente realizáveis. A 
ideia de construção rompeu com a noção de dado, mostrando que na ciência 
contemporânea o que se chamava dado já é um resultado obtido através do 
diálogo entre razão e experiência (BULCÃO, 2009, p.23). 

 

Bachelard (1977, 1978), num esforço de compreensão da natureza 
epistemológica da ciência contemporânea, assinala a existência, no interior desta, de 
um movimento de realização do racional, em que a experiência científica é uma razão 
confirmada e as condições experimentais funcionam como condições de 
experimentação. A relevância da realidade imediata, para a ciência contemporânea, 
pode ser verificada na medida em que, como pretexto de pensamento científico, sugere 
realizações técnicas: assim, deve-se entender o real científico, um real essencialmente 
construído, no âmbito de um realismo de segunda posição, pois se trata “dum realismo 
em reação contra a realidade habitual, em polêmica contra o imediato, dum realismo 
feito de razão realizada, de razão experimentada.” (BACHELARD, 1978, p. 93). 

Tal realismo técnico é exemplificado pelo processo de separação dos isótopos 
no espectroscópio de massa: faz-se necessário produzir tecnicamente as trajetórias 
que permitirão esta separação. Tais trajetórias não existem na natureza. Por sua vez, 
as possibilidades de construção de uma reação química se encontram incluídas num 
programa teórico de realização, onde o químico, em sua fenomenotécnica, constrói 
uma ordem artificial sobre a natureza, na medida em que possui a capacidade de 
sintetizar substâncias que tenham as propriedades que lhe interessam no momento 
(LOPES, 1996). “Para um químico que acaba de realizar uma síntese, a substância 
química deve ser assimilada àquilo que se conhece dela, àquilo que se construiu com 
base em concepções teóricas prévias.” (BACHELARD, 1978, p.33). E “uma experiência 
não pode ser uma experiência bem feita senão sendo completa, o que só se dá com 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
                       FP 
 

uma experiência precedida dum projeto teórico bem estudado a partir de uma teoria 
acabada.” ( BACHELARD, 1978, p.95). 

Bachelard (1990, 2009) – inserindo, de modo todo especial, a Química em suas 
reflexões epistemológicas – considera como exemplo não menos importante de 
obstáculo epistemológico crer na possibilidade de obtenção de um conhecimento 
científico claro a partir de primeiras impressões, sensações e experiências. Esse apego 
ao imediatamente observável, como se fosse possível, antes e acima de qualquer 
crítica, receber diretamente de um dado explícito, uniforme e estável as suas lições é 
uma posição característica de um realismo ingênuo (LOBO, 2004). Para Bachelard 
(2009, p.34), 

 
{...} quando se acompanha a ciência nos esforços que a constituem, percebe-
se que ela só progride por meio de uma crítica muito firme e cautelosa das 
sensações imediatas. Em Química, a segunda idéia é sempre a melhor. É 
preciso descartar as qualidades imediatas. {...} Em suma, o químico moderno 
capta a substância ao término da experiência. 

 
 
É claro para Bachelard que o conhecimento químico contemporâneo, 

diferentemente do senso comum, é compreendido no seio de uma ontologia técnica. 
Mesmo a pureza de uma substância é percebida como um processo de construção 
técnica. “Já que a substância está dada, naturalmente dada, não é pura. Será pura 
quando a técnica a tiver purificado.” (BACHELARD, 1990, p.99).  O químico, ao entrar 
no laboratório, não se satisfaz com o real dado, com o fenômeno natural, uma vez que 
a objetividade é construída mediante o emprego de técnicas e métodos racionais por 
parte do cientista que, rejeitando as primeiras intuições derivadas da observação da 
natureza, se envolve num mundo recomeçado, fenomenotecnicamente estruturado, 
denominado real científico (BACHELARD, 1990; LOPES, 1996; BERTOCHE, 2006; 
BULCÃO, 2009). 

 
 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Concebendo paradigma como sistema básico de crença ou visão de mundo que 

orienta o investigador não só nas escolhas do método mas em caminhos ontológicos e 
epistemológicos fundamentais (GUBA; LINCOLN, 1994, p.105) e entendendo que toda 
a compreensão da realidade é socialmente construída a partir da interação entre os 
sujeitos e o mundo, bem como que os significados não estão intrinsecamente 
localizados nos objetos esperando por alguém que venha ao seu encontro buscando 
apreendê-los, situamos nossa pesquisa sobre  concepções  no âmbito do paradigma 
denominado Construcionismo Social. Este paradigma enfatiza a influência que a cultura 
exerce sobre os sujeitos, moldando a forma como estes concebem a realidade, tendo 
como foco a geração e a transmissão coletiva dos significados. Apesar da longa 
história que cerca o termo Construcionismo Social, o mesmo deriva em grande parte da 
obra de Berger e Luckmann “A construção social da realidade” (CROTTY, 1998). 

Reconhecemos que concepções, enquanto construções sócio - culturais, são 
estruturas complexas, contextuais e difíceis de serem avaliadas. Ademais, as 
concepções dos sujeitos compõem-se de crenças, conceitos, significados, saberes, 
regras, imagens mentais e preferências sócio-culturalmente construídas por meio de 
relações intersubjetivas em um dado contexto histórico (VALENTIM; SANTANA, 2010). 
Por outro lado, não podemos ignorar que aspectos como a formação inicial, a formação 
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científica e pedagógica, o nível de ensino, a inserção social e as opções ideológicas 
são elementos que distinguem as concepções dos professores, não permitindo que 
constituam um todo homogêneo (PONTE, 1992). 

 Por sua vez, acreditamos que uma método essencialmente qualitativo de 
pesquisa estaria em ressonância com o paradigma construcionista social uma vez que 
uma das principais propriedades de um método qualitativo reside no fato de que o 
interesse da investigação, que tem no investigador seu instrumento principal e no 
ambiente natural a fonte direta de dados, reside mais na construção de uma análise e 
descrição do processo – também socialmente construído – estudado como um todo, do 
que nos seus meros produtos (LUDKE ; ANDRÉ, 1986).  

 Dessa forma, aspectos idiossincráticos e contextuais, tão valorizados pelo 
Construcionismo Social, como linguagens, gestos e pensamentos devem ser 
interpretados pelo pesquisador neste trabalho, uma vez que se intenciona compreender 
concepções de fenômeno químico dos docentes formadores. Entendemos que um 
método essencialmente qualitativo – que tem no investigador seu instrumento principal 
– atende aos objetivos dessa pesquisa, pois pretendemos descrever e analisar os 
dados relativos às concepções dos docentes evitando reduzi-los a símbolos numéricos 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

 
   O QUESTIONÁRIO 
 
   Aplicamos um questionário a quatro professores formadores que lecionam 

disciplinas específicas em um curso de licenciatura em Química. As perguntas 
realizadas buscam o entendimento das concepções de fenômeno químico dos sujeitos 
e o modo como estes lidam com eles nas suas respectivas práticas pedagógicas. 
Reiteramos que ao buscarmos entender suas concepções de fenômeno químico, 
estamos também bastante interessados em perceber qual concepção de real científico 
(real dado ou real construído) encontra-se subjacente, bem como o papel da teoria 
nesse contexto. O questionário resume-se a seguinte questão: Em sua prática química 
específica como pesquisador (a), o (a) senhor (a), lida com fenômenos químicos?  
Caso sua resposta seja sim, explique: Por que lida com estes fenômenos? De que 
forma lida? Qual a importância da natureza, da observação, da teoria e dos 
instrumentos nesse contexto?  Caso sua resposta seja não, explique: Porque não lida? 

 
  A ANÁLISE DE DADOS 

 
 O processo de análise do conteúdo das respostas dos participantes aos itens do 

questionário teve as seguintes fases: a pré- análise; a exploração do material; o 
tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na pré- análise, organizamos os 
dados. A fase de exploração do material consistiu em codificações e categorizações, 
ou seja, transformações - realizadas por meio de recortes, agregações, classificações e 
enumerações- dos dados brutos do texto que possibilitam ao pesquisador uma 
construção de representações do conteúdo. Na fase de tratamento de dados, 
realizamos inferências e interpretações. (BARDIN, 1977). 

Em resposta ao questionário, inferimos que a concepção de fenômeno químico 
do professor P1 aparece associada a uma perspectiva epistemológica que define o 
lugar da teoria tanto na prática pedagógica como na prática científica é remetido ao 
final dos procedimentos:  
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(...) Em sala de aula, eu trabalho com a teoria pós- experimentação: (...) o 
estudante deve ser antecipado à teoria de forma a tornar essa aula um pouco 
mais ativa. (....) Eu particularmente sou essencialmente experimentalista. As 
hipóteses são geradas antes da execução do experimento, mas as 
observações que são feitas nos experimentos (...) fazem com que as teorias 
sejam definidas. 

 
Assim, entendemos haver, no caso do professor P1, uma coerência entre suas 

concepções epistemológicas e prática pedagógica. Esta, ainda que movida por uma 
intenção de valorizar a criatividade do licenciando, ao situar a teoria num plano pós- 
experimental, parece ignorar o seu papel na construção dos fenômenos químicos. 

O professor P2 considera que tanto no âmbito de sua ação docente como 
formador de licenciados em Química como no de sua ação de pesquisador não é 
possível trabalhar com os fenômenos químicos ignorando o que denomina como os 
cinco pilares do ciclo investigatório: a observação dos fenômenos químicos naturais, a 
formulação de hipóteses, o uso de instrumentos na realização de testes experimentais 
e a formulação da teoria correspondente: 

 
(...) A natureza está para ser observada e a partir daí procura-se entender os 
fatos se fundamentando nas hipóteses, fazendo as experimentações e 
formulando uma teoria que venha explicar o fenômeno. Isto é, a teoria é 
testada a partir de experimentações que justifiquem sua fundamentação. (...) 
Para os testes experimentais se faz necessário recursos instrumentais que 
possam responder as hipóteses formuladas a assim se respaldar para a 
formulação de teorias e leis. 

 
 O professor P2 possui uma concepção epistemológica que permeia o seu 

entendimento do fenômeno químico, localizando-o na natureza, não fazendo qualquer 
alusão à possibilidade de entendimento do mesmo como um real teoricamente 
construído, criado. A teoria, para o professor P2, assim como para o docente P1, 
aparece apenas como um momento final de todo um processo de experimentação. 
Apesar de sublinhar a relevância dos instrumentos na prática química, parece ignorar 
que o instrumento já é também um real teoricamente construído.  

O professor P3 indica, em sua resposta ao questionário, que: 
 

(...) Durante toda minha prática docente e de pesquisador, os fenômenos 
químicos são abordados, seja como uma consequência direta de um 
planejamento experimental (visando a confirmação de uma hipótese), ou como 
uma necessidade de explicar os fundamentos teóricos explicados aos 
estudantes. (...) Em minha concepção, a Química (como as demais ciências 
experimentais) não conseguiria atingir seu objetivo de explicar a natureza sem 
a execução de experimentos. A Química é uma ciência fundamentalmente de 
observação, sem a qual ela se torna vaga. 

 
 

Dessas afirmações, nos parece claro que este sujeito possui uma concepção 
epistemológica de fenômeno químico bastante semelhante às dos outros docentes. No 
caso, caberia à experimentação um papel exclusivo de confirmar a hipótese de 
trabalho. Além disso, a observação dos fenômenos químicos naturais aparece como 
uma prática relevante no contexto da atividade de pesquisa química, uma vez que para 
este docente a Química enquanto ciência depende enormemente da observação.  

Salientamos aqui que o professor P3 não menciona que o ato de observação é 
um ato em que a teoria exerce um papel importante, uma vez que não se observa 
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cientificamente sem se fazer uso de referenciais teóricos. Mais ainda, não aparece 
qualquer menção à noção de fenômeno químico enquanto real construído; apenas 
depreende-se de suas afirmações, a concepção de que o conhecimento químico visa 
tecer explicações sobre os fenômenos químicos naturais, o real dado. 

Explicando mais especificamente acerca do modo como lida com os fenômenos 
químicos no plano pedagógico, o professor P3 ressalta que: 

 
(...) a presença de experimentos capazes de provar as teorias sobre os 
fenômenos naturais compreende o pilar motivador do interesse pela Química. 
Portanto, considero que a falta de experimentos é um dos mais graves 
desmotivadores aos estudantes de Química. 

 
 

Dois elementos importantes aparecem nestas afirmações: para este professor, a 
atividade experimental na ação docente, assim como na prática científica, assume a 
função de exclusiva de comprovar a validade das hipóteses pré- concebidas, elevando-
as ao grau de teorias; além disso, parece que esse sistema empírico- indutivista 
encontra-se exclusivamente associado a um conhecimento sobre os fenômenos 
naturais. Mais uma vez, não há qualquer menção à possibilidades de construção do 
fenômeno químico.  

Ainda que a experiência seja essencial tanto no trabalho do químico como no 
contexto da sala - de - aula, como o professor P3 tão bem salienta, entendemos que a 
Química contemporânea mais do que descrever ou buscar compreender o real dado, o 
natural imediato, “constrói seu objeto, empregando técnicas e métodos racionais que 
lhe garantem a objetividade.”( BULCÃO, 2009, p.90).  

Enfim, o docente P4 apesar de indicar que (...) o conhecimento químico 
contemporâneo, de modo bastante significativo, provém da natureza (...), também 
menciona que: 

 
(...) a cada 27s surge um novo composto orgânico sintético e cerca de um 
milhar passam a ser comercializados anualmente. Muitos são resultados de 
sínteses planejadas, mas uma parte vem de reações não esperadas. Isso 
ocorre porque não temos a totalidade do conhecimento e controle sobre as 
transformações químicas (...). 

 
 

 Dessa forma, percebemos que este professor entende os fenômenos químicos 
tanto como um real dado como um real construído. Inferimos também de sua resposta 
a noção de projeto teórico de realização como um importante elemento presente no 
trabalho do químico: a teoria então aparece, em sua fala, revestida de um papel 
norteador do trabalho experimental; não apenas como pertencente a um momento final 
do trabalho do químico, a um instante final de uma prática que teria apenas como 
finalidade transformar as hipóteses em teorias. Os outros docentes mostraram ser essa 
a função da teoria.  

 Mas o docente P4 nos revela algo diferente de uma concepção empírico- 
indutivista: uma vez que entende que “sendo a necessidade da experiência percebida 
pela teoria antes de ser descoberta pela observação” (BACHELARD, 1978, p.93), 
àquela, para este sujeito, cabe também planejamentos das sínteses de substâncias 
orgânicas. Dessa forma, o professor P4 entende que: “{...} uma experiência não pode 
ser uma experiência bem feita senão sendo completa, o que só se dá com uma 
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experiência precedida dum projeto bem estudado a partir de uma acabada.” ( 
BACHELARD, 1978,p.95).   

Esta rica relação entre a construção do fenômeno químico e a relevância da 
teoria enquanto instância propulsora de projetos de realização do real, no seio da 
Química contemporânea, pode ser entendida quando o filósofo Bachelard (1978, p. 96), 
sublinha que: “{...} a verdadeira fenomenologia científica é essencialmente uma 
fenomenotécnica. Ela se instrui pelo que constrói, {...} suscita um mundo {...} por uma 
impulsão racional. A atividade científica realiza {...} conjuntos racionais.” 

Sobre o modo como lida com os fenômenos químicos em sua prática 
pedagógica, o docente P4 sublinha: 

 
(...) Para fornecer ao discente uma visão mais concreta a respeito do estudo 
teórico de determinados temas. A forma de trabalho é através das aulas 
práticas, nas quais os experimentos são estudados. Tanto a natureza, quanto a 
observação, instrumentos utilizados em determinada experimentação podem 
ajudar no desenvolvimento de habilidades necessárias ao futuro professor de 
Química, de modo a permitir a interação entre várias teorias (...). 

 
 Dessas suas afirmações, o que mais nos interessa é ressaltar o modo como a 

teoria adquire relevância em sua ação docente: tanto a observação da natureza, os 
instrumentos, parecem estar envolvidos em torno do elemento teórico; o estudo teórico 
de diversos conteúdos químicos parece ser o eixo de suas aulas, o que, segundo a 
docente P4, contribui para a formação do professor de Química. Ainda que a noção de 
projeto teórico não alcance, no plano pedagógico, o destaque que este professor a 
ofertou no trabalho do químico, pode- se perceber que a função da teoria na sala de 
aula não aparece associada a uma espécie de transplante do método empírico-
indutivista do seio da pesquisa para o seu interior. 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 
A partir das respostas dos docentes formadores ao questionário, podemos 

perceber relações entre suas concepções de fenômeno químico e suas práticas 
pedagógicas. Aqueles que possuem concepções mais próximas a um pensamento 
empírico- positivistas – em que o fenômeno químico é essencialmente percebido como 
um real dado, localizado na natureza – parecem exercer práticas pedagógicas que 
visam ensinar ao licenciando este modelo de pensamento, tendo a teoria um destaque 
ao final da atividade experimental. Já o docente que enxerga a teoria como elemento 
móvel do processo de construção de substâncias químicas, além de revelar uma 
concepção de fenômeno químico mais próxima de um real construído, destaca que, em 
sua prática pedagógica, os fenômenos químicos devem ser estudados relativamente ao 
detalhamento dos elementos teóricos envolvidos.  

Contudo, pensamos que pesquisas posteriores sobre este problema devam ser 
realizadas para que se possa construir um entendimento mais abrangente tanto sobre 
as concepções de fenômeno químico de docentes formadores como as relações entre 
estas e as suas respectivas práticas pedagógicas. Assim, é de enorme relevância a 
discussão de tais questões para a formação do professor de Química pois, assim como 
Lobo (2004, p. 84-85), entendemos que: 

 
A transformação do conhecimento químico em conhecimento escolar (processo 
de extrema complexidade), pressupõe que o professor tenha, não apenas o 
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domínio do conteúdo específico de Química (conhecimento químico), como 
também,  da estrutura dessa ciência,  dos seus métodos de investigação {...} O 
conhecimento de aspectos internalistas da ciência que ensina, além de 
promover uma visão adequada do empreendimento científico, do caráter 
provisório das suas teorias, da importância da teoria para a observação dos 
fenômenos{...} contribui para o adequado planejamento das atividades 
didáticas do professor. 
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Introdução 
O tema sobre a formação de professores vem 

apresentando, nos últimos anos, diversos 
questionamentos a respeito das principais carências 
formativas para os docentes atuantes em todas as 
áreas de conhecimento, para que desenvolvam 
saberes de forma bem sucedida no processo de 
ensino 1,2. Nesta ótica, a base legal nacional para 
formação de professores recomenda a formação de 
professores que pontuem características que se 
adequem às mudanças que a sociedade do 
conhecimento demanda, com vistas a garantir um 
professor pesquisador de sua própria prática e 
facilitador da apropriação de uma aprendizagem 
significativa3. A presente investigação se configura 
em um panorama etnográfico de professores 
atuantes no magistério de química da rede estadual 
de ensino do estado do Maranhão, a fim de 
conhecer o perfil do conjunto de professores 
precisamente nas suas principais características e 
formações básicas. A metodologia de trabalho se 
baseou nos aspectos da pesquisa qualitativa, 
utilizando como instrumento primário, a aplicação de 
questionários e entrevistas semiestruturadas a um 
conjunto de professores de química de um grupo de 
escolas públicas e também a análise de 
documentos oficiais dos órgãos da Educação Básica 
do estado Maranhão.  

Resultados e Discussão 
Na primeira parte da pesquisa, foi feito um 

levantamento na Secretaria de Educação do Estado, 
onde se buscou compreender a forma de 
organização das escolas de Ensino Médio da rede 
pública estadual. Ao fim desta etapa, foi escolhido o 
sétimo polo das Unidades Regionais de Ensino 
(URE´s), presentes na estruturação geral do estado, 
situada na parte central da cidade de São Luís, 
abrangendo três bairros da capital ludovicense, 
sendo composta por cinco escolas de Ensino Médio, 
funcionando nos três turnos de ensino, atendendo, 
portanto, um total de 4.553 alunos. 

Observou-se que neste conjunto de escolas, 
existe um total de vinte e três professores de 
químicas, mas somente dezoito atuam nos turnos 
citados. Destes dezoito professores, somente quinze 
foram encontrados durante a presente pesquisa 
sendo que todos concordaram em participar da 
entrevista. Estes professores de química são na 
maioria do sexo feminino, totalizando (53%) e 
também na sua maioria apresentam idade acima de 

40 anos (60%), e somente quatro deles estão na 
faixa de 35-40 anos não sendo encontrados neste 
polo, docentes com idade entre os 20-25 anos de 
idade. Em relação ao tempo de magistério, seis 
deles tem acima de vinte e cinco anos de docência e 
o restante varia entre cinco a quinze anos de 
trabalho (46,67%).  

Todos os professores tem formação superior na 
área de química, predominantemente na modalidade 
da licenciatura. Em relação à formação continuada, 
na vertente de nível de pós-graduação, os 
resultados revelaram que a maior parte dos 
professores buscou aperfeiçoarem-se por meio de 
cursos de especializações (66.67%) e somente dois 
deles tem mestrado acadêmico em áreas afins da 
química. Segundo a análise dos resultados, (80%) 
dos professores apresentam apenas uma jornada 
de trabalho de vinte horas, porém três outros 
professores se ocupam em quarenta horas 
semanais em aulas de química, ministradas em 
escolas diferenciadas. Percebeu-se que os 
professores não costumam frequentar eventos 
científicos (60%), dos que participa, a maior parte 
são do sexo feminino e costumam serem apenas 
ouvintes, não submetendo trabalhos científicos. 

Conclusões 
De acordo com os dados apresentados, podem-

se caracterizar os professores do sétimo polo da 
unidade regional de ensino da secretaria de 
educação do estado do Maranhão, como docentes 
relativamente experientes em tempo de serviço, que 
tem formação superior em química e possuem 
jornada de trabalho branda. Estes não tem perfil 
investigativo, uma vez que se colocam distantes da 
academia, e não tem cultura em participação em 
eventos científicos, o que sugere não possuírem um 
perfil formativo que pontua práticas reflexivas na 
perspectiva de trabalho docente em química. 
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Introdução 
Uma abordagem de ensino contextualizado no 
currículo de ciências vem sendo discutida no Brasil, 
com o intuito de desenvolver nos estudantes 
atitudes e valores que os ajudarão a serem cidadãos 
compromissados com a sociedade. Para apoiar o 
trabalho realizado em escolas estaduais e contribuir 
para a melhoria da qualidade na aprendizagem dos 
alunos, a Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo em 2008 propôs um currículo básico para a 
rede estadual nos níveis de ensino fundamental 
(Ciclo II) e ensino médio. Um dos eixos desse 
currículo é a contextualização social dos conteúdos,  
considerando que as Ciências da Natureza 
“compõem uma visão de mundo coerente, um 
acervo cultural articulado que reúnem linguagens 
essenciais, recursos e valores que se 
complementam para uma atuação prática e crítica 
na vida contemporânea” (São Paulo, 2010). Este 
trabalho faz parte de uma investigação mais ampla 
sobre formação continuada de professores que 
nosso grupo vem realizando e visa identificar o 
entendimento de um grupo de 12 professores de 
química da rede pública do estado de São Paulo a 
cerca da contextualização do ensino de química no 
atual currículo. 

Resultados e Discussão 
Os professores envolvidos nesta pesquisa fazem 
parte de um grupo colaborativo que vem discutindo 
o currículo de Química e sua implementação em 
sala de aula. O grupo apontou a necessidade de 
aprofundar a discussão sobre a questão da 
contextualização no ensino. Assim, procurou-se 
identificar suas idéias iniciais. O instrumento de 
coleta de informações consistiu em um questionário 
onde foram apresentadas 20 afirmações. Os 
professores deveriam indicar seu grau de 
concordância para cada afirmação, em uma escala 
de 1 a 5, que variava da concordância plena (5), à 
discordância total. Em seguida, foi solicitado aos 
professores que respondessem o que para eles 
significava ensino de química contextualizado. 
Os dados obtidos foram analisados de acordo com 
quatro categorias estabelecidas por Silva e 
Marcondes (2010), para o entendimento de ensino 
de química contextualizado. Sendo as categorias:  

AC- Aplicação do conhecimento químico 

DC- Descrição científica de fatos e processos 
CRS- Compreensão da realidade social 
TRS- Transformação da realidade social 
O grau de concordância dos professores às 

afirmativas propostas indica que, tanto as 
concepções mais simples a respeito da 
contextualização quanto as mais complexas 
receberam valorização de alta a plena concordância, 
o que sugere a não seletividade dos professores ao 
se posicionarem a respeito da contextualização no 
ensino de química. 
No entanto, vemos que, apesar do alto grau de 
concordância dos professores, a maioria (7 
professores), em seus  discursos demonstram 
entender o ensino de química contextualizado como 
aplicação do conhecimento químico.  
Isso sugere que os professores, participantes dessa 
pesquisa, possuem concepções sobre a 
contextualização como sendo apresentação de 
ilustrações e exemplos de fatos do cotidiano ou 
aspectos tecnológicos relacionados ao 
conhecimento químico que está sendo tratado, 
podendo ou não, esses conteúdos, estabelecer 
relações com questões sociais. 

Conclusões 
Apesar dos professores manifestarem alto grau de 
concordância com as afirmações, o discurso dos 
mesmos não condiz com suas escolhas.  Além 
disso, podemos aferir que quando abordam 
prioritariamente a aplicação do conhecimento 
químico, estão apresentando uma abordagem de 
contextualização centrada no conteúdo e não no 
tema. Esses resultados apontam para a 
necessidade de aprofundar o estudo dessa temática 
junto aos professores, para contribuir para um maior 
entendimento do currículo de química e de sua 
temática de uma educação voltada para a cidadania.  
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Introdução 
Espera-se que a participação em projetos de 
extensão nos cursos de licenciatura em 
Química possa contribuir de maneira 
significativa para a formação de futuros 
professores uma vez que esses projetos 
possibilitam ao licenciando, entre outras 
coisas, se envolver com atividades 
diferenciadas no ambiente da sala de aula.1   

Visando a interação do licenciando em 
Química com o espaço escolar a 
Universidade Federal de Sergipe, Campus 
Itabaiana, buscou realizar uma ação de 
extensão em parceria com o Programa 
Nacional de Olimpíadas de Química (OBQ). 
Que tem apoio financeiro CAPES, propõe o 
“Aprofundamento de tópicos em Química”, 
visando preparar os alunos do ensino médio 
para participarem da realização das provas 
da OBQ e ENEM.  

Com intuito de enquadrar as ações do 
Projeto OBQ nas discussões encaminhadas 
no âmbito do ensino de Ciências, 
contribuindo assim para a formação do 
licenciado, buscou-se realizar a inserção do 
Projeto na escola pública por meio da 
experimentação investigativa2. Dessa forma 
a abordagem dos licenciados na sala de 
aula foi com base na investigação dos 
fenômenos visando compreensão dos 
conhecimentos químicos relacionados aos 
experimentos. No presente trabalho relata-
se a experiências de licenciando com o uso 
de experimentos em sala se aula, podendo 
analisar as contribuições do mesmo.  

Resultados e Discussão 
O projeto de “Aprofundamento de Tópicos 
de Química” está sendo aplicado para cerca 
de 60 alunos do Ensino Médio. O grupo 
composto por três licenciados, realizam uma 
pesquisa bibliografia com objetivo de 
encontrar experimentos factíveis de se 
propor a abordagem investigativa e assim 
despertar o interesse do aluno. Utilizou-se 
diversos experimentos com abordagem 

investigativa, os quais ocorriam em duas 
aulas. Com a utilização de materiais 
alternativos, foram abordados conceitos 
como: Separação de mistura envolvendo 
conceitos de filtração, destilação, ácido-
base com utilização de indicador repolho 
roxo, fenômenos reacionais, soluções 
envolvendo conceitos de concentração, 
Depois de uma série de conteúdos são 
propostos simulados contendo questões da 
OBQ para verificar possíveis contribuições. 

Os graduandos são convidados e discutir os 
resultados obtidos pelos os alunos 
secundaristas tendo como objetivo 
aperfeiçoar a prática docente para promover 
uma aprendizagem significativa nos alunos 
do ensino médio. A discussão tem como 
eixo central as potencialidades da 
experimentação investigativa na 
aprendizagem e quanto está abordagem 
contribui para a formação inicial do 
professor de Química visando um maior 
preparo para situações futuras.  

Conclusões 
Através desse projeto os licenciados 
começam a vivenciar a realidade escolar e a 
perceber as necessidades dos alunos, 
visando que a utilização de aulas 
experimentais constitui um dos pilares para 
o início das discussões teóricas dos 
conteúdos.  
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Introdução 
Nas últimas décadas, a formação inicial de 

professores de Química tem sido amplamente 
discutida (PAREDES; GUIMARÃES, 2012). 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) tem o intuito de incentivar a 
formação de professores no Brasil e estimular os 
acadêmicos a seguirem o magistério, através de 
novas práticas pedagógicas, aplicadas em escolas 
do Ensino Básico em parceria com os Institutos 
Federais.  
Neste contexto, esse trabalho tem como objetivo 

avaliar de que forma o PIBID contribui para a 
formação inicial docente de duas licenciadas de 
química, através de reflexões elaboradas por estas 
em documentos escritos antes, durante e após o 
projeto. 

Resultados e Discussão 
Foram utilizados documentos elaborados por duas 

licenciadas do curso de química da UFLA, durante o 
período de seleção e permanência no projeto PIBID 
e, após a conclusão do curso. Diante da leitura 
criteriosa dos materiais, algumas categorias para 
interpretação foram propostas, as quais estão 
apresentadas na tabela 1 abaixo. Assim, a partir dos 
elementos presentes nos textos, trechos descritos 
foram classificados em cada uma das categorias e, 
serão exemplificados no trabalho. 

 
Tabela 1. Distribuição das categorias a partir dos 
documentos analisados. 

MATERIAL CATEGORIA 

Memorial de seleção 2011; 
Reflexão 2º sem. de 2012. 

Contribuições para a 
formação docente 

Reflexão 2º sem. de 2011 e 
2012. 

Atividades realizadas no 
projeto 

Questionário após término 
da participação no PIBID 

Oportunidade de trabalho 
após a conclusão do curso 

Para a primeira categoria, Contribuições para a 
formação docente, as licenciadas descrevem: 
Aluna 3: “Uma vivência que o PIBID proporcionou foi 

experimentar o outro lado: ser professor. [...] O 
PIBID permitiu que me sentisse como docente e 

como discente.” 
Aluna 4: “Trabalhar no PIBID será um meio de 

ampliar a minha formação inicial como professora 
consciente e crítica da prática pedagógica”. 

A partir desses comentários, percebe-se que 
referente à formação inicial, o PIBID parece ter 

 
contribuído para uma postura mais crítica e reflexiva 
das licenciadas.  
 Para Atividades realizadas no projeto, houve uma 
importância dos aportes teóricos utilizados, 
influenciando na formação das licenciadas: 
Aluna 3: “As atividades desenvolvidas, como os kit’s, 
as UD’s e os estudos dirigidos também contribuíram 

significativamente”. 
Aluna 4: “Esta minha evolução foi possível pelas 

atividades realizadas no programa, desde os 
estudos dirigidos até as produções realizadas”. 

Assim, destacam-se a importância da realização de 
atividades nas quais os professores em formação 
inicial tenham contato com pesquisas da área, 
novas metodologias e estratégias de ensino, 
conteúdos científicos e, a oportunidade de 
desenvolver, aplicar e analisar a própria prática 
(BRYAN; RECESSO, 2006; MALDANER, 2006) 
As respostas ao questionário após mostram a 
importância para prática docente para a licenciada 3 
e, ao mesmo tempo, a fragilidade de nosso sistema 
educacional, o qual investiu na formação de um 
professor mais reflexivo, mas não deu oportunidade 
para este colocar em prática seus conhecimentos 
(aluna 4). Evidencia-se também, dificuldades 
conceituais que permaneceram do processo 
formativo da licenciada, como mostra o trecho em 
negrito abaixo: 
Aluna 3: “Estou lecionando química em uma escola 

técnica profissionalizante, no curso de química. 
Também no ensino médio de uma escola estadual e 

com 2 alunos particulares.” 
Aluna 4: “Estou trabalhando em uma padaria como 
balconista por falta de oportunidade de trabalhar em 

escola. Passei recentemente no concurso púbico 
para professores do estado de São Paulo, porém 

como minha classificação não foi das melhores 
ainda não fui chamada.” 

Conclusões 
Observa-se que a participação das licenciadas no 

PIBID foi de grande relevância para a sua formação 
docente, bem como, para sua prática pedagógica. 

No entanto, aspectos como pouca relação 
disciplinas teóricos e práticas, currículos amplos e 
conteúdistas e pouca valorização docente, ainda são 
obstáculos a serem superados.  
____________________ 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo investigar as contribuições do subprojeto PIBID Química UEM na 
formação inicial de professores com base nas reflexões sobre saberes docentes, especificamente, refletir 
sobre a prática; adquirir conhecimentos sobre as novas tendências de ensino/aprendizagem e saber 
preparar atividades. Para construir o corpus da pesquisa utilizaram-se os diários dos bolsistas como 
fonte de dados. A análise dos diários revela que o projeto tem dado contribuições para a formação dos 
licenciandos, oriundas das ações metodológicas que precedem as construções dos saberes necessários 
para a prática docente. Também, ficou evidente que os relatos apresentam níveis de complexidade 
diferentes, na maior parte deles, de acordo com o tempo que o bolsista permaneceu no projeto.  

 
INTRODUÇÃO 
 
Nas últimas décadas, várias têm sido as tentativas de mudanças nos 

processos de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica, 
impulsionadas por diferentes processos de reformas educacionais. Dentre os vários 
aspectos sinalizados como importantes para a formação inicial do professor, 
destacamos a necessidade de o licenciando poder vivenciar, ao longo de toda a sua 
formação, situações próprias do ambiente escolar e articular o conhecimento adquirido 
nas diferentes disciplinas cursadas com a realidade do seu futuro ambiente de trabalho, 
na tentativa de minimizar o abismo existente entre a teoria e a prática.  

Dentre os vários pesquisadores que vem discutindo a formação inicial e 
continuada de professores, destacamos neste trabalho, as discussões de Carvalho-Gil-
Pérez (2001) que apontam nove necessidades formativas do professor de ciências: a 
ruptura com visões simplistas; conhecer a matéria a ser ensinada; questionar as ideias 
docentes de “senso comum”; adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem 
das ciências; saber analisar criticamente o “ensino tradicional”; saber preparar 
atividades capazes de gerar uma aprendizagem significativa; saber dirigir o trabalho 
dos alunos; saber avaliar e adquirir a formação necessária para associar ensino e 
pesquisa didática.    

A perspectiva da formação do professor reflexivo também pode ser 
considerada um importante aspecto na formação inicial, como afirmam vários 
pesquisadores (SCHNETZLER, 2000; SCHNETZLER; ROSA, 2003; MALDANER, 
2003). A reflexão na formação inicial deve permitir a problematização das concepções 
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 sobre “o ser professor”, principalmente aquela alicerçada no que Paulo Freire chama 
de educação bancária, ou seja, o professor possui os conhecimentos e os transmite na 
forma de um monólogo aos alunos que, para terem uma boa aprendizagem, basta que 
sejam capazes de ouvir o discurso do professor e guardar a máxima quantidade de 
informações possíveis. Principalmente, porque tal concepção é predominante na maior 
parte dos cursos de licenciatura, onde o licenciando mesmo que inconscientemente 
acaba incorporando-a em sua prática docente.  

Carvalho e Gil-Pérez (2001) chamam este processo de “formação ambiental”, 
apontada pelos autores como um grande obstáculo a ser rompido pelos professores 
em formação. Por isso, a necessidade de promover uma formação mais abrangente 
que incorpore as mudanças relacionadas ao ensino de ciências de tal forma que 
permita aos cursos de licenciatura formar professores capazes de exercerem o papel 
de mediadores do conhecimento.  

Sem a pretensão de esgotar as possibilidades de discussão a respeito da 
formação inicial, optamos por subsidiar nossa análise a partir de três dos saberes 
apontados por Carvalho e Gil-Pérez (2001): refletir sobre a prática; adquirir 
conhecimentos sobre as novas tendências de ensino/aprendizagem e saber preparar 
atividades. Nossa escolha por estes saberes como fio condutores de nossa discussão 
é porque os mesmos foram base do alicerce que sustenta as intenções formativas 
referentes ao subprojeto do PIBID/Química da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM). 

A importância dos três saberes se destaca porque é necessário ao licenciando 
conhecer as teorias de aprendizagens, as pesquisas e os resultados no ambiente 
escolar, para só então, preparar um programa de atividades pautado nas contribuições 
que a pesquisa em ensino de ciências tem proporcionado aos professores. Nesse 
contexto, a reflexão deve estar presente em todo o processo, desde o estudo e 
elaboração de atividades até a prática em ambientes de ensino e aprendizagem, de tal 
forma a permitir que o licenciando possa reformular suas ideias de forma consciente, 
agindo e tomando decisões a partir da avaliação e reflexão sobre os problemas que 
surgem durante e, posteriormente ao seu trabalho como docente em formação. 

Entendemos que o processo de estudo, preparo de atividades e 
desenvolvimento das mesmas em ambientes de ensino, podem proporcionar condições 
para que durante a formação inicial, os licenciados tenham condições de aprender 
sobre a prática docente, “refletindo sobre a própria prática, retomando-a, descrevendo-
a, problematizando-a, distinguindo as suas dificuldades, sugerindo hipóteses de 
soluções, testando-as, procurando as razões subjacentes à sua prática” (CARVALHO; 
GARRIDO, 1999, p.150).  

Apesar que no processo de formação inicial do professor é muito difícil 
amadurecer os vários saberes docentes necessários à formação do professor reflexivo 
(CARVALHO, 2012), entendemos que nos últimos anos, vários programas e 
intervenções vêm sendo lançados no âmbito da formação inicial de professores da 
Educação Básica, por exemplo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência - PIBID, que como o próprio nome sugere, busca proporcionar uma iniciação 
a realidade escolar com os alunos das licenciaturas (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 
2011). 
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 O PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos de 
licenciatura e procura antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de 
aula da rede pública, proporcionando-lhes oportunidades de elaboração de atividades, 
criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem (CAPES/DEB, Edital 02/2009). Com 
essa iniciativa, o PIBID estabelece relações entre a educação básica e a educação 
superior, por meio dos licenciandos bolsistas, professores do Ensino Básico 
(supervisores) e professores da Universidade (coordenadores). 

Tais objetivos do PIBID, na medida em que permitem ao futuro professor o 
contato com a realidade escolar por meio da ação e reflexão sobre a própria prática, 
estão em consonância com os argumentos de Carvalho e Gil-Peréz (2001) sobre a 
necessidade do trabalho docente não ser: 

[...] uma tarefa isolada, e nenhum professor deve se sentir vencido por 
um conjunto de saberes que, com certeza, ultrapassam as 
possibilidades de um ser humano. O essencial é que possa ter-se um 
trabalho coletivo em todo o processo de ensino/aprendizagem: da 
preparação das aulas até a avaliação. (CARVALHO E GIL-PÉREZ, 
2001, p. 18.)  

Nesse sentido, podemos afirmar que o diário reflexivo tem sido um importante 
instrumento para investigar a prática reflexiva, uma vez que possibilita ao professor o 
conhecimento de suas próprias concepções, fortalecendo a relação entre a práxis, e 
ainda valorizando o processo de investigação (PORLÁN e MARTÍN, 1997). De acordo 
com Liberali (1999), o diário permite a escrita diária e, por isso, se apresenta como uma 
ferramenta útil para pensar sobre a ação profissional e conhecer sobre si próprio. Desta 
forma, por meio do diário, é possível refletir acerca das ações em relação ao contexto 
da prática docente, bem como avaliar, rever e compreender a trajetória e as 
metodologias empregadas no ambiente escolar em seus variados aspectos.  

De uma forma geral, o PIBID é um projeto alicerçado em processos de 
formação inicial em grupo onde os licenciandos podem construir conhecimentos 
pedagógicos e refletir sobre o ensino. No caso específico do subprojeto do 
PIBID/Química da UEM, um dos principais objetivos está centrado em promover 
reflexões individuais e coletivas sobre os muitos desafios da prática docente frente às 
atividades desenvolvidas no contexto PIBID, utilizando os diários reflexivos como uma 
importante fonte para o desenvolvimento do trabalho reflexivo. 

Considerando que os licenciandos bolsistas do PIBID/Química da UEM têm a 
liberdade de decidir sobre o que é importante para inserir em seus diários, nosso 
trabalho busca investigar como o subprojeto PIBID/Química da UEM tem contribuído 
para formação inicial dos bolsistas, por meio da análise dos diários produzidos pelos 
bolsistas, procurando identificar e interpretar, com base nas reflexões feitas por eles, se 
os saberes necessários para uma prática docente reflexiva foram apreendidos.  
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 METODOLOGIA 
 
Segundo Gil (2002), na pesquisa documental, as fontes são muito mais 

diversificadas e dispersas, vale-se de materiais que ainda não receberam um 
tratamento analítico (primeira mão) ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetivos da pesquisa. Como a fonte deste trabalho de análise é o diário, 
julgamos a pesquisa documental o método mais adequado para analisar, estruturar e 
desenvolver o trabalho. 

No ano de 2013 o subprojeto PIBID/Química da UEM contou com um total de 
dezessete bolsistas, em função das desistências ocorridas no ano citado. Deste 
número, catorze compuseram nosso corpus de análise, uma vez que descartamos três 
diários por terem se limitado apenas a descrições simples dos bolsistas a respeito do 
que foi vivenciado no PIBID. 

O tratamento dos dados seguiu alguns princípios elencados por Godoy (1995) 
e Silva (2009), como: a pré-análise dos diários e a separação dos relatos. A partir da 
leitura, buscou-se identificar os diários que apresentavam reflexões acerca dos relatos, 
e a separação de trechos relevantes à discussão deste trabalho. A análise dos relatos 
dos diários foi pautada no método de análise de conteúdo que consiste em, preparar as 
informações, classificar as categorias, descrever as informações e por último, 
interpretá-las (MORAES, 1999).  

Os sujeitos dessa investigação, alunos do PIBID Química 2013, cursam 
diferentes séries da Graduação em Química Licenciatura, e ingressaram em diferentes 
datas no projeto, como apresentamos no quadro 1. 
 QUADRO 1. Informações referentes ao ano de ingresso no PIBID e ao ano da Graduação. 

Bolsistas Ano de 
Ingresso no 

PIBID 

Graduação  Bolsistas Ano de 
Ingresso no 

PIBID 

Graduação 

A.1 Set/2013 2° ano A.8 Ago/2013 1° ano 

A.2 Mar/2013 2° ano A.9 Out/2013 1° ano 

A.3 Fev/2012 3° ano A.10 Out/2013 1° ano 

A.4 Jun/2012 5° ano A.11 Jun/2012 4° ano 

A.5 Ago/2012 4° ano A.12 Ago/2013 1° ano 

A.6 Mar/2013 5° ano A.13 Out/2013 4° ano 

A.7 Abr/2010 5° ano A.14 Set/2010 4° ano 
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 Os critérios utilizados para seleção dos trechos representativos das falas dos 
bolsistas foram estabelecidos a partir dos três saberes docentes já discutidos 
anteriormente: adquirir conhecimentos teóricos sobre aprendizagem e aprendizagem 
de ciências; refletir sobre a prática e; saber preparar atividades. Vale ressaltar que, 
nessa interpretação dos dados, tanto a fala do bolsista quanto a interpretação do 
pesquisador sobre ela, não expressam, de forma completa, a realidade vivenciada 
pelos bolsistas, pois os “indivíduos raramente conseguem explicar totalmente suas 
ações ou intenções; o que eles podem oferecer são histórias sobre o que fizeram e 
porque fizeram o que fizeram [...].” (DENZIN; LINCOLN, 1998, p. 19, apud BERGMANN 
& SILVA, 2013). 

 
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 
De uma forma geral, o que podemos notar por meio da análise dos diários é 

que existe uma predominância bastante descritiva, revelando uma visão simplificada 
que conduz a aspectos superficiais, como o detalhamento dos acontecimentos e 
situações, mas que aos poucos vão surgindo de maneira mais aprofundada, 
propiciando o desenvolvimento da capacidade de observação e categorização da 
realidade.  

Os diários revelam que as atividades executadas no PIBID/Química favorecem 
momentos de reflexão sobre a prática e a aprendizagem dos licenciandos, 
principalmente nas reuniões coletivas, discussão sobre aulas filmadas e nos momentos 
de apresentação e reelaboração de atividades de ensino. Tais características estão de 
acordo com um dos saberes necessários apontados por Carvalho e Gil-Pérez (2001), 
ou seja, a capacidade de refletir sobre a prática, conforme percebemos nos trechos 
selecionados: 

A.6 – “Esse foi o meu 2° dia de contato com os alunos, e gostei muito. 
Eu e a A.5 conduzimos uma equipe de 3 alunos, e acho que 
conseguimos cumprir o objetivo, que era fazer eles refletirem, e tirarem 
as suas próprias conclusões sobre os experimentos. [...] Levando em 
conta que eu e minha colega somos novatas (ela mais ainda do que 
eu), nos demos muito bem e fizemos um bom trabalho”. 
A.1 – “[...] E achei legal filmar a aula dada pelos pibidianos e a mesma 
ser discutida depois, acho que isso pode corrigir e melhorar muito cada 
pibidiano, assim podemos ver os erros e acertos dos demais. E isso 
com certeza contribuirá muito para minha formação. Já que isso em 
sala de aula não é ensinado”. 
A.8 – “Neste mesmo dia assistimos os vídeos das atividades realizadas 
nos colégios, onde tivemos como o objetivo de analisar a nossa atuação 
quanto professor, para verificar erros e técnicas e onde poderia ser 
alterada para se ter uma boa prática docente. Quanto a isso, tive uma 
considerável mudança devida, no começo, a minha falta de experiência 
de lidar com os alunos. Onde no decorrer das atividades fui adquirindo 
tais habilidades, [...] possa refletir em minha maneira de ensinar, pois 
quem ensina se aprende melhor do que como um simples ouvinte”. 
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 A.10 – “As reuniões foram momentos de reflexão aonde  eram 
discutidas as atividades realizadas pelos bolsistas nas escolas [...]diante 
do fato de ter iniciado recentemente no projeto, com o relato dos 
pibiadianos mais experientes e momentos de estudos das filmagens das 
oficinas aplicadas pelos mesmo, essa troca de experiência é foi algo 
considerável para o meu desenvolvimento didático”. 

 
Os bolsistas A.1, A.8 e A.10 demonstram que o fato de as atividades terem 

sido filmadas e, posteriormente assistidas e discutidas por todos os bolsistas, permitiu 
uma reflexão sobre a própria prática e a percepção individual do quanto às atividades 
reflexivas foram significativas para repensar as ações no projeto. Assim como, a 
possibilidade de reconhecerem a importância das discussões coletivas a partir dos 
comentários feitos pelos bolsistas mais antigos no projeto. De acordo com Carvalho 
(2012, p. IX) a filmagem de atividades realizadas em sala de aula é um importante 
instrumento para promover a ”reflexão coletiva dos processos de ensino e 
aprendizagem, concebendo então a prática pedagógica como objeto de investigação, 
como ponto de partida e de chegada de reflexões e ações [...]”.  

As falas destacadas anteriormente, também revelam que os bolsistas estão 
incorporando a reflexão sobre a própria prática e a aprendizagem adquirida no projeto, 
como relata A.1: “Já que isso em sala de aula não é ensinado”. Isto revela que as 
reuniões coletivas e as discussões sobre aulas filmadas são importantes ferramentas 
que auxiliaram na iniciativa da prática da reflexiva.  

Os relatos de A.5 e A.13 revelam a percepção que os bolsistas apresentam 
sobre a importância que os saberes pedagógicos possuem no processo de formação 
de um professor e a contribuição que o PIBID/Química tem dado à formação destes 
bolsistas.  

A.5 – “Acredito que, com a continuação deste (PIBID), proporcionará 
ainda mais contribuições e aprendizagens, pois garante um contato 
maior com o nosso ambiente de trabalho, proporciona aprendizagens 
sobre como elaborar atividades diferenciadas, como empregar 
metodologias distintas conforme o objetivo estabelecido, as 
adversidades que podemos encontrar e como superá-las, além de 
habilidades e competências que são exigidas e desenvolvidas no 
projeto como, disciplina, organização, responsabilidade, trabalho em 
grupo e outras”. 

A.13 – “(PIBID) Proporciona uma melhor visão sobre a área da 
licenciatura e também como é a escola pública, suas dificuldades e 
realidades, para que nós, como futuros professores possamos estar a 
par do funcionamento de uma escola e também para termos um maior 
entrosamento com os alunos num geral, poder desenvolver a prática da 
docência, métodos alternativos de ensino, postura e autoconfiança”.  

Conforme discutimos anteriormente, as reflexões de A5 e A13 deixam entrever 
os princípios sugeridos por Carvalho (2001) acerca dos saberes necessários à prática 
docente em seus aspectos gerais, demonstrando a maturidade dos bolsistas. Talvez 
por ambos estarem no final do 4º ano da licenciatura em Química, etapa em que os 
licenciandos já tiveram contato com quase todas as disciplinas pedagógicas do curso.  
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 O relato do bolsista A.14 também demonstra sua percepção sobre a 
importância atribuída à aprendizagem das novas teorias sobre o ensino de ciências, 
como também, a necessidade de o professor estar próximo aos resultados das 
pesquisas em ensino. Conforme podemos notar, A.14 retrata bem a tomada de 
consciência sobre as leituras como caminho para a mudança de uma visão simplista 
sobre o ensino para uma visão mais apurada, no caso específico, sobre os processos 
de avaliação: 

A.14 – “Ao ler muitos destes artigos, ou dissertações, tive uma melhor 
compreensão de temas que abrangem a licenciatura, como por 
exemplo, a dissertação de Nicole Glock, da UFPR, sobre o Novo ENEM. 
Antes de ler esta dissertação, eu achava que avaliação deveria ser 
quase ou senão banida de currículos escolares pois pra nada servia, 
algo muito subjetivo. Mas, depois de ler, compreendi que depende do 
olhar que você coloca esta avaliação, ou de modo tradicional como 
conhecemos ou de modo que cumpra sua função social, onde o 
professor consiga enxergar os erros dos alunos”. 

 
Os relatos também revelam que os bolsistas com maior tempo de participação 

no projeto e no curso, conseguem fazer reflexões mais profundas sobre o papel do 
projeto, a aprendizagem docente e a noção sobre o “ser um bom professor”, conforme 
percebemos nos relatos dos bolsistas A.4, A.7 e A.11 que destacam: a importância do 
estudo de novas metodologias de ensino e a necessidade da reflexão na prática: 

A.11 – “[...] o caminho para ser um bom professor ainda não está 
completo, e sempre teremos muito o que aprender, mas o PIBID me 
colocou em uma boa direção para que isso possa ser conquistado [...] O 
projeto PIBID vem com o intuito de promover a inserção dos 
graduandos no âmbito escolar, e desenvolver a qualidade de ensino de 
química nessas escolas. Pensando nisso, a mais de um ano junto ao 
projeto PIBID, posso ter a certeza da grande contribuição que ele trouxe 
na minha formação docente. Com ele pude ter um maior contato com as 
escolas e professores, facilitando o conhecimento do ambiente e 
realidade escolar. Além de aprender metodologias de 
ensino/aprendizagem as quais trabalhei também na prática, podendo 
posteriormente refletir sobre, com o intuito de melhorar meus métodos 
de ensino”. 
A.4 – “Agora sou capaz de perceber que minhas reflexões são com 
maior propriedade, consigo pensar e avaliar minha prática de forma 
coerente, e almejo contribuir de forma significativa com a área de ensino 
de química”. 

A.7 – “Uma expectativa que tenho para o ano seguinte é a realização 
frequente de discussão de textos relacionados ao ensino de química. 
Penso que transformar essa prática em uma cultura levará os bolsistas 
a refletir sobre suas ações dentro e fora da sala de aula na direção de 
se formar professores que refletem sua prática. [...] outro aspecto que 
devo considerar é a elaboração prévia das atividades desenvolvidas nas 
escolas. Essa prática tem se tornado mais frequente a alguns meses e 
espero que continue no ano seguinte, pois com uma atividade planejada 
é possível avaliar e discutir os resultados de sua aplicação”. 
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 Cabe destacar que em muitos dos relatos apresentados não conseguimos 
separar cada um dos três saberes apontados por Carvalho e Gil-Pérez (2001), pois 
como vimos nos relatos de A.4, A.7 e A.11, os diferentes saberes misturam-se na fala 
dos bolsistas.  

Como o PIBID/Química, tem buscado inserir nas atividades de ensino a 
contextualização e a problematização como pressupostos teóricos e metodológicos 
para o desenvolvimento pedagógico, tem sido necessário aos bolsistas o estudo e 
discussões sobre tais pressupostos, principalmente o saber necessário para preparar 
atividades. O bolsista A.3 reconhece as dificuldades inerentes ao preparo de 
atividades: 

A.3 – “Hoje reescrevi e corrigi algumas coisas no texto que estamos 
montando, mas estou me sentindo um pouco confusa e parece que o 
texto está um pouco fora da ordem, na verdade não consegui enxergar 
uma ordem certa. Escrever não é nada fácil, minha maior dificuldade, 
mas espero e tenho que superá-la[...] Trabalhei um pouco na parte da 
manhã e na parte da tarde, na metodologia da oficina. Estou me 
sentindo um tanto quanto perdida para escrever essa parte [...]Essa é a 
primeira oficina que escrevo, e que dificuldade estou tendo, cheguei a 
pensar que seria mais fácil. [...] Elaborar a oficina, começando do zero 
foi algo realmente desafiador, sei que ela ainda não está totalmente 
pronta, afinal uma oficina nunca tem fim, sempre vamos ter que 
modificar algo”. 

  
O processo de construção e reconstrução de um texto didático descrito por A.3 

denota os desafios enfrentados pelo bolsista e o reconhecimento de que a elaboração 
de atividades diferenciadas exige estudo, reflexão e reconhecimento sobre o fato de o 
conhecimento ser sempre inacabado. Nesse sentido, vale destacar que o projeto 
também permite ao licenciando se aproximar de um dos saberes necessários à prática 
educativa, discutidos por Freire (1996), nesse caso o fato de compreender que o 
ensinar exige consciência do inacabamento.   

 Por fim, gostaríamos de destacar o quanto as diversas atividades 
desenvolvidas no projeto têm contribuído para a formação crítica e reflexiva dos 
licenciandos sobre o “ser professor”, percebidas nas falas de A.7, A.11 e A.12:  

A7 – “Cada vez que eu aprendo e me envolvo com as tendências de 
ensino seja no campo da história e filosofia da ciência, seja no campo 
das teorias da aprendizagem, sejam nas abordagens pedagógicas a 
área de ensino de química tem mais significado para mim e eu me sinto 
mais motivado a seguir essa área e querer me tornar um pesquisador 
que traga contribuições e defenda a área. E acredito que o PIBID é um 
caminho para isso”. 
A.11 – “[...]. Acredito que o projeto foi o meu “divisor de aguas” para a 
escolha da minha futura profissão, já que me proporcionou experiência 
na sala de aula e uma nova visão de ensino, rompendo com aquela na 
qual caracterizamos de tradicional, e que sempre tive contato em meu 
ensino médio”. 
A.12 – “Posso afirmar com certeza que minha estadia no PIBID me 
trouxe um crescimento pessoal e profissional enorme, além de fazer 
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 minha vontade de lecionar no ensino médio ser aumentada. Falo isso 
com certeza pois aqui tive experiências que eu não teria se me 
atrelasse somente à graduação: o convívio em sala de aula é, 
claramente, o que realmente prepara um professor para poder exercer 
sua profissão com maestria. Sempre costumo dizer que só gostamos do 
que conhecemos; graças ao PIBID, agora conheço o cotidiano de uma 
escola e de uma sala de aula, além de saber o quão gratificante é ser 
agradecido pelos alunos e conviver com eles. Desta forma, ao poder ter 
tido esse contato tão íntimo e real com a realidade escolar, digo que me 
apaixonei ainda mais pela profissão professor”. 

 
Os bolsistas citados revelam amadurecimento e convicção a respeito das 

opções profissionais oriundas da formação recebida ao longo do projeto, mostrando 
capacidade de reflexão crítica sobre o trabalho docente e o desejo de continuidade na 
carreira docente ou na pesquisa em ensino fomentados por meio da participação no 
projeto PIBID.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com base na análise dos relatos, identificamos nas falas dos bolsistas os três 

saberes necessários para a formação da prática docente, evidenciando as 
contribuições do PIBID/Química em diversas perspectivas da formação inicial. Nesse 
sentido, vale ressaltar que o projeto tem permitido aos licenciados a vivência no 
cotidiano escolar, como sujeitos ativos no desenvolvimento de atividades de ensino em 
sintonia com as atuais tendências no ensino de química.  

As diferentes ações do projeto têm proporcionado condições para os futuros 
professores romperem com a formação ambiental, uma vez que foi possível para eles, 
vivenciarem situações de ensino e aprendizagem em química distintas da prática 
tradicional.  Percebemos ainda, que a construção de cada um dos saberes foi 
diretamente influenciada pelas diferentes ações metodológicas do projeto, revelando o 
quanto tem sido significativo optar pelo trabalho coletivo, reflexivo e centrado na 
construção de significados e saberes docentes pelos futuros professores. 

 Podemos afirmar que o diário reflexivo tem se confirmado como um importante 
instrumento reflexivo para a formação docente dos bolsistas, abrindo caminhos para a 
construção de uma postura mais reflexiva acerca da prática docente, assim como uma 
fonte de informação que possibilita aos bolsistas, professores supervisores e 
coordenadores do projeto uma constante avaliação a respeito do desenvolvimento do 
projeto e das ações formativas.  

Os resultados mostram a relevância do PIBID na formação inicial dos futuros 
professores. No entanto, ainda é necessário desenvolver investigações sobre as 
contribuições do PIBID e avaliações acerca do projeto. No caso do PIBID/Química da 
UEM ainda será necessário continuar os estudos na busca de compreender e avaliar 
cada uma das ações metodológicas e formativas no processo de construção e 
reconstrução dos saberes docentes.  
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Introdução 
Com a criação dos institutos federais em 2008, 
estabeleceu-se que 20 % da verba orçamentária 
seria destinada à criação de cursos de Licenciatura 
e formação de professores. No estado de Goiás, 
foram criados dois institutos, dentre eles o Instituto 
Federal Goiano (IF Goiano). O IF Goiano é oriundo 
das antigas Escolas Agrotécnicas e historicamente 
não apresenta a formação de professores como a 
principal atividade de ensino. Buscando atender as 
especificações previstas em lei, foram criados os 
cursos de Licenciatura em Química nos anos de 
2010 e 2011 em cinco campi: Ceres, Iporá, 
Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. A falta de identidade 
do IF Goiano em ofertar cursos de formação de 
professores e o perfil dos docentes formadores dos 
cursos podem ter interferências na elaboração dos 
projetos pedagógicos de curso, como a 
aproximação de um curso de bacharel .  A pesquisa 
foi realizada nos meses de março e abril de 2014 a 
partir da análise do perfil do egresso e habilidades e 
competências presentes nos PPC de quatro cursos 
de Licenciatura em Química do IF Goiano. 

Resultados e Discussão 
Observa-se que os documentos foram elaborados  
transcrevendo trechos de forma ipsis litteris do 
Parecer CNE/CP n° 1.303,nos projetos dos campi 
de Urutaí, Iporá e Rio Verde. Neste último, foram 
transcritos trechos relacionados às habilidades e 
competências previstas para um bacharel em 
Química “...adaptável à dinâmica do mercado de 
trabalho e às situações de mudança contínua do 
mesmo.” Os institutos passaram a ofertar a 
licenciatura em química,sem no entanto,ter corpo 
docente com a formação básica para concretizar 
propostas pedagógicas de tais cursos 
(MAGALHÃES, 2012). Tal aspecto é identificado na 
falta de caracterização da licenciatura nos PPC 
analisados. A visão dos docentes formadores sobre 
o ensino de química aliada ao perfil pretendido pela 
a instituição é fundamental na qualificação de um 
profissional apto a atuar na educação básica, pois 
não se forma um professor com apenas 
conhecimentos específicos. A rápida expansão dos 
cursos de licenciatura em química do IF Goiano sem 
um corpo docente com a formação específica para a 
licenciatura pode ter prejudicado a construção das 
propostas. Para Maldaner (2008), faltam 

profissionais para concretizar as propostas de 
formação de educador químico para a educação 
básica. Apenas no documento do campus Ceres, 
percebe-se elaboração dos textos com uma maior 
abordagem para a formação de um profissional 
capaz para atuar no nível básico conforme trecho 
representativo a seguir:  
Ministrar de forma competente as aulas na Educação 
Básica e propor formas de avaliação adequadas ao 
processo de ensino-aprendizagem. 
Nos demais documentos, há apenas a transcrição 
do texto do parecer CNE/CP 1.303 sem mais 
especificações ou detalhamento com enfoque na 
perspectiva de formação docente do ensino básico.  
Uma característica de formação mais voltada para 
cursos agrotécnicos e ciências agrárias no IF 
Goiano pode contribuir para um distanciamento na 
construção do perfil do profissional da docência a 
ser formado na instituição, pois a instituição 
formadora deve estar preparada para educar para a 
diversidade, para a compreensão e para a reflexão, 
superando as ideias e práticas pedagógicas 
alicerçadas na visão da racionalidade técnica 
 ( Mesquita e Soares, 2009). 

Conclusões 
A criação rápida e recente dos cursos de 
licenciatura no IF Goiano não permitiu ainda uma 
construção de identidade enquanto instituição 
formadora de professores. O histórico da instituição, 
a falta de professores formadores da área de 
licenciatura e a consequente construção de 
propostas pedagógicas que não consideram o perfil 
do profissional da educação básica contribuem para 
divergências quanto à caracterização do curso e 
quanto à construção de propostas formativas mais 
adequadas ao perfil pretendido para a licenciatura 
em química. 
____________________ 
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Introdução 
O PARFOR (Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica) tem como 
objetivo fomentar a educação superior a professores 
que exerçam atividade docente distinta de sua 
formação inicial, possibilitando a esse público, 
formação pedagógica ou obtenção do grau de 
licenciado.  

Aqui faremos uma breve apresentação de uma 
proposta metodológica/pedagógica que foi aplicada 
para uma turma de 11 alunos-professores do 
PARFOR-Química (segunda licenciatura) da 
Universidade Federal de Mato Grosso, campus 
Araguaia, onde envolvemos as disciplinas de 
Instrumentação para o Ensino de Química, 
Tecnologia da Informação e Comunicação para o 
Ensino de Química e Química Orgânica.  

A proposta se constituiu na elaboração de um 
material didático em formato digital (vídeos, 
simuladores, hipermídias, entre outros) de temas 
que estavam sendo abordados em aulas práticas de 
química orgânica. Para os trabalhos práticos e 
desenvolvimento do material, a turma foi dividida em 
dois grupos. 

O trabalho desenvolvido serviu também como 
avaliação dos alunos-professores nas disciplinas 
envolvidas. 

Resultados e Discussão 
Durante as aulas de química orgânica, os grupos 

escolheram trabalhar com o tema forças 
intermoleculares, onde um dos grupos ficou 
responsável pela elaboração de um material sobre 
ponto de fusão, e o outro abordou a separação do 
etanol presente na gasolina utilizando uma solução 
de cloreto de sódio. 

Os alunos tiveram que realizar os experimentos, 
entendê-los e, posteriormente, propor meios para 
fundamentação, explicação e apresentação dos 
fenômenos em nível macro e microscópico. Os 
grupos filmaram e fotografaram os experimentos, 
levantando ideias sobre o que deveria ser explicado 
posteriormente no material a ser desenvolvido.  

O material didático foi elaborado em uma 
linguagem apropriada ao ensino médio, de modo 
que os alunos-professores, ao retornarem a suas 
escolas, pudessem utilizá-los em sua prática 

docente como recurso a falta de laboratórios, 
conforme apontados pelos mesmos. A opção de 
escolher experimentos e, a partir deles desenvolver 
o material didático, se fundamenta na possibilidade 
de tornar a aula mais atrativa para o aluno. Além do 
mais, o uso de tecnologias no ensino, neste caso o 
computador, pode permitir que os envolvidos criem 
novas formas de dar significados, assimilando 
melhor os conceitos (GIORDAN, 2008). 

O uso de experimentos, mesmo que na forma 
digital, constitui-se de um recurso que proporcionará 
aos professores, demonstrar os fenômenos e 
discuti-los em momentos diversos, já que este 
formato permite a pausa do que está sendo 
observado. Neste contexto, sob orientação dos 
professores, os alunos-professores desenvolveram 
pesquisas abrangendo as disciplinas envolvidas 
para fundamentá-los no trabalho em questão. Foi 
enfatizado a importância de o professor realizar 
pesquisa e permanecer em constante formação, 
uma vez que essa característica, de 
professor/pesquisador, irá contribuir para o seu 
desenvolvimento intelectual, possibilitando-o 
reconhecer sua prática e como consequência, 
desenvolver ações que estejam mais próximas da 
realidade de sua escola e necessidade dos alunos 
(MALDANER, 2000). 

Conclusões 
 Ambos os grupos optaram em desenvolver seus 

respectivos materiais em formato hipermídia, pois 
entenderam que neste formato as possibilidades de 
apresentação dos fenômenos e conceitos são mais 
favoráveis à aprendizagem dos alunos. Entenderam 
que a concepção de um material didático passa por 
uma série de estudos que requer tempo e 
dedicação, entretanto, perceberam que isso faz 
parte da prática docente e que as disciplinas podem 
se complementar na construção do conhecimento, 
sendo estas características de extrema importância 
na formação continuada dos professores. 
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Introdução 
Este trabalho é parte do projeto de pesquisa que 
vem estudando o impacto do mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 
Universidade de Brasília (PPGEC/UnB) na atuação 
profissional de seus egressos. Esta modalidade de 
pós-graduação stricto sensu, o mestrado 
profissional, se distingue dos acadêmicos não 
apenas na sua natureza, mas especialmente na 
proposta de trabalho final. A dissertação exigida 
deve ser uma proposição educacional que emerja 
necessariamente de reflexões a partir da prática 
docente, contendo também uma proposta de ação 
profissional (produto) que possa ter, de modo mais 
ou menos imediato, impacto no sistema a que ele se 
dirige, podendo ser utilizado por outros profissionais 
(GAUCHE et al., 2007, p. 216). Fisher (2003, p. 119) 
destaca que o mestrado profissional “tem o caráter 
de inovação e reconstrução do modelo tradicional de 
ensino”. Então, o objetivo nesse trabalho foi analisar 
como o mestrado do PPGEC contribuiu para o 
desenvolvimento de uma postura profissional 
reflexiva em nossos egressos, bem como 
categorizar as dissertações nas linhas de pesquisa 
(LP) do Programa.  

Resultados e Discussão 
A metodologia qualitativa de pesquisa baseou-se em 
Bogdan e Biklen (1994), tendo caráter descritivo, 
envolvendo pesquisa por meio de questionários 
enviados pela internet aos: 22 orientadores do 
PPGEC para realizar a categorização das 
dissertações e 113 egressos para avaliar impacto 
profissional do mestrado. Na etapa de categorização 
das dissertações nas LP apresentamos dois 
gráficos. O primeiro refere-se ao período de 2004 a 
2011, quando o programa tinha três Áreas de 
Concentração e onze LP. Já no segundo período, de 
2012 a 2014, o PPGEC passou a ter uma Área de 
Concentração, Ensino de Ciências e apenas três LP. 
Verifica-se na figura 1 (a) e (b) uma grande 
concentração de dissertações na LP Ensino e 
Aprendizagem antes e depois de Jan/2012. Quanto 
à contribuição para uma prática mais reflexiva por 
parte dos egressos, a avaliação foi feita 
considerando uma escala de 0 a 5, em que 0 = 
nenhuma contribuição; 1 = muito baixa; 2 = baixa; 3 
= média; 4 = alta e 5 = muito alta. Até o momento, 
40 egressos responderam ao questionário. Desses, 
21 consideram que a contribuição foi muito alta; 12 
que foi alta e 7 média. Isso foi corroborado nos 
comentários opcionais, enviados por vários 
egressos, dos quais elegemos alguns recortes. 

 
 

Figura 1 – Percentual de dissertações defendidas nas 
Linhas de Pesquisa do PPGEC nos períodos de (a) 2004 
a 2011 e (b) 2012 a 2013. 
“[...]modificar minha postura como educador, no modo de 
perceber os problemas inerente às políticas na educação 
e na preocupação de melhorar os mecanismo para que 
os estudantes tenham um melhor aprendizado” 
 “Ao planejar as aulas, tenho me inspirado em tudo o 
que aprendi ao longo do mestrado, principalmente 
no que tange à minha atuação no PIBID e nas 
disciplinas experimentais que leciono.” 
"[...] as maiores contribuições para as relativas 
mudanças, sobretudo à postura profissional mais 
reflexiva, guardam relação com as leituras, as atividades 
desenvolvidas durante o curso ..., eventos e outros.” 
“Passei a me interessar mais por artigos, periódicos, 
dentre outras publicações científicas e voltadas ao 
ensino, o que permitiu ampliar de forma mais orientada o 
meu conhecimento.” 
Também houve respostas em que alguns egressos 
sugeriram melhor estruturação de certas disciplinas, 
bem como o aprofundamento em questões 
filosóficas-epistemológicas em ciências humanas, 
ao invés de centrar-se em aspectos didáticos. 

Conclusões 
Há que se estimular a produção de dissertações nas 
LP - Formação de Professores, pois apesar de gerar 
tantas reflexões pelos egressos e ser avaliada como 
uma contribuição positiva, as questões da ordem do 
fazer docente tem perpassado as dissertações, sem 
necessariamente ser o principal objeto de 
investigação.  
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Introdução 
O artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos enuncia que “Toda pessoa tem direito à 
liberdade de pensamento, consciência e religião”. 
Porém, o ambiente escolar apresenta uma grande 
dificuldade de lidar com as diferenças culturais, 
perpetuando, assim, cotidianas violações de Direitos 
Humanos. Oliveira e Queiroz (2013) afirmam a 
necessidade de formar professores de Ciências em 
uma perspectiva de Direitos Humanos, 
estabelecendo diálogos entre as diversas culturas 
existentes em sala de aula e empoderando grupos 
minorizados historicamente.  
Durante o ano de 2013 foi elaborado um curso de 
curta duração que abordou, na formação de 
professores de Química, temas como: a elaboração 
de Textos de Divulgação Científica, CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade), TICs no Ensino de 
Química e o tópico de Educação em Ciências e 
Direitos Humanos. Sendo o último, recorte escolhido 
para esse trabalho.  
O objetivo desse trabalho foi identificar os diferentes 
discursos de futuros professores de Química sobre 
a inserção dos temas sexualidade e religiosidade no 
ensino de ciências. Para isso, foi exibido o filme “O 
Jardim de Folhas Sagradas”, e posteriormente 
promoveu-se uma roda de discussões, a qual foi 
filmada e analisada seu conteúdo (MORAES, 1998). 
Os participantes da pesquisa foram 10 licenciandos 
de diferentes semestres. 

Resultados e Discussão 
Foram destacadas as falas mais relevantes pelos 
alunos, estabelecendo-se categorias a posteriori. 
Episódio 1: Discurso de possibilidade da 
inserção dos temas sexualidade e religiosidade 
no Ensino Médio 
 Categoria- 1: Experiência de vida: “Eu acho que 
sim, até porque eu vivi isso em casa”; “na 4ª série 
minha professora falou sobre sexualidade”; 
Categoria 2: Diálogo escola-.familiares:  “Eu 
usaria, mas com a presença dos pais [...] porque 
tem toda aquela criação do filho dele o jeito que ele 
criou o filho...” 
Episodio 2: Discurso de impossibilidade da 
inserção dos temas sexualidade e religiosidade 
no Ensino Médio 
Categoria 1: Falta de preparo no professor: “para 
trabalhar isso lá ele tem que ser um antropólogo  

 
muito bem formado”; “na universidade nunca 
trabalhamos esse tema” Categoria 2: Crenças: 
“acho que isso não cabe ao professor passar isso 
para um aluno do ensino médio. Categoria 3: 
Sistema de ensino: Mas por que eu não trabalharia 
lá? Porque se tratando de candomblé de uma forma 
bem direta a escola já me barraria, eu não teria essa 
liberdade de levar para sala de aula. 
Os episódios supracitados evidenciam as 
divergentes percepções dos alunos quanto à 
inserção dos temas no Ensino Médio. No que se 
refere ao discurso de possibilidade, observa-se que 
os estudantes favoráveis à inserção dos temas, 
passaram por experiências de vida positivas. Além 
disso, destacam a necessidade do diálogo entre 
escola e família para que a inserção do tema seja 
possível, uma vez que são controversos, envolvem 
valores e, muitas vezes, são tabus familiares. No 
que refere ao discurso de impossibilidade, 
destacam-se a falta de formação inicial, o que 
acarreta dificuldades de trabalhar com esses temas 
na prática docente. Outro ponto destacado é a 
existência de sistemas de ensino rígidos que 
dificultam a execução de propostas previstas em 
documentos oficiais relacionados à pluralidade 
cultural como tema transversal e à lei 11.645/08. Por 
fim, é perceptível a existência de discurso contrários 
à inserção dos temas pela existência de valores 
pessoais que dialogam com a criação familiar, 
crenças religiosas, entre outras. 

Conclusões 
Destaca-se a necessidade de repensar a formação 
do licenciando buscando uma ótica voltada à 
construção de valores, comportamentos e discursos 
que contemplem os Direitos Humanos, formando o 
futuro professor de Química para atuar no diálogo 
entre pais e alunos no diverso contexto da Educação 
Básica. 
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Introdução 
O ensino por investigação tem como objetivo central 
proporcionar uma melhor aprendizagem de 
conceitos ao posicionar o aluno como sujeito ativo 
na construção dos saberes científicos. Segundo 
Cañal (2007) as propostas atuais de investigação 
escolar são coerentes com os fundamentos das 
ciências da educação contemporâneas e se 
postulam como uma opção didática integradora, 
tanto para o desenvolvimento de estratégias de 
ensino escolar como para a formação de 
professores. Furió (2006) considera a aprendizagem 
como um tratamento de situações problema que 
despertem o interesse dos alunos e incluam 
aspectos de um programa de atividades que 
orientem à solução do problema. O objetivo é 
integrar as atividades investigativas de forma 
interdisciplinar relacionando os saberes das várias 
disciplinas, sem entretanto deixar analisá-las nos 
saberes que contemplam, nos conceitos 
enunciados, próprios de seus lócus de cientificidade 
(FAZENDA, 2008). O presente trabalho apresenta a 
construção e aplicação de uma atividade 
interdisciplinar e investigativa por bolsistas, e demais 
integrantes do projeto PIBID Interdisciplinar da 
Faculdade de Ciências – UNESP Campus de Bauru, 
envolvendo as licenciaturas em Química, Física, 
Matemática e Ciências Biológicas, a partir do tema 
central Evolução, em uma Escola Estadual da 
cidade de Bauru, com três turmas do 2º ano do 
Ensino Médio. 

Resultados e Discussão 
O tema Evolução foi proposto nas reuniões 
semanais do grupo. Buscou-se inicialmente levantar 
os saberes a serem trabalhados isoladamente em 
cada área. A partir deste levantamento, verificaram-
se como estes saberes relacionam-se entre si. 
Todas estas etapas foram acompanhadas da 
construção de mapas conceituais com a finalidade 
de integrar os conceitos das áreas de forma 
interdisciplinar. Assim, foi possível construir uma 
sequência didática em que as disciplinas unem-se 
umas às outras de forma harmônica, engendrando 
também os saberes pedagógicos sob a ótica do 
ensino por investigação. O mapa conceitual (Figura 
1) ilustra a sequência didática organizada além das 
conexões entre os saberes desenvolvidos em aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Mapa conceitual da sequência didática 

O tema proposto aumentou visivelmente o interesse 
dos alunos, sua participação em aula e desempenho 
nas avaliações e atividades propostas. Entretanto, o 
tempo de quatro aulas por turma mostrou-se 
insuficiente para uma abordagem mais detalhada e 
próxima do cotidiano e que levasse em conta maior 
tempo para o desenvolvimento de hipóteses 
argumentativas pelos alunos, principal objetivo da 
atividade. 

Conclusões 
Pode-se concluir que as atividades elaboradas e 
aplicadas são geradoras da aprendizagem de 
conceitos e excelentes lócus para a aprendizagem 
da docência, pois exigem planejamento, diálogo e 
reflexão por parte dos licenciandos e demais 
formadores para que sua execução tenha o caráter 
investigativo e interdisciplinar. 
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Introdução 
A Teoria da Aprendizagem Significativa de David 
Ausubel se propõe explicar como o conhecimento é 
adquirido e a forma que ele fica armazenado na 
estrutura cognitiva dos alunos.1 Sua teoria baseia-se 
no armazenamento de informações a partir da 
organização de conceitos mais gerais para os mais 
específicos. Baseado nesta teoria, Joseph Novak 
desenvolveu a metodologia de mapas conceituais.1 
Estes consistem em diagramas hierárquicos que 
procuram refletir a estrutura conceitual e relacional 
da matéria que está sendo ensinada, além de serem  
utilizados como mecanismos de negociação de 
significados, instrumentos de avaliação e de 
metacognição na medida em que levam o aluno a 
refletir sobre sua própria aprendizagem.1 

Este trabalho apresenta os resultados da 
elaboração de mapas conceituais por licenciandos 
em química e suas percepções das vantagens e/ou 
desvantagens de sua elaboração e aplicação dentro 
da sala de aula ou para outros objetivos 
educacionais. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa foi realizada em uma oficina oferecida 

durante o Encontro de Licenciaturas e Pesquisa em 
Educação, promovido por uma instituição pública de 
ensino superior, localizado no estado de Goiás e 
que aloca cursos de licenciatura em química em 
seus diversos campi. 

 A oficina intitulada “A utilização de mapas 
conceituais no ensino de química”, teve a oferta de 
20 vagas e participação de todos os inscritos. Os 
alunos cursistas da oficina eram oriundos do curso 
de licenciatura em química de diversos campi da 
instituição. Primeiramente foi feito um levantamento 
do conhecimento prévio de mapas conceituais, e 
dos 20 participantes, apenas um tinha conhecimento 
de tal estratégia. Foi feita a seguir uma explanação 
sobre como surgiram os mapas conceituais e em 
que teoria são embasados, assim como se constrói 
um mapa e a sua utilização como estratégia de 
ensino-aprendizagem, como método avaliativo do 
processo de aprendizagem do aluno e no 
planejamento de uma disciplina ou aula. Após esta 
etapa, foi proposto que os participantes 
construíssem mapas conceituais de dois conceitos 
químicos: ligações químicas e teorias atômicas. 

 

 
Após a construção do mapa em grupos com cinco 

integrantes, foi entregue aos participantes de cada 
grupo um livro didático a fim de que eles 
analisassem o seu mapa e abstraíssem os 
conceitos mais específicos para cada conteúdo  
específico.  

Os licenciandos então reconstruíram seus mapas 
e os apresentaram oralmente antes e depois da 
utilização do livro didático. Na apresentação oral, os 
participantes ainda expressaram que vários 
conteúdos específicos não haviam sido 
contemplados nos mapas inicialmente e que com 
certeza os que haviam sido esquecidos por eles não 
mais o seriam a partir da utilização da ferramenta 
aqui em estudo. 

Conclusões 
Com a realização desta pesquisa, podemos 
perceber que embora os mapas conceituais já 
sejam utilizados há um tempo no ensino, o 
conhecimento desta estratégia de ensino-
aprendizagem ainda é muito pequena pelos 
licenciandos em química, uma vez que apenas um 
único participante da oficina conhecia ainda 
parcialmente o que era um mapa conceitual, porém 
não a teoria a eles relacionados. Ao elaborarem os 
mapas com os temas propostos, os futuros 
professores de química perceberam que há 
conceitos específicos tanto de teoria atômica quanto 
de ligações químicas que ainda não faziem parte de 
sua estrutura cognitiva e que a estratégia ajudou a 
localizar estas lacunas em seu conhecimento sobre 
os conteúdos. 
Assim, o objetivo da oficina que era de ensinar toda 
a teoria por trás dos mapas conceituais e como 
elaborar foram alcançados com êxito de acordo com 
os próprios participantes que detectaram sua própria 
estrutura cognitiva e as possíveis lacunas em 
relação aos conceitos trabalhados. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar as apropriações de um grupo de estagiários por meio 
da elaboração e desenvolvimento de um projeto de Intervenção Pedagógica. Todas as atividades foram 
realizados na disciplina de Estágio II. Inicialmente fez-se várias leituras e discussão de artigos, 
relacionados a educar pela pesquisa e a abordagem CTS. O tema escolhido pelos estagiários 
oportunizou que eles relacionassem os conteúdos químicos, com os aspectos históricos da cultura 
indígena e negra. Também foi possível contextualizar este tema ao abordar a questão econômica do 
crescimento de lojas que vendem chocolates na cidade de Itumbiara. Verificamos que houve uma 
articulação dos conteúdos químicos presentes no chocolate com a saúde dos indivíduos que consomem 
este produto. 
 

Introdução 
Entendemos o Estágio Supervisionado como um campo de conhecimento, no 

qual visa contribuir para a formação de docentes, criando condições para que os 
estagiários possam refletir sobre as diversas situações que ocorrem na sala de aula. É 
por meio do Estágio que os futuros professores farão uma integração dos 
conhecimentos trabalhados na Licenciatura com o campo social, na qual a prática 
educativa será desenvolvida.  

Baseados nas concepções de Stenhouse (1975) e Donald Schön (1983, 1987) 
entendemos que a pesquisa tem um papel relevante na formação dos docentes, pois 
por meio da pesquisa podemos criar condições para que os estagiários possam 
confrontar suas experiências com as teorias discutidas em sala de aula. Foster (1999) 
argumenta que a relevância para a pesquisa educacional é quando estas efetivamente 
investigam sobre os problemas da sala de aula e da prática escolar. Dessa forma, a 
pesquisa na formação inicial de professores depende de seu conteúdo e da forma de 
participação dos licenciandos no desenvolvimento da investigação.  

Segundo Perrenoud (1993) para que a pesquisa na formação docente seja 
positiva para o licenciando é necessário que esteja relacionada à área educacional e 
que o futuro professor participe ativamente desse processo contribuindo para o seu 
desenvolvimento profissional. As razões citadas por este autor, para o uso da 
investigação na formação inicial de professores, esta na oportunidade que esses 
licenciandos terão de confrontar-se com dúvidas e incertezas de um determinado 
assunto ou tema e de ser iniciado nos métodos e na epistemologia de investigação, 
sendo estimulado a apropriar-se ativamente dos conhecimentos científicos. Nessa 
perspectiva, o Estágio Supervisionado poderá se constituir como uma atividade de 
pesquisa. 

Almejamos que os licenciados possam construir propostas de ensino de 
química, baseado em temas sociais verificando com base na literatura as tendências 
na área de ensino de química, colocando em ação as propostas planejadas, 
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observando e analisando os resultados obtidos e que possam corrigir caminhos que se 
mostrarem poucos satisfatórios (SANTOS, 2006). Defendemos essa ideia como forma 
de desenvolvimento profissional dos licenciandos e também como uma estratégia para 
a melhoria do ensino, tanto nos cursos de formação de professores quanto no ensino 
de química da educação básica. 

  Segundo o artigo 2 da Lei 9.394/96  a educação tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). Na tentativa de cumprir os fundamentos 
desta lei surgiu em 1999 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que tem por 
objetivo orientar os professores para que seus conteúdos possam ser trabalhados de 
forma interdisciplinar, contextualizados e que desenvolvam em seus alunos habilidade 
e competências. Visando atender essas exigências as Orientações Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (OCNEM) propõe que as aulas possam ser trabalhadas 
numa abordagem a partir de temas sociais, de forma que o aluno compreenda os 
processos químicos envolvidos e possa discutir aplicações tecnológicas incluídas ao 
tema, compreendendo efeitos das tecnologias na sociedade, na melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e nas suas decorrências ambientais. 

A pesquisa em educação deve estar relacionada com aspectos sociais, 
políticos, econômicos e ambientais, com o desenvolvimento não apenas dos conteúdos 
conceituais, mas procedimentais e atitudinais (MARTINS, 2003). Essa proposta coloca 
os futuros professores como produtores de conhecimento, em vez de “consumidores, 
transmissores e implementadores do conhecimento produzido em outras instâncias” 
(SANTOS, 2010, p.17). 
 

Objetivos 
O curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Goiás prevê a divisão do Estágio em quatro etapas. As atividades aqui 
descritas foram desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2014 na disciplina de 
Estágio Supervisionado II, que tinha como um dos objetivos identificar os pressupostos 
teóricos e metodológicos que fundamentam a proposta de se trabalhar por projetos de 
pesquisa e analisar como estes projetos podem contribuir na formação de docentes. 
Para tanto, os alunos matriculados nesta disciplina tinham como atividade principal a 
elaboração, desenvolvimento e análise de um projeto de Intervenção Pedagógica (IP), 
mediante as necessidades apontadas pelos professores na educação básica.  

Assim, este artigo tem como objetivo apresentar as apropriações de um grupo 
de estagiários por meio da elaboração e desenvolvimento de um projeto de Intervenção 
Pedagógica.  

 
Percurso Metodológico 
A disciplina de Estágio Supervisionado II, ofertado no 6º período do curso de 

Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – 
Câmpus Itumbiara tem como ementa: Elaboração/ execução/ avaliação de projetos de 
pesquisa e intervenção. Assim, no primeiro semestre de 2014, essa disciplina foi 
desenvolvida em 5 etapas. Na primeira etapa foi apresentando aos estagiários vídeos 
de pesquisador Pedro Demo (https://www.youtube.com/watch?v=5M3aTST4yQs) 
falando sobre a importância da pesquisa na formação inicial. Em seguida foi sugerido 
aos alunos a leitura de textos relacionados nesta perspectiva, para que eles pudessem 
identificar os pressupostos teóricos e metodológicos que fundamentam a proposta de 
se trabalhar por projetos de pesquisa (DEMO, 1997). Na semana seguinte os 
estagiários apresentaram suas considerações com relação a educar pela pesquisa. 
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A segunda etapa contemplou uma apresentação e discussão sobre a 
organização, formatação e estrutura de um projeto de pesquisa voltado ao ensino. 

 A terceira etapa foi a apresentação de seminários pelos estagiários sobre a 
abordagem CTS. Inicialmente foi discutido o texto de Santos e Mortimer (2002) e 
posteriormente os estagiários selecionaram artigos da Revista Química Nova na Escola 
que discutiam como desenvolver essa perspectiva na sala de aula (REBELLO et 
al.,2012; SILVA, MORTIMER, 2012). Esta atividade objetivou que os estagiários 
pudessem identificar os aspectos teóricos e metodológicos que fundamentam essa 
abordagem e que fosse um alicerce para que eles pudessem propor seus projetos de 
ensino.  

Posteriormente, foi solicitado aos estagiários que eles elaborassem um projeto 
de intervenção pedagógica, tendo como referencial a abordagem CTS (SANTOS, 
MORTIMER, 2002). Para a escolha do tema, os estagiários foram às escolas para 
verificar quais necessidades de ensino aprendizagem, quais as estratégias de ensino 
que os professores da educação básica utilizam em sala de aula. Dessa forma, o tema 
escolhido para o desenvolvimento deste projeto foi previamente acordado entre os 
professores em formação inicial, professores da educação básica e professora 
formadora. Essa etapa se configurou como a quarta etapa. 

A quinta etapa foi o desenvolvimento do projeto de intervenção pedagógica e a 
análise por meio da escrita de um diário reflexivo, no qual os estagiários puderam 
refletir sobre sua prática pedagógica e sobre como essa estratégia contribuiu para sua 
formação profissional.  Dessa forma, os resultados apresentados abaixo mostram 
inicialmente as apropriações dos estagiários com relação à perspectiva do educar pela 
pesquisa e a abordagem CTS e posteriormente a elaboração e desenvolvimento do 
projeto de Intervenção Pedagógica.  
 
 

Resultados e Discussão 
Segundo Demo (1998), ao passo que os alunos têm aulas com professores 

pesquisadores e estes professores fundamentam suas aulas sobe a perspectiva de 
pesquisa estes alunos consequentemente também se tornaram pesquisadores. Para 
Galiazzi (2002) o educar pela pesquisa tem um sentido mais amplo, pois propicia aos  

 
[...] a educação pela pesquisa na formação inicial de professores propicia uma 
formação qualificada tanto no sentido formal quanto político. O educar pela 
pesquisa propicia aos sujeitos se assumires no discurso pedagógico e na 
linguagem científica, possibilitando-lhes o desenvolvimento de competências 
questionadoras e argumentativas, indicadoras de uma complexifixação de 
conhecimentos e práticas dos licenciandos (GALIAZZI, 2002, p.245). 
 

 Analisando a proposta de Pedro Demo (2007) temos uma visão realista, mas 
que poucas pessoas concordam, onde ele propõe um evidente recuo das aulas 
propriamente ditas, baseadas em repasse de informações, ele acredita que o aluno 
deve buscar seu material e ele mesmo deve elaborá-lo e assim argumentar sobre o 
que ele criou, tornando-o crítico. Com isso o sujeito se tornaria mais autônomo e 
aprenderia mais e melhor. Contudo ele concorda que existem alguns problemas em 
relação a esta perspectiva e afirma que 

 
O problema principal não está no aluno, mas na recuperação da competência 
do professor, vítima da precariedade da formação original, a dificuldade de 
capacitação permanente adequada, até a desvalorização profissional extrema, 
em particular na educação básica (DEMO, 2007). 
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O segundo tema abordado pela professora supervisora foi a perspectiva CTSA, 
ela entregou um material que foi lido e discutido em sala-de-aula. Foi abordado o que 
seria o currículo com ênfase em CTSA, o histórico, os objetivos e a estrutura 
conceitual. Depois buscamos outras fontes sobre essa temática. 

De acordo com Krasilchik (1987), no Brasil na década de 70, os currículos 
educacionais de ciências começaram a incorporar uma visão de Ciências como fruto do 
contexto econômico, político e social. Na década de oitenta, o ensino de ciências 
passou a se orientar pelo objetivo de analisar as implicações sociais do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

Neste contexto, segundo Santos e Mortimer (2002) vários materiais didáticos e 
projetos foram construídos, incorporando elementos dessa perspectiva. A principal 
contribuição dos currículos em CTS é disponibilizar aos cidadãos instrumentos que lhe 
permitam identificar as inter-relações entre o conhecimento científico, as aplicações 
tecnológicas e suas implicações sociais, permitindo que os aspectos históricos, éticos, 
políticos e socioeconômicos sejam discutidos. 

 
Essa perspectiva CTS se configura como uma proposta didática, como uma 
forma de compreender as inter-relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e que depois originou uma vertente na qual se inclui as consequências destas 
interações com o meio ambiente, sendo neste caso, denominada de Ciência-
Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) (SANTOS, 2007). 

 
Elaboração do Projeto  
A proposta era a de criar um projeto de pesquisa fundamentado na perspectiva 

CTS, então o tema principal escolhido pelo nosso grupo foi com relação ao chocolate 
que depois foi intitulado “Chocolate: as propriedades terapêuticas dos polifenóis e 
benefícios da ingestão de derivados do cacau”. 

Uma pergunta que direcionou o projeto de pesquisa foi: como a análise da 
composição do chocolate pode ajudar na disciplina de química no Ensino Médio? Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) do ensino médio propõem que o 
aprendizado de química deve: 

 
Possibilitar ao aluno à compreensão tanto dos processos químicos em si 
quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com 
as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e 
econômicas (BRASIL, 2002, p.87). 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) determinam ainda, que: 
 
O ensino de química nas escolas promova uma contextualização sociocultural 
a fim de reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural, 
como também, reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e 
tecnológico da Química e aspectos sócio-político e culturais (BRASIL, 2002, 
p.39).  

 
Segundo Santos e Mortimer (2002) a abordagem CTS pretende envolver 

conhecimento científico e a vivência pessoal e social de cada indivíduo a fim de formar 
cidadãos críticos comprometidos com a sociedade em que vivem (2002, p.5). Essa 
interação advém da conciliação do dia-a-dia do aluno e o que é ensinado em sala de 
aula, pretendendo assim aliar a teoria e a prática para que fique evidente a real 
importância de se aprender determinados conteúdos.  Santos e Mortimer (2002), 
segundo citação de Bybee,(1987) observa que: 
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A orientação curricular CTS como pesquisa e desenvolvimento de currículos 
que comtemplem, entre outros: (i) a apresentação de conhecimentos e 
habilidades científicos e tecnológicos em um contexto pessoal e social; (ii) a 
inclusão de conhecimentos e habilidades tecnológicos; (iii) a ampliação dos 
processos de investigação de modo a incluir de decisão e (iv) a implementação 
de projetos de CTS no sistema escolar. (SANTOS, 2002, p.3). 
 

Noutra perspectiva, mas dentro no nosso contexto, temos a Lei 11.645/2008 
institui a obrigatoriedade do ensino da temática “História e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena”, sendo exigidos que os conteúdos programáticos sejam articulados a fim de 
se resgatar as contribuições dessas culturas nas áreas social, econômicas e política, 
pertinentes à história do Brasil (BRASIL, 2008).   

A partir desta perspectiva este projeto teve como um dos objetivos ressaltar a 
contribuição do cacau na história do Brasil, seja ela em relação a cultura indígena ou 
em paralelo com a cultura negra. Quando à cultura indígena o cacau fora utilizado em 
diversos rituais como um presente aos deuses assim como também era feito em outras 
culturas e ainda por ser considerada tão valiosa fora utilizada pelos índios como 
moeda. Com relação a cultura negra identificamos que no período da escravidão os 
negros atuaram nas plantações de cacau sendo estes explorados por fazendeiros. 

Vale ressaltar que houve vários momentos de orientação, devido as 
dificuldades que tínhamos em organizar as ideias, afinal era um trabalho novo. A 
orientação da professora supervisora foi de extrema importância, pois ela proporcionou 
através de esclarecimento de dúvidas e orientação sobre a fundamentação do projeto, 
o direcionamento necessário nesta etapa.  

Foram disponibilizadas trinta vagas que seriam divididas entre três escolas: 
Colégio JFF, Colégio E AM e IFG- Câmpus Itumbiara, porém apesar do interesse dos 
alunos do primeiro colégio, eles não tiveram acesso ao projeto por falta de condições 
propícias, pois no dia em que foi desenvolvido o projeto houve um evento na referida 
escola que impossibilitou a participação destes alunos.  

Quadro1: Mapa de atividade  

Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

I 

 Apresentar o processo 
histórico de produção do 
cacau e condições 
ambientais específicas do 
fruto; 
 Identificar a influência 

do cacau na história da 
cultura da cultura indígena e 
afro-brasileira. 

 Fatos históricos 
sobre o nome e descoberta 
do cacau com ênfase na 
cultura indígena e o uso do 
cacau nas tribos; 

  Condições 
ambientais para cultivo do 
fruto e influência do uso de 
mão de obra escrava no 
plantio; 

 Localização dos 
principais produtores de 
cacau e movimentação do 
capital brasileiro. 

 Quadro 
branco; 

 Pincel; 
 Apagador; 
 Datashow; 
 Caixa de 

som; 
 Notebook. 
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II 

 Observar os teores de 
polifenóis presentes no 
cacau e como os processos 
industriais podem influenciar 
nos valores encontrados em 
seus derivados; 
 Apresentar estudos 

que comprove que o 
consumo de chocolate pode 
trazer benefícios a saúde. 

 Descrição dos 
compostos presentes no 
cacau; 

 Apresentação da 
estrutura carbônica dos 
polifenóis; 

 Valores de polifenóis 
encontrados no cacau; 

 Propriedades 
benéficas dos polifenóis ao 
corpo humano; 

 Estudo descritivo das 
capacidades antioxidante, 
anti-inflamatória e 
cardioprotetora; 

 Processos industriais 
envolvidos na produção do 
chocolate e influência 
destes processos na 
diminuição do teor de 
polifenóis. 

 Quadro 
branco; 

 Pincel; 
 Apagador; 
 Datashow; 
 Caixa de 

som; 
 Notebook. 

 

III 

 Quantificar a 
produção de cacau e seus 
derivados no Brasil e sua 
relação com a economia 
nacional, enfatizando 
características específicas 
da venda de produtos 
derivados do cacau na 
cidade de Itumbiara. 

 Ressaltar o valor 
econômico do cacau a nível 
mundial; 

 Apresentar os 
valores necessários para 
abrir uma franquia de 
chocolates; 

 Identificar os 
produtos adicionados ao 
chocolate que influenciam 
no sabor, teor de gorduras 
totais. 

 Quadro 
branco; 

 Pincel; 
 Apagador; 
 Datashow; 
 Caixa de 

som; 
 Notebook. 

 

I. Investigando o cacau 
A abordagem inicial do tema foi feita por meio das seguintes perguntas: Qual a 

fruta que origina o chocolate? Existe uma condição ambiental específica para o cultivo 
do cacau? Como é feito o chocolate? Estas perguntas foram feitas a fim de avaliar os 
conhecimentos iniciais dos alunos. 

Como introdução a discussão das origens do cacau, foi exibido aos alunos o 
vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=A1k_5W1KnTU0) que reproduz um episódio 
do programa Globo Repórter da Rede Globo que traz a análise do cacau e suas 
propriedades, porém ele não foi tão aprofundado. Em seguida, foi abordado o cacau a 
partir dos fatos históricos, falando sobre o nome Cacau que pode ser representado de 
diversas maneiras, sendo considerado por diversas tribos indígenas, o fruto da árvore 
da vida, e chamado de Manjar dos Deuses pelo seu sabor. Daí a origem do nome 
científico Theobroma cacao, que significa alimento dos Deuses. O cacau teve forte 
influência na cultura indígena, e isso foi evidenciado durante a aula. Quando os 
colonizadores chegaram à América, o cacau já era cultivado pelos índios, e desde 
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aquela época o cacaueiro era considerado fruto sagrado. O plantio do cacau, também 
manteve forte influência com o tráfico negreiro, analisando que os negros eram trazidos 
para o Brasil para trabalharem nas plantações deste fruto. O cacau cultivado no Brasil 
era posteriormente vendido para os países europeus. 

Os alunos foram questionados sobre as regiões onde o cacau era cultivado, a 
fim de fazê-los refletir sobre o plantio do fruto em nossa região. O cultivo do fruto se dá 
nas regiões de florestas pluviais da América Tropical, e há botânicos, portanto, que 
acreditam que o cacau é originário das cabeceiras do rio Amazonas. O cacaueiro exige 
solos profundos, argilo-arenoso, e as árvores ficam ligadas ao solo retendo sais 
minerais e água, fatores fundamentais para o desenvolvimento vegetal da planta. E 
dentre os estados onde o cacau é cultivado estão: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Pará, Rondônia e Amazonas, com essas informações eles puderam analisar porque 
nossa região não era propícia o cultivo do cacau. 

II.  A química do cacau 

Quanto à química propriamente dita, foi apresentado, com o uso da tabela 
abaixo, os principais compostos químicos presentes no cacau, dando ênfase na (+)- 
catequina, (-)- epicatequina e procianidina B2, que são os compostos responsáveis 
pelos benefícios à saúde. 
Tabela 1: Principais polifenóis encontrados nas sementes de cacau. Fonte: Porter et al. (1991); Sanbongi et al. 

(1998); Sanchez Rabaneda et al. (2003); Counet et al. (2006). 

 

Como embasamento teórico, foram apresentados os principais grupos 
funcionais, com enfoque nos fenóis afinal seria o grupo estudado durante as aulas, 
para tanto foi utilizado o quadro a seguir:  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
FP 

 

Quadro 1: Principais grupos funcionais. 

 

Em seguida, foi explicado o porquê dos principais compostos presentes no 
cacau serem chamados de polifenóis fazendo-os analisar a cadeia carbônica destes 
compostos identificando os elementos químicos que justificam este nome.  

Foram apresentados estudos feitos com estes flavonóis, que são encontrados 
em maior proporção no fruto sendo eles a (-)-epicatequina e a (+)-catequina, em 
relação as suas propriedades: antioxidante, anti-inflamatória e cardioprotetora.  

Com relação à capacidade antioxidante foi apresentado um vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=2WCGUh-clrI) com a finalidade de ilustrar como é 
feita a absorção de radicais livres. Como comparativo entre derivados de cacau e 
outros alimentos foi apresentada a seguinte tabela que informa a diferença do número 
de ORAC (Capacidade de absorção de radicais de oxigênio). 

 

Alimento ou bebida 
ORAC * 

(mmol de equivalente 
Trolox.100 g-1) 

Liquor de cacau 40,0 
Chocolate amargo 13,0 
Chocolate ao leite 6,7 
Maça 0,2 
Vinho Tinto 0,7 
Infusão chá preto  
(2 g chá.200 mL-1 água) 1,6 

Tabela 1: Capacidade antioxidante de alguns alimentos e bebidas. Fonte: Arts et al. (2000); 
Hammerstone et al. (2000); Osakabe et al. (1998); Wang et al. (2000); Cao et al. (1996, 1998 apud 

STEINBERG et al., 2003). 

A propriedade anti-inflamatória consiste em se auxiliar na diminuição da 
atividade em torno se uma lesão causada pelo processo fisiológico que ocorre na 
decorrência da ativação de mecanismos de defesa do corpo gerados por alterações 
nos componentes humorais ou por celulares após injúria tecidual. A exposição a um 
patógeno gera uma migração de células circulantes, que são direcionadas pela 
presença de substâncias quimiotáticas no sítio inflamatório. A resposta na área da 
lesão caracteriza a área inflamada que apresenta sinais clínicos como rubor, calor, 
edema, dor e prejuízo funcional (CRUVINEL et al, 2010).  
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Com relação a propriedade cardioprotetora foi apresentado um vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=qPiVDpaNxOw) sobre o colesterol, mostrando como se 
dá o acúmulo de gordura nas veias. Sabemos que as plaquetas no nosso sangue 
podem, na presença de muita gordura, se unir (agregar) formando placas no interior 
das veias e artérias, dificultando a passagem do sangue, essas placas são chamadas 
de arterioscleróticas. E os flavonóis presentes no chocolate evitam que estas plaquetas 
se unam e assim impedem a formação destas placas (LATIF, 2013, p.65). Os flavonóis 
diminuem a tendência de agregação de plaquetas, e de coágulos que podem ser 
gerados por altos teores de colesterol, diabetes, fumo e obesidade. 

Questionamos os alunos em relação aos processos industriais necessários 
para a produção do chocolate. Após ouvirmos suas respostas foi apresentado um vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=KOBOfne7HzY) que fora gravado em uma fábrica 
de chocolate, para que eles tivessem uma melhor visão destes processos. Em seguida 
foram explicados quais e a finalidade de cada um, sendo eles: fermentação, secagem, 
torração e alcalinização do pó. 

Perguntamos qual era o tipo preferido de chocolate de cada um dos ouvintes, 
em seguida foi explicado qual a influência da adição de determinados componentes no 
sabor, teor de gorduras totais e principalmente na quantidade de polifenóis. Para que 
os alunos avaliassem a influência dos processos industriais e assim evidenciar a 
diminuição dos valores de polifenóis encontrados nas sementes de cacau ao longo da 
fermentação, que é o primeiro estágio, foi mostrado o quadro abaixo:  

 
Quadro 2: Teores de flavonóis eprocianidinas (mg/g) em base seca e desengordurada, em 

sementes de cacau, ao longo da fermentação. Fonte: Kealey et al. (1998) 

Flavonóis 
(mg.100 g-1) 

Tempo de Fermentação (h) 
0 24 48 96 120 

Monômeros 21,99 21,09 20,89 9,55 8,58 
Dímeros 10,07 9,76 9,89 5,78 4,66 
Trímeros 10,2 9,12 9,47 5,06 4,07 
Tetrâmeros 7,79 7,06 7,34 3,36 2,56 
Pentâmeros 5,31 4,74 4,906 2,14 1,63 
Hexâmeros 3,24 2,91 2,93 1,16 0,89 
Heptâmeros 1,31 1,36 1,33 0,46 0,33 
Octâmeros 0,63 0,61 0,69 0,25 0,17 
Nonâmeros 0,42 0,36 0,41 0,14 0,12 
Decâmeros 0,15 0,18 0,3 0 0 
Undecâmeros Traços Traços Traços nd nd 
Total 60,45 57,25 58,17 27,91 22,97 
Nd: não detectado 

III. Chocolate e a economia 
Nesta terceira e última, partiu-se do pressuposto que o cacau movimenta a 

renda per capita de vários países, sendo um deles os Estados Unidos. Assim, 
introduziu-se os valores necessários para se abrir franquias em cidades que 
apresentam mais de 100 mil habitantes. As principais são: Cacau Show, Chocolates 
Brasil Cacau e Copenhagen. Aqui pudemos analisar a reação dos alunos ao verem 
quais eram estes valor, de forma geral todos ficaram surpresos devido a estes altos 
valores. Para se abrir estas franquias além de preencher os pré-requisitos necessários 
o futuro franqueado deveria desembolsar no caso da Cacau Show cerca de 
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R$90.000,00, para a Chocolates Brasil Cacau R$180.000,00 e para ter uma loja 
Copenhagen cerca de R$350.000,00. Dados estes, disponibilizados nos respectivos 
sites destas empresas. 

Dando continuidade a aula voltou-se a questionar se os alunos sabiam quais os 
processos industriais envolvidos no preparado o chocolate. Em seguida, foi perguntado 
aos alunos qual o tipo preferido de chocolate de cada um, e explicado qual a influência 
da adição de determinados componentes no sabor, teor de gorduras totais. Aqui foi 
disposto que os processos industriais para a produção do chocolate acrescentam 
diversos tipos de açúcares, gorduras, sendo estes responsáveis pela alteração do 
gosto do chocolate tornando-o o sabor mais agradável para aqueles que gostam do 
sabor mais adocicado. 

 
Considerações Finais 
Os resultados apresentados mostram que as estratégias de ensino escolhidas 

para o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado foram importantes para 
que os estagiários pudessem se apropriar dos pressupostos teóricos e metodológicos 
que fundamentam as propostas de se trabalhar com projetos de pesquisa e com a 
abordagem CTS.  

O tema escolhido pelos estagiários oportunizou que eles relacionassem os 
conteúdos químicos, com os aspectos históricos da cultura indígena e negra. Também 
foi possível contextualizar este tema ao abordar a questão econômica do crescimento 
de lojas que vendem chocolates na cidade de Itumbiara.  

Verificamos que houve uma articulação dos conteúdos químicos presentes no 
chocolate com a saúde dos indivíduos que consomem este produto. 

Os jovens atualmente veem muitos vídeos e dessa forma este recurso foi 
utilizado pelos estagiários para o desenvolvimento da intervenção pedagógica. Este 
recurso trouxe mais dinamicidade nas aulas e mais contextualização. 

Entendemos que estas atividades realizadas na disciplina de Estágio II não são 
suficientes para promover a total compreensão dos processos de educação pela 
pesquisa. Mas, é fundamental que possamos reconhecer e continuar produzindo 
estratégias de ensino que articule o ensino e a pesquisa na formação inicial de 
professores.  
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RESUMO:  
A vivência em um curso de Licenciatura em Química mostra que os licenciandos encontram muita 
dificuldade quando são desafiados a escrever ideias. Reconhecendo a importância da escrita para a 
formação de futuros professores, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar o 
envolvimento dos licenciandos com a produção de artigos científicos. Para isso foi selecionado o 
periódico Química Nova na Escola. Diferente do esperado, foi encontrado um número significativo de 
artigos com a participação de licenciandos e foi possível perceber que, nas instituições que apresentam 
maior número de artigos com licenciandos, há um professor mais experiente que provavelmente 
promove ou incentiva essa escrita. 
 

INTRODUÇÃO 
Comunicar-se pela escrita é uma necessidade premente tanto na vida 

acadêmica quanto no exercício de algumas profissões. Marques (2008) argumenta que 
escrevemos para pensar e, nesse sentido, escrever é exercitar o pensamento. Assim, 
se considerarmos a escrita como um processo formativo, essa necessidade torna-se 
mais acentuada na formação docente, já que o professor faz da escrita um modo de 
comunicação com seus alunos. Nossa vivência dentro de um curso de formação de 
professores nos mostra que escrever é um desafio e alguns estudantes sentem-se 
inseguros quando são instigados a este exercício. Por essa razão, julgamos importante 
investigar a escrita dos licenciandos, uma vez que eles se tornarão professores em 
poucos anos.  

Na universidade, os estudantes são envolvidos na escrita por meio de resumos, 
portfólios, relatórios, monografia ou trabalho de conclusão de curso. Além de expressar 
bem um conteúdo, espera-se que a escrita dos discentes utilize uma linguagem clara, 
sem a qual a compreensão do texto pode ser prejudicada. Algumas vezes, a maior 
dificuldade aparece na organização de um texto escrito e não no conteúdo. Isso pode 
ser um indício de que a capacidade de escrever não está sendo devidamente 
trabalhada e incentivada durante a graduação. 

Nossa experiência nos mostra que a dificuldade de escrita dos licenciandos, 
independente da área, afeta o seu desempenho no curso e, caso o problema não seja 
sanado, o seu desempenho profissional. Como podemos pensar em professores que, 
com dificuldades de escrita, precisarão corrigir a escrita de outros, seus alunos?  Além 
disso, a elaboração de exercícios e provas deve conter linguagem clara e estrutura 
adequada.  

Considerando a importância da escrita, esse trabalho tem a intenção de 
conhecer como ou quanto os futuros professores se envolvem com o exercício de 
escrever, investigando esse envolvimento em professores de Química em formação. 
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Para isso usamos o periódico que consideramos ser referência na área de Ensino de 
Química: a revista Química Nova na Escola.  

REFERENCIAL TEÓRICO 
Em trabalho desenvolvido por Freitas e Fiorentini (2008), os licenciandos em 

Matemática foram acompanhados em uma disciplina do curso e, na sequência, quatro 
deles foram selecionados para o trabalho. O objetivo desses autores foi de identificar 
as contribuições da escrita na formação do futuro professor de Matemática. A partir dos 
diários de campo, autobiografias, entrevistas e conversas presenciais e virtuais com 
esses quatro estudantes que frequentaram a disciplina Geometria Plana e Desenho 
Geométrico, os autores construíram uma narrativa formativa. Eles argumentam que 
esses licenciandos trabalham pouco a escrita durante sua formação. Segundo eles,  

Os futuros professores da matemática apresentam dificuldade em colocar no 
papel suas reflexões e seus pensamentos, o que leva a supor que os cursos de 
graduação em matemática pouco enfatizam e exploram as interações 
mediadas pela escrita discursiva. (FREITAS e FIORENTINI, 2008, p. 139) 

Os autores observaram que os estudantes, durante o curso de graduação em 
matemática, escrevem pouco sobre o que pensam e observam. Para eles, esta 
dificuldade em estabelecer comunicação escrita de forma compreensível, 
provavelmente é decorrente de uma prática que prioriza a escrita técnica. Os textos 
acadêmicos produzidos pelos estudantes – geralmente relatórios – são sucintos, 
lógicos e pouco reflexivos. Segundo os pesquisadores, a imersão desses quatro 
estudantes na prática da escrita instaurou uma liberdade de pensamento, atuando 
como um processo formativo à medida que os discentes passaram a (re)significar seu 
modo de atuar e a organizar o próprio trabalho pedagógico. 

Após acompanharem a experiência com a escrita, os autores afirmam que os 
momentos de escrita proporcionam a organização do pensamento e são, portanto, 
momentos formativos. Para eles a escrita,  

[...]ressalta a sensibilidade inerente a esses momentos que não são apenas 
vividos, mas que possuem a potencialidade de mobilizar ideias, crenças e 
valores que fazem com que o indivíduo se posicione e (re)signifique seu modo 
de agir e pensar, caracterizando assim o aspecto formador (FREITAS e 
FIORENTINI, 2008, p. 141). 

Considerando o trabalho de Freitas e Fiorentini (2008), podemos perceber que a 
escrita se configura como uma forma do sujeito se revelar, à medida que expõe suas 
crenças sobre aquilo ao qual está se referindo e representa, ainda, um momento 
formativo, já que esse sujeito organiza suas ideias e se posiciona frente a um problema 
ou situação. 

Gadotti, Freire e Guimarães (1986) alertam para uma discriminação entre 
autores e leitores, como se apenas alguns tivessem acesso ao desenvolvimento pleno 
da escrita. Segundo eles isso se deve a um desiquilíbrio entre as habilidades e 
competências de leitura e de escrita. Talvez isso seja oriundo, também, de uma 
tendência em incentivar a leitura, como se ela fosse uma condição para o 
desenvolvimento dos sujeitos, mas não darmos a mesma importância à escrita. Nesse 
sentido Kramer (1995) ressalta sobre a necessidade de recuperarmos a capacidade de 
ser autor, de deixar rastros. 
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Pérez (2008) desenvolveu um estudo sobre como uma instituição formadora de 
professores, mais especificamente como o curso de Licenciatura em Língua Inglesa 
desenvolvia a competência de escritor em seus estudantes e como instrumentalizava 
os futuros professores para que esses pudessem, no futuro, transformar seus próprios 
alunos em escritores competentes. Para isso ela investigou as crenças dos futuros 
professores sobre a construção de um texto escrito e como eles corrigiam um texto 
produzido pelos seus alunos e se essa postura havia sofrido modificações em função 
do curso que frequentavam. 

Com parte dos resultados, a pesquisadora observou que há uma crença 
instaurada de que a escola tem a função de ensinar seus alunos a escreverem 
“corretamente”. O destaque a palavra corretamente está relacionado às normas 
gramaticais, aos erros apresentados. Há pouca ênfase às ideias dos estudantes ao 
produzirem um texto escrito. Essa crença se mostrou nas correções que os 
investigados fizeram a textos de seus próprios alunos e no questionário que 
responderam. Para ela, o curso de graduação não se mostrou – nos questionários – 
como tendo grande influência na ação dos professores. 

Queiroz (2001) ao perceber como a deficiência na escrita pode se tornar um 
limitante para que se alcance uma carreira de sucesso nas ciências, desenvolveu um 
trabalho de análise de várias estratégias de ensino que visavam o desenvolvimento 
desta habilidade em sala de aula. De acordo com a autora, a dificuldade que alguns 
alunos têm de escrever pode estar relacionada à formação a que são submetidos na 
universidade: 

[...]Como o campo da química é potencialmente quantitativo, os currículos dos 
cursos de química no ensino superior, de uma forma geral, enfatizam o 
desenvolvimento de habilidades quantitativas, como a efetuação de cálculos e 
resolução de problemas, em prejuízo do desenvolvimento de habilidades 
qualitativas, como a escrita (QUEIROZ, 2001, p. 143). 

Ao longo do texto, a autora destaca sua opinião de que as habilidades de maior 
importância desenvolvidas pelos alunos são o pensamento crítico e a comunicação 
clara. Para ela é fundamental não apenas o estímulo da escrita, mas principalmente a 
forma como se escreve. 

A autora enfatiza que as diversas práticas de ensino com o intuito de 
desenvolver a escrita, utilizadas no trabalho que desenvolveu, foram bem sucedidas e 
apresentaram vários benefícios para os alunos envolvidos. O professor também foi 
beneficiado, já que o retorno que ele recebeu fez com que pudesse avaliar de maneira 
mais eficiente o nível de assimilação e as concepções dos alunos. Entre outras 
afirmações importantes a autora alerta que escrever demanda um elevado nível de 
envolvimento entre escritor e o texto e, nesse sentido 

Pensamento e linguagem encontram-se imbricados – quando um deles é 
aprimorado, o outro quase sempre melhora. Assim, quando se solicita ao aluno 
que escreva algo, impinge-se a ele a tarefa de “pensar” sobre este assunto, 
pois o ato de escrever envolve muito mais do que simplesmente expor ideias 
armazenadas na cabeça. Para tanto, faz-se necessário que as ideias sejam 
repensadas e organizadas, para finalmente serem expostas (QUEIROZ, 2001, 
p. 146). 

Consideramos que o envolvimento dos graduandos com a prática de escrita é 
uma necessidade, já que ela faz parte do processo formativo. A escrita, como 
ferramenta de aprendizagem, desenvolve o conhecimento adquirido pelo estudante, 
estruturando-o. Desta forma, valorizar a escrita em cursos de licenciatura pode 
desenvolver o hábito de escrever e a capacidade de comunicar-se claramente. Nos 
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cursos de formação de professores isso ganha mais importância, pois além de usar a 
escrita como ferramenta de trabalho, esses licenciandos poderão desenvolver em seus 
próprios alunos o hábito de escrever. 
 Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar o envolvimento de 
licenciandos com a escrita científica, a partir de um periódico que é referência na área 
de ensino de Química. 

METODOLOGIA 
Para atender ao objetivo proposto neste trabalho consideramos o periódico 

Química Nova na Escola como um foro privilegiado para que as questões relativas ao 
ensinar e aprender Química fossem publicadas. Portanto, artigos envolvendo esse 
tema e que sejam produzidos por estudantes de Licenciatura em Química tem grande 
probabilidade de serem submetidos a esse periódico. Assim, esse periódico foi 
selecionado para a nossa investigação. 

Para delimitar o campo de análise desta pesquisa, as edições foram 
selecionadas a partir do ano de 2004. Assim, teríamos 10 anos de revista para ser 
analisada. Incluímos a última edição disponível na época de análise, ou seja, o Vol. 36, 
n. 1, do ano de 2014. 

Em cada um dos artigos foi realizada uma busca do pequeno “currículo” 
apresentado ao final do artigo. Foram selecionados os artigos cuja titulação de pelo 
menos um dos autores fosse licenciando. A seguir foram selecionados aqueles cujo 
título era licenciado. Para esses últimos, foi necessário fazer uma busca no currículo da 
plataforma Lattes o ano de formatura para comparação com a data de submissão do 
artigo. 

Depois de selecionados os 57 artigos com a participação de licenciandos, foi 
construída uma tabela com informações essenciais dos artigos, como: autor, 
instituição, assunto, volume, número, data e nome do artigo. Com estes dados foi 
possível identificar o envolvimento dos licenciandos, em cada edição da revista 
QNEsc,  com a produção de artigos científicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O periódico “Química Nova na Escola (QNEsc)” publicou, nos anos de 2004 até 

a primeira edição de 2014, um total de 33 edições, contendo 311 artigos publicados. 
Para esses artigos, foram analisadas as informações sobre os autores, contidas ao 
final de cada publicação. Dessas publicações, 67 artigos foram selecionados, por 
apontarem indícios de que pelo menos um dos autores poderia ser estudante de 
Licenciatura em Química.  

Entre os artigos selecionados, 38 traziam a informação de que, no mínimo, um 
dos autores era licenciando, ou seja, estudante de licenciatura em química. Para os 
outros 29 artigos fizemos uma busca no Currículo Lattes dos autores cuja formação no 
artigo constava como “licenciado” ou "graduado", sem especificação da modalidade. 
Para esses, comparamos o ano de formação do licenciado com a data de submissão 
do artigo e foram considerados licenciandos aqueles que formaram no ano em que o 
artigo foi submetido ou, para um caso, que formou até três meses antes da data de 
submissão do artigo. Observamos que dezenove deles foram submetidos em data 
anterior à formatura do autor ou foram encontradas informações que comprovaram que 
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a graduação foi em Licenciatura. Portanto, também foram classificados como artigo 
contendo licenciandos como autores. Para os outros dez artigos selecionados, o autor 
“licenciado” não tinha currículo na plataforma lattes ou este não estava atualizado e, 
por isso, não conseguimos confirmar a data da conclusão do curso ou a modalidade 
em que o autor era formado. Assim, esses dez artigos foram retirados dessa análise.   

Como foi considerado como parâmetro de comparação a data de submissão do 
artigo, certamente os dados apresentados neste trabalho têm uma margem de erro. Os 
dados podem estar subestimados, caso o autor tenha produzido o artigo durante a 
graduação, mas só o tenha submetido um tempo após formado ou quando já estava no 
mestrado. Também podem estar superestimados, já que o currículo na plataforma 
Lattes não especifica o mês em que o autor formou e, nesta pesquisa, foi considerado 
apenas o ano de formação.   

Portanto, os dados mostram que 57 artigos publicados na revista Química Nova 
na Escola, nos anos de 2004 ao primeiro número do ano de 2014 apresentavam 
estudantes de cursos de licenciatura como autores. Considerando o total de artigos 
publicados nesse periódico (311), esses artigos representam aproximadamente 18,3% 
deles. Estes artigos tiveram a participação de aproximadamente 80 autores que 
comprovadamente encontravam-se no curso de Licenciatura em Química na época da 
submissão do artigo.  
 Nossa vivência em um curso de Licenciatura em Química, seja como licenciando 
ou como formador, nos mostra que os estudantes têm dificuldades em lidar com a 
escrita e, algumas vezes, essa dificuldade se mostra na época de realização do 
trabalho de conclusão de curso, ou seja, quando esse estudante já está finalizando a 
sua graduação. Por isso, encontrar esse número de artigos tendo professores em 
formação como autores foi surpreendente. Não podemos afirmar que esses 
licenciandos foram responsáveis pela produção do texto ou foram os principais autores. 
Nossa proximidade com autores de três artigos nos mostra que dois deles foram 
resultados de trabalhos de final de curso, ou seja, foram produções dos licenciandos. 
Se isso acontece com os demais trabalhos, então temos um envolvimento interessante 
dos licenciandos com a escrita científica. 

Foi realizado um levantamento dessa produção por edições do periódico. Foi 
perceptível que as publicações de artigos com participação de licenciandos no 
periódico QNEsc não ocorre de forma padronizada, em relação a quantidade de artigos 
publicados por revista. Das 33 edições analisadas, 7 delas não continham artigos que 
pudessem ser contabilizados neste estudo. Entretanto, as edições 24 e 26 possuem 
quatro artigos cada uma e as edições 22, 31(1), 31(2), 31(3), 31(4), 32(1), 33(4), 35(2), 
35(3) e 36(1) possuem 3 artigos cada uma, com essa participação. Na Tabela 1 há uma 
síntese dessas publicações. 
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Ano Nº Total de 
Artigos 

Artigos com 
Licenciandos 

Instituição de vínculo dos 
autores 

2004 
19 11 2 ULBRA, UERJ 
20 11 0 - 

2005 
21 10 2 FURG, UENF 
22 11 3 UFSCar, UFRPE, UnB 

2006 
23 12 2 UERJ 
24 10 4 UFG, UFV, UNIFEB, UFSCar 

2007 
25 11 1 UFPE 
26 11 4 UESC, UNIFEB, UFSCar, UERJ 

2008 

27 9 1 UFSCar 
28 10 1 UEM 
29 10 0 - 
30 12 0 - 

2009 

31(1) 10 3 UFRGS, UFMG, UNEB 
31(2) 11 3 UEMS, UFG, UFMG 
31(3) 10 3 UFMG, UEM, UESC 
31(4) 10 3 CEFET-PB, UFMG, UCS 

2010 

32(1) 9 3 UNIVAP, FAMASUL, UFSJ 
32(2) 9 0 - 
32(3) 9 2 UESC, UFSCar 
32(4) 7 0 - 

2011 

33(1) 9 1 UFU 
33(2) 8 1 UFPE 
33(3) 7 1 URI 
33(4) 8 3 UERJ, UEM, UFPI 

2012 

34(1) 6 1 UFMG 
34(2) 6 0 - 
34(3) 7 1 UEPG 
34(4) 13 2 UEMS, UFRJ 

2013 

35(1) 8 0 - 
35(2) 9 3 UFSJ, UFSCar, UFS 
35(3) 9 3 UFPE, UFV, UFPB 
35(4) 9 1 UFSC 

2014 36(1) 9 3 UESC, UFG, UFMG 

Tabela 1 – Dados dos artigos QNEsc 2004 a I-2014 

Nas edições analisadas, 30 instituições são responsáveis pela publicação dos 57 
artigos com a participação de licenciandos. Entretanto, chamou atenção a existência de 
dezessete artigos oriundos de apenas três instituições de ensino. Isso significa que os 
licenciandos que produziram 29,8% dos artigos analisados eram de apenas três 
universidades. Seis artigos possuíam a participação de alunos da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) também 
foi citada em cinco artigos como instituição de ensino de pelo menos um dos autores. 
Colaboradores de seis artigos declararam relação com a Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar).  
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Foram procuradas, para os artigos dessas três instituições, informações sobre 
os demais autores e, principalmente, sobre quem seriam os possíveis “orientadores” 
dessa escrita. Apesar do elevado número de artigos publicados por estas instituições, 
pode-se perceber que apenas uma pequena parcela de professores orienta estes 
alunos de graduação no momento da escrita. Dos cinco artigos publicados pela UERJ, 
todos tinham a participação de um Doutor em Engenharia Química, que é professor 
adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e está vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação (PPG) em Química. Dos seis artigos publicados pela UFMG, três deles 
tinham a colaboração de uma professora doutora em Educação pela UFMG que é 
professora adjunta no Departamento de Química da Universidade Federal de Minas 
Gerais, atuando no setor de Ensino de Química e vinculada ao PPG em Educação. A 
UFSCar tinha quatro dos seis artigos vinculados a ela com a participação de um pós-
doutor em Química, que é professor titular do Departamento de Química da 
Universidade Federal de São Carlos.  

Outra instituição com um número considerável de artigos foi a Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC) que teve participação de seus alunos em quatro 
artigos. Ao se pesquisar um possível orientador desta universidade, também foi 
observado que um professor participou da elaboração de três dos quatro trabalhos 
publicados com licenciandos. 

Esse dado é um indicativo de que a participação dos licenciandos na produção 
de artigos da QNEsc depende do incentivo ou colaboração de um professor do curso 
de formação. Ao que nos parece, nessas quatro instituições há um professor que 
promove o envolvimento dos licenciandos com essa produção. Certamente isso é um 
facilitador para que esses professores em formação se tornem autores de produções 
escritas.  

Na sala de aula circulam inúmeros textos escritos e, principalmente, o livro 
didático. Na literatura é fácil de encontrar críticas a esses materiais escritos. Uma 
maneira prática de inserir na sala de aula textos mais adequados ao tipo de trabalho 
que o professor realiza seria com o professor se tornando autor do seu próprio material. 
Mesmo que isso seja uma inferência nossa, ousamos afirmar que, para que o professor 
da Educação Básica possa se sentir sujeito da produção de materiais escritos, ele 
precisa ser inserido nessa atividade durante a formação inicial. 

Quanto ao número de licenciandos que participaram da produção de artigos na 
QNEsc, ele parece insignificante se considerarmos o número total de licenciandos em 
Química existentes no país. Nos 57 artigos encontrados foram identificados 80 autores 
que eram licenciandos na época de produção do artigo e que, portanto, se envolveram 
nessa produção enquanto eram estudantes. No entanto, essa análise só nos parece 
fazer sentido em relação à produção total. Assim, consideramos que a participação dos 
licenciandos tem se mostrado significativa, apesar de não haver um crescimento nessa 
participação ao longo dos anos. 

Foi observada também a seção na qual esses artigos foram publicados. Para 
isso consideramos as seções presentes na QNEsc. Os dados se encontram 
organizados na Figura 1, a seguir: 
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Figura 1 – Gráfico da distribuição dos artigos com licenciandos nas seções da QNEsc. 

 
Pode-se observar, então, que a “Experimentação no Ensino de Química” foi a 

seção preferida dos licenciados. As outras duas que se destacam são “Pesquisa no 
Ensino de Química” e “Relatos de Sala de Aula”. Acreditamos que os artigos publicados 
nas seções de pesquisa e de relato de sala de aula possam ter alguma relação com o 
Trabalho de Conclusão de Curso desses licenciados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao iniciarmos esse trabalho tínhamos o objetivo de identificar o envolvimento de 

licenciandos com a escrita científica. Partimos da premissa de Marques (2008) de que 
a escrita é um processo formativo e, principalmente, do seu dito “Escrever e coçar, é só 
começar”. Para isso buscamos nossos dados no periódico que consideramos como 
uma referência na área de ensino de Química. 

Nossa vivência em cursos de formação de professores – seja como formador ou 
como licenciandos – e o diálogo que fizemos com outros autores (FREITAS e FIORENTINI, 
2008; QUEIROZ, 2001; PÉREZ, 2008) interessados nesse assunto, ressaltam o pouco 
envolvimento dos estudantes de cursos da área de Ciências Exatas – a aqui incluímos 
a Química – com a escrita de ideias. Esse pouco envolvimento é justificado pelo 
“tecnicismo” dos cursos de graduação, nos quais a escrita é mais descritiva ou técnica, 
própria da elaboração de relatórios, e pouco discursiva. 

No entanto, fomos surpreendidos pelos dados, que mostram um envolvimento 
acima do que esperávamos. Outro dado que julgamos pertinente retomar foi a parceria 
de alguns professores pesquisadores ou professores formadores com os licenciandos 
na produção de artigos.  Sabemos que a inserção no mundo da escrita depende de 
inúmeros fatores. Mas a colaboração de pessoas mais experientes se mostrou 
importante. 

Defendemos que nos cursos de formação de professores o envolvimento com a 
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escrita é ainda mais importante. O professor irá lidar com essa escrita em suas aulas. 
Mas mais importante do que isso é o fato dele poder se tornar autor das próprias aulas 
e dos materiais que usa. E nisso queremos resgatar Kramer (1995) e a sua defesa em 
torno da necessidade de recuperarmos a capacidade de ser autor, de deixar rastros. 

Nos aventuramos nesse trabalho e, também, na escrita. Temos certeza da sua 
contribuição na nossa formação. Assim como nos sentimos incentivados, agora, a 
continuar essa aventura, queremos que esse trabalho seja um convite a outros 
licenciandos (a aventura na escrita) e a outros professores mais experientes (o 
desenvolvimento de parcerias). 
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Episódios de memória: construção da identidade docente de 
estudantes de Licenciatura em Química do IF Baiano campus 
Catu 
Quelli Larissa Oliveira de Santana*1 (IC); Marilene Conceição1 (IC); Driane Anne Silva de 
Santana1 (IC); Mirna Ribeiro Lima da Silva2 (PQ) 
*quellilarissa@hotmail.com   1,2- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus 
Catu 
 
Palavras-Chave: Identidade docente, formação de professores, professores de memória.  
 

RESUMO: O TRABALHO TEM COMO OBJETIVO ANALISAR COMO A RECORDAÇÃO DE PROFESSORES, SEJA DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, SEJA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
DOCENTE. A PESQUISA SE DEU PELA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO COM QUESTÕES ABERTAS JUNTO A 
ESTUDANTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IF BAIANO CAMPUS CATU. A PESQUISA REVELOU QUE 
OS ESTUDANTES GUARDAM NA MEMÓRIA OS PROFESSORES QUE CONTRIBUÍRAM TANTO POSITIVAMENTE QUANTO 
NEGATIVAMENTE, E LEMBRAM OS ASPECTOS QUE QUALIFICAM O TIPO DE PROFESSOR EM DETRIMENTO DA 
RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E O TIPO DE AULA. POR FIM, OS RESULTADOS LEVAM A CONCLUIR QUE A 
GRADUAÇÃO EM UMA LICENCIATURA NÃO É O ÚNICO DETERMINANTE NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DOS SUJEITOS 
PROFESSORES.  

INTRODUÇÃO 

Este artigo trata da importância do professor, tanto da educação básica, como 
da educação superior, para a construção/formação da identidade docente de 
licenciandos em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano (IF Baiano) campus Catu.  

Dentre outras dimensões, a formação de professores é um fator de grande 
importância para a qualidade na educação. E a necessidade de formar bons 
professores, especialmente na área de ciências, leva-se a pensar como são os cursos 
formadores de professores. Nas licenciaturas, principalmente nas áreas de ciências 
exatas e da natureza (química, física e biologia), o currículo destes cursos tem 
fragmentado as disciplinas pedagógicas das disciplinas específicas, sem articulação 
das mesmas (GAUCHE et al, 2007), o que resulta, muitas vezes, na falta de aptidão ao 
ensinar. D’ Ávila (2007) ressalta que a discussão em torno da dicotomia teoria-prática 
nos cursos de licenciatura ainda perdura, bem como, o foco quase que exclusivamente 
nos conteúdos específicos das áreas em detrimento de conteúdos que serão 
abordados na educação fundamental e básica.  

 Assim, muitos dos estudantes de licenciatura ao tornarem-se professores vão 
para a sala de aula sem segurança para ensinar os conteúdos da disciplina. E no que 
tange ao ensino de química, de modo geral, sugere-se que há falta de motivação dos 
estudantes pela disciplina, muitas vezes, encarada como chata e sem relação com o 
dia-a-dia (VEIGA et al, 2012), resultado de aulas tradicionais, de apenas, transmissão 
de conteúdos e fórmulas sem aplicabilidade no cotidiano dos estudantes. Deste modo, 
a química passa a estar distante destes educandos e pode torná-los resistentes a 
aprender os conteúdos.  
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Segundo Quadros (2005), criou-se um continuísmo na educação no que se 
refere ao modelo de professor e as concepções que se tem sobre suas práticas em 
sala de aula, que precisa ser rompido. Torna-se importante olhar para os cursos 
formadores de professores, visto que, mesmo estudando teorias de aprendizagem, o 
egresso de licenciatura, muitas vezes, assume uma postura de transmissão de 
conhecimentos que pode estar relacionada à concepção de professor já formada 
durante sua vida escolar (QUADROS, 2005).  Acreditamos que o curso de licenciatura 
não é o único fator preponderante para a formação da identidade docente, pois 
“quando um aluno ingressa na licenciatura, ele pode ter uma concepção já construída 
do que é ser professor. O professor que o cativou pode, portanto, estar servindo de 
espelho” (QUADROS, 2005, p.2). Então, consideramos pertinente analisar como os 
professores de memória, tanto da educação básica como superior, 
contribuíram/contribuem para a formação e construção da identidade docente de 
estudantes de licenciatura em Química do IF Baiano campus Catu, com ingressos nos 
períodos 2010.1, 2011.1 e 2012.2.  

LICENCIATURA EM QUÍMICA NO IF BAIANO CAMPUS CATU E PERFIL DOS ESTUDANTES 
 

O curso de Licenciatura em Química do IF Baiano campus Catu teve início no 
ano de 2010. A implantação do curso é uma ação no sentido de minimizar o déficit de 
professores atuantes no ensino médio, na região, das áreas de Química e Ciências 
Naturais (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, 
2013).  

 
Assim, o curso de Licenciatura em Química do campus Catu,  

  
“tem a finalidade básica de formar profissionais capazes de transformar a 
aprendizagem, segundo um processo contínuo, de maneira a incorporar, 
reestruturar e criar novos conhecimentos reflexivos, tornando-se aptos a 
integrar o processo da educação básica, de maneira responsável, com 
participação ativa no desenvolvimento de processos pedagógicos, 
principalmente relacionados com o conhecimento químico” (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, 2011b, p13). 

 
O ingresso se dá por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), de acordo 

com a nota adquirida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo oferecidas 
40 vagas anualmente. 

 
Espera-se que o formando no curso do IF Baiano adquira  

“conhecimentos técnico-científicos, na sua área de atuação, aliado a uma ampla 
formação pedagógico-cultural, que lhe permite visão crítica do desenvolvimento 
científico e da aplicação desse conhecimento, bem como a compreensão dos 
aspectos sociais envolvidos com a realidade educacional, possibilitando que crie, 
planeje, realize, gerencie e avalie situações didático-pedagógicas, de forma 
eficiente” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
BAIANO, 2011b, p15). 

Visto que o campus localiza-se na cidade de Catu, a 78 Km de Salvador – BA, 
faz divisa com as cidades de Pojuca, Alagoinhas, São Sebastião do Passé, Araçás, 
Teodoro Sampaio e Terra Nova o curso recebe estudantes, em sua grande maioria, 
das cidades de Pojuca, Catu, Alagoinhas e Salvador.  
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Atualmente, no semestre de 2014.1, há estudantes que encontram-se no 1º, 3º, 

5º e 7º períodos da Licenciatura em Química do IF Baiano. Dentre esses estudantes, 
alguns já atuam na docência e, boa parte destes, são bolsistas do Programa 
Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). O programa possibilita a vivência do 
ambiente escolar e experiências pedagógicas inovadoras para ampliar a formação dos 
licenciandos/licenciandas e consequentemente buscar melhorias na educação básica 
das escolas públicas brasileiras. Desse modo, a maioria dos estudantes já se 
depararam com experiências de cunho pedagógico por meio da participação no PIBID. 

COLETA DE DADOS 
 

Os sujeitos pesquisados são acadêmicos do curso de Licenciatura em Química 
do IF Baiano campus Catu e ingressos dos semestres 2010.1, 2011.1 e 2012.1.  

 
Para categorização e construção das tabelas dos dados obtidos nos serviu de 

inspiração o trabalho de Brito & Lopes (2011) que possui temática semelhante. 
 
A coleta de dados se deu por meio da aplicação de 19 questionários, com 

questões abertas. Os estudantes ingressantes dos semestres 2010.1 a 2012.1 somam 
31, atualmente. Como não há obrigatoriedade para a participação na pesquisa, dentre 
os 31 estudantes, apenas 19 colaboraram respondendo aos questionários enviados, 
sendo que um estudante egresso de 2010.1, formou-se em 2013.2 e as autoras deste 
trabalho também contribuíram para a coleta dos dados.  

 
As questões dirigidas aos sujeitos participantes da pesquisa permeiam sobre 

os seus professores de memória da educação básica e da educação superior, as 
características positivas e negativas, destes professores, bem como, aquelas, que os 
mesmos, desejam incorporar a sua prática. 

 
As respostas dos questionários aplicados foram categorizadas de acordo aos 

aspectos positivos e negativos e subcategorias, as quais foram: quanto ao professor, 
quanto à relação professor-aluno, quanto à aula.  

ANÁLISE DOS DADOS  

 
Professores de memória da educação básica 

 
Foram realizadas seis questões pertinentes aos professores de memória da 

educação básica. Quanto à opção pelo curso, conforme o gráfico 1 observa-se que 
47% dos estudantes consultados afirmaram que escolheram a licenciatura por 
influência de algum professor da educação básica, enquanto, 53% disseram que não 
houve influência de professores na opção pelo curso.  
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Gráfico 1. Contribuição de professores da educação básica pela escolha do curso de estudantes 
de Licenciatura em Química do IF Baiano campus Catu (Catu, 2014). 

 

                        Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa. 
   

Quanto à contribuição para à formação como futuro professor/professora, 
observa-se que 74% dos estudantes pesquisados acreditam que houve contribuição de 
seus professores da educação básica, em detrimento de 26%, que acham que não 
contribuíram, assim como indica o gráfico 2. 
 
 
Gráfico 2. Contribuição de professores da educação básica para a formação como professor de 
estudantes de Licenciatura em Química do IF Baiano Campus Catu (Catu, 2014). 
 

                            Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa.  

 

 Agrupamos os dados referentes às características dos professores de memória 
da educação básica em: Aspectos positivos e Aspectos negativos. Sendo que, dentre 
essas categorias há subcategorias, as quais são: Quanto ao professor/professora; 
Relacionamento professor-aluno e Quanto à aula.  

Nesta subcategoria, foram destacadas características para o 
professor/professora de memória como: os Aspectos positivos, a subcategoria Quanto 
ao professor/professora obteve uma maior frequência, de 23 interferências. Nesta 
subcategoria, foram destacadas características como: compreensivo, afetivo, paciente, 
perseverante, extrovertido e atencioso, além disso, o domínio da classe e do conteúdo, 
boa didática e seguro também tiveram destaque (Quadro 1). 
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Quadro 1: Aspectos considerados positivos dos professores de memória da educação básica 
(Catu, 2014). 
   
1.0 Categorias Frequência   
1.1 Quanto ao professor   

 
 
 

23 
 

Compreensivo, afetivo, paciente, perseverante, extrovertido, atencioso 7 
Satisfeito com a profissão, apaixonado pelo que faz, comprometido, disposto 4 
Responsável, inteligente, boa postura  2 
Domínio da classe e do conteúdo, boa didática, seguro  6 
Exigente 1 
Preocupado com a aprendizagem, sabe avaliar 3 
1.2 Relacionamento professor-aluno    
Boa relação com os alunos dentro e fora da sala de aula 1 4 
Trata os alunos com igualdade, valoriza o aluno como pessoa e 
comprometido com eles 

3 

1.3 Quanto à aula   
Contextualizada 1 2 
Prendia a atenção dos alunos 1 
Total 29 
 Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa. 

 
Quanto aos aspectos negativos, a subcategoria Quanto ao 

professor/professora obteve maior frequência com 28 interferências. Observou-se que 
os aspectos mais citados foram:  usava avaliações como vingança, grosseiro, 
arrogante, intransigente e sem paciência (Quadro 2). Observou-se com as respostas 
dos questionários que os estudantes sentiam-se prejudicados com a forma de 
avaliação, que segundo eles eram utilizadas como vingança pelo professor. Além 
disso, os inferidos destacam, também, os professores que: faltavam, atrasavam, sem 
compromisso, agia com descaso.  
 
Quadro 2: Aspectos considerados negativos dos professores de memória da educação básica 
(Catu, 2014). 
 
2.0 Categorias Frequência  
2.1 Quanto ao professor   

 
 
 
28 

Tecnicista, tradicional, sem didática 05 
Sem domínio de conteúdo 01 
Muito rígidos, inflexível 02 
Faltava, atrasava, sem compromisso, agia com descaso 06 
Desmotivados, sem estimulo 05 
Usava avaliações como vingança, grosseiro, arrogante, intransigente, sem 
paciência 

07 

Que não davam aula e apenas passavam trabalhos 02 
2.2 Relação professor-aluno   

 
07 

Pouco interagiam, pouco comunicativo, sem interesse nos alunos ou na 
aprendizagem 

05 

Tratavam mal os alunos 02 
2.3 Quanto a aula  01 
Aula maçante 01 
Total 36 
Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa. 
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No que diz respeito às características que os estudantes desejam incorporar dos 
professores da educação básica, como indica o quadro 3 a seguir, a categoria quanto 
ao professor obteve maior destaque, com 28 interferências. Assim, os aspectos mais 
citados (11) foram, o professor compreensivo, respeitoso, educado, dedicado, paciente, 
perseverante, sincero e humano. Ainda, o professor que é disciplinado, seguro, domina 
os conteúdos e responsável, também obteve uma maior frequência entre os relatos dos 
sujeitos consultados.  

 
Pode-se inferir que os estudantes consideram mais importante o tipo de 

professor, do que a relação deles com os estudantes ou o tipo de aula. Do mesmo 
modo, as características negativas, também, são aspectos que permeiam as 
características que qualificam o professor.  

 
Além disso, observa-se que os principais elementos que os sujeitos consultados 

guardam na memória de seus professores da educação básica são aspectos negativos 
(36), em comparação aos aspectos positivos que obtiveram uma frequência de 29 
respostas. 
 
 
Quadro 3. Características que os sujeitos desejam incorporar dos professores de memória da 
educação básica (Catu, 2014). 
 
Categorias Frequência FT 
1.0 Quanto ao professor   
Disciplinado, seguro, domina os conteúdos, responsável    06  

 
 
 
28 
 

Valoriza opinião, ético 02 
Compreensivo, respeitoso, educado, dedicado, paciente, 
perseverante, sincero, humano 

11 

Boa didática, jogo de cintura, dinâmico 03 
Exigente, autocritico 02 
Disposto a ensinar 01 
Comprometido com a educação 03 
2.0 Relação professor-aluno   

 
 
07 

Comunicativo 01 
Afetivo, amigo, solidário 03 
Boa relação com os alunos 01 
Respeito pela turma, interesse na aprendizagem 02 
3.0 Quanto a aula   

03 Contextualizada 01 
Uso de espaços não formais, uso de novas tecnologias 02 
Total 38 
Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa. 
 
 
Professores de memória da educação superior 
 
 
 Visto que, no curso de licenciatura em química do IF Baiano campus Catu, boa 
parte dos estudantes em algum momento já expressou o desejo de desistir do curso de 
licenciatura, achamos pertinente saber se algum professor teve influência sobre essa 
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escolha. Assim, conforme indica o gráfico 3, todos os estudantes, 100%, atribuíram a 
sua permanência no curso a algum professor da educação superior. 
 
 
Gráfico 3: Contribuição de professores da educação superior para a permanência no curso de 
licenciatura em química na opinião de estudantes do curso (Catu, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa. 
 

Observa-se que os professores das disciplinas de química (Geral, Inorgânica, 
Orgânica, Físico-Química, Analítica e Ambiental) tiveram maior influência (44%) na 
permanência do curso de licenciatura, assim como das disciplinas de educação 
(Fundamentos da educação, História e Sociologia da educação, Políticas Educacionais, 
Didática, Libras, Praticas Pedagógicas e Educação Inclusiva), com 30%. Ainda, 13%, 
atribuem a professores de outras disciplinas (Fundamentos da Matemática, Álgebra 
Linear e Geometria Analítica e Cálculo), 4% acredita que todos e 9% não quis 
mencionar (Gráfico 4).  
  
 
Gráfico 4: Contribuição de professores da educação superior para a permanência no curso de 
licenciatura em química (Catu, 2014). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                           Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa. 
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Quando perguntado aos estudantes se algum professor/professora contribuiu 
positivamente para a formação como futuro professor, a grande maioria, 95%, acredita 
que houve contribuição e 5% disseram que não houve contribuição de nenhum 
professor (Gráfico 5).  
  
 
Gráfico 5: Professores da educação superior que contribuíram positivamente para a formação 
dos estudantes como futuro professor (Catu, 2014).  

 Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa.        
 
 A categoria quanto ao professor obteve maior frequência (35), assim, os 
estudantes apreciam os professores da educação superior que são: Comprometidos, 
dedicados, responsáveis, persistentes, positivos, humildes, competentes, afetivos, que 
demonstram empatia, respeitoso, que são determinados, sábios, pontuais e flexíveis. 
As categorias quanto a relação professor-aluno e quanto a aula obtiveram, 
respectivamente, 11 e 3 de frequência (Quadro 5).  
 
 
Quadro 5: Aspectos considerados positivos dos professores de memória da educação superior 
(Catu, 2014). 
 
Categorias Frequência FT 
1.0 Quanto ao professor   

 
 
 
 
35 
 

Comprometido, dedicado, responsável, persistente, positivo, humilde, 
competente, afetivo, demonstra empatia, respeitoso, determinado, sábio, 
pontual, flexível 

20 

Amor pela docência, prazer em ensinar,  03 
Exigente, demonstra seriedade 04 
Domínio de conteúdo  05 
Comunicativo 01 
Boa didática 02 
2.0 Relação professor-aluno   

 
11 

Boa relação com os alunos 01 
Motivador, amigo, carisma, companheirismo, incentivador  08 
Desempenho na aprendizagem do aluno 02 
3.0 Quanto à aula    

03 Inovadora, espontânea 02 
Contextualizada 01 
Total 49 
 Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa. 
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Conforme o gráfico 6, a seguir, 29% dos discentes acreditam que os professores 
de Outras disciplinas (Tais como: Metodologia Científica, Matemática e Física) 
contribuíram negativamente para a formação destes, 21% acham que os professores 
das disciplinas de química, 4% acham que “aqueles que se deixam levar por títulos”, 
4% disseram que são os professores “que simplesmente dão aula”, também, 4%, são 
os professores que “não sabem avaliar”, 21% disseram que não houve e 17% não 
quiseram mencionar. 
 
Gráfico 6: Professores da educação superior que contribuíram negativamente para formação 
(Catu, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa. 
 

Já no que toca os aspectos negativos, a categoria quanto ao professor obteve 
maior frequência de respostas (26). Os professores que os estudantes classificam 
como: Arrogantes, prepotentes, negligentes, que usam o imperialismo, desleixados e 
negativos foram os que tiveram maior desaprovação por parte deles (Quadro 6).    
 
Quadro 6. Aspectos considerados negativos dos professores de memória da educação superior 
(Catu, 2014). 
 
Categorias Frequência FT 
1.0 Quanto o professor    

 
 

26 
 

Falta de comprometimento, de compromisso, de humildade 08 
Atrasos e faltas 03 
Falta de domínio de conteúdo, inseguro 03 
Insatisfeito com a profissão 01 
Arrogantes, prepotentes, negligentes, imperialismo, desleixado, negativo 11 
2.0 Relação professor-aluno   

 
05 
 

Falta de interesse e omissão com a aprendizagem do aluno, falta de 
interesse nos alunos com dificuldade 

04 

Desfazem dos alunos  01 
3.0 Quanto a aula    

06 Não utiliza artifícios tecnológicos  01 
Aulas improvisadas 04 
Não faz referências ao cotidiano do aluno 01 
4.0 Outros   

 
05 

Não segue a ementa 02 
Professor que se gaba do título  02 
Utiliza apenas provas como avaliação 01 
Total 42 
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Assim como indica o quadro 7, a categoria Quanto ao professor, obteve maior 

frequência (31), os estudantes desejam incorporar de seus professores da educação 
superior características que qualificam o professor como: Afetivo, otimista, sincero, 
ético, sábio, eficaz, solidário, flexível, dedicado e atencioso (12). Também, acreditam 
que o profissionalismo, comprometimento, responsabilidade, persistência e 
competência (09) são características que querem agregar (Quadro 7).   
 
Quadro 7: Características que os inferidos desejam incorporar dos professores de memória da 
educação superior (Catu, 2014). 

 
Categorias Frequência FT 
1.0 Quanto ao professor   

 
 

31 

Profissionalismo, comprometimento, responsabilidade, persistente, 
competente 

09 

Pontualidade 01 
Afetivo, otimismo, sincero, ético, sábio, eficácia, solidário, flexível, 
dedicado, atencioso 

12 

Domínio de conteúdo 03 
Amor pela profissão 03 
Exigente, crítico 02 
Boa didática 01 
2.0 Relação professor-aluno   

10 Respeito com os alunos 04 
Amizade, carisma 02 
Comunicativo 01 
Interesse no aluno, incentivo, atenção 03 
3.0 Quanto a aula   

02 Contextualização 01 
Uso de recursos áudio-visuais  01 
Total 43 
 Fonte: Elaboração com base nos dados da pesquisa 
 

Os aspectos que foram mais lembrados dos professores da educação básica 
foram os negativos. Pode-se observar que os estudantes possuem em suas memórias 
a lembrança de professores que faltavam às aulas e que agiam com descaso e falta de 
compromisso com a educação destes. Além disso, desaprovam aqueles que usavam 
avaliações como forma de vingança pela indisciplina da classe ou até desentendimento 
com o próprio professor. 
 
 Deste modo, pode-se inferir que os estudantes tanto da Educação Básica como 
da Educação superior estão atentos e dão valor aos aspectos básicos que são de 
direito destes, como a assiduidade do professor.  
 
 No que diz respeito aos professores da educação superior os estudantes 
ressaltam como características negativas a arrogância e desleixo. As respostas dos 
estudantes parecem concordar com as conclusões de Vasconcellos & Berbel (2000, 
p.10)  que “o educador deve ser uma pessoa moralmente íntegra com relação a seus 
alunos, assumindo com responsabilidade e competência profissional o exercício do 
ensino”,  visto que, conforme indica os dados, os estudantes apontam que há por parte 
de alguns professores a negligência com a formação dos mesmos. 
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 Quanto aos aspectos positivos, os estudantes apreciam professores, tanto da 
educação básica como do ensino superior, afetivos, que sejam atenciosos, pacientes, 
extrovertidos que tenham o domínio de classe e conteúdo. Essas características 
evidenciam a preferência por aspectos que qualificam o professor em detrimento da 
relação professor-aluno e o tipo da aula.  
 
 Diferente dos professores da educação básica, os da educação superior são 
lembrados de forma mais positiva. E fica evidente o apreço por características como o 
profissionalismo, comprometimento, dedicação, ética, flexibilidade, dedicação e 
atenção.  

CONCLUSÕES 
 
 

Os dados coletados através dos questionários reafirmaram a importância que o 
professor, tanto da Educação Básica, quanto do Ensino Superior contribui para a 
construção/formação da identidade dos futuros docentes em química.  Analisando os 
resultados percebeu-se que apesar da maioria afirmar que os professores da Educação 
Básica não influenciaram na escolha pelo curso de licenciatura, os entrevistados 
reconheceram que estes professores contribuíram para sua formação profissional. 
 

Em relação aos aspectos positivos dos professores da Educação Básica, há um 
maior destaque na categoria Quanto ao professor, as características mais apontadas 
referem-se a qualidades enquanto seres humanos como, por exemplo, educação, 
compreensão, dedicação, compromisso, sinceridade e responsabilidade. Ou seja, os 
aspectos humanistas são os que mais marcaram a memória dos licenciandos, em 
Química, enquanto que as categorias Relacionamento professor-aluno e Quanto à aula 
evidencia que são os que menos influenciam aos discentes de licenciatura. 
 

Do mesmo modo, também ocorre com os aspectos negativos, pois a categoria 
Quanto ao professor tem as características mais lembradas pelos licenciandos. Os 
aspectos marcantes na memória dos sujeitos referem-se ao professor: vingativo, 
impaciente, faltoso, desmotivado, grosseiro e inflexível. Portanto, os aspectos 
negativos são os que mais marcaram sua vida escolar. 
 

Em relação aos professores da Educação Superior, percebeu-se que todos os 
entrevistados afirmaram que estes profissionais contribuem para sua permanência no 
curso, sendo que, 44% destacaram os docentes das disciplinas de Química. Isto é um 
aspecto positivo e relevante, já que, os discentes de Química tem como espelho para 
sua carreira docente os profissionais da área que eles estão sendo formados. Os 
aspectos positivos citados na categoria Quanto ao professor também foram o que mais 
obteve destaque, assim, os discentes admiram os professores da educação superior 
que são: Comprometidos, dedicados, responsáveis, persistentes, positivos, humildes, 
competentes, afetivos, que demonstram empatia, respeitoso, que são determinados, 
sábios, pontuais e flexíveis. Enquanto que, as categorias quanto a relação professor-
aluno e quanto à aula são o que menos influenciam.  
 

Os dados indicam que os futuros docentes ingressos ao curso de licenciatura 
tem em sua memória a concepção e a imagem do que é ser professor. Sendo que, 
através do questionário os licenciandos refletiram sobre os aspectos positivos e 
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negativos que marcaram sua vida escolar na Educação Básica, assim como pensaram 
na atuação docente dos professores da Educação Superior que são formadores de 
novos profissionais da educação.  

 
Esta pesquisa pode contribuir para que os licenciandos em Química do IF 

Baiano campus Catu possam pensar e refletir sobre os aspectos que 
constituem/constituirão sua identidade profissional. 

 
Além disso, estes dados podem servir para melhorias na qualidade da educação 

dos estudantes. Pois, pode vir a contribuir para que os professores possam continuar a 
(re) pensar suas práticas para que o seu trabalho seja melhorado e que os aspectos 
negativos atribuídos a eles não sejam repetidos por outros estudantes.  
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Palavras-Chave: Espaço não formal, projeto TAMAR, formação docente. 
 
Resumo: O presente trabalho objetiva investigar e analisar o processo de produção e 
desenvolvimento de uma ação formativa em um ambiente não formal e implicações da mesma na 
formação docente em Química. Para isso parte-se da seguinte indagação: quais foram as 
implicações de uma ação formativa no desenvolvimento profissional de futuros professores de 
química em um espaço não formal? A abordagem metodológica é qualitativa e a coleta de dados 
foi realizada por meio de um questionário envolvendo os futuros professores de Química. Os 
resultados indiciam que a ação formativa propiciou a elaboração coletiva de situações didáticas, 
na qual cada membro do grupo apresentou suas ideias, suas reflexões e seus saberes para o 
grupo o que favoreceu o crescimento individual e coletivo do grupo; o desenvolvimento do futuro 
professor como pessoa, como profissional e cidadão; a aquisição de uma bagagem cultural, 
política e social; o aprimoramento de um agir comprometido com o meio ambiente, a articulação 
de conhecimentos químicos com as realidades observadas na visita; o planejamento como etapa 
de pesquisa e reflexão; a elaboração de objetivos, definição de conteúdos e métodos valendo-se 
da realidade social; tencionar conteúdos pré-estabelecidos.   

INTRODUÇÃO 
 

A educação não formal tem sido objeto de discussão frequente no âmbito da 
Didática das Ciências, abrangendo questões sobre articulação entre espaços formais e 
não formais nas aprendizagens em Ciências (BERTELLE; BRAUNMULLER; BRAVO; 
CAMINO, 2004; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; GUISASOLA; MORENTIN, 2007; 
PIRES, 2011; PIRES; SOUZA, 2013), conceitualização (CASCAIS; TERÁN, 2011), 
educação científica não formal (MEMBIELA, 2001; PEDRETTI, 2002; GUISASOLA et 
al., 2005; ARMESTO; MARTÍNEZ; GARCÍA BARROS, 2005, SEGARRA; VILCHES; 
GIL, 2008), espaços não formais e formação de professores (QUEIROZ; GOUVÊA; 
FRANCO, 2003; JACOBUCCI; JACOBUCCI; MEGID NETO, 2009).  

 
Nessa discussão, resultados de pesquisas realizadas sugerem que a 

abordagem de educação não formal possibilita aos futuros professores aprofundar 
alguns aspectos da formação inicial, desenvolver a criatividade, trabalhar sobre as 
ideias dos alunos e formas de argumentar (ROCHA; BERTELLE, 2006).  

 
Embora a escola seja o lugar privilegiado para ocorrer a alfabetização científica 

ela não pode se fechar em seus muros mas deve abrir-se a outros ambientes que 
possam favorecer  aprendizagens significativas e instigantes (MARQUES, 2002; 
ROCHA, 2008), o que requer a realização de abordagens na formação docente sobre 
os tipos de educação: formal, não formal e informal, conceitos, objetivos, possíveis 
contribuições na educação em ciências, assim como, o reconhecimento da 
complexidade e particularidades das mesmas. Entender as diferentes modalidades de 
educação não significa tratá-las isoladamente, pois é possível a complementaridade 
entre a educação científica não formal e a formal e se reconhece que a educação 
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científica não formal complementa, aprofunda e melhora as classes de Ciências na 
escola (NSTA, 2001 apud SÁNCHEZ; ÁBALOS, 2013). 

 
A respeito da educação formal Gadotti (2005) explica que está é desenvolvida 

nas escolas e universidades e tem objetivos claros e específicos. Para o autor a 
educação não formal é menos hierárquica e menos burocrática, não precisa seguir 
necessariamente um currículo e pode ter duração variável, onde o tempo é categoria 
fundamental. Desse modo, umas das características da educação não formal é a 
flexibilidade tanto em relação ao tempo quanto em relação a criação de seus múltiplos 
espaços.  

 
Gohn (2006, p.28) demarca os campos de desenvolvimento situando a 

educação formal como 
 

Aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a 
informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de 
socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e 
culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação 
não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 
coletivos cotidianas. 
 

De acordo com os autores Gohn (2006) e Gadotti (2005) os conceitos de 
educação formal, educação não formal, se aproximam. Todavia, ressaltam que o 
processo educacional para a Educação formal, como já citado, ocorre na escola, 
centralizado em um currículo a ser seguido, enquanto que a Educação não Formal 
ocorre fora do âmbito escolar, é aquela que se aprende no cotidiano baseada nas 
relações de troca de saberes, na experiência com diferentes pessoas e locais. 

 
Nesse contexto, destaca-se que as aprendizagens não ocorrem somente por 

meio da educação formal, que é desenvolvida nas escolas, ela pode acontecer em 
diferentes espaços. Do mesmo modo, a educação não formal e informal pode ocorrer 
em espaços distintos denominados espaços não formais.  

 
O termo “espaço não formal” vem sendo discutido na área da educação como 

forma de desenvolver atividades educativas, mas é necessário compreender esses 
lugares diferentes da escola para que não se deixe escapar a possibilidade de 
desenvolver processos educativos. De acordo com Jacobucci (2008, p.56) “posto que o 
espaço formal de Educação é um espaço escolar, é possível inferir que espaço não-
formal é qualquer espaço diferente da escola onde pode ocorrer uma ação educativa”. 
Assim, os espaços não formais são os mais variados possíveis, Lorenzetti e Delizoicov 
(2001, p. 7) afirmam que: 

 
Os espaços não formais compreendidos como museu, zoológico, parques, 
fábricas, alguns programas de televisão, a Internet, entre outros, além daqueles 
formais, tais como bibliotecas escolares e públicas, constituem fontes que 
podem promover uma ampliação do conhecimento dos educandos. As 
atividades pedagógicas desenvolvidas que se apóiam nestes espaços, aulas 
práticas, saídas a campo, feiras de ciências, por exemplo, poderão propiciar 
uma aprendizagem significativa contribuindo para um ganho cognitivo. 
 

Na esteira do debate, Jacobucci (2008) classifica os espaços não formais de 
ensino em duas categorias especiais: locais que são instituições e locais que não são 
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instituições. Na categoria instituição estão incluídos os espaços que são 
regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas atividades 
desenvolvidas, como os Museus, Centro de Ciências, Parques Zoobotânicos, Jardins 
Botânicos, Planetários, entre outros. Já a categoria não instituição incluem espaços 
como o teatro, parque, rua, praça, terreno, cinema, praia, caverna, rio, campo de 
futebol, e inúmeros espaços que sejam ambientes naturais ou urbanos. 

 
Por desconhecerem a potencialidade educativa desses locais muitos 

professores deixam de explorá-los em suas práticas de ensino ou os utilizam como 
contexto de lazer. Situações similares são denunciadas por Moretín (2013, p. 2393), ao 
se referir a visita aos museus. Segundo o autor a maioria dos professores não prepara 
a saída a campo, não relaciona com os conteúdos do currículo escolar e considera a 
atividade como um evento lúdico e não como uma experiência educativa. A autora 
ainda denuncia que na formação inicial docente os futuros professores têm poucas 
oportunidades de participarem de experiências de aprendizagem fora de aula, por isso 
talvez que não disponham de estratégias para integrar o museu de ciências no 
currículo escolar dos estudantes. 

 
Por isso, os cursos de formação de professores carecem de criar 

oportunidades para os alunos mestres conhecerem e elaborarem situações didáticas 
para que o espaço não formal não se torne meramente ilustrativo.  

 
Desse modo, inserir experiências formativas sobre a educação não formal na 

formação profissional de professores constitui uma necessidade inadiável e como 
desafio premente dos formadores, em especial, aqueles que atuam no componente 
curricular que privilegia as práticas pedagógicas (estágios curriculares).  

 
Nesse contexto, foi desenvolvida uma ação formativa em um espaço não 

formal, com um grupo de futuros professores, do curso de Licenciatura em Química, de 
uma universidade pública, localizada na região sul.  O presente trabalho objetiva 
investigar e analisar o processo de produção e desenvolvimento de uma ação formativa 
em um ambiente não formal e implicações da mesma na formação docente em 
Química. Para isso parte-se da seguinte indagação: quais foram as implicações de uma 
ação formativa no desenvolvimento profissional de futuros professores de Química em 
um espaço não formal? 

 
Parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento de atividades em espaços 

não formais, na formação docente, pode favorecer a construção de conhecimentos 
didático-pedagógicos que permitam aos futuros professores articularem conhecimento 
teórico-conceitual, prático–processual e conhecimento escolar com as situações de 
vivência dos discentes (PEDROSA, 2001).  

 
METODOLOGIA 

 
A abordagem de investigação adotada é qualitativa por permitir a realização de 

orientações diferenciadas na exploração do problema, pois, segundo Bogdan e Biklen 
(1994), ela assume muitas formas e é conduzida em múltiplos contextos.  

 
Quanto aos procedimentos técnicos se caracteriza como um estudo de caso. 

Segundo Yin (2010) o estudo de caso possibilita entender os fenômenos sociais 
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complexos, sendo que o mesmo permite aprofundar o estudo de um ou poucos objetos 
de maneira que se obtenha um detalhamento do conhecimento.  O “caso” envolveu 
uma investigação com alunos do curso de Licenciatura em Química que participaram 
de uma visita ao Projeto TAMAR, elaboraram uma situação didática, socializaram no 
grupo e responderam a um questionário. 

  
Na utilização do questionário como instrumento de busca de dados foram 

seguidas as sugestões de Carmo e Ferreira (1998) em relação ao cuidado a ser posto 
na formulação de perguntas, e na forma mediatizada de contatar com os inquiridos.  
Nos questionários, foram solicitadas informações referentes a aprendizagens e 
ambientes não formais. Na organização dos dados cada questionário foi numerado e 
os nomes dos discentes investigados foram substituídos pelo prefixo “AM”, que 
significa aluno mestre, além de ser atribuído um número a cada um. Os questionários 
respondidos (sete) foram lidos no seu todo. A seguir, foram agrupadas as respostas por 
afinidades para cada questão, sendo construídas algumas categorias de classificação 
das respostas. Na construção e análise dos dados, o caráter qualitativo foi dado pelo 
fato de a ênfase recair na captação de significados, nas definições da situação e nos 
pontos de vista dos sujeitos envolvidos (OLABUENAGA; ISPIZUA, 1989).  
 
O CONTEXTO 
 

Este trabalho tem origem no processo de elaboração de uma situação didática 
proposta no componente curricular Estágio Supervisionado I e II de Química, de um 
curso de Licenciatura em Química, que desafiou os futuros professores a explorar, 
dialogar e refletir sobre outras possibilidades de abordagem dos conhecimentos 
químicos valendo-se do Projeto TAMAR como espaço não formal para o ensino de 
Química.  

 
O Projeto TAMAR desenvolve suas atividades na Barra da Lagoa, em 

Florianópolis, Santa Catarina. Entre as atividades estão os programas de estudos 
prioritários para conhecer melhor o ciclo de vida das tartarugas marinhas, as ações de 
conscientização da população e, em especial, aquelas envolvendo os pescadores. Tem 
como foco a redução da captura incidental de tartarugas marinhas pela pesca industrial 
e artesanal, altamente desenvolvida no sul do país. Ademais, o projeto resgata e cuida 
de animais debilitados que são apanhados nas redes de pesca para novamente serem 
devolvidos à natureza. Inicialmente, os oito (8) discentes matriculados na disciplina 
realizaram uma visita ao local, onde foi possível conhecer as espécies de tartarugas 
marinhas que compõe o ecossistema brasileiro e obter informações sobre alimentação, 
reprodução, proteção e conservação desses animais. Para isso as monitoras do 
Projeto apresentaram um vídeo no qual situam informações tais como: o ciclo de vida 
das tartarugas, o programa de marcação que possibilita a identificação de rotas 
migratórias e períodos de retornos e remigrações nas temporadas reprodutivas, 
conscientizam destacando as medidas mitigadoras para diminuir a captura acidental na 
pesca também destacam a preocupação sobre a grande demanda de lixo que é 
lançado ao mar em especial os plásticos; Acompanharam a visita aos tanques nos 
quais se encontravam várias espécies de tartaruga e ao museu fornecendo várias 
informações.  

 
A escolha do espaço TAMAR justifica-se pela alta demanda de turistas em 

Florianópolis, principalmente, no verão, época em que aumenta sensivelmente a 
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quantidade de lixo e o descarte incorreto do mesmo nas praias. Exemplo disso são as 
garrafas ou sacolas plásticas esquecidas na praia que acabam sendo levadas pela 
corrente marítima, podendo então misturar-se com o plâncton e outros alimentos e, 
dessa forma, serem consumidos pelas tartarugas.   

 

 
Figura 1: painel exposto no Projeto TAMAR 

 
O lixo da praia, em especial as embalagens plásticas, é um campo fértil que 

pode ser explorado com os alunos dos diferentes níveis de escolaridade no sentido de 
desenvolver o pensamento crítico sobre a importância do descarte correto dos resíduos 
plásticos, e tomar consciência da necessidade da colaboração de todos para que as 
tartarugas possam dar continuidade ao seu ciclo de vida.  

 
Assim, a principal problemática que emergiu da visita para a situação didática 

foi o lixo das praias. Em sala de aula as discussões frente as vivências/experiências  e 
observações realizadas nas praias durante o período da temporada foram instigadoras 
e balizadoras para o planejamento da situação didática, que teve como eixo transversal 
a educação ambiental. A partir da definição da temática “Plástico no lixo” foram 
definidos os conteúdos curriculares para o ensino de química, pois  

 
[...] a abordagem dos conhecimentos científicos é o ponto de chegada, quer da 
estruturação do conhecimento pragmático quer da aprendizagem dos alunos, 
ficando o ponto de partida com os temas e as situações significativas que 
originam, de um lado, a seleção e organização de conteúdos, ao serem 
articulados com a estrutura do conhecimento científico, e, de outro, o inicio do 
processo dialógico e problematizador. (DELIZOICOV, ANGOTTI, 
PERNAMBUCO, 2011, p. 194).  
 

Os conteúdos listados para compor a situação didática foram estruturas 
poliméricas existentes nos plásticos, composição química de diferentes tipos de 
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plásticos, coleta seletiva e reciclagem, vantagens e desvantagens ambientais do uso 
de plásticos, aspectos econômicos, aplicação dos polímeros, biodegradação, 
reciclagem de materiais poliméricos, dentre outros. A abordagem dos conteúdos se 
apoiou na ideia de que toda a aprendizagem deve ser contextualizada e dialógica, para 
tal utiliza como organizadores da situação didática os três Momentos Pedagógicos. 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). 

 
No primeiro momento são propostas algumas questões para desafiar os alunos 

a manifestar o que pensam sobre o descarte de plásticos na praia, configurando um 
problema e uma discussão sobre a situação. (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2011). Na organização do conhecimento, segundo momento, são 
propostas as atividades laboratoriais, pesquisas, debates, exploração de textos “de 
modo que o professor possa desenvolver a conceituação identificada como 
fundamental para uma compreensão científica das situações problematizadas. 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). A aplicação do conhecimento, 
terceiro momento, consiste em “abordar sistematicamente o conhecimento que vem 
sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que 
determinaram seu estudo como outras situações, que embora não estejam diretamente 
ligadas ao motivo inicial, podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento”. 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 202). Desse modo, propõe-se a 
escrita coletiva de um texto sobre a temática, retomando as ideias iniciais e 
incorporando os conceitos abordados. 
 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Para a melhor apresentação e análise, os resultados são discutidos segundo 

as questões de estudo, estruturadas nos seguintes itens: o que pensam os futuros 
professores sobre as aprendizagens de química em ambientes não formais; papel dos 
ambientes não formais; dificuldades para articular os espaços formais e não formais no 
ensino; avaliação da ação formativa para a formação do professor; aprendizagens 
docentes propiciadas na ação formativa. 

 
RESULTADOS SOBRE AS APRENDIZAGENS DE QUÍMICA EM AMBIENTES NÃO 
FORMAIS 

 
De acordo com os dados analisados, verifica-se que, a maioria dos futuros 

professores valoriza o espaço não formal para as aprendizagens em Química. Para 
eles esse espaço pode ser uma forma de ensino lúdico, criativo, contextualizado e 
interdisciplinar e ressaltam a necessidade de planejamento. 

 
“é possível aprender química a partir do espaço não formal, desde que o 
professor tenha planejado a saída a campo” (AM1). 
 
“os espaços não formais podem apresentar uma abordagem lúdica e criativa 
que desperta a curiosidade dos alunos”(AM3).  
 
“aprende-se química de forma contextualizada e interdisciplinar” (AM5). 

 
Esses dados denotam que as futuras professoras têm clareza, ou melhor, 

informação suficiente sobre o potencial dos espaços não formais nas aprendizagens, 
desde que as visitas sejam intencionalmente pensadas para ensinar química. Isso 
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significa ter um bom planejamento o que possibilita explorar melhor os espaços e dá 
maior segurança ao docente.  

 
RESULTADOS SOBRE O PAPEL DOS AMBIENTES NÃO FORMAIS NAS 
APRENDIZAGENS ESCOLARES 

 
Os futuros professores manifestam que o espaço não formal pode contribuir 

para melhorar os processos de ensino e aprendizagem no âmbito escolar, nos 
seguintes aspectos: 

 
“Para contextualizar o ensino, saindo da sala de aula e aproximando o ensino 
da realidade do aluno” (AM7). 
 
“o professor poderá melhorar as exemplificações, trazer o conteúdo abordado 
para o cotidiano do aluno” (AM6). 
 
“possibilita ensinar em um contexto mais amplo e significativo para o aluno” 
(AM4). 
 

 Esses resultados estão em sintonia com outros estudos que sugerem que os 
espaços não formais possibilitam aos futuros professores “aprofundar os 
conhecimentos científicos e tecnológicos, relacionando-os e integrando-os e se 
questionar sobre a postura didática, reconhecendo a necessidade de mudança” 
(ROCHA; BERTELLE, 2006). 

 
Somente um dos alunos AM(3) aponta que o espaço não formal pode suprir o 

laboratório. Argumenta que as escolas não têm vidraria e reagentes para a realização 
dos experimentos. A posição desse aluno revela uma visão distorcida sobre o papel 
dos espaços não formais, pois os mesmos não substituem os laboratórios. Desse 
modo, é preciso esclarecer as especificidades das atividades laboratoriais. 

 
RESULTADOS SOBRE AS DIFICULDADES PARA ALGUNS PROFESSORES NÃO 
UTILIZAREM OS ESPAÇOS NÃO FORMAIS. 

 
A utilização dos espaços não formais no ensino ainda é um desafio para muitos 

professores que não os utilizam como estratégia no ensino de Química. Os futuros 
professores apontaram algumas dificuldades que podem ser obstáculos para a 
articulação de práticas nos espaços não formais e formais. Entre elas pode-se citar o 
desconhecimento, ausência de formação, condições para deslocamento dos alunos, 
gerenciamento do tempo, desmotivação e desenvolvimento de conteúdos. 

 
“Muitos professores de Química desconhecem os espaços não formais em sua 
cidade. E por estarem desmotivados” (AM3). 
 
“currículo escolar conteudista e tradicional; ensino não contextualizado; tempo 
disponível; falta de formação; recursos” (AM2). 
 
“transporte para os alunos; falta de tempo; “vencer o conteúdo”” (AM4). 

 
As razões sugerem que para além da ausência de formação é preciso que o 

professor tenha apoio dos gestores tanto no campo pedagógico como na saída a 
campo.  
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RESULTADOS SOBRE A AVALIAÇÃO DA AÇÃO FORMATIVA PARA A 
FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Do ponto de vista dos futuros professores a ação formativa nos espaços não 

formais foi positiva, no sentido de ampliar as estratégias para o ensino formal e 
promover mudanças curriculares. 

 
 “muito importante e bem aproveitada” (AM7). 
 
“fundamental para conhecer os meios/estratégias para melhorar os processos 
de ensino e aprendizagem”(AM6). 
 
“foi possível eu refletir sobre a possibilidade de aulas diferentes” (AM4). 

 
Tais resultados sugerem que a pedagogia fora dos espaços formais pode ser 

um aporte para o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras.  
 

RESULTADOS SOBRE APRENDIZAGENS DOCENTES PROPICIADAS NA AÇÃO 
FORMATIVA 

 
No geral todos os futuros professores relataram que a ação formativa propiciou 

aprendizagens relacionadas a planejamento, articulação de conhecimentos e 
aprofundamento dos conhecimentos químicos. 

 
“planejamento e organização das atividades didáticas; definição de objetivos 
claros em relação as atividades não formais; pesquisar para apropriação 
científica e sócio-cultural das questões relacionadas com a atividade” (AM2). 
 
“articular os conhecimentos e organizar a situação de ensino de forma 
diferenciada da tradicional, quebrando com a linearidade dos conteúdos, o 
trabalho em grupo” (AM7). 

 
A ação formativa possibilitou refletir e discutir sobre as diferentes formas de 

ensinar, cunhar outros significados para a docência e ampliar as potencialidades de 
interpretação e intervenção do professor.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O presente trabalho analisou o processo de produção e desenvolvimento 

de uma ação formativa em um ambiente não formal e implicações da mesma na 
formação docente. Para isso partiu-se da seguinte indagação: quais foram as 
implicações de uma ação formativa no desenvolvimento profissional de futuros 
professores de química em um espaço não formal? Os resultados indiciam que a ação 
formativa propiciou a elaboração coletiva de situações didáticas, na qual cada membro 
do grupo apresentou suas ideias, suas reflexões e seus saberes para o grupo o que 
favoreceu o crescimento individual e coletivo do grupo; o desenvolvimento do futuro 
professor como pessoa, como profissional e cidadão; a aquisição de uma bagagem 
cultural, política e social; o aprimoramento de um agir comprometido com o meio 
ambiente; a articulação de conhecimentos químicos com as realidades observadas na 
visita; o planejamento como etapa de pesquisa e reflexão; a elaboração de objetivos, 
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definição de conteúdos e métodos valendo-se da realidade social; tencionar conteúdos 
pré-estabelecidos.  
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Introdução 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência visa à valorização e o incentivo à docência 
e possibilita aos estudantes de Licenciatura a 
participação na organização do cenário de escolas 
públicas brasileiras. De acordo com a CAPES, o 
PIBID busca aproximar o futuro docente do 
ambiente escolar com contribuições significativas 
para melhorar a qualidade da educação, além de 
fundamentar o desejo pela continuação na docência. 
Desde sua efetivação, as instituições de ensino 
superior do país incentivam a publicação de 
trabalhos em anais de congressos abordando o 
PIBID como impulsionador de pesquisas ou de 
relatos de experiências.  
O congresso bienal da SBQ - o Encontro Nacional 
de Ensino de Química - acompanhou um aumento 
na produção de trabalhos que abordam as 
influências do PIBID na formação dos estudantes de 
Licenciatura em Química. Por isso, com esse 
trabalho deseja-se mapear e discutir os resultados 
encontrados nos resumos publicados sobre a 
importância do programa na formação do futuro 
docente nos últimos ENEQ’s – 2010 e 2012. 
Segundo Marques (2004, p. 17), pesquisas 
denominadas “Estado de Conhecimento” “auxiliam 
na melhoria e desenvolvimento de novos 
postulados, conceitos e paradigmas, (sendo) uma 
das partes mais importantes de todo trabalho 
científico”. A leitura dos resumos, de acordo com 
Ferreira (2002), revela com mais abrangência os 
trabalhos produzidos na esfera acadêmica, além de 
ordenar o conjunto de resultados já obtidos. Por 
outro lado, Romanowski e Enz (2006), concordam 
que as análises sobre estudos em congressos da 
área específica possam ser considerados mais 
relevantes. 

Resultados e Discussão 
Foram analisados 14 resumos encontrados nos 
anais, sendo 4 do XV e 10 resumos do XVI ENEQ. 
Todos tratavam sobre a influência ou contribuições 
do PIBID na formação dos estudantes de 
Licenciatura em Química de distintas IES, alguns 
vistos e analisados pelos bolsistas do programa, 
outros pelos professores supervisores da escola 
pública e outro ainda, por estudantes não bolsistas. 
Dentre os resumos analisados, alguns critérios são 
comuns a todas IES, outros são mais específicos.  
Dentre os pontos positivos levantados pelos 
bolsistas, apontam destacada participação na 
realização de atividades diferenciadas em sala de 

aula, com uma inter-relação com o supervisor, o que 
contribui para a consolidação de conhecimentos 
específicos e pedagógicos, além de influenciar a 
formação do caráter profissional, realizando 
reflexões de suas práticas docentes. Também 
incentiva a permanência no curso. Em muitos casos 
o PIBID foi o primeiro contato com a sala de aula na 
posição de docente, o que possibilitou conhecer a 
realidade escolar. Pela visão dos supervisores, seria 
impossível a realização das atividades diferenciadas 
nas aulas de Química, principalmente aulas práticas, 
sem o auxílio dos bolsistas, que colaboram para 
estimular os alunos, além de diminuir o número de 
reprovações. Pela visão de não bolsistas, o PIBID 
colabora para a utilização de métodos de ensino que 
superam o tradicional e consegue incentivar outros 
alunos a escolher o curso de Licenciatura. 
Dos pontos negativos, os critérios levantados foram 
particulares de cada IES, como: não incentivo na 
formação de professores, pois não há liberdade para 
exposição de novas ideias com o supervisor. Um 
critério visto em dois resumos foi a dificuldade em 
elaborar aulas inovadoras. Para os supervisores, o 
fator principal é a falta de diálogo entre a IES e a 
escola básica. Para não bolsistas, um ponto 
negativo é a falta de autonomia do PIBID, pois é 
preciso manter o padrão das escolas. 

Conclusões 
Após a análise, foi possível observar uma inter-
relação entre os aspectos levantados por diferentes 
IES, principalmente as inúmeras contribuições de 
inovações nas aulas de Química, porém muitas 
finalidades abordadas pelo programa, como o 
incentivo e a valorização da docência, ainda não 
estão totalmente consolidadas, sendo necessária 
uma reflexão crítica de todos os participantes do 
PIBID. 
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Introdução 
 O estágio curricular supervisionado etapa I, é 

uma disciplina obrigatória na matriz curricular dos 
cursos de licenciatura, que tem como por objetivo a 
inserção inicial dos graduandos na sala aula. O 
estágio I ofertado no curso de licenciatura em 
química, no IFG Campus Itumbiara-GO, é realizado 
a partir do processo de observação e pesquisa, 
onde busca desenvolver nos estagiários um senso 
crítico e reflexivo em torno de sua formação inicial 
quanto docente.  

Segundo Pimenta e Gonçalves (1990), considera 
que a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma 
aproximação a realidade no qual atuará assim o 
estágio se afasta da compreensão até então 
corrente de que seria a prática do curso. O estágio é 
teoria e prática pelo fato de antes dos alunos irem 
para sala de aula, eles recebem todo um material 
teórico que servirá de embasamento para a análise 
quando partirem para a observação na sala de aula.  
O trabalho teve como objetivo, por meio da 
aplicação do questionário, identificar como estágio I 
tem contribuído para a formação inicial de 
professores de química no IFG Campus Itumbiara-
GO. 

Resultados e Discussão 
  O trabalho foi desenvolvido com os alunos do 
curso de licenciatura em química do IFG Campus 
Itumbiara-GO, onde os mesmos foram submetidos a 
um questionário. Tendo como base a resposta dos 
10 alunos que responderam ao questionário, foi 
possível perceber por meio das respostas 
fornecidas, que os alunos, têm uma visão de que no 
estágio I é o momento em que os mesmos saberão 
se irão ou não para sala de aula por meio das 
experiências que vivenciaram no momento da 
observação.  
  Refletindo essas respostas foi possível perceber 
que a visão dos alunos do curso de licenciatura em 
química sobre a importância do estágio I é 
satisfatória, pois o mesmo tem contribuído de forma 

significativa para gerar reflexão nos alunos. O 
estágio I acaba levando a uma sequencia de fases, 
ou seja, é necessário que o aluno passe pelas 
etapas propostas para que assim obtenha um 
resultado satisfatório.  
 

ALUNO 
 
 

                                           ESTÁGIO I 
 
 

 
OBSERVAÇÃO 

 
 

 
REFLEXÃO 

 
 

 
FORMAÇÃO INICIAL 

Conclusões 
  Por meio desse trabalho foi possível perceber que 
o estágio I, tem contribuído de forma significativa 
para a sua realização por parte dos alunos. As 
observações que são realizadas em sala de aula por 
meio dos estagiários tem sido satisfatória e para as 
observações os mesmos recebem as orientações 
necessárias para atuarem na sala de aula. Os 
alunos afirmam também que o estágio I tem levado 
os mesmos a refletirem em torno das dificuldades e 
limitações que encontrarão em sua profissão. 
____________________ 
BORSSOI, Berenice Lurdes. O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO 
DOCENTE: da teoria a prática, ação-reflexão. Disponível em: 
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RESUMO: ESSE TRABALHO SE REFERE A UM ESTUDO SOBRE OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS NO CURSO DE 
LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UFPEL, VISANDO CONHECER O PROCESSO DE ENTRADA DOS ESTAGIÁRIOS NO 
CONTEXTO ESCOLAR. A PESQUISA FOI REALIZADA COM 9 ALUNOS QUE CURSARAM OS ESTÁGIOS 
SUPERVISIONADOS NO PERÍODO DE 2012/1 A 2013/1. O INSTRUMENTO DE PESQUISA, APLICADO AOS 
LICENCIANDOS, ABORDA QUESTÕES ENVOLVENDO DIFERENTES ETAPAS DOS ESTÁGIOS, SENDO AS RESPOSTAS 
REGISTRADAS EM TABELAS PARA POSTERIOR CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE. OS RESULTADOS APONTAM A 
PERCEPÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS COM RELAÇÃO À RECEPÇÃO E ACOLHIDA NA ESCOLA, AO PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES, À MOTIVAÇÃO E EXPECTATIVAS NO ESTÁGIO E ÀS PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 
DOCENTE. A PARTIR DESSES RESULTADOS INDICAMOS A NECESSIDADE DE UNIVERSIDADE E ESCOLA 
COMPREENDEREM O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO DEFINIDOR DE PERSPECTIVAS DOS FUTUROS 
PROFESSORES EM RELAÇÃO À PROFISSÃO DOCENTE, BEM COMO DA IMPORTÂNCIA DA ESCOLA TAMBÉM SE 
RECONHECER COMO AGÊNCIA FORMADORA DE PROFESSORES. 

INTRODUÇÃO 
Os estágios supervisionados em cursos de licenciatura têm o papel de 

possibilitar tempos e espaços de aprendizagem da prática da docência. No curso de 
Licenciatura em Química na UFPel, os estágios estão distribuídos em quatro semestres 
e cursados a partir da segunda metade do curso. 

Fazer a passagem da cultura acadêmica para a cultura escolar tem sido um 
desafio da universidade na formação inicial de professores. Para Fávero (2011, p. 58), 
a universidade tem uma realidade histórica sociocultural que contempla diferentes 
visões do mundo, uma dessas é a desenvolvida pelos futuros professores, durante seu 
curso de formação, com relação à escola e à docência. 

Para esse mesmo autor, a universidade pública precisa estar atenta e ter 
competência e dedicação redobradas para a formação dos futuros profissionais que a 
frequentam, e que, muitas vezes, têm dificuldade em articular conceitos teóricos 
aprendidos na universidade com os conhecimentos necessários para o exercício da 
prática profissional. 

Nesse sentido, vemos os estágios como tempos e espaços nos quais os alunos 
vislumbram a escola como seu ambiente de trabalho, mobilizando conhecimentos, 
reflexões e práticas associadas aos saberes docentes, entre os quais, o aprendizado 
que tiveram na universidade (TARDIF, 2007). Em função disso, a tríade – aluno, 
supervisor na universidade e professor da escola – deve estar em sintonia fazendo com 
que esse momento seja enriquecedor para o futuro docente. 

O trabalho que estamos apresentando visou investigar o período de estágio de 
uma turma de alunos do curso de Licenciatura em Química da UFPel, tentando ver o 
modo como esses licenciandos percebem essa etapa da sua formação profissional, 
pelo modo como veem a escola como ambiente profissional, e as expectativas que 
desenvolvem com relação à profissão docente, ou seja, procuramos investigar quais 
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são as perspectivas e motivações que esse primeiro contato com a prática nas escolas 
trouxe para esses futuros professores de Química. 

A partir dos resultados da pesquisa buscamos entender os efeitos das 
experiências dos estágios, se positivas ou negativas, e o modo como isso pode 
influenciar na motivação dos alunos para o exercício da profissão docente. Isso com 
vistas a propiciar melhorias em componentes curriculares de Estágio Supervisionado, 
em processos formativos vivenciados pelos licenciandos. 

IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Sabe-se que as licenciaturas surgiram dentro dos cursos de filosofia e que 
muitos deles têm ainda forte ligação com os cursos de bacharelado. Isso se torna um 
problema para que os licenciandos tenham uma formação sólida no que tange à parte 
pedagógica da formação docente. Os Cursos do tipo 3+1, bastante comuns até bem 
pouco tempo atrás, continham cerca de três anos de conhecimentos específicos de 
Química e apenas um ano de formação pedagógica.  

De acordo com Pereira (1999): 
Essa maneira de conceber a formação docente revela-se consoante com o que é 
denominado, na literatura educacional, de modelo da racionalidade técnica. 
Nesse modelo, o professor é visto como um técnico, um especialista que aplica 
com rigor, na sua prática cotidiana, as regras que derivam do conhecimento 
científico e do conhecimento pedagógico. Portanto, para formar esse 
profissional, é necessário um conjunto de disciplinas científicas e um outro de 
disciplinas pedagógicas, que vão fornecer as bases para sua ação (p. 111-112).  

Essa realidade formativa ainda tem efeitos na formação de professores e instiga 
o desenvolvimento de pesquisas para a busca de estratégias que façam os cursos de 
licenciatura preparar melhor seus alunos para a realidade que se tem nas escolas 
atuais.   

Nesse contexto, os estágios mostram-se como uma importante etapa na 
formação de novos professores e um espaço importante de pesquisa da interface 
universidade-escola, além da relevância que a prática da pesquisa tem para os 
estagiários quando praticam a docência. Na pesquisa os licenciandos tornam-se 
profissionais mais “capazes de realizar reflexões, análises e elaborações sobre o 
institucional, a sala de aula, e sobre si próprios” (SCHNETZLER, 2002, p. 23). 

Nesse sentido, o estágio seria o momento da formação acadêmica em que o 
licenciando alia as teorias e práticas estudados e apreendidos na universidade (ou fora 
dela) às teorias e práticas da escola, melhor conhecendo e refletindo sobre e com 
ambientes reais de escola e de sua profissão. 

Para Ghedin et al (2008):  
Os professores não estão recebendo um preparo inicial suficiente em suas 
instituições formadoras para enfrentar problemas encontrados no cotidiano de 
sala de aula (...), sendo necessário vivenciar o local de prática profissional, pois 
não compreendendo o papel da escola pública, não se consegue compreender 
o verdadeiro papel do professor e consequentemente não se tem condições de 
analisar as questões referentes à formação inicial dos docentes. (p.23-25). 

Nesse sentido, apontamos a importância da prática docente ainda no curso de 
formação inicial e esta aparece configurada nos estágios supervisionados realizados 
em ambiente profissional: a escola. Para Ghedin et al (2008) “é fundamental o aluno 
conseguir fazer a „ponte‟ entre teoria e prática, de modo a compreender que tanto a 
universidade quanto a escola devem estar articulados para o desenvolvimento da sua 
formação profissional” (p.36). Os autores relacionam as dificuldades enfrentadas pelos 
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“novatos” com a formação que tiveram na universidade, muitas vezes distante do modo 
de funcionamento das escolas, sendo o período dos estágios um momento em que 
seria possível evidenciar esses distanciamentos, ao mesmo tempo em que se pode 
trabalhar para aproximar essas duas vivências. 

Assim, os estágios dos cursos de licenciatura devem estar voltados para a 
formação discente através do contato direto com o ambiente escolar, o que inclui os 
alunos, a relação professor-alunos, o planejamento de aulas, reflexões sobre a prática, 
etc. Ou seja, é o momento em que o licenciando começa a vivenciar sua futura 
profissão, de modo a diminuir a distante relação teoria-prática que não contribui para o 
processo de formação docente, pois está associado à identificação do estágio “como a 
parte prática dos cursos de formação de profissionais em geral, em contraposição à 
teoria. Não é raro ouvir-se dos alunos que concluem seus cursos se referirem a estes 
como “teóricos” e que a profissão se aprende „na prática” (PIMENTA, 2005, p. 6). 

Sabe-se que a articulação de universidade com a escola nem sempre é fácil e, 
consequentemente, a entrada dos estagiários nas escolas pode apontar entraves que 
precisariam ser minimizados. Para Fávero (apud ALVES, 2011), “uma das formas da 
universidade desenvolver bem o ensino e a pesquisa é através da formação de 
cidadãos aptos a exercerem funções especializadas em todas as áreas do 
conhecimento”, sendo esse o papel da universidade também para a formação dos 
profissionais da Educação Básica.  

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UFPEL  

A organização curricular dos estágios supervisionados do curso de Licenciatura 
em Química da UFPel obedece a seguinte disposição (PPCLQ/UFPEL, 2009): 
- o primeiro estágio, com 102h, é supervisionado por um professor da UFPel e pela 
coordenação pedagógica da escola e tem como objetivo coletar dados sobre os 
diversos aspectos das rotinas da escola, sendo um tempo para o reconhecimento do 
aluno de seu futuro campo de atuação; 
- o segundo, também com 102h, é o estágio no qual os discentes planejam, executam 
e avaliam, com o supervisor de estágio na universidade, atividades de ensino 
realizadas em pequenas intervenções didáticas em aulas de química, sob o 
acompanhamento de um professor experiente da escola; 
- o terceiro, com 136h, realizado sob supervisão do professor da UFPel e com 
acompanhamento do professor titular da turma, caracteriza-se como estágio de 
regência de classe em uma turma de alunos de Ensino Médio; 
- o quarto estágio, com 64h, para além das reflexões desenvolvidas nos estágios 
anteriores, prevê a elaboração de relatos, discussões e reflexões teórico-práticas sobre 
as aprendizagens que ocorreram durante as etapas anteriores.  

Ainda durante o último estágio, os acadêmicos organizam e executam 
seminários de avaliação para a apresentação de resultados de pesquisa realizadas na 
escola durante os estágios. A articulação entre a formação docente em Química e a 
pesquisa sobre e no contexto escolar permite melhor entender a complexidade dos 
conhecimentos e práticas provenientes do exercício profissional (MALDANER, 2003). 

Como objetivo geral, esses estágios visam formar um profissional na dimensão 
da prática, ou seja, os estágios se apresentam como possibilidades de exercício da 
docência no espaço profissional do futuro professor. Para Ghedin et al  (2008), os 
estágios supervisionados em cursos de Licenciatura são desenvolvidos como o 
momento de articular a teoria e a prática, em um trabalho conjunto da universidade e 
da escola na formação inicial dos professores. 
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Garcia e Krüger (2009), ao discutirem o papel dos estágios no curso de 
Licenciatura em Química da UFPel, citam as dificuldades da universidade para a 
formação do licenciado, pois um dos problemas relatados tanto pelos professores em 
exercício na escola, quanto por alunos em estágio, estaria em articular os 
conhecimentos tratados na universidade às especificidades da educação em Química 
no Ensino Médio. 

Cientes de tais dificuldades se torna relevante entender melhor como possibilitar 
a articulação entre os conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos escolares, já 
que os estagiários parecem ter dificuldades em fazer esse elo. Se os estagiários 
percebem distanciamento entre universidade e escola, como se preparar para colocar 
em prática os conhecimentos de Química e os conhecimentos pedagógicos que 
aprenderam na universidade, quando entram na escola? Será que a escola se mostra 
receptiva a isso? 

Garcia e Krüger (2009) afirmam que: 
Para ensinar no contexto dos Cursos de Licenciatura, é preciso ter domínio dos 
conteúdos de Química e da sua inserção nas atividades humanas, em 
processos biológicos, químicos e físicos naturais e, além disso, é importante o 
comprometimento com um ensino que propicie uma leitura Química do mundo 
vinculada às implicações econômicas, sociais, éticas e ambientais. (p. 223). 

Diante da importância que os estágios assumem como “rito” de passagem da 
formação acadêmica para o exercício profissional e visto a expectativa que se 
manifesta nos licenciandos em relação a ocupar o papel de “professor/a” e, em função 
disso, as perspectivas que se estabelecem para o exercício da profissão docente, 
realizamos a pesquisa procurando conhecer melhor como se dá essa vivência, ainda 
no curso de formação. 

METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa procurou atender pressupostos da pesquisa 
qualitativa ao desenvolver ações que possibilitassem “a compreensão de fenômeno 
social, segundo a perspectiva dos atores, através de participação na vida desses 
atores, ficando o pesquisador „imerso‟ no fenômeno de interesse” (FIRESTONE apud 
MOREIRA, 2011, p.16). Esse tipo de pesquisa leva em conta os fatos sociais e a 
realidade em que se encontram os sujeitos pesquisados.  

Para Moreira (2011): 
A pesquisa qualitativa é um termo que tem sido usado alternativamente para 
designar várias abordagens à pesquisa em ensino, tais como: pesquisa 
etnográfica, participativa observacional, estudo de caso, fenomenológica 
construtivista, interpretativa, antropológica cognitiva. (p. 46-47). 

Assim, a pesquisa possui caráter qualitativo e refere um estudo sobre os 
estágios no curso de Licenciatura em Química da UFPel, pela percepção dos 
estagiários com relação a esta etapa de sua formação. Entendemos que esse 
possibilitaria “obter generalidades, ideias predominantes, tendências que aparecem 
mais definidas entre as pessoas que participaram do estudo.” (TRIVIÑOS apud 
SANTOS, 2004, p.1). 

Para a realização da pesquisa, criou-se um instrumento contendo questões que 
envolviam a entrada dos licenciandos na escola, em relação: a recepção/acolhimento 
pela comunidade escolar; ao acesso a documentos legais da escola, orientações e 
informações da direção e supervisão escolar sobre o funcionamento da escola; a 
orientação e acompanhamento do professor titular e o exercício de planejamento; o 
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modo como se sentiram exercendo a docência; as dificuldades encontradas no estágio; 
e as perspectivas para o exercício da profissão. 

Organizamos as questões para cada um dos estágios (Estágio Supervisionado I, 
Estágio Supervisionado II e Estágio Supervisionado III), e de reflexões referentes aos 
estágios de modo geral.  

Os sujeitos da pesquisa foram 9 alunos do curso de Licenciatura em Química da 
UFPel, identificados de A1 a A9,  que cursaram o Estágio Supervisionado I em 2012/1 
e concluíram o Estágio Supervisionado III em 2013/1. 

O instrumento foi aplicado aos alunos e os dados registrados em tabelas para 
posterior categorização e análise. Utilizamos a metodologia de Análise de Conteúdo, 
considerando as unidades de significado extraídas das respostas e reunidas em 
categorias. 

EXPECTATIVAS E PERSPECTIVAS A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO 

No instrumento aplicado aos acadêmicos, esses responderam questões e 
forneceram informações, entre outras, sobre a acolhida na escola, à organização e 
planejamentos de aulas, a motivação/desmotivação para a docência com as 
experiências vivenciadas e as perspectivas em relação à futura profissão. 

A partir da organização das unidades de significado e entendendo, tal como 
Franco (2008), que categorizar é “uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto por diferenciação seguida de um reagrupamento baseada 
em analogias” (p. 59), chegamos à quatro categorias de análise: a) recepção e acolhida 
na escola, b) planejamentos para o ensino, c) motivação e expectativas no estágio, d) 
perspectivas em relação à profissão. 

  
Quadro 1: Descrição das Categorias 

Categoria Unidades de significado 

Recepção e acolhida na escola 

Bem recebida pela coordenação/direção  
Foi fácil/simples, porque já conhecia a escola 
Foi boa em diferentes escolas 
Não foi muito boa - problemas com a coordenação 
Dependia do turno 

Planejamentos para o ensino 

Professora ausente (exceto uma professora) 
Tinha que fazer o que a professora planejou 
(estágio II) 
Não haviam encontros para planejamento ou 
acompanhamento (estágios II e III) 
O planejamento era mostrado para o/a professor/a 
antes das aulas (estágios II e III)  
Eu só acompanhava o professor na aula (estágio II) 
O professor não fazia planos de aula (estágio II) 

Motivação e expectativas no 
estágio 

Me senti bem em dar aulas e superar alguns medos  
Estágio não mudou decisão em ser professora  
Para a educação básica é desmotivador: falta de 
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estrutura e difícil acesso aos recursos 

Perspectivas em relação à 
profissão 

Ser professor/a na educação básica - continuar 
utilizando uma metodologia diferenciada 
Continuar os estudos, pesquisando e aprendendo 
Ser professor/a no ensino superior 

 
Diante das respostas dos estagiários, procedemos à análise de conteúdo, 

compreendido como descrição e interpretação dessas respostas, que nos possibilitou 
ver como os acadêmicos percebem os estágios em seu processo de formação 
profissional e quais suas perspectivas, a partir dessa experiência, com relação ao 
exercício da docência após a conclusão do curso. 

Com relação à recepção e acolhida na escola, ao analisar as percepções dos 
licenciandos, procuramos identificar como a escola recebe os estagiários e se isso teria 
influenciado para a permanência do estagiário na escola nos estágios subsequentes. 
Considerando que o Estágio Supervisionado I seja o primeiro contato do estagiário com 
a escola e com alunos e professores, é de suma importância o aluno ser bem recebido 
pela equipe diretiva e professor titular. Essa experiência pode ser tanto positiva como 
negativa e, certamente, vai definir a decisão do licenciando em permanecer, ou não, na 
mesma escola nos Estágios II e III. 

Dos nove alunos que participaram da pesquisa, a maioria respondeu que a 
receptividade da escola foi boa ou ótima, como podemos identificar nas falas que 
seguem:  

A recepção na escola foi boa, me receberam bem, me responderam o que eu 
queria saber e me mostraram toda a escola. (A7) 
No primeiro momento, a escola recebeu todos os alunos para uma visita e, em 
seguida, alguns alunos ficaram nessa escola para estagiar, inclusive eu. (A3) 
Já, dois alunos responderam que tiveram alguns problemas nesse primeiro 

contato com a escola, encontrando inclusive diferenças entre dois turnos na mesma 
escola (manhã e noite), como afirmou o aluno A9: 

No turno da manhã a coordenadora era muito atarefada e não atendia os 
estagiários com a atenção necessária. Já no turno da noite a escola é mais 
tranquila e as coordenadoras são mais atenciosas.  
Os alunos que trocaram de escola de um estágio para o outro também 

encontraram dificuldades, como podemos ver nas seguintes manifestações: 
 A recepção não foi muito boa. Inicialmente me receberam até bem, mas logo 
depois tive alguns problemas com a coordenação. Os professores eram muito 
bons e me receberam muito bem, porém a coordenação deixou algumas falhas. 
(A8) 
Diante dessas considerações é possível inferir que, ao entrar na escola para a 

realização dos estágios, os licenciandos sintam-se inseguros e fiquem em dúvida sobre 
como se comportar e como “colocar em prática” seus conhecimentos sobre ensino e 
educação escolar, por isso, a importância de terem uma boa experiência nesse 
primeiro contato com o seu futuro ambiente de trabalho. 

Para Ghedin et al (2008), é fundamental o aluno conseguir fazer a “ponte” entre 
teoria e prática, de modo a compreender que tanto a universidade quanto a escola 
devem estar articulados para o desenvolvimento da sua formação profissional. Esses 
autores relacionam as dificuldades enfrentadas pelos “novatos” com a formação que 
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tiveram na universidade, muitas vezes distante do modo de funcionamento das 
escolas, sendo o período dos estágios um momento em que seria possível evidenciar 
esses distanciamentos, ao mesmo tempo em que se pode trabalhar para aproximar 
essas duas vivências. 

Com relação aos planejamentos para o ensino, buscamos entender como 
estes foram produzidos ao longo dos Estágios II e III e se esses planejamentos teriam 
sido feitos de forma colaborativa com os professores titulares da escola, além da 
orientação do professor na universidade, como é previsto nas ementas das disciplinas 
de Estágio Supervisionado. 

Os planejamentos de ensino e de atividades de estágio com os alunos têm início 
a partir do Estágio Supervisionado II, sendo essa uma prática importante para o 
exercício da docência. Mais da metade dos pesquisados informou que não havia 
participação dos professores titulares na organização de planejamentos de ensino, 
além disso, esses professores não aproveitavam/valorizavam as colaborações dos 
estagiários para a realização de atividades pedagógicas, quando em docência 
compartilhada (o caso de Estágio Supervisionado II), como as afirmações que seguem. 

A professora era ausente. Ela pedia para que eu copiasse no quadro o que 
estava no caderno. Não havia encontros para planejamento. (A4) 
Só acompanhava o professor. Não havia encontros e o professor não fazia 
planos de aula. (A7) 
No estágio III os encontros com os professores aconteceram mais regularmente 

que no estágio II, porém o planejamento, na maioria das vezes, não era realizado em 
conjunto com o professor titular da escola (com exceção de uma professora que fazia 
esse acompanhamento), como indicado a seguir: 

O planejamento era feito junto com o professor orientador da universidade. (A6) 
Havia encontros semanais com a professora, a professora não se envolvia no 
planejamento, eu tinha liberdade de fazer o que eu queria. (A9) 
A relação estagiária e professora era boa. Ela se importava e se preocupava em 
saber como estavam indo as aulas e como a turma estava se comportando. Os 
encontros eram semanais, além de contatos por e-mail e telefone. (A5) 
Mesmo com a maioria dos alunos apontando a experiência de encontros com 

o/a professor/a da escola como sendo positivo, há casos em que não havia encontros, 
como indica a aluna A7: 

A professora não acompanhava o que eu fazia com os alunos e muito menos 
olhava meus planejamentos. Simplesmente me largou na turma. (A7) 
No período do Estágio II o aluno deveria começar a realizar planejamentos de 

ensino, juntamente com o professor titular, para o exercício de docência compartilhada, 
considerando ser a etapa de planejamento um momento importante de reflexão sobre a 
prática docente. 

Para Ghedin et al (2008):   
O estágio, nos moldes tradicionalmente assumidos nos cursos de formação de 
professores, não tem contribuído para a análise crítica da prática docente em 
sala de aula e não tem conseguido formar uma cultura ou atitude docente, que 
consiga superar a cultura escolar que ainda carrega vícios de uma perspectiva 
tecnicista e conservadora da educação. (p.34). 

Segundo esse ponto de vista, o que talvez possa dificultar a formação de uma 
cultura docente mais crítica seja haver pouco envolvimento e parceria da escola com a 
universidade para, em conjunto, pensarem a formação de professores. 
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Ao planejar, o futuro professor também está construindo sua identidade 
profissional. De acordo com Pelozo (2007), “para que o estágio surta o efeito 
necessário e que as atividades sejam programadas de modo que as mesmas não se 
distanciem da realidade, é preciso que haja intencionalidade e reflexão sobre as 
práticas envolvidas.” (p. 2). Ainda para esse mesmo autor “ao fazer a reflexão entre 
teoria e prática, o aluno/professor transforma o saber e reconstrói sua identidade 
profissional, refletindo em melhoria na qualidade de ensino”. Por isso, a importância em 
o licenciando ter um espaço na escola para pensar o seu planejamento e discutir com o 
professor mais experiente. 

Sobre a motivação e expectativas no estágio, alguns licenciandos disseram 
que a experiência foi motivadora como aponta a fala do aluno A6:  

Foi motivador, pois quando entrei numa sala de aula tu notas que não é apenas 
ensinar, vai muito além, pois trabalhamos com pessoas. 
No entanto, para alguns alunos, os estágios não tiveram esse efeito, 

especialmente, quando não puderam realizar os estágios em uma dada escola ou 
turno, como indicado pelas seguintes falas: 

O Estágio I e o Estágio II foram muito bons. O Estágio III nem tanto, porque não 
pude fazer como e onde eu queria, porque o orientador da faculdade quis manter 
o estágio fora da realidade vivida pelo professor da escola pública. E porque 
tinha que ser com a professora que ele queria. Eu queria fazer de noite com uma 
professora e tive que fazer de manhã com outra. Isso me desmotivou muito. (A9) 
Para a educação básica é desmotivador, pela estrutura disponível e a dificuldade 
de acesso aos recursos disponíveis. (A4)  
O meu estágio foi desmotivador pelo fato de alguns problemas que tive na 
escola. Algumas vezes ia até lá e não tinha aula por troca de horários que eles 
não me avisavam. (A8) 
Vemos que diferentes fatores podem ter efeitos, atendendo ou deixando de 

atender as expectativas dos licenciandos. Algumas se referem à estrutura e condições 
físicas e materiais das escolas, outras a organização da prática de estágio pela 
universidade, quando seleciona escolas ou professores parceiros para o estágio. De 
qualquer modo, é preciso pensar sempre em cursos de licenciatura que tenham como 
princípio formador a parceria com a escola, considerando que tanto a escola como a 
universidade seriam agências formadoras de professores, acompanhando e 
supervisionando esse trabalho docente inicial. 

Para Pelozo (2007): 
A Prática de Ensino e o estágio não garantem uma preparação completa para o 
magistério, mas possibilita que o futuro educador tenha noções básicas do que 
é ser professor nos dias atuais, como é a realidade dos alunos que frequentam 
a escola, entre outras. Essa oportunidade de observação e reflexão sobre a 
prática permitirá que o aluno/estagiário reafirme sua escolha pela profissão e 
resolva assumir-se como profissional politizado desde o início de sua carreira. 
(p. 2) 

Acreditamos que repensar os papéis da escola e da universidade, ambos como 
agências formadoras de professores, seria fundamental e diminuiria o risco de os 
estagiários realizarem más experiências nesse período tão importante e decisivo para a 
definição da escolha da docência como exercício profissional. É nesse período que o 
estagiário, conhecendo seu local de trabalho e suas atribuições, poderá refletir sobre a 
sua escolha em continuar na carreira docente ou não. 
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Na categoria perspectivas em relação à profissão, procuramos perceber como 
os estagiários se manifestam sobre o exercício da docência na Educação Básica, 
analisando os efeitos da experiência dos estágios, após sua conclusão.  

As respostas foram bem distintas, apontando para perspectivas bastante 
diferentes com relação aos planos profissionais. Os alunos apontam ter boas 
perspectivas em seguir na carreira docente, embora indiquem conhecimento sobre as 
dificuldades da profissão. 

Alguns alunos discorrem acerca das metodologias de ensino, como indicado 
pelo aluno A7: 

Espero continuar com a metodologia diferenciada, pois é como os alunos 
participam e gostam das aulas, mas para isso a escola também deve estar de 
acordo e os outros professores também precisam adaptar coisas diferentes em 
suas aulas, o que eu acho difícil acontecer. 
Já outros questionam a valorização do professor na Educação Básica e têm 

dúvidas sobre o exercício da docência. 
Tem muita coisa a fazer, porém o centro de tudo, acredito, seja a valorização 
dos profissionais e da educação. (A4) 
Minha perspectiva é muito boa, me sinto à vontade trabalhando com 
adolescentes, porém tenho a intenção de ministrar aulas para o ensino superior. 
(A2) 
Entende-se que o estágio é de extrema importância para o aluno/futuro 

professor e mesmo que essa entrada na escola não garanta uma experiência positiva 
para a formação como docente, sabe-se que o contato direto com a escola e os alunos 
possibilita ao estagiário uma percepção sobre o que é ser professor. 

Para Ludke, 1994, apud, Santos, 2000: 
O estágio não se resume à aplicação imediata, mecânica, instrumental de 
técnicas, princípios e normas aprendidos na teoria. A prática não se restringe 
ao fazer, ela se constitui numa atividade de reflexão que enriquece a teoria que 
lhe deu suporte. O estágio é um processo criador, de investigação, explicação, 
interpretação e intervenção na realidade. (p.62). 

A partir das respostas desses futuros professores, pode-se pensar em 
estratégias para que os estágios supervisionados sejam um espaço de formação que 
possa contar com a escola, também como agência formadora de professores. 
Pensamos que, com isso, poderemos minimizar as dificuldades que os estagiários 
dessa pesquisa relataram. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da explicitação do referencial teórico, da análise dos documentos e das 
falas dos licenciandos, compreendemos e salientamos a importância dos Estágios 
Supervisionados na formação pedagógica dos licenciandos. É nesse período da 
formação acadêmica que alguns conflitos, até então desconhecidos, surgem e nos 
levam a pensar em formas de superá-los, pensando em estratégias para tornar esse, 
um espaço que faça parte do processo de ensino e que valorize as aprendizagens dos 
licenciandos, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente da prática profissional. 

A pesquisa possibilitou conhecer melhor sobre as escolas nas quais os 
licenciandos realizam os estágios, o modo como se sentem acolhidos, o que inclui a 
identificação do processo de acompanhamento e de orientação dos professores 
titulares. Essas percepções permitem identificar escolas que realizam práticas 
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motivadoras para o exercício inicial da docência, à universidade reafirmar parcerias 
com essas ou rever parcerias com as escolas que, porventura, não acolham, não 
disponibilizem informações necessárias ou não acompanhem o trabalho dos 
estagiários. 

Além disso, os resultados fazem, no âmbito do curso de licenciatura em Química 
da UFPel, pensar algumas mudanças na operacionalização dos estágios de modo a 
atender as demandas apontadas pelos estudantes, visando a melhoria da formação e 
das perspectivas dos licenciandos para o exercício profissional. 
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Palavras-Chave: Feiras de ciências; formação inicial de professores. 
Introdução 

As práticas pedagógicas têm sido objeto de 
pesquisas em educação, e uma das correntes que 
mais trabalham com essa pesquisa é o 
construtivismo1, que considera o aluno como 
construtor do próprio conhecimento, tentando fazer 
com que a prática pedagógica, sobretudo de 
ciências, não seja pautada somente em transmissão 
de conhecimentos. 
Uma forma diferenciada que vem sido empregada 
para se tentar alcançar esse objetivo é o uso de 
espaços não-formais de educação3, entre os quais 
está presente a feira de ciências. Essas atividades, 
se bem organizadas, podem ser um grande 
instrumento na construção do conhecimento do 
aluno. 
É muito difícil, se não impossível, definir métodos 
eficientes de se estabelecer uma relação de ensino-
aprendizagem através de um diálogo professor-
aluno-comunidade, e vários aspectos são 
apresentados como dificuldades, desde as questões 
administrativas das instituições de ensino até uma 
formação docente precária. Dessa maneira, busca-
se, fazer uma interlocução entre licenciandos e 
escola desde os primeiros períodos desses cursos. 
A feira de ciências é, assim, uma das formas de se 
estabelecer essa dialética entre as duas realidades, 
contribuindo para a formação docente de acordo 
com as necessidades mais urgentes apontadas em 
pesquisas6. 
O presente trabalho tem a intenção de apresentar os 
resultados de uma intervenção escolar feita pelo 
subprojeto Química do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), 
em Uberaba/MG, na qual os alunos do grupo 
colaboraram na organização e realização de duas 
feiras de ciências nas escolas parceiras do PIBID, 
ambas em Uberaba, mostrando a contribuição 
dessas atividades para a formação inicial desses 
licenciandos. 

Resultados e Discussão 

Na primeira escola, os licenciandos participaram da 
Feira de Ciências como co-avaliadores dos 
trabalhos apresentados, agindo sempre em duplas, 
e, ao final das apresentações, discutiram entre eles 
e orientaram os alunos da escola quanto aos pontos 
positivos e negativos das apresentações, de forma 
que pudessem analisar de maneira crítica a 
abordagem dos temas científicos que foram 
apresentados. Na outra escola, os licenciandos 

participaram como co-orientadores dos trabalhos 
dos alunos da escola, buscando indicar temas, 
reforçar conceitos equivocados e/ou duvidosos dos 
alunos, dar dicas sobre abordagens diferenciadas 
dos temas, de modo a facilitar a acessibilidade 
desses à comunidade, uma vez que o evento foi 
aberto à mesma. Assim, acompanharam o 
desenvolvimento do trabalho desde o início e, bem 
como na escola anterior, trabalharam como co-
avaliadores, também. 
Esta foi uma experiência extremamente rica para a 

formação dos licenciandos e uma forma diferente de 
se trabalhar a Feira de Ciências no PIBID. 
Normalmente os pibidianos levam as atividades e 
estas são apresentadas nas escolas parceiras do 
programa. Esta proposta diferenciada foi pensada 
com o foco na formação do professor que passa da 
posição de executor de uma atividade para 
orientador da mesma. 

Conclusões 

Em ambas as escolas, a universidade auxiliou 
fornecendo materiais necessários para os 
experimentos das feiras, como vidrarias e 
reagentes, interagindo Universidade e Ensino 
Básico. Além disso, na prática de co-orientação e 
avaliação, os licenciandos não só fortaleceram sua 
formação, mas atuaram no desenvolvimento do 
“fazer científico” no Ensino Básico.  
Os relatos dos pibidianos nos mostram que esta 
iniciativa é muito válida por mudar a posição de 
atuação deste na escola fortalecendo a formação do 
futuro professor. 
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Palavras-Chave: formação continuada, química, professor. 

RESUMO: OS PROFESSORES QUE DESEJAM CONTINUAR SUA FORMAÇÃO ENCONTRAM NOS CURSOS DE MESTRADO 
E DOUTORADO ESSA OPORTUNIDADE. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO TÊM O APOIO DA 
SECRETARIA DO ESTADO DE GOIÁS EM RELAÇÃO À LICENÇA PARA ESTUDOS E TAMBÉM CONTAM COM UM 
AUMENTO SALARIAL APÓS O TÉRMINO DOS CURSOS. ENTRETANTO, ESSES DOCENTES, AO TERMINAREM A 
FORMAÇÃO CONTINUADA, EM SUA MAIORIA, NÃO PERMANECEM NA REDE ESTADUAL. APÓS CONCLUÍDO O 
MESTRADO E/OU DOUTORADO, OS PROFESSORES PASSAM EM CONCURSOS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES COMO OS 
INSTITUTOS FEDERAIS E AS UNIVERSIDADES, OU SEJA, O ESTADO FORNECE CONDIÇÕES DE MELHORIA PARA SEUS 
PROFESSORES E MESMO ASSIM A PERMANÊNCIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DEIXA DE SER UM ATRATIVO. TAL 
ASPECTO FOI IDENTIFICADO EM RELAÇÃO AOS PROFESSORES DE QUÍMICA QUE CURSARAM MESTRADO E/OU 
DOUTORADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 1998 E 2010.  

INTRODUÇÃO 

A educação escolar é um processo complexo, pois acontece em um espaço de 
interlocução de diferentes saberes e resulta da interação de diferentes sujeitos: alunos, 
família, docentes e gestores. Nesse cenário, que é dinâmico, pois o contexto escolar é 
construído a partir das perspectivas refletidas pela sociedade, o papel do professor é 
de suma importância na construção do conhecimento e na apropriação da cultura, 
considerando-se que o fato educacional é também cultural (GATTI, 2009). Nessa 
perspectiva, a formação inicial e continuada dos professores é elemento sine qua non 
na construção de um sistema educacional que contribua na formação dos sujeitos de 
maneira a contemplar e efetivar um processo social de inserção desses sujeitos na sua 
cultura.  

No estado de Goiás, o caso específico de professores de química da rede 
estadual tem sido foco de pesquisas que apontam que apenas 14% dos docentes 
efetivos que atuam nas escolas estaduais são licenciados em química (DAMASCENO 
et al, 2011). Uma série de aspectos se entrelaça para que essa configuração se 
estruture. Dentre estes, Freitas (2002) cita “a política de desqualificação da formação, 
de degradação e desmantelamento das instituições públicas universitárias e de 
expansão desqualificada do ensino superior, aliada aos baixos salários, à 
desvalorização do magistério e às péssimas condições de trabalho”. Embora a autora 
citada tenha apresentado seu texto no início da década passada, nota-se que ainda 
continuam atuais seus argumentos sobre as especificidades da formação docente e do 
exercício da profissão.    

Para professores já em serviço, existe a perspectiva da formação continuada 
que pode se constituir como um caminho para a melhoria do desempenho funcional e 
como progressão na carreira (SCHEIBE, 2010). Outro viés que se insere nessa 
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perspectiva é a possibilidade de atuação em outros espaços de ação docente para 
além da educação básica. A formação continuada assume relevância no processo 
ensino aprendizagem, pois aproxima o profissional da docência do contexto da 
pesquisa que também se constitui em um aspecto atual de discussão considerando-se 
a perspectiva do professor como pesquisador da sua própria prática (SCHNETZLER, 
2002). Para Galiazzi (2001), a pesquisa está alicerçada na emancipação de quem a 
desenvolve, uma vez que possibilita a este sujeito perceber-se capaz de criar 
oportunidades e fazer história e, nesse sentido, a participação de professores em 
cursos de mestrado e doutorado seria um caminho para essa formação crítica que 
muito pode contribuir na prática docente em um processo de emancipação dos sujeitos.  

 A importância da formação continuada é apontada por Lima (1996) ao sinalizar 
que:  

O pressuposto básico do modelo de formação continuada é a ideia de que o 
professor não é objeto do planejamento do trabalho, mas agente ativo desse 
processo. Nesta perspectiva busca-se resgatar, no professor, o papel de sujeito 
do processo do conhecimento. (LIMA, 1996) 

No estado de Goiás, A Universidade Federal de Goiás (UFG) oferece cursos de 
mestrado e doutorado que tem como público alvo alguns professores da rede pública 
estadual em processo de formação continuada. Desde 1979, a UFG já oferece o curso 
de formação inicial por meio da graduação em química no Instituto de Química da UFG. 
Com o intuito de aumentar as pesquisas na área química e proporcionar aos 
profissionais dessa área uma nova oportunidade de qualificação profissional, a UFG 
criou em 1998 o Programa de Pós-Graduação do Instituto de Química, o mestrado. 
Atualmente, o Instituto de Química já possui cerca de 190 mestrandos com suas teses 
defendidas (http://www.quimica.ufg.br/pages/3480-historico). O doutorado foi criado em 
2006 e um programa interdisciplina com a Universidade Federal de Uberlândia e com 
Universidade Federal do mato Grosso do Sul. Atualmente, tanto o mestrado quanto o 
doutorado integram o Programa de Pós-graduação em Química da UFG.  

Os cursos de mestrado e doutorado vieram atender as necessidades dos 
professores de química do estado que, até então, não tinham outra oportunidade de 
formação continuada na área. Dentre esses profissionais, encontram-se os professores 
da educação básica e superior. A Secretaria da Educação do Estado de Goiás (SEE-
GO) reconhecendo a importância da formação continuada de seus professores incluiu 
um tópico sobre esse assunto ao relacionar onze ações principais para a melhoria da 
educação. O tópico diz: 

 
A quarta ação em prol da qualidade da educação no Estado é a valorização e 
desenvolvimento de professores, para a gestão escolar e pedagógica, e de 
servidores da educação, para a sua efetiva participação no processo educativo, 
por meio de formação e qualificação continuadas 
(http://www.educacao.go.gov.br/institucional/). 

Considerando a importância da formação continuada de seus docentes, a SEE-
GO oferece a oportunidade dos professores efetivos cursarem o mestrado e/ou o 
doutorado. Os professores são liberados recebendo seus salários durante o período da 
formação continuada. Tal liberação só acontece após o estágio probatório e o docente, 
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ao finalizar o curso, tem o compromisso de permanecer vinculado à SEE pelo mesmo 
tempo em que ficou afastado.  

OBJETIVO  

O objetivo dessa pesquisa foi o de fazer um levantamento do quantitativo de 
professores de química da SEE-GO que tiveram acesso à formação continuada em 
nível de mestrado e doutorado pelo Instituto de Química da UFG desde a criação do 
curso em 1998 e, além disso, identificar quantos continuam ministrando aulas no 
estado. Argumenta-se que ao conhecer essa realidade, pode-se discutir sobre as 
condições de permanência, ou não, dos professores na rede estadual a partir da sua 
formação continuada. 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa se configura como uma análise documental que, segundo Ludke 
e André (1986), consiste em um processo de leitura e análise de documentos que são, 
segundo os autores, “quaisquer materiais escritos que possam se usados como fonte 
de informação sobre o comportamento humano” (p. 38). Parte dos documentos que 
serviram de suporte para essa pesquisa foram disponibilizados pela secretaria de Pós-
Graduação do Programa de Mestrado e Doutorado em Química da UFG contendo os 
nomes e algumas informações referentes aos alunos desse programa no período entre 
1999 e 2010.  

A partir das informações sobre os mestrandos e doutorandos, foram acessados 
e analisados os currículos desses alunos disponibilizados na Plataforma Lattes para 
identificar aspectos relacionados às atuações profissionais e vínculos institucionais 
buscando informações sobre possíveis mudanças de trabalho. 

Os dados foram coletados no segundo semestre de 2013 e as análises foram 
realizadas a partir do primeiro semestre de 2014 no âmbito de uma pesquisa de 
conclusão de curso de licenciatura em química.  

No processo de coleta dos dados, foi necessário sistematizar as informações 
para uma melhor compreensão do contexto. Dessa forma, para cada currículo 
acessado, foram identificados os seguintes elementos: nível de pós-graduação 
(mestrado e/ou doutorado), endereço profissional, atuação profissional. Nesses 
elementos, o olhar para o processo investigativo considerou os vínculos anteriores 
relacionados à SEE-GO e os vínculos atuais para observar se e quando houve a 
mudança de instituição/empresa.   

Para efeito de apresentação dos resultados, os dados coletados e triangulados 
foram plotados em um gráfico para uma melhor visualização das informações 
relevantes para a pesquisa. A discussão é feita considerando-se os dados referentes 
aos ingressantes de cada ano no programa de pós-graduação. Para esse trabalho, não 
foram separados os dados referentes a concluintes de mestrado ou doutorado, pois o 
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recorte estabelecido refere-se aos que concluíram formação continuada que 
continuaram ou não vinculados à educação básica. 

 O desenvolvimento dessa pesquisa deu-se a partir da busca e análise 
documental dos currículos disponibilizados na Plataforma Lattes de 198 alunos que 
ingressaram na pós-graduação do Instituto de Química da UFG desde o ano de 1999 
considerando-se que o curso de mestrado iniciou-se em 1998. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados fornecidos pela secretaria de Pós-Graduação do Programa 
de Mestrado e Doutorado em Química da UFG foram disponibilizados os nomes de 198 
alunos que cursaram mestrado e/ou doutorado no período entre 1999 e 2010. 
Entretanto, nem todos os currículos dos alunos listados pela secretaria foram 
localizados na Plataforma Lattes. Dessa forma, apenas 160 currículos foram 
considerados, pois os demais estavam incompletos ou desatualizados. Os 160 
currículos foram considerados como o valor total para o estudo estatístico realizado. 

A partir da análise dos 160 currículos, os dados foram catalogados e 
triangulados considerando os alunos que, no ano de sua matrícula no programa de 
pós-graduação: eram professores vinculados à SEE-GO e, após completarem a 
formação continuada permaneceram como docentes do estado; eram professores 
vinculados à SEE-GO e, após completarem a formação continuada, se desligaram do 
estado e aqueles que não possuíam vínculo com o estado. Tais informações foram 
plotadas no seguinte gráfico. 

 
Figura 1: Vínculos dos professores de química da SEE-GO após a conclusão da pós-graduação 
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Fazendo uma análise do gráfico percebe-se que a quantidade de professores 
que não permaneceu no estado após a formação continuada é superior à quantidade 
que permaneceu.  Tomando como exemplo o ano de 2003, dos alunos que entraram 
no programa nesse ano e que eram professores da rede estadual, observa-se que 
37,5% se desligaram da SEE-GO após o término da formação continuada, que nesse 
período era apenas o mestrado, e apenas 12,5% permaneceram como professores da 
rede. Esse resultado mostra que, apesar do investimento da SEE-GO na formação 
continuada dos seus professores, oferecendo bolsas, muitos deles não continuam na 
educação básica. Os motivos, provavelmente, perpassam pelas questões salariais e 
estruturais da carreira docente. Nesse ano específico, dos professores da rede pública 
estadual que saíram, têm-se três que migraram, como professores para institutos 
federais em Goiás, uma foi para o sistema particular de ensino profissionalizante, um 
foi para os quadros do INSS, um foi para o Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento, um foi para a EMBRAPA e um foi para o ensino superior privado.  

Nota-se que para todos os casos citados, a perspectiva de ganho salarial é 
sempre maior que o plano de carreira do magistério estadual considerando-se as 
instituições para as quais migraram os professores, instituições federais. Nesse 
sentido, Louzano et al (2010)  nos apontam que mesmo o professor do ensino público 
tendo estabilidade no emprego, isso não compensa outros fatores negativos como “o 
pouco  reconhecimento público, e o baixo status, além dos baixos salários”.   

Nos anos de 2006 a 2009 verifica-se que todos os professores que tinham 
vínculo com a rede estadual não permaneceram após o término do curso de formação 
continuada. Dentre os diversos fatores já citados, sobre o motivo do grande percentual 
de professores que se desvincularam do estado, pode-se citar também a criação de 
cursos de Licenciatura em Química nos Institutos Federais. No total são dez novos 
cursos de Licenciatura em Química, criados no ano de 2008, que estão distribuídos em 
dois Institutos Federais em Goiás: o IFG e o IF Goiano. Com a abertura desses novos 
cursos, a contratação de professores para nível médio e superior aumentou, o que 
contribuiu para a não permanência dos professores no estado. Dos currículos 
analisados nesse período temos um total de 11 professores que saíram do estado e 
foram ministrar aulas nos Institutos Federais, ou seja, esse é um número alto levando-
se em consideração que a rede estadual perdeu essa quantidade de professores de 
seus quadros efetivos. Mesmo com as possibilidades de melhorias ofertadas pelo 
governo estadual, os professores estão buscando cada vez mais o ensino superior 
como área de atuação profissional.  

A SEE-GO fornece como estímulo para que seus professores cursem mestrado 
ou doutorado, um aumento salarial, na forma de gratificação incidente sobre o 
vencimento, de 40% para mestres e 50% para doutores. Entretanto essa porcentagem 
não é cumulativa, assim os professores acabam procurando por melhores salários e, 
mesmo após o estado possibilitar a licença para que seus professores realizem a 
formação continuada, eles se deslocam pra outras empresas e instituições. No caso 
dos Institutos Federais, o salário do docente é equiparado ao salário da universidade, 
pois a carreira é a mesma considerando-se a mudança do Centro Federal de Educação 
Tecnológica (antigos CEFET) para Institutos Federais em 2008 (BRASIL, 2008). Essa 
mudança equiparou os salários dos professores de institutos com a dos professores 
das universidades, tornando a carreira atrativa e, além disso, houve e ainda há 
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disponibilização de muitas vagas, via concurso público, para formação dos quadros dos 
institutos federais em Goiás, um dos fatores que contribui de maneira significativa para 
o esvaziamento dos quadros efetivos da SEE-GO, especificamente no caso dos 
professores de química que concluíram sua formação continuada em nível de mestrado 
e/ou doutorado.  

Outro dado mostrado na análise foi o número de pós-graduandos que nunca 
tiveram vínculo com a SEE-GO, ou seja, é maior o número de profissionais que 
procuram a formação continuada oriundos de outras instituições e empresas. Esse é 
um dado que pode ter como uma das justificativas o processo de transição do estado 
de Goiás nos últimos anos no sentido do aumento das atividades de industrialização de 
uma região que cerca de três décadas atrás tinha uma economia baseada no sistema 
agropecuário de produção. Hoje, Goiás é um estado que se encontra em pleno 
processo de industrialização o que de certa forma, aumentou a procura de profissionais 
da área da química por cursos de formação continuada. Os Institutos Federais 
possuem papel importante nesse aspecto, contribuindo para o processo de 
industrialização ao oferecer cursos tecnológicos. Os Institutos possuem uma tradição 
em relação a esses cursos, pois de acordo com Lima (2013) o histórico dessas 
instituições é específico ao se tratar de cursos tecnológicos e os Institutos possuem 
“uma missão com a profissionalização do país em seu aspecto técnico e tecnológico”. 

De uma forma mais geral, os dados apontam que, no período entre 1999 e 
2010, dos professores de química vinculados à SEE-GO que fizeram curso de 
mestrado e/ou doutorado no programa de pós-graduação em química da UFG, apenas 
13 permaneceram no estado após concluírem os cursos de formação cont inuada. 
Ressalta-se que o total desses professores contabilizados no período em estudo foi de 
64 docentes. Os que se desvincularam do contexto da educação básica da rede 
estadual migraram para outras instituições. Tal quantitativo não é novidade 
considerando todas as questões relacionadas à permanência dos professores na 
educação básica. No entanto, no caso de Goiás, esse levantamento específico 
relacionando os professores da rede estadual e suas conclusões de formação 
continuada ainda não havia sido feito anteriormente. Os resultados vêm ratificar, de 
forma estatística, um panorama generalizado de que após a obtenção do título, o 
docente busca melhores salários, pois o estado não atende esse requisito deixando a 
desejar tanto em termos de salário quanto de estruturação da carreira. Para Silva 
(2011): 

A busca pelos títulos entregues pelas atividades de formação continuada 
também se relacionam a uma política de progressão na carreira para se ter 
aumento de salário, tornando, assim, as ações de formação contínuas um 
mercado de títulos e diplomas no qual o professor, infelizmente, para ter 
valorização, ou seja, melhores salários, faz uma busca frenética por essas 
formações. (SILVA, 2011) 

Como se identificou que os professores que saíram das escolas estaduais 
depois da conclusão da formação continuada passaram em concursos em 
universidades como a Universidade Federal da Bahia (UFBA), A Universidade de 
Brasília (UnB) e a UFG tanto na capital quanto no interior, e em institutos federais (IF) 
entende-se que a busca por melhores condições de trabalho é elemento motivador 
para a formação continuada dos professores de química da rede estadual de Goiás. 
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Dessa maneira, a formação continuada se configura como elemento que finda por 
afastar o docente da educação básica das escolas de Ensino Médio uma vez que 
apesar de ser financiado pelo estado para cursar seus mestrados e doutorados, esses 
docentes não permanecem na rede pública estadual após a conclusão dos referidos 
cursos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao relacionar a formação continuada de professores de química da rede 
estadual de ensino com sua permanência na rede pública, identificou-se que a maioria 
desses professores que conclui sua formação continuada não permanece como 
docente no ensino básico estadual, pois buscam outras instituições para exercerem 
suas atividades profissionais. Tal perspectiva precisa ser considerada pelos gestores 
na contradição que existe, pois se a SEE-GO, por um lado, estabelece que a formação 
continuada é fator importante para possibilitar a melhoria da qualidade  do processo 
ensino aprendizagem e libera seus docentes para cursar mestrado e doutorado com 
pagamento de bolsas, por outro, desconsidera que esses professores bem formados 
reivindicam seus direitos de salários adequados e boas condições de trabalho. O que 
não parece estar sendo oferecido, tendo em vista os resultados dessa pesquisa.   
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Resumo: O presente trabalho se insere no campo da formação de professores de Química, apresentando 
o contexto geral dos cursos de licenciatura da área no Brasil, incluindo as redes pública e privada. Em 
um segundo momento, o foco do trabalho é direcionado ao curso de Licenciatura em Química da 
UFRGS, do qual foram investigados a estrutura da grade curricular e os dados específicos relativos à 
evasão e à procura pelo curso. Foi utilizada a análise de conteúdo dos títulos das disciplinas e suas 
ementas, a fim de que fossem identificadas as características epistemológicas subjacentes. Os extratos 
analíticos evidenciam a dificuldade de atração e retenção dos cursos que formam docentes em Química, 
o que denota a provável coexistência de fatores desmotivadores internos e externos aos cursos, como a 
organização curricular e as representações desfavoráveis sobre a área educacional. 
 
Introdução 
 
 O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa vinculada a uma 
tese de doutorado e se insere no campo da formação de professores de Química, 
apresentando dois objetivos complementares. Inicialmente, busca explorar o contexto 
geral dos cursos de licenciatura em Química no Brasil, principalmente, os índices da 
atratividade dos cursos, número de matrículas e concluintes, a evasão e a abrangência 
de vagas ofertadas nas redes pública e privada. Além disso, apresentamos um 
panorama sobre o crescimento da área de ensino de Química e as contribuições das 
pesquisas atreladas a esta. 
 Em um segundo momento, o foco do trabalho é direcionado ao curso de 
Licenciatura em Química da UFRGS (CLQ-UFRGS). Esse aprofundamento busca 
analisar aspectos curriculares, com base em categorias pré-determinadas, e alguns 
indicadores específicos, que demonstrem a inserção do curso no macrocontexto 
brasileiro da formação de docentes. 
 
A Formação Docente em Química no Contexto da Educação Superior Brasileira 
 
 Segundo os dados mais recentes disponibilizados no site do INEP (2014) sobre 
a educação superior, os cursos de formação de professores de Química representam 
2,5% das vagas de graduação oferecidas para a grande área da educação (Total: 
953.248 vagas), estando aquém de outras subáreas da formação docente, como 
Língua/Literatura Vernácula e/ou Língua Estrangeira Moderna (21,6%), Matemática 
(9,5%), Biologia (5,6%) e História (5,3%). O número de matrículas em cursos que 
habilitam para a docência em Química (35 mil, aproximadamente) equivalem a apenas 
2,6% do total das graduações voltadas à área educacional, percentual que era pouco 
superior ao apresentado por cursos como os de Filosofia (1,4%) e Física (1,8%), mas 
abaixo daqueles apresentados pelos cursos de Língua/Literatura Vernácula e/ou 
Língua Estrangeira Moderna (12,2%), Matemática (5,9%), Biologia (6,4%) e História 
(5,6%), por exemplo. 
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 Com relação ao número de concluintes das graduações voltadas à educação, a 
Química também se encontrava entre os mais inexpressivos no ano de 2012, quando 
foram formados pouco mais de 3 mil profissionais (1,6% do total de formandos das 
graduações da área), situação bem semelhante aos cursos de Física, Filosofia e 
Sociologia.  
 Outro ponto a destacar é a grande parcela de vagas em instituições de ensino 
superior (IES) privadas (76,3%) quando se trata da formação de professores, o que 
significa que pouco mais de 220 mil vagas em IES públicas eram destinadas à 
formação docente, em 2012. O domínio das IES privadas é a realidade em diversas 
subáreas do campo educacional brasileiro, ofertando o maior percentual das vagas 
para formar professores de História (70,8%), Biologia (62,8%), Matemática (72,1%) e 
Língua/Literatura Vernácula e Língua Estrangeira Moderna (94,5%). 
 No caso da Química, pode ser constatada a inversão dessa lógica. Há 59,6% de 
vagas em IES públicas, o que pode ser considerado reflexo do maior número de cursos 
nessas instituições, que chega a 75,6% do total oferecido para a subárea referida 
(maiores detalhes na Tabela 1). O número de matrículas em IES públicas é superior a 
28 mil estudantes e corresponde a 81,4% do total. Conforme aponta Maldaner (2010), 
essa conjuntura é resultado das políticas recentes do MEC que visam aumentar a 
participação das IES públicas na formação docente mediante a ampliação de vagas, 
principalmente em Química, Física e Matemática. 
 

Tabela 1: Dados gerais dos cursos de formação docente em Química – Brasil/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte: INEP (2014). 
                Nota: Inclui cursos presenciais e à distância. 
 
 Esse argumento é reforçado pela pronunciada desigualdade entre a quantidade 
de inscritos para os processos seletivos dos cursos que habilitam para o ensino de 
Química: o número de candidatos para as IES públicas é mais de 19 vezes superior ao 
número de candidatos para as IES privadas. Além disso, a relação candidato/vaga para 
as IES privadas (igual a 0,55) mostra que há mais vagas do que inscritos para os 
cursos de Química. Ao que parece, mesmo não tendo um histórico quantitativo mais 
consistente relacionado à formação professores de Química e Ciências, as IES 
públicas brasileiras passam a assumir essa missão (MALDANER, 2010), e isso já se 
reflete nos processos seletivos. 
 Considerando para análise a série histórica de 2009 a 2012, verificamos um 
aumento de 129 cursos presenciais que formam professores de Química, o que 

Dados Gerais IES 
públicas 

IES 
privadas 

Total 

IES 118 81 199 
Cursos 283 91 374 
Vagas 14.218 9.640 23.858 
Inscritos 102.333 5.319 107.652 
Ingressos 10.534 2.292 12.826 
Matrículas 28.769 6.541 35.310 
Concluintes 2.112 1.503 3.615 
Estudantes 
Desvinculados/Transferidos 

7.419 1.784 9.203 
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equivale a um crescimento superior a 100%. O detalhe importante é que dos novos 
cursos mencionados, apenas 21 surgiram em IES privadas, o que significa dizer que 
83,7% destes se concentraram em IES públicas. 
 A questão do número de ingressantes e sua relação com o número de evasões 
(desvinculação ou troca de curso) também merece atenção. Em 2012, ingressaram 
mais de 12 mil estudantes em cursos de Licenciatura em Química, mas ocorreram mais 
de 9 mil evasões, o equivalente a 71,7% do número de alunos ingressantes. Fica 
explicitada, pelos números descritos, a relação problemática de muitos licenciandos 
com o curso de graduação, pela coexistência de razões variadas e persistentes que os 
levam ao abandono do curso, como o descaso dos governantes com a educação 
básica e com a profissão docente, a falta de perspectiva profissional, o preconceito 
com as licenciaturas presente no ambiente universitário, o afastamento entre o 
conhecimento químico e os fins da educação básica presente nos currículos, dentre 
outras apontadas na literatura (MACHADO; MELO-FILHO; PINTO, 2005; MALDANER, 
2012; VIANNA; AYDOS; SIQUEIRA, 1997).  
 No período, os cursos tiveram um acréscimo de 11.881 matrículas (85% destas 
na rede federal), significando um aumento global de 79% em relação ao primeiro ano 
(2009). Esse cenário vem ao encontro do que comentamos nos parágrafos acima, no 
qual há um notório avanço das licenciaturas do ensino público federal, com o 
concomitante retraimento da participação das IES privadas (MALDANER, 2012). 
 Aos aspectos relacionados à oferta e demanda de cursos de Licenciatura  
somam-se aqueles relacionados aos currículos. Muitos desses cursos mantêm a lógica 
fragmentadora do tipo 3+1, que separam os estudos envolvendo aspectos pedagógicos 
dos saberes relativos à especialidade da Química (GAUCHE et al., 2008). 
 Nessas licenciaturas, o pressuposto é que se possa determinar, a priori, os 
conhecimentos a serem dominados pelos futuros profissionais, de modo que seja 
garantida a sua atuação autônoma. Além disso, os cursos são fundamentados em uma 
epistemologia de transmissão de saberes por parte do professor e aquisição dos 
mesmos pelos alunos, sendo a avaliação baseada na reprodução do que foi transmitido. 
Nesse cenário, a investigação praticamente inexiste, sendo restrita a momentos 
isolados (TAVARES; ALARCÃO, 2001). 
 À medida que professores de Química da educação básica são formados nessa 
lógica, suas ações futuras constituem-se pela mesma postura pedagógica vivenciada 
durante a graduação. A formação docente tradicional, em desacordo com os atuais 
referenciais teóricos da área educacional, deixa de promover aspectos primordiais para 
os licenciandos, tais como: a relevância de arquitetar movimentos críticos e 
problematizadores com os aprendizes, trazendo as vivências dos mesmos para a sala 
de aula; a inserção de aspectos sociais e culturais para o contexto da relação de 
ensino-aprendizagem; o entendimento de que a pesquisa é fundamental para a 
atividade docente (GALIAZZI; MORAES, 2002; KRAHE, 2008; MALDANER, 1999). Por 
outro lado, as pesquisas da área da Educação Química da atualidade identificam a 
necessidade do desenvolvimento de currículos e práticas formadoras e universitárias 
que convergem para pressupostos construtivistas emergentes, centrados na 
intensidade da humanização das relações e na capacidade de “aprender a aprender” 
(TAVARES; ALARCÃO, 2001, p. 113). 
 Assim, os pesquisadores do ensino de Química defendem que os cursos 
superiores devem formar professores capazes de praticar uma postura inovadora e 
reflexiva, estabelecer uma perspectiva que contemple conexões da pesquisa com o 
ensino (CHASSOT, 2000; MALDANER, 1999; PASSOS; SANTOS, 2008; SANTOS; 
SCHNETZLER, 2010). Indicações nesse sentido estão presentes nas diretrizes 
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curriculares para os cursos de Licenciatura em Química (BRASIL, 2001b), quando 
mencionam a necessidade de conhecimento sólido e abrangente na área de Química 
para a formação do professor, mas destaca também a importância da formação 
humanística, que construa um perfil profissional crítico/alicerçado em componentes 
éticos, políticos, sociais, tecnológicos e sua relevância no ambiente pedagógico. 
 No Brasil, são muitas as contribuições da pesquisa em ensino de Química que 
se alinham a tais pressupostos, com tópicos que exploram (SANTOS; PORTO, 2013): 
inclusão de princípios do processo de ensino-aprendizagem no ensino de Química; 
contextualização dos conhecimentos científicos /químicos; movimentos que valorizam 
interdisciplinaridade e história da ciência; formação docente em Química e Ciências; 
produção de materiais didáticos inovadores; participação da comunidade de ensino de 
Química em políticas públicas educacionais. Muitas propostas inovadoras de formação 
de professores de Química e Ciências (ZANON; MALDANER, 2007; DELIZOICOV et 
al., 2007; SANTOS, 2007) estão centradas em referenciais teóricos consolidados pela 
comunidade de pesquisadores, tais como a abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e 
Sociedade), a abordagem temática e problematizadora de Paulo Freire, a Teoria da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel, a noção de perfil conceitual de Eduardo 
Mortimer, dentre outros. 
 De uma forma geral, podemos perceber que a conjunção dos fatores citados 
leva ao estabelecimento de diferentes metodologias de pesquisa e propostas de 
trabalho (SANTOS; GRECA, 2011), favorecendo que múltiplas perspectivas 
investigativas sobre o ensino e a aprendizagem sejam exploradas, o que favorece por 
consequência todos os níveis do ensino brasileiro. 
  
Contextualização e Metodologia 
 
 O CLQ-UFRGS teve origem no ano de 1942 e passou por diversas 
reformulações ao longo do tempo. Em 2005, o CLQ-UFRGS sofreu uma alteração 
curricular importante, resultando no formato atual, que apresenta 3.165 horas divididas 
da seguinte maneira: 1.800h para disciplinas específicas (sendo 300h de disciplinas 
articuladoras); 400h para práticas de ensino; 400h para estágios curriculares; 200h 
para atividades complementares. As bases de tal reforma seguiram os princípios 
indicados pela legislação (BRASIL, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b) e incorporaram os 
eixos curriculares propostos pelo Grupo de Trabalho das Licenciaturas da Faculdade 
de Educação/UFRGS, quais sejam: i. relações sociais; ii. processos sócio-históricos na 
educação; iii. sistemas sociais e constituição do professor; iv. investigando as práticas 
educativas; v. pesquisa e espaços-tempos escolares; vi. experiências escolares. O 
texto descritor das novas características do curso, que está presente no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC), aproxima o CLQ-UFRGS do modelo de formação da 
racionalidade prática, em que a reflexão sobre o fazer docente tem maior visibilidade e 
espaço no percurso formativo (DINIZ-PEREIRA, 2002). 
 Com relação à estrutura curricular, buscamos entender de que forma esta se 
adéqua às exigências das DCNF1 (BRASIL, 2002a) e das DCNQ2 (BRASIL, 2001b). Foi 
realizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2010) dos títulos e ementas das disciplinas, 
bem como do PPC, com base nas seguintes etapas: i. escolha e organização do 
universo de documentos, considerando as regras de exaustividade, representatividade, 
homogeneidade e pertinência; ii. realização de uma leitura flutuante inicial de todo o 
material; iii. tratamento dos dados e recorte das unidades de significação (palavras, 
                                                 
1 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica. 
2 Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química. 
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grupo de palavras e frases que estavam presentes nos documentos); iv. categorização 
(com base em critérios pré-estabelecidos, conforme será explicitado a seguir); v. 
construção de inferências sobre o conjunto de dados categorizados, à luz dos 
referenciais teóricos e curriculares considerados para este trabalho.   
 Para a análise específica das disciplinas que compõe o percurso formativo dos 
graduandos, utilizamos as categorias propostas por Gatti e Barreto (2009), que podem 
ser vistas, com modificações, no Quadro 1. Tal categorização abrange não apenas o 
número de disciplinas, mas também a carga horária atribuída a estas. 
 As categorias 1, 2, 4, 5 e 7 abrangem disciplinas que cumprem a função de 
oferecer uma base de conhecimentos e práticas educacionais aos estudantes, 
incluindo a orientação para a pesquisa. Na categoria 3 foram congregadas todas as 
disciplinas que se referem ao conhecimento específico da área e com maior grau de 
aprofundamento (Química Orgânica, Físico-Química, Química Geral, Química Analítica, 
Matemática, Física, dentre outras correlatas). 
 

Quadro 1: Categorias de Análise dos Currículos. 
Categorias Subcategorias 

1. Fundamentos Teóricos 1.1 Fundamentos 
1.2 Didática Geral 

2. Conhecimentos relativos aos 
Sistemas Educacionais 

2.1 Estrutura e Funcionamento 
2.2 Currículo 
2.3 Gestão Escolar 
2.4 Ofício Docente 

3. Conhecimentos Específicos da Área 
4. Formação Específica para a 
Docência 

4.1 Conteúdos dirigidos à Escola Básica 
4.2 Didáticas Específicas, Metodologia e 
Práticas de Ensino/Estágios 
4.3 Saberes relacionados à Tecnologia 

5. Conhecimentos relativos às 
Modalidades e Níveis de Ensino 

5.1 Educação Especial 
5.2 Ensino para Jovens e Adultos (EJA) 

6. Outros Saberes 
7. Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
8. Atividades Complementares 
9. Disciplinas eletivas (optativas) 

        Nota: Adaptado de Gatti e Barreto (2009, p.117-120). 
 
Análise Curricular e outros indicadores do CLQ-UFRGS: Discussões 
 
 Com base em tais critérios, elaboramos o Quadro 2 para o CLQ-UFRGS, que 
traz elementos categorizados, especificando as destinações dos tempos curriculares: 
58,5% para os conhecimentos específicos; em torno de 16% para os conhecimentos 
específicos para a docência em Química; 4,8% para fundamentos teóricos 
educacionais (didática, psicologia etc.); 2,8% para conhecimentos sobre o sistema 
educacional; 0,9% para disciplinas que tratem de diferentes aspectos sobre os níveis e 
modalidades de ensino. 
 A baixa carga horária destinada ao campo pedagógico-educacional dificulta que 
saberes relacionados à participação política mais ampla do professor (FREIRE, 2000) 
sejam trabalhados e construídos pelos licenciandos. A construção de um perfil 
profissional mais socioculturalmente engajado, que identifique os docentes como 
agentes das mudanças educacionais e do ensino para todos (VILLEGAS; LUCAS, 
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2002; ZEICHNER, 2008), também fica circunscrito a espaços isolados e insuficientes 
da formação. 
 Com base nesses dados, concluímos que o modelo híbrido 3  adotado pela 
UFRGS aparenta convergir com o modelo da racionalidade técnica (DINIZ-PEREIRA, 
2002) e, ao mesmo tempo, estar fracamente influenciado por uma efetiva formação 
baseada na racionalidade prática. Tampouco há evidências de que este esteja 
conectado mais profundamente com a formação de professores para a justiça social 
(ZEICHNER, 2008). 

 
Quadro 2: Análise da grade curricular do CLQ-UFRGS/2014 

 
 
 

      

 Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações fornecidas pela UFRGS. 
              Nota: O somatório da grade curricular (3.180h) diverge da descrição do PPC. 
 
 Com relação à procura pelo CLQ no vestibular, verificamos um relativo 
decréscimo: de 5,53 candidatos/vaga em 2002, passou a apenas 3,10 candidatos/vaga 
em 2013, índice que desde 2010 não sofre variações expressivas. A criação4 do novo 
curso de Química Industrial-Noturno, por exemplo, é um fator que provavelmente tenha 
provocado a migração de alguns candidatos da licenciatura. O próprio Relatório de 
Autoavaliação do Instituto de Química (IQ) reconhece que a criação desse novo curso 
(Química Industrial-Noturno) “atende os interesses daqueles alunos trabalhadores que 
desejavam cursar um Curso Superior de Química e que se viam obrigados a cursar a 
Licenciatura Noturna, mesmo sem a intenção de tornarem-se educadores químicos” 
(UFRGS, 2010a, p.20). 

                                                 
3 Híbrido no sentido de que as características de diferentes modelos de formação não são totalmente 
predominantes, mas estão presentes, em maior ou menor grau, por diferentes tempos e espaços da 
grade curricular e das práticas pedagógicas, assim como afirmou Krahe (2011). 
4 Na UFRGS, o curso de Química (incluindo Bacharelado, Industrial e Tecnologia) oferece 70 vagas 
anuais e os cursos de Química Industrial - Noturno e Licenciatura em Química - Noturna oferecem 20 
vagas anuais cada. 

Categorias Subcategorias Carga horária Disciplinas Obrigatórias 

Horas % Número % 

1. 1.1 90 2,9 3 7 
1.2 60 1,9 1 2,3 

2. 2.1 30 0,9 1 2,3 
2.2 0 0 0 0 
2.3 0 0 0 0 
2.4 60 1,9 2 4,7 

3. 1.860 58,5 27 62,8 
4.  4.1 60 1,9 1 2,3 

4.2 450 14,15 4 9,3 
4.3 0 0 0 0 

5.  5.1 30 0,9 1 2,3 
5.2 0 0 0 0 

6.  0 0 0 0 
7.  30 0,9 1 2,3 
8.  210 6,6 - - 
9.  60 1,9 2 4,7 
10.  240 7,55 - - 
Total 3.180 100 43 100 
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 Para termos uma medida da baixa procura pela licenciatura, em comparação 
com os demais cursos, basta trazermos o número total de inscritos para os vestibulares 
da série histórica de 2002 a 2013: Química, 2.189 candidatos; Química Industrial, 2.134 
candidatos; Licenciatura em Química, 1.360 candidatos. De maneira aproximada, 
podemos afirmar que o CLQ-UFRGS atraiu 40% menos candidatos que os demais 
cursos do IQ. 
 O CLQ-UFRGS formou 144 licenciados desde o ano de 2002 até o primeiro 
semestre de 2013, sendo que apenas o curso noturno formou 93 sujeitos (dados 
completos na Tabela 2). Considerando o total de vagas ofertadas para ingresso via 
vestibular no curso noturno (310), com entrada exclusiva5 para licenciatura, podemos 
dizer de modo aproximado que o número de formandos foi três vezes menor que o 
número potencial de ingressantes via vestibular no CLQ-UFRGS, durante o período 
cotejado. 
 

Tabela 2: Diplomados nos cursos de Química da UFRGS/2002-2013 

 Fonte: Comissão de Graduação/ CLQ-UFRGS. 
           Nota: informações computadas até o primeiro semestre de 2013. 
  
 Na comparação com os outros cursos da área de Química, o CLQ-UFRGS 
formou em média 6 alunos/semestre, aproximadamente, índice inferior aos cursos de 
Química Industrial e Bacharelado em Química, que conferiram grau a 7 
alunos/semestre e 9 alunos/semestre, respectivamente. Caso seja computado apenas 
o CLQ noturno, o índice cai para apenas 4 concluintes/semestre. Essa configuração, 
em certo sentido, reflete o menor interesse pela área da formação docente, assim 
como é indicado pelos dados do ingresso. 
 Com relação à evasão, a Comissão de Graduação do CLQ-UFRGS 
disponibilizou apenas os dados anuais de 2004 até 2009 (Tabela 3). Comparado aos 

                                                 
5 Até 2008, o aluno poderia ingressar para Química no período diurno e poderia optar por cursar a 
licenciatura. A partir de 2009, a entrada para a licenciatura passou a ocorrer apenas no curso noturno. 

 
 
 
       Ano 

Licenciatura 
em Química - 

Noturno 

Licenciatura 
em Química - 

Diurno 

Bacharelado 
em Química 

Química 
Industrial 

Química 
Industrial - 

Noturno 
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 
1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

2002 1 4 3 4 7 11 - - - - 
2003 1 2 1 4 16 14 - - - - 
2004 5 4 0 5 10 9 - - - - 
2005 5 6 5 8 14 14 - - - - 
2006 2 4 1 5 9 11 2 9 - - 
2007 7 7 1 0 5 11 4 8 - - 
2008 4 2 2 2 8 8 7 8 - - 
2009 4 9 0 6 3 7 6 3 - - 
2010 5 4 1 1 7 6 6 10 - - 
2011 7 5 0 2 8 10 6 14 - - 
2012 2 2 0 0 9 9 13 10 1 0 

2013 1 - 0 - 8 - 8 - - - 
Total/sem. 44 49 14 37 104 110 52 62 1  
Total/curso 93 51 214 114 1 
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demais cursos da área, o número de alunos evadidos foi sensivelmente maior no CLQ, 
chegando a 193 estudantes (87,7% dos ingressos), caso sejam computados os 
períodos noturno e diurno. O Bacharelado e a Química Industrial apresentaram maior 
equilíbrio com relação a esse critério, havendo 52% e 28% de evasões/ingressos, 
respectivamente. 
 Destacamos, ainda, a relação evasão/ingresso francamente desfavorável ao 
período diurno da licenciatura, considerando que nesse turno a taxa de evasão é três 
vezes maior que a taxa de ingresso, entre os anos de 2004 e 2009. Tal estatística 
certamente justifica a ocorrência da extinção do CLQ no período diurno e a 
manutenção do noturno, já que nesse último o número de alunos que permaneceram 
estudando foi maior (a evasão foi de 66%). Emerge o entendimento de que as evasões 
tendam a ocorrer por motivos internos ou externos que sirvam como agentes 
desmotivadores, o que poderia incluir a forma de organização curricular do curso ou a 
própria perspectiva profissional da docência, dentre outras apontadas na literatura 
(MACHADO; MELO-FILHO; PINTO, 2005; MALDANER, 2012; VIANNA; AYDOS; 
SIQUEIRA, 1997). 
  

Tabela 3: Número de evasões e relação com ingresso nos cursos do IQ-UFRGS/2004-2009 
          
        

 Fonte: Comissão de Graduação/ CLQ-UFRGS. 
 
 Em trabalho recente sobre o CLQ-UFRGS, Passos (2012) também apontou, 
dentre outros problemas, o desprestígio dos educadores químicos no domínio do IQ da 
UFRGS, a consequente falta de recursos mais expressivos para esse campo de 
trabalho e os reflexos negativos desse contexto para a licenciatura. Reforçamos a 
importância de tal argumentação e, com base no próprio Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2011-2015 da UFRGS (UFRGS, 2010b), sublinhamos a necessidade do 
campo da pesquisa/pós-graduação em Educação Química ser fortalecido e oferecer 
subsídios/enriquecer os processos formativos da graduação, a fim de que se atinjam 
graus mais próximos da excelência acadêmica desejável para a formação discente e 
para a própria universidade. 
  
Considerações Finais 
 
 A partir do que foi apresentado, inferimos que o presente estudo conseguiu 
atingir os objetivos propostos em seu escopo. No que tange à macrocontextualização 
dos cursos de formação docente em Química, apresentou dados que expressam o 
crescimento considerável de cursos e matrículas em IES da rede pública. Também 

 
 
 

Ano 

Licenciatura em 
Química - Noturno 

Licenciatura em 
Química - Diurno 

Química Industrial  Bacharelado em 
Química 

Total de 
Evasões 

 

Evasão/ 
ingresso 

(%) 

Total de 
Evasões 

Evasão/ 
ingresso 

(%) 

Total de 
Evasões 

Evasão/ 
ingresso 

(%) 

Total de 
Evasões 

Evasão/ 
ingresso 

(%) 
2004 26 65 13 325 10 29 22 65 
2005 27 77 14 350 9 27 18 47 
2006 22 65 20 400 11 32 21 78 
2007 13 41 6 150 11 31 19 73 
2008 24 67 4 - 11 28 15 47 
2009 22 91 2 - 9 22 10 22,7 
Total 134 66 59 310 61 28 105 52 
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demonstrou que esse fato contrasta com índices expressivos de evasão, que acabam 
deteriorando o possível efeito da expansão no número de concluintes. Ao que parece, 
ainda há razoável quantidade de postulantes ao ingresso nos cursos e à carreira do 
magistério (área de Química), mas o percurso formativo parece ser interrompido por 
fatores particularmente desmotivadores, que podem estar ligados a questões 
curriculares internas às IES ou, até mesmo, às representações sociais desfavoráveis 
referentes à educação e ao ofício docente. 
 Com relação ao estudo exploratório realizado sobre o CLQ-UFRGS, 
constatamos evidências que indicam não apenas a fraca atratividade deste sobre os 
ingressantes, mas a dificuldade em reter os licenciandos e completar sua formação. 
Com base nas categorias de análise estabelecidas, inferimos que a organização 
curricular desfavorece o aprendizado do ofício docente em suas múltiplas dimensões, 
já que ocorre a priorização dos conhecimentos específicos de Química, em detrimento 
das questões políticas, pedagógicas, metodológicas e organizativas concernentes aos 
fenômenos educativos e escolares. Inferimos que tal formatação tende a refletir a 
própria estrutura interna do Instituto de Química, responsável pelo curso, no qual os 
espaços para a área de Educação Química são bastante reduzidos. 
 Concluímos que o caso específico (CLQ-UFRGS), aqui investigado e discutido, 
apresenta elementos do contexto nacional da formação docente em Química, ou seja, 
a partir de um caso particular, foi possível vislumbrarmos o espectro mais geral de 
nosso objeto de pesquisa (FONSECA, 1999). Os excertos analíticos indicam que novos 
caminhos precisam ser seguidos para a formação de professores de Química, opções 
que sejam mais direcionadas ao trabalho docente, menos informativas e mais 
formativas. Mas apenas isso não basta: a educação como um todo precisa ser 
revalorizada, a fim de que a docência se reestabeleça e consiga impactar a sociedade, 
atraindo, retendo e formando novos profissionais com a qualidade desejável. 
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RESUMO: ESTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL CONHECER AS CONCEPÇÕES DE FUTUROS 
PROFESSORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, DOS CURSOS DE BIOLOGIA, 
FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, SOBRE AS QUESTÕES DE 
GÊNERO E SEXUALIDADE. TAMBÉM SERÁ FEITO UM LEVANTAMENTO PARA AVERIGUAR SE ESSA TEMÁTICA TEM 
SIDO TRABALHADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA.  PARA TANTO, FOI ELABORADO UM QUESTIONÁRIO E O MESMO FOI 
APLICADO COM 86 BOLSISTAS DESSES QUATRO CURSOS. OS DADOS FORAM ANALISADOS POR MEIO DA ANÁLISE 
TEXTUAL DISCURSIVA, A PRINCÍPIO, DE FORMA GERAL E DEPOIS SOMENTE NO SUBPROJETO DE QUÍMICA. OS 
RESULTADOS INDICAM  QUE OS/AS BOLSISTAS TEM POUCO CONTATO COM O TEMA NO ÂMBITO DO PROGRAMA E 
DOS SEUS RESPECTIVOS SUBPROJETOS. ALÉM DISSO, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE OS/AS MESMOS/AS 
APRESENTAM DIFICULDADES EM COMPREENDER OS CONCEITOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE.        

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, temos acompanhado a efervescência de alguns movimentos 

sociais pautados pela luta e reinvindicação por igualdade de direitos, sejam eles de 
caráter sexual, de gênero, raciais ou de classe. Mais especificamente, podemos citar a 
“Marcha das Vadias”, que tem como motivação principal a situação, compartilhada por 
mulheres de todo o mundo, de supressão da liberdade e da autonomia, de medo de 
sofrer violência e da objetificação sexual. Ainda, a comunidade LGBTT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros) que, através das “Paradas do Orgulho 
LGBT” e de um movimento cada vez mais politizado, têm discutido temas como 
homolesbotransfobia, exigindo a aprovação de propostas de emendas constitucionais, 
que visam garantir-lhes direitos historicamente negados, além de promoverem 
encontros e seminários regionais, nacionais e internacionais.  

Notoriamente, esses grupos possuem raízes históricas e dinâmicas de lutas 
que sustentam suas filosofias e seus ideais. Entretanto, com o advento dos sistemas 
de comunicação, em especial da internet e suas redes sociais, uma parcela 
representativa da sociedade se faz cada vez mais presente nessas discussões. Em 
nosso país, esse debate tem se intensificado a partir dos embates travados na 
Comissão dos Direitos Humanos e Minorias (CDHM), na Câmara dos Deputados.  

A recorrência dessa temática na sociedade nos faz refletir sobre a importância 
da escola, na perspectiva de tentar analisar se estamos sendo capazes de 
compreender, de forma adequada, esses processos. As diversas formas de 
discriminação podem ou não ter o seu nascedouro na escola, porém elas certamente 
perpassam por ali no decorrer dos anos de toda a Educação Básica. Segundo Moreira 
e colaboradores (2011, p. 86), “a sala de aula é o lugar de confluência das diferenças 
que provêm de diversos grupos. Devemos tratar a escola como um espaço multicultural 
formado por alunos com diferentes visões de mundo e ideologias”.  Dessa forma, a sala 
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de aula se constitui uma amostra do meio social no qual vivemos, encorpada com seus 
valores, crenças, religiões, etnias, gênero e sexualidade. Nesse sentido, Dinis (2008) 
diz que a educação deve ser também um espaço de cidadania e de respeito aos 
direitos humanos, que devem levar o currículo a discutir o tema da inclusão de grupos 
minoritários. Entre estes grupos estão os grupos de gênero representados por 
feministas, gays, lésbicas e transgêneros. 

São exigências que se manifestam através de diferentes cores, sons, ritos, 
saberes, crenças e no uso de diversas linguagens, que colocam esses 
movimentos diante da realidade história do desenvolvimento da educação em 
nosso país, marcada pela negação dos “outros”, física ou simbolicamente, para 
propor dinâmicas que impactam o fazer educativo. (RUSSO citado em 
OLIVEIRA; QUEIROZ, 2013, p. 9). 

Um breve estudo histórico sobre a inserção dessas relações na educação 
brasileira revela o quão complexo e tardio esses processos ocorreram e ainda ocorrem 
em nosso sistema educacional. Quando presentes na escola, essas questões tomam a 
forma da chamada educação sexual. César (2009) diz que as primeiras preocupações 
explícitas sobre educação do sexo, no Brasil, surgiram entre os anos vinte e trinta. As 
primeiras tentativas do século XX em defesa dessa educação eram embasadas por 
pressupostos higienistas e eugênicos. Esses movimentos, disseminados em toda 
sociedade capitalista no início século passado, buscava a higienização da sociedade, 
através da exclusão do "diferente" para os padrões da época e da "purificação da 
raça". A autora relata ainda que a instituição escolar, desde então, passou por diversas 
transformações quanto as suas concepções políticas. Apenas a partir da década de 60, 
os movimentos feministas, gays, lésbicos e as reinvindicações étnico-raciais, dentre 
outros, produziram marcas no discurso sobre a escola. Esse clima de renovação 
pedagógica foi interrompido prematuramente com o início do período da ditadura 
militar.  

No início da ditadura militar, em 1965, uma portaria do secretário de Estado 
dos Negócios da Educação do Estado de São Paulo proibiu professores do 
ensino secundário, em especial os de Biologia e Sociologia, de exporem nas 
escolas sobre sexualidade e sobre contracepção. [...] Como a ditadura impôs 
um regime de controle e moralização dos costumes, especialmente decorrente 
da aliança entre os militares e o majoritário conservador da igreja católica, a 
educação sexual foi definitivamente banida de qualquer discussão pedagógica 
por parte do Estado e toda e qualquer iniciativa escolar foi suprimida com 
rigor”. (CESAR, 2009, p. 41). 
 

Nesse período, a educação sexual e os debates sobre os movimentos civis, 
principalmente o feminismo, formaram a base de um projeto de escola e educação, 
instaurado nas lutas pela redemocratização do país e instituído como uma proposta 
libertadora dos corpos, das mulheres e sujeitos.  Entretanto, esse diálogo, tempos mais 
tarde, perdeu força e desapareceu. No início dos anos 80, a educação sexual volta a se 
fortalecer, permeando o discurso da biologia e da saúde. Na década de 90, com a 
epidemia do HIV/Aids, o discurso da sexualidade nas escolas brasileiras foi 
definitivamente colonizado pela ideia da saúde e prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e da gravidez na adolescência.  Quase que concomitantemente, o 
governo brasileiro produz os Parâmetros Curriculares Nacionais que, dentre outras 
questões, serviu como resposta à inserção da Constituição de 1988 a respeito de 
temas oriundos dos movimentos sociais e, através de um fascículo sobre o tema 
transversal Orientação Sexual, consolidou a escolarização de uma educação do sexo 
que, dentro daquela preocupação², “não explicitava as discriminações contra 
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homossexuais e outras diversidades (como travestis, transexuais, bissexuais), 
questionava apenas as representações sociais acerca do masculino e do feminino, sem 
mencionar práticas sexuais que sejam divergentes da norma heterossexual”. (DINIS, 
2008). 

A Declaração Mundial dos Direitos Humanos (ONU, 1948), sinaliza que, 
O ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 
objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em 
mente esta Declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos 
dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 
jurisdição”. 

Em seu artigo I, descreve que “todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos [...]” e no artigo II, “toda pessoa tem capacidade para gozar os 
direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”.  

Diante dessa problemática, emergente das orientações tanto dos PCN - 
acrescido de novas concepções para também problematizar o público homossexual, a 
partir de sua constituição histórica (ALTMANN, 2001) - quanto da Declaração, não há 
como discordar que a escola constitui sim um espaço para a discussão sobre as 
questões de gênero e sexualidade. A instituição escolar brasileira vive à sombra de um 
processo histórico conflituoso sobre a inserção da educação sexual em suas práticas 
pedagógicas e ainda enfrenta resistências quanto a formação de professores/as, para 
que estejam aptos/as a debater esses temas em sala de aula, em quaisquer disciplinas 
(considerando a transversalidade), e em especial, mas não exclusivamente, dos/das 
professores/as da área de ensino de ciências naturais e matemática. Como retratam 
Oliveira e Queiroz (2013), os/as professores/as comumente relatam que “não faz parte 
do meu conteúdo”, “isso é responsabilidade da família”, “devemos deixar isso para os 
professores de filosofia e sociologia”, ou ainda, “os professores que buscam promover 
algum tipo de abordagem são acusados de levar política para dentro das escolas”. 
Além disso, como aponta Dinis, os/as docentes também serão confrontados/as com a 
sua própria sexualidade, o que pode dificultar a problematização desta temática. E 
afinal, qual é o papel dos/das professores/as de ciências nessas circunstâncias? 

Para Candau (apud OLIVEIRA; QUEIROZ, 2013) o educador/a seria o/a 
mediador/a dessas relações interculturais, de forma que não é dele/a a 
responsabilidade pela eliminação dos conflitos, mas a de instigar situações nas quais 
seja possível o reconhecimento entre os diferentes. É um exercício de compreensão da 
visão do outro, mesmo que minimamente. Não se pode esquecer que o/a professor/a é 
um/a formador/a de opinião da sociedade e que, portanto, exerce papel fundamental na 
construção do posicionamento de seus/suas alunos/as para a tomada de decisões.   

A perspectiva intercultural está orientada para a construção de uma sociedade 
democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de 
identidade (CANDAU, 2008). Ainda segundo autora, é imprescindível questionar o 
caráter monocultural e o etnocentrismo que, explícita ou implicitamente, estão 
presentes na escola e nas políticas educativas e impregnam os currículos escolares, na 
mesma medida em que devemos nos questionar sobre os critérios utilizados para 
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selecionar e justificar os conteúdos escolares, com o objetivo de desestabilizar a 
pretensa “universalidade” dos conhecimentos, valores e práticas que configuram as 
ações educativas. Diante desse quadro, e enquanto participantes de um programa de 
formação de professores/as, levantamos a seguinte questão: o Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem fornecido subsídios teórico-
metodológicos para atender essa demanda sobre educação sexual?  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  
Na busca por respostas a esse questionamento, elaboramos um instrumento 

que tem como objetivo conhecer as opiniões de professores/as em formação 
vinculados/as aos PIBIDs de Biologia, Física, Matemática e Química da Universidade 
Federal do Rio Grande Norte sobre as questões de gênero e sexualidade. O 
instrumento utilizado foi um questionário composto por três blocos, a saber: bloco I, que 
tem como objetivo caracterizar o/a participante da pesquisa; bloco II, que consiste em 
perguntas fechadas e semiestruturadas, cujo objetivo é fazer um mapeamento sobre a 
inserção das questões de gênero e sexualidade no âmbito do programa; e bloco III, 
composto somente por questões abertas, que objetivam conhecer as opiniões dos/das 
participantes sobre a temática em discussão. Trata-se de uma pesquisa com caráter 
qualitativo (ANDRÉ, 2011).  
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Figura 1. Instrumento de coleta de dados. 
Ao todo, 86 bolsistas responderam ao questionário, sendo 24 de biologia, 09 de 

física, 38 de matemática e 15 de química. Houve a participação de 41 homens e 45 
mulheres. Inicialmente, foi feita uma análise geral dos questionários considerando 
todos os subprojetos. Em seguida, analisou-se somente o subprojeto de Química, uma 
vez que alguns/mas bolsistas deste subprojeto assistiram ao seminário intitulado 
“Gênero, sexualidade e educação: notas para uma epistemologia³”, apresentado pelo 
autor desta pesquisa, que é bolsista desse mesmo subprojeto. Esse seminário faz 
parte de uma das ações do PIBID-Química, e é apresentado nas reuniões semanais de 
planejamento e discussão de referenciais teóricos. Como o PIBID-Química é composto 
por dois grupos que trabalham em escolas diferentes, as reuniões semanais ocorrem 
em diferentes dias e, desta forma, apenas um grupo do PIBID-Química teve contato 
com a temática. Na apresentação do referido seminário também estavam presentes a 
coordenadora do subprojeto e a professora supervisora da escola do ensino básico em 
que temos atuado. O questionário foi aplicado ao grupo participante da apresentação 
pouco mais de um mês depois da ação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Os dados obtidos nesta pesquisa foram avaliados por meio da análise textual 

discursiva (MORAES, 2003), criando-se as seguintes categorias: Formação em gênero 
e sexualidade; Concepções dos/das estudantes; Análise no subprojeto PIBID-Química.  
Para tanto, como suporte às discussões, as questões do bloco II foram expressas 
estatisticamente por meio de gráficos. 
Formação em Gênero e Sexualidade  

Gráficos 1 e 2. Respostas encontradas para a questões 1 e 2 do bloco II. 

A análise destes resultados mostra que a temática se faz pouco presente nas 
discussões dos subprojetos, visto que 78% dos/das bolsistas não vivenciaram 
atividades que envolvessem questões de gênero e sexualidade. Os subprojetos de 
Física e Química foram os que mais contribuíram para os 16% que disseram ter 
participado de alguma intervenção dessa natureza, com 44,4% e 46,6% 
respectivamente.  Ao aumentarmos a escala de avaliação com relação à disposição do 
programa no diálogo a esses conceitos, o número reduz um pouco, reduzindo para 
73%. É possível que a falta de experiências com tais abordagens influencie nos hábitos 
de leitura relacionados ao tema, uma vez que 46 alunos nunca leram nada a respeito 
(considerando todos os motivos levantados). Entretanto, esse fato não inibe a atitude 
oposta, já que 40 alunos disseram que se preocupam com essas questões e 
identificam a sua importância na formação docente.  

Como programa de formação de professores/as, o PIBID deve proporcionar 
mais espaço para a reflexão do saber docente, que vá além do currículo escolar. 
Pensar em estratégias de ensino, produção de material didático, dentre outras, não 
pode ser tomado como parâmetro principal de avaliação da formação docente, haja 
vista que a formação do/da professor/a requer mais do que suportes metodológicos, há 
necessidade de fundamentos da filosofia, da sociologia e psicologia, pois a ação 
docente é também um ato político.     
Concepções sobre o tema  

Para analisar as concepções dos/das estudantes, foi avaliada a questão 4 do 
bloco II e as questões 1 e 2 do bloco III.  
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Gráfico 3. Respostas à questão 4 do bloco II. 
De acordo com as respostas obtidas na questão 4, podemos notar a presença 

do discurso da responsabilidade/aptidão do/da professor/a de biologia e ainda a 
questão familiar. Como relatado inicialmente, esses são argumentos difundidos há 
algum tempo no sistema educativo brasileiro. Essa concepção de que o/a professor/a 
de biologia é o/a mais apto/a para trabalhar com questões de gênero e sexualidade já 
vêm se arrastando desde os anos 90, com a disseminação da ideia de que a educação 
sexual tinha/tem apenas a função de prevenir e de orientar sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis. Parte significativa das intervenções, utilizando geralmente 
projetos, são direcionadas para discussões que pouco (ou nada) perpassam pela 
construção sócio-histórica dos sujeitos, e têm se constituído como espaço de combate 
às drogas e sua relação com o sexo na adolescência, marcada pelo discurso 
heteronormativo.   

Esse considerável número de 59% que acham estas discussões relevantes 
para a formação enquanto professores de ciências é algo a se destacar. Porém, ele 
pode ser um valor conflituoso. No subprojeto PIBID-Matemática, por exemplo, dos/das 
18 alunos/as que marcaram a alternativa “é bastante relevante, à medida que as 
discussões sobre gênero e sexualidade emergem em qualquer contexto social, 
inclusive, na sala de aula do professor de ciências”, 8 entraram em contradição. Vamos 
analisar o posicionamento dos bolsistas 2 e 3 desse subprojeto. O bolsista 2 faz parte 
do montante dos 59% da referida questão, mas na questão anterior, a questão 3 do 
bloco II, ele marcou a alternativa na qual afirmava que nem leu e nem pesquisou sobre 
gênero e sexualidade, porque não tinha interesse pelo assunto. O bolsista 3, também 
faz parte desse quantitativo. Na questão 4 (Bloco I), ele também achou relevante para 
a sua formação, porém na resposta seguinte diz não ser favorável à inserção dessas 
temáticas nas licenciaturas: “Não no de matemática, pelo fato de se tratar de uma ciência 
exata”. Em contrapartida, os/as alunos/as de Biologia parecem ter apresentando maior 
coerência nestas questões: dos/das 24, 18 marcaram essa alternativa e não 
apresentaram conflitos com outras respostas. Levando em consideração a quantidade 
de entrevistados/as por subprojeto, os/as bolsistas de Física foram os/as que 
apresentaram os posicionamentos mais conservadores (no que diz respeito ao papel 
da escola e do/da professor/a), marcando alternativas que diziam que a temática seria 
uma questão de família, que a escola não seria um espaço para discuti-la ou que os/as 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 Área do trabalho 
FP 

 

professores/as de sociologia e filosofia seriam os/as mais indicados/as para cumprir tal 
finalidade. 

Sobre a questão 1 do bloco III, 64 alunos (74,4%) foram favoráveis e 19 alunos 
(22,1%) foram contrários a inclusão da temática nos cursos de licenciatura, e apenas 3 
pessoas deixaram em branco.  Na sequência, são apresentadas 3 respostas com as 
justificativas para o caso favorável.  

“Sim. Pois é uma temática bastante relevante e que emergem em diversos contextos 
sociais, sendo assim o curso de licenciatura deveria inserir essa temática para incentivar 
e formar professores mais bem preparados para lidar com temáticas afins” (Aluna 7 de 
Química). 
“Sim, porque a escola é um espaço onde há grande diversidade de pessoas, dentre há 
aquelas [sic] que fogem do padrão heteronormativo aceito pela sociedade, portanto, é um 
espaço onde ocorre bastante discriminação, preconceito. Entretanto, os professores 
precisam ser preparados para lidar com este tipo de situação, mas atualmente os cursos 
de licenciatura da UFRN não realizam tal preparação” (Aluno 20 de Biologia).   
“Sim, pois nas escola [sic] e na sociedade no geral essa temática ainda é tida como um 
tabu. Desta forma, acaba por gerar concepções e paradigmas que são refletidas nos 
comportamento [sic] dos alunos.  Por exemplo, tive um aluno com tendências 
homossexuais, que era motivo de brincadeiras pela maioria da turma, este ficava 
constrangido e tinha um mau rendimento. Adotei uma postura social e trabalhei com o 
tema “homofobia”, com o objetivo de quebrar preconceitos”. (Aluno 15 de Biologia).  

No geral, as respostas do porquê sim seguiram o mesmo raciocínio que esses 
três argumentos apresentados, ancorados principalmente na diversidade do público 
das salas de aulas, de que é um tema em debate na sociedade e ainda alguns/mas 
alunos/as da licenciatura em matemática falaram na importância da abordagem dos 
temas transversais para a formação do/a professor/a. Mesmo dizendo que eram a 
favor, alguns/mas alunos/as apresentaram alguma restrição/limitação quanto a sua 
presença nas licenciaturas, especificando, por exemplo, que deveriam ser incluídas 
apenas no curso de biologia; que se inseridas, deveriam ser como disciplinas optativas, 
ou ainda que se houvesse discussão de temas como esse, outros como religião, 
racismo e família também teriam que ser abordados. Com relação à religião e racismo, 
já existe a Lei Federal 10639/03 que determina a obrigatoriedade do ensino de história 
e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, porém poucos/as professores/as tem 
ciência da existência dessa lei. (MOREIRA, 2011).   

Como justificativa do porquê não eram favoráveis à inclusão, a maioria 
apresentou respostas curtas e objetivas, dizendo que as questões eram pouco 
relevantes para serem abordadas tanto na sala de aula como no seu próprio curso: 

“Não, pois não é algo necessário que seja discutido em sala de aula”. (Aluna 19 de 
Matemática).    
“Creio que não há necessidade. Muitas vezes o próprio meio trata de lidar com essa 
temática. Acho que temos que nos preocupar com a relação ensino-aprendizagem do 
cidadão, não importando aqui o seu gênero e sexo”. (Aluno 7 de Biologia). 
“Não. De acordo com a proposta do meu curso não vejo necessidade de se abordar esse 
assunto”. (Aluna 1 de Matemática).  

Mas será que o “meio” está lidando de forma adequada com a temática? Essa 
pergunta não é alvo de pesquisa desse trabalho, porém é uma forma de questionarmos 
como e se essas relações vêm sendo discutidas de forma adequada pela sociedade, e 
na mesma medida, o embasamento argumentativo dessas questões pelos quais as 
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pessoas enunciam seu discurso, tomando suas atitudes e promovendo seus 
posicionamentos. Isso, possivelmente, poderá implicar na reflexão sobre o papel da 
escola quando falamos de gênero e sexualidade. A próxima questão avaliada, a 
questão 2 do bloco III, vai exatamente nesse direcionamento, buscando identificar 
como os/as bolsistas avaliam o papel da escola dentro desse contexto. As respostas 
foram bem diversificadas, geralmente apontando para orientação e esclarecimento 
através de palestras, o que evidencia que para estes/as alunos/as a escola 
desempenha papel importante no combate ao preconceito e à discriminação. Outros 
ressaltaram que a escola deve ser imparcial ou até mesmo que esse não é um assunto 
para ser trabalhado na escola.  

“Ao retirar o aluno da primeira escola os pais estão reprimindo o potencial criativo deste 
aluno. A escola deve ser um local de inclusão e desenvolvimento intelectual do aluno. 
Acredito que no momento em que a escola acolheu o aluno citado no texto cumpriu com 
maestria seu papel social”. (Aluno 2 de Física).   
“A escola tem um papel muito importante nas abordagens que envolvam gênero e 
sexualidade, principalmente, porque é dever da escola promover a sensibilização dos 
integrantes da comunidade escolar sobre a temática. Levando em consideração o trecho 
1, se a gestão da escola tivesse buscado debater sobre a temática em questão, 
possivelmente, a reação dos pais do guri seria diferente”. (Aluna 13 de Biologia). 
“Sabe-se que a escola ou mais especificamente o professor recebe a grande carga de 
responsabilidade de educar a criança ou adolescente. Mas compreendemos que isso não 
é possível, a escola sozinha não consegue intervir em questão já solidificadas no âmbito 
familiar. Cabe a ela buscar as ferramentas necessárias ou apoiar de que precisa. Um 
suporte à família fica evidente, seja psicológico, etc”. (Aluna 3 de Química).   

Abaixo, apresentamos algumas respostas que retratam um posicionamento 
mais conservador, cuja argumentação é principalmente baseada no entendimento do 
papel da escola para estes alunos:  

“A partir do momento em que a escola destrói a educação familiar, ela está fazendo um 
desserviço a sociedade, pois estará destruindo os costumes e a cultura da própria 
sociedade, costumes não danosos que são referentes ao meio sócio-familiar. Se as 
escolas não conseguem dar conta da missão que já possuem, porque utilizalas [sic] para 
interferir na educação que os pais dão aos seus filhos? E se farão, o que deixarão de 
fazer, da missão que já não cumprem, para cumprir com uma nova missão? A educação 
tem que se preocupar com questões mais básicas e mais relevante [sic] do que a 
temática do gênero. Preocupar-se em mudar a educação dando ênfase a este tema é o 
mesmo que atrapalhar melhorias que já deveriam ter ocorrido a anos [sic]”.  (Aluno 4 de 
Física).  
“Acredito que é o papel da família tratar esta temática e não a escola”. (Aluno 12 de 
Química). 

A escola, em sua essência, se constitui como um espaço democrático, plural, 
laico, que acima de tudo deve respeitar a individualidade de cada indivíduo. Sua 
principal função é preparar cidadãos e cidadãs para o exercício da cidadania, além de 
promover o desenvolvimento de múltiplas inteligências, como artística, esportiva, 
científica, dança, dentre outras. Privar a criança e adolescentes de situações nas quais 
elas possam desenvolver sua criatividade, competências e habilidades em quaisquer 
ramos (éticos) que elas tenham interesse, parece danoso à cognição e saúde desse 
público. A escola deve sim dialogar com os pais, aliás isso é uma necessidade, e muito 
tem se discutido sobre como promover essa aproximação. Porém, quando se trata 
desse debate, que embora esteja mais presente na sociedade, ainda apresenta alguma 
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resistência, Sefnner (2011, p. 566 e 567), nos apresenta dois argumentos que podem 
promover uma reflexão sobre o papel da escola: 

“A educação escolar não é o somatório dos pequenos projetos que cada família 
lança sobre seus filhos, ela é uma política pública, tem regramento próprio, tem 
objetivos cognitivos e de socialização coerentes com a ética e a moralidade 
pública e o ordenamento jurídico do país, que de certa forma se impõe sobre a 
educação familiar. A escola é um espaço público, no qual os professores são 
educadores e servidores públicos, e nela, os aprendizados e as regras de 
sociabilidade são governados pela lógica do acolhimento e da negociação da 
diversidade”.  

Análise no Subprojeto de Química  
Serão apresentadas, em forma de tabela, semelhanças e diferenças nas 

concepções de dois grupos do PIBID-Química: o grupo que participou do seminário (7 
bolsistas) e o que não participou (8 bolsistas).  

Tabela 1.  Quadro comparativo entre o grupo que assistiu e o que não assistiu ao seminário. 

Grupo que participou do seminário Grupo que NÃO participou do seminário 
Sobre a questão 4 do bloco II: 

x 5 marcaram a opção “É bastante 
relevante, à medida que as 
discussões sobre gênero e 
sexualidade emergem em qualquer 
contexto social, inclusive, na sala 
de aula do professor de ciências. ” 

x 1 marcou “É uma questão que diz 
respeito à família, portanto, 
professores de ciências devem ser 
imparciais. ” 

x 1 marcou “Outra. A questão deve 
ser discutida com qualquer 
professor e também pela família”.  

Sobre a questão 4 do bloco II: 
x 5 marcaram a opção “É bastante 

relevante, à medida que as 
discussões sobre gênero e 
sexualidade emergem em qualquer 
contexto social, inclusive, na sala 
de aula do professor de ciências. ” 

x 3 marcaram “É uma questão que diz 
respeito à família, portanto, 
professores de ciências devem ser 
imparciais. ” 
 

Sobre a questão 1 do bloco III 
x 6 foram favoráveis à inclusão do 

tema nos cursos de licenciaturas; 
x 1 deixou em branco 

Sobre a questão 1 do bloco III 
x 5 foram favoráveis à inclusão do 

tema nos cursos de licenciaturas; 
x 3 foram contra a inclusão do tema 

nos cursos de licenciaturas;  
Sobre a questão 2 do bloco III 

x 5 apresentaram argumentos 
positivos com relação ao papel da 
escola, citando a formação do 
cidadão e integração com a 
comunidade escolar; 

x 1 disse que a escola deve ser 
imparcial; 

x 1 deixou em branco; 

Sobre a questão 2 do bloco III 
x 6 apresentaram argumentos 

positivos com relação ao papel da 
escola, citando o respeito ao 
próximo, como principal resposta;  

x 1 disse que o tema é uma questão 
familiar; 

x 1 deixou em branco 

É possível observar que, apesar das diferenças não serem tão grandes, o 
grupo que assistiu à apresentação do seminário apresentou respostas mais adequadas 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 Área do trabalho 
FP 

 

no que diz respeito a relação entre gênero e sexualidade e o/a professor/a de ciências, 
assim como também a sua inserção nas licenciaturas, dando indícios de que a 
intervenção pode ter sido a diferença no resultado. Isto parece indicar que a 
apresentação da problemática gera discussões e reflexões que subsidiam tomada de 
decisões futuras capazes de promover uma sociedade mais igualitária Com relação à 
escola, ambos os grupos apresentaram uma maior similaridade em suas respostas.   

Antes de chegarmos à conclusão, não podemos deixar de citar um fato que nos 
chamou atenção ao analisarmos os dados da pesquisa. Os/As alunos/as dos cursos 
com os quais foram feitas as análises apresentaram bastante dificuldade em 
compreender os conceitos de gênero e sexualidade: dos 86 participantes, apenas 3 
(3,5%) citaram esses conceitos de forma clara em suas repostas. Todo o restante fez a 
relação de gênero e sexualidade como sendo um tema que discute somente a 
homossexualidade, como é possível verificar nas respostas supracitadas.  Embora o 
trecho 1 da questão 2 (bloco 3) tenha abordado de forma mais explicitada a 
sexualidade, esperava-se que os/as alunos/as, na questão 1 desse mesmo bloco, 
levantassem a questão de gênero na ciência, enfatizando a inclusão do tema em sua 
formação como um modo de trabalhar a concepção masculina que se tem do campo 
científico. Essa relação é evidenciada na resposta à questão 1, da única aluna do 
subprojeto de física que respondeu ao questionário: 

“Sim, pois assim como outras temáticas, essa está constantemente sendo abordada no 
nosso dia a dia. Há pouquíssimas mulheres no curso de física, o que causa muitas vezes 
um desconforto para alguns homens, principalmente na hora de debates sobre temas 
diversos, sempre sai um “Ela é mulher! ” como se nossa opinião fosse menos importante. 
No caso, por exemplo, dos homossexuais (GLST), ainda é pior, há poucos ou nenhum, o 
que leva à uma arrogância, preconceito e ignorância grande por parte da maioria, 
homens. Com temas como esses sendo discutidos nas nossas reuniões ajudariam muito 
até mesmo na forma como esses profissionais vão tratar futuros alunos do sexo feminino 
ou GLST, já que não há disciplinas que tratem do assunto”. (Aluna 9 de Física). 

CONCLUSÕES  
Os resultados mostram o quanto se faz necessária a discussão sobre o gênero 

e sexualidade, não somente no PIBID, mas também na formação de professores/as de 
todas as áreas. A formação desses/as é, antes de tudo, cidadã, política e social. A 
escola deve ser um espaço para o debate livre, fundamentado e esclarecedor dos 
diversos temas que emergem de diferentes contextos sociais, e à ela não se pode 
negar este papel.  

A dificuldade em compreender os significados de gênero e sexualidade não 
pode ser tomada como justificativa para que houvesse esse “silêncio” inquietante 
quando avaliamos o esquecimento dos/das bolsistas sobre a importância de se 
trabalhar com gênero na formação deles/as e no ensino básico. Parece negar a 
existência de que os/as alunos/as das escolas representam a imagem de cientistas 
como sendo de pessoas majoritariamente do sexo masculino (KOSMINSKY; 
GIORDAN, 2002) e ainda todo um histórico de preconceitos e exclusão das mulheres 
na ciência. 

E devemos ir mais além, promovendo a consciência de que a discussão sobre 
diversidade sexual não é apenas uma condição particular pertinente aos grupos 
minoritários e que, portanto, não pode ser ignorada por questões curriculares. Gênero e 
sexualidade necessitam de uma abordagem conjunta, sendo fundamental manter uma 
perspectiva não-essencialista em relação às diferenças. Britzman (apud DINIS, 2008, 
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p. 486) diz que “Se os/as educadores/as quiserem ser eficazes em seu trabalho com 
todos/as os/as jovens, eles/elas devem começar a adotar uma visão mais 
universalizante da sexualidade em geral e da homossexualidade em particular”. Ainda 
segundo a autora “antes de educar sobre a sexualidade, talvez os/as próprios/as 
educadores/as tenham que ser educados/as”. Neste sentido, o PIBID pode 
proporcionar uma grande contribuição para a formação dos/das futuros/as 
professores/as que estarão em exercício nas escolas.  
_________________ 
² A sexualidade é um “negócio de Estado”, tema de interesse público, pois a conduta sexual da população diz respeito à 
saúde pública, à natalidade, à vitalidade das descendências e da espécie, o que, por sua vez, está relacionado à produção 
de riquezas, à capacidade de trabalho, ao povoamento e à força de uma sociedade. Compreende-se também como esse 
tipo de poder foi indispensável no processo de afirmação do capitalismo, que pôde desenvolver-se “à custa da inserção 
controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos 
processos econômicos”. Além de foco de disputa política, a sexualidade possibilita vigilâncias infinitesimais, controles 
constantes, ordenações espaciais meticulosas, exames médicos ou psicológicos infinitos. A sexualidade, portanto, é uma 
via de acesso tanto a aspectos privados quando públicos. Ela suscita mecanismos heterogêneos de controle que se 
complementam, instituindo o indivíduo e a população como objetos de poder e saber. (ALTMANN, 2001. p. 576) 

³ O título do seminário é o mesmo que o do artigo de CESAR (2009). Embora a intervenção tenha consistido na análise de 
três artigos e um livro, o título foi deixado daquela forma por acreditar que se enquadrava bem no que diz respeito aos 
objetivos da apresentação. Na ocasião, todos/as os/as presentes foram previamente avisados/as sobre a titulação do 
seminário.  
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Introdução 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) possibilita aos alunos de 
licenciatura participar de projetos de iniciação à 
docência, desenvolvidos por Instituições de 
Educação Superior (IES) a partir de parceria 
estabelecida com escolas de educação básica da 
rede pública de ensino, sendo incentivados com 
bolsas (CAPES, 2014). O PIBID é um programa que 
atua na formação inicial de professores. No 
subprojeto de Química do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) 
Câmpus Inhumas as ações são em parceria com 
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ensino de 
Ciências e são desenvolvidas diversas atividades 
tanto no IFG como na escola parceira do programa. 
Com a inserção dos bolsistas na escola, 
acompanhando a professora supervisora e 
realizando ações didático-pedagógicas nas salas de 
aula foi possível identificar que os mesmos 
possuíam dificuldades conceituais de química. 
Assim, nas reuniões de equipe foram discutidas 
essas questões e propôs-se a criação de grupos de 
estudos de conceitos químicos. Esse trabalho tem o 
objetivo de apresentar e discutir a elaboração e 
aplicação de grupos de estudos químicos na 
formação inicial dos licenciandos participantes do 
programa. O grupo é constituído por 12 bolsistas e 
uma aluna voluntaria, a professora supervisora e a 
coordenadora. Foram criadas três frentes de 
estudos, contemplando todas as áreas da Química 
em nível de Ensino Médio. As atividades do grupo 
estão relacionadas não só à discussão conceitual a 
partir de aulas ministradas pelos próprios 
licenciandos sobre o conteúdo de Química Geral, 
Físico-química e Química Orgânica, bem como ao 
final das aulas é discutida amplamente entre os 
componentes do grupo todas as questões que 
envolvem a postura, a didática e o domínio de 
conteúdo, auxiliando assim na aprendizagem e 
estabelecendo entre o grupo uma análise reflexiva 
dos conceitos e das ações desenvolvidas no grupo. 
Os encontros do grupo de estudos são semanais.  

Resultados e Discussão 
Os dados analisados emergiram de reflexões 
críticas elaboradas pelos bolsistas a partir da 
seguinte pergunta: Elabore uma análise crítica do 
grupo de estudos de conceitos químicos 
desenvolvidos no PIBID - IFG/ Câmpus Inhumas, 
apresentando as contribuições e os desafios dessa 
atividade para sua formação inicial. 

 
Para promover uma educação de qualidade, seja ela 
no âmbito do ensino fundamental, médio ou 
superior, é importante que se tenha uma junção 
harmônica entre prática e teoria. Essa relação no 
ensino de Química requer que os professores 
tenham, além de conhecimentos didático-
pedagógicos, o conhecimento específico da área de 
química no qual estão inseridos. Como podemos 
observar na fala de um bolsista que relata as 
contribuições do grupo de estudo para sua 
formação. 
Bolsista: “O grupo de estudos de conceitos químicos 
contribui grandiosamente para a formação inicial dos 
licenciandos, pois abordam os principais conceitos de 
química básica, conceitos estes essenciais para 
formação. [...] O grupo de estudo reforça a aprendizagem, 
fazendo com que o licenciando estude mais e aprenda 
com qualidade para ensinar com competência”. 
O grupo de estudo é um ambiente de grande 
transformação. Segundo Weber et al (2013) 
proporciona a aprendizagem de saberes que podem 
levar a uma prática docente inovadora, atualizada, 
capaz de empregar a energia dos jovens num 
compromisso com um ensino de química 
transformador. A internalização de conceitos 
científicos permite ao bolsista atuar com mais 
segurança e relacionar os conceitos com as ações a 
serem desenvolvidas em sala de aula. 

Conclusões 
Os resultados obtidos a partir da elaboração e 
aplicação de grupos de estudo de conceitos 
químicos contribuíram de forma significativa na 
formação inicial dos bolsistas licenciandos 
permitindo que os mesmos compreendessem os 
conceitos e também refletissem sobre a importância 
da aprendizagem do conhecimento científico para o 
ensino, bem como a riqueza do trabalho em grupo.   
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Introdução 

O curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 
oferece várias possibilidades de aprendizagem 
teórica a respeito das práticas pedagógicas e, além 
disso, oferece também as aulas de Estagio 
Curricular Supervisionado em 4 períodos de estudo. 
Apesar disto, os alunos normalmente apresentam 
uma necessidade maior de vivenciar a escola de 
maneira ativa e atuante. Neste seguimento, o 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) oferece várias oportunidades do 
professor em formação dedicar-se ao processo de 
ensino-aprendizagem de maneira prática, atuando 
na Educação Básica. 

Pensando nestas questões, o grupo do PIBID 
Química UFTM vem desenvolvendo atividades de 
monitoria aos alunos das escolas parceiras, 
buscando auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos. Neste espaço o 
professor em formação pode participar de situações 
muito semelhantes àquelas que ocorrem em sala de 
aula1, preparando-se assim, cada vez melhor para 
atuar como professor quando assumir uma sala de 
aula. 

Resultados e Discussão 

O aluno que não compreendeu de maneira 
satisfatória o conteúdo ensinado na aula de química 
participa da monitoria, levando suas dúvidas. Isso 
gera um dinamismo grande nesta aula, afinal as 
dúvidas não aparecem de maneira sistematizada, 
mas de acordo com a necessidade de cada aluno. 
Isto requer que o professor em formação esteja 
preparado para os imprevistos e dúvidas, fora de 
sequência, da organização do conteúdo 
programado2. Sendo assim, o aluno de licenciatura 
desenvolve cada vez mais uma forma de atender às 
dúvidas dos alunos conforme elas surgem, afinal 
uma aula não é um teatro ensaiado, e o plano de 
aula pode ser derrubado a qualquer momento. 

A vivência do contexto escolar caracteriza-se 
como uma rica experiência sobre o trabalho 
docente, pois oferece a oportunidade de refletir 
sobre a própria atuação educativa e os meios para 
promover um ensino de qualidade. Estes fatores 
colaboram com a formação do censo crítico do 
aluno de licenciatura, promovendo uma visão real 

da situação do ensino no Brasil. Esse encontro 
teoria e prática docente possibilita que o licenciando 
desenvolva sua própria opinião acerca das 
dificuldades educacionais vividas no país pela sua 
própria experiência, ou seja, sem influência 
midiática ou político-partidária. 

As atividades de monitoria foram realizadas duas 
vezes por semana com duração de duas horas com 
os alunos do 1° ao 3° ano do Ensino Médio. O 
trabalho é feito em conjunto com os professores 
supervisores que orientam os pibidianos com 
relação aos conteúdos abordados em sala de aula.  

Além dos benefícios voltados aos alunos do 
Ensino Superior, temos de maneira significativa os 
benefícios dos alunos do Ensino Médio que 
frequentam as aulas de monitoria. Isso ocorre pois, 
por meio da superação das dificuldades 
apresentadas em sala de aula, conseguem 
desenvolver seus conhecimentos em química, o que 
vai além de apenas melhorar o seu desempenho 
escolar e suas notas nas atividades avaliativas, 
como os professores supervisores tem nos relatado. 
O aluno que consegue desenvolver seu raciocínio, 
seja em qualquer área de estudo, torna-se um 
cidadão pensante, com censo crítico aguçado, 
capaz de detectar as necessidades sociais e, 
através do trabalho conjunto, buscar a melhoria da 
qualidade de vida no nosso país. 

Conclusões 

Através das aulas de monitoria desenvolvidas nas 
escolas, evidenciamos a importância de articular a 
teoria com a prática. Essa união de situações 
promove a melhoria da qualidade da educação, seja 
quando prepara melhor o seu professor em 
formação, seja quando atende às necessidades 
educativas dos alunos da Educação Básica. 
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Introdução 
      Com a entrada em vigor da Lei 9.394/96, tornou-
se requisito mínimo para a docência no ensino 
básico a formação em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em Universidades e Institutos 
Superiores de Educação. Isso gerou um aumento na 
demanda por cursos de Licenciatura em Química 
(MESQUITA e SOARES, 2011). Nesse sentido, 
houve a criação de diversos cursos de licenciatura 
por meio do REUNI e da expansão dos Institutos 
Federais. Em Goiás foram criados dois institutos: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Goiás (IFG) e o Instituto Federal Goiano (IF 
Goiano). No IFG são oferecidos cinco cursos de 
Licenciatura em Química em diferentes cidades 
(Anápolis, Inhumas, Itumbiara, Uruaçu e Luziânia). 
Por meio da análise documental dos currículos 
cadastrados na Plataforma Lattes dos professores 
formadores dos cinco cursos de Licenciatura em 
Química do IFG, buscamos informações a respeito 
da formação inicial dos docentes e das pesquisas 
desenvolvidas por eles no âmbito da Licenciatura 
em Química. A pesquisa é um elemento importante 
na formação, pois está alicerçada na emancipação 
de quem a desenvolve, uma vez que possibilita ao 
sujeito perceber-se capaz de criar oportunidades e 
fazer história (GALIAZZI, 2001). Ao pensarmos a 
pesquisa como elemento formativo, podemos 
identificar aspectos importantes no que diz respeito 
à configuração da identidade docente para essas 
novas licenciaturas.  Para apresentação dos 
resultados, os campus do IFG foram identificados 
por números. 

Resultados e Discussão 
 A partir da análise documental buscou-se 

identificar informações factuais, disponibilizados por 
meio dos currículos dos docentes na página da 
Plataforma lattes. Os dados subsidiaram a 
elaboração da seguinte tabela relacionando as 
informações: 
 
 
 

Campus 1 2 3 4 5 

% de 
professores 
licenciados 

 
75 

 
50 

 
46,6 

 
50 

 
50 

% de 
professores 

que 
desenvolvem 
pesquisas em 

EQ 

 
 

25 

 
 

10 

 
 

26,66 

 
 

18,75 

 
 

16,66 

% dos 
licenciados 

que faz 
pesquisa em 

AT 

 
 

37,50 

 
 

30 

 
 

46,66 

 
 

37,50 

 
 

16,66 

É possível perceber que a maioria das pesquisas 
desenvolvidas pelos docentes apresentam 
trajetórias mais tecnológicas. Isso pode estar 
relacionado à tradição em pesquisas da área 
tecnológica nos Institutos Federais. Tal aspecto 
pode ser observado no quantitativo de pesquisas na 
AT que, na maioria dos campus, é maior que as 
pesquisas em EQ. Mesmo nos campus em que há 
um quantitativo maior de professores licenciados, o 
nº de pesquisas na área de EQ é menor que na AT, 
pois muitos professores licenciados desenvolvem 
suas pesquisas na AT. Dessa forma, há uma falta 
de identidade para o curso de licenciatura que se 
organiza, em termos de pesquisa, mais pelo viés 
tecnológico.  

Conclusões 
Ao analisarmos os dados, notamos que o foco de 
pesquisa das licenciaturas em química oferecidas 
no IFG refere-se mais ao contexto químico 
tecnológico e industrial. Os saberes provenientes da 
pesquisa são muito importantes na formação de 
professores, mas precisam considerar o 
conhecimento químico e também o conhecimento 
pedagógico. As pesquisas desenvolvidas no IFG, 
em sua maioria, consideram apenas o 
conhecimento científico para sua efetivação.  
____________________ 
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Introdução 
   A pesquisa preconiza a formação de professores 
de Química e pretende buscar contribuições 
voltadas à produção e à disseminação de 
conhecimentos que envolvam a formação 
permanente de professores desta Ciência, em 
ações ocorridas na aproximação entre escola e 
educação superior e que favoreçam reflexões a 
respeito da prática docente. Neste sentido, buscam-
se elementos de aproximação entre escola e 
educação superior, que colaboram para a formação 
dos envolvidos. Para tanto, propõe-se a seguinte 
questão: como se podem caracterizar as 
contribuições de um diário coletivo virtual explorado 
na relação escola e educação superior no processo 
de iniciação à docência em Química? As 
informações  foram obtidas até o momento por meio 
do relato das vivências no cotidiano escolar, 
realizado por acadêmicos (5) do curso de 
Licenciatura em Química da UFSC, participantes do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), em um “diário de aula virtual 
Moodle”, com interlocuções estabelecidas pelas 
professoras da escola (2) e professores (2) da 
instituição de educação superior inserida no projeto. 
Este diário é compartilhado e acompanhado pelos 
envolvidos no projeto (escola básica e ensino 
superior)1. As informações qualitativas foram 
analisadas de acordo com os procedimentos da 
análise textual discursiva2.  

Resultados e Discussão 
   Os resultados preliminares da pesquisa indicam 
que os licenciandos em química, professoras da 
escola e professores da educação superior 
apresentam reflexões acerca: a) dos conteúdos da 
componente curricular química no âmbito do ensino 
médio, de modo a não reduzir tais conteúdos à 
dimensão puramente conceitual, pois aponta-se 
fortemente a importância de conteúdos 
procedimentais e atitudinais no ensino de química; 
b) da elaboração de material didático, sobretudo de 
propostas de atividades experimentais que buscam 
favorecer as interações sociais entre os estudantes 
em sala de aula e respeitar a integridade física dos 
mesmos, bem como a redução de resíduos; c) da 

avaliação, entendida como um processo que não 
pode se limitar à utilização das tradicionais provas, 
pelo contrário, precisa se basear em uma 
diversidade de instrumentos; d) das relações 
pedagógicas, por exemplo, entre professoras da 
escola e licenciandos em química, entre professoras 
da escola e estudantes da escola e entre 
licenciandos em química e estudantes da escola; e) 
da necessidade de desenvolver um ensino de 
química que contemple a diversidade no cotidiano 
escolar, como a presença de alunos cegos ou com 
baixa visão que precisam de, entre outros aspectos, 
adaptação de materiais didáticos. Alguns 
fragmentos de textos dos diários que ilustram parte 
do exposto são: “despertar nesses seres tão 
diferentes algo em comum, que é a busca pelo 
conhecimento, isso para mim é ir muito além de 
somente ser necessário o conhecimento 
químico”.“Ao pensar sobre as relações pedagógicas, 
pude vivenciar várias experiências que levaram a 
uma construção positiva na relação em que devo ter 
com os alunos e colegas de trabalho.”. O diário de 
aula virtual tem se mostrado um instrumento 
profícuo de interação entre os participantes da 
pesquisa.  

Conclusões 
   Os resultados parciais da investigação indicam 
que a partir da interação entre licenciandos, 
professoras da escola e professores da educação 
superior há um movimento que busca romper com a 
hierarquização/verticalização de conhecimentos e 
contribuir com a construção de outras 
compreensões a respeito da docência.  
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Introdução 
O curso de Licenciatura em Química da Unidade 

Acadêmica de Serra Talhada da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UAST - UFRPE) foi 
criado no ano de 2007 tendo como objetivo inicial 
formar os primeiros professores de Química da 
região do Sertão do Pajeú, do estado de 
Pernambuco.  

A partir do ano de 2010, os primeiros professores 
de Química se formaram e consequentemente, as 
pesquisas na área de Ensino de Química 
começaram a ganhar espaço, havendo a 
necessidade de se discutir com profundidade 
questões relativas ao processo de ensino e 
aprendizagem da educação básica da cidade de 
Serra Talhada e entornos.  

Neste sentido, um grupo de professores da área 
de Ensino de Química, resolveu sistematizar e 
ampliar os debates na área, por meio de ações de 
extensão, pesquisa e ensino, constituindo-se assim 
o Grupo de Investigação em Práticas Metodológicas 
para o Ensino de Química (InPraMEQ), o qual tem 
como objetivos: 
x Investigar diferentes metodologias de ensino 
aplicadas na área de Química, bem como o uso e 
desenvolvimento de novos recursos didáticos. 
x Fortalecer a área de ensino de química, 
contribuindo com pesquisas e favorecendo a 
formação de novos pesquisadores.   
 Diante disso, o objetivo deste trabalho é 
apresentar o InPraMEQ como um promissor grupo 
de pesquisas e as ações desenvolvidas no curso de 
licenciatura em Química da UAST/UFRPE, no 
Sertão Pernambucano. 

O InPraMEQ tem em vista as perspectivas atuais 
do Ensino de Química, trabalhando para contemplar 
as necessidades formativas dos professores e 
pesquisadores da área, como o: domínio de 
conteúdos científicos e pedagógicos; a superação 
das visões simplistas no ensino da disciplina e saber 
planejar e conduzir atividades pedagógicas que 
favoreçam a construção do conhecimento 
(SCHNETZLER, 2002). 

Resultados e Discussão 
Entre as atividades realizadas pelo InPraMEQ, 

estão as ações desenvolvidas pelo NIDI (Núcleo de 
Instrumentação Didática), vinculado ao grupo, que 
contou com a realização de 3 ciclos de palestras, 

com temas relacionados à Química e Educação e a 
prática de Cine-Debates, nos quais são discutidos 
temas relacionados à Ciência partindo da exibição 
de um filme.  
Em maio de 2014, o grupo promoveu o I Colóquio 

Internacional, com a presença do professor 
Girolamo Casella Alberto, da Universidade de 
Palermo – Itália, com objetivos de discutir a 
pesquisa em Química que está sendo realizada 
internacionalmente, e possibilitando acordos para 
pesquisa na área de Ensino de Química que 
favoreçam as duas instituições. 
Outras ações do grupo integram: o 

desenvolvimento de pesquisas sobre Recursos 
Didáticos Digitais no Sertão pernambucano; 
capacitação dos estudantes e professores da rede 
pública e o desenvolvimento de novos materiais 
educacionais para o ensino de Química.  O grupo 
também atua em orientações no PIBID, realizando 
intervenções nas escolas da Rede Pública e 
promovem maior integração entre Universidade e a 
Escola. Além disso, o grupo está realizando um 
estudo preliminar das Competências informacionais 
dos professores de Química e seus elementos 
didáticos. Por fim, a criação do site 
www.inprameq.ufrpe.br foi realizada, visando à 
comunicação, divulgação dos eventos, capacitações 
e materiais elaborados pelo grupo. 

Conclusões 
As ações promovidas pelo InPraMEQ têm 

proporcionado discussões importantes sobre o 
Ensino de Química na região e permitindo uma 
maior reflexão sobre as práticas pedagógicas dos 
professores envolvidos. 

Como proposta futura, maiores intervenções de 
pesquisa e extensão na formação e na didática dos 
professores serão realizadas. 
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RESUMO:  
Este trabalho, de abordagem qualitativa, visa analisar as formas de contribuição das ações formativas do 
Subprojeto Química, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (PIBID/UFRGS), para o processo de desenvolvimento profissional dos 
bolsistas. Os dados, referentes ao período de 2009 a 2013, foram trabalhados a partir de uma estrutura 
analítica integrada, e são compostos pela análise crítica das produções textuais dos bolsistas, 
professores supervisores e da coordenação do subprojeto apresentadas nos seminários institucionais, 
congressos e encontros da área de educação em ciências/química. Os resultados apontam que as 
atividades realizadas em ambiente escolar e acadêmico favoreceram o desenvolvimento de 
competências e saberes necessários à atuação docente e das atitudes básicas para pesquisa em 
contexto educativo. As ações também possibilitaram a valorização do magistério das escolas públicas de 
Educação Básica, por meio da mobilização de seus professores como coformadores dos futuros 
docentes. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 
 
É pertinente salientar, que o termo desenvolvimento profissional (IMBERNÓN, 

2009; MARCELO, 2009) vem sendo utilizado com frequência no campo educacional, 
pois caracteriza de forma mais abrangente o processo de formação de um educador. 
Os autores supracitados destacam que se trata de um conceito que expressa evolução 
e continuidade, superando as divisões entre formação inicial e continuada. Evolução, 
pois o desenvolvimento profissional é considerado um processo que se constrói à 
medida que os professores adquirem experiência, sabedoria e consciência profissional. 
Continuidade, pois o desenvolvimento das concepções epistemológicas e práticas 
profissionais provém de experiências formais e informais, adquiridas ao longo da vida 
escolar e social e que podem ser aperfeiçoadas no decorrer da carreira. 

Neste sentido, alguns trabalhos apontam que as atividades que mais 
favorecem o desenvolvimento profissional, de professores em formação, são aquelas 
que possibilitam a investigação sobre os problemas práticos profissionais (MARCELO, 
2009; PORLÁN et al., 2010). Enfim, ações formativas que possibilitem a investigação 
sobre as rotinas de sala de aula de um professor de Química. Sendo assim, 
compreendemos que o processo de desenvolvimento profissional é favorecido quando 
o futuro professor vivencia atividades, em ambiente acadêmico e escolar, que 
possibilite a analise crítica das práticas educacionais e das concepções 
epistemológicas que as fundamentam, sob orientação dos professores formadores e 
com o aporte de referenciais teóricos.  
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O SUBPROJETO QUÍMICA DO PIBIB/UFRGS 
 
Desde sua primeira versão, em 2009, o Subprojeto Química do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) está centrado na qualificação dos licenciandos, no incentivo à 
sua permanência no curso e na futura atuação docente em Escolas Públicas, bem 
como no estímulo aos professores das escolas em sua retomada ou reconstrução dos 
seus conhecimentos e práticas, visando possibilitar uma efetiva melhoria do ensino de 
Química na Educação Básica. 

 Durante o período analisado (2009-2013), o subprojeto trabalhou com 15 
bolsistas do Curso de Licenciatura em Química da UFRGS, por ano, atuantes em três 
Escolas da Rede Pública Estadual da cidade de Porto Alegre. Nas ações propostas 
pelo referido subprojeto, os bolsistas realizaram atividades que visavam inseri-los no 
espaço social das escolas da rede pública, proporcionando-lhes oportunidades de 
reconhecimento dos processos de gestão escolar e das diferentes dimensões do 
trabalho docente. Os futuros professores participaram de estudos teóricos orientados, 
durante reuniões periódicas com as supervisoras e coordenação do subprojeto, para 
dar subsídios às análises e produções. Dessa forma, os bolsistas vivenciaram, 
conjuntamente com os professores das escolas, momentos de criação e atuação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar, buscando a superação de problemas identificados nos processos de 
ensino e de aprendizagem. Assim como, de ações de planejamentos, avaliação, 
conselhos de classe, projetos escolares, saídas de campo e organização de eventos 
científicos.  

Atualmente as ações empreendidas no Subprojeto Química do PIBID/UFRGS 
são desenvolvidas no Instituo de Química da UFRGS, sob coordenação de área das 
autoras deste trabalho, e em quatro Escolas da Rede Pública Estadual da cidade de 
Porto Alegre. As atividades formativas visam à articulação entre Educação Superior e 
Educação Básica nas investigações sobre os aspectos teórico-práticos do ensino de 
Química, contando com a colaboração ativa das professoras supervisoras das escolas 
participantes do Subprojeto Química do PIBID/UFRGS. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo é analisar se as experiências 
formativas empreendidas no Subprojeto Química do PIBID/UFRGS contribuíram para o 
processo de desenvolvimento profissional docente dos bolsistas em Química. Logo, os 
resultados poderão servir de referência para o aperfeiçoamento das estratégias 
utilizadas para a formação inicial, no âmbito do PIBID, e um melhor conhecimento 
sobre os processos de evolução das concepções e práticas adotadas nas salas de aula 
de Química, por demais grupos de formação de professores. 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 
A investigação foi realizada com os dados coletados da produção textual dos 

bolsistas, das três professoras supervisoras e da coordenação do subprojeto, no 
período de 2009 a 2013. Os temas abordados neste trabalho foram investigados de 
forma integrada (DENZIN; LINCOLN, 2005). As temáticas escolhidas são: - análise 
critica da produção textual dos sujeitos, com o intuito de identificar suas concepções 
sobre a Ciência Química e a Educação Química e seus paradigmas sobre ensino e 
aprendizagem; - avaliação da contribuição à trajetória de profissionalização docente, 
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das experiências formativas empreendidas no Subprojeto Química do PIBID/UFRGS, 
para a evolução das concepções didáticas e fundamentação teórica dos bolsistas. 

AÇÕES FORMATIVAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
As ações formativas desenvolvidas no Subprojeto Química do PIBID/UFRGS, 

durante o período analisado, priorizaram proporcionar vivências da diversidade de 
situações pedagógicas no âmbito da Educação Química, realizando reflexões 
sistemáticas sobre a complexidade das práticas docentes em diferentes espaços 
educativos. Dentre as atividades propostas, destacamos os estudos teóricos 
relacionados à aprendizagem de conceitos científicos da Química nos diferentes níveis 
de ensino e de forma interdisciplinar, assim como a aproximação e o trabalho conjunto 
entre bolsistas, professores supervisores das escolas e a coordenação do subprojeto.  

Nestas ações, os bolsistas vivenciaram os diferentes papéis do professor, 
como a elaboração de planos de aula, a seleção e produção de materiais didáticos, de 
recursos tecnológicos e de roteiros de aulas experimentais. Os licenciandos também 
participaram dos conselhos de classe, realizaram o atendimento aos pais e 
responsáveis, o contato com a comunidade escolar, a organização de feiras de 
ciências, de oficinas temáticas e de oficinas de aprendizagem para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) brasileiro. Além disso, eles realizaram o atendimento em 
turno inverso das aulas, para alunos com dificuldades de aprendizagem e para aqueles 
que participaram da Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul de 2011, 2012 e 
2013. 

Sendo assim, acreditamos que o futuro professor ao experienciar, desde as 
etapas iniciais de seu curso de licenciatura, os procedimentos didáticos e as 
responsabilidades de um profissional do ensino, numa sequência de ações 
progressivas e guiado por docentes experientes, vai se capacitando para realizar uma 
parcela cada vez maior das atribuições do professor de Química. Enfim, 
implementamos este conjunto de ações formativas, visando contribuir para a formação 
de um profissional reflexivo, capaz de compreender e atuar na realidade educacional, 
propondo alternativas pedagógicas a partir da compreensão de que teoria e prática são 
indissociáveis na atividade docente. 

De forma convergente a esta concepção, a análise da produção textual dos 
bolsistas indicou a relação construída entre os referenciais trabalhados nos estudos 
teóricos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007; CARRANO, 2007; 
DAYRELL, 2005; SÁ; QUEIROZ, 2009) e a prática docente adotada por eles nas 
Escolas. É pertinente salientar, que o conjunto de ações empreendidas em ambiente 
escolar e acadêmico favoreceu o desenvolvimento de competências e saberes 
necessários à atuação docente e das atitudes básicas para pesquisa em contexto 
educativo. Isto é facilmente constatado nos relatos dos bolsistas, professores 
supervisores e da coordenação do Subprojeto em suas produções escritas e orais 
apresentadas nos seminários institucionais, congressos e encontros da área. Tais 
relatos são convergentes ao descreverem a vivência do PIBID como um momento 
privilegiado de reflexão sobre a ação docente, os processos de ensino e aprendizagem, 
e o ambiente escolar. 

INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA 
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No conjunto de ações utilizadas, a pesquisa sobre a prática docente foi iniciada 
pelos bolsistas e professores supervisores, ao realizarem o exercício de escrita sobre 
as observações, produções e atividades desenvolvidas nas e sobre as escolas. Além 
da contribuição teórica, as atividades de análise e discussão da prática docente, 
norteada pela literatura da área, desde os primeiros momentos do período de 
participação no Subprojeto, levaram estes licenciandos à postura crítico-reflexiva 
(MALDANER, 2000), pois os mesmos foram instigados a uma prática de caráter 
investigativo em relação às problemáticas encontradas nos espaços educativos.  

Os encontros com as supervisoras e coordenação do Subprojeto também 
serviram de suporte para ampliar as concepções sobre a Educação Química. Destes 
momentos de colaboração entre Universidade e Escola, destacamos a maturidade do 
diálogo entre os sujeitos envolvidos no processo formativo, como item fundamental 
para que fosse desenvolvido um trabalho aberto, autêntico e de qualidade, 
oportunizando assim uma convivência acadêmica enriquecedora. Dentre as ações 
metodológicas desses encontros insere-se a observação fenomenológica e o registro 
destas situações vivenciadas nas escolas, para que fosse superada a visão 
fragmentada do problema escolar e para desenvolver a autopercepção como educador 
nestes professores iniciantes.  

Neste âmbito, os bolsistas adquiriram atitudes básicas para pesquisa em 
contexto educativo, compreendendo que este é um momento privilegiado de reflexão 
sobre a ação, levando a resolução de problemas e desafios que podem perduram, para 
alguns professores, após o processo de formação inicial. A interação de bolsistas, 
professores supervisores e coordenação do Subprojeto revela a significação dessa 
metodologia e indica uma perspectiva formativa que gera a autonomia do futuro 
professor em gerir e buscar seu crescimento profissional.  

Como exemplo, destacamos que os bolsistas, ao analisarem o espaço escolar, 
verificaram a necessidade de organização e reestruturação dos laboratórios. Sendo 
assim, os reagentes vencidos ou deteriorados foram                                  
                                (CGTRQ)                                  , para 
que fossem recuperados ou que lhes fosse dado o destino ambientalmente correto. 
Esta etapa foi importante para instrumentar o futuro professor sobre como lidar com as 
questões práticas envolvidas no uso de laboratórios escolares, especialmente se 
estiverem inicialmente em desuso. 

Outra estratégia que contribuiu consideravelmente para o processo de 
desenvolvimento profissional docente dos futuros professores foi a análise pelos 
colegas de Subprojeto, com a assessoria da coordenadora do PIBID/Química, das 
atividades propostas para serem implementadas nas Escolas. Essa análise auxiliou na 
identificação de pontos a serem estudados e aperfeiçoados, relativos a conceitos 
químicos, linguagem científica e sua representação. Além disso, a atividade possibilitou 
a discussão sobre as diferentes metodologias e recursos didáticos que poderiam ser 
utilizados para o trabalho de determinados conceitos e temáticas, servindo assim como 
uma fonte de exemplares para as futuras práticas docentes. 

Durante a elaboração dos materiais didáticos, os bolsistas trabalharam em 
equipes, conforme a distribuição destes nas Escolas, ou de interesse pelos conteúdos 
que foram desenvolvidos nos projetos, como as oficinas temáticas e as aulas 
experimentais. Sendo assim, os futuros professores se tornaram mais críticos e 
autoconfiantes, aperfeiçoando o domínio conceitual do conteúdo da Química e áreas 
afins, pela necessidade de consulta a bibliografia especializada e principalmente pela 
interação, discussão e reflexão com os colegas do subprojeto. Estas atividades 
possibilitaram uma interação entre os supervisores da Escola e os bolsistas, 
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necessitando de seções de orientação mais intensa, proporcionando um atendimento 
mais individualizado e de acordo com as necessidades de cada comunidade escolar. 

De forma geral, os materiais didáticos produzidos pelos bolsistas favoreceram 
uma aprendizagem mais significativa para os alunos da Educação Básica, pois as 
atividades propostas priorizaram o ensino de Química de forma contextualizada, como 
exemplificaremos no decorrer deste. Além disso, a produção dos materiais didáticos 
propiciou aos futuros professores de Química o contato e o estudo de uma variedade 
de atividades e estratégias para tratar os conhecimentos científicos. A escolha de 
textos atuais, aulas práticas com enfoque reflexivo, atividades com resolução de 
problemas e exercícios que atendem não somente a demanda dos vestibulares, mas 
que geram discussão e debates sobre os temas abordados, desenvolvem as 
habilidades e competências que torna possível a relação dos fenômenos cotidianos 
com as teorias trabalhadas em sala de aula. 

CONQUISTAS E PRODUÇÕES 
Os promissores dados gerados sobre a avaliação das práticas formativas do 

Subprojeto Licenciatura em Química do PIBID/UFRGS, como as oficinas de 
aprendizagem, os estudos de caso e as atividades experimentais nas aulas de 
Química, foram apresentados à comunidade de educadores e pesquisadores da 
educação química em diversas oportunidades ao longo dos quatro anos de subprojeto.  

Conforme os relatos, as oficinas temáticas de aprendizagem buscaram oferecer 
aos alunos e futuros professores a ampliação e o aprofundamento dos conhecimentos 
químicos, com o intuito de facilitar o entendimento de certos temas em Química, assim 
como aumentar seu interesse por eles (SANTOS, 2011). As oficinas abordaram 
temáticas bastante diversificadas, como: combustíveis, tratamento de água, reciclagem 
de óleo de cozinha e produção de sabão, etc. Além disso, algumas destas oficinas 
foram realizadas de forma interdisciplinar, como a que tratava sobre energia do corpo 
humano e alimentos, onde foram abordadas as relações entre as atividades físicas e a 
obtenção de energia a partir dos alimentos. Esta prática foi desenvolvida pelos 
bolsistas em conjunto com professores de Química, Educação Física e de Biologia 
(OLIVEIRA, et al., 2012). Outro exemplo de prática interdisciplinar foi a oficina temática 
sobre fotografia que integrou bolsistas, professores supervisores e coordenadores do 
PIBID de Química e Física (SALGADO; SILVA, 2013). A oficina teve como eixo 
principal o tema fotografia, e a partir dele foi estudado o fenômeno químico que ocorre 
na revelação da fotografia de forma artesanal, o fenômeno físico que ocorre na câmera 
fotográfica, entre outros aspectos, como os artísticos, históricos tecnológicos, sociais e 
econômicos relacionados à fotografia (RAMIRES, et al., 2012). 

Em convergência às oficinas temáticas, e com o intuito de interligar os 
fenômenos do cotidiano aos conhecimentos científicos e explorar de forma 
contextualizada os assuntos abordados nas aulas regulares de Química, foram 
estruturadas e implementadas diversas atividades nos laboratórios de Ciências. As 
atividades práticas experimentais buscavam a integração dos aspectos teóricos, 
representacionais e fenomenológicos estudados, para favorecer não apenas a 
aprendizagem conceitual e dos procedimentos, mas também o desenvolvimento de 
atitudes compatíveis com o espaço do laboratório (OLIVEIRA, 2011). Tais atividades, 
além da contribuição à aprendizagem, contribuíram para a revitalização do Laboratório 
de Ciências das Escolas (OLIVEIRA, et al., 2012). 

 Acrescido aos exemplares já apresentados, destacamos o trabalho com a 
metodologia de aprendizagem a partir do Estudo de Caso, para a contextualização do 
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ensino de Química. Nesta perspectiva de aprendizagem os alunos solucionam, em 
grupo, uma série de questões, elaboradas a partir de seus interesses e com enfoque 
interdisciplinar, com o intuito de guiá-los sobre aspectos relevantes relacionados a 
temas como: a água, o ar e o lixo em Porto Alegre; o uso de agrotóxicos no RS; 
energias renováveis; alimentação. O processo culmina em entrega de relatório escrito e 
apresentações orais dos grupos sobre possíveis soluções para os casos. Os resultados 
obtidos indicam a utilização de casos investigativos como uma estratégia eficiente para 
promover e aperfeiçoar a habilidades como ler, escrever e resolver problemas, além da 
possibilidade de desenvolvimento do senso crítico dos alunos envolvidos (PICCOLI et 
al., 2012). 

A realização das oficinas de aprendizagem contemplou, ainda, uma outra meta 
do Subprojeto Licenciatura em Química do PIBID/UFRGS, que é a de planejamento e 
preparação de material didático, visto que o pressuposto básico do subprojeto era o de 
que a Química deve ser trabalhada de forma contextualizada e, sempre que pertinente, 
de forma experimental. Neste sentido, foi editado o Caderno Pedagógico PIBID-
QUÍMICA: Experimentação no PIBID-Química da UFRGS (SALGADO, 2013). Estes 
materiais didáticos objetivam divulgar atividades pedagógicas criadas, adaptadas e 
experimentadas nas áreas específicas da docência em Química, refletindo sobre as 
possibilidades de aprendizagem nelas contidas. As atividades estão articuladas numa 
perspectiva didática em que pesquisa e docência caminham juntas. 

Ademais, verificamos que as atividades desenvolvidas no período estudado 
contribuíram para a valorização do magistério das escolas públicas de Educação 
Básica, por meio da mobilização de seus professores como coformadores dos futuros 
docentes, tornando-os assim protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério, em consonância com a legislação da área (BRASIL, 2002) e das ações 
desencadeadas pela Área de Educação Química da UFRGS (AEQ), nos últimos 20 
anos. O grupo de pesquisadores da AEQ, do qual as autoras deste trabalho participam, 
entende que qualquer mudança desejada, para maior qualificação científica, social e 
política da educação deve, impreterivelmente, passar pelo professor com efetiva 
atuação nas escolas, preferentemente da rede pública de educação. 

Neste âmbito, inferimos que as ações formativas relatadas nesta experiência 
contribuíram com o desenvolvimento de uma postura de pesquisa sobre o contexto 
educativo nos diferentes sujeitos participantes do Subprojeto PIBID/Química.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS E UM NOVO RECOMEÇAR 
 
De uma forma geral, a postura epistemológica identificada nas dinâmicas de 

interações das diversas atividades realizadas pelos bolsistas, em parceria com os 
professores supervisores, evidenciou a contribuição do trabalho de formação do 
Subprojeto, pois os procedimentos pedagógicos e materiais didáticos produzidos e 
utilizados apresentavam um enfoque nos princípios e orientações curriculares 
contemporâneas. Em grande parte das produções e práticas analisadas verificamos a 
evolução e o amadurecimento profissional dos bolsistas, ficando evidente a 
preocupação em elaborar planejamentos e atividades que contextualizavam a realidade 
da Escola onde o projeto estava sendo realizado. Também identificamos que os 
planejamentos dos bolsistas estavam direcionados para atender as necessidades dos 
alunos, assim como despertar o interesse destes pela Química, buscando a 
participação dos estudantes nas atividades propostas, fazendo com que eles se 
tornassem ativos nos processos de ensino e de aprendizagem. 
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Os resultados encontrados nesta investigação apontam para um processo de 
formação com conquistas em âmbito de amadurecimento dos bolsistas em suas 
concepções sobre a Ciência Química e a Educação Química e seus paradigmas sobre 
ensino e aprendizagem. Destacamos que a sequencia de ações propostas no 
Subprojeto PIBID/Química da UFRGS favoreceu o envolvimento dos licenciandos com 
a pesquisa em educação, oportunizou a convivência com realidades escolares distintas 
e variadas, tornando mais intensa à interação deles com os professores supervisores e 
com a comunidade escolar. Neste contexto, entende-se que o conjunto de ações 
desenvolvidas no decorrer do período analisado contribuíram para o desenvolvimento 
profissional dos bolsistas envolvidos no subprojeto, como os licenciandos, professores 
supervisores e coordenadores de área. 

Enfim, como perspectivas para os próximos quatro anos de vigência (2014 -
2017), o Subprojeto PIBID/Química da UFRGS buscará intensificar e ampliar suas 
ações a partir destas reflexões. De tal forma, sob orientação das duas atuais 
professoras coordenadoras, são oferecidas 22 bolsas para os licenciandos, por ano, e 
4 para os professores supervisores das Escolas. Além das ações descritas no decorrer 
deste trabalho, pretendemos aperfeiçoar o processo de registro das impressões e 
observações sobre os contextos escolares, através da elaboração de Diários de 
Campo (PORLÁN; MARTÍN, 1998). Ademais, ofereceremos cursos de formação, para 
os professores supervisores e bolsistas, sobre o trabalho com o modelo didático 
investigativo, a partir da metodologia de resolução de situações-problema ou estudos 
de caso (SÁ; QUEIROZ, 2009). Destacamos que essas atividades visam a formação 
teórica e prática dos professores, para o uso da metodologia em suas salas de aula por 
meio da elaboração de materiais didáticos com estas perspectivas, buscando a 
interação entre bolsistas, professores supervisores e coordenação do subprojeto. 
Enfim, buscaremos intensificar as ações de interação e cooperação entre 
Universidade-Escola, para contribuir para a melhoria do ensino de Química nas 
escolas.  
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Resumo: Embora o ensino de química deva ter como eixo central o preparo do aluno de forma crítica e 
consciente para exercício da cidadania, por diversas vezes a realidade da educação básica se distancia 
deste propósito. O presente trabalho tem por objetivo analisar os relatos e resultados obtidos a partir de 
uma pesquisa que tem como foco a parceria estabelecida entre uma instituição superior formadora de 
professores de química - Instituto Federal do Rio de Janeiro - e os docentes de química da rede estadual 
de ensino básico. Para tal, os discursos, percepções e práticas pedagógicas dos 
professores em exercício são discutidas e problematizadas, a fim de contribuir para a reflexão crítica do 
fazer docente e da formação realizada nos cursos de licenciatura em química. Os resultados aqui 
trazidos enfatizam a necessidade de se debater e repensar o ensino visando à construção do 
conhecimento químico.   

Introdução 
 Durante muito tempo, acreditou-se que o aprendizado em Química se dava pela 
repetição e memorização de fórmulas, confundindo "ensinar" com "transmitir" e, muitas 
vezes, não só atribuindo ao aluno toda a passividade no processo educacional como 
também a culpa por seu insucesso.  
 Hoje, é sabido que o processo educativo ocorre para além das barreiras 
tradicionalmente impostas pela memorização e justaposição de conteúdos, 
possibilitando que a aprendizagem ocorra por descobertas e que quando expostos à 
uma determinada situação-problema, os estudantes busquem o conhecimento 
construído para propor soluções.  
 Torna-se então necessário que o ensino de ciências na educação básica, 
desenvolva no educando uma formação para a cidadania, que proporcione a 
participação ativa deste na sociedade tecnológica atual, julgando e se posicionando 
frente às questões sociais, e também desenvolva atitudes e valores éticos e morais 
(SANTOS E MORTIMER, 1999). 
 Portanto, em consonância com Santos e Schnetzler (2010), o aprendizado em 
química não deve estar limitado aos conteúdos e conceitos de tal matéria e para que 
isto ocorra é necessário um ensino diversificado e contextualizado, desta forma 
garantindo aos alunos uma formação para o exercício consciente da cidadania.   
 Neste cenário destaca-se o papel do professor, que ao se comprometer com a 
formação dos estudantes, necessita planejar o processo educativo, buscando sempre 
formas de integrar os novos conteúdos com o conhecimento prévio dos discentes, de 
forma que todo o processo educativo esteja voltado para a aprendizagem significativa 
dos conteúdos por parte dos alunos.  
 Almeida, Santos e Silva (2010, p.2) neste aspecto reforçam ainda que  
 

"(...)o bom professor não é o que ensina muitas coisas, mas sim aquele cujo 
ensino decorre efetivamente em aprendizagem. Essa conquista da 
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aprendizagem passa também pela necessária utilidade dos conhecimentos 
científicos para a nossa vida cotidiana, ou melhor, pelo necessário “saber fazer 
do professor” cuja prática é capaz trazer os conhecimentos dos compêndios 
científicos da biblioteca para a vida cotidiano do aluno, relacionado 
conhecimento espontâneo e científico, aproximando o aluno da ciência e 
despertando “o gosto” de pesquisar." 
 

 Partindo da necessidade de provocar o interesse do aluno do Ensino Médio para 
o estudo da química através da utilização de metodologias que os aproxime cada vez 
mais da realidade e estabeleça importância ao aprendizado, acredita-se que o docente 
deve estar envolvido tanto em sua formação inicial, como na continuada, em 
discussões e situações conceitualmente ricas, que possam contribuir para a reflexão 
crítica de sua prática pedagógica, refletindo desta forma no ensino da matéria ao 
alunos.  
 Portanto, o presente trabalho busca expor os resultados obtidos e análises feitas 
a partir de uma pesquisa em desenvolvimento numa instituição de ensino superior 
formadora de professores de química - Instituto Federal do Rio de Janeiro - campus 
Duque de Caxias - IFRJ-CDUC, que possibilita a integração com a rede estadual de 
ensino básico, localizada no mesmo município.  

Ensino de Química 
 Visando possibilitar a participação efetiva na sociedade, o ensino de química 
deve fornecer aos alunos o conhecimento necessário para que estes compreendam e 
façam uso das informações básicas de química para compreensão do mundo. Com 
isto, o aprendizado possibilitará aos educandos a interpretação e análise crítica das 
informações químicas divulgadas nos meios de comunicação, questionando, avaliando 
e compreendendo suas consequências e utilizações (SANTOS; SCHNETZLER, 2010).   
 Portanto, a respeito da forma pela qual o ensino será realizado salienta-se que a 
aprendizagem significativa do aluno ocorrerá somente se a educação em química não 
for 
 

"(...) nem restrito à mera discussão ideológica do contexto social e nem ao 
estudo de conceitos químicos descontextualizados, como se fossem puros e 
neutros. Esse ensino é, portanto, caracterizado pela abordagem integrada de 
seus dois aspectos centrais: a informação química e o contexto social, o que 
não pode ser confundido com a simples inclusão de componentes sociais, por 
meio de uma abordagem unilateral." (SANTOS, SCHNETZLER, 2010, p. 102). 
 

 O ensino se faz pelo "esforço do pensar, do abrir espaços para a reflexão, do 
aprender a aprender, aprender a estudar, do estímulo à curiosidade intelectual e ao 
questionamento à dúvida(...)" (GHELLI, 2004, p.1) e não pela absorção e memorização 
do conteúdo que é dado em aula pelo professor. Desta forma, a escola básica assume 
papel importante para promover a reelaboração e renovação do conhecimento, 
discutindo as questões atuais e subsidiando a formação de opinião do aluno. 
Complementa-se ainda que o propósito fundamental ao se ensinar deve ser o de 
permitir a participação e tomada de decisão por parte dos discentes (SANTOS. 
SCHNETZLER, 2010).  
 Diante disto, o aluno deixa de ser visto como um mero depósito de conteúdos, 
onde seus processos cognitivos são postos de lado, passando a ser analisado e ter 
suas especificidades consideradas na promoção de um aprendizado efetivo. 
(KRASILCHIK, 1988). 
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 Neste âmbito, novas perspectivas e sujeitos passam a ser construídos e 
analisados para que seja possível promover a relação entre a cidadania e o ensino de 
química, como é o caso da formação inicial e continuada dos docentes da disciplina.  
 O professor desempenha papel fundamental na seleção e elaboração de 
estratégias metodológicas adequadas às realidades dos alunos e concordando com 
Rossi e Ferreira (2008), este necessita ser crítico, consciente e estar bem informado 
para promover discussões e auxiliar o aluno a formar sua opinião, cumprindo desta 
forma com seu compromisso com a cidadania. 
 À vista disso, a importância de se pensar e discutir o ensino de química 
realizado nas escolas básicas durante a formação inicial e continuada de professores 
representa uma forma de considerar os pontos e contrapontos de seus atores, 
refletindo sobre sua contribuição no processo de ensino-aprendizagem e, 
consequentemente, representando uma prática profícua a promoção de um ensino 
básico em química menos distante da realidade do aluno. 

Por que pensar metodologias para o ensino? 
 O ensino tradicional, ainda praticado em muitas escolas de ensino médio, onde o 
processo se restringe a utilização do livro didático, que é tido por muitos como peça 
insubstituível e primordial para o embasamento do processo educacional, acaba 
deixando de lado diversas dimensões do conhecimento que tornariam o aprendizado 
mais significativo. Somado a isso Maldaner (2006, p.81) afirma que   
 

"A evolução global no nível de escolarização dos cidadãos é uma exigência é 
reconhecida pelos administradores das políticas educacionais. Reconhece-se, 
ao menos nos discursos oficiais, que as novas gerações necessitam de uma 
qualidade educacional básica e média muito melhor que aquela que se vem 
praticando, preparando-as para uma sociedade mais complexa, porque 
planetária e globalizada, e exigente de qualificação e iniciativas criativas por 
todos os seus membros."  
 

 Desta forma, concordando com Ghelli (2004) acredita-se não haver sentido em 
prezar pela transmissão do conhecimento, uma vez que este deve ser constantemente 
construído e reconstruído, ensinando o aluno a ser crítico, questionador e interpretar as 
informações produzidas na sociedade. 
 Ao pensar na formação inicial docente, percebe-se se baseando na forma na 
qual foram educados, diversos alunos que iniciam no curso de licenciatura possuem 
uma concepção simples e fragilizada do papel do ato de ensinar, onde para muitos o 
conhecimento do conteúdo e a utilização de algumas técnicas pedagógicas se torna o 
suficiente para o bom fazer pedagógico.  
 Somado a isto, o modelo de racionalidade técnica adotado por muitos cursos de 
formação, acaba por fragmentar o ensino em dois eixos, um acadêmico e outro prático 
(SCHNETZLER, 2002). Tal modelo de formação, acaba por instaurar o distanciamento 
entre teoria e prática, o que pode vir a refletir diretamente na insegurança do docente 
ao lecionar e, consequentemente,  na forma na qual a química é ministrada no Ensino 
Médio. Ghelli (2004) neste contexto complementa que esta divisão contribui para que o 
saber acadêmico e o conhecimento científico permaneçam distantes da realidade das 
pessoas.  
 Portanto, é destacada aqui a importância de que estratégias metodológicas 
sejam discutidas e pensadas durante a formação inicial e continuada dos professores 
de química, tendo em vista a necessidade de que a aprendizagem considere os 
interesses e os conhecimentos prévios dos alunos e que estes estejam inseridos nos 
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procedimentos metodológicos, visando a construção e reconstrução de seus 
conhecimentos (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 
 O planejamento e desenvolvimento de metodologias pelo docente inclui pensar e 
organizar recursos e procedimentos que dialoguem com os conteúdos previstos e a 
mesmo tempo desperte o interesse do aluno pelo estudo da matéria. Neste âmbito, os 
jogos didáticos e experimentações são tidos como recursos valiosos para a promoção 
do aprendizado.  
 De acordo com Maratori (2003), o jogo didático contribui não somente para a 
construção da autonomia, responsabilidade e capacidade crítica e criativa do aluno, 
como também desenvolver as áreas afetiva, cognitiva, motora, moral, linguística e 
social.  
 Cunha (2012) complementa que na utilização de tal recurso, o professor assume 
papel de gerador de situações que estimulam o aprendizado e o interesse do educando 
torna-se força motora do processo. Concordamos com o autor quando este salienta 
que "o jogo didático não deve ser levado à sala de aula apenas para preencher lacunas 
de horários ou para tornar o ensino de química mais divertido. " Portanto, cabe ao 
educador selecionar e avaliar a forma na qual o material auxiliar será utilizado e 
explorado de forma a promover o desenvolvimento do educando (GRÜBEL; BEZ, 
2006). 
 Já quanto à experimentação no ensino de química, Galliazi e Gonçalves (2004, 
p. 328) ressaltam  a necessidade de que esta seja utilizada buscando   

 
"superar visões simplistas de que: pela observação se chega às teorias aceitas 
pela comunidade científica; pela experimentação em sala de aula se valida e 
comprova uma teoria; as atividades experimentais são intrinsecamente 
motivadoras; as atividades experimentais contribuem para captar jovens 
cientistas." 
 

 Acrescenta-se ainda que numa dimensão psicológica, a ação e reflexão não 
podem ser destituídas uma da outra, desta forma as atividades experimentais 
contribuem para a criação de problemas reais que impulsionam os questionamentos de 
investigação, a reflexão e a contextualização do conteúdo, refletindo na forma a qual o 
aluno se apropriará do processo para seu desenvolvimento (GUIMARÃES, 2009). 
 De forma geral, torna-se essencial refletir acerca da prática pedagógica, 
considerando as metodologias a serem utilizadas buscando sempre contribuir para que 
as exigências formativas do alunado sejam consideradas estreitando o elo entre 
motivação e aprendizado, promovendo assim um ensino que possibilite a evolução de 
termos conceituais e esteja voltado para a construção da cidadania.  

Metodologia 
 Com o objetivo de analisar e contribuir para a formação do docente de química, 
combatendo sua simplicidade e fragilidade, o projeto de pesquisa aqui relatado buscou 
ir além do curso de Licenciatura em Química do IFRJ-CDUC, visando uma articulação 
com os professores de química da rede estadual de ensino, mais especificamente das 
escolas localizadas no município de Duque de Caxias. Para tal, neste processo foi 
aberto um viés de comunicação dos licenciandos em química e professores federais 
com os docentes de química e alunos estaduais do município supracitado. 
 Inicialmente, a aproximação com a rede estadual de ensino de Duque de Caxias 
se deu pelo mapeamento das instituições localizadas neste município e a realização de 
entrevistas semiestruturadas com 30 docentes de química. Diante disto, os 
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entrevistados foram convidados a compor debates acerca do ensino de química com os 
licenciandos e professores do IFRJ-CDUC. Nestes encontros, a forma pela qual é 
realizada a formação química dos alunos do ensino médio e as metodologias utilizadas 
para tal, foram discutidas e repensadas em coletivo, trazendo à tona questionamentos, 
reflexões, frustrações e inseguranças dos presentes. A partir do que fora exposto, os 
temas foram trabalhados buscando a construção coletiva de propostas e ações 
estratégicas, considerando diversas perspectivas e realidades do ensino de química.  
 Vendo a necessidade de também inserir neste processo os alunos da rede 
estadual, foram elaboradas visitas técnicas destes ao IFRJ-CDUC. Desta forma, 
realizou-se novas reuniões com os sujeitos do projeto, para organização de agendas, 
alinhamento e socialização de propostas a serem utilizadas. Contou-se também com a 
participação de 17 alunos licenciandos em química do IFRJ-CDUC, que além de 
comporem os debates, também contribuíram na elaboração de jogos e experimentos 
para o ensino de química e na realização destes durante as visitas técnicas.  
 Os dados e considerações desta pesquisa, que serão aqui destacados e 
debatidos, compreendem as observações realizadas durante os debates e encontros 
promovidos, juntamente com a análise dos resultados de questionários respondidos por 
professores de química das escolas pesquisadas, alunos licenciandos do IFRJ 
voluntários e alunos da rede estadual participantes das visitas técnicas.  

Resultados e discussões 
 O vínculo estabelecido entre a rede estadual de ensino e a rede federal, mais 
especificamente, o curso de formação de professores, Licenciatura em Química do 
IFRJ, campus Duque de Caxias, permitiu que os discursos dos atores de ambas as 
realidades se entrelaçassem de forma a tecer uma discussão em prol de uma 
educação que viesse a representar uma melhoria no ensino de Química do município 
de Duque de Caxias.  
 Com isso, buscou-se contribuir para a formação inicial e continuada de 
professores capazes de refletir criticamente acerca de sua prática e expandir sua 
realidade em sala de aula para além da ação, revelando suas teorias tácitas e 
estabelecendo um diálogo reflexivo de forma a criar e recriar o conhecimento e a 
cultura e superar a metáfora do professor como transmissor de conteúdos 
(MALDANER,2006).  
 Os benefícios dos debates realizados entre professores do IFRJ, da rede 
estadual e alunos licenciandos em química concordam com as ideias de Arantes(2006), 
uma vez que estes ambientes contribuem para a busca do equilíbrio entre interesses 
particulares e opostos, tendo contos e contrapontos trazidos à tona, considerando as 
diferenças e especificidades de cada realidade e contribuindo para que novas formas 
de pensar a prática pedagógica sejam desenvolvidas por seus protagonistas.  
 As mediações realizadas nos debates foram proporcionadas pelas falas dos 
membros do grupo e por meio destas foram analisadas as concepções e os discursos 
dos professores estaduais de química participantes, cabendo aqui alguns destaques 
visando proporcionar a reflexão.  
 Inicialmente, durante a realização das entrevistas dos 30 professores de química 
da rede estadual, estes foram convidados a participar de debates sobre o ensino de 
química. Entretanto, nos encontros iniciais ficou claro que os objetivos de muitos dos 
presentes era que lhes fosse ministrado um curso com "cartilhas e receitas", que 
viessem a solucionar os problemas que possuíam no ensino e aprendizagem da 
disciplina.  
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 Maldaner (2006, p.29) afirma que esta realidade trata de uma situação típica no 
trabalho com docentes do Ensino Fundamental e Médio, onde há uma "busca de 
saídas técnicas para problemas práticos ou de grande complexibilidade como são os 
de sala de aula". 
 Como o objetivo principal sempre foi o da promoção do diálogo mútuo entre os 
sujeitos para o desenvolvimento coletivo, a ideia da “receita de bolo” foi desconstruída 
aos poucos com o grupo, o que ocasionou uma evasão de mais da metade da 
quantidade inicial de docentes da rede estadual. Da mesma forma, fez-se necessário o 
cuidado para que os professores do IFRJ não se colocassem no lugar de especialistas, 
que ditariam normas e ensinariam a melhor forma de se fazer a educação química. 
 Durante alguns relatos dos professores estaduais sobre sua forma de ensinar, 
observou-se que muitos remetiam a estratégias de caráter extremamente tecnicista, 
repetitivo e mecânico, onde ao aluno era atribuída a eficiência e competência se este 
conseguisse seguir à risca as instruções que lhes eram dadas, muitas vezes o privando 
de desenvolver seu lado crítico.  
 Identifica-se também neste ponto, discursos patologizantes, onde um padrão 
comportamental ideário é estabelecido e os alunos que não se encaixam neste são 
taxados de "problemáticos", "indisciplinados" e limitados por um discurso que os 
qualifica. Foi evidenciado também nos relatos, que muitas vezes por não saber como 
lidar com a diversidade de seu público, a escola se desautoriza e busca "soluções" 
externas para as questões que deviam ser de sua competência. Araújo (2007, p.35) 
complementa que  
 

"Hoje, o castigo e a punição foram atenuados ou mesmo eliminados; a função 
de normalizar assume formas "científicas", como a necessidade do psicólogo, 
do terapeuta educacional. Ressalta-se a produtividade, a escola funciona nos 
modelos empresariais. Mas não seriam novas roupagens do discurso e das 
práticas pedagógicas tradicionais?"  
 

 Neste cenário soma-se a culpabilização do aluno por parte dos professores 
estaduais, onde em diversos momentos houve a atribuição do fracasso na 
aprendizagem à falta de interesse da classe e a consequente disposição de suas 
praticas pedagógicas a um patamar de perfeição inquestionável. Tais fatores podem 
ser facilmente correlacionados com os dados dos 30 questionários respondidos pelos 
entrevistados, onde em cerca de 70% houve a indicação do desinteresse do discente 
como o fator mais difícil de se lidar dentro de sala de aula.  
 Contudo, acredita-se que a forma na qual a Química é trabalhada durante a 
aprendizagem venha refletir diretamente no interesse que os alunos atribuem ao 
estudo da disciplina, podendo uma abordagem tecnicista acabar por não representar 
uma significância ao estudo e consequentemente tornando-a cada vez mais distante da 
realidade de seu público, e por isso, menos interessante e “mais difícil”.    
 Diante disto, é possível então direcionar a análise aos cursos de licenciatura, 
onde a construção do professor como técnico acaba por gerar questionamentos quanto 
à efetividade da formação nos seguintes aspectos:  
 

"(...)i) os problemas nela abordados são abstraídos das circunstâncias reais, 
constituindo-se em problemas ideais que não se aplicam às situações práticas, 
ou seja, instaura-se o distanciamento entre teoria e prática; ii) a formação dita 
“pedagógica” (com menor status) é dissociada da formação científica 
específica, configurando caminhos paralelos que quase nunca se cruzam ao 
longo do curso (a não ser nas disciplinas de Didática e Prática de Ensino de 
Química), sendo os responsáveis pela crise das licenciaturas." (MALDANER;  
SCHNETZLER apud SCHNETZLER, 2002, p.17).  
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 Partindo da relevância de que se estabeleça aqui o perfil do professor de 
química do Ensino Médio estadual de Duque de Caxias, se faz importante destacar que 
aproximadamente 15% dos entrevistados não são formados em licenciatura em 
química, e sim em Licenciatura em Física com habilitação para Química, Ciências 
Biológicas e Ciências Físicas e Biológicas. Apenas cerca de 25% do total afirmaram 
que o magistério havia sido sua primeira opção de profissão. Muitos dos que não se 
encaixam neste último grupo relataram terem tido sua escolha influenciada pela 
flexibilidade de horários ou impossibilidade de atuação em outras profissões.  
 Concorda-se então com Maldaner (2006, p.209) quando este afirma que o 
cenário de muitas instituições é permeado por profissionais que não possuem o curso 
de licenciatura em Química, sendo a educação que tiveram no segundo grau o fator 
limitante de seu conhecimento químico, e licenciados, que não problematizaram e 
discutiram o ensino da disciplina durante sua formação. 
 Ainda no âmbito da formação docente, nos questionários foi observado que 50% 
dos educadores já haviam ministrado algum conteúdo rapidamente por insegurança ao 
abordá-lo. Somado a isto, a utilização extensiva e exclusiva do livro didático como uma 
espécie de manual para o ensino, demonstra fragilidades nos cursos de graduação dos 
sujeitos, que acabam por recorrer a materiais que possam guiá-los e camuflar a falta de 
problematização de um ensino específico durante seus cursos de formação 
(MALDANER, 2006). 
 Outro ponto muito presente nas falas da maioria dos professores estaduais 
participantes é a tendência conteudista de suas práticas pedagógicas. Portanto, o 
presente trabalho concorda com Maldaner (2006, p.203) quando este afirma que "os 
professores dificilmente querem abrir mão de qualquer item do conteúdo, sob a 
alegação de que os alunos vão prestar exames vestibulares em que isto lhes será 
cobrado", mesmo que a necessidade destes no processo de aprendizagem esteja 
estritamente fundamentada por um senso comum e distante de teorias educacionais.   
 Durante os relatos sobre o fazer docente, foi percebido que a maioria dos que 
utilizavam experimentações, as faziam como mera ilustração dos conteúdos 
ministrados, sem que houvesse um envolvimento efetivo da classe, limitando o poder 
investigativo e reflexivo dos alunos acerca dos fenômenos e reações expostas. Com 
isso, o docente contribui para reafirmar o senso comum de muitos que concebem a 
Química como algo mágico, complexo e muitas vezes presente somente em 
laboratórios superequipados, aumentando ainda mais a distância entre a ciência e a 
realidade dos alunos.  
 Remetendo este fato à formação recebida nos cursos de licenciatura, concorda-
se com Rosenau e Fialho (2008) quando estes salientam que a disposição de 
disciplinas teóricas e práticas paralelamente na formação inicial, pode refletir na 
fragilidade da prática experimental do docente e consequentemente na insegurança ao 
utilizar a estratégia na educação básica, resultando num ensino mecânico e isolado. 
Portanto, reafirma-se que para que haja reflexos no fazer docente no Ensino Médio, 
durante a formação de professores é necessário que seja trabalhada as inter-relações 
entre os saberes para que o licenciando compreenda a importância e os benefícios da 
promoção de atividades problematizadoras, ou seja, que contextualizem e sirvam como 
estímulo ao questionamento, evitando o vazio contextual. 
 Em geral notou-se que as metodologias utilizadas pelos docentes estaduais 
estavam altamente convencionadas a conteúdos pontuais sem considerar as 
necessidades formativas dos alunos e distanciando-se também das discussões de 
âmbitos sociais e morais. 
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 Santos e Schnetzler (2010, p.110) salientam que cabe ao professor o bom 
conhecimento do conteúdo químico para que seja possível a seleção de conceitos 
relevantes a serem tratados visando a formação cidadã do aluno. Para tal, destacamos 
que o fazer docente também compreende a visão crítica e construtiva da pratica 
pedagógica, de forma a considerar os benefícios e malefícios das estratégias 
metodológicas utilizadas, trabalhando sempre com a reflexão construtiva. 
 Durante o período de debates foi visto que embora a realização de discussões 
acerca do ensino de química seja essencial para propor coletivamente ações que 
contribuam para o aprendizado na disciplina, dialogar com contextos e realidades 
distintas, não representa uma tarefa fácil. Desenvolver a capacidade reflexiva dos 
professores e motivá-los a sair de suas "zonas de conforto" para ouvir e considerar as 
observações de outros sujeitos sobre sua realidade, nem sempre é uma prática bem 
aceita por todos.  
 Entretanto, ao longo das reuniões evidenciou-se que havia sido despertado para 
alguns o interesse pela continuidade dos estudos, tendo um dos professores 
participantes da rede estadual, iniciado o mestrado em educação química numa 
universidade pública. Ainda é acrescentado, que as abordagens e discussões 
realizadas permitiram que alguns educadores passassem a considerar as 
especificidades de seus alunos para promover ações educativas, o que acabou 
refletindo no aprendizado da ciência e modificando a percepção que estes possuíam 
sobre as turmas, deixando de lado as analises que consideravam apenas os padrões 
comportamentais e avaliativos.    
 Guimarães (2009, p.199) complementa que na elaboração de estratégias para o 
ensino, o professor deve buscar considerar a extensão do conhecimento do aluno, 
mesmo que este "pertença à estrutura cognitiva do sujeito e seja de natureza 
idiossincrática". Sendo assim,  
 

"(...)cabe ao educador explorar e adaptar as situações cotidianas do educando 
às atividades escolares, mas, para isto, é de suma importância que domine as 
idéias e os processos que deseja trabalhar, a fim de que o aluno possa 
construir seu próprio conhecimento e, mais do que isto, tenha consciência de 
que os jogos e atividades que propuser são meios para atingir seus propósitos 
e não fins em si mesmo." (MORATORI, 2003, p.10). 

 
 Após a realização das visitas técnicas ao IFRJ-CDUC e análise dos 51 
questionários respondidos pelos alunos estaduais ao final das atividades, foi observado 
que aproximadamente 95% gostaram das metodologias utilizadas e cerca de 90% se 
sentiram mais motivados no aprendizado de química pela utilização de jogos e 
experimentos. Além disso, pouco mais de 55% afirmaram ter conseguido ver a 
importância e aplicação dos conteúdos trabalhados em seus dia-a-dia. 

Portanto, é reforçada a importância da utilização de metodologias e recursos 
diversificados para o ensino, por acreditar que estas possibilitam o desenvolvimento de 
uma aprendizagem significativa, “quando uma nova informação ancora-se a conceitos 
relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz.” (GUIMARÃES, 2009, p. 
199). 

Destaca-se também os reflexos do projeto aos licenciandos em química, uma 
vez que a inserção destes em atividades e discussões a nível básico proporciona uma 
contextualização a sua formação e valoriza o desenvolvimento de uma visão menos 
fragilizada e simplista do contexto atual do ensino.  
 Nos 13 questionários respondidos pelos licenciandos em química voluntários 
durante a realização do projeto, houve totalidade na afirmação de que este vem 
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contribuindo para a formação dos futuros professores. Utilizando uma escala de 1 a 5, 
cerca de 90% indicaram 5 como grau de motivação pelo curso de licenciatura em 
química proporcionada pelas atividades e aproximadamente 85% apontaram 5 como 
satisfação em estar participando das propostas. 
 Acredita-se que tal prática representou uma forma de ampliar a vivência (teoria-
prática) do licenciando, refletindo no aumento de interesse destes pelo magistério e 
contribuindo para uma reflexão do cotidiano das escolas públicas e das 
responsabilidades do professor no desenvolvimento de cidadãos socialmente ativos 
através da construção do conhecimento científico. 
 Portanto, destaca-se que a autonomia de seus participantes, principalmente, os 
futuros professores, é essencial para que haja a superação das limitações impostas à 
escola. Desta forma, a elaboração de estratégias para o ensino e discussão conjunta 
de metodologias voltadas para promover o aprendizado significativo do aluno, 
representa uma contribuição à formação do licenciando. 
 De forma geral, os dados e reflexões aqui trazidos enfatizam que desejos e 
imposições não determinam a mudança na prática pedagógica. Portanto, é necessário 
tempo, envolvimento e condições para além do contexto interno, para que seja possível 
desconstruir e reconstruir concepções sobre o fazer docente (SANTOS; 
SCHNETZLER, 2002). 

Considerações finais 
 A participação de professores do curso de Licenciatura em Química do IFRJ – 
campus Duque de Caxias, licenciandos em química e professores de química da rede 
estadual em atividades conjuntas é essencial para desencadear uma reflexão crítica 
sobre os diversos ambitos no qual o ensino na educação básica está compreendido e 
ao mesmo tempo, contribuir para elaborações de estratégias e metodologias para o 
aprendizado de certos conteúdos.  
 Portanto, acredita-se que a relação entre os diversos saberes pode representar 
uma contribuição à formação continuada do docente em exercício e a inicial do 
licenciando, pois torna-se necessário dialogar e considerar diferentes concepções para 
sustentar a prática a ser desenvolvida. Para o educador que trabalha na formação de 
professores, possibilita o diálogo constante com a ponta, ou seja, com a realidade 
cotidiana da educação básica. 
 Considerando as análises e referências trazidas ao longo do presente trabalho, 
observa-se que o diálogo e a utilização de recursos diversos para o ensino de química 
podem promover o desenvolvimento cognitivo do aluno e isto vir a refletir no 
aprendizado significativo dos conteúdos.  
 Entretanto, foi constatado que a formação para a cidadania e a incorporação de 
elementos para tal no ensino, ainda encontra-se muito distante do fazer pedagógico da 
maioria dos docentes da rede estadual. E, infelizmente, constatamos que esta 
realidade também não encontra-se muito longe de grande parte dos professores que 
dão aula no curso de Licenciatura em Química, salvo algumas exceções.  
 Os relatos trazidos pelos professores estaduais de química revelam um perfil 
bastante definido dos educadores, onde é notória a influência de uma formação 
fragilizada e uma deficiência na articulação do âmbito pedagógico com o específico, o 
que acaba por refletir em suas posturas e ações dentro de sala de aula.    
 Propiciar, portanto, uma formação química ao aluno do Ensino médio que não se 
caracterize pela memorização de conteúdos, é o grande desafio na busca de um 
ensino para cidadania. Neste sentido, a promoção de um espaço onde é dada voz aos 
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que na maioria das vezes encontram-se isolados dentro de sala de aula, representa a 
melhor forma de se transitar entre fronteiras difusas, trazendo à tona questões que 
afligem os sujeitos participantes e promovendo a reflexão crítica do fazer docente, 
objetivando o desenvolvimento de uma prática pedagógica que satisfaça as 
necessidades formativas dos alunos.  
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Palavras-Chave: Reflexão orientada, formação inicial. 
Introdução 

As universidades públicas têm encontrado grandes 
desafios com relação a formação inicial de 
professores reflexivos, ou seja, que, repensem sua 
prática docente, suas estratégias de ensino e seus 
recursos didáticos1. A Reflexão orientada pode 
contribuir positivamente para este cenário, no sentido 
de permitir que os licenciandos participem ativamente, 
desde o planejamento, até a execução de atividades 
em sala de aula, visando melhorar a relação teoria-
prática, explicitando as necessidades formativas de 
professores em formação inicial2. 
Assim, este trabalho investigou a prática de uma 
licencianda em formação inicial, participante de um 
grupo de reflexão orientada (GRO), durante o 
desenvolvimento de uma sequência de aulas em uma 
turma de segunda série de uma escola pública de 
Minas Gerais.  

Resultados e Discussão 
O GRO era formado por uma professora orientadora, 
seis licenciandos em química de uma universidade 
federal e uma professora do ensino médio. Após dez 
encontros em grupo, onde aspectos relacionados ao 
processo de ensino e aprendizagem foram discutidos 
e, cinco encontros individuais com a licencianda para 
a elaboração do planejamento, a sequencia de quatro 
aulas sobre soluções foi aplicada em sala de aula. 
Estas foram gravadas, transcritas e, separadas em 
episódios para posterior análise. Os critérios de 
análise propostos pelo grupo foram: problematização, 
interação discursiva3 (abordagens comunicativas: 
discurso dialógico e de autoridade), atividade 
experimental (questões problematizadoras, prévias, 
durante e finais; levantamento de hipóteses; coleta e 
análise de dados e conclusão).  
A primeira das quatro aulas apresentou uma maior 
porcentagem de abordagens comunicativas do tipo 
dialógico (50%), ou seja, onde o professor considera 
os pontos de vista dos estudantes. Tal fato pode ter 
ocorrido, uma vez que, por se tratar de uma aula 
introdutória sobre o conteúdo, a licencianda 
problematiza o conceito a ser desenvolvido e levanta 
as ideias prévias dos alunos de forma contextualizada, 
aproveitando as falas dos alunos para elaborar novas 
perguntas, permitindo a participação significativa 
destes na aula. É importante ressaltar que a 
licencianda utiliza uma linguagem simples e clara, 
assim como transparece paciente com os alunos. O 
trecho abaixo exemplifica o descrito:  
Figura 1. Transcrição do episódio “o suco” – aula 1. 

 
Na aula 2 houve a predominância de discursos de 
autoridade (71%), onde o licenciando não considera 
os pontos de vista pessoais dos estudantes, mas 
apenas o discurso científico escolar. Embora esta aula 
apresente uma atividade experimental e, este tipo de 
atividade tenha sido amplamente discutido e refletido 
no GRO, quando a licencianda desenvolve um 
experimento, esta não o problematiza e poucas 
questões são propostas, o que pode ter dificultado a 
elaboração de hipóteses e conclusões pelos alunos. 
Os discursos de autoridade também são evidentes nos 
episódios das aulas 3 e 4, pois são aulas mais 
teóricas. Algumas intervenções consideradas positivas 
foram feitas pela professora regente, mesmo assim, a 
não problematização das ideias, a falta de confiança e 
segurança com o domínio do tempo e com os 
conteúdos a serem discutidos, e a pouca experiência 
da licencianda, faz com que as aulas se tornem 
menos dialógicas, evidenciando a necessidade de 
permitir um maior contato dos licenciandos com a 
prática na sala de aula.  

Conclusões 
Embora várias discussões e reflexões tenham sido 
realizadas durante o planejamento da sequência de 
aulas, que poderia ser caracterizada como uma 
atividade problematizadora, a prática da licencianda 
ainda se apresenta tradicional, com predomínio de 
abordagens comunicativas de autoridade (62,5%), 
evidenciando a necessidade de se investir 
amplamente na formação prática dos licenciandos, 
utilizando de maneira mais efetiva e mais reflexiva a 
carga horária dos estágios supervisionados e projetos 
de formação inicial. 
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RESUMO 
Este artigo representa o produto final de um trabalho de conclusão de curso realizado no ano 2013. 
Discute sobre a importância do conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) para o processo de 
formação docente. O PCK representa um amálgama entre o conteúdo e a pedagogia e é típico do 
docente, uma forma de entendimento profissional. Nosso propósito foi traçar o perfil do PCK sobre 
Cinética Química, de três licenciandos do Curso de Licenciatura em Química da Faculdade Pio Décimo, 
na cidade de Aracaju-Sergipe. Por conta do caráter idiossincrático do PCK, fez-se a opção pela pesquisa 
qualitativa como método norteador para esse trabalho.  Para coleta de dados, os participantes 
responderam ao CoRe, que contém oito perguntas, que versavam sobre Cinética Química, e foi 
solicitado que os mesmos elaborassem um plano de aula sobre conteúdo em tela.   

INTRODUÇÃO 
 

Esse artigo representa o produto final de um trabalho de conclusão de curso 
(TCC), que foi realizado no segundo semestre de 2013, na Faculdade Pio Décimo 
localizada na cidade de Aracaju-Sergipe. Como o TCC foi desenvolvido para conclusão 
do curso de Licenciatura em Química, o organizamos de modo que abordássemos 
tanto o conteúdo químico quanto à parte pedagógica. Para isso, tomamos como 
problema de pesquisa os conhecimentos sobre os fenômenos microscópicos da 
Cinética Química e o quanto é difícil para o professor representá-los e torná-los 
significativos. Partimos da hipótese de que possivelmente os estudantes da Faculdade 
Pio décimo, que cursavam o último período do curso de licenciatura em Química, 
apresentariam dificuldades ao ensinar sobre esses fenômenos. Após conhecermos as 
ideias de Shulman (1987) e de Mizukami (2004) sobre o conhecimento pedagógico do 
conteúdo (PCK) e as ideias de Talanquer (2004), sobre a importância do PCK para um 
professor de Química, notamos que seria relevante identificar: quais os possíveis 
modelos de PCK sobre cinética Química que os alunos do último período do curso de 
Licenciatura em Química da Faculdade Pio Décimo poderiam possuir?  

Sendo o PCK idiossincrático a cada professor, então fizemos a opção por uma 
pesquisa de cunho exclusivamente qualitativo. Com o objetivo de traçar o perfil PCK de 
três formandos em Licenciatura em Química da Faculdade Pio Décimo sobre Cinética 
Química. Para tal, utilizamos o questionário de representação do conteúdo (CoRe), 
como também planos de aula desenvolvidos pelos licenciandos sobre o tema em tela.  
Após a coleta de dados e a análise dos resultados, categorizamos cada estudante 
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segundo os modelos de conhecimento que foram adaptados e propostos por Góes, et 
al. (2013), Modelo 1: Abordagem tradicional; Modelo 2: Abordagem contextualizada e 
Modelo 3: Abordagem sócio-científica.  

Assim, tendo as ideias sobre o PCK e a preocupação com relação à qualidade 
na formação dos professores, esse trabalho tem como propósito, traçar o perfil do PCK 
sobre Cinética Química de três licenciandos do Curso de Licenciatura em Química da 
Faculdade Pio Décimo, na cidade de Aracaju-Sergipe.   
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Diante da grande quantidade de pesquisas sobre a profissão docente, parece-
nos consensual que formar um bom professor não é algo simples. É preciso que os 
conhecimentos que tornam um professor capaz de ensinar de forma clara, 
compreensível e significativa sejam identificados, pois desta forma, os cursos de 
formação de professores poderão preparar melhor seus alunos para ingressarem nas 
salas de aula. Foi com este objetivo que, Shulman (1986), juntamente com seu grupo 
de pesquisa, apresentou a ideia de conhecimento base para o ensino. Suas pesquisas 
iniciais partiam da premissa de que era necessário investigar sobre o conjunto de 
saberes, habilidades e compreensões que possibilitam ao professor exercer a função 
de ensinar.  

Shulman (1987), no desenvolvimento de suas pesquisas pode propor a 
existência de sete categorias necessárias para um professor: Conhecimento do 
conteúdo específico; Conhecimento do Currículo; Conhecimento Pedagógico do 
Conteúdo (PCK); Conhecimento Pedagógico Geral; Conhecimento do Contexto 
educacional; Conhecimento dos alunos e suas características; e, o conhecimento dos 
objetivos, finalidades e valores educacionais e de seus fundamentos filosóficos e 
históricos. Mizukami (2004) afirma que algumas dessas categorias são tão próximas 
que se tornam indistinguíveis e por isso a autora reorganiza as sete categorias em 
apenas três “[...] conhecimento do conteúdo específico, conhecimento 
pedagógico geral e conhecimento pedagógico do conteúdo” (MIZUKAMI, 2004, 
p.38). 

 
Dentro do processo de formação de professores o conhecimento do conteúdo 

específico é indispensável, afinal, saber é um pré-requisito para ensinar. “O 
conhecimento do conteúdo se relaciona diretamente com a matéria a ser ensinada, e é 
considerado um dos conhecimentos fundamentais para o sucesso da atuação docente 
dos estudantes-professores” (MARCON; GRAÇA; NASCIMENTO, 2010, sem 
paginação).  

É importante ressaltar que “embora o conhecimento do conteúdo específico seja 
necessário ao ensino, o domínio de tal conhecimento, por si só, não garante que o 
mesmo seja ensinado e aprendido com sucesso. É necessário, mas não suficiente” 
(MIZUKAMI, 2004, p. 29).  Os cursos de formação de professores devem sim dar 
atenção aos conteúdos, porém devem também ter claro que estes não são em si, o fim 
único do processo formativo, sendo necessário o desenvolvimento de muitas outras 
habilidades. 

  
No processo de formação docente é necessário também o desenvolvimento do 

Conhecimento Pedagógico Geral, que é um conjunto de saberes sobre o ensino e a 
aprendizagem. É o conhecimento de como gerenciar uma sala de aula, do 
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comportamento dos alunos, das interações entre as disciplinas, dos modelos de ensino 
existentes, dos direitos e deveres do professor e dos objetivos da educação. Mizukami 
(2004) relata sobre o conhecimento pedagógico geral: 

 
É o conhecimento que transcende uma área específica. Inclui teorias e 
princípios relacionados ao processo de ensinar e aprender; conhecimento dos 
alunos (características dos alunos, processos cognitivos e desenvolvimentais 
de como os alunos aprendem); desenvolvimento dos contextos educacionais 
envolvendo tanto contextos micro, tais como grupos de trabalho ou aula e a 
gestão da escola, até os contextos macro como o de comunidades e de 
culturas, de manejo e de intervenção com os alunos, conhecimento de outras 
disciplinas que podem colaborar com a compreensão dos conceitos da sua 
área, do currículo como política em relação ao conhecimento oficial e como 
programas e materiais destinados ao ensino de tópicos específicos e da 
matéria em diferentes níveis e conhecimentos de fins, metas e propósitos 
educacionais e de seus fundamentos filosóficos e históricos. (MIZUKAMI, 2004, 
p.39). 

 
 É preciso ressaltar a importância da inclusão de circunstâncias que possibilitem 

desenvolver o conhecimento pedagógico geral dos licenciandos, não só de forma 
teórica, mas também de forma prática, permitindo aos estudantes/professores o 
contato com situações reais de ensino e aprendizagem, como por exemplo, a 
participação em Estágios Supervisionados.  

Dentre as categorias apresentadas por Shulman (1987) o Conhecimento 
Pedagógico do Conteúdo (PCK) é considerado o de maior relevância para um docente.  
O PCK é o amálgama entre o conteúdo e a pedagogia, e é considerado um 
conhecimento idiossincrático, já que a vivência do professor influencia no modo como 
ele mobiliza a pedagogia para o ensino do conteúdo específico. Mizukami (2004) relata 
sobre o PCK:  

Trata-se de um novo tipo de conhecimento, que é construído constantemente 
pelo professor ao ensinar a matéria e que é enriquecido e melhorado quando 
se amalgamam os outros tipos de conhecimentos explicitados na base. É um 
tópico de uma disciplina específica assim como os princípios e técnicas que 
são necessários para tal ensino (MIZUKAMI, 2004 p.39). 

 
Ensinar é muito mais que repassar conceitos, é um processo complexo, por isso 

um professor deve está em constante aprendizado. Um docente deve procurar 
compreender cada vez mais os conteúdos específicos de sua disciplina e as melhores 
formas transformá-los para o ensino, ou seja, ele precisa incentivar continuamente o 
desenvolvimento do seu PCK. 

PCK NO ENSINO DE QUÍMICA  
 

Neves et al., (2011, sem paginação) destacam a importância do PCK para um 
professor de Química. “O conhecimento pedagógico do conteúdo é um elemento 
essencial que diferencia um "químico" de um "professor de Química". Não é suficiente 
saber Química para ser professor de Química”. Além de conhecer os conceitos 
químicos, um docente de Química deve refletir sobre estes conceitos e sobre as 
melhores formas de abordá-los, pois esta reflexão é fundamental para a evolução do 
seu PCK. Talanquer (2004) relata a importância da reflexão para um professor de 
Química: 
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[...] “pensar em Química” com o propósito de motivar, surpreender, despertar 
curiosidade, gerar interesse e dar sentido; é a consequência da reflexão 
constante sobre a natureza dos temas, exemplos, explicações, analogias, 
metáforas, representações, atividades, experiências, perguntas, problemas, 
que são apropriados para diversos tipos de estudantes e podem favorecer 
aprendizagens mais significativas. Desde esta perspectiva, o PCK determina, 
entre outras coisas, que ideias e conceitos de Química o docente considera 
importante ensinar, ou que tipos de perguntas, problemas ou experiências 
exige para introduzir um tema, identificar as ideias prévias dos estudantes ou 
ajudá-los a construir novos conceitos (TALANQUER, 2004, p. 61). 

 
A experiência em sala de aula é um dos fatores que influenciam no PCK, quando 

um professor ensina um assunto diversas vezes se torna mais fácil identificar as ideias 
centrais, as dificuldades dos alunos, a importância do aprendizado deste tema, as 
melhores formas de representação etc. Sabendo que a experiência é importante no 
desenvolvimento do PCK e que só se ganha experiência com a prática, os cursos de 
formação de professores de Química devem propiciar aos alunos/docentes (futuros) 
atividades práticas que lhes permitam adquirir experiência, dessa forma os professores 
iniciantes terão repertório mínimo necessário para ingressar na carreira e para construir 
novos conhecimentos. Mas é preciso destacar que, apesar de a experiência em sala de 
aula ser muito relevante para o desenvolvimento do PCK, o fato de um professor 
possuir experiência não garante que o mesmo possua um PCK evoluído. Conforme 
descreve Talanquer (2004): 

 
Da mesma maneira que o conhecimento de muitos estudantes ao terminar um 
curso está caracterizado por um conjunto de ideias e conceitos desconectados, 
o PCK de uma grande quantidade de docentes tem pouca coerência e carece 
de uma base sólida em que se apoiar. Com os anos de prática, muitos 
professores acumulam uma grande variedade de exemplos, analogias, 
exercícios e experimentos interessantes e atraentes para os alunos, mas os 
utilizam sem uma justificativa clara e guiados pela intuição. Poucos são os que 
têm a capacidade de integrar seus conhecimentos disciplinares com seus 
conhecimentos pedagógicos em uma estrutura cognitiva coerente que guie 
seus pensamentos, decisões e ações na aula. Esta integração não se dá de 
maneira natural e requer um nível de reflexão que os docentes não estão 
preparados ou não tem o tempo para desenvolvê-lo (TALANQUER, 2004, 
p.64). 

 
Nota-se que o desenvolvimento do PCK é de extrema importância para um 

professor de Química, essa disciplina exige do docente um alto nível de conhecimentos 
específicos e de conhecimentos pedagógicos para que seu ensino seja compreensível 
e significativo para o alunado.  

  METODOLOGIA 
  
  

Com fins de nortear as atividades a serem desenvolvidas com a investigação, 
elencamos a Pesquisa Qualitativa como fundamento metodológico mais apropriado 
para alcançar os objetivos esperados na realização desse empreendimento 
investigativo. Entendendo assim, que este referencial permite ao pesquisador fazer 
inferências com base, não só nas informações obtidas com os instrumentos de coletas, 
como também, que especulações sejam feitas baseadas em suas vivências e 
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impressões advindas de sua proximidade com o tema, e principalmente com os sujeitos 
investigados.  

Para coleta de dados ou captura do PCK, os participantes responderam ao 
questionário de representação de conteúdo (CoRe), que contém oito perguntas, que 
versavam sobre três tópicos da Cinética Química (Choque efetivo, Energia de ativação 
e fatores que alteram a velocidade das reações). Além disso, foi solicitado que os 
mesmos elaborassem um plano de aula sobre o conteúdo em tela. Com o intuito 
preservar as imagens dos sujeitos que colaboraram para o desenvolvimento desta 
pesquisa, iremos substituir seus nomes pelas letras: A, B e C.  

Por fim, na iniciativa de traçar o perfil do PCK dos sujeitos tomaremos como 
base o modelo da relação entre os domínios do conhecimento vinculados ao modelo 
básico para a implantação de aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável e 
o ensino de Química.  
 

 
Figura 1: Modelo da relação entre os domínios do conhecimento vinculados ao modelo básico para a 
implantação de aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável e o ensino de Química propostos 
por Burmeister; Rauch;  Eilks, (2012) e adaptado por Goes et al., (2013)  

 
Modelo 1: Trata-se de uma abordagem tradicional, onde o ensino dos conceitos 

é o único objetivo do professor. Os conteúdos são transmitidos do docente para o 
discente, sem que haja uma discussão sobre a importância de aprendê-los. Essa 
abordagem não condiz com o objetivo da educação que é formar cidadãos críticos e 
capazes de desenvolver novos conhecimentos, e não meros reprodutores dos saberes 
que já existem.  

 Modelo 2: A abordagem contextualizada é um alargamento da abordagem 
tradicional. Neste modelo, os conceitos ainda são discutidos, no entanto, são 
apresentadas suas aplicações, geralmente os conceitos são relacionados com 
situações presentes no cotidiano, com o objetivo de mostrar para os alunos que a 
Química faz parte do dia a dia de toda a sociedade e que por isso é importante estudá-
la (Goes et al. 2013). 

Modelo 3: Esta abordagem vai muito além da abordagem tradicional e da 
contextualizada, busca discutir os conteúdos químicos de forma reflexiva, utilizando 
questões relacionadas com a sociedade e propondo debates sobres as vantagens e 
desvantagens do desenvolvimento científico e tecnológico. Esse modelo tem como um 
dos objetivos, desenvolver o pensamento crítico dos estudantes, para que eles possam 
analisar situações presentes na sociedade e tomar decisões sobre elas (Goes et al. 
2013).  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
As questões do CoRe foram discutidas buscando identificar as convergências e 

divergências entre os participantes sobre: o pensamento dos licenciandos com relação  
ao conteúdo específico; o conhecimento pedagógico geral; o conhecimento das 
concepções alternativas dos alunos; a utilização da contextualização, o uso dos 
métodos de ensino; o uso de recursos didáticos; os objetivos do ensino do conteúdo; 
as dificuldades relacionadas ao ensino do assunto; e os instrumentos avaliativos. Os 
planos de aula também foram analisados e relacionados com as respostas do CoRe, 
logo após os participantes da pesquisa foram categorizados em um dos três modelos 
propostos por Goes et al. (2013).    
 

DISCUSSÃO SOBRE AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES DO CORE 
 
 As questões 1, 2 e 3 foram discutidas em um só bloco, pois as respostas obtidas 
de certo modo tendem a mesma linha de raciocínio para as suas discussões.    
 
Tabela 1 - Resposta para a questão 1 do CORE para as três ideias selecionadas 
IDEIAS CENTRAIS IDEIA I IDEIA II IDEIA III 
Questão 1 Choque efetivo               Energia de ativação Fatores que alteram a 

velocidade das reações 
O que você pretende 
que os alunos 
aprendam sobre esta 
ideia? 

Licenciando A: 
Compreender a 
orientação das 
moléculas para que a 
colisão leve a uma 
reação. 

Licenciando C: 
Explicar que para que 
os reagentes se 
transformem em 
produtos, é necessária 
uma energia mínima 
nas colisões, para 
quebrar essas 
substâncias e reagrupá-
las formando novas 
substâncias, os 
produtos [...]. 

Licenciando B: 
Espero que eles 
caracterizem cada fator 
que altera a velocidade 
das reações, consigam 
identificar nos exemplos 
cada fator que alterou a 
velocidade da reação. 
 

 
 

Tabela 2 - Resposta para a questão 2 do CORE para as três ideias selecionadas 
IDEIAS CENTRAIS IDEIA I IDEIA II IDEIA III 
Questão 2 Choque efetivo               Energia de ativação Fatores que alteram a 

velocidade das reações 
Por que é importante 
para os estudantes 
aprender esta ideia?  
 

Licenciando C: 
Para orientá-los e fazer 
entender porque certas 
reações acontecem e 
outras demoram muito 
para ocorrer. 

Licenciando B: 
Para eles entenderem o 
sentido do uso de 
fontes de calor nos 
fogos de artifícios [...].  

Licenciando A: 
Para entender e aplicar 
no cotidiano, como 
exemplo na 
preservação da 
natureza. 

 
 
Tabela 3 - Resposta para a questão 3 do CORE para as três ideias selecionadas 
IDEIAS CENTRAIS IDEIA I IDEIA II IDEIA III 
Questão 3 Choque efetivo               Energia de ativação Fatores que alteram a 
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velocidade das reações 
O que mais você sabe 
sobre esta ideia?  
 

Licenciando A: 
Para que ocorra reação, 
os entes químicos 
precisam ter afinidade.  
 

Licenciando C: 
Que a analise dessas 
energias pode ser feitas 
tanto na reação 
elementar, ou seja, dos 
reagentes para os 
produtos, como o 
inverso, dos produtos 
para os reagentes.  

Licenciando B: 
Os fatores são 
indicativos de aumento 
ou diminuição de 
velocidade de uma 
reação, são: superfície 
de contato, 
concentração dos 
reagentes e catalisar 
[...]. 

 
 
Analisando as respostas, fica nítido que os três licenciandos focalizam suas 

preocupações exclusivamente nos conceitos, representando uma característica 
peculiar da abordagem de ensino tradicional. Na tabela 2, notamos respostas que não 
apresentam concisamente os motivos para ensinar os conceitos referentes à Cinética 
Química. Apesar do licenciando A ter citado que, aprender sobre os fatores que alteram 
a velocidade das reações é importante para preservação da natureza, essa foi uma 
resposta bastante vaga, o que indica que ele possui um conhecimento superficial sobre 
o assunto. Notamos que, quando questionados sobre o que mais sabem sobre cada 
ideia, os licenciandos apresentaram respostas que estão ligadas mais uma vez 
exclusivamente aos conceitos. Um professor deve sim conhecer os conceitos 
presentes em sua disciplina, mas é preciso ir além. A “transformação pedagógica do 
conhecimento científico requer que o docente domine a matéria, mas com propósitos 
de ensino” (Talanquer 2004, p.61). É preciso que o docente conheça profundamente o 
conteúdo, mas também, suas aplicações e suas relações sociais, econômicas, políticas 
e ambientais, porque dessa forma é possível a transformação de tal conteúdo para o 
ensino, permitido aos alunos uma aprendizagem significativa.  
 
Tabela 4 - Resposta para a questão 4 do CORE para as três ideias selecionadas 
IDEIAS CENTRAIS IDEIA I IDEIA II IDEIA III 
Questão 4 Choque efetivo               Energia de ativação Fatores que alteram a 

velocidade das reações 
Quais são as 
dificuldades e 
limitações ligadas ao 
ensino desta ideia?  
 

Licenciando A:  
Mostrar aos alunos 
estaticamente o choque 
efetivo.  
 

Licenciando B: 
A dificuldade de 
compreensão existe 
quando se vai 
representar 
graficamente a Ea, e 
logo após nos cálculos, 
a limitação se dá 
justamente na análise 
do gráfico, pois só por 
meio dele que se 
observa a Ea, embora 
esse conceito seja 
dinâmico.  

Licenciando C: 
Fazer a relação entre o 
fator e como ele 
influencia na velocidade 
das reações.  
 

 
Os licenciandos apresentam respostas convergentes, relatando que as 

dificuldades e limitações estão diretamente relacionadas ao entendimento dos 
fenômenos microscópicos, que são por natureza, bastante complexos. No entanto, 
existem outros fatores que interferem no ensino desses tópicos.  Tais como, as 
concepções alternativas dos estudantes, os erros conceituais presentes nos livros, a 
falta de interesse dos alunos. É notável a preocupação com formalismo matemático 
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estatístico e gráfico, em detrimento ao principal aspecto, que esta no entendimento dos 
aspectos microscópicos envolvidos. É importante que o professor identifique e reflita 
sobre as dificuldades e as limitações encontradas nos ensino do conteúdo. “Este tipo 
de reflexão não só ajudaria os professores em formação a desenvolver seu PCK, como 
também a capacidade crítica e as habilidades analíticas que lhes permitiriam conceber 
a aula como um espaço de exploração e investigação contínua” (TALANQUER, 2004, 
p.65). 
 
Tabela 5 - Resposta para a questão 5 do CORE para as três ideias selecionadas 
IDEIAS CENTRAIS IDEIA I IDEIA II IDEIA III 
Questão 5 Choque efetivo               Energia de ativação Fatores que alteram a 

velocidade das reações 
Que conhecimento 
sobre o pensamento 
dos estudantes tem 
influência no seu 
ensino sobre esta 
ideia? 

Licenciando B:  
O conhecimento sobre 
colisões entre 
automóveis.  
 

Licenciando A:  
Matemática  
 

Licenciando C: 
Não apresentou 
respostas.  
 

 
Apenas o licenciando B, e de forma bem sucinta, apresentou uma analogia que 

representa uma concepção alternativa, ao citar as colisões entre automóveis, é comum 
que os alunos imaginem que as colisões moleculares são iguais às colisões dos 
automóveis, e esse pensamento influencia no ensino do conceito de choques efetivos. 
Os outros dois licenciandos mostraram não possuir nenhum conhecimento sobre as 
concepções alternativas dos alunos o que é preocupante. A capacidade de reconhecer 
e inclusive de prever as preconcepções dos alunos com base na análise da natureza 
do conteúdo e da forma de raciocinar dos alunos é uma peça chave para o PCK do 
docente de Química (Talanquer, 2004). É de fundamental importância que o professor 
conheça as concepções alternativas dos alunos, pois tais concepções interferem 
diretamente no processo de ensino e aprendizagem. 

  
Tabela 6 - Resposta para a questão 6 do CORE para as três ideias selecionadas 
IDEIAS CENTRAIS IDEIA I IDEIA II IDEIA III 
Questão 6 Choque efetivo               Energia de ativação Fatores que alteram a 

velocidade das reações 
Que outros fatores 
influem no ensino 
dessa ideia?  

Licenciando B:  
A didática do professor, 
a investigação em torno 
de um experimento, o 
uso de recurso didático.  
 

Licenciando C:  
Slides de alguns 
gráficos e análise do 
mesmo, para facilitar 
sua interpretação com 
treinamento e 
discussão. 

Licenciando A: 
Presença de 
catalisadores em 
reações do cotidiano 

 
O licenciando B apresentou uma resposta coerente, citando a didática do 

professor, a investigação sobre um experimento e o uso de recursos didáticos como 
fatores que influenciam o ensino da ideia I.  Mas, é preciso ressaltar que esses fatores 
podem ser utilizados tanto para a construção de uma aprendizagem significativa, como 
para a mera transmissão de conceitos. Já o C, cita o uso de slides com gráficos como 
ferramenta facilitadora no ensino da ideia II, uso de recursos audiovisuais são 
interessantes, mas seu perfil nos leva a inferir que, essa resposta está relacionada 
exclusivamente a transmissão do conceito de energia de ativação. Enfim, o A 
apresentou uma resposta incoerente, mostrando o desconhecimento sobre os fatores 
que influenciam o ensino da Cinética Química, apontando o conteúdo como o centro da 
aprendizagem, característica do modelo tradicional.  O docente de Química não deve 
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transmitir os conceitos desta ciência, mas sim, transformá-los para que os alunos 
consigam construir uma aprendizagem significativa. O êxito do professor de Química 
depende da habilidade de transformar o conhecimento da disciplina em algo 
significativo para os alunos (TALANQUER, 2004).  
  
Tabela 7 - Resposta para a questão 7 do CORE para as três ideias selecionadas 
IDEIAS CENTRAIS IDEIA I IDEIA II IDEIA III 
Questão 7 Choque efetivo               Energia de ativação Fatores que alteram a 

velocidade das 
reações 

Que 
procedimentos/estratégias 
você emprega para que os 
alunos se comprometam 
com essa ideia?  
 

Licenciando B:  
Procuro colocá-los 
como pesquisadores 
do fenômeno, 
intervindo na 
construção de 
concepções sempre 
que necessário.  
 
 

Licenciando A:  
Uso de exercícios para 
desenvolvimento da 
aprendizagem.  
 

Licenciando C: 
Relacionar o que é 
verificado no cotidiano 
e que esteja 
enquadrado no 
assunto de cinética. 
Por que uma fruta na 
geladeira dura mais 
tempo quando 
comparada com uma 
fruta em um saco 
plástico em 
temperatura 
ambiente? São 
questionamentos que 
despertam a 
curiosidade do aluno 
que participará melhor 
da aula, construindo 
seus conceitos.  

 
 A resposta do licenciando B é bastante interessante, mostra que ele possui certo 
conhecimento sobre o novo modelo de docente, o professor mediador, mas isso se 
apresenta de certo modo contraditório com outras respostas anteriormente 
apresentadas por ele. O licenciado C também apresentou uma resposta interessante, 
mostrando possuir certo conhecimento sobre a abordagem contextualizada, mas ainda 
de forma bem sucinta, apresentando objetivos bastante limitados. Já A, mostrou não 
possuir nenhum conhecimento sobre os procedimentos e as estratégias de ensino, 
apresentando uma concepção de aprendizagem mecânica baseada na resolução de 
exercícios. Será que os alunos iriam se comprometer a aprender sobre energia de 
ativação somente por causa dos exercícios? Certamente que não, é nítido que o 
professor necessita tornar o conteúdo atrativo para o aluno, porque desta forma o aluno 
terá interesse para construir novas concepções. 

 
Tabela 8 - Resposta para a questão 8 do CORE para as três ideias selecionadas 
IDEIAS CENTRAIS IDEIA I IDEIA II IDEIA III 
Questão 8 Choque efetivo               Energia de ativação Fatores que alteram a 

velocidade das reações 
 
Que maneiras 
específicas você 
utiliza para avaliar a 
compreensão ou a 
confusão dos alunos 
sobre essa ideia?  

Licenciando B:  
Por meio de 
problematização, 
exercício onde o aluno 
justifica o motivo da sua 
resposta.  
 

Licenciando A:  
Prova escrita  
 

Licenciando C: 
Poderia trazer à sala 
alguns experimentos 
simples.  
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Quando perguntados sobre as especificidades para avaliar, compreender as 
ideias, o licenciando B apresenta uma resposta bastante interessante, citado que 
utilizaria um exercício que o aluno tenha que justificar suas respostas. Através desse 
tipo de exercício é possível identificar o que o aluno compreendeu e o que não ficou 
claro para ele. O C cita o uso de experimentos simples como método de avaliação. É 
possível avaliar os alunos a partir de experimentos, desde que, esses experimentos 
sejam utilizados para investigação de evidências e não para comprovação de fatos.  
Enquanto que A, cita que avaliaria a aprendizagem dos alunos com uma prova escrita. 
O grande problema da prova escrita é a forma como ela é elaborada, a maioria dos 
professores utilizam provas que não fazem o aluno pensar, basta que ele decore o que 
foi dito em sala de aula para responder a prova e tirar uma boa nota.  

 PERFIL DO PCK DO LICENCIANDO A 
 
O licenciando A em todas as questões do CoRe deu ênfase ao conteúdo, 

apresentando como principal objetivo o ensino dos conceitos. Em certos momentos, 
houve tentativas de relacionar os conceitos com o cotidiano dos estudantes, no 
entanto, todas as relações foram feitas de forma superficial, mostrando que este 
participante possui uma grave deficiência na contextualização da cinética química. 
Apresentou possuir deficiência também, no conhecimento sobre o pensamento dos 
estudantes, expondo ideias vazias e incompletas. Os dados apresentados no seu plano 
de aula confirmam que o licenciando A possui características predominantemente 
tradicionais. E por estas razões, ele foi categorizado no modelo 1. 

 

PERFIL DO PCK DO LICENCIANDO B 
 

O licenciando B teve oscilações nas respostas ao questionário CoRe, em boa 
parte das questões apresentou ideias tradicionais, no entanto, algumas respostas 
apontaram que ele pretende utilizar a contextualização em suas aulas, apesar de seu 
plano de aula não mostrar isso. Nota-se que o licenciando B tem certo conhecimento 
sobre o ensino contextualizado e que em algumas situações tem a preocupação de dar 
significado aos conceitos estudados, mas o tradicionalismo ainda está impregnado em 
sua metodologia. Essas são evidências de que o licenciando B está em fase de 
transição do modelo 1 para o modelo 2.  

PERFIL DO PCK DO LICENCIANDO C 
 

O licenciado C também oscilou entre o modelo contextualizado e o tradicional. 
Mas, foram raros os momentos em que buscou contextualizar e dar sentido ao 
conteúdo, apresentando mínimo conhecimento sobre a abordagem contextualizada. 
Seu plano de aula também evidenciou que as características tradicionais predominam 
na sua metodologia de ensino. Por essas, ele foi categorizado no modelo 1.  

 CONCLUSÕES 
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Ficou nítido que os licenciandos sentem dificuldades para ensinar cinética 
química. O maior obstáculo que notamos é dar significado ao conteúdo, os 
alunos/professores simplesmente não sabem qual a importância de aprender sobre a 
cinética química, e apenas se preocupam em transmitir os conceitos sem questionar 
por quais motivos estão transmitindo. Um professor com PCK evoluído sabe “o que 
ensinar”, “como ensinar” e “por quais motivos ensinar”.  
 A grande quantidade de pesquisas sobre educação, já deixou claro que o uso do 
método tradicional de ensino não forma seres pensantes, que tenham a capacidade de 
construir suas próprias concepções. Mesmo assim, os cursos de formação de 
professores ainda utilizam esse modelo de ensino. Já era esperado que os três 
licenciandos pesquisados tivessem características da abordagem tradicional. Afinal, 
eles são inexperientes, e se os professores formadores de professores utilizam esse 
tipo abordagem, não poderíamos esperar que os licenciandos tivessem uma 
abordagem diferenciada.  

É obvio que são necessárias muitas melhorias nos cursos de formação de 
professores, é preciso preparar melhor os futuros docentes para que a educação saia 
desta fase estacionária, onde o professor é um mero transmissor de conhecimento e 
para que os conceitos discutidos em sala de aula tenham um real significado para os 
estudantes. A educação precisa de professores que saibam o que ensinar, como 
ensinar, e que relevância terá o que foi ensinado para o aluno. Desta forma, será 
possível formar cidadãos com pensamentos críticos, que sejam capazes de analisar 
situações presentes em seu cotidiano e na sociedade e tomar posição sobre elas.  
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Palavras-Chave: mapa conceitual, diagrama V, formação

Introdução 
A partir de assuntos presentes no cotidiano, 
quando bem conduzidos, é possível aguçar a 
curiosidade do aluno e criar pontes cognitivas que 
facilitarão a introdução de novos conceitos. Esse 
tipo de abordagem por meio de temas geradores 
trata-se de um recurso pedagógico bastante 
pertinente para a aprendizagem significativa de 
conteúdos. Contudo certos cuidados são 
requeridos quando da escolha de um tema a ser 
trabalhado em sala de aula, tal como a análise de 
suas potencialidades segundo o conteúdo a ser 
ministrado. Mas como saber se o tema escolhido 
terá a abrangência desejada? Tendo como certo 
que esta preocupação deve fazer parte do 
processo de formação inicial do professor, este 
trabalho relata os procedimentos de análise da 
potencialidade de um tema gerador escolhido, 
realizada por alunos do Curso de Licenciatura da 
Universidade Federal Fluminense. Na 
consecução dessa atividade foram apresentadas 
e usadas duas ferramentas didáticas: diagrama V 
e mapa conceitual. O objetivo deste trabalho é 
mostrar como essas ferramentas podem auxiliar 
o processo de investigação da potencialidade de 
temas geradores, bem como apresentar os 
resultados dessa análise, ao mesmo tempo, que 
sua discussão pode conduzir a um novo olhar do 
licenciando sobre o seu campo de atuação. 

Resultados e Discussão 
O presente estudo de caso refere-se à atividade 
desenvolvida por alunos do segundo período do 
curso de Licenciatura na disciplina Tutoria II. Essa 
disciplina objetiva preparar o licenciando para se 
tornar um pesquisador de sua própria prática 
docente, incentivando-o a buscar metodologias 
instigantes e inovadoras (Chacon; Ribeiro; 
Borges, 2012). Para se alcançar os objetivos 
propostos foi necessária uma divisão da 
metodologia nas seguintes etapas: (1) estudo 
sobre as teorias de Ausubel, Vygotsky, Paulo 
Freire e Gowin; (2) apresentação das ferramentas 
didáticas e seus manuseios; (3) escolha do tema 
gerador; (4) elaboração de Diagrama V, (5) 
pesquisa bibliográfica sobre o tema, (6) 
elaboração de um mapa conceitual e (7) 
apresentação dos resultados na forma de 

seminário. Após o estudo e discussão dos 
teóricos e das ferramentas, foi sugerido “Sorvete” 
como tema gerador. Para conduzir a investigação 
elaborou-se um diagrama V que se mostrou uma 
ferramenta heurística extremamente versátil, pois 
apresentou de maneira concisa os domínios 
conceitual e metodológico e sua interação com a 
situação-problema, e permitiu ao longo de todo o 
processo de pesquisa fazer reflexões a respeito 
do tema. As questões-foco: O sorvete pode ser 
usado como um tema gerador para o Ensino de 
Química? Quais as potencialidades do tema? 
foram respondidas com facilidade no final do 
trabalho. A pesquisa bibliográfica do tema revelou 
sua grande potencialidade para a articulação de 
vários conteúdos químicos em sala de aula, o que 
foi exposto no mapa conceitual elaborado. Os 
resultados desta pesquisa foram apresentados 
para uma banca na forma de seminário. 

Conclusões 
Na busca da potencialidade do tema gerador 
“Sorvete”, o diagrama V e o mapa conceitual, 
facilitaram o direcionamento da pesquisa e 
permitiram momentos de reflexão e feedback. A 
exposição da situação-problema e dos resultados 
também foi facilitada, mostrando-se de maneira 
clara e concisa a abrangência do tema. No caso 
estudado, o mapa conceitual elaborado mostra 
que o tema “sorvete e a sua produção” permite 
articular vários conteúdos da química inorgânica, 
orgânica e físico-química. Ao final da 
apresentação, os licenciandos reconheceram a 
importância do diagrama V e do mapa conceitual 
como ferramentas para a pesquisa em Ensino e 
revelaram que se sentiram mais motivados e 
seguros para apresentar os resultados da 
pesquisa realizada. 
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Introdução 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), promovido pela CAPES em 
âmbito nacional, surgiu com o intuito de auxiliar: na 
formação inicial dos licenciandos, possibilitando um 
primeiro contato com o ambiente escolar; na 
formação continuada dos professores supervisores 
e no contato dos estudantes do ensino médio, com o 
ensino superior mesmo antes de estarem inseridos 
nele¹. Na Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
o programa abrange todas as licenciaturas. No 
subprojeto do curso de Química – Situações de 
Estudo: contribuições para a Educação Científica – 
do qual participam 40 bolsistas, 06 professores 
supervisores e 02 professores coordenadores, uma 
das atividades propostas são os encontros 
quinzenais na universidade. Nesses encontros, os 
participantes discutem e planejam as situações de 
estudo² que serão desenvolvidas nos colégios 
atendidos pelo projeto, realizam apresentações de 
seminários e discussão de artigos da área de Ensino 
de Ciências, buscando fundamentar as ações 
desenvolvidas. Evidenciando a riqueza das 
discussões e reflexões realizadas durante estes 
encontros e buscando, portanto, uma forma de 
registro e sistematização dessas informações para 
consultas posteriores, houve a necessidade de 
utilizar uma metodologia de coleta de dados de 
retorno rápido, já que a utilização de registros em 
áudio e vídeo demandariam um tempo maior para a 
sua transcrição. Nesse sentido, optou-se por uma 
metodologia de coleta de dados denominada  
memórias³. Diante do exposto, o presente trabalho 
tem como objetivo apresentar esta metodologia de 
coleta de dados, apontando suas potencialidades e 
possíveis contribuições no desenvolvimento e 
consolidação do grupo PIBID/Química/UEL. 

Resultados e Discussão 
O termo “memórias” foi inspirado nos jornais de 
pesquisa, utilizado por diversos pesquisadores como 
forma de obtenção de dados. Este pode ser 
considerado um diário pelo fato de nele registrar-se 
o cotidiano de modo livre, espontâneo em que o 
pesquisador anota suas observações e reflexões 
com liberdade quanto às regras e as exigências 
ortográficas3. As memórias são realizadas por três 
“memoristas” que fazem os registros das principais 
discussões que acontecem durante as reuniões 
quinzenais do grupo PIBID/Química/UEL. Um 
primeiro memorista faz a redação da memória – 1ª 
leitura – e a repassa para outros dois memoristas 
que fazem a segunda e terceira leitura, 
respectivamente, acrescentando informações que 

julgarem importantes e que não constam na redação 
feita pelo primeiro memorista e corrigindo os erros 
encontrados. Todo esse processo torna o registro 
das memórias mais completo e com mais 
informações armazenadas do que se tivéssemos 
apenas um memorista, visto que cada memorista vai 
anotar características diferentes. As principais ações 
dos memoristas são escutar, escrever e 
disponibilizar o produzido aos demais participantes. 
O grupo PIBID/Química/UEL produziu até o 
momento cinco memórias, relativas ao ano de 2014, 
das quais apresentamos alguns recortes a seguir. 
Durante uma discussão sobre a importância da 
utilização ou não de vidrarias de laboratório em  
atividades experimentais em sala de aula, o bolsista 
01 afirma: “Nós assistimos a palestra do professor 
Per Christian Braathen e não tinha nada de vidraria 
de laboratório e tinham experimentos incríveis”. A 
referida palestra se deu em um encontro regional do 
PIBID. Observamos que o bolsista relata uma 
experiência obtida anteriormente a partir das 
atividades do programa, buscando inserir tal 
experiência no contexto da reunião. Na fala do 
bolsista 02 podemos observar que este soube 
relacionar os conhecimentos obtidos em várias 
ações desenvolvidas no decorrer de sua 
participação no projeto: “Eu tentei 
relacionar/diferenciar as propostas trabalhadas 
(unidades de aprendizagem e fichas de aula 
dialogada) com as situações de estudo”. Aqui o 
bolsista tenta articular as abordagens anteriormente 
desenvolvidas no PIBID/Química visando 
compreender as etapas da situação de estudo, 
abordagem proposta atualmente. 

Conclusões 
O trabalho aqui apresentado trata-se de um recorte 
inicial de uma pesquisa mais ampla, em 
desenvolvimento. Como podemos observar, a partir 
das falas citadas, a memória tem se mostrado uma 
ferramenta eficiente para coleta de dados em um 
grupo de estudos, já que por desse registro torna-se 
possível traçar um perfil do grupo analisado. 
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Introdução 
A procura pelas licenciaturas está atrelada, 

mesmo que não diretamente, à atratividade da 
carreira docente. Segundo Gatti e colaboradores 
(2009), a atratividade de determinada carreira sofre 
a influência das transformações sócio-históricas no 
mundo do trabalho e é composta por aspectos 
objetivos e subjetivos. A despeito da relevância do 
tema e de seu quadro emergencial, os autores 
afirmam que, no Brasil, a questão da atratividade da 
carreira docente não tem sido alvo de sistemáticas 
pesquisas. Souza e Guimarães (2011) detectam a 
existência de representações com conteúdos 
negativos em relação à profissão docente e que 
grande parte dos licenciandos dos cursos de 
Ciências Naturais da USP não pretendia atuar na 
Educação Básica (EB). Sá e Santos (2011) 
realizaram uma investigação sobre a motivação dos 
ingressantes no curso de Licenciatura em Química 
da UNEB, indicando que para a maioria dos 
estudantes ser professor de Química na EB não é 
opção profissional, mas apenas uma opção 
possível, provisória, ou, complementar à carreira de 
Químico e concluem ainda que o curso não tem sido 
capaz de alterar significativamente essa situação.  

Este trabalho investigou as motivações de 
ingressantes no curso de licenciatura em  
Química da Unesp de Araraquara. Para consecução 
dos objetivos, realizou-se uma pesquisa com 
abordagem qualitativa do tipo Estudo de Caso 
(ANDRÉ, 2008) no segundo semestre do ano de 
2013 com todos os estudantes do 1º ano (29 no 
total). Como instrumento de coleta de informações, 
utilizou-se um questionário baseado em Gatti e 
colaboradores (2009) e Sá e Santos (2011). 

Resultados e Discussão 
Dos 29 licenciandos, 23 tentaram outros 

vestibulares antes de ingressar no curso atual e 
apenas 6 relataram que o curso de Química não 
havia sido sua primeira opção e citaram outros 
cursos. Apesar de a grande maioria ter se 
submetido a exames vestibulares de outras 
Instituições de Ensino Superior, os fatores 
relacionados à escolha do curso foram a 
identificação com a grande área do conhecimento e 
a reputação da Unesp, além do fato desta ser uma 
universidade pública. 

Entre os respondentes, 6 escolheram o curso em 
virtude da possibilidade ampla de emprego tanto 
para atuar no magistério como na indústria e 16 
alunos (55,2%) afirmaram ter escolhido o curso de 
Licenciatura em função de pretender ser professor. 
Dentre esses, 43,8% pensam em atuar no Ensino 
Superior, 12,5% no Ensino Superior e também em 
outra modalidade de ensino e o restante no Ensino 
Médio, Técnico ou Fundamental. Além disso, 
apenas 1 aluno declarou não saber a diferença entre 
bacharelado e licenciatura, ou seja, a maioria 
absoluta fez a opção sabendo antecipadamente a 
modalidade do curso de Química que gostaria de 
cursar. Quando questionados sobre as razões que o 
levaram a escolher a profissão docente, verificou-se 
que a maior motivação para a escolha foi por 
interesse pessoal, pelo gosto em ensinar e de poder 
trabalhar com a aprendizagem do outro (50%). Para 
19,2% dos jovens, a escolha pela carreira docente 
se deu pela admiração da profissão, pelo papel que 
o professor exerce. Outra resposta que se destaca é 
a possibilidade de influenciar a sociedade em que 
estão inseridos (15,4%), neste caso a razão da 
escolha profissional está ligada ao desejo de 
mudança social.  

Conclusões 
Por meio de nosso estudo de caso, concluímos que 
os principais fatores motivadores para o ingresso no 
curso de Licenciatura da Unesp foram: a 
identificação com a grande área do conhecimento, a 
reputação da universidade e a pretensão 
profissional. Em que pese o fato de as concepções 
dos licenciandos estarem atreladas à romantização 
da profissão de professor, além da concepção da 
docência como sacerdócio (GATTI, 2009), os alunos 
de nossa amostra têm uma visão positiva em 
relação à docência e a maior parte pretende 
ingressar na carreira docente, mas não 
necessariamente na EB. 
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Introdução 
Os cursos de formação de professores, 

especialmente na área de Ciências da Natureza, 
vêm, ao longo da história, reproduzindo práticas 
tradicionais que muitas vezes não ajudam no 
processo de construção do conhecimento. As 
matrizes curriculares apresentadas nos Projetos de 
curso trazem uma organização que dificulta uma 
visão ampla dos conceitos.  

As áreas de conhecimento que deveriam 
dialogar são dispostas de tal maneira que os 
estudantes aprendem a partir de blocos, pacotes. E 
esse conhecimento fragmentado não subsidia o 
professor, em formação, a pensar e planejar o 
processo de ensino-aprendizagem. Há de se 
perguntar, então, de que maneira está sendo 
articulado o corpo de conhecimento que forma o 
professor, no nosso caso, o professor de Química?  

Na lei de criação dos Institutos Federais nº 
11. 892 de 29 de Dezembro de 2008 trás como uma 
de suas responsabilidades a formação de 
professores da área de ciências da natureza para 
suprir um déficit nacional. 

Diante disso, foram analisadas as matrizes 
curriculares dos cursos de licenciatura em química 
do IFPE e sua vivencia na sala de aula, a partir de 
entrevistas com professores, estudantes e 
coordenador do curso.  

Resultados e Discussão 
Foram analisadas as matrizes dos cursos de 

licenciatura em química do IFPE - Campus 
Barreiros, Campus Ipojuca e Campus Vitória. 

Após a nossa analise observamos que as 
três matrizes do curso apresentam tanto nos 
conteúdos específicos quanto nos pedagógicos 
compatibilidade de 98%. Diante disso, foi escolhido 
o Campus Vitória pelo critério de conveniência para 
a realização de entrevistas com os atores 
envolvidos no processo de formação de 
professores. 

Observamos a partir das entrevistas que 70% 
dos professores seguem colocam o projeto do curso 
em pauta nas discussões do dia a dia e o seguem. 
Tanto o coordenador, professores e estudantes 
afirmaram que é de suma importância o projeto do 
curso ser vivenciado nas práticas de sala de aula. 
Concordando com Silva (2004) que considera o 
projeto político pedagógico como elemento 
articulador e orientador da Prática Pedagógica. 
Sendo assim, a ação docente precisa estar 

orientada de acordo com o projeto do curso, a final 
como nos diz Sales, Monteiro e Lima (2013, p. 8): 

O PPP (Projeto Politico Pedagógico) é o 
documento identidade da instituição que 
dialoga com a prática pedagógica docente, 
e é a partir dele que se organiza e se 
estrutura a ação docente. 

 
Sobre a relação das disciplinas específicas 

com as pedagógicas, os estudantes afirmaram que 
existe o dialogo entre elas e que os conhecimentos 
construídos nas disciplinas específicas necessitam 
dos conhecimentos pedagógicos para um processo 
de ensino e aprendizagem de sucesso.  

Ainda, afirmaram que para haver uma 
articulação mais efetiva, deve-se haver o diálogo 
entre os diversos profissionais atuantes, bem como 
entre os educandos.  

Em relação ao quantitativo de disciplinas 
ofertadas, os professores acreditam ser suficientes 
para uma formação profissional sólida, sendo 
possível confirmar a eficácia deste, apenas após a 
formação da 1° turma. 

Conclusões 
Diante do exposto, concluímos que no IFPE, 

mais especificamente no Campus Vitória, o projeto 
do curso de licenciatura em química vem sendo 
vivenciada pela maioria dos professores, havendo 
um dialogo entre as disciplinas especificas e as 
pedagógicas.  

Dessa forma o corpo de conhecimento vem 
sendo articulado dentro do curso de forma que os 
futuros professores possam superar a fragmentação 
e ter uma compreensão mais ampla dos conceitos 
essências para suas práticas quando se tornarem 
professores.  
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Introdução 
Consideramos que no processo educativo teoria e 
prática se associam e a educação é sempre prática 
intencionalizada pela teoria1. Para tanto, na 
formação de professores é necessário sempre 
repensarmos as ações e atividades, sendo que a 
pesquisa sobre essas proporciona maior apreensão 
da realidade, contribuindo na reflexão sobre a ação. 
Nesse sentido, o presente trabalho de investigação, 
que caracteriza-se como uma Pesquisa Participante, 
tem como objetivo analisar a reestruturação de uma 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado que 
está sendo desenvolvido no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus 
Inhumas. Tal disciplina foi estruturada considerando 
que o conhecimento de conteúdo é importante, mas 
os professores necessitam de outros: conhecimento 
pedagógico de conteúdos e curriculares2. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho está sendo desenvolvido no âmbito 

do NEPEC. Professores formadores estruturaram a 
disciplina a partir de uma análise prévia da turma. 
Era frequente na fala dos alunos a insegurança em 
relação aos conteúdos específicos de química e 
sobre ações diferenciadas em sala de aula, como a 
abordagem contextualizada e a experimentação 
investigativa. Assim, decidiu-se que o estágio se 
daria na forma de oficinas temáticas, em que os 
licenciandos estruturariam com base em leituras e 
discussões semanais de artigos juntamente com 
professores formadores, em encontros semanais.  O 
Estágio foi dividido em três etapas (Quadro 1), todas 
foram filmadas e estão sendo transcritas. 

Quadro 1 – Etapas/objetivos do Estágio  
1º etapa 

Grupos de 
Estudo 

2º etapa 
Aulas temáticas 

3º etapa 
Oficinas 

Temáticas 
Promover o 
estudo os 
conteúdos 

científicos e as 
diferentes 

abordagens dos 
mesmos. 

Utilização da 
experimentação 
investigativa e 

tentativa de 
promover 

Realização de aulas 
temáticas com os colegas 
da disciplina e os 
professores formadores. 
Tentativa de promover 
abordagens 
contextualizada. Utilização 
de problematizações para 
a estruturação da aula. 

Realização de 
oficinas com 

alunos do 
Ensino Médio 
com base nos 

Momentos 
Pedagógicos3 
com diversas 

temáticas.  

abordagem 
contextualizada. 
Os licenciandos foram divididos em grupos em que 
cada deveria selecionar os conteúdos e o contexto 
que seriam trabalhados em todas as etapas. Uma 
dificuldade enfrentada pelos licenciandos se deu no 
momento em que iniciou-se os grupos de estudos, 
pois sentiram dificuldades em selecionar e organizar 
a sequência dos conteúdos. Outra dificuldade foi em 
se trabalhar com aulas contextualizadas, 
experimentais e que faziam uma abordagem CTS 
(Ciência, Tecnologia e Sociedade). Muitos 
argumentavam que na teoria já sabiam, mas na 
prática sentiam dificuldade conforme fala do aluno 
(A1): “Teoricamente já conseguimos dar significado 
a essas abordagens, entretanto a prática não 
funciona da mesma forma.” Dessa forma, um 
grande desafio foi romper com a dicotomia teoria-
prática.  

Conclusões 
O trabalho ainda está em desenvolvimento, na 3ª 

etapa. Observamos pelas análises que os 
licenciandos no decorrer do processo estão 
conseguindo propor mais atividades e pensar em 
aulas contextualizadas e em experimentos 
investigativos. Entretanto, é notável a dificuldade em 
estruturar aulas diferenciadas, em que se considera 
o diálogo em sala, em que se problematize o 
contexto. Um dos aspectos observado é a ênfase 
que os alunos dão ao excesso de conteúdos 
químicos considerando que ao abordar aspectos 
políticos, sociais, entre outros, estarão perdendo 
tempo para abordar conteúdos da química. Nesse 
sentido, algo imprescindível em qualquer atividade é 
sempre pensar nos objetivos e finalidades do ensino 
de Química.  
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Introdução 
Muito se tem falado do papel do Estágio 
Supervisionado na formação de professores com o 
objetivo de revelar as dificuldades e limitações dos 
futuros profissionais licenciados. Considerado um 
eixo central para a formação de professores, o 
estágio vem a ser um processo chave para a 
construção da identidade dos saberes profissionais 
inerentes à essa profissão (PIMENTA; LIMA, 2004). 
O Estágio Supervisionado tem por finalidade 
proporcionar ao aluno estagiário competências que 
o insira no seu ambiente profissional a fim de se 
obter experiências relacionadas ao seu futuro 
ambiente de trabalho. Os licenciados em Química 
têm revelado uma grande preocupação com a 
formação de pessoal qualificado para sua função. 
Sendo assim, buscou-se com este trabalho avaliar a 
disciplina de estágio sobre a ótica dos alunos do 
curso de Licenciatura em Química do 7º e 8º 
períodos da UAB/IFMA do polo Caxias. A relevância 
desse estudo se baseia no conhecimento acerca da 
concepção da importância do Estágio 
Supervisionado na formação dos profissionais de 
Licenciatura em Química, assim como verificar as 
dificuldades e limitações a fim de examinar as 
possibilidades de aperfeiçoamento no âmbito do 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 
Maranhão – IFMA oferecido pela Universidade 
Aberta do Brasil – UAB, no município de Caxias, 
MA. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa teve como público alvo quarenta e seis 
acadêmicos do sétimo e oitavo período do curso de 
Química Licenciatura do Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia do Maranhão – IFMA, o curso sendo 
semipresencial, oferecido pela Universidade Aberta 
do Brasil – UAB, nos municípios de Caxias e Dom 
Pedro, sendo quarenta e seis alunos entrevistados, 
respectivamente em cada polo. A partir da análise 
dos questionários aplicados percebeu-se que 
quando interrogados sobre relevância do Estágio 
Supervisionado para a formação dos professores, 
(75,6%) consideraram muito importante, enquanto 
(24,4%) dos entrevistados marcaram a opção 
importante. Com relação à aplicabilidade no Estágio 
Supervisionado dos conhecimentos adquiridos ao 
longo de sua formação acadêmica, (67,4%) 
afirmaram que estão aptos a atuarem no mercado 
de trabalho e os outros (32,6%) disseram que se 
consideram regular. Já quando questionados se os 

objetivos propostos no estágio tinham sidos 
alcançados, (90,4%) afirmaram que alcançaram os 
objetivos esperados, enquanto (9,6%) não 
conseguiram estar satisfeitos com o desempenho 
obtido e citaram que o ambiente escolar do estágio 
apresentava obstáculos no planejamento, 
organização e infraestrutura assim como impasses 
com o professor colaborador. Já no que se refere à 
carga horária da disciplina, a maioria dos 
entrevistados (88,8%) afirmaram que a carga 
horária fornecida ser suficiente para o futuro 
profissional, os outros (11,2%) que consideraram 
insuficientes, justificaram pouco tempo de regência 
assim como disseram que somente na prática 
profissional vivenciada no mercado de trabalho lhe 
darão tal aptidão. Quanto ao relacionamento com a 
turma e o controle sobre a mesma (95,3%) 
mencionaram que detinham total controle sobre a 
turma, ou seja, conseguiam conduzir a turma e 
executar o plano de aula previsto e (4,7%) não 
tinham um bom desempenho, já que não 
conseguiam efetuar as tarefas planejadas. 

Conclusões 
Por meio da análise dos resultados obtidos dos 
questionário com os discentes do curso de 
licenciatura em química, foi observado que os 
alunos conseguem ver no estágio um momento 
ímpar de forma a contribuir na formação 
profissional, pois auxilia no aprendizado acerca da 
sala de aula e principalmente na constituição de 
experiência para compreensão da relação 
professor-aluno, visto ser uma realidade futura na 
vida desse acadêmico. A análise dos questionários 
permitiu constatar que na visão da maioria dos 
licenciados, a disciplina Estágio Supervisionado é de 
fundamental importância, no que se diz a respeito 
ao conhecimento adquirido do campo de trabalho, 
os deixando aptos a lecionar e ainda consideraram 
que os conhecimentos obtidos durante o curso, os 
conferiram tal aptidão. 
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RESUMO:  

Este trabalho buscou identificar as concepções de alunos das duas primeiras turmas do curso de 
licenciatura em química da Universidade Estadual de Roraima, campus Boa Vista, sobre programas 
voltados para melhorar e incentivar a formação docente. Os alunos da 1ª turma não participaram de 
ações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) ou outro programa como 
motivadores para seguir a carreira docente, enquanto que a 2ª turma participou desses programas. 
Foram analisadas as respostas destes dois grupos de alunos, participantes do PIBID/UERR e não 
participante. A pesquisa de caráter qualitativo, incluiu análise de respostas a um questionário, avaliados 
de acordo com os métodos de Análise de Conteúdo. Os resultados indicaram que os objetivos do 
programa estão sendo parcialmente atingidos e indicam, também, alguns problemas na formação 
docente do grupo de alunos não participantes do PIBID ou outro programa durante a sua graduação. 

INTRODUÇÃO  
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem 

demonstrado a sua contribuição na formação dos estudantes das licenciaturas na 
medida em que vem aumentando a relação existente  entre a formação teórica e 
prática experimental na área de ensino de química, já que logo no início da graduação, 
os acadêmicos entram em contato direto com a sala de aula, observando a ausência 
de experimentos que ajudam na facilitação da aprendizagem em química nas escolas 
públicas. Desta forma, o PIBID tem colaborado substancialmente com a permanência 
desses alunos nos cursos de licenciatura, desenvolvendo a qualificação destes 
profissionais. O Programa é uma proposta da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação, executado pela a 
CAPES, com o apoio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

O projeto apresenta-se como ferramenta metodológica atraente, que por meio 
das pesquisas exercidas pelos alunos, com a orientação do professor contribui para 
que o professor seja um “ser social” que está imerso no seu tempo e espaço. Sendo 
assim, entende-se que no processo ensino-aprendizagem existem diversas alternativas 
metodológicas. Cabe ao professor em parceria com o estudante, buscar estas 
possibilidades, sendo que a caminhada educacional é cercada de seleções, 
argumentações e significações (NOGUEIRA; PAIVA; PINTO, 2010).  

Tratando especificamente da área de licenciatura em Química e partindo da 
compreensão de que o conhecimento de química é fundamental para que o indivíduo 
possa estar conectado com a sociedade que tem se tornado cada vez mais aberta às 
inovações tecnológicas, pelo fato de exigir do estudante a interpretação e a 
compreensão dos fenômenos químicos que lhe cerca. Cabe ao profissional de química, 
nos espaços escolares, possibilitar ao estudante a compreensão melhor desse 
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universo que o cerca a cada dia. 
Deste modo a formação de qualidade de professores é de suma importância 

para que o ensino de química não passe por questionamentos devido a um modelo 
predominantemente tecnicista. O ensino de química tem como principal ferramenta o 
quadro branco e o pincel, sendo um método pouco eficiente para a contextualização no 
ensino, pelo fato desta temática ser altamente abstrata levando o aluno há uma 
desmotivação no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Echeverría e Zanon 
(2010, p.930) a formação do professor no Brasil esta arraigada a um sistema de 
memorização sem uma formação crítica, sendo altamente descontextualizada com a 
realidade na qual o aluno esta inserido.  

O ensino de química deve ser tratado como uma ferramenta que possibilita uma 
melhor formação do cidadão, pois é necessário que os cidadãos tenham em mente que 
a química faz parte do seu dia a dia. Santos e Schnetzler (2010, p.49) afirmam que:  

 
A química no ensino médio não pode ser ensinada como um fim em si mesma, 
senão estaremos fugindo do fim maior da Educação Básica, que é assegurar 
ao indivíduo a formação que o habilitará a participar como cidadão na vida em 
sociedade. Isso implica um ensino contextualizado, no qual o foco seja o 
preparo para o exercício consciente da cidadania. 

  
Mas em muitas escolas públicas brasileiras ou até mesmo privadas não há 

motivação do intelecto dos estudantes, não é raro que em escolas públicas os 
professores passem boa parte do tempo copiando uma lição na lousa, desperdiçando 
os minutos preciosos da disciplina e ministrando aulas somente com um livro didático, 
sendo este método caracterizado como arcaico, logo não contribuindo para facilitação 
do ensino de química, desta forma constata-se o despreparo destes profissionais.  

O professor como profissional atuante e mediador do conhecimento deve está 
em contato direto com o estudante, pois pode tentar mudar a visão dos mesmos em 
relação ao ensino da Química, onde se constata que o grande desinteresse por parte 
destes pela disciplina, se deve em geral pela falta de atividades experimentais que 
possam relacionar a teoria à prática. 

O curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Roraima 
desenvolve o PIBID desde agosto de 2011 com o objetivo de capacitar os graduandos 
para o uso da experimentação no ensino de química, aproximando o acadêmico com a 
realidade e desafios do futuro campo profissional, com a ideia de torná-lo um professor 
inovador e criativo, para vencer os desafios do dia-a-dia encontrados em sala de aula. 

As práticas experimentais atuam como mediadoras na construção cognitiva do 
conhecimento científico e estimulam o caráter investigativo do indivíduo. De acordo 
com essa perspectiva, introduzir a Química no cotidiano escolar dos alunos por meio 
de atividades práticas pode ser uma forma eficaz no processo de ensino-
aprendizagem. 

Uma reflexão sobre o ensino de Química e as dificuldades encontradas por parte 
dos acadêmicos de licenciatura em química em assimilar e consequentemente 
repassar os conceitos abstratos exigidos pela mesma, possibilita uma análise sobre a 
importância e a validade de aulas práticas para uma aprendizagem mais significativa 
mediada pelo PIBID. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar e diagnosticar a relevância do PIBID 
como ferramenta complementar na formação dos acadêmicos de licenciatura em 
química da Universidade Estadual de Roraima, por meio de questionários com 
perguntas abertas levando em consideração os estudantes formados antes de 2011.2, 
logo não participante do programa nesta IES e os atuais acadêmicos inseridos neste 
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programa, desta forma procurando traçar um perfil dos acadêmicos e graduados do 
curso de licenciatura em química. 

METODOLOGIA  
Na investigação procurou-se saber o que pensam os graduados e acadêmicos 

das 1º e 2º turmas da UERR respectivamente, sobre O PIBID COMO FERRAMENTA 
COMPLEMENTAR NA FORMAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE LICENCIATURA EM 
QUÍMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, numa perspectiva reflexiva. 
Esta investigação foi desenvolvida através de uma método de pesquisa qualitativa. Na 
qual foi utilizada como instrumento a modalidade questionário e observações diretas do 
PIBID. A pesquisa qualitativa faz parte de uma metodologia de pesquisa que não 
obedece a roteiros definidos rigorosamente e são baseados em pequenas amostras. 

 O instrumento utilizado – questionário – foi elaborado com questões abertas 
onde foi abordado a temática que possibilitaram conhecer e falar sobre o PIBID como 
ferramenta complementar na formação acadêmica. As questões para os graduados 
perguntavam sobre as deficiências do curso de licenciatura em química para sua 
formação enquanto professor de química, se eles participaram de algum programa ou 
projeto científico ou tecnológico durante a sua graduação, se conheciam o PIBID, entre 
outras. Para os acadêmicos perguntou-se se eles conheciam o PIBID, se este 
programa contribui para a formação docente em química, se as ações do PIBID o 
motivavam a seguir a a carreira docente, entre outras. 
Foi aplicado uma questionário com 7 (sete) perguntas abertas a 10 (dez) alunos 
participantes do  PIBID iniciados em agosto de 2011 e, outro questionário com 5 (cinco) 
perguntas abertas aos alunos que não participaram do programa PIBID – UERR na 
área do conhecimento: Química. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os sujeitos da pesquisa foram graduados e acadêmicos das duas primeiras 

turmas de química da universidade Estadual de Roraima - UERR. Foram enviados 20 
questionários para as (02) duas turmas, mas somente 11 colaboraram até a conclusão 
da pesquisa. 

A seguir, são apresentados os resultados do processo de análise e interpretação 
dos dados obtidos por meio das respostas fornecidas pelos 04 alunos bolsistas do 
PIBID Química 2011 e 07 alunos da primeira turma do curso de licenciatura em 
Química da UERR. O dados foram organizados da seguinte forma, primeiro são 
apresentadas as perguntas e depois as respostas. 

 
Análise do Questionário A – (graduados) primeira turma 
a) Deficiências do curso de licenciatura em química para sua formação enquanto 

professor de química? 
Nessa categoria, consideramos as respostas dos alunos que fazem referência 

às lacunas deixadas durante a graduação e têm por finalidade discutir o modelo 
tradicional de formação dos cursos de licenciatura que conferem uma visão simplista à 
atividade docente, tornando esse processo pouco eficiente em sua função formativa. 
Sendo este modelo caracterizado pela dicotomia teoria-prática e pela falta de in-
tegração disciplinar pautado na ideia da transmissão/recepção. 
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b) Quais foram às deficiências do curso de licenciatura em química para sua 
formação enquanto professor de química? 

Segundos os respondentes do questionário A, as deficiências foram professores 
compromissados em desempenhar o papel de educador e ausência de aulas práticas 
no laboratório. Portando pode se afirmar que à relação teoria/ Prática, as duas quando 
dispersas impossibilitam o ensino e aprendizagem de química e a falta de educadores 
com garra de ensinar, desmotiva muito o alunos a sair de suas casas ou trabalho e 
passar quatro horas numa sala de aula com um professor que brinca de ensinar, não 
se preocupando que profissional em educação ele deveria está ajudando a formar. 

 
c) Em relação à participação de algum programa ou projeto científico ou 

tecnológico durante a graduação? 
Neste quesito 100% dos alunos A, respondeu que não participaram de nenhum 

programa de incentivo a docência, quando estavam na universidade. Por acreditar que 
quando trabalhado prática e teoria juntas, a aprendizagem tem um rendimento mais 
significativo tanto para quem esta aprendendo, como pra quem ensina. 

Gauthier, (1988) afirma que “o trabalho docente, o processo de ensino-
aprendizagem, como toda relação social, é semelhante a um jogo em que os indivíduos 
empregam estratégias de ganho”. 

 
d) Conhece o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência? 
Apenas (01) um dos respondentes A, não conhece o PIBID, (04) quatro já 

ouviram falar, mas não tiveram o programa na sua formação acadêmica, como 
incentivador e para melhor aperfeiçoar sua carreira profissional. 

“Sim, um projeto de estágio onde participam alunos matriculados na 
universidade estadual, os alunos selecionados prestam estágio remunerados em 
empresas conveniadas com a instituição”. 

“Conheço. O PIBID é um exemplo claro de incentivo aos alunos bolsistas e não 
bolsistas, que estão cursando química vale a pena dedicar-se no curso e participar 
desse tipo de projeto”. 

Esse programa é um incentivo as cursos de licenciaturas a docência, os 
acadêmicos tem o contato direto com os alunos da rede pública de ensino, trabalhando 
teoria/prática em sala de aula e ajudando assim melhor o índice do IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica) no estado. 
 

  e) O PIBID ou outro programa que aproxima escola e universidade contribui 
para a formação docente em química? 

Todos os respondentes A, afirmam que Sim. “Não tive a oportunidade de 
participar este programa, mas acredito que o mesmo pode contribuir na formação dos 
acadêmicos, pois oferecem oportunidades de exercer a profissão e conhecer a 
realidade dos e das escolas do nosso estado”. 

O PIBID ou outro programa proporciona sim essa integração, pois o acadêmico 
vivenciar prática/teoria em contato direto com os alunos, buscando aprimorar seus 
conhecimentos, desenvolvendo projetos e obtendo experiências para sua carreira 
docente. 

 
f) A ação do PIBID ou outro programa poderia ter motivado você seguir a 

carreira docente? 
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Três respondentes A, afirmaram que não. “Não diretamente, pois o PIBID não 
existia antes de 2007 e muitos profissionais que terminaram sua graduação antes desta 
data são ótimos profissionais motivados”. 

Quatro disseram que sim. “Com certeza, seja de qual for à espécie, ou seja, 
programas, projetos, encontros, congressos, bolsas de estudos, sempre servem como 
incentivo para alcançar o objetivo do acadêmico, pois assim poderá estar em contato 
com outras realidades e poderá compartilhar e obter conhecimentos distintos a sua 
realidade, e assim desenvolver trabalhos em prol da sua comunidade”. 

“Não exerço a profissão, mas ainda tenho esperança de lecionar. E com certeza 
o desenvolvimento de projetos durante a fase acadêmica contribui muito no ensino e 
aprendizagem de todos, e facilitar a troca de experiências dos acadêmicos durantes os 
estágios, pois muitos de nós apresentaram bastantes dificuldades durante a Prática 
profissional”. 

Com certeza qualquer programa que venha somar para o aprendizado dos 
acadêmicos, promovendo uma mudança de cultura na formação de professores, 
envolvendo ações em beneficiar e valorizar o futuro licenciando para o estabelecimento 
de trabalho novo para os cursos de formação e incentivando à profissão docente. 

 
Análise do Questionário B – (Acadêmicos) segunda turma 
a) Comente o que você conhece do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID). 
Os respondentes B, comentaram que o PIBID é um projeto que objetiva 

proporcionar os licenciados a oportunidades de estarem vivenciando no seu dia a dia a 
experiência docente, trabalhando projetos para melhorar sua formação e também o 
ensino em escolas públicas contribuindo para um aprendizado significativo de cada 
aluno dessas escolas.  

 
b) O PIBID contribui para a formação docente em química? 
100% responderam B, disseram que sim. Pois segundo os respondentes o 

programa oferece oportunidade para os alunos do ensino da rede público, estudarem 
teoria/pratica, melhorando e levando seu grau de conhecimento. 

“Através do PIBID, os acadêmicos vivenciam a realidade que acontece dentro 
das escolas, e os mesmos contribuem com o aprendizado dos estudantes, pois essa 
interação que ocorre entre os alunos das escolas públicas com os acadêmicos 
integrantes do projeto PIBIB de química da UERR prepara os acadêmicos para 
futuramente exercer melhor seu papel de professor em sala de aula”.  

Com o PIBID, percebemos que os acadêmicos da 2ª turma de química da 
UERR, têm melhorado na aprendizagem/ensino, sendo seu curso melhor avaliado e 
valorizado, pois hoje com esse programa eles têm foco em sua formação profissional. 

 
c) A ação do PIBID tem motivado você seguir a carreira docente? 
Todos responderam que sim. Para eles é gratificante ensinar os alunos os 

conteúdos já estudados durantes o curso de graduação em química e ver o quanto eles 
se interessam e tiram suas duvidas nas as aulas é de experimentos. 

Nesse sentido, Santos (2007, p.2) afirma que: 
 

[...] promover a educação científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o 
aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar 
decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e 
atuar na solução de tais questões. 
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d) Que o estimulou a participar do PIBID? 
“Saber que através do PIBID temos a oportunidades de vivenciar diretamente 

situações que sem o mesmo, só poderiam ocorrer nos estágios supervisionados. 
Tendo a oportunidade de interagir diretamente com alunos fazendo essa troca de 
conhecimento, nos torna mais seguros e capazes de seguir essa carreira árdua que é a 
de educar” 

“Primeiro a vontade de ter o contato diretamente com alunos, como também 
fazer parte de um trabalho que ajude a melhorar o ensino”. 

 “A pesquisa e experimentos com matérias alternativos. 
Existe uma integração entre universidade e escola proporciona aos universitários 

das licenciaturas, participarem de experiências e de práticas pedagógicas, tendo a 
oportunidade de atuarem efetivamente junto aos alunos, incentiva as escolas públicas 
tornarem-se protagonistas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas 
que nelas atuam. 

 
e) O PIBID promove a integração entre UERR e escola? Em caso afirmativo, 

descreva como ocorre essa integração. 
Todos acadêmicos B concordam que o PIBID integra o elo entre essas duas 

instituições de ensino, desenvolvendo atividades tanto na UERR, quanto nas escolas. 
Como foi afirmado pelo os estudantes B, sabe se que o PIBID promove a 

integração da UERR com a comunidade. Aprimorando a formação dos acadêmicos, 
que tem a oportunidade de experimentar a iniciação à docência nas escolas públicas 
do estado de Roraima. Contribui também para a melhoria da qualidade da IES onde 
eles atuam e do próprio curso de licenciatura em química da Universidade.  

 
f) O tempo dedicado ao projeto e as atividades são suficientes para a formação 

do futuro professor. 
De acordo com a maioria dos respondestes B é suficiente o tempo dedicado 

tanto ao projeto quanto as atividades, só mente (01) respondeu B, disse que as 
atividades requerem mais tempo.  

 “O tempo dedicado ao projeto sim, mais as atividades não, nos bolsistas 
poderíamos desenvolver um espaço ciências no final de semana iria ser bem 
gratificando tanto para os bolsistas como para os alunos”. 

 
g) E, finalmente, comente sobre os objetivos do PIBID do curso de licenciatura 

de química da UERR. 
“As nossas atividades desenvolvidas no PIBID têm sido bem aceito nas escolas, 

e isso tem sido uma referência para os nossos objetivos que é estimular o ensino de 
química através de atividades que o aluno presencia no seu dia-a-dia”. 

“O PIBID do curso de licenciatura em química da UERR, tem por objetivo levar 
através de acadêmicos Bolsistas, as escolas públicas da Capital e do Interior em Boa 
Vista/RR, a proposta de experimentos de forma simples no ensino de química, as aulas 
são elaborados por cada acadêmico, com kits de experimentos, utilizando-se materiais 
de baixo custo. Mais com o intuito maior de mostrar aos professores e alunos das 
escolas públicas que se pode dar uma aula experimental de química bem 
contextualizada, sem laboratório e utilizando materiais alternativos. Pois com os 
experimentos os alunos ficam curiosos para saberem o que esta ocorrendo na 
determinada reação, e isso estimula o aluno a irem em busca de respostas, tornando 
os alunos mais críticos e interessados para aprenderem mais sobre o conteúdo de 
química”. 
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Segundo o Professor Me. Evangelista F. de Lima, coordenador química do PIBID 
da UERR, avaliou o projeto PIBID como positivo. 

 
Através do acompanhamento dos acadêmicos envolvidos no 
PIBID QUÍMICA nas diferentes atividades desenvolvidas a partir 
do segundo semestre de 2011 até a presente data, foi possível 
avaliar positivamente o programa, principalmente quando se 
considera os seguintes aspectos: 
1- O acadêmico é inserido na atividade docente por iniciativa 
própria sem ser obrigado a fazê-lo como muitas vezes ocorre no 
momento do estágio obrigatório; 
2- O acadêmico é agente direto na escolha e elaboração das 
atividades experimentais, isso faz com que o mesmo tenha 
contato com os resultados mais atualizados da pesquisa científica 
em educação por meio dos artigos pesquisados; 
3- O acadêmico melhora sua desenvoltura e didática de forma 
mais natural do que nas disciplinas para esse mesmo fim; 
4- A participação no PIBID ou em outros projetos de extensão 
e/ou pesquisa torna o acadêmico mais envolvido com a "cultura 
universitária", ou seja, a vida acadêmica passa a ser vivenciada 
com maior intensidade, mais dedicação, maior permanência no 
ambiente universitário, resultando no melhoramento do 
desempenho geral. 
Enfim, ao longo desses anos de docência no ensino superior, 
mais especificamente na formação de professores, podemos fazer 
um paralelo entre aqueles professores formados antes do 
programa PIBID com os futuros professores que tiveram 
participação no programa. 
Ressalta-se que há um diferencial positivo bastante expressivo 
para aqueles que fazem parte do PIBID e/ou outros programas de 
extensão e pesquisa. 

 
 Sabendo de suas atribuições como bolsistas, os acadêmicos de química da 

UERR, buscam a integração dos saberes científicos, tecnológicas e práticas docentes 
de caráter inovador e que venha contribuir para superação de problemas identificados 
no processo de ensino aprendizagem nas escolas públicas, possibilitando que o 
ambiente escolar tenha mais acesso aos avanços científicos e tecnológicos a partir da 
atuação dos acadêmicos como professor, pesquisador e motivador, na aplicação 
efetivo de suas ações de ensino na comunidade escolar. 

O trabalho docente é complexo e exige a construção e integração de fatores que 
ultrapassam as relações mantidas no interior da sala de aula. Sendo assim podemos 
dizer que o PIBID é uma ferramenta complementar na formação acadêmica, no 
desenvolvimento da prática metodológica, oportunizando o contato com teorias 
educacionais permitindo a compreensão das relações concretas vividas no contexto 
educacional e no processo de ensino e aprendizagem, bem como na relação teoria e 
prática, aspectos importantes na formação do professor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A realização deste trabalho permitiu verificar que o projeto PIBID, tem 
alcançado suas metas em relação ao estudo de química na UERR, proporciona 
satisfação aos acadêmicos bolsistas desse programa; proporciona a interação dos 
estudantes do PIBID com os alunos das escolas públicas; permiti conhecer práticas 
metodológicas inovadoras, permite também que os acadêmicos reconhecessem o valor 
e a importância para a escola das atividades nela desenvolvidas, sentindo-se parte 
integrante destas comunidades. Pelo desafio de implementar as aulas motivadoras 
sendo possível observar que o PIBID ocupa um espaço de extrema importância nestas 
instituições, pois além de visar a melhoria do ensino, promove aprendizagens. 

A experiência proporciona aos futuros professores uma efetiva reflexão sobre a 
prática docente, percebendo a necessidade de articular os eixos teoria/prática com a 
realidade contextual. Constatou-se que é preciso pensar e desenvolver metodologias 
que possibilitem a aprendizagem e o envolvimento dos alunos, contribuindo para a 
melhoria da qualidade da Educação, proporcionando troca de experiências e saberes 
sobre questões ligadas ao cotidiano da sala de aula. 

Com isso acredita-se que este trabalho contribuirá para que a formação inicial 
não seja reducionista, mas, para que ofereça e desperte em cada um dos graduados e 
acadêmicos, professores, supervisores e coordenadores a necessidade de que o 
educador envolva-se constantemente em atividades de que possibilitem a formação 
continuada, melhorando assim seu papel de professor motivador. 
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Introdução 
Os conhecimentos de natureza científica e 
tecnológica são cada vez mais valorizados na 
formação de um cidadão crítico, ampliando sua 
compreensão do mundo, preparando-o para ser 
agente de mudanças. Conforme afirma Chassot 
(2004), a mudança de paradigma ocorre com 
abandono de uma tradição centrada na transmissão 
de conhecimentos científicos prontos e verdadeiros. 
Os Cursos de graduação, em especial as 
licenciaturas e no caso específico o curso de 
Ciências: Biologia e Química do IEAA e órgãos 
ligados à educação devem interagir para melhoria 
do ensino de ciências, tanto na fundamentação 
teórica quanto nas habilidades e competências dos 
que se formam. No sentido de contribuir com o 
ensino de ciências este projeto teve como objetivo 
despertar o interesse dos jovens para o ensino de 
ciências visando atividades experimentais por meio 
de oficinas, além de contribuir para a formação dos 
alunos do curso de Ciências: Biologia e Química do 
IEAA. A metodologia envolveu três etapas básicas: 
1) Seleção de escola da cidade de Humaitá - AM; 2) 
Pré-organização das oficinas (visita técnica, seleção 
de temas e organizações das oficinas); 3) Execução 
das oficinas foi realizada rodízios entre as turmas e 
os acadêmicos tiveram que ajustar seus 
experimentos para séries diferentes. Ao final de 
cada oficina, os ministrantes aplicaram aos 
participantes questões acerca dos conteúdos 
ministrados relacionados aos experimentos 
realizados e escreveram seus relatos.  

Resultados e Discussão 
As aulas experimentais em formas de oficinas foram 
realizadas com alunos do último seguimento da EJA 
(oito turmas) e alunos do Ensino Fundamental (06 
turmas do 6º ao 9º Ano). A escolha das escolas se 
deu devido às mesmas não possuírem laboratório e 
pela sua localidade, recebendo em sua maioria 
alunos de baixa renda. Os títulos dos experimentos 
selecionados foram: 6º Ano – Lente de água e Furar 
um balão com alfinete sem que ele estoure; 7º Ano - 
Pasta de elefante e Gelo pegando fogo; 8ºAno –. 
Que efeito esse? e ácido e base; 9º Ano - Batatas 
geram energia elétrica? e a Dança dos elétrons. 
Além da receptividade foi possível perceber o 
grande interesse por parte do gestor, pedagogo, 
professores e em particular pelos alunos (figura 1). 

De acordo com as atividades proposta no projeto foi 
possível observar, através dos relatos dos 
acadêmicos e alunos, que a prática em sala de aula, 
aliada a diversos métodos de aprendizagem, em 
especial as oficinas realizadas através de aulas 
experimentais, permitiu a atuações mais 
consistentes dos licenciandos, que adaptaram suas 
oficinas para séries diferentes daquelas para a qual 
a prática foi proposta e ainda assim conseguiram 
atingir os objetivos propostos no projeto.  
 
Figura 1. Fotos dos acadêmicos e alunos que 
participaram das oficinais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
Através do projeto foi possível contribuir com a 
formação acadêmica e com o ensino aprendizagem, 
mostrando na forma de experimento o papel 
principal da ciência que é levar a explicação dos 
fenômenos que ocorrem na natureza. Levando o 
conhecimento científico de forma mais simplificada 
em se tratando de alunos da EJA. 
A escola tem como desafio proporcionar o saber 
cientifica ao alcance dos alunos que não podem ser 
enfrentado com as mesmas práticas docentes das 
décadas anteriores ou da escola sem qualificação 
para receber todos os tipos de alunos. E a 
universidade através do projeto de extensão, 
ajudando a escola em formar cidadãos mais crítico e 
consciente de sua realidade.  
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Introdução 
Um dos grandes desafios para professores 

de Química é o conteúdo programático de maneira 
a torná-lo compreensível, acessível e, portanto, 
significativo para os estudantes. Estratégias para 
favorecer a aprendizagem, estimulando a interação 
ativa dos estudantes devem considerar temas 
cotidianos de interesse sócio científico, colaborando 
para a construção da cidadania. 

As ações de nosso subprojeto licenciatura 
em Química do PIBID-UNICAMP pretendem que o 
licenciando atue e reflita sobre propostas para 
ensinar e aprender Química; revisar e aprimorar 
práticas docentes; discutir e rever conceitos 
químicos e educacionais de forma integrada e 
contextualizada, junto com as escolas parceiras. 

Em uma das ações desenvolvidas, 
buscamos oportunizar a produção de significados 
junto a estudantes da educação de jovens e adultos 
(EJA), enquanto cidadãos e consumidores, acerca 
das informações nutricionais de diversos alimentos. 
Introduzimos a temática da qualidade da 
alimentação, considerando sua relevância a partir 
dos índices alarmantes de obesidade e outros 
problemas de saúde atuais, vividos pela população 
brasileira, especialmente nas condições 
socioeconômicas mais baixas. 

Resultados e Discussão 
Elaboramos uma oficina constituída de três 

partes. A primeira, com a apresentação de 
fragmentos do documentário "Muito Além do Peso", 
gerou a participação pró-ativa de alguns estudantes, 
que incluíam seus relatos pessoais. Durante a 
exibição, fizemos interrupções para a discussão dos 
aspectos-chave.  

Na segunda parte, houve uma palestra 
envolvendo o termo “calorias” e como a energia é 
aproveitada pelo organismo, com informações dos 
principais nutrientes e suas funções, para compor a 
pirâmide alimentar. Os estudantes surpreenderam-
se com os teores de alguns nutrientes, como 
carboidratos, lipídios e sódio, em alimentos como 
bolachas e refrigerantes.  

Por fim, a terceira e última atividade 
consistiu num roteiro que levou ao cálculo de 
calorias e nutrientes em distintos tipos de refeições, 
com base nas informações nutricionais dos rótulos.  

Uma análise das respostas de todos os 
grupos de participantes permitiu identificar que as 
principais dificuldades foram: o fato da porção 
indicada no rótulo ser, muitas vezes, diferente da 
consumida, o que exige calcular proporções; o 
cálculo da porcentagem com base nos valores 
diários recomendados; a escolha da refeição ideal 
uma vez que não basta apenas verificar a 
quantidade de calorias, mas sim uma proporção 
entre os nutrientes. Os estudantes relataram 
posteriormente que levaram parte das informações 
para familiares, inclusive mostrando o panfleto 
informativo produzido para a oficina. Muitos 
relataram que passaram a observar com mais 
atenção os rótulos dos alimentos e buscaram 
reduzir o consumo de alguns deles em suas dietas. 

Durante todo o período de planejamento, 
ação e avaliação da oficina, houve oportunidades 
de grande potencial formativo para toda equipe 
envolvida. Isto reforça a contribuição efetiva da 
proposta do PIBID que transforma também 
supervisores e coordenadores, em nosso caso. 

Conclusões 
A elaboração da oficina proporcionou um 

aprofundamento num tema que pode ser o gerador 
de conhecimentos químicos específicos (como 
energia e funções orgânicas) e integrados com 
conhecimentos da Biologia e da Matemática. Aos 
elaboradores, exigiu manterem-se reflexivos na sua 
prática, inserindo novas estratégias didáticas. Os 
estudantes mostraram-se motivados principalmente 
pela identificação com o tema e demonstraram que 
é possível mudar hábitos a partir da elucidação e 
consciência do que é discutido na sala de aula. 
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Introdução 
Para construção do conhecimento dos estudantes é 
necessária uma quebra da linearidade com que a 
Química é apresentada1. Nesse sentido, foi 
elaborada como estratégia de ensino uma oficina 
temática2. O desenvolvimento desta fundamentou-
se na abordagem metodológica dos três momentos 
pedagógicos, que consistem na problematização, 
organização e a aplicação do conhecimento3. Em 
um primeiro momento, a problematização consiste 
no levantamento das concepções prévias dos 
estudantes, contribuindo para que os conceitos 
estudados possam obter novos significados. No 
segundo momento pedagógico devem-se 
apresentar conceitos mais específicos, pois por 
meio destes começará a ocorrer a assimilação e 
apropriação do conhecimento pelo aluno. O terceiro 
momento permite que os estudantes busquem 
soluções para outros problemas a partir dos 
mesmos conhecimentos científicos que foram 
apresentados durante a apresentação da oficina. A 
utilização da oficina temática propicia ao aluno a 
participação ativa na construção do seu 
conhecimento, desta maneira, o trabalho em 
questão tem como objetivo apresentar a proposta de 
desenvolvimento de uma oficina temática a partir do 
tema doping no esporte, relacionando este aos 
conceitos da disciplina de Química, buscando tornar 
o processo de ensino e aprendizagem mais 
significante ao aprendiz. 

Resultados e Discussão 
A oficina temática realizada na Universidade 
Estadual Londrina destinou-se aos alunos do Ensino 
Médio e fez parte das atividades propostas na 
disciplina Química na Escola II do curso de 
Licenciatura em Química. A química envolvida no 
doping foi a temática escolhida pelo grupo. Com o 
intuito de levantar as ideias prévias dos alunos, 
solicitou-se que eles respondessem à seguinte 
problematização: “O que é ser antiético no 
esporte?”. Desta forma, além de apresentarem suas 
ideias sobre o assunto abordado, os participantes 
discutiram sobre o que seria o uso de doping pelos 
esportistas, sem especificar, até o momento, quais 
seriam os tipos de doping. Com isso os oficineiros 
puderam trabalhar a definição do termo doping. Para 
a organização do tema trabalhado, utilizou-se a 
leitura de um texto sobre a história do doping e a 

apresentação de vídeos. A leitura realizada teve o 
intuito de fazer com que os alunos participassem 
ativamente do desenvolvimento da oficina. Em 
seguida, foram trabalhados os tipos de doping mais 
comuns e os efeitos que estes causam no corpo, 
pois muitos não sabiam da variedade de 
substâncias que são classificadas como doping no 
meio esportivo. Assim, desenvolveu-se o conceito 
químico relacionado com a temática, reações 
químicas, dando maior ênfase à reação de dupla-
troca, por esta acontecer no exame antidoping 
vinculado ao uso de diuréticos. A experimentação 
também foi utilizada na realização da oficina 
temática, a qual consistiu em uma simulação do 
teste para a identificação de diuréticos e glicose na 
urina. Nesta etapa, os próprios alunos realizaram os 
experimentos, pois, desta forma, foi possível 
investigar e fundamentar a (re)construção do 
conhecimento por meio de suas observações. Ao 
final das atividades, solicitou-se que os alunos 
comentassem e escrevessem sobre suas 
percepções acerca do desenvolvimento da oficina e 
respondessem um questionário. Muitos alunos 
afirmaram que, por meio das discussões e reflexões 
geradas, foi possível compreender de maneira 
efetiva a definição e os possíveis efeitos do doping, 
assim como a Química envolvida nesta temática. 

Conclusões 
A oficina proporcionou conhecer uma maneira 
diferente de se trabalhar em sala de aula, 
contribuindo no processo de formação inicial dos 
licenciandos, na qual se pode contextualizar os 
conteúdos químicos, possibilitando o embasamento 
científico de conhecimentos do senso comum, 
propiciando assim a (re)construção de conceitos. 
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Introdução 
A fase de inserção na carreira docente pode 
influenciar a constituição da identidade docente e a 
permanência na carreira1,2 e 3. Dessa forma, muitos 
países têm desenvolvido programas de inserção ou 
de indução à docência, que têm sido reconhecidos 
como essenciais no desenvolvimento profissional do 
professor e na construção da sua identidade1. Na 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
Campus Universitário do Araguaia (CUA) são 
desenvolvidos dois programas de acompanhamento 
de professores em início de carreira, o PAPIC que 
atende alunos/professores principiantes de diversas 
áreas e o PAPIC/Química que atende, 
especificamente, os alunos/professores de Química 
em início de carreira. O objetivo desses programas 
é fornecer apoio sistematizado aos professores 
neófitos e alunos graduandos das licenciaturas 
quanto aos desafios e dificuldades pertinentes à 
inserção na docência2. Dessa forma, esse trabalho 
tem como objetivo discutir como este programa de 
acompanhamento de professores de Química em 
início de carreira foi desenvolvido e como ele é 
realizado. 

Resultados e Discussão 
As atividades do PAPIC foram iniciadas no ano de 
2011 e são desenvolvidas até o presente ano. Em 
2013, 50% dos participantes do programa eram da 
área de Química (21) e por isso foi desenvolvido o 
PAPIC/Química. O acompanhamento ocorre através 
de encontros presenciais e por ambiente virtual de 
interação e aprendizagem (AVIA/grupo fechado no 
facebook). O acompanhamento pelo AVIA ocorreu 
durante seis meses. Os encontros presenciais 
totalizaram 20 horas e foram divididos em dois 
encontros nomeados de Estudos Direcionados. O 
acompanhamento específico para professores 
principiantes de Química foi elaborado a partir de 
levantamento de dados realizado pela equipe do 
programa por meio da análise dos questionários 
junto ao público alvo, (que buscou identificar as 
necessidades e expectativas da fase de iniciação na 
carreira docente) e análise de literatura sobre 
trabalhos que se reportam às dificuldades de 
professores de Química em início de carreira3,4. 
Dessa forma, o acompanhamento específico visou 
propiciar apoio nos seguintes aspectos: expectativas 
e dificuldades relacionadas com o conhecimento 

curricular, conhecimento conceitual de Química, 
elaboração de sequência didática, plano de aula, 
experimentação, dentre outras. A abordagem das 
atividades tanto do primeiro Estudo Direcionado 
quanto do segundo tiveram caráter “imediatista”, ou 
seja, buscando uma abordagem mais prática e 
menos “teorizada”. Para tanto, utilizamos “estudos 
de caso” que abordassem situações práticas 
didático-metodológicas, através das quais os 
participantes pudessem se identificar, discutir e 
refletir sobre suas atuações como professores.  

Conclusões 
Os professores participantes demonstraram possuir 
muitas lacunas de formação, especialmente, 
relacionadas aos saberes docente. A falta de 
domínio dos saberes pode ser um dos fatores 
responsáveis por desencadear ansiedade e 
sentimentos de expectativas nos professores 
principiantes. Diante desse cenário a escolha das 
atividades com caráter “imediatista”, menos 
teorizada e de “estudo de caso” se mostraram 
adequadas à demanda dos professores. Dessa 
forma, o programa se mostra como uma proposta 
para propiciar apoio para a inserção dos 
participantes na carreira docente, minimizando as 
tensões e dificuldades próprias dessa fase. 
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Introdução 
Desde a década de 1990 do século XX, as 
tecnologias da informação têm sido discutidas no 
ensino de Química. Estes estudos abordam a 
Formação de Professores (FP) e a influência das 
novas tecnologias da informação nos processos de 
ensino e aprendizagem desta disciplina1, apontando 
dificuldades como a incorporação das tecnologias 
na sala de aula - em termos socioeconômicos, por 
existirem deficiências herdadas da formação inicial 
do professor; do pouco acesso aos recursos 
informatizados; bem como, as poucas abordagens 
desses temas nos cursos de formação inicial e 
continuada. Contudo, se baseada em atos e 
momentos reflexivos e investigativos, a FP, poderá 
ter sua qualidade melhorada, por isso, é indicado 
que se criem ambientes virtuais que possibilitem 
discussões e a valorização da subjetividade dos 
participantes2. Considerando a relevância do 
assunto, se faz importante compreender como os 
alunos (13) do 1o semestre do curso de Licenciatura 
em Química da Universidade Estadual de Santa 
Cruz, matriculados na disciplina ‘Informática 
aplicada à formação do professor’ avaliam a leitura e 
o estudo de artigos que destacam o uso das 
tecnologias da informação no ensino de Química e 
quais os desdobramentos a futura prática docente, 
compondo o objetivo deste estudo. 

Resultados e Discussão 
Foram distribuídos questionários aos licenciandos 
(23) inscritos na disciplina contendo uma pergunta: 
A leitura de artigos que destacam o uso das 
tecnologias da informação no ensino de Química 
auxiliam a pensar na futura prática docente? 
Justifique. Desse número responderam 13 
licenciandos. As respostas foram analisadas a luz 
da Análise Textual Discursiva (ATD) que permite a 
unitarização, categorização e comunicação dos 
resultados3. Das respostas dos estudantes 
emergiram duas categorias: a) Novas formas de 
ensinar e aprender, emergente das respostas 
daqueles que acreditam que através das discussões 
em sala de aula e artigos estudados, conseguirão 
fazer das tecnologias de informação uma relevante 
opção para o surgimento de novas possibilidades no 

ensino-aprendizagem;.e b) Novas práticas docentes, 
emergente das respostas dos que demonstraram 
um grande interesse em ajustar as suas futuras 
práticas docentes para que sejam adequadas ao 
público que se pretende atingir e se manter 
atualizado frente a evolução tecnológica, com aulas 
mais dinâmicas. Verificamos que 7 das 13 respostas 
apontam para a vertente da 1ª categoria, como 
podemos verificar nas respostas do sujeito A “[..] 
com recursos tecnológicos é possível planejar aulas 
mais dinâmicas que prendam a atenção dos alunos 
e possibilitam uma melhor aprendizagem.” E do 
sujeito M “[...] as tecnologias da informação são 
auxílios excelentes para ensinar e também facilita o 
entendimento do assunto.” Já com relação a 2ª 
categoria, verificamos que 6 das 13 respostas 
demonstram esses interesses, como por exemplo, 
do sujeito C, onde o mesmo relata que “[...] as aulas 
podem ser diferentes e dinâmicas [...] Auxiliando o 
professor a se atualizar e pensar em novas 
práticas.” E na resposta do sujeito H “[...] utilizando 
formas inovadoras e saindo do tradicional”. 

Conclusões 
As tecnologias da informação são importantes 
aliados dos futuros professores durante a formação 
inicial. Assim disciplinas que tratem da questão nos 
cursos de licenciatura possibilitam também pensar 
em novas práticas para a reflexão e debate de como 
utilizar as tecnologias nos processos de ensinar e 
aprender. 
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Introdução 
 Através de uma parceria entre o Instituto 
Federal do Triangulo Mineiro e a Escola Estadual 
Aurélio Luiz da Costa com o programa PIBID 
Química, realizou-se uma pesquisa com alunos do 3º 
ano do ensino médio, diurno (matutino) e noturno.  

 Esta pesquisa foi realizada através de um 
questionário contendo dez questões discursivas, 
tendo como intuito saber quais cursos os alunos 
pretendem realizar após o término do ensino médio, 
mais precisamente sobre cursar uma Licenciatura. O 
questionário constou de perguntas abordando temas 
como: o que eles entendem por função de educador e 
professor; se a química se restringe somente ao 
ensino médio; qual a distinção entre as redes de 
ensino municipal, estadual e federal; e se eles se 
interessariam em ser professor de uma dessas redes.  

 A pesquisa contemplou três turmas do turno 
matutino e duas turmas do noturno. Contemplando 
162 alunos no total. 

Resultados e Discussão 
Pode perceber pelas repostas dos alunos, que a 

falta de conhecimento sobre a profissão de professor 
é grande, sendo que 37 % dos alunos sabem a 
distinção entre a função de educador e a de um 
professor, já os outros 63% acha que é a mesma 
coisa.  

 Sobre se identificar como um docente, 23,4 % dos 
alunos se identifica, porém destes, somente 13,5% 
dos mesmos gostariam de seguir a profissão de 
professor, sendo da rede federal e não da rede 
municipal nem estadual, segundo eles, na rede 
federal há uma remuneração melhor.  

 Com relação a que curso pretende cursar após o 
término do ensino médio, 1,23% dos alunos vão 
cursar química, 13,6% dos alunos não sabem ou não 
vão cursar nenhum curso, 35,8% dos alunos vão 
prestar vestibular para alguma engenharia, sendo a 
mais citada à engenharia civil, 8,02% escolheram 
cursar escolheram medicina. Sendo os outros 
41,35% dos alunos variando entre zootecnia, 
arquitetura, psicologia, jornalismo e cursos técnicos.  

 A distinção entre o professor da rede municipal, da 
rede estadual e da rede federal é bem precária, sendo 
que apenas 3,7% dos alunos sabem da diferença 
entre elas; 59,26% acham que variação ocorre 
somente no salário, enquanto que os outros 37,04% 
dos alunos acham que não tem distinção nenhuma 
entre elas.  

 Sobre o fato da química se restringir somente ao 
ensino médio, os discentes têm consciência que a 
mesma está presente tanto no cotidiano quanto em 
cursos superiores e técnicos. O que permite uma não 
frustração quando eles ingressarem em um curso 
superior, pois já sabem da sua importância e 
presença em vários cursos. 

Conclusões 
Conclui-se que o campo docente é visto de forma 

negativa, pelos alunos, levando-se em consideração 
que nenhum dos mesmos gostaria de cursar uma 
licenciatura e ser professor das redes municipais e 
estaduais.  

 Por fim, com este questionário conseguiu-se 
verificar o desinteresse dos discentes pela docência, 
o qual é justificado pelas dificuldades vivenciadas pelo 
professor, como baixa remuneração e trabalho 
desgastante, além de dificuldades como: não 
saberem  transmitir conhecimentos; não terem tempo 
para se dedicarem,e o fato de não possuírem vocação 
para a profissão.  
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Introdução 
As discussões sobre formação docente, realizadas nas 
últimas décadas têm revelado a necessidade de se refletir 
acerca da complexidade da tarefa de ensinar (Nóvoa, 
1992; Cró, 1998; Pimenta, 1999). A qualidade na 
formação de professores é uma das condições na 
elevação da qualidade do ensino no país, portanto, faz-se 
necessário se ter uma preocupação com a formação 
inicial dos professores, para que esta seja alicerçada 
sempre pelo processo da teoria e prática, uma vez que 
uma não pode andar separadamente da outra. Dessa 
forma, o presente trabalho teve como objetivo levantar 
informações acerca dos concludentes do segundo 
semestre de 2013 do curso de Química Licenciatura das 
Instituições públicas de ensino superior da cidade São 
Luís-MA. Neste contexto, as informações serão 
apresentadas através de dados organizados por meio de 
um perfil sócio-econômico-formativo desses futuros 
educadores da rede pública e particular de ensino. O 
presente trabalho versa para o campo de pesquisa 
qualitativa, uma vez que trabalha com análise de 
percepções sociais. Para a coleta dos dados fez-se uso 
de questionários semiestruturados como instrumento de 
registro e análise dos projetos políticos pedagógicos dos 
cursos das instituições campo desta pesquisa. O 
questionário é uma entrevista estruturada, na qual cumpre 
pelo menos duas funções: descrever as características e 
medir determinadas variáveis de um grupo pesquisado 
(Richardson, 1999). Nesta ótica, a pesquisa se 
desenvolveu em quatro etapas, a saber: 1ª Etapa: 
Reunião de informações junto ao departamento de 
química nos campus das principais instituições de ensino 
superior de São Luís - Maranhão; 2ª Etapa: Convite aos 
formandos para participação na pesquisa, com prévia 
explicação do que se tratava a mesma; 3ª Etapa: 
Aplicação de questionários via correio eletrônico com 
prazo estipulado para retorno; 4ª Etapa: Análise e 
estruturação e cruzamento e sistematização de dados. 

Resultados e Discussão 
De acordo com os dados levantados pelo site do MEC, 
foram encontradas três instituições de ensino superior de 
oferta pela rede pública na cidade de São Luís do 
Maranhão. Essas instituições são classificadas como: 
duas federais e uma estadual. Todas contendo cursos de 
química licenciatura e outras modalidades na área de 
química. A análise dos dados revelou que nestas 
instituições, existia um total de vinte e dois formandos do 
curso de química para o semestre de 2013.2. Todos estes 
formandos foram contatados, mas somente quatorzes 

destes participaram efetivamente desta pesquisa. Os 
dados revelaram que dos quatorzes participantes da 
pesquisa, a maioria é do sexo feminino (57%), maior parte 
deles tem idade aproximadamente de até 25 anos (57%). 
Em relação a sua formação acadêmica no período 
mínimo estipulado para o curso, observou-se que a 
maioria dos entrevistados está desenvolvendo suas 
funções acadêmicas dentro do tempo regular de 
conclusão de curso (57%). Em relação à formação em 
eventos científicos, percebeu-se uma significante 
participação dos mesmos em congressos científicos 
(86%), sendo que uma quantidade 50% participam como 
ouvinte, mas outros 50% apresentam trabalho, em várias 
áreas de conhecimento químico. 

Conclusões 
O diagnóstico revelado após á analise dos formandos 
investigados no curso de química licenciatura demonstrou 
que nos dias atuais existe uma presença marcante do 
sexo feminino, lembrando que em tempos anteriores 
havia uma procura muito significante deste curso pelo 
sexo masculino. Outro fator constatado refere-se à idade 
dos graduandos que em sua maioria encontram-se na 
faixa etária entre 22 a 25 anos, apresentando um perfil 
considerado relativamente jovem. Logo, esse fato pode 
ser explicado pela expansão do Ensino Superior na qual o 
país vem vivenciando, facilitando cada vez mais a entrada 
de estudantes jovens nos cursos de graduação. Já no que 
tange a conclusão do curso observou-se que a maior 
parte dos concludentes, termina o curso no tempo normal 
de quatro anos. Percebeu-se também que os alunos 
costumam participar de congressos científicos 
enriquecendo o seu capital cultural. E por último, os dados 
revelaram que destes formandos que participam de 
congressos, há um (o) equilíbrio entre os que apresentam 
trabalhos (50%) e os que participam somente como 
ouvintes (50%). 
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RESUMO: O PRESENTE TRABALHO FAZ PARTE DE UM PROJETO ELABORADO A PARTIR DE DISCUSSÕES NO PECE 
(GRUPO DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS) QUE TEM A PRETENSÃO DE ANALISAR ASPECTOS DO 
COTIDIANO DE ALUNOS DE UMA UNIDADE GERADA A PARTIR DE UM PROCESSO DE EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS, A FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL (CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLÂNDIA). PARA O LEVANTAMENTO DOS DADOS, FORAM INVESTIGADAS AS PERSPECTIVAS DE ALUNOS DO 
CURSO DE QUÍMICA QUE RESPONDERAM A UM QUESTIONÁRIO COMPOSTO POR PERGUNTAS ABERTAS E FECHADAS. 
A ANÁLISE REALIZADA, TENDO COMO REFERENCIAL AS ORIENTAÇÕES DE UMA PESQUISA QUALITATIVA, APONTA NO 
SENTIDO DE QUE O ACESSO E A ALMEJADA DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PARECEM REQUERER 
OUTROS INVESTIMENTOS ALÉM DA INFRAESTRUTURA BÁSICA, DO PESSOAL QUALIFICADO E DOS MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA UM ADEQUADO FUNCIONAMENTO. 

INTRODUÇÃO 
 Historicamente, o Brasil mantém a tradição de proporcionar os melhores cursos 
(inclusive das profissões mais destacadas socialmente), nas melhores universidades, 
para uma pequena elite que consegue chegar às portas do Ensino Superior com as 
habilidades e competências exigidas pelo exercício intelectual esperado nesse nível de 
escolarização, conforme o relato de Lima (2005) em sua tese: 

A universidade pública brasileira não consegue, historicamente, exercer o 
papel social que lhe cabe como instituição estimuladora de um projeto nacional 
de desenvolvimento, referenciado nos interesses da classe trabalhadora 
brasileira, pois, a universidade brasileira foi forjada nos marcos do capitalismo 
dependente. (...)  
Se a educação superior no Brasil nasce com a marca de um intocável privilégio 
social, cuja “democratização” começava e terminava nas fronteiras da 
burguesia, com o desenvolvimento do capitalismo monopolista, a ampliação do 
acesso passa a ser uma exigência do próprio capital, seja de qualificação da 
força de trabalho para o atendimento das alterações na esfera produtiva; seja 
para difusão da concepção de mundo burguesa, sob a imagem de uma política 
inclusiva. Tal processo garante a manutenção das posições estratégicas de 
poder das frações hegemônicas da burguesia brasileira; bem como viabiliza a 
ascensão burguesa das camadas médias, fazendo com que a ampliação do 
acesso à educação superior esteja historicamente circunscrita à dominação de 
classe. (LIMA, 1993) 

 Assim, desde o início do século passado existe um movimento em defesa da 
ampliação do acesso à educação pública e de excelência. As reivindicações vêm se 
alterando conforme o contexto histórico. Na década de 1920, por exemplo, objetivava-
se adequar a educação ao ritmo da industrialização/urbanização que ocorria nas 
principais cidades do país sendo encarada, portanto, como uma condição para a 
modernização da sociedade brasileira. De lá para cá, interesses e perspectivas foram 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(FP) 

 

abrindo novas possibilidades, de modo que, praticamente um século depois, a 
centralização e o monopólio são palavras que estão fora de moda. 
 Em época de mundialização do capital, as expectativas tanto das pessoas 
quanto das empresas é que todos tenham, onde quer que estejam, acesso aos bens e 
serviços divulgados incessantemente pelos meios de comunicação em massa. Nesse 
contexto, parece ser uma prerrogativa desse início de século que tudo seja acessível a 
todos, inclusive a Educação. Além disso, as demandas por profissionais qualificados 
têm direcionado esforços no sentido de incluir cada vez mais pessoas na conhecida 
“Sociedade do Conhecimento”. Em consonância com tais perspectivas, o Grupo 
Executivo instituído pelo Governo Federal em fevereiro de 2004 e coordenado por 
Fernando Haddad elaborou o documento Reafirmando princípios e consolidando 
diretrizes da reforma da educação superior (BRASIL, 2004) que, entre outras ações, 
sugeria a criação de novas Universidades e outros Campi fora de sede vinculados às 
Instituições Federais existentes. A ideia veiculada pelo grupo pode ser resumida na 
frase de efeito: “Expandir até ficar do tamanho do Brasil”. 
 Nesse processo, em 2006 surge a Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
(FACIP), unidade acadêmica composta, inicialmente, por nove cursos, fora de sede e 
vinculada à Universidade Federal de Uberlândia (UFU). As atividades acadêmicas 
acontecem na cidade de Ituiutaba (MG), mas o centro administrativo permanece na 
sede, ou seja, as instâncias decisórias ocorrem em Uberlândia, a 132 km de distância. 
 A Química, enquanto ciência da transformação, pode ser considerada a principal 
responsável pela criação de novos materiais e processos. Nos dias atuais, muitos dos 
avanços tecnológicos sofrem interferência dos conhecimentos desenvolvidos no âmbito 
das interações e das transformações. Nesse sentido, a formação em Química passa a 
ter duas finalidades principais: suprir a demanda por mão de obra especializada e 
fornecer instrumentos que auxiliem a população em geral a compreender o contexto 
científico e tecnológico que estamos imersos. Assim, o curso de Química, objeto de 
nossa investigação, procura atingir tais objetivos através das modalidades bacharelado 
e licenciatura. 
 Não obstante a importância estratégica de um curso como esse, vale 
ressaltarmos alguns pontos importantes. Primeiro, há uma imagem distorcida sobre a 
atividade de um profissional da química, em parte veiculada por filmes de ficção, onde, 
na maioria das vezes, o químico se apresenta como uma pessoa que vive no 
laboratório fazendo experimentos empolgantes. Segundo, o currículo do Ensino Médio, 
apesar de inúmeras sugestões de mudança por parte de pesquisadores da área e das 
próprias orientações oficiais, permanece desvinculado do cotidiano dos alunos, de 
modo que os conteúdos ensinados, praticamente, não formam o aluno a “pensar 
quimicamente”. Terceiro, a estrutura curricular da maioria dos cursos de Química no 
país exige certa competência (construída previamente) para compreender raciocínios 
abstratos e lógicos, sobretudo os desenvolvidos no âmbito da Matemática e da Física, 
o que, muitas vezes, impacta negativamente o aluno ingressante, conforme 
levantamento realizado por Silva e colaboradores (1995, pág. 210), “De um modo geral, 
os cursos de Química nas universidades brasileiras vêm, ao longo de muitos anos, 
apresentando problemas que se evidenciam, principalmente, através de indicadores de 
evasão de alunos.” 
 Dessa forma, ao analisarmos as concepções de alunos, devemos ter em mente 
os aspectos acima mencionados. Por conta disso, escolhemos uma metodologia de 
investigação qualitativa para ampliar nossas possibilidades de análise.  
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METODOLOGIA 
 

No presente trabalho, foram investigadas as perspectivas de alunos dos anos de 
2007 a 2011 do Curso de Química da FACIP – UFU. As atividades do curso foram 
iniciadas em 2007, sem interrupções até o momento dessa pesquisa. Da turma inicial 
de 39 alunos, até o momento da pesquisa, apenas sete haviam se formado. Esses e os 
demais que evadiram não foram encontrados. 

Para o levantamento dos dados e tendo em vista a agilidade e a comodidade da 
internet, definimos como pertinente a utilização de um questionário online utilizando o 
recurso de formulários disponível no Google Docs. Tal instrumento foi composto por 
algumas perguntas abertas uma vez que a busca de participações mais livres não 
seriam facilitadas por perguntas fechadas e não possibilitariam qualquer tipo de 
inferência. Já as perguntas fechadas foram realizadas para colher dados tais como, 
ano de ingresso, qualificação ou quantas horas estuda por dia. 

Para análise das respostas dos questionários utilizamos como referencial teórico 
principal Laurence Bardin, pioneira na Análise de Conteúdo, tendo muitas publicações 
neste sentido. 

Na abordagem quantitativa se contabiliza uma constância das especialidades 
que se repetem no conteúdo do texto. Na abordagem qualitativa se “considera a 
presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou conjunto de 
características num determinado fragmento da mensagem” (LIMA, 1993). 

Segundo (CAREGNATO e MUTTI, 2006), “Na Análise de Conteúdo o texto é um 
meio de expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades de texto 
(palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as representem.” 

Dessa forma, esperamos identificar o conteúdo que se manifesta através das 
respostas para discutir alguns aspectos das perspectivas dos alunos no contexto da 
FACIP/UFU com vistas a compreender um pouco sobre a problemática da Expansão 
do Ensino Superior realizada nos últimos anos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Em 40 dias recebendo as respostas dos questionários, contabilizamos a 
participação de 59 alunos. 
No caso dos alunos, não temos a certeza que todos os 175 e-mails enviados puderam 
ser abertos pelos alunos, visto que muitos alunos durante o curso, mudam os 
endereços de e-mail e também não é uma prática muito comum dos alunos utilizarem 
esse recurso para se comunicarem. Muitos quando acessam a internet têm mais 
contato com redes sociais e mecanismos de comunicação instantânea, já outros não 
responderam por, talvez, não terem compreendido o objetivo do questionário. Mesmo 
assim, 59 alunos responderam à nossa pesquisa, perfazendo, então, um total de 33% 
de participação. 

Muito embora tenhamos consciência de que os dados levantados talvez não 
representem as concepções da maioria, entendemos que a quantidade de respostas, é 
significativa e nos permite fazer algumas discussões, ainda que tímidas. 

Assim, analisamos os dados dos questionários separando as respostas por 
fechadas e abertas, e quando necessário, cruzamos os dados para ampliar a 
discussão. As perguntas fechadas serão analisadas, primeiramente, através de 
tratamento estatístico e uma breve discussão, já para as perguntas abertas 
utilizaremos o referencial teórico citado na metodologia. 
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Perguntas Fechadas 
 Do questionário respondido pelos alunos, separamos as seguintes perguntas, 
dando a elas a classificação de fechadas: 

x Em que ano você ingressou no curso de Química da FACIP/UFU?  
x Qual a sua disponibilidade semanal para estudos fora da sala de aula? 
x Na prática, quantas horas você estuda por semana? 
Cada pergunta gerou um Gráfico que será discutido separadamente. 

 
Gráfico 1: Porcentagem do ano de ingresso dos alunos 

 Notamos que mais da metade dos alunos que responderam ingressou em 2008 
e 2009. A baixa participação dos alunos ingressantes em outros anos pode ser reflexo 
de vários fatores. No caso dos calouros, podemos atribuir uma menor segurança ao 
responder as questões, visto que a vida universitária ainda é uma realidade nova. 
Quanto aos alunos da primeira turma do curso, devemos lembrar que muitos evadiram 
e outros já se formaram. O que nos provoca curiosidade é a baixa participação dos 
alunos ingressantes em 2010. Aparentemente, não temos nenhuma informação que 
possa justificá-la. 
 

 
Gráfico 2: Quantidade de tempo disponível para estudos fora de sala de aula 
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Podemos verificar que os alunos têm pouco tempo para estudar fora da sala de 
aula, visto que uma parcela significativa apresenta o menor índice, que varia entre 1 a 
5 horas por semana. 
 Entendemos que quanto mais tempo o aluno tem para estudar, maior são suas 
chances de êxito no curso, diminuindo o índice de evasão e reprovação. 
 Ao observarmos a quantidade de alunos que têm disponibilidade acima de 10 
horas, podemos deduzir que nessa faixa estão alguns dos possíveis participantes de 
outras instâncias de formação do curso, tais como a iniciação científica. Tal questão 
torna-se evidente ao confrontarmos com as informações sobre o Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico (CRA) dos alunos, em que apenas pouco mais de 20% dos 
alunos apresenta média acima de 60 e, portanto, tem condições reais de participação 
nesse tipo de atividade. 
 Já no caso do ensino, também são poucos os alunos que podem concorrer às 
atividades extra sala de aula como as monitorias das disciplinas, pois para tanto, 
igualmente, o principal quesito, na maioria das vezes, é o CRA e a maior nota na 
disciplina. 
 Obviamente, não queremos desmerecer o esforço e o estudo, necessário e 
importante para o desenvolvimento/aprendizagem de um aluno em qualquer curso. 
Mas, levantamos um questionamento: Não seria conveniente investigar se essas outras 
instâncias formativas, tais como a iniciação científica e a monitoria, que muitas vezes 
são remuneradas, não surtiriam efeito positivo também nos alunos que ainda não 
conseguem se dedicar totalmente ao curso? 

 
Gráfico 3: Quantidade real de tempo utilizado para estudo fora de sala de aula 

 Nesta perspectiva, fica ainda mais evidente a pequena quantidade de tempo 
disponível para estudos dos alunos analisados. 
 Podemos, então, inferir que o tipo de aluno que está matriculado no curso de 
Química da FACIP/UFU não é aquele esperado por muitos professores, ou seja, não é 
aquele aluno que se prepara antes da aula e que após a aula se dedica horas em cima 
dos livros para poder compreender a matéria. Outra questão se avizinha: Não são 
incongruentes os objetivos difundidos pelos discursos sobre inclusão e permanência de 
alunos na Educação Superior e as condições reais a que estão submetidos muitos dos 
ingressantes? 
 
Perguntas Abertas 

Ao desenvolver as perguntas abertas contidas no questionário foi realizado uma 
pesquisa bibliográfica a fim encontrar parâmetros de outras pesquisas realizadas no 
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mesmo contexto de expansão, no entanto, como o tipo de instituição é nova, não 
encontramos na bibliografia respaldo para embasamento. 

A partir do questionário respondido pelos alunos, separamos as seguintes 
perguntas, dando a elas a classificação de abertas: 

x Escreva três palavras que podem ser diretamente associadas à sua 
compreensão sobre os objetivos do curso de Química da FACIP. 

x Quais as três principais características de um bom aluno? 
x Se você pudesse escolher os professores da FACIP, quais características 

seriam mais valorizadas? Cite pelo menos três. 
Cada pergunta através de análise gerou uma Tabela que será discutida 

separadamente. 
Tabela 1: Compreensão sobre os objetivos do curso de Química da FACIP 

Descrição Quant. 
Conhecimento, Aprendizagem, Assimilação, Compreensão, Estudo, 

Preparo, Entendimento, Raciocínio 
22 

Formação, Formação de profissionais excelentes, Bons profissionais, 
Formar excelentes professores 

15 

Pesquisa, Inovação, Descoberta, Ciência 13 
Capacitação, aprimoramento, Aperfeiçoamento, Qualificação, 

Desenvolver, Enriquecedor, Amadurecimento, Evoluir, Crescimento 
13 

Qualidade, Excelência, Ética, Profissionalismo 13 
Possibilidades, Oportunidade, Segurança, Trabalho, Sucesso, 

Emprego, Esperança, Futuro, Profissionais, Profissão 
12 

Dedicação, Empenho, Disciplina, Desafios, Difícil, Suor, Conquistas 11 
Ensino, Professores capacitados 9 

Responsabilidade, Seriedade 7 
Compromisso, Comprometimento 6 

Extensão, Contribuir para sociedade 4 
Interesse 2 

Criticidade, Questionar 2 
Demais respostas 15 

 
Com o maior número de citações temos um grupo de palavras como: 

Conhecimento, Aprendizagem, Assimilação, Compreensão, Estudo, Preparo, 
Entendimento, Raciocínio. Com elas, entendemos que os alunos têm consciência que o 
principal objetivo é adquirir, no decorrer do curso de Química, muito conhecimento 
dessa ciência através de aprendizagem e assimilação em seu cotidiano, o que muitas 
vezes não é natural, visto que depende muito do aluno contextualizar e reorganizar 
todo esse conhecimento aprendido, e só através de muito estudo é possível seu 
entendimento. 

Esperam também que, por se tratar de uma Universidade Federal, no seu 
egresso, eles saiam com uma boa formação, tornando-se, então, excelentes 
profissionais, bacharéis ou licenciados, tendo também a capacitação necessária para 
ingressar no mercado de trabalho. Parecem acreditar que serão qualificados pela sua 
evolução no curso e o aperfeiçoamento das técnicas aprendidas. 

Notamos também, que o envolvimento com a pesquisa é um fato marcante entre 
as respostas sendo, então, a responsável pelo desenvolvimento e inovação da ciência 
através das possíveis descobertas realizadas. 
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Não podemos esquecer também do lema disseminado pelo discurso da 
instituição que é: “Ensino público de qualidade”, sendo então necessário ter ética e 
profissionalismo para ter uma qualidade de ensino em um centro de excelência de 
estudos e pesquisas. 

Vale salientar que a dedicação e empenho durante a formação parecem 
direcionar para muitas das conquistas almejadas, mas está claro que será difícil e 
apresentarão grandes desafios. Todavia, ao final, surge a esperança que todo o 
esforço poderá ser revertido em chances de trabalho e emprego, aproveitando então as 
oportunidades acarretadas pela sua formação. 
Tabela 2: Três principais características de um bom aluno 

Descrição Quant. 
Comprometimento, Compromisso, Dedicação 28 

Esforço, Ser esforçado, Aplicado, Trabalho, Determinação, Força de 
vontade, Garra, Persistente, Empenho 

25 

Estudioso, Gostar de estudar, Ávido por aprender, Vontade de aprender, 
Lutar para poder obter abrangência de conhecimentos 

17 

Interessado, Motivado, Interesse 14 
Disciplina, Organização, Planejamento 13 

Disponibilidade, Participativo, Boa vontade 11 
Responsável, Responsabilidade  10 

Atencioso, Atenção, Ser bom ouvinte 8 
Foco, Concentração 5 

Crítico, Questionador, Argumentativo 4 
Inteligente, Raciocínio 4 

Sabedoria 3 
Assiduidade, Presença, Pontual 3 

Companheiro, Solidário, Ser aberto a conversas e discussões 3 
Seriedade, Respeito, Comportamento ético 3 

Demais respostas 16 
 
Praticamente metade dos alunos acredita que um bom aluno tem que ter 

comprometimento com seus objetivos no curso, firmando então um compromisso com 
ele mesmo e com os estudos, para tal empreita, então, precisa de muita dedicação 
para atingir o aproveitamento desejado. 

No cumprimento do seu compromisso terá que se esforçar e trabalhar com muita 
determinação, e não basta querer, tem que ter garra, persistência e força de vontade 
para conseguir desenvolver o que é necessário no curso. 

A questão emocional do aluno parece influenciar bastante sua caminhada no 
curso. Isto fica claro através das respostas em que o aluno precisa gostar de estudar e 
vontade de aprender, porque um curso de graduação requer muito estudo, pois o 
aprendizado ultrapassa os muros da Universidade. Assim, tem em mente que se ele, 
aluno, não estiver aberto, motivado a aprender, dificilmente conseguirá ter um bom 
aproveitamento e abrangência de conhecimentos. 

Como visto em outra pesquisa realizada por nós, em outro momento do curso 
(Padim e colaboradores, 2008a), foi possível perceber que os alunos sentem 
necessidade de serem motivados e interessados pelo que estão fazendo. De acordo 
com alguns relatos, se o aluno não entende o que está fazendo, ou não consegue um 
bom entendimento da matéria, ou até mesmo existe algum problema na relação 
professor-aluno, acaba experimentando maior dificuldade para ver sentido no curso ou 
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na matéria estudada. Um dos exemplos citados são as disciplinas de Cálculo I, II e III, 
pois à primeira vista, muito pouco do que é ensinado é utilizado para desenvolver as 
matérias que parecem realmente necessárias. Os alunos defendem esse ponto de vista 
porque entendem que não adianta um aluno do curso de Química saber fazer integrais 
e derivadas ou até mesmo sequências e séries, se não conseguir aplicar tais 
conhecimentos quando for necessário em disciplinas específicas como a Físico-
Química quando se propõe a analisar variações de temperatura no decorrer do tempo. 

O bom aluno deve encarnar o estereótipo de organizado e disciplinado visto que, 
em muitos casos, essas características ajudam nos momentos de estudo, pois 
estabelecer um foco no que se faz e planejar ações pode auxiliar o aluno a contornar 
algumas dificuldades ocasionadas pelo excesso de conteúdos e tarefas diferentes a 
serem realizadas durante o semestre. 

A maior parte do tempo dos alunos, nas aulas, tem que ser mais bem 
aproveitada, isso não depende apenas do professor, mas também do aluno, para isso é 
necessário disponibilidade e participação ativa nas aulas e também um pouco de boa 
vontade quando surgir algum tipo de adversidade. 

Não deixando de lado a parte das responsabilidades, pois os alunos 
demonstram ter em mente que todas as pessoas não encerram somente direitos frente 
aos problemas que surgem, mas também precisam assumir a responsabilidade pelos 
seus atos. 
Tabela 3: Se você pudesse escolher os professores, quais características seriam valorizadas 

Descrição Quant. 
Comprometimento, Persistência, Determinação, Esforçado, Trabalho, 

Empenho, Dedicação 
27 

Didática, Soubesse transmitir o conteúdo de uma forma bem clara, 
Comunicação clara, Saber expressar o que sabe, Saiba dar aula com 

objetividade, Facilidade de expressão, Habilidade com a matéria, 
Segurança na transmissão dos conteúdos 

17 

Disponibilidade, Sempre se dispõe para ajudar, Pronto a resolver 
dúvidas, Não ter comedimento em solucionar as dúvidas dos alunos, Se 

apresentar disposto a ensinar, Tirar dúvidas, Aceitar nossas opiniões, 
perguntando o que nós achamos das, Que tivesse muito contato dar a 
atenção necessária com seus alunos, Atenção, Diálogo com alunos, 

Ajudar nas dificuldades 

18 

Compreensão, Serem abertos a novas ideias, Flexibilidade, Humanismo, 
Maleabilidade 

17 

Conhecimento, Boa formação acadêmica, Domínio de conteúdo, 
Entendimento da matéria, Ter total domínio da matéria ensinada, Ser 

bom na sua área de atuação, Um grande conhecedor dos conteúdos a 
ser lecionados 

15 

Motivação, Vontade, Disposição para dar aula, Paciente, Tolerantes, 
Calmo, Se preocupar com a aprendizagem do aluno 

13 

Profissionalismo, Uma pessoa que realmente vista a camisa da 
Universidade, Que não fale mal de Ituiutaba, Que não seja sarcástico, 
Que não faça distinção entre licenciando e bacharéis, Aula direcionada 

para todos alunos da classe 

9 

Responsabilidade, Seriedade, postura firme, que exige mais do aluno, 
treina-os para que sejam responsáveis quanto ao estudo 

9 

Demais respostas 45 
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Quase metade dos alunos entende que o professor precisa ser comprometido 

com o trabalho docente, e se esforçar em todas as aulas para que a matéria ensinada 
tenha um adequado entendimento por todos, isso requer empenho, persistência e 
determinação. 

Dessa forma, apenas saber o conteúdo a ser lecionado não é suficiente, ter 
didática, objetividade e saber expressar o que sabe também são pontos positivos e 
necessários para todo professor. Para reforçar tal argumento, selecionamos o 
descontentamento de um dos participantes da pesquisa: “muitos professores são muito 
inteligentes, mas não sabem passar para os alunos”. 

Além disso, o bom professor tem que se dispor a ajudar e tentar sempre sanar 
as dúvidas dos alunos, seja dentro de sala, seja nos atendimentos que todos devem ter 
em seus horários. Sendo assim, ocorre a abertura de um canal de comunicação 
importante entre professor e aluno, diminuindo as distâncias que, muitas vezes, podem 
dificultar o desenvolvimento da matéria. Entretanto, com o canal de comunicação 
estabelecido, é necessário ter flexibilidade para conseguir atender o máximo de alunos, 
e compreender a dúvida particular de cada aluno, desenvolvendo, neste momento, o 
lado humano e sensível do professor nesta relação. 

A didática vem primeiro que o conhecimento, mas não quer dizer que este não 
seja importante, uma vez que o domínio do conteúdo dá mais segurança para o aluno. 
Além do mais, se o professor conseguir contextualizar o que ensina, parece contribuir 
para uma aprendizagem significativa de conteúdos que, do contrário, acabam por se 
dispersar em matérias perdidas ou deslocadas em um espaço, dando a impressão de 
que os fenômenos somente acontecem em um determinado local e não na natureza 
como um todo.  

Estar motivado para entrar em sala de aula também é necessário, assim como o 
é para o aluno. Estar em plena sintonia com a sala de aula, com calma, tolerância e se 
preocupar com a aprendizagem do aluno também parecem ser requisitos importantes 
para grande parte dos sujeitos da pesquisa. 

Já as opiniões pessoais, muitas vezes, não são admissíveis dentro de sala de 
aula, como por exemplo, falar mal da cidade em que leciona, isto mostra falta de 
profissionalismo. Parece que ter orgulho da Universidade onde leciona faz alguma 
diferença para os estudantes, principalmente se levarmos em conta que o professor é 
uma pessoa em que os alunos se espelham. Outra questão polêmica é a utilização de 
sarcasmo ou ironia, que não é percebida com muita simpatia para um lugar de ensino. 
Da mesma forma, rechaçam a distinção entre diferentes formações, como por exemplo, 
engenheiro é melhor que bacharel que é melhor que licenciado, até porque muitos 
professores têm, em uma sala de aula, os três tipos de graduação, se todos os alunos 
cursam a mesma matéria, todos devem ser respeitados e tratados igualmente. 

E também não se pode esquecer do importante lócus ocupado pela 
responsabilidade, pois assim como os alunos, os professores também têm seus direitos 
e seus deveres, sobretudo pelo papel social desempenhado, em que as 
responsabilidades vão sendo ampliadas a cada estágio de desenvolvimento. 
 
CONCLUSÃO 
 

No desenvolvimento da pesquisa foi realizado uma listagem de e-mail e telefone 
dos alunos do curso, pois, verificamos que a universidade e o curso não possuíam uma 
ferramenta de acompanhamento do aluno que tivesse os dados atualizados, ou seja, 
no sistema da universidade os dados informados no momento da inscrição de ingresso 
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na universidade não eram atualizados constantemente, nesse sentido, os e-mails e 
telefones dos alunos, a partir dessa listagem realizada, são mantidos e atualizados pela 
secretaria do curso, possibilitando o contato com os futuros egressos. 

A maneira enviesada que analisamos os dados, embora em um primeiro 
momento tenha levado a um emaranhado de informações desconexas, possibilitou a 
elaboração de um importante perfil do grupo e dos dois subgrupos separadamente, 
alunos e professores. Assim, esperamos ter atingido um dos objetivos iniciais deste 
trabalho, ou seja, um levantamento preliminar com vistas a entender o processo de 
Expansão das Universidades Federais, nos primeiros anos do século XXI. 

Neste sentido, as opiniões levantadas nos mostraram onde podem estar alguns 
pontos preocupantes relacionados à implantação e adequação do Curso de Química 
analisado. 

Muitos alunos afirmaram que, por trazerem dificuldades do ensino médio, a 
FACIP/UFU não fornecia possibilidades de aprimorar seus conhecimentos, sendo 
então “nivelados” por cima, sem ao menos terem possibilidade de subir o seu “nível”. 
Por outro lado, esperavam que os professores tentariam, de alguma forma, realizar 
esta elevação, sanando as deficiências anteriores, questão que não ocorre, dificultando 
então seu andamento no curso. 

Dessa maneira, a formação de qualidade só parece possível se professores e 
alunos se entenderem e tiverem um relacionamento mais humano, se permitirem a 
troca de ideias e viabilizarem discussões sobre os problemas que enfrentam. Muitos 
alunos, conscientes de suas próprias limitações, têm até receio de falar com os 
professores, por medo de, talvez, serem interpretados erroneamente quando há algum 
tipo de questão a ser discutida. 

Parece um contrassenso que haja tanto investimento em nome da ampliação do 
acesso ao Ensino Superior se as instituições não desenvolvem mecanismos para 
viabilizar a permanência e a formação do aluno ingressante. A transferência da 
responsabilidade para os alunos, utilizando como argumento a falta de pré-requisitos 
oriundos da Educação Básica parece nos lembrar as queixas de professores do Ensino 
Médio sobre as deficiências do Ensino Fundamental. Desculpas que legitimam ações 
antidemocráticas e elitistas. 

Nesse sentido, a propalada Expansão, Interiorização ou Democratização do 
Ensino Superior parece requerer outros investimentos além da infraestrutura básica, do 
pessoal qualificado e dos materiais e equipamentos utilizados. Torna-se necessária, de 
início, uma ampliada discussão sobre os objetivos e possibilidades dessa nova 
instituição que surge para atender aos anseios das populações ainda marginalizadas 
pela incapacidade de lograr sucesso intelectual proporcionado pelo convívio 
acadêmico. 
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Introdução 
As discussões sobre a formação inicial de 
professores de química apontam para a 
necessidade de se repensar esse processo, uma 
vez que é insuficiente em contemplar aos futuros 
professores uma formação sólida e adequada à 
realidade escolar. 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) tem por finalidade fomentar a 
iniciação à docência contribuindo para o 
aperfeiçoamento da formação de docentes em nível 
superior e para a melhoria de qualidade da 
educação básica pública brasileira. Além disso, 
possibilita aos licenciandos, futuros docentes, a 
participação de experiências metodológicas e 
práticas docentes inovadoras que sejam articuladas 
com as realidades locais da escola inseridas no 
projeto (Edital PROGRAD, 2014).  
Diante dessas premissas, o presente trabalho é uma 
parte de uma pesquisa que tem como objetivo 
realizar uma análise das perspectivas dos bolsistas 
ingressantes no PIBID/Química/UFS voltada para a 
formação docente. 

Resultados e Discussão 
Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborado 
um questionário estruturado, aplicado a 30 bolsistas 
ingressantes do PIBID/Química/UFS/São Cristóvão.  
Para a organização e a interpretação dos dados, 
assumiu-se a abordagem metodológica da análise 
de conteúdo (Moraes, 1999, p. 8). 
Diante dos resultados, quando perguntados sobre o 
que impulsionou o ingresso dos licenciandos ao 
PIBID, observou-se que 100% (cem por cento) dos 
bolsistas afirmaram que o “contato antecipado” com 
a realidade escolar foi o critério determinante para 
tal escolha, respeitando assim, um dos objetivos que 
o programa oferece ao licenciando. Pode-se 
observar pelo depoimento: 
(Sujeito 1): “ A vontade de vivenciar a vida de 
professor. Conhecer de fato a profissão e a relação 
com alunos.” 
Tardif (2000) afirma que quanto mais antecipada for 
à inserção do licenciando com a prática escolar mais 
decisiva será a constituição de sua identidade 
docente. Os dados coletados mostram que 75% 
(setenta e cinco por cento) dos bolsistas foram 
estimulados pela proposta de conhecer novas e 
diversificadas metodologias de ensino 

aprendizagem. Deixando clara a insatisfação com o 
ensino tradicional e a vontade de querer conhecer 
outros métodos de ensino.  
(Sujeito 2): “ A proposta de inserir o licenciando no 
ambiente futuro e a possibilidade de produzir aulas 
não tradicionais.” 
O licenciando ao se inserir no PIBID passa a 
enxergar a educação com outro olhar, além de 
sentir-se motivado para planejar e desenvolver 
metodologias diferenciadas. Cerca de 9% (nove por 
cento) dos bolsistas enfatizam a oportunidade de 
produzir trabalhos científicos a partir das ações do 
programa. Demonstrando o interesse em fazer 
pesquisa na área de ensino. E apenas 8% (oito por 
cento) dos bolsistas salientam a importância 
financeira que o programa oferece aos seus 
participantes. Revelando a importância da bolsa 
para a sua permanência no curso. E 4% (quatro por 
cento) dos bolsistas visam adquirir experiência na 
área da educação, no intuito de alimentar seus 
currículos. E outros 4% (quatro por cento) dos 
bolsistas destacam a convivência da prática docente 
com a finalidade de combater obstáculos pessoais. 
Segundo a fala: 
(Sujeito 3): “Viver a prática docente, conhecer o 
ambiente escolar e diminuir a minha timidez.” 
Desta forma, pode-se constatar que o PIBID é de 
grande importância para a formação inicial docente, 
pois o mesmo corrobora para um bom 
desenvolvimento na vida escolar do discente 
tornando-o crítico e reflexivo. 

Conclusões 
Diante dessa análise prévia foi possível constatar 
que os discursos analisados dos bolsistas são 
condizentes com as expectativas do programa. 
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RESUMO: ESTE TRABALHO EXPLICITA AS CONTRIBUIÇÕES DO SUBPROJETO 
PIBID/QUÍMICA/UFS (2011/2013) NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES PELA VIVÊNCIA DE 
PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA ESCOLA PÚBLICA, TENDO COMO FOCO AS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELOS BOLSISTAS. AS ATIVIDADES FORAM ESTRUTURADAS NAS ETAPAS: 
OFICINAS DO SABER - VISANDO PROBLEMATIZAR E TEORIZAR QUESTÕES SOBRE EDUCAÇÃO, 
ENSINO E APRENDIZAGEM; OFICINAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE ENVOLVENDO 
O PLANEJAMENTO, A VIVÊNCIA, APLICAÇÃO DAS OFICINAS TEMÁTICAS NAS ESCOLAS, ANÁLISE 
E REESTRUTURAÇÃO DAS MESMAS. CONCLUI-SE QUE O PIBID/QUÍMICA/UFS/SÃO CRISTÓVÃO 
TEM UM POTENCIAL TRANSFORMADOR POSSIBILITANDO A CONSOLIDAÇÃO DE UM ESPAÇO 
PRIVILEGIADO DE TRABALHO E FORMAÇÃO EM QUE OS CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS VÃO 
SENDO CONSTRUÍDOS E RECONSTRUÍDOS NAS SITUAÇÕES DA DOCÊNCIA. 

INTRODUÇÃO 
A formação de professores, bem como a própria educação, representa um 

desafio constante como demonstra a própria história da educação. No Brasil 
encontramos maior preocupação com a formação dos professores somente a partir dos 
anos 1930 do século XX, no contexto da reforma de Francisco Campos que adota o 
modelo da racionalidade técnica. Este modelo sofreu durante o século XX uma série de 
alterações, mas a tendência de ter como fundamento uma ampla formação na área 
específica e concentrar as disciplinas pedagógicas no final do curso, encontra-se ainda 
hoje, em alguns currículos dos cursos de formação de professores para a educação 
básica.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, determina que a 
formação de profissionais da educação básica far-se-á em nível superior em cursos de 
licenciatura, de graduação plena (Art. 62). Em relação a estes cursos, a Resolução do 
Conselho Nacional de Educação, CNE/CP 1/2002, prevê no seu artigo 7°, inciso I, que 
"a formação deverá ser realizada em processo autônomo, em cursos de licenciatura 
plena, numa estrutura com identidade própria;". Nesta perspectiva, o professor é visto 
como um profissional com perfil próprio que deve ser formado em um curso com 
estrutura própria. Essa exigência, em conjunto com as obrigações da carga horária da 
Resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE/CP 2/2002, que prevê 400 horas 
de prática e 400 horas de estágio curricular supervisionado, obrigou as Instituições de 
Ensino Superior a modificarem seus currículos. 
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As propostas curriculares, elaboradas desde a implantação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional MEC (1996), foram implantadas no Curso de 
Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 2006 na busca 
de romper com o modelo anterior, revelando um esquema em que a prática é 
entendida como eixo dessa preparação. Entre as preocupações na estruturação da 
matriz curricular destacam-se: organizar as disciplinas pedagógicas e de conteúdos 
específicos em um mesmo bloco desde o início do curso; desenvolver uma perspectiva 
crítica e uma integração de aspectos teórico-práticos nas disciplinas pedagógicas; 
possibilitar, durante o curso, uma mudança de perspectiva do aluno de uma visão 
aluno-professor para uma perspectiva professor-aluno; oferecer para os alunos opções 
que permitem uma articulação entre pesquisa, ensino e extensão.  

Na concepção das Diretrizes Curriculares para a formação de professores para 
a educação básica, o professor aprende a profissão no lugar similar àquele em que vai 
atuar, porém, numa situação invertida. Isso implica que deve haver coerência entre o 
que se faz na formação e o que dele se espera como profissional (BRASIL, 2001).  

No contexto das transformações educacionais é preciso mudar o ensino de 
ciências (Química) para torná-lo efetivo e relevante para uma fração maior da 
população, do que a parcela alcançada nas ultimas décadas. Essa necessidade é o 
resultado das mudanças significativas que ocorrem na nossa sociedade, em setores 
que vão desde o desenvolvimento acelerado de novas tecnologias até mudanças 
climáticas, que acarretam problemas globais nas diversas áreas. Além disso, o 
desenvolvimento das sociedades está fortemente baseado no desenvolvimento 
tecnológico sustentável, tornando-se necessário que os cidadãos tenham um bom 
entendimento de ciência, tecnologia e do seu uso racional, e que possuam habilidades 
técnicas para resolver problemas presentes em seu contexto. 

Nessa perspectiva, as instituições formadoras vêm reformulando os Projetos 
Políticos Pedagógicos dos cursos de formação de professores para a educação básica, 
visando garantir a identidade do curso e propiciar aos alunos a integração teoria e 
prática considerando a especificidade do trabalho docente. 

Na Universidade Federal de Sergipe, as mudanças ocorridas no curso de 
Licenciatura em Química contemplam em sua matriz curricular disciplinas que deverão 
subsidiar os licenciados na reflexão sobre a ação educativa e o processo de ensino 
aprendizagem, visando redimensionamento do ato pedagógico tendo a pesquisa como 
eixo formativo. Para Silva e Schnetzler (2011, p.123) “muito mais do que um simples 
contexto de aplicação, a formação docente deve se fundamentar em um processo de 
investigação”. 

Nesse contexto de mudanças surge o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência-PIBID/CAPES, que se apresenta como uma proposta de 
valorização da formação inicial para professores para a educação básica, tendo como 
objetivos principais:  

 
[...] elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre a Educação Superior e a 
Educação Básica. [...] incentivar escolas públicas de Educação Básica, 
mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério. 
[...] contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura (BRASIL, 2010, p. 3). 
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Com o PIBID é possível qualificar a formação inicial de professores, através do 
desenvolvimento de práticas curriculares inovadoras, tornando a escola pública espaço 
para reflexão e construção do conhecimento. O programa oferece bolsas para 
estudantes de licenciatura que, orientados por um professor de universidades 
conveniadas e um professor da educação básica, realizem projetos com o intuito de 
aproximar a teoria das licenciaturas à prática de salas de aula da rede pública de 
ensino (BRASIL, 2010).  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência da Universidade 
Federal de Sergipe (PIBID-UFS) iniciou suas atividades em 2009, atendendo ao edital 
PIBID-2007 e vem participando de todos editais do PIBID e tem no caso do subprojeto 
PIBID/Química/UFS, do Campus de São Cristóvão, articulado suas ações ao processo 
formativo dos licenciandos com as disciplinas da área de Ensino de Química, 
principalmente com as atividades do Estágio Supervisionado para o Ensino de Química 
(com um total de 420 horas). Com isso o PIBID ampliou e vem consolidando a 
interação entre o acadêmico e o ambiente da educação básica na formação inicial de 
professores. 

Nesse Edital o subprojeto Química/UFS envolvia o Campus de São Cristóvão e 
Campus Prof. Alberto Carvalho/Itabaiana com 05 bolsistas para o Campus Sede (São 
Cristóvão) e 05 bolsistas para o Campus Prof. Alberto Carvalho (Itabaiana) – cada o de 
05 bolsistas foi orientado por um professor formador. 

As atividades desse subprojeto foram estruturadas nas etapas: 1) Identificando 
as concepções prévias dos futuros professores e professoras; 2) Conhecendo o campo 
de atuação; 3) Problematização e teorização – discutindo e decidindo a relação entre 
objetivo-conteúdo-estratégia-avaliação; 4) Organização do trabalho docente - tendo 
como eixo norteador Ciência/Tecnologia/Sociedade; 5) Vivência com o material, antes 
de atuarem nas escolas; 6) Aplicação do material nas escolas; 7) Ação dos bolsistas 
como tutores; 8) Sistematização e socialização dos resultados - Seminário Integrador. 

O subprojeto PIBID/Química/UFS (2011/2013) foi especifico para o Campus de 
São Cristóvão e envolvia 12 bolsistas orientados por três professores formadores e 
também se configurou como uma tentativa de provocar mudanças significativas na 
formação inicial de professores de química em articulação com as ações da escola, em 
nível de educação básica, no sentido de possibilitar aos futuros professores uma nova 
perspectiva, visando à melhoria do ensino de química, em nível da formação inicial e 
da educação básica. 

Este subprojeto teve suas atividades estruturadas nas etapas: i) Oficinas do 
saber - visando problematizar e teorizar questões sobre educação ensino e 
aprendizagem; ii) Oficinas de organização do trabalho docente envolvendo o 
planejamento, a vivência, aplicação das oficinas temáticas nas escolas, análise e 
reestruturação das mesmas. Considerando que o ato de planejar requer uma atitude 
científica do fazer didático-pedagógico, ou seja, é um processo de decisão sobre 
atuação dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as 
ações e situações em constantes interações entre professor e alunos e entre os 
próprios alunos (PADILHA, 2001). iii) Oficinas de pesquisa - a pesquisa terá duas 
vertentes a identificação da potencialidade do material produzido e a representação 
social dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Essa tentativa de 
provocar mudanças significativas na formação inicial de professores de química em 
articulação com as ações na escola objetiva romper com visões simplistas sobre o 
ensino de ciências (GIL-PÉREZ e CARVALHO, 1995). 
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Este trabalho explicita as contribuições do subprojeto PIBID/Química/UFS 
(2011/2013) na formação inicial de professores pela vivência de prática pedagógica no 
contexto da escola pública tendo como foco as atividades desenvolvidas pelos 
bolsistas. 

METODOLOGIA 
Neste trabalho apresentamos dados quantitativos acerca das atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas, além de discussões qualitativas com foco nas opiniões 
dos bolsistas sobre a vivência com as oficinas temáticas em sala para a formação 
inicial dos bolsistas. 

Os sujeitos da pesquisa são 12 bolsistas que participaram do subprojeto do 
PIBID/Química de São Cristóvão entre (2011/2013). Sendo cinco do sexo masculino e 
sete do sexo feminino. Os dados foram coletados através da aplicação de questionário 
com questões abertas e fechadas. Além, da análise das atividades e trabalhos 
científicos produzidos no período. 

DA PRODUÇÃO DA OFICINA TEMÁTICA 
O ensino de química a partir de temas geradores é apresentado como 

alternativa para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, pois o uso de temas 
permite a integração com outras disciplinas fazendo a correlação entre o científico e o 
cotidiano. Entretanto, os temas não devem ser “apresentados apenas como ilustração 
ao final de algum conteúdo; ao contrário, o que se propõe é partir de situações 
problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar 
solucioná-las” (BRASIL, 2002, p. 90). A partir de uma problemática, a vivência do 
aluno, o conhecimento científico e a reflexão pode gerar o envolvimento, a participação 
ativa e a mudança conceitual e atitudinal seja ela política, econômica ou ambiental.  

Baseando-se nesses temas estruturadores, surgem as oficinas temáticas que 
são vistas como possibilidade de construir conceitos científicos integrados a realidade 
do aluno, possibilitando aos discentes perceberem a relação desta ciência com a 
sociedade (MARCONDES, 2008). Para a autora, 

 
A abordagem temática, nessa proposição metodológica, não é entendida como 
apenas um pretexto para a apresentação de conteúdos químicos. Tampouco 
se restringe a fornecer informações sobre processos produtivos, tecnológicos 
ou usos que a sociedade vem fazendo de materiais. Trata-se, sim, de abordar 
dados, informações e conceitos para que se possa conhecer a realidade, 
avaliar situações e soluções e propor formas de intervenção na sociedade 
(MARCONDES, 2008, p. 3). 

 
Neste contexto as oficinas temáticas representam uma tendência facilitadora 

da interação entre professor-aluno-conhecimento, pois ao serem desenvolvidas essas 
atividades faz-se necessário que o „tema gerador‟ da oficina, seja contextualizado com 
enfoque interdisciplinar do conhecimento científico ao cotidiano e a linguagem do 
aluno, a fim de proporcionar ao mesmo uma visão crítica e cientifica em relação ao 
tema. 

Assim, concebemos as oficinas temáticas para o trabalho com metodologias 
diversificadas (vídeo, software, aplicativos, texto, experimentação, jogo didático), que a 
partir da problematização, contextualização, da investigação e do debate, favoreçam a 
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participação ativa do aluno na busca de formação de um cidadão participativo, reflexivo 
para tomar decisões diante de situações problemáticas. 

O desenvolvimento das oficinas ocorreu nas seguintes etapas: fundamentação 
teórica, pesquisa, o planejamento, elaboração, a validação, aplicação nas escolas, 
análise e reestruturação das mesmas 

Na fundamentação teórica foram analisados os pressupostos teóricos que 
norteiam e determinam as diferentes posturas filosóficas/pedagógicas, traduzidas em 
ação na prática educacional. Contextualizou-se o processo de ensino-aprendizagem, 
discutindo e decidindo a relação entre objetivo-conteúdo-estratégia-avaliação. Definiu-
se também critérios para análise do livro didático adotado nas escolas, iniciando-se, 
então pesquisas em artigos, livros didáticos, sites, que dessem suporte à elaboração 
do planejamento e das oficinas. Segundo Gonçalves e Fernandes (2010, p. 122) “faz-
se necessário que os licenciandos, ao reconhecerem as limitações dos seus 
conhecimentos para enfrentar determinado problema, sintam a necessidade de se 
apropriar de um conhecimento novo”. 

Cada bolsista elaborou uma oficina para cada série do Ensino Médio, 
envolvendo estratégias de ensino diversificadas tendo a experimentação como eixo 
norteador. As oficinas foram vivenciadas por todos antes da sua aplicação na Unidade 
escolar, visando desenvolver habilidades no uso das estratégias de ensino, a 
capacidade de observação, de critica e da avaliação e se necessário a sua 
reestruturação antes da aplicação nas escolas. Nesse sentido, Maldaner et al. (2007, p. 
73), diz que “a interação de licenciando e professores, favorecidos pela organização 
metodológica do trabalho de investigação-ação, permite novas significações para 
situações específicas ligadas ao ensino da área”. 

Na etapa do planejamento, deveria constar o eixo temático estruturador que 
possibiltasse a interação entre conhecimento científico escolar e realidade dos 
estudantes; a justificativa da oficina; palavras chaves; ementa; contextualização; 
conteúdos da aprendizagem; objetivo; procedimento de ensino; avaliação e as 
referências bibliográficas.  

Durante o desenvolvimento das oficinas, ficou pré-estabelecido que cada 
bolsista fizesse uma para cada série do Ensino Médio e escolhessem o tema, os 
conteúdos que seriam trabalhados, e que deveriam possuir pelo menos três 
metodologias diferentes, sendo que a escolha metodológicas seriam livres, mas tendo 
a experimentação como eixo norteador, desta forma, os bolsistas teriam maior 
autonomia para o desenvolver seu material, pois de acordo com Freire (2009, p. 47) 
“ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”.     

 

          
Figura 1: bolsistas discutindo                       Figura 2: bolsista vivenciando a oficina 
o planejamento das oficinas 
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APLICAÇÃO DAS OFICINAS TEMÁTICAS  
As oficinas temáticas produzidas pelos bolsistas do PIBID/Química foram 

inicialmente aplicadas em três escolas públicas do munícipio de Aracaju/SE, aos 
sábados. As escolas contempladas foram Colégio Estadual Secretário de Estado 
Francisco Rosa Santos, Colégio Estadual Tobias Barreto e Colégio Estadual 
Presidente Castelo Branco. Buscando ampliar ainda mais a aproximação entre as 
ações realizadas na universidade e as escolas de educação básica, articulamos as 
atividades desenvolvidas pelos bolsistas a ações de extensão realizadas nas escolas e 
também na própria universidade. 

Os bolsistas, fizeram apresentação das oficinas nos Colégios Estaduais “Dr. 
Jessé Fontes (Pedrinhas/SE)”, “Abelardo Romero Dantas (Lagarto/SE)”, “Atheneu 
Sergipense (Aracaju/SE)”, “João Salônio (Nossa Senhora Aparecida/SE)”, “Centro de 
Excelência Manuel Messias Feitosa (Nossa Senhora da Glória/SE)”, e “Colégio 
Estadual Presidente Castelo Branco (Aracaju/SE)”. Essas ações estiveram vinculadas 
ao projeto de extensão “Química- Itinerante: Possibilitando Interações Universida-
escola da capital ao anterior”. 

Na universidade as atividades foram desenvolvidas no ano de 2012 durante o IV 
Encontro Sergipano de Química (ENSEQ) e na Oficinas de Ciências, Matemática e 
Educação Ambiental (OCMEA); Em 2013 na IX Escola de Verão em Educação Química 
(EVEQUIM) e II Seminário Integrador Iniciação à Docência: Ações do PIBID/Química 
na Educação Básica. 

Ao todo aproximadamente 2000 alunos da educação básica vivenciaram as 
oficinas produzidas por bolsistas do PIBID/Química referente ao edital (2011/2013). O 
contato com alunos de diferentes escolas e regiões do estado permite aos bolsistas 
compreender melhor a realidade de seu futuro campo de atuação enquanto professor. 

Sobre as oficinas produzidas ao todo chegou-se a 40 oficinas que contemplam 
diversos temas sociais integrados a conceitos químicos. Conforme títulos abaixo:  

Átomo: O que é isto?; A Luminescência e o Modelo Atômico de Bohr: estudando 
fenômenos luminosos nas aulas de Química; Os efeitos do álcool em nosso organismo; 
Lei seca: um tema estruturante pra o ensino de soluções; Óxidos: simulando a 
produção de chuva ácida; Como identificar transformações químicas em frutas?; 
Soluções ácidas, básicas e neutras. Utilizando indicadores naturais para identificar e 
estudar o pH; Acidez estomacal como tema gerador no ensino de ácidos e bases; A 
Química do cotidiano: identificando colóides; Medicamentos industrializados: 
instrumentos para o ensino de oxidação - redução; Conservação dos alimentos: Uma 
proposta para o estudo de Cinética Química, entre outras. 

A execução das oficinas temáticas tiveram uma duração média de três horas. 
Neste momento apresentamos as características da oficina “plásticos, consumo 
responsável!”, produzida para turmas do terceiro ano do ensino médio. 

Esta oficina teve como objetivo tornar a aprendizagem do conteúdo químico 
“polímero” mais significativo, possibilitando ao aluno a contrução de conceitos que 
ajudem a compreender as propriedades e características dos polímeros e a importância 
da reciclagem desses materiais. 

A oficina tem como primeira estratégia metodológica a aplicação do vídeo 
didático “Kika, de onde vem o plástico?” utilizado para promover debates, e questões 
como: de onde vem o plástico, como são consumidos e descartados. O uso do vídeo, 
permite a identificação das concepções previas dos alunos e contribui para interação 
entre o professor-aluno e aluno-aluno. Segundo Marcelino-Jr. et al. (2004) o uso do 
vídeo em sala de aula pode ter impacto maior que o livro ou uma aula expositiva por 
permitir a associação da atividade escolar a um conceito de entretenimento, dando 
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suporte pedagógico ao professor. Em seguida foram apresentados os Bioplásticos, 
conceito de polímeros e as reações de polimerização. 

A segunda metodologia aplicada foi a experimentação investigativa. O 
experimento foi a confecção de “geleca”. Apresentou-se o seguinte problema: É 
possível obter um plástico com material alternativo? De acordo com Freire (1987), a 
problematização faz-se através de diálogo, onde os alunos passam a interagir no 
processo educacional, para seu próprio crescimento cognitivo. A partir do diálogo de 
todo processo, pediu-se para criar hipóteses, neste momento os alunos apresentaram 
dificuldade em formular a hipótese. Após a realização experimental, retornou-se a 
hipótese.  

Utilizamos também, reaproveitamento de garrafa plástica e discutiu-se outras 
formas de reiclagem do plástico. Por fim, a última estratégia foi a aplicação do jogo 
didático “palavras cruzadas”. A utilização do jogo permitiu de uma maneira lúdica, 
revisar os conteúdos trabalhados, estimular o raciocínio e a observação. 

 

 
Figura 3: Alunos respondendo palavras cruzadas. 

Durante a realização das atividades, houve, inicialmente, dificuldade em fazer 
os alunos apresentarem suas ideias, os questionamentos sobre o vídeo didático 
incentivaram a participação dos alunos, posicionando suas concepções e compreensão 
do que foi assistido. Porém, na experimentação, foi percebido maior interesse nos 
alunos tanto na manipulação do experimento quanto na participação em responder 
oralmente os questionamentos. 

DA REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS BOLSISTAS DO 
PIBID/QUÍMICA/UFS/SÃO CRISTÓVÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

A pesquisa teve duas vertentes à identificação da potencialidade do material 
produzido. Na concepção ausubeliana, a potencialidade significativa do material é a 
primeira condição para que se produza a aprendizagem significativa. O segundo 
requisito é a disposição positiva do indivíduo em relação à aprendizagem. Uma 
disposição tanto conjuntural ou momentânea quanto permanente ou estrutural 
(MOREIRA, 1999) e a representação social dos sujeitos envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem. Na pesquisa, o social será visto como um mundo de significados 
passível de investigação. 

A prática de pesquisa sobre o ensino de Química contribui para reflexão crítica 
sobre a prática pedagógica docente. O contato com a pesquisa durante as ações do 
PIBID possibilitou a construção de conhecimento e geração de trabalhos científicos.  
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Observamos durante esta atividade que os saberes construídos pelos bolsistas 
geram a formação de olhares mais críticos sobre a prática pedagógica docente, o que 
pode contribuir para que os futuros professores apresentem postura ativa frente às 
problemáticas presentes na escola, e se proponham a elaborar alternativas para 
resolução de problemas, que envolvam a complexidade de sua atividade. 

O OLHAR DOS BOLSISTAS SOBRE AS OFICINAS PRODUZIDAS 
 

O olhar dos bolsistas sobre a produção e vivência com as oficinas temáticas 
está representada nas falas abaixo: 

 
“Elas nós conferem a visão ampla de ser professor e saber interligar conteúdos 
científicos com as realidades dos alunos.” Bolsista 1 
 
“Representou a conexão entre a teoria e a prática, onde podemos perceber que 
por mais que o planejamento e a aula sejam o mesmo, cada turma é singular; 
Cada aluno é singular, possuem diferentes concepções, e que é a partir das 
concepções existentes você poderá saber como pode trabalhar, não adianta 
aplicar a oficina se há dúvidas que impedem que o aluno compreenda, é 
preciso verificar as concepções sempre, o que é bastante motivador, pois 
quando você discute para descobrir as concepções, discutindo uma 
problemática, por exemplo, a turma se sente mais próxima, interage mais com 
o professor e com os colegas, tira-se o foco de que só professor é quem sabe 
tudo, e a aula torna-se uma investigação, mediada pelo professor, onde 
estimulando a curiosidade e dando ferramentas para “descobrir”, os alunos 
participam ativamente e compreendem melhor.” Bolsista 2 
 
“Representou e representa uma grande oportunidade de aprendizado, tanto na 
formação profissional como enquanto pesquisadora.” Bolsista 3 
 
“Análise crítica do material produzido, pois no decorrer das aplicações das 
oficinas temáticas percebi que era necessária a mudança de algumas 
estratégias.” Bolsista 4 
 
“O Programa Institucional de Iniciação a Docência é de grande importância não 
somente para possibilitar uma interação maior entre os alunos da licenciatura e 
sua futura atividade docente, mas também para abrir novos horizontes para a 
pesquisa em ensino de química, que carece de análises para a melhoria da 
aprendizagem de química.” Bolsista 5 
 
“Foi ótimo. Tenho a oportunidade de trocar ideias e experiências com os meus 
colegas bolsistas e de ir me ajustando a sala de aula quando estou aplicando 
as oficinas. Fico muito feliz de conversar com alunos que assistiram minhas 
oficinas e ouvir elogios de que sou uma boa professora ou que eu expliquei 
algo que estava na avaliação. É a prova de que os objetivos estão sendo 
alcançados” Bolsista 12 
 

 
Da análise das falas observa-se que o trabalho com as oficinas temáticas 

contribuiu significativamente para a formação inicial do bolsista caracterizado pelos 
seguintes pontos: o papel mediador do professor; a aula como uma ação investigativa; 
planejar o que ensinar e como ensinar respeitando-se as concepções prévia dos 
alunos; promoção da interação dos conteúdos científicos com o cotidiano dos alunos; o 
respeito à heterogeneidade das turmas. Assim, um aspecto que emerge desse 
aprendizado da docência, utilizando as oficinas temáticas, é a reflexão sobre o próprio 
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processo de aprender a profissão e de que ensinar é um processo dinâmico e 
complexo. 

Outro ponto que merece destaque é que a participação no PIBID gera maior 
comprometimento com a formação. Assim, dois desses sujeitos da pesquisa estão 
cursando a Pós-graduação na área de ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao analisar as ações do PIBID/Química/UFS/São Cristóvão pode-se considerar 

que: 
A realização das oficinas (do saber, de organização do trabalho docente, de 

pesquisa) e a vivência com a escola provocara mudanças significativas rompendo a 
visão simplista sobre o ato de ensinar; 

A pesquisa se caracteriza como um instrumento de ensino e um conteúdo de 
aprendizagem na formação inicial de professores; 

É a partir do planejamento que o professor se orienta na sua ação educativa, 
utilizando alternativas inovadoras que problematizem situações de ensino levando o 
aluno a questionar, refletir e agir, além de construir e reconstruir conhecimento; 

As oficinas temáticas possibilitam construir conceitos científicos integrados a 
realidade do aluno além de facilitar a interação entre professor-aluno-conhecimento; 

A diversidade de estratégias de ensino é um elemento motivador e cria um 
ambiente prazeroso de aprendizagem e favorece a autonomia do processo na 
elaboração do material didático; 

No olhar dos bolsistas o PIBID é importante não somente para possibilitar uma 
interação maior entre os alunos da licenciatura e sua futura atividade docente, mas 
também para abrir novos horizontes para a pesquisa em ensino de química; 

Assim, o PIBID/Química/UFS/São Cristóvão tem um potencial transformador 
possibilitando a consolidação de um espaço privilegiado de trabalho e formação em 
que os conhecimentos profissionais vão sendo (re)construídos nas situações da 
docência. 
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Introdução 
Mesmo ainda com muita informação disseminada 

pelos meios de comunicação, percebe-se que entre 
os jovens há uma visão de ciência impregnada pelo 
misticismo. Algo capaz de solucionar problemas e 
quaisquer situações de forma notadamente boa e 
neutra como “mágica”. Desta forma, o papel do 
cientista é visto como um super-herói que está 
acima do bem e do mal. Esta visão implica certas 
confusões no aprendizado das ciências na 
educação básica, prejudicando a formação de 
opiniões mais criticas e mais contextualizadas a 
respeito, por exemplo, dos fenômenos químicos 
produzidos pelo homem, cujos efeitos são sentidos 
diretamente por ele no ambiente. Neste trabalho de 
pesquisa elaborado por bolsistas do PIBID/ e 
realizado com alunos do 1° e 3° ano da Escola 
Estadual Liceu Cuiabano, a partir de um 
questionário, foram levantadas informações a cerca 
do pensamento sobre a ciência e o cientista que 
estes alunos construíram no seu cotidiano. Os 
resultados serão utilizados para fundamentar o 
planejamento de atividades relacionadas ao tema, 
tanto no trabalho como pibidiano na escola – 
auxiliando na rotina das aulas de Química – quanto 
servirá como fomento para atividades propositivas 
de minicursos que problematizem esta visão.   

Resultados e Discussão 
Após a realização do questionário com oito 

perguntas - respondido de forma voluntária - 
diagnosticou-se o nível de proximidade dos alunos 
com conceitos científicos adequados. Foi 
perceptível que os alunos possuíam diversos 
estereótipos da ciência e do cientista, como aquele 
que relaciona o homem vestido de jaleco branco 
com o fazer ciência.  

As respostas dadas à primeira questão que 
investigou a imagem de cientista presente, mostram 
a que a mulher começa a aparecer como uma 
possibilidade no mundo científico, “não é preciso 
nenhum esforço para se verificar o quanto vivemos 
em uma civilização que ainda tem uma conotação 
predominantemente masculina” (CHASSOT, 2003b, 
p. 28), tanto que é a figura de Einstein que mais se 
aproxima da ideia de cientista. Também não houve 
destaque para o trabalho coletivo no mundo da 
ciência, conforme analisado por Gil-Perez et al. 
(2001). 

Constatou-se a existência de visões deformadas 
na maioria das respostas – possivelmente 
construídas a partir do acesso que os alunos 
possuem aos meios de comunicação como filmes, 
seriados, livros, revistas e jornais. Filmes e 
desenhos, por exemplo, apontam para um cientista 
que faz grandes loucuras, mas que acaba como 
herói no final, resolvendo problemas de maneira 
inteligente, como o “Homem de Ferro” e o “Breaking 
Bad” que foram citados por grande parte dos 
alunos. Quando perguntados sobre que ações são 
pertinentes ao cientista, misturar líquidos e 
descobrir novas substâncias foram as mais 
apontadas. Porém, ainda persiste a concepção de 
que médicos e bruxas podem fazer ciência. Como 
ressalta CHASSOT (2003a), a globalização é 
responsável por induzir a inversão do fluxo de 
conhecimento, na qual o aluno já adquiriu uma 
bagagem de visão científica ateórica e a traz para a 
escola. 

Conclusões 
O acompanhamento proporcionado pela vivência 

enquanto pibidianos, na relação com os alunos e 
professor supervisor no cotidiano da escola, 
permite-nos afirmar que não basta conhecer estas 
visões, é preciso problematizá-las no interior da 
educação que se quer científica. Cada aula precisa 
ser potencializada e provocar intencionalmente a 
discussão em torno das visões que os alunos 
trazem.  
A proposição do questionário apresentou-se como 

uma excelente oportunidade de iniciar a pesquisa 
na escola. Diante dos dados obtidos, serão 
realizados planejamentos de atividades que 
oportunizem a resignificação da ideia de ciência e 
de cientista com vistas a uma alfabetização 
científica libertadora. 
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Introdução 

Inspirado pelo Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE Nacional) que representa um 
importante passo no enfrentamento de problemas 
de qualidade da educação básica e se constitui em 
meta da política educativa com a preocupação de 
construir instrumentos de intervenção para um 
avanço qualitativo na educação, surge o Plano de 
Desenvolvimento Educacional (PDE-PR) do Estado 
do Paraná1. Esse programa apresenta 
características voltadas a qualidade das 
aprendizagens dos alunos, à formação continuada 
dos professores e aos métodos pedagógicos2 O 
PDE paranaense instaurou uma nova política de 
Formação Continuada de Professores, que integra a 
política de valorização dos docentes atuantes na 
Rede Pública Estadual do Estado do Paraná. Além 
disso, segundo Silva (2009), durante a constituição 
do Programa, procurou-se delinear propostas de 
Formação Continuada que se contrapusessem 
àquelas já estabelecidas em outros programas, de 
caráter fragmentário, homogêneo e aligeirado, mas 
que, por outro lado, levassem em conta a realidade 
e a necessidade educacional em que estão 
envolvidos o professor e o aluno, assim como o 
contexto social e político do entorno escolar. Ao 
participar do PDE-PR, o professor, agora 
pesquisador e produtor de conhecimento sobre 
processos de ensino e aprendizagem, assume 
atitude de reflexão e ação sobre a realidade escolar, 
buscando assim novos caminhos e meios para 
modificar essa realidade em favor de uma educação 
promissora. Tudo isso sob a orientação de 
professores das Instituições de Ensino Superior. 

Resultados e Discussão 
Com o intuito de pesquisar as influências do PODE-
PR nas aulas de professoras de química que 
participaram do projeto, fizemos um 
acompanhamento das mesmas. Percebemos que a 
implementação foi realizada com grande dedicação 
por parte de cada professora PDE e seus resultados 
foram muito bons. Atividades diferenciadas foram 
levadas para a sala de aula. Os alunos tiveram a 
oportunidade de participar de várias oficinas, 
atividades práticas das mais variadas, foram 
ouvidos, enfim, participaram ativamente na 
construção de seus conhecimentos. Dentre as 
diversas propostas apresentadas pelos professores, 

podemos citar: Tem Química no Quintal; As diversas 
facetas do álcool; Descobrindo e entendendo a 
química no estudo das soluções; Uma abordagem 
investigativa sobre ligação química: um olhar com 
mais significado por meio das atividades práticas; 
Uma Abordagem sobre Ácidos e Bases no 
Cotidiano: Trabalhando com Atividades 
Experimentais Investigativas na Educação Básica; 
Formação Continuada como possibilidade de 
ampliar estratégias de ensino; Contextualizando 
conceitos químicos: Os polímeros e o meio 
ambiente; Os Óleos Essenciais e diferentes 
abordagens na química orgânica; Contextualização 
e cotidiano da química da beleza; Uma proposta 
diferenciada de ensino para o estudo da 
estequiometria. 

Conclusões 
O programa estabelece uma parceria entre a 
Universidade e Escola promovendo troca de 
conhecimentos, ampliando as possibilidades de 
ações didáticas dos professores e contribuindo para 
um aumento na qualidade da prática docente, o que 
implica num processo de aprendizagem mais 
significativo. No entanto, percebemos que no ano 
em que ocorre a implementação, o PDE parece ser 
realmente um tipo de formação continuada que 
atinge seus objetivos e todos parecem satisfeitos 
com seus resultados, porém, após esse momento, o 
que se percebe é que nem todos os professores 
continuam colocando em prática seus projetos e 
esses ficam “perdidos”. Com o intuito de realmente 
auxiliar na melhoria da qualidade de ensino, 
acreditamos que esses projetos devam ser 
socializados com os demais professores de cada 
escola. Além disso, percebeu-se que, aqueles 
professores que estão mais próximos de uma 
aposentadoria, apresentam posturas bem menos 
positivas e que não retratam o que é pretendido pelo 
governo do estado.  
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RESUMO:  Este trabalho tem como propósito investigar as altas taxas de ociosidade observadas 
para curso de Licenciatura em Química Noturno da Universidade Federal de Juiz de Fora, criado 
recentemente. Essa situação se repete em âmbito nacional e contrasta com uma grande carência 
por professores nas áreas de ciências. Através do levantamento de dados realizado a partir dos 
editais e relatórios de seleção da instituição, foi possível determinar as taxas de ociosidade 
observadas no curso de licenciatura desde a sua criação, tendo o auge em 2012 com 57%. Um 
questionário qualitativo foi aplicado aos alunos do curso para compreender os motivos pela 
escolha do curso bem como o perfil socioeconômico. A análise dos dados coletados sugere que 
o problema na UFJF está relacionado com o processo seletivo adotado, já que o curso possui 
uma procura significativa para a total ocupação das vagas oferecidas. 

 INTRODUÇÃO  
O Brasil vem sofrendo grandes transformações de cunho social, econômico e 

tecnológico nas últimas décadas. A educação tem uma importância fundamental para 
esse desenvolvimento, uma vez que os conhecimentos e as habilidades dos indivíduos 
conformam um capital que se mobiliza no mercado de trabalho, permitindo a ascensão 
social (BEZERRA; GURGEL, 2011). Essa percepção associada a uma melhoria das 
condições de vida levou a população brasileira a ampliar sua escolaridade. Durante a 
década de 90 o Ensino Médio passou a atender uma nova parcela da população, antes 
excluída, dobrando o número de matriculas, possibilitando assim o crescimento 
educacional dos brasileiros (BACHETTO, 2003; MAZETTO et al.,2002). 

Na tentativa de melhorar a educação no Brasil fundamentos legais foram 
criados com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(BRASIL, 1996). A lei estabelece que a conclusão do nível médio de ensino é dever do 
Estado e da família, onde a garantia do padrão de qualidade de ensino é assegurada. 
Sendo de total consenso na sociedade que a qualidade desse ensino está vinculada 
com a qualidade de seus professores (ARAUJO; VIANNA, 2011). 

Apesar de enaltecer a função do professor na educação, poucas mudanças 
efetivas na formação dos professores de ciências foram realizadas a ponto de ocorrer 
impactos positivos na qualidade das escolas brasileiras (VILLANI et al., 2009). Vários 
pesquisadores da área de ensino de ciências defendem que é necessário formar mais 
e melhor os professores, principalmente os profissionais das disciplinas de biologia, 
matemática, física e química, áreas que se encontram em situação emergencial de 
carência de professores. Contudo essa demanda não é nova. Historicamente, o 
governo federal tem adotado medidas de improviso para suprir a necessidade de 
professores (ARAUJO; VIANNA, 2011). 

O Ministério da Educação (MEC) promoveu uma comissão para estudar 
medidas que visem superar o déficit docente no ensino médio, do qual foi produzido o 
relatório “Escassez de Professores no Ensino Médio: propostas estruturais e 
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emergenciais” (Cne/Ceb), 2007). Onde foi apresentado um quadro extremamente 
preocupante: a demanda hipotética de professores entre 1999 e 2001 era de 55.231 
para cada uma das áreas de ciências, e dentre os professores atuantes apenas 9% dos 
físicos, 13% dos químicos e 57% dos biólogos tinham formação específica. 

Uma das ações do governo para solucionar a carência de professores é o 
investimento no Ensino Superior para ampliar e melhorar os cursos de licenciatura. 
Uma das medidas já empregadas pelo Governo Federal foi a criação do Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 
pelo Decreto n°6.096 de 2007, dentro do Plano Nacional de Educação. Nele estão 
previstos o aumento da quantidade de cursos, instituições de educação superior e 
vagas de ingresso, principalmente em período noturno. Dentre essas novas vagas 
havia uma ênfase especial na interiorização e oferta de cursos de formação de 
professores, visando mudar o panorama atual da educação superior nacional 
(Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano 2008). 

O Governo também implementou outra medida que acompanhou esse 
movimento de expansão de vagas em cursos de licenciatura. Foi criado o Plano 
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) através do 
Decreto n°6.755 de janeiro de 2009 do MEC. O PARFOR teve como objetivo ampliar a 
oferta de vagas em cursos de licenciatura, principalmente nas áreas de maior demanda 
como física, química, biologia, sociologia, filosofia, espanhol e inglês (SPELLER, ROBL 
et al., 2012). 

Apesar da implementação dessas medidas, analisando os dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) referentes ao 
ano de 2008 observamos que, ao mesmo tempo em que houve o ingresso de 
1.505.819 novos estudantes em cursos presenciais, 1.479.318 vagas não foram 
ocupadas. Considerando dados conjuntos de universidades públicas e privadas, chega-
se a um índice de ociosidade de 50,4% (SPELLER, ROBL et al., 2012). Araújo e 
Vianna (2011) analisaram dados do Inep no período de 2000 a 2007 apontando para 
um aumento considerável no número de ingressos nos cursos de ciências, porém ele 
foi acompanhado de um crescimento ainda maior das vagas ociosas. Para esses 
autores, “o aumento das vagas nesses cursos favoreceu, sobretudo, o aumento das 
vagas ociosas” (ARAUJO; VIANNA, 2011, p. 813). 

O curso de licenciatura em química é oferecido pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora desde 1970. Até o ano de 2008 os candidatos interessados em ingressar 
na licenciatura escolhiam no ato da inscrição do processo seletivo o curso, sendo a 
graduação oferecida somente no período diurno. O ingresso dos aprovados a partir de 
2009 no curso de licenciatura em química diurno se realiza através da opção de 
escolha para o segundo ciclo dos bacharelados interdisciplinares em ciências exatas, 
instituídos a partir da resolução do REUNI. Nele também estava definida a criação do 
curso de licenciatura no período noturno visando atender as demandas por 
profissionalização de um público com dificuldades de buscar formação em nível 
superior no período do dia. Apesar desses incentivos, o curso noturno criado em 2011, 
apresenta altas taxas de vagas ociosas, impedindo a efetivação dessas políticas de 
expansão da formação de professores de ciências. 

O principal objetivo desse estudo é compreender a alta taxa de ociosidade 
observada no curso de licenciatura em química noturno da UFJF. Além de investigar a 
escolha ou preterimento nesse curso de graduação, com base nas justificativas 
expostas pelos alunos do curso de licenciatura, a partir de suas expectativas de 
formação e profissionais. 
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 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA NA UFJF 
O curso de licenciatura em química noturno da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF) foi criado no contexto do REUNI e implementado em 2011, sendo 
oferecidas 30 vagas anuais. No primeiro ano do curso as vagas foram totalmente 
preenchidas, porém em 2012 apenas 12 alunos aprovados no processo seletivo se 
matricularam, gerando uma ociosidade de 60%. Como já discutimos este dado reflete 
uma situação nacional, levando-nos a propor este estudo de caso sobre a ociosidade, 
visando compreender qualitativamente esse quadro. 

Uma hipótese que será testada neste estudo é a influência do processo 
seletivo na existência das vagas ociosas, nesse sentido apresentaremos a seguir os 
processos seletivos adotados na instituição desde a criação do curso.  

Em 2011, primeiro ano no qual o curso de licenciatura em química noturno foi 
oferecido, a instituição organizou um vestibular de inverno apenas para os cursos 
recém-criados. Onde o concurso vestibular realizado adotava o sistema de duas fases 
de classificação. Sendo a primeira etapa de caráter exclusivamente eliminatório, 
constituída de uma prova objetiva com cinquenta questões, e a segunda etapa, com 
provas discursivas contendo cinco questões de cada disciplina característica da opção. 
O candidato que obtivesse nota zero em qualquer um dos conteúdos exigidos na 
segunda etapa era automaticamente desclassificado. O sistema de cotas adotado 
nesse processo era subdividido em: A- para alunos que se declaram negros que 
estudaram em escola pública; B- para alunos que estudaram em escola pública e C- 
para alunos da rede particular. 

 Já em 2012 o processo seletivo contava com dois módulos de seleção, o 
vestibular e o PISM. O vestibular foi constituído em duas etapas: a nota avaliada na 
primeira fase era a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e a 
segunda fase era a aplicação de prova com questões objetivas e discursivas 
especificas da área. O Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) é aplicado na UFJF 
desde 1999 e busca uma maior interação entre o Ensino Médio e o Superior. O sistema 
consiste em uma avaliação seriada, em que os candidatos às vagas oferecidas pela 
instituição participam de três módulos de avaliação, um ao final de cada série do 
Ensino Médio, a fim de avaliar os conhecimentos do estudante ano a ano e, em cada 
prova, é cobrado somente o conteúdo referente à série cursada. Cada módulo do 
processo contém um peso na pontuação final do candidato, onde o módulo I contém 
20%, o módulo II possui 30% e o terceiro e último módulo possui o maior peso, 50%. 
Em todos os módulos a aplicação das provas se realiza em três dias, no primeiro dia 
são propostas quarenta questões objetivas, nos dias subsequentes são avaliadas oito 
questões discursivas em cada. Apenas no último módulo as questões discursivas são 
direcionadas a opção característica do curso escolhido pelo candidato. O candidato 
presente no módulo I e II possui a possibilidade de zerar qualquer disciplina nas 
questões discursivas sem ser desclassificado do processo seletivo. O que não 
acontece com o candidato presente no módulo III. 

No ano de 2013 o processo de seleção realizado pela UFJF continuava com 
dois módulos, porém com uma modificação, pois a instituição extinguiu o vestibular e 
adotou o Sistema de Seleção Unificada (SISU). Sendo que 70% das vagas oferecidas 
são destinadas ao SISU e 30% ao PISM. O Sistema de Seleção Unificada foi proposto 
juntamente com a reformulação do ENEM, pelo Ministério da Educação, com o objetivo 
de democratizar as oportunidades de acesso às universidades federais. O SISU foi 
desenvolvido para selecionar os candidatos às vagas das instituições de ensino 
superior público que utilizarão a nota do ENEM como única fase de seu processo 
seletivo. Os candidatos podem se inscrever, consultar as instituições e as vagas 
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disponíveis em diversos cursos pela plataforma online do sistema. Neste sistema o 
candidato pode se inscrever em duas opções, havendo a possibilidade de se inscrever 
no mesmo curso em duas instituições ou em cursos diferentes na mesma instituição 
(Portal do MEC). A partir de 2013 a UFJF adotou um novo modelo de divisão por cotas, 
definido pela Lei do Conselho Superior da Universidade, demonstrado pelo fluxograma 
na Figura 1 a seguir. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Distribuição das vagas por cotas (Adaptado pelos autores a partir do Portal do MEC 
“http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html” para a realidade do curso de Licenciatura em 

Química noturno da UFJF). 
 
Segundo o Regulamento Acadêmico de Graduação (RAG) e a Resolução no 

06/2004 as vagas ociosas são previstas para seis modalidades na UFJF: Excedentes 
do vestibular e do PISM, Mudanças de curso, Transferência, Inscrição em segundo 
curso, Ingresso como graduado e Reinscrição. O foco do nosso trabalho englobará 
somente a primeira modalidade, já que os demais casos costumam ser estudados na 
literatura como evasão. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Para o desenvolvimento deste trabalho sobre ociosidade na UFJF, foi realizado 

primeiramente um trabalho de revisão acerca do assunto. O levantamento bibliográfico 
foi realizado utilizando-se bases de dados, tais como, Scielo, Portal de Periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal a Nível Superior (CAPES), 
Education Resources Information Center (ERIC). Revistas da área de educação 
também foram consultadas tais como: Ciência e Educação, Investigações em ensino 
de Ciência, Revista brasileira de pesquisa em ensino de ciência, Revista brasileira de 
ensino de ciência e tecnologia, Ensaio: Pesquisa em educação e ciência, Ensenanza la 
ciencias.   

Foi elaborado um Quadro 1, para melhor ilustrar, a relação dos termos 
procurados, os bancos de dados utilizados e o número de artigos encontrados. O 
material foi pesquisado, organizado e analisado a partir do ano de 1995 até os dias 
atuais, e foram selecionados trabalhos que mais se aproximavam do tema a ser 

30 Vagas 

15 Vagas 15 Vagas 

8 Vagas 

2 Vagas 6 Vagas 2 Vagas 5 Vagas 

7 Vagas 
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abordado, levando em consideração a compatibilidade entre seu conteúdo e os tópicos 
de relevância para a discussão a ser realizada. 
Quadro 1: Levantamento de publicações relacionadas aos termos descritores encontrados nas 
bases de dados. 

Banco de Dados 

 Termos Descritores 

Ociosidade 
Ociosidade 

na 
graduação 

Ociosidade 
na 

universidade 

Ociosidade 
nos cursos 

de 
licenciatura 

Vagas 
ociosas 

Ciência e Educação 0 2 9 0 1 
Ensaio: Pesquisa em 
educação e ciência 0 25 32 6 0 

Enzinanza la ciência 0 0 0 0 0 
ERIC 33 1 6192 753 15 
Investigações em 
ensino de Ciência 0 1 1 0 0 

Portal de Periódicos 
CAPES 121 22 53 2 47 

Scielo 15 0 0 0 1 
REEC 0 0 0 0 0 
Banco de Teses da 
Capes 122 6 114 0 14 

Total 291 57 6401 761 78 
 

Apesar do grande volume de material encontrado pelos termos descritores 
utilizados, poucos artigos abordavam diretamente o tema pesquisado. Os resultados 
apontavam trabalhos de diferentes áreas, sendo as mais incidentes referentes a 
modelos e programas computacionais, a processos e mercado de trabalho na 
agricultura e o consumo de drogas e álcool por jovens. Não foi encontrado nenhum 
trabalho que envolvesse exclusivamente o estudo do grau de ociosidade encontrado 
nos cursos de formação de professores nem mesmo suas eventuais causas. 

No geral os artigos encontrados retratam a real situação na qual se encontram 
os cursos de licenciatura no Brasil, com pouca procura e um número reduzido de 
profissionais formados. No relatório publicado pelo Ministério da Educação em 2008 
fica evidenciada a presente situação de escassez de professores no país, como 
demonstrada pela tabela 1 para a disciplina de química. 

 
Tabela 1: Demanda estimada de professores e o número de licenciados formados/estimados. 

Demanda estimada para 2002 Número de licenciados 
Disciplina Ensino 

Médio 
Ens. Fund. 5ª 8ª 

série 
Total 1990-2001 2002-2010 

Química 23.514 95.152 55.231 13.559 25.397 
Fonte: Brasil, 2007a. 

  
Apenas um trabalho apresentou uma preocupação com a quantificação do 

déficit de professores encontrado no ensino brasileiro, que segundo os autores “limita a 
complexidade na qual a formação de professores está inserida e favorece a visão 
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ingênua de que faltam professores porque não há licenciados formados em quantidade 
suficiente (ARAUJO; VIANNA, 2011, p.809). Vale a pena ressaltar que não basta ver a 
demanda atual de professores sem considerar a expansão do sistema de ensino 
(SAMPAIO et al., 2002), que possui o seu referencial estratégico definido pelo Plano 
Nacional de Educação (PNE). 

O número de cursos de licenciatura em química no Brasil também é apontado 
como um fator determinante para o número reduzido de profissionais na área. Andrade 
e colaboradores em 2004 demonstraram que o número de cursos de formação 
aumentou consideravelmente na última década, segundo os Dados da Sinopse do 
Censo da Educação Superior de 2012 existem 343 cursos de licenciatura em química 
presenciais, sendo 67 em instituições federais de ensino (IFEs), e 95 em instituições 
estaduais (BRASIL, 2012). Com base nos dados do Inep elaboramos a Tabela 2 que 
demonstra o aumento das vagas no período de 2006 a 2012, bem como o número de 
candidatos, ingressos e vagas ociosas. 
 
Tabela 2: Número de vagas, candidatos, ingressos, vagas ociosas para os cursos presenciais de 
licenciatura em química, segundo os anos. 

Licenciatura em Química 
Ano Vagas Candidatos Ingressos Vagas Ociosas 
2006 7.335 15.479 4.518 2.817 

2007 8.214 15.559 4.812 3.402 

2008 8.909 16.357 4.845 4.064 

2009 10.122 20.110 5.604 4.518 

2010 15.738 44.013 9.487 6.251 

2011 16.625 77.810 10.080 6.545 

2012 18.872 103.456 10.006 8.866 
Fonte: Sinopse do Censo da Educação Superior de 2006 a 2012, INEP. 

 
Os valores apresentados revelam que a oferta de vagas cresceu 

significativamente no período descrito, influenciando diretamente na baixa relação 
candidato/vaga do curso de licenciatura, e favorecendo diretamente o número de vagas 
ociosas. 

Um paralelo com outros cursos de graduação pode ser realizado, tabela 3, para 
verificar o interesse dos estudantes pela área e também pela modalidade de curso. 

A partir dessa comparação é possível perceber que, em geral, os cursos de 
licenciatura são menos disputados, sendo que os de Química e Ciências têm, 
respectivamente, 1,83 e 1,80 candidatos concorrendo a uma vaga. Para os cursos de 
bacharelado a concorrência é maior. Quanto às taxas de ocupação, em geral, as 
licenciaturas têm menor taxa que os bacharelados da mesma área. Especificamente 
para Química, a taxa de ocupação da licenciatura (54,4%) é bem inferior que a dos 
bacharelados em Química (70,9%) e Química Industrial (77,0%). Isso pode indicar que 
não se trata de desinteresse pela área de conhecimento, mas sim pela modalidade 
licenciatura. Fato evidenciado em alguns estudos de casos realizados recentemente 
(ARRUDA et al., 2006; BARROSO; FALCÃO, 2004). 
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Tabela 3: Total de vagas oferecidas, candidatos inscritos, ingressos nos cursos de graduação 
presenciais e concluintes, segundo as áreas gerais e detalhadas do ano de 2012. 

Área / 
área 

detalhada 

Cursos de formação de professor Cursos de bacharelado 

Vagas Candidatos Ingressos Vagas 
Ociosas Vagas Candidatos Ingressos Vagas 

Ociosas 
Química 18.872 103.456 10.006 8.866 6.960 24.740 4.753 2.207 
Quím. Ind. - - - - 1.447 9.366 1.155 292 
Física 11.755 62.854 7.185 4.570 2.022 8.904 2.115 - 93 
Biologia 45.997 180.197 19.899 26.098 54.062 149.757 27.869 26.193 
Ciências 6.256 58.017 3.824 2.432 7.139 89.215 6.989 150 

Fonte: Sinopse do Censo da Educação Superior 2012, INEP, 2013. 

METODOLOGIA 
Inicialmente foi realizada a análise da taxa de ociosidade presente no curso de 

Licenciatura em Química noturno da UFJF, efetuada a partir da lista dos alunos 
aprovados no processo de seleção do curso, fornecida gentilmente pelo coordenador 
do curso, dos relatórios produzidos pela Comissão Permanente de Seleção (COPESE) 
e pelos editais da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA) da 
instituição. 

A partir de um levantamento realizado na literatura foi estabelecido um 
questionário quantitativo online, anexo 1, que foi aplicado nas turmas em andamento 
desse curso. O questionário visava levantar os motivos que os levaram a optar pela 
licenciatura, suas expectativas de formação e profissionais e a competitividade deste 
curso diante de outras modalidades, cursos e universidades. 

O mesmo questionário foi proposto para as pessoas que foram aprovadas e 
não estão cursando a graduação em licenciatura em química noturna. Os sujeitos 
foram procurados a partir de seus nomes em redes sociais e pesquisas na internet, e 
contatadas pelos mesmos meios para a confirmação da sua candidatura a uma vaga 
no curso e a eventual aplicação do questionário online. 

ANÁLISE DOS CANDIDATOS APROVADOS E NÃO MATRICULADOS  
A primeira parte do trabalho foi quantificar o grau de ociosidade do curso de 

licenciatura noturno e identificar as pessoas que deixaram vagas ociosas para a 
realização da segunda parte do estudo. Na analise realizada foram consideradas vagas 
ociosas as vagas deixadas por pessoas que foram aprovadas no processo seletivo e 
não vieram fazer matrícula ou que não confirmaram a matrícula após uma semana do 
inicio do semestre letivo da aprovação. 

No primeiro semestre oferecido, em 2011, o curso de licenciatura em química 
noturno teve todas as vagas oferecidas preenchidas, não havendo ociosidade. No ano 
seguinte o curso apresentou a menor taxa de ocupação de vagas, apenas 43%. Em 
2012, 35 pessoas se candidataram ao curso, sendo que 29 candidatos foram 
classificados para a segunda etapa, mas apenas 16 pessoas corresponderam aos 
critérios mínimos de aprovação da instituição. Dentre os aprovados apenas 4 pessoas 
não se matricularam no curso, número relativamente abaixo do esperado. Pois a turma 
se constitui de apenas 12 alunos e apresenta uma taxa de ociosidade de 57%, 
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números que motivaram esta pesquisa. Onde se esperava um número maior de 
pessoas desistentes em frequentar o curso de licenciatura em química noturno, fato 
que não foi observado nessa analise. Na segunda etapa do concurso 43% (13/29) dos 
candidatos foram desclassificados do processo seletivo da UFJF por obterem nota zero 
na prova discursiva em alguma disciplina, onde as maiores incidências foram 
registradas, respectivamente, em matemática, física e química. 

Em 2013 a taxa de ocupação das vagas subiu para 60% tendo 108 aprovados, 
mas o número de pessoas não ingressantes subiu consideravelmente para 90 
candidatos. Atribui-se esse acréscimo ao SISU, que possibilita ao candidato a escolha 
de dois cursos de graduação em qualquer universidade conveniada ao sistema, 
havendo um número maior de candidatos sendo assim mais editais de preenchimentos 
foram divulgados sem a sua totalidade ser preenchida. As notas obtidas pelos 
candidatos no ENEM desse ano não puderam ser acessadas. 

ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS INGRESSANTES 
Foi elaborado um questionário a fim de identificar o perfil do aluno que se 

candidata a uma vaga no curso de licenciatura em química noturno, bem como quais 
motivos levaram a escolha ou preterimento pelo curso. Até o momento o questionário 
foi respondido apenas pelos alunos que ingressaram no curso, já que os candidatos 
que deixaram vagas ociosas foram procurados, mas não responderam ao questionário.  

Quanto ao perfil, observamos que, em sua maioria os alunos ingressantes 
possuem faixa etária superior a 20 anos, são solteiros, do sexo feminino (55%), não 
são naturais de Juiz de Fora (55%), pertence à baixa classe média (36,4%) e são 
originários de escolas públicas (73%) cursado no período diurno (70%).  

Quanto a sua preparação para se candidatar a uma vaga em uma 
universidade, 55% dos alunos responderam ter frequentado cursinho pré-vestibular, 
sendo que 83% dos entrevistados frequentaram cursinho particular. Um número que 
impressionou bastante foi de que 63% dos alunos ingressaram na universidade 
prestando apenas um vestibular. 

Em relação aos pais dos entrevistados foram realizadas perguntas 
direcionadas ao nível escolar e profissional, dos quais os resultados obtidos estão 
relacionados nas Figuras 2 e 3. A participação do estudante na renda familiar está 
ilustrada na Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Níveis de instrução dos pais. 
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Figura 3: Profissão dos responsáveis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 4: Participação econômica da família. 

 
As perguntas seguintes foram relacionadas ao curso superior, onde cinco 

pessoas esperam obter formação profissional teórica voltada para ter um futuro melhor, 
três a formação teórica voltada para o ensino e a pesquisa, e duas pessoas esperam 
obter uma consciência crítica que as possibilite a interação com a sociedade. 

Os entrevistados se candidataram a uma vaga no curso de licenciatura em 
química noturno nos anos de 2011 e 2012. Onde todos participaram do processo 
seletivo do vestibular, e participaram do sistema de cotas, tendo duas pessoas na cota 
A, duas na B e cinco na cota C. 

A instituição federal de ensino, UFJF, foi avaliada como boa e ótima pelos 
entrevistados, que citaram as seguintes qualidades: “É a melhor faculdade, 
reconhecida e respeitada de JF”; “Sua infraestrutura e seus laboratórios”; “Os projetos 
de auxilio com bolsas”. Alguns defeitos da instituição também foram apontados, como: 
“A demora de uma mudança de metodologia e formas de avaliação de algumas 
disciplinas com alto nível de reprovação”; “Algumas disciplinas são lecionadas apenas 
em um horário específico, por período”; “Comunicação professores e alunos.” 

Quando perguntado sobre a candidatura em outras universidades sete 
instituições foram citadas, dentre as quais quatro são Universidades Federais que se 
encontram no Rio de Janeiro, duas são faculdades particulares de Juiz de Fora e um 
Instituto Federal também situado na cidade na mineira. As seguintes instituições foram 
citadas: UFF, UFRJ, UNIRIO, UERJ, IF sudeste, Estácio, FACSUM. Sendo que uma 
única pessoa citou todas as universidades federais, e outra pessoa o restante das 
instituições de ensino superior, indicando assim que 81,8% (9/11) dos entrevistados se 
candidataram apenas à UFJF. 
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Sobre candidatura em outros cursos superiores vários foram relacionados, tais 
como: ciências exatas, ciência da computação, física, administração, enfermagem 
engenharia química e biomedicina. Dentre os citados apenas os cursos de engenharia 
química e biomedicina não são oferecidos pela UFJF. O curso de biomedicina é 
oferecido em Juiz de Fora pela faculdade particular UNIPAC e em universidades 
federais próximas como UNIFENAS, UFTM e as citadas UNIRIO, UFF e UFRJ. Já o 
curso de engenharia química é ofertado nas redondezas pela UFV, UERJ, UFF, UFMG 
e UFRJ, sendo que o ensino do curso oferecido nas duas últimas instituições foi 
avaliado entre os cinco melhores do país, em uma pesquisa realizada pelo Jornal Folha 
de São Paulo em 2013.  Pode-se perceber que uma parcela dos cursos citados se 
relaciona com a química em si, sobretudo não na área de licenciatura. 

Sobre o curso de licenciatura em química noturno da UFJF, os entrevistados o 
classificaram como bom e ótimo: “Bom, reconhecido um dos melhores. Motivo que 
estou cursando aqui na UFJF.” 

Sobre o seu eventual ingresso ao curso de licenciatura em química, os motivos 
apontados pela escolha do curso estão relacionados ao: interesse e afinidade com a 
química 27,3% (3/11), gosto ou interesse em lecionar 18,2% (2/11), maior qualificação 
27,3% (3/11), indicação de professores 9,1% (1/11), como citado pelos estudantes 
abaixo: “Já sou técnico e gostaria de expandir meu conhecimento e arrumar um 
emprego com um bom salario”; “Porque o curso me interessou muito por química se 
tratar de uma área bem ampla que posso relacionar com outras que aprecio, e por ser 
diferente pelo fato da licenciatura que possibilita um crescimento pessoal considerável 
diante da grande interação com pessoas que a profissão possui”; “Por indicação de um 
professor, dizendo que é um bom curso na UFJF.” 

As perguntas seguintes estavam relacionadas às possíveis influências sofridas 
pelos alunos pela escolha do curso, de maneira que eles dessem uma nota de 1 a 10 
sobre a preponderância ocorrida. O quadro 2 demonstra as incidências sobre as 
eventuais influências. Os alunos entrevistados relacionaram ter tido pouco influência, 
faixa 1, de pais 27,3% (3/11), parentes 45,5% (5/11) e amigos 27,3% (3/11). A 
influência de professores do ensino médio foi bastante acentuada na faixa dos 10 com 
36,4% (4/11). Quanto a influência das maiores oportunidades de trabalho as faixas 
acima de quatro foram selecionadas. Em relação ao candidato/vaga 54,5% (6/11) dos 
entrevistados relacionaram faixas abaixo de cinco, pode-se observar que a relação 
candidato/vaga não influência muito o estudante para a escolha do curso de 
licenciatura em química noturno. Seis pessoas relacionaram não sofrer influência, faixa 
1, por já trabalhar na área, sendo que apenas uma pessoa se apresentou na faixa 3 de 
influência. O retorno financeiro também demonstrou ser um fator que não influencia 
muito na escolha do curso, tendo apenas uma pessoa na faixa 9 de influência. Com 
45,5% (5/11) o prestígio social também não influenciou muito na escolha dos alunos. A 
formação profissional de nível superior pesou em 36,4% (4/11) na maior faixa de 
influencia, relacionado com a exigência do mercado de trabalho atual. A influência de 
livros, músicas, filmes e outros também não demonstrou um número alto em 
incidências em faixa de maior valor, havendo apenas uma incidência na faixa 10 de 
influência. 

 
Quadro 2: Influências e seu grau de incidência numa escala de 1 a 10. 

Possíveis Influências 
Número de incidência por faixa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Pais 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 

Parentes 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Amigos 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 

Professores do ensino médio 1 0 0 0 1 0 1 2 0 4 
Maiores oportunidades de Trabalho 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 
Relação candidatos/vaga 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 

Já trabalho na área 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Maior retorno financeiro 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 

Prestígio Social 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Formação Profissional de nível Superior 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 
Livros/ filmes/ músicas 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

Outros 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pelo estudo realizado é possível presumir que o processo seletivo seja o 

principal motivo para a alta taxa de ociosidade presente no curso de licenciatura em 
química noturno da universidade Federal de Juiz de Fora. Pois no primeiro ano em que 
o curso foi ofertado, com a utilização do vestibular elaborado pela instituição, não 
houve a incidência de vagas ociosas. A princípio poderíamos inferir que esse processo 
contribui para uma alta taxa de aprovação, garantindo o preenchimento das vagas. Mas 
no ano seguinte a nota do ENEM foi utilizada como requisito para a primeira etapa do 
processo de seleção, onde grande parte dos inscritos (29/35) passou para a segunda 
etapa. A surpresa ficou por conta dos 13 candidatos que não obtiveram os critérios 
mínimos de aprovação na segunda etapa, alavancando assim a taxa de ociosidade do 
curso de 0% para 43,3%. O PISM pode ser considerado o processo seletivo que mais 
favorece o candidato, já que o conteúdo cobrado em cada módulo baseia-se apenas no 
programa da série estudada e o candidato tem melhores condições de se preparar para 
o exame. Apesar disso das nove vagas destinadas aos candidatos inscritos nesse 
processo seletivo nenhuma foi preenchida devido à falta de candidatos. No ano de 
2013 houve um recorde de inscrições ao curso de licenciatura, 108 inscritos, devido ao 
SISU, que procura democratizar as oportunidades de acesso às instituições federais de 
Ensino Superior. Com o aumento da procura também veio o acréscimo do número de 
pessoas que desistentes do curso antes mesmo de começarem a graduação. Diversos 
motivos podem ser descritos para explicar tal acontecimento, sendo o mais comum, a 
possibilidade dada ao candidato de escolha de dois cursos de graduação em qualquer 
universidade conveniada ao SISU. 

Pelos questionários respondidos pelos alunos da graduação pode-se concluir 
que o curso de licenciatura em química noturno vem alcançando seus objetivos de 
criação, como atender as pessoas que trabalham no período diurno e buscam uma 
formação superior no período noturno. Por outro lado, este estudo revela que o quadro 
de carência de professores de química no Brasil não será superado apenas com a 
criação de novos cursos, visto que estes não parecem atrair muitos candidatos e 
matriculados. Permanece, então, em aberto um problema: como atrair mais estudantes 
para os cursos de licenciatura em química? 
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Introdução 
Uma alternativa para trabalhar o tema “Drogas”, no 
âmbito da educação escolar, é pensá-lo como um 
objeto de um sistema de complexos como saúde, 
políticas públicas, segurança, educação, trabalho, 
sociedade e natureza. (Pistrak, 2000). Os conteúdos 
dos complexos devem ser procurados no plano 
social, de modo que possibilite ao aluno a 
compreensão do real. O uso e o tráfico de drogas 
são vistos como problemas de ordem social, 
geradores de violência, de desigualdade e de 
prejuízos à saúde. Atualmente a escola, além da 
tradicional função de instrução, vem assumindo o 
papel de agente socializador dos indivíduos, e é um 
espaço de discussão das questões sociais, pode, 
portanto, ser lugar para se abordar tais questões. O 
tema Drogas é considerado pelos educadores 
químicos como relevante socialmente, e, portanto, 
recomendam o seu estudo no ensino médio 
(SANTOS; SCHNETZLER, 1996). A compreensão 
dos fenômenos químicos e a interpretação das 
informações químicas, de acordo com Gonzalez 
(2011), são necessárias para que o educando possa 
tomar decisões frente aos problemas sociais para 
cuja compreensão e/ou explicação a química possa 
contribuir. Uma vez que o tema é sugerido pelos 
parâmetros curriculares nacionais para o ensino 
médio; e que alguns livros didáticos do programa 
nacional abordam o conteúdo químico por meio do 
tema Drogas, desenvolvemos uma investigação 
com o objetivo de entender os motivos que levam 
aos professores de química a abordarem, ou não, o 
tema Drogas nas aulas de química do ensino médio. 

Resultados e Discussão 
Na pesquisa qualitativa exploratória entrevistamos 
quatro professores supervisores no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) de química da UFBA. As entrevistas 
gravadas foram transcritas, e o discurso dos 
professores foram submetidos à análise de 
conteúdo (BARDIN, 2006). 
Verificamos que, ao mesmo tempo, que 
reconhecem a relevância de abordar o tema na sala 
de aula, e demonstrem preocupação com a questão 
da prevenção, os professores adotam a posição de 
não trabalhar com o tema Drogas. Um dos motivos 
é a falta de conhecimento sobre o tema Drogas, 
uma vez que: não estão capacitados a explicar o 
tema na perspectiva da química; não sabem 
relacionar o senso comum com os conhecimentos 

científicos pertinentes, no intuito de ir além da 
experiência vivida e das informações da mídia; não 
conseguem entender o tema em suas diversas 
dimensões. Por exemplo, o professor C relatou: 
“Não me sinto preparado para trabalhar o tema, até 
achei que podia num determinado ano letivo... 
percebi entre outras coisas que não sabia nem o 
básico para tratar com os alunos...não sei até hoje 
se o crack fuma ou cheira...no noturno os meninos 
sabem mais do que eu.”  
Outro motivo é o medo de ser alvo de represálias 
dos alunos envolvidos no mundo das drogas.  O 
professor receia a possibilidade de um estudante 
usuário abusivo se tornar agressivo na sala de aula, 
e/ou teme ser identificado como delator pelo aluno 
usuário, ou por aquele que está envolvido com o 
tráfico. Por exemplo, o professor D revelou que: “Já 
identifiquei e encaminhei à coordenação, foi uma 
luta, pois o aluno já antigo na escola trazia outro 
traficante para a sala de aula. Levei o caso à 
coordenação que acionou a ronda policial. O 
traficante não apareceu mais na escola e com 
certeza ficou sabendo que fui eu que acionei a 
policia militar. Foi preocupante, aliás, até hoje é”. 

Conclusões 
A vista do exposto, entendemos que não só os 
professores de química, diretores e todos do corpo 
técnico pedagógico das escolas, devem participar 
de atividades de capacitação contínua acerca do 
tema Drogas. É preciso desenvolver estratégias 
para: sensibilizar os atores do processo educacional 
para a necessidade de se discutir o assunto; 
conscientizar para a necessidade de discutir e 
mudar a maneira como a escola trata o fenômeno; 
abordar a prevenção ao uso de drogas de maneira 
crítica, articulada aos conteúdos das disciplinas 
escolares, como na química, por exemplo; e 
operacionalizar ações efetivas para diminuir os 
conflitos e reduzir a violência escolar associada à 
questão das drogas. Tais ações fazem-se 
necessárias para amenizar receios e inseguranças 
na abordagem do tema drogas, assegurando ao 
docente autonomia para planejar o estudo deste 
tema na perspectiva da química. 
_________________ 
BARDIN, L.. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2006. 
PISTRAK, Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: 
Expressão Popular, 2000. 
SANTOS, Wildson Luiz P dos, SCHNETZLER, Roseli P. O que 
significa ensino de química para formar o cidadão? Química 
Nova na Escola , v.1, n. 4, p.28-34, 1996. 
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Introdução 
As concepções de ciência dos sujeitos derivam do 
que se aprende na escola sobre ciência, e também 
das formas como esta é experimentada na 
sociedade, destacando-se aqui o papel dos 
mediadores (os professores). 
Tendo em vista o exposto acima e ressaltando à 
problemática dos professores para realizar seu 
trabalho devido às limitações advindas da falta de 
estrutura física, tecnológica, financeira, e da falta de  
profissionais qualificados nas escolas públicas, a 
presente pesquisa teve por objetivo levantar dados 
sobre a concepção que os profissionais licenciados 
em química, tem sobre a ciência de modo geral, 
identificando nas falas dos respectivos professores a 
concepção de ciência atrelada à visão de 
epistemólogos. 

            Resultados e Discussão 
Nossos resultados apontam que mesmo não tendo 
sido oferecidas discussões à respeito da ciência nos 
cursos de formação, muitos professores 
reproduzem ideias semelhantes às discutidas por 
alguns epistemólogos . 
Esta pesquisa se constituiu enquanto uma pesquisa-
ação já que possibilita uma reflexão dos professores 
em formação inicial sobre a ação docente dos 
professores formados.  
O instrumento de coleta de dados utilizado na 
pesquisa foi um questionário aplicado a sete 
professores licenciados em Química. O questionário 
foi elaborado com três perguntas subjetivas abertas, 
que foram as seguintes: 
1) Como você definiria a Ciência? 
2) Que valor você atribui a ciência na sociedade? 
3) Como você entende a comprovação científica? 
As categorias de análise elencadas para discutirmos 
os dados oriundos das respostas das perguntas 
descritas acima foram às seguintes:Concepção 
Positivista da Ciência, Concepção Popperiana da 
Ciência, Concepção Kunhiana da Ciência. 
A categoria “Concepção Positivista da Ciência” foi 
criada, pois entendemos que esse tipo de discussão 
tem sido desmembrada dos cursos de formação de 
professores de ciências e por isso, estes continuam 
a reproduzir esse tipo de concepção, como 
podemos observar na seguinte fala: “...Ciência 
requer que haja uma observação, depois uma 
formulação de hipóteses, confirmação destas 

hipóteses pra se chegar naquilo que é chamado de 
teoria”. 
A categoria “Concepção Popperiana da Ciência” foi 
criada, a partir da analise das respostas dos 
professores quando foram perguntados “Como você 
entende a comprovação científica?”, muitos 
responderam de acordo com a concepção de 
ciência de Popper, como podemos observar na 
seguintes fala: “A comprovação científica é um ciclo 
sem fim, sempre haverá alguém fazendo novas 
observações, novos questionamentos e novas 
conclusões,nenhum conhecimento é fixo e 
imutável.”nos mostrando o caráter falsificacionista 
da ciência, de maneira que a teoria precede a 
observação e que as verdades são transitórias.  
A categoria “Concepção Kuhniana da Ciência” foi 
criada para representar possíveis falas que viessem 
a surgir relacionando a ciência a economia e 
política. 
Um dos professores lembrou em uma de suas falas 
os paradigmas descritos por Kuhn: “... A ciência 
passa por momentos difíceis e são estes momentos 
difíceis que a faz evoluir. As ciências de base como 
a física, a química e a matemática passam por 
crises, e essas crises são importantes para a 
evolução dos conceitos...” 

Conclusão 
A ciência de maneira geral vem sendo reproduzida 
de maneira positivista, passando uma ideia errônea 
a respeito da atividade científica, cientista e do 
conhecimento científico. Ressaltamos que a 
inserção da temática “História da Ciência” nos 
cursos de formação de professores de ciências 
pode propiciar um debate sobre as diversas 
concepções difundidas fazendo com que os futuros 
professores possam refletir sobre o assunto e 
aprimorar suas concepções individuais. 
Alertamos aqui para o fato de se investir em 
formação continuada, já que muitos dos professores 
investigados não tiveram a oportunidade de uma 
formação epistemológica da ciência em seus cursos 
de formação. 
__________________ 
 
CHALMERS, A. F. O que é Ciência, Afinal? São Paulo: 
Brasiliense, 1993. 
KUHN, T. S. A Estrutura das Revoluções Científicas. 2 ed. 
São Paulo: Perspectiva, 1978. 
POPPER, K. R. A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: 
Editora Cultrix, 1972. 
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Introdução 
O subprojeto PIBID-UFES-QUIMICA-ALEGRE 

iniciou-se no ano de 2009, na segunda leva de 
editais da CAPES, para a formação inicial docente 
e, tem como um de seus objetivos, proporcionar aos 
bolsistas, licenciandos em Química, uma 
experiência de formação mais ampla(CAPES, 
2014). Para tanto, depende de uma série de 
processos formativos e, muitos atores estão 
engajados: os professores da IES, formadores; os 
professores da escola básica, os co-formadores e a 
escola, que é o futuro campo de trabalho.  
Neste sentido, o presente trabalho tem o objetivo de 
apresentar algumas reflexões dos bolsistas do 
subprojeto PIBID-UFES-QUIMICA-ALEGRE em 
relação a formação inicial docente.  

Resultados e Discussão 
Este trabalho contou com a participação de 6 

bolsistas do PIBID-UFES-QUIMICA-ALEGRE e uma 
professora supervisora.  

Como material de análise, foram usados os 
relatos reflexivos presentes nos diários de bordo 
dos bolsistas. Os diários de bordo são instrumentos 
formativos, que buscam, a partir da escrita uma 
reflexão sobre a trajetória de formação de cada 
bolsistas. Neles são registrados os momentos, as 
opiniões e reflexões das ações que estão sendo 
desenvolvidos em grupos  

Foram exploradas as perspectivas em relação a 
formação inicial docente. Dentre estas perspectivas, 
em alguns relatos reflexivos, os bolsistas envolvidos 
neste trabalho elencam a importância da 
participação no PIBID para a formação docente: 

“(...) minhas experiências estão sendo adquiridas 
por estar inserida no ambiente escolar e por 
compartilhar minhas idéias(...)” 

“(...)O PIBID tem me proporcionado analisar 
criticamente o papel do professor, acredito que  ser 
professor é estar inserido nos desenvolvimentos 
formativos dos educandos, da comunidade (...)” 

A professora supervisora também relata: 
“(...)durante minha graduação apenas estudos 
didáticos foram abordados e o contato com o 
ambiente escolar muitas vezes baseia-se somente 

nos estágios supervisionados. Entretanto, através 
deste programa verifica-se uma maior aproximação 
do licenciando com os educandos(...)”.  

Analisando estes excertos, podemos encontrar 
alguns indícios da importância do PIBID na 
formação dos futuros docentes: aproximação com o 
contexto escolar na formação inicial; busca por uma 
identidade docente; formação de opiniões a 
respeito da escola, consciência da existência de 
muitos desafios e dificuldades encontradas durante 
o processo de formação.  

Portanto, fica evidente que o processo formativo 
é complexo, dependendo de uma ação formativa 
intensa e ligada com o futuro campo de trabalho. 
Fica claro na fala da supervisora que, a formação 
em seu tempo era baseada na racionalidade técnica 
e hoje, os bolsistas estão tendo a oportunidade de 
ter uma formação a partir de outro paradigma, 
mesmo que no seu estado inicial de transformação. 

Conclusões 
A análise dos relatos reflexivos produzidos pelos 

alunos bolsistas permitiu vislumbrar indícios de que 
a ação do PIBID é mediadora entre a universidade 
e escola, possibilitando um contato que fomenta a 
formação de opiniões críticas a respeito de 
experiências vividas no decorrer da formação inicial 
dos licenciandos. Ainda, a partir da voz dos 
bolsistas, é possível verificar a importância da 
relação com o espaço escolar na formação para a 
docência. 
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Introdução 
As Instituições que formam hoje a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica têm 
origem nas escolas de aprendizes artífices 
instituídas por um decreto presidencial de 1909 
(GUIMARÃES, 1995). Nas décadas seguintes, 
constituiu-se uma rede de escolas agrícolas – as 
Escolas Agrotécnicas Federais. Na mais recente 
dessas transformações, nasce o Instituto Federal 
Goiano (IF Goiano), em dezembro de 2008. As 
novas instituições são fruto do reordenamento e da 
expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, iniciados em abril de 
2005. O estado de Goiás tem dois institutos: O IF 
Goiano e o Instituto Federal de Goiás (IFG). O IF 
Goiano integrou os antigos Centros Federais de 
Educação Tecnológica de Rio Verde, de Urutaí e 
sua respectiva Unidade de Ensino Descentralizada 
de Morrinhos, mais a Escola Agrotécnica Federal de 
Ceres, além do novo campus de Iporá. Em todos 
esses campi é ofertado o curso de Licenciatura em 
Química. Ao conhecermos as pesquisas 
desenvolvidas pelos docentes, no âmbito da 
Licenciatura em Química no IF Goiano, podemos 
identificar quais são alguns dos aspectos formativos 
destacados pelo grupo dos formadores. Nesse 
sentido, foi realizada uma análise documental a 
partir tanto dos projetos de pesquisas desses 
professores cadastrados na Plataforma Lattes 
quanto da formação inicial e continuada desses 
docentes apresentada na referida plataforma. 

Resultados e Discussão 
A partir do entrelace dos dados dos currículos Lattes 
dos professores dos IF Goiano e de suas pesquisas 
cadastradas na Plataforma Lattes, organizamos a 
seguinte tabela em que estão apresentadas: % de 
professores licenciados, % de professores que 
desenvolvem pesquisas na área de Ensino de 
Química (EQ), % dos professores que faz pesquisa 
na área técnica e/ou tecnológica (AT). 
 
 
 
 
 

Campus 1 2 3 4 5 

% de 
professores 
licenciados 

75% 66,66% 80% 28,57% 83,33% 

% de 
professores 

que 
desenvolvem 
pesquisas em 

EQ 

 
 

50% 

 
 

33,33% 

 
 
0 

 
 

14,28% 

 
 

33,33% 

% dos 
licenciados 

que faz 
pesquisa em 

AT 

 
0 

 
33,33% 

 
60% 

 
57,14% 

 
0 

No Campus 3, apesar de contar com 80% de 
docentes licenciados, não há desenvolvimento de 
pesquisa vinculada à área de EQ e 60% desses 
professores desenvolve pesquisas na AT. Nesse 
caso, a explicação para a ausência de pesquisa em 
EQ pode ser relacionada à origem do campus como 
CEFET que incorporou parte dos docentes que já 
faziam pesquisa na área técnica. Tal aspecto denota 
a falta de identidade relacionada à formação 
docente considerando-se que a formação pela 
pesquisa se constitui num importante viés formativo 
para os professores de Ciências (GALIAZZI, 2001). 
No Campus 4, há poucos docentes licenciados 
atuando na formação dos futuros professores o que 
leva a um quantitativo de desequilíbrio em relação 
ao desenvolvimento de pesquisas em EQ e na AT. 
Nos campus 1, 2 e 5, tem-se um quantitativo de 
pesquisas em EQ mais significativo do que as 
demais influenciado, provavelmente, pela formação 
em licenciatura dos professores formadores.  

Conclusões 
A licenciatura em química precisa de professores 
formadores que tenham conhecimentos na área de 
licenciatura em química e desenvolvam pesquisas 
nessa área para formar a identidade docente dos 
futuros professores. O IF Goiano ainda caminha 
nesse sentido.  
____________________ 
GUIMARÃES, G. O Projeto CEFET nas Políticas de Educação 
Tecnológica no Brasil. Goiânia, 1995. 117 p. Dissertação de 
Mestrado – Faculdade de Educação, UFG. 
GALIAZZI, M. C. Educação pela pesquisa como ambiente de 
formação do professor. Revista Eletrônica do Mestrado em 
Educação Ambiental. v. 06, p. 50-61, 2001. 
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RESUMO:  
O objetivo central deste trabalho é analisar como a Prática como Componente Curricular e o Estágio 
Supervisionado vem sendo entendido no currículo do curso de Licenciatura em Química, identificando os 
sentidos mobilizados por eles. O curso analisado é ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), oferecido na modalidade à distância, no contexto da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). Inicialmente, apresentamos um histórico mostrando a inserção da disciplina 
Prática de Ensino nos cursos de licenciatura e na legislação, com base em Pimenta (1997, 2002). Com o 
apoio de Lima (2008), proporcionamos uma análise dos múltiplos sentidos que a prática foi aspirando. 
Com base nesses estudos realizou-se uma analise do projeto pedagógico do curso, com o foco na 
estrutura curricular, para identificar os sentidos de prática mobilizados no curso em questão. 

 INTRODUÇÃO 

 Com a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de 
professores de graduação plena em nível superior, as atividades relativas à prática 
pedagógica e ao Estágio Supervisionado ganharam papel de destaque nos currículos 
da formação docente, constituindo um dos focos da reforma proposta nos documentos. 
Tal destaque fica expresso na Resolução CNE/CP 2/2002 que institui a duração e a 
carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 
professores da Educação Básica, em nível superior. Este dispositivo legal exige que 
todos os cursos de licenciatura destinem 400 horas para a prática como componente 
curricular, e 400 horas para o Estágio Supervisionado. Em um curso de 2.800 horas 
estes dois componentes curriculares, juntamente com as atividades complementares, 
correspondem a 35,7% da carga horária total. Trata-se de uma concepção de prática 
ampliada, constituindo um componente curricular que está presente ao longo do 
processo formativo. Nesta perspectiva, espera-se que a dimensão prática não fique 
reduzida a uma disciplina isolada do conjunto das demais disciplinas e não se restrinja 
ao estágio supervisionado. Ao invés disso, espera-se que a prática esteja presente, 
também, no interior das áreas ou das disciplinas que compõem o currículo dos cursos 
de licenciatura.  

Esta concepção de prática motiva a adoção de procedimentos de observação e 
de análise de situações-problema para busca de soluções, levando-se em conta a 
complexidade da realidade escolar e do fenômeno educativo. Parte-se do pressuposto 
de que os problemas da prática não podem ser constatados a priori. Autores como 
Donald Schön (1983) e Kenneth Zeichner (1993) chamam a atenção para a 
necessidade de o professor refletir, permanentemente, sobre a própria atividade 
docente. Entende-se que no contexto da prática docente são produzidos alguns 
saberes que precisam ser mobilizados nos processos educativos.  Neste contexto esse 
                                                   
1 Este texto é oriundo de uma pesquisa de mestrado intitulada: Políticas para Formação de Professores 
de Química: A Prática como Componente Curricular em Questão. Tal dissertação foi defendida por 
Fabiula Torres da Costa em março/2012. 
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trabalho pretende investigar sentidos que vêm sendo atribuídos à Prática como 
Componente Curricular em um curso de Licenciatura em Química ofertado pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), na 
modalidade á distância por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: MÚLTIPLOS SENTIDOS 

 Inicialmente apresentamos um breve histórico da disciplina Prática de Ensino 
com amparo teórico nos estudos realizados por Pimenta (2002).  Ainda que tal autora 
tenha focalizado sua atenção no âmbito da formação inicial de professores das series 
iniciais, considero que suas problematizações podem auxiliar na compreensão da 
mobilização dos diferentes sentidos de prática, construídos historicamente, na 
formação de professores nos cursos de licenciatura. Em seguida, baseando-nos na 
pesquisa realizada por Lima (2008), apresentamos múltiplos sentidos de prática 
identificados por ela. 
 Pimenta (2002) examina os conceitos de prática que foram predominantes nos 
cursos de formação de professores para as séries iniciais, observando como a Prática 
de Ensino foi sendo colocada na legislação dos cursos de formação de professores, 
levando em consideração três períodos: os anos 30, com as leis estaduais; os anos 40 
e subsequentes aos períodos da Lei Orgânica do Ensino; e os anos 70, posteriores à 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 5.672/71.  
 Com relação aos anos 30, a autora apresenta um levantamento de como a 
Prática de Ensino estava presente nas diferentes legislações estaduais. Ela observou 
que em quase todos os estados (Amazonas, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piauí, Maranhão e São Paulo) a disciplina se fazia presente nos cursos de formação 
para professores. Apenas em Alagoas foi observada ausência de disciplinas 
relacionadas com a Prática de Ensino no currículo de cursos para formação de 
professores.  
 Pimenta (2002, p. 26) chama atenção para as variações no uso da terminologia 
para designar as disciplinas que tinham proximidade com a prática profissional:  

 
Assim temos: Didática (Goiás, Rio Grande do Sul, Alagoas, Piauí, Pará, Bahia); 
Didática da Educação Física (Pernambuco); Metodologia Geral e Metodologia 
Especial (Amazonas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte); Prática de 
Ensino (Santa Catarina, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso do Norte e 
Maranhão); Metodologia e Prática de Ensino (Paraná e Sergipe). Em São 
Paulo especificamente do Ensino Primário e Pré-Primário, no Rio Grande do 
Sul especificamente Ensino Primário. No Maranhão temos Matérias e Prática 
de Ensino Primário. 
 

 A autora observou que nos cursos de formação no Brasil existia um uso 
impreciso de terminologias para designar disciplinas com proximidades com a prática, 
mas havia a necessidade implícita ou explícita de algum tipo de prática no campo 
profissional.  
 Nos anos 40 e subsequentes, com o estabelecimento da Lei Orgânica do Ensino 
Normal (Decreto-Lei no 8.530/46), implementou-se um currículo único para toda 
federação. A referida lei regulamentou a imprecisão na denominação das disciplinas 
relativas à prática profissional. Todos os cursos de formação professores passaram a 
ofertar Didática, Metodologias e Prática de Ensino. No entanto, cada Estado poderia 
acrescentar disciplinas ou desdobrar as que foram definidas.  
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 Para identificar um possível conceito de prática nos cursos de formação, 
Pimenta (2002) questionou sobre o exercício do magistério enquanto profissão, 
verificando se de fato ele se constituía como tal, seu estágio de desenvolvimento e 
suas características. Identificou, assim, o conceito de prática em cursos de formação 
de professores primários até os finais dos anos 60, como imitação de modelos teóricos 
existentes. 

 
O pressuposto era de que o campo da atividade docente (a escola primária) 
não apresentava modificações significativas internamente aos dois tipos de 
escola: a urbana e a rural. A prática docente poderia, pois, ser conhecida 
através da observação de bons modelos e da reprodução dos mesmos 
(PIMENTA, 2002, p. 29). 

  

A prática, portanto, consistia em reproduzir os modelos de ensino considerados 
"eficazes para ensinar aquelas crianças que possuíam os requisitos considerados 
adequados para aprenderem” (PIMENTA, 2002, p. 36).  
 Baseando-se em estudos realizados por intelectuais educadores no interior do 
próprio órgão responsável pela elaboração e/ou execução da política dos cursos de 
formação de professores (INEP), Pimenta (2002, p. 43) evidenciou a existência de 
“problemas no interior dos próprios cursos, e nas suas determinações pelo sistema 
escolar/político mais amplo”. Na opinião da autora, “a Escola Normal não estava sendo 
competente para formar professores capazes de contribuir com a educação das 
crianças na escola primária”. A autora observou então um sentido teórico da prática, ou 
seja, a prática foi ficando distante da realidade. De acordo com Pimenta (2002, p. 44) 
“nem se poderia mais falar em prática como experiência, como reprodução de 
modelos”. 
 Nos anos 70, o Parecer CFE nº 349, de 1972, apresenta uma proposta de fusão 
entre Didática, Metodologia Geral e Especial e Prática de Ensino, induzindo à 
permanência de ambiguidade na prática dessas disciplinas. A mesma autora 
considerou que “as escolas deixaram de tratar Metodologia, uma vez que a lei fala em 
Didática, incluindo a Prática de Ensino que, por sua vez, ficou entendida como estágio” 
(PIMENTA, 2002, p. 47).  
  O parecer citado anteriormente mostra uma tentativa de superação da dicotomia 
teoria-prática ao determinar que a Didática, Prática de Ensino e o Estágio 
Supervisionado fossem cursados concomitantemente conforme segue: 

 
A Didática fundamentará a Metodologia do Ensino, sob o tríplice aspecto de 
planejamento, de execução do ato docente-discente e de verificação da 
aprendizagem, conduzindo à Prática de Ensino e com ela identificando-se sob 
a forma de estágio supervisionado. Deverá a Metodologia responder às 
indagações que irão aparecer na Prática de Ensino, do mesmo modo que a 
Prática de Ensino tem que respeitar o lastro teórico adquirido da metodologia 
(PIMENTA, 2002, p. 47).  

 

Para Pimenta, embora o parecer tenha proposto uma “fusão” das disciplinas fica 
evidente a dissociação entre elas, quando se entendeu que o Estágio seria a prática e 
a Didática a teoria prescrita da prática: 

 
Com relação à Prática de Ensino, o aluno- mestre, por meio de atividades 
diversas de observações diretas, compreenderá a estrutura, a organização e o 
funcionamento da escola de 1º grau e entrará em contato com seu futuro 
campo de trabalho. Deverá, ainda, aprender técnicas exploratórias que lhe 
permitam identificar e dimensionar os recursos comunitários, bem como 
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estagiar em instituições que desenvolvam atividades relacionadas com sua 
futura habilitação. Poderá ser anterior, concomitantemente e posterior à 
Didática embora não haja dúvida de que a concomitância tem vantagens sobre 
as outras duas, por manter praticamente indissociáveis a teoria e a prática, isto 
é, o que se deve fazer o que realmente se faz (PIMENTA, 2002, p. 48). 

 
 A autora relatou que estudos realizados por Zélia Mediano et al. (1987) 
revelaram que “frequentemente, as aulas ministradas na Escola Normal nada têm a ver 
com a experiência que a normalista está tendo na escola primária. Quando está” 
(PIMENTA, 2002, p. 52). Afirma, dessa forma, que na prática a teoria é outra. 

 
No cerne dessa afirmação popular aplicada a formação de professores está a 
constatação de que o curso nem fundamenta teoricamente a atuação da futura 
professora, nem toma a prática como referencia para a fundamentação teórica. 
Ou seja, carece de teoria e de prática (PIMENTA, 2002, p. 52). 

  

De acordo com a mesma, juntamente com as denúncias de que os cursos eram 
excessivamente teóricos e não contemplavam a prática, por várias razões, surgiram 
iniciativas de estágio empregando técnicas no desenvolvimento de atividades 
denominadas de “microensino” (PIMENTA, 2002, p. 53). Para a autora o entendimento 
da prática presente nas experiências de microensino é o de desenvolvimento de 
habilidades instrumentais necessárias ao desempenho da ação docente. Segundo ela, 
“um curso de formação estará dando conta do aspecto prático da profissão na medida 
em que possibilite o treinamento, em situações experimentais, de determinadas 
habilidades consideradas a priori como necessárias ao bom desempenho do docente” 
(PIMENTA, 2002, p. 55). 
 No Brasil, na década de 1990, houve intensos debates sobre os cursos de 
formação de professores. Apontava-se a necessidade de reformulação dos cursos de 
licenciatura. No contexto dos debates o movimento dos educadores resultou na criação 
da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope). Esta 
entidade assumiu a defesa da base comum nacional para os cursos de formação de 
professores. Nesta perspectiva, a docência foi apontada como fundamento da 
formação. 
 Os discursos defendidos pela Anfope e por pesquisadores que reconhecem a 
prática docente como produção de saberes (TARDIF, LESSARD e LAHAYE, 1991; 
SCHÖN, 1983;  ZEICHNER, 1993), bem como os discursos formulados no contexto da 
globalização econômica, intensificaram os debates sobre o trabalho docente. Tais 
discursos criaram um ambiente favorável para a definição de políticas nacionais para a 
formação de professores, fato que resultou na publicação do Parecer CNE/CP Nº. 
09/2001 que deu base à Resolução CNE/CP Nº 01/2002 que instituiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) para a formação de professores da Educação Básica. 
Este dispositivo legal orientou a elaboração DCN para todos os cursos de licenciatura.  
 Um aspecto polêmico do referido Parecer é a defesa da Prática como 
Componente Curricular. Esse princípio curricular exigiu ampliação da carga horária 
destinada a Prática de Ensino e aos Estágios que juntamente com as atividades 
complementares passaram a ocupar 1000 horas representando aproximadamente 
35,7% da carga horária total. 
 Considerando que a Prática como Componente Curricular é objeto de embates e 
disputas por poder dentro do currículo, Lima (2008) realizou uma análise dos sentidos 
de prática mobilizados pela defesa da articulação entre a teoria e a prática. Para tanto 
buscou amparo em Pimenta (1997). Nos seus estudos Lima (2008) destaca três 
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sentidos diferentes para a prática, sendo: o sentido técnico, o sentido teórico, e o 
sentido de prática social. Estes sentidos são apresentados a seguir. 
 Lima (2008) mostra que na década de 30 a prática assume um sentido técnico 
que supervaloriza os conhecimentos científicos e técnicos em prejuízo dos 
conhecimentos práticos. Esse sentido relaciona-se 

 
com a gênese do modelo de formação docente pautado na ‘racionalidade 
técnica’ e contribui para a construção de uma concepção de prática como um 
espaço-tempo de aplicação de saberes cientificamente fundamentados. Assim, 
o ‘sentido técnico’ da prática reforça uma concepção idealizada da escola e da 
atuação docente (LIMA, 2008, p. 68). 

  

Esta autora relata que a partir da década de 50 e de 60, existia uma circulação 
de questionamentos pautados na formação docente. Nesse sentido, ocorreram 
expressivos estudos e pesquisas sobre o ensino que colaboraram para um 
entendimento teórico e político da formação. O sentido de prática também foi 
questionado, e começa a ser ressignificado. Apontou-se para o necessário 
reconhecimento do valor da unidade entre teoria e prática na formação. Pimenta (2002) 
apontou problemas nas discussões sobre a unidade teoria e prática, uma vez que elas 
contribuíram para que a prática se tornasse cada vez mais teórica, se distanciando da 
realidade. Difundiu-se então, o que Lima (2008) caracterizou como sentido teórico da 
prática.  

 
Atualmente, nas disciplinas pedagógicas que se destinam a focalizar e 
problematizar a realidade da educação brasileira considerando os problemas 
práticos do universo escolar e da atuação docente sem, no entanto, se 
aproximar dos mesmos, penso que esse sentido permanece sendo mobilizado 
e hibridizado no processo formativo dos futuros docentes (LIMA, 2008, p. 77).    

  

Lima observou ainda que a partir da década de 80 tem-se novamente a 
centralidade na importância da unidade teoria e prática, influenciando a elaboração de 
documentos legais voltados à formação de professores. 

 
A formação de professores passa a ser compreendida como formação-ação, 
onde os futuros docentes devem adquirir consciência da realidade e sólida 
fundamentação teórica que lhes permita interpretá-la e direcioná-la, além de 
suficiente instrumentalização técnica para nela intervir (PIMENTA, 1997, apud 
LIMA, 2008, p. 78). 

  

A autora identifica outro sentido que denominou de prática social, fortalecido e  
baseado em uma relação dialética entre teoria e prática.  

 
Segundo Pimenta (1997), a ‘prática social’ deveria ser o ponto de partida e de 
desfecho do processo pedagógico nos currículos, trazendo uma dimensão 
política para a formação docente. Por meio dela o professor, em sua profissão, 
poderia contribuir para modificar a realidade social,(...). Assim, nem prática, 
nem teoria poderiam caminhar sozinhas nos cursos de formação, uma vez que 
a prática não fala por si mesma, exigindo uma relação teórica com ela (LIMA, 
2008, p. 78). 

  

 Ainda segundo os estudos de Lima, a prática adquiriu diferentes sentidos com o 
passar do tempo, relacionados com distintos entendimentos. Ela destaca também o 
“sentido epistemológico das ciências da educação, o sentido profissional da prática, o 
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sentido epistemológico da prática, e o sentido epistemológico das ciências de 
referência”. Os sentidos epistemológicos das ciências da educação, profissional da 
prática e o epistemológico da prática, dizem respeito ao âmbito das disciplinas 
pedagógicas. 

O sentido epistemológico das ciências da educação se faz presente na 
formação, quando, nas disciplinas pedagógicas, “os futuros docentes têm a 
oportunidade de entrar em contato com aspectos teórico-metodológicos relacionados à 
produção do conhecimento no campo da Educação” (LIMA, 2008, p. 78). Esse sentido 
é ancorado no fortalecimento da pesquisa educacional e legitima a Educação como um 
campo teórico. 
 O sentido profissional da prática começa a ser construído em meio às críticas ao 
modelo tecnicista de formação e busca priorizar questões não problematizadas até 
então. “Essas questões giram em torno da necessidade de se estabelecer, no processo 
formativo, relações e articulações entre os conhecimentos teóricos aprendidos na 
universidade e os conhecimentos práticos advindos da prática profissional e do fazer 
docente, bem como do universo escolar onde os futuros docentes irão atuar” (LIMA, 
2008, p. 68). 
 O sentido epistemológico da prática tem sua construção marcada na década de 
90, e é defendido por autores como Tardif, Lessard e Lehaye (1991) e Gaulthier (1998). 
Esses autores identificam na prática docente conhecimentos e saberes advindos da 
própria prática profissional, os quais não podem ser aprendidos teoricamente, e 
distantes do contexto desta prática. Esse sentido “permite interpretar a prática como 
um espaço-tempo de construção de saberes e de conhecimentos genuínos do contexto 
onde se dá o exercício profissional” (LIMA, 2008, p. 78).  Pensando no conhecimento 
escolar, tais saberes e conhecimentos são construídos por professores e outros atores 
que fazem parte da comunidade escolar, atendendo a objetivos específicos e inerentes 
aos propósitos sociais da educação e do contexto escolar.   
 Por fim, Lima aponta o sentido epistemológico da ciência de referência, pois no 
campo das disciplinas específicas deve ser reconhecido que existem conhecimentos 
práticos próprios das ciências de referência.  

 
Apoiando-me em Carvalho e Gil-Perez (1993, apud AYRES, 2005), que 
chamam a atenção para o fato de que conhecer a matéria a ser ensinado 
implica também em conhecer aspectos metodológicos, históricos, filosóficos 
relativos ao conhecimento científico, entendo que esse sentido estaria 
articulado com a própria epistemologia e com a forma que se produzem os 
conhecimentos nessa área especifica de conhecimento, o que permite a 
compreensão, entre outros pontos, das metodologias e da própria produção 
dos conhecimentos que os futuros professores irão ensinar (LIMA, 2008, p. 79). 

  

Acreditamos que essa pluralidade de sentidos, assim como os próprios leitores 
por conta de suas histórias e concepções, permitem leituras heterogêneas dos 
documentos oficiais, levando a recontextualizações em diversos contextos. E com base 
nesses entendimentos que apresentamos a analise a seguir. 

SENTIDOS DE PRÁTICA MOBILIZADOS PELO CURSO DE QUÍMICA OFERTADO PELO IFMT 

Criou-se, em  2007, o curso de Licenciatura em Química do IFMT/UAB, com a 
intenção de abranger o Estado de Mato Grosso, mediante o atendimento de 5 (cinco) 
polos, sendo: Diamantino, Juara, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e Ribeirão 
Cascalheira.  
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A proposta escrita nos moldes da EAD contempla aulas, atividades presenciais e 
não presenciais, perfazendo 3.000 horas, que deveriam ser cursadas em 3 (três) anos, 
distribuídas da seguinte forma: 2.000 horas de disciplinas obrigatórias, 400 horas de 
Prática como Componente Curricular, 400 horas de Estágio Curricular Supervisionado 
e 200 horas de atividades complementares. Após dois anos, o curso passou por uma 
reestruturação, objetivando atender a legislação vigente e melhorar a formação 
docente (IFMT, 2006). 
   No que se refere à Prática como Componente Curricular, não há possibilidades 
de analisarmos se ocorreram mudanças, pois no projeto pedagógico que representa a 
criação do curso se destinou 400 horas para essa prática, mas não há definição de 
quais disciplinas a compõem. Somente após a reestruturação, no projeto pedagógico 
de 2010, é que existe a identificação de quais disciplinas se responsabilizam pelo 
desenvolvimento das atividades relativas à prática como componente curricular.  

A proposta curricular apresenta uma carga horária de 2.980 horas, sendo 
constituída de: 1.940 horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; 
440 horas de prática como componente curricular; 200 horas de atividades acadêmico-
científico-culturais; e 400 horas de estágio curricular supervisionado. O curso tem a 
duração de 6 (seis) semestres, com o tempo ideal de 10 (dez) semestres para 
conclusão.  A parte presencial do curso consta de práticas de laboratórios, atendimento 
aos alunos por meio de tutorias, seminários, videoconferências, participação em fóruns 
e atividades avaliativas (IFMT, 2010). 

A oferta do curso se justifica pelas necessidades do mundo do trabalho e pela 
deficiente oferta de formação, oferece a educação profissional de licenciatura na 
modalidade a distância (EAD), com a finalidade de promover a sustentabilidade em 
recursos humanos para atender à crescente demanda por este profissional gerada pelo 
desenvolvimento do estado (IFMT, 2010). 

O projeto pedagógico do curso (2010), baseado nas propostas de diretrizes 
curriculares para a licenciatura em Química, propõe que: 

 
o profissional desta licenciatura apresente um forte conhecimento dos con-
teúdos de Química, além de um perfil que o capacite a ter visão: de seu papel 
social de educador; capacidade de se inserir em diversas realidades com 
sensibilidade para interpretar as ações dos educandos; da contribuição que a 
aprendizagem da Química pode oferecer para a formação dos indivíduos; para 
o exercício de sua cidadania; de que o conhecimento de química pode e deve 
ser acessível a todos, da consciência de seu papel na superação dos 
preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes 
ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina.  

 

Para que isso aconteça, a recente estrutura curricular do curso de licenciatura 
em Química oferece o seguinte fluxograma: 
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Figura 1: Fluxograma do curso de Licenciatura em Química IFMT/UAB; Fonte: IFMT (2011). 
 

 Verifica-se que o curso contempla 440 horas destinadas ao desenvolvimento da 
Prática como Componente Curricular, distribuídas pelas seguintes disciplinas: 
Metodologia Científica (1º semestre); Didática Geral (3º semestre); Planejamento e 
Avaliação de Aprendizagem (4º semestre); Metodologia para o Ensino de Química (4º 
semestre); Educação Inclusiva (5º semestre); Fundamentos da Linguagem Brasileira 
de Sinais- Libras (6º semestre); e Educação de Jovens e Adultos (6º semestre). No 
referido curso não existe nenhuma disciplina de conteúdo especifico da área da 
Química voltada para a Prática como Componente Curricular. Essa decisão contraria o 
projeto pedagógico do Curso, pois este texto curricular estabeleceu que  

 
(...) todo conteúdo curricular do curso de Graduação Licenciatura em Química 
na Modalidade á Distância deve fundamentar-se na articulação teórica-prática 
que representa a etapa essencial do processo ensino-aprendizagem. Adotando 
este principio, a prática estará presente em todas as disciplinas do curso, 
permitindo o desenvolvimento de habilidades para lidar com o conhecimento de 
maneira crítica e criativa (IFMT, 2010, p. 15 ). 
 

 Entendemos que essa concepção de prática tem um sentido hibrido que inclui a 
dimensão profissional e social. Espera-se que a formação seja produtora de saber e 
formadora de cidadãos críticos capazes de avaliar de forma reflexiva as situações de 
ensino e aprendizagem às quais poderão estar submetidos. 
  As disciplinas, que contêm carga horária contabilizada como Prática como 
Componente Curricular são as de natureza pedagógica, remetendo a um entendimento 
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de que a prática deve adquirir um sentido epistemológico da ciência em Educação. Isto 
pode ser verificado no ementário das disciplinas Didática Geral e Metodologia para o 
Ensino de Química destacados a seguir: 

 
(...) teorias Educacionais e suas influências na educação; Retrospectiva 
Histórica da Didática e as Influências Sociopolíticas no Processo Educativo; 
Processos de formação docente: a constituição do “ser” professor; 
Compreendendo os conceitos de habilidades e competências; O trabalho com 
Projetos, ação pedagógica e Interdisciplinaridade: desafios e possibilidades; A 
Relação Educação e sociedade (IFMT, 2010, p. 40). 
 
(...) A problemática da Formação do Professor de Química no Contexto 
Educacional Brasileiro; o Ensino da Química e o Currículo de Ensino 
Fundamental e Médio; Alternativas Metodológicas e Enfoques no Ensino 
Fundamental e Médio; Treinamento de Habilidades de Ensino e Construção de 
Material Didático (IFMT, 2010, p. 44). 

 

  No âmbito de tais disciplinas a prática ganha sentido profissional e teórico. 
Supomos que as analises sobre a realidade educacional leva em conta que a maior 
parte dos licenciandos dispõe de experiências docentes por estarem em exercício na 
Educação Básica. 
 No que se refere ao Estágio Supervisionado, o projeto pedagógico do curso 
estabelece que este componente curricular: 

 
configura-se como uma disciplina que integra teoria e a prática, parte do 
currículo, sem, entretanto, ser a única com esse caráter, pois tanto a teoria 
como a prática deve permear todo o processo de formação acadêmico – 
profissional, possibilitando ao licenciado colocar-se diante das questões do dia-
a-dia da prática docente e incentivando a pesquisa e a qualificação continuada, 
em busca de soluções para os problemas detectados (IFMT, 2010, p. 73). 

  

Identificamos nesse trecho um sentido de prática profissional e instrumental uma 
vez que a aprendizagem que se espera de um professor se baseia na identificação, 
analise e solução de problemas relativos à prática pedagógica. O estágio é 
desenvolvido a partir do 4º semestre e possui uma carga horária de 400 horas, 
distribuídas entre as disciplinas: Estágio Supervisionado I (4º semestre), Estágio 
Supervisionado II (5º semestre) e Estágio Supervisionado III (6º semestre). Realizam-
se atividades, como: observação, análise da estrutura e dos mecanismos de 
funcionamento da escola e da dinâmica em sala de aula, planejamento, avaliação, 
entre outras.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 
Professores em nível Superior, os cursos de licenciatura tiveram um prazo para 
reestruturar seus currículos e destinar 400 horas para o desenvolvimento da Prática 
como Componente Curricular, 400 horas de Estágio Supervisionado e 200 horas para 
atividades Científico-culturais.   

A valorização da dimensão prática tem sido apontada como uma tentativa de 
superação do modelo de formação amparado na racionalidade técnica, perspectiva que 
tem orientado o currículo de cursos de licenciatura. A vigência deste modelo tem sido 
relacionada à histórica tensão entre bacharelado e licenciatura, entre conhecimento 
específico e conhecimento pedagógico, entre teoria e prática. Para que tal superação 
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ocorra defende-se a adoção da Prática como Componente Curricular, pois esta é 
considerada um conjunto de atividades formativas que proporciona experiências para o 
exercício da docência e permite articulação constante entre teoria e prática ao longo do 
processo formativo. 

O currículo do curso de Química do IFMT/UAB expressa defesa da Prática 
como Componente Curricular como um elemento que deve estar presente ao longo da 
formação. A análise do projeto pedagógico do curso revela entendimentos 
diferenciados de prática mobilizando diferentes sentidos, como: social, profissional, 
teórico, epistemológico da ciência de referência. Entendemos que a prática seja um 
conjunto de ações subsidiadas por referenciais teóricos, produzindo conhecimentos. Os 
saberes e conhecimentos docentes emanados da prática profissional podem ser 
mobilizados no processo educativo por meio de reflexões.   
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Palavras-Chave: Química, Surdez, Aprendizagem. 
 
RESUMO: RELATO DE UMA PROFESSORA DE QUÍMICA QUE CONTADOS SETE MESES 
DE FORMADA INICIOU SUA PRÁTICA DOCENTE EM UMA ESCOLA ESTADUAL E EM UMA 
DAS TURMAS HAVIA UM ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PARA AUXILIAR NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESSE ESTUDANTE UMA INTÉRPRETE 
REALIZAVA A INTERMEDIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO. A NOVA SITUAÇÃO VIVENCIADA 
DESPERTOU A NECESSIDADE DE, ALÉM DE ENSINAR O CONTEÚDO DA DISCIPLINA, 
PODER CONVERSAR COM O ESTUDANTE, CONHECER SEUS PLANOS PARA O FUTURO 
E COMO CONTRIBUIR PARA QUE SUAS EXPECTATIVAS FOSSEM ALCANÇADAS 
TAMBÉM ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO DO CONHECIMENTO CONSTRUINDO PELA 
QUÍMICA. NOS ANOS LETIVOS SEGUINTES, A ESCOLA RECEBEU MAIS ESTUDANTES 
SURDOS E ALGUMAS TRANSFORMAÇÕES NO FAZER DOCENTE SE TORNARAM 
FUNDAMENTAIS PARA COMEÇAR UM PROCESSO EDUCACIONAL MAIS SIGNIFICANTE, 
QUE AINDA ENGATINHA, MAS ESPERA-SE QUE GERE BONS FRUTOS. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O ensino e a aprendizagem da ciência química por si só é considerado 
de difícil compreensão por boa parte dos estudantes do ensino médio, devido a 
sua abstração, linguagem e terminologia estar muito distante do cotidiano dos 
estudantes. Na situação em questão, pressupõe-se que, para estudantes com 
deficiências auditivas, esse processo seja mais complexo, uma vez que sua 
língua natural é a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a sua segunda língua é 
a o idioma do país a que pertencem. 

Diante desse contexto, surgem inúmeros apontamentos que se fazem 
fundamentais para que realmente a educação em química aconteça. Dentre 
eles destaca-se: como o estudante surdo aprende?, como ensinar química para 
um estudante surdo? como saber se houve aprendizado? quais recursos 
metodológicos podem facilitar o processo?, como desenvolver a inclusão na 
prática?. De acordo com Benite et all (2008) faz-se necessária a presença de 
intérpretes para estudantes surdos para intermediar a comunicação. E se a 
intérprete por algum motivo não puder participar da aula, como proceder?, Silva 
(2004) alerta que o professor de química precisa conhecer, além do conteúdo 
químico, aspectos ligados a libras, para não ficar na dependência do intérprete 
apenas. 

A prática diária mostra que os desafios são imensos, mas o que o 
educador pode fazer diante de cada nova situação que se apresenta é buscar 
alternativas para solucionar, se não todas, mas a maioria das questões que 
despertam a inquietação e a vontade de contribuir para melhorar a vida dos 
seus estudantes. No começo pode parecer um tanto distante de ser 
concretizado, no entanto, prudência e perseverança são virtudes que devem 
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andar junto com a atuação docente em prol de “[...] um ensino de Ciências que 
contribua para a alfabetização da cidadã e do cidadão” (CHASSOT, 2001, p. 
50).  

Neste viés, a procura por desenvolver uma educação em química mais 
significante, não só para os estudantes ouvintes, mas também para os 
estudantes surdos, iniciou através de leituras sobre a cultura e a língua surda, 
sobre o papel do intérprete em sala de aula, bem como, sobre as habilidades e 
competências que o estudante surdo desenvolve durante sua constituição 
quanto sujeito com a finalidade de utilizá-las como instrumento facilitador de 
ensino. 

Assim, será possível interferir no contexto escolar apresentado e refletir 
sobre concepções epistemológicas e didáticas, para elaborar propostas 
curriculares de acordo com a necessidade local, ou seja, considerando o 
conhecimento que os alunos já possuem, e estabelecer relações entre os 
conteúdos e o cotidiano, tanto dos alunos quanto da escola. Essas estratégias 
se constituem em mecanismos fundamentais para a arte de ensinar, onde os 
docentes aprendem a “[...] problematizar o seu próprio ensino” (MALDANER, 
2003, p.27). 

Por mais que o decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 no seu 
capítulo VI, garanta o direito à educação das pessoas surdas ou com 
deficiência auditiva e que a inclusão esteja em alta, é preciso superar a teoria e 
reportar-se para o agir de alguma maneira que, mesmo não sendo considerada 
uma inclusão total, ao menos se proponha a tentar transformar para melhor a 
comunidade na qual a escola está inserida. Como realizar essa proposta? 
Talvez, começar a refletir sobre o papel quando docente possa ser um início e, 
dependendo da realidade de cada sala de aula, procurar suporte para atender 
a diversidade que nela se encontrar. Algumas ações neste sentido podem 
parecer simples de imediato, mas podem trazer grandes resultados, como 
mostrará o breve relato. 

Este relato diz respeito a uma pesquisa de mestrado, em fase inicial, 
sobre o ensino de química para estudantes surdos, que vai ser feita na Escola 
Estadual de Ensino Médio Professor João Germano Imlau do município de 
Erechim/RS, tendo como professor orientador Dr. Diogo O. G. de Souza. A 
pesquisa terá o intuito de analisar como ocorre a inclusão de estudantes surdos 
no ensino médio regular, como esses estudantes aprendem Química e como é 
desenvolvida a interação entre docente/dicente/intérprete durante o processo 
de ensino-aprendizagem da Ciência Química.  

 
2. DESENVOLVIMENTO 

 
O curso de formação de docentes tem como função capacitar e 

qualificar o professor para intervir no contexto escolar criticamente, para refletir 
sobre sua prática diária constantemente e para planejar e replanejar sua 
atuação. Nesse sentido, o professor contempla não somente os conteúdos 
programáticos da disciplina, mas também as necessidades e vivências que 
fazem parte de cada estudante que chega até suas mãos.  

Atualmente, a diversidade de sujeitos é o que mais prevalece na 
escola, assim sendo, muitos são os desafios enfrentados pelos professores e 
dependendo da situação, conforme Benite et all (2008) existe uma certa 
"resistência de professores, que alegam falta de preparo para atender aos 
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alunos com deficiência, nas salas de aulas comuns". Fato que várias vezes é 
constatado, uma vez que, a teoria parece uma receita de bolo, que basta seguir 
o modo de fazer e tudo saíra conforme o desejado. No entanto, a prática revela 
um outro lado e mostra que quando se fala em educação e, em especial a 
educação inclusiva de deficientes auditivos, a teoria disponibiliza uma base, 
mas não serve para todas as situações e sujeitos. 

Existem leis que asseguram a inclusão de surdos no ensino regular e 
que regulamentam a presença de um intérprete na mediação da relação 
discente-docente, tais como: o decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 
capítulo VI que garante o direito à educação das pessoas surdas ou com 
deficiência auditiva; o artigo 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que implementa a formação de profissionais intérpretes para facilitar a 
comunicação à pessoa portadora de deficiência auditiva; a Lei nº 12.319/2010, 
que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS, a Lei 10.436, de 24 de Abril de 2002, que reconhece como 
meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 
outros recursos de expressão a ela associados. 

A legislação supracitada traz apenas algumas das leis que fazem parte 
do grupo das teorias, mas na prática o docente se questiona em como dar 
conta da diversidade que encontra no cotidiano escolar para promover um 
ensino que tenha relevância e proporcione aos estudantes uma melhor 
interpretação e intervenção na realidade na qual estão inseridos. Diante disso, 
a prática se revela em tentativas metodológicas que possam vir a contribuir 
com o processo de ensino, o que nem sempre significa que esperados 
objetivos serão atingidos. É nesse ponto que surge a necessidade da ação-
reflexão-ação do fazer docente, o planejamento e a formação continuada. 

Entrar em sala de aula pela primeira vez depois de formado é o sonho 
de qualquer profissional da educação que gosta do que faz. Ao iniciar essa 
caminhada, encontrar estudantes com sede de aprender é muito gratificante, 
mais ainda, quando um desses estudantes é um deficiente auditivo que 
também tem esse entusiasmo em aprender. Tudo fica diferente a partir do 
primeiro contato com a realidade escolar, mas a presença de um estudante 
surdo torna tudo mais desafiador, porque este foi um dos responsáveis pelas 
angústias, pela desacomodação e pela nova postura docente desta 
pesquisadora. 

A educação de surdos teve início no Brasil em 1857, com a criação do 
Instituto Nacional de Educadores de Surdos, mas só na década de 80 que o 
surdo foi aceito como "um sujeito capaz de interferir e mudar o contexto em que 
está inserido, sendo a surdez uma diferença que deve ser aceita e não uma 
deficiência a ser vencida" (STOBÄUS; MOSQUERA, 2006, p. 136). A utilização 
da língua de sinais configurou-se em um avanço que aproximou os surdos dos 
ouvintes, integrando os surdos na comunicação que, até então, era deficitária.  

Segundo Monteiro (2011) "a inclusão implica uma mudança de 
paradigma, ou seja, uma nova forma de pensar e agir para incluir todos em 
uma educação em que a diversidade não é uma exceção" (p. 63). Nesta 
perspectiva, pode-se afirmar que 

 
o ensino inclusivo é alicerçado por três componentes práticos: a rede 
de apoio, que auxilia a capacitação dos envolvidos no processo 
inclusivo; o trabalho em equipe, onde todos planejam e implementam 
idéias juntos; e, a aprendizagem cooperativa, que ocorre na sala de 
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aula devidamente preparada, para que as diferenças se tornem 
potencialidades e os discentes aprendam plenamente. 
(KARAGIANNIS; STAINBACK, W.; STAINBACK, S., 1999. p. 21-22) 
 

Existe uma grande discussão sobre a inclusão de surdos em escolas 
regulares e uma delas defende a ideia de que o surdo não é deficiente, mas 
alguém que domina uma língua diferente. Também, Souza e Silveira (2011) 
alertam que: 

 
A simples presença dos surdos na escola não implica, 
necessariamente, em inclusão. Ao contrário, pode reforçar processos 
excludentes em que os surdos, não interagindo de maneira 
substancial com os conteúdos escolares e com os outros aprendizes 
e professores, ficam à mercê de iniciativas isoladas e de pouco 
impacto para melhorias de sua condição social (p. 42). 
 

Talvez uma solução para este impasse, de acordo com Souza e 
Silveira (2011), seria que "trabalhos conjuntos entre professores e intérpretes 
poderiam minimizar os efeitos de distorções de tradução dos conceitos 
químicos para libras, bem como da falta de saberes dessa língua pelos 
docentes" (p.42). Nesse viés, para que o estudante surdo tivesse mais 
facilidade em aprender, a aproximação do professor com o intérprete é 
fundamental, pois as trocas de experiências com ele ajudam a direcionar a 
maneira que o professor passa a ensinar química. 

Uma das motivações desta pesquisa foi a declaração de uma intérprete 
que trabalha na Escola investigada, o qual relatou que, devido ao surdo não 
desenvolver a fala e a audição, ele acaba desenvolvendo mais o sentido da 
visão, ou seja, quanto mais coloridas as explicações e, quando possível, sejam 
feitos desenhos para explicar, usando modelos mais concretos, melhor será a 
assimilação dos conteúdos. A partir de então, passou-se a trabalhar adotando 
esse método para enriquecer as explicações. 

O estudante surdo tinha facilidade em aprender e, muitas vezes, 
aprendia antes do que seus colegas ouvintes, o que era fascinante, 
estimulando a educadora-pesquisadora a continuar os procedimentos para 
explicar suas aulas. O estudante surdo dominava Libras e a leitura labial e 
havia uma colega de classe que conseguia se comunicar com ele muito bem, 
pois também dominava Libras. Estes fatores contribuíram muito na 
comunicação e aprendizagem e, também, para caso de a intérprete faltar por 
algum motivo. Quando ele tinha dificuldades com o português, recorria ao 
dicionário, seu companheiro inseparável. 

Esta experiência foi vivida em 2011, um ano no qual tudo correu sem 
maiores dificuldades, e terminou tranquilamente, mas muitas novidades 
estavam por vir.  

No ano de 2012, a escola recebeu mais seis estudantes surdos no 
primeiro ano do ensino médio. Esperava-se que todos fossem como o 
estudante surdo já citado acima, mas, eis que começa um novo ciclo, porque 
cada um dos seis, além da surdez, possuíam outras limitações que dificultariam 
a aprendizagem. Alguns não dominavam a Libras, outros dominavam a Libras, 
mas não a leitura e a escrita da Língua Portuguesa.  

Para Souza e Silveira (2011) a educação precisa adotar "um sistema 
que utilize o bilinguismo como a via de aprendizagem dos alunos surdos. [...] o 
objetivo é levar o surdo a desenvolver habilidades, primeiramente em sua 
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língua de sinais natural e, subsequentemente, na língua escrita do país a que 
pertence" (p. 38). Capovilla e Raphael (2001b) acrescentam que “tais 
habilidades incluem compreender e sinalizar fluentemente em sua língua de 
sinais, e ler e escrever fluentemente no idioma do país ou cultura em que ele 
vive” (p. 1486). 

A diretora de Políticas Educacionais da Federação Nacional de 
Integração e Educação dos Surdos (Feneis), Patrícia Rezende (2011) afirma 
que "Estamos lutando para que a educação de surdos seja considerada no 
mesmo patamar da indígena, isto é, que os surdos não sejam enquadrados na 
categoria da educação especial, e sim na educação bilíngue. Libras como a 
primeira língua e português como segunda" (PARANÁ ONLINE). A Feneis "é 
contra a política de inclusão do Ministério da Educação (MEC), que prevê que 
esses alunos frequentem salas de aula regulares, com a presença de intérprete 
e, no contra-turno, recebam um atendimento especializado" (PARANÁ 
ONLINE, 2011). 

Diante da nova realidade, buscou-se aperfeiçoar ainda mais os 
mecanismos para facilitar a aprendizagem, onde foi fundamental aprender 
Libras para conseguir se comunicar com os alunos. Essa aprendizagem deu-se 
por meio das trocas de experiências com surdos e intérpretes. 

No ano de 2013, mais quatro estudantes surdos ingressaram na 
escola, o que só fortaleceu a vontade de aprender Libras. Dessa vez, o 
aperfeiçoamento em Libras ocorreu através de um curso de Libras. O 
encantamento por Libras foi imediato e o fato de poder conversar com os 
estudantes surdos despertou neles um carinho e uma admiração cada vez 
maior e, além disso, o interesse em aprender química aumentou. 

 No decorrer desse ano, o domínio de Libras proporcionou um ensino 
de química mais significativo, onde agregou-se habilidades que eles já 
possuíam com a comunicação com o professor da disciplina. A comunicação 
possibilitou que estudantes surdos, intérprete e professor criassem sinais em 
conjunto para expressões utilizadas na química, fato que engrandeceu ainda 
mais a aprendizagem e trouxe os estudantes para mais próximo do professor.  

No ano de 2014, a escola recebeu mais dois estudantes surdos, uma 
menina que cursa o primeiro ano do ensino médio politécnico (EMP) e um 
menino que cursa o segundo ano do EMP. O estudante foi inserido na mesma 
turma que os demais surdos do segundo ano estudam, por já possuir 
intérprete. A escola não conseguiu mais uma intérprete para acompanhar a 
estudante do primeiro ano e, desde a primeira aula de química, foi necessário 
interagir com ela em Libras e com os colegas em português, ou seja, tentou-se 
desenvolver o chamado bilinguismo. 

A estudante demonstrava muito interesse e possuía facilidade em 
aprender. A turma tentava colaborar para que se pudesse inserir a colega 
surda nas aulas, no entanto, o processo era novo tanto para a turma quanto 
para a professora-pesquisadora, o que tornava a aula agitada. No momento em 
que era explicado o conteúdo em Libras, a turma se dispersava e, quando era 
explicado em português, a estudante surda era quem ficava de fora do 
contexto.  

Como a maioria dos professores não conhece e nem domina Libras, a 
escola precisou resolver o problema da falta de intérprete, remanejando as 
demais intérpretes das turmas com surdo. Para isso, foi preciso deixar os seis 
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estudantes surdos do terceiro ano na mesma turma para que uma das 
intérpretes passasse a atender a estudante do primeiro ano.  

Diante dessa realidade vivenciada pela falta de intérprete e pela 
tentativa de incluir a estudante surda, ficou perceptível que a inclusão é 
desenvolvida em partes, mesmo que o docente conheça Libras. Neste viés, 
surgem os questionamentos quanto à inclusão de estudantes surdos no ensino 
regular, uma vez que, por mais que os sujeitos envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem procurem atender a diversidade de estudantes que a 
escola possui, na prática a inclusão apresenta lacunas.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) prevê a educação inclusiva, 
através da articulação entre o ensino regular e o atendimento educacional 
complementar oferecido em salas de recursos devidamente equipadas para 
atender os estudantes portadores de deficiências. Até porque de acordo com 
Santana (2007) a formatação escolar baseada em períodos com um tempo 
limitado pode caracterizar um uso largamente artificial da língua de sinais, 
mesmo que o instrutor de língua de sinais seja proficiente. Este apontamento 
justifica a importância de que os estudantes surdos frequentarem as salas de 
recursos. 

 
As salas de recursos multifuncionais são ambientadas com 
equipamentos e materiais didáticos especiais para atender as 
diversidades, há adaptações no mobiliário e um professor que planeja 
as atividades a partir das habilidades e busca a superação das 
dificuldades encontradas. (MONTEIRO, 2011, p. 63). 
 

Segundo Lima (2008), 
 

[...] para que haja a inclusão social de pessoas surdas, com o objetivo 
de participação social efetiva, sem a inevitável submissão a que as 
minorias são expostas, as escolas precisam organizar-se, 
considerando três critérios: a interação através da língua de sinais,  
valorização de conteúdos escolares e a relação conteúdo-cultura 
surda (p. 1). 
 

Percebe-se que ainda há muito para ser estudado sobre a temática da 
inclusão, sendo importante começar analisando as tentativas de muitos 
docentes e muitas escolas, para, a partir das experiências em sala de aula e no 
ambiente escolar, em geral, poder rever essa questão. Esses estudantes 
chegam constantemente às escolas, logo, não se pode fazer de conta que eles 
não existem, mas sim, buscar estratégias metodológicas para fazer com que 
eles também aprendam, levando em consideração as suas competências e 
habilidades. 

Nesse sentido, Souza e Silveira (2011) destacam que "o ensino de 
química [...] deveria contemplar o uso de terminologias desse conteúdo na 
língua de sinais no ensino-aprendizagem dos conceitos químicos e levar o 
aluno surdo a utilizar, igualmente, os mesmos termos na escrita e leitura" (p. 
38). Mas, "[...] existe uma carência de terminologias científicas em libras, o que 
pode interferir na negociação de sentidos dos conceitos científicos por 
docentes, alunos e intérpretes, dificultando o ensino-aprendizagem de ciências" 
(SOUZA; SILVEIRA, 2011, p. 38). 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Quando há um estudante surdo na sala de aula, toda a lógica de 
ensinar é modificada, porque é necessário selecionar o vocabulário utilizado no 
sentido de facilitar a comunicação, mesmo com a presença de intérprete. Além 
de desenvolver metodologias diferenciadas de ensino que contemplem a 
identidade surda, como destacar (colorindo, grifando, desenhando, 
esquematizando) conteúdos e expressões próprias da química com as 
expressões conhecidas por eles. E, torna-se indispensável que o professor 
domine Libras, fato constatado como fundamental para despertar maior 
interesse em aprender dos sujeitos, uma vez que ficou visível a aproximação 
com o professor e a evolução da aprendizagem. 

   Atender ao público ouvinte e o surdo ao mesmo tempo requer 
competências e habilidades que, muitas vezes, perpassam a capacidade 
docente, sendo um grande desafio conciliar ambos os sujeitos, cuidando para 
não incluir ou excluir um ou o outro no processo de ensino e aprendizagem da 
disciplina de química. Lucena e Benite (2007) discutem que o ensino de 
química para surdos é deficitário porque não existe estrutura para atender 
esses estudantes, falta de professores de química preparados para trabalhar 
com surdos, um número muito reduzido de intérpretes para facilitar a 
comunicação, falta de materiais de apoio para as aulas de química, entre 
outros.  

Silva (2004) acrescenta ainda que o professor de química precisa 
conhecer, além do conteúdo químico, aspectos ligados a Libras, para não ficar 
na dependência do intérprete apenas. Há a necessidade de repensar como 
ensinar, em especial a disciplina de química, incluindo as pessoas surdas, de 
tal forma que, esse ensino, seja relevante e interessante para a construção do 
conhecimento. Assim sendo, muito ainda é preciso ser contextualizado para 
atingir uma inclusão eficaz, para que ocorra um processo de ensino-
aprendizagem voltado para a formação de cidadãos críticos e reflexivos e, para 
que as metodologias didático-pedagógicas contribuam para o entendimento da 
ciência química. 

A educação tem como responsabilidade auxiliar os sujeitos a viver de 
forma crítica, a conhecer, a interpretar e, principalmente, a transformar a 
realidade onde estão inseridos para melhor, visando à qualidade de vida, uma 
vez que “[...] para saber ensinar não bastam as experiências e os 
conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes 
pedagógicos e didáticos”(PIMENTA, 2002, p. 24). É responsabilidade do 
educador, portanto, utilizar estes saberes para que a educação atinja seu 
objetivo, inclusive no que tange às políticas inclusivas. 

Com toda a explanação relatada ficou nítido que quando o assunto é 
educação, não podemos esquecer que ela se trata de um processo e que, 
enquanto processo, necessita de avaliações e revisões periódicas, em busca 
de melhorar sua qualidade e significância. Para isso é fundamental que toda a 
sociedade reavalie a condição do profissional docente e a sua importância 
enquanto sujeito responsável por um processo tão variável e mutável. 
Também, é necessário que as instituições escolares disponham de recursos 
que deem conta dessa demanda de obrigações, pois sem pessoal habilitado e 
materiais adequados, o ensino-aprendizagem deixa a desejar, principalmente 
no que diz respeito à inclusão. 

A educação de estudantes surdos não é simples e igual, porque os 
processos de aprendizagem não só desses estudantes, mas de cada um, 
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individualmente, são únicos, uma vez que todos os seres humanos são 
diferentes. A questão chave é dar um olhar diferenciado para cada estudante, 
no seu tempo e espaço de aprendizagem, independente da condição de 
ouvinte ou surdo, ou, até mesmo, de qualquer outra definição que desejarmos 
descrever os estudantes. Enfim, o processo de ensino-aprendizagem de 
química é possível quando os sujeitos envolvidos se colocam receptivos ao 
processo, sendo que quando há comprometimento de ambos os lados, 
docentes e discentes, o conhecimento supera qualquer obstáculo que lhe for 
apresentado. 

Desta forma, essa pesquisa que inicia justifica-se por tratar de um 
assunto tão importante que é a inclusão escolar, dando ênfase à realidade 
vivida pela pesquisadora, que é a presença de estudantes surdos em uma 
Escola Pública de Ensino Médio, no município de Erechim-RS, considerando o 
ensino de Química como ponto de partida para as mudanças e melhoras que 
se almejam para o Ensino. 
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Palavras-Chave: Formação colaborativa. Tecnologia. Interatividade. Interfaces. 
 
RESUMO: A discussão presente neste artigo tem como objetivo incitar a reflexão do processo formativo 
docente na perspectiva digital. Para tal discussão pretende-se investigar a relação docente com a 
interatividade, interfaces digitais e o perfil colaborativo. Nesse sentido, a análise se concentrará na 
investigação do uso das tecnologias contemporâneas por professores de diversas áreas. De natureza 
qualitativa este estudo busca, por meio de relatos de educadores e pós-graduandos, um mapeamento da 
percepção docente acerca do impacto (contribuições e/ou desvantagens) promovido pelo avanço 
tecnológico. Do quanto a tecnologia, e suas múltiplas interfaces, podem se tornar aliadas ou vilãs de seu 
interagente.  

INTRODUÇÃO 

Engendrada na ecologia dos meios1, a forma como o conectivismo2 aproxima e, 
ao mesmo tempo, distancia pessoas vem causando relevantes mudanças 
comportamentais. Dentre estas pode-se destacar o modo com que nativos3 e 
imigrantes digitais4  utilizam o ciberespaço no intuito de torná-lo um lugar de 
compartilhamento e reconstrução de saberes. Com estas mudanças surge uma 
infinidade de recursos, interfaces e mídias que possibilitam o acesso rápido à 
informação a ser, posteriormente, transformada em conhecimento.  

E, neste cenário, onde o real e o virtual dividem um ambiente com limites cada 
vez mais tênues, no dinamismo com que informações são partilhadas, não há espaço 
para metodologias arcaicas, desconexas no sentido amplo do termo. 
Consequentemente, a melhoria na formação inicial e continuada de professores, 
facilitada por tecnologias contemporâneas, ampliam horizontes, permitindo o 
rompimento da fronteira espaço/tempo5. 

E, desta revolução na relação professor/aprendiz, informação/conhecimento, 
surge a convicção de que toda mudança a ser implementada deve antes passar pela 
formação docente. Na busca por algo que o auxilie naquilo que, para o professor, 
                                                      
1 Relação entre o ser e a comunicação. 
2 Integração de princípios explorados pelo caos, rede, e teorias da complexidade e auto-organização. 
(Siemens, 2004) 
3  Contemporâneo à era digital 
4 Termo criado por Marc Prensky  e refere-se àquele Aquele que, nascido em época anterior à digital, 
esforça-se para adquirir habilidades, conhecimento e competências que os façam interagir no 
ciberespaço. 
5 Localização física e temporal na qual se desenvolve uma ação. 
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também é desconhecido. Assim, ao considerar esta formação como ponto de partida 
admite-se o óbvio: a escola atual cuja metodologia é predominantemente tradicional, 
não é capaz de concorrer com as recentes formas de aprender e ensinar proposta pela 
mídia, pelo acesso à rede mundial de computadores e seus incontáveis atrativos. 

Não resta ao profissional da educação outra atitude senão a de adequar-se a 
esta revolução comunicacional. Contrastante à realidade de uma formação 
caraterizada pelo descompasso entre teoria aprendida e realidade, sendo construída. 
Dinâmica que em primeiro momento angustia, limita, paralisa e induz à rejeição ao 
novo, ao desconhecido. Contudo a superação desta fase conflituosa deve e pode 
ocorrer mediante a utilização de recursos que esta mesma tecnologia pode oferecer. 

Tal assertiva sustenta-se no princípio da aprendizagem colaborativa, na 
compreensão da relevância do conhecimento que cada indivíduo possui e, quando 
compartilhado, torna-se elemento propulsor de grandiosos avanços. Assim, o presente 
estudo foi desenvolvido com o objetivo de investigar o posicionamento de alguns 
professores frente a tecnologias contemporâneas enquanto aliadas ou vilãs de suas 
práticas de ensino.  

 Em um período de três meses buscaram-se indícios que caracterizassem a 
relação: tecnologia/ saber experiencial docente/ interatividade. Debates acerca de 
recursos educacionais e interfaces digitais ocorreram em dois momentos distintos: 1- a 
sala de aula do curso de Mestrado em Educação (UNIT) na disciplina „Educação e 
Mídias‟ e 2- a Semana de Pesquisa (SEMPESQ)6 na mesma Instituição.  Neste último, 
o alvo de análise foi a discussão oriunda da participação de docentes de diversas 
áreas, sobretudo de Educação Física, matriculados no minicurso: “ Utilização dos 
Jogos Eletrônicos nas aulas de Educação Física: possibilidades de exploração.” 7 

De natureza qualitativa e descritiva a pesquisa buscou nos relatos de 
aproximadamente 30 profissionais de ensino, traçar o perfil destes alunos-professores 
e futuros mestres em Educação. A coleta de dados se deu através da gravação dos 
diálogos, mediante prévia autorização dos participantes.  

A  contribuição que este trabalho se propõe a deixar é, sobretudo, a reflexão 
acerca da importância da aprendizagem colaborativa mediada pelas tecnologias 
contemporâneas. Da percepção docente acerca destas interfaces e do potencial 
formativo proporcionado pelo desenvolvimento de um perfil colaborativo.  

    

2 TEORIA E PRÁTICA EDUCATIVA NA PERSPECTIVA DIGITAL: OUTROS RUMOS, 
NOVOS OLHARES  

 
Converge ao princípio da educação a distância a consideração da Web 

enquanto canal válido para a apropriação do conhecimento. E, nesse sentido, pode-se 
afirmar que este espaço, desde a origem, nasce com vistas para uma aprendizagem 
livre, propícia a co-criações, aberta e colaborativa. 

Esta afirmação tem como pano de fundo a década de 90 quando surge a Web 
e o início da era digital em 1990. No ano seguinte, Tim Berners- Lee cria a tecnologia 
do hipertexto que se transformou na World Wide Web. O consequente aperfeiçoamento 
desta tecnologia ocorre no mesmo período com a criação do Hypertext Markup 
Language (HTML) que permitiu a qualquer pessoa publicar conteúdos e não somente 
lê-los. Tal fato marcou o início de uma interatividade embasada no que fundamenta o 

                                                      
6 Realizada no período de 28 a 31 de outubro de 2013 
7 Ministrante: Keyne Ribeiro Gomes - Mestranda em Educação( UNIT) 
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conceito de Recurso Educacional Aberto8, uma vez que segundo (GILLMOR, 2005 p. 
31) Tim Berners-Lee: 

[...] Interligou todo o conjunto de documentos que já tinham sido criados na Net 
[...] houve, porém, uma coisa que Berners –Lee não fez, de propósito. Não 
registrou a patente da invenção. Em vez disso, forneceu ao mundo um vasto 
campo aberto onde podiam caber novas invenções.  

A intenção de Berners-Lee era a de fornecer, a todos que desejassem, a 
possibilidade de tornar-se protagonista, transmissor e receptor de informações, 
descentralizando o poder da comunicação. Assim, o uso de Recursos Educacionais 
Abertos (REA), Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e todos os elementos da 
cibercultura puderam “aliar os saberes epistemológicos, didáticos e tecnológicos” 
(TARDIF, 2006).  

No entanto, a hibridação destes conhecimentos deve desencadear autonomia 
no aprendiz. Uma lógica própria e independente resultante da provocação de um perfil 
criativo, caracterizado pela singularidade de suas experiências e pluralidade de 
saberes que é capaz de produzir. Este pensamento é defendido por teóricos como 
Kamii, quando afirma ser - a autonomia- peça chave para a aprendizagem. 
Aprendizagem esta que conduz a uma motivação que a excede, embora dela dependa.  

Uma vez que ser motivado a algo é, sobretudo, exteriorizar um desejo de 
reconstruir. É, portanto, fazer daquilo que se aprende elemento desencadeador de 
novos saberes. Dessa forma, mais do que oferecer ao professor ou ao aluno uma nova 
possibilidade de ensino e aprendizagem virtual, deve-se atentar para os diálogos, a 
comunicação advinda da relação aprendiz / conhecimento.  

Esta, necessária, integração é descrita por (SANTOS, 2009 p. 5670) na 
seguinte assertiva: 

Não é o ambiente online que define a educação online. O ambiente/interface 
condicionam, mas não determinam. Tudo dependerá do movimento 
comunicacional e pedagógico dos sujeitos envolvidos para a garantia da 
interatividade e da co-criação. 

A motivação, aqui representada por um „movimento comunicacional‟, sugere 
um envolvimento capaz de acolher os diferentes campos do conhecimento, 
engendrando-os em uma, oportuna, fluência de diálogo. Perspectiva que coincide com 
o próprio conceito de REA, conforme define Santanna, Rossini e Pretto (2012, p.15): 

Aqui entra de forma decisiva o conceito de recursos educacionais abertos. É 
aberto porque é livre, como liberdade, é aberto porque permitem outros voos e 
outras produções, é aberto porque permite a remixagem e, em última instância, 
é aberto porque entende a diferença como um valor a ser enaltecido e não 
simplesmente aceito ou considerado. 

A interatividade, proposta através interfaces e mídias assegura a ampliação e 
compartilhamento dos saberes difundidos em comunidades virtuais de aprendizagem. 
Ação típica da web 2.0, definida por alguns como “nova geração cibercultural” 9   

                                                      
8 Recurso Educacional Aberto (REA): todo recurso com finalidade de promover aprendizagem livre, aberta, passível 
a co-criações e posterior compartilhamento ( PRETTO, 2012, p.13) 
9 Este termo é criticado por muitos, cuja discordância justifica-se no fato de que na atual World Wide 

Web (WWW) já existe a colaboração do público, não sendo esta, portanto, uma articulação inédita.  
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Cabe nesse momento explicitar que a perspectiva na qual a pesquisa apropria-
se do termo interatividade, encontra-se fundamentada no pensamento de Alex Primo. 
Para este autor interatividade vai além do discurso embasado na transmissão 
/recepção ou na fluidez com que informações são difundidas através da internet. Desta 
forma torna-se a interatividade, em sua concepção, “fruto de um diálogo” e não oriunda 
de “ações reduzidas à operacionalização de programas ou procedimentos 
tecnológicos”. (PRIMO, 2003, p.2) 

Na tentativa de exemplificar tal reducionismo PRIMO, 2009, p. 43 compara a 
limitação teórica cada vez mais recorrente no campo conceitual com o fato de que: 

 
Reduzir a interação a aspectos meramente tecnológicos, em qualquer situação 
interativa, é desprezar a complexidade do processo de interação mediada. É 
fechar os olhos para o que há além do computador. Seria como tentar jogar 
futebol olhando apenas para a bola. 

 
Não obstante Alex Primo reitera que o conceito de interatividade vem causando 

divisão entre teóricos renomados. Entre estes cita Al Ries que o restringe ao mero ato 
procurar algo e encontrar em tempo hábil, e com variadas opções, o alvo de busca. 

É neste viés comunicacional que se apoiarão os argumentos para investigar a 
relação entre as tecnologias contemporâneas e a apropriação destas por educadores 
de diversos campos de atuação. Ao investigar este diálogo traz-se à tona elementos 
caracterizadores do processo formativo destes profissionais, como: anseios e 
obstáculos para a construção e utilização independente da tecnologia  em suas 
disciplinas específicas. 
 

2.1 MÍDIAS E MEDIAÇÕES: os dois lados da moeda. 

Os momentos vivenciados no decorrer da disciplina Educação e Mídias e na 
15ª SEMPESQ serão abordados com base na descrição de alguns debates ocorridos 
no ambiente acadêmico . Dentre os quais pode-se ressaltar o que busca delinear suas 
visões de mídia, interfaces digitais e do perfil colaborativo na missão de favorecer (ou 
não) a melhoria da formação e/ou desempenho docente .  Diálogos que, por vezes, 
serão analisados mediante a preservação da identidade dos profissionais envolvidos no 
discurso, para os quais foram atribuídos letras e números, como forma de distingui-los. 

À luz do pensamento de Jonh Thompson, discutiu-se em um primeiro momento 
( na disciplina de mestrado em Educação) a questão do poder simbólico10 e da sua 
descentralização em decorrência da evolução dos meios de comunicação. Bom 
exemplo desta descentralização ocorre conforme citado anteriormente a partir do 
momento em que surge a HTML. Em outras palavras, quando é dado ao, até então, 
receptor, voz e visibilidade.  

 
Não obstante, os mesmos recursos tecnológicos que permitiram esta 

visibilidade, invadiram os espaços privados tornando-os em locais de domínio público. 
Neste aspecto assumem um papel de vilãos quando, por exemplo, devastam a 
                                                      

10 Capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as ações dos outros e produzir 
eventos por meio da produção e da transmissão de formas simbólicas. 
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intimidade alheia divulgando algo escandalizador. Porém há o outro lado desta moeda, 
o lado „positivo‟ do avanço das tecnologias contemporâneas.  

Indício disto são os inúmeros casos nos quais pessoas são inocentadas 
mediante o registro de sons e imagens. Assim não se define como antes, o papel de 
manipulador e manipulado. Do que detém o conhecimento e de quem, por fonte única, 
o recebe. Neste cenário onde o poder da comunicação foi descentralizado, a mesma 
mídia que incrimina oferece provas para  inocentar.  

 
É importante destacar que o conceito de „mídia‟ dentre os docentes pesquisados 
mostrou-se, com frequência, associado exclusivamente a meios de comunicação em 
massa.  Limitação nitidamente superada no decorrer das aulas ministradas na referida 
disciplina. 

Avanços observados pela elevação do nível das discussões aos plano ético, 
social e político, desencadeando a exposição de relevantes questionamentos, duvidas 
e expectativas frente à imensidão de recursos e difusão do conhecimento e informação 
proporcionado pelas TIC, conforme os que pontuaram os professores 1 ,2 e 3: 

 

 

Certamente este é um caminho sem volta. Assusta pensar aonde 
chegaremos mediante o curso desenfreado das TIC e, principalmente, 
no modo como temos feito uso delas. (Professor P1) 

 
Foi preciso fazer um pacto, um acordo que me fizesse parar de interagir 
majoritariamente, em redes sociais e voltar a conversar e interagir com 
o mundo real. (Professora P2) 

 
Abri mão, propositadamente, de aparelhos de celular que permitissem o 
acesso às redes. Retomei, com isto, o inicial propósito de um celular 
(comunicação rápida) para que assim, pudesse voltar ao convívio social 
presencial. (Professor P3 ) 

 

 

Diálogos que sinalizam uma preocupação com a perda de controle das ações 
no ciberespaço, configurando implicitamente o que para estes docentes é um aspecto 
negativo das Tic contemporâneas. 

Não obstante, nos demais relatos houve exemplos que advogaram a favor 
destas tecnologias, fazendo-as passar de vilãs à aliadas. Um destes refere-se ao caso 
de uma professora de Libras11, cuja intenção era criar um jogo eletrônico capaz de 
fazer com que seus movimentos, reproduzidos por seu Avatar12 oferecesse à 
comunidade surda uma opção de entretenimento ( o jogo) bem como de aprendizagem 

                                                      
11 Língua Brasileira de Sinais. 
12 Nome dado ao personagem que reproduzirá ações no jogo X box 360. (ver site: http://www.xbox.com/pt-
BR/Kinect/KinectAvatars). 
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virtual. Porém sua falta de habilidade com os recursos educacionais utilizados para 
este fim a fez desistir de executar tal ação.  

Com informações veiculadas através de debates em uma plataforma de 
aprendizagem virtual, tomou conhecimento da disponibilidade de recursos que 
possibilitariam a junção de imagem, signos, movimentos e sons. E executou a proposta 
em parceria com outros colegas de profissão.   

A visão de aprendizagem colaborativa que legitima os saberes experienciais 
permitiu que esta iniciativa servisse de incentivo à busca de conhecimento no 
ciberespaço. Reforçado pela aprendizagem baseada na troca, na partilha de sentidos.   

Para complemento destas trocas buscaram-se experiências práticas de 
docentes participantes do minicurso “Utilização dos Jogos Eletrônicos nas aulas de 
Educação Física: possibilidades de exploração” na 15ª SEMPESQ/UNIT. 

A proposta do minicurso, que também fora objeto de estudo na dissertação da 
ministrante, foi a de avaliar os benefícios do jogo eletrônico nas aulas de Educação 
Física. A mesma enfatizou a eficácia dos jogos eletrônicos e demais interfaces, 
enquanto opositores da tradicional forma de jogar (interação sedentária). Além de 
incentivar uma interatividade onde jogador e máquina produzem ações que o induzem 
a movimentar-se. 

 A proposta apresentada objetivou defender outro benefício associado ao jogo : 
a superação de barreiras arquitetônicas e de natureza econômica. 

Nesse sentido, a utilização de um jogo como X Box 360 13 ao simular diversos 
tipos de esportes (atletismo, boliche, exercícios físicos), elimina problemas de ordem 
espacial como os que – na realidade – são exigidos para a prática destes esportes / 
jogos. 

As contribuições dos participantes expressou quase unanimemente o 
posicionamento destes educadores frente às interfaces digitais. Cuja colocação de um 
deles, conduziu em grande parte do tempo um interessante debate  acerca da 
utilização do kit My Knect nas aulas de educação física. 

Nela o professor  chamou a atenção para o outro lado da tecnologia, do medo 
que emergiu com a industrialização : a substituição do homem pela máquina. 

 
Há um lado negativo nessa proposta, que se observa em um fato cada vez 
mais comum nas academias: pessoas compram esta mídia (Kinect) que 
simulam atividades físicas, bicicleta entre outras, e abandonam a academia. 
Isto prejudica ainda o trabalho do personal trainer, do educador físico nas 
atividades de reabilitação fisioterapêutica e até do nutricionista. Este último 
pela existência de um aplicativo no celular que faz o cálculo de porções e 
dietas alimentares. (Professor 4) 
 

Esta colocação expressa a insegurança acerca do novo, a apreensão que tem 
raízes profundas no advento da indústria. No homem diante dele mesmo, confrontado 
por sua limitação em lidar com situações que fogem à sua rotina. Contudo a relevância 
desta colocação reside na importância de analisar uma situação nos seus mais 
variados ângulos e, a partir daí, buscar soluções, ajustes e adaptações. 

Outros, porém, relataram que esta tecnologia deve servir para agregar 
benefícios tanto à prática de exercícios físicos quanto no ambiente escolar. Ou seja, se 
bem planejado, acrescenta beneficio de natureza visual, cognitiva, sonora e 
potencializa o prazer de praticar exercícios . Prazer, na opinião de muitos, indissociável 
do contato humano, do estar com o outro partilhando espaços e objetivos comuns. 

                                                      
13 Jogo alvo da pesquisa na dissertação de mestrado anteriormente mencionada. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

             Os fatos que aqui foram apresentados na tentativa de traçar o perfil do 
educador na atualidade revelaram um profissional ora imbuído do desejo de mudança, 
ora demasiadamente amedrontado com o avanço das novas tecnologias. 

Nos ambientes pesquisados observou-se a predominância do discurso que 
enfatiza o medo que a falta de controle da utilização de interfaces digitais tem 
provocado. Os debates ocorridos na disciplina, revelou ainda a percepção de todos 
acerca da necessidade vencer este medo e tornar a tecnologia uma aliada do processo 
formativo com vistas a uma aprendizagem colaborativa, aberta e autoral. 

Nesse aspecto, as TIC oferecem recursos que viabilizam esta aprendizagem, 
cabendo àquele que interage no ciberespaço fazer a utilização consciente e autônoma 
destas interfaces. 

Visão reiterada no segundo campo de pesquisa, no qual os discursos 
convergiram a um ponto em comum: os inegáveis benefícios que as TIC oferecem 
ofuscados pela ausência de domínio das ações desenvolvidas para fazer uso destas. 
Portanto, percebe-se que, ainda de forma tímida os benefícios das TIC têm sido 
percebidos no âmbito acadêmico o que configura um excelente avanço na busca de 
uma utilização autoral e emancipadora destas interfaces. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A convicção da irreversibilidade do impacto causado pelos  meios de 
comunicação contemporâneos e da consequente mudança que ocasionam, faz com 
que o educador perceba – diante da correnteza da evolução tecnológica --   que 
nenhuma inércia subsiste. Conflitos, quase sempre inevitáveis, sempre deverão 
emergir, acompanhados da necessidade de adaptação e ajustes consensuais.  

Na riqueza do diálogo e da consequente reflexão que disto surge, espera-se, 
com este estudo, contribuir para o fortalecimento das práticas educativas e da 
formação docente. Contribuição embasada, sobretudo, na certeza de que a necessária 
autonomia com que professores desempenharão seus papeis na perspectiva digital, 
pode ser adquirida através da colaboração, da troca de conhecimentos e da, contínua, 
reflexão de sua práxis. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma visão geral de quando as licenciaturas foram criadas no Brasil, 
uma breve história das licenciaturas em química. Nosso objetivo foi identificar o direcionamento dos 
trabalhos de conclusão de curso (TCC) dos licenciados em Química da Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada (UAST), se estes continuam trabalhando na área de sua conclusão e analisar a influência da 
formação dos docentes do curso de Química da UAST na formação dos licenciados. A partir da análise 
de conteúdo observamos que diversos TCC não estavam direcionados para o ensino de química no 
curso de formação de professores em química, ao final algumas proposições são apresentadas para 
esta análise. 

INTRODUÇÃO 
 
A universidade contribui para a construção contínua do mundo e sua 

configuração presente através da produção do saber e formação de profissionais. 
Inserida e participante do momento histórico, se depara com os desafios trazidos pela 
sua amplitude e abrangência organizacional e com as incertezas de políticas 
educacionais. Diante de uma nova complexidade vivencial, mutante e veloz 
estabelecida em todo mundo, a universidade brasileira necessita se redefinir e se 
instrumentalizar para lidar com um novo homem e o mundo. É observado que diante 
dessa nova realidade que atinge os profissionais, instituições de ensino e entidades 
classistas indicando que diante da velocidade com que as inovações científicas e 
tecnológicas são produzidas, faz-se necessário uma reformulação no modelo de 
ensino. 

 
No caso particular dos Cursos de Licenciatura, frente às avaliações que 

indicam suas fragilidades, têm-se hoje um significativo conjunto de normas, a partir 
mesmo da nova Lei Básica de Ensino – LDB de 1996, seguindo-se de Pareceres e 
Resoluções do Conselho Nacional de Educação, que apontam para a necessidade de 
consolidar o Curso de Licenciatura como Efetivo na formação dos Professores para o 
Ensino Fundamental e Médio, além do campo de trabalho representado pela Educação 
Profissional e Educação de Jovens e Adultos. 

 
No início da década de 1930, os cursos de licenciaturas foram criados com o 

intuito de suprir as necessidades formativas profissionais na educação, visando 
contribuir, através da formação, com pessoas qualificadas diante da industrialização no 
Brasil. Inicialmente, esses cursos eram oferecidos nas instituições superiores de 
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filosofia, ciências e letras. O modelo desta época era conhecido como 3+1, um padrão 
de licenciatura construído tendo como base o bacharelado. Em outras palavras, o curso 
continha a formação de três anos de conteúdo específico e um ano de disciplinas 
pedagógicas.  

 
Outro método de formação era conhecido como licenciaturas curtas, que de 

acordo com Nascimento (2012) surgiu de caráter experimental e emergencial, 
vislumbrando o maior número de professores em curto prazo, ou seja, a expectativa da 
mínima qualificação fundamental para a docência por menos tempo e custos possíveis, 
assim, teria mais importância uma formação rápida do que qualquer formação alguma, 
dessa forma, aumentaria a carência, principalmente no setor de Ciências da Natureza e 
Matemática.  Os cursos de licenciaturas se expandiram rapidamente pelo país, porém 
os cursos de química não expandiu tão rápido, devido os custos serem maiores pela 
necessidade de laboratórios, reagentes e equipamentos. 

 
Em 1961 entra em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

tornou-se requisito a formação em nível superior para a execução da educação básica 
à superior e principalmente para os cursos de licenciaturas em áreas específicas, como 
por exemplo, licenciatura em química. O curso de Licenciatura em Química tem como 
objetivo formar docentes para atuar na educação básica, principalmente nas disciplinas 
com relação a Ciências nos últimos anos do ensino fundamental e na disciplina de 
Química do ensino médio, para que os licenciados tenham aptidão em planejamentos 
de sua área de formação para o ensino, além de também poder atuar em institutos de 
pesquisas. 

 
O Programa de Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior 

associado ao desenvolvimento das atividades acadêmicas da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) propiciaram a criação de polos acadêmicos, a fim de 
se interiorizar a formação superior no Estado. A Unidade Acadêmica de Serra Talhada 
(UAST-UFRPE) foi implantada na cidade de Serra Talhada em 2006, localizada na 
microrregião do sertão do Pajeú. O curso de licenciatura em química na UAST, iniciou 
no primeiro semestre de 2007, com duração média de quatro anos e meio e carga 
horária de 2715 horas. Anualmente, são oferecidas 80 vagas, divididas em duas 
entradas por semestre. A implantação desse curso deu-se à necessidade de se 
amenizar o déficit de professores de química na educação básica, no âmbito municipal, 
regional e nacional. Desde então, os professores de química da UAST vêm se 
mobilizando para a melhoria da formação de futuros professores de química no ensino 
fundamental e médio. Este esforço tem se traduzido em uma maior procura pelo curso, 
na primeira turma em 2007, a concorrência foi menos de um candidato por vaga, 
atualmente, a média é de 18 candidatos. A primeira turma formou-se no segundo 
semestre de 2011. 

 
Por fim, ressaltamos que a pesquisa desenvolvida tem por objetivo verificar 

qual o direcionamento dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) na formação dos 
licenciados. Além disso, tentar justificar o porquê da área escolhida e através de um 
levantamento, analisar o campo mais produtivo dos professores de Licenciatura em 
Química na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
  

Tratando-se da formação de professores que atuarão na educação básica, com 
o ensino de Química e/ou Ciências, conscientes que a construção do conhecimento 
dos seus alunos vai depender principalmente de uma boa formação acadêmica, então, 
acreditamos que é necessário dirigir nosso olhar para o curso de licenciatura nessa 
disciplina. 
 
 Saviani (2009), numa visão de aspectos históricos comenta sobre a questão da 
preparação de professores, cuja, tinha uma formação de conteúdo específico que 
contrariamente deveria guiar-se por conteúdos didáticos-pedagógico. No entanto, a 
preocupação das escolas era apenas com o domínio dos conhecimentos das matérias 
específicas, deixando de lado o preparo didático-pedagógico.Mas uma nova fase se 
abriu nos institutos educacionais, espaço concebido para a educação, priorizando não 
só o ensino, mas também a pesquisa. Os institutos de educação foram organizados de 
maneira para incorporar as exigências da pedagogia, assim, permitiria corrigir as 
insuficiências e distorções das velhas “Escolas Normais”. 
 
 Para Libâneo (2004) a formação de professores é um problema crítico no Brasil 
e isso é resultado de um conjunto de fenômenos (econômicos políticos e curriculares 
pedagógicos) que estão interligados. Ele trata isso sobre dois enfoques: análise 
externa e interna. A análise externa trata de aspectos mais globais, dos fatores de 
formação sobre os aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e dos sistemas de 
ensino. A análise interna trata-se dos objetivos e conteúdos de formação, da 
metodologia e das avaliações de aprendizagem. Libâneo (ibid) afirma que os fatores 
que dificultam a efetivação das políticas públicas de formação profissional estão 
relacionados a falta de cultura pedagógica dos governantes sobre a importância da 
educação no desenvolvimento da sociedade e do país. Contudo, Libâneo  
(ibid) ele afirma que a análise externa das questões escolares é necessária, e nos 
alerta para uma visão política e contextualizada das coisas, porém o processo 
educativo e o processo de ensino acontecem de dentro para fora, e o critério de 
conferir a qualidade ou não do sistema de ensino é das políticas de formação de 
professores. 
 

Segundo Tardif (2000) existem três questões que está no cerne dos problemas 
da profissionalização do ensino e da formação de professores, são estes: 1) Quais são 
os saberes necessários dos professores; 2) Em que e como esses saberes 
profissionais se distinguem dos conhecimentos universitários; 3) Que relações 
deveriam existir entre os saberes profissionais e os conhecimentos universitários.Tardif 
(2000) afirma que na prática docente, os profissionais devem ser formados por 
intermédio das disciplinas científicas, pelas ciências sociais e humanas, e incluir as 
ciências da educação, deixando claro que a docência é fruto de um processo de 
especialização e que o conhecimento é adquirido por meio de uma longa formação de 
alto nível de natureza universitária ou equivalente. Tardif (2000) mostra uma visão de 
que os saberes docentes são temporais, plurais e heterogêneos, em resumo, são 
subjetivos. Entretanto, os conhecimentos universitários são teóricos construídos pela 
pesquisa em ciências da educação, da pedagogia e da didática durante a formação 
para o ensino, em outras palavras, os saberes dos professores e os saberes na 
formação universitária nem se interpenetram nem se interpelam mutuamente. Além 
disso, ele ressalta que os professores universitários da educação devem começar a 
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realizar pesquisas e reflexões críticas sobre suas próprias práticas de ensino, pois 
temos a ilusão de que não temos práticas de ensino, que nós mesmos não somos 
profissionais do ensino ou que nossas práticas de ensino não constituem objetos 
legítimos para a pesquisa. Esse erro faz que evitemos os questionamentos em relação 
com os saberes adquiridos, com o passar do tempo isso afeta nossas capacidades de 
autoavaliação.  

 
Slongo, Delizoicov e Rosset (2010) abordam a importância da relação de 

pesquisa entre formação de professores e como estas pesquisas contribuem na 
identificação de dimensões para chegar em resultados educacionais. Isso significa que 
há um aumento no número de formadores de professores que estão realizando 
pesquisas sobre formação docente, que estão preocupados em examinar a própria 
prática, que reconhecem a necessidade de consultar resultados de pesquisas para a 
tomada de decisões sobre os cursos de formação de professores e das políticas que 
afetam a formação docente. Segundo Marcelo (1998), houve o crescimento das 
pesquisas nos últimos anos, tanto na qualidade quanto na quantidade e que o processo 
de crescimento está centralizado em aprender a ensinar, em que “os professores 
principiantes vêem-se diante de certos problemas específicos de sua condição 
profissional” (MARCELO, 1998, p. 63). Valli (1992) sugere que os problemas que mais 
ameaçam os professores principiantes são a imitação acrítica de condutas observadas 
em outros professores; o isolamento em relação a seus colegas; a dificuldade para 
transferir o conhecimento adquirido em sua etapa de formação; e o desenvolvimento de 
uma concepção técnica do ensino.  

 
 Lôbo (2008), numa visão da epistemologia bachelardiana discuti sobre o ensino 
de Química e também, à formação do professor, numa perspectiva de formação 
docente mais autônoma, reflexiva e voltada para a pesquisa. Lôbo entende que um dos 
aspectos mais discutidos por educadores em ciência é a dificuldade de compreensão 
dos conceitos científicos pelos alunos em função da necessidade de maior abstração 
que exige uma nova razão em constante mutação para o processo de produção do 
conhecimento científico. No que se refere ao ensino de Química, é comum a 
apresentação, apenas das teorias, fórmulas e modelos com pouca contextualização 
com o cotidiano, o que provoca obstáculos à sua compreensão e quando resolvem 
simplificar a abstração de alguns conceitos científicos acabam construindo um 
conhecimento equivocado. Há uma necessidade de superação desses obstáculos, seja 
eles epistemológicos ou pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem, através 
do fim da utilização de modelos limitados no ensino, e que comece a considerar a 
história da Química para haver compreensão no conhecimento construído do aluno. 
 

Acreditamos que a formação dos professores devem estar sempre aberta à 
reflexão sobre o objeto científico, apresentando uma concepção de formação como 
constante renovação e defendendo uma prática docente que supere a mera 
transmissão de conhecimentos. O processo de formação docente está sempre em 
construção, não apenas para a produção do conhecimento científico, como defendido 
por Bachelard, mas também, para a produção de qualquer saber profissional que 
garanta a autonomia do sujeito em formação. 

 
 Santos et al. (2006), assim como os outros autores citados anteriormente, 
enfatizam uma formação entrelaçada com a pesquisa em relação a reflexão sobre a 
prática pedagógica, porém centralizadas em ensino, pesquisa e extensão. Seja ela no 
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âmbito das disciplinas de graduação, das atividades de pesquisa ou extensão 
realizadas nessa temática. Nas ações de educação inicial e continuada de professores, 
a partir do seu contexto de trabalho, naturalmente surge a necessidade de discussão 
de estratégias de ensino e de recursos didáticos, considerando que o ensinar e o 
aprender está tanto no discurso cotidiano como em teorias psicológicas sobre a 
aprendizagem e sobre o desenvolvimento psicológico. Outro método de ações 
reflexivas na formação continuada é a  incorporação de licenciandos através de 
assessoria a professores e alunos dos Ensinos Médio e Fundamental que ocorrem 
numa integração Universidade-Escola, na qual professores e alunos  procuram a 
universidade para solicitar orientações e o atendimento é feito por meio de visitas, nas 
quais os professores e bolsistas (alunos de graduação em Química) prestam 
assessorias em questões conceituais, de atividades didáticas, de atividades 
experimentais, realizações de feiras de ciência e etc; método bem semelhante ao 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). 
 
 Por fim, cabe ressaltar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) que incentiva a valorização da carreira docente entre os estudantes 
de licenciatura, adaptando-os no ambiente escolar com o objetivo de proporcionar a 
estes futuros professores a experiência na prática docente. Nascimento e 
colaboradores (2012) afirmam que a “participação dos licenciados em projetos como o 
PIBID possibilitam uma formação que supera a reprodução conteudista, valorizando a 
construção, produção e a inovação do ser docente” (NASCIMENTO, et al. 2012). Além 
disso, os autores ressaltam que a metodologia de ensino desenvolvida pela programa 
proporciona um crescimento profissional aos bolsistas, assim, evita que estes futuros 
professores sejam transmissores de conteúdos e passem a ser mediadores de 
saberes. 

METODOLOGIA 
 

Com a intenção de verificar o direcionamento dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso, realizamos um levantamento do perfil dos licenciados em química da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco no município de Serra Talhada – PE, 
buscando identificar as áreas escolhidas na formação dos licenciados e se os mesmos 
continuam a desenvolver trabalhos nessas áreas de conclusão. 

 
A pesquisa identifica-se em um caráter de pesquisa quantitativa que segundo 

Rodrigues (2007, p.5) “traduz em números as opiniões e informações para serem 
classificadas, analisadas e utilizam-se técnicas estatísticas”. Inicialmente foi realizada a 
leitura das respostas dos questionários, seguido por uma análise de conteúdo, 
classificando-os para uma melhor interpretação. Segundo Moraes (1999) a análise de 
conteúdo constitui: 

 
Uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo 
de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições 
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens 
e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de 
uma leitura comum. Essa metodologia de pesquisa faz parte de uma busca 
teórica e prática, com um significado especial no campo das investigações 
sociais. Constitui-se em bem mais do que uma simples técnica de análise de 
dados, representando uma abordagem metodológica com características e 
possibilidades próprias (MORAES, 1999, p.9). 
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O questionário foi elaborado com sete (07) questões discursivas com o objetivo 

de analisar o curso de licenciatura em química, conhecer as opiniões dos alunos em 
relação a formação que está sendo oferecida e se a instituição direciona os mesmos 
para o ensino. O questionário foi aplicado para vinte e um (21) discentes do curso de 
química da UAST nos últimos períodos (6°, 7°, 8° e 9° período). Perguntas do 
questionário: 

 
Pergunta 1: Você exerce ou irá exercer a profissão de professor? 
Pergunta 2: Você se sente preparado para exercer esta profissão? Comente. 
Pergunta 3: De acordo com sua experiência como aluno de licenciatura, o que você 
considera como uma boa formação docente? 
Pergunta 4: A instituição que você estuda oferece uma boa formação docente? 
Justifique. 
Pergunta 5: Quais aspectos você acha necessário para aperfeiçoar o curso de 
licenciatura da instituição? 
Pergunta 6:Você participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID)? 
Pergunta 7:Além do PIBID, que tipo de atividades poderia contribuir para sua formação 
docente, visando o ensino de Química? 
 

Na coleta de dados identificamos quais áreas de pesquisa os docentes do 
curso de química da UAST têm desenvolvido. A mesma foi realizada por meio de 
análises das informações disponibilizadas na Plataforma Lattes do Conselho Nacional 
de Pesquisa (CNPq). Foram coletadas informações de 35 licenciados a respeito do 
tema defendido nos TCC de Licenciatura em Química, além disso, a atuação 
profissional de cada um deles.  

 
No que diz respeito aos docentes, analisamos as informações sobre a 

formação, linhas de pesquisas, orientações e produções científicas desenvolvidas por 
quinze (15) docentes do curso de Química da instituição.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

Inicialmente apresentaremos uma análise das respostas do questionário, 
discutindo algumas percepções sobre os discentes do curso de química e sobre a 
continuidade de sua formação como professores de química no ensino médio. Em 
seguida, serão apresentados os resultados da análise dos dados na plataforma lattes, 
por fim, descrevemos uma análise das produções dos docentes do curso de química da 
UAST. As respostas dos questionários foram apresentadas conforme escrito pelos 
discentes, preservando-se erros de digitação, de redação de texto etc. ainda, 
eliminaram-se os nomes e dados que poderiam identificar os sujeitos. 

 
De acordo com o questionário, foram analisadas as informações quanto a área 

de formação dos discentes e suas perspectivas para o ensino.  Na questão 1, quando 
perguntado se exercia à docência e se tinha a pretensão de exercer ou não a profissão 
docente, 47,61% afirmaram já lecionar, 33,33% afirmaram que irão exercer e 14,30% 
que não iriam exercer e 4,76% afirmaram que “depende das oportunidades”. Notamos 
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que os resultados dessa questão foram bem positivos, onde quase 70% dos discentes 
irão seguir o objetivo do curso, contudo este resultado ainda não está condizente com o 
esperado, que seria 100% voltado para o ensino e que uma porcentagem relativamente 
menor não irá exercer ou ainda está em dúvida devido à“desvalorização” da profissão. 

 
Na questão 2, quando indagamos se os mesmos sentiam-se preparados para o 

exercício da docência, 19,04% responderam que estavam aptos para a profissão, 
9,52% afirmaram estar razoavelmente e 71,44% afirmaram não estar preparados, 
defendendo que para estarem preparados deveriam “adquirir experiência no dia a dia 
em contato com a sala de aula” e que “o professor deve estar em uma atualização 
constante de seus conteúdos”. Logo, percebemos que a maioria não está preparada 
pela falta de prática docente durante o curso, o que não deveria ocorrer, já que 
tratamos de um curso de formação de professores, e também, terem consciência que 
um bom docente sempre será um estudante. 

 
Na questão 3, quando interrogados em relação ao que eles consideram como 

uma boa formação docente, categorizamos os resultados mais efetivos, tais como: 
maior quantidade de disciplinas voltadas para o ensino de química, maior carga horária 
de estágios supervisionados e interdisciplinaridade entre as disciplinas específicas de 
química e as pedagógicas, em outras palavras, uma boa instituição não formam 
professores apenas com saberes específicos e tecnicista, como destaca Tardif (2000), 
porém possuidores de saberes científicos e didáticos como afirma um discente: “ter um 
contato maior com a sala de aula; uma vez que só o conhecimento adquirido na 
faculdade não é suficiente”. 

 
Na questão 4, perguntamos se a instituição oferece uma boa formação docente, 

e os resultados obtidos foram positivos, cujo, 71,43% afirmaram que sim, tal como a 
afirmação do discente: “sim, creio que temos professores bem preparados que nos 
incentivam a buscar conhecimento” e os outros 28,57% acreditam ter uma formação 
moderada, justificando existir algumas falhas no que diz respeito as disciplinas 
pedagógicas, cuja “boa na teoria, mas com pouca prática a docência”. É necessária 
que a instituição incentive a carreira docente, a valorização da profissão e também a 
integração dos alunos de licenciatura com a realidade escolar, proporcionando a 
reflexão da prática pedagógica, como afirma Fernandes (2000) é fundamental para 
uma instituição democrática incentivar práticas reflexivas, colaborativas e críticas que 
colaborem o desenvolvimento profissional dos docentes e educadores em geral. 

 
Na questão 5, os discentes citaram que para aperfeiçoar o curso, seria 

necessário ter mais professores com graduação em licenciatura, mais equipamentos 
nos laboratórios, além de aumentar o espaço do mesmo, os estágios começarem mais 
cedo para estimular os discentes a seguirem a carreira docente e por fim deveria haver 
interdisciplinaridade entre os conteúdos específicos de química com os de didática. 
Aqui, novamente percebemos nas respostas dos alunos a importância de disciplinas 
integradoras e da interdisciplinaridade. 

 
Elaboramos a questão 6 com o intuito de analisar a participação destes alunos 

no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e percebemos que 
o número de participação foi baixo, com apenas 23,8%, ou seja, pouca interação dos 
licenciandos com programas direcionados à docência. É importante a participação dos 
alunos no PIBID pois é o início da interação dos discentes com o ambiente escolar; 
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assim, esclarece metodologias e técnicas que eles irão utilizar, ou seja, coloca-os de 
frente com a realidade que irá enfrentar no dia a dia. O programa ajuda aos bolsistas 
entenderem melhor as disciplinas de pedagogia, para que possa cumprir seu objetivo, 
que é unir a prática à teoria. Porém, existe algumas falhas no programa, tais como: 
supervisores abusando de tarefas dos bolsistas, valor da bolsa baixo, alunos 
desenvolvendo pesquisas não relacionadas com a prática docente, falta de cooperação 
entre as escolas e alunos com o PIBID, entre outros.  

 
Na questão 7, o assunto discutido estava relacionado as atividades que podem 

contribuir na formação visando ao ensino de química, e percebemos que as atividades 
citadas eram as mesmas que nas questões anteriores, diferenciando-se apenas com a 
introdução de projetos de pesquisa e extensão. 

 
Considerando as informações obtidas na Plataforma Lattes, verificamos, as 

áreas de direcionamento dos trabalhos de formação dos egressos, conforme mostra o 
gráfico da figura 1. Observamos que vinte e dois (22) egressos tinham seus trabalhos 
norteados para os temas defendidos na área de Química Aplicada (Química Orgânica, 
Química Inorgânica, Físico-Química, Química Analítica, etc.) e os demais treze (13) 
egressos, buscaram áreas no Ensino de Química. 

 

 
 

Figura 1: Direcionamento dos TCC dos licenciados em Química. 
 
 Em relação às questões das atuações profissionais, os resultados obtidos foram 
antagônicos ao obtidos anteriormente, podendo ser visualizados no gráfico da figura 2.  
Os perfis analisados referentes aos licenciados, mostram que 17 professores estão 
atuando no ensino de química, 13 estão atuando na área de química aplicada, três (03) 
em ambas as áreas e dois não constavam informações sobre a profissão atual. Isso 
nos leva a considerar que eles direcionavam seus trabalhos de conclusão para a área 
de química aplicada pelo fato de seus orientadores, na grande maioria, não possuírem 
embasamento na formação acadêmica para o ensino, contando apenas com a 
experiência docente exercida na universidade, que difere demasiadamente de 
orientadores com formação em licenciatura. 

37%

63%

Direcionamento dos egressos

Área de Ensino de Química

Área de Química Aplicada
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Figura 2: Atuação Profissional dos licenciados em Química. 

 
No que diz respeito as produções acadêmicas dos docentes do curso de 

licenciatura em química da UAST, observamos que 5 professores trabalham com o 
ensino de Química, 4 com Química Analítica, 2 em Físico-Química, 1 em 
Nanotecnologia, 1 em Química Orgânica, 1 em Química dos Produtos Naturais e 1 em 
Bioquímica. Em relação as orientações: 5 docentes orientaram 39 alunos com 
trabalhos envolvendo o ensino de química, 6 docentes com orientações de 35 alunos 
em química analítica, 2 docentes orientaram 7 alunos em Físico-Química e apenas 1 
docente orientou 2 alunos em Química Orgânica. 

 
Pela análise da amostra dos 15 perfis dos docentes, notamos que apenas seis 

(6) possuem licenciatura, e que os outros do corpo docente é formado por bacharéis 
em Química, Químicos Industriais e Engenheiros Químicos. As produções desses 
docentes têm ênfase em controles de processos químicos ambientais, cinéticos, 
biocombustíveis, implementação de métodos como cromatografia gasosa e líquida. 
Apresentam também projetos em nanotecnologia aplicada a pigmentos cerâmicos, 
pesquisas realizadas com isolamento e caracterização estrutural das plantas em 
química dos produtos naturais, além da atuação em química analítica, voltada 
principalmente nos seguintes temas: imagens digitais, fotocolorímetro a base de led, 
automação, instrumentação analítica e quimiometria. No âmbito do ensino de química, 
existe várias produções direcionadas para aplicação das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), com ênfase em recursos didáticos digitais (Web 2.0, hipermídias, 
flexquest, podcast, blog’s, jogos, simuladores entre outros), desenvolvimentos de 
softwares educacionais e abordagens em nanociência aplicada ao ensino médio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Idealizamos que o curso de licenciatura em química é voltado para a formação 
de professores, imaginamos que todos os licenciandos desejam futuramente exercer a 
profissão docente, porém, mediante aos dados coletados e analisados na Plataforma 
Lattes, percebemos que nossa ideia está um pouco distorcida em relação a realidade. 

 
Como vimos nos resultados, os egressos escolhem áreas específicas de 

química nos trabalhos de conclusão de curso em grande parte influenciados por 
orientadores. Embora o curso seja para a formação de professores do ensino básico, 
os discentes, em fase de conclusão do curso, têm mais afinidade com áreas 
específicas de Química, ao invés de trabalhos voltados para o ensino de química, o 
que, acreditamos, não ser condizente com o propósito do curso de licenciatura. 
Contudo, ao concluírem o curso seguem para atuar profissionalmente no ensino de 
química, o que nos leva a pensar que as escolhas dos temas dos TCC são resultados 
da falta de docentes orientadores com perfis focados para licenciatura.  

 
Além disso um dos problemas detectados na instituição, que pode também 

justificar a falta de temas nos TCC para o ensino, é a ausência de interdisciplinaridade 
entre as disciplinas específicas e pedagógicas organizadas na grade curricular, que 
poderia ser solucionado com uma reorganização das disciplinas na grade e à admissão 
de professores com graduação em licenciatura, pois é necessário saber o conteúdo e 
ter didática para construção do profissional docente, como cita Arroio, Rodrigues Filho 
e Silva (2006): 

 
Saber um determinado conteúdo não é sinônimo de saber ensinar esse mesmo 
conteúdo. O domínio de um determinado conteúdo, e o do respectivo saber 
fazer (saberes profissionais diversos), não se transformam automaticamente 
em saber didático que permita ao professor exercer com competência seu 
papel no ensino. Isso significa dizer que aqueles que escolhem exercer a 
atividade docente precisam adquirir, desenvolver e construir esses 
conhecimentos e habilidades específicas (ARROIO, RODRIGUES FILHO, 
SILVA, 2006, p.3). 

 
Para estimular os alunos a seguirem carreira docente, o curso necessita 

aumentar a carga horária de estágios para que os mesmos sejam inseridos no 
cotidiano das escolas desde o início de sua formação acadêmica, pois a experiência 
docente é fundamental para o aperfeiçoamento do profissional da educação. Ao 
analisarmos o distanciamento ou falta de interesse pelos discentes e egressos para a 
licenciatura, notamos que isso ocorre devido a não valorização do profissional da 
educação, tanto pelo Estado quanto pela sociedade em si.  Em relação as outras 
profissões, podemos verificar que os salários da profissão docente ainda são baixos, a 
falta de um plano de carreira para os mesmos e as condições precárias de trabalho 
afetam diretamente na formação desses docentes. 
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Introdução 
A Formação Continuada (FC) de Professores é 

um processo de atualização permanente que amplia 
a formação inicial contribuindo para a profissiona- 
lização e a valorização docente. Segundo Pacheco 
(1995), a FC consiste num processo destinado a 
aperfeiçoar o desenvolvimento profissional do 
professor, nas suas mais variadas dimensões - 
pessoal (necessidade de desenvolvimento e 
autoconhecimento); profissional; organizacional 
(necessidades contextuais da escola, mudanças que 
refletem alterações sociais, econômicas e 
tecnológicas). A FC de professores de Ciências 
também compartilha dessa compreensão, Silva e 
Bastos (2012), destacam que um dos objetivos da 
FC deve ser considerar a escola como campo 
privilegiado para a formação docente, através de 
sua parceria educativa com a universidade. Do 
exposto, entende-se que esse foco temático de 
pesquisa é de fundamental importância para a 
melhoria da educação em Ciências. Assim, este 
trabalho objetivou conhecer as principais 
características e tendências dos trabalhos 
produzidos sobre a FC de professores de Ciências/ 
Química no Estado do Amazonas. Para tanto, foi 
realizado um levantamento das teses e dissertações 
das Instituições de Educação Superior (IES) 
públicas no Estado e no banco de teses da CAPES. 

Resultados e Discussão 
Na realização do levantamento dos trabalhos 

desenvolvidos sobre FC de professores de Ciências 
e Química considerou-se realizar uma busca por 
meio de descritores como: “ensino de ciências”; 
“formação continuada”; “professor de química”; 
“Amazonas”; sendo realizada uma leitura inicial do 
título, resumo e palavras chave do trabalho. Foram 
encontrados um total de 9 dissertações de 
mestrado. Para a análise, também foi feita uma 
leitura do procedimento metodológico, visando 
identificar as principais características e tendências 
dos trabalhos encontrados, considerando a análise 
de conteúdo temática (BARDIN, 2011).  

As pesquisas são recentes, todas apresentadas 
entre os anos de 2011 e 2012, com uma exceção de 
2009. Dos 9 trabalhos encontrados, 8 foram 
desenvolvidos por mestrandos da Universidade do 
Estado do Amazonas  (UEA)  e  1 por mestrando da  

 

 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM).           

Considerando o nível de ensino em que os 
estudos foram realizados, observou-se que a 
maiorias das pesquisas foram realizadas com 
professores em exercício que atuam nas séries 
finais do ensino fundamental, sendo verificado 
apenas dois trabalhos com professores de ensino 
médio. Não foram verificados trabalhos relacionados 
ao professor de Química, ensino médio e Educação 
Superior. Em relação às temáticas abordadas, 
observaram-se trabalhos sobre Educação Ambiental 
(2); Resiliência (1), Etnomatemática (1), Estágio 
Supervisionado (1), Importância da Narrativa dos 
professores (2), contribuição do Programa Ciência 
na Escola (PCE) (1), Divulgação Científica (1). As 
temáticas verificadas nos trabalhos encontrados vão 
ao encontro das dimensões presentes na formação 
continuada apresentadas por Pacheco (1995). O 
estudo da Resiliência na formação continuada de 
professores, por exemplo, está relacionado à 
dimensão pessoal, considerando o 
autoconhecimento para atuar diante das demandas 
atuais educacionais e sociais. 

Conclusões 
Observou-se que nos últimos anos tem-se 

voltado um pouco mais para estudos sobre a 
formação continuada de professores de Ciências no 
Amazonas, entretanto os resultados apresentados 
são preocupantes devido a poucas pesquisas 
realizadas, sobretudo em Química, em que nenhum 
trabalho foi encontrado e apontam a necessidade de 
mais pesquisas, uma vez que ampla literatura 
demonstra a importância e contribuições positivas 
de programas de formação continuada.  
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Introdução 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) é promovido pela CAPES e tem 
como objetivo o incentivo a carreira do magistério¹. 
O curso de Licenciatura em Química da Universidade 
Estadual de Londrina, participou de 2 editais 
referentes aos anos de 2009 e 2011. No primeiro 
edital trabalhou-se com Unidades de Aprendizagem 
que contemplassem a articulação entre a leitura, a 
experimentação e a contextualização no Ensino de 
Química. O subprojeto do edital de 2011 deu 
continuidade à proposta com a elaboração e 
desenvolvimento de fichas de aula dialogadas, 
proporcionando atividades didáticas alternativas para 
o Ensino de Química. Em cada edital participaram 24 
bolsistas, 3 supervisores e 1 coordenador de área. 
Nesta pesquisa apresentamos um recorte de uma 
investigação com objetivos mais amplos. Nesta 
etapa, portanto, apresentamos alguns dados 
quantitativos referentes ao tempo de permanência 
dos bolsistas no PIBID/Química/UEL, buscando, em 
outro momento, investigar as contribuições que o 
programa propiciou aos egressos que já atuam na 
Educação Básica, considerando as possíveis 
relações com o tempo de participação no projeto. 

Resultados e Discussão 
O objetivo deste trabalho é associar o tempo de 
permanência dos BID com a possível continuidade 
destes na atividade docente, e ainda, analisar qual a 
porcentagem de alunos que não se identificaram com 
o projeto, abandonando as atividades ainda nos 
primeiros meses. Ao longo do desenvolvimento dos 
subprojetos, participaram como bolsistas de iniciação 
à docência (BID) 83 estudantes do curso de 
Licenciatura em Química. O subprojeto vinculado ao 
edital 2009 teve duração de 46 meses e contou com 
a participação de 47 BID. O subprojeto vinculado ao 
edital 2011 teve duração de 32 meses, com a 
participação de 36 BID. Para esta análise 
apresentaremos uma amostragem dos resultados 
que apontam qual o período máximo e mínimo de 
permanência dos BID nos projetos. A figura 1 mostra 
o tempo de permanência de 20 bolsistas, cada 
retângulo corresponde a 01 mês de permanência. 
Por exemplo, o bolsista 17 entra no 7º mês de 
execução do PIBID 2009 e fica no programa por 05 
meses. A escolha por estes bolsistas seguiu critérios 
que buscassem abranger os diversos períodos de 
participação no projeto. A partir do levantamento dos 
dados é possível afirmar que permaneceram mais de 
1 ano no projeto, no edital 2009, aproximadamente 
62% dos BID, já no edital 2011, aproximadamente 

53%.  A análise dos dados nos mostra ainda que no 
edital 2009, somente 17% dos BID desistiram com 
menos de 6 meses, enquanto para o edital 2011 
foram apenas 6%. Dentre os bolsistas cujo tempo de 
permanência no projeto é pequeno, podemos 
considerar desde a não identificação destes com as 
atividades do projeto, ou mesmo que estes 
estudantes estejam em um período de experiências, 
buscando identificar-se com alguma das diversas 
áreas que a Química os oferece. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
Acreditamos que o tempo de permanência no projeto 
pode refletir na qualidade da formação inicial dos 
BID. Portanto, ao realizar a análise e evidenciar que 
pouco mais de 50% dos BID se mantém no programa 
por mais de um ano, concluímos que esse período de 
participação possibilita reflexões acerca da prática 
docente e um contato efetivo com o ambiente 
escolar. Para investigarmos melhor esta relação são 
necessários outros questionamentos aos quais 
buscaremos respostas ao longo do desenvolvimento 
da pesquisa: Seria possível afirmar que o tempo de 
permanência no projeto contribui para o processo de 
formação do futuro professor? O que dizem os 
egressos com relação à experiência vivenciada no 
PIBID/Química/UEL com relação à sua prática 
docente?   
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Figura 1 – Tempo de participação dos bolsistas para os 
Editais 2009 e 2011. 
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Introdução

Entre  as  disciplinas  integrantes  dos  cursos  de

licenciatura, a Prática de Ensino, disciplina ofertada

também nas Licenciaturas em Química, representa

um papel fundamental na formação dos discentes.

A experimentação no ensino de Química  tem sua

importância  devido  à  crescente  necessidade  de

integrar  teoria  e  prática  na  formação  docente.

Entretanto,  toda  experimentação  gera  resíduos,

muitas  vezes  estes  são  descartados

inadequadamente e  em  sua  maioria  exige  um

tratamento que gera um alto custo para o descarte

adequado.  Uma  das  alternativas  é  o

reaproveitamento destes resíduos utilizando-os em

outras  aulas  experimentais  (MACHADO  &  MOL,

2008).  A prática  de  ensino  esteve  relacionada,

desde  a  sua  origem,  com  a  Didática  e  com  o

Estágio, estabelecendo um vínculo que determinou

a forma como é desenvolvida. Diante do exposto e

sabendo da importância do aprendizado dos alunos

por meio da pesquisa e da execução/prática,  este

presente  trabalho  visa  relatar  as  atividades

desenvolvidas  pelos  acadêmicos  do  curso  de

Licenciatura em Química do IFG – Campus Uruaçu

utilizando  como  material  os  resíduos obtidos  nos

laboratórios de química. 

Resultados e Discussão

A turma foi dividida em 3 (três) grupos de 7 (sete)

alunos, com materiais e aulas práticas descritos na

tabela 1.  Cada grupo apresentou sua proposta de

aula  prática  com  a  utilização  de  rejeitos  de

laboratório,  evidenciando  os  motivos  pelos  quais

empregaram  tais  substâncias  por  meio  de  aulas

teóricas  atreladas  a  demonstração  prática

experimental  e demonstraram aos demais colegas

de turma a metodologia empregada para execução

da aula.  Para a confecção e execução das aulas,

foram  disponibilizados  aos  alunos  os  rejeitos

químicos  disponíveis  nos  laboratórios  químicos.

Após a divisão dos resíduos, os alunos realizaram

pesquisas e produziram aulas práticas com foco no

ensino  médio  com  a  utilização  dos  rejeitos  dos

laboratórios. O primeiro grupo realizou a destilação

de soluções de cobre, obtendo ao final resíduo azul

característico de cubre metálico. O segundo grupo,

realizou uma aula sobre eletrólise, com a utilização

de soluções de cobre e zinco,  para demonstrar  o

funcionamento  de  uma  pilha.  O  terceiro  grupo,

demonstrou como ocorre a reação de saponificação

com  a  produção  de  sabão  caseiro,  utilizando

resíduos de soluções de hidróxido de sódio.

Tabela  1. Tabela  descritiva  dos materiais  e aulas
práticas produzidos pelos alunos.

Grupo Materiais utilizados Aula prática proposta

1 Resíduos de soluções
de cobre

Destilação simples

2 Resíduos de soluções
de cobre e zinco

Eletrólise

3 Resíduos de solução de
hidróxido de sódio.

Reação de
saponificação

Conclusões

A  aula  experimental  em  Química  pode  ser

considerada como uma boa estratégia pedagógica,

uma  vez  que  possibilita  a  problematização  de

fenômenos  já  existentes,  discussões,

questionamentos e busca de respostas. Diante da

proposta  apresentada,  pode-se  perceber  a

viabilidade quanto ao uso de resíduos de laboratório

para novas  experimentações,  uma  vez  que  estas

favorecem  o incentivo  à pesquisa,  investigação e

estudo  autônomo,  fazendo  com  que  ao  reutilizar

resíduos  de  diferentes  aulas  experimentais,

possam-se  construir  novos  conhecimentos  em

outras áreas de estudo.
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Resumo: Este trabalho relata atividades em sala de aula que utilizam a História e Filosofia da Ciência de 
forma lúdica, tendo como pressuposto que o uso destes recursos pode tanto despertar interesse pela 
química quanto mostrar uma imagem mais realista do fazer ciência, possibilitando, também gerar um 
paralelo entre as concepções prévias dos alunos e o desenvolvimento histórico da ciência. Foram 
realizadas atividades lúdicas tendo a Alquimia como tema transversal contextualizado historicamente, 
com o emprego da representação teatral, uso de livros literários, Mangás e Animes, filmes e 
experimentação, objetivando a construção dos conceitos científicos através da história. O eixo condutor 
foi o livro literário “O Perfume – a história de um assassino”, de Patrick Süskind. As atividades foram 
desenvolvidas em turmas de 2º ano de Ensino Médio e os resultados foram satisfatórios quanto ao ponto 
de vista lúdico, no desenvolvimento de uma visão crítica da Ciência, e do processo de aprendizagem. 

 
INTRODUÇÃO 

A inserção da História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências têm sido 
defendida por diversos autores com a finalidade de contribuir para um ensino melhor e 
para uma imagem mais realista da ciência (GIL-PEREZ, 1993; MARQUES, 2006; 
VIANA, 2007; PEREZ e CALUZI, 2003). Através desta abordagem o professor pode 
trabalhar com seus alunos sobre como alguns conceitos científicos foram 
desenvolvidos de formas diferentes, em épocas e lugares distintos, dependendo do 
contexto histórico e social. Além disso, é possível gerar um paralelo entre as ideias dos 
alunos (ou concepções prévias) sobre conceitos centrais da química, tais como átomos 
e substâncias, e as ideias dos filósofos através da história, tais como Aristóteles, 
Descartes e outros (MARQUES, 2006). Neste sentido, através da História e Filosofia da 
Ciência, podemos mostrar aos alunos que seus modelos se assemelham aos modelos 
históricos (superados ou não) e que nem sempre os modelos científicos/filosóficos 
foram prontamente aceitos pelos seus pares, proporcionando-lhes uma visão mais 
crítica sobre a Ciência (MORTIMER, 1995). 

Trabalhos sobre a inclusão da HFC no Ensino de Ciências, como Haward 
Project Physics e o Physical Science Study Comitée, obtiveram resultados positivos, 
mostrando que a inclusão da mesma no Ensino de Ciências pode contribuir para um 
ensino melhor, com a substituição de uma imagem equivocada da Ciência e seus 
métodos, por uma imagem mais realista (MARQUES e CALUZI, 2005). 

A abordagem histórica numa visão crítica significa uma possibilidade de os 
alunos interpretarem o mundo científico/tecnológico em que vivem hoje e perceber que 
a Ciência é um processo dinâmico, desenvolvido pela história do homem sobre o 
planeta, influenciando a sociedade de forma política, social, econômica e cultural.  

Além de haver poucos trabalhos produzidos pelos historiadores da Ciência 
sobre desenvolvimento de conceitos científicos e os recortes descontextualizados 
trazidos pelos livros didáticos permitirem uma distorção de que a construção do 
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conhecimento científico é linear, cumulativo e individual (os gênios da ciência), existe 
uma “assimetria entre discurso e prática escolar” que segundo Marques e Caluzi, 2005, 
esta assimetria se mostra através da publicação de muitos trabalhos que concordam 
sobre a inserção da História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências (HFC no EC), 
mas poucas ações deste gênero são efetivadas pela prática escolar. De acordo com 
Marques e Caluzzi (2005), uma das razões para esta assimetria repousa na formação 
do professor que recebe pouca ou nenhuma formação histórica nos cursos científicos 
de Licenciatura desestimulando o seu interesse. 

Sabendo que neste sentido, os livros didáticos contribuem pouco tanto para o 
conhecimento histórico/contextual quanto para a formação epistemológica, e que a 
construção de imagens adequadas sobre a natureza da Ciência e da construção do 
conhecimento científico deixa a desejar, há necessidade de o professor lançar mão de 
outros suportes para dinamizar suas aulas e despertar o interesse pelo 
desenvolvimento científico (CAMPOS e CACHAPUZ, 1997). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 
1999), o Ensino de Química no Ensino Médio deve proporcionar aos alunos uma 
formação que promova relações que ampliem horizontes culturais e autonomia no 
exercício da cidadania, devendo ser apresentada como construção histórica e 
relacionada com os processos tecnológicos contemporâneos. Desta forma, o Ensino de 
Química não deve ser meramente descritivo, teórico, apresentado como ciência pronta, 
ministrado em apenas um tempo de aula. Deve ir mais além e propor uma discussão 
entre professor e aluno, trazendo questões conceituais contextualizadas, capazes de 
interagir com o cotidiano dos mesmos. Concordamos que a HFC não deve substituir o 
ensino dos conteúdos de Química, mas que seja um complemento, um meio de 
despertar nos alunos o interesse pelas ciências “aproximando-os de processos de 
análises conceituais capaz de levá-los à construção de novos conhecimentos” 
(MARQUES e CALUZI, 2005). 

Não é possível afirmar quando ocorreu a origem da Química – se com 
Lavoisier em 1798 ou se com Boyle um século antes, ou se remonta a períodos 
anteriores com os conhecimentos alquímicos. Esta busca é complexa e indefinida, pois 
pode remontar da descoberta e uso de inúmeros materiais e processos, incluindo o 
fogo (para transformações), o sal e a desidratação (para conservação de alimentos) o 
conhecimento de propriedades vegetais (na cura ou alívio de doenças), conhecimentos 
contextualizados histórica e localmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas 
e que podiam também servir como instrumentos de poder e dominação de uns sobre 
os outros (CHASSOT, 1995).  

Dentre as concepções sobre a origem da química, existem algumas que 
considerem a Alquimia como uma das primeiras formas de expressão dessa ciência há 
as reducionistas e céticas que a afirmam como sendo práticas da Idade Média e do 
Renascimento que buscava a transformação de metais em ouro, e a histórica, onde se 
aceita como provável ter havido transformações e transmutações alquímicas.  

A Alquimia geralmente é desprezada na sociedade científica e nos livros 
didáticos, ficando ao largo da História da Química, como uma não-ciência mistificada. 
Segundo estudos de Cruz e Sousa (2004), através da Alquimia nos chegaram técnicas 
e procedimentos dos mais diversos, como a destilação, processos de separação e 
análise, considerações sobre a natureza da matéria, suas transformações e 
propriedades, ponderações estas que concordam com o pensamento de que a alquimia 
“[...] tinha ocupado uma posição fundamental, em diferentes culturas e civilizações, 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
 HFS 

 

como a explicação essencial dos fenômenos de transformação da matéria” 
(FILGUEIRAS, 2001). Embora seja considerada essa perspectiva, é importante 
ressaltar que os alquimistas tinham outras concepções de mundo que não a da 
considerada científica, pois suas buscas apresentavam o viés da busca por 
compreensões que se encontravam na esfera do sagrado, do oculto (LOPES, 2007). 
 
OBJETIVO 

Numa releitura crítica de períodos históricos, este trabalho se propõe a 
descrever como se processou um ensino de química no ensino médio, contextualizado 
na concepção histórica da Alquimia na Idade Média, em turmas de 2º ano, em 2014, 
em uma escola particular, apesar de que o trabalho tem sido desenvolvido ao longo de 
12 anos em outras escolas, tanto públicas como particulares. 
 
METODOLOGIA 

Descrevemos abaixo o relato de sala de aula, onde o contexto histórico da 
Alquimia e seus processos experimentais foram utilizados como recurso para a 
introdução de alguns conceitos de química. 

Este relato parte da experiência da professora de química, Thaíza Montine, que 
optou por escrever sua monografia sobre a Alquimia e seus aspectos históricos, 
filosóficos e culturais, em curso de Especialização em Ensino de Química, da UEG 
(Universidade Estadual de Goiás) entre 2002 e 2004. Seu interesse antigo pelo assunto 
foi reforçado pela leitura do livro “O Perfume: a história de um assassino”, de Patrick 
Süskind. Este livro complementou sua forma de visualizar o desenvolvimento científico 
ocorrido no período abordado da história narrada. Seguiu-se ideia de associar o 
conteúdo que estava utilizando para compor a monografia ao tema trazido nas 
entrelinhas da historia do livro literário e transpor isso aos seus alunos através das 
aulas, num processo histórico até chegar ao tempo atual, em sala de aula.  

O trabalho desenvolvido inicialmente, e que ainda permanece ativo, aborda as 
seguintes etapas: 

1. É feita a proposta de leitura do livro literário “O Perfume” (fig.1), e o 
fichamento do mesmo, mas não sobre a história narrada, e sim para que o aluno 
busque termos e situações químicas: elementos químicos (mesmo que através de 
metáforas), substâncias, vidrarias e materiais de laboratório, processos práticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Livro O Perfume, eixo condutor das atividades. 
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2. Na continuação, é feito uma aula de natureza lúdica para ilustrar a 
marginalização feminina frente à pesquisa científica e o estigma da Igreja, que fazia 
comparações e associações dos alquimistas a bruxos.  

3. Na aula seguinte começam são discutidos alguns tópicos e passagens do 
livro O Perfume e de outras fontes de apoio: Fullmetal Alchemist (o mangá e o anime), 
O último mestre do ar (o mangá, o filme e a série animada) e alguns recortes da série 
Os Pilares da Terra (fig.2). Esta série foi inserida alguns anos depois, e apenas em 
turmas de 2º ano do Ensino Médio (haja vista sua censura) e com o intuito de fazer 
uma ligação entre os conteúdos ministrados no 1º ano do Ensino Médio e a introdução 
ao conteúdo de Soluções Químicas. Todas essas propostas são uma tentativa de 
aproximar a realidade do aluno ao conhecimento produzido em sala de aula. 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 2: Recursos complementares das aulas: animes, mangás e filmes. 

4. As aulas que se seguem tem o objetivo de discutir a visão de ciência, de 
laboratório e de desenvolvimento científico, definidos historicamente, em contraponto 
com a visão dos alunos, mais voltada para o senso comum. São abordadas desde as 
produções egípcias, gregas, árabes e chineses, passando pela Idade Média e o 
Renascimento (época retratada no livro lido) até chegar aos dias atuais. 

5.  Após as discussões é marcado um dia para a exibição do filme referente 
ao livro proposto, seguido de aplicação de questionário e debate em sala de aula. Esta 
atividade também foi incluída depois, uma vez que, ao iniciar este trabalho em 2002, o 
filme ainda não havia sido produzido (fig.3). Este momento é multidisciplinar, uma vez 
que tem o apoio e colaboração dos professores de História, Biologia, Filosofia e Língua 
Portuguesa (esta, inclusive, acompanha o processo desde o início, já que se trata de 
um livro literário). 

 

 

 
      

Figura 3: Algumas cenas do filme trabalhado com os alunos 
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6. O tema é finalizado com uma aula prática, onde os alunos produzem 
perfumes, aproveitando o contexto do livro e do filme, mas transpondo para a 
contemporaneidade, e introduzindo o conteúdo de soluções químicas (fig.5). 

Para efeito de apresentação de resultados, serão analisadas algumas respostas 
dos alunos ao questionário que é aplicado ao final das atividades. Para esse trabalho 
foram considerados os questionários aplicados no último ano em que foi desenvolvida 
a atividade na escola (2014). Na análise dos dados foi dado enfoque ao papel do 
aspecto lúdico da atividade e à contribuição ao processo de ensino aprendizagem de 
conceitos químicos.     
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A princípio, os alunos estranham o posicionamento da professora em utilizar 
livros literários, fato incomum num ensino tradicional de química, onde apenas são 
utilizados livros didáticos e listas de exercícios, mas aos poucos vão se adaptando ao 
contexto inovador. O uso de textos literários em aulas de química pode se mostrar 
como um processo de inovação didática considerando-se que “O texto literário é 
aderente. Espécie de discurso que aceita dialogar com outros discursos e que só se 
mantém consistente no momento em que entra em diálogo com outras formas de 
saber” (FERREIRA, 2007). Nessa proposta de diálogo entre literatura e ensino de 
química, os conteúdos químicos que são trabalhados a partir da atividade são 
apresentados no Quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1: Conteúdos e conceitos químicos trabalhados 

 
   
Ao serem analisadas as respostas dos alunos em relação à primeira pergunta 

do questionário, pode-se observar que alguns elementos que caracterizam as 
atividades lúdicas transpareceram nas respostas tais como: personificação e interesse. 

Algumas respostas representativas estão transcritas no Quadro 2. 
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Quadro 2: Respostas da pergunta 1 efetuada aos alunos 

 

1. Quais suas impressões sobre a aula de química, na qual a professora se veste de 
bruxa, falando sobre a Alquimia na História da Ciência? Serviu para aprender mais ou 
não? 

Aluno A Serviu sim Tatá. A minha primeira impressão da aula foi q vc era muito 
maluca. Mas foi essencial pra gente aprender oq era alquimia. Pq através 
da sua roupa e do seu figurino ficou mais compreensivo a matéria. 

Aluno B Nossa eu amei aquela sua aula. Bem mais fácil prestar atenção com a 
fantasia.  Se fosse só os slides tava td mundo dormindo já. Nunca 
esqueci essa aula.  

Aluno C Aula de química mais divertida q eu já tive da alquimia. 
Uai, deu sim, um conhecimento a mais para mim pode colocar q tiveram 
resultados positivos, pra mim ajudou bastante aquela aula. 

Aluno D Tipo, eu achei mt legal pq a historia da química e alquimia q o povo 
achava q era bruxaria é mt interessante. É o q eu acho. 

Aluno E Quando um conteúdo é interessante pra alguém vc tem facilidade pra 
aprender então acho mais fácil. Ou pelo menos é menos difícil. 

Aluno F Aaah. Achei muito boa Thaiza. Tipo, desde ano passado tva esperando 
essa aula. Acho que atrai mais a atenção sim. 

 
Para Soares (2013) o interesse é intrínseco ao sujeito, mas precisa ser 

despertado considerando-se o uso de atividades lúdicas em sala de aula. Outra 
característica do lúdico encontrada nas respostas é a diversão, pois a ludicidade 
envolve o desenvolvimento de ações que geram prazer. Por ser motivador e dialógico, 
o lúdico tem sido uma alternativa viável para o Ensino de Ciências, favorecendo as 
relações pedagógicas que permitem identificar e diagnosticar, durante processo, os 
obstáculos aos processos de aprendizagem (SILVA e METTRAUB, 2009).   

O fato da professora se personificar para abordar o tema também é ressaltado 
pelos alunos. A professora se veste de bruxa ao discutir o contexto histórico 
envolvendo situações de caça às bruxas no período da Idade Média em que pessoas 
que desenvolviam atividades relacionadas à Alquimia eram castigadas e condenadas à 
morte em fogueiras (fig.4). A personificação consiste em um processo de se vestir de 
forma diferenciada para apresentar um personagem de forma caracterizada. Isso 
resulta na explicitação “real” de situações que pode sinalizar no estabelecimento de 
relações entre os fatos apresentados e os conhecimentos discutidos (SOARES, 2013) 
(SOARES, 2013).    
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Figura 4: A professora caracterizada para iniciar a aula. 

 
 
 

Além do caráter lúdico que despertou o interesse dos alunos de forma divertida, 
pode-se inferir que houve melhoria do processo de ensino aprendizagem conforme a 
análise de algumas falas representativas apresentadas no quadro 3, a seguir. 

 
Quadro 3: Respostas dos alunos à pergunta 2 

 

2 . Pode-se dizer que os alquimistas foram “tropeçando” em muitas descobertas. 
    Cite algumas delas.   

Aluno 1 O domínio de muitas técnicas de metalurgia, e a descoberta das técnicas 
laboratoriais, ácido sulfúrico e a pólvora. 

Aluno 2 Os remédios, a metalurgia. 

Aluno 3 Vários aparelhos e técnicas laboratoriais 

Aluno 4 Produziram metais, sabão, pólvora e muitas substâncias. 

Aluno 5 Metalurgia, pólvora e fogos de artifício e ácidos 

 
 

Pelas respostas dos estudantes, nota-se o uso de termos científicos para relatar 
algumas descobertas. Pode-se considerar que a apropriação da linguagem é um 
resultado positivo, pois a palavra é o “microcosmo da consciência humana” 
(VYGOTSKY, 2001). O fato dos estudantes se apropriarem de palavras que se referem 
a conceitos e processos da ciência sinaliza no sentido de que as aulas ministradas 
nesse formato diferenciado contribuíram para a construção de relações epistêmicas.    

Percebe-se também essa apropriação durante a aula em laboratório em que os 
estudantes preparam soluções e fazem diluições para produzirem alguns perfumes a 
partir de extratos comerciais (fig 5). Nessa parte da atividade eles demonstram a 
compreensão de conhecimentos matemáticos para calcular concentrações e o 
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desenvolvimento de habilidades procedimentais. Além de que, as aulas experimentais 
permitem ao aluno, sair da rotina tradicional de uma aula de química, quadro-teoria-
exercícios, oportunizando a ludicidade e a criatividade (CRUZ, 2009). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Preparação de perfumes no laboratório da escola 

 
É importante ressaltar que o desenvolvimento das aulas experimentais esteve 

sempre relacionado à leitura e discussão do livro “O Perfume”, pois a proposta  de 
fabricação dos perfumes pelos alunos levou em consideração alguns aspectos contidos 
nos textos como processos de extração e purificação de substâncias. 

 
CONCLUSÃO 

Considerando que neste trabalho alguns dos aspectos negativos da inserção da 
HFC no Ensino de Química e Ciências, como a formação do professor e o acesso ao 
material didático, foram suplantados, concluímos que o desenvolvimento das atividades 
lúdicas tendo por viés a HFC favoreceu o diálogo entre saberes, a socialização e a 
compreensão de conceitos já estabelecidos, desmistificando os estereótipos. 
Observamos uma maior participação e interesse dos alunos nas aulas de química e 
maior compreensão dos conteúdos trabalhados bem como, uma criticidade em relação 
aos elementos históricos na produção do conhecimento científico.  
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Introdução 
A participação das mulheres cientistas nas 

universidades favorece uma mudança de paradigma 
nos parâmetros da ciência moderna, revelando 
questões feministas quanto a sua participação ora 
como sujeito ora como objeto de pesquisa em um 
meio historicamente dominado por homens 
(YANNOULAS 2007). Chassot (2004) afirma que a 
tríplice ancestralidade greco-judaica-cristã resultou 
na inculcação continuada de uma ciência masculina 
à medida que oferecia imagens que depreciam as 
mulheres. O processo de distanciamento das 
mulheres para com a ciência decorre também do 
entendimento do que seriam atividades ditas 
femininas, pois a entrada na carreira científica 
esbarra em constrangimentos como a escolha entre 
família, maternidade e carreira (COSTA, 2006). 

A discussão sobre essa perspectiva 
masculina da ciência é um meio de se abordar a 
dinâmica de produção do conhecimento científico e 
a natureza da ciência, tendo implicação direta na 
alfabetização científica (SASSERON, 2012) de 
estudantes de química. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar em 
que medida essas ideias estão presentes no texto 
teatral Oxigênio e inferir as implicações quanto ao 
estímulo de estudantes mulheres da educação 
básica ingressarem em carreiras científicas. 

Metodologia 
Este trabalho foi desenvolvido na 

perspectiva da pesquisa qualitativa (BODGAN e 
BINKLEN, 1994). A partir de uma revisão 
bibliográfica (YANNOULAS, 2007; COSTA, 2006 e 
CHASSOT, 2004) foi possível identificar quatro 
ideias presentes no imaginário cultural com respeito 
ao ingresso das mulheres na carreira científica. São 
elas: (i) a mulher deve ser submissa; (ii) a 
inteligência é um atributo masculino e diminui a 
feminilidade da mulher; (iii) o atributo feminino é a 
beleza; e a (iv) mulher deve cuidar da família e 
desenvolver atividades domésticas. A fim de apurar 
em que medida as ideias identificadas estão 
presentes no texto teatral Oxigênio realizou-se uma 
análise de conteúdo (BARDIN, 2000) das 15 cenas 
do Primeiro Ato. 

Resultados e Discussão 
A partir da análise realizada foi possível 

construir a tabela abaixo que apresenta a relação 

entre as categorias identificadas e as cenas em que 
elas aparecem com o seu respectivo quantitativo. 
 
Tabela: Categorias, Cenas e Quantitativo 
Categorias Cenas Quantitativo 

i  1 e 13 2 

Ii 1 e 12 2 

iii 1 1 

iv 1, 3, 5, 7, 8, 
9, 12B e 
13. 

8 

 
Observa-se que a categoria (iv) Mulher deve 

cuidar da família e desenvolver atividades 
domésticas é a que mais aparece no texto teatral. 

Conclusões 
Com base na análise aqui realizada pode-se 

concluir que no texto Oxigênio estão presentes 
diversos dos aspectos culturais, sinalizados pela 
literatura consultada, que influenciam na não 
entrada das mulheres na carreira científica. O texto 
teatral mostra que mesmo para a mulher adentrar 
na ciência, ela precisa adquirir características 
masculinas. A abordagem desse texto em uma aula 
de química, seguida de uma discussão crítica sobre 
a presença da mulher na ciência, pode fornecer um 
melhor conhecimento da natureza da ciência, bem 
como incentivar que as estudantes da educação 
básica se interessem mais pela carreira científica. 
____________________ 
BARDIN L. Análise de conteúdo. Lisboa: Editora Edições 70; 
2000. 
BODGAN, R. C. & BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em 
educação: uma introdução a teoria e aos métodos. Porto: Porto 
editora, 1994. 
CHASSOT, Attico. A ciência é masculina? É, sim senhora! São 
Paulo: Moderna, 2004 
COSTA, M. C. Ainda somos poucas: exclusão e Invisibilidade na 
Ciência. Cadernos Pagu, Campinas, 2006.  
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. de. Alfabetização 
científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de 
Ciências – V16(1), pp. 59-77, 2011. 
YANNOULAS, Silvia. Mulheres e Ciência. SérieAnis 47, Brasília, 
Letras Livres, 2007 
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Palavras-Chave: História da Ciência, Argumentação, Formação de Professores  
 
 
Resumo: O trabalho a seguir realiza uma análise de argumentos construídos por licenciandos 
durante o processo de construção de artigos historiográficos, para as interações entre o uso da 
História e Filosofia da Ciência e o Ensino de Química. Os resultados encontrados demonstram 
que o modelo de Toulmin associado às proposições de Mendonça e Justi permitiram reconhecer 
a estrutura e a organização dos argumentos utilizados, assim como, evidenciar a necessidade de 
expor os mecanismos teórico-metodológicos para a construção das historiografias como parte 
integrante dos argumentos para a interação proposta. 
 
Introdução 

 
A formação de professores de Química vem sendo alvo de discussões a partir 

da constituição da área de Ensino de Química. Como área multidimensional, abarcando 
elementos pedagógicos, epistemológicos, psicológicos, sociológicos, filosóficos, o 
Ensino de Química proporciona uma ampla e crítica discussão a partir de elementos 
que constituem os saberes docentes desenvolvidos ao longo da formação profissional 
de licenciandos. Uma busca primordial se refere a uma imagem de ciência a ser levada 
para a sala de aula capaz de trazer contribuições sociais e culturais para a formação de 
cidadãos a partir da educação básica.  

Segundo Pérez et al (2001) faz sentido pensar que, sendo formados em cursos 
de ciências naturais (Física, Química, Biologia), os professores deveriam ter uma 
imagem apropriada acerca da construção do conhecimento científico. No entanto, 
concepções empírico-indutivistas são proeminentemente difundidas no ideário de 
professores de ciências, o que consequentemente relaciona-se às posturas 
pedagógicas, propiciando uma imagem deturpada do meio científico e de seus 
pressupostos metodológicos. 

Deste ponto de vista, o Ensino de Ciências tem como premissa e 
posicionamento, a visão de uma ciência engajada, temporal, não neutra, fruto do 
trabalho humano como meio de transformação da natureza. Apoiada em princípios 
Sociológicos, esta Ciência deixa então de ser conhecimento neutro e propriamente 
objetivo para tornar-se construção humana, baseada em interações humanas, fruto 
mais de um consenso da comunidade científica do que essencialmente da descrição 
física objetiva da realidade. 

Assim, dois objetos de estudo têm trazido importantes contribuições para a 
constituição de uma imagem mais elaborada acerca de ciência: A História e Filosofia 
da Ciência (HFC) e a Argumentação. 

O presente trabalho traz uma articulação entre estas duas importantes áreas 
dentro das perspectivas dos estudos referentes ao Ensino de Química. A partir dos 
pressupostos defendidos na implementação do uso da HFC e do modelo prescritivo de 
argumento de Toulmin, busca-se uma análise referente à construção de argumentos 
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desenvolvidos por licenciandos em Química quando estes propõem trabalhos 
articulando historiografias e sua importância e consequência para o Ensino de Química. 

 
 
O Uso da História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências 

 
Na busca de meios para contextualizar o Ensino tem se tornado grande o 

número de estudos que trazem a História e Filosofia da Ciência (HFC) como uma 
estratégia didática. 

A História e a Filosofia da Ciência se apresentam como estratégia didática 
facilitadora da construção de conceitos, modelos e teorias. Para Mattews (1995), a 
HFC se apresenta como poderosa ferramenta, especialmente dentro de um quadro 
deflagrado de crise no Ensino de Ciências. 

A abordagem histórica pode ajudar a detectar os obstáculos derivados da 
elaboração dos conceitos, sendo ela importante na análise de sua construção. A 
História da Ciência pode ajudar na leitura de como os conceitos foram (re) elaborados, 
construídos. Assim, pode ser utilizada para a construção do currículo ou, ainda, para 
entender os conceitos estruturantes de uma teoria. Nardi (1994) encarando a 
aprendizagem como um processo de construção de conhecimentos e a evolução 
histórica também como descrição de evolução de conhecimentos, entende ser possível 
extrair da história da ciência elementos importantes que possam ser utilizados na 
análise da aprendizagem. “Entretanto, isto não significa postular um “paralelismo” entre 
a História da Ciência e o desenvolvimento da inteligência e do conhecimento individual 
[...]” (NARDI, 1994, p. 104), já que, seria um ato “presentista” ou ainda “whigista” 
considerar os conceitos científicos do passado à luz do formalismo matemático e do 
estatuto epistemológico sobre o qual residem no presente, ou seja, “analisar através 
dos olhos do vencedor”, fugir da interpretação dos fatos à época em que ocorreram, 
postulando-se uma análise baseada no olhar posterior ao momento histórico de 
interesse, o que traria uma epistemologia falsa no contexto da Ciência ao se tratar de 
um dado conceito ou teoria. 

No entanto, Oki e Moradilho (2008), ressaltam que a utilização dessa 
abordagem geralmente se dá em cursos específicos e que, poucas vezes, contemplam 
uma dialética entre História da Ciência e Epistemologia da Ciência. Para Oki e 
Moradilho (2008), duas abordagens são possíveis: implícita e explícita. Qualquer que 
seja a forma adotada, admite-se, segundo os autores, que a articulação História e 
Filosofia deva ser realizada, ainda que um consenso sobre a epistemologia da Ciência 
ainda não tenha sido alcançado, explorando-se assim, a pertinência de certas formas 
de pensamento em determinados episódios históricos.   

Inserir tais saberes às aulas de ciências traz também dificuldades que devem 
ser refletidas pelo docente para que essa abordagem atue realmente com a eficácia 
desejada. Entre as dificuldades citadas pela ampla literatura da área em questão as 
mais recorrentes são a falta de preparo dos docentes, a escassez de material didático 
e fontes adequadas e, algumas imagens distorcidas acerca da própria HFC 
(MATTHEWS, 1995; MARTINS, 2006; MARTINS, 2005; GIL PEREZ et al., 2001).  

É essencial que, para uma abordagem histórica da Ciência, o professor se 
prepare em várias vertentes, como por exemplo, sobre o período histórico que irá 
estudar, sobre os conceitos atuais que pretende trabalhar com essa técnica, entre 
outras particularidades, afinal, suas concepções e conhecimentos vão influenciar a 
interpretação que dará aos acontecimentos históricos, sua visão nunca será neutra. 
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Neste ponto de vista, Mattews (1995) alerta com relação ao que se denomina 
quasi-história - a história a partir de caminhos falsos apresentados como dados de alto 
grau de veracidade, na qual a história pode ser reescrita para sustentar determinadas 
versões metodológicas e figuras históricas sendo retratadas de forma presentista - e 
pseudo-história - história simplificada, na qual os erros advém de omissões - visões 
parciais ou ainda distorcidas dos processos históricos, que acarretam imagens erradas 
da construção da Ciência ou ainda posições filosóficas distintas com relação ao 
período histórico-filosófico atual ou do momento histórico que se analisa.  

A abordagem histórica admite pressupostos advindos da Historiografia, a 
organização sistemática do estudo dos fatos históricos. Segundo Martins (2005, p. 
115): 
 

Pode-se chamar de “historiografia” a produção dos historiadores, para 
diferenciá-la da “história” – entendida como um conjunto de situações e 
acontecimentos pertencentes a uma época e a uma região – que é o objeto de 
estudo dos historiadores. 

 
Assim a historiografia é o produto primário da atividade dos historiadores 

constituída essencialmente de textos, apresentando reflexões acerca dos 
acontecimentos históricos (MARTINS, 2005). 

Os historiadores da ciência não refletem unicamente sobre fenômenos naturais, 
mas sim sobre a atividade humana envolvida nos estudos científicos. A partir das 
proposições de história e historiografia supramencionadas o trabalho do historiador da 
ciência é a historiografia da ciência. Martins (2005) aponta que é bastante comum um 
único artigo sobre história da ciência apresentar proposições científicas, historiográficas 
e meta-historiográficas, ou seja, reflexões sobre a própria atividade historiográfica.  

Ao analisar documentos e vestígios, além de fontes secundárias (outras obras 
historiográficas) o historiador da ciência investiga o passado científico produzindo 
assim sua obra historiográfica. 

Desta forma, se existe uma História H (objetiva), a esta não teríamos acesso, 
pois, o acesso se restringe apenas às partes de H que foram transmitidas através de 
várias fontes, objetos de análise do historiador.. Se considerarmos a historiografia 
como a investigação da história e seus resultados, têm-se então, acesso a uma 
interpretação teórica da história desta, estando esta subjulgada aos pressupostos 
teórico-metodológicos daquele que a concebeu. O passado perde assim sua 
neutralidade e objetividade.  

Deste ponto de vista, a abordagem historiográfica pode se configurar como 
internalista ou externalista. De acordo com Martins (2005) e Oliveira (2012), uma 
abordagem Internalista, ou conceitual, discute fatores de natureza científica e é 
utilizada para o desenvolvimento de conceitos teóricos, enquanto que a abordagem 
Externalista lida com fatores extracientíficos, como influências sociais e políticas, 
contextualizando o ensino à perspectiva de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Ainda assim, a imagem e a sequência dos fatos estão subjugadas a uma 
postura anacrônica ou diacrônica. Em uma visão anacrônica a ciência do passado é 
estudada à luz de conhecimentos teóricos atuais na intenção de uma compreensão do 
passado que nos traz ao atual presente. Associada a esta visão encontra-se a 
perspectiva da reconstrução racional, a qual visa o encadeamento dos fatos de forma a 
conduzirem ao presente como se os cientistas formalizassem o caminho científico 
como exclusivamente premeditado e racional (KRAGH, 2001). 

A abordagem diacrônica visa um estudo do passado à luz do conhecimento 
teórico e filosófico da época em que os fatos se encontram 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
História, Filosofia e Sociologia da Ciência 

(HFS) 
 

De qualquer forma, é de extrema importância que a pesquisa histórica seja 
fidedigna e que se baseie em fontes primárias (textos originais) ou ainda fontes 
secundárias de confiabilidade.  

 
 

A Argumentação e o Modelo de Toulmin 
 

As novas orientações das pesquisas em educação têm mostrado a importante 
contribuição da dimensão discursiva nos processos de ensino-aprendizagem, tendo a 
linguagem, seu papel destacado como elemento fundamental para o desenvolvimento 
do conhecimento científico escolar (SÁ e QUEIROZ). 

Pesquisadores como Lemke (1997) apontam para a importância de considerar 
as singularidades da linguagem científica. Segundo Lemke (1997) as aulas de ciências 
deveriam proporcionar mais oportunidades para o uso da linguagem científica, quer 
seja através de monólogos ou diálogos. Neste sentido, o autor aponta para o uso 
comum de um modelo triádico de diálogo – pergunta, resposta, pergunta -, o qual 
segundo ele, privilegia o uso de respostas breves e a ausência de iniciativa em uso de 
linguagem científica. Assim, este possibilitaria um nível de participação ilusório, com 
alta quantidade, mas com baixa qualidade na participação. Desta forma, o autor 
destaca a necessidade de se evitar o uso do modelo triádico.  

Neste sentido, Sá e Queiroz (2007) defendem que o aprender ciência é 
aprender a falar, escrever e ler ciência de uma maneira mais significativa, o que implica 
reconhecer as diferenças entre a linguagem cotidiana e a linguagem científica e, suas 
principais características. 

Deste ponto de vista, a argumentação toma então um importante lugar neste 
processo, sendo uma característica marcante do discurso científico. 

Ao citarem os trabalhos de Bruno Latour, Sasseron e Carvalho (2011b) 
apontam para a Ciência como uma estratégia de argumentação retórica. Esse 
processo proporciona, então, uma visão coerente aos alunos sobre o papel da 
argumentação na construção dos conhecimentos científicos. Assim, não são 
observações e experimentos os princípios cabais da construção de um conhecimento 
científico, mas o processo racional de interpretação das evidências a partir de 
argumentações que defendem teorias que explicam tais evidências. 

Dentre diversos modelos de análise da argumentação presente na literatura, o 
Modelo de Toulmin aparece como precursor na ideia de um modelo prescritivo 
organizacional estrutural do argumento.  

Os argumentos são como organismos, tem estrutura anatômica e fisiológica. 
Segundo o autor, um argumento pode levar muitas páginas de um texto para a 
resolução de um problema. Contudo, em cada parágrafo, é possível encontrar uma 
estrutura mais fina, na qual introduz-se uma ideia de forma lógica. 

Em “Os usos do argumento”, Toulmin (2006) tem como objetivo discutir a 
estrutura do argumento, mostrando que nem todos os argumentos podem ser 
enquadrados na forma de premissas à conclusões.  

O modelo de Toulmin é constituído de um conjunto de elementos organizados 
em um organograma direcional.  

O autor parte da ideia de que uma asserção feita defende uma alegação. Os 
fatos que apoiam esta alegação são os dados (D) e são os fundamentos com os quais 
se constrói o suporte à conclusão (C) que se busca apresentar.  

Assim, a estrutura básica de um argumento é dada pela existência de um Dado 
que através de Justificativas (J) leva à uma Conclusão. O poder desta argumentação 
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está baseado na força das justificativas, que permitem entender o caminho entre os 
dados e a conclusão, de forma que se apresentam como regras ou princípios, mas não 
informações novas. 

As justificativas podem ainda ser respaldadas por qualificadores modais, 
especificações das condições necessárias para que uma dada justificativa seja válida. 
Ainda é possível especificar em que condições a justificativa não é válida ou suficiente, 
apresentando-se, assim, uma refutação da justificativa. 

Os qualificadores (Q) indicam a força conferida pela garantia ao passo que, e 
as condições de refutação (R) indicam as circunstâncias nas quais se tem de deixar de 
lado a autoridade da garantia. 

O último elemento apresentado por Toulmin (2006) é aquele que dá aval e 
autoridade às garantias: é o conhecimento básico (B), que apoia a garantia do 
argumento. 

Seu padrão de argumentação pode ser lido a partir do esquema da figura 
abaixo: 

 
 

 
Figura 1. Modelo de Toulmin 

 
Dentre as ferramentas teórico-metodológicas utilizadas nas pesquisas em 

ensino e aprendizagem de Ciências, o modelo de padrão de argumento proposto por 
Toulmin parece ser o mais popular, especialmente por definir, o que é e o que não é 
um argumento (SASSERON E CARVALHO, 2001a). 

Segundo Sasseron e Carvalho (2011b), as contribuições de Toulmin (1958) 
foram importantes e ainda são amplamente utilizadas a partir do modelo proposto para 
subsidiar a proposição de ferramentas analíticas para análise de argumentos, mas,  o 
autor não focou seu trabalho como se daria a construção social de argumentos . Esse é 
um dos motivos que justificam o modelo de Toulmin sofrer críticas quanto à sua 
aplicabilidade para avaliar argumentos produzidos em sala de aula. 

 
Objetivos 
 

Neste trabalho a busca é por compreender o processo de argumentação de 
licenciandos quando a estes é solicitado inter-relacionarem o uso da HFC e o Ensino 
de Química. 

 
 

Metodologia 

D 

já que 
J 

por conta de 
B 

assim, Q, C 

A menos que 
R 
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Atualmente existe uma necessidade real de interação entre as várias áreas de 
conhecimento dentro da escola.  O ensino de Ciências, a partir da metodologia das 
atividades de conhecimento físico, possibilita essa interação, principalmente com 
questões relacionadas à linguagem. 

A discussão de ideias e a escrita nas aulas de Ciências são atividades 
complementares, onde a primeira se torna importante para gerar, clarificar e 
compartilhar conhecimento, enquanto o uso da escrita realça a construção pessoal 
desse conhecimento. O emprego das duas atividades de linguagem se torna 
fundamental para a solidarização e consolidação do conhecimento. 

Segundo Oliveira e Carvalho (2005, p. 349): 
 

A escrita, como instrumento cognitivo, tende a ser uma ferramenta discursiva 
importante por organizar e consolidar ideias rudimentares em conhecimento 
mais coerente e bem estruturado.  

 
Neste sentido, a atividade objeto de análise deste trabalho visava a construção 

de artigos científicos por alunos de uma licenciatura em Química, em que aos alunos 
foi solicitado que fizessem relações entre A História e Filosofia da Ciência e suas 
contribuições para o ensino. 

Os trechos analisados neste trabalho são parte de um contexto maior de 
produção contido na disciplina de História da Química. Os alunos participantes da 
disciplina de História da Química foram orientados, ao longo do semestre, a 
selecionarem um tema, a partir de suas próprias pretensões pessoais com a disciplina 
ou, sob a orientação do professor responsável pela disciplina, quando estes admitiam 
não escolherem um tema específico. Após as escolhas, bibliografias específicas foram 
direcionadas a cada um dos alunos, contendo tanto fontes primárias, quanto 
secundárias, de reconhecido valor historiográfico.  Aos mesmos foi solicitado que 
compusessem um trabalho historiográfico a partir de suas leituras e que, 
posteriormente, recortassem do contexto emergido, uma análise que considerassem 
uma contribuição desta historiografia para o ensino, objeto essencial do artigo 
solicitado. O trabalho, conceitualmente orientado ao longo de todo o semestre, foi 
corrigido em uma primeira leitura, pelo responsável pela disciplina, reentregue aos 
alunos, e solicitado em versão final pós-correção, 15 dias após a primeira correção 
textual.   

O trabalho solicitado, em formato artigo, deveria ser composto de uma série de 
elementos padrão, ou seja, deveria seguir um roteiro de produção.  

Neste sentido o trabalho deveria respeitar os seguintes itens e suas 
proposições: Título; Resumo; 1-Introdução; 2-A importância da utilização da HFC no 
Ensino de Química; 3-Historiografia proposta; 4-Algumas contribuições do estudo 
proposto; 5-Conclusões; 6-Referências.  

 É de grande importância ressaltar que, tendo em vista o contexto de produção 
das historiografias pertencerem a uma licenciatura, os alunos deveriam analisar 
posteriormente as próprias historiografias dentro de um contexto de utilização da 
História e Filosofia da Ciência no ensino.  

Desta forma, a estratégia, inferencialmente solicitada, a partir do modelo de 
construção da atividade, era a de que, através da discussão sobre a importância do 
uso da HFC, o aluno fosse capaz de reconhecer elementos teóricos para as análises 
dentro de sua historiografia. Ou seja, através de uma analogia, o item 2 solicitado aos 
alunos deveria construir um “filtro” através do qual a historiografia deveria ser 
analisada, vertendo sobre o item 4 os elementos do item 3, a historiografia, já 
arquitetada com suas próprias contribuições para o ensino.  Neste sentido o item 4, 
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“Algumas contribuições do estudo proposto” é essencialmente argumentativo, e 
portanto foi o escolhido para a análise que propomos neste trabalho. 

O modelo de Toulmin é então a base para as análises propostas a partir de seu 
valor prescritivo, o que possibilita a identificação dos elementos que compõem os 
argumentos propostos pelos alunos. 

Para a análise, ainda utilizamos o modelo de categoria proposto por Mendonça 
e Justi (2009).  

O quadro abaixo (figura 2), extraído do trabalho supracitado, apresenta as 
categorias qualificação das habilidades argumentativas. 

 

 
Figura 2. Categorias de análise de Habilidades Argumentativas. Extraído de MENDONÇA, P. C. C.; JUSTI, 

R. Proposição de um instrumento para avaliação de  habilidades argumentativas - Parte I: fundamentos 
teóricos. VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 2009. Florianópolis, 08 a 13 de 

novembro.  

 

Resultados 
Neste trabalho, as análises referem-se a dois artigos produzidos pelos 

licenciandos. 
Em “Contribuições da História da Ciência para o Ensino: as Teorias do Flogisto 

e do Calórico”, a licencianda L1 propõe uma abordagem histórico-filosófica das Teorias 
do Flogisto e do Calórico, suas diferenças, semelhanças e suas concepções para o 
calor e a combustão. 

O trabalho parte de uma contextualização usando elementos históricos, 
fundando uma primeira imagem mágica que se transpõe para o presente alocando a 
temática relativa ao fogo como um elemento importante na construção da sociedade 
atual. Usando de referenciais filosóficos e de proposições de análises educacionais a 
proposta segundo a licencianda é a de propor o trabalho “no intuito de superar 
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obstáculos que impedem que o aluno compreenda as concepções termoquímicas 
aceitas atualmente”. 

Ao construir seu referencial acerca da utilização da HFC no ensino de ciências, 
a aluna se vale de um número considerável de estudos além de contextualizar a 
problemática a partir das questões referentes à historiografia como “atividade do 
professor de ciências na busca pela abordagem HFC”. Para tal, discute elementos 
como a pertinências das fontes e até mesmo as traduções dos documentos 
exemplificando o problema a partir do próprio objeto de estudo. 

Deste ponto de vista, a licencianda é clara ao definir os objetivos e a 
abordagem metodológica do trabalho procurando delimitar interpretações decorrentes 
de leituras posteriores: 

 A análise do argumento proposto pela aluna para a seção 4 de seu 
trabalho encontra-se estruturada a partir do fluxograma contido na figura 3. 

 
 

 
Figura 3. Esquema de análise para o argumento de L1 

 
 

Observa-se pela figura que a licencianda elabora um argumento considerado 
completo pelo modelo de Toulmin, uma vez que apresenta os elementos DCJQB. 

Além de apresentar 4 justificativas para o desenvolvimento dos conceitos de 
Calórico e Flogisto no ensino de química, bem como sobre a importância de o 
professor conhecer as origens históricas dos conceitos e desenvolvê-los de forma mais 
reflexiva, a licencianda apresenta o elemento Conhecimento Básico (B), se apoiando 
em um referencial teórico da área de pesquisa em ensino de Química, validando, 
assim,  a justificativa apresentada. 

Não foi observado o elemento refutação no argumento da licencianda, talvez 
pelo fato, de certa forma, ter seu argumento induzido pela postura fornecida pelo 
professor, o qual, diante da importância da temática em discussão, privilegiou os 
aspectos positivos da abordagem histórica. 
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Dois Qualificadores Modais também são identificados, os quais reforçam a 
conclusão apresentada. 

Utilizando o instrumento proposto por Justi, o qual permite identificar as 
habilidades manifestadas pela licencianda na elaboração de seu argumento, é possível 
inferir que esta reflete sobre o dado fornecido pelo professor (A2) a partir das 
justificativas (3) encontradas (A5). Uma destas justificativas está baseada em 
conhecimento teórico (A6). Assim, a licencianda chega à conclusão (A7), de que a “A 
inserção do contexto histórico no estudo da termoquímica pode tornar o estudante 
consciente das limitações e utilizações de cada conceito em seu contexto, sendo ele 
científico ou de senso comum”. Ainda, levanta a abrangência de sua conclusão (A10) 
fortalecendo-a por meio das afirmações Q1 e Q2. 

Neste sentido, a conclusão proposta se mostra decorrente do posicionamento 
internalista entrelaçado à perspectiva filosófica diacrônica da licencianda como já 
colocado pela mesma. É pertinente destacar que o conhecimento básico de que se 
vale a aluna para endossar o processo de argumentação está alicerçado em outros 
trabalhos acadêmicos que discutem a relação entre o uso da HFC e o ensino de 
ciências a partir de um possível alinhamento entre o desenvolvimento histórico do 
conceito científico e o desenvolvimento deste pelo aluno.  

Assim, a contribuição dada pelo argumento se coloca através da localização 
histórico-filosófica dos conceitos como contribuição para uma imagem não estática da 
ciência, assim como uma posição contrária àquilo que denominamos quasi-história, ou 
seja, a uma reconstrução racional da história como forma de endossar uma ciência 
racional, premeditada e incontestavelmente verdadeira. 

A licencianda L2 em “Tabela periódica: a importância da historia de sua 
construção para o ensino-aprendizagem de química e historia da química” elabora uma 
pesquisa historiográfica sobre a contribuição de Mendeleev para a tabela periódica.  

Partindo de elementos de contextualização da Química referente ao cotidiano e 
sua abordagem escolar a licencianda constrói um caminho que conduz a discussão de 
elementos que configuram a natureza epistemológica da química. Assim configura a 
tabela periódica como uma significativa contribuição para o entendimento da Química. 

Ainda que uma ampla discussão seja realizada em função das consequências 
de uma abordagem HFC no ensino de Química, a aluna não utiliza de pressupostos 
teórico-metodológicos para configurar sua perspectiva historiográfica. 

Contudo, ao melhor descrever os objetivos de tal proposta, a aluna caracteriza 
a sua abordagem com terminologias que caracterizam uma “pseudo-história” 
anacrônica, mas não explícita, já que a aluna não discutiu tais terminologias em seu 
trabalho. 

A estrutura do argumento proposto encontra-se na figura 4. 
Nesta estrutura do argumento (CDJQ), observa-se que a licencianda utiliza de 

um dado fornecido pelo professor e, a partir de suas justificativas, elabora três 
conclusões, as quais são complementadas por dois qualificadores modais, fortalecendo 
assim, seus argumentos favoráveis. É interessante verificar que, em todas as 
conclusões e, ainda, em um de seus qualificadores, a licencianda expressa o termo 
“PODE”, permitindo-nos inferir que, embora concorde com o dado, os quais estão 
fundamentados por suas três justificativas, parece deixar implícito uma possível 
possibilidade de tal metodologia não alcançar as potencialidades descritas. No entanto, 
a licencianda não apresenta refutações que poderiam expressar mais claramente a 
hipótese aqui sugerida. 
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Figura 4. Esquema de análise para o argumento de L2 

Ao contrário do termo “PODE”, a licencianda inclui o termo “DEVEM” em outro 
qualificador modal, permitindo a proposição de uma segunda inferência, ou seja, a de 
que para a HFC ser incluída e desenvolvida de forma adequada nas salas de aulas, 
cabe ao professor propor iniciativas e realizar ações para que tal objetivo seja 
concretizado. 

Embora apresente três justificativas, a licencianda não consegue apoiá-las em 
conhecimento básico (B) 

Ao refletir sobre o dado fornecido pelo professor (A2), a licencianda elabora 
suas justificativas (A5), no entanto, nenhuma delas apresenta conhecimento básico. A 
licencianda propõe três conclusões (A7), apresentando duas afirmativas que fortalecem 
a abrangência de sua conclusão (A10) em Q1 e Q2. No entanto, habilidades como 
“fundamentar justificativas” e “ identificar provas ou dados”, não são apresentadas. 

Não há pressupostos historiográficos na abordagem proposta pela aluna. As 
contribuições defendidas a partir da argumentação acabam por ser contribuições 
embasadas mais em aspectos de uma análise secundária advinda da história da 
ciência composta por educadores, do que em aspectos historiográficos da ciência. 
Ainda que os objetivos de historiadores e educadores sejam distintos é importante 
ressaltar que uma abordagem proposta a partir de fontes secundárias pode vir a se 
tornar uma pseudo-história ou ainda caracterizar uma reconstrução racional em virtude 
do posicionamento do historiador da ciência.  

Deste ponto de vista, ao caracterizar um dos qualificadores com o termo 
“PODE”, a aluna poderia relativizar o uso da história da ciência em virtude das 
configurações que uma historiografia pode vir a tomar dependendo dos pressupostos 
que a configuram.  

Um segundo problema pode se caracterizar em virtude da utilização do termo 
“DEVEM”. Ao configurar o foco das abordagens HFC no ensino de ciências no 
professor, colocando nele o ponto de partida para tais abordagens em sala de aula, 
podemos verificar que um embasamento teórico metodológico seria prerrogativa para o 
bom andamento de tal abordagem. A análise das contribuições advindas do uso da 
HFC, como já comentado, advém da análise da própria construção da perspectiva 
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historiográfica. O que podemos admitir aqui é que a falta de elementos teórico-
metodológicos referentes ao processo historiográfico virá a contribuir para uma má 
análise do fato histórico. Deste ponto de vista, a falta de refutadores pode ser 
consequência da falta de elementos teórico-metodológicos referentes ao processo, 
caracterizando assim a postura otimista da aluna em relação ao uso da HFC.  

A análise dos dois argumentos estudados mostra que, na busca por defender a 
utilização da HFC no Ensino de Química, as alunas demonstram uma postura otimista, 
evitando introduzir refutações em seus argumentos.  

Ainda assim, os argumentos demonstram preocupação com o contexto de 
produção das inserções, assim como os desafios e, principalmente, os ganhos na 
implementação da HFC na abordagem de conteúdos de Química. 

Um fato teórico-metodológico que demonstra grande importância nesta análise 
é o de que as justificativas para a implementação da HFC estão subsidiadas pela 
proposta metodológica historiográfica em L1. A fragilidade, neste aspecto, do 
argumento construído por L2, denota que as justificativas parecem mais claras e 
pertinentes, dentro do contexto das implicações da introdução, caso o autor do 
argumento explicite o viés de produção de sua historiografia, já que os elementos que 
configuram a abordagem parecem ser determinantes nas contribuições que o uso da 
historiografia produzira, como é possível verificar no argumento de L1. 

Desta forma, as categorias propostas por Toulmin (2006) e Mendonça e Justi 
(2009) foram pertinentes no estudo das reflexões perante a construção dos 
argumentos. Neste sentido acredita-se que o formato de atividade proposto, objeto de 
análise do trabalho, traz implicações importantes no processo de compreensão dos 
desafios na introdução de HFC no Ensino de Química, bem como, para a formação de 
professores 
 

Conclusões 
O presente trabalho trouxe à tona a discussão de uma articulação entre o uso da 

HFC e a argumentação no Ensino de Química, através da produção de historiografias 
por licenciandos. Neste sentido, contra uma visão deturpada do conhecimento 
científico, ambas trazem grandes contribuições para a construção de uma visão de 
Ciência menos ingênua.  

O processo metodológico mostrou-se bastante pertinente e permitiu concluir que 
dentro do processo historiográfico, a reflexão acerca de pressupostos teórico-
metodológicos, tem implicações na construção de argumentos, quando licenciandos 
devem justificar o uso de suas historiografias para o ensino de conteúdos de química. 
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Introdução 
Considerando que o estudo da História das Ciências 
se apresenta como uma valiosa ferramenta 
educacional, permitindo ao aluno conhecer 
aspectos dos processos envolvidos na elaboração 
de conceitos e teorias das Ciências Naturais, 
propomos o estudo de um episódio histórico, em 
perspectiva historiográfica atual¹. Esperamos, 
assim, favorecer a aprendizagem de aspectos 
metacientíficos e científicos, agregando um diálogo 
entre os saberes e tornando as aulas mais 
desafiadoras e reflexivas².  
Desenvolvemos uma atividade interdisciplinar que 
utiliza um poema inspirado em um episódio da 
História do século XX, destacando a correlação 
entre ciência e sociedade. Buscando apresentar a 
Química de um modo mais integrado com as 
demais disciplinas, enfocamos a história da 
radioatividade, mobilizando conceitos científicos, e 
discussões historiocossociais, a fim de desenvolver 
uma abordagem para o ensino de Química e Física, 
pontuada pela História da Ciência e relacionada 
com História Geral e Literatura.³ 
Este trabalho é um recorte da pesquisa que analisa 
o desenvolvimento de uma proposta Didática mais 
ampla, sendo a atividade aqui descrita o 
planejamento da primeira aula, em que se introduz 
seu conteúdo e a proposta interdisciplinar.  

A metodologia 
Além da revisão bibliográfica voltada aos usos da 
HFC no Ensino de Ciências e da interface entre 
manifestações da arte com a ciência³, adotamos os 
parâmetros para a introdução de abordagens 
histórico epistemológicas no ambiente escolar4, que 
embasam toda a seleção e adaptação do conteúdo 
a ser estudato.  

A Proposta  
O professor inicia a aula levantando as concepções 
dos alunos sobre o conceito de radioatividade. 
Como o público alto são alunos da 3º série do 
Ensino Médio, espera-se que entre as respostas 
esteja a bomba atômica, tema da primeira 
atividade: ouvir e analisar o poema A Rosa de 
Hiroshima, do poeta modernista Vinícius de Moraes, 
cantado por Ney Matogrosso. Os alunos recebem 
uma cópia do poema, e são orientados a seguirem 
a leitura do poema enquanto a música – ou vídeo, 
de acordo com os recursos disponíveis – é 
reproduzida. 
A análise do poema se guiará pela contraposição de 
dois argumentos, adaptados por nós de suas 

respectivas fontes. O primeiro argumento, do 
geógrafo Wagner Francisco5, defende que o 
bombardeio nuclear nas cidades japonesas de 
Hiroshima e Nagasaki, foi um ato de pura agressão 
e demonstração do poderio militar dos EUA. O 
segundo, uma revisão atual do jornalista Leandro 
Narloch6, defende que o bombardeio evitou um 
grande massacre que seria consequência iminente 
de uma ofensiva militar tradicional. Narloch também 
apresenta a teoria da “Paz Nuclear”, em que se diz 
que só se evitou um conflito direto entre os EUA e a 
URSS durante a Guerra Fria porque as duas nações 
possuíam arsenais nucleares e eram contidas pelo 
receio das consequências de uma batalha nuclear. 
Sugerimos que a leitura dos dois textos para 
interpretação do poema seja coletiva, podendo o 
professor conduzir a leitura ou dividi-la em partes 
para que os alunos leiam uns para os outros. A aula 
pode ser concluída com um debate entre os alunos 
sobre as duas opiniões apresentadas.  

Considerações Finais 
A atividade aqui descrita é parte de uma proposta 
didático-pedagógica mais ampla, que está sendo 
desenvolvida em uma pesquisa de mestrado, e que 
visa à elaboração de uma proposta interdisciplinar 
para o Ensino Básico.  
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Introdução 
 

O trabalho enfoca a abordagem “Radioatividade” 
nos livros didáticos, na disciplina de Química, 
aprovados pelo PNLD 2012, com relação aos 
conceitos e contextos apresentados e a perspectiva 
da história na construção dos conhecimentos, que 
foi analisada com base na categorização proposta 
por Vidal (2009). O fato de, muitas vezes, o principal 
material, que o professor e aluno dispõe para apoio 
nas aulas, é o livro didático fornecido pelo MEC. 
Consideramos pertinente a análise desenvolvida. 
 

Resultados e Discussão 
Foi possível verificar que não há um consenso, entre 
as obras, sobre os conteúdos referentes ao tema. 
Baseado no estudo da história da radioatividade, 
verificou-se que os autores fazem referência a fatos 
históricos, porém de forma não contínua, 
proporcionando uma visão linear e sequencial das 
diferentes descobertas científicas que compõe o 
conhecimento sobre o tema. Abordam, por exemplo, 
os diferentes pesquisadores da época de forma 
individual, não enfatizando as relações que se 
estabelecem entre eles as suas pesquisas.  
 
A frequência da aplicação da radioatividade e da 
abordagem histórica presentes nos livros indicados 
abaixo pelo sobrenome do autor ou dos 
organizadores, segue na tabela 1. 
Tabela 1 Frequência das aplicações da Radioatividade citadas nos livros 
didáticos aprovados no PNLD-2012 

Fonte  : Pesquisa dos autores 

 
Verifica-se que nem todos os autores trazem uma 
contextualização da utilização da radioatividade no 
cotidiano do aluno. 
 
 
 

 
No que diz respeito à história da radioatividade os 
temas que foram verificados seguem na tabela 2. 
 
Tabela 2 Abordagem das ideias da Radioatividade  
 
Abordagem das 

ideais/ 
descobertas 

Lisboa 
Mortimer 

e 
Machado 

Peruzzo 
e Canto 

Marta 
Reis 

Santos e Mól 
v1 v2 v3 

Raio X.   X X    

Radioatividade.      X X 
Elementos 
radioativos Radio 
e Polônio 

 X X  X  X 

Radiação α e β        

Radiação γ   X     
Radioatividade 
artificial X     X  
Fonte  : Pesquisa dos autores 

 
Como é possível verificar na tabela acima, não há 

um consenso sobre as ideias científicas mencionas 
nos livros, indicando que os percursos históricos 
apresentados estão delineando o contexto da 
radioatividade de forma incompleta e promovendo 
uma visão diferenciada na construção desse 
conhecimento.  

Conclusões 
Há uma tendência nas obras é a apresentação 
linear dos eventos científicos. Assim como em 
alguns livros, a apresentação histórica não promove 
uma contextualização e ligação entre os diversos 
cientistas da época e suas descobertas e dessa 
forma influencia para que os alunos não considere 
as relações estabelecidas na comunidade científica 
para construção de conhecimentos. 

A pesquisa permitiu concluir que a abordagem do 
tema Radioatividade, nos diferentes livros aprovados 
pelo PNLD 2012, não promove uma ligação entre a 
teoria e a história da construção desse 
conhecimento. O que não permite uma 
aprendizagem concisa entre a teoria e a história 
deste conceito. 
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Tópico/ 
Obra Lisboa Mortimer e 

Machado 
Peruzzo e 

Canto Reis 

Santos e 
Mól 

v 
1 

v
2 

v
3 

Datação 
geológica X  X    X 

Medicina  X X X X X  X 
Alimentos X  X    X 
Agricultura  X      X 
Energia 
Nuclear   X   X X 

Acelerador 
nuclear X       
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Introdução 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
afirmam que “a história da química, como parte do 
conhecimento socialmente produzido, deve permear 
todo o ensino de química, possibilitando ao aluno a 
compreensão do processo de elaboração desse 
conhecimento, com seus avanços, erros e conflitos” 
(Brasil, 1999, p. 31).  
Ao compararmos a data em que os PCN foram 
propostos, com a realidade das escolas da 
atualidade percebemos que mesmo os quinze anos 
que se passaram não foram suficientes para 
transformar a concepção dos discentes em relação à 
História da Ciência. 
O presente trabalho foi realizado em uma turma da 
disciplina de História da Química da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, no primeiro semestre letivo 
do ano de 2014. A turma era composta de doze 
discentes, dois desses alunos já são bacharéis em 
química e disseram estar cursando a disciplina para 
manter o vínculo com a Universidade, uma discente 
está terminando a graduação e os demais alunos 
cursam os períodos iniciais do curso de Ciências 
Exatas, sendo que um educando pretende se 
habilitar em física e os demais em química. 
Para a realização da pesquisa, as autoras 
elaboraram um questionário com seis perguntas com 
a finalidade de conhecer quais as concepções que os 
educandos apresentavam da ciência e da história da 
ciência. Este questionário foi aplicado no primeiro dia 
de aula da disciplina, antes de introduzir qualquer 
conteúdo.  
Neste trabalho, analisaremos a questão seis, que 
trata das recordações que esses alunos 
apresentavam sobre fatos relacionados à História da 
Ciência durante sua formação, tanto na educação 
básica quanto na educação superior. 

Resultados e Discussão 
Ao analisar as respostas, percebemos que a maioria 
dos educandos não apresentam recordação de 
nenhum fato relacionado à História da Ciência. Em 
sua maioria, as respostas se mostraram 
generalizadas, como a do aluno Mateus (usaremos 
nomes fictícios): “Geralmente a história da ciência 
vem apenas para contextualizar ou introduzir um 

assunto novo”. Sua resposta nos leva a crer que o 
discente se lembra que na maioria dos capítulos dos 
livros há uma menção a algum cientista que esteve 
diretamente envolvido com o assunto proposto, mas 
percebemos que nenhum acontecimento foi 
marcante e nem foi capaz de aguçar seu interesse 
em se aprofundar em algum tema.  
Algumas respostas estão diretamente relacionadas 
às áreas em que os estudantes fazem iniciação 
cientifica: “Desenvolvimento da mecânica quântica 
de onde surgiu todo formalismo para o 
desenvolvimento da área de pesquisa na qual tenho 
interesse” (Paulo). “A síntese da molécula conhecida 
como aspirina, a qual apresenta estrutura química 
simples e de fácil obtenção, além disso é 
comercializada até hoje” (Patrícia).  
Somente uma resposta abordou além do fato, parte 
da biografia da cientista, embora o nome de Marie 
Curie, não tenha sido explicitado: “A descoberta de 
um elemento radioativo, rádio, por uma cientista que 
acabou morrendo por causa desta descoberta” 
(Diana). Pela resposta, pudemos percebemos que a 
noção de “descoberta” ao invés de investigação e 
trabalho, ainda faz alusão ao cientista como alguém 
com capacidades especiais e não faz jus ao contexto 
que envolve os fatos históricos e o cotidiano de um 
pesquisador. 

Conclusões 
Os resultados da análise nos mostra uma situação 
problemática na História da Ciência tanto no ensino 
básico como no superior. Com isso, devemos nos 
atentar em produzir materiais que instrumentem os 
professores da educação básica, para uma 
abordagem de qualidade, contextualizada e que 
permita uma desmitificação da ciência e do cientista. 
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Introdução 
A identificação dos conceitos centrais e 
estruturantes é um tema importante na didática das 
ciências essências para uma compreensão e 
aprendizagem profunda da química; objetivo 
principal de um currículo crítico; Subsunçores para a 
teoria da aprendizagem significativa. Também a 
didática das ciências defendem como estruturas 
sintáticas e substantivas, objeto das metaciências. 
No caso da química, do emergente campo da 
filosofia da química. Desta forma, este trabalho 
busca, através de um questionário aberto e da 
literatura da filosofia da química, analisar os 
conceitos centrais da química do ponto de vista dos 
professores do ensino superior de química, do 
ensino básico. 

Resultados e Discussão 
Em questionário aos professores sobre quais os 
conceitos centrais da química é possível organizar 
na seguinte tabela. 

 
Tabela 1. Conceitos centrais da química na visão 
dos professores. 
Professores 
Universidade 

Professor ensino médio 

Estrutura; Reatividade 
Linguagem simbólica 
Reatividade; Estrutura; 
Energia; Modelagem; 
Método científico 
cartesiano 
Experimentação e 
observação 

Matéria e energia 
Ciência experimental 
Racionalização de 
conhecimentos empíricos 
Matéria e energia 

 
Fonte: elaboração própria 
 
A literatura em filosofia da química mostra uma 
variedade de posições à cerca dos conceitos 
fundamentais em Química, apresentamos aqui 
apenas uma pequena amostra. Para Tostes (1998) 
o Químico vem, nos últimos 200 anos, identificando 
química com estrutura molecular. Giuseppe (1998) 
defende que após 1858, este conceito tornou-se 
central em Química, não apenas a importância 
eurística, mas também implicações ontológicas da 
noção de estrutura molecular. Para Caldin (2002) os 
conceitos fundamentais da Química, desenvolvido 

desde a metade do século XVIII são: (i) Substâncias 
puras, (ii) elementos  e compostos, (iii) moléculas, 
átomos e partículas sub atômicas e (iv) energia. 
Mainzer (1997) defende que ao lado da simetria 
espacial, Químicos estão envolvidos também com a 
simetria temporal tornando os conceitos de Simetria, 
complexidade e emergência de propriedades 
fundamentais da pesquisa em Química. Segundo 
Mainzer (1997) moléculas são mais ou menos 
simétricas e estruturas complexas que podem ser 
entendidas por estruturas matemáticas da topologia, 
teoria de grupos, sistemas dinâmicos e mecânica 
quântica.  
A literatura também define as ideias de mudanças 
químicas, descontinuidade e quantificações de 
relações são ideias centrais na química. 

Conclusões 
Tanto na fala dos professores, como da literatura 
em filosofia da química ainda não há um acordo 
sobre os conceitos centrais da química. Os 
conceitos centrais de uma disciplina são importantes 
para organizar a didática e a estrutura cognitiva, 
tanto da disciplina como do aprendizado. Assim, 
este dissenso sobre os conceitos centrais é 
prejudicial para o ensino de química e nossa 
investigação aponta para a necessidade de sua 
investigação. 
Existe também um foco diferenciado na resposta 
dos professores do ensino superior e médio, bem 
como pelos filósofos da química. Uma hipótese 
nossa é que as respostas são influenciadas pelo 
exercício prática e pouco pela reflexão distanciada e 
criteriosa. Neste sentido, nossa investigação aponta 
para a necessidade de aprofundamento da filosofia 
da química 
____________________ 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da aplicação de uma atividade 
realizada com o intuito de investigar as possíveis (re)construções de concepções de estudantes 
do ensino médio sobre ciência e o cientista ao realizarem a leitura e discussão de um texto de 
divulgação científica da revista Pesquisa FAPESP. O referencial teórico para análise dos dados 
teve como base o livro A Vida de Laboratório, de Latour e Woolgar. Os dados aqui apresentados 
mostram a necessidade de se introduzir elementos da cultura científica para se aprimorar o 
ensino de ciências nas salas de aula. Os resultados mostram que o trabalho, pautado na leitura 
de um texto de divulgação científica, contribuiu para que os alunos refletissem a respeito das 
suas visões sobre ciência e o cientista. 

INTRODUÇÃO 
“Ciência, s.f. 1. Conjunto metódico de conhecimentos obtidos mediante a 
observação e a experiência. 2. Saber e habilidade que se adquire para o bom 
desempenho de certas atividades. 3. Informação, conhecimento; notícia. / 
Ciências biológicas. As que estudam os seres vivos. Ciências humanas. O 
conjunto de disciplinas que tem por objeto o homem, do passado e do 
presente, e seu comportamento individual ou coletivo.” 

“Cientista, s2g. Quem cultiva particularmente alguma ciência.” 

As definições de Ciência e Cientista, como as retiradas de um dicionário 
(FERREIRA, 2001), estão ligadas às concepções que os próprios autores têm desse 
universo. Com isso, qualquer pessoa que busque essa definição passará a ter uma 
visão superficial e, muitas vezes, equivocada em relação à complexidade da prática 
científica. 

Pesquisas diversas indicam que os estudantes vêm demonstrando uma 
concepção ingênua das investigações científicas e de sua natureza, conforme discutido 
por Lederman (1998), Jordan e Duncan (2009) e Canavarro (2000). Muitas delas 
ressaltam o caráter de loucura e genialidade apresentado pelos cientistas (ALVES, 
2000), além de identificá-los sempre como sendo homens, velhos e até mesmo ligá-los 
a cientistas famosos, como Einstein (OSÓRIO; PECHLIYE, 2011). Outros autores 
verificaram ainda que a tendência dos alunos é inserir o cientista em um laboratório, 
vestido de jaleco e rodeado por equipamentos e soluções químicas (JORDAN; 
DUNCAN, 2009). Representações como essas são comuns entre aqueles que não 
pertencem à comunidade científica, e dizem respeito à forma como a ciência vem 
sendo difundida e compreendida na sociedade. 

Auxiliar na formação de sujeitos críticos, contribuindo no processo ensino-
aprendizagem, favorecendo uma visão humanística da ciência, requer uma abordagem 
mais ampla que possa contemplar suas relações com as esferas sociais, políticas e 
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econômicas, investigando suas raízes epistemológicas, os indivíduos que a produzem, 
seus métodos, valores e limites. 

Questionar a dinâmica da construção social da ciência e da tecnologia, o 
cotidiano dos cientistas, as relações entre o laboratório e a comunidade, o jogo de 
interesses políticos, dentre muitos outros aspectos distantes dos manuais escolares e 
do que muitas atividades de divulgação científica se propõem a apresentar, são à base 
de estudos no campo da sociologia da ciência de Bruno Latour que, segundo Vianna e 
Carvalho (2001), possibilitam uma compreensão de como os cientistas agem e 
produzem o conhecimento. 

É importante ressaltar que o estudo de Latour possui natureza etnográfica, que 
provém de seu acompanhamento diário de pesquisadores dentro e fora do laboratório. 
No livro A Vida de Laboratório (LATOUR, WOOLGAR, 1997), os autores apresentam 
uma pesquisa minuciosa em Antropologia da Ciência, buscando relatar os diálogos 
entre os profissionais, telefonemas dados, inquietações dos cientistas, sempre 
observando e compreendendo os fatores que influenciam no desenvolvimento da 
ciência. 

Pesquisas mostram as contribuições que este livro gerou para a compreensão 
de aspectos da comunidade científica por estudantes de química. Zanon, Almeida e 
Queiroz (2007), verificaram que os estudantes de um curso superior de Química, cujas 
concepções prévias remetiam à noção de que “ser cientista” é "estar no laboratório", 
passaram a reconhecer suas limitações, sobretudo no que se refere à produção de 
artigos científicos e às relações socioeconômicas envolvida na produção do 
conhecimento. 

Os estudos de Latour representam, portanto, uma forma bastante interessante 
de se observar e compreender a prática da ciência e os fatores que influenciam seu 
desenvolvimento. O trabalho de Oliveira (2013) procurou mostrar, ainda que 
timidamente, outro caminho para a compreensão de alguns aspectos dessa natureza: 
os artigos de divulgação da revista Pesquisa FAPESP. A análise realizada pela autora 
revelou nos artigos alguns aspectos da dinâmica da ciência tais como: alianças entre 
pesquisadores e instituições, ênfase as aplicações da pesquisa na esfera social e 
econômica, o destaque as publicações da pesquisa em revistas científicas da área, a 
indicação das limitações de outros estudos distintos daqueles apresentados pelo autor 
e a presença de hipóteses e incertezas que surgem durante as pesquisas. 

Considerando a importância de se inserir discussões dessa natureza no ensino 
básico, um artigo da revista Pesquisa FAPESP foi selecionado e apresentado a alunos 
do ensino médio com o objetivo de mostrar outras questões que fazem parte da prática 
da ciência.  

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo reconhecer e analisar as 
contribuições da leitura de um texto da revista Pesquisa FAPESP no sentido de 
estimular nos estudantes algumas (re)construções das concepções que têm sobre o 
cientista e sobre a prática da ciência. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Para a análise das concepções sobre Ciência e sobre o Cientista através dos 

desenhos realizados pelos alunos será adotada como base teórica a obra A Vida de 
Laboratório, de Bruno Latour e Steve Woolgar. 
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Publicado originalmente em 1979, o livro apresenta o estudo etnográfico 
realizado pelos autores do trabalho cotidiano de pesquisadores do laboratório do 
professor Roger Guilhemin, no Instituto Salk de San Diego. O acompanhamento dos 
membros do laboratório foi realizado durante dois anos, permitindo que os autores 
relatassem ‘a vida de laboratório’ através do diálogo entre os profissionais, sua 
comunicação impressa, suas inquietações e comportamentos, além de diversos outros 
aspectos econômicos e sociais, como as preocupações com financiamentos, a 
credibilidade do pesquisador no meio acadêmico – questões usualmente ocultas nos 
artigos científicos, mas que constituem a construção da ciência e da comunidade 
científica. 

Outro ponto importante, destacado pelos autores, é que o trabalho não é 
individual e sim coletivo, ou seja, a ideia difundida de que o desenvolvimento científico 
depende exclusivamente do esforço individual de gênios isolados em seus laboratórios 
pode ser contestada por essa análise sociológica. 

Além disso, a produção do conhecimento científico não acontece apenas nas 
bancadas dos laboratórios. Os autores fazem questão de mostrar a planta do 
laboratório, que se divide basicamente em escritório, biblioteca e bancadas, mostrando 
que o trabalho do cientista não se resume em processos, análises e manuseio de 
equipamentos, mas também na produção de relatórios, documentos e artigos, além de 
suas atividades administrativas. 

Eles ainda afirmam que o laboratório é um “sistema de inscrição literária”, em 
que as etapas intermediárias se dão na forma de relatórios elaborados pelo corpo 
técnico, que registra os acontecimentos, analisa, compara dados e os compila na forma 
do produto final – geralmente um artigo científico. A produção literária é parte essencial 
para o trabalho do cientista, assumindo diversas formas: desde as rotulações 
constantes na “parte das bancadas” até a elaboração dos artigos nos escritórios. Dessa 
forma, utiliza-se de um elemento capaz de transmitir em escrita a matéria utilizada para 
pesquisa, os chamados “inscritores”, aqueles que realizam todas as anotações e 
inscrições diárias. 

Os inscritos são uma das ferramentas mais importantes para a produção dos 
artigos científicos, sendo estes considerados um produto fabricado nos laboratórios e a 
finalidade essencial da atividade ali desenvolvida, uma vez que um trabalho só ganha 
reconhecimento após sua publicação. Os diversos aparelhos que produzem resultado, 
esquemas em folhas de papel, a identificação e organização das amostras, materiais e 
reagentes, fichários e arquivos contendo dados de testes, também fazem parte da 
inscrição literária. 

A aceitação de artigos é de grande importância para a comunidade científica, 
uma vez que estes são a forma de divulgação do seu trabalho: “(...) a produção de 
artigos é a finalidade essencial de sua atividade” (LATOUR, WOOLGAR, p. 70).  

Além do reconhecimento e prestígio do pesquisador estarem diretamente 
ligados à sua produção acadêmica, eles refletem no interesse que outros demonstram 
no seu trabalho, no fato de que este seja mais facilmente acreditado ou ouvido com 
maior atenção pela comunidade, que seus dados sejam mais confiáveis formando um 
conjunto mais digno de crédito. Isso tudo se resume no “ciclo de credibilidade” do 
cientista, além, é claro, de gerar mais investimentos para sua pesquisa.  

 “O caráter essencial desse ciclo é o ganho de credibilidade que permite o reinvestimento 
– e um ganho posterior de credibilidade. Por conseguinte, não há outro objetivo último do 
investimento científico além do desdobramento contínuo de recursos acumulados. É 
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nesse sentido que relacionamos a credibilidade dos pesquisadores a um ciclo de 
investimento de capital.” (LATOUR, WOOLGAR, p. 220) 

A figura 1 representa a conversão de um capital em outro, necessário para que 
o pesquisador evolua em uma área científica. Esse ciclo é o que motiva o pesquisador, 
que está sempre em busca do reconhecimento para seu objeto de estudo e para si 
próprio. 

 
Figura 1: Ciclo da credibilidade científica. Fonte: LATOUR; WOOLGAR, 1997. 

 

Gerenciar um laboratório e seus recursos é uma das tarefas de um 
pesquisador. Mesmo sendo uma parte burocrática do processo de se fazer ciência, a 
questão econômica é uma das maiores preocupações em um laboratório. Sem o 
investimento e o apoio financeiro para manter ou ampliar sua pesquisa, o cientista não 
pode comprar materiais, equipamentos e insumos para prosseguir com seus projetos. 
Muitos pesquisadores tiveram que mudar de laboratório, áreas de pesquisa, objetos de 
estudo, devido à falta de reconhecimento – sem reconhecimento, não há investimento.  

Para ter investimento, é necessário levar em consideração o efeito de retorno, 
a política financeira da região, a publicação e a recepção do artigo. Os investimentos 
são reembolsados indiretamente com publicações e com a produção de fatos 
concretos, resultados satisfatórios e dados confiáveis. O lucro para quem investe pode 
ser obtido sob a forma de dados a serem mencionados como apoio a um argumento 
desenvolvido em um artigo e, é claro, em valor econômico. 

Um ponto interessante abordado pelo antropólogo são as conversas formais, 
aquelas em que os indivíduos se referem ao outro de maneira perfeitamente 
estruturada, definidos pelos artigos, e informais, que, segundo ele, são as mais 
utilizadas, tendo como referência a literatura publicada: 

“Na maior parte do tempo, mesmo quando se fala ao telefone, discutem-se documentos, 
seja para combinar a colaboração em um artigo, seja para corrigir uma ambiguidade 
contida em artigo já enviado para publicação, ou ainda para discutir uma técnica recente 
apresentada.” (LATOUR, WOOLGAR, p. 47) 

Além do gerenciamento dos recursos, é necessário controlar as atividades 
realizadas dentro de um laboratório devido ao número de pessoas que nele trabalham. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
História, Filosofia e Sociologia da Ciência 

 

O mito de que o cientista é um ser individualista e que está sempre sozinho é 
derrubado pelos autores em diversos trechos do livro, como quando eles citam a 
colaboração dos assistentes e de outros cientistas renomados. O trabalho coletivo 
rende muito mais frutos ao pesquisador, pois quanto mais contatos ele tiver no meio 
acadêmico, mais recursos ele pode vir a ter, que será convertido em insumos, que 
produzirão dados e argumentos, resultando em um artigo publicado, gerando mais 
reconhecimento e credibilidade. 

METODOLOGIA 
Neste trabalho realizamos uma atividade de leitura e discussão de um texto de 

divulgação científica da revista Pesquisa FAPESP. A escolha por essa revista levou em 
conta alguns antecedentes. Primeiro, um estudo realizado anteriormente, no qual 
questões sociais da ciência foram observadas em alguns de seus textos (OLIVEIRA, 
2013). Segundo, por não ser uma revista com apelo comercial para o grande público e 
ser produzida por uma agência pública que financia pesquisas científicas, acreditamos 
que as informações são apresentadas nos textos com menos exageros no que se 
refere aos grandes “feitos da ciência” e “genialidade” dos cientistas. 

O texto selecionado da referida revista foi o artigo “Parceria Doce”, de Silveira 
(2013). Esse texto, em particular, foi escolhido pelo fato de apresentar uma temática 
atual e que faz parte do cotidiano dos alunos, a produção do plástico biodegradável 
através da ação de micro-organismos na cana-de-açúcar. Além disso, o texto mostra o 
cientista em diversas áreas, seja na universidade ou indústria, fala sobre sua família, 
colaboradores e investidores, entre diversas outras características destacadas na obra 
de Latour. 

A pesquisa foi realizada com 30 alunos do 3º ano do ensino médio de uma 
escola pública mineira. Inicialmente foi solicitado que os alunos se reunissem em 
grupos de cinco pessoas e que cada um elaborasse, anonimamente, o desenho do 
cientista e seu ambiente de trabalho, e que eles escrevessem um pequeno texto 
explicando-o. Posteriormente, foi realizada a leitura do texto de divulgação “Parceria 
Doce” juntamente com os alunos.  

Após a leitura, foi solicitado que eles discutissem os pontos que julgaram mais 
interessantes no artigo quanto ao processo de realização da pesquisa relatada do 
texto, bem como aspectos gerais do cientista que o conduziu. Em seguida, solicitou-se 
que eles realizassem outro desenho do cientista e seu cotidiano, bem como um 
pequeno texto explicando o novo desenho. Porém, desta vez, o desenho deveria ser 
inspirado no texto que lhes foi apresentado e nas discussões realizadas com os demais 
alunos do grupo.  

Os desenhos e as produções textuais dos estudantes constituíram os dados 
selecionados para estudo, os quais foram analisados e discutidos com base nas 
considerações sobre a sociologia da ciência esboçadas no tópico anterior. Com isso, 
buscamos analisar as concepções dos alunos antes e depois da leitura do texto de 
divulgação científica, avaliando se as informações contidas no texto lhes auxiliaram na 
construção de uma nova imagem da ciência e do cientista. Cabe destacar que pelo fato 
dos desenhos terem sido produzidos anonimamente não foi possível fazer uma 
correlação, por aluno, entre os desenhos antes e após a atividade. As análises, 
portanto, evidenciam as mudanças (ou não) nas concepções dos alunos dentro do 
grupo que participou da atividade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na primeira etapa da atividade foram produzidos pelos estudantes trinta 

desenhos. O Quadro 1 apresenta algumas das representações gráficas dos alunos 
sobre o cientista e seu agir antes da leitura do texto de divulgação científica. As 
imagens apresentadas nos desenhos 1a, 1b e 1c foram as mais comuns dentre as 
realizadas pelos alunos. Elas mostram que o cientista aparenta ser mais velho, de 
comportamento excêntrico e desapegado aos valores do seu tempo como, por 
exemplo, os cortes de cabelo futuristas. Além disso, em sua maioria, eles usam jaleco, 
são cercados de vidrarias e equipamentos, realizando experimentos “malucos” que 
explodem quando “dão errado”.  

 
Quadro 1: Representação dos alunos sobre o cientista e seu ambiente de trabalho, antes da 
leitura do texto de divulgação científica. 

(1a) (1b) 

(1c) (1d) 

(1e) (1f) 
 

Além de concepções comuns, como as descritas acima, 20% dos alunos, 
representaram características pouco esperadas, como mostrar uma cientista mulher 
(desenho 1d), retratar como material de trabalho computadores e cadernos de 
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anotação (desenho 1e) e mostrar o cientista como uma pessoa mais jovem, que 
também se veste com roupas casuais (desenho 1f). Entretanto, mesmo nesses 
desenhos, ainda existem estigmas de experiências explodindo e a presença do 
cientista majoritariamente no laboratório. 

Ao relacionarmos esses resultados com os de Osório e Pechliye (2011), ou de 
Kominsky e Giordan (2002), não encontramos diferenças significativas. Os estudantes 
tendem a estereotipar o cientista como uma pessoa velha, extremamente inteligente, 
que está sempre no laboratório fazendo descobertas e realizando experimentos – 
citando nomes como Einstein e Thomas Edison. 

Em todas as explicações dadas pelos alunos dos desenhos realizados, era 
descrito que o cientista “está tentando criar uma nova fórmula pra seu experimento”, 
“tem novas ideias para seu experimento”, “fica em sua sala de laboratório fazendo 
experimento” ou “criando e desenvolvendo remédios para avanços medicinais” (como a 
cura do câncer e do HIV). 

Em todos os casos, eles representam o trabalho isolado, sem troca de 
informações ou da existência da comunidade cientifica e, até mesmo, do 
reconhecimento pela divulgação do seu trabalho. Esta visão dos alunos, porém, é um 
reflexo da forma como a ciência vem sendo veiculada hoje na sociedade, portanto não 
pode ser considerada incoerente com a realidade vivenciada por eles. 

Após a leitura do texto de divulgação científica e da discussão feita entre os 
grupos, os alunos representaram novamente o cientista, porém, baseado no texto que 
havia sido lido. Alguns dos desenhos produzidos pelos estudantes nesta etapa estão 
apresentados no Quadro 2. 

Podemos verificar pelos desenhos que para alguns alunos a representação do 
conceito de cientista, mesmo após a leitura do texto base, não sofreu qualquer 
alteração, como mostrado nos desenhos 2a, 2b e 2c. Ele continua fazendo 
experimentos, isolado em seu local de trabalho, sendo retratado como idoso e/ou 
maluco. Porém, na segunda aplicação, de maneira geral, pudemos notar que a 
representação de mulheres cientistas, como ilustrado no desenho 2b, teve um salto 
muito grande. Como já era esperado, muitos alunos retrataram cientistas utilizando a 
cana-de-açúcar e/ou o melaço da cana como matéria prima de seus experimentos, 
como no desenho 2c, ou seja, representando de maneira literal o pesquisador e a 
pesquisa lida no referencial. 

É importante destacar que apesar da maior parte dos desenhos representarem 
cientistas realizando experimentos, apenas 33% dos alunos não apresentaram novas 
concepções sobre como os cientistas agem e como é o trabalho da ciência, dentro e 
fora do laboratório, segundo a perspectiva da sociologia da ciência de Bruno Latour. 
Neste sentido, os demais alunos (67%) passaram a representar pelo menos um desses 
aspectos. Alguns dos desenhos apresentados no Quadro 2 ilustram diversas 
características do cientista e da prática da ciência, tais como: trabalho coletivo (2e, 2f e 
2g), processos de inscrição literária (2d e 2e), análises de resultados (2f), conversas 
entre o cientista e “seus contatos” (2g), além do trabalho fora do laboratório (como no 
desenho 2h, em uma plantação de cana). 
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Quadro 2: Representação dos alunos sobre o cientista e seu ambiente de trabalho, após a leitura 
do texto “Parceria Doce”, da revista Pesquisa FAPESP. 

(2a) (2b) 

(2c) 
(2d) 

(2e) 
(2f) 

(2g) 
(2h) 

 
Através da análise dos desenhos pode-se verificar que muitos alunos 

superaram aquela visão estereotipada do cientista e da ciência. Isso fica muito claro 
após a leitura das explicações dos desenhos, em que, mesmo não retratando 
determinada característica, é possível entender o raciocínio do aluno. Como por 
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exemplo, quando ele mostra que o cientista não precisa, necessariamente, estar todo o 
tempo no laboratório: 

“O cientista está avaliando, observando, para iniciar o projeto já pesquisado. Não é 
preciso observar tudo no laboratório, se pode-se estudar na natureza que é de onde vem 
o material para os estudos (como no caso do texto base).” 

Nesta fala, embora o aluno ainda tenha sido bastante influenciado pelo tema do 
texto usado na atividade (a produção de plástico biodegradável a partir da cana-de-
açúcar), mantendo-se de certa forma ainda centrado no conteúdo explícito, percebe-se 
que ele foi capaz de repensar a sua imagem de atividade científica como aquela 
realizada somente no laboratório. Por outro lado, outras práticas como, por exemplo, 
gestão de pessoas e recursos, também inerentes ao fazer científico, não foram 
expressas por esse aluno. 

Outro estigma reconsiderado foi o de que todo cientista é uma espécie de gênio 
e que seu trabalho não necessita de pesquisa e muito estudo, ou seja, leva tempo, 
precisa de recursos e está sempre em processo de desenvolvimento: 

“Os cientistas passam horas, dias e até mesmo anos fazendo pesquisas e experimentos 
para descobrir novas espécies.” 

“(...) passam anos fazendo experiência e descobrindo vários objetivos novos.” 

Apesar de terem (re)construído suas concepções de cientista como gênio e 
tenham compreendido o processo de construção da ciência como tarefa que requer 
tempo e dedicação, cabe destacar que a ideia de descoberta ainda se mantém 
presente nos discursos dos alunos. Embora nossa análise neste trabalho não busque 
aprofundar tal questão sob a perspectiva epistemológica, as colocações dos alunos 
revelam-nos que discussões dessa natureza são necessárias, conforme apontado por 
outros autores (CACHAPUZ et al., 2005). Vale ressaltar que durante a atividade essas 
questões não foram colocadas para os alunos, uma vez que pretendíamos investigar o 
funcionamento da leitura do texto sem muitos interferentes. 

Alguns desenhos retrataram ainda, mesmo que timidamente, a comunidade 
científica, em que os pesquisadores trabalham juntos e discutem seus resultados. Na 
descrição de desenhos dessa natureza encontramos trechos como o apresentado a 
seguir: 

“Meu desenho mostra um cientista conversando com seus contatos para que possa dar 
início ao seu experimento.” 

Esse resultado também demonstra um deslocamento de concepções sobre a 
prática da ciência: nos desenhos e produções escritas anteriores à leitura do texto os 
alunos apresentaram uma imagem de cientista que trabalha de forma isolada, na 
segunda parte da atividade outros colaboradores passam a fazer parte de suas 
representações. Cabe, no entanto, destacar que esses colaboradores ainda se 
restringem a outros cientistas. Ou seja, os alunos não levaram em conta os demais 
tipos de relações estabelecidas entre os cientistas e outros setores da sociedade – 
muitas vezes necessárias à obtenção de recursos e credibilidade para a pesquisa. 

Finalmente, foi possível observar nas produções escritas dos alunos que, apesar 
de muitos terem retratado as experiências no cotidiano científico, conseguiram 
observar que o trabalho do cientista não se resume apenas nisso: 

“Muitas vezes imaginamos o cientista fazendo experimentos, mas na realidade não se 
trata só de ‘criar’, há muita coisa envolvida.” 
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Assim, podemos verificar como o texto de divulgação científica foi importante 
para abordar com os alunos aspectos do dia a dia da ciência e, o quanto a leitura do 
texto lhes estimulou a perceberem uma importante parte da ciência que é 
desconhecida do aluno, seja por não ser abordada em sala de aula ou pela maneira 
com que esta é apresentada, além, é claro, das informações veiculadas de maneira 
errônea e mistificada que a mídia ficcional apresenta para o aluno em suas horas 
vagas. 

Cabe destacar que embora estejamos, por meio dos resultados aqui 
apresentados, defendendo o uso de textos de divulgação científica para se abordar 
aspectos sociológicos da prática da ciência, a escolha de materiais dessa natureza 
deve ser cuidadosa. Em alguns casos, é possível encontrar revistas ou livros de 
divulgação científica que expressam concepções muito inadequadas sobre o 
funcionamento da ciência, muitas das vezes pela necessidade de transmitir uma 
imagem mais sensacionalista do fazer científico ao grande público. 

Além de textos de divulgação científica, outros materiais têm sido empregados 
nas pesquisas educacionais para se abordar aspectos relacionados às práticas sociais 
da ciência. Dentre esses, destacam-se, por exemplo, materiais de história da ciência, 
os quais podem auxiliar o professor a discutir com os alunos a ideia de como a ciência 
é produzida, passando ao mesmo tempo a imagem do cientista e os valores sobre a 
ciência (MATTHEWS, 1994). Isso pode fazer com que os alunos tenham uma visão 
diferente (e talvez mais correta) do cientista de épocas passadas. Apesar do 
reconhecido potencial de materiais dessa natureza, acreditamos que os textos de 
divulgação científica, como aqueles publicados na revista Pesquisa FAPESP, possam 
trazer para a sala de aula discussões mais atuais sobre as relações entre a ciência e a 
sociedade, os dilemas vivenciados pelos cientistas de nossa época e toda a trama de 
questões de natureza política, cultural e mesmo econômica que condicionam o 
direcionamento das pesquisas e o trabalho do cientista.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar dos dados deste estudo apresentar uma pequena e particular amostra de 

estudantes, bem como a leitura de um único texto, não possibilitando a construção de 
uma estatística geral, estes dados permitiram verificar a possibilidade de mudança das 
concepções dos alunos, mesmo que de maneira gradual.  

O uso de textos de divulgação da revista Pesquisa FAPESP se revelou, 
portanto, com potencial para apresentar o cientista e o fazer ciência um pouco mais 
próximo do que realmente ocorre dentro e fora do laboratório. Este tem sido um 
caminho no qual estamos trabalhando: tentando compreender a melhor maneira de 
“inserir” os estudantes no atual contexto científico e utilizá-lo no cenário educativo. 

 Cabe destacar que o curto espaço de tempo para aplicação da atividade e 
discussão do texto de divulgação científica pode ter implicado em um resultado não tão 
eficiente. Em trabalhos futuros, pretende-se utilizar diferentes textos com mais espaço 
para discussão entre os alunos. Outro aspecto a ser mencionado é que, por conta do 
referencial teórico adotado e dos limites de espaço destinado a este trabalho, nossa 
análise é fundamentalmente sociológica, não trazendo a fundo, neste recorte, 
debates/referenciais sobre alguns aspectos de natureza mais epistemológica. 

A partir do estudo aqui apresentado, tem-se o intuito de abrir espaços para 
novas discussões sobre o tema, de levantar questionamentos e reflexões e de 
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incentivar a realização de posteriores trabalhos que dialoguem com o aqui 
apresentado. Pretende-se, por fim, incentivar o professor a mostrar a prática social da 
ciência e do cientista, quebrando os estigmas das concepções do senso comum, por 
meio de textos de divulgação científica. 
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Resumo 
 
A história e filosofia da ciência vêm tendo um papel fundamental nas mudanças epistemológicas de 
professores de ciências no início desse século.  Esse estudo objetiva conhecer as concepções de 
professores de química sobre a Filosofia e História da Ciência. A metodologia utilizada foi ação 
colaborativa, em uma abordagem qualitativa, com levantamento quantitativo dos dados. Foram 
entrevistados cinco professores de química da grande Recife/PE sobre o seu perfil e a inserção, 
contribuição e relevância da história e filosofia química no ensino. Os resultados obtidos, a partir das 
respostas desses professores, demonstraram possibilidades de inserção da história e filosofia da ciência 
química na sala de aula, assim como a integração desses aspectos do ensino na práxis pedagógica 
deles. Conclui-se que a partir desse estudo pode ser traçado inicialmente, de acordo com as concepções 
dos docentes, alguns aspectos do ensino de química ao incluir a filosofia e história da ciência dentro 
desse processo, no entanto, torna-se necessário um estudo mais exploratório desse discurso dentro da 
dinâmica da sala de aula. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As diversas mudanças tecnológicas da sociedade capitalista têm revelado às 
instituições de ensino uma demanda pela formação de professores capazes de 
responder às exigências dessa sociedade e adaptarem-se às suas constantes 
transformações tecnológicas. Dessa forma, a formação de educadores em ciências tem 
sido pautada por diversas transformações nas questões dos saberes de domínio desse 
professor. 

 
A formação de professores em cursos das ciências naturais tem apontado para 

a natureza do conhecimento científico, mesmo não sendo abordada de modo 
sistematizado em disciplinas específicas está presente, de modo implícito ou explícito, 
nas práticas e nos discursos dos docentes ou, como argumentam Gil Pérez et al. 
(2011) “[...] em diversos instrumentos de ensino, como em livros didáticos, textos, 
exercícios, questionários, entrevistas, entre outros” (p. 2). Assim sendo, para Delizoicov 
et al. (2011, p. 3), “pode-se afirmar que uma perspectiva histórico-filosófica do 
empreendimento científico faz-se presente, de distintas formas, nos cursos de 
graduação que formam professores para o ensino das ciências naturais” e na formação 
continuada desses professores. 

 
A História e Filosofia das ciências como um campo de conhecimento 

constituído é bastante nova, tendo sido consolidada em meados do século XX. Esse 
campo tem como objeto de estudo o exame conceitual da ciência e reconhece sua 
história bem como analisa suas implicações filosóficas, seja relacionado à cultura ou 
tecnologia (MEFHC, 2005). A importância da História e Filosofia das ciências para a 
formação científica de qualidade vêm sendo amplamente defendida (MATTHEWS, 
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1995; BACHELARD, 1998; PEDUZZI, 1998; OSTERMANN, 2000; FREIRE Jr., 2002; 
PATY, 2002; EL-HANI, 2003), principalmente no que se refere à formação de 
professores para a Educação Básica. 

 
No ensino de química, segundo Mortimer (1992), a utilização do perfil 

epistemológico em sala de aula, baseando-se na história da Química como eixo 
orientador do processo de ensino, contribui para superar o ensino dogmático ainda 
predominante nas escolas, uma vez que mostra as rupturas que ocorreram ao longo da 
história da produção desse conhecimento e revela seu caráter essencialmente 
dinâmico. Assim, de acordo com Lobo (2007, p. 93), “existem várias representações da 
realidade, tanto para o mesmo sujeito em relação a um conceito científico, quanto para 
um mesmo conceito, em diferentes contextos históricos”. Diante do exposto, a autora 
coloca a questão do ensino e da formação do professor numa abordagem contextual, 
com base na história e na filosofia da Ciência, contribuindo para um ensino mais crítico, 
porque apoiado numa concepção de ciência como produto cultural da humanidade e, 
portanto, sujeito a erros, conflitos e constantes retificações.  

 
A História da Ciência tem sido apontada como uma ferramenta que pode 

possibilitar a superação dos problemas relativos ao ensino de ciências. Pereira e Silva 
(2009, p. 155) esclarecem como sendo:  

 
resposta para as dificuldades apresentadas pelas abordagens focadas na 
transmissão conceitual, como também às mudanças ocorridas no mundo atual, 
tanto no que tange aos aspectos políticos e econômicos quanto na organização 
interna do setor produtivo. 
  

Dessa forma, a escola deve dar maior atenção aos aspectos humanistas da 
cultura, haja vista os grandes benefícios da inserção da História da Ciência no ensino 
das ciências de maneira coerente, segundo Mach (1910) apud Portela (2006, p.13), 
com sua “defesa contundente da perspectiva cultural da ciência”, descrito no trecho 
seguinte:  
 

Um grande benefício que os estudantes podem tirar de um curso devidamente 
conduzido em obras clássicas será abrindo ricos tratados literários da 
antiguidade, e ganhando intimidade com concepções e visões de mundo que 
tinham duas nações avançadas. Uma pessoa que tenha lido e entendido 
autores Gregos e Romanos sentiu e experimentou mais do que aqueles que se 
restringiram às impressões do presente. Ele vê como os homens fizeram em 
diferentes circunstâncias juízos totalmente diferentes para as mesmas coisas 
que nós fazemos hoje. 

 
Na formação de professores a utilização da história da ciência está no seio de 

uma transformação do ensino de Ciências, porque pode contribuir para sair de um 
ensino pautado na transmissão e memorização em direção a um de construção de 
conhecimentos. Segundo Giordan e De Vecchi (1996 apud Delizoicov et al. 2011), o 
professor que considera a história e a filosofia da ciência no processo de ensino e 
aprendizagem, “favorece a superação do ensino dogmático e fechado e leva à 
compreensão do empreendimento científico como uma conquista de conhecimentos 
por aproximações sucessivas através de retificações e múltiplas rupturas”.  

 
Matthews (1995) defende que a história, a filosofia e a sociologia da ciência 

humanizam o conhecimento científico, estimulam os alunos, e, favorecem uma melhor 
compreensão dos conceitos científicos e seu desenvolvimento, superando a falta de 
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significado de fórmulas e equações. Ainda, acrescenta que esta perspectiva 
epistemológica favorece significativamente para aperfeiçoar a formação dos 
professores, dando uma melhor compreensão da estrutura da ciência que ensinam. 

 
Nesse contexto, entendem-se as bases das diversas transformações sociais e 

políticas que vem passando o Brasil no âmbito da Educação, oriundas da revolução 
tecnológica, que trazem ao ensino de ciências mudanças na maneira de se pensar 
sobre a construção desse conhecimento científico no processo de ensino e 
aprendizagem. Autores como Gil Perez (1991), Lederman (1992), Kouladis e Ogborn 
(1989), Kouladis (1995) apontam uma visão distorcida do conhecimento e do trabalho 
científico que pouco tem a ver com as recentes abordagens da epistemologia da 
ciência. Esta visão revela a ciência como algo acabado, certo e em constante 
progresso e os cientistas como seres de inteligência superior. 

 
A formação do professor, tanto a formação inicial como a continuada, é centro 

de muitas pesquisas na área da educação e muitos autores têm desenvolvido estudos 
relevantes sobre a necessidade de se promover uma formação voltada para a reflexão 
da ação docente frente à diversidade de situações encontradas no exercício 
profissional. Estes estudos mostraram a necessidade da formação em serviço do 
professor como um processo para superar as deficiências da formação recebida por 
eles, como uma adequação dos novos professores em formação que, de acordo com 
Nóvoa (1995 – grifos do autor, p. 20), “tomem como referência as dimensões coletivas 
contribuintes para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão 
que é autônoma na produção de seus saberes e de seus valores”. Destarte, a 
formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores e privilegiar a 
preparação de profissionais reflexivos, que percebam a educação como um processo 
muito íntimo entre teoria e prática, e que se sintam responsáveis por seu próprio 
desenvolvimento profissional. 

 
Nessa pesquisa a problemática centra-se em uma das questões relativas ao 

ensino de ciências, em especial ao ensino de química, que consiste na dificuldade dos 
alunos compreenderem a forma pela qual a ciência apreende o mundo. Muitos alunos 
(e professores) imaginam que as leis e teorias derivam da interpretação objetiva dos 
fatos. Baseados em uma concepção empirista ingênua, esquecem que a interpretação 
destes é feita mediante conhecimentos pré-existentes.  Assim, apropriam-se do 
conhecimento científico como uma imagem distorcida da realidade. Não atentam que 
os objetos as quais a ciência se refere são construtos mentais que buscam explicar 
certas peculiaridades do cotidiano. Segundo Pietrocola (2001, p. 29), “o conhecimento 
científico produzido nos estudos sobre o mundo traduz uma forma de conhecer o 
mundo muito particular, revelando, assim, uma realidade diferente daquela acessível 
ao leigo”. 

 
Para Matthews (1995), a abordagem histórico-filosófica da ciência, apresenta 

períodos de controvérsias, podendo ajudar os alunos a compreenderem que a ciência 
trabalha com idealizações do mundo real. Como em seu relato: “a história e a filosofia 
da ciência pode dar as idealizações em ciência uma dimensão mais humana e 
compreensível e podem explicá-las como artefatos dignos de serem apreciados por si 
mesmos (MATTHEWS,1995, p. 184)”. Assim, o argumento a partir da abordagem 
histórico-epistemológica poderá contribuir para propiciar aos professores uma melhor 
compreensão sobre a natureza da ciência, preparando-os de forma mais adequada 
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para promover a educação científica escolar. Cabendo questionar: de que modo é 
possível favorecer a inserção de uma abordagem histórico-epistemológica nas práticas 
educativas dos professores de química? 

 
Ao responder essa questão, depara-se no ensino de química constantemente 

com muitos problemas no processo de ensino e aprendizagem, portanto, faz-se 
necessário que os professores de química adquiram concepções da ciência e do 
trabalho científico de acordo com as aceitas pela epistemologia contemporânea. Para 
isso, é relevante a inserção da história e filosofia da ciência pelo professor em seu 
planejamento e ação da aula, para ajudar a superar a distorção, ao identificar que por 
inúmeras vezes o cerne do conhecimento científico esteve ligado a religião ou a 
mitologia (Brito et al., 2004), para valorizar a ciência como elemento da cultura e como 
um saber necessário à formação de cidadãos atuantes. 

 
Neste sentido, como discorre Matthews (1995), tão importante quanto aprender 

ciências é aprender sobre ciências. Esta compreensão sobre o que é a ciência envolve 
tanto reconhecer sua inserção em um contexto social, como também ter uma ideia de 
como é construído o conhecimento cientifico e em que ele se diferencia dos saberes 
cotidiano. O professor de ciência, que de fato esteja preocupado com a formação de 
seu aluno como cidadão, deve se propor a apresentar uma visão não reducionista 
deste campo do conhecimento humano. 

 
E, é nesse contexto que esse estudo objetivou analisar as percepções da 

história e filosofia da ciência no processo ensino-aprendizagem das ações práticas de 
professores de química. Traçando um perfil sócio demográfico do docente, conhecendo 
a relevância da história e filosofia da ciência na preparação da aula para o educador e 
avaliando as questões histórico-filosóficas da ciência na construção do processo 
ensino-aprendizagem em sala de aula. 

 
História e Filosofia da Ciência 

 
A história da ciência é, conforme Mayr (1998), antes de tudo, a história dos 

problemas enfrentados pela ciência, das soluções buscadas e das soluções que se 
estabeleceram num determinado momento e contexto histórico. Para ele, a produção 
do conhecimento enquanto construção humana está, necessariamente, conectada ao 
meio intelectual e institucional de cada época.  

 
Segundo Matthews (1995), a história, a filosofia e a sociologia da ciência não 

têm todas as respostas para a crise no ensino das ciências, porém possuem algumas 
delas: 1- Humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, 
culturais e políticos da comunidade; 2- Tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e 
reflexivas, favorecendo o pensamento crítico; 3- Contribuir para um entendimento mais 
integral de matéria científica; 4- Melhorar a formação do professor auxiliando o 
desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica; 

 
Nesse sentido, entende-se que há muitos elementos envolvidos nessa 

reaproximação. Porém, o mais importante deles é a inclusão das questões da história e 
filosofia da ciência no contexto de sala de aula. 
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Formação de Professores 

 
Partindo do pressuposto de que o processo de formação de professores é, em 

geral, muito complexo, como declara Rubem e Carvalho (2005), “pois está intimamente 
articulado com o momento histórico-cultural pelo qual vivenciamos”. Marcado por 
muitos avanços tecnológicos e por mudanças paradigmáticas de conhecimento, a 
formação de professores, portanto, centra-se na análise crítica dos atuais processos de 
formação em consonância com a valorização da pratica reflexiva e teórica. 

 
Masseto (1999 apud Rubim e Carvalho, 2005) discorre que a orientação a qual 

os sistemas de ensino devem seguir é uma visão prospectiva e não ignorando 
 

as grandes mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, as quais acabam por 
levar o modelo tradicional de educação a ceder lugar à educação continuada; 
esta, por sua vez, dá importância ao sujeito da ação, à reflexão, à 
aprendizagem e a sua aplicabilidade à vida social.  

 
Cabendo ao professor a tomada de decisões próprias, relativas ao currículo e à 

sua aplicabilidade em sala de aula, frente à sua orientação didático-metodológica. 
Dessa forma, a aprendizagem será um processo de transformação do conhecimento, 
muito mais do que a acumulação de conteúdos, dispostos como verdades científicas 
irrefutáveis, mas principalmente de transformação social. 

 
A História da Ciência, consoante Trindade (2011), possibilita uma construção e 

uma compreensão dinâmica da nossa vivência, da convivência harmônica com o 
mundo da informação e do entendimento histórico da vida científica, social, produtiva 
do planeta e do cosmos, ou seja, é um aprendizado com aspectos práticos e críticos de 
uma participação no romance da cultura científica, ingrediente primordial da saga da 
humanidade. Torna-se necessário, assim, para o educador oferecer certos elementos e 
instrumentos conceituais básicos sobre as práxis histórica e filosófica da ciência a fim 
de que se garanta a compreensão dos principais problemas epistemológicos 
envolvidos nesse processo pedagógico. 
 
METODOLOGIA 
 

A escolha dessa pesquisa de natureza qualitativa por ação colaborativa baseia-
se no ensino como prática reflexiva. Os movimentos da prática reflexiva têm como 
pano de fundo a autonomia do professor. Para Pereira (1998), o objetivo do presente 
estudo, representa uma estratégia de formação, de pesquisa e de transformação 
social. O que para a educação, pesquisar nessa abordagem significa buscar 
estratégias de mudanças e transformação para melhorar a realidade. De acordo com 
Bodan e Biklen (2003), um investigador qualitativo tem o objetivo de compreender 
melhor o processo pelo qual as pessoas constroem significados e descrever a 
consistência dos mesmos. 

 
Esta metodologia permite uma ampla e explícita interação entre o pesquisador 

e os profissionais a serem investigados e, em todo o processo, possibilita o aumento de 
conhecimento entre os envolvidos. O estudo foi realizado com cinco professores de 
química do Ensino Básico da Grande Recife/PE, nomeados de P-1 a P5. A escolha 
dessa amostra se baseou no interesse voluntário de participação como sujeito de 
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pesquisa, o que facilitou e viabilizou que se fizessem disponíveis ao processo do 
estudo.  
 

Quanto aos instrumentos da pesquisa, foi caracterizado o perfil dos docentes 
abordando aspectos de sua formação e experiência profissional e sua relação, em 
termos de formação, com a História e Filosofia da Ciência Química. Detectando 
também aspectos histórico-filosóficos dos docentes em química no exercício da 
profissão, a partir de uma investigação analisando as concepções deles quanto a tais 
questões em seu processo de „fazer e executar‟ a aula. Para isso, utilizou-se uma 
entrevista semiestrutrada, com sete questões subjetivas, analisadas a partir da 
construção de três tabelas, com levantamento quantitativo dos dados, e pelos 
fragmentos dos discursos dos participantes para exemplificação e confirmação dos 
dados apresentados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Tabela 1 - Caracterização do perfil sócio demográfico dos professores de química do Ensino 
Básico da Grande Recife/PE. 
Caraterização do perfil N % 
Faixa etária (anos)   
24 
26 
28 
30 

2 
1 
1 
1 

40,0 
20,0 
20,0 
20,0 

Total 5 100 
Formação Acadêmica   
Licenciatura Plena em Química 
Especialização 
Mestrado 

2 
2 
1 

40,0 
40,0 
20,0 

Total 5 100 
Tempo de Exercício Profissional (em anos)   
3 
4 
6 
8 
9 

1 
1 
1 
1 
1 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

Total 5 100 
Especialista em Filosofia e História da Ciência   

Sim 
Não 

0 
5 

0,0 
100,0 

Total                              5 100 
Fonte: Silva e Almeida, 2014. 
 

A Tabela 1 mostra alguns indicadores aplicados a fim de conhecer o perfil sócio 
demográfico do grupo estudado. Após a análise dos resultados, foi verificado, no que 
diz respeito à idade dos docentes entrevistados, obtendo como resultados as idades: 
24 (40,0%), 26 (20,0%), 28 (20,0%), 30 (20,0%). Quanto a formação acadêmica dos 
professores os dados apresentados demonstraram Licenciatura Plena em Química 1 
(40,0%), especialização 2 (40,0%) e mestrado 1 (20,0%). Ao descrever o tempo de 
atuação profissional da amostra, chegou-se aos seguintes dados: 3 (20,0%), 4 (20,0%), 
6 (20,0%), 8 (20,0%) e 10 (20,0%), enquanto que a verificação de alguma 
especialização em Filosofia e História da Ciência apresentou os seguintes resultados: 
sim 1 (20,0%) e não 4 (80,0%). 
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Conforme os dados da amostra nessa tabela permite-se constatar que os 

professores são jovens e isso, associado ao fato de terem em média pouco tempo de 
ensino, de certo modo, corrobora com a presença das dificuldades de inserção das 
questões da história e filosofia química no processo de ensino-aprendizagem, conforme 
Delizoicov et al. (2011), uma vez que a falta de preparo, decorrente da inexperiência 
profissional e jovialidade, influi no reconhecimento de dificuldades de inserção no 
processo de ensino e aprendizagem e reconhecimento de quais conteúdos químicos 
em potenciais poderiam ser explorados os aspectos da história e filosofia da ciência em 
sala de aula. Além disso, Ostermann (2000) concorda que o nível de maturidade e as 
individualidades interferem na inserção de tais aspectos no ensino das ciências, pois 
alguns não apresentam formação inicial e continuada adequada para o exercício 
profissional em relação aos aspectos histórico-epistemológicos da ciência.  

 
Quanto à formação acadêmica, constatou-se em 60,0% formação continuada, 

embora, não na área da Filosofia e História da Ciência, o que torna o processo de 
ensino e aprendizagem em química mais relevante nessa amostra, considerando uma 
maior amplitude de discussão de saberes necessários para a formação da identidade 
docente em sua ação docente, tendo em vista sua experiência profissional, a qual se 
constitui como continuação do seu ser e fazer professor, como discorrem Rubim e 
Carvalho (2005). Todos possuem sua graduação em Licenciatura Plena em Química e 
três com pós-graduação na área de ensino. No entanto, na especialização específica 
em filosofia e história da ciência não há formação dessa amostra, o que torna carente a 
atuação desse professor ao relacionar esses aspectos do ensino, não obstante, essa 
dificuldade também se faz presente no ensino superior tanto em termos de política de 
implantação como em termos de apreciação e apropriação dessas questões na 
formação inicial, visto que são imprescindíveis tais aspectos para proporcionar 
mudanças necessárias nas concepções epistemológicas deles, a fim de criar o 
ambiente de ensino-aprendizagem eficaz (GIL-PÉREZ et al., 2001; PEREIRA & SILVA, 
2009; TRINDADE, 2011). 
 
Tabela 2 – História da Química no ensino de química. 
Possibilidade de Inserção N % 
Sim 
Não 

5 
0 

100,0 
0,0 

Total                                          5 100 
Sua Contribuição 
Sim 
Não 

 
5 
0 

 
100,0 

0,0 
Total                                     5        100 
Na Preparação de Aula 
Sim 
Não 

                                    
                                   4 
                                   1 

 
         80,0 
         20,0 

Total                                    5        100 
Fonte: Silva e Almeida, 2014. 
 

A partir da tabela 2, entendem-se as possibilidades de inserção da História da 
Química no ensino química por todos os sujeitos, como descrevem as falas a seguir: 
 
“Todo o ensino, seja ele de qualquer área, advém de uma história. Assim, não só é 
possível como é de fundamental importância” (P-1). 
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“[...] Podem ser introduzidos sim, depende basicamente da articulação que o professor 
faz durante a abordagem do conteúdo” (P-3). 
 

Sendo assim, corroboram-se com Brito, Neves e Martins (2004), os aspectos 
históricos das ciências na formação de professores, bem como na ação docente. Uma 
vez que, como traz a tabela 3, sua relevância dentro do processo de ensino-
aprendizagem, para uma real mudança epistemológica desse profissional quanto ao 
fazer ciência, o que transcorrerá no discurso construído de seu alunado. Na questão de 
contribuição desse aspecto no processo de ensino, todos os docentes discorrem 
veementemente sua grande contribuição, como transcrito a seguir: 
 
“Contribui no sentido de ampliar os conhecimentos e interliga-los com outras 
disciplinas, além de permitir ao aluno visões mais adequadas sobre o desenvolvimento 
científico e tecnológico” (P-5). 
 
“Pode sim, quando o ensino de química valoriza sua história ficam claros alguns 
acontecimentos e descobertas. Dessa forma, a ciência é compreendida como uma 
atividade humana e dinâmica e, não como algo imposto com certeza absoluta” (P-2). 
 

Ao analisar tais argumentos posto pelos professores, percebe-se que emergi 
dessa amostra visões mais adequadas do fazer ciência, concepções epistemológicas 
mais adequadas com o constructo atual para o desenvolvimento da ciência química. 
Assim, como elencado por Matthews (1995), toda essa visão é possível devido uma 
formação do professor que auxilie o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência 
mais rica e autêntica, ao valorizar os aspectos humanísticos dessa ciência e sua 
aproximação dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade, bem 
como da preparação de aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, favorecendo 
o pensamento crítico e integral.  

 
Dessa forma, esse autor também favorece o buscar preparar aulas de ciência 

incluindo os aspectos da história e filosofia da ciência, como em quatro docentes da 
amostra na tabela 2, como discorre as seguintes falas deles: 
 
“Pode sim. Gosto bastante de introduzir meu aluno no contexto em que viviam os 
cientistas, como na evolução dos modelos atômicos, de Demócrito até os dias de hoje. 
E, como isso empolga e dá uma compreensão mais ampla ao meu aluno” (P-1). 
 
“Sim. Sobre a tabela periódica. Ocorreu de forma natural, os alunos participaram mais 
e mais e puderam conhecer um pouco do processo de evolução (ou não) do 
conhecimento químico. Esse tipo de abordagem torna a aula menos tradicional, facilita 
a construção de conhecimentos” (P-4).  

 
Nesse sentido, preparar aulas de química levando em consideração os 

aspectos da história da ciência possibilita, como destacado nas falas acima, um 
processo de ensino-aprendizagem relevante para a formação cidadão, da qual se 
busca o posicionamento crítico e a tomada de decisão sobre as questões emergentes 
desse mundo. 

 
Na tabela 3, foram descritos o papel da História e Filosofia da Ciência Química 

para os professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem, sendo verificado, a 
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partir deles o rompimento de visões deformadas da ciência, como no reconhecimento 
do trabalho científico por uma comunidade, não apenas por um cientista e detentor de 
soberania, bem como do contexto social vigente da época que repercute no 
desenvolvimento social dessa ciência. Abaixo, foram transcritas a fala de três dos 
professores para ilustrar o argumento: 
 
“Poder mostrar para o aluno que a ciência não está distante dele, que os cientistas em 
sua épica buscavam respostas para questionamentos que surgiam. Tentar trazer essa 
química, aparentemente distante para mais próxima da realidade do aluno” (P-1). 
 
“Poder trazer o contexto social no qual dada teoria científica foi desenvolvida, além de 
ajudar na aproximação desse conteúdo” (P-3). 
 
“Papel importantíssimo para situar o contexto de produção do conhecimento científico e 
tecnológico. Ao professor cabe destacar situações potenciais para explorar conteúdos 
químicos. Aos alunos cabe o interesse por essas situações e aproveitar delas todo seu 
caráter interdisciplinar científico para desenvolver aprendizagem” (P-5). 

 
Sendo assim, cabe ressaltar a fala do P-5 na amplitude do potencial do 

trabalhar história e filosofia da ciência química dentro do ambiente de aprendizagem, a 
sala de aula. Contudo, essa visão deve ser posta pelo professor desde seu 
planejamento de aula. 

 
Tabela 3 – O papel da História e Filosofia da Ciência para os professores e alunos. 
Importância N % 
Mostrar que a ciência não é elitizada 
Explicar os questionamentos para a construção do conhecimento 
Tornar o conteúdo químico em potencial para ser explorado 
Trazer o contexto social do desenvolvimento das teorias científicas 
Caráter interdisciplinar de desenvolvimento da aprendizagem 

1 
3 
3 
3 
2 

8,3 
25,0 
25,0 
25,0 
16,7 

Total                                                         12        100 
Fonte: Silva e Almeida, 2014. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A História e Filosofia da Ciência, nos últimos anos, vêm tendo cada vez mais 
espaço na prática docente, haja vista a real efetivação dessa questão como predito 
pelo aspecto de organização do currículo escolar, seja no âmbito do ensino básico, 
como também na formação de professores. Contudo, devido à escassez de 
professores das Instituições de Ensino Superior com formação em Historia da Ciência, 
torna-se desafiador sua construção na sala de aula do ensino básico. Não só nessa 
dimensão, mas de concepção de ciência construída durante a formação do professor 
de ciência, o que carregará por todo seu exercício profissional enquanto educador. A 
necessária mudança epistemológica de professores para um ensino mais eficaz e em 
concordância com os aspectos formativos da educação básica, nos dias de hoje, vem 
sendo cada vez mais requerida, no que tange seu papel de educar para a cidadania. 

  
Contudo, nesse estudo, conclui-se que a partir das falas desses professores do 

ensino básico de química, são percebidas concepções, acerca da inserção da filosofia 
e história da ciência química, importantes para o ensino de química nos dias de hoje, 
entretanto, para efetivar tais aspectos, dentro do processo de ensino-aprendizagem em 
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química, torna-se necessário em outro estudo posterior à observação-participante de 
uma aula de química desses professores analisados. Assim, visualizar-se-á com mais 
clareza a relação teoria e prática emergida do discurso desses docentes. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico, Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, 1998. 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. 
Porto: Ed. Porto, 2003.  
BRITO, A. de J.; NEVES, L. S. de; MARTINS, A. F. P. A História da Ciência e da Matemática na 
formação de professores. In: NUÑEZ, I. B. e RAMALHO, B. L. (orgs.). Fundamentos do ensino-
aprendizagem das ciências naturais e da matemática: o novo ensino médio. Porto Alegre: Sulina, 2004, 
p. 284-296. 
DELIZOICOV, N. C.; SLONGO, I. I. P.; HOFFMANN, M. B. História e Filosofia da Ciência e Formação 
de Professores: A Proposição dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas do Sul do 
Brasil. X Congresso Nacional de Educação – EDUCERE; I Seminário Internacional de Representações 
Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE, PUC-PR, Curitiba, 2011. Disponível em: 
http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5568_3548.pdf. Acesso 15 julho de 2013. 
EL-HANI, Charbel N.  A filosofia da ciência na formação do pesquisador. Disponível em: 
http://www.sbpcnet.org.br/eventos/54RA/TEXTOS/CFBIO/CFBio%20Charbel%20El-Hani.htm Acesso em 
20 de Agosto de 2013. 
FREIRE Jr., Olival A relevância da filosofia e da história das ciências para a formação dos 
professores de ciências. In: Silva Filho, W. J. et al. Epistemologia e Ensino de Ciências, Salvador: Ed. 
Arcádia, 2002, p. 51-92. 
GIL-PÉREZ. Qué hemos de saber y saber hacer los professores de Ciencias? Enseñanza de las 
Ciencias, v. 9, n. 1, 1991, p. 69-77. 
GIL-PÉREZ, D.; MONTORO, I.F.; ALÍS, J. C.; CACHAPUZ, A., e PRAIA, J. Para uma imagem não 
deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, v. 7, n. 2, 2001, p.125-153. 
KOULADIS, V. Science teachers’ philosophical assumptions: how well do we understand them? 
International Journal Science Education, v. 17, n. 3, 1995, p. 273-283. 
KOULADIS, V.; OGBORN, J. Philosophy of Science: na empirical study of teachers’ views. 
International Journal Science Education, v. 11, n. 2, 1989, p. 173-184. 
LEDERMAN, N. G. Students’ and teachers conceptions of the nature of Science. Journal of research 
in Science teaching, v. 29, n. 4, 1992, p. 331-359. 
LÔBO, S. F. O Ensino de Química e a Formação do Educador Químico, sob o Olhar Bachelardiano. 
Ciência & Educação, v. 14, n. 1, 2007, p. 89-100. 
MATTHEWS, M. R. History, Philosophy and Science Teaching: The Present 
Rapprochement. Science & Education, v.1 n. 1, 11-47. Traduzido pelo PROLICEN - UFBa e publicado 
no Caderno Catarinense do Ensino de Física, v. 12, n. 3, 1995, p. 164-214.  
MAYR, E. O Desenvolvimento do Pensamento Biológico. Brasília: Ed. da UNB, 1998. 
MEFHC. A emergência de Estudos sobre Ciência e Educação como Atividade Interdisciplinar. Disponível 
em: http://www.fis.ufba.br/dfg/pice/pice-proposta.htm#preliminares. Acesso em 15 de junho de 2003. 
MORTIMER, E. F. Pressupostos epistemológicos para uma metodologia de ensino de Química: 
mudança conceitual e perfil epistemológico. Química Nova, São Paulo, v. 15, n. 3, 1992, p. 242-249. 
NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António. Os professores e 
sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995, p.15-33. 
OSTERMANN, Fernanda.  História e filosofia da ciência no ensino de física. Mimeo, Porto Alegre: 
UFRGS, 2000.  
PATY, Michel. Ciência: aquele obscuro objeto de pensamento e uso. In: Silva Filho, W. J. et al. 
Epistemologia e Ensino de Ciências, Salvador: Ed. Arcádia, 2002, p.145-154. 
PEDUZZI; Luiz O. Q. As concepções espontâneas, a resolução de problemas e a história e filosofia 
da ciência em um curso de mecânica, Tese, Florianópolis: UFSC, 1998.  
PEREIRA, E.M.A. Professor como pesquisador: o enfoque da pesquisa-ação na prática docente. In 
Geraldi, C.M.G., Fiorentini, D e Pereira, E.M. de A (Orgs.) Cartografias do trabalho docente. Campinas: 
Mercado de Letras, 1998, p. 153-181. 
PEREIRA, C. L. N.; SILVA, R. R. da A História da Ciência e o Ensino de Ciências. Revista Virtual de 
Iniciativas Sociais, ed. especial, 2009. Disponível em: http://www.ltds.ufrj.br/gis/a_historia.htm. Acesso 
em 12 de agosto de 2013. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

HFS – História, Filosofia e Sociologia da Ciência 

PIETROCOLA, M. Construção e Realidade: O Papel do Conhecimento Físico no Entendimento do 
Mundo. In: PIETROCOLA, M. (Org.). Ensino de Física: conteúdo e epistemologia numa concepção 
integradora. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2001, p. 09-32. 
PORTELA, S. I. C. Uso de casos históricos no ensino de física: exemplo em torno da temática do 
horror da natureza do vácuo. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências. Brasília: UnB, 2006 
RUBIM, J.; CARVALHO, L. M. O. de INVESTIGAÇÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGOGICA NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS: ANÁLISE DE UMA PROPOSTA 
INTERDISCIPLINAR. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - V 
ENPEC, n. 5, 2005. 
TRINDADE, D. F. História da Ciência: uma possibilidade interdisciplinar para o ensino de ciências 
no Ensino Médio e nos cursos de formação de professores de ciências. Revista Brasileira de 
História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, 2011, p. 257-272. 
 



E

Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/ (DEQUI/UFOP)

Conhecendo  a  história  da  química:  a  produção  de  vídeos  como

metodologia facilitadora no processo de aprendizagem.

Raquel da Silva Xavier (FM)1 * , Admildo Costa de Freitas (PQ)1 . 

1 Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) campus Venda Nova do Imigrante. Rua Elizabeth Minete Perim S/N bairro

São Rafael, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo.

*rsxavier@ifes.edu.br
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Introdução

A  concepção  de  que  a  química  é  uma
ciência  “sem  história”  é  ainda  muito  disseminada
entre  os  alunos do ensino médio.  Estes possuem
uma  visão  mitificada  de  que  a  ciência  é
absolutamente verdadeira e acabada.1

O conhecimento da história da química (HQ)
pode contribuir para o processo de indagação sobre
o mundo que os cerca e o descobrimento de que as
teorias  foram  criadas  a  partir  de  observações  e
questionamentos de fenômenos.2

Levando-se em consideração o que foi dito,
a  produção  de  vídeos  sobre  a  HQ  apresenta-se
como uma metodologia mais lúdica para o ensino de
química  contextualizado  e  uma  ferramenta
facilitadora  para  o  processo  de  ensino-
aprendizagem,  contribuindo,  também,  para  uma
formação integral do aluno.

Resultados e Discussão

Para as produções dos vídeos de HQ, as
turmas do curso técnico em administração integrado
ao ensino médio foram divididas em dois grupos.

Cada grupo recebeu um tema, conforme a
tabela 1, e o material de apoio retirado de livros de
história da química.
Tabela  1. Temas  utilizados  para  a  produção  dos
vídeos.

Conteúdos
programáticos*

Temas para a produção dos vídeos

Cálculo
estequiométrico

Antoine  laurent Lavoisier

Amadeo Avogadro

Termoquímica  e
equilíbrio químico

Gibbs, Le Châtelier, Vant´Hoff e Hess

Radioatividade Marie Curie

Introdução  a
química orgânica

Wholer e Kekulé

• Conteúdos  programáticos  embasados  nas  diretrizes
curriculares  nacionais   para  o  ensino  médio  e  educação
profissional e tecnológica e os parâmetros curriculares nacionais.

O tempo para a gravação dos vídeos foi de
aproximadamente  dois  meses.  Durante  esse
período, foram realizadas reuniões periódicas com
cada grupo para analisar a evolução das pesquisas
e orientações quanto à gravação, pois eles deveriam
apresentar o tema de forma criativa (figura 1).

Figura 1. Figurino usado nas gravações dos vídeos.
A criação dos roteiros foi feita pelos próprios

alunos e fazia analogias a programas de televisão,
séries americanas ou uma forma bem humorada de
contar os fatos.

As  exibições  dos  vídeos  ocorreram  no
auditório  da  escola,  algumas  vezes  com  a
participação de outros professores e/ou servidores.
Inclusive,  com  a  distribuição  de  pipocas  e
guloseimas. 

Todos  os  alunos  se  envolveram  com  a
produção dos vídeos.

Conclusões

Conclui-se que a metodologia de produção
de vídeos despertou o interesse dos alunos pela HQ
e facilitou o processo de ensino e aprendizagem.
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Palavras-Chave: Formação de professores, eletricidade e estrutura da matéria.  

RESUMO: História e Filosofia das Ciências (HFC) destacam-se como uma alternativa pedagógica a 
ser problematizada no ensino de Ciências, em contrapartida ao atual ensino tecnicista. No 
entanto, abordagens deste tipo ainda são muito pouco discutidas nos cursos de formação de 
professores. Este trabalhou buscou realizar uma pesquisa bibliográfica acerca das contribuições 
da eletricidade para o desenvolvimento da estrutura da matéria e como as discussões de tais 
episódios contribuem para a formação dos professores. Os resultados apontam uma melhor 
compreensão da epistemologia da Ciência por parte dos futuros professores em relação às 
contribuições dos fenômenos elétricos para os estudos da estrutura da matéria. 

INTRODUÇÃO 

Discussões sobre História e Filosofia das Ciências (HFC) destacam-se como 
uma alternativa para o Ensino de Ciências tanto na construção da identidade docente 
quanto na abordagem do conhecimento científico.  A HFC não responde a todos os 
problemas do Ensino de Ciências, mas pode contribuir para torná-lo mais desafiador e 
reflexivo. Neste sentido a abordagem contextualista, defendida por Matthews (1995) se 
configura como uma forte aliada na melhoria da qualidade do ensino tendo em vista a 
humanização da ciência com contribuições do ponto de vista social, epistemológico e 
histórico. A incorporação desta abordagem permite um ensino de Ciências voltado para 
o desenvolvimento de competências, as quais possibilitam compreender o contexto 
social da época, os obstáculos e as dificuldades dos cientistas a fim de se estabelecer 
um conhecimento científico (MARTINS, 2006). No entanto, este tipo de abordagem no 
ensino universitário é rara, sendo esta perspectiva também importante nessa faixa de 
formação, sobretudo no ensino de Química. 

A abordagem contextualista proposta por Mattews (1995) defende um novo 
princípio na área de ensino, que busque uma visão mais elaborada em conceber a 
Ciência. Para isso, é importante que tanto os livros didáticos, quanto os cursos de 
formação de professores apresentem informações de maneira histórica, uma vez que, 
para muitos, os cientistas são vistos como heróis imutáveis e as controvérsias e 
episódios históricos deixados de lado. Abordagens que não levam em consideração o 
contexto histórico enfocam apenas as descobertas que ocorreram de “forma correta” na 
ciência, no entanto, por trás de cada descoberta existiu inúmeros debates até chegar 
ao que se sabe hoje. Neste âmbito, a visão contextual propõe um estudo sobre o “fazer 
ciência” e suas implicações na sociedade colocando em evidência os debates, 
controvérsias e rupturas que ocorrem na Ciência. Discussões como estas, estão 
associadas ao desenvolvimento de cognição dos alunos, em que a HC pode atuar 
semelhante a um monólogo, o qual traz sua própria fala (MATTHEWS, 1995; SILVA, 
2014).  
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Vislumbra-se então, grandes contribuições da abordagem contextualista no 
ensino universitário, sobretudo na formação dos professores e para o entendimento 
sobre a estrutura da matéria, pois se trata de um conceito base na Química e entender 
o contexto histórico sobre o qual ocorreram tais descobertas significa formar alunos 
mais críticos e com maior autonomia intelectual. 

No Ensino médio e em muitos cursos de formação de professores de Química, 
o estudo sobre o átomo é visto de forma distante do mundo do aluno, como uma 
temática bastante abstrata (FRANÇA, MARCONDES e CARMO, 2009). Este conteúdo, 
muitas vezes é trabalhado de maneira linear, como verdade incontestável e geralmente 
é apresentado juntamente com os modelos atômicos, sem levar em conta os episódios 
e controvérsias ocorridos e o que antecedeu até se chegar ao que se sabe hoje. A 
maioria dos livros didáticos extingue o contexto do surgimento da estrutura da matéria 
e a eletricidade é vista fora desse âmbito. Na verdade, discussões a respeito da 
eletricidade são geralmente incluídas apenas em cursos de formação em Física. Mas, 
se a eletricidade é de fundamental importância no contexto da construção histórica da 
estrutura da matéria, por que então há poucos estudos e poucos materiais a respeito 
dessa temática?  

 Com intuito de tentar promover uma abordagem contextual na graduação do 
curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe, Campus 
Professor Alberto Carvalho, Itabaiana-SE, buscou-se realizar discussões nessa 
perspectiva, tratando dos estudos sobre eletricidade e estrutura da matéria. A 
necessidade dessa abordagem surgiu a partir de um curso preparatório1, para 
iniciantes, onde se discutia sobre a estrutura da matéria, e verificou-se na ocasião que 
parte dos estudantes tinha dificuldades em conceber epistemologicamente os estudos 
sobre o átomo.  

Diante desse contexto e de experiências vivenciadas sobre a abordagem de 
conceitos sobre estrutura da matéria buscou-se realizar um estudo em bases históricas 
acerca da importância da eletricidade na construção da estrutura da matéria em meio 
às controvérsias históricas que ocorrem na construção do conhecimento científico. 

 Além de oferecer subsídios sobre como a eletricidade colaborou para o 
desenvolvimento da estrutura atômica, aspecto significativo não só para a História da 
Química, mas sem dúvida para a História de toda a Ciência, o trabalho apresenta o 
resultado de uma investigação sobre as contribuições desses episódios históricos na 
aprendizagem conceitual sobre estrutura da matéria de licenciandos do curso de 
Química. 

METODOLOGIA 
 

                                                      
1 O curso preparatório é um curso de nivelamento para alunos ingressantes dos cursos de exatas do 
Campus Professor Alberto Carvalho, o qual tem o objetivo de propiciar o aprofundamento dos 
conhecimentos de Química aos alunos ingressantes dos cursos de Química, Física e Matemática, além 
de estimular ao licenciando ministrante o desenvolvimento de atividades relacionadas a prática docente 
durante sua formação acadêmica   
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Como primeira etapa do trabalho foi feito um levantamento bibliográfico em 
fontes secundárias (artigos científicos) acerca da contribuição da eletricidade na 
construção histórica da estrutura da matéria, ao passo que se busca discussões sobre 
os debates e controvérsias envolvidas nesses conceitos (SÁ-SILVA, ALMEIDA E 
GUINDANI, 2009).  

Para investigação dos episódios históricos foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica, como se pode verificar no esquema representativo do percurso 
metodológico que consta na figura 1. Foi adotado como recurso da pesquisa “sites” de 
busca especializada, principalmente o banco de dados do Google acadêmico, fazendo 
o uso das seguintes palavras chaves: eletricidade, estrutura da matéria e ampola de 
Crookes, em que foram encontrados artigos científicos e documentários que deram 
suporte à primeira etapa da elaboração do trabalho.  

Após a pesquisa bibliográfica foi solicitado a licenciandos do sexto período (o 
pré-requisito para a pesquisa eram estudantes que já tivessem estudado conceitos de 
estrutura atômica e conhecessem mapas conceituais), do Curso de Química da 
Universidade Federal de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho que 
participassem voluntariamente da coleta de dados deste estudo. Conseguiu-se assim, 
nove participantes, os quais já conheciam a abordagem de mapas conceituais, mas 
não tinham, até então, contato direto com abordagens acerca da História da Ciência, 
no curso. Vale ressaltar que História e Epistemologia da Química neste Campus não é 
disciplina obrigatória e os participantes da pesquisa não a tinham cursado. 

Inicialmente foi aplicado questionário prévio com os noves participantes, com o 
objetivo de conhecer algumas de suas ideias prévias a respeito do desenvolvimento da 
estrutura da matéria. Para o questionário, foi feito anteriormente a sua aplicação, uma 
validação interna acerca das questões a serem respondidas pelos alunos. Após a 
validação o questionário sofreu alterações e assim foi aplicado aos licenciandos.  

 

 

Figura 1: Esquema metodológico da pesquisa. 

As intervenções iniciam-se com uma oficina a título de revisão, com o trato de 
mapas conceituais utilizando o programa disponível na rede de computadores, Cmap 
Tools. Justifica-se essa abordagem inicial devido os mapas assumirem o „status‟ de 
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instrumento organizador das ideias dos estudantes, ao final de cada uma das oficinas. 
Após essa etapa, buscou-se discutir os episódios históricos visando discutir as 
contribuições do desenvolvimento da eletricidade para a construção histórica da 
estrutura da matéria. Foram utilizados para promover a discussão, textos, experimentos 
com bases históricas e vídeos documentários. Ao final da intervenção, os alunos 
construíram coletivamente dois mapas conceituais, um referente à oficina sobre 
eletricidade e outro sobre os episódios históricos discutidos na oficina sobre estrutura 
da matéria.  

 Neste processo, os mapas conceituais foram importantes ferramentas 
organizadoras do conhecimento dos alunos, pois contribuíram na discussão realizada 
pelos licenciandos. A intervenção, na forma de oficinas, foi devidamente gravada e 
transcrita. Nesse estudo os alunos serão identificados por abreviações (A1, A2...) e o 
pesquisador por abreviação (P.).  

Os dados coletados através das falas e discussões entre os licenciandos foram 
analisados de maneira a perceber a evolução conceitual dos discentes em formação 
inicial a respeitos dos fenômenos discutidos e como a discussão dos episódios 
históricos contribuíram para a sua formação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

x Pesquisa Bibliográfica 

Primeiras ideias sobre eletricidade e estrutura da matéria 
 Pela pesquisa bibliográfica, não foram encontrados muitos trabalhos acerca do 

desenvolvimento histórico da estrutura da matéria e sua relação com eletricidade. 
Nessa etapa, o artigo intitulado “A Eletricidade e a Química” publicado na Revista 
Química Nova na Escola foi imprescindível para a pesquisa por que traz uma discussão 
sobre os episódios históricos da eletricidade, mas apenas o trabalho “Joseph John 
Thomson, as descargas em gases e a descoberta do electrão”, escrito por uma 
pesquisadora portuguesa e o “A eterna busca do indivisível: Do átomo filosófico aos 
quarks e léptons”, discutem mesmo que de forma indireta, o desenvolvimento da 
estrutura da matéria. 

  Os estudos dos fenômenos elétricos foram fundamentais para a descoberta 
estrutura da matéria, esses debates inclui uma discussão entre dois eixos 
aparentemente distintos, a eletricidade e os átomos, os quais se entrelaçam em um 
determinado contexto histórico. Os estudos sobre a natureza da matéria foram 
intensificados durante o século XIX e impulsionados pela descoberta da natureza dos 
fenômenos elétricos, os quais contribuíram para desenvolvimento e consolidação da 
teoria atômica (OKI, 2000).  

A eletricidade é sem dúvida, um dos fenômenos mais extraordinários da 
natureza e tem influência direta na vida cotidiana ao ponto de não se imaginar sem 
essa fonte de energia, mas até se chegar ao que se conhece hoje houve uma grande 
trajetória histórica e revolução elétrica. As primeiras ideias sobre eletricidade surgiram 
já na Grécia antiga, quando os gregos atritavam o âmbar para obter pequenos 
choques. 

O âmbar, por sua vez, é chamado de “elektron” em grego e “electrum” em 
latim, logo, todas as substâncias que apresentassem propriedades semelhantes a este 
material foram chamadas por Willian Gilbert de elétricas (FEIJÓ Jr, 2008). Séculos 
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depois, em um contexto histórico em que se desenvolvia o iluminismo, a eletricidade 
ainda era vista apenas como entretenimento de pessoas, no entanto, essa visão 
começou a mudar ao se intensificar as pesquisas a respeito destes fenômenos.  

Paralelo ao início do surgimento dos fenômenos elétricos, também se 
desenvolvia algumas ideias filosóficas a respeito dos constituintes da matéria. Neste 
mesmo século (XVI), Aristóteles, filósofo grego, era contra algumas ideias propostas 
por alguns pensadores, os quais defendiam ideias atomistas. Para Aristóteles a matéria 
não era formada por átomos (menor unidade), esse pensamento foi prevalecido entre 
diversos cientistas da época (FILGUEIRAS, 2004). Percebe-se desta forma, que o 
desenvolvimento da eletricidade estava inicialmente atrelado a uma inexistência dos 
átomos. 

Buscando acumular eletricidade para seus experimentos, o físico e alemão, 
Oton Von Guericke (1602-1686) no século XVII construiu uma esfera de enxofre, a qual 
ligou um suporte de madeira que permitia girá-la com uma mão e atritá-la com outra. 
Fazendo isso, Guericke percebeu que a esfera possuía propriedades semelhantes ao 
âmbar, pois podia atrair alguns objetos e emitir eletricidade ao serem colocadas frente 
a alguns materiais, assim pode-se dizer que Oton descobriu a primeira máquina 
eletrostática da história (FEIJÓ Jr, 2008). Nessa época Robert Boyle (1627-1691), 
filósofo natural, químico e físico já falava sobre partículas e ao contrário do que 
acreditava Aristóteles, defendeu a ideia da existência de unidades fundamentais da 
matéria, as quais podiam se combinar formando outras substâncias (FILGUEIRAS, 
2004). O filosofo natural propôs três níveis para explicar tais partículas invisíveis, prima 
naturalia (constituintes firmes e resistentes em soluções), corpúsculos secundários 
(aglomerados responsáveis por características dos materiais) e substâncias compostas 
(compostos recombináveis) (FREZZATTI, 2005). Começava assim, ao mesmo tempo 
em que a eletricidade se desenvolvia, uma das primeiras ideias mais próximas da 
existência dos átomos como constituintes da matéria. 

Fenômenos como a esfera de Guericke influenciava bastante o pensamento 
das pessoas da época, experimentos como esses, por mais simples que fossem eram 
vistos como obras do Todo Poderoso, algo sem explicação. No século seguinte, 
Stephen Gray (1666-1736), físico, astrônomo e tintureiro, em seus estudos, conseguiu 
distinguir as substâncias em isolantes e condutoras, algumas como as folhas de ouro e 
os metais conseguiam conduzir eletricidade, já outras, não permitiam a sua passagem, 
a exemplo da seda.  

Diversos estudos iam sendo realizados em todo mundo, experiências 
fascinantes iam surgindo, no entanto, os cientistas sentiam-se frustrados por não 
conseguirem armazenar o deslumbrante “poder elétrico” para posteriores 
experimentos. Diante desse contexto, ainda no século XVIII, surge um instrumento com 
o intuito de armazenar o fluído elétrico, a garrafa de Leyden, os cientistas acreditavam 
que a eletricidade pudesse ser armazenada da mesma forma como se armazena água 
em uma garrafa, a garrafa de Leyden era na verdade, uma espécie de um capacitor 
primitivo (OKI, 2000). Ao passo que a eletricidade se desenvolvia de forma 
avassaladora, as ideias a respeito da estrutura da matéria continuavam na existência 
de partículas até então indivisíveis, ainda existiam apenas discussões sobre 
corpúsculos os quais faziam parte dos elementos (FILGUEIRAS, 2004). 

Em meados do século XVIII, os fenômenos elétricos se desenvolviam atrelados 
aos estudos de um médico conservador, Luigi Galvani (1737-1798). O médico e 
professor de Anatomia da Universidade de Bolonha foi um defensor da eletricidade 
animal, advinda dos seres vivos. Em seus estudos observou que ao aplicar descargas 
elétricas em rãs dessecadas ocorria uma contração dos seus músculos, então ele 
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entendeu este resultado como eletricidade advinda dos tecidos do animal morto (OKI, 
2000). Essas pesquisas influenciaram outras ideias, como os estudos realizados por 
Alessandro Volta (1745-1827), físico da Universidade de Pavia. Volta era o oposto de 
Galvani, bastante racional ele percebeu que o que gerava a eletricidade era o contato 
entre metais diferentes e a eletricidade externa a qual foi submetida o animal (OKI, 
2000; JESUS e MENEZES, 2012). Um grande debate se estabeleceu entre esses dois 
cientistas finalizado com a divulgação de um empilhamento alternado de metais 
embebidos com uma solução ácida criado por Volta, era o surgimento da primeira pilha. 
Esta descoberta tornou Volta famoso em todo o mundo, já Galvani, morreu século 
depois pobre e triste, após ser demitido da Universidade onde trabalhava. 

 Após o surgimento da pilha elétrica, a eletricidade continuava a se desenvolver 
e inúmeras outras descobertas permitiam o futuro estabelecimento da estrutura 
atômica. Os séculos XVII e XVIII ficaram marcados como a era da racionalidade, 
sobretudo, da indústria e da ciência que se desenvolvia de forma fantástica, atrelados 
aos pioneiros da História elétrica.  Nesta época, os experimentos de Michael Faraday 
expandiam e os estudos sobre descargas em gases interessavam bastante os 
cientistas, que por sua vez, já trabalhavam com gases. Faraday, entre outros, percebeu 
que essas descargas elétricas eram favorecidas pela falta de ar, o vácuo (RUIVO, 
2010), além de também impulsionar os estudos sobre eletroquímica. Apesar de no 
século XVI Boyle já falar sobre partículas, estas experiências demarcam o início dos 
estudos de eletricidade em nível submiscroscópico e antecedem as etapas para 
descoberta dos átomos e elétrons. 

Os cientistas da época ainda não sabiam de que era formada a eletricidade e a 
sua natureza ainda continuava sem explicação, não conseguiam entender o que criava 
as correntes e cargas elétricas, isto ainda era um verdadeiro mistério. Para Oki (2000) 
a compreensão da natureza da matéria começou a se ampliar com os estudos da 
eletricidade, permitindo um grande avanço na Química. A estrutura da matéria passou 
a ser compreendida a partir do desenvolvimento da eletricidade e o entendimento da 
estrutura atômica foi fundamental para a explicação dos fenômenos elétricos, os quais 
foram bases imprescindíveis até se chegar ao que se sabe hoje. 

Diversos cientistas estudaram tubos parcialmente evacuados, uma vez que não 
conseguiam obter um tubo totalmente sem ar. Nessa época, os estudos sobre os gases 
estavam bastante acirrados, segundo Filgueiras (2004) a palavra átomo foi citada por 
Dalton no início do século XIX para representar os gases (átomos) da atmosfera, seus 
estudos tratava sobre volumes, pesos e combinação dos gases. 

As experiências com descargas em gases começaram a se destacar quando 
se percebeu que tubos criados por um soprador de vidros, Heinrich Geissler, podia ser 
a chance para se entender a natureza do fluido elétrico. Surgia a seguinte questão 
“Será que o fluido elétrico consegue atravessar o vácuo?” Um químico cientista e 
espiritualista, conhecido como Crookes, famoso no campo científico por descobrir o 
tálio e o radiômetro, no campo mediúnico e no espiritismo por desenvolver fenômenos 
sobre a materialização de espíritos. Crookes utilizou um tubo de Geissler e conseguiu 
extrair uma grande quantidade de ar deles, próxima do vácuo, a fim de responder ao 
persistente “problema do fluido elétrico”. Ele obteve tanto domínio nessas experiências 
que esses tubos a vácuo são comumente chamado de „ampola de Crookes‟ (SERRA, 
2008). Com uma vida científica bastante ativa, Crookes, ao passar uma corrente 
elétrica pela ampola, percebeu uma luminosidade em uma de suas extremidades, 
como se um feixe incidisse pelo tubo e atingisse o outro lado da ampola de vidro 
(CARUSO e OGURI, 1996). Mas tarde, essa radiação tornou-se por ele conhecida 
como raios catódicos, pois se descobriu que esse feixe de luz se originava no eletrodo 
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negativo, o catodo. Estes experimentos desenvolvidos por Crookes abriram portas para 
os posteriores estudos realizados por Thomson, o qual se debruçou nas experiências 
com os raios catódicos. 

Ainda no século XIX o físico britânico J. J Thomson (1856-1940), no laboratório 
Cavendish, trabalhou com vários outros cientistas, alguns dos quais foram até seus 
alunos como E. Rutherford, Aston, entre outros. Trabalhando neste laboratório,  o qual 
chegou a dirigi-lo, Thomson percebeu que os raios catódicos nas descargas em gases 
nos tubos de vidro a vácuo, até então bastante estudados por Crookes e 
colaboradores, eram formados por partículas pequenas com cargas negativas, pois um 
eletrodo metálico exposto aos raios catódicos tornava-se eletrizado negativamente, 
como eram feixes portadores de eletricidade,  os raios catódicos ficaram conhecidos 
como elétrons  (SERRA, 2008). Após Thomsom conseguir medir a razão carga/massa 
do elétron pelo desvio sofrido por essas partículas frente a um campo elétrico ele 
percebeu que os elétrons eram constituintes universais da matéria.  

Somente por volta do século XX, após a descoberta do elétron por Thomson 
que os cientistas finalmente entenderiam a natureza da eletricidade e a composição 
dos átomos em um contexto da eletricidade agora em escala atômica, eles também já 
citavam o átomo para explicar determinados fenômenos. A descoberta do átomo 
ajudaria a descobrir características curiosas e descobertas importantes a respeito da 
eletricidade. Entender a estrutura atômica significava compreender os espetáculos de 
luz da natureza, assim como os tubos de Geissler e de Crookes.  Desta forma, torna-se 
evidente a permanência do surgimento da eletricidade no contexto do desenvolvimento 
da estrutura da matéria, sobretudo, dos estudos de Crookes, imprescindível para a 
descoberta dos elétrons por Thomson e da estrutura atômica, considerados como 
chave no entendimento da natureza da eletricidade. A descoberta da estrutura da 
matéria também permitiu ideias mais completas acerca de materiais condutores e 
isolantes, uma vez que já se conseguiam explicar o fluxo de elétrons e isso causou um 
grande impacto nas indústrias eletrônicas e no mundo moderno. 

 
x Aplicação dos Episódios Históricos 

 
Os dados dessa etapa da pesquisa resultaram da análise do questionário inicial 

para conhecimento das concepções prévias dos alunos, da transcrição do diálogo 
(Quadro 1 e 2) ocorrido durante a aplicação das oficinas e  dos mapas conceituais 
realizados pelos alunos.  

As informações contidas no questionário prévio foram elaboradas em níveis 
conceituais e fenomenológicos em torno do desenvolvimento histórico da estrutura da 
matéria e sua relação com a eletricidade. Diz-se fenomenológico, do ponto de vista de 
entender o fenômeno proposto pela questão e construir uma resposta com bases nos 
resultados experimentais fornecidos.  

A análise dos questionários prévios permitiu perceber que a maioria dos 
licenciandos, mesmo já estudado conceitos a respeito da estrutura da matéria, não a 
discute com bases no seu contexto histórico, muito menos a relacionam com a 
eletricidade. Pode-se destacar também, que os discentes não concebem os raios 
catódicos, os quais são comumente estudados ao discutir conteúdos sobre estrutura 
atômica, 71% dos discentes afirmaram conhecer os raios, mas não conseguem defini-
los ou falar sobre eles. Em relação ao tubo de Crookes, nenhum estudante mencionou 
ter conhecimento do mesmo, fato que talvez tenha impulsionado, em outra questão, 
uma não relação do tubo de Crookes com o desenvolvimento da eletricidade e 
estrutura da matéria. Cerca de 29% dos alunos conseguiram chegar a uma boa 
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explicação dos resultados obtidos por Crookes quando foi apresentado seus resultados 
experimentais, no entanto, tiveram dificuldades em correlacionar sua descoberta com a 
estrutura da matéria. 

Com este resultado foi possível uma análise prévia em relação aos 
conhecimentos científicos (relação entre eletricidade e estrutura da matéria, os raios 
catódicos, o modelo de fluxo de elétrons) já formados pelos alunos em formação inicial, 
além de ajudar a definir e impulsionar uma rota conceitual sobre aspectos gerais. As 
intervenções procuraram discutir a construção de tais conceitos levando em 
consideração o contexto histórico em que ocorreram as descobertas. Os resultados 
(Figuras 2 e 3) indicam que grande parte dos estudantes foram capazes de aperfeiçoar 
alguns conceitos ao lidar com questões a respeito da eletricidade e estrutura da 
matéria.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 2: Fragmentos da discussão dos episódios históricos em torno dos fenômenos elétricos. 

 

Surgimento da 
Eletricidade 

 Vocês já param pra 
pensar como surgiu a 
eletricidade e o porquê 

ela tem esse nome? 
 

Episódios Históricos 
Perguntas 

Desencadeadoras 

Fragmentos da Discussão 

A1: “Dos raios né não”? [..] “Eletricidade vem de 
elétrons”. 

A3: E como sabiam que tinham elétrons naquela 
época? Por que não foi outro nome? Hoje em dia a 

gente sabe que são elétrons”. 
A4: Talvez eles tinham descoberto a eletricidade 

sem saber dos elétrons...” 

Primeiras ideias 
sobre eletricidade 

   Quais os fatores que 
influenciaram os 

estudos de eletricidade? 
Vocês já pararam pra 

pensar que 
experimentos tão 
simples poderiam 

causar uma revolução 
na época?? 

 

Muitos: “Eles podiam ter visto os raios e tentaram 
guardar esse raio pra depois emitir luz”. 

A2: Sim, pois eles iam procurar explicação até se 
chegar nos elétrons, já que a explicação é toda 

baseada neles. 
Muitos: “Iam dizer que os fenômenos eram bruxarias”. 

Descobertas 

   O que mais te chamaram 
atenção no vídeo? 

[...] E assim, William Gilbert 
no século XVI classifou 

subst. em elétricas e subst. 
não elétricas. Mas, por que 
esse nome elétricas? São 

as mesmas subst. elétricas 
são iguais as que 

conhecemos hoje? 
 

A2: “Eles chamavam o âmbar de elétron” 
A3: “O âmbar era chamado de elétron e as substâncias 
elétricas tinham as mesmas propriedades do âmbar”. 

Muitos: “Não são as mesmas substâncias”. 
P. O que levou Guericke a construir uma esfera de 

enxofre? 
A2: “Eles sabiam que o enxofre era semelhante ao 

âmbar. Talvez ele pensasse que quanto maior 
construísse uma esfera de enxofre, mas corpos podia 

atrair”. 
P. E por que experimentos como esse repercutia muito 

na época? 
A3: [..].”O que se tinha era coisa de outro mundo”. 
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Figura 3: Fragmentos da discussão dos episódios históricos em torno da estrutura da matéria. 

 

“Relação” átomos e 
eletricidade Existe alguma relação da 

eletricidade com os 
átomos que constituem a 

matéria? 

A4: “Eletricidade, átomos, átomos, elétrons, 
eletricidade. Os elétrons estão nos átomos”. 

A3: “Mas, eles ainda não descobriram os elétrons”. 
P. “Vamos falar, relacionado com a História da 

Ciência”. 
A2: “Então, acho que existe relação, mas eles não 

sabem ou ainda não haviam descoberto”. 
Átomos e 

eletricidade 
  

 
O que vocês 

perceberam ao ler o 
texto? 

[Texto I e II (Eletricidade 
e Átomos)] 

A2: “Eles estudavam eletricidade, mas não acreditavam 
na existência de átomos. Como então iriam explicar 

esses fenômenos”? 
A1: “Enquanto Aristóteles pensava que a matéria era 

contínua. Boyle dizia que existia unidades fundamentais 
da matéria.”  

A4: “Eles não relacionavam átomos com eletricidade” 
P. “A descoberta dos átomos implicaria em um 

desenvolvimento da eletricidade”? 
A1: “Sim, pois eles não conseguiam explicar nada até 

então, pois não sabiam explicar os átomos”. 
P. [...] “Nessa época já havia uma teoria atômica”? 

A4: “Eu acho que já havia especulações, pois alguns já 
acreditavam em partículas”... 

A2: ”É mesmo, para eles existiam partículas que eram as 
menores estruturas”. 

P. “Vocês acreditam que a compreensão da estrutura da 
matéria ampliaria os estudos de eletricidade”? 

A1: “Os dois, pois se descobrissem que a eletricidade 
era causada pelos elétrons que fazem parte da estrutura 

da matéria, um levava a descoberta do outro”. 
 

Primeiras ideias 
sobre estrutura da 

matéria 
(Descobertas)  

 
 
 

Vocês já ouviram falar 
sobre raios catódicos? 

 A4: “Uma descarga elétricas com cargas positivas”. 
A1: “Não, são cargas negativas”. 

P. “Mas, tem como saber de onde está saindo a 
luminosidade no experimento de Crookes”? 

A2: “Se o raio fosse positivo, o feixe não saía do negativo, é 
só vê onde começa”. 

P. Mas, o que então são esses raios? 
A4: “Fluxo de elétrons”. 

P. “Então, é possível saber se esses raios tem cargas 
negativas ou positivas? 

A1: “Sim, mas isso por que eles já sabiam que cargas 
positivas e negativas sofriam atração, se não também não 

conseguiriam entender”. 

Episódios Históricos Perguntas 
Desencadeadoras Fragmentos da Discussão 
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Com base nos fragmentos da discussão (Figura 2) nota-se em alguns trechos 
que o contexto histórico em torno da eletricidade veio a contribuir na aprendizagem dos 
futuros docentes, pois ver-se nas falas um caminho que parte inicialmente da dúvida na 
descoberta dos elétrons ao desenvolvimento da eletricidade. De fato, logo no início 
alguns alunos acreditavam na descoberta dos elétrons paralela ao desenvolvimento da 
eletricidade, surge assim um impasse a respeito de qual descoberta ocorreu primeiro, 
os elétrons ou a eletricidade, no decorrer das oficinas os discentes percebem que os 
fenômenos elétricos se desenvolviam sem saber da existência dos elétrons. Além dos 
subsídios fornecidos pelas atividades realizadas nas oficinas, as perguntas 
desencadeadoras realizadas pelo pesquisador levam a uma nova etapa de raciocínio 
que leva em conta a epistemologia do conhecimento, permitindo desta maneira, uma 
evolução nas respostas dos alunos. 

Já na análise da Figura 3, cabe destacar que a intervenção de alguns 
licenciandos na discussão entre os alunos conseguiam em vários momentos mudar a 
ideia a respeito de um determinado conceito, como na definição dos raios catódicos, 
por exemplo. Isso é notado quando um discente consegue abrir as ideias de outros 
para o entendimento de determinado fenômenos, como visto no recorte: 

 “Os raios catódicos são cargas negativas” [A4], “Se o raio fosse positivo, o 
feixe não saía do negativo, é só vê onde começa” [A2], “.[...]É fluxo de elétrons” 
[A4]. 
 
A fala mencionada pelo discente A2, também demonstra um conhecimento 

apropriado em relação aos raios catódicos. Outro ponto a destacar é que o aluno [A1] 
ressalta, após várias discussões, que os cientistas só conseguiram entender a natureza 
dos raios catódicos por que eles já conheciam o princípio atração/repulsão, caso 
contrário, não conseguiriam entender, isso evidencia que o discente percebeu a 
epistemologia do conhecimento científico em torno da descoberta dos raios catódicos, 
isto é, a forma como o conhecimento foi gerado. Os licenciandos também conseguiram 
entender que o desenvolvimento da estrutura da matéria ampliaria os estudos da 
eletricidade na época, esta fala é bastante importante e deve ser destacada, pois 
mostra uma visão mais completa acerca do conhecimento científico e uma visão não 
linear da ciência: 

 
“[...]se descobrissem que a eletricidade era causada pelos elétrons que fazem 
parte da estrutura da matéria, um levava a descoberta do outro”[A1]. 
 
Os licenciandos também demonstram uma compreensão a respeito do 

contexto histórico o qual ocorria algumas descobertas da época em que experimentos 
por mais simples que fossem, eram vistos como obras do Todo Poderoso. Isto é 
perceptível em tais falas: “Iam dizer que esses fenômenos eram bruxarias” [Muitos], “o 
que se tinha era coisa de outro mundo” [A3].  

Após as intervenções, foi perceptível a compreensão da epistemologia da 
Ciência em torno dos fenômenos elétricos e da estrutura da matéria. Ao perguntar, ao 
fim da oficina e após discutir sobre a descoberta do elétron por Thomson, todos 
responderam que tais descobertas implicariam no desenvolvimento da estrutura 
atômica. Isso foi possível, por meio de uma ponte entre a Histórica da Ciência e o 
conhecimento científico. Os debates e episódios históricos permitiram um alicerce para 
a elaboração do conhecimento e discussões realizadas pelos licenciandos. Este 
resultado pode ser notado também pelos mapas conceituais realizados coletivamente 
ao final das oficinas.               
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Os mapas conceituais construídos pelos discentes foi um meio para analisar as 
discussões realizadas pelos discentes e permitiu também perceber desta forma, uma 
compreensão sobre os episódios históricos em torno da eletricidade e estrutura da 
matéria.   

Com base nas discussões a partir dos mapas conceituais parece claro a 
percepção dos futuros professores sobre a importância dos estudos de eletricidade 
para o desenvolvimento da estrutura atômica. Os discentes destacam o experimento de 
Crookes, ocasionando a descoberta dos raios catódicos e a descoberta do elétron por 
Thomson. Nota assim, uma significativa contribuição e importância na inserção da HFC 
na aprendizagem dos alunos, que permitiu os licenciandos ir além de conhecimentos 
simplistas, isso foi até mencionado na fala de um aluno em um momento das 
discussões: 

 
 “a gente deveria ter em cada período uma disciplina de História da Ciência... 
São curiosidades que a gente não para pra pensar”. 
 
Percebe-se dessa forma, grandes benefícios na inclusão dos episódios e 

controvérsias históricas em torno da eletricidade para o desenvolvimento da estrutura 
da matéria e para a formação dos professores. Em virtude dos fatos os quais 
permitiram a construção do conhecimento, ao longo dos anos, o que favorece aos 
estudantes, principalmente os em formação inicial, uma compreensão do processo de 
elaboração dos conceitos sobre estrutura atômica. 

 
 
 
CONCLUSÃO 

 
A partir deste trabalho, é viável salientar a presença dos estudos sobre 

eletricidade para o desenvolvimento da estrutura da matéria e toda a importância de 
tais episódios para a formação de professores. No entanto, mesmos com muitas 
contribuições na formação inicial dos futuros professores, temáticas como estas ainda 
são bastante raras neste nível de ensino.  

Dessa forma, abordagens deste tipo devem ser bem mais intensificadas em 
cursos superiores, uma vez que se destaca por permitir melhorias na formação 
docente. Faz se necessário assim, uma abordagem deste tema desde os episódios 
históricos dos fenômenos elétricos até sua contribuição para a estrutura da matéria, 
para que assim o futuro professor tenha uma visão mais completa e contextualizada, 
buscando entender os debates e controvérsias sobre como o conhecimento científico 
foi gerado e desenvolva um pensamento mais crítico e uma melhor compreensão 
acerca dos conceitos científicos atrelados ao seu processo de elaboração, pois são 
conceitos com bastante importância na Química.  
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Resumo: O trabalho a seguir realiza uma reflexão crítica acerca da utilização da História e da Filosofia 
da Ciência, discutindo suas potencialidades e dificuldades na ação docente, propondo uma abordagem 
histórico-filosófica das Teorias do Flogisto e do Calórico, suas diferenças e semelhanças e suas 
concepções para o calor e a combustão. Espera-se que essa proposta atue como aliada no Ensino de 
Química conscientizando os alunos da natureza transitória dos conceitos e auxiliando também na 
construção do conhecimento científico, uma vez que alguns obstáculos enfrentados pelos alunos podem 
se assemelhar à forma como antigos cientistas conceituados também pensavam. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O fogo sempre esteve na vida do ser humano como fonte de luz e calor 
despertando medo e admiração. Uma das grandes conquistas do homem foi aprender 
a produzir e controlar o fogo, o que permitiu que sobrevivesse ao frio e ao ataque dos 
animais. (CHAGAS, 2011) Para Bachelard, esse é provavelmente o fenômeno que 
mais ocupou os cientistas na História da Ciência. “Durante muito tempo, pensou-se que 
resolver o enigma do fogo era resolver o enigma central do Universo” (BACHELARD, 
2006, p.185). Dentre os filósofos naturais que buscavam um princípio primordial 
responsável por toda a natureza, Heráclito concebia que apenas a transformação é 
eterna, e que o fogo é ao mesmo tempo o princípio primordial e o agente desta 
transformação. Para Empédocles e Aristóteles todos os objetos e seres eram 
compostos por uma combinação dos elementos: Terra, Água, Fogo e Ar, teoria que foi 
aceita por quase 2000 anos. Já no século XVIII duas interpretações surgiram para 
explicar a combustão e o calor liberado por ela, a Teoria do Flogisto e a do Calórico. 
Devido à tamanha importância e encantamento que esse fenômeno sempre causou na 
humanidade, cientistas de todos os tempos, além de manipular, sempre desejaram 
entender e explicar o fogo de maneira racional. Sua influência é tão grande que a 
simbologia utilizada entre os alquimistas para representá-lo, o triângulo, sobrevive até 
hoje indicando as reações que passam por aquecimento. (MAAR, 2008) 

Apesar da estreita relação que esses conceitos possuem com todas as 
pessoas, trabalhos como o de Mortimer (1998), demonstram as dificuldades no ensino 
dos conceitos relacionados à Termoquímica, como: fogo, combustão, energia, calor e 
temperatura. De acordo com o autor esses são termos com quais os alunos já estão 
acostumados em seu dia-a-dia, mas que não possuem os mesmos significados na 
linguagem científica, gerando conflitos e obstáculos em sua aprendizagem. Bachelard, 
que define essas estagnações na construção do conhecimento como obstáculos 
epistemológicos, afirma que o estudo do fogo gera uma mistura inextrincável de 
obstáculos animistas e substancialistas (BACHELARD, 1996; BACHELARD, 2006). Por 
isso, se esses conteúdos termoquímicos forem “lançados” aos alunos sem levar em 
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conta seus conhecimentos empíricos, é possível que o aluno carregue tanto os 
conceitos científicos como os cotidianos, sem contudo, diferenciá-los. 

É grande a limitação trazida por uma educação científica centrada meramente 
na transmissão de conhecimentos indiscutíveis e fechados, sem a abordagem dos 
problemas, progressos e dificuldades que lhe deram origem. Essa visão rígida e 
ahistórica, segundo Gil Pérez (2001), acaba por gerar ou maximizar visões ingênuas 
que o aluno possui acerca da ciência. Muitas vezes, apresenta-se o trabalho científico 
como um saber acima de todas as dúvidas e o cientista passa a ser visto como uma 
figura quase mitológica, imersa em cálculos, explosões e fumaça, e que tem como 
função “descobrir” o funcionamento do mundo. Na interpretação científica dos 
fenômenos é essencial que o aluno perceba que esses conhecimentos fazem parte de 
uma construção humana e que estão em contínua mudança. Nesse sentido, vem 
sendo largamente defendida a utilização da História e Filosofia da Ciência (HFC) no 
ensino, buscando facilitar o processo de aprendizado dos conceitos teóricos, tanto 
quanto a compreensão de como esses conhecimentos são construídos.  

Esse trabalho, então, busca discutir as vantagens e dificuldades enfrentadas na 
utilização da HFC no ensino de Química, propondo como abordagem historiográfica as 
Teorias do Flogisto e do Calórico. Espera-se assim que possam ser reconhecidos e 
superados obstáculos que impedem a compreensão dos conceitos termoquímicos 
aceitos atualmente. Almeja-se ainda que o estudo desse período da história sirva como 
formador de um estudante consciente do caráter transitório e descontínuo da Ciência, 
pois como escrito por Thomas Kuhn (1962): 

“Se a História fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas 
ou cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem de 
ciência que atualmente nos domina”. (KUHN, 1962, p.19) 

 
 
A RELEVÂNCIA DE ESTUDOS HISTÓRICO-FILOSÓFICOS NO ENSINO DE 
QUÍMICA 

Em busca de um ensino de química mais contextualizado, a utilização da HFC 
como estratégia didática tem sido largamente defendida. Dentre as inúmeras 
vantagens trazidas pela abordagem histórica, destaca-se uma compreensão maior e 
menos ingênua da Natureza da Ciência (NDC), conforme afirmam Oki (2008), Silva 
(2013), e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM):  

“A História da Química, como parte do conhecimento socialmente produzido, 
deve permear todo o ensino de Química, possibilitando ao aluno a 
compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, com seus 
avanços, erros e conflitos.” (BRASIL, 2000, p.31) 

A História da Ciência vem ganhando espaço no ensino nos últimos anos e 
argumentos poderosos são exibidos em sua defesa. Matthews (1995), por exemplo, 
afirma que o uso de aspectos históricos no ensino pode humanizar as ciências, 
tornando as aulas desafiadoras, reflexivas e significativas. Para Martins (2006), embora 
não haja um paralelo completo entre as concepções prévias dos alunos e as científicas 
de outros tempos, o conhecimento desse processo histórico pode mostrar ao estudante 
que cientistas, nada tolos, já possuíram ideias semelhantes as que ele próprio tem e 
assim prepará-lo para a construção dos conceitos científicos atuais.  

É importante, ainda, no âmbito das abordagens histórico-filosóficas, que o 
professor esteja preparado e instruído em relação a qual imagem da NDC almeja 
construir com seus alunos, uma vez que suas concepções influenciarão na forma como 
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interpretará e abordará certos aspectos do período pesquisado. Sendo assim, é 
importante uma reflexão prévia sobre as abordagens Internalista e Externalista, pois 
essas implicarão na forma como o tema histórico será introduzido no ensino e 
consequentemente em seus resultados.  

De acordo com os trabalhos de Martins (2005) e Oliveira (2012), uma 
abordagem Internalista, ou conceitual, discute fatores de natureza científica e é 
utilizada para o desenvolvimento de conceitos teóricos, enquanto que a abordagem 
Externalista lida com fatores extracientíficos, como influências sociais e políticas, 
contextualizando o ensino à perspectiva de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Inserir tais saberes às aulas de ciências traz também dificuldades que devem 
ser objeto de reflexão do docente, para que essa abordagem atue realmente com a 
eficácia desejada. Entre as dificuldades citadas pela ampla literatura da área em 
questão as mais recorrentes são a falta de preparo epistemológico dos docentes, a 
escassez de material didático e fontes adequadas e algumas imagens distorcidas 
acerca da própria HFC (MATTHEWS, 1995; MARTINS, 2006; MARTINS, 2007).  

É essencial que para uma abordagem histórica da Ciência o professor se 
prepare em diversos âmbitos tais como em relação ao conhecimento acerca do período 
histórico que irá estudar assim como sobre os conceitos atuais que pretende trabalhar 
com essa técnica, entre outras particularidades. Além disso, para uma pesquisa eficaz 
em HFC é preciso se ater às fontes utilizadas. As fontes podem ser divididas em fontes 
primárias (escritas pelos cientistas que serão estudados) ou secundárias (biografias e 
outros trabalhos historiográficos acerca do tema) e o uso de ambas exige cautela.  

É claro que o professor interessado em uma abordagem histórica, deve 
primeiramente buscar fontes primárias do assunto que deseja abordar, mas nem 
mesmo esses textos estão livres de distorções, pois traduções podem omitir dados ou 
conter más interpretações realizadas pelo tradutor. 

O contexto histórico que será utilizado nesse trabalho traz um exemplo de 
como a tradução pode influenciar um estudo, pois, de acordo com Bensaude-Vincent e 
Stengers (1996) a associação entre fogo e Flogisto nada se deve ao químico Stahl, que 
concebia o Flogisto como uma terra e o fogo como um instrumento, mas sim a uma 
rearticulação de sua teoria por intermédio de Rouelle, como relata Rappaport (1961, 
apud BENSAUDE-VINCENT; STENGERS, 1996): 

“O que em França, em meados do século XVIII, se chama “química stahliniana” 
inspira-se certamente na doutrina de Stahl, mas contendo as transformações 
que lhe introduziu aquele que foi considerado como seu fiel intérprete, 
Guillaume François Rouelle.” (RAPPAPORT, 1961 apud BENSAUDE-
VINCENT; STENGERS, 1996, p.91) 

Outra dificuldade a ser enfrentada no uso da HFC são as imagens distorcidas 
sobre a própria História da Ciência. Citam-se aqui, por exemplo: a imagem de que a 
ciência se dê através de descobertas isoladas realizadas por grandes gênios em datas 
específicas, ou a imagem de que a história da ciência seja como uma linha do tempo 
contínua que evoluiu de superstições antigas até o verdadeiro conhecimento de hoje. 
Kuhn (1962) questiona essa visão continuísta da ciência de desenvolvimento por 
acumulação. Para ele teorias do passado não devem ser ridicularizadas apenas porque 
foram descartadas. Muitas vezes debruçado sobre a história da ciência o pesquisador 
pode perceber que os argumentos para cada teoria condizem com os contextos 
externos vigentes à época. 

“Quanto mais cuidadosamente estudam, digamos, a dinâmica aristotélica, a 
química flogística ou a termodinâmica calórica, tanto mais certos tornam-se de 
que, como um todo, as concepções de natureza outrora correntes não eram 
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nem menos científicas, nem menos o produto da idiossincrasia do que as 
atualmente em voga. Se essas crenças obsoletas devem ser chamadas de 
mitos, então os mitos podem ser produzidos pelos mesmos tipos de métodos e 
mantidos pelas mesmas razões que hoje conduzem ao conhecimento 
científico. Se, por outro lado, elas devem ser chamadas de ciências, então a 
ciência inclui conjuntos de crenças totalmente incompatíveis com as que hoje 
mantemos.” (KUHN, 1962, p.21) 

Outro “vício” com o qual o professor deve ter cuidado é o denominado por 
Herbert Butterfield de interpretação Whig da história, ou visão anacrônica, que seria 
uma tendência a se enfatizar fatos bem sucedidos do passado para assim validar ou 
ainda glorificar o presente (BUTTERFIELD, 1931). Ou seja, olhar o passado com o 
olhar carregado pelo presente.  

Baseado nessa relação entre vantagens e desvantagens do uso de HFC no 
ensino, esse trabalho busca uma abordagem Internalista dos conceitos de calor e 
combustão existentes no século XVIII dentro das Teorias do Flogisto e do Calórico. 
Foram utilizadas fontes primárias e secundárias e a abordagem não necessariamente 
obedece a uma ordem cronológica, uma vez que não existe uma linha divisória entre as 
duas teorias, ou entre elas e a concepção atual de calor. 
 
A NATUREZA DA COMBUSTÃO E DO CALOR NO SÉCULO XVIII: O FLOGISTO E 
O CALÓRICO. 

No inicio do século XVII, destacam-se inúmeras tentativas de se romper com 
as autoridades clássicas e com o misticismo da Alquimia, buscando-se meios de 
sistematizar as observações e racionalizar o pensamento científico. O método 
aristotélico perdia rapidamente sua força explicativa nessa época e Francis Bacon foi 
um dos filósofos naturais que buscou outras maneiras de interpretar os fenômenos, 
como nos mostra sua obra “Novum Organum”, em que o filósofo propõe que os 
princípios fundamentais não deveriam ser supostos intuitivamente, mas sim alcançados 
através de evidências experimentais, como exemplifica Laidler (1993): 

“Um bom exemplo de método indutivo de Bacon de chegar a princípios gerais é 
o procedimento para a descoberta da natureza do calor. Ele elaborou uma lista 
de exemplos de produção de calor, e, em seguida, uma lista de situações em 
que o calor não é produzido. Ele, então, eliminou os fatores que eram comuns 
às suas duas listas, e, finalmente, decidiu pela única conclusão restante, que o 
calor seria uma forma de movimento das partículas constituintes. Ele estava à 
frente de seu tempo em chegar a essa conclusão, Boyle e Newton aceitaram, 
mas ao longo de um século mais tarde, Joseph Black, Antoine Lavoisier e 
muitos outros pensaram que calor era uma substância” (LAIDLER, 1993, p.56-
57, tradução própria). 

 A busca por fatos empíricos dominou o século XVII, porém, como ainda não 
havia uma teoria para a estrutura da matéria aceita de maneira unânime pelos 
cientistas, várias explicações surgiram para os mesmos fenômenos de acordo com 
diferentes crenças. Algumas das dualidades existentes, segundo MAAR (2008) foram a 
da matéria contínua-descontínua e os modelos mecanicismo-vitalismo.  

A crença em uma matéria contínua veio como herança dos filósofos gregos, 
que não acreditavam na possibilidade da existência do vácuo, uma vez que a Natureza 
parecia sempre demonstrar “horror pelo vazio”. (ALFONSO-GOLDFARB, 2005) 

Já a segunda dualidade citada por Maar (2008) é a do modelo mecanicista, que 
prevê que todos os fenômenos deveriam ser explicados através de matéria e 
movimento, como peças de uma máquina, podendo ser simplificados em termos de leis 
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matemáticas, e a do modelo vitalista que supunha haver forças vitais na Natureza que 
não poderiam ser mensuradas ou explicadas através do conhecimento científico.  

Apesar de todas as discussões e esforços empregados na tentativa de se 
romper com a Alquimia e com a influência de entes inobserváveis, diversos cientistas 
ainda se mantinham ligados às antigas crenças de elementos e princípios 
fundamentais, conforme justifica Alfonso-Goldfarb (2005): 

“Olhando esta equação do lado oposto, podemos ainda interpretar o seguinte: 
o estudo dos fenômenos químicos estava tão profundamente ligado à alquimia, 
que tão bem representava a antiga visão de mundo, que se tornou algo muito 
complicado tentar observá-los sob uma nova óptica” (ALFONSO-GOLDFARB, 
2005, p. 161). 

A esse fato serve de exemplo a Teoria do Flogisto, aclamada durante o século 
XVIII e baseada segundo os historiadores na Tria Prima de Paracelso (sal, mercúrio e 
enxofre) e na Teoria dos quatro elementos de Aristóteles.  De acordo com Bensaude-
Vincent (1996), o iatroquímico e vitalista Georg Ernest Stahl (1660-1734), seguindo seu 
mestre J. J. Becher, transformou os três princípios paracelsianos em três terras: a terra 
vitrificável, que traria a solidez aos corpos; a terra mercurial, que dá maleabilidade e 
brilho aos metais e a terra flogística que seria o princípio de combustibilidade dos 
materiais. Para Stahl, a terra flogística ou, como ficou conhecido, o flogisto (ou ainda, 
flogístico) estava presente em todos os corpos combustíveis, sendo liberado na 
combustão, na calcinação e até mesmo na respiração e na fermentação sob a forma de 
“sensação térmica” 1 (MAAR, 2008). A teoria se espalha pela Europa e é rapidamente 
aceita, pois traz uma explicação simples e geral que podia ser aplicada para uma série 
de fenômenos, exatamente o que buscavam os pesquisadores desse período histórico.  

De acordo com os flogistonistas, quando um carvão é consumido pelo fogo seu 
flogisto é liberado restando apenas cinzas, assim, esse material deveria ser muito rico 
nesse princípio combustível. Da mesma maneira, na calcinação de um metal o produto 
obtido seria a calx (óxido do metal) e a “matéria do fogo” seria liberada, caminho que 
poderia ser feito de maneira inversa, acrescentando flogisto novamente à calx e 
regenerando o metal. Maar (2008) compara essas combinações propostas pelos 
adeptos do flogisto com as reações aceitas atualmente: 

 
Metal → calx (óxido) + flogístico (Stahl) 
Metal + oxigênio → óxido do metal  (hoje) 

 
Calx (óxido) + flogístico → metal (Stahl) 
Óxido do metal → metal + oxigênio (hoje) 

 
Apesar de toda gama de fenômenos explicados pela Teoria do Flogisto, o que 

gerou debates entre os cientistas da época foi que no caso do carvão há perda de 
massa após a queima, no entanto, a calx mesmo tendo perdido flogisto pesava mais do 
que o metal original. Surge então a dúvida: o flogisto tem massa ou não? Como 
escapar dessa situação em um período cada vez mais interessado em métodos 
quantitativos?  

Maar (2008, p.505) afirma que “é frequente a afirmação de que a teoria do 
flogístico desapareceu rapidamente porque teria sido incapaz de explicar os aspectos 
quantitativos das reações”, porém, como os adeptos da teoria assumiam que o flogisto 
não poderia ser encontrado livre, apenas combinado, era impossível saber algo sobre 

                                                      
1 Maar utiliza o termo “calor”, porém para não gerar conflitos entre as diferentes concepções substituímos pelo termo “sensação térmica”. 
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seu peso e para eles essa suposta “deficiência” na teoria não era relevante e sim o fato 
de que a teoria era eficaz para descrever diversos fenômenos da Natureza.  

Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) surge nesse contexto como um forte 
refutador da teoria flogística, que nessa época já havia se difundido e tomado diversas 
variações entre seus adeptos, ora tendo peso, ora sendo imponderável ou ainda tendo 
peso negativo. Como diz Kuhn (1962) “anomalias” ou incapacidade de uma teoria em 
responder determinada questão atraem a atenção da comunidade científica. Nesse 
caso, os debates em torno da questão do aumento de peso dos metais calcinados 
chama a atenção de Lavoisier que passa a estudar também o fenômeno da combustão 
em sistemas cuidadosamente mensurados. Com essas pesquisas, então, em 1777, 
Lavoisier publica seu trabalho intitulado “Memórias da Combustão em Geral” o que 
relatava também sua suposta “descoberta” do oxigênio.  

Não faz parte desse trabalho atribuir a “descoberta” do oxigênio a um ou outro 
cientista, mas mostrar as consequências que seu estudo e caracterização trouxeram 
para a história da ciência.  

É interessante notar que contrária à ideia desenvolvida em diversos textos 
historiográficos, a Teoria da Combustão de Lavoisier não se opõe completamente a 
ideia do flogisto. A “matéria do fogo”, ou flogisto, para Stahl era contida pelos corpos 
combustíveis e liberada no momento da combustão. Já para Lavoisier, no momento da 
combustão algo era absorvido pelo corpo, juntamente com a matéria do fogo. 
(LEWOWICZ, 2011)  

Em seu trabalho sobre a combustão, citado acima, Lavoisier relaciona quatro 
fenômenos constantes no momento da queima dos corpos:  

x há liberação da “matéria do fogo” ou de luz;  
x um corpo só queima na presença do denominado “ar puro” (oxigênio);  
x há destruição ou decomposição do ar puro na mesma proporção em que 

se aumenta o peso do corpo queimado;  
x a substância que aumentou o peso do corpo queimado o transforma em 

ácido.  
Ainda nesse trabalho Lavoisier lança sua hipótese de como ocorre a combustão 

dos corpos. Segundo ele, os ares (ou fluidos aeriformes) são sempre a combinação do 
fluido com a matéria do fogo que lhes dá a elasticidade e leveza. O oxigênio, então, 
combinado com essa matéria é absorvido pelo corpo que queima, mas no momento da 
combustão o corpo se liga fortemente ao oxigênio e a matéria do fogo é liberada 
causando a sensação térmica (LAVOISIER, 1777).  

Em sua principal publicação, “Tratado Elementar de Química”, Lavoisier (2007) 
denomina sua “matéria do fogo” de calórico, fluido elástico causador da sensação a 
que chamamos atualmente de calor, além de dar a ele a responsabilidade por afastar 
as moléculas de modo a explicar a existência dos estados sólidos, líquidos e gasosos.  

“Essa substância, qualquer que seja, é a causa do calor; sendo o efeito da 
acumulação dessa substância, não se pode, em uma linguagem rigorosa, 
designá-la pelo nome de calor porque a mesma denominação não deve 
exprimir a causa e o efeito. (...) Em consequência, designamos a causa do 
calor, o fluido eminentemente elástico que a produz, pelo nome de calórico.” 
(LAVOISIER, 2007, p.30) 

A concepção de calor como matéria, como vista nas Teorias do Flogisto e do 
Calórico, foi tão eficaz e aceita pelos praticantes de Ciência que só foi substituída por 
volta do século XIX com o início da Termodinâmica, através dos trabalhos de cientistas 
como Joule, Thomson e Carnot.   
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ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO PROPOSTO  

Num dia de verão com altas temperaturas são normais frases como: “Nossa, 
que calor!” ou “Que dia quente, faz muito calor aqui.” São exemplos de linguagem 
cotidiana demonstrando como os conceitos de calor e temperatura são confusos ou 
considerados proporcionais.  

Amaral e Mortimer (2001) elaboraram um perfil conceitual do conceito de calor 
e relatam em seu trabalho como os conceitos empíricos de calor e temperatura vindos 
das sensações de “frio” e “quente” enquadram-se em obstáculos epistemológicos na 
formação do pensamento científico:  

Algumas ideias sobre a natureza do calor se baseiam em atribuir um caráter 
anímico à matéria. O calor é considerado como atributo dos materiais e estes 
podem manifestar “vontades” quanto a sua transferência. A noção de calor e os 
processos de transferência de calor ou de “frio” também podem estar 
relacionados à ideia de calor como uma substância com capacidade de 
penetrar a matéria. Historicamente, essa última ideia apresenta muita força e 
perdura por séculos nos estudos científicos. (AMARAL; MORTIMER, 2001, p.8) 

Respectivamente as concepções de calor citadas acima se constituem em 
obstáculos animistas e substancialistas, segundo Bachelard (1996). Essas visões 
impossibilitam que o aluno compreenda, por exemplo, a equivalência entre calor e 
trabalho mecânico.  

Portanto, transmitir o conteúdo ignorando a existência desses obstáculos fará 
com que se forme para o estudante uma mistura indistinguível entre conhecimentos 
cotidianos e científicos.  

A inserção do contexto histórico no estudo da termoquímica pode tornar o 
estudante consciente das limitações e utilizações de cada conceito em seu contexto, 
sendo ele científico ou de senso comum. 

Com o estudo realizado seguindo a temática do calor, percebe-se também que 
é necessário um grande cuidado ao se abordar História da Ciência no ensino, uma vez 
que muitos dos livros da área trazem imagens factuais e míticas da história. Diversas 
obras sobre esse tema discorrem apenas acerca dos ataques à Teoria do Flogisto e 
ignoram suas semelhanças com o Calórico subsequente. Essa visão gera o mito tão 
difundido hoje de Lavoisier como “o revolucionário”, um gênio incapaz de errar e que 
livrou os cientistas do imaginário Flogisto. Insistir nessa soberania de cientistas 
isolados e superdotados tende a desmotivar os alunos, principalmente os que possuem 
maiores dificuldades de aprendizagem. 

Além dos aspectos conceituais, a abordagem proposta nesse trabalho pretende 
mostrar ao estudante uma ciência acessível, transitória, construída socialmente por 
pessoas com erros e acertos semelhantes aos de professores e alunos de hoje. E 
assim busca confrontar uma imagem fechada e incontestável da Ciência que é muitas 
vezes transmitida aos alunos.   
 
 
CONCLUSÕES 

O ensino de química atualmente passa por um extremo desinteresse por parte 
dos alunos que se deparam nas aulas com fórmulas e leis sem sentido algum para 
eles, tendo apenas que decorá-las. Por isso, é importante que o professor busque por 
maneiras de romper com um ensino tradicional, expositivo e que procure mostrar aos 
alunos a importância de se estudar cada conceito. 
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Debatendo essa necessidade, a História e a Filosofia da Ciência vêm sendo 
assunto entre os docentes que buscam novas alternativas de ensino, pois além de ser 
uma técnica interdisciplinar, podendo abordar os mais diversos contextos que 
influenciam na atividade científica, traz a Ciência para mais perto da realidade do 
aluno, tirando do altar cientistas que ganharam a alcunha de gênios. O uso da HFC nos 
permite encontrar as razões que motivaram as buscas pelo conhecimento e como 
pensamentos, mesmo que não condizentes com a teoria aceita hoje, mudaram o 
cenário científico fazendo assim com que chegássemos ao contexto atual. Seguindo 
esse pensamento, a proposta de abordagem descrita nesse trabalho contribui tanto 
para desmitificar a imagem de Lavoisier junto aos alunos, como também auxiliá-los na 
compreensão dos conceitos termoquímicos aceitos atualmente. 
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Palavras-Chave: Van`t Hoff, Espaço, Semiótica   

Introdução 
Efeitos estéricos são considerados importantes na 

química estrutural. O início da apreensão do espaço 
como um componente do “corpus” químico tem sua 
referência histórica com o trabalho de Jacobus van’t 
Hoff a partir do final do século XIX. Duas 
características importantes podem ser atribuídas ao 
contexto dos estudos do espaço na química desse 
período: (i) elas não provinham do confronto direto 
com dados empíricos; (ii) não foram prontamente 
acolhidos pela comunidade. Não seria um exagero 
afirmar que foi a inclusão do espaço como um 
componente da estrutura, que garantiu legitimidade 
à química orgânica como um campo de estudo. 
Neste trabalho apresentamos um conjunto de 

resultados sobre a noção de espaço como um 
elemento constituinte da estrutura a partir dos 
trabalhos de Jacobus van´t Hoff até 1950. Sob o 
viés metodológico, selecionamos 1950, devido a um 
conjunto de referências1 que delimitam esse ano 
como a data de nascimento da estereoquímica. 
Estamos interessados em verificar as imagens, 
desenhos, gráficos e representações de moléculas, 
a partir de artigos, livros e relatos de pesquisas, 
situados no campo da química orgânica, anteriores 
a 1950, e entender o modo de apreensão do espaço 
nessas produções, tendo como referência o quadro 
teórico da semiótica peirceana. 

Resultados e Discussão 
Em 1874, van't Hoff (influenciado, no início de seu 

trabalho, por Kekulé, para quem as moléculas 
teriam três dimensões) rejeitou a ideia de que as 
quatro afinidades de um átomo de carbono estariam 
em direções perpendiculares e coplanares. Van't 
Hoff representou o átomo de carbono como 
tetraédrico, reorganizando as afinidades em um 
espaço tridimensional. Com base nessa forma de 
representação foram discutidos a rotação óptica, o 
número de isômeros possíveis com dois átomos de 
carbono assimétricos (Figura 1), a representação 
das ligações duplas - importante na explicação da 
isomeria dos ácidos fumárico e maleico -, e a 
linearidade da ligação tripla, entre outras questões. 
Contudo, suas teorias não receberam todo o valor 
devido, mesmo após terem sido confirmadas 

experimentalmente no século seguinte. Na década 
de 1920 questionamentos da química orgânica 
estrutural foram elucidados através de estudos 
cristalográficos (Figura 2), e a ideia de carbono 
tetraédrico foi confirmada. À luz da semiótica, tais 
estudos conferiram à proposta do carbono 
tetraédrico maior caráter indicial, valor associado à 
confirmação visual, física, direta, da mesma. 
Contrapõe-se ao caráter simbólico, meramente 
convencional, da representação estrutural até então 
– embora tal entendimento seja questionável diante 
das evidências exploradas por van’t Hoff. 

 
Figura 1: representação em tetraedros 
de uma ligação simples entre dois 
átomos de carbono, com os seis 
grupos que completam as afinidades.  

 
Figura 2: Arranjo dos átomos 
de carbono e bromo na 
molécula C6H6Br6.

3 As 
posições dos átomos de 
bromo mostraram-se 
compatíveis com um arranjo tetraédrico. 

Conclusões 
Sob o ponto de vista semiótico, a noção de espaço 

participa das representações estruturais do período 
como um elemento constituinte e organizador da 
estrutura química. Percebe-se que existe uma 
movimentação na direção de incremento do caráter 
indicial (valor de índice), como consequência dos 
trabalhos com suporte em difração de raios-X, 
proporcional à validade da proposta de 
representação frente à comunidade científica. 
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Introdução 
A Ciência, em geral, é abordada nas escolas, sem 
menção aos problemas, dificuldades e evolução do 
conhecimento científico; reafirmando o trabalho de 
cientistas isolados, desconsiderando a construção 
coletiva1. Essas visões deformadas tornam os 
conceitos desinteressantes, descontextualizados e 
a-históricos2. Assim, fazer a inclusão da História e 
Filosofia da Ciência nos conteúdos beneficiaria o 
aprimoramento das concepções dos alunos e 
professores, e contribuiria para uma melhor 
compreensão epistemológica da construção do 
conhecimento3. Diante do exposto, foi realizada 
uma Unidade Didática (UD) com alunos do 2º ano 
do Ensino Médio de um colégio de Curitiba/PR, no 
contexto do PIBID, abordando equilíbrio químico 
numa perspectiva histórica. Tal UD é analisada no 
presente trabalho visando avaliar a contribuição da 
abordagem histórica para a formação dos alunos e 
desenvolvimento dos conceitos. 

Resultados e Discussão 
Antes do desenvolvimento do conteúdo, 
experimentos e demais atividades, foi aplicado um 
questionário aos alunos, que foi analisado utilizando 
elementos da Análise de Conteúdo4. O questionário 
continha perguntas como: “Para você o que significa 
equilíbrio? Escreva ou desenhe algo representando 
esse conceito”; “Como você acha que surgiram os 
conceitos químicos?”; “Conhece algum cientista? 
Qual?”. Para o questionamento sobre o significado 
de equilíbrio, as respostas dos 32 alunos, tanto 
escritas quanto ilustradas se concentraram em 4 
categorias de cunho: i) cotidiano, com 12 respostas, 
onde a ideia dos alunos sobre equilíbrio está 
relacionada com balança, gangorra, malabares, ou 
seja, essas formulações para descrever o conceito 
estão diretamente ligadas com a vivência do aluno; 
ii) escolar, com 11 respostas, com ideias que são 
adquiridas pelo aluno na escola como por exemplo, 
pesos e quantidades iguais, sendo possível 
perceber que as respostas então ancoradas à ideia 
de igualdade e de características estáticas; iii) 
científico relacionado à Física, com 4 respostas, 
onde conceitos sobre força do equilíbrio dinâmico 
são abordados; iv) científico relacionado à Química 
com 1 resposta, relacionando equilíbrio a 
proporções iguais de reagentes e produtos numa 
reação química. Essas concepções dos alunos 
foram utilizadas como apoio para que o conteúdo 
equilíbrio químico fosse trabalhado em sala de aula. 
Outro questionamento que foi retratado em sala de 
aula foi sobre o surgimento dos conceitos químicos, 

onde muitos alunos deram mérito aos cientistas, 
explicitando que eles, com o amparo de outras 
pessoas, fundamentaram toda a teoria vista nos 
dias de hoje. Outros estudantes associaram com 
experimentos, pesquisas e necessidades da 
população. Para os alunos, a Ciência se dá como 
um processo de produção de fatos que são 
organizados e reorganizados por uma sociedade 
pesquisadora. Ao perguntamos sobre quais 
cientistas são de conhecimento dos alunos, 
obtivemos grande diversidade de nomes citados: 
Einstein, Hoffman, Newton, Marie Curie, Haber-
Bosch, Darwin, Pitágoras, Lavoisier, Galileu. O 
cientista mais mencionado pelos alunos foi Einstein, 
isso se deve principalmente por ser de grande 
repercussão sua foto como um gênio da Ciência. 
No entanto, os estudantes identificaram as pessoas 
que deram origem aos conceitos e conhecimentos 
científicos. Foram abordados os primeiros indícios 
de reversibilidade do equilíbrio químico, as 
primeiras denotações matemáticas da lei da ação 
das massas, o equilíbrio em termos cinéticos, o 
princípio de Le Chatelier, mostrando aos alunos que 
muito do nosso conhecimento atual da Química 
surgiu de tais investigações. Ao abordarmos 
equilíbrio químico numa perspectiva histórica 
notamos grande interesse e curiosidade dos alunos, 
pois trouxe discussões para dentro da sala de aula 
e ainda possibilitou uma compreensão da Ciência 
por parte dos mesmos, visto que conseguiram se 
apropriar do conhecimento. O rendimento dos 
alunos durante outras atividades foi melhor, pois os 
mesmos passaram a associar aspectos da História 
da Ciência aos conteúdos trabalhados.  

Conclusões 
Com a abordagem histórica os alunos conseguiram 
identificar a origem dos conceitos utilizados no 
equilíbrio químico, aproximando-os do 
entendimento sobre o contexto de desenvolvimento 
da Ciência e possibilitando tornar as aulas mais 
interessantes e contextualizadas. 
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Resumo:  
O presente trabalho buscou abordar de forma breve, a biografia de Justus von Liebig, que, na Alemanha 
é tido como um dos mais importantes químicos. Em sua homenagem, a Universidade de Giessen 
fundada em 1607, na cidade de Giessen passou a chamar-se Justus-Liebig-Universtät Giessen (JLU), 
devido, principalmente ao seu incentivo ao binômio pesquisa-ensino na química, em especial na química 
dos alimentos e na química agrícola. Considerado entre os três mais importantes químicos alemães do 
século XIX, junto com Friedrich Wöhler (1800-1882) e Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899). Em seu 
laboratório a pesquisa era prioridade. Seus alunos trabalhavam em equipe, mesmo explorando 
diferentes temas, reuniam-se e discutiam. O foco principal desse trabalho é fazer um levantamento do 
“estado da arte” em relação aos trabalhos divulgados sobre este estudioso numa tentativa de verificar o 
que é abordado em periódicos nacionais e internacionais, com nossa atenção voltada para a sua 
atuação no meio acadêmico.  

INTRODUÇÃO 

Justus von Liebig nasceu em doze de maio de 1803 em Darmstadt, cidade 
alemã com aproximadamente cento e cinquenta mil habitantes atualmente. Para os 
alemães, Liebig está entre os mais importantes químicos do século XIX, junto com 
Friedrich Wöhler (1800-1882) e Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899). Desde criança 
conviveu com as produções de corantes, vernizes, pigmentos e outros produtos que o 
seu pai fabricava para vender. Gostava de assistir as apresentações de químicos de 
outras cidades que visitavam as feiras de Darmstadt fazendo experimentos ao ar livre 
para a população no intuito de divulgar a ciência. Em uma delas, presenciou a reação 
entre a prata, o ácido nítrico e o álcool, que gerava uma substancia explosiva, e que 
despertaria, posteriormente, o seu interesse pelo estudo dos fulminatos. (MAAR, J.H., 
2006) 

 
Figura 1: Justus von Liebig (1803-1873) 

Fonte: Edgar Fahs Smith Collection (University Of Pennsylvania) 
 

Foi estudar em Paris em torno de 1822, cidade na época conhecida como a 
“capital da ciência”, com importantes cientistas, tais como Louis Joseph Gay-Lussac 
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(1778-1850), Pierre Simon Marquis de Laplace (1749-1827), Claude Louis Berthollet 
(1748-1822) e Jean Baptiste Dumas (1800-1884), entre outros. Também frequentou a 
Escola Politécnica, onde voltou a estudar os fulminatos, trabalho que o levaria a 
participar das pesquisas sobre isomeria e o levaria a conseguir uma vaga no 
laboratório de Gay-Lussac. (SHENSTONE, W. A., 1901) 

Voltando para a Alemanha em 1824, tornou-se professor extraordinário na 
Universidade de Giessen, que posteriormente levaria o seu nome. Após a morte de W. 
L. Zimmermann (1780-1825) tornou-se professor titular da instituição. Durante esse 
período, a química estava se consolidando como uma ciência de cunho prático e 
rentável, e posteriormente como disciplina com a criação de novas instituições de 
formação e de pesquisa, de revistas especializadas como a Annalen der Pharmacie 
criada por Liebig em 1832, que também contribuiu na formação das sociedades de 
química como a Chemical Society, fundada em 1841 e a Societé Chimique de Paris em 
1857. (BENSAUDE-VINCENT, B.; STENGERS, I., 1996) 

Muitos são os trabalhos feitos por Liebig reconhecidos mundialmente, 
principalmente na área da química orgânica e na agroquímica, tais como o 
desenvolvimento de métodos quantitativos para determinar a composição de 
compostos orgânicos em parceria com J. J. Berzelius (1779-1848) e J. B. A. Dumas. 
Entre 1811 e 1831; aperfeiçoou ou desenvolveu aparelhos, como por exemplo o 
chamado Fünf-Kugel-Apparat ou Kaliapparat, ou ainda, “aparelho de cinco esferas” 
(figura 2) utilizado para analisar a quantidade de carbono em compostos orgânicos 
(BENSAUDE-VINCENT, B.; STENGERS, I., 1996; MAAR, J.H., 2006); a identificação 
do radical benzoila; e a importância dada ao uso de extratos ou concentrados de carne 
na dieta alimentar, em especial de pessoas debilitadas, em 1840. 

 

 
Figura 2: Kaliapparat  

(Fonte: http://museuvirtualliebig.jimdo.com/contributos-para-a-qu%C3%ADmica/) 
 

Várias instituições europeias já vinham utilizando o laboratório para o ensino de 
química desde os séculos XVII e XVIII, entretanto, na Alemanha, o uso do laboratório 
nas universidades tinha um viés diferenciado. Em Giessen, por exemplo, no laboratório 
de Liebig, os alunos eram submetidos a seis horas por dia e seis dias por semana a 
trabalhos práticos de análises quantitativas e qualitativas de compostos orgânicos, 
diferentemente das demais instituições em que os experimentos eram demonstrativos e 
voltados para a produção de fármacos. Outro diferencial em seu laboratório era que 
cada aluno pesquisava o seu próprio assunto, porém, todos os assuntos eram 
discutidos em grupo, para um melhor aproveitamento do conhecimento, sendo o 
precursor da criação de equipes de pesquisadores em um curso de química de uma 
universidade. (MAAR, J. H., 2006; LAGOWSKI, J. J. s.d) 

Liebig possuía uma concepção de ensino de química diferenciado da maioria 
dos professores da época, para ele, pesquisa e ensino era algo indissociável 
(Liebig,1859;1867) . Essa concepção já havia sido instituída pela reforma universitária 
de Wilhelm von Humboldt (1767-1835) e Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) em 1810, 
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porém não era praticada, visto que os laboratórios eram particulares e restritos a 
poucos alunos, o laboratório de Liebig foi o primeiro a ser fundado em um local aberto 
ao público (Lemos, F, 2011;). Os laboratórios da época eram abertos apenas a classe 
alta. Liebig, entretanto, permitia que qualquer aluno universitário interessado em fazer 
pesquisa em química fizesse uso do seu laboratório. O seu método no de ensino 
consistia em etapas bem definidas, que seriam elas: Isolamento e purificação de 
compostos orgânicos a partir de fontes vegetais, estudo de métodos para a análise 
elementar desses compostos, estudo das propriedades químicas dos compostos assim 
isolados e suas reações e por fim, a publicação de seus estudos, essa seria uma etapa 
essencial para a consolidação do futuro químico. De acordo com Liebig: 

 
Nada estimula mais o jovem pesquisador do que ver seu nome num periódico cientifico... 
meus alunos publicam suas pesquisas com seus próprios nomes, mesmo que eu tenha 
tido participação importante nelas (Liebig, apud  Kritzman e Hoppe, 2000) 
 

Muitos cientistas marcantes para a química fizeram parte desse laboratório 
como August Kekulé (1829-1896), Hermann Emil Fischer (1852-1919), Charles-
Adolphe Wurtz (1817-1884), e esses, a exemplo de Liebig, formaram outros em seus 
próprios laboratórios, além de ter formado muitos outros químicos que foram trabalhar 
em indústrias, na agricultura e em outros setores que incluíam o uso da química, mas 
não o acadêmico.  

 
Metodologia 
  

Diante do conhecimento da sua concepção diferenciada de como ensinar 
através da pesquisa e da sua importância para a química orgânica/agricultura, 
consideramos necessário buscar o quanto deste cientista tem sido divulgado em 
periódicos da área de ensino de química e história das ciências. Para tal, optamos por 
periódicos nacionais e internacionais, publicados desde 1980 até 2014. Foi feito uma 
busca pelo nome de Justus von Liebig em sites que hospedam trabalhos científicos tais 
como SciFinder, JSTOR, Web of Science, foram lidos em torno de mil resumos, 
desses, encontramos artigos em algumas revistas, porém selecionamos àquelas que 
possuíam um maior número de artigos sobre o pesquisador, incluindo os que 
abordavam o perfil de educador, sendo eles: 

 
Periódicos Nacionais: 

x Química Nova (QN) – A revista Química Nova é uma publicação bimestral, que 
engloba artigos com resultados originais de pesquisa, trabalhos de revisão, 
divulgação de novos métodos ou técnicas, educação e assuntos gerais em 
português, espanhol e inglês.  

x Revista Brasileira de História da Ciência – É o órgão oficial de publicação da 
Sociedade Brasileira de História da Ciência. Divulga trabalhos originais e de 
reconhecida qualidade na área de historia da ciência e da tecnologia no Brasil, 
reconhecendo a importância de sua articulação com os campos da filosofia, 
sociologia e ensino de ciências. 

x Química Nova na Escola (QNEsc) – A Revista Química Nova na Escola, é 
publicada com uma periodicidade trimestral, propõe-se a subsidiar o trabalho, a 
formação e a atualização da comunidade do Ensino de Química brasileiro. 
 

Periódicos Internacionais: 
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x Isis – Desde a sua criação em 1912, Isis tem publicado artigos acadêmicos, 
notas de pesquisa e comentários sobre a história da ciência, medicina e 
tecnologia, e suas influências culturais, resenhas de livros sobre novas 
publicações no campo também estão incluídos.  

x Osiris – Fundada em 1936, a revista temática anual destaca a pesquisa recente 
sobre temas significativos na história da ciência. 

x The British Journal for the History of Science - Esta revista publica trabalhos 
acadêmicos e artigos de revisão sobre todos os aspectos da história da ciência. 
É uma revista de publicação trimestral. 

 
Resultados e Discussão 
 

Foram encontrados artigos em todas as revistas internacionais e apenas na 
revista nacional Química Nova. A maioria dos artigos aborda a biografia, os trabalhos 
de Liebig na química Orgânica, na agricultura, na fisiologia, resenhas sobre a sua 
biografia, suas relações com outros filósofos, citações de cientistas que foram alunos 
da escola de Liebig e na Universidade de Giessen - que, conforme mencionamos, após 
a sua morte passou a chamar-se Justus-Liebig-Universität Giessen - poucos foram os 
que abordavam a sua metodologia de ensino dentro do laboratório. 

Na tabela abaixo é possível verificar alguns dos artigos encontrados nas 
revistas internacionais: 
Tabela 1: Artigos selecionados em revistas internacionais 

Revista Artigo Abordagem 

ISIS 

Vitalism and Reductionism in Liebig's 
Physiological Thought 
Timothy O. Lipman 
Vol. 58, No. 2 (Summer, 1967), pp. 
167-185 

Discute as ideias sobre uma 
força vital que aparece no 
livro Agricultural Chemistry 
de Justus von Liebig e como 
esse conceito influenciou na 
ciência feita por ele. 

ISIS 

Elementary Analysis and the Origins of 
Physiological Chemistry 
Frederic L. Holmes 
Vol. 54, No. 1 (Mar., 1963), pp. 50-81 

Contempla algumas 
contribuições de Justus von 
Liebig para o 
desenvolvimento da análise 
de compostos orgânicos e a 
química biológica. 

ISIS 

Justus von Liebig: The Chemical 
Gatekeeper by William H. Brock 
Review by: Pat Munday 
Vol. 89, No. 4 (Dec., 1998), pp. 741-
742 

Resenha da biografia de 
Justus von Liebig. 

The British 
Journal for the 

History of 
Science 

Politics by Other Means: Justus von 
Liebig and the German Translation of 
John Stuart Mill's "Logic" 
Pat Munday 
Vol. 31, No. 4 (Dec., 1998), pp. 403-
418 

Investiga a relação entre a 
filosofia de John Stuart Mill e 
a concepção entre ciência e 
sociedade de Justus von 
Liebig. 

The British 
Journal for the 

Research Schools of Chemistry from 
Lavoisier to Wurtz 

Traça o percurso da criação 
de instituições de pesquisa 
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History of 
Science 

Maurice Crosland 
Vol. 36, No. 3 (Sep., 2003), pp. 333-
361 

desde Lavoisier até Wurtz. 
Cita Liebig e o processo de 
análise orgânica por ele 
desenvolvida. 

The British 
Journal for the 

History of 
Science 

German Academic Science and the 
Mandarin Ethos, 1850-1880 
Robert Paul 
Vol. 17, No. 1 (Mar., 1984), pp. 1-29 

Apresenta algumas 
características do 
desenvolvimento da ciência 
na Alemanha e a influência 
da Naturphilosophie sobre 
os cientista da época, 
incluindo Justus von Liebig.  

Osiris 

The Complementarity of Teaching and 
Research in Liebig's Laboratory 
Frederic L. Holmes 
2nd Series, Vol. 5, No., Science in 
Germany: The Intersection of 
Institutional and Intellectual Issues 
(1989), pp. 121-164 

Este artigo engloba o 
processo de criação do 
curso de Química em 
Giessen e algumas 
características do ensino na 
mesma. 

Osiris 

Group Research in German Chemistry: 
Kolbe's Marburg and Leipzig Institutes 
Alan J. Rocke 
2nd Series, Vol. 8, No., Research 
Schools: Historical Reappraisals 
(1993), pp. 52-79 

Menciona a influencia da 
forma de ensinar de Liebig 
sobre Hermann Kolbe na 
Universities of Marburg e 
nos institutos Leipzig. 

 
A tabela apresentada nos mostra que a metodologia de ensino de Justus von 

Liebig é um tema pouco abordado, apesar de haver trabalhos que apresentam outros 
cientistas que foram seus alunos e que se tornaram educadores. Iremos falar um pouco 
sobre o artigo de Holmes, F. L., Osiris (1989), que mais se aproximou com o que 
desejávamos encontrar em nosso levantamento bibliográfico. 

O artigo começa fazendo um resumo da criação da Universidade de Giessen, 
influenciado pelas aulas que teve com Gay-Lussac. Em seguida, ele traz que o 
laboratório de Liebig não foi o primeiro criado para ser usado para ensinar, mas foi o 
primeiro a ensinar a pesquisar, tanto que a maioria de seus alunos se tornaram 
pesquisadores, enquanto os demais se formaram farmacêuticos, foram trabalhar nas 
indústrias ou em fazendas. 

O autor relata que pela primeira vez, um programa pedagógico que permitia 
que um grande número de estudantes conseguissem progredir por etapas bem 
definidas, através de exercícios elementares e pesquisas individuais (projetos) era 
instituído em um laboratório cientifico, de acordo com a própria fala de Liebig: 

 
Como o número [de estudantes] cresceu, eu tive a maior dificuldade com a 
própria instrução prática. A fim de ensinar muitas pessoas ao mesmo tempo, 
um caminho era necessário, um plano ordenado, ou passo-a-passo, que tinha 
primeiro que ser pensado e testado. As introduções que vários dos meus 
alunos mais tarde publicados, podem conter, com pequenos desvios, o curso 
fundamental que foi seguido em Giessen. Ele tornou-se padrão em quase 
todos os laboratórios químicos. (Holmes, F. L., 1989, p. 131) 
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Em seguida o autor contempla os equipamentos utilizados no laboratório para o 
desenvolvimento da análise orgânica, o impacto do método de análise, a importância 
do mesmo para a química orgânica e as produções científicas de Liebig. 

Nas revistas nacionais, só foram encontrados artigos na revista Química Nova, 
na tabela abaixo é possível verificar alguns dos artigos encontrados: 

 
Tabela 2: artigos selecionados da revista Química Nova 

Revista Artigo Abordagem 

Química Nova 

A evolução da balança analítica 
Júlio Carlos Afonso e Raquel Medeiros 
da Silva 
Vol. 27, No. 6, 1021-1027, 2004 

Cita o método de combustão 
controlada, desenvolvido por 
Justus von Liebig 

Química Nova 

O ensino da química na escola 
superior de agricultura “São Bento”, 
Olinda – São Lourenço da Mata - 
Pernambuco (1912-1936) 
Francisco de Oliveira Magalhães e 
Cláudio Augusto Gomes da Câmara 
Argus Vasconcelos de Almeida 
Vol. 31, no. 3, 709-719, 2008 
 

Os autores apresentam 
algumas características da 
metodologia de ensino de 
Justus von Liebig e 
possíveis paralelos com 
aquela que os beneditinos 
implementaram na Escola 
Superior de Agricultura “São 
Bento” (ESA-SB). 

Química Nova 

A importância da lei de Gay-Lussac 
para a classificação dos compostos 
orgânicos 
Tânia de Oliveira Camel 
Carlos Alberto Lombardi Filgueiras 
  Vol. 36, No. 5, 738-747, 2013 

O artigo cita que Liebig foi 
aluno de Gay-Lussac, 
incluindo a sua contribuição 
na mudança de posição do 
índice que demonstra as 
proporções elementares em 
uma fórmula química de 
sobrescrito para subscrito. 

Química Nova 

Justus von Liebig, 1803-1873. parte 1: 
Vida, personalidade, pensamento 
Juergen Heinrich Maar 
Vol. 29, No. 5, 1129-1137, 2006 
 
 

Apresenta um resumo da 
biografia de Justus von 
Liebig, englobando a sua 
atuação na Universidade de 
Giessen 

 
Pode-se perceber que o tema não é muito explorado, mormente no Brasil, visto 

que em três periódicos brasileiros analisados, apenas em um foram encontrados 
artigos relacionados ao químico orgânico Justus von Liebig, incluindo a sua 
metodologia de ensino que apenas foi citada em dois dos artigos encontrados, tendo 
um deles a biografia como foco. 

O artigo de Magalhães, F. O. et al, Quimíca Nova (2008), aborda as 
transformações da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), sendo a 
primeira, a fase beneditina. Nessa, foi adotado o sistema de ensino alemão, nesse 
momento o autor trata da metodologia de Liebig: 
 

Liebig fundou na Universidade de Giessen um laboratório-escola cujo método 
pedagógico considerava bom químico aquele que sabe ver, sentir, “pensar em 
termos de fenômenos, que sabe guardar de memória as sensações ligadas às 
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experiências e aos produtos que manipulou no passado”. Para atingir esses 
objetivos é indispensável um treinamento cotidiano das manipulações químicas 
sob a orientação de um mestre. (MAGALHÃES, F.O.; CÂMARA, C. A. G.; 
ALMEIDA, A. V, 2008, p. 711) 
 

Ele ainda se refere a outros autores que já mencionaram a maneira como 
Liebig ensinava e a concepção dele de não separar ensino de pesquisa, além de citar a 
importância que Liebig garantia a química na agricultura. 

O artigo de Maar, J. H., Química Nova (2003), apesar de ter como foco 
principal a biografia de Liebig, traz um importante panorama sobre a sua metodologia 
de ensino e um esquema que nos mostra alguns dos cientistas que fizeram parte de 
sua escola e as gerações posteriores, pode-se observar que muitos nomes que 
estamos acostumados a pesquisar e utilizar em nossas pesquisas químicas, em 
especial na Química Orgânica, originaram desta “escola” que Liebig montou em 
Giessen e confessava ter se inspirado em Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), que, 
por sua vez foi estudante da Escola de Arcueil1. 
 
Conclusão 

Foram selecionados os principais periódicos de divulgação da História da 
Ciência e Ensino de Química nas três últimas décadas. Até por que existem tão poucos 
trabalhos que ressaltam a visão de Liebig como um dos pioneiros no ensinar através da 
pesquisa, que nosso intuito de investigar as publicações da última década foram 
frustrados pela carência de material. Pode-se inferir que a metodologia de ensino de 
Justus von Liebig é pouco divulgada, apesar de que as emanações de sua estratégia 
acabaram por tomar conta das maiores instituições de ensino do mundo, conforme 
pudemos ver no esquema apresentado na figura 3 publicado por Maar, J.H. (2003), que 
nos apresenta dentre de inúmeros cientistas conhecidos, muitos detentores de Prêmio 
Nobel que derivaram da escola de Liebig. 

Foi possível verificar que a maioria dos artigos aqui apresentados, em revistas 
internacionais é do século XX, já as nacionais, são todos do século XXI, o que pode 
nos remeter ao aumento da produção cientifica na área de História da Ciência e 
Química a partir do final do século XX no Brasil. 

Entendemos, entretanto, que muitas pesquisas ainda deverão ser feitas até 
que se compreenda toda a extensão da proposta de metodologia de ensino de química 
de Liebig. 
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Palavras-Chave: Pibid, Lavoisier, História e Filosofia da ciência. 

Introdução 
A proposta do projeto PIBID/Química visa à 
elaboração e aplicação de Sequências de 
Aprendizagem Temáticas (SAT) que contemplem 
atividades como leitura e elaboração de textos, 
experimentação, entre outras atividades, que 
favoreçam a contextualização histórica do 
conhecimento científico, uma vez que esta 
abordagem de ensino tem sido recomendada por 
pesquisadores da área de ensino de química1, pois 
possibilita ao aluno da escola básica, a 
compreensão do processo de elaboração desse 
conhecimento, com seus avanços, erros e conflitos. 
A SAT Lavoisier foi desenvolvida pelos alunos 
bolsistas, em comum acordo com o professor 
supervisor, em uma escola da região central da 
cidade de Diadema nos 1º e 2º anos do EM. Os 
objetivos dessa sequência eram: 
Introduzir a ideia da existência do gás; 
Compreender que os gases possuem massa, e que 
essa massa se conserva em uma transformação 
química; Compreender que no desenvolvimento 
dessa ideia (do gás) participaram mais de um 
cientista e entender a construção coletiva do 
conhecimento científico. 
 As atividades da SAT foram desenvolvidas na 
seguinte sequência: 
1ª.Teoria do flogisto: questionário inicial, 2 
experimentos (queima de palha de aço e outros 
materiais, queima de uma vela), leitura e discussão 
do texto sobre a teoria do flogisto. 
2ª. Linha do tempo: filme (Lavoisier), jogo e 
construção da linha do tempo (cientistas envolvidos 
no desenvolvimento da ideia do gás). 
3ª. Experimentos: existência do gás e conservação 
da massa, questionário final. 

Resultados e Discussão 
Um dos objetivos dessa sequência era o de 
conhecer como os alunos entendiam a combustão 
de diferentes materiais, como por exemplo, a 
queima de metais. 
Combustão2 é um dos conceitos mais trabalhados 
em ambiente escolar e muito associado ao termo 
queima que é entendido igualmente por pessoas 
escolarizadas ou não. Acredita-se que os alunos 

chegam ao ambiente escolar com alguma ideia do 
que seja queima e, por isso, é importante conhecer 
suas ideias, opiniões e imagens estruturadas no 
saber prático2. 
Em relação à queima de metais, no questionário 
prévio foi feita a seguinte questão: é possível 
queimar metais? Por quê? 
A partir das respostas dos alunos percebemos que o 
grupo de alunos que acredita que o metal não 
pegava fogo usou como justificativa o estado físico 
deste, a falta de oxigênio, o tipo de material, 
respectivamente: “A1: Em minha opinião não, pois o 
ferro é solido; A2: Não, pois o ferro não tem 
oxigênio; A3: Não, porque metal não é um tecido 
leve, tipo papel, sofá, cama, etc.”. 
Os alunos que aceitam a queima de um metal, 
muitas vezes relacionam essa queima a mudança 
do estado físico, e não a uma transformação 
química: “A4: Sim, como uma temperatura muito 
alta ele queima e derrete”. A mudança de estado 
físico também foi dada como justificativa para a não 
queima do metal: “A5: Não, porque o metal derrete 
e não queima.”. 
Alguns alunos que responderam que era possível o 
metal ser queimado deram em sua justificativa 
exemplos de um experimento que foi realizado pela 
professora em uma aula anterior: “A6: Sim, o 
magnésio é um metal que pode ser queimado.” 
Outros relacionaram à possibilidade da queima a 
temperatura: “A7: Sim, muitos tipos de ferros são 
moldados e pra isso é preciso queimá-lo ou aquece-
lo é possível sim desde que o fogo esteja a muitos 
graus”. 

Conclusões 
Acreditamos que o desenvolvimento da SAT em 
sala de aula possa ter contribuído para o 
entendimento dos alunos sobre a reação de 
combustão.  
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Introdução 
De acordo com os parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), a Ciência Química pode funcionar 
como um instrumento de formação humana no 
contexto educacional, desde que seja encarada 
como uma forma de interpretar o mundo, 
construindo uma base para que o estudante possa 
ler e compreender o universo à sua volta. 

Para Cachapuz et al 2005, embora o 
conhecimento Químico tenha um papel importante 
na formação dos estudantes, tal ciência se esbarra 
nas informações trazidas pelos meios de 
comunicação e outras informações, que transmitem 
uma visão da Química como algo negativo ou irreal 
construindo uma concepção muitas vezes distorcida 
do conhecimento químico. 

Esse trabalho tem como principal objetivo, 
identificar por meio de um questionário de caráter 
misto, as concepções que os estudantes de uma 
Escola pública de Salinas – MG apresentam em 
relação à Ciência Química, bem como compreender 
as relações estabelecidas por eles entre a Química 
e o Cotidiano.  

Resultados e Discussão 
Os resultados analisados até o momento 

dão conta de que os pesquisados apresentam uma 
visão distorcida e por vez negativa da Química.  A 
maioria deles associa a Química apenas às 
atividades experimentais de laboratório, produtos de 
limpeza e beleza e a fatores negativos como: 
poluição, drogas, produtos tóxicos ou nocivos à 
saúde. Afirmam também que a Química contribui 
para o seu conhecimento e futuro profissional, mas 
demonstraram interesse mediano por essa ciência, 

alegando encontrar dificuldade em aprender e 
assimilar seus conteúdos. No entanto, apontam 
como estímulo para seu estudo, o fato de conhecer 
e entender os fenômenos da natureza e do 
cotidiano. Estes elegem a descoberta de vacinas, a 
bomba nuclear, a radioatividade e o aquecimento 
global como acontecimentos marcantes associados 
à ciência química.  

Conclusões 
Percebe-se que grande maioria dos 

discentes pesquisados construíram uma imagem da 
Ciência Química relacionada apenas ao ambiente 
de laboratório com experimentos distanciados do 
cotidiano e não vêem o conhecimento químico como 
possibilidade de exercício da cidadania.  

Essa pesquisa nos faz reconhecer a 
importância de se refletir a respeito do verdadeiro 
sentido do ensino de química na escola, uma vez 
que os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem 
que o aluno deva ser estimulado a observar e 
compreender o mundo a sua volta, bem como ter 
uma base fundamental para saber interpretar suas 
transformações.  
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Resumo: Neste trabalho analisaram-se os artigos pertencentes à seção História da Química da revista 
Química Nova na Escola (QNEsc). Primeiramente foram selecionados os artigos da seção História da 
Química da revista QNEsc desde a primeira publicação até o número 1 do volume 36 da revista. Em 
seguida, verificou-se o número de artigos publicados por ano, os temas abordados nos artigos (por meio 
da consulta das palavras-chave dos artigos) e o perfil profissional dos(as) autores(as) que publicaram 
artigos nesta seção. O objetivo é apontar as características das publicações da seção História da 
Química da revista QNEsc. 
 

Introdução 
 
A revista Química Nova na Escola (QNEsc), periódico de ensino de Química 

integrado à linha editorial da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), nasceu durante 
uma reunião no Instituto de Ciências Exatas (ICEX) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) ocorrida no VII Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ), 
realizado em Belo Horizonte em julho de 1994 (MORTIMER, 2004). Desde então, a 
revista QNEsc tornou-se um importante veículo de divulgação de pesquisas sobre o 
ensino de Química para todas as pessoas ligadas profissionalmente ao ensino dessa 
ciência (SCHNETZLER, 2004). 

A qualidade de um periódico pode ser verificada através da consulta ao 
QUALIS, sistema de avaliação de periódicos do portal da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A classificação possui atualização 
anual e segue critérios definidos pela CAPES. Em ordem decrescente de qualidade, os 
estratos de classificação são: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Numa consulta realizada 
em 15 de maio de 2014 ao QUALIS, a revista QNEsc foi classificada com estrato B3 na 
área de Química, estrato B1 na área Ensino e estrato B2 na área de Educação. 

A linha editorial da QNEsc abriga diversas seções que contemplam uma 
variada gama de interesses, uma dessas seções é a intitulada de História da Química, 
cujo objetivo é apresentar “a História da Química como parte da História da Ciência, 
buscando ressaltar como o conhecimento científico é construído” (QNEsc, 2014, s/p). 

Nas últimas décadas, diversos documentos internacionais de reforma curricular 
deram ênfase à compreensão da natureza das ciências como um aspecto essencial do 
ensino (EL-HANI, 2006; MARTINS, 2004; MILLAR, 2003). No Brasil, segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio): Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias: 

 
A História da Química, como parte do conhecimento socialmente 

produzido, deve permear todo o ensino de Química, possibilitando ao aluno a 
compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, com seus 
avanços, erros e conflitos (BRASIL, 2000, p. 31). 
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Visto ser a História da Química uma fonte de episódios úteis para a discussão 
e a reflexão sobre questões epistemológicas, este trabalho objetiva apontar as 
características das publicações da seção História da Química da revista QNEsc. 

 
Metodologia 

 
Primeiramente foram selecionados os artigos da seção História da Química da 

revista QNEsc desde a primeira publicação até o número 1 do volume 36 da revista. 
Em seguida, verificou-se o número de artigos publicados por ano, os temas abordados 
nos artigos (por meio da consulta das palavras-chave dos artigos) e o perfil profissional 
dos(as) autores(as) que publicaram artigos nesta seção. 

Os artigos selecionados da seção História da Química da revista QNEsc estão 
referenciados no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Referências bibliográficas dos artigos da seção História da Química da revista QNEsc 
desde a primeira publicação da revista até o volume 36 (número 1). 

Referencias dos Artigos Analisados 
CHASSOT, Attico Inácio. Alquimiando a Química. Química Nova na Escola, n. 1, p. 19-
22, 1995. 
CHASSOT, Attico Inácio. Raios X e radiotividade. Química Nova na Escola, n. 2, p. 19-
22, 1995. 
FILGUEIRAS, Carlos Alberto Lombardi. A espectroscopia e a Química: da descoberta 
de novos elementos ao limiar da Teoria Quântica. Química Nova na Escola, n. 3, p. 22-
25, 1996. 
BELTRAN, Maria Helena Roxo. Destilação: a arte de extrair virtudes. Química Nova na 
Escola, n. 4, p. 24-27, 1996. 
CHASSOT, Attico Inácio. Nomes (quase nunca lembrados) que fizeram a Química. 
Química Nova na Escola, n. 5, p. 21-23, 1997. 
GOUVEIA-MATOS, João Augusto de Mello. Pasteur - Ciência para ajudar a vida. 
Química Nova na Escola, n. 6, p. 20-23, 1997. 
JUSTI, Rosária da Silva. A afinidade entre as substâncias pode explicar as reações 
químicas?. Química Nova na Escola, n. 7, p. 26-29, 1998. 
PORTO, Paulo Alves. O alquimista Sendivogius e o salitre. Química Nova na Escola, n. 
8, p. 28-30, 1998. 
CHAGAS, Aécio Pereira. Teorias ácido-base do século XX. Química Nova na Escola, n. 
9, 1999. 
MEDEIROS, Alexandre José Gonçalves de. Aston e a descoberta dos isótopos. 
Química Nova na Escola, n. 10, p. 32-37, 1999. 
PORTO, Paulo Alves. Augusto dos Anjos: Ciência e Poesia. Química Nova na Escola, 
n. 11, p. 30-34, 2000. 
TOLENTINO, Mario; ROCHA-FILHO, Romeu Cardozo. O bicentenário da invenção da 
pilha elétrica. Química Nova na Escola, n. 11, p. 35-39, 2000. 
OKI, Maria da Conceição Marinho. A eletricidade e a química. Química Nova na Escola 
n. 12, p. 34-37, 2000. 
FARIAS, Robson Fernandes de. Werner, Jorgensen, e o papel da intuição na evolução 
do conhecimento químico. Química Nova na Escola, n. 13, p. 30-34, 2001. 
CHASSOT, Attico Inácio. Outro marco zero para a história da Ciência latino americana. 
Química Nova na Escola, n. 13, p. 42-45, 2001. 
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Quadro 1 (Continuação) 
CHAGAS, Aécio Pereira. Os 100 anos de Nobel - Jacobus Henricus van't Hoff. Química 
Nova na Escola, n. 14, p. 25-27, 2001. 
FARIAS, Robson Fernandes de. As mulheres e o prêmio Nobel de química. Química 
Nova na Escola, n. 14, p. 28-30, 2001. 
CHASSOT, Attico Inácio. Biblioteca Alexandrina: a Fênix ressuscitada. Química Nova 
na Escola, n. 16, p. 32-35, 2002. 
THIEMANN, Otavio Henrique. A descoberta da estrutura do DNA: de Mendel a Watson 
e Crick. Química Nova na Escola, n. 17, p. 13-19, 2003. 
CHAGAS, Aécio Pereira. Os noventa anos de Les Atomes. Química Nova na Escola, n. 
17, p. 36-38, 2003. 
PORTO, Paulo Alves. A transmutação de ferro em cobre: um debate seiscentista. 
Química Nova na Escola, n. 19, p. 24-26, 2004. 
MERÇON, Fábio. ; QUADRAT, Samantha Viz. A radioatividade e a história do tempo 
presente. Química Nova na Escola, n. 19, p. 27-30, 2004. 
OKI, Maria da Conceição Marinho. Paradigmas, crises e revoluções: a História da 
Química na perspectiva Kuhniana. Química Nova na Escola, n. 20, p. 32-37, 2004. 
FILGUEIRAS, Carlos Alberto Lombardi. Duzentos anos da teoria atômica de Dalton. 
Química Nova na Escola, n. 20, p. 38-44, 2004. 
BAGATIN, Olga; SIMPLÍCIO, Fernanda Ibanez; SANTIN, Silvana Maria de Oliveira; 
SANTIN FILHO, Ourides. Rotação de luz polarizada por moléculas quirais. Química 
Nova na Escola, n. 21, p. 34-38, 2005. 
OKI, Maria da Conceição Marinho. O Congresso de Karlsruhe e a busca de consenso 
sobre a realidade atômica no século XIX. Química Nova na Escola, n. 26, p. 24-28, 
2007. 
Vidal, Paulo Henrique Oliveira; CHELONI, Flavia Oliveira; PORTO, Paulo Alves. O 
Lavoisier que não está presente nos livros didáticos. Química Nova na Escola, n. 26, p. 
29-32, 2007. 
BALDINATO, José Otavio; PORTO, Paulo Alves. Michael Faraday e A História Química 
de uma Vela: Um estudo de caso sobre a didática da ciência. Química Nova na Escola, 
n. 30, p. 16-23, 2008. 
GORRI, Ana Paula; SANTIN FILHO, Ourides. Representação de temas científicos em 
pintura do século XVIII: um estudo interdisciplinar entre Química, História e Arte. 
Química Nova na Escola, v. 31, n. 3, p. 186-189, 2009. 
FLÔR, Cristhiane Cunha. A história da síntese de elementos transurânicos e extensão 
da Tabela Periódica numa perspectiva Fleckiana. Química Nova na Escola, v. 31, n. 4, 
p. 246-250, 2009. 
MARQUES, Adílio Jorge; FILGUEIRAS, Carlos Alberto Lombardi. Uma Família de 
Químicos Unindo Brasil e Portugal: Domingos Vandelli, José Bonifácio de Andrada e 
Silva e Alexandre Vandelli. Química Nova na Escola, v. 31, n. 4, p. 251-256, 2009. 
RODRIGUES, Ronaldo da Silva; SILVA, Roberto Ribeiro da. A História sob o olhar da 
Química: as especiarias e sua importância na alimentação humana. Química Nova na 
Escola, v. 32, n. 2, p. 84-89, 2010. 
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Quadro 1 (Continuação) 
FARIAS, Luciana Aparecida. Jardins Químicos, Stéphane Leduc e a origem da vida. 
Química Nova na Escola, v. 35, n. 3, p. 152-157, 2013. 
PITANGA, Ângelo Francklin; SANTOS, Heraldo Bispo dos; GUEDES, Josevânia 
Teixeira; FERREIRA, Wendel Menezes; SANTOS, Lenalda Dias dos. História da 
Ciência nos Livros Didáticos de Química: Eletroquímica como objeto de Investigação. 
Química Nova na Escola, v. 36, n. 1, p. 11-17, 2014. 

 
Resultados e Discussão 

 
No Quadro 2 apresenta-se o número de artigos pertencentes à seção História 

da Química da revista Qnesc publicados por ano desde a primeira publicação até o 
número 1 do volume 36 da revista. 

 
Quadro 2: Número de artigos da seção História da Química da revista QNEsc publicados por ano 
desde a primeira publicação da revista até o volume 36 (número 1). 

Ano Número de Artigos Publicados 
1995 2 
1996 2 
1997 2 
1998 2 
1999 2 
2000 3 
2001 4 
2002 1 
2003 1 
2004 4 
2005 1 
2006 0 
2007 2 
2008 1 
2009 3 
2010 1 
2011 1 
2012 1 
2013 1 
2014 1 

 
Os dados do Quadro 2 revelam o fato de que a seção História da Química da 

revista QNEsc é umas das seções que menos publica artigos (36 artigos publicados 
desde o primeiro número da revista), além disso, percebe-se que desde 2010 ocorreu a 
publicação de apenas um artigo desta seção por ano. 

Por meio da consulta das palavras-chave dos artigos da seção História da 
Química da revista QNEsc, pôde-se verificar a variedade de temas abordados e o 
caráter interdisciplinar dos artigos. O Quadro 3 apresenta as palavras-chave dos 
artigos publicados na seção História da Química da revista QNEsc por ano desde a 
primeira publicação da revista até o número 1 do volume 36. 
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Quadro 3: Palavras-chave dos artigos publicados na seção História da Química da revista QNEsc 
por ano desde a primeira publicação da revista até o volume 36 (número 1). 

Ano Palavras-chave 

1995 
história da ciência, história da química, alquimia, sincretismo: 
alquimia/química moderna, raios X, radioatividade, Becquerel, Röntgen, 
Ciência no final do século XIX 

1996 
Balmer, Ciência no final do século XIX, descoberta de novos elementos, 
Espectroscopia, espectro solar, hélio, destilação: prováveis origens, 
concepções até o século XVI, utilização do processo 

1997 Maomé, mulheres e a Ciência, vultos da humanidade, vultos da Química, 
Pasteur, história, germes, microrganismos, imunologia 

1998 afinidade, afinidade seletiva, atração, reações químicas, valência, 
alquimia, Michael Sendivogius, pedra filosofal, salitre 

1999 Reações ácido-base, teorias ácido-base, história da química, Aston, 
espectrógrafo de massa, isótopos 

2000 
Augusto dos Anjos, Ciência no final do século XIX, interdisciplinaridade, 
Alessandro Volta, pilha elétrica, Luigi Galvani, eletricidade animal, 
energia, eletricidade, descoberta de novos elementos químicos 

2001 
Werner, Jørgensen, intuição, conhecimento químico, ciência não-
ocidental, cultura no incaico, tecnologias pré-colombianas, Prêmio Nobel, 
Van’t Hoff, mulheres, Prêmio Nobel, ambiente intelectual 

2002 conhecimento da Antigüidade, Biblioteca de Alexandria, Egito 

2003 ácido desoxirribonucléico, DNA, dupla hélice, história da ciência, Jean 
Perrin, Les Atomes, realidade molecular 

2004 
transmutação, alquimia, química no século XVII, radioatividade, energia 
nuclear, século XX, filosofia da ciência, ensino de ciências, história da 
química, origem da teoria atômica, Dalton, bicentenário da teoria atômica 

2005 atividade óptica, luz polarizada, Louis Pasteur 
2006  

2007 história da química, atomismo, congresso de Karlsruhe, Lavoisier, livros 
didáticos, conservação da massa 

2008 Michael Faraday, história da ciência, divulgação da ciência 

2009 
história da química, pinturas, química pneumática, epistemologia de 
Ludwik Fleck, elementos transurânicos, naturalismo, ciênica luso-
brasileira, Vandelli e Andrada 

2010 especiarias, história da ciência, história da alimentação 
2011 radioatividade, rádio, produtos com radioatividade adicionada 
2012 ensino, memória, química 
2013 jardins químicos, interdisciplinaridade, ensino de química 
2014 história da ciência, ensino de química, livro didático 

 
O Quadro 4 apresenta o perfil profissional dos(as) autores(as) que publicaram 

artigos na seção História da Química da revista QNEsc desde a primeira publicação da 
revista até o número 1 do volume 36. 
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Quadro 4: Perfil profissional dos(as) autores(as) que publicaram artigos na seção História da 
Química da revista QNEsc desde a primeira publicação da revista até o volume 36 (número 1). 

Atuação Profissional do Autor(a)* Número de Autores(as)** 
Professor(a) Universitário(a) Aposentado(a) 1 

Professor(a) Universitário(a) 23 
Aluna de Pós-Graduação (Pós-Doutorado) 1 
Aluno(a) de Pós-Graduação (Doutorado) 4 
Aluno(a) de Pós-Graduação (Mestrado) 3 

Aluno(a) de Graduação 2 
Professor(a) de Escola Técnica 1 

Professor(a) da Educação Básica 3 
Outra Atuação Profissional 3 

*A verificação da atuação profissional dos autores foi realizada consultando-se as 
informações presentes nos próprios artigos, portanto, computou-se a atuação profissional dos 
autores quando da publicação do artigo, e não a situação profissional atual. 

**Autores que publicaram mais de um artigo foram computados apenas uma vez. Um 
determinado autor pode ter sido computado em mais de um perfil profissional diferente, por 
exemplo, um aluno de mestrado que também era professor de escola técnica foi computado em 
ambos os perfis profissionais. 

 
Os dados do Quadro 4 revelam a predominância de professores(as) 

universitários(as) na autoria dos artigos da revista QNEsc publicados na seção História 
da Química. 

Artigos da revista QNEsc não pertencentes à seção “História da Química”, mas 
que relatam ou propõem o uso da História da Química na metodologia de ensino estão 
indicados no Quadro 5. 

 
Quadro 5: Artigos da revista QNEsc que relatam ou propõem o uso da história da química na 
metodologia de ensino. 

OKI, Maria da Conceição Marinho. O conceito de elemento: da antiguidade a 
modernidade. Química Nova na Escola, n.16, p. 21-25, 2002. 
PAIXÃO, Fátima; CACHAPUZ, António. Mudanças na prática de ensino da 
química pela formação dos professores em história e filosofia das ciências. 
Química Nova na Escola, n. 18, p. 31-36, 2003. 
ROQUE, Nidia Franca. Química por meio do Teatro. Química Nova na Escola, 
n. 25, p. 27-29, 2007. 
ROQUE, Nidia Franca. Uma Festa no Céu: peça em um ato abordando a 
química no século XVIII. Química Nova na Escola, n. 25, p. 30-33, 2007. 
SÁ, Marilde Beatriz Zorzi; VICENTIN, Eliane Maria; CARVALHO, Elisa de. A 
História e a Arte Cênica como Recursos Pedagógicos para o Ensino de 
Química - Uma Questão Interdisciplinar. Química Nova na Escola, v. 32, n. 1, 
p. 9-13, 2010. 
BRAIBANTE, Mara Elisa Fortes; PAZINATO, Maurícius Selvero; ROCHA, 
Thaís Rios da; FRIEDRICH, Leandro da Silva; NARDY, Flávio Correia. A cana-
de-açúcar no Brasil sob um olhar químico e histórico: uma abordagem 
interdisciplinar. Química Nova na Escola, v. 35, n. 1, p. 3-10, 2013. 

 
Constatou-se que ocorreram escassos relatos de uso da História da Química 

nas metodologias de ensino, ademais, os poucos relatos encontrados expunham o uso 
da História da Química na formação de professores e no ensino superior, não na 
educação básica. 
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Considerações Finais 
 
Em consonância com o tema do XVII ENEQ, “A integração entre a pesquisa e a 

escola abrindo possibilidades para um ensino de química melhor”, este trabalho 
constatou a escassez de artigos publicados pela revista QNEsc relatando o uso da 
História da Química em metodologias de ensino voltadas para a educação básica, não 
obstante a existência de várias recomendações na literatura da necessidade da 
inserção do ensino dos aspectos referentes à natureza da atividade científica no ensino 
das ciências (BRASIL, 2000; MARTINS, 2006; MILLAR, 2003). Os dados da tabela 4 
demonstram o pouco envolvimento de alunos da graduação e de professores da 
educação básica na produção de artigos sobre a História da Química na revista 
QNEsc. Torna-se, portanto, premente a realização de pesquisas sobre o uso da 
História da Química nas metodologias de ensino voltadas para a educação básica e 
sobre o seu potencial de fomentar a formação de concepções epistemológicas 
adequadas em nossos alunos e alunas. 
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Introdução 
As atividades lúdicas fornecem um ambiente 
agradável, motivador, planejado e enriquecido, que 
possibilita a aprendizagem de várias habilidades1. O 
jogo é um sistema de regras com uma estrutura 
sequencial que possibilita uma relação com a 
atividade lúdica2, estas contribuem para o 
desenvolvimento intelectual, motor e de 
capacidades psicológicas como memória, avaliação 
e resolução de problemas1. Os jogos no ensino de 
química devem compreender a ludicidade e a 
contextualização de conceitos e/ou conteúdos de 
química3. O objetivo do trabalho foi desenvolver um 
jogo de cartas educacional facilitador do ensino de 
Funções Químicas Orgânicas, envolvendo a 
identificação dos grupos funcionais característicos e 
também a nomenclatura. Com o intuito de promover 
a inclusão de alunos surdos, priorizou-se o uso de 
imagens na construção das cartas do jogo, pois 
mesmo com auxílio da LIBRAS e de dicionários 
enciclopédicos trilíngue, a falta de sinais para as 
terminologias em química é uma das dificuldades 
encontradas pelos alunos surdos4. A avaliação do 
jogo foi realizada no 3º ano (19 alunos) no C.E.P.I. 
Cecília Meirelles - Goiânia. 

Resultados e Discussão 
Com a perspectiva de minimizar as dificuldades dos 
alunos, inclusive surdos, o jogo confeccionado, 
similar ao UNO, conceitua as funções orgânicas 
álcool, éter, ácido carboxílico e outras. As cartas 
apresentam características de compostos orgânicos 
como nome (prefixo/infixo/sufixo), fórmula estrutural 
plana e massa molecular (figura 1). 

 (a)   (b) 
Figura 1. Aspecto visual das cartas do jogo. (a) 
modelo geral e (b) cartas. 

Por meio de um conjunto de regras pré-
estabelecidas o jogo consiste em eliminar as cartas 
da mão, seguindo a regra de que a carta a ser 
descartada deve ter alguma característica visual em 
comum (cor ou grupo funcional) com a outra já 
jogada. Vence a partida aquele que eliminar todas 
as cartas. A figura 2 apresenta um grupo de alunos 
desenvolvendo a atividade lúdica em sala de aula. 

 
Figura 2. Aspecto visual dos alunos durante a 
aplicação do jogo. 
O jogo proposto não é de memorização de 
conceitos, nomes ou fórmulas e sim familiarização 
com a linguagem química e aquisição de 
conhecimentos básicos. Quando inqueridos sobre 
aprendizagem com jogos, um aluno afimou que 
“Esse método de ensino traz consigo uma 
aprendizagem mais rápida. Isso deriva-se do fato de 
proporcionar aos alunos uma forma diferente, 
retirando os alunos do rotineiro e ensino de quadro e 
giz.’ (SIC). O jogo não solucionará totalmente as 
dificuldades encontradas pelos alunos, mas é uma 
metodologia que pode contribuir para o processo de 
ensino-aprendizagem e promover a inclusão de 
alunos surdos, pois trabalha com imagens. 

Conclusões 

Os resultados obtidos colocam os jogos 
educacionais como ferramenta eficiente no processo 
de ensino-aprendizagem ao promover a dinâmica de 
grupo, autorrelacionamento entre os alunos e 
complementar as demais atividades pedagógicas 
conduzidas pelo docente. 
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Introdução 
A política brasileira de educação em direitos 
humanos está sintetizada no Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos (PNEDH), 
promulgado em 12 de dezembro de 2006. O plano 
em questão tem suas diretrizes voltadas à Educação 
Básica, Educação Superior, Educação não-formal, 
Educação dos profissionais dos sistemas de justiça 
e segurança e Educação e Mídia. Para cada área o 
plano sistematiza uma concepção daquela 
modalidade educacional e os princípios norteadores, 
como também propõe um conjunto de ações 
programáticas que deveriam ser implementadas na 
esfera federal, estadual e municipal ao longo dos 
últimos anos. Em suas diretrizes o PNEDH orienta 
que a Educação Básica aborde de forma 
interdisciplinar a temática relativa aos direitos 
humanos nos conteúdos escolares¹. Sabe-se da 
necessidade de educar para os Direitos Humanos, 
pois “uma educação em ciências que não vá ao 
encontro dos Direitos Humanos é uma educação 
vazia e pouco contribui para a humanidade”². Sendo 
assim, essa pesquisa objetivou avaliar os reflexos 
dessa política no âmbito escolar a partir de dados 
levantados com professores em atuação na rede 
estadual de ensino do Paraná e da produção 
acadêmica desenvolvida na área de Ensino de 
Ciências. 

Resultados e Discussão 
Primeiramente, investigou-se um grupo de vinte e 
seis professores da área de Ciências, que no ano de 
2012 estavam em formação continuada via Plano de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) do estado do 
Paraná. Ao questionar o grupo sobre o 
conhecimento da proposta educacional do PNEDH, 
identificou-se que todos os professores 
desconheciam as orientações e diretrizes da 
política. Quando questionados se realizaram algum 
curso de formação continuada sobre o tema, 
somente um professor afirmou ter tido acesso a 
cursos de formação acerca da temática. Do universo 
pesquisado, apenas dois investigados indicaram a 
escola como o setor responsável para promover a 
discussão acerca dos Direitos Humanos e quando 
interrogados sobre as possibilidades de articulação 
dos conteúdos da disciplina à temática em questão, 
vinte e dois professores afirmaram ser possível essa 

articulação, no entanto, não conseguiram apresentar 
propostas interdisciplinares efetivas. Diante dos 
resultados obtidos e apresentados, realizou-se uma 
pesquisa em alguns periódicos da área de Ensino 
de Ciências, buscando artigos relativos às 
discussões que articulassem o PNEDH à educação 
em Ciências. Nesse contexto, foram selecionados 
cinco periódicos nacionais de avaliação nível A1 
segundo o Sistema de Avaliação e Qualificação da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Qualis/CAPES, são eles: Ciência & 
Educação (1998), Revista Brasileira de Ensino de 
Física (1979), Ensaio – Pesquisa em Educação em 
Ciências (1999), Investigações em Ensino de 
Ciências (1996) e Revista Brasileira de Pesquisa em 
Ensino de Ciências (2001). Em todo o período 
pesquisado, não foram encontrados, entre esses 
periódicos, artigos que abordassem a relação entre 
Direitos Humanos e o Ensino de Ciências. Ao 
analisar o resultado juntamente com os dados 
levantados nos questionários, conclui-se que os 
professores da rede estadual de ensino não entram 
em contato com as discussões relativas à Educação 
em Direitos Humanos, não são ofertados a eles 
cursos de formação continuada voltados ao tema, 
ação essa prevista no PNEDH, assim como os 
pesquisadores da área não estão desenvolvendo 
pesquisas voltadas a essa temática. 

Conclusões 
Diante dessa realidade pode-se afirmar que a 
inexistência de investigações e estudos na área 
implica na qualidade da formação inicial e 
continuada, estabelecendo-se um ciclo vicioso que 
precisa ser rompido em algum momento da 
formação dos professores, para que se promova de 
fato a Educação em Direitos Humanos no âmbito do 
ensino de Ciências como preconizado no próprio 
PNEDH. 
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RESUMO: Este trabalho é voltado para a educação de alunos portadores de deficiência auditiva com 
enfoque em Experimentação e Ensino de Química. O foco principal da pesquisa constituiu-se na 
aplicação de experimentos envolvendo a investigação dos processos químicos presentes no leite; com 
perspectiva colaborativa, que possibilitasse compreender como os alunos surdos vão estabelecendo 
significados para termos da Química na língua de sinais. Os resultados obtidos possibilitaram uma visão 
de que os sujeitos surdos utilizam de símbolos manifestados pelo uso de objetos e imagens para fazer 
suas representações e estabelecer significados a algumas palavras, tendo em vista o uso de sequencia 
de sinais para representação de fenômenos em experimentação com leite. 

INTRODUÇÃO 
Falar sobre a educação de alunos surdos é falar sobre inclusão escolar ‘como 

um movimento que abrange a todas as pessoas que estiverem ou estão excluídas, seja 
por sua origem social, étnica ou mesmo pela condição lingüística, física e cognitiva 
(Tartuci. 2001). 

As pessoas portadoras de deficiência auditiva possuem como forma de 
comunicação a língua gestual, no Brasil língua brasileira de sinais – LIBRAS, 
considerada a língua natural dos surdos. A língua de sinais surgiu devido à 
necessidade de comunicação permitindo expressar conceitos descritivos, racionais, 
emotivos, concretos, abstratos, entre outros significados que possibilita o ser humano 
expressar qualquer significado que provém da necessidade comunicativa e expressiva 
(Brito. 1998). Brito descreve que as línguas de sinais: 
 

Distingue-se das línguas orais porque se utilizam de um meio ou canal visual-
espacial e não oral auditivo. Assim, articulam-se espacialmente e são 
percebidas visualmente, ou seja, usam o espaço e as dimensões que ele 
oferece na constituição de seus mecanismos “fonológicos”, morfológicos, 
sintáticos e semânticos para veicular significados, os quais são percebidos 
pelos seus usuários por meio das mesmas dimensões espaciais. Daí o fato de 
muitas vezes apresentarem formas icônicas, isto é, formas lingüísticas que 
tentam copiar o referente real em suas características visuais. Esta iconicidade, 
mais evidente nas estruturas das línguas de sinais do que nas orais deve-se a 
este fato, e ao fato de que o espaço parece ser mais concreto e palpável do 
que o tempo, dimensão utilizada pelas línguas orais-auditivas quando 
constituem suas estruturas através de seqüências sonoras, que basicamente 
se transmitem temporalmente. (Brito 1998. p.19-20). 

 
Quando o assunto é a educação para esses sujeitos a dificuldade em ensinar 

não se manifesta apenas na necessidade de dominar a língua de sinais, mas é 
necessário estabelecer métodos de ensino para esses alunos, principalmente, em se 
tratando da disciplina de Química que envolve conceitos abstratos.  

O sujeito surdo tem direito à cultura, à arte, à participação na sociedade e na 
política e, para que isso aconteça as escolas devem promover meios, métodos de 
ensino para satisfazer as necessidades desses alunos. Vale à pena ressaltar na voz de 
Sá (2006) que em todas as partes do Brasil e do mundo os surdos têm sido 
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condenados a um analfabetismo e impedidos de alcançar o ensino superior, tem sido 
mantidos desinformados, enfim, impedidos de exercer sua cidadania. Esta situação 
resulta dentre várias questões, do processo pedagógico a que foram ou estão sendo 
submetidas (SÁ p.21). 

Silva em seu livro “Como brincam as crianças surdas” (2002) destaca que a 
língua dos surdos está no sinal, é por meio dele que o sujeito compreende e interfere 
no mundo (SILVA) defende: 
 

Faz-se necessário consolidar o argumento de que a aquisição da língua de 
sinais o mais precocemente possível é fundamental para o desenvolvimento 
cognitivo do surdo e para sua integração social, afirmando que as políticas 
sociais devem estar atentas para as novas tendências educacionais de 
integração das crianças deficientes à escolarização regular, tendo em vista que 
a sala de aula pode-se tornar um espaço de segregação mais do que realmente 
confronto e local para trabalhar as diferenças. (Silva 2002. p.28). 
 

A respeito da difusão da língua de sinais Silva relata: 
 

Na tentativa de uma política social para os surdos é fundamental estabelecer a 
centralidade do uso da língua de sinais nas escolas, nas creches, nas famílias, 
de forma que seja garantido seu uso pleno, nas instituições, tornando-se 
preocupação essencial de todos os profissionais que interagem diretamente 
com estes sujeitos. Trata-se, assim, de resguardar um direito básico à 
cidadania. (Silva 2002 p.29). 
 

 Ao refletirmos; sobre a inclusão de alunos surdos na escolar, nos vem à mente a 
utilização de recursos, materiais e métodos que a instituição, na qual este aluno está 
inserido, deve adotar para com o aprendizado. Porém, é importante saber se a 
metodologia utilizada pela escola está permitindo que o aluno surdo realmente esteja 
inserido na educação adquirindo: capacidade de interpretar e assimilar aspectos 
ensinados na sala de aula com o seu cotidiano, com a vida em sociedade para que 
possa deixar de ser colocado “às margens do mundo econômico, social, cultural, 
educacional e político; pessoas narradas como deficientes e incapazes, desapropriadas 
de seus direitos e da possibilidade de escolhas” (SÁ, 2006 p.16).  

Dorziat et all (2006) em “Inclusão de Surdos na Perspectiva dos Estudos 
Culturais” comentam que: 
 

Tratar sobre inclusão significa ir além do ingresso de alunos diferentes na 
escola; significa estar atento para promover movimentos pedagógico-
curriculares na escola que envolvam todos os alunos, não como uma massa 
homogênea, mas como possuidores de histórias próprias, percepções 
particulares, enfim com peculiaridades que os fazem únicos. E, dentre as 
muitas peculiaridades existentes, esta a das pessoas surdas, que 
desenvolveram ao longo de suas vidas estratégias visuais-gestuais de 
apreensão e de expressão de mundo, constituindo o que se passou a 
denominar de cultura surda. (DORZIAT, p.1). 

 
 Partindo do objetivo de conhecer as implicações envolvidas na educação de 
alunos portadores de deficiência auditiva tendo como enfoque o ensino de Química 
com a aplicação de experimentos envolvendo a investigação dos processos químicos 
presentes no leite em parceria colaborativa com alunos surdos que provém de 
diferentes níveis de escolaridade, (Ensino fundamental e médio) em busca por 
compreender como os alunos surdos vão estabelecendo significados para termos da 
Química na língua de sinais buscando respostas para questões como: é possível 
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perceber pré-concepções dos surdos com relação ao experimento com o leite? Como 
os surdos trazem representações para os experimentos com o leite? Se tratando da 
representação dos conceitos químicos qual processo de representação seria mais 
adequado? Como as palavras da química nestes experimentos são entendidas pelos 
surdos? Vale ressaltar que muitos sinais para termos específicos da Química não 
existem na língua brasileira de sinais.  
 
METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 
 

Convidou-se três sujeitos surdos pertencentes a diferentes níveis de 
escolaridade sendo dois do Ensino Fundamental e um que acabara de concluir o 
Ensino Médio – hoje estudante do Campus Universitário de Sinop da Universidade 
Federal de Mato Grosso para participarem das atividades de experimentação com leite. 

Para atingir os objetivos propostos realizou-se um trabalho de experimentação, 
investigação do leite, tendo como enfoque o trabalho de identificação da presença de 
água no leite e, posteriormente, a identificação e comparação da quantidade de 
proteínas no leite (caseína e albumina). As atividades foram desenvolvidas com os 
sujeitos surdos, em três momentos, no período noturno. Buscou-se trabalhar com o 
leite por este ser considerado um dos alimentos mais completos; em seu valor 
nutricional (proteínas, vitaminas, sais minerais, lipídeos, água, lactose e outros), como 
também na prevenção de doenças tais como, artrite, câncer e doenças neurológicas.  

As práticas experimentais foram gravadas em vídeo e, posteriormente, foram 
feitos registros fotográficos das representações dos processos químicos em sequencia 
de sinais elaborada pelos estudantes surdos. Cabe ressaltar que: cada surdo trouxe 
uma representação diferente. Para a escolha da melhor representação contamos com 
intérprete de libras e dois outros sujeitos surdos não participantes da experimentação. 
Interessante observar que o consenso foi estabelecido em torno do conjunto de sinais, 
de maneira unânime.  
 
INVESTIGANDO OS SIGNIFICADOS QUE OS SURDOS ESTABELECEM PARA OS 
TERMOS DA QUÍMICA 

O presente trabalho partiu de uma investigação do processo de ensino 
aprendizagem de Química na intenção de conhecer como os surdos interpretam e vão 
estabelecendo significados para termos da Química na língua de sinais. Buscou-se 
desenvolver experimentos em Química partindo do ensino aprendizagem de Química 
através da investigação do leite. 

Inicialmente se tratando da questão da linguagem como meio de comunicação, 
Bergé argumenta que:  

 
As línguas naturais têm certa redundância na transmissão das mensagens. Um 
caso particularmente interessante, e bem pouco estudado, de língua natural 
(...) é a da linguagem dos surdos-mudos, que utiliza uma informação muito 
diferente da escrita, uma vez que nela entram a mímica, os gestos etc. O 
conteúdo informativo dessa língua parece potencialmente maior do que o de 
uma língua falada que incorpora muitas das limitações da língua escrita. 
(BERGÉ, 1996 p.299). 

 
O primeiro aspecto a ser observado referente ao teste para identificação de água 

no leite foi a manifestação de surpresa dos surdos quando perceberam a mudança de 
cor das tiras de papel contendo solução de cloreto de cobalto. Os surdos entenderam 
rapidamente o que se passava, bastou apenas colocar uma das tiras no leite e retirá-
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las sinalizando que “sem água fica azul, com água fica rosa” para que ambos 
pudessem perceber a existência de água no leite através da observação da mudança 
de cor. 

A segunda prática experimental que se tratava da identificação e comparação da 
quantidade de proteínas nos diferentes tipos de leite (leite de caixinha e leite fresco) 
não teve a mesma manifestação de surpresa que a observada anteriormente. O teste 
feito com o leite de caixinha não possibilitou a retirada das proteínas, pois percebeu-se 
que a quantidade de proteínas contida nesse tipo de leite é muito pequena. Um dos 
surdos argumentou que o leite de caixinha é “fraco”. Já no teste feito com o leite fresco 
obteve-se uma quantidade significativa de proteínas. Após a realização dessa prática 
cada um dos surdos trouxe representações de como foi feito esse teste. Escolheu-se a 
melhor representação, ou seja, a representação que fosse melhor compreendida pela 
intérprete e os dois outros sujeitos surdos. 

A seguir apresentamos representações, para o processo experimental, de 
sequencia de sinais para: o leite, o vinagre, a adição de vinagre ao leite, o aquecimento 
da mistura anterior, o processo de separação da caseina, o aquecimento do soro, a 
obtenção da albumina e sua representação em LIBRAS. 
 
 

     
FIGURA 01. Sequência de sinais representando o leite. 

 

       
FIGURA 02. Sequência de sinais representando o vinagre. 

 

       
 

       
FIGURA 03. Sequência de sinais representando a adição de vinagre ao leite. 
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FIGURA 04. Sequência de sinais representando o aquecimento do vinagre com o leite. 

 

       
 

       
FIGURA 05. Sequência de sinais representando a obtenção da proteína caseína. 

 

       
 

         
FIGURA 06. Sequência de sinais representando a caseína. 

 

         
FIGURA 07. Sequência de sinais representando o soro. 

 

     
FIGURA 08. Sequência de sinais representando o aquecimento do soro 
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FIGURA 09. Sequência de sinais representando a obtenção da proteína albumina. 

 

         
 

         
FIGURA 10. Sequência de sinais representando a albumina. 

 
A observação das sequencias de imagens nas figuras anteriores apresentam leitura de que as 

representações para os experimentos com o leite são trazidas baseando-se na utilização de objetos 
como forma de simbolizar, representar as palavras. 

Diante dos dados obtidos percebe-se o estabelecimento de pré-concepções dos surdos no 
momento em que foi dito que o leite de caixinha é “fraco”. Porém, não foi explicado em termos químicos 
as situações na qual esse tipo de leite foi submetido para concluir que ele é fraco. Sabe-se apenas que 
os surdos reconhecem as proteínas do leite como constituinte essencial para a saúde, pois observou-se 
argumentações dos mesmos sinalizando “proteína importante saúde”.  As palavras da química, tais 
como, proteína, albumina e caseína não possuem sinais específicos na libras sendo, portanto, 
soletradas.  

Outro aspecto a se levar em conta é o fato de que o casal de surdos Cleide e Valmir que apenas 
estudaram até o ensino fundamental tendo o Valmir concluído a oitava série e Cleide a sétima série 
relataram apresentar dificuldades com a escrita, quando foi pedido a eles para que escrevessem o 
processo experimental num papel eles então, argumentaram ser mais fácil fazer uma representação 
utilizando-se de desenhos. 

 

    
FIGURA 11. Representação dos surdos do processo experimental. 
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Ao olharmos as representações é possível perceber que o surdo Wellingthon, 
com Ensino Médio concluído, ao representar o passo-a-passo do experimento 
acrescenta que este tem uma relação com o processo de fabricação do queijo. Este 
conceito já estava estabelecido. Observa-se que a escrita é diferente da escrita de uma 
pessoa ouvinte. Pereira (2008) ao referir-se estruturação da linguagem do surdo 
estabelece que ‘O surdo tem dificuldade em estruturar as frases em decorrência do 
déficit auditivo que conseqüentemente o impede de ter contato com a língua materna. 
(PEREIRA, 2008, p.31).’ 

Como pôde ser observado as representações dos surdos distinguem das 
representações dos sujeitos ouvintes. Diante disso para White a simbologização 
caracteriza-se como ponto de vista importante na filosofia e na ciência, nas palavras 
dele: 
 

Mesmo que pareça idiota e absurdo: uma coisa é apenas o que é. É muito 
difícil que as pessoas entendam isso. Um ato é um ato. Uma coisa é uma 
coisa. Uma coisa é apenas o que é. Mas o significado de uma coisa, a 
importância de uma coisa, para a ciência e para nós, não dependo só de suas 
propriedades intrínsecas, mas do contexto de análise. (WHITE, 2009, p. 55). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao olharmos a questão histórica da educação dos surdos observa-se que a luta 
inicialmente era em inserir o sujeito surdo que era colocado as margens da sociedade. 
Historicamente a discussão girava em torno da línguagem oral e da língua de sinais. 
Percebe-se que os surdos tem sua história marcada por lutas para vencer 
adversidades levando-se anos para que os mesmos pudessem se utilizar da sua língua 
natural,ou seja, a língua de sinais como instrumento de comunicação. Porém, outra 
situação que permeia nos dias atuais é como trabalhar termos ditos como complexos e 
abstratos de forma a trazer uma aprendizagem significativa para os surdos? Diante dos 
resultados estabelecidos neste trabalho chega-se a conclusão de que os surdos 
utilizam-se de símbolos manifestados pelo uso de objetos e imagens para fazer suas 
representações e estabelecer significados a algumas palavras, tendo em vista o uso da 
simbologização. Esse aspecto pode nos levar a questão de que para incluir os surdos 
na sala de aula o trabalho com a disciplina de Química que se caracteriza por seus 
termos vistos como abstratos e complexos, pode ser aplicado com a utilização de 
recursos visuais, tais como, imagens e objetos. O sujeito surdo também pode participar 
ativamente quando este é submetido a uma atividade experimental. 

Ao inserir o sujeito surdo numa escola regular de ensino nos remete a reflexões 
de que não basta apenas as instituições de ensino receberem os sujeitos surdos como 
forma de demonstrar que os mesmos não estão sendo excluídos. Diante dos dados 
obtidos entende-se que uma metodologia de ensino aplicada a um ouvinte não deve 
ser a mesma para um sujeito surdo, levando-se em conta de que este fato possa estar 
acontecendo em sala de aula entende-se que o aluno surdo esteja sofrendo exclusão. 
É preciso haver uma preparação no sentido de atendê-los de forma a sanar suas 
dificuldades na aprendizagem. Outro aspecto interessante a ser observado é o fato de 
que as políticas públicas de inclusão estão trabalhando de forma a estabelecer leis que 
atendam as diferenças dos sujeitos surdos assegurando-lhe melhores condições de 
aprendizagem. 
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Introdução 
A inclusão do aluno surdo no contexto escolar 

atual se torna um desafio em meio às dificuldades 
do discente no aprendizado de um conteúdo, tendo 
em vista a forma em que o deficiente auditivo é 
inserido na sala de aula, demonstrando apenas a 
integração ao invés da inclusão do surdo no convívio 
escolar1. Quando se trata de uma disciplina que 
aborda conhecimentos abstratos como a Química, 
as barreiras enfrentadas abrangem não só a criação 
de sinais em LIBRAS, como também a formação de 
professores2. O presente trabalho teve como 
objetivo de avaliar os fatores que podem interferir no 
aprendizado dos alunos surdos nas aulas de 
química do ensino médio. 

Resultados e Discussão 
A análise foi feita considerando uma turma 

do 1° ano do ensino médio, numa escola de 
referência em ensino médio da cidade do Recife. Os 
dados foram coletados a partir de questionários 
respondidos pelos seguintes indivíduos: um 
intérprete em LIBRAS, um aluno ouvinte e por fim 
um aluno surdo.  Os dados oriundos das entrevistas 
permitem constatar que os alunos surdos 
apresentam dificuldades em aprender os conteúdos   
de química, chama nossa a atenção o fato de todos 
os alunos apontarem para a complexidade dos 
conceitos apresentados, da exigência de um nível 
maior de raciocínio e abstração. Além da ausência 
de aulas experimentais, que dificulta o aprendizado. 

 
Com relação aos professores de química os 

estudantes revelaram que os docentes não têm 
conhecimentos da língua de sinais, sendo domínio 
apenas do intérprete. Os interpretes entrevistados 
apontam inúmeras críticas e sugestões aos 
professores de química: 
 

“falta de didática, meramente 
palavras sem conceitos, importante uso da 
imagem no ensino, sendo a iconicidade 
muito forte na língua de sinais (...) A questão 
do tempo do professor, pois infelizmente o 
ritmo destes alunos... (surdos)... é um e o da 
sala é outro... e o professor é muito rápido. 
Também os professores não usam muito 
quadro, as aulas são muito expositivas, 
devem mostrar mais imagens.” 

 
Também foram perguntadas quais 

disciplinas ele fazia a interpretação e qual era mais 
difícil, ele respondeu todas e mais difícil era a 
disciplina de química, onde o interprete sugeriu que 
nas aulas de química deveria haver um profissional 
de LIBRAS formado na área de exatas (química 
principalmente) para interpretar tais aulas. Quando 
perguntado como avaliaria o processo de inclusão 
da escola, obteve-se a seguinte resposta: 

 
“o processo só falha quando o 

professor regente não tem uma formação da 
faculdade na área de línguas de sinais... 
estou fazendo um trabalho de 
conscientização com eles.” 

 
Percebemos que, desse modo, esses professores 
entregam para os intérpretes a responsabilidade de 
“ensinar” os conceitos químicos e, ainda, 
acompanhar suas aprendizagens. São poucos os 
professores que possuem formação pedagógica que 
lhes possibilitam atuar de forma mais significativa 
com os alunos surdos. O pouco de conhecimento da 
cultura dos surdos, de como tratá-los e da língua de 
sinais dificulta a contextualização dos conteúdos 
químicos com a vivência dos alunos. Esse fato 
interfere na continuidade dos estudos dos surdos e 
em seu interesse pela química na escola. 

Conclusões 
Concluímos que uma proposta educacional para 
surdos deve considerar, entre outras questões 
fundamentais, as implicações linguísticas. No 
entanto, também deve considerar as necessidades 
formativas dos professores para que estes possam 
estar aptos a atribuir reconsiderações à sua prática 
pedagógica.  
Percebemos necessidade de a comunidade de 
educadores químicos, pesquisadores educacionais, 
especialistas em educação especial e libras se 
voltar para a problemática do ensino de ciências e 
da educação de forma geral destinada aos surdos.  
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RESUMO: Uma  das  principais  barreiras  encontradas  para  a  realização  do  processo  de  inclusão  se
direciona a formação e a atuação do professor, sendo que este muitas vezes não está preparado para
oferecer aos alunos portadores de necessidades especiais um ensino de qualidade, capaz de assegurar
as bases para a construção de conhecimento. Devido a estas circunstâncias é apresentado nos últimos
anos pesquisas que envolvem a formação do professor o desenvolvimento de métodos de ensino que
favorecem o ensino e o aprendizado a esses alunos. O presente trabalho realizou uma revisão dos
artigos publicados na revista Química Nova na Escola, que envolvem a educação inclusiva no ensino de
química. Os resultados apontam que ao inserir os licenciandos com a realidade da educação básica que
envolve  alunos  portadores  de  necessidades  especiais,  estes  conseguem  suprir  as  carências
apresentadas  na  formação  inicial  dos  professores  a  respeito  da  inclusão,  e  a  interação  entre  os
licenciandos e professores que atuam na educação inclusiva é de extrema importância para propiciar
uma aprendizagem efetiva para estes alunos. 

INTRODUÇÃO

A inclusão  de  alunos  com  necessidades  especiais  é  um  fato  presente  na
realidade escolar atual, mas incluir de maneira efetiva os alunos pode vir a se tornar
um desafio aos professores, que por muitas vezes não estão preparados para trabalhar
com esta situação.

A  literatura  vem  trazendo  nos  últimos  anos  trabalhos  que  contemplam  a
inclusão  destes  alunos  nas  aulas  de  ciências,  proporcionando  aos  professores
materiais e metodologias de ensino que estimulem esses alunos ao aprendizado e os
conduzam a compreensão dos conteúdos. Neste contexto, o presente trabalho teve
como objetivo analisar os artigos publicados na revista Química Nova na Escola que
tratam da educação inclusiva, e deste modo discutir suas contribuições para o ensino
de química.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ENSINO DE QUÍMICA

A educação  Especial  por  muito  tempo foi  retratada  distante  do sistema de
ensino regular, a qual acontecia em ambientes paralelos de ensino reportando-se a
imagem destes alunos como indivíduos sem capacidade para acompanhar salas de
aula comuns reprimindo sua participação, de modo que: 

As  diferentes  concepções  a  respeito  da  nomenclatura  das  pessoas  com
necessidades especiais marcaram negativamente as pessoas com deficiência
imprimindo no atendimento escolar  a patologização deste  alunado.  Assim a
visão médica de certa forma foi os óculos com os quais a sociedade utilizou
para  enxergar  as  pessoas  com  deficiências,  formando  assim  imagens  de
pessoas incapazes, impotentes, com limitações e restrições que as impediam
de uma vida socialmente participativa. (SOUZA, 2012, p. 12) 
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A inserção desses alunos portadores de deficiência em turmas regulares no
Brasil  foi  regulamentada pela  3ª.  Lei  de  Diretrizes  e  Bases da Educação Nacional
(LDB) que no artigo 59 do Capítulo V estabelece que: 

Os  sistemas  de  ensino  assegurarão  aos  educandos  com  necessidades
especiais,  currículos,  métodos,  técnicas,  recursos  educativos  e  organização
específicos, para atender às suas necessidades além de professores do ensino
regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns.
(BRASIL, 1996) 

No entanto, a realidade do sistema escolar brasileiro apresenta dificuldades
para  a  realização  de  uma  prática  educativa  que  inclua  efetivamente  estes  alunos.
Segundo Ramos (2009) são vários os fatores que interferem na implementação de uma
metodologia de ensino que atenda as diversidades, pois:

[...]  para  a  política  e  inclusão  se  torne  realidade  na  prática  cotidiana  das
escolas públicas brasileiras, diversas barreiras teriam que ser superadas como:
salas de aulas lotadas, usos de métodos e estratégias inadequadas, falta de
conteúdos e atividades adaptadas para atender os alunos com necessidades
especiais, a precária ou não existências de acessibilidade física das escolas,
etc.  Outro  aspecto  que  impede  a  implementação  efetiva  da  inclusão  é  a
descontinuidade  dos  programas,  devido  a  mudanças  frequentemente  no
Governo. (RAMOS, 2009, p. 32)

No processo de inclusão muitas vezes preocupa-se com o número de alunos
portadores  de  necessidades  especiais  matriculados  no  ensino  regular,  porém  os
resultados quantitativos não garantem que esteja realmente acontecendo a educação
inclusiva de maneira bem sucedida.

A  educação  inclusiva  é  uma  ação  complexa  na  qual  o  professor  e  as
instituições  de  ensino  devem  envolver-se  de  maneira  significativa  não  somente
oferecendo o acesso a este aluno, mas aperfeiçoar seus métodos com o intuito de
promover a participação e a permanência deste aluno em sua disciplina e não ignorar a
sua presença em sala de aula.

No caso específico do ensino de química este envolve a formação intelectual e
crítica dos alunos, pois a sua apropriação influencia de maneira significativa nas ações
que o indivíduo irá realizar na sociedade, e para que isso ocorra se deve oferecer
meios pelos quais estes construam seu conhecimento, de modo que:

[...]  é  imprescindível  que  o  professor  compreenda  as  diversas  demandas
contemporâneas,  perceba  o  seu  papel  como  agente  de  transformação  e,
consequentemente,  estimule  os  educandos,  considerando  as  suas
especificidades,  a  perceberem, a discutirem e a  buscarem soluções para a
realidade social na qual estão inseridos. (SILVIA; BASTOS, 2012, p.152)

Deste modo o conhecimento científico é muito importante quando se refere à
inserção do aluno no meio social. No entanto, os conteúdos de química na maior parte
das  vezes  são  abordados  de  maneira  simbólica,  através  de  cálculos,  equações,
mecanismos o que dificulta, a sua compreensão pela maioria dos alunos comuns e
mais ainda por parte daqueles portadores de necessidades especiais.

Para que estes alunos compreendam os conteúdos abordados os professores
devem adotar o que Camargo (2006, p.15) descreve como didática inclusiva “saberes
organizativos  e  teórico-práticos,  cujo  objetivo  é  favorecer  a  participação  efetiva  de
alunos com e sem deficiência, em uma determinada atividade educacional”.
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Adotar  uma  didática  inclusiva  muitas  vezes  se  torna  um  desafio  para  o
professor, que muitas vezes não encontra suporte na sua formação inicial e continuada
para realizar esse trabalho. De acordo com Schwahn e Neto (2011):

A falta de formação inicial e continuada adequada associada à insegurança do
professor em lidar com as diferenças faz com que as expectativas para que
uma escola seja  realmente inclusiva esteja muito aquém do esperado. Existe a
necessidade de formação permanente por parte de todos os segmentos de
uma  escola,  direção,  supervisão,  orientação,  corpo  docente.(  SCHWAHN;
NETO, 2011, p. 3)

Na  maioria  das  vezes  os  professores  por  não  se  sentirem  preparados  ao
realizar  o  trabalho  com  alunos  portadores  de  necessidades  especiais  ignoram  a
presença destes alunos favorecendo assim meios para que se criem obstáculos de
aprendizagem  e  a  desmotivação  deste  aluno.  Segundo  Bertali  (2010,  p.  32)
“Geralmente os professores não levam em consideração que o aluno com deficiência
deve ter o mesmo nível de exigência e de aprendizagem de qualquer outro aluno e
acabam por dar notas simbólicas a estes alunos”.

 O princípio da inclusão e da aprendizagem dos alunos está relacionado à ação
do professor perante suas estratégias de ensino, segundo Benite et al. (2008) entre os
fatores determinantes do sucesso ou o insucesso da educação especial  encontra a
necessidade de formar professores aptos a executar a tarefa de lidar com educandos
com necessidades tão específicas.

 Com relação a esta falta de preparo durante a formação do professor, este
carrega para a realização de seu trabalho alguns obstáculos, sendo que na maioria das
vezes o professor da disciplina não tem conhecimento sobre métodos de ensino para
atender  a  estes  alunos,  por  exemplo,  com  relação  à  utilização  de  libras,  muitos
professores  não  têm domínio  na  linguagem  e  o  intérprete  não  tem o  domínio  do
conteúdo dificultando a compreensão dos alunos surdos, e:

Sendo  assim,  se  a  compreensão  de  signos  linguísticos  é  um  fator  que
demanda  um  esforço  acentuado  por  parte  dos  discentes  surdos,  a
compreensão  de  conceitos  científicos  torna-se  um  obstáculo  enorme  no
processo ensino e aprendizagem do mesmo. (LINDINO et al., 2011, p. 13)

No caso do ensino de química para deficientes visuais (DV) a formação do
professor,  na maioria  das vezes,  não contempla o conhecimento da linguagem em
braile, além da falta de materiais de apoio para a abordagem do conteúdo.

METODOLOGIA 

Este trabalho consistiu em uma análise documental, que consiste em:

(...)identificar, verificar e apreciar os documentos com uma finalidade específica
e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e simultânea de
informação  para  complementar  os  dados  e  permitir  a  contextualização  das
informações contidas nos documentos. (SOUZA et al., 2005, p. 223)

Deste modo utilizou-se como fonte de dados os artigos publicados na revista
Química Nova na Escola,  entre os anos de 1995 e 2014,  disponíveis  nas edições
semestrais da revista impressa e no site da Revista Química Nova na Escola, sendo
esta escolhida devido à relevância de publicações que envolvem o ensino de química.
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Analisou-se o número de trabalhos pertinentes ao tema no decorrer dos anos,
bem como a análise dos conteúdos referente a estes artigos com intuito de expor as
propostas com relação à educação inclusiva em aulas de química.

Foram  estabelecidas  categorias  de  acordo  com  as  características  dos
trabalhos, as quais foram sistematizadas da seguinte forma: ano de publicação dos
artigos,  título  do  artigo,  ordem  de  classificação  segundo  o  ano  de  publicação,
necessidade especial abordada, metodologia utilizada e o foco dos trabalhos.

Na  categoria  “necessidade  especial”  analisou-se  quais  as  necessidades
especiais objeto de estudo nos respectivos artigos, a saber: geral, visual e auditiva.

Analisou-se,  na  categoria  metodologia,  o  método  abordado  pelos
pesquisadores  na  realização  da  pesquisa,  dentro  desta  categoria  apresentaram-se
subcategorias para a análise, dentre elas: 1) Desenvolvimento de projeto e análise dos
relatórios: onde se descreve o desenvolvimento de projetos com relação a formação de
professores e após a análise dos relatórios com relação a implementação do projeto; 2)
Pesquisa Participante:  envolve a observação na relação entre professores, intérpretes
e alunos na sala de aula 3) Análise qualitativa através da análise de discurso: descreve
a análise e interpretação das narrativas que envolvem as principais dificuldades dos
professores em relação a educação inclusiva.

Na Categoria “Foco” foi analisado o direcionamento apresentado no trabalho,
de modo que nessa categoria foram definidas subcategorias para análise: 1) Formação
de  Professores:  contemplando  trabalhos  que  abordavam  algumas  necessidades
formativas necessárias para a educação inclusiva no ensino de química; 2) Métodos de
ensino: artigos que descrevem a aplicação de métodos alternativos de ensino e análise
dos métodos já utilizados.

Posteriormente  apresentam-se  os  objetivos  dos  artigos  e  quais  suas
considerações, e com isso faz-se uma análise das contribuições destes trabalhos em
relação à educação inclusiva e o ensino de química.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dentre o período envolvido na análise (1995-2014) foi encontrado um total de
seis artigos relacionados à educação inclusiva.

Após a seleção dos artigos, estes foram ordenados de acordo com seu ano e
ordem de publicação, a metodologia utilizada, a necessidade especial (NE) abordada e
o foco principal que norteavam as pesquisas, os resultados se encontram no Quadro 1.

Percebe-se através deste quadro, que mesmo com os avanços decorrentes da
inserção  de  alunos  com  necessidades  especiais  no  ensino  regular  recorrentes  da
legislação  de  1996  e  as  necessidades  posteriores  para  a  implantação  desta,  as
publicações na revista têm início somente a partir do ano de 2008, apesar de Bertalli
(2012) relatar que a produção sobre educação inclusiva no ensino de química teve
início a partir de 2004 em eventos da área de química (Bertalli, 2012).

Quadro 1: Classificação dos artigos selecionados da Revista Química Nova na Escola.

Título/Ano de publicação N.E. Metodologia Foco

1- Ressignificando a Formação

de Professores de Química

para a Educação Especial e

Inclusiva: Uma História de

Geral

Desenvolvimento de

projeto e análise dos

relatórios

Formação de

professores
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Parcerias/2008

2- Terminologias Químicas em

Libras: A utilização de Sinais

na Aprendizagem de Alunos

Surdos/2011

Auditiva Pesquisa

Participante

Método de

ensino

3- Aula de Química e Surdez:

sobre Interações

Pedagógicas Mediadas pela

visão/2011

Auditiva Pesquisa

Participante

Método de

ensino

4- A educação Inclusiva na

Formação de Professores no

Ensino de Química: A

deficiência Visual em

debate/2013

Visual Pesquisa

participante

Formação de

professores

5- Utilização do jogo de

tabuleiro-ludo- no processo

de avaliação da

aprendizagem de Alunos

Surdos/2014

Auditiva Pesquisa

participante

Método de

ensino

6- O diário virtual coletivo: Um

Recurso para Investigação

dos Saberes Docentes

Mobilizados na Formação de

Professores de Química de

Deficientes Visuais/2014

Visual Análise qualitativa

através da análise

de discurso

Formação de

professores

Dentre as necessidades especiais, objetos de estudo dos artigos analisados,
pudemos constatar que um dos artigos trata da educação inclusiva de maneira geral,
dois abordam a deficiência visual e três a auditiva. Provavelmente a maior preocupação
com o ensino de química para alunos surdos seja em função de que nas escolas da
educação básica, de uma maneira geral, é mais comum a inclusão de alunos com este
tipo de necessidade especial do que alunos com DV.

Em  relação  à  categoria  metodologia,  a  maior  parte  dos  artigos  utiliza  a
pesquisa participante na forma de observação e inserção na realidade escolar, e como
fonte  de  dados a  opinião  e  o  ponto  de  vistas  dos  envolvidos  na  pesquisa.
Consideramos  que  este  tipo  de  metodologia  proporciona  maior  envolvimento  dos
formadores,  licenciandos  e  professores  na  compreensão  do  processo  de  inclusão,
sendo mais efetiva tanto para a formação de professores quanto para adaptação de
materiais para o ensino de química (RAMOS, 2009).
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No que se refere ao foco dos trabalhos e o direcionamento da pesquisa estes
se  apresentaram  de  duas  formas:  desenvolvimento  de  metodologias  de  ensino  e
formação de professores, conforme pode ser observado no Quadro 2.

Quadro 2: Objetivos dos trabalhos analisados sobre educação inclusiva na Revista Química Nova
na Escola

Foco Objetivos

Formação de

Professores

Complementar a formação de licenciandos no contexto da
educação escolar inclusiva, promovendo sua inserção em

instituições e escolas (Artigo 1)

Apresentar uma proposta formativa para docentes em química e
para a experimentação em química em uma turma com um

estudante cego (Artigo 4)

Analisar as narrativas de professores e futuros professores sobre
as experiências e da educação inclusiva descritas em um blog e

promover interação entre estes (Artigo 6)

Métodos de ensino

Compreender como os professores ensinam conceitos químicos
para alunos surdos e como ocorre a apropriação e utilização de

sinais e termos químicos em libras (Artigo 2)

Analisar o método de ensino de química através do ponto de vista
de intérpretes e alunos deficientes auditivos com relação à

linguagem química em libras (Artigo 3)

Relatar a utilização de um jogo de tabuleiro como forma
instrumento de ensino e de avaliação para alunos surdos 

(Artigo 5)

Dentre os três trabalhos em que o foco é a formação de professores um deles
direciona  ás  necessidades  especiais  de  modo  geral,  a  maior  parte  (2)  aborda  a
formação  inicial  e  contínua  direcionada  para  o  trabalho  com alunos  portadores  de
deficientes visuais.

Essa constatação pode ser explicada  pelo fato de que geralmente durante a
formação do professor não são abordados a utilização de métodos de ensino para
alunos portadores de deficiência visual e os materiais adaptados para atender a esses
alunos se encontram em um número reduzido, assim os professores não se sentem
preparados para o trabalho com estudantes que apresentam deficiência visual como
apresentado em um trecho do artigo 4:

A formação de professores tem dado pouca  atenção à chamada educação
inclusiva, de modo geral, e à educação para deficientes visuais, em particular.
Carência  semelhante  acontece  com  a  proposição  de  materiais  didáticos  e
atividades vinculados ao ensino de química a serem explorados em contextos
com deficientes visuais. (GONÇALVES, F.P. et al., 2013, p.264)
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Segundo Schwahn e Neto (2011) a formação do professor de química perante
o  processo  de  inclusão  de  alunos  com  deficiência  visual  deveria  garantir  os
conhecimentos significativos da disciplina de química, mas segundo esses autores isso
só será  possível  se  as  metodologias  de ensino  utilizadas estiverem adequadas às
necessidades desse tipo de aluno.

Já no caso dos artigos que apresentam em seu objetivo a aplicação, análise e
adaptações de métodos de ensino, estes se direcionam para o ensino de química para
alunos com surdez, isto pode ser explicado devido ao fato dos professores já terem
como apoio a linguagem de sinais, e com isso as suas pesquisas visam apresentar a
aplicação de metodologias de ensino através da adaptação de termos químicos para
libras  e  alternativas  metodológicas,  a  fim  de  ir  além  das  implicações  no  uso  da
linguagem e assim favorecer  e  estimular  o aprendizado dos alunos.  Assim como é
apresentado no artigo 2:

Trabalhos  conjuntos  entre  professores  e  intérpretes  poderiam  minimizar  os
efeitos  de  distorções  de  tradução  dos  conceitos  químicos  para  libras,  bem
como  da  falta  de  saberes  dessa  língua  pelos  docentes.  (FERNANDES;
SILVEIRA, 2011, p. 38)

Neste contexto, o trabalho conjunto entre formadores, professores e intérpretes
é fundamental para o aprendizado do conteúdo, essa interação proporciona meios para
solucionar  as  dificuldades encontradas no aprendizado de conceitos  químicos para
alunos  surdos.  Esta  abordagem  corrobora  com  o  descrito  na  literatura,   segundo
Lindino et al. (2011, p. 13), “[...] a união entre as entidades com experiência no trabalho
com Surdos e as entidades de ensino superior é imprescindível, pois, nesta parceria,
novas formas para contornar os problemas dos signos e da compreensão de conceitos
em Química podem surgir”.

As considerações dos trabalhos para o ensino de química e para a educação
inclusiva estão apresentadas no Quadro 3:

Quadro 3: Relação dos artigos com as considerações dos pesquisadores

Artigo Considerações

1 Através da inserção dos licenciandos com a realidade da educação inclusiva

estes puderam romper preconceitos, conhecer a realidade de professores que

atuam com alunos portadores de NE, refletir e produzir propostas metodológicas

para a educação inclusiva

2 Com a realização de um trabalho conjunto entre professores e intérpretes

poderiam minimizar os efeitos de distorções de tradução dos conceitos químicos

para libras, bem como da falta de saberes dessa língua pelos docentes

3 Através da das considerações dos alunos surdos e intérpretes com relação à

abordagem de conteúdos químicos, demonstram que o ensino de química deve

utilizar métodos a fim de favorecer a compreensão do através da utilização de

recursos visuais

4 Através da inserção de licenciandos em sala de aula onde se encontram
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presentes alunos com deficiência visual, estes puderam realizar a elaboração de

experimentos para atender aos alunos e deste modo refletir e elaborar práticas

de ensino para a disciplina de química que contemplem alunos deficientes visuais

5 O jogo de tabuleiro (ludo) apresentou-se como uma ferramenta didática para

atender as necessidades de alunos surdos e com isso minimizar as dificuldades

de aprendizagem com relação ao distanciamento de libras com conceitos

químicos, além de servir como forma avaliativa

6 Através das experiências compartilhadas no blog percebeu-se o processo de

interação entre os futuros professores e professores formadores, bem como o

compartilhamento de recursos e estratégias de ensino no trabalho com

deficientes visuais

Deste  modo  é  possível  visualizar  que  o  artigo  1  publicado  em  2008,   o
desenvolvimento  e  a  aplicação  do  projeto  que  traz  a  inserção  de  licenciandos  de
química  na  realidade  escolar  que  envolvem  alunos  portadores  de  necessidades
especiais,  professores da educação básica e instituições que convivem diretamente
com a realidade, mostra-se esta interação como um recurso favorável na formação e
preparação de professores aptos e reflexivos na realização de sua práticas de ensino
com alunos portadores de necessidades especiais. 

O  artigo  2  demonstra  a  importância  da  interação  entre  os  professores  de
química e os professores intérpretes a fim de facilitar a abordagem do conteúdo e a
compreensão  do  aluno,  além  de  aproximar  a  linguagem  em  libras  dos  conceitos
químicos para que haja um aprendizado significativo,  desta forma apresenta-se como
contribuição para os demais estabelecimentos de ensino trabalhar com os professores
de química e os intérpretes questões voltadas a observação, reflexão e discussão entre
estes.

Com o intuito de realizar uma pesquisa participante, o artigo 3 demonstra a
importância  do professor através da análise do seu trabalho pelo ponto de vista de
intérpretes  e  alunos  surdos,  perceber-se  como mediador  no  ensino  e  desta  forma
buscar soluções no que se refere a abordagem do conteúdo, tendo meios para isso
através dos recursos visuais, a  fim de ir além da limitação da linguagem no processo
de ensino.

A contribuição para a educação inclusiva do artigo 4, refere-se a inserção de
estudantes  de  licenciatura  em  química  durante  a  realização  da  disciplina
Instrumentação  no  ensino  de  química  no  convívio  com  alunos  deficientes  visuais
propiciou que estes realizassem a elaboração de experimentos para atender e envolver
estes alunos, aproximando os licenciandos  da realidade escolar oferecendo-lhes a
reflexão e a elaboração na abordagem do conteúdo a fim de realizar um ensino que
envolva a experimentação em turmas que apresentem alunos portadores de deficiência
visual. 

O  artigo  5  apresenta  como  constatação  que  a  abordagem  de  conceitos
químicos através de um jogo de tabuleiro, permite uma forma de avaliação diferenciada
e diminui  as dificuldades encontradas na utilização de libras para a abordagem de
alguns conteúdos.

Com relação ao artigo 6 este apresenta como contribuição a utilização de um
blog a fim de conhecer os dilemas e os saberes envolvidos na educação inclusiva, bem
como propiciar a interação dos professores formadores, professores que convivem com
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essa realidade na educação básica e futuros professores. A partir dessa ferramenta
esses sujeitos puderam compartilhar suas experiências e com isso conseguiram apoio
para  a  construção  de  uma  prática  pedagógica  que  incluíssem  novas  táticas  de
abordagem, proporcionando um apoio na realização do trabalho com alunos deficientes
visuais. 

De um modo geral, os artigos que tem seu foco direcionado à formação de
professores ressaltam a importância da interação de licenciandos com professores da
educação básica, com a inserção de estudantes de licenciatura na realidade escolar
promove-se assim sua reflexão para a realização de uma educação inclusiva através
da observação da atuação de professores que trabalham com alunos portadores de
necessidades especiais, e podendo com sua participação em sala de aula contribuir
para  o  processo  de  ensino-aprendizagem.  Nestes  artigos  também  é  enfatizada  a
importância desse contato durante o período de formação para que o futuro professor
seja capaz de adotar uma prática pedagógica que atenda seus alunos portadores de
necessidades especiais. 

Nos artigos que tratam de propostas de metodologias de ensino e produção de
materiais didáticos para alunos com necessidades especiais, os mesmos defendem  a
interação  ocorre  principalmente  entre  os  professores  e  os  intérpretes,  a  fim  de
adotarem e elaborarem juntos um método de ensino para favorecer a aprendizagem de
alunos com deficiência auditiva e suprir com as dificuldades encontradas pelo uso da
linguagem de sinais. 

CONCLUSÃO

O presente  estudo  teve  como principal  objetivo  analisar  as  a  produção  de
artigos  na  revista  Química  Nova  na  Escola  com  relação  à  educação  inclusiva,
verificamos um pequeno número de artigos publicados pertinentes ao tema, em relação
ao  período  analisado,  totalizando  seis  artigos  em  dezenove  anos,  uma  forma  de
compreender este fato é descrita nos trabalhos  de Bertalli (2010), Beltramin e Góis
( 2012)  que apresentam recentes às pesquisas com o  tema educação inclusiva na
área de ensino de química.

O  foco  dos  artigos  encontrados  foram  a  formação  de  professores  e
desenvolvimento de metodologias de ensino.

De  um  modo  geral,  os  artigos  cujo  foco  foi  a  formação  de  professores
apresentaram-se de modo eficaz ao inserir os licenciandos nas escolas onde existem
alunos portadores de necessidades especiais  e com isso defendem a aproximação
para  o  processo  de  inclusão  escolar  com o  objetivo  de  contribuir  no  processo  de
ensino-aprendizagem destes alunos e diminuir as carências que são apresentadas na
formação inicial dos professores.

  Os artigos analisados que direcionam a análise e adaptação de métodos de
ensino  se  mostraram  eficientes  ao  amenizar  as  dificuldades  de  aprendizagem  de
termos químicos por alunos surdos, realizando trabalho em conjunto do professor de
química e o intérprete que permite a aproximação de terminologias em LIBRAS para
conceitos químicos, bem como a utilização de recursos visuais e jogos didáticos como
propostas de ensino.

Segundo  o  que  é  estabelecido  pelas  legislações  e  o  comprometimento  da
educação a fim de atender a todos, além da finalidade social da disciplina de química
para a formação cidadã dos alunos,  existe  a necessidade de uma maior  produção
nesta área, pois a contribuição de cada trabalho pode oferecer meios favoráveis para a
ocorrência do processo de inclusão. 
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Os resultados apontam a carência de pesquisas que articulem o ensino de
química e a educação inclusiva.
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Introdução 
O PIBID é uma iniciativa do governo brasileiro para 
o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 
professores para a educação básica. Algumas 
ações desenvolvidas em diferentes subprojetos de 
Química do Brasil foram descritas na edição 
especial da Revista Química Nova na Escola (2012) 
o que colaborou para divulgação de informações. 
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo 
apresentar as ações do subprojeto de Química do 
PIBID da UFMT/CUA, propostas para o período de 
2014-2018, que foram organizadas de acordo com 
os cinco eixos do edital 061/2013 PIBID.  

Resultados e Discussão 
Um dos principais objetivos do subprojeto em 
questão é proporcionar aos bolsistas espaços 
formativos e de elaboração de práticas em 
consonância com os saberes docentes orientando 
segundo as dificuldades próprias do início da 
carreira docente1 aumentando as possibilidades de 
incentivo à carreira docente. No que se refere ao 
eixo da “Gestão Escolar”, o subprojeto 
desenvolve/desenvolverá as seguintes atividades: 
entrevista com profissionais da educação da escola, 
análise dos documentos da escola, planos de aula; 
observação do funcionamento da escola como um 
todo. Entendimento sobre a cultura juvenil dos 
alunos da escola, produção de documentário. 
Levantamento de recursos e 
possibilidades/adaptação do desenvolvimento das 
atividades e práticas docentes. Acompanhamento 
do professor supervisor de Química para 
levantamento de estratégias e gestão de sala de 
aula. Participação dos bolsistas nas atividades 
pedagógicas da escola. Ao que se refere ao eixo 
”Aperfeiçoamento da Capacidade Comunicativa do 
Licenciando”: Produção do Caderno de notícias: 
resenhas produzidas pelos bolsistas sobre notícias 
relacionadas com a ciência Química são postadas 
em um grupo fechado do facebook, a cada quinze 

dias. Realização de oficinas para os alunos do 
ensino médio. Planejamento e realização de 
seminários e grupos de estudos para apresentação 
e discussão de temas específicos; Submissão e 
publicação de artigos. No que se referem aos eixos 
de “práticas docentes interdisciplinares”, 
“tecnologias educacionais” e “recursos didáticos 
inovadores”: Desenvolvimento das oficinas: Estudo 
dos conteúdos envolvidos nas oficinas; 
levantamento das concepções prévias dos alunos; 
estudos/levantamento das concepções alternativas 
dos alunos relacionados aos conteúdos das 
oficinas; entendimento/elaboração de 
transposição/transformação didática do conteúdo; 
estudo da utilização nas oficinas das novas 
tecnologias, experimentação, ambiente não formal 
de aprendizagem e valorização da cultura afro e 
indígena; produção da oficina/aula; elaboração de 
práticas docentes interdisciplinares com o outros 
subprojetos; planejamento de avaliação das 
aprendizagens dos alunos por meio da participação 
nas oficinas; Planejamento e desenvolvimento de 
gestão em sala de aula para/na aplicação das 
oficinas. Desenvolvimento de recursos didáticos 
inovadores para o ensino de Química. Realização 
de exposições e feiras de ciências na escola que o 
projeto atua. 

Conclusões 
Apresentar as atividades propostas do subprojeto 
de Química do PIBID da UFMT/CUA pode colaborar 
para a divulgação das atividades desenvolvidas e 
possibilitar o acesso dessas informações entre os 
envolvidos diretos com outros subprojetos do PIBID 
e, também, para toda a comunidade científica.  
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Introdução e Metodologia 
O cinema é apenas uma das diversas modalidades 

de texto que podem ser usados como ferramentas 
mediais em processos de ensino. A inclusão áudio-
visual1 é um processo que começou lado a lado com 
a estruturação do cinema como uma nova forma de 
comunicação no início do século XX.  
O CInÊNCIA é um projeto que usa a linguagem 

cinematográfica, apropriando-se do repertório téo-
rico da Semiótica, com a utilização de temas con-
temporâneos e de ampla penetração social. O 
CInÊNCIA é um projeto andarilho e de inclusão 
social, articulado a política de extensão do governo, 
que atende escolas públicas no interior do estado de 
RJ e MG, em localidades que não possuem 
atendimento de aparelhos sócio-culturais e para um 
público com menor acesso ou excluído2. 
O objetivo do projeto é ampliar o conceito de 

alfabetização visual, tendo como referência o quadro 
teórico-metodológico proveniente da semiótica de 
Charles Peirce3. A metodologia empregada privilegia 
a leitura de signos sonoros e imagéticos vinculados 
a um conceito. As atividades têm duração de três 
horas e compreendem (i) uma apresentação do te- 
ma ao grupo; (ii) apresentação do filme; e (iii) um 
conjunto de atividades sobre as leituras produzidas 
no filme. Um dos objetivos é debater e verificar a 
manifestação expressiva (ícone) e simbólica no 
filme e suas relações com o tema central da 
atividade. 
Os temas que organizam as sessões de atividades 

no CInÊNCIA são apresentados em uma formu-
lação dialética que procura exercitar o valor dos as-
pectos contraditórios na apreensão de um conceito. 
O CInÊNCIA está sendo desenvolvido em escolas 
dos municípios de abrangência dos Campi do IFRJ, 
pólos da UFRJ e da UFJF, parceiras do projeto, nos 
estados de RJ e MG.  

Resultados e Discussão 
Nesta etapa do projeto foram atendidos os 

municípios de Pinheiral e Paracambi, municípios 
com cerca de 20.000 habitantes no interior do RJ. 
Foram selecionados três filmes para estabelecer os 
vínculos simbólicos da relação dialética entre 
Sustentabilidade e Sobrevivência: Saneamento Bá-
sico, o Filme (2007, de Jorge Furtado); Wall-E 
(2008, Andrew Stanton) e Blade Runner (1982, 
Ridley Scott), associando o processo de susten-
tabilidade ao valor da sobrevivência, por ser este um 

aspecto pouco veiculado ao uso cotidiano da pala-
vra sustentabilidade. 
O grupo envolvido no presente estudo foi 

constituído por 50 alunos das três séries do ensino 
médio, com faixa etária de 15 a 18 anos. Mais de 
80% tem acesso à internet, computador, DVD e TV. 
Todos possuíam pré-conceitos sobre o tema Sus-
tentabilidade. Uma parcela de 90% dos alunos não 
conhecia dois dos três filmes trabalhados. Utili-
zamos questionários e registro áudio visual para 
avaliar desde questões sociais até aspectos espe-
cíficos para reconhecimento das relações semi-
óticas na identificação dos termos: VIDA, NATU-
REZA e PODER, com trechos e/ou cenas dos fil-
mes. Os resultados apontam para o reconhecimento 
de relação entre VIDA e “necessidade de organi-
zação social”. A associação ao termo NATUREZA 
aponta para o trechos dos filmes que representam 
iconicamente processo considerados como “igno-
rância ecológica”. De forma significativa, os partici-
pantes identificaram o termo PODER associado 
principalmente à manifestações simbólicas de 
“manipulação de opinião e promoção de imagem 
pelo poder público e a mídia”. 

Conclusões 

A estratégia de associar conceitos amplos com 
filmes no intuito de estabelecer sentidos através da 
semiótica contribui para uma leitura ampliada das 
linguagens imagéticas e sonoras vinculadas ao texto 
cinematográfico, permitindo avaliar a comuni-cação 
além da matriz verbal, priorizada pelos seg-mentos 
do ensino formal. Entendemos que a forma de uso 
mais comum para a noção de sustentabi-lidade está 
associada a um sentido comercial, como valor de 
coisas e não das pessoas. Um dos proble-mas 
encontrados no projeto refere-se à dinâmica do 
tempo nas atividades pós-filme. A investigação das 
relações semióticas entre o filme e os temas 
necessita de uma janela maior de tempo para o 
debate e a produção de conceitos em sentido amplo 
e de indicadores culturais e sociais. 
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Palavras-Chave:Iniciação científica, extensão, monitoria.  

Introdução 
Atualmente as universidades enfrentam um grande 
desafio na formação de profissionais que possam 
além de dominar o conhecimento, também saibam 
encontrar respostas pertinentes para resolução de 
problemas que não possuem solução pronta1. Além 
disso, esse profissional necessita ser formado 
integralmente, mediante a integração entre teoria e 
prática – profissional e social –, visando ir além de 
uma formação técnica, mas com compromisso ético 
e social. Nesse sentido, programas institucionais 
como iniciação científica, monitoria e extensão 
universitária, contribuem para essa formação 
integral2,3. Este trabalho buscou compreender a 
importância dos programas supramencionados na 
formação de Bacharéis em Química da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Trata 
de um estudo descritivo exploratório de abordagem 
qualitativa, utilizando-se questionário. 

Resultados e Discussão 
Participaram deste trabalho sete alunos formandos 
(AF) da primeira turma do curso de Bacharelado 
(BQ) em Química que seguem a matriz curricular de 
2009 e que colaram grau no final dos 
semestres1/2013 e 2/2013. Na Figura 1 pode ser 
observado que todos os AF participaram em 
Projetos de I. C. e de Extensão, enquanto apenas 
dois participaram também de programas de 
monitoria. Quando questionados sobre a 
contribuição dos programas para a formação como 
bacharéis, todos afirmam ter conhecimento dos três 
programas, bem como entenderem que são de 
grande contribuição para a formação. A atividade de 
pesquisa deve promover a integração teoria/prática, 
considerando a prática “como contextualização do 
objeto de estudo” e o conhecimento acadêmico3, 
visando ainda, a ética e integridade da prática 
científica. A participação em projetos de extensão 
também contribui para uma formação ética, com 
compromisso social, com foco nas realidades global 
e local, permitindo uma reflexão sobre a aplicação 
de novos conhecimentos em benefício da 
sociedade. A monitoria acadêmica pode ser 
entendida como instrumento de melhoria do ensino, 
e também pode contribuir na articulação entre teoria 
e prática, permitindo ao aluno mobilizar seus 
conhecimentos e interagir com o outro numa ação 

mediadora. Visando inserir o graduando na 
comunidade científica e proporcionando a este 
vivência na vida acadêmica, com experiências 
concretas sobre como são produzidos novos 
conhecimentos e também sobre como torná-los 
aplicáveis, a participação em atividades de 
monitoria, pesquisa e extensão proporcionam ainda 
uma formação cidadã que marca a futura atuação 
profissional destes egressos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Participação dos AFs do curso de 
Bacharelado em Química em programas 
institucionais 

Conclusões 
O curso de Bacharelado em Química da UFAM tem 
buscado integração curricular por meio da 
participação do aluno em diversos programas, 
proporcionado formação científica e cidadã. 
Pesquisas futuras terão como foco investigar sobre 
concepção de ciência, de pesquisa e de 
responsabilidade social entre outros. 
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Palavras-Chave: educação inclusiva; ensino de química; alunos cegos.  

Introdução 
Desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da educação 
nacional (LDB) determina as escolas à inclusão de 
alunos com necessidades especiais nas salas de aula 
regulares. No entanto, é incontestável que a maioria 
destas não possuem estrutura física adequada, assim 
como apresentam, geralmente, um corpo docente (e 
demais funcionários) despreparado para o ensino 
inclusivo, o que evidencia uma lacuna na formação 
destes1. 
Infelizmente, as tentativas de inclusão têm sido falhas, 
já que as estratégias de ensino, de modo geral, não 
levam em conta as necessidades e especificidades 
dos alunos cegos, deixando-os presentes apenas 
fisicamente nas salas de aula e tornando sua 
aprendizagem indiferente, principalmente em relação 
às disciplinas de apelo visual como a Química.  
A fim de identificar as limitações e alternativas 
metodológicas do ensino de Química para alunos 
cegos, este trabalho objetiva discutir, à luz da 
literatura, os desafios e possibilidades do ensino desta 
Ciência, em particular, o conceito de potencial 
hidrogeniônico (pH). 

Resultados e Discussão 
Este trabalho foi elaborado a partir de discussões 
promovidas na disciplina de Estudos e 
Desenvolvimento de Projetos VI (EDP) de um curso de 
Licenciatura em Química, a qual visa a construção de 
projetos concebidos como estratégia-base para que o 
futuro professor desenvolva a pesquisa como princípio 
fundamental em sua formação acadêmica. 
Durante o semestre, os licenciandos participantes 
escolheram conteúdos do ensino médio relacionados à 
disciplina de Química e elaboraram aulas direcionadas 
para alunos cegos. Estas foram ministradas no sistema 
de rodízio, onde os licenciandos dividiram-se em dois 
grupos, videntes e não videntes. Para simular as 
dificuldades dos alunos cegos, e posteriormente 
promover uma reflexão das regências, todos tiveram 
seus olhos vendados (figura 1), com exceção do 
ministrante da aula. É importante ressaltar que embora 
várias aulas foram ministradas no decorrer da 
disciplina de EDP, para este trabalho foi escolhida a 
regência sobre pH devido à complexidade que esta 
demonstrou na prática e na discussão promovida. 

 
A fim de facilitar a compreensão do conteúdo para 
torná-lo palpável e acessível ao aluno, fez-se uma 
régua de cartolina com a escala de variação de pH 
indo de 0 a 14 (figura 2), sendo que a cada espaço 
previamente estabelecido, era possível perceber 
relevos no papel indicando um respectivo valor na 
escala de pH.  
 

   
Fig. 1 - Licenciandos vendados durante a aula         Fig. 2 - régua (escala de pH)  

 
Pensar em uma aula adaptada, considerando as ideias 
químicas e os modelos relacionados ao conceito de 
pH, foi uma das maiores dificuldades do grupo. De 
modo geral, os livros didáticos trazem este conteúdo 
apoiado em recursos visuais de grande apelo, como a 
colorida escala de pH feita com indicadores.  

Conclusões  
Notou-se que as aulas adaptadas podem ser 
elaboradas de forma a contribuir significativamente no 
processo de ensino e aprendizagem de alunos cegos, 
entretanto, para que esta afirmativa se torne real é 
necessário e urgente que os futuros professores - ou 
seja, na formação inicial - sejam levados a refletir 
sobre suas aulas e seus alunos2. Como foi possível 
perceber neste trabalho, o ensino de Química para 
alunos cegos exige uma complexa reelaboração 
conceitual, assim como, o comprometimento docente 
com um ensino significativo e de qualidade para todos. 
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Palavras-Chave: Ensino médio profissional, política educacional, mercado de trabalho.

Introdução 
O presente trabalho teve como objetivo apresentar 
dados relacionados ao perfil dos estudantes do 
curso técnico integrado em Química do Instituto 
Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara. 
Como parte de uma política educacional federal de 
expansão da educação profissional, o Câmpus foi 
implantado em 2008, possibilitando à região o 
acesso às diferentes modalidades de educação, 
como por exemplo, a educação técnica integrada. 
Para a realização desta pesquisa, foi delimitado, 
como público alvo, os alunos de todas as turmas do 
curso técnico integrado em Química matriculados no 
ano de 2014. A metodologia quantitativa norteou a 
tabulação e análise dos dados obtidos mediante a 
aplicação de questionário padrão. Nestes foram 
abordadas questões como sexo, idade, cor, tipo de 
escola proveniente do ensino fundamental (pública 
ou privada) e possível atuação no mercado de 
trabalho. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa foi realizada por amostragem, com a 
participação de 32 estudantes, dentre os quais 23 
são do sexo feminino e 9 do sexo masculino. A 
idade dos alunos varia entre 14 anos e 18 anos, 
com a predominância de alunos entre 17 e 18 anos, 
condizendo com a idade própria para a realização 
desta etapa presente na legislação educacional¹. 
Quanto à questão relacionada à cor, considerou-se 
a autoatribuição², sendo apresentada a mesma 
quantidade para branca e parda, totalizando 14 
estudantes em cada uma, sendo que apenas três se 
declaram da cor negra.  
Em relação ao tipo de escola que o estudante 
cursou o ensino fundamental, o resultado foi 
equilibrado entre escola pública e particular, com a 
diferença de dois alunos a mais no primeiro tipo 
citado. Ressalta-se que o processo seletivo, que 
eles são submetidos para ingressar na instituição, 
reserva 50% das vagas para alunos da rede pública.  
Dentre os entrevistados, 22 ainda não estão atuando 
no mercado de trabalho e 6 afirmaram que 
trabalham na área do curso. É importante salientar 
que a formação técnica deve favorecer a inserção 
dos indivíduos no mercado de trabalho para atender 
aos objetivos dessa modalidade de educação³.    
 

Conclusões 
Esta pesquisa alcançou êxito ao delinear o perfil de 
estudantes matriculados, o que contribui com os 
trabalhos acadêmicos que visam refletir sobre o 
alcance da educação profissional como política 
educacional, que almeja qualidade de ensino e a 
inclusão social de todos os cidadãos independente 
de idade, cor, sexo ou algum tipo de conhecimento 
específico na área da Química. 
Pode-se concluir que a inserção social do gênero 
feminino no curso técnico integrado em Química do 
IFG – Câmpus Itumbiara condiz com o incentivo 
realizado a partir da década de 1960 em colocar as 
mulheres em contato com o mercado de trabalho, 
realizando atividades ligadas à Química e que antes 
eram predominantemente vistas como masculinas⁴. 
Além disso, a inclusão social referente à 
possibilidade de reserva de vagas para alunos de 
escolas públicas e diferenças de cor não foi 
discrepante, conforme os dados da amostragem 
pesquisada, significando que a instituição atende às 
demandas sociais diversificadas.  
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RESUMO 
No presente artigo apresentamos alguns aspectos de uma pesquisa desenvolvida para identificar quais as percepções 
de professores e intérpretes acerca da inclusão de surdos e das implicações desse processo para o ensino e 
aprendizagem em salas de aula de Química. Para atender as intenções de pesquisa realizamos entrevistas com 4 
professores de Química  e  4 intérpretes de LIBRAS, em duas Escolas Públicas de Ensino Médio de Rio Branco/AC. 
Durante a realização do trabalho, obtivemos ótimas opiniões acerca da educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva, sobretudo voltada aos alunos surdos, entretanto, precisa-se fazer muito pela educação inclusiva, 
pois a proposta da Inclusão exige uma transformação radical da escola, onde caberá a ela adaptar-se às necessidades 
dos alunos, ao contrário do que acontece atualmente. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas tornou-se frequente a utilização do termo inclusão, seja no 

contexto educacional, acadêmico, profissional, ou mesmo, social. Tal termo tem 
ganhado maior visibilidade e, por isso, tem sido objeto de discussão na maioria das 
esferas sociais. Da mesma forma, leis foram criadas para que sejam asseguradas 
práticas inclusivas e com elas a inclusão vem se estabelecendo e se fortificando, 
inclusive, enquanto campo de pesquisa.   

A princípio queremos deixar claro que o presente artigo foi desenvolvido com o 
intuito de discutirmos questões acerca do processo de inclusão de deficientes auditivos  
em Escolas de Educação Básica. Para tanto, se faz necessário uma breve 
contextualização acerca do desenvolvimento da educação inclusiva. 

Inicialmente queremos dizer que o processo de inclusão de deficientes na 
educação regular resultou de uma incessante luta contra preconceitos e discriminações 
que durante décadas se fizeram muito presente em nossa sociedade. Tal processo de 
inclusão mobilizou, e mobiliza até os dias atuais, todos os sistemas educacionais, 
sejam eles, públicos ou particulares, nas mais variadas modalidades de ensino e busca 
garantir o desenvolvimento de práticas inclusivas que extrapolem os limites de uma 
simples e tradicional prática de integração.  

Assim sendo, para que o processo educacional voltado às pessoas com 
deficiência ganhasse o status de inclusão, da forma como hoje conhecemos, três 
importantes fases no desenvolvimento educacional foram marcantes, são elas: fase de 
exclusão, fase de segregação institucional e integração (SASSAKI, 1997). 
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A fase de exclusão, como o próprio nome sugere, foi uma fase marcada pelo 
descaso à educação promovida às pessoas com deficiências, pois a sociedade 
rejeitava, explorava e ignorava-as, chegando ao ponto máximo de perseguições 
(SASSAKI, 1997). Nesta fase os deficientes em geral, eram tratados como uma 
“aberração da natureza”, pois suas famílias tinham vergonha de mostra-los à sociedade 
e por isso faziam de tudo para escondê-los, sejam em suas próprias casas ou até em 
lugares isolados da civilização, tudo isso com apenas um propósito: não serem 
apedrejados devido ao preconceito infame vigente até então. 

Na fase de segregação institucional, o cenário posto não sofreu grandes 
modificações, pois as pessoas com deficiência continuavam sendo excluídas da 
sociedade, e da própria família. Entretanto, agora eram levadas e atendidas em 
instituições religiosas ou filantrópicas, que desenvolviam um trabalho assistencialista, 
sem a qualidade técnica profissional necessária. Por outro lado, os deficientes tinham 
pouco ou nenhum grau de consciência acerca da qualidade da atenção que deveriam 
receber. Nesta fase destaca-se o surgimento de escolas especiais e oficinas protegidas 
de trabalho, já que a sociedade começara a perceber que os deficientes também 
poderiam ser produtivos se recebessem escolarização e treinamento profissional e 
participassem de atividades em centros de reabilitação (SASSAKI, 1997). Além de 
serem profissionalizantes, esses espaços permitiram a socialização entre deficientes, 
tendo em vista que eles poderiam ter um respeito mútuo e para consigo mesmo, afinal, 
todos de alguma forma, tinham algo em comum e, por isso, podiam compartilhar 
experiências vivenciadas, opiniões acerca dos problemas e/ou preconceitos sofridos, e 
o que esperavam ou almejavam do futuro. 

Na fase de integração surge algo novo, o aparecimento de classes especiais 
dentro de escolas comuns. A princípio a intenção era a de se fazer a inclusão das 
pessoas com “necessidades especiais” em salas de aula regulares. Todavia, esse 
processo não aconteceu de imediato, posto que os deficientes ainda eram 
considerados um empecilho à aprendizagem dos alunos ditos “normais”, pois eles 
supostamente tomariam a maior parte do tempo dos professores e, por isso, não 
sobraria tempo para dar atenção aos demais alunos das turmas (SASSAKI, 1997).  

Para além desse movimento de inclusão em salas de aula especiais, em escolas 
regulares, chegamos ao período de inclusão de deficientes em escolas e salas de aula 
regulares. Países desenvolvidos, como os EUA, Canadá, Espanha e Itália, foram os 
primeiros na implantação dessas escolas. Importa dizer que o movimento pela 
educação inclusiva, em escolas regulares, é hoje uma realidade que se fortalece em 
muitos países (SASSAKI, 1997). 

Diante do exposto, com o artigo, desenvolveu-se uma pesquisa para responder 
a seguinte questão:  

Quais as percepções de professores e intérpretes acerca da inclusão de surdos 
e das implicações desse processo para o ensino e aprendizagem em salas de aula de 
Química? 

Por fim, destacamos que devido à amplitude da questão acima apresentada, 
optamos por realizar desdobramentos, vejamos:  
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Quais as percepções de professores e intérpretes acerca da inclusão de surdos 
em salas de aula de Química?  

De que forma se dá a relação professor e intérprete nas salas de aula de 
Química? 

2. ABORDAGEM TEÓRICA 
2.2 Os processos de inclusão e de inclusão de surdos nas salas de aula de Química: 

uma breve discussão teórica 
 

Enquanto seres humanos, estamos condicionados a conviver com limitações, 
sejam elas de caráter físico, mental, social ou econômico e, em alguns casos, essas 
limitações se apresentam de forma mais evidenciada. Entretanto, independente das 
limitações/diferenças que possamos possuir, temos todos os mesmos direitos, 
assegurados pela Constituição Federal Brasileira (1988), quanto à vida, à saúde, à 
educação, ao trabalho, à moradia, ou seja, condições dignas para viver. Da mesma 
forma, a legislação brasileira preconiza o respeito às diversidades e a inclusão dos 
diferentes.  

Não podemos, no entanto, deixar de reconhecer que o escrito acima faz 
referência ao ideal em termos de condições humanas adequadas para se viver. No 
entanto, necessário que não percamos de vista as seguintes questões: Realmente 
temos nossos direitos, as condições de igualdade de tratamento, de inclusão e respeito 
às diversidades garantidos?  E se garantidos, como ocorrem estes processos? E, como 
ocorrem, sobretudo, em contexto educacional, quando, por vezes, precisamos lidar 
com diferenças econômicas, sociais, culturais, religiosas e com a inclusão de 
deficientes, e sendo mais preciso ainda, com a inclusão de deficientes auditivos, tema 
pelo qual proponho este artigo?  

O modelo inclusivista de educação preconiza à garantia de que todas as 
crianças frequentem a sala de aula do ensino regular, da escola comum. Nessa ótica, a 
escola deve se adequar às necessidades de cada indivíduo, de forma a concretizar o 
objetivo da diversidade, proposto por tal modelo inclusivista.  Entretanto, para que a 
escola atenda tal objetivo, a mesma deve buscar soluções de ensino que atenda às 
diversidade, e não um atendimento diversificado pela segregação, visto que esse 
busca um ensino especializado (DECHICHI, 2011). 

A educação especial na perspectiva da educação inclusiva, atualmente enfrenta 
um grande desafio em termos de objetivos a serem alcançados, pois cada vez mais 
tenta-se romper com os paradigmas que sustentam o conservadorismo das escolas, 
contestando os sistemas educacionais em seus fundamentos. Essa nova forma de 
ensino questiona a fixação de modelos ideais, a normalização de perfis específicos de 
alunos e a seleção dos eleitos para frequentar as escolas, produzindo, com isso, 
identidades e diferenças, inserção e/ou exclusão (ROPOLI et al, 2010). 

Todavia, para que a educação especial na perspectiva da educação inclusiva se 
concretize de fato, não basta a criação de leis que obriguem as pessoas a fazer uma 
inserção de alunos com as mais diversas deficiências na escola comum, tal como diz 
DECHICHI, 2011, p. 26, 
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A instalação de uma prática educacional inclusivista não será garantida por 
meio de promulgações de leis que, simplesmente, extingam os serviços de 
educação especial e obriguem as escolas regulares a aceitarem a matrícula 
dos alunos “especiais”, ou seja, a inserção física do aluno com deficiência [...] 
em sala de aula regular não garante a sua “inclusão escolar”. Por outro lado, 
conforme observa Bueno (1999), a implementação de uma escola regular 
inclusivista demanda o estabelecimento de políticas de aprimoramento dos 
sistemas de ensino, sem as quais não será possível garantir um processo de 
escolarização de qualidade. 

 

A inclusão escolar é movimento historicamente recente, sobretudo no contexto 
educacional especial e, portanto, ainda não há consenso associado à sua prática. 
Frente à diversidade de práticas e posicionamentos implicados às diferentes situações 
de deficiência como físicas, intelectuais e sensoriais (BENITE, 2011), daremos 
continuidade a nossa fundamentação teórica, focando prioritariamente em nosso objeto 
de estudo, o ensino de Química para alunos surdos, na perspectiva de professores e 
intérpretes de LIBRAS. 

 

3. METODOLOGIA 
3.1 Os dados coletados 

 
Ao desenvolvermos uma pesquisa, é muito importante termos clareza acerca 

das escolhas metodológicas realizadas, pois é por meio delas que definimos aspectos 
sobre o desenvolvimento da pesquisa, em termos de abordagem do objeto, coleta e 
análise dos dados. Foi pensando nisso que escolhemos a abordagem qualitativa de 
pesquisa, de forma que se tornasse possível, 
 

em vez de simplesmente aceitar os conceitos e as explicações utilizadas na 
vida diária, [...] fazer perguntas fundamentais e investigadoras a respeito da 
natureza dos fenômenos sociais [...] estudando as pessoas em seus ambientes 
naturais em vez de ambientes artificiais ou experimentais. (POPE, MAYS, 
2009). 

 

Uma das maneiras, que a meu ver, se torna bastante pertinente quando da 
realização de uma pesquisa de cunho qualitativo, refere-se à abordagem etnográfica, 
pois ela permite a fusão/combinação de vários métodos de coleta de dados, tal como a 
observação, a entrevista, análise documental, entre outros (OLIVEIRA, 2009). À luz da 
etnografia temos que, 
 

Dois pilares caracterizam o método etnográfico: a interação prolongada entre o 
pesquisador e o sujeito da pesquisa e interação cotidiana do pesquisador no 
universo do sujeito. Assim, a investigação envolve observação densa, 
criteriosa, detalhada tendo como foco a fala e a interpretação dos sujeitos 
participantes da investigação e, envolvendo uma visão holística de todo o 
entorno sócio-cultural no qual os sujeitos e suas ações se circunscrevem. 
(PEREIRA, LIMA, 2010, p.4). 
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Assim sendo, neste estudo, a coleta de dados deu-se na forma de observação e 
realização de entrevistas, visto que ambas proporcionam uma melhor coerência na 
captação das informações desejadas (LÜDKE, MARLI, 1986), para isso, elaboramos 
um instrumento de coleta de dados composto por 10 (dez) questões semiestruturadas, 
deixando os entrevistados livres para exporem suas opiniões. 

Decidido o método de pesquisa, a abordagem e o tipo de coleta de dados que 
foram utilizados, passaremos agora para a exposição das características dos sujeitos 
de pesquisa e os critérios de escolha, vejamos: 

a) No caso dos professores: 

 Com o intuito de fazermos uma investigação aprofundada acerca do 
processo de ensino e aprendizagem com surdos, foram escolhidos professores (que 
aqui chamaremos de P1, P2, P3 e P4), regentes da disciplina de Química, que têm em 
suas salas de aula alunos surdos. Sendo assim, os sujeitos de pesquisa que 
atenderam a esse requisito, foram 4 (quatro). Na Tabela 1 apresentamos o perfil dos 
mesmos. 

b) No caso dos Intérpretes: 

Foram escolhidos Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (que 
identificaremos como I1, I2, I3 e I4). Os mesmos atuam, junto com os professores 
regentes da disciplina de Química, em salas de aula que tem alunos surdos, conforme 
vemos suas características na Tabela 2. 

Da mesma forma, quando nos referimos aos critérios de escolha das DUAS 
Escolas onde atuam os sujeitos de pesquisa, importa dizer que as mesmas foram 
escolhidas de acordo com o que segue: observamos o zoneamento, disponibilizado 
pela SEE/AC, que apresenta as escolas distribuídas, de acordo com sua localização 
territorial, no município de Rio Branco, em 5 blocos(zonas). Nos propomos a trabalhar 
com todas as escolas que atendiam os seguintes critérios: ser a maior escola de cada 
zoneamento; ter surdos nas salas de aula de Química e a presença de Intérprete de 
LIBRAS auxiliando o professor. Após a análise dos critérios estabelecidos foi, então, 
possível identificar as duas escolas com as quais trabalhamos. 

Por fim, importa ainda deixar claro que somente participaram da pesquisa os 
sujeitos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
Quadro 1: Perfil dos professores envolvidos na pesquisa 

Professor(a) Idade Sexo Formação Tempo de 
atuação no ensino 
de Química 

P1  

28 anos 

F Licenciatura em 
Química; Pós-
Graduação: 
Metodologia do 
Ensino Superior 

 

10 anos 

P2  F Ciências 
licenciatura curta 
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37 anos com habilitação 
em Química 

11 anos 

P3  

38 anos 

M Ciências da 
natureza com 
habilitação em 
Química 

 

7 anos 

P4  

35 anos 

F Licenciatura em 
Ciências com 
Habilitação em 
Química 

 

9 anos 

 

Quadro 2: Perfil dos intérpretes envolvidos na pesquisa 

Intérprete Idade Sexo Formação Tempo de 
atuação  

I1 24 anos F Bacharel Serviço 

Social 

2 anos 

I2 42 anos F Pedagoga 2 semanas1 

I3 29 anos F Letras Português 16 anos 

I4 42 anos F Pedagoga 9 anos 

 

3.2. Os resultados: uma breve discussão 

“Nenhuma opinião, verdadeira ou falsa, mas contrária à opinião dominante e 
geral, estabeleceu-se no mundo instantaneamente e com base numa demonstração 
lúcida e palpável, mas à força de repetições e, portanto, de hábito” (LEOPARDI apud 
GESSER, 2009). 

Aplicamos nosso instrumento de coleta de dados em duas escolas de ensino 
médio, sendo que uma tinha apenas UMA aluna surda, juntamente com um professor 
de Química e UM intérprete de LIBRAS e a outra SETE alunos surdos, TRÊS 
professores de Química e TRÊS intérpretes de LIBRAS.  

A partir de agora, mesmo que brevemente, passaremos a apresentar os dados 
coletados2 de forma a exemplificar a análise das entrevistas a partir das perguntas 
elaboradas. 

Quando perguntados sobre suas percepções acerca da educação especial e da 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva, todos foram unânimes em 
afirmar que de fato é válida e necessária, vejamos: “Bem, a minha opinião é que a 
educação especial ela é muito boa, assim ajuda a inclusão desses alunos e é 
importante ter a participação deles nas escolas” (I1). Da mesma forma, exemplifica uma 

                                                      
1 A intérprete informou que possui experiência de 6 anos como professora regente no ensino fundamental, 5 anos 
como intérprete em ensino fundamental e apenas duas semanas como intérprete de ensino médio. 
2 Vide na íntegra as respostas dadas ao instrumento de coleta de dados em Apêndice D. 
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‘visão positiva acerca da temática, a fala P4 “(...) é importantíssimo a inclusão de alunos 
na sala de aula normal, desde que tenha um acompanhamento adequado. E hoje, não 
vou dizer que é perfeito o acompanhamento, mas é um bom acompanhamento que nós 
temos, pelo menos aqui na escola”. Por fim, temos mais uma vez a visão positiva da 
inclusão sendo evidenciada na fala do I4 “Bem, ao meu ver a educação especial ela se 
faz necessária pra sociedade, é um processo que vem acontecendo ao longo dos anos, 
hoje nós temos grandes conquistas, tem a lei que assegura. No entanto, a educação 
especial ela é assim como um bebê que está a engatinhar, mas futuramente, eu 
acredito que realmente essa educação especial vai acontecer”, podemos observar que 
nesta fala, a intérprete entrevistada, apesar de concordar com a educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva, faz uma observação acerca de tal processo de 
inclusão educacional, que segundo ela, ainda está em processo de desenvolvimento, e 
deixa a entender que AINDA não está sendo executada como deveria ser. 

Dentre nossos objetivos de pesquisa, estava proposto identificar de que forma 
se dá a relação professor e intérprete nas salas de aula de Química, entretanto, além 
de podermos observar como ocorre essa relação mais de perto, a pesquisa possibilitou 
saber de que maneira acontecem os planejamentos dos professores e qual o papel do 
intérprete em tal procedimento. Vejamos o que respondem professores e intérpretes 
quando perguntamos a eles, como ocorre o relacionamento durante o procedimento de 
planejamento e execução das aulas de Química: 

I3: “eu acho que é de fundamental importância o professor intérprete estar 
interagindo com o professor regente pra que a gente venha conseguir o mesmo 
objetivo de envolver aquele aluno na aula de Química. O planejamento da aula, não, é 
passado só no momento da aula”. P3: “Deveria ter uma aproximação maior, hoje não 
tem, não participam do nosso planejamento interprete, nunca vi, pelo menos comigo, 
nunca veio um interprete planejar aqui comigo, pelo menos deveria ter uma 
aproximação maior né?”. P4: “(...) a nossa relação, assim, em planejamento, nós não 
planejamos juntos com o intérprete não, o intérprete ele vai passar aquilo, ele tem um 
planejamento na sala de recurso e ele vai passar aquilo que nós estamos falando para 
o aluno. Em relação à sala de aula, não tenho problema nenhum também, até por que 
a gente conversa bastante com os intérpretes (...)”. 

 Com as presentes falas, podemos observar que os entrevistados conhecem a 
importância de um bom relacionamento entre si, em contrapartida, notamos que na 
maioria das vezes os intérpretes não têm acesso ao planejamento do professores 
regentes da disciplina de Química, pois tais planejamentos são feitos em contra turno. 
O máximo que pode ser feito, ainda em se tratando de planejamento, seria passa-lo, já 
concluído, para o intérprete ficar um pouco ciente do que será abordado na aula, a 
exemplo temos a fala do I2 “os professores planejam num horário que nós estamos em 
sala de aula, então o máximo que acontece é a gente perguntar qual o conteúdo e a 
gente buscar conhecimento em casa, procurar adequar, pra conhecer o assunto 
estudado, aprofundar, é isso o que tem acontecido”. 

Convocados a emitir opinião sobre como os professores e intérpretes percebem 
a utilização da língua de sinais no contexto dos processos de ensino e aprendizagem 
em salas de aula de Química, as respostas dos entrevistados focalizaram: 

I1: “Bem, eu tento fazer o meu melhor (...) material a gente não tem, mas assim 
pro surdo seria mais a LIBRAS e eu tento trabalhar mais o visual tá tendo contato com 
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o laboratório de Química”. I2: “Na aula de Química, a gente sente muita dificuldade, 
mas tem muita coisa que faz parte da nossa realidade, como as experiências, que é o 
convívio dos alunos, então torna-se mais fácil”. P3: “É uma ferramenta pra esses alunos 
que tem deficiência auditiva, é o único meio que eles têm pra aprender, sem as libras 
eles não tem como aprender, sem o interprete fica muito mais complicado (...)”. I3: 
“Totalmente. A Língua Brasileia de Sinais que é o meio que a gente tem de se 
comunicar com o aluno surdo, primeiro ponto que eu coloco. O segundo ponto, eu 
gosto muito de trabalhar com coisas concretas, por exemplo, como a aula de Química é 
abstrata eu gosto de desenhar, se ele não entende a Língua Brasileira de Sinais, aí eu 
vou pra outro recurso, eu vou pro desenho (...)”. 

Tais respostas permitem observarmos o quão importante se torna a LIBRAS no 
contexto educacional para os alunos surdos, visto que é o único meio pelo qual eles 
têm acessibilidade, em contrapartida, as falas nos remetem a uma dificuldade 
comumente encontrada nas aulas de Química, trata-se da questão da aula/conteúdo 
ser muito abstrata, e isso gera um certo obstáculo na aprendizagem do aluno, tal como 
expressa (FELTRINI, GAUCHE, p. 16, 2011): 
 

Uma das maiores dificuldades identificadas no aprendizado de ciências 
relaciona-se com a apropriação da linguagem científica, a qual não é 
facilmente compreendida pelos alunos (WELLINGTON e OSBORN, 
2001). Mesmo os professores de Ciências estariam despreparados para 
ensinar a linguagem científica. Está, apesar de derivada da linguagem 
natural, possui característica e estrutura gramatical próprias (HALLIDAY 
e MARTIN, 1993). Seu aprendizado destacam WELLINGTON e 
OSBORN (2001), envolve um complexo processo de interação entre o 
que se espera em sala de aula, as regras fundamentais de construção 
gramatical e as ideias subentendidas. 
 

 
Apesar de não haver muitos recursos a utilizar, os sujeitos de pesquisa afirmam 

fazer o possível com a utilização da LIBRAS, para que o aluno possa a vir entender o 
conteúdo proposto. No entanto, é claro que por vezes surgem dificuldades durante as 
aulas (como vimos anteriormente), mas ao mesmo tempo alternativas são buscadas 
em tornar o abstrato em concreto, “eu gosto de desenhar, se ele não entende a Língua 
Brasileira de Sinais, aí eu vou pra outro recurso, eu vou pro desenho, se o aluno não 
entende o desenho, eu tento na próxima aula trazer figuras pra ele, pra ficar algo 
concreto, pra eles visualizarem e entenderem o conteúdo abordado na aula” (I3). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A presente pesquisa possibilitou-nos identificar algumas percepções de 

professores e intérpretes de LIBRAS acerca da inclusão de surdos e das implicações 
desse processo para o ensino e aprendizagem em salas de aula de Química, visto que 
por vezes, pensamos que somente o fato de existir um intérprete de LIBRAS em uma 
dada escola, a inclusão desses alunos estará sendo praticada e, por isso, não 
precisamos conhecer a fundo os processos pelo qual se desenvolvem os processos de 
ensino e aprendizado. 

Durante a realização do trabalho, obtivemos ótimas opiniões acerca da 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva, sobretudo voltada aos alunos 
surdos. Entretanto, como aponta a I4 “a educação especial ela é assim como um bebê 
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que está a engatinhar, mas futuramente, eu acredito que realmente essa educação 
especial vai acontecer”, precisa-se fazer muito pela educação inclusiva, pois a proposta 
da Inclusão exige uma transformação radical da escola, onde caberá a ela adaptar-se 
às necessidades dos alunos, ao contrário do que acontece atualmente, onde são os 
alunos que tentam se adaptar à escola, ora, se o objetivo da Inclusão é atender a 
todos, sem distinções, a mesma deve oferecer um ambiente propício para a 
acessibilidades de tais alunos (DECHICHI, 2011). 

Quando em se tratando de processos de ensino e aprendizagem, temos muitas 
lacunas que dificilmente serão totalmente preenchidas, especialmente porque tal 
processo envolve a educação e educação especializada, onde cada pessoa tem seu 
ritmo de aprendizagem, o que resta aos profissionais da educação é estar ciente de 
que “ensinar não implica necessariamente aprender, pois é possível que o aluno não 
compreenda o que foi ensinado (SILVA et al, 2011) e, ao reconhecer o exposto se 
engajar ainda mais com o processo de aprendizagem, já que ensinar apenas não 
basta, é necessário que o aluno aprenda. Observamos durante a realização do 
trabalho, que os profissionais tem muita dificuldade para abordagem os conteúdos 
específicos de Química, o que se deve segundo alguns a falta de apoio na questão de 
materiais didáticos que possam vir a ajudar na compreensão dos alunos surdos. 

Por fim, pensamos ser necessário olharmos das partes ao todo, ou seja, 
quando falamos partes, queremos dizer todos os aspectos minuciosos de investigação 
de nossa pesquisa, que vai desde as percepções de professores e intérpretes acerca 
da educação especial na perspectiva da educação inclusiva até o desenvolvimento dos 
processos de ensino e de aprendizagem, que aqui se caracteriza como sendo o todo e 
analisarmos se realmente a parte está sendo contemplada no todo e, da mesma forma, 
se o todo reflete as partes.  
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Introdução 
A educação inclusiva é um tema de debate 

bastante discutido no campo educacional, 
compreende a educação dentro do espaço escolar 
regular, onde nenhum aluno é separado dos outros 
por apresentar alguma deficiência, os alunos ficam 
juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo 
de discriminação.    
Há, entretanto, necessidades que interferem de 

maneira significativa no processo de aprendizagem 
e que exigem uma atitude educativa específica da 
escola como, por exemplo, a utilização de recursos 
e apoio especializados para garantir a aprendizagem 
de todos os alunos. 
Em relação ao ensino de química para cegos, é 

primordial que na formação dos professores ocorra 
uma adaptação à essa realidade. De acordo com 
Oliveira e colaboradores1, um dos grandes 
problemas nas salas inclusivas é a falta de 
professores com formação adequada, aliado a falta 
de materiais pedagógicos  
Assim, o que se verifica, é que o ensino precisa se 

transformar para atender as necessidades dos 
alunos com deficiência, e uma maneira de atingir tal 
objetivo é utilizar recursos pedagógicos próprios 
para cada necessidade. Adicionalmente, esses 
recursos devem visar uma prática pedagógica 
teórica consistente e inclusiva, na qual os alunos 
com ou sem necessidades especiais podem ter 
acesso ao conhecimento químico, de maneira a 
participar e aprender, tendo como suporte o 
professor.  
Tendo em vista essa temática, associada a poucos 

trabalhos disponíveis na literatura, neste trabalho foi 
vislumbrado o desenvolvimento de um material que 
pudesse ser utilizado tanto para alunos cegos 
quanto para alunos sem tal deficiência para ensinar 
o conteúdo de polímeros.  

Resultados e Discussão 
 O desenvolvimento de alguns conteúdos químicos 

são abstratos e o aluno é incentivado a imaginar 
determinados modelos. Entretanto, quando se 
trabalha com alunos cegos, muitas vezes essa 
prática se torna inviável, assim o professor pode 
utilizar recursos pedagógicos que auxiliem esse 
aluno na compreensão do conceito. Com isso se 
trabalha a ludicidade, que é um instrumento 
motivador no processo da construção do 
conhecimento.  
Dessa maneira foi desenvolvido um recurso 

pedagógico alternativo que pode ser utilizado para 
alunos com ou sem deficiência no ensino de  
 

 
polímeros. Para tanto, foi elaborada uma maquete 
com peças de formatos diferentes e materiais de 
fácil aquisição (Fig 1), entre eles: 1) bolas de isopor 
de tamanho médio; 2) maderite no tamanho de 
50/50 cm; 3) isopor cortados em formatos de 
triângulo; 4) tintas guaches nas cores azul e 
vermelho; 5) palitos de churrasco; 6) bastão de cola 
quente; 7) cola para isopor; 8) arame;  9) papel 
camurça na cor verde; 10) bolas de miçangas 
grandes e pequenas na cor branca. 
 

 
Fig 1. Vista frontal da maquete para o ensino de polímeros 

 
Nessa maquete esta representada estrutura 

molecular de cadeias poliméricas. Os 
homopolímeros são representados por peças com o 
mesmo formato e os copolímeros com peças de 
formado diferentes, possibilitando ao aluno cego 
verificar pelo tato as diferenças existentes na cadeia 
polimérica e que levam a diferença na sua 
classificação. Além disso, para cada representação 
esta representada sua legenda na grafia braile. Com 
esse material, além dos alunos sem deficiência 
poderem visualizar em nível macroscópico as 
diferenças entre as cadeias poliméricas, ele também 
pode ser tocado e manipulado pelos alunos cegos. 

Conclusões 
A elaboração de materiais para o ensino de 

química para alunos cegos é uma necessidade cada 
vez mais crescente nas salas de aula e o professor 
deve estar preparado para essa realidade. O 
recurso desenvolvido nesse trabalho é um material 
didático alternativo que pode ser utilizado para 
ensinar polímeros para alunos cegos, que poderão 
tatiar os objetos e verificar as diferenças estruturais. 
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Introdução 
Os cursos Técnico e de Licenciatura em 

Química, do Campus Vila Velha do Instituto Federal 
do Espírito Santo (IFES/VV) completam em 2014 
quatro anos de funcionamento. Muitas dificuldades 
tem sido enfrentadas ao longo desses quatro anos, 
com relação a permanência dos alunos nos cursos. 
Em função disto, a equipe da Direção de Ensino do 
campus, realizou estudos visando desenvolver 
índices para o monitoramento da evasão de forma 
quantitativa e qualitativa com o objetivo de 
desenvolver políticas de permanência do aluno, 
garantindo também, a formação de qualidade 
(SILVA FILHO,2007). O presente trabalho tem o 
objetivo de trazer à comunidade científica as 
primeiras percepções dos dados relativos ao 
percentual de permanência dos estudantes nos 
cursos Técnico e Licenciatura em Química do 
IFES/VV.  

Resultados e Discussão 
Para monitorar a evasão dos alunos dos cursos de 
química do campus, buscou-se elaborar um 
conceito de indicador denominado percentual de 
permanência. A avaliação desse indicador é 
realizada a partir do lançamento de olhares sobre 
ações e esforços de uma equipe de trabalho, que 
busca identificar as características dos estudantes 
do curso, e estruturar ações e procedimentos 
administrativos e pedagógicos, que reflitam o anseio 
pela permanência dos estudantes matriculados, 
terminando seus cursos da melhor maneira possível 
e no tempo previsto em projeto de curso. O 
percentual de permanência foi calculado da seguinte 
forma:   [(AM – AC)/AV] x 100. Onde: 
AM = Soma de matrículas realizadas ao longo dos 
períodos letivos. 
AC = Soma de cancelamentos de matrícula 
realizados ao longo dos períodos letivos. 
AV = Soma das vagas ofertadas por igual período. 
O Gráfico 1 apresenta a movimentação desse 
indicador nos cursos de Química do IFES/VV em 
seus quatro anos de implantação. Pode-se notar 
queda do indicador para os estudantes do curso de 
licenciatura durante dois anos e meio, com discreta 
diminuição entre os períodos 13/1 e 13/2, sugerindo 
uma expectativa deelevação do índice para a 
conclusão do período 14/1. Os números do curso 
técnico apresentam forte queda entre os períodos 
11/1 e 12/1, 17 pontos percentuais, seguido de uma 

gradual elevação, cerca de 12 pontos percentuais 
até o período 13/2. 

Gráfico 1. Percentual de Permanência dos estudantes 
nos cursos de Química do IFES/VV. 
 
Os elevados índices do curso de Licenciatura entre 
os períodos 10/1 e 11/1 se devem pela transferência 
de estudantes de curso homólogo de outro campus 
do IFES, no entanto ocorreu queda do indicador do 
curso, chegando a 64%, o que traz possibilidades de 
interpretações variadas, que carecem de pesquisa 
mais aprofundada e detalhada do assunto. Estudos 
preliminares indicam que a queda está relacionada 
principalmente aos seguintes fatores: complexidade 
do curso de Licenciatura em Química, as 
perspectivas com relação ao mercado de trabalho, 
falhas na formação prévia desses alunos e horário 
de oferta do curso. O aumento gradual do indicador 
observado para o curso técnico em química indica 
que esses estudantes têm respondido melhor às 
ações estimuladas e implantadas pela gestão de 
ensino do campus, a estruturação e ampliação da 
assistência estudantil, a assistência pedagógica 
sistemática e a regulamentação da recuperação 
paralela de notas e conteúdos.  

Conclusões 
O IFES/VV está diante de dados e possibilidades 
importantes, que estão direcionando as ações, 
instruindo projetos e auxiliando nas decisões da 
gestão, visando o aumento do percentual de 
permanência e garantindo assim os direitos dos 
estudantes por uma educação pública de qualidade. 
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Introdução 
A legislação brasileira realizou avanços significativos 
a respeito da educação de surdos. 
Contudo, ainda esbarramos com a ausência de 
diversos sinais para o ensino de química. 
Somada a essa questão e agravando-a, os 
professores de química, por não possuem formação 
que lhes possibilitem trabalhar com deficientes 
auditivos, têm grandes dificuldades com o ensino de 
conceitos científicos com esse grupo particular.  
Isso, muitas vezes, gera exclusão dos alunos surdos 
das discussões entre os pares.  (SOUSA & 
SILVEIRA, 2010, p.38).  
Defende-se que o acesso à educação de alunos 
surdos […], na qual se desenvolvem as bases 
necessárias para a construção do conhecimento e 
desenvolvimento global do aluno. […] (BRASIL 
(2007), às formas diferenciadas de comunicação, à 
riqueza de estímulos nos aspectos físicos, 
emocionais, cognitivos psicomotores e sociais e a 
convivência com as diferenças favorecem as 
relações interpessoais, o respeito e a valorização.  
Entretanto, percebe-se que nem sempre o aluno 
portador de necessidade especial tem acesso a 
diretos básicos de responsabilidade educação. A 
partir das considerações abordadas, a presente 
pesquisa objetiva catalogar, criar e validar sinais de 
vocábulos utilizados na área específica de Química.  
Com isso, espera-se que o estudante surdo 
matriculado no curso de Química possa 
compreender melhor os conceitos abordados pelo 
docente e de forma ativa interaja com os colegas e 
professores. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa encontra-se em fase de 
desenvolvimento.  Procedemos com a catalogação  
de verbetes  de  química  tendo  como  base  o 
Dicionário  Enciclopédico  Ilustrado  Trilíngue  da  
Língua de  Sinais Brasileira  de  Capovilla e Raphael  
(2008).   
Os sinais de libras desenvolvidos nessa pesquisa 
serão disponibilizados em um glossário de 
química/libras. Este glossário tem como objetivo 

auxiliar os docentes, os intérpretes e estudantes 
com deficiência auditivas. 
Para Leite e Leite (2012), a criação de sinais é um 
processo longo e complicado. Somado assim, é 
importante considerar, conforme pontua os autores, 
que a discussão sobre o ensino de Química para 
estudantes surdos é recente, o que torna a presente 
pesquisa relevante e urgente. 
Marques e Silveira (2010) acrescentam que a 
existência de poucos sinais para o ensino de 
química ocasiona diversos entraves para a 
construção do conhecimento cientifico na área, o 
que dificulta o processo de ensino e aprendizagem. 

Conclusões 
Com o desenvolvimento da pesquisa é possível  
Perceber que a química possui um amplo campo de 
termologias em libras ainda pouco explorado. Além 
disso, os professores de química não se sentem 
preparados para mediar o conhecimento da área de 
Química aos discentes surdos.  
Percebe-se também que a criação de sinais para 
auxiliar o ensino de Química é um trabalho de longa 
duração tendo em vista que o ingresso de 
estudantes surdos no ensino superior e médio é 
constante. 
_________________ 
 
CAPOVILLA, Fernando C.; RAPHAEL, Walquiria D.  Dicionário 
enciclopédico Ilustrado trilíngue da Língua de Sinais 
Brasileira. Vol. 1 e vol. 2, São Paulo: EDUSP, 2008 
 
BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva. Portaria Ministerial n.555, de 5 de junho 
de 2007. LEX:  MEC/SEESP, Brasília, 12p. junho/outubro, 2007.    
 
MARQUES, Ronaldo Henrique S.; SILVEIRA, Hélder Eterno da. 
Sinais da Libras sobre terminologias químicas. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 15, 2010, 
Brasília. Anais. Brasília: ENEQ, 2010. p. 1-1.    
 
LEITE, Élida Rafisa de Oliveira Rocha; LEITE, Bruno Silva. O 
Ensino de Química para Estudantes Surdos:  A Formação dos 
Sinais. In: Encontro Nacional de Ensino de Química, Salvador, 
16. Anais. Salvador: ENEQ, 2012. 9 p.                 
 
SOUSA, Sinval Fernandes; da SILVEIRA, Helder Eterno. 
Terminologias Químicas em Libras: A Utilização de Sinais na 
Aprendizagem de Alunos Surdos. Química Nova Na Escola, 
São Paulo, Vol. 33, N° 1, p. 37-46. 
 

 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

IPE 

Inclusão: uma perspectiva sobre o ensino de Química para surdos 
Thaylis Leitzke Leichsenring*1 (IC), Danilo Oliveira do Nascimento de Andrade2 (IC), Santiago 
Francisco Yunes3 (PQ). prof.thaylis@gmail.com  
1,2,3 Universidade Federal de Santa Catarina 
 
Palavras-Chave: Inclusão, surdos, química.  

Introdução  
Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), 
visando melhor inserção de pessoas com 
necessidades especiais à sociedade, determinou 
que alunos com quaisquer tipos de deficiência 
fossem incluídos em escolas normais, o que 
abrangeu o grupo de crianças e adolescentes 
surdos. No entanto, a diferença entre línguas 
maternas foi superficialmente considerada 
(providenciando, no máximo, um intérprete que 
traduza o português para a Língua Brasileira de 
Sinais), o que, juntamente com a falta de preparo 
dos educadores, tem acarretado em uma maior 
dificuldade de estudantes surdos aprenderem em 
escolas onde a maioria é ouvinte.1 Este trabalho 
visou analisar a dificuldade apresentada por alunos 
de Ensino Médio surdos, especificamente quanto ao 
aprendizado de Química, buscando alternativas que 
possam melhorar tal aprendizado. 
 A pesquisa foi realizada com dois grupos distintos: 
estudantes surdos (2) do Instituto Estadual de 
Educação, e graduandos (3) de Letras/Libras da 
Universidade Federal de Santa Catarina, sendo um 
destes, intérprete das alunas entrevistadas. Ambos 
os centros de ensino estão situados na ilha de 
Florianópolis, em Santa Catarina.  
Como instrumento de obtenção de informações 
qualitativas foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, nas quais os alunos com surdez 
responderam com a mediação de um intérprete e os 
graduandos responderam oralmente. As entrevistas 
foram registradas através de recursos audiovisuais.  

Resultados e Discussão 
A entrevista com os estudantes surdos mostrou que, 
assim como os ouvintes, elas têm diferentes 
preferências quanto às disciplinas estudadas, porém 
ambas escolheram Química como a disciplina mais 
difícil de entender o conteúdo. Como empecilho 
foram apresentados fatores didáticos, como o 
professor usar poucos recursos visuais, incluindo 
escrever pouco no quadro e dar pouco tempo para 
cópia no caderno, e questões linguísticas, 
sobressaindo a ausência de sinais para alguns 
conceitos químicos. Outro ponto ressaltado foi a 
dificuldade de visualização do conteúdo, já que elas 
não conseguem o relacionar com o dia-a-dia. 
A entrevista com os graduandos em Letras/Libras 
mostrou que há pouca preparação no Curso 
Superior quanto aos conceitos científicos, até 
porque a própria Libras não contém um vocabulário 
abrangente nesta área. Foi ressaltado que esta é 
uma língua bastante nova, já que foi oficializada 

apenas em 2002, e que apesar de existir no Brasil 
desde a época imperial, passou por mais de um 
século de repressão, sendo primeiramente proibida 
e mais recentemente tratada como mímica.2 Por 
causa deste histórico, há vários termos científicos 
que ainda não possuem sinal específico, ou 
possuem em uma região do país e são 
desconhecidas em outras (assim como os 
regionalismos do português). Pode haver, porém, 
uma convenção de novos sinais entre grupos de 
surdos e neste ponto o professor de química, 
juntamente com o intérprete, pode auxiliar os surdos 
a convencionarem sinais que estejam de acordo 
com seus respectivos conceitos científicos. Tanto os 
graduandos entrevistados quanto os estudantes de 
Ensino Médio concordaram que a convenção de 
sinais facilitaria bastante o aprendizado, por isso 
foram realizados encontros entre a autora principal 
do presente artigo, os surdos entrevistados e seu 
intérprete, com o intuito de convencionar sinais de 
acordo com o conteúdo de Química que estava 
sendo trabalhado em sala de aula. 

Conclusões 
O aprendizado de química por alunos surdos de 
inclusão tem enfrentado algumas dificuldades, 
principalmente por falta de recursos didáticos e 
linguísticos apropriados. Porém há algumas atitudes 
que podem ser tomadas pelo professor para auxiliar 
no processo ensino-aprendizagem, dentre as quais 
se destacam: utilizar mais frequentemente recursos 
visuais, disponibilizar a explicação do conteúdo por 
escrito, auxiliar aluno e intérprete na convenção de 
sinais para termos químicos e buscar conhecer a 
cultura surda, para que possa então incluir às suas 
aulas fatos que sejam significativos para membros 
de tal comunidade.  
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Introdução 
A educação no Brasil toma novo rumo, uma vez que 
a inclusão social tornou-se um direito garantido por 
lei. Com base no exposto, vale mencionar Kafrouni e 
Pan (2001), os quais compreendem que a inclusão 
social promove uma revolução de paradigmas. Não 
significa apenas colocar pessoas diferentes num 
lugar em que não costumam estar, a classe regular. 
Significa não mais conceber as necessidades 
especiais como imutáveis ou incapacitantes. 
Significa, ademais, rever o papel da escola e 
conscientizá-la de que sua responsabilidade é 
educar a todos, sem descriminalização. 
Logicamente, isto exige uma reviravolta estrutural na 
sociedade, como um todo. Esse trabalho aplica uma 
metodologia que poderá auxiliar os alunos surdos a 
obterem um ensino-aprendizagem mais satisfatório 
na disciplina de química, especialmente na tabela 
periódica. 

Resultados e Discussão 
A metodologia de ensino utilizada tem 

característica própria e a avaliação do jogo lúdico 
forma opiniões dos educandos e as impressões do 
educador que as utilizou. Observamos que a 
aplicação do jogo lúdico mediado pelo sentido da 
visão facilita o entendimento e o interesse pela 
disciplina, aplicando assim de forma prática e 
agradável o conteúdo sobre a tabela periódica. O 
ensino-aprendizagem foi satisfatório na aplicação da 
metodologia de ensino do jogo lúdico para inclusão 
dos alunos surdos e destacamos aqui que a 
inclusão envolveu todos os alunos, verificando que é 
possível a inclusão dos alunos surdos desde que 
haja metodologias de ensino diferenciadas utilizando 
a visão. Para aplicação da pratica seguiram se 
algumas regras básicas onde uma das cartas dos 
pares contém o símbolo do elemento químico e o 
número atômico (Z) (Figura 1a) e seu respectivo par 
contém o nome do elemento químico, as 
características (número atômico e massa atômica) e 
propriedades (ponto de ebulição, ponto de fusão, 
densidade e eletronegatividade) (Figura 1b). 

No jogo, os alunos surdos devem pegar 2 
cartas e formar o par de cartas correto. Durante o 
jogo, as cartas são dispostas com os lados 

descritivos para baixo e cada jogador pode virar 
apenas duas cartas, tentando se lembrar das cartas 
que viram e a posição das mesmas. 

 

 
Figura 1: a) carta só com símbolo e Z b) carta com 
nome e suas características e propriedades  
 
Planejar suas aulas e os currículos escolares devem 
ser adaptados para que haja eficiência na 
construção dos saberes por parte dos alunos 
especiais. Ao inserir jogos na disciplina de química, 
para os alunos surdos ressalta-se a importância do 
lúdico, já que essa prática pedagógica desperta a 
criatividade, curiosidade e o interesse dos mesmos 
pela disciplina, permitindo a compreensão dos 
conteúdos com maior facilidade. 

Conclusões 
 É necessário que o educador se interesse pelo 
estudo de seus alunos surdos e também com outras 
necessidades especiais, e que se adapte a este 
novo desafio, que é a inclusão social na educação, 
pois dele depende o sucesso ou o fracasso na 
aprendizagem de seus alunos, que por sua vez, 
merecem respeito pelas suas características 
especiais. 
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Introdução 
O ensino de Química para deficientes visuais (DV) é 
um grande desafio, haja vista que o sentido da visão 
parece ser pré-requisito para qualquer atividade que 
se realize em sala de aula de Química (BENITE et 
al, 2014). 
Realmente o aprendizado dessa ciência exige muita 
percepção visual: substâncias, reações, 
equipamentos, processos, fórmulas, símbolos, 
gráficos, diagramas, tabelas, modelos, convenções 
e códigos. 
Mesmo assim, nós podemos e devemos 
proporcionar aos DV acesso ao conhecimento 
químico, importante para o entendimento de 
diversos fenômenos existente em nossas vidas. É 
interessante citar o caso relatado por Regiani e Mól 
(2013) de uma aluna cega que, motivada pelo 
entusiasmo de sua professora em adaptar materiais 
de ensino de Química, decidiu se inscrever no curso 
de licenciatura em Química de uma universidade 
federal brasileira, tendo sido aprovada em primeiro 
lugar. 
Assim, procurando tornar a inclusão escolar uma 
realidade, este trabalho apresenta estratégias 
pedagógicas alternativas abordando as 
propriedades periódicas que foram empregadas no 
ensino de Química a um aluno cego. 

Resultados e Discussão 
Foram criados esquemas (Figura 1 e 3) e diagramas 
(Figura 2) (só alguns mostrados) em auto-relevo e 
com inscrições em Braille que pudessem ser usados 
no estudo dos fenômenos tonoscópicos, 
ebulioscópicos, crioscópicos e da osmose. Também 
foram feitos alguns experimentos com materiais 
caseiros. Com essa estratégia, conseguimos 
transformar impressões visuais em impressões 
táteis, fundamentais para o aprendizado daqueles 
que não enxergam. Certamente, sem esses 
recursos pedagógicos a transmissão do 
conhecimento sobre propriedades coligativas seria 
pouco eficiente. 
O aluno DV comentou que: “O estudo das 
propriedades coligativas  foi importante para mim... 
Pode parecer difícil entender quando falamos sobre 
cada uma delas... em meu caso que sou cego total, 
mas com uma boa criatividade eu consegui absorver 
informações importantes. A partir da análise dos 
gráficos em alto relevo eu pude ter um aprendizado 
aproveitável”. 
 

 
Figura 1. Esquema representando a nível molecular 
o fenômeno da evaporação 

 

 
Figura 2. Diagrama pressão versus temperatura 
para três diferentes substâncias. 
 

 
Figura 3. Esquema representando a osmose.  

Conclusões 
O aluno DV achou os diagramas e os esquemas de 
fácil manuseio. Ele teve interesse em estudar por 
eles. Os experimentos, por sua vez, tiveram a sua 
contribuição nesse processo de aprendizagem. 
O ensino de propriedades coligativas, embora possa 
parecer até muito complicado para ser trabalhado 
com um aluno sem a capacidade de enxergar, na 
verdade pode ter um bom aproveitamento. Os 
conteúdos referentes a essas propriedades, se 
trabalhados de forma a atender as necessidades 
específicas dos alunos DV, são capazes de envolver 
os alunos. 
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RESUMO: ESTE TRABALHO FAZ PARTE DE UM ESTUDO QUE PROCURA RELACIONAR O IMPACTO 
DE ALGUMAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E POSSÍVEIS REFLEXOS NO 
ENSINO DE QUÍMICA, VISANDO INTEGRAR OS DADOS QUANTITATIVOS TRAZIDOS PELAS 
ESTATÍSTICAS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, COMO OS DADOS DO IDEB E ENEM, COM 
DADOS REFERENTES ÀS AÇÕES DO ESTADO NO CAMPO EDUCACIONAL. ADOTOU-SE COMO 
METODOLOGIA A ANÁLISE DOCUMENTAL E A ANÁLISE DE CONTEÚDO. FOI POSSÍVEL 
IDENTIFICAR QUE HÁ UM CONJUNTO SIGNIFICATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES PARA A 
EDUCAÇÃO BÁSICA NO PAÍS E QUE OS ATORES PRECISAM, CADA VEZ MAIS, PARTICIPAR DE 
FORMA MAIS EFETIVA NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS QUE 
POSSAM FORTALECER O ENSINO DE CIÊNCIAS (QUÍMICA). EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO 
ESCOLAR, TANTO OS ÍNDICES DO IDEB COMO DO ENEM MOSTRAM QUE APESAR DOS 
ÍNDICES DA REGIÃO ESTAREM ABAIXO DA MÉDIA NACIONAL, ENCONTRAM-SE DENTRO DAS 
METAS ESTABELECIDAS. 

INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, através das Políticas Públicas, o governo federal investiu 
milhões na educação, com intuito de que ocorram melhorias nesse setor. Com isso, 
analisou-se as Políticas Públicas implementadas na última década, na Educação 
Básica, procurando identificar suas ações e impactos na Educação Básica, em 
particular, no Ensino de Química na região do agreste sergipano. Para este estudo, 
utilizou-se dados disponibilizados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 
Educacionais Anísio Teixeira), especialmente dados referentes ao IDEB (Índice 
Desenvolvimento da Educação básica) do ano de 2007 ao ano de 2012 e dados 
referentes ao novo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).   

   O IDEB, criado pelo INEP em 2007, em uma escala de zero a dez, 
basicamente sintetiza dois conceitos como indicativos da qualidade da educação: 
aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e 
matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, 
obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, como o 
SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e a Prova Brasil. Com o 
estabelecimento do SAEB, o INEP partiu do princípio de que a Língua Portuguesa e a 
Matemática são áreas fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento nas 
demais disciplinas que compõem o currículo escolar. Logo, uma tentativa de relação 
entre o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática e as demais 
disciplinas, na busca pela melhoria da qualidade do ensino, não seria algo muito 
distante. Por outro lado, há estudos como os de Norris e Phillips (2003) e de Nigro e 
Trivelato (2005) que indicam que, mesmo não avaliando diretamente a aprendizagem 
em ciências, há uma forte relação entre o desempenho em ciências e a capacidade de 
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leitura. Esses estudos, mesmo realizados em países e contextos diferentes, concluem 
que ler e escrever estão intrinsecamente ligados à natureza e à produção da ciência e, 
por extensão, à aprendizagem em ciências. 

    O ENEM, criado em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho do 
estudante ao fim da Educação Básica, buscava contribuir para a melhoria da qualidade 
deste nível de escolaridade. A partir de 2009, passou a ser utilizado, também, como 
mecanismo de seleção para o ingresso no Ensino Superior. Foram implementadas 
mudanças no ENEM, de modo a contribuir para a democratização das oportunidades 
de acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 
para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino 
Médio. 

    Há alguns estados que, independente das avaliações de desempenho 
realizadas pelo INEP, desenvolvem seus próprios sistemas de avaliação de 
Rendimento Escolar, como é o caso do Estado de São Paulo (SARESP), Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) e o Sistema 
Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE). 

    A partir da promulgação da LDBEN/96, estabeleceu-se uma série de 
padrões para o currículo escolar e para a qualificação de professores, assim como a 
criação e a produção de estatísticas educacionais e de avaliação dos estudantes 
brasileiros como forma de definir e consolidar determinadas Políticas Públicas para o 
setor educacional.    Por Políticas Públicas, adota-se a definição de Parsons (1997) que 
define Políticas Públicas como um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas 
para a solução (ou não) de problemas da sociedade. São ações, metas e planos que 
os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da 
sociedade e o interesse público. Segundo Paro (2007), que interpreta a questão das 
Políticas Públicas como uma relação entre poder e educação, Políticas Públicas podem 
ser vistas como um exercício de poder, contribuindo para eficácia do exercício 
pedagógico mostrando a compreensão de como efetiva-se o processo pedagógico 
podendo, assim, facilitar a concepção de uma prática escolar mais democrática, além 
de ser necessária uma organização mais condizente com essa prática.  

  Segundo Parente (2011) pode-se classificar Políticas Públicas em dois 
grupos. De acordo com o grau de aceitação de participação no processo de formulação 
e de decisão, depende da forma como as políticas são formuladas e implementadas. 
Para tanto, algumas características demonstram a existência de políticas mais ou 
menos consistentes e duradouras. Basicamente, há dois tipos de Políticas Públicas: 
políticas de governo e políticas de estado. A primeira, chamada de política de governo, 
o executivo formula e implementa diante de demandas internas (demanda econômica). 
Nesse caso, o processo decisório geralmente é mais curto e consolida-se no plano 
administrativo, sem um processo mais amplo de alternativa e escolha de decisões. A 
segunda, chamada de política de estado, que é aquela em que ocorre a discussão 
(congresso) e a participação de diversas camadas sociais. Geralmente, são mais 
longas e duradouras, com ampla participação dos autores e agentes envolvidos. 

    No entanto, deve-se deixar claro que, em qualquer Política Pública, é o 
estado que atua, através de implementação de projetos de governo, com a participação 
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de decisões privadas dos cidadãos. Segundo Parente (2011), Políticas Públicas são 
entendidas como o “Estado em ação”, pois é o Estado implantando um projeto de 
governo, através de programas e de ações voltadas para setores específicos da 
sociedade. 

    Na construção ou elaboração da agenda de uma Política Pública, primeiro 
tem que se escolher uma problemática ou assunto e saber se é um tema apropriado ou 
não do governo, isso ocorre através de um debate entre forças favoráveis e opostas ao 
governo que necessitam de soluções urgentes por parte do governo. Na formulação de 
uma Política Pública, ocorre a elaboração do projeto com a construção da política na 
qual ocorrem as transformações das ações que passaram de empíricas para se 
tornarem públicas, tendo sempre um debate das ideias, sendo descartado o que não é 
de interesse, com participação do governo e da opinião pública. O processo de 
formulação tem um determinado prazo a ser cumprido. Na fase de implementação da 
política, ocorre a implementação dos programas e projetos. Segundo Viana (1996), 
compreende-se que, na fase da implementação de uma Política Pública, a extensão do 
consenso sobre as metas e objetivos é influenciada pela participação dos 
implementadores na fase de formulação, o que aumenta a clareza sobre a política 
reduzindo as resistências.  

    Geralmente, a última fase do processo de implementação de uma Política 
Pública é o processo de avaliação. Na qual, ocorre a avaliação se essa Política Pública 
alcançou o objetivo ou fracasso no seu propósito. Esse é um processo necessário e 
significa dizer que a avaliação da política pública é necessária. De acordo com Arretche 
(1998, p.29), “fica claro que qualquer modo de avaliação envolve necessariamente um 
julgamento, pode-se dizer que se trata de atribuir um valor, uma forma de aprovação e 
desaprovação”. 

    No campo das Políticas Públicas para o setor educacional, pode-se perceber 
que este está se distanciando dos discursos que possam tornar claros os vínculos 
entre a escola e sua sociedade. Os professores, por sua vez, prendem-se aos 
pequenos espaços da sala e, muitas vezes, tentam resolver as problemáticas criadas 
no processo de implementação das Políticas Públicas. Como bem expressa Pereira 
(2006), tem-se que reforçar a confiança de que se precisa resgatar o processo de 
humanização e a esperança de que ainda é possível colaborar para a formação de 
cidadãos com consciência crítica sobre o mundo.  

    Percebe-se que, no decorrer do tempo, a sociedade está tornando-se cada 
vez mais individualizada, principalmente ao se observar as desigualdades sociais e 
econômicas existentes. As escolas também estão passando por transformações, nas 
redes públicas muitos alunos são excluídos, pois são advindos das classes menos 
favorecidas. Para Bourdieu (2001), a escola não ficou imune às transformações 
econômicas, ideológicas e políticas que têm afetado nossa sociedade. A educação 
fortaleceu-se como um produto consumido apenas por aqueles que demonstram 
desejo e competência para tal e, cada vez mais, tem sido eficiente e eficaz na 
distribuição do capital cultural, de acordo com os lugares sociais de cada um. 

    As problemáticas na educação, muitas vezes, advêm da parte prática da 
educação. O professor deve ser um dos principais agentes para que as Políticas 
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Públicas, no setor educacional, sejam implementadas de modo que as mudanças 
ocorram para a construção de uma escola com melhor qualidade educacional. Para 
Pistrak (2003), a reorganização do espaço educacional a serviço da transformação 
social não ocorre com a simples modificação dos conteúdos ensinados, porque não 
dizer, com ajustes curriculares. É um movimento mais amplo de mudança ideológica 
também estrutural, em que toda dinâmica da instituição aponta a coerência das metas 
de formação. 

    Muitas vezes a problemática vem do próprio curso de formação do professor, 
principalmente quando se verifica, por meio de Políticas Públicas, a formação dos 
professores. Por esses motivos, temos que procurar entender as ideias criadas pelos 
elaboradores dessas políticas, de modo a trazer uma contribuição para criação de 
novas teorias para que possam ajudar a organizar um novo modo de trabalho 
pedagógico. Segundo Freitas (1995, p.104), para que essas mudanças possam 
ocorrer, é preciso ser coerente com os objetivos de formação para a cidadania, uma 
formação na qual as pessoas sejam capazes de participar ativamente da construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária. “Tal superação não acontece apenas no interior 
da escola, ainda que ela possa contribuir”.  

    Desse modo, busca-se, neste estudo, responder alguns questionamentos 
em relação ao processo de implementação e avaliação das politicas públicas 
desenvolvidas e implementadas na Educação Básica, na última década, em particular 
no Estado de Sergipe. Como está a qualidade da Educação Básica nas redes públicas 
de ensino do agreste sergipano? Quais políticas educacionais estão associadas ao 
aumento de desempenho escolar em Ciências e em Química?   

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Na realização deste estudo, foram utilizadas a metodologia de análise 
documental e a análise de conteúdo (PIMENTEL, 2001). Os documentos e objetos da 
análise foram o PNLD (Plano Nacional do Livro Didático), o Ensino Médio Inovador, o 
PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), PDE – Planos de Desenvolvimento da 
Educação, PAR – Plano de Ações Articuladas e PNE (Plano Nacional de Educação). A 
análise de conteúdo deu-se no sentido de apresentar, sinteticamente, numa dimensão 
sincrônica e diacrônica as principais Políticas Públicas voltadas para a avaliação 
externa dos sistemas educativos. Os programas representam, esquematicamente, as 
ações relativas às avaliações externas (SAEB e ENEM) programadas pelas Políticas 
Públicas focadas na Educação Básica. Em relação aos testes de desempenho SAEB e 
ENEM, a estratégia utilizada na análise dos dados baseia-se na estimação de modelo 
multinível que considera a dupla estrutura hierárquica dos dados: alunos dentro de 
redes e redes dentro de anos de aplicação do SAEB e ENEM. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Os dados referentes às ações e políticas desenvolvidas pelo estado são apresentadas no 
Quadro 01. 

 

Politicas Públicas Ações  

PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) Prover as escolas públicas de Ensino Fundamental 
e Médio com livros didáticos e acervos de obras 
literárias, obras complementares e dicionários. 

Ensino Médio Inovador É uma política pública criada com o objetivo de 
incentivar as redes estaduais de ensino a 

diversificar os currículos escolares com o programa 
que integra educação escolar e formação cidadã. 

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Presta assistência financeira, em caráter 
suplementar, às escolas públicas da educação 

básica das redes estaduais, municipais e do Distrito 
Federal e às escolas privadas de educação 
especial mantidas por entidades sem fins 

lucrativos. 

PDE – Planos de Desenvolvimento da Educação Os recursos são utilizados em adaptação 
arquitetônica e estrutural para assegurar a 
instalação e operação de laboratórios de 

informática. Os repasses são para as unidades de 
ensino das redes estaduais e municipais. 

PAR – Plano de Ações Articuladas Tem interesse na construção de creches e na 
melhoria da infraestrutura das escolas urbanas e 

rurais, ações que dependem de assistência técnica, 
mas, principalmente, da transferência de recursos 

federais aos municípios. 

PNE (Plano Nacional de Educação) Tanto as metas quanto as estratégias premiam 
iniciativas para todos os níveis, modalidades e 

etapas educacionais. Além disso, há estratégias 
específicas para a inclusão de minorias, como 

alunos com deficiência, indígenas, quilombolas, 
estudantes do campo e alunos em regime de 

liberdade assistida. 

Programa da Biblioteca Escolar (PNBE) Prover as escolas de ensino público das redes 
federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, 

no âmbito da educação infantil (creches e pré-
escolas), do ensino fundamental, do ensino médio 

e educação de jovens e adultos (EJA), com o 
fornecimento de obras e demais materiais de apoio 

à prática da educação básica. 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a 
aprendizagem, o rendimento escolar dos 
estudantes e para a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, por meio da oferta da 
alimentação escolar e de ações de educação 

alimentar e nutricional. 

Quadro 1 – Politicas públicas e ações relacionadas. 

Para se ter uma ideia dos valores investidos em cada um desses programas, 
verificou-se que somente no PNLD, em 2013, foram investidos, aproximadamente, R$ 
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66 milhões na compra de livros e que, no ano de 2014, o investimento no Ensino 
Fundamental foi de R$ 879.828.144,04 e no Ensino Médio investiram-se R$ 
333.116.928,96.  Em 2013, o PNBE investiu cerca de 6,7 milhões na aquisição de 
obras literárias distribuídas em 50 mil escolas do Ensino Fundamental. O PNAE tem 
um orçamento, para 2014, de R$ 3,5 bilhões, para beneficiar cerca de 43 milhões de 
estudantes da educação básica e de jovens e adultos. O PDDE, em 2013, repassou, 
aproximadamente, R$ 2,38 bilhões. É possível perceber que, nos últimos anos, houve 
um aumento significativo nos recursos investidos em educação, porém muito abaixo 
dos países com bons indicadores e com poucos resultados em função do que é 
investido. Fica evidente a necessidade de maiores investimentos e de 
acompanhamentos mais eficazes de como são gastos tais recursos. 

Nas Tabelas 1, 2 e 3 são apresentados, respectivamente, os resultados 
referentes ao IDEB do ano de 2007 ao ano de 2013 das escolas localizadas no Agreste 
Sergipano, resultados do IDEB de Sergipe, do Nordeste e do Brasil e dados referentes 
ao ENEM (2010 a 2013) de algumas escolas de Sergipe. 

Dados referentes ao IDEB (2007 a 2013) das escolas públicas da região do 
Agreste Sergipano. 

 
Tabela 1: IDEB observado e Metas projetadas  

Anos 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 

C. E. Marcolino 
Cruz Santos 
(Macambira) 

3.8 3.5 4.8 3.4 3.8 4.2 4.5 

C. E. Eduardo 
 Silveira 

(Itabaiana) 

3.9 4.7 5.6 3.5 3.8 4.2 4.5 

E. Rotary 
Dr.Carlos Melo 

(Itabaiana) 

3.9 4.0 4.3 2.8 3.1 3.5 3.8 

E. E. Dep. Djalma 
Lobo (Itabaiana) 

3.2 3.8 4.5 3.0 3.4 3.8 4.1 

E. E. Dr. Airton 
Teles (Itabaiana) 

3.7 3.9 3.7 X 3.9 4.3 4.6 

E. E. Eliezer 
Porto (Itabaiana) 

4.2 3.8 4.2 X 4.4 4.7 5.0 

E.  E. Guilhermino 
Bezerra 

(Itabaiana) 

3.4 4.5 4.3 3.6 3.9 4.3 4.6 

E. E. Mons Mario 
de Oliveira 

Reis(Itabaiana) 

2.8 3.9 4.0 X 3.0 3.4 3.6 

E.E. Vicente 
Machado 
Menezes 

(Itabaiana) 

3.2 3.4 3.5 3.5 3.8 4.3 4.5 
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Anos 2007 2009 20011 2007 2009 2011 2013 

C.E Guilherme 
Campos (C. Brito) 

3.4 2.5 3.6 3.4 3.8 4.2 4.5 

E. E Dep. 
Francisco Paixão 

(C. Brito) 

2.7 2.4 3.3 3.5 3.9 4.2 4.6 

E. E. São José 
(Malhador) 

2.4 3.4 3.6 2.4 2.8 3.3 3.6 

E. E Edezuíta 
Araújo Noronha 
(Ribeirópolis) 

3.8 4.7 4.6 3.9 4.3 4.7 5.0 

C. E. Prefeito 
Eduardo Marques 

de Oliveira 
(Pinhão) 

3.1 3.8 4.0 3.1 3.4 3.8 4.1 

Fonte: Censo Escolar e SAEB - INEP 

    A partir da análise dos dados da Tabela 1, pode-se identificar que, de modo 
gradativo, as Políticas Públicas estão sendo eficazes, como mostram os dados do 
IDEB de algumas escolas públicas da região (BRASIL, 2012). Mesmo apresentando 
valores baixos para o IDEB, verifica-se, nos últimos anos, uma gradativa melhora 
nestes índices e que estão dentro das metas estabelecidas pelo MEC. O IDEB das 
Escolas públicas de Sergipe está muito próximo dos índices do Nordeste, porém, em 
comparação com o índice do Brasil, verifica-se um distanciamento em relação aos 
resultados obtidos no IDEB dos últimos anos. 

Tabela 2: IDEB de algumas escolas públicas de Sergipe, do Nordeste e do Brasil 

Ideb 2005 2007 2009 2011 

Sergipe  2.8 3.2 3.4 3.6 

Nordeste 2.7 3.3 3.7 4.0 

Brasil 3.6 4.0 4.4 x 

Fonte: Mec/INEP 

Como o IDEB avalia em uma escala de zero a dez, basicamente sintetiza dois 
conceitos como indicativos da qualidade da educação: aprovação e média de 
desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é 
calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e 
médias de desempenho nas avaliações do INEP, como o SAEB e a Prova Brasil. Com 
isso, mesmo  uma escola apresentando bom IDEB, não significa que os alunos estão 
tendo um bom desempenho escolar, pode ser que a evasão dos alunos nas escolas 
tenha diminuído por causa de Políticas Públicas implementadas, como o Bolsa Família, 
visto que um dos critérios para que os alunos possam participar é a regularidade na 
escola. 
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       Segundo Schwartzman (2013), é possível observar dois graves problemas 
em relação ao IDEB. O primeiro é que, fora dos extremos, ele pode significar que a 
escola tem um baixo desempenho nas avaliações externas, porém promove seus 
alunos ou que a escola tem bom desempenho graças à exclusão dos alunos com baixo 
desempenho. O segundo problema é que o desempenho e a evasão escolar dos 
alunos dependem, em sua maioria, da bagagem social que trazem consigo. Escolas 
com alunos de classe média e alta terão um melhor resultado no IDEB, mesmo que 
não se esforcem muito, já as escolas com os alunos de origem mais pobre e condições 
sociais mais difíceis, mesmo que se esforcem muito mais, não conseguirão alcançar 
um bom resultado. Portanto, não parece adequado “carimbar” as escolas com o IDEB 
em suas portas, pois isso não significa qualidade em educação.  

Em relação ao ENEM, também podem ser observados pequenos avanços nos 
índices que procuram mensurar a qualidade da educação. Este pequeno avanço 
evidencia que, embora estejam sendo implementadas algumas mudanças no Sistema 
Educacional como por exemplo, “Ensino Médio Inovador” e “Projeto Um Computador 
por Aluno”, com recursos já garantidos pelo governo federal, os passos rumo a índices 
de primeiro mundo são bem morosos mesmo que, em algumas escolas, a meta do 
governo tenha sido atingida. 

Tabela 3: Dados referentes ao ENEM (2010 a 2013) de algumas escolas do agreste Sergipano. 
Unidades 
Escolares 

Média 
2010 

Média 
2011 

Média 
LC 2012 

Média 
MT 2012 

Média 
CH 2012 

Média 
CN 2012 

Média 
RD 2012  

Média 
2012 

C. Est. 
Atheneu 

Sergipense 

509,54 480,93 488,56 514,78 526,13 475,11 527,06 506,33 

C. Est. Prof. 
Nestor 

Carvalho Lima 

523,67 468,39 489,25 500,25 522,29 473,50 520,93 501,24 

C. Est. Murilo 
Braga 

X X 475,99 497,97 514,39 471,16 519,85 495,87 

C. Est. João 
XXIII 

517,32 499,72 476,69 498,19 524,41 469,78 498,16 493,45 

C. E. Eduardo 
Silveira 

472,24 477,01 469,39 468,10 509,03 455,88 507,28 480,06 

C. E. Prof. 
Gentil Tavares 

da Mota 

464,85 438,42 466,16 454,25 505,89 438,86 458,62 464,56 

C. E. Dr. 
Augusto César 

Leite 

X X 449,86 434,98 467,60 433,07 428,04 442,71 

C. E.G. Joao 
Alves Filho 

X X 437,91 433,10 476,25 415,52 425,97 438,15 

C. Est. 
Marcolino Cruz 

Santos 

X X 438,28 447,71 450,74 415,34 438,04 438,02 

C. Est. 
Emeliano 

X X 442,89 414,06 450,89 426,77 429,63 432,85 
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Ribeiro 
Fonte: DRE’03 

Nesta tabela, é possível verificar que a média do ENEM de algumas escolas do 
estado de Sergipe, em particular na área de Ciências Naturais (CN), sempre fica abaixo 
dos 500 pontos em comparação com a média Federal que é 547, no ano de 2012. Com 
a implementação do novo ENEM, tornando-o obrigatório para o ingresso nas 
universidades públicas, estes dados, mesmo mostrando uma pequena evolução em 
comparação com os anos anteriores, demonstram que os estudantes das escolas 
públicas de Sergipe não têm pontuação suficiente para optar pela maioria dos cursos 
nas IFES. Assim, esses estudantes acabam optando por cursos em que a nota de corte 
esteja bem próxima da média apresentada nos resultados da Tabela 2, o que se reflete 
em ampla maioria nos cursos de licenciatura, como é o caso de Licenciatura em 
Química, Física, Matemática e Biologia que acabam recebendo a maioria dos 
estudantes das escolas públicas com baixos índices de desempenho. Talvez isso 
explique a alta taxa de evasão e a baixa taxa de formandos nessas licenciaturas. 

    As escolas do Agreste Sergipano apresentam médias um pouco inferiores às 
da região do nordeste para o ensino médio regular e abaixo do desempenho dos 
estudantes no Brasil. Mesmo a SEED-SE (Secretaria de Estado da Educação de 
Sergipe) garantindo que entre suas ações e programas em andamento haja 
preocupação no acompanhamento das avaliações de larga escala propostas pela 
instância federal, (Prova Brasil, SAEB e ENEM) não foi identificado nenhum processo 
na instância estadual, tanto de proposição de instrumentos de avaliação institucional ou 
pelo menos de orientação e acompanhamento das avaliações federais no sentido de 
subsidiar implementação de  políticas estaduais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados desta pesquisa mostraram que o desempenho escolar dos 
estudantes das escolas públicas de Sergipe tem apresentado um pequeno aumento 
nos últimos anos e que esse aumento encontra-se dentro das metas estabelecidas 
pelos gestores da Educação Básica.  Contudo, os índices do desempenho escolar, 
tanto do IDEB como do ENEM, mostram que o desempenho dos estudantes do estado 
de Sergipe está abaixo da média nacional. Como não se identificou nenhuma ação da 
SEED-SE relacionada ao desempenho escolar dos estudantes sergipanos, pode-se até 
afirmar que os resultados de avaliação externa não geram quaisquer mudanças na 
estrutura ou no funcionamento do sistema escolar no Estado de Sergipe.  

Em relação às Políticas Públicas que se acredita terem contribuído diretamente 
para a melhoria dos índices de desempenho escolar nas escolas que foram objeto 
deste estudo, merecem destaque os seguintes programas: PDDE, PNLD e Ensino 
Médio Inovador. Tais programas causaram impacto na escola como um todo. O PDDE 
direciona recursos diretamente para as escolas, o que tem garantido melhoria nas 
condições de trabalho. O PNLD, além de garantir aos estudantes o acesso ao livro 
didático, tem obrigado os professores das diferentes áreas, entre elas Química, a 
adotar livros didáticos que são selecionados por uma equipe de especialistas, 
garantindo uma qualidade didático-pedagógica na escolha. O Ensino Médio Inovador 
tem permitido a algumas escolas da região construir e desenvolver projetos que 
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permitem mais tempo aos estudantes nas escolas. No caso da Química, a realização 
de Oficinas Temáticas relacionadas ao cotidiano dos estudantes e que contam com o 
apoio de setores externos à escola. 

Por fim, cabe ressaltar a extrema importância de que os resultados da 
avaliação possam ser compreendidos com clareza para que se possa entender a 
complexidade das Políticas Públicas, desde seu processo de planejamento, 
intervenção e avaliação, abrangendo diferentes dimensões. Com isso, faz-se 
necessário pensar em novas Políticas Públicas, bem como ampliar as já existentes, 
levando em consideração não só os índices dos testes de desempenho, mas também 
as realidades regionais para que os estudantes possam ter um maior desenvolvimento 
no ambiente escolar, de modo a ampliar e melhorar a eficácia dos programas que têm 
o objetivo de melhorar a qualidade da Educação Básica. 
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Introdução 
A carência de profissionais na área docente é uma 
realidade na qual o país inteiro se encontra. Este 
fenômeno ocorre em proporções diferentes, e os 
grades centros (sul e sudeste do país) também têm 
essa falta de profissionais mas em proporção 
diferente do que ocorre no norte e nordeste do país, 
onde ocorrem os maiores índices de escassez 
desses profissionais.  
Em relação a remuneração dos docentes, o Brasil é 
um dos países que paga um dos menores salários 
aos seus professores. Um estudo da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO), revelou que um número cada 
vez menor de jovens está disposto a seguir a 
carreira do magistério. E uma das principais causas, 
senão a mais importante, é o baixo salário 
praticado.   

Resultados e Discussão 
Para se obter uma avaliação detalhada sobre as 
possibilidades de adentrar no mercado de trabalho 
como professor de Química foi preciso fazer um 
levantamento de dados através de um questionário 
de perguntas abertas, que foi aplicado em 
instituições públicas de nível médio localizadas na 
zona sul da cidade de Manaus-AM. O público 
entrevistado foram pedagogos, diretores e 
professores de química. Além das entrevisas, na 
SEDUC-AM, foi realizado um levantamento sobre o 
quantitavivo de professores de química. 
Segundo o banco de dados da SEDUC-AM, hoje em 
dia o quantitativo de professores em regência de 
classe na disciplina de Química são de 108.  
 

Habilitação Quant. de Professores 
Ciências Biológicas 02 
Ciências Naturais 08 

Eng. Elétrica 01 
Quí. Bacharelado 01 
Quí. Licenciatura 96 

TOTAL 108 
FONTE: DGP/Gerência de Lotação – SEDUC/AM 
 
Este é o total de professores de Química lecionando 
para toda a cidade de Manaus, uma vez que nem 

todos os docentes são formados especificamente 
em Química, existem os habilitados em outras áreas 
como: ciências biológicas, ciências naturais, 
engenharia elétrica, química bacharelado mas 
lecionam química. 
Analisando as respostas nas escolas, é possível 
perceber que realmente há uma falta de 
profissionais docentes principalmente na área de 
ciências mas a grande deficiência é na disciplina de 
química. 
Além da questão estrutural relacionada à prática da 
docência em química, há a questão da insatisfação 
geral por problemas concernentes às avaliações 
que envolvem, em alguns casos, aprovações 
automáticas de estudantes, inserção de alunos 
inclusivos nas salas de aula sem as mínimas 
condições de trabalho e preparo para o docente, 
violência e desrespeito contra professores, entre 
outros. 
Em relação às questões salariais, é fato que o 
profissional bem remunerado pelo serviço prestado 
desenvolve de maneira satisfatória suas atividades 
profissionais. E os educadores não fogem a essa 
regra. 

Conclusões 
É preciso que todos tenham acesso à educação 
pois ela é um agente transformador do futuro das 
pessoas e da evolução de um país. 
A falta de investimentos na educação e na 
remuneração dos professores, são alguns de muitos 
outros fatores que fazem com que os profissionais 
encontrem vantagens e melhores oportunidades 
fora da docência. Quando obtem-se uma boa 
remuneração salarial, a profissão se torna mais  
atrativa, pois é fato que quando o nível salárial de 
uma profissão é bom há um aumento na procura de 
inserção naquela função. O que poderia acabar 
tanto com a insatisfação de quem já atua na área 
como também faria crescer a quantitade de 
profissionais. 
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Resumo: Este trabalho surgiu a partir de uma observação acerca da dificuldade de aprendizagem em 
química de um aluno surdo que cursava do terceiro ano do ensino médio em uma escola pública 
estadual de Vitória - ES. O principal objetivo desta pesquisa consistiu na elaboração de materiais 
didáticos para o ensino de química para o aluno, além da aplicação de metodologia de ensino 
diferenciada para este estudante. Foram desenvolvidos e adaptados materiais de apoio tais como: 
esquemas ilustrativos, fluxogramas, vídeos e imagens representativas para a apresentação dos 
conteúdos de química orgânica. As verificações de aprendizagem foram realizadas por meio da 
comparação de desenhos realizados pelo aluno antes e após cada um dos conteúdos ministrados nas 
monitorias. O aluno demonstrou maior interesse pela química e pelos temas abordados ao longo do 
desenvolvimento deste trabalho e foi notório o enriquecimento de seu vocabulário e da compreensão 
acerca dos conceitos desenvolvidos.  

INTRODUÇÃO  
A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na escola 

regular já é realidade na maioria das escolas brasileiras. No que se refere à educação 
de surdos, pouco é observado o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos no campo 
da pesquisa em ensino de Ciências, especialmente no que diz respeito à compreensão 
do processo de aprendizagem dos conceitos científicos (SALLES, 2011). 

De acordo com Mesquita (2007) conceito de escola inclusiva encontra-se ligado 
à modificação tanto da estrutura quanto do funcionamento e da resposta educativa, 
para que todas as diferenças individuais, inclusive aquelas associadas a alguma 
deficiência, tenha lugar e seja contemplada. Logo, é um conceito muito mais amplo do 
que o de integração. A Declaração de Salamanca, um dos principais marcos históricos 
da educação inclusiva no mundo, preconiza que  

 
o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as 
crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que 
elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e 
responder às necessidades diversas de seus alunos, 
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade à todos através de um 
currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de 
ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 5).  
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Ao assinar esta Declaração, o Brasil comprometeu-se com o alcance dos 
objetivos propostos, que visam a transformação dos sistemas de educação em 
sistemas educacionais inclusivos. 

Segundo Godoy (2000) a política de inclusão de alunos que apresentam 
necessidades educativas especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na 
permanência física dos alunos junto com os demais educandos, mas sim, em 
desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo às 
suas necessidades. 

Caixeta (2007) considera que limitações como: vocabulário restrito e a 
dificuldade de entendimento de conceitos abstratos por parte dos surdos, possam 
inferir que esses alunos tenham dificuldade na compreensão de alguns conceitos 
científicos. 

De acordo com Pereira (2010), a cultura surda é multifacetada, porém apresenta 
característica específica: ela é visual, ela se traduz de forma visual e o impacto dessa 
singularidade é muito significativo. O fato de a língua falada (português) ter uma 
representação secundária representa uma inversão. 

Echeverría (1996) revela que muitas investigações têm sido feitas nos últimos 
anos demostrando que os alunos têm ideias que não coincidem com o que é ensinado 
a respeito de conceitos químicos fundamentais. 

Pereira (2010), pode inferir, por meio de seus estudos que: “Os conceitos 
químicos são essencialmente simbólicos, assim se designam como um sistema geral 
de signos para os quais não existe correspondência na língua de sinais. Dessa forma, 
seu aprendizado é considerado como uma tarefa complexa. Defendemos que a 
linguagem oral, recurso de ensino mais utilizado pelo professor, pode ser bastante 
auxiliada por recursos que estimulem outros sentidos.” 

Salles (2011) aponta que no que se refere à educação de surdos, pouco é 
observado o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos no campo da pesquisa em 
ensino de Ciências, especialmente no  que diz respeito à compreensão do processo de 
aprendizagem dos conceitos científicos.  

Ainda segundo Salles (2011), em sala de aula, diversos aspectos interferem no 
processo ensino-aprendizagem de Ciências, entre os quais se destacam: 

a) A linguagem científica, que não é facilmente compreendida pelos alunos, porque 
o gênero científico escolar possui uma linguagem própria que difere daquela 
utilizada no cotidiano dos alunos; 

b) O fato de os estudantes não adquirirem espontaneamente conceitos científicos: 
aprendem-nos e ambiente formal, sistematizado, em sala de aula; 

c) As concepções alternativas sobre ciências – concepções que os alunos trazem 
sobre a ciência com toda uma lógica própria e coerente, com explicações 
causais sobre fenômenos do cotidiano – são ideias que não coincidem com o 
que é ensinado a respeito dos conceitos científicos fundamentais. 

d) A dificuldade dos alunos de construírem relações entre o conhecimento científico 
e o contexto social; 

e) O despreparo dos professores para ensinar a linguagem científica; e 
f) A falta de clareza, por parte do professor, sobre o papel da experimentação na 

aprendizagem dos alunos. 
Para os estudantes surdos, somam-se alguns fatores agravantes: 
a) Dificuldade na aquisição e na aprendizagem da língua portuguesa, gerando falta 

de acesso completo à informação curricular e falta de comunicação com o 
professor; 

b) Existência de pouca terminologia especializada em Libras na área de ciências; 
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c) Ausência de instrumentos didático-pedagógicos e tecnológicos apropriados para 
a construção de conhecimentos científicos; 

d) Falta de professor-intérprete habilitado na área de ciências e; 
e) Falta de conhecimento por parte do professor regente em relação às 

especificidades da Língua Brasileira de Sinais e as especificidades pedagógicas 
dos alunos surdos. 
Encontra-se um número significativo de materiais didáticos visuais destinados à 

aprendizagem do português para surdos, entretanto, o mesmo não pode ser dito com 
relação a materiais votados para o ensino de ciências. Dentre o pequeno número de 
trabalhos desenvolvidos no ensino de ciências, destacam-se o de duas autoras: Feltrini 
e Marinho. 

Feltrini (2009) examina requisitos para a educação de surdos, a partir dos quais 
se analisam as implicações do uso de modelos qualitativos para o processo ensino-
aprendizagem de ciências desses alunos. 

Marinho (2007) analisou as dificuldades e limitações vividas por estudantes 
surdos do Ensino Médio de uma escola pública, intérpretes educacionais e professores, 
no que concerne ao ensino da Biologia, principalmente no que tange à terminologia 
científica. 

Diante disso, existe um forte apelo da comunidade surda brasileira para a 
produção de instrumentos didáticos pedagógicos e tecnológicos apropriados à 
construção de conhecimentos científicos adaptados à situação de não oralidade em 
sala de aula. Para que este Ensino especial ocorra efetivamente, é necessário que 
profissionais habilitados ocupem as salas de aula e participem deste processo de 
inclusão e aprendizagem. 
 
Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver e avaliar a eficácia de 
práticas que abordam a pedagogia visual no ensino de química de um aluno surdo da 
Terceira série do ensino médio regular, por meio de monitorias, utilizando materiais de 
apoio tais como: apostila ilustrada com fluxogramas, vídeos e imagens representativas. 
 
Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada como relato de experiência, 
apoiada em observações e dados coletados ao longo das atividades. O 
desenvolvimento metodológico do trabalho foi realizado com base em Ludke e André 
(1986). 

As análises pedagógicas do estudo foram realizadas com base no referencial da 
Pedagogia Visual e as questões epistemológicas foram analisadas com base na 
tradução icônica. Como referencial filosófico, escolhemos analisar o trabalho com base 
na alfabetização científica à luz de temas contextualizadores. 

Para a coleta de dados das atividades a pesquisadora utilizou a técnica de 
observação participante, na qual interage com os grupos de forma ativa.  

A presente investigação foi realizada no EEEM Colégio Estadual do Espírito 
Santo, no município de Vitória, Espírito Santo, em 2012. O professor responsável por 
reger a disciplina de química na turma em que o aluno surdo estava matriculado 
disponibilizou uma aula semanal, para que o discente participasse desta pesquisa. 

O intérprete que acompanhava o aluno durante as aulas regulares, também 
participou das atividades desenvolvidas neste trabalho, auxiliando a pesquisadora e o 
aluno, quando necessário. As monitorias eram realizadas durante as aulas 
disponibilizadas pelo professor regente, em uma sala de recursos da própria instituição. 
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Na perspectiva de realizar uma prática docente contextualizada, foi elaborado 
um plano de regência com base nos conteúdos que podiam ser explorados em 
Química Orgânica. Dentre os conteúdos abordados nas aulas regulares e que foram 
utilizados neste estudo citamos: carbono e cadeias carbônicas, petróleo e 
biocombustíveis. 

Foram desenvolvidos e adaptados materiais de apoio tais como: apostila 
ilustrada com fluxogramas, vídeos e imagens representativas para a apresentação dos 
conteúdos propostos. Todo o material impresso foi disponibilizado na primeira 
monitoria, para facilitar o acesso em tempo integral aos conteúdos envolvidos no 
projeto. 

Visando o desenvolvimento do potencial do aluno surdo e, por demonstrar 
elevado interesse e habilidade na produção de ilustrações, optou-se por realizar 
verificações de aprendizagem por meio de desenhos realizados pelo aluno antes e 
após cada um dos conteúdos ministrados nas monitorias. 
 
Resultados e discussão 

x Primeira Monitoria 
Na primeira monitoria, objetivou-se realizar um embasamento teórico a partir do 

conteúdo sobre carbono e cadeias carbônicas que o professor regente já havia 
ministrado em sala de aula. Para isso, utilizaram-se fluxogramas ilustrativos (Figura 1). 
Após a intervenção, o aluno realizou exercícios dissertativos (Figura 2) como forma de 
verificação da aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fluxogramas utilizados para ministrar o tema cadeias carbônicas. 
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Figura 2: Exercícios sobre cadeias carbônicas, realizados pelo aluno. 
 
Em ambas as atividades efetuadas, observou-se que o aluno dissertou 

corretamente, ou seja, demonstrou que adquiriu conhecimento relacionado ao tema 
abordado e a partir daí, resolveu os problemas propostos. 
 

x Segunda monitoria 
A segunda aula teve como principal objetivo fazer com que o aluno 

compreendesse a origem, o processo industrial de extração (onshore e offshore) e 
refino do petróleo. Foram utilizados vídeos demonstrativos sobre estes processos 
disponíveis em: O Petróleo e Refinaria de Petróleo. Para a complementação de 
aprendizado, foram apresentados ao aluno fluxogramas ilustrativos sobre tais 
processos (Figura 3). 
 

 

 

 

 
Figura 3: Esquemas ilustrativos sobre petróleo. 

 
A verificação da aprendizagem foi realizada por meio de desenhos realizados 

antes e após as monitorias, acerca da seguinte frase: “Desenhar petróleo tudo sabe.” 
(Figura 4-a e Figura 4-b). 
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a)                                                                b) 
Figura 4: a) Ilustração realizada antes da monitoria. b) Ilustração realizada pós-monitoria. 

O desenho (a) realizado pelo aluno mostra que, na sua perspectiva inicial, 
petróleo é um combustível equivalente à gasolina utilizada em automóveis. Na 
ilustração (b), observa-se os signos que remetem a tradição de representação da 
forma: a morte dinossauros (caracterizado pelo esqueleto destes animais), a coluna de 
destilação fracionada (representada por um cilindro que “libera” as frações do petróleo 
descritas pelo educando) e o emprego dos derivados do petróleo (desenhos de meios 
de transporte). Juntos, estes signos descrevem sucintamente o processo de extração e 
refino do petróleo até então, desconhecido pelo aluno. 

x Terceira monitoria 
A terceira monitoria baseou-se nos acidentes ambientais provocados por navios, 

plataformas ou poços petrolíferos. Para tal, o vídeo Vazamento de petróleo na bacia de 
Campos no Rio de Janeiro, e um esquema ilustrativo (Figura 5) foram utilizados. 

 

 

 

 

 
Figura 5: Esquema ilustrativo sobre acidentes ambientais envolvendo petróleo. 

 
A partir da apresentação do material didático adaptado e de vídeos, o discente 

descreveu algumas frases que sintetizam o que foi absorvido por ele (Figura 6). 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
IPE 

 

 
Figura 6: Descrição do aluno sobre como ocorre o processo de vazamento e vedação de um poço 

offshore e de um navio de petróleo. 
 
 

x Quarta monitoria 
A quarta monitoria se destinou a apresentação do tema biocombustíveis. Houve 

discussão sobre os conceitos fundamentais que edificam o tema. A partir dos 
esquemas representativos mostrados na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Esquemas representativos utilizados na aprendizagem do tema biocombustíveis. 

 
O aluno a princípio, desconhecia o assunto, e consequentemente não foi 

realizada a verificação diagnóstica. Perante o que foi explicado na monitoria, o aluno 
apresentou o que foi compartilhado na forma de ilustrações (Figura 8), que 
caracterizam as vantagens do uso de biocombustíveis, demonstrando uma melhoria na 
qualidade do ar, geração de renda que esta prática ocasiona aos agricultores e seu 
ciclo renovável. 
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Figura 8: Ilustração sobre as vantagens do uso de biocombustíveis. 
 

x Quinta monitoria 
Ainda em torno do contexto biocombustíveis, na quinta monitoria discutiu-se o 

etanol como combustível renovável. Utilizaram-se, neste caso, dois recursos didáticos, 
vídeos e fluxogramas, sendo os vídeos: Etanol e Produção de etanol, e os fluxogramas 
conforme ilustrado na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Fluxogramas sobre Etanol. 

 
A princípio, o aluno realizou uma ilustração a respeito do que ele compreendia 

sobre o assunto (Figura 10). Nesta ilustração, fica evidente que o aluno só tinha 
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conhecimento a respeito das aplicabilidades do álcool. Após a monitoria, este 
conhecimento se enriqueceu e foi possível observar no desenho o processo de 
produção do etanol (Figura 11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Conhecimentos prévios do aluno sobre o etanol. 
 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ilustração sobre o etanol realizada após a intervenção. 

 
x Sexta monitoria 

Biodiesel foi o tema da quinta monitoria, exemplificando o último dos dois tipos 
de combustíveis renováveis apontados no estudo sobre biocombustíveis. Utilizou 
durante a abordagem do assunto os seguintes recursos visuais: o vídeo “Produção de 
biodiesel a partir de óleos usados” e as ilustrações e fluxogramas (Figura 12). 
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Figura 12: Esquemas utilizados no ensino do conteúdo Biodiesel. 
Este tipo de combustível renovável era desconhecido pelo aluno, uma das 

hipóteses deste desconhecimento é a inexistência de sinais em Libras relacionados a 
este conteúdo. Após a explanação do tema, o aluno produziu ilustrações que elucidam 
o conteúdo absorvido (Figura13-a e Figura 13-b). 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 13: a) Processo de fabricação do biodiesel e b) Vantagens do uso do biodiesel. 
 

 
Conclusões 
 

Através desta pesquisa foi possível perceber que os materiais didáticos e a 
metodologia aplicada contribuíram com o processo de ensino aprendizagem em 
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química para o aluno surdo. O aluno demonstrou maior interesse pela química e pelos 
temas abordados ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Foi notório o 
enriquecimento de seu vocabulário e da compreensão acerca dos conceitos básicos de 
química orgânica, envolvidos durante a abordagem dos temas motivadores que foram 
utilizados para facilitar o processo de ensino aprendizagem. O objetivo principal foi 
atingido, evidenciando a importância da aplicação de ferramentas de ensino visuais 
para explorar os conceitos básicos abstratos, tornando-os mais compreensíveis e 
palpáveis na perspectiva de alunos surdos.  

Para que este tipo de prática ocorra, é preciso um empenho especial dos 
professores das diversas áreas do conhecimento no sentido de facilitar o processo de 
ensino aprendizagem dos alunos portadores de deficiência auditiva, concebendo a eles 
uma alfabetização científica concreta. 
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Palavras-Chave: currículo, química, gênero. 

Introdução 
Como nossas ideias de "realidade química" e de 
"verdade" química são incorporadas na "verdade" 
sobre o sujeito humano e utilizadas para validar os 
sistemas de regulação social do pensamento 
machista? Como a "verdade" da razão e 
objetividade da linguagem química se transformam 
em importantes regimes de verdade patriarcais 
historicamente situados acerca das posições 
identitárias de gênero e na produção de 
desigualdades? Essa desconcertante provocação 
feita a nós, alunas(os) do 3º ano do Curso de 
Licenciatura em Química, na disciplina de 
metodologias do ensino, é a motivação moral desse 
trabalho. As teorias feministas têm reiteradamente 
mostrado o quanto a aparente neutralidade do 
discurso científico são ferramentas para marcar 
privilégios discursivos da cultura masculina, branca, 
européia e colonizadora1. Ao buscarmos referências 
acerca de como as concepções críticas feministas 
estão sendo tratadas nos currículos de química 
ficamos surpresos com escassez de trabalhos 
nessa temática. Como uma boa proposta a esse 
desinteresse e a essa suposta normalidade 
machista, nosso objetivo foi propor uma aula aos 
colegas de turma que provocasse estranhamentos e 
refletividades a partir de um vídeo-comercial do 
antitranspirante Rexona Clinical³, que "vende" uma 
imagem de mulher competitiva, objetiva, séria e com 
traços e vestes sóbrios, em geral atribuídos ao 
gênero masculino. 

Resultados e Discussão 
O vídeo, funcionando como tema gerador, foi 
apresentado em aula com 4 horas de duração. 
Seguido de problematizações acerca de como a 
suposta ausência da química - enquanto ciência - 
estava funcionando nas imagens estereotipadas da 
"mulher forte". A resposta imediata de parte dos 
alunos foi de que não concordavam que o comercial 
vendia uma ideia machista e menos ainda que havia 
relações com as ciências, somente porque as 
imagens mostravam mulheres se apropriando de 
certos estereotipos masculinos para alcançar os 
objetivos de comercialização do produto. Como 
exemplo, citamos a seguinte fala de um dos alunos 
“não concordo com o fato de usar pronomes 
masculinos ser machismo, nós os utilizamos assim 

devido a gramática e todos entendem, se fosse 
assim como deveríamos tratar quando se fala de 
homens e mulheres? Alunes?”. A partir dessa 
percepção pode-se discutir a falácia da neutralidade 
inerente à objetividade e racionalidade dos conceitos 
químicos e de como favorecerem e fortalecerem o 
gênero masculino. Tais reações suscitaram a 
percepção que a articulação da química (ciências) e 
de gênero passavam despercebidas da maioria 
das(os) alunas(os ). Junto aos "inocentes" enfoques 
de objetividade de conteúdos químicos ou no uso de 
termos masculinos há muito introduzidos em nossa 
cultura, funcionam mecanismos disciplinares que 
mantém afastadas as concepções de culturas 
atribuídas aos grupos "minoritários" das mulheres, 
crianças, negros e etc2. O apagamento dos sistemas 
de regulação é muito sério quando está em jogo a 
formação de professoras(es). Durante as 
discussões foi necessário um artifício para que se 
retomasse a problemática do jogo de regulação que 
funciona no currículo com o qual trabalharão: 
passamos a tratar a todos pelo pronome feminino. A 
reação de estranhamento foi imediata. Pudemos 
notar, a partir disso, a grande mudança de opinião, 
principalmente em relação ao quanto existe de 
regulação social quando subentende-se que a 
multiplicidade de gêneros é falsamente subjetivada 
não apenas no pronome masculino, mas na rede de 
significados que lhe dá sentido, incluindo a suposta 
objetividade científica.  

Conclusões 
Visto que o assunto abordava temas já tidos como 
verdades em nossa cultura, durante o debate, pela 
análise das falas, foi perceptível que essas questões 
devem ser trazidas às aulas para serem pensadas 
de forma crítica. Isto nos levou a acreditar que a 
problematização contribuiu para reflexões sobre a 
ciência escolar, a química inclusa, desde muito 
tempo, funcionar como formas de manter a 
hegemonia masculina. 
____________________ 
¹ WALKERDINE, Valerie. O raciocínio em tempos pós-modernos. 
Educação e Realidade. Porto Alegre: 1995. p. 207-226.  
² LOURO, Guacira L. Gênero, sexualidade e educação: uma 
perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes; 2003. 
³ REXONA. Rexona Women | Clinical | Mulheres fortes. Rexona 
Brasil: 2014. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=mZuM0vYTbKA>. Acessado 
em: 14 maio 2014. 
 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
IPE 

 

Sobre a Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Formação 

de Professores de Química 
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alvinoufg@gmail.com 
Coletivo Negro do Instituto de Química, Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão, 
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Goiânia-GO CEP: 74.001-970. 
 
Palavras-Chave: Formação Professores de Química, Relações étnico-raciais 

RESUMO: No Brasil houve um processo sócio-histórico de exclusão dos negros e índios dos bancos 
escolares e dos currículos escolares. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 
étnico-raciais e a lei 10.639/03, que tornam obrigatório o ensino de historia e cultura afro-brasileira e 
africana nos currículos da educação básica. Estas diretrizes vem fazer mudanças reposicionando a 
história do negro nos bancos escolares, recolando o negro em uma posição de prestígios na história do 
Brasil. Neste contexto nós precisamos reaprender nossa história e cultura, uma vez que fomos formados 
em um currículo eurocêntrico, e sabemos muito pouco sobre história da África e Afro-brasileira. Neste 
contexto uma possível proposta para implementação destas diretrizes no ensino básico é a formação de 
professores aptos para trabalhar a diversidade cultural da sociedade. A investigação apresenta 
elementos de uma pesquisa participante a respeita das diretrizes curriculares para igualdade racial na 
educação, produzido por professor formado e professores em formação inicial.  
  
BREVE HISTÓRICO 

Historicamente a educação brasileira é orientada e voltada para a classe 
dominante que “controla as decisões políticas” do país. No Brasil império a educação 
foi oficialmente vetada à população negra em forma de leis e decretos1. A educação 
colonial era majoritariamente exercida por jesuítas e destinada para os filhos de 
proprietários de terra e para catequizar os indígenas. Com ascensão da burguesia e o 
fim da sociedade imperial aumentaram timidamente as possibilidades de acesso à 
educação para a comunidade negra brasileira devido a “pressões sociais” e 
econômicas, mas nada que proporcionasse a cidadania (RIBEIRO 1999 p. 30). 
Considerando a necessidade de controle social, mudaram apenas as formas de 
controle, as estruturas excludentes da sociedade foram mantidas, “alijando” os “negros 
e os índios” de qualquer direito aos bens sociais como a educação (GOMES 1997 p. 
18).  

São numerosas as formas ideológicas de exclusão que afloram no sistema 
educacional na nossa sociedade tal como os currículos, ou os materiais didáticos, onde 
a multiculturalidade brasileira não é representada (SILVA, 2004). Necessário é estar 
consciente de como as ideologias raciais foram utilizadas nas Américas para legitimar e 
perpetuar a manutenção de privilégios de um determinado grupo social sobre os 

                                                   
1Do poder legislativo Lei – de 15 de Outubro de 1827. – Manda criar escolas de primeiras letras em 
todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do império. 
Art. 69. Não serão admitidos á matricula, nem poderão frequentar as escolas: 
§ 1º Os meninos que padecerem moléstias contagiosas. 
§ 2º Os que não tiverem sido vacinados 
§ 3º Os escravos. 
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demais, ainda de como estas ideologias raciais operam na sociedade afetando os 
descendentes destes grupos, impossibilitando-os de usufruírem de bens materiais e 
sociais, tais como moradia, saúde, educação e qualificação profissional (RIBEIRO e 
CARDOSO, 2002). Dados do último censo do IBGE (2010) sobre a educação apontam 
que as crianças e adolescentes negros são os que mais evadem ou são excluídos do 
sistema escolar brasileiro. 

Todavia, o processo sócio - histórico de exclusão dos negros e índios do 
currículo não é acidental, e sim um processo de desumanização desses sujeitos. Para 
(OLIVEIRA e ABRAMOWICZ, 2005) e (RIBEIRO, 1999) a base conservadora e 
excludente pautada em um currículo embranquecido tem como finalidade à exclusão 
da cultura afro-brasileira, respondendo à necessidade da ideologia dominante que é 
escamotear e omitir a ancestralidade afrodescendente, “deixando a população negra 
sempre à margem, contribuindo assim para a baixa auto-estima de nossas crianças e, 
muitas vezes empurrandos-as para o fracasso escolar” (TRIUMPHO, 1997, p. 68). 

A ideologia do branqueamento, a incompatibilidade do currículo e a má formação 
de professores para trabalhar a diversidade cultural, são fatores que afetam o ensino 
aprendizagem, pois as escolas e professores reproduzem e repetem o racismo que 
permeia a sociedade de forma consciente e inconsciente (MUNANGA, 2009; GOMES, 
1997). 

A formação de professores tem sido uma preocupação constante na pesquisa 
educacional. O MEC, a universidade, as escolas, todos se preocupam e concordam 
que é preciso formar professores de maneira mais adequada. Porém, fica uma 
pergunta: A questão racial é temática omitida ou silenciada nos processos de 
formação? Em nosso caso específico: E a formação do professor de química tem 
incorporado à temática? 

A Lei 10639/032 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais tornam o ensino de História e Cultura Afro – Brasileiro e 
Africano obrigatório em todos os currículos e programas de ensino. Estas medidas 
representam avanços no combate ao racismo institucional, mas ainda estamos 
distantes desta realidade. Estudos realizados anteriormente com os seis 
coordenadores dos cursos de graduação em ciências tecnológicas em duas Instituições 
de Ensino Superior (IES) em Goiás mostraram que a temática étnico-racial não é 
abordada nos cursos formação docente (BENITE et. al 2012).  

Nessa perspectiva se instituiu o Coletivo negro(a) do Instituto de Química da 
Universidade Federal de Goiás (IQ/UFG) que realiza investigações sobre as relações 
étnico-raciais na formação de professores de química, do qual os autores são atores. 
Reconhecemos que esta não é tarefa fácil e para tal será “preciso entender e 
considerar a importância da articulação entre cultura, identidade negra e educação. 
Uma articulação que se dá nos processos educativos e não-escolares” (GOMES 2003, 
p. 169). Defendemos que uma das primeiras alternativas nessa direção deve ser a 
inserção, nos cursos de formação de professores de química e nos processos de 
formação em serviço, de disciplinas, debates e discussões que privilegiem a relação 
entre a cultura e a educação. 

                                                   
2A lei 10.639 de 9 de Janeiro de 2003, altera a Lei Nº 9.394/96 em seus artigos 26A e 79B, inclui no 
currículo oficial a cultura Africana e Afro-Brasileira e da Educação das Relações Raciais em toda a 
educação público e privada, é regulamentada pelo Parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/CP 
6/2002 e a  Resolução Nº 1 de 17 de junho de 2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Relações étnico-raciais e para o ensino história e cultura afro-brasileira. 
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Assumidos estes pressupostos apresentamos aqui estudos sobre o 
planejamento e o desenvolvimento de uma intervenção pedagógica (IP) realizada no 
curso de licenciatura em química em IES em Goiás. A IP versou sobre relações étnico-
raciais e em sala de aula de química e objetivou inserir a temática na formação inicial e 
continuada de professores de química. 

O PERCURSO METODOLÓGICO 
Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa participante com um enfoque 

de investigação social por meio da qual se busca a participação da comunidade na 
análise de sua própria realidade, com o objetivo de promover ações coletivas para o 
benefício da comunidade escolar. Trata-se, portanto, de uma atividade educativa de 
investigação e ação social (BRANDÃO, 1984). 

Cabe esclarecer que a participação em uma pesquisa segundo Demo (2004) 
está para além de pertencer a essa comunidade, mas dar voz a mesma. Neste caso 
assumimos as duas posições, pois representamos os professores de ciências que 
ensinam para a sociedade brasileira que é multicultural e membros desta sociedade, 
isto é, representa-se sala de aula ciência condicionada pela heterogeneidade de sua 
constituição identitária a partir de posições definidas e legitimadas nesta estrutura 
social. Ainda, conforme o autor, a pesquisa participante aqui utilizada alia 
simultaneamente o conhecimento e a participação, buscando dar autonomia e 
capacidade de emancipação cidadã aos envolvidos no processo, especificamente no 
trato com o situar-se dentro de uma sociedade composta por diferentes etnias. 

A IP foi realizada em uma turma do sétimo período do curso de graduação em 
licenciatura em química de uma universidade pública de Goiás, com duração de 4 
horas aula, no primeiro semestre de 2014 na disciplina de estágio 3 em licenciatura em 
química .  A IP foi gravada em áudio e vídeo, a gravação foi transcrita, e os dados 
obtidos agrupados por unidades de significado, e analisados segundo a técnica de 
análise do discurso. A escolha desta técnica de análise de dados significou um 
empreendimento em tentar explicar e entender “como se constrói o sentido de um texto 
e como esse texto se articula com a história e a sociedade que o produziu” 
(GREGOLIN 1995, p. 13). 

Foram sujeitos dessa investigação um professor em formação continuada (PQ) 
técnico administrativo da universidade e nove professores em formação inicial (A1 a 
A9) do sétimo período do curso de Licenciatura em Química Noturno. 

No desenvolvimento da IP professores e formação inicial assistiram a dois 
vídeos com cenas de preconceito racial: a) uma reportagem sobre um crime racial 
ocorrido na Capital Federal (Figura1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
IPE 

 

Figura 1- Australiana é presa por racismo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUvCzBZEzuQ. 

b) Episódio de um famoso seriado americano: Everybody hates Chris. (Figura2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2- Sessão Apelidos Racistas na Escola. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yxf8AcKzUsI. 

Após assistirem foram convidados a discutir sobre duas situações hipotéticas 
(Quadro1) e a sistematizar sua discussão em textos escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os textos (discursos escritos) obtidos foram agrupados por unidades de 
significados, e analisados segundos a técnica de análises do discurso. A escolha desta 
técnica de análise de dados significados um empreendimento em tentar explicar e 
entender “como se constróis o sentido de um texto e como esse texto se articula com a 
história e a sociedade que o produziu” (GREGOLIN 1995, p. 13). 

Nessa perspectiva, os sujeitos da nossa pesquisa são interpretados como 
sujeitos essencialmente ideológicos e históricos, cuja “palavra está sempre carregada 
de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 2006, p. 99) 

Situação1: No pátio da escola você presencia uma 
situação quando o um/a aluno/a branco supostamente 
ofende o aluno/a negro/a com apelidos racistas, você 
como professor de química que atitude tomaria para 
reverter esta situação? 
 Situação 2: Em uma aula de química você pretende 
desenvolver uma atividade em grupo e um aluno/a 
branco/a expressa seu desejo publicamente de não fazer 
o trabalho com o/a aluno/a porque ele/a é negro/a por se 
sentir superior ao negro, parte da turma se manifesta 
com sorrisos e a criança negra fica em silêncio. O que 
você propõe para lidar com essa situação? 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

Inicialmente, os professores em formação inicial responderam a um questionário 
que intencionava conhecer a trajetória acadêmica desses sujeitos sociais descrevendo 
quais as disciplinas que já cursaram. Dos noves sujeitos sete já tinha lido estas 
diretrizes curriculares e dois alunos não tinha conhecimento. A falta de conhecimento 
destas diretrizes curriculares e da lei 10639/03, resulta em um problema crucial para 
implementação destas diretrizes no ensino básico e superior.  

Em seguida apresentamos dois vídeos na qual acontece uma cena de 
preconceito e racismo3, fazendo-nos refletir a respeito da questão racial no interior das 
salas de aulas.  

Vídeo 1 - Sessão “Apelidos Racistas”: O vídeo 1 é um trecho de um famoso 
seriado afro-estadunidense onde se apresenta um dialogo entre dois adolescentes: um 
jovem negro e uma jovem branca a respeito de um convite de para um baile. O 
adolescente negro por medo de que a jovem sofra preconceito4 por estar na sua 
companhia, decide não ir ao baile com ela, a jovem indignada com a situação de 
“rejeição”, decide tirar satisfação, por não aceitar os argumentos do garoto, ela começa 
a recitar os apelidos que geralmente uma criança negra sofre no cotidiano social e 
escolar:  

Jovem Branca: Então é assim, você cancela o convite, para de falar comigo e 
acha que vou ficar legal com isso? 
Jovem Negro: Olha, desculpe estão falando coisa ruim de nós e eu não quero 
que passe por isso. 
Jovem Branca: Então eu não vou para o baile porque você não pode aguentar 
uns apelidinhos? O que aconteceu com best style... qual a pior coisa que te 
chamaram? Fumaça, pneu, asfalto, tição, carvão, urubu, isolante, chipanzé, 
sola de sapato, lama de poço, frigideira, chocolate, marrom? 
Jovem Negro: Já acabou? Sabe, eu só estou preocupado com você. 
Jovem Branca: Se estivesse preocupado comigo nós iríamos juntos para o 
baile. 
Jovem Negro: Não se importa de ir com um negro? 

Vídeo 2 – Sessão Manifestação de Racismo: No vídeo 2 apresentamos uma 
reportagem do tele – jornal SBT – Brasil - Australiana é presa por racismo em área 
nobre de Brasília - realizado na data 15 de fevereiro de 2014, uma cena de um crime 
racial, onde uma imigrante australiana se recusa ser atendida em um estabelecimento 
comercial por uma funcionária porque a funcionária é negra. Revoltadas com situação 
as outras clientes saem em defesa da vítima do crime. Em entrevista ao repórter as 
três protagonistas na situação argumentam suas versões, como segue no trecho do 
diálogo concedido ao repórter entre Vítima, Empresária e Agressora: 

 

                                                   
3 Racismo: É um conjunto de crenças e valores que tem por base o entendimento de que os seres 
humanos são “naturalmente” desiguais em função da cor da pele, do cabelo, de outras características 
físicas e/ou culturais. O racismo nega a igualdade entre as pessoas e defende que determinados seres 
humanos são superiores a outros – Indicadores da Qualidade na Educação: Relações Raciais na Escola 
Ação Educativa, Unicef, SEPPIR, MEC (Denise Carreira e Anna Lúcia Silva Souza) – São Paulo: Ação 
Educativa, 2013, 1ª Ed. ISBN: 978-85-86382-26-0. 
4 Preconceitos: São prejulgamentos negativos que fazemos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, 
sem ter base na realidade, antes mesmo de conhecê-las. Indicadores da Qualidade na Educação: 
Relações Raciais na Escola Ação Educativa, Unicef, SEPPIR, MEC (Denise Carreira e Anna Lúcia Silva 
Souza) – São Paulo: Ação Educativa, 2013, 1ª Ed. ISBN: 978-85-86382-26-0. 
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Empresária: “Ela olhou para a menina e disse: Tem que ser está ai? Não pode 
ser outra? 
Vitima: “Quando ela me viu, ela disse que era pra a Empresária procurar outra 
pessoa. Que não queria arrumar a unha comigo. Ai depois ela pediu pra eu me 
retirar dali. Que minha presença estava incomodando ela”. 
Agressora: “Eu devo ser muito bonita pra você fica olhando” “Perguntei pra 
você por que pessoas que têm a sua cor “forte” ficam olhando pra mim”? 

Passamos agora a análise dos discursos produzidos pelos sujeitos dessa 
investigação frente as situação 1:  

A2: Caso na sala de aula aconteça alguma cena de racismo entre dois alunos, 
imediatamente chamaria a atenção do aluno que cometeu o racismo e o levaria 
para a coordenação, para que a coordenadora entre em contato com os pais. 
A8: No caso de um acontecimento desse tipo em minha presença na sala, eu 
encaminharia tais alunos à coordenação para que se fosse tomada medida 
cabível a situação e que se fosse chamado os pais do aluno que cometeu tal 
racismo para que lhe fossem apresentado a lei que incrimina tal atitude. 
A1: No caso do aluno que de forma intencional, humilhe o colega e a situação 
se torne delicada e haja um alvoroço em sala de o aluno racista seria levado a 
coordenação para devidas punições, antes, porém é necessário que se reflita a 
situação junto aos demais alunos. Não só devido ao acontecimento, mas 
também pelo quadro de racismo no Brasil durante o ano letivo proporia 
atividades que cumpram com a lei 10639/03 e que tornem a sala de aula um 
ambiente diversificado onde todos se sintam como parte da construção do 
saber. 

 

Somos formados para ensinar ao sujeito universal, homogêneo, não somos 
formados para trabalhar com a diversidade.  Os discursos de A2, A1 e A8 revelam que 
apesar desses professores em formação inicial terem conhecimento da lei 10639/03 
seus diálogos demonstram não saber lidar com a situação, transferem 
responsabilidades para a coordenação e família dos alunos. A falta de saberes 
docentes para lidar com a diversidade cultural pode ser compreendida se remontamos 
a história da educação brasileira. Há mais de 40 anos esta temática tem seu espaço no 
currículo de formação dos educadores brasileiros como uma disciplina específica5. 
“Contudo se observarmos a bibliografia nesta área, teremos a nítida impressão da 
inexistência de experiências escolares dos negros em período anterior a 1960, quando 
a rede pública de ensino sofre vasta expansão do número de vagas (MEC, 2005 p. 21). 
A falta de abordagens históricas sobre as trajetórias educacionais dos negros no Brasil 
demonstra que há povos cujas histórias são destruídas no processo de dominação.  

Apontamos que uma possível medida para reverter uma situação em longo 
prazo, seria propor um evento na escolar de forma que divulgasse as diferentes 
culturas dos alunos que fazem parte do corpo discente. 

Ficando apenas atrás da Nigéria, o Brasil é o país que tem a segunda maior 
população negra do mundo. Este fato não impediu que ao longo da história brasileira 
se produzisse extrema desigualdade entre negros e brancos. Recente é a incorporação 
das categorias racismo e discriminação racial6 para explicitar os baixos índices de 

                                                   
5 Nos anos de 1970, foi criada a disciplina História da Educação Brasileira. Porém, em 1930, foi 
introduzida a História da Educação nos currículos das escolas normais, porém sem conteúdos voltados 
para o Brasil. Só em 1962, através do parecer CFE 251/62, foram contemplados conteúdos da educação 
Brasileira (TANURI, 1997). 
6 Discriminação conduta (ação ou omissão) que viola direitos das pessoas com base em critérios 
injustificados tais como raça, sexo, idade, opção religiosa, sexual e outras. 
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desenvolvimento humano atribuídos aos negros em detrimentos de elevados índices 
para brancos. A despeito dessa tentativa de silenciamento, a comunidade negra 
brasileira tem resistido e tornado impossível a defesa da democracia racial como 
imagem da sociedade brasileira. 

Por meio de pressões e atuações incessantes, o movimento negro organizado 
denunciou as condições de vida da comunidade negra brasileira, evidenciando, entre 
outras coisas, que o acesso e permanência dessas pessoas no sistema educacional é 
permeado por uma série de entraves (CAVALLEIRO, 2005 p.10). 

Nossos resultados apontam que a tentativa de silenciamento reflete em 
desinformação apontada pelos futuros professores de química como o principal agente 
promotor da discriminação entre os diferentes grupos humanos, tal como os discursos 
abaixo: 

A5: Na presença da situação onde há racismo a primeira ação seria separação 
de ambos os alunos, teria um breve conversa com o aluno caluniado e o 
dispensaria para a sala; e com o aluno caluniador conversaria a respeito do 
seu cotidiano familiar, buscando suas razões para o fato; uma breve 
ilustração explicando sobre a história da cultura negra no Brasil, e uma 
advertência por praticar racismo na escola (grifos nossos). 
A6: Em uma situação como na situação vista no vídeo, é necessário acima de 
tudo o professor ter calma, pois pode criar uma situação ainda pior. Nesse 
caso, arma seria a informação, a informação de que existe lei no Brasil, e 
Racismo é crime, mas sempre com cuidado ao lidar com adolescentes. Outra 
questão a ser discutida seria o bom senso, o professor pode utilizar toda sua 
experiência para convencer um aluno que muitas vezes é vítima de sua 
criação, do meio em que vive. O que não pode ocorrer é o professor se 
omisso, pois não pode admitir uma situação dessas(grifos nossos). 
 

Os discursos de A5 e A6 acima enfatizam a importância de conhecer o ambiente 
familiar do adolescente, cada pessoa apresenta característica individual, mas que são 
soma das características coletivas de um grupo. Necessário então é que os 
professores e coordenação; conversem com os pais dos alunos para entender o mundo 
desse aluno e, compreender que as ações deste discente são frutos deste grupo. A 
discriminação racial, “são originários ou reproduzidas, em grande parte, nas relações e 
vínculos estabelecidos na socialização primária, desenvolvida na infância, pela primeira 
instituição social humana, a família” Silva (2003, p. 159) estas agressões não são 
ações pontuais, sim um conjunto de significados que levam o sujeito a reproduzir esta 
ação. 

A partir da lei 10639/03 precisamos reaprender nossa história, e reaprendermos 
a ensinar, uma vez que não cabe mais uma pedagogia que trabalhe para o sujeito 
universal, Assim, todos os atores da instituição escolar, bem como a sociedade 
precisam ser reeducados e conscientizados, o discurso de A3, chama atenção para 
todos os componentes que estão inseridos na escola estarem para preparados para o 
combate ao racismo e para recriar a auto-estima das crianças. 

A3: Para contornar tal situação, primeiro eu acalmaria a turma e em segundo 
iria expor argumentos e fatos que demonstrasse a gravidade de se cometer o 
crime de racismo. Tentaria mostrar essa importância através de debates e 
também falaria com a coordenação do colégio para que a mesma entrasse em 
contato com os pais destes alunos. O trabalho de conscientização deve 
ocorrer em sala e também em casa. 
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O discurso dos futuros professores de química chama atenção para o fato de 
tomarmos medidas para punir o sujeito como pode ser visualizado no dialogo de A9. 
Cabe a pergunta estaríamos fazendo alguma mudança praticando a pedagogia da 
punição, conseguíramos resolver o problema do racismo? Uma vez que praticamos 
uma educação libertadora, seria contraditório exercermos ao mesmo tempo a 
pedagogia da punição. Por meio da opressão, certamente impediríamos o aluno 
agressor repetir o fato, mas não saberíamos se estaríamos conscientizando este sobre 
o fato de respeitar seu colegar e aprender a conviver com as diferenças. 

A9: Se acontecesse uma cena dentro da sala de aula, de um aluno ser 
maltratado por ser negro, eu em primeiro lugar falaria sobre o preconceito o 
aluno que foi preconceituoso, pedir desculpas em público, e por ultimo, ele 
tomaria alguma punição. 
 

No processo de desumanização tanto o opressor quanto oprimido são 
desumanizados (FREIRE, 1987). Somos herdeiros culturais e reproduzimos muitas 
vezes esta opressão de forma inconsciente, a educação para diversidade é também 
um processo de humanização de ambos, tanto o aluno opressor quanto oprimido são 
vítimas. 

Os discursos ideológicos do mito da democracia racial se referem a uma 
sociedade miscigenada, onde não existem diferenças entre os grupos étnicos: grupos 
de pessoas que compartilham algumas heranças históricas e/ou características 
culturais ou linguísticas. Um grupo étnico pode ou não apresentar características físicas 
comuns”. (Indicadores da Qualidade na Educação: Relações Raciais na Escola-Ação 
Educativa 2013 p. 23). Estes pressupostos norteiam a produção dos discursos dos 
sujeitos desta investigação:  

A4: Primeiramente conversaria com os dois alunos e faria com que o alunos 
“agressor” pedisse desculpas na frente de todos aqueles presenciaram a cena 
e diria que esse tipo de atitudes é inaceitável pois vivemos em um país 
miscigenado e que preconceito é crime, não existe diferença entre ele e que 
todos somos iguais, respeito é algo que cabe em qualquer lugar. Esse 
pensamento é algo, que deve ser extinto da sociedade, pois é atitude de gente 
sem cultura e educação e a escola não vai admitir essas atitudes arcaicas. 
A6: (...) é necessário acima de tudo o professor ter calma, pois pode criar um 
situação ainda pior (...), de que não da há nenhuma diferença de uma 
pessoa negra e uma pessoa branca. O que não pode ocorrer é o professor 
ser omisso, pois não pode admitir uma situação dessas. 

 

 Todavia, dados do último censo (IBGE-2010) apontam que vivemos em 
“sistema racial bipolar” e ainda assim, vivemos em um mito da democracia racial 
(HOFBAUER 2003). “O mito da democracia racial revela-se pelo antagonismo e pelo 
paradoxo com que os dados se apresentam”: negros vivem em situações sócio-
econômicas vulneráveis, condições de sobrevivência muito piores que a população 
branca e ocupam os postos de trabalhos mais precários (SILVA 2003, p. 171).  

A polução negra é a que mais sofre com o crescente aumento de violência no 
Brasil, podemos visualizar na tabela 1, que mostra o mapa da violência a cor dos 
homicídios no Brasil (2012) com a informação raça/cor estudo comparando a violência 
sofrida pelos os grupos brancos, pretos, pardos, negros, amarelos e indígena no 
período de 2002 a 2010, podemos perceber na tabela 1 que houve um aumento nos de 
homicídios na qual as vitimas são membros da população negra  e indígenas no 
período que foi realizado o estudo, e que houve uma diminuição nos homicídios 
envolvendo vitimas dos grupos pertencente a população de brancos e amarela. A 
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evolução da violência tem sido extremamente desigual envolvendo os diferentes 
grupos que compõe a sociedade brasileira, seja nos casos levantamentos por dados 
estatísticos ou por reportagens de meios de comunicação. 
Tabela 1: evolução do número de homicídios, da participação e da vitimização por raça/cor das 
vítimas na população total. Brasil, 2002/2010. 

Ano Branca Preta Parda Negra* Amarelo Indígena Total 

2002 18.867 4.099 22.853 26.952 103 75 45.997 

2003 18.846 4.657 23.674 28.952 178 78 47.433 

2004 17.142 4.153 23.549 27.702 139 71 45.7554 

2005 15.710 3.806 24.648 28.354 81 93 44.338 

2006 15.753 3.949 25.976 29.925 91 125 45.894 

2007 14.308 3.921 26.272 30.193 45 144 44.690 

2008 14.650 3.881 28.468 32.349 74 153 47.226 

2009 14.851 3.875 29.658 33.533 60 135 48.579 

2010 14.047 4.071 30.912 34.983 62 111 49.303 

Total 144.174 36.412 236.010 272.422 833 985 418.414 

% -25,5 -0,7 35,3 29,8 -39,8 48,0 7,0 

Fonte: O mapa da violência a cor dos homicídios no Brasil (2012) - Sistema de 
Informação de Mortalidade, Secretária de Vigilância em Saúde e Ministério da Saúde 
(SIM/SVS/MS). 

* Soma das categorias preta e parda. 

Nossos resultados (A4 e A6) indicam que os futuros professores de química 
consideram que a miscigenação significa integração e “as relações sociais são 
dominadas por uma ideologia de misturas e ‘ambiguidade’” (HOFBAUER 2003, p. 57). 
É importante que estejamos atentos e saibamos trabalhar nossas diferenças afinal 
somos sujeitos pertencentes a grupos humanos diferentes, ser diferente não significa 
que existe uma hierarquia social entre os grupos, porém reconhecer as diferenças não 
significa homogeneiza-las.  

Apoiamo-nos em (JUNIOR, 2010) para afirmar que: 

 
Os conhecimentos técnicos e tecnológicos tiveram sempre difusão por todo o 
continente africano devido as rotas de comércio entre os diverso países 
africanos e entre as diversas regiões do mundo antigo (...)  As culturas 
africanas transplantadas para o Brasil e as experiências históricas de 
sociedades agrárias e urbanas africanas são resultantes de milênios de 
aprimoramentos diversos vindos desde mais de 4000 anos antes da era cristã 
(...) ( p11 e 14). 

 
Reconhecer essas contribuições é combater ao estereótipo de negro= escravo, 

samba, futebol e não racionalização difundido pelo mito da democracia racial. Os 
africanos escravizados trouxeram consigo conhecimentos técnicos profissionais e 
científicos que constituíram um capital cultural significativo para a colonização 
portuguesa do Brasil: “técnicas agrícolas, matemáticas, tecnologias do ferro (liga do 
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ferro) tecelagem, escrita (hieróglifos, adinkra, a biblioteca de Tombubctu) medicina 
(Imotep) urbanização e química (cosméticos, beberagem entre outros)”. (JUNIOR, 
2010, p.45). 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES CONCLUSÃO 
Nossos resultados permitem considerar que a IP proposta oportunizou aos 

futuros professores de química se envolverem com o estudo sobre as representações 
da identidade negra no cotidiano escolar não só para o desvelamento do preconceito e 
da discriminação racial na escola, como também, para ajudar a construir estratégias 
para lidar com a situação. Importa que tais estudos façam parte do processo de 
formação de professores de química, pois traz lutas e reivindicações da comunidade 
negra brasileira que atualmente representa 50,7% da população. 

Defendemos que a abordagem da diversidade cultural na educação deve 
motivar o reconhecimento da identidade do grupo étnico, criando referências positivas 
para criança marginalizada pelo sistema, mas sem desconstruir as referências dos 
outros alunos. Esta saber docente atitude deve ser construído para além das datas 
comemorativas como 13 de maio e 20 de novembro pois tratar das relações étnicas – 
raciais apenas em datas comemorativas contribui para a manutenção do mito da 
democracia racial. 

 Finalmente, a IP proposta demonstrou ser uma possibilidade de implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações–Raciais e a lei 
10639/03 em formação de professores de química. 
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Palavras-Chave: Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, Professores, Estratégias de ensino. 
 
Resumo: O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade – TDAH é um desvio de atenção que 
pode causar prejuízos no âmbito escolar, emocional e familiar da criança. Esse transtorno 
apresenta números alarmantes, de 3 a 5% das crianças em idade escolar apresentam o 
diagnóstico. Objetivo foi verificar o conhecimento dos professores de Ciências a respeito do TDH 
e se eles pensam em usar estratégias de ensino que resultam em maior envolvimento do aluno 
com TDAH no contexto de ensino-aprendizagem de Ciências, na sala de aula.  O DSM (2000), livro 
que classifica as doenças mentais, relata que o transtorno é relacionado ao baixo rendimento 
escolar e dificuldade de se relacionar trazendo aos portadores da mesma dificuldades 
acadêmicas e sociais. Ainda no DSM, o TDAH é classificado em três tipos: com predomínio da 
desatenção; predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade e o TDAH combinado, que 
apresenta maior prejuízo no funcionamento global. 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o professor de ciências 
deve formar alunos que possam se posicionar social, política e culturalmente acerca de 
temas atuais, por exemplo: seu próprio corpo, meio ambiente, manipulação genética, 
entre outros temas. Com isso, o compromisso do professor de ciências é formar 
indivíduos críticos, que saibam formular hipótese e resolver problemas cotidianos 
através dos conhecimentos científicos.  

Os métodos que o professor pode utilizar para fazer com que os alunos 
cheguem a formular hipóteses, formar conceitos vão desde um debate em sala de aula, 
onde o professor e o aluno, através de uma interação, transformam ou constroem 
novos conhecimentos, a um experimento onde os alunos têm que observar e formular 
teorias e formar novos conceitos. A diversidade de metodologias é importante dada à 
diversidade de alunos em sala de aula. 

Esta diversidade metodológica se torna imprescindível quando se tem em sala 
de aula alunos com necessidades especiais, como são os alunos com Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. Segundo Bonoto e Beatriz (2008), alunos 
com esse transtorno costumam apresentar desatenção, hiperatividade e impulsividade, 
desafiando a atuação do professor em sala de aula. 

O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade é um desvio de atenção que 
pode causar prejuízos no âmbito escolar, emocional e familiar da criança. Esse 
transtorno tem apresentado números alarmantes porque de 3 a 5% das crianças em 
idade escolar apresentam o diagnóstico (MOTTA, 2007).  

Dada a abrangência do conteúdo de Ciências Naturais passando por 
conteúdos da Química, Física e Biologia, e a importância desses conteúdos para os 
alunos durante o ensino médio faz-se necessário um estudo que verifique se os 
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professores reconhecem as características do TDAH e se utilizam estratégias 
específicas para a mediação do conteúdo de ciências, para alunos com TDAH, já que 
partimos do pressuposto de que todas as crianças são capazes de aprender e têm um 
potencial a ser desenvolvido desde que os professores saibam respeitar suas 
características pessoais e trabalhem para a promoção de suas potencialidades. 
Segundo Vygotsky (1987), todos são capazes de aprender desde que a mediação seja 
potencializadora das capacidades da pessoa. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Segundo Melo (2000), o termo Transtorno de Déficit de Atenção surgiu no final 
do século XIX início do século XX e para os autores da época as crianças que não 
eram deficientes mentais, mas que apresentavam alguma alteração no sistema 
nervoso central eram designadas instáveis. Somente na década de 40 o transtorno 
passou a ser chamado de lesão cerebral mínima – LCM, pois se acreditava que o 
transtorno era causa de uma lesão de caráter mínimo. Somente na década de 60 
autores ingleses passaram a se referir a tal transtorno como “síndrome hipercinética”, 
na mesma década os americanos já mencionavam hiperatividade (BARROS, 2002). 
Mesmo havendo diferença na designação ambos concordavam quanto às 
características clínicas da síndrome. 

O DSM (2000), livro que classifica as doenças mentais, relata que o transtorno 
é relacionado ao baixo rendimento escolar e dificuldade de se relacionar trazendo aos 
portadores da mesma dificuldades acadêmicas e sociais. Ainda nesse livro, o TDAH é 
classificado em três tipos: com predomínio da desatenção; predomínio de sintomas de 
hiperatividade/impulsividade e o TDAH combinado, que apresenta maior prejuízo no 
funcionamento global (BARROS, 2002; MOTTA, 2007). 

Assim, conforme Rohde & Benczik (1999): 
 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, que passaremos a chamar 
apenas pela sigla TDAH, é um problema de saúde mental que tem três 
características básicas: a desatenção, a agitação (ou hiperatividade) e a 
impulsividade. Este transtorno tem um grande impacto na vida da criança ou do 
adolescente e das pessoas com as quais convive (amigos, pais e professores). 
Pode levar a dificuldades emocionais, de relacionamento familiar e social, bem 
como a um baixo desempenho escolar. Muitas vezes, é acompanhado de 
outros problemas de saúde mental (p. 37). 

   
Conforme Barros (2002), para o diagnóstico clínico do TDAH é necessário 

coletar o histórico completo do desenvolvimento da criança como: fatores pré e pós- 
natais; marcos de desenvolvimento alterações comportamentais; alterações de sono e 
dificuldade de seguir regras e limites. Moura (1999) completa esse diagnóstico com 
uma entrevista com professores, a fim de coletar informações sobre hiperatividade, 
tempo de atenção e grau de distração. 

O DSM (2000) elenca nove critérios para a desatenção como: por descuido 
comete erro em atividades escolares ou de trabalho; distrai-se facilmente com 
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estímulos externos; com frequência, demonstra-se esquecido nas atividades diárias e 
etc. O DSM (2000) elenca ainda seis critérios para o diagnóstico de hiperatividade 
como: fala em excesso; ou senta e levanta e etc. Por último o DSM (2000) classifica 
como impulsivas crianças que não esperam sua vez; interrompem os outros e precipita-
se, respondendo antes da pergunta ter sido completada. 

Pelas características acima descritas, crianças com esse transtorno costumam 
ser taxadas como problemáticas, inquietos, impulsivos, desmotivados, lentos, burros, 
danados, mal educados adjetivos pejorativos que fazem com que as crianças com 
TDAH acabem desenvolvendo baixa auto-estima depressão entre outros, o que pode 
dificultar ainda mais a aprendizagem e o convívio social escolar e familiar.  

Para Goldstein (1998), as crianças ao saberem das características e 
comportamentos dos hiperativos tendem a ver essas crianças de modo negativo. 
Frequentemente isso conduz a rejeição, a frustração da rejeição resulta no aumento da 
agressividade e tentativa de controle dos colegas. Por isso, se faz necessário um 
atendimento individual e outro em conjunto com familiares e professores. No 
atendimento individual inclui-se terapia farmacológica e psicoterapia (BARROS, 2002). 

A busca pelo tratamento deve sempre começar pelo diagnóstico médico e 
acompanhamento psicoterapeutas comportamentais, neurologistas, neuropediatras, 
psiquiatras, fonoaudiólogos e psicopedagogo. No tratamento farmacológico existe uma 
gama de remédios que estão sendo testados e desenvolvidos como a Ritalina, 
Pemolina ou Dexedrina. A busca do medicamento e dosagem corretos pode levar 
algum tempo e exigem paciência da família e da criança que está sobre tratamento, 
pois os medicamentos irão ajudar a criança a reduzir a sua irritabilidade, impulsividade 
e favorecer a realização de tarefas cotidianas, mas a medicação não irá ensinar nada a 
criança só torna mais viável a aprendizagem. 

As psicoterapias são encontros onde as crianças podem se expressar e serão 
ensinadas de como lidar com a hiperatividade e desatenção. Os tratamentos 
psicoterápicos são vários, um que tem mostrado bons resultados e desenvolvimento é 
a terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia se mostra eficaz pois propõe 
mudanças no comportamento a medida que apresenta ao paciente o problema de 
forma global, já que a reabilitação depende da participação do paciente. Nesse tipo de 
terapia procura-se apresentar as crianças, as vantagens e os inconvenientes do não se 
tratar, lembrando sempre da importância e vantagens que poderá obter no 
desempenho escolar, na relação familiar e social. 

Além de um acompanhamento médico e farmacológico ações escolares são 
essenciais para a reabilitação da criança com TDAH, principalmente porque a escola é 
quem media a inclusão social. A escola é o lugar onde o TDAH pode ser melhor aceito 
pois a escola inclusiva garante que toda criança deve ser inserida na escola, 
independente de suas características pessoais, sociais e culturais. Assim a criança 
com TDAH deve ter um atendimento educacional com metodologias variadas que 
atendam suas necessidades especificas (MANTOAN, 2003; SANTIAGO, 2004). 

Para Barros (2002), esse atendimento educacional deve ocorrer em um espaço 
físico estruturado com o menor número de objetos que possam tirar a atenção de 
alunos com TDAH. Porém esse ambiente precisa estar estruturado para atender tanto 
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os alunos com TDAH quanto os demais, não podendo o professor deixar de usar de 
objetos que aumentem ou facilitem a aprendizagem dos alunos hiperativos e dos 
demais alunos.  

Barros (2002), ainda, defende o estabelecimento de horários fixos e extras 
para que os alunos copiem ou realizem determinada tarefa, além do uso de 
metodologias que possibilitem a criança com TDAH o autocontrole como agendas, 
listas ou cronograma. Outra recomendação é o fracionamento das atividades com 
pequenos intervalos com descansos entre uma e outra e o uso de recursos 
audiovisuais ou o uso do computador como meio de aprendizagem a fim de prender a 
atenção dos alunos. 

Autores como Mantovani (2001) defendem a linha de que atividades 
repetitivas e que não trazem tanto retorno incentivam os sintomas de inquietude e 
desinteresse, não só para crianças com TDAH, mas para os demais alunos. A mesma 
autora acredita que essa ação dos professores é uma das principais causas de 
fracasso escolar, pois os professores não respeitam a necessidade e especificidade 
dos seus alunos. “Os professores sabem que, para ensinar, faz-se necessário 
conhecer cada aluno, aproximar-se dele, descobrir com eles os melhores caminhos, 
seu estilo de aprendizagem, seu ritmo, sua necessidade e suas possibilidades.” 
(SANTIAGO, 2004, p. 11). 

Segundo Durrall (1999), levando-se em conta as características do TDAH é 
visível a dificuldade encontrada pela criança em se organizar, resumindo a vida das 
crianças hiperativas como uma verdadeira desordem. Estas crianças apresentam 
dificuldades social, emocional e educacional decorrentes de sua capacidade de 
concentração e impulsividade. Esses fatores impossibilitam as crianças a se ouvirem, a 
levantarem alternativas para problemas, a avaliarem as consequências de seus 
comportamentos e a aumentarem sua autoconsciência etc. (MOURA, 1999). 

METODOLOGIA 
 

O desenvolvimento científico cada vez mais se caracteriza por múltiplas 
abordagens e metodologias a fim de atender as demandas de pesquisa. Por isso, 
nesse trabalho optamos por utilizar de um método quali-quantitativo. Quantitativo, pois 
há a busca de quantificar o número de professores que sabem a respeito do Transtorno 
Déficit de Atenção e Hiperatividade e qualitativo, pois existe a busca de compreender e 
classificar os processos como os professores buscaram para saber do assunto ou se 
utilizam de metodologias para abordagem diferenciada para os portadores do 
transtorno. 

Foram visitadas um total de doze escolas de Sobradinho - DF e Planaltina - DF 
sendo que somente em quatro dessas escolas foi possível a aplicação do questionário. 
Foi entregue um termo de consentimento livre esclarecimento (TCLE), e junto com ele 
foi entregue um questionário estruturado com doze questões subjetivas e seis de 
múltipla escolha a respeito do conhecimento do professor sobre o TDAH. Das doze 
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escolas visitadas foram entrevistados treze professores e somente onze aceitaram e 
devolveram o questionário sendo oito de Sobradinho e cinco de Planaltina. 

Dos professores entrevistados cinco eram do sexo masculino e seis do sexo 
feminino, sendo que a idade média da população que participou da pesquisa foi de 
trinta e sete anos e meio variando de vinte cinco a cinquenta e cinco anos. O tempo de 
serviço da amostra também variou como a idade, a amostra tem em média onze anos e 
meio de tempo de serviço, comportando dois a vinte e cinco anos de serviço. 

A escolha da área de atuação foi no campo das Ciências Naturais, pois um 
dos objetivos do trabalho era verificar o conhecimento dos professores de Ciências. 
Logo, era esperado que respondessem como área de formação: Química, Biologia ou 
Física. O que surpreendeu foi que dois dos entrevistados responderam licenciatura 
sem especificar a área e um dos participantes respondeu Matemática o que evidencia a 
falta de profissionais nas áreas de Ciências. Cinco dos participantes responderam ser 
formados em Biologia, dois formados em Física e um em Química. 

Sessenta e quatro por cento da população respondeu ser pós-graduado em 
alguma área sendo que, desses sessenta e quatro por cento, um respondeu ter 
mestrado e outro respondeu ter mestrado e ser pós-graduado. O que nos leva a vários 
questionamentos. Sendo a maioria pós-graduada será que em algum momento de sua 
formação esses professores tiveram contato com o assunto TDAH? E se em sua 
experiência profissional teve contato com alunos com o transtorno? Como os 
professores reagiram ou reagem? A maneira como reagiram está correta? 

RESULTADOS E DISCUÇÃO 
 

Quanto ao conhecimento dos entrevistados sobre o TDAH, constatou-se 
que, na população estudada, todos já haviam ouvido falar no transtorno. Dentre os 
comentários referidos estão: déficit de concentração (27,3%), agitação (9%), 
dificuldade de aprendizagem (27,3%); não responderam ao questionamento (36,4%). 
Segundo Silva e Sousa (2005) muitos professores desconhecem o TDAH, e com isso 
não compreendem o que acontece com seus alunos, o que em nosso estudo não se 
confirma, os professores conhecem o TDAH, mas tem dúvidas quanto às caraterísticas 
do transtorno como visto na amostragem. 

As principais fontes de informação sobre TDAH foram escola/faculdade 
(35%), livros (9%), revistas (9%), jornal (9%), palestras, seminários, congressos e 
simpósios (18%) e não responderam a pergunta (54,4%). 

81,9% dos entrevistados afirmaram que já tiveram alunos com TDAH. 
Quando questionados a respeito das características desses alunos, os entrevistados 
responderam conforme mostra a tabela abaixo: 

 
Tabela 1 
 

Características dos alunos com TDAH citados pelos professores 
Aspectos Cognitivos % 
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Dificuldade de concentração 81,9 
Dificuldade de interpretação 9,0 
Inteligência acima da média 9,0 
  
Aspectos Comportamentais  
Inquietação 81,9 
Conversa descontrolada 9,0 
Impulsividade 9,0 
Hiperatividade 9,0 
Desmotivação 9,0 
Lentidão 9,0 
Carência 9,0 
Não gostam de segregação 9,0 
  
Sem resposta 18,1 

 
O que observamos é que segundo as características definidas por Rohde e 

Benczik (1999) e o DSM (2000), os professores reconhecem quais são as 
características dos portadores do transtorno. 

Foi solicitado que os professores entrevistados listassem cinco desafios de 
ensinar Ciências para alunos com o transtorno. Os resultados foram separados em três 
grupos de acordo com as respostas dadas: desafios do professor, desafios do aluno e 
desafios existentes na relação professor-aluno, estando descritos na tabela abaixo. 
 
Tabela 2 

Desafios de ensinar ciências para alunos com o TDAH 

Desafios do professor Desafios do aluno Desafios na relação 
professor-aluno 

Trabalhar a hiperatividade Interesse Manter a atenção 
Tornar o conteúdo atrativo Interpretação Motivação 

Controlar a disciplina Timidez 
Participação no momento 

adequado 
Paciência/calma Executar tarefas  

Relacionar o conteúdo à 
realidade 

Acompanhar o ritmo 
escolar  

Mostrar a importância do 
conteúdo Indisciplina  

Evitar o confronto   
Falta de tempo   

 
Para Craft (2004), cada criança com TDAH tem um modo preferido e 

peculiar de aprender, cabe ao professor descobrir formas de manter esses alunos 
interessados em sua aula, estruturando o ambiente e a forma de tarefa mais 
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conveniente para a criança. Talvez a forma mais conveniente para atuar com o aluno 
com esse transtorno seja ensinar com a convicção de que o aluno poderá aprender. É 
importante que o professor esteja motivado para lidar com esses alunos para que 
assim o trabalho flua de maneira positiva com obtenção de bons resultados quanto à 
aprendizagem da criança. 

A respeito das vantagens de se ensinar ciências para o aluno com TDAH, as 
respostas foram divididas em três grupos. O primeiro é a respeito da natureza do 
conteúdo de ciências, como: os alunos gostam de atividades experimentais, a matéria 
possui diversidade de mediações e avaliações, além de relacionar fatos do dia-a-dia, 
despertando maior curiosidade no aluno. O segundo grupo refere-se ao 
comportamento do professor, tal como: perfil como pessoa, aumento de preparo físico 
e psicológico e retorno rápido. O terceiro grupo relaciona-se à personalidade do aluno 
com TDAH, como: maior participação na aula, aumento da interação/questionamento, 
melhora da expressão verbal e desinibição. 18,1% dos entrevistados não responderam 
a esse questionamento. 

De acordo com as respostas sobre a metodologia utilizada pelos professores 
para ensinar alunos com TDAH, dois responderam não utilizar nenhum tipo de 
metodologia diferenciada; cinco responderam fazer adaptações aos recursos didáticos 
como a utilização de recursos audiovisuais e métodos que chamam a atenção 
(debates, saídas de campo e dinâmicas), sendo ainda que dois dos participantes não 
responderam e dois professores responderam vagamente a este questionamento, não 
citando o tipo de metodologia. 

Assim como afirma Fonseca (1995), a aprendizagem é entendida como uma 
mudança de comportamento provocada pela experiência de outro ser humano e não 
meramente pela experiência própria e prática em si, ou pela repetição ou associação 
automática de estímulos e respostas.  

A maioria dos entrevistados (45,5%) não utiliza metodologia diferenciada dos 
alunos sem o transtorno, sendo que 36,4% não responderam e 18,2% disseram que 
esta metodologia se diferenciava das demais (avaliações com acompanhamento em 
outro local, colocar alunos com TDAH sentados nas primeiras carteiras e chamar 
atenção). 

Pelas características apresentadas pelos pesquisadores sobre o TDAH, 
observamos que o comportamento dos professores a respeito dos alunos acaba 
criando uma segregação aumentando a baixa autoestima dos alunos. Na visão de 
Barros (2002), o atendimento educacional deve ocorrer em um espaço físico 
estruturado com o menor número de objetos que possam tirar a atenção de alunos com 
TDAH. Porém esse ambiente precisa estar estruturado para atender tanto os alunos 
com TDAH quanto os demais, não podendo o professor deixar de usar de objetos que 
aumentem ou facilitem a aprendizagem dos alunos hiperativos e dos demais alunos. 

75% das escolas oferecem algum tipo de apoio no processo de ensino-
aprendizagem de alunos com TDAH. 25% das escolas oferecem orientação 
pedagógica para os pais e professores; 25% das escolas oferecem recursos didáticos 
adaptados, como provas adaptadas e semanas temáticas. Segundo Barroco et al. 
(2004), a escola deve ser adaptada para receber a criança com TDAH. Para Silva e 
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Sousa (2005) o papel da escola é muito importante para o desenvolvimento do aluno 
com TDAH, mas com frequência as escolas não estão preparadas para receber estas 
crianças. 

90% dos entrevistados acham que o tema deveria ser tratado nos cursos de 
licenciatura para que o professor saiba como lidar com o aluno com o transtorno e 
melhorar a preparação dos professores, tendo em vista que 3% a 5% dos alunos 
apresentam o diagnóstico de TDAH (MOTTA, 2007). 10% acreditam que o tema não 
deveria ser tratado nos cursos de formação, pois acredita que não há demanda de 
alunos com o transtorno na escola, o que mostra que alguns professores desconhecem 
a prevalência do transtorno. 

 Ao perguntar se os licenciados já fizeram algum curso sobre TDHA, 90% 
nunca participou de cursos ou capacitação sobre esse tema, somente 10% 
participaram de curso ou orientação como em sua pós-graduação, palestras ou 
serviços de orientação. Segundo consta na LDB 9394/96 a respeito da formação 
continuada: 

Art. 63, § III - programas de educação continuada para os profissionais de 
educação dos diversos níveis. 
Art. 67 - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 
de carreira do magistério público. 
§ II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 
§ V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 
de trabalho (BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases, 1996). 
 

O que observamos é que mesmo com o amparo da lei, os professores não 
buscam fazer uma formação continuada tornando-se despreparados e antiquados. 
Destacamos a necessidade de capacitação dos professores, seja em cursos 
preparatórios, palestras ou até mesmo na leitura da literatura impressa ou digital, 
disponível atualmente. Importante destacar também que o professor seja ele de qual 
for à disciplina tem que ser um pesquisador, estar sempre em busca de atualidades e 
novos conhecimentos para melhorar as estratégias metodológicas de suas aulas, para 
que dessa forma procure melhorar e encontrar um bom currículo para o trabalho com 
seus alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho é resultado de uma tentativa de aprofundar e verificar o 
conhecimento dos professores de ciências a respeito do TDAH e se eles pensam usar 
estratégias de ensino que resultam em maior envolvimento do aluno com transtorno de 
déficit de atenção/hiperatividade no contexto de ensino-aprendizagem de ciências na 
sala de aula. Uma primeira apreensão indica que esse transtorno se trata de uma 
dificuldade enfrentada pela escola inclusiva, por se tratar de um assunto pouco 
difundido.  

Como resultado da pesquisa observamos que as escolas e os professores 
conhecem o tema, mas não possuem muita informação a respeito de como agir, isso é 
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observado nas resposta dada pelos professores. Observamos também que o 
comportamento dos professores a respeito dos alunos acaba criando uma segregação 
aumentando a baixa autoestima dos alunos.  

Na escola há a necessidade de que crianças e jovens tenham oportunidades 
de aprendizagem, fica a cargo da metodologia propiciar atividades mais estruturadas 
em suas instruções, é importante que a escola e professores ofereçam vários recursos 
didático para o desenvolvimento das tarefas (recurso audiovisual, computador, giz 
colorido e revistas), que o professor favoreças atividades em pequenos grupos ou 
individualmente, que leve em conta outras estratégias instrutivas, além da tradicional, 
ainda cabe ao professor propor atividades com menor duração adaptando as 
necessidades dos alunos com TDAH. 

A relação professor-aluno pode ajudar a desenvolver a essa criança que 
sofre a descrença nas suas possibilidades de superação de obstáculos, o 
desenvolvimento de suas capacidades e competências acima de tudo na elevação de 
sua autoestima. 

Por isso se faz necessário o debate sobre o tema nos cursos de formações 
de professores para que se formem professores capazes de lidar com esse transtorno. 
Também se faz necessário que os professores procurem por uma formação continuada 
e se tornem pesquisadores buscando se atualizar e buscar novas metodologias em 
suas aulas tendo em vista a diversidade de alunos em sala de aula. 
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Introdução 
É consideravelmente grande o número total de 
pessoas que apresentam algum nível de surdez no 
Brasil, segundo o IBGE (2010)1 - 5,7 milhões de 
indivíduos no total, sendo 2 milhões com deficiência 
auditiva severa. Diante deste quadro, é de se 
esperar que haja uma preocupação no tocante a 
marginalização linguístico-educacional destes 
cidadãos. Para refletirmos sobre as questões 
educacionais da Comunidade Surda no nosso país, 
examinamos a fundamentação histórica do processo 
educativo destes indivíduos que permitiu identificar e 
melhor entender as dificuldades vivenciadas por 
esta comunidade juntamente com a realidade e 
tendências da chamada inclusão na perspectiva do 
aluno Surdo. Para tal investigação, optamos pela 
análise textual discursiva de artigos, dissertações e 
sites, uma vez que nosso objetivo não era apenas 
expor as tendências atuais na educação inclusiva, 
mas também comunicar como se deu o começo 
desta educação e seu desenvolvimento ao longo 
dos três ultimos séculos aqui no Brasil.   
1. O advento da educação de Surdos no Brasil  
Hernest Huet, que perdeu sua audição aos 12 anos 
e tornou-se professor de língua de sinais, veio para 
o Brasil a convite do então Imperador Dom Pedro II. 
Juntos, trabalharam na criação do Instituto Nacional 
de Educação de Surdos (INES) em 1857, sedeada 
no Rio de Janeiro2. Desta maneira, A Língua de 
Sinais adentrou na educação dos indivíduos Surdos 
como forma de comunicação e expressão com 
influência francesa que, aos poucos, foi se 
desenvolvendo e adquirindo traços da cultura 
brasileira. 
2. O Desdobramento das Conquistas 
A história da educação da Comunidade Surda no 
Brasil está diretamente relacionada ao avanço 
legislativo surgido nos consecutivos congressos 
mundiais que determinavam o viés educacional para 
tal comunidade. Em 1880 foi realizado o congresso 
de Milão que proibiu o uso da língua de sinais na 
educação dos surdos. O INES, por consequência, 
assumiu em 1911 essa tendência passando a 
utilizar somente o método oral em sala de aula. 
Nesta fase, a Comunidade Surda vivenciou um 
momento de retrocesso e isolamento3.  
A partir da década de 60, surgem reivindicações a 
favor do reconhecimento da língua de sinais 
apoiadas pela insatisfação geral e em pesquisas 
que evidenciavam ser o método oral puro na 
educação dos Surdos insuficiente para o sucesso 
acadêmico.4 Somente por influência da Declaração 
de Salamanca na década de 1990, surge no Brasil a 
proposta do Bilinguismo. A partir deste tempo, 

algumas Leis e Decretos emergiram em favor da 
acessibilidade e da educação inclusiva. Apenas em 
2002, através da Lei no 10.436/02, a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida 
oficialmente no Brasil, e foi inserida como disciplina 
obrigatória no currículo dos cursos de formação de 
professores. Fica então evidente a necessidade da 
formação de um novo educador capacitado, que 
saiba também ensinar conceitos e habilidades por 
meio da linguagem natural da comunidade Surda.  
Sendo a Química uma ciência abstrata, o método de 
ensino tradicional deixa a desejar. Para alunos 
Surdos este método é ainda mais incoveniente já 
que os mesmos não possuem a audição e aulas 
expositivas focalizam a oralidade; pode haver ainda 
distorções de sentido do conhecimento científico, 
uma vez que comunicação deste entre docente e 
discente ocorre de forma indireta.   
Nos atuais caminhos da educação inclusiva, o 
número de investigações sobre o ensino de Química 
atrelado a propostas metodológicas para atender a 
educação de indivíduos surdos ainda é muito 
reduzido, apesar de vir aumentando nos ultimos 
anos.  

Considerações Finais 
Esta pesquisa permitiu abordar aspectos que 
permearam todo o empenho contra a discriminação 
e a favor dos direitos linguistico-educacional dos 
indivíduos Surdos. No passado esta classe teve o 
direito linguístico cassado com o Congresso de 
Milão, mas, a partir dos anos 60, iniciou uma nova 
fase para a aceitação da Libras e da Cultura Surda. 
Entretanto, muitas barreiras ainda terão que ser 
superadas. A escassez de terminologias em Libras 
disponíveis para o Ensino de Química é notória. É 
necessário preocupar-se com a forma mais 
adequada de abordar o conteúdo ao promover o 
ensino de Química para pessoas com surdez. O 
desafio está justamente em tornar possível que o 
aluno Surdo participe intensamente e vivencie de 
forma mais significativa a construção de seu 
conhecimento científico. 
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RESUMO: A ciência requer uma linguagem própria, pois é formada por teorias, leis e princípios 
científicos.  Somente palavras com significados específicos não são suficientes para que a 
ciência seja apreendida e desenvolvida, é necessário considerar a complexidade dessa 
linguagem na elaboração conceitual em sala de aula. A presente proposta faz parte de uma 
pesquisa realizada pelos alunos do 7º semestre do Curso de Licenciatura em Química do IF 
Catarinense, na disciplina de Metodologia de Ensino da Química. O objetivo foi investigar o nível 
de compreensão dos alunos licenciandos em Química quanto aos aspectos da linguagem 
química utilizados na representação das reações químicas. A coleta de dados se deu através de 
questionário aplicado as turmas do 1º, 3º e 5º semestres. A maioria dos alunos teve dificuldade na 
representação das equações químicas, isso remete a reflexão, discussão e pesquisa quanto ao 
papel da linguagem na formação inicial dos professores de química.  

INTRODUÇÃO 
O papel da linguagem na elaboração dos conceitos em química tem sido 

motivo de pesquisas na área do ensino de química (MACHADO, 1995; MORTIMER, 
1998). A ciência requer uma linguagem própria, pois sendo formada por teorias, leis e 
princípios científicos, apresenta-se com estrutura particular e características 
indissociáveis do próprio conhecimento científico. Sendo assim, não bastam somente 
palavras com significados específicos para que a ciência seja apreendida e 
desenvolvida, faz-se necessário considerar a complexidade dessa linguagem na 
elaboração conceitual em sala de aula. 

Conforme Machado et. al. (1995, p.27) “(...) a linguagem nem sempre 
comunica, nem sempre o que se fala é devidamente compreendido e significado como 
pretendemos”. Salientam que “se a linguagem é concebida como meio de transmissão 
de significados em uma via de mão única, reforça-se então a concepção do processo 
de ensino/aprendizagem como transmissão recepção”.  

É salutar a discussão em torno da relação entre linguagem e a formação de 
conceitos, principalmente no âmbito da formação inicial de professores, pois concluído 
o período da graduação e iniciado o processo docente, é de responsabilidade do 
professor a transposição didática dos conceitos científicos. 

Silva, Eichler e Del Pino (2003, p. 585) enfatizam que “(...) as significações 
dadas às palavras têm um papel fundamental na compreensão que os sujeitos fazem 
dos conceitos científicos”. Ainda complementam que, “as dificuldades encontradas na 
compreensão dos fenômenos que constituem a ciência química, por parte dos alunos 
da escola básica, estão relacionadas aos termos científicos que têm seu conteúdo 
semântico ou sua estrutura sintática, modificados podendo provocar problemas na 
aprendizagem”. 
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O que se sabe é que a elaboração conceitual é resultante de um processo de 
análise (abstração) e de síntese (generalização) dos dados sensoriais mediados pela 
palavra e desta forma materializado (MACHADO, 1995). E que os novos significados 
da linguagem química devem ser mediados e negociados pelo professor no processo 
de ensino e aprendizagem para que no decorrer se solidifiquem em conceitos químicos 
mais estáveis e próximos da realidade da ciência (SANTOS, SOUZA, TAVARES  e 
ROGADO, 2003) 

Dentro de uma perspectiva sócio-histórica pode-se afirmar que “[...] o foco das 
atenções na sala de aula não estaria no professor, nos alunos ou no conteúdo, mas 
sim, no movimento das interações que ocorrem ao longo do processo. Nesse 
movimento interativo, a atividade cognitiva dos sujeitos vai sendo constituída através 
do outro e através da linguagem” (MACHADO et al., 1995, p.27). 

Faz-se necessário que o professor abandone a ideia de que a formação dos 
conceitos científicos esteja alicerçada em uma boa oralidade. O uso da linguagem 
sempre tem relação com o pensamento e o processo de ensino e aprendizagem 
envolve o diálogo entre aluno e professor. “Quando um (a) aluno (a) está aprendendo, 
ele (a) coloca a palavra do professor em diálogo com as suas próprias palavras”. 
(MORTIMER, 2010, p. 185).  

Desta forma percebe-se que na aprendizagem é imprescindível o movimento 
dialógico estabelecido entre o professor e o aluno na apropriação da linguagem 
científica. 

 
“(...) o aprendizado de Ciências supõe ao mesmo tempo o aprendizado da 
linguagem científica. Essa linguagem, com suas construções próprias, em 
nomes e grupos nominais são empregadas para designar processos e verbos 
para mostrar a relação entre os grupos nominais, é completamente diferente da 
linguagem cotidiana. Esta última, no entanto, é a linguagem de que o professor 
e alunos dispõem para dar sentido à aprendizagem das ciências.” 
(MORTIMER, 2010, p. 204). 
 

Além disso, vale considerar que a “aprendizagem das ciências é um processo 
de enculturação e não de descoberta, argumentando que o estudo empírico do mundo 
natural não resultará em conhecimento científico”. (DRIVER et al., 1999, p. 39) Como a 
ciência envolve um mundo simbólico o papel do professor de ciências “(..) é de atuar 
como mediador entre o conhecimento científico e os aprendizes, ajudando-os a conferir 
sentido pessoal à maneira como as asserções do conhecimento são geradas e 
validadas.” (DRIVER et al., 1999, p.33) 

Considerando o processo dialógico da construção do conhecimento científico é 
importante o professor “(...) introduzir novas ideias ou ferramentas culturais onde for 
necessário e fornecer apoio e orientação aos estudantes a fim de que eles próprios 
possam dar sentido a essas ideias”. E “ouvir e diagnosticar as maneiras como as 
atividades instrucionais estão sendo interpretadas, a fim de subsidiar as próximas 
ações”. (DRIVER et al., 1999, p. 39) 

Partindo dos pressupostos teóricos apresentados até aqui e avançando no 
sentido de incluir a formação inicial dos professores de Química, é significativo 
investigar como os alunos das licenciaturas se apropriam ou não da linguagem química 
apresentada a eles por meio da representação das reações químicas. 

A questão central deste trabalho é saber se os acadêmicos da Licenciatura em 
Química conseguem representar a equação química de cinco reações químicas que 
foram descritas através das propriedades das substâncias envolvidas e sua 
contextualização. 

A pesquisa teve como objetivo investigar o nível de compreensão dos alunos 
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quanto aos aspectos da linguagem química utilizados na representação das reações 
químicas. Também, confrontar o grau de conhecimento de acordo com o período da 
graduação em que os acadêmicos se encontram, identificando as dificuldades na 
resolução do questionamento e verificando a capacidade de relacionar o conteúdo do 
texto com a representação das reações químicas. 

 

METODOLOGIA 
 
A proposta apresentada neste artigo faz parte de uma pesquisa realizada pelos 

acadêmicos do 7o semestre do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal 
Catarinense – Câmpus Araquari – SC, na disciplina de Metodologia de Ensino da 
Química. 

A descrição das reações químicas foi elaborada durante as aulas da disciplina 
de Metodologia de Ensino da Química. Os alunos foram desafiados a descrever com 
linguagem escrita as reações químicas, utilizando as propriedades das substâncias e o 
contexto em que elas se encontram, sem mencionar a nomenclatura dos compostos 
envolvidos. 

A coleta de dados se deu através de um questionário aplicado as turmas do 
primeiro, terceiro e quinto semestres, denominadas de LIQUI 1, LIQUI 3 e LIQUI 5, de 
acordo com o respectivo semestre em que se encontram, do Curso de Licenciatura em 
Química do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari – SC.  

Os alunos envolvidos na pesquisa tiveram uma aula para responder o 
questionamento que apresentou cinco reações químicas descritas com suas 
particularidades e que deveriam ser representadas por meio de equações químicas. 
Nessa pesquisa, além de representar corretamente as substâncias, foram desafiados a 
associar os termos cotidianos com os termos químicos, além de apresentar o estado 
físico dos reagentes e dos produtos, realizar o balanceamento das equações e indicar 
a reversibilidade ou não das reações. 

A primeira equação se referia à decomposição do carbonato de cálcio 
(calcinação), a segunda a desidratação do sulfato de cobre II pentaidratado; em 
seguida a combustão do metanol; a próxima reação do ácido clorídrico com o zinco e 
por último a reação de neutralização do ácido acético com o bicarbonato de sódio. 
Logo após a descrição da reação química, os alunos poderiam descrever as 
dificuldades encontradas na representação da equação, conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1: questionário elaborado pelos acadêmicos 
Leia abaixo os textos descritivos dos processos/reações químicas e represente a equação 
química correspondente no espaço indicado:  
 
É um processo de decomposição, que ocorre a altas temperaturas (900 a 1000ºC), sendo o reagente o 
principal componente das rochas calcárias, tendo como produtos um óxido, sólido branco muito usado 
na construção civil, e um gás, que também é liberado no processo de respiração. 
 
 
Descreva as dificuldades encontradas na representação da equação: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 Remoção da água de um sal sulfatado pentahidratado, de coloração azul, utilizado como fungicida, 
tendo como cátion um metal muito utilizado na fiação elétrica. Os produtos dessa reação são: um sal 
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branco e uma substância essencial para a manutenção da vida. 
 
Descreva as dificuldades encontradas na representação da equação: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Processo de oxidação de um composto orgânico com baixo ponto de ebulição, que produz uma chama 
incolor, utilizado como combustível no automobilismo (Fórmula Indy), sendo os produtos um gás 
encontrado nos extintores de incêndio e uma substância que dissolve os compostos polares. 
 
Descreva as dificuldades encontradas na representação da equação: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Reação de oxirredução entre um ácido forte, encontrado no suco gástrico, e um metal encontrado no 
ânodo das pilhas comuns. Tendo como produtos: um sal formado por um cátion do metal correspondente 
e um ânion do elemento químico situado no terceiro período do grupo 17 da tabela periódica; e um gás 
de baixa densidade e altamente explosivo. 
 
Descreva as dificuldades encontradas na representação da equação: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Reação de neutralização entre um ácido orgânico, utilizado no tempero de saladas, e um sal branco, 
encontrado no fermento químico. Formando um sal orgânico constituído por um ânion acetato e o 
mesmo cátion presente no sal de cozinha, e um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa, 
além de um composto molecular cujo ponto de ebulição é 100°C. 
 
Descreva as dificuldades encontradas na representação da equação: 
 
 
 

 
Após a aplicação do questionário nas turmas do curso de Licenciatura em 

Química, foi realizada a tabulação dos dados e informações obtidas na pesquisa 
acerca da Linguagem Química. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da pesquisa mostraram que na turma do LIQUI 1, trinta 

acadêmicos responderam a pesquisa, sendo que a maioria deles (16 alunos) possui 
até vinte anos de idade. Os demais se dividem em faixas etárias diferentes: quatro 
acadêmicos estão no intervalo de 21 à 25 anos, quatro na faixa de 26 à 30 anos, outros 
quatro possuem idade superior aos 30 anos e dois não responderam qual a sua idade, 
conforme Figura 1. Desta forma pode-se verificar que uma grande parcela dos 
acadêmicos saiu recentemente do Ensino Médio, que a priori, deveria garantir que 
conseguissem responder satisfatoriamente a representação das reações químicas 
apresentadas. 
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Figura 1 – Faixa etária - LIQUI 1 

 
Na turma do LIQUI 3, 17 acadêmicos participaram da atividade, sendo que oito 

deles têm até vinte anos de idade, uma pessoa tem até 25 anos, quatro alunos estão 
na faixa de 26 à 30 anos e quatro têm mais de 30 anos, conforme Figura 2. 
Novamente, a maioria dos acadêmicos completou o Ensino Médio poucos anos atrás e 
já teve contato com disciplinas especificas da Licenciatura em Química, como Química 
Geral e Química Inorgânica. Supostamente, considerou-se que esta turma não tivesse 
dificuldade em representar as equações químicas. 

                             
Figura 2 – Faixa etária LIQUI 3 

 
Na turma mais avançada, dentro das que foram averiguadas, o LIQUI 5 é a 

única que possui mais acadêmicos na faixa etária com mais de 30 anos, totalizando 
quatro pessoas com essa idade. Apenas um tem até vinte anos e outro acadêmico está 
entre os 26 aos 30 anos de idade. Na faixa dos 21 até 25 anos, não existe nenhum 
acadêmico e um não respondeu quantos anos possuía, conforme Figura 3. Na turma 
do LIQUI 5 estiveram presentes apenas sete acadêmicos quando da aplicação do 
questionário. Notou-se um grau de maturidade dos acadêmicos, por conta da idade e 
do semestre que cursam, evidenciando, hipoteticamente, que os mesmos tivessem 
maior êxito sobre o questionário realizado, caso fossem confrontados os resultados 
com as outras duas turmas. 
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Figura 3 – Faixa etária LIQUI 5 

 
Avaliando a representação das substâncias químicas, contidas em cinco 

reações químicas do questionário, as que apresentaram maior acerto são também as 
mais comuns no cotidiano, como dióxido de carbono, água, ácido clorídrico e gás 
oxigênio, supondo assim que a apropriação do conhecimento das propriedades dessas 
substâncias já está consolidada. 

Em cada questionário avaliativo, o acadêmico deveria fazer a representação de 
20 substâncias químicas, as quais estavam contidas em 5 reações químicas diferentes. 
Desta forma, na turma LIQUI 1, composta por 30 acadêmicos, multiplicando a 
quantidade de acadêmicos pela quantidade de substâncias químicas que cada 
acadêmico deveria representar, teve-se um total de 600 representações que deveriam 
ser respondidas por esta turma. Este cálculo foi realizado para as outras duas turmas, 
conforme se observa Tabela 1. 

No LIQUI 1, somente 27 representações foram descritas corretamente, o que 
representa 4,5% do total. Pode-se considerar que o baixo índice de acertos indica que 
existem deficiências no processo de ensino e aprendizagem da Química, considerando 
que o assunto abordado na pesquisa é, geralmente, desenvolvido no primeiro ano do 
Ensino Médio, e também, que o mesmo ainda não estava sendo abordado na disciplina 
de Química Geral I na época em que o questionário foi aplicado. 

Os acadêmicos da turma do LIQUI 3, obtiveram 13,5% de acerto do total das 
questões. O que deve ser considerado é que esta turma já cursou as disciplinas de 
Química Básica e encontra-se cursando a disciplina de Química Inorgânica. Desta 
forma, pode-se presumir que a mesma atingiu um percentual maior de acertos em 
virtude de possuir mais tempo de graduação cursada, além do que, muitos acadêmicos 
desta turma, concluíram o Ensino Médio poucos anos atrás. Contudo, esse índice 
ainda é baixo, considerando as disciplinas cursadas por essa turma. Esse resultado 
sugere que há uma dificuldade de relacionar as informações descritas dos compostos 
químicos com a sua nomenclatura. 

A turma do LIQUI 5, teve um acerto de 14,3% do total, conforme a Figura 4. 
Deduz-se que, por ter cursado várias disciplinas do nível básico do Curso de 
Licenciatura em Química e outras mais específicas, como por exemplo, Química 
Orgânica I, teriam um índice maior de acertos. No entanto, nas três turmas, verificou-se 
um percentual abaixo do esperado. 
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Tabela 1: Turmas  e  representações corretas 
 

Turma Quantidade 
de alunos 

Quantidade de 
representações 

em cada 
questionário 

Quantidade 
total de 

representações 
por turma 

Quantidade de 
representações 

corretas por 
turma 

Quantidade de 
representações 

corretas por 
aluno 

% de 
representações 

corretas por 
aluno 

Liqui 1 30 20 600 27 0,90 4,5 

Liqui 3 17 20 340 46 2,70 13,5 

Liqui 5 7 20 140 20 2,86 14,3 

 
                   
Em relação ao número de acertos por aluno, considerando 20 representações, 

a turma do LIQUI 5, teve um resultado de 2,86 acertos por aluno; a turma do LIQUI 3,  
2,70 acertos por aluno, e o LIQUI 1, apenas 0,90 acertos por aluno. Considerando que, 
a turma do LIQUI 5 tem maior tempo de graduação, o maior percentual entre as turmas 
era esperado para esta, exatamente por ter o conhecimento químico essencial para a 
resolução dos enunciados.  Isso indica a dificuldade de relacionar o que ele aprende 
em sala de aula com o mundo em que vive, uma vez que não possui dificuldade na 
linguagem química usual representada por equações químicas. 

Os resultados das representações das reações químicas mostraram que a 
dificuldade nas resoluções dos questionamentos foi preocupante. Muitos acadêmicos 
tiveram dificuldade em representar as substâncias, considerando que no enunciado de 
algumas reações indicava o contexto das substâncias, como na questão 5, que 
apresentava a reação de neutralização do ácido acético (comumente chamado de 
vinagre) e do bicarbonato de sódio (conhecido como fermento químico), ambos 
compostos, extremamente utilizados no cotidiano. Isto também pode ser um indicativo 
de que não existem entendimentos em relação a termos químicos como: neutralização, 
nomenclatura sistemática das substâncias, funções inorgânicas, entre outros. 

Pode-se perceber que poucos acadêmicos representaram os estados físicos 
das substâncias, mesmo que estivesse descrito nos enunciados. O balanceamento das 
equações químicas, assim como, a representação da reversibilidade, praticamente não 
foram feitas, indicando que o conhecimento em relação ao tópico apresentado não está 
consolidado como deveria.  

Considerando os resultados apresentados até aqui, percebeu-se que a 
dificuldade encontrada pelos acadêmicos na representação das equações químicas 
está na interpretação das informações das substâncias e o entendimento da linguagem 
escrita utilizada pelos alunos que elaboraram os questionamentos. 

Os acadêmicos, quando questionados sobre as dificuldades encontradas para 
a resolução a maioria respondeu que não sabia associar termos do cotidiano, como: 
principal componente das rochas calcárias ou ácido orgânico usado como tempero de 
saladas, com os termos químicos. Outra resposta que apareceu com frequência foi 
sobre a representação da reação química, os acadêmicos não conseguiram identificar 
quem são os reagentes e os produtos. 

Ainda outro aspecto a se considerar, é que a linguagem empregada na 
descrição das reações químicas foi pensada num contexto das vivências e das 
interações que as substâncias referidas têm no cotidiano das pessoas, mas poderia 
também sugerir que nem sempre fazem parte do cotidiano desses acadêmicos. Assim, 
subentendeu-se que a maioria dos acadêmicos questionados deveria representar as 
substâncias sem ter a necessidade de utilização de material para consulta, como a 
tabela periódica.  
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Sendo assim, o que surpreendeu é que a linguagem química das substâncias 
em uso não é compreendida ou pelo menos de fácil representação. Caberia aqui refletir 
o papel da linguagem nas aulas de Química na Escola de Educação Básica e também 
nas disciplinas básicas dos cursos de Licenciatura em Química. 

Como foi explicitada anteriormente na introdução, a linguagem não é via de 
mão única, é na interação de movimento proporcionado entre as palavras do professor 
e as ideias dos alunos em ciclo contínuo que se dá a apropriação do conceito. Faz-se 
necessário, então, refletir sobre a importância da linguagem na apropriação de 
conceitos químicos e também a contextualização como uma das formas de tornar 
significativos os conteúdos. E isso em todos os níveis de ensino, tanto básico como 
superior e principalmente na formação inicial dos professores de Química. 

Ainda, é preciso evidenciar que a presente pesquisa necessita de continuidade, 
na busca de mais dados que explicitem a relação entre a compreensão dos conceitos 
químicos apresentados no questionário e a formação inicial e continuados dos 
professores de química com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Como proposta inicial desta pesquisa pensou-se que os acadêmicos saberiam 
representar com êxito as equações propostas, mas o que se constatou é que existem 
dificuldades apresentadas por eles e que direcionam a reflexão para o ensino e 
aprendizagem da Química. 
 Os conceitos básicos da Química que deveriam ser desenvolvidos teoricamente 
na Escola de Educação Básica, em sua maioria são precários ou até inexistentes, 
refletindo no Ensino Superior. Faz-se necessário a reflexão a cerca da práxis do 
docente tanto na Educação Básica quanto na Licenciatura em Química.  
 O que se pode verificar é que a maioria dos acadêmicos apresentam 
dificuldades em compreender a linguagem química que envolve aspectos significativos 
quanto ao ensino e aprendizagem dos conceitos em sala de aula. E isto se torna 
preocupante quando se constata que os licenciandos de agora deixarão de ser 
coadjuvantes para se tornarem protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. 

A reflexão e a tomada de consciência de que o processo de construção do 
conhecimento não é linear e que o papel da linguagem no ensino e aprendizagem é 
significativo e interfere na formação dos conceitos por parte dos alunos. 

Como bem explicita Lopes, 1995, p. 9 “(...) esse processo de construção se faz 
por uma dupla via, instrumental e teórica: há um instrumento mediando à relação 
sujeito-objeto e uma teoria capaz de permitir a compreensão do fenômeno e do 
instrumento”. 
 Cabe aqui uma proposição de reflexão, de discussão e de pesquisa quanto ao 
papel da linguagem química vislumbrando todas as suas aplicações na formação inicial 
e continuada de professores de química para favorecer a formação dos conceitos e a 
aprendizagem em sala de aula. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo primordial analisar a letra de duas músicas que foram 
selecionadas para fazer a descrição química do processo biossintético da fotossíntese. Buscou-se 
primeiramente verificar a percepção dos alunos do 2º ano do Ensino Médio acerca do fenômeno da 
fotossíntese descrita de maneira poética em duas canções brasileiras, em seguida utilizou-se da 
problematização de trechos das duas músicas para descrever quimicamente como ocorre esse 
processo. Verificou-se que os alunos sentiram dificuldades em interpretar os trechos musicais à luz do 
conhecimento científico, mas que essas dificuldades foram superadas através da intervenção feita pelos 
pesquisadores. Em suma, a música apresentou-se como uma ferramenta capaz de atrelar o 
conhecimento artístico ao conhecimento científico, sendo capaz de despertar o interesse do aluno em 
buscar compreender os fenômenos da natureza. 

INTRODUÇÃO 

O ensino da química é fundamental para que o indivíduo possa interpretar a 
natureza que o cerca. Questionamentos como, por que os seres vivos precisam do 
Sol? Por que as plantas são consideradas seres vivos? O que mantém as plantas 
vivas? Como ocorre o processo de obtenção de energia realizado por elas? Fazem 
parte do cotidiano de muitos alunos, e esses questionamentos podem ser esclarecidos 
através da alfabetização científica. Segundo Chassot (2000), alfabetizar cientificamente 
uma pessoa é fornecer a ela um conjunto de conhecimentos que facilitem fazer uma 
leitura do mundo onde se encontra, dessa maneira ela será capaz de observar a 
natureza, questionar e até mesmo solucionar problemas acerca dos fenômenos 
naturais. 

Na busca de uma aprendizagem significativa no ensino de química, são 
realizadas diversas metodologias como o teatro científico, jogos didáticos, aulas 
experimentais entre outras que visam à participação efetiva do aluno no processo de 
ensino e aprendizagem (Rosa, 2012). Outra proposta de abordagem de conteúdos 
científicos é o ensino de química através das músicas. Para Silveira e Kiouranis (2008), 
a música pode ser utilizada de maneira temática, com o objetivo de problematizar um 
fenômeno do cotidiano. 

A música e a letra podem ser uma importante alternativa para estreitar o 
diálogo entre alunos, professores e conhecimento científico, uma vez que 
abordam temáticas com grande potencial de problematização e está presente 
de forma significativa na vida do aluno (p. 29).  
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Já os autores Oliveira e Moraes (2008) apontam para a necessidade de 
momentos de lazer das pessoas, o que faz com que estas busquem diferentes formas 
de distração que as refugiem do ambiente que as cerca, desse modo, a inserção da 
música como método de aprendizado pode despertar o interesse do aluno pela busca 
do conhecimento sem que este se sinta obrigado. A música possui grande influência 
sobre o desenvolvimento do cérebro e, consequentemente, o trabalho com ela 
apresenta grande potencial com relação à cognição, considerando o funcionamento 
cerebral. Como cita Indefrey (2007): 

Sabe-se que as pessoas com treinamento musical têm um desempenho melhor 
em muitos domínios cognitivos [...]. É verdade que o processamento da 
estrutura musical – alguns pesquisadores dizem “sintaxe” musical – ativa a 
mesma região do cérebro implicada no processamento gramatical da 
linguagem (p. 12). 

Para tanto, é necessário trabalhar conteúdos que estejam presente no 
cotidiano do aluno subsidiados pelos conceitos científicos, tendo a música como objeto 
de resgate de conhecimentos prévios. Deste modo, o aluno será capaz de 
compreender a importância do saber científico para questionamento do que se vê e 
ouve, ampliando suas concepções sobre os fenômenos presentes na natureza. 

A exploração do tema fotossíntese nas aulas de química possibilita ao 
professor trabalhar o conteúdo de forma interdisciplinar, evidenciando para o seu aluno 
que a natureza não é particularidade de nenhuma área do conhecimento, mas sim um 
conjunto de fenômenos químicos, físicos e biológicos. Abordando o tema proposto 
através da música, o aluno poderá adquirir o conhecimento científico necessário para 
compreensão de um fenômeno que ocorre constantemente ao seu redor. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi abordar a música popular brasileira 
sob o enfoque teórico-metodológico orientado para o ensino de química e suas áreas 
de afinidade, buscando primeiramente verificar a percepção dos alunos acerca de 
conteúdos científicos descrito de maneira poética. Em seguida, descrever 
quimicamente como ocorre o processo biossintético da fotossíntese. 

MÚSICA, LINGUAGEM, COGNIÇÃO E O ENSINO DE QUÍMICA 

Segundo Vogel, et al. (2005), a linguagem é o elo entre o enunciador e o 
receptor de um conceito. É ela o principal instrumento que permitirá com que o 
conteúdo repassado seja entendido e debatido por parte dos alunos, ou seja, é a 
linguagem que dá chão para a discussão que será travada durante as aulas. Para 
Machado e Moura (1995), a linguagem é imprescindível na elaboração de conceitos em 
qualquer área do conhecimento, sendo que seu papel não se limita apenas a 
comunicar ideias. Se a linguagem estabelece esse intermédio entre o comunicador e o 
receptor, logo a linguagem com todo o seu papel de comunicação, não se restringe a 
mero repasse de lexemas por meio de esferas sonoras, mas sua função maior é 
justamente suscitar a construção e a propagação de sentidos que se fazem 
estabelecidos a partir dos discursos sociais/acadêmicos e científicos. 
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A cognição por sua vez, seria o resultado do processo de interação entre 
diferentes indivíduos por meio da linguagem. No ensino de química o aluno busca 
relacionar termos científicos a conceitos existentes em sua rede cognitiva, o que muitas 
vezes leva a aquisição de conceitos alternativos, que não condizem com a realidade. 
Nesse sentido, cabe ao professor guiar o aluno para que esses conceitos errôneos 
sejam superados, não desconsiderando o conhecimento prévio do seu aluno, ou seja, a 
formulação de uma definição deverá partir do que o aluno conhece a respeito do 
conteúdo que está sendo adotado, a figura do professor se estabelece como mediador 
do processo de ensino-aprendizagem (Machado e Moura, 1995). 

Uma maneira de se estabelecer essa ponte entre a linguagem e a cognição no 
ensino de química é através da música. Existem músicas que fazem referência, de 
modo poético, a importantes processos químicos da natureza, tornando interessante a 
sua utilização como ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem. Como 
cita Barros, Zanella e Jorge (2013): 

Por meio da união entre o saber e as canções, os professores poderão realizar 
um elo entre o conhecimento e a descontração, aproximando o conhecimento 
artístico do conhecimento científico. É necessário que os professores se 
reconheçam como sujeitos mediadores de cultura dentro do processo 
educativo (p. 93). 

Ao se utilizar a música como ferramenta didática, o professor deve atuar de 
maneira parcial permitindo que o seu aluno identifique qual mensagem está sendo 
passada e como interpretar essa linguagem poética à luz da linguagem científica com o 
objetivo de ampliar sua percepção de mundo. O professor deve também analisar a letra 
da música antes de adota-la em suas aulas de ciência já que segundo Smolka (1995), 
nem sempre a linguagem comunica, nem sempre é transparente e pode provocar o 
desinteresse do receptor sobre o que está se querendo comunicar. Os autores Silveira 
e Kiouranis (2008) fazem um alerta para que a música não seja utilizada como 
instrumento de memorização, pois deste modo ela perderia seu potencial articulador 
não sendo capaz de interligar os saberes do cotidiano aos conhecimentos científicos. 

Por outro lado, a música apenas como instrumento de memorização, sem 
sombra de dúvidas, perderá seu potencial articulador que pode combinar 
emoção, motivação e a aprendizagem dos variados conhecimentos que 
aproximam os saberes do cotidiano, os saberes escolares e o conhecimento 
científico (p. 30). 

Partindo dessa tendência, as aulas de química podem se tornar mais atrativas 
e compreensíveis para o aluno, principalmente para aqueles que enxergam a disciplina 
como um conhecimento muito abstrato e distante da sua realidade. 

A FOTOSSÍNTESE REFERENCIADA DE MANEIRA POÉTICA NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 

A música é a mera combinação de tons, sons, rimas para a efetivação de um 
produto final que é a musicalidade. A poesia é o plano de fundo do poema, ou seja, 
está no plano da abstração poética, ela está por trás do poema. O poema é uma 
estrutura verbal que se aproxima muito da musicalidade por seus aspectos: métricos, 
sonoros e rítmicos que dão o tom de poeticidade para a sua construção. Segundo 
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Aguiar (s/d), a música e a poesia são duas artes da comunicação que vivem do som, 
da articulação, da expressão, sendo a canção em sua definição tradicional, uma forma 
de síntese que reúne música e poesia. 

Nessa perspectiva, foram encontradas duas canções brasileiras que nos 
tencionam a pensar, de modo poético, no processo biossintético da fotossíntese. 
Apesar de não apresentarem o rigor científico em sua linguagem, elas podem ser 
utilizadas como método para introdução de conceitos específicos das ciências da 
natureza. Por exemplo, a música “Luz do Sol” de Caetano Veloso, no trecho “Luz do 
Sol que a folha traga e traduz” faz referência ao momento em que a planta capta pela 
folha a luz solar para desencadear o processo que lhe dará como produto final 
moléculas orgânicas, como a glicose (C6H12O6). 

Já a música “As árvores” de Arnaldo Antunes e Jorge Ben Jor, no trecho “E 
pela terra também bebem água” faz referência à absorção de água (H2O) e sais 
minerais através de suas raízes, necessária para a reação com o gás carbônico (CO2), 
transformando-o em gás oxigênio (O2), essencial para respiração humana dentre 
outros seres vivos. 

 Através das duas músicas é possível trabalhar conteúdos da química como: 
equações químicas, balanceamento, tipos de reações além da importância desse 
processo na natureza. A questão que norteou este trabalho foi: será que os alunos do 
2º ano do Ensino Médio após escutarem as duas músicas serão capazes de identificar 
o processo biossintético relatados em linguagem poética? 

CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

Para a realização da pesquisa contou-se com a participação de 33 alunos do 2º 
ano do Ensino Médio de uma escola pública localizada na cidade de Santa Izabel – PA. 
Optou-se realizar a pesquisa com alunos nesse grau de ensino visto que o primeiro 
momento consistiu em uma investigação sobre a aplicação dos conhecimentos 
químicos estudados na série anterior. 

METODOLOGIA APLICADA 

O presente trabalho foi realizado em duas aulas. A primeira aula consistiu na 
divisão da turma em 11 trios nomeados de A a L, sendo repassada uma folha para 
cada trio contendo a letra das músicas “As árvores” e “Luz do Sol” com algumas 
questões referentes a elas, com o objetivo de identificar se estes alunos seriam 
capazes de destacar alguns trechos das músicas e relaciona-los com os 
conhecimentos químicos estudados na série anterior. Em seguida, as respectivas 
músicas foram ouvidas em sala de aula. As orientações e questões apresentadas 
foram: 

1- Qual o processo biossintético está ocorrendo? 
2- Destaque na letra da música o trecho referente a esse processo. 
3- Por que esse processo é importante na natureza? 
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4- Dada à equação da [...] abaixo, responda: 
CO2(g) + H2O(l)                 C6H12O6(aq) + O2(g) 

a) A equação está balanceada? Se não, balanceie. 
b) Qual o fator é essencial para ocorrer à reação acima? 
c)  -Como é classificada essa reação química? 

Os dados foram coletados e analisados à luz do referencial teórico adotado 
para que assim fosse realizada a segunda parte do procedimento que consistiu em 
uma aula expositiva para esclarecimento de dúvidas de acordo com as dificuldades 
apresentadas pelos alunos através das respostas fornecidas pelo questionário e uma 
pergunta final relacionada à exposição, se ela dissipou as dúvidas acerca do tema 
proposto. 

Essa exposição foi auxiliada por meio da problematização de trechos da letra 
das duas músicas. Nesse momento foi elucidado como a energia luminosa do Sol é a 
fonte para que ocorra a fotossíntese e quando se diz “mamam do Sol pela folha” ou 
“Luz do Sol que a folha traga e traduz”, se faz referência à necessidade da absorção da 
energia solar pela planta. Então, a equação geral da fotossíntese foi apresentada e 
foram trabalhados os conteúdos químicos como tipo de reação química, equação 
química e balanceamento e, foi debatido sobre a importância da reação para o 
equilíbrio ambiental. Além disso, através da problematização do trecho “e pela terra 
também bebem água” foi discutido como as plantas crescem à custa das reações que 
envolvem os minerais e a água (captados pelas suas raízes) e a energia solar junto 
com o gás carbônico absorvido pelas suas folhas. Para se alcançar tais objetivos foi 
necessário ir além da força de expressão da mensagem, na extrapolação das ideias do 
compositor para o contexto de aplicação em que estamos inseridos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após ouvirem as duas músicas os trios tiveram que responder qual processo 
biossintético elas fazem referência. Verificou-se que 80% responderam corretamente, 
afirmando ser a fotossíntese. Isso confirma que a música, mesmo em linguagem 
poética faz referência a um processo tão natural. Porém, ao destacar o trecho das 
músicas referentes a este processo, a maioria apresentou dificuldades em relacionar o 
conhecimento artístico ao conhecimento científico, como pode se observar no gráfico 1. 

Luz 
(clorofila) 
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Gráfico 1: Trecho das músicas destacados referentes à fotossíntese. 

Nota-se que na música “As árvores” houve uma dificuldade de identificação 
maior comparada à música “Luz do Sol”, isso se deve ao fato de a primeira utilizar o 
termo “mamam do Sol” para relatar a absorção da luz solar para realização da 
fotossíntese, já a segunda utiliza o termo direto “Luz do Sol”. Para os autores Barros, 
Zanella e Jorge (2013) a dificuldade dos alunos em reconhecerem nas músicas retratos 
de fenômenos naturais está intrinsecamente ligada à falta dessa prática nas aulas de 
ciências ministradas pelos seus professores. 

De modo geral, os trios demonstraram boa percepção mesmo sem terem 
afinidades com este tipo de metodologia. Entretanto, a pesquisa estava além de 
identificar ou destacar trechos musicais, este foi um método utilizado para avaliar a 
noção de mundo desses alunos e se aprofundar em conceitos mais específicos, então 
foi perguntado aos trios qual a importância desse processo na natureza. Infelizmente 
70% não conseguiram responder ou apresentaram respostas insuficientes e apenas 
30% responderam satisfatoriamente. Abaixo são apresentadas duas respostas 
consideradas satisfatórias. 

“É importante porque faz parte de um ciclo que transforma o CO2 em oxigênio.” 
(Trio - E). 

“É importante porque fornece energia necessária para que a planta possa 
crescer e reproduzir.” (Trio – I). 

Na folha de questões foi apresentada a equação química do processo de 
fotossíntese para que os trios respondessem algumas questões, neste caso seria 
necessário que estes alunos aplicassem seus conhecimentos de química para 
solucionar os problemas propostos. A primeira questão pedia para identificar se a 
equação estava ou não balanceada, e caso não estivesse que fosse feito o 
balanceamento. Apenas 30% responderam que a equação não estava balanceada e 
balancearam de forma correta. 

Na pergunta qual o fator é essencial para que ocorra a reação, apenas 20% 
responderam que a luz solar é necessário para ocorrência da fotossíntese. Já a última 
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questão perguntava como essa reação química é classificada, houve apenas uma 
resposta correta. 

Tais resultados corroboram a pesquisa de Pitanga, Santos e Melo (2010) que 
afirmam que a fotossíntese é um conteúdo bastante complexo e se ministrado de forma 
tradicional, leva o aluno a decorar fórmulas e equações. Isso ficou evidente com esta 
pesquisa, já que quando se tratou da aplicação de conhecimentos químicos básicos, 
todos apresentaram dificuldades. Vale ressaltar que neste momento não houve 
intervenção alguma feita pelos pesquisadores, foi apenas um método investigativo, 
todos os resultados até aqui apresentados são reflexos da rede cognitiva desses 
alunos. 

Após a constatação de que a maioria dos alunos sentem dificuldades em 
descrever quimicamente o processo biossintético da fotossíntese, foi elaborada uma 
exposição oral com os principais conteúdos que envolveram o tema, sendo eles: 
reações químicas, balanceamento de equações, tipos de reações e uma abordagem 
com foco na importância desse processo na natureza como fator principal para 
ocorrência do ciclo do oxigênio. Após, foi perguntado aos alunos se a exposição 
auxiliada pela música dissipou as dúvidas acerca do tema. O resultado foi positivo 
sendo que 80% tiveram suas dúvidas esclarecidas, tal informação é evidenciada na 
resposta do aluno A e do aluno B. 

“Foi legal a exposição porque podemos ver como a química explica o 
fenômeno da fotossíntese e porque ela é tão importante para manter o ciclo da vida.” 
(Aluno A). 

“Agora quando eu escutar essas músicas eu vou lembrar da aula que assisti, 
achei interessante saber que existem músicas que falam de ciência.” (Aluno B). 

Tais respostas asseguram que o objetivo foi alcançado, utilizar a música para 
descrever quimicamente como ocorre o processo da fotossíntese, fazendo com que os 
alunos busquem relacionar o conhecimento científico a sua vida no cotidiano, neste 
caso através das músicas, mas se estendendo as mais diversas situações do dia a dia. 
Como afirma Chassot (2003), “ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem 
em que está escrita a natureza” (p. 30). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A música utilizada como metodologia de ensino mostrou-se como uma 
ferramenta capaz de despertar o interesse do aluno em buscar compreender 
quimicamente como ocorre o fenômeno da fotossíntese. É notável a necessidade de se 
trabalhar conteúdos de química com metodologias que busquem aproximar o aluno do 
conhecimento científico, fazendo-o enxergar a disciplina como um instrumento para o 
seu dia a dia. 

Através da presente pesquisa, foram constatados que os alunos em sua 
maioria são capazes de identificar nas músicas os fenômenos da natureza, que estes 
conhecem a fotossíntese como um processo realizado pelas plantas para produção do 
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seu alimento, entretanto, tais alunos não conseguiram descrever quimicamente como 
ocorre esse processo. Sendo assim, foi necessária uma intervenção feita pelos 
pesquisadores que objetivaram evidenciar para esses alunos como ocorre esse tipo de 
reação e qual a importância dela para a natureza do ponto de vista químico. 

Ao se utilizar a música como método de ensino, o professor precisa orientar o 
seu aluno por meio da problematização dos trechos da música escolhida como auxílio 
para suas aulas de ciências, contudo, os conteúdos pertinentes devem ser trabalhados 
com todo o rigor científico para que a ciência não seja vista pelo aluno como um 
conhecimento meramente contemplativo, mas que este a enxergue como um 
conhecimento que contribui para a compreensão da natureza e suas transformações. 

Vale ressaltar que não é garantido que se utilizar das letras das músicas nas 
aulas de química seja o suficiente para se alcançar o sucesso em termos de cognição, 
visto que o despreparo do docente e a falta dessa prática nas aulas de química podem 
provocar o desinteresse do aluno pela metodologia e possivelmente pela disciplina. 
Todavia, a postura adotada pelo professor em sala de aula e o saber-fazer é o que fará 
desta metodologia um recurso didático com grandes potenciais de cognição. 
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Palavras-Chave: Escrita, relatos, Estágio. 

Resumo: Repensar as práticas que vêm sendo realizadas na disciplina de Estágio Supervisionado nos faz 
refletir sobre a importância da linguagem nos cursos de formação de professores. Muitas vezes, as 
vivências do estagiário são registradas na forma de relatórios com características técnicas, em que há 
pouco espaço para reflexão e criação por parte dos estudantes sobre suas experiências. Nesse sentido, 
apresentamos um recorte das atividades de escrita que foram desenvolvidas na disciplina de Estágio 
Supervisionado em Química na UFJF, buscando compreender os movimentos realizados pelos 
estagiários na produção de relatos. Chegamos a alguns apontamentos: o movimento inicial dos 
estudantes foi o de digitar palavras-chave do tema de interesse no buscador Google e a busca de textos 
em disciplinas já cursada. O ato de reescrever novos textos, a partir da leitura e comentários de outro 
leitor, foi visto como positivo pelos estudantes e as fontes utilizadas evidenciaram o desconhecimento de 
diferentes gêneros textuais. 

Introdução 
O Estágio Supervisionado constitui-se em um importante espaço, no que diz 

respeito à formação de professores de Química nos cursos de licenciatura. O estágio 
curricular, “cuja finalidade é integrar o processo de formação do aluno, de modo a 
considerar o campo de atuação como objeto de análise, de investigação e de 
interpretação crítica, a partir dos nexos com as disciplinas do curso” (PIMENTA, LIMA, 
2012, p.24), deve ser considerado enquanto atividade que permita ao estudante um 
contato com a realidade do campo profissional, postulando as teorias existentes como 
possibilidades de reflexão e ação no campo profissional.  

O estágio, como em qualquer outro campo do saber (em específico nas 
licenciaturas), não é uma completa preparação para a docência. No entanto, é possível 
que, nesse espaço, professores, estagiários, comunidade escolar e universidade 
trabalhem questões essenciais, como: qual a importância da profissão, o que é (e como 
ser) professor na nossa sociedade, a realidade dos alunos de escolas de Ensino 
Fundamental e Médio, a realidade dos professores nas instituições, etc. (PIMENTA, 
LIMA, 2012, p. 26).  

A intensificação das discussões sobre esta disciplina é decorrente das (não tão) 
recentes exigências da LDB, que apontam a necessidade de modificações curriculares 
nos cursos de licenciatura. Desta forma, busca-se abandonar o modelo da 
racionalidade técnica, que “[...] se caracteriza, dentre outros aspectos, pela valorização 
da instrumentalidade técnica para a resolução dos problemas educacionais” 
(GONÇALVES, FERNANDES, 2010, p.127), presente em muitos cursos de formação 
de professores até hoje. 

Repensar as práticas que vêm sendo realizadas na disciplina de Estágio 
Supervisionado (Química em particular) nos faz refletir sobre a importância da 
linguagem nos cursos de formação de professores. Muitas vezes, as vivências do 
estagiário são registradas na forma de relatórios com características técnicas, em que 
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há pouco espaço para reflexão e criação por parte dos estudantes sobre suas 
experiências nesse período. Como afirma Queiroz (2001), o curso de química é 
potencialmente quantitativo, no qual o currículo, de uma forma geral, enfatiza o 
desenvolvimento de habilidades quantitativas, em prejuízo do desenvolvimento de 
habilidades qualitativas, como a escrita. Essas considerações vêm ao encontro do 
pensamento de Colello (2012), para quem 

 
[...] em muitas instituições, a escrita não aparece senão sob a forma de provas 
objetivas, questionários, exercícios, ditados e cópias. Assim, o 
desenvolvimento das múltiplas possibilidades do escrever fica por conta do 
“lucro pedagógico”: competências paralelas ao projeto educativo conseguidas 
aleatoriamente. (p.78) 

 
Na busca por amenizar estes problemas no trabalho com a linguagem escrita, 

algumas estratégias de ensino são usadas, tanto em disciplinas teóricas quanto em 
práticas nos cursos de Química. Para Queiroz (2001) e Oliveira, Batista e Queiroz 
(2010), a linguagem escrita é vista como meio para aperfeiçoar os trabalhos 
acadêmicos da área, ou seja, prioriza melhorias nas concepções científicas dos 
graduandos. Contrapondo a isso, Cassiani e Almeida (2005, p.367) destacam que 
“outros aspectos podem ser trabalhados tanto com a leitura quanto com a escrita, tais 
como as contribuições do ensino de Ciências na formação do leitor/autor”. 

Levando em conta a necessidade de refletir sobre a escrita, sem apenas pensá-
la como atividade que pode contribuir para a formação de conceitos científicos pelos 
estudantes, Cassiani e Almeida (2005) propõem dimensionar a escrita como 
possibilidade de expressão do pensamento dos estudantes nas aulas de ciências do 9º 
ano. Evidenciando diferentes possibilidades de estratégias de escrita como mediadora 
de manifestações dos estudantes, como a produção de histórias de ficção científica, 
diário de bordo e carta, as autoras concluem que é notória a potencialidade dessas 
estratégias para o desenvolvimento da escrita e discussões de questões ligadas a 
Ciências. Além disso, são perceptíveis o empenho, envolvimento e empolgação frente 
a essa atividade. 

Já Cassiani e Nascimento (2006) resgatam as histórias de leituras dos 
licenciandos em Ciências Biológicas através de relatos escritos, destacando que muitos 
deles disseram não ter escrito nada de cunho pessoal durante os quatro anos de 
graduação. Como apontado por Queiroz (2001), tendo em vista o caráter 
prioritariamente quantitativo das atividades e habilidades trabalhadas, nos cursos de 
Química esta realidade não é muito diferente. Francisco Júnior (2011) destaca que é 
comum a reclamação de estudantes de graduação em Química ou outras áreas de 
conhecimento, acerca das dificuldades em colocar os pensamentos no papel. Segundo 
o autor, o bojo desse problema, nos cursos de Formação de Professores, é a carência 
de uma escrita discursiva, compreensiva e interpretativa, ou seja, aquela que não 
procura apenas perceber logicamente o que se escreve, mas que busca explorar os 
múltiplos significados das ideias. 

São perceptíveis, nos trabalhos apresentados, as diferentes perspectivas pela 
qual trabalham a escrita. De um lado, temos: “[..] a escrita engloba interesses, 
expectativas, histórias de vida dos sujeitos autores, suas construções de sentidos; a 
escrita como atividade que possibilite ir além da aprendizagem dos conhecimentos 
científicos” (CASSIANI, ALMEIDA, 2005, p.368).  De outro, a escrita é vista como meio 
para aperfeiçoamento dos trabalhos científicos e para compreender os conceitos 
estudados. No entanto, as perspectivas assinaladas apontam para o mesmo objetivo: a 
Formação de Professores. Acreditamos em uma escrita que se afasta da produção de 
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relatórios técnicos e meio de potencializar a escrita científica, concordando com Colello 
(2012, p.11) que “não é possível semear a competência na escrita com base apenas 
em relatórios técnicos, ou em fatos objetivos”. Aproximamos, também, nossa pesquisa 
da perspectiva de Cassiani e Almeida (2005), uma vez que propõe uma nova forma 
para se olhar para os relatórios de estágio. 

Pensando nisso, ancoramos nossas atividades de reflexão a respeito da escrita 
sob a forma de relatos, que se configuram como um documento pessoal, no qual são 
abordados assuntos relevantes sobre o trabalho ou observação que estão sendo feitos. 
Gonçalves et al. (2008) afirma que os relatos nos cursos de licenciatura proporcionam 
a reflexão pela escrita com intuito de favorecer aprendizagens sobre ser professor.  

A partir disso, acreditamos que vivenciando, em sua formação inicial, atividades 
e práticas relacionadas ao gênero de leitura e escrita, os estudantes das licenciaturas 
poderiam, com mais propriedade e entendimento, implementar e incentivar tais práticas 
na Educação Básica. Com intuito de debater essas questões, optamos por dar ênfase, 
no presente trabalho, a alguns aspectos do projeto de mestrado intitulado “exercício de 
estranhamento e seus desdobramentos na disciplina de Estágio Supervisionado em 
Química na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)”. Neste sentido, 
apresentaremos atividades de escrita que foram desenvolvidas na disciplina de Estágio 
Supervisionado em Química na UFJF. 

Desenvolvimento da Pesquisa 
 
 No presente estudo, buscamos compreender os movimentos realizados pelos 
estagiários na produção de relatos na disciplina de estágio. O trabalho com leituras e 
escrita na formação inicial de professores se deu na disciplina de Estágio 
Supervisionado em Química I da Faculdade de Educação da UFJF, no primeiro 
semestre letivo de 2013, tendo 5 estudantes matriculados. O trabalho teve continuidade 
no segundo semestre letivo, na disciplina de Estágio Supervisionado em Química II, 
tendo 4 estudantes matriculados. Para tanto, utilizaremos da Análise do Discurso de 
linha Francesa (doravante AD), especificamente na obra de Eni Orlandi no Brasil, 
aporte teórico e metodológico para orientar a pesquisa. O contato que tivemos com a 
AD nos faz questionar a transparência da linguagem, remetendo ao fato de não haver 
sentidos prontos e únicos por trás de um texto, esperando para serem decifrados. 
Compreendemos que existe um processo de produção de sentidos que nega a 
transparência da linguagem por observador neutro, o estudante passivo, e começamos 
a ver o quão importante se tornam estes conhecimentos, quando pensados no contexto 
do Ensino de Ciências. 
 O Estágio Supervisionado é uma disciplina obrigatória para os cursos de 
licenciatura, com carga horária de 400 horas, divido em 2 disciplinas de 200 horas.  No 
contexto acompanhado, as 200 horas foram divididas em 140 horas de atividades a 
serem desenvolvidas no ambiente escolar e 60 horas presenciais na UFJF, com 
encontros semanais para estudos e reflexões. Durante os encontros presenciais, foram 
realizados diferentes trabalhos de leitura e escrita que, para fim de compreensão, 
podem ser agrupadas em 3 atividades.  
 
Atividade 1: A Produção do primeiro relato: o Exercício de Estranhamento 

 
O primeiro tema, apresentado por Flôr e Cabral (2012), aponta o exercício de 

estranhamento como possibilidade de novas leituras. Inicialmente, foi discutido com os 
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estagiários o texto do autor Horace Miner (1976), intitulado “Ritos Corporais entre os 
Nacirema”. Tal texto faz a apresentação de diferentes rituais que a chamada sociedade 
Nacirema realiza, no que diz respeito ao corpo humano. Conforme o texto avança, os 
rituais vão sendo descritos e, após a leitura individual do texto, iniciamos uma conversa 
com os estudantes na UFJF, sobre esses rituais, a forma com que são apresentados e 
quais as características de uma sociedade que os pratica. 

A atividade segue com a desconstrução dos sentidos apresentados. Num 
segundo movimento, pedimos aos estudantes que releiam o texto, agora lendo as 
palavras desconhecidas ao contrário. Nesse momento, revela-se o fato de que, 
“nacirema”, ao contrário, significa “american” e outros termos, como “Notgnihsaw”, o 
herói mítico dos nacirema, significa “Washington” e “latipsoh”, o médico-feiticeiro, 
significa “hospital”. Ao serem revelados os nomes dos diferentes personagens e locais 
dos nacirema, o texto assume outro sentido, aproximando os Nacirema dos costumes 
da sociedade Norte Americana. 

Partindo dessas mudanças de perspectiva e possibilidades de diferentes 
sentidos que a leitura do texto de Miner (1976) suscita, buscamos aporte na AD para 
discutir o papel da linguagem no Ensino de Ciências, apontando que não existem 
sentidos únicos e prontos por detrás de um texto, mas sim um processo de produção 
de sentidos que nega a transparência da linguagem e a existência de um leitor que se 
coloque na condição de observador neutro. Discutimos com os estudantes a 
perspectiva de que o lugar que escolhemos para olhar para a escola influencia as 
leituras que fazemos deste ambiente e propomos uma desnaturalização do olhar, 
buscando novas leituras para um ambiente que é, para nós, tão naturalizado. 

Trabalhando com a consideração de que é necessário abandonar nossos altos 
postos de segurança, no caso, das teorias pedagógicas que olham a escola de uma 
posição privilegiada, lançamos aos estudantes a seguinte tarefa: se você não fosse um 
estudante, inserido há pelo menos doze anos no processo de escolarização; se não 
tivesse passado pela escola e não soubesse exatamente o que significam as pessoas, 
objetos, cargos e discursos presentes nessa instituição, o que veria quando adentrasse 
no ambiente escolar?  Partindo da questão lançada, os estudantes foram convidados a 
estranhar o ambiente escolar e apresentar suas leituras na forma de relatos. 

 Durante duas semanas, os estagiários vão para as escolas buscando esse novo 
olhar e construindo um relato, que pode assumir a forma textual escolhida pelo 
estudante: podem ser vídeos, power points, cartazes, desenhos, textos escritos. Após a 
elaboração deste relato, ele é lido e discutido para todo o grupo na UFJF e, a partir 
dessas discussões, surgiram temas para a produção dos novos relatos. Na turma em 
questão, quatro estudantes apresentaram relatos escritos e um na forma de Power 
point. 

 
Atividade 2: A produção de novos relatos a partir do Exercício de Estranhamento 
 
 

Após a leitura do relato de exercício de estranhamento, outros relatos foram 
produzidos, de acordo com as observações escolares ou a partir das discussões que 
surgiram nos encontros presenciais na UFJF. Durante os dois semestres em questão, 
tivemos a produção de 4 relatos assim distribuídos: 
 

 
1º semestre 

x Relato do exercício de estranhamento;  
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x Relato produzido a partir dos apontamentos do exercício de estranhamento: no 
semestre em questão, os seguintes temas foram apontados: tempo escolar, 
uniformização escolar e espaço físico escolar; 
 

2º semestre 
x Relato sobre a relação professor-aluno: partindo das observações feitas em sala de 

aula na escola, leitura do filme “A voz do Coração” e de textos que os estudantes 
buscaram; 

x Relato sobre a regência da aula. 
 

O exercício de estranhamento não sofreu alteração ao longo do processo, por se 
tratar de um texto de cunho pessoal, que, a nosso ver, não necessita de aporte teórico. 
Os demais relatos foram comentados e reenviados aos estudantes, com dicas e 
sugestões para serem discutidas pelo menos cinco vezes no decorrer dos dois 
semestres letivos. Em todos os relatos, exceto o exercício de estranhamento, os 
estudantes buscaram novos textos para dialogar com seus relatos.  

 
Atividade 3: A construção do livro de relatos 

 
Ao final da disciplina de Estágio Supervisionado em Química II, os relatos 

produzidos foram compilados em um livro de Estágio, o qual foram entregues nas 
escolas como retorno das atividades e reflexões propiciadas por aquele ambiente. Para 
elaboração do livro, cada estudante escreveu um capítulo formado por seus relatos. O 
livro foi salvo em uma mídia digital (CD) e entregue aos membros da escola e aos 
estudantes.  

 
 
Ao final da disciplina de estágio e para dar sequência aos estudos do presente 

trabalho, realizamos uma roda de discussão, que, segundo Silva e Guazelli (2007), cria 
um clima de intimidade, provocando falas e indagações, que propiciam a exploração de 
argumentos, sem necessariamente se chegar a conclusões e prescrições.  
Participaram da roda os 4 estudantes que concluíram a disciplina e, através dela, 
buscamos discutir os movimentos de leituras e escritas que foram desenvolvidas no 
decorrer das atividades. Um roteiro foi elaborado com o intuito de nortear a roda de 
discussão, como pode ser visto no quadro 1 abaixo. 
 
Quadro 1: Eixos norteadores para a roda de discussão.  

Eixos Algumas questões 

 

Eixo 1: A escrita 

- Dificuldade ou facilidade de escrever? 

- Alguém influenciou nos seus hábitos de escrita? 

- Você tem o hábito de escrever? 

- O curso de licenciatura contribuiu ou não para esses 
hábitos? 

- Que tipo de texto você costuma escrever dentro e fora 
do curso? 
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Eixo 2: A produção 
do Exercício de 
Estranhamento 

- Como foi a experiência de estranhar o ambiente 
escolar? 

- Quais foram as dificuldades encontradas? 

- Como seu deu o processo de escrita deste relato? 

 
Eixo 3: A 

construção de 
novos relatos 

-Como foi a experiência de reescrever novos textos? 

-De que maneira se deu a escolha dos textos que você 
utilizou nos relatos? 

- Que tipo de fonte utilizou? 

- O que te motivou a procurar novos textos? Textos não 
acadêmicos auxiliaram? 

- Quais foram as dificuldades? 

Eixo 4: A escrita na 
disciplina de 

Estágio 

- O que esperava da disciplina de Estágio? 

- Esperava a escrita de um relatório técnico? 
Preferência ou não por esse tipo de escrita; 

- Considera refletir sobre o processo de leitura e escrita? 

 
 Finalizada a roda de discussão, as falas dos estudantes foram transcritas e 
foram utilizados nomes fictícios, indicados pelos próprios estagiários.  

Resultados e Discussão 
Para entender a questão: quais os movimentos realizados por estagiários da 

licenciatura em Química ao escrever relatos, analisaremos a roda de discussão, em 
específico no eixo 3, em que exploraremos 3 temas abordados: 
 

1) Escolha dos textos utilizados e fontes utilizadas na escrita e reescrita dos 
relatos; 

2) O papel dos textos não acadêmicos; 
3) O trabalho de reescrita a partir dos comentários de outros leitores. 

 
As falas foram transcritas e analisadas à luz da AD. Trabalhamos, a partir do 

referencial teórico metodológico da AD, na perspectiva de que não coletamos dados, 
mas sim construímos um corpus de análise, baseados nas questões e objetivos do 
estudo. Para fins de análise, apresentaremos as falas dos estudantes durante a roda 
de conversa de acordo com o tema tratado.  
 

Escolha dos textos utilizados e fontes utilizadas na escrita e reescrita dos relatos 
 

Observando os caminhos percorridos pelos estudantes, todos iniciaram a busca 
de novos textos a partir do buscador Google, digitando palavras-chave do tema de 
interesse e selecionando aqueles assuntos que apresentavam alguma relevância para 
o seu relato, como exemplificado na fala estudante da Fernanda:  
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Pra mim foi jogando palavras chaves, temas no Google, temas, um tema relacionado, 
procurando, lendo textos sobre aquilo e vendo onde aquilo se encaixava melhor dentro do 
texto. [Fernanda] 
 

Outro caminho apontado por alguns estudantes foi a busca de informações nas 
disciplinas já cursadas na graduação, uma vez que tiveram dificuldades de encontrar o 
termo específico no buscador Google, como é visto na fala do estudante Alexandre: 

 
Pra mim também, essa pesquisa de fontes também foi bem complicada, eu utilizei o google. Eu 
também tentei usar textos de disciplinas que eu tava fazendo no momento, que de alguma 
forma explicava aquilo ali. Tentei olhar, achar um texto, escolher um texto e tentar trabalhar em 
cima daquele texto, pela própria dificuldade de se achar o texto nessas áreas aí, indisponível. 
Encontrei alguns artigos da área de Educação. E também, usei texto de instrumentação, usei 
texto de prática, usei de química. Eu usei introdução à química. [Alexandre] 
 

Geraldi (2003) destaca algumas relações que podem ser estabelecidas entre o 
texto e o leitor: 
 

x Esse pode ir ao texto em busca de respostas a perguntas prévias que faz a si mesmo. 
É o que o autor chama de leitura-busca-de-informações;  

x Pode ir ao texto para escutá-lo, para retirar dele tudo o que possa oferecer. Essa é 
chamada leitura-estudo-de-texto;  

x Pode ir ao texto nem para perguntar, nem para escutar, mas para usá-lo na produção 
de outras obras, inclusive textos. É a leitura-pretexto;  

x Por fim, pode ir ao texto sem nenhuma das intenções anteriores, mas desfrutando da 
gratuidade da presença do texto. É a leitura-fruição. 

 
A partir dos apontamentos de Geraldi (2003), o trabalho realizado pelos 

estagiários se aproxima da leitura-busca-de-informações, na tentativa de encontrar 
textos que possam dialogar com seus relatos e que, de certa forma, auxiliem na 
construção do texto proposto pelo professor de estágio. 

Estes dois caminhos apresentados pelos discentes vão ao encontro da noção de 
intertextualidade discutida por Orlandi (2012), que remete ao fato de que um texto 
nasce em outros textos, assim como também aponta para outros tantos. Dessa forma, 
novos relatos vão sendo produzidos, incorporando novas leituras do espaço escolar e 
dialogando com a literatura, indo ao encontro dos objetivos de formação de leitores nas 
licenciaturas apontados por Flôr e Cabral (2012, p.107): “Um leitor que produz sentidos 
busca a reflexão crítica em sua leitura, procura nas leituras já feitas subsídios para 
assumir novos pontos de vista”. Diante disso, a estagiária Fernanda aponta para a 
importância de relacionar e buscar novas leituras: 
 
Acho que assim fica mais completo, você aprende mesmo a como escrever um texto, como por 
exemplo, da primeira vez, ninguém colocou um referencial teórico, ninguém levou pra fora, 
ficou só no seu próprio relato, na sua própria redação. Aí nós fomos incitados a colocar outros 
textos dentro daquele texto, pra dar uma validade pra aquilo que você está escrevendo, né? 
Então eu acho que isso é essencial, além de fica mais rico o texto e a gente aprende muita 
coisa né? [Fernanda] 
 

O papel dos textos não acadêmicos 
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Com relação ao papel dos textos não acadêmicos na construção dos relatos, 
algumas considerações importantes são observadas nas falas e merecem destaque 
nas discussões. O estagiário Alexandre diz: “Eu assisti um filme”. Tal afirmação vai ao 
encontro da noção de texto apresentada por Orlandi (2012), a qual mostra que o texto 
não é delimitado por sua extensão e, também, ser escrito ou oral não muda a sua 
definição,  

 
O texto é a unidade de análise, só pode sê-lo porque representa uma 
contrapartida à unidade teórica, o discurso, definido como efeito de sentidos 
entre locutores. O texto é texto porque significa. Então, para a análise do 
discurso, o que interessa não é a organização linguística do texto, mas como o 
texto organiza a relação da língua com a história no trabalho significante do 
sujeito em sua relação com o mundo (p.69). 

  
A discussão sobre gênero discursivo acadêmico ainda é muito incipiente na 

formação de professores (em particular, na Química), o que transparece na fala de 
Fernanda: 
 
No meu caso, eu não sei se pode se considerar um texto não acadêmico, eu usei um dicionário 
[Fernanda] 
 

A fala da estagiária Fernanda demonstra a importância de discutir os diferentes 
gêneros textuais, inclusive o acadêmico, na formação inicial de professores de todas as 
áreas, mas especialmente nas de ciências da natureza, em que o gênero predominante 
é o acadêmico. Essa consideração vai ao encontro do que destaca Queiroz (2001), 
sendo o curso de Química potencialmente quantitativo, no qual o currículo, de uma 
forma geral, enfatiza o desenvolvimento de habilidades quantitativas, em prejuízo do 
desenvolvimento de habilidades qualitativas, como a escrita em diferentes gêneros 
textuais. 

Outra característica que merece destaque são as falas de Nena e Adrian: 
 

Não, todas as minhas fontes foram textos acadêmicos. [Adrian] 
 

As minhas fontes foram todas acadêmicas. [Nena]  
 
 Os dois estudantes utilizaram somente fontes acadêmicas para a construção dos 
relatos, lembrando que não foi solicitada a utilização exclusiva desse tipo de fonte, 
embora tenha sido ressaltada a sua importância. Essas falas apontam para a noção de 
relação de forças discutida por Orlandi (2012), mostrando a relação de poder que se 
estabelece entre os textos acadêmicos e não acadêmicos dentro da universidade.  
 

O trabalho de reescrita a partir dos comentários de outros leitores 
 
A partir da discussão de como se deu o processo de busca dos textos e as 

fontes utilizadas para dialogar com os relatos, os estagiários relataram como foi a 
experiência de reescrever seus relatos construindo novos textos. Durante os 2 
semestres letivos da disciplina de Estágio Supervisionado em Química, os estudantes 
foram convidados a revisitar seus relatos e, ao longo desse processo, os trabalhos 
foram comentados com dicas e sugestões para reflexão e desenvolvimento. A respeito 
dessa atividade, todos os estudantes falaram da importância de reescrever a partir da 
leitura e comentários de outro leitor, como pode ser exemplificado na fala da Fernanda: 
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Eu vejo isso como essencial, porque é mais uma forma de desnaturalizar aquilo que você 
escreve. A pessoa que tá lendo, que não é você, você está lendo, relendo aquele texto, aquilo 
fica tão natural pra você, que você não consegue enxergar outras coisas, que outra pessoa, 
por exemplo, que passa por você, pela matéria, pela professora da disciplina, quando vai reler, 
ele já vem outras coisas que pode acrescentar, que pode estar melhorando no texto. Eu acho 
que é essencial e que tem que ter mesmo, esses comentários. [Fernanda] 

 
Outra característica marcante na fala dos estagiários é a não compreensão da 

escrita por fruição, prazer e/ou aprendizado, mas sim uma visão pragmática sobre este 
processo, como pode ser visto na fala da Adrian: 

 
 

Eu concordo, eu acho que esse processo de ter uma visão de fora, avaliando o texto, dando 
um outro olhar, melhora a qualidade do produto final e ensina a gente a escrever pras próximas 
oportunidades que cobrarem e exigirem uma escrita. [Adrian] 

 
Nesta fala, fica marcado mais uma vez o que Queiroz (2001) aponta sobre os 

cursos de Química, a não valorização das habilidades qualitativas, como a escrita. O 
processo de escrever para esses estudantes está associado à realização de atividades 
acadêmicas cobradas durante a graduação. Essa consideração se aproxima de Colello 
(2012), 

 
[...] em muitas instituições, a escrita não aparece senão sob a forma de provas 
objetivas, questionários, exercícios, ditados e cópias. Assim, o 
desenvolvimento das múltiplas possibilidades do escrever fica por conta do 
“lucro pedagógico”: competências paralelas ao projeto educativo conseguidas 
aleatoriamente. (p.78) 

 
 Diante desses apontamentos, fica evidente a necessidade de trabalhar com a 
escrita em diferentes momentos na formação inicial de professores, pensando em uma 
escrita que vai além da capacidade de desenvolver trabalhos científicos ou relatórios 
técnicos.  

Considerações finais 

 Partindo da questão proposta: quais os movimentos realizados pelos estagiários 
na produção de relatos, chegamos a algumas considerações: o movimento inicial dos 
estudantes foi o de digitar palavras-chave do tema de interesse no buscador Google e 
selecionar aqueles links para textos que apresentavam relevância para o seu relato. 
Houve também a busca de textos em disciplinas já cursadas, revelando o interesse em 
estabelecer conexões e intertextualidades entre as diferentes abordagens dadas pelas 
disciplinas durante o processo de sua formação como professor. Com relação às fontes 
não acadêmicas, ficou evidente o desconhecimento de diferentes gêneros textuais e a 
necessidade de trabalhá-los na formação inicial, superando a ideia de que professores 
de ciências naturais devem dar mais ênfase a aspectos quantitativos de suas 
disciplinas. Além disso, ficou marcada a relação de forças existentes entre as fontes 
acadêmicas e não acadêmicas. O ato de reescrever novos textos a partir da leitura e 
comentários de outro leitor foi visto como positivo pelos estudantes, porém, o processo 
de escrever para esses estudantes está associado à realização de atividades 
acadêmicas cobradas durante a graduação. 
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Palavras-Chave: Atividade metacognitiva, Aprendizagem, Balanceamento Químico. 
 
Resumo: Este artigo apresenta uma sequência de atividades com possíveis formas de como se 
trabalhar assuntos relacionados a balanceamento de equações químicas em aulas de Química, sendo 
utilizado a metacognição como orientação para elaborar as atividades em que os alunos pudessem 
atingir ao máximo a construção do seu conhecimento acerca do assunto. Visou-se avaliar também quais 
seriam as dificuldades apresentadas por eles, estratégias escolhidas para superar as dificuldades, se 
houve ou não a autorregulação durante o processo que indicasse indícios de conquista da autonomia na 
construção do seu conhecimento. O trabalho foi aplicado a alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma 
escola privada da cidade de Recife-PE, por estudantes de Pós-Graduação como tentativa de superar 
algumas dificuldades de ensino aprendizagem encontradas perante a esse assunto. 

INTRODUÇÃO  
O avanço nas teorias psicológicas trouxe à tona alguns temas de relevância 

relacionados ao ensino de ciências, entre estes se podem destacar os estudos que 
buscam compreender como os alunos pensam, ou melhor, como concebem o seu 
raciocínio. Aprender um conteúdo e perceber como aconteceu a compreensão ou 
aperceber-se do não entendimento deste, são exemplos do fenômeno metacognitivo 
(GRENDENE, 2007). A metacognição está sendo vista como algo que precisa ser 
explorada nos alunos, pois faz parte de um importante degrau de chegada para a 
compreensão dos conteúdos abordados. 

O termo metacognição vem sendo amplamente utilizado, porém não há um 
consenso sobre sua conceitualização teórica, dificultando tanto a definição como a 
compreensão dos fatores e processos metacognitivos (ANDRETTA et al, 2010). 
Independente de tal problema, o pano de fundo da metacognição é uma possibilidade 
de libertação do raciocínio dos estudantes no que se refere a uma “nova” forma de 
raciocinar, ou organizar o pensamento, possibilitando ao estudante certa “autonomia” 
até então não explorada em sala de aula. 

Peixoto, Brandão e Santos (2007) explicam que a conceitualização 
metacognitiva de uma tarefa é a construção reflexiva que ocorre no nível-objeto e 
permite o fluxo de informação para o nível-meta na ação de monitoramento. É como se 
ao executar uma tarefa qualquer existisse uma possibilidade de ativar uma espécie de 
“alerta” sobre aquilo que se executa, permitindo regular se está certo ou errado ou se 
pode ser executada de outra forma. Sendo assim, o indivíduo adquire a capacidade de 
monitoramento, autorregulação e elaboração de estratégias para aumentar sua 
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cognição (JOU; SPERB, 2006). O sistema cognitivo então monitora, planeja e regula 
seus processos, e estes se tornam mais conscientes. 

Na Química, assim como nas demais disciplinas, existem conteúdos que são 
considerados pelos alunos de difícil compreensão. Exemplo deste é o balanceamento 
de equações químicas. Esse está diretamente relacionado à lei da conservação da 
massa, onde em sistema fechado, a soma da massa dos reagentes deve ser igual à 
soma da massa dos produtos. 

Veronez e Piazza (2007) observaram que alunos brasileiros ao balancear 
equações químicas conseguiam identificar a quantidade de átomos de um elemento 
nas fórmulas químicas, mas não compreendem o significado dessas fórmulas, 
mostrando que não as interpretam em nível microscópico, além de apresentar certa 
dificuldade nos cálculos matemáticos ao resolverem problemas envolvendo leis 
ponderais.  

Considerando que o processo metacognitivo pode possibilitar uma melhor 
aprendizagem, e que o balanceamento de equações químicas é apontado como um 
conteúdo de difícil compreensão por parte dos alunos propôs-se o desenvolvimento de 
uma atividade que buscasse estimular o estudante a refletir sobre seu pensamento e 
suas ações, com a finalidade de fazer com que esse aprenda a balancear equações 
químicas utilizando como base os conceitos químicos envolvidos durante o processo e 
não apenas artifícios matemáticos.  

FUNDAMENTAÇÃO  
A química, assim como outras áreas do conhecimento, apresenta uma 

linguagem própria, dessa forma, para o entendimento dessa ciência conhecê-la é 
fundamental. De acordo com Roque e Silva (2008, p. 921), “para estudar e entender a 
ciência química é necessário em primeiro lugar aprender essa linguagem”. Fica difícil 
imaginar o ensino de química sem o uso dos símbolos, fórmulas de substâncias e 
equações químicas. A respeito do conhecimento químico podemos destacar três 
aspectos importantes: o fenomenológico, o teórico e o representacional (MORTIMER; 
MACHADO; ROMANELLI, 1999). Sobre esse último podemos destacar a utilização das 
equações na representação das reações químicas.  

Ao se falar das reações químicas é necessário que os estudantes 
compreendam que as substâncias ao reagirem formam outras, sendo essas chamadas 
de produtos (NERY; LIEGEL; FERNANDEZ, 2006). Dessa forma, uma reação química 
pode ser representada através de uma equação. Muitas vezes para os estudantes, 
entender como ocorrem essas reações não é algo tão simples, já que a maioria desses 
alunos possui dificuldade em interpretar uma equação química. Aliada a isto, existe 
também a dificuldade de compreender a necessidade do balanceamento dessas 
equações químicas. Segundo Veronez e Piazza (2007) os alunos não usam o 
raciocínio de conservação de massa para relacionar os rearranjos que ocorrem nos 
átomos dentro de uma reação química. E, este é um aspecto fundamental para o 
entendimento de balanceamento químico e das relações estequiométricas das reações. 

Outra dificuldade que pode ser apresentada pelos alunos, e também influencia 
no balanceamento das equações químicas, é não saber diferenciar elemento químico 
de substância química. Para o entendimento do conceito de reação química, o aluno 
necessita diferenciar conceitos, tais como: elemento, substância, molécula e átomo 
(NERY; LIEGEL; FERNANDEZ, 2006). Sem essa diferenciação o aluno provavelmente 
não saberá como e o porquê realizar o balanceamento de uma equação química.  
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É importante que o professor esteja atento a essas dificuldades apresentadas 
pelos alunos, para que assim elas sejam superadas. Para muitos professores as 
dificuldades dos alunos podem estar associadas às limitações cognitivas, psicológicas 
e também a motivação. Del Carmen (1997 apud SILVA; NUÑES, 2008, p.3) resume 
que os alunos não aprendem por que: 

 
“1- Falta motivação; 2 – Apresentam limitações no desenvolvimento cognitivo e 
intelectual; 3 - Interpretam fenômenos com base em modelos diferentes dos 
aceitos cientificamente, o que pode ser justificado por suas concepções 
prévias”. 
 

Todos esses aspectos dificultam a aprendizagem dos estudantes e devem ser 
levados em consideração dentro desse processo, além disso, as maneiras como são 
abordados os conteúdos em sala de aula contribuem para que não haja uma 
compreensão do porquê se está estudando determinado assunto. Segundo Santos 
(2007, p.484),  

“o ensino de Química tem-se limitado a um processo de memorização de 
vocábulos, de sistemas classificatórios e de fórmulas por meio de estratégias 
didáticas em que os estudantes aprendem os termos científicos, mas não são 
capazes de extrair o significado de sua linguagem”.  

 
Esse tipo de ensino não permite ao aluno pensar e fazer as correlações 

necessárias a respeito do conhecimento que lhes é ensinado. Dessa forma a 
aprendizagem torna-se algo mecânico, enfadonho e sem sentido. Alheio a isso os 
alunos têm a tendência a resistir a determinadas atividades propostas em sala de aula, 
e um dos motivos para ocorrência dessa resistência, está relacionado às dificuldades 
que os mesmos apresentam (TRAMONTINI, 2010).  

Diante disso surgem pesquisas e atividades (LEÃO, OLIVEIRA, QUARTIERI, 
2013; SOARES, 2013; SCHWAHN, OAIGEN, 2008; ALEIXO, LEÃO, SOUZA, 2008) 
que visam romper com esses obstáculos. Destacam-se o uso de ferramentas 
audiovisuais, a utilização de softwares educativos, a realização de experimentos 
químicos, em sala de aula, e ainda o uso de jogos didáticos. Todos esses recursos têm 
como finalidade auxiliar o processo ensino-aprendizagem e na compreensão dos 
conceitos existentes no domínio da Química, buscando não só a motivação do aluno, 
como também tentando tornar o conteúdo mais próximo da realidade deste.  

Além desses recursos que auxiliam no processo de aprendizagem, podemos 
também falar do uso da metacognição nas atividades realizadas em sala de aula. O 
campo de estudo da metacognição surge nos anos 70 e intensifica-se nos anos 80 e 90 
(JOU e SPERB, 2006), tendo como autores pioneiros desta área de pesquisa Flavell e 
Wellman. Porém, nas últimas décadas muitos conceitos têm sido incorporados à ideia 
de metacognição, com isso vários autores (BROWN, 1997; LEFFA, 1996; MILLER, 
1993) tratam de definições diferentes para abordagem deste assunto. 

A metacognição para Flavell (1987, p. 232 apud LUCENA, 2013) relaciona-se 
com o conhecimento que uma pessoa tem a respeito dos próprios processos cognitivos 
e produtos cognitivos. Segundo Brown e Leffa, na criança esse controle acontece, mas 
de forma pouco consciente. Com o passar do tempo e o aumento da complexidade de 
situações em que serão realizados processos cognitivos, a metacognição passa a 
ocorrer de forma mais consciente. Assim, a metacognição é a capacidade de refletir 
conscientemente sobre os próprios processos cognitivos e metacognitivos.  

Contribuindo para o monitoramento cognitivo quatro aspectos inter-
relacionados são apresentados por Flavell (1979): conhecimento metacognitivo, 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Linguagem e Cognição 
LC 

 

experiências metacognitivas, objetivos e as ações (estratégias). O conhecimento 
metacognitivo representa o conhecimento que o sujeito tem de si próprio e das 
variáveis da pessoa, da tarefa e da estratégia. A partir desse conhecimento é possível 
que o aluno tenha a possibilidade de regular a sua conduta diante do processo 
cognitivo. As experiências consistem na percepção consciente que podem ocorrer 
antes, durante ou depois da realização da tarefa. Os objetivos (implícitos ou explícitos) 
impulsionam o processo cognitivo, podendo sofrer mudanças ao longo deste. As ações 
ou estratégias potencializam e avaliam o progresso cognitivo. Essas estratégias podem 
ser metacognitivas quando avaliam a situação ou cognitivas, se a finalidade é produzir 
progresso cognitivo. Ambas produzem experiências metacognitivas e resultados 
cognitivos. 

Dessa forma, ao se ter conhecimento sobre esses processos e produtos, a 
reflexão de como se aprende em sala de aula recebe um novo olhar, ganha uma 
importância que anteriormente não existia. Um exemplo do uso da metacognição no 
ensino de Química é apresentado por Silva e Neto (2012) na abordagem do tema 
controverso sobre irradiação de alimentos. O mesmo destaca que as estratégias 
metacognitivas estimulam uma postura reflexiva pelos alunos, fazendo com que estes 
identifiquem os conteúdos de química importantes para a compreensão do tema e 
desenvolvam uma postura crítica diante o que está sendo exposto.  

A utilização da metacognição está associada ao desenvolvimento cognitivo do 
aluno. Assim, a mesma tem um papel fundamental neste processo, uma vez que 
através do seu desenvolvimento o individuo se torna capaz de regular e refletir sobre o 
seu próprio pensamento. Tanto para a Química, como para as outras áreas do 
conhecimento, o uso de estratégias metacognitivas permite que os processos de 
aprendizagem sejam melhorados, pois estimulam a tomada de consciência com 
respeito ao que se aprende e como se aprende. Considerando a importância da 
metacognição para o processo de aprendizagem foram desenvolvidas atividades 
acerca do conteúdo de balanceamento de equações químicas, buscando assim 
estimular o estudante a refletir sobre seu pensamento e suas ações, obtendo assim a 
sua aprendizagem. 

METODOLOGIA  
Para o primeiro momento da pesquisa elaborou-se o material utilizado nos 

encontros. Esse tinha como objetivo estimular os alunos a criar estratégias 
metacognitivas durante a realização das atividades. No segundo momento, pensou-se 
em instrumentos de coleta de dados que pudessem evidenciar o pensamento dos 
alunos a cerca das atividades, assim possibilitando formas para avaliá-las 
posteriormente. Nesse caso, questionários e uma tabela foram esses instrumentos. E 
por último, foi realizada a análise do material produzido pelos alunos, os questionários 
respondidos. 

As atividades elaboradas foram aplicadas numa turma de 1º ano do ensino 
médio de uma escola privada da cidade do Recife-PE, participaram das atividades 17 
alunos, sendo necessários quatro encontros.  

1º encontro: Introdução do conceito de balanceamento de equações químicas a 
partir da Lei da Conservação da Massa. O conteúdo foi trabalhado de forma expositiva 
e dialogada. Neste encontro teve-se por objetivo apresentar aos alunos o conceito de 
balanceamento químico fazendo uma relação com a Lei de Conservação da Massa, 
para que assim os estudantes tivessem embasamento para as próximas etapas; 
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2º encontro: O material utilizado nesta aula foi montado pelos 
professores/pesquisadores utilizando bolinhas de isopor e papel cartão. As bolinhas de 
isopor foram montadas para representar as moléculas das substâncias, enquanto que 
no papel cartão foram descritas as fórmulas moleculares, setas, sinais e números 
inteiros e fracionários (possíveis coeficientes estequiométricos) para representação da 
equação química. A figura 1 mostra os cartões e moléculas de bolinhas de isopor feitas 
pelos professores. 

 

 
Figura 1: Cartões e moléculas com bolas de isopor 

 
A turma foi dividida em seis grupos, de modo que cada um ficou responsável 

por efetuar o balanceamento. Nesta etapa do trabalho viu-se a necessidade da 
participação de três professores, os quais se dividiram de modo a observar quais foram 
as ações desenvolvidas pelos alunos durante a construção e balanceamento. 

Inicialmente, quatro equações químicas não balanceadas foram dispostas no 
quadro, cada grupo deveria montar as equações utilizando os cartões e logo após com 
as bolinhas de isopor. O objetivo dessa atividade foi identificar as dificuldades e 
estratégias desenvolvidas pelos alunos durante o balanceamento das equações. 
Concluído os balanceamentos foi distribuído o questionário que solicitava dos alunos a 
descrição das etapas que eles desenvolveram para fazer o balanceamento, assim 
como justificar o porquê do balanceamento da equação química. 

Ao propor o uso dos cartões e também dos modelos com bolas de isopor teve-
se como objetivo criar um possível conflito, caso, algum grupo optasse por utilizar como 
coeficiente um número fracionário, o que não poderia ser possível com a utilização das 
bolinhas de isopor, pois não há possibilidade de usar meia molécula, ou seja, quebrá-la 
ao meio. Matematicamente os números fracionários podem ser utilizados, uma vez que 
a proporção entre as substâncias envolvidas seja mantida. Enquanto que, para o 
balanceamento de equações químicas devem ser utilizados os menores números 
inteiros possíveis. Nesse momento, o aluno é levado a criar estratégias para efetuar 
corretamente o balanceamento. 

3º encontro: Foi proposta uma atividade escrita a qual continha duas questões. 
A primeira atividade solicitava que os alunos descrevessem em algumas linhas o que 
foi aprendido na aula anterior. A segunda requisitou dos alunos a identificação do erro 
e correção de um pequeno texto sobre a reação de combustão do metano. O objetivo 
foi fazer com que os estudantes rememorassem o conceito trabalhado anteriormente, 
identificando se os mesmos identificam o erro encontrado no texto.  

4º encontro: Utilização do material proposto no livro Química e Sociedade 
(2008). O material propunha trabalhar a simulação da reação de formação da água 
através de uma tabela em que era solicitada a representação das moléculas utilizando 
as esferas (modelos com isopor), quantidade de átomos envolvidos na reação, 
quantidade de constituintes que reagiram (moléculas) e coeficientes (quantidade 
mínima de constituintes).  
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As ações desenvolvidas pelos alunos para preencher a tabela, consistiam em 
passos para que ao final chegassem à representação de uma equação química 
balanceada. Neste caso, optou-se por modificar a reação de formação da água para a 
reação de formação de soda cáustica. Essa mudança visou à contextualização 
destacando a importância industrial e econômica dessa substância para sociedade. Em 
seguida pediu-se, novamente, que descrevessem as etapas realizadas para efetuar o 
balanceamento da equação.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
A partir das observações dos professores, em relação às atitudes e 

comportamento dos alunos, bem como pela verificação dos questionários e tabela foi 
possível fazer as seguintes análises: 

1º Encontro – Observou-se que muitos alunos não participaram efetivamente 
da aula expositiva, sendo evidenciado a partir da pouca interação dos alunos com o 
professor.  

2º Encontro – Foi possível perceber a dificuldade que os alunos apresentam de 
relacionar os conteúdos, conservação da massa e balanceamento de equações 
químicas. Além disso, não diferenciaram muitas vezes elementos químicos, moléculas, 
átomos e substâncias. Quanto ao primeiro questionário foi possível identificar as 
dificuldades e estratégias desenvolvidas pelos alunos, nos quadros 1 e 2, 
respectivamente, estão contidas as respostas dadas por eles. Os alunos foram 
identificados como 1A, 2A, 3A e assim por diante até o 17A. 

  
Quadro 1: Dificuldade dos alunos durante o balanceamento 

 
.Alunos 

Categoria: 
Dificuldades no 
balanceamento Quantidade % de alunos 

Subcategorias  
1A, 3A, 5A, 6A, 
7A, 12A, 13A, 

14A, 16A 

Coeficiente  9 53 

2A, 15A Uso do número 
fracionário  

2 12 

4A, 8A, 9A, 10A, 
11A, 17A 

Distinção 
átomos/moléculas  

6 35 

 
Para o quadro 1 pode-se observar que a maior parte dos alunos (53%) 

descreve que sua maior dificuldade foi encontrar um número inteiro para balancear as 
equações. Notou-se que apenas 12% dos alunos citam que usar o número fracionário 
teria sido a maior dificuldade, porém esta pequena quantidade se deu em virtude dos 
próprios alunos não escolherem os cartões que continham os números fracionários. 
Com isso, os mesmos não tiveram a oportunidade de vivenciar a dificuldade gerada 
pelo uso do mesmo. Portanto, na intenção de que os alunos se deparassem com a 
situação do balanceamento com números fracionários (balanceamento com os cartões) 
e a impossibilidade de usá-los durante o balanceamento com as moléculas (já que não 
poderiam usar meia molécula), foi estimulado que eles fizessem uso desses números. 
Assim, seriam levados a pensar em outras combinações de coeficientes que fizessem 
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sentido para que o balanceamento estivesse correto. Essa situação foi pensada para 
que os alunos refletissem em ações coerentes para balancear, permitindo pensar sobre 
suas próprias ações e conhecimentos.  

Mesmo diante do “incentivo” dos professores, apenas três grupos se 
desafiaram a fazer o uso dos coeficientes fracionários e tentar solucionar o “problema” 
de fazer o mesmo balanceamento. Os estudantes usaram como estratégia pegar as 
próprias moléculas (modelo com isopor) e tentar encontrar uma forma de que as 
quantidades de bolinhas de mesma cor (átomos) ficassem iguais tanto no reagente 
quanto no produto e assim modificar o coeficiente fracionário pelo inteiro. A figura 1 
mostra os balanceamentos realizados pelos alunos. 

 

 
Figura 2: Balanceamentos realizados pelos alunos 

 
Na última subcategoria verificou-se as confusões que os alunos fazem na 

distinção entre átomos e moléculas. 35% deles de forma explícita em sua resposta 
usam os termos como sinônimos, assim reafirmando a pesquisa de Nery, Liegel e 
Fernandez (2006) quando relatam que uma das grandes dificuldades dos alunos é 
distinguir esses termos.  

 
Quadro 2: Etapas do balanceamento   

Alunos 

Categoria: 
Etapas do 

balanceamento Quantidade % de alunos 

Subcategorias 
12A Realiza as etapas 1 6 

2A,  4A, 6A, 7A, 
8A, 9A, 10A, 13A, 

14A, 17A 

Não realiza as 
etapas 

10 59 

1A, 3A, 5A, 11A, 
15A, 16A 

Realiza 
parcialmente as 

etapas 

6 35 

1A, 2A, 3A, 5A, 
14A, 15A 

Igualar 
reagente/produto 

6 35 
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1A, 2A,  4A, 6A, 
7A, 8A, 9A, 10A, 

16A, 17A 

Distinção 
átomos/moléculas  

10 59 

 
No quadro 2 as subcategorias estão relacionadas as etapas desenvolvidas nos 

balanceamentos pelos alunos. Na análise dessas, pode-se notar que a maior parte dos 
estudantes (94%), não realiza ou realiza parcialmente a descrição das etapas. Com 
isso, percebemos as dificuldades que os alunos possuem em descrevê-las.  

É importante ressaltar que o questionário só foi entregue ao término da 
atividade com os cartões e modelo com bolinhas de isopor. E a partir das análises do 
questionário, observou-se que os alunos relatam o que fizeram na aula, ou seja, fazem 
um resumo do que aconteceu. Isso pode ser notado no relato do aluno 8A: “1 - Eu 
pensei com meu grupo; 2 – Juntei as moléculas e os átomos; 3 – Olhei que estava 
errado e pedi ajuda a professora; 4 – Consertei e montei certo”. 

 Vemos que a maior parte deles, apesar de ter conseguido realizar as etapas 
na prática não consegue transpor para o papel aquilo que eles realizaram. Outra vez 
notou-se a confusão feita pelos alunos em relação ao uso dos termos “átomos” e 
“moléculas”. 59% usam os termos como sendo o mesmo, pois ora respondem usando 
a palavra molécula, ora a palavra átomo com o mesmo sentido.  

3º Encontro – Outro questionário foi aplicado, no qual sua primeira questão 
solicitava que os alunos relatassem o que tinham aprendido na aula anterior. Com o 
objetivo de que os alunos remomerassem (THIEDE; ANDERSON, 2003) o conteúdo de 
balanceamento químico. Os autores apontam que quando é solicitado ao aluno um 
resumo de uma atividade após alguns dias de vivência da mesma, este consegue ter 
um desempenho maior que um aluno que é solicitado o resumo ao término da 
atividade. Os autores apontam a importância do fator tempo para a organização do 
conhecimento e na aprendizagem auto-reguladora.  

Neste sentido, dias após o 2º encontro buscou-se fazer com que o aluno viesse 
repensar nos conceitos e conhecimentos trabalhados na aula anterior. Nas respostas 
obtidas percebeu-se a dificuldade que os estudantes apresentam em expor no papel 
aquilo que aprenderam. Isso pode ser percebido na resposta do aluno 11A: “Eu aprendi 
a como balancear os átomos, como botamos os reagentes houve uma misturas, mas 
não houve interação de mudanças então temos que balancear o que reagiu se eu 
misturei independente do que houve quando misturamos quando sair temos que ter o 
mesmo resultado, pra isso precisamos resolver uma equação para resolver os átomos 
dividindo para igualarmos para balancear”; 

Este relato é um exemplo da dificuldade que a maioria dos alunos apresenta ao 
transcrever o que aprenderam. Por fim, a segunda questão requisitou que o aluno 
corrigisse o erro que havia numa afirmação sobre a reação de combustão do metano. A 
partir das respostas obtidas foi criado o quadro 3. 

 
Quadro 3: Identificação do erro da afirmação 

Alunos Categoria 
 

Quantidade % de alunos 

1A, 3A, 5A, 8A, 
9A, 11A, 12A, 

14A, 15A, 16A, 
17A 

Acertou 11 65 
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2A, 4A, 6A, 7A, 
10A, 13ª 

Errou  6 35 

 
Foi possível observar que a maior parte dos alunos (65%) conseguiu corrigir o 

texto que afirmava que “Quando o metano reage com o gás oxigênio são formadas 
duas substâncias. Após o balanceamento o número de átomos nos reagentes e nos 
produtos é diferente. Os coeficientes estequiométricos possíveis para que a equação 
fique balanceada, respectivamente, para metano, o gás oxigênio, o gás carbônico e a 
água, são 1, 2, 1 e 2. 

4º Encontro – A utilização da tabela proposta no livro Química e Sociedade visa 
facilitar a compreensão do aluno quanto ao conteúdo de balanceamento químico, bem 
como ajuda a identificar os reagentes e os produtos de uma reação química. Com os 
dados adquiridos no último questionário montamos os quadros 4 e 5. 

 
Quadro 4: Uso da tabela durante a atividade  

Alunos Categoria 
 

Quantidade % de alunos 

1A, 2A, 3A, 4A, 
5A, 6A, 7A, 8A, 
9A, 10A, 12A, 

13A, 14A, 16A, 
17A 

Facilitou o 
aprendizado 

15 88 

11A, 15A Não facilitou o 
aprendizado 

2 12 

 
A partir da análise da tabela, pode-se notar que os alunos tiveram uma 

evolução conceitual e que as dificuldades apresentadas no início do processo foram 
amenizadas. 88% dos alunos preencheram a tabela corretamente e afirmaram que a 
mesma facilitou o aprendizado. Mais uma vez, foi solicitada a descrição das etapas que 
eles realizaram no momento do balanceamento tentando assim, fazer com que eles 
refletissem sobre o seu próprio conhecimento, pois segundo Brown (1997) e Leffa 
(1996) a metacognição é a capacidade de refletir consciente sobre os próprios 
processos cognitivos e metacognitivos. Observou-se que neste encontro a maior parte 
dos alunos, conseguiu descrever as etapas realizadas para balancear uma equação 
química, como segue no quadro abaixo. 

 
Quadro 5: Descrição das etapas do balanceamento  

Alunos Categoria 
 

Quantidade % de alunos 

1A, 5A, 6A, 7A, 
9A, 10A, 12A, 

13A, 14A 

Consegue 
descrever  

9 53 

3A, 15A, 17A Não consegue 
descrever 

3 18 

2A, 4A, 8A, 11A, 
16A 

Consegue 
descrever 

5 29 
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parcialmente 
 
Totalizando, 82% dos alunos alcançam a descrição total ou parcialmente, das 

etapas realizadas para balancear uma equação química.  
 

CONCLUSÃO 
As respostas obtidas dos questionários e também das observações feitas pela 

professora da turma, como também pelos demais professores que participaram de 
alguma etapa do processo (intervenções durante as aulas; análise dos dados 
coletados) evidenciaram a necessidade de inserir estratégias nas aulas de forma a 
contribuir com o crescimento do aluno, para que ele possa ter um papel mais ativo e 
construtivo no seu próprio conhecimento; permitir que através de atividades 
metacognitivas (como sendo uma das alternativas que no caso, este trabalho –artigo- 
propôs a discutir) o aluno se depare com situações que lhe permitam ter uma tomada 
de consciência dos processos de aprendizagem como um todo, compreenda a 
finalidade da (s) tarefa (s), consiga planificar sua (s) realização (ões); consiga aplicar 
ou alterar conscientemente suas estratégias de estudo, avaliar o seu próprio processo 
durante a execução ou conclusão da tarefa feita, isto é, refletir sobre suas ações e 
acabar inserindo novos conhecimentos em cima dos conhecimentos que já possuía. 

Evidenciou-se que depois de algumas estratégias propostas em quatro 
encontros, conseguiu-se obter uma aprendizagem do assunto de balanceamento de 
equações químicas e conservação da massa numa orientação metacognitiva, além do 
que, proporcionaram-se também momentos para que os alunos pudessem desenvolver 
um pouco mais habilidades como a leitura e a escrita, promovendo o crescimento da 
autonomia e da linguagem do adolescente. 
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As Analogias na História das Ciências: Uma Análise de Suas 
Contribuições na Construção da História da Química. 
Ladjane Pereira da Silva R. de Freitas (PQ)1*, Juliano Carlo R. de Freitas (PQ)1, João 
Rufino de Freitas Filho (PQ)2 e Claudio Roberto Dantas (IC)1.  ladjanepsbr@ufcg.edu.br 
1Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande. Centro, Cuíte, PB; 
2Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Dois Irmãos, Recife-PE, 
 
Palavras-Chave: Analogias, Ciências, História da Química. 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi trazer reflexões relativas a atuação das analogias na história das 
Ciências e suas contribuições para a história da Química. Este estudo faz um rápido apanhado histórico 
sobre a influência das analogias na fundamentação das teorias científicas, começando pela Filosofia 
com a analogia da caverna, passando pela física, seguindo com a biologia com a teoria de Drawin e a 
árvore da vida, até a química, onde vemos as analogias influenciando teses e postulados desde as 
teorias atômicas, passando pela tabela periódica e a teoria da Regra do Octeto até a descoberta da 
estrutura do Fulereno. Nele vemos de forma clara o potencial das analogias em desenvolver 
capacidades cognitivas, contribuindo para a aproximação do cientista com o homem comum, levando a 
sociedade a compreender melhor a ciência através de uma linguagem que se utiliza das coisas do 
cotidiano para uma melhor apropriação do conhecimento científico. 

INTRODUÇÃO  

A viabilização de recursos didáticos que facilitem o processo de comunicação 
no Ensino de Ciências tem, cada vez mais, despertado a atenção de especialistas, que 
tem suas pesquisas voltadas para o desenvolvimento do processo de aprendizagem do 
conhecimento científico.  

O recurso analógico, tem sido um desses recursos didáticos, que nessas 
últimas décadas, mais tem chamado à atenção das pesquisas na área de educação, 
devido a importância que apresenta para o processo de construção do conhecimento. 

Cientificamente, de acordo com a literatura (Duit, 1991), o pensamento 
analógico, pode ser definido como uma comparação baseada em similaridades entre 
estruturas de dois domínios diferentes que compartilham algumas características em 
comum, onde um desses domínios é familiar (domínio análogo) e o outro é 
desconhecido (domínio alvo). 

Trabalhos como os de Almeida, et al. (2008), Ribeiro e Barreto (2007), Bozelli e 
Nardi (2006) e Nagem et al. (2001), com suas pesquisas direcionadas para a 
importância do uso da linguagem analógica para o processo de aprendizagem, 
colocam, que o desenvolvimento satisfatório dessa linguagem pode contribuir para uma 
aprendizagem mais significativa dentro de uma visão construtivista (RIBEIRO; 
BARRETO, 2007) e que o recurso da linguagem analógica além de ativar o raciocínio 
analógico e desenvolver capacidades cognitivas, tornando o conhecimento científico 
mais inteligível e plausível, também se constitui um instrumento eficaz no processo de 
facilitar a apropriação de conceitos (ALMEIDA et al. 2008),  

Quanto sua atuação no processo de construção da ciência, decorrente da 
linguagem analógica apresentar um bom potencial em desenvolver capacidades 
cognitivas, desde os primórdios, a ciência vem se utilizando desse recurso como uma 
estratégia de linguagem na tentativa de comunicar suas descobertas e teorias. 

Nesse sentido, Marcelos e Nagem (2007), destacam que nesse processo, as 
analogias têm papel heurístico e cognitivo, não apenas facilitando a elaboração de 
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teorias, como também suas explicações e que “são vários os textos clássicos da 
Ciência que as contêm em seu corpo”. 

Seu emprego em obras clássicas das mais variadas áreas da ciência é 
bastante notório, a começar pela mãe de todas as ciências, a Filosofia, principal 
difusora desse pensamento entre os grandes filósofos gregos, em seguida vem a 
Matemática, expandindo para as demais ciências exatas e da natureza, como a física, 
a química, a biologia e etc. que estrategicamente fizeram desse recurso um veículo 
para melhor propagação e interpretação de seus conhecimentos.  

Para Hoffmann (2012), o uso de analogias na produção científica vai além de 
uma mera necessidade de uma linguagem mais apropriada para a comunicação dos 
resultados de investigação. Para a autora, as mesmas se constituem elementos da 
gênese do conhecimento cientifico. 

No ensino da química, o uso dessa linguagem foi predominante observado, 
desde a descoberta dos átomos, nas representações dos modelos científicos 
resultantes das teorias atômicas, até os dias de hoje, como ferramenta didática de 
ensino para facilitar o processo de aprendizagem. 

Partindo desses pressupostos, este trabalho teve por principal objetivo 
evidenciar, sem contudo pretender esgotar o tema, algumas das participações das 
analogias na fundamentação histórica das teorias científicas com enfoque em suas 
contribuições para a construção da história da química.  

Para tanto, foi realizada uma investigações em obras e trabalhos científicos 
disponíveis na literatura que apresentassem informações e estudos sobre a temática 
em questão, conforme veremos a seguir, no qual faremos uma apresentação de forma 
analítica sobre o tema através de um rápido apanhado pela história, começando pela 
Filosofia grega com a analogia da caverna, passando pela física com suas descobertas 
com o auxílio das analogias, seguindo da biologia com a teoria de Drawin e a árvore da 
vida, até a química, onde veremos as analogias contribuindo para a formulação dos 
postulados, desde as teorias atômicas,  até a descoberta da estrutura do fulereno, 
importante molécula no desenvolvimento de novas linhas de pesquisa da química. 

AS ANALOGIAS NA HISTÓRIA DA FILOSOFIA GREGA 

Grandes filósofos gregos se utilizaram da linguagem analógica para melhor 
expor seus pensamentos. Um exemplo desses pensamentos analógicos vemos 
presentes no recorte abaixo: 

A ANALOGIA DA CAVERNA1 
Platão, ao discorrer sobre a informação, coloca que existem dois tipos de 

informações que o ser humano consegue apreender: as sensoriais e as inteligíveis. As 
sensoriais, segundo ele, dividem-se em imagens (ou sombras) e opiniões, que por não 
serem compreendidas à luz das "formas universais", não se constituem em 
conhecimento, mas apenas em aparência. A informação inteligível, por surgirem das 
ideias já contidas em nossas mentes, constitui-se em verdadeiros conhecimentos.  

Para explicar melhor a diferença entre esses dois tipos de informações, Platão 
propõe uma espécie de analogia (Figura 1) que descreve prisioneiros acorrentados em 
uma caverna, impossibilitados de girar a cabeça. Atrás dos prisioneiros queima uma 
fogueira. Entre eles e a fogueira há um caminho elevado por onde transitam homens 

                                                      
1 Extraído de: www.waynesantos.com.br/OBRAS%20COMPLETAS.php. Acessado em março de 2014. 
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carregando estátuas e vasos e outros artefatos. As sombras de todos, inclusive dos 
próprios prisioneiros, projetadas no fundo da caverna, são a única realidade que 
conheceram desde a infância (informações sensoriais). Suponhamos então que um 
deles consiga escapar. Ao subir o caminho que leva para fora da caverna (ascensão da 
alma ao mundo intelectual), seus olhos serão temporariamente ofuscados pela luz do 
sol, mas aos poucos se deslumbrará ao perceber as verdadeiras formas das coisas 
(conhecimento intelectual). 

 
Figura 1: Representação da Alegoria da Caverna 

Fonte: http://www.acropolis.org.uy/ 
 
Esta analogia, também denominada de alegoria, é uma das passagens clássicas 

da história da Filosofia, sendo parte integrante da obra intitulada “A República” (livro 
VII). A partir da leitura da alegoria da Caverna, é possível fazer uma reflexão bastante 
proveitosa e resgatar valores de extrema importância para a Filosofia, além de ajudar 
na formulação do pensamento crítico. Hoje, essa analogia é comumente utilizada nos 
meios acadêmicos para se discutir questões da sociedade atual em que vivemos. 

ANALOGIAS NA HISTÓRIA DA FÍSICA 

Durante toda a história da ciência os físicos também se utilizaram de analogias 
para demonstrar com mais clareza os resultados de seus estudos.  

A seguir apresentamos um exemplo de como as analogias foram utilizadas por 
pesquisadores e célebres estudiosos em fatos de grande relevância para a história da 
física. 

PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES 
Relatos na história, conta que no século III a.C., Arquimedes solucionou o 

problema da coroa do rei Hieron (considerado por alguns cientistas como lenda). O rei 
suspeitava que sua coroa não fosse de ouro puro, e Arquimedes foi incumbido de 
solucionar o caso. Arquimedes teria achado a solução do problema enquanto tomava 
banho, ao observar a elevação do nível da água, quando mergulhou seu corpo na 
banheira (Figura 2).  

 
Figura 2: Raciocínio de Arquimedes para solução do problema da coroa do rei. 

Fonte: http://www.geocities.ws/saladefisica9/biografias/arquimedes.html. 
 
Arquimedes raciocinou que análogo ao transbordamento da água da banheira 

quando nela introduziu seu corpo, a água em um recipiente também transbordaria ao 
se introduzir a cora, ou seja, cada corpo, devido às características do peso de seu 
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volume, deslocaria uma quantidade de água diferente de outro corpo de diferente 
volume. E foi seguindo esse raciocínio, que Arquimedes resolveu o problema da coroa 
da seguinte maneira: 

Primeiro em um recipiente completamente cheio d’água mergulhou uma 
mesma massa de ouro puro, igual a massa da cora, e recolheu a água que 
transbordou. Depois, retomando ao recipiente cheio d’água, mergulhou nele uma 
massa de prata pura, também igual a massa da coroa e também recolheu a água que 
transbordou. Uma vez que a densidade da prata é menor que a do ouro, o volume 
d’água recolhido nesta segunda operação era maior que na primeira. Finalmente, 
mergulhando no recipiente, cheio d’água, a coroa em questão, constatou que o volume 
d’água recolhido tinha um valor intermediário entre aqueles encontrados na 1ª e na 2ª 
operações, ficando com isso evidenciado que a cora do rei não era de ouro puro (LUZ 
e ÁLVARO, 2003). 

Assim, conforme conta a história, por analogia, Arquimedes formulou o 
conceito de Peso Específico, até hoje conhecido na ciência como o Princípio de 
Arquimedes. 

 Apesar de muitas especulações científicas, essa história, que, amplamente é 
divulgado nos livros didáticos do ensino básico, ainda não teve uma comprovação, de 
que, de fato tenha ocorrido, nem que se trata apenas de uma lenda.  

AS ANALOGIAS NA HISTÓRIA DA BIOLOGIA 

DARWIN E A ANALOGIA DA ÁRVORE DA VIDA 
A Árvore da Vida é uma representação comparativa feita por Darwin entre a 

evolução e uma árvore (Figura 3), essa comparação é apresentada na descrição da 
Árvore da Vida, presente no capítulo IV da obra A Origem das Espécies. 

 

 
 

Figura 3: O primeiro esboço da Árvore da Vida, desenhado por Darwin no seu caderno de notas. 
Fonte: http://www.nano-macro.com/2010/01/arvore-da-vida.html 

 
Abaixo segue um pequeno trecho da descrição dessa representação feita por 

Darwin em sua obra “A Origem das Espécies”, traduzido em 2004 do original “On The 
Origin of The Species” (1859). 

 
[...] Da mesma maneira que vemos na árvore um ramo delicado, abandonado, 
que surgiu de qualquer bifurcação inferior e, em consequência de felizes 
circunstâncias, permanece ainda vivo e atinge o cume da árvore, encontramos 
também casualmente algum animal, como o ornitorrinco ou a lepidossereia 
que, pelas suas afinidades, liga sob quaisquer relações duas grandes artérias 
da organização, e que deve provavelmente a uma situação isolada ter 
escapado do extermínio. Da mesma forma que os gomos produzem novos 
gomos, e estes, se forem vigorosos, formam ramos que eliminam de todos os 
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lados os ramos mais fracos, da mesma forma julgo eu que a geração atua 
igualmente para a grande árvore da vida, cujos ramos mortos e quebrados são 
sepultados nas camadas da crosta terrestre, enquanto que as suas suntuosas 
ramificações, sempre vivas e incessantemente renovadas, cobrem a superfície 
(DARWIN, 2004, p.140-141 apud MARCELOS e NAGEM, 2007). 
 

Os autores Marcelos e Nagem (2007), consideram a árvore e o processo 
evolutivo como análogos, uma vez que são feitas comparações minuciosas e explícitas 
entre ambos. Para os autores, na descrição, a árvore é utilizada como o análogo, 
enquanto o processo evolutivo constitui o alvo. 

ANALOGIAS NA HISTÓRIA DA QUÍMICA  

 Desde o mundo antigo dos filósofos gregos até os dias atuais, o homem vinha 
tentando descobrir e aprimorar teorias para a definição do átomo. A etimologia da 
palavra átomo o define como uma partícula indivisível (a = não; tomo = divisão). Porém, 
ao longo dos tempos, cientistas como Thomson, Rutherford e Bohr foram fundamentais 
para a descoberta de partículas ainda menores que o átomo (partículas subatômicas) e 
a formulação do modelo atual. 

No estudo da química, o uso da linguagem analógica foi predominantemente 
observado desde a descoberta dos átomos, nas representações dos modelos 
científicos resultantes dessas teorias atômicas, tais como o modelo de Dalton ‘bola de 
bilhar’, modelo de Thomson ‘pudim de passas’, modelo de Rutherford ‘sistema 
solar’, seguido da formulação da Tabela Periódica, até os dias de hoje, como uma 
ferramenta didática de ensino, com a finalidade de facilitar o processo de 
aprendizagem. 

A seguir veremos as formas como cada modelo foi sucedendo o anterior, 
através de experimentos e a participação das analogias nas suas representações. 

O DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS ATÔMICOS 

Em 1803, John Dalton propôs que o átomo é uma esfera maciça, homogênea, 
indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Seu modelo foi comparado a uma 
bola de bilhar (Figura 4). 
 

       
Figura 4: Dalton e a representação analógica do seu modelos atômico 

Fonte: http://pnld.moderna.com.br/ 
 

Com base no seu modelo, Dalton propõe as seguintes propriedades para o 
átomo: toda matéria é formada por pequenas partículas denominadas átomos; os 
átomos são indivisíveis e não podem ser criados nem destruídos; todos os átomos de 
um mesmo elemento possuem propriedades iguais e peso invariável; átomos de 
elementos diferentes possuem pesos diferentes; os compostos são formados por um 
número fixo de átomos de seus elementos constituintes. 
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Apesar do seu modelo atômicos ter sido posteriormente substituído, as 
descobertas feitas por Dalton trouxe grandes contribuições para o estabelecimento do 
estudo da constituição da matéria. 

Em 1897, o cientista inglês John Joseph Thomson, elaborando melhor 
experiências feitas com o tubo de raios catódicos, foi capaz de concluir que os raios 
catódicos são constituídos pelo fluxo de partículas menores que o átomo e dotados de 
carga elétrica negativa, chamadas posteriormente de elétrons. Após essa descoberta 
estava provado que o átomo não é indivisível como imaginavam os filósofos gregos ou 
como sugeria o modelo de Dalton. Diante dessa constatação, Thomson propõe um 
novo modelo atômico, no qual, o átomo seria formado por uma pasta positiva repleta de 
partículas negativas (o elétron). O modelo atômico de Thomson foi comparado via 
analogia a um pudim de passas (Figura 5). Nessa analogia, o pudim de passas é o 
análogo e o modelo atômico é o alvo. Uma relação é estabelecida entre a massa do 
pudim e a carga positiva uniformemente distribuída pela esfera, e entre as passas e os 
elétrons incrustados na esfera. 

 

     
Figura 5: Thomson e a representação analógica do seu modelos atômico 

Fonte: http://www.teachnlearnchem.com/ 
 

Em 1911, Rutherford bombardeou uma lâmina metálica delgada com um feixe 
de partículas alfa atravessava a lâmina metálica sem sofrer desvio na sua trajetória, 
contudo, para cada 20.000 partículas alfa que atravessam sem desviar, uma era 
desviada (ATKINS; JONES, 2012). Para explicar a experiência, Rutherford concluiu 
que o átomo não era uma bolinha maciça. Admitiu uma parte central positiva muito 
pequena mas de grande massa ("o núcleo") e uma parte envolvente negativa e 
relativamente enorme ("a eletrosfera"). O modelo de Rutherford foi denominado como 
modelo planetário do átomo, no qual os elétrons descrevem um movimento circular ao 
redor do núcleo, assim como no sistema solar, onde os planetas se movem ao redor 
do sol (Figura 6). 

 

     
Figura 6: Rutherfor e a representação analógica do seu modelos atômico 

Fonte: http://solyikim.deviantart.com/ 
 

Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr expôs uma ideia que modificou o 
modelo planetário do átomo. Um elétron num átomo só pode ter certas energias 
específicas, e cada uma destas energias corresponde a uma órbita particular. Quanto 
maior a energia do elétron, mais afastada do núcleo se localiza a sua órbita. Se o 
elétron receber energia ele salta para uma órbita mais afastada do núcleo. 

A partir do modelo de Böhr, Arnold Sommerfeld propôs que os níveis de 
energia (camadas) estariam subdivididos em regiões menores denominadas subníveis 
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de energia. Os subníveis foram chamados de: (s, p, d, f). Facilmente encontramos em 
alguns livros didáticos, esses subníveis de energia tem sua estrutura comparada a 
estrutura das camadas de uma cebola cortada (Figura 4). 

 

   
Figuras 4: representação dos níveis de energia e da evolução atômica. 

Fonte: http://enem2013.wordpress.com/ 
 
Com relação a evolução desses modelos e a inserção das analogias, Oliva et 

al. (2003) em seu trabalho, comenta que a construção do modelo análogo não é uma 
tarefa fácil, pois acontece através de um processo interativo entre o objeto e o análogo 
em que tanto o significado que tem a analogia quanto aquele relacionado ao modelo 
que há por trás vão sendo modificados. 

Vale ainda ressaltar, que apesar das reconhecidas contribuições dadas pelas 
analogias na construção de uma linguagem que facilite a compreensão na definição da 
estrutura atômica, seus modelos analógicos, são passiveis de várias contestações, 
sendo necessário cautela quanto a sua utilização. Segundo Justi e Monteiro (2000) em 
suas pesquisas feitas a livro didáticos de química destinados ao ensino médio, a 
maioria desses modelos analógicos, encontrados nos livros didáticos, geralmente 
induzem a erros conceituais, além dos próprios autores transferirem atributos 
equivocados do análogo para o alvo. 

A DESCOBERTA DA ESTRUTURA PARA A MOLÉCULA DO BENZENO 

Por muitos anos os químicos cientistas não conseguiam descobrir qual seria a 
fórmula estrutural do benzeno. O comportamento químico desse composto nas reações 
que o envolvia não conseguia ser explicado por nenhuma das estruturas propostas na 
época. Oliveira (2010), relata em seu trabalho, que em janeiro de 1865, o químico 
alemão Friedrich August Kekulé Von Stradnitz publica sua primeira proposta para a 
representação estrutural do benzeno, sua proposta apresenta a estrutura do benzeno 
na forma de salsicha (Figuras 7).  

 

  
Figuras 7: Representações de Kekulé para a estrutura do benzeno na forma de “salsicha” 

Fonte: Oliveira, 2010. 
 

Ainda nesse mesmo ano Kekulé divulgou sua teoria sobre a estrutura cíclica do 
benzeno que teria sido influenciada por um sonho (OLIVEIRA, 2010). Finalmente 
Kekulé, encontrou a resposta para essa intrigante busca. A ajuda para desvendar a 
estrutura do benzeno veio de um sonho que ele teve. Em seu sonho, ele via uma cobra 
mordendo a própria cauda (Figura 8). Ao despertar, propôs uma estrutura cíclica para 
a molécula do benzeno, resolvendo assim definitivamente uma questão que desafiava 
os químicos do século XIX (SANTOS, 2008). 
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Figura 8: O sonho de Kekulé e a representação estrutural da molécula de benzeno. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/ 

 
O texto a seguir foi extraído de um discurso feito por Kekulé, em 1890, quando 

químicos de várias partes do mundo reuniram-se em Berlim para comemorar o 
aniversário de 25 anos da publicação da fórmula do benzeno. 

 
Estava sentado escrevendo meu livro didático, mas o trabalho não progredia; 
meus pensamentos estavam em outro lugar. Virei minha cadeira para o fogo e 
cochilei. Novamente os átomos estavam saltando diante dos meus olhos. 
Nessa hora, os grupos menores mantinham-se modestamente no fundo. Meu 
olho mental, que se tornara mais aguçado pelas visões repetidas do mesmo 
tipo, podia agora distinguir estruturas maiores de conformações múltiplas: 
fileiras longas, às vezes mais apertadas, todas juntas emparelhadas e 
entrelaçadas em movimento, como uma cobra. Mas veja! O que era aquilo? 
Umas das cobras havia agarrado sua própria cauda, e essa forma girava 
zombeteiramente diante dos meus olhos. Acordei como que por um raio de luz; 
e então também passei o resto da noite desenvolvendo as consequências da 
hipótese. (BENFEY, 1958, p. 21 apud USBERCO, SALVADOR, 2000, p. 74). 
 

Oliveira (2010), em uma de suas pesquisas sobre o sonho de Kekulé, 
apresenta um desenho do benzeno em forma de “salsicha” com uma geometria cíclica. 
(Figura 7), publicado por Kekulé nesse mesmo período, a autora aponta que esse 
desenho pode ser considerado uma evidência de uma possível tentativa do cientista de 
explorar as visões de seu sonho da cobra girando e mordendo o próprio rabo. Para 
Oliveira (2010) tais evidências parecem confirmar as declarações de Kekulé em 1890 e 
a veracidade de seu sonho. 

Apesar desse ter sido um dos mais polêmicos relatos da história da ciência, a 
descoberta de Kekulé teve um importante significado para história da química, pois, 
com a descoberta da estrutura do benzeno, abriu-se o caminho para a síntese de 
vários novos compostos orgânicos. 

NA EVOLUÇÃO DA TABELA PERIÓDICA  

AS OITAVAS DE NEWLANDS 

Em 1866, o inglês John Alexander Reina Newlands apresentou um trabalho 
onde ele compara a organização dos elementos químicos ao teclado de um piano com 
suas notas divididas em períodos ou oitavas (Figura 9). Ele explica que os elementos 
deveriam ser divididos em grupos de oito, e que cada oitavo elemento aparece, nesse 
arranjo, como uma espécie de repetição do primeiro, como acontece com a oitava 
nota de uma escala musical (TOLENTINO et al. 1997).  
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Figura 9: Comparação da organização dos elementos as sete notas musicais. 

Fonte: http://www.conteudoglobal.com/ 
 

Como Newlands teve educação musical, chamou à regularidade observada, de 
lei das oitavas, estabelecendo analogia com o que ocorre na escala musical. A ideia 
de Newlands foi ridicularizada pela analogia com os sete intervalos da escala musical, 
porém, mais tarde reconheceram-lhes indiscutíveis méritos (TOLENTINO et al. 1997). 

O PARAFUSO TELÚRICO 

Em 1863, o geólogo francês Alexandre-Emile Beguyer de Chancourtois tentou 
uma classificação dos elementos, baseada no peso atômico do oxigênio, já 
estabelecido na época como 16. Traçou uma hélice na superfície do cilindro, de modo 
que formasse um ângulo de 45° com o seu eixo. Sobre ela dispôs os elementos em 
ordem crescente de pesos atômicos, que foram tomados como ordenadas sobre várias 
geratrizes (ROSA et al. 2007). A hélice atravessava as geratrizes a distâncias cujos 
valores eram múltiplos de 16 e, os elementos onde os pesos atômicos diferiam em 16 
unidades, caíam na mesma geratriz. O grupo de elementos de cada geratriz possuía 
propriedades químicas semelhantes. Essa organização dos elementos químicos 
proposta por Chancourtois, foi comparada a um parafuso (Figura 10), passando a ser 
conhecida como parafuso telúrico. 

 

 
 

Figura 10: Comparação da organização dos elementos a um parafuso. 
Fonte: http://quimicandoedu.blogspot.com.br/  

 
Segundo Rosa et al. (2007), essa disposição foi chamada de parafuso telúrico 

porque a espiral lembrava os passos de um parafuso e incluía elementos que 
constituíam a Terra. 

O MODELO ANALÓGICO PARA MAR DE ELÉTRONS  

Em 1930, Paul Dirac propôs a teoria do Mar de elétrons para explicar a 
estabilidade do elétron no estado fundamental. Dirac formulou uma equação conhecida 
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como Equação de Dirac, que afirmava que elétrons em estado excitado, perdem 
energia espontaneamente por emissão de um fóton passando para seu estado 
fundamental (CARUSO; OGURI, 1997). 

Porém, mais tarde, para a surpresa de Dirac, foi verificado que nessa equação, 
para cada solução com energia positiva, existia uma correspondente com energia 
negativa. Isso quer dizer que todas as partículas com energia positiva deveriam perder 
energia, e passar a ter energia negativa, na procura pelo estado com energia mínima, 
emitindo, dessa forma uma quantidade infinita de energia (CARUSO; OGURI, 1997). 
Para solucionar esse problema, Dirac propõe a teoria do "mar de elétrons", que é uma 
analogia a sua tese que propõe a existência de um preenchimento de todos os espaços 
de energia negativa onde os espaços com energia positiva não poderiam mudar 
continuamente para os estados com energia negativa. Assim, tem-se um mar com uma 
quantidade infinita de elétrons (CARUSO; OGURI, 1997). Dirac se utiliza de uma 
analogia “mar”, para deixar mais compreensível sua teoria que explica o processo de 
estabilidade do elétron no seu estado fundamental. 

A REGRA DO OCTETO 

Por volta de 1902, Gilbert Newton Lewis ao tentar explicar a tabela periódica a 
alunos do primeiro ano do curso de química, chegou a conclusão de que a disposição 
dos elétrons nos átomos seria parecido com um cubo (Figura 12). E apesar dele não 
saber exatamente quantos elétrons havia em dado átomo, ele constatou que a tabela 
periódica poderia ser explicada se os elétrons ficassem em grupos sucessivos de oito, 
como num vértice de vários cubos concêntricos (MAHAN e MYERS, 1995). 

 
 

 
Figura 12: Manuscrito de Lewis, com o primeiro diagrama de elétrons. 

Fonte: MAHAN e MYERS,1995  
 
Assim, a teoria de Lewis ficou sendo conhecida como regra do octeto por 

causa do agrupamento cúbico de oito elétrons análogo aos vértices de um cubo 
(MAHAN e MYERS,1995). 

A DESCOBERTA DA MAGNIFICA ESTRUTURA DO FULERENO 

Em 1985, três pesquisadores Harold Walter Kroto, Robert Floyd Curl, Jr. e 
Richard Erret Smalley, descobriram mais uma forma alotrópica do carbono, sendo a 
primeira molecular. Essa molécula foi batizada com o nome de buckminsterfullerene 
em homenagem ao arquiteto Richard Buckminster Fuller. A descoberta do 
buckminsterfullerene C60, atualmente chamado de fulereno C60, ocorreu acidentalmente 
(KROTO, et al. 1985, p. 162), na tentativa de simular as condições de nucleação dos 
átomos de carbono nas estrelas gigantes vermelhas frias. Os fulerenos apresentam-se 
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geralmente esféricos, constituídos por hexágonos e pentágonos, sendo os pentágonos 
responsáveis por sua curvatura e, assim, por sua forma tridimensional (KROTO et al., 
1985, p. 162).  

Smalley, usando papel, tesoura e fita adesiva, passou uma noite toda tentando 
definir a estrutura do C60, foi quando obteve um poliedro de 32 faces, sendo 20 faces 
hexagonais ligadas por 12 faces pentagonais (ROCHA-FILHO, 1996). Esta molécula ao 
ser publicada na revista Nature teve sua estrutura comparada a estrutura de uma bola 
de futebol (Figura 12). 

 

   
 

Figura 12: Representação da estrutura do Fulereno 
Fonte: http://hypescience.com/ 

 
A descoberta dessa forma alotrópica molecular do carbono abriu a perspectiva 

para um novo campo da química, os ‘nanotubos’ (ROCHA-FILHO, 1996). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, vimos nesse trabalho o quanto a linguagem analógica contribuiu para 
que pensamentos científicos fossem compreendidos e até muitas hipóteses fossem 
reformuladas. 

Uma das vantagens do uso dessa linguagem, que se mostrou bastante patente 
ao alongo da história, foi o seu potencial em desenvolver capacidades cognitivas, 
contribuindo para a aproximação do cientista com a sociedade e o homem comum, 
levando a sociedade a compreender melhor a ciência através de uma linguagem que 
se utiliza das coisas de seu cotidiano para uma abstração do novo conhecimento 
científico a ela apresentado.  

Contudo, não devemos esquecer que o uso de analogias na linguagem 
científica ainda é bastante polêmico. Quanto ao ensino, especialistas defendem que 
para que a analogia seja capaz de conduzir o estudante à abstração e apropriação de 
conceitos científicos, é necessário que ela seja desconstruída, ou seja, o caminho 
percorrido durante a apresentação da mesma, deve ser desfeito para que os 
estudantes sejam capazes de compreender as relações estabelecidas entre o análogo 
e o conceito alvo, pois,  apesar de suas contribuições, é necessário que sua utilização, 
no ensino, seja feita de forma cautelosa e planejada, para se evitar que características 
não desejáveis do análogo sejam atribuídas ao conceito alvo. 
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Resumo: A partir da proposta de execução de um experimento que aborda o conteúdo sobre forças 
intermoleculares, um grupo de estudantes fotografou o processo e produziu um relatório inserindo as 
imagens obtidas. Com base em categorias de análise classificaram-se as imagens produzidas e o grau 
de sua relação com o texto escrito. Complementarmente à produção escrita, os estudantes participaram 
de entrevistas semi-estruturadas discutindo sobre a formulação dos relatórios e ao uso de imagens e 
textos. Os resultados revelaram que nessa estratégia de trabalho, utilizando registros fotográficos, com 
inserção em relatório, os estudantes não estavam adequadamente alfabetizados para estabelecerem o 
necessário diálogo entre texto e imagem, indicando que o uso de imagens e sua relação textual deve ser 
foco de preocupação mais objetiva dos professores de química que buscam expandir os meios que 
promovem a aprendizagem sobre química.  

INTRODUÇÃO 
 Atualmente nossos estudantes são bombardeados de imagens e informações, 
fato que contribui para a necessidade de aulas dinâmicas e que se utilizem métodos e 
materiais que fazem parte da vida dos alunos. Com o avanço tecnológico e as diversas 
formas de materiais que podemos utilizar na sala de aula, vemos a importância da 
aquisição de diferentes recursos para o processo de ensino e aprendizagem e uma das 
formas é nos apoiarmos nas Tecnologias da Informação e Comunicação.  
 Importante ressaltar que a sociedade passa por mudanças que valorizam 
profundamente as informações, isso exige uma formação de cidadãos críticos, criativos 
e com domínio de seus conhecimentos. O uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação vem ajudar o processo de educação, já que este não deve ser 
sustentado só com o repasse de informações do professor e sim na construção do 
conhecimento, desenvolvendo novas competências como, criação do novo a partir do 
já conhecido e a autonomia do estudante. 
 Com o grande contato com as TICs a que a vida moderna nos expõe, traz-no a 
necessidade de, no âmbito escolar, os docentes aderirem ao seu uso, mas a forma 
como é aplicada e sua objetividade são tão importantes quanto sua utilização. 
 Rivero e Gallo (2004) categorizam as formas de comunicação da seguinte forma: 
oralidade, escrita e informática. A tecnologia da oralidade está presente em todas as 
culturas, cada qual de sua forma, porém a mais importante na comunicação. Já a 
tecnologia escrita, a que nos interessa, se divide em dois aspectos: a linguagem 
escrita, aquela formada por símbolos e códigos que dependem das convenções 
culturais e a linguagem icônica, formada por imagens, cuja decodificação pode ser 
compartilhada em povos distintos e de diferentes formas, já que dependem menos de 
acordos culturais. Nesse sentido fica óbvia a diversidade de interpretações quanto às 
imagens, o que nos remete à importância de uma alfabetização imagética. Para 
Fernandes; Amâncio-Pereira (2009) a linguagem icônica é pouco explorada durante o 
período escolar o que nos conduz à não “alfabetização” para leitura de imagens, e 
entendem que essas duas categorias de linguagem escrita se completam, como nas 
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histórias em quadrinhos, que conciliam desenhos figurativos com as narrativas escritas 
produzindo um maravilhoso e sedutor potencial comunicativo. 
 A mídia e os diversos meios de comunicação entrega as informações de tal 
modo que quase não requerem decodificações, isso tem prejudicado os estudantes no 
desenvolvimento de maior amplitude dos modos de pensar, interpretar e decifrar 
diferentes mensagens. As imagens cotidianas tendem a ser chamativas, de fácil 
compreensão e sem maiores complicações internas, sendo assim esquecidas 
rapidamente (KLEIN;LABURÚ, 2000), criando-se assim dificuldades no âmbito escolar 
para promover cidadãos críticos, ativos e avaliadores de informações.  
 Vivemos rodeados de imagens e é fundamental saber interpretá-las, de modo 
que, ao observar uma imagem, o indivíduo seja capaz de desvendar seu verdadeiro 
significado e transpô-lo em diferentes formas de linguagem. 
 Uma imagem quando utilizada deve estar vinculada a um texto, ou qualquer 
outra forma narrativa que geram juntamente informações importantes ao leitor. O texto 
unido a imagem produz efeitos que são lingüísticos e narrativos e que muitas vezes se 
confundem entre si (GASTAMINZA, 2001). 
 Quando citamos efeitos lingüísticos e narrativos, estamos norteados pela 
denominação segundo Gastaminza (2001) onde informa que: 
 - Os efeitos lingüísticos são palavras que apontam informações que a imagem é 
incapaz de vincular, por exemplo, quando serve de guia para o leitor entender os 
significados incorporados na imagem. 
 - Os efeitos narrativos são textos que ajudam a construção da história registrada 
naquele instante através de uma determinada imagem, ou seja, o texto contribui a 
reconstruir o universo representado na fotografia naquele momento. 
 O valor informativo e documental do texto, pelos efeitos narrativos e lingüísticos, 
é tão importante que não pode ser separado do documento fotográfico e sua 
apresentação (GASTAMINZA, 2001). 
 Segundo Perales e Jiménez (2002) o crescente uso de imagens nos livros 
didáticos de ciências, muitas vezes não é articulada de forma correta, ou seja, a 
ilustração não se relaciona com o texto, podendo levar o estudante à interpretação 
errada do conceito. 
 Interessa-nos conhecer como os estudantes estabelecem o diálogo e suas 
relações entre a comunicação visual e a comunicação textual, para Perales e Jiménez 
(2002) o conhecimento só é válido quando há associação das imagens inseridas com a  
produção textual do estudante. Como também sustentado por Gastaminza (2001) a 
importância do texto narrativo atrelado à fotografia, por exemplo. 
 Por este viés, ressaltamos a importância da fotografia enquanto técnica da 
linguagem icônica e o seu papel enquanto recurso didático, como também a relevância 
dos estudantes transitarem nas diferenças formas de representação. 
 Apontamos o uso de imagens como forma de potencializar o processo de 
ensino-aprendizagem, quer facilitando-o, ou ainda ampliando-o, com o 
desenvolvimento de novas tecnologias. (FERNANDES; AMÂNCIO-PEREIRA, 2009). 
 Nessa perspectiva, como também na investigação do uso imagético e sua 
relação textual, utilizamos o processo fotográfico como forma de impulsionar os 
estudantes ao encontro com o conhecimento, já que é uma das formas de expressão 
mais rápidas e eficazes para transmitir uma mensagem.  
 Dentro de todo esse panorama pergunta-se: Nossos estudantes têm a 
habilidade de trabalhar com diferentes formas de representação? Estão aptos a 
transitarem nas distintas formas de linguagem, como nas imagens e nas narrativas 
textuais? 
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Metodologia 

  
 Para responder as questões levantadas, este trabalho adotou uma metodologia 

de pesquisa qualitativa, utilizando análise de relatórios feitos pelos estudantes e 
entrevista como instrumentos de coleta de dados. A entrevista trata-se de uma técnica 
de pesquisa em que o entrevistador coleta dados objetivos e/ou subjetivos do sujeito 
acerca de algum tema, caracterizando-se pela interação social entre as pessoas 
envolvidas no processo (HAGUETTE, 2007). 

 Para Gaskell (2002), a combinação desse instrumento com outros métodos de 
pesquisa pode contribuir para a obtenção de respostas mais aprofundadas para o 
problema investigado. Como exemplo o autor menciona a possibilidade de se utilizar a 
entrevista como forma de explorar com maiores detalhes dados coletados em 
questionários, a fim de explicar alguns resultados inesperados, assim como 
compreender informações em um contexto maior. No caso deste trabalho foram 
utilizados relatórios de laboratório ao invés dos questionários como citado pelo autor. 

 A entrevista foi realizada com o grupo que inseriu a fotografia no relatório, pois 
questões importantes foram encontradas em relação às linguagens imagéticas e sua 
interação com a linguagem textual. Optou-se por uma entrevista semi-estuturada, com 
a gravação do áudio que posteriormente foi transcrito para uma melhor análise.  

 Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada focaliza um 
assunto sobre o qual é montado um roteiro com perguntas principais, complementadas 
por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o 
autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as 
respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. 

 Essa investigação foi realizada em uma escola particular da cidade de São 
Paulo, com 12 alunos do 3º ano do ensino médio que se propuseram a participar. 
Foram feitos dois grupos de seis alunos cada, formando-se três duplas, sendo que 
todos realizaram o experimento no laboratório, onde foi abordado o conteúdo de 
interações moleculares. Um dos grupos, além de executar o experimento, também 
deveria registrar os momentos com fotografias, para depois utilizá-las na montagem de 
um relatório. O outro simplesmente faria o experimento e a coleta de dados. Após o 
término das atividades os grupos produziram o relatório de experimento (DIAS DE 
SOUZA; ARROIO, 2011), e o grupo que produziu as fotografias, inseriu estas em seus 
trabalhos. Não foi discutido com os grupos sobre o uso das imagens nos relatórios, já 
que uma das investigações era explorar como os estudantes trabalham com as 
diferentes representações. 

 Traçamos como objetivos os seguintes tópicos: 
  - Analisar a partir dos relatórios, se os alunos estão aptos a transitarem nas 

diferentes formas de linguagem, ou seja, a textual e a imagética. 
  - Averiguar se há diferença na explanação dos relatórios entre os grupos que 

utilizaram as imagens fotográficas e os que não as utilizaram. 
 As imagens inseridas nos relatórios foram analisadas com base na taxonomia 

proposta por Peralez e Jiménez (2002), discutidas por Gibin, Kiill e Ferreira (2009) e 
adaptadas para nossa realidade (quadro 1).  
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Quadro 1: Taxonomia adaptada para classificação de imagens fotográficas. 
Categoria Descrição Subcategorias 

 
Iconicidade 

 

Grau de 
complexidade 
das imagens. 

Fotografia - Quando é usada a imagem para 
interpretar o espaço e a realidade. 
Desenho Figurativo com signos – Representa ações 
ou magnitudes inobserváveis em um espaço de 
representação heterogênea. 

 
Funcionalida-

de 
 

O que pode ser 
feito com as 

imagens. 

Inoperantes - Não aponta nenhum elemento 
utilizável, só cabe à observação. 
Operativas elementares – Contêm elementos de 
representação universal: esboços, dimensões, etc.  
Sintáticas – Contêm elementos cuja utilização requer 
conhecimento de conteúdos específicos. 

 
Relação com 

o texto 
 

Referências 
mútuas entre 

texto e imagem 

Conotativa – Texto descreve o conteúdo, sem 
mencionar sua correspondência com os elementos 
incluídos na ilustração. Essas relações são 
assumidas como óbvias, ou seja, relações que o 
próprio leitor possa fazer. 
Denotativa – O texto estabelece a correspondência 
entre os elementos da ilustração e os conteúdos 
representados. 
Sinóptica – O texto descreve a correspondência entre 
os elementos da ilustração e os conteúdos 
representados e também estabelece as condições 
em que as relações entre os elementos incluídos na 
figura representam os conteúdos de modo que a 
unidade e o texto formam uma unidade indivisível. 

 
Etiquetas 
verbais 

 

Textos 
incluídos na 
ilustração. 

Sem etiqueta – A ilustração não contém nenhum 
texto. 
Nominativa – Letras ou palavras que identificam 
alguns elementos da ilustração. 
Relacionável – Textos que descrevem as relações 
entre os elementos da ilustração. 

 
  
 
Resultados e discussão 

 
O corpus de análise foi composto por três relatórios que apresentaram um total 

de 27 imagens, lembrando que as outras três duplas não inseriram fotografias nos 
relatórios porque assim foi proposto pelo professor, porém não foi imposto que não 
colocassem algum tipo de imagem, como também para as duplas que inseriram as 
fotografias, não foi imposto que deveriam ou não colocar outros tipos de imagens. 

 
 A tabela 1 mostra os resultados percentuais em relação às subdivisões das 

categorias apresentadas no quadro 1. 
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Tabela 1 – Percentuais predominantes por subcategoria de análise 

Categoria 
% 

(Subcategoria 
predominante) 

Comentários 

Iconicidade 100 (fotografia) Estabelece um grau crescente de simbolização e a 
fotografia é a de menor grau. 

Funcionalidade 67 (inoperante) A imagem não aponta nenhum elemento utilizável, 
só cabe à observação. 

Relação com o 
texto 92 (conotativo) 

O texto descreve os conteúdos sem mencionar sua 
correspondência com os elementos inclusos na foto. 

Etiquetas 
verbais 

96 (ausência 
de etiqueta) A imagem não contém nenhum texto. 

 
 A tabela 1 mostra a síntese da análise dos dados indicando que na categoria 
iconicidade, 100% das imagens inseridas correspondem à fotografia, o que era de se 
esperar, pois foi a demanda estabelecida pelo professor, entretanto a inserção de 
alguma outra imagem não foi vedada, somente foi proposto que elaborassem um 
relatório para que qualquer pessoa entendesse o experimento e suas concepções. 
Esperava-se que algumas duplas se apropriassem de alguma outra imagem, como um 
desenho figurativo com signos, pois este expõe mais informações que uma fotografia, 
por exemplo.  
 Segundo Sardelich (2006) o uso da linguagem visual facilita a comunicação e 
uma determinada representação de um indivíduo é composta de sua manifestação 
cultural, documento do imaginário humano, de sua historicidade e de sua diversidade. 
 Na categoria funcionalidade 67% das imagens são inoperantes, ou seja, a 
imagem fotográfica cumpre apenas a função de ilustração, já o restante apresenta 
característica sintática, pois contém elementos cujo uso exige o conhecimento de 
normas específicas, no caso o conteúdo de química. Este fato revela que os 
estudantes supõem que estas relações sejam óbvias e que o próprio leitor possa fazê-
las, supondo que esta audiência seja o professor. 

Na relação com o texto, 92% das imagens exibem propriedades conotativas, 
pois os registros imagéticos não se comunicam com o texto principal. Dentre todas as 
categorias apontadas, essa é uma das mais importantes, já que segundo autores, a 
imagem deve estar atrelada ao texto para o enredo fazer sentido e sua utilização ter 
coerência. (GASTAMINZA, 2001; PERALEZ E JIMÉNEZ, 2002; GIBIN, KIILL E 
FERREIRA, 2009) 
 Por fim, na categoria etiquetas verbais 96% das imagens não apresentam textos 
ou palavras que identificam os elementos imagéticos, deixando-as sem maiores 
informações, o que acarreta em diferentes representações.  
 Segundo Rodrigues (2007), a imagem fotográfica é polissêmica, ou seja, 
passível de inúmeros significados e interpretações, pois possui um sentido denotativo, 
representado literalmente pelo o que se vê, e um sentido conotativo que corresponde 
às diversas interpretações que uma imagem fotográfica pode ter. Sendo assim, vemos 
a importância das etiquetas verbais e a associação da linguagem icônica e textual. 

Para uma melhor explanação das categorias estudadas, inserimos algumas 
imagens dos relatórios apresentados pelos estudantes. 
 No quadro 2 expomos a ilustração apresentada por uma dupla de alunos que 
representa uma das fotografias inseridas em seu relatório. 
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Quadro 2 – Representação da fotografia inserida no relatório. 
Imagem Comentário 

 

 
Importante ressaltar que uma imagem, no 
caso a fotografia, pode facilitar a 
compreensão de um conteúdo, porém se 
não for adequadamente usada, fica sem 
sentido e propõe diversas interpretações, 
sejam elas corretas ou não. 
 

 
Em relação à funcionalidade, que diz respeito à utilização das ferramentas 

gráficas como forma de expressar as idéias, 67% das imagens são inoperantes, pois 
não apresentam conceitos, só cumprem o papel ilustrativo. No quadro 3 há um 
exemplo desta ilustração. 
 
 
Quadro 3 – Exemplo que caracteriza uma imagem inoperante. 
Imagem Comentário 

 

 
 
 
Este conteúdo imagético indica que seu 
uso está vinculado somente a uma 
decoração, pois não remete a maiores 
informações. 
 

 
Na categoria relação com o texto 68% das imagens exibem propriedades 

conotativas, pois as ilustrações aparecem isoladas do texto, tornando-se descontínuas 
e segundo Perales e Jiménez (2002), as imagens só terão significados quando 
relacionadas ao discurso e isto é denominado de texto combinado com as imagens, o 
que para o processo de ensino – aprendizagem é fundamental. Como também para 
Gastaminza (2001), os efeitos narrativos e lingüísticos, já abordados anteriormente, 
são tão importantes que não pode ser separado do documento fotográfico, pois geram 
juntamente informações importantes ao leitor. Tais informações revelam que os 
estudantes não estão adequadamente alfabetizados para construírem um diálogo entre 
texto e imagem. Isso nos remete o quanto é pouco explorado, de forma correta, o uso 
de linguagem icônica e textual em sala de aula.  

No quadro 4 é revelado um exemplo desta ilustração.  
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Quadro 4 – Exemplo que caracteriza uma imagem conotativa.  
Imagem Comentário 

 

 
 
A fotografia inserida pelo estudante não é 
citada no texto principal, como também o 
que é relatado nas proximidades da 
imagem não está na ilustração. Portanto, 
não há relação imagética e textual. 

 
 

No que diz respeito às etiquetas verbais 96% das imagens fotográficas não 
apresentam textos que identificam os elementos imagéticos, o restante foi de 
propriedade nominativa, já que há textos ou palavras referenciando as ilustrações. 

Perales e Jiménez (2002) sustentam que estes textos explicativos contidos nas 
imagens favorecem o entendimento e estabelecem melhor grau de conhecimento do 
conteúdo estudado. 

É necessário esclarecer que nesta categoria o texto ou palavras devem estar 
inseridos na figura, mas como a proposta foi o uso da fotografia, foi levada em 
consideração qualquer citação feita próximo à imagem, como uma legenda. No quadro 
5 é demonstrado este tipo de classificação. 
 
Quadro 5 – Exemplo que caracteriza uma imagem nominativa. 
Imagem Comentário 

 

 
 
Para Perales e Jiménez (2002) quanto 
menor a iconicidade de uma imagem, 
maior a necessidade de explicação para 
sua compreensão, portanto não foi o 
resultado obtido pelos estudantes, já 
que quase todas as imagens eram 
fotografias (menor iconicidade) e 
somente 4% das ilustrações possuíam 
alguma informação. 

 
 Percebemos que nos relatórios onde não houve inserção das fotos, os 
experimentos foram mais explicativos e detalhados, o que era de se esperar, já que os 
estudantes não teriam as imagens pra se apoiarem em suas explicações. 
 Foi realizada uma entrevista com os alunos que fotografaram o experimento, 
para melhor entender os motivos de escolhas das fotos inseridas no relatório e o que 
os estudantes queriam informar com determinada imagem, como também se o método 
que utilizaram é viável para compreensão do contexto abordado. 
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 Como já foi dito, a entrevista foi semi-estruturada no qual tinha como parâmetro 
três perguntas, mas que outras foram realizadas conforme respostas dos entrevistados. 
 No quadro 6 estão inseridas as questões abertas realizadas, com o objetivo de 
entender como os estudantes interpretam as imagens em seu relatório e sua 
comunicação com a linguagem textual. 
 
Quadro 6. Perguntas presentes no roteiro de entrevista. 

Perguntas  
1- O que você levou em consideração para escolha de uma determinada foto 

em predileção a outra? 
 

2 - Se uma pessoa leiga em química olhar seu relatório, você acha que  
entenderia tudo o que foi exposto e contextualizado? 

 

3 – Se fosse pedido para melhorar seu relatório, o que você mudaria?  
 
 Em relação à primeira pergunta foi unânime que a escolha partiu do princípio da 
foto estar mais bem centralizada, não tremida e próxima ao elemento exposto. 
 Quando abordados sobre a segunda pergunta, a maior parte indica que as 
vidrarias utilizadas no laboratório deveriam ser fotografadas também, pois muitas 
pessoas não sabem o que é cada material. 
 A1: “Nem todo mundo sabe o que é Becker, por exemplo, daí não vai dar pra 
entender direito.” 
 A2: “Eu acho que entende sim, porque quando ela lê, pode até não saber o que 
é, mas quando olha a foto ela entende.” 
 A3: “Às vezes a pessoa lê o que a gente escreveu e ela não entende direito, mas 
quando vê a imagem fica mais fácil.” 
 Os entrevistados deixam claro que para qualquer leitor a imagem se explica, 
mas não percebem, mesmo que até citado entrelinhas (A3), que a imagem é 
informativa, mas deve estar atrelada a uma escrita.  
 E quando questionados sobre uma determinada imagem que há um tubo de 
ensaio com uma mistura bifásica, alguns se perdem na identificação de qual é o óleo 
ou a água. 
 A2: “Ah, é tipo o mais denso fica embaixo, tipo a água é mais densa né?” 
 Ou seja, percebemos que nem mesmo as pessoas envolvidas no processo não 
identificam com clareza as substâncias em seus relatórios.  
 A3: “Mas é porque essa foto está em preto e branco, mas se fosse colorida dava 
pra ver, tipo o óleo é amarelo e a água incolor.” 
 E eis que surge um questionamento de uma das integrantes do grupo: 
 A4: “Mas e no caso da mistura água e glicerina?” 
 A3: “É... daí tinha que escrever pra identificar mesmo.” 
 Percebemos que quando indagados e fazendo-os refletir, alguns percebem a 
importância da vinculação imagem e texto. 
 Em relação à terceira pergunta, em nenhum momento citam a inserção de 
linguagem escrita, e as respostas sempre caminham em direção ao aumento do 
número de imagens, no caso as fotos. 
 A1: “Eu colocaria mais foto de tudo, tipo foto do Becker e colocar... Becker, do 
tubo de ensaio, pra pessoa saber o que é cada coisa. Explicar melhor com as imagens 
mesmo.” 
 Nesse contexto foi questionado para A1 se com todas essas imagens seria 
necessário interpretá-las melhor através de uma escrita e ela respondeu da seguinte 
forma: 
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 A1: “É... a escrita é um a mais, mas dá pra entender com as imagens.” 
 Ou seja, percebe que a linguagem textual é importante, mas não caracteriza 
como fundamental unir os tipos de linguagem. 
 A2: “Eu colocaria mais fotos, tipo de tudo, antes de colocar a substância, depois 
com a substância, tipo um tutorial, sabe?” 
 A3: “E as imagens têm que ser coloridas, porque preto e branco não dá pra ver 
muito bem.” 
 
 
Conclusões 

A pluralidade semiótica é fato na sociedade contemporânea, o que implica na 
necessidade dos estudantes participarem dos processos de aprendizagem que os 
conduzam à alfabetização imagética. 

Os estudantes expressam em suas comunicações escritas um grau elevado de 
insuficiência em relação ao seu uso, pois a maior parte dos registros imagéticos 
inseridos nos relatórios não exibe a propriedade de agente auxiliar na compreensão 
dos conceitos e não dialogam com os textos. Segundo eles, a imagem fala por si, não 
havendo necessidade de uma linguagem escrita mais profunda, ou indicativa dos 
elementos formadores da imagem, o que depois quando questionados, conseguem 
perceber a importância da vinculação imagem e texto. Constatamos que falta uma 
maior criticidade e atenção na formulação dos relatórios em relação ao uso das 
linguagens textual e icônica, talvez isso deva a não exploração desses conceitos em 
sala. Independente da matéria é válido que haja uma explanação sobre o uso das 
imagens e sua relevância quanto à vinculação a uma escrita. 

Através destes resultados, apontamos a grande importância da linguagem 
textual estar vinculada à linguagem imagética, pois geram juntamente informações 
significativas ao leitor, não produzindo interpretações errôneas dos conceitos 
abordados. Destacamos também o uso maior de ilustrações e codificações no ensino 
de química, para um melhor desenvolvimento cognitivo e formação de um cidadão 
crítico e avaliador de informações. 
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Palavras Chave: Ensino de Química. Imagens do Trabalho Científico. Concepções dos Alunos.    
Introdução 

Investigações sobre ideias, imagens e concepções 
sobre ciência e a natureza do trabalho de construção 
do conhecimento científico não são recentes. Mesmo 
com ampla quantidade de trabalhos reportados na 
literatura, os pesquisadores na área de educação 
ainda têm conduzido novas investigações nesta linha 
de pesquisa visando caracterizar imagens sobre as 
atividades desempenhadas pelos cientistas pelos 
vários níveis de ensino. É possível encontrarmos com 
frequência em nossos estudantes e professores as 
denominadas imagens deformadas do trabalho 

científico
1. Essas imagens (re)produzidas são frutos da 

redução do ensino científico a uma mera apresentação 
do conhecimento previamente elaborado não 
oportunizando espaço para o desenvolvimento de 
atividades investigativas no ensino ciências2. O 
presente relato visa uma análise das ilustrações sobre 
cientistas e suas atividades desempenhadas que 
foram elaboradas por 36 discentes de uma sala do 1º 
ano do Ensino Médio participantes do projeto de 
extensão “Onde está a Química no Cotidiano?”, em 
uma das primeiras atividades desenvolvidas. Os 
desenhos produzidos durante a atividade de aplicação 
de um questionário estruturado foram caracterizados 
conforme os critérios espécie, gênero, raça, idade, 
formação, ações, local e objetos de trabalho3. Algumas 
informações adicionais foram requisitadas na forma de 
perguntas complementares ao desenho. A coleta dos 
dados foi feita através da análise de cada desenho e 
transposição das informações para uma planilha do 
Microsoft Excel. Em seguida, os dados foram 
quantificados e descritos através do referencial1,3-4. 

Resultados e Discussão 
Algumas das imagens representando o cientista e 
suas atividades desempenhadas se encontram nas 
figuras abaixo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1: Imagens caracterizadas de cientistas e atividades desempenhadas. 

Partindo da caracterização dos 36 desenhos pode-se 
observar os seguintes apontamentos: (I) Os cientistas 
são considerados como pessoas humanas (n=33) e 
não como seres com extraordinários ou não humanos 
(n=3); (II) A ciência ainda é masculinizada (n=27) 

enquanto a presença feminina é restrita (n=9); (III) A 
raça branca (n=27) prevalece como dominante sobre 
outras raças (asiáticos, negros e pardos) na 
contribuição para o desenvolvimento científico; (IV) A 
idade para ser um cientista tem variação em dois 
grupos distribuídos: 14 à 40 anos (n=24) e 40 à 70 
anos (n=12); (V) Para ser um cientista o ser humano 
necessita ter uma ou duas formações específicas, 
como Química ou Física (n=15), Biólogo, Ambientalista 
ou Analista de Sementes (n=5), Médico (n=1), 
Engenheiro Mecatrônico (n=2) ou, simplesmente, 
Cientista (n=14); (VI) Nas imagens analisadas foi 
comum encontrar cientistas realizando somente 
experimentação (n=16), observação (n=2) ou 
explicação (n=1). Ainda foi possível identificar 
cientistas realizando registro escrito (n=15), pensando 
(n=2), realizando medidas com instrumentos (n=2) ou 
somente observando (n=2) durante a experimentação 
e (VII) Local de trabalho mais ilustrado foi o laboratório 
(n=30), sala de aula (n=3), floresta/natureza (n=2) ou 
em casa (n=1).  

Conclusões 
Os resultados permitem afirmar que imagens 
deformadas do trabalho científico ainda persistem na 
concepção de nossos alunos. Ideias de que a ciência é 
masculina, dirigida por cientistas brancos, com idade e 
formação diversificada são detalhes que devem 
trabalhados. Com esses dados, pretende-se inserir 
atividades como o uso de textos de divulgação 
científica, textos sobre História da Química, filmes e 
atividades experimentais investigativas no projeto de 
extensão. Acredita-se que uma proposta desta 
natureza possa contribuir para a socialização do 
processo de produção do conhecimento científico de 
forma a elaborar visões menos distorcidas. 
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RESUMO: Este trabalho é parte de um estudo de mestrado desenvolvido na Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), que buscou identificar e classificar o perfil de leitores do curso de química 
licenciatura. Neste artigo, apresentaremos apenas como ocorreu a classificação dos perfis, a 
partir da leitura de um texto científico. A leitura é considerada uma importante ferramenta de 
auxílio na construção do conhecimento, pois, é por meio dela que adquirimos a maior parte das 
informações que compõem o nosso cognitivo (Kleiman e Morais, 2003), pois o aprimoramento da 
leitura ocasiona o aprimoramento na capacidade de aprender, por isso, entendemos ser 
importante trabalhar a leitura em aulas de química. Utilizamos, para a coleta de dados, um artigo 
científico que foi lido seguindo as etapas de leitura de Solé (2008). As análises embasaram-se na 
interpretação dos resumos e falas apresentados pelos pesquisados, utilizando como fonte as 
ideias de Bakhtin (2011) e Solé (2008). 

INTRODUÇÃO 
No início da sua prática a leitura era considerada simplesmente como um meio 

de receber uma mensagem, porém, no mundo contemporâneo a leitura passa a ser 
vista como um processo mental complexo que muito contribui para o desenvolvimento 
do intelecto. Esse processo requer do leitor habilidades que colaborem para a 
transformação dos símbolos gráficos em conceitos intelectuais, para isso faz-se 
necessário um grande esforço da atividade cerebral que fará o armazenamento daquilo 
que se lê. Para Kleiman e Moraes, (2003, p. 126) a leitura é “atividade cognitiva por 
excelência pelo fato de envolver todos os processos mentais”.  

 
Por essas razões percebe-se que a leitura é uma das mais importantes formas 

de aprendizagem, pois estudos demonstram que o aprimoramento na capacidade de 
ler resulta também no aprimoramento da capacidade de aprender, indo além da 
recepção de informações. No entanto, essa apreensão só é efetiva quando o leitor é 
capaz de compreender os textos lidos, o que na maioria das vezes não ocorre 
(KLEIMAN, 2003).  De acordo com Silva (1999) o professor de Ciências é considerado 
também professor de leitura, portanto ler e escrever são habilidades que devem ser 
trabalhadas também em aulas de química, para auxiliar os leitores na construção de 
conhecimentos, seja no campo escolar ou na vida em sociedade. 

  
As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Química (DCN) (BRASIL, 2001) 

apresentam pontos que se referem à busca de informação, comunicação e expressão, 
definindo habilidades e competências a serem adquiridas pelo graduando tais como, 
saber esclarecer através da escrita científica projetos e resultados de pesquisas, ler, 
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compreender e interpretar artigos científicos. Essas habilidades são comuns tanto ao 
bacharel quanto ao licenciado em Química. Especificamente para o licenciado 
acrescenta-se ainda a capacidade de escrever e avaliar criticamente materiais 
didáticos como livros e apostilas. Por isso torna-se relevante inserir a leitura nas aulas 
de química para que tais habilidades possam ser desenvolvidas pelos seus estudiosos. 
É preciso que momentos de leitura sejam concretizados em aulas de ciências e que o 
professor atuante em sala tenha domínio de leitura e de interpretação, 
consequentemente a formação inicial desse professor deve contemplar o exercício da 
leitura como forma de compreensão dos saberes escolares e sua utilização na leitura 
do mundo que o cerca.  

 
No entanto, Queiroz (2004) aponta que os professores de Ciências não possuem 

conhecimento teórico para trabalhar a leitura com seus alunos a partir do modelo 
interativo-construtivo, definido por Solé (2008, p.22, grifo do autor) como “... um 
processo de interação entre o leitor e o texto; neste processo tenta-se satisfazer [obter 
uma informação pertinente para] os objetivos que guiam sua leitura”. A leitura é ainda 
pouco utilizada na formação de professores de Ciências, e esses, por sua vez, também 
não a utilizam em sua prática, provocando assim um círculo vicioso da não prática da 
leitura interativo-construtivo, gerando a não efetivação da aquisição das temáticas 
abordadas nos textos sugeridos para a leitura durante a graduação.  
 

Sabemos que a formação do professor não se efetiva única e exclusivamente 
dentro da academia e que esta pode e deve ser complementada pelos diversos 
tempos- lugares da vida humana em sociedade. Tal formação deve também possibilitar 
ao professor a capacidade de mediação da leitura para que o maior número possível 
de sujeitos possa ter acesso à cultura científica e possa compreendê-la de forma a 
perceber como esta é construída, suas relações com a sociedade, tecnologia e 
ambiente, e também forneça um aporte teórico-metodológico para que os professores 
possam trabalhar a leitura em aulas de ciências de forma significativa.  

 
A partir dessas reflexões perguntamos: 

9 Como inserir a leitura na formação desses professores?  
9 Em que disciplinas da graduação a leitura deve ser abordada?  
9 Será que há tempo no decorrer da graduação de contemplar também essa 

temática, que parece menos importante que os cálculos, equações, leis e teorias? 
 
Na tentativa de responder à essas questões objetivamos em nosso trabalho 

classificar o perfil de leitores dos licenciandos de química da UFS, a partir da mediação 
da leitura de textos, utilizando as estratégias de Solé (2008) como instrumento de 
coleta de dados. 

CONTEXTO E CARÁTER DA PESQUISA 
Nossa pesquisa foi realizada com 17 licenciandos em química que cursavam a 

disciplina Metodologia e Instrumentação para o Ensino de química do curso de 
Licenciatura em Química da UFS. A professora formadora, responsável pela disciplina, 
por estar envolvida com questões de leitura, decidiu utilizar estratégias de ensino 
baseadas na leitura de artigos, isso nos possibilitou intervir no ambiente sem gerar 
modificações no formato das aulas ministradas pela docente. A pesquisa é de cunho 
qualitativo, pois possui caráter descritivo e indutivo, tendo o ambiente natural como 
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fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, além de ter 
como preocupação do investigador os significados que as pessoas dão as coisas e a 
sua vida (GODOY, 1995). Essa pesquisa pode ser reconhecida como um estudo de 
caso, pois se limita a um caso particular objetivando colaborar na tomada de decisões 
sobre o problema estudado e indicando possibilidades para sua modificação.  

INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS 
Optamos por promover encontros em que as discussões fossem levantadas a 

partir da leitura de um texto. Pois, com isso, poderíamos levantar as ideias de cada 
pesquisado a respeito do tema, como também percebermos os discursos que esses 
produziam sobre a leitura do texto, ou seja, que interpretações poderiam ser 
construídas a partir dessa leitura, pois para Bakhtin (2011) essas interpretações se 
formam dentro de um conjunto que envolve as ideologias históricas e sociais de cada 
leitor. 

 
Os dados foram coletados a partir de três encontros com a turma selecionada e 

consistiu na leitura mediada de artigo científico retirado da revista Química Nova na 
Escola intitulado “A pesquisa no Ensino de Química e a Importância da Química Nova 
na Escola” (SCHNETZLER, 2004).  

 
A realização da leitura do texto com os graduandos se deu a partir das 

Estratégias de Leitura de Solé (2008). De acordo com Solé (2008), o processo de 
aprendizagem a partir da leitura em sala de aula ocorre em três etapas de atividades 
com o texto: o antes, o durante e o depois da leitura. Essas atividades são 
fragmentadas em cinco estratégias: a definição do objetivo da leitura, atualização de 
conhecimentos prévios, previsão, inferência e resumo. Seguimos todas essas etapas, 
iniciando o trabalho com o texto, a partir do antes, que segundo a autora deve ser 
iniciado com o momento em que define o objetivo da leitura. 

 
O Antes - a professora formadora apresentou aos licenciandos como atividade 

de casa, uma semana antes de nossa intervenção, a leitura do artigo, esclarecendo 
aos mesmos os objetivos que guiavam a proposta de leitura, já que para Solé (2008) é 
importante que o leitor compreenda os objetivos da leitura, pois, é a partir dele que os 
significados para o texto lido são construídos. Na semana seguinte solicitamos aos 
licenciandos a elaboração de um resumo sobre o artigo e este deveria ser realizado 
individualmente, sem que fosse permitido consultar o artigo ou discutir sobre o mesmo. 
Utilizamos o resumo elaborado nesse momento, para levantarmos as concepções 
prévias e a previsão dos pesquisados sobre o texto. 

 
Após esse momento iniciamos a etapa denominada atualização de 

conhecimentos prévios. Solé (2008) relata que, antes da leitura do texto 
propriamente dito, é preciso retomar conteúdos relacionados; fazer perguntas sobre o 
assunto. Assim, levantamos dois questionamentos aos licenciandos:  

O que você entende sobre Pesquisa em Ensino de Química?  
Qual o papel da revista Química Nova na Escola nesse contexto? 
Realizamos um breve debate sobre as ideias levantadas e na sequência 

solicitamos que eles escrevessem suas respostas em uma folha, para que pudéssemos 
assim, analisar a escrita dos mesmos sobre o respectivo tema antes e depois da leitura 
mediada do texto.  
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A etapa seguinte, A previsão, refere-se ao momento em que o professor se 

utiliza dos conhecimentos prévios estabelecidos no momento anterior partindo do título 
do texto para debater com os alunos a respeito do assunto abordado no texto. Então, 
realizamos a leitura do título e perguntamos aos pesquisado o que eles achavam que 
seria tratado no texto. Um breve debate sobre as previsões também foi realizado e na 
sequência solicitamos aos licenciandos que escrevessem suas previsões na mesma 
folha em que eles anotaram as suas ideias prévias. Com isso, encerramos a etapa 
denominada pelo Antes, e iniciamos a etapa denominada por Solé (2008) de durante. 

 
O Durante: A inferência pode ser feita através da formulação de perguntas 

pelos alunos a respeito do texto. Nesta etapa os alunos se utilizam dos seus 
conhecimentos prévios e também se conscientizam do que sabem e do que não sabem 
sobre o assunto, adquirindo assim objetivos próprios, para os quais tem sentido o ato 
de sua leitura. A leitura do texto foi realizada em conjunto com a turma, onde líamos um 
parágrafo e discutíamos sobre ele, essa metodologia foi utilizada no decorrer de toda a 
leitura, e o professor formador mediava a leitura do texto na tentativa de direcionar os 
pesquisados na construção dos significados.  

 
O Depois: É esperado que, nesse momento, o leitor tenha em mente qual seria a 

ideia principal do texto lido. Essa ideia principal pode ser definida como o conjunto de 
enunciados mais importantes que o escritor utiliza para explicar um tema. Para isso 
pedimos aos graduandos que elaborassem outro resumo. Para Solé (2008, p.147); “O 
resumo de um texto é elaborado com base naquilo que o leitor determina como ideias 
principais, que transmite de acordo com seus propósitos de leitura”. A classificação do 
perfil dos leitores foi feita a partir dos dados coletados através de recortes dos resumos 
elaborados pelos licenciandos. Essa classificação foi baseada na categorização de 
Solé (2008), com a inserção de outras em função dos dados coletados.  

ANÁLISE E DISCUSSÃO OS DADOS 
Baseados na denominação de leitores de Solé (2008, p. 40), como ativo e 

passivo, onde o “... leitor ativo é aquele que processa e atribui significados àquilo que 
está escrito em uma página”. Segundo a autora, a realização da atribuição de 
significados se dá a partir dos nossos conhecimentos prévios, a partir daquilo que já 
sabemos, do que já fazia parte da experiência de vida. Já o leitor passivo, de acordo 
com Solé (2008) é aquele que não processa que não examina e que não atribui 
significados ao texto.  

 
Observamos no decorrer da pesquisa que alguns sujeitos se aproximavam mais 

da classificação de ativo outros se distanciavam e outros demonstravam características 
dos dois tipos de leitores, por isso, criamos perfis de leitores de acordo com as 
características apresentadas e, com isso passamos a classificá-los em: 

  
 

         Ativo Crítico  Interativo  Interpretativo  Autônomo Mediano  Reprodutivo   N. Interativo    N.Interpretativo   Desc. Passivo 
 

        N. Interativo= Não interativo, N. Interpretativo= Não Interpretativo, Desc.= Descritivo. 
 
 Dentro do posicionamento de leitores ativos criamos quatro classificações: a) 

leitor ativo crítico que do nosso ponto de vista é aquele que possui as quatro 
características de leitor ativo, ou seja, ele é aquele que interage criticamente com o 
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texto, interpretando e delimitando seu ponto de vista com relação a aquilo que lê, 
posicionando-se frente ao texto. Esse posicionamento pode ser em concordância ao 
que o autor do texto apresenta ou em contraposição ao mesmo, porém isso se dá com 
o embasamento da leitura e também através dos conhecimentos adquiridos pelo leitor 
sobre a temática do texto no decorrer de sua vida; b) leitor ativo interativo, este pode 
ser reconhecido quando a compreensão do texto é construída pelos movimentos e pelo 
olhar ou ponto de vista do leitor, onde as interações leitor/texto, professor/texto, 
leitor/professor e leitor/leitor influenciam nessa construção, dessa forma a interpretação 
dos escritos acontece num processo de retomada-modificação entre os leitores ou 
articuladores das interpretações; c) leitor ativo interpretativo é aquele que atribui 
sentidos ao texto, e isso pode ocorrer tanto no momento da leitura, quanto na escrita 
de um novo texto sob o olhar daquilo que foi lido. É importante salientar que a 
interpretação se instaura no momento da leitura, mas se prolonga na escrita, sendo 
passível à interpretações que possuem formas e visões diferentes, pois depende da 
ideologia que constitui cada sujeito e d) leitor ativo autônomo é aquele que realiza a 
leitura com independência e fluência, sendo esse capaz de solucionar os problemas 
que aparecem, podendo ser reconhecido de forma mais objetiva quando esse produz 
um texto escrito sobre aquilo que foi lido. Para Brown, citado por Solé (2008, p. 41) “... 
quando no texto aparece algum problema ou obstáculo que nos impede a 
compreensão, a leitura deve ser interrompida e nossa atenção deve ser direcionada a 
desfazer o obstáculo”. Quando o leitor é capaz de realizar essa tarefa, dizemos que 
este se aproxima da classificação de leitor autônomo. 

 
Já a classificação de leitor passivo é definida por Solé (2008) quando não há 

uma interação entre o leitor e o texto e quando este não cria significados para aquilo 
que lê. Dentro dessa perspectiva apresentamos também quatro denominações: a) 
leitor passivo reprodutivo é aquele que não se preocupa em interpretar os escritos, 
mas sim em reproduzir as frases e ideias apresentadas no texto sem nenhuma 
modificação; b) o leitor passivo não interpretativo e o leitor não interativo, esses 
por sua vez podem ser identificados como aqueles que não possuem as características 
descritas anteriormente para o leitor ativo interativo e ativo interpretativo e c) leitor 
descritivo, esse se preocupa somente em listar aspectos do texto lido sem que haja 
uma criticidade sobre tais aspectos, nem tão pouco uma argumentação a respeito dos 
mesmos. 
 

E finalmente o leitor mediano identificado como aquele que se posiciona ora 
como leitor ativo, ora como leitor passivo. É importante salientar que essas 
classificações só foram identificadas a partir da análise dos resumos produzidos pelos 
pesquisados na segunda etapa de coleta de dados da nossa pesquisa. As 
classificações mencionadas foram utilizadas como base para a identificação do perfil 
de leitores. Observamos as características dos sujeitos da pesquisa que se 
aproximavam ou que se distanciavam das três classificações gerais que eram a de 
leitor ativo, mediano e passivo. 
 

9 O Resumo: 
Para a análise nomeamos os pesquisados, o 1° graduando foi nomeado de P1 o 

segundo de P2 e sucessivamente. Os pesquisados elaboraram dois resumos um antes 
e outro depois da leitura mediada do texto, portanto teremos a análise de dois resumos 
para cada pesquisado, assim poderemos verificar se a mediação do texto realizada 
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pelo professor, a partir das estratégias de Solé (2008), influenciou na compreensão da 
leitura do texto. Discutiremos apenas alguns dos resumos apresentados em função do 
espaço limitado. 

 
O P1 apresentou em seu primeiro resumo linguagem formal que respeita os 

padrões da norma culta, isso nos permite afirmar que este se utiliza de um discurso 
mais próximo ao do gênero secundário (Bakhtin, 2011).  A respeito da constituição 
temática, o resumo aponta alguns aspectos importantes do texto lido, explica como se 
deu a evolução das pesquisas no Ensino de Química (E.Q.) enfatizando a 
complexidade envolvida no processo de ensino-aprendizagem dessa ciência. 
Entretanto, alguns aspectos deixaram de ser contemplados. Já no segundo resumo 
produzido pelo mesmo pesquisado, observamos a utilização de uma linguagem 
próxima à apresentada no primeiro, mas que trazia mais detalhes a respeito do tema 
que foi abordado no texto lido, preocupando-se com a sequência de ideias. 
Observamos uma pequena melhora no que diz respeito à escrita como também na 
conexão entre os parágrafos.   

 
Um fato que chamou a nossa atenção é que em ambos os resumos observamos 

uma identidade de escrita que não se modifica e é a partir dessa identidade que o leitor 
constrói os significados para aquilo que lê. Solé (2008, p. 44) relata que: “... ler é 
compreender e compreender é um processo de construção de significados sobre o 
texto que pretendemos compreender...”. Em concordância a isso Orlandi (2012) afirma 
que o texto, oral ou escrito, pode ser compreendido como unidade complexa de 
significação, sua produção/compreensão implica levar em conta as condições de sua 
produção (situação de enunciação, interlocutores, contexto histórico social), 
mobilizando competências não só linguísticas como competências extralinguísticas 
(conhecimento de mundo, saber enciclopédico, determinações socioculturais, 
ideológicas etc).  

 
Por isso, acreditamos que por mais que sejam perceptíveis algumas evoluções 

na forma e no contexto em que o segundo resumo foi produzido, a identidade 
permanece a mesma, pois os indivíduos permanecem com suas histórias de mundo e 
com suas ideologias, mesmo que o texto lhes traga assuntos que lhes sejam 
desconhecidos. Tal pesquisado mostrou-se mais próximo do perfil de leitor ativo 
interativo, pois conseguiu demonstrar em seu resumo um diálogo entre suas 
concepções e os temas abordados no texto.  

 
Passando a analisar o primeiro resumo produzido pelo P2, observamos a 

elaboração de um texto autônomo, porém que contemplou apenas alguns aspectos do 
artigo lido de forma sucinta. Também notamos que o texto foi elaborado de acordo com 
suas ideologias a respeito das temáticas envolvidas no artigo lido isso fica evidenciado 
no trecho do resumo que relata... “Com tudo no processo de formação de um professor 
é importante que ele esteja sempre se atualizando e pesquisando assuntos que 
tenham relevância nos métodos de trabalho que ele executa...”, essa frase traz 
aspectos a respeito do ponto de vista do pesquisado, pois o texto tem como foco a 
pesquisa e as temáticas mais estudadas nesse campo, assim, concluímos que, diante 
dos diversos focos de pesquisa mencionados no texto, o graduando reconheceu a 
necessidade de atualização do professor para que possa acompanhar essas 
mudanças, demonstrando que foi preciso se utilizar de suas ideologias para fazer tal 
relação. Ainda nesse trecho notamos que o P2 permanece com a ideia levantada no 
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momento da atualização dos conhecimentos prévios, quando estes firmaram uma 
preocupação em pesquisar sobre métodos eficientes de ensino, fato que permanece 
mesmo após a leitura do texto. 

 
Com relação à linguagem esta se apresenta simples e informal, mas respeitando 

as normas da gramática, neste caso notamos a presença do discurso de gênero 
primário (Bakhtin, 2011), essa característica está presente também no segundo resumo 
elaborado pelo leitor, que apresentou um texto mais informal e com menos detalhes 
que o primeiro, isso pode ter ocorrido porque o segundo resumo foi elaborado ao final 
de duas aulas, onde os pesquisados já se encontravam um pouco cansados e, por 
isso, menos dispostos a escrever. Consideramos então, que, houve uma maior 
aproximação do P2 com o perfil de leitor ativo autônomo. A autonomia na produção 
dos resumos pode ser reconhecida por autoria. Sendo a autoria para Orlandi (2003): 

 
 

...a função mais afetada pelo contato com o social e com as coerções, ela está 
mais submetida às regras das instituições e nela são mais visíveis os 
procedimentos disciplinares. Se o sujeito é opaco e o discurso não é 
transparente, no entanto o texto deve ser coerente, não contraditório e seu 
autor deve ser visível, colocando-se na origem do seu dizer [...] Como autor, o 
sujeito ao mesmo tempo em que reconhece uma exterioridade à qual ele deve 
se referir, ele também se remete à sua interioridade, construindo desse modo 
sua identidade como autor (ORLANDI, 2003, p. 75). 

 
Por isso, encaramos a autonomia do leitor nos escritos, como um fator 

importante na construção dos significados daquilo que leem, pois, essa autonomia e/ 
ou autoria, traz à tona a interioridade dos sujeitos, ou seja, sua individualidade é 
expressa nos textos que caracterizamos como autônomo.  

 
O P3 trouxe no primeiro resumo um texto bem escrito com características de 

linguagem que corresponde a um texto científico, utilizando, portanto um discurso de 
gênero secundário (Bakhtin, 2011). No tocante a constituição temática o resumo não 
apresentou em nenhum momento aspectos referentes ao texto proposto, trouxe 
algumas opiniões a respeito do ensino de química que não foram abordadas no texto, o 
que nos leva a acreditar que o mesmo não realizou a leitura do artigo. Notamos que o 
texto elaborado pelo pesquisado trazia algumas discussões a respeito dos temas 
trabalhados pela professora formadora em aulas anteriores aos nossos momentos de 
leitura que compunha a pesquisa. Isso pode ser notado quando o pesquisado afirma... 
“Vimos anteriormente às dificuldades de alguns alunos no entendimento da química 
seus modelos atômicos e em outros assuntos abordados pela ciência que estuda a 
química...”, o texto proposto para a nossa pesquisa não faz menção aos modelos 
atômicos, o que nos faz pensar que os escritos do P3 são frutos de aulas anteriores a 
nossa, isso pode ser afirmado nas primeiras palavras utilizadas pelo P3 no resumo que 
aparece, quando o leitor diz “vimos anteriormente”. 

 
No segundo resumo elaborado pelo P3 observamos dificuldades de 

compreensão do texto proposto, este mostra uma resistência em assimilar novas 
visões a respeito do ensino de química, pois nesta etapa da pesquisa, o graduando 
apegou-se a apenas um único aspecto, e enfatizou sempre as dificuldades do 
professor, sendo repetitivo durante o resumo.  Isso fica evidenciado no trecho que se 
segue... “é notório que existe uma dificuldade por parte dos professores para o ensino 
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da química, alguns deles trazem consigo algumas concepções de conhecimento 
adquirido que pode não ser tão viável ao ensino em sala de aula”. Talvez essa visão 
advenha das histórias de vida do pesquisado, habituado a um ensino tradicionalista 
que centra todas as responsabilidades no professor. Pelas dificuldades de 
interpretação demonstradas no resumo caracterizamos o P3 como um leitor passivo 
não interpretativo. 

 
Passando a analisar os primeiros resumos do P5 e do P6, percebemos a escrita 

de textos autênticos e carregados de ideologias que utilizavam linguagem formal se 
enquadrando no perfil de uma linguagem de gênero do discurso secundário (Bakhtin, 
2011). Pontuaram sobre as temáticas abordadas no texto de forma coerente, o que 
demonstrou compreensão a respeito do que leram.  Isso fica evidente quando o P5 
escreve que “A importância da pesquisa no ensino de química para o melhoramento 
das didáticas de ensino dos docentes e a importância da química nova na escola são 
dois parâmetros bastante discutidos em artigos...”. Podemos reconhece ainda que tais 
graduandos efetuaram o que Orlandi (2003) denomina de leitura parafrástica que é 
utilizada no meio acadêmico para auxiliar na escrita de artigos, monografias, ou 
dissertações, já que estas se baseiam na reformulação de ideias já expostas por 
autores em textos anteriores ao que está sendo produzido, e a escrita de um resumo, 
que expõe seus pontos de vista a respeito das ideias de outros sujeitos, ocorre da 
mesma forma.  

 
Observamos também, que os leitores além de exporem suas ideias, fizeram 

alguns questionamentos levando-os à reflexões mais profundas a respeito dos temas 
tratados. Um dos questionamentos levantados diz “... sente-se a necessidade de 
interação entre aluno e professor de forma íntima, que passe o conhecimento do 
professor para o aluno, sem que este sinta desânimo, mas sim, crie interesse e 
indagações a respeito. Mas, como isso seria possível? Levando ainda em consideração 
que cada aluno pode conter concepções alternativas diferentes?” Essa postura pode 
ser entendida como a postura de um leitor ativo crítico, pois este não só interage com o 
texto, mas também questiona e busca criar significados para aquilo que lê. O segundo 
resumo apresentado pelos mesmos, tiveram apenas um ponto que os diferenciou do 
primeiro, este veio dotado de mais detalhes com relação à temática do artigo lido. 
Portanto reconhecemos que o P5 e o P6 aproximaram-se da postura de leitores ativos 
críticos. 

 
O P7 apresenta em seus escritos um resumo de linguagem de fácil 

compreensão com o uso de um discurso que se aproxima mais do discurso de gênero 
secundário (Bakhtin, 2011). Na constituição temática percebemos diversos aspectos 
presentes no texto, porém, alguns desses aspectos foram interpretados ou 
compreendidos de forma desconexa com as ideias apresentadas. Como exemplo 
temos o recorte do primeiro parágrafo onde o graduando relata que: “... Na tentativa de 
melhorar o ensino-aprendizagem em ciências foi criada a revista química nova na 
escola, com diversas propostas inovadoras que visavam uma maior facilidade na 
compreensão dos conceitos científicos, que melhorasse a visão dos alunos sobre 
ciência e que pudesse diminuir o distanciamento entre o conteúdo científico e o 
cotidiano dos alunos.” 

 
 O graduando entende que a revista química nova é responsável por 

desenvolver as pesquisas, quando na verdade é apenas um veículo que divulga as 
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diversas pesquisas que são realizadas neste campo nos diversos tempos-espaços. Ao 
mesmo tempo, o recorte descrito vem carregado de ideologias, pois o texto não 
menciona as relações ou distanciamentos ocorrentes entre conhecimento científico e 
cotidiano, ponto que foi abordado pelos pesquisados em seus resumos, portanto 
percebemos que essa foi uma interpretação realizada pelo leitor a partir de suas 
ideologias a respeito do tema. Orlandi (2003) lembra que, o equívoco inscreve-se na 
relação tensa entre o simbólico, o real e o imaginário, no qual trabalham o sedimentado 
e o a se realizar. Para a autora: 

 
 

...o interdiscurso – a memória discursiva – sustenta o dizer em uma 
estratificação de formulações já feitas, mas esquecidas e que vão construindo 
uma história de sentidos. É sobre essa memória, de que não detemos o 
controle, que nossos sentidos se constroem, dando a impressão de que 
sabemos do que estamos falando (p. 54). 

 
Essa colocação é importante, a fim de lembrar que trabalhamos na perspectiva 

de que os textos produzidos pelos estudantes têm uma forma predominante de 
repetição, porém, não única. Nesse contexto, abre-se a possibilidade de encontrar 
equívocos nos sentidos. Ao invés de polarizar entre um ou outro tipo de repetição, 
buscamos as nuances do que ocorre entre esses extremos, que não são absolutos. 
Outro ponto do resumo também demonstra essa confusão com relação à 
responsabilidade da realização das pesquisas que são divulgadas na revista. O 
pesquisado diz que: “...a QNEsc veio com uma proposta diretamente voltada para os 
professores, tentando fazer com que eles saíssem do modelo de ensino tradicional 
onde o professor transmitia as informações e os alunos apenas eram receptores de 
informações e pudessem ser pesquisadores da sua pratica docente.” Novamente o 
pesquisado atribui a revista a responsabilidade pela  realização das pesquisas, porém 
com relação a temática tratada neste recorte o pesquisado demonstra total 
compreensão sobre o que foi destacado no texto sobre o modelo tradicional de ensino.  

 
No segundo resumo produzido pelo P7, observamos que este ainda delega a 

responsabilidade de realização das pesquisas a QNEsc, pois menciona que: “... devido 
às dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem pelos alunos em 
química na década de 60,70,80 e 90, a revista QNEsc fez uma pesquisa na tentativa de 
entender e melhorar o aprendizado em ciências”.  Apesar do texto estar bem escrito e 
dos parágrafos dialogarem entre si, consideramos que este pesquisado se distanciou 
da postura de um leitor crítico mostrando características mais evidentes do perfil de um 
leitor mediano, pois em alguns momentos ele se comporta como um leitor passivo não 
interpretativo. 

 
P8 elaborou, em primeira instância, um resumo na forma de um texto 

dissertativo que contemplava suas ideologias a respeito da temática, observou-se que 
não houve compreensão dos escritos, pois o mesmo apresenta visões distorcidas 
sobre alguns conceitos que foram apresentados no texto, por exemplo: “... Nos dias 
atuais mostra-se cada vez mais importante o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas revolucionárias, ou seja, práticas que mudem todo um padrão de ensino 
aprendizagem pré- estabelecido pelos professores tradicionais”. A princípio é sabido 
que não existe uma prática de ensino que vai solucionar todos os problemas de 
aprendizagem, pois cada indivíduo possui uma forma única de aprender, além do 
mais o texto não se mostra conivente com essa ideia. Outro conceito apreendido de 
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forma equivocada diz respeito às concepções que cada cidadão carrega consigo a 
respeito de um fenômeno, o texto afirma que é preciso que o professor se utilize 
dessas concepções para chegar aos conceitos ditos cientificamente corretos, no 
entanto o P8 afirma que: “...alguns obstáculos atrapalham essa evolução do ensino, 
como por exemplo: alunos que trazem consigo concepções...” 

 
Com relação à linguagem esta se utilizou de linguagem informal, com alguns 

erros de grafia e de concordância, por isso, consideramos que o discurso apresentado 
pelo P8 corresponde ao discurso de gênero primário. O segundo resumo foi elaborado 
de forma semelhante ao primeiro, com alguns parágrafos que possuíam frases soltas 
com ideias misturadas, o que tornou o texto confuso. Com isso, o P8 aproximou-se, 
em todos os aspectos do discurso apresentado no resumo, do perfil de leitor passivo 
não interpretativo. 

 
O P13 apresenta em seu primeiro resumo um texto sucinto, que não contempla 

diversos aspectos trabalhados no artigo, Fala apenas em um trecho a respeito dos 
diversos campos da pesquisa, isso pode ser visto do recorte que se segue: “Nos 
últimos 20 anos as pesquisas e investigações se dirigiram para diversos temas, como: 
concepções alternativas, resoluções de problemas, concepções de professores...”, os 
outros parágrafos fazem menção às concepções do pesquisado sobre o E.Q. Porém, 
após a inferência da professora formadora, o pesquisado elabora um resumo que 
contempla de forma detalhada os principais pontos do texto lido, mencionando a 
respeito dos diversos focos da pesquisa por décadas. Esse resumo utiliza-se ora de 
linguagem formal e ora de linguagem informal, podendo se enquadrar em alguns 
pontos como um discurso de gênero primário que é aprimorado em alguns trechos do 
resumo transformando-se num gênero de discurso secundário. Pela postura 
apresentada após a mediação da professora formadora consideramos o P26 como um 
leitor ativo interpretativo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao propor um estudo a respeito da leitura na formação de professores de 

química, uma das tarefas a que me propus realizar foi identificar o perfil de leitores 
desses graduandos, como também promover a leitura mediada de um texto científico 
seguindo as etapas de leitura de Solé (2008) a fim de mostrar a importância da leitura 
para o ensino de química e também buscando dar um aporte teórico sobre tal temática. 
Isso ocorreu porque, conforme ia me aprofundando nos estudos sobre leitura, 
linguagem e discurso, me dei conta de que a leitura vai muito além da decodificação de 
signos ou da busca por um único sentido do texto, a leitura produzida sob 
determinadas circunstâncias se dá, de acordo com Orlandi (2003), pela interação entre 
leitor texto e leitura de mundo, pelas suas ideologias e pela sua história de vida. 

  
Na compreensão de que o leitor não apenas decodifica, fui buscar as formas de 

leituras ocorrentes na formação de professores de química e para isso busquei 
identificar o perfil de leitores desses professores em formação e, a partir daí, 
apresentar-lhes maneiras de incluir a leitura em aulas de química, como ferramenta 
auxiliadora da aprendizagem não só dos conceitos químicos como também da 
linguagem científica utilizada nesta área do conhecimento. Um ponto que me chamou a 
atenção e que destaco nessas considerações é o olhar que os graduandos têm de si 
mesmo enquanto leitores, esse olhar proveniente do discurso escolar sobre leitura, que 
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valoriza a leitura homogeneizada que não valoriza a produção de sentidos diferentes 
daqueles socialmente aceitos e sedimentados pela história. Orlandi (1996) sobre esse 
aspecto relata que: 

 
 

“enquanto discurso autoritário, o discurso Pedagógico aparece como discurso 
do poder, isto é, como em R. Barthes, o discurso que cria a noção de erro e, 
portanto, o sentimento de culpa, falando, nesse discurso, uma voz segura e 
autosuficiente. A estratégia, a posição final, aparece como esmagamento do 
outro (p. 25)”. 

 
Esse discurso leva muitos estudantes a terem a sensação de que só são válidas 

as leituras produzidas e orientadas no ambiente escolar e que estas por sua vez 
possuem um único sentido, aquele que neste ambiente é reconhecido como correto. 
Isso foi perceptível na análise dos questionários aplicados na primeira parte da nossa 
pesquisa quando um dos pesquisados afirma ler os textos recomendados pelos 
professores, pois o certamente cairá na prova e, se a resposta não estiver igual ao que 
o professor recomenda, estes, a consideram errada.  Isso nos mostra que os 
graduandos conseguem identificar as formas de leitura muitas vezes predominantes 
em aulas de ciências exatas, ou seja, aquela que busca respostas prontas, que deve 
repetir o modelo apresentado pelo professor, mas também aponta pelo desejo de 
mudança, fato que foi demonstrado também nas indignações mencionadas às formas 
de ensino dos professores formadores, carregadas de tradição e que não auxiliam os 
estudantes na construção dos significados. 

 
A respeito da classificação dos perfis de leitores dos pesquisados, foi perceptível 

que cerca de 70 % dos pesquisados foram classificados como leitores passivos, o que 
nos remete a uma preocupação, pois em pouco tempo esses, serão professores 
atuantes que necessitam se utilizar de leituras não somente para ministrarem suas 
aulas como também para que compreendam sobre o que pretendem ensinar, e o mais 
agravante é o fato de que dentro desse universo seis deles foram considerados leitores 
passivos não interpretativos. Entendemos que professores com dificuldades de 
interpretação possuirão também dificuldades de ensinar a seus alunos sobre aquilo que 
pensa ou sobre os conceitos que lhes foram apresentados, principalmente quando 
estes ministrarão aulas de química, que é uma disciplina que se fundamenta na 
interpretação dos fenômenos.  

 
É preciso que esses professores em formação adquiram no decorrer de seus 

estudos: concepções de leitura que direcionam a forma pela qual o professor concebe 
o processo de leitura e orienta todas as suas ações de ensino em sala de aula; analisar 
sobre o que leem, o que os leva a pensar no que formam; saber analisar criticamente 
os textos, para que possam criar suas próprias visões a respeito dos temas lidos e 
assim estarem aptos a desenvolver a leitura durante a sua carreira profissional 
proporcionando atividades de leitura que levem seus alunos a criar, imaginar, 
experimentar e refletir. Consideramos ainda que é urgente a necessidade de se 
trabalhar a leitura de modo que não pareça algo pronto, mostrando sua complexidade e 
dinâmica de produção, possibilitando o diálogo com outras formas textuais que não 
apenas os livros didáticos é preciso que esses professores em formação continuem a 
ter contato com aulas que valorizam a leitura nessa perspectiva, para que essas 
dificuldades sejam minimizadas. 
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As discussões com relação à problemática da inserção e da tentativa de 
proporcionar momentos de leitura que possibilitem uma aproximação dos professores 
em formação com o mundo da leitura, linguagem e discurso em aulas de ciência não se 
encerram por aqui, pois ainda há muito para se compreender e também para levar aos 
graduandos. Para concluir recorre-se a Ricon e Almeida (1991) que afirma: 

 
 
“Bom leitor, o estudante continuará mais tarde, já fora da escola, a buscar 
informações necessárias à vida de um cidadão, a checar notícias, a estudar, a 
se aprofundar num tema, ou, simplesmente, a se dedicar à leitura pelo simples 
prazer de ler.” (p. 9). 

 
Isso nos leva a reafirmar a necessidade de formação de professores autônomos, 

capazes de continuar buscando o conhecimento, mesmo depois de sua formação, 
visando à melhoria da sua prática pedagógica e aumentando o seu leque de 
conhecimento, o que refletirá na formação de alunos conscientes, críticos e com o 
poder de argumentar nas diversas situações diárias. 
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Palavras chaves: Leitura, modelos mentais e evolução do conhecimento. 

Resumo: O presente trabalho vem mostrar os resultados obtidos a partir da análise de um 
questionário, respondido por licenciandos em química de duas instituições de ensino, com o 
intuito de levantar as compreensões desses licenciandos acerca das relações entre leitura e 
modelos mentais, bem como a forma como essas relações interferem na construção e/ou 
aprimoramento do conhecimento científico. Foram entreguem aos licenciandos um questionário 
contendo 08 questões subjetivas, a fim de que os próprios licenciandos pudessem responder 
de forma livre os questionamentos feitos. A partir dos dados coletados buscou-se analisá-lo, a 
fim de entender quais as concepções que os mesmos apresentavam sobre o tema abordado, e 
o porquê dessas respostas. 

INTRODUÇÃO 

O ensino de química tem como um dos seus objetivos conscientizar os 
estudantes a repeito de como se dá a construção dos conceitos científicos, 
esta deve esclarecer que a ciência é uma atividade humana em constante 
construção e que leva em conta principalmente o seu papel frente à sociedade 
Para que essa conscientização seja alcançada é preciso que os conceitos 
científicos sejam encarados como instrumento de formação humana e também 
como meio de interpretar o mundo, isso ocorre quando o conhecimento 
químico é promovido de modo a interferir na realidade. 

 
Ao longo das últimas décadas, estudos vêem sendo desenvolvidos, nas 

mais diversas áreas da educação com o intuito de compreender como se dá o 
processo de construção e desenvolvimento do conhecimento, contribuindo 
dessa forma para a evolução do processo de ensino-aprendizagem. No que se 
referem às ciências naturais, pesquisas ressaltam a importância de se utilizar 
diferentes estratégias de ensino, na promoção de uma aprendizagem 
significativa por parte de seus alunos.  

 
Partindo dessa ideia, a leitura se apresenta como um importante 

instrumento na aquisição de conhecimento. Segundo Carvalho e Oliveira, 
(2005), o ato de ler provoca uma reflexão, fazendo com que o aprendiz 
reestruture suas idéias e por conseqüência, aumente ou não, a compreensão 
sobre o conteúdo estudado. Outros autores como Mortimer, (2008) e Chassot, 
(2003), ressaltam ainda que a falta de leitura no âmbito educacional é apontada 
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como uma das causas dos problemas de aprendizagem. Caso o aluno não seja 
capaz de compreender o significado das palavras no ato da leitura, este, não 
irá incorporá-los a sua estrutura cognitiva, conseqüentemente não ocorrerá a 
evolução de seus modelos mentais. 

 
Segundo Freire, (2008), o ser humano depende das relações com os 

outros e com o mundo para a apropriação de significados, assim para se obter 
tal apropriação é necessário levar em conta três elementos essenciais a leitura, 
a escrita e a fala, Pois esses processos são indicotomizáveis, e deveriam 
permanecer juntos desde os primeiros momentos da prática de leitura infantil, o 
que não ocorre. Por conta disso, é comum licenciandos apresentarem 
dificuldades ao escrever, interpretar e expressar suas ideias, mesmo os 
professores recém-formados, apesar de todo aporte teórico, metodologias e 
estratégias as quais foram apresentados durante a graduação, ainda 
apresentam tais dificuldades. 

 
A leitura é muito importante para a vida do indivíduo, o ato de ler é um 

processo no qual a interpretação do texto vai além do que está no papel, 
relacionando-se com os modelos mentais do sujeito, direcionando-o para o 
entendimento singular de um texto.  
 

Para Cordeiro (2005, p. 04):  
 

Independentemente do objetivo de leitura e do tipo de tarefa, 
os leitores utilizam estratégias de leitura, operações utilizadas 
para abordar o texto, as quais podem ser cognitivas (operações 
inconscientes) e metacognitivas (passíveis de controle 
consciente, pois partem do senso comum). São as estratégias 
que particularizam a construção do sentido da leitura, uma vez 
que ler exige a ativação de diferentes competências e 
esquemas apropriados. Trata-se do conhecimento de cada 
leitor trabalhando de forma ativa e determinando como o texto 
será compreendido.  
 

Por isso, a leitura passa a ser vista também como uma ferramenta que 
auxilia na construção dos modelos mentais a respeito das temáticas abordadas 
no texto, pois assim como a interpretação de um texto requer do leitor uma 
atividade cognitiva que o leve a construção dos significados do texto, a 
construção de um modelo também parte da mesma premissa, porém este 
deseja explicar um fenômeno, um conceito ou uma situação. 

 
De acordo com MOREIRA (1996), a mente humana é um sistema 

formado por símbolos, sendo mais importante a maneira como funciona do que 
o fundamento, definindo modelo como qualquer sistema físico ou químico com 
uma estrutura similar à do processo imitado, ou seja, um modelo de trabalho 
que funciona da mesma maneira que funciona o sistema que ele paraleliza. 
Modelo mental é a representação dinâmica ou simulação feita pelo mente 
humana das ações do mundo externo. 
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Um modelo mental é criado na tentativa de explicar algo, para isso o 
indivíduo se utiliza de um esquema estrutural que lhe proporcione a 
compreensão de um determinado conceito ou situação, como se fosse uma 
espécie de roteiro, que será seguido no processo de construção do modelo 
mental, capaz de explicar o conceito ou uma situação. O entendimento 
depende de outros fatores, como a capacidade de cognição do indivíduo, o 
grau de conhecimento do indivíduo e a habilidade de compreensão.  

 
Nesse sentido, podemos dizer que o processo de interpretação de um 

texto é efetivado também a partir da construção de um modelo mental, pois 
ocorre por meio de uma estruturação cognitiva que é individual e particular e 
que auxilia o indivíduo na construção dos significados, que o levarão a 
compreensão dos escritos. 

 
Por isso, notamos a importância de se trabalhar a leitura como uma 

ferramenta que auxiliasse na construção de modelos mentais a fim de 
levantarmos as compreensões desses licenciandos acerca das relações entre 
leitura e modelos mentais, bem como a forma com que essas relações 
interferem na construção e/ou aprimoramento do conhecimento científico. 
 
Metodologia 

O presente estudo foi realizado com 17 licenciandos em química de 
diferentes instituições de ensino superior, os dados foram coletados durante a 
apresentação de um minicurso que falava sobre as novas tecnologias, a leitura, 
os modelos mentais e suas relações. O instrumento utilizado para a coleta de 
dados foi um questionário estruturado contendo oito questões subjetivas no 
intuito de levantar as compreensões desses licenciandos acerca das relações 
entre leitura e modelos mentais, bem como a forma como essas relações 
interferem na construção e/ou aprimoramento do conhecimento científico.  

 
A pesquisa é de cunho qualitativo, pois possui caráter descritivo e 

indutivo, tendo como preocupação do investigador os significados construídos 
pelos pesquisados. Como nossa pesquisa possui caráter indutivo e dedutivo, 
pois baseamos a análise dos dados nas interpretações do pesquisador, 
enxergarmos que a nossa pesquisa possui em sua maior parte caráter 
qualitativo. No entanto, fez-se necessário em alguns momentos da análise de 
dados verificarmos o percentual de respostas que continham uma mesma linha 
de pensamento o que nos remeteu a uma pesquisa também quantitativa.  

 

Optamos por utilizar um método misto, visto que este ultrapassa as 
limitações das metodologias quantitativas e qualitativas, permitindo uma 
complementaridade dos dados (triangulação) e a obtenção de ricas 
informações que não poderiam ser obtidas utilizando cada um dos métodos 
isolados (CARMO e FERREIRA, 1998). Essa pesquisa pode ser reconhecida 
como um estudo de caso, pois se limita a um caso particular objetivando 
colaborar na tomada de decisões sobre o problema estudado e indicando 
possibilidades para sua modificação.  
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Para a interpretação das respostas elaboradas pelos pesquisados 
utilizamos alguns pontos da Análise do Discurso de Linha Francesa (A.D.), este 
processo de análise tem por finalidade questionar os sentidos estabelecidos 
em suas diferentes formas de produção que podem ser verbais ou não verbais, 
sendo suficiente que sua materialidade traga sentido para a sua interpretação. 

 
Nessa perspectiva não existe um caminho pronto para a Análise do 

Discurso, que pode ser expresso em séries textuais (orais e/ou escritas), 
imagem, linguagem corporal e após várias leituras poderão ser identificados 
eixos temáticos, fazendo os recortes das formulações nas quais aparece tal 
ênfase. Deve-se identificar o que marca aquela linguagem e relacioná-la ao 
contexto sócio-histórico. Depois de ter delimitado o eixo temático o analisador 
guiará a sua interpretação em cima deste, o que supõe o estabelecimento de 
“recortes discursivos”, onde se representam linguagem e situação. Este recorte 
é resultado da teoria, sendo uma construção do analisador. Vale ressaltar que 
a Análise do Discurso por mais minuciosa e detalhada que seja, por se tratar 
de interpretações do analisador, sempre é passível de equívocos, pois mesmo 
que as conclusões pareçam ser claras, os sentidos nunca são evidentes como 
parecem ser. Dessa forma entendemos a etapa de interpretação dos sentidos 
como um momento importante para a compreensão aprofundada dos 
fenômenos analisados, tornando assim os resultados da pesquisa ainda mais 
consistentes. 
 
 
ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

Para melhor compreensão dividimos a análise em etapas na primeira, 
colocamos as concepções dos licenciandos a cerca da leitura posterior a esse 
tópico trazemos as concepções a cerca dos modelos mentais e na sequência 
as concepções que estes possuem a cerca da relação entre leitura e modelos 
mentais, essas compreensões, também envolvem conceitos sobre as Tic’s 
(Tecnologias da informação e comunicação), pois o evento no qual o minicurso 
foi apresentado tinha as TIC’s como tema central, porém aqui nos atentaremos 
apenas a discutir as concepções a cerca da leitura e dos modelos mentais. 

 
a) Das Concepções acerca da leitura: 

 
Sessenta por cento dos pesquisados compreendem a leitura como uma 

forma de adquirir novos conhecimentos, isso ocorre, pois, os licenciandos 
estão habituados a um modelo de ensino baseado na leitura e na escrita. Em 
toda sua vida escolar os conhecimentos eram adquiridos través dessas 
ferramentas, por isso estes concebem a leitura como forma de adquirir novos 
conhecimentos. Isso pode ser evidenciado no discurso apresentado pelo P4 
que diz “...a leitura é uma técnica milenar, cuja a finalidade é a obtenção de 
novos conhecimentos...” em concordância o P11 afirma que “...a leitura é um 
exercício, no qual buscamos novos conhecimento...” 

 
Para Solé (2008, p.22) “... ler é compreender e compreender é um 

processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos 
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compreender...”. Essa compreensão pode ser chamada também de 
aprendizagem, já que o processo de aprendizagem requer do aprendiz uma 
forma de representação própria daquilo que se objetiva aprender, ou seja, 
daquilo que se objetiva compreender, pois não há aprendizado sem que haja a 
efetiva compreensão do que se lê. César Coll (1988) relata também que 
devemos vincular o objetivo de aprender a ler ao objetivo de ler para aprender, 
pois é principalmente a partir da leitura que se consegue aprender a respeito 
de qualquer área específica do conhecimento.  

 
Trinta e cinco por cento dos pesquisados compreendem a leitura como 

uma forma de interpretar e compreender algo, essa visão converge para a 
concepção de leitura de Solé (2008), pois esta afirma que ler é construir 
significados ao texto, e esses são construídos a partir das concepções que o 
leitor traz consigo a cerca do tema tratado nos textos. Bakhtin (2011) afirma 
ainda que a compreensão é efetivada quando o leitor ou autor do discurso se 
posiciona de forma ativa, o que ele denomina de ativa posição responsiva, 
segundo ele esse posicionamento é demonstrado quando o leitor se posiciona 
frente ao texto, concordando ou discordando daquilo que o autor apresenta. 
Isso pode ser evidenciado no discurso apresentado pelo P8 “...a leitura é uma 
forma de compreender o que determinado autor nos quer passar...” o P3 diz 
ainda que “é o ato não só de balbuciar as palavras mas, interpretar e ir a uma 
compreensão mais embasada...”. Esses discursos nos mostram que parte dos 
pesquisados tem consciência da importância de interpretar e construir 
significados para que a compreensão dos escritos seja efetivada, porém não é 
possível afirmar se esses discursos são incorporados em suas ações, no ato 
de suas leituras. 

 
Apenas quinze por cento dos pesquisados compreendem a leitura como 

uma forma de compreender não só as palavras, mas também o mundo que nos 
cerca. Esse posicionamento pode ser evidenciado no discurso do P10 que 
entende a leitura como “... capacidade de decodificar e interpretar o mundo que 
nos cerca...”. Essa concepção converge para as ideias de Freire (1997), pois 
este afirma que o ato de ler envolve mais do que a decodificação das palavras, 
pois este: 

 
 
[...] não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou 
da linguagem escrita, mas [...] se antecipa e se alonga na 
inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da 
palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir 
da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 
prendem dinamicamente [...] (p.9). 

 
Compreendemos que o cidadão antes de se relacionar com o mundo 

das palavras se relaciona com a leitura de mundo, ou seja, quando se aprende 
a falar logo nos primeiros anos de vida, o sujeito aprende a ler o mundo que o 
cerca e, a partir dessa leitura de mundo, é que passa a descobrir a leitura das 
palavras. Portanto a relação social vivida pelo cidadão é fator importante para a 
compreensão dos textos lidos, pois a leitura se efetiva quando aquilo que se lê 
significa para o sujeito leitor, ficando evidenciado que a leitura é essencial a 
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todos os sujeitos na sua percepção do mundo e possibilita o seu entendimento, 
vivência e aprendizado. Em concordância com Freire (1997), Silva (1991) 
afirma que a leitura é um ato construído socialmente, que se desencadeia e se 
amplia no convívio com o mundo e com os outros. 

 
Podemos perceber três concepções diferentes a cerca da leitura a 

primeira delas compreende a leitura como fonte de aquisição de novos 
conhecimentos, tal concepção é importante, pois adquirir novos conhecimentos 
é algo que deve fazer parte da realidade de professores, o problema é quando 
a leitura é minimizada apenas a uma finalidade.  

 
A leitura pode e deve ser utilizada também para aprimorar ou para 

auxiliar na construção de modelos mentais que auxiliarão os indivíduos na 
compreensão do mundo em que vivem, podendo ser encarada também como 
uma ferramenta que aprimora o cognitivo dos sujeitos, e isso os auxiliarão na 
tomada de decisões frente a problemas da sua vida cotidiana. Por tanto, 
podemos perceber que a leitura é uma ferramenta de múltiplas finalidades e se 
faz necessário que os professore tomem essa consciência para que essa 
ferramenta seja utilizada também em todas as áreas do conhecimento, 
inclusive na química. 

 

b) Das Concepções dos Licenciandos a cerca dos modelos mentais 
 

Quarenta e três por cento dos pesquisados, compreendem os modelos 
mentais como uma criação da mente humana que tem como finalidade a 
representação de algo do muno exterior. Essa percepção pode ser evidenciada 
no discurso apresentado pelo P6 quando afirma que “... são construções 
próprias, ou melhor, advinda do indivíduo que se projetam sob a influência de 
diversos fatores...”, o P8 afirma ainda que “...são modelos que criamos para 
demonstrar algo...”, o P4 afirma que “...são modelos criados ou imaginados por 
um indivíduo para explicar determinado fenômeno...”. 

 
Na teoria de modelos mentais proposta por Johnson-Laird, estudada e 

interpretada por Moreira (1996), os indivíduos transformam as representações 
externas em representações internas e utilizam estas representações para 
raciocinar. A formulação moderna do conceito envolvendo os modelos mentais 
é creditada a Craik (1943), quando observa que a manipulação dos modelos 
mentais, as representações internas, resultam na tradução de símbolos uma 
espécie de avaliação das ações do mundo externo. Por tanto um modelo 
mental é a representação dinâmica ou simulação feita pelo mente humana das 
ações do mundo externo. 

 
 Vinte e dois por cento dos pesquisados afirmam que um modelo é uma 

representação de algo irreal e que não pode ser construído, isso pôde ser 
evidenciado no discurso do P1 que diz “... são modelos teóricos, nos quais não 
são reais, ou que não se pode construir...”, essa percepção é contrária às 
ideias apresentadas por Moreira (1996), pois ele afirma que na teoria de 
Modelos Mentais, Johnson-Laird ressalva sobre as relações entre modelos e 
representações proposicionais que se faz importante neste contexto, visto a 
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dificuldade em acessar, conhecer os modelos mentais e distingui-lo de outras 
formas de representação. Para tanto, faz-se necessário observar três 
condições fundamentais para o reconhecimento de um modelo mental que 
segundo sua teoria, pode ser definida como uma representação do 
conhecimento. A primeira é quanto à estruturação que um modelo mental 
representa, ou seja, o modelo mental passa a ser um equivalente estrutural de 
uma determinada situação.  

A segunda condição diz respeito à constituição de um modelo mental 
composto de elementos que são ligados a imagens reais, compreensíveis ou 
abstrações da mente, que terão um significado específico de acordo com a 
manipulação do modelo mental feita pelo indivíduo. Já a terceira aborda as não 
variáveis dos modelos mentais, diferentemente dos outros tipos de 
representações que podem ser mudáveis, os modelos mentais não apresentam 
variantes, já que são individuais, ou seja, cada pessoa apresenta um modelo 
mental para uma determinada situação, o que varia são os caminhos ou 
processos de construção desses modelos mentais. 

 
Dez por cento dos pesquisados afirmam que um modelo mental é uma 

forma de representar de maneira interna aquilo que aprendemos do meio 
externo. O P10 afirma que modelos mentais são “... desenhos, ideias, etc...que 
criamos na nossa mente como forma de reter e proporcionar a aprendizagem 
de assuntos abstraídos...”  Essa percepção traz algumas formas de representar 
um modelo mental, que também são muito utilizadas para representar alguns 
conceitos químicos que são os desenhos, nesse caso o pesquisado 
compreende que o modelo pode ser expresso, de diversas maneiras, sendo o 
desenho uma das possíveis formas de representação. 

 
 Vinde por cento dos pesquisados, não responderam as questões 

referentes aos modelos mentais por afirmaram não saber o que possa vir a ser 
um modelo mental, esse fato nos chamou a atenção por se tratar de 
professores de química, já que esta é uma ciência que tem como base a 
utilização de modelos para explicar os conceitos que envolvem esse campo do 
saber.  Isso nos mostrou que esse tema deve ser levado em consideração no 
decorrer da formação desses professores para que estes sejam capazes de 
explicar aos seus alunos o que de fato venha a ser um modelo, talvez essa 
percepção os auxiliem na compreensão da ciência como um constructo 
humano e, portanto, mutável.  

 
c) Das Concepções dos licenciando sobre a existência de relação entre 

leitura e modelos mentais. 
 
Oitenta por cento dos pesquisados afirmam que a leitura se relaciona 

com os modelos mentais, pois, podem ser utilizadas como uma ferramenta que 
auxilia no aprimoramento ou na construção de um modelo que levará o aluno a 
aprendizagem de novos conceitos.  O P11 afirma que “...a leitura promove um 
maior interesse pelo objeto de estudo, auxiliando assim a construção e o 
aprimoramento do conhecimento como um todo, assim como dos modelos 
mentais...”, o P8 relata que “...a leitura pode auxiliar a aprimorar os modelos 
mentais através da interpretação de dados e informações ajudando a ampliar e 
visualizar de formas diferentes esses modelos...”. Essas concepções estão de 
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acordo com as ideias aqui defendidas sobre a leitura e os modelos mentais, 
pois para que a compreensão dos escritos seja alcançada o leitor faz uso dos 
conhecimentos adquiridos no seu cotidiano, como o conhecimento de mundo, 
as experiências, lembranças e a análise individual do contexto estão muito 
envolvidos no processo de identificação de esquemas presentes na vida diária.  

 
Os pensamentos e falas estão condicionados a esquemas mentais que 

nos orientam de maneira a nos expressarmos e comunicarmos com os outros, 
permitindo melhor compreensão do mundo. Por isso a leitura tem uma relação 
muito direta com os modelos mentais. Desta forma a leitura passa a ser um 
processo cognitivo que depende da participação do leitor, que entra em cena 
com seu conhecimento prévio e participa da construção de significados; 
processo em que o texto passa a ser o mediador de comunicação entre o autor 
e leitor. 

 
Assim como os modelos mentais são individuais e particulares, assim 

também é o processo de compreensão leitora, pois segundo Neves (2004) ao 
ler um texto, o leitor, traz consigo uma concepção de mundo muito pessoal, 
característica dele mesmo; assim, essa visão de mundo do leitor permitirá 
confronto ou conjunção de ideias diante daquela explicitada pelo autor, pois 
ambos estão inseridos nos possíveis universos do sentido que lhes são 
próprios. 

 
Dez por cento dos pesquisados relacionaram ainda a litura e os modelos 

mentais a aquisição de novos conhecimentos o P16 diz que “...com a prática da 
leitura, o indivíduo irá desenvolver e/ou absorver novas ideias, aprimorando 
seus modelos mentais juntamente com a evolução do seu próprio 
conhecimento...”, este pesquisado parece compreender que a leitura como 
forma de adquirir novos conhecimentos, o que acarretará no aprimoramento 
dos seus modelos mentais, assim como dos conhecimentos já adquiridos, isso 
nos mostra que este percebe a relação da ferramenta leitura e dos modelos 
mentais, demonstrando também que essa união é de fundamental importância 
para a evolução cognitiva daqueles que se utilizam dessas ferramentas. 

 
Moreira (1996), relaciona os discursos aos modelos mentais este diz que  

se um modelo mental pode ser resultado de um discurso este pode ser 
incompleto, invariável e indeterminado, podendo representa diferentes estados 
de coisas, porém se o modelo mental for resultado do que percebemos este 
será uma entidade única que corresponde a um estado de coisa.  

 
Outros dez por cento dos pesquisados não souberam relacionar a leitura 

com os modelos mentais, pois disseram não possuir conhecimento a respeito 
dos modelos mentais. 

 
Podemos perceber que há uma percepção a respeito da utilização da 

leitura como uma ferramenta de aprimoramento dos modelos mentais, porém 
não foi mencionado em nenhum dos discursos apresentados de que forma isso 
ocorre. Por tanto fica evidenciado em nosso estudo a necessidade de promover 
com os professores em formação e também atuantes momentos que lhes 
forneçam conhecimentos teóricos e práticos a respeito dessas ideias, para que 
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estes sejam capazes de compreender a fundamentação da ciência a qual 
ensinam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Objetivamos com o nosso trabalho levantar as concepções dos 
pesquisados a cerca da leitura dos modelos mentais e de suas relações, 
podemos evidenciar que sessenta por cento dos pesquisados possuem 
concepções a cerca da leitura que dialogam com as ideias apresentadas pelos 
estudiosos dessa temática, porém em todas as concepções apresentadas 
estes se atentam apenas a uma definição de leitura, como pode ser visto na 
primeira concepção apresentada que trazia a leitura apenas como fonte de 
aquisição de novos saberes, é bem verdade que essa é umas das finalidades 
da leitura, porém não é a única. 

 Sabemos também que há uma diferença em estar informado a respeito 
de um novo acontecimento ou de um novo conceito de aprender a respeito 
desse acontecimento ao compreender o conceito, e esse é um dos grandes 
problemas levantados por muitos pesquisadores e que também pode ser 
notado em nossa pesquisa.  Os pesquisados não compreendem a 
complexidade do ato de ler, pois não possuem conhecimento de todos os 
fatores envolvidos na construção dos significados com relação aquilo que se lê, 
porém essa não compreensão é observada pela falta de conhecimento sobre o 
tema, muitos não tiveram aporte teórico a respeito da leitura no decorrer da sua 
formação, por isso faz-se necessário que momentos de leitura sejam 
otimizados com esses professores na tentativa de minimizar essas 
dificuldades. 

Com relação às concepções a cerca dos modelos mentais, o que mais 
nos chamou a atenção é o fato de 20% dos pesquisados afirmarem não ter 
noção do que se tratam os modelos mentais, acho que esse ponto deve ser 
levado em consideração, pois é preocupante que professores de química, que 
é uma ciência que se baseia em modelos, não saber o que é um modelo. É 
preciso que os professores da graduação deem importância a esse fato para 
que esses professores possam também esclarecer para os seus alunos a 
fundamentação da ciência que ensinam. Talvez esse seja o motivo da 
dificuldade encontrada por muitos de compreender a ciência como algo 
construído pelo homem e por tanto mutável. 

Quando questionamos os pesquisados a respeito das relações 
existentes entre leitura e modelos mentais, percebemos que 80% deles 
compreendem a leitura como uma ferramenta que pode auxiliar no 
aprimoramento e/ou na construção dos modelos mentais. 

É evidente que essa temática deve ainda ser estudada de forma mais 
aprofundada para que possamos compreender melhor os diversos fatores 
envolvidos na compreensão da leitura, dos modelos mentais e de suas 
relações, assim como da importância do entendimento desses no processo de 
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aprendizagem, por isso pretendemos prosseguir com os estudos a cerca 
dessas temáticas a fim de contribuir com as pesquisas nesse âmbito. 
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Criando e representando analogias: o lúdico e a 
aprendizagem em química 
Amanda Lira dos Santos (IC), Wilmo Ernesto Francisco Junior* (PQ) 
*wilmojr@bol.com.br 
Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. 
 
Palavras-Chave: analogia, ludicidade, dialogicidade.  

RESUMO: Este trabalho discute uma estratégia de ensino baseada na criação e representação de uma 
analogia por meio da expressão corporal. Tal analogia representou um fenômeno experimental em nível 
atômico-molecular e foi apresentada aos colegas que deveriam interpretar o experimento com base na 
encenação. O estudo foi desenvolvido com estudantes de uma universidade federal. Tanto a analogia 
quanto a interpretação do experimento a partir desta considerou adequadamente importantes relações 
conceituais, evidenciando a apropriação de conceitos químicos. A encenação da analogia promove um 
tipo diferente de dialogicidade em sala de aula, pautada na linguagem corporal e verbal, favorecendo e 
engajando os estudantes em seu desenvolvimento cognitivo. O engajamento cognitivo é proporcionado 
pelo processo de criação e parece ter íntima relação com a ludicidade. É importante destacar que a 
ludicidade refere-se ao prazer, mas, sobretudo, a seriedade de ações empreendidas e decorrentes do 
cumprimento de uma tarefa. 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, muitas críticas são feitas ao ensino tradicional, sobretudo ao papel 

dos estudantes, considerados receptáculos de informações transmitidas pelo professor, 
sem um processo de discussão e consequente apropriação conceitual mediado 
fundamentalmente pela linguagem. Nesse contexto, o professor é o único detentor do 
saber e, dificilmente estimula a curiosidade e a criticidade dos estudantes. Além de tais 
críticas, outro aspecto negativo de tal perspectiva educacional concerne ao tratamento 
dos conceitos científicos como verdades imutáveis, com pouca ou nenhuma discussão 
sobre o processo histórico de construção da ciência. Prevalece o ensino dos produtos 
da ciência, privando o estudante de uma compreensão processual que o permita 
discutir as suas ideias e também as limitações da ciência, bem como a forma pela qual 
um modelo pode ser expresso.  

Tendo em vista o papel preponderante dos modelos no pensamento dos 
cientistas e, consequentemente na construção e expressão do conhecimento, vários 
autores discutem e trazem contribuições nessa direção. Izquierdo e Adúriz-Bravo 
(2003) argumentam que os modelos são a base cognitiva da ciência. Assim, os 
modelos serviriam também para ensinar formas de pensar e aprender que se 
assemelham ao modo científico de se pensar e investigar (HALLOUN, 2006). Logo, a 
partir deles, é possível aprender ciência, aprender sobre ciências e aprender a fazer 
ciência (JUSTI, 2006). 

No bojo de um modelo científico, invariavelmente faz-se presente o raciocínio 
analógico, seja para facilitar a construção do modelo por meio de elementos já 
conhecidos, seja para expressá-los. Para citar um exemplo, quando Rutherford propõe 
uma provável estrutura atômica, seu pensamento teve por base, além de suas 
evidências experimentais, uma relação analógica com o sistema solar, influenciada 
fortemente pelo modelo saturniano de Hantaro Nagaoka (1865-1950). Nota-se, 
portanto, a associação daquilo que se está conhecendo (o novo) com algo que se 
conhece, configurando a base de uma analogia. 
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Antes de prosseguir, todavia, assinala-se a necessidade de delimitar o conceito 
de analogia. Embora possam ser encontradas várias definições diferentes na literatura 
em educação em ciências, prevalece uma ideia comum, a comparação de algo 
conhecido (análogo) com algo desconhecido (alvo) (DUIT, 1991; OLIVA, 2004). Sendo 
a comparação um ato cognitivo, portanto calcado no pensamento, tem-se que a 
analogia é fundamentalmente uma forma de raciocínio, a partir do qual se pode 
conhecer um fenômeno/objeto/ideia desconhecido mediante o estabelecimento de 
correspondências com o fenômeno/objeto/ideia já conhecido (FRANCISCO JUNIOR, 
2010).  As analogias podem, dessa maneira, ser compreendidas como: 

 
(...) o primeiro passo de um processo cognitivo pelo qual, a partir da 
identificação das semelhanças entre dois conceitos, é possível fazer 
inferências sobre o conceito menos conhecido e predizer os aspectos não 
correspondentes entre ambos. (...). Sob esse ponto de vista a analogia é tida 
como um processo psicológico ou um ato de cognição humana no 
entendimento de um conceito por meio de outro (FRANCISCOJUNIOR, 2010, 
p. 65). 
 

Pautado nessa ideia central, as analogias são ferramentas muito empregadas 
no ensino de química e de ciências, em especial na tentativa de facilitar a compreensão 
ou explicação de fatos ou fenômenos distantes do cotidiano e de natureza abstrata. 
Usualmente, as analogias são apresentadas aos alunos como uma explicação mais 
acessível para algo de difícil compreensão, adquirindo a função de um dispositivo da 
linguagem. Nesse cenário, a analogia assume a função de uma ferramenta 
pedagógica; logo, diferente da situação anteriormente estabelecida (de raciocínio 
mental). Pois, para aquele que emprega a analogia, no caso o professor, a analogia já 
foi processada cognitivamente.  

É justamente nessa tentativa de facilitar o processo de aprendizagem que 
aparecem as maiores desvantagens de uma analogia, sobretudo quando seu uso 
ocorre de modo improvisado. Dentre as desvantagens podem ser destacadas: (i) 
atribuição por parte dos alunos de características do análogo que não são 
compartilhadas pelo conceito alvo; (ii) transferência de concepções prévias indevidas 
sobre o conceito análogo para o conceito alvo; (iii) compreensão equivocada do 
conceito alvo devido à sobreposição de similaridades superficiais ou falsas em relação 
aos aspectos estruturais (DUIT, 1991; OLIVA, 2004).  

Dentre outros fatores, tais desvantagens decorrem da falta de tempo hábil para 
que o aprendiz processe a analogia cognitivamente, estabelecendo as 
correspondências necessárias, bem como suas limitações, isto é, os aspectos que não 
podem ser comparados. Muitas vezes esse processo é tido como óbvio ou simples pelo 
professor e, em seu imaginário, os aprendizes têm a mesma compreensão da analogia. 
Para Duit (1991), analogias funcionam bem quando as semelhanças predominam e 
tendem a falhar quando as diferenças começam a prevalecer. Todos esses fatores 
podem levar os sujeitos a pensarem que a analogia é o próprio conceito e não um 
suporte ao pensamento conceitual. 

Ao mesmo tempo, as analogias estão relacionadas a diversas competências 
cognitivas, tais como percepção, imaginação, criatividade, memória, resolução de 
problemas, além do desenvolvimento conceitual (FRANCISCO JUNIOR, 2010). Por 
isso, foram e são instrumentos importantes da cognição humana, podendo marcar 
notadamente a comunicação e a aprendizagem em diversas áreas do conhecimento. 

Surgem, deste modo, dois pontos fundamentais. O primeiro refere-se à 
importância do processamento cognitivo da analogia. O segundo é o engajamento 
cognitivo dos sujeitos para que o raciocínio analógico possa ser estabelecido. Para que 
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uma analogia possa contribuir efetivamente para a aprendizagem, é importante o 
envolvimento do estudante em um processo cognitivo pautado pela reflexão crítica das 
similaridades e das limitações. Para além disso, a discussão e comunicação das 
similaridades e limitações atuam numa segunda aproximação ao conceito científico, 
sendo este processo mediado fundamentalmente pela linguagem.  

Nessa direção, uma das alternativas viáveis pode ser o envolvimento dos 
estudantes no próprio processo de construção de uma analogia, conferindo-lhe um 
caráter criativo, estimulando a solução de problemas e elaboração de hipóteses. 
Segundo Mendonça, Justi e Oliveira (2006), o processo de criação de analogias exige 
do aluno criatividade, análise crítica e o estabelecimento de relações coerentes entre 
dois domínios distintos. Pode-se ainda acrescentar à analogia, dentro desta 
perspectiva, o papel lúdico em seu desenvolvimento, tanto no processo de criação 
quanto na forma pela qual a analogia será expressa. No caso específico deste trabalho, 
procurou-se envolver os estudantes em uma atividade de expressão corporal, em que 
os corpos foram usados para modelizar fenômenos científicos. Segundo Soares (2008), 
uma atividade lúdica deve proporcionar um ambiente de prazer, de livre exploração e, 
sobretudo, de diversão. De tal maneira, ao dar liberdade para a criação e expressão 
das analogias, favorece-se o caráter lúdico do processo. 

Ainda sobre isso, Chateau (1987) assinala que o aspecto criador de um jogo 
(atividade lúdica) promove um distanciamento que leva os sujeitos ao um plano no qual 
eles têm todo o poder. A atividade pode não representar de imediato um aprendizado, 
mas proporciona mais oportunidades para o abastecimento intenso de informações, de 
conhecimentos, com base nas várias simulações e fantasias que executa por meio da 
atividade realizada. Esse distanciamento, que é voluntário, permite a liberdade e a 
criatividade para criar.  

 
Através do jogo a criança conquista essa autonomia, essa personalidade, e 
mesmo aqueles esquemas práticos necessários à vida (...). Ela não as 
conquista em coisas concretas e pesadas de manipular, mas através de 
substitutos imaginários. Ele opera como o futuro aviador que se exercita 
primeiro numa situação simulada, antes de se arriscar a pilotar um avião real. 
O jogo é um artifício pela abstração (CHATEAU, 1987, p. 23). 
 

Apesar de livre e voluntário, o distanciamento é também seriedade: “Que a 
seriedade do jogo implica um distanciamento do ambiente real é o que nos indicam 
bastante claramente os exemplos de ilusão que acabamos de citar” (CHATEAU, 1987, 
p. 21). A necessidade de cumprir uma tarefa cognitiva conjuga tais características, 
fundamentais à ludicidade.  

Pautado nos aspectos mencionados, o presente trabalho avaliou questões da 
ludicidade e da aprendizagem a partir de uma estratégia de ensino que se valeu da 
construção de analogias para a explicação de um experimento envolvendo 
transformações gasosas. 

METODOLOGIA  
O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa-ação emancipatória, entendida 

como “uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de 
modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em 
decorrência, o aprendizado de seus alunos” (Trip, 2005, p. 445). A modalidade 
emancipatória visa “mudar o status quo não só para si mesmo e para seus 
companheiros mais próximos, mas de mudá-lo numa escala mais ampla, do grupo 
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social como um todo” (Trip, 2005, p. 458) e é assumida na medida em que a 
construção de analogias teve por finalidade alterar os processos de ensino e 
aprendizagem, bem como inserir os estudantes, futuros professores, num contexto 
didático-pedagógico diferenciado que pode influir em suas práticas docentes futuras. 
Tripp (2005) destaca ainda características da pesquisa-ação que a incluem como 
inovadora, contínua, proativa estrategicamente, participativa, intervencionista, 
problematizada, deliberada, documentada, compreendida e disseminada, além do 
emprego de técnicas consagradas de pesquisa para abordar a ação que se enseja 
melhorar a prática.  

As atividades objetos de análise da pesquisa foram realizadas com alunos 
matriculados em uma disciplina de Química Geral de uma Universidade Federal, na 
qual um dos pesquisadores era também o professor. Seu desenvolvimento ocorreu em 
um conjunto de cinco aulas de 50 minutos de duração e foram caracterizadas por cinco 
momentos. No primeiro momento (2 aulas), foi abordada conceitualmente a teoria 
cinética dos gases, bem como as funções de estado de sistema gasosos. No segundo 
momento foram apresentados dois experimentos. Um deles, foco do presente 
estudado, envolvia a deformação de uma garrafa de plástico PET a partir da expansão 
e compressão gasosa1. O outro experimento referia-se à solubilidade de gases em 
água. Neste momento, a turma de estudantes foi dividida em dois grupos. Cada um 
desses grupos deveria criar uma analogia que representasse os fenômenos em nível 
atômico-molecular. Tal analogia deveria ser no formato de expressão corporal, na qual 
os corpos dos estudantes são empregados como partículas, sem uso da linguagem 
verbal. Por sua vez, o outro grupo tinha como tarefa interpretar e explicar o 
experimento a partir da analogia encenada pelos colegas.  

O terceiro momento, com duração de aproximadamente 100 minutos, foi 
caracterizado pela discussão do experimento em grupo, assim como a elaboração da 
analogia e ensaios da representação que seria feita aos demais colegas. As duas aulas 
seguintes envolveram a encenação das analogias criadas (quarto momento). Na 
sequência (quinto momento), a interpretação da analogia, as explicações do 
experimento e as limitações da analogia foram debatidas. Nesta pesquisa, a análise se 
dará para a encenação da analogia sobre o experimento do colapso da garrafa. 

Para a coleta de dados, toda apresentação das analogias foi videogravada, 
assim como toda a discussão que prosseguiu após. Para a gravação da encenação 
procurou-se focalizar todos os estudantes responsáveis pela encenação de forma 
panorâmica. Observações e registros de campo também configuraram a coleta de 
dados. Tais registros foram realizados tanto pela segunda pesquisadora que 
acompanhou todas as aulas, quanto pelo professor/pesquisador nos instantes 
posteriores e durante cada atividade.  

A análise foi construída a partir dos momentos de preparação da analogia a ser 
encenada (registradas em cadernos de campo e focadas em aspectos do 
comportamento dos estudantes), expressão corporal da analogia (adequação das 
relações conceituais estabelecidas) e interações verbais realizadas após as 
encenações (caracterização do discurso).  

                                                      
1 Neste experimento, é adicionada água quente no interior da garrafa PET, seguida da retirada 
da água e fechamento da garrafa. O aquecimento do ar contido na garrafa provoca sua 
expansão. Ao ser fechada, o sistema interior é isolado do ambiente e, à medida que o gás 
sobre resfriamento há sua compressão, provocando a diminuição da pressão interna. A ação 
da pressão externa promove a deformação ou colapso da garrafa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Após a discussão dos experimentos e elaboração da analogia, ocorreu a 

encenação que representou o ocorrido nos experimentos em nível atômico-molecular. 
No caso do grupo que apresentou o experimento de colapso da garrafa, a encenação 
foi iniciada com a representação do comportamento dos gases no interior da garrafa 
(Figura 1). Foram considerados aspectos do modelo cinético dos gases ideais, tais 
como a colisão entre as partículas e destas com as paredes do recipiente (sendo o 
recipiente representado por cadeiras), o movimento retilíneo e a ausência de interações 
intermoleculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Representação do comportamento dos gases a temperatura ambiente (A)  

e a entrada de água no recipiente (B). 
 

O momento em que há a compressão da garrafa foi simulado com o auxílio das 
cadeiras, isolando o sistema (o que representa o momento em que a garrafa é 
tampada) e diminuindo-se o espaço existente no interior (Figura 2).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Encenação do momento de compressão da garrafa plástica. 
 
Ao analisar a analogia criada e apresentada pelo primeiro grupo, é possível 

identificar aspectos que denotam a apropriação de conceitos químicos. No início da 
encenação os alunos expressaram o modelo cinético dos gases. Ao realizar a 
representação da segunda etapa do experimento, quando foi inserida água quente 
(Figura 1B), foi observado o cuidado na representação da molécula de água com sua 
devida geometria, assim como a proporção do raio atômico (a estudante de maior 
estatura representou o oxigênio enquanto os átomos de hidrogênio foram 
representados por estudantes de tamanhos similares e menores).  

Verificou-se ainda que os conceitos referentes a algumas transformações 
gasosas, bem como suas variáveis, foram adequadamente representados. Ao 
representar o aumento de temperatura no interior da garrafa houve a demonstração do 
aumento da agitação das moléculas em decorrência do aumento de temperatura 

A B 
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ambiente. O aumento da pressão do recipiente foi caracterizado pelo aumento de 
colisões das partículas com as paredes do recipiente, neste caso, representado pelos 
estudantes chocando-se com as cadeiras.  

Em seguida, quando foi retirada a água quente, os alunos começaram a andar 
mais vagarosamente, devido à diminuição de temperatura. Por fim, foi representado o 
momento da contração da garrafa, onde os alunos que representavam partículas 
gasosas no exterior da garrafa provocaram a contração pela diferença de pressão, 
sendo demonstrado isso ao empurrar as cadeiras (Figura 2).  

O fato de o professor não ter interferido nas escolhas dos estudantes para a 
representação, materializa uma nova forma de dialogicidade, que ao invés de 
compartilhada por meio do discurso oral se dá mediante o discurso corporal. A criação 
da analogia permite que os estudantes criem e recriem as explicações, em um 
movimento de reflexão em que se valoriza o conhecimento dos estudantes. Sob o 
ponto de vista conceitual, as relações estabelecidas entre análogo e alvo foram 
adequadas. Ademais, aspectos da criatividade são também presentes, na medida em 
que os estudantes fazem uso de objetos e situações pouco convencionais para retratar 
suas ideias.  

Após a apresentação, o professor solicitou ao grupo que assistiu a 
apresentação que discutissem e que explicassem o que foi exposto.  Ao fazer uma 
breve discussão entre o grupo, um estudante falou em nome dos demais membros 
sobre as conclusões que chegaram: 

 
Alessandro: Tava lá a garrafa. Foi colocada água morna, aí demorou com 

água morna, a temperatura é diretamente proporcional à pressão, aí aumentou a 
pressão, retirou a água morna ficou tenso, por isso a pressão aumentou, e a pressão é 
inversamente proporcional ao volume, pressão maior, volume menor...  

Professor: Era isso o grupo que representou?  
Fernanda: Na realidade, o que acontece pra ter essa deformação, é a 

diferença entre a pressão interna e a pressão externa, por que no momento em que o 
ar volta a temperatura [inicial] a [energia] cinética vai diminuindo. Então, a partir do 
momento que vai diminuindo, a pressão de dentro da garrafa fica menor que a de fora, 
por isso que ela [pressão externa] empurra e há essa deformação. 

Professor: Então o gás pode se expandir, pode se comprimir. Isso é função da 
temperatura. Ao diminuir a energia cinética, diminui a pressão interna, e a pressão 
externa exerce força sobre a garrafa e provoca a deformação. 

 
Na fala de Alessandro (nome fictício), percebe-se o uso adequado de relações 

conceituais (pressão e temperatura diretamente proporcionais; pressão e volume 
inversamente proporcionais), mas, ao mesmo tempo, o uso de termos mais incomuns 
(ficou tenso). Vale destacar que o experimento foi visto pela primeira vez por esses 
estudantes, e o único tempo de discussão foi após a encenação. Logo, tais conclusões 
foram originadas a partir do fenômeno e da representação dos colegas. Dessa forma, 
embora ainda com algumas lacunas, nota-se que a analogia apresentada favoreceu a 
compreensão do fenômeno, além de reforçar aspectos da teoria cinética dos gases. 

Novamente a dialogicidade vem à tona ao serem valorizadas as expressões 
dos próprios estudantes na interpretação da representação dos colegas. O professor, 
por seu turno, ao invés de avaliar a explicação, lança o questionamento ao grupo 
responsável pela representação mantendo a interatividade e a dialogicidade do 
discurso. 
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Na fala de Fernanda, nota-se uma adequada compreensão dos fatores 
responsáveis pelo colapso da garrafa, em concordância com o que já havia sido 
representado. O professor parafraseia a explicação empregando outros termos, como 
forma de reforçar e dar novo contorno ao discurso. Vale realçar, contudo, que nesta 
interação verbal não fica claro que a garrafa é tampada logo após a retirada da água 
quente. Caso contrário não haveria diferença de pressão entre o sistema interno e 
externo. Contudo, na encenação tal aspecto foi considerado. 

Percebe-se no episódio (representação e discussão) a existência de interações 
produtivas, nas quais os estudantes conduzem a aula com a encenação, a elaboração 
de explicações a partir da encenação e correção das explicações. A atividade de 
representação do fenômeno por meio da expressão corporal mostrou-se útil na 
avaliação da compreensão de conceitos químicos, especialmente por se pautar na 
dialogicidade e representação do fenômeno em nível atômico-molecular. Há um 
engajamento cognitivo tanto na criação da analogia quanto em sua interpretação, 
fatores que derem suporte a um processo de significação em sala de aula.  

Sobre a possibilidade avaliativa no processo de criação de analogias, Pittman 
(1998) investigou analogias criadas espontaneamente por estudantes de 13-14 anos 
sobre síntese proteica. Para o autor, a criação de analogias propiciaria ao professor 
perceber as concepções alternativas dos alunos, obtendo informações sobre “como” e 
“porque” o estudante usa os conceitos científicos através das relações estabelecidas.  

Na presente pesquisa não se verificou especificamente concepções 
alternativas, mas a criação favoreceu a discussão de conceitos entre estudantes, bem 
como o processo de avaliação, tanto daqueles que criaram a analogia, quanto 
daqueles que interpretaram o fenômeno a partir da analogia exposta. Tais fatores 
permitem a criação e o encadeamento de interações discursivas capazes de contribuir 
ao processo de aprendizagem dos estudantes. 

Isso é corroborado pelos resultados da discussão das limitações, realizada 
após a etapa de representação. 

 
Professor: Bom, agora, seguinte, (...) quais são os limites dessa 

representação? Então por exemplo, será que o ar, quando vocês representaram na 
garrafa, cada um de vocês representou em uma partícula. Mas, será que o ar é 
formado por moléculas compostas por átomos individuais? 

Fernanda: A questão é que são vários gases, aí se fosse pra identificar a 
quantidade de pessoas não seria suficiente, por que não é só oxigênio, CO2, nitrogênio, 
tem essa limitação. 

Professor: Mas é uma representação comum, se vocês pegarem os livros os 
gases são representados por esferas maciças e indivisíveis, independente se eles têm 
duas moléculas ou três moléculas diferentes, mas na realidade a gente tem que pensar 
que embora a representação seja de uma única partícula, a gente tem que levar em 
conta todas as moléculas e átomos que compõem as moléculas. Que mais?  

Paula: A temperatura também não era... 
Fernanda: A gente tentou representar pelas cores mais escuras, mas... 
Professor: Mas a temperatura vocês representaram uma agitação térmica não 

é? A interação entre as moléculas. Mas não dá pra representar o calor, que é uma 
forma de energia. 

Tiago: explicar o microscópico... A gente tentou representar o tamanho da 
garrafa com as cadeiras. É uma limitação só tirar pra arrumar o espaço. Acho que é o 
que mais dificulta, seria o que o senhor falou pra gente usar a imaginação, foi o que a 
gente tentou fazer, quando fez a garrafa, os meninos fizeram... Mas sempre vai ter 
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aquela coisa de dizer que não vai conseguir mostrar... Eles mostram como acontece as 
interações melhor que a gente, mas sempre vai ter a dificuldade de explicar o 
acontecimento. 

Professor: Agora, essas dificuldades são inerentes. Por que que elas são 
inerentes? O desenho também é uma limitação, não é? Por que a gente tá tentando 
representar, algo que nós não vemos com algo que nós vemos. Então... 

Márcia: (...) que as moléculas não tem perna, não falam, não andam... 
Professor: As moléculas não andam, não tem braço, não tem perna, são muito 

menores do que nós... 
Vários estudantes: Muito menores 
Professor: Haveria uma quantidade muito maior, entre milhões. Então esse é 

o limite do modelo, toda vez que fazemos um modelo, ele tenta representar a realidade, 
foi isso que vocês fizeram, tentaram representar a realidade da melhor forma possível. 
Que mais vocês podem destacar? 

Alessandro: A questão do volume, quando é alterado. 
Professor: O volume não foi representado, e outra coisa, a movimentação se 

deu em quantas dimensões? 
Rita: Em duas? 
Professor: E como é que se dá a movimentação das partículas? 
Fernanda: Em várias. A gente só ficou pro lado, não ficou pra cima... 
Professor: Em três dimensões.  
 
A partir da discussão das limitações, nota-se que o discurso vai se construindo 

em conjunto ao professor. Com a participação de diferentes estudantes, há a 
explicitação de aspectos difíceis de serem representados pela expressão corporal. O 
fato dos estudantes reconhecerem as limitações indica que possuem consciência das 
questões conceituais envolvidas. A participação daqueles que não foram responsáveis 
pela encenação também acena para o esforço cognitivo proporcionado pela analogia 
criada. Logo, o processo é produtivo não somente àqueles que criam, mas aos que 
tiveram de interpretar. 

 Trabalhos que utilizaram analogias criadas pelos alunos também apontam a 
capacidade crítica como um dos aspectos positivos. Kaufman et al. (1996) incluem a 
criação de representações coerentes em situações novas, superação de lacunas no 
entendimento e associações que resultam em explicações modificadas. Os autores 
ainda assinalam que estudantes mais experientes utilizam a analogia para articular a 
comunicação e a explicação, ampliando as explicações. Oliveira e Netz (2006) também 
investigam a criação e aplicação de analogias, concordando que quando o aluno é 
convidado a analisar sua criação e proposição, estará também desenvolvendo sua 
capacidade crítica. 

De acordo com Wong (1993), a criação das analogias por parte dos alunos 
tornam familiares novas situações, ajudam no reconhecimento do problema, 
concatenam particularidades do conhecimento prévio, e, além disso, estimula o 
pensamento abstrato. A criação de analogias também é tratada por Mendonça e Justi 
(2008), que sublinham o entendimento sobre o alvo, bem como a capacidade dos 
alunos em discutir sobre suas próprias analogias, identificando suas semelhanças e 
limitações.  

Tomando tal discussão por outro prisma, pode-se destacar ainda a importância 
da encenação, discutida por Messeder Neto, Pinheiro e Roque (2013), que retratam 
também a função criativa, podendo ainda ser usada, tanto pelo professor como pelos 
alunos que assistem, como ferramenta de avaliação. O uso da expressão corporal 
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conferiu características teatrais à analogia. Nessa situação, a linguagem verbal integra-
se à linguagem corporal e abre mais possibilidades para a avaliação e a maneira de 
abordar tanto os erros quanto os acertos. Ainda destacam que a avaliação da cena 
torna-se um meio para que o professor redirecione a aprendizagem do estudante. 
Como pôde ser evidenciado, não apenas o professor, mas os próprios criadores da 
analogia podem fazer isso. A dialogicidade e o discurso tornam-se, assim, 
potencializadas no processo de significação conceitual.  

Não obstante a criação de analogias possa ser desenvolvida de diferentes 
formas, muitos dos aspectos positivos são potencializados pela forma com a qual os 
estudantes expressam seus conhecimentos. Nesse sentido, a encenação assume 
características lúdicas que contribuem sobremaneira para o engajamento cognitivo. 

Por exemplo, um fator de destaque durante todo o processo que envolveu a 
criação da representação analógica foi o clima de descontração, caracterizado por 
constantes risos, gargalhadas e voluntariedade nos ensaios. Os estudantes 
manifestaram em diversos momentos contentamento nas discussões, nos ensaios e na 
encenação, bem como seriedade e cuidado para que os colegas não suspeitassem de 
como seria o fenômeno seria encenado. Para isso, deixaram a sala, discutindo e 
ensaiando a representação em um ambiente externo, não se importando com grupos 
de outros cursos que também lá estavam. Isso revela além da voluntariedade e prazer, 
a seriedade imposta à tarefa. A questão da seriedade é muitas vezes posta de lado na 
atividade lúdica, mas é fundamental, conforme acena Chateau (1987, p. 124): “Jogar é, 
quase sempre, dar-se uma tarefa a cumprir, é cansar-se, e se esforçar para cumpri-la. 
O jogo é prova, repetimos, sempre; e, porque prova, é necessário que seja um 
programa da prova a se submeter”. 

Tal questão está diretamente associada ao prazer proporcionado pela atividade 
lúdica, prazer este decorrente da ação, cuja resposta ao desafio depende e implica 
num envolvimento cognitivo dos sujeitos. De tal maneira, não é o jogo o atrativo em si, 
mas as ações e reações decorrentes da prova a que estão submetidos os jogadores. 

 
Com muita frequência se tem pensado que a escola deve, como o jogo, ser 
atraente, e tem-se enganado quando ao significado desse termo. (...). A busca 
do atrativo é muito perigosa. Parte-se desse princípio correto – que os jogos 
atestam – de que a criança faz bem aquilo que faz com prazer, como, aliás, o 
adulto também. Princípio excelente, mas muito abrangente. Inspirando-se nele 
sem precisar o gênero de atrativo, não se apoia nem mesmo no jogo, já que há 
outros atrativos além do lúdico (...). O atrativo do jogo é superior (CHATEAU, p. 
127, 1987). 
 

Tal superioridade faz-se justamente na capacidade do jogo ser tarefa, ser 
desafio e, porque desafio, estimulante sob o ponto de vista de cognitivo. Prosseguindo 
com Chateau: 

Quem diz jogo, diz ao mesmo tempo esforço e liberdade, e uma educação pelo 
jogo deve ser fonte de dificuldade física da mesma forma maneira que alegria 
moral. Repetimos (...), jogar é buscar um prazer moral. É esse prazer moral 
que devemos transpor para nossa educação (...). Por isso, é preciso apresentar 
à criança obstáculos a transpor, e obstáculos que ela queira transpor 
(CHATEAU, p. 128, 1987). 

 
Além de terem de elaborar explicações para o experimento, os estudantes 

tiveram de se preocupar em criar uma representação analógica com seus próprios 
corpos a partir da qual a explicação do experimento pudesse ser compreendida pelos 
demais. Outro ponto a ser assinalado é a função social que contribui para incentivos 
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recíprocos na realização da tarefa, mantendo o esforço cognitivo na consecução do 
objetivo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos permitem alinhavar algumas implicações que parecem 

centrais no processo de criação de analogias. Assim como em outros estudos (WONG, 
1993; PITTMAN, 1998; MENDONÇA; JUSTI, OLIVEIRA, 2006), a análise crítica de 
informações e das limitações é um dos destaques, tantos para aqueles que criaram 
quanto para aqueles que interpretaram a analogia produzida. De tal modo, a criação de 
analogias vem se mostrando uma alternativa promissora para a expressão das ideias, 
concepções e conhecimentos dos estudantes, tanto conhecimentos prévios, quanto os 
adquiridos no processo escolar. Isso parece ser fundamental para estabelecer um 
processo de avaliação que considere tanto os erros quanto os acertos. 

A analogia também favoreceu uma satisfatória explicação dos experimentos a 
partir do reforço e apropriação de conceitos ligados à teoria cinética molecular dos 
gases. Vale sublinhar que o experimento era desconhecido dos estudantes e, o grupo 
não responsável pela encenação construiu suas ideias pautado principalmente na 
representação dos colegas. Isso pode ser atribuído a um significativo engajamento 
cognitivo proporcionado pelo processo de criação e representação. Por sua vez, tal 
engajamento parece ter íntima relação com a ludicidade proporcionada pela estratégia. 
Nesses termos é importante destacar que a ludicidade refere-se, obviamente ao prazer 
da atividade, mas, sobretudo, a seriedade de ações empreendidas e decorrentes do 
cumprimento de uma tarefa. Tal ludicidade favorece o engajamento cognitivo nos 
momentos de criação, representação e posterior avaliação da analogia por meio da 
interação discursiva. Sobre este último ponto, uma consideração também vale ser 
tecida. A representação da analogia mediante a linguagem corporal promove um tipo 
diferente de dialogicidade em sala de aula, uma forma autêntica de manifestação dos 
estudantes que, amalgamada à linguagem verbal, pode ser um reforço positivo no 
desenvolvimento cognitivo.  
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Palavras-Chave: multimodalidade, modelos mentais 

Resumo: Neste trabalho foram exploradas as concepções de estudantes de ensino médio acerca 
do conceito de interações interpartículas. A partir de uma abordagem nos moldes da concepção 
multimodal, os estudantes resolveram uma questão da segunda fase da Fundação Universitária 
para o Vestibular (FUVEST). Para resolver a esta questão, o aluno precisou se expressar via 
verbal e pictórica. Os dados foram analisados qualitativamente por análise de conteúdo e pelas 
principais concepções alternativas apontadas pela literatura. Os resultados demonstram que a 
avaliação na concepção multimodal forneceu mais detalhes acerca dos modelos mentais 
acionados pelos alunos. 

INTRODUÇÃO  
 

De acordo com a Teoria do processamento da informação, o processo de 
resolução de problemas é composto por dois subprocessos: o da compreensão, que é 
responsável pela assimilação do estímulo e a produção de novas estruturas de 
informação mental e o da busca, responsável por achar a solução do problema 
(VANLEHN, 1989). Pesquisas no campo na pedagogia cognitivista indicam que estes 
dois subprocessos não ocorrem em sequência, mas simultaneamente (HAYES E 
SIMON, 1974; CHI, GLASER E REES, 1982).   

Neste processo de compreensão e busca o aprendiz aciona diversos modelos 
mentais. A partir da formulação de modelos pode-se descrever, interpretar, explicar 
fenômenos, fazer previsões elaborar e testar hipóteses e, por conta disto, são as 
principais ferramentas e produtos da ciência. A construção de modelos permite ao 
aluno visualizar conceitos abstratos pela criação de estruturas por meio das quais ele 
pode explorar seu objeto de estudo e testar seu modelo, desenvolvendo 
conhecimentos mais complexos (FERREIRA e JUSTI, 2008). Muitas vezes, a 
explicação de um determinado fenômeno é contemplada por mais de um modelo, com 
poderes de explicação e predição diferentes (MONTEIRO e JUSTI, 2000). Como os 
modelos atômicos, por exemplo, o modelo de Dalton deu suporte para as teorias de 
Lavoisier e Proust (conservação da matéria e lei da proporção definida, 
respectivamente), enquanto o modelo de Bohr explica as irradiações atômicas. Ambos 
explicam o átomo e são amplamente utilizados, dependendo do sistema ou fenômeno 
em que se quer interpretar. 

Modelos são as ferramentas que deverão auxiliar o estudante a transitar por 
entre três modos de representação: o macroscópico, que corresponde ao campo do 
fenomenológico compreendido a partir dos sentidos; o submicroscópico que é de 
natureza abstrata e não observável; e o simbólico, universo dos símbolos e códigos 
próprios das ciências (JOHNSTONE 1991, 1993 e 2000). Como o pensamento dos 
alunos é construído sobre a informação sensorial, as compreensões submicroscópica e 
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simbólica são especialmente difíceis para os estudantes (BEN-ZVI, EYLON e 
SILBERSTEIN, 1987).  

Para construir as representações mentais, o aluno precisa integrar as diversas 
modalidades de informações disponíveis (MAYER, 1997). A correta compreensão 
acerca do processo de dissociação e de interação íon-dipolo se faz pela transição entre 
os níveis representacionais e a partir do acionamento dos modelos mentais. Ao 
observar o cloreto de sódio “desaparecer” em meio aquoso (macroscópico) o aprendiz 
busca compreender como se dá a interação entre estas partículas (submicroscópico) 
ao acionar seus modelos sobre estrutura molecular, estrutura atômica, estrutura iônica, 
interação eletrostática, etc.  

Mesmo que não exista maneira de se acessar o modelo mental formulado pelo 
estudante, pode-se investiga-lo a partir dos modelos expressos via linguística e 
pictórica (HALLOUN, 1996). Este método de avaliação encontra subsídio na Teoria de 
aprendizagem multimodal, pois defende que humanos processam melhor a informação 
quando ela lhe é apresentada, simultaneamente, a partir de palavras (formas verbais, 
tais como textos impressos e a fala) e de imagens (forma pictórica, tais como gráficos, 
ilustrações, fotos, mapas, animações e vídeos) (GILBERT e TREAGUST, 2009; 
MORENO e MAYER, 2007; PASS, RENKL e SWELLER, 2004; MAYER, 2003; KRESS 
et al. 2001).  

Moreno (2005) propôs um modelo de aprendizagem a partir da concepção 
multimodal (Figura 1), o qual foi denominado CATLM (Cognitive-Affective Theory of 
Learning with Media). De acordo com este modelo, o agente receptor é estimulado 
sensorialmente a partir de instruções verbais e não verbais. Parte desta informação é 
selecionada para a memória de trabalho onde as múltiplas representações são 
organizadas, integradas e recicladas, ou seja, onde se formulam os modelos mentais.   

A memória de longo prazo é onde o novo conhecimento é instaurado causando 
motivação e efeitos de metacognição no espectador. Esta é classificada em duas 
partes, a semântica (registro estruturado de fatos) e episódica (carga emocional do 
contexto do evento). Desta maneira, quando modos de instrução diversificados são 
utilizados para estimular a memória sensorial em mais de uma via (auditiva e visual), o 
pesquisador consegue compreender melhor a informação fornecida pelo aluno a partir 
de suas produções pictóricas e verbais. 

 

 
  
Figura 1: Modelo de aprendizagem a partir da concepção multimodal adaptado de 

Moreno e Mayer (2007). 
 
Com o intuito de investigar os modelos mentais dos estudantes acerca do 

fenômeno das interações interpartículas em meio aquoso utilizou-se a estratégia de 
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análise dos modelos expressos a partir da resolução de uma questão obtida da prova 
de seleção de candidatos para ingresso na Universidade de São Paulo em 2007. 
Preferiu-se utilizar o termo interpartículas porque também são estudadas as interações 
entre íons e moléculas e não apenas entre moléculas (intermoleculares). 

METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa foi aplicada a 32 estudantes de um curso de aprofundamento de 
química de uma escola particular de Santo André. A fim de caracterizar as motivações 
e o perfil da turma, um questionário prévio foi coletado com apenas três questões: Você 
pretende ingressar em um curso superior após terminar o ensino médio regular? Caso 
sim, qual curso pretende fazer? Em qual universidade?  

A partir desta caracterização, optou-se por utilizar uma questão de segunda 
fase do vestibular de 2007 como ferramenta de coleta de dados (Quadro 1).  

 
Quadro 1. Questão da segunda fase da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST). 

 
(Fuvest 2007) A Agência Nacional do Petróleo (ANP) estabelece que o álcool 

combustível, utilizado no Brasil, deve conter entre 5,3 % e 7,4 % de água, em massa. 
Porcentagens maiores de água significam que o combustível foi adulterado. Um 
método que está sendo desenvolvido para analisar o teor de água no álcool 
combustível consiste em saturá-lo com cloreto de sódio, NaCℓ, e medir a 
condutividade elétrica da solução resultante. Como o NaCℓ é muito solúvel em água e 
pouco solúvel em etanol, a quantidade de sal adicionada para saturação aumenta com 
o teor de água no combustível. Observa-se que a condutividade elétrica varia 
linearmente com o teor de água no combustível, em um intervalo de porcentagem de 
água que abrange os limites estabelecidos pela ANP. 

 
a) Explique por que o etanol (CH3CH2OH) forma mistura homogênea com 

água em todas as proporções. 
 
b) Faça um desenho, representando os íons Na+ e Cℓ- em solução aquosa e 

mostrando a interação desses íons com as moléculas de água. 
 
c) Esboce um gráfico que mostre a variação da condutividade elétrica da 

mistura combustível, saturada com NaCℓ, em função do teor de água nesse 
combustível. Justifique por que o gráfico tem o aspecto esboçado.  

 
Esta questão foi selecionada porque exige que o aluno, ao resolvê-la, expresse 

seus modelos a partir de linguagem verbal e pictórica. Nesta perspectiva, de avaliar 
dentro da concepção multimodal, as diversas vias de coleta de dados poderão expor 
melhor o modelo mental instaurado pelo aluno, podendo, o professor, fornecer melhor 
feedback. Considera-se importante essa abordagem, principalmente quando se quer 
investigar a aprendizagem acerca do conceito de interações interpartículas, pois o 
fenômeno é observado no macroscópico e modelado no submicroscópico exigindo que 
o estudante acione diversos modelos mentais. Além disto, a escolha em investigar 
acerca do conceito de interações interpartículas se deu por conta da distância temporal 
em que os participantes tiveram este conteúdo no curso regular (aproximadamente dois 
anos). 
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As produções foram analisadas a partir da análise de conteúdo e a partir das 
principais concepções alternativas acerca das interações interpartículas identificadas e 
extensivamente relatadas na literatura (NAKHLEH, 1992; PETERSON e TREAGUST, 
1989; BOO, 1998; GONÇALVES et al. 2008; FENSHAM e FENSHAM, 1987). As 
concepções alternativas podem ser definidas como explicações, sem base científica, 
para os fenômenos observados, e têm como origem as experiências pessoais e de 
socialização (BASTOS, 1998; DRIVER et al., 1999; MULFORD e ROBINSON, 2002).  
Estas concepções estão extensivamente relatadas pela literatura e servirão de 
ferramenta analítica para análise dos modelos expressos pelos alunos. 

Este método tem caráter qualitativo-quantitativo, pois a interpretação e a 
análise dos textos e representações são qualitativos em sua essência enquanto o 
tratamento de dados envolve processos de quantificação (KRIPPENDORFF, 2004).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das respostas das três questões iniciais, verificou-se que todos os 
participantes desta pesquisa têm interesse em ingressar na universidade após concluir 
o ensino médio regular. A instituição mais pretendida pelos alunos é a Universidade de 
São Paulo (USP), seguida pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), 
Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidades Federais (UF´s) e Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC), necessariamente nesta ordem. Os cursos 
mais pretendidos são medicina (56%), engenharia (32%) e direito (9%). Estes dados 
motivaram a escolha da questão, pois a segunda fase de química da FUVEST tem 
peso maior para a maior parte dos alunos.   

Após a leitura do enunciado, o item pede para que o estudante explique por 
que o etanol (CH3CH2OH) forma mistura homogênea com água em todas as 
proporções. Esta questão tem a intenção de avaliar os conhecimentos dos estudantes 
sobre a interação intermolecular existente entre o etanol e a molécula de água. As 
respostas que apresentam erro conceitual mais frequentes foram categorizadas e estão 
discriminadas no quadro 2. 

 
Quadro 2: Respostas mais frequentes nas do item a 

Categoria Exemplo 
1. Erro na atribuição da 
polaridade  

“O etanol, por ser apolar, interage melhor com a água, 
outra substância apolar...” 

2. Uso do termo Ponte 
de Hidrogênio 

“...pelo fato de existirem pontes de hidrogênio entre os 
dois...” 

3. Densidade como 
causa da dissolução 

“...dissolve porque têm densidades parecidas” 

4. Responde apenas em 
função da polaridade 

“O etanol é polar, portanto dissolve em água que também 
é polar” 

 
O item b pede ao estudante para elaborar um desenho, representando os íons 

Na+ e Cℓ- em solução aquosa e mostrando a interação desses íons com as moléculas 
de água. Esta questão tem a intenção de investigar os modelos dos estudantes acerca 
da interação íon-dipolo. As produções pictóricas foram agrupadas em três categorias 
(Quadro 3). 
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Quadro 3: Categorias de análise das produções pictóricas  

Categoria Exemplo 
 

5. Íons solvatando a água 

 
 
6. Reação entre a água e o 
cloreto de sódio 

 
 
7. Inversão da polaridade da 
molécula de água 

 
 
O item c pede ao estudante que esboce um gráfico que mostre a variação da 

condutividade elétrica da mistura, saturada com NaCℓ, em função do teor de água 
nesse combustível. Além do gráfico esboçado, a questão pede para que este seja 
justificado. Para resolver a esta questão o estudante precisa acionar modelos 
explicativos que contemplem o fenômeno da condutibilidade elétrica, o processo de 
dissociação iônica em meio aquoso e o de solubilidade. A análise das respostas 
geraram as categorias de análise especificadas no Quadro 4. 

 
Quadro 4: Categorias de análise dos gráficos e justificativas. 

Categoria Exemplo 
8. Água conduz eletricidade “...pois a água é um excelente condutor de corrente 
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elétrica” 
9. Dissociação iônica como 
reação química 

“O NaCl reage com a água gerando íons...” 

 
Os alunos que responderam de acordo com a categoria 1 compreendem que 

existe correlação entre a polaridade das moléculas e a miscibilidade. Também 
imaginam que esta polaridade deve ser parecida, entretanto a concepção de polaridade 
apresentada está incorreta, pois tanto a água quanto o etanol são polares. O modelo 
acionado acerca do conceito de miscibilidade está correto, mas o de polaridade contém 
concepção errônea. 

Já os alunos cujas respostas que se enquadram na categoria 4 expressaram 
um modelo sobre polaridade correto, porém incompleto, pois não souberam 
caracterizar o tipo de interação entre as moléculas (ligação de hidrogênio). Este padrão 
de reposta, “polar dissolve polar” ou “apolar dissolve apolar” que apareceram nas 
repostas das categorias 1 e 4, pode ser produto da frase “semelhante dissolve 
semelhante” que está presente em livros didáticos e no vocabulário de muitos 
professores. Sá e Neto (2012) alertam que devem ser tomados alguns cuidados antes 
de se fazer esta generalização, pois o grau de semelhança da polaridade molecular 
não é simples de ser avaliado.  

As representações da categoria 7, como na categoria 1, também fornecem 
indícios de estudantes que possuem erros conceituais no modelo acerca da polaridade 
molecular, pois os dipolos da água foram representados de maneira invertida. O fato de 
esses estudantes terem sido expostos a este conhecimento à, aproximadamente, dois 
anos atrás e terem apresentado este tipo de erro conceitual, é indício de o modelo não 
foi alocado corretamente na memória de longo prazo. 

Ocorre ponte de hidrogênio quando há a ligação entre três núcleos e dois 
elétrons e o hidrogênio realiza a “ponte” entre esses núcleos (B2H6, por exemplo) 
(HUHEEY, 1983). Portanto, nesta questão, o uso deste termo é um erro conceitual. 
Algumas das produções dos estudantes (categoria 2) apontaram a sua ocorrência. Isto 
pode ser atribuído ao fato de que alguns dos livros didáticos voltados para o ensino 
médio ainda utilizam o termo Ponte de Hidrogênio em troca de Ligação de Hidrogênio 
(SILVA, JUNIOR e ANDRADE, 2002). 

As categorias 6 e 9 representam os estudantes que atribuem, ao fenômeno da 
dissociação, a reação química. Tal concepção deriva do ensino de “reações de dupla-
troca”, em que o radical mais eletropositivo deslocaria o radical menos eletropositivo 
ignorando a teoria de dissociação eletrolítica de Arrhenius que impõe restrições a este 
tipo de classificação (LOPES, 1995). A partir da análise do tratamento dado por livros 
didáticos às reações químicas, Nery, Liegel e Fernandez (2006) acusam o uso do 
termo “dupla troca” para designar os processos de dissociação na maior parte dos 
materiais disponíveis no mercado. 

Estudantes que têm a concepção de que a miscibilidade depende da 
densidade foram agrupados na categoria 3. Neste caso, o modelo explicativo 
apresentado pelo estudante parece encontrar-se apenas campo observável 
(macroscópico), pois o estudante não pondera as interações interpartículas e a 
polaridade das moléculas para explicar a dissolução. Estabelecer relações entre o 
fenomenológico e os modos de representação simbólico e submicroscópico são 
particularmente difíceis aos estudantes porque o pensamento deles é construído 
acerca da informação sensorial (BEN-ZVI, EYLON e SILBERSTEIN, 1987). 

Na categoria 5, os estudantes representaram os íons solvatando a molécula de 
água e não ao contrário. Em ressonância, nota-se nas categorias 6 e 7 que íons e 
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moléculas são representados em proporção discrepante com a realidade (geralmente 
1:1). Os estudantes não consideraram o excesso de solvente e não compreendem bem 
o conceito de solvatação de íons. Estes resultados também foram apontados por 
Gondim e Mendes (2007) e por Silva (2008), ao investigar as concepções alternativas 
de estudantes de licenciatura em química também a partir de representações 
pictóricas.  

Na categoria 8 o estudante precisa compreender o que é uma solução saturada 
e que, ao aumentar o teor de água na mistura, ocorre o processo de dissociação. Além 
disto, ele precisa acionar um modelo de dissociação iônica que tenha poder explicativo 
suficiente para estabelecer relação com o fenômeno da condutibilidade elétrica e de 
solubilidade. O resultado demonstra que eles têm dificuldade em compreender o 
fenômeno da condutibilidade elétrica e relacioná-lo com a quantidade de íons dispersos 
no meio aquoso. Além disso, pode-se identificar uma falha no modelo acerca da 
estrutura de compostos moleculares, pois alguns alunos acreditam que apenas o fato 
de aumentar o teor de água é suficiente para o aumento da condutibilidade elétrica sem 
mencionar a necessidade da presença de eletrólitos. A concepção de que água conduz 
corrente elétrica também é relatada por Filho, Boss e Caluzi (2007) em estudo sobre os 
obstáculos epistemológicos presentes nas concepções espontâneas acerca da 
eletricidade eletrostática em estudantes de um curso de extensão universitária. Neste 
estudo, os autores concluíram que esta concepção é produto do senso comum do 
aluno investigado. 

Alguns alunos representaram corretamente a interação interpartículas (Figura 
2). A representação indica que diversos modelos estão corretos e integrados, tais como 
o da dissociação iônica, solvatação e polaridade. 

 

 
Figura 2: Modelo de interação interpartículas apresentado por 17% dos alunos. 
 
 No item c, todos os estudantes estabeleceram corretamente as relação linear 

e crescente da quantidade de água adicionada para com a condutibilidade elétrica 
indicando que os modelos de representação matemática estão em ressonância com o 
fenômeno da condutibilidade elétrica. Mas o gráfico não forneceu muitas informações 
acerca do modelo no submicroscópico, pois geralmente não veio acompanhado de 
uma justificativa correta (categorias 8 e 9), revelando a dificuldade da maior parte dos 
alunos em transitar por entre estes dois níveis representacionais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho puderam-se especular quais foram os modelos mentais 
acionados pelos alunos, se eles continham erros conceituais ou limitações e sua 
potencialidade em migrar por entre os níveos representacionais. Esta riqueza de 
detalhes pode ser atribuída ao uso da concepção multimodal como ferramenta de 
coleta de dados, pois ao analisar as produções dos estudantes via linguagem pictórica 
e verbal, obtiveram-se mais pistas acerca do modelo mental do aluno e das 
concepções alternativas presentes nela.  
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Portanto o uso de uma ferramenta de avaliação que contempla os moldes da 
concepção multimodal auxiliou na identificação das nove categorias de concepções 
alternativas e também auxiliou na especulação de quais e com qual qualidade são 
acionados os modelos mentais dos alunos ao resolver cada item do problema proposto. 

São necessários mais estudos que explorem a relação entre as representações 
pictóricas (modelos expressos) e a sua relação com os modelos mentais. Nesta 
perspectiva, a concepção multimodal pode dar suporte aos métodos de avaliação, 
elaboração de estratégias e pesquisas na área de ensino, pois o uso de diversas 
linguagens facilita a compreensão do objeto de estudo pelos seres humanos (GILBERT 
e TREAGUST, 2009; MORENO e MAYER, 2007; PASS, RENKL e SWELLER, 2004; 
MAYER, 2003; KRESS et al. 2001). A partir da avaliação multimodal, identificou-se que 
os modelos no nível macroscópico não se relacionam com os modelos do 
submicroscópico, pois a maior parte dos estudantes que acertaram o item c (fenômeno 
da condutibilidade elétrica) apresentaram concepções alternativas na representação 
pictórica dos íons solvatados em meio aquoso. 

É importante ressaltar que não há como ter acesso ao modelo mental do aluno, 
pois são representações internas e que a identificação de modelos mentais por si só 
não difere muito da prática de identificação de concepções alternativas (GRECA e 
MOREIRA, 2002), sendo necessárias estratégias que se preocupem em investigar a 
qualidade dos modelos mentais acionados em termos de poder de predição e de 
resolução de problemas.  

Um olhar mais amplo sobre as categorias e as discussões levantadas aponta 
para a necessidade de revisão dos materiais didáticos, principalmente com relação ao 
uso de termos enunciativos incorretos e/ou geradores de concepções alternativas. 
Nota-se também a carência de um ensino mais preocupado com a alfabetização 
multimodal para que o estudante aprenda a se expressar melhor a partir de diversas 
linguagens no contexto das representações múltiplas. Para tal, é fundamental que os 
professores viabilizem em suas aulas, materiais e métodos instrucionais que 
contemplem a teoria de aprendizagem multimídia (SOUZA, SANTOS e ARROIO, 
2012). 
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Introdução 
O presente trabalho apresenta resultados sobre 

uma investigação acerca da transposição de 
quadros teóricos originados nos estudos sobre as 
relações entre mediação visível e invisível1, para os 
contextos de uso da representação estrutural no 
ensino superior de química. Nosso objetivo geral 
situa-se na verificação da pertinência de tais 
referenciais teóricos na análise de situações que 
caracterizem a importância da relação entre o verbal 
e o não verbal (gestos), em processos que 
envolvam o uso de ferramentas materiais (modelos 
moleculares e/ou análogos funcionais), ferramentas 
gráficas (desenhos pictóricos), animações e 
ferramentas da web, especificamente em atividades 
situadas na sala de aula e que tratem da 
representação da estrutura na química orgânica. A 
metodologia do trabalho que relatamos aqui 
considera levantar os modos de uso da atividade 
gestual, em termos da literatura, e que focalizam 
estudos fundamentados na semiótica, confrontando-
os com as funções da mediação invisível (em 
termos de sua inserção no amplo quadro da 
mediação semiótica). 

Resultados e Discussão 
Diferentes trabalhos na área de ensino de química 

têm sido desenvolvidos com referência ao quadro 
teórico da mediação semiótica e, além disso, 
existem estudos recentes que focalizam a semiótica 
cultural, em termos da função expressiva e da 
atividade gestual, em pesquisas voltadas para o 
ensino de química2. 

Focalizamos nossa pesquisa inicialmente na 
delimitação dos tipos gestuais que podem funcionar 
como elementos espontâneos (e nesse sentido 
intencionais) que ocorrem co-temporalmente com 
atos de fala3. Em relação à sua forma e ao tipo de 
sentido que podem promover os gestos 
espontâneos podem ser: (1) icônicos; (2) 
metafóricos; (3) compassos; e (4) dêiticos. Os 
gestos icônicos expressam objetos “reais”, enquanto 
os metafóricos expressam entes abstratos. Os 
gestos de compasso são aqueles que enfatizam 
algumas palavras durante o processo enunciativo. 
Eles promovem destaque a determinados temas ou 

aspectos da fala, mas não representam nenhum 
objeto ou ente. Todavia, os gestos de compasso 
podem ser superpostos aos gestos icônicos ou 
metafóricos, perfazendo novos sentidos nos níveis 
meta-discursivos (discursos dentro de discursos) ao 
destacar certos aspectos das explicações, introduzir 
novos temas e resumir ações. Os gestos dêiticos 
são movimentos de apontar, seja para objetos co-
presentes ao gesto (concretos) ou não (abstratos). 

A literatura sobre a função específica da atividade 
gestual indica que tanto os usos de gestos 
metafóricos quanto icônicos promovem melhora no 
desempenho na resolução de problemas espaciais4. 
A vantagem adquirida gesticulando pode estender-
se a problemas posteriores em que é proibido  
gesticular, e o efeito benéfico também pode 
generalizar a uma tarefa espacial diferente, que 
exige transformações espaciais semelhantes.  

Conclusões 
Na atividade gestual os significados são globais: 

as partes do gesto derivam seus significados a partir 
do sentido da atividade gestual como um todo. Até o 
momento, esse parece ser um aspecto de ampla 
confluência com os sentidos propostos por R. 
Hasan1, nos processos de mediação invisível. 
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RESUMO: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento. É uma pesquisa 
qualitativa, baseada na observação das aulas de um professor de química em escolas com perfis sociais 
diferentes, e pretendemos analisar, por meio do discurso pedagógico, como o contexto social influencia a 
exigência conceitual desse professor. Para isso, utilizamos como referencial teórico-metodológico a 
teoria social de Basil Bernstein, e instrumentos de análises desenvolvidos pelo grupo ESSA (Estudos 
Sociológicos de Sala de Aula). A exigência conceitual do professor foi avaliada em termos de 
Enquadramento e Classificação, posteriormente comparamos os resultados das duas escolas 
observadas. Os níveis de exigência conceitual desse professor apresentam pequenas oscilações e 
diferenças que nos dá uma ideia sobre a influência do contexto social em sua prática pedagógica. Entre 
as conclusões foi possível verificar que não só o contexto social influencia a exigência conceitual do 
professor, mas também outros fatores como, por exemplo, experiências profissionais. 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento 

que tem como principal objetivo investigar a possível influência do contexto sobre a 
prática pedagógica de Química. Neste pretendemos analisar, por meio do discurso 
pedagógico, como o contexto social influencia a exigência conceitual de um professor 
de química. Para realizar essa análise estamos utilizando como referencial teórico-
metodológico a teoria sobre o discurso pedagógico de Basil Bernstein (1996), e os 
trabalhos do grupo ESSA (Estudos Sociológicos de Sala de Aula), que buscam 
relacionar o contexto escolar com o contexto social. 

A teoria de Basil Bernstein contém elementos que possibilitam compreender 
melhor as relações que ocorrem no microcontexto (relação no interior de contextos) e 
no macrocontexto (relação entre contextos), pois a mesma possui um grande potencial 
descritivo levando os pesquisadores a analisar diferente facetas das situações 
pedagógicas. Aqui vamos nos deter ao estudo contido na obra A Estruturação do 
Discurso Pedagógico: Classe, códigos e controle (1996), onde Bernstein procura 
demonstrar como os diferentes discursos das ciências sociais permeiam o campo 
educacional criando diferentes modalidades de práticas pedagógicas, e em nossa 
análise vamos dar atenção especial ao contexto comunicativo onde estão inseridas as 
turmas e suas respectivas escolas observadas para este trabalho. Os trabalhos do 
Grupo ESSA vinculado ao Centro de Investigação em Educação da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, e coordenado por Ana Maria Morais têm como 
foco estudos relacionados ao ensino e a aprendizagem de Ciências e é um grande 
suporte para nossa pesquisa. As investigações realizadas por este grupo analisam, 
entre outros temas, textos curriculares (programas e manuais escolares) e práticas 
pedagógicas sob um enfoque teórico-metodológico relacionado com a teoria de Basil 
Bernstein.  
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É nos trabalhos de Morais et. al (1992) e Miranda e Morais (1994) que surge o 
termo “exigência conceitual” o qual faz referência à complexidade do processo de 
ensino-aprendizagem em termos de capacidades científicas. Segundo Morais (1992), a 
exigência conceitual de um professor pode ser medida inicialmente através da forma 
como ele distingue um elevado nível de abstração (que seria a capacidade que o aluno 
tem para utilizar o conhecimento adquirido em sala de aula em novas situações), e um 
baixo nível de abstração (onde é considerada apenas a aquisição do conhecimento ou 
termos científicos sem necessariamente avaliar a aplicação que os alunos dariam a 
estes em novas situações) e como ele os utilizam durante a sua prática pedagógica .  
COMPREENDENDO A TEORIA  

A teoria de Bernstein tem como base principal a relação que ele estabelece 
entre códigos e relações de classe. Bernstein (1996) utiliza o termo Relações de classe 
para designar desigualdades na distribuição de poder e nos princípios de controle entre 
grupos sociais. Segundo ele, são as relações de classe que “geram, distribuem, 
reproduzem e legitimam formas distintas de comunicação, as quais transmitem códigos 
dominantes e dominados” (p.28), e é na aquisição desses códigos que os sujeitos são 
posicionados culturalmente de acordo com a classe social de formas diferentes, pois o 
posicionamento assumido pelos sujeitos é diretamente constituído por sua ideologia. 
De forma simplificada Bernstein define que: 

Um código é um princípio regulativo, tacitamente adquirido, que seleciona e 
integra significados relevantes; formas de realização; e contextos evocadores 
[...] o conceito de código é inseparável dos conceitos de comunicação legítima 
e ilegítima e pressupõe, assim, uma hierarquia nas formas de comunicação, 
bem como na sua demarcação e nos seus critérios. (1996, p.29). 

Assim surge em sua teoria as modalidades de códigos “restrito” e “elaborado”, 
que são os resultados dos diferentes processos de socialização que ocorrem nas 
diferentes classes sociais. Esses códigos podem ser examinados considerando quatro 
aspectos: orientação; localização; distribuição; e desempenho. O código restrito é 
assim classificado, pois normalmente ele estabelece relações diretas com uma base 
material específica (por exemplo: um contexto específico, experiências cotidianas 
presentes em práticas e relações sócias locais). O código elaborado, por sua vez, 
estabelece relações indiretas e menos especificas com o contexto local, exigindo maior 
conhecimento e maior abstração. Para Bernstein, a orientação específica dos códigos 
está diretamente relacionada com a localização específica de seus agentes com 
respeito à divisão social do trabalho. O código restrito se relaciona com uma divisão do 
trabalho mais simples, específica e local de seu agente e sua base material, enquanto 
o código elaborado se relaciona com uma base social do trabalho mais complexa, 
menos específica e menos local de seu agente e sua base material. É o código que 
regula as relações entre contextos e no interior dos contextos, criando marcadores de 
fronteiras, e são essas fronteiras que vão definir os significados e as realizações 
específicas de um contexto específico (BERNSTEIN, 1996). Dessa forma, “diferentes 
localizações geram diferentes práticas interativas, as quais realizam diferentes relações 
com a base material e, assim, orientações guiadas por diferentes códigos” 
(BERNSTEIN, 1996, p.37). 

Apesar dessa distinção entre código restrito e elaborado, Bernstein não 
considera um código superior ao outro, pelo contrário, no contexto onde estão sendo 
empregados eles funcionam sem qualquer problema. Porém, o discurso que é 
promovido pela escola está situado em um código elaborado onde, segundo Bernstein, 
as crianças das classes trabalhadoras estão menos familiarizadas e acabam 
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apresentando uma maior dificuldade de aprendizagem quando se deparam com o 
confronto dos códigos no contexto escolar.  Esse confronto é maior nas aulas de 
ciências, pois estas possuem uma linguagem própria diferente da linguagem cotidiana 
do aluno. Nesse ponto Mortimer (2010), ressalta que a linguagem científica tem uma 
predominância estrutural que exige um reflexo consciente de seu uso, enquanto que a 
linguagem cotidiana é linear e apresenta uma ordem sequencial e automática muito 
mais próxima da fala, onde as pessoas não precisam refletir a todo o momento sobre o 
que vão dizer. 

Podemos compreender a aprendizagem em ciências, na perspectiva do 
discurso, como uma aproximação e apropriação, pelos estudantes, da linguagem 
especializada das diversas disciplinas científicas. Ensinar ciências pode ser 
caracterizado como o conjunto ou série de oportunidades que o professor desenvolve, 
junto a seus alunos, que os permitirá aproximar-se e apropriar-se daquela linguagem. 
Sabe-se, todavia, que o bom desempenho dos estudantes implica não somente a 
aquisição do conhecimento dos conteúdos disciplinares, mas que também depende de 
um “meta-conhecimento”, o qual contribui para que os alunos saibam, entre outras 
coisas, como engajar-se e participar ativamente das atividades e tarefas desenvolvidas 
pelos professores. Esse meta-conhecimento do aluno pode sofrer influência a 
depender de como o professor expõe as regras das tarefas a serem realizadas. Em sua 
teoria, Bernstein destaca duas regras essenciais para que o contexto comunicativo de 
uma prática pedagógica seja constituído, são elas as regras de reconhecimento e a 
regras de realização. 

As regras de reconhecimento criam os meios que possibilitam efetuar 
distinções entre os contextos e, assim, reconhecer a peculiaridade daquele contexto. 
As regras de realização regulam a criação e a produção de relações específicas 
internas àquele contexto. “Ao nível do sujeito, diferenças no código implicam diferenças 
nas regras de reconhecimento e nas regras de realização” (BERNSTEIN, 1996, p. 30). 
Essas regras estão relacionadas, respectivamente, aos princípios de classificação (que 
se refere às relações entre categorias, e significa que quanto maior o isolamento de 
uma categoria maior é a sua especialidade) e de enquadramento (que se refere ao 
princípio que regula as práticas comunicativas das relações sociais no interior da 
reprodução de recursos discursivos).  

As variações na classificação e no enquadramento aos vários níveis e as 
variações na própria orientação de codificação determinam modalidades de 
código distintas. Estas modalidades de código regulam práticas pedagógicas 
específicas, quer na escola quer na família. Os valores de classificação de uma 
determinada prática pedagógica criam regras de reconhecimento específicas 
que permitem ao aluno reconhecer a especificidade de um contexto particular. 
Quando os valores de classificação mudam de fortes para fracos, também 
mudam os contextos e as regras de reconhecimento. Os valores de 
enquadramento modelam a forma de comunicação num determinado contexto. 
Valores distintos de enquadramento transmitem regras diferentes para a 
criação de textos, quer esses textos sejam instrucionais ou reguladores. Tal 
como valores distintos de classificação produzem e pressupõem diferentes 
regras de reconhecimento por parte do aluno, também valores distintos de 
enquadramento, determinados pelos professores ou escolas, produzem e 
pressupõem diferentes regras de realização por parte do aluno (MORAIS, 
NEVES, 2003, p.5) 

 Mas, como é exposto nos trabalhos de Morais (1992), o aproveitamento em 
ciências pode ser influenciado pela regulação invisível do contexto social, que age 
seletivamente no foco conceitual do professor e na capacidade deste para levar os 
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alunos a atingir os níveis exigidos. Segundo a autora, “os alunos de extratos sociais 
mais baixos estão reduzidos a uma concepção de ciências muito limitada: a ciência 
como conhecimento fatual, em vez da ciência como explicação e exploração do 
mundo” (1992, p.7). Porém, quando o professor mantém um elevado nível de exigência 
conceitual em suas aulas, independente do contexto da escola, seus alunos também 
alcançam um maior nível de aprendizagem conceitual. 
A PESQUISA 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa, baseada na observação de aulas de 
um professor de Química. A escolha por esse tipo de pesquisa é por acreditarmos que 
ela venha possibilitar uma melhor compreensão dos objetivos da investigação, uma vez 
que envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador 
com a situação estudada, onde estamos buscamos enfatizar mais o processo do que o 
produto (LÜDKE, ANDRÉ, 2007). Durante a coleta de dados a pesquisadora se colocou 
como uma participante observadora, definição que consta em Lüdke e André (2007), 
sendo que nesse tipo de observação o pesquisador não oculta suas atividades, mas 
não revela totalmente o objetivo da pesquisa para que não haja alterações no 
comportamento dos observados. Nesta pesquisa tanto o professor como os alunos 
sabem que a pesquisa está relacionada como o ensino em diferentes contextos sociais, 
mas não está claro para eles que o foco principal é a atividade do professor. 

Nós a classificamos como um Estudo de Caso onde nos apoiamos em Robert 
Yin (2005). Segundo Yin, o Estudo de Caso procura responder questões do tipo “como” 
ou “por que”, questões que são mais explanatórias e procuram focalizar 
acontecimentos contemporâneos sobre os quais o pesquisador tem pouco ou nenhum 
controle. De acordo com ele, “um estudo de caso é uma investigação empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
definidos”, e destaca que “esse método é usado quando deliberadamente quisesse lidar 
com condições contextuais - acreditando que elas poderiam ser altamente pertinentes 
ao seu fenômeno de estudo” (YIN, 2005, p.32). 

A nossa pesquisa procura justamente investigar um fenômeno social 
relacionado ao ensino, especificamente de ciências/química, buscando na prática 
pedagógica de um professor identificar como as relações presentes em contextos 
sociais diferentes incidem sobre sua prática pedagógica.  O interesse para realizar uma 
pesquisa envolvendo a prática desse professor de química é o fato de ele trabalhar 
concomitantemente em escolas pertencentes a contextos sociais diferentes. Nos 
trabalhos de Morais (1992) e Miranda e Morais (1994) é expressada a ideia de que 
escolas situadas em meios socioeconômicos e culturais diferentes reproduzem 
estruturas organizacionais e formas de comunicação diferenciadas que se refletem na 
sala de aula, porém nesses trabalhos eram investigados diferentes professores em 
diferentes escolas. Em nossa investigação estamos observando o mesmo professor, 
porém em escolas diferentes. 

Acreditamos que essa situação é propícia e possibilita a compreensão da 
influência do contexto social sobre a prática pedagógica de química, considerando a 
sua interpretação à luz do marco teórico de Basil Bernstein. Por isso podemos dizer 
que este estudo de caso representa um caso decisivo (Yin, 2005), onde se procura 
testar uma teoria, embora nessa pesquisa não estamos exatamente testando uma 
teoria, mas considerando a teoria Bernsteiniana como ferramenta principal para a 
análise. Ainda segundo Yin, é necessário que haja condições satisfatórias para testar o 
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alcance de uma teoria e, em nosso caso, o contexto escolar, independentemente de 
serem diferentes, é um dos ambientes mais propícios para estudar a teoria de 
Bernstein. 
CENÁRIO DA PESQUISA  

O cenário da pesquisa foi constituído por duas escolas com perfis 
socioculturais diferentes, cujo alunado representa segmentos que incluem as classes 
média e baixa: uma escola privada localizada em uma zona cêntrica e uma escola 
pública localizada em um bairro periférico da cidade de Jequié-BA. Nas duas escolas 
as turmas observadas eram de primeiro ano do Ensino Médio, com alunos em idades 
equivalentes, e em ambas as escolas as aulas ocorreram no período matutino. O 
interesse por turmas de primeiro ano é que é nesse momento que os alunos têm os 
primeiros contatos com a disciplina química. A turma da escola privada era constituída 
por trinta alunos e a da escola pública por quinze alunos, fato não muito comum nas 
escolas públicas, porém as aulas eram realizadas em uma sala minúscula.   
A ANÁLISE DOS DADOS 

Foram observadas duas unidades letivas (referentes ao ano de 2013) em cada 
escola, para permitir uma compreensão holística dos comportamentos dos sujeitos e 
uma caracterização mais “fina” de cada contexto observado. As aulas foram registradas 
por meio de equipamentos de áudio e os registros foram transcritos para a construção 
dos dados, aos quais foram adicionados aqueles do caderno de campo, que 
contextualizam os eventos transcritos das interações. Estão sendo levadas em 
consideração também nas análises as atividades (provas, atividades avaliativas e 
exercícios) que o professor desenvolveu nas duas turmas. Para esse artigo vamos 
analisar as interações ocorridas em seis aulas, três em cada turma observada, e 
também o conteúdo de duas atividades avaliativas, uma em cada turma observada, e 
ao final será realizada uma comparação da prática pedagógica do professor nas duas 
escolas. 

Utilizamos como instrumentos para caracterizar a prática pedagógica modelos 
desenvolvidos pelo Grupo ESSA. Para realizar a análise das quatro aulas nos 
orientamos no modelo da Caracterização da prática pedagógica do 1º Ciclo do Ensino 
Básico: Contexto instrucional3, onde procuramos analisar a relação professor-aluno, ao 
nível da regra discursiva dos critérios de avaliação, as relações intradisciplinares e os 
conhecimentos acadêmicos e não acadêmico no macronível entre discursos. As 
interações observadas serão analisadas apenas no tópico Exploração dos 
temas/problemas em estudo. Não vamos utilizar todos os pontos presentes nos 
modelos, pois não é nossa intenção realizar uma análise minuciosa da prática 
pedagógica do professor nesse momento, uma vez que estamos iniciando nossa 
pesquisa e acreditamos que os critérios acima selecionados, têm potencial para 
compararmos a exigência conceitual do professor e suas possíveis alterações nos dois 
contextos observados. 

Analisar a prática pedagógica requer analisar também as interações 
pedagógicas e para isso separamos essas interações em episódios. “Um episódio 
começa por uma expressão que desencadeia uma troca verbal sobre um determinado 
assunto e termina quando finaliza a discussão do assunto” (ALTET,2000, p.66), e pode 
ser constituído de uma ou várias interações sobre o assunto ou ação. 

                                                      
3 Os instrumentos usados para caracterizar a prática pedagógica Disponíveis em http://essa.ie.ul.pt 
(Instrumentos 2.1.13, p.7;9;11). 
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Para analisar as duas atividades avaliativas foram levadas em consideração as 
competências presentes nas questões. Tais competências são caracterizadas por 
Miranda e Morais (1994) como simples ou complexas: 

Entendemos por competência simples as que fazem apelo à memória, quer 
para lembrar fatos e termos específicos quer para recordar a compreensão de 
conceitos fornecida na aula e que são avaliadas através de questões cujo 
verbo principal é, por exemplo: “definir, exemplificar, descrever, enumerar, 
reconhecer”. Entendemos por competências complexas as que apelam ao 
raciocínio, quer para evidenciar um firme entendimento do conceito quer para 
aplicar o conhecimento adquirido em situações novas e que são avaliados por 
questões cujo verbo principal é, por exemplo “justificar, interpretar dados, 
relacionar conceitos (MIRANDA, MORAIS, 1994, p. 60). 

Após certo tempo Morais e Neves (2012) se referem não mais a competências, 
mas a capacidades, porém ambas denominações têm o mesmo significado e, segundo 
as autoras, o desenvolvimento de capacidades complexas é crucial para a 
aprendizagem de conhecimento científico de nível elevado. Os modelos utilizados para 
a análise buscam atender às relações sociológicas presentes no contexto de ensino-
aprendizagem, assim a prática pedagógica do professor nas respectivas escolas foi 
definida e caracterizada em termos de poder e de controle, isto é, em termos de 
classificação (C) e de enquadramento (E). A exigência conceitual foi analisada quanto 
à relação entre os sujeitos ao nível da diferença no enquadramento e entre os 
discursos ao nível da diferença na classificação. Na sala de aula, é o professor que 
detém o poder sobre as regras que regulam as práticas instrucional (relações de 
controle) e reguladora (relações de poder) do contexto pedagógico e isso determina a 
relação professor/aluno e, nas relações entre discursos são os conhecimentos 
acadêmicos os que assumem o maior estatuto no contexto escolar (AFONSO, NEVES, 
2000). 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como já foi dito anteriormente estão sendo analisadas nesse artigo as 
transcrições de seis aulas, três em cada colégio, sendo que uma aula de cada colégio 
corresponde a aula em que houve a aplicação da atividade avaliativa. Os instrumentos 
usados para caracterizar o nível de exigência conceptual da prática pedagógica do 
professore referem-se às relações entre discursos.  

Inicialmente vamos analisar o como dessa prática, ou seja, as relações 
intradisciplinares. Estas relações podem ser analisadas em termos da força das 
fronteiras (classificação) entre conhecimentos distintos dentro de uma determinada 
disciplina (MORAIS, NEVES, 2012). Classificações fortes correspondem a uma 
situação em que não existe relação entre conhecimentos distintos e classificações 
fracas correspondem a existência de relação entre conhecimentos distintos. No quadro 
1 abaixo são apresentados os indicadores utilizados na caraterização da prática 
pedagógica de química, seguida de fragmentos da transcrição de dois episódios que 
mostram os valores para a classificação que o professor demonstra em cada escola. 
Identificamos os fragmentos da escola pública como PU e da escola privada com PR. 
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Quadro 1: Relação entre discursos – Relações intradisciplinares. 
    Indicadores C++ C+ C- C-- 

M
A
C
R 
O
N
Í 
V
E
L 

Exploração/discus
são dos temas em 

estudo  

Os assuntos já 
tratados nunca 
são referidos na 
exploração/discu

ssão do novo 
tema. As 

relações entre os 
diferentes 

assuntos são 
ignoradas. 

O tema é, em 
termos gerais 
apresentado 

isoladamente. Só 
são referidos os 

assuntos já 
tratados se estes 

forem 
imprescindíveis 

para 
compreensão do 

novo tema. 

O tema é 
apresentado de 
forma a que os 

assuntos já 
tratados sejam 

obrigatoriamente 
referidos na 
discussão do 

tema que está a 
ser abordado. 

Os assuntos já 
tratados são o 

ponto de 
partida para a 
abordagem do 

novo tema, 
estabelecendo-
se as ligações 

entre os 
diferentes 

temas. 

PU (C--) (início do conteúdo evolução do modelo atômico, conteúdo anterior reações químicas) 
Prof.: vamos lá né? O que a gente sabe sobre o último conteúdo sobre reações químicas ... reação é 
um fenômeno onde vai acontecer uma reorganização é uma transformação da matéria então a gente 
vai falar que os átomos se reorganizam a quebra de ligações ou a formação de novas ligações e estes 
átomos que até então estavam ligados a determinados elementos químicos nos reagentes, nos 
produtos agora vai estar ligados a outros elementos químicos né? Átomos de outros elementos 
químicos e ai falar de átomo é interessante nós entendemos a evolução dos modelos atômicos por 
que o átomo de hoje o que a gente entende como átomo e o que agente estuda é tão diferente do dos 
átomos que os gregos tiveram antes de Cristo. Então eu estou falando a mais de dois mil anos antes 
de Cristo...a mais de dois mil anos lá na Grécia que era uma civilização evoluída devido o 
conhecimento cientifico e filosófico, a parte filosófica era a parte mais alta e ai aqueles filósofos 
observando as matérias tentava sempre explicar o quê e o porquê das coisas e do que a matéria era 
constituída, e ai vem um cara chamado Tales Mileto, era a cidade onde ele morava, e Tales de Mileto 
observando a matéria ele falou “o que é a matéria? ” Tudo que ocupa lugar no espaço e contém 
massa não é? ... 
 
PR (C+): (início do conteúdo Ionização e Dissociação, conteúdo anterior ligações químicas) 
 Prof.: vamos lá oh terceira unidade funções inorgânicas antes vamos entender o que é função ah: 
função de uma substância função orgânica função inorgânica ai eu pergunto o que é função? 
Aluno: de matemática   
Prof.: de matemática 
Prof.: olha você entender função... ai eu pergunto, olha qual a funções de todos vocês aqui na sala? 
Estudar 
Aluno: de estudante 
Prof.: se assim quiser se intitular a função de vocês, por exemplo ai a gente pensa na função do 
pessoal do apoio manter a escola sempre o que? Estruturada a função da secretaria sempre fornecer 
informações e digitar a atividade, por exemplo, é isto que eu chamo de função né? Função inorgânica, 
função orgânica é você perceber que uma classe de substâncias vai apresentar propriedade químicas 
semelhantes... e falar por exemplo que uma ioniza ou então que um ácido dissocia tá, então qual é a 
diferença entre dissociação e ionização? ... 

Para caracterizar a relação intradisciplinar do professor selecionamos dois 
episódios em que ele inicia um novo conteúdo. No colégio público ele demonstra ter 
uma classificação mais fraca que no privado, ao menos nesse início da explicação. 
Neste caso percebemos que os conteúdos trabalhados influenciaram um pouco para 
essa classificação. Quando o professor promove essa classificação mais fraca é 
provável que ocorra um maior aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem, 
pois os alunos relacionam e compreendem melhor os conceitos novos e também os de 
ordem elevada já que conseguem acomodar melhor as explicações. Nesse episódio o 
nível de exigência conceitual do professor é maior na escola pública já que consegue 
estabelecer relações entre os conteúdos da mesma disciplina e isso proporciona uma 
visão mais integradora do conhecimento científico. A forma como ele explica o conceito 
de função na escola privada é bastante interessante, poderíamos classifica-la na ordem 
de relações interdisciplinares (relação entre conhecimentos de áreas distintas) como C- 
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porém, ao nível das relações intradisciplinares não há nenhuma relação com os 
conteúdos anteriormente trabalhados.  

Normalmente nas relações entre discursos são os conhecimentos académicos 
que assumem o maior estatuto no contexto escolar, mas estes podem apresentar um 
enquadramento mais forte ou mais fraco na prática pedagógica do professor. 
Observando o quadro 2 abaixo, percebemos que o professor possui um 
enquadramento mais fraco na escola pública quando comparado com a escola privada. 
Na escola pública o professor utiliza conhecimentos do dia-a-dia e um experimento que 
eles realizaram anteriormente para que os alunos compreendessem melhor a 
explicação. É importante destacar aqui que, mesmo utilizando o conhecimento não 
acadêmico consideramos a exigência conceitual alta, uma vez o professor o utiliza para 
avançar para conhecimentos mas complexos levando o aluno a atingir um maior nível 
conceitual. 

 Podemos considerar que o professor se preocupa com a dificuldade dos 
alunos quanto ao nível de abstração dos conteúdos já que é necessário um exemplo 
local para a compreensão mas que, apesar disso, prioriza os conhecimentos científicos 
ao continuar a explicação. Já na escola privada os alunos demonstram um maior poder 
de abstração e o professor se mantém em um discurso puramente acadêmico, o que 
não significa uma baixa exigência conceitual, muito pelo contrário. 
Quadro 2: Relação entre discursos – Conhecimento acadêmico/não acadêmico 
    Indicadores E++ E + E - E -- 

M
A
C
R
O
N
Í 
V
E
L 

Exploração/discus
são dos temas em 

estudo 

É abordado 
exclusivamente 
conhecimento 
científico. As 

relações entre os 
dois tipos de 

conhecimento 
são ignorados. 

O conhecimento 
científico é 

abordado com 
referência ao 
conhecimento 

não acadêmico, 
mas a relação 
entre os dois 

tipos de 
conhecimento é 

ignorada. 

Na abordagem 
do 

conhecimento 
científico é 

feita a relação 
entre este tipo 

de 
conhecimento 

e o não 
acadêmico.  

O conhecimento 
científico é 

abordado a partir 
de exemplos de 
conhecimento 

não acadêmico, 
existindo uma 

forte relação entre 
os dois tipos de 
conhecimento.  

PU (E-) (aula sobre reações químicas) 
Prof.: Vocês têm que entender que em uma reação química o que acontece é a transformação da 
matéria quebram ligações formam novas ligações... olha o óleo a gente consegue visualizar o óleo no 
sabão? 
Alunos: não 
Prof.: Não né... você usa o sabão e ele deixa a sua pele mais oleosa? 
Alunos: não 
Prof.: Pelo contrário quando usa ele faz o quê... ele remove essa oleosidade. Eu consigo visualizar 
aquela soda cáustica que a gente dissolveu e teve que dissolver fora da sala por liberar aquele gás, 
aquele vapor tóxico, eu visualizo aquilo ali? Não visualizo... mas então eu tenho agora uma matéria 
normalmente diferente não é? Por que ela foi transformada mas a gente não criou houve uma 
transformação... houve apenas o quê? Uma transformação... essa é uma característica básica de uma 
reação química... 
 
PR (E++) (aula sobre ligações químicas)  
Prof.: oh percebam então você tem aqui, perceba M que você tem a água em uma temperatura vamos 
supor vinte graus Celsius aqui nesta situação, ou seja, a ligação de hidrogênio a interação acontece 
de uma maneira desordenada mas quando chega em torno de quatro graus Celsius essas moléculas 
tendem a se reorganizar é um comportamento intrínseco da matéria acontece com a água e se não 
me engano com antimônio e bismuto, né? Estas três substâncias... por que a água você tem ali a 
água, uma molécula muito polarizada, você tem ali dois pares de elétrons não ligantes ao redor do 
átomo central quando a gente abaixa a temperatura a gente diminui a cinética destas moléculas então 
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elas vão ficar mais próximas umas das outras pense dois pares eletrônicos não ligantes aqui e dois 
pares eletrônicos também não ligantes aqui ô... que é... que consequência nuvens eletrônicas 
próximas? Repulsão... então quando é quatro graus célsius a temperatura já diminuiu a tal modo que 
que você vai ver estas nuvens eletrônicas muito próximas umas das outras por que a energia cinética 
das moléculas também diminuiu ai entra alguns fatores como fatores termodinâmicos a conclusão 
disto é que quando chegar abaixo de  quatro graus célsius estas moléculas vão se reorganizar  de tal 
forma que a distância entre elas agora vai aumentar que você vai ter a distância no formato hexagonal 
isto vai possibilitar uma maior distância entre elas então o volume aumenta se o volume aumenta o 
que acontece com a densidade? Diminui... por isso que o gelo flutua... 

No que diz respeito aos critérios de avaliação o professor demostrar ter um 
enquadramento semelhante nas duas escolas (E+), independente das turmas e dos 
conteúdos trabalhados os critérios referentes ao enquadramento são sempre fortes ou 
muito fortes tanto no diz respeito a exploração dos temas, dos trabalhos a serem 
realizados, nas sínteses como também nos critérios de avaliação no micronível mas 
que não foram explorados nesse artigo. A exigência conceitual para os critérios de 
avaliação é sempre muito alta para esse professor. 
Quadro 3: Relação entre sujeitos – Regras discursivas (relação professor- alunos) para critérios 
de avaliação. 
    Indicadores E++ E + E - E -- 

M
A
C
R
O
N
Í 
V
E
L 

Exploração/discus
são dos temas em 

estudo 

As 
explicações/discus

sões são muito 
pormenorizadas, 

ilustradas e 
exemplificadas e 

os aspectos 
referidos são 
registrados no 

caderno. 

As explicações 
são 

pormenorizadas e 
ilustradas, mas 

apenas os 
aspectos 

principais são 
registrados no 

caderno. 

As explicações 
são pouco 

pormenorizadas 
e ilustradas e 
apenas são 

registradas nas 
fichas algumas 

frases ou 
palavras 

relacionadas 
como o tema em 

estudo. 

As 
explicações 

não são 
pormenorizad

as, nem 
ilustradas e 

não são feitos 
registros.  

PU (E+) (revisão e correção de exercícios) 
Prof.: ...bora imaginar a seguinte situação imagine aqui que cada mão minha é um prato de uma 
balança e aqui eu coloco papel... bolinhas de papel e aqui (se referindo a outra mão) eu coloque 
esponja de aço o “bombril” de tal forma eu ponho uma quantidade... de tal forma que a balança fique 
equilibrada ok? Ai o que é que eu faço... eu queimo o papel aqui na balança, no prato da balança eu 
queimo o papel, vocês acham que o prato vai continuar equilibrado? [...] Então eu pergunto a vocês a 
lei de Lavoisier foi desobedecida? Não! Essa lei foi desobedecida? O problema é que o sistema estava 
aberto por isso que o prato não continuou em equilíbrio... tranquilo? Ok! E ai eu vou retirar esses 
reagentes e colocar novos reagentes e aqui também eu coloco papel e aqui também eu coloco 
esponja de aço (se referindo as mãos como balança e exemplificando para os alunos) ... 
 
PR (E+) (aula sobre geometria molecular, o professor utiliza bolas de soprar para demonstrar as 
nuvens eletrônicas e a geometria)  
Prof.: Estas três nuvens eletrônicas são ligantes? Não né? Duas nuvens são ligantes mas uma nuvem 
eletrônica não é o quê? Não é ligante...mas eu consigo perceber... mas eu consigo perceber que 
mesmo eu tendo uma nuvem eletrônica não ligante o arranjo muda? ...O arranjo muda? Considere 
esta bola branca como um par de elétrons não ligante a maneira como estas nuvens se dispõe no 
espaço mudou? 
Alunos: não  
Professor: não mudou então percebam que mesmo com a presença de um par de elétrons não 
ligantes né, ele vai provocar repulsão vai continuar o mesmo arranjo quando você olha arranjo da 
molécula você considera elétrons ligantes e elétrons não ligantes você considera todas as nuvens 
eletrônicas ao redor do átomo central e aqui eu observo que eu tenho três nuvens eletrônicas ao redor 
do átomo central então meu arranjo continua sendo o que? Trigonal plano... 
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 Analisando as duas atividades avaliativas é possível afirmar que o professor 
apresenta um critério de avaliação com enquadramento E++ nos dois episódios, uma 
vez que deixa muito claro todos os procedimentos que os alunos devem realizar em 
cada tipo de questão e todas a regras a serem seguidas durante o período da 
avaliação. Essas regras constam em um quadro de instruções no início da avalição e 
que o professor faz questão de ler com os alunos. O que chama a atenção nesse caso 
é que no colégio público o professor lê a avaliação minuciosamente, recordando aos 
alunos como foram trabalhados os conteúdos durante as aulas, já no colégio privado 
ele realiza uma leitura rápida, mas também busca recordar os conteúdos trabalhados. 

A atividade avaliativa aplicada no colégio público constava de onze questões e 
entre estas, sete questões apresentavam competências simples onde, na sua maioria 
(cinco questões), era necessário ao aluno reconhecer as atividades solicitadas e aplicar 
as resoluções como as atividades solicitadas em aula. Os seus enunciados constam 
como: determine, escreva, efetue, e ainda questões diretas de aplicação de cálculos. 
Uma questão pedia para definir e outra para exemplificar, mas estas também se 
enquadram em competências simples. Duas questões apresentavam tabelas que 
exigiam dos alunos a compreensão dos dados contidos nas mesmas para que fossem 
resolvidas e as enquadramos como competências complexas segundo Miranda e 
Morais (1994), ainda que o enunciado em si pedisse para que algo fosse determinado, 
consideramos então para esse caso a necessidade de compreender e interpretar os 
dados das tabelas. A última questão da prova também apresenta competências 
complexas, constando de um mapa conceitual incompleto onde os alunos precisam 
preencher as lacunas e para isso é necessário que eles relacionem conceitos 
trabalhados em sala. Apesar dessa prova conter um maior número de questões 
apresentando competências simples o professor define que a questão com maior peso 
é exatamente essa última questão a qual exige competências complexas. 

A atividade aplicada no colégio privado constava de sete questões. Destas, 
quatro foram classificadas em competências simples, pois pediam em seus enunciados 
para explicar, escrever ou classificar. Três questões foram classificadas em 
competências complexas: uma questão apresentava uma tabela com vários dados das 
substâncias que os alunos tinham que interpretar para classificar as mesmas, por isso 
a classificamos como complexa, apesar do enunciado; duas questões apresentavam 
esquemas de reações e uma era acompanhada de um pequeno texto sobre 
sustentabilidade que deveria ser levado em consideração para responder a questão. 

Comparando essas duas atividades em relação aos seus enunciados 
percebemos que a exigência conceitual do professor para elaborar as questões está 
em um nível equilibrado proporcionalmente, pois praticamente 60% das questões em 
ambas as atividades se enquadram como competências simples. Em relação às 
questões que se enquadram como competências complexas percebemos que o nível 
de exigência conceitual é maior na atividade aplicada na escola privada, por exemplo, 
nas tabelas e também nos esquemas de reações, pois era necessário aos alunos 
recorrer a um nível de abstração maior para resolver o que era solicitado, quando 
comparado aos da avaliação da escola pública, como podemos ver nas figuras 1 e 2: 
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É importante desatacar aqui que os conteúdos trabalhados nas escolas nos 

momentos das observações foram diferentes, nas duas atividades foram testadas 
competências desenvolvidas em sala de aula e nenhuma questão fugia dos conteúdos 
trabalhados. Na escola pública, o conteúdo da prova constava de Leis Ponderais 
enquanto que na escola privada de Geometria Molecular, um conteúdo que requer um 
nível de abstração maior. É interessante ressaltar que “o nível de exigência conceptual 
depende também da complexidade das capacidades cognitivas que estão envolvidas 
no processo de ensino-aprendizagem” (MORAIS, NEVES, 2012, p.69). Capacidades 
cognitivas fazem parte dos processos mentais podendo ter diferentes níveis de 
complexidade a dependendo dos passos envolvidos. Em relação ás atividades 
analisadas consideramos que a discrepância da exigência conceitual nos esquemas de 
reações e tabelas supera o nível de abstração dos conteúdos nas duas turmas, o que 
nos leva a concluir que em relação a atividades avaliativas esse professor possui uma 
maior exigência conceitual na escola privada.       
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Não podemos, neste momento, tirar uma conclusão definitiva sobre a influência 
do contexto social sobre a exigência conceitual desse professor. Para isso seria 
necessário analisar muitos outros critérios relacionados com a prática e ao discurso 
pedagógico. Buscamos aqui fazer uma análise parcial da prática desse professor e 
para isso selecionamos alguns critérios que, acreditamos, influenciam na 
aprendizagem em química.  

É perceptível nessa nossa primeira análise que o professor não apresenta 
grandes diferenças na forma como se comporta em sala, tanto na explicação de 
conteúdos e atividades como na sua relação com os alunos em ambas as escolas. 
Neste sentido o contexto social parece não demonstrar influência significativa sobre 
sua prática. Percebe-se entretanto uma diferença em sua exigência conceitual em 
relação as atividades avaliativas. E aí notamos que o contexto influencia de forma que 
o professor diminui o seu nível de exigência conceitual aplicando uma avaliação mais 
simples quanto ao nível de abstração na escola pública porque, segundo o mesmo, 
esses alunos não são tão exigidos, principalmente pelos pais, em relação ao 
desempenho que devem obter na escola. Realizar uma avaliação mais complexa 
poderia resultar na devolução das avaliações com muitas questões nõ respondidas já 
que, segundo o professor, os alunos não se empenhariam em responde-las. 

Mas, de forma geral os padrões que indicam os níveis de enquadramento e 
classificação do professor se mostram independentes do contexto no qual ele ensina. 
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Algumas diferenças no E e C entre as duas escolas podem estar relacionadas também 
aos conteúdos trabalhados nas mesmas, já que esses não coincidiram. Nos dois 
ambientes o professor demostrou ter uma C e E que oscila a depender do momento e, 
em muitos trabalhos do grupo ESSA esse fato foi observado como fator positivo, pois 
proporciona melhores resultado na aquisição simultânea de competências simples e 
complexas. Como é observado por Morais e Neves (2012, p. 63), “a compreensão de 
conceitos complexos envolve a compreensão de conceitos simples e de factos”. 

Neste caso específico, atribuímos ainda a experiência profissional do professor 
como fator influente na sua exigência conceitual. Apesar de ser um professor jovem e 
com menos de dez anos de experiência em sala de aula, possui uma boa prática 
pedagógica e conhecimentos científicos, e suas primeiras experiências foram em 
escolas privadas. Em muitos trabalhos de Morais, a exemplo de Morais (1992), ela 
explica que, em algumas situações, a exigência conceitual do professor está mais 
relacionada a experiências anteriores, tempo de ensino, tipo de escola, etc. Isso nos 
leva a considerar a possibilidade que esse professor já está habituado a manter uma 
exigência conceitual alta em suas aulas e por isso não apresenta grandes diferenças 
mesmo em contextos sociais diferentes. 
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O estudo do ar atmosférico no ensino fundamental: do que tratam as 
imagens presentes nos livros didáticos?  
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Palavras-Chave: Semiótica, Livro didático, Imagens. 

Introdução 
O livro didático (LD) é um produto que, em geral, 
apresenta textos e imagens que podem interferir 
como mediadores no processo de aprendizagem. A 
importância destes recursos passou a ser objeto de 
estudos de diversas pesquisas, o que faz com que o 
livro sofra modificações estruturais para que, cada 
vez mais, possa contribuir para o processo de 
construção de significado. Nesse sentido, imagens 
assumem papel fundamental no processo de 
aprendizagem, tanto pelo poder representacional 
quanto pela capacidade mediadora entre conceito, 
realidade, observação e conhecimento1. A presente 
pesquisa configura parte de um contexto maior, em 
que se busca uma aproximação dos conteúdos 
Químicos no ensino fundamental. Para tanto, o 
objetivo deste trabalho é aproximar-se de um 
desses aspectos, utilizando como objeto de estudo 
uma determinada série de LD e, como referencial de 
análise de suas imagens, a teoria da Semiótica de 
Charles S. Peirce. A pesquisa da qual esse resumo 
faz parte será realizada no município de Salto - SP, 
portanto, tal coleção foi escolhida por ser utilizada 
nas escolas municipais da cidade.  

Resultados e Discussão 
Os LDs escolhidos para esta análise foram os 4 
volumes de Ciências (2º ao 5º ano) intitulados Porta 
Aberta, aprovados no Programa Nacional do Livro 
Didático - PNLD/2013, juntamente com outras 22 
coleções. Nessa coleção, cada unidade inicia-se 
com imagens que visam levantar as concepções 
prévias dos alunos e introduzir o tema a ser 
abordado2. As unidades escolhidas para análise são 
aquelas que tratam do tema “ar”. Estas imagens, 
assim como as outras representações que 
compõem o conteúdo do livro, são, em geral, 
fotografias ou desenhos esquemáticos introduzidas 
por pequenos textos e se referem ao cotidiano do 
aluno. O gráfico abaixo representa a evolução, em   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em relação às imagens destes livros, tratando-as de 
maneira geral e, considerando para análise a 
relação do signo com o objeto proposta por Peirce3, 
percebeu-se o predomínio de indexicalidade. Isto se 
deve ao fato do objetivo do ensino fundamental 
estar mais associado à existência e ao 
reconhecimento de aspectos da ciência no cotidiano 
do que à explicação desses aspectos. A medida que 
os estudantes avançam em seu processo de 
aprendizagem, passa a ser objetivo de ensino a 
compreensão desses fenômenos e, posteriormente, 
a previsão de comportamentos. Isso passa a 
requerer outros tipos de linguagem e, 
consequentemente, de outras estratégias de 
comunicação, como por exemplo, o uso de imagens 
esquemáticas, envolvendo setas, caminhando para 
um nível de maior abstração (mais simbólico). A 
tabela a seguir apresenta tais considerações: 

 
Figura 2. Qualidades semióticas que prevalecem nas imagens. 
 
Além disso, notou-se que as autoras valorizam o 
processo experimental já que os tópicos de 
atividades apresentam tais procedimentos. Este fato 
chama atenção pois a numeração de cada página 
dos livros está inserida em uma representação de 
erlenmeyer, funcionando como um ícone da ciência 
na visão das autoras. 

Conclusões 
Por meio deste levantamento inicial de dados, 
conclui-se que o aprofundamento em conceitos, 
conforme os LDs retomam alguns tópicos, implica 
maior complexidade das imagens em termos de 
recursos imagéticos e linguísticos. Ficou também 
evidente, nestes LDs para os anos inicias, a 
concepção de que a ciência possui um forte 
componente experimental e o papel do laboratório é 
importante. 
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se tratando do conteúdo, 
das unidades que 
discutem o conteúdo de 
“ar” nos 4 volumes desta 
coleção: 
 
 

Figura 1. Unidades 
temáticas dos livros do 2º ao 5º 
ano: Coleção Porta Aberta. 
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Palavras-Chave: Carnavalização, Filosofia do riso, Facebook.  
 
RESUMO: No presente trabalho apresentamos uma breve análise de um episódio de interações ocorridas 
no ambiente virtual do Facebook entre as pesquisadoras e estudantes do 1º ano do Ensino Médio. Com 
essas interações buscamos responder às inquietações referentes aos posicionamentos dos sujeitos 
frente às ideias veiculadas e como se dá a circulação de ideias no espaço virtual do Facebook. Os 
enunciados analisados foram desencadeados pela postagem de uma piada em um grupo no qual os 
participantes da pesquisa são membros. Para análise dos enunciados utilizamos o conceito de carnaval 
elaborado por Bakhtin. Encontramos resultados que indicaram a carnavalização do Facebook e da sala 
de aula quando a partir de uma piada discutimos Química na rede social.  

INTRODUÇÃO 
A geração que temos atualmente em sala de aula vem sendo denominada como 

geração Web 2.0. São os nascidos imersos na tecnologia e marcados pela interação, 
produção e personalização dos conteúdos pelos próprios usuários (RAUPP e 
EICHLER, 2012). Raupp e Eichler (2012) - citando Castells (2009) - nos dizem que 
estamos vivendo em uma “sociedade em rede”. Sociedade dependente de um 
“complexo padrão interativo” que se torna evidente em nossas telas de computadores, 
e demais equipamentos, todas as vezes que nos conectamos às diversas redes 
sociais, tais como o Facebook.  

Trata-se de um complexo padrão de interação também evidenciado e 
denominado por Leite e Leão (2009) como aspecto “relacional”, pois a internet propicia 
a potencialização de “processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e 
veiculação de informações, na (re)construção do conhecimento apoiada pelos recursos 
tecnológicos”.  

O uso da internet para ações pedagógicas tem se difundido e uma das 
características principais do momento que vivemos é a existência de uma rede de 
interações na qual muitos de nós estamos imersos. Queremos nos valer dessa rede de 
interações e de suas incontáveis possibilidades em sala de aula.  

O presente trabalho apresenta uma análise de um episódio ocorrido durante a 
fase inicial de um projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido em 6 turmas do 1º 
ano do ensino profissional de nível médio em uma escola pública federal. Trata-se de 
um recorte inicial do trabalho que compõe parte das atividades de pesquisa no âmbito 
de realização do curso Mestrado Profissional em Educação e Docência da Faculdade 
de Educação da UFMG. 

Em linhas gerais, o projeto tem como foco a utilização do Facebook para 
abordagem de temas relacionados à Química visando a i) a 
identificação/caracterização das postagens; ii) a análise dos posicionamentos dos 
sujeitos frente às ideias veiculadas, e; iii) como se dá a circulação de ideias nesses 
espaços. Neste trabalho buscamos respostas às questões ii e iii.  Para tanto, criamos 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
LC 

 

um grupo na rede social de modo que estudantes e professores utilizassem o 
Facebook como instrumento por meio do qual fizessem circular conhecimentos 
químicos. Como membros do grupo, estudantes e professores puderam postar seus 
próprios conteúdos, desde que o assunto de alguma forma estivesse relacionado com 
a Química. Os estudantes não foram obrigados a participar do grupo, embora tenham 
sido incentivados em aula. Essa não obrigatoriedade aplica-se às demais atividades 
realizadas no espaço real da escola, pois os estudantes não são obrigados a interagir 
com colegas e professores vocalizando suas ideias e questões. Na condição de 
pesquisadoras e professoras de química também aderimos ao grupo. Duas autoras 
deste trabalho são professoras das turmas participantes, embora todas três tenham 
aderido ao grupo virtual.  

Desde a criação do grupo, apenas as professoras haviam publicado conteúdo. 
Foram postados vídeos, indicações de textos, páginas e alguns recursos multimídia 
sobre os assuntos trabalhados em sala de aula. Entretanto, não se observava qualquer 
interação dos estudantes, apesar do alto número de visualizações em algumas 
publicações. Tal situação sofreu uma reviravolta a partir da publicação de uma piada 
sobre Química por um estudante. De acordo com as características da postagem e as 
interações estabelecidas, passamos a analisá-las a partir do conceito de 
carnavalização elaborado inicialmente por Mikhail Bakhtin e discutido por outros 
autores. A ideia de carnavalização está apresentada a seguir de modo que o leitor 
possa acompanhar as análises que fizemos desse texto que se enquadra na categoria 
de chistes.   

CARNAVALIZAÇÃO: O CARNAVAL SOB O OLHAR DE BAKHTIN 
Três conceitos centrais na obra de M. Bakhtin, conforme Boukharaeva (1997) 

são o diálogo, a polifônica e o carnaval. “Estes conceitos são antes de tudo, princípios 
fundamentais, critérios, categorias axiológicas que ainda devem ser realizados na 
pesquisa concreta” (p.7). Vamos nos ater ao conceito de carnaval/carnavalização. 

O carnaval nos remete às festas populares que ocorrem todos os anos nos 
meses de fevereiro ou março, entretanto não é sobre essa festa que Bakhtin referiu-se 
ao estudar as festividades da Idade Média e Renascimento ligadas, principalmente, às 
comemorações sagradas  e elaborar o conceito de carnavalização (SOERENSEN, 
2011). 

Na visão de alguns autores o carnaval tal como concebido por Bakhtin, é uma 
manifestação da cultura popular e um princípio de compreensão do mundo. É um 
momento idealizado, não utópico. Para o carnaval, o filósofo da linguagem formulou 
hipóteses e teses generalistas, amplas, complexas que vão para além da obra literária. 
Ou seja, é possível que muitas situações da vida possam ser carnavalizados ou sofrer 
um processo de carnavalização (SOERENSEN, 2011; BERNARDI, 2009; PAULA e 
STAFUZZA, 2010; FARACO, 2009). 

Para compreendermos a ideia de carnavalização, tal como proposta por 
Bakhtin, podemos pensar na cultura popular, na cultura do riso, no cômico. Aqui, o 
filósofo nos apresenta um tipo de comunicação dialógica específica do carnaval. O 
diálogo nesse momento mostra um “embate entre forças-esferas, gêneros, línguas, 
ideologias e vozes, entre eu-outro, espaço-tempo” (PAULA e STAFUZZA, 2010, p.134).  

A linguagem especial desse momento é marcada pela blasfêmia, grosseria, 
obscenidades, profanações, juras, insultos e paródias. Pensar a linguagem nesse 
momento é pensar a linguagem de acordo com a concepção de Bakhtin, como um 
processo de constante interação entre sujeitos. Ao tratar do carnaval por meio da 
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linguagem, Bakhtin buscou refletir as relações sócio-culturais dos sujeitos. Um jogo 
praticamente infinito de enunciações e enunciados, de colaborações e conflitos. A 
linguagem carvalesca surge no momento em que se propõe o diálogo entre as culturas 
oficial e popular, entre o sagrado e o profano. (BERNARDI, 2009; PAULA e 
STAFUZZA, 2010; SOERENSEN, 2011). 

A literatura cômica é apreciada nesse momento, representada, principalmente, 
pela paródia e a ironia que propõem o riso a partir do sério e do sagrado (BERNARDI, 
2009). O sério e o riso eram considerados sagrados até a Idade Média, possuíam o 
mesmo valor, e eram vistos pelos humanistas “como duas maneiras opostas e 
possíveis de ver o mundo e tudo que é essencialmente humano” (BERNARDI, 2009, 
p.81). Posteriormente, apenas o sério e o racional passam a ser valorizados (período 
feudal), por mais que o riso não deixe de existir “porque ele passa a simbolizar 
resistência cultural, vitória perante o medo da seriedade autoritária e hipócrita” (Idem). 
Mesmo que apresentasse um caráter resistivo, o riso não era perseguido nas festas 
públicas, apesar de ser encarado como uma resposta à censura imposta pelas classes 
dominantes representadas pela cultural oficial e séria. Dessa forma, o riso aparece 
como elemento libertador do homem. Liberdade da submissão aos soberanos ou 
liberdade relacionada ao medo da morte e das coisas sagradas (SOERENSEN, 2011). 
O sagrado era um aspecto de grande influência na vida das pessoas. Os 
comportamentos eram regidos pelos princípios do cristianismo que via no riso as 
manifestações do diabo. “O riso liberta tudo que oprime, principalmente, o medo 
limitador” (SOERENSEN, 2011). E pelas próprias palavras de Bakhtin (1992, p. 374): 
“O riso não entrava o homem, libera-o”.  

 
“O riso nesse período tem um profundo valor de concepção de mundo. É a 
maneira, diferente do sério, porém não menos importante, de expressar um 
ponto de vista particular e universal sobre o mundo. Através do riso exprime-se 
uma verdade a respeito do homem, da história, dos problemas universais os 
quais afligem a humanidade” (SOERENSEN, 2011, p. 325). 

 
O riso retorna à literatura durante o Renascimento por meio de obras como 

Decameron de Boccaccio, Don Quijote de La Mancha de Cervantes e o teatro de 
Shakespeare, além de Rabelais. Naquele momento, toda a cultura oficial passa a ser 
impregnada pelo riso e “a cultura cômica começa a ultrapassar os limites estreitos das 
festas, esforça-se por penetrar em todas as esferas da vida” (BAKHTIN, 1987, p.84).  

O riso da Idade Média é marcado pela busca da universalidade. Ele é coletivo, 
dirige-se a todos, ao universo, todos riem de tudo e de todos. É um pequeno universo 
extraoficial em que reina a liberdade, a abundância, a igualdade e a universalidade. É 
um riso ambivalente marcado pelo alvoroço, pela alegria, ao mesmo tempo em que 
carrega um tom sarcástico de ironia, de afronta a autoridade da Igreja e do Estado. As 
palavras, os cânticos, as interações entre as pessoas, enfim, todos os elementos que 
compõem as festas possuem ambiguidade. É uma afronta velada ao mundo do sério, 
da autoridade (BERNARDI, 2009; PAULA e STAFUZZA, 2010; SOERENSEN, 2011).  

 
“Pelo contrário, o riso supõe que o medo foi dominado. O riso não impõe 
nenhuma interdição, nenhuma restrição. Jamais o poder, a violência, a 
autoridade empregam a linguagem do riso” (BAKHTIN, 1987, p.78) 

 
Posteriormente, o riso volta a ser marginalizado (séculos XVII e XVIII) e torna-

se um castigo, um tipo de produção inferior de pessoas inferiores para outras pessoas 
inferiores e corrompidas (BERNARDI, 2009; SOERENSEN, 2011), perde sua relação 
com a concepção de mundo, é relegado a tratar dos assuntos cotidianos, inferiores, é 
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afastado das esferas oficiais. Apenas o sério, o racional e o ideológico passam a 
representar a verdade e o bem; “os matizes dessa seriedade são o medo, a veneração, 
a submissão impostas aos indivíduos do período” (SOERENSEN, 2011, p. 326).  

Entretanto, Bernardi (2009) nos mostra que mesmo após ter sido marginalizado 
o riso estava presente em diversas atividades, principalmente nas festividades. No 
espaço específico da festa temos a interação entre sujeitos e as comemorações em 
praça pública (PAULA e STAFUZZA, 2010).  

O conceito do carnaval nos apresenta a ideia do sujeito coletivo, abandona-se 
a singularidade. Esse sujeito coletivo é constituído pelo povo que imerge nesses 
momentos de celebração formando uma massa única em que não importam as 
diferenças de classe. Aqui, vemos apenas a igualdade, a celebração da vida e da 
liberdade que ocorria apenas em determinados períodos do ano em que os oprimidos 
por meio de brincadeiras verbais, espetáculos, paródias podiam transgredir a ordem 
imposta, a vida era posta ao avesso (BERNARDI, 2009; PAULA e STAFUZZA, 2010; 
SOERENSEN, 2011).  

 
“(...) evidenciar o carnaval, não enquanto um espetáculo determinado ou uma 
forma cultural específica, mas como um cosmovisão extremamente poderosa e 
capaz de captar a energia popular de tal maneira que, em relação aos eventos 
carnavalescos, pode-se falar de um sujeito coletivo. A energia carnavalesca é 
capaz de contaminar tudo e todos, e possibilitar transformações socioculturais” 
(BERNARDI, 2009, p. 78) 
 

Nesse sentido, o carnaval é apresentado como contraventor por permitir que 
em alguns momentos se faça a inversão da lógica da vida/do mundo. Nesses 
momentos de festa todos são iguais. Ri-se do opressor, ri-se da autoridade, ri-se do 
clero. As hierarquias são derrubadas, assim como todas as diferenças de classes, 
idades, sexo. O mundo carnavalesco permite o diálogo entre o mundo oficial com suas 
formas e regras guiado pelos donos do poder e o mundo extraoficial habitado por 
aqueles que são oprimidos pelo poder. Podemos pensar que a palavra de ordem nesse 
fenômeno carnavalesco seja a transgressão (PAULA e STAFUZZA, 2010; 
SOERENSEN, 2011; BERNARDI, 2009).  

Durantes as festas há um processo de interação entre as culturas populares e 
eruditas que se misturam, se sobrepõem, se completam numa autêntica polifonia. Nas 
festas em praça pública, temos os sujeitos em constante diálogo, adotando um 
linguajar próprio, grotesco e característico dessa interação, independente das classes 
sociais a que pertencem. Esse momento apresenta-se como um espaço para troca e 
compartilhamento e há um relativo nivelamento entre as pessoas, ou seja, desfazem-se 
as hierarquias. Elementos de uma cultura podem ser encontrados em outra e, então, 
podemos pensar em circularidade (PAULA e STAFUZZA, 2010).  

 
“Circularidade significa, em suma, inter-ação cultural, influência recíproca entre 
o popular e o não-popular, o oficial e o não-oficial, o sério e o cômico, dada a 
imprecisão de seus liames, o que sugere permeabilidade/circularidade entre as 
esferas de atividades e manifestações culturais, sem fundi-las – afinal, não é 
porque o popular habita determinadas esferas sociais, que ele passa a ser, 
automaticamente, oficial. Assim como os gêneros se inter-relacionam, as 
esferas sócio-culturais também, mas não se fundem, porque possuem suas 
peculiaridades: sujeitos, espaços e tempos específicos” (BERNARDI, 2009, p. 
135-36). 
 

Ainda sobre a circularidade, Bernardi (2009) nos apresenta mais algumas 
contribuições de Bakhtin. De acordo com o filósofo as culturas estão em constante 
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processo de interação e sofrendo constantes modificações regidas pelo momento 
histórico em que ocorrem. Assim, não podemos pensar em uma cultura pura, isolada. 
Entretanto, apesar das constantes modificações, as culturas “permanecem em espaços 
e tempos definidos (como relativamente estáveis – tais quais os gêneros discursivos)” 
(BERNARDI, 2009, p. 86).  

As festas podem ser consideradas “ritos de passagens” e “espaço-tempo” para 
a liberação dos sujeitos, de seus corpos e desejos. Um momento de esquecimento da 
ordem e das hierarquias (PAULA e STAFUZZA, 2010). O espaço aqui é representado, 
principalmente, pela praça pública medieval vista por Bakhtin como um “pequeno 
universo extraoficial” em que é permitido libertar-se. Liberdade, enfatizamos 
novamente, do sério, do oficial, das imposições da Igreja e do Estado. Era permitido 
entregar-se às brincadeiras, jogos, representações teatrais, usar de grosserias, de 
obscenidades (BERNARDI, 2009), buscar o lazer e o prazer na “relação com o outro, 
no banquete carnavalesco”.  

A “concepção de felicidade” apoiava-se na saciedade da fome (encarada aqui 
como “nutrir-se de maneira alimentícia”), mas também, nutrir-se do “desejo de amor, ao 
desejo do outro, o desejo do corpo”. Falar-se do corpo era transgredir a ideologia da 
Idade Média em que o corpo era um assunto proibido mantido escondido por ser “sujo 
e grosseiro, símbolo da corrupção e da aniquilação” (PAULA e STAFUZZA, 2010).  
Assim, o sexo também era visto como uma inversão por ser considerado um 
rebaixamento do corpo. Entretanto, durante o carnaval, o baixo corporal (genitálias e 
excreções, principalmente) equiparava-se às “elevadas aspirações da sociedade” e 
temos ai, novamente a quebra da hierarquia (ZANI, 2009), a afronta ao oficial, ao sério.  

O carnaval pode ser apresentado em breves palavras como a celebração. A 
celebração do inverso, do profano, da queda das hierarquias, da união de corpos, da 
união dos iguais, da universalização, da liberdade. A celebração da vida representada 
dentro de um espaço e tempo determinados.  

 
 “(...) Durante o carnaval é a própria vida que representa, e por um certo tempo 
o jogo se transforma em vida real. Essa é a natureza específica do carnaval, 
seu modo particular de existência” (BAKHTIN, 1987, p. 10).  

 
O carnaval é uma celebração que não cessa, é inerente ao homem festejar, 

manter o riso em sua vida. O carnaval é representativo da forma como o povo vive em 
sociedade.  

Apesar de hoje tratarmos do homem contemporâneo, encontramos nele a 
mesma duplicidade presente no homem da Idade Média. A dualidade da relação 
hierárquica, do poder, do sacro e do profano, do certo e do errado. E mesmo que 
estejam em tempos e locais distintos o carnaval está constantemente presente nas 
vidas desses sujeitos. O carnaval passa por enfraquecimentos, contudo não 
desaparece porque de acordo com Bakhtin (1987, p. 241) é “a categoria primeira e 
indestrutível da civilização humana”.   

 
“Tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte: o 
riso a cavalo e o galope do sonho É com isso que enfrento essa dura e 
fascinante tarefa de viver." (Ariano Suassuna) 

O FENÔMENO DA CARNAVALIZAÇÃO NO FACEBOOK 
O Facebook é uma rede social, e como tal, permite a rápida socialização de 

seus usuários que se mantém conectados por meio de uma extensa rede de contatos. 
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O site foi desenvolvido para atender propósitos diferentes dos quais se tem visto 
ultimamente, inclusive em nossa atividade. Em conversas informais com os estudantes 
eles nos disseram que o principal uso que faziam dos grupos do Facebook era 
participar de brincadeiras, trocar informações e opiniões com outros usuários, 
compartilhar conteúdos que julgam interessantes com pessoas que apresentam 
interesses comuns e o uso do chat para conversas. Percebemos, então, que o 
Facebook é visto, principalmente, como um ambiente para descontração desses 
sujeitos.  

Ao longo do desenvolvimento do projeto de pesquisa observamos que o 
espaço de interação do grupo criado para o projeto não estava sendo usado pelos 
membros em quaisquer circunstâncias. As professoras publicavam diversos materiais 
que os membros visualizavam, mas não comentavam ou curtiam. Durante uma aula, 
uma das professoras questionou aos estudantes sobre o motivo pelo qual não estava 
observando a postagem de comentários no grupo. Ao responderem à professora os 
estudantes explicitaram que sua participação em outros grupos do facebook incluía 
aspectos relacionados à descontração. Além disso, as respostas indicaram que os 
estudantes consideravam que as formas de interação que são utilizadas por eles em 
outros grupos não seriam adequadas para o grupo em discussão. Isso porque, os 
estudantes, provavelmente, enxergam o grupo no Facebook como uma extensão da 
sala de aula com regras e hierarquias já bem definidas. Para contornar a situação, a 
professora disse aos estudantes para que utilizassem o grupo da mesma forma como 
utilizavam outros grupos quaisquer, desde que falassem sobre Química. No mesmo 
dia, uma piada foi postada por um estudante da turma em que a conversa aconteceu. A  
partir daí outras postagens semelhantes foram feitas por estudantes de turmas 
variadas e as interações que incluíam comentários, enfim, começaram.  

Nesse ambiente descontraído propiciado pela piada, os participantes também 
dialogaram sobre Química. Tão logo a piada foi publicada, observou-se um aumento no 
número de curtidas e de comentários postados, mantendo-se o caráter descontraído da 
situação. Após a primeira postagem outras piadas foram postadas voluntariamente 
pelos estudantes. Uma dessas postagens teve um total de 153 visualizações, 17 
curtidas e 26 comentários e foi a nossa escolhida para análise. Os 26 comentários que 
se seguiram à publicação da piada sob análise incluíram a participação das três 
pesquisadoras e quatro estudantes durante dois dias. 

A postagem escolhida para ser analisada neste trabalho é composta pela 
Figura 1 originalmente publicada em inglês no site Sardonic Salad que em tradução 
literal é Salada Sarcástica. A página tem inúmeras imagens com piadas sobre assuntos 
diversos (Salad) e que apresentam textos carregados de ironia, sarcasmo e 
ambivalência (Sardonic). Uma breve visita ao site nos dá um indicativo das 
características dos conteúdos publicados e nos remete à concepção carnavalesca. 

Analisando somente a imagem já conseguimos perceber por meio da piada 
uma carnavalização do caráter científico e oficial do discurso das ligações químicas e 
dos processos energéticos envolvidos. O discurso científico (o oficial dos espaços 
escolares, das relações formais como se caracterizam os congressos e periódicos 
científicos), está sendo tratado de forma cômica. Isso pode ser observado na medida 
em que as ligações químicas e a necessária observância da proporção entre os átomos 
de hidrogênio e oxigênio na fórmula da água são incluídas num discurso que pretende 
se aproximar da promiscuidade, das relações múltiplas, bem a moda “do ficar” seja 
como “monogamia”, seja como “poligamia”, análise que retomaremos mais adiante. 
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Figura 1: Festa na piscina – imagem adaptada de Sardonic Salad. 

 
A própria representação formal do átomo de oxigênio pela letra ‘O’ maiúscula 

recebe características humanas, antropomorfizadas, com membros, vestimentas e 
postura “corporal” despojada, já de saída atrás da porta convidando o outro “oxigênio”, 
digo, colega para uma festa na piscina. Notemos o detalhe da toalha 
despretensiosamente jogada no braço, dando um ar de descontração. Trata-se de um 
“sujeito” festeiro naquele espaço-tempo da piada. O outro “colega oxigênio”, dentro da 
casa, sendo convidado e não convidando, evoca em nós a ideia de estudioso sério com 
um livro (que poderia ser de química) e uma xícara de bebida inocente e fumegante 
nas mãos.  

Quando analisamos o diálogo entre os oxigênios, encontramos expressões de 
duplo sentido características do carnaval. A imagem faz referência à proporção entre 
os átomos envolvidos na representação para a fórmula da água, H2O, “2 hidrogênios 
pra cada oxigênio”. A enunciação convida para a festa na piscina em que ocorrerá o 
encontro com possíveis parceiros, os hidrogênios. Ir para a piscina é celebrar. Celebrar 
a união, celebrar a fartura, celebrar a quebra da rotina, celebrar o grotesco na forma da 
poligamia (2:1) rompendo o padrão social da monogamia (1:1) esperada nos 
relacionamentos. Pode-se escolher com qual hidrogênio “ficar”. Há vários. Se um não 
for adequado passa-se ao outro. O importante é festejar.  

No carnaval ou nos espaços-tempos carnavalizados podemos ser e viver ali o 
que quisermos e parece que os estudantes entendem isso quando postam a referida 
piada. O carnaval permite sermos o personagem que quisermos.  

O espaço proposto pela escola, pelas professoras de química, para possibilitar 
a circulação de conhecimentos químicos no facebook passa a ser assumido por alguns 
estudantes como um espaço para sua manifestação a partir do momento que o 
percebem como espaço possível de acolher outros tipos de postagens diferentes das 
que estavam sendo feitas, incluíndo conteúdos escolares. A partir do momento da 
publicação de uma piada instaura-se no grupo a possibilidade de postar “o que 
quiserem” - tal como acontece nas redes sociais - ao contrário da sala de aula.  

No momento em que posta a piada ocorre uma suspensão do sentido sério que 
vinha sendo dado pelas professoras até aquele momento pelo caráter oficial e escolar 
das postagens delas. Ao subverter o sentido que vinha se configurando como uma 
extensão do espaço oficial da sala de aula, muda o modo como os sujeitos estavam 
vivendo aquele espaço. 
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As professoras já haviam assumido uma postura diferente da oficial e séria ao 
proporem a criação do Facebook como lugar de partilha entre escola (o público ou 
oficial) e a casa (o espaço do privado). Elas enfrentam o desafio de sair do papel de 
autoridades da sala de aula para conversar com os estudantes em outro espaço que 
tem regras diferentes e no qual a questão da hierarquia assume outra configuração. No 
Facebook, ninguém precisa pedir autorização para falar. A professora não controla 
quem vai falar, quando vai falar e o que vai falar. Nele a professora, ou um colega, não 
pode interromper um enunciado que está sendo construído, nem mudar o sentido 
daquela construção em curso. O enunciado já surge pronto na tela e torna-se 
disponível a todos ao mesmo tempo, ainda que as leituras possam ocorrer e produzir 
contra palavras em outro. Qual é a nova postura das professoras e dos colegas ao se 
depararem com a piada? Olhemos para os dados a seguir que foram obtidos das 
postagens do Facebook e evidenciam as interações ocorridas, Figura 2.  

É ainda preciso considerar que os nomes e fotos de perfil dos estudantes e 
professoras foram desidentificados. Utilizamos números e tarjas de cores diferentes 
para preservar, mas ao mesmo tempo identificar a voz que fala naquele post. Assim, 
nomeamos os estudantes como E1, E2, E3 e E4 e no texto faremos referência a cada 
um deles desta forma. No caso das professoras utilizaremos P1, P2 e P3. Por uma 
questão de espaço, reorganizamos os turnos em duas colunas. Assim a ordem de 
manifestação dos sujeitos está apresentada primeiro na coluna esquerda, de cima para 
baixo, e depois na coluna da direita, de cima para baixo.  

Figura 2: primeira parte das interações com a piada ‘Festa na piscina’ 
 
A primeira entrada é da professora 1. Ela assume a perspectiva do discurso 

químico e encarna a personagem professora e passa a ensinar química. Para analisar 
as participações é importante pontuarmos que não é possível ocorrer a formação de 
moléculas de água apenas pela aproximação de átomos de oxigênio e hidrogênio. 
Aspectos relacionados à energia, orientação das partículas, constituição das 
substâncias e estequiometria das fórmulas foram ignorados na piada.  

A análise das interações com os estudantes evidenciou que os sentidos 
químicos foram sendo construídos, tendo em vista que a mediação das professoras 
buscou a compreensão do conteúdo e o fechamento de sentido do discurso científico a 
partir da interpretação dos conceitos químicos que compõem a imagem. A piada atuou 
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como contexto para a elaboração de sentidos envolvendo a discussão do 
conhecimento químico. O tom de brincadeira foi menos utilizado, o discurso científico 
predominou.  

O diálogo se inicia com uma provocação lançada por P1 que sugere uma 
questão que remete à imprecisão de informações científicas na piada. A imagem é 
“bonitinha”, provoca o riso, mas tem um problema. A professora inicia sua fala 
questionando sobre os aspectos químicos que podem ser extraídos dali. Não há um 
tom de piada e a interação ocorre como se estivessem em sala de aula. E1 parece 
identificar parte do problema sugerido pela professora e dá sua resposta baseando-se 
no discurso científico mesclado a sua fala informal - “se juntam do nada pra virar água”. 
Aqui, o estudante segue na mesma linha que a professora e não faz piada. Um diálogo 
semelhante poderia ter ocorrido em sala de aula. No turno seguinte P1 continua a 
perguntar, instigar o(s) estudante(s) a perceber outros problemas. E1 fala sobre a 
representação para os átomos identificando o antropomorfismo na representação. Para 
isso usa um tom irônico e sarcástico – “que eu saiba moléculas não têm pés” - que é 
permitido pelo carnaval. Em seguida, E1 percebe outro problema que é se atribuir a 
formação da água à união dos átomos e não a uma reação química entre moléculas 
dos gases oxigênio, O2, e hidrogênio, H2. A professora, então, usa um discurso de 
autoridade para fechar o sentido do discurso científico para o apontamento de E1.  

A partir dessas enunciações é possível termos pistas relacionadas à questão 
dos posicionamentos dos sujeitos envolvidos. A professora e o estudante mantiveram 
em suas interações características que remetem ao ambiente escolar. As professoras 
participaram de forma a possibilitar que os alunos buscassem elementos para 
responder ou reformular as respostas às questões colocadas em pauta. Neste sentido 
trouxeram para este espaço uma característica das aulas na sala de aula. A presença 
das professoras no grupo, de certa forma, traz para este grupo do Facebook algo que 
remete às relações estabelecidas em sala de aula. Percebemos isso ao analisar a fala 
de E4 que após responder dirige-se à professora em busca do consentimento a sua 
resposta – “acho q é isso”, “ou n?”. O estudante participa da conversa de forma 
semelhante a como poderia ter participado de uma interação em sala de aula. 
Podemos falar ainda sobre a forma de escrever utilizada pelo estudante, que envolve o 
uso da linguagem característica da internet, repleta de abreviações. Uma forma de 
escrita como essa não seria admitida em uma avaliação, por exemplo.  

Outro apontamento interessante pode ser feito a partir da interação de E3. Este 
buscou em um site dados para argumentar a partir de uma resposta dada por E1 sobre 
a solubilidade dos gases em água. Além de pesquisar, o estudante compartilhou o 
dado que julgou pertinente para que os demais participantes pudessem dialogar com 
aquela informação. Nessa troca de informações e busca de outros saberes, podemos 
pensar em circularidade. As informações que haviam sido apresentadas até aquele 
momento foram acrescidas de informações externas ao Facebook e à “aula”. Em 
seguida, E4 responde a uma pergunta feita diretamente a E3. A quebra da hierarquia e 
das sequências é permitida pela rede social. Não é preciso esperar o seu momento de 
falar, esse momento não existe. As vozes são equipolentes. A liberdade é 
carnavalesca.  

Diferentemente da sala de aula em que todos, a princípio, ouvem tudo o que é 
dito, nesse ambiente virtual o usuário vê primeiramente a última postagem feita. As 
demais postagens podem ser ou não vistas e fica a critério do usuário escolher o que 
ler e o que responder. O fato de E4 ter respondido ao tópico mais recente não nos 
indica necessariamente que ele não tenha lido as demais postagens, mas não ter 
respondido aos tópicos mais antigos pode indicar que ou o estudante concorda com as 
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respostas dadas ou não vê como retomar um assunto que já passou, são posts 
antigos. O espaço-tempo para aquela interação foi perdido. O estudante não pôde 
erguer a mão e pedir a sua vez na fala. Quando a rede social permite que diversas 
pessoas “falem” ao mesmo tempo, gera-se um imenso ruído em que falas podem ser 
“perdidas” e ficam sem respostas. O mesmo pode ser observado em sala de aula em 
que nem sempre o professor responde aos questionamentos dos estudantes.  

A seguir, trazemos na Figura 3 a segunda parte de interações. 
 

 
Figura 3: segunda parte das interações com a piada ‘Festa na piscina’ 

 
Nessa imagem vemos um post publicado por P3. No post fica evidente o tom 

de piada, a ideia da brincadeira incitada pela imagem foi mantida, entretanto, também 
se discutiu química, mesmo que lançando mão de uma linguagem mais irreverente. 
Contudo, um fato curioso é observado: os estudantes não responderam a esse post. 
Talvez, para os estudantes responder de forma irreverente seja arriscado porque há 
possibilidade de serem censurados pelas professoras ali presentes.   

Retomando o diálogo com E3 percebemos que ele mantém sua argumentação 
sobre a solubilidade dos gases e acaba por confundir alguns conceitos. Após perceber 
isso, P2 assume um discurso de autoridade para esclarecer para o(s) estudante(s) os 
aspectos químicos importantes naquele contexto. Em seguida, E1 retoma as ideias 
apresentadas por E3 explicitando seu entendimento a partir dos dados informados. 
Curiosamente E3 não retorna à conversa. Talvez, retornou, mas suas dúvidas já 
estavam publicadas e o sentido científico fechado.  

Falamos brevemente das interações para enfatizar que apesar de utilizar-se 
uma piada, discutiu-se Química. Alguns conceitos importantes como solubilidade, 
reações, representações de fórmulas químicas foram abordados. E essa discussão 
ocorreu de forma natural. Os estudantes não foram obrigados a responder as questões 
e pelos horários nas postagens vê-se que não estavam em horário escolar.  

A partir dessa atividade podemos pensar na afronta à piada porque ela foi 
criada para ser engraçada, provocar o riso e não para ensinar Química. Estamos 
transgredindo, carnavalizando a própria piada. Estamos afrontando o Facebook que foi 
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utilizado para ensinar e não para divertir. E, por mais que as professoras mantenham 
uma postura de fechamento dos sentidos científicos, elas também riem com os 
estudantes, participam da piada. Podemos pensar também em uma afronta ao próprio 
ambiente escolar que foi transferido momentaneamente para o ambiente virtual do 
Facebook. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Quando nos propusemos a utilizar o Facebook assumimos que estaríamos 

utilizando um ambiente diferente da sala de aula que tem suas regras próprias de 
funcionamento. Nesse ambiente os estudantes escolhem o que e quando será postado 
sem as preocupações e tensões da sala de aula. No grupo é permitido rir do outro, rir 
de si mesmo, rir da professora. A linguagem utilizada é a própria da internet, o 
“internetês”, as palavras assumem tons mais leves, mais jocosos, o ambiente geral se 
torna uma brincadeira. Não é preciso esperar o seu momento para falar. Todos podem 
falar ao mesmo tempo. As respostas podem ser dirigidas a uma pessoa 
especificamente ou a todas. Há uma constante mudança de turnos nas falas.  Aqui, fica 
clara a transgressão característica do carnaval.  

O Facebook pode ser pensado como o espaço da praça pública, o momento da 
festa. As hierarquias são desfeitas, não há as mesmas regras e sanções da sala de 
aula. Não há aqui o ambiente formal composto por uma sala, quadro, livros. As 
informações não seguem uma sequência lógica enquanto são apresentadas. O ritmo 
da “aula” não é regido pelo professor, por mais que este seja a representação da 
autoridade e esteja também presente. Em suma, o Facebook não é um lugar para se 
aprender Química, não foi feito para isso. Mas, o que se viu foi estudantes discutindo 
Química, construindo significados. Vimos a transgressão, o rompimento com o padrão 
estabelecido de como deve-se aprender e ensinar Química. Vimos a mistura das 
culturas (saberes escolares e não-escolares), ou seja, circularidade. Vimos a 
linguagem não-formal sendo utilizada para falar-se do oficial, uma nova transgressão. 
Vimos também uma reunião de fenômenos que não deveriam estar ocorrendo ali 
naquele espaço-tempo, vimos assim, por fim, a carnavalização do Facebook. Um 
fenômeno que não se repetirá no ambiente escolar. Ali, não é o espaço-tempo 
adequado. Ali, todos retornam ao seu papel inicial. O carnaval é brevemente suspenso 
até que uma nova postagem seja feita e tudo recomece com novos atores e novos 
cenários.  

Podemos levantar algumas questões no sentido dos desdobramentos 
posteriores de nossa pesquisa: 1) Que relação existe entre a compreensão dos 
conceitos químicos estabilizados e os sentidos que emergem da piada como efeito dela 
para fazer rir? Os estudantes “riram”? As professoras “riram”? Para que se explica? 
Para entender a piada e poder rir? Para ensinar química de um modo descontraído? 
Como funciona esse espaço que se mostra ambivalente, é oficial e não é, é riso, mas é 
sério? Os espaços têm que ser uma coisa só, ou isto ou aquilo? O que se ganha em 
termos de circulação de vozes com criação desses espaços? Que dificuldade e 
desafios temos que enfrentar neles? 
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RESUMO: O presente trabalho traz os resultados parciais de uma pesquisa em andamento, relacionada 
com o desenvolvimento de duas práticas pedagógicas, sendo uma a remodelagem da outra e aplicada 
pela própria pesquisadora. A pesquisa é caracterizada como intervenção e utiliza como referencial a 
teoria do discurso pedagógico de Basil Bernstein. O objetivo principal desta investigação é compreender 
de que forma a promoção/implementação da remodelagem de uma prática pedagógica que altera as 
regras discursivas pode elevar o desempenho de estudantes na disciplina química? Os dados ainda 
parciais demonstraram que a pesquisadora em determinados momentos conseguiu redesenhar sua 
prática pedagógica na definição e orientação das tarefas, o que proporcionou maior envolvimento dos 
alunos na realização das tarefas, mas em outros não conseguiu se distanciar de sua prática pedagógica 
tradicional, o que comprometeu parcialmente a geração dos dados da pesquisa.  

INTRODUÇÃO 
O espaço da sala de aula é um local de ensino/aprendizagem, no qual o 

professor desenvolve sua prática pedagógica e, por meio das interações discursivas, 
cujo controle é exercido em sua maior parte pelo professor, permitem as intervenções 
dos estudantes. Isto se explica pelo fato do ensino “ser, essencialmente, controlado 
pelo professor que interage com os alunos” (LOPES, 1994, p. 356). Neste processo, 
diante de um currículo pré-estabelecida oficialmente e uma carga horária mínima, os 
professores das disciplinas experimentais como química às vezes desconsideram e 
silenciam as vozes dos alunos, acreditando que o melhor a ser feito é vencer, ainda 
que de forma superficial, os conteúdos programados e, como resultado, o ritmo de 
aprendizagem dos alunos não é levado em consideração.  

No entanto, muitas ações dos professores são inconscientes à sua própria 
identidade pedagógica, a qual sofreu influências de experiências ocorridas durante sua 
vida de aluno quando, a partir da observação do comportamento de professores, estes 
eram considerados ideais ou avaliados como ruins. Com base em tais julgamentos, 
determinadas práticas são copiadas e perpetuadas sem uma reflexão por parte dos 
professores. 

Então, o que fazer para que um professor identifique as características passíveis 
de mudanças em sua prática pedagógica? Isto só é possível por meio da 
caracterização desta, o que pode envolver estar disposto para se permitir ser 
pesquisado. As pesquisas que caracterizam a prática pedagógica são essenciais para 
a melhoria do processo ensino/aprendizagem. Bernstein (1996) destaca como sucesso 
para o aprimoramento da prática pedagógica uma avaliação contínua da prática do 
professor. O estudo aqui proposto baseia-se na investigação da prática pedagógica de 
uma professora que ministra aulas há 11 anos e lecionou da educação infantil ao 
ensino médio, sendo esta última modalidade de ensino o locus da pesquisa.  
 Os resultados desta pesquisa ainda são parciais, por se tratar de uma 
investigação em andamento. A primeira etapa, caracterizada como um estudo piloto, 
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envolveu a pesquisa em duas salas de aulas, sendo uma concebida como turma 
controle e a outra como turma experimental. A pesquisa, caracterizada como quase 
experimental, envolveu uma intervenção desenvolvida pela própria pesquisadora. 
Segundo Brage (2004), a pesquisa quase experimental, é aquela que se realiza em 
situações de investigação nas quais não é possível um controle total, mas sim parcial 
e, portanto, não se caracteriza como um experimento.   O objetivo principal da pesquisa 
é averiguar a remodelagem de uma prática pedagógica em torno das regras 
discursivas na definição das tarefas, com base na teoria sociológica de Basil Bernstein 
sobre o discurso pedagógico e dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo ESSA (Estudos 
Sociológicos em Sala de Aula), que é coordenado pela pesquisadora Ana M. Morais e 
também utiliza como referencial a teoria de Bernstein. Essa pesquisa buscou responder 
a seguinte questão: de que forma a promoção/implementação da remodelagem de uma 
prática pedagógica que altera as regras discursivas pode elevar o desempenho de 
estudantes na disciplina química? 

EMBASAMENTO TEÓRICO  
 Segundo a teoria de Bernstein (1998), são as regras distributivas, ou seja, as 

regras que regulam as relações entre poder, produção de conhecimento, formas de 
consciência e de prática, que determinam quem é o transmissor e quem é o adquirente. 
Isto significa que o discurso pedagógico “consiste nas regras de comunicação 
especializada através das quais os sujeitos pedagógicos são seletivamente criados” 
(BERNSTEIN, 1996, p. 258), a partir da relação entre o discurso regulativo (que cria a 
ordem, a relação e a identidade especializada) e o discurso instrucional (aquele que 
transmite as competências especializadas, sua mútua relação e que é dominado pelo 
discurso de ordem social).   

Assim, o discurso pedagógico conforme Bernstein (1996) está interligado ao 
princípio da recontextualização de outros discursos através da seleção, apropriação e 
relocação destes. É importante destacar que a recontextualização do discurso 
pedagógico aparece muitas vezes como um discurso regulativo quando se define o que 
deve ser dito e como deve ser dito.  

A relação pedagógica estabelecida entre o professor e os alunos também foi 
estudada por Bernstein a partir dos conceitos de classificação e enquadramento. A 
classificação refere-se às relações de poder e controle do que é ensinado e aprendido, 
ou seja, “regula as relações entre categorias” (BERNSTEIN, 1996, p. 42), enquanto que 
enquadramento refere-se às relações de poder e controle que influenciam como o 
processo ensino/aprendizagem é conduzido. O enquadramento refere-se então “ao 
princípio que regula as práticas comunicativas das relações sociais no interior da 
reprodução de recursos discursivos, isto é, entre transmissores e adquirentes” 
(BERNSTEIN, 1996, p. 59).  

Para Bernstein (1996) o enquadramento mantém na comunicação os mesmos 
princípios que a classificação estabelece na relação entre as categoriais. Tanto a 
classificação (poder) quanto o enquadramento (controle) podem ser classificados em 
fortes (C+, E+) ou fracos (C-, E-) na interação professor/aluno, sendo que a “modalidade 
classificação e enquadramento fortes constituem um sistema de treinamento, 
administração, transmissão e avaliação” (BERNSTEIN, 1996, p. 153), centrados, 
respectivamente, no poder e controle do professor, ou seja, entre e dentro da relação 
professor/aluno existe uma forte separação.  No caso da modalidade de classificação e 
do enquadramento fracos, na interação professor/aluno, ocorre um enfraquecimento 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

(LC) 
 

entre estes, e os alunos exercem um certo poder e controle sobre o sistema de 
treinamento, administração, transmissão e avaliação.  

As regras que possibilitam a comunicação num determinado meio social devem 
ser reconhecidas para serem realizadas, ou seja, “os códigos específicos de 
transmissão, no nível do adquirinte, consiste em regras de reconhecimento e de 
realização específicas do contexto” (BERNSTEIN, 1998, p. 135).  As regras de 
reconhecimento criam os meios que possibilitam reconhecer a especificidade e efetuar 
distinções entre e dentre os contextos, e assim, reconhecer a peculiaridade destes na 
prática pedagógica. Estas regras, “regulam o que correspondem a cada coisa: que 
significados podem unir-se de maneira legítima, que relações referenciais são 
privilegiadas/privilegiantes” (BERNSTEIN, 1998, p. 41). Já as regras de realização 
regulam, segundo Bernstein (1996), a criação e a produção de relações especializadas 
internas ao contexto. Além disso, permitem selecionar os significados apropriados para 
os princípios de atuação correspondente ao contexto específico (realização passiva) e 
produzir com coerência o texto requerido ao contexto (realização ativa). As regras de 
realização envolvem não só a seleção, mas também a produção de significados. Os 
sujeitos têm que selecionar os significados adequados e produzir os textos de acordo 
com os estes significados. Ao demonstrar um desempenho correto ao contexto, o 
sujeito evidencia possuir as regras de reconhecimento e realização. 

As regras de realização passiva lhe permitem selecionar os 
significados/justificações apropriadas àquele contexto, demonstrando conhecer 
os princípios de como atuar/agir naquele contexto de prática pedagógica; as 
regras de realização ativa lhe permitem produzir o texto requerido, 
concretizando na sala de aula uma prática pedagógica com as características 
desejadas (MORAIS; NEVES, 2005, p. 157). 

No contexto comunicativo, Bernstein (1996) destaca que as variações no grau 
do enquadramento interferem diretamente nas regras de realização. Quando os 
recursos gerados neste contexto são as regras discursivas (princípios que regulam a 
transmissão/aquisição do discurso relacionado à instrução do conhecimento), as 
características distintivas são constituídas pela seleção (escolha de assuntos, tarefas, 
materiais, etc.), sequência (ordem com que os assuntos e as tarefas são desenvolvidos 
durante a aula), ritmagem (o tempo atribuído à aprendizagem dos alunos) e avaliação 
(critérios utilizados para analisar a compreensão dos alunos na explicação teórica dos 
assuntos, na realização das tarefas e ou não utilização de materiais). Para Afonso, 
Morais e Neves (2000) deixar explícitos os critérios de avaliação é muito importante 
para a aprendizagem científica dos alunos e, ao contrário do que muitos professores 
podem imaginar, isto não interfere na criatividade e nem no desenvolvimento científico 
dos estudantes. 

Particularmente importantes ao nível da dimensão interaccional, e dentro da 
relação professor/aluno, são as relações que se referem à selecção dos 
conhecimentos e competências, à sequência da aprendizagem, à ritmagem, ou 
seja, à taxa esperada de aquisição, e aos critérios de avaliação, isto é, os 
critérios que determinam a produção do texto legítimo. Os princípios 
subjacentes a estas relações designam-se, no seu conjunto, por regras 
discursivas, visto que se referem aos princípios que regulam a transmissão-
aquisição do discurso instrucional específico (DIE) - por exemplo, biologia, 
história, educação visual, etc. Contudo, a transmissão-aquisição de atitudes e 
valores, isto é do discurso regulador específico (DRE) é também regulada por 
regras discursivas. No primeiro caso, fala-se de uma prática instrucional para o 
discurso instrucional e, no segundo caso, de uma prática instrucional para o 
discurso regulador (MORAIS; NEVES, 2007, p. 17). 
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 Assim, no enquadramento forte (E+) é o transmissor quem controla as regras 
discursivas, enquanto que no enquadramento fraco (E-) é o adquirente que exerce 
certo controle sobre as referidas regras. Segundo Bernstein (1998), “os valores de 
enquadramento (forte e fraco) podem variar em relação aos elementos da prática, de 
modo que, podemos ter um enquadramento fraco em relação ao ritmo, mas forte em 
quaisquer outros aspectos do discurso pedagógico” (p. 45). No caso desta pesquisa, 
busca-se investigar, na análise dos dados, o grau de enquadramento atribuído à prática 
pedagógica na relação professor/aluno quanto às regras discursivas durante a 
instrução de uma tarefa e sua respectiva realização, sendo neste caso o professor o 
transmissor e o aluno o adquirente. 
CENÁRIO E SUJEITOS DA PESQUISA 

As turmas eram constituídas por um total de 80 alunos de um mesmo contexto 
socioeconômico, formados por 44 alunas e 36 alunos, distribuídos institucionalmente 
em duas turmas A e B do 1º ano do Ensino Médio, de uma mesma unidade escolar, 
localizada na zona periférica da cidade de Jequié/BA. A faixa etária dos adolescentes 
variava entre 14-19 anos, com predominância de alunos com 15 anos de idade. Com 
respeito ao comportamento a turma B era mais indisciplinada porém, mais participativa, 
apresentando um quantitativo maior de alunos (42 alunos), os quais também estavam 
numa faixa etária menor que os da turma A. A pesquisa ocorreu durante a terceira 
unidade letiva do ano de 2013 e se transformou em um estudo piloto que veio, com 
seus resultados, a possibilitar a continuidade da investigação. 
METODOLOGIA 

A investigação aqui proposta é do tipo pesquisa de intervenção1 por meio da 
qual o professor tem a possibilidade de refletir, sobre sua própria prática pedagógica. 
Seu objetivo principal é analisar as regras discursivas ao redor da instrução das tarefas 
em duas modalidades de práticas pedagógicas que foram aplicadas pela própria 
pesquisadora, sendo uma o redesenho da outra. Para isto, duas turmas do 1º Ano do 
Ensino Médio foram selecionadas por ser nesta série que os alunos iniciam o contato 
com a química. A implementação das práticas pedagógicas foi registrada por gravação 
em áudio das aulas seguidas de suas transcrições. Os dados desta investigação só 
foram coletados após a aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade (UESB). 
Também, foi apresentado e solicitado aos responsáveis pelos alunos (direção do 
colégio e familiares), por meio do termo de consentimento livre e esclarecido, a 
autorização à aplicação da pesquisa e uso do gravador de áudio. 

Após visita ao colégio e conversa com a professora regente, escolheu-se a 
turma A para a aplicação da prática pedagógica como turma controle e a turma B como 
aquela na qual as aulas seriam redesenhadas a partir de uma pré-análise da aula 
ministrada na turma A. Na turma controle a professora-pesquisadora procurou 
desempenhar-se do modo mais próximo possível de sua prática pedagógica, 
reproduzindo aquelas características com as quais costuma atuar como docente. É 
importante destacar que a escolha da turma B ocorreu por ser aquela que o 
professores, segundo a coordenação e a própria professora regente, consideravam ser 
a mais indisciplinada, o que tornava o trabalho dos professores mais difícil. 
ANÁLISE DE DADOS 

                                                      
1 “Uma pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la para compreender e explicar seus efeitos” 
(CHIZZOTTI, 2006, p. 80). 
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Para a análise dos dados, utilizamos instrumentos baseados nas categorias de 
análise desenvolvidas por Morais et al. (2003)2, sobre a caracterização da prática 
pedagógica, adaptando estas à nossa pesquisa de acordo com nossa pergunta e 
objetivos particulares.  As categorias desenvolvidas para as regras discursivas por 
meio das escalas de enquadramento utilizadas por Morais et al. (1993, p. 22) seguem  
os seguintes valores conforme o quadro 1: 
Quadro 1: Escalas de valores relativos ao enquadramento usados na caracterização da prática 
pedagógica do professor 

E+ + E+ E- E- - E- - - 
pouca interação interação 

unilateral 
alguma interação 

bilateral 
interação bilateral interação 

recíproca 
Por meio do indicador definição da tarefa quanto a sua realização, que foi 

construído por nós para a análise das regras discursivas (seleção, sequência, ritmagem 
e critérios de avaliação) nas práticas pedagógicas implementadas nesta pesquisa, os 
dados foram analisados segundo o quadro 1. Em seguida, apresentamos fragmentos 
das transcrições ilustrando esses indicadores da forma como aconteceram nas aulas e 
seus respectivos graus de enquadramento.  

Os diversos momentos de interação entre o docente e os alunos na sala de aula 
envolvem o desenvolvimento de atividades, as quais podem ser classificadas em 
atividades de manejo de classe e atividades conceituais. As atividades de manejo de 
classe são definidas como “fazer chamada, distribuir materiais, recolher trabalhos de 
casa, dividir os estudantes em grupo e pedir silêncio” (MARTINS, 2011, p. 310). Já as 
atividades conceituais são definidas como a “leitura de texto, realização de anotações 
no caderno, discussão e troca de ideias e à construção compartilhada ou não de 
explicações” (2011, p.310).  

A definição de tarefa utilizada nesta pesquisa significa a atividade em que o 
professor orienta o aluno a produzir algo, como a elaboração de um texto, a resolução 
de questões do livro didático, etc. No caso dos dados apresentados aqui a tarefa 
proposta foi a construção de uma tabela sobre os fenômenos observados em uma aula 
experimental sobre ligações químicas, sobre a qual analisamos as regras discursivas, 
segundo o modelo desenvolvido por Morais et al. (2003). 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise aqui realizada consiste na comparação dos dados coletados durante 
o desenvolvimento das práticas pedagógicas, referentes ao discurso instrucional de 
uma mesma professora em duas turmas diferentes, denominadas turma A (TA) e turma 
B (TB).  Os dados analisados neste artigo correspondem à transcrição de oito aulas, 
sendo quatro aulas em cada turma, duas referentes ao desenvolvimento de uma aula 
experimental e duas referentes à discussão dos resultados e a resolução da tarefa 
sobre esta aula experimental. 
Quadro 2: Regra discursiva seleção na relação professora-alunos 
Indicador:  E+ + E+ E- E- - 
Definição 
da tarefa 
quanto a 

A professora foi 
quem selecionou, 
estruturou e 

A professora 
selecionou, estruturou 
e orientou a tarefa, 

A professora 
apresentou, como 
alternativa, várias 

A tarefa foi 
selecionada e 
realizada pelo 

                                                      
2 MORAIS, A. M, et al. (Grupo ESSA). Caracterização da prática pedagógica do 1º Ciclo do Ensino 
Básico: Contexto instrucional das ciências. 2003, p. 1 - 8.  Disponível: 
<http://essa.ie.ulisboa.pt/materiais_instrumentos_texto.htm>. Acesso 28 abril 2014. 
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sua 
realização 

orientou os 
alunos quanto à 
realização da 
tarefa. 

embora os alunos 
pudessem sugerir de 
forma pontual uma 
outra maneira de 
realizar a tarefa. 

tarefas previamente 
elaboradas, dando ao 
aluno oportunidade de 
selecionar qual tarefa 
deseja realizar.  

aluno com a 
orientação da 
professora. 

TA (E+ +)    
01:35 P: Nossa aula experimental hoje está relacionada com o assunto ligações químicas, 

certo? A ligação iônica, covalente e metálica. 
04:11 P: Olha só pessoal antes de arrumar aqui o material nós vamos fazer o seguinte, nós 

vamos fazer a leitura do roteiro, certo? 
47:36 P: Agora prestem atenção porque segunda-feira eu vou cobrar isso aqui de quem 

estava presente aqui hoje. Primeiro, construam uma tabela então vocês sabem que para construir uma 
tabela a gente precisa de linhas e de colunas, certo? Então eu quero que vocês construam uma tabela 
com quantas colunas? 

47:58 A: Seis. 
55:08 P: Então na aula de segunda feira tem que trazer o livro e tem que trazer esse roteiro 

respondido. 
 
TB (E+ +) 
00:08 P: Enquanto eu faço a chamada eu gostaria que vocês que estão recebendo o roteiro, 

que vocês comecem a fazer a leitura do mesmo. 
16:06 P: Então primeira coisa procurem aí acetona, aí vocês vão colocar, uma procura e dá 

para outra ir colocando. Porque aqui agora a gente, vamos armar aqui agora uma sequência. 
Coloquem aqui agora a acetona aqui dentro.  

16:49 P: É. Separem para lá esse material, peguem outro vidro e coloque aqui, tem que ser 
na sequência. Coloca, cuidado com esse viu! Me dá que eu derramo pra você... 

42:37 P: Pó de giz. O pó de giz vai ser o sulfato de cálcio tá perto de quem? Tá perto do 
plástico. Cadê o plástico, tá aqui olha. Coloca aqui um pouquinho de água. Olha só o pó de giz, o 
sulfato de cálcio, vamos ver se vai conduzir. 

42:53 A: Não. Tá ligado?  
42:58 A: Não. 
43:07 P: Era para conduzir. 
43:10 A: Tá ligado.  
43:11 A: Aí pró. 
43:13 P: Pega de novo aí o sulfato de cálcio, o pó de giz. 
43:18 A: O pó de giz e bota a água destilada. 
43:28 P: Sulfato de cálcio, tá num destes pequeninhos oh! Aqui oh! Pega aí um pouquinho 

de sulfato de cálcio. Lava aí, lava ali pra me no sanitário rapidinho. 
43:49 P: O sulfato de cálcio. Cadê ele? 
45:19 A: O pó de giz. Nessa, é água de negócia. 
45:29 A: Ou professora? 
45:30 A: Conduziu [ risos]. 
45:33 P: Fracamente, mas conduziu. 
45:36 A: Bota aí de novo oh! Gente, conduziu pouquinho só. 
45:41 A: O pó de giz. 
45:46 P: O sulfato de cálcio conduziu, fracamente, mas conduziu. 
54:56 P:  …nossa próxima aula, na aula de segunda-feira é importante porque eu vou fazer 

uma atividade. Eu quero que vocês tragam a tabela confeccionada. Para vocês confeccionar esta 
tabela, vocês têm que listar o nome da substância que nós observamos, a fórmula química.... 

57:25 P: Olha só o ácido clorídrico certo, poderia colocar ali olha dando o exemplo, é para 
trazer o livro segunda com certeza 

01:00:22 P: Entenderam? Segunda-feira. Tem atividade de casa. Qual é a atividade? Fazer a 
tabela e responder as questões. Eu vou avaliar as atividades feitas. 

Tanto na TA como na TB, no que diz respeito à regra discursiva seleção – 
quadro 2, a professora manteve um enquadramento muito forte (E+ +). Ao comparar o 
roteiro experimental e seu desenvolvimento foi a professora, em ambas as turmas, 
quem selecionou o conteúdo, os materiais, a ordem do roteiro e as tarefas, não 
permitindo em nenhum momento a interferência e participação dos alunos. O fato da 
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professora ter escolhido o conteúdo e a forma como este seria explicado, pode ter 
inibido o questionamento e a interferência dos alunos na organização da tarefa.  
Quadro 3: Regra discursiva sequência na relação professora-alunos  
Indicador:  E+ + E+ E- E- - 
Definição 
da tarefa 
quanto a 
sua 
realização 

A professora 
passou no final 
da aula a tarefa 
sem muitas 
explicações. 
 
 
 

A professora citou 
sem muitos 
detalhes durante a 
aula que os alunos 
fariam uma tarefa, 
mas só a explicou 
no final da aula. 
 

A professora logo no 
início da aula explicou 
sem muitos detalhes a 
tarefa, chamando 
atenção dos alunos 
para no final da aula 
quando reexplicar a 
tarefa esclareceu 
possíveis dúvidas. 

A professora 
explicou em vários 
momentos da aula 
(início, meio e fim) 
de forma detalhada, 
questionou e 
esclareceu dúvidas 
sobre a tarefa que 
os alunos fizeram. 
 

TA: (E+ +)   
47:40 P: Agora prestem atenção, porque segunda-feira eu vou cobrar isto aqui de quem 

estava presente aqui hoje. Primeiro construam uma tabela, então vocês sabem que para construir uma 
tabela ela precisa de linha e coluna, certo? Então eu quero que vocês construam uma tabela com 
quantas colunas? 

47:49 A: Seis. 
48:01 P: Confirma, seis colunas, olha uma, duas, três, quatro, cinco, seis (a professora 

desenha no quadro um modelo de tabela).  
48:16 P: Então eu quero uma tabela com seis colunas. Na primeira coluna vocês vão colocar 

o quê? 
48:22 A: vai colocar o nome das substâncias professora? 
48:23 P: todas estas substâncias aqui vocês vão colocar o nome: cobre, alumínio, ácido 

clorídrico. Na segunda coluna? 
48:39 A: A fórmula química das substâncias. 
48:39 P: A segunda a fórmula química das substâncias. A terceira? 
48:45 A: Nome científico das substâncias... 
 
TB (E-)   
6:02 P: E eu quero chamar a atenção de vocês para o verso da folha de vocês, onde tem 

assim olha: explicação de questionamentos. A primeira, que aí vem é assim “A partir das observações 
e anotações feitas durante o experimento 01. Construam uma o quê? ”. 

06:24 A: Tabela. 
06:27 P: Construa uma tabela.  E aí quando eu peço que vocês construam essa tabela eu 

digo mais, eu digo que ela será constituída de quê? 
06:35 A: Seis colunas. 
06:36 P: A professora desenha no quadro um modelo de tabela. 
11:15 – Aluna diz não entender como será a construção da tabela e a professora reexplica. 
12:17 – Aluna interrompe a professora que para e ouve a pergunta. 
11:06 A: Oh! Pró eu não entendi muito. 
11:07 P: Certo. Olha, F disse que ela não entendeu muito. Então eu vou explicar novamente.  
11:19 P: Primeiro eu vou colocar o nome da substância, ou seja, o que eu vou usar aqui no 

experimento... 
29:37 P: Professora reorienta a tarefa. Depois? Não, nós não vamos utilizar. Oh! Oh! Oh! 

Brincando com celular na hora da aula experimental. Aí depois como é que vai construir a tabela.  
Quem não estiver acompanhando com o roteiro depois não tem como confeccionar a tabela, tem 
alguém sem o roteiro? Tem alguém que ficou sem receber o roteiro? A tabela que eu expliquei ali 
vocês só vão conseguir fazê-la se prestarem atenção no experimento, ou seja, nome da substância, 
nome científico... 

49:10 P: Presta atenção, olha para vocês construir a tabela vamos fala aqui primeiro o nome 
das substâncias que nós observamos. Quais foram às substâncias, acetona, ácido clorídrico. No lugar 
da substância, eu quero todo mundo com o roteiro em mãos. Cadê o roteiro F, eu vou anotar na 
caderneta quem não está com o roteiro. 

59:21 A: A gente já entendeu pró. 
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Em relação à regra discursiva sequência – quadro 3, a prática pedagógica da 
professora na TA apresentou um enquadramento muito forte (E+ +), enquanto que na 
TB o enquadramento observado foi fraco (E-), Na TA, a professora seguiu o roteiro 
literalmente e não antecipou a ordem sobre o que os alunos iriam observar e nem o 
que desejava que eles produzissem, apenas solicitou que anotassem o que estavam 
observando. A realização da tarefa foi orientada no momento final da aula (aos 47’40’’). 
Já na TB, a professora antecipou essa ordem, destacando desde o início que ao final 
os alunos iriam construir uma tabela e por isso eles deveriam observar e anotar os 
fenômenos, permitindo que os alunos durante a aula fizessem questionamentos e 
interferências. A definição dessa tarefa foi apresentada em três momentos da aula (aos 
06’, aos 27’37’’ e aos 49’10’’), o que pode ter influenciado na compreensão e realização 
de forma coerente por parte dos alunos na realização da tarefa solicitada pela 
professora. 
Quadro 4: Regra discursiva ritmagem na relação professora-alunos  
Indicador: E+ + E+ E- E- - 

Definição 
da tarefa 
quanto a 
sua 
realização 

A professora logo 
no início 
estabeleceu um 
tempo para 
realização da tarefa, 
constantemente o 
recordou e não 
aceitou prolongar o 
mesmo. 

A professora logo 
no início 
estabeleceu um 
tempo para 
realização da tarefa, 
relembra-os e 
oportuniza alguns 
prolongamentos 
justificados. 

 

A professora 
estabeleceu um tempo 
para realização da 
tarefa, mas respeita o 
ritmo do aluno e 
oferece um tempo 
maior. Relembra 
quando há muita 
demora, 
interrompendo-o após 
vários prolongamentos. 

A professora não 
estabeleceu um 
tempo para 
realização da 
tarefa. Permite 
que o aluno 
progrida a seu 
ritmo e oferece 
outras tarefas 
para os alunos 
que vão 
terminando. 

TA (E-) 
01:53 P: Como observei que a maioria não respondeu a atividade hoje eu vou mudar um 

pouco a estratégia que eu inicialmente já tinha elaborado…. Junto com vocês, nós iríamos fazer a 
discussão, certo, da atividade, mas como eu observei que muitos alunos não fizeram então eu vou 
mudar a estratégia da seguinte maneira. Peguem o roteiro por gentileza, todos com o roteiro em mãos, 
todos pegaram o roteiro não foi? .......Nesse momento eu quero que vocês aqui na sala de aula se 
reúnam em grupo de quatro pessoas, vamos lá formando equipes na sala com os roteiros em mãos e 
depois que vocês formarem estes grupos, peguem o livro de química e pesquisem as respostas nas 
páginas que eu vou listar no quadro para responderem este questionamento. 

05:59 P: Estas páginas que eu listei no quadro contêm todas as informações necessárias 
junto com o procedimento da aula experimental........Cada grupo irá pegar as atividades e vão 
responder pesquisando aqui no livro ok? ....  

13:15 P: Quem não fizer na sala poderá fazer em casa e trazer amanhã. 
28:09 A: Ou pró esse circuito elétrico é para colocar? 
28:17 P: Oi, não o circuito elétrico foi para testar o que foi feito, dizer o que a substância era 
 
TB (E+)  
03:12 A: Pró deixa eu te falar, a atividade que a senhora passou a semana passada da tabela, 

eu e ela não fez porque a gente não entendeu, e tá mais ou menos a gente pode trazer na outra aula? 
03:25 P: Não porque eu vou corrigir agora, porque vocês não perguntaram na hora que eu 

estava explicando? 
03:31 A: Porque já tinha batido o horário e a senhora já tinha saído.  
03:33 P: Não, cadê Luís? 
03:37 A: Luís não veio hoje. 
03:38 P: Quem ficou aqui na sala junto comigo e Luís?  
03:39 A: Eu. 
03:40 P: Luís no final da aula, veio me perguntar e eu tirei a dúvida de Luís, tem isso não, 

podem me perguntar viu? 
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Quanto à regra discursiva ritmagem – quadro 4, a professora apresentou um 
enquadramento fraco (E-) na TA e um enquadramento forte (E+) na TB. Apesar de 
indicar que os alunos de ambas as turmas deveriam realizar a tarefa em horário 
extraclasse, na TA a professora observou que poucos alunos tinham respondido a 
atividade. Isto, a levou a reunir os alunos em grupo e ampliar o tempo para a realização 
da tarefa, oferecendo o horário da aula para estes resolverem a atividade, com direito 
ao esclarecimento de dúvidas. Todavia, percebendo que esse tempo não foi suficiente 
para os alunos terminarem a tarefa, permitiu-se que os alunos terminassem a tarefa em 
casa e a trouxessem na próxima aula. Entretanto, na TB a professora observou os 
cadernos e constatou que a maioria dos alunos tinha feito a tarefa, assim ela 
prosseguiu com o planejamento e discutiu as questões referentes à aula experimental, 
desconsiderando aqueles alunos que não haviam respondido a tarefa.  

No momento que a professora-pesquisadora alterou a ritmagem na TA, quando 
o planejado seria modificar esta regra na turma experimental, como fez na regra 
discursiva sequenciamento, acabou modificando a sua atuação inicial pré-estabelecida. 
Isto fez com que o grau de enquadramento acabasse sendo caracterizado como E+ em 
relação à ritmagem na turma experimental (TB), quando justamente deveria atuar de 
forma contrária. 
Quadro 5: Quadro 4: Regra discursiva critérios de avaliação na relação professora-alunos  
Indicador:  E+ + E+ E- E- - 

Definição da 
tarefa quanto 
a sua 
realização 

A professora indicou 
o tipo de tarefa que 
os alunos iriam 
realizar e todos os 
procedimentos 
necessários de 
forma detalhada. 

A professora indicou 
o tipo de tarefa que 
os alunos iriam 
realizar, mas 
explicou de forma 
superficial os 
procedimentos. 

A professora 
indicou o tipo de 
tarefa que os 
alunos iriam 
realizar, mas não 
explicou os 
procedimentos. 

A professora 
não indicou o 
tipo de tarefa e 
nem os 
procedimentos. 

TA (E-)  
48:16 P: Então eu quero uma tabela com seis colunas. Na primeira coluna vocês vão colocar 

o quê? 
48:22 A: vai colocar o nome das substâncias professora? 
48:23 P: Todas estas substâncias aqui vocês vão colocar o nome: cobre, alumínio, ácido 

clorídrico. Na segunda coluna? 
48:39 A: A fórmula química das substâncias. 
48:39 P: Na segunda a fórmula química das substâncias. Na terceira? Nome científico das 

substâncias. Quando eu falo nome científico, por exemplo eu falei assim: barrilha natural. Qual é o 
nome científico, nome apropriado da barrilha natural? Então eu quero que vocês procurem, pesquisem 
e coloquem, por exemplo no caso da barrilha natural. Então aqui eu iria colocar oh! O nome da 
substância que eu usei barrilha natural, na coluna dois eu vou colocar a fórmula: Na2CO3 (Na dois CO 
três). Na coluna três eu vou colocar o nome dela científico: carbonato de sódio. Aí eu vou na quarta 
coluna eu vou colocar o quê? 

49:34 A: Os resultados esperados. 
49:38 P: Os resultados esperados. E na quinta? 
49:44 A: Os resultados observados. 
51:30 P: Então, esta quarta coluna a gente pode eliminar porque o tempo não deu, eu tinha 

que fazer pergunta a vocês e vocês tinham que está anotando o que vocês achavam que iria 
acontecer. Então esta quarta aqui a gente pode retirar. E na quinta o quê K? 

49:57 A: Na quinta os resultados observados.   
50:01 P: O que foi que a gente observou? Conduziu quando sólido? 
50:05 A: Não. 
50:06 P: Então a gente vai colocar oh, que o sólido não conduziu, certo? Não conduziu o 

quê? Eletricidade, e quando em solução conduziu? 
50:23 A: Conduziu. 
50:24 P: Então vocês vão colocar aqui oh, solução. 
50:28 A: Sólido conduziu professora. 
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50:29 P: Sólido conduziu gente? 
50:32 A: Não. 
50:34 P: E em solução? Cadê o carbonato? Acha aqui, pra me por favor, o carbonato de 

sódio K, encontra aí o carbonato de sódio.  
50:47 A: Aí oh. 
50:49 P: Foi este o carbonato de sódio.  
50:56 A: Oh! Professora vai provar ele no sólido. 
50:58 P: Sim, mas é vocês que vão observar, coloca aqui o carbonato de sódio. Ligue o 

eletrodo na tomada. Observe o carbonato de sódio sólido, conduz? 
51:34 A: Não. 
51:40 P: E dissolvido em água conduz? 
51:43 A: Conduz. 
51:44 P: Ah. Tirei a dúvida? Prosseguindo é a seis, a classificação. A classificação quer dizer 

se esta substância ela é iônica, ela é metálica ou covalente? E aí para vocês responderem? Vocês 
vão precisar pesquisar. Pesquisar onde? No livro ou na internet, no material que vocês tiverem 
acesso. Então por exemplo, aqui eu posso dizer oh, que aqui é uma substância iônica, então assim 
vocês vão fazer uma tabela para todas as substâncias, ok na primeira questão?  

 
TB (E+ +)  
06:02 P: E eu quero chamar a atenção de vocês para o verso da folha de vocês, onde tem 

assim olha: explicação de questionamentos. A primeira, que aí vem é assim “A partir das observações 
e anotações feitas durante o experimento 01. Construam uma o quê?”. 

06:24 A: Tabela. 
 06:27 P: Construa uma tabela.  E aí quando eu peço que vocês construam essa tabela eu 

digo mais, eu digo que ela será constituída de quê? 
06:35 A: Seis colunas. 
06:36 P: Isso, o que nós teremos na primeira coluna? 
06:38 A: Nome das substâncias. 
06:40 P: E na segunda? 
06:43 A: A fórmula química das substâncias. 
06:44 P: E na terceira? 
06:45 A: O nome científico das substâncias. 
06:47 P: E na quarta? 
06:48 A: Resultados esperados. 
06:49 P: E na quinta? 
06:51 A: Resultados observados. 
06:52 P: Isso, então aí eu chamo atenção que vocês irão construir uma tabela, e que durante 

a construção, e que isso vocês têm que prestar atenção na aula experimental. Por que se vocês não 
prestarem atenção o quê vai acontecer? 

11:19 P: ... entendeu como vai ser a construção da tabela? Primeiro eu vou colocar o nome 
da substância, ou seja, o que eu vou usar aqui no experimento. Depois eu vou colocar a fórmula da 
substância. Se não souber a gente faz o quê? Vai pesquisar no livro, na internet. Depois nós vamos 
colocar o nome científico, ou seja, o nome que é apropriado. Vocês podem olhar na tabela se for 
apenas uma substância, se for um elemento químico só, se for mais de um agente vai pesquisar. No 
livro de vocês até tem o nome de algumas, que pedir hoje que vocês não trouxeram. Mas, depois vou 
está dando a página do livro de vocês F aqui, deixa eu achar aqui rapidinho para não atrapalhar a aula 
de vocês. Aqui oh! Por exemplo tá vendo a acetona? Aqui no livro de vocês tem o nome, a fórmula, 
ok? 

12:08 P: Continuando, nós vamos colocar, se vocês acham que conduz ou não, resultados 
esperados. Depois resultados observados. 

12:17 A: Oh! Deixa aqui eu te falar, naquele nome das substâncias vai botar o nome, é 
prego, a fórmula é igual tem na tabela periódica. 

12:23 P: Ou no livro que vocês vão olhar, se for por exemplo acetona, a fórmula seria esta 
C3H6O (C três, H seis O). 

12:34 A: Ah! Sim, e o nome científico é ferro, tem que colocar assim? 
1239 P: Isso. Eu vou falando aqui e você vai prestando atenção entendeu? 
12:40 A: Entendi. 
12:41 P: E você vai dizer se é iônica, covalente ou metálica, pelo livro que vocês vão 

pesquisando. 
12:46 A: Na classificação né? 
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12:47 P: Isso, na classificação. Entendeu? 
12:48 A: Entendi. 

Na regra discursiva sobre os critérios de avaliação – Quadro 5, a prática 
pedagógica da professora na TA indicou um enquadramento fraco (E-), diferente da TB, 
na qual a professora manteve um enquadramento muito forte (E+ +). Enquanto que na 
TA a professora só explicou a tarefa após o desenvolvimento da aula experimental, na 
TB a professora explicou a tarefa desde o início da aula, deixando explícito o que 
desejava dos alunos durante e após a realização da aula experimental. Além disso, 
também reexplicou a tarefa na TB em outros dois momentos, possibilitando aos alunos 
esclarecerem dúvidas e pode observar o nível de entendimento da explicação, quando 
os alunos indicavam o que não haviam compreendido. Já na TA a professora apenas 
explicou a tarefa uma única vez no final da aula, não permitindo aos alunos 
esclarecerem as dúvidas surgidas, o que talvez tenha influenciado a realização da 
tarefa e assim, apenas dois alunos num universo de 38 fizeram de forma coerente a 
tarefa, enquanto que na TB de um total de 42, apenas oito alunos não fizeram ou 
fizeram de forma incompleta a tarefa proposta. A seguir o quadro 6 mostras de forma 
resumida os resultados encontrados. 
Quadro 6: Relação das regras discursivas e os graus de enquadramento atribuídos às práticas 
pedagógicas desenvolvidas pela pesquisadora 

Regras discursivas Graus de enquadramento 
E+ + E+ E- E- - 

Seleção TA/TB    
Sequência TA  TB  
Ritmagem  TB TA  

Critérios de avaliação TB  TA  

Por meio da análise dos dados, foi possível equacionar de modo resumido, 
conforme o quadro 6, a caracterização da prática pedagógica desenvolvida pela 
professora-pesquisadora, nas duas turmas, relacionada com as regras discursivas e os 
valores de graus de enquadramento atribuídos.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para Morais, “a prática pedagógica do professor é fortemente influenciada pela 
composição social da turma” (1993, p.128), isto explica, de certa forma, a semelhança 
entre os graus de enquadramento que a professora exerceu nas duas turmas, como, 
por exemplo, quanto a regra discursiva seleção. Assim, podemos observar que a 
pesquisa na sala de aula e a reflexão sobre a ação pedagógica podem auxiliar no 
entendimento da aula.  Quando a professora na regra discursiva sequência determina a 
ordem em que vai explicar a tarefa, modificando-a em relação à TB a partir do que 
tinha realizado na TA, a professora resenha neste momento a tarefa e consegue 
atender ao tinha planejado a TB. “O princípio de enquadramento regula a comunicação 
(os discursos) entre professor e alunos, as variações desse princípio, entre 
enquadramento fortes e fracos, determinam variações nas práticas pedagógicas” 
(MORAIS, 1993, p. 92).  

Em relação à regra discursiva ritmagem a professora alterou sua prática 
pedagógica na TA, ampliando o tempo na realização da tarefa com um enquadramento 
E-, quando deveria alterar esta regra à TB, na qual manteve um enquadramento E+ e 
acabou alterando as regras. Bernstein (1996) destaca explica o ocorrido nesta análise 
da regra discursiva ritmagem quando diz que “os princípios de enquadramento regulam 
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as regras de realização”. Morais (1993) explica que “uma seleção centrada no 
professor (enquadramento forte), pode não implicar necessariamente uma ritmagem 
forte, a qual, pode estar associada a algum controlo do aluno sobe a sua taxa de 
aquisição” (p. 92).   Na regra discursiva critérios de avaliação a professora diferenciou 
os valores nos graus de enquadramento nas duas turmas. Neste caso parece que a 
regra discursiva sequência influenciou o resultado da regra discursiva critérios de 
avaliação, ou seja, estas regras neste caso “parecem ser dependentes” (1993, p. 92).  

Refletir sobre a própria atuação, tendo com objetivo modificar a prática 
pedagógica é um grande desafio. No caso da pesquisa em questão a professora-
pesquisadora não soube em determinados momentos se distanciar e alterar sua prática 
pedagógica, e deixar que a teoria lhe guiasse, isso comprometeu a geração dos dados 
como foi o caso regra discursiva seleção e ritmagem. No entanto, em outros momentos 
foi possível observar o redesenho da tarefa. Os resultados desta pesquisa também 
refletem as dificuldades encontradas pelos pesquisadores iniciantes na geração de 
dados, o que não é comum divulgar-se, apesar de ouvirmos algumas vezes de forma 
não oficial que foi necessário reaplicar a pesquisa, principalmente pesquisas do tipo 
intervenção. Assim, ressaltamos que esta investigação serviu à reflexão da professora-
pesquisadora de sua prática pedagógica, destacando aspectos que antes a mesma 
nunca imaginou acontecer no desenvolvimento de suas aulas.  
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Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo identificar a relação entre o processo de construção de 
representações e da aprendizagem de conceitos em Química Orgânica. Para a realização deste 
trabalho, utilizou-se uma análise documental. Como instrumento de pesquisa foram utilizadas as provas 
dos estudantes realizadas na disciplina Química dos Compostos Orgânicos I. Os resultados preliminares 
mostraram que existe uma relação entre os aspectos representacionais e os conceituais. No processo de 
resolução das questões foi observado que obtiveram maior êxito, os estudantes que fizeram uso de mais 
de um tipo de representação estrutural para um mesmo composto. Por fim, concluiu-se que a 
aprendizagem de conceitos da Química Orgânica não pode ser separada de como representá-los, e do 
que significam.  

Introdução  

Na Química é de extrema importância que os alunos tenham diposição para 
minimizar suas dificuldades em relação ao conhecimento científico, haja vista que um 
grande número de estudantes demonstra problemas na aprendizagem desta disciplina. 
Problema esses que abrangem diversos níveis de ensino, desde o fundamental até o 
superior. Uma das possíveis explicações para esse problema é o uso da metodologia 
tradicional utilizada pelos professores desta disciplina em sala de aula, bem como a 
maneira da transmissão, e a recepção dos conteúdos pelos os alunos. Muitos 
professores de Química não utilizam outros recursos didático-pedagógicos e/ou 
tecnológicos para aprimorar o processo de aprendizagem dos alunos. 

 
 Queiroz (2009) destaca que outra dificuldade que os alunos enfrentam no 

processo de aprendizagem é a centralização no caráter abstrato. Este, por sua vez é 
um dos principais obstáculos da aprendizagem em ciências, principalmente no que se 
refere à natureza complexa da Química. Em grande parte, ao fato de esta disciplina ser 
uma ciência essencialmente experimental e visuo-espacial, que exige o domínio sobre 
os modos e convenções das representações que, na maioria das vezes, relacionam-se 
a entidades submicroscópicas para ser plenamente compreendida.  

 
Sobre aspectos visuais no ensino de Química, Raupp et al (2009, p. 66) 

consideram que “a visualização em Química é um ponto fundamental, pois sua 
aprendizagem envolve habilidades visuoespaciais que dão suporte para realizar 
determinadas operações cognitivas especialmente”. Nesse ínterim, existem três níveis 
representacionais, sendo eles: macroscópicos, submicroscópicos e simbólicos, a partir 
dessa complexidade, para vários pode representar, um obstáculo à aprendizagem 
como argumenta Queiroz (2009). 

 
As representações visuais na ciência não são facilmente percebidas, mas 

apresentam um elevado grau de conteúdo conceitual, abstrato e, muitas vezes, 
matemático, como preconiza Ramadas (2009). Em conformidade com esse 
entendimento observa-se que a linguagem química faz uso de variadas representações 
tais como: fórmulas, estruturas moleculares, diagramas, modelos atômicos, 
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mecanismos de reações entre outros, pois as representações químicas, de maneira 
geral, são aquelas que são impregnadas de conceitos abstratos e de alta 
complexidade. Entretanto sua compreensão inadequada acarreta uma interpretação 
diferente das representações a eles relacionadas.  

 
Diante disso, pode-se observar que a utilização das representações tem um 

papel importante, uma vez que é desse modo que a Química expressa seus conceitos, 
pois ela é considerada uma ciência abstrata, o que a torna consequentemente 
indispensável na aprendizagem do aluno. Segundo Vergnaud (1982), a representação 
de símbolos deve representar o problema e também ajudar aos alunos a resolvê-lo. Na 
Química, a representação não é mais um desenho qualquer, ela tornou-se uma 
maneira de refletir, como postula Habraken (2004). 

 
Para a formação de uma representação, se recorre à língua materna, 

desenhos, analogias, modelos, figuras ou a fórmulas com signos próprios de uma 
ciência. Peirce (2005) destaca que um signo ou uma representação é tudo que substitui 
outra coisa, representando-a para alguém, sobre certas medidas e aspectos. No 
contexto da semiologia, o signo é a relação entre o significado (conceito) e o 
signficante (representação óptica), ou seja, o significante é a apresentação física do 
signo, de forma sonora e/ou imagética. Já o significado é o conceito que permite a 
formação da imagem na mente de um indivíduo quando ele entra em contato com o 
significante.  

 
A semiologia é divida em três partes: ícone, índice e símbolo. A palavra ícone 

vem do grego e quer dizer imagem. Pignatari (2002) ressalta que o ícone possui 
alguma semelhança ou analogia com o seu referente, por isso quando representamos 
algo por meio de uma imagem (desenho). Já o índice, segundo Peirce (2005, p. 52), “é 
um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por 
esse objeto”. Dessa forma, o índice é, portanto, um signo de referência a um dado 
objeto e/ou objetivo.  Para este autor, os símbolos são uma classe geral de objetos, 
que representam os signos, como bem argumenta Silveira (2007).  

 
A utilização de um sistema de signos como forma de representação de 

estruturas de substâncias, de conceitos e de procedimentos experimentais já era 
realizada pelos alquimistas no século XVIII.  Nesse contexto pode-se afirmar que a 
criação da simbologia de Berzelius, no século XIX, para os elementos químicos 
possibilitou a criação da escrita dos compostos, de modo que pudesse prever 
quantidades de reagentes e produtos.  E, a partir desse sitema de representação, uma 
série de outros conceitos foram incorporados a esse sistema. 

  
Desse modo, as representações estruturais foram incorporando novos 

significados, como o de ligação química, de valência, de geometria, por exemplo. E 
assim a compreensão dessa linguagem se tornou um processo complexo que exige 
tanto dos especialistas quanto dos estudantes, novos constructos científicos. A 
Química Orgânica devido ao fato de utilizar um maior número de representações é a 
mais afetada e que apresenta maior dificuldade de elaboração conceitual. No que diz 
respeito à importância das representações, Vergnoud (1982) enfatiza que “a simbólica 
não é apenas uma linguagem que permite a conceitualização, ou seja, a representação 
simbólica deve, também, representar o problema e deve ajudar os estudantes a 
resolver o problema”. Nesse contexto, Wartha (2013) complementa ainda que, assim 
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como há problemas mais facilmente resolvíveis que outros, ou procedimentos mais 
fáceis do que outros, também deverá haver representações mais potentes que outras.  
 

Além disso, sobre a Química Orgânica, Wartha (2013, p.82) argumenta ainda 
que: 

 
(...) a aprendizagem de ciências, em particular da Química Orgânica, é um 
processo que depende de inúmeros fatores, como por exemplo, os 
conhecimentos prévios, as habilidades viso espaciais, as interações que os 
estudantes têm com os professores e colegas, as ferramentas educativas a 
que eles têm acesso entre outras. 
 

Mas a formação desta representação não acontece independente do conteúdo 
a representar nem deve deixar de respeitar as regras. Uma representação dita como 
identificável quando é possível reconhecer nela, o que ela representa. Assim, uma 
representação identificável permite que a pessoa que se depara com ela, selecione as 
características e os dados do conteúdo que está sendo representado. Quando os 
conteúdos científicos se expressam em um único tipo de linguagem, pode ocorrer que 
os estudantes tenham dificuldades para transferir seus conhecimentos em outras 
atividades que necessitam outro tipo de registro ou onde coexistam diferentes formas 
de representação. 

 
Nesse contexto, Duval (2008) corrobora que é indispensável trabalhar por uma 

aprendizagem voltada na conversão das representações em que o aluno tenha 
capacidade de nortear os registros, levando a construção do saber integrado a partir do 
conhecimento de diferentes formas de representação. No encadeamento das 
representações, saber interpretá-las no que tange a sua produção pelo aluno, pode 
ajudar ao professor a realizar intervenções mais adequadas no seu processo de 
elaboração conceitual. Isto implica dizer que a compreensão em Química, acontece na 
medida em que o aprendiz consegue coordenar os vários registros de representação 
associados a um mesmo objeto. E assim poder estabelecer coordenações entre os 
vários registros significa potencializar a compreensão desse objeto. Entretanto, é muito 
frequente tomar o objeto representado pela representação em si, ou seja, confundir a 
representação estrutural de uma molécula com a própria substância ou composto. 

 
Em síntese, para se ter uma boa aprendizagem em Química é preciso a 

utilização da riqueza das representações mentais, dos conceitos químicos elaborados 
pelos alunos. Isto implica em um trabalho de ensino em que os vários registros de 
representação estejam envolvidos, de maneira que facilite a aprendizagem, uma vez 
que as representações químicas, além de comunicar as representações mentais, 
contribuem para sua reorganização e construção. 

 
Já em sala de aula, Wartha (2013) considera que o professor e os alunos 

geram um intercâmbio de ideias por meio da linguagem. Esta, por sua vez incorpora 
uma simbologia particular, de modo que crie assim um sistema de representações, que 
se caracteriza pelo compartilhar de significados. O compartilhamento de significados 
ocorre durante o processo de ensino aprendizagem em que o professor atua de 
maneira intencional para mudar e reconstruir significados existentes na experiência do 
aluno e, para isso se utiliza de diferentes ferramentas de aprendizagem.  
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Durante o processo de aprendizagem dos alunos em ciência, é facilmente 
perceptível que eles se submetam a vários tipos de representação, quer sejam 
descritivas, experimentais e matemáticos, como postula Laburú, et al. (2011). Nesse 
sentido, o estudo de representações envolve a compreensão de alguns conceitos 
básicos, entre eles, o de multimodos e o de múltiplas representações. De acordo com 
Klein (2011), a representação multimodal refere-se à prática de reapresentar um 
mesmo conceito de várias maneiras ou em diferentes linguagens e multimodos. Dessa 
forma, a linguagem na Química Orgânica faz uso de variados tipos de representações, 
ou seja, uma molécula pode ser representada de várias formas, sendo as principais: 
projeção de Fischer, conformação de Newman, condensada, plana, conformação em 
cadeira, por exemplo. 

 
Laburú, et al. (2011), destaca a necessidade que os alunos têm em 

desenvolver um entendimento de diversas formas e modos de representá-los, ao invés 
de ficarem dependentes somente em uma única forma particular. A representação 
multimodal, segundo Klein (2011) refere-se à prática de representar um mesmo 
conceito de várias formas ou em diferentes linguagens, sejam elas descritivas (verbal, 
gráfica, tabular, diagramática, fotográfica, por mapas ou cartas), experimentais e 
matemáticas, figurativas (pictórica, analógica e metafórica), gestuais ou corporais. 

 
 Diante das considerações elencadas, esta pesquisa busca responder as 

seguintes perguntas: “quais as dificuldades que os alunos de Química Orgânica 
apresentam na construção de representações e possíveis implicações na elaboração 
conceitual, ou seja, há relação entre a construção de uma representação e a 
elaboração conceitual? Será que o uso de múltiplas representações facilita a resolução 
de problemas de Química Orgânica”? 
 
Metodologia 
 

 Para o referido trabalho de pesquisa foi adotada uma abordagem qualitativa, 
por meio de pesquisa documental. Em relação ao público alvo escolhido, foram 
escolhidos alunos de uma IFES localizada na região nordeste do Brasil. A turma era 
composta cinquenta (50) alunos da disciplina de Química dos Compostos Orgânicos I 
(QCOI). As análises dos dados foram realizadas a partir das respostas dos alunos. 
Foram aplicadas questões referentes aos conteúdos exigidos nas provas aplicadas 
durante o semestre letivo de 2012.1. 

 
O percurso metodológico utilizado nesta pesquisa compreendeu quatro etapas.  
i) Seleção e escolha da turma; 
ii) Delimitação dos documentos que serão analisados; 
iii) Organização e categorização do conteúdo, por redes sistêmicas; 
iv) Análise das entidades representacionais. 

 

Resultados e Discussões 
Nesta parte do trabalho foram discutidos os resultados referentes às análises 

de provas dos alunos realizadas durante o curso de Química dos Compostos 
Orgânicos I. Optou-se por usar redes sistêmicas na apresentação e categorização dos 
dados.  Os resultados da análise da questão 01 são apresentados na Figura 01.  
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Figura 01: Rede sistêmica da questão 01 da prova Química dos Compostos Orgânicos I 

Na questão 01 foi possível verificar que aproximadamente 80% dos estudantes 
responderam parcialmente a esta questão. Foi verificado que, muitos alunos 
apresentaram dificuldades em mudar de uma forma de representação para outra, e de 
nomear as estruturas, como mostra a Figura 02. Portanto, fica evidente que aspectos 
representacionais são fundamentais na resolução desta questão e o conhecimento em 
relação a nomenclatura dos compostos orgânicos.  Verificou-se também que poucos 
estudantes conseguiramm resolver a questão, no que tange ao uso adequado de 
múltiplas representações.  

 

 
                           Figura 02: Padrão das respostas dos estudantes na resolução da questão. 

 
Foi analisada a questão 02 da prova realizada pelos estudantes na disciplina 

Química dos Compostos Orgânicos I. A rede sistêmica dessa questão está 
representada na Figura 03.  
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Figura 03: Rede sistêmica da questão 02 da prova Química dos Compostos Orgânicos I 

 
Nessa questão mais da matade dos estudantes não obtiveram êxito. Cerca de 

dezenove por cento (19%) deles utilizaram a forma condensanda do 2,3 dimetil- 
butano, como representação inicial. Posteriormente, transformaram para projeção de 
Newman, mas apresentaram dificuldade nessa transformação, pois esses estudantes 
representaram outro composto, ou seja, um composto diferente do enunciado. 

  
O mesmo erro foi percebido com os estudantes que não utilizaram diferentes 

tipos de representação como mostra na Figura 04. Os que resolveram adequadamente 
a questão fizeram uso de mais de um tipo de representação. Tal fato pode ser 
observado na rede sistêmica da questão 02 (Figura 03). 

 

 
Figura 04: Padrão das respostas dos estudantes na resolução da questão.  

A questão 03 da mesma prova foi analisada e os resultados são apresentados 
na rede sistêmica da Figura 05. 
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Figura 05: Rede sistêmica da questão 03 da prova Química dos Compostos Orgânicos I 

 
   A questão nenhum estudante conseguiu resolvê-la adequadamente em sua 

totalidade. Uma minoria desses estudantes responderam somente a representação e a 
relação entre eles (enantiômeros e/ou diastereoisômeros) ou representação e 
configuração absoluta (R/S). Já a maior parcela respondeu parcialmente a questão, 
classificando a relação entre eles, configuração absoluta e estrutura como podem ser 
percebidos na Figura 05. As dificuldades apresentadas pelos alunos não estão 
relacionadas somente na parte visuo-espacial, mas também na parte conceitual. Os 
estudantes que utilizaram mais de uma representação obtiveram maior êxito em 
relação àqueles que optaram em utilizar apenas uma, como pode ser percebido na 
Figura 06. 

 
 

Figura 06: Padrão das respostas dos estudantes na resolução da questão. 

Foi analisada também a questão 04 e os resultados são apresentados na rede 
sistêmica da Figura 07. 
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Figura 07: Rede sistêmica da questão 04 da prova Química dos Compostos Orgânicos I. 

 
Nesta questão foi observado um fato que chamou a atenção porque uma 

grande parcela dos estudantes, mesmo usando mais de uma representação, não 
resolveu de forma adequada a questão como mostra a rede sistêmica na Figura 07.  

 
Nesse sentido verificou-se que o principal erro cometido pelos estudantes está 

centrado na disposição dos substituintes dos carbonos quirais. Entre os alunos que não 
conseguiram resolver a questão, o principal erro estava no processo de construção da 
projeção de Ficher. Também foi possível identificar problemas relacionados à 
nomenclatura dos compostos, como mostra a Figura 08. Os estudantes apresentam 
muitas dificuldades em construir representações estruturais para resolver as questões, 
haja vista que, de forma feral construíram representações estruturais que não são as 
mais adequadas para resolver esse tipo de questão, como é o caso de estruturas na 
forma de esqueleto que contém, também, informações de caráter espacial. 

 

 
Figura 08: Padrão das respostas dos estudantes na resolução da questão. 
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Dessa forma, ao não realizarem a conversão entre diferentes representações 
estruturais para o mesmo composto, os estudantes acabaram cometendo erros 
conceituais que dependem exclusivamente de estruturas mais adequadas que 
permitam extrair determinadas informações.  
 
Conclusão 
 
 Á luz dessa discussão verificou-se que na análise destas questões, os 
estudantes que conseguiram resolver adequadamente às questões, há uma 
porcentagem maior de acertos entre os que, durante a resolução utilizaram várias 
representações estruturais. Tal fato confirma a hipótese inicial acerca do propósito do 
trabalho da pesquisa. Percebeu-se também que o uso de diferentes representações 
permite uma melhor resolução sobre os conceitos envolvidos nas questões. Constatou-
se ainda, que nas questões que não foram resolvidas adequadamente na sua ou que 
não foram resolvidas, deu-se por conta da existência de outras dificuldades, além das 
representacionais, que dificultam a aprendizagem de conceitos relacionados à Química 
Orgânica, como é o caso de determinadas habilidades visuo-espaciais.  
 
 Diante deste estudo percebeu-se que há uma forte relação entre a capacidade 
representacional e a elaboração conceitual. E, que, os estudantes apresentaram muitas 
dificuldades conceituais na disciplina. Isso ocorre porque muitos deles têm, também, 
muitas dificuldades em construir representações estruturais e, principalmente, em 
converter uma forma de representação em outra.  
 

E, por fim pode-se constatar que, a partir das considerações apresentadas 
concernentes à aprendizagem de conceitos da Química Orgânica não pode ser 
separada de como representá-los e do que significam. Isso porque toda palavra, figura, 
diagrama, equação ou simbolismo envolvido por detrás das ações e procedimentos, 
por exemplo, pertencem a um contexto, que é parte de uma troca de significados e, 
que, portanto, há necessidade de se levar em consideração os aspectos 
representacionais dessa disciplina tanto quanto os aspectos conceituais. 
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Introdução 
O início dos estudos sobre a interação da ciência 

e literatura data da década de 19201, e desde então 
muitos trabalhos relatam a importância de se 
estimular o diálogo entre estes diferentes saberes. 
Diversas obras literárias apresentam a ciência como 
objeto indispensável na compreensão da narrativa2. 
No livro a “A Chave Estrela”, de Primo Levi, um 
montador de guindastes, Faussone, faz um químico 
de seu interlocutor para contar as suas aventuras 
nos trabalhos manuais que desempenha. O capítulo 
“Clausura” narra a saga vivida por Faussone para 
construir colunas de destilação e tubulações de 
serviço e de trabalho em uma fábrica de destilação 
para recuperação de ácido de águas residuais. 
Quando a coluna de destilação entrou em 
funcionamento, a estrutura quase foi destruída pelo 
aumento da pressão causado pelos vapores retidos 
nas argolas de cerâmicas usadas com o seu 
enchimento.  

No texto, o autor faz uma homenagem ao trabalho 
criativo, ao mesmo tempo em que trata de conceitos 
técnicos importantes relacionados com a engenharia 
e a química. Nos cursos de química e engenharia, 
equilíbrio de fases e destilação são conteúdos 
presentes nos planos de ensino de alguns 
componentes curriculares. Com esta perspectiva, o 
objetivo deste trabalho foi utilizar o texto “Clausura” 
como uma estratégia adicional para aprendizagem 
destes conteúdos em um curso de Físico-Química II 
do curso de Engenharia de Alimentos da UEFS. 

A atividade proposta iniciou-se com a leitura do 
capítulo “Clausura”, seguida da resolução de 
algumas questões. Entre as questões formuladas, 
destacamos as seguintes:  

1) Qual a diferença entre a destilação simples e 
destilação fracionada? 

2) Qual a função da coluna de fracionamento em 
um processo de destilação fracionada? 

A última etapa foi a discussão com o grupo sobre 
os conceitos químicos abarcados pela narrativa, e 
como a obra literária serviu de ponte para a 
compreensão e aprendizagem dos mesmos. 

Resultados e Discussão 
Os primeiros resultados são apresentados para 

uma discussão inicial e verificação da aceitação dos 
alunos quanto à utilização de um instrumento de 

trabalho não corriqueiro no estudo científico de 
química, qual seja, o discurso literário. Pelas 
respostas dos alunos, verificamos que os conceitos 
sobre destilação simples e destilação fracionada 
correspondem, na sua maioria, às crenças prévias 
de cada um, com poucas informações 
complementares de novas aprendizagens, como a 
exemplo desta: “Destilação simples seria a 
separação de substâncias com pontos de ebulição 
distantes, fracionada é usada para separar 
substâncias cujos pontos de ebulição são próximos.” 
Observamos, também, a utilização de um texto curto 
e simples para a resposta.  
No entanto, a partir das respostas relacionadas à 

segunda pergunta, como: “aumenta a superfície de 
contato” e “realizar sucessivas destilações e melhor 
eficiência na destilação”, observamos que a 
narrativa de Faussone em um cenário ficcional 
contribuiu para aprendizagem de parâmetros 
relevantes no projeto de uma coluna. Quando o 
aluno descreve que “essas argolas tiveram o 
objetivo de formar obstáculos para que as partículas 
de água e ácido se condensassem, para que 
fossem vaporizados novamente”, verificamos que a 
leitura não foi usada apenas como decifração da 
escrita, mas como um caminho para interpretar a 
realidade de um processo mais complexo. 
Esta estratégia proporcionou o deslocamento dos 

alunos para outras esferas de sentido, não tão 
comuns no ensino-aprendizagem de química, 
permitindo-lhes acessar outros caminhos para 
obtenção do resultado, no caso, compreensão e 
aprendizado dos conceitos. 

Conclusões 
A utilização do texto “Clausura” facilitou a 

verificação de aprendizagem dos conceitos sobre 
destilação. Os alunos se sensibilizaram quanto à 
utilização de obras literárias na compreensão de 
conhecimentos específicos. 
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Introdução 
Segundo Castilho1 um robô pode ser definido 

como equipamento multifuncional e reprogramável, 
construído para desempenhar uma determinada 
tarefa, podendo atribuir a função de movimentar um 
determinado objeto. Já segundo D’Abreu2, do ponto 
de vista técnico-industrial a Robótica pode ser 
definida como um conjunto de conceitos básicos de 
mecânica, cinemática, automação, hidráulica, 
informática e inteligência artificial, direcionados para 
o funcionamento adequado de um robô. 

Sendo um conceito que permeia a sociedade, não 
poderia ser excluído do contexto escolar. 
Maisonnette3 define a robótica educacional como o 
controle de conjuntos de mecanismos 
eletroeletrônicos controlados por computador, 
executando ações pré-estabelecidas, podendo ser 
programado para interação com o meio ambiente. 
Dessa forma, esse trabalho discute a elaboração de 
robôs educacionais imóveis para a discussão de 
conceitos relacionados ao tópico de Soluções, com 
12 alunos do 1° ano do CEPAE (Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação - UFG), convidados a 
comparecerem no contraturno da escola. A ideia é 
construir agitadores de solução e medidor de 
temperatura, acoplados um ao outro, utilizando um 
Kit Arduino, permeando o uso de novas tecnologias 
de forma lúdica.  

Resultados e Discussão 
O kit escolhido para a elaboração dos robôs foi o 

Arduino, um software/hardware de fácil acesso e 
baixo custo, além de ser uma plataforma open 
source, o que possibilita que outros desenvolvedores 
de robôs disponibilizem na internet programações e 
projetos que podem facilitar o trabalho com esse Kit. 

Salientamos que a ideia do tipo de robô a ser 
elaborado, deveria partir do grupo de alunos 
convidados, o que implicaria em um trabalho com um 
viés de colaboração. 

Assim, os alunos propuseram durante as reuniões 
a construção de um agitador de soluções acoplado a 
um medidor de temperatura. Todas as reuniões que 
aconteceram foram filmadas e posteriormente 
transcritas para futuras analises mais aprofundadas. 

Essa decisão se deve ao fato de que os discentes 
se mostraram fascinados com os experimentos, 
vidrarias e aparelhos utilizados, o que implicou na 
ideia de construir um robô com tais funcionalidades, 
um robô que fosse capaz de mexer uma solução, 

medir a sua temperatura eletronicamente foi sugerido 
em dois desenhos, conforme figura 1. 

Figura 1. Desenhos sugeridos pelos alunos.  

Para a construção do robô, os alunos explicitaram 
vários conceitos referentes aos diferentes tipos de 
soluções, inclusive em relação ao ponto de 
saturação, já que ele varia com a temperatura, daí o 
interesse em medir a temperatura das soluções. 
Várias discussões acerca do material a ser utilizado 
no aparelho para agitar a solução também foram 
realizadas, no sentido de dirimir dúvidas se o 
material utilizado poderia ou não interferir de alguma 
forma a solução a ser agitada: 

“E se fizéssemos uma parte de agitador de madeira? 
(Aluno 3).” 

“Madeira pode ser complicado, não estragaria se a 
solução for ácida? (Aluno 6) 

O diálogo, como outros similares, também 
mostram atitudes colaborativas entre os 
componentes do grupo, o que pode levar a uma 
aprendizagem colaborativa efetiva. 

Conclusões 
A robótica pedagógica permite a discussão 

conceitual de forma colaborativa, na qual os alunos 
ajudam-se uns aos outros no sentido de elaborar, 
discutir e executar uma proposta conjunta. Dessa 
forma, o professor discute conceitos importantes em 
um ambiente de discussão, fora do espaço da sala 
de aula. 
____________________ 
1. CASTILHO, M. I. Robótica na Educação: Com que objetivos?.- 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. 
2. D’ ABREU, J. V. V. Desenvolvimento de Ambientes de 
Aprendizagem Baseados no Uso de Dispositivos Robóticos. IN. 
Anais X Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Curitiba: 
UFPR, 1999. 
3. MAISONNETTE, R.; A utilização dos recursos informatizados a 
partir de uma relação inventiva com a máquina: a robótica 
educativa. In. Proinfo - Programa Nacional de Informática na 
Educação – Paraná. 2002.  
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Introdução 
O Brasil tem investido sobremaneira na criação de 
políticas públicas educacionais, sendo uma das 
principais e mais cara, o Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD). A disciplina Química foi incluída 
duas vezes neste processo de avaliação: a primeira, 
denominada PNLEM 2007 (Programa Nacional do 
Livro Didático para o Ensino Médio); e, a segunda, 
denominada PNLD 2011 (BRASIL, 2011). Para cada 
edição, um Guia Didático foi elaborado de modo a 
qualificar os livros aprovados e, sobretudo, servir de 
subsídio aos professores no processo de escolha. 
Como este Guia influencia ou não o processo de 
escolha e a sua relação com a formação do 
professor são reflexões importantes para o ensino 
de Química. Como aponta Delizoicov (1995) é 
necessário que o professor esteja instrumentalizado 
para poder identificar as fragilidades implícitas no 
livro didático e em outros materiais didáticos. Dessa 
forma, o presente trabalho investigou o processo de 
escolha do livro de Química pelos professores das 
escolas públicas do município de Cuiabá, Mato 
Grosso; e procurou identificar àqueles livros com 
maiores índices de frequência, com base nas 
coleções aprovadas na última avaliação. O estudo 
de caso foi realizado mediante levantamento dos 
livros adotados e entrevistas com docentes das 
escolas. 

Resultados e Discussão 
De acordo com dados disponibilizados pela SEDUC-
MT, existem 405 estabelecimentos que ofertam a 
modalidade do ensino médio no Estado. Em Cuiabá, 
43 escolas de ensino médio regular de 1° ao 3° ano. 
A partir dessa relação foi possível identificarmos 
qual o livro de Química foi o mais adotado.  
Com os dados obtidos, verificamos que todas as 
obras aprovadas foram selecionadas em pelo 
menos uma escola de ensino médio em Cuiabá-MT. 
Das 43 escolas analisadas 33 adotaram o livro 
“Química na Abordagem do Cotidiano” da editora 
Moderna. O livro “Ser protagonista”, da editora SM, 
foi o escolhido em 4 escolas. As outras escolas 
ficaram semelhantemente divididas entre as demais 
obras. 
O livro didático de Química, denominado “Química 
na Abordagem do Cotidiano” consta do Guia 
Didático de Química do PNLEM/2007, sendo 
novamente aprovado na avaliação do PNLD 2012.  

 
Estudo realizado junto aos professores de algumas 
escolas, localizadas em diferentes regiões de 
Cuiabá demonstram que o Guia foi recebido e 
utilizado, na maioria das vezes, por alguns 
professores individualmente. Em uma dessas 
escolas participantes do estudo, a obra adotada foi a 
“Química na Abordagem do Cotidiano”, que segundo 
uma das professoras entrevistadas, o processo de 
escolha teve forte influência do professor com maior 
tempo de docência na escola. Quando questionada 
sobre o recebimento e importância do Guia Didático, 
a professora destaca: “Sim, a escola recebeu o Guia 
Didático enviado pelo Ministério da Educação”. E 
acrescenta: “Todos os professores receberam os 
livros, eu usei o Guia do PNLD (não sei se os outros 
professores usaram), depois fizemos uma reunião 
onde debatemos e decidimos qual livro usar”. A 
proposta de um suposto “ensino de Química 
contextualizado”, em consonância com as propostas 
pedagógicas das escolas cuiabanas e a abordagem 
contextualizada, proposta na obra didática mais 
adotada em Cuiabá, pode ser apontado como um 
dos fatores que influenciaram a escolha dos 
professores pelo livro “Química na Abordagem do 
Cotidiano”. Para os docentes entrevistados, o livro 
atende as expectativas dos estudantes, que dizem 
gostar da obra didática. 

Conclusões 
Ao finalizar esta pesquisa, considerando a 
participação docente na escolha dos livros didáticos 
de Química, algumas evidências apontam que a 
preferencia pelo livro didático “Química na 
Abordagem do Cotidiano”, na maioria das escolas 
de ensino médio regular, ocorreu por oferecer uma 
proposta de ensino com abordagem 
contextualizada, além de poder contribuir com os 
encaminhamentos de ensino e aprendizagem 
adotados pela escola. Como também, o provável 
reflexo dos avanços na política pública voltada para 
o livro didático, na escolha realizada pelos 
professores.  
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Introdução 
O estudo de química no ensino médio nos dias de 
hoje, ainda continua sendo algo desafiador por ser 
uma disciplina de difícil aprendizagem, em virtude 
dos alunos não relacionarem o estudo com o seu 
cotidiano, ficando cada vez mais desmotivados. 
Pensando nesse problema, buscamos alguns 
recursos que auxiliem o professor no seu ensino. 
De acordo com os estudos de Jean Piaget (1987), a 
atividade lúdica é um princípio fundamental para o 
desenvolvimento das atividades intelectuais do 
educando sendo, por isso, indispensável à prática 
educativa. 
O lúdico pode ser considerado uma grande 
ferramenta no ensino e aprendizagem, pois 
enriquece bastante as atividades tornando a 
aprendizagem, além de divertida e prazerosa, 
significativa. Desenvolve o pensamento e 
habilidades fundamentais para a aprendizagem, 
como a motivação, que leva a uma aprendizagem 
mais rápida, melhora a socialização e com essa 
socialização os alunos que tinha menos afetividade 
com os demais interagem e finalmente os alunos 
aprendem naturalmente pelo fato de aprender 
jogando. 

Resultados e Discussão 
O jogo trilha-química com o assunto fenômenos 
físicos e fenômenos químicos foi aplicado na turma 
com 33 alunos de 1º ano técnico, do ensino médio 
no Centro Profissionalizante Deputado Antônio 
Cabral, como fruto do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID). O lúdico 
trilha-química é constituído de 40 casas, 70 cartas,  
3 pinos e 1 dado. 
Antes de iniciar o jogo, o conteúdo foi revisado com 
os alunos, pois, os mesmos já haviam estudado o 
assunto em sala de aula. A turma foi dividida em 
três grupos, escolhidos por eles mesmo, e cada 
grupo nomeava um representante. Cada 
representante joga o dado, quem tirar o maior 
numero inicia. O representante do grupo joga o dado 
e anda a quantidade de casas tirada no dado, puxa 
uma carta e responde se determinado evento é um 
fenômeno físico ou fenômeno químico, caso acerte 
se mantém na casa, caso erre volta para casa de 

origem. Os participantes podem ajudar cada 
representante do seu grupo, com um tempo máximo 
de 1 minuto para responder, por fim, o vencedor é o 
primeiro a chegar na ultima casa. 
O jogo foi muito bem aceito pelos alunos, pois, eles 
sempre interagiram uns com os outros propondo 
uma resposta e o porquê da mesma, como 
mostrado na figura 1. Um fato interessante foi que 
os educandos que demonstraram maior interesse 
pelo jogo, foram aqueles que são mais criticados 
pelos professores como alunos menos interessados, 
eles além de terem demonstrado um maior 
interesse, obtiveram os melhores resultados ao 
terminarem o jogo em primeiro lugar. 

 
Figura 1. Aplicação do jogo trilha-química 

Conclusões 
Com base nos resultados, concluímos que a 
ludoquímica é uma ferramenta eficaz no ensino, 
pelo fato dos alunos terem interagido bastante, 
elevando o nível de aprendizagem. Ao mesmo 
tempo em que os alunos se divertem eles 
aprendem, tornando mais prazeroso o ensino e a 
aprendizagem, tanto para o professor quanto para o 
aluno. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de produção e desenvolvimento 
de uma cartilha científica de caráter informativo e de conscientização socioambiental, por um grupo de 
alunos do curso de Licenciatura em Química, de uma universidade pública do sul do país. A abordagem 
é qualitativa, do tipo estudo de caso. Como resultado é possível inferir que o processo de produção 
contribuiu significativamente na formação dos futuros professores na dimensão cognitiva e motivacional, 
bem como na construção de uma visão sistêmica dos conhecimentos. 

Introdução 

 A problemática ambiental tem sido palco de inúmeras investigações e 
debates que tratam das questões socioambientais (HOPKINS; MCKEOWN, 2005, 
2007; FIEN; TILBURY, 2002; VILCHES; GIL-PÉREZ, 2010; PEDROSA, 2003). Advoga-
se nesse campo a necessidade de consolidar a educação ambiental no sentido de 
modificar a visão/percepção dicotômica sujeito-objeto e homem-natureza (CAPRA, 
1982); discernir sobre as inscrições do saber ambiental nos espaços acadêmicos e 
institucionais (LEFF, 2000); romper com a fragmentação e reducionismo na 
compreensão dos fenômenos da natureza (CAPRA, 1982; MORIN, 1989); aumentar a 
bagagem científica (VAUGHAN; GACK; SOLORANZO; RAY, 2003, TREWHELLA et. 
al., 2005), modificar os modos de agir (AIPANJIGULY et. al. 2002), desenvolver uma 
consciência global (CAPRA, 1982; LEFF, 2000; MORIN, 1989). 

A intensificação do debate assinala a necessidade de conscientização pública 
sobre temáticas cruciais como o desenvolvimento sustentável do planeta e a 
preservação da natureza, muitas organizações internacionais e nacionais que 
trabalham em prol da educação e desenvolvimento social sustentável expõem a 
educação ambiental como uma das principais estratégias de ação para atingir esse 
equilíbrio socioambiental (UNESCO, 1978). Um dos mais importantes documentos 
internacionais sobre a educação ambiental, a carta de Belgrado, criada durante o 
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Congresso de Belgrado promovido pela UNESCO em 1975, define que a meta principal 
da educação ambiental é:  

“formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os 
problemas associados, e que tenha conhecimento, aptidão, atitude, motivação e compromisso para 
trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para prevenir 
novos.” (UNESCO, 1975). 

Todavia, uma abordagem ainda mais recente e mais contextualizada na 
realidade social brasileira é aquela trazida pelo departamento de Educação Ambiental 
do Ministério do Meio Ambiente, que aponta:  

“(...) desejamos uma educação ambiental que promova o diálogo da diversidade e a troca 
efetiva de olhares e saberes, buscando respostas e rompendo a visão tradicional e utilitarista, reforçando 
a noção de cuidado com o meio ambiente, despertando em cada indivíduo o sentimento de 
pertencimento, participação e responsabilidade (...)” (BRASIL, p.10, 2005).  

Esta afirmação apresentada acima pelo Ministério do Meio Ambiente vem 
reafirmar o que está descrito no art.2°, inc. X, da Lei nº. 6.938/81 instituída pela Política 
Nacional de Meio Ambiente (PNMA):  

“educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.” (BRASIL, 1981). 

Destarte, a educação ambiental pode envolver todas as pessoas e ocorrer em 
diferentes ambientes de aprendizagem. Um desses ambientes de aprendizagem são os 
espaços não formais de ensino que podem desenvolver práticas educativas 
intermitentes, contínuas, permanentes, interdisciplinar ou transdisciplinar.  

Falk (2001) explicita que a educação não formal e informal é traduzida como 
diversos espaços educacionais alternativos que ocorrem fora dos espaços formais de 
ensino e aprendizagem. Tight (1996) afirma que a educação não formal não se resume 
apenas em um “ambiente alternativo” para fins educacionais, mas também depende 
doreconhecimento da importância da educação, aprendizagem e instrução que ocorre 
fora dos ambientes formais de ensino. Porém, não podem ser ambientes em que 
apenas se transmita conhecimentos ecologicamente corretos. Todavia, as práticas 
educativas devem assumir uma perspectiva crítica (GUIMARÃES, 2004). 

A perspectiva ambiental crítica caracteriza-se como contra-hegemônica e 
interdisciplinar. Ela relaciona-se com a teoria da complexidade e busca explicitar as 
relações de poder que estão inseridas nos discursos e ações ambientalistas 
(GUIMARÃES, 2004). Pensar em uma proposta educativa crítica na qual o diálogo 
entre os diferentes campos de conhecimento interagem de forma que se obtenha uma 
visão do todo e não das partes é um desafio, pois a educação, em especial, a formal, 
ainda se pauta no tratamento dos problemas ambientais de forma compartimentada 
sem relacionar os aspectos históricos, culturais, econômicos sociais e éticos. Tal 
perspectiva é almejada na proposta pedagógica da “sala verde”. 
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A “Sala Verde” da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, trata-se de 
um projeto multi-institucional criado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), que visa 
o incentivo à implantação de espaços socioambientais para atuarem como potenciais 
centros de informação e formação ambiental. É um espaço transdisciplinar não 
formalpara a promoção de ações educativas e de intervenções socioambientais, aberta 
para organizações da sociedade civil, estudantes, profissionais e a população em geral 
(BRASIL, 2005). A Sala Verde UFSC conta com uma biblioteca especializada na 
temática ambiental com uma bibliografia atualizada periodicamente pelo Ministério do 
Meio Ambiente e com o apoio da UFSC, sendo aberta a toda comunidade.  

Esse espaço de referência ambiental busca também sistematizar informações 
sobre o cenário socioambiental da área de abrangência do projeto, que cobre toda a 
região da Grande Florianópolis e alguns municípios vizinhos (figura 1).  

 

 
Figura 1: Microrregião de abrangência da Sala Verde UFSC (Fonte: IBGE - 10 de maio de 2011) 

 

Na sala verde, muitos projetos e parcerias de ações didático-pedagógicas de 
extensão são desenvolvidos, inclusive estágios curriculares de cursos de graduação e 
estágios não obrigatórios. Um de seus principais projetos é o Projeto Educar 
Brincando: A Mata Atlântica em Foco (implantado em 2011), que visa desenvolver um 
trabalho de educação ambiental lúdica e interativa dentro de um espaço não formal de 
ensino, aberto a toda comunidade. Este projeto é composto basicamente por três 
ferramentas educativas: painel interativo sobre os polinizadores da Mata Atlântica 
(parceria com o Laboratório de Abelhas Nativas da UFSC); jogo digital ”Mata Atlântica: 
O Bioma onde eu moro”, que é um jogo multiplayer (permite dois jogadores 
simultaneamente utilizando o sistema multimouse em computadores), onde os 
jogadores terão a oportunidade de aprender mais sobre os seis ecossistemas que 
compõem a Mata Atlântica (MA) presente no Estado de Santa Catarina (TAKASE, 
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2011); além dos jogos de mesa (tabuleiros, quebra-cabeça) com temas da MA 
(desenvolvidos em parceria com o Laboratório de Educação Cerebral-LEC/UFSC).  

Pela potencialidade do espaço um grupo de alunos do curso de Licenciatura 
em Química optou por realizar uma ação didático-pedagógica no âmbito do 
componente curricular Estágio II. Tal ação configura-se em uma oficina (em 
andamento) e uma cartilha. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de produção e 
desenvolvimento de uma cartilha científica de caráter informativo e de conscientização 
socioambiental com o título “A química da Mata Atlântica: Corantes Naturais”, que visa 
apresentar de forma simples e acessível aspectos referentes aos conhecimentos 
químicos e o contexto da Mata Atlâtica. Desse modo, apresenta suas etapas essenciais 
no intuito de qualificar a cartilha. O material didático será utilizado como mais uma 
ferramenta mediadora de o saber científico, dentro do projeto Educar Brincando: A 
Mata Atlântica em Foco, que já vinha sendo desenvolvida no espaço não formal de 
educação ambiental Sala Verde UFSC. Realiza-se uma tentativa de aproximar o 
conhecimento científico da diversidade biológica e química presente na MA, 
envolvendo exemplos ilustrados de frutos e flores nativas desse bioma no qual pode-se 
extrair diversos tipos de corantes naturais. O material didático-pedagógico busca 
valorizar e contextualizar a cultura dos povos nativos da MA que já exploravam o uso 
desses corantes (e muitos outros materiais extraídos de plantas) de forma sustentável 
para diversos fins, muito antes da chegada dos portugueses na costa brasileira. A 
proposta didática dessa cartilha é servir como ferramenta mediadora e informativa do 
conhecimento científico e de conscientização ambiental, aliando o conhecimento 
científico com a valorização das culturas indígenas nativas e da preservação das 
florestas, principalmente de um bioma tão fragilizado como a MA.  

“A química da Mata Atlântica” também traz à tona a reflexão sobre a 
responsabilidade social e sustentabilidade, pois ela mostra que produtos biorenováveis 
já eram utilizados há muito tempo (e ainda são até os dias de hoje) podem ser usados 
com mesma eficiencia dos produtos sintéticos que exigem altas demandas por 
energias e recursos naturais (como água, minerais) e são ecologicamente 
insustentáveis ao planeta. 

A análise do processo de elaboração/construção possibilita outra compreensão 
sobre o desenvolvimento de materiais didáticos, não mais como projeto descolado do 
meio real, o que coloca para os futuros professores novos desafios, pois “não se trata 
simplesmente da aquisição de um ‘saber fazer de forma eficaz’, mas de criar formas de 
trabalho mais inovadoras e diversificadas, de trazer para os processos formativos 
conhecimentos diferenciados que dêem suporte e consistência às discussões sobre as 
possibilidades de sua utilização, configurando, assim, uma matriz epistemologicamente 
diferenciada” (SILVA; FERNANDES, 2007).  

O pressuposto no qual se assenta o estudo é que o processo de construção e 
desenvolvimento de materiais didáticos “é uma produção social que qualifica a 
formação docente e, sobretudo, constitui professores “autores”, ou seja, professores 
capazes de elaborar materiais didático-pedagógicos ou reelaborar os já existentes 
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adequando a suas propostas pedagógicas” (SILVA; FERNANDES, 2007). Ademais, a 
experiência de desenvolver uma ação formativa em um espaço interdisciplinar atende 
uma demanda atual que exige uma reflexão cada vez menos “linear, e isto se produz 
na inter-relação dos saberes e das práticas coletivas que criam identidades e valores 
comuns e ações solidárias diante da reapropriação da natureza, numa perspectiva que 
privilegia o diálogo entre saberes” (JACOBI, 2003, p. 191). 

 

Metodologia 

A abordagem para este estudo é qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), do tipo 
estudo de caso, pois realiza o detalhamento de um ou mais objetos sob determinado 
aspecto ou realidade (GIL, 2008). A investigação classifica-se como descritiva, pois 
enfoca os “processos de descrição: registro, análise e interpretação de fenômenos 
atuais objetivando o seu funcionamento no presente” (MARCONI; LAKATOS, 2004, p. 
20).  A coleta de dados foi realizada por meio da observação, discussão com os 
envolvidos no processo de produção do material; validação realizada por um grupo de 
cinco (5) formadores que atuam no curso de Licenciatura em Química, de diferentes 
instituições de ensino (regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil). Na validação do material 
os formadores apreciaram o mesmo quanto a linguagem, conteúdo, layout e 
ilustrações. 

O processo de produção  

 A produção e o desenvolvimento da cartilha envolveram um grupo de 
alunos do curso de Licenciatura em Química, no componente curricular Estágio II.  

 As etapas contempladas na elaboração da cartilha foram: determinação 
da temática; elaboração de um documento chamado de “Design”, que contava, em 
linhas gerais, como o assunto seria abordado e quais os recursos utilizados; submissão 
do documento para a professora do componente curricular e equipe de coordenação da 
sala verde para análise e comentários sobre a proposta, incorporando sugestões; 
escolha das ilustrações; (re)elaboração do conteúdo; elaboração da cartilha; validação 
da cartilha pelos professores; validação da cartilha pela comunidade.  

 Seguindo as etapas propostas, inicialmente, as discussões giraram em 
torno da temática e dos tópicos de Química que seriam possíveis de ser abordados na 
cartilha. No contexto das discussões, foram explicitados interesses, metodologias e 
concepções de ensino e aprendizagem de professores formadores e licenciandos. 
Depois de selecionados o tema e os tópicos que seriam abordados, foram discutidos as 
possibilidades em que se poderia introduzir esse tema de maneira interessante e 
motivadora para alunos e comunidade em geral. Nesse processo de discussão um dos 
interlocutores era membro de uma tribo indígena do estado de Santa Catarina. Nesse 
diálogo ele narrou o processo de produção artesanal do corante natural extraído do 
jenipapo salientando que “para conseguir a tintura do jenipapo você deve cozinhar com 
água a polpa da fruta com as sementes no fogo baixo por um bom tempo e depois que 
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estiver no ponto você usa aquele líquido para pintar a pele. Ele é transparente, mas 
depois que passar na pele ele fica preto” (Indígena).  

 Tais discussões subsidiaram a elaboração do design no qual os futuros 
professores realizaram um esboço do conteúdo da cartilha. Nessa etapa, obteve-se um 
documento que descreveu, em linhas gerais, as idéias dos autores para a cartilha. Ele 
trazia os objetivos educacionais, o tema central, indicativos de textos e ilustrações. 
Após a submissão do design para a coordenação do projeto do projeto e a professora 
formadora, foram definidas quais ilustrações e quais textos seriam contemplados no 
material. Assim, os futuros professores apresentaram o conteúdo da cartilha, quais 
imagens e textos acompanhariam as imagens. 

Por fim, a análise da produção realizada pela coordenação da sala verde e pela 
professora da disciplina de Estágio II. Conhecer e valorizar as qualidades do material 
produzido, mesmo antes de ser utilizado em contextos educativos como depois de ser 
incorporada a um currículo, é imprescindível para se ter informações sobre 
possibilidades reais dos mesmos (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2004). 

Durante o processo de produção da cartilha, os futuros professores 
identificaram a necessidade de utilizar sua “bagagem pedagógica” (adquirida durante 
sua formação) para que o material produzido pudesse alcançar os diferentes públicos-
alvo sem que perdesse seu caráter de mediador do saber científico e agente da 
divulgação e conscientização sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Além 
disso, eles também tiveram a oportunidade de expandir seu conhecimento com as 
ferramentas digitais ao utilizar o programa Publisher Office® para confeccionar o 
design da cartilha. 

A cartilha 

 A Sala Verde já vinha desenvolvendo trabalhos com a temática MA 
(Projeto Educar Brincando – A Mata Atlântica em Foco), então, buscou-se elaborar 
uma proposta na área de Química de forma contextualizada dentro do tema “Mata 
Atlântica”, para que além de enriquecer e valorizar o projeto maior que já estava em 
andamento, acrescentar mais uma ferramenta educativa (que seria o produto desse 
trabalho) que pudesse servir de conscientização pública e alfabetização científica sobre 
este bioma, valorizando também suas comunidades nativas locais.  

A cartilha foi dividida em quatro sessões: apresentação, histórico da MA, 
corantes de plantas nativas e proposta de preparação de corante de urucum (figura 2 e 
3). 
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Figura 2: Cartilha "A Química da Mata Atlântica" Lado A 

                    

Figura 3: Cartilha "A Química da Mata Atlântica" Lado B 
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            Na apresentação da cartilha foi exposta a importância que os povos nativos 
brasileiros davam (e ainda dão) para esses corantes naturais, mostrando como eles 
exploravam esses recursos naturais de diversas formas para diferentes usos (e.g. 
pintura, artesanato, rituais, alimentação), assim como “alquimistas da mata”, mesmo 
sem ter conhecimentos específicos de química. Seus conhecimentos sobre a 
manipulação de vegetais e outros materiais oferecidos pela natureza eram 
disseminados de forma normalmente verbal, sem o conhecimento estrutural dos 
princípios ativos de tais recursos. Um exemplo é a medicina indígena, que segundo 
Estrella (1985) apresenta alguns elementos estruturais, como a presença de um 
conjunto de regras, rituais, expressões e ações que já vem de uma ideologia e da 
prática em certo grupo, e isso que faz com que apareça uma série de enunciados sobre 
a saúde e a doença, assim, tem-se o desenvolvimento de um "saber médico". Saber 
esse que não chega a constituir uma ciência, pois não tem uma estrutura definida e 
nem conhecimentos amontoados vindos de experiências e descobrimentos unidos 
apenas pela identidade daquele que os gerou. São esses elementos do "saber médico" 
que por si só podem não desenvolver descrições ou proposições exatas.  

Em seguida é exposto um pequeno histórico da MA, que recapitula a sua 
exploração desde a chegada dos portugueses no Brasil, ressaltando ao leitor alguns 
dados interessantes sobre sua extensão, valorizando sua biodiversidade e mostrando 
alguns números sobre o seu desmatamento e o estado em que a mata se encontra 
atualmente.  

A sessão seguinte traz alguns exemplos de corantes extraídos de plantas e 
frutos nativos da MA, mostrando quais os princípios ativos responsáveis pela coloração 
característica de cada corante exposto na cartilha, a parte da planta na qual é extraído 
os corantes, além da imagem ilustrativa do fruto ou flor em questão.   

Por fim, tem-se o tópico “Extraindo o seu Corante: Preparação do extrato de 
urucum” no qual como sugere o nome, explica-se como extrair o corante do urucum de 
maneira simples e artesanal, como demonstrado na cartilha "Tingimento Vegetal: teoria 
e prática sobre tingimento com corantes naturais" (FERREIRA, 2005) onde se podem 
encontrar procedimentos de como extrair corantes de outras plantas assim como o 
processo de tingimento com o uso dos mesmos. 

Materiais interdisciplinares e educativos como este, podem ajudar muitos 
educadores a atingir os objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), como:  

"Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, em como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, 
de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 
individuais e sociais." (BRASIL, 1997) 

Além disso, o PCN-Pluralidade Cultural (BRASIL, 1997) reforça a importância 
do ensino interdisciplinar e da interculturalidade para tornar o processo educativo mais 
significativo para os estudantes, no qual eles terão um entendimento melhor sobre os 
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fenômenos naturais, sociais e pluriculturais, ajudando ainda a acabar com o 
preconceito étnico e cultural, que é uma consequência de uma educação de baixa 
qualidade e desconectado da realidade social e ambiental desses alunos. Outras 
competências também são previstas para serem desenvolvidas nos estudantes que 
estiverem incluídos nessa “nova proposta” de educação cidadã, como a criação de 
identidade nacional, que também é um objetivo presente no PCN: "conhecer 
características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais 
como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional (...)" 
(BRASIL, 1997). 

O que dizem os formadores sobre o produto final 

Na análise os formadores manifestaram-se quanto aos seguintes aspectos: 
linguagem, conteúdo, layout e ilustrações. 

Quanto à linguagem a maioria dos professores manifesta que a mesma está 
bem elaborada e é adequada para diferentes públicos. No que se refere ao design 
apontam que o material apresenta harmonia e coerência; o tamanho das fontes é 
adequado à leitura. O conteúdo, segundo eles, é atualizado; não veicula 
preconceitos/concepções relacionadas a classes sociais, raça, credo, idade, opção 
sexual, etnia; são claros e coerentes. As ilustrações são atraentes e estão relacionadas 
com o texto. 

Os professores apontaram as seguintes sugestões a serem incorporadas na 
cartilha: abordar as questões relacionadas ao desmatamento e a química do meio 
ambiente e/ou preservação da mata e a química do meio ambiente. Inserir aspectos 
relacionados a valores, atitudes veiculados ao texto. Acrescentar um glossário com 
informações e esclarecimentos de conceitos e termos técnicos para melhor 
compreensão do usuário.  Citar as fontes bibliográficas. Introduzir o item “para saber 
mais”. Acrescentar os Créditos.  Apresentar algumas questões para reflexão.  

 A análise dos professores possibilitou validar o material e as sugestões 
podem integrar o conhecimento profissional do futuro professor para novas demandas 
que possam surgir na produção de materiais e na melhoria da atual cartilha 
qualificando-a. 

Considerações finais 

O presente trabalho analisou o processo de produção e desenvolvimento de 
uma cartilha científica de caráter informativo e de conscientização socioambiental. Tal 
processo foi uma construção coletiva, na qual os futuros professores investigaram 
sobre o conteúdo da cartilha aproximando-se de outras culturas, nomeadamente, 
indígena. O diálogo com um dos membros de uma tribo indígena contribuiu na 
elaboração dos conteúdos da cartilha e para ampliar os conhecimentos profissionais 
dos futuros professores. É possível inferir que o processo de produção e 
desenvolvimento da cartilha foi significativo na formação dos licenciandos envolvidos 
no processo, pois favoreceu reflexões sobre o currículo; permitiu discutir aspectos 
didático-pedagógicos dos conhecimentos químicos; levou os futuros professores a 
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assumirem uma atitude investigativa e ativa. Ademais, levar a educação ambiental 
valendo-se da cartilha "A Química da Mata Atlântica: Corantes Naturais” para os 
diversos públicos-alvo do espaço não formal de educação Sala Verde UFSC, vem ao 
encontro dos objetivos globais e nacionais de cumprir com uma educação formadora 
de cidadãos críticos, responsáveis e conscientes dos diversos problemas e fenômenos, 
sejam eles naturais ou antropogênicos, que os cercam no seu ambiente de convívio. 
Estas ferramentas didáticas também podem oferecer aos seus usuários a possibilidade 
de expandir seu conhecimento sobre o mundo e relacioná-los com seu cotidiano, 
podendo então utilizá-las para refletir e tomar decisões corretas frente aos problemas 
deste cotidiano. Nessa cartilha de alguma forma reafirma-se que é possível sim, 
explorar os contextos sociais e culturais ligados à comunidade local (seja ela nativa ou 
não) abrindo espaço para discussões em aulas, palestras, oficinas entre outras 
atividades didáticas que têm um potencial interdisciplinar.  
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A Temática Medicação e o Ensino de Química: Uma Proposta de 
Educação para a Saúde 
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Palavras-Chave: Ensino de Ciências, Medicação, Promoção da Saúde.   

Introdução 

A temática abordada nesse material 
paradidático é a Medicação, que surgiu como fruto 
de nossa preocupação com o nível de 
medicalização da sociedade brasileira e os altos 
índices de intoxicação humana por medicamentos.  

Ressaltamos que ao longo da história da 
civilização, o ser humano lida com o estado de 
saúde ou de doença conforme sua compreensão de 
mundo, por isso, diversas teorias foram delineadas 
sobre o processo saúde-doença. Há consenso, 
entre estudiosos dessa área, de que cada indivíduo 
atribui significados diferentes aos conceitos de 
saúde e doença, dependendo do meio e das 
circunstâncias a que está submetido. Nesse sentido, 
Scliar (2007) descreve que o “conceito de saúde 
reflete a conjuntura social, econômica, política e 
cultural” (p. 30). Sendo assim, esses conceitos 
podem variar dependendo da época, do lugar, da 
classe social, dos valores individuais, dos 
conhecimentos e das crenças, enfim, dos aspectos 
histórico-culturais que nos constituem. 

Sob essa perspectiva, a problemática citada 
levou-nos a refletir sobre a ineficiência das 
abordagens quanto ao uso não racional de 
medicamentos junto à sociedade brasileira. 
Segundo Lefevre e Lefevre (2007), os órgãos 
responsáveis pela saúde, em nosso País, não têm 
conseguido dar conta da diversidade de problemas 
existentes nessa área, necessitando de articulações 
intersetoriais para dar melhor suporte aos 
indivíduos. As ações que surgem dessas 
conjunturas subsidiam a Promoção da Saúde, que 
se encontram envolvidas em múltiplos aspectos. 

Por isso, elaboramos textos e atividades 
contextualizadas e interdisciplinares que permitem 
reflexões acerca desse tema. Acreditamos que as 
aulas de Química alcançam as devidas conexões 
entre a tríade Saúde – Medicação - Uso não 
racionais de medicamentos, sempre acompanhadas 
de conceitos estruturantes de Química. 

Esse trabalho surgiu de uma proposta de 
ação profissional com estratégias didáticas oriundas 
da pesquisa que realizamos em uma escola da rede 
pública da cidade de Goiânia – GO, no âmbito do 
Mestrado Profissional no Ensino de Ciências 

(PPGEC/UnB). Aplicamos as atividades para alunos 
do terceiro ano do Ensino Médio, contudo 
acreditamos que não há impedimentos para que 
seja aplicada a outras séries, pois o material é 
passível de adaptações. 

O intento desse material paradidático é, por 
meio do ensino de Química, auxiliar na promoção da 
saúde dos indivíduos de nossa sociedade, e um dos 
caminhos a ser percorrido é a disponibilização de 
uma educação para a cidadania. Esta pressupõe o 
acesso democrático a diferentes formas de 
conhecimento, para que as pessoas adquiram 
criticidade e desenvolvam a capacidade de 
participar, tomar decisões e fazer escolhas. 

Objetivos 

Acreditamos que a abordagem de conceitos 
científicos contextualizados pela temática 
medicação possa dar significação e despertar o 
interesse dos alunos pelo estudo das Ciências, em 
especial a Química, e suas inter-relações, 
contribuindo para que se tornem autônomos, 
reflexivos, críticos e conscientes na realização de 
escolhas para um estado de saúde mais equilibrado.  

Descrição 

Esse material apresenta a temática 
Medicação estruturada sob quatro aspectos: 
concepções sobre saúde/doença e sua 
historicidade; uso racional de medicamentos e 
propagandas; Medicamentos e conceitos 
estruturantes de Química; aspectos ambientais. 
Tudo isso apresentado sob a forma de textos, 
atividades e sugestões de como aplicar tal proposta. 
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Introdução 
 O ensino de química voltado para os alunos 

Surdos revela-se um desafio dada a complexidade 
da linguagem química, a escassez de sinais em 
libras, a formação inadequada dos professores e as 
dificuldades dos intérpretes em repassar o conteúdo 
devido ao pouco conhecimento de química.¹ Além 
disso, falta material didático adequado para 
trabalhar com este público.  

Considerando que a experiência visual constitui os 
Surdos como indivíduos que percebem o mundo 
através de seus olhos, ou seja, compreendem e 
entendem o mundo a sua volta por meio do sentido 
da visão², os materiais didáticos para esses alunos 
devem explorar este canal de recepção de 
informações, visto que é um eixo central na sua 
aprendizagem. Assim, este trabalho tem como 
proposta construir e aplicar uma fotonovela em 
Libras abordando assuntos trabalhados em sala de 
aula. Posteriormente avaliar sua contribuição no 
ensino-aprendizagem do aluno Surdo na disciplina 
de química. 

Resultados e Discussão 
Para realizar o trabalho foram selecionados o 
Colégio Estadual Polivalente Dr. Sebastião 
Gonçalves de Almeida (CEPS) e o Colégio Estadual 
Alfredo Nasser (CEAN) ambos em Uruaçu-GO. 
Estas escolas foram escolhidas por terem alunos 
Surdos em sala de aula.   
As fotonovelas foram construídas de acordo com o 
conteúdo trabalhado na sala, sendo um “reações 
químicas” para o 1º ano do ensino médio (CEAN) e 
o outro “carboidratos” para o 6° período do ensino 
médio (CEPS) Figura 1. As fotos, tiradas sob a 
orientação de um professor de Libras do CAEE 
Herbert José de Souza (Betinho) – Uruaçu-Go, 
foram processadas no programa Adobe Photoshop 
Elements 2.0. 
Para a aplicação da proposta, iniciou-se com uma 
breve explicação oral, por meio de figuras e imagens 
relacionadas a cada conteúdo, após a explicação a 
fotonovela foi entregue aos alunos da seguinte 
forma: uma para o professor, outra para o aluno 
surdo e o intérprete, e o restante da sala foi dividido 
em grupos.  O material foi avaliado por meio de 
questionários, um para o professor, outro para o 
intérprete e outro para os alunos. Os professores 

disseram que utilizariam o material, pois contribui 
para o aprendizado de todos os alunos, porém um 
deles não aplicaria o método alegando que tem 
pouco tempo para preparar as aulas. Quanto aos 
intérpretes todos disseram que a fotonovela 
contribuiu para o entendimento da disciplina e que 
poderia ser utilizada nas aulas. Já os alunos tanto os 
ouvintes quanto os surdos disseram que o material 
contribuiu para o entendimento do conteúdo tendo 
94% de aprovação por parte deles. Quando 
perguntados se entenderam o conteúdo o alunos 
surdos relataram o seguinte: Aluno 1: “Que no dia-
a-dia acontecem reações químicas.” Aluno 2 : “Oi 
boa tarde, comer ficar forte, comer pouco ficar, 
fraco, comer muito engorda.”  

 
 
Figura 1: Partes da fotonovela “A química 
engorda?”. 

Conclusões 
A fotonovela pode contribuir para a melhor 
compreensão do conteúdo uma vez que despertou o 
interesse dos alunos surdos e ouvintes. Como a 
fotonovela foi construída em Libras possibilitou aos 
alunos ouvintes terem contato com a língua dos 
surdos. 
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A utilização de jogos computadorizados no ensino: Show de Química 
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Palavras-Chave: Experimentação, Pibid, Tecnologia Digital 

Introdução 
Visando favorecer aprendizagem e sabendo que os 
“jogos computadorizados não estão isolados do 
contexto social [...] e acabam condicionando novos 
valores que por sua vez afetam os processos sociais 
vigentes, tais como a Economia e a Educação”1, 
desenvolveu-se jogo de perguntas e respostas 
utilizando o programa MS Power Point com o fim de 
oportunizar aplicação lúdica e estimulante dos 
conceitos de  “Grandezas Químicas” com vistas a 
beneficiar maior apropriação conceitual. O jogo, 
nomeado “Show de Química”, foi criado a partir da 
ferramenta Hiperlink presente no programa e é 
composto por 15 perguntas objetivas a serem 
respondidas em um minuto cada. Em caso de 
resposta correta o jogo avança, do contrário volta ao 
início.  
 
 
 
 
 
 
Figura 01. A e B Show de Química. 

 Resultados e Discussão 
O jogo foi vivenciado em duplas de estudantes do 2º 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio “Primo Bitti”.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02. A e B Confecção do jogo. 
 
 
   
 
 
 
 
Figuras 03. A e B Vivência jogo.      
 
O interesse pela atividade foi visível, visto que 
nenhum estudante tentou utilizar outra ferramenta 

do computador. Criou-se competição entre duplas, 
todos desejavam vencer. Ao errar os discentes 
chamavam professor ou pibidianas para esclarecer 
dúvidas, indicando interesse por maior apropriação 
de conceitos. Após aplicação, o jogo foi 
disponibilizado em um grupo da rede social, 
Facebook, para os estudantes terem oportunidade 
de utilizá-lo como material de estudo e revisão para 
a avaliação. Para avaliar eficácia do jogo na 
apropriação de conceitos, aplicou-se lista avaliativa 
com 10 exercícios, obtendo-se resultados abaixo: 

     Figuras 04. Parte da lista de exercícios. 

Conclusões 
Comparando a turma em que se aplicou a atividade 
com outra na qual se utilizou metodologia 
diferenciada, foi possível confirmar a contribuição 
positiva do jogo na apropriação de conceitos, na 
motivação e participação dos estudantes. O 
envolvimento emocional proporcionado pelo jogo 
torna mais dinâmico o ensino e a aprendizagem. 
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Palavras-Chave: VÍDEO-AULAS, CONTEXTUALIZAÇÃO. 
 

Introdução  
A não contextualização da Química pode ser 

responsável pelo alto nível de rejeição do estudo 
desta Ciência pelos alunos, e dificulta o processo 
de ensino-aprendizagem1.  

Contextualizar o ensino é aproximar o conteúdo 
formal (científico) do conhecimento trazido pelo 
aluno (não formal), para que o conteúdo escolar 
torne-se interessante e significativo2.  

O uso de vídeos como recurso pedagógico traz a 
possibilidade de utilizar não somente palavras, mas 
também imagens3. Nesse aspecto, vale ressaltar 
que os vídeos se utilizam de efeito visuais (gráficos, 
animações, legendas etc.) para reforçar uma 
mensagem veiculada por esse recurso 
audiovisual4. Além disso, os vídeos utilizados como 
recurso didático podem utilizar contextualizações 
para auxiliar a ensinar conceitos químicos.  

Neste trabalho foram analisadas vídeo-aulas de 
Química disponíveis online no Youtube. Como 
critério para a seleção das vídeo-aulas, foi adotado 
o número acima de 10 mil visualizações, pois 
significa que esse recurso é empregado por uma 
quantia significativa de estudantes.  

O objetivo do trabalho foi analisar quais vídeo-
aulas utilizam contextualizações para explicar os 
conteúdos químicos e quais as dimensões foram 
contextualizadas, como o político, ambiental, 
econômico4, histórico, social e tecnológico2. 
 

Resultados e Discussão  
Foram analisadas trinta e nove vídeo-aulas, 

dentre as quais, parte expressiva (73%) 
apresentava pelo menos um tipo de 
contextualização, destacando-se as dimensões 
sociais e históricas, com frequência de 24% e 16%, 
respectivamente.  

Na figura 1 são exibidas as frequências relativas 
da contextualização presente nas vídeo-aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Contextos encontrados nas vídeo-aulas. 

 
Na figura 2 é apresentado um quadro sobre a 

contextualização histórica. Nesta vídeo-aula é 
abordado o conceito de mol, e é feita uma 
contextualização histórica, com a apresentação da 
história de Avogadro e sua contribuição sobre o 
assunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Exemplo de contextualização histórica. 
 

Entretanto, ainda houve um número significativo 
de vídeo-aulas (27%) que não utilizam nenhum 
contexto para apresentar seus conteúdos.  

Entre os vídeos analisados, apenas oito (20%) 
apresentaram dois ou mais contextos. 
 

Conclusões  
Este trabalho apresenta resultados preliminares, e 
parte significativa das vídeo-aulas não apresenta 
nenhum tipo de contexto, entretanto, este recurso é 
utilizado na maioria das vídeo-aulas, mesmo que de 
forma tímida em relação a algumas dimensões, 
como por exemplo, a política, contextualizada em 
apenas um vídeo. 
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Introdução 
A aprendizagem química requer do aluno 

envolvimento e interesse pessoal no saber científico. 
Ao longo dos anos esta tem sido uma preocupação 
comum a muitos educadores, que buscam 
ferramentas pedagógicas inovadoras, capazes de 
propiciar um ensino aprendizagem mais dinâmico e 
interativo. Neste aspecto a prática lúdica têm se 
mostrado uma ferramenta pedagógica simples e 
prática, estando cada vez mais presente na sala de 
aula. Este trabalho foi realizado como pró atividade 
do PIBID-Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência. O campo de desenvolvimento 
foi a EEEFM Orlando Venâncio dos Santos, 
localizada no município de Cuité-PB. Na pesquisa 
estiveram envolvidos 60 alunos, adolescentes 
residentes na zona urbana e rural matriculados no 1º 
ano do Ensino Médio regular.  

O material confeccionado e aplicado teve como 
propósito reforçar alguns conceitos dos conteúdos, 
Teoria Atômica e Tabela Periódica. Sendo eles o 
Batalha química composto por perguntas e 
respostas, semelhante à batalha naval e o Quiminó, 
baseado no dominó tradicional, que por sua vez 
visou trabalhar símbolos e nomes de alguns 
elementos químicos. A coleta de dados foi 
constituída por questionários do tipo múltipla 
escolha, com os seguintes propósitos:  

Questionário 1: Análise de concepções dos 
alunos acerca do ensino de química e possíveis 
expectativas à prática lúdica;  

Questionário 2: Verificação do nível de 
aprendizagem dos alunos; aplicado antes e após a 
prática lúdica. Todas as questões e ilustrações 
trabalhadas tiveram como base bibliográfica o livro 
FONSECA, Martha Reis Marques, Química: meio 
ambiente, cidadania, tecnologia; V.1; adotado 
pelo professor em sala. 

Resultados e Discussão 
A análise do primeiro questionário mostrou que a 

maior parte dos alunos atribuiu à disciplina de 
Química a característica de interessante, porém 
difícil. Afirmaram também, ter um rendimento 
razoável, mostrando-se abertos e curiosos a 
participar das práticas lúdicas. Acreditando que os 
jogos poderiam ajudá-los a entender melhor alguns 
conceitos e abstrações comuns a esta ciência.  

O segundo questionário aplicado apontou os 
seguintes dados antes da aplicação dos jogos em 

sala de aula: 67,33% dos alunos não conseguiu 
responder corretamente às questões propostas e 
apenas 32,67% demostrou uma maior capacidade 
de assimilação de conceitos. Em uma segunda fase, 
após algumas aplicações do material lúdico em sala 
de aula, foram obtidos os seguintes dados; 38,7% 
dos alunos não obtiveram êxito em suas respostas e 
61,83% conseguiu responder corretamente as 
questões propostas. Foi possível observar um 
considerável aumento de 29,16% no nível de 
aprendizagem. Após a participação nas atividades 
lúdicas os alunos tornaram-se mais interativos e 
aptos a formular questionamentos e respostas, 
elevaram sua capacidade de abstração, 
compreensão e de assimilação conceitos. 

Conclusões 
O lúdico ao ser trabalhado como ferramenta 

pedagógica apresentou relevante contribuição ao 
aprendizado, melhorando o nível de entendimento 
de alguns conceitos e o grau de participação dos 
alunos.  Ainda por meio da prática lúdica foi possível 
trabalhar o aspecto sócio cognitivo, momento em 
que os alunos foram instigados a formular respostas 
e realizar questionamentos, ações importantes para 
construção de seu conhecimento. 

Nesse processo de troca e construção de 
saberes, remete ao professor o indispensável papel 
de mediador. Ao se trabalhar este tipo de material 
em sala de aula é necessário estar atento para que 
o aspecto lúdico da aprendizagem não seja 
descaracterizado, fazendo fluir entre os alunos 
apenas o sentimento de competitividade. É válido 
ainda ressaltar que o lúdico tem o principal intuito de 
quebrar a rotina das aulas metódicas e não 
substituir por completo ferramentas e métodos 
tradicionais de ensino. 
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Introdução 
Nos últimos anos, produziu-se e discutiu-se 

muito sobre várias metodologias e o uso de recursos 
didáticos variados no ensino. Pensa-se, com isso, 
em preencher as lacunas que o ensino tradicional 
geralmente deixa1. 

Os recursos didáticos são materiais que auxiliam 
no ensino-aprendizado de conteúdos pelos alunos. 
Seu principal papel é fornecer aulas mais dinâmicas 
e atrativas além de ser um meio que facilita e 
estimula a aprendizagem por parte dos alunos2. 

Avaliar recursos didáticos é importante, pois tem 
utilidade direta para o planejamento e 
estabelecimento de estratégias e diretrizes didático-
pedagógicas3. 

Nesse trabalho, avalia-se as preferências de 
alunos por recursos didáticos utilizados em um 
encontro interdisciplinar sobre Drogas. 

O encontro ocorreu em uma turma de 27 alunos 
do 1º ano do ensino médio da E. E. F. M. Professora 
Carmosina Ferreira Gomes, sendo desenvolvido por 
bolsistas dos subprojetos de Química e de 
Matemática do PIBID, com o uso de 10 diferentes 
recursos didáticos. Por meio de um questionário, os 
alunos atribuíram nota 10 ao recurso mais preferido 
e valores sucessivamente menores para os menos 
preferidos. Uma média de valores foi calculada para 
cada recurso. 

Resultados e Discussão 
Visualmente, percebeu-se diferenças na 

interação dos alunos com as atividades conforme se 
utilizava recursos diferentes de ensino. Essas 
diferenças, associadas às suas preferências, 
implicaram nos resultados do questionário aplicado, 
expostos na Figura 01. 

Conforme o gráfico, os alunos tiveram mais 
afinidade com vídeos, um recurso audiovisual que 
retratou situações cotidianas sobre drogas. Pela 
potencialidade lúdica dos vídeos em retratar a 
realidade dos alunos, a atividade foi mais atraente. 

O uso das músicas e a discussão de suas letras, 
que atendiam as preferências musicais e a realidade 
dos discentes, garantiram prioridades próximas às 
de vídeo. 

Os alunos também revelaram bastante interesse 
por animações, as quais demonstravam o efeito das 

drogas em ratos. Nem todos os alunos manipularam 
essas simulações no computador, o que pode ter 
gerado um índice de preferências menor que pelos 
recursos anteriormente discutidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A leitura de textos teve pouca preferência pelos 

alunos, mas não menos que a produção de 
manuscritos. Embora esta seja importante, muitos 
alunos apresentam resistência em escrever, 
valorizando mais as experiências baseadas na 
oralidade, como as discussões das músicas e 
vídeos apresentados. 

Conclusões 
Apesar da abordagem diversa, os alunos 

prezaram mais por experiências audiovisuais na 
aprendizagem, sendo o vídeo o recurso preferido. 
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Figura 01. Média de valores de preferências dos recursos 
didáticos pelos alunos 
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Introdução 
De acordo com Bandeira (2009, p. 14) “O material 
didático pode ser definido amplamente como produtos 
pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, 
como o material instrucional que se elabora com 
finalidade didática”. O material didático seja impresso ou 
audiovisual, torna-se uma ferramenta indispensável ao 
professor, para com o desenvolvimento de suas 
atividades, em sala de aula. Silva (2011) ressalta que no 
contexto dinâmico das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC), os materiais didáticos usados na 
educação têm papel fundamental na motivação dos 
alunos para a aprendizagem colaborativa, visando ao 
desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Partindo 
dessa ideia buscamos construir um material didático 
impresso rico em informações, imagens, experimentos, 
organização, estruturação dos conteúdos e exercícios 
contextualizados que facilitem o aprendizado dos alunos, 
chamando a atenção dos mesmos para o conteúdo de 
Reações Químicas. 

Resultados e Discussão 
Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos 
periódicos e textos científicos sobre a produção de 
material de didático impresso e a unidade didática de 
reações químicas. Foram analisados os seguintes 
aspectos: organização, estruturação do conteúdo, a 
relação de química com o cotidiano, propostas de 
experimentos para ser realizada com os alunos em sala 
de aula ou laboratório, a interdisciplinaridade, imagens e 
se os exercícios são contextualizados. O segundo 
momento foi aplicação do material didático produzido. O 
trabalho foi aplicado com uma turma de 2º ano do IFRN 
Campus Pau dos Ferros com um total de 32 alunos. Por 
meio do questionário aplicado com os alunos para 
avaliação da produção do material didático, pode-se 
afirmar quantitativamente, que os resultados foram 
importantes para a estruturação final do material 
didático, mediante as respostas fornecidas pelos 
avaliadores. Ao serem questionados sobre o conteúdo 
do material didático produzido 100% responderam 
afirmando que o conteúdo estava de fácil compreensão. 
Quanto à estruturação do conteúdo os resultados 
também foram bastante positivos, pois 71 % 
responderam agradáveis e 29% muito agradável. 
Quanto à seqüência de textos e atividades pedagógicas, 

57% consideram ótimos e 43% opinaram que bom. Na 
tentativa de saber se o material relacionava o conteúdo 
com o cotidiano dos alunos, 86% disseram que sim e 
14% que não. Quando questionado se o material fazia 
alguma relação com outras disciplinas, ou seja, 
interdisciplinaridade, 100% responderam que sim. 
Procuramos ainda saber como os mesmos avaliavam o 
design e imagens utilizadas durante todo o texto, 71% 
disseram que estava de fácil compreensão e 29% pouca 
compreensão. Tendo em vista alguns comentários 
deixados no questionário pelos grupos, conseguimos 
perceber de forma qualitativa a aprovação do trabalho e 
a grande aceitação: A1: “o conteúdo está muito bom, 
fácil compreensão, uma linguagem fácil. Enfim muito 
agradável”. A2: “O conteúdo é bastante rico em 
informações, contendo imagens e experimentos que nos 
facilita a compreensão sobre o determinado assunto”. 
A3: “Dentre o que estudei o material e organização 
didática em si, está muito bom, bem elaborado, de fácil 
compreensão (...)”. Percebe-se que o material despertou 
a atenção do aluno e instigou os mesmos a leitura da 
unidade de reações químicas e os auxiliou na 
compreensão dos conteúdos. 

Conclusões 
Fazendo toda a análise dos dados podemos dizer que a 
produção de material didático mostrou-se muito 
interessante, pois, o trabalho realizado apresentou 
resultados bastante significativos, o que demonstra que 
trabalhar com reações químicas produzindo seu próprio 
material didático, pode sim ser tomado como uma opção 
viável de ensino.  
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Introdução 
Existem inúmeras razões para desejar-se uma boa 
aprendizagem em química. Tanto por tentativa 
própria, quanto principalmente por relatos de 
educadores químicos e de propostas de ensino que 
incentivam a aprendizagem do aluno. Sendo assim, 
através do presente trabalho propomos a construção 
de um material didático com o intuito de auxiliar e 
favorecer o ensino de química. Partindo dessa ideia 
buscamos confeccionar um material didático 
impresso contextualizado, rico em informações, 
imagens, experimentos, organização, estruturação 
dos conteúdos e exercícios que facilitem o 
aprendizado dos alunos, chamando a atenção dos 
mesmos para o conteúdo exposto. O material 
contemplou o assunto “Reações Químicas”. 

Resultados e Discussão 
Inicialmente, foi realizado um levantamento de 
vários livros didáticos utilizados no ensino médio 
para analisar como o conteúdo de reações químicas 
está organizado e quais deficiências podem ser 
supridas. Ao analisarmos os livros pode-se perceber 
que alguns conteúdos não vinham bem organizados 
e estruturados, traziam poucas propostas de 
experimentos e os exercícios não eram 
contextualizados. Em seguida, foi feito uma 
pesquisa bibliográfica em periódicos e em textos 
científicos sofre a produção de material didático para 
orientar-se na construção do material. Dentre esses, 
utilizamos como principal referencia a obra de 
Bandeira (2009). A construção se deu nas seguintes 
etapas: seleção do conteúdo (estruturação), 
contextualização, interdisciplinaridade, sequência de 
atividades pedagógicas, experimentação, e textos 
complementares. Após a conclusão da produção do 
material didático, pensou-se em uma avaliação do 
mesmo. Ao serem analisados os questionários 
respondidos pelos professores que compõem o 
quadro de docentes do Ensino Médio da referida 
instituição, também se obteve resultados 
satisfatórios, 100% dos entrevistados concordam 
com a metodologia de ensino adotada por parte dos 
discentes pesquisadores. Sobre sequência de textos 
e atividades pedagógicas, 93 % disseram está bom.  
Ainda foram questionados como eles avaliam o 
design e as imagens, 100% afirmaram ser de fácil 
compreensão. Sobre os experimentos 100% 
afirmaram que os mesmos facilitavam na 
aprendizagem do conteúdo de reações químicas, 
com o cotidiano, e com outras disciplinas. Ao serem 
questionados sobre o conteúdo 100% respondeu de 
fácil compreensão, e sobre a estrutura da unidade 
50% afirmou ser agradável. Vale ressaltar que 
mesmo concordando, alguns dos docentes 
opinaram a cerca do aprimoramento de tal 
metodologia. Fato este que pode ser observado 

quando o avaliador 01 aponta que: “pode-se haver 
algumas alterações na metodologia adotada, entre 
elas inserir pelo menos mais um método que 
envolva balanceamento de equações, apresentar 
questões resolvidas como também nos 
experimentos colocar a descrição do que deverá 
acontecer e não somente o procedimento. Já o 
avaliador 02 “destaca que deveria ser acrescentado 
algumas reações químicas relacionadas ao 
cotidiano do aluno”. Em busca de uma análise mais 
critica, optou-se pela aplicação do material, com 
alguns professores do ensino superior da referida 
instituição, esses quando questionados sobre o 
conteúdo, 100% responderam de fácil 
compreensão, sobre a estrutura da unidade, 50% 
firmaram ser muito agradável. A respeito da 
sequência de textos e atividades pedagógicas, 
100% disseram está bom, e que faz relação com o 
cotidiano, e com outras disciplinas. Ainda foram 
questionados como eles avaliam o design e as 
imagens, 100% afirmaram ser de fácil 
compreensão. A respeito dos experimentos 100% 
afirmaram que os mesmos facilitavam na 
aprendizagem do conteúdo. Algumas sugestões 
deixadas pelos avaliadores para ser introduzido na 
unidade didática. O avaliador 03 pontou que podiam 
ser “Introduzidos simuladores computacionais, os 
quais foram sugeridos no final da unidade didática 
dentro do próprio conteúdo, além de orientações 
para baixar esses simuladores”. Já o avaliador 04 
sugeriu que se criasse: “[...] uma metodologia para 
ensinar o balanceamento das reações químicas, 
devido à dificuldade dos alunos no balanceamento”. 
Ex: um jogo, ou algo parecido” Assim sendo, torna-
se evidente que com o auxilio de novas 
metodologias, o professor conseguirá cada vez mais 
despertar a atenção do aluno. 

Conclusões 
Não devemos considerar o livro didático como a 
única fonte de apoio ao aluno e professor, mas sim 
um dos instrumentos a ser utilizado em meio a 
tantos outros. Produzindo seu próprio material, o 
docente possibilita trabalhar com o contexto 
(realidade) mais próximo do aluno, a fim de discutir 
conceitos científicos relacionados com a química. 
Além disso, este trabalho foi de suma importância e 
proveito para a formação acadêmica dos licenciados 
em química, pois nos proporcionou experiências que 
servirão para nossa atuação em sala de aula.  
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Introdução 
É comum encontrarmos nas escolas alunos cegos e 
surdos que, apesar de frequentar as aulas, são 
excluídos principalmente em função da falta de 
preparo dos professores para lecionar nestas 
turmas. As leis que asseguram a inclusão são 
claras, assegurando o atendimento escolar para 
alunos com deficiência, garantindo o direito de todo 
e qualquer aluno à educação1. Por isso, a Educação 
Especial, como uma modalidade escolar que 
perpassa todas as etapas e níveis de ensino, está 
definida nas Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial, que regulamenta a garantia do direito de 
acesso e permanência dos alunos com necessidade 
educacionais especiais e orienta para a inclusão em 
classes comuns do sistema regular de ensino2.  
Dessa forma, alicerçar uma base educacional 
inclusiva implica na formação e/ou capacitação de 
professores que atuarão na escola que, por lei, deve 
ser inclusiva. Se por um lado ainda se discute a 
necessidade de preparar os professores – incluindo 
Libras como disciplina obrigatória,3 por outro lado as 
escolas inclusivas já são realidade em todo o país. 
Além disso, um ensino de Química de maneira 
inclusiva, traz algumas dificuldades que não são 
contempladas nos cursos de formação. Como 
trabalhar essa Ciência que tanto exige da visão, 
tanto em aulas teóricas, quanto nas práticas, com 
alunos com deficiência visual? Deste modo, este 
trabalho busca analisar trabalhos publicados nos 
Anais das duas últimas edições do ENEQ – 2010 e 
2012, atividades desenvolvidas como, produção 
e/ou adaptação de materiais didáticos para trabalhar 
com alunos com deficiência visual. 

Resultados e Discussão 
Foram encontrados doze trabalhos específicos 
sobre deficiência visual, ensino de Química e 
recursos metodológicos nas duas edições do ENEQ. 
Todos os trabalhos encontrados buscavam adaptar 
ou produzir materiais didáticos-pedagógicos e todos 
relatavam sua utilização em turmas inclusivas. Estes 
foram classificados em quatro categorias de análise: 
modelos tridimensionais, jogos didáticos, software e 
atividades experimentais. Dos doze trabalhos, 
apenas um apresentava um relato de experiência 
em curso de graduação, no caso, licenciatura em 
Química; os outros focavam no Ensino Médio. 
Os temas químicos abordados nos trabalhos foram: 
Geometria Molecular (25%), Tabela Periódica, 

Soluções e Química Orgânica (ambos, com 16,7%) 
e apenas 8,3% dos trabalhos referiam-se a Modelos 
Atômicos, Gases e Isomeria. 
Em relação aos recursos metodológicos, verificou-
se que o uso de modelos tridimensionais (com 
bolinhas de isopor, massinha de modelar, biscuit, 
palitos de churrasco, papel cartão, recortes de MDF, 
miçangas, cartolinas, placas de isopor, caixa de 
fósforo, barbante, tintas em alto relevo, e alfinetes) 
foram os mais utilizados (50%). Em um dos relatos, 
os modelos foram produzidos pelos colegas 
videntes, para que o aluno cego pudesse 
compreender os fenômenos estudados.  
Os jogos didáticos foram encontrados em 25% dos 
trabalhos, adaptando jogos tradicionais, como o 
dominó e o bingo para trabalhar temas como Tabela 
Periódica e Química Orgânica. Estes também foram 
confeccionados utilizando recursos táteis, 
semelhantes aos listados para os modelos. Outros 
recursos usados foram software (8,3%) – como um 
recurso alternativo para o braile, trabalhando 
conceitos de Geometria Molecular; experimentos 
(8,3%) – que estimulavam o uso dos sentidos tato e 
olfato; e, o uso de analogias – em aulas sobre o 
conteúdo de Soluções, propondo o uso da audição e 
de situações já conhecidas dos estudantes para a 
compreensão dos conceitos. 

Conclusões 
Com a realização dessa análise verificou-se que 
existem diferentes possibilidades para a produção 
de materiais didáticos para trabalhar com alunos 
com deficiência visual. Entretanto, há ainda poucos 
conteúdos químicos que são contemplados nestes 
trabalhos. Destaca-se a importância que os 
professores têm em incluir verdadeiramente seus 
alunos nas aulas, buscando novos métodos para o 
ensino de Química. Acreditamos que a partir do 
reconhecimento das dificuldades do trabalho com 
alunos com necessidades especiais, será possível 
uma educação que realmente seja inclusiva a todos. 
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Introdução 

Materiais exteriores à sala de aula, e sua 
manipulação, facilitam a aquisição de conceitos e 
introduzem a experimentação de diversos materiais 
concretos, subsidiando a prática docente1. O uso do 
lúdico para ensinar conceitos em sala de aula pode 
ser uma ferramenta que desperta o interesse na 
maioria dos estudantes, motivando-os a buscar 
soluções alternativas que resolvam ou expliquem as 
atividades propostas como conteúdo.  
Segundo Soares (2008)2, o jogo é uma ferramenta 
que desperta o interesse, devido o desafio ao 
estudante. O estudante desafiado busca com 
satisfação a superação de seu obstáculo, pois o 
interesse precede a assimilação.  
Na aplicação de um jogo como instrumento 
avaliativo tanto o estudante quanto o professor 
podem observar e perceber se os conteúdos foram 
de fato assimilados, ou se é necessário retomar um 
determinado conteúdo3. Portanto, a realização de 
uma atividade lúdica, assim como o jogo, sendo 
bem concebido e utilizado de forma adequada, pode 
proporcionar muitas vantagens, tais como, fixação 
dos conteúdos, facilitação da aprendizagem, 
autonomia nas decisões e avaliações, socialização 
e estimulo ao trabalho em equipe, despertar a 
criatividade, o entendimento crítico, a participação e 
o prazer de aprender. O presente trabalho propõe 
um jogo de bioquímica com o objetivo de despertar 
interesse do discente pelo conteúdo, estimulando o 
mesmo a aplicar o conhecimento em sala de aula. 

Resultados e Discussão 

A proposta inicial do jogo “Tabuleiro de bioquímica” 
elaborado pelos estudantes de Licenciatura em 
Química, atualmente cursando o 5º período foi 
apresentada no 37ª RASBQ4. Após a criação do 
protótipo do tabuleiro, foi realizado o teste com os 
próprios estudantes e observou-se a necessidade 
de mudar as regras do jogo. Em alguns momentos, 
após a leitura das questões, havia uma demora na 
resposta sendo essencial um contador de tempo 
para que a aula não se estendesse além do 
necessário. A execução do jogo de tabuleiro de 
bioquímica, no Ensino Médio Técnico Integrado do 
curso de Tecnologia de Alimentos do IFMS-Campus 
Coxim, foi com a turma do 7º período. Esta turma já 

havia cursado, no semestre passado, a disciplina de 
Química e Bioquímica de Alimentos. Para relembrar 
o conteúdo, os estudantes da Licenciatura em 
Química sugeriram uma aula de Carboidratos, 
Proteínas e Lipídeos. Nesta etapa, o jogo foi 
restringido a três assuntos, pela escassez do tempo. 
As questões foram preparadas novamente, pelos 
estudantes de licenciatura, conforme a aula 
ministrada por eles e em relação à disciplina 
apresentada no semestre passado. Após dois dias, 
foi aplicado o jogo conforme as regras adicionais e 
com a restrição dos assuntos (Figura 1). Então, o 
dado dos assuntos (material que compõe o jogo), 
ficou em duas faces com carboidratos, duas faces 
com proteínas e duas faces com lipídeos.  

  
Figura 1. Estudantes ministrando a aula e aplicando o jogo. 

Conclusões 

Pode-se enfatizar que houve, por parte dos 
estudantes de Licenciatura em Química, o 
envolvimento e a dedicação em elaborar o jogo. 
Também foi notável a participação da maioria dos 
estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado do 
curso de Tecnologia de Alimentos na aplicação do 
jogo, sendo que se tratou de uma atividade 
diferenciada em que todos puderam avaliar seus 
conhecimentos e interagirem para a compreensão 
do conteúdo. 
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Introdução 
Segundo Krasilchik (2004), a maneira 

unidirecional que é lecionada uma aula tradicional, 
gera desinteresse dos alunos e consequentemente 
um baixo rendimento escolar, acarretando numa 
ineficiência no ensino. Deste modo, a realidade de 
algumas escolas públicas é traduzida em alunos 
desestimulados, que se preocupam apenas com 
notas e aprovação. O conteúdo estudado é logo 
esquecido, dificultando trabalhos posteriores dos 
docentes. Segundo Santana e Resende (2008) as 
atividades lúdicas devem possuir a necessidade de 
serem aceitas como rotina da educação de alunos 
do Ensino Médio, sendo uma prática privilegiada que 
visa o desenvolvimento pessoal, além de ser um 
instrumento motivador. Ainda segundo Kishimoto 
(2006), quando o lúdico é intencionalmente usado 
pelo educador com base a estimular o alunado, 
começa a surgir à dimensão educativa. Assim, por 
meio da realização de um jogo educativo, 
graduandos do curso de licenciatura em química 
realizaram uma aula diferenciada para trabalhar os 
conteúdos de equilíbrio químico, no 2° ano de uma 
escola estadual de ensino médio da cidade de São 
Mateus - ES, buscando alcançar uma forma 
alternativa de aprendizagem, a fim de tornar o 
ensino da disciplina mais compreensível, visto que 
grande parte dos alunos sente dificuldade em 
aprender o conteúdo.  

Resultados e Discussão 
Visando minimizar este desinteresse foram 
realizadas aulas experimentais para reforçar o 
conteúdo estudado. Nestas aulas propôs-se a 
realização de um jogo educativo. O jogo foi aplicado 
em cinco turmas de 2° ano do ensino médio e 
envolveu todos os alunos de cada turma, totalizando 
109 jogadores. Após sua aplicação os alunos 
responderam a um questionário, onde foi possível 
extrair importantes informações, como, por exemplo, 
98% dos alunos afirmaram que é importante a 
realização de jogos educativos para a aprendizagem 
do conteúdo, ou ainda 61% afirmou que nunca havia 
praticado qualquer jogo educativo, seja em química 
ou em outras disciplinas, dados estes que reforçam 
a ideia de que os alunos além de apreciar, estão 
abertos a este modo diferenciado de aprendizado, 
mas que ainda assim muitos professores não 
utilizam os jogos em suas aulas. O resultado 

completo obtido no questionário pode ser analisado 
no gráfico abaixo: 

 
Gráfico obtido a partir de questionário respondido pelos alunos. 
 
Esta aula foi aplicada entre duas provas realizadas 
no trimestre, a avaliação regular e a recuperação 
paralela. Enquanto que na avaliação regular a média 
total da nota das cinco turmas foi de 4,6, após o jogo 
a média dos alunos que fizeram a recuperação teve 
uma elevação para 6,2, o que reforça alguns dos 
dados obtidos no questionário, mostrando que o 
jogo dentre outros fatores pode ser um importante 
contribuinte na evolução dos alunos.  

Conclusões 
Deste modo, com base no que foi apresentado é 
possível propor que a aplicação de um jogo 
educativo para o ensino de equilíbrio químico 
mostrou-se eficiente, uma vez que, além de obter a 
aprovação dos alunos quanto à sua aplicação, 
importância para o aprendizado e integração entre 
os jogadores, auxiliou numa significativa evolução 
entre as avaliações regulares e recuperação 
paralela, mostrando que cabe ao professor a busca 
contínua por inovação em suas aulas. 
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Introdução 
A igualdade dos direitos e o comprometimento com 
a educação dos estudantes com deficiência 
apontam para a necessidade de estudos que 
orientam os educadores fazendo frente à 
aprendizagem que dê condições para o 
desenvolvimento do educando com deficiência 
visual. A utilização de Recursos Didáticos Inclusivos 
auxilia o ensino dos conteúdos, criando 
possibilidades para a construção de conceitos, 
interpretação de desenhos, diagramas, figuras, 
mapas entre outros signos que dependem da 
exploração tátil e da formação de representações 
mentais (ARGENDA; SÁ, 2010). Diante das 
dificuldades dos alunos com ou sem deficiência 
visual relacionar os conteúdos de química e 
compreender a linguagem simbólica, 
desenvolvemos um contexto educativo mediado por 
um Recurso Didático Inclusivo para subsidiar o 
entendimento dos conceitos de ácidos e bases de 
Arrhenius e analisar a contribuição do recurso 
didático para o processo de internalização dos 
conceitos de ácido e base de Arrhenius. 

Resultados e Discussão 
O Recurso Didático Inclusivo foi elaborado com o 
intuito de ser inclusivo e atender as necessidades 
dos alunos com deficiência visual atendendo aos 
seguintes critérios: não agredir as vias analisadoras 
táteis; ser de fácil manuseio; ter alto relevo; ser 
resistente; considerar a relação conceitual do que 
será estudado com o que será representado 
(CERQUEIRA; FERREIRA, 2000). O recurso 
introduz a linguagem simbólica da química com o 
objetivo de construir significados para os conceitos 
químicos em diferentes etapas do processo de 
ionização de ácidos, dissociação de bases e 
neutralização ácido-base, por meio de modelos em 
esferas e equações químicas em Braille e em tinta. 
A aplicação do recurso aconteceu em dois 
momentos diferentes com uma aluna baixa visão e 
com uma aluna cega de uma escola estadual do 
município de Campo Grande - MS. A análise dos 
resultados da aplicação demonstram que houve 
contribuição para o ensino e a aprendizagem dos 
conceitos de ácido e de base de Arrhenius. 
A manipulação do recurso didático permitiu que as 
estudantes construíssem mentalmente as 
representações do cloreto de hidrogênio, hidróxido 
de sódio e água e percebessem a distribuição 

espacial dos átomos dessas moléculas atentando-
se para o arranjo espacial dos átomos. 
Em diversos momentos as estudantes fizeram uso 
das representações em esferas para explicar os 
fenômenos ocorridos na reação de ionização, 
dissociação e neutralização. A mediação realizada 
pela pesquisadora possibilitou a inserção da 
linguagem específica da química e das equações 
químicas, sistematizadas na forma de um painel 
(figura 1). 

Figura 1: Estudante manipulando o painel com representações 
em semiesferas, Braille e tinta. 
Observou-se também que a estudante cega 
apresentou certa curiosidade em relação 
representações das equações químicas em tinta 
(não Braille), permitindo inclusão da estudante à 
linguagem que os videntes utilizam, ou seja, 
favorecendo a inclusão da estudante. 

Conclusões 
 A analise da aplicação do Recurso Didático 
Inclusivo permitiu evidenciar detalhes e ocorrências 
residuais do processo de internalização dos 
conceitos de ácido e de base de Arrhenius. Assim 
pode-se dizer que Recurso Didático Inclusivo é um 
instrumento válido, que contribui para o processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência 
visual. 
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Introdução 
A necessidade de contextualização no ensino de 
química, e das ciências de uma maneira geral, é 
defendida por pesquisadores e pelos próprios 
parâmetros curriculares nacionais. Segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio (PCNEM), o papel do ensino médio é formar 
um indivíduo crítico, devendo priorizar o ensino de 
forma contextualizada e interdisciplinar em 
detrimento do ensino compartimentado e que busca 
simplesmente a memorização de fórmulas e 
conhecimentos aleatórios. Especificamente para o 
ensino de química os PCNEM criticam a maneira 
como essa ciência é abordada nas salas de aula do 
país, segundo o texto: “Embora às vezes 
“maquiada” com uma aparência de modernidade, a 
essência permanece a mesma, priorizando-se as 
informações desligadas da realidade vivida pelos 
alunos e pelos professores.”(BRASIL,2000). A 
busca pela contextualização do ensino é de suma 
importância, pois nas palavras de Lima et al (2000) 
”A não-contextualização da química pode ser 
responsável pelo alto nível de rejeição do estudo 
desta ciência pelos alunos, dificultando o processo 
de ensino-aprendizagem.” A apostila “Química e 
Chuva ácida: entendendo os conceitos para 
compreender o fenômeno” utiliza a temática Chuva 
Ácida como tema motivador para abordar os tópicos 
que devem ser tratados no 1º bimestre do 2º ano do 
Ensino Médio Regular, tendo como base o que 
sugere o  Currículo Mínimo do Estado do Rio de 
Janeiro referente ao ano de 2012 (Rio de Janeiro, 
2011). 

Objetivos 

O material desenvolvido tem como objetivo se 
tornar uma ferramenta com linguagem simples e 
direta para auxiliar o professor na contextualização 
de temas como classes de substâncias inorgânicas, 
suas nomenclaturas e características, pH e 
indicadores e reações de neutralização.  

Descrição 
 
 

 
O material possui 85 páginas e é dividido em seis 
capítulos, onde cada um aborda respectivamente os 
seguintes tópicos: definições ácido-base; pH e 
indicadores ácido – base; nomenclatura de ácidos e 
bases; óxidos; sais e reações de neutralização; 
chuva ácida. Cada capítulo se inicia com um 
momento de reflexão, onde uma charge, uma figura 
ou uma notícia vinculada em sites e revistas inicia a 
discussão acerca dos temas que serão tratados em 
seguida. Uma pequena bibliografia é apresentada 
sobre cada cientista que é mencionado ao longo do 
material. Ao fim de cada tópico uma atividade é 
sugerida, seja ela uma pesquisa, um projeto ou um 
experimento que o professor pode fazer com a sua 
turma. Uma característica da apostila é apresentar 
diversas questões contextualizadas, principalmente 
do ENEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Capa e Sumário. 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de atividade elaborada com o objetivo de favorecer a 
articulação entre o conhecimento químico e aspectos socioambientais. A atividade envolve uma 
abordagem didática direcionada especificamente para a disciplina de química ambiental do ensino 
profissional de nível médio considerando o ciclo de vida de produtos, metodologia utilizada por indústrias 
e laboratórios químicos que considera a relação entre materiais, processos de produção e impactos 
ambientais. Apresentamos a sugestão de sequência didática e os desafios e dificuldades enfrentados 
para essa elaboração e organização das atividades.  

 
Introdução 
 

Muitas publicações envolvendo a abordagem CTS – Ciência Tecnologia 
Sociedade – envolvem reflexões a cerca do ensino médio. A proposta de introdução da 
abordagem CTS nas aulas de Ciências vem destacando a necessidade de renovação 
na estrutura curricular dos conteúdos, de forma a colocar ciência e tecnologia em 
novas relações com contextos éticos, sociais, políticos, econômicos e ambientais. No 
âmbito do ensino profissional também encontramos na literatura publicações que 
procuram trazer estas reflexões para o contexto do ensino tecnológico. Bazzo (2002) 
discute a necessidade de uma mudança cultural epistemológica na forma como o 
conhecimento é tratado na educação tecnológica. O autor aponta que apenas a 
introdução de disciplinas estanques nos currículos brasileiros com vistas às 
reestruturações curriculares não é suficiente para um aprimoramento do ensino, pois 
freiam o desenvolvimento crítico dos alunos. Bazzo propõe que as reformulações 
curriculares tenham como objetivo formar bons técnicos, não só dotados de suficiente 
treinamento. Para o autor é fundamental considerar na formação do profissional técnico 
aspectos relacionados à profissionalização, mas também aspectos relacionados à 
formação de cidadãos em sintonia com os problemas da sociedade na perspectiva de 
sua transformação. 

Linsingen (2006) propõe que ao se trabalhar o currículo da área técnica - 
projeto, reformulação e implementação - seja considerado o enfoque CTS dado que a 
definição do perfil profissional desejado, a descrição das competências, atitudes e 
habilidades requeridas, a elaboração dos conteúdos e saberes que atendam a esses 
requisitos, estão diretamente relacionadas com essa abordagem. 

Parece haver um consenso de que o ensino de química no nível médio é 
espaço privilegiado para a consideração de materiais, sua constituição, propriedades e 
transformações, assim como a consideração das inter-relações entre os níveis, teórico, 
representacional e fenomenológico (MATEUS, 2009; MORTIMER et al., 2000; BRASIL, 
2006).  
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A dificuldade de se abordar os conteúdos químicos de forma contextualizada 
foi evidenciada por Santos (2002). Para o ensino médio a questão da articulação entre 
o conhecimento químico e os contextos nos quais esse conhecimento se faz presente 
não é algo elementar de ser feito. No contexto do ensino profissional de nível médio 
outros desafios precisam ser considerados. 

Para o Ensino Profissional uma referência para a elaboração de currículos é 
apresentada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2012). Em relação 
aos eixos tecnológicos estão incluídos aspectos relacionados à formação do Técnico 
em Química que envolvem a consideração das relações entre ciência, tecnologia e 
sociedade, aspectos a serem contemplados pela abordagem CTS. 

Assim, na formação do técnico em química é fundamental que o currículo 
inclua a abordagem de questões ambientais. A disciplina Química Ambiental do curso 
técnico em Química do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais 
(COLTEC) enfoca as relações entre a Química e o sistema produtivo. Trata de 
questões relacionadas com a sustentabilidade no uso dos materiais, dos impactos 
ambientais junto ao ciclo de vida dos produtos, das fontes de energia e os impactos 
causados pelas atividades humanas na atmosfera. Diferentes metodologias que vem 
sendo utilizadas por indústrias e laboratórios químicos consideram a relação entre 
materiais, processos de produção e impactos ambientais tais como a Química Verde, 
os processos de Produção Mais Limpa e a Análise do Ciclo de Vida de Produtos.  

Considerando a carência de materiais didáticos que incluam uma abordagem 
CTS voltada para o ensino técnico de nível médio, professores do COLTEC e alunos 
de graduação em Química vêm desenvolvendo sequências didáticas para serem 
utilizadas na disciplina de Química Ambiental do Curso Técnico em Química (MATEUS, 
2012; AGUIAR, 2013; AGUIAR, MACHADO e MATEUS, 2013).  

Este trabalho faz parte de um projeto maior que envolve outros professores e 
bolsistas e tem como objetivo final a elaboração e publicação de um material didático 
voltado para a abordagem de Química Ambiental. A experiência do grupo em 
publicações didáticas (MORTIMER e MACHADO, 2000; MORTIMER e MACHADO, 
2012), paradidáticas (MATEUS e MOREIRA, 2005; MATEUS, 2008) e nossa atuação 
no ensino técnico nos estimulam a centrar nossos esforços no caminho da produção de 
materiais didáticos elaborados especificamente para o ensino técnico no nível médio. 
 
Análise de ciclo de vida de materiais: contexto importante para a formaçãodo 
técnico em química 
 

O crescimento da atividade industrial vem levando a uma mudança no 
comportamento do modo como o ser humano se relaciona com o ambiente. Neste 
contexto alguns segmentos da sociedade começaram a tomar atitudes que tem como 
objetivo reduzir esses impactos. Governos e sociedade têm demonstrado um grande 
interesse pela área ambiental, exigindo informações sobre os aspectos ambientais dos 
produtos comercializados, relativos aos impactos ambientais do processo produtivo, do 
uso do produto e em sua disposição final. 

A busca por processos e produtos que causem menor impacto sobre o 
ambiente intensifica-se devido a exigências governamentais e pressões da própria 
população. Isso tem evidenciado a necessidade de inserir cada vez mais a 
preocupação com questões ambientais no desenvolvimento de produtos e na 
realização de atividades envolvidas nos processos de produção. Devido a esses 
fatores as organizações estão buscando ferramentas que contribuam para tomadas de 
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decisões, auxiliando na diminuição de impactos causados por seus produtos e 
processos e colaborando para construir um diferencial competitivo para a organização. 

A Análise de Ciclo de Vida (ACV) é um método utilizado para avaliar o impacto 
ambiental de bens e serviços. Pode ser feita para um produto, processo ou atividade. É 
uma avaliação sistemática que quantifica os fluxos de energia e de materiais no ciclo 
de vida do produto. 

O estudo do ciclo de vida de um determinado produto compreende as etapas 
que vão desde a retirada da natureza das matérias-primas elementares que entram no 
sistema produtivo, incluindo as operações industriais e de consumo, até a disposição 
final do produto quando se encerra a sua vida útil.  

Com os dados obtidos pela ACV é possível se determinar a quantidade de 
recursos naturais necessários, o consumo de energia e os resíduos gerados no 
processo. Alguns trabalhos tratam a ACV como uma técnica de análise de recursos e 
perfis ambientais dos produtos, utilizada para avaliação e tomada de decisão em nível 
de gerência, para a melhoria da qualidade do produto e a conservação do ambiente. 

O processo de ACV é uma abordagem sistemática constituída por quatro 
etapas normalizadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 
2009a): definição de objetivos; análise de inventário; análise de impacto e interpretação 
dos resultados. Neste processo o contexto no qual a avaliação deve ser feita é 
estabelecido e se identifica limites e efeitos ambientais a serem considerados para a 
avaliação. A análise de inventário inclui a identificação e quantificação de energia, 
água, materiais utilizados e emissões ambientais. A análise de impacto procura 
sistematizar os impactos locais ou globais que podem ser ocasionados quando existe 
uma grande dimensão são alterações climáticas, destruição de ozônio estratosférico, 
extração de recursos abióticos, extração de recursos bióticos. Ao final do processo é 
possível produzir-se um documento que indica as limitações e recomendações que 
podem ser realizadas de forma que o processo qm questão implique no menor impacto 
possível (ABNT, 2009b).  

A análise do ciclo de vida pode ser representada em um fluxograma como o 
apresentado a seguir. 

 
Figura1 – Representação para um ciclo de vida de um produto geral. (Fonte: USEPA 2001) 
 

Os resultados encontrados a partir da análise de ciclo de vida podem ser de 
grande relevância para observar os processos ao longo de todo o seu ciclo de vida e 
para obter elementos que possibilitem uma decisão ambiental mais precisa relacionada 
aos processos ou produtos a escolher (ABNT, 2009b). 

Tendo em vista a possibilidade de articulação entre conheciemento químico e 
aspectos sócio-ambientais o tema oferece um contexto importante para a formação do 
técnico em química. 
 
Fundamentos teórico-metodológicos para a elaboração da atividade 
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Temos consciência que a questão da abordagem CTS, em si, não tem a 

possibilidade de atender a todas as demandas de formação. Isso nos foi evidenciado 
por um estudo desenvolvido em uma escola de ensino profissional, que teve como 
objetivo estudar a visão construída por alunos da educação profissional técnica de nível 
médio, com idades entre 15 e 19 anos (LOPES, 2013).  O estudo revelou um cenário 
muito distante daquele que se desejaria para uma educação científica e tecnológica via 
CTS. Segundo os autores resultados semelhantes foram obtidos em investigações 
realizadas com estudantes espanhóis (SOLBES; VILCHES, 1988; AGUILAR, 2001; 
SOLBES; VILCHES, 2004). Estes trabalhos apontam para o fato de que maioria dos 
estudantes parece não ter conhecimento mais aprofundado relacionado a problemas 
que envolvem as dimensões CTS. 

Consideramos fundamental que a opção por uma abordagem CTS seja 
acompanhada por fundamentos sólidos relacionados aos objetos de ensino. E ainda 
fundamentos teórico metodológicos referentes à forma de abordagem desses objetos 
de ensino considerando o contexto CTS.  

A elaboração de atividades sobre ciclo de vida de produtos mostrou-se 
complexa tendo em vista a natureza desta metodologia e a disponibilização de dados 
que alimentes a análise de ciclo de vida. Buscamos diferentes caminhos como a 
proposta da realização de visitas técnicas e a utilização de softwares. Nossa pesquisa 
inicial levantou como possibilidades os sofwares GaBi, Umberto, LCA e SimaPro. O 
caminho que nos pareceu mais adequado foi a apresentação de um estudo de caso. O 
estudo de caso vem sendo utilizado para o estudo de situações de investigação. No 
estudo de caso examina-se o “caso”, em profundidade, no seu contexto natural de 
forma a aprofundar uma unidade individual (SÁ, FRANCISCO E QUEIROZ, 2007). No 
caso da análise do ciclo de vida de produtos a obtenção de dados é complexa. 
Construímos então uma atividade envolvendo informações um estudo desenvolvido na 
Europa que compara embalagens utilizadas para a comercialização de leite UHT. 

 
A atividade  
  

A atividade elaborada é apresentada a seguir e foi utilizada em aulas da 
disciplina química ambiental para alunos do terceiro ano do ensino profissional 
integrado de nível médio, no primeiro semestre de 2014. A turma de aproximadamente 
trinta alunos é dividida em duas subturmas de quinze alunos. Participaram da atividade 
15 alunos da subturma A e 11 alunos da subturma B, no total de 26 alunos. 

A aplicação desta atividade foi precedida de uma aula expositiva e um texto 
sobre a Análise do Ciclo de Vida de Produtos. Neste texto foram incluídas afirmativas a 
serem analisadas pelos alunos como instrumento de mediação de leitura. 
 
Análise do ciclo de vida da embalagem de leite na Europa 
 

Em 2012 foi realizada em toda a Europa uma avaliação dos ciclos de 
vida de embalagens utilizadas para comercializar leite UHT. Essa avaliação foi 
conduzida pelo Instituto de Pesquisa Energética e Ambiental (IFEU) em 
Heidelberg, Alemanha. O IFEU é um dos institutos ambientais de maior 
reputação na Europa e também conduz estudos e análises para ministérios 
governamentais, organizações ambientais internacionais, a Agência Ambiental 
Federal da Alemanha e várias empresas e corporações. O estudo comparou 
três tipos de embalagens utilizadas para acondicionar leite UHT. Foram 
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estudadas as garrafas descartáveis feitas de PEAD e PET, e as embalagens 
cartonadas de 1L. O objetivo era obter dados sobre o desempenho ambiental 
de todas as embalagens mais utilizadas atualmente no mercado de leite UHT.  

A avaliação comparativa dos ciclos de vida estudando os impactos 
ambientais dessas embalagens seguiu a Norma ISO 14040 para avaliações do 
ciclo de vida. Todos os fatores e processos-chave dentro dos ciclos de vida 
foram avaliados: desde a extração e refino da matéria-prima usada, passando 
pela produção da embalagem, distribuição até o estágio de varejo e a 
reciclagem ou descarte da embalagem após o uso. Em cada estágio da 
análise, as categorias-chave de impacto ambiental foram investigadas e 
avaliadas. 

Em termos de recursos, são considerados fatores como o consumo de 
recursos fósseis, quantidade de energia primária utilizada e uso de recursos 
naturais. Em relação às emissões, são observados os critérios relacionados à 
mudança climática, medida em CO2, o carregamento de ar de partículas e a 
eutrofização e acidificação dos solos e cursos de água. Atualmente, as 
categorias-chave de impacto ambiental ao redor do mundo são a emissão de 
gases do efeito estufa, o consumo de recursos fósseis e o uso de fontes de 
energia primária. 

O quadro a seguir apresenta uma visão geral dos resultados da análise 
do ciclo de vida das embalagens considerando alguns impactos ambientais. 
                                            
IMPACTO/EMBALAGEM 

Embalagem 
Cartonada PEAD PET 

Consumo de Recurso Fóssil 
22,53 50,84 52,28 (equivalente em kg de petróleo 

bruto: por embalagem exigida 
para 1.000L de leite UHT) 

Mudança Climática 
85.46 129,18 155,16 (equivalente em kg CO2: por 

embalagem exigida para 
1.000L de leite UHT) 

Consumo de Energia total 
Primária 

2,13 3,06 3,35 (em giga joule; por embalagem 
exigida para 1.000L de leite 
UHT) 

Quadro1: Resultados das análises de ciclo de vida para embalagens. 
 

  

Embalagem 
Cartonada vs 
PET 

Embalagem  
Cartonada vs PEAD 

Acidificação (equivalente em g 
SO2)  -43% -14% 

Eutrofização (equivalente em g 
PO4) -16% 22% 

Toxicidade humana PM10 
(equivalente em kg CO2)  -39% -9% 

Quadro 2: Avaliação do impacto das duas embalagens: PET e PEAD, tomando 
como referência a embalagem cartonada. 
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ATIVIDADE 
Considerando as informações do texto, seus conhecimentos e outras 
informações, responda as questões a seguir. 
 
QUESTÕES 
 

1. As embalagens são feitas de diferentes materiais. Complete o quadro a 
seguir indicando a constituição de cada material e as propriedades que 
fazem com que sejam materiais adequados para acondicionar leite 
UHT. 

  Constituição  Propriedades  
PET    
PEAD    
Embalagem 
Cartonada     

2. Considerando os dados relacionados a esta pesquisa INDIQUE qual 
das embalagens possui um perfil ambiental melhor. Em sua análise 
considere os aspectos relacionados a: emissão de CO2; uso de 
recursos fósseis e consumo de energia primária. JUSTIFIQUE sua 
resposta. 

3.  Dados relacionados à emissão consideram a acidificação como 
relevante. Esse parâmetro tem como unidade de medida g de SO2. 
Explique o motivo de se utilizar esta unidade.  

4. Dados relacionados à emissão consideram a eutrofização como 
relevante. Esse parâmetro tem como unidade de medida g de PO4. 
Explique o motivo de se utilizar esta unidade.  

5. Por que o uso de recursos fósseis só cai 50% se você está indo de uma 
embalagem de plástico para uma cartonada? 

 
 
Considerações Finais 
 

Os resultados do estudo realizado mostram que os impactos ambientais 
produzidos por uma embalagem de leite UHT durante a análise do ciclo de 
vida de embalagem são determinados primeiro, e principalmente, pelo material 
com o qual a embalagem é fabricada e a quantidade utilizada dessa matéria-
prima.  

Nesse contexto, as análises dos ciclos de vida evidenciaram que a 
embalagem cartonada oferece benefícios significativos em relação ao uso de 
recursos e em termos de emissões de gases do efeito estufa. As propriedades 
específicas e a estrutura composta da embalagem cartonada possuem um 
efeito particularmente benéfico em quase todas as categorias de impacto 
ambiental e especialmente nas mais importantes, como ‘Consumo de recursos 
fósseis’, ‘Uso de fontes de energia primária’, e ‘Produção de CO2/mudança 
climática’.  

Comparada com as garrafas multicamadas PEAD de 1 litro (a solução 
de embalagem de leite UHT que possui a maior relevância de mercado na 
Europa após a embalagem cartonada), a embalagem cartonada gera 34 % 
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menos CO2, usa 56 % menos recursos fósseis e consome 30 % menos 
energia primária. Quando comparada com as garrafas PET, essas cifras são 
de 45 % para as emissões de CO2, 57 % para recursos fósseis e 36 % para 
energia primária. 

O uso eficiente em termos de recursos de papel cartão, que é fabricado 
usando uma elevada fração de energia renovável, e o baixo peso de uma 
embalagem cartonada contribuem significativamente para o seu desempenho 
ambiental favorável. As embalagens cartonadas usam significativamente 
menos recursos fósseis que as garrafas PEAD e PET que são fabricadas com 
cerca de até 75 % de fibras da polpa obtidas da madeira, um recurso 
renovável. Por este motivo, na categoria de impacto ambiental ‘Uso da 
natureza’, a embalagem cartonada é a melhor solução no que se refere a 
utilização de matérias-primas baseadas em recursos fósseis. Em contraste 
com os recursos finitos, entretanto, com a gestão florestal responsável, pode 
haver uma oferta constante da fibra de madeira. Outro efeito positivo é que, 
com uma gestão florestal sustentável, a madeira é neutra em carbono e, 
portanto, não altera o equilíbrio de CO2 da atmosfera. O motivo para esta 
neutralidade de CO2 é que as árvores extraem o dióxido de carbono da 
atmosfera e o armazenam enquanto estão crescendo. Quando, mais tarde, 
elas queimam ou se decompõem, elas liberam exatamente a mesma 
quantidade de CO2 que absorveram durante o seu tempo de vida.  

Os resultados da análise do ciclo de vida nos mostram que, quando se 
trata de análises ambientais do ciclo de vida, a embalagem cartonada, na sua 
atual estrutura, possui claras vantagens sobre outras embalagens para leite 
UHT. Nos seus documentos de orientação, o instituto que conduziu o estudo 
está recomendando a embalagem cartonada para empresas e consumidores 
como uma solução sempre que considerações ambientais forem um fator 
observado na tomada de decisões.  

É preciso trabalhar continuamente para melhorar ainda mais o 
desempenho ambiental das embalagens cartonadas de forma que elas 
continuem sendo uma das soluções mais ambientalmente responsáveis 
existentes. Uma possibilidade é aumentar ainda mais a fração da matéria-
prima sustentável e renovável usada na composição das embalagens 
cartonadas, de forma que seja possível reduzir o impacto ambiental.  

Existem estudos que envolvem a análise do ciclo de vida para 
embalagens de alimentos em toda a Europa (2009) e a análise do ciclo de vida 
de embalagens de bebidas não carbonatadas em toda a Europa (2011). 
 
 Resultados e discussão  
 

A elaboração da atividade envolveu a consideração dos materiais que fazem 
parte da constituição das embalagens utilizadas em leite UHT na Europa. O objetivo da 
questão 1 é possibilitar uma articulação entre os materiais e suas propriedades, 
considerando sua utilização como embalagem. Os alunos são convidados a reverem 
conteúdos aprendidos em outras disciplinas. No caso desta questão a maioria dos 
alunos conseguiu identificar os materiais em questão. 
 A questão 2 teve como objetivo relacionar dados obtidos pela análise do ciclo de 
vida de produtos e a questão do perfil ambiental. A maioria dos alunos indicou a 
embalagem cartonada como a que possui melhor perfil ambiental, sendo que apenas 
um dos alunos indicou o papel. 
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  A questão 3 teve como objetivo propor uma análise do dado apresentado pela 
pesquisa que aponta a quantidade de SO2 envolvida na produção de cada uma das 
embalagens. Dos 26 alunos que responderam à questão 58% diz que a acidificação é 
expressa em g de SO2, pois esta espécie é responsável pela formação da chuva ácida. 
Outros alunos, 54%, diz que a acidificação é expressa em g de SO2 pois esta espécie 
reage e se transforma em H2SO4. 

A questão 4 teve como objetivo propor uma análise do dado apresentado pela 
pesquisa que aponta a quantidade de PO4 envolvida na produção de cada uma das 
embalagens. Todos os alunos responderam à questão dizendo que a eutrofização é 
expressa em g de PO4, pois esta espécie causa aumento dos nutrientes na água 
provocando aumentando de algas.  

O objetivo da questão 5 é relacionar a queda em 50% de consumo de recursos 
fósseis pelas embalagens de plástico para cartonada. Dos 27 alunos que responderam 
à questão 67% diz que a queda em apenas 50% no consumo de recursos fósseis se 
deve pelo motivo que a embalagem cartanoda tem plástico em sua composição. Outros 
33% diz que além da presença de plástico na embalagem cartonada, o transporte 
também influencia no consumo de recursos fósseis.  

 
 
Considerações Finais  
 

O trabalho aqui apresentado faz parte de um projeto mais amplo que tem como 
objetivo a incorporação de princípios de CTSA para a elaboração de atividades para a 
disciplina de Química Ambiental do curso técnico em Química do COLTEC/UFMG.  

A temática enfocada se destaca porque constitui um dos assuntos mais 
abordados ultimamente no âmbito das inovações metodológicas ambientais nas 
indústrias. A elaboração da atividade tomou como referência um estudo de caso que 
diz respeito ao processo de análise de ciclo de vida de produtos. O estudo de caso 
selecionado forneceu o suporte para a construção de uma atividade de formaa  
proporcionar meios para que os alunos explorem e ampliem o seu conhecimento 
químico e sua relação com os aspectos socioambientais. 

Na atividade proposta procuramos considerar os princípios e concepções 
apresentados neste trabalho e em suas referências. Buscamos criar condições para 
que os alunos compreendessem a complexidade envolvida na análise do ciclo de vida 
de um produto.  

Ao final das atividades, era nossa expectativa que os alunos fossem capazes de 
definir em termos de impactos ambientais qual das embalagens tem perfil ambiental 
melhor. É possível observar que ao responderem as questões, os alunos evidenciam 
considerar aspectos que envolvem todo o ciclo de vida dos materiais, apontando como 
interessantes informações que vão desde as matérias primas, impactos do material no 
ambiente, formas de reciclagem e resíduos gerados.  

No momento estamos buscando alternativas para que os alunos pudessem 
realizar uma análise de ciclo de vida a partir de uma base de dados de um software. A 
inclusão dos softwares em atividades a serem utilizadas em sala de aula ainda está em 
processo de elaboração, pois é necessária uma pesquisa envolvendo os programas e 
as possibilidades de utilização no contexto escolar. 
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Introdução 
As Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC’s) são ferramentas essenciais 
para aprendizagem no mundo globalizado em que 
vivemos. O ambiente escolar precisa acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico e se tornar 
estimulante para os estudantes desta nova geração, 
promovendo a inclusão digital. Tendo em vista esse 
novo cenário, elaboramos uma sequência didática 
sobre o tema Automedicação utilizando alguns 
recursos multimídias, como o programa Prezi para 
apresentação geral do material, o programa 
Powtoon para fazer as demais intervenções 
didáticas, o movie maker para criar vídeos e 
sugerimos a utilização do Blogger para realizar uma 
atividade coletiva. O público alvo desta sequência 
didática são os estudantes de química do 3º ano do 
ensino médio. Este material didático foi elaborado 
com base nos princípios básicos do construtivismo 
e numa perspectiva Ciência Tecnologia e 
Sociedade (CTS). A sequência didática foi 
desenvolvida como uma atividade na disciplina 
Produção de Material Didático para o Ensino de 
Química na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) no ano de 2013. 

Objetivos 
Esta sequência didática foi elaborada com o 

intuito de inserir as TIC’s no processo de ensino e 
de aprendizagem de conteúdos químicos, e 
também, de possibilitar a tomada de consciência, 
pelos estudantes, em relação aos prejuízos que o 
uso indiscriminado de remédios sem prescrição 
médica pode acarretar à sua saúde. Assim, sua 
utilização também possibilita o desenvolvimento de 
várias competências e habilidades. 

Descrição 
A sequência didática foi organizada para ser 

visualizada no programa Prezi. Todas as atividade 
apresentam recursos multimídias, um vídeo ou uma 
animação do programa Powtoon. Para o 
desenvolvimento do material didático, criou-se uma 
personagem, Luane, uma jovem que consome 
remédios de forma indiscriminada e sem prescrição 
médica. No decorrer da história de Luane são 
trabalhadas questões sobre automedicação: 
concepções alternativas, influência da mídia,  e o 
metabolismo do fármaco no organismo. Para 
conectar as atividades utilizamos charges, de forma 

a incitar a curiosidade dos alunos a respeito da 
próxima atividade a ser desenvolvida. 

A sequência didática em questão foi proposta 
para ser executada em seis etapas: 
Etapa 1: Problematização do tema utilizando uma 
charge sobre uma pessoa hipocondríaca. 
Etapa 2: Levantamento das concepções alternativas 
dos estudantes sobre “O que é a automedicação?” 
através de um debate no qual se discutam questões 
que confrontem o que os estudantes dizem ser o 
correto de se fazer e suas reais condutas frente às 
situações. 
Etapa 3: Leitura de reportagens e bulas de alguns 
remédios com o objetivo de apresentar aos 
estudantes alguns dos diversos problemas que a 
automedicação pode acarretar. 
Etapa 4: Debate acerca do vídeo “Influência da 
mídia na automedicação”. 
Etapa 05: Compreensão do metabolismo do 
fármaco no organismo. Com o auxílio do programa 
Powtoon ilustramos o que ocorre com o 
medicamento quanto este é ingerido por um 
indivíduo e transportado pelo organismo até o local 
onde á absorvido. Na plataforma do programa 
Prezi, produzimos um esquema das reações 
químicas que ocorrem quando o medicamento em 
questão é metabolizado e das consequências do 
uso contínuo e sem orientação médica desses 
compostos1. 
Etapa 6: Elaboração de uma Campanha de 
Conscientização Social sobre os prejuízos da 
automedicação através da criação de um blog. O 
intuito é que os estudantes utilizem as informações 
que receberam durante as atividades realizadas 
para alertar a comunidade acerca dos males que a 
automedicação pode acarretar à saúde. 
 A elaboração desta sequência didática 
despertou nosso olhar para a possibilidade de 
utilizar a tecnologia a serviço do processo de ensino 
e de aprendizagem, seja para facilitar a 
compreensão de um conceito químico como 
também para aproximar os estudantes das 
atividades propostas em sala de aula. 
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Introdução 
Segundo Karling (1991), os recursos de ensino são 
recursos humanos e materiais que o professor 
utiliza para auxiliar e facilitar a aprendizagem. 
Podem ser chamados de recursos didáticos, meios 
auxiliares, meios didáticos, materiais didáticos, 
recursos audiovisuais, multimeios ou material 
institucional. Os recursos didáticos se configuram 
como meios de ensino, similar ao que apresenta o 
Thesaurus Brasileiro da Educação, no qual o termo 
está conceituado como dispositivos que auxiliam o 
professor no processo de ensino-aprendizagem, 
mediante apresentação de material de apoio (DBE) 
–veículos, canais entre a mensagem e o aluno 
(BRASIL, 1986). Assim, o desenvolvimento de 
materiais didáticos que contribua para o processo 
de ensino-aprendizagem da química pode ser um 
desafio para professores em formação inicial dessa 
ciência. Dentre os conteúdos da química que os 
estudantes apresentam dificuldades de 
aprendizagem podemos sinalizar a termoquímica. 
No que se refere ao estudo desse conteúdo, no 
ensino médio, a literatura aponta uma série de 
problemas como, por exemplo, a idéia de calor e 
temperatura associados à forma como nos 
expressamos sobre esses fenômenos no cotidiano 
(MORTIMER e AMARAL, 1998). Outro autor aponta 
uma discussão de não abordar o conceito de 
entalpia nesse nível de ensino (SILVA, 2005). 
Nesse intuito, este trabalho descreve a produção e 
avaliação de materiais didáticos, por licenciandos 
em química, para abordar o conteúdo da 
termoquímica no contexto da Educação Básica do 
estado da Paraíba. 

Resultados e Discussão 
O trabalho foi desenvolvido com16 licenciandos de 
uma IFES parabaina que elaboraram 6 diferentes 
recursos didáticos no componente curricular 
denominado Recursos Audiovisuais no Ensino de 
Química. Foram eles: Vídeo, Flexquest, Jogo 
Lúdico, Flip Chart, História em Quadrinhos e 
Cartilha Pedagógica. Após a elaboração os recursos 
foram apresentados aos componentes da turma e 
avaliados com um questionário de 7 questões, 
tentando identificar as contribuições que cada 
recurso poderia ter no processo de ensino-
aprendizagem da química.Para analisar as 
respostas foram utilizados os pressupostos da 
Análise de Conteúdo, Bardin (2011). A tabela a 
seguir descreve as principais categorias 
encontradas a partir das respostas atribuídas pelos 
licenciandos. 

 

Tabela 1. Algumas respostas atribuídas pelos estudantes nos 
questionários aplicados 

CATEGORIAS ALGUMAS RESPOSTAS 
ATRIBUÍDAS PELOS ALUNOS 

Mudanças causadas na 
metodologia de ensino quando se 
insere recursos didáticos 

“Os recursos são inovadores e 
conseguem atrair a atenção do 
aluno isso se for bem planejado as 
aulas com esse recurso a principal 
mudança na minha opinião não é no 
que ele traz de novo, mas sim na 
mudança de aprendizagem e 
formação de novos conceitos.”  

Melhoria da relação do professor 
com os recursos didáticos 

“Sim, desde que estes recursos 
sejam adequados ao conteúdo.”  

Função dos recursos didáticos no 
processo de ensino-
aprendizagem 

“Produz uma aprendizagem 
contextualizada de forma bem mais 
significativa.”  

Critérios observados na escolha 
do recurso didático 

“Se estão de acordo com o nível 
dos alunos; linguagem; 
acessibilidade dos materiais.” 

Importância da elaboração dos 
recursos na sua formação 

“Foi importante, pois propiciaram 
novos conhecimentos, bem como, 
novos recursos para incorporar na 
prática pedagógica.”  

Dificuldades enfrentadas na 
elaboração do material didático 

“Custo benefício; dificuldade na 
contextualização do conteúdo com 
o recurso utilizado.”  

Importância da disciplina na 
formação acadêmica  

“Foi importante para a descoberta e 
valorização de novos recursos 
didáticos, que podemos utilizar nas 
nossas aulas como docente.” 

Conclusões 
Diante os diferentes problemas abordados na 
literatura da área de educação química, possibilitar 
aos professores em formação inicial a elaboração 
de material didático, se configura como uma 
alternativa de prática reflexiva entre os licenciandos 
sobre os diferentes recursos elaborados, tendo em 
vista que no atual contexto da educação brasileira 
ainda há, a suspensão de políticas públicas que 
promove a descontinuidade de espaços para a 
elaboração de recursos como esses com 
professores em serviço, (EICHELER e PINO, 2010). 
______________ 
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MORTIMER, E.F.; AMARAL, L.O.F. Quanto mais quente 
melhor: calor e temperatura no ensino de termoquímica. 
Revista Química Nova na Escola.N° 7, Maio, 1998. 
SILVA, J. L. P. B.; Por que não estudar entalpia no ensino 
médio. Revista Química Nova na Escola.N° 22, Novembro, 2005. 
EICHELER, M. L. e DEL PINO, J. A produção de material 
didático como estratégia de formação permanente de 
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Introdução 
O Livro Didático (LD) de Química do Ensino Médio é 
uma importante ferramenta no processo de ensino e 
aprendizagem, no entanto, se observa no meio 
educacional que um número considerável de livros 
didáticos da disciplina não são bons divulgadores 
dos conhecimentos químicos para os estudantes. 
Ademais, prevalece entre os professores a sua 
utilização como único material de suporte para aulas 
(MAIA, 2011), desarticulado de um processo de 
reflexão e análise. É importante que o professor 
tenha domínio das potencialidades e fragilidades de 
cada conteúdo apresentado no LD, de modo que 
possa supri-las através de outros mecanismos que 
propiciem o conhecimento e a aprendizagem dos 
estudantes. Nessa perspectiva, nos propusemos a 
analisar seis livros didáticos de química do 1º ano do 
ensino médio, dos seguintes autores: Tito e Canto, 
Mortimer, Lisboa, Usberco e Salvador, Marta Reis e 
Feltre, com o objetivo de saber se as exigências 
necessárias para um bom ensino, propostas pelo 
Ministério da Educação (MEC), são atendidas pelos 
referidos livros que comumente são utilizados nas 
escolas públicas brasileiras. 

Resultados e Discussão 
Após análise dos livros didáticos anteriormente 
mencionados, constatamos que os autores Tito e 
Canto (2006) trazem uma abordagem histórica que 
não contempla todos os conteúdos na área de 
química. Quanto às imagens, o livro apresenta uma 
riqueza e diversidade, no entanto, em algumas 
situações, as imagens são “soltas” e sem legenda. A 
linguagem é bem acessível apesar do rigor científico 
apresentado pelo autor. As propostas de 
experimentos aparecem em pequena quantidade. Já 
o livro de Martha Reis (2011) aborda os conteúdos 
de forma contextualizada, sempre atento aos 
aspectos ambientais e tecnológicos. O livro não é 
rico em imagens; as questões das atividades 
propostas são, em sua grande maioria, objetivas - 
questões do ENEM e Vestibulares. No livro dos 
autores Usberco e Salvador (2004), as imagens são 
nítidas, coloridas, em grandes quantidades, de 
acordo com os conteúdos abordados. Apresenta um 
bom rigor científico, mas a contextualização não é 
tão evidente na obra. Ademais, aborda de maneira 
tímida questões do cotidiano dos estudantes. Além 
disso, os experimentos propostos aparecem de 

forma bem pontual. Mortimer (2011) aborda o 
contexto histórico de alguns conteúdos; traz uma 
vasta opção de experimentos com materiais do dia-
a-dia. As questões propostas nas atividades 
apresentam limitações uma vez que, na sua grande 
maioria, são objetivas e sem contextualização. 
Feltre (2004) utiliza poucas imagens e analogias. 
Nos exercícios, as questões são diretas, objetivas, e 
não há a preocupação em fazer o aluno pensar e 
desenvolver o senso crítico. O livro não é rico em 
imagens e, muitas vezes, aparecem sem 
preocupação com aspectos ambientais. Por fim, o 
autor Lisboa (2010) traz uma abordagem acessível e 
rica em imagens. Aborda o contexto histórico, 
embora de forma pontual, assim como a relação do 
conhecimento científico com os recursos 
tecnológicos e socioambientais. De forma geral, os 
livros não cumprem com todas as exigências do 
MEC, mas, com a intervenção do professor, podem 
se tornar um rico instrumento fomentador de 
aprendizagem na aula. 

Conclusões 
Apesar de nenhum dos livros analisados cumprir 
com todos os critérios exigidos pelo MEC, o livro 
Química na Abordagem do Cotidiano, dos autores 
Tito e Canto, seria o mais indicado pela forma que o 
autor organiza e aborda os conteúdos em 
contraposição aos livros de Feltre, Martha Reis, 
Mortimer, Usberco e Salvado e Lisboa. Cabe 
ressaltar, por fim, que o referido livro apresenta uma 
maior aproximação com a realidade dos estudantes 
da educação básica, além de cumprir com um 
número significativo de critérios estabelecidos pelo 
MEC. 
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Introdução 
A atividade lúdica é considerada, tanto por 

professores quanto por pesquisadores, uma 
atribuição pedagógica importante no ensino de 
química. Os alunos também costumam atribuir à 
este tipo de atividade um caráter motivador. A 
memorização de regras, fórmulas e nomes tem 
influenciado negativamente no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos, impossibilitando a 
percepção da relação entre a realidade e o que se 
estuda na sala de aula, pois nem todas as questões 
e problematizações abordadas pelos livros didáticos 
condizem com a realidade do aluno. Nessa 
perspectiva, o foco de atuação de alguns alunos do 
PIBID do curso de Licenciatura em Química de 
Macaé foi trabalhar um conteúdo específico da 
disciplina de Química Orgânica – Funções 
Orgânicas – frequentemente caracterizado pelo uso 
de memorização como forma de apropriação de 
conteúdo. O foco foi aproximar esse assunto do 
cotidiano dos alunos na tentativa de atrair o 
interesse e diminuir o uso da estratégia de 
memorização, além de contribuir para a criação de 
ferramentas de apoio aos docentes. 

Objetivos 
Contextualizar o conteúdo de funções orgânicas, 

presente na disciplina química orgânica, através dos 
princípios ativos de plantas e elementos 
representativos do cotidiano dos alunos. 

Descrição 
Os jogos foram construídos após um 

levantamento dos princípios ativos, odores, 
pigmentos e moléculas constituintes de plantas 
medicinais populares, e, da região de Macaé, [cana 
do brejo (Costus spiralis), erva-cidreira (Melissa 
officinalis), babosa (aloe vera) e aroeira (Schinus 
terebinthifolius)] e de outros elementos presentes no 
cotidiano dos alunos (medicamentos, frutas, gases, 
entre outros). Todo material foi elencado de forma a 
atender o currículo mínimo do estado do Rio de 
Janeiro, favorecendo o trabalho com as funções 
orgânicas. Após a identificação pelos pibidianos das 
funções orgânicas presentes nas estruturas 
químicas dos materiais elencados, a equipe 

promoveu a construção de dois jogos: Banco 
Químico e Jogo do Memo. 
 O JOGO DO MEMO tem como objetivo a 
identificação e associação dos Grupos Funcionais 
às plantas e/ou substâncias elencadas. Construído 
na forma de cartas, traz de um lado imagens do 
material onde se pode encontrar as substâncias 
contendo aquelas funções orgânicas, e do outro, a 
nomenclatura e o desenho da estrutura molecular da 
função. O jogo permite ainda que as equipes 
interajam e se desafiem.  

 O BANCO QUÍMICO faz alusão ao 
tradicional jogo Banco Imobiliário. O jogo é 
composto por tabuleiro, dado e cartas, contendo as 
funções orgânicas e suas estruturas e regras para o 
avanço nas casas do tabuleiro. Os estudantes 
devem percorrer todo o tabuleiro, respondendo 
perguntas sobre funções orgânicas; acertando a 
pergunta o aluno adquire uma carta, errando, o 
aluno perde a carta que está em jogo. Há ainda 
carta de sorte ou revés, com a qual o aluno poderá 
adquirir uma premiação no jogo ou uma punição. A 
equipe/estudante que conseguir concluir todo o 
circuito com o maior número de cartas adquiridas 
será o vencedor. Permite a participação de até cinco 
estudantes, ou até mesmo cinco equipes. A Figura 1 
traz a foto do (a) Jogo do Memo e (b) Banco 
Químico. 

 

 
Figura 1: (a) Jogo do Memo (b) Banco Químico 
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Introdução 
Durante os mais de vinte anos de exercício no 

magistério de Química foi constatado que os alunos 
apresentam grande dificuldade na interpretação e 
resolução de problemas referentes ao conteúdo de 
estequiometria.  
Esta dificuldade também é apontada por outros 

pesquisadores, que mostram como a falta de 
materiais didáticos interfere, especialmente, no 
ensino da estequiometria, uma vez que eles 
indicam este tópico como sendo “um dos mais 
difíceis de serem compreendidos pelos 
estudantes”1. 
Entre as causas para essa situação são citadas a 

dificuldade de abstração e, também, a transição 
entre os níveis macroscópico, microscópico e 
simbólico de representação da matéria1,2,3.  
Este trabalho relata sobre uma metodologia 

utilizada para o ensino de estequiometria, em 
especial o item cálculo de reagente em excesso e 
fator limitante da reação, que foi desenvolvido com 
os alunos do segundo ano do ensino médio 
integrado ao técnico em agroindústria do IFES 
campus Venda Nova do Imigrante. 

Resultados e Discussão 
Para a aula, foi solicitado aos alunos que 

trouxessem vários pedaços de cabo de vassoura (8 
e 1 cm de comprimento) e espetinhos de churrasco 
de 5 cm. 
A proposta de trabalho foi a construção de 

carrinhos e bonecos em analogia ao que ocorre em 
uma reação química, com a reorganização dos 
átomos. Para a confecção de cada boneco foi 
necessário um pedaço de 8 cm (tronco do corpo) e 
nele foram feitos 5 furos, no quais seriam 
encaixados quatro pedaços de palito de 5 cm 
(membros do corpo) e um pedaço de 1 cm 
(cabeça). 
Já para os carrinhos, um pedaço de cabo de 

vassoura de 8 cm (base do carro) e dois de 
espetinhos (eixos) foram usados para a montagem 
e eles foram unidos com fita adesiva. Além disso, 
quadro pedaços de 1 cm foram usados como as 
rodas. 
Os kits (preparados pelos professores) contendo os 

materiais foram distribuídos de forma aleatória a 
cada grupo. Foi solicitado que anotassem a 

quantidade usada para a confecção e a quantidade 
que sobrou.  
Após a montagem dos brinquedos foi solicitado 

aos alunos que relacionassem com as seguintes 
reações de formação (não balanceadas) com a 
construção dos bonecos e carrinhos. 
1) H2 + Mn + O2 o HMnO4 
2) H2 + S + O2 o H2SO4 
Além disso, fizesse a analogia de cada material 

utilizado com os reagentes de cada reação. 
Posteriormente os alunos fizeram o 

balanceamento das reações e compararam-se as 
quantidades de brinquedos confeccionados e o 
material restante. O material que sobrou foi 
relacionado ao reagente em excesso e o material 
que foi usado totalmente foi relacionado ao 
reagente limitante da reação. 
 Foi aplicado um questionário no qual os alunos 

efetuaram os cálculos e apresentaram aos 
professores. 

  
Figura 1 – Confecção dos bonecos e carrinhos. 
Constatou-se que 100% dos grupos de alunos 

acertaram as respostas. Além disso, foi observado 
grande motivação e divertimento durante a 
execução do trabalho. 

Conclusões 
Conclui-se que ao envolver os alunos em sua 

própria aprendizagem, utilizando-se de meios 
lúdicos, há uma compreensão mais efetiva do tema 
estequiometria. 
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Introdução 
Este trabalho é parte de um projeto maior que é 
desenvolvido dentro do âmbito do PIBID. Após 
validações em jogos propostos na literatura, 
elaboramos um jogo com base nos resultados 
obtidos. Dentro deste projeto, os jogos produzidos 
serão aplicados em escolas de ensino médio da 
rede de ensino público, no Sertão pernambucano, e 
será disponibilizado para os professores destas 
escolas, para que possam ser utilizados em suas 
aulas como forma complementar de algumas 
discussões e conteúdos. 
O aspecto lúdico, presente em jogos didáticos, faz 
parte da vida da criança e permanece na vida social 
dos adultos em qualquer época ou cultura1.  
Consideramos que o jogo proporciona ao sujeito 
envolvido a repetição de valores e simulação de 
regras e papéis sociais4. No contexto da educação 
formal, o jogo pode ter uma valiosa contribuição 
para o educando, desenvolver relações sociais, 
reconhecimento da importância de limites para 
convivência em sociedade. 
O presente trabalho tem como objetivo propor um 
material didático (ChemWay) que possibilite a 
discussão de conceitos de química e consequente 
construção e/ou reconstrução de conhecimentos. 

Resultados e Discussão 
O jogo didático proposto, batizado de “ChemWay” é 
constituído por 1 tabuleiro, 1 dado, 60 cartas, 4 
pinos e possui as seguintes regras: 
1 – Para iniciar o jogo, cada participante deverá 
jogar o dado uma vez. Quatro pessoas jogarão e 
cada uma será representada por um peão. O 
número que o dado cair é o número de casas no 
tabuleiro que o peão irá caminhar se responder 
corretamente a pergunta contida na carta escolhida. 
O tabuleiro quadrado tem um percurso em forma de 
espiral. O objetivo do jogo é ser o primeiro a levar o 
peão a dar uma volta no tabuleiro e a chegar ao 
ponto final chamado universidade, fazendo analogia 
dos conhecimentos estudados em níveis de ensino 
desde as séries iniciais do ensino fundamental até o 
ensino médio com um caminho a ser percorrido, 
com o intuito de mostrar a relevância do estudo dos 
conhecimentos químicos de forma integrada.  
2 – Dois ou mais peões podem ocupar a mesma 
casa no tabuleiro. 
3 – Se o jogador não quiser responder a pergunta 
da carta, ficará a próxima rodada sem jogar. 

4 – Se a resposta estiver errada o peão ficará na 
casa onde está, porém, poderá participar da 
próxima rodada. 
5 – A resposta será considerada válida ou não pelos 
outros jogadores que entrarão em consenso, e caso 
não a saibam poderão pesquisar em livros, internet 
ou consultarão o professor para julgar a resposta.  
 Os conhecimentos de Química abordados neste 
jogo são dos níveis de ensino: fundamental 1 (1ª a 
4ª série), fundamental 2 (1ª a 9ª série) e ensino 
médio.  

 
Figura 1. Imagem do tabuleiro do jogo.  

Conclusões 
O jogo foi elaborado com base nas validações 

realizadas em trabalhos anteriores2, 3. Diante disso, 
esperamos que as limitações observadas em outros 
instrumentos não se repitam na aplicação deste, 
que está em fase de planejamento para posterior 
análise e validação. Acreditamos que da forma que 
este jogo foi proposto, poderemos avaliar conceitos 
já construídos pelos alunos, bem como incentivar a 
busca de outros, visto o desafio que é colocado 
pelo mesmo. 
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Introdução 
 Considerando que “um projeto de melhoria no 
ensino de química precisa levar em conta a 
importância de tratar questões epistemológicas ao 
se planejar um processo de ensino-aprendizagem 
do conceito transformação química” 1, este trabalho 
aponta para a necessidade de elaboração de vídeos 
didáticos que possibilitem aos estudantes do ensino 
médio a compreensão do modo pelo qual o químico 
lida com o fenômeno químico na prática química 
contemporânea. Para tanto, entendemos que 
Bachelard e Vigotski se constituem em referenciais 
teóricos essenciais para a construção e utilização de 
vídeos didáticos, os quais podem se constituir em 
excelentes aliados do professor do ensino médio no 
interior do processo de mediação pedagógica do 
conceito de reação química. 

Considerações sobre o vídeo didático 
O vídeo deve captar o processo de construção 

dos fenômenos químicos pelos químicos 
propiciando a desconstrução da imagem que vincula 
o trabalho do cientista no laboratório à apreensão de 
fenômenos externamente inseridos na natureza. Tal 
imagem ignora tanto que “na prática do laboratório, 
é preciso preparar o fenômeno para o produzir” 2 
quanto o fato de que os químicos “já não são meros 
estudiosos dos fenômenos dados pela natureza, 
porém muito mais construtores de fenômenos que 
sequer existem naturalmente, visto que os químicos, 
hoje em dia, produzem substâncias sintéticas  e 
constroem moléculas com caracteres apropriados a 
certos fins”. 3 

Ao mostrar exemplos de diversas reações 
químicas elaboradas pelos químicos em seu 
cotidiano laboratorial, captando as diversas etapas e 
processos envolvidos para a obtenção de 
determinadas substâncias químicas, o vídeo precisa 
deixar bem claro para o estudante que o químico 
lida com os fenômenos químicos construindo 
substâncias químicas com propriedades físicas e 
químicas intencionalmente desejadas a partir de um 
programa teórico de realização, numa verdadeira 
fenomenotécnica.4 Assim, o vídeo pode mostrar 
entrevistas realizadas com os químicos antes, 
durante e após a realização de determinadas 
reações químicas. 

Entendemos que, antes, durante ou após a 
apresentação do vídeo didático, a eficácia do 

processo de ensino-aprendizagem está, como 
assevera Vigotski, indissoluvelmente ligada ao fato 
de que: “Ao trabalhar o tema com o aluno, o 
professor explicou, comunicou conhecimentos, fez 
perguntas, corrigiu, levou a própria criança a 
explicar”.5 Assim, o professor pode utilizar o vídeo 
após mediação pedagógica do conteúdo fenômeno 
químico, na qual tenha trabalhado temáticas 
relacionadas à prática química contemporânea, 
servindo a apresentação do vídeo como 
oportunidade para os discentes aprofundarem 
questões como o papel da razão e da 
experimentação na construção dos fenômenos 
químicos.  
  Após a apresentação do vídeo, o docente pode 
dispor os estudantes em grupos, para que possam 
travar discussões, articulando respostas a certas 
indagações intencionalmente elaboradas pelo 
professor. Dessa forma, no interior do grupo, cada 
estudante pode cooperar para a aprendizagem do 
outro num processo de colaboração mútua, como 
Vigotski tanto sublinhou ao longo de sua obra. 

                     Conclusões 
 “O ensino direto de conceitos sempre se mostra 
impossível e pedagogicamente estéril”.6 Assim, 
meios indiretos de ensino, como o mediado por um 
vídeo didático, podem contribuir para um 
entendimento da natureza do fenômeno químico em 
harmonia com a prática química contemporânea. 
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Introdução 
A busca por materiais alternativos para a 
experimentação em ciências é um esforço constante 
dos cursos de licenciatura. Isto leva ao repensar de 
experimentos clássicos com materiais mais 
acessíveis. Neste caso buscou-se a produção de 
kits didáticos facilitadores para experimentos. Trata-
se de uma atividade desenvolvida por bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) da área de Química da 
Universidade de Passo Fundo (UPF), com o objetivo 
de propor diferentes métodos para o 
desenvolvimento da atividade experimental do “teste 
da chama”, com materiais alternativos que 
posteriormente foram utilizados nas escolas públicas 
vinculadas ao projeto.  
Ressalta-se a importância da atividade experimental 
não como forma de confirmar a teoria, mas sim 
como promotora do diálogo entre saberes teóricos e 
práticos para a formação dos conceitos científicos 
(BRASIL, 2006). 

Objetivos 
O objetivo desta atividade foi desenvolver materiais 
alternativos para a realização da atividade 
experimental do “teste da chama”, sendo esta uma 
ferramenta facilitadora do entendimento do modelo 
atômico de Bohr. 

Descrição 
A abordagem dos modelos atômicos nas aulas de 
Química exige dos estudantes um elevado nível de 
abstração, nesse sentido o “teste da chama” torna-
se uma ferramenta importante na abordagem do 
modelo atômico de Bohr.  
Tendo em vista que as escolas muitas vezes não 
possuem materiais adequados para a realização 
dessa atividade experimental, buscaram-se 
maneiras alternativas para o desenvolvimento da 
mesma, sempre com utilização de materiais de fácil 
aquisição.  
Uma das propostas foi realizar o “teste da chama” a 
partir de palitos de madeira imersos em soluções 
aquosas de diferentes cátions metálicos, que ao 
absorver energia fornecida pela chama produzem 
chamas de diferentes cores de acordo com a 
solução. Alguma dificuldade encontrada foi a 
interferência da queima da madeira. 

Em segunda oportunidade, utilizaram-se latas de 
alumínio com recorte lateral contendo álcool etílico. 
Na parte superior da lata colocou-se um pequeno 
volume das soluções a serem testadas, dessa 
maneira a chama produzida pela combustão do 
álcool adquiriu diferentes colorações de acordo com 
cada solução. Observou-se que esta alternativa é 
viável para as escolas, pois permitiu a identificação 
dos cátions metálicos. Desenvolveu-se ainda outra 
proposta, onde em pequenos frascos com 
borrifador, acondicionaram-se as soluções contendo 
os cátions metálicos. Para a realização desta 
atividade, borrifa-se pequenos volumes da solução 
em uma chama. Este apresentou melhores 
resultados e melhor aceitação entre os professores, 
devido a identificação dos cátions com maior 
segurança e a sua praticidade de utilização.  

 

 

 

 

Figura 1 e 2: Atividade com latas de alumínio e kit de 
borrifadores, respectivamente. 
 

As soluções aquosas também podem ser 
preparadas a partir de materiais de baixo custo e 
fácil aquisição, como cloreto de sódio que é o 
principal componente do sal de cozinha e sulfato de 
cobre que é encontrado em lojas especializadas em 
produtos agropecuários. Alguns cuidados com a 
segurança devem ser observados, como fazer o 
experimento em capelas de exaustão ou na falta 
delas ao ar livre ou em ambiente ventilado. 
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Introdução 
Nesse trabalho mostramos a construção de um 
fotômetro de baixo custo e fácil construção como 
agente facilitador da abordagem dos conceitos 
envolvendo a interação da radiação com a matéria, 
a espectrofotometria e sua aplicação em aulas 
experimentais de Química na Educação Básica. 
Devido seu pequeno tamanho e leveza é possível 
fazer uso didático dele em espaços não formais de 
aprendizagem. 

Objetivos 

Proporcionar ao estudante, a partir de um 
instrumento de baixo custo, a compreensão de que 
espectrofotometria é uma técnica analítica que 
utiliza as interações entre a luz e a matéria para 
medir a concentração de espécies químicas. 

Descrição 
O fotômetro de baixo custo, desenvolvido neste 
trabalho, permite realizar medidas qualitativas e 
quantitativas em vários comprimentos de onda na 
região do visível. Todos os materiais utilizados na 
construção do fotômetro são de baixo custo e fácil 
aquisição podendo qualquer professor de Química, 
da Educação Básica, construir em sua escola.  Para 
uma experimentação de forma contextualizada no 
ensino de Química. 
O fotômetro possui as seguintes dimensões: 14,5cm 
de comprimento, 14,5cm de largura e 7cm de altura.  
O porta recipiente, possui a dimensão interna de  
2cm de diâmetro.  

 
Figura 1: Fotômetro proposto. 

 
A figura 1 mostra o fotômetro já montado, onde 
podemos observar alguns de seus componentes 
básicos. 

Componentes Básicos:  
x Fonte de alimentação: A fonte de 
alimentação consiste em uma fonte chaveada 
externa onde a tensão de entrada pode variar desde 
100V a 240 V AC;  
x Recipiente para amostras: Dois tubos de 
ensaio com tampa rosqueável com 18 mm de 
diâmetro;  
x Dispositivo de Leitura: Multímetro digital. 

 
Figura 2: Fonte de alimentação 1, recipiente para 

amostra 2, dispositivo de leitura 3. 
 

Descrição da fonte de radiação: A fonte de 
radiação é composta de um diodo emissor de luz 
(LED), O LED irá enviar um feixe luminoso através 
da solução a ser analisada. O LED utilizado poderá 
ser substituído por LEDs de cores variadas 
(diferentes comprimentos de onda), permitindo que 
o fotômetro possa realizar análises de espécies 
químicas distintas.  
Descrição do Transdutor de Radiação: O detector 
de radiação consiste em um  resistor dependente de 
luz (LDR) , que é um fotoresistor que varia a 
resistência de acordo com a incidência de luz. Esse 
componente não só informa se há ou não luz sobre 
ele, mas o quanto de luz há: pequenas variações na 
intensidade da luz irão provocar pequenas variações 
no valor da resistência, permitindo, assim, saber 
exatamente o quanto de intensidade luminosa há 
sobre um LDR (TORRES, 2002 apud MOTA, 2010). 
____________________ 
 
KNAGGE, Kevin;  RAFTERY, Daniel. Construction and 
Evaluation of a LEGO Spectrophotometer for Student Use. The 
Chemical Educator, Boise City-eua, v. 7, n. 6, p.371-375, out. 
2002. 
 
MOTA, Fábio Alexandre Costa. DESENVOLVIMENTO DE UM 
FOTÔMETRO COM FINS DIDÁTICOS.  2010. 94 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Programa De Pós-graduação Em 
Química, Departamento de Instituto De Ciências Exatas, Ufam, 
Manaus, 2010. 
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Introdução 
A incorporação de ferramentas de apoio didático, 

como os jogos, tem tornado simples e eficiente o 
processo de aprendizagem em química, criando 
desafios motivadores capazes de gerar nos alunos o 
interesse em desenvolver estratégias para resolução 
de problemas e construção do conhecimento 
(Bernardo et al., 2009). 

Este estudo propôs a criação de jogo em tabuleiro 
com tema “Corrida Química”, para apoio didático 
nos conteúdos envolvendo tabela periódica, sendo 
aplicado em turma do 2° ano do Ensino Médio do 
Instituto Federal Goiano, Campus Iporá.  

Metodologia 
O tabuleiro foi construído sobre uma tabela 

periódica e dividido em 32 casas. Foram 
confeccionadas 140 cartas com perguntas e 
coringas (bônus ou punições), conforme Figura 1. 

 
Figura 1. (a) Aplicação e, (b) carta utilizada no 

jogo. 
A turma foi dividida em duas equipes, começando 

o jogo a que tirasse o maior número no jogo de 
dados. O avanço também foi feito com o mesmo, 
iniciando na casa do elemento hidrogênio e 
seguindo horizontalmente em ordem crescente de 
número atômico. Estando na casa, os jogadores 
retiraram uma carta, de um montante previamente 
embaralhado, tentando responder a pergunta ali 
contida. Em caso de acerto, seguiram para casa 
referente ao elemento químico da pergunta, em 
caso de erro, voltariam uma casa (exceto na 
primeira jogada). Tornou-se vencedora a equipe que 
chegou primeiro na casa do elemento germânio. 

Após a aplicação do jogo, com duração de 
aproximadamente 40 minutos, a avaliação foi 
realizada mediante questionário com perguntas 
fechadas. 

Resultados  
Pode-se observar, na tabela 1, que o processo 

ensino/aprendizagem se tornou mais eficiente com a 
utilização do jogo, o qual foi avaliado como um jogo 
regular e com nível de dificuldade médio. 

 
Tabela 1. Resultados dos questionários de 
avaliação do jogo (n =18). 

 
 

As notas atribuídas pelos alunos aos quesitos: 
perguntas, diversão, interação, organização e 
aprendizado demonstraram que o jogo proporcionou 
um bom aprendizado e interação entre os alunos, 
alé de prorcionar boa diversão (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Médias das notas atribuídas a alguns 

quesitos.  

Conclusões 
O jogo alcançou resultados satisfatórios 

conforme a análise dos questionários. Cabe 
ressaltar que a atividade é sugerida como 
ferramenta de apoio, necessitando de ajustes e 
mais aplicações práticas. 
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Introdução 
Ensinar nomenclatura de compostos orgânicos 

sempre foi um grande desafio no Ensino Médio, 
visto que a memorização é o método mais utilizado 
em sala de aula.1 Para auxiliar o ensino, o PCNEM 
sugere o uso de materiais didáticos como vídeos, 
jogos e experimentos em sala de aula.2 A utilização 
de jogos lúdicos é vista como forma de ensinar 
atraindo e estimulando o processo de conhecimento 
cognitivo e manual. Além disso, proporciona uma 
maior socialização entre os alunos e o professor.3 O 
objetivo deste trabalho é elaborar um jogo, 
QUINOME?, que auxilie no processo de ensino-
aprendizagem do conteúdo de nomenclatura de 
compostos orgânicos a fim de tornar o aprendizado 
mais prazeroso e interessante. As etapas seguintes 
são aplicação em sala de aula e avaliação dos 
dados adquiridos. 

Resultados e Discussão 
Para construção do QUINOME? foram definidos 

parâmetros de limitação das estruturas moleculares 
(máximo de dez carbonos, nove funções, 
monofuncionais, cadeia não ramificada e cadeia 
insaturada apenas para alceno e alcino). Estes 
parâmetros delinearam um quantitativo de 240 
cartas de estruturas moleculares. A partir deste 
valor, foram contabilizados os números de anfixos 
necessários para nomear todas estas moléculas. 
Este número total de prefixos, infixos e sufixos 
foram de 870 cartas. Para tornar o jogo mais 
dinâmico, dividiram-se proporcionalmente os anfixos 
necessários para diferentes kits de acordo com a 
proposta do professor em sala de aula por conta 
dos níveis de aprendizagem. Seguindo a linha de 
raciocínio da proporcionalidade, cada kit possui 30 
prefixos, 30 infixos, 30 sufixos e 30 moléculas. 

O objetivo do jogo é nomear moléculas com a 
junção das cartas de anfixo, sendo que vence o 
jogo quem completar primeiramente a nomenclatura 
de três compostos orgânicos. As regras do jogo são 
bastante simples, tornando-o bastante dinâmico. 
Estas regras serão apresentadas na IV MOMADIQ. 

O QUINOME? foi aplicado em quatro turmas do 
IFRJ campus Duque de Caxias. Três turmas são do 
Ensino Médio/Técnico ou Técnico e a outra da 
Licenciatura em Química. Cinqüenta de cinco 
alunos participaram da aplicação e avaliação, 
Figura 1. 

O método de avaliação do jogo foi constituído na 
aplicação de três questionários. Dois questionários 
continham onze estruturas orgânicas para o aluno 
nomear em dez minutos cada, onde o primeiro foi 
aplicado antes e o segundo depois do jogo. O 
terceiro questionário pedia opiniões e sugestões do 
aluno sobre o jogo por meio de cinco perguntas. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 1. Aplicação do “QUINOME?” 
 
A avaliação comparativa dos dois primeiros 

questionários demonstrou que 69% dos alunos 
tiveram uma melhora no índice de acertos, 
nomeando corretamente as moléculas. Este 
resultado sugere melhoria significativamente no 
processo ensino-aprendizagem dos alunos. 

A avaliação do terceiro questionário demonstrou 
que 94% dos alunos, definiram o jogo como 
educativo e divertido; 85% mencionaram que a 
exigência do jogo estava dentro do perfil que eles já 
sabiam sobre nomenclatura. A maioria dos alunos, 
96%, apontou o jogo como uma ferramenta de 
Ensino de Química nas aulas de Química Orgânica 
e todos disseram que o jogo reforça o aprendizado 
sobre o assunto. O mais interessante é que 86% 
dos alunos jogariam o “QUINOME?” fora do 
ambiente escolar. 

Conclusões 
As etapas inerentes a este trabalho levaram a 
conclusão que o jogo cumpriu satisfatoriamente o 
seu maior objetivo, de auxiliar no ensino-
aprendizagem. A jogabilidade foi um ponto forte, 
pois os alunos não tiverem dificuldades em jogar 
segundo as regras determinadas. 
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Introdução 
Durante a trajetória pelas escolas públicas através 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á 
Docência – Pibid pode-se perceber a carência de 
novas metodologias em salas de aula. O ensino de 
química é considerado por parte dos alunos 
complexa e abstrata, para tentar minimizar e 
dinamizar as aulas desta matéria acredita-se que o 
lúdico é um grande aliado para garantir o sucesso 
no ensino aprendizado. Segundo Soares (2008), os 
jogos são uma mídia atraente para os jovens e 
assim consequentemente potencializam o ensino 
aprendizagem dos conhecimentos químicos. 
Todavia, segundo Kishimoto (1994), o jogo, 
considerado um tipo de atividade lúdica, possui duas 
funções: a lúdica e a educativa. Ambas devem estar 
em equilíbrio, visto que se a função lúdica 
prevalecer, não passará de um jogo e se a função 
educativa for predominante será apenas um material 
didático. Nessas perspectivas foi desenvolvido o 
jogo-brinquedo “Cuca Orgânica” que possui em suas 
características desenhos de estruturas  orgânicas. 

Objetivos 

O jogo-brinquedo “Cuca Orgânica” tem como 
objetivo desenvolver habilidades motoras e 
psíquicas dos alunos, como também despertar um 
interesse pela química de forma dinamizadora. Em 
especial, este foi desenvolvido para aprofundar o 
conteúdo sobre funções orgânicas. 

Descrição 
Quebra-cuca estimula a discriminação visual, a 
atenção e o pensamento lógico, o que nos leva a 
associar algumas conquistas na vida. É um jogo 
onde o raciocínio é bem mais importante que a 
agilidade e a força física. Neste intuito, desenvolveu-
se o “Cuca Orgânica”, que é um jogo-brinquedo 
educativo com a finalidade de auxiliar os alunos com 
dificuldades em química orgânica, fazendo com o 
que os alunos tenham uma melhor compreensão do 
conteúdo dos grupos funcionais orgânicos, além de 
testar a habilidade e inteligência dos mesmos. O 
“Cuca Orgânica” foi inspirado no Quebra Cuca, 
encontrado em lojas de brinquedos, e adaptado à 
química de forma inovadora. Cada jogo-brinquedo 

possui uma função diferente, podendo utilizar as 
funções álcool, ácido carboxílico, cetona, éter, fenol, 
aldeído, amina, adaptando as dificuldades dos 
alunos.  Tais funções foram produzidas com a ajuda 
de programas de computador como Paint e Corel 
Draw, e impressas em papel adesivo. Logo após 
foram recortadas em forma e tamanho do quebra-
cuca e coladas no mesmo. O custo médio para 
produzir o “Cuca Orgânica” foi de R$5,00. A 
aplicação do jogo-brinquedo pode ser feita após a 
explicação da matéria, na qual a sala será dividida 
em grupos e cada grupo receberá um deste jogo-
brinquedo. O grupo deverá eleger um representante 
para manusear o jogo. O grupo que terminar 
primeiro a montagem da função deverá responder 
perguntas sobre a mesma, como: Qual a função 
orgânica montada? Qual a sua nomenclatura? Entre 
diversas perguntas a cerca da função orgânica. 
 

Figura 1. Cuca Orgânica. 
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Introdução  
O Autódromo Alquímico é um jogo de tabuleiro, 
semelhante a uma corrida de carrinhos, que se 
refere ao tema das transformações dos materiais 
(Figura 1). Este jogo desenvolve nos alunos 
habilidades tais como: saber conviver em grupo; 
saber lidar com regras e com previsibilidade; 
respeito às identidades e diferenças; inter-relação 
de pensamentos, ideias e conceitos; 
desenvolvimento da criatividade e da capacidade de 
argumentação, além de aumentar a interação entre 
os alunos e entre eles e o professor. 

Objetivos 
 O desenvolvimento do jogo Autódromo Alquímico 
(Santana, 2012; Santana e Wartha 2006; Santana e 
Rezende, 2013) indica a viabilidade de propostas de 
uso de jogos no ensino de Ciências (Química). Ao 
se desenvolver esse tipo de atividade, deve-se 
planejar detalhadamente o processo, seguindo 
algumas etapas básicas a que o professor deve 
proceder para sua elaboração. 
A atividade lúdica proposta atua no sentido de 
transformar a visão de jogo e de ensino, mostrando 
que é possível trabalhar com os jogos em sala de 
aula, fazendo com que ocorram motivação e 
inovação do processo de ensino e aprendizagem 
voltado para as ciências naturais (Química), 
formando um novo instrumento metodológico de 
informação, observação e correlação dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula com o 
cotidiano do aluno. 

Descrição 
Na criação do jogo, foi definida a utilização dos 
seguintes elementos: um tabuleiro (Figura 1), cartas 
vermelhas, amarelas e verdes, que representam as 
perguntas nos diferentes níveis; cartas brancas, 
representando as cartas-bônus; quatro ou cinco 
carrinhos com cores distintas, para representar cada 
aluno em seu respectivo jogo; um dado comum de 
seis faces. Nesta proposta, os alunos formaram os 
grupos com quatro pessoas, para trabalharem 
cooperativamente na resolução do problema 
proposto pelo jogo. O caráter competitivo fica 
estabelecido entre esses grupos. (SANTANA e 
SILVA, 2014; SANTANA e REZENDE, 2013; 
SANTANA, 2012) 
 

 
Figura 1. Tabuleiro do Autódromo Alquímico 

Regras do Jogo 
 Em linhas gerais, o jogo deverá seguir a seguinte 
dinâmica (Santana e Wartha, 2006): 

x Antes do início da partida, os jogadores, em 
grupos, recebem os jogos e as instruções;  
x Começa jogando o aluno que conseguir 
maior pontuação ao lançar o dado;  
x As perguntas no jogo diferem quanto ao 
nível de dificuldade, cujo grau é indicado em 
analogia às cores dos semáforos de trânsito. As 
verdes são de nível mais básico, as amarelas 
intermediárias e, as vermelhas, apresentam um 
nível mais alto de elaboração, É importante 
ressaltar que as questões foram elaboradas 
pelos alunos; quando os alunos vão superando 
as dificuldades e respondendo as perguntas 
com distintos níveis de complexidade, os 
colegas do grupo julgam a coerência das 
respostas e decidem se as mesmas estão 
corretas ou não; se estiverem corretas, eles vão 
ultrapassando os colegas. Não é permitido o uso 
de material de consulta 
x Existem, também, o pit stop e a carta-
bônus; o primeiro significa que a equipe/aluno 
deve ficar uma rodada sem jogar; já, na carta-
bônus, o aluno escolhe um envelope que 
contém a indicação do número de casas que ele 
pode avançar ou retornar.  

____________________ 
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Introdução 

O conhecimento químico, quando tratado de 
maneira integrada aos conhecimentos sociais e 
tecnológicos, pode contribuir para que as pessoas 
possam exercer sua cidadania, sendo, portanto, 
uma necessidade da sociedade atual (Aikenhead, 
1985; Acevedo Dias, 1996). A produção e a 
divulgação de tal conhecimento por meio de vídeos 
educativos ainda são precárias em nosso país e a 
disponibilidade desses materiais, que poderiam dar 
suporte aos educadores, é também insuficiente. 

Objetivos 

Este projeto tem como objetivo contribuir para a 
divulgação de conhecimentos químicos e do papel 
da Ciência e da Tecnologia na vida individual e na 
sociedade, possibilitado, aos cidadãos, tomadas de 
decisões baseadas também em conhecimentos 
científicos. Especificamente, objetiva-se a criação de 
vídeos para alfabetização científica destinados ao 
público em geral, a professores de Química e outros 
interessados, a serem disponibilizados na web 
(YouTube, Facebook e website) e em DVDs.  

Descrição 

Este projeto envolve a produção de filmes de curta 
duração (3 a 7 min) sobre experimentos de Química 
utilizados nas “Oficinas Temáticas”, uma proposta 
de divulgação científica do GEPEQ – Grupo de 
Pesquisa em Educação Química da USP -, que 
aborda temáticas socialmente relevantes e que 
privilegiam uma visão contextualizada e 
interdisciplinar do conhecimento científico 
(Marcondes, 2008). Considerando-se a possibilidade 
destes vídeos serem utilizados como materiais de 
apoio pelos professores de Química e de serem 
consumidos diretamente pelo público em geral, 
buscou-se conciliar rigor conceitual e linguagem 
acessível. Foram também consideradas normas de 
segurança, o descarte adequado dos materiais, a 
reprodutibilidade dos procedimentos, a pertinência 
do fenômeno para a compreensão da temática 
proposta, a beleza estética do fenômeno e a 
acessibilidade dos conceitos necessários ao 
entendimento do experimento. Durante o período de 

agosto/2012 a junho/2014 foram produzidos 18 
vídeos sobre os temas: teste de chama, 
identificação de amido e proteína, oxidação do ferro, 
condutibilidade elétrica, carvão vegetal, filtro de 
tratamento de água, dissolução de gás em água, 
tratamento de água, composição de refrigerantes, 
chuva ácida, energia nos alimentos, salinidade, pilha 
de zinco e ácido, pilha de cobre e zinco, pilha de 
alumínio e água sanitária, eletrólise de solução de KI 
e eletrólise da salmoura. Os vídeos mais assistidos 
foram da chuva ácida (11.288 visualizações) e 
tratamento de água (2863). 
 
Figura 1. Vídeos mais assistidos. 

 
Tabela 1. Total de visualizações dos vídeos no 
YouTube (até maio/2014) 

Visualizações Tempos (min) Inscritos no canal 

31.519 70199 108 

O projeto vem sendo desenvolvido por 6 alunos de 
graduação bolsistas com o apoio de pesquisadores 
colaboradores do GEPEQ. O projeto possibilitou a 
esses alunos um aprofundamento de conteúdos 
químicos e de suas aplicações sociais, políticas, 
econômicas e ambientais, além da experiência em 
desenvolver materiais audiovisuais para divulgação 
científica. Muitos professores também tem relatado 
o uso desses vídeos nas aulas de Química. 
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Desenvolvimento do jogo “Periódico” para o Ensino de Ligações 
Químicas 
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¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa, ² Universidade de São Paulo 
 
Palavras-Chave: Jogo, Ligações Químicas 

Introdução 
O jogo, entendido como uma atividade lúdica e 
pedagógica tem por objetivo propiciar condições 
para que o aluno desenvolva o raciocínio e a 
reflexão sobre conteúdos curriculares e, 
consequentemente, a construção do seu 
conhecimento. Dependendo de como é o jogo e do 
modo como é encaminhado didaticamente, ele pode 
ser um facilitador da memorização do assunto e 
potencializar o desenvolvimento de habilidades de 
relações interpessoais e cognitivas.  
Neste trabalho apresentamos uma proposta de 
adaptação do jogo UNO para o ensino de Ligações 
Químicas, conteúdo trabalhado geralmente no 
primeiro ano do ensino médio. A proposta do jogo é 
relacionar conceitos de eletronegatividade e 
possibilidade de efetivação de reações.  

Resultados e Discussão 
O jogo foi criado por meio de atividades 
desenvolvidas no subprojeto de Química do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa e pode ser utilizado como 
complementação ao ensino de ligações químicas. É 
necessário que o aluno já tenha estabelecidos 
conceitos de organização da tabela periódica, 
eletronegatividade, ligações e nomenclatura, para 
que consiga compreender e jogar o jogo. O jogo 
chama-se Periódico devido às cartas 
assemelharem-se aos elementos descritos na tabela 
periódica e inicia-se com a distribuição das cartas 
entre o número de jogadores participantes (mínimo 
2), as cartas são classificadas por cores aleatórias a 
partir de suas características, e por serem uma 
adaptação do jogo UNO algumas cartas 
apresentam-se mais vezes, como, por exemplo, a 
carta hidrogênio, representado pela cor branca (10 
cartas do baralho). As demais cartas são cópias dos 
elementos e descritas em apenas uma carta que 
são: Gases Nobres, representadas pela cor preta, 
que compõe 6 cartas, Metais alcalinos e Alcalinos 
Terrosos, cor azul clara (12 cartas), Metais de 
Transição, de cor azul escura, compõe 30 cartas, 
Semi Metais, com cartas na cor amarela (10 cartas) 
e Não metais, verdes, compõe 15 cartas do baralho. 
Na figura 1 tem-se a representação de uma carta. 
Cada jogador recebe 7 cartas e ao final da 
distribuição uma carta é virada para cima e inicia-se 

o jogo. O jogador só pode prosseguir com a jogada 
se possuir cartas que cumprem alguns critérios, do 
contrário deve retirar uma carta do baralho e 
repassar a jogada ao próximo jogador à direita. Para 
realizar uma jogada o jogador deve possuir uma 
carta/elemento que realize uma ligação (simbólica) 

onde ambas as 
cartas/elementos satisfaçam a 
regra do octeto, ou apenas 
completar uma ligação em 
casos de metais de transição, 
ao completar a ligação ele 
deve escrever em                          
uma folha qual tipo de ligação 
e composto formou, e o 
próximo jogador comprará      

Figura 1 – Carta       duas cartas/elementos do 
baralho a dará seqüência ao jogo a partir da ultima 
carta superior. 
Se não possuir carta que complete uma ligação, o 
jogador pode jogar a carta/elemento Hidrogênio e 
conclui sua jogada, ou pode lançar a carta Gás 
Nobre, que fará com que o próximo jogador retire 
mais 4 cartas do baralho. 
Finaliza-se o jogo quando algum dos jogadores não 
possuir mais cartas na mão, entretanto, o jogador 
vencedor é aquele que possuir o maior número de 
ligações e compostos formados. 

Conclusões 
Quando se cria ou se adapta um jogo para o ensino 
de química, ocorrerá o desenvolvimento de 
habilidades que envolvem o aluno em vários 
aspectos como cognitivos, emocionais e relacionais. 
O jogo popularmente conhecido como UNO 
incentiva a competição e a busca pela superação de 
jogadas ‘acertadas’ que favoreçam o próprio 
jogador. No jogo Periódico o jogador somente será 
favorecido se realmente compreender os conteúdos 
relacionados ao tema ligação química. Como é um 
jogo bastante popular entre os adolescentes e que 
não requer nenhum material de difícil acesso, 
apenas as cartas confeccionadas em papel colorido, 
consideramo-lo viável para ser utilizado nas aulas 
de química. 
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Resumo: Na busca por um ensino não compartimentado cabe ao professor a contextualização dos 
tópicos ensinados na disciplina de química, para que ela passe a ter um significado real para os alunos. 
A ausência de materiais didáticos com uma metodologia diferenciada torna mais complicado para o 
professor uma interpretação diferente da tradicional dos temas ensinados. A apostila desenvolvida busca 
auxiliar o professor nessa tarefa. O material intitulado “Química e Chuva ácida: entendendo os conceitos 
para compreender o fenômeno” utiliza a temática Chuva Ácida como tema motivador para abordar os 
temas que estão descritos   no Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, que indica os tópicos 
acidez e basicidade, pH, entre outros para serem tratados no 1º bimestre do 2º ano do Ensino Médio 
Regular.O material foi avaliado por alunos e professores do IFRJ – campus Duque de Caxias e os 
resultados dessa analise estão apresentados nesse trabalho.   
 
Introdução 

O ensino médio brasileiro passou por reformulações ao longo dos anos. A 
necessidade de contextualização no ensino de química, e das ciências de uma maneira 
geral, é defendida por pesquisadores e pelos próprios parâmetros curriculares 
nacionais. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), 
o papel do ensino médio é formar um indivíduo crítico, devendo priorizar o ensino de 
forma contextualizada e interdisciplinar em detrimento do ensino compartimentado e 
que busca simplesmente a memorização de fórmulas e conhecimentos aleatórios. 
Especificamente para o ensino de química os PCNEM criticam a maneira como essa 
ciência é abordada nas salas de aula do país, segundo o texto: “Embora às vezes 
“maquiada” com uma aparência de modernidade, a essência permanece a mesma, 
priorizando-se as informações desligadas da realidade vivida pelos alunos e pelos 
professores.”(BRASIL,2000).  

Todavia, do campo teórico até a prática tem-se notado uma enorme distância. 
Apesar da crescente onda de publicações sobre como contextualizar as aulas de 
química, dificilmente observamos essas ações em sala de aula. Na maioria das vezes o 
que acaba acontecendo é uma aula com alguma atividade, que cria no aluno a falsa 
sensação de que aquela aula em questão não deve ser levada a sério, e que é na 
verdade, apenas uma atividade recreativa. A busca pela contextualização do ensino é 
de suma importância, pois nas palavras de Lima et al (2000) ”A não-contextualização 
da química pode ser responsável pelo alto nível de rejeição do estudo desta ciência 
pelos alunos, dificultando o processo de ensino-aprendizagem.” A culpa pela ausência 
de abordagens mais contextualizadas no ensino de química não deve ser atribuída 
apenas ao professor. A falta de material didático com uma metodologia diferenciada e 
moderna torna mais difícil para o professor uma interpretação não tradicional dos 
temas. É conhecimento de todos que no Brasil, principalmente na rede pública de 
ensino, os professores são sobrecarregados e possuem pouquíssimo tempo para a 
elaboração de novos materiais. Existem alguns livros didáticos que trabalham com uma 
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nova abordagem de ensino. Podemos citar como exemplo, a coleção Química e 
Sociedade do grupo PEQUIS. Esse material serviu de inspiração para a formulação da 
apostila desenvolvida, que utiliza a temática da chuva ácida para explicar os tópicos 
descritos no Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro referente ao 1º bimestre do 
2º ano do Ensino Médio Regular (Rio de Janeiro, 2011). O material desenvolvido tem 
como objetivo se tornar uma ferramenta para auxiliar o professor na contextualização 
de temas como classes de substâncias inorgânicas (sais, óxidos, ácidos e bases), suas 
nomenclaturas e características e Reações de neutralização. Além disso, a apostila 
pretende ser um material de linguagem fácil, simples e direta para que o aluno consiga 
compreender todo o conteúdo descrito e refletir sobre as questões apresentadas. A 
apostila foi avaliada por professores e alunos do Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia (IFRJ) campus Duque de Caxias, para saber se os mesmos utilizariam o 
material proposto. 

Procedimentos Metodológicos 

 Um material didático no formato de uma apostila foi desenvolvido para os 
professores que atuam principalmente no Ensino Médio Regular. A apostila foi baseada 
no que sugere o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2012. 
Segundo esse documento, os alunos no primeiro bimestre do segundo ano do ensino 
médio devem desenvolver as seguintes competências e habilidades:  

 - Reconhecer historicamente os experimentos que levaram ao 
desenvolvimento do conceito de acidez. - Conceituar ácido e base segundo 
Arrhenius. - Nomear os principais ácidos inorgânicos e orgânicos e sua 
aplicabilidade. - Nomear as principais bases inorgânicas e sua aplicabilidade. - 
Identificar acidez e basicidade a partir da escala pH e com o uso dos 
indicadores. - Equacionar as reações de neutralizações entre ácidos e bases. - 
Nomear os principais sais inorgânicos e orgânicos oriundos da neutralização 
dos ácidos e bases supracitados e suas aplicações. - Formular e nomear os 
principais óxidos (CO, CO2, NOx, SOx, CaO) que dão origem aos ácidos e 
bases supracitados. – Compreender a contribuição dos óxidos para a formação 
da chuva ácida e suas consequências ambientais. (Rio de Janeiro, 2011) 

 No desenvolvimento da apostila a chuva ácida não fica restrita ao final do 
bimestre, na verdade ela é o tema que perpassa por todo material e é através dela que 
as discussões sobre cada tópico são iniciadas. Contudo, deve-se salientar que os 
ácidos e sais orgânicos não são citados na apostila, mas isso não impede que o 
professor trate sobre eles se achar necessário. Após a confecção do material, o mesmo 
foi avaliado por docentes e discentes do IFRJ campus Duque de Caxias. Foram 
convidados a avaliar o material professores da instituição que ministraram as 
disciplinas Química em Sala de Aula e os coordenadores do programa PIBID 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência), totalizando assim 6 
profissionais. A seleção foi feita com base na experiência profissional dos professores, 
que estão familiarizados com o ensino médio regular do estado do Rio de Janeiro. 
Também foram convidados a participar do questionário 18 alunos, que foram 
selecionados por terem participado do programa PIBID e/ou já terem concluído todos 
os estágios obrigatórios, e assim também possuírem uma experiência no ensino médio 
regular estadual. 

 O questionário foi elaborado por meio eletrônico com a ferramenta Google docs. 
Cada convidado a participar da pesquisa recebeu em seu e-mail uma cópia da apostila 
no formato pdf e o link para responder as perguntas. No questionário os entrevistados 
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se identificaram como alunos de licenciatura ou professores do IFRJ, e responderam 
ao formulário que foi composto por 4 perguntas onde os entrevistados avaliaram em 
ruim, razoável, bom, ótimo ou excelente os tópicos: Linguagem, Metodologia, 
Abordagem do tema chuva ácida e Abordagem dos conceitos químicos. Também foram 
respondidas duas questões dicotômicas onde os entrevistados deveriam opinar se a 
apostila cumpriu seu papel de ensinar os tópicos sugeridos no Currículo Mínimo e se 
os mesmos usariam o material para ministrar suas aulas no ensino médio regular. O 
questionário também possuía uma parte aberta para que fossem feitas críticas ou 
sugestões ao material. Os participantes da pesquisa tiveram 6 dias para avaliar o 
material e responder ao questionário. 

A metodologia CTSA para contextualização do Ensino de Química. 

 Na busca por novas abordagens para o ensino, ganha força no cenário 
educacional a abordagem CTSA (Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente), com 
essa metodologia de ensino busca-se inserir não apenas, o cenário cientifico 
tecnológico, como também as questões sociais e ambientais envolvidas no tema. O 
currículo CTSA vem sendo discutido por educadores desde a década de 70, todavia 
ainda são encontradas grandes dificuldades na sua aplicação. A formação dos futuros 
professores pode ser citada como um problema a ser enfrentado, além disso, a 
realidade escolar no nosso país está longe do ideal desejado por todos. Em 
contrapartida desses problemas, é forte o movimento de professores que discutem 
formas e técnicas de melhorar o ensino de química no país. Muitos artigos e trabalhos 
apresentados em congressos e encontros de Educação mostram maneiras de se 
aplicar uma aula diferenciada e contextualizada dos mais diversos temas. Nas palavras 
de Santos: 

“Buscar a vinculação, portanto, dos conteúdos científicos com temas CTSA de 
relevância social e abrir espaço em sala de aula para debates de questões 
sociocientificas são ações fundamentais no sentido do desenvolvimento de 
uma educação crítica questionadora do modelo de desenvolvimento científico e 
tecnológico.” (Santos, 2007). 

O uso de um tema motivador para as discussões é uma estratégia utilizada para 
conseguir tratar todas as questões químicas, sociais e ambientais envolvidas com 
determinado conteúdo. Um bom tema motivador pode ser o ponto de partida para todos 
os diálogos que serão tratados em sala de aula. Deve-se salientar que o tema 
motivador não deve servir apenas para dar exemplos. Para se atingir o objetivo de uma 
aula com a abordagem CTSA, o aluno deve discutir todas as problemáticas envolvidas 
com o tema abordado em sala. Dessa maneira, o individuo desenvolverá diversas 
habilidades, conseguindo visualizar o problema e discutir possíveis ações para saná-lo. 

O desenvolvimento da apostila: “Química e Chuva Ácida: entendendo os 
conceitos para compreender o fenômeno”. 

 Tendo em vista os princípios da metodologia CTSA, o material didático 
desenvolvido utiliza como tema motivador o fenômeno da chuva ácida para a 
abordagem de tópicos da disciplina de química já mencionados anteriormente.  A 
escolha do tema não foi aleatória. Como o projeto foi desenvolvido no município de 
Duque de Caxias, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, as 
características do local foram analisadas para que o tema selecionado fosse 
condizente com a realidade dos alunos. Duque de Caxias é um município com forte 
atividade industrial, principalmente no setor químico e petroquímico, possuindo em seu 
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território o Parque Industrial de Campos Elíseos, onde se localiza a REDUC (Refinaria 
de Duque de Caxias) do grupo PETROBRAS. A refinaria é um símbolo da 
industrialização do município, contudo é também, assim como as outras indústrias 
locais, uma fonte poluidora. Um estudo desenvolvido no IFRJ campus Duque de Caxias 
buscou verificar a ocorrência de chuva ácida no município. A partir de estudos das 
características intrínsecas na formação da chuva ácida, pensou-se em utilizar este 
tema como uma maneira efetiva de trabalhar determinados tópicos da disciplina de 
química. Como o tema escolhido é gerador de várias discussões, não seria 
interessante formular apenas o material para uma aula específica. Sendo 
confeccionada assim uma apostila para que o tema pudesse ser tratado de diversas 
maneiras. Apesar de ter sido desenvolvido com base nas características do município 
citado, nada impede a utilização da apostila por professores de diversas regiões do 
país, onde possuem uma forte industrialização ou não.  

O material possui 85 páginas e é dividido em seis capítulos, onde cada um 
aborda respectivamente os seguintes tópicos: definições ácido-base; pH e indicadores 
ácido – base; nomenclatura de ácidos e bases; óxidos; sais e reações de neutralização; 
chuva ácida. Cada capítulo se inicia com um momento de reflexão, onde uma charge, 
uma figura ou uma notícia vinculada em sites e revistas inicia a discussão acerca dos 
temas que serão tratados em seguida. Uma pequena bibliografia é apresentada sobre 
cada cientista que é mencionado ao longo do material. Ao fim de cada tópico uma 
atividade é sugerida, seja ela uma pesquisa, um projeto ou um experimento que o 
professor pode fazer com a sua turma. Uma característica da apostila é apresentar 
diversas questões contextualizadas, principalmente do ENEM, buscando do aluno o 
raciocínio para a resolução da questão e não que ele apenas decore os conceitos 
estudados. 

Resultados e Discussões 

 De um total de 24 indivíduos convidados a participar da pesquisa, 15 
responderam ao questionário de avaliação. Sendo desse total 4 professores e 11 
alunos de licenciatura. Das respostas obtidas foram gerados gráficos que serão 
apresentados a seguir. 
 O primeiro tópico avaliado foi quanto à linguagem utilizada no material didático. 
Nesse quesito foi considerada a maneira como a escrita foi desenvolvida, se a mesma 
era de simples entendimento para o professor e para o aluno.  

 
Figura 1: Avaliação da linguagem 

O resultado obtido demonstra que a linguagem da apostila foi considerada própria tanto 
para o profissional de ensino quanto para o aluno do ensino médio. Uma linguagem 
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acessível é importantíssima para um material didático. Afinal, não adianta todo um 
conceito diferenciado e uma quantidade significativa de conteúdo se toda essa 
informação está escrita com uma linguagem rebuscada, com termos muito específicos 
que não permitem um entendimento imediato do que se quer informar. Uma apostila, 
livro ou qualquer material que deseje informar deve ter uma linguagem acessível.  

 Em seguida foi avaliada a metodologia empregada no material. Nesse tópico foi 
levado em consideração se a proposta de ensino não tradicional e a maneira como o 
conteúdo foi tratado cumpriu o seu objetivo de ser uma abordagem contextualizada 
baseada na metodologia CTSA. 

 

Figura 2: Avaliação da metodologia 
Como resultado o material foi novamente bem avaliado, indicando que, segundo os 
participantes da pesquisa, o mesmo consegue abordar de uma forma contextualizada 
os conceitos químicos, de uma forma que os alunos consigam identificar no cotidiano 
os conteúdos estudados. 

 O terceiro ponto analisado sobre a apostila foi de que maneira a temática Chuva 
Ácida foi debatida ao longo do material, e se os aspectos principais do tema foram 
apresentados de maneira coerente e de fácil entendimento. 

 

Figura 3: Abordagem ao tema Chuva Ácida 
A temática chuva ácida foi escolhida como o tema motivador desse material. Ela é 
abordada em todos os capítulos da apostila desenvolvida e ainda possui um capítulo 
final que aborda diversos aspectos a cerca do fenômeno. Uma avaliação positiva nesse 
quesito significa que a apostila conseguiu informar sobre o fenômeno como um todo de 
maneira simples e direta. 
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 Outro ponto avaliado foi como os conceitos químicos foram apresentados ao 
longo do material. Esse quesito determina a real importância desse material e se de 
fato, ele pode ser utilizado em uma sala de aula, pois a busca por um ensino com mais 
significado para os alunos não denota que os temas pedidos nos currículos oficiais não 
são tratados de maneira efetiva. De nenhuma maneira o material pretende apresentar 
uma “química rala”, mas sim uma química com sentido para os alunos. 

 

Figura 4: Abordagem aos conceitos químicos 
Na opinião dos avaliadores, o material conseguiu alcançar o objetivo de passar os 
conteúdos químicos de maneira muito satisfatória. Mostrando que é possível adquirir 
um material contextualizado que não deixa de lado os conceitos químicos que devem 
ser tratados no ensino médio regular. 

 O penúltimo quesito a ser respondido era se o material desenvolvido conseguia 
cumprir o seu objetivo de ensinar os tópicos exigidos no currículo mínimo do Estado do 
Rio de Janeiro referente ao ano de 2012. A avaliação desse tópico deveria informar se 
o material poderia ser aplicado no ensino médio regular ou não. 

 

Figura 5: Adequação ao Currículo Mínimo 
 A avaliação unânime dos participantes da pesquisa foi de que o material 
conseguiu cumprir o objetivo desejado, de abordar os tópicos exigidos no currículo 
mínimo, mas de maneira mais significativa para os alunos. 

 Por fim, a última pergunta a ser respondida no questionário era se os 
participantes da pesquisa utilizariam esse material para ministrar aulas no ensino 
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médio regular. A resposta nessa pergunta iria informar se o material atendeu as 
expectativas dos futuros professores e dos professores já experientes nessa área. 

 

Figura 6: Utilização pelos avaliadores 
A unanimidade nas respostas afirma que o material realmente conseguiu cumprir o seu 
objetivo proposto. A apostila pode se tornar uma alternativa válida para os professores 
das escolas de ensino médio, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país, na busca 
por um ensino mais contextualizado e menos conteudista e fragmentado.  

 Após responder as perguntas, um espaço livre foi deixado aos participantes da 
pesquisa para que os mesmos escrevessem sugestões, críticas e opiniões sobre o 
material. Alguns pontos positivos e negativos foram apresentados.  

 Segundo professor X: “A apostila é muito extensa, porém pertinente ao segundo 
ano do Ensino Médio. Possivelmente um professor com dois tempos por semana não 
será capaz de desenvolver todo este conteúdo em sala de aula. A não ser que ele 
deixe de lado outros conteúdos presentes no currículo mínimo em detrimento deste. O 
tema gerador chuva ácida é muito interessante para um desenvolvimento químico nas 
três áreas principais da Química no Ensino Médio. A apostila não deixou de lado o 
conteúdo tradicionalmente trabalhado neste tema de ácido- base, porém houve um 
enriquecimento na abordagem com perspectivas complementares.” 

 O tamanho final do material pode ser uma dificuldade encontrada por alguns 
professores para a sua utilização, porém fica claro no inicio da apostila que a mesma 
deve ser utilizada pelo professor da maneira como ele acreditar ser a melhor, e de 
acordo com a sua realidade. Nem todas as atividades sugeridas poderão ser 
realizadas, por exemplo, mas a idéia do material é dar ao professor a maior quantidade 
de ferramentas possíveis para ele explorar como seus alunos. 

O aluno Y escreve o seguinte sobre o material: “Mostrar a história de cada cientista é 
importante demais! Gostei muito da utilização da pesquisa (proposta de trabalho para 
os alunos) sobre os cientistas para os alunos terem uma noção de como foram as 
descobertas na área da Química. Os exercícios voltados para o cotidiano também são 
importantes. Os recortes de notícias sobre o tema fazem com que os alunos acabem 
se interessando por meios de comunicação.” 

 A utilização da bibliografia dos cientistas Arrhenius, Lewis, Brønsted, Lowry e 
Sorensen foi muito elogiada por diversos participantes da pesquisa, porém um 
participante em especial não achou a maneira que a bibliografia foi apresentada boa. 
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Segundo o professor Z: “Não colocaria um minicurrículo dos cientistas (pelo menos não 
com esta formatação).” 

 De qualquer maneira, deve ficar claro que a apostila desenvolvida não é um 
manual ou uma receita de bolo onde todos os passos devem ser seguidos. Cada 
profissional pode utilizar material da maneira como lhe for mais conveniente. 

Conclusão 

Desenvolver um material diferenciado é algo que consome tempo, dedicação e 
esforço. Infelizmente, devido a rotina de trabalho, a maioria dos profissionais da 
educação não consegue desenvolver um material auxiliar para contextualizar os 
tópicos ensinados na disciplina que ministram. O desenvolvimento de materiais 
didáticos que sirvam como ferramentas para os professores é importante pra a uma 
educação mais abrangente e relacionada ao cotidiano do aluno. A apostila 
desenvolvida foi bem avaliada, alcançando o objetivo proposto pela autora. As críticas 
feitas ao longo do processo de avaliação servirão para o melhoramento do material e o 
aperfeiçoamento do conteúdo do mesmo. Na educação é sempre importante o debate. 
Não existe uma fórmula pronta para a educação perfeita. Por isso todo o material 
desenvolvido tem o seu valor, e o debate em relação aos mesmos é o que engrandece 
e enriquece a educação. 
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Introdução 
Dentre as diversas estratégias de ensino que visam 
facilitar o processo ensino/aprendizagem estão os 
jogos educativos, que dinamizam as aulas, 
possibilitam o trabalho de equipe, favorecem a 
participação e motivação dos alunos, reforçam 
conceitos já ministrados e associam conteúdos 
químicos com o cotidiano do aluno. 
O trabalho pedagógico de conteúdos de Química 
com jogos justifica-se quando a contextualização é 
difícil, pois contribui para a familiarização dos 
alunos de uma forma mais simples e com menor 
memorização. O presente trabalho consistiu na 
elaboração e aplicação de um jogo: Frente a Frente 
com os Elementos Químicos sobre o tema Tabela 
Periódica, para uma turma de alunos do 1º ano do 
Ensino Médio, da Rede Pública de Ensino do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Resultados e Discussão 
O jogo Frente a frente com os Elementos Químicos 
foi inspirado no jogo de tabuleiro “Cara a Cara”, 
vendido comercialmente, e suas regras e dinâmica 
são amplamente conhecidas/assimiladas entre os 
jovens. O desafio a cada participante é feito por 
meio de perguntas de qual carta foi sorteada pelo 
adversário. Pelas regras, as respostas do 
adversário ficam restritas a “sim” ou “não”. 
Analogamente, no caso da aula de Química o 
desafio era deduzir qual o elemento sorteado pelo 
adversário, através de perguntas, tais como: “esse 
elemento é encontrado no estado gasoso?”, “o 
elemento é um metal de transição?”, “o elemento 
pertence à Família dos Halogênios?”, “esse 
elemento encontra-se no 2º período?”, entre outras. 
Assim sendo, por eliminação, era possível chegar 
ao elemento sorteado na carta. Um grupo de 20 
alunos participou da atividade e respondeu ao 
questionário que foi distribuído ao final.  
Através desse jogo os alunos perceberam qual o 
critério utilizado para a distribuição dos elementos 
na tabela periódica em famílias e períodos e 
grupos. Para conseguir deduzir qual o elemento 
representado na carta sorteada pelo adversário eles 
teriam que fazer as perguntas adequadas.  Os 
participantes podiam consultar suas tabelas 
periódicas para saber tirar delas as informações, 
quando necessárias. Este jogo pode ser jogado 
entre dois alunos ou duas duplas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
Figura 1. Jogo Frente a Frente com os 
Elementos Químicos 

Conclusões 
A condição indispensável para o ensino é o desejo, 
o prazer e o interesse em aprender. O jogo Frente a 
Frente com os Elementos Químicos é simples de 
ser realizado e pode ser confeccionado pelo 
professor com material de baixo custo. Foi jogado 
durante 2 tempos de aula de Química, por 10 dez 
duplas de alunos que se esforçaram para fazer as 
perguntas que levassem à resposta certa. Através 
das respostas ao questionário, foi possível verificar 
que a diversificação na metodologia de ensino em 
Química desperta a motivação e o interesse dos 
alunos, que afirmaram terem gostado de ter 
participado da atividade, e mais ainda, gostariam 
que o professor utilizasse mais vezes jogos em sala 
de aula. Além disto, pode-se perceber que todos 
compreenderam melhor a tabela periódica e outros 
aspectos também foram fortalecidos como a 
relação professor/aluno, a união dos alunos, e o 
trabalho em equipe. Conclui-se que os jogos 
didáticos permitem a aprendizagem significativa e 
estimulam os estudantes a explorar novas 
possibilidades de desafios tirando-os de uma 
posição passiva em sala de aula. 
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Introdução 
Utilizar os recursos naturais de maneira adequada, 
pensando em um futuro melhor para o planeta já é 
uma preocupação de grande parte da população. O 
que poucas pessoas sabem é que toda essa atençã 
é também uma das premissas da sustentabilidade 
(LOWY, M. 2005). De acordo com um documento 
datado de 1987, o Relatório de Brundtland – que 
deu início às definições do que é a sustentabilidade 
– o uso sustentável dos recursos naturais deve 
“suprir as necessidades da geração presente sem 
afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir 
as suas”. Explicar o que é sustentabilidade não é 
uma tarefa fácil, pois o assunto requer uma análise 
de diversas questões interligadas, mas podemos 
dizer que a sustentabilidade deve integrar as 
questões sociais, energéticas, econômicas e 
ambientais (NOBRE, M. 2002).  
Diante da dificuldade em entender o termo, surge o 
projeto Ekó Casa: Tecnologias para Cidades 
Sustentáveis. O projeto de extensão é uma proposta 
inovadora de ensino, que visa primordialmente 
estimular o uso de práticas sustentáveis no dia-a-dia 
dos alunos além do conhecimento dos conceitos 
interdisciplinares envolvidos nestas práticas.  

Objetivos 
A proposta da utilização da maquete Ekó casa é 
levar aos alunos do ensino médio o conhecimento 
necessário para pensar na importância do conceito 
de sustentabilidade e levar a uma reflexão sobre o 
papel da Química na criação de práticas 
sustentáveis.  

Descrição 
A maquete Ekó Casa conta com a utilização de 
materiais reciclados e de baixo custo para a 
confecção de todos os sistemas anexados à casa, 
além de recursos do próprio meio ambiente, Figura 
1. Conteúdos interdisciplinares podem ser 
abordados pela discussão dos sistemas conhecidos 
inseridos na maquete. Dentre os sistemas 
encontram-se: Aproveitamento da água da chuva – 
Captação da água em uma “minicisterna”; envolve o 
processo de filtração que é abordado em Química 
no conteúdo de processos de separação, além dos 
processos químicos envolvidos no tratamento de 
água .Ventilação e luminosidade natural - A entrada 

excessiva de luz pode causar superaquecimento, 
que leva ao conteúdo de Geografia, zonas térmicas 
da Terra. Biodigestor – A fermentação da biomassa  
dá origem ao biogás e ao biofertilizante. As reações 
de fermentação e a combustão do gás produzido 
levam ao conteúdo de Química além da ação de 
bactérias e adubação em Biologia. Aquecedor de 
água solar - A água pode ser aquecida através do 
sistema de aquecimento solar com garrafas PET. 
Energia térmica, solar e captor de energia deste 
sistema são conteúdos abordados em Física. Além 
disso, o uso de garrafas PET leva ao conteúdo de 
polímeros e seu descarte\reciclagem. Telhado verde 
- Composto por gramíneas, absorve radiação solar e 
emite menos calor para atmosfera. Efeito estufa é 
abordado em Química e Geografia. Bicicleta 
geradora de energia – Transforma energia mecânica 
(exercício físico) em elétrica. Conteúdos como 
trabalho, energia mecânica e elétrica além de 
eletroquímica podem ser abordados. 
 

 
 
Figura 1: Maquete EKÓ CASA. 
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Introdução 
A utilização de softwares no ensino de química, 

além de ser uma maneira divertida de apresentar 
determinado conteúdo, auxilia na estrutura cognitiva 
do aluno, de modo que este possa adquirir de forma 
mais sólida conceitos que antes poderiam ser 
considerados de difícil compreensão. Neste 
contexto, a tecnologia tem centrado sua 
contribuição para educação no desenvolvimento de 
jogos educacionais, pois essa tecnologia aplicada à 
educação torna-se um meio de aprendizagem 
frutífero e que atrai a atenção dos alunos. Segundo 
Lima e Moita (2011), os jogos computacionais 
devem ser levados aos alunos de forma a estimular 
a construção do conhecimento como sendo “uma 
conquista, que os levam a superar limites e a 
enfrentar desafios”. Isso permitira o 
desenvolvimento de habilidades dos discentes, 
principalmente a que diz respeito às habilidades 
visomotoras que segundo Johnson (2005), 
proporcionará: a) A busca, presente quando o 
jogador deseja avançar no game para, por exemplo, 
ver a narrativa do jogo concluída, ou mesmo o 
desejo de ver a próxima cena, o próximo desafio; b) 
A sondagem, que diz respeito ao fato de o jogador 
não conhecer, a priori, o que deve fazer quando 
inicia o jogo, sendo necessário sondar, investigar o 
ambiente, para encontrar seus objetivos e as 
maneiras de cumpri-los, ou seja, entender as regras 
implícitas do jogo; c) A investigação telescópica, 
que se relaciona à necessidade de o jogador ter que 
lidar com vários objetivos concomitantemente (os 
objetivos secundários ou imediatos e o objetivo 
principal do jogo). 

Resultados e Discussão 
Este trabalho teve como foco a criação de um 

jogo educacional para o conteúdo de termoquímica, 
chamado de termoquiz, e foi elaborado a partir do 
software power point 2010, com o intuito de agregar 
as habilidades visomotoras sugeridas por Johnson 
(2005), sendo assim, O jogo foi elaborado e 
animado conforme o acerto ou erro do jogador de 
maneira a conquistar o interesse do aluno pelo 
conteúdo abordado. Imagens no formato gif, vídeos 
e sons são automaticamente apresentados, 
contendo todas as telas referentes ao acerto ou 

erro, sendo criadas de maneira diferente, para que 
não se torne monótona e assim desperte a 
curiosidade do aluno, e o mesmo tenha uma 
expectativa do que possa aparecer na próxima tela. 

A Figura 1 traz a tela menu do jogo e a Figura 2 
uma das questões proposta, onde o aluno pode 
fazer uma sondagem inicial do jogo para entender 
suas regras e com isso possa desenvolve-lo de 
maneira mais significativa. 

 
 

                                              
 
 
 
 
                                                
 
 

O jogo conta com mais de trinta questões 
relacionadas ao tema Termoquímica, com enfoque 
no conteúdo de calor, temperatura, reações 
endotérmicas e exotérmicas e por fim fala sobre 
variações de entalpia. 

Conclusão 
Levando-se em consideração que os softwares 

educativos têm um grande potencial no auxílio à 
aprendizagem de conceitos científicos, foi elaborado 
um jogo eletrônico, do tipo “quizz”, como ferramenta 
didática para o ensino de termoquímica. O 
diferencial deste jogo foi a incorporação de recursos 
capazes de ativar e desenvolver as habilidades 
visomotoras, possuindo assim características que o 
torna potencialmente mais interessante e,  por 
consequência, seja capaz de motivar e facilitar a 
aprendizagem dos seus usuários.     
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Figura 2. Tela de 
questões.  

 
Figura 1. Tela de menu.  
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Introdução 
De acordo com Cunha (2012), jogos estão 

presentes na vida cotidiana das pessoas 
promovendo diversão, disputa e, também, 
aprendizagem. Nesta ótica, visando à melhoria na 
aprendizagem dos estudantes de ensino médio, no 
que diz respeito à química, mais especificamente 
com relação à aprendizagem e memorização da 
disposição dos elementos na tabela periódica e a 
compreensão da distribuição eletrônica dos 
elementos, é interessante a utilização, também, do 
lúdico. Diante disso, este trabalho apresenta a 
construção e utilização do jogo “Uno Periódico”, para 
abordagem desses conceitos numa turma do 1º ano 
do ensino médio. 

Resultados e Discussão 
Durante o desenvolvimento das atividades do 

PIBID no IEED, foi possível notar que, os estudantes 
tinham o costume de jogar UNO® nos intervalos das 
aulas. Diante disso, foi elaborado um jogo similar 
aquele comumente praticado pelos discentes, que 
abordasse conteúdos de química. De forma divertida 
e intuitiva, o “Uno Periódico”, tenta trazer, de 
maneira simples, auxilio no processo de ensino-
aprendizagem, fazendo com que o aluno aprenda a 
ler, a compreender e a interpretar a distribuição 
eletrônica dos elementos e sua relação com a 
localização destes na tabela periódica. O jogo é 
composto por 108 cartas, cada carta contendo o 
símbolo químico e a distribuição eletrônica do 
elemento (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Exemplo de frente e verso das cartas. 

 
 O objetivo é descartar todas as cartas em mãos, 

com base na interpretação da distribuição eletrônica. 
O descarte obedece a critérios, tais como: a) 
elementos pertencentes ao mesmo período ou 
camada; b) elementos pertencentes ao mesmo 
grupo ou família da tabela periódica. Outras regras  

 
são incorporadas, para deixar o jogo mais dinâmico 
e divertido, como por exemplo, os elementos de 
transição interna e externa, o hidrogênio e os gases 
nobres, que assumem a função das cartas de ação 
do UNO®. O jogo foi aplicado numa turma de 1º ano 
do ensino médio do IEED, logo após a introdução do 
conteúdo pelo professor supervisor. Antes e após 
realização do jogo os discentes responderam um 
questionário, com o intuito de coletar alguns dados 
relativos ao uso de jogos e ao aprendizado do 
conteúdo. Do total de alunos que participaram da 
atividade, 32% responderam nunca ter participado 
de um jogo didático, e entre os que já haviam 
participado 47% disseram que foi divertido, mas não 
lembra o conteúdo abordado no jogo. Durante a 
realização da atividade foi possível perceber um 
maior envolvimento da turma do que nas aulas 
tradicionais, sendo esta observação reforçada pelas 
respostas dos questionários, onde 91% afirmaram 
ter gostado de participar da atividade, e gostaria de 
participar de outras similares. Em relação ao 
aprendizado do conteúdo, a média de acertos das 
questões antes da atividade foi consideravelmente 
inferior à média de acertos das mesmas questões 
após a aplicação do jogo. No que diz respeito à 
diferenciação entre elementos representativos e de 
transição interna e externa, o índice acertos 
aumento de 34%, para 47%. Os resultados também 
demonstram que o percentual de respostas certas 
às questões que tratam da identificação dos grupos 
e períodos a partir da distribuição eletrônica também 
aumentou de 16% para 60%. 

Conclusões 
A análise dos resultados evidencia que o “Uno 

Periódico” é uma alternativa didática viável para a 
aprendizagem da relação entre a disposição dos 
elementos na tabela periódica e a distribuição 
eletrônica dos mesmos. Os dados obtidos, aliados 
ao discurso dos alunos, levam a crer que a utilização 
de jogos didáticos torna-se, cada vez mais, 
ferramenta importante, “quase indispensável”, para 
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 
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Introdução 
O ensino tradicional torna a química abstrata, 
visando apenas o conhecimento passado em forma 
sistemática, simbólica e conceitual. O ensino 
moderno requer a contextualização, dando um 
sentido para os símbolos e equações, aperfeiçoando 
a percepção do aluno, entusiasmando assim o seu 
lado cognitivo. 
 
A química é considerada uma ciência de caráter 
substancialmente experimental. Sua compreensão é 
difícil, principalmente devido seu alto grau de 
abstração. Porém, não são poucas as alternativas 
para que o ensino de química se torne mais atrativo 
e significativo para a vida dos alunos (CALHEIROS, 
2011). 
 
Atividades práticas experimentais utilizando 
materiais domésticos e a adoção de recursos 
digitais, como os das TICs (Tecnologias de 
informação e comunicação), são algumas das 
metodologias que o docente pode aderir para que 
sua didática seja menos tradicional possível. 
Contudo, aulas lúdicas podem, além de oferecer 
uma metodologia alternativa, tornar o processo de 
ensino-aprendizagem divertido (VEIGA, 1991). 
  
O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de 
identificar, aspectos vários acerca das atitudes dos 
alunos frente aos métodos tradicional e lúdico 
utilizados nas aulas de química de eletroquímica. 
 
Logo, em um primeiro momento, foi ministrada uma 
aula, apresentando os conceitos, e teorias sobre 
Eletroquímica, visando somente o ensino tradicional. 
Em segundo momento, foi desenvolvida com os 
alunos uma atividade lúdica denominada Eletroforca, 
que consistia em um jogo de perguntas e respostas 
sobre os principais conceitos da eletroquímica. O 
objetivo do jogo era evitar o “enforcamento” dos 
personagens fictícios adotados na prática. 

 
Figura 1. Ilustração da Eletroforca. 

 
Os alunos puderam expressar suas concepções 
sobre as duas formas de ensino, por meio de um 

pequeno texto, no qual destacaram os aspectos 
positivos e negativos das metodologias utilizadas.  

Essas atividades foram desenvolvidas em uma 
turma da 3ª série do Ensino Médio da Escola 
Estadual Prof. José Rodrigues Leite, em Rio Branco 
(AC). O presente trabalho faz parte das ações do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), da Universidade Federal do Acre 
(UFAC). 

Resultados e Discussão 
Comparando, de uma maneira qualitativa, as aulas 
que eram ministradas apenas de forma expositiva no 
quadro com a atividade lúdica desenvolvida, houve 
uma maior participação e interação dos alunos 
durante esta última.  
 
Analisando os dados dos textos, pode-se perceber 
nas descrições de todos os alunos, que a utilização 
dos jogos no processo de ensino e aprendizagem, 
configura-se como um instrumento facilitador da 
integração dos alunos com as aulas de química. 
Além disso, as construções e aperfeiçoamentos de 
conceitos/habilidades são potencializados. 
 
Outra conclusão que se obtém dos textos descritos é 
que os próprios discentes compreendem que aulas 
expositivas e tradicionais, limitadas ao “quadro e o 
giz”, além de monótonas e desmotivadoras, são 
desinteressantes, pois esse método de ensino foca 
apenas o repasse de informações. Já a atividade 
lúdica desperta mais o raciocínio, estimulando-os 
para um processo de construção do conhecimento. 

Conclusões 
O ensino lúdico proporciona uma melhor interação 

dos alunos com as aulas de química. Enquanto que 
nas aulas tradicionais os conteúdos são, por vezes, 
trabalhados de forma descontextualizada, tornando-
se distantes e difíceis, não despertando assim, o 
interesse e a motivação dos alunos. 
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RESUMO: O ensino de química nas escolas públicas apresenta grande carência tanto pela ausência de 
professores especializados na disciplina, como na escassez de materiais didáticos e na falta de 
laboratórios para a realização das aulas práticas. Os jogos educativos são atividades que desenvolvem 
diversas capacidades como a criatividade, a interação entre pessoas, além de contribuir para o 
desenvolvimento do individuo e para o educador que acaba sendo uma ferramenta que contribui para o 
desenvolver das aulas e para a compreensão dos alunos. O baralho químico tem por finalidade empregar 
o ensino sobre as ligações utilizando o método do jogo educativo. A ideia é facilitar o conteúdo sobre 
ligações, que o aluno associe o assunto abordado com a brincadeira e compreenda melhor a disciplina de 
química. Através dos resultados foi possível analisar a eficácia do jogo, cooperou para o entendimento 
dos alunos e motivação para os educadores ao utilizarem uma nova ferramenta didática. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  
   

  O ensino de química nas escolas públicas apresenta grande carência tanto pela 
ausência de professores especializados na disciplina, como na escassez de materiais 
didáticos e na falta de laboratórios para a realização das aulas práticas. 
  A química não é uma disciplina complicada, desde que se utilizem métodos 
apropriados, associando-se o cotidiano junto as metodologias de ensino. Utilizando a 
parte teórica e prática é possível levar o aluno a melhor compreensão do conteúdo. 
Hoje é possível a utilização de outros métodos que contribuem para facilitar o ensino 
de química, um desses métodos são as atividades lúdicas.  

Segundo Oliveira (2004), pesquisas apontam que o ensino de química 
geralmente é bastante tradicional, muitas vezes inserido em um sistema de 
memorização de fórmulas, símbolos, nomes e cálculos, aplicados sem que haja 
nenhum vinculo ao dia a dia dos estudantes e assim acaba tornando a disciplina 
cansativa e incompreensível e trazendo questionamentos sobre o que realmente estão 
estudando. 

As atividades lúdicas são consideradas atividades que desenvolvem diversas 
capacidades como a criatividade, a interação entre pessoas e alem de contribuir para o 
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devolvimento do individuo. Utilizando o jogo na área da educação é possível uma 
interação do conteúdo com o jogo, assim o aluno consegue aprender com mais 
facilidade e desenvolve seu raciocínio lógico. 
  Para Vygotsky (1991), através do jogo o aluno tem a possibilidade de 
desenvolver o seu pensamento cognitivo. Afirma ainda que o jogo tem capacidade de 
criar a Zonas de Desenvolvimento Proximal na criança, pois ao brincar ela realiza 
mesmo como forma de distração, atividades e funções que muitas vezes estão acima 
de suas reais capacidades, mas que são possíveis durante o jogo. 

Este tipo de atividade pode ser vista como uma pratica indispensável, pois ajuda 
no desenvolvimento do aluno, não só na aprendizagem, mas também na participação 
que o mesmo terá em atividades grupais que reforcem a interação com a sociedade. 

De acordo com Friedman (1996), o jogo permite uma interação não só 
educativa, mas também cooperativa e de interação, quando alguém está jogando, está 
participando se inteirando e assim incentivando a participação em grupo.  

  O educador ao propor esse método de ensino nas estratégicas didáticas, deve 
ter em mente o real significado dos jogos e avaliar qual objetivo propõe alcançar. O jogo 
deve ser levado não como uma brincadeira ou preenchimento de horários vagos, 
embora seja uma forma de diversão, ele utilizado em sala de aula deve ser tratado com 
caráter educativo. O jogo utilizado em sala de aula deve favorecer o aprendizado do 
aluno, desenvolver o seu processo de aprendizagem e contribuir para que ele consiga 
construir seu próprio conhecimento.  

Conforme Kishimoto (1994), O jogo deve ser visto como atividade lúdica e 
educativa, estando em pleno equilíbrio, pois se for somente visto como uma atividade 
lúdica, não terá resultados educativos, e se for apenas educativo será visto apenas 
como um simples material didático.  

Este trabalho, portanto, pretende possibilitar um método de ensino que facilite o 
entendimento dos alunos referentes às aulas de química, onde o professor tem a 
possibilidade de encontrar através dos jogos educativos uma nova maneira de ensinar o 
conteúdo que muitas das vezes se torna incompreensível para os alunos, o jogo então 
tem o papel de associar o conteúdo à brincadeira dinamizando o assunto e o tornando 
mais plausível e estimulando os alunos a gostarem do conteúdo, incentivando também 
professores a darem mais importância ao ensino que por sua vez não se torna mais tão 
monótona.  

 
 

2. MATERIAL E METODOS 
   
O jogo baralho químico tem por finalidade empregar o ensino sobre ligações 

químicas utilizando o método do jogo educativo. A ideia é facilitar o conteúdo sobre 
ligações químicas de modo que o aluno associe o assunto abordado com a brincadeira 
e assim compreenda melhor a disciplina de química. 

o jogo baralho químico de ligações químicas foi aplicado para um grupo 
formado por vinte e cinco alunos do ensino médio da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Marcos Bispo da Silva, em  consonância com a realização do 
jogo aplicou-se também um questionário avaliando-se o nível de aprendizagem do 
conteúdo antes e depois do jogo.   

O jogo foi confeccionado com matérias de fácil acesso, para se elaborar as 
cartas é necessário apenas papel A4 impresso os respectivos elementos utilizados 
nas ligações, papel cartão, computador, impressora e cola.  
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2.1. ESTRUTURAS DO JOGO 
 

O jogo esta estruturado com 52 fichas contendo respectivamente elementos 
químicos conhecidos no cotidiano escolar do aluno. Os elementos químicos que 
estavam presentes nas fichas foram: alumínio (Al), bromo (Br), carbono (C), (C4), 
(C3), cloro (Cl), (Cl2), enxofre (S), flúor (F2), (F3), hidrogênio (H), (H2), (H4), (H7), 
nitrogênio (N), sódio (Na), oxigênio (O), (O2), (O3), (O4), prata (Ag). 

Nas fichas também estava disponível o nome do elemento químico e a 
quantidade o elemento presente na ligação, e na parte abaixo da ficha estarão às 
ligações que o elemento formara no jogo, como se pode observar na Figura 1. 

 
 

 
                              Figura 1: fichas do jogo baralho químico 
 

2.2. FUNCIONAMENTOS DO JOGO 
  
 O jogo esta estruturado com 52 fichas contendo respectivamente elementos 
químicos conhecidos no cotidiano escolar do aluno. São necessários 4 ou 6 
participantes, e cada participante terão 6 fichas e o restantes das fichas ficarão a 
disposição caso o participantes não conter a ficha necessário para a jogada. O jogo 
inicia com um dos participantes jogando uma carta na mesa, o próximo a jogar deve 
conter a ficha com o elemento que faça ligação com o elemento que constar na mesa. 
Se o participante que iniciou a jogada colocar sobre a mesa a ficha com o elemento de 
Carbono (C), o próximo participante a jogar devera conter a ficha com um exemplo a 
ficha com o elemento oxigênio (O2), como na Figura 2. 
 Se o participante não contiver a ficha com elementos que façam ligações com o 
[C] pode comprar as fichas que estarão disponíveis para a jogada, ou o participante 
pode passar a jogada ao outro participante. E a jogada assim segue ate um dos 
participantes não conterem mais fichas em mãos. 
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                                      Figura 2: fichas do jogo baralho químico 

  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados alcançados, após a aplicação do jogo e o questionário provam 
que o jogo educativo é uma ferramenta eficaz, que traz uma interação no ensino-
aprendizagem e motivação, tanto professores como alunos possuem maneiras 
diferentes de se aplicar e aprender um conteúdo sem que se perca o foco e assim 
obter um aprendizado mais concreto. Nas figuras 3 e 4 podemos verificar a interação 
dos alunos com o jogo e de uma forma coletiva, desenvolvendo o conhecimento de 
ligações químicas. 

 
 

 
                               Figura 3: Aplicação do Jogo baralho químico 
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                             Figura 4: Aplicação do Jogo baralho químico. 

 
 
Não é difícil identificar nas escolas o grau de dificuldades dos alunos referentes 

ao ensino de ciências. Os livros didáticos relacionados nas áreas de química, física e 
biologia e matemática têm os conteúdos programados ao ensino referente ao esperado 
nas escolas, mas ainda assim o que é ensinado nos livros às vezes não supre a 
necessidade dos alunos de maneira que os mesmos desenvolvam o gosto por essas 
matérias e assim prejudicando também a compreensão. A utilização de jogos 
educacionais com método de aprimorar o conteúdo é uma ferramenta importante e que 
pode ser útil para os professores do ensino de ciências. 
 Para PATRICIA (2013), na brincadeira a criança se empenha da mesma 
maneira como se empenha em diversas atividades naturais como andar, falar, comer e  
etc. Esforços como esses exige a concentração, esse seria um dos motivos mais 
importantes sobre a influência que as atividades lúdicas têm no desenvolvimento global  
das crianças.  
O jogo tem um papel importante para o desenvolvimento do aluno tornando o ensino 
mais divertido conforme Lopes: 

 
É muito mais eficiente aprender por meio de jogos e, isso é 
válido para todas as idades, desde o maternal até a fase 
adulta. O jogo em si, possui componentes do cotidiano e o 
envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna 
sujeito ativo do processo, e a confecção dos próprios jogos é 
ainda muito mais emocionante do que apenas jogar. (LOPES, 
2001, p. 23).  
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Figura 5: resultado do nível de aprendizagem antes do jogo. 
 

 

 
Figura 6: resultado do nível de aprendizagem depois do jogo. 
 

 
Analisando os níveis de aprendizagem antes e depois do jogo descritos nas 

Figuras 5 e 6, é possível perceber que os jogos influenciam bastante em relação a 
reforçar os conceitos, nesse caso, sobre as ligações químicas, e que o uso do 
mesmo em sala de aula ajuda a entender melhor diversos conteúdos, não só sobre 
ligações, mas também ajudou os alunos a conhecerem melhor os símbolos dos 
respectivos elementos. 

Segundo Mariscal (2009), Memorizar símbolos e nomes dos elementos de 
maneira tradicional se torna uma tarefa aborrecedora, pois se trata de um número 
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significativamente grande de elementos que não é visto normalmente no cotidiano, 
mas não deixa de ser importante e fundamental a aprendizagem desse conteúdo no 
ensino médio. 

As atividades envolvendo o lúdico podem também ajudar o aluno utilizar o 
raciocínio lógico, refletir, trabalhar o autoconhecimento, memorizar e desenvolver 
habilidades que sejam uteis para as praticas educacionais. Apesar de ser um jogo 
simples, foi possível observar que os alunos sentiram algumas dificuldades para 
efetuar algumas ligações sem o uso da tabela, por isso a utilização da mesma. 

A principal reclamação dos estudantes atualmente é que o ensino é muito 
complicado, pois poucas vezes tem acesso á praticas educacionais, tais como jogos, 
aulas experimentais e etc. Por não terem incentivos e maneiras diversificada de 
aprender os conteúdos de química, acabam perdendo o interesse e assim 
contribuindo para as pesquisas que provam um ensino totalmente tradicional e 
maçante. 

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Os jogos educativos diante do que podemos observar, além de ser uma ótima 
ferramenta podem sem duvidas contribuir para o processo ensino-aprendizagem, salvo 
que, ele é apenas uma ferramenta e não pode substituir as aulas convencionais, e sim 
ajudar o professor que ira atuar como uma nova metodologia.  

Através dessa prática com os alunos foi possível observar e constatar que os 
conteúdos de química, especificamente as ligações, não é um conteúdo de difícil 
compreensão, a interação dos estudantes e a forma como conseguiram aprender deixa 
claro que o jogo ajudou a reforçar o conceito sobre ligações químicas e que é possível 
acreditar que o uso dessas ferramentas em sala de aula ajuda a entender melhor 
diversos conteúdos, se o mesmo for utilizado pelos educadores será mais fácil assimilar 
a química com o dia a dia dos alunos, a inserção será mais prazerosa e mais 
significativa para a construção da lógica dos conteúdos que implica o teórico e a prática. 

Concluímos que o os jogos educativos é um excelente recurso que o educador 
pode estar adotando, pois contribui para o desenvolvimento do aluno, partindo do ponto 
que o mesmo consegue assimilar o jogo com o conteúdo. Assim através dos resultados 
obtidos é possível analisar a eficácia do jogo e testificar que o mesmo cooperou para o 
entendimento dos alunos e motivação para os educadores ao utilizarem uma nova 
ferramenta didática, e assim o educador acaba fazendo uso de novas ferramentas que 
podem ser vistas como ferramentas tecnológicas que inovam o ensino na atualidade e 
juntamente como uma metodologia eficaz, vencendo o conceito negativo que as 
matérias de ciências são difíceis de serem compreendidas. 
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Introdução 
O estudo da Tabela Periódica é sempre um desafio, 
pois os alunos têm dificuldade em entender as pro-
priedades periódicas e aperiódicas e, inclusive, 
como os elementos foram dispostos na tabela e 
como essas propriedades se relacionam para a 
formação das substâncias. Na maioria dos casos, 
eles não sabem como a utilizar e acabam por achar 
que o melhor caminho é decorar as informações 
mais importantes (GODOI, 2010).  É onde entra o 
papel do professor em fazer com que haja 
aproximação dos conteúdos com o cotidiano dos 
alunos, para isso temos a nossa disposição 
ferramentas que podem ser usadas no ensino de 
química. Entretanto é preciso que os professores 
saibam manuseá-las de forma correta e estejam 
capacitados para ensinar os alunos, seja por meio 
de atividades metodológicas ou, por meio de 
conteúdos. Desse modo o professor deve decidir 
quais caminhos usara para fazer com que o aluno 
desperte o interesse pela disciplina de química. 
Tendo em vista estes e outros aspectos do ensino 
de química, em destaque o ensino da Tabela 
Periódica, este trabalho se justifica no sentido de 
propor uma alternativa para a aprendizagem da 
Tabela Periódica por parte dos alunos e como nova 
forma de ensino quanto ao trato do professor sobre 
Tabela Periódica. 

Resultados e Discussão 
Através de um método diferente utilizando cartões 
ministrou-se uma aula sobre a tabela periódica, 
onde os alunos teriam que montá-la como se fosse 
um quebra-cabeça sobre um isopor, usando cores 
diferentes para identificar metais, não-metais, gases 
nobres.  O projeto foi aplicado na Escola Estadual 
de ensino fundamental e Médio Professor Paulo 
Freire, com a turma C da primeira série do ensino 
médio. Cada um dos vinte e cinco alunos recebeu 
um pincel atômico juntamente com algumas fichas 
de cores variadas, a fim de montarem a tabela 
periódica, sendo que os mesmos deviam escrever o 
símbolo dos elementos, seu nome, o numero 
atômico e realizarem a colagem do mesmo, 
segundo a ordem da tabela periódica. Durante a 
atividade notou-se que alguns alunos demonstraram 
pouco interesse em participar da atividade, porém à 
medida que seus colegas de classe se envolveram 
com a aula, estes alunos que haviam demonstrado 
pouco interesse acabaram juntando-se a turma e 
participaram da aula. Mesmo com o pouco 
conhecimento que tinham sobre o conteúdo os 
alunos tiveram a iniciativa de participarem da aula, e 

ao termino notou-se que as duvidas dos alunos em 
relação ao conteúdo foram esclarecidas, e todos  
entenderam como a tabela periódica estava 
organizada. 
 Através da metodologia proposta foi constatado que 
se pode ensinar química usando metodologias 
alternativas, que farão com que os alunos entendam 
e demonstrem interesse pela disciplina.  
 

 
Figura 1. Tabela periódica feita pela turma. 

Conclusões 
Apesar de alguns alunos não demonstrarem 
interesse durante a atividade, foi possível realizá-la 
conforme o planejamento e, até mesmo estes 
alunos acabaram se envolvendo após verem a 
turma interagir. Notamos que a turma já possuía 
conhecimentos sobre a tabela periódica, porem 
ainda restavam algumas duvidas quanto à 
organização da tabela, mas na medida em que 
foram realizando a atividade proposta essas duvidas 
foram sanadas. Desse modo é possível criar 
metodologias que permitam aproximar o conteúdo 
em sala de aula ao cotidiano dos alunos. E para isso 
é preciso que o professor esteja preparado e busque 
inovar em sala de aula. Após todo o processo 
realizado pode-se constatar que um simples quebra-
cabeça pode ajudar e muito na aprendizagem, pois 
através da montagem vários alunos em fim 
entenderam a organização dos elementos da tabela 
periódica. 
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Introdução 
O trabalho tem como objetivo descrever a 

elaboração de uma apostila digital de experimentos, 
baseados nos conteúdos básicos propostos pelos 
parâmetros curriculares da educação do Estado de 
Pernambuco, que fornece as diretrizes e os 
conteúdos a serem trabalhados em sala de aula 
pelos professores de Química. Os parâmetros 
sugerem que as aulas de Química devem ser 
trabalhadas não somente de forma teórica, mas 
também por meio de aulas práticas, por meio de 
experimentação e outras atividades1.  

As Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) buscam trazer inovação ao processo de 
ensino e aprendizagem, com multimeios e 
linguagens que proporcionem mais motivação e 
eficiência na aprendizagem do aluno2.  

A Química, como parte das ciências naturais, 
utiliza a experimentação como ferramenta básica 
para o estudo científico da disciplina. A apostila 
digital proposta tem como intuito facilitar o acesso 
do aluno a estes experimentos e, além disso, 
oferecer também aos professores do Estado mais 
um recurso multimidiático (com imagens, vídeos, 
hipertextos e etc.) que contemple os temas 
abordados em seu currículo, a compreensão dos 
assuntos vistos em sala de aula, e maior 
dinamização e interatividade entre os sujeitos3.  

Resultados e Discussão 
A elaboração da apostila digital iniciou-se através 

de estudo dos Parâmetros Curriculares de 
Pernambuco, e a escolha dos temas de acordo com 
os eixos temáticos da disciplina de Química para o 
1ª serie do ensino médio. A partir disso, foram 
pesquisados e selecionados os experimentos, em 
diversas fontes (livros, manuais de experimentos, 
base de dados e internet), relacionados aos eixos 
temáticos propostas àquela série.  

Depois disso, os experimentos foram catalogados 
por eixo temático e conteúdo, de forma a organizar 
mais sistematicamente a informação e facilitar o 
acesso a ela, garantindo melhor compreensão dos 
conceitos que inter-relacionam. Esse processo 
envolveu a indexação do conteúdo em tags, que 
visam facilitar a busca pela informação, a sua 
recuperação e seu compartilhamento4.  

Por fim, o blog foi a ferramenta escolhida para a 
plataforma da apostila digital. A escolha ocorreu por 

causa da flexibilidade nas linguagens que ele 
suporta e da possibilidade de interação com os 
desenvolvedores, por meio de comentários, 
avaliações e mensagens eletrônicas.  

Conclusões 
A proposta do blog é oferecer ao professor de 

Química do Estado de Pernambuco um material 
didático pensado para auxiliar o trabalho com o 
currículo definido pelos órgãos oficiais. Além de 
possibilitar melhorias em sua formação continuada.  

E para os estudantes, oferecer um recurso 
didático que possa ser utilizado em seus estudos 
individuais e em grupo, como também em sala de 
aula ou fora dela.  

Da mesma forma, a apostila digital oferece 
suporte em múltiplas linguagens no intuito de se 
adaptar as diferenças individuais de aprendizado 
dos estudantes, incentivando o uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação no seu aprendizado, 
dentro ou fora do contexto escolar.  

Nesse sentido, o trabalho buscará o 
reconhecimento da Secretaria Estadual de 
Educação, do material didático elaborado, 
preparando o professor de Química por meio de 
cursos de formação continuada que o preparem 
para o uso da ferramenta em sua máxima 
expansão.  
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Palavras-Chave: Experimentação, Termoquímica, Calor. 

Introdução 
As aulas com atividades experimentais podem ser 

delineadas pelo professor para a promoção da 
construção de conceitos pelos alunos. Contudo, 
muitas escolas não dispõem de laboratórios para 
desenvolver aulas práticas, sendo importante propor 
experimentos que possam ser feitos em sala de aula 
com materiais de baixo custo e segurança. Nesse 
sentido propomos um experimento, com tais 
características, para a discussão de conceitos 
fundamentais para a compreensão da 
termoquímica, tais como: energia, calor e 
temperatura. A proposta é uma variação da 
atividade “Condições para que a água entre em 
ebulição”, descrita no artigo “Quanto mais Quente 
Melhor: Calor e Temperatura no ensino de 
Termoquímica”¹ de Mortimer e Amaral (1998). 
Propomos um experimento explorando as condições 
para que a água entre em solidificação, com o 
mesmo objetivo da atividade proposta por esses 
autores: “reforçar a ideia de que só existe 
transferência de calor quando há uma diferença de 
temperatura entre dois sistemas” ( p.34). A proposta 
é uma alternativa que elimina a necessidade de 
fonte de aquecimento e permite a ampliação da 
discussão, no caso de ambos os experimentos 
serem desenvolvidos. 

 

Objetivos  
Com o intuito de contribuir para a abordagem do 

tema termoquímica, este trabalho tem como objetivo 
propor um experimento que possa ser desenvolvido 
em sala de aula para a discussão dos conceitos de 
energia, calor e temperatura, explorando o processo 
de mudança do estado físico da água de líquido 
para sólido. 

Descrição 
Elaboramos um aparato experimental (Figura 1), 

constituído por um recipiente com gelo envolvendo 
um béquer com água no estado líquido, no qual é 
colocado um tubo de ensaio com água no mesmo 
estado. O tubo de ensaio é posicionado de forma a 
não encostar nas paredes do béquer, e este nas 
paredes do recipiente.  
 

Com o passar do tempo, cerca de 40 minutos à 
temperatura em torno de 25 ºC, observa-se que a 
água contida no béquer se solidificará, mas o 
mesmo não acontecerá com a contida no tubo de 
ensaio. Essa observação é problematizada com os 
alunos proporcionando as discussões pertinentes. 
Termômetros são posicionados nos três recipientes 
para acompanhar a variação da temperatura ao 
longo do processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 1. Aparato Experimental 
 
Assim, conforme o artigo referenciado espera-se 

que este experimento proporcione discussões sobre 
o fenômeno. As argumentações de alunos e 
professores, estimuladas pela problematização 
proposta poderão influenciar na construção de 
conhecimentos sobre calor, temperatura, energia e 
mudança de estado da matéria.  
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Palavras-Chave: Transposição Didática, PROEJA. 

Introdução 
De acordo com o Ministério da Educação 

(2006), o material didático utilizado no EJA poderá 
ser desenvolvido sob a responsabilidade das 
instituições proponentes e parceiras, envolvendo 
alunos e professores participantes do projeto. Tendo 
em busca a construção de uma aprendizagem 
através de um ensino contextualizado,  elaborou-se 
um material didático na forma de um boletim 
informativo, tendo como foco o conteúdo 
educacional direcionado ao EJA. 
  CHEVALLARD define a Transposição 
Didática como um instrumento eficiente para 
analisar o processo através do qual o saber 
produzido pelos cientistas (o Saber Sábio) se 
transforma naquele que está contido nos programas 
e livros didáticos (o Saber a Ensinar) e, 
principalmente, naquele que realmente aparece nas 
salas de aula (o Saber Ensinado). Ele analisa as 
modificações que o saber produzido pelo “sábio” (o 
cientista) sofre até este ser transformado em um 
objeto de ensino. Segundo essa teoria, um conceito 
ao ser transferido, transposto, de um contexto ao 
outro, passa por profundas modificações.  

Foi desenvolvido a partir do tema energia, 
que foi subdividido em tópicos, sendo estes: energia 
térmica, eletricidade e energia mecânica. Cada 
tópico foi contemplado em uma edição, o material 
pode ser aplicado nas turmas do ensino médio 
modalidade EJA. 

Resultados e Discussão 
Desde a apresentação do material 

didático aos alunos, houve grande interesse 
pelo tema e pela aula, de uma forma diferente 
do que vinha acontecendo antes. A forma de 
disposição dos conteúdos na forma de revista 
atraiu a atenção dos estudantes. As falas 
abaixo ilustram isso: 

 
Aluno2: Nossa professor, que papel 

diferente... é para ficar com a gente mesmo? 
Aluno 3: Com esses quadrinhos aqui 

fica mais fácil aprender... 
Segundo Soares (2008), o interesse não 

pode ser gerado, mas sim, despertado, pois já 
existe intrinsecamente, assim como o jogo. O 

interesse nada mais é do que o resultado de 
uma carência específica, que gera uma 
necessidade de aprendizado. No que diz 
respeito à aprendizagem, o interesse é o 
resultado de uma carência do conhecimento.  

Segundo Soares (2004), interesse é 
algo sobretudo pessoal e não material e um 
mesmo assunto ou objeto pode gerar 
diferentes interesses, de acordo com sua 
apresentação e manipulação, indicando-se 
assim, possibilidades práticas e ilimitadas de 
motivação de uma pessoa. O despertar do 
interesse pelos estudantes está condicionado 
também à forma como o assunto lhes é 
apresentado. 

Conclusões 
Percebemos pela análise  dos resultados 

que houve mudança conceitual por parte dos 
estudantes, pois todos tinham como conceito de 
calor temperatura elevada e sairam das aulas com o 
conceito científico de calor formado.  

Os conceitos são generalizações cuja 
origem encontra-se na palavra que, internalizada, se 
transforma em signo mediador, uma vez que todas 
as funções mentais superiores são processos 
mediatizados e os signos são meios usados para 
dominá-los e dirigi-los. Ou seja, os conceitos são, na 
verdade, instrumentos culturais orientadores das 
ações dos sujeitos em suas interlocuções com o 
mundo e a palavra se constitui no signo para o 
processo de construção conceitual  (VYGOTSKY, 
1989).  
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Palavras-Chave: PIBID, experimentação no ensino, kit educacional.  

Introdução 
A experimentação no ensino além de 

proporcionar uma nova forma de pensar a Ciência, 
desperta um forte interesse entre os educandos de 
diversos níveis de escolaridade. De acordo com 
Silva et al. (2010, p. 233)1, “a experimentação no 
ensino pode ser entendida como uma atividade 
experimental que permite a articulação entre 
fenômenos e teorias (...) uma relação constante 
entre o fazer e o pensar”. 

O Programa Institucional de Iniciação a Docência 
(PIBID) na Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) possui como um dos eixos a formação 
inicial e continuada de professores. Dentre as 
ações específicas do subprojeto da Química2 
encontra-se o apoio ao estudo, planejamento, 
aplicação e avaliação de diversas propostas 
metodológicas, voltadas ao ensino e aprendizagem 
por meio da reflexão sobre os conhecimentos 
teóricos e práticos de professores e pesquisadores 
tanto da universidade, quanto das escolas da rede 
pública de ensino, partícipes do projeto na cidade 
de São Carlos, Estado de São Paulo.  

Com o início das atividades e a inserção dos 
licenciandos nas escolas, principalmente ao realizar 
atividades experimentais algumas necessidades 
apontadas pelos bolsistas. Após discussões sobre a 
importância da experimentação para o Ensino de 
Química nas escolas de Ensino Médio, a equipe 
atuante do PIBID Química da UFSCar organizou um 
material para possibilitar o uso de experimentos no 
contexto escolar. 

Objetivos 

     O Guia de Experimentos de Química é o fruto de 
uma construção colaborativa entre professores 
orientadores do PIBID e bolsistas de Iniciação à 
Docência da Química, sendo dedicado aos 
docentes e alunos das escolas participantes do 
PIBID/UFSCar. Tem por objetivo possibilitar a 
realização de experimentos nos espaços ou salas 
do ambiente escolar (por exemplo: a própria sala de 
aula, o laboratório, o jardim ou a horta) e/ou 
espaços no entorno da escola; e também semear 
no “aluno cidadão” um outro olhar sobre a Química. 

 

Descrição 
    Contemplando o desenvolvimento de propostas 
metodológicas e as ações previstas no subprojeto 
houve a produção de um guia. Após estudos sobre 
experimentação no Ensino de Química, a equipe foi 
dividida em grupos de trabalho com a finalidade de 
estudar os experimentos da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo (PCESP)3.  
    A escrita dos experimentos foi feita em grupos de 
trabalho, formados unicamente pelos bolsistas de 
iniciação à docência e foram apresentados e 
analisados em reuniões da equipe. Nas reuniões 
haviam apresentações e discussões a respeito da 
estrutura, do foco, da linguagem, da potencialidade 
e limites dos experimentos, sendo incorporadas 
sugestões e informações científicas, históricas, 
sociais e culturais. Cada experimento está 
estruturado da seguinte forma: questão prévia, 
materiais e reagentes, procedimento experimental, 
discussões e questões contextualizadas, 
referências, sugestões de leituras e notas 
informativas sobre: descartes e precauções. 
    A obra coletiva possui vinte e um autores, entre 
bolsistas e professores da universidade e percorreu 
um longo trajeto, desde as primeiras discussões em 
2009 até a organização final, no presente ano.  
   A produção permitiu aos envolvidos o estudo de 
vários conteúdos, momentos de reflexão a respeito 
das metodologias de abordagem e aquisição de 
conhecimentos procedimentais, conceituais e 
atitudinais, no que se refere aos saberes químicos e 
aos saberes pedagógicos. 
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Palavras-Chave: Texto de Divulgação Científica, Ensino de Química. 
Introdução 

De maneira geral, reclamações, protestos e 
lamentações são atitudes comuns em sala quando 
sugerimos atividades que necessitam de um pouco 
mais de dedicação para sua conclusão. No dia a dia, 
principalmente na apresentação das aulas 
expositivas, percebemos que os estudantes não 
demonstram atenção e interesse com relação às 
atividades proposta pelo professor, o que resulta na 
memorização dos conteúdos que são facilmente 
esquecidos1. Por não apresentarem o devido 
interesse aos estudos, a consequência desse ato 
ocasiona aos alunos a pobreza de vocabulário, 
falhas ou inadequação no uso de sinais de 
pontuação, dificuldades na leitura e compreensão de 
textos etc, questões relevantes que devem ser 
superadas2. Portanto, o ensino desenvolvido nas 
escolas, de uma forma geral, deve conceder aos 
estudantes atividades didáticas que contribuam para 
a superação dessas dificuldades. Assim sendo, 
buscamos alternativas para mudar esse quadro. 
Neste sentido, colocar os estudantes em contato 
com diferentes textos pode criar condições para o 
desenvolvimento de habilidades que lhes permitam 
interagir de forma mais crítica3. 

Objetivos 
Apresentar um Guia para professores que os auxilie 
como recurso didático nas aulas de química do 
ensino médio. 

Descrição 
Neste trabalho selecionamos, caracterizamos e 
analisamos Textos de Divulgação Científica (TDC) 
publicados na revista Ciência Hoje em um intervalo 
de quatro anos, tendo em vista a discussão de 
características a eles inerentes capazes de auxiliar 
os professores na sua utilização como recurso 
didático no ensino médio de química4,5.. Acreditamos 
que um trabalho no formato de um guia para 
professores, se constitua numa maneira de 
aproximá-los dos resultados de pesquisa, uma vez 
que geralmente esses resultados encontram-se 
publicados em livros de resumos de eventos, que 
em geral, não faz parte da sua realidade. Neste 
contexto, orientamos o guia de acordo com as 
seguintes etapas: - Definição de TDC; - Objetivos do 
uso de TDC; - Aspectos que devem ser 
considerados para o uso de TDC; - Localização de 
TDC para o uso em sala de aula; - Caracterização 

dos TDC para seleção e uso em sala de aula. 
Disponibilizamos ainda, todos os procedimentos 
metodológicos adotados para realização e aplicação 
do instrumento de análise4,5. Entretanto, é relevante 
frisar que nem sempre os componentes são 
facilmente interpretáveis, pois a interpretação possui 
um grau de subjetividade que pode varias de 
pesquisador para pesquisador6, e neste caso 
específico, a análise dos textos e a forma com a 
qual o agrupamento é analisado, depende muito do 
olhar do pesquisador. A Figura 1 apresenta o 
esquema adotado para análise dos TDC. 

 
Figura 1: Esquema para análise dos TDC extraído 
do trabalho de FERREIRA e QUEIRROZ (2011), que 
foi elaborado tendo como base o trabalho de 
RIBEIRO e KAWAMURA (2005). 

Por fim, os resultados obtidos a partir da análise 
geral e específica de todos os textos permitem um 
mapeamento dos TDC estudados, possibilitando 
estruturar um conjunto de questões, que podem 
auxiliar o trabalho do professor em sala de aula. 
Além disso, a partir da seleção dos artigos 
indicamos o tema ou área da química 
correspondente para cada texto, qual assunto de 
química era vislumbrado e qual abordagem 
específica (conceitual, cotidiano, tecnológica, 
ambiental, histórica e instrumental) cada texto 
apresentava, ou seja, cada texto foi classificado 
dentro das categorias temáticas apropriadas e estão 
disponíveis em tabelas organizadas de acordo com 
cada seção, com todas as informações necessárias 
para sua utilização em sala de aula. 
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RESUMO: A História da Química (HQ)1 ainda é vista por professores e alunos como secundária no 
contexto educacional. Assim, este trabalho visa demonstrar os resultados obtidos a partir da elaboração 
e aplicação de um jogo didático que consistiu em unir a História da Química com aspectos oriundos do 
uso do lúdico. A pesquisa é de viés qualitativo e utilizou um conjunto de metodologias para atingir os 
objetivos propostos. Os resultados demonstraram que os alunos possuem concepções simplistas e 
ingênuas sobre o papel da História da Química como basilar para a construção social. Assim, ao utilizar 
a História da Ciência na prática didática, é possível mostrar aos estudantes que a atividade científica não 
é neutra e nem solitária, mas social (SCOARIS et al., 2009). O jogo HISTOQUIM foi analisado 
criticamente por seus elaboradores e alguns problemas foram apontados no decorrer do trabalho. De um 
modo geral, os alunos fizeram uma avaliação positiva. 
 
Palavras-Chave: História da Química, Ludicidade, Ensino de Química. 

INTRODUÇÃO  
No decorrer dos anos, fortes discussões têm sido realizadas acerca dos 

métodos de disseminação do conhecimento científico nas diferentes esferas 
educacionais. Vários autores (FREIRE JÚNIOR, 2002; LEITE, 2002; PAIXÃO e 
CACHAPUZ, 2003) enfatizam a importância da História da Ciência como sendo de 
grande relevância para o ensino das Ciências.  

Autores como Oki e Moradillo (2008, p. 69) afirmam que o ensino de História da 
Ciência “contribui para a humanização do ensino científico, facilitando a mudança de 
concepções simplistas sobre a ciência para posições mais relativistas e 
contextualizadas sobre esse tipo de conhecimento”.  

Os métodos de ensino ainda apresentam características arraigadas no ensino 
tradicionalista, o qual prima pela simples memorização e repetição de nomes, fórmulas 
e cálculos totalmente desvinculados do dia a dia e da realidade do aluno, fazendo com 
que a aprendizagem sobre a Química se torne uma ação fastidiosa e monótona. No 
entanto, alterações, ainda que discretas, vêm sendo observadas no contexto 
educacional, principalmente no que diz respeito à inserção da História da Química.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 2000), “o ensino 
de Química deve possibilitar ao aluno a compreensão, tanto do processo químico em 
si, quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as 
aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e 
econômicas”. Deve este ser um meio de interpretar o mundo e intervir na realidade, 
além de desenvolver capacidades como interpretação e análise de dados, 
argumentação, conclusões, avaliação e tomada de decisões (SANTANA e REZENDE, 
2008).  

As várias dificuldades quanto ao ensino de Ciências, e em especial o Ensino de 
Química, têm despertado em muitos professores e estudiosos o interesse e a busca 
                                                      
1 História da Química, em alguns momentos, abreviaremos este termo por HQ. 
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por novas alternativas que favoreçam melhorias diante do processo de ensino e 
aprendizagem. Tal busca tem revelado que muitas ferramentas ou estratégias podem 
ser adotadas e fornecem resultados exitosos. É diante dessa perspectiva que a História 
das Ciências é atualmente considerada uma ferramenta metodológica eficaz, quando 
inserida dentro do ensino, e vem sendo largamente discutida por renomados autores 
internacionais e nacionais, como Mattews (1994), Chassot (1993), Oki (2004), Pires et 
al., (2010), Fernandes e Porto (2012), entre vários outros. A inserção de episódios 
históricos em sala de aula pode favorecer a aproximação da História da Ciência com o 
ensino de Química, contribuindo desta forma com um aprendizado mais substancial 
dos alunos. 

Dentre as várias estratégias que o professor pode utilizar para tornar o ensino 
de Química mais interessante para o aluno estão às atividades lúdicas, em especial os 
jogos didáticos, que vêm sendo utilizados no contexto educacional (SOARES et al., 
2003; CUNHA, 2004; SANTANA e PASSOS, 2004; SANTOS et al., (2009); KOLB e 
KOLB (2010); CASTRO e COSTA (2011); FACETOLA et al., (2012); LACERDA et al., 
(2013); LACERDA et al., (2014); entre outros). Para estes autores, o jogo é um recurso 
facilitador e motivador da aprendizagem, o qual corrobora para a melhoria do processo 
de ensino de conceitos científicos, induzindo no aluno o raciocínio, reflexão, 
pensamento crítico e, consequentemente, a possibilidade da autoconstrução de 
conhecimento científico.  

Este trabalho visa divulgar os resultados obtidos diante da aplicação de um 
jogo didático, do tipo tabuleiro, denominado “HISTOQUIM”. O jogo é fundamentado na 
História da Química, tendo como intuito desmistificar a Química a partir de sua 
construção histórica. Acreditamos que se faz pertinente a junção da História da 
Química com a ludicidade, pois o caráter lúdico inserido na sua apresentação pode 
favorecer o aprendizado. Ao utilizá-la na prática didática, é possível mostrar aos 
estudantes que a atividade científica não é neutra e nem solitária, mas social 
(SCOARIS et al., 2009). 

A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DA QUÍMICA NO ENSINO 
A utilização da História da Química (HQ) no ensino, tanto nas licenciaturas 

quanto no nível médio, vem sendo discutida por diversos autores. No currículo escolar, 
tem sido enfatizada por diversos autores como Gil-Pérez (1993), Mattews (1993), 
Chassot (2000) e Silveira (2008), etc., dada a sua importância no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Entretanto, análises sobre a literatura revelam que o quadro da utilização da 
HQ, pelos professores em sala de aula, ainda é bastante incipiente e pouco contribui 
para um melhor entendimento da construção histórica dos fatos que estão atrelados à 
Química. Ao relacionar os conteúdos didáticos da Química com a sua História, o 
professor tem em mãos uma possibilidade de trabalhar suas aulas de modo atrativo, 
instigante, interessante e, sobretudo, ancorada na busca pela compreensão sobre a 
construção da própria História da Ciência. 

Também é possível inferir que são poucos os docentes que utilizam 
abordagens históricas de forma coerente para seus alunos. Tal circunstância 
compactua negativamente para que os alunos continuem apresentando, cada vez 
mais, aversão à Química como disciplina, além de uma visão deturpada da ciência, a 
qual assimila o conhecimento científico como neutro, linear, individualista e a-histórico, 
sem levar em consideração a forma como a ciência foi construída ao longo do tempo.   
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Diversos documentos oficiais, tais como Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (PCNEM) e as Novas Diretrizes Curriculares para os cursos de 
graduação, apontam o uso da História da Ciência como um elo entre o cotidiano do 
aluno e o conhecimento científico, incentivando uma melhora na aprendizagem destes 
indivíduos. De acordo com os PCN’s, em relação a HQ, afirma-se que,  

 
“A História da Química, como parte do conhecimento socialmente produzido, 
deve permear todo o ensino de Química, possibilitando ao aluno a 
compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, com seus 
avanços, erros e conflitos (BRASIL, 2000, p. 31)”. 
 

Desta forma podemos afirmar que a inserção da História da Ciência, em 
especial a História da Química, constitui uma abordagem socialmente enriquecedora 
sobre diversos aspectos, pois esta ajuda a fortalecer a construção do conhecimento 
científico junto ao aluno.  

A História da Química deve ser vista no currículo acadêmico como uma 
possibilidade de entender e evidenciar os fatos de como a ciência evoluiu e ainda 
evolui no decorrer dos tempos. Dessa forma, os alunos podem perceber quais foram 
os motivos sociais, políticos e econômicos que contribuíram para o surgimento de uma 
grande descoberta científica, pois a Ciência não surge do nada, ela está acoplada a 
uma série de fatores que ocorreram em um determinado período da História. Segundo 
Silva (2013), é importante salientar que, 

 
“[...] a História da Ciência não se trata daquela “romantizada”, a qual teve em 
toda sua construção um caminho sem conflitos e com uma sequência de eventos 
perfeitamente organizada. Ao contrário, a abordagem deve voltar-se para um 
trabalho que mostre as dificuldades e as idas e vindas do processo de 
construção do conhecimento científico” (SILVA, 2013, p.124). 

 
BREVE REVISÃO SOBRE O USO DOS JOGOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DA QUÍMICA 

Em relação ao ensino de ciências, por exemplo, observa-se que “apesar dos 
avanços tecnológicos e da enorme variedade de materiais curriculares, atualmente 
disponíveis no mercado, o livro didático continua sendo o recurso mais utilizado no 
ensino de ciências” (CARNEIRO, SANTOS e MÓL, 2005). Mesmo para os professores 
que não utilizam os livros didáticos em suas salas de aula, “são nesses materiais que 
eles procuram a orientação sobre o que ensinar e como ensinar” (LOPES, 1993).  

Porém, o professor deve saber o momento de “abandonar” o livro, não 
podendo deixar-se ser “refém do mesmo”, ou seja, o professor deve ser sempre um 
pesquisador de sua práxis e ter autonomia para saber escolher e usufruir de outras 
fontes e estratégias de ensino, agregando diferentes ferramentas metodológicas para 
promover um ensino de qualidade. O livro didático selecionado pelo professor deve, 
antes de qualquer coisa, ser criterioso em relação às abordagens históricas 
apresentadas. O livro não pode influenciar o seu leitor a incorporar concepções 
errôneas ou alimentar falsas ideias sobre determinados acontecimentos, fomentando 
nos alunos concepções deturpadas sobre a HQ. É perceptível que os livros didáticos 
utilizam a pseudo-história ou quasi-história para inserir a História da Ciência em seu 
escopo. Segundo Baldinato e Porto (2007), a pseudo-história ou quasi-história seria 
aquela que conduziria a ideias falsas a respeito do processo histórico da ciência e, por 
isso, seria tão danosa para o ensino de ciência.  

De acordo com Kuhn (1989 apud FERNANDES e PORTO, 2012), 
É característica dos manuais científicos conterem apenas um pouco de história, 
seja um capítulo introdutório, seja como acontece mais frequentemente, em 
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referências dispersas aos grandes heróis de uma época anterior. Através dessas 
referências, tanto os estudantes como os profissionais sentem-se participando 
de uma longa tradição histórica. Contudo, a tradição derivada dos manuais, da 
qual os cientistas se sentem participantes, jamais existiu. (...) [Os livros didáticos] 
referem-se somente àquelas partes do trabalho de antigos cientistas que podem 
facilmente ser consideradas como contribuições ao enunciado e à solução dos 
problemas apresentados pelo paradigma dos manuais (p. 420).  

   
Segundo Porto (2010), o estudo e discussão de episódios históricos podem 

propiciar aos estudantes a superação dessas visões inadequadas sobre a natureza do 
conhecimento científico. Cachapuz et al., (2002) apontam que a construção do 
conhecimento científico exige mudanças profundas e que só uma mudança conceitual, 
metodológica e atitudinal ajudaria a ultrapassar o estado atual do ensino. 

É pouco comum encontrarmos a divulgação de jogos didáticos voltados para a 
HQ. Os PCN’s sugerem que a mesma seja inserida no currículo dos alunos, no 
entanto, em detrimento de uma série de conteúdos sobre Química, que são exigidos 
pelo ENEM e por outros processos seletivos que dão acesso às Universidades e 
Faculdades, os professores acabam, sobre pressão, não inserindo a HQ em suas 
aulas. Logo, existe implicitamente uma desvalorização a respeito da importância da HQ 
para a formação crítica e social dos seus alunos sobre a história da Ciência. Faz-se 
indispensável que a HQ seja inserida de modo mais presente nos cursos de formação 
inicial, formando professores que sejam conscientes da importância da HQ como 
aporte para a construção do conhecimento químico. Tal afirmação corrobora com a 
constatação de Matthews (1994) de que a epistemologia dos alunos é comumente 
constituída informalmente, uma vez que não encontra respaldo adequado nos cursos 
de formação inicial.  

Visando averiguar a quantidade de jogos relacionados à HQ e divulgados nos 
ANAIS DO I ENCONTRO NACIONAL DE JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO 
ENSINO DE QUÍMICA (Resumos e Trabalhos Completos), evento organizado por 
SOARES e colaboradores, em Janeiro de 2014. Os anais apresentaram 124 atividades 
lúdicas, sendo 89 trabalhos na modalidade resumo e 35 trabalhos completos.  Foram 
encontrados seis jogos direcionados a HQ. A Tabela 1 mostra os trabalhos 
encontrados envolvendo esta temática. 
 

Tabela 1: análise dos jogos que respaldam a HQ nos anais do JALEQUIM 2014. 

Nome do jogo Objetivo Autores 
Cruzada química: um 
jogo computacional 
para ser trabalhado 
em História da 
Química. 

Trata-se de um software utilizado para criar 
exercícios e cruzadas para os alunos da disciplina 
História da Química, no qual os exercícios e 
cruzadas podem ser acessados em modo offline 
direto nos navegadores web ou incorporados em 
websites e weblogs.  
 

CASTRO, C. F.; 
CAVALCANTI, E. L. D. 

Imagem e Ação: um 
jogo de cartas como 
estratégia de Ensino 
em Química 
 

Este jogo tem como objetivo auxiliar o aluno no 
entendimento da História da Química e foi 
inspirado no jogo de tabuleiro e cartas. 

CRUZ, H. M.; PIRES, F. 
L. B.; DALLABRIDA , L. 
E.;  OLIVEIRA, L. L. 

 
DUNGEONS & 
ALCHEMIST: Role 
playing game pela 
História da Química. 
 

 
Trata-se de temas de seminários que foram 
apresentados em forma de jogo, tendo um maior 
desempenho dos discentes com a abordagem do 
Role playing game (RPG) em que se deparam 
com as aplicações da Química em um universo 

 
SANTOS, R. P.; 
ANTAS,  F. P. S.; 
SENA, J. A.  
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onde a proposta científica é desenvolvida para a 
sobrevivência dos jogadores. 

 
“Química da vida”. A 
utilização de um jogo 
didático para o ensino 
de Química Orgânica 

O jogo tem por objetivo a revisão e o reforço dos 
conteúdos de funções orgânicas, bioquímica, 
nomenclatura, propriedades dos compostos 
orgânicos e História da Química. O “Química da 
vida” é um jogo de tabuleiro e cartas. 

SABINO, J. D.; SOUZA, 
A. M. A.; CHAGAS, J. A. 
S.  
 

Live Action como 
Recurso Pedagógico 
no Ensino de História 
da Química. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o uso de 
um jogo didático, o Role Playing Game (RPG), na 
tentativa de melhorar a aprendizagem de um 
importante fato histórico da Química. 

ALEXSANDRO 
ALBERTO DA SILVA, A. 
A.; ALMEIDA, M. A. V.;  
AMARAL, R. R.  

A Influência da 
Linguagem 
Audiovisual na 
aprendizagem de 
Química. 

A ideia base do jogo é usar a linguagem 
audiovisual (vídeos) como metodologia alternativa 
ao ensino de Química. O vídeo trata da História 
da Química: da Grécia antiga ao átomo de Dalton. 

ALMEIDA, T. A.; 
CAVALCANTI, E. L. D.  

 
De acordo com Níaz (2009), a inclusão e discussão da natureza da ciência em 

sala de aula são importantes porque esta é frequentemente associada a mitos, como a 
universalidade do método científico. O que de fato se nota é a elaboração de poucos 
jogos didáticos abordando HQ. Devido ao fato de a HQ, muitas vezes, ser considerada 
desnecessária por alunos e professores, o uso de estratégias pautadas na ludicidade 
tendem a promover a aproximação desta com o aluno.  

 O uso do lúdico pode ser uma maneira de despertar o interesse do aluno pela 
Química e também pode funcionar como meio de transformação deste aluno em 
termos sociais, direcionando-o a uma vida integrada com a sociedade, comprometido 
com os valores sociais e os princípios de solidariedade (BARBOSA e JÓFILI, 2004).  

 
METODOLOGIA 
 

Recorremos a um conjunto de passos metodológicos visando atingir os 
objetivos traçados para esta pesquisa. Os passos foram: 

 
a) Elaboração do Jogo HISTOQUIM 

 
O jogo elaborado é constituído de um tabuleiro, o qual possui 55 casas a serem 

percorridas pelos jogadores. Destas, 24 casas contém afirmativas sobre a HQ e 2 são 
compostas por perguntas que devem ser respondidas pelos jogadores no decorrer do 
jogo. É jogado com o auxílio de dados e marcadores de casas em cores diferentes para 
cada jogador. O jogo foi elaborado para ser jogado com até 3 indivíduos por partida.  
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Figura 1: O tabuleiro do “HISTOQUIM”. 
 

b) Aplicação Jogo HISTOQUIM e coleta de dados 
 

A aplicação do jogo foi realizada com 12 alunos, estudantes do 6º período do 
curso de licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco. Para sua aplicação, determinamos como pré-requisito que os jogadores 
tivessem cursado as componentes curriculares de História das Ciências I e II, 
oferecidas pelo curso, visando uma maior interação do participante com o jogo em si. A 
Figura 2 abaixo exibe as etapas utilizadas na aplicação. 

 
Figura 2: Esquema de aplicação do “HISTOQUIM”. 

 
A metodologia deste trabalho é de viés qualitativo. Segundo Nogueira-Martins 

(2004), métodos qualitativos fornecem dados muito significativos e densos, mas, 
também, muito difíceis de analisarem, isso devido ao grau de subjetividade imposto por 
este tipo de pesquisa. Para coleta de dados, utilizamos a entrevista semiestruturada e 
a observação não participante (MARCONI e LAKATOS, 2009). Para Queiroz (1988 
apud DUARTE, 2002), a entrevista semiestruturada é uma técnica de coleta de dados 
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que supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve 
ser dirigida por este de acordo com seus objetivos. Durante a aplicação do jogo, os 
grupos de jogadores tiveram suas conversas gravadas com o auxílio da função 
gravador de voz do celular. Tais gravações foram posteriormente analisadas, visando 
compreender as interações e reações dos indivíduos ao jogarem.  

Segundo Lüdke e André (2012), para que se torne um instrumento válido e 
fidedigno de investigação científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada 
e sistemática. Dito isso, na coleta de dados foram aplicados dois métodos avaliativos. 
O primeiro constituiu um pré-teste composto por 4 questões, sendo uma dicotômica, do 
tipo SIM ou NÃO e as demais também dicotômicas, mas com abertura para 
justificativas. O segundo firmou-se nas entrevistas pós-jogo que foram realizadas 
individualmente com o jogador “vencedor”2 de cada grupo, e coletivamente com todos 
os jogadores, pois, segundo Lüdke e André (2012), este método nos permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada, com qualquer tipo de informante 
e acerca dos mais variados tópicos.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

As equipes foram identificadas como G1, G2, G3 e G4, cada uma contendo 
três jogadores, dos quais, apenas um saiu “vencedor”. O tempo que as equipes 
levaram para chegar ao final do jogo pode ser visto na Tabela 2.  
Tabela 2: tempo de duração do jogo de cada equipe e participante vencedor. 

Equipe Hora que iniciou o jogo 
(HORAS E MINUTOS) 

Hora que finalizou o jogo 
(HORAS E MINUTOS) 

“Vencedor” 

G1 19:26 min 19:42 min X1 
G2 19:28 min 19:40 min X2 
G3 19:25 min 19:37 min X3 
G4 19:22 min 19:36 min X4 
 

Conforme pode ser visto na tabela 2, o processo de jogabilidade ocorreu de 
forma rápida. A variação de tempo foi mínima de uma equipe para a outra e isso se 
deve ao fato de o jogo ter apresentado muitas afirmações e poucas perguntas.  
 
A análise do Questionário Pré-teste: 
 

O questionário foi composto de três questões dicotômicas e uma questão 
aberta. Nas três questões dicotômicas havia um espaço destinado para justificativas, 
caso o participante respondesse “não”. Na questão aberta, obtivemos uma grande 
variedade de respostas, estas aparecem elencadas no Quadro 1 que 
enumera/identifica os indivíduos de A1 a A12. 
 

Quadro 1: Pré-teste, perguntas e respostas dos alunos sobre seu conhecimento acerca da HQ. 

Você gosta da HQ? 
 

Todos afirmaram que sim. 

Você acredita que HQ permite criar um elo 
entre evolução do pensamento químico e a 

apresentação dos conceitos em sala de aula? 

 
Todos afirmaram que sim. 

                                                      
2 Referimo-nos ao termo “vencedor” como sendo o jogador que percorreu todas as casas do jogo em 
menos tempo. No entanto, acreditamos que todos os jogadores são vencedores, pois se apropriaram de 
um conjunto de informações sobre a HQ, importantes para sua formação inicial. 
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Quando você pensa em HQ, o que vem em 
primeiro lugar em sua cabeça? 

 

A1. “Acredito que os primeiros passos que levaram a 
descobertas de fato da Química, que pode ser seus 
elementos, etc”. 
A2. “A fundamental ajuda dos antigos cientistas”. 
A3. “Descobrimento dos elementos químicos, da 
bomba atômica”. 
A4. “Moléculas, reações químicas e compatibilidade 
de reagentes”. 
A5. “Desenvolvimento da Química desde a criação 
até o decorrer da sua consolidação até os dias 
atuais”. 
A6. “A história de como a Química surgiu e de como 
foi sua evolução ao longo do tempo”. 
A7. “Aula em laboratório, com experimentos, também 
é muito importante sabermos onde a Química está  
presente em nosso dia a dia”. 
A8. “Algo atrelado aos fatos reais referentes a um 
dado acontecimento ou cientista no que diz respeito 
à Química. Seriam também fatos que 
desmitificassem certos “contos” sobre a Química e 
que muitas vezes são contados erroneamente”. 
A9. “Acho que lembro dos povos de mais de mil anos 
atrás que começaram a misturar elementos, 
substâncias formando as primeiras essências; 
também a partir da extração de ervas formavam 
remédios, os primeiros aromas...” 
A10. “A criação do átomo, moléculas, as 
composições químicas”. 
A11. “Os elementos químicos, como surgiram e quais 
suas finalidades”. 
A12. “As pinturas rupestres, as tintas que as pessoas 
usavam para pintar o corpo, tingir tecidos, na 
medicação, etc”. 

Você acredita que um jogo didático pode 
contribuir para seu aprendizado? 

 

Todos afirmaram que sim. 

 
 Ficou evidenciado que nenhum dos participantes assinalou “NÃO” e 

possivelmente tal constatação associa-se ao fato de terem pouco conhecimento sobre 
HQ.  

Podemos inferir que alunos possuem visões simplistas, distorcidas e 
fragilizadas sobre a HQ.  Muitos associam a HQ a fatos isolados como, por exemplo, 
elementos químicos, átomos, moléculas, etc. Esses alunos apresentam concepções 
errôneas sobre a História da Ciência, demonstrando pouco conhecimento sobre a 
importância da HQ como fruto de uma construção social. 

A fala do aluno A12 nos chamou atenção. Ele consegue atrelar a HQ com as 
pinturas rupestres.  Como a região em que ele vive (entorno do Parque Nacional da 
Serra da Capivara) contém inúmeras pinturas rupestres que datam de milhares de 
anos, ele conseguiu fazer uma ponte entre o seu cotidiano e a HQ, porém não 
conseguiu demonstrar conhecimento arraigado na natureza da Ciência (NdC). 

 
Avaliação na visão dos “vencedores” (entrevista individual) 
 

Cinco questões foram levantadas durante o período da entrevista individual 
com os participantes “vencedores” de cada equipe. Os enxertos que serão citados 
abaixo foram os mais representativos para esta pesquisa. A identificação dos alunos foi 
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dada pelo sistema alfa numérico, ou seja, X1,..., X4. Foram aplicadas as seguintes 
questões durante a entrevista: 

1- Quais foram as vantagens e desvantagens do jogo?  
2- Qual sua avaliação atribuindo nota de 0 a 10? 
3- Qual sua opinião sobre o jogo? 
4- O fator sorte influenciou ou não? 
5- O fato de o jogo conter maior quantidade de afirmativas faz com que seja um 

jogo influenciável? 
 

Mediante os questionamentos, os entrevistados expressaram suas opiniões, 
elencadas no Quadro 2.  
Quadro 2: Avaliação dos alunos vencedores de cada equipe acerca do jogo. 

 
 
 

X1 

“Argumentou que o jogo se tratava de uma proposta interessante, afirmando 
que o mesmo poderia ser aplicado em sala de aula. Evidenciou que durante o 
jogo parou em uma “casa” que continha um assunto que nunca havia visto 
IATROQUÍMICA e se manteve bem curiosa a respeito desse assunto. Disse 
ainda que iria buscar mais informações a respeito do mesmo. Afirmou que o 
jogo não estava fácil nem difícil e que isso iria depender da série/nível de 
escolaridade onde este seria aplicado. Mencionou que o fator sorte influenciou 
um pouco e as afirmações propostas no jogo a ajudaram a fixar melhor o 
conteúdo, avaliando o jogo com nota 9”. 

 
X2 

 

“Afirmou que o jogo estava fácil e que o mesmo ajudou a fixar os conteúdos da 
HQ. Disse que o fator sorte contribuiu para que o vencedor ganhasse. 
Mencionou que o jogo não estava difícil e que grande parte do conteúdo 
abordado a mesma nunca tinha estudado, avaliando o jogo com nota 9, e 
ainda argumentou que o jogo não valeria dez porque como será aplicado no 
ensino médio as questões seriam muito complexas para os mesmos”. 

 
X3 

 

“Achou o jogo interessante porque ajudava na obtenção de informações a 
respeito da HQ, pois havia acontecido isso com ela. Disse que o jogo deveria 
conter mais perguntas, a fim de que o aluno refletisse mais a respeito da 
temática. Outro ponto mencionado pela vencedora foi que tinha alguns 
conteúdos que a mesma ainda não tinha visto e outros que já havia estudado, 
porém veio esquecendo ao longo da graduação. Disse que no decorrer do jogo 
à medida que “caía” em uma “casa” que continha afirmações os mesmos 
participavam atentos à questão”. 

 
X4 

 

“Argumentou que gostou muito do jogo devido a abordagem de conteúdos que 
a mesma ainda não havia estudado. Afirmou que o jogo era mais para a 
questão informativa sobre HQ, complemento e estímulo e que o mesmo 
deveria conter mais perguntas, avaliando o jogo com nota 9”. 

 
Análise geral (entrevista conjunta)  

Os alunos jogadores elencaram as vantagens e desvantagens do jogo 
HISTOQUIM fazendo seus comentários mediante a aplicação do mesmo.  

Em entrevista coletiva, os jogadores afirmaram que uma das vantagens 
apresentadas pelo jogo é que, à medida que vai se desenvolvendo, os jogadores têm a 
oportunidade de apropriar-se de conhecimentos que até então não possuíam e outros 
que já haviam estudado e tiveram a oportunidade de relembrar.  

Em contrapartida a isso, mencionaram o fato de o jogo contemplar poucas 
perguntas, fator que fez com que o mesmo se tornasse consideravelmente fácil e de 
rápida finalização. O fator sorte, possibilitado pelo uso dos dados, também foi bastante 
mencionado pelos jogadores, visto que seu uso impossibilitou, por vezes, que o jogador 
passasse por todas as casas chegando ao final sem ter acesso a todas as informações 
que fornecia aos seus jogadores.  
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Categorizaram o jogo como fácil devido ao fator sorte ter influenciado, com 
isso, muitos não conseguiram explorar todo o tabuleiro. Afirmaram ainda que, pode ser 
fácil ou difícil, “vai do conhecimento de cada um”. 

Os alunos deixaram evidenciada a importância da HQ na sua formação inicial, 
pois são conscientes de que a mesma é capaz de ajudá-los a compreender como a 
ciência Química evoluiu no decorrer dos anos.  

O jogo teve uma avaliação positiva, tendo no geral notas avaliativas entre 8 e 
10.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os alunos demonstraram concepções simplistas sobre a HQ, partindo para um 

viés ontológico, em que o conhecimento sobre a HQ e o seu real significado é 
construído em paralelo, denotando um conhecimento edificado, partindo de uma 
realidade vivenciada e transformada a partir de instrumentos cognoscitivos. Vale 
salientar que estes discentes são oriundos de escolas públicas da região do sudeste do 
Piauí, tiveram um ensino de Química deficitário sob diversos aspectos. Sabemos que a 
HQ vista nas escolas delimita-se a datas, profissão do cientista, onde nasceu, quando 
se formou, filiação, quando morreu, entre outros fatores, evidenciando a carência e 
dificuldade que os livros didáticos possuem em abordar a HQ em seu real contexto de 
interação e evolução no decorrer dos anos.   

Os resultados obtidos mediante a aplicação do jogo foram positivos e deixa 
cunhado que tais ferramentas podem ser bastante eficientes no processo de ensino e 
aprendizagem de conceitos da Química a partir de sua abordagem histórica pela 
inserção da HQ.  

Entretanto, foram observadas algumas falhas durante a aplicação do jogo, a 
começar pela pequena quantidade de perguntas, o que facilitou consideravelmente a 
sua finalização, e o fator sorte que impossibilitou que muitos dos jogadores 
analisassem as informações contidas em todo o tabuleiro. Dessa forma, 
caracterizamos o jogo HISTOQUIM com grau de dificuldade “médio” para o nível de 
ensino ao qual foi aplicado. Outro fator que deixou a desejar foi a falta de cartões 
respostas para as perguntas nele contidas.  

Nosso papel, após a aplicação e observação sobre as falhas, foi corrigir 
imediatamente todas, a fim de sanar os problemas inerentes à aplicação, produzindo 
assim um jogo de qualidade que possibilite aos alunos um enriquecimento de seu 
conhecimento e uma evolução em sua criticidade diante dos fatos apresentados em 
seus livros didáticos.  
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Introdução 
      "Ao longo da história da educação especial têm 
existido reformas e defensores da necessidade de 
mudanças (...). Estas mudanças refletem os valores 
e a compreensão da época, emergentes de 
contextos que se modificam. Há trinta anos, por 
exemplo, havia um debate contínuo em torno da 
questão de se saber até que ponto "as crianças 
atrasadas mentais treináveis" deveriam ser objeto 
de educação já que, por definição, não eram 
educáveis. Talvez daqui a trinta anos, os debates 
atuais acerca da diversidade, da visão holística, dos 
cuidados, do construtivismo e da importância dos 
contextos sejam da mesma maneira 
percepcionados como incompreensíveis" (MORSE, 
P.; KOSTORIZ, R., 1997, p.11 apud SANCHES, M. 
F.).  
      Durante os anos, a discussão de educação 
especial foi separada em três grandes movimentos: 
segregação, integração e inclusão. Este último é 
entendido como uma “proposta educativa que 
pretende consubstanciar a simultaneidade do tempo 
e do espaço pedagógico para todas as crianças, por 
forma a concretizar os ideais da educação pública 
obrigatória: qualidade, eficiência, igualdade e 
equidade” (SANCHES, M. F., 2007). 
      Atualmente, deficientes visuais encontram 
grande dificuldade de aprendizagem, seja pela falta 
de preparação dos docentes, despreparação do 
espaço físico da instituição, preconceito e ausência 
de material didático adequado. Observando tais 
problemas e tendo em vista que, tradicionalmente, o 
ensino de química é baseado na visão, observação 
de fenômenos e reações químicas, este trabalho 
busca aproximar os deficientes visuais deste ensino, 
focando no uso do tato como principal ferramenta. 
      Idealizando três condições básicas para a 
inclusão de alunos deficientes na instituição escolar, 
sendo elas estrutura física, formação do professor e 
metodologia, foca-se na terceira condição. “Em se 
tratando de deficientes visuais, os recursos 
didáticos podem ser obtidos por diferentes formas 
sendo que uma delas é a seleção que corresponde 
à utilização do recurso pelos alunos de visão 
normal, mas que também podem ser aproveitados 
para os alunos cegos tais como se apresentam” 
(OLIVEIRA, F.I.W.; BIZ, V.A.; FREIRE, M., 2011 
apud OLIVEIRA, J. S. et al.).  
      Pensando em utilizar métodos que possam 
satisfazer todos os alunos, busca-se a construção 

de uma tabela periódica tradicional que contenha a 
escrita em braile, atendendo as necessidades de 
alunos que sejam ou não deficientes visuais. 

Resultados e Discussão 
      Espera-se que alunos com e sem deficiência 
possam trabalhar em conjunto, utilizando o mesmo 
material didático. Desta forma, tende-se a diminuir o 
preconceito e a diferença existente entre os ditos 
“diferentes” e “normais”, facilitando também o 
trabalho do docente. Este não precisa ter um 
conhecimento específico da escrita em braile, já 
que, nos dias de hoje, a formação docente, no 
Brasil, ainda é falha quando se trata de inclusão 
social. Sabendo que a abordagem de química é 
primordial para a formação acadêmica e social do 
indivíduo, seu ensino deve atingir a todos buscando 
sempre a igualdade entre os indivíduos. Esta tabela 
periódica iguala e proporciona o ensino de uma área 
da disciplina importante para o conhecimento em 
nível escolar. 

Conclusões 
      O trabalho em desenvolvimento visa além do 
ensino de química. Atinge um âmbito social de 
suma importância, colocando em prática o objetivo 
proposto pelo movimento da inclusão, igualando o 
ensino para alunos com ou sem deficiência visual. 
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Introdução 
A educação inclusiva defende que a escola deve 
assumir a educação de cada estudante, 
contemplando a diversidade independente da 
origem social, étnica ou linguística. A inclusão 
escolar pressupõe um modelo no qual cada criança 
é importante para garantir a riqueza do conjunto, 
sendo desejável que a escola seja criativa no 
sentido de buscar soluções visando manter os 
diversos alunos no espaço escolar, levando-os a 
resultados satisfatórios em seu desempenho 
acadêmico e social1. No Brasil a inclusão 
apresenta-se como uma proposta adequada para a 
comunidade escolar, mas necessita de condições 
que não têm sido propiciadas pela escola. O 
desenvolvimento de estratégias modernas é 
recomendado para dinamizar a aprendizagem. A 
complexidade e a diversidade devem ser 
contempladas no ensino e na aprendizagem. 
Vivemos um momento de luta pelo reconhecimento 
da igualdade de direitos e para tanto, devemos criar 
condições que sejam favoráveis a aprendizagem e 
que possibilitem a todos o acesso ao conhecimento 
considerando a diversidade como característica do 
homem. A utilização de recursos visuais são 
essenciais nas estratégias pedagógicas de ensino 
de surdos2,3. O foco no trabalho com alunos com 
deficiência visual deve entrelaçar sentidos e 
significados4. Assim é necessário que se 
desenvolvam estratégias para a acessibilidade de 
alunos surdos, com deficiência visual e ouvintes, 
por meio de atividades práticas como um espaço de 
aprendizagem, corroborando com uma 
aprendizagem significativa, por meio do contato 
com o ambiente laboratorial de Química 
promovendo o desenvolvimento cognitivo, a 
aquisição de conhecimento científico intermediados 
por práticas que estimulam o sentido da visão, 
audição, tato e o interesse pela disciplina. 

Objetivos 

Construção de equipamento facilitador do ensino de 
ligações químicas iônicas e covalentes, com 
recursos para a inclusão de alunos surdos, com 
baixa audição, cegos e com baixa visão, 
possibilitando a diferenciação de substâncias 

iônicas de substâncias moleculares solúveis em 
água. 

Descrição 
O equipamento elétrico utiliza-se de uma fonte de 
corrente contínua para ativação de um eletrodo de 
cobre que, quando conectado a uma solução 
aquosa, indica a passagem de corrente elétrica, 
medida diretamente relacionada com a presença de 
íons em solução. A condutividade é indicada por 
três sistemas: 1º) display com indicação em escala 
alfa-numérica, 2º) led coloridos: verde (baixa), 
amarelo (média) e vermelho (alta) e 3º) sistema 
sonoro com diferentes frequências para baixa, 
média e alta. A figura 1 apresenta o aspecto visual 
ao equipamento. 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Equipamento em leitura: (a) água 
destilada e (b) solução de NaCl (aq) 
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Introdução 
 Este trabalho teve como objetivo expor os 
relatos de experiências vivenciadas a partir de 
práticas docente dentro do Programa Institucional 
de Iniciação à Docência (PIBID). Objetiva-se refletir 
sobre o ensino de Química na EREM - José 
Joaquim da Silva Filho conveniadas ao PIBID, e 
inicialmente foram consideradas algumas 
inquietações: será que o meio  vem sendo um 
ambiente de construção de Jogos Didáticos no 
Ensino de Química, como instrumento de ensino e 
aprendizagem?  
 As indagações problemas a serem tratadas 
buscam averiguar as aplicações Lúdicas no Ensino 
de Química trilhando desde da observação até as 
elaborações de jogos, aplicação de questionários 
aos discentes para contextualizarmos os problemas 
analisados. Os atores sociais trabalham, 
considerando a ligação entre discente, docente, 
química, ensino, aprendizagem e o lúdico. 
 O emprego de jogos no ensino de ciências 
é uma realidade atual, e que só tem crescido nos 
últimos anos (FERREIRA; CARVALHO, 2004).  A 
atividade didática dos jogos lúdicos, possibilita aos 
discentes um modo de compreensão mediantes 
símbolos, possibilitando uma argumentação mais 
aprofundada sobre temas em questão. Neste 
contexto, concorda-se com Kishimoto (1996) que 
propõe que o professor deve rever a utilização de 
propostas pedagógicas, passando a adotar em sua 
prática pedagógica aquelas que atuem nos 
componentes internos da aprendizagem e que 
possibilitam as reflexões e interações para atingir 
aos objetivos pedagógicos. Na mesma perspectiva, 
este autor afirma: ”o jogo não é o fim, mas o eixo 
que conduz a um conteúdo didático, específico, 
resultando em um empréstimo da ação lúdica para 
a aquisição da informação” (p.25). 

Resultados e Discussão 
 As investigações foram compostas por duas 
etapas: a 1ª etapa visualizou-se a ação do docente 
de Química em sala, observando que o mesmo 
aplica o Jogo Didático como ferramenta de 
aprendizagem. Na 2ª etapa aplicou-se um 
questionário de natureza quali-quantitativa, com 
240 alunos dos 1º anos do Ensino Médio Integrado 

(Março/2014). O questionário foi analisado por meio 
da estatística descritiva, utilizando-se da 
distribuição de frequência. Todos os participantes 
concordaram com a pesquisa e assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 
 A primeira indagação foi sobre a percepção 
do componente curricular de Química na ótica dos 
discentes, e no Gráfico 01,identificou-se  que  cerca 
de 53% dos discentes atribuíram ser a disciplina 
como Boa, isso facilita aos docentes a executar as 
atividades.  A segunda indagação foi a respeito do 
caráter dos jogo didático, e no gráfico 02, observou-
se que 63% deles não reconhecem esta ferramenta.  
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Gráfico 01: Percepção dos discentes quanto ao componente 

curricular Química - EREM/2014 
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Gráfico 02: Percepção dos discentes quanto o caráter dos 

Jogos Didáticos no ensino de Química - EREM/2013 

Conclusões 
 Concluiu-se que a utilização do recurso 
“jogo didático”  nesta escola, não é muito conhecido 
pelos discentes. No entanto, percebe-se a 
importância na utilização dessa ferramenta no 
sentido de possibilitar um ambiente mais prazeroso, 
alegre e criativo, possibilitando assim, de fato, uma 
aprendizagem mais significativa. 
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Introdução 
Muitos estudantes associam a disciplina de química 
com o decorar de formulas e equações químicas, 
entretanto há algum tempo já se vem discutindo 
sobre mudanças na forma de abordar os conceitos 
químicos, de maneira a atrair a atenção dos alunos 
para essa disciplina. Uma alternativa para a 
dinamização das aulas é a inserção de atividades 
lúdicas, como estratégias simples, utilizando 
experimentos, jogos e outros recursos didáticos 
para facilitar o processo de aprendizagem em 
química. 
Dentre as diferentes ferramentas citadas, neste 
trabalho é destacada a utilização de jogos, que é 
uma atividade lúdica, que cria em sala de aula um 
ambiente favorável ao processo de ensino-
aprendizagem, favorecendo na construção do 
conhecimento e absorção do conteúdo abordado. 
Entretanto, apesar de existir diversas formas de usar 
as atividades lúdicas como método de ensino, ainda 
existe uma resistência por parte de alguns docentes, 
chamados de conservadores, e os vários recursos 
didáticos propostos não são utilizados1,2. 
Diante dessa perspectiva, aliada a idéia de facilitar a 
aprendizagem da ciência química para o ensino 
médio, a proposta apresentada neste trabalho 
vislumbra a utilização de jogos didáticos para o 
ensino de química. O jogo, cujo nome “Dominó 
oxigenado”, deve ser aplicada ao 3º ano do ensino 
médio para o conteúdo de funções orgânicas. 

Resultados e Discussão 
Esta proposta foi elaborada por estudantes do curso 
de licenciatura em química da Faculdade Pio 
Décimo, localizada no município de Aracaju-SE, a 
partir das atividades desenvolvidas na disciplina 
práticas pedagógicas V, com o propósito de criar 
uma atividade lúdica para auxiliar os estudantes na 
assimilação das diferentes funções orgânicas 
oxigenadas, correlacionando a estrutura com o 
grupo funcional.  
Para isso, foi elaborado um dominó, de 28 peças, 
cada peça sendo composta por duas pontas, cada 
uma com uma estrutura e/ou grupo funcional das 
funções orgânicas oxigenadas. Uma peça é 
colocada ao lado da outra quando possuir pelo 
menos uma estrutura e função correspondente. 
Quando o jogador não possuir nenhuma peça que 
encaixe em qualquer extremidade deverá passar 
sua vez.     

 

 
Fig 1. Tabuleiro do dominó oxigenado 

 
O jogo foi elaborado para no máximo 4 jogadores, 
com 7 peças para cada participante, havendo 
menos de 4 participantes, sobrarão peças para 
serem “compradas”. Inicia o jogo quem tirar a peça 
“bomba”, que corresponde a função ácido 
carboxílico. Caso nenhum dos jogadores possuam 
essa peça inicia o jogo quem possuir a peça da 
função álcool. A ordem das jogadas entre os 
participantes deverá ser da direita para esquerda. O  
jogador da vez deve colocar uma peça que tenha a 
função oxigenada correspondente a peça que está 
em uma das extremidades.  
O jogo é vencido pelo jogador que conseguir acabar 
primeiro com as pedras. Em caso de fechamento do 
jogo, será contabilizado a quantidade de oxigênio 
nas pedras, quem tiver menos será o ganhador do 
jogo.  

Conclusões 
O jogo didático “Dominó Oxigenado” é uma 
ferramenta alternativa que pode ser utilizada para o 
ensino das diferentes funções orgânicas oxigenadas 
no ensino médio, favorecendo ao processo de 
ensino-aprendizagem, ajudando o estudante a 
correlacionar uma determinada função com sua 
estrutura. Adicionalmente funciona como um auxílio 
didático atrativo para as aulas de química.  
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Introdução 
O ensino de química é um grande desafio para os 
docentes da área, pois sabemos que muitos 
conteúdos são abstratos e a compreensão dos 
alunos é dificultada. Segundo Oliveira (2004), 
estudos e pesquisas mostram que o Ensino de 
Química é em geral tradicional, centralizando-se na 
simples memorização e repetição de nomes, 
fórmulas e cálculos, totalmente desvinculados do 
dia-a-dia, e da realidade em que os alunos se 
encontram nessa situação, a química torna-se uma 
disciplina maçante fazendo com que os próprios 
estudantes questionem o motivo pelo qual estão 
estudando, pois o conteúdo apresentado é 
totalmente descontextualizado. 
Uma forma de contribuir com o ensino aprendizado 
dos alunos é sair da monotonia do ensino 
tradicional, e introduzir as atividades lúdicas em 
sala de aula. Mesmo que o conteúdo seja abstrato, 
aliar teoria e pratica é uma forma de motivar os 
alunos e tornar o aprendizado mais atrativo. 
Segundo Soares (2008), a atividade lúdica está 
relacionada com uma ação divertida. O jogo com 
ou sem regras estimula a convivência, a 
participação, o divertimento e aprendizado.  

Resultados e Discussão 
O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual 
Alfredo Nasser, com três turmas do 1º ano do 
ensino médio durante as aulas de estágio 
supervisionado etapa IV do curso de Licenciatura 
em Química do Instituto Federal Ciência e 
Tecnologia de Goiás - Campus Uruaçu. 
O jogo foi construído tendo como base o texto de 
CRUZ (2012) com adaptações, é formado por um 
tabuleiro feito em E.V.A (figura 1) representando o 
diagrama de Linus Pauling, 118 cartas com 
informações sobre os elementos químicos e 118 
bolinhas representando os elétrons.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – tabuleiro do jogo 

 
As regras do jogo foram repassadas aos alunos, 
formaram-se formados grupos de no máximo seis 
alunos. Os grupos iam a frente onde estava o 
tabuleiro (figura 2), sorteavam a carta do elemento 
químico que seria feito a distribuição, em seguida 
tinham 2,5 minutos para realizarem a distribuição. 
Foram utilizadas duas aulas para que o jogo tivesse 
uma continuidade, no total foram realizadas quatro 
rodadas. Os erros cometidos pelos alunos eram 
discutidos pelos colegas e professor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – aplicação do lúdico 

Conclusões 
No início nenhum aluno queria participar, mas 
quando chegou o dia de realização do jogo todos 
ficaram curiosos para saber como funcionaria a 
dinâmica em sala de aula. O lúdico veio enriquecer 
as aulas ministradas e aumentar a compreensão 
dos alunos sobre o referido conteúdo explicitando a 
importância da construção de materiais didáticos 
para o desenvolvimento das praticas em sala de 
aula. 
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Introdução 
A utilização de jogos para o ensino de química já 
vem sendo comum entre alguns professores de 
ensino médio. No entanto, não basta apenas levar 
os estudantes a jogarem com o objetivo de ter 
somente uma aula dinâmica, o docente precisa ser 
o mediador desse processo e o jogo precisa facilitar 
o aprendizado dos mesmos. Levando em 
consideração o que diz o PCNEM, “o ensino dos 
conceitos químicos, deve facilitar o desenvolvimento 
de competências e habilidades dos alunos a partir 
de problemas contextualizados, permitindo que 
estes desenvolvam capacidades como interpretar e 
analisar dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar 
e tomar decisões” (BRASIL 2002, p. 144). Baseado 
nesse pressuposto fez-se relevante a criação e 
aplicação de jogos que contextualizem e que 
permitam aos alunos o desenvolvimento de suas 
capacidades e do seu conhecimento.  

Objetivos 
O objetivo deste trabalho foi relatar a aplicação de 
um jogo lúdico que atue como mediador do ensino e 
aprendizagem do conteúdo de tabela periódica. 

Descrição 
O jogo possui trinta e seis cartas, sendo elas, alguns 
elementos químicos mais importantes e abundantes, 
com quatro informações características ou 
curiosidades sobre o elemento representado na 
carta com uma figura que o represente no cotidiano. 
As cartas são feitas de madeira com a frente e o 
verso figurados com adesivos. O modo de jogar 
funciona de maneira simples, joga-se com até 10 
pessoas em grupos, lançada uma carta para cada 
aluno (sem que o jogador veja e saiba qual é a sua 
própria carta), em que um de cada vez escolhe uma 
dica e pede para o jogador ao lado ler sua(s) dica(s). 
O jogador tem uma tentativa por rodada de acertar 
qual elemento tem em sua carta. Logo após se 
passa a vez para o próximo aluno, este escolhe uma 
dica e tentar descobrir qual foi o elemento lançado a 
ele. O jogador que acertar o elemento com uma  
dica ganha 10 pontos no jogo, com 2 dicas 8 pontos, 
com 3 dicas 6 pontos, com 4 dicas 4 pontos e quem 
não acertar não pontua. 

Resultados e Discussões 
O resultado da do jogo “brincando e aprendendo 
química com quatro dicas” na turma trabalhada foi 
gratificante, visto que, todos os alunos participaram 
da atividade com entusiasmo, curiosidade e 
interesse em aprender sobre a tabela periódica. No 
início da aula, alguns estudantes se apresentavam 
receosos em jogar, e relataram não saberem “nada” 
do conteúdo do jogo. Mas ao jogarem, os relatos 
foram positivos, segundo alguns relatos dos 
estudantes foram possíveis notar que houve 
aprendizado do conteúdo e as curiosidades 
relacionadas ao cotidiano foi algo interessante e 
atraente para a turma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01. Aplicação do jogo em sala de aula. 

Conclusões 
Percebe-se que o lúdico, apresenta uma forma 
diferente de trabalhar diversos conteúdos de 
maneira dinâmica e atraente; as atividades lúdicas 
podem desenvolver nos estudantes um melhor 
raciocínio, uma melhor interação entre a turma, 
além de aproximá-los do conteúdo trabalhado. 
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio: Orientações 
educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. 
Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. p. 144. 
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Introdução 
Quando se observa a maneira como o ensino de 

Química Orgânica se desenvolve nas escolas 
percebe-se que existe uma disseminada e completa 
falta de interesse dos estudantes pelos conteúdos 
explorados nessa disciplina. 
É nesse contexto que os jogos educativos ganham 

espaço. De acordo com Soares (2004), os jogos 
mostram-se uma excelente alternativa no que se refere 
a despertar interesse, o que gera motivação no aluno, 
além de ser excelente no quesito disciplina. 
Neste trabalho o objetivo principal do jogo 
“QUImemória Funcional” é promover no estudante a 
superação de um obstáculo observado a 
aprendizagem referente ao conteúdo de funções 
orgânicas mais especificamente ao procedimento de 
observação e correlação grupo funcional-função 
orgânica, facilitando a compreensão da presença de 
diferentes grupos funcionais em funções orgânicas 
mistas e sistematizando o reconhecimento dos grupos 
funcionais independente da complexidade da estrutura 
da cadeia carbônica.  
O jogo foi aplicado em uma turma de 3º ano do 

Ensino Médio da EREM Manoel Gonçalves de Lima, 
Cumaru - PE para avaliar suas potencialidades. A 
efetividade da ação foi caracterizada a partir da 
análise das falas dos alunos transcritas a partir de 
videogravações. 
O jogo QUImemória Funcional contém 40 cartas 

referente a 10 classes funcionais, e o objetivo do 
jogo será descobrir todas as combinações dos pares a 
partir da junção da estrutura com o nome da classe 
funcional. 

Resultados e Discussão 
Na aplicação os alunos se dividiram em três grupos, e 

em cada um havia seis integrantes, o 
professor/monitor  acompanhou  o   andamento   do  
jogo, intervindo quando necessário, na tentativa de 
esclarecer dúvidas e/ou corrigir erros. 
Os participantes consideraram que o “QUImemória 
Funcional” é viável em sala de aula contribuindo para 
o aprendizado, e a maioria aponta o aspecto lúdico 
como influenciador e facilitador no processo de 
aprendizagem. Tais considerações foram percebidas 
de acordo com as falas a seguir:  
“Agente aprende mais no jogo porque está se 

divertindo e sentindo prazer em aprender!” / “Desde 
criança a gente já é acostumado a jogar, então no 
jogo a gente interage mais e este estimula o 
aprendizado.” 

Os alunos trabalharam aspectos procedimentais do 
conteúdo refletindo sobre suas ações a partir da 
interação com os demais jogadores. A figura abaixo 
mostra as carta do jogo e a disposição dos alunos no 
decorrer das jogadas. 

Figura 1. O modelo do jogo QUImemória Funcional e os 
grupos de alunos durante as jogadas. 
 
Outro fator observado foi à voluntariedade em 

participar a cada rodada e o não constrangimento em 
relação ao erro permitiu aos alunos quebrar as 
barreiras entre o acertar e o errar, uma vez que estes 
não se sentiam pressionados e sim desafiados e 
estimulados. Esses aspectos puderam ser 
observados nas seguintes falas: 
“Tem coisa que nem sabemos direito, mas no 
decorrer do jogo se cria estratégias, o colega me 
ajuda e na próxima rodada eu acerto!” / “No jogo se 
aprende mais porque se eu errar terei oportunidade 
de corrigir e aprender, e na prova não acontece 
assim”.  
Essa discussão corrobora com a ideia de Cavalcanti 

(2007) quando este afirma que o erro pode durante 
o jogo ser trabalhado de forma lúdica, sem pressão 
para o aluno e sem opressão por parte de colegas e 
professor, fazendo com que, o aluno opine e interaja 
com os outros alunos e com o professor tentando 
solucionar os problemas de aprendizagem. 

Foi percebido assim que houve uma evolução no 
saber fazer de forma refletida e uma avaliação sobre 
a própria forma do aluno proceder, o que indica a 
promoção de elementos necessários à construção 
de uma aprendizagem significativa. 

Conclusões 
Notamos que a proposta do jogo despertou 

interesse, participação, prazer em aprender e 
motivação intrínseca. 

E com a aplicação desse jogo os alunos 
conseguiram racionalizar as dificuldades inerentes 
ao conteúdo e desenvolver uma aprendizagem de 
maneira mais eficaz. 

 
CAVALCANTI, E. L. D.; O uso do RPG no ensino de química. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Goiás, 2007. 
SOARES, M. H. F. B.; Tese de Doutorado, Universidade Federal de 
São Carlos, Brasil, 2004. 
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Introdução 
Sabemos que a química é fundamentalmente 
representada por uma linguagem repleta de códigos 
e simbologias, o que na maioria das vezes induz o 
aluno à memorização de nomenclaturas e fórmulas 
aparentemente dissociadas do seu cotidiano. Nesta 
perspectiva, a utilização de novos recursos 
didáticos, como as atividades lúdicas, por exemplo, 
tem se mostrado um caminho alternativo em busca 
de uma aprendizagem significativa para o ensino de 
química. Segundo Vygotsky (1989), os jogos 
funcionam como um estímulo à curiosidade e a 
autoconfiança do indivíduo, sendo capaz de 
desenvolver habilidades mentais e linguísticas, além 
de fortalecer suas interações sociais e o trabalho em 
equipe. Os jogos também podem atuar como um 
facilitador no processo de aprendizagem, uma vez 
que motivam o aluno no desenvolvimento de 
determinados conceitos, estratégias para a 
resolução de problemas, bem como o favorecimento 
à tomada de decisões (KISHIMOTO, 1996). 

Objetivos 
O jogo “Química na Memória” foi desenvolvido por 
bolsistas da área de licenciatura em química do 
projeto PIBID em uma escola do município de 
Mesquita, na Baixada Fluminense (RJ), com o intuito 
de trabalhar conceitos relacionados às funções 
orgânicas, tais como a identificação de fórmulas 
estruturais e suas respectivas nomenclaturas, 
utilizando para tal alguns dos compostos orgânicos 
presentes em nosso dia a dia. Vale ressaltar que o 
jogo não tem a pretensão de ensinar as funções 
orgânicas, e sim atuar como um material de apoio 
ao professor para fixar ou até mesmo exercitar tal 
conteúdo da química no Ensino Médio.  

Descrição 
O jogo é baseado nas regras de um jogo de 
memória comum, sendo o vencedor aquele que ao 
final tiver o maior número de pares de cartas em 
mãos. É composto por 28 cartas (figura 1), 14 pares 
ao todo, onde cada par de cartas apresenta a 
imagem da fórmula estrutural de um determinado 
composto (figura 2) e a outra, informações 
específicas e as nomenclaturas oficial e usual do 
mesmo (figura 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

          Figura 2. Fórmula estrutural do composto. 

      
 Figura 3. Informações específicas do composto. 

Nomenclaturas usual e oficial.                        

Agradecimentos 
 
Agradecemos ao colégio Futuro VIP – Força 
Máxima –, aos alunos envolvidos na pesquisa e ao 
IFRJ. 
_______________________ 
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: 
Martins Fontes, 1989. 
KISHIMOTO, T.M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. 
São Paulo: Cortez, 183p, 1996. 

 
Estou na fabricação de corantes 

em diversas tonalidades. Sou 
um líquido incolor e ligeiramente 
amarelo de odor característico. 
Minha estrutura é formada por 

um grupamento amina ligado a 
um anel benzênico. 

 
Nome oficial: Fenilamina  

Nome usual: Anilina 
 
 
 
 
 
 

Nome usual: Anilina 
 

 
Figura 1. Cartas do jogo. 
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Palavras-Chave: Contextualização, Jogos, Atividades Lúdicas. 

Introdução 
As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 para o 
ensino defendem a necessidade de se 
contextualizar os conteúdos, levando em 
consideração o que o aluno já sabe assim a 
contextualização é uma ferramenta para incitar o 
aluno à utilização e à construção do conhecimento. 
Segundo Ausubel (1980), a aprendizagem 
significativa promove modificações no aspecto 
cognitivo do aluno, não só em acréscimos. De 
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1998), o estudo de ciências deve utilizar diferentes 
métodos, incluindo os jogos, pois um estudo que 
seja exclusivamente teórico e voltado apenas aos 
livros, deixa enorme vazio na formação dos alunos. 
Santana e Rezende (2008) salientam ainda que a 
introdução de atividades lúdicas no ensino pode 
facilitar o estabelecimento de relações mais 
harmônicas entre discentes e professores, 
transformando a noção de aprendizagem em um 
procedimento dinâmico, estabelecendo por isso 
condições para que os alunos construam uma 
escala de valores e estimulando a apreensão no 
processo de ensino. A ação lúdica pode ser definida, 
de acordo com Soares (2004), como uma ação 
divertida, seja qual for o contexto linguístico, 
desconsiderando o objeto envolto na ação. Se há 
regras, essa atividade lúdica pode ser considerada 
um jogo. O presente trabalho desenvolveu-se 
através de uma investigação teórica com o objetivo 
de investigar as possibilidades de desenvolvimento 
e aplicação de jogos e atividades lúdicas no ensino 
da química como meio contextualizador para o 
ensino básico, assim como enumerar algumas das 
possibilidades de atividades com comprovada 
eficiência na área. 

Resultados e Discussão 
O projeto foi desenvolvido através de uma pesquisa 
bibliográfica e descritiva, constituída de artigos 
científicos e livros acerca da temática “Jogos e 
Atividades Lúdicas para o ensino da química”, 
realizada através de consulta a livros e artigos 
científicos, assim como pelo desenvolvimento e 
aplicação de alguns desses jogos em turmas da 
rede pública de ensino em parceria com os 
professores e a direção de ensino. Verifica-se que a 

maioria dos docentes não trabalha com estes 
recursos devido à falta de tempo ocasionada pela 
quantidade demasiada do conteúdo programático e 
também, por dificuldades financeiras na confecção 
de certos materiais lúdicos. Porém professores que 
aderem à ludicidade reelaboram sua prática e 
tornam pessoas inovadoras e interativas a fim de 
auxiliar os alunos na internalização do conhecimento 
bem como nas relações sociais as quais os mesmos 
estão inseridos. De forma que os alunos possam 
defender seus pontos de vista, buscando a 
aceitação no grupo lúdico. Portanto, o jogo oferece 
tanto um espaço de vivência e apreciação quanto de 
experimento e reflexão através do contato simulado 
com a realidade modelada. O que determina a 
forma de apreensão dos conhecimentos químicos é 
o universo lúdico dessas atividades. 

Conclusões 
Os dados obtidos demonstram que em grande parte 
das escolas o ensino da Química é realizado com 
uma abordagem tradicional devido a dificuldades 
encontradas pelos professores. Práticas lúdicas e 
contextualizadas não somente no ensino de química 
como também em outras áreas do conhecimento 
podem promover o desenvolvimento paulatino de 
uma visão crítica do mundo que nos cerca, pois são 
fornecidas condições de perceber e discutir 
situações relacionadas a problemas sociais e 
ambientais do meio em que estão inseridos. Assim, 
os jogos e atividades lúdicas baseados em modelos 
de situações reais facilitam a identificação do aluno 
com a situação-problema apresentada, melhorando 
o interesse pela Química com a atividade lúdica 
apresentada. 
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Introdução 
Para compreendermos o mundo criamos modelos 
representativos para explicar e resolver as situações 
complexas encontradas. Portanto, modelos fazem 
parte do processo de construção do conhecimento e 
contribuem para a aprendizagem.1 Em se tratando 
do processo de ensino e aprendizagem de alunos 
cegos, modelos físicos são importantes, pois 
facilitam o entendimento de teorias e conceitos 
abstratos e permitem o treinamento da sensibilidade 
tátil.2 A Química é ainda bastante carente de 
materiais paradidáticos concretos para alunos cegos 
e muitos conceitos são apenas memorizados por 
eles.  Neste trabalho descrevemos a construção de 
modelos com miçangas de tamanhos variados para 
representar os átomos. Apresentamos, ainda, uma 
proposta de utilização desses materiais para o 
estudo de estados físicos, substâncias e misturas. O 
material foi testado em aulas para uma aluna cega 
que cursa o 1º ano do EM de uma escola pública de 
Viçosa-MG. A pesquisa envolveu a observação 
prévia das aulas na escola para levantamento de 
dificuldades de aprendizagem da estudante.  

Resultados e Discussão 
Para ilustrar os estados físicos de uma 

substância, miçangas iguais foram coladas em 
cartolina, sendo os estados sólido, líquido e gasoso 
diferenciados pela organização e a distância entre 
elas, o que foi analisado através do tato. Além 
disso, a estudante comparou os estados físicos da 
água. Os estados sólido e líquido foram facilmente 
diferenciados (gelo e água líquida), bem como a 
transformação sólido-líquido (gelo derretendo). A 
estudante não sabia que havia água no estado 
gasoso na atmosfera. Gelo foi colocado em um 
frasco fechado, ocorrendo a condensação da água 
do ar nas paredes externas do recipiente. Para o 
estudo de misturas e substâncias, foram 
construídos modelos das moléculas de oxigênio, 
hidrogênio, água, dióxido de carbono e etanol com 
agulha, linha e miçangas de diferentes tamanhos 
simbolizando átomos de raios atômicos diferentes.   
Os modelos foram apresentados misturados em um 
frasco. Através do tato, a estudante separou os 
modelos diferentes, reunindo os semelhantes em 
outros frascos. Depois analisou cada tipo de 
modelo. Assim foram construídos os conceitos de 
mistura, molécula, fórmula molecular, substância 

simples e composta. A estudante percebeu as 
diferenças nos tamanhos das miçangas e associou 
aos raios atômicos, ampliando o significado do 
conceito de elementos que trazia. Concluiu que 
algumas moléculas eram formadas por átomos 
iguais e outras com átomos diferentes, associando 
esta observação aos conceitos de substância 
simples e composta. Ficou clara a diferença entre 
uma mistura de hidrogênio e oxigênio e uma 
substância composta por esses elementos: a água. 
Como exercício, foi solicitado que acrescentasse a 
um frasco modelos de dois tipos de moléculas 
disponíveis. Ela analisou a situação e concluiu que 
o sistema resultante representava uma mistura de 
etanol e água.  A partir dessas atividades, os temas 
foram aprofundados através da organização verbal 
dos conceitos, com a extensão para outras fórmulas 
de substâncias, ampliando o que foi compreendido 
em relação aos modelos utilizados. Percebeu-se 
que o conceito de átomo e molécula foi melhor 
compreendido a partir dessas atividades. A 
estudante demonstrou interesse e satisfação com a 
aprendizagem. Ressalta-se que a ideia de que as 
miçangas apenas representavam as substâncias 
reais era reforçada a todo momento, para evitar que 
o modelo fosse tomado como a realidade. 

Conclusões 
A aluna conhecia alguns dos termos apenas por 
memorização. Após as atividades ela relatou que 
passou a entender os conceitos de átomos, 
moléculas e substâncias, os estados sólido, líquido 
ou gasoso, a existência de substâncias simples e 
compostas que podem estar puras ou em misturas. 
Em sua opinião, os modelos utilizados foram úteis 
para o aprendizado. Portanto, conclui-se que o 
material paradidático construído e a metodologia 
proposta foram satisfatórios uma vez que houve 
construção de conhecimento pela estudante. 
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Introdução 
No ensino de química, os professores têm 

relatado que solucionar problemas que envolvam 
cálculos estequiométricos, é uma grande dificuldade 
enfrentada pelos estudantes no ensino médio, 
devido à deficiência matemática.  

Diante dessa poblemática, a proposta 
deste trabalho para ensino mais eficiente da 
grandeza molar é a elaboração de um modelo 
macroscópico empírico, referenciado nos trabalhos 
de Ferreira e Justi (2008); Gilbert e Boulter (1995); 
Lourenço e Marcondes (2003); Rogador (2004), 
permitindo ao estudante experimentar e relacionar o 
abstrato ao concreto. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho trata-se de uma intervenção 

didática desenvolvida por um grupo de bolsistas do  
PIBID/Química da Universidade Federal da Bahia, 
em uma turma da 2a série do ensino médio com 
cerca de 30 estudantes, em um colégio público da 
cidade de Salvador-BA. 

Previamente foi feito um questionário de 
pré-concepções com quatro perguntas sendo ela: o 
que é massa? O que significa quantidade de 
matéria? Qual a diferença entre massa e quantidade 
de matéria? Sabe o que é Mol? Se sim, defina. 

Como já esperado, pois não tiveram 
nenhuma aula anterior sobre o tema, a maior parte 
dos estudantes, respondeu que não sabia, ou 
deram respostas que confundiam as grandezas 
(massa e quantidade de matéria). 

O processo de ensino e aprendizagem 
inicia através da aplicação do modelo que consiste 
em três garrafas pintadas de cores distintas, 
conforme mostra a figura 1.  

              
     Figura 1. Garrafas pintadas 

Nestas garrafas estão presentes 6 esferas 
em cada uma, sendo que feitas de materiais 
distintos, ou seja, garrafa azul esferas de isopô, 
garrafa verde esferas de aço, garrafa vermelha 
esferas de vidro. 

Através do quadro e piloto foi atribuido 
significado ao objeto,  fazendo as seguintes 
relações: 1 garrafa = 1 mol; 500ml = 6x10²³ ( 
átomos, partículas, moléculas); Cor vermelha = 
substância a; Cor Azul = substância b; Cor Amarela 
= substância c; Pondendo a, b, c ser qualquer 
substância arbitrária.  

Foram passadas para os estudantes as 
garrafas e através do tato constataram que apesar 
das garrafas (mol) conter a mesma quantidade de 
esferas (partículas), o seu peso depende do tipo de 
constituinte, de sua massa. 

Aparti da comprovação de que 1mol de 
substâncias distintas podem ter massas distintas 
através do modelo experimental foi feita a 
discurssão e definição dos conceitos de massa, 
massa molar, molécula, átomo e partícula. 

Conclusões 
Com este trabalho foi possível perceber 

que a dificuldade dos alunos com cálculos 
estequiométricos não é apenas matemática, mas 
também está relacionada à fundamentação dos 
conceitos de mol, massa, molécula, átomo e 
partícula, importantes para a resolução de questões 
de cálculos estequiométricos. Portanto fazem-se 
necessárias atividades que estimulem o 
desenvolvimento do pensamento dos estudantes no 
nível atômico molecular, para que possam melhor 
relacionar o abstrato ao concreto. 
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Introdução 
Considerando o conceito de geometria molecular 

tanto no ensino médio, quanto na graduação, nos 
deparamos com uma dificuldade na compreensão 
da visualização tridimensional das estruturas 
moleculares (SEBATA, 2006). Para superar tal 
finalidade os modelos didáticos têm se mostrado 
apropriado. Entretanto existem algumas dificuldades 
na utilização de modelos, uma vez que devemos nos 
atentar, a complexidade dos fenômenos químicos a 
serem modelados, considerando a vasta gama de 
conceitos que juntos auxiliarão na compreensão 
destes fenômenos, como por exemplo, a existência 
de uma variedade de classes de substâncias e 
comportamentos físicos e químicos, o que exige aos 
modelos químicos a contemplação de múltiplas 
representações estruturais para de fato auxiliarem o 
ensino (GRECA E SANTOS, 2005).   
Dessa forma o presente trabalho tem como objetivo 

analisar os modelos didáticos de geometria 
molecular propostos na literatura, visando verificar 
se contemplam a representação das múltiplas 
hibridações que um mesmo átomo pode admitir ao 
formar moléculas, cumprindo assim de fato a sua 
função de auxiliar o processo de ensino-
aprendizagem. 

Resultados e Discussão 
O modelo TWA (teaching with analogies) que 

originalmente foi proposto por Glynn (1995), visando 
aumentar a efetividade do uso de analogias para 
fins didáticos, consiste nas seis etapas abaixo 
descritas: 
1- Introdução do conceito-alvo; 
2- Propor uma experiência ou ideia análoga a 

anterior; 
3- Identificar os pontos de semelhança do conceito 

alvo e análogo; 
4- Relacionar as semelhanças entre os domínios; 

alvo e análogo; 
5- Esboçar as conclusões sobre o conceito-alvo; 
6- Identificar os aspectos em que a analogia não se 

explica. 
Esse sistema foi utilizado como referencial para a 

análise dos modelos atualmente encontrados, já que 
modelos podem ser considerados como uma forma 
de analogia.  
Dessa forma analisou-se alguns modelos 

disponíveis na literatura que são descritos a seguir: 
os modelos de bolas de isopor e palitos de dente, 
amplamente utilizados em salas de aulas de química 

e apresentam como desvantagem principal o fato de 
ser de fácil desgaste o que inviabiliza a utilização de 
uma única peça para representar as múltiplas 
hibridações de um mesmo átomo; Os modelos 
comerciais, tanto o nacional1 como o importado2, 
analisados também não conseguem atender a 
exigência de representar as múltiplas possibilidades 
de hibridações de átomos, uma vez que possuem 
diferentes esferas representativas de acordo com 
cada hibridação que um mesmo átomo pode 
assumir; Os modelos alternativos que utilizam a fibra 
do buriti, contas de bijuterias com massa de epóxi, 
massa de biscuit, palitos de plástico, de pirulito, de 
EVA e balões de aniversário além de serem de fácil 
desgaste possuem montagem definitiva que implica 
na não contemplação das múltiplas hibridações; Já 
os modelos alternativos construídos com boca de 
garrafa pet e mangueira sanfonada são análogos 
aos comerciais e utilizam esferas representativas 
diferentes para cada hibridação.  

Conclusões 
Por meio desse trabalho identificamos que todos os 

modelos de estruturas moleculares disponíveis na 
literatura não conseguem representar as múltiplas 
hibridações de um mesmo átomo, o que pode 
contribuir para a formulação da concepção de que 
existe na natureza diferentes átomos de um mesmo 
elemento para cada hibridação que este por ventura 
possa assumir, ou seja, esses modelos ao invés de 
auxiliarem podem dificultar o ensino de geometria 
molecular produzindo erros conceituais sobre a 
existência de diferentes átomos de um mesmo 
elemento em função de suas hibridações. 
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Introdução 
O presente trabalho foi realizado no âmbito do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência), com o apoio da CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
com o objetivo de analisar o uso de um jogo 
didático, em aulas de Química para a EJA 
(Educação de Jovens e Adultos). 
Analisando os eventos relacionados à área de 
ensino de Química, percebe-se que é crescente o 
número de trabalhos relacionados ao uso de jogos 
didáticos para diversos conteúdos químicos, 
demonstrando os aspectos positivos quanto à 
utilização deste recurso. Os jogos didáticos têm 
relação direta com a construção do conhecimento, 
podendo ser útil tanto para a motivação, quanto para 
a aprendizagem de conceitos. Mortimer (1996), 
importante pesquisador brasileiro em ensino de 
Química, desenvolve pesquisas em torno da 
evolução conceitual, da formação de professores e 
da análise de aulas, e considera a evolução 
conceitual sinônimo de aprendizagem, cabendo ao 
professor saber trabalhar com elas em sala de aula. 
Durante as ações do subprojeto PIBID/UFU – 
Química/Pontal, foram elaborados e também 
adaptados vários jogos didáticos. Dentre eles criou-
se o QuiBingo2, que foi originalmente proposto para 
atividades de revisão dos conceitos de Tabela 
Periódica. Na busca de novas metodologias de 
ensino para trabalhar conceitos, a proposta do 
professor aos bolsistas PIBID foi de planejar e 
confeccionar um jogo simples que trabalhasse 
conceitos de forma prazerosa, para ser aplicado nas 
três séries do Ensino Médio, a fim de revisar e 
avaliar a aprendizagem dos conteúdos dados. 
Neste trabalho, buscou-se analisar possibilidades de 
adaptação deste jogo para outros temas químicos a 
serem trabalhados em turmas da EJA.  

Resultados e Discussão 
Para a elaboração do bingo, optou-se por três 
conteúdos, um para cada série do Ensino Médio 
EJA, sendo Propriedades da Matéria para a 1ª série, 
Soluções para a 2ª série, e Introdução à Química 
Orgânica para a 3ª série. 
O professor optou por uma dinâmica próxima à 
realidade dos alunos utilizando a relação 
cooperação e competição em um contexto 
formativo, pois o aluno coopera com os colegas de 
equipe e compete com as outras equipes de sua 
turma. Cada turma foi dividida em grupos de forma 
que cada participante troque ideia com os demais, 

marcando rapidamente a resposta correta dos 
conceitos registrados na cartela (Figura 1). As 
definições dos conceitos são as perguntas 
elaboradas pelo professor numeradas de 1 a 16, 
dependendo do assunto trabalhado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Cartela usada para o bingo aplicado às turmas da 1ª 
série do Ensino Médio EJA. 
 

Os jogos utilizados como ferramentas de apoio ao 
ensino é uma prática pedagógica que conduz o 
aluno ao raciocínio, explorando seu potencial e 
dando condições de uma melhora no processo de 
ensino e aprendizagem, e com os resultados, a 
construção do seu conhecimento, o aumento a auto-
estima, mas principalmente o desenvolvimento de 
habilidades necessárias às práticas educacionais da 
atualidade. 

Conclusões 
Com os resultados obtidos é possível afirmar que a 
melhoria da qualidade da educação passa, 
principalmente, pela preparação do professor como 
pesquisador de sua própria prática pedagógica, 
sendo capaz de criar e recriar conhecimentos 
próprios, específicos e didáticos envolvidos no 
processo de ensinar, de forma que promova um 
trabalho autônomo e seguro. Por isso, desenvolver 
atividades lúdicas, como os jogos, no cotidiano 
escolar é muito importante devido à influência que 
os mesmos exercem frente aos alunos, pois quando 
eles estão envolvidos, emocionalmente, na ação, 
torna-se mais fácil e dinâmico o processo de ensino 
e aprendizagem. 
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Introdução 
O jogo é uma ferramenta lúdica e educativa, pois 
permite o aprendizado tanto no campo afetivo como 
intelectual. De acordo com Cunha (2012), o jogo 
possibilita que o aluno seja mediador da sua 
aprendizagem, sendo um recurso capaz de avaliar 
os seus próprios conhecimentos. Dentro dessa 
perspectiva, as atividades lúdicas além de 
proporcionar diversão, colaboram com o 
desenvolvimento de estratégias. Para Santos 
(2009), o jogo permite que o educando se envolva 
com o tema estudado, para que através da diversão 
desperte o diálogo e a participação, possibilitando 
uma melhor educação e desenvolvimento de 
raciocínios lógicos. Com o intuito de inovar a 
educação tradicional em uma escola estadual do Rio 
Grande do Norte foi elaborado um jogo educativo 
dentro das atividades do PIBID (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), um 
programa que incentiva diretamente o uso de 
metodologias que permitam ao estudante uma 
participação direta na exposição oral como um ser 
ativo na sua educação. O jogo O Caminho da 
Distribuição Eletrônica, teve como objetivo principal 
facilitar a compreensão do assunto, visto que o 
lúdico funciona como um recurso facilitador no 
processo de ensino aprendizagem. 

Resultados e Discussão 
Para a efetivação da pesquisa, inicialmente foi 
realizada uma aula expositiva sobre o assunto 
estudado, com o intuito de instigar o aluno à 
participação direta, gerando questionamentos e 
exposições de dúvidas. Em segundo momento foi 
aplicado o jogo didático O Caminho da Distribuição 
Eletrônica de acordo com a (Figura-1). Inicialmente 
a classe foi dividida em dois grupos, elegendo cada 
um, o seu respectivo representante. Ao iniciar a 
dinâmica a camada K era respondida, caso 
houvesse acerto 5 pontos era adicionado a 
pontuação dos participantes, lembrando que a 
medida que se avançava no jogo, o grau de 
dificuldade também aumentava, vencia o grupo que 
possuísse um maior acerto de perguntas. Tendo 
como objetivo a compreensão do assunto, a 
dinâmica foi pautada em questionamentos e 

dúvidas, ouve uma interação e uma motivação por 
parte dos alunos que o possibilitou adquirir melhores 
demandas de conhecimento. Todo jogo foi envolvido 
com um aspecto emocional e pessoal, o desejo em 
alcançar a vitória, despertou nos alunos uma melhor 
compreensão na coleta dos dados para a resolução 
de cada pergunta, o que o impulsionava ao 
raciocínio e as variáveis que o permitiam alcançar 
ou chegar aproximadamente a resolução das 
questões. Como benefício ao fim desta pratica 
percebeu-se que a maior parte dos discentes 
conseguiram assimilar a aula expositiva com a 
dinâmica de uma forma espontânea e criativa, 
formularam interpretações acerca do conteúdo, 
desenvolveram a sua capacidade de se trabalha em 
grupo, podendo-se conclui-se assim que a 
aplicabilidade do jogo é positiva na aprendizagem de 
conceitos científicos. 

 
Figura (1) caminho da distribuição eletrônica 

Conclusões 
A análise dos registros evidencia que a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula estimula o 
interesse do aluno, conduzindo a desenvolver sua 
capacidade de raciocínio lógico ao se trabalhar em 
grupo, proporcionando diversão e aprendizagem. 
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Introdução 
O trabalho foi realizado no âmbito do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) com o apoio da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
com o objetivo de comparar a proposta apresentada 
por dois livros didáticos, referente ao conteúdo de 
Ligação Iônica. A opção pela análise dos livros se 
deu em função da importância atribuída pelos 
professores da Educação Básica tanto para a 
determinação dos conteúdos a serem trabalhados, 
quanto condicionando estratégias de ensino e de 
avaliação da aprendizagem. Assim, o livro didático 
“marca de forma decisiva, o que se ensina e como 
se ensina”1 o conteúdo químico. 

Por isso, foram analisados os primeiros volumes 
do Livro 12 e do Livro 23, os quais são atualmente 
adotados por professores do IFTM, em Ituiutaba-
MG. Mesmo sabendo que o Livro 1 não foi aprovado 
pelo PNLD, os professores ainda o utilizam em suas 
aulas, devido à insuficiência de exemplares do Livro 
2 para os alunos. O tema escolhido para essa 
análise foi Ligações Iônicas, em função da 
dificuldade em ensinar corretamente este conteúdo 
para os alunos do Ensino Médio, priorizando aqui a 
análise da introdução do assunto e os exercícios 
específicos de Ligação Iônica, em ambos os livros. 

Resultados e Discussão 
Analisando-se os livros didáticos, verificou-se que 

o Livro 1 ao introduzir o conteúdo de Ligação Iônica, 
apresenta a equação de formação do cloreto de 
sódio, descrevendo-a como uma reação. Isso 
mostra um erro conceitual entre o que são as 
reações químicas e o que são suas representações 
através de equações químicas. Este tipo de 
exposição pode gerar algumas concepções 
alternativas entre os estudantes no que se refere ao 
mundo das representações e ao mundo 
macroscópico. Observou-se ainda que nessas 
representações não são fornecidos os estados 
físicos e nem as cargas dos íons envolvidos. Já no 
Livro 2, o conteúdo é iniciado pela explicação sobre 
porque os átomos se combinam. Para essa 
discussão os autores propõem a realização de um 
experimento sobre condutividade elétrica, 
analisando porque algumas substâncias conduzem 

eletricidade e outras não. Essa organização leva o 
estudante a construir o conceito de ligação iônica a 
partir da prática vivenciada. 

De acordo com as análises dos exercícios, nota-
se que o Livro 1, oferece poucos exercícios 
teóricos. Estes podem ser respondidos facilmente 
utilizando apenas o conteúdo do capítulo, devido às 
respostas estar destacadas em negrito no decorrer 
do texto, não necessitando assim do raciocínio do 
aluno para respondê-las. Por exemplo, “O que é 
ligação iônica?”2; a resposta aparece destacada em 
uma caixa de texto: “Ligação Iônica é a força que 
mantém os íons unidos, depois que um átomo cede 
definitivamente um, dois ou mais elétrons para outro 
átomo”2. As demais questões são de múltipla 
escolha, a maioria retirada de vestibulares, estando 
algumas resolvidas pelo autor. No livro 2, é 
oferecida uma quantidade significativa de exercícios 
teóricos, exigindo dos alunos um maior raciocínio 
para respondê-los, como por exemplo: “O hidróxido 
de sódio fundido conduz eletricidade. Como você 
explica essa propriedade se ele não está dissolvido 
na água?”3. Para responder essa questão o aluno 
não encontrará a resposta pronta no texto. Do 
contrário, deverá formula-la a partir do que foi 
experimentado e discutido em sala de aula. Há 
também exercícios de múltipla escolha, que também 
exigem raciocínio.  

Conclusões 
Acreditamos que seja importante que os 

professores conheçam integralmente os livros 
didáticos adotados pela escola, seja ele escolhido 
voluntariamente ou autoritariamente imposto1, a fim 
de minimizar problemas relacionados na 
aprendizagem dos alunos. Por isso, é essencial que 
os bolsistas PIBID participem desta tarefa, em 
conjunto com os professores supervisores e 
coordenadores de área, atenuando as 
consequências do uso do livro e buscando soluções 
para a abordagem dos conceitos químicos. 

Agradecimentos 
A CAPES, ao PIBID, a UFU/FACIP e ao IFTM. 
____________________ 
1. LAJOLO, M. Em Aberto, Brasília, 16(69). 1996. 
2. FELTRE, R. Química Geral, 6.ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
3. SANTOS, W.L.P.; MÓL, G.S. (coord), Química Cidadã, 1.ed. 
São Paulo: Nova Geração, 2010. 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

Área do trabalho: 
IV MOMADIQ 

O Emprego de Atividades Lúdicas no Auxilio da Disciplina de Química  
Fernanda Moises Santos1* (IC), Valéria Cristina De Lima Soares1 (IC), Farley Jean de Sousa 2 (PQ).   
* fmoisessantos@yahoo.com 
 
1Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Pibid. Acadêmico 
do 3° período do Curso de Licenciatura em Química do IFNMG – Campus Salinas – MG, Brasil. 
2Professor Mestre. Coordenador da Área de Química do Pibid IFNMG – 
Campus Salinas - MG, Brasil. 

Palavras-Chave: Atividades lúdicas, Metodologias pedagógicas. 

Introdução 
Durante a atuação dos bolsistas do Pibid nas aulas 
de Química do ensino médio em uma determinada 
escola pública na cidade de Salinas-MG, notou-se a 
necessidade de se utilizar metodologias alternativas 
a fim de proporcionar aos alunos do 1° ano, maior 
interesse na disciplina. Durante as aulas pôde–se 
observar à ausência de motivação e interesse por 
parte dos alunos no desenvolvimento das teorias 
dos modelos atômicos. Desta forma o emprego de 
outras metodologias pedagógicas tem por objetivo 
incentivar e despertar o interesse de maneira que 
possa contribuir para a construção do conhecimento 
dos alunos. Neste contexto SANTOS.et.al(2011,p.2) 
afirma que “A utilização de recursos didático-
pedagógicos na transmissão de conhecimento é de 
fundamental importância para proporcionar uma 
efetiva fixação da informação por parte do ouvinte”. 
Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi relatar o 
desenvolvimento de uma atividade lúdica, construída 
a partir de um simples tabuleiro empregando as 
teorias atômicas, o jogo se faz elemento motivador 
no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista 
que o lúdico proporciona diversão e fixação do 
conteúdo e possibilita ao aluno um despertar do 
interesse, incorporando as situações do seu 
cotidiano no espaço escolar. 
 

Objetivos 

O jogo desenvolvido para o 1° ano do ensino médio 
“Troca Troca Atômico” é uma forma didática e 
interativa, que consiste em adaptar os ensinos de 
química, buscando incentivar, fixar, estimular e 
desenvolver o conhecimento acerca das teorias 
atômicas. 

Descrição 
O jogo “Troca Troca Atômico” foi desenvolvido 
baseado no jogo comercialmente existente chamado 
“Trilha da Dama”. Utilizando a estrutura do jogo já 
existente foi então desenvolvido o “Troca Troca 
Atômico” (Figura 1), tendo como tema as teorias 
atômicas. Ele é composto por um tabuleiro, seis 
pedras, sendo três pedras brancas e três pedras 
pretas, a movimentação do jogo consiste em acertar 
as perguntas que estarão distribuídas em dezoito 

cartas. São utilizadas duas buzinas uma para o 
grupo A e outra para o grupo B, o professor 
escolherá uma das cartas e realizará a pergunta de 
partida, sendo o grupo que aperta a buzina primeiro 
começará a mover suas pedras. 
A cada casa movida, uma pergunta será realizada, 
caso o grupo que está movendo suas pedras erre, a 
vez será passada para o próximo grupo. O grupo 
que chegar primeiro ao outro lado do tabuleiro 
tomando posse total do lado antes ocupado pelo 
adversário este será vencedor. Caso haja algum 
bloqueio, será analisado as pedras de cada grupo 
no lado adversário.  
 

 

 
 
Figura 1. Troca Troca Atômico 
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Introdução 

O estudo da estrutura atômica é de fundamental 
importância para o entendimento da configuração 
eletrônica dos elementos químicos e, posterior a 
esse assunto, o entendimento da construção da 
Tabela Periódica e a disposição dos átomos em 
períodos e grupos (REIS, 2004; TITO & CANTO, 
2012). Os Modelos Atômicos servem de base para 
compreensão de átomo, disposição dos elétrons em 
orbitais e níveis de energia, bem como, da 
composição iônica do elemento, pela condição de 
formação de cátions e ânions, pelo número de 
elétrons contidos na camada de valência (TITO & 
CANTO, 2012). Abordar sobre esses tópicos, em 
sala de aula, culmina na teorização dos conceitos, 
que permanecem entendidos de forma abstrata 
pelos alunos. A construção do Modelo Atômico de 
Bohr, em material alternativo, possibilita uma melhor 
compreensão dos conceitos, estendendo-se, 
posteriormente, aos conceitos de ligação química.   

Objetivos 

Proposta de confecção de material didático 
alternativo, de fácil manuseio e manipulação, para 
trabalho com alunos do 1º Ano do Ensino Médio de 
escolas públicas, através de oficinas do PIBID – 
Química, para compreensão da estrutura atômica de 
Bohr, bem como da configuração eletrônica dos 
elementos químicos.   

Descrição 

O Modelo Atômico de Bohr foi demonstrado pelas 
bolsistas pertencentes ao Projeto PIBID – Química, 
da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), a 
um grupo de alunos de uma escola pública do 
município de Santa Cruz do Sul/RS, com intuito de 
revisão dos conceitos. O Modelo Atômico foi 
construído com um círculo de madeira, onde as 
bolsistas demarcaram a eletrosfera do átomo (os 
sete níveis de energia), fixaram um núcleo (positivo) 
e perfuraram um total de 2 furos no nível 1 e 8 furos 
nos demais níveis energéticos, correspondentes a 
quantidade total de elétrons que podem ser 

distribuídos por nível. Os furos foram preenchidos 
com pequenos pinos de madeira, marcados com o 
sinal negativo, representando, assim, os elétrons, 
conforme a Figura 1.  
 
 
 
 
 
 
    ESPAÇO PARA FIGURA 1 (SEGUE ABAIXO) 
 

 
 

Figura 1. Representação do Modelo Atômico de 
Bohr confeccionado pelas bolsistas 
PIBID/Química/UNISC. 

 
Anterior ao estudo do átomo foram construídos os 
Modelos Atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford 
e Bohr, representando a configuração eletrônica 
pela utilização de arame, bolinhas de isopor e um 
palito de madeira, conforme a Figura 2. 
 
 
      ESPAÇO PARA FIGURA 2 (SEGUE ABAIXO) 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Representação dos Modelos Atômicos de 
Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, 
confeccionados pelas bolsistas 
PIBID/Química/UNISC. 
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Introdução 
Vivemos em um cenário educacional em que o 
ensino enraizado em uma estrutura de transmissão 
vertical e unidirecional de conhecimentos não 
encontra mais espaço. É preciso priorizar novas 
metodologias que possam dinamizar o ensino, 
integrar conhecimentos diversos, e oferecer 
alternativas de aprendizagem. 
O ensino de Química deve ser tratado de  forma 
contextualizada e problematizada. E mesmo com 
um número crescente de trabalhos realizados sobre 
essa temática (CUNHA et al. 2012; COUTINHO et 
al. 2012), ainda se carece de metodologias e 
estratégias de ensino que auxiliem os professores a 
diversificar as aulas.  
Nesse sentido, foi desenvolvido e aplicado um 
material didático de baixo custo, chamado "cartões-
pista" a fim de estimular o desenvolvimento de 
raciocínio através da mobilização de diversos 
conhecimentos (tabela periódica, camada de 
valência, formação iônica, ligação química, 
características e aplicações dos compostos 
químicos diversos), a fim de formar habilidades e 
atitudes de investigação sobre o tema ligações 
químicas. Buscou-se, também, estimular a 
socialização e o aprendizado de forma mais 
interativa, através de trabalho em grupo. 
A atividade  foi desenvolvida com duas turmas do 9º 
ano (59 alunos) do ensino fundamental de uma 
escola pública do município de Itabirito/MG. Cada 
turma foi dividida em 07 grupos de 
aproximadamente quatro alunos. Cada grupo 
recebeu dois "cartões-pista" dentro de um envelope. 
Cada cartão contendo um par de elementos para 
formar uma ligação química. Os elementos estavam 
identificados por pistas, (como identificação do 
período e família, ou número atômico, ou número de 
elétrons na camada de valência) que levavam à 
descoberta de qual elemento se tratava. Cada grupo 
teve que localizar os elementos,através das pistas, 
na tabela periódica, e indicar qual é a forma iônica 
para os mesmos. Em seguida, confeccionaram 
painéis contendo: os elementos e suas respectivas 
formas iônicas, a ligação química estabelecida entre 
os pares de elementos, a fórmula do composto 
formado, e uma aplicação, curiosidade ou 
contextualização sobre os compostos, como 
relações com a saúde, cotidiano, tecnologia e meio 
ambiente, pesquisados  através do uso de internet.  

Resultados e Discussão 
Após a atividade, a fim de verificar a aceitação e 
eficácia da atividade entre os alunos, os mesmos 
responderam a um questionário do tipo fechado com 
questões dicotômicas e de múltipla escolha. Quando 
perguntados se gostaram da atividade, 74,6% dos 
alunos disseram sim, e 25,4% responderam não. 
Perguntados se o trabalho havia auxiliado na 
compreensão das relações entre os conteúdos 
vistos e o cotidiano, 84,7% dos alunos disseram que 
sim, e 15,2% responderam que não. Na pergunta 
que visava avaliar se o trabalho havia sido 
importante para a compreensão dos conteúdos 
estudados previamente, 81,3% dos alunos disseram 
que sim, foi importante, e apenas 18,6% disseram 
que não. Por fim, foram questionados sobre a 
importância da atividade realizada: 49% dos alunos 
responderam que foi essencial para compreender o 
tema em estudo; 44% disseram ter auxiliado, 
embora não tenha sido essencial para a 
compreensão dos temas estudados; e 5% dos 
alunos disseram que a atividade não lhes auxiliou e 
que ainda têm dúvidas quanto aos temas em 
questão. Um aluno não respondeu a essa questão.  

Conclusões 
Com base nos dados obtidos, a partir da aplicação 
do questionário, e da observação do envolvimento 
dos alunos durante a atividade, pode-se concluir que 
a maior parte dos alunos considerou a atividade 
importante para auxiliar no processo de construção 
dos conhecimentos sobre ligações químicas, 
permitindo estabelecer conexões entre conteúdos 
vistos e cotidiano. Assim, o material se apresenta 
como alternativa metodológica para o ensino sobre 
ligações químicas. 
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Introdução 
Estratégias de ensino-aprendizagem centradas no 
lúdico poderão contribuir para um melhor 
desenvolvimento cognitivo do aluno, por serem 
capazes de motivação para a aprendizagem de 
química e contribuir para uma aprendizagem 
significativa. Miranda (2001) destaca que vários 
objetivos podem ser atingidos a partir da utilização 
dos jogos didáticos, como os relacionados à 
cognição, afeição, socialização, motivação e à 
criatividade. Nessa perspectiva, o jogo não é o fim, 
mas o eixo que conduz a um conteúdo didático 
específico, resultando na transposição da ação lúdica 
para a aquisição de informações (Kishimoto, 1996). 
Desse modo, esse trabalho busca refletir as 
contribuições da aplicação de jogos, no processo de 
ensino da química em uma turma de 34 alunos da 2ª 
série do ensino médio de uma escola da rede 
estadual de ensino da cidade de Marcelino Vieira – 
RN. 

Resultados e Discussão 
A oficina educativa “Química no Cotidiano: ácidos e 
bases” consistiu na aplicação de dois jogos e uma 
pequena exposição oral sobre o tema ácidos e bases, 
que serviu para situar os alunos do conteúdo visto 
durante a 1ª série do ensino médio e promover novos 
questionamentos. Em seguida foram aplicados os 
jogos. O jogo “Qui-conhecimento” (Imagem 1A), é 
uma adaptação do jogo de trilha comum, 
apresentando as mesmas peças e dinâmica. Algumas 
casas apresentam imagens de um coringa. Acrescido 
de cinquenta e seis (56) cartas com perguntas de 
conhecimentos químicos (respondidas nas casas 
coringas), pode ser jogado por até 6 participantes. O 
jogo “Química nas Cartas” (Imagem 1B) foi produzido 
baseado no jogo de cartas “Pictureka” da Hasbro e 
apresenta as mesmas regras e funções. Pode ter de 
2 a 6 participantes e a função do jogador é assimilar a 
“carta missão” com a carta de resposta. O primeiro a 
encontrar os três pares de respostas é o vencedor. 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 1. Jogos (A) Qui-Conhecimento e (B) Química das 
cartas, produzido pelos pesquisadores. 

Os jogos didáticos deixaram a aula mais interativa, os 
alunos puderam aprender ciências e reconstruir seus 
conhecimentos, partindo das suas próprias ideias, 
ampliando-as e modificando-as, segundo o contexto, 
fazendo o estudo da química transformar-se em uma 
aprendizagem significativa. O desempenho dos 
alunos foi analisando por meio de duas avaliações 
escritas e individuais, uma antes e outra depois da 
oficina para assim, avaliar o desempenho da 
aprendizagem. A comparação entre os resultados dos 
dois testes pode ser visualizada no gráfico 01. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 01: Rendimento dos alunos nos questionários pré e 
pós-testes. 
Sobre o conceito de ácido (questão 01). O pré-teste 
apontou 3% de acertos. No pós-teste, os acertos 
foram de 21%. Sobre conceito de Base (questão 02), 
tivemos 3% de acertos no pré-teste e 71% no pós-
teste. As demais questões estavam reunidas em dois 
grupos: no primeiro, tratava-se da nomenclatura de 
alguns ácidos, nas quais 32% responderam 
corretamente no pré-teste, enquanto 46% acertaram 
todas as questões no pós-teste. No segundo, 
questões de nomenclatura das bases, que 
apresentaram no pré-teste 45% de acertos, enquanto 
no pós-teste, 93%. Demonstrando assim, que houve 
apropriação de conteúdos conceituais centrais do 
assunto estudado: ácido e bases. 

Conclusões 
O presente trabalho mostrou que os jogos didáticos 
permitem uma aprendizagem mais significativa, 
incentiva o debate, a liberdade de ideias que 
justificam suas escolhas, além de estimular a 
criatividade dos alunos.  
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Palavras-Chave: Ensino de Química, jogos no ensino de química, educação de jovens e adultos. 
 
RESUMO: A EDUCAÇÃO TEM ALCANÇADO ALGUMAS MELHORIAS AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS, MAS AINDA É 
NECESSÁRIO CONQUISTAR MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NESTE CAMPO. MUITOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, AINDA 
PRATICAM UM ENSINO DE FORMA TRADICIONAL. COM O OBJETIVO DE PROCURAR REVERTER ESTE QUADRO, FOI 
DESENVOLVIDA EM UM COLÉGIO DA REDE ESTADUAL DE GO, UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE JOGOS NO 
ENSINO DE QUÍMICA, TENDO COMO PÚBLICO ALVO ALUNOS DA MODALIDADE EJA. PARA A REALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE, FOI SELECIONADA A TURMA DO 2º SEMESTRE 3ª ETAPA; SENDO ESTA DIVIDIDA EM GRUPOS, E 
POSTERIORMENTE EM DUPLAS OU TRIOS.  FORAM PROPOSTOS DOIS JOGOS DE QUÍMICA, EM FORMATOS 
DIFERENCIADOS, AMBOS RELACIONADOS AO CONTEÚDO DE LIGAÇÕES QUÍMICAS. A COLETA DE DADOS FOI 
OBTIDA ATRAVÉS DE FILMAGENS E DIÁRIOS DE CAMPO. OS RESULTADOS OBTIDOS APONTAM O JOGO COMO UMA 
ESTRATÉGIA MOTIVADORA, AUXILIANDO OS ALUNOS NA DISCUSSÃO E APRENDIZAGEM DE CONCEITOS.  
 
INTRODUÇÃO 
 
O jogo educativo 
 
 De um modo geral, os jogos sempre estiveram presentes na vida das pessoas, 
sendo empregados com objetivos diversos tais como diversão, disputa ou como forma 
de aprendizagem. Ao analisar aspectos ao longo da história, pode-se perceber que 
jogar sempre foi uma atividade inerente ao ser humano. 
 A definição da palavra jogo não é uma tarefa fácil, pois envolve fatores como 
as diferentes interpretações que as pessoas fazem do termo e o uso linguístico 
inadequado. Kishimoto (1996 apud Soares 2013, p.34) aponta para três níveis de 
diferenciação do significado do termo jogo: I) é o resultado de um sistema lingüístico, 
isto é, o sentido do jogo depende da linguagem e do contexto social; II) é um sistema 
de regras, ou seja, neste caso se permite identificar, em qualquer jogo, uma estrutura 
seqüencial que especifica sua modalidade; III) é um objeto, ou seja, o objeto nesse 
caso é algo que caracteriza uma brincadeira. De acordo com Soares (2013), o jogo é 
qualquer atividade lúdica que tenha regras claras e explícitas, estabelecidas na 
sociedade, de uso comum e tradicionalmente aceitas, sejam de competição ou de 
cooperação. 
 Um jogo pode ser considerado educativo quando as funções lúdica e educativa 
se encontram em equilíbrio, de acordo com Kishimoto (1996), a função lúdica estaria 
relacionada à diversão e ao prazer proporcionados pelo jogo, já a função educativa 
seria a apreensão de saberes e conhecimentos. Vale salientar que as regras 
desempenham um papel importante, na relação entre aprendiz e o jogo, sendo elas 
explícitas ou implícitas.  
 Kishimoto (1994) considera o jogo educativo em dois sentidos, sendo um no 
sentido amplo, como um material ou uma situação que permita a livre exploração em 
recintos organizados pelo professor, tendo por finalidade ao desenvolvimento geral das 
habilidades e conhecimentos; e no sentido restrito, como material que exige ações 
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orientadas com vistas à aquisição ou treino de conteúdos específicos ou de habilidades 
intelectuais, recebendo nesse caso o nome de jogo didático. 
 Qualquer jogo ou brinquedo é uma fonte natural de atração para a maioria dos 
adultos, observamos facilmente o encantamento que determinados jogos ou 
brinquedos despertam nos adultos, tais como eletrônicos, de controle remoto, coleções 
de miniaturas, histórias em quadrinhos entre outros. Soares (2013) defende que o 
ludismo também é um traço adulto, que não deve ser desprezado e sim valorizado, 
pois é uma característica tão peculiar aos seres humanos que costumamos rotular 
certas pessoas muito sérias, como extremamente frias. 
 
A Educação de Jovens e Adultos 
 
 A análise e a caracterização do público do EJA é de extrema importância, pois 
permite que seja possível o desenvolvimento de novas políticas para esse campo de 
ação educativa. De um modo abrangente, os alunos de EJA, carregam o estigma de 
aluno-problema, que não teve êxito no ensino regular, e por isso buscam superar as 
dificuldades em cursos com caráter de aceleração e recuperação (HADDAD; DI 
PIERRO, 2000).  
 Muitos alunos deste público regressam à escola, muitas vezes, apenas para a 
obtenção de um certificado escolar, sem levar em consideração a importância das 
informações que possuem acesso. Existe também um desconforto em relação à baixa 
escolaridade, das necessidades de conhecimento que podem surgir em decorrência do 
desenvolvimento dos meios de informação e de comunicação, como também as 
crescentes exigências do mundo do trabalho (ECHEVERRÍA; COSTA; SOUSA, 2007). 
 A educação, independentemente da idade, é um direito social e humano. 
Muitos jovens e adultos de hoje viram esse direito negado na “idade própria” e negar 
uma nova oportunidade a eles é negar-lhes, pela segunda vez, o direito à educação. O 
direito à educação é reconhecido no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 como direito de todos ao “desenvolvimento pleno da personalidade 
humana” e como uma necessidade para fortalecer o “respeito aos direitos e liberdades 
fundamentais”. Segundo Gadotti (2013) a conquista desse direito depende do acesso 
generalizado à educação básica, mas o direito à educação não se esgota com o 
acesso, a permanência e a conclusão desse nível de ensino: ele pressupõe as 
condições para continuar os estudos em outros níveis. 
 Considerando-se que existem poucos estudos que relacionem práticas 
educacionais lúdicas ou ainda, o uso de jogos em ensino de química dentro da 
Educação de Jovens e Adultos, nosso objetivo é a aplicação de jogos de Química 
utilizando esse público como alvo (EJA). Nesse contexto, nos basearemos em um 
conteúdo anteriormente trabalhado pelo professor da disciplina, sendo neste caso o de 
ligações químicas. Também objetivamos aproveitar a interação existente em sala de 
aula como fator importante para a aplicação dos jogos, de modo a verificar a possível 
ludicidade presente nos alunos. 
 
MÉTODO 
 
Caracterização 
  O presente trabalho apresenta uma abordagem qualitativa. Segundo esta 
perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e 
do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o 
pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da 
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perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista 
relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a 
dinâmica do fenômeno (Godoy, 1995) 

Dentro desta abordagem qualitativa, utilizaremos do estudo de caso, sendo esta 
uma “categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente” 
(TRIVIÑOS, 1987, p.133) e que visa possibilitar o exame detalhado de uma situação 
em particular ou de um evento que somente apresenta sentido quando apreciado e 
compreendido no contexto em que acontece. 

De acordo com Godoy (1995), o objetivo fundamental do estudo de caso é 
analisar intensivamente uma dada unidade social e tem se tornado a estratégia 
preferida quando os pesquisadores procuram responder as questões “como” e “por 
quê” certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os 
eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só 
poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida real. O pesquisador deve 
estar aberto às suas descobertas e aos novos elementos ou dimensões que poderão 
surgir no decorrer do trabalho. O pesquisador deve também preocupar-se em mostrar a 
multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação, uma vez que a 
realidade é sempre complexa. 

No estudo de caso, o pesquisador geralmente utiliza uma variedade de dados 
coletados em diferentes momentos, por meio de variadas fontes de informação. Tem 
como técnicas fundamentais de pesquisa a observação e a entrevista. Produz 
relatórios que apresentam um estilo mais informal, narrativo, ilustrando com citações, 
exemplos e descrições fornecidas pelos sujeitos, podendo ainda utilizar fotos, 
desenhos, colagens ou qualquer outro tipo de material que o auxilie na transmissão do 
caso (Godoy, 1995). 

Ainda que os estudos de caso sejam em essência pesquisa de caráter 
qualitativo, podem comportar dados quantitativos para aclarar algum aspecto da 
questão investigada. É importante ressaltar que, quando há análise quantitativa, 
geralmente o tratamento estatístico não é sofisticado. Como instrumentos de coletas de 
dados foram utilizados filmagens e diários de campo. 
 
Desenvolvimento 
 
 O presente trabalho foi aplicado em um colégio pertencente à rede pública da 
cidade de Trindade-GO, no período noturno. Foram observadas as aulas de Química 
nas turmas da modalidade EJA de ensino, entre os dias 03  a 17 de fevereiro deste 
respectivo ano, de modo a eleger uma turma para serem aplicados os jogos. 
 O critério de seleção utilizado para a escolha da turma foi relacionado ao “grau 
de dificuldade nos conteúdos de Química”, sendo verificados através dos diários de 
campo confeccionados durante o período de observações, como também dos relatos 
dos professores que trabalham outras disciplinas no respectivo colégio; deste modo foi 
selecionada a turma do 2º Semestre 3ª etapa A. 
 A escolha dos jogos teve como fator determinante o aspecto da “facilidade das 
regras”, objetivando que as mesmas fossem de fácil entendimento para os alunos. 
Desta forma, foram selecionados jogos popularmente conhecidos, sendo um no 
formato de cartas baseado nas regras do jogo Caixeta e o outro no formato de 
Tabuleiro, com perguntas e respostas sobre o tema em questão. De acordo com 
Soares (2013), estes jogos selecionados (cartas e tabuleiro) são usados para reforçar o 
conceito a ser trabalhado, na forma de uma competição, que será baseada na 
acumulação de pontos, relacionados a aspectos ligados ao conteúdo em foco. 
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 No dia 24 de março deste ano, foi aplicado o primeiro jogo, referente ao 
conteúdo de ligações químicas, trabalhado pelo professor de Química. O jogo aplicado 
foi baseado em um tradicional jogo de baralho (popularmente conhecido por Caixeta), 
adaptado para a turma de acordo com o conteúdo anteriormente visto. 
 Foi solicitado aos alunos a divisão em grupos, formando-se três, sendo dois com 
sete alunos e um com seis alunos; logo em seguida, foi realizada uma nova divisão 
dentro de cada grupo, de modo que se formassem duplas (nos grupos com sete 
alunos, houve duas duplas e um trio). Foi explicado aos alunos, que dentro do grupo 
maior, haveria as duplas que iriam competir entre si, sendo três equipes adversárias 
dentro de cada grupo. Posteriormente, as regras e o objetivo do presente jogo foram 
repassados detalhadamente, neste caso, o objetivo dos competidores seria a formação 
de combinações de cartas, referentes a um determinado tipo de ligação (iônica ou 
covalente). 
 No dia 02 de abril deste ano, aplicou-se um segundo jogo referente ao mesmo 
conteúdo anterior, porém o jogo desta vez foi construído no formato de tabuleiro, 
baseado em perguntas e respostas sobre o conteúdo em questão. Foi solicitada para a 
turma uma divisão em grupos de modo a ter um aluno (a) como mediador do jogo e 
duplas competidoras entre si. Foram formados dois grupos, um com oito alunos e outro 
com seis alunos, tendo um aluno como mediador em cada grupo e as duplas e trios 
competindo entre si.  
  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Analisaremos os jogos propostos (caixeta e tabuleiro) de forma conjunta, pois 
durante a aplicação dos mesmos emergiram detalhes semelhantes, sendo discutidos a 
seguir: 

A) Interesse pelo “novo”: foi observado que os alunos manifestaram 
interesse logo de imediato pela estratégia que estava sendo apresentada, a ponto de 
um aluno perguntar ao professor “quantas aulas seriam utilizadas para aplicação do 
jogo”, no momento em que o professor da disciplina respondeu que seria apenas uma 
aula utilizada, outros alunos reclamaram, conforme evidenciado nas falas abaixo:  
 

     Aluno 1 - “ah não!”;  
      Aluno 2 - “aném professora!”. 

 
 Esses resultados nos mostram que o jogo aumenta sobremaneira o interesse 
dos alunos, no entanto, devemos ressaltar que estamos tratando de adultos, aos quais 
não havia relatos descritos sobre o jogo e o interesse nessa faixa etária. Esse fato 
pode estar relacionado ao fato de que os jogos de regras ainda permanecem no adulto, 
depois de alterados o seu jogo simbólico e seu jogo de exercícios (PIAGET, 2014). 
 Em outro aspecto, observamos o que a literatura chama de Interação Lúdica 
com o Novo, pois segundo Chateau (1984): 
 

[...] resta uma espécie de atividade adulta que é idêntica ao jogo 
infantil. É a que empreendemos por puro prazer, em vista de um 
simples sucesso, sem nenhuma preocupação nem da obra de 
arte, nem de descobertas científicas, nem de treinamento. Nesse 
sentido, a maior das atividades novas podem ser como jogos para 
nós. Começando a desempenhá-las, sentimos um crescimento do 
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nosso ser, nos afirmamos de uma nova maneira. Quer se trate de 
cultivar flores, de pescar, cantar, tocar um instrumento, de 
datilografar ou de dirigir um automóvel (Chateau, 1984, p. 84). 

 
B) Dificuldades com as regras: inicialmente os alunos apresentaram uma 

grande dificuldade em relação às regras do jogo, tais como podemos evidenciar 
através das falas:  

 
Aluno 3:Vixe Maria, não entendi foi nada!;  

Aluno 4: ai Deus, não estou entendendo nadinha disso!.  
 

Esta dificuldade inicialmente pode ser atribuída ao fato dos alunos não 
dominarem as regras do jogo, dificultando a atuação dos mesmos, só vindo a 
solucionar este problema, à medida que estas foram compreendidas por eles. 

De acordo com Soares (2013), os jogos de um modo geral carregam em si, 
problemas e desafios de vários níveis e que requerem diferentes estratégias, sendo 
todos esses detalhes delimitados por regras, ou seja, do mesmo modo que as regras 
vão estabelecer detalhes para que o jogo prossiga, será obrigatório o jogador dominá-
las para que possa atuar. As operações que comporão a estratégia a ser utilizada 
deverão considerar os mecanismos e as dificuldades do jogo. 

 
C) Discussão do conceito Químico: podemos notar que os jogos propiciaram 

um momento de discussão conceitual a respeito de ligações químicas, tornando-se 
maior na medida em que os alunos foram compreendendo melhor a proposta do jogo, 
evidenciados através das falas:  

 
Aluno 1: para achar isso aqui, vai ser a maior canseira, para achar o Potássio (K) e o 

Cloro;  
Aluno 5: aí nesse caso esses são metais e estes não metais?;  

Aluno 3: aí tem que fazer o par então, não metal com não metal?;  
Aluno 4: H, Cl, aí HCl é a fórmula ... HCl ... eu tenho que pegar, onde eu vi o HCl aqui. 

 
Foi observado que estas discussões nos grupos começaram a ocorrer à medida 

que os alunos compreendiam os mecanismos das regras. Em relação ao uso de jogos 
e atividades lúdicas em ensino, as regras desempenham papel de grande importância. 
Neste caso, as regras estão diretamente ligadas ao conteúdo químico, isto é, a própria 
dinâmica do jogo forçava o aluno a discutir o conceito para que se atingisse o objetivo 
apresentado pela regra implícita do jogo. 

 
D) Entusiasmo e divertimento durante o jogo: é possível verificar em todos os 

grupos alegria durante o jogo, demonstrando que os alunos estavam se divertindo ao 
jogar, e a cada partida ganha, as duplas ou trios gritavam e comemoravam a vitória, 
evidenciado através das falas:  

 
Aluno 3: amém aleluia! 
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Aluno 5: truco, bateu! 
 

De acordo com Soares (2013), os adultos de certa maneira escondem seu 
comportamento lúdico simplesmente por vergonha, o que pode gerar, inclusive, o 
preconceito contra quem admite seu lado lúdico. Talvez isso ocorra em virtude de se 
rotular o ludismo como fato não-adulto, não-sério. 

De acordo com Oliveira (1986), esta adultificação estaria ligada 
ideologicamente à mentalidade de utilidade social. 

 
[...] Pode-se compreender, então, que a fragmentação do tempo 
em unidades isoladas (infância, maturidade, e velhice, 
eufemisticamente chamada terceira idade.), que é uma 
construção típica da sociedade capitalista, se não inviabiliza por 
completo, pelo menos dificulta muito qualquer projeto de 
participação e de apreensão cultural em sua totalidade (Oliveira, 
1986, p. 37).  
 

 Ainda segundo o mesmo autor, a idade adulta não faz do homem um ser 
acabado, a infância e a juventude não podem ser encaradas como uma preparação 
para a vida adulta, mas uma preparação para as mudanças que a vida impõe. 
 

E) Forte caráter avaliativo: em relação ao conteúdo abordado nos jogos 
pode-se perceber que os mesmos apresentavam muitas dúvidas em relação ao 
assunto, evidenciado nas falas abaixo: 

 
PESQUISADORA: o que tem na água? vamos pensar... a água é formada 
por quem? Quais os elementos estão presentes na composição da água? 

Aluno 4: quais o quê? 
Aluno 6 : eh... 

Aluno 1: oxigênio 
PESQUISADORA: oxigênio, quem mais? Quem? 

Aluno 6: hidrogênio 
PESQUISADORA: hidrogênio e oxigênio formam que tipo de ligação? 

Aluno 7: iônica 
PESQUISADORA: iônica?  

Em outro trecho das transcrições, também observamos: 
 

Aluno 8: LiBr? 
PESQUISADORA: dá uma olhadinha aí! 

Aluno 9: bromo e lítio. 
PESQUISADORA: metal e não metal. 

Aluno 8: é iônica. 
Aluno 10: discordo. 

Aluno 11: resolvem aí! 
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Aluno 10: é iônica. 
Aluno 11: tá certo! 

 
Os jogos permitiram avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre as 

ligações químicas, como também aproveitar os momentos para direcionar uma 
discussão sobre o tema. 

Essa possibilidade avaliativa pode ser considerada um tipo de avaliação 
diagnóstica, na qual é possível perceber alguns erros de entendimento do conceito ou 
de confusão em relação ao que foi explicado. Ao analisarmos sob esta perspectiva, 
avaliar deixa de significar fazer um julgamento sobre a aprendizagem do aluno, para 
servir como momento capaz de revelar o que o mesmo apreendeu, ou não, além de 
valorizar os caminhos os quais o aluno percorreu para atingir o conhecimento 
demonstrado, seu processo de construção desse conhecimento, podendo potencializar, 
revelar suas possibilidades de avanço e suas necessidades para que a supere (GAMA 
e FIGUEIREDO, 2009). 

Percebe-se pelas falas descritas, que o jogo nos permite o trabalho a partir de 
uma avaliação diagnóstica e também formativa. Podemos notar que o aluno reconhece 
o próprio erro dentro da atividade e acaba por corrigi-lo com pequenas intervenções do 
professor ou dos próprios jogadores/alunos (HOFFMANN, 2006). 

Já em termos de ensino e aprendizagem, é importante salientar que para esse 
caso específico foi possível constatar que ainda há um jogo residual no adulto. Piaget 
(2014) o classifica como um jogo de regras, que começa por volta dos 5 anos de idade, 
ao final dos jogos simbólicos utilizados pela criança em sua fase inicial. Ainda de 
acordo com ele, encontramos ludismo em um adulto quando as atividades estão 
fundamentadas na gratuidade e no prazer, um dos aspectos que apareceram durante a 
aplicação do trabalho. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os jogos propostos foram manuseados com facilidade pelos alunos, deixando o 
professor da disciplina e a pesquisadora livres para observarem o andamento do jogo, 
fazendo algumas intervenções sempre que havia necessidade de esclarecimento de 
dúvidas e possíveis falhas conceituais existentes nos alunos que participaram dos 
respectivos jogos. 

Kishimoto (1996) defende o uso do jogo na escola, salientando que o jogo 
favorece o aprendizado pelo erro e estimula a exploração e resolução de problemas, 
pois, como é livre de pressões e avaliações, cria um clima adequado para a 
investigação e a busca de soluções. 

Os alunos trabalharam em duplas ou trios, e mesmo havendo vencedores, os 
demais alunos se mostram satisfeitos em “aprender brincando” melhorando relações 
entre aluno-aluno e aluno-professor, assim como o interesse sobre determinados 
assuntos despertados pelo jogo (SOARES, 2013). 
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A presente proposta revela como o jogo pode ser capaz de realizar uma 
avaliação diagnóstica, sendo importante para direcionar o conteúdo a ser estudado. 
Durante as aplicações dos jogos, foram verificados forte envolvimento e 
comprometimento por parte dos alunos, sendo que a presente proposta desempenhou 
sem dúvida, um aspecto motivador para a discussão dos conceitos pretendidos. 
Chateau(1984) afirma que quase todas as pessoas gostam de brincar e conservam tal 
desejo a vida toda e que o ludismo em um adulto não é meramente equivalência do 
jogo da criança ou simplesmente um escape.  
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Introdução 
O uso de visualizações no ensino de ciências tem 

recebido suporte de duas correntes distintas: a 
Teoria Sociocultural e a Psicologia Cognitiva. De 
acordo com a Teoria Sociocultural toda a 
aprendizagem é necessariamente mediada1, então, 
em nossa pesquisa, investigamos o potencial da 
animação stopmotion como mediadora do Ensino 
de Química, objetivando facilitar a visualização do 
modelo atômico de Dalton. As teorias da Psicologia 
Cognitiva predizem que a transmissão de 
informações ocorre de forma mais efetiva quando 
são utilizados os canais verbal e visual (dois 
sistemas cognitivos)2. Partindo desse pressuposto, 
nossa animação utiliza não só o conteúdo visual, 
como também o verbal. 
Na Química a visualização e os modelos mentais e 

conceituais, auxiliam a transição entre os seus três 
níveis de representações, macroscópico, 
submicroscópico e simbólico3, e um aluno com 
dificuldades em transitar entre esses níveis, 
necessita do auxílio de “modelos, analogias ou 
computação gráfica”4. Com base nessas 
afirmações, elaboramos uma animação (link)5 para 
o modelo atômico de Dalton, por se tratar de um 
conteúdo com o qual os estudantes 
conhecidamente apresentam dificuldades de 
visualização e, consequentemente, compreensão. 

Resultados e Discussão 
Após a escolha do conteúdo, a animação foi 

elaborada e aplicada a alunos (n = 53) do 9º ano do 
Ensino Fundamental II da Escola E. E. Profª Vilma 
Apparecida A. Silveira, da rede pública de ensino 
de São Bernardo do Campo. Foi feito um estudo 
randomizado (grupo animação (n=27) e grupo texto 
(n=26)) e a coleta de dados foi realizada por meio 
da aplicação de um questionário contendo questões 
de múltipla escolha e escala de Likert (Figura 1). 

 
Figura 1. Comparação da porcentagem de acerto de cada questão 
em ambos os grupos. 

Os resultados da pesquisa revelam que os dois 
grupos obtiveram um bom desempenho no 
questionário. Entretanto, o grupo animação se 
sobressaiu na questão de visualização (questão 5). 

Nessa questão o aluno deveria assinar a imagem 
que melhor representasse o modelo atômico de 
Dalton e o resultado obtido (texto = 57,69%; 
animação = 85,18%) nos leva a crer que a 
descrição textual do modelo de Dalton não foi 
suficiente, para a elaboração mental adequada do 
aluno. Outro dado importante é observado na 
questão 7.1, feita para o grupo animação, na qual 
96,29% dos alunos concordam que, quando 
apresentados na forma de vídeo, os conteúdos se 
tornam mais interessantes.  

Acreditamos que a melhora na elaboração de 
modelos mentais e o interesse, proporcionados pela 
animação, se deve a mescla de conteúdo verbal e 
audiovisual da mesma, o que pode dinamizar e 
facilitar a compreensão do conteúdo abordado. 

Conclusões 
Nossos resultados preliminares sugerem uma 

possível superioridade na elaboração de modelos 
mentais decorrente da utilização de animações em 
stopmotion, comparativamente ao uso de textos 
didáticos. Ainda, partindo do pressuposto de que o 
interesse e a curiosidade levam à busca pelo 
conhecimento, concluímos que o stopmotion pode 
proporcionar essa busca, uma vez que, em nossa 
pesquisa, contribuiu para o desenvolvimento do 
interesse do aluno pelo tema tratado. 
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Introdução 
 
O conteúdo curricular de ligações químicas 
demanda, além do estudo das propriedades das 
substâncias, a contextualização e o entendimento 
sobre aspectos da natureza da ciência, como o 
processo de construção de modelos. Segundo 
Mendonça (2008) pesquisas apontam para a 
necessidade de desenvolvimento de atividades que 
proporcionem melhor entendimento dos alunos 
sobre modelos, somado a isso temos as 
dificuldades apresentadas pelos estudantes no 
aprendizado de conteúdos que exigem certo grau 
de abstração.  Alguns avanços crescentes na área 
de tecnologia educativa, bem como a ampliação do 
acesso e do uso das tecnologias na sala de aula, 
possibilitam ampliar a exploração das 
potencialidades desses recursos para o estudo de 
conceitos abstratos, subsidiando a elaboração de 
modelos mentais (Giordan et al, 2003). É neste 
contexto que apresentamos uma sequência didática 
suportada em ambiente online para ser usada pelo 
professor no desenvolvimento do conteúdo de 
ligação metálica. Essa proposta está disponível em 
http://izabellabio.wix.com/substanciasmetalicas e foi 
desenvolvida no âmbito da disciplina Produção de 
Materiais para o Ensino de Química 
 

Objetivos 
 
Apresentar uma proposta de material online 
destinado ao uso de professores de Química, que 
consiste em uma sequência didática para mediar o 
aprendizado do conteúdo curricular Propriedades 
das Substâncias Metálicas e Ligação Metálica. Essa 
proposta visa trazer uma forma mais dinâmica e 
contextualizada para tratar o conteúdo de ligação 
metálica a partir do fornecimento de subsídios aos 
estudantes para que eles possam aprender a propor 
modelos de ligações químicas e, ao mesmo tempo, 
aprender sobre alguns aspectos da natureza da 
ciência. 
 

Descrição 
 
O material foi organizado na plataforma wix.com, 
uma plataforma online de criação e edição de sites. 
Os outros objetos de aprendizagem que o compõe 
foram desenvolvidos com o uso de ferramentas 
diversificadas como Prezi, Movie Maker, Free 
Screen Video Capturer, Paint, Excell, YouTube, 

Format Factory, Power Point, Powtoon entre outras. 
A sequência se inicia com um vídeo de 
problematização sobre as propriedades específicas 
de boa condutividade elétrica e térmica das 
substâncias metálicas e sua relação com a 
aplicação em objetos do cotidiano. Em seguida, os 
estudantes são levados a considerar essas duas 
propriedades para propor um modelo de ligação que 
tente explicar o motivo pelo qual esses materiais 
apresentam essas propriedades específicas. Para 
aprender um pouco sobre o processo de proposição 
de modelos no contexto da ciência, há um tópico 
que propõe uma dinâmica específica e, em seguida, 
há um texto sobre o assunto. Existe também um 
tópico para que o professor possa dar feedback aos 
estudantes sobre os modelos propostos, baseado 
em padrões de respostas mais comuns de acordo 
com Taber (2005). Em seguida é apresentada uma 
animação que traz o modelo de ligação que 
evidencia a deslocalização de elétrons na estrutura 
metálica. Para retomar a problematização inicial 
através deste modelo, são trazidas mais duas 
animações nos tópicos condutividade elétrica e 
térmica. Há ainda um tópico para abordar 
resistência à tensão através de um vídeo e os 
conceitos de maleabilidade e ductibilidade. Para 
fechar o desenvolvimento da sequência, são 
propostas atividades com textos, elaboração de 
tirinhas, histórias em quadrinhos, análise da música 
presente no vídeo de problematização e ainda, no 
tópico outras propriedades, incentivo à pesquisa de 
outras propriedades das substâncias metálicas, 
como os elevados pontos de fusão e ebulição 
destas substâncias, por exemplo. O material possui, 
ainda, um link para um tutorial que traz orientações 
para uso.A experiência de produção deste material 
durante o curso de Licenciatura nos familiarizou 
com alguns aspectos da tecnologia educativa, 
incrementando nossa qualificação para explorar 
alguns recursos de forma a favorecer o 
entendimento de outros conteúdos químicos. 
Consideramos relevante a proposta de ampliação 
dessa prática para que os professores possam se 
qualificar para produzir seu próprio material didático, 
o que pode ser um processo motivador para 
renovação da própria prática e para os estudantes. 
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Introdução e Metodologia 
Na contextualização do ensino de Ciências são 
estabelecidas relações entre o conhecimento que o 
aluno tem sobre o contexto a ser estudado e os 
conteúdos que servem de explicação desse 
contexto, facilitando a compreensão do mundo 
natural, social, político e econômico1. Na tentativa de 
relacionar o contexto social do aluno com os 
conhecimentos aprendidos em sala de aula, 
diferentes temáticas vêm sendo inseridas nos 
materiais didáticos de Química, especialmente nos 
livros didáticos. Neste sentido, a temática soja é 
empregada, por ser um assunto que reúne aspectos 
científicos e sociais, visando o interesse, as dúvidas 
e o comportamento dos estudantes. Relacionar 
questões sociais com ensino de conceitos para o 
estudante na intenção de desenvolver atitudes e 
valores cidadãos, faz parte das ideias de educação 
no que se refere a abordagem Ciência, Tecnologia e 
Sociedade e Meio Ambiente (CTSA)2. Nesta 
perspectiva, faz-se necessária a articulação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos com o 
contexto social, objetivando formar indivíduos 
capazes de se posicionar sobre as implicações do 
desenvolvimento científico e tecnológico na 
sociedade3. O objetivo deste trabalho foi verificar se 
os livros didáticos de Química do PNLD 2012, 
adotados nas escolas de Mato Grosso, abordam 
essa temática para contextualizar o ensino de 
Química. Os livros contemplados nessa pesquisa 
foram doados pela SEDUC. Ao todo foram 
analisadas quatro coleções de livros didáticos, das 
cinco obras didáticas aprovadas, segundo os 
seguintes critérios: (1) Presença da temática soja; 
(2) Conteúdos de Química trabalhados mediante a 
temática soja; (3) Como a contextualização sobre 
soja é apresentada no livro. 
Tabela 1: Relação dos livros analisados 

Coleção Vol. Autor 
A 1,2,3 Canto & Peruzzo 
B 1,2,3 Júlio C. Lisboa 
C 1,2,3 Mortimer & Machado 
D 1,2,3 Santos & Mól (coord.) 

Resultados e Discussão 
Ao analisarmos as coleções, observou-se que na 
coleção A, a soja é citada apenas no volume 3. O 
óleo de soja é citado como exemplo para explicar as 
reações de hidrogenação. Ao abordar o conteúdo 
Lipídeos, o livro traz como contextualização a 
produção de biodiesel, porém não cita a soja como 
possível matéria-prima. Na coleção B, volume 3 cita 

a soja como matéria-prima para a produção de 
biodiesel contextualizando reações orgânicas. Ao 
trabalhar os haletos orgânicos utiliza-se dos 
organoclorados e apresenta uma foto da aplicação 
de pesticidas em uma plantação de soja como 
exemplo. Referente ao livro C, o volume 3, trata do 
conteúdo de Química Orgânica, abordando a soja 
apenas como exemplo ao falar de micronutrientes 
em alimentos. Na coleção D, a temática soja é 
abordada em todos os volumes. Em primeiro 
volume, a soja é apresentada na classificação dos 
elementos químicos, como exemplo de matéria-
prima para a produção de biodiesel e de planta 
transgênica. O volume 2 refere-se a soja, nesse 
momento, como matéria prima para a produção de 
biodiesel abordando o conteúdo Cinética Química. O 
volume 3, ao introduzir o conteúdo Química 
Orgânica, apresenta uma foto de grãos de soja, 
utilizando-a para falar das questões éticas e dos 
avanços tecnológicos quando se altera 
geneticamente plantas e animais. Dentre as obras 
didáticas analisadas, observa-se um relevante 
destaque na abordagem soja, como temática na 
contextualização de diferentes conteúdos químicos, 
mas não como estratégia de abordagem CTSA. 
Dentre os livros didáticos, destaca-se a coleção D, 
que se propõe relacionar a soja com questões 
sociais, trabalhando a soja e a transgenia. Observa-
se ainda, nas coleções analisadas a carência de 
uma abordagem contextualizada entre a soja e o 
ensino de química. 

Conclusões 
Apesar de o Brasil ser um dos maiores produtores 
de soja do mundo, esta temática é pouco utilizada 
para se contextualizar as aulas de Química nos 
livros didáticos analisados. Ficando evidente a 
necessidade de se produzir materiais que utilizem a 
soja nas aulas de Química, especialmente no estado 
do Mato Grosso, maior produtor de soja do país. Em 
vista disso, estamos desenvolvendo o paradidático 
“A QUÍMICA DA SOJA no contexto do agronegócio 
do Mato Grosso” com o objetivo de investigar as 
suas contribuições didático-pedagógicas para o 
ensino de Química. 

 
2FIRME, Ruth do N; AMARAL, Edenia M. R. Analisando a Implementação 
de uma Abordagem CTS na sala de aula de Química. Ciência&Educação 
(Bauru),v. 17,n. 2,p. 383–399,2011. 
3SANTOS, Wildson L. P.; MORTIMER, Eduardo F. Uma análise de 
pressupostos teóricos da abordagem CTS no contexto da educação 
brasileira. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 2, n. 2, p. 1–23, 
2000. 
1SEDUC/MT. Orientações Curriculares para a Educação Básica do 
Estado de Mato Grosso. Área de Ciências da Natureza e Matemática e 
suas Tecnologias. Cuiabá, 2010. 
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Palavras-Chave: Jogo, Aprendizagem, Química. 

Introdução 
 
Cunha (2012) afirma que durante muito tempo, 

acreditava-se que a aprendizagem ocorria pela 
repetição, e com isso os estudantes que não 
aprendiam eram considerados os únicos 
responsáveis por sua falta de sucesso. Mas nos dias 
de hoje, o processo se inverteu e o insucesso dos 
estudantes também é considerado consequência do 
trabalho do professor. Despertar o interesse do 
estudante tem sido um desafio à competência do 
docente. Nesse contexto, o jogo didático adquiriu 
espaço como um dos instrumentos motivadores que 
acarreta na aprendizagem de conhecimentos 
químicos, à medida que propõe estímulo ao 
interesse do estudante. 

De fato, de um modo geral, é comprovada a 
eficácia na utilização de jogos didáticos, que é 
destacada por Soares (2013, p. 185) em seu 
trabalho. Ele afirma que normalmente não há 
respostas negativas por parte de professores ao 
aplicar jogos, quase a totalidade em sua pesquisa 
considerou o jogo como extremamente motivador e 
disciplinador. 
Porém torna-se necessário quantificar a 
aprendizagem adquirida através de jogos. Com esse 
intuito a pesquisa está sendo realizada em três 
etapas principais. A primeira etapa consistiu na 
revisão do conteúdo de química – Hidrocarbonetos e 
Compostos Oxigenados – e a aplicação de uma 
atividade dissertativa para avaliar o grau de 
conhecimento dos alunos das 3ª séries do ensino 
médio do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, 
em seguida, na segunda etapa está sendo realizada 
a construção e aplicação do jogo didático com os 
alunos, e por fim, na última etapa, será aplicada 
outra atividade avaliativa para saber o grau de 
aprendizagem teórica dos alunos com o jogo 
didático. As três etapas totalizam em seis aulas, 
sendo duas aulas para a primeira etapa, três aulas 
para a segunda e uma para a terceira etapa. 

Resultados e Discussão 
Os resultados finais da pesquisa ainda não foram 

concluídos, pois ao escrever o trabalho, a mesma 
ainda estava em andamento, sendo assim, serão 
apresentados apenas os resultados parciais. Ao 
decorrer da pesquisa tem sido observado o grau de 

conhecimento dos alunos em todos os âmbitos. 
Visto que a aprendizagem ocorre no decorrer de 
todas as etapas. 

Conforme Faria (1989), existem dois tipos de 
aprendizagem, sendo mecânica ou significativa. 
Onde a aprendizagem mecânica é aquela que está 
mais próxima da memorização, e a significativa mais 
próxima da compreensão. Ambos os processos de 
aprendizagem não podem ser dicotomizados, pois é 
considerável que uma mesma tarefa de 
aprendizagem poderá requerer em passagens 
diferentes esses dois tipos de aprendizagem. 
Em relação à aprendizagem significativa, é notável a 
melhoria dos alunos na compreensão do conteúdo 
de química orgânica durante a execução do jogo 
didático, no início muitos alunos não conseguiam 
dar a nomenclatura de compostos ou diferenciá-los, 
mas após o jogo, muitos já conseguiam corrigir e 
notar os próprios erros. Quanto à aprendizagem 
mecânica, até prezado momento, é possível 
visualizar a melhoria na média de acertos dos 
alunos, na primeira atividade avaliativa haviam 
acertado em média 64,5%, já na última atividade o 
percentual de acertou foi de 83,3. 

Conclusões 
Enfim, até presente momento é comprovada a 

eficácia dos jogos didáticos para a melhoria da 
aprendizagem dos alunos no contexto escolar. 
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Introdução 
Para Freire (1996) na educação, ensinar exige 
alegria e esperança. Assim para tornar o ensino-
aprendizagem de química, simples e agradável, 
devemos abandonar metodologias ultrapassadas, 
que foram utilizadas no ensino dito tradicional, e 
adotar procedimentos didáticos alternativos, de 
modo que os alunos possam adquirir conhecimentos 
mais significativos. Portanto o material lúdico-
pedagógico não é apenas um jogo onde os alunos 
brincam, mas uma atividade onde se aprende com 
diversão, trabalhando o desenvolvimento social, 
ético e moral do discente. 
Muitos autores (Russell, 1999; Santana, 2006; 
Soares, 2005) destacam os jogos como elementos 
motivadores e facilitadores do processo de ensino-
aprendizagem de conteúdos científicos. O objetivo 
das atividades lúdicas não se resume apenas a 
facilitar que o aluno memorize o assunto abordado, 
mas sim, a induzi-lo ao raciocínio, a reflexão, ao 
pensamento e, consequentemente, à construção do 
seu conhecimento. 

Resultados e Discussão 
A proposta metodológica de se fazer uso do lúdico 
como elemento facilitador no processo de ensino-
aprendizagem visando melhorar a absorção do 
conteúdo didático nasceu do projeto de pesquisa, 
PIBID, do curso de Licenciatura em Química. 
O jogo nomeado de Passa ou Repassa Químico 
(PRQ) foi aplicado em duas turmas do ensino médio 
da rede pública da cidade de João Pessoa, sendo o 
mesmo composto de 25 cartas feitas no programa 
Microsoft Word 2010, impressas em papel ofício e 
plastificadas, visando uma durabilidade maior das 
mesmas. 
O jogo passa ou repassa químico sobre materiais de 
laboratório (Figura 1) deve ser jogado entre duas 
equipes: azul e amarela, onde os participantes 
devem tirar a sorte para saber qual equipe iniciará o 
jogo. No jogo, os participantes devem responder 
uma pergunta, e se não souberem a resposta, 
"passam". Se a outra equipe não souber responder 
pode "repassar" a pergunta. Se uma equipe acertar 
ou a outra responder de forma errada, o capitão 
lambuza o concorrente com uma torta feita de 
chantilily. É o famoso chavão: “quem sabe, 
responde, quem não sabe, leva torta na cara!". 
 

 
 

Figura 1. Aplicação do jogo Passa ou Repassa 
Químico. 

 

Conclusões 
Os jogos didáticos merecem um espaço maior na 
prática educativa, sendo de grande importância que 
os professores possam oferecer estratégias de 
ensino que auxiliem na construção do conhecimento 
dos seus alunos. 
A aplicação do jogo mostrou ser uma ótima 
alternativa para atuar como instrumento facilitador 
no processo ensino-aprendizagem, por ser 
motivador, atrativo e com grande envolvimento e 
participação dos alunos, o jogo alcança objetivos 
que muitas vezes não são atingidos nos métodos 
tradicionais. 
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Introdução 
A necessidade do uso de recursos tecnológicos 

que auxiliem o ensino da química tem sido bastante 
relatado na literatura (MARCELINO-JR et al. 2003; 
SILVA et al. 2012; CORREIA et al. 2003). A 
utilização de recursos que utilizam, além de 
palavras, o som e a imagem, como o vídeo, podem 
despertar o interesse do aluno no estudo dessa 
ciência.  Os vídeos segundo MARCELINO-JR 
(2003), colocam em prática uma ação ainda não 
muito vista em sala de aula, ação esta que utiliza 
sons e imagens que podem ser mais impactantes 
que um livro ou outro tipo de recurso. A utilização de 
vídeo em aulas de química pode trazer muitas 
vantagens, pois, quando planejado de forma 
adequada, pode demonstrar experiências químicas 
que contextualizem o tema em estudo, caso não 
haja laboratório na escola. Pode também mostrar 
aos alunos processos industriais de difícil acesso, 
apresentar o desenvolvimento de experiências 
desde o início até o final em poucos segundos 
demonstrando visualmente as mudanças o corridas 
nesse período. (FERRÉ, 1998 citado por ARROIO e 
GIORDAN, 2006). Com base nesses pressupostos, 
este trabalho teve por objetivo realizar uma 
investigação da opinião de estudantes sobre a 
utilização de vídeos como suporte didático em aulas 
de química. Os dados desta pesquisa foram obtidos 
através da aplicação de um questionário com dez 
perguntas semiestruturadas para 86 estudantes do 
Ensino Médio da escola pública da Cidade de Barra 
Santa Rosa do estadual da Paraíba.  

Resultados e Discussão 
Em resposta ao questionário, a maioria dos 

estudantes responderam que os professores fazem 
pouco uso dessa tecnologia e apesar de 33 % dos 
alunos terem afirmado que não há nenhum 
problema em assistir vídeo em sala de aula, 28% 
destacaram a pouca qualidade do áudio e 22% 
apontaram os vídeos como incompreensíveis. Isso 
mostra que além do professor não utilizar com 
frequência, quando os utilizam, não são de boa 
qualidade. 69% dos alunos falaram a quantidade de 
alunos em sala como um problema para a 
apresentação dos vídeos, justificaram que com um 
número grande de alunos em sala de aula, dificulta 
tanto a visualização como a compreensão do áudio. 

É preciso que o professor esteja atento quanto à 
qualidade, local apropriado e frequência com que faz 
uso dessas mídias, pois a maioria dos alunos 
afirmaram possuir uma videoteca em suas escolas, 
20% afirmou que a escola não possui e outros 16% 
não sabem se a escola possui tal recurso. Quanto 
aos equipamentos, 79% disse que a escola dispõe 
de equipamentos, porem esse equipamento ainda é 
o monitor de TV. Isso mostra o incômodo dos 
estudantes em relação à quantidade de alunos em 
sala de aula e o quanto as escolas estão 
ultrapassadas. Mesmo a escola possuindo um 
ambiente apropriado para o uso do vídeo, 21% dos 
estudantes afirmaram que os professores não 
costumam fazer uso do mesmo. Na visão da maioria 
desses estudantes, os potenciais dos vídeos 
utilizados pelos docentes para o desenvolvimento do 
ensino de química, são regulares.  

Conclusões 
Percebemos nas respostas dos estudantes a 
necessidade de se diversificar as aulas utilizando-se 
dos vídeos. Os resultados desta pesquisa também 
apontaram para a necessidade desse recurso ser 
explorado de forma mais adequada para se 
trabalhar melhor os conteúdos da disciplina, 
considerando sempre os diversos fatores que 
influenciam na utilização do mesmo, como a 
quantidade de alunos, equipamentos e ambiente 
adequado. Esses resultados também nos leva a 
refletir no problema da falta de capacitação dos 
docentes para um melhor proveito desse recurso em 
sala de aula. 
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Resumo: O ensino de química na educação básica, especificamente no ensino médio, vem desafiando 
docentes na busca de métodos motivadores por meio dos quais os educandos sejam ativos no processo 
educacional. Como consequência, cursos de formação inicial têm oportunizado atividades que 
favoreçam tais práticas. No caso do curso de Licenciatura em Química do Ifes – Campus Aracruz, o 
componente curricular de Instrumentação para o Ensino de Ciências (IEC) tem mediado, entre outros, a 
criação e vivência de jogos e atividades lúdicas como quesito avaliativo. Nesse sentido, duas 
licenciandas idealizaram e confeccionaram o jogo perfil, que foi vivenciado por discentes do referido 
componente curricular e também por alguns discentes do ensino médio do próprio Ifes. Inicialmente a 
receptividade ficou abaixo do esperado, contudo, após vivência do jogo, foi solicitada nova aplicação em 
outras oportunidades. 
 

INTRODUÇÃO  
 
Teóricos da Educação em suas obras difundem a importância de estimular o 

discente para que o aprendizado se efetive e não apenas a retenção e reprodução de 
conteúdos, processo nomeado por Freire (2011) como educação bancária. Intenciona-
se que o educando possa compreender e criticar o mundo que o cerca, como proposto 
por Chassot (2006) a respeito da alfabetização científica. 

Segundo Ausubel (1988), para que o estudante aprenda de maneira significativa 
e, consequentemente, seja alfabetizado cientificamente (CHASSOT, 2006), é 
necessário que se desperte sua “sede” por aprender. 

Inúmeros são os meios que fundamentam o planejamento didático-pedagógico, 
estruturação, organização, definição de objetivos metodológicos e escolha de métodos 
avaliativos (Ferraz, 2010). Dentre os objetivos buscados na escolha de metodologias 
são encontrados vários, desde apenas conhecer/reconhecer/lembrar informações 
passadas em sala, a avaliar/criticar a respeito do assunto abordado.  

Tais objetivos pertencem às seis divisões (níveis de amadurecimento) do 
processo cognitivo proposto por Englehart, Furst, Hill e Krathwolh, que ficou conhecido 
como Taxonomia de Bloom, apresentada em 1956, sendo a avaliação o nível mais 
elevado. Alcançar o nível de avaliação, crítica é o objetivo buscado por educadores. 

O nível cognitivo da avaliação e crítica dificilmente é alcançado por meio de 
aulas tradicionais, uma vez que para tal concepção o educando é um sujeito passivo e 
a ele cabe apenas a memorização, conhecimento/lembrança dos conteúdos 
apresentados em sala de aula (MIZUKAMI, 1986). 
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Figura 1. Categorias do domínio cognitivo - Taxonomia de Bloom 

 
Segundo DALE (1946), em uma aula expositiva apenas 5% das informações são 

retidas pelos alunos, aumentando à medida que o aluno lê, assiste e escuta, observa 
demonstrações, participa de grupos de estudo, pratica e aplica os conceitos 
apresentados. Sendo quanto maior a participação do aluno, maior também o 
aprendizado. 

DALE (1946) apresentou tais informações em forma de pirâmide indicando o 
gradual índice de aprendizado à medida que o discente se torna mais ativo no 
processo educacional mais proveitoso, torna-se o processo de aprendizagem. 

 
Figura 2. Pirâmide de aprendizado 

 
Segundo FREITAS (2011), o uso de jogos se encaixa no quesito simulação 

proposto por Dale, sendo o discente muito ativo e o jogo um excelente método para o 
ensino. 
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O uso de jogos nos processos educacionais não é recente, já vem sendo usado 
desde a antiguidade na Grécia. Platão já relatava a respeito da importância de se 
aprender brincando. Em Roma, o uso de jogos era para a preparação de soldados 
contra as frequentes invasões a Roma (KISHIMOTO, 1996). 

Em acordo com DIAS (1996), a concepção de educação disciplinadora, presa à 
memorização é herança dos dogmas do Cristianismo, uma vez que o jogo era 
considerado um delito como a embriaguez. Ainda segundo DIAS (1996), o jogo deixa 
de ter essa conotação a partir do Renascimento, quando deixa de ser elemento de 
reprovação e passa a ser incorporado ao cotidiano, não apenas para diversão, mas no 
sentido educativo. 

Em meados do século XVIII, os jogos foram usados para o ensino de História, 
Geografia, Religião e Moral, contando com inovações, para o ensino da realeza e 
aristocracia. No início do século XX, com a expansão de escolas, principalmente 
infantis, ocorreu crescimento na utilização de jogos educativos, porém com sentido 
mais recreativo que educativo (DIAS, 1996). 

Kishimoto (1994) relata que no Brasil as aplicações de jogos, em geral, se 
restringem às séries iniciais do ensino fundamental, sendo uma grande quantidade 
voltada para matemática. 

Quanto à aplicação de jogos para o ensino de Química é uma atividade recente, 
inclusive internacionalmente. Russel (1999) descreve artigos que utilizam jogos para 
ensinar conceitos gerais de Química, ao todo são 73 artigos divididos entre 14 autores, 
o mais antigo de 1935. Ela ainda relata a respeito de jogos comercializados como o 
“laboratório Júnior” fabricado pela Grow®. 

O ensino de química é um desafio cada vez maior nos dias de hoje (MARQUES, 
2011). Um dos desafios contemporâneos para o ensino de Ciência é relacionar o 
conteúdo ensinado com o cotidiano do aluno (SOARES, 2004). Segundo Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 1999) e Orientações Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2006) o mundo atual exige que o aprendiz seja 
participativo e crítico no seu contexto social, que se posicione, julgue e tome decisões, 
e seja responsabilizado por isso. Para isso, não servem componentes curriculares 
desenvolvidos com base em treinamento para respostas padrão (BRASIL, 2006, p. 
106). 

Na busca por atingir os objetivos propostos pelos PCNs, os jogos ou atividades 
lúdicas apresentam-se como instrumentos de descoberta, gerando ambiente favorável 
ao trabalho em equipe e à manifestação da criatividade (SOARES, 2004). O uso de 
recursos lúdicos tem sido um dos caminhos propostos e seguidos na busca de 
resultados efetivos (CAVALCANTI, et al., 2012). 

Kishimoto (1996) destaca que o jogo facilita o aprendizado, pois o aluno, livre de 
avaliação e pressão, pode resolver e explorar situações problema além de estimular a 
busca pela resolução do problema e fazer do erro uma forma de aprendizado. 

O uso de recursos lúdicos tem como objetivo, não apenas facilitar a 
memorização de conteúdos vai além, induz o discente ao raciocínio, à reflexão e 
pensamento e tem como consequência a construção do conhecimento (MARQUES, 
2011).  Segundo Negrine (1998), atividades prazerosas causam no organismo 
sensação de liberdade, intensificando os mecanismos para o processo de 
aprendizagem e, por consequência, facilitam a aprendizagem do educando. 
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Para (KISHIMOTO, 1996) a justificativa do uso do jogo na escola é que o mesmo 
permite o aprendizado através do erro além de possibilitar e estimular a busca por 
respostas sem que o aluno se constranja caso erre. O jogo é um campo que permite ao 
aluno vivenciar de forma independente e natural, diferentes situações que permitem a 
manifestação de suas indagações, formulação de estratégias, verificação de erros e 
acertos, podendo ser reformuladas, sem punição (SOARES, 2004). 

METODOLOGIA 
A ideia de realizar o jogo surgiu como requisito avaliativo solicitado na vivência 

do componente curricular de Instrumentação para o Ensino de Ciências (IEC), que tem 
como parte de sua ementa, conteúdo que envolve estratégias de ensino, produção de 
material didático, sendo a atividade lúdica uma de suas abordagens. A atividade 
proposta foi a confecção de uma atividade lúdica para o ensino de química. 

Após a proposta de atividade, inicialmente, se realizou pesquisa a respeito de 
jogos de um modo geral, em seguida, procurou-se por modelos lúdicos para o ensino 
de Química já utilizados e em seguida selecionou-se o estilo do jogo a ser 
confeccionado. 

 
Jogo: 
O jogo escolhido foi o de tabuleiro, sem utilização de dados, inspirado no jogo 

Perfil da Grow®, de sorte e conhecimentos gerais, no caso conhecimentos e 
curiosidades gerais de Química. Foram escolhidas as seguintes categorias: coisa, 
elementos, fenômeno ou processo e personalidades. 

Cartas:  

 
 Figura 3. Modelo das cartas 

 
Foram realizadas pesquisas sobre as categorias anteriores e as cartas 

confeccionadas com 10 dicas enumeradas de 1 a 10, podendo conter algumas opções:  
Um palpite a qualquer hora; 
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Volte ou avance casas; 
Escolha um jogador para voltar ou avançar casas. 

  
Figura 4. Modelo das cartas. 

 
Após a confecção de todas as cartas do jogo, foram totalizadas: 
44 cartas sobre coisa; 
24 cartas sobre elementos químicos; 
21 cartas sobre fenômeno ou processo; 
06 cartas sobre personalidades.  
 

 
Figura 5. Cartas do jogo confeccionadas 

 
As cartas foram impressas em papel colorido e de cores variadas e plastificadas, 

para aumentar a durabilidade e resistência. 
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 Tabuleiro: 
O tabuleiro também foi confeccionado inspirado no tabuleiro original do jogo 

perfil, contendo as casas, números das dicas usadas e categoria da carta sorteada. 
 

 
Figura 6. Primeiro tabuleiro confeccionado 

 
Sobre o tabuleiro, para a aplicação, foi utilizado material de papelaria, papel 

cartão e papel colorido em cores variadas. Para que o jogo pudesse ser melhor 
desenvolvido, um tabuleiro novo foi desenvolvido seguindo o mesmo modelo do 
anterior. 

 

Figura 6. Novo tabuleiro 
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Os peões foram confeccionados com EVA e enumerados de 1 a 8, as fichas 
para marcar as dicas utilizadas também foram feitas de EVA, bem como as fichas para 
a opção um palpite a qualquer hora. 

 
As regras:  
Também foram inspiradas no jogo perfil: escolhe-se o aluno que começará o 

jogo que escolhe a primeira carta e o jogador à sua direita deverá escolher um número 
de 1 a 10. O aluno que possui a carta deverá falar a dica escolhida; se o primeiro 
souber, ganha a rodada e anda o número de dicas correspondente às dicas que 
sobraram no tabuleiro. Se não souber, passa a vez para o próximo, que escolhe outra 
dica e, assim, sucessivamente. Ganha o jogo quem chegar primeiro ao final do 
tabuleiro. 

 
Aplicação para a licenciatura: 

 
Figura 7. Apresentação das regras do jogo para a licenciatura. 

 
A realização do jogo era um requisito avaliativo na disciplina de IEC, a atividade 

proposta era a confecção de uma atividade lúdica para o ensino de química que 
deveria ser vivenciada com os licenciandos em química da turma.  

  
Figura 8. Apresentação das regras do jogo para a licenciatura. 
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Durante a aplicação com os licenciandos, quatro alunos se voluntariaram a 

participar, a participação dos demais alunos aumentou  ao longo do desenvolvimento 
do jogo. 

  
Figura 9. Aplicação do jogo para a licenciatura.  

 
Após a realização da apresentação do Perfil Químico ao licenciandos foi 

realizada a aplicação da atividade junto aos alunos do ensino médio integrado com a 
turma do quarto ano em química vespertino. No dia da aplicação os alunos estavam em 
uma aula vaga. 

 

 

Figura 10. Aplicação do jogo para o ensino médio  

 
Os alunos foram convidados a participar, as regras foram explicadas e após 

quatro alunos se voluntariarem a participar deu-se início á aplicação do jogo que, 
posteriormente, contou com a participação dos demais alunos da turma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apresentação e aplicação do jogo para a licenciatura era um requisito avaliativo 

de IEC, os alunos que participaram, já possuíam conhecimento prévio a respeito da 
utilização da ludicidade para o ensino de química e também dos conteúdos abordados 
no jogo. 

 

  
Figura 11. Apresentação do jogo para a licenciatura. 

 
Quatro alunos jogaram o Perfil Químico para demonstração da proposta aos 

demais licenciandos que participaram significativamente da atividade proposta. Todos 
os discentes demonstraram ter compreendido a ideia central do jogo, demonstrando a 
receptividade à atividade.  

Na aplicação para o ensino médio, em uma turma de aula vaga, inicialmente, a 
receptividade por parte dos alunos não foi imediata. Após um dos alunos se prontificar 
a participar outros três também se dispuseram. 

 
Figura 10. Aplicação do jogo para o ensino médio  

Após o início do jogo vários alunos se levantaram para observar como era o 
jogo. Os vários alunos, tanto os que participavam, quanto os que apenas observavam, 
demonstraram grande empolgação com o jogo.  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
 MD 

Diferente dos discentes da turma de IEC, os discentes do ensino médio não 
possuíam conhecimento prévio a respeito da aplicação de jogos para o ensino de 
Química, sendo este o possível motivo pela não aceitação inicial do jogo, mas após a 
aplicação o resultado obtido foi bastante positivo. 

 

 
Figura 12. Aplicação do jogo para o ensino médio  

Após o término do jogo a turma estava empolgada e descontraída por ter se 
divertido com alguns conteúdos, a exemplo personalidades, que lhes foram 
apresentadas na teoria e relembradas de forma divertida e sem cobrança. Em outro 
dia, após a realização do jogo alguns alunos da turma perguntaram quando seria 
novamente aplicado o jogo.  

 

  
Figura 13. Aplicação do jogo para alunos do ensino médio. 

Além de todos os benefícios relacionados com momentos prazerosos a 
aplicação de jogos proporciona muito mais resultados que as aulas expositivas, 
proporcionando ao aluno momentos em que pode avaliar, julgar, criticar a respeito do 
assunto em questão. 

A aplicação de jogos apresenta-se como excelente alternativa para essa busca 
permitindo que o educando possa, de maneira prazerosa, se colocar em situações-
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problema, em que o mesmo tem que fazer escolha, sem a pressão de uma avaliação.  
Essas condições permitem ao aluno uma situação confortável para que ocorra o acerto 
ou caso ocorra o erro possa, por meio dele, aprender sem a culpa de frustrar 
expectativas. 
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Introdução 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2000) insere a abordagem do contexto 
histórico como um das competências ao ensino de 
Ciências para que o conhecimento científico e os 
avanços tecnológicos sejam estudados de modo 
conjunto com o contexto histórico-cultural no qual 
foram desenvolvidos, de modo a evidenciar que a 
Ciência é uma construção sócio-cultural. As 
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 
(PARANÁ, 2006) foram desenvolvidas de modo a 
respeitar História da Ciência na seleção de 
conteúdos. A contextualização, então, aparece 
como uma abordagem para o ensino de História da 
Ciência promovendo a desfragmentação de 
conteúdos e a discussão da práxis social (BRASIL, 
2000) promovendo integração entre conteúdos 
específicos das disciplinas de modo a promover a 
visualização de múltiplas aplicações dos conceitos 
(PARANÁ, 2006). Uma estratégia interessante para 
atingir os objetivos acima são os jogos didáticos que 
se constitui em um recuso lúdico com o objetivo de 
transmissão de conceito científico que possua 
linguagem característica, regras definidas e um 
objeto físico (SOARES, 2004). 

Objetivos 

O objetivo do jogo didático é discutir o 
estudo de Química Orgânica, na 3ª série do Ensino 
Médio de forma contextualizada com o contexto 
histórico e as aplicações atuais de moléculas que 
tiveram papel importante no cenário mundial, bem 
como suas aplicações atuais de forma a 
desfragmentar os conteúdos vistos e mostrar a 
relação do contexto sócio-histórico-cultural com o 
conhecimento científico e o desenvolvimento 
tecnológico. 

Descrição 
O recurso didático foi inspirado no livro “Os 

Botões de Napoleão” de Penny LeCouter e Jay 
Bureeson e, portanto utiliza-se de 10 das 17 
moléculas apresentadas pelos autores como os 
compostos que mudaram a história.  

O jogo didático configura-se como um jogo 
de cartas que são divididas em cinco grupos de 

informação sobre cada uma das 10 moléculas: 1) 
Fórmula Química; 2) Grupo Funcional; 3) Nome 
(Oficial e Usual); 4) Usos Atuais; e 5) Contexto 
Histórico. 

A preparação começa com a divisão da 
turma em 10 grupos e a entrega, para cada grupo, 
uma carta da categoria “Fórmula Química” e a 
distribuição das cartas restantes para cada equipe. 
A cada rodada, um aluno da equipe passa uma 
carta à equipe da direita e recebe uma da equipe da 
esquerda. O objetivo é reunir em mão as quatro 
cartas restantes que se referem à molécula recebida 
(Fig 1).  

Fig. 1: Exemplo de sequência para o benzoato de 
sódio 

Após a finalização do jogo, os alunos serão 
convidados a criar uma série de cartas para uma 
molécula que considerem interessantes. 

Esse recurso não foi aplicado com alunos 
de Ensino Médio, mas foi apresentado e realizado 
com alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Formação Científica, Educacional e Tecnológica 
(PPGFCET) da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Os mestrandos, convidados a 
exteriorizar suas impressões e críticas sobre o 
recurso, avaliaram-no como adequado para ser 
aplicado aos alunos, se configura como atividade 
lúdica e de contextualização e apresenta boa 
relação entre os conteúdos a serem trabalhados e 
as informações fornecidas.  
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Introdução 
 
Considerando que o ensino de química nas séries 
iniciais tem sido limitado, abordado praticamente no 
final do Ensino Fundamental II, tivemos a iniciativa 
de criar um material didático que oferecesse um 
suporte aos professores desses níveis de ensino, 
proporcionando a eles uma oportunidade de se 
trabalhar com seus alunos pequenos experimentos 
de Química para discussão inicial de alguns 
conceitos básicos, como: átomo, transformação e 
densidade.  
As atividades propostas na apostila tomam como 
base a importância da contextualização para 
construção do conhecimento científico, levando em 
consideração a relação com as ideias que os alunos 
já trazem. Segundo, Guimarães (2009),quando não 
há relação entre o que o aluno já sabe e aquilo que 
ele está aprendendo, a aprendizagem não é 
significativa. Supondo assim, acreditamos que uma 
“Apostila de Química Experimental para Crianças” 
poderá contribuir de forma significativa para 
aproximar as crianças da Química, preparando-as 
para o ensino de Química em séries posteriores. 
Durante a realização das atividades experimentais, 
as crianças exercitam diversas técnicas de 
investigação através da criação de problemas. Além 
disso, os conhecimentos de Química adquiridos no 
ensino fundamental servirão de base para o 
aprendizado de conceitos por esses alunos 
futuramente, pois eles possuem uma curiosidade e 
avidez de conhecimentos típica da infância, não 
sentem vergonha de perguntar e se entusiasmam 
com experimentos e atividades práticas, 
diferentemente dos alunos mais velhos e mais 
resistentes às interferências dos professores (Silva 
et al., 2007). 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho é apresentar um material 
didático proposto para o ensino de Química, com 
base na contextualização e relação entre o 
conhecimento alternativo e científico. 

Descrição 
 
Na apostila você encontra os conceitos químicos: 
Átomo, Densidade, Sistema Homogêneo e 
Heterogêneo, Reações Químicas, Transformações 
Físicas, Pressão, Osmose, Indicador Ácido - Base, 
Oxidação, Gases, Filtração, Decantação e 
Cristalização. Cada conceito estrutura um capítulo, 
totalizando 13 capítulos. 
Cada capítulo é composto pela combinação de 
textos e imagens ilustrativas e de explicações e 
problematizações envolvendo cada conceito. Ainda 
usamos caixas de diálogos com informações mais 
importantes para fixação de conteúdos. Em seguida, 
apresentamos a sugestão de atividades 
experimentais envolvendo cada conceito. 
Especificamos quais são os materiais utilizados no 
experimento e o procedimento, explicando passo a 
passo o que tem que ser feito para a realização da 
atividade. Abaixo do procedimento também 
explicamos o que aconteceu durante a realização 
daquela atividade, e a justificativa de se trabalhar 
com ela. 

 
Figura 1. Apostila de Química Experimental para 
Crianças. 
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PROPOSTA LÚDICA DE ENSINO E APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA 
UTILIZAÇÃO DO JOGO DA MEMÓRIA DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS.  
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Introdução 
  Os jogos no ensino de química vêm como uma 
possibilidade de melhor compreensão dos 
conteúdos, construindo de forma clara a relação dos 
fenômenos químicos com as aplicações 
tecnológicas, ambientais e cotidianas. É de grande 
importância aplicar metodologias alternativas no 
ensino–aprendizagem como forma de dinamizar e 
estimular o interesse dos alunos pelas aulas de 
química, melhorando assim sua compreensão1. 
Inicialmente o jogo lúdico foi aplicado com os 
alunos de licenciatura do curso de Química 
participantes do PIBID, verificando assim possíveis 
limitações do material didático e realizando dessa 
forma alguns ajustes que favoreceriam a aplicação 
do jogo para alunos do ensino médio.  

   Dessa forma o licenciado pode atuar na 
preparação de propostas de ensino diferenciadas, 
que significam novas formas construção de 
conhecimentos possibilitando a melhoria da 
aprendizagem. De acordo com Maldaner (2003, 
p.30)2 o professor deve ser capaz de avaliar sua 
prática docente de forma a avaliar e questionar 
suas ações em relação as necessidades de 
aprendizagem e propor melhorias para que estas 
aconteçam de forma eficiente. O jogo foi avaliado 
pelos monitores do PIBID no município de São 
Mateus/ES, que fazem graduação em Química-
licenciatura no CEUNES/UFES a fim de avaliar se 
esse tipo de metodologia favorece o entendimento 
e a interação do aluno com o professor, 
proporcionando um interesse maior sobre o 
conteúdo abordado e a disciplina. 

Resultados e Discussão 
   O jogo da memória orgânica foi elaborado 
abordando temas do cotidiano, demonstrando dessa 
forma aonde algumas funções orgânicas são 
encontradas, as cartas mostram a função e sua 
aplicação como a o aldeído que e encontrado na 
essência da canela, como em um simples 
analgésico que se encontra o acido acetilsalicílico, 
despertando a curiosidade e o aprendizado baseado 
no dia- dia. Participaram da avaliação treze 
monitores do PIBID como mostra a figura 2 alguns 
realizando o jogo, que responderam um 
questionário sobre a proposta de ensino 
diferenciado, que é apresentado na figura 1. 
    Ao analisar as respostas concluiu-se que o jogo 
memória orgânica obteve um resultado positivo 

pela avaliação dos licenciandos do PIBID, pois de 
acordo com a resposta de um deles, “o jogo facilita 
a aprendizagem e desperta o interesse pela 
disciplina”. Durante a aplicação do jogo foi notório o 
interesse em observar e debater sobre a forma 
como essa metodologia poderia ser trabalhada no 
ensino médio a partir dos questionamentos sobre as 
funções orgânicas, a identificação das mesmas, e 
forma contextualizando e eficiência de como o jogo 
poderia de forma divertida e prazerosa motivar os 
alunos proporcionando a aprendizagem em sala de 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1                               Figura 2 

Conclusões 
Com a análise dos dados obtidos, pode-se concluir 
que o jogo memória química pode ser uma 
metodologia eficiente no processo de 
aprendizagem, despertando o interesse de forma 
lúdica e interativa, contribuindo com a ação docente 
facilitando o entendimento do conteúdo relacionado 
ao cotidiano dos alunos do ensino médio.  
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Introdução 
Os jogos têm sido utilizados por professores de 

diversas áreas do conhecimento com fins didáticos, 
seja para facilitar a compreensão de um 
determinado conteúdo ou para motivar os alunos. 
Todavia, conforme Fontoura et al (2009) é 
fundamental que o objetivo esteja bem definido para 
que o aspecto lúdico não sobreponha o 
conhecimento pedagógico, nem vice-versa. 

Para Nasser (2006), os jogos podem ser 
utilizados didaticamente em três situações distintas: 
para iniciar um conteúdo (jogo formativo), durante o 
estudo do conteúdo (jogo de sistematização) e após 
a conclusão do conteúdo (jogo avaliativo). 

Corroborando com Nardin (2008) acredita-se que 
a utilização de um jogo como instrumento de 
avaliação favorece a obtenção de resultados mais 
satisfatórios em virtude de minimizar o caráter 
punitivo e a pressão exercida pelas avaliações. 

Objetivos 
O material didático proposto, um jogo de cartas, 

foi desenvolvido para ser usado como instrumento 
de avaliação sobre equipamentos básicos de 
laboratório junto aos alunos do Ensino Médio. 

Descrição 
O quebra-cabeça laboratorial é um jogo de cartas 

composto por 20 peças (ou 60 cartas). Cada peça é 
composta por 3 partes: imagem do instrumento de 
laboratório, nome e finalidade. Os alunos devem 
relacionar o nome com a imagem e, em seguida, 
com sua função. Para ser jogado, o professor deve 
formar grupos de até quatro alunos. 

Inicialmente, o professor entrega para cada 
grupo, um jogo contendo as vinte peças (60 cartas) 
diferentes. Em seguida, cada grupo espalha as 
peças sobre a mesa e aguarda orientações. Então, 
o professor sinaliza para que os grupos iniciem o 
jogo ao mesmo tempo. O grupo que montar primeiro 
as 20 peças do quebra-cabeça, relacionando nome, 
imagem e função, receberá 10 pontos. Os demais 
serão pontuados da seguinte forma: 2º) 8 pts; 3º) 6 
pts; 4º) 4 pts e os demais, 2 pts. Já o número de 
acertos dependerá das relações estabelecidas. Por 
exemplo, se a resposta correta for 5Ha (Figura 1) e 
o grupo responder: 5Hz ou 5Ma, receberá 2 pts; e 

se responder 5Ha, 5 pts. As respostas serão 
registradas no cartão de respostas (Quadro 1). 
Vence o grupo que fizer mais pontos, somando-se 
as pontuações por classificação de término da 
atividade e do quantitativo de correlações corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (a)                      (b)                      (c) 
Figura 1. Montagem das partes do quebra-cabeça 
(a) incorreta, (b) parcialmente correta e (c) correta. 
 
Quadro 1. Cartão de respostas do quebra-cabeça. 
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Introdução 
A disciplina de química vem se mostrando 

atrelada a uma metodologia tradicional e insistente, 
necessitando de novos métodos de ensino. Esta 
necessidade deve-se ao resultado de desinteresse, 
pouca compreensão dos alunos e o ensino 
descontextualizado. Pensando neste âmbito novas 
propostas de ensino têm sido pensadas e 
analisadas, um exemplo é a prática lúdica e jogos 
didáticos no ensino.  

Este trabalho tem como objetivo a 
aplicabilidade de um jogo didático, trata-se de um 
Quebra-cabeça que aborda assuntos elementares 
sobre a tabela periódica, mas que, no entanto pode 
passar despercebido aos alunos, tendo os jogos 
uma influência ágil e dinâmica eles podem ser 
usados pelos professores para a realização de uma 
aula diferenciada e para a melhor fixação dos 
conteúdos ofertados em aulas teóricas. 

Segundo Fialho (2007), a exploração do 
aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica 
facilitadora na elaboração de conceitos, no reforço 
de conteúdos, na sociabilidade entre os alunos, na 
criatividade e no espírito de competição e 
cooperação, tornando esse processo transparente, 
ao ponto que o domínio sobre os objetivos 
propostos na obra seja assegurado. 

Sendo assim a pratica lúdica tem a função de 
minimizar os problemas educacionais, merecendo 
um espaço na prática educativa por se tratarem de 
ser um método inovador, dinâmico, podendo causar 
o entusiasmo e curiosidade nos alunos, e deste 
modo trazer resultados significativos ao ensino de 
química.  

Resultados e Discussão 
O jogo utilizado foi um quebra-cabeça 

Periódico, que aborda assuntos elementares sobre a 
tabela periódica. O jogo quebra-cabeça é 
comumente utilizado desde o início da prática 
educativa na vida de uma criança, isso se dá pelo 
motivo do auxílio no desenvolvimento das 
habilidades cognitivas, melhorando assim, o 
raciocínio, percepção visual e as habilidades 
motoras. 

Neste sentido aplicou-se o jogo com o objetivo 
de proporcionar uma aula diferenciada buscando 
uma maior fixação e compreensão do conteúdo, o 
mesmo realizou-se com trinta alunos do primeiro 
ano do ensino médio no município de Ji- Paraná/RO 
em 2014. Dividiu-se a sala em grupos de seis alunos 
e cada grupo recebeu-se um quebra-cabeça para 
ser montado, o mesmo é composto por peças 
contendo perguntas e respostas para formar o 

desenho da tabela periódica. O jogo foi elaborado, 
figura 01, pelos autores deste trabalho, que são 
acadêmicos do curso de licenciatura em química do 
IFRO – Campus Ji-Paraná. 

 
Figura 01: Quebra-cabeça periodico    

Avaliou-se o aprendizado dos alunos após a 
aplicação do jogo, fazendo-se uma pergunta para 
cada grupo sobre o grau de dificuldade encontrada 
por eles ao realizar a montagem do jogo. 

Como resultado obtivemos, de acordo com 
os dados contidos na Figura 02 os alunos tiveram 
muita dificuldade ao responder as perguntas 
contidas no quebra-cabeça. Apesar da dificuldade 
os alunos gostaram do jogo, pois o mesmo além de 
ajudar fixar melhor o conteúdo, também contribui 
para momentos de diversão, ou seja, os alunos 
aprendem brincando. 

 

 
Figura 02: Grau de dificuldade  

Conclusões 
A aplicação do jogo mostrou-se como uma das 
ferramentas fundamentais para testar o 
conhecimento dos alunos, pois dessa forma foi 
possível demonstrar aos estudantes participantes da 
brincadeira, que o ensino de ciências, em especial o 
ensino de química é possível ser incorporado às 
ações do cotidiano, de forma prazerosa e divertida. 
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RESUMO:  
Neste trabalho, serão apresentadas as etapas de construção, aplicação e avaliação do jogo Quebra-
cabeça Sobre Compostos Multifuncionais, que têm por objetivo favorecer o ensino da nomenclatura dos 
compostos orgânicos multifuncionais, levando em consideração conceitos importantes deste conteúdo. O 
jogo proposto possui aspectos lúdicos e didáticos que foram utilizados como estratégias educacionais, 
com o intuito de favorecer a aprendizagem, bem como a interação entre estudantes e professores. 
Foram feitas duas aplicações, uma no ensino médio e outra no nível superior, e a partir destas, 
destacam-se os pontos positivos: favorecimento do ensino do conteúdo; entendimento da ordem de 
prioridade e uso de prefixos e sufixos importantes para a nomenclatura sistemática; facilidade no 
reconhecimento e identificação das principais funções orgânicas, além de contribuir na aquisição de 
competências essências para a educação, a exemplo de: cooperativismo, concentração e 
desenvolvimento de estratégias por parte dos estudantes.  

INTRODUÇÃO 

A educação nos últimos anos tem passado por grandes modificações, 
principalmente, no que diz respeito à forma de ensinar e de como o estudante deve 
atuar neste processo, aspectos fundamentais para a ocorrência da aprendizagem. 
Houve mudanças tanto no papel do estudante quanto na atuação do professor. Antes o 
ato de ensinar e o de aprender estavam centrados na ação do docente, e o estudante 
era apenas um ser dependente e submisso do conhecimento transmitido (BULGRAEN, 
2010).  

Concordamos com Saviani (2003) quando afirma que hoje se vive uma realidade 
onde o foco nos processos de ensino e aprendizagem é o estudante. O professor 
tornou-se aquele que tem um papel motivador, de mediador, com a responsabilidade 
de incluir o estudante da melhor forma possível nestes processos, despertando o senso 
crítico, de modo que o mesmo participe do transcurso da construção do conhecimento 
escolar. Por estes motivos acreditamos que sala de aula não é apenas um espaço para 
discussões ou uma simples interação entre o professor e o estudante, e sim, um 
ambiente onde o docente deve utilizar várias estratégias didáticas, para que a 
aprendizagem ocorra através da valorização do conhecimento prévio do estudante 
(LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003). 

  Práticas inovadoras e uso de recursos e materiais didáticos variados são 
importantes para a execução e desenvolvimento das novas estratégias de ensino, a fim 
de garantir a aprendizagem - meta fundamental do processo educacional. Atualmente, 
as novas tecnologias tem se destacado e revolucionado o cenário da educação. 
Recursos como blogs, redes sociais, slides e data show, TVs pendriver, jogos da web, 
telas interativas dentre outros, tem ampliado as interações entre estudantes e 
professores, bem como facilitado o ensino e a aquisição de conhecimentos (MORAN, 
MASSETO, BEHRENS, 2000). 
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 Além das ferramentas tecnológicas, outra estratégia bastante interessante é o 
uso de jogos didáticos no ensino de Química. Concordamos com Cunha (1998), 
Gomes e Friedrich (2001) e Kishimoto (1996) quando afirmam que o jogo pedagógico 
ou didático tem por finalidade viabilizar o aprendizado de forma estratégica, onde o ser 
responsável por aprender, adquire o conhecimento naturalmente, ou seja, sem se 
sentir forçado, o que diferencia os jogos dos materiais pedagógicos tradicionais. 

 O jogo didático, por conter um caráter lúdico, tem a função de motivar o 
estudante e garantir um aprendizado mais prazeroso, tornando-se uma alternativa 
eficaz na proposta de melhorar o desempenho dos estudantes em uma disciplina, 
considerando a complexidade dos conteúdos. Contudo, assim como  Kishimoto (1996), 
entendemos que o principal objetivo do jogo didático é aproximar o estudante do 
conhecimento, a partir da troca entre a ação lúdica e o ato de aprender. 

Percebemos, entretanto, que algumas considerações sobre a ação lúdica dos 
jogos são importantes, pois, como afirmam Gomes e Friedrich (2001), o fato de possuir 
o caráter lúdico e motivacional, nem sempre caracterizou os jogos como algo que 
promove a aprendizagem. De acordo com estes autores, devido ao fato do jogo possuir 
o lado prazeroso, criou-se uma percepção deturpada de que o mesmo teria a função de 
garantir apenas um estímulo divertido, não permitindo a muitos docentes reconhecer de 
fato os seus benefícios dentro do processo de ensino. Diversos trabalhos, tais como o 
de Miranda (2001) e de Zanon e colaboradores (2008), demostram a eficiência de 
jogos didáticos para além da simples motivação, estímulo e divertimento, destacando a 
efetiva contribuição dos mesmos para a assimilação e aprendizagem dos conteúdos 
abordados.  

A utilização de jogos garante ao docente uma prática de ensino diferenciada, na 
qual, ao invés de conduzir a aprendizagem, irá observar e mediar a aquisição de 
informação a partir das descobertas e percepções do estudante, colocando-o na 
condição de protagonista. Deste modo, fica mais fácil avaliar e entender  de que forma 
cada estudante aprende, detectando suas concepções prévias e como é possível, caso 
seja necessário, a adequação da síncrese dentro de uma linguagem culta, científica e 
formal (POZO, 1998). 

Ao analisarmos o ensino de química orgânica, fica evidente muitas vezes a 
presença de memorização de regras, principalmente, no que diz respeito ao ensino da 
nomenclatura dos compostos orgânicos. Segundo Matos e colaboradores (2008), estas 
exigências fora de uma prática motivadora, que estimule o interesse dos estudantes e 
demonstre a verdadeira importância do conteúdo, geram nos mesmos certa antipatia, 
rejeição e muitas vezes uma resistência ao ensino, constituindo um obstáculo à 
aprendizagem. Partindo deste pressuposto, elaboramos um jogo didático com a 
finalidade de ensinar aos estudantes a construir a nomenclatura dos compostos 
multifuncionais, e auxiliar o professor no ensino deste conteúdo de modo prazeroso e 
significativo. 

Em uma análise feita nos livros aprovados pelo Ministério da Educação (MEC) 
para o ensino de Química em 2013, observamos que a maioria dos livros muitas vezes 
não aborda este conteúdo; e quando o faz, é de forma bastante superficial. É notável 
também que tanto nos vestibulares como nos Exames Nacionais do Ensino Médio 
(ENEM) mais recentes, o que tem sido cobrado de Química Orgânica, é a identificação 
de grupos funcionais presentes em uma estrutura de cadeia carbônica de uma 
molécula de função mista. 

 A seleção do conteúdo (compostos orgânicos multifuncionais) para o 
desenvolvimento do jogo didático foi reforçada com base nas considerações de Boht 
(2007). Segundo este autor, os livros didáticos pouco abordam a nomenclatura 
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sistemática destes compostos, e quando abordam pautam-se em pequenos exemplos 
muitas vezes associados à nomenclatura trivial, aspecto identificado em nossa análise. 
Ele também enfatiza a importância deste conteúdo, ao colocar que, além da maioria 
dos compostos orgânicos sintéticos e biomoléculas serem constituídos por mais de 
uma função orgânica, propiciam uma abordagem contextualizada. 

Neste artigo, serão discutidas as etapas de construção, aplicação e avaliação do 
jogo Quebra-Cabeça Sobre Compostos Multifuncionais, criado com o objetivo de 
propiciar a familiarização dos estudantes com os diversos grupos funcionais presentes 
nos compostos orgânicos, facilitar a identificação e determinação da função principal de 
um composto multifuncional, bem como o entendimento sobre a forma sistemática de 
nomear este tipo de composto orgânico. 

CONCEPÇÕES E METODOLOGIA DO JOGO 
O jogo Quebra-cabeça Sobre Compostos Multifuncionais é constituído por 

um tabuleiro divido em quatro seções; dezoito quebra-cabeças; sete cartas conceito; 
sete cartas saiba mais; doze fichas para denominação da cadeia carbônica; quatro 
cartas para prefixo; seis cartas para sufixo; dezoito fichas para numeração e um 
manual de instruções. 

O tabuleiro é divido em quatro seções visando que em cada uma delas, sejam 
trabalhados diferentes conceitos e aspectos importantes para a construção da 
nomenclatura dos compostos constituídos por funções distintas. As seções são assim 
denominadas: Seção Fórmulas Estruturais; Seção Grupos Funcionais; Seção 
Cadeia Carbônica e Seção Nomenclatura. 

As cartas conceito contêm orientações e o conceito relativos a: fórmula 
estrutural, grupo funcional, compostos multifuncionais, cadeia carbônica, infixo, cadeia 
carbônica principal e numeração da cadeia carbônica. Estas cartas têm a finalidade de 
esclarecer aspectos relacionados ao conteúdo proposto e favorecer o entendimento 
dos conceitos abordados no jogo. Em relação às cartas saiba mais, o objetivo é 
mostrar algumas curiosidades e informações adicionais sobre o conteúdo, como por 
exemplo: onde substâncias constituídas por molécula contendo mais de um grupo 
funcional estão presentes no cotidiano, e a importância destas substâncias para 
manutenção da vida humana.  

Para a Seção Fórmulas Estruturais foram elaborados três quebra-cabeças 
referentes às moléculas com diferentes graus de dificuldades nas fórmulas estruturais. 
O primeiro quebra-cabeça a ser montado durante a execução do jogo, apresentado na 
Figura1, tem como objetivo propiciar ao estudante a comparação entre um 
hidrocarboneto (alcano), um composto com apenas um grupo funcional e um composto 
com com três grupos funcionais. Os demais quebra-cabeças da sessão Fórmulas 
Estruturais apresentam outros aspectos importantes para a elaboração da 
nomenclatura dos compostos multifuncionais, tais como: ligações duplas e triplas, 
variação dos grupos funcionais e tamanhos diferentes da cadeia carbônica. Esta etapa 
do jogo foi concebida para demonstrar aos estudantes possibilidades de diferentes 
graus de complexidades nas fórmulas estruturais além de esclarecer o conceito de 
compostos orgânicos multifuncionais - compostos orgânicos que possuem em sua 
cadeia carbônica dois ou mais grupos funcionais diferentes.  
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Figura 1: Imagem do quebra-cabeça 1 montado na Seção Fórmulas Estruturais. 
 

Para a Seção Grupos Funcionais foram criados nove quebra-cabeças 
referentes aos grupos funcionais éter, amina, álcool, fenol, cetona, aldeído, éster, 
amida e ácido carboxílico. Para cada grupo funcional foi definida uma cor semelhante a 
do envelope que acondiciona as peças do respectivo quebra-cabeça. Esta cor também 
é equivalente à utilizada para destacar o grupo funcional presente nas estruturas dos 
quebra-cabeças montados na seção das fórmulas estruturais, como mostra a Figura 2. 
Para esta etapa, o objetivo é provocar os estudantes a compararem os grupos 
funcionais montados e analisarem sua correspondência com os grupos presentes no 
composto multifuncional representado no quebra-cabeça inicial. Ainda considerando a 
Figura 2, os estudantes devem colocar no tabuleiro os grupos funcionais a partir da 
ordem de prioridade indicada nesta seção, com a intenção de tomar conhecimento 
sobre esta importância desta ordem para a nomenclatura de um composto 
multifuncional.  

 
 

Figura 2: Esquema da montagem dos quebra-cabeças na seção dos grupos funcionais. 
 

Em relação à Seção Cadeia Carbônica, foram criadas doze fichas com nomes 
referentes à quantidade de carbonos das cadeias carbônicas presentes nos quebra-
cabeças montados na seção Fórmulas Estruturais. A variação da cadeia nos 
exemplos do jogo são de 2 à 5 carbonos, e o objetivo é que o estudante possa 
aprender a identificar a cadeia carbônica principal; denominar a  cadeia de acordo com 
seus infixos; bem como, estabelecer a relação existente entre os infixos e os tipos de 
ligações carbono-carbono. Essas fichas são componentes essenciais para a 
construção da nomenclatura do composto multifuncional. Cada ficha desta seção 
encontra-se em envelopes pequenos de cores diferentes: preto referente à ligação 
simples, verde à ligação dupla e azul representando a ligação tripla, como demonstrado 
na Figura 3. 
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Figura 3: Seção da cadeia carbônica. 
 

A Seção Nomenclatura (Figura 4), é a parte fundamental do jogo. Nela 
encontram-se os espaços destinados aos quebra-cabeças que serão utilizados para a 
construção da nomenclatura do composto multifuncional, apresentado na seção 
Fórmulas Estruturais. Esta é a etapa que permite a consolidação e sistematização de 
todo o conteúdo trabalhado anteriormente. É preciso que o estudante identifique, 
primeiramente, a função principal e coloque o quebra-cabeça correspondente a esta no 
espaço de cor azul. Em seguida, deverá identificar as funções e colocar os grupos 
funcionais nos espaços de cor preta de acordo com a numeração do carbono ao qual 
cada grupo funcional está ligado. Posteriormente, será preciso colocar no espaço 
amarelo do tabuleiro, o nome da cadeia que foi adquirido na seção Cadeia Carbônica 
de acordo com o tipo de ligação e número de carbonos presentes. Caso existam 
ligações duplas e/ou triplas, deve-se indicar a numeração das mesmas na cadeia 
utilizando uma das fichas numéricas; esta indicação deverá ser feita no espaço 
também de cor amarela, intitulado número da insaturação. 

Esta seção do tabuleiro foi planejada a fim de facilitar ao estudante a 
observação das posições de cada grupo funcional em seu respectivo carbono na 
cadeia; bem como, a identificação da função principal do composto e o entendimento 
sobre a construção da nomenclatura do mesmo, de acordo com os sufixos e prefixos 
relacionados a cada grupo funcional do composto referente ao quebra-cabeça montado 
na seção inicial. 

 

 
 

Figura 4: Seção nomenclatura. 
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Para auxiliar os estudantes na escolha dos prefixos e sufixos referentes a cada 
função, etapa imprescindível para a construção da nomenclatura, foi elaborado um 
quebra-cabeça em forma de tabela (Figura 5). 

Foram criados também quebra-cabeças extras onde cinco destes são referentes 
aos compostos: zingerona, paracetamol, ecstasy, testosterona e brasilina, que estão 
associadas com as cartas saiba mais, onde o principal objetivo é desafiar aos 
estudantes na identificação da função principal em uma molécula orgânica de função 
mista mais complexa, e perceber onde estas moléculas podem estar presentes na 
nossa vida.  

 

 
 

Figura 5-  Tabela de prefixos e sufixos. 
Fonte: página do Brasil escola na internet. 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/nomenclatura-compostos-com-funcoes-
mistas.htm> Acesso maio. 2013. 

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO JOGO 
 

Para a execução do jogo, utilizamos todas as etapas apresentadas no tópico 
anterior. Realizamos duas aplicações com o intuito de avaliar sua contribuição na 
abordagem do conteúdo de compostos multifuncionais em diferentes níveis de ensino. 
A primeira aplicação ocorreu na Universidade do Estado da Bahia, com uma turma de 
doze estudantes do segundo semestre do curso de licenciatura em Química. 
Escolhemos esta turma levando em consideração que os estudantes poderiam ter visto 
o conteúdo referente aos compostos multifuncionais apenas no ensino médio, e que 
mesmo sem terem visto esse conteúdo, poderiam possuir um conhecimento prévio 
sobre compostos com apenas um grupo funcional. 

Inicialmente, foi passado um questionário com aspectos relacionados aos 
conceitos relativos ao conteúdo abordado, identificação de grupos funcionais e 
nomenclatura. Nesta etapa, buscamos diagnosticar o conhecimento prévio dos 
estudantes. Em seguida, a turma foi divida em dois grupos de seis estudantes. Cada 
grupo recebeu um envelope contendo um quebra-cabeça que deveria ser montado na 
seção inicial do jogo. Estes quebra-cabeças continham imagens de fórmulas estruturais 
com funções mistas, as quais cada grupo deveria nomear dentro dos aspectos 
científicos exigidos pela IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), 
seguindo as regras elaborada para o jogo.  
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Foi possível perceber, no primeiro momento, o estímulo, a vontade, o interesse 
e a concentração dos estudantes em montar os quebra-cabeças, além da curiosidade 
sobre a estrutura que seria ser formada aliada às discussões estratégicas para 
executar a tarefa com agilidade. Em todos os momentos participamos como 
orientadores e mediadores, explicando as regras do jogo e esclarecendo dúvidas sobre 
o conteúdo e outros aspectos  associados. 

  

 
 

Gráfico 1- Análise do questionário sobre conhecimento prévio do conteúdo 
 

Na análise do questionário aplicado antes do jogo, evidenciamos que os 
estudantes não sabiam ou não se lembravam de como deveriam nomear os compostos 
multifuncionais. Verificamos que 50% deles sabiam o conceito de compostos 
multifuncionais e que apenas 33,33% entendiam o conceito de grupo funcional. Em 
relação à identificação de grupos funcionais, 41,67% da turma identificou corretamente 
alguns grupos presentes nas fórmulas estruturais, sendo que nenhum dos estudantes 
conseguiu identificar todos os grupos, o que revelou que as principais dúvidas e 
dificuldades relativas a este aspecto eram relacionadas aos grupos funcionais das 
classes fenol, éster e amida.  

Enquanto jogavam, os estudantes demonstravam que gradativamente iam se 
familiarizando com os grupos funcionais e sua ordem de prioridade, objetivos 
priorizados durante a elaboração do jogo. No primeiro momento, a participação do 
professor foi fundamental, o que contribuiu para que na etapa seguinte os estudantes 
conseguissem jogar e atender as competências exigidas pelo jogo. Desta forma, 
podemos afirmar que os resultados dessa aplicação foram positivos. De acordo com o 
depoimento dos próprios estudantes, o jogo é bastante interessante, pois além de 
facilitar o aprendizado da nomenclatura dos compostos multifuncionais, ajudou-os a 
esclarecer dúvidas sobre alguns grupos funcionais que eles não conheciam ou tinham 
insegurança em afirmar as quais funções estes pertenciam. 

Apesar de não terem visto o conteúdo no ensino médio, alguns estudantes 
avaliaram o jogo como muito bom, declarando que o mesmo favorecia a compreensão 
do conteúdo com facilidade. A única dificuldade citada foi quanto à memorização das 
funções em relação à ordem de prioridade. Mas, neste sentido, salientamos dois 
aspectos: o próprio jogo, em uma de suas sessões, já sinalizava a ordem de prioridade 
das funções; e à medida que fossem jogando e fazendo outros exemplos essa 
capacidade seria adquirida de forma natural e não forçada, como geralmente acontece. 
Ficou claro que além da função educativa, o jogo também permitiu aos mesmos uma 
maior socialização através da troca de ideias  e o cooperativismo, o que possibilitou um 
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aprendizado de forma diferente do tradicional, onde temos o professor como o principal 
responsável pelo aprendizado dos estudantes.  

  Em um determinado momento da aplicação os estudantes foram desafiados 
individualmente a explicitar a nomenclatura dos compostos. Isto nos permitiu fazer 
inferências positivas quanto à aprendizagem dos estudantes. Apesar de não ter sido 
passado um questionário no final da aplicação para avaliar o aprendizado, foi possível 
perceber que ao jogarem sozinhos os estudantes não apresentaram dificuldades e ao 
final conseguiram nomear os compostos de maneira correta. Também identificamos 
que eles não tiveram problemas quanto ao reconhecimento dos grupos funcionais, o 
que nos permite afirmar que as dúvidas iniciais em relação a essa questão foram 
significativamente reduzidas.  

Em relação ao conceito de composto orgânico multifuncional, a avaliação das 
respostas dos estudantes às perguntas verbais formuladas após a aplicação do jogo, 
mostrou maior clareza dos mesmos neste aspecto. Todos responderam de forma 
correta às perguntas, nos permitindo inferir sobre o aumento do nível de entendimento 
dos estudantes e avaliar o uso do jogo de forma extremamente satisfatória. Quanto à 
apropriação dos grupos funcionais, compreendendo as diferenças e similaridades 
estruturais, e a internalização da ordem de prioridade, seria necessário que os 
estudantes jogassem mais vezes. Entretanto, foi possível perceber que o jogo, ao 
permitir a comparação dos grupos funcionais e  exercitar o uso da ordem de prioridade 
dos mesmos, auxilia numa melhor compreensão do conteúdo por parte do estudante, o 
que favorece sua aprendizagem. 

A segunda aplicação ocorreu com a participação de nove discentes da 3ª série 
do ensino médio da Escola Estadual Heitor Vila Lobos, situada em Salvador-BA. Neste 
caso, os discentes ainda não tinham visto o conteúdo e o professor da turma tinha 
iniciado há pouco tempo o cronograma de Química Orgânica, abordando apenas a 
parte referente à nomenclatura de hidrocarbonetos. O que foi bastante importante para 
facilitar a aplicação do jogo proposto. 

A aplicação foi feita da mesma forma que a primeira, porém, a parte referente ao 
questionário não foi necessária, pois, os alunos não tinham a mínima ideia do que se 
tratava um composto multifuncional. Percebemos, como na primeira aplicação, o 
interesse, a motivação, o cooperativismo, a concentração, a alegria e descontração por 
parte dos estudantes enquanto jogavam. O que geralmente é observado na maioria 
dos jogos usados no ambiente escolar. 

Neste segundo momento verificou-se que o papel do jogo estava para além das 
funções lúdica, diagnóstica, ou consolidadora de um conhecimento já adquirido 
anteriormente. Ele teve uma função de ensino mais contundente, pois, a maioria das 
informações trazidas pelo mesmo a respeito do conteúdo químico, era inédita para os 
estudantes. Sendo assim, foi necessária uma maior mediação por parte do professor. 

Dos objetivos que se desejava atingir com o jogo, o que demandou mais 
trabalho e paciência por parte do professor, foi a parte referente à de como se nomear 
um composto orgânico multifuncional, pois, levou certo tempo para que os discentes se 
familiarizassem com os prefixos e sufixos necessários para a nomenclatura sistemática 
destes compostos. Em relação à identificação dos grupos funcionais, a dificuldade 
inicial foi em diferenciar a função aldeído da função ácido carboxílico, porém, com a 
comparação da estrutura destes grupos, aspecto propiciado no jogo, foi possível 
diferenciá-los. Em relação à ordem de prioridade das funções, os jogadores não 
apresentaram nenhuma dificuldade e entenderam facilmente esta relação, assim como 
a diferença entre um hidrocarboneto (alcano), uma função simples (com apenas um 
grupo funcional) e um composto multifuncional.  
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O ponto mais importante dessa aplicação foi perceber que em cada etapa do 
jogo uma série de discussões a respeito do conteúdo foi levantada, o que possibilitava 
ao professor reconhecer as dúvidas de cada estudante e saná-las. Além disso, era 
notório que aqueles que entendiam mais facilmente, tinham prazer de ensinar àqueles 
que ainda apresentavam dificuldades, o que contribuiu na percepção do jogo como um 
instrumento que favoreceu a aprendizagem a partir das interações professor- estudante  
e estudante-estudante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os aspectos educativos do jogo Quebra-cabeça Sobre Compostos 

Multifuncionais foram facilmente identificados durante as aplicações, de modo que era 
nítido o favorecimento da construção do conhecimento de forma descontraída e 
motivadora, além de contribuir muito com o verdadeiro papel esperado de um 
professor. 

O jogo foi pensado para ser utilizado como um material de ensino, entretanto, 
seu uso depende dos objetivos do professor e do conhecimento prévio dos estudantes, 
o que possibilita sua aplicação a partir de estratégias diferenciadas. No caso do 
desconhecimento do conteúdo, este jogo pode funcionar como um importante 
instrumento de ensino; para estudantes que tiveram contato com o conteúdo, o jogo 
pode ter uma função diagnóstica, permitindo ao docente detectar o conhecimento 
possuido pelos discentes, ou consolidadora. Nas duas situações, o jogo também 
possibilita a avaliação do que realmente foi assimilado durante os processos de ensino 
e de aprendizagem, auxiliando o professor na identificação das dificuldades 
apresentadas pelos estudantes a fim de dirimi-las. 

Constatamos que no momento da realização do jogo, o professor teve um 
fundamental papel para o desenvolvimento da atividade, procurando esclarecer 
dúvidas, promover discussões, tanto de ensino do conteúdo, como das regras do jogo. 
Neste aspecto, através da mediação docente, os estudantes demonstravam seus 
pontos de vista das mais diversificadas formas, assumindo o papel de protagonistas de 
todo o processo educativo.  

Apesar de obtermos resultados satisfatórios oriundos da aplicação do jogo 
didático construído, concordamos com Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008), no sentido 
de que os jogos didáticos não possuem o poder de substituir outras formas de ensino 
ou estratégias; tratam-se apenas de mais uma possibilidade que permite uma forma de 
educar plural e diversa, possibilitando, tanto aos estudantes como aos professores 
novas formas de acesso ao conhecimento e ao ato de aprender.  

Com a implementação do jogo em sala de aula ficou explícita a importância da 
mediação do professor, pois apesar de muitas vezes jogarem sozinhos, era notório que 
em diversos momentos os estudantes necessitavam consultá-lo. Como acreditamos 
que o conhecimento é adquirido de forma gradativa, para os estudantes participarem 
do jogo com autonomia, seria necessário amadurecimento por parte dos mesmos em 
relação ao conteúdo.  

 Em relação à aplicação dos jogos no processo de ensino, é necessário que o 
docente esteja bem preparado para a utilização deste recurso, para não criar 
obstáculos que dificultem a aquisição de saberes por parte dos estudantes, pois, 
muitas vezes ao se apoiarem nestas práticas inovadoras, principalmente quando se 
trata do uso de jogos, muitos docentes acham que o favorecimento da motivação e de 
aspectos lúdicos, são suficientes para garantir uma aprendizagem eficaz, e desta 
forma, acabam transformando suas salas de aula em verdadeiros cassinos, onde os 
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discentes realizam as atividades de forma mecânica  sem a valorização do verdadeiro 
ato de aprender (ZANON, 2008). 
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ANEXOS 

IMAGENS DAS PEÇAS DE ALGUNS DOS QUEBRA-CABEÇAS MONTADOS NA SEÇÃO DE FÓRMULAS 
ESTRUTURAIS. 
 

 

IMAGENS DAS PEÇAS DE ALGUNS DOS QUEBRA-CABEÇAS MONTADOS NA SEÇÃO DOS GRUPOS 
FUNCIONAIS. 
 

  

IMAGENS DO TABULEIRO DO JOGO 
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EXEMPLOS DE CARTA CONCEITO E CARTA SAIBA MAIS. 
 
 
 
 
 

Carta Conceito 
 
Fórmula estrutural: 
 
Segundo a IUPAC: É uma fórmula que 
dá informações sobre a forma como os 
átomos estão ligados numa molécula e 
organizados no espaço. 

Ex:  
 

Carta Saiba mais! 
 
O ácido lático, um dos primeiros ácidos 
conhecidos, foi descoberto 
pelo químico sueco Carl Wilhelm Scheele, no 
leite coalhado. É produzido nos músculos a 
partir do ácido pirúvico, durante exercícios 
vigorosos, produzindo dores musculares 
ou cãibras. 
 
Respiramos mais depressa durante um 
exercício muscular, porque consumimos mais 
oxigênio. Nossos músculos, porém, são dotados 
de um mecanismo que garante a continuação 
do esforço, mesmo na ausência do oxigênio: a 
respiração anaeróbia, onde a glicose se 
decompõe na ausência do gás oxigênio, 
reproduzindo ácido lático. Quanto maior a 
atividade muscular, mais ácido lático se 
acumula no músculo, tornando-o fatigado e 
incapaz de contrair-se, produzindo cansaço e 
até cãibras. 
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Introdução 
A busca em inovar e melhorar a prática 

pedagógica no ensino das Ciências reformulam 
vários fatores que influenciam o processo ensino-
aprendizagem. A inserção de atividades lúdicas no 
ensino da Química mostra a preocupação em tornar 
um ensino atrativo e eficiente. A utilização de 
recursos didáticos extra é uma ótima ferramenta de 
apoio utilizada na prática docente, o que se retoma 
há um modelo diferente de abordar conceitos 
científicos, dentre outros.  

A disseminação que a Química seja algo chato e 
difícil leva o aluno a desencadear uma serie de 
dificuldades e até um preconceito com a disciplina, o 
que é desafiador no processo ensino-aprendizagem 
pelos profissionais da educação. O trabalho teve por 
objetivo desenvolver um material didático extra, 
fugindo das aulas expositivas e monótonas por 
vezes por parte dos professores da rede de ensino 
pública, a proposta implantada foi à utilização de 
jogos didáticos para o ensino de química com 
alunos do segundo ano do ensino médio na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Gonçalves Dias no município de Ji-Paraná/RO, 
oportunizando os alunos uma interação prazerosa e 
atrativa com a Química, e desde o início, de forma 
motivadora e de fácil assimilação, além de oferecer 
ao professor suporte didático na prática docente.  

Resultados e Discussão 
Foram confeccionados dois jogos didáticos para 

trabalhar conteúdos de Química com alunos do 2º 
ano do ensino médio. Produziu-se quebra-cabeças 
de Tabela Periódica, utilizando materiais de baixo 
custo (Tabela Periódica impressa, cola, EVA) e 
outro simulando um Dominó abordando os 
elementos da Tabela Periódica, os modelos das 
pedras do dominó foram desenhados no Word, 
depois impressos, colados em EVA e recortados. 

A dinâmica lúdica foi aplicada com duas turmas de 
2º ano de ensino médio na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Gonçalves Dias no 
município de Ji-Paraná/RO. Os alunos organizaram-
se em grupos, de forma espontânea, todos 
trabalharam com o mesmo tipo de jogo e conteúdos, 
a atividade era montar o quebra-cabeça em seguida 
jogar o simulador de dominó. O Quiminó, assim 

chamado, seguia as mesmas regras do jogo 
original, no entanto, os alunos tinham que montar 
ligações químicas com os elementos, e anotar quais 
ligações foram feitas, ligações iônicas, covalentes e 
metálicas. Na pose da tabela periódica pode-se 
identificar se o elemento do jogo era um metal ou 
não metal e qual ligação os elementos ligados no 
jogo faziam, abordando conteúdos da Tabela 
Periódica e Ligações Químicas já estudadas. Os 
alunos desenvolveram as atividades que lhes foram 
atribuídas muito bem, conseguiram montar o 
quebra-cabeça, e com desenvoltura e dedicação 
jogaram o jogo Quiminó, conseguindo associar os 
conteúdos de Ligação Química com as regras do 
jogo, ao terminar a partida foram feitos alguns 
questionamentos a respeito da assimilação do 
conteúdo pelos mesmos, onde a grande maioria dos 
alunos afirmou ter um grande entendimento do 
conteúdo através da aplicação da atividade. 

                   Figura 1. Jogo montado 
Conclusões 

A princípio a dinâmica lúdica é uma ferramenta 
atrativa de ensino, porém, o foco principal sempre 
será a aprendizagem, a sua utilização mostrou-se 
uma alternativa valida no ensino da Química, pois 
proporcionou maior interação e atenção dos alunos 
no ensino dos conteúdos abordados nos jogos. O 
material utilizado articulou o processo de ensino-
aprendizagem e ascendeu o interesse dos alunos 
para a temática de ensino. 
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Introdução 
 

Aprender Química de forma geral é algo 
complexo. Com isso, pode-se começar a integração 
com os conteúdos abordados de química dentro da 
prática lúdica educativa. 

Com o intuito de trabalhar atividades lúdicas 
se desvencilhando da metodologia tradicionalista, 
adotou-se neste trabalho o jogo de dominó orgânico 
contendo as mesmas regras de um dominó comum, 
mas com algumas particularidades, como suas 
peças que são feitas de moléculas de funções 
orgânicas. Tal jogo foi adotado como prática de 
ensino abordando o conteúdo de funções orgânicas 
em especial as funções oxigenadas. Pois 
“Constatamos que as atividades didáticas, muitas 
vezes, são baseadas em aulas expositivas, que não 
levam em conta nem os conhecimentos prévios nem 
o cotidiano dos alunos” (LIMA, et al. 2000. p.26). 
Além disso, o assunto proposto está presente no 
cotidiano dos alunos de maneira significativa.  

Brougèr (2003, p. 122) define jogo como: 
“agir, aprender, educar-se sem o saber através de 
exercícios que recreiam, preparando o esforço do 
trabalho propriamente dito”. Nessa abordagem o 
principal objetivo do jogo é a construção do 
conhecimento do educando, descartando as outras 
características do jogo como quem foi o vencedor, o 
resultado final do jogo não tem importância, mas os 
métodos que foram usados para tal atividade. 

Dentre os objetivos do uso do jogo e de sua 
metodologia, destaca-se a dinamização da aula. 

Objetivos 

Elaborar um jogo didático lúdico do tipo 
dominó, o qual relaciona as funções orgânicas 
oxigenadas, suas estruturas e nomenclaturas para 
melhorar a assimilação desse conteúdo pelos 
estudantes. 

Descrição 
O jogo dominó orgânico foi confeccionado 

pelos alunos ministrantes da oficina, com os 
seguintes materiais: folha de isopor, folha sem pauta 
e as imagens das peças foram feitas à mão em 
folhas sem pauta. Foram feitos cinco (5) jogos de 28 
peças de dominó, podendo ter uma quantidade de 
jogadores de 2 a 4 por partida, com o tempo do jogo 
variando em função do conhecimento dos alunos. 

As regras do jogo são as mesmas de um dominó 
comum com algumas exceções, como descritas a 
seguir. 

REGRAS 
É um jogo de vinte e oito (28) peças. 
Colocam-se as peças viradas sobre uma 

carteira, embaralhando-as. 
Serão distribuídas sete (7) peças de dominó 

para cada jogador. 
O primeiro jogador será escolhido com o 

uso do lançamento de um dado, onde começará a 
jogar, aquele que tirar o maior número. 

O jogador que tirar o maior número do dado 
começa o jogo, escolhendo aleatoriamente uma 
peça. 

O jogo segue no sentido horário, ou vice-
versa, onde a peça lançada deverá ter seu encaixe 
na próxima peça do jogador adversário. 

O jogo acaba quando um dos jogadores 
baixarem sua última peça. 

Após ter sido feito a explanação das regras 
e da forma que a turma deveria se comportar para a 
utilização de tal jogo, os alunos fizeram uso desse 
dominó baseados nas regras citadas acima. 

 

 
Figura 1: imagens da aula expositiva e do domino orgânico. 
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Introdução 
Motivados pelo uso das tecnologias digitais e das 
dificuldades de ensino aprendizagem apresentadas 
no ensino de Química elaboramos o 
site QuimiLIG@,  figura 1.  
 

Figura 1 - Tela principal do site QuimiLIG@ 

Este Guia Didático foi elaborado com o propósito de 
alcançar o desenvolvimento cognitivo do aluno 
(SILVA e ELLIOT, 1997), permitindo a abordagem 
das Interações Atômicas e Moleculares com 
representações variadas (MELEIRO e GIORDAN, 
1999), já que, ao utilizar o site, poderá construir o 
conhecimento de forma independente (HEIDRICH, 
2009). Segundo Mello (2009) as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), podem 
mudar os conceitos de sala de aula permitindo a 
constituição de novos ambientes de ensino-
aprendizagem. Nessa perspectiva o site QuimiLIG@ 
cria possibilidades diversas para os professores e 
alunos conduzirem seu ensino e aprendizagem por 
se tratar de uma ferramenta interativa e que pode 
ser trabalhada em um espaço fora da escola.  

Objetivos 
Este material didático teve como objetivo criar, 
elaborar, construir e investigar a contribuição de um 
site, denominado Guia Didático – QuimiLIG@  que 
trata do conteúdo de Interações Atômicas e 
Moleculares no ensino de Química.  Possibilitando 
ao usuário a interação com os conteúdos em sala de 
aula e fora dela, mediante mídias diversas.  
 

Descrição 
A trajetória da criação, elaboração e construção do 
site QuimiLIG@, resultou de pesquisas, consultas, 
análises e descrições de estratégias didáticas 
diversas como: animações, áudios, aulas digitais, 
artigos, CDs, dissertações, exercícios, 
experimentações, jogos didáticos,  laboratório 
virtual, livros didáticos, livros paradidáticos, 
modelagens, revistas eletrônicas, softwares 
educacionais,  simulações,  sites, teses,  textos 
paradidáticos e vídeos.  Foram selecionadas 417 
estratégias de ensino e adicionadas ao site 
www.quimiliga.com. Concluídas as escolhas das 
estratégias, começamos a construção do site 
propriamente dito. Primeiramente utilizamos o 
FileZilla, um software em FTP, para fazer uploads 
ou o download de diversos arquivos como páginas 
HTML, imagens, vídeos, entre outros, de uma vez, 
facilitando o envio dos arquivos para o Joomla. 
Concomitantemente utilizamos o Joomla, um 
sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) para 
adicionar os arquivos, escrever os textos, criar e 
elaborar o site. A hospedagem do site foi realizada 
no provedor Locaweb e finalmente contratamos os 
serviços do Registro.br com a finalidade de 
transformar/traduzir o endereço IP permitindo a 
localização do host para o domínio 
www.quimiliga.com. Conforme figura 2. 
 

                             
Figura 2 - Sequência de utilização das ferramentas 
computacionais.       
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Introdução 
O Estágio de Licenciatura é uma exigência da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 
9394/96). Atualmente o ensino de Química no 
Ensino Médio está se tornando um grande desafio 
para os professores. Com as novas descobertas e 
as tecnologias avançando cada vez mais, o 
professor necessita inovar sempre mais sua 
metodologia de ministrar as aulas. Umas das formas 
desse dinamismo é a utilização de jogos didáticos. 
Os materiais didáticos são ferramentas 
fundamentais para os processos de ensino e 
aprendizagem, e o jogo didático caracteriza-se como 
uma importante e viável alternativa para auxiliar em 
tais processos por favorecer a construção do 
conhecimento ao aluno. O jogo pedagógico ou 
didático é aquele fabricado com o objetivo de 
proporcionar determinadas aprendizagens, 
diferenciando-se do material pedagógico, por conter 
o aspecto lúdico (Cunha, 1988), e utilizado para 
atingir determinados objetivos pedagógicos, sendo 
uma alternativa para se melhorar o desempenho dos 
estudantes em alguns conteúdos de difícil 
aprendizagem (Gomes et al, 2001). No processo de 
ensino-aprendizagem a disciplina de química 
depende, em sua essência, da formação, 
competência e atualização do professor de química. 
Existem fatores importantes que podem facilitar ou 
dificultar o processo de ensino-aprendizagem de 
química. Por isso utilizou-se como proposta de 
intervenção no Estágio Supervisionado de Química, 
um jogo didático como metodologia de lecionar para 
os alunos do 1ºano do Ensino Médico sobre Tabela 
Periódica e Distribuição Eletrônica. 

Metodologia 
Como proposta de intervenção no Estágio 
Supervisionado de Química, foi elaborada uma aula 
prática com o objetivo de ajudar na compreensão 
dos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual Oswaldo Cruz de Humaitá/Amazonas 
sobre Tabela Periódica e Distribuição Eletrônica. Foi 
confeccionado um jogo didático utilizando materiais 
de baixo custo, como: EVA, pincel e tesoura. O jogo 
didático foi um quebra cabeça sobre a tabela 
periódica. Foram divididos os alunos em dois grupos 

para a interação de perguntas e resposta sobre a 
distribuição eletrônica dos elementos químicos. 
Cada grupo respondia no quadro a distribuição do 
elemento sorteado, conforme o Diagrama de Linus 
Pauling. Após as perguntas, o grupo que montou 
primeiro o quebra cabeça da tabela periódica (figura 
1) conforme a distribuição eletrônica foi o campeão 
ganhando um brinde simbólico. Os alunos gostaram 
da aula aplicada, pedindo para que voltasse mais 
vezes. Todos os alunos participaram da atividade 
com interesse. 
 

Figura 1. Alunos montando o quebra cabeça da tabela periódica. 

Considerações finais 
Jogos didáticos são ferramentas educativas que 
fazem os alunos se interagir de uma forma divertida 
e dinâmica, ou seja, aprende brincando. É 
importante que o professor busque sempre novas 
ferramentas de ensino procurando diversificar suas 
aulas e assim torná-las mais interessantes e 
atraentes para seus alunos, e o trabalho com jogos 
vem atender essa necessidade como opção 
diferenciada. 
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RESUMO: O presente trabalho teve por finalidade apresentar uma nova proposta de ensino. Tratando-se 
da produção de um material didático que auxilia na metodologia do ensino da Química, através do 
desenvolvimento de uma revista de criptogramas com conteúdos da disciplina. O principal foco do 
trabalho era propor o criptograma como uma didática para auxiliar a aprendizagem junto à disciplina de 
química ministrada em sala de aula, visto que, ao decorrer das aplicações do criptograma, percebeu-se a 
deficiência de aulas diferentes, logo, na aplicação, os jogos de passatempo atraíram os discentes. O 
criptoquímica surtiu efeito significativo na disciplina, pois possibilitou o contato dos alunos com os 
conteúdos, possibilitando a eles a criação de modelos que tenham sentido, a partir de suas próprias 
observações. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
 A disciplina de Química compõe a Base Nacional Comum das matrizes 
curriculares dos estabelecimentos que ofertam Ensino Médio, nível de ensino da 
Educação Básica no Brasil. Segundo OLIVEIRA (2004), estudos e pesquisas mostram 
que o Ensino de Química é em geral tradicional, centralizando-se na simples 
memorização e repetição de nomes, fórmulas e cálculos, totalmente desvinculados do 
dia-a-dia e da realidade em que os alunos se encontram nessa situação, a química 
torna-se uma disciplina maçante fazendo com que os próprios estudantes questionem 
o motivo pelo qual estão estudando, pois o conteúdo apresentado é totalmente 
descontextualizado. No contexto educacional o estudo da Química é de extrema 
importância, no sentido de contribuir para promover a melhoria na qualidade do 
processo de ensino aprendizagem. Para AUSUBEL, (1968) “o aspecto principal no 
processo de ensino é que a aprendizagem seja significativa”.  

Segundo MACHADO (2004), “para que uma aprendizagem seja significativa, a 
matéria a ser aprendida, precisa fazer algum sentido para o aluno, exigindo que seja 
vista como a compreensão de significados, relacionando-se às experiências anteriores 
e vivências pessoais dos alunos, permitindo a formulação de problemas de algum 
modo desafiantes que incentivem o aprender mais, o estabelecimento de diferentes 
tipos de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos, 
desencadeando modificações de comportamentos e contribuindo para a utilização do 
que é aprendido em diferentes situações”.  
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Devido ao fato de a aprendizagem ser significativa, passa a haver uma 
crescente preocupação com o ensino fazendo com que busquem novas alternativas 
para tornar a Química uma disciplina mais atraente que resulte em maior motivação e 
envolvimento dos alunos durante as aulas. (ROSA; ROSSI, 2008). 
 O processo de ensino e aprendizagem de Química é reconhecidamente 
dificultoso tanto para o professor como para o aluno (MALDANER, 2004). As 
dificuldades no ato de ensinar química estão vinculadas, entre outros fatores, com os 
poucos recursos investidos na educação e o uso de uma metodologia de trabalho 
inadequada ao desenvolvimento intelectual do aluno, onde professores insistem em 
métodos voltados à excessiva memorização de fatos, símbolos, fórmulas, nomes e 
teorias que parecem não ter nenhuma relação entre si, contribuindo em nada para as 
competências e habilidades desejáveis no ensino médio (BELTRAN; CISCATO, 1991). 
Tal fato se observa na maioria dos livros didáticos disponíveis aos alunos e professores 
das escolas. No entanto, existem alternativas metodológicas disponíveis que facilitam o 
trabalho em sala de aula contribuindo com a aprendizagem.  

O professor deve criar subsídios e planejamentos pedagógicos, no qual se 
busca um novo modelo de educação através do ensinar articulado. Para isto, faz-se 
necessário o envolvimento com os diferentes modos e articulações, pois ele é o 
principal mediador do processo educacional. 

Desta forma, o professor deve buscar por alternativas metodológicas que 
facilitem o trabalho da disciplina em sala de aula contribuindo com o desenvolvimento 
do ensino/aprendizagem. O educador deve apoderar-se de recursos para que os 
alunos aproximem-se da matéria, tornando o conhecimento mais qualitativo, sendo que 
a proposta é construir concepções de aprendizagem. O professor poderá utilizar 
inúmeras estratégias para encaminhar o processo pelo qual os estudantes constroem 
uma aprendizagem significativa nas aulas de Química, tais como: filmes, vídeos, 
passatempos, jogos, análise e interpretação de textos, notícias de jornais e revistas, 
entre outros. (BUENO, 2008) 

O jogo ensina a conviver com regras e a encontrar soluções para desafios, em 
parte, previstos. Na brincadeira, há mais liberdade de criação, de reorganização. Os 
dois são importantes para a aprendizagem. Aprendemos pelos jogos a conviver com 
regras e limites, explorando novas possibilidades. Aprendemos, pelas brincadeiras, a 
encontrar variáveis e inovações com base em nossos objetivos ou em pessoas 
(MORAN, 2008, p. 112). Assim MACEDO (2006, p.35), resalto que devemos “ter 
cuidado“ com os jogos ditos pedagógicos, pois para quem joga é importante que o jogo 
seja assimilado por suas características.  

Segundo MIZUKAMI (2001), vários objetivos podem ser atingidos a partir da 
utilização dos jogos didáticos, como os relacionados à cognição (desenvolvimento da 
inteligência e da personalidade, fundamentais para a construção de conhecimentos); à 
afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de 
estreitar laços de amizade e afetividade); à socialização (simulação de vida em grupo); 
à motivação (envolvimento da ação, do desfio e mobilização da curiosidade) e à 
criatividade.  

Segundo KISHIMOTO (1994), o jogo é considerado um tipo de atividade lúdica, 
possui duas funções: a lúdica e a educativa. Para SOARES (2004), os aspectos 
educacionais proporcionam objetivos ao jogo, enquanto o seu caráter lúdico possibilita 
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com que a aprendizagem ocorra informalmente, com mais liberdade e interação por 
parte dos alunos. Sendo que os jogos didáticos não são fins, mas meios que 
completam e se somam ao, mas nunca substituem o, trabalho do professor (ALMEIDA, 
1998). Neste processo, os benefícios são integradores favorecendo a aquisição do 
conhecimento, auxiliando o aluno e o professor, de forma ativa, fazendo com que não 
haja o desinteresse por parte do aluno, e monotonia tradicional de ensino por parte do 
professor.  
 Os criptogramas são desafios matemáticos que estimulam os alunos a 
tentarem descobrir os valores das letras. Eles são desafiados a buscar estratégias 
necessárias para a resolução.  (NISHIMURA; LUCCAS, 2010). Sendo do assim os 
criptogramas são mensagens lavradas em caracteres secretos, é usado como uma 
nova metodologia de ensino para promover a construção de aprendizagem dos alunos 
pelo seu próprio conhecimento por meio da investigação e pesquisa é restrita na área 
da química e explora-se minimamente a formação de um pensamento químico e de um 
pensamento voltado para visualização prática, o que propõe dificuldades dos alunos 
em construir modelos (FRANCO NETO; SILVA, 2006). Os jogos de criptogramas 
promovem um ensino prazeroso e eficaz, mostrando que o jogo lúdico é uma 
alternativa de construção de conhecimentos. 
 Perante a necessidade de novas propostas de ensino aprendizagem, e do 
desenvolvimento lúdico que o jogo proporciona ao ensino, este trabalho tem como 
finalidade apresentar uma metodologia diferenciada que proporcione ao aluno o 
desenvolvimento e facilite o ensino/aprendizagem relacionando jogos criptografados 
com alguns conteúdos à disciplina de Química, através da criação de uma revista de 
jogos de criptogramas que se trata de química. Todo o conteúdo da revista contém 
mensagens lavradas na forma de criptograma, conhecido como jogo de passatempo, 
mas cada página tem temas específicos e figuras enigmáticas diferentes das outras 
páginas, precisando ser decifrada a cada resolução. O jogo é uma forma de estimulo 
mental, podendo ser usado como um recurso pedagógico, pois o aluno apropria-se dos 
estímulos e articula a teoria, tornando a aprendizagem eficaz e atraente, além de 
proporcionar a relação social entres os alunos. 
 
 
METODOLOGIA 

 

Montagem da revista 
 

Confeccionou-se a revista com jogos de criptograma (mensagens lavradas) 
abordando temas diferentes da disciplina de química direcionada para alunos do ensino 
médio, aumentando de nível em cada página. A Criptoquímica é uma revista como 
qualquer outra revista de jogos enigmáticos (Ex. palavra cruzada) diferenciando apenas 
seu conteúdo. 

A revista conta com capa (Figura 1) e apresentação, explicando brevemente 
como funciona e como foi criada. Em suas quatro primeiras páginas de charadas, seus 
conteúdos são relacionados à tabela periódica, falando de elementos representativos, 
elementos de transição externa, elementos de transição interna (Figura 2) e ametais e 
semimetais, nesta ordem. Em suas próximas páginas, os conteúdos mencionam a 
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respeito de configuração eletrônica dos metais (Figura 3), radioatividade e compostos 
orgânicos. As charadas contêm figuras e números enigmáticos, que auxiliam na 
resolução das mensagens lavradas. 

 
 

 
Figura 1: Capa da revista “CRIPTOQUÍMICA” de criptogramas químicos. (Fontes: Os autores, 
2014). 

 

 
Figura 2: Criptogramas com figuras enigmáticas. (Fontes: Os autores, 2014). 
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Figura 3: Criptogramas com números enigmáticos. (Fontes: Os autores, 2014). 

 

Aplicação dos jogos 
 
 Os jogos foram aplicados em duas turmas de 1º ano do ensino médio do curso 
técnico em informática, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia, Campus Ji-Paraná, com aproximadamente 80 alunos, no qual o objetivo era 
preencher as lacunas contendo enigmas envolvendo assuntos sobre Química e, ir 
avançando para as lacunas seguintes de acordo com as dicas presentes a cada 
enigma decifrado, servindo como pista para resolver os demais. No momento da 
aplicação, a revista Criptoquímica foi comparada à outras revistas de jogos 
enigmáticos, para facilitar o entendimento dos alunos a cerca do passatempo aplicado.  
 
 

RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos (Tabela 1) foram baseados na aplicação dos jogos, 
observou-se a curiosidade dos alunos, alguns já sabiam como jogar, porém relataram 
que não sabiam da existência de jogos que funcionariam como ferramenta para 
desenvolver aprendizagem e fixar os conteúdos.  
 
Tabela 1: resultados das correções do criptograma das turmas A e B do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Ji-Paraná. 
Turma Acertaram todo o 

criptograma 
Obtiveram um erro 
no Criptograma 

Obtiveram dois 
erros no 
Criptograma 

A 63% 28% 9% 

B 60% 34% 6% 
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Ao decorrer dos jogos, tornou percebível a facilidade com que eles respondiam 
aos enigmas, nas vezes que sentiam dúvidas, compartilhava com a classe (Figura 4), a 
fim de obter ajuda, o que estimulava uma discussão sobre de qual das respostas dada 
pelos colegas era a correta, quando não, permitiam a si mesmo se questionar quanto a 
veracidade das respostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Aplicação do criptograma. (Fonte: Os autores, 2014). 
 
 

O jogo permitiu uma melhor fixação do conteúdo através da revisão dos 
conteúdos que o professor aplicou nas aulas anteriores, permitindo assim a cada aluno 
tirar as eventuais dúvidas que pudessem surgir ao longo da aplicação e 
desenvolvimento do jogo e do conteúdo. 

Permitiu-se também através desse material didático a quebra de um paradigma 
da Química, como uma matéria formal. Pois na maioria dos casos, a parte teórica não 
desperta tanto interesse assim pela matéria, já por outro lado a prática, do ensino 
vincula, aproxima intermédia e aprimora essa relação aluno e conteúdo. Contudo 
muitas instituições não possuem suporte suficiente para proporcionar aulas práticas e 
melhoradas.Uma alternativa que foi testada nesta pesquisa são o jogos, que não 
precisa de tantos aparatos para melhorar o ensino. 

De acordo com os PCNs (2002), o “Ensino da Química” deve possibilitar ao 
aluno a compreensão tanto de processos químicos em si, quanto da construção de um 
conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 
implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas”.  

Quando os professores foram questionados quanto aos resultados dos jogos 
propiciava alguma melhoria no processo de aprendizagem, eles foram unânimes em 
afirmar que sim, pois isso, desperta a curiosidade e o interesse do aluno e possibilita 
uma integração com o conteúdo que é ministrado. 

Através dos resultados expostos, verificou-se que houve aprendizagem, uma 
vez que os alunos não tiveram dificuldade em responder os enigmas. Porém, os erros 
relatados (tabela 1) devem-se ao fato de que a tabela dos alunos usada para a 
consulta a fim de resolver os jogos estava com erros de impressão no nome de alguns 
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elementos. No período de aplicação, os alunos ainda não tinham conhecimento em 
relação a alguns termos mencionados em algumas das lacunas do criptograma e que 
através da resolução de outros enigmas, puderam responder a lacuna que tiveram 
dificuldade e assim obtiveram uma resposta correta, além de aprender outras 
classificações (ex.: o termo halogênio ainda não era conhecido). A aprendizagem 
ocorreu através do conhecimento adquirido na resolução dos enigmas e, foi perceptível 
a assimilação do conteúdo programático.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os jogos tem grande importância para a educação, pois trata-se de uma 
técnica didática inovadora e prazerosa. O criptograma e um recurso didático que 
permite resultados eficazes no ensino de varias ciência como é o ensino de Química, 
permitindo maior aproximação do aluno com a matéria. Considerando que a escolha de 
um material didático de exigir extremo planejamento e cuidado na execução. 

O criptograma no ensino de química estimula as várias inteligências, permitindo 
que o aluno se envolva em tudo que esteja realizando de forma significativa. Através do 
Criptograma o educador pode desenvolver atividades que sejam divertidas e que, 
sobretudo ensine os alunos a discernir teoria e prática, além de propiciar situações em 
que haja uma interação maior entre os alunos e o professor numa aula diferente e 
criativa, sem ser rotineira.  

A escolha de jogos para desenvolver a aprendizagem no ensino de ciência tem 
tornado cada vez mais frequente, pois estes jogos tem a capacidade de estimular o 
raciocínio e a fixação dos conteúdos. Como também para aproximar e quebrar pré-
conceitos que o aluno adquire ao estudar algumas ciências. Este é o caso da química, 
que é vista como uma matéria difícil, o desenvolvimento de aulas práticas que podem 
promover esta aproximação, às vezes não é acessíveis em todas as escolas, muitas 
não disponibilizam de matérias para o desenvolvimento de aulas práticas. Nestes 
casos pode haver o desenvolvimento de jogos, que facilite essa interação. Como 
também em casos que o professor possa usa-lo para diversificar a aula e motivar os 
alunos, para facilitar tanto o aprendizado como também a aproximar aluno é ciência. 

A partir das observações realizadas foi possível perceber a importância da 
aprendizagem significativa, ou seja, que esta faça sentido para o aluno por meio da 
relação das experiências vividas em, seu cotidiano fazendo com que ele formule 
conceitos e estabeleça relações que o fará compreender as teorias e utilizá-las em 
diferentes situações concretizando assim, a sua aprendizagem.  
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Introdução 

 A Química é uma ciência que contém conceitos 
de difícil visualização e compreensão no que tange 
aos aspectos microscópicos da matéria. Essas 
características mascaram a Química como uma 
disciplina complexa, que acaba gerando certo 
desinteresse por parte dos alunos do ensino médio. 
 A utilização de jogos didáticos, por despertar o 
interesse e a curiosidade do aluno, apresenta-se 
como um recurso metodológico eficaz para o 
processo de aprendizagem e fixação de conteúdos. 
 Fazer uso de um material em sala de aula, de 
forma a tornar o processo de ensino-aprendizagem 
mais concreto, menos verbalístico, mais eficaz e 
eficiente, é uma preocupação que tem 
acompanhado a educação brasileira ao longo de 
sua história (FISCARELLI, 2007). Tanto o professor 
como o aluno podem incrementar o 
desenvolvimento de suas potencialidades através 
do material didático (SILVA et al., 2009). 
 Sabendo-se da importância da aplicação de tais 
métodos, propôs-se a produção de uma revista 
constituída por jogos didáticos direcionados ao 
ensino de química. 

Resultados e Discussão 

 O projeto foi realizado em duas etapas: 
confecção do material didático e a sua aplicação 
em sala de aula. 
 Elaborou-se a revista com softwares de 
manuseio simples. Além de jogos como Cruzadas e 
Caça-palavras (Figura 01), o material continha uma 
seção com conceitos de química que auxiliam os 
alunos durante a resolução das atividades 
propostas.                
 Na segunda etapa, aplicou-se a um grupo de 
alunos do 2° ano do ensino médio da Escola Jovem 
Gonçalves Vilela, para que executassem as 
atividades do material apresentado. Do total de 
alunos ao qual se aplicou as atividades, apenas 
20% não obtiveram êxito total em todas as 
respostas. 
 No final de todas as atividades, aplicou-se aos 
alunos um questionário de avaliação da atividade 
proposta. Ao serem questionados sobre o grau de 
dificuldade dos jogos, 37% dos alunos os 
classificaram como ‘fácil’, 58% como ‘médio’ e 

apenas 5% como ‘difícil’, sendo que 100% da turma 
afirmou ter gostado dos jogos aplicados e que 
gostariam que estas atividades fossem utilizados 
com mais freqüência durante as aulas de Química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01. Exemplo de atividades aplicadas em 
sala de aula. 
  

Conclusões 

A revista como material didático demonstrou-ser 
eficiente no processo de ensino-aprendizagem de 
química, tendo em vista que o material foi bem 
aceito por todos os alunos. Dessa forma, atividades 
desse tipo podem e devem ser utilizadas como 
materiais auxiliares no ensino de química, de modo 
a contribuir para o aprendizado dos alunos. 
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REVISTAS “APRENDER QUÍMICA” E “PUZZLE QUÍMICO”. 
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Palavras-Chave: lúdico, puzzles, ensino médio. 

Introdução 
Na busca de tentar ajudar efetivamente e 
positivamente no desenvolvimento dos educandos 
surge um grande aliado à educação: o lúdico, que 
com suas ideias inovadoras transforma o processo 
de ensino- aprendizagem.  Ensinar e aprender já 
não são vistos como algo metódico. Algo divertido 
entrou nas salas de aula. O lúdico com utilização de 
jogos de puzzle vem ganhando espaço como 
ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. 
Esses tipos de jogos tem sido uma alternativa para 
abordar os assuntos relacionados às ciências. Com 
esse intuito foram elaborados as revistas Aprender 
Química e Puzzles Químicos, partindo de assuntos 
abordados no ensino médio. Tais assuntos foram 
agrupados em jogos tais como caça-palavras, 
cruzadas, etc. Para confecção dos jogos foi 
utilizado o editor de texto word e as revistas foram 
diagramadas e impressas em gráfica especializada. 
Os recursos para impressão das mesmas foram 
obtidos através do edital de apoio a publicações da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão – 
FAPEMA.  

Objetivos 
Produzir revistas de jogos do tipo puzzles que 
abordam assuntos de química para facilitar o 
ensino-aprendizagem no ensino médio. 

Descrição 
Buscou-se com esse material didático apresentar 
uma nova maneira de abordar assuntos de química 
do primeiro e segundo ano do ensino médio através 
das revistas Aprender Química vol.1 e Puzzle 
Químico, com intuito de observar e acompanhar se 
esta metodologia ajuda no processo de ensino-
aprendizagem da disciplina, e de recurso didático 
para programas tal como o de Iniciação a Docência 
– PIBIB, além de mostrar a interação do lúdico com 
a química, com atualidades e curiosidades 
abordadas nos textos presentes nas revistas, 
configurando uma metodologia bastante irreverente, 
rompendo os padrões tradicionais em que os alunos 
do ensino médio são submetidos. 

 
Os exemplares “Aprender Química volume 1” e 
“Puzzle Químico”, são ilustrados na Figura 1. 
 

     
 

   
 

Figura 1. Capas das revistas desenvolvidas e um 
jogo de palavras cruzadas de cada revista. 

 
São disponibilizadas para baixar no link: 
http://www.ifma.edu.br/prpgi2010/index.php?option=
com_content&view=article&id=404:alunas-do-ifma-
criam-revistas-que-facilitam-aprendizado-em-
quimica&catid=34:noticias&Itemid=29, cujos 
acessos já ultrapassam os 780. 
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Robótica e Aprendizagem Colaborativa no Processo de 
Titulação. 
Carlos Antonio Pereira Junior (PG), Victor Ricardo Felix Ferreira (IC) e Márlon Herbert 
Flora Barbosa Soares (PQ). carlos.quimica.ufg@gmail.com  
Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – IQ - Universidade Federal de Goiás. 
 
Palavras-Chave: robótica, colaboração e ensino de química. 
 
Resumo: O presente trabalho detalha uma experiência de utilização da robótica pedagógica no ensino de 
química. Foram discutimos conceitos de robótica, aprendizagem colaborativa e titulação. Defendemos 
que a colaboração deve ser entendida nesse contexto como um estado e não como um processo e que 
o trabalho cooperativo exerce grande influência no percurso da atividade. Ressaltamos a analise do 
quanto que a robótica pedagógica pode auxiliar na construção de conceitos químicos, a caracterização 
da pesquisa como qualitativa e estudo de caso, os instrumentos de coletas de dados, a organização do 
trabalho de campo e também a categoria de análise. Por fim temos a análise das transcrições dos vídeos 
e dos questionários aplicados no decorrer da pesquisa à luz do referencial teórico adotado para 
compreendermos se foi possível discutir e aprender dos conceitos químicos a partir do robô e da 
colaboração. 
 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
O contexto histórico da robótica pode ser estabelecido por três vias. O primeiro se 

inicia com as questões das mitologias antigas dos povos egípcios, gregos e judaicos. 
Podemos citar como exemplo os sacerdotes egípcios que construíam braços 
mecânicos que eram utilizados nas estátuas dos Deuses cultuados, o intuito era 
impressionar a sociedade local. Na mitologia grega existe a história de Cadmus 
fundador de Tebas, que sai em uma jornada, juntamente com sua mãe, a fim de 
encontrar sua irmã sequestrada. Em meio à jornada sua mãe vem a falecer e sem 
direção ele consulta um oráculo. O oráculo o diz para seguir viagem e fundar uma 
cidade onde uma vaca cair de cansaço. Em meio a essa jornada, a necessidade de 
água o faz enfrentar e matar um dragão a pedradas. Como recompensa Atenas sugere 
a semeadura dos dentes do dragão, sendo que para cada dente semeado um soldado 
artificial surgiria. Cita-se ainda o povo judaico e a figura do Gollem, um humanoide feito 
de barro e água, que ganha vida através da magia. Gollem executa tarefas e defende 
seu criador de qualquer ameaça (SILVA, 2009). 

Distanciando das mitologias, em torno de 350 A.C. Aquinas de Terento cria um 
pássaro mecânico de madeira, que era capaz de voar através da compreensão de ar. 
No ano de 1942 Leonardo da Vinci apresentou um croqui de um cavaleiro mecânico, 
denominado homem vitruviano. No projeto o cavaleiro tem pernas e braços com certos 
graus de mobilidade, sendo que os braços são controlados através de controlador 
mecânico analógico e as pernas são controladas por cabos conectados aos tornozelos, 
joelhos e quadris, tal projeto nunca saiu do papel (SILVA, 2009). 

A segunda via do processo histórico da robótica vem da ficção já no século XX. 
Nesse contexto temos o surgimento do termo robô, que é derivado da palavra tcheca 
Robota, significando trabalho forçado ou escravo. O termo aparece pela primeira vez 
na obra de karel Capek, no romance intitulado R.U.R. (Robôs Universais de Rossum). 
Já o termo robótica também é derivado da literatura e aparece na obra do autor Russo-
americano Isaac Asimov na obra Runaround. Tais termos são adotados pela 
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comunidade científica e a robótica se torna uma ciência em expansão e interdisciplinar 
por natureza, agregando várias áreas do conhecimento, como: física, matemática, 
biologia, química, microeletrônica, computação entre outras. 

Também consideramos a forte influência das mídias, principalmente de filmes, na 
construção de significados e conceituações para os robôs no imaginário popular. 
Podemos citar Blade Runner: o caçador de androides (1983), a trilogia Matrix (2004), e 
os mais recentes Transformers (2007).  

O terceiro ponto histórico do desenvolvimento dos robôs está relacionado com a 
indústria. Aqui podemos ainda nos referir à robótica moderna, citando os complexos 
sistemas de automação em indústrias. O surgimento vem da necessidade de execução 
de tarefas repetitivas em uma menor escala de tempo e com intuito de auxiliar o 
homem em suas tarefas diárias (SANTOS, 2011). Esses fatores vem das revoluções 
industriais do século XX e que foi forte influenciador para que a robótica se tornasse 
um campo de estudos. 

Todos esses fatores contribuíram para a conceituação de robótica pela ciência, 
podemos citar Ullrich (1987, p.5), que apresenta uma definição para o termo robô: 

 
“um equipamento multifuncional e reprogramável, projetado para movimentar 
materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especializados através de 
movimentos variáveis e programados, para a execução de uma infinidade de 
tarefas.” (ULLRICH, 1987, p.5) 
 

Destaca-se, nesta definição, os termos multifuncional e reprogramável, pelo fato 
dos robôs serem projetados para realizarem, dentro de determinados limites, um 
número irrestrito de diferentes tarefas. 

Robótica pedagógica 

No contexto educacional não é diferente, a robótica vem abrindo espaço para um 
trabalho diferenciado e se tornando um campo de pesquisa na área que se denominou 
robótica pedagógica ou robótica educacional. Maisonette conceitua a robótica 
educacional como: 

“O controle de mecanismos eletroeletrônicos através de um computador, 
transformando-o em uma máquina capaz de interagir com o meio ambiente e 
executar ações definidas por um programa criado pelo programador a partir 
dessas interações” (MAISONETTE, 2002) 

Aqui os robôs conjuntamente com os computadores e os programadores 
intervirão ativamente no meio social que estão inseridos, promovendo transformações 
nesse meio, ampliando os momentos de aprendizagem. 

Ainda sobre robótica educacional, tratam-se da construção de robôs com intuito 
de caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnem materiais diversos, desde 
materiais de sucata ou para reaproveitamento, como latas, metais diversos, entre 
outros, até kits de montagem compostos por diversas peças, motores, sensores, 
controlados por um computador com software que permita programar o funcionamento 
dos modelos montados, dando ao aluno a oportunidade de desenvolver sua 
criatividade com a montagem de seu próprio modelo. 

Colaboração 
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O presente trabalho busca na colaboração suporte metodológico para que seja 
possível construir um robô, discutir um conceito e estabelecer uma relação ensino e 
aprendizagem. A literatura que caracteriza os processos colaborativos em sala de aula 
nos indica que esse é um termo genérico que deve ser inserido em um contexto devido 
a amplitude de sua conceituação (BRNA, 1998). Discutiremos a seguir a posição 
adotada pelo pesquisador para estabelecer e esclarecer o contexto em que o trabalho 
colaborativo se inseriu, buscando também, suporte em autores como Brna (1998), 
Panitz (1996) e Torres et al (2004). 

Inserindo a atividade em um contexto da colaboração 

Brna (1998) lança quatro proposições que julgamos essenciais para que se 
enquadre a atividade colaborativa em um contexto, ou seja, os apontamentos do autor 
nos auxiliam no entendimento de como o processo colaborativo se estabelece de 
acordo com a característica de cada trabalho desenvolvido. Essa trajetória é importante 
porque a colaboração possui variadas facetas, assim buscou-se entender como a 
pesquisa aqui realizada está associada a esses aspectos aliado aos resultados que 
foram encontrados durante o processo. Assim, para Brna (1998): 

 
1) Se a tarefa é dividida em partes controladas por diferentes colaboradores ou 

se a colaboração requer um esforço sincrônico sem nenhuma divisão de 
tarefa; 

2) Se a colaboração é vista como um estado ou como um processo; 

3) Se a colaboração é um meio para o fim de aprender alguma esfera de domínio 
ou se a colaboração é, em algum sentido, o fim em si. 

4) Se os participantes em uma colaboração estão cientes da existência de uma 
relação contratual formal ou não. 

Começaremos a abordagem então seguindo e discutindo cada um desses quatro 
passos. 

A diferenciação do trabalho cooperativo do colaborativo 

Para Brna (1998) a divisão do trabalho já pode, por exemplo, diferenciar o 
trabalho cooperativo do trabalho colaborativo. O autor se justifica citando o trabalho de 
Roschelle e Teasley (1995) que diferenciam da seguinte maneira os dois processos: 

 
“O trabalho cooperativo é realizado através da divisão do trabalho entre 
os participantes, como uma atividade onde cada pessoa é responsável 
por uma porção da solução do problema. Já na colaboração há empenho 
mútuo dos participantes em um esforço coordenado para solucionar o 
problema juntos.” 
 

Nesse sentido notamos que em várias situações o termo colaboração é 
confundido como cooperação. O artigo de Torres et al (2004) também diferencia os 
dois tipos de abordagem e complementam que no trabalho cooperativo ainda há uma 
organização de grupo em termos de hierarquização, aqui o professor ocupa o papel 
centralizador da atividade (topo de hierarquia), com o papel de direcionar a atividade e 
até mesmo distribuir as tarefas para cada integrante de cada grupo. Por outro lado, no 
processo colaborativo não há hierarquização e o aluno detém um papel mais ativo. 
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Vale destacar que na colaboração o professor também é colaborador, não se 
diferenciando dos demais integrantes da atividade. 

Outra posição importante em relação à diferenciação dos trabalhos cooperativos e 
colaborativos é articulada por Panitz (1996). O autor aponta ainda uma relação técnica 
e prática para a diferenciação dos processos cooperativos e colaborativos e aponta que 
a posição do professor e do aluno são fundamentais para tal diferenciação afirmando: 

  
“A aprendizagem cooperativa é definida como um processo em que 
pessoas interagem a fim de concluir uma tarefa específica ou 
desenvolver um produto final. Isso é mais diretivo que na colaboração e 
é um processo estreitamente controlado pelo professor [...] A 
fundamental aproximação é centrada no professor, enquanto que na 
colaboração é centrada no aluno” (Panitz, 1996) 
 

Por fim, essa diferenciação entre os tipos de abordagens é importante para 
entendermos como é estabelecida a relação de ensino e aprendizagem em sala de 
aula quando optamos por trabalho em grupos. Notamos que o trabalho nunca será ou 
somente cooperativo ou somente colaborativo. Há momentos dentro do trabalho que 
convém iniciar com a colaboração e em momentos variar a forma de trabalho para a 
cooperação. No caso, por exemplo, da construção dos robôs, notamos que o trabalho 
colaborativo foi importante para a definição do conceito que seria trabalho e sua 
eventual discussão. Por outro lado o trabalho cooperativo foi importante para encontrar 
as peças a partir de sucatas e também na montagem do protótipo, em que cada aluno 
teve sua tarefa especificada. 

O estado colaborativo 

Se pensarmos o trabalho cooperativo e colaborativo como descrito na seção 
anterior, esses dois tipos de trabalho se excluirão mutuamente, sendo que se optarmos 
por um processo colaborativo, nunca será possível cooperar e vice-versa. Buscando 
uma alternativa para essa visão o próprio autor Brna (1998) articula uma ideia em que 
compreende a colaboração hora como um estado ou hora como um processo. Assim, 
se a pensarmos como um estado seria possível que ocorresse uma cooperação 
enquanto o processo colaborativo se manteria como estado. Para auxiliar na 
compreensão desse ponto de vista o autor utiliza da seguinte ideia “uma analogia seria 
afirmar que ser um escritor é uma designação de um estado, mas sentar e de fato 
escrever é um processo necessário que é apenas parte de ser escritor” (Brna, 1998). 

Nesse sentido é possível que os integrantes de um grupo mantenham uma 
posição diferenciada, enquanto cooperam e colaboram. Panitz contribui para a 
discussão apontando que “a colaboração é uma filosofia de interação e um estilo de 
vida pessoal, enquanto que a cooperação é uma estrutura de interação projetada para 
facilitar a realização de um objeto ou produto final.” (Panitz, 1996). Isso faz com que 
seja possível manter uma posição de colaborador enquanto a ação é cooperativa.  

Assim a cooperação se apresenta como um conjunto de técnicas e processos, e a 
colaboração como uma filosofia de ensino em sala de aula. Panitz (1996) ainda 
complementa com “a aprendizagem colaborativa muda a responsabilidade de 
aprendizagem do professor para o estudante, e ainda coloca o professor como um 
aprendiz” o autor ainda reforça que a colaboração não é uma técnica de sala de aula. 
Isso implicará que a autoridade e responsabilidade não serão restringidas, 
permanecendo compartilhada dentro do grupo. Esses fatores corroboram com o que foi 
descrito na seção anterior, onde o professor tem o papel centralizador na cooperação 
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enquanto que os alunos mantém papel mais ativo na colaboração em termos de 
responsabilidade para o andamento da atividade. 

O propósito da colaboração 

Apesar dos diferentes níveis de conceituação em relação a colaboração, devemos 
empreender que é possível que haja cooperação mesmo em trabalhos colaborativos 
(descrição da seção anterior) Nesse contexto a colaboração é um fim em si mesmo, já 
que se trata, como aponta Brna (1996) citando Roschelle e Teasley (1995) “ a 
colaboração é uma atividade coordenada, sincrônica, que é o resultado da tentativa de 
construir e manter uma concepção conjunta de um problema”. No caso então, devemos 
aprender a colaborar, e não o contrário como sugerem as pesquisas da área, que 
apontam a colaboração como uma técnica que pode ser utilizada para trabalho em 
grupo em uma sala de aula. 

Outra questão relevante do propósito do estado colaborativo é a formação do 
pensamento e a chegada a um consenso. De acordo com Torres et al (2004) “a 
aprendizagem colaborativa parte da ideia de que o conhecimento é resultante de um 
consenso entre os membros de uma comunidade de conhecimento” isso diferencia a 
atividade, em que há integração entre os membros do grupo, exposição de 
pensamento, diálogo e chegada a um acordo. Logo a cooperação fornece uma 
estrutura e regras definidas e a colaboração, por outro lado, encoraja a participação do 
estudante no processo de aprendizagem. Fica bem claro que os meios (que pode ser a 
cooperação) podem influenciar na maneira como se aprende, mas o estado 
colaborativo é que direciona e caracteriza as situações de aprendizagem. 

Obrigações, regras e o processo de colaboração 

A quarta e última característica do processo colaborativo é entendida por Brna 
(1998) como  

 
“em uma parceria colaborativa, quaisquer obrigações formais são 
suplementadas por um conjunto de obrigações implícitas. Por exemplo, é 
implicitamente aceito de que um grupo de semelhantes colaborando na 
produção de um pôster não trocarão socos entre si” (Brna, 1998) 
 

Aqui há estreita relação entre a atividade colaborativa como um processo e as 
características de um jogo, pois nota-se a presença de regras explícitas e implícitas 
que mantém a atividade coordenada. As regras implícitas são aquelas que não 
precisam ser definidas entre os participantes, como o respeito ao momento da fala de 
cada integrante. Já as regras explícitas são aquelas acertadas por consenso dentro do 
próprio grupo, por exemplo, as próprias funções que cada um vai exercer para o 
prosseguimento da situação, como os alunos que vão desmontar as peças para 
reaproveitamento, os alunos que vão projetar um modelo de robô que pode ser 
construído e até mesmo aquele grupo que irá construir o robô. 

Ainda sobre as obrigações dos integrantes dos grupos, vale mais uma vez 
ressaltar que fica implícito que os próprios alunos são responsáveis por sua 
aprendizagem e também pela aprendizagem de seus pares, mais uma vez 
corroborando com a posição de colaboração adotada por Panitz (1996) “na 
colaboração os indivíduos são responsáveis por seus atos, incluindo a aprendizagem e 
o respeito para com as habilidades e contribuição de seus pares”. 
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Ao final, deixaremos claro que essas quatro características estão de acordo com 
o que consideramos primordial sobre o processo de cooperação e colaboração, visto 
que é impossível trabalhar somente por uma dessas vias. O que enfatizamos e 
julgamos imprescindíveis no processo é a descentralização do professor e o foco nos 
alunos, que se tornam peça chave na construção de um ambiente diferenciado de 
trabalho, já que esses indivíduos ganham relevante papel na construção do 
conhecimento. 

Objetivos 
O presente trabalho conta então com os seguintes objetivos a serem 

considerados: 1) abordar as facilidades e dificuldades dos alunos no manuseio dos 
protótipos; 2) identificar outros conceitos que emergem a partir do manuseio do robô; 3) 
quais as relações entre o autômato e o processo prático da titulação e suas 
contribuições para a discussão deste conceito e 4) qual a contribuição da colaboração 
para a atividade. 
METODOLOGIA 

O trabalho teve como estratégia a análise de interação colaborativa entre os 
alunos para a resolução de uma problemática específica que é construir o robô e 
discutir um conceito químico. Nesse sentido, as discussões dos alunos se 
fundamentaram em um esforço para propor um modelo robótico que possibilitasse a 
discussão de um conceito. Assim, o objeto de análise corresponde a uma investigação 
da relação entre o protótipo robótico desenvolvido pelos alunos e as discussões que 
foram estabelecidas a partir de seu manuseio. 

Assim, torna-se necessário um planejamento de análise das falas fundamentadas 
nas interações sociais, flexibilidade na troca de informações, reflexão, discussão, 
relevância do conteúdo construído pelos alunos em sala de aula. Dessa forma, para 
nos centralizarmos em uma análise relevante do material desenvolvido pelos alunos 
iremos nos fundamentar nos pressupostos da Pesquisa Qualitativa. 

Nesse viés investigativo, a pesquisa qualitativa (TRIVIÑOS, 2008) nos permite 
restabelecer os parâmetros traçados previamente ao estudo a fim de promover um 
entendimento mais apurado da realidade que se está investigando. Além da 
flexibilidade investigativa, a abordagem qualitativa apresenta a liberdade de formular 
hipóteses, de maneira coerente, após a coleta e análise dos dados, ou seja, a priori o 
estudo se constrói “livre” da influência de uma formulação hipotética prévia. 

No âmbito da pesquisa qualitativa, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo 
de caso. Triviños (2008) define Estudo de caso como  

 

[...] uma categoria de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa 
aprofundadamente. Esta definição determina suas características que são 
dadas por duas circunstâncias, principalmente. Por um lado, a natureza e 
abrangência da unidade. [...] Em segundo lugar, também a complexidade do 
Estudo de Caso está determinada pelos suportes teóricos que servem de 
orientação em seu trabalho ao investigador. (TRIVINÕS, 2008, p. 133) 

 

Fundamentando-nos na definição de Triviños (2008), a abordagem da pesquisa 
se sustenta na perspectiva de estudo de caso, pois a unidade a ser analisada 
corresponde a dois aspectos fundamentais à pesquisa: a colaboração entre os pares e 
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a construção de um produto a partir da discussão colaborativa dos alunos. 
Em termos de público de pesquisa, inicialmente foram convidados para participar 

desse trabalho somente alunos do segundo ano do Ensino Médio de uma escola 
pública da rede estadual de ensino de Goiânia. Porém, no decorrer da pesquisa alguns 
alunos do primeiro ano pediram para participar e começaram a frequentar os encontros 
e a participar efetivamente do trabalho. Assim, contávamos com um número não muito 
grande de alunos, perfazendo um total de 8 alunos (6 alunas e 2 alunos). A faixa etária 
desses alunos era de 14 a 17 anos. Os encontros aconteceram no contraturno com 
duração variada entre 2 (duas) e 4 (quatro) horas, sendo 1 (uma) vez por semana. 

Durante as discussões o conceito químico foi escolhido pelos próprios alunos. 
Como estavam estudando ácido, base e reação de neutralização, que era ministrado 
pelo professor nas aulas regulares, eles optaram por uma atividade prática de titulação. 
Essa atividade contemplou a maior parte desses tópicos e teve o intuito de discutir o 
conceito com os alunos antes de começar a construir o robô. Durante o experimento os 
alunos perceberam que era difícil controlar a torneira da bureta e, em processo 
colaborativo, os próprios alunos conjuntamente com seus pares decidiram por construir 
um robô que titulasse. Na reunião seguinte foi distribuído papel e caneta para que eles 
se expressassem e projetassem um modelo sobre tal robô. Alguns alunos começaram 
a frequentar as reuniões após as discussões dos conceitos de robótica e titulação.  

Para esse trabalho, dentre as três unidades de análise obtidas que emergiram do 
estudo, apresentamos uma delas, a saber, “O debate e desenvolvimento do 
conhecimento químico no laboratório através da utilização do robô.” 
 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A categoria de análise escolhida apresenta duas subcategorias. São elas: 1) a 
dificuldade no manuseio do robô; 2) a utilização do robô e o processo de titulação. O 
presente trabalho se propõe a discutir conceitos químicos a partir de robôs. Foi deixado 
a cargo dos próprios alunos escolherem o conceito que seria discutido, já que eram os 
autores e colaboradores na proposta. Assim, o conceito escolhido pelos estudantes foi 
o de reações entre ácidos e bases, essa escolha foi proveniente das aulas regulares do 
período da manhã, e a dificuldade que os alunos tinham para compreender o conceito 
trabalhado em sala de aula regular. 

O primeiro problema já emergiu instantaneamente a partir da escolha do 
conceito: como abordar as reações entre ácidos e bases por via de um robô? Optamos 
por desenvolver atividades experimentais comuns de titulação. O intuito era tentar 
facilitar e impulsionar a criatividade dos alunos. 

 
1) As dificuldades de manuseio do robô por parte dos alunos. 

 
Resolvemos então montar um robô titulador. O primeiro passo era projetar em 

desenho esse robô. Daí emergiu duas opções, um braço mecânico titulador e um trilho 
titulador em série. O primeiro passo foi construir o robô, assim os próprios alunos 
perceberam que o braço era inviável, pois necessitaria de peças específicas que não 
teríamos acesso facilmente. Foi de uma carcaça de impressora velha que surgiu a 
proposta de desenvolvimento do trilho. 
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Figura 10: Fotos do trilho desenvolvido pelos alunos 

 
As soluções foram preparadas previamente, os alunos somente retiraram as 

amostras para análise. Durante o processo notamos alguns problemas em relação a 
medição das quantidades que seriam utilizadas para a titulação. Segue a fala abaixo. 

 
A2: Cuidado ai que já está chegando. Vai mais um pouco. Parou! 

C: Lembrando q é mais ou menos 5 que você gastar. 
A2: falta um centímetro 

C: Nesse caso não é medida de comprimento, é medida de volume, então faltam 1 mL. 
 

Notamos aqui que o aluno se confunde no momento de marcar o volume 
através da seringa, ele aponta que o volume de um mililitro é similar ao comprimento 
de um centímetro. Aqui notamos que o condutor da reunião faz uma intervenção 
tentando mostrar a diferença através do próprio instrumento. Segue na fala abaixo que 
novamente a aluna volta a cometer o mesmo engano. Nesse momento o condutor das 
reuniões que também é colaborador discute a diferença entre os diferentes tipos de 
medida. No caso volume e comprimento. 

 
A2: É milímetros ou centímetros? 

C: Como eu tinha falado, não é marca de comprimento, é marca de volume, se fala nesse caso 
mililitros. 

A3: Então nesse caso foram dois mililitros? 
C: Isso! Olha o deslocamento. 

 
Aqui percebemos que a aluna volta a cometer o mesmo erro, indicando que o 

processo de aprendizagem anterior ainda não havia se concretizado. Isso nos remete a 
prática escassa de atividades práticas no laboratório com os alunos, visto que o 
laboratório da escola foi implantado recentemente e os professores estão começando a 
utilizar o laboratório regularmente, mas de forma lenta, o que nos indica a baixa 
familiaridade que o aluno tem com os instrumentos de medida. Abaixo segue um 
momento que o mesmo aluno volta a manusear o instrumento de medida de volume e 
relaciona corretamente as unidades de medida com o que é manuseado. 
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A1: Coloca um pouquinho mais. 
A2: Essa você tem que olhar na seringa aqui ó. 

A1: Ah tá! 
A2: Quando estiver no 10mL você fala. 

A1: Passou um pouco lá. 
C: Já colocaram os 5 mL aí? 

A1: Passou aqui! 
C: Então devolve um pouco e tenta completar de novo. 

A2: Aqui é 5 mL e aqui também é 5 mL? 
A1: Isso, ai você coloca 10mL nas outras duas. 

A2: Posso colocar o indicador? 
C: Vai lá, duas gotas em cada um. Agora pode começar. 

 
Nesse trecho notamos também como o trabalho colaborativo é importante no 

processo aprendizagem do conhecimento, já que os colegas que se mantinham com 
dificuldades foram auxiliados pelos colegas que já manuseavam perfeitamente o 
equipamento e compreendiam a técnica da titulação. 

Em relação ao uso do robô os alunos familiarizaram rapidamente com o 
equipamento. No início eles manuseiam com certo receio, mas aprendem os comandos 
do robô perfeitamente. A aplicação das quantidades corretas das substâncias e 
observar corretamente os pontos de viragem também foram pontos interessantes da 
atividade, como podemos perceber nas falas abaixo: 

 
C: Aqui você pode girar para esse outro lado, porque assim está no mínimo e o robô não 

movimenta. 
A2: Opa, passou! 

C: Agora você gira para o seu lado para voltar. 
A3: Volta só um pouquinho. 

 
No trecho anterior fica clara a dificuldade em acertar a posição correta do robô 

para que uma das titulações seja efetuada com sucesso. O aluno é obrigado a voltar a 
base que desliza sobre o trilho para acertar o erlenmeyer correto. O que não indica 
dificuldade no manuseio dos controles do robô, configurando somente a falta de 
experiência em manuseá-lo. Notamos isso, pois eventualmente até quem é experiente 
com o robô erra esse posicionamento.  

 
A utilização do robô no processo de titulação 

 
Abaixo seguem falas que estão relacionadas ao acerto no ponto de viragem da 

titulação. 
 

C: Lembre-se de tentar pegar o ponto certo de viragem. 
A3: É 5mL, né? 

C: Isso, você pode colocar até o 4mL e depois ir mais devagar. Agita um pouco ela lá. 
A3: Está difícil aqui! 

C: Vou chamar um colega aqui para te ajudar. 
A1: Alguém gente (risos). 

A2: Vai mudar, olha. 
A3: Vai ter que ser no 5mL, porque no 4mL não deu nada não. 

C: Segue, vai para o 4,5mL, para, agita um pouco. 
A3: coloca esses 10mL ai para ver se não vai. 

C: Não, aí a gente vai perder o experimento. Parou, agita um pouco. 
 

Nesse momento estávamos quase atingindo o ponto de viragem, e a solução 
mudava de cor e, na medida que agitávamos, ela retornava a coloração anterior, os 
meninos deram risadas nesse momento. 
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A2: Parou, parou, parou 

C: Quanto que gastou ai? 
A3: 6mL ou 6,5mL. 

 
Na verdade o volume gasto foi entre 5mL e 5,5mL, o aluno somente confundiu 

o lado da seringa para observar o quanto foi gasto da substância. 
 

C: Movimenta o robô aí, vamos para o próximo. 
A2: Vai lá, adiciona lá. 

C: Olha ai, quanto que gastou? 
A4: 5,1mL ou 5,2mL 

 
Nesse trecho notamos que os alunos conseguiram realizar a titulação 

perfeitamente, sendo que as vantagens desse robô é que: 1)ele permite realizar até 
quatro titulações seguidas; 2) em grupos, visto que a titulação comum com as vidrarias 
de laboratório é um processo técnico solitário, não contribuindo para proporcionar 
trabalhos em grupo. Por outro lado, o robô exige no mínimo duas pessoas 
responsáveis, uma para lidar com o deslize da peça no trilho e o segundo integrante 
que tem o papel de titular, adicionando os padrões primários, marcando os volumes 
gastos para identificar a concentração do padrão secundário. 

Quando os alunos manuseavam o robô e executavam o procedimental 
experimental, uma aluna foi solicitada a participar da atividade. O que se nota nas falas 
abaixo é que a aluna ainda tem receio em manusear o equipamento, isso implicou 
numa discussão de motivação entre a aluna, o professor e o pesquisador. Notamos 
aqui que o processo colaborativo foi importante para que a aluna se sentisse a vontade 
em manusear o equipamento, mantendo a colaboração como um estado em que 
motiva e auxilia ao aluno. Já o processo cooperativo entra na questão da divisão das 
tarefas, em que no primeiro momento ela vai movimentar o robô e no segundo ela vai 
concluir a titulação. 

 
C: Vai lá, movimenta o robô para o próximo aqui e vamos ver quanto que vai dar. Não esquece 

de controlar a seringa. 
P: Controla o robô lá A2. 

A2: Não. 
P: Tá com medo de que A2. 

C: Pois é, olha, aqui ele vai movimentar e aqui mudar o sentindo. 
P: Olha ai, viu, não tem nada demais. Só o receio de mexer. 

A2: E aí, para que vai servir essa substância? 
P: Bom, aqui a gente utiliza duas substâncias, um que a gente sabe a concentração e a outra é 

a que iremos descobrir através desse processo. Isso é titulação, serve para descobrirmos as 
concentrações de substâncias que a gente não conhece. 

 
No questionário aplicado ao final da atividade em que foi solicitado que os 

alunos descrevessem as vantagens e desvantagens do robô a aluna responde da 
seguinte maneira 

A2: “[...] Só é um pouco complicado de mexer, mas é muito prático”. 
 

Essa resposta indica que ela ainda considera o robô complicado para o 
manuseio, mas reconhece que o robô contribui para que o processo seja mais simples, 
visto que a titulação é um processo complicado devido a necessidade de precisão para 
o correto resultado experimental. 

Voltamos a implicar na importância da colaboração como um estado, no 
sentido de auxiliar os estudantes a compartilharem experiências para que se sintam 
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mais a vontade durante o processo de ensino e aprendizagem. É o caso já discutido 
por Panitz (1996) em que é relatada a importância que os alunos devem atribuir as 
responsabilidades dentro do trabalho colaborativo. Vale relembrar que os alunos são 
responsáveis por seu aprendizado e também pelo aprendizado de seus pares, ainda 
complementando que eles devem respeitar as opiniões e contribuições dos colegas. 
Nesse sentido, a colaboração coloca o aluno no centro do processo e este, mesmo 
com receio, manuseou o equipamento com auxilio dos outros colaboradores. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando que o presente trabalho está inserido dentro de um contexto 
mais amplo de pesquisa, consideramos relevantes os desenvolvimentos dos alunos 
nessa categoria de análise. Considera-se que os alunos se empenharam em discutir os 
conceitos que foram propostos a partir da atividade experimental proporcionada pelo 
robô que eles próprios construíram.  De acordo com os autores Brna (1998); Panitz 
(1996); Torres et al (2005) e Silva (2009) o estado colaborativo proporcionou que esses 
estudantes assumissem um papel autônomo na atividade, sendo responsáveis por 
conduzir a discussão e ainda pela aprendizagem não somente individual, mas também 
dos pares. É importante ressaltar que os alunos discutiam juntos, próximos ao 
professor e que fatores como a motivação e o desafio que são qualidades 
fundamentais do trabalho colaborativo propiciaram momentos de questionamentos e 
busca de soluções para os erros encontrados no decorrer da atividade. Os elementos 
estudados e discutidos, tanto nos termos robóticos quanto nos termos químicos só 
foram possíveis porque foi compreendida a importância de se respeitar os pontos de 
vista variados, visto que os conceitos são complexos e que em muitas situações 
emergem visões deformadas tanto em relação ao conceito ácido e base quanto em 
termos técnicos intrínsecos a atividade. 
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Introdução

As  pesquisas  nas  áreas  relativas  ao  ensino  de
química  apontam como uma das dificuldades nos
processos de ensino e aprendizagem a aversão que
os  estudantes  apresentam  aos  conteúdos  da
disciplina  de  química,  que  por  sua  vez,  esteve
muito voltada à transmissão de conceitos por meio
de  repetição  de  fórmulas,  nomes  e  cálculos.
Atualmente, são propostas novas metodologia para
levar  aos alunos um ensino mais dinâmico,  nesse
contexto,  está  inserida  a  utilização  de  atividades
lúdicas (FILHO, 2009).
A atividade lúdica como motivadora nos processos
de  ensino  e  aprendizagem  não  é  pensada como
ferramenta facilitadora da memorização, mas uma
metodologia  que  permite  maior  descontração  e
desinibição,  levando ao raciocínio,  à reflexão  e a
construção do conhecimento. Desse modo é notado
um  método  diferenciado  para  compreender
conceitos e desenvolver valores, onde a atividade é
voltada para o sujeito  que aprende. (SANTANA &
REZENDE, 2008; CUNHA, 2012)

Objetivos

O Science Tour é um jogo de tabuleiro desenvolvido
para ser adaptável a trabalhar diversos conteúdos,
sendo para isso necessário apenas mudanças em
seu baralho de cartas.
Para essa versão o jogo foi utilizado para avaliar a
compreensão  de  conceitos  como;  propriedades
periódicas, distribuição eletrônica, além de abordar
a  presença  dos  elementos  no  cotidiano  e  trazer
algumas curiosidades a cerca dos mesmos.

Descrição

O  Science  Tour  é  um  jogo  didático  de  tabuleiro,
onde para alcançar a vitória  o jogador (ou grupo)
deve chegar ao final de um percurso. Esse cominho
é  composto  pelos  118  elementos  da  tabela
periódica  organizados  em  ordem  crescente  de
número atômico.
A quantidade de casas (elementos) percorridas por
cada  participante  é  determinada  pela  soma  dos
valores obtidos no lançamento de três dados, tendo
como  condicionante  à  permanência  na  nova
posição  a  resposta  de  uma  pergunta  (lida  pelo

mediador ou por outro jogador) retirada de um dos
quatro baralhos existentes no jogo, de acordo com
as regras abaixo:

 As questões serão agrupadas pela classificação
química em blocos (s, p, d e f).

 O participante respondera a questão referente
ao bloco  a qual  pertence o elemento  onde o
peão estiver posicionado.

Para eliminar a possível  sensação de estar sendo
“punido pelos dados”, que pode causar desinteresse
pelo  jogo,  no  caso  dos  jogadores  que  por
sucessivas vezes ficarem com valores menores nos
dados, foi criada uma regra que determina;

 Para cada dado em que aparecer a face 1 (um)
será  eliminada  uma  resposta  incorreta  nas
questões  de  múltipla  escolha.  Caso  os  três
dados fiquem com a face 1 (um) para cima, não
será  necessário  ao  jogador  (ou  grupo)
responder a questão.

Outro fator relevante a cerca do jogo é o tempo de
resposta,  considerando  o  percurso  composto  por
118 elementos foram utilizados três dados, levando
em  consideração  valores  máximos  nos  dados  e
respostas  sempre  corretas  seriam  necessárias
ainda sete rodadas para que o primeiro grupo fosse
decretado  vencedor,  logo,  é  recomendado
estabelecer o tempo de um ou dois minutos para
resposta. Esse tempo torna possível  o término da
partida,  ou em outro caso, explorar maior número
de questões das disponíveis no baralho.
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Introdução 
O processo de ensino-aprendizagem de química 

deve aliar conhecimentos teóricos e práticos, uma 
vez que a Química é uma ciência experimental. 
Assim, a utilização de laboratórios didáticos é capaz 
de propiciar uma construção significativa do 
conhecimento, permitindo a melhor assimilação de 
conteúdos considerados abstratos para os alunos1,2. 
Apesar disso, observa-se que há uma resistência 
dos professores da Educação Básica quanto à 
utilização dos laboratórios, o que se deve, 
principalmente, às dificuldades que eles encontram 
para pôr em prática noções de segurança no 
laboratório3. Nesse contexto, a utilização de uma 
atividade lúdica poderia contribuir para que o aluno 
adquirisse, por meio de uma brincadeira prazerosa, 
conhecimentos essenciais para se trabalhar de 
forma segura no laboratório4. Desta forma criamos o 
jogo SegurAção, criação didática a qual o professor 
pode se utilizar para a transposição de obstáculos 
didáticos ou epistemológicos5. Assim o presente 
jogo vem sendo desenvolvido com o intuito de 
auxiliar os professores a ensinar as normas de 
segurança de laboratório de forma simples e 
divertida, facilitando a assimilação deste conteúdo 
por parte dos alunos. 

Resultados e Discussão 
O jogo SegurAção é um facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem de conceitos e normas de 
segurança no laboratório de química e tem como 
público alvo alunos de Ensino Médio e alunos de 
Graduação com atividades laboratoriais. Esse jogo 
foi baseado em outro jogo desenvolvido pelo grupo, 
denominado QuimicAção, que tinha por objetivo 
elencar os problemas de aprendizagem dos alunos 
em relação a segurança no laboratório, auxiliando-
nos na seleção dos temas a serem mais explorados. 
O jogo SegurAção é classificado como um jogo de 

tabuleiro dividido em 4 cores, sendo que cada uma 
apresenta um tipo diferente de tarefa. O jogo 
também possui 4 peões com as cores do tabuleiro; 
1 dado numerado de 1 a 6; 80 cartões-atividades 
divididos nas cores amarela, vermelha, azul e 
branca e 4 peças de Diagrama de Hommel em 
formato de quebra-cabeças. 
O objetivo dos jogadores é cumprir pelo menos 

duas tarefas de cada cor e assim ter direito de 

conquistar 1 peça de Diagrama de Hommel. Para 
isso, os alunos devem se organizar em, no mínimo, 
duas duplas (quatro pessoas) ou até quatro duplas 
(oito pessoas) e cada grupo, deve lançar um dado. 
A dupla que retirar o maior valor no dado inicia o 
jogo. A dinâmica do jogo é bem simples. Após 
definida a ordem de jogada, cada grupo lança o 
dado e anda a quantidade de casas indicadas pelo 
dado. Ao parar, ele retira uma carta da mesma cor 
da casa onde parou. Esta carta contém uma tarefa a 
qual deve ser lida por um dos integrantes de seu 
grupo e respondida pelos demais. A cada tarefa 
realizada com sucesso o grupo ganha um cartão da 
sua referida cor. Assim a cada dois cartões de 
mesma cor, o grupo tem o direito de trocá-la por 
uma peça do Diagrama de Hommel. Ganha o jogo 
quem primeiro formar o Diagrama de Hommel. 

Conclusões 
O jogo SegurAção além de facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem, possibilita ao aluno uma 
construção de conhecimentos relacionados à 
Segurança no Laboratório de Química e à 
curiosidades a respeito deste ambiente de trabalho. 
Esta ação estimula a criatividade, o raciocínio, a 
liderança e ainda promove a integração de distintos 
grupos dentro do contexto da sala de aula. 
É importante ressaltar que o foco deste trabalho é 

segurança no laboratório, portanto caso o professor 
sinta a necessidade, o jogo aqui apresentado pode 
ser adaptado para outras áreas de ensino, como por 
exemplo, laboratório de Ciências ou Biologia. 
Nesta perspectiva o jogo SegurAção é uma 

proposta aos docentes que querem trabalhar com 
seus alunos os conceitos de segurança no 
laboratório de forma lúdica e de fácil compreensão.  
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Introdução 
A Química como ciência da natureza, está presente 
em todos os processos, influenciando nossas vidas, 
e apesar disso para os alunos ela é considerada 
difícil, pois a Química ensinada nas escolas ainda é 
muitas vezes mecânica. Para Freire1 (1996) ensinar 
exige alegria e esperança e para tornar o ensino da 
Química, simples e agradável, devemos abandonar 
metodologias mais antigas, que foram utilizadas no 
ensino dito tradicional, e adotar procedimentos 
didáticos alternativos, em que os alunos possam 
adquirir conhecimentos mais significativos, sendo o 
material lúdico-pedagógico uma atividade onde se 
aprende com diversão, trabalhando o 
desenvolvimento social do discente. 
A aplicação desta atividade de construção de uma 
Tabela Periódica Lúdico-Interativa representou uma 
nova maneira de trabalhar este conteúdo. 

Objetivos 
Os objetivos de promover a integração entre 
educação superior e educação básica e de 
contribuir para a articulação entre teoria e prática 
necessárias à formação docente, elevando a 
qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura, foram alcançados, pois o trabalho 
estimulou a discussão do conteúdo da Tabela 
Periódica, sendo possível trabalhar com os alunos 
participantes o reconhecimento e compreensão de 
símbolos, códigos e nomenclatura próprios da 
Química. 

Descrição 
Esta atividade foi realizada por alunos de uma 
turma de 3º ano do Ensino Médio na modalidade 
Magistério, do turno da manhã do Instituto de 
Educação da Paraíba. 
A Tabela Periódica Lúdico-Interativa é composta 
por uma base feita de acrílico com todos os 
elementos químicos e também constituída por um 
circuito de LED que ao ser acionado, através uma 
chave liga/desliga, acende o elemento a ser 
abordado, de acordo com o número da carta, que 
será escolhida dentre as 80 cartas do jogo, 

contendo os elementos mais usuais. Cada carta 
contém seis perguntas, onde a inicial será escolhida 
por sorte, jogando-se um dado, contendo a 
numeração de 1 a 6, a confirmação da resposta 
certa será feita ao se acionar a chave com o 
número atômico constante na carta como 
identificação do elemento químico, que o acenderá, 
assim o participante da vez saberá se acertou a 
resposta. É possível também mostrar cada grupo de 
elementos ao se acionar a chave que o identifica, 
pois a tabela é lúdico–interativa. 
 

 
Figura 1. Aplicação da tabela 

 
A construção da Tabela Periódica Lúdico-Interativa 
realizada pelos futuros professores do ensino 
básico, sob a orientação de quatro bolsistas do 
PIBID, possibilitou uma troca de conhecimentos 
muito válida, onde o entusiasmo em participar da 
atividade motivou os alunos a aprenderem mais 
sobre a periodicidade existente na classificação dos 
elementos químicos e durante a aplicação desta 
ferramenta os alunos absorveram o conteúdo de 
forma dinâmica e eficiente. Foi possível verificar 
também que os alunos que participaram da 
atividade apresentaram maior curiosidade e 
facilidade em responder as perguntas expressas 
nas cartas. Assim os resultados alcançados através 
do uso do lúdico foram positivos e os objetivos 
foram alcançados. 
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Introdução 
O processo de inclusão é realidade nas escolas, 
com isso é necessário criar estratégias de 
aprendizagem aos alunos com deficiência, 
entretanto muitos professores se sentem 
despreparados em virtude da falta de formação 
para atender as necessidades peculiares a cada 
tipo de deficiência. Dessa forma, há necessidade 
da elaboração de recursos didáticos que darão 
suporte ao processo de ensino, como por 
exemplo, descrições e adaptações em relevo para 
alunos com deficiência visual, utilização de 
simbologia aos deficientes auditivos e tantos 
outros recursos que promovam um ensino de 
qualidade à pessoas com deficiência. 
Considerando tal necessidade dos alunos com 
deficiência visual, foi proposta a construção da 
Tabela Periódica em Braille. Hoje, a Tabela 
Periódica é um recurso indispensável para o 
ensino da química na qual o “seu estudo se 
caracteriza por um sólido caráter teórico e não só 
como uma ferramenta empírica de análises de 
fatos” (SEIXAS, et. Al. 2001).  
 

Resultados e Discussão 
A Tabela Periódica foi produzida com Pára-sol de 
painel de automóveis, feito de papelão e pintado 
com tinta spray e foi dividida nos 7 grupos: metais 
alcalinos, metais alcalinos terrosos, metais de 
transição, lantanídios, actinídeos, não metais e 
gases nobres com materiais alternativos como 
botões de roupa, barbante, miçanga, papel 
camurça, pedra para aquário, macarrão e lixa 
grossa para que o aluno possa ao passar a mão 
por cada família, identificar e diferenciá-las através 
da textura dos diversos materiais utilizados. O 
símbolo do elemento químico, a massa atômica e 
o número atômico foram impressos em Braille na 
sala de recursos audiovisuais da EEEFM Santo 
Antônio. A parte inferior da Tabela Periódica 
apresenta uma legenda relacionada a cada grupo 
com seus respectivos materiais alternativos. Como 
mostrada na figura de sua confecção, e ela pronta. 

 
Figura 1. Confeccção da tabela e tabela Braille pronta. 

  
Foi realizada uma entrevista com os dois alunos 
da oitava série, participantes da atividade com a 
tabela periódica. Abaixo são apresentadas suas 
opiniões quanto a utilização da tabela em Braille: 
Aluno 1: “É uma forma interessante e divertida de 
aprender, e até quero fazer isso mais vezes. ”  
Aluno 2: “eu nunca tinha usado nada parecido 
antes, me ajudou muito a entender o conteúdo” 
Quando perguntado como a tabela ajudou no seu 
aprendizado. Aluno 1: ”me ajudou a aprender os 
nomes dos elementos químicos sem problema 
para entender o que era pra ser feito”.  
Aluno 2: “Agora pude ler com minhas próprias mão 
a tabela periódica”. 

Conclusões 
Os alunos com deficiência visual necessitam de 
materiais adequados em sala de aula, passando 
assim de ouvintes passivos para ativos. Com isso, 
a adaptação de uma Tabela Periódica para o 
Braille é fundamental para que os alunos possam 
participar de maneira igualitária das aulas de 
química. Por fim, conclui-se que a deficiência 
visual não limita a capacidade desses alunos 
aprenderem, mas para apoiar essa aprendizagem 
é necessário o uso de recursos adequados a tais 
necessidade. 
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RESUMO: A apresentação da tabela periódica no Ensino Fundamental e Médio é considerada como um 
conhecimento básico e importante para o entendimento da Química em um contexto mais geral. Apesar 
de toda sua importância para Química, muitas vezes, esse conhecimento é concebido como uma 
sequencia de memorizações desconsiderando-se os seus fundamentos essenciais. Considerando estes 
fatos, neste artigo apresentaremos uma proposta de atividade com uma tabela periódica interativa, que 
busca introduzir como os elementos químicos foram organizados, por meio de critérios de classificação, 
que podem ser estabelecidos por meio das semelhanças. 

INTRODUÇÃO 
A tabela periódica é uma forma de organizar os elementos químicos até hoje 

conhecidos, levando em conta suas diversas características, sendo uma ferramenta 
importante para a Química e seu estudo. Nela estão sistematizadas informações sobre 
os elementos químicos naturais e/ou artificiais que possibilitam, de acordo com suas 
propriedades, prever o comportamento dos átomos como, por exemplo, a reatividade 
ou não de um determinado elemento químico. 

A tabela atual tem sua organização a partir da estrutura atômica dos elementos 
químicos, mas esta foi originalmente desenvolvida por meio de observações 
experimentais das propriedades químicas e físicas dos elementos, realizadas 
especialmente nos séculos XVIII e XIX. 

A classificação mais detalhada dos elementos foi realizada por Dimitri Ivanovitch 
Mendeleev no ano de 1869, quando este ordenou os elementos químicos em ordem 
crescente de peso atômico (massa molar). Dessa organização resultaram as “famílias 
de elementos” e os “grupos”. Na mesma época Meyer, na Alemanha, investigava as 
propriedades físicas e constatou que valores semelhantes se repetiam periodicamente, 
quando a massa molar aumentava. Entretanto esta ideia foi revisada pelo cientista 
britânico Henry Moseley em 1913, que por meio de experiências com raios X, propôs a 
organização dos elementos por ordem de número atômico e não mais de massa 
atômica. 
 
A tabela periódica e as atividades didáticas 

O estudo da tabela periódica faz parte dos programas de ensino fundamental, 
médio e superior, compondo parte dos livros didáticos de Ciências e Química. Na 
maioria dos livros o tratamento dado está centrado na distribuição eletrônica e na 
organização por famílias e grupos, deixando em segundo plano as propriedades e 
características que servem para classificar os elementos químicos. É comum também o 
“estudo” das propriedades periódicas que, muitas vezes, tem-se resumido 
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memorização da “regra das setas”, que não contribui para o entendimento das 
propriedades. Além disso, na forma como o tema é apresentado fica implícito que a 
tabela atual foi organizada por Mendeleev, desconsiderando todas as outras 
contribuições que resultaram nesta organização. 

Uma breve observação nos livros didáticos já nos dá um panorama geral do que 
foi citado anteriormente. Na maioria dos livros não há uma discussão histórica do 
desenvolvimento da tabela periódica e, quando isso é feito, apenas é apresentada uma 
sequencia linear de acontecimentos, que passam a ideia de um conhecimento “pronto 
e acabado”, feito por pessoas iluminadas ou por um acaso do destino, como a história 
que é contada aos estudantes sobre o “Sonho de Mendeleev”. Nos livros é 
apresentada uma elaboração da tabela como generalização indutiva de Mendeleev, 
que carece de marco teórico por parte de quem a pensou. 

Em pesquisa realizada por Mehlecke, et al. (2012) em livros didáticos de 
Química distribuídos no Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 
(PNLEM) os pesquisadores verificaram que:  

 
[...] o conteúdo tabela periódica é parcialmente apresentado em uma 
perspectiva histórica. O contexto histórico aparece, geralmente, como recortes 
e figuras anexas. Ademais, há pouca relação entre esses anexos e os textos 
que explicam a própria tabela periódica. Dessa forma, não se apresenta de 
forma clara uma relação para os leitores e estudantes sobre como o 
conhecimento químico e físico sobre a tabela periódica evolui. (MEHLECKE, et 
al., p. 543, 2012). 
 

A forma “mecânica e reprodutiva” das definições da tabela periódica geralmente 
tem um fim utilitário, ou seja, a resolução de exercícios. Sem uma compreensão 
adequada das propriedades periódicas e de suas variações não há o entendimento da 
tabela e, consequentemente a compreensão epistemológica das ciências. O estudo de 
regularidades e semelhanças existentes entre os elementos da tabela periódica, bem 
como o entendimento dos critérios de classificação são essenciais para compreensão 
dos fundamentos da tabela periódica. 

Sendo o livro didático o principal recurso utilizado pelo professor no ensino da 
tabela periódica, autores como Godoi e colaboradores (2010) e Franco-Mariscal e 
colaboradores (2009) apontam a relevância da utilização de métodos diversificados, 
como a tabela periódica interativa, jogos didáticos, buscando desconstruir a visão dos 
estudantes da necessidade de memorização das informações contidas na tabela 
periódica, possibilitando dessa forma uma compreensão mais fundamentada e 
contextualizada do conteúdo em questão. 

Diante desta perspectiva, Trassi e colaboradores (2001) afirmam que “[...] o 
estudo da Tabela Periódica, praticado em um grande número de escolas, [...] privilegia 
aspectos teóricos de forma tão complexa que se torna abstrato para o educando” 
(TRASSI, et al. 2001, p.1335) e, nesse sentido, cabe ao professor proporcionar ao 
estudante uma abordagem que contemple conteúdos mais significativos, propriedades, 
aplicações e correlações entre esses assuntos, pois, 

 
Ensinar corretamente ao aluno como a tabela foi construída significa ensiná-lo 
como o homem pensa em termos de ciência, para que, através das 
informações recebidas, o aluno possa chegar à compreensão unilateral da 
realidade e do papel da Química, não adquirindo tais informações 
passivamente (TRASSI, et al., 2001, p. 1336). 
 

 Tendo em vista os pontos apresentados anteriormente nosso trabalho traz uma 
proposta de construção de uma tabela periódica interativa e a sugestão de atividades 
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para a discussão do tema, tendo em vista a compreensão dos critérios de classificação 
dos elementos químicos e a organização dos elementos de acordo com as suas 
semelhanças e relações. 
 

1. Como definir critérios de organização? 
 
Para definir critérios de organização elaboramos um material didático (Kits) 

composto por 97 peças confeccionadas com diferentes formas geométricas recortadas 
em EVA’s e cinco cores diferentes (vermelho, verde, amarelo, branco e laranja), 
conforme figura 01. Cada um dos Kits contém:  

 
01 quadrado com 4 cores diferentes e em 3 tamanhos diferentes; 
2 tipos de triângulos diferentes (por exemplo: equilátero e retângulo). Para cada tipo de 
triângulo com4 cores diferentes, 3 tamanhos diferentes;  
01 retângulo com 4 cores diferentes e 3 tamanhos diferentes; 
01 losango com 4 cores diferentes e em 3 tamanhos diferentes; 
01 trapézio com 4 cores diferentes e em 3 tamanhos diferentes; 
02 tipos de círculos (por exemplo: círculo vazado e círculo cheio). Para cada círculo 
com 4 cores diferentes e 3 tamanhos diferentes; 
01 estrela. 

A montagem dos kits caracteriza-se apenas como sugestão, podendo ser 
utilizado outro tipo de material, como por exemplo, botões de roupa de diferentes cores, 
tamanhos e formas. 

 
Figura 01: Figuras geométricas com formas e tamanhos diferentes 

 
 

2. Construção de uma tabela periódica interativa 
 
Na sequência apresentamos os passos para construção de uma tabela periódica 

interativa confeccionada com material reutilizável, assim como as atividades didáticas 
propostas para utilização deste recurso. 
 
Materiais: 
118 Embalagens de leite/suco (Tetra Pak®) quadradas vazias; 
Tesoura; 
Papel sulfite; 
Papel contact. 
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Montando a tabela: Cortar as embalagens vazias, produzindo um cubo (todos os lados 
com 7,0 cm), conforme a Figura 02: 
 

 
Figura 02: produzindo o cubo 

 
Em cada uma das seis faces do cubo, devem ser adicionadas algumas 

informações sobre os elementos químicos. Em nossa organização optamos por: face 1: 
símbolo, nome do elemento, número atômico; face 2: propriedades periódicas; face 3: 
ocorrência do elemento; face 4: estado físico e radiatividade; face 5: classificação 
periódica (metal, não metal, gases nobres, alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, 
halogênios).  

As faces podem ser elaboradas em papel sulfite e fixadas ao cubo com auxílio 
do papel contact, resultando em um cubo como apresentado na Figura 03. 
 

 
Figura 03: Cubo de embalagem de leite/suco pronto 

  
Para disposição dos cubos e organização dos mesmos foi elaborado um painel 

em madeira com encaixe para cada um dos cubos. O painel foi confeccionado por um 
marceneiro, conforme Figura 04 e 05. 
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Figura 04: tabela periódica face símbolo 
número atômico 

Figura 05: tabela periódica face 
“ocorrência” 

 
 
 
Proposta de atividade didática 
 

Neste tópico descreveremos duas atividades relacionadas à tabela periódica. A 
primeira é relacionada aos critérios de organização, utilizando kits de figuras 
geométricas feitas com EVA. A segunda atividade busca articular à primeira (critérios 
de organização) tendo como objetivo a organização dos elementos na tabela periódica 
de acordo com as propriedades e informações presentes em cada cubo. 

Neste trabalho trazemos, como exemplo, a atividade realizada com 45 
estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, na cidade de Toledo, Paraná. A 
atividade foi realizada no Laboratório Comquímica da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste), quando os estudantes participam de oficinas oferecidas no 
projeto Comquimica das crianças.  

 
Desenvolvimento da atividade: 
 

Para iniciar a atividade são distribuídos os kits de EVAs aos estudantes 
(reunidos em grupos) contendo as figuras de diferentes formas geométricas, tamanhos 
e cores.  
Aos grupos propõe-se a seguinte questão: Quais os critérios possíveis para 
separação do material disponível? 

Cada grupo discute e estabelece seus próprios critérios para separar as figuras 
em categorias que, posteriormente, são apresentadas ao grande grupo. Os estudantes 
podem estabelecer diferentes critérios para separação, como: cor, forma geométrica, 
tamanho, número de lados da figura, dentre outros. A ideia principal é que eles 
visualizem as diferentes possibilidades de separação e organização das figuras, assim 
como os cientistas que, por meio de diversas tentativas e pesquisas, chegaram à 
organização da tabela periódica. 
 
Como os estudantes fizeram a classificação: 

Durante a atividade os estudantes (10 grupos) realizaram a distribuição das 
figuras geométricas tendo como critério geral: cor, formas geométricas e tamanhos (do 
menor para o maior). Dois grupos separam pelo número de lados: 4 lados o quadrado, 
retângulo, losango, 3 lados triângulos.  
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Um grupo de estudantes classificou as figuras apenas dois grandes grupos, 
quais sejam: Grupo 1: com pontas (quadrados, retângulos, losango e estrela) e Grupo 
2: sem pontas (círculos). 

A escolha do número de critérios que cada grupo poderia utilizar era livre. Assim, 
o número de critérios que cada grupo criou variou bastante.  

5 grupos elegeram 4 critérios; 1 grupo 3 critérios; 1 grupo 5 critérios, 1 grupo 8 
critérios e 1 grupo 12 critérios.  

Durante a atividade de separação das figuras foi possível perceber que o 
número de critérios determinados pelo grupo depende do interesse e da participação 
deste, pois alguns grupos participaram ativamente da atividade discutindo e criando 
diversas maneiras de classificar as formas, enquanto outros centraram apenas nos 
aspectos mais superficiais, como a “cor”. Nas figuras 06 e 07 apresentamos dois 
grupos de estudantes, o primeiro mais elaborado e o segundo mais simplificado.  
 
 

  
Figura 06: organização por cores, formas e 
tamanhos 

Figura 07: organização por formas e seus 
tamanhos 

 
Trabalhando com a Tabela Periódica 
 
Questão inicial: Como será que os cientistas chegaram até a organização atual da 
Tabela Periódica dos elementos Químicos? Que critérios os cientistas usaram para 
organizar os elementos? 
 
Desenvolvimento da atividade:  
 

Aos estudantes distribuem-se os cubos (elementos químicos). Os estudantes 
devem discutir as possibilidades de agrupamento, baseados nas informações contidas 
em cada face do cubo e relacionando com a atividade anterior, ou seja, com a definição 
de critérios por semelhanças. Para possibilitar uma melhor organização, tendo como 
base as semelhanças entre as propriedades, o professor deve distribuir aos grupos 
elementos químicos que apresentem relação entre suas propriedades. 

Durante a organização, o professor auxilia as discussões nos grupos, buscando 
relacionar a organização da tabela periódica com a primeira atividade (distribuição das 
figuras geométricas). 

O número de cubos que cada grupo recebe depende do número de estudantes 
que participam da atividade. Cada grupo em posse dos cubos deve escolher os 
critérios para organizá-los. Os critérios utilizados pelos estudantes foram agrupados no 
quadro 1.  
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Podemos perceber que os critérios mais utilizados pelos estudantes foram: 
estado físico e famílias (7 grupos), densidade (6 grupos) e número atômico e 
radiatividade (5 grupos). 
 
Quadro 1: Critérios utilizados pelos estudantes para organizar as caixas 
 

Critérios Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Grupo 
5 

Grupo 
6 

Grupo 
7 

Grupo 
8 

Grupo 
9 

Grupo 
10 

Estado físico (sólido, 
gases e líquidos 

x   x x x x x x x 

Afinidade eletrônica x x x     x  x 
Ponto de fusão 
negativo e positivo 

   x   x x   

Densidade x   x  x x x x  
Número atômico x     x x x x x 
Metal e não metal, 
metais de 
transição/famílias 
(gases nobres, 
alcalinos, calcogênios). 

x  x x x  x x x x 

Eletronegatividade  x  x    x x  
Radioativo ou não  x   x  x x x  
Artificial radioativo ou 
não  

 x        x 

Sólido radioativo ou 
não  

 x         

Grupo que brilha e que 
não brilha 

    x      

Aplicação       x     
Raio atômico      x     
Ponto de ebulição       x x   
Condutividade       x    
Massa        x   
Ordem alfabética        x   
Camada de valência        x x  

  
Terminada a atividade de organização das caixas e seguindo os critérios 

definidos pelo grupo de estudantes, os estudantes dirigem-se até o quadro da tabela 
(vazia) e "tentam" organizá-la. Caso o estudante não concordasse com a posição dos 
elementos colocados pelo grupo anterior, este poderia mudar a posição do cubo e fazer 
uma nova distribuição, até que se chegasse a um consenso geral da turma. Na figura 
08, os estudantes discutem a organização de alguns elementos de acordo com as 
informações contidas no cubo.  

Na figura 09, os estudantes organizam a tabela periódica no painel, tendo em 
vista as discussões anteriores. 

 

  
Figura 08: estudantes analisando as 
semelhanças entre as propriedades dos 
elementos 

Figura 09: estudantes interagindo com a 
tabela e propondo uma organização em 
função das propriedades 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A atividade aqui proposta com uma tabela periódica interativa constitui-se como 

um elemento importante para as aulas de Química, tendo em vista que a abordagem 
desenvolvida prioriza a identificação de critérios e semelhanças entre as propriedades 
dos elementos químicos, tão importante para o entendimento da organização da tabela 
periódica. 

A experiência realizada com jovens do 9º ano do ensino fundamental possibilitou 
a abertura de discussões entre os estudantes e a compreensão da tabela periódica 
como uma das formas de organização e não a única possibilidade (ideia geral dos 
estudantes ao chegar no laboratório Comquimica). Neste sentido é importante destacar 
que atividades deste tipo serão tão mais eficientes quanto maior for o 
comprometimento do professor e dos estudantes na organização do material e na 
realização consciente e refletida sobre a atividade.  

Nossa sugestão é que a proposta aqui apresentada seja utilizada para introduzir 
os conhecimentos sobre tabela periódica, pois compreender critérios de classificação 
nos parece fundamental para entender os princípios que embasam a classificação 
periódica dos elementos.  
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Introdução 
O estudo da tabela periódica faz parte do conteúdo 
programático das escolas de ensino fundamental (9º 
ano) e médio (1º ano) e tem sido desenvolvido pelos 
professores,na maioria das vezes, considerando 
apenas os aspectos que levam o estudante a 
familiarizar-se com a estrutura atual da tabela 
periódica. As metodologias utilizadas acabam 
reduzindo-se aos aspectos de memorização de 
nomes, símbolos, famílias, grupos e propriedades 
periódicas que resultam em pouco ou nenhum 
significado para o estudante. Por outro lado, 
propostas mais elaboradas e que priorizam 
aspectos relacionados à natureza e aos 
fundamentos da classificação periódica dos 
elementos, bem como a história das ciências tem 
sido bem menos comum. Mehleckeet al., (2012) 
realizou pesquisas em livros didáticos de Química 
distribuídos no Programa Nacional do Livro Didático 
para o Ensino Médio e verificou que: “[...] não se 
apresenta de forma clara uma relação para os 
leitores e estudantes sobre como o conhecimento 
químico e físico sobre a tabela periódica evolui”1. A 
falta de um estudo mais elaborado sobre tabela 
periódica gera um ensino utilitário que só serve para 
resolução de exercícios. Nesta proposta de trabalho 
buscamos elaborar uma metodologia para o estudo 
de tabela periódica que priorizasse a sua 
compreensão, especialmente no que se refere à 
organização dos elementos e sua classificação por 
meio das propriedades periódicas. 

Resultados e Discussão 
O trabalho foi realizado por meio de uma proposta 
didática destinada a estudantes de ensino 
fundamental e médio e oferecida no laboratório 
Comquímica da Unioeste, por meio de oficinas. A 
proposta está constituída por dois momentos, 
primeiramente os estudantes elaboram uma 
organização de figuras geométricas, classificando-
as de acordo com critérios escolhidos por eles e, na 
sequência, deveriam apresentar formas de 
organização de uma tabela periódica interativa, 
tendo em vista as propriedades dos elementos 
contidos em um cubo elaborado a partir de 
embalagens Tetra Pak®, como por exemplo, 
número atômico, aplicações, ocorrência, dentre 

outras. As figuras geométricas foram 
confeccionadas em EVA com cinco cores diferentes, 
totalizando 97 peças, incluindo triângulos, 
quadrados, círculos, losangos, retângulos, 
quadrados e uma estrela. O objetivo principal da 
proposta foi fornecer aos estudantes elementos que 
os levassem a estabelecer critérios de organização 
– atividade 1 – para posteriormente compreenderem 
os critérios a partir dos quais se estruturou o modelo 
da tabela periódica atual – atividade 2. Diante desse 
objetivo e, tendo realizada a proposta com 66 
estudantes de 9º ano do ensino fundamental de 
uma escola particular da cidade de Toledo/Paraná, 
podemos indicar alguns resultados. Ao classificarem 
as figuras todos os grupos (10 grupos, com 6 ou 7 
estudantes) utilizaram como primeiro critério “cor”, 
seguido por “forma geométrica” e “tamanho”. Em um 
segundo momento, para classificação dos 
elementos e sua organização na tabela periódica, 7 
grupos utilizaram como critério a sequência de 
número atômico, tendo em vista que este 
conhecimento havia sido trabalhado pela professora 
na escola e, mesmo diante do desenvolvimento da 
atividade, não foi possível desconstruir o 
conhecimento mecânico produzido inicialmente. 
Três grupos utilizaram os dados contidos nos cubos 
referentes às propriedades dos elementos como: 
estado físico, afinidade eletrônica, densidade, 
natureza do elemento e outros, como critérios de 
organização. Os grupos de estudantes que optaram 
por classificar os elementos em sintéticos e naturais 
conseguiram estabelecer uma relação entre critérios 
de classificação e organização da tabela periódica 
abordando a evolução da tecnologia. 

Conclusões 
Assim, podemos concluir que propostas como essa 
serão efetivas se forem realizadas para introduzir 
conhecimentos sobre tabela periódica, pois 
compreender critérios de classificação nos parece 
fundamental para entender os princípios que 
embasam a classificação periódica dos elementos.  
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RESUMO: 

A inserção do lúdico na educação básica vem sendo uma metodologia interessante, devido a sua 
capacidade de promover o conhecimento científico junto ao dinamismo presente do mesmo. 
Pesquisadores como Vygotsky (1989) e Kishimoto (2008) comentam tal abordagem a priori como uma 
inovação para o ensino e aprendizagem dos alunos em distintas disciplinas, derrubando a ideia de que 
os jogos são usualmente usados para a recreação das crianças, jovens e adolescentes. O presente 
trabalho destaca a criação e aplicação do jogo Torre Periódica, para o ensino de química no ensino 
médio, com intuito de constar a importância deste para a formação dos alunos e sua eficácia no 
processo de construção do conhecimento. 

 
INTRODUÇÃO: 

É  de conhecimento que os professores antes de mais nada, devam refletir  acerca 
das práticas educacionais que permitam buscar atos que  favoreçam o 
desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos, pois são deles a interpretação e 
aplicação dos materiais a serem trabalhados em sala de aula. 

Diante disso, Gaskell (1982) citado por Santos; Schnetzler (2010, p.97), afirmam 
que os professores de ciência de hoje não foram treinados para assumir tal tarefa, e 
que o desenvolvimento  de materiais deve passar de mão em mão, através de debates 
entre professores acerca de questões e assuntos envolvidos, modos de tratá-los, para 
se ter um compartilhamento de experiências concretas.  

Nesta linha de pensamento, Silva; Zanon (2000),  afirmam que os educandos de 
química apresentam o ensino experimental, como importância para o processo de 
ensino aprendizagem, entretanto, ressalvam a  deficiência de materiais, a exacerbada 
quantidade de alunos na sala de aula e cargas horárias pequenas em analogia ao 
enorme conteúdo trabalhado.  Porém,  não é somente as experimentações que podem 
ser trabalhadas em sala de aula.  

 Neste contexto, o professor segundo o Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 30, v.01), deve assumir o papel de mediador entre 
os alunos e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e 
situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas de cada um, aos seus conhecimentos prévios e aos 
conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. 

Deste modo, se faz necessário o uso de novas metodologias no processo de ensino 
aprendizagem, nessa perspectiva Vygotsky (1989) e Kishimoto (2008) veem  o lúdico 
em sala de aula como uma proposta a ser usada como prática pedagógica viável, além 
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de ser um possível agente mediador do conhecimento científico na discussão e 
interpretação de fatos do cotidiano.  

A respeito disso, Santos (2002 ), reitera que o desenvolvimento do aspecto lúdico 
facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, e facilita os 
processos de socialização, comunicação, expressão e construção de conhecimento. 

Diante das observações advindas das aulas de Química, oportunizadas pelo 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), foi possível perceber 
o déficit de aprendizagem dos alunos para o ensino da disciplina, haja vista que, os 
mesmos caracterizam erroneamente como uma ciência complexa, decorrente da 
maneira descontextualizada ministrada pelos docentes. 

Com a finalidade de apresentar uma proposta metodológica alternativa para ensino 
dos conceitos químicos, o presente trabalho buscou desenvolver o jogo-brinquedo 
intitulado de Torre Periódica, e também apresentar os resultados os resultados 
alcançados diante da sua aplicação com os alunos do primeiro ano do ensino médio de 
uma escola pública no município de Salinas – Minas Gerais.  

Sendo assim, almeja-se com o jogo-brinquedo que o aluno tenha um conhecimento 
prático, análogo ao conhecimento aplicado teoricamente, motivando-os nas aulas, e 
criando uma visão crítica e reflexiva do conteúdo trabalhado. Enfim, o trabalho resume-
se em refletir sobre a seriedade do jogo e o que o mesmo contribui para com a 
aprendizagem, visando a formação do aluno. Pois segundo Pozo (1998), o professor 
pode dar assistência ao aluno em atividades de formulação, ativando seus 
conhecimentos e proferindo estes a uma nova informação. Por tais motivos, faz-se 
necessário a inserção e debate sobre a eficiência do lúdico em sala de aula. 
 
DA COMPOSIÇÃO DO LÚDICO 

O jogo quando criado como um instrumento de ensino, são titulados como jogos 
educativos, que visam desenvolver ao aluno habilidades, capazes de suprir todos os 
aspectos cognitivos, além de propiciar uma relação do sujeito com o seu meio, além 
das práticas educacionais da atualidade. O mesmo, necessita propiciar um ambiente 
para que o aluno trabalhe seu raciocínio, sua reflexão e posteriormente a construção 
de seu conhecimento. Diante disso, Kishimoto (1994), aponta que o jogo educativo tem 
duas funções, sendo a primeira a função lúdica, que propicia a  diversão e o prazer 
quando voluntariamente, e a segunda a função educativa, que ensina qualquer tema 
que complete o indivíduo em seu saber e sua compreensão de mundo. 

Sendo assim, o jogo didático necessita ser aplicado pelo professor de forma a 
proporcionar a ampliação de determinadas habilidades e adaptar ao conhecimento de 
conteúdos científicos, isto é, na aplicabilidade do jogo o estudante deve ser orientado a 
observar aspectos a serem comprovados, dependendo do que se almeja ensinar 
(STEFANI; NEVES, 2004).  

Uma vez que, inseridas no âmbito escolar, as atividades lúdicas devem ser como 
um tipo de recurso didático educativo, auxiliando em momentos distintos, como na 
apresentação de um conteúdo, ilustração de aspectos relevantes ao conteúdo, como 
revisão ou síntese de conceitos importantes e avaliação de conteúdos já desenvolvidos 
(CUNHA; 2004). 

Neste fio de confluência, o jogo Torre Periódica inicialmente apresenta as mesmas 
características do original, se constituindo de doze copos, adesivados com símbolo de 
elementos periódicos, contendo sua nomenclatura, e número atômico, conforme a 
figura 01. 
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Figura 01:  Imagens do Torre Periódica. 
 
Segundo  Baranita (2012), as regras é o estimulo necessário para que os alunos 

tenham concentração no jogo, ao mesmo tempo que regulam seus comportamentos. 
Sendo prazeroso o processo em alguns jogos. Diante disso, Kishimoto (1994) afirma 
que, o jogo considerado um tipo de atividade lúdica, possui duas funções: a lúdica e a 
educativa, e que as mesmas devem encontrar-se em equilíbrio, uma vez que se a 
função lúdica predominar, não passará de um jogo e se a função educativa for tônica 
será apenas um material didático. 

Neste contexto, segue no quadro 01, as principais regras que compõem o jogo 
Torre Periódica. 
 

Quadro 01: Regras do jogo Torre Periódica. 
 

Regras:  

x Antes de iniciar os movimentos do jogo Torre Periódica deve-se deixar as 
duas mãos sobre a mesa.  

x No final do movimento, coloque as mãos na posição inicial.  
x  Inicialmente defina o lado em que começará o movimento de empilhar os 

copos (ametais, metais, gases nobres). 
x Para desempilhar deve-se voltar ao lugar de onde começou o empilhamento. 
x Não se deve continuar o jogo Torre Periódica sem corrigir os erros cometidos. 

O movimento errado acontece quando os copos caem durante o processo de 
empilhamento ou desempilhamento, ou quando coloca algum elemento de 
forma incorreta.  
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Além das regras, o jogo foi dividido em etapas para que os alunos pudessem 
disseminar as propriedades da tabela periódica, bem como, realizar associações do 
jogo com a mesma. Com a pretensão de melhor raciocínio dos educandos, foram feitas 
perguntas durante as realizações das etapas a seguir, para que os mesmos 
compreendessem a composição e organização da tabela periódica. Vale ressalvar que 
cada resposta errada acarretará o aumento de 15 segundos no tempo final. 

Etapa 01: Primeiramente separe 02 copos (um com classificação de ametal e outro 
da família dos gases nobres) e em seguida monte uma torre de 10 copos (esse passo 
tem por finalidade representar a Tabela Periódica completa).  

Etapa 02: Separe os copos de maneira que forme duas torre de 03 copos, sendo 
uma com ametais e a outra com gases nobres, e uma torre de 06 copos com metais 
(Dissociar a classificação dos elementos em metais, ametais e gases nobres). 

Etapa 03: Separe os copos em 02 torres, uma de 06 copos representando os 
elementos situados nas famílias 01 a 13 (metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, 
metais de transição); e outra de 06 copos representando os elementos situados nas 
famílias 14 a 18 (ametais e gases nobres). 
 

TORRE PERIÓDICA: DA APLICAÇÃO METODOLÓGICA 

O jogo Torre Periódica é uma adaptação do jogo Torre Copos, em que testa-se a 
agilidade e destreza dos jogadores em uma competição contra o tempo. No entanto, 
com a adaptação do jogo para o ensino de química, almejou-se que a partir da 
dinâmica do mesmo, os alunos se familiarizassem com a tabela periódica, seus 
elementos, famílias e demais propriedades. 

A análise do jogo se constituiu de uma abordagem qualitativa, em que a 
interpretação do objeto de estudo, é significativo para diagnosticar se este proporciona 
aos alunos à compreensão do objeto de estudo, do fenômeno. Dentro deste contexto, 
Amorim et al (2006) preconiza que a abordagem qualitativa parte do fundamento de 
que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência 
viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito.  

O trabalho foi desenvolvido por meio de um processo experimental, que segundo 
Gil (2002, p.48) este é essencial, pois determina um objeto de estudo, seleciona as 
variáveis capazes de influenciar nos meios científicos, e define as formas de controle e 
de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Além de ser um processo 
em que o pesquisador é um agente ativo e não um observador passivo.  

Para a coleta dos dados, fez-se o uso de um questionário, que conforme Gil (2002, 
p.115), o mesmo constitui o meio mais rápido e barato de obtenção de informações, 
além de não exigir treinamento de pessoas e garantir o anonimato.  
 

RESULTADOS 

Diante a uma natureza de metodologias de ensino que surgem para apoio à prática 
docente, e confiando de que o lúdico pode ser um item de contribuição para a 
construção e alcance do conhecimento. O jogo Torre Periódica buscou refletir sobre o 
uso dos jogos dentro da sala de aula, e na transmissão e construção de conhecimentos 
químicos da tabela periódica. A respeito disso, Moura (1992),  assevera que, o jogo tem 
como elementos principais nesta concepção, o papel reservado à interação como fator 
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de desenvolvimento e as ideias de que o conhecimento evolui, de que o ensino deve 
ser lúdico e de que o objetivo final é o conceito científico. 

Nesse sentido, o gráfico 01, expressa a sistematização dos dados da pesquisa, 
apreciando o nível de desenvolvimento dos alunos ao responderem aos questionários 
após suas participações nas aulas, adaptando o modelo do ensino tecnicista, com o 
uso de atividades lúdicas, mediante o uso do jogo. 
 
 

Gráfico 01:  Questionários aplicados após o desenvolvimento do jogo Torre Periódica. 

 
 

Segundo os dados obtidos por meio de questionário sobre o jogo Torre 
Periódica, ao analisar as respostas referentes à Questão 1, 97% participantes 
avaliaram o jogo como facilitador no processo de ensino-aprendizagem, ao se tratar do 
conteúdo de tabela periódica. Duas alunas expõem que:  

 
“O jogo facilita, pois além de aprender, nós nos divertimos, e a nossa mente flui 
melhor para adquirir novos conhecimentos.” .” (Sujeito F, aluno do 1º Ano do 
Ensino Médio). 

“Nos auxilia a conhecer e diferenciar os elementos da tabela, proporcionando 
uma forma de aprendizagem diferenciada.” .” (Sujeito M, aluno do 1º Ano do 
Ensino Médio). 
 

Isso pode ser explicado conforme Oliveira e Soares (2005), onde relatam que a 
utilização do lúdico pode ser uma alternativa para ensinar vários conceitos no ambiente 
educacional, pode ser uma forma de despertar o interesse inerente ao ser humano e, 
por consequência, determiná-lo para que busque meios para resolver as atividades 
propostas. 

Nesse sentido o jogo proporcionou um momento de discussão sobre a 
classificação periódica dos elementos. Isto é, o jogo permitiu aos bolsistas do Pibid 
avaliar o nível de conhecimentos dos alunos, sobre determinado conteúdo; bem como, 
direcionar uma discussão, a fim de elucidar dúvidas.  

Quando os alunos responderam a Questão 2, aproximadamente 82% dos alunos 
concluíram que o jogo aplicado é de fácil compreensão. No decorrer da aula, a 
explicação das regras é uma forma de fazer com que os alunos, admitam o mecanismo 
de assimilação tanto do jogo como das regras.  



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

MD 

O jogo confeccionado foi facilmente utilizado pelos alunos, permitindo que os 
bolsistas analisassem o andamento do jogo e interferindo quando necessário, para tirar 
possíveis dúvidas e falhas conceituais presentes nos alunos que participaram da 
atividade. 

Nesse contexto, em trabalho recente, Cavalcanti e Soares (2007) mostraram que 
quando a regra é adequadamente clara e seguida, o jogo, além de proporcionar 
aprendizado, pode-se mostrar uma excelente ferramenta de avaliação do 
conhecimento químico.  

Quando instigados a expor suas opiniões acerca da importância do lúdico no 
ambiente escolar, 97% dos sujeitos da pesquisa, afirmaram que o uso de jogos que 
promovem o conhecimento cientifico, é significativo para seu processo de ensino-
aprendizagem, e consequentemente para com o âmbito escolar. Sendo assim, 
observa-se que é fundamental que o docente tenha domínio em distintas metodologias 
de ensino, na quais, contribuam para a formação dos alunos em sala de aula. Tais 
justificativas se pautam diante da afirmação a seguir, discorrida por um dos sujeitos da 
pesquisa. 

 

“ O lúdico no ambiente escolar, serve para descontrair a rotina de aula 
possibilitando uma forma de aprendizagem diferenciada.” (Sujeito X, aluno do 
1º Ano do Ensino Médio). 

 
  Neste sentido, observa-se que o aluno aponta o jogo como um instrumento 
dinâmico, em que o aluno busca o conhecimento sem a carga enorme na sala de aula, 
além de acarretar aulas menos enfadonhas, que instigam aos discentes motivações 
diante dos conteúdos abordados. A respeito disso, Roloff (2010, p. 02) cita que, o lúdico 
pode trazer à aula um momento de felicidade, seja qual for a etapa de nossas vidas, 
acrescentando leveza à rotina escolar e fazendo com que o aluno registre melhor os 
ensinamentos que lhe chegam, de forma mais significativa. 

De acordo com o gráfico 01, aproximadamente 85% dos sujeitos da pesquisa, 
discorreram que através do jogo Torre Periódica, puderam compreender significamente 
as propriedades da tabela periódica que o mesmo propusera, bem como, abordaram 
que o uso de jogos no âmbito da sala de aula, facilita em seu processo de ensino-
aprendizagem. Conforme as afirmações a seguir: 

 

“ Aprendi que nenhum estudo é ruim, todos os dias pode melhorar, com jogos e 
brincadeiras, assim, o desenvolvimento escolar sempre melhora.” (Sujeito Y, 
aluno do 1º Ano do Ensino Médio). 

 “ Aprendi a identificar mais a tabela e aprender mais um pouco sobre famílias e 
colunas.” (Sujeito B, aluno do 1º Ano do Ensino Médio). 

 
 Diante das justificativas, percebe-se o valor que o jogo têm para com a 
aprendizagem dos alunos em sala de aula, além de proporcioná-los prazer em 
aprender Química. Segundo Pinto et al (2012), em virtude desta atmosfera de prazer 
dentro da qual se desenrola, a ludicidade é portadora de um interesse intrínseco, 
canalizando as energias no sentido de um esforço total para consecução de seu 
objetivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos resultados obtidos, confiamos que a utilização dos jogos lúdicos 
nas aulas sobre tabela periódica é uma ferramenta efetiva, pois facilita a assimilação 
dos elementos e seus respectivos símbolos.  

Através deste trabalho foi possível entender a importância da utilização das 
atividades lúdicas no processo educativo, como instrumento que permeia a integração, 
a sociabilidade, o despertar da brincadeira e principalmente o aprendizado dos alunos, 
enfoca a necessidade de alguns cuidados que devem ser tomados ao levarmos um 
jogo para sala de aula e ressaltando a importância da colocação de regras de simples 
compreensão  e pontuações. 

Compete ressaltar que a utilização dos jogos lúdicos não devem ser usados 
como único método de ensino, e sim como apoio para o professor, visto que os 
mesmos necessitam estar atentos aos objetivos que cabe a aplicação de um jogo em 
sala de aula e saber como conduzir a construção do conhecimento. Além disso, é 
necessário guiar os alunos a explorarem as probabilidades do jogo e analisarem suas 
consequências ao processo ensino aprendizagem.  

Com a utilização do jogo Torre Periódica, pode-se detectar melhoras 
significativas ao conhecimento científico, os alunos sentiram estimulados, favorecendo 
o ingresso ao conteúdo de maneira lúdica. E mediante ao que vivenciamos em sala de 
aula com a execução da atividade, nota-se que o jogo é um material didático motivador, 
dinâmico e significativo na aprendizagem de conceitos científicos da tabela periódica. 
Cabe ressalvar que os jogos servem como suportes pedagógicos e é cabível que o 
professor adote ou confeccione seu próprio jogo, de acordo com suas necessidades, 
para diversos assuntos relacionados aos conteúdos de química. 
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Introdução 
O Estudo dos Gases é um dos principais temas 

abordados na formação do aluno no ensino médio, 
em que questões históricas e epistemológicas 
podem ser discutidas em torno do ensino de 
química. Neste contexto, o livro didático é um dos 
principais objetos de estudo por se tratar de uma 
ferramenta indispensável no ambiente escolar e 
que, sobretudo, tem protagonizado o papel de 
principal recurso metodológico utilizado por 
professores do ensino médio no Brasil [1]. Os livros 
didáticos de Química, de maneira geral, utilizam 
modelos de ensino na perspectiva de agregar uma 
linguagem que busca aproximar o aluno dos 
conhecimentos científicos, onde se observa um 
processo de transposição didática. Neste processo 
se verifica uma “deformação” do saber cientifico por 
se entender, que desta forma, se facilita a 
aprendizagem no âmbito do ensino escolar [2]. 

Consideram-se os principais fatores do processo 
de transposição didática a descontemporalização e 
descontextualização dos fatos científicos estudados; 
a naturalização como forma de atribuição de um 
“poder natural” aos fenômenos, no qual a escola 
espera respostas; e uma tendência à 
despersonalização, desvinculando as condições de 
pesquisa na abordagem dos fenômenos 
investigados [2,3]. Este trabalho qualitativo 
investigou dois livros didáticos utilizados na rede 
estadual da Bahia, denominados neste trabalho 
como A e B respectivamente, com o intuito de 
verificar os fatores referentes à transposição didática 
no ensino dos gases, promovendo uma discussão 
das disparidades entre o saber cientifico e o saber 
disseminado no ambiente escolar.  

Resultados e Discussão 
Ao analisar os livros A e B, observamos que os 

autores descreveram as leis dos gases sem 
considerar o contexto histórico e as condições 
sociais em que as leis foram formuladas. Esta 
abordagem configura um processo de 
descontemporalização porque desvincula o aluno da 
realidade em que estes conceitos foram 
consolidados.  
Considerando a descontextualização do conteúdo, 

que desperta a ideia de que as leis expostas são 
absolutas e funcionam em qualquer condição, 
observamos que o livro A demonstra esta tendência. 

No entanto, o livro B salienta que “as leis cientificas 
só valem dentro de certos limites”, o que colabora 
para o desenvolvimento de uma posição mais 
consciente do leitor em relação à produção cientifica 
e as condições que limitam os métodos na 
investigação. 
O uso da escala de temperatura termodinâmica 

Kelvin ao invés da escala Celsius é tratado no livro A 
de forma naturalista. Esta ênfase sugere uma 
regularidade imposta pela natureza para um fator 
manuseado pelo homem, contribuindo para firmação 
de um caráter dogmático ao conteúdo. 
Ao tratar de transformações isobáricas, ambos os 

livros apresentam modelos que consideram a 
pressão constante, porém não apresentam 
esquemas de instrumentos de medida que 
confirmem constante tal propriedade. Esta forma de 
apresentação desvincula da abordagem os 
procedimentos técnicos de instrumentação para 
medidas da pressão, promovendo uma 
despersonalização do conteúdo. O resultado é o 
aumento de dúvidas em relação aos procedimentos 
instrumentais que validam e verificam a ocorrência 
das leis dos gases. 

Conclusões 
  Verificaram-se nesta análise que os elementos da 
transposição didática estão presentes em ambos os 
livros investigados, podendo colaborar para difusão 
de informações que trazem um caráter desvinculado 
a história, despersonalizado e dogmático em relação 
à ciência divulgada na esfera do ensino médio 
regular realizado na escola com intermédio do livro 
didático.   
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Introdução 
O Ensino de Química é considerado complicado 

por ser uma ciência considerada intrigante, 
nebulosa e inalcançável pelos alunos. A maior 
dificuldade dos professores é fazer com que a 
química se torne prazerosa para o aluno. Uma das 
estratégias para isso seria a interação entre os 
métodos tradicionais de ensino juntamente com 
formas alternativas de aplicação da matéria.  

Segundo Almeida (1998) é preciso reencontrar 
novos caminhos para a prática pedagógica escolar, 
uma espécie de libertação, de desafios, uma luz [...] 
Jogos lúdicos são considerados métodos 
inovadores e facilitadores da aprendizagem quando 
bem elaborado e consequentemente aplicado da 
forma correta.Pois assim possibilitaria a construção 
e elaboração do conhecimento pelo aluno, dando-
lhe autonomia, mesmo que as atividades lúdicas 
não representem um aprendizado imediato, elas 
ainda assim servirá como facilitadores de 
habilidades inovadoras não só para a vida escolar, 
mas também para a sociedade. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo 
desenvolver um jogo didático-pedagógico lúdico, 
semelhante à tradicional jogo caça ao tesouro 
(trilha), contemplando o Ensino de Química sobre o 
conteúdoda teoria atômica, visando proporcionar de 
forma eficaz e divertida a aprendizagem, por meio 
do desenvolvimento do raciocínio e a reconstrução 
do conhecimento pelos os alunos. 

Resultados e Discussão 
Os jogos contribuem na prática educativa nos 

aspectos cognitivos como também nos de diversão 
e lazer. Os jogos lúdicos vêm sendo utilizados no 
ensino de química como uma alternativa inovadora, 
e de bons resultados no processo de ensino e 
aprendizagem.  

Pensando neste contexto, foi utilizada uma Trilha 
sobre a teoria atômica que fez o papel 
complementar no Ensino de Química, sendo este 
jogo lúdico aplicado para 35 alunos do primeiro ano 
“A” do ensino técnico em Química integrado ao 
ensino médio no Instituto Federal de Rondônia, 
campus Ji-Paraná.  

A trilha era composta por 40 cartas no tamanho 
de uma folha A4, no qual em algumas cartas 
continham curiosidades sobre cientistas que 
contribuíram para o desenvolvimento da evolução 
dos modelos atômicos. Para a aplicação da trilha 

atômica, foram estabelecidas quatro regras, onde a 
turma foi dividida em dois grupos sendo o grupo 
ganhador o que chegasse ao final da trilha primeiro. 

 
Figura 1.Aplicação da trilha atômica para turma 
 

Os alunos demonstraram um conhecimento 
significativo ao que se diz respeito ao conteúdo 
sobre a teoria atômica. Foi possível observar 
durante a aplicação da atividade que os alunos 
ficaram entusiasmados e interativos, onde após 
questionamentos sobre o aprendizado efetivos, 
mais de 70% dos alunos afirmaram que o jogo foi 
muito importante para a fixação do conteúdo 
aplicado. 

Assim, é correto considerar que os jogos lúdicos 
ganham um amplo espaço, além de ser uma 
alternativa inovadora e ideal na aprendizagem. Isso 
porque a contextualização e facilitação de 
compreensão de conhecimentos tornam-se maiores 
quando os alunos recebem propostas interativas e 
divertidas causando entusiasmo e por consequência 
disto, a curiosidade. 

 
Conclusões 

Os jogos lúdicos podem ser considerados como 
boas ferramentas de auxílio que visam à 
complementação do ensino de química. Pois, 
durante a aplicabilidade do jogo lúdico foi possível 
observar que este não é um método difícil de ser 
utilizado, sendo sua confecção fácil e simples, e que 
se mostra como um instrumento eficaz na 
construção do conhecimento. 
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Introdução 
Percebe-se que a história da química orgânica é 
um tópico pouco discutido pelos professores em 
sala de aula do ensino médio. Isso pode 
desenvolver nos alunos uma visão distorcida 
deste conteúdo. Talvez por isso muitos deles 
apresentem dificuldade em compreender como 
surgiram alguns fatos, tais como as cadeias 
carbônicas, arranjos moleculares, etc. Segundo 
CUNHA (2012), acreditava-se que a aprendiza-
gem ocorria pela memorização. Devido a isso, os 
professores julgavam que os problemas na 
aprendizagem eram apenas dos alunos. No 
entanto, a forma do trabalho docente influência no 
insucesso destes. Assim, é importante buscar 
metodologias que despertem o interesse dos 
estudantes, de forma que os professores passem 
a ser mediadores de situações que estimulam a 
aprendizagem.  Neste sentido, foi desenvolvido 
um jogo, com os alunos de duas turmas do 3º 
ano do ensino médio do IFNMG – Campus 
Salinas, pelas acadêmicas bolsistas do 
Pibid/Subprojeto de química. 

Objetivos 
O presente trabalho teve por objetivo o ensino e o 
resgate da história da química orgânica através 
do lúdico e propor um material didático capaz de 
apresentar esse conteúdo de forma 
contextualizada. 

Metodologia 
Inicialmente, ministrou-se uma aula expositiva 
sobre a história e a importância da química 
orgânica no cotidiano. Na aula seguinte, a turma 
foi dividida em seis grupos aos quais foi 
apresentado o jogo “Trilhando a Química 
Orgânica”, constituído de um tabuleiro adaptado 
ao conteúdo, contendo 30 casas algumas com 
figuras, 6 borrachas ponteiras de cores diferentes 
servindo como pinos para os jogadores e um 
dado. Se o jogador cair em uma casa marcada 
com uma imagem de interrogação, deverá pegar 
um cartão dos que estarão em um monte ao lado 
do tabuleiro, identificados com as seguintes 
expressões: “PERGUNTAS”, “SEGUNDA 
CHANCE”, “VOLTE PARA O INÍCIO DO JOGO” e 
“VOLTE CINCO CASAS”. O tabuleiro possui 
ainda 3 casas  com estruturas moleculares de 
vitaminas (A, B e C), onde o participante que cair 
em uma delas, deverá percorrer casas à frente. E 
se cair em alguma casa com expressões de 
alerta (inflamável, tóxico, radioativo) deverá 
percorrer casas voltando. Assim, quem chegar a 
ultima casa primeiro, ganha o jogo. 

 
Figura 1: Tabuleiro do jogo. 

Ao término da atividade foi aplicado um 
questionário contendo 5 perguntas avaliando a 
jogabilidade do jogo e a percepção dos alunos 
quanto a aprendizagem do conteúdo. 

Resultados e discussões 
Os alunos ficaram um pouco dispersos durante a 
aula teórica, porém no decorrer da atividade 
lúdica houve uma melhora expressiva na 
participação. Cerca de 97% dos participantes 
afirmaram que o jogo foi divertido e que ao final 
da atividade ainda lembravam o conteúdo 
explorado. Para um dos pesquisados o jogo 
“mesmo sendo uma brincadeira estimula os 
alunos a estudarem, pois o jogo é uma 
competição e só ganha quem tem mais 
aprendizado”. 

 
Figura 2: Aplicação do jogo. 

Conclusão 

Através da realização da atividade, pode-se 
perceber que o jogo proporcionou aos alunos um 
melhor aprendizado do conteúdo, levando-os à 
compreender a história e a importância da 
química orgânica, além de ser um excelente 
recurso didático alternativo, com potencial para 
auxiliar em diversos conteúdos de química. 
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RESUMO: Neste trabalho, que é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, a 
intenção foi levantar concepções sobre “ludicidade” em algumas referências teóricas que abordam o 
tema. Esse levantamento resultou na criação de seis categorias de análise que juntas integram um 
instrumento que pode ser utilizado na análise de atividades lúdicas. Como exercício, o instrumento 
construído foi aplicado na análise de uma atividade lúdica já divulgada e conhecida da área de ensino de 
química. Além da oportunidade de testar seu potencial de aplicabilidade, o instrumento servirá 
posteriormente para a pesquisa em desenvolvimento que trata de compreender como os licenciandos da 
área de ciências concebem, constroem e aplicam as atividades lúdicas em situações de ensino.  
  
INTRODUÇÃO 
 

A utilização de atividades lúdicas no Ensino de Ciências tem aumentado 
exponencialmente na última década (SCHWARZ, 2006; OLIVEIRA, 2005) e se 
consolida como uma estratégia possível para construção de conhecimentos científicos. 

Embora tenhamos a intenção de discutir o termo “lúdico”, em alguns momentos 
o termo “jogo” deve aparecer, visto que em alguns contextos práticos e teóricos 
algumas vezes ambos aparecem com o mesmo significado. Como menciona Soares 
(2004), no Brasil, termos como jogos, brinquedos, atividades lúdicas e brincadeiras 
ainda não são empregados de forma completamente diferenciada, o que demonstra um 
nível baixo de conceituação deste campo do conhecimento. 

O presente trabalho contempla parte das reflexões teóricas desenvolvidas 
numa pesquisa de mestrado em andamento que pretende explorar o lúdico como 
estratégia pedagógica, investigando sua potencialidade na formação inicial de 
professores da área de Ciências. O recorte apresentado neste momento surgiu com o 
intuito de levantar concepções teóricas sobre ludicidade em diferentes autores que 
tratam do tema. 

Um exemplo de estudo nesse sentido foi desenvolvido em trabalho recente por 
Lima e Altarugio (2013), onde os autores construíram um Vê epistemológico ou Vê de 
Gowin (apud Moreira,1999; 2012) a partir de leituras e análises dos artigos que tratam 
do lúdico em aulas de química nas publicações da Revista Química Nova na Escola, 
como mostra a figura 1.  
 Por tratar-se de um instrumento heurístico eficiente para analisar a estrutura do 
processo de produção do conhecimento ou para desvelar conhecimentos 
documentados (por exemplo, em artigos de pesquisa) essa análise torna-se muito 
importante, pois contribui dando uma visão abrangente quanto à importância das 
atividades lúdicas no ensino de química, relacionando os conceitos trabalhados a partir 
da temática (domínio metodológico) e os aspectos filosóficos, sociológicos entre outros 
(domínio teórico-conceitual). 
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Figura 1: Diagrama V – Visão do lúdico na Revista Química Nova na Escola 1995 a 
2013 (LIMA e ALTARUGIO, 2013). 

Analisando as ideias propostas, nota-se que o domínio teórico conceitual do 
tema lúdico foi abordado de forma ampla, visto que o mesmo está inserido numa 
discussão que empresta da filosofia, da sociologia, da pedagogia e da psicologia este 
domínio. 

Segundo Lima e Altarugio (2013) a utilização deste diagrama possibilitou 
também a construção de um mapa conceitual, como mostra a figura 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Mapa conceitual das visões do Lúdico na Revista Qnesc 1995-2013  

(LIMA e ALTARUGIO, 2013). 
Diferente do diagrama Vê, o mapa conceitual engloba os diversos aspectos 

analisados nos artigos e, desta forma dão uma visão mais geral quanto às habilidades 
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e competências atingidas a partir do trabalho com atividades deste tipo no ensino de 
química. 
 
OBJETIVOS 
 

Neste trabalho, de abordagem qualitativa e de natureza descritiva exploratória, 
um dos objetivos é propor uma reflexão teórica acerca da diversidade de concepções 
sobre “ludicidade” encontrada nas obras de alguns pesquisadores que tratam sobre o 
assunto.  Ao mesmo tempo, nos propomos a levantar categorias que representam os 
elementos comuns desses autores acerca do tema, construindo um instrumento de 
análise para atividades lúdicas. Outro objetivo é fazer um exercício de análise de uma 
atividade lúdica aplicada a uma situação de ensino na área de química com base no 
instrumento construído e desenvolver uma breve discussão sobre suas implicações 
para a educação e para a pesquisa em andamento.   

 
METODOLOGIA 
 

Para iniciar tal reflexão dos aspectos teóricos que caracterizam uma atividade 
lúdica, partiu-se da leitura de referenciais específicos que abordam os temas: lúdico, 
atividades lúdicas, brinquedo, jogos teatrais, jogos didáticos ou jogos educativos. A 
escolha das referências BROUGÈRE (1998), HUIZINGA (2010), KISHIMOTO 
(1994;1999), KOUDELA (2004), MESSEDER NETO (2012), NEGRINE (2001), PIAGET 
(2009), SOARES (2013), SPOLIN (2010), VYGOTSKI (1994) e WALLON (1968) deu-se 
pelo fato desses autores oferecerem uma discussão interessante dos temas elencados, 
o que possibilitou selecioná-los como representativos e adequados a esta pesquisa que 
envolve o ensino de ciências e a formação de professores. 

Para levantar categorias que representassem os elementos comuns desses 
autores acerca do tema, procedeu-se uma análise de conteúdo, conforme Bardin 
(2009). A seguir, as categorias levantadas passaram a integrar um instrumento que 
será utilizado na análise de uma atividade lúdica, o Júri Químico, já conhecido pela 
área de ensino de química.   

 
RESULTADOS 
 

Da metodologia utilizada foram criadas seis seguintes categorias: contexto 
sociocultural, educação, ilusão, regras, liberdade/espontaneidade e tempo/espaço. 
Pretende-se com tais categorias elencar o maior número possível de elementos que 
caracterizem uma atividade lúdica qualquer, a princípio, e que possa ser ampliada para 
qualquer atividade lúdica dentro ou fora do universo do ensino de ciências. Tal 
instrumento, portanto, pode ser válido para mostrar os aspectos que uma atividade 
considerada lúdica deve conter, possibilitando ao professor revelar parâmetros que 
podem utilizar para selecionar um jogo que pretenda aplicar como estratégia em suas 
aulas. Quando temos um conjunto de categorias aplicáveis, a seleção de atividades 
lúdicas para situações de ensino deixa de ser aleatória ou meramente intuitiva, mas 
passa a ser consciente em termos das potencialidades educativas que podem ser 
trabalhadas e exploradas pelo professor. 

A Tabela 1 abaixo tem por objetivo mostrar as categorias construídas e os 
respectivos autores por elas contemplados. Nota-se que a todos os autores 
contemplam a maioria das categorias, embora eles apresentem abordagens 
diferenciadas sobre cada uma das categorias.  
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Tabela 1: Autores analisados versus categorias presentes em suas concepções sobre ludicidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entre os autores referenciados nesta análise dois são da área específica do 
ensino de Química: Messeder Neto (2012) e Soares (2013); dois trabalham com jogos 
teatrais Koudela (2004) e Spolin (2010); Kishimoto (1994; 1999) trabalha com o lúdico 
(jogos) na educação infantil. Três deles pertencem ao contexto da psicologia: Piaget 
(2009), Vygotsky (1994) e Wallon (1968) e tratam de teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem. Huizinga (2010) é um importante historiador da cultura do século XX; 
Brougère (1998) é filósofo e educador que trabalha com o lúdico infantil e Negrine 
(2001), educador que trabalha com psicomotricidade infantil e aprendizagem. 
 

A seguir, faremos uma breve explanação sobre as abordagens de cada autor 
que nos ajudará a compreender diversos aspectos de uma atividade que tenha 
finalidade lúdica. 

 
1. Contexto Sociocultural 
O contexto sociocultural passa a existir no momento em que os jogadores 

iniciam a atividade e dão a ela um sentido, a partir daí os conceitos serão mais 
facilmente estudados. Esta é uma preocupação inerente aos professores, no entanto, 
sabemos que contextualizar, além de mostrar em que momentos o conceito está 
inserido no cotidiano do aluno e na sociedade, também é cercá-lo de possibilidades 
para que ele mesmo crie e recria as inter-relações.  

Em se tratando de Contexto Sociocultural, cada autor traz um ponto de vista 
sobre o que consideraremos aqui como os contextos em que o termo está inserido, 
seja histórico, social e/ou cultural. Tanto para Brougère (1998), Huizinga (2010), 
Kishimoto (1994), Messeder Neto (2012) como para Vygotsky (1994), cada contexto 
atribui ao termo lúdico (que pode também ser visto algumas vezes como jogo) um 
significado, com diferentes características sociais, considerando o contexto de cada 
época, num sentido histórico que mostra uma representação construída coletivamente, 

     Categorias                  
         
 
 
 
 
Autores               1.
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Brougère X X X X - - 
Huizinga X X X X X X 
Kishimoto X X X X X X 
Koudela - X X X X X 
Messeder Neto X X X X X X 
Negrine X X - X - - 
Piaget X X X X X - 
Soares X X X X X X 
Spolin X X X X X X 
Vygotsky X X X X - - 
Wallon X X X - X - 
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como resultado de conhecimentos, necessidades, mitos e superstições. O lúdico faz 
parte de uma atividade social humana que supõe contextos sociais e culturais, servindo 
ainda para recriar realidade, como uma parcela desta mesma cultura colocada ao 
alcance da criança. De modo geral nesta linha de pensamento o jogo como qualquer 
outro complexo social, relaciona-se com outros aspectos da vida e adquire lógica no 
desenvolvimento relacionado ao trabalho, por exemplo, quando uma atividade dos 
adultos é negada à criança, esta se torna uma brincadeira. 

Para Negrine (2001), Piaget (2009), Soares (2013) e Wallon (1968) o conceito 
de lúdico aparece mais relacionado ao sujeito e ao meio, como uma forma de interação 
social do sujeito. Assim, de acordo com Negrine, a ludicidade, o comportamento lúdico 
não é herdado, ele é construído em nossa trajetória existencial, fruto de vivências no 
decorrer de nosso processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Para Piaget é no 
jogo de regras que se constituem os jogos do ser socializado e se manifestam quando 
acontece um declínio nos jogos simbólicos e a criança começa a se interessar pelas 
regras. Para Piaget, o jogo de regras apresenta um equilíbrio entre a assimilação ao eu 
e a vida social, marcando a passagem do jogo infantil para o jogo adulto. Soares 
sistematiza os níveis de interação entre o jogador e o jogo, considerando a 
complexidade de cada proposta, para ele os níveis de interação são quatro: atividades 
lúdicas que primem pela manipulação de materiais; jogo na forma de competição entre 
vários estudantes; construção de modelos e protótipos que se baseiam em modelos 
teóricos e; atividades que se baseiam em utilização de história em quadrinhos e 
expressão corporal. Nesse mesmo enfoque, Wallon (1968) acredita que o fator mais 
importante para a formação da personalidade não é o meio físico, mas sim o social e 
chama a atenção para o aspecto emocional, afetivo e sensível do ser humano e, elege 
a afetividade, intimamente fundida com a motricidade, como desencadeadora da ação 
e do desenvolvimento psicológico da criança. No entanto a noção do lúdico não se 
vincula à linguagem particular de uma ciência, mas, sim, ao uso cotidiano e social da 
linguagem. 

Um grupo de autores remete ao contexto cultural e outro grupo ao contexto 
social. Spolin (2010), no entanto, trata de características do próprio objeto (o jogo). 
Para Spolin qualquer jogo digno de ser jogado é altamente social e propõe 
intrinsecamente um problema a ser solucionado – um ponto objetivo com o qual cada 
indivíduo deve se envolver. 
 

2. Educação 
Esta categoria apresenta uma peculiaridade, pois a mesma foi a única discutida 

por todos os autores pesquisados e, isso mostra que as atividades lúdicas tem grandes 
relações com o contexto educacional como veremos a seguir. 

Quando relacionamos o lúdico à categoria Educação, observamos que dois 
destes autores Brougère (1998) e Huizinga (2010) o fazem evidenciando aspectos da 
educação ao longo da história. O jogo ainda no Império Romano fazia parte dos 
treinamentos e simulações nas escolas de gladiadores e nas representações das 
guerras, enquanto na Grécia Antiga os jogos tinham um papel na educação. A cultura 
surge sob a forma de jogo, pois é através dele que a sociedade exprime sua 
interpretação da vida e do mundo, o jogo é mais antigo que a cultura. 

Negrine (2001) ressalta o contexto científico dentro da educação, quando 
busca dar um tratamento científico à ludicidade devido a um redimensionamento do 
seu valor cultural e incentivo ao conhecimento científico que ajuda a revisar, reforçar, 
refutar, estender ou criar novas teorias sobre o lúdico e seus efeitos no comportamento 
humano. 
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Os demais autores tratam esta categoria do ponto de vista educacional com 
mais ênfase. Kishimoto (1994) afirma que o jogo sendo considerado um tipo de 
atividade lúdica, possui duas funções: “a lúdica e a educativa”. Ambas devem estar em 
equilíbrio, pois se uma prevalecer mais que a outra não haverá aplicabilidade funcional.  
Para Messeder Neto (2012) o jogo deve ser uma atividade auxiliar abrindo espaço e 
“preparando o terreno” para que a atividade de estudo seja desenvolvida. Para ele, o 
jogo na idade escolar é ponto de partida e não de chegada, uma atividade pode ser 
iniciada como jogo, para chegar à atividade principal do estudo.  

Para Piaget (2009), em se tratando de inteligência, de imitação e de condutas 
lúdicas, a imitação prolonga a acomodação, o jogo prolonga a assimilação e a 
inteligência reúne-as sem interferências que compliquem essa situação simples. 
Soares (2013) reforça que aprender pode ser uma brincadeira e que na brincadeira 
pode-se aprender, entretanto, aprender brincando não pode ser a mesma coisa que 
brincar de aprender. Para ele o jogo é importante e pode ser utilizado como uma 
excelente alternativa em sala de aula, que auxilia os professores, diverte os alunos e 
torna as aulas mais dinâmicas. 

Wallon (1968) compreende que as etapas do desenvolvimento evidenciam 
atividades em que as crianças buscam tirar proveito de tudo. Os jogos comprovam as 
múltiplas experiências vividas pelas crianças, como: memorização, enumeração, 
socialização, articulação, sensoriais, entre outras. Wallon sugere que os jogos para a 
criança significa progressão funcional, já para o adulto é regressão, porque o que 
existe é a desintegração global da sua atividade face ao real. Ou seja, para o adulto 
acontece o contrário, pois ao longo da vida o homem se aborrece por ser criança e 
quer o mais rápido possível se desligar completamente das atividades lúdicas, 
aproximando-se de atividades como o trabalho. Posteriormente deseja ser criança 
outra vez, então relaxa quando está ao lado de uma criança, se permitindo realizar 
atividades sem compromisso. Por isso, o jogo é visto como uma infração às disciplinas 
ou às tarefas práticas, mas por outro lado, as crianças não as negam nem ignoram, 
mas as colocam sob as necessidades das ações lúdicas. 

Para Koudela e Spolin esta categoria está relacionada ao ponto de vista 
educacional, mas direcionado aos jogos teatrais. Para Spolin (2010) que trata a 
temática inserida nos jogos teatrais, a maneira como o aluno-ator soluciona o problema 
é uma questão pessoal; como no jogo ele pode correr, gritar, subir, dar saltos, desde 
que permaneça com o problema. Já para Koudela (2011) através dos jogos teatrais, os 
professores terão a oportunidade de experimentar esse poderoso instrumento de 
educação que é o teatro.  Na relação com a dimensão artística do espetáculo, que se 
processam no aqui/agora, através da presença física e sensorial da forma de arte, os 
alunos têm uma experiência de fruição estética.  

  
3. Ilusão  
Ao jogar o indivíduo se coloca numa situação que representa uma realidade, 

mas que não é real chamaremos essa situação de ilusória, pois leva a uma 
personificação criada para dar mais sentido e realismo à atividade lúdica. Destacando a 
ilusão como outra categoria que vamos explanar, vejamos o que dizem nossos autores. 

 Para Brougère (1998), a designação do termo “jogo” não tem objetivo de 
compreender a realidade visada, mas de manipulá-la simbolicamente para as 
necessidades da vida cotidiana. Huizinga (2010) descreve a ilusão como a 
característica para o jogo e que este não é vida real, na verdade, trata-se de uma 
evasão da vida real.  
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Para Kishimoto (1994) a brincadeira de faz de conta, também conhecida como 
simbólica, de representação de papéis ou sociodramática, é a que deixa mais evidente 
a presença da situação imaginária. Esta característica do jogo que proporciona evasão 
da realidade possibilita que na escola o aluno não tenha medo de se expor, tampouco 
medo de errar e segundo Koudela (2004), isso contribui de forma positiva para criar um 
ambiente adequado à aprendizagem na sala de aula. 

Para Messeder Neto (2012) na impossibilidade de agir como os adultos (dirigir 
um carro, andar de moto, cozinhar, etc.) a criança brinca. É na brincadeira que a 
criança resolve a contradição entre a necessidade de agir de um lado e a 
impossibilidade de executar as tarefas reais. Para ele o jogo também propicia que a 
criança desenvolva sua imaginação, o que não significa que quem joga perca a noção 
do real. A criança sabe que o cavalo de madeira não a levará muito longe, diferente de 
um cavalo real. Apesar de a criança chamar pedaços de papel picado de feijão, ela não 
o comerá como come o feijão, pois o gosto real é diferente. O jogo, de fato, não é vida 
real, mas tem suas raízes fincadas nela. 

Para Piaget (2009) a imitação do real, a ficção ou o sentido do “como se”, o 
“fazer de conta” é o que caracteriza o jogo simbólico. E para Spolin (2010), ao separar 
o jogo dramático da realidade teatral e num segundo momento fundido o jogo à 
realidade do teatro, o jovem ator aprende a diferença entre o fingimento (ilusão) e a 
realidade, no reino do seu próprio mundo. 

Soares (2013) sugere que existe uma personificação, a qual considerará como 
parte desta ilusão, pois para ele a personificação tem relação com o envolvimento do 
indivíduo com a atividade à qual se propõe, seja se caracterizando devidamente, seja 
se concentrando de forma a relativizar o tempo da atividade. Essa personificação 
garante que o indivíduo possa fingir ser alguém que ele não é, nesse momento utiliza 
artifícios de sua imaginação para criar um personagem. 

Segundo Vygotsky (1994) o brincar da criança é caracterizado como 
imaginação em ação, ele elege a situação imaginária como um dos elementos 
fundamentais das brincadeiras e jogos. Para Wallon (1968), nos jogos de ficção as 
atividades lúdicas são caracterizadas pela ênfase no faz-de-conta, na presença da 
situação imaginária.  

 
4. Regras 
As regras regulam a atividade e devem ser válidas e aplicáveis, mesmo que os 

envolvidos se movimentem, façam barulho ou gritem, todas estas expressões livres 
devem acontecer de acordo com as regras pré-estabelecidas. 

O autor Huizinga (2010) afirma que todo jogo tem suas regras e são estas que 
dizem o que vale dentro do mundo da ilusão. Spolin (1998) chama a atenção 
justamente para as duas características que se contrapõem, quando diz que o jogador 
é livre para alcançar seu objetivo da maneira que escolher, a partir do momento em 
que siga as regras do jogo. Já para Brougère (1998), as regras são uma consequência 
direta da decisão dos jogadores de aceitá-las ou construí-las. 

Como sugerido por Kishimoto (1999) os jogos se praticam segundo regras 
estabelecidas de forma lúdica e a necessidade humana de comunicação da qual as 
brincadeiras infantis são a primeira manifestação, há regras implícitas e explícitas.  

Segundo Koudela (2011) o jogo teatral passa necessariamente pelo 
estabelecimento do acordo de grupo, por meio de regras livremente consentidas entre 
os parceiros. Os estudos de Negrine (1994) sobre a trajetória do jogo infantil afirmam 
que, junto ao componente simbólico, elementos determinantes do jogo estão presentes 
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tanto regras arbitrárias que emergem do papel que a criança desenvolve no jogo, 
quanto às regras manifestas, determinadas por antecipação. 

Messeder Neto (2012) menciona que através do jogo a criança inicia o 
entendimento da presença de regras e, portanto, começa a aprender a controlar seus 
impulsos mais imediatos. O jogo, portanto, começa a desenvolver na criança o 
comportamento volitivo. A vontade começa a ser regulada. Segundo ele isso é um 
avanço grande para o psiquismo. Este autor nos traz uma discussão extremamente 
importante nesse sentido, pois para ele no início da infância a criança não é capaz de 
entender regras e por isso ela não joga, apenas manipula objetos, depois o jogo 
começa a ganhar um caráter simbólico e as regras já começam a aparecer de maneira 
implícita, só depois o jogo na criança evolui, com ajuda do adulto, e ela começa a 
entender o sentido de regras explícitas e começa a segui-las no jogo. 

Ainda para Messeder Neto (2012) o objetivo que surge com regras não muda o 
motivo do jogo, no entanto a condição lúdica agora é limitada pelas regras, o que quer 
dizer que a criança é obrigada a subordinar seu comportamento a certas condições 
impostas externamente. Essa função de subordinação contribui para o 
desenvolvimento do comportamento volitivo da criança, uma vez que ela tem que 
conter seus impulsos para submeter-se às regras do jogo. 

Como menciona Piaget (2009) com a socialização da criança, o jogo adota 
regras ou adapta cada vez mais a imaginação simbólica aos dados da realidade, sob a 
forma de construções ainda espontâneas, mas imitando o real. Spolin (2010) por outro 
lado menciona que deve haver acordo de grupo sobre as regras do jogo e interação 
que se dirige em direção ao objetivo para que o jogo possa acontecer. Desde que 
obedeça às regras do jogo, ele pode balançar, ficar de ponta cabeça, ou até voar.  

Soares (2013) acrescenta que a maior preocupação do professor deve ser com 
as regras quando desejar aplicar os jogos em sala de aula. Segundo o autor devem ser 
considerados os seguintes fatores: as regras devem ser de fácil entendimento; devem 
ser muito bem clarificadas e discutidas e; os jogadores devem ter uma cópia das 
mesmas. 

Finalizando, para Vygotsky (1994) o brinquedo que comporta uma situação 
imaginária também comporta uma regra relacionada com o que está sendo 
representado. A criança cria e se submete às regras do jogo ao representar diferentes 
papéis.  
 

5. Liberdade e Espontaneidade 
A liberdade se contrapõe às regras, mas numa atividade lúdica elas coexistem, 

pois o jogador é livre, por exemplo, para escolher o caminho a percorrer no tabuleiro, 
mas deve seguir as regras que dizem em que momento ele deve mover suas peças ou 
o momento em que será sua vez de jogar os dados. Quando existe espontaneidade 
não há medo de errar, pois o jogador se entrega à atividade de forma prazerosa e não 
obrigatória. 

Como penúltimo item das categorias elencadas, liberdade e espontaneidade, 
para Huizinga (2010) faz sentido pois a primeira característica do jogo é o fato de ser 
livre, de ser ele próprio a liberdade. Neste aspecto Messeder Neto concorda com 
Huizinga: para ambos a primeira característica do jogo é o seu caráter voluntário. É 
preciso, portanto, que quem joga queira jogar. O jogo não pode ser jogado sem um ato 
voluntário e disposto do jogador. 

 Já Kishimoto (1999) considera que ao prover de uma situação imaginativa por 
meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e 
internaliza as regras sociais. Por outro lado Koudela (2011) menciona que inatas no ser 
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humano, a manifestação espontânea da inteligência e a capacidade de representação 
dramática, podem ser embotadas ou desenvolvidas na forma de jogos teatrais, 
introduzidos no sistema de ensino.  

Para Piaget (2009) o jogo da imaginação constitui uma transposição simbólica 
que sujeita as coisas à atividade do indivíduo, sem regras nem limitações. Simples 
expansão de tendências assimila livremente todas as coisas a todas as coisas e todas 
as coisas ao eu. 

Soares (2013) acrescenta que o jogo deve ser livre e contar com a 
voluntariedade do jogador em jogá-lo. Se o aluno é obrigado a participar da atividade, 
para esse, o jogo deixa de ser lúdico, portanto, deixa de ser jogo. Corroborando com 
esta ideia Spolin (1998) afirma que o primeiro passo para jogar é sentir liberdade 
pessoal. Antes e durante o jogo, devemos estar livres. A liberdade pessoal leva-nos a 
experimentar e adquirir autoconsciência (autoidentidade) e autoexpressão.  

Wallon (1968) apresenta sua concepção sobre o jogo na infância afirmando 
que o mesmo faz parte da atividade infantil enquanto esta for livre e espontânea e não 
faz parte da atividade infantil quando receber fins educativos. Para ele o jogo é uma 
atividade voluntária da criança.  

 
6. Tempo e Espaço 
Quando um professor programa uma aula, ele tem em mente quanto espaço e 

tempo devem ser suficientes para explanar os conceitos, discutir seus fundamentos e 
realizar exercícios de fixação. Quando falamos em atividades lúdicas o tempo e o 
espaço também tem seus lugares e precisam ser pensados. Os envolvidos não devem 
ser apressados, no entanto, as atividades têm um tempo previamente estabelecido 
para que aconteçam. 

Para finalizar, resta tratar da categoria tempo e espaço em que uma atividade 
lúdica deve ocorrer. Nesta categoria encontram-se apenas Huizinga, Kishimoto, 
Koudela, Messeder Neto, Soares e Spolin. Para Huizinga (2010) e Messeder Neto 
(2012) todo jogo deve acontecer num determinado tempo, num espaço limitado: um 
tabuleiro, um palco, um campo de futebol, uma página na internet ou uma sala de aula, 
e o jogo acaba quando este tempo termina, quebrando o feitiço e a vida real recomeça.  

Kishimoto (1994) afirma que todo jogo acontece num tempo e espaço, mas 
com uma sequência própria da brincadeira. Já para Spolin (1998) e Koudela (2011), 
que compartilham das mesmas ideias, as oficinas deveriam ser realizadas num teatro 
(espaço), para que os alunos-atores desenvolvam habilidades como atuar, desenvolver 
material de cena e criar efeitos técnicos. Já o sentido de tempo é percepção 
(sensação); é uma resposta orgânica que não pode ser ensinada em palestras.  

Para Soares os espaços de aplicação devem ser adequados às ações 
propostas, portanto, para cada atividade esse aspecto deve ser considerado, sob o 
risco de o jogo falhar. Além do espaço o autor sugere que deve ter também um espaço 
temporal para acontecer, assim como ocorre na sala de aula em um horário 
determinado. 

 
Aplicando o instrumento  
Como dito anteriormente nos objetivos deste trabalho, a intenção era propor 

um reflexão teórica a respeito do conceito “lúdico”, buscando construir um instrumento 
para analisar atividades lúdicas, que pudesse ser aplicável e servir de diretriz em algum 
momento para que os professores selecionem, construam e/ou avaliem este tipo de 
recurso explorando suas potencialidades. Em seguida faremos um exercício de análise 
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da atividade lúdica Júri químico: uma atividade lúdica para discutir conceitos químicos, 
de Oliveira e Soares (2005), com base na aplicação do instrumento elaborado.   

O trabalho de Oliveira e Soares relata uma experiência de júri simulado, que 
também pode ser considerada como uma espécie de jogo teatral, onde os alunos de 
uma sala de aula na disciplina de Química, junto com os professores de geografia, 
história e português, discutem os problemas ambientais da cidade fictícia de 
Nucleópolis que comporta duas empresas: uma fábrica de baterias e uma 
engarrafadora de água mineral.  

Nesse jogo, os alunos são divididos em três grupos para serem os atores do 
júri: dois deles, compostos por alunos que atuarão como advogados de defesa, 
profissionais técnicos, médicos, jornalistas e membros da comunidade cada qual 
representando uma empresa e o terceiro, composto pelos demais alunos, para 
representando a plateia, que se encarregará de acompanhar as discussões e dar o 
veredito final. De acordo com nosso instrumento, os alunos ao jogarem se colocam 
numa situação que não é real, mas representa uma realidade, portanto, a categoria 
ilusão estaria presente nessa atividade.  

Os grupos que representam as empresas devem defender, cada qual, a 
engarrafadora de água e a fábrica de baterias. A partir deste contexto, o jogo possibilita 
aos alunos discutirem diversos conceitos químicos: solubilidade, indicadores ácido-
base, propriedades organolépticas, equilíbrio químico e soluções. Assim, de acordo 
com nosso instrumento de análise, um contexto sociocultural presente na atividade 
lúdica irá permitir aos jogadores se inserirem num contexto de mundo, a partir do qual 
os conceitos científicos serão mais facilmente estudados. Como o objetivo desta 
atividade lúdica é levar os estudantes a determinarem quem contaminou a cidade 
fictícia, utilizando argumentos científicos, a categoria educação aparece, portanto, 
contemplada neste jogo articulada ao contexto sociocultural, uma vez que contribui 
para dar um tratamento científico à ludicidade, além de lidar com outras dimensões do 
desenvolvimento humano, tanto cognitivos quanto subjetivos. 

A plateia, que está no papel de julgar os outros dois grupos representa, em 
nosso instrumento de análise, as regras. Estas regras, pré-estabelecidas, são 
fundamentais para que a atividade ocorra em certa ordem.  

Esta atividade deve acontecer, por exemplo, na sala de aula (espaço) de forma 
planejada num determinado período (tempo). Nesta prática deve existir um acordo 
entre os participantes na escolha dos papéis. Apesar de nos jogos teatrais os papéis de 
cada jogador serem conhecidos a priori, suas falas e a sequencia das ações, no caso 
dessa atividade, se desenvolvem no improviso, por isso julgamos que liberdade e 
espontaneidade estão presentes, de acordo com nosso instrumento de análise.   

O instrumento construído pode ser útil para que o professor ao planejar uma 
atividade lúdica, identifique na mesma os critérios que podem tornar a atividade mais 
significativa e completa, dentro do contexto em que será explorada. Por outro lado, 
caso o professor tenha interesse em criar uma atividade que utilize como recurso a 
ludicidade, ele pode apoiar-se neste instrumento para garantir sua aplicabilidade e 
melhorar as possibilidades da mesma.  
 
CONCLUSÃO 
 

Concluimos que os aspectos que melhor definem uma atividade lúdica em 
educação, seja ela representada por um jogo ou qualquer outra atividade considerada 
lúdica: teatro, música, cinema, entre outros, poderá ser relacionada às características 
levantadas a partir das categorias em nosso instrumento de análise. Nas salas de aula, 
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como estratégias alternativas e inovadoras para o ensino de química, o uso de jogos e 
atividades lúdicas tem sido muito utilizado, neste sentido acredita-se ser necessário 
discutir o assunto em termos mais específicos, que tornem possível compreender como 
essa intervenção se dá em sala de aula, mas antes de chegar aos ambientes da escola 
básica, ainda na formação inicial dos professores.  

Acreditamos que este trabalho tem sua relevância neste aspecto, pois visa 
discernir o termo “lúdico” em suas diversas concepções, para posteriormente aplicá-los 
à pesquisa em desenvolvimento que tratará de como os licenciandos concebem, 
planejam e aplicam as atividades lúdicas ainda em sua formação inicial.  

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. 
BROUGÈRE, G. Jogo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 6edição. São Paulo: 
Perspectiva, 2010. 
KISHIMOTO, T. M. O Jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 1994. 
________. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 
1999. 
KOUDELA, I. Jogos teatrais. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 155p. 
LIMA, E. C. C.; ALTARUGIO, M. H. Breve análise envolvendo o lúdico na Educação 
Química da Revista Química Nova na Escola. VII Encontro Paulista de Pesquisa em 
Ensino de Química. Anais do VII EPPEQ, Universidade Federal do ABC - Santo André, 
2013. 
MESSEDER NETO, H. S. Abordagem contextual lúdica e o ensino e a 
aprendizagem do conceito de equilíbrio químico: o que há atrás dessa cortina. 
2012. 136 f.. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências) – 
Universidade Federal da Bahia, Instituto de Química, Universidade Estadual de Feira 
de Santana, Salvador, 2012.   
MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999. 194p. 
________. Mapas conceituais e Diagrama V. Disponível em: 
<http://www.if.ufrgs.br/~moreira/DIAGRAMASpor.pdf>. Acesso em 26 de junhos de 
2013. 
NEGRINE, A. Ludicidade como ciência. In: SANTOS, S.M.P. Petrópolis: Vozes, 2001. 
________. Aprendizagem e desenvolvimento infantil. V. 2. Porto Alegre: Prodil, 1994. 
NEVES, R.N. e SANTIAGO, A.L.B. O uso dos jogos teatrais na educação: 
possibilidades diante do fracasso escolar. São Paulo: Papirus, 2006.  
OLIVEIRA, A. S. Júri químico: uma atividade lúdica para ensinar conceitos em 
química. 2005. Dissertação (Mestrado em Ensino de Química) Instituto de Química, 
Universidade Federal de Goiás, Goiás, 2005. 
 OLIVEIRA, A.S. e SOARES, M.H.F.B. Júri químico: uma atividade lúdica para 
discutir conhecimentos químicos. Química Nova na Escola, n. 21, p. 18-24, 2005.  
PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e 
representação. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 370p. 
SOARES, M. H. F. B. O lúdico em química: jogos e atividades aplicados ao ensino 
de química. 2004. 203 f. Tese (Doutor em Ciências – área de concentração Química), 
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química, Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos, 2004.  



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
MD 

 

 
SOARES, M. H. F. B. Jogos e Atividades lúdicas para o ensino de Química. 
Goiânia: Kelps, 2013. 198p. 
SPOLIN, V. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 349p. 
SCHWARZ, V. R. K. Contribuição dos jogos educativos na qualificação do 
trabalho docente. 2006. 92f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 
Matemática). Faculdade de Física, Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Rio Grande do Sul, 2006. 
VYGOTSKI, Lev Semenovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins 
Fontes, 1994.  
WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. Rio de Janeiro: Edições 
Persona, 1968.  
 
 
 
 
 

 



Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

Materiais didáticos 
(MD) 

Uso de pipetas graduadas como alternativa didática para titulações 
ácido-base utilizando o Indicador Misto de Yamada para monitorar a 
reação. 
Diego Osvaldo de Jesus Gubert (IC), Janaina Costa Ferreira de Jesus (IC), Maria Helena Bertolin (IC), 
Jaqueline Nicolini (PQ), Keller Paulo Nicolini (PQ)*. keller.nicolini@ifpr.edu.br. 

Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, Trevo da Codapar, PRT 280, Palmas – PR, CEP.: 85555-000. 
 
Palavras-Chave: recurso didático, ensino de química, indicador de Yamada. 

Introdução 
Mesmo havendo inúmeras iniciativas para aprimorar 
e aumentar a acessibilidade dos materiais didáticos 
de química para o Ensino Médio, o ensino de 
química ainda é, para a grande maioria, 
basicamente teórica devido à ausência de 
laboratórios nas escolas de Ensino Médio.1 A 
construção e a adaptação de materiais alternativos2 
e de baixo custo na substituição de buretas é viável 
e apresenta um desvio padrão (s=[Σ(V-Vm)2/(n-1)]½) 
de 0,44, o que indica um erro de 2,2 %, número 
dentro de valores aceitáveis para buretas.1 O 
objetivo deste trabalho é avaliar a utilização de 
pipetas como alternativa didática para substituir 
buretas em titulações. 

Resultados e Discussão 
Este trabalho foi realizado nos laboratórios 
interdisciplinares do IFPR – Campus Palmas – PR, a 
partir de uma adaptação teórica,1,3 onde pipetas de 
10 mL inclinadas em um ângulo de 45o foram 
testadas como alternativa didática para substituir 
buretas de 25 mL em aulas experimentais. As 
pipetas foram calibradas a 45o a 25 oC. Para avaliar 
o uso de pipetas na substituição de buretas foi 
realizada uma titulação ácido-base entre HCl 0,01 
mol L-1 e NaOH 0,01 mol L-1 (Figura 1), utilizando o 
Indicador Misto de Yamada (vermelho de metila, 
fenolftaleína, azul de timol e azul de bromotimol3). 
Os testes foram realizados em ângulos de inclinação 
de: 90o (22,00 gotas min-1, ± 1,73), 75o (23,33 gotas 
min-1, ± 0,58) e 45o (18,67 gotas min-1, ± 0,58). O 
ângulo de 45o facilita o manuseio e apresenta o 
menor desvio padrão (s). 
 

  (a)  (b)  (c)  (d) 

 (e)  (f)  (g)  (h) 
Figura 1. Titulação entre HCl 10-2 mol L-1 e NaOH 
10-2 mol L-1, em (a) solução de HCl 10-2 mol L-1   

com o indicador Misto de Yamada  em pH 0,0 (b), 
2,0 (c), 4,8 (d), 7,0 (e), 7,1 (f), 7,5 (g) e 11,0 (h). 
 
Na Tabela 1 é possível visualizar o desempenho da 
pipeta e da bureta no processo de titulação 
Tabela 1. Desempenho da pipeta de 10 mL e da 
bureta de 25 mL nas titulações. 

Cor pH *VNaOH(mL)/s **VNaOH(mL)/s 
Vermelha 0,0 0,00 (± 0,00) 0,00 (± 0,00) 
Laranja 2,0 3,66 (± 0,19) 5,73 (± 0,40) 
Amarelo 4,8 3,71 (± 0,19) 5,86 (± 0,49) 
Esverdeado 7,0 3,79 (± 0,16) 5,92 (± 0,49) 
Verde 7,1 3,84 (± 0,16) 5,98 (± 0,49) 
Azul 7,5 3,89 (± 0,16) 6,10 (± 0,40) 
Lilás 11,0 4,21 (± 0,11) 6,39 (± 0,24) 

* Pipeta de 10 mL, ângulo de 45o, 18,67 gotas mL-1 (± 0,58). 
** Bureta de 25 mL, ângulo de 90o, 16,33 gotas mL-1 (± 2,08). 
 
A titulação realizada com a pipeta e com a bureta 
apresentam diferentes volumes parciais e totais de 
base para ajustar o pH.  Observa-se um menor 
desvio padrão para as titulações realizadas com a 
pipeta de 10 mL em ângulos de 45 e 75o. 

Conclusões 
Os dados indicam que titulações com pipetas 
utilizam volumes 34 % menores de base e tem 
desvio padrão 62 % menor do que titulações 
utilizando buretas. O desvio padrão médio ≤ 0,16 é 
considerado aceitável para buretas. Esta alternativa 
didática é viável e desenvolve a habilidade motora 
do analista. 
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Introdução 
Diante da reflexão de ensino-aprendizagem no 

ensino de Química é notório que o desinteresse dos 
discentes é desencadeado pela escassez da 
utilização de ferramentas didáticas variadas nas 
práticas docentes como também a falta de 
contextualização das aulas.  

Assim sendo, o uso das TIC’s no ensino médio 
pode ser um recurso para dinamizar o processo 
ensino e aprendizagem e contribuir com sua 
consolidação o qual vem sendo uma alternativa 
incentivada pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), pela sua 
significância, capaz de contribuir no processo de 
construção do conhecimento, nas diversas áreas 
(BRASIL, 1999). 

A partir desses pressupostos o trabalho visa 
apresentação de uma metodologia utilizando 
audiovisuais como ferramenta didática no ensino de 
Química para turmas de 1° ano da Escola Estadual 
de Ensino Médio Inovador Orlando Venâncio dos 
Santos na cidade de Cuité, Paraiba, com a temática 
principal de teoria atômica numa parceria cientifica 
com a UFCG campus Cuité com atuação 
cooperativa de discentes de licenciatura em 
Química. 

Resultados e Discussão 
Para compreender a visão dos discentes em 

relação as aulas de química nas oito turmas de 
primeiro ano da Escola Estadual de Ensino Médio 
Inovador Orlando Venâncio dos Santos, foi aplicado 
um questionário com perguntas de múltipla escolha. 
O resultado do questionário aplicado a 303 alunos 
foi que 98% indicam que as aulas teóricas apenas 
com quadro e caneta são cansativas e monótonas, 
onde 86% afirma que há uma necessidade de 
métodos inovadores que estimulem o estudo. 
Aproximadamente 96% dos alunos aceitariam a 
utilização de vídeos didáticos interativos com 
propostas de dinâmica e contextualização do 
conteúdo aplicado. Assim, os planos de aula foram 
feitos e inclusos vídeos de curta-metragem no final 
de cada assunto dado. Em cada turma foi feito a 
aula de como surgiu o termo átomo, na segunda e 
terceira aula foram as teorias de Dalton, Thomson, 

Rutherford e Rutherford-Borh com breve resumo em 
vídeo animado nesta última e na quarta aula houve 
um vídeo mais amplo e dinâmico com as turmas. 
Por um procedimento avaliativo pudemos observar 
que a partir da curiosidade e estimulo dos discentes 
com a utilização dos audiovisuais houve um melhor 
rendimento qualitativo e maior interação com a 
temática. Sendo avaliado como pontos positivos o 
estimulo da curiosidade, reter a atenção dos 
discentes e proporcionar um conhecimento mais 
amplo por meio de imagens do seu cotidiano, além 
da melhor compreensão da linguagem da Química. 

 
 
 

 

Conclusões 
Conclui-se que parte majoritária da escola em 

ênfase está esgotada da prática pedagógica 
tradicionalista e mostram seu interesse por práticas 
que visam o ensino contextualizado e dinâmico. Em 
nossa perspectiva pedagógica pudemos perceber o 
bom desempenho da interação da aula teórica com 
o audiovisual, desencadeando a curiosidade e a 
motivação dos discentes com o tema abordado. 
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Introdução 
Atualmente, o ensino de ciências tem focado na 
compreensão sobre a natureza e os processos 
através dos quais o conhecimento científico se 
desenvolve. Para que isto seja intermediado no 
processo de ensino e aprendizagem, pode-se utilizar 
de alguns artifícios, como a modelagem. 
O significado mais comum da palavra ‘modelo’ 
relaciona-se com manequins ou miniaturas. 
Todavia, em ciência devem-se considerar modelos 
não só como representações de objetos, mas 
também de eventos, processos ou ideias (GILBERT 
e BOULTER, 1995 apud MILAGRES e JUSTI, 
2001).  
Utilizando deste artifício pode-se contextualizar as 
aulas de química, tema que constantemente é 
debatido em encontros de licenciatura. A 
contextualização como muitos autores define não se 
limita a ideia de mesclar alguns acontecimentos 
químicos a acontecimentos diários, mas sim explicar 
a química, mesmo com sua linguagem cientifica, 
dentro do conceito de CTSA (Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente), esta integração deve 
acontecer naturalmente. 
Este trabalho foi desenvolvido como requisito parcial 
avaliativo da disciplina Instrumentalização para o 
Ensino de Química do curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia, localizada no município de Amargosa, BA. 
Consistiu na construção de um modelo de tabela 
que tem por objetivo servir de ferramenta para 
professores do Ensino Médio, utilizando-a de forma 
lúdica buscando relacionar os elementos químicos 
ao cotidiano do aluno. 

Resultados e Discussão 
A tabela periódica desenvolvida na disciplina citada 
anteriormente tem como base pesquisas 
bibliográficas. 
A tabela foi apresentada inicialmente em sala para 
os colegas da disciplina, que mostraram grande 
aceitação. Posteriormente, esta também foi utilizada 
no estágio supervisionado, durante a regência em 
uma turma da modalidade de ensino EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) na qual a aula era de revisão 
dos assuntos estudados e incluía a Tabela 
Periódica. Os alunos gostaram, e ainda sugeriram 

outros objetos para alguns elementos, conseguindo 
relacionar ao cotidiano. Após a utilização deste 
pode-se notar um melhor desenvolvimento e 
participação dos alunos na aula, considerando que a 
turma era de EJA, ou seja, um público diferenciado.   
Para a construção do modelo da Tabela Periódica, 
utilizou-se materiais como: folhas de isopor; cola; 
folhas de oficio de várias cores (rosa, verde, azul e 
branca.); durex; tesoura. 

 
Figura 1. Tabela Periódica Contextualizada. 
 
A confecção da tabela partiu da ideia de deixar a 
química mais visível aos alunos, mostrando também 
a importância da Tabela Periódica mais palpável aos 
alunos. 

Conclusões 
De forma geral este trabalho foi proveitoso, pois 
discutir entre o grupo quais imagens inserir na 
tabela fez refletir sobre como utilizar este incentivo 
em sala de aula de forma a instigar os alunos a 
terem curiosidade em buscar informações do que 
nos rodeia.  
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Introdução 
 Este trabalho propõe uma sequência 
didática para trabalhar as ligações químicas e as 
interações intermoleculares, utilizando a temática 
Minerais. Essa sequência já havia sido desenvolvida 
anteriormente (ROCHA et al., 2012) e a partir da 
mesma foi produzido um CD com instruções e 
materiais de apoio para o professor. A elaboração 
da sequência baseia-se nas orientações dos 
documentos oficiais para o ensino de Ciências da 
Natureza (PCNEM e PCN+). 
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio - PCNEM - para o ensino de Química 
apontam para a necessidade de se promover um 
ensino ligado à realidade do aluno, contrapondo-se 
ao ensino de conceitos isolados. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, PCN+, orientam para a 
contextualização, dividindo o conteúdo químico em 
temas geradores. 
 Um dos temas geradores é “Química e a 
Litosfera” que busca a compreensão das 
propriedades e o uso dos materiais provenientes do 
solo. No Brasil os minerais, minérios e rochas têm 
grande importância econômica. Sendo assim, 
acreditamos ser interessante utilizar este tema para 
estudar algumas propriedades físico-químicas dos 
materiais sólidos e suas relações com as ligações 
químicas. 
 Esse material foi produzido durante a 
disciplina de graduação Produção de Materiais para 
o Ensino de Química, do Departamento de Química 
da UFMG, no segundo semestre de 2013. 

Objetivos 

 Esse material paradidático foi produzido 
com o objetivo de levar à sala de aula um estudo 
contextualizado e interativo sobre as ligações e 
interações químicas. Os diversos recursos 
multimídia presentes no material buscam facilitar o 
pensamento dos estudantes ao transitar entre os 
níveis fenomenológico e atômico-molecular. 

Descrição 
  A sequência didática proposta está 
organizada em três seções: a Problematização, as 
Atividades e o Fechamento. Essas seções estão 
organizadas em diferentes pastas, em um CD. Em 
cada pasta há orientações escritas para o professor, 
enfatizando a proposta daquele material. 
 Na Problematização gostaríamos de 
chamar a atenção dos estudantes para a 

diversidade, presença e utilidade dos minerais no 
nosso cotidiano, para que esse tema não seja 
isolado. Tal discussão tem como objetivo promover 
a problematização e a motivação dos estudantes 
para se engajarem no tema. Nesta seção os 
materiais de apoio disponíveis para o professor são: 
uma apostila para impressão, uma apresentação 
prezi e uma simulação virtual. 
 O Prezi é um software online utilizado para 
apresentações não lineares que pode substituir o 
comumente utilizado Power Point. Devido à sua 
popularização, o Power Point se tornou monótono 
aos olhos dos estudantes que, geralmente, já não 
se entusiasmam com apresentações desse tipo. Os 
mecanismos de apresentação do Prezi tornam a 
apresentação chamativa e tendem a garantir a 
atenção dos estudantes por um tempo maior. 
 Para o desenvolvimento ideal dessa 
sequência é recomendável que o professor 
disponha de uma pequena coleção de minerais, 
mas caso isso não seja possível, foram criados 
alguns recursos para viabilizar o desenvolvimento 
da sequência, como algumas simulações 
desenvolvidas na plataforma Scratch. Está 
disponível no CD tutoriais para o Scratch e o Prezi. 
 Na sessão de Atividades encontram-se os 
roteiros para impressão de três atividades, duas 
experimentais e uma não. Estão também 
disponíveis orientações para o professor com 
sugestões de como essas atividades podem ser 
desenvolvidas. Além disso, para cada atividade foi 
criada uma apresentação Prezi, para auxiliar o 
professor na discussão das mesmas, e outras 
simulações. 
 Para o Fechamento da sequência 
disponibilizamos vídeos e imagens, esperando que 
os mesmos possam embasar um debate na sala de 
aula sobre a mineração na atualidade. 
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Introdução 
A área de Educação em Ciências apontava na 
passagem do século XX para o XXI a utilização da 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na 
escola como um dos mais promissores recursos 
didáticos para o novo século1. A TIC é desde a 
edição de 2006 uma das áreas de concentração do 
Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ). 
Neste contexto, desenvolvemos no presente resumo 
um levantamento de caráter bibliográfico2 a fim de 
identificar e analisar algumas características e 
tendências da referida área de concentração nos 
ENEQs realizados entre 2006 e 2012. Para isso 
classificamos os trabalhos quanto ao seu formato de 
apresentação e quanto ao nível educacional, local 
da produção e foco temático da pesquisa. 

Resultados e Discussão 
Desde a 13ª edição, de 2006, o ENEQ exige a 
classificação dos trabalhos pelos seus autores em 
uma das áreas de concentração do encontro. A área 
de TIC, aqui analisada, contou com 18 trabalhos em 
2006 (15 resumos e 3 completos), 38 em 2008 (22 
resumos e 16 completos), 33 em 2010 (19 resumos 
e 14 completos) e 41 na edição de 2012 (29 
resumos e 12 completos). Esses números 
demonstram que apesar do incremento do total de 
trabalhos de 2006 para 2008 houve certa constância 
nas edições seguintes. Quanto ao formato do 
trabalho, percebe-se aumento do equilíbrio entre o 
quantitativo de resumos e de trabalhos completos, 
se comparados à proporção entre eles em 2008. 
Com relação ao nível educacional em que a 
pesquisa foi desenvolvida, há certa alternância entre 
o predomínio de trabalhos no ensino médio com os 
de caráter geral (Figura 1). 

 

Os de caráter geral se relacionam, sobretudo, com 
aqueles que visam propor e/ou avaliar programas e 
sistemas educacionais sem focalizar um único nível 
educacional. Destacam-se ainda na Figura 1 apenas 
dois trabalhos com o ensino fundamental ao longo 
das quatro edições. No que tange ao local de 
produção das pesquisas, a Figura 2 revela forte 
predomínio da região sudeste na área de TIC em 
2006 e 2008. Porém, em 2010 o Centro-oeste 
liderou o quantitativo de trabalho, talvez em virtude 
da realização do encontro em Brasília, assim como 
a realização da edição 2012 em Salvador pode ter 
contribuído para a liderança ser atribuída à produção 
de pesquisas na região Nordeste. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Figura 2 indica, também, a baixa contribuição das 
regiões Sul e Norte em todas as edições analisadas. 
Com relação a esta Figura, cabe ressaltar ainda que 
seis trabalhos não revelavam sua origem e um 
advinha de pesquisadores do exterior. 
Por último, no que tange aos focos temáticos das 
TICs no ensino, além da categoria “outros”, quinze 
abordagens foram identificadas, embora apenas 
cinco tenham surgido em todos os anos analisados. 
São elas: ambientes virtuais de aprendizagem (foco 
predominante em 2010), vídeos (foco predominante 
em 2012), simulações (um dos focos predominantes 
em 2006 e 2008), objetos de aprendizagem e 
ferramentas WebQuest. 

Conclusões 
Verificamos que os trabalhos da área de TIC dos 
ENEQs realizados entre 2006 e 2012 têm sofrido 
alternância quanto ao nível de escolaridade e local 
de origem da pesquisa ao mesmo tempo em que 
conserva o foco temático em poucas estratégias. 
____________________ 
1 LÉVY, P. Cibercultura. 2. Ed. São Paulo: editora 34, 2008. 
2 MEGID NETO, J. Tese de Doutorado 1999, Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de Campinas. 

 
Figura 2. Distribuição dos trabalhos de acordo com 
as regiões geográficas brasileiras. 

 
Figura 1. Distribuição dos trabalhos apresentados 
nos ENEQs de acordo com o nível de escolaridade. 
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Introdução 
Este estudo teve como objetivo investigar se o uso 
das Tecnologias da Informação e Comunicação / 
TIC’s é relevante para a melhoria do ensino da 
disciplina Química nas escolas públicas estaduais 
de Caxias/MA, tendo como campo de pesquisa o 
Centro de Ensino Inácio Passarinho e o Centro de 
Ensino Thales Ribeiro Gonçalves e como público 
alvo quatro professores e quarenta alunos do 3º Ano 
do Ensino Médio. A metodologia utilizada foi 
abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica, 
pesquisa de campo e aplicação de questionário, 
baseando-se em Moraes (2010), Tajra (2008), 
Maciel e Lima (2011) e nos PCN’s Ensino Médio 
(BRASIL, 1999). Segundo a opinião dos docentes e 
discentes, as Tecnologias de Informação e 
Comunicação, quando utilizadas em benefício da 
educação, são importantes para o entendimento dos 
conteúdos da disciplina Química, principalmente a 
Internet por apresentar mais recursos, informações 
e por possuir uma linguagem lúdica, simples e 
ilustrativa, facilitando o entendimento do aluno. 

Resultados e Discussão 
Destaca-se no resultado da pesquisa o aspecto das 
Tecnologias de Informatização e Comunicação 
enquanto recurso didático e suas contribuições para 
o desenvolvimento cognitivo do aluno, por 
unanimidade os docentes e discentes afirmaram 
que o uso das TIC’s é relevante para a melhoria do 
ensino da disciplina Química nas escolas estaduais 
de Caxias/MA. 
Conforme a opinião de 50% dos docentes do C.E. 
Inácio Passarinho e C.E. Thales Ribeiro o 
Laboratório de Informática foi utilizado para ministrar 
aulas da disciplina Química, mas 25% ministram 
raramente e 25% dos professores nunca 
ministraram. 
De acordo com a pesquisa 67% dos(as) alunos(as) 
possuem computadores conectados à Internet em 
suas residências, onde acessam com mais 
frequência, 21% dos discentes acessam em Lan 
House e somente 12% acessam a rede mundial de 
computadores na escola, mostrando, assim, que a 
Internet para uso educacional ainda tem muito 
espaço para se desenvolver. 
Os docentes foram questionados sobre qual site é 
mais acessado tendo como opções: Portal do MEC, 
Portal do Professor, Biblioteca virtual, Sites de 

busca, Sites de notícias e Email, gerando o seguinte 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 

                 Fonte: C.E. Inácio Passarinho, C.E. Thales Ribeiro, 05/2014. 
 

Conclusões 
Conclui-se, por conseguinte, que as TIC’s podem 
melhorar o processo de ensino e aprendizagem das 
disciplinas e, em especial, do ensino de Química no 
Ensino Médio, mas urge investir em políticas 
públicas de inserção das tecnologias na educação 
ampliando o Programa Nacional de Informática na 
Educação /PROINFO, bem como capacitar os 
profissionais da educação na área de informática, 
superando, assim, a dicotomia entre teoria e prática 
docente, substituindo as metodologias tradicionais 
pelas contextualizadas com a realidade do aluno, 
objetivando tornar a escola atrativa, motivadora e 
incentivadora da busca pelo saber. 
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Introdução 
Com o grande avanço da tecnologia, há uma 
tendência de estarmos cada vez mais conectados 
no cyber espaço, e com a democratização da 
tecnologia é inevitável o uso de aparelhos 
conectados a internet nas mãos de alunos. Com 
essa tecnologia em posse dos alunos é certo uma 
competição entre uma aula teórica cheia de 
cálculos e algo totalmente distante do cotidiano dos 
alunos com um espaço cheio de entretenimento e 
diversão. É inevitável que a internet ganhe essa 
competição.Para melhor entender este fenômeno, 
realizou-se uma pesquisa com alunos do ensino 
médio de uma escola pública de Belém do Pará, 
com a finalidade de analisarmos o ensino de 
química com tecnologias e sem tecnologias em sala 
de aula e como os laboratórios de informática estão 
sendo utilizados. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa foi realizada em escola da rede pública 
da região metropolitana de Belém-PA. Foram 
submetidos a um questionário com perguntas 
quantitativas e qualitativas os 77 alunos do ensino 
médio regular nas três series que compõem este 
nível. 
Com a análise dos questionários podemos observar 
que está ocorrendo uma tendência de 
supervalorização o uso da internet e uma 
desvalorização dos livros didáticos como observado 
em uma resposta do entrevistado que relata que 
“nem tudo que precisamos saber tem nos livros”. 
Quando foi perguntado aos alunos se já assistiram 
alguma aula de química com as ferramentas 
tecnológicas, 62% dos alunos disseram que sim e 
38% dos alunos disseram que não, a partir desses 
dados é possível observar que existe um 
contingente de alunos muito grande que ainda não 
teve a oportunidade de assistir uma aula com 
tecnologia. 
A segunda pergunta era para saber qual tipo de 
aula os alunos julgavam ser a mais eficaz, com ou 
sem tecnologia. 71% dos alunos disseram que uma 
aula com tecnologia é mais efetiva, 5% dos alunos 
disseram que preferem uma aula sem tecnologia e 

24% dos alunos disseram que não faz diferença 
alguma. Com análise deste questionamento 
podemos observar que não adianta uma escola 
com todos os equipamentos tecnológicos se não 
houver um professor capacitado e instruído para 
usá-la. 
A terceira questão é para analisarmos se os 
espaços tecnológicos reservados para esse tipo de 
aula estão sendo utilizados com freqüência, 64% 
dos alunos disseram que sim e 36% dos alunos 
disseram que não está sendo utilizado como 
deveria, e isso é uma realidade nas escolas 
públicas do Pará. Um laboratório de informática 
sem nenhuma utilização e computadores ainda nas 
caixas se deteriorando com a umidade, revela os 
dados de nossa pesquisa. 
A quarta questão é se o uso da tecnologia pode 
prejudicar no processo de ensino aprendizagem 
86% dos alunos disseram que não e 9% dos alunos 
responderam que sim e apenas 5% dos alunos 
disseram que depende da forma que a mesma é 
utilizada. 
A ultima questão é se a tecnologia aproxima ou 
afasta o professor do aluno 71% dos alunos 
responderam que aproxima e 6% dos alunos 
disseram que afasta e 24% dos alunos 
responderam que depende como o professor irá 
utilizar essa ferramenta. 

Conclusões 
É inevitável que as tecnologias adentrem nas salas 
de aulas, e como professores não devemos abrir 
mão do uso da mesma e sim utilizá-la a nosso favor 
para atrair a atenção dos alunos e repassar o 
conteúdo de forma mais concisa e próxima do 
cotidiano dos alunos. Influenciando a utilização de 
softwares educacionais em computadores e 
Smartphones para que haja um acompanhamento 
dos assuntos ministrados em sala de aula. 
É importante ressaltar que é de fundamental 
importância que professores se aprofundem nas 
tecnologias educacionais. Pois, observamos que é 
uma ferramenta muito atrativa aos olhos dos alunos 
e facilita no processo de ensino-aprendizagem. 
____________________ 
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Introdução 
Nos dias atuais, ensinar ciências não tem se 
limitado ao uso de instrumentos tradicionais como 
giz, lousa e livros didáticos. Possibilidades e 
caminhos diversos existem quando pretendemos 
buscar conhecimento que se encontra além da porta 
de uma sala de aula. A inserção do computador e de 
suas ferramentas no ambiente escolar tem 
promovido à acessibilidade as informações 
relevantes para a formação discente com base nas 
necessidades das sociedades1. Mesmo com 
investimentos para equipar escolas com 
computadores e acesso à internet, os professores 
de ciências do ensino fundamental e médio têm 
adotado tais recursos de maneira limitada e restrita2. 
Considerando que a busca por exemplos de uso 
didático destes recursos pode recair sobre o acesso 
em publicações científicas, buscou-se neste trabalho 
uma breve análise do estado da arte sobre uso 
destas ferramentas no ensino de Química em 
artigos das revistas Química Nova (1978-2013) e 
Química Nova na Escola (1995-2013). A 
metodologia para o desenvolvimento do presente 
trabalho percorreu três etapas: (I) Busca e download 
de artigos publicados no website das revistas 
Química Nova e Química Nova na Escola. Para 
identificação pautou-se pelo acesso e leitura do 
título e resumo de cada artigo publicado no período 
analisado; (II) Registro com uso de fichas de 
informações pretendidas (Período de Publicação, 
Seção de Publicação, Região e Instituição de 
Ensino, Nível de Ensino); (III) Análise e 
quantificação das informações para elaboração de 
tabelas visando extrair considerações sobre uso de 
computadores e recursos no ensino de Química. 

Resultados e Discussão 
Do levantamento bibliográfico realizado dentro do 
período pretendido foram encontrados 31 artigos 
publicados na Química Nova e 16 artigos publicados 
na Química Nova na Escola. Todos os artigos foram 
salvos em modo PDF para posterior análise e 
registro das informações. As publicações se 
concentravam nas seções Educação (n=31), 
Educação em Química e Multimídia (n=15) e 
Pesquisa em Ensino (n=1). Informações sobre o 
número de publicações por período de publicação, 
por região e por nível de ensino se encontram na 
tabela a seguir. 

Revista Período e Nº de 
Publicações 

Região Nível de Ensino 

Química 
Nova 

1986 – 1995 (n=7) 
1996 – 2005 (n=9) 
2005 – atual (n=15) 

Sudeste (n=20) 
Nordeste (n=5) 

Sul (n=4) 
Outras (n=2) 

Ensino Geral (n=4) 
Ensino Superior (n=27) 

Química 
Nova na 
Escola 

1996 – 2005 (n=11) 
2005 – atual (n=5) 

Sudeste (n=11) 
Sul (n=4) 

Centro-Oeste 
(n=1) 

Ensino Geral (n=12) 
Ensino Médio (n=2) 

Ensino Superior (n=2) 

Tabela 1: Distribuição dos artigos por período, região e nível de 
ensino. 
Os dados encontrados revelam que a partir de 1996 
o número de publicações voltadas ao uso e 
aplicação de recursos computacionais no ensino de 
química tem crescido consideravelmente. Dos 31 
artigos da Química Nova 24 destes se encontram 
publicados a partir de 1996. Mesmo com grande 
parte dos artigos voltados ao uso e aplicação 
desses recursos no ensino superior de Química, 
vale salientar que dentro período de 1996 até aos 
dias atuais programas governamentais voltados 
para instalação de computadores na rede pública de 
ensino tem sido realizados, como o Proinfo2. Mesmo 
com tal ação, os trabalhos acadêmicos de 
investigação têm concentrado seus esforços em 
estados da região Sudeste, Nordeste, Sul e Centro-
Oeste onde se encontram instituições com cursos 
de pós-graduação em Educação ou Ensino de 
Ciências com grupos de pesquisas voltadas para 
esta área. Vale destacar a produtividade por 
pesquisadores alocados na USP (n=13), Unicamp 
(n=4), UFPR (n=3), UFC (n=2), UESB (n=2) e 
UFRGS (n=2) publicados na revista Química Nova. 
Enquanto que a UFRGS (n=4), USP (n=5) e UFMG 
(n=2) possuem publicações registradas na revista 
Química Nova na Escola.  

Conclusões 
Apesar do total de publicações nas revistas 
analisadas, ainda faltam pesquisas voltadas para a 
aplicação desses recursos no ensino médio e 
fundamental. É válido lembrar a necessidade do 
desenvolvimento de trabalhos, especialmente na 
região Norte e Centro-Oeste. 
___________________ 
 
1GIORDAN, Marcelo. O computador na educação em Ciências: 
Breve revisão crítica acerca de algumas formas de utilização. 
Ciência & Educação, v. 11, n. 2, pp. 279-304, 2005.  
 
2EICHLER, Marcelo; DEL PINO, José Claudio. Computadores 
em educação Química: Estrutura e Tabela Periódica. Química 
Nova, v. 23, n. 6, pp. 835-840, 2000. 
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RESUMO: É bastante notória a discursão acerca da inserção das TIC no contexto escolar. E, em meio a 
essa discussão, destaca-se a importância do seu uso nas aulas de Química, pois esta se configura uma 
área da Ciência que envolve conceitos complexos e que o aporte das TIC pode facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem. As TIC despertam a curiosidade dos alunos, visto que estes gostam do “novo”, 
sendo considerados “nativos digitais”. Destarte, faz-se necessário que os professores utilizem os 
benefícios das TIC em prol da melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem da 
Química. Esta pesquisa consistiu em elaborar um “Manual Professor TecCIENCE” e fornecê-lo aos 
professores de Química da cidade de São Raimundo Nonato-PI, facilitando, assim, a familiarização 
destes com o uso das TIC. A pesquisa é de cunho qualitativo e exibe também as concepções dos 
professores sobre o uso dos dispositivos móveis em suas práxis.  

Palavras-Chave: TIC, M-learning, Química. 

1. INTRODUÇÃO  

Muito se tem discutido, principalmente nos últimos anos, acerca do uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas. Hoje, vivemos em uma 
sociedade altamente tecnológica e informatizada, a qual possui um grande acesso a 
uma gama de informações. A usabilidade das TIC é amplamente viável ao contexto 
escolar, principalmente em meio aos alunos, que na sua maioria faz uso das 
tecnologias, porém não em prol do seu desenvolvimento escolar e sim como forma de 
lazer, utilizando-as para acessar redes sociais, jogos, mensagens, entre outros. Diante 
desse cenário, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) emergem como 
interlocutoras entre o processo de ensino e aprendizagem.  

Diante disso, é necessário compreender a importância das TIC como formas de 
se obter novos horizontes para o meio educacional, ou seja, 

 

Compreender que as TIC não são simplesmente novas ferramentas ou novos 
recursos instrumentais, mas sim recursos aliados a novas oportunidades de 
ensino que afloram possibilidades para desenvolvimento da criatividade, da 
aprendizagem e da reconstrução dos conhecimentos, requer o rompimento de 
muitas barreiras.  Barreiras tais, como as crenças quanto ao seu papel 
profissional, quanto ao perfil dos seus alunos que já utilizam as ferramentas de 
forma familiar, quanto à natureza do ofício de lecionar, que cada vez mais 
exige a troca de experiências e informações entre seus pares e desses para 
com os educandos, e quanto à eficácia das atividades promovidas com a 
integração da tecnologia em si (MAGALHÃES e GELLER, 2009, p.2). 
 

Segundo Demo (2009, p.96), a aprendizagem tecnologicamente correta 
significa aquela que estabelece com tecnologia a relação adequada no sentido de 
aprimorar a oportunidade de aprender bem. E, de acordo com o que diz Moran (2009, 
p.144), é fundamental que não nos esqueçamos de que a tecnologia possui um valor 
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relativo: ela somente terá importância se for adequada pra facilitar o alcance dos 
objetivos que se pretende alcançar, ou seja, a aprendizagem. 

1.1 – O USO DAS TIC NO ENSINO DE QUÍMICA 
Vários pesquisadores apontam a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação como indispensáveis em várias áreas da Ciência, trazendo melhorias 
significativas no processo ensino aprendizagem, sobretudo, na disciplina de Química. 
“Atualmente, são amplamente reconhecidas à importância e a necessidade da 
utilização de ferramentas tecnológicas para o ensino e a aprendizagem da Química” 
(MICHEL, 2004). 

[...] as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e as mídias para 
ensinar Química é uma possibilidade interessante, pois possibilita discutir e 
refletir sobre os conteúdos, sobre as metodologias para o ensino e sobre o 
papel do professor, diante do uso das tecnologias que, na atualidade, envolve e 
organiza a vida da sociedade (SILVA, HOBUSS e FERREIRA, 2013, p.2). 

Isso se deve ao fato de essa ciência envolver muitos experimentos e requerer 
bastante apoio da parte visual. As teorias utilizadas para explicar, por exemplo, as 
reações químicas, as orbitais moleculares, o modelo quântico do átomo, entre outros, 
necessitam de modelos, imagens que facilitem uma melhor esquematização.  Com o 
uso de algumas TIC é possível facilitar o aprendizado dos alunos, justamente por 
diminuir o grau de abstração entre os conceitos químicos e o mundo subatômico aos 
quais estão atrelados. 

Simulações e animações computacionais, entre outros, ajudam o aluno a 
compreender melhor diversos modelos, amenizando algumas das suas dificuldades 
inerentes ao seu aprendizado. A respeito disso, Silva, Fernandes e Nascimento se 
posicionam que, 

O uso de tecnologias no ensino pode propiciar, principalmente na 
área de Química, o contato com atividades e conteúdo que não 
seriam facilmente abstraídos pelos alunos senão por meio de um 
mecanismo que permitisse, ainda que virtualmente, visualizar um 
ambiente real no qual fosse possível tanto conhecer novos 
conteúdos quanto aplicar conhecimentos já adquiridos.  Nesse 
sentido, especialmente o computador, além de proporcionar essa 
visualização, também viabiliza um alto grau de interatividade, 
sendo considerada, atualmente, uma ferramenta indispensável 
aos processos de ensino (SILVA, FERNANDES e NASCIMENTO, 
2007, p.153). 
 

Os benefícios que as TIC trazem como ferramenta ou estratégias didáticas 
para o âmbito educacional são diversos. No tocante ao ensino de Química, facilita e 
desperta o interesse do aluno para com o assunto exposto, pois o torna mais atrativo. E 
isso é mais evidente quando se falam em tecnologias digitais, que se configuram para 
os jovens “novas linguagens”, as quais fazem parte do dia a dia da grande maioria dos 
estudantes atualmente. Portanto, utilizá-las como ferramenta ou estratégia didática faz 
com que o aluno se familiarize mais com o assunto, se tornando mais receptivo às 
abordagens dadas por seu professor.  

1.2- O USO DO MOBILE LEARNING (M-LEARNING) 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 Área do trabalho 
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 

 

Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação, as tecnologias digitais 
ou TD, associadas às tecnologias móveis e sem fio, têm proporcionado o surgimento 
de novos espaços para o processo de ensino aprendizagem, não se restringindo 
apenas ao âmbito da escola, mas também auxilia no acesso à informação, como é o 
caso do celular, tablet, entre outros dispositivos portáteis. Kukulska-Hulme (2010) 
garante [...] que os dispositivos móveis representam uma revolução na educação, pois 
permitem ao usuário oportunidades de aprender em movimento, tornando o processo 
de aprendizagem mais atraente, interessante e motivador. Não obstante, Grunewald e 
Schlemmer (2013, p.3) ressaltam que a seleção, identificação das potencialidades e 
limites de cada tecnologia, bem como seu uso adequado no contexto educacional, 
dependem do professor, o que traz novos desafios a sua prática profissional.  Deste 
modo, fica evidente que os benefícios da inserção das TIC, em especial dos 
dispositivos móveis, só serão positivos para o processo de ensino e aprendizagem 
quando empregados corretamente pelos profissionais da educação. Para Looi et al. 
(2011), essas novas tecnologias são mais complexas do que os velhos meios 
tecnológicos de ensino a distância e abrem possibilidades para projetar ambientes de 
ensino que antes não eram viáveis.  

Dentro desse contexto de TD, o m-learning vem ganhando cada vez mais 
espaço. O m-learning é uma nova possibilidade educacional mediada por dispositivos 
móveis. Brown (2010) definiu o m-learning como uma exploração de tecnologias 
ubíquas à mão, juntamente com as redes de telefonia sem fio para facilitar, apoiar, 
melhorar e ampliar o alcance do ensino e da aprendizagem. Para Traxler (2009) o m-
learning ainda consiste em um campo imaturo, tanto em termos tecnológicos quanto 
pedagógicos, porém, a discussão sobre o mesmo pode trazer contribuições, à medida 
que avançam as pesquisas na área. Segundo Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010, p. 
3) a informação é acessível, o que faz com que se torne mais “presente” em qualquer 
tempo e espaço, pois (...) não são necessários fios para acessá-la, tornando-se muito 
mais prática e simples de acessar em função da portabilidade destas tecnologias. Elas 
podem ser usadas para aceder à informação em qualquer lugar e a qualquer hora, e, 
por isso, é adequada a sua integração em atividades de aprendizagem que vão de 
encontro às suas características (MOURA, 2010). 

É preciso desmitificar certos conceitos que os educadores e gestores escolares 
têm em relação às Tecnologias de Informação e Comunicação. Muitos desses ainda 
preferem adotar em suas aulas metodologias “monótonas”, o que contribui com o 
desestímulo do aluno em aprender, este que, em sua grande maioria, já está inserido 
em um mundo mais tecnológico, preferindo situações que estejam atreladas ao seu 
cotidiano. Logo, os professores precisam estar aptos a utilizar as TIC, caso contrário, é 
necessário que haja uma formação continuada para que possam usar as tecnologias 
de forma significativa.  

É imprescindível também que os educadores estejam abertos para o novo 
paradigma tecnológico. Kellner (2000) afirma que as novas tecnologias exigem novas 
habilidades e competências e, se a educação é para ser relevante para os problemas e 
desafios da vida contemporânea, então deve expandir o conceito de letramento e 
desenvolver novas pedagogias e novos currículos, bem como saber interligar, por 
exemplo, o celular, que é um dispositivo presente na vida de todos os alunos, e que 
quando inserido no meio educacional poderá favorecer grandes benefícios para todos 
que participam do processo ensino e aprendizagem.  

Partindo dessa premissa, essa pesquisa se baseia na importância de inserir as 
TIC no contexto escolar como ferramenta pedagógica, principalmente na disciplina de 
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Química, que por ser complexa (sob o ponto de vista dos alunos) requer maiores 
habilidades dos professores para transmiti-la, e promover a divulgação das Tecnologias 
de Informação e Comunicação nas escolas de São Raimundo Nonato-PI, com o intuito 
de contribuir para um melhor processo de ensino e aprendizagem perante as aulas de 
Química. 
 

2. METODOLOGIA  

A presente pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa como método de 
pesquisa e se dividiu em quatro etapas: 

 

1ª etapa: Delimitação do público-alvo: professores de Química, oriundos de quatro 
escolas públicas da cidade de São Raimundo Nonato-PI, e de duas escolas públicas 
situadas no município de Anísio de Abreu-PI. Ao todo foram entrevistados 10 
professores, com faixa etária variando entre 22 e 38 anos de idade. 
 

2ª etapa: Elaboração da cartilha (Figura 1), obra do projeto “Manual Professor 
TecCIENCE”, direcionada não apenas a professores de Química, mas também 
professores de Biologia, Física e Ciências. Consistia em um manual cujo objetivo era 
desmitificar a problemática que muitos professores possuem em relação ao uso das 
TIC em sala de aula, além de conter sugestões de sites, programas, jogos, aplicativos, 
materiais para download, entre outros, com o intuito de manter o professor conectado 
com a tecnologia, contribuindo, desta forma, com possibilidades para que estes 
diversifiquem as suas aulas. Ele foi elaborado visando auxiliar professores que 
apresentassem maior dificuldade no manuseio e na inserção das TIC no contexto 
educacional. Cada manual foi entregue ao professor ao final da entrevista, 
acompanhado de uma pequena explicação, que consistia em dizer como o manual 
poderia ajudá-lo na elaboração de metodologias pautadas no uso das TIC. A intenção 
principal do manual consistiu em fornecer aos professores um suporte que pudesse 
ajudá-los nas suas pesquisas, mostrando-os a variedade de situações que as TIC 
podem propiciar no contexto educacional, desde que sejam previamente planejadas. 
 

 
Figura 1: Cartilhas elaboradas e entregues aos professores. 
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3ª etapa: Aplicação do questionário e realização das entrevistas. O questionário foi 
composto por oito questões fechadas. De acordo com Marconi e Lakatos (2009, p.90), 
este tipo de pergunta, embora restrinja a liberdade das respostas, facilita o trabalho do 
pesquisador e também a tabulação, ou seja, torna as respostas mais objetivas. Com a 
aplicação do questionário, visava-se traçar um perfil do professor sobre a sua relação 
com as tecnologias. A maioria das questões fechadas era de caráter de estimação ou 
avaliação e, a partir destas, foi possível emitir um julgamento por meio de uma escala 
com graus de intensidade para um mesmo item (Tabela 1).  
Tabela 1: Questões Fechadas. 
1. Você leciona em qual ou quais níveis de escolaridade? (    ) Ensino Fundamental II       

(    ) Ensino Médio 
(    ) Ensino Fundamental e médio 

2. Você utiliza a internet para auxiliar suas atividades como 
professor(a)? 

(    ) sim    
(    ) não 

3. Com que frequência você utiliza a internet? (    ) sempre que pode    
(    ) às vezes 
(    ) quase nunca            
(    ) nunca 

4. Seu celular possui android, IOs ou Windows 8? (    ) sim      
(    ) não 

5. Você recebeu tablet do governo? (    ) sim      
(    ) não 

6. Você possui algum aplicativo no seu celular ou tablet que 
seja voltado para? 

(    ) sim      
(    ) não 

7. Você conhece as vantagens que os dispositivos móveis 
podem promover para sua atuação como professor(a)? 

(    ) sim         
(    ) não       
(    ) mais ou menos 

8. Qual a sua idade?  
 

Em relação à entrevista adotada, a mesma foi individual, visto que o intuito era 
conhecer as concepções dos professores sobre o uso das TIC como ferramentas 
didáticas em sua prática docente. Segundo Goode e Hatt (apud MARCONI e LAKATOS 
2009, p.81), “a entrevista consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, [...] e 
validade de certo ato social como a conversação”. Foi utilizado um gravador de voz, 
que, de acordo com Patton (1990), ele preserva o conteúdo original e aumenta a 
acurácia dos dados coletados.  

A entrevista era do tipo padronizada ou estruturada, na qual o entrevistador 
possui as questões previamente estabelecidas, seguindo um padrão, como mostra a 
Tabela 2. Lodi 1974 (apud MARCONI e LAKATOS 2009, p. 82) diz que o motivo da 
padronização é obter dos entrevistados respostas às mesmas perguntas, permitindo 
“que todas elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de perguntas, e que as 
diferenças possam refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas 
perguntas”. 
Tabela 2: Questões aplicadas durante a entrevista. 
1. Em caso afirmativo da 6° pergunta fechada (do tablet), quais benefícios que ele trouxe para suas 
aulas? 
2. Você se sente à vontade quando o seu aluno está usando o celular na sala de aula? Por quê? 
3. De que maneira você acha que as tecnologias em sala de aula podem contribuir com melhor 
desempenho dos alunos? 
4. Em relação à internet, quais são as dificuldades de inserir e utilizar sites, programas, materiais para 
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download no âmbito escolar como ferramenta pedagógica? (Quais são as dificuldades de inserir as 
TICs no contexto da escola que você atua?) 
5. Você considera o seu celular/tablet como recurso pedagógico para o uso no ensino de ciências? 
6. Você conhece algum aplicativo especifico de Química? Qual(ais)? 
7. Você utilizaria jogos de computador (online) para facilitar o aprendizado dos seus alunos em 
Química? 
 

O questionário foi aplicado aos professores com auxílio de um tablet e para a 
coleta de dados da entrevista foi utilizada a função gravador de áudio (como já 
supracitado) do celular. A ideia de se utilizar esses dispositivos móveis para coleta de 
dados, tanto no questionário como na entrevista, partiu do princípio de que, ao 
trabalharmos com as TIC, no tocante a sua inserção por parte dos professores no meio 
escolar (por meio da cartilha), seria apropriado que fizéssemos uso dos dispositivos 
móveis durante a pesquisa, mostrando segurança em manuseá-los diante dos 
professores, além de mostrar que as TIC possuem várias utilidades e vantagens, 
cabendo a cada um planejar como irá usá-las na sua práxis docente. 

 

4ª etapa: Consistiu na análise dos dados que, para Best (1972, p. 152), “representa a 
aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação”. É onde as relações 
existentes entre o objeto estudado e outros fatores são evidenciados.  

Segundo Severino (2007, p.121), trata-se de se compreender criticamente o 
sentido manifesto ou oculto das comunicações. E, ainda de acordo com o referido 
autor, as linguagens, a expressão verbal, os enunciados são vistos como indicadores 
significativos, indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às práticas 
humanas e a seus componentes psicossociais. Ao término da entrevista com todos os 
professores, as gravações foram minuciosamente analisadas. Foi avaliada até sua 
variação na voz que, às vezes, demonstrava uma certa indignação ou desconforto 
diante de barreiras pré-estabelecidas nas escolas ou até mesmo de problemas 
oriundos não apenas da escola. 
 

3. Resultados e Discussões 

Serão divididos em duas subseções, sendo uma referente às respostas do 
questionário e a outra às respostas obtidas a partir das entrevistas.   

3.1 - Respostas obtidas a partir do questionário: 
Com a análise dos dados, nota-se que, embora a maioria dos professores 

conheça as vantagens que as TIC podem favorecer parente sua atuação docente, 
muitos assumem não usar, por exemplo, a internet com tanta frequência. Isso denota 
uma contradição, porque o uso dos dispositivos móveis, principalmente no contexto 
escolar, está, sobretudo, atrelado à internet, seja para fazer uma pesquisa ou baixar 
um aplicativo. E, quando questionados se seus celulares possuíam android ou outro 
tipo de sistema operacional, a metade respondeu que sim, porém apenas 2% possuem 
algum aplicativo voltado para a Química. A porcentagem das respostas dos 
professores é exibida a seguir na Figura 2. 
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Figura 2: Resultado do questionário contendo as Questões fechadas. 
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3.2 - Resposta das entrevistas semiestruturada: 
 

Após a análise das respostas dos professores, foi aplicado um processo de 
categorização, conforme observado abaixo: 

3.2.1. FALTA DE INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
PROFESSORES O QUE DIFICULTA A INSERÇÃO DAS TIC NO ÂMBITO ESCOLAR:  

Essa categoria surgiu ao responderem a 1ª e a 4ª questão da entrevista (ver 
Tabela 2). Parte dos professores questionou a falta de uma formação continuada que 
pudesse incentivar a utilização, de maneira correta, das Tecnologias de Informação e 
Comunicação que a escola e os professores dispõem (no caso do professor, o celular, 
o computador, tablet). Fragmentos das entrevistas são citados abaixo: 

PROFESSOR 1: “Em minha opinião, levando como base a escola que eu atuo, a dificuldade 
maior se encontra nos professores, pois os mesmos não buscam inserir essas tecnologias em suas 
aulas, a desculpa principal para isso é que não sabem utilizar. Na escola que eu atuo tem data show, 
lousa digital, laboratório de informática, porém poucos são só professores que utilizam dessas 
tecnologias. A lousa digital da escola nunca foi utilizada porque nenhum professor da escola sabe usar a 
mesma.” 

PROFESSOR 2: “É devido colocarem programas nas escolas e não fazerem uma capacitação 
com os professores, não estamos preparados para o mundo de hoje virtual, e na maioria das vezes, nós 
como professores nos sentimos estrangeiros no mundo tecnológico, porque as crianças já nascem 
“mexendo”, desde uma TV, até um celular.” 

Esta segunda fala mostra que o professor 2 é consciente de que as crianças e 
adolescentes de hoje apresentam uma grande facilidade de manusear as tecnologias, 
e acabam deixando o professor para “trás” em termos de habilidades de como utilizar 
as TIC. Com as duas falas, percebe-se que em alguns casos o problema não está na 
falta de recursos tecnológicos na escola e, sim, na falta de habilidade do professor para 
com as TIC. No entanto, para outros professores, além de uma formação continuada 
para a utilização das tecnologias, a escola não oferece aparato para que se utilizem as 
TIC de modo que o professor se sinta à vontade para manuseá-la. Conforme é visto 
nos seguintes depoimentos de alguns professores: 

PROFESSOR 3: “A dificuldade é porque a gente não tem equipamentos necessários, não temos 
uma condição, e, não são todos que os aparelhos que funcionam, então a gente tem esse tipo de 
dificuldade [...].” 

PROFESSOR 4: “A dificuldade é a falta de materiais adequados e suficientes na escola e 
também uma formação especifica dos professores para manusear as tecnologias”. 

 PROFESSOR 5: “O problema é que nem todos os alunos possuem celulares capacitados para 
incluir-se nesse contexto e nem computadores. E também a escola não dispõem de computadores para 
todos os alunos.” 

PROFESSOR 6: “Eu acho que a gente recebeu esse material, esse tablet, mas seria necessário 
a gente ter um apoio, alguma “capacitação” para a gente poder utilizar melhor esse recurso.” 

Os professores que foram contemplados com a iniciativa do programa do 
governo, a qual entregou um tablet, questionaram que ele veio agregado a alguns 
problemas. Muitos não o receberam e, além do mais, existiu um problema associado a 
sua entrega ao professor (que na concepção destes foi grave), pois deveria ter existido 
uma “capacitação” que ensinasse como usá-lo sem dificuldades, contribuindo, desta 
forma, com a melhoria da sua atuação docente. Eles assumiram que não utilizam o 
tablet para auxiliar as suas aulas. 
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PROFESSOR 5: “Eu não uso o tablet nas minhas aulas”. 
PROFESSOR 7: “Olha em primeiro momento vou ser sincero eu recebi o tablet no ano passado 

só que ele veio com problema, eu até troquei por outro, mas até hoje não posso utilizá-lo. Estou com ele 
em casa da mesma forma que recebi, sem funcionar. Aí fica um pouco difícil, mas eu sei que ele tem 
muita utilidade, pois tem como a gente estar fazendo um acompanhamento tanto na área de pesquisa 
quanto as vantagens que ele tem para que a gente possa fazer o nosso trabalho”. 

 

3.2.2. A VISÃO DISTORCIDA DOS PROFESSORES SOBRE OS BENEFÍCIOS QUE OS 
CELULARES PODEM AGREGAR AO CONTEXTO ESCOLAR: 

Essa categoria foi elaborada a partir das respostas das questões 2 e 5 da 
entrevista (ver Tabela 2). A maioria dos professores vê o celular como algo que 
atrapalha a aula e não deve ser utilizado durante a mesma. Em decorrência disso, o 
uso de celular em sala de aula, na maioria dos colégios, é proibido. 

PROFESSOR 1: “Não, na verdade atrapalha muito porque em primeiro lugar tira a própria 
atenção do aluno e o professor vai perder aquele momento da aula em está reclamando esse aluno.” 

PROFESSOR 2: “Não, porque na maioria das vezes atrapalha porque o educando não presta 
atenção no conteúdo ministrado pelo professor.” 

PROFESSOR 7: “Não, porque atrapalha e tira atenção do aluno.” 

PROFESSOR 9: “Não, não me sinto à vontade, porque distrai o aluno, ele não presta bem 
atenção e também os outros ficam curiosos para saber o que que ele está mexendo e tira a atenção.” 

PROFESSOR 10: “Não, é chato porque além de atrapalhar, o aluno não está prestando atenção 
na aula, e diminui o rendimento do aluno.” 

PROFESSOR 6: “Não, pois dificulta a atenção e o aprendizado dos alunos, porém na escola que 
eu trabalho é proibida a entrada na escola do aluno que esteja portando celular.” 

PROFESSOR 8: “Não, porque ele não usa o celular em benefícios educativos. E além de não 
estar prestando atenção na aula, às vezes acaba tirando a atenção de outros alunos e a minha também. 
Então não permito. 

Além de atrapalhar a aula, segundo a visão dos professores, há também o fato 
relevante, mediante as suas concepções sobre o celular, de que quando o aluno está 
utilizando o celular não presta atenção ao que o professor está explicando, pois pode 
estar jogando ou acessando alguma rede social. Porém, uma minoria de professores 
permite o uso do celular em algum momento da aula, como por exemplo para que o 
aluno utilize a calculadora. 

PROFESSOR 3:  “Se for voltado para a aula, sim.” 

PROFESSOR 4:  “Depende, se ele estiver usando em prol da aula não e incomodo, mas quando 
é apenas com joguinhos, mensagens... isso me incomoda bastante”.  

Logo, diante de tais depoimentos, percebe-se que muitos professores pensam 
que as TIC se resumem meramente ao computador, notebook ou data show. Eles não 
enxergam que os dispositivos móveis, tais como o celular, tablet, etc, podem contribuir 
positivamente com melhorias em suas aulas. O celular, assim como outros dispositivos 
móveis, se torna mais eficientes pelo fato de poder ser utilizado em qualquer lugar. 
Muitos dos professores não consideram o seu celular como possível recurso 
pedagógico para o uso no ensino de Química. Desconhecem os benefícios deste. 
Muitos professores alegaram que seus celulares ainda não eram aptos para receber as 
tecnologias de hoje: 
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PROFESSOR 1: “Não, porque o meu celular ainda é dos primeiros não é desses que já vem com 
android, essa tecnologia toda. Até mesmo porque a questão de tempo também, eu utilizo mesmo só para 
fazer ligação e receber. 

PROFESSOR 5: “No momento o meu não está preparado para esse estudo para o ensino das 
ciências, mas têm celulares que podem sim contribuir para o estudo.” 

No entanto, apenas um professor, embora seja contra ao uso do celular em 
sala de aula, considera que o celular pode facilitar a sua vida docente, haja vista que o 
mesmo pode possuir aplicativos que beneficiam um melhor processo de ensino e 
aprendizagem da Química. 

PROFESSOR 10: “Pode ser utilizado sim.” “De certa forma sim.” 

3.2.3. PROFESSORES UTILIZARIAM JOGOS ONLINE PARA FACILITAR O APRENDIZADO 
DOS ALUNOS EM QUÍMICA, MAS NÃO CONHECEM NENHUM APLICATIVO DE QUÍMICA. 

Outra questão interessante, observada a partir das questões 6 e 7 (Tabela 2), 
foi o fato de 80% dos entrevistados não conhecerem nenhum aplicativo específico para 
a Química. Isso nos leva a entender que muitos professores utilizam a internet apenas 
como fonte de pesquisa, mas não desfrutam dos inúmeros benefícios que ela pode 
proporcionar. A usabilidade de aplicativos, jogos ou programas como recursos 
pedagógicos nas aulas de Química é de fundamental importância, como foi discutido 
no começo deste trabalho. Ter consciência disso torna o professor um facilitador, ou 
seja, mediador da aprendizagem, estimulando o aluno a agregar ações “tecnológicas” 
do seu cotidiano a sua vida escolar. Dois entrevistados utilizaram o seguinte discurso:  

PROFESSOR 4: “Para se trabalhar com o alunado tem sim, eu mesmo até o ano retrasado eu 
trabalhava com a FTD (EDITORA) que ele dava um material para os professores, tipo um GPS que fazia 
um acompanhamento e dali a gente tinha reunião a cada semestre e tinha também esse material que 
poderia estar elaborando prova, fazendo projetos, exercícios para que pudesse trabalhar com os alunos.”   

PROFESSOR 10: “Sim, mas não lembro o nome no momento”. 

Com isso, é evidente que seus conhecimentos sobre os benefícios dos 
aplicativos para o Ensino de Química são totalmente desconhecidos. Quando 
questionados se utilizariam jogos de Química online para facilitar o aprendizado dos 
seus alunos, dois professores falaram que não, JAMAIS utilizariam. Outros disseram 
que utilizariam, porém seria necessário que a escola disponibilizasse estrutura 
suficiente para isso, ou seja, que todos os alunos pudessem usar o computador ao 
mesmo tempo: 

PROFESSOR 1: “Usaria sim, se todos tivessem um aparelho, se todos tivessem eu com certeza 
usaria.” 

PROFESSOR 2: “Sim, seria bastante interessante se a escola pudesse oferecer isso aos 
alunos”. 

PROFESSOR 5: “Sim, mas como falei anteriormente se tivesse equipamentos para todos, no 
caso o computador.” 

Uma resposta de um dado professor chamou bastante atenção, a qual foi:  

PROFESSOR 4: “Sim, utilizaria, se existisse”.  

Tal fala mostra que esse professor desconhece a existência de inúmeros jogos 
online, não apenas para a Química, mas para inúmeras áreas das Ciências, em 
especial as Ciências Naturais. Então, se faz de extrema importância que os 
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professores das escolas de São Raimundo Nonato e demais municípios tenham 
acesso a uma formação continuada e que saibam utilizar com primazia os benefícios 
que as TIC podem agregar as suas aulas. 

Por fim, em relação à 3ª questão da entrevista, a qual remete às contribuições 
que as tecnologias podem trazer ao desempenho dos alunos, os professores 
reconhecem que essas contribuições podem emanar de várias maneiras, através do 
uso de vídeos nas aulas, apresentação de slides, simulações de experimentos, etc.  

PROFESSOR 10: “Pode ajudar, por exemplo, por que os recursos que temos são muito poucos 
na área de ciências para fazer algum experimento, ai a gente procura sempre pesquisar alguma forma 
de estar trabalhando esses conteúdos, porque na Química tem que utilizar alguns meios para chamar 
mais a atenção do aluno. Assim, dessa forma, a gente pode estar pesquisando para obter alguma forma 
de estar atraindo mais o aluno.” 

PROFESSOR 6: “De várias formas, pois a internet, por exemplo, propicia muitas coisas para os 
alunos e as tecnologias como um todo.” 

PROFESSOR 4: “Através de vídeos aulas, documentários, apresentação de slides, simulações 
de experimentos para que os alunos entendam o conteúdo, visto que nas escolas públicas não tem 
laboratório de ciências.” 

As respostas são pouco fundamentadas e demonstram desconhecimento sobre 
as potencialidades das TIC. Para os professores entrevistados, a dimensão 
apresentada por eles sobre as TIC é bastante incipiente. Percebemos certa 
ingenuidade sobre o papel das tecnologias e o uso como recursos de elevado potencial 
para promoção de um ensino mais eficaz, dinâmico e envolvente para os alunos. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As TIC remetem a uma mudança na postura do professor diante do uso das 

mesmas, deixando o tradicionalismo de lado, não sendo somente transmissor, mas sim 
mediador do processo de ensino e aprendizagem. E desafiam as escolas para 
construção de novas propostas pedagógicas que insiram de vez as TIC em seu 
currículo escolar na prática, não ficando a utilização destas apenas nos documentos 
oficiais. Percebemos que os professores tentam desprezar ao máximo o contato com 
as TIC, mesmo sendo conscientes de sua importância no cotidiano escolar dos alunos. 
Por isso, inserir as TIC no contexto escolar não é suficiente, é necessário que todos os 
que compõem a escola estejam aptos para utilizá-las, contribuindo de maneira benéfica 
para o aprendizado dos alunos. No entanto, no lócus onde foi realizada a pesquisa, 
observamos que não existe formação continuada para os professores sobre as 
potencialidades das TIC. Encontramos professores leigos no assunto e isso evidencia a 
necessidade emergencial de tal formação. Finalmente, é importante considerar também 
que as TIC e o m-learning (o qual está inserido no universo das TIC) são meros 
facilitadores da aprendizagem, ou seja, atuam como recursos pedagógicos de alto 
potencial. No entanto, sozinhos não garantem a aprendizagem. É fundamental o papel 
do professor diante do seu uso, pois cabe a ele propor atividades planejadas que sejam 
eficazes para o aprendizado dos seus alunos.  
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Aplicações didáticas do software Simulado Easy Learn 1.0 - 
a TIC mediando os processos de ensino e aprendizagem.  
Tiago Felipe Bones (IC), Jaqueline Nicolini (PQ), Keller Paulo Nicolini (PQ)*. 
keller.nicolini@ifpr.edu.br  
Instituto Federal do Paraná – IFPR – CEP.: 85.555-000, Palmas - PR. 
 
Palavras-Chave: Easy Learn, software, Ensino de Química. 
 

RESUMO: A BUSCA CONTÍNUA POR NOVAS ESTRATÉGIAS PARA A CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO É PREOCUPAÇÃO DOS QUÍMICOS DESDE LONGA DATA NAS UNIVERSIDADES. A ENGENHARIA DE 
SOFTWARES É UM CAMPO MULTIDIMENSIONAL, QUE ENVOLVE ATIVIDADES EM VÁRIAS ÁREAS E DISCIPLINAS, 
COMO INFORMÁTICA, ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS, ENGENHARIA DE SISTEMAS E DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 
DA ÁREA DE USO DOS SOFTWARES COMO É O CASO DA QUÍMICA. O SOFTWARE SEL FOI DESENVOLVIDO NOS 
LABORATÓRIOS INTERDISCIPLINARES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS PALMAS, COM O OBJETIVO 
DE CONTEXTUALIZAR, CONCEITUALIZAR, PROMOVER, INTEGRAR E ESTIMULAR A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO NAS DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO. A PLATAFORMA DO SOFTWARE PERMITE O ACESSO AO 
SISTEMA EM DOIS NÍVEIS: (1) ADMINISTRADOR; E (2) USUÁRIO, PARA (A) REVISÃO E (B) AVALIAÇÃO. O SOFTWARE 
SEL JÁ FOI AVALIADO POR ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E DE GRADUAÇÃO, APRESENTANDO RESULTADOS 
QUALITATIVOS QUE INDICAM SUA VIABILIDADE EM ATIVIDADES DE REVISÃO DE CONCEITOS. 

INTRODUÇÃO 

Muito embora o processo de construção do conhecimento científico avance a 
passos largos, a compreensão humana de tal processo exige formação gradativa, uma 
vez que não se pode formar pesquisadores e cidadãos da ciência instantaneamente. O 
conhecimento humano que está em constante construção encontra no processamento 
de dados computacional uma forma de aprimorar e acelerar processos. O 
conhecimento humano está hoje associado ao domínio que o pesquisador possui sobre 
a informatização dos processos. Pela sua abrangência e pela possibilidade que o 
Ensino de Química gerou o tema tem recebido atenção nas instituições de ensino 
desde o nível Fundamental até o nível de Pós-Graduação. O tratamento dado aos 
conceitos químicos embora contextualizados em sala de aula precisa se tornar mais 
prático. A união de recursos tecnológicos e humanos poderá resultar em inovações nas 
estratégias e metodologias de ensino-aprendizagem.  

A busca contínua por novas estratégias para a construção e reconstrução do 
conhecimento é preocupação dos químicos desde longa data nas universidades. As 
ciências devem promover nos estudantes o pensamento analítico, científico, criativo e 
crítico e a habilidade de comunicá-lo (EICHLER e DEL-PINO, 2002a). Existe uma 
dinâmica evolutiva dos conceitos químicos, favorecendo o entendimento da diversidade 
e o contato com as fronteiras da química. Numa direção nos deparamos com a vida 
cotidiana, culturalmente enraizada e na outra encontramos o novo e o desconhecido. 
Cabe ao Ensino de Química construir elos que conectem essas fronteiras, reduzindo a 
distância entre a vida cotidiana e a ciência contemporânea (MORTIMER, 1997). 

ENGENHARIA DE SOFTWARES 
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A engenharia de softwares é um campo multidimensional, que envolve 
atividades em várias áreas e disciplinas, como informática, administração de projetos, 
engenharia de sistemas e de disciplinas específicas da área de uso dos softwares 
como é o caso da química (BARZILAY; HAZZAN; YEHUDAI, 2009). É importante 
avaliar os projetos desenvolvidos quanto a sua utilidade, caráter didático, facilitando o 
uso dos softwares (MITSUI; KAMBE; KOIZUMI, 2009). 

A Figura 1 apresenta um organograma indicando elementos estruturais 
associados a projetos de desenvolvimento de processos que envolvam as Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (TICs), levando em consideração conceitos 
fundamentais de química, computação e pedagogia promovendo o desenvolvimento de 
softwares que possam contribuir nos processos de ensino e aprendizagem de forma 
interdisciplinar, inclusiva e emancipatória. Os projetos de desenvolvimento de novos 
softwares, para que possam ser aplicáveis em diferentes realidades, devem ser 
concebidos de forma interdisciplinar e alimentados constantemente por seus usuários 
promovendo adequações às especificidades de cada realidade educacional.  

 

 
Figura 1: Elementos estruturais do processo de desenvolvimento de softwares educacionais 

OS SOFTWARES E A SUA FUNCIONALIDADE 

Muitos estudiosos em educação entendem que o computador deve ser visto 
como mais um recurso didático colocado à disposição de professores e alunos 
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(EICHLER e DEL-PINO, 2002). O uso de softwares como ferramenta do processo de 
ensino e aprendizagem tem se mostrado bastante utilizado entre estudantes que estão 
construindo significados em uma área nova do conhecimento ou que querem aprimorar 
conceitos já existentes, uma vez que a utilização de análises físicas e químicas cada 
vez mais utiliza recursos tecnológicos informatizados para aumentar sua eficiência e 
minimizar erros operacionais. Há tutoriais que demonstram o funcionamento dos 
métodos de análise. A versatilidade e a variedade de focos que pode ser conseguida 
com o uso de recursos computacionais são enormes, uma vez que cada pesquisador 
pode adaptar softwares a sua realidade. Os conhecimentos químicos que muitos 
alunos não possuem, podem ter uma instrução assistida por computador que se mostra 
como uma estratégia de apresentar um tema específico, que pode ser seguido por 
cada aluno segundo seu próprio ritmo e conhecimento prévio. 

USO DOS SOFTWARES PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

Estudo realizado por Michel; Dos Santos; Greca (2004) demonstrou que 48 % 
dos sites visitados contém softwares que possuem bases de dados com recursos de 
sons e imagens coloridas, palavras-chaves que remetem o usuário a outros arquivos 
com informações mais detalhadas e que possibilitam uma maior interação com o 
usuário enquanto que, em segundo lugar, 26 % dos sites visitados apresentam um 
conjunto de exercícios ou questões para o aluno resolver, como se fosse um livro 
interativo. Com relação às estratégias utilizadas na implementação efetiva de 
ferramentas de simulação na prática pedagógica em Educação Química encontradas 
na literatura, Ribeiro e Greca (2003) verificaram que 44 % dos internautas realizaram 
trabalho individualizado e 31 % trabalho em grupos. Estudos realizados por Cobos-
Moyano; Martín-Blas; Oñate-Gómez (2009) indicam que estudantes que possuem 
conhecimento prévio para argumentar sobre atividades envolvendo softwares têm 
maior capacidade para argumentar sobre as atividades realizadas.  

O uso de softwares educacionais pode ser utilizado como recurso auxiliar ou 
introdutório em simulações, gerar gráficos, listar propriedades e tabelas (EICHLER e 
DEL-PINO, 2000a), aumentar a inteligibilidade entre o público leigo e o discurso 
científico (EICHLER e DEL-PINO, 2002a), aumentar o espaço para debate (EICHLER e 
DEL-PINO, 2000b), atuar como hipertexto com base de dados (MICHEL; DOS 
SANTOS; GRECA, 2004), proporcionar a localização e a familiarização com artigos 
científicos através da resolução de questões (MASSI et al., 2009), no gerenciamento de 
reagentes químicos (JONES JR. J., 1995) ou como jogos educacionais populares com 
potencialidade educacional (BIELIKOVÁ et al., 2009). Diferentes métodos pedagógicos 
podem ser apoiados por softwares (WEB REFERÊNCIAS), onde o sucesso vai 
depender das habilidades que os estudantes já possuem. O uso dos sistemas 
computacionais difere por sua duração, grau de cooperação e clareza do processo de 
avaliação individual e/ou coletiva encaminhados pelo professor (MILENTIJEVIC; CIRIC; 
VOJINOVIC, 2008). 

AVALIAÇÃO DE SOFTWARES DE ACORDO COM AS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

A influência dos avanços tecnológicos vem melhorando a qualidade dos 
processos de ensino e aprendizagem, onde o professor pode aproveitar os softwares 
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educacionais disponíveis para enriquecer o processo de mediação e socialização do 
conhecimento historicamente constituído. Dessa maneira, Libâneo (1985) divide as 
tendências pedagógicas em dois grandes blocos: a tendência liberal e a progressista. A 
tendência pedagógica liberal divide-se em quatro modelos: a) Tendência Liberal 
Tradicional – centralizada no papel do professor, preocupado com os conteúdos do 
saber sistematizado universal e com a necessidade de adequar o indivíduo à 
sociedade vigente; b) Tendência Liberal Renovada Progressista – a qual busca trazer o 
cotidiano para dentro da escola, preocupada com a aprendizagem ativa do educando e 
com testes de avaliação da aprendizagem; c) Tendência Liberal Renovada Não-
Diretiva - estabelece um clima de mudança interna do indivíduo, caracteristicamente 
existencial-humanista onde os profissionais da escola são facilitadores da 
aprendizagem; d) Tendência Liberal Tecnicista - voltada para a cientificidade e a 
competência, às técnicas e aos métodos que aumentam a eficiência da aprendizagem. 
Já a tendência progressista divide-se em três modelos: a) Tendência Progressista 
Libertadora - marcada pela problematização do processo ensino-aprendizagem, com 
noções de autonomia e relações de poder/autoridade, reflexividade e crítica 
valorizando práticas de cunho histórico-social; b) Tendência Progressista Libertária – 
que apresenta acentuada preocupação com a participação grupal, análise institucional, 
processos de mudança e a inserção efetiva da educação na prática social; c) 
Tendência Progressista Crítico-Social dos Conteúdos – valoriza os conteúdos do saber 
sistematizado, mas não inertes como na escola tradicional, com conteúdos vivos, 
inseridos na realidade sócio-política, vindo do confronto entre os saberes erudito e 
popular, mesclando os processos de continuidade e ruptura. Havendo preocupação 
com a interdisciplinaridade. 

USO DE SOFTWARES PARA DIAGNÓSTICO DO NÍVEL CONCEITUAL DOS ALUNOS 

Uma análise do processo de formação química indica uma tendência em se 
verificar os conhecimentos prévios do aluno para que posteriormente os professores 
orientadores possam adequar os níveis de discussão dos assuntos pesquisados de 
acordo com a realidade de cada iniciante. Durante o processo de ensino e 
aprendizagem os processos informatizados de diagnóstico e análise do 
desenvolvimento de cada aluno podem ser verificados a partir de relatórios e 
construções individuais e coletivas dos avanços e dúvidas dos estudantes.  

Alguns autores têm proposto que a produção de softwares deve satisfazer as 
intenções do professor e as características dos estudantes; possibilitar vários estilos e 
tipos de aprendizagem; e aproveitar as qualidades educativas que oferece o 
computador – em particular, a interatividade e o controle do usuário sobre o que se 
aprende e como se aprende (EICHLER e DEL-PINO, 2000b). Verifica-se a 
possibilidade da utilização de softwares para substituir provas escritas através de 
testes adaptados ao computador (CAT, do inglês computerized adaptive tests) 
utilizando testes com múltiplos estágios adaptáveis (MST, do inglês Multiple Stage 
Adaptive test) (EDMONDS e ARMSTRONG, 2009), podendo compreender as 
diferentes dimensões do conhecimento (HUANG e YANG, 2009), desenvolver a 
habilidade do pensamento, matemático (XENOS et al., 2009), físico (KROUK e 
ZHURAVLEVA, 2009) e químico (SOUZA et al., 2005). Assim, os modelos de ensino 
envolvendo softwares se mostram ágeis, flexíveis podendo-se controlar a qualidade 
dos processos, além da portabilidade (FARDOUN; MONTERO; JAQUERO, 2009). 
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O SOFWARE SIMULADO EASY LEARN 1.0 (SEL 1.0) E SUAS FUNCIONALIDADES 

O software SEL foi desenvolvido nos laboratórios interdisciplinares do Instituto 
Federal do Paraná – Câmpus Palmas, com o objetivo de contextualizar, conceitualizar, 
promover, integrar e estimular a construção do conhecimento científico nas diferentes 
áreas do conhecimento. A plataforma do software permite o acesso ao sistema em dois 
níveis: (1) administrador e (2) usuário, para (a) revisão e (b) avaliação. (1) Os usuários 
cadastrados como administradores do sistema podem elaborar questões. (2) a) Já os 
usuários que acessam o modo revisão tem acesso ao banco de questões cadastradas 
pelo administrador, podendo responder as questões oferecidas pelo professor em cada 
unidade conceitual ou unidades integradoras, de acordo com as ferramentas didáticas 
e o processo de mediação utilizado pelo professor nos processos de ensino e 
aprendizagem por ele formulados. Ao final do texto o aluno recebe um relatório em 
porcentagem de acertos e a indicação de quais questões ele errou, podendo retornar e 
responder novamente, até acertar 100 % das questões. b) O modo de acesso 
avaliação permite que o professor selecione as questões por ele cadastradas e realize 
o processo de avaliação utilizando o banco de questões objetivas cadastradas no 
sistema, neste modo de acesso o aluno vai responder todas as questões, não podendo 
retornar, para responder questões que porventura ele tenha errado. Ao final do texto o 
software gera um certificado em PDF com a porcentagem de acertos, para os usuários 
que conseguiram acertar 70 % ou mais das questões. 

A Figura 2 apresenta a tela inicial do programa desenvolvido. Na barra de 
menus há as opções Login, Ajuda, Sobre. Ainda na tela inicial há dois campos, um para 
o usuário selecionar a disciplina e outro para preencher o nome de usuário, selecionar 
o nível (Fundamental, Médio ou Universitário) além de informações sobre o uso do 
software. A Figura 2 ainda apresenta o campo para a seleção do conteúdo, espaço 
para a escrita do nome do aluno, dos níveis de complexidade Fundamental, Médio e 
Universitário, podendo o aluno optar pela alternativa, exercícios onde ele poderá 
revisar o conteúdo e pela opção avaliação. O número de questões é previamente 
estabelecido pelo professor na área restrita de gerenciamento do software. 

 
Figura 2: Tela de exercícios e de avaliação do software Simulado Easy Learn 1.0 

Ao final da avaliação, o estudante recebe um certificado gerado pelo software, 
indicando a porcentagem de aproveitamento do aluno na avaliação realizada. O 
modelo de certificado é apresentado na Figura 3. 
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Figura 3: Certificado de aproveitamento da avaliação gerado pelo software Simulado Easy Learn 

1.0 

Na Figura 4 temos a tela de acesso restrito, para cadastro de questões e 
disciplinas e para gerenciamento do software, onde o professor irá cadastrar as 
questões que serão respondidas pelos estudantes. 

 

 
Figura 4: Tela de acesso restrito para o cadastro de questões e gerenciamento didático do 

software Simulado Easy Learn 1.0 

Na Figura 5 está a tela para cadastro de questões e gerenciamento didático do 
software, onde é possível inserir a questões objetivas, cadastrar a resposta correta, 
indicar a disciplina e o nível de complexidade. 
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Figura 5: Tela para o cadastro de questões e gerenciamento didático do software Simulado Easy 

Learn 1.0 

Na Figura 6 temos a tela de cadastro dos conteúdos. 

 

 
Figura 6: Tela para o cadastro dos conteúdos do software Simulado Easy Learn 1.0 

Na Figura 7 temos a tabela geral das questões cadastradas. 

 

 
Figura 7: Tela da tabela geral das questões cadastradas do software Simulado Easy Learn 1.0 
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O software SEL já foi avaliado por estudantes de nível Médio e de Graduação, 
apresentando resultados qualitativos que indicam sua viabilidade em atividades de 
revisão de conceitos. A plataforma do software também foi considerada de fácil 
entendimento e manuseio por todos os participantes do teste, no entanto ainda 
estamos realizando avaliações com os potenciais usuários, bem como também 
realizando adaptações com relação às sugestões do público avaliado. Estamos 
buscando a diversidade de públicos, envolvendo estudantes e professores dos níveis 
Fundamental, Médio e Universitário que utilizam o software SEL e avaliam suas 
potencialidades e fragilidades. Trabalhos futuros apresentarão aspectos quantitativos 
dos estudantes e docentes que estão participando do estudo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As potencialidades de abordagens interdisciplinares são bastante significativas. 
O uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem tem facilitados os processos de 
mediação, onde o professor consegue elevar o grau de complexidade de determinados 
conceitos, construindo com o aluno mapas conceituais que promovem a 
contextualização dos conteúdos e a conceitualização dos diferentes objetos do 
conhecimento disciplinar e interdisciplinar. O software Simulado Easy Learn 1.0 se 
apresenta como uma ferramenta que pode ser utilizada por professores e a alunos para 
promover os processos de construção, reconstrução e popularização da ciência e da 
tecnologia. 
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Introdução 
O presente trabalho foi realizado no âmbito do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) com o apoio da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), 
tendo como principal objetivo propor uma 
metodologia alternativa às tradicionais abordagens 
do conteúdo inicial de Química Orgânica. Para isso, 
foi utilizada a simulação computacional de 
moléculas em três dimensões através do aplicativo 
de código aberto, livre e gratuito, Avogadro, que se 
constitui em um editor molecular avançado e 
visualizador projetado para uso multi-plataforma em 
química computacional e modelagem molecular.1 
Ressalta-se que a vantagem da construção de 
imagens digitais, ou de certa maneira, modelos, por 
meio da interface gráfica computacional é a 
capacidade de transformação da tela do computador 
em um "laboratório experimental", com múltiplas 
possibilidades.2 
A atividade em sala de aula foi executada por 
bolsistas PIBID, utilizando slides para a 
apresentação, seguida de demonstrações dos 
modelos por meio do Avogadro que possibilitou na 
aula um diálogo aberto entre bolsistas, professora e 
alunos, sobre os modelos de moléculas orgânicas 
conhecidas do cotidiano, objetivando fixação dos 
conceitos relacionados, informações vistas de forma 
teórica em aulas anteriores. O foco primordial da 
aula foi à investigação de conceitos sobre geometria 
molecular do Carbono, além da capacidade 
abstração do nível microscópico através dos 
modelos representados de moléculas orgânicas. 

Resultados e Discussão 
Na perspectiva de avaliar resultados, na aula 
seguinte foi aplicado um questionário a uma 
amostragem de trinta alunos que participaram da 
atividade. O questionário aplicado foi composto de 
perguntas diretas que julgam a satisfação, o 
interesse, o benefício do uso da metodologia para a 
compreensão do conteúdo aplicado. 
A análise das respostas indicou que, na questão 1 
(Você julga importante a utilização da aula 
diferenciada no ensino do conteúdo?), 88,9% dos 
alunos julgam importante a utilização de aula 
diferenciada no ensino do conteúdo, pois 
perceberam o quão proveitoso foi mudar a rotina 
costumeira, da sala de aula. Já na questão 2 (Os 
modelos (moléculas em 3D), visualizados facilitaram 

compreensão do conteúdo aplicado anteriormente 
pelo professor?), 66,7% acham que os modelos 
visualizados facilitaram a compreensão do 
conteúdo, pois o aplicativo através dos modelos 
demonstrados pode exemplificar de maneira mais 
próxima da realidade, e, além disso, possibilita uma 
aprendizagem. Na questão 3 (Gostaria que se 
utilizasse esta ferramenta de ensino mais vezes pelo 
professor?), 88,9% gostariam que o professor 
utilizasse a ferramenta mais vezes nas aulas. E, na 
questão 4 (Gostaria de aprender a utilizar esta 
Tecnologia da Informação, (o aplicativo) para 
aprender mais?), 88,9% demonstrou interesse em 
aprender a utilizar o aplicativo, para aprender mais. 
Os resultados apontam que os estudantes tiveram 
oportunidade de dialogar, discutir e esclarecer 
dúvidas com o professor e bolsistas, durante a 
atividade, motivando-os para compreender melhor o 
conteúdo. Os modelos auxiliaram na compreensão 
das geometrias moleculares, um conceito abstrato, 
difícil de ser demonstrado por meio de duas 
dimensões, na lousa. Dessa forma tornou-se 
perceptível a importância da atividade utilizando o 
aplicativo como alternativa à metodologia tradicional 
de aulas expositivas comuns em sala de aula. A 
respeito dos alunos que querem aprender a utilizar o 
aplicativo, pode-se pensar em oficinas extra turno 
possibilitando o domínio básico do software, para a 
construção de moléculas. 
Importante ressaltar que a professora de Química 
do Ensino Médio, que orientou e auxiliou os 
bolsistas nesta ação, se mostrou bastante receptiva 
à atividade e demonstrou interesse no uso e 
demonstração utilizando o aplicativo em suas aulas. 

Conclusões 
O grande interesse dos alunos e a compreensão do 
conteúdo dado leva a concluir que o aplicativo pode 
ser uma ferramenta auxiliar tanto nas aulas de 
Química Orgânica quanto aos conteúdos 
relacionados à geometria molecular do carbono, 
permitindo considerar o aplicativo como facilitador 
no processo ensino-aprendizagem. 
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RESUMO: ESTE TRABALHO APRESENTA RESULTADOS PRELIMINARES DE UMA PESQUISA DE MESTRADO ONDE 
PROCUROU-SE DESENVOLVER ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A LEITURA E INTERPRETAÇÃO PARA ALUNOS DA 3ª SÉRIE 
DE ENSINO MÉDIO. PARA TAL, USARAM-SE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNNICAÇÃO COMO UMA 
FERRAMENTA MEDIADORA NESTA ESTRATÉGIA DE ENSINO. FORAM DISPONIBILIZADOS AOS ESTUDANTES TEXTOS A 
RESPEITO DE CURIOSIDADES QUÍMICAS, PARA QUE ESTES OS INTERPRETASSEM E RESPONDESSEM QUESTÕES SOBRE 
OS MESMOS. TODAS AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DE UM SITE.  OS RESULTADOS MOSTRAM-SE 
SATISFATÓRIOS VISTO QUE HOUVE AVANÇO NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS DOS 
ESTUDANTES PARTICIPANTES DA PESQUISA. 

INTRODUÇÃO 

Frequentemente em sua prática docente o professor se depara com situações em 
que aluno manifesta suas dúvidas com relação à leitura/interpretação de enunciados de 
exercícios, explanando: “ professora não entendi o que pede o exercício 2.”. Entretanto, 
na visão do professor o exercício expressa claramente o que é pedido, neste momento o 
professor pode questionar-se: o que ele não entendeu afinal?! 

É fato que para se compreender corretamente uma ciência como a Química é 
fundamental o domínio da interpretação dos enunciados de exercícios/problemas, porém 
não é incomum encontramos estudantes que não possuem tal habilidade. Pesquisas 
realizadas pelo SAEB em 2003 relatam dados que mostram que, dos estudantes 
brasileiros da 3ª série do ensino médio, 42,1% encontram-se no estágio crítico ou muito 
crítico de desenvolvimento da leitura (BRASIL, 2006). Embora não seja uma pesquisa 
recente os docentes acalentam as mesmas angustias e ainda enfrentam os mesmos 
problemas ao verificar as dificuldades demonstradas pelos alunos em interpretar 
questões que envolvem problemas de Física, Química, Biologia, Matemática etc 
(FRANCISCO JUNIOR E COLS., 2008). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) trazem consigo 
uma série de habilidades e competências que os estudantes devem desenvolver na 
disciplina de Química, das quais algumas estão diretamente relacionadas à leitura e 
escrita como: descrever transformações químicas em linguagem discursiva; traduzir a 
linguagem química simbólica em discursiva e vice-versa; identificar fontes de informação 
e meios pelos quais novas informações importantes para o conhecimento químico podem 
ser obtidas (BRASIL, 1999).  
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Portanto, é fundamental que atividades de leitura e escrita sejam desenvolvidas 
nas aulas de Ciências, segundo Silva (1998), o professor de Ciências também é um 
professor de leitura, ou seja, considerando que todas as disciplinas escolares são 
suportadas na linguagem escrita, o professor deve oportunizar estratégias para que os 
alunos exerçam a leitura em sala de aula. Desta forma é possível integrar a vida do aluno 
com a ciência de modo que essa relação se intensifique na interação pedagógica (RICON 
E ALMEIDA, 1991 apud FRANCISCO JUNIOR, 2010). 

Para autores como Larrosa, a leitura implica na formação do sujeito: 

Pensar a leitura como formação implica pensá-la como uma atividade que tem a 
ver com a subjetividade do leitor: não só com o que o leitor sabe, mas também 
com aquilo que ele é. Trata-se de pensar a leitura como algo que nos forma (ou 
nos de-forma e nos trans-forma), como algo que nos constitui ou nos põe em 
questão aquilo que somos. (LARROSA, 1995, p. 129) 

Segundo Paulo Freire (2006), é necessário que leitura seja promotora de uma 
compreensão que vai além da palavra propriamente dita ou escrita, deve implicar em uma 
tomada de consciência da posição do indivíduo dentro da sociedade, para entender as 
relações políticas e seu papel diante dessas relações. 

No entanto, deve-se levar em consideração que estamos “na era digital”, assim 
faz-se necessário a promoção de atividades de leitura e escrita que estejam aliadas as 
novas tecnologias da informação (TIC), pois vivemos em um momento de revisão da 
educação escolar de seu papel e de seu alcance, todavia não basta apenas estimular a 
leitura, a escrita e a interpretação e continuar usando as mesmas “ferramentas 
ultrapassadas” com as quais estamos acostumados. É preciso lançar-se aos desafios 
impostos pelas novas tecnologias. É imperial que o professor saiba ler e reconhecer o 
seu aluno, que tenha a capacidade de adequar o processo de ensino aprendizagem, de 
elaborar atividades que possibilitassem o uso destas novas tecnologias da comunicação 
e informação (BENITE, 2010). 

Neste contexto, o presente trabalho traz resultados preliminares de uma pesquisa 
de mestrado que desenvolve atividades de leitura e escrita mediadas pelo uso do 
computador, estas atividades são realizadas nas aulas de Química e contam com a 
participação de alunos da 3ª série do Ensino Médio (EM) de uma escola pública estadual 
localizada na cidade de Nova Esperança do Sul no interior do estado do Rio Grande do 
Sul.  

A LEITURA E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

A prática da leitura no ensino de ciências é um tema que vem crescendo no 
circulo de debates dos educadores e especialistas da área de educação. Cada vez mais 
vem se abordando tal assunto e sua importância, porém ainda é pequeno o número de 
publicações nesta área. Um fato relevante é a discussão da formação dos professores de 
ciências, pois para poder atuar como mediador no processo de ensino aprendizagem e 
ajudar os alunos a superarem suas dificuldades é fundamental que este professor 
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também seja um bom leitor, capaz de propor atividades que possibilitem concatenar a 
vida do aluno com a Ciência (FRANCISCO JUNIOR, 2010). 

Ainda perdura nos cursos de graduação um ensino conteudista que se atém a 
uma leitura restrita específica da área o que intensifica a memorização tão comum na 
área das ciências exatas. Segundo Queiroz (2001) os currículos dos cursos de Química 
enfatizam um ensino potencialmente quantitativo em detrimento do desenvolvimento de 
habilidades qualitativas como a leitura e a escrita. Andrade e Martins (2006) 
desenvolveram uma pesquisa na qual entrevistaram professores de Química, Física e 
Biologia e analisaram o discurso por eles manifestado sobre leitura. As autoras 
concluíram que os discentes sentem dificuldade em criar atividades que propiciem e 
desenvolvam nos alunos a leitura e interpretação, colocam ainda que os mesmos 
consideram-se despreparados para expressar suas idéias por meio da escrita. 

Entretanto, alguns estudos apontam que há pouco tempo vem se desenvolvendo 
com maior ênfase em cursos de graduação em Ciências ações que priorizam o 
desenvolvimento da leitura não somente como um meio de organizar os conceitos 
científicos, mas também de construir, amparar, organizar e ampliar as interações sociais 
entre os professores, seus alunos e a comunidade escolar (SILVA, 2002 apud ANDRADE 
E MARTINS, 2006). Dentro deste contexto, trabalhos como o de Santos e Queiroz (2007), 
enfatizam a importância da leitura quando descrevem uma proposta que busca favorecer 
esta habilidade. Para tal, foi proposto a estudantes de graduação em Química a leitura e 
interpretação de artigos que não fossem demasiadamente extensos e que privilegiassem 
a reflexão e a discussão sobre aspectos não apenas científicos, mas também 
tecnológicos e sociais. Desta pesquisa os autores concluíram que a atividade 
proporcionou não só a leitura da sua experiência histórico-social como também a 
possibilidade de reescrever seu mundo sob uma nova perspectiva, um novo olhar, além 
de atuar como mediadora para a colocação de posicionamentos que, raramente, viriam à 
tona em aulas de química tradicionais. 

Contudo, apesar destas citações, é possível perceber que este é um campo 
pouco explorado e não há trabalhos que integrem leitura e interpretação com o uso de 
tecnologias, por exemplo. Ainda existem muitos pontos a serem discutidos, os quais 
abarquem a relação da leitura com a formulação de conceitos científicos para podermos 
caminhar rumo a novos horizontes educacionais, providos de melhor aprendizagem e 
maior criticidade, pois um dos principais objetivos da ciência é a formação cidadã, em 
busca da construção de um sujeito com pensamento ético, interativo e criativo, capaz de 
transformar a realidade em que vive. 

O COMPUTADOR COMO MEDIADOR NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

A partir do fim da década de 80, a tecnologia se desenvolveu de uma forma 
incrivelmente rápida tomando um espaço significativo em nosso cotidiano, assim nos 
rendemos a ela de tal forma que é inconcebível pensarmos em nossa rotina sem a sua 
presença. Não é de se admirar, portanto, do fato de a educação também se render ao 
fascínio que elas exercem, porém a aquisição das Tecnologias gerou posturas diversas e 
contraditórias. Alguns pesquisadores demonstraram otimismo frente as novos recursos 
atribuindo a estes a possibilidade de soluções para os problemas educacionais. Por outro 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 TIC 
 

 

lado, muitos mostraram-se céticos, calcando sua posição no fato de que inevitavelmente 
o uso dos computadores nos conduziria a um tecnicismo desumanizador. Levando em 
consideração estas discussões, pesquisadores e educadores vêm encarando o uso da 
tecnologia de uma forma mais crítica, porém não com ceticismo, ou seja, para se usar tal 
ferramenta deve-se procurar uma integração desta com o enfoque educacional de forma 
que a Tecnologia se adéque a educação e não o contrário (RIBEIRO E GRECA, 2003). 

Ainda nos anos 90, os PCN’s já declaravam que é preciso que os professores 
utilizem métodos educacionais que possibilitem o uso das TIC’s através de atividades que 
possam ajudar e estimular o aluno na compreensão dos conceitos como: 
questionamentos, debates, investigação, trabalhos em grupos de forma que o aluno 
adquira parâmetros para desenvolver um pensamento crítico (BRASIL 1999). As novas 
tecnologias originam possibilidades de reflexão e revisão, trazendo problemas do mundo 
real para sala de aula criando assim um novo ambiente de aprendizagem que ultrapassa 
as possibilidades das ferramentas antigas como quadro e livros.  

Ao realizarmos este trabalho, levamos em consideração todo este contexto, 
pensando em formas de agregar à leitura e interpretação uma ferramenta digital, pois 
segundo Giordan: 

Estamos certos de que as tecnologias são instrumentos que exercem funções 
mediadoras importantes nas atividades humanas, pois são atributos exclusivos da 
nossa forma de nos relacionarmos com o mundo. (GIORDAN, 2008, p.104) 

 
A educação, portanto, não pode e não deve escapar do leque de opções que as 

TIC’s oferecem pois, quando utilizadas adequadamente, ou seja com um propósito 
educacional bem definido atrelado a uma boa proposta pedagógica, podem favorecer o 
desenvolvimento da cognição propiciando assim mais possibilidades ao aluno para 
acumular, organizar, e relacionar as informações necessárias na elaboração dos 
conceitos fundamentais da Química (MICHEL et al,2004). 

 
METODOLOGIA 
  

A questão que permeia esta pesquisa surgiu da preocupação da professora 
regente da turma e autora deste trabalho ao perceber que a maioria dos alunos tem 
dificuldades de ler e interpretar o enunciado dos exercícios. Portanto, pouco adiantava se 
dedicar em encontrar melhores formas ou métodos de ensino e aprendizagem na 
resolução destes quando a dificuldade se encontrava a um passo anterior, pois a 
compreensão das questões é um fator preponderante no conhecimento de conteúdos 
químicos ou de qualquer outra disciplina. 

 
Assim, de uma forma geral, o trabalho consistiu em analisar o desempenho de 

alunos da 3ª série do EM de uma escola que se localiza na cidade de Nova Esperança do 
Sul, frente à leitura e interpretação de textos, usando para tal as TIC’s, além de propor 
uma estratégia para melhor compreensão destes. Foram um total de quatro textos, os 
quais eram postados pela docente em um site, criado pelo professor orientador de 
mestrado da mesma, cada um disponibilizado no intervalo de duas semanas. Os 
estudantes tinham um prazo de quatro dias para realizar as atividades propostas. Os 
textos foram retirados da internet, sendo que se procurou buscar assuntos referentes a 
curiosidades químicas, como por exemplo, as substâncias químicas que são liberadas 
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pelo organismo quando as pessoas se apaixonam ou porque os olhos ardem ao cortar 
cebolas. Eles foram adaptados quanto a questões como vocabulário e tamanho, pois não 
era de nosso interesse que esta se tornasse uma tarefa maçante ou difícil se ser 
realizada. Dessa forma, procuramos integrar as atividades de leitura ao cotidiano dos 
estudantes, e que estes textos viessem como complemento das aulas presenciais, ou 
seja, fazendo referência ao conteúdo da disciplina, pois segundo Ribeiro e Greca (2002) 
métodos e recursos computacionais juntos podem facilitar a construção do conhecimento 
e do senso crítico por parte dos estudantes além de auxiliar na questão do pouco tempo 
que o professor dispõe em sala de aula.  

 
Eles deveriam ler estes textos e escrever comentários onde dariam títulos a cada 

parágrafo, procurando não utilizar palavras já existentes no mesmo. Esta é uma 
estratégia de interpretação na qual ao fim do exercício os alunos ao lerem seus títulos 
conseguissem resumir as idéias principais de cada parágrafo do texto para então 
compreendê-lo. A interpretação referente ao primeiro texto foi realizada em aula com o 
auxilio da professora como uma forma de os alunos se familiarizarem com a atividade. Os 
demais podiam ser lidos em casa a qualquer horário, o que no nosso entendimento é 
mais uma facilidade que a tecnologia disponibiliza, facilitando o alcance ao nosso aluno. 
Ainda, no quarto texto, além dos títulos dos parágrafos, foram elaboradas questões a 
respeito da interpretação deste. 

 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 Observou-se que nos dois primeiros textos, os estudantes encontraram certa 
dificuldade para concluir a tarefa. Apenas cerca de 70% dos 20 alunos que participaram 
da pesquisa conseguiram realizá-la com êxito. No entanto, houve certo avanço nos dois 
últimos textos totalizando 80% dos alunos que conseguiram realizar a tarefa de forma 
correta. Já a respeito da interpretação das questões, apenas 35% dos discentes 
conseguiram responder todos os exercícios corretamente. A seguir, um parágrafo retirado 
do ultimo texto e também os títulos que alguns estudantes escreveram. Do mesmo 
parágrafo foi retirada uma questão de interpretação e suas respectivas respostas. Os 
alunos são identificados por números e a transcrição foi feita de forma literal sem 
correções gramaticais. 
 
“[...] Outro fato importante é não confundir produto light com diet. O produto 
denominado Light, geralmente industrializado, é aquele em que os constituintes como por 
exemplo: gorduras e açúcares, ricos em calorias; são reduzidos a níveis mais baixos que 
o usual. Já o produto Diet é isento de um determinada substância, geralmente utilizado 
por pessoas com patologias específicas, como por exemplo, diabéticos.[...]” 
 
Estudante 3: Esclarecendo Light de Diet 
Estudante 6: A diferença entre light e diet. 
Estudante 8: light ou diet qual a melhor escolha? 
 
 
 
Questão: Em que situação deve-se usar produtos diet? E produtos light? 
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Estudante 3: Diet para pessoas com diabetes por exemplo, e light para aumentar o teor 
de açúcar no sangue. 
Estudante 6: Diet: geralmente é utilizado por pessoas com patologias especificas como 
por ex: diabéticos. Light; geralmente é industrializado, é aquele em que os constituintes 
como por ex: gorduras e açúcares, riscos em calorias; são reduzidos a níveis mais baixos 
que o usual. 
Estudante 8: O produto diet deve ser usado por pessoas com problemas de diabetes, e 
produtos light por ter um número reduzido de calorias pode ser usados para diminuir a 
gordura que consumimos, mas apenas se for usado na quantidade certa e nunca em 
excesso. 
 

A análise do parágrafo nos leva a presumir que apesar da dificuldade expressada 
pelos alunos, consegui-se com que eles entendessem a essência da tarefa de dar títulos 
a estes. Todavia devemos considerar que este é um exercício novo para eles, pois de 
uma forma geral é mais comum o preparo para resolução de problemas e cálculos e não 
uma estratégia que faça com que haja reflexão a respeito da leitura e interpretação. 
Acreditamos, assim como Kenski, (2008) que este tipo de tarefa no ensino auxilia o 
estudante a superar desafios e construir seu conhecimento de forma colaborativa e 
conjunta.  

Não se pode dizer o mesmo sobre as questões referentes ao texto. Sua análise 
nos mostra que os alunos não conseguem elaborar uma resposta que não fuja à ideia 
transmitida, fato que se observa no estudante 3 que claramente não compreendeu as 
informações contidas no trecho. No caso do estudante 6, pode-se verificar que sua 
resposta foi tal qual o parágrafo, segundo Santos e Queiroz (2007) isto ocorre devido a 
uma insegurança apresentada pelos estudantes em seu próprio discurso, uma vez que 
isto é consequência da imagem que o aluno faz da imagem que o professor faz do 
próprio aluno. Já o estudante 8 conseguiu escrever sua resposta de forma clara e 
coerente com as ideias do parágrafo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao averiguar as repostas dos alunos frente a esta nova proposta reafirmamos a 
questão que norteou este trabalho, ou seja, o grande desafio que encontramos ao propor 
uma metodologia que envolva leitura e interpretação. Apesar do pequeno crescimento 
que obtivemos quanto à primeira etapa da pesquisa o mesmo não se revela nas questões 
sobre o texto, visto que apenas 35% dos estudantes conseguiram concluir a tarefa com 
êxito. Obviamente, como já foi mencionado, esta pesquisa foi apenas uma pequena 
parcela do trabalho, pois foram desenvolvidos poucos textos em um curto período, sendo 
esta uma análise parcial. Acreditamos que melhores resultados surgirão ao passo que 
este método se torne uma prática cotidiana, ou seja, uma proposta de ensino que ofereça 
várias atividades de leitura e escrita que favoreça ao longo do tempo o desenvolvimento 
de uma boa interpretação e a produção de respostas que não sejam meras repetições.  
 
 Quanto ao fato dos alunos realizarem todas as atividades através de um site, 
constatamos que o resultado foi positivo, pois nenhum estudante deixou de realizá-la 
demonstrando que atingimos nosso objetivo ao procurar uma estratégia que esteja dentro 
do cotidiano do nosso estudante e que conseguisse persuadi-los e encantá-los, afinal é 
essencial que nós, educadores, busquemos ferramentas que auxiliem na construção do 
conhecimento dos nossos alunos. Ainda, esse tipo de estratégia didática auxilia o 
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docente, pois lhe permite estender as suas aulas, articulando o conteúdo trabalhado em 
sala de aula com informações que frequentemente não são discutidas, devido ao pouco 
tempo disposto aos períodos de química. 
 

Considerando a importância do assunto aqui discutido, cremos que esta 
metodologia de ensino engloba um grande leque de atividades porque traz para a sala de 
aula a oportunidade de desenvolvimento de habilidades capazes de levar o aluno a 
construções de manifestações próprias, (ORLANDI, 1996 apud SANTOS E QUEIROZ, 
2007) podendo também, contribuir para que reconheçam a Química como uma 
construção humana. 
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Área do trabalho: 
IV MOMADIQ 

Conteúdos Digitais para o Ensino de Química catalogados no Ambiente 
Educacional WEB (Rede Anísio Teixeira - SEC-BA) 
Ródnei Souza (PQ) (FM)*. rasquim@gmail.com 

Palavras-Chave: conteúdos digitais, ensino, química. 

Introdução 
O Ambiente Educacional WEB (AEW) é um 

espaço virtual pedagógico multidisciplinar criado 
pela Rede Anísio Teixeira (SEC-BA) para que 
estudantes e professores possam acessar, 
compartilhar e construir conhecimentos por meio 
das novas tecnologias da informação e da 
comunicação. Possui um repositório de conteúdos 
digitais que são produzidos pela própria rede ou 
catalogados de outros repositórios da web, desde 
que estejam sobre licença livre para uso.  

A Rede Anísio Teixeira é o Programa de Difusão 
das Mídias e Tecnologias Educacionais da Rede 
Pública Estadual de Ensino. A equipe é formada por 
professores da escola pública e técnicos em 
comunicação, em pedagogia, em sociologia, nas 
diversas áreas do conhecimento. 

Ainda no repositório (AEW) são disponibilizados 
para a comunidade escolar uma rede social para 
professores (Espaço Aberto), ambiente de apoio 
para produção, com softwares livres que auxiliam na 
produção de mídias, sites temáticos e links para 
outros projetos da Rede AT. 

Objetivos 

Demonstrar os conteúdos didáticos digitais do 
Ambiente Educacional WEB úteis para os processos 
de ensino e de aprendizagem do conhecimento 
científico como conhecimento escolar nos vários 
níveis de ensino.  

Descrição 
Os conteúdos digitais serão demonstrados 

através de datashow e computador com acesso a 
internet.  

 
Figura 1. Página principal do AEW 
 

O acesso ao AEW se dá através do endereço: 
<http://ambiente.educacao.ba.gov.br/>. O AEW 
(figura 1) possui as seguintes seções: 

Conteúdos digitais: Nesta seção, foram 
disponibilizados mais de três mil objetos 

educacionais entre vídeos, áudios, experimentos, 
simulações, sites, software, etc., com guia 
pedagógico, das áreas do conhecimento e das 
disciplinas que compõem o currículo escolar, e um 
sistema de busca por título, tipo, nível ou 
componente curricular eficiente. Antes de realizar o 
download do conteúdo, pode-se encontrar uma 
descrição com informações que ajudam a selecionar 
o objeto de acordo com o interesse do usuário. 
Através do sistema de busca do AEW, serão 
selecionados vários tipos de conteúdos digitais com 
destaque para o suporte fornecido pelo repositório 
para os processos de ensino e aprendizagem de 
química, de ciências, temas transversais e 
interdisciplinares. 

Sites temáticos: Neste espaço estão 
relacionados vários sites, separados por disciplinas, 
desenvolvidos por instituições parceiras que 
disponibilizam conteúdos digitais educacionais das 
mais variadas áreas de conhecimento e temas 
transversais. 

Apoio a produção e colaboração: Nesta seção 
encontramos softwares e ambientes digitais 
pedagógicos de aplicação específica para oapoio à 
produção de conteúdos digitais educacionais, 
colaboração e outras ações pedagógicas. São 
disponibilizados e sugeridos, preferencialmente 
softwares livres.  

Espaço Aberto: O espaço aberto é a Rede Social 
da Educação. Por enquanto, só os professores com 
cadastro na rede pública estadual poderão acessá-
lo. Este espaço é a única seção do AEW que requer 
cadastro e funciona como a maioria das redes 
sociais: perfil, fotos, adição de colegas, participação 
em fóruns e blogs e criação de tópicos para 
discussões, participa e cria comunidades. O 
diferencial é ser voltado totalmente para a 
educação.  

Por se tratar de um repositório em constante 
renovação, a sua divulgação se faz necessária para 
que ocorra a convergência de outros trabalhos de 
outros projetos, visando a distribuição livre em todos 
os níveis da educação. 
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Palavras-Chave: Jogo, Quiz, Simetria. 

Introdução 

Os jogos educativos são importantes ferramentas 
instrucionais para o desenvolvimento de novas 
estratégias pedagógicas, as quais podem associar 
compreensão e aprendizagem com divertimento, 
fazendo com que o aluno aprenda de forma 
prazerosa. Esses recursos lúdicos podem ser 
potencializados se associados ao uso de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 
como os computadores, uma vez que essas 
ampliam as possibilidades de mediação pelo 
professor no processo de ensino/aprendizagem. 
Correia1 discute que a falta de visão espacial é um 
obstáculo de aprendizagem que dificulta o 
entendimento de conceitos ligados à geometria 
molecular, como por exemplo, isomeria espacial. 
Esse fato nos encorajou a desenvolver métodos 
alternativos para minimizar essa dificuldade, dentre 
estes, um aparato lúdico que foi desenvolvido para 
facilitar a visão espacial de objetos e moléculas, o 
qual faz parte do acervo de experimentos da Casa 
da Descoberta (Centro de Divulgação Científica da 
UFF)2. Este trabalho tem por objetivo apresentar um 
jogo de Quiz desenvolvido que aborda a mesma 
temática, mas numa versão digital. 

Resultados e Discussão 

O jogo de Quiz foi desenvolvido usando o 
software WondershareQuizCreator, que é de fácil 
utilização e permite criar diferentes tipos de jogos 
com definições pré-estabelecidas. O jogo foi 
elaborado utilizando 3 telas em branco (Blank) para 
informações necessárias ao jogador, além de 10 
questões de múltipla escolha (MultipleChoice),  e 3 
opções de resposta. O grau de dificuldade é 
gradativo, pois se inicia com imagens de objetos 
simples até os mais complexos, introduzindo-se 
desenhos de moléculas quirais. No jogo é proposta 
a correlação de objetos/moléculas virtuais gerados 
tridimensionalmente com suas imagens especulares 
e a associação da simetria/assimetria com a 
quiralidade/aquiralidade e o cotidiano. Busca-se 
ainda, a interdisciplinaridade com outras áreas do 
conhecimento, como Artes, Ciências Naturais e 
Matemática e pode ser usado em diferentes níveis 
de ensino na Educação Básica. Ao final do jogo 

informa-se o número de acertos. Além de favorecer 
a visão espacial, o recurso traz ainda as seguintes 
vantagens: 1) é muito fácil de ser usado e permite 
que um professor com pouca experiência com 
programas computacionais crie novas perguntas e 
faça a inserção de imagens; 2) utiliza um software 
de criação gratuito e disponível na internet; 3) pode 
ser usado como um recurso avaliativo, e 4) o 
professor pode realizar atividades simultâneas com 
modelos moleculares concretos e outras 
ferramentas educativas. Para jogar necessária a 
instalação do plugin Adobe Flash.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Uma das telas do jogo. 

Conclusões 

Além de ser um recurso facilitador de 
aprendizagem o jogo foi especialmente útil no 
processo de formação de um professor capaz de 
não só de utilizar, mas de se apropriar de maneira 
criativa de recursos que ampliam as possibilidades 
de mediação em aula. Para desenvolver o jogo, a 
licencianda estudou a importância das TICs para o 
ensino, viu que há na Internet várias ferramentas 
gratuitas e de fácil manipulação que permitem a 
criação de recursos midiáticos. O jogo foi avaliado 
por professores e licenciandos, sendo considerado 
um ótimo recurso para a aprendizagem. Ressalta-se 
que o recurso será disponibilizado em breve na 
Internet expandindo suas possibilidades de uso e 
avaliação. 
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Resumo  

A falta de laboratório de ciências e a escassez de materiais como reagentes e equipamentos, muitas 
vezes, dificultam o desenvolvimento de aulas experimentais que contribuem para aulas mais dinâmicas. 
Uma opção que pode amenizar essa dificuldade é a utilização de ferramentas educacionais em 
ambientes interativos virtuais, a partir das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Este 
trabalho teve como objetivo conhecer as dificuldades que os professores enfrentam acerca do uso das 
TICs. Foi realizada uma pesquisa com dez professores de química que lecionam em sete das nove 
escolas estaduais de um município do interior de São Paulo (78%). Nas respostas obtidas, foi possível 
identificar aspectos limitantes no contexto de trabalho desses professores para o uso das TICs, entre 
eles, destacam-se: estrutura escolar, números de computadores incompatíveis ao número de alunos, 
recursos tecnológicos insuficientes e falta de domínio no uso das tecnologias por parte do professor e 
dos alunos. 

INTRODUÇÃO 
Uma dimensão formativa importante a ser contemplada no ensino de 

ciências/química é o desenvolvimento de todos os estudantes, estimulando-os a pensar 
e agir de modo informado e responsável em um mundo cada vez mais permeado pela 
ciência e a tecnologia.  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996) outros 
documentos foram criados a fim de orientar sobre os princípios, fundamentos e 
procedimentos na Educação Básica, como é o caso das Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs) (BRASIL, 1998) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 
(BRASIL, 2002) que norteiam os currículos e seus conteúdos mínimos, assegurando a 
formação básica comum. A fim de contribuir com o desenvolvimento do currículo das 
escolas, os PCNs+ orientam também sobre a disciplina de química, admitindo que esta 
pode ser um instrumento da formação humana: 

 

A química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 
horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o 
mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus 
conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, 
relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em 
sociedade (BRASIL, 2002, p.87). 
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Diante da relevância desta disciplina, é importante nos atentar em quais são os 
instrumentos que estão sendo utilizados para uma aprendizagem significativa e, 
também, para o alcance dos objetivos educacionais. 

Batista (2011) realizou uma pesquisa sobre os desafios do professor para 
dinamizar a prática educativa utilizando recursos metodológicos alternativos. Seus 
resultados mostram números significativos de professores que optam por aulas 
expositivas e nenhuma utilização de recursos audiovisuais ou softwares. Nesse 
contexto, a necessidade de discussão a respeito da experimentação, da Educação 
Tecnológica e da contextualização, junto aos professores, é apontada por Macedo e 
Guimarães (2011), em levantamento de propostas e recomendações para melhorar o 
ensino de química. 

O uso de tecnologia é previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
ensino médio (BRASIL,1998), segundo os artigos 5º e 10º: 

Art. 5º Para cumprir as finalidades do ensino médio previstas pela lei, as 
escolas organizarão seus currículos de modo a: 
III - adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a 
reconstrução do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a 
solução de problemas e outras competências cognitivas superiores. 
Art. 10º A base nacional comum dos currículos do ensino médio será 
organizada em áreas de conhecimento, a saber:  
I - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, objetivando a constituição de 
competências e habilidades que permitam ao educando:  
i) Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.  
 

As TICs na educação podem ser definidas como um conjunto de recursos 
tecnológicos, utilizados de forma integrada, visando proporcionar novas metodologias e 
técnicas de ensino, bem como recursos para o processo de aprendizagem. O uso 
efetivo de apoio da Internet no ensino de ciências começou em 1990 e, desde então, 
vem crescendo de modo significativo. O uso dessas tecnologias interativas no processo 
de ensino e aprendizagem pode causar mudanças de hábitos e comportamentos por 
parte dos professores e estudantes. Essas tecnologias não dispensam o giz e a lousa, 
os livros, laboratórios físicos, muito menos o professor que, nesse contexto, tem seu 
papel modificado. Ferreira (1998), na busca por alternativas para os educadores em 
tempos de novas tecnologias, faz um levantamento de como estas tecnologias estão 
sendo inseridas na educação, mais especificamente, na área da Química. Salienta a 
importância central do professor neste processo de ensino mediado por computador 
dizendo: “Só o professor no contato pessoal é capaz de identificar, estimular a 
curiosidade e fazer um trabalho pessoal com o estudante, mesmo num ensino mediado 
por computador” (FERREIRA,1998, p.781). 

De acordo com Colagrande (2008), o ambiente virtual pode estimular a 
curiosidade, além de fazer parte integrante das atividades rotineiras da maioria dos 
jovens de ensino médio. O uso de ferramentas educacionais em ambientes interativos 
também pode auxiliar na adequação do ensino experimental, na compreensão de uma 
Ciência contemporânea e de sua relação com a tecnologia e com a sociedade, de 
forma bastante positiva e inovadora. 
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O documento Orientações Curriculares - Tecnologias de Informação e 
Comunicação - Proposições de Expectativas de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2010), 
elaborado em 2010 pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, enfatiza a 
necessidade de transformação do ensino, considerando as tecnologias digitais de 
informação e comunicação. 

 
...a educação que oferecemos hoje é muito pouco diferente da que 
oferecíamos em 1995, que, por sua vez, é muito pouco diferente da que 
oferecíamos em 1945, cinquenta anos antes, que por sua vez... 
Isso significa que precisamos mudar a educação que oferecemos em nossas 
escolas para os nativos digitais - aqueles que nasceram ao longo desses 
últimos quinze anos e dos que vierem a nascer nos próximos anos (SÃO 
PAULO, 2010, p.21). 

 

Segundo o Censo Escolar de 2011 (INEP, 2012), levantamento de dados 
estatístico-educacionais de âmbito nacional, feito com a participação de todas as 
escolas públicas e privadas do país, 74% das 64.220 escolas participantes possuem 
Laboratório de Informática. Isso facilita a inserção de ferramentas educacionais virtuais. 
Considerando, de um lado, a potencialidade do uso das TICs em contribuir para a 
diversidade metodológica do Ensino de Química e, de outro, a manutenção de 
metodologias tradicionais de ensino por professores, surgiu a necessidade de 
compreender as dificuldades encontradas nesse processo de inserção das TICs no 
ensino. Assim, este trabalho teve como objetivo conhecer as dificuldades que dez 
professores de Química de escolas estaduais de um município do interior do estado de 
São Paulo enfrentam, acerca do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 
no Ensino de Química.  

Metodologia 

A pesquisa foi realizada por meio de apresentação inicial do tema e um 
questionário. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (UFSCar) sob o parecer nº 
409.519. Aos professores, foram apresentados os objetivos e a finalidade da pesquisa, 
de forma oral e através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foram 
assinados em duas vias, uma entregue ao professor e outra arquivada. Os professores 
que participaram da pesquisa foram escolhidos por ministrarem a disciplina de química 
nas escolas da rede pública no município que possui, no total, nove escolas de ensino 
médio e doze professores efetivos de química. 

Para que os professores pudessem se manifestar, após a apresentação do 
tema, solicitou-se o preenchimento de questionário constituído por nove perguntas. 
Para o presente trabalho, serão consideradas apenas quatro questões, que tratam do 
uso das TICs no ensino de química: 

1. Professor, a(s) escola(s) em que leciona possui laboratório de 
informática?  

2. Se sim, você faz uso desse laboratório?  Por quê? Quais atividades são 
desenvolvidas no laboratório? 

3. Você conhece algum software para o ensino de química? Qual? 
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4. Poderia apontar alguns aspectos positivos e/ou negativos da atividade 
prática virtual? 

As questões de 1 a 3 tinham como objetivo verificar se a escola teria condições 
mínimas de implantação de ferramentas educacionais em ambientes interativos 
virtuais, e se os professores possuem alguma familiaridade com o uso das TICs no 
ensino. A quarta pergunta teve como finalidade conhecer as dificuldades encontradas 
pelos professores na abordagem de práticas de ensino com uso de tecnologias 
interativas. 

Avaliação dos Professores 

Foram consultados dez professores de química da rede estadual pública de 
educação da cidade Araras do interior do estado de São Paulo. O município possui 
nove escolas públicas que ofertam o ensino médio e oito responderam. Deste modo, a 
pesquisa compreendeu 78% das escolas. Considerando as escolas em que os 
professores consultados trabalham, pode-se observar que 83% dessas escolas 
possuem laboratório de informática, dados adquiridos através da questão 1. Estes 
números corroboram com os dados do Censo de 2011 que mostram uma alta 
porcentagem de escolas que possuem laboratório de informática. Segundo o Censo 
(2011), o município possui dezenove escolas estaduais, dentre as quais dezoito 
possuem laboratório de informática (95%) e apenas oito possuem laboratório de 
ciências (42%) (INEP, 2011)1. 

A questão 2 trata do uso que o professor faz do laboratório de informática. 
Cinco professores, afirmaram que não utilizam o laboratório de informática. Apenas um 
deles justificou o não uso devido aos poucos computadores disponíveis e lentos. 
Outros quatro professores, fazem uso do laboratório de informática e suas justificativas 
são: para apresentar aulas preparadas em Power Point®, diversificar as aulas com 
vídeos explicativos, motivar a aprendizagem, proporcionar aulas diferenciadas e 
pesquisas. Um destes professores afirmou, ainda, que apenas utiliza o laboratório em 
uma das duas escolas em que atua, e onde leciona para turmas de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) ele não utiliza o laboratório de informática, já que as aulas 
dessa modalidade de ensino possuem tempo reduzido, isso foi apontado por este 
professor como um impedimento de levar esses estudantes ao laboratório. Além disso, 
o professor alegou que nem todos os alunos do EJA trabalham com computadores. É 
interessante destacar que o professor apresenta esta justificativa como um 
impedimento e não como uma oportunidade de inclusão digital. 

Os professores que utilizam os laboratórios de informática acabam atendendo 
ao DCNEM (BRASIL, 1998) por aplicar TICs na escola. No entanto, mais pesquisas 
seriam necessárias para verificar se o uso das TICs é feito de maneira articulada a 
metodologias de ensino diversificadas e inovadoras que estimulam a (re)construção do 
conhecimento pelos próprios alunos.  

Verificou-se, diante das respostas à questão 3, que seis professores (60%) 
conheciam algum software para o ensino de química. Foram citados o Laboratório 
Didático Virtual (LabVirt) e a página eletrônica do Centro de Divulgação Científica e 
                                                      
1 Dados obtidos no portal QEdu. Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/2861-araras/censo-escolar>. 
Acesso em setembro de 2013. 
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Cultural (CDCC), ambos da Universidade de São Paulo (USP), assim como 
Educandus, Avogadro e Crocodile Chemistry, porém apenas um professor (10%) 
afirmou usar o recurso. Neste contexto, é importante evidenciar a importância da 
divulgação deste tipo de material junto aos professores.  

Quanto a pouca utilização dos recursos tecnológicos por parte dos professores, 
este fato também foi constado por Ferreira (1998) quando aponta a existência de 
provas que a tecnologia pode contribuir, significativamente, para o ensino, mas poucos 
professores fazem uso destes recursos.  

A questão quatro buscou identificar os aspectos positivos, negativos, sugestões 
e críticas, a partir desta questão emergiram inúmeros apontamentos feitos pelos 
professores. Dentre os aspectos positivos para o uso das TICs, foram apontados os 
seguintes: o caráter motivacional por jogos virtuais de química que, segundo os 
professores, pode despertar o interesse dos alunos tanto pelo desafio quanto pela 
ciência experimental; a atratividade e dinamicidade; a possibilidade de trabalhar a parte 
informática com os alunos (promovendo a inclusão digital); a possibilidade de driblar 
processos burocráticos para aquisição de reagentes; a segurança por não utilizar 
reagentes corrosivos e tóxicos; a construção de conhecimento e o aumento do 
rendimento escolar.  

Os aspectos positivos da proposta apontados pelos professores corroboram 
com o levantamento de Ataíde (2012). A aprendizagem baseada em jogos virtuais pode 
promover a motivação dos alunos e o interesse pelo assunto em estudo, aumentando a 
efetividade do aprendizado. Independente de ser nativo digital ou imigrante digital, os 
jogos exercem um enorme fascínio e vencer o desafio é o objetivo maior (ATAÍDE, 
2012, p.1). 

Os aspectos negativos mencionados pelos professores foram: a limitação de 
atividades virtuais em não proporcionar o mesmo efeito que as aulas práticas 
presenciais (como interação com os equipamentos, vivência dos processos e manuseio 
dos materiais) e risco dos alunos não conseguirem total aproveitamento devido à falta 
de conhecimentos prévios. 

Entende-se que o uso das TICs não suprirá as aulas práticas presenciais, 
portanto a inserção de ferramentas virtuais tem como principal objetivo preencher uma 
lacuna no ensino de química que seria causada principalmente em escolas que não 
possuam laboratório de ciências ou um espaço físico para realizar experimentos, 
segundo o Censo (2011) há um baixo número de escolas com laboratório de ciências 
disponível. Batista (2011) em sua pesquisa também constata que a ausência de 
laboratório nas escolas é uma das barreiras para o professor dinamizar a prática 
educativa. 

Nas respostas obtidas, foi possível verificar os aspectos limitantes do uso das 
TICs em sala de aula no contexto de trabalho desses professores. Entre estas 
limitações, destacam-se: estrutura escolar, necessidade de internet mais veloz, 
números de computadores incompatíveis ao número de alunos, recursos tecnológicos 
insuficientes, falta de técnico / pessoa especializada e falta de domínio do uso das 
tecnologias tanto por parte do professor quanto dos alunos.  
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Um professor alega ser difícil trabalhar no laboratório de informática, pois o 
“Acessa São Paulo”2 é limitado,  tem várias burocracias, e que na rede pública de 
ensino é difícil fazer aulas diferenciadas, já que os estudantes não se preocupam com 
ensino e aprendizagem. Completa, ainda, apontando que no Brasil tem que haver 
mudanças não só na base (escola), mas sim em todas as esferas (políticas públicas, 
por exemplo). 

A falta de domínio dos professores para utilizar tecnologias educacionais, 
apontada por alguns professores consultados, já foi encontrada nas palavras de 
Ferreira (1998), que indica ser ineficiente a instalação de computadores sem que se 
trabalhe com o professor para uma nova proposta pedagógica e completa alegando ser 
a falta de preparação dos professores um dos problemas mais graves para a nova 
onda tecnológica, colocando o professor como preparador e motivador dos alunos para 
os ambientes tecnológicos. Seabra (1993) também destaca a importância do professor 
bem preparado, dinâmico e investigativo, pois questionamentos e situações surgem, 
fugindo do controle preestabelecido do currículo, sendo esse preparo a parte mais 
difícil da tecnologia. Em Ataíde (2012), a preparação dos professores é fortemente 
colocada para o uso de jogos digitais e das tecnologias relacionadas com as 
ferramentas e recursos, sem descartar a importância do domínio dos conteúdos. 

Ficou evidente que a maioria dos professores consultados não faz uso de jogos 
ou simuladores, mas sabem que existem, faz-se necessário ajudar a abrir as portas 
das escolas para inserção das TICs. 

Se existir uma movimentação por parte dos professores e dos alunos para a 
utilização de recursos tecnológicos, talvez as instâncias públicas responsáveis pela 
educação se atentem às críticas levantadas pelos professores em relação aos 
aspectos limitantes do uso das tecnologias educacionais, no contexto de trabalho 
desses professores. 

Considerações Finais 

Neste trabalho, abordou-se o uso de recursos tecnológicos na educação a fim 
de dinamizar e aperfeiçoar as aulas de química. A inclusão do uso das TICs no ensino 
deve ser discutida, reconhecida e compreendida como recurso fundamental na 
educação atual, devendo ser abordada nos cursos de formação inicial e programas de 
formação continuada de professores. 

Há também a necessidade de políticas públicas que possibilitem a manutenção 
e disposição de pessoal capacitado para os laboratórios de informática com 
investimentos contínuos para atualização do pessoal de apoio e do laboratório de 
informática. 

Apesar da existência de softwares educacionais já disponíveis, é certo que fica 
bastante difícil o professor proporcionar aos alunos o uso dos mesmos diante das 
limitações do espaço escolar, tais como computadores ultrapassados, número de 
computadores insuficientes para atender o número de alunos, salas superlotadas e 
professores sobrecarregados de aulas sem tempo hábil para elaborar a inserção de 
                                                      
2 Programa de inclusão digital do Governo do Estado de São Paulo, que oferece à população acesso a 
computadores com internet. 
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aulas diferenciadas. Portanto as tecnologias educacionais pedem novos pensamentos, 
novas posturas no ambiente escolar e reafirmam a necessidade da renovação da 
instituição como um todo. 
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Educação e Sociedade Digital: os usos das TIC na Formação Docente 
do IFSC/Câmpus São José  
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Palavras-Chave: Formação de educadores, TIC's, Química. 

Introdução 
Reconhecida a premissa de que vivemos em uma 
sociedade cujos processos comunicacionais por 
meio digital se ampliam, invadindo o ambiente 
escolar como em nenhum outro momento, este 
estudo objetiva investigar o uso das tecnologias 
móveis de comunicação na formação docente 
dos alunos da licenciatura em Ciências da 
Natureza/Química do IFSC/Câmpus São José. 
O principal objetivo desse estudo é descrever as 
principais modalidades de uso dos dispositivos 
móveis de comunicação; Conhecer, na visão dos 
alunos, as implicações do uso das TIC no 
processo ensino-aprendizagem e analisar a 
relação destes usos com as demandas escolares 
e a educação. Para tanto, o projeto está sendo 
desenvolvido em três etapas. Na primeira foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica, a segunda 
foi de caráter empírico, quando utilizamos o 
método etnográfico e tomamos como 
procedimentos de coleta de dados a observação 
participante, a entrevista semiestruturada e 
conversas informais com os alunos da 
Licenciatura em Ciências da Natureza/Química do 
IFSC/Câmpus São José.  
Finalmente, a terceira fase trata da interpretação 
dos dados (e escrita do relatório) segue o modelo 
hermenêutico proposto por Thompsom (1990), no 
qual se pretende compreender os significados 
dos discursos e práticas dos agentes sobre o uso 
das TIC no ambiente escolar. 
. A importância da tarefa se sustenta no 
necessário conhecimento das tecnologias 
presentes na vida do futuro professor – e na vida 
social em geral – para que se possa interferir 
pedagogicamente na direção dos pressupostos 
do que se convencionou chamar Mídia- 
Educação. 

Resultados e Discussão 

As interpretações iniciais apontam três eixos de 
análise: 1. Modalidades e implicações de uso em 
sala de aula; 2. Contribuições na formação 
docente; 3. Implicação das tecnologias nos 
relacionamentos.  

Alguns aspectos se destacam nas entrevistas e 
observações: a) os aparelhos são escolhidos com 
base na facilidade e nas melhores especificações  
para cada atividade. O próprio celular é o mais 
usado pelas relações de praticidade, economia, 
tamanho e durabilidade, mas dificilmente utilizado 
para edições de texto ou pesquisas mais 
prolongadas, sendo preferível, nestes casos, o 
uso de notebook e tablets; b) tais tecnologias vêm 
ao encontro da necessidade dos alunos de, ou 
mergulhar na aula pesquisando os temas 
pertinentes, ou ainda, fugir das aulas taxadas 
como chatas ou distantes das suas realidades; e 
c) a auto-regulação parece ser a principal forma 
de controle das tecnologias, seja em casa, seja 
na aula. Outro ponto importante é que o uso dos 
aparelhos, principalmente em sala de aula, deve 
ser ensinado. A restrição do uso ou tomada de 
posse dos aparelhos não são encarados como 
formas de educar. 

Conclusões 

Este estudo está em andamento, mas já aponta a 
necessidade de aprofundamento e ampliação da 
investigação, uma vez que o ambiente 
educacional (em todos os níveis de ensino) está 
marcado pela presença das tecnologias móveis 
de comunicação. Estas, hoje, configuram-se 
como suportes do desenvolvimento do 
conhecimento acadêmico ao mesmo tempo que 
estruturam relações sociais. Este entrelaçamento 
entre a escola e a vida cotidiana é um desafio 
para educação e para a formação docente. 
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Palavras-Chave: Software, Ensino, Química.

Introdução 
A área de tecnologias de informação vem se 
expandindo a cada instante. Devido a esta 
evolução, desenvolvem-se diversas ferramentas 
para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 
Sendo assim, o aprendizado de química que antes 
era taxado como algo de difícil compreensão, vem 
cativando a atenção dos estudantes, devido à 
utilização de sistemas educativos. 
A implantação de softwares em sala de aula acaba 
por deixar as aulas mais dinâmicas, quebrando a 
rotina diária das escolas. Mas vale ressaltar que os 
softwares educacionais não funcionam de modo 
automático como desencadeador do processo de 
aprendizagem (EICHLER, 1988). O sucesso da 
aplicação do software em sala de aula depende da 
integração da grade e das atividades em sala de 
aula. O uso dessa tecnologia como ferramenta 
didática, no sistema Liga Química, que é um 
software desenvolvido para explicar o conteúdo de 
ligações químicas de uma maneira mais atrativa e 
tendo como objetivo auxiliar o aluno no ensino-
aprendizagem do conteúdo de química. 

Resultados e Discussão 
O software foi desenvolvido e aplicado no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Ji-
Paraná/RO, em uma turma de 1º ano de informática, 
do turno vespertino, com a finalidade de 
proporcionar aos alunos uma melhor interação com 
o conteúdo de ligação química, sendo este um 
poderoso instrumento para processo de ensino-
aprendizagem de química. 
Entrando em contato com o software os alunos 
tinham a opção de escolher entre um dos três tipos 
de ligações químicas (iônica, metálica, covalente) 
conforme Figura 01, e ao definirem suas escolhas 
eles encontraram uma breve explicação sobre o 
conteúdo bem dinâmico seguido de exercícios de 
fixação, enquanto os alunos não acertavam a 
primeira questão, não conseguiam prosseguir para 
as próximas questões e nem para o próximo 
conteúdo, essa função foi implantada com a 
finalidade de despertar o interesse dos alunos em 
acertar a questão para então prosseguir, assim eles 

eram levados a pensar na forma de resolução da 
questão. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: algumas das telas iniciais do sistema 

 
Figura 2: avaliação do sistema LigaQuímica 
Conforme a Figura 02, após a aplicação do 
programa os alunos demonstraram interesse em 
saber como fora feito o programa em Java, 
afirmando que era muito bom e de grande valia para 
eles. 

Conclusões 
Através deste trabalho foi possível perceber que o 
uso de softwares educacionais auxilia no ensino de 
química de forma satisfatória, pois assim os alunos 
interagem com a aplicação, absorvendo o conteúdo, 
tornando mais simples o que aparentemente era 
complexo. Levando em consideração que os alunos 
cursam técnico em informática, o sistema facilitou 
ainda mais a compreensão da matéria.  
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Implantação de softwres educativos nas salas de aula
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Palavras-Chave: Cinética, velocidade, reação.

Introdução 
A inserção de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) nas escolas tem sido 
incentivada a fim de colaborar em processos de 
ensino-aprendizagem1. Muitas fontes oferecem 
objetos educacionais digitais de qualidade, dentre 
elas o projeto Physics Education Technology 
(PHET), da Universidade do Colorado, que 
disponibiliza simulações de fenômenos por meio de 
programas computacionais (applets). Neste trabalho 
utilizamos um desses applets para investigar, com 
alunos do curso Técnico em Química do COLTEC, 
os fatores que alteram a velocidade de uma reação 
química. No applet2 pode-se visualizar um recipiente 
fechado contendo partículas, representadas por 
bolinhas. A simulação permite acompanhar os 
movimentos das partículas e suas colisões, que 
podem ou não resultar em reação química, e os 
fatores que afetam a ocorrência e a velocidade das 
reações. Foi elaborado um tutorial em 5 etapas (A a 
E), baseado em uma proposta de aula disponível no 
Portal do Professor3. As etapas A, B e C, investigam 
Colisões Simples e abordam aspectos energéticos e 
de orientação relacionados aos choques entre as 
partículas. Nessas etapas, para dar início ao 
movimento das partículas traciona-se um êmbolo, 
que fornece energia a uma bolinha iniciando as 
colisões. Quanto mais se traciona o êmbolo, mais 
energia é fornecida ao sistema. Também é possível 
modificar a orientação com que as partículas se 
chocam, movendo lateralmente o êmbolo. As etapas 
D e E investigam Muitas Colisões e abordam a 
influência da temperatura e da concentração na 
cinética das reações, sendo possível escolher o 
número de partículas no recipiente, modificar a 
temperatura do sistema e visualizar um gráfico de 
energia da reação. A atividade foi desenvolvida em 
uma aula de 100 minutos para introduzir os fatores 
submicroscópicos relacionados à cinética, 
sequencialmente à investigação experimental dos 
fatores que afetam a velocidade das reações. Após 
o desenvolvimento da atividade individualmente 
pelos alunos, foi realizada uma discussão geral 
orientada pelo professor. 

Resultados e Discussão 
Na etapa A, os alunos forneceram diferentes 
energias ao sistema, que poderiam ou não levar à 
ocorrência de reação. Muitos perceberam que a 

reação ocorre quando há energia suficiente, 
associando-a a energia de ativação. Outros 
relataram modificações no sistema, como quebra e 
formação de ligações sem, entretanto, associar com 
a energia envolvida. Em B, fazendo com que o 
choque entre as partículas fosse “de raspão”, eles 
perceberam que, além dos aspectos energéticos, a 
orientação deve ser adequada para que a reação 
ocorra. Na etapa C, os alunos deveriam elaborar 
uma proposta para demonstrar como a orientação 
interfere na ocorrência de choques efetivos, mas 
esse aspecto foi suficientemente tratado na etapa B, 
indicando ser desnecessária a realização dessa 
etapa. Em D, foi avaliado o efeito da temperatura. 
Com poucas partículas, os alunos verificaram a 
ocorrência de poucos choques efetivos e a reação 
era lenta, pois a energia média total do sistema era 
menor que a energia de ativação. Ainda assim, 
perceberam a formação de produtos, já que 
algumas partículas possuíam energia suficiente 
para reagir. Para aumentar o número de colisões 
efetivas, sem modificar o número de partículas, eles 
propuseram aumentar a temperatura, testando sua 
hipótese com o uso do programa. Na parte E, 
avaliaram o efeito da concentração, aumentando o 
número de partículas no recipiente. Com isso, os 
alunos perceberam que a taxa de reação aumentou.  

Conclusões 
A atividade foi realizada com facilidade pelos alunos 
e percebeu-se que a visualização dos aspectos 
submicroscópicos favoreceu o entendimento dos 
fatores que promovem a ocorrência de reações e 
que afetam a sua velocidade. Nesse sentido, 
consideramos positivo o uso das TICs, 
especialmente no que se refere aos aspectos 
abstratos das ciências. 
____________________ 
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Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC 

EXPERIMENTOS VIRTUAIS COMO UM RECURSO DIDÁTICO NA 
FORMAÇÃO DO CONCEITO DE DENSIDADE NO ENSINO MÉDIO. 
Wanderson F. da S. Alves (IC)*, Camila C. da Cruz (IC), Karine Najla S. de Jesus (IC), Creuza S. Silva 
(PQ). - wandersonfdsa@gmail.com 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – Centro de Formação de Professores (CFP), Avenida Nestor 
de Melo Pita, 535, Centro, Amargosa/BA, 45300-000, Brasil. 
Palavras-Chave: TIC, densidade, Ensino de Química.  

Introdução 
A escola presente na sociedade contemporânea é 
cada vez mais informatizada e globalizada. As novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio centralizam o jovem estudante como sujeito 
do processo educativo e propõem reflexões sobre 
práticas educativas que proporcionem um 
aprendizado interativo entre os jovens e as novas 
tecnologias.1 Frequentemente, no ensino escolar 
básico, muitos dos conteúdos de Química são 
considerados pelos alunos como de difícil 
compreensão e abstração. A Química como uma 
ciência experimental, exige que seu ensino seja 
dinâmico, de caráter investigador e mediado com o 
auxílio de ferramentas motivadoras no processo de 
ensino e aprendizagem. 
A pesquisa desenvolvida teve caráter qualitativo, e 
relata os resultados obtidos durante as atividades do 
componente curricular Estágio Supervisionado em 
Química III em uma turma do 1º ano do ensino 
médio público na cidade de Amargosa-Ba. 
Analisaram-se os impactos gerados por aulas 
ministradas em um laboratório virtual, utilizando 
como recurso didático as simulações de 
experimentos químicos desenvolvidos pelo grupo 
“PHET – Interactive Simulations” da Universidade do 
Colorado.2  

Para a coleta de dados utilizou-se como método 
científico a observação das aulas ministradas sobre 
densidade desenvolvidas pelo professor regente 
com a coparticipação dos estagiários.  

Resultados e Discussão 
 A coleta de dados foi feita durante um período de 
quatro horas-aula de Química no Ensino Médio.  As 
duas primeiras aulas foram discursivas-expositivas, 
e, numa abordagem mais tradicional tinham por 
objetivo a construção do conceito de densidade. 
Após o professor mediar às informações, os alunos 
foram organizados em grupos para resolverem 
exercícios que envolviam cálculos matemáticos 
relacionados ao conceito de densidade. Em 
atividades de coparticipação, os alunos foram 
auxiliados na resolução dos exercícios. Pôde-se 
observar que os alunos apresentavam dificuldades 
para compreender o desenvolvimento dos cálculos 
para o volume de um corpo, operações simples 
envolvendo divisão com números decimais e 
manipulação de fórmulas matemáticas.  

Nesse contexto, tendo por objetivo uma melhor 
formação de conceito sobre densidade e 
esclarecimento de dúvidas, em um trabalho conjunto 
com o professor, elaborou-se uma nova aula 
utilizando de um experimento virtual (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Designer gráfico do experimento virtual (PHET 
– Interactive Simulations). 
 
Durante a aula com o auxílio da tecnologia 
computacional os alunos mostraram-se mais 
motivados para discutir o tema, e, após uma nova 
discussão sobre os exercícios, demonstraram um 
maior domínio sobre o conteúdo. Em um momento 
de discussão com a turma para a avaliação da 
utilização de um recurso computacional, os 
resultados foram satisfatórios. Os estudantes se 
interessaram pelo laboratório virtual e concordaram 
em ter compreendido melhor as abordagens 
conceituais de massa, volume e sua relação com a 
densidade.   

Conclusões 
Como muitas escolas não disponibilizam de um 
laboratório ou materiais para a realização de 
experimentos, as aulas práticas virtuais contribuem 
como um instrumento facilitador da aprendizagem 
no ensino de química, onde é possível simular 
experimentos laboratoriais por meio de um software. 
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Formação de conceitos químicos mediada pelas tecnologias 
da informação e comunicação: uma proposta para o ensino 
de soluções utilizando o Facebook. 
*Alexsandro Rodrigo Possatto1 (FM), Otavio Aloisio Maldaner (PQ) 
1alexsandropossatto@gmail.com 
 
Palavras-Chave: Aprendizagem, Soluções, Facebook. 
 

Resumo: Apresenta-se neste artigo uma proposta didático-pedagógica para o ensino de Soluções na 
disciplina de química, utilizando o Facebook como recurso mediador. O desenvolvimento da referida 
proposta foi desenvolvida com uma turma de estudantes do segundo ano do ensino médio. A realização 
do estudo parte da necessidade de buscar alternativas metodológicas para a educação que 
proporcionem condições para aprendizagens de melhor qualidade nesse componente curricular. Vive-se 
hoje um período de grande expansão de uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) nas 
diversas áreas da organização da sociedade, também na educação, exigindo uma ação iminente de 
incorporar os recursos tecnológicos no processo educativo. 
 
O ENSINO DE QUÍMICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Uma das principais finalidades da educação é o preparo do estudante/sujeito 
para o exercício da cidadania, dever esse garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN Lei Nº 9.394/96). Em consonância com a legislação, o 
ensino de Química surge com o intuito primeiro de desenvolver no estudante a 
capacidade de participar criticamente nas questões da sociedade em que está inserido. 

A Química é uma ciência que está presente na história da humanidade e, dessa 
forma, se está em constante contato com ela, pois é encontrada nos produtos 
consumidos, em medicamentos e tratamentos médicos, na alimentação, nos 
combustíveis, na geração de energia, nas novas tecnologias, nas questões ambientais 
e suas consequências para a sociedade, entre outras aplicações. Isso exige que o 
cidadão tenha o mínimo de conhecimento químico para poder participar na sociedade 
tecnológica atual e fazer as melhores escolhas para a qualidade de vida de todos.  

Sendo assim, na Química há o interesse em estudar a matéria, as suas 
propriedades, a sua constituição e ainda as transformações que ocorrem, quer seja em 
um nível macroscópico ou em um nível microscópico. A compreensão dos inúmeros 
fenômenos que ocorrem no mundo material que nos rodeia somente é possível quando 
a construção do conhecimento, por parte dos sujeitos envolvidos, ocorre de forma 
abrangente e integral, permitindo relacionar e contextualizar tais conhecimentos com 
situações de sua vivência, do seu cotidiano. 

Segundo Martins e colaboradores (2003),  
trata-se de formar o cidadão-aluno para sobreviver e atuar de forma 
responsável e comprometida nesta sociedade científico-tecnológica, na 
qual a Química aparece como relevante instrumento para investigação, 
produção de bens e desenvolvimento socioeconômico e interfere 
diretamente no cotidiano das pessoas (MARTINS et al, 2003, p.18). 

 
No ensino médio, a Química como componente curricular e área do 

conhecimento, representa uma parte importante de todas as ciências naturais e deve 
trazer aos estudantes conhecimentos que correspondam às reais necessidades da 
sociedade. De acordo com Cavalcanti e colaboradores (2010, p. 31) “um dos maiores 
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desafios do ensino de Química, nas escolas de nível fundamental e médio, é construir 
uma ponte entre o conhecimento escolar e o mundo cotidiano dos estudantes”.  

A necessidade do estabelecimento de relações conceituais no ensino também 
aparece na LDBEN (Brasil, 1996) quando apresenta a necessidade de haver uma 
estreita relação entre teoria e prática, de forma que os estudantes, ao concluírem a 
educação básica, tenham o domínio das linguagens e dos princípios científico-
tecnológicos da produção moderna.  

Segundo Rosa e Tosta (2005, p.254), entende-se a disciplina Química como um 
conjunto de premissas, atividades, materiais, documentos, ações pedagógicas, entre 
outras, que levam para o ambiente escolar discursos recontextualizados e hibridizados, 
que são reconhecidos por professores, estudantes e outros sujeitos que participam do 
processo formativo como um campo de conhecimentos relacionados com a Química. 
Nesse sentindo, cabe ressaltar que essa disciplina, trabalhada no contexto escolar, 
diferencia-se da química como ciência porque tem objetivos específicos e intenções 
pedagógicas próprias. 

Tal componente curricular precisa proporcionar aos estudantes a compreensão e 
consequentemente apropriação de uma linguagem científica, entendendo que esta, 
nesse contexto, permite uma nova leitura do mundo físico e social que o conhecimento 
cotidiano não é capaz de realizar. 

Os conhecimentos abordados na escola precisam estar integrados aos avanços 
da tecnologia, proporcionando aos sujeitos uma visão de mundo mais ampla através do 
desenvolvimento de competências e habilidades que os ajudem a interagir nesse 
mundo, na condição de indivíduos e cidadãos. 

No entanto, a Química, como componente curricular, necessita de mudanças em 
seu processo de ensino para que, de fato, cumpra com seu papel de ciência que traz 
para as pessoas o entendimento sobre o mundo material.  

Considerando todos esses aspectos, é perceptível que a mudança que se 
deseja no processo de aprendizagem em Química é realizada em grande parte pelo 
professor em sala de aula. Tendo em vista a necessidade de contribuir nesse processo, 
elaborou-se uma proposta de ensino partindo do estudo das Soluções. 
 
O TEMA SOLUÇÕES NO ENSINO DE QUÍMICA 

Conforme abordado anteriormente, a Química tem um papel relevante na 
educação, uma vez que, como área do conhecimento, através dos inúmeros conceitos 
que apresenta, auxilia na compressão de fenômenos, no entendimento do mundo 
material e contribui na formação do cidadão por meio da construção do conhecimento 
químico.  

Ao destacar o tema Soluções como foco deste estudo, partiu-se da possibilidade 
que o mesmo tem de agregar grande significado ao seu aprofundamento e conseguir 
estabelecer relações perceptíveis com o dia a dia dos estudantes, uma vez que muitas 
substâncias se apresentam na forma de Soluções, como é o caso, das bebidas em 
geral, dos medicamentos, da tão conhecida água mineral, do ar atmosférico e das ligas 
metálicas, sendo, portanto, um caminho para a compreensão de outras áreas da 
Química e consequente formação de novos conceitos.   

Segundo Echeverria (1996), o estudo de Soluções engloba inúmeros conceitos e 
estes poderão constituir o elo de abordagem entre o seu conceito e os demais, bem 
como ser sistematizador de uma nova concepção de ensino de Química. 

Para compreender melhor o conceito de Soluções, é possível defini-lo como uma 
mistura homogênea de um soluto (substância que sofre a dissolução) em um solvente 
(substância que efetua a dissolução). A compreensão de como ocorre a formação de 
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uma solução é um processo que nos remete, em última análise, à constituição da 
matéria, ou seja, a um nível microscópico.  

A matéria, por sua vez, é formada por partículas as quais podem estar unidas, 
organizadas (formando um sólido), um pouco desorganizadas (formando um líquido) e 
totalmente desorganizadas e em movimento (formando um gás), porém, “para estas 
partículas se apresentarem desta forma, existem interações interparticulares, que 
permitem que as partículas estejam juntas, unidas por uma determinada força”. 
(KINALSKI, 2000).  

Em nosso cotidiano, as soluções mais familiares se encontram no estado líquido, 
principalmente aquelas nas quais a água é o solvente, o que garante, por exemplo, que 
a maioria das reações químicas somente ocorra quando os reagentes estiverem 
dissolvidos em água, formando, assim, soluções aquosas. A água é considerada um 
solvente universal, e apresenta propriedades específicas, tais como o ponto de fusão, 
ponto de ebulição, capacidade calorífica, calor latente e tensão superficial. São essas 
especificidades, próprias da água, que tornam possível a compreensão da formação de 
soluções aquosas as quais, necessariamente, perpassam pelo fenômeno da 
dissolução, o qual, por sua vez, é um processo muito mais complexo do que se 
imagina. 

O estudo das Soluções é, de fato, um assunto que tem ampla disseminação na 
vida cotidiana, mas, por outro lado, não se pode garantir que os estudantes tenham 
uma explicação consciente de como elas se constituem e se formam. É possível 
entender melhor essa questão, a partir da reflexão de Echeverría (1996), quando a 
autora afirma que  

na química, como na vida em geral, nem sempre os fenômenos mostram a 
essência. É possível se dizer que na maioria das vezes não mostram. E no 
cotidiano as pessoas lidam com as coisas num nível fenomenológico, até 
porque seria impossível viver adotando constantemente uma atitude 
questionadora e arguidora. Há registros de que o homem produz bebidas 
alcoólicas há vários milhares de anos, muito antes de se questionar a natureza 
da fermentação alcoólica; da mesma forma, não pensamos na desnaturação 
das proteínas quando fazemos uma omelete. Pensando no conhecimento 
químico, e considerando que processos químicos acontecem a todo momento 
em nossas vidas, é possível afirmar que aprendemos química constantemente, 
mas num nível fenomenológico de conhecimento: o conhecimento empírico, 
que desenvolve um vasto campo de capacidades intelectuais, mas expressa a 
existência das coisas nas categorias de quantidade, qualidade, propriedade, 
medida. O conhecimento empírico não conduz o pensamento à cognição da 
identidade, da essência, da causalidade. Isto só é feito pelo pensamento 
teórico (ECHEVERRÍA, 1996, p.17) 
 

Na verdade, os conceitos químicos são ferramentas fundamentais para que as 
pessoas compreendam alguns aspectos do mundo cotidiano de forma mais 
sistematizada. Uma proposta de ensino deve proporcionar aos envolvidos ir além do 
que se pode observar, ou seja, adentrar um nível microscópico através da elaboração e 
construção de conceitos aliado a uma metodologia de ensino que não os aborde de 
uma forma fragmentada e descontextualizada.  

 
 
AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO  
 

O atual cenário educacional apresenta fortes indícios de que se faz necessário 
realizar uma grande mudança. Requer metodologias de ensino mais estimulantes, 
atrativas, com o desenvolvimento de novas situações de aprendizagem e com 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 
 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  
Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

 
 TIC 

 

utilização de novos recursos. Essa transformação precisa ser numa perspectiva de 
repensar as atuais metodologias de ensino, reaprendendo a forma de ensinar e de 
orientar as atividades, mas, sobretudo, definindo aquilo que é prioritário para que o 
processo de ensino e aprendizagem aconteça efetivamente e faça sentido para os 
estudantes.  

Abrir novos espaços de aprendizagem, descobrir novas possibilidades de fazer a 
educação, integrar os recursos tecnológicos e as novas tecnologias ao ensino, talvez 
seja um caminho nesse novo contexto cultural dominado pelas tecnologias da 
informação e comunicação.  

 Com a evolução tecnológica, o uso da internet e, consequentemente, a 
incorporação das TIC na educação, novas possibilidades de pensar a educação, 
baseada em metodologias inovadoras, foram conquistando o seu espaço na escola, na 
sala de aula e na prática docente, pois se passou a admitir que 

 
As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir suas 
paredes e possibilitar que alunos conversem e pesquisem com outros alunos 
da mesma cidade, país ou do exterior, no seu próprio ritmo. O mesmo acontece 
com os professores. Os trabalhos de pesquisa podem ser compartilhados por 
outros alunos e divulgados instantaneamente na rede para quem quiser. 
Alunos e professores encontram inúmeras bibliotecas eletrônicas, 
revistas on line, com muitos textos, imagens e sons, que facilitam a tarefa de 
preparar as aulas, fazer trabalhos de pesquisa e ter materiais atraentes para 
apresentação. O professor pode estar mais próximo do aluno. Pode receber 
mensagens com dúvidas, pode passar informações complementares para 
determinados alunos. Pode adaptar a sua aula para o ritmo de cada aluno. 
Pode procurar ajuda em outros colegas sobre problemas que surgem, novos 
programas para a sua área de conhecimento. O processo de ensino-
aprendizagem pode ganhar assim um dinamismo, inovação e poder de 
comunicação inusitados (MORAN, 2011, p. 126). 
 

Dessa maneira, as tecnologias são vistas como recursos que facilitam a 
articulação de informações entre as diversas áreas do conhecimento e os sujeitos, 
oferecendo flexibilidade nas ações e ampliação das possibilidades de um trabalho que 
aconteça de forma trans e interdisciplinar (MARTINS; GOULART, 2011). 

Através dos recursos oferecidos pela internet, por exemplo, é possível 
desenvolver um plano de aulas que contemple inúmeras atividades, que, assim sendo, 
estimulam o desenvolvimento do estudante, por meio da busca proativa, do senso 
crítico, na ética da comunicação, entre outros aspectos. A partir desses recursos é 
possível realizar atividades colaborativas por meio de redes sociais, criação de fóruns 
de discussão on line e de blogs, bem como a exploração de novos recursos, como o 
Google Docs. Além disso, amplia a zona de comunicação entre professores e 
estudantes, através de chats, bate-papos, Skype e publicação das produções 
realizadas em sala de aula, como um vídeo no Youtube, por exemplo. 

Hoje o acesso à informação se tornou mais acessível, pois com a utilização das 
TIC os usuários ampliam sua capacidade de busca. Pensando em sala de aula, os 
recursos tecnológicos podem auxiliar o professor com inúmeras formas, conforme 
citado acima, e, ainda, através da utilização de vídeos, busca de informação e 
pesquisas na internet como o Google ou outros sites de buscas, visitas virtuais a 
bibliotecas, museus, simulações de reações químicas, entre outras alternativas, 
dinamizando, assim, a proposta pedagógica.   

De acordo com Moran (2013), 
 

Há informações demais, múltiplas fontes, visões diferentes de mundo. Educar 
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hoje é mais complexo porque a sociedade também é mais complexa e também 
o são as competências necessárias. As tecnologias começam a estar um 
pouco mais ao alcance do estudante e do professor (MORAN, 2013, p. 27), 
 

Essa complexidade de que fala Moran está relacionada ao universo de 
informações e possibilidades de comunicação com que as pessoas e a sociedade 
estão em contato, exigindo assim novas formas de interação em sala de aula, com 
novas metodologias e situações de ensino que integrem essa tecnologia que está cada 
vez mais próxima das pessoas, mas também exige escolhas criteriosas. Cabe 
ressaltar, que o grande número de possibilidades, em si, não é complexa, complexas 
são as escolhas, o critério de escolha que precisa ser realizado no fazer pedagógico. 

Com a expansão do acesso à internet a um número cada vez maior de pessoas, 
a comunicação entre elas tem aumentado, ou seja, a forma de comunicação sofreu 
mudanças, com reflexos também na educação, na escola. A internet tem mudado a 
forma de ensinar e aprender, e essas mudanças têm suscitado a criação de espaços 
em que se desenvolve a comunicação participativa, interativa e experencial (MORAN, 
2010). 

Conforme Giordan (2005, p.280)  
 

Para compreender as funções das TIC no ensino e na aprendizagem, é 
necessário, portanto, focalizar a atenção para os efeitos produzidos pelas suas 
formas de uso na sala de aula, quando elas estão imersas em um contexto que 
as toma como meios mediacionais capazes de sustentar a realização de ações 
motivadas por propósitos definidos pela própria cultura da sala de aula. 

 
No atual contexto, é impossível pensar qualquer processo educativo sem 

incorporar os recursos tecnológicos existentes e agregar a eles valor e significado, pois 
o uso da internet tem ajudado os indivíduos a desenvolver a intuição e a flexibilidade 
mental tendo em vista que se adapta a diferentes ritmos. Segundo Moran (2010), as 
TIC colaboram no aprendizado 

 
[...] porque os dados são descobertos através de tentativa e erro, links 
escondidos. As conexões não são lineares, eles vão "linkeando" usando 
hipertexto, texto em rede, mas oculto, com inúmeras possibilidades de 
navegação. Desenvolve a flexibilidade, porque a grande maioria das 
sequencias são imprevisíveis, abertas. Uma mesma pessoa pode ter 
dificuldade para fazer a mesma navegação duas vezes. Isto ajuda-nos adaptar 
a diferentes padrões de trabalho: A Internet permite uma consulta individual, 
em que cada aluno vai no seu próprio ritmo, é na investigação em grupo, que 
se desenvolve a aprendizagem colaborativa (MORAN 2010, p.15) 
 

A utilização das tecnologias na educação inclui a compreensão das 
características dos recursos disponíveis, de suas potencialidades e limitações 
relacionadas às formas de interação e construção de sentido e significado. Do mesmo 
modo, pensar em redes sociais como o Facebook, na educação, significa criar novos 
espaços de aprendizagem na escola, partindo do princípio a busca de novas 
metodologias é imprescindível no processo educativo, possibilitando um aprendizado 
de melhor qualidade. Dessa forma, é preciso que o professor empregue a tecnologia na 
condição de sujeito ativo, protagonista da ação, de modo que possa usar esse suporte 
para a criação de experiências educacionais relevantes para uma aprendizagem efetiva 
(FICHMANN, 2010). Poder-se-ia acrescentar, ainda, que os estudantes também 
passam a ser mais ativos nessas experiências educativas. 

Além disso, a tecnologia deve necessariamente ser vista como conhecimento 
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vinculado às experiências dos estudantes, ou seja, o conhecimento gerado a partir das 
TIC deve ser contextualizado como um elemento integrado do currículo escolar 
(ALMEIDA, 2009). Na verdade, não se pode distanciar a tecnologia das práticas 
pedagógicas, uma vez que ela já se encontra incorporada nesse processo. 

Hoje, as TIC encontram-se inseridas, de alguma forma, no meio pedagógico, já 
atuando como ferramentas para o desenvolvimento de uma educação de qualidade 
(MARTINS; GOULART, 2011).   

Segundo Moran (2008), o mundo físico e virtual não pode ser pensado como 
dimensões que se opõem, mas que se complementam, se integram e se combinam em 
interação cada vez mais sólida. Isso porque as tecnologias tornaram-se um meio para 
ensinar e aprender, e cada vez mais a escola e os educadores precisam incorporar 
essa realidade em suas práticas pedagógicas. 

Com a difusão das tecnologias da informação e comunicação, do uso da Internet 
e das redes de comunicação, surgem novos espaços e tempos para o processo de 
ensino-aprendizagem, que modificam e ampliam o que é realizado em sala de aula. 

 
A REDE SOCIAL FACEBOOK E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
É notável a popularização das redes sociais nos dias de hoje, e essa crescente 

popularidade deu-se pelas rápidas e profundas mudanças relacionadas à tecnologia, 
às demandas da atual sociedade e às necessidades da população. É possível afirmar 
que estamos entrando em uma era em que a transmissão da informação acontece de 
forma mais rápida, instantânea. Essa aceleração com que a informação se processa 
tem influenciado também a comunicação entre as pessoas, alterando a forma como 
elas se relacionam umas com as outras, através do surgimento das comunidades 
virtuais e redes sociais (FERNANDES, 2012). 

Com o acesso mais facilitado às tecnologias, as pessoas passaram a se 
relacionar através da internet e em redes sociais. Através das ferramentas tecnológicas 
disponibilizadas pela internet, as pessoas podem trocar informações, compartilhar 
experiências, colaborar com projetos, participar no aprendizado coletivo, fortalecer os 
vínculos entre seus membros e aumentar o poder de decisão do grupo (ROCHA, 
2005). 

Em se tratando de educação, as redes sociais têm um valor inegável no 
desenvolvimento de aprendizagens formais e informais, pois permitem que os 
estudantes se expressem, construam relacionamentos com os outros, atendam às 
demandas de seu próprio aprendizado e sejam utilizadas pelos professores como 
ferramentas na elaboração e execução de suas aulas (HARO, 2008). 

Conforme Silva (2010), o ser humano é um ser social que age e modifica o meio 
onde está inserido e responde às características desse ambiente. Nesse caso, as 
redes sociais passam a ser excelentes recursos de aprendizagem, pois favorecem o 
contato entre as pessoas, utilizando-se de diferentes mídias para se expressar. 

É importante destacar, nesse contexto, que, além das inúmeras vantagens que a 
utilização de uma rede social apresenta, algumas barreiras são encontradas. Em 
muitas instituições de ensino, principalmente as de educação básica, a utilização do 
Facebook ou outras redes sociais como ferramenta de ensino-aprendizagem, é restrita. 
O processo de ensino-aprendizagem, quando realizado em rede, favorece aos 
estudantes um aprendizado autônomo, personalizado, expandido através de novos 
espaços, de novas fontes e meios, menos invasivo e processual, ou seja, não orientado 
a resultados, mas com vistas ao incentivo do protagonismo (ROSSARO, 2010). 
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No estudo realizado com a turma de estudantes, a rede social Facebook foi 
considerada uma ferramenta cultural, expressão utilizada por James Wertsch na sua 
Teoria da Ação Mediada, para designar instrumentos ou meios dos quais o 
sujeito/agente se utiliza para realizar determinada ação. Na teoria proposta por Wertsch 
encontra-se claramente a dimensão da mediação, pois se busca analisar como ocorre 
a construção de conceitos significativos quando estes forem mediados por ferramentas 
culturais, o qual defende que o indivíduo age por meio de ferramentas, como, por 
exemplo, computadores, linguagens, sistemas numéricos, formas enunciativas entre 
outras.  

Ampliando o entendimento sobre ferramenta cultural, é necessário ressaltar que 
esta só pode ser considerada de tal forma quando o agente fizer uso dela para 
executar uma determinada ação (GIORDAN, 2008). Numa proposta didático-
pedagógica para o ensino de Química, em que se utiliza a tecnologia como 
ferramenta/recurso, dotada de funções e propriedades para que o sujeito/agente 
produza significado e aprendizagens, certamente, está acontecendo a mediação dessa 
ação. Na utilização dos recursos tecnológicos no ensino é fundamental que se dê 
atenção prioritária ao processo, ou seja, à metodologia desenvolvida/empregada para 
que a aprendizagem aconteça. 

Quando o agente se utiliza de ferramentas para a realização de suas ações e 
atividades cotidianas, acaba por imprimir significado à ferramenta em questão, e esse 
significado é decorrente de um processo interativo, não isolado. Para Giordan, “a 
significação no sujeito ocorre por meio de ferramentas que ele empresta do seu grupo 
social para utilizá-las em situações variadas, de acordo com funções específicas que 
elas possam desempenhar”. 

O Facebook como rede social possui diversas ferramentas para os usuários se 
conectarem e relacionarem entre si, oferece oportunidades únicas para a educação - 
facilita a comunicação e promove o estabelecimento de redes de aprendizagem. 

O acesso à rede de relacionamentos do Facebook pode ser iniciado a partir da 
criação de um perfil, através do site “www.facebook.com”. O cadastro é gratuito e o 
usuário deve ser maior de 18 anos. A partir desse cadastro, o usuário terá acesso à 
sua página de perfil. 

A página de perfil é o lugar onde as pessoas podem adicionar informações sobre 
si mesmas, tais como música favorita ou livros, o grupo educacional, informações de 
contato profissional, e uma foto para compartilhar com os demais usuários. Hoje, 
muitas empresas e instituições utilizam dessa mídia para divulgar seus produtos. 

Outra funcionalidade é o “Mural”. Nele é possível visualizar as publicações, 
próprias e de outros usuários, desde que seja seu amigo na rede social. É uma 
ferramenta bastante útil, pois é possível postar comunicados importantes, mensagens 
em geral e anúncios. A ferramenta “Eventos” permite criar lembretes e divulgar 
atividades que serão realizadas. A ferramenta “Documentos” permite submeter 
arquivos para download, ou a criação de documentos de texto compartilhados. Os 
usuários podem compartilhar suas produções, textos, músicas, fotos, etc. Outro recurso 
muito utilizado é o “Bate-papo”, uma ferramenta síncrona, similar aos comunicadores 
instantâneos tradicionais, que permite a comunicação em tempo real. 

Além dessas ferramentas, é possível: 
- Criar grupos de acordo com o interesse do público. 
- Criar página ou um perfil público (Fan Page) para divulgar assuntos relacionados ao 
conteúdo da página. 
- Utilizar uma série de aplicativos do Facebook que ampliam a funcionalidade dessa 
rede social. 
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O Facebook apresenta diversas possibilidades de recursos os quais podem 
também ser utilizados no processo educativo pelos professores e estudantes. Nesse 
sentido, é reconhecido como uma ferramenta cultural com potencial para auxiliar no 
processo de aquisição do conhecimento pelos estudantes. 

 
A UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK EM PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  
 

Com a intenção de investigar uma nova forma de ensinar o tema Soluções, e de 
proporcionar maior conhecimento aos professores em se tratando do uso e efeitos de 
uma rede social na sua prática docente, pensou-se esta proposta pedagógica, numa  
perspectiva de responder o seguinte questionamento: o uso da internet, através da 
utilização da Rede Social Facebook como ferramenta e recurso tecnológico, aliado a 
uma proposta didático-pedagógica para o ensino de Soluções, contribui para a 
obtenção de melhores resultados no desempenho dos estudantes do segundo ano do 
Ensino Médio, através da significação e compreensão dos conceitos centrais de um 
conteúdo escolar?  

Nesse sentido, realizou-se um trabalho com 25 estudantes do 2º ano do ensino 
médio (participantes da pesquisa), numa faixa etária de 15 a 17 anos, de uma escola 
particular do município de Uruguaiana/RS. Por ser uma escola particular, apresenta 
seu próprio material didático, elaborado pela própria rede de ensino na qual a escola 
pertence e desta forma, o conceito Soluções é abordado com uma nova proposta de 
abordagem, não seguindo uma sequencia estabelecida, mas de forma contextualizada 
e mais próxima à realidade do estudante. 

A pesquisa foi realizada na própria prática docente do pesquisador, e foi 
incorporada à sua proposta de ensino levando em conta a carga horária da disciplina e 
os conceitos que seriam trabalhados. A rede social Facebook foi apresentada aos 
estudantes, como uma ferramenta conhecida e utilizada pela maioria das pessoas, 
numa perspectiva de ajudar o estudante a conferir a essa ferramenta, uma nova 
funcionalidade, a partir de uma proposta para sua utilização em sala de aula. Para 
tanto, todo o trabalho realizado com os participantes da pesquisa teve como foco 
central a utilização da ferramenta Facebook, pois a intencionalidade era justamente 
verificar a aprendizagem de conceitos químicos quando estes fossem abordados 
utilizando tal recurso. 

  A aplicação dessa proposta foi mediada pelo professor pesquisador, que a 
partir da elaboração de uma metodologia que pudesse aproximar os estudantes do 
conteúdo a ser trabalhado, utilizou os recursos e ferramentas disponíveis no Facebook, 
proporcionando dessa forma a produção de significados conceituais e produção do 
conhecimento científico. 

Os conceitos químicos trabalhados sobre Soluções seguiram a proposta 
curricular da escola, que considerava as seguintes dimensões: A contextualização do 
conceito soluções; a compreensão do conceito de solubilidade e as formas de 
expressar a concentração das soluções. 

 
Na verdade, os sujeitos imprimem significados aos conceitos e estes são 

constatados na medida em que necessitam deles para a execução de alguma 
atividade. Segundo Posso (2010),  

 
para que possamos ter acesso aos significados produzidos no decorrer do 
processo de ensino dos conceitos químicos, é preciso desenvolver estratégias 
que favoreçam a produção de significados e permitam a externalização dos 
significados, ambos mediados pelo uso das ferramentas culturais. 
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A grande preocupação neste trabalho foi de que houvesse grande interação 

entre os interlocutores, criando-se condições para que o aprendizado fosse realizado a 
partir de diversas vertentes, quer seja de um trabalho individual, quer seja de um 
trabalho coletivo e compartilhado.  Na verdade,  

 
É a partir dessa interação que acontece o aprendizado, um processo que 
ocorre do social para o individual, ou seja, de um plano externo/social para um 
plano interno/mental e toda a aprendizagem obtida a partir desse processo é 
avaliada através dos significados construídos para os conceitos (POSSO, 
2010, p. 27). 

 
Considerando a rede social Facebook uma ferramenta cultural que possibilita a 

mediação da aprendizagem em um processo de ensino, foi necessário organizar 
atividades e situações pedagógicas que permitissem avaliar o potencial da ferramenta 
em questão e, ainda, a habilidade do estudante frente a esse recurso. 

Para isso foi elaborada uma metodologia específica para o estudo com os 
estudantes, que contemplava inúmeras atividades, dentre as quais destaca-se:  

- Criação da página no Facebook; 
- Elaboração de portfólio digital; 
- Atividades em grupo ou individual; 
- Realização de bate-papo; 
 
Para avaliar o desenvolvimento da pesquisa, foram elaborados alguns materiais 

empíricos que subsidiaram a produção dos dados de pesquisa. Os instrumentos 
utilizados na pesquisa foram três questionários semiestruturados com a turma de 
estudantes do 2º ano do Ensino Médio (sujeitos da pesquisa), assim organizados: 
questionário 1 - em grupo (antes do desenvolvimento da pesquisa – sondagem), 
questionário 2 - individual (no início da pesquisa) e questionário 3 – individual (no 
término de pesquisa), além das observações e registros das aulas (diário de bordo do 
professor/pesquisador). 

O tratamento dos dados obtidos neste estudo foi realizado à luz da análise 
textual discursiva (ATD) com a intenção de compreender e reconstruir conhecimentos 
existentes sobre o tema investigado.  

Para efeitos dessa pesquisa, o corpus (material de pesquisa) foi delimitado e 
organizado da seguinte forma: questionário 1 originou o contexto 1; questionário 2 
originou o contexto 2 e questionário 3 o contexto 3. Para a análise de cada um dos 
contextos, seguindo a metodologia da ATD, foi realizado o processo de desconstrução 
dos referidos textos e sua unitarização.   

A desconstrução dos textos consistiu na realização de uma leitura atenta de 
cada um dos contextos, observando os detalhes e os sentidos expressos, pois foi a 
partir dessa leitura que foram construídas as unidades de análise ou também 
chamadas unidades de significado. As unidades de significado foram elaboradas a 
partir da análise detalhada das respostas de cada participante às questões do contexto, 
permitindo, assim, compreender as ideias e sentidos expressos pelos estudantes 
durante o estudo realizado. 

A partir da elaboração das unidades de significado, foi realizado o processo de 
categorização, que é um agrupamento de elementos semelhantes a partir das 
unidades, formando conjuntos semelhantes. Desses conjuntos semelhantes emergiram 
as categorias, que, neste estudo, foram construídas pelo método indutivo, ou seja, 
baseadas nas unidades de análise elaboradas anteriormente. Para cada categoria 
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elaborada, surgiram proposições, que são afirmativas defendidas como possíveis a 
partir dos conjuntos semelhantes/síntese reflexiva, conforme tabela 1. 
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Tabela 1: Categorias e proposições elaboradas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir do surgimento das categorias e posteriormente das proposições 
elaboradas, foi possível compreender a forma como os estudantes, que participaram do 
estudo perceberam e interagiram com a proposta que lhes fora apresentada. Diante 

Unidades de 
contexto 

Categorias 
Emergentes 

Proposições 

Questionários 
aplicados 

Elaboradas a partir dos 
conjuntos semelhantes 

Elaboradas a partir das categorias emergentes 

 

 

Contexto 1 

 

 

I ) Importância das TIC 

PROPOSIÇÃO I - As TIC atuam como 
ferramentas que facilitam o acesso à 
informação e à execução de múltiplas tarefas. 
 
PROPOSIÇÃO II – Através das TIC é possível 
realizar o compartilhamento de materiais e 
interação com diversas fontes de acesso às 
informações. 

 

 

 

 

 

 

Contexto 2 

 

 

 

I) Integração das TIC 
com o ensino 

PROPOSIÇÃO I - O acesso às TIC acontece 
de forma espontânea, porém os estudantes não 
percebem a tecnologia integrada ao ensino, 
como mediadora do processo, apenas no 
sentindo de auxiliar na realização de pesquisas 
e trabalhos escolares.  
 
PROPOSIÇÃO II – Os estudantes têm a 
percepção de que de forma geral, haveria muito 
material na internet, a ser explorado, sobre o 
ensino de Química, e veem como limitante o 
aspecto da experimentação.   

 

 

II) Tempo de exposição 
às TIC 

 

 
PROPOSIÇÃO I – A forma de acesso às TIC 
desacoplada do ensino escolar é assistemática 
e envolve apenas resolução de dificuldades 
eventuais para dar conta da matéria escolar. 
 
PROPOSIÇÃO II – Os estudantes utilizam 
diversas redes sociais para compartilhar seus 
gostos, suas opiniões e estilos. 

 

 

 

 

 

Contexto 3 

 

 

 

I) Potencialidades e 
limites da rede social 

 
PROPOSIÇÃO I - A rede social apresenta 
inúmeras possibilidades de interação que 
podem ser integradas às metodologias de 
ensino e colaborar na aprendizagem de 
conceitos, embora, alguns estudantes 
apresentem dificuldades no acompanhamento 
das atividades propostas, pois perdem a 
concentração facilmente em função dos 
atrativos que a rede social oferece. 

 
 
II)  Sistematização de 

conhecimentos de 
química e acesso à 
rede social 

 
 

 
PROPOSIÇÃO I – A construção do 
conhecimento químico através da utilização da 
rede social Facebook é possível, com garantia 
de qualidade do aprendizado, desde que sejam 
elaboradas metodologias adequadas e 
atividades que despertem o interesse ao estudo 
e garantam interatividade, com o 
estabelecimento de regras e uma constante 
avaliação do processo. 
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das análises, foi possível detectar que as tecnologias da informação e comunicação, ao 
serem utilizadas no contexto escolar, podem criar ambientes em que ocorrem 
aprendizagens criativas e de forma colaborativa, fortalecendo, assim, a autonomia dos 
estudantes e garantindo uma educação de qualidade. 

A proposta elaborada e desenvolvida com a turma de estudantes, a partir da sua 
aplicação fora aperfeiçoada, obtendo-se o formato de um guia didático destinado aos 
professores de química. É uma proposta que trata do tema Soluções utilizando a rede 
social Facebook e que servirá de recurso para os professores de Química que se 
sentirem motivados a utilizar essa rede social em sua proposta docente.  

 
 

CONSIDERAÇÕES 
 
 
O desenvolvimento da proposta realizada com os estudantes permitiu 

compreender que é preciso avançar ainda mais em relação ao uso das novas 
tecnologias na educação, garantindo espaços para que os estudantes possam explorar 
esses recursos de forma mais intensa e efetiva.  

Permitiu perceber que as TIC têm um papel importante no ensino e na 
aprendizagem dos estudantes; que é possível incorporar ao ensino de química o uso 
das Tecnologias da Informação e Comunicação, agregando valor, significado e caráter 
pedagógico; que é preciso continuar pesquisando sobre a utilização de redes sociais 
como recurso/ferramenta em potencial no processo educativo; que somente utilizar as 
TIC da educação, de forma fragmentada, sem significado para os estudantes, não 
garante qualidade e muito menos aprendizado e que os estudantes ainda precisam 
perceber nas TIC um universo de possibilidades pedagógicas e não somente de 
entretenimento. 

Incorporar o uso das tecnologias em um processo de ensino é algo desafiador, 
pois integrar o uso dessas tecnologias nas escolas implica em romper com uma visão 
tradicional e fragmentada de ensino.  

É válido ressaltar que qualquer proposta de ensino que apresenta novidades e 
inovações precisa necessariamente ser aperfeiçoada, reformulada e melhorada, pois é 
a partir da observação de suas fragilidades que se constroem/elaboram propostas e 
metodologias significativas para a educação.  

Toda a fundamentação desenvolvida ao longo do trabalho esteve embasada nos 
objetivos estabelecidos inicialmente: desenvolver uma proposta metodológica para o 
ensino de Soluções na disciplina de Química no segundo ano do Ensino Médio, 
utilizando como recurso tecnológico e ferramenta mediadora, o Facebook, servindo 
como um recurso pedagógico aos professores de Química e contribuindo no processo 
de ensino e aprendizagem dos estudantes, acompanhando seu desenvolvimento por 
um processo de pesquisa.  
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RESUMO: As mudanças vividas na sociedade contemporânea referente ao uso das tecnologias, as 
interações sociais e as novas demandas educacionais proporcionam um espaço para a inserção 
dos Recursos Didáticos Digitais nas salas de aula. Esses recursos têm modificado as formas da 
sociedade se comunicar, relacionar e aprender. O objetivo desta pesquisa foi analisar e avaliar a 
percepção de professores e alunos da escola de referência da cidade de Tabira no sertão 
pernambucano sobre a integração dos Recursos Didáticos Digitais nas aulas de química. A 
pesquisa constou da aplicação de questionário sobre os recursos didáticos digitais e sua 
integração no ensino de química. Os resultados mostram uma postura favorável quanto ao uso 
dos recursos em sala de aula, entretanto é preciso superar algumas dificuldades, sociais e 
técnicas impostas pelos recursos tecnológicos oferecidos a professores e estudantes no 
município de Tabira-PE. 

INTRODUÇÃO 
 
Com o avanço da tecnologia foram criados novos recursos partindo das 

necessidades encontradas por um novo tipo de sociedade. Novas maneiras de pensar 
e de compartilhar estão sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e da 
informática. As relações entre os homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, 
na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os 
tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação e aprendizagem são capturadas por uma 
informática cada vez mais avançada (LÉVY, 1999). Um objeto digital de ensino e 
aprendizagem é: 
 

Todo e qualquer material disponível na Web que tenha intuito pedagógico, que 
pode conter desde elementos como um texto ou um vídeo, ou ainda, pode ser 
um hipertexto, uma pagina da internet, uma imagem, um filme, um curso ou até 
mesmo uma animação com áudio e recursos mais complexos, porém nos 
interessa que estes sejam dotados de possiblidades desafiadoras que levem a 
produção de novos conhecimentos a partir da presença de um conceito 
transversal, hipertextual, transdisciplinar e, portanto rizomático (BIEGIING, et 
al., 2013, p.46). 

 
O desafio encontrado para o ensino é, portanto, introduzir esses recursos digitais 

na rotina diária do professor como forma de atrair a atenção dos alunos, gerarem uma 
maior participação dos mesmos, na tentativa de diminuir a abstração que se torna uma 
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barreira na fixação do conteúdo, trazendo para uma visão mais palpável à 
compreensão dos alunos em conteúdos que necessitam dessa visão mais abstrata 
como química, física, biologia. Diversos trabalhos nessa área visam conhecer os 
recursos e ditar as características de seu uso, com o intuito de encontrar uma maneira 
eficiente para a aplicação dos mesmos no ambiente educacional.  

 
Neste trabalho nosso objetivo é identificar e avaliar o uso dos recursos didáticos 

digitais em uma escola da cidade de Tabira no interior de Pernambuco e quais os 
impactos causados através desse uso, identificando as possíveis limitações de seu uso 
em sala de aula. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Tecnologias da Informação e Comunicação 
 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) agrupam os recursos 
responsáveis pela transmissão de informação de maneira rápida e dinâmica.  

 
Por cinquenta anos, a TIC tem se concentrado em dados – coleta, 
armazenamento, transmissão, apresentação – e focalizado apenas o T da TI. 
As novas revoluções da informação focalizam o I, ao questionar o significado e 
a finalidade da informação. Isso está conduzindo rapidamente à redefinição das 
tarefas a serem executadas com o auxilio da informação, e com ela, à 
redefinição das instituições que as executam (SILVA, 2003, p. 27). 

 
O uso dessas TIC por parte dos professores tem evoluído devido a uma maior 

integração das redes sociais no cotidiano das pessoas o que pode ser usada também 
como um recurso em si. No entanto, a falta de preparação e conhecimento das TIC 
ainda é um desafio substancial para o seu uso.  

 
A preocupação em transmitir a informação de modo mais dinâmico faz uma 

intersecção com os interesses educacionais, lembrando que a educação deve fazer 
sempre uma filtragem para que as TIC funcionem como um agente facilitador, para que 
a informação seja de qualidade e com um direcionamento. O desafio na exploração 
dessas é na maioria das vezes a falta de aptidão dos docentes com as mesmas. 
 
 Recursos Didáticos Digitais (RDD) 

 
Os recursos didáticos digitais (RDD) começaram a aparecer a partir da década 

de noventa com a popularização das tecnologias da comunicação. Os RDD são 
componentes presentes no ambiente de aprendizagem que estimulam o aluno e podem 
ser: objetos, equipamentos, instrumentos, ferramentas, materiais, cds e dvds, que são 
empregados no ensino de algum conteúdo. Uma característica dos RDD está na sua 
reutilização, isto é, todo objeto deve ser desenvolvido com a clareza de que deve 
possuir todos os requisitos para que possa ser reutilizado em uma situação diferente, 
por docentes diferentes (TAROUCO, 2003). Eles auxiliam na transferência de 
situações, experiências, demonstrações, sons, imagens e fatos para o campo da 
consciência, onde então eles se transmutam em ideias claras e inteligíveis.  

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  

Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(TIC) 

 

A utilização de recursos didáticos digitais como uma ferramenta educacional é 
um meio facilitador na fixação da aprendizagem, pois estimula a criatividade e ajuda na 
construção do conhecimento. A utilização desses recursos deve ser constante por 
parte dos professores e dos alunos. Existem diversos RDD, a seguir apresentamos 
alguns que podem ou já estão sendo utilizados no ensino de Química. 
 

x Hipermídia 
 
A hipermídia é uma ferramenta didática que permite a passagem de diversas 

formas de linguagem (texto, imagens, sons, etc.), facilitando uma construção do 
conhecimento por parte do aprendiz, respeitando-se a individualidade cognitiva de cada 
indivíduo. É uma composição de mídias em um suporte computacional para que possa 
ser utilizado de maneira não linear dando ao usuário a oportunidade de pular partes 
dos textos, lerem sub tópicos instantaneamente dando uma alusão de um universo 
digital contendo informações sobre determinado tema. No ensino de Química podemos 
destacar algumas Hipermídias produzidas: multímidias educacionais (LEÃO, 
SILVEIRA, LEITE, 2007), Cinética Química (LEITE, et al., 2006), Equimídi@ (ROCHA, 
MELLO, 2012), Modelos atômicos (LEITE, LEÃO, 2007) e (MELEIRO, GIORDAN, 
1999), Eletrólise (LEITE, SILVA, LEÃO, 2008), estados da matéria (RAMOS, SILVA, 
2010), entre outras. 
 

x Vídeo 
 

O uso do vídeo, no contexto escolar exige do educador certa habilidade para 
promover condições para que os sujeitos possam falar sobre e discutir o que 
assistiram, de modo a tornar aquilo que foi percebido em algo apreendido, consciente, 
conhecido, ativado, cultivado e julgado. O uso do vídeo não pode ser improvisado nem 
desarticulado de uma proposta educativa que contribua para a democratização de 
saberes socialmente significativos. 
 

Para Marcelino Jr et al. (2004), o uso do vídeo em sala de aula pode ter um 
impacto inicial maior que um livro ou uma aula expositiva por permitir a associação da 
atividade escolar a um conceito de entretenimento, quando utilizado de forma correta, 
exerce função motivadora, informativa, conceitual, investigadora, lúdica, metalinguística 
e atitudinal. 
 

x Repositórios 
 

Os repositórios digitais (RDs) são bases de dados online que reúnem de 
maneira organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. Os RDs 
armazenam arquivos de diversos formatos. O acesso aos repositórios pode ser 
realizado através da web, gerando também uma maior visibilidade, possibilitando o 
aumento no número de citações dos trabalhos depositados. Esses repositórios 
contribuem também para aumentar o impacto da investigação que desenvolvem, 
incrementando a sua acessibilidade, facilitar a gestão da informação sobre a sua 
produção cientifica (reunindo num único local a literatura produzida, e os metadados a 
elas associados) e preservar a sua memória intelectual em suporte digital. (RCAAP, 
2009). 
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x Web 2.0 
 
O termo, que ficou conhecido a partir do ano de 2004 criada pela empresa 

americana O'Reilly Media, designava uma nova fase para a web, que iria agora 
oferecer uma interatividade maior, não seria apenas um banco de informações para 
consulta assim como uma enciclopédia partiria agora para uma página onde as 
pessoas poderiam deixar seus comentários. O que foi algo revolucionário para o 
universo da web e impactaria de forma incisiva no universo mercadológico e no 
processamento das informações que agora um mesmo tema ganharia conotações 
diferentes devido às diferentes adaptações que agora poderiam ser feitas nos 
documentos disponibilizados na web. A web 2.0 é considerada uma nova geração de 
serviços e aplicações que facilitam a publicação, o compartilhamento e a interação da 
rede (LEITE, 2012) e que oferecem uns instrumentos que facilitam a busca e a 
organização das informações na rede (DE CLERCQ, 2009, p. 31). 

 
A literatura apresenta diversos trabalhos envolvendo a Web 2.0 como (LEITE, 

LEÃO, 2009; 2011; 2013) e de ferramentas da Web 2.0 no ensino de Química (como 
blogs, podcast, webquest, m-learning, jogos digitais, entre outros). 
 

x Blogs 
 

Segundo Leite (2011) os blogs são “recursos para difundir e compartilhar 
conteúdos por expertos, analistas, especialistas de qualquer matéria, por docentes, 
educadores de diferentes âmbitos, alunos, grupos afins, classes, escolas, adultos e 
jovens”. Com os blogs podemos também investigar, indagar, discutir os pontos de vista, 
baixar informações segundo conhecimentos, fontes, recursos e interesses. Muitos 
professores têm uma dificuldade muito grande em utilizar o blog (LEITE, 2011).  

 
Quando se fala em blog nas salas dos professores, muitos torcem a rosto e 

dizem que blog é diário de adolescente na Internet ou blog é um site de algum 
jornalista que não tem coragem de dizer o que pensa na verdade. Não se vê o blog 
como uma possibilidade de ampliação, como quebra das barreiras em sala de aula. 
Muitos professores ainda não conseguem ver isso. Porém, às vezes essa repulsa por 
blogs é na verdade consequência da falta de intimidade dos professores com o 
computador. A criação e o domínio, pelos professores, no uso de blogs podem 
contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Alguns deles são: 
quimicaensinada.blogspot.com, ensquimica.blogspot.com, quimilokos.blogspot.com.br, 
quimicoestudante.blogspot.com, quimicavirtual.blogspot.com.   

 
x Podcast  

 
O termo “podcast” surgiu como o acrônimo das palavras “public on demand” e 

“broadcast”. O termo podcast pode ser descrito de forma resumida como sendo uma 
emissão pública segundo uma demanda (COCHRABE, 2006; RICHARDSON, 2006). É 
uma ferramenta de áudio/vídeo que armazena um determinado assunto do interesse do 
usuário e pode ser disponibilizada na web para que mais pessoas tenham acesso a 
essa informação.  
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Diante da praticidade de poder ser utilizado de qualquer lugar com acesso a 

internet, de onde pode ser baixado e ouvido a qualquer momento pelo o aluno se torna 
um reforço interessante onde economiza tempo, se torna interessante pela mobilidade 
no uso dessa informação é um recurso atrativo pela sua interatividade, na obtenção da 
informação de maneira, rápida e prática. Encontramos diversos trabalhos no ensino de 
química envolvendo podcast (ARAÚJO et al., 2009; LEITE, LEÃO e ANDRADE, 2010; 
LEITE, 2012; VASCONCELOS et al., 2008). 

 
x Mobile learning  

 
Um serviço relativamente novo que vem se expandindo rapidamente, tem por 

definição ser a área de pesquisa que investiga como a utilização de dispositivos móveis 
pode contribuir para a aprendizagem (MAMARI, BATISTA, BEHAR, 2011).  Ao invés de 
considerar que a aprendizagem ocorre dentro de um local fixo, como uma sala de aula, 
durante um período determinado de tempo, ampliam-se os limites e é possível 
conceber a aprendizagem de forma diferente e analisar como a mesma flui por entre 
espaço, tempo e tecnologias (SHARPLES et al., 2009).  

 
Com relação aos desafios de m-learning no Brasil, observou-se que estes 

eram: i) de ordem tecnológica e econômica; ii) relacionados a resistências na adoção 
de novas tecnologias e práticas de aprendizagem; iii) Uso pedagógico de celulares: 
pesquisa e desenvolvimento de recursos pedagógica; iv) de ordem contextual e social 
(SACCOL et al., 2007). É possível que professores possam criar suas próprias 
ferramentas mobile, através de diversos aplicativos, tais como:  

 
9 MyMLE é um programa para computador que permite criar quizzes e outros 

materiais pedagógicos para serem utilizados em celulares. Após a 
elaboração, os materiais são enviados juntamente com o ambiente MyMLE 
para o celular por conexão Bluetooth (PIOVESAN, 2011). 

9 O Mobile Study é um ambiente onde podemos elaborar aplicativos na área de 
mobile learning. Este aplicativo permite editar Quizzes para a web e para 
celulares, é possível ao professor obter feedback de seus alunos nas 
atividades propostas neste aplicativo, promovendo interatividade, 
portabilidade e mobilidade. 

9 Já o XeNUBi é um jogo destinado a estudantes de Química que estejam 
aprendendo sobre as propriedades da tabela periódica. O jogo permite ao 
aluno exercitar seu conhecimento quanto a relação das propriedades de um 
elemento químico e sua posição na tabela periódica (PERRY, KULPA, 
EICHLER, 2012). 

 
 

METODOLOGIA 
 

Com a intenção de verificar a utilização de recursos didáticos digitais no 
ensino, realizamos um levantamento inicial com um professor e estudantes de uma 
escola estadual de referência em Tabira no estado de Pernambuco. Buscando 
identificar se são utilizados os recursos didáticos digitais, quais são os modelos e 
métodos utilizados, e por fim determinar a relação desse uso com a aprendizagem, se 
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realmente tinha eficácia ou não o uso desses recursos didáticos digitais. A pesquisa 
segue os moldes de uma pesquisa qualitativa na qual se obtêm dados a partir de 
observação, entrevistas ou interações verbais e focos nas intenções e interpretações 
dos participantes (HOLLOWAY, WHEELER, 1995). 

 
A coleta de dados foi realizada por meio de dois (02) questionários sendo o 

primeiro aplicado para os dois professores de química da escola e o segundo 
questionário para sessenta (60) alunos do ensino médio. O questionário 01 para os 
professores, foi elaborado com 07 questões discursivas com o intuito de conhecer os 
efeitos do uso desses recursos na aprendizagem, a disponiblização desses recursos 
pelo o estado, o modo como esse direcionamento acontece, se há uma preparação 
para o uso, as dificuldades para esse uso e, por último, se esse uso aumenta a 
interação entre o professor e o aluno. Um fato interessante e preocupante é de que um 
dos professores da disciplina de química obteve sua formação em ensino de ciências 
com habilitação em matemática, e nesta escola leciona química.  

 
Já o questionário 02 para os alunos apresentou-se 07 questões objetivas e 

discursivas com o objetivo de descobrir a frequência no uso dos recursos didáticos 
digitais, quais são estes, a finalidade deste uso em sala de aula, as dificuldades 
encontradas para esse uso, o suporte oferecido para esse uso, se os mesmos sabem 
utilizar esses recursos e para finalizar, se eles avaliam de forma positiva ou negativa o 
uso desses recursos para aprendizagem. O questionário foi aplicado para 60 alunos do 
1º e 2º ano do ensino médio.  

 
Perguntas do questionário 01:  

Pergunta 1: Com a inserção dos recursos didáticos digitais pode se afirmar que essas 
ferramentas estimulam a cognição, a motivação e a criatividade? Justifique. 
Pergunta 2: O estado oferece e estimula o uso dessas inovações tecnológicas? 
Pergunta 3: Você acredita que o uso desses recursos deve ser direcionado? De que 
maneira?  
Pergunta 4: Existe alguma capacitação/preparação para o uso de RDD? Comente. 
Pergunta 5: Você acredita que o uso de RDD pode incentivar a comunicação entre o 
aluno e o professor e o aumento da participação nas atividades propostas? 
Pergunta 6: Você acredita que o uso de RDD contribui na aprendizagem de seus 
alunos? Por quê? 
Pergunta 7: Quais dificuldades encontradas na utilização destes Recursos? Comente. 

 
Perguntas do questionário 02: 

Pergunta 1: No ambiente escolar você utiliza Recursos Didáticos Digitais durante a 
prática de ensino?  

a) Sempre 
b) Raramente 
c) Apenas quando acredito que é necessário 
d) Outro: __________________________________________________ 

Pergunta 2: Quais são estes recursos?  
Pergunta 3: Qual a finalidade destes recursos em sala de aula?  
Pergunta 4: Quais dificuldades encontradas no uso destes Recursos? Comente. 
Pergunta 5: A escola dá suporte para o uso destes recursos? Comente.  
Pergunta 6: Os alunos utilizam os recursos didáticos digitais: 
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a) Com facilidade  b) Com dificuldade c) Não utilizam d) Outro 
Pergunta 7: Você acredita que o uso destes Recursos são positivos na aprendizagem 
de seus alunos? Por que? 
 

As respostas obtidas nos questionários foram analisadas e separadas, para uma 
posterior interpretação dos dados. As mesmas foram apresentadas conforme escrito 
pelos discentes, preservando-se erros de digitação, de redação de texto etc. ainda, 
eliminaram-se os nomes e dados que poderiam identificar os sujeitos. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A seguir apresentamos as respostas dos questionários aplicados. No que diz 

respeito ao questionário 01 os professores corroboraram com a ideia de que os 
recursos didáticos digitais estimulam a cognição, a motivação e a criatividade, sendo 
assim, melhora a interação entre aluno e professor. Eles ressaltam que esse é o 
momento em que os próprios alunos constroem seu aprendizado e que para os 
recursos deve haver um direcionamento para fins didáticos, como por exemplo, jogos 
lúdicos, pesquisas etc. Porém, quando perguntamos se havia um estímulo no uso de 
recursos pelo o estado ou pela escola, ficou claro que há uma defasagem quanto a 
essas inovações e as que são oferecidas não suprem o objetivo de ser um auxilio 
didático para o professor, além de não existir uma preparação específica e contínua, 
contribuindo para uma dificuldade no manuseio desses recursos.   

 
O questionário 02 é descrito através da análise das respostas dos alunos. Em 

relação à questão 1 que refere-se ao uso desses Recursos Didáticos Digitais, podemos 
notar que mesmo sendo alunos de uma faixa etária próxima há interpretações 
diferentes para o mesmo termo, isto é, o que muitos consideram recurso didático digital 
para outros são apenas recursos para execução de tarefas que estavam voltadas para 
a realização da chamada no diário digital e apresentação de trabalhos e não como uma 
ferramenta de auxilio didático. Quando perguntados sobre a frequência de uso dos 
RDD, obtivemos que 30% usam sempre esses recursos, já 47% afirmaram que 
raramente utilizam os RDD, conforme observado na figura 1. 
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Figura 2: Uso de RDD (Recursos Didáticos Digitais) 
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A questão 2 foi elaborada para conhecermos quais eram os recursos utilizados 

nesta escola. Podemos notar que os mais efetivos eram o data show que foi citado por 
18 alunos e os computadores, tablets e netbooks citados 16 vezes de acordo com a 
figura 2. Observamos que o uso dos RDD tais como podcasts, repositórios digitais, 
hipermídias, blogs, entre outros, podem contribuir para um melhor desempenho em 
sala de aula, além de considerar esses recursos fáceis de serem construídos por 
alunos e professores. Como apresenta o uso de computadores poderia assim ser 
introduzido a utilização de Hipermídias, discutidos em Leite e Leão (2007), que se 
apresentam tanto no formato online como por download.  
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Figura 2: Recursos Utilizados  

   
A questão 3 tinha como objetivo analisar com que finalidade eram utilizados 

esses recursos. Os resultados obtidos denunciam que são usados para atividades da 
prática cotidiana do professor, 35% afirmaram que era para auxiliar o professor, está 
relacionada apenas ao ato de fazer a chamada no diário digital. Os 42% que citam 
melhorar o desenvolvimento se apresenta como o momento que o professor usa o 
recurso na exposição da aula, na utilização de slides. Leite e Leão (2013) sugerem que 
essa forma de atividade poderia ser incrementada com o uso de alguns dos recursos, 
tais como o blog para a exposição do conteúdo, as redes sociais ou até mesmo utilizar 
o podcast. E 23% afirmaram como finalidade assistir vídeo/filme. Como mostra a figura 
3. 
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Figura 3: Finalidade do uso do RDD 

 



 
Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química (ED/SBQ) 
Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto (DEQUI/UFOP) 

 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVII ENEQ)  

Ouro Preto, MG, Brasil – 19 a 22 de agosto de 2014. 

 

 

Especificar a Área do trabalho 
(TIC) 

 

  A questão 4 proponha que os alunos destacassem de forma discursiva quais 
eram as dificuldades para o uso desses recursos. De acordo com as respostas 
separamos em tópicos as dificuldades encontradas. Onde 27% afirmaram que não 
havia nenhuma dificuldade para executar esse uso o que não explica o fato dessa 
utilização ser tão escassa, como destaca um dos alunos “Eu não acho dificuldade”. 
Logo depois com 23% apareceram a falta de preparação que justifica uma boa parte do 
porquê desses recursos não serem usados com tanta frequência na sala de aula. A 
falta de estrutura e um processo lento apareceram respectivamente com 17% e 13% 
das causas que dificultam essa utilização. Por último, vieram com 10% ambos, a falta 
de objetividade no uso e a desordem, levando em consideração que um está 
diretamente ligado ao outro. 
 
  A questão 5 tinha o intuito de saber se no ambiente escolar havia suporte para o 
uso dos recursos didáticos digitais. Os dados coletados apresentaram uma 
proximidade entre os resultados como mostra a tabela 1. Em que estavam divididos da 
seguinte maneira: Sim: quando havia o suporte e podiam usar esses recursos; Não: 
quando não havia equipamentos para o uso do recurso e; Mediano: quando a escola 
oferecia o suporte ou em quantidade pequena ou não faziam uso do mesmo. Mamari e 
colaboradores (2011) ressaltam que o fato de haver suporte ou não para o uso das 
tecnologias, não implicaria na impossibilidade de usar um determinado recurso, pois 
diversos recursos podem ser instalados, um exemplo são os aplicativos produzidos 
para dispositivos móveis. Sharples et al. (2009) discutem sobre a facilidade de um 
aplicativo disponível em aplicativos móveis proporcionarem uma relevante 
interatividade e participação dos usuários na construção do conhecimento.  
 
   

Suporte para o uso dos Recursos Didáticos Digitais 
Sim Não Mediano 
39% 32% 29% 

Tabela 1: Suporte para o uso dos Recursos Didáticos Digitais. 
 
 A sexta questão tentava descobrir o nível de intimidade que os alunos tinham 
com os recursos utilizados, os valores apresentados na tabela 2, mostram que ainda a 
uma porcentagem alta, tanto dos alunos que têm dificuldade como os que não utilizam.  
 

Dificuldades no uso dos RDD 
Com facilidade Com dificuldade Não utilizam 

44% 33% 23% 
Tabela 2: Dificuldades no uso dos RDD. 

 
 A sétima questão solicitava que os alunos opinassem se a utilização dos RDD 
atuaria de forma positiva ou não na aprendizagem. Os resultados indicam que a 
maioria acredita que a utilização dos RDD facilitaria em sua aprendizagem, conforme 
descrito na tabela 3. 
 

Positividades no uso 
Sim Não Ambos 
89% 6% 5% 

Tabela 3: Positividades no uso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 Acreditamos que os recursos didáticos digitais além de inovadores têm a função 
de integrar a tecnologia a educação possibilitando uma visualização mais ampla dos 
alunos a conteúdos mais abstratos através do estímulo de sentidos que muitas vezes 
não eram incitados em sala de aula. As dificuldades encontradas na integração desses 
recursos ainda estão muito atreladas a falta de informação; de preparação, tanto do 
discente quanto do docente, e um déficit de estrutura de algumas instituições de 
ensino.   
 
 A pesquisa nessa área se torna de grande importância, pois nos leva a um breve 
mapeamento da situação real do uso desses recursos nas escolas, podendo assim 
formar projetos na área de integração para o uso desses recursos nas escolas. A 
implantação desses recursos também se torna um atrativo, pois vimos que são 
reutilizáveis e de fácil acesso, necessitando em alguns casos da internet como 
ambiente de acesso a esses recursos. 
 
 Por fim este trabalho destaca a importância da interação que os RDD 
proporcionam, e também a possibilidade de moblidade e economia de espaço, visto 
que em sua maioria se encontra em uma área virtual. Acreditamos que trabalhos nessa 
temática, podem contribuir de forma bastante construtiva, pois permite um 
direcionamento sobre a situação real quanto ao uso desses recursos, podendo assim 
apontar as melhorias que podem ser feitas para que haja a integração desses recursos 
didáticos digitais na prática de ensino desses professores. 
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Palavras-Chave: curta-metragem, CTS, interdisciplinaridade. 

Introdução 
Os documentos oficiais orientam para o emprego 
de novas tecnologias na sala de aula e dentre as 
chamadas TIC’s o audiovisual é o recurso pioneiro 
nas ferramentas tecnológicas aplicadas ao ensino. 
De acordo com SANTOS (2014, p. 2), “quando se 
constroem competências e habilidades para lidar 
com os recursos tecnológicos, as atividades 
didáticas passam a ser contextualizadas e esses 
procedimentos são usados como mais uma 
ferramenta pedagógica enriquecedora”. A tabela 1 
apresenta competências e habilidades de acordo 
com os PCN (1999) que podem ser desenvolvidas 
com o uso do vídeo em algumas das disciplinas 
citadas pelos alunos. 
 
Tabela 1. Algumas das competências e habilidades 
que podem ser construídas com o auxílio do video. 
Química Biologia Sociologia Geografia 

Reconhecer 
o papel da 
Química no 
sistema 
produtivo; 
Reconhecer 
as relações 
entre o 
desenvolvime
nto científico 
e tecnológico 
da Química e 
aspectos 
sócio-
político-
culturais. 

Julgar ações de 
intervenção, 
identificando 
aquelas que 
visam à 
preservação e à 
implementação 
da saúde 
individual, 
coletiva e do 
ambiente; 
Reconhecer o 
ser humano 
como agente e 
paciente de 
transformações 
intencionais por 
ele produzidas 
no seu 
ambiente. 

Produzir novos 
discursos sobre 
as diferentes 
realidades 
sociais, a partir 
das 
observações e 
reflexões 
realizadas; 
Compreender 
as 
transformações 
no mundo do 
trabalho e o 
novo perfil de 
qualificação 
exigida, 
gerados por 
mudanças na 
ordem 
econômica. 

Analisar e 
comparar, 
interdisciplinarme
nte, as relações 
entre preservação 
e degradação da 
vida no planeta, 
tendo em vista o 
conhecimento da 
sua dinâmica e a 
mundialização 
dos fenômenos 
culturais, 
econômicos, 
tecnológicos e 
políticos que 
incidem sobre a 
natureza, em 
nível local, 
regional, nacional 
e global. 

O objetivo dessa investigação é observar a 
aceitação/avaliação de uma turma com 22 alunos 
da 2ª série do E.M. de uma escola pública da 
Paraíba sobre um curta-metragem produzido por 
uma aluna da licenciatura em química da UFCG. O 
curta intitulado “O funcionamento de uma olaria: 

Produção de telhas” tem duração de 12 minutos e 
apresenta todo o processo de produção de telhas 
numa cerâmica. Abordam-se questões sobre o tipo 
do barro utilizado, transformações físicas e 
químicas ocorridas no processo de cozimento, 
condições de trabalho, matriz energética, etc. Após 
a exibição do vídeo solicitamos que os alunos 
respondessem um questionário com cinco 
perguntas discursivas. 

Resultados e Discussão 
Os alunos responderam que estavam curiosos e 
entusiasmados por não conhecerem o processo 
abordado pelo filme. Afirmaram que “os professores 
não costumam trazer vídeos ou filmes para a 
escola”. Verificaram ainda que o vídeo contempla 
diversas áreas do conhecimento incluindo química, 
geografia, história, sociologia, física, educação 
física e língua portuguesa entre outras. Os alunos 
ainda afirmaram que alguns dos conteúdos vistos 
em sala de aula estavam expostos no vídeo, como 
os processos de combustão, características do solo 
e a evolução dos meios de produção. A proposta 
interdisciplinar do vídeo pôde ser percebida no final 
da exibição quando os alunos não mais sabiam se a 
produção destinava-se a disciplina de química, 
geografia, história, artes, matemática, ou outra. Um 
dos alunos da turma afirmou que os vídeos “são 
muito importantes para que possamos ver as coisas 
de vários ângulos”. 

Conclusões 
A aceitação e aprovação foram totais. Concluímos 
também que o curta é uma ferramenta com 
potencial interdisciplinar. 
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Introdução 
A utilização de estratégias com uso das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 
no processo de ensino e aprendizagem vem 
provocando, dentre outras, reflexões relativas à 
forma de se ensinar e de se aprender neste 
contexto1. Os recursos didáticos digitais (RDD) de 
modo geral se apresentam como ferramentas que 
auxiliam o professor na explanação de conteúdos e 
como um agente dinâmico que ajuda também na 
interação professor-aluno. Segundo Tauroco2, os 
recursos didáticos digitais devem ser caracterizados 
pela sua reutilização.  

Utilizado com o intuito do aumento na 
interatividade, meio de facilitação na construção do 
conhecimento e também um estimulo na criatividade 
do aluno, pois os RDD possibilitam que o próprio 
aluno juntamente com o professor criem seu próprio 
recurso didático digital, levando assim a uma 
experiência que requer pesquisa, organização e um 
trabalho conjunto. 

Esta pesquisa, parte do projeto de extensão 
sobre recursos didáticos digitais no sertão 
pernambucano, foi realizada na cidade de Tabira 
com o objetivo de conhecer o nível de uso dos RDD 
nas únicas três escolas públicas da cidade e qual 
era a visão que os alunos tinham quanto a esses 
recursos didáticos digitais. 

Resultados e Discussão 
A pesquisa foi realizada com 60 alunos nas três 

escolas públicas do município de Tabira, através de 
um questionário com dez (10) perguntas objetivas e 
subjetivas. Algumas das respostas deste 
questionário são descritas. Sobre o uso dos RDD 
em sala de aula, 47% destes alunos afirmaram que 
raramente usavam, já 30% disseram que sempre 
utilizavam e 23% afirmaram que usavam apenas 
quando necessário. Outra questão proposta foi 
saber se eles achavam que o uso desses recursos 
auxiliava de forma efetiva na aprendizagem. Estes 
alunos opinaram de forma positiva, apresentando 
89% de concordância e apenas 6% disseram que 
não acreditam que os RDD podem contribuir para 
sua aprendizagem, os outros 5% afirmaram que 

atuava de ambas as formas, justificando que 
poderia ser positivo na aprendizagem, mas também 
tinha um impacto negativo quando não direcionado.  

A figura 1 apresenta, segundo nossa pesquisa, o 
Datashow como o RDD mais utilizado em sala de 
aula nas escolas de Tabira. 
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Figura 1. Recursos Didáticos utilizados nas Escolas de Tabira. 

Conclusões 
Durante esta etapa da pesquisa sobre os RDD, 

observamos que mesmo sendo uma ferramenta 
pouco utilizada nas práticas escolas de Tabira, eles 
são de grande importância para esse novo momento 
da sociedade que preza pela velocidade da 
informação e por uma interatividade maior, dando 
uma maior possibilidade de pesquisa e interação 
entre os usuários desses recursos. Além da 
mobilidade oferecida possibilita também uma melhor 
visualização nos conteúdos de maior abstração.  

Entendemos que esses recursos podem atuar de 
forma positiva na construção do conhecimento 
desses alunos, quando incorporados a estratégias 
de ensino.  
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Introdução 

A experimentação desperta interesse de 
estudantes em diversos níveis da escolarização, 
pelo seu aspecto motivador e lúdico. Todavia alunos 
do terceiro ano (Ensino Médio Profissionalizante) do 
Curso Integrado de Informática, em particular, 
demonstram certo desinteresse em executar os 
experimentos dos “roteiros” propostos pelo Livro 
Didático (LD) selecionado pelo Plano Nacional do 
Livro Didático (PNLD) 2012. Seus relatos 
geralmente dispõem de muita imagem e pouca ou 
nenhuma discussão científica sobre os fenômenos 
químicos abordados nos experimentos. Segundo de 
Souza et al. (2012), esses roteiros dos LD (os até 
então estudados) não partem de uma situação-
problema e nem despertam  o caráter investigativo 
dos estudantes ao final do experimento. Como estes 
estudantes tem um perfil muito tecnológico, uma 
abordagem com a utilização de recursos 
audiovisuais para aulas experimentais pode 
possibilitar que o estudante compreenda e reflita 
sobre os fenômenos eletroquímicos, despertando a 
motivação e a curiosidade. Ainda incomum nas 
salas de aula, a atividade com vídeo pode exercer 
função informativa, motivadora, expressiva, 
investigativa, avaliativa e lúdica, pois a linguagem 
audiovisual consegue ir além da percepção humana, 
interagindo com os sentidos e emoções2. Assim, 
esta pesquisa se propôs a verificar se a construção 
de vídeos pelos estudantes de Informática a partir 
dos experimentos propostos nos LD para 
fenômenos eletroquímicos melhoraria a: motivação, 
curiosidade e aprendizagem das concepções 
científicas. 

Resultados e Discussão 
25 estudantes participaram da construção dos 
filmes, estes foram divididos em 8 equipes. 
Apresentaram um vídeo semanalmente com 
duração de no máximo 15 minutos confeccionado 
por uma equipe, com experimento do LD, mas com 
roteiro livre, para exercitarem a imaginação. Antes e 
ao final de 8 semanas, os estudantes foram 
questionados sobre alguns aspectos demonstrados 
na (Tabela 1). E suas respostas demonstraram que 
é possível melhorar a motivação e a curiosidade 
“tivemos que pesquisar em outros vídeos e escrever 
nosso próprio roteiro prático, buscando a melhor 
apresentação do conteúdo” (Estudante 1).Mostrou 

ainda que é possível usar os experimentos 
propostos nos LD, porém os resultados são 
melhores quando um recurso audiovisual  é utilizado 
e não somente a experimentação convencional. 
  
Tabela 1. Resumo da categorização dos objetivos 
da pesquisa. 

Categorias Concepções 
Prévias 

Concepções 
Pós vídeos 

Compreendem 
um processo 
eletroquímico 
espontâneo. 

85% não 
compreendem 
(mas citam 
exemplos do 
cotidiano) 

10% não 
compreendem 
(apresentam 
dificuldade na 
abstração) 

Sentem-se 
motivados e 
interessados em 
terem aulas 
experimentais 
com os roteiros 
propostos no 
Livro Didático. 

30% estão 
motivados e 
interessados 
(70% relatam que 
os roteiros são 
monótonos) 

90% sentiram-se 
motivados e 
interessados em 
efetuar a 
experimentação, 
“pois estavam 
construindo um 
vídeo com novo 
roteiro” (resposta 
estudante 2). 

Fazer vídeo 
com 
experimentos 
desperta a 
curiosidade 
científica. 

35% afirmam que 
sim e relatam 
que depende do 
vídeo. “Tem 
vídeos que não 
explicam o 
fenômeno”(est.4) 

75% 
responderam que 
sim. “pois tiveram 
que esclarecer o 
conteúdo para os 
que iriam assistir 
o filme” (resposta 
estudante 3). 

Conclusões 
A análise das respostas dos estudantes, bem como 
do seu desempenho nas atividades, mostrou que a 
confecção de vídeos, contribuiu para aumentar o 
interesse e a motivação ao realizar experimentos do 
LD e para melhorar o aprendizado em Química. 
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Introdução 
A temática de inserir jogos no ensino de química é 

pertinente, visto que o mesmo é marcado pelo 
método tradicional de ensino e aprendizagem.  As 
estratégias de transmissão de conhecimento, 
memorização de nomes, fórmulas e cálculos, 
completamente desvinculados ao cotidiano do aluno 
está muito presente nos dias de hoje. E isso, faz 
com que o aluno não se interesse pelo conteúdo 
aplicado, por não gostarem e não compreenderem o 
significado do que estudam. Dessa forma, a química 
torna-se uma disciplina monótona e desprezada 
(CANESIN, et al., 2012). 
Uma proposta que contribui para a mudança desse 
ensino tradicional é a utilização de jogos. Essa 
proposta tem como objetivo proporcionar um maior 
envolvimento dos alunos nas aulas, em um 
processo interativo professor-aluno, em que as 
concepções dos alunos sejam contempladas. 
Significa que de forma divertida serão trabalhados 
conceitos, atividades práticas, conseguindo assim 
expressar suas maiores dificuldades e sua 
perspectiva sobre os conteúdos de química 
(SANTOS; MICHEL, 2009). 
  

Resultados e Discussão 
Com a concepção de que é preciso aderir às novas 
tecnologias para que estas consigam resgatar o 
aluno para as aulas de química, então foi escolhido 
desenvolver um jogo digital na plataforma do tetris 
(Figura 1) no qual, em sua aplicação visa possibilitar 
situações de aprendizagem em que os alunos 
possam interagir de forma mais ativa e autônoma 
com os conceitos estudados uma vez que o 
conteúdo de química é realmente complexo e exige 
concentração, reflexão e interação entre os 
conceitos. Dessa forma, o aluno desenvolve 
habilidades e competências exigidas pelo ensino de 
química.  
O jogo foi modificado com o auxílio dos professores 
de informática do Instituto Federal Goiano-Campus 
Iporá, onde modificaram a matriz do jogo, 
adaptando-o a tabela periódica em sua matriz. 
Os alunos de Iniciação Científica trabalharam 
auxiliados pelos professores de Química na 
montagem da tabela na plataforma do jogo, 
indicando cores, forma das peças, informações 
sobre os elementos, a velocidade como as peças 

deveriam cair, como elas se encaixariam, e 
quaisquer outras informações que pudesse auxiliar 
a aprendizagem dos alunos.    
No jogo tetris é apresentado o desafio de encaixar 
peças nas quais contém símbolos dos elementos da 
tabela periódica. Essas peças são coloridas, onde 
cada cor representa um grupo da tabela periódica. 
O objetivo é buscar encaixar as peças formando 
famílias ou grupos de modo a formar a tabela 
periódica. A partida é encerrada quando a pilha de 
peças chega ao topo da tela e o jogador ganha o 
jogo quando este consegue montar toda a tabela 
periódica. 
 

 
 
Figura 1. O jogo Tetris da tabela periódica. 

Conclusões 
Pelo caminho já empreendido, verificamos que o 
uso de jogos para o ensino de qualquer conteúdo 
cria novas perspectivas para que o aluno se 
interesse pela química. Assim o jogo tetris da tabela 
periódica permitirá que o conteúdo didático seja 
apresentado de modo diferenciado e o desafio de 
vencer os obstáculos possibilitará ao aluno à fixação 
dos conceitos desenvolvidos em sala de aula.  
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Introdução 
Em um mundo cada vez mais rápido, amplo e 

mutante, o uso de tecnologias da informação e 
comunicação no ensino das ciências é crescente e 
cada vez mais importante. As Webquests (DODGE, 
1995) são modelos extremamente simples e ricos 
para dimensionar usos educacionais da Web, com 
fundamento em aprendizagem cooperativa e 
processos investigativos na construção do saber. 
Essas ferramentas são elaboradas a partir de um 

tema e/ou um objetivo, dado pelo professor, 
mediante pesquisa a priori sobre abrangência do 
tema e para coleta de diversos links na internet, que 
serão selecionados para servir como elemento 
norteador para a pesquisa na rede mundial de 
computadores. 
Toda Webquest apresenta cinco partes: Introdução 

(onde se apresenta o tema escolhido, com um breve 
contexto); Tarefas (onde se propõe as atividades 
para resolução pelo usuário); Processo (onde se 
recomenda os caminhos a serem trilhados, com os 
links pré-determinados); Avaliação (onde se 
apresenta as ferramentas avaliativas para a 
atividade); E, por fim, a conclusão. 
A química orgânica é a parte da química mais 

relacionada a fenômenos vitais. Mas mesmo assim, 
os professores encontram dificuldades na sua 
abordagem em sala de aula, como nas funções 
orgânicas, onde se deve reconhecer grupos 
funcionais, definir propriedades físicas e químicas e 
reatividade (PAZINATO et al, 2012). 
Neste sentido, desenvolvemos a Webquest 

intitulada “A Química dos Aromas: Viajando através 
dos sentidos” para abordar as funções orgânicas 
utilizando como temática os perfumes e as 
essências aromáticas. 

Resultados e Discussão 
O objetivo desta atividade é apresentar aos 

estudantes do Ensino Médio alguns conceitos 
envolvendo funções orgânicas e a temática 
perfumes e essências, por meio de busca dirigida na 
internet. 
Pensamos em atividades que pudessem motivar os 

estudantes e exigir criatividade e dedicação para a 
superação dos obstáculos. Desta forma, as 
seguintes atividades foram elaboradas para esta 
webquest: 
  

1. Participe do jogo "Comprando Compostos 
Orgânicos no Supermercado", e tente identificar os 
grupos funcionais presentes nas substâncias que 
são apresentadas. 
2. Realize uma breve pesquisa sobre os principais 
óleos essenciais utilizados na produção de perfumes 
e cosméticos. Identifique os grupos funcionais 
presentes e relate suas principais propriedades. 
3. Realize pelo menos três entrevistas com alguns 
consumidores, avaliando os fatores que influenciam 
na hora da escolha e compra de um perfume. 

Lembramos que antes de aplicar a Webquest, em 
contato com os estudantes, deve-se direcionar todas 
as respostas dadas para relacionar o contexto com 
o conteúdo químico em destaque. 

A figura 01 mostra a tela inicial da webquest, que 
pode ser acessada pelo link: 
http://www.webquestbrasil.org/criador2/webquest/so
porte_tabbed_w.php?id_actividad=20805&id_pagina
=1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01: Introdução da Webquest 

Conclusões 
A elaboração de ferramentas didáticas baseadas 
nas TIC’s é importante para modernizar ensino de 
química. A temática perfumes e essências é 
relevante pela inserção social desta. 
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Introdução 
O ensino de Química aborda um número excessivo 
de informações o qual muitas vezes são tratadas de 
modo superficial, ou seja, pouco se preocupa com o 
significado do tema estudado¹. Além disso, o 
sentido inicial das palavras dentro do contexto 
químico pode evocar muitos sentidos diferentes 
daqueles que são próprios do contexto químico². 
No entanto, o uso de novos recursos, materiais e 
ferramentas virtuais tem contribuído para os 
processos de ensino e aprendizagem de conceitos 
que, por vezes, são de difícil entendimento por parte 
dos alunos por se tratar de assuntos que requer um 
alto nível de abstração. Nesse caso, professores e 
alunos recorrem a modelos explicativos que podem 
não corresponder à realidade ou aquilo que o 
professor intencionou em sua aula. 
Nesse sentido, o presente trabalho pretende 
demonstrar a efetividade do uso do software 
“soluções de ácido-base” no ensino do conceito de 
pH e pOH em alunos do ensino médio, através da 
resolução de um questionário. No software, tem-se a 
possibilidade de medir-se o pH de uma solução 
mergulhando um papel indicador ou com um pHmetro,  
usar eletrodos para medir a condutividade e com isso ver 
como a concentração e a força afetam o pH. Além disso, 
o mesmo apresenta a possibilidade de se selecionar 
um ácido ou uma base e com o auxílio de uma 
“lupa” observar como seria o comportamento 
microscópico dos mesmos em solução aquosa. O 
software é gratuito, podendo ser baixado no site 
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/acid-base-
solutions juntamente com um roteiro, em inglês.            

 
Figura 1: Visualização dos íons presentes em água 
com o auxilio do software 

Resultados e Discussão 
Como instrumento de pesquisa, utilizou-se um 
questionário dividido em quatro partes, sendo a 

primeira feita sem o software e as demais com o 
auxílio do mesmo: I) Pesquisar sobre o conceito de 
pH e anotar as suas conclusões; II) Observar quais 
íons caracterizavam os ácidos e quais 
caracterizavam as bases; III) Montar uma escala de 
variação para o pH do ácido e da base alterando a 
concentração do ácido e da base e utilizando um 
medidor de pH; IV) Relacionar o íon presente na 
solução com o pH da mesma. 
O presente trabalho limita-se a discutir a última 
parte do questionário. Foram selecionados 17 
alunos para análise e os resultados classificados em 
duas categorias: I) Relação feita corretamente; II) 
Não conseguiu relacionar corretamente. 
Observa-se que 88% dos alunos conseguiram 
relacionar corretamente o íon presente na solução 
com o pH da mesma. 

 

Conclusões 
Figura 2: Distribuição dos alunos em categorias 
 

Pelos dados obtidos e comparando as respostas 
dos questionários - antes e depois do uso da 
ferramenta virtual – observamos que de fato houve 
uma aprendizagem significativa do conceito de pH e 
pOH, pois conseguiram ver a relação entre a escala 
de pH e pOH com a quantidade de íons disponível 
na solução. 
____________________ 
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Introdução 
No atual contexto social o desenvolvimento 

tecnológico vem despertando a necessidade de se 
melhorar a qualidade de vida seja no aspecto 
pessoal, social ou profissional. A inclusão digital na 
perspectiva contemporânea vem sendo entendida 
como aquisição de competências básicas para 
utilizar as tecnologias da informação e comunicação 
na perspectiva de usuário consumidor de bens e 
serviços e informações. 

Essa visão não compreende o real potencial das 
novas tecnologias como instrumento de mudança 
social e cultural na qual os “incluídos” possuem 
maior habilidade, não somente para consumir estes 
bens, mas também habilidades para construir essa 
nova cultura. 

Durante sua formação, os futuros professores são 
constantemente encorajados a entrarem em contato 
com essas novas tecnologias, mas apenas para o 
cumprimento das exigências das disciplinas, 
executando-as de forma mecânica com o não 
aprofundamento de seus conhecimentos nessa 
área. Apenas nos últimos anos o curso de 
licenciatura vem incluindo disciplinas relacionadas 
às TIC's em suas matrizes curriculares. 

Levando em conta esses aspectos, realizou- se 
uma pesquisa com a participação de 30 professores 
de Química que ministram aulas na rede pública do 
município de Anápolis - GO, sendo 26 deles 
licenciados na área. O objetivo do presente trabalho 
foi elencar as visões de inclusão digital desses 
professores, de acordo com Deus (2008). 

Utilizou-se para essa coleta de dados um 
questionário semi-aberto com 41 questões.  

Resultados e Discussão 
Uma das perguntas do questionário pedia 

ao professor que discorresse sobre o que era 
inclusão digital. Na visão inclusiva contemporânea, 
o docente vê a inclusão digital como a alternativa de 
levar o computador a todos sem se importar se a 
pessoa não tem a devida capacidade para 
manipular corretamente a máquina. 

Na visão formativa, o professor vê a 
inclusão digital como a possibilidade de formação 

do cidadão ensinando-o a extrair um pouco mais 
das possibilidades que a tecnologia tem a oferecer. 

Na visão de dependência o professor vê a 
inclusão digital como uma necessidade por conta 
das exigências do mercado de trabalho ou como 
status social.  

Na visão simplista o professor vê a inclusão 
digital como a capacidade de executar funções 
simples, como ligar o computador e ter acesso as 
mídias digitais.  

Conclusões 
 Com base nas respostas, foi possível 
observar que os professores compartilham da 
definição contemporânea de inclusão digital, vendo 
o computador como mero facilitador de suas 
funções diárias, como objeto ou meio de consumo 
de informações e serviços. Mais ainda, a grande 
maioria dos professores tem uma visão simplista da 
inclusão digital, executando funções simples como 
ligar o computador e navegar na internet. Poucos 
foram os professores que relacionaram o 
computador e as novas tecnologias à sua prática 
docente, o que denota que o professor não tem 
explorado o verdadeiro potencial dessa tecnologia 
como formadoras de uma nova cultura, na qual os 
alunos já estão inseridos. 
 Nota-se que para uma efetiva inclusão 
digital destes profissionais se faz necessária 
algumas iniciativas como associar e fortalecer 
cursos de inclusão digital tanto na sua graduação 
quanto nos cursos de formação continuada, 
trazendo este processo à realidade sociocultural a 
que este sujeito esta inserido. Disponibilizando 
também essa formação a professores que estão no 
mercado a mais tempo, ajudando a romper com as 
barreiras acerca do uso das novas tecnologias em 
especial o computador. 
________________ 
 
Bonilla, M. H. Inclusão Digital e Formação de professores. 
Revista de Educação, Lisboa. v .XI, n. 1, 2002, p. 43-50. 
DEUS, Thiago Cardoso. Um Estudo Sobre a Inclusão Digital 
De Professores De Química Da Região Metropolitana de 
Goiânia.  2008. 118 f. Dissertação (Mestrado em química) – 
Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2008. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização das TICs, sobretudo a Internet como 
recurso pedagógico, utilizando assim a WebQuest como proposta na busca por uma ferramenta que 
auxilie a pesquisa no Ensino de Química, construindo e avaliando uma WebQuest com a temática 
biogás. A proposta foi investigada e aplicada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Goiás no campus Uruaçu-Go, em duas turmas de ensino médio: o 4o ano do curso Técnico Integrado em 
Química e o 3o ano do curso Técnico Integrado em Informática com o objetivo de analisar a inserção 
dessa proposta no Ensino de Química. Os resultados revelaram durante a aplicação da metodologia, um 
bom desempenho dos alunos na utilização da WebQuest como ferramenta didática que garantiu de 
forma satisfatória a aprendizagem dos conceitos tratados pela temática  biogás na Química e o interesse 
dos alunos pelo fato do uso orientado da Internet. 

INTRODUÇÃO 
 

A presença do computador na sociedade atual vem se acentuando cada vez 
mais de forma essencial em diversas atividades de âmbito profissional e também do 
lazer, e com isso sua utilização na educação vem se destacando de modo bastante 
considerável, implicando na busca do uso de ferramentas que auxiliem numa melhor 
aprendizagem. 

A Internet representa uma ferramenta significativa no acesso ao seu conteúdo 
informativo, podendo superar barreiras na transição de dados e interação na 
comunicabilidade através de interfaces atrativas ao usuário. Essas vantagens 
promovidas pela Internet requerem uma ação orientada de educadores e da escola a 
fim de produzir no aluno o interesse pelo ensino. Toschi e Anderi (2011, p.8) 
consideram que: 

 
Atualmente, a preocupação básica do professor é com as potencialidades 
desses meios de comunicação informatizados no ambiente educacional, 
especificamente o computador. Preocupação legítima, uma vez que a grande 
maioria não tem apropriação tecnológica. Descobrir como incorporar as 
possibilidades que a Internet e o computador oferecem à sala de aula é um 
desafio. Renovando a forma como a pesquisa tem sido praticada na escola; o 
caráter comunicativo da Internet altera totalmente esse processo de 
descoberta.      
 

Com base na proposta metodológica criada por Bernie Dodge em 1995, 
conhecida como WebQuest que visa a utilização da Internet como ferramenta de 
ensino através da investigação de forma orientada dos dados dispostos na web, este 
estudo colocou em prática a elaboração de uma WebQuest com a temática Biogás e a 
discussão de sua utilização, seguindo os critérios pautados por Dodge durante a 
construção, bem como as considerações relevantes de autores que implementaram 
essa metodologia. 
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Para efetivação do estudo em questão, foram selecionadas duas turmas de 
ensino médio Técnico Integrado de cursos distintos do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Goiás campus Uruaçu, onde se aplicou a WebQuest na 
disciplina de Química e Gestão do meio ambiente explorando a Internet como recurso 
pedagógico permeada pela proposta, evidenciando tal proposta como colaboradora no 
processo de construção do conhecimento por promover discussões acerca da temática 
tratada, possibilitando a criação do pensamento crítico e dinamizando o trabalho 
coletivo entre os envolvidos.  

Utilizou-se um método geral de abordagem indutivo na concepção dos 
resultados no estudo dos dois casos selecionados. Na tentativa de intervir na situação 
pesquisada articulando o conhecimento a finalidade intencional de alterá-la, procurou-
se realizar o diagnóstico e a análise propondo aos sujeitos envolvidos por meio da 
pesquisa ação mudanças quanto ao aprimoramento da prática analisada (SEVERINO, 
2007). 

TICs NA PRÁTICA DOCENTE 
 
A forma como se utiliza as TICs se não passam por um acompanhamento e 

reflexão do professor quanto à prática pedagógica de como inserir um vídeo, um jogo 
ou apresentações em slides, faz com que se corra o risco da permanência em erros 
antigos do método tradicional e a uma imagem de reprodução e ensino mecânico e 
nada dinamizado, fazendo novamente do aluno um expectador do que é exposto pelo 
professor, só que diferenciado somente pelo uso de recursos tecnológicos, que dessa 
forma não implicarão de forma positiva no desenvolvimento do aluno ou mesmo não 
surtirá nenhum efeito, “(...) por isso não podemos dissociar as TICs deste processo, 
pois se os alunos pensam e aprendem no seu dia-a-dia através das tecnologias com 
que interagem, não podemos ser nós educadores a recusar a inovação que as TICs 
trazem e representam na educação” (MONTEIRO, 2010, p. 12). 

O acesso ao conhecimento adquirido com o uso das TICs deve se mostrar 
diferente do acesso que fomos acostumados a ver, passando a tomar um significado 
voltado ao saber, da busca, o de interpretar as informações buscadas, compilá-las e 
até mesmo transformá-las para devida realização de objetivos (FERNANDES, 2008). 

O domínio das TICs tem um sentido fundamental na formação dos professores, 
visto que na atualidade se mostra como ponto de urgência necessária à “nova 
geração”. A necessidade de ensinar com o uso das TICs deixam os professores diante 
da reflexão de como, quando e qual seria a melhor forma de utilização dessas 
variedades de recursos tecnológicos em sala de aula , o desafio é maior ainda quando 
se envolve informática e Internet (TAJRA, 2008). 

SILVA (2006) considera que ao se fazer uso da Internet na sala de aula não 
será criado uma nova didática pelo professor, mas sim melhorada essa didática. O 
papel do professor tomará uma vertente diferente da qual se está habituado, o conceito 
pedagógico assume uma nova imagem acompanhando a nova forma de aquisição e 
construção de conhecimentos a que o aluno será exposto.   

Do mesmo modo como esses recursos podem influenciar beneficamente na 
aprendizagem, o despreparo do docente diante de algumas dificuldades quanto a 
melhor forma de utilizá-los em sala de aula pode ocasionar uma desvalorização do que 
se busca ensinar ao aluno, se apoiando apenas em informações desvinculadas ao que 
se propõe e objetivando somente questões superficiais gerando uma perda de tempo 
na aula.  
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Demo (2011, p.6) explica o fato de que: 
 

De um lado, muitos estudantes embarcam nas novas tecnologias, mas não 
conseguem usá-las de modo inteligente, crítico e criativo; de outro, muitos 
professores continuam desconectados e mesmo resistentes a elas. As 
instituições escolares, por sua vez, avançam a passos de paquiderme, 
exasperando a nova geração, que passa a preferir ambientes não formais mais 
flexíveis e customizados. 
 

A ascensão das novas tecnologias ocorre de forma paralela com as intenções 
educacionais, com prioridade à busca pelo conhecimento. As possibilidades do ensino 
com a tecnologia almejam aspectos de trabalhos baseados na coletividade entre os 
alunos e que estes entrem em contato com a cultura de espaços virtuais através do 
manuseio crítico sobre os meios tecnológicos (GOMES, 2006). 

Para que se compreendam as devidas funções das TICs no ensino e na 
aprendizagem, os efeitos produzidos pelas formas de seu uso em sala de aula devem 
ser focalizados com atenção, quando estão imersas em um contexto que toma como 
meios mediacionais que são capazes de provocar a sustentação de ações motivadas 
por propósitos definidos pela própria cultura da sala de aula (GIORDAN, 2005).    

INTERNET COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
 
A Internet é um recurso que pode garantir uma aprendizagem múltipla, 

possibilitando a leitura, a análise, à busca pelas informações, a pesquisa, comparação 
de dados, interpretação dos mesmos, crítica e organização de ideias. Sendo 
necessária para a utilização desse recurso tecnológico, atenção quanto a sua 
manipulação, assim como em outros recursos.  

Cabe ao professor, a devida orientação dos alunos em relação ao uso da 
Internet em sala de aula, para que a busca pelas informações se direcionem ao âmbito 
da construção do conhecimento e se desvincule da prática bastante comum em que os 
alunos se prendem na cópia e colagem de informações, ausentando-se da 
interpretação e reflexão crítica e participativa (SILVA, 2006). 

Indicar aos alunos pesquisas escolares na rede, propicia o desenvolvimento à 
curiosidade destes, mas sem a orientação a atividade de pesquisa pode dispersa-los 
do verdadeiro objetivo proposto, tornando a atividade vazia sem significado tanto para 
o aluno como para o professor (PEREIRA, 2009). 

Tratando-se de uma ferramenta que possibilita a atração do aluno ao conteúdo, 
a Internet segue as mesmas exigências das TICs a respeito da forma de como é 
abordada na prática docente. Paiva (2002) leva em conta o fato das TICs 
desempenharem duas vertentes distintas no ensino, a primeira tem relação pessoal a 
que o usuário lida com o uso do computador de modo isolado da relação pedagógica, e 
a segunda vertente sendo educativa permeada pelo contexto disciplinar da forma como 
o professor interage com os alunos. 

Com a Internet, o ensino apura novos ares e novas descobertas, através desse 
avanço a vida escolar permanece conectada ao mundo em diferentes áreas e 
assuntos, como profissional, na política, na saúde, segurança pública, religião, cultura 
entre outros, posicionando assim uma pluralidade de opiniões no meio educativo, onde 
as escolas já não educam entre quatro paredes como em tempos anteriores, mais 
ultrapassa limites e fronteiras antes nem sequer exploradas. Para Sepin (2000, p.21), 
“ter acesso à Internet não é mais uma questão de aumentar a capacidade de 
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raciocínio. Passou a ser vital. É como saber ler e escrever nos anos 50. É básico. A 
competição começa a partir daí.”  

Apesar da Internet se mostrar vantajosa a respeito de características singulares 
que esta possui como: velocidade na obtenção de dados, a grande variedade de 
informações, o fácil acesso aos resultados e comunicação, ela também é composta por 
desvantagens em relação aos conteúdos dispostos, como a pouca ou falta de 
veracidade nas informações encontradas (SILVA, 2006). 

Os alunos de hoje representam um público que assumiu características de uma 
nação digital, querem estar conectados, envolvidos, interados da informação que nos 
cerca, isso ocorre perante a ação das tecnologias de comunicação e informação que 
invadem nosso cotidiano propiciando a vivência em um mundo tecnológico onde a 
ampliação das possibilidades de informação através das variadas mídias e meios de 
comunicação mudam a nossa forma de viver e aprender (KENSKI, 2005). 

Tajra (2008) ressalta que o novo papel do professor frente às condições do uso 
da Internet na sala de aula é o de promover o confronto das informações que são 
encontradas, examinarem seus valores e de estar sempre estimulando no aluno seu 
senso crítico.     

Para isso, Freire (1996) destaca a importância na formação permanente de 
professores, que vai de encontro às mudanças esclarecidas até então acerca da 
informação e comunicação na área educacional. O momento fundamental seja a 
reflexão crítica sobre a prática, de que o pensar criticamente sobre as práticas 
anteriores é que são melhoradas as novas práticas atuais. 
 
WEBQUEST 

 
Na busca por uma metodologia que alcance as perspectivas atuais de ensino 

baseadas nas tecnologias comunicacionais, principalmente a Internet, e que possa vir 
de encontro aos desafios de estimular a construção do conhecimento e aprendizagem 
através da pesquisa dentro do espaço educativo, a WebQuest se apresenta como uma 
opção de uso que correlaciona a nova tríade  educacional vigente: 
professor/aluno/Internet. 

A WebQuest foi criada em 1995, pelo professor de tecnologia educacional da 
San Diego State University (SDSU) Bernie Dodge. Essa técnica teve seu surgimento 
em um curso de capacitação de professores, em que Dodge objetivava fornecer 
informações aos cursistas do software educacional Archeotype. Dodge com o apoio do 
pesquisador Tom March, já vinha desenvolvendo estudos a respeito do uso da Internet 
na educação, e assim refinaram o modelo adaptando-o como proposta educacional e 
propuseram a utilização da estratégia WebQuest como um recurso pedagógico 
(FERNANDES, 2008). 

Dodge (1995) define a WebQuest como um processo de investigação de forma 
orientada em que basicamente alguma ou todas as informações interagidas pelos 
usuários estejam presentes na Internet.  

Para Barros (2005) a metodologia WebQuest, cria as condições necessárias 
para que ocorra a aprendizagem por meio dos recursos da Internet, além disso, se 
mostra como oportunidade de que seja feito o diferencial em relação à aprendizagem 
dos alunos e na obtenção de diferentes resultados oportunizando a produção de 
materiais de ensino em todas as disciplinas de acordo com a necessidade dos 
professores e alunos. Silva (2006) afirma ainda que a formação de processos 
cognitivos superiores como: transformação da informação, contraste de hipóteses, 
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análises, síntese e a criatividade são provocados pela aplicação dinâmica da 
WebQuest. 

O modelo WebQuest é dividido por Dodge (1995) quanto a duração do tempo  
que se emprega em dois tipos diferentes: 

¾ WebQuest curta: é destinada ao tempo de uma a três aulas, e tem por 
objetivo a aquisição e integração do conhecimento, fazendo com que o 
usuário  entre em contato com um número significativo de informações 
buscadas na rede e dando sentido a elas. 

¾ WebQuest longa: como sendo um trabalho mais elaborado para um 
tempo maior de uma semana a um mês ou até um semestre, onde o 
objetivo também é maior sendo a extensão e a concretização de 
conhecimentos adquiridos ao longo deste trabalho e demonstrando uma 
intelecção do material com a criação de algo que outras pessoas possam 
utilizar na Internet ou fora dela.  

Basicamente a WebQuest é estruturada em sua composição por seis 
elementos essenciais e fixos defendidos por Dodge (1995). Algumas possuem também 
um sétimo elemento designado aos créditos do autor que a desenvolveu. Esses 
elementos são: introdução, tarefa, processo, recursos, avaliação e conclusão. 

Dodge (1995) destaca a inclusão de alguns itens não tão fundamentais mais 
que ajudam a enriquecer a estrutura de uma WebQuest como por exemplo o aspecto 
coletivo de atividades em grupo como função de trabalho , embora possa ser realizado 
trabalhos individuais aplicáveis a educação a distância e a ambientes de biblioteca. 
Outro item que faz mérito ao aperfeiçoamento da WebQuest é a inclusão de elementos 
motivacionais que são de grande importância na investigação, como por exemplo dar 
ao aluno um papel importante a ser desempenhado (detetive, médico, repórter, 
cientista etc.), criando uma personalidade fictícia em que terão que  interagir entre eles 
dentro de um cenário criado. 

Um ponto característico da WebQuest é que para sua construção não são 
necessárias grandes habilidades de informática, basta ter apenas conhecimentos 
básicos e noções de uso do computador. Monteiro (2010) indica que a construção de 
WebQuest deve ser feita essencialmente por professores, pois são ferramentas de seu 
trabalho, tendo como os seus alunos destinatários primários dela. Isso demonstra a 
proposta de Dodge (1995) que estimula que as WebQuest sejam desenvolvidas por 
professores não por técnicos ou especialistas. 

Ao decidir fazer uso da WebQuest em sua disciplina o professor precisa estar 
convicto de que  “é necessário despertar no educando o prazer pela pesquisa, o 
interesse em descobrir e elaborar conhecimento a respeito do tema estudado 
rompendo com a ideia de que o conhecimento é algo ser transmitido a eles” (SILVA, 
2006, p.23). 

 
WEBQUEST BIOGÁS 
 

Para o desenvolvimento de uma WebQuest  é necessário que se proponha 
uma temática que traga discussão, investigação do assunto e desperte o interesse dos 
alunos levando-os a reflexão das informações obtidas. Partindo das Orientações 
curriculares para o Ensino Médio que indicam que a abordagem dos conceitos e 
conteúdos de Química deve estar coerente com a visão atualizada destes, 
proporcionando assim o avanço do conhecimento químico enquanto ciência, na sua 
historicidade e implicações sociais frente à busca de novas referências e por fontes de 
informações novas e diversificadas (BRASIL, 2006). 
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A construção da WebQuest que foi aplicada baseou-se desde o princípio do  
planejamento deste estudo na temática do  biogás, como sendo um tema com ricas 
possibilidades de trabalho na disciplina de Gestão do Meio Ambiente ofertada ao 4o 
ano do curso Técnico Integrado em Química sendo estruturada ao perfil destes alunos 
e posteriormente sua elaboração aplicou-se também a disciplina de Química III  
(Orgânica) aos alunos do 3o ano do curso Técnico em Informática, onde ambas as 
disciplinas tem o mesmo professor.  

A tarefa escolhida para compor a atividade foi minuciosamente elaborada com 
a finalidade de ser factível e construtiva aos alunos, e de provocar o interesse dos 
mesmos sobre o tema. O que para Fernandes (2008) é uma característica decisiva, 
pois se a tarefa for bem definida resultará em ser impactante e desafiadora durante sua 
aplicação para os alunos, motivando-os e estimulando-os a resolução. Isso deve gerar 
no estudante a capacidade de ir além da simples memorização, o que exigirá mais 
tempo, clareza do assunto e criatividade do autor da WebQuest nessa etapa. 

A WebQuest Biogás foi planejada para ser do tipo curta, pra ser aplicada no 
período de duas aulas, com a intenção de que os alunos dessem significado as 
informações pesquisadas na rede elaborando um trabalho que tivesse sentido 
pedagógico no Ensino de Química. 

Teve-se como objetivo o de iniciar no aluno a curiosidade pelo tema tratado, 
convidando-o a descobrir os conceitos químicos envolvidos sobre a produção dessa 
fonte de energia e o que ela gera nos aspectos sociais, ambientais e econômicos.  

Na tarefa proposta em grupo de quatro alunos os mesmos teriam que elaborar 
uma entrevista de jornal impresso a respeito de uma situação problema, sobre a 
implantação e construção de reatores biológicos em um aterro sanitário de uma cidade 
fictícia para o aproveitamento do lixo na produção do biogás. Para isso cada um dos 
alunos desempenhou um papel diferente como de um jornalista, um engenheiro 
químico, um ambientalista e um político. 

 

 
 

Figura 01 – Introdução da WebQuest Biogás 
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A aplicação da WebQuest Biogás ocorreu em um dos laboratórios de 

informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás durante 
duas aulas (em cada turma), onde os alunos tiveram o primeiro contato com a 
WebQuest (cada aula com 45 minutos). O desenvolvimento das atividades ocorreu 
durante o mês de novembro de 2013. 

As aulas foram iniciadas com a apresentação do pesquisador, e em seguida 
com os questionamentos a respeito da utilização dos laboratórios de informática pelos 
mesmos nas aulas de Química, logo após houve a apresentação do tema biogás aos 
alunos discutindo de forma breve a produção de energia sustentável instigando-os a 
pesquisa. 

Também foi apresentado aos alunos a ferramenta WebQuest a qual eles ainda 
não conheciam explicando de forma clara seu funcionamento, pedindo em seguida que 
entrassem na ferramenta de busca que eles mais utilizam, e digitassem 
“webquestfacil”, encontrando a URL do site onde a WebQuest Biogás esta hospedada.  

 
RESULTADOS 
 

Para obtenção dos resultados, seguiu-se a interpretação e análise das 
informações obtidas por meio das notas de observações das aulas, e dos questionários 
individuais que foram entregues aos alunos selecionando as questões mais relevantes 
que seriam aproveitadas na elaboração de gráficos para compor os resultados.  
Posteriormente foi realizada a avaliação dos trabalhos elaborados pelos grupos de 
alunos, fazendo um levantamento de todo aprendizado construído pela proposta 
representado qualitativamente.  

A turma do Técnico Integrado em Química era composta por 8 alunos e a do 
Técnico Integrado em Informática por 18 alunos. Sendo todos identificados por letras.  
 
Turma do Técnico Integrado em Química 

 
Questionados sobre a utilização da WebQuest em relação a facilitação da 

pesquisa na Internet como um método mais rápido e organizado ao acesso das 
informações, todos os alunos confirmaram após o uso da ferramenta que sim.  

Isso possibilita nas aulas de Química um total aproveitamento do professor no 
tempo da aula, permitindo que os alunos não naveguem aleatoriamente pela rede sem 
direções favoráveis ao aprendizado. Considerando assim que o uso dessa ferramenta 
garante as oportunidades que a Internet proporciona, aproveitando plenamente o 
tempo disponível para aprender através dela (MONTEIRO, 2010). 

Ao questioná-los se consideravam a WebQuest como uma proposta 
motivadora e que devesse ser utilizada mais vezes nas aulas de Química, todos os oito 
alunos responderam que sim, e um dos estudantes respondeu que: “Apenas de tirar o 
aluno da rotina da sala de aula e levá-lo para o laboratório de informática para uma 
atividade diferente, já torna a aula mais interessante” (B). 

Já outro aluno respondendo a mesma pergunta descreve: “Porque direciona os 
alunos à uma pesquisa centrada e segura, aumentando o aprendizado” (H). 

Quanto as habilidades que foram desenvolvidas pelos alunos no uso da 
WebQuest 38% dos alunos afirmam que a WebQuest desenvolveu o estímulo ao 
pensamento crítico social e coletividade; 12% revelam que a WebQuest auxiliou na 
interpretação e construção do conhecimento; 25% responderam que a criatividade e 
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percepção do cotidiano se sobressaíram nas competências e habilidades adquiridas; e 
outros 25% expressaram que a agilidade e raciocínio na manipulação de informações 
foram mais desenvolvidas pela WebQuest. 

As respostas representadas evidenciam o papel do aluno frente à nova 
realidade educacional vivenciada na sociedade do conhecimento, em que este 
desenvolve habilidades, como ter autonomia, saber pensar, criar, aprender a aprender, 
continuando o aprimoramento das suas idéias e ações revendo que é fundamental 
aprender no mundo atual (VALENTE, 1999). 

A turma de 4o ano do curso Técnico Integrado em Química foi dividida em dois 
grupos, contendo quatro alunos cada para a realização da tarefa proposta. Os grupos 
foram definidos em A e B. Ambos os grupos trabalharam bem a WebQuest, onde após 
a definição dos papéis representados por cada um, foi possível notar em cada grupo a 
colaboração em conjunto entre eles para atingir os objetivos da atividade. 

O grupo A utilizou de forma bem criativa no desenvolver da tarefa a forma de 
entrevista de um programa de rádio, o que não era previsto no que foi proposto na 
WebQuest Biogás. Apesar disso, conseguiram expressar bem as informações 
recolhidas transformando-as de forma de clara aos ouvintes do programa de rádio 
fictício que criaram. Isso mostra o que foi observado por Fernandes (2008) onde o 
computador foi utilizado no sentido de enriquecer o aprendizado dos alunos e assim 
favorecendo a construção do conhecimento dos mesmos.  

O grupo B seguiu corretamente a forma como foi designada a tarefa, no 
entanto alguns quesitos como o número de perguntas ao papel do político não foi 
seguido conforme esclarecido no elemento processo. Foi mostrado pela entrevista 
desse grupo um olhar crítico sobre as questões ambientais. Prevalecendo na fala do 
ambientalista um domínio na abordagem das condições de uso dessa energia, os 
aspectos que envolvem a composição do gás, a diminuição dos impactos ambientais 
através do aterro controlado e uma sintonia entre as falas dos três entrevistados que 
demonstram o caráter coletivo no emprego da WebQuest, propiciando seu uso no 
Ensino de Química. Silva (2006) apresenta em seu estudo esse caráter coletivo na 
aplicação da WebQuest, relatando que os alunos trocavam informações e idéias 
durante o processo de pesquisa, assim resolvendo os problemas e desafios com base 
no diálogo. 

 
Turma do Técnico Integrado em Informática 
 

Ao questionar essa turma a respeito da frequencia de uso dos laboratórios de 
informática por eles nas aulas de Química durante todo o curso, 28% destes afirmam 
que tiveram aulas de Química nesse ambiente poucas vezes; enquanto 72% dos 
alunos responderam que nunca tiveram aula de Química no laboratório de informática. 
Esse resultado reflete as condições em que se encontram a prática pedagógica de 
muitos professores de Química, ainda muitas vezes baseada em uma abordagem 
tradicional por métodos que pouco trabalham o dinamismo ao ensino de Química, 
mostrando essa necessidade de inserção das TICs, principalmente pelo fato de se 
tratar de uma turma do curso de Informática tendo em seu convívio educacional 
diversos meios tecnológicos. Correspondendo a necessidade de utilização das 
tecnologias que devem ser integradas no ensino, já que fazem parte do dia-a-dia dos 
alunos que pensam e aprendem através delas (MONTEIRO, 2010). 

A respeito da WebQuest Biogás na opinião dos alunos, questionados sobre 
qual forma eles avaliariam a ferramenta 45% destes alunos consideram a atividade 
ótima e completa; 44% dos alunos responderam que a atividade é boa, mas pode ser 
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melhorada; enquanto que para os alunos 11% demonstraram uma certa insatisfação 
quanto a WebQuest: Biogás avaliando-a como regular pela falta de algumas 
informações, as quais não foram questionadas aos alunos. 

A avaliação feita pelos alunos a respeito da qualidade da ferramenta foi um 
fator considerável que possibilitou ter uma visão do alcance da mesma e buscar 
aprimorá-la através da percepção dos usuários. Assim como Barros (2005) afirma que 
uma das vantagens dessa ferramenta é a de edição. No site utilizado “webquestfacil” 
todo o texto pode ser editado, inserido novos textos, imagens, links, ou seja, a 
WebQuest pode ser aprimorada sempre que o autor achar necessário atualizar essas 
informações. Assim como qualquer outro material didático a WebQuest nunca estará 
completa ou perfeita.  

Questionados a respeito da WebQuest como uma proposta motivadora e que 
devesse ser utilizada mais vezes nas aulas de Química todos os 18 alunos 
responderam que sim, e deles coloca que:  “O WebQuest abrange uma forma facilitada 
de se compreender um conteúdo porém sem perder objetividade de forma que 
qualquer pessoa aprende e aprenderia bem por conter informações e o conteúdo ser 
adequado” (P). 

A turma de 3o ano do curso Técnico Integrado em Informática foi divida em 5 
grupos, sendo que 4 grupos eram de 4 alunos cada e 1 grupo com 2 alunos. Os 
trabalhos realizados pelos alunos dessa turma mostraram como a WebQuest foi 
satisfatória no desenvolver de questionamentos entre eles e ao proporcionar maior 
facilidade na utilização da Internet como meio e ferramenta no Ensino de Química.  

Esse aspecto citado, produzido pelo uso dessa ferramenta como orientadora 
da pesquisa na Internet foi abordado por Silva (2006), que observou em seus 
resultados que o aprendizado dos alunos é facilitado pelo fato de buscarem na rede e 
aplicarem imediatamente na tarefa proposta, gerando a aquisição de conhecimento. 

O grupo A demonstrou nas questões da entrevista uma abordagem clara e 
explicativa nas respostas, principalmente as de importância econômica que 
demonstraram uma visão objetiva do entrevistado. 

A clareza e a facilidade com que foi elaborada a tarefa refletem os resultados 
alcançados por Silva (2006). Onde é demonstrado que a visão prévia do todo explicado 
pela tarefa facilita a realização da pesquisa, deixando os alunos mais seguros sabendo 
de onde terão que partir e quais passos deverão percorrer para cumprir os objetivos 
propostos. 

O grupo B acentuou-se na qualidade das informações, demonstrando rigor 
científico ao abordar diversos aspectos e conceitos, o que prejudicou de certa forma o 
entendimento para um leitor leigo. Contudo a organização da entrevista foi a mais 
satisfatória com relação aos outros grupos. 

A entrevista elaborada pelo grupo C apresentou conceitos de diferentes 
habilidades desenvolvidas pelos alunos como: criatividade no enredo da situação que 
foi criada, interpretação e aplicação dos dados obtidos na Internet, percepção do 
cotidiano e conscientização quanto aos interesses ambientais. 

No grupo D não foi deixado claro a participação do político na entrevista não 
sendo apresentada pelo jornalista, apenas seguindo a sequência das perguntas ao 
ambientalista. Porém o assunto foi introduzido claramente abordando informações 
consideradas necessárias que promovem o interesse do leitor. 

O grupo E retratou bem as características do biogás como fonte de energia, 
explicando sua importância e utilidade se baseando em informações consistentes. Foi 
observado através da análise que a seleção de informações foi bastante precisa, por 
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selecionarem e estruturarem a entrevista objetivando o esclarecimento detalhado para 
o possível entendimento do leitor como cobrado pela tarefa 

Em observação e acompanhamento durante a aplicação da WebQuest, os 
alunos demonstraram familiaridade com os recursos dispostos na Internet e não se 
retendo apenas aos links da WebQuest Biogás procuraram informações em outros 
sites relacionados com a temática. Essas características encontradas nessa turma 
refletem a empregabilidade das TICs de modo crítico e construtivo para atividades de 
pesquisa no Ensino de Química. Assim relacionando a prática e a teoria do tema 
abordado em uma perspectiva interessante a eles por meio do uso da Internet. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir desta pesquisa pelo caminho teórico e metodológico que se seguiu, foi 
possível perceber como a utilização da WebQuest pode colaborar com o 
desenvolvimento da pesquisa praticada na Internet. Possibilitando o caminhar do 
professor com o aluno na construção do conhecimento através da busca pelas 
informações contidas na rede. 

A proposta da atividade nas turmas selecionadas mostrou-se inovadora tanto 
na aplicação e no desenvolvimento como nos resultados encontrados em ambos os 
cursos. Sendo tambem motivadora no percurso da aprendizagem, por desenvolver nos 
alunos capacidades e habilidades múltiplas como: o trabalho coletivo, cooperação de 
aprendizagem, interpretação das informações, criticidade, raciocínio, criatividade entre 
outras. 

No decorrer deste estudo percebeu-se a importância da qualificação 
profissional e o quanto é necessária a formação do docente na utilização dos meios e 
recursos tecnológicos. Além disso, notou-se que para a inserção das TICs no processo 
de ensino-aprendizado inclui-se da mesma forma a reflexão da prática pedagógica 
abordada pelo professor em sala de aula, demonstrando que o simples ato de inserir os 
recursos tecnológicos não trará melhorias significativas à educação, uma vez que o 
professor é a chave para que o aluno possa se relacionar com o computador de modo 
significativo as intenções pedagógicas. 

A tarefa que foi proposta aos alunos, que primeiramente foi destinada somente 
a turma de Química atendeu de modo semelhante às perspectivas previstas na turma 
de Informática. Alcançando assim princípios esperados no entendimento dos alunos 
sobre o tema além da exploração das informações de forma interpretativa e 
transformada indo acima da mera copia e colagem de dados que provocou nos alunos 
a discussão coletiva para a elaboração das entrevistas. 

Na construção da WebQuest o professor assume o papel de construtor, autor 
do meio didático que vai utilizar com seus alunos, não apenas aplicando um material 
elaborado por terceiros. Tomando a consciência de como agir ao propor uma atividade 
que traga interação do aluno com diversas informações, construindo e reconstruindo 
idéias sobre a temática envolvida, para isso o professor deve atentar-se as 
características e perfil da turma. 

Com base nas inúmeras possibilidades que essa técnica representa, sendo 
uma aposta para o ensino atual, tornando-o mais dinâmico e interativo, pode-se 
denominá-la como “metodologia do agora” que é algo inovador a princípio para muitos 
educadores acostumados com um método mais tradicional de ensino, por ir de 
encontro tanto as necessidades do processo de ensino-aprendizagem quanto às 
realidades no acesso a informação e a facilidade da comunicação. 
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Contudo este trabalho revelou durante a aplicação e pesquisa um bom 
desempenho dos alunos na utilização da WebQuest como ferramenta didática que 
garantiu de forma satisfatória a aprendizagem dos conceitos tratados pelo tema do 
biogás na Química e o interesse dos alunos pelo fato do uso orientado da Internet. 
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